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املقدهــــــــة

طاُْذَْٔذُ َُِِّوِ اَُّزُِ خََِنَ اُغٌَََّٔادِ ًَاألَسْعَص

()1

ٚدعٌ ايكطإٓ غؿرياڄ بُٗٓٝا

تًّ كا ٙاـًٝؿ ١ؾه٬ڄ َٓ٘ تعاٍ ٗ شات َٛنٛع ٚسهِ اـ٬ؾ ٗ ١ا٭ضض
ٚبكا ٤ايكطإٓ َكاسباڄ يًشٝا ٠اٱْػاْ ١ٝيٝهْٛ ٕٛضاڄ ٜه ٤ٞيًٓاؽ زضٚب

اهلساٚ ١ٜايػبٌ اييت تكٛزِٖ إٍ ايٓع ِٝا٭خط , ٟٚقاٍ تعاٍطاُْذَْٔذُ َُِِّوِ

اَُّزُِ أَٗضٍََ ػَََِ ػَجْذِهِ اٌُِْزَبةَ ًَُْْ َّجْؼََْ َُوُ ػٌَِجَبص(.)2
يٝؼ َٔ َسضغ ٗ ١ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض َجٌ ايص ٗ ٟايكطإٓ بايصات َٚا
ٜرتتب عًٗٝا َٔ ا٭ثط ٚايتأثري  ,يٝه َٔ ٕٛإعذاظ ايكطإٓ إَاََ ١ا ؾَٔ ٘ٝ
اٱْصاضات ايٓاؽ م ٛاؾٓٚ ١ايٓع ِٝايساٚ ,ِ٥يٝؼ َٔ َٛنٛع خام
يٲْصاض ايكطآْ. ٞ
ؾؿ ٞنٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ بؿاضٚ ٠إْصاض غٛآَ ٗ ٤ڀٛقٗا أَ ٚؿَٗٗٛا,
 ٗٚقكل ٚأخباض ايكطإٓ عٔ ا٭ْبٝا ٚ ٤ا٭َِ ايػابك ١عًَ ّٛػتشسثٗ ١
ٖصا ايباب َا هعٌ ايٓؿٛؽ تٓكاز ٕهاَٗٓٝا ٚته ٕٛعٓس ايٓاؽ ٚاق١ٝ
شات ١ٝيٲسرتاظ َٔ ؾعٌ إعاق َ٘ٓٚ ,ٞإهاٌَ ايكسغ ١ٝيٰٜات اييت
ٜتٓا ٍٚتأًٜٗٚا اؾع ٤ايػازؽ عؿط َٔ ايتؿػري ٖصا ٜٚبسأ بتؿػري قٛي٘

تعاٍطًَئِرْ أَخَزَْٗب ِْٓضَبهٌَُْْص

( )3

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .1
()2غٛض ٠ايهٗـ .1
()3غٛض ٠ايبكط.63 ٠

ٗ تصنري يؿطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بايعٗس بٌ
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اهلل ٚبٜٚ ,ِٗٓٝسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًَ ٢ا خكٸِٗ اهلل ب٘ َٔ ايًڀـ
ٚايتكطٜب إٍ َٓاظٍ ايڀاعٚ ,١يتهٖ ٕٛص ٙاٯٚ َ٘ٓ ١ٜتٛثٝكاڄ ي٘ ٚتصنري ڄا
ٜسع ٗ ٛثٓاٜا ٙإٍ ايتسبط ٗ ايهٓٛظ ايػٝب ١ٝاييت ٗ ايكطإٓ ٚاييت تتعسز
َٛنٛعاتٗا َٔ دٗات:
ا٭ : ٍٚقؿات ايصات ٚايؿعٌ ٕكاّ ايطبٛب.١ٝ
ايجاْ : ١ٝاٱط٬م ٗ إؿ ١٦ٝاٱهل.١ٝ
ايجايج : ١بسٜع قسض ٠اهلل ٗ خًل ايػُٛات ٚا٭ضض.
ايطابع : ١أغطاض خًل اٱْػإٚ ,احملاٚض ٠ايهطّ ١بٌ اهلل عع ٚدٌ

٥٬َٚهت٘ نُا ٚضز ٗ ايتٓع ٌٜسها ١ٜعِٓٗ طأَرَجْؼََُ كِْيَب َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَب ًَّغْلِيُ
اُذَِّٓبءَص(.)1

اـاَػ : ١إَتٓاع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز ٯزّٚ ,إغتساََ ١اٖٖ ١ٝصٙ
إعكٚ ١ٝأثطٖا عً ٢سٝا ٠ايٓاؽ ٗ ا٭ضض  ّٜٛٚايكٝاَ ١ي ٫ٛيػ ١ايبؿاض٠
ٚاٱْصاض ٗ ايكطإٓ َٗٓٚ ,ا اٯٜات اييت ٜتٓاٚهلا ٖصا اؾعٖ َٔ ٤صا ايػؿط
اـايس.
ايػازغ : ١قكل ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِ ايػابكٚ ,١تجبٝت ايكطإٓ ؿكٝكٖٞٚ ١
أْٗا َٔ عً ّٛايػٝب ٖا ٜؿٝس تهُٓٗا يًتشس َ٘ٓٚ , ٟعسّ ايعًِ بٗا قبٌ
ْعٚهلا ٚ ,غَ٬تٗا بعس ْعٚهلا َٔ ايتشطٜـ ايص ٟططأ عًٗٝا  ,قاٍ تعاٍ

غكٛم َهاٌَ قكٜٛ ١غـ عً ٘ٝايػ ّ٬طرَُِيَ ِْٖٓ أْٗجَبءِ اُْـَْْتِ ٌُٗدِْوِ

ئَُِْْيَص(ٚ ,)2دعًٗا َٔ عً ّٛايػٝب ؾاٖس عً ٢سؿعٗا بايكطإٓ٫ٚ ,
ٜٓشكط َٛنٛع ٖصا اؿؿغ بصنط شات ايككل ؾٝؿٌُ َا ٜكتبؼ
ٜٚػتٓبط َٓٗا َٔ ايعًٚ ّٛإٛاعغ ٚايعربَٚ ,ا ٪ٜغؼ َٔ َٓاٖر ايتؿهري
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .44
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ٚايعٌُ.
 َٔٚاٱعذاظ عسّ إختكام ٖص ٙايككل بايكاؿٌ ٚا٭َِ
إٛسس ٠ؾتهُٔ ايكطإٓ قكل ايڀٛاغٝت ٚأعُس ٠ايؿطى ٚايه٬ي١
ٚغ ٤ٛعاقبتِٗ ,ؾشُٓٝا ٜصنط ايكطإٓ آٍ ؾطع ٗ ٕٛآٜات عسٜسٜ ٠بٌ
ٖ٬ن٘ ٚإْكڀاع زٚيت٘ ْٚػً٘ ٚ ,داٖ ٤صا اٱْكڀاع ٚايكڀع بكٛي٘

تعاٍطًَأَؿْشَهْنَب آٍَ كِشْػٌََْٕ ًَأَْٗزُْْ رَنظُشًَُٕص(.)1

يتتهُٔ اٯ ١ٜأع ٢َٓٚ ٙ٬تٓعط ٕٚؾٗٝا اٱؾاض ٠إٍ إضاز ٠اهلل بكا ٤بين
إغطا ٌٝ٥بكٝس ايتبا ٜٔبٚ ِٗٓٝبٌ آٍ ؾطع ٖٛٚ ,ٕٛإّاِْٗ ٚنؿط آٍ ؾطعٕٛ
ٚدا٤ت أنجط آٜات ٖصا اؾعٖ َٔ ٤صا ايٛد٘ َٔ عً ّٛايػٝب.
ايػابع : ١عً ّٛايػٝب إكاسب ١٭ٜاّ ايبعج ١ايٓبٚ ١ٜٛبؿاضات ْكط
إػًٌُ عً ٢ايهؿاضٚ ,تٛثٝل ْع ٍٚإ٥٬هَ ١سزا مساٜٚا يٓكط ٠ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ ,ٌَٓ٪قاٍ تعاٍطثَََِ ئِْٕ رَظْجِشًُا
ًَرَزَّوٌُا ًَّأْرًٌُُْْ ِْٖٓ كٌَْسِىِْْ ىَزَا ُّْٔذِدًُْْْ سَثٌُُّْْ ثِخَْٔغَخِ آالَفٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِ

ايجآَ : ١اٱخباض عٔ ايؿإٔ ايعع ِٝيًُػًٌُ بٌ ايٓاؽ َ٘ٓٚ ,قٛي٘

تعاٍطًُنْزُْْ خَْْشَ أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص(َٚ , )3ا ؾ َٔ ٘ٝايتشس ٗ ٟؼً ٞإػًٌُ
باـكاٍ اؿُٝسٚ ,٠قريٚضتِٗ أغ ٠ٛنطّ ١يًٓاؽ ٌٖٚ ,تٚ ٠ٚ٬سؿغ
آٜات ٖصا اؾعٖ َٔ ٤صا ايتؿه ٌٝاؾٛاب ْعِ ٖٛٚ ,باب ٱغتساَ١
ٚتعاٖس إٓعي ١ايطؾٝع ١يًُػًٌُ.
ايتاغع : ١بٝإ أسٛاٍ أٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽٚ ,أغباب ايطؾاز
ٚايك٬ح.
()1غٛض ٠ايبكط.50 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .125
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايعاؾط : ٠عً ّٛايػٝب اييت تتعًل بعامل اٯخطَٛٚ ٠اطٔ اؿػاب
ٚاؾعا ٤ؾٗٝا.

ٚأختتِ ٖصا اؾع ٤بتؿػري اٯ ١ٜإا َٔ ١٥غٛض ٠ايبكط٠طأًًََََُِّٔب ػَبىَذًُا

ػَيْذًا .....ص  َٔ ٖٛٚعً ّٛايػٝب ٜٚتهُٔ ايسع ٠ٛايػُا ١ٜٚيًُػًٌُ
ٚأٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ ؿؿغ ايعٗٛز ٚإٛاثٝل َٚا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜ

ٚايهتب ايػُاَٚ ١ٜٚا مت َع ايٓاؽ ,قاٍ تعاٍطًَأًَْكٌُا ثِبُْؼَيْذِ ئَِّٕ اُْؼَيْذَ
ًَبَٕ َٓغْئٌُالًص(.)1

()1غٛض ٠اٱغطا.34 ٤
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ط ًَئِرْ أَخَزَْٗب ِْٓضَبهٌَُْْ ًَسَكَؼْنَب كٌَْهٌَُْْ اُـٌُّسَ خُزًُا َٓب
آرَْْنَبًُْْ ثِوٌَُّحٍ ًَاعَْٔؼٌُا هَبٌُُا عَِٔؼْنَب ًَػَظَْْنَب ًَأُشْشِثٌُا كِِ هٌُُِثِيِْْ اُْؼِجََْ
ثٌُِلْشِىِْْ هَُْ ثِئْغََٔب َّأُْٓشًُُْْ ثِوِ ئِميَبٌُُْْٗ ئِْٕ ًُنزُْْ ُٓإِْٓنِنيَ ص اٯ.93 ١ٜ
ٚإش :ايٛا :ٚسطف عڀـ ,إش :ظطف ٕا َه َٔ ٢ايعَإ َتعًل بإشنط
َكسض.٠
أخصْا :ؾعٌ َاض ٚؾاعٌ ٚاؾًُ ٗ ١قٌ دط بإناؾ ١ايعطف إيٗٝا.
َٝجاقهَِ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايؿتشٚ ,١ايهُري َهاف اي.٘ٝ
ٚضؾعٓا :عڀـ عً ٢أخصْاٚ ,ق ٌٝباَهإ اعطابٗا سايٚ , ١ٝيهٔ ا٭ٍٚ
أضدض بًشاظ َٛنٛع اٯْٚ ١ٜعٚهلا.
ؾٛقهِ :ؾٛم ظطف َهإ َتعًل بطؾعٓا َ ٖٛٚهافٚ ,ايهُري
َهاف اي.٘ٝ
ايڀٛضَ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايؿتش.١
خصٚا :ؾعٌ أَط َبين عً ٢سصف ايٓٚ ,ٕٛايٛا ٚؾاعٌٚ ,اؾًَُ ١كٍٛ
ق ٍٛقصٚف أ ٟقا ًٌ٥يهِ خصٚا.
َا :اغِ َٛقَ ٍٛعٓ ٢ايصَ ٟؿع ٍٛب٘.
آتٓٝانِ :ؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿع ٍٛب٘ٚ ,اؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعطاب
ْٗ٫ا قً ١إٛق.ٍٛ
بك :٠ٛداض ٚفطٚضٚ ,أمسعٛا :ايٛا :ٚسطف عڀـ.
أمسعٛا :ؾعٌ أَط َبين عً ٢سص ف ايٓ ,ٕٛايٛا :ٚؾاعٌ.
مسعٓا ٚعكٓٝاًْ :تإ اسساُٖا َعڀٛؾ ١عً ٢ا٭خطُٖٚ , ٣ا
َك ٍٛايك.ٍٛ
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ٚاؾطب ٛا :ايٛا ٚساي ١ٝأ ٚعاطؿٚ ,١اؾطبٛا :ؾعٌ َاض َبين
يًُذٗٚ ,ٍٛايٛاْ ٚا٥ب ؾاعٌ ٚايتؿب ٘ٝايبًٝؼ ٚايتُج ٌٝبؿطب ايكًٛب
سب ايعذٌ َسضغ ١يٲعتباض ٚاٱتعاظ ,٭ٕ ايكًب أَري ا٭عها٤
ؾٓٝبػط اثط ٙعً ٢أضنإ ايبسٕ نأْٗا َٓؿػًَٛ ١نٛع سب ايكًب.
ٚعرب عٓ٘ بايؿطب ز ٕٚا٭نٌ ٭ٕ إاٜ ٤تػًػٌ ٗ ا٭عها ٤ستٜ ٢كٌ
اٍ باطٓٗاٚ ,ايڀعاّ ٜ ٫تػًػٌ ؾٗٝاٚ .يػٗٛي ١ايؿطب ٚغطع ١ظٗٛض
أثط.ٙ
ٗ قًٛبِٗ :داض ٚفطٚض َتعًكإ بأؾطبٛاٚ ,قًٛبَ :هافٚ ,ايهُري
"اهلاَ "٤هاف اي.٘ٝ
ايعذٌَ :ؿع ٍٛب٘ ثإ عً ٢تكسٜط َهاف أ ٟسب ايعذٌ.
بهؿطِٖ :داض ٚفطٚض َتعًكإ بأؾطبٛاٚ ,دا٤ت ايبا ٤يًػبب ,١ٝأٟ
بػبب نؿطِٖ ,قٌ :ؾعٌ أَط ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط ٙأْت.
ب٦ػُا :ب٦ؼ :ؾعٌ َاضِ داَس ٜطاز َٓ٘ ايصّ ٚايؿاعٌ نُري َػترت
ٚدٛباڄ تكسٜط.)ٖٛ(ٙ
َاْ :هط ٠تاََ ١عٓ ٢ؾ ٗ ٤ٞقٌ ْكب عً ٢ايتُٝٝع يًهُري إػترت.
ٜأَطنِ :ؾعٌ َهاضع َطؾٛعٚ ,ايهُري (نِ) َؿع ٍٛب٘.
ب٘ :داض ٚفطٚض َتعًل بـ(ٜأَط).
إّاْهِ :ؾاعٌ َطؾٛع بايهُٚ ,١ايهُري (نِ) َهاف إي:٘ٝ
إٕ نٓتِ( :إٕ) سطف ؾطط داظّ.
نٓتِ  :ؾعٌ َاض ْاقل َبين عً ٢ايػه ٗ ٕٛقٌ دعّٚ ,ايهُري
إتكٌ اغِ نإ.
َ :ٌَٓ٪خرب نإ َٓكٛبٚ ,عْ ١َ٬كب٘ ايٝا.٤
ٚإٝجام َؿعاٍ َٔ ايٛثٝكٚ( ,١قاٍ ابٔ ٖؿاّ :أخص إٝجام َعٓ٢
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اٱغتش٬ف ,قاي٘ نجري َِٗٓ ٕٚايعداز)(ٚ , )1يهٓ٘ أعِ َٔ اٱغتش٬ف
ٗ نٝؿٝت٘ ,ؾٝؿٌُ ايعكس ٚايعٗس ٚايٛعس ٗٚ ,إكاّ ايكبٚ ٍٛتًك ٞا٭َط

اٱهلٚ ,ٞقس ٚضز ٗ عكس ايٓهاحطًَأَخَزَْٕ ِٓنٌُْْْ ِْٓضَبهًب ؿَِِْظًبص(,)2

ذطٳ ؾإِٕ مل ٜٴ ٵٓبٹتٵ ؾٳٝٵ٦اڄ ؾًٝؼ بڀڂٛضٍ)(.)3
دبٳٌ ٜٴ ٵٓبٹتٴ ايؿٻ ٳ
(ٚايڀٛض :نڂٌټ ٳ
إ ؾطبٛا :أ ٟخايط سب٘ قًٛبِٗ ٚسٌ قٌ ايؿطاب (ٜكاٍ أؾطب ؾٕ٬
سب ؾ : ٕ٬أ ٟخايط قًب٘)(.)4
تتهُٔ ٖص ٙاٯ ١ٜإظٗاض داْب آخط َٔ ؾعٌ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب
ٚقٝاّ اؿذ ١عً ِٗٝبا ؽاش ايٓكض ٚاؾشٛز َٓٗذاڄ َع ػاٖطِٖ بإعك.١ٝ
يكس دا٤ت ٖص ٙاٯْٛ ١ٜع بٝإ ٚتؿػري يٰ ١ٜايػابكَٚ ,١ع إٔ َٛغ٢
دا ٤باٯٜات ٚايرباٌٖ ايساي ١عً ٢ايتٛسٝس ٚقسم ْبٛت٘ ,ؾإٕ اهلل تعاٍ
أخص عً ِٗٝإٝجام يعبازت٘ٚ ,عسّ ايؿطى ب٘ٚ ,ضؾع ؾٛقِٗ اؾبٌ ؽٜٛؿ ڄا
ٚتٗسٜساڄٚ ,سجاڄ عً ٢عسّ اٱ بڀا ٗ ٤اٱغتذابٚ ١اٱَتجاٍٚ ,إٝجام ٚضؾع
اؾبٌ ْعُتإ إناؾٝتإ.
يكس أضاز اهلل تعاٍ يبين إغطا ٌٝ٥اٱْكات ٕا ٜكٛي٘ َٛغ ٢عً٘ٝ

ايػٚ ,ّ٬ايعٌُ َا دا ٤ب٘ َٔ عٓس اهلل نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَاعَْٔؼٌُاص
ٚإطاز اعِ َٔ ايػُاع  ,إش ٜؿٌُ اٱغتُاع ٚايكبٚ ٍٛايطنا ٚاٱَتجاٍ
ٕا دا ٤ب٘.
 ٚدا ٤اؾٛاب ايساٍ عً ٢اؾشٛز َطنباڄ َٔ أَط ٜٔايػُاع ٚايعكٝإ
(َ)1ػين ايًبٝب .151/1
()2غٛض ٠ايٓػا.21 ٤
()3تاز ايعطٚؽ .2112/1
()4ايعٌ .6/2
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طهَبٌُُا عَِٔؼْنَب ًَػَظَْْنَبص.

ٚ َٔٚد ٙٛتؿػري ٖص ٙاٯ ١ٜايػابك ١قٛي٘ تعاٍ طًَأُشْشِثٌُا كِِ هٌُُِثِيِْْ
اُْؼِجََْ ثٌُِلْشِىِْْ ص أ ٟزخٌ سب ايعذٌ ٗ قًٛبِٗ ٚإغتُعٛا إٍ ايػاَط,ٟ
ٚأعطنٛا عُا أَطِٖ ب٘ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يتػطٜط ايػاَطٚ ٟؾتٓت٘.
ٚإش دا٤ت اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ١باٱخباض عٔ قٛهلِ بإِْٗ َ َٕٛٓ٪ٜا
أْعٍ اهلل عًَٛ ٢غ َٔ ٢ايتٛضا ٠ؾإ ٖص ٙاٯ ١ٜتٓؿَ ٞكسام ٖصا ايكٍٛ
٭ٕ إؽاش ايعذٌ ٜسٍ عً ٢عسّ اٱّإ ,ي ٫ٛإٔ َٔٸ اهلل عً,ِٗٝ
ٚخًّ كِٗ َٔ ؾتٓ ١ايعذٌ ,نُا دا ٗ ٤ايتٓع ٌٜسها ١ٜعٔ َٛغٗ ٢

خڀاب٘ َع ايػاَطٟطًَاٗظُشْ ئََُِ ئَُِيِيَ اَُّزُِ ظََِِْذَ ػََِْْوِ ػَبًِلًب َُنُذَشِّهَنَّوُ صَُّْ َُنَنغِلَنَّوُ

كِِ اَُِّْْْ َٗغْلًبص( ,)1يٝه ٕٛايصّ عً ٢عباز ٠ايعذٌ تصنرياڄ بٓعُ ١اهلل عًِٗٝ
عً ِٗٝبايتساضى ٚايتدًل َٔ ايعذٌ نُازٚ ٠غبب يًذشٛز ٚاٱؾتتإ,
ٚزعٛتِٗ َٔ دسٜس إٍ عباز ٠ايٛاسس ا٭سس.
ٚإش دا٤ت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜبٝإ ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢بين إغطاٗ ٌٝ٥
إق٬سِٗ يًعباز ًِٗٓٚ ٠عًٗٝا بايتػًٝغ ٚايتدٜٛـ ٚايعدط عٔ
ايؿٛاسـ ٚأغباب ايعٓاز دا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝؼسٜاڄٚ ,زع ٠ٛٱثبات
قٛهلِ إٔ اؾٜٓ ٫ ١سخًٗا غريِٖ بإٕ ٜتُٓٛا إٛت ٭ْ٘ َكسَ ١يسخٍٛ
اؾٓٚ ,١قس ٚضز شنط ضؾع ايڀٛض ٗ آ ١ٜغابك , )2(١يبٝإ عع ِٝايٓعُ ١بطؾع
إٝجام ٚإعطانِٗ عٓٗا وػب ْعِ اٯٜاتٚ ,دآٖ ٤ا شنط ٙيٲستذاز
عً٪َٚ ِٗٝاخصتِٗ ْٚؿ ٞإزعا ِٗ٥اٱّا ٕ باٱناؾ ١إٍ ايؿٛا٥س ايعكا٥س١ٜ
ٗ تهطاض شنط ايٓعِ.

()1غٛض ٠ط٘ . 97
()2أْعط اٯ. 63١ٜ
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دا ٤ؾعٌ ا٭َط (قٌ) ث٬مثاٚ ١٥اثٓتٌ ٚث٬ثٌ َط ٗ ٠ايكطإٓٚ ,ا٭غًب
ا٭عِ َٓٗا َٛد٘ َٔ عٓس اهلل يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٛٚ
َسضغ ٗ ١ايعكٝسٚ ٠عًِ ايهٚ ,ّ٬اٱستذاز.
ٚدا ٤يؿغ (قٌ) ٗ ٖص ٙاٯٜات يٲستذاز ٚ ,تٛد ٘ٝايً ّٛهلِٚ ,ؾ٘ٝ
إق٬ح يًُػًٌُٚ ,زع ٠ٛهلِ يًتٛق َٔ ٞأغباب تهٝٝع َٓاظٍ ايتؿه,ٌٝ
ٚسح يًُػًٌُ عً ٢تعاٖس ايتؿهٚ ٌٝايتؿطٜـ ٚاٱنطاّ بٓع ٍٚايكطإٓ,

َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٭سهاّ ٚايتهايٝـ َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍ طًُنْزُْْ خَْْشَ أَُّٓخٍ

أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص(.)1
ٚدا ٤قبٌ آٜتٌ قٛي٘ تعاٍ (قٌ) ٚنصا ٗ اٯ ١ٜايتايٚ ١ٝغريٖا(ٚ ,)2نًٗا
أَط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٲستذاز عً ٢بين إغطا,ٌٝ٥
ٖٚصا اٱستذاز يڀـ خام بِٗ َٔ اهللٚ ,سح يًٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٱنطاَِٗ ٚايعٓا ١ٜبِٗٚ ,زعٛتِٗ يٲغ ّ٬باؿذٚ ١ايربٖإ.
ٚإش دا٤ت خاُٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبك ٍٛيًٓيب قُس َٛد٘ هلِ بأَط َٔ اهلل عع
ٚدٌ ,دا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبا٭َط ي٘ بايكٚ ٍٛاٱستذاز عً , ِٗٝإش بسأت

بكٛي٘ تعاٍ طهَُْ ئِْٕ ًَبَٗذْ ٌَُُْْ اُذَّاسُ آخِشَحُص.

تسٍ يػ ١ايصّ ٗ اٯٚ ١ٜتٛاي ٞتعساز تًو ا٭ؾعاٍ عً ٢اغطاض عكا٥س١ٜ
ٚؾٗٝا ٚد ٙٛقتًُ:ٖٞٚ ١
ا٭ :ٍٚإٛنٛع ١ٝاـاق ١ٱعتباض بين إغطا.ٌٝ٥
ايجاْ :ٞاِْٗ َٛععٚ ١عرب َٔٚ ٠خ٬هلِ ته ٕٛاٯٜات اعتباضاڄ زضغ ڄا

يًٓاؽ ْٝعاڄ ,قاٍ تعاٍ ٗ ٚقـ ايكطإٓطىَزَا ثََْبٌٕ ُِِنَّبطِ ًَىُذًٍ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2أْعط غٛض ٠ايبكط ٠اٯٜات .97,94,93,91,80
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ًٌََْٓػِظَخٌ ُُِِْٔزَّوِنيَص(.)1

ايجايح :اِْٗ شنطٚا َٔ باب إجاٍ ٚايؿطز ا٭َجٌ ٚيٝؼ اؿكط يبٝإ
ؾهٌ اهلل تعاٍ عً ٢بعض ا٭َِ َٚا عٓس اْ٫ػإ َٔ اؾشٛزٚ ,نٝـ
إ إػًٌُ سؿعٛا إٛاثٝل ٚتعاٖسٚا ايٓب.٠ٛ
ايطابع :إْ٘ زضؽ يًُػًٌُ يٓٝتؿعٛا َٓ٘ ٗ غريتِٗ َ ٗٚعاًَتِٗ َع
ا٭َِ ٚإًٌ ا٭خط.٣
اـاَؼ  :ايتساخٌ بٌ ايٛد ٙٛأعَ ٙ٬ع عسّ ا٫خ ٍ٬بايتعسز
ايتساخٌ ٚايتػاٜط بٗٓٝا.
ايػازؽ  :ايتساخٌ بٌ ايٛد ٙٛاحملتًُ ١ايج٬ث ١اع.ٙ٬
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛد , ٙٛإش إٔ ايسْٝا زاض إٛععٚ ١اٱعتباض َع
بٝإ اٯ ١ٜيًٓعِ اييت ْاهلا بٓ ٛإغطا َٔ ٌٝ٥عٓس اهلل ,ؾُع ايٓبٜ ٠ٛأتٞ
ايتٛنٝس اٱهل ٞبًع ّٚقبٛهلا باٯ ١ٜاؿػ ١ٝايعاٖط ٠بتشطٜو اؾبٌ ٚدعً٘
ؾٛقِٗ ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ  ٟٜٛٗعًًٜٗٚ ِٗٝهِٗ.
 َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜإٔ ا٭ َط باٱغتُاع دا ٤بعس إٝجام ٚضؾع
ايڀٛض ٚا٭َط بأخص َا آتاِٖ اهلل بك ٌٖٚ , ٠ٛتسٍ اٯ ١ٜعً ٢اٱغتُاع
إٍ ا٭ْبٝا َِٗٓٚ ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أّ أْٗا ؼكط
اٱغتُاع َا دا ٤ب٘ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
اؾٛاب ٖ ٛا٭ٚ ,ٍٚإٔ اٯ ١ٜتتهُٔ اٱط٬م ٗ اٱغتُاع يهٌ َا
أْعٍ اهلل تعاٍ َٔ ايهتب ٚخاق ١ايكطإٓ ايص ٟدا ٤بايتٛثٝل ايػُاٟٚ
هلص ٙاٯٜاتٚ ,اٱغتُاع يٮْبٝاٚ ٤إطغًٌ ؾُٝا ٜأت ٕٛب٘ َٔ عٓس اهلل,
ٚاٱط٬م َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚعڀـ ا٭َط بايػُاع عً ٢ا٭خص بكٕ ٠ٛا آتاِٖ اهلل.
ايجاْ : ٞإؼاز غٓد ١ٝايتٓع.ٌٜ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .138
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ايجايح  :إؼاز أسهاّ ايؿطا٥ع َٔ ,غري إٔ ٜتعاضض ٖصا اٱؼاز َع
ايٓػذ ؾُٝا بٗٓٝاٚ ,ايٓػذ عً ١يًع ّٚا٭خص بايؿطا٥ع اي٬سكٚ ,١قس
دا٤ت ؾطٜع ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْاغدٕ ١ا قبًٗا َٔ غري إٔ
تٓػدٗا ؾطٜع ١أخط.٣
ايطابع :دا ٤ا٭َط بايػُاع َڀًكاڄ َٔ غري تكٝٝس بؿطط أ ٚسهِٚ ,إٔ

دا ٤قٛهلِ ؾاٖساڄ عً ٢مساعِٗ ٕا دا٤ب٘ َٛغ ٢بكٛي٘ تعاٍ طهَبٌُُا
عَِٔؼْنَبصٚإؾاز ٠ايعَٔ إا ن ٗ ٞايػُاع ٜ ٫تعاضض َع إط٬م ا٭َط
باٱغتُاع ٭ٕ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬دا ٤بايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيع ّٚتكسٜك٘ ٚإتباع٘ ْٚكطت٘.
ٚدا ٤يؿغ (ٚإ ؾطبٛا) بكٝػ ١إبين يًُذَٗ ٍٛع أْ٘ عٔ إختٝاض َِٓٗ
ٚؾَ ٘ٝػأيتإ:
ا٭ :ٍٚاٱؾاض ٠إٍ ؾتٓ ١ايػاَط ,ٟيصا قاّ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بًَ٘ٛ
ٚتٛبٝد٘ عً ٢م ٛاـكٛم.
ايجاْ :١ٝإْتكاٍ اٯ ١ٜإٍ قٝػ ١ايػا٥ب ٚخاُتٗا خڀاباڄ يًٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,ته ٕٛفتُعَٚ ١تؿطق ١سذ.١

ًميٌٖ إٔ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ

ًهذ ًسد ىزا اُِلظ أسثغ

ٓشاد يف اُوشإٓ ًادذح يف خـبة ُجين ئعشائَْ يف ىزه آّخ اٌُشميخ
ًصالصخ ٓنيب ٌٓجيخ ُِٔغِٔنيً ،رزؼٖٔ ىِ ًٓظبدّويب اٌُاهؼْخ اُضنبء ػِْيْ
ًرًٌْذ (أهنْ خريأٓخ أخشجذ ُِنبط)( ،)1كِْ ّظيش املغٌِٕٔ اإلٓزنبع ػٖ اإلعزٔبع
ًاإلٓزضبٍ  ,وهم األمة املستمعة للتنزيل.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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َٔ ا٭غطاض ٚا ٕكاقس ايػاَٖ ٗ ١ٝص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١ضؾع ايًبؼ,
َٓٚع اٱغرتاضٚ ,زؾع اؾٗايٚ ,١زؾع اؾٗايٚ ,١بعح ايٓؿط َٔ ٠اٱقطاض,

قاٍ تعاٍ ٗ ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُطًَُْْ ُّظِشًُّا ػَََِ َٓب كَؼٌَُِا ًَىُْْ َّؼٌََُِْٕٔص(.)1

يكس أ ضاز اهلل عع ٚدٌ ٗ ٖص ٙاٯٜات تك ١ٜٛإػًٌُ عكا٥سٜاڄ بِٓٗٗٝ
عٔ اٱغتُاع اٍ َا ٜكٛي٘ أٌٖ اؾساٍ ٚإ ٕ ناْٛا َٔ إًٚ ٌٝإٕ إساض
عً ٢زخ ٍٛاٱغ ّ٬ا ٚايهؿط ب٘ اش ٚ ٫اغڀ ١بُٗٓٝا ٜٚسٍ عً ٘ٝقٛي٘

تعاٍطهَُْ ثِئْغََٔب َّأُْٓشًُُْْ ثِوِ ئِميَبٌُُْْٗص.

ٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٚأَط
هلِ بتٛبٝذ ايهاؾطٚ ٜٔاٱدٗاض بصّ اؾاسسٚ ,ٜٔاٯ ١ٜظدط عٔ ا٭ؾعاٍ
ايكبٝشٚ ١بعح يًُػًٌُ عً ٢ػًَ ٞعاْ ٞاٱّإ عً ٢دٛاضسِٗ
ٚعطض اعُاهلِ ٚغريتِٗ ايٓٛعٚ ١ٝايؿدك ١ٝعًَٛ ٢اظ ٜٔاّ٫إ
ٚنٛابڀ٘ ايهً ٖٞٚ ,١ٝباب ٱتكإ يػ ١اٱستذاز ٚايسع ٠ٛاٍ اهلل
بإقاَ ١اؿذٚ ١ايربٖإ.
 ٖٞٚتأزٜب يًُػًٌُ ٚسح عً ٢تعاٖس اٱّإ َكازٜك٘
ايكشٝش ,١إش أ ٕ شّ اٱْػإ يؿعٌ إٓهط تٓبٚ ٘ٝسطظ ي٘ ٗ ايػايب َٔ
إتٝإ شات ايؿعٌ.
(قاٍ عً ٞابٔ أب ٞطايب ٚابٔ عُ٘ عبس اهلل عباؽَ :ا بعح اهلل ْبٝا
َٔ ا٭ْبٝا ٤إ ٫أخص عً ٘ٝإٝجام ,ي ٔ٦بٳعٳح قُسٶا  ٖٛٚسٳٞٸ ي َٔٓ٪ٝب٘
ٚيٓٝكطْ٘ٚ ,أَٳطٳ ٙإٔ ٜأخص إٝجام عً ٢أَت٘ :ي ٔ٦بعح قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ِٖٚأسٝا ٤يَ٪ٝٹٓٴٔٻ ب٘ ٚيٓٝكطٴْٻ٘)(.)2
( )1أْعط اؾع 93-92-91 ٤اييت دا٤ت ٗ تؿػري ٖص ٙاٯ ١ٜإباضن.١
()2تؿػري ابٔ نجري .67/2
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يكس خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يًعبازٚ ٠خكاٍ ايك٬ح ,قاٍ

تعاٍطًََٓب خََِوْذُ اُْجَِّٖ ًَاإلِٗظَ ئِالَّ َُِْؼْجُذًُِٕص(ٚ ,)1دا٤ت َٛاثٝل ا٭ْبٝا٤
يبعح ايٓاؽ عً ٢ايعبازٚ ,٠دصبِٗ إٍ َٓاظٍ ايك٬ح ٚايتك,٣ٛ
ٚتؿهٌ اهلل ٚأْعٍ ايكطإٓ ٚدعً٘ ايهٓع ايػُا ٟٚايص ٟوؿغ َٛاثٝل
ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِ.
ٚؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚشنط ايكططيب َٔ غري إ ٜطؾع اـرب اٜ ٚصنط غٓس ٙإ َٛغ٢
عً ٘ٝايػٕ ّ٬ا دا ٤يبين اغطا َٔ ٌٝ٥عٓس اهلل با٭يٛاح ؾٗٝا ايتٛضا ٠قاٍ
هلِ :خصٖٚا ٚايتعَٖٛا ,ؾكايٛا ٫ :إ ٫إ ٜهًُٓا اهلل بٗا نُا نًُو,
ؾكعكٛا ثِ أسٛٝا.
ؾكاٍ هلِ :خصٖٚا ,ؾكايٛا ,٫ :ؾأَط اهلل إ٥٬ه ١ؾاقتًعت دب٬ڄ َٔ
دباٍ ؾًػڀٌ طٛي٘ ؾطغذ ٗ َجً٘; ٚنصيو نا ٕ عػهطِٖ; ؾذعٌ
عًَ ِٗٝجٌ ايعًٚ ,١أڂتٛا ببشط َٔ خًؿِْٗٚ ,اض َٔ قبٌ ٚدٚ ,ِٖٗٛقٌٝ
هلِ :خصٖٚا ٚعًٝهِ إٝجام ا ٫تهٝعٖٛاٚ ,ا ٫غكط عًٝهِ اؾبٌ,
ؾػذسٚا تٛب ١هلل ٚأخصٚا ايتٛضا ٠بإٝجام)(.)2
ايجاْ : ٞاٱْصاض ٚايتصنري َٚا ٗ ايتصنري َٔ إٛععٚ ١استُاٍ ايتساضى
بس خ ٍٛاٱغ َٔٚ ,ّ٬ايٓتا٥ر تعً ِٝإػًٌُ قٝؼ اؾساٍ ,قاٍ

تعاٍطًَجَبدُِْيُْْ ثِبَُّزِِ ىَِِ أَدْغَُٖص(.)3

ايجايح  :عٔ ايػسٚ ٟابٔ دطٜر إ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بطز ايعذٌ
()1غٛض ٠ايصاضٜات .56
()2تؿػري ايكططيب .474/1
()3غٛض ٠ايٓشٌ .125
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ٚشضا ٗ ٙإاٚ ٤قاٍ يبين اغطا :ٌٝ٥اؾطبٛا َٔ شيو إا ٤ؾؿطب ْٝعِٗ,
ؾُٔ نإ وب ايعذٌ خطدت بطاز ٠ايصٖب عً ٢ؾؿتٚ ,٘ٝابٔ دطٜر
ٜط ٟٚاسٝاْاڄ عٔ ايتٛضا.٠
اٯَٓ ١ٜاغب ١يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١ايٓسّ ٚعسّ اتباع اٯبا ٗ ٤إخڀاِٗ٥
ٚإتباعِٗ اهل ًَِٗٝٚ ٣ٛاٍ عباز ٠ايعذٌٚ ,ؾٗٝا ؼصٜط َٔ ايهؿط
ٚاؾشٛز ٚزع ٠ٛيًع ّٚايتكٚ ٣ٛطاع ١اهلل تعاٍ ٚإظٗاض َكازٜل اٱّإ
 َٔٚاُٖٗا اعتٓام ز ٜٔاٱغٚ ّ٬اتباع ايطغ ٍٛا٭نطّ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜإٓع َٔ اَتساز سب ايعذٌ ٗ ايكًٛب ٚػً ٘ٝغًب ڄا
عً ٢م ٛعباز ٠ايڀاغٛت ٚاتباع ضٚ٩ؽ ايه٬يٚ ١ايهؿط.
إش دا ٤شنط ايعذٌ َٔ باب إجاٍ ٚايؿطز اؿاقٌ ٚاقعاڄٚ ,ؾ ٘ٝزع٠ٛ
يًُػًٌُ يعسّ اٱؾتتإٚ ,ايتٓع َٔ ٙأ غباب ايؿطى ٚايه٬يٚ ,١إش

أؾتتٓٛا بإؽاش ايعذٌ َع غ ٝاب َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يًُٛاعس,٠
ٖٚاض ٕٚايٓيب َعِٗ ,ؾإ إػًٌُ ٜتعاٖس ٗ ٕٚأدٝاهلِ إتعاقبٚ ١بعس
َطٚض أنجط َٔ أضبع ١عؿط قطْاڄ َٔ ايعَإ زٜاْ ١ايتٛسٝسٚ ,اٱتٝإ
بايؿطا٥ض ا يص ٟوهٚ ٞاقع تكٝسِٖ ايتاّ بإسهاّ ايعبٛز ١ٜهلل تعاٍ.
 َٔٚاٯٜات ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬ؾطض ايك ٠٬عً ٢مَ ٛتعسز ٗ
اي ّٛٝؾطض عٌ عً ٢نٌ َهًـ َٚهًؿ ١يتهَ ٕٛطآ ٠يٲّإٚ ,ؾاٖس ڄا
عً ٢عسّ إؾتتإ إػًٌُ أ ٚغً ِٖٛبأسس َٔ اـ٥٬لَٔ ٖٛٚ ,

َكازٜل َْ ًِٗٝطتب١طخَْْشَ أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص(.)1

ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓ اؽ يًشام بِٗ ,ؾشُٓٝا ٜأت ٞشّ عبس ٠ايعذٌ ٗ ايكطإٓ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ؾاْ٘ ٜ ٫ػتڀٝع أسس إٔ ٜطز عً ٢إػًٌُ سٌ تٚ٬تِٗ اٯٜات ,ؾِٗ
سؿع ١ايتٛسٝس  ١ًٓٚيٛا ٘٥إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ,١مل ٜطؾع ايڀٛض عً٢
إػًٌُ بٌ دا ٤ايٓيب قُس قً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هلِ ٚيًٓاؽ
ْٝعاڄ بًػ ١ايٛعس ٚايٛعٝس ٚايبؿاضٚ ٠اٱْصاض َٔ عٓس اهلل بإعذع٠
ايعكً ١ٝاـايس( ٠ايكطإٓ).
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتتهُٔ اٯ ١ٜتٛنٝس أخص اهلل إٝجام ٚايعٗس َٔ بين إغطا,ٌٝ٥
ٚإخباض ايكطإٓ شات٘ تٛنٝسٚ ,دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١إانٚ ,ٞبًػ ١اـڀاب
ٚإش أخصْا َٝجاقهِ ٗ ,إؾاض ٠إٍ أٜاّ َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬إتكاٍ
َهاٌَ ٚأثط إٝجام إٍ أٜاّ ْع ٍٚايكطإٓٚ ,تًو آ ١ٜإعذاظ ١ٜبإٕ ٪ٜخص
إٝجام َٔ د , َِٗٓ ٌٝؾٝه ٕٛؾاَ٬ڄ ٭دٝاهلِ إتعاقب ١إٍ سٌ ْعٍٚ
ايكطإٓ  ,ايصٜ ٟتهُٔ ايسع ٠ٛإٍ اٱغٚ ّ٬ايعٌُ بإسهاّ ٚغٓٔ
إٝجام.
ايجاَْ :١ٝع إٔ ضؾع ايڀٛض ؽٜٛـ ٚإْصاض سػ ٞظاٖط ؾاْ٘ ْعُ ١أخط٣
عً ٢بين إغطا ,ٌٝ٥إش ضأ ٣نٌ ٚاسس َِٓٗ آ ١ٜضؾع اؾبٌ َٔ َهاْ٘,
ٚإؾطاؾ٘ ٚتسي ٘ٝعً ,ِٗٝيٝه ٕٛغبباڄ إناؾٝاڄٚ ,عْٛاڄ هلِ عً ٢ايعٌُ
بإسهاّ إٝجام عً ٢مَ ٛػتُط ٚزا ,ِ٥إش إٔ َٛنٛع ضؾع ايڀٛض ٫
ٜٓشكط بػاع ١ضؾع٘ ؾكط ,بٌ ٖ ٛأَط َكاسب يٛدٛب ايعٌُ بإٝجام
عًَ ٢ط ايعكٛض َٔٚ ,أؾطاز إٝجام ايتكسٜل ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٚصا ايتكسٜل َكسَ ١يًعٌُ با٭سهاّ ٚايػٓٔ اييت
دا ٤بٗا َٔ عٓس اهلل.
ايجايج :١بٝإ عع ِٝقسض ٠اهلل تعاٍ ٗ ضؾع ايڀٛض َٔ َهاَْ٘ٚ ,ا ٗ
قًع٘ َٔ َٛنع٘ َٔ ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ زي ٌٝعً ٢إٔ إػًٌُ ِٖ ا٭َ١
ا٭ؾهٌ بٌ ا٭َِ ٭ِْٗ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل تعاٍ ٚعًُٛا بأسهاّ ايكطإٓ
َٔ غري آ ١ٜسػ ٗ ١ٝايٛعٝس ٚايتدٜٛـ نطؾع ايڀٛض.
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ايطابع :١اٱخباض عٔ عًَٛٚ ١نٛع ضؾع ايڀٛض  ٖٛٚيع ّٚعسّ تؿطٜط
بين إغطاَ ٌٝ٥هاٌَ إٝجام عً ٢م ٛايػايب ١ايهً ١ٝأ ٚاؾعٚ ,١ٝ٥عسّ
اٱغتدؿاف بأ سهاّ ايٓب ,٠ٛأ ٚاٱغتٗعا ٤بإٚ ,ٌَٓ٪ي ٛأخصٚا َا أتاِٖ
اهلل بكٚ ٠ٛإْكڀعٛا إٍ ايعبازات ٕا إؽصٚا ايعذٌ ٚأؾتتٓٛا ب٘.
اـاَػ :١بٝإ قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚإٔ تًك ٞايهتاب ايػُا ٟٚبايكبٍٛ
ٚاٱقػا ٤يًٓيب ٚاق َٔ ١ٝإعكٚ ١ٝايؿطى ٚايه٬ي َٔٚ ,١خكا٥ل
إػًٌُ تعاٖس ايكطإٓ ضمساڄ ٚتٚ ٠ٚ٬أسهاَاڄٚ ,سؿغ ٚتس ٜٔٚغٓ ١ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايكٛيٚ ١ٝايؿعً ١ٝيصا إغتشكٛا ْعت طخَْْشَ
أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص.
ايػازغ :١تعسز ايٓعِ ٚايؿهٌ اٱهل ٞعً ٢بين إغطا ٌٝ٥بتعسز
إغباب زعٛتِٗ يٲّإ ٖ ٗ ٖٛٚص ٙاٯ ١ٜعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأخص اهلل تعاٍ إٝجام عًٚ ,ِٗٝؾ ٘ٝتٛنٝس ٚسح عً ٢ايتكٝس
بأ سهاَ٘ ؾًِ ٜكِ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بأخص إٝجام َٔ بين إغطاٚ ٌٝ٥مل
ٜؿٛض ا٭َط إٍ ٖاض ٕٚايٓيب ٚايعًُا ٔ َ ٤بعس,ٙبٌ إٔ اهلل تعاٍ ٖٛ
ايص ٟأخص إٝجام َِٓٗ ,ضٓ ١بِٗ ٚيبٝإ ٚدٛب ايتكٝس َهاَ٘ٓٝ
ايكسغ.١ٝ
ايجاْ :ٞضؾع ايڀٛض ؾٛقِٗ يٝه ٕٛسذ ١سػ ١ٝظاٖطُٓ ٠ع َٔ ايؿو أٚ
ايعٜؼ َٔٚ ,اٯٜات إٔ ايڀٛض مل ٜكع عًٚ ِٗٝساٍ ضؾع٘ أ ٚؾُٝا بعس
عٓسَا عكٛا ٚإؽصٚا ايعذٌ ٚاؾتتٓٛا بٖ٘ ,ا ٜسٍ عً ٢إٔ ضؾع ايڀٛض
ْعُٚ ١سح هلِ عً ٢ايتكٝس ب ػٓٔ إٝجام ٚعسّ ايتؿطٜط َهاَ ,٘ٓٝقاٍ

تعاٍطَُوَذْ أَخَزَْٗب ِْٓضَبمَ ثَنِِ ئِعْشَائََِْ ًَأَسْعَِْنَب ئَُِْْيِْْ سُعُالًص(.)1

ايجايح :ا٭َط اٱهل ٞيبين إغطا ٌٝ٥بإٕ ٜعًُٛا ٜٚتكٝسٚا َا أَطِٖ ب٘
()1غٛض ٠إا٥س.69 ٠
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غبشاْ٘ بكٚ ٠ٛسطم.

ايطابع :إقرتإ ا٭َططخُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ ص بطؾع ايڀٛض ٚعسّ ؽًـ أسسُٖا

عٔ اٯخط يٝه ٕٛايعٌُ بإٝجام نإعً ٍٛايصٜ ٫ ٟتدًـ عٔ عًت٘
ٚظ ٗٛض اٯٜات ٚساٍ اـٛف ٚايؿعع َٔ ْع ٍٚايب ٤٬عٓس ايتككري
ٚايتؿطٜط ٚاؾشٛز.
اـاَؼ :تهطض َاز( ٠خص) ٗ اٯَ ١ٜع اٱؼاز ٗ َٛنٛعٗا ٚايتبأٜ
ٗ اؾٗ ,١ؾاهلل عع ٚدٌ أخص إٝجام َٔ بين إغطا ٖٛٚ ٌٝ٥ايػين عٔ
ايعإٌٚ ,يهٔ أخص إٝجام يٓؿعِٗ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ,٠يصا دا ٤قٛي٘ تعاٍ

طخُزًُا ص يتتذًَ ٢عامل إٝجام بايكٚ ٍٛايعٌُ َٔ بين إغطاٖٛٚ , ٌٝ٥
َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍطًَكَؼَِّْنَبىُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَص(.)1
ايػازؽ :ف ٧قٛي٘ تعاٍ طًَاعَْٔؼٌُاص بكٝػ ١ا٭َط ايص ٟوٌُ عً٢
ايٛدٛب ٚعسّ ايرتىٚ ,مل تصنط اؾٗ ١اييت هب عً ٢بين إغطاٌٝ٥
اٱغتُاع إيٗٝا ٫ٚ ,إٛنٛع ايصٜ ٟػتُع ٕٛإيٚ ,٘ٝؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱغتُاع يٰٜات اييت تٓعٍ َٔ عٓس اهلل َٚ ,ا ٗ ايتٛضأَ ٠
ا٭سهاّ.
ايجاَْ :ٞا ٜأت ٞب٘ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬عٓس اهلل تعاٍ.
ايجايح :ايٛس ٞايص ٟىرب ب٘ ا٭ْبٝا َٔ ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايطابع :ايبؿاضات اييت دا٤ت ٗ ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝعً ٢يػإ َٛغ٢
ٚعٝػ ٢عًُٗٝا ايػ ٗ ّ٬قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
اـاَؼ :مساع ن ّ٬اهلل تعاٍ َٚا ٜٓعٍ َٔ عٓس ,ٙقاٍ تعاٍ

طَّغَْٔؼٌَُٕ ًَالََّ اَُِّوِ صَُّْ ُّذَشِّكٌَُٗوُص.

ايػازؽ :اٱقػا ٤يٮْبٝاٚ ٤ؾ ٘ٝتٛثٝل ٯٜات إٝجام .
()1غٛض ٠اؾاث.16 ١ٝ
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ايػابع :زع ٠ٛا٭ْبٝا ٤يًذٗاز ٚايكرب ٗ شات اهلل.
ايجأَ :ايٓٛاٖ ٞعٔ ايهؿط ٚايكسٚز ٚإعاق.ٞ
ايتاغع :اٱْكات إٍ ايصٜ ٜٔأَط ٕٚبإعطٚف  ٕٜٛٗٓٚعٔ إٓهط.
ايعاؾط :اٱغتُاع يت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٚتسبط َعاْ ٞاٯٜات َٚا ؾٗٝا َٔ

اٱعذاظ ,قاٍ تعاٍ ط ًَئِرَا هُشِبَ اُْوُشْإُٓ كَبعْزَِٔؼٌُا َُوُ ًَأَٗظِزٌُاص ( ,)1إٕ ٚضٚز
قٛي٘ تعاٍطًَاعَْٔؼٌُا ص عً ٢م ٛاٱط٬م ٜؿٝس ايعُٚ ّٛنجط ٠ايٓعِ
ٚاٱْصاضات ٚايبؿاضات اييت تطز عً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥ػعًِٗ َع
اٱغتُاع إيٗٝا ٗ غٝاس ٗ ١عامل إًهٛت ٗٚ ,اٱغتُاع يٰٜات
َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإْ٘ ٚغ ١ًٝيًك٬ح.
ايجاْ : ١ٝقريٚض ٠اٱغتُاع َٓاغب ١يًٗسا.١ٜ
ايجايج : ١إْ٘ ٚاق َٔ ١ٝاؾشٛز ٚإعاق.ٞ
ايطابع : ١ػسٜس يًعٗس بايبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚايتڀًع إٍ ظَاْٗاٚ ,تساضؽ عَ٬ات٘ ٗٚ ,ايجٓا ٤عً ٢ؾطٜل َٔ أٌٖ

ايهتاب ٚضز قٛي٘ تعاٍطًَئِرَا عَِٔؼٌُا َٓب أُٗضٍَِ ئََُِ اُشَّعٌٍُِ رَشٍَ أَػُْْنَيُْْ رَلِْغُ
ِْٖٓ اُذَّْٓغِ َِّٓٔب ػَشَكٌُا ِْٖٓ اُْذَنِّص(.)2

ٚعٔ غعٝس بٔ إػٝب ٚغري(ٙبعح ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
عُط ٚبٔ أَ ١ٝايهُطٚ ,ٟنتب َع٘ نتاباڄ إٍ ايٓذاؾ ,ٞؾكسّ عً٢
ايٓذاؾ , ٞؾكطأ نتاب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ,ثِ زعا دعؿط
بٔ أب ٞطايب ٚإٗادطَ ٜٔع٘ٚ ,أضغٌ ايٓذاؾ ٞإٍ ايطٖبإ
ٚا يكػٝػٌ ؾذُعِٗ ,ثِ أَط دعؿط بٔ أب ٞطايب إٔ ٜكطأ عً ِٗٝايكطإٓ,
()1غٛض ٠ا٭عطاف . 204
()2غٛض ٠إا٥س.82 ٠
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ؾكطأ عً ِٗٝغٛضَ ٠ط ,ِٜؾآَٓٛا بايكطإٓ ٚؾانت أع َٔ ِٗٓٝايسَعِٖٚ ,
ايص ٜٔأْعٍ ؾٚ{ِٗٝيتذسٕ أقطبِٗ َٛز }٠إٍ قٛي٘ {َع ايؿاٖس}ٜٔ
ٚأخطز عبس بٔ ٓٝس ٚابٔ إٓصض ٚابٔ أب ٞسامت ٚأب ٛايؿٝذ ٚابٔ
َطز ٜ٘ٚعٔ غعٝس بٔ دبري ٗ قٛي٘{ شيو بإٔ َِٓٗ قػٝػٌ ٚضٖباْاڄ} قاٍ:
ِٖ ضغٌ ايٓذاؾ ٞايص ٜٔأضغٌ بإغٚ َ٘٬إغ ّ٬ق ,َ٘ٛناْٛا غبعٌ
ضد٬ڄ اختاضِٖ َٔ ق َ٘ٛاـٝٿط اـٝٿط ,ؾاـري ٗ ايؿك٘ ٚايػٔ ٗٚ ,يؿغ:
بعح َٔ خٝاض أقشاب٘ إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ث٬ثٌ
ضد٬ڄ ,ؾًُا أتٛا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ زخًٛا عً ,٘ٝؾكطأ
عً ِٗٝغٛضٜ ٠ؼ ,ؾبهٛا سٌ مسعٛا ايكطإٓٚ ,عطؾٛا أْ٘ اؿل)(.)1
ايػابع :ف ٤ٞخاُ ١اٯ ١ٜبكٝػ ١ايًٚ ّٛايصّ يؿطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب
عً ٢إعكٖٚ , ١ٝص ٙايكٝػْ ١عُ ١أخطٚ ٣ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْٗا َسضغ ٗ ١ا٭ق٬ح.
ايجاْ : ٞإْٗا غب ٌٝيًتٛبٚ ١اٱْاب.١
ايجايح  :ايتصنري باٱّإ َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ ايٛظا٥ـ ايعكا٥س١ٜ
ٚا٭خ٬ق.١ٝ
ايطابع  :قريٚض ٠اٱّإ ٖ ٛإ٬ى ٗ تك ِٝٝا٭ؾعاٍ.
اـاَؼ  :تأنٝس قاْ ٗ ٕٛاٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ,١ٜٝٓٛيع ّٚتطؾض َعاْٞ
ايتٛسٝس عً ٢قٚ ٍٛؾعٌ إ ٌَٓ٪فتُعٌ َٚتؿطقٌ.
ايػابع َٔ :١ايًڀـ اٱهل ٞببين إغطا ٌٝ٥أخص إٝجام َِٓٗٚ ,أ٭َط
اٱهل ٞهلِ بأخص َا آتاِٖ اهلل بكٚ ,٠ٛؾَ ٘ٝػأيتإ:
ا٭ :ٍٚتطَ ٣اشا أت ٢اهلل بين إغطاٚ ,ٌٝ٥ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعح َٛغ ٢عً ٘ٝايػْ ّ٬بٝاڄ ضغ٫ٛڄ َٔ اـُػ ١أٚي ٞايععّ
َٔ بٌ ظٗطاْ.ِٗٝ
()1ايسض إٓجٛض .430/3
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ايجاْ :ٞإٝجام ايص ٟأخص ٙاهلل عً ,ِٗٝقاٍ تعاٍ طخُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ ثِوٌَُّحٍ
ًَارًُْشًُا َٓب كِْوِص ( ,)1أ ٟأشنطٚا َا ٗ إٝجام َٔ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ َٚهاٌَ
اؿهُٚ ١إٝجام اييت أخصٖا اهلل عًٝهِٚ ,دا ٤ا٭َط اٱهل ٞيبين
إغطا ٌٝ٥بإٕ ٜأخصٚا َا آتاِٖ ٫ٚ ,تعاضض بٌ ا٭َط ٜٔ٭ٕ إطاز
أخصِٖ ٚقبٛهلِ َهاٌَ إٝجام ٚايعٌُ بإسهاَ٘.
ايجايح :لا ٠بين إغطا َٔ ٌٝ٥ايعصاب ايص ٟناْٛا ًٜك َٔ ْ٘ٛؾطعٕٛ
ٚق.َ٘ٛ
ايطابعَ :ا أْعِ اهلل تعاٍ ب٘ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥أش دعٌ ؾًَٛ ِٗٝن ڄا,

ٚدعًِٗ أقشاب أَٛاٍٍ ٚبٛٝت ٚؾإٔ ,قاٍ تعاٍ طارًُْشًُا ِٗؼَْٔخَ اَُِّوِ ػٌََُِْْْْ ئِرْ
جَؼَََ كٌُِْْْ أَْٗجَِْبءَ ًَجَؼٌََُِْْ ًًٌُُِٓبص(.)2

اـاَؼْ :ع ٍٚايتٛضاٚ ,٠يع ّٚتعاٖس بين إغطا ٌٝ٥هلا ٚيٮسهاّ
ٚايبؿاضات اييت ؾٗٝا.
ايػازؽ :ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اييت
دا٤ت ٗ ايتٛضاٚ ٠عً ٢يػإ أْبٝا ٤بين إغطا.ٌٝ٥
ايػابع  :ايعبازات ٚإٓاغو ٚايتكٝس با٭ٚاَط ا٭هل.١ٝ
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ,ٙٛنًٗأَ َكازٜل اٯ ١ٜايهطّ.١

ايجاَْ : ١ٝا إطاز َٔ ايك ٗ ٠ٛقٛي٘ تعاٍ طخُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ ثِوٌَُّحٍص:
ا٭ : ٍٚتٛنٝس أخص َا آتاِٖ اهللٚ ,يع ّٚعسّ ايتؿطٜط ب٘.

ايجاْ : ٞبٝإ ؾس ٠ايتهايٝـ ٚا٭ؾعاٍ ايعبازٚ ,١ٜتعاٖس إباز٨
ايعكا٥س.١ٜ
ايجايح :اٱؾاض ٠إٍ َا ٬ٜق ٘ٝبٓ ٛإغطا َٔ ٌٝ٥ايعٓا ٗ ٤اؿؿاظ عً٢
()1غٛض ٠ايبكط. 3 ٠
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إبازَٚ ٨ا ٜتعطن ٕٛي٘ َٔ ا٭ش َٔ ٣ايك ّٛايعإٌ ,ؾذا ٤قٛي٘ تعاٍ

طثِوٌَُّحٍ ص سجاڄ عً ٢ايتُػو بإبازٚ ٨أسهاّ ايؿطٜعٚ ١ايبؿاضات بايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتهٚ ٕٛغ ١ًٝٱغتساَ ١ا٭ٌَ
ٚاٱْؿػاٍ بايسعا ٤يًؿٛظ بٓكطت٘.
ايطابع :ؼصٜط بين إغطا َٔ ٌٝ٥اٱْكڀاع إٍ ايسْٝا ٚسب إاٍ ٚتطى َا
أَطِٖ اهلل تعاٍ ب٘.
اـاَؼ :قٝس (بك )٠ٛزي ٌٝعً ٢عع ِٝايٓعُ ١اٱهل ١ٝعً ٢بين إغطاٌٝ٥
بإٝجامٚ ,ؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ ػًَ ٞعاْ ٞايؿهط هلل تعاٍ عًٖ ٢ص ٙايٓعُ١
بأخص إٝجام بك.٠ٛ
ايػازؽ :أخص إٝجام ٚآٜات ايتٛضاٚ ,٠ايبؿاضات بايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بك ٠ٛبطظر زْ ٕٚػٝاْٗا ٚايتؿطٜط َهاَٗٓٝا.
ايػابع :بٝإ قاْ ٕٛثابت ٚ ٖٛٚدٛب أخص إٛاثٝل اٱهل ١ٝبك.٠ٛ
ايجأَ :إٝجام ْعُ ١عع ١ُٝعً ٢بين إغطاٖ ٌٝ٥ا ٜػتًعّ تعاٖسِٖ هلا
ٚايععّ ٚايجبات عً ٢ؾعٌ َا ؾٚ ٘ٝسػٔ ايٓ ٗ ١ٝايتكٝس بأسهاَ٘.
ايتاغع :إؾرتاى عُ ّٛبين إغطا ٌٝ٥بأخص َا أتاِٖ اهلل تعاٍ ٭ٕ
عٌُ اؾُاعٚ ١ا٭َ ١قٚ ٠ٛغبب ٱغتساَ ١ايعٌُ بإٝجام ٚايعٗٛز.
ٚٚضز شنط أخص إٝجام بك ٗ ٠ٛايكطإٓ ث٬خ َطات بكٝػ ١اؾُع ,نًٗا
ٗ بين إغطاٚ ٌٝ٥يع ّٚأخصِٖ َا آتاِٖ اهللَٚ ,ط ٠بكٝػ ١إؿطز ٗ ٖٞٚ
َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚٚ ّ٬دٛب سح بين إغطا ٌٝ٥عً ٢ا٭خص َا ٗ

ا٭يٛاح َٔ إٛععٚ ١ايبٝإ قاٍ تعاٍطكَخُزْىَب ثِوٌَُّحٍ ًَأُْٓشْ هٌََْٓيَ َّأْخُزًُا
ثِأَدْغَنِيَبص(.)1
ايػابع :١ف ٤ٞا٭َط اٱهل ٞإٍ بين إغطاَ ٌٝ٥طنباڄ َٔ ٚدٌٗ:
()1غٛض ٠ا٭عطاف . 145
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ا٭ :ٍٚأخص َا آتاِٖ اهلل بك.٠ٛ
ايجاْٚ :ٞدٛب ايػُاع.
ٜٚسٍ تعسز ايهٝؿٚ ١ٝايتٓاٗ بٌ ا٭خص ٚايػُاع عً ٢يع ّٚإؾرتاى
اؿٛاؽ ٚاؾٛاضح ٗ اٱَتجاٍ ٭َط ا هلل تعاٍٚ ,أزا ٤ايعبازات ٜٚؿٝس
إقرتإ ا٭خص بايػُع يع ّٚايعٌُ َهاٌَ إٝجام.
ايجآَ :١شنط دٛاب بين إغطاٚ ,ٌٝ٥تٛثٝك٘ ٗ ٖص ٙاٯٚ ١ٜقٛهلِ

طعَِٔؼْنَب ًَػَظَْْنَب ص  ٖٛٚسذ ١عًٚ ,ِٗٝؾاٖس عًَ ٢عطؾتِٗ َا هب
عًٚ ,ِٗٝقٝاّ ا٭ْبٝا ٤بٛظٝؿ ١ايتبًٝؼ.
ايتاغع :١إؾتتإ ؾطٜل بايعذٌ ٚؾتٓ ١ايػاَطٚ ,ٟبٝإ غبب ٖصا
اٱؾتتإ  ٖٛٚاؾشٛز بايٓعِ َٗٓٚا ْعُْ ١بَٛ ٠ٛغٚ ٢اٯٜات اييت دا٤
بٗا.
ايعاؾط :٠بسأت اٯ ١ٜبصنط إٝجام ٚايٓعِ اٱهل ١ٝبكٝػ ١اـڀاب
إٛد٘ إٍ بين إغطاٚ ,ٌٝ٥يهٔ سُٓٝا دا ٤ايصّ ٚايٓعت بايهؿط إْتكًت
اٯ ١ٜإٍ يػ ١ايػ ا٥ب  ٖٛٚإػُ ٗ ٢اٱقڀ٬ح ايب٬غ ٞباٱيتؿات ثِ
عازت اٯ ١ٜإٍ يػ ١اـڀاب با٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إٔ ٜٓهط عً ِٗٝؾعًِٗٚ ,تٓاقه٘ َع إزعا ِٗ٥اٱّإ.
اؿاز ١ٜعؿط :٠إٔ اٱّإ باعح يًك٬ح ,ؾٗٚ ٛاعع ْؿػًَٚ ٞه١
تعكِ اٱْػإ َٔ إضتهاب إعاقٚ ٞايػ٦ٝات.
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اٌَة لطف

ٜؿٝس اؾُع بٌ بسا ١ٜاٯٚ ١ٜخاُتٗا ايتٛنٝس عً ٢إٝجام بكٝؼ
ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس ٚأْ٘ ضٓ ١بب ين إغطا ٌٝ٥نٜ ٞطغذ اٱّإ ٗ
ايٓؿٛؽٜٚ ,كبض ًَه ١تكسض عٓٗا أؾعاٍ ايڀاعٚ ,١بطظخاڄ ز ٕٚإضتهاب

إعاقٚ ٞايؿٛاسـ ,قاٍ تعاٍطكََْٖٔ آََٖٓ ًَأَطَِْخَ كَالَ خٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ

َّذْضٌََُٕٗص(.)1
ؾ ٬هتُع اٱّإ َع ؾعٌ إعك ١ٝ٭ْ٘ ظادط يًٓؿؼَٚ ,اْع َٔ إتباع
اهل َٔٚ ,٣ٛخكا٥ل ايًڀـ ٗ اٯ ١ٜأَٛض:
ا٭ : ٍٚإضؾاز إػًٌُٚ ,تؿكِٗ ٗ ايس.ٜٔ
ايجاْ : ٞتأزٜب إػًٌُ ٚزعٛتِٗ يتعاٖس أسهاّ ايؿطٜعٚ ,١إشا نإ
بٓ ٛإغطا ٌٝ٥أخص اهلل عً ِٗٝإٝجام ,ؾأسهاّ ايكطإٓ َٝجام مساٟٚ
ٚزع٫ ٠ٛظَ.١
ايجايح  :سح إػًٌُ عً ٢ايتكٝس َؿاٖ ِٝايتٛسٝسٚ ,غٓٔ اؿٍ٬
ٚاؿطاّ.
ايطابع  :تٛثٝل ايكطإٓ يًُٛاثٝل اٱهل ١ٝعً ٢ا٭َِ ايػابك ,١قاٍ

تعاٍطأَُْْ ُّإْخَزْ ػََِْْيِْْ ِْٓضَبمُ اٌُِْزَبةِ إَْٔ الَ َّوٌٌُُُا ػَََِ اَُِّوِ ئِالَّ اُْذَنَّص(.)2

ٚأخطز أٓس عٔ عبس اهلل بٔ ثابت قاٍ(دا ٤عُط إٍ ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكاٍٜ :ا ضغ ٍٛاهلل إْ ٞقس َطضت بأر ئَ ٞ
قطٜع ,١ؾهتب ي ٞدٛاَع َٔ ايتٛضا ٠أ ٫أعطنٗا عًٝو؟ ؾتػري ٚد٘
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ عُط :ضنٓٝا باهلل ضباڄٚ ,باٱغّ٬
زٜٓاڄَٚ ,شُس ضغ٫ٛڄ .ؾػط ٟعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقاٍ:
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .48
()2غٛض ٠ا٭عطاف .169
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ٚايصْ ٟؿؼ قُس بٝس ٙي ٛأقبض ؾٝهِ َٛغ ٢ثِ اتبعتُ ٙٛيهًًتِ .إْهِ
سع َٔ ٞا٭َِٚ ,أْا سعهِ َٔ ايٓب.)1()ٌٝ
اـاَؼ  :زع ٠ٛايٓاؽ إٍ اٱتعاظ ٖا ٜرتؾض عٔ إّإ إػًٌُ
ٚتكسٜكِٗ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ تكٝسِٖ بايؿطا٥ض
ٚايػع ٞايسٚ٩ب ٗ َطنا ٠اهلل ا٭َط ايصٜ ٟتذً ٢بإستذاز ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ.
 َٔٚاٯٜات إٔ ٜأت ٞايتدٜٛـ ٗ ايسْٝا يًٓذاٚ ٠ايػ ٗ ١َ٬اٯخط,٠
ٚإقاَ ١اؿ ذ ١عً ٢ايٓاؽٚ ,اهلل عع ٚدٌ غري قتاز ٭سسٚ ,اـ٥٬ل
ْٝعٗا قتاد ١إٍ ضٓت٘.
ٚقس أْعِ اهلل عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بإٝجام َع ايتدٜٛـ بطؾع ايڀٛض,
ٚايتٛنٝس عً ٢أخص ا٭سهاّ ٚايؿطا٥ض بكٚ ٠ٛععّٚ ١ثبات ٖٛٚ ,يڀـ
خل اهلل ب٘ بين إغطا ٌٝ٥يٝؿٛظٚا باؾٓٚ ,١تكسٸم أدٝاهلِ اي٬سك ١ببعج١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚسُٓٝا قايٛا مسعٓا ٚعكٓٝا ؾإ نًُ ١ايتٛسٝس ظًت ٗ ا٭ضض
ٜتٛاضثٗا إػًُ َٔٚ َِٗٓ ٕٛغريِٖ َٔ أٌٖ ايهتاب إٍ إٔ أْعِ اهلل
عً ٢أٌٖ ا٭ضض بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚمل ٜهٔ أخص
إٝجام َٔ بين إغطا ٌٝ٥يڀؿاڄ بِٗ ٚسسِٖ ,ؾَٗ ٛسضغَٛٚ ١عع١
يًُػًٌُ ٗ ا٭دٝاٍ إتعاقبٚ ,١عرب ٠ؾُٝع أَِ ا٭ضضٚ ,ؾاٖس عً٢

ايعٓا ١ٜاٱهل ١ٝببين إغطاٚ ,ٌٝ٥عَُٛات قٛي٘ تعاٍطًَأَِِّٗ كَؼَِّْزٌُُْْ

ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَص( , )2بصنطِٖ ٚتصنريِٖ ٗ ايكطإٓ ٚزعٛتِٗ إٍ اٱّإ
بايٓب.٠ٛ

()1ايسض إٓجٛض .272/2
()2غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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إفاضات اٌَة

إٝجام ٗ اٯ ١ٜعڀاٖٚ ٤ب َٔ ١عٓس اهلل خل بٗا بين إغطاٌٝ٥
يٝتعاٖسٚا تؿه ًِٗٝعً ٢ايٓاؽ َٔ أٌٖ ظَاِْٗ ٚإٛاثٝل اٱهل ١ٝأعِ
ٚتبسأ َٔ عامل ايصض ٚ ,دا ٤بكٝؼ ايتدٜٛـ ٚاؿذ ١ايعاٖطٚ ٠اٯ١ٜ
اؿػ ١ٝاييت تتذً ٢بطؾع اؾبٌ عًٜٓ ِٖٚ ِٗٝعط ٕٚاي ,٘ٝؾُط ٠ناْٛا
ٜٓعط ٕٚإٍ ؾطعٚ ٕٛدٓٛزٜ ِٖٚ ٙؿطق ٗ ٕٛايٚ ,ِٝأخطٜٓ ٣عط ٕٚإٍ
اؾبٌ ٚنأْ٘ ٚاقع عً ِٗٝيٝأخصٚا َا آتاِٖ اهلل َٔ ايتٓعٚ ٌٜاؿهُ١
ٚايبؿاضات ٚٚد ٙٛايعبازات ٚؾ ٘ٝع ٕٛهلِٚ ,زع ٠ٛيػًب ١ايعكٌ
ٚاٱْكٝاز إٍ قٛت اٱّإَٓٚ ,ع إغتشٛاش ايٓؿؼ ايؿٗ ١ٜٛعً ٢عامل
ا٭قٛاٍ أ ٚا٭ؾعا ٍَٚ ,ع إٝجام ٜأت ٞايؿٝض اٱهل,ٞبايعًِ ٚإطعؿ١

ٚأغباب ايتؿك٘ ٗ ايس ٖٛٚ ٜٔايصٜ ٟتذً ٢بكٛي٘ تعاٍ طخُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ

ثِوٌَُّحٍص.
يكس دعٌ اهلل اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباضٚ ,تؿهٌ ٚأعإ ايٓاؽ
باهلسا ١ٜإٍ اٱّإ يٝهْ ٕٛرباغاڄ ٜه ٧زضٚب اهلساٚ ١ٜبطظخاڄ زٕٚ
إعكٚ ١ٝغًبَ ١ؿاٖ ِٝايهؿط عً ٢ايٓؿؼ أ ٗ ٚاجملتُعات.
ٚدا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبصنط سكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٱّإ ٜأَط اٱْػإ٫ٚ ,
ٜأَط إ ٫بڀاع ١اهلل ٚإدتٓاب ايهؿط َٚكسَات٘ٚ ,ايتٓع ٙعٔ إعاقٞ
ٚتسع ٛاٯ ١ٜايٓاؽ إٍ ايتسبط ٗ غٓٔ إػًٌُ ٚإقاَتِٗ يًؿطا٥ض,
ٚتعاٖ سِٖ هلاَٗٓٚ ,ا أزا ٤ايكٔ ٠٬ؼ َطات باي ٗٚ ,ّٛٝسسٜح عٔ
ايؿعيب عٔ دابط عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :ٳٚإِْٻ٘ ٚاهللٹ
ٔ أځظڃٗٴطِنڂِٵ َٳا سٳٌٻ يځ٘ٴ إِ ٫أځٕٵ ٜٳ ٻتبٹعٳٓٹ.)1()ٞ
يځٛٵ نځإٳ َٴٛغٳ ٢سٳٝٽا بٳٝٵ ٳ

()1تؿػري ابٔ نجري .68/2
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ٚؼتٌُ ْػب ١إٛاثٝل يًكطإٓ ٚدٖٛاڄ:
ا٭ ٗ : ٍٚايكطإٓ َٝجام ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإػًٌُ.
ايجاْ : ٞيٝؼ ٗ ايكطإٓ إ ٫إٛاثٝل اييت ٜصنطٖا با٫غِ ٚإٛنٛع.
ايجايح  ٗ :ايكطإٓ َٛاثٝل ا٭ْبٝا.٤
ايطابع  :شات ايكطإٓ َٝجام.
ٚبإغتجٓا ٤ايٛد٘ ايجاْ ٞؾإٕ ايٛد ٙٛا٭خط ٣نًٗا قشٝشَٔ ٖٛٚ ,١

عَُٛات قٛي٘ تعاٍطًَٗضَُّْنَب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍص(.)1

الصلة بني أول وآخر اٌَة
دا٤ت اٯ ١ٜببٝإ شنط إٛاثٝل ٚاٯٜات اييت تتهُٔ أخص ايعٗس عً ٢بين
إغطاٚ ,ٌٝ٥سجِٗ عً ٢ايتكٝس بأسهاّ ايتٛسٝس:ٖٞٚ ,
ا٭ :ٍٚأخص اهلل إٝجام َٔ بين إغطاٚ ,ٌٝ٥مل تصنط ٖص ٙاٯ ١ٜإٝجام
ٚيهٔ اٯٜات ايػابك ١شنطت٘ عً ٢م ٛايتؿهٚ ,ٌٝيع ّٚعباز ٠اهلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :ٞضؾع اهلل اؾبٌ ؾٛم ضٚ٩ؽ بين إغطا ٌٝ٥إْصاضاڄ ٚؽٜٛؿاڄٚ ,سج ڄا
عً ٢يع ّٚعباز ٠اهللٚ ,عسّ ايتؿطٜط بأسهاّ إٝجام.
ايجايح :ا٭َط اٱهل ٞبإٔ ٜتًكٛا ايتٓعٚ ٌٜا٭سهاّ بايكبٚ ٍٛايتكسٜل.
ايطابع :يع ّٚاٱَتجاٍ َا ٗ ايتٛضاٚ ٠ايتٓع َٔ ٌٜا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٖٚ ٞصا

ايًٜ ّٛتذً ٢بكٛي٘ تعاٍ طًَاعَْٔؼٌُاص بكٝػ ١ا٭َط.

إ نٌ ؾطز َٔ اٯٜات ٚا٭ٚاَط أعْ ٙ٬عِ عع ١ُٝعً ٢بين إغطاٌٝ٥
ٚعً ٢ايٓاؽٚ ,باب يتجبٝت زعا ِ٥اٱغ ٗ ّ٬ا٭ضضٚ ,يهٔ ايك ّٛٱؾتتٓٛا
بايعذٌ بػبب دشٛزِٖ ٚعسّ تكس ِٜٗبايعٗٛز ٚإٛاثٝل ٚاٯٜات.

()1غٛض ٠ايٓشٌ .89
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ؾذا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبا٭َط اٱهل ٞإٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بتٛد ٘ٝايً ّٛهلِ عً ٢ايتباٚ ٜٔايتٓاقض بٌ َاٜسع َٔ ٕٛاٱّإ
ٚبٌ ٚغ ٤ٛؾعًِٗ ايصٜ ٟتٓاؾَ ٢ع اٱّإ.

التفسري الذاتً

دا ٤قٛي٘ تعاٍ طًَئِرْ أَخَزَْٗب ِْٓضَبهٌَُْْص ث٬خ َطات ٗ ايكطإٓ نًٗا ٗ غٛض٠

ايبكطٖٚ ,٠ص ٖٞ ٙايجايجَٗٓ ١اٚ ,تكسّ قٛي٘ تعاٍ طًَئِرْ أَخَزَْٗب ِْٓضَبمَ ثَنِِ
ئِعْشَائََِْص( ٗٚ ,)1تعسز آٜات إٝجام َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ أَُٖٛٚ ١ٝنٛع ١ٝإٝجام ايص ٟأخص ٙاهلل عع ٚدٌ عً ٢بين
إغطا.ٌٝ٥
ايجاْ :١ٝتعسز َهاٌَ إٝجام ايص ٟأخص ٙاهلل عع ٚدٌ عً ٢بين
إغطا.ٌٝ٥
ايجايج :١إٝجام سذ ١عً ٢بين إغطا.ٌٝ٥
ايطابع :١ايتصنري بإٝجام َٓاغب ١يًك٬ح ٚاٱق٬ح.
اـاَػ ٗ :١شنط َكازٜل إٝجام عً ٢بين إغطا ٌٝ٥آ ١ٜوتر إػًٌُ
عً.ِٗٝ
ايػازغ :١اٯَٓ ١ٜاغب ١يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسَٚ ,ٜٔعطؾتِٗ بأسٛاٍ ا٭َِ
ايػابك.١

ايػابع :١إْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ طَٗذُْٖ َٗوُضُّ ػََِْْيَ أَدْغََٖ

اُْوَظَضِص(.)2

( )1غٛض ٠ايبكط. 83 ٠
( )2غٛضٜٛ ٠غـ. 2
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 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ إٔ ايتصنري بإٝجام مل ٜأت فطزاڄ بصات٘ ,بٌ دأَ ٤
بٝإ ْكهِٗ ي٘ٚ ,ؽًؿِٗ عٔ َهاَ ٘ٓٝبعس أخص ايعٗس عً َٔٚ ,ِٗٝأؾطاز
َٚكازٜل إٝجام ايص ٟأخص ٙاهلل عً ٢بين إغطا ٌٝ٥أَٛض:
ا٭ :ٍٚعباز ٠اهلل عع ٚدٌٚ ,عسّ ايؿطى ب٘ ٗٚ ,عبازتِٗ يًعذٌ
ْكض ٭ِٖ أؾطاز إٝجام ,يصا دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبايتصنري بإٝجام ٚاٱخباض عٔ
ْكهِٗ ي٘ بعباز ٠ايعذٌ ,اييت َٖ ٞعك َٔٚ ١ٝايهبا٥ط بصاتٗا نُا أْٗا ْكض
يًُٝجامٖ ,ا ٜسٍ عً ٢أِْٗ مل ٜتدصٚا ايعذٌ عٔ دٗايّ ٌٖٚ,١هٔ ايكٍٛ
بإٔ إؽاشِٖ ايعذٌ قبٌ أخص اهلل عع ٚدٌ عً ِٗٝإٝجام ,اؾٛاب ٜٚ ,٫سٍ
عً ٘ٝغٝام ٖص ٙاٯ.١ٜ

ايجاْ :ٞايرب بايٛايسٚ ,ٜٔاٱسػإ هلِٜٚ ,ؿٌُ قٛي٘ تعاٍ طًَثِبٌَُْاُِذَِّْٖ

ئِدْغَبًٗبص( , )1إبازض ٠إٍ قها ٤سٛا٥ذُٗا ٚاٱغتذاب ١٭َطُٖا ٚعسّ ْٗطُٖا
أ ٚظدطُٖا أ ٚإمساعُٗا َا ٜهطٖإ.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ ايتدؿٝـ عٔ بين إغطا ٌٝ٥ضدا٫ڄ ْٚػا٤اڄ ٚأبٓا٤ٶ,

ؾبعــس إٔ نــإ ؾطعــٚ ٕٛقَٛــ٘ ٜــ٪ش ِْٗٚنُــا ٗ قٛيــ٘ تعــاٍطَّغُووٌٌٌَُُْْٓٗ عُووٌءَ

اُْؼَزَاةِص( , )2دا ٤أخص إٝجام عًـ ِٗٝبـايطؾل بايٛايـسٚ ,ٜٔإعاْتُٗـا ٗ أَـٛض
ايعبازٚ ٠تصانط إٝجامٚ ,غٓٔ ا٭ْبٝا.٤
ايجايح :اٱسػإ يص ٟٚايكطبَٚ ,٢س ٜس ايعٚ ٕٛإػاعس ٠هلـِٚ ,بـصٍ
ايٛغع َعِٗ ْٚكشِٗ يًجبات عً ٢اٱّإ ٚزعٛتِٗ يًتكسٜل بٓبـ ٠ٛقُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ َٔٚ ,كازٜل اٱسػإ يص ٟٚايكطب ٢اٱْكات
يسعٛتِٗ يٲغ.ّ٬

( )1غٛض ٠ايبكط. 83٠
( )2غٛض ٠ا٫عطاف .141
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ايطابع :ايطؾل با٭ٜتاّٚ ,إدتٓاب إٜصاٚ ِٗ٥ظًُِٗ ٚأنٌ أَٛاهلِٚ ,تبٌ
اٯ ١ٜإساط ١إٝجام بأَٛض عكا٥سٚ ١ٜإدتُاعٚ ١ٝأخ٬قٝـ ١نـجريٕٓ ٠ـع سكـٍٛ
ايؿطقٚ ١ايؿكام ٚايؿتٓ ١بٌ بين إغطا ٔ َٚ ,ٌٝ٥اٱعذاظ ٗ إٝجام إٔ أؾطازٙ
َٚهاَ ٘ٓٝع ٕٛعً ٢ايتكٝس ب٘.
اـــاَؼ :اٱْؿــام عًــ ٢إػــانٌ ٚإطعــاَِٗٚ ,ايطؾــل بٗــِٚ ,إدتٓــاب
ظًُِٗ ٚقٗطِٖ  ًِٗٓٚعً ٢أزا ٤ا٭عُاٍ ايؿاقٚ ١غػِٗ أدٛضٌِٖٖٚ ,
ٜٓشكط ا٭َط بإػانٌ َٔ بين إغطا ٌٝ٥اؾٛاب  َٔ ,٫دٗات:
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱط٬م.
ايجاْ :١ٝتعًل اٱسػإ بكؿ ١إػهٓٚ ١ايؿكطٚ ,ايعذع عـٔ تـٛؾري َْٚ٪ـ١
ايػٓ.١
ايجايج :١إضاز ٠إق٬ح ايٓؿٛؽ ٚتٗصٜب اجملتُعاتٚ ,دصب ايؿكطإٓ ٤اظٍ
اٱّإ.
ايطابع :١إٝجام ؾهـٌ َـٔ اهلل عـع ٚدـٌ عًـ ٢بـين إغـطآَٚ ,ٌٝ٥اغـب١
ٱسطاظ ا٭دط ٚايجٛاب بتعسز َكازٜك٘ اـاضد.١ٝ
اـاَػ :١إعاْ ١إػانٌ َٔ َكازٜل تعاٖس إٝجام.
ايػــازؽ :كاطبــ ١ايٓــاؽ بــإعطٚفٚ ,زعــٛتِٗ إٍ اهلساٜــ ١باؿهُــ١
ٚاؿذٚ ,١إع ٕ٬ايبؿاضات اييت دا٤ت ٗ ايتٛضا ٠غكٛم بعج ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيع ّٚتكـسٜك٘ ٚإتباعـ٘ ٚقـاٍ ايڀربغـٚ :ٞقٛيـ٘

طًَهٌٌُُُا ُِِنَّبطِ دُغْنًبص( )1ؾ ٘ٝعس ٍٚإٍ اـڀاب بعس اـرب(ٚ , )2يهٓ٘ َـٔ قـٝػ١
اـڀاب شاتٗا ٗ اٯٚ ١ٜإضاز ٠تٛد ٘ٝاـڀاب بايتهايٝـ َٚـا ٗ إٝجـام َـٔ
ا٭ٚاَط إٍ بين إغطا ,ٌٝ٥ؾٗ ٛيٝؼ َٔ اٱيتؿات ٚؾل اٱقڀ٬ح ايب٬غ,ٞ
ٜ ٫ ٖٛٚتعاضض َع تكسٜط (قًٓا هلِ قٛيٛا)  ٗٚيػ ١اـڀاب ٗ اٯ ١ٜأَٛض:
()1اٯ.83 ١ٜ
()2فُع ايبٝإ . 150/1
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ا٭ :ٍٚسح بين إغطا ٌٝ٥عً ٢ايتكٝس بأسهاّ إٝجام.
ايجاْ :ٞبٝإ َٛنٛع ١ٝنٌ ؾطز َٛٚنٛع َٔ َٛانٝع إٝجام.
ايجايـــح :مشـــ ٍٛأسهـــاّ إٝجـــام يـــبين إغـــطا ٌٝ٥عًـــ ٢مـــ ٛايعُـــّٛ
اٱغتػطاق ,ٞؾهٌ ؾطز َِٓٗ ٜتٛد٘ اي ٘ٝاـڀاب ايتهًٝؿ ٞغٛا ٤نإ سانط ڄا
أٚإ إٝجام أٜٛ ٚيس ؾُٝا بعس ,٭ٕ يؿغ (بين إغطا )ٌٝ٥غٛض دـاَع ٜؿـٌُ
ا٭دٝاٍ ٚايصضاضَ ,َِٗٓ ٟع ايتبا ٜٔبًشاظ إٛنٛع ؾإ ا٭دٝاٍ ايػـابك١
تبؿط بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,اَا ايص ٜٔعاقطٚا بعجت٘ ؾعًِٗٝ
ايعٌُ بتًو ايبؿاضات ٚتكسٜك٘ ٚإتباع٘ ,يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٮَ ١اييت
ؾهٸًٗا عً ٢ايٓاؽ تٗصٜب إٓڀـلٚ ,إقـ٬ح ايًػـإٚ ,دـا٤ت بعجـ ١ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝهـ ٕٛإػـًُ ٕٛأُ٥ـ ١ايكـ٬ح ٗ ايهـّ٬
ٚايتٗصٜبٚ ,ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهطٚ ,إدتٓاب ايًعٔ ٚايػباب,

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ طًنزْ خَْْشَ أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص(.)1

ايػابع :ا٭َط إٍ بين إغطا ٌٝ٥بإقاَ ١ايكـَٚ ,٠٬ـع إٔ ايكـ ٠٬عُـٛز
ايس ٖٞٚ ,ٜٔعباز ,٠ؾكس دا٤ت بعس ا٭َط بايرب بايٛايسٚ ٜٔاٱسػإ يًٓاؽ
بايؿعٌ ٚايك ,ٍٛيتكسّ ا٭َط بعباز ٠اهلل ,يٝه ٕٛا٭َط بإقاَ ١ايكٚ ٠٬إٜتـا٤
ايعنا ٠بٝاْاڄ ٚتؿك٬ٝڄ يٛد ٙٛايعباز ٖٛٚ ,٠ؾاٖس بإٔ إٝجام دا ٤هلِ عً ٢مٛ
ايتؿكٚ ٌٝايبٝإ إاْع َٔ اؾٗايٚ ١ايػطضٚ ,ايبعٝس عٔ اٱْاٍ ايصٜ ٟػبب
ايرتزٜس ٚاـ٬ف.
ؾُٔ ؾهٌ اهلل عـع ٚدـٌ عًـ ٢بـين إغـطاٚ ٌٝ٥ايعٓاٜـٚ ١ايًڀــ بٗـِ,
إق٬سِٗ ٭َٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاٚ ,زؾع أغباب ايؿكام بَٗٓٚ ,ِٗٓٝـا ايٓٗـٞ
عــٔ إخــطاز بعهــِٗ َــٔ زٜــاضِٖٚ ,دــا ٤ا٭َــط بإقاَــ ١ايكــ ٠٬عًــ ٢مــٛ
اٱط٬م ٚيهٓ٘ َبٌ بٛاغڀ ١ا٭ْبٝـا ,٤يٝهـ ٕٛا٭َـط أٜـاّ بعجـ ١ايـٓيب قُـس

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأزاٗ٥ا بؿطا٥ڀٗا ٚسسٚزٖا اييت دا ٤بٗا ايكـطإٓ
ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓب ١ٜٛإباضن.١
ايجأَ :بٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ا يعنـاٚ ٠ادبـ ١عًـ ٢بـين إغـطاَٚ ٌٝ٥كرتْـ١
بٛدٛب ايكَ ٠٬ع ايؿاضم ايصات ٞايصٜ ٟػتكطأ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝبـإٔ

ايكٚ ٠٬ادب َڀًل عً ٢نٌ إهًؿٌ ,قاٍ تعاٍطئَِّٕ اُظَّالَحَ ًَبَٗذْ ػَََِ
أُُْإِْٓنِنيَ ًِزَبثًب ٌَْٓهٌُرًبص(.)1

أَــا ايعنــا ٠ؾٗــٚ ٞادــب َكٝــس بًشــاظ ايٓكــاب ,غكــٛم إكــسام
ٚايٛدٛب ,أَا َٔ سٝح ايتهًٝـ ؾٗٚ ٞادب عاّ ٚؾاٌَ يـبين إغـطاٌٝ٥
َعًل عً ٢سك ٍٛايٓكاب َٔ ٖٛٚ ,اٱعذاظ ٗ ايتهايٝـ ايؿطع ,١ٝبـإٔ
ٜأت ٞاـڀاب عاَاڄ ,أَا ايٛدٛب ٚايؿعٌ ؾٗ ٛخام بايص ٜٔػتُع عٓـسِٖ
ؾطا٥ط ايعناٚ ٠ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚايعنا ٠خري قض ٚع ٕٛيًؿكطاٚ ٤احملتادٌ.
ايجاْ ٗ : ١ٝايعنا ٠ططز يًٓؿط َٔ ٠ايٓؿٛؽ.
ايجايج : ١زؾع ايعنا ٠بطظر ز ٕٚايؿً.
ايطابع : ١ايعنا ٠عبازٚ ٠إَتجاٍ ٭َط اهللَ ٖٞٚ ,طآ ٠اٱّإ.
اـاَػ : ١ايعناْٛ ٠ع ططٜل ٱق٬ح ايٓؿـٛؽٚ ,ؼكـًَ ٌٝهـ ١ايعسايـ١
عٓس ايصٜ ٟسؾعٗا نتذاض ٠يٰخطٚ ٠عٓس ايؿ كري ايصٜ ٟأخصٖا.
ايػازغــ ٗ : ١ايعنــا ٠إقــ٬ح يًڀــطم ٚاؾػــٛض ٚإــسضاؽ ٚإػــادس,
ٚإعاْ ١إكاتًٌ ٚأٌٖ ايجػٛض.
ايػابع ٗ : ١ايعنا ٠بطنِٚ ١ا ٤يًُاٍ.

()1غٛض ٠ايٓػا.103 ٤
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ايجآَــ ٗ : ١ايعنــا ٠ثــٛاب ععــٖٚ ,ِٝــ ٞبــاب يًُػؿــطٚ ٠ايعؿــٚ ٛؾــاٖس

اٱّــإٚ ٗٚ ,قـــ إــتكٌ قــاٍ تعــاٍطاَُّ وزَِّٖ ُّنْلِوُ وٌَٕ كِووِ اُغَّ وشَّاءِ
ًَاُؼَّشَّاءِص(.)1

ايتاغع ٗ : ١ايعنا ٠ثٛاب ععٜٚ ,ِٝسٍ عً ٘ٝايهتاب ٚايػٓٚ ,١عٔ أبٞ
أٜٛب خايس بٔ ظٜس ا٭ْكاض ٟإٔ ضد٬ڄ قـاٍٜ :ـا ضغـ ٍٛاهلل خربْـ ٞبعُـٌ
ٜسخًين اؾٓ , ١ؾكاٍ ايكَ ّٛاي٘ َاي٘ ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
أضب َاي٘ ؾكاٍ ي٘ ض غ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تعبـس اهلل  ٫ٚتؿـطى بـ٘
ؾ٦ٝا ٚتك ِٝايكٚ ٠٬ت٪ت ٞايعناٚ ٠تكٌ ايطسِ)(.)2
إٕ ف ٤ٞايكطإٓ بٛدـٛب ايكـٚ ٠٬ايعنـاَ ٠ـٔ ايؿـٛاٖس عًـ ٢تكـسٜك٘
بايهتب ايػُا ١ٜٚايػـابك ٗٚ ,١تكٝـس إػـًٌُ بأسهاَٗـا ٚؾـطا٥ڀٗا سذـ١
هلِٚ ,زع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬قس دا ٤ا٭َط اٱهل ٞيبين إغـطاٌٝ٥
بإٔ ٜأخصٚا إٝجام بكٚ ,٠ٛوطقٛا عً ٢ايتكٝس بأسهاَ٘ ٚإٔ ٜصنطٚا َا ؾ,٘ٝ
ٜٚػتشهطٚا غٓٓ٘(.)3
ايتاغع :أخص إٝجام عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بعسّ إؾاع ١ايكتـٌ بٝـَِٓٗٚ ,ـٔ
إعذاظ ايكطإٓ إٔ دعٌ آَ ١ٜػتكًٕٛ ١نٛع ايٓٗـ ٞعـٔ ايكتـٌٚ ,ايڀـطز َـٔ
ا٭ضض َ ,ع أْ٘ َٔ إٝجام ٚداَ ٤تعكباڄ يٰ ١ٜايـيت شنـط ؾٗٝـا إٝجـام عٝـح
تهطض شنط أخص ٙعً ٢بين إغطا ٗ ٌٝ٥آٜتٌ َتعاقبتٌ(.)4

ايعاؾطَٓ :ع بين إغطا َٔ ٌٝ٥ططز بعهِٗ َٔ زٜاضِٖ ,٭ٕ ٖصا ايڀطز
ؾــطع ايؿطقــٚ ١اٱْؿــكام ٚغــبب يًــٚ ٖٔٛايهــعـ غــٛا ٤يًــصٜ ٜٔكَٛــٕٛ
باٱخطاز أ ٚايص ٜٔىطد ٕٛأْؿػِٗ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .134
()2ايػٓٔ ايهرب ٣يًٓػا.445/3 ٞ٥
( )3أْعط غٛض ٠ايبكط. 64 ٠
( )4أْعط اٯ. 83,84 ١ٜ
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ٚدا٤ت َٛانٝع ٚأؾطاز إٝجام ٗ آٜات َٔ ايكطإٓ َٓٗا عسّ اٱؾرتا ٤أٚ

ايهصب عً ٢اهلل عع ٚدٌ قاٍ تعاٍ ط أَُْْ ُّإْخَزْ ػََِْْيِْْ ِْٓضَبمُ اٌُِْزَوبةِ إَْٔ الَ َّوٌُُُوٌا

ػَََِ اَُِّوِ ئِالَّ اُْذَونَّص (َٗٓٚ , )1ـا عـسّ ايتعـسٚ ٟايعُـٌ ٗ ايػـبت قـاٍ تعـاٍ
ط ًَهُِْنَووب َُيُوْْ الَ رَؼْوذًُا كِووِ اُغَّوجْذِ ًَأَخَوزَْٗب ِٓونْيُْْ ِْٓضَبهًووب ؿَِِْظًووبص(َٗٓٚ ,)2ــا بٝــإ آٜــات

ايهتاب ٚايبؿاضات اييت دا٤ت بايٓيب قُس ٗ ايتٛضا ,٠قاٍ تعاٍ طًَئِرْ أَخَزَ
اَُِّوُ ِْٓضَبمَ اَُّزَِّٖ أًُرٌُا اٌُِْزَبةَ َُزُجَِّْنُنَّوُ ُِِنَّبطِص(.)3
نُا دا٤ت اٯٜات بأخـص اهلل إٝجـام عًـ ٢ا٭ْبٝـاَٚ ٤ـِٓٗ ايـٓيب قُـس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔٚايٓكاض ,٣قاٍ تعاٍط ًَِٓوْٖ اَُّوزَِّٖ هَوبٌُُا
ئَِّٗب َٗظَبسٍَ أَخَزَْٗب ِْٓضَبهَيُْْص(.)4

 َٔٚاٯٜات إٔ ٜكرتٕ أخص إٝجام َٔ بين إغطا ٌٝ٥بايتدٜٛـ ٚاٱْصاض
بطؾع ايڀٛضَٚ ,ع ا٭َط بأخص ايڀـٛض دـا ٤ا٭َـط باٱغـتُاع ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ

طًَاعَْٔؼٌُاص ٚؾٚ ٘ٝد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاٱْكات إٍ َهاٌَ إٝجام.
ايجــاْ :ٞاٱغــتُاع أَــط إنــاٗ أعــِ َــٔ إٝجــامٜٚ ,تهــُٔ اٱْكــات
يٮسهاّ ايؿطع.١ٝ
ايجايح :تًك ٞايبؿاضات ببعجـ ١ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
بايكبٚ ٍٛايطنا.

( )1غٛض ٠ا٭عطاف. 169
( )2غٛض ٠ايٓػا.154 ٤
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .187
( )4غٛض ٠إا٥س.14 ٠
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ايطابــع :دــا ٤ا٭َــط باٱغــتُاع ٱدتٓــاب ايتــٛيٚ ٞاٱعــطاض ,يٝهــٕٛ

تٛي ِٗٝايٛاضز ٗ قٛي٘ تعاٍ طصَُّْ رٌَََُّْْزُْْ ئِالَّ هَِِْالً ِٓنٌُْْْ ص سذ ١عًٚ ِٗٝأْ٘ مل ٜأت
إ ٫بعس ايتٛنٝس َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚبًػ ١ايتشصٜط ٚاٱْصاض َٓ٘  َٔٚا٭عطاض
عٔ اٯٜات ٜٚ ,ه ٕٛبكا ٤ايكً َِٗٓ ٌٝعً ٢إٝجام بؿهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ,
ٚيتتذًَ ٢عاْ ٞايتٛنٝس با٭َط باٱغتُاع ايٛاضز ٗ ٖص ٙاٯ.١ٜ

ٚٚضز قٛي٘ تعاٍ طخُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ ثِوٌَُّحٍ صث٬خ َطات ٗ ايكطإٓ نًٗا ٗ بين

إغطاٚ ,ٌٝ٥دا٤ت َع ايتدٜٛـ ٚاٱْصاض بطؾـع ايڀـٛض عًـٖٚ ,)1(ِٗٝـَ ٛـٔ
ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢بين إغطا ٗ ٌٝ٥يع ّٚايعٌُ بإٝجامٚ ,ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚدا ٤ايتدٜٛـ يًُ٬ظَٚ ١اٱقرتإ بـٌ أخـص إٝجـام بكـٚ ٠ٛضؾـع
ايڀٛض.
ايجاْ :ٞدا ٤ضؾع ايڀٛض آٚ ١ٜبطٖاْاڄ عً ٢يع ّٚايعٌُ بإٝجام.
ايجايــح :ضؾــع ايڀــٛض َــٔ ؾهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ عًــ ٢بــين إغــطاٌٝ٥
ٱغتشهــاض ٙزاُ٥ــاڄ ٖٚ ,ــْ ٛعُــٕ ١ــا ؾٝــ٘ َــٔ ايعدــط عــٔ إعاقــ ,ٞقــاٍ

تعاٍط ارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ أَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْص(.)2

ايطابع :إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًـِ إٔ بـين إغـطاٜ ٫ ٌٝ٥تكٝـس ٕٚبإٝجـام إ٫
بطؾع اؾبٌ ؾٛقِٗٚ ,ؽٜٛؿِٗ بػكٛط٘ عً ِٗٝعٓس ْكض إٝجام ,ؾًصا تؿهٌ
بطؾع٘ عً.ِٗٝ
اـاَؼ :إٕ ايڀٛض ايـص ٟقـعس عًٝـ٘ َٛغـ ٢يتًكـ ٞايتـٛضاٜ ٠هـ ٕٛآيـ١
َٚاز ٠يًبڀـ ببين إغطا ٌٝ٥إشا أخًـٛا بـإٛاثٝل ٚايعٗـٛز ايـيت دـا٤ت بٗـا
ايتٛضا.٠

( )1اْعطايبكط,63,93٠ا٭عطاف .171
()2غٛض ٠ايبكط.40 ٠
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ايػازؽ :بٝإ َعذعٚ ٠آ َٔ ١ٜعٓس اهللٚ ,نُا دا٤ت إعذعات بٛاغڀ١
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬نُعذع ٠ايعكاٚ ,ؾًـل ايبشـطٚ ,غريٖـا ,ؾـإ آٜـ ١ضؾـع
ايڀٛض دا٤ت َٔ عٓس اهلل يتدٜٛـ بين إغطا َٔ ٌٝ٥ايتٛيٚ ٞاٱعطاض.
ايػابع :دا ٤ضؾع ايڀٛض بعس تطزز بين إغطا ٗ ٌٝ٥قب ٍٛايتٛضاَٚ ٠ا ؾٗٝا
َٔ أسهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّٚ ,بعس إٔ طًبٛا آ ١ٜعً ٢قسم إٔ ا٭يٛاح اييت
دــا ٤بٗــا َــٔ عٓــس اهلل عــع ٚدــٌ ,ؾأضغــٌ اهلل إ٥٬هــ ١ؾٓتكــٛا اؾبــٌ ؾــٛم
ضٚ٩غِٗ ؾأخصٚا ايتٛضا.٠
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ٞايجايح ٚايطابع ٚايػازؽ ٚا٭خري ايص ٟدا ٤بـ٘
اـرب ٫ٚ ,زي ٌٝعً ٢إ٬ظَ ١اييت ٚضزت ٗ ا٭ ٫ٚ ,ٍٚتًو اييت ٗ ايٛد٘
اـاَؼ أع.ٙ٬

أَا ايتدٜٛـ بايعكاب ؾَٗ ٛػتُط ط ًََٓب َّؼَُِْْ جُنُوٌدَ سَثِّويَ ئِالَّ ىُوٌَص(ٚ ,)1وتُـٌ

ايعكاب ٗ إكاّ ٚدٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚايعكاب ٗ ايسْٝا ,بًشاظ ضؾع ايڀٛض َٚا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝقطب آيـ١
ايعكٛبْٚ ١ع ٍٚايعصاب.
ايجاْ :ٞايعكاب ٗ اٯخط.٠
ايجايح :إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح ,٭ٕ ضؾع ايڀٛض عٓٛإ ايعكٛبـ ١ايعادًـ ,١إ ٫إٔ

 ٜعؿ ٛاهلل عع ٚدٌ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ يبين إغطا ٌٝ٥بعس إؽاش ايعذٌ طصَُّْ ػَلٌََْٗب

ػَنٌُْْْ ِْٖٓ ثَؼْذِ رَُِيَ َُؼٌََُِّْْ رَشٌُْشًَُٕص(ٚ , )2اٯخط ٠زاض اؾعا ,٤يصا ْعٍ ايكتٌ
ؾ ِٗٝبعس ؾتٓ ١ايعذٌ.

( )1غٛض ٠إسثط .31
( )2غٛض ٠ايبكط.52 ٠
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ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ٗ ١ٜغٝام تعساز ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢بين إغطا.ٌٝ٥
ايجاْ :١ٝتبسأ اٯ ١ٜباؿذ َٔ ١عٓساهلل عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥ؽتتِ با٭َط إٍ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,يٲستذاز عً ِٗٝيؿعٌ ا٭َط ايصٟ

وٌُ عً ٢ايٛدٛب طهَُْ ثِئْغََٔب َّأُْٓشًُُْْ ثِوِ ئِميَبٌُُْْٗص.

ايجايجــ :١نُــا نــإ ا يبشــط َــٔ دٓــٛز اهلل تعــاٍ ٗ إطباقــ٘ عًــ ٢ؾطعــٕٛ
ٚدٓٛز ,ٙؾـإ اؾبـٌ َـٔ دٓـٛز اهلل إش تـطى َـٔ َهاْـ٘ ٚأؾـطف عًـ ٢بـين
إغطا ٌٝ٥ؽٜٛؿاڄ هلِ يهٜ ٞتكٝسٚا بإسهاّ إٝجام.
ايطابع :١بٝإ ؾهٌ اهلل تعاٍ بٓعُ ١إٝجامٚ ,زع ٠ٛإػًٌُ يتعاٖس آٜات
ايكطإٓ ٚأسهاّ ايؿطا٥ض ٚايعبازات.
اـاَػ :١تٛثٝل إؾتتإ بين إغطا ٌٝ٥بايعذٌٚ ,تطنِٗ ٕا أَطِٖ ب٘ َٛغ٢
عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايػازغ :١يع ّٚايتٓع َٔ ٙأغباب ايهؿط.
ايػابع َٔ :١خكا٥ل اٱّإ ايتكسٜل با٭ْبٝاَٚ ٤ا ٜأت ٕٛب٘ َٔ
إعذعاتٚ ,يٝؼ اؾشٛز بٗا.
 ٗٚخاُ ١اٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاڄ يًتسبط باٯٜات اييت دا ٤بٗا ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل.
ايجآََٓ :١ع ايٓاؽ َٔ اٱؾتتإ بايص ٜٔأؾتتٓٛا بايعذٌ ٚزعٛتِٗ إٍ عسّ
اٱقػا ٤ٱْهاضِٖ يٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايتاغع :١إعاْ ١إػًٌُ ٗ اٱستذاز عً ٢غريِٖ بايبٚ ١ٓٝايٛاقع١
ايتأضى.١ٝ
ايعاؾطَٓ :٠ع ؼطٜـ اؿكا٥ل ٚايٛقا٥ع ,٭ٕ إخباض ايكطإٓ سل ٚقسم.
اؿاز ١ٜعؿط :٠دعٌ بين إغطاٜ ٌٝ٥تؿهط ٗ ٕٚأَطِٖ َٔ ٚد:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚيع ّٚايعٌُ بأسهاّ إٝجام ٚعسّ ايتدًـ عٓ٘.
ايجاْ : ٞايتكٛض ٚايٓٗٚ , ٞنإٔ ايڀٛض َطؾٛع عًٚ ,ِٗٝتتذً ٢يػ ١ايٛعٝس
أٜاّ ايبعج ١ايٓب ١ٜٛبايعصاب ا٭يٜ ٕٔ ِٝتدًـ عٔ ايتكسٜل بايٓيب قُس
ٚإتباع٘.
ايجايح :دا٤ت بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يسع ٠ٛايٓاؽ
ْٝعاڄ يٲغٚ ,ّ٬ؾ ٘ٝسح يبين إغطا ٌٝ٥يٲْكات يٰٜات.
ايجاْ ١ٝعؿط :٠إزضاى سكٝك ١ايتٓاٗ بٌ اٱّإ ٚبٌ إعكٚ ١ٝإؽاش
ايعذٌٖٚ ,صا اٱزضاى ع ٕٛهلِ يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايجايج ١عؿط : ٠أخص اؿٝڀٚ ١اؿصض َٔ ايؿطى ايعاٖط ٚاـؿٚ ٞايربا٠٤
خ ٳٛفٳ َٳا ځأخٳافٴ
َٓ٘ٚ ,عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِِ :إٕٻ ځأ ٵ
قػٳطٴ ٜٳا ضٳغٴٍٛٳ اي ًَّ٘ٹ قځاٍٳ ايطٿٜٳا٤ٴ
قػٳطٴ قځايڂٛا ٚٳَٳا ايؿٿطٵىڂ ايڃأځ ٵ
عٳًځٝٵهڂِٵ ايؿٿطٵىڂ ايڃأځ ٵ
عُٳايٹِِٗٵ اشٵ ٳٖبٴٛا إِيځ٢
ععٻ ٚٳدٳٌٻ يځٗٴِٵ ٳ ٜٵّٛٳ ايڃكٹٝٳاَٳ١ٹ ِإشٳا دٴعِٟٳ ايٓٻاؽٴ بٹ ځأ ٵ
ٜٳكڂٍٛٴ ايًَّ٘ٴ ٳ
دعٳا٤ٶ (.)1
سْٵٝٳا ؾځاْٵعڂطٴٚا ٖٳٌٵ تٳذٹسٴٕٚٳ عٹٓٵسٳٖٴِٵ ٳ
ايَّصٹٜٔٳ نڂٓٵتٴِٵ تٴطٳا٤ٴٕٚٳ ؾٹ ٞاي ټ

التفسري

قىلَ تعاىل ط ًَئِرْ أَخَزَْٗ ب ِْٓضَبهٌَُْْ ًَسَكَؼْنَب كٌَْهٌَُْْ اُـٌُّسَص
دا ٤ايؿڀط ا٭ َٔ ٍٚاٯَ ١ٜهطضاڄ ؾكس ٚضز ٗ اٯ ١ٜايجايجٚ ١ايػتٌ َٔ

غٛض ٠ايبكطٚ ٠قس تكسّ تؿػريٚ , )2(ٙاٍ داْب َا ٗ ايتهطاض َٔ ايتٛنٝس
ٚايبٝإ ٚايؿا٥س ٠ؾإ إكاّ انجط تؿك٬ٝڄٚ ,ايٓؿع ؾ ٘ٝأعِ ,با٫ناؾ ١اٍ
اع تباض غٝام اٯٜات ٗ تؿػري اٯ ١ٜأ ٟإ َعاَْ ٞتعسز ٠ترتؾض عً٢
اٯ َٔ ١ٜايػٝام َٛٚنعٗا ٗ ايػٛضٚ ٠اٯٜات اجملاٚض ٠هلا ,ؾ ٬غطاب ١إ
ٜه ٕٛايٓعِ تٛقٝؿٝاڄ.
ٚتعٗط اٯ ١ٜايرتتٝب ٚإ ضؾع ايڀٛض دا ٤بعس اخص إٝجامٖ ,ا ٜسٍ
(َ)1ػٓس أٓس .123/48
( )2اْعط َعامل اٱّإ .200/4
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عً ٢إ ايتٛب ١عكٛبْ ١كض إٝجام عادً َٔٚ ١يڀـ اهلل تعاٍ إ ٜػبل
ايعكٛب ١باٱْصاضٚ ,يهٔ اٱْصاض ٗ َٛنٛع ايعكٛبْ ١ؿػَ٘ ٖٛٚ ,تكسّ
عًٗٝا ضتب ١ظَاْ ,١ٝأ ٟإ ايعكٛب ١بايڀٛض ٚاٱْصاض بايتًٜٛض ب٘ ٚضٜ٩ت٘
سكٝكٚ ١قس أؾطف عً.ِٗٝ
ٚأختًـ ٗ ايڀٛض:
ا٭ : ٍٚاْ٘ اغِ اؾبٌ ايص ٟنًِ اهلل عًَٛ ٘ٝغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬اْعٍ
عً ٘ٝؾ ٘ٝايتٛضا ٠ز ٕٚغري ,ٙضٚا ٙابٔ دطٜر عٔ ابٔ عباؽ(.)1
ايجاَْ : ٞا اْبت ٗ اؾباٍ خاق ١زَ ٕٚا مل ٜٓبت ,ضٚا ٙايهشاى عٔ
ابٔ عباؽ اٜهاڄٚ ,ايعاٖط إ ا٭يـ ٚاي ّ٬يًعٗس خكٛقاڄ ٚإ اٯ١ٜ
دا٤ت يًتصنري ٚايتٛبٝذ.
ايجايح  :أ ٟدبٌ نإ ,عٔ فاٖس ٚقتاز.)2(٠
ايطابع  :اْ٘ اغِ دبٌ بايػطٜاْ ,١ٝعٔ فاٖس(.)3
 ٗٚتًو اٯ ١ٜدا ٤شنط إٝجام نُٔ تعساز ايٓعِ ايعع ١ُٝاييت تؿهٌ
اهلل بٗا عً ٢بين اغطا ,ٌٝ٥أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾٗ ٞسذ ١عًٚ ,ِٗٝتبٌ اِْٗ
اٚتٛا ايٓعُٚ ١ضأٚا اٯٜات إدٛؾٚ ١دشسٖٚاٚ ,أَطٚا بايػُع يٮْبٝا٤
ٚإتٝإ ا٭سهاّ ايؿطع  ١ٝؾكابًٖٛا بإعك ١ٝايعُس ١ٜاغتدؿاؾاڄ ٚاغتهباضاڄ.
قىلَ تعاىل ط خُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْص

تبٌ اٯ ١ٜإ ايص ٟاتاِٖ اهلل غري إٝجام ٚضؾع ايڀٛض ؾهُٖ٬ا ططٜل
يتعاٖسِٖ ٚسؿعِٗ ٕا آتاِٖ اهلل عع ٚدٌ ,ؾًكس تؿهٌ غبشاْ٘ عً٢
ايٛٗٝز ببعجَٛ ١غٖٚ ٢اضٚ ٕٚا٭ْبٝا ٤اٯخطٚ ٜٔآتاِٖ ايتٛضاٚ ٠تٛايت
عً ِٗٝايٓعِ ٚالاِٖ َٔ بين اغطاٚ ٌٝ٥اْعٍ عً ِٗٝإٔ ٚايػً ,٣ٛقاٍ
( )1ايٓهت ٚايع. 56/1 ٕٛٝ
()2تؿػري ايكططيب .474/1
()3تؿػري ايكططيب .474/1
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تعاٍ ط عََْ ثَنِِ ئِعْشَائََِْ ًَْْ آرَْْنَبىُْْ ِْٖٓ آَّخٍ ثَِّْنَخٍ ص(.)1

ٚايعاٖط إٔ اٯ ١ٜتتعًل بايتٛضاَٚ ٠ا أْعٍ اهلل عع ٚدٌ َٔ ا٭سهاّ
ٚايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚإ ا٭َط اٱهل ٞبا٭خص ْٛع انطاّ ٚتؿطٜـ هلِٚ ,نٌ َا ٜتعًل
بٓبٛت٘ ٚاتباع٘ ا ٚايتبؿري ب٘ ٚاْتعاض ْبٛت٘ ٖ ٛتؿطٜـ ٚانطاّ يًُأَٛض
بتشًُ٘ ,نأَاْٚ ١عٗس ٜٚ , ,سٍ عً ٢تعًل ا٭َط بايتٓع ٌٜقٛي٘ تعاٍ ط

َّب َّذََْْ خُزْ اٌُِْزَ بةَ ثِوٌَُّحٍ ًَآرَْْنَبهُ اُْذٌَُْْ طَجًِّْبص ص(.)2

يكس أ خربت اٯ ١ٜعٔ اًٖٝتِٗ يتًك ٞايهتاب ٚؼٌُ َػٚ٪ي ١ٝتعاٖسٙ
ٚسؿع٘ خكٛقاڄ ٚاْ٘ تعاٍ ٜ ٫هًـ ايعباز َا ٜ ٫ڀٝكْ ,ٕٛعِ ْبٛت٘
ٚاّإ ايٓاؽ بٗا  ٫تتٛقـ عً ٢سؿعِٗ يًُٝجام ٭ٕ آٜات ايكطإٓ
تكسٜل مسا ٟٚيٓبٛت٘.
ٚيهٔ سؿعِٗ يًُٝجام ٚتعاٖسِٖ يًتٛضاَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ ا٭سهاّ
ٚايبؿاضٕٓ ٠ؿعتِٗ َٚكًشتِٗ ٚ ,ؾٗٝا ؽؿٝـ عٔ إ ٌَٓ٪قبٌ ٚبعس
ايبعج , ١ؾذشٛز اٱْػإ ٜ ٫ػري َٔ إؿطزات ايٛاقع ١ٝيٲضاز ٠ايته١ٜٝٓٛ
ٚاضازت٘ تعاٍ ْاؾصَٚ ٠انٚ ,١ٝيهٔ ايٓاؽ وتاد ٕٛاٱْكٝاز هلاًٜٚ ,كٕٛ
اؾس ايعصاب عٓس كايؿتٗا.
دا ٤ت اٯ ١ٜبايتصنري بإٝجامّٚ ,هٔ تػُ ١ٝايكطإٓ(ايصنطٕ )٣ا ؾ٘ٝ
َٔ تصنري ايٓاؽ عا َٚ ١أٌٖ ايهتاب َا أْعِ اهلل عًٚ ,ِٗٝيع ّٚتكٝسِٖ

بأسهاّ إٝجام ,قاٍ تعاٍطهَُْ الَ أَعْأَ ٌُُْْ ػََِْْوِ أَجْشًا ئِْٕ ىٌَُ ئِالَّ رًِْشٍَ

ُِِْؼَبَُِٔنيَص(ٚ , )3يٝؼ َٔ سكط ٕكازٜل ايصنط ٣ايٛاضز ٗ ٠ايكطإٓ ,إش
( )1غٛض ٠ايبكط.211 ٠
( )2غٛضَ ٠ط.12 ِٜ
()3غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
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أْٗا تٛيٝسَٚ ١ٜتذسزَٗٓٚ ,٠ا بًشاظ آ ١ٜايبشح أَٛض:
ا٭ :ٍٚأخص اهلل إٝجام عً ٢بين إغطا.ٌٝ٥
ايجاْ :ٞيػ ١ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ ف ٤ٞايٛعٝس ٚايتدٜٛـ بآ ١ٜسػ١ٝ
أقابت ؾطٜكاڄ َِٓٗ ٖٞٚ ,تهؿ ٞيبعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ ْؿٛغِٗ,
ٚإَتٓاعِٗ عٔ اٱسرتاظ باٱغٚ ّ٬إػًٌُ.
ايجايح :أَط اهلل عع ٚدٌ يبين إغطا ٌٝ٥بأخص إٝجام ٚايعٗس بك٠ٛ
ٚايتُػو ب٘.
ايطابع :تصنري بين إغطا ٌٝ٥بكٛهلِ(مسعٓا) َٚا ؾ َٔ ٘ٝاؿذ ١عً.٘ٝ
اـاَؼ :ايكٝاّ بإعك ١ٝبعس أخص إٝجام عً.ِٗٝ
ايػازؽ :ايعهٛف عً ٢ايعذٌ.
ايػابع :ايتصنري بعًٖ ١صا اؾشٛز  ٖٞٚايهؿط.
ايجأَ :تصنري بين إغطاَ ٌٝ٥ا هب عً ٘ٝإش ناْٛا ََٚ ٌَٓ٪ا ٜأتٗ ٞ
ايكطإٓ َٔ ايصنط ٣٭َ ١ككٛقٜ ١ه ٕٛبايٓػب ١يًٓاؽ ْٝعاڄ عً٢
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؽاش ايٓاؽ ي٘ َٛععٚ ١شنطٚ ,٣ايكطإٓ ْعٍ بًػ ١إٜاى أعين
ٚأمسعٜ ٞاداض.٠
ايجاْ :ٞإتعاظ ا٭َِ إدتًؿ َٔ ١ايصنط ٣بايٛاضز َٔ ٠ايكطإٓ.
ايجايح :إقاَ ١اؿذ ١عً ٢ا٭َِ اييت ٜأت ٞايكطإٓ بتصنريٖا بايٓعِ,

قاٍ تعاٍطَّبثَنِِ ئِعْشَائََِْ ارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ أَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْص(.)1
ايطابع :زع ٠ٛايٓاؽ يًتٛبٚ ١اٱْاب.١

اـاَ ؼ :إعتباض ٚإْتؿاع إػـًٌُ َـٔ ايـصنط ٣ايكطآْٝـ ٗٚ ١خڀـاب

يًُػــــًٌُ ٚضز قٛيــــ٘ تعــــاٍط ًَالَ رٌٌَُُٗووووٌا ًَبَُّووووزَِّٖ هَووووبٌُُا عَوووؤِؼْنَب ًَىُووووْْ الَ

()1غٛض ٠ايبكط.40 ٠
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َّغَْٔؼٌَُٕص(.)1

قىلَ تعاىل طثِوٌَُّحٍص
أ ٟبٓ ١ٝقسم ٚاضاز ٠عً ٢ايعٌُٚ ,ععّ ١عً ٢ايػعَ ٗ ٞطنا٠
اهللٚ ,عٔ ابٔ عباؽ ظس ٚادتٗاز.
إ اٯٜات اييت تٓعٍ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ هب إ ٜتعاٖسٖا ايٓاؽ
بايعٌُ ٚاقباٍ ايكًٛب ٚدعًٗا َرياثاڄ ٖٚب ١مساَ ١ٜٚباضن ١يٮدٝاٍ
اي٬سك ,١أ ٟإ َػٚ٪ي ١ٝايٓاؽ  ٗٚنٌ ظَإ َطنب َٔ ١ايعٌُ
با٭ سهاّ ٚايػٓٔ ايػُا َٔٚ ١ٜٚثِ تػًُٗٝا اٍ َٔ بعسَِٖٔٚ ,
ؾطا٥ط ايتػًًَٚ ِٝشكات٘ إهاز أغباب٘ نتٗ ١٦ٝا٭بٓاٚ ٤إعسازِٖ يكبٛهلا
ٚإظٗاض اَ٫تجاٍ ٕا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ٚايك :٠ٛايڀاقٚ ١إكسضٚ ٠نس ايهعـٚ ,ايبا( ٗ ٤بك )٠ٛسطف ٜسخٌ
عً ٢اٱغِٜٚ ,كاسب٘ ٚتأت ٞايبا ٤عًٚ ٢د ٙٛعسٜسٚ ,٠قس ْٴعُت
َعاْٗٝا ٗ بٝتٌ َٔ ايؿعط:
بايب ا ٤أيكلٚ ,اغتعٔ ,أ ٚعس ,أ ... ٚأقػِٚ ,بعض ,أ ٚؾعز ,أ ٚعًٌ
ٚأتت َعَٓ ٢عٚ ,ٗٚ ,عًٚ ,٢عٔٚ ...بٗا ؾعٛض ,إٕ تؿا ,أ ٚأبسٍ(.)2
أبسٍ(.)2
ٚي ٰ ١ٜبًشاظ َعٓ ٢سطف ايباَ ٤عاَْ ٞتعسزٜٚ ,٠هَ ٕٛؿٗ( ّٛبك)٠ٛ
بًشاظ ٖص ٙإعاْ ٞعًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتؿٝس ايباَ ٤عٓ ٢اٱيكام ٚ ,ق ٖٛ ٌٝا٭قٌ ٗ َعاْٗٝاٚ ,مل
ٜصنط غٝب ٜ٘ٛغري ٙهلا َعٓٚ ٢تكسٜط اٯ ١ٜأ ٟخصٚا ايهتاب بكٝػ ١ايك٠ٛ
ٚايؿس.٠
ايجاْ : ٞايتعسٚ ,١ٜبا ٤ايتعس ٖٞ ١ٜاييت تكَ ّٛكاّ اهلُع ٠ٱٜكاٍ أثط
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .21
( )2اؾٓ ٢ايساْ ٗ ٞسطٚف إعاْ. 8/1 ٞ
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ايؿعٌ إٍ إؿع ,ٍٛقاٍ تعاٍطرَىَتَ اَُِّوُ ثِنٌُسِىِْْص( ,)1يٝه ٕٛإعٓ ٢إٔ َا
آتٓٝانِ ؾ ٘ٝاؿذٚ ١ايربٖإ.
ايجايح  :اٱغتعاْٚ ,١با ٤اٱغتعاْ ١تسخٌ عً ٢ايؿعٌ َ٘ٓٚ ,قٛي٘

تعاٍطثغْ اهلل اُشمحٖ اُشدْْ ص يته ٕٛايكٚ ٠ٛايؿسٚ ,٠ايؿڀٓ ١اييت
تأخصٚى بٗا َا آتانِ اهلل َٛنٛعاڄ يٲْتؿاع ا٭َجٌ َٜٓ٘ َٔ َِٗٓٚ ,صنط
با ٤اٱغتعاْ ٗ ١باب ايػببٚ ,١ٝا٭ؾهٌ ايتؿكٚ ٌٝإٔ قؿ ١ايػبب ١ٝتڀًل
عًَ ٢ا نإ َٔ ؾعٌ هلل عع ٚدٌ ,٭ْ٘ غبشاْ٘ غين عٔ اـ٥٬لٚ ,نٌ
ؾَٓ ٧كاز يَ٘ٚ ,ػتذٝب ٕؿ٦ٝت٘.
ايطابع  :با ٤ايػبب ١ٝأ ٟقريٚض ٠ايؿ  ٧غبباڄ َٚاز ٠يًؿعٌ ,قاٍ تعاٍ

ط ًَاُغََّٔبءَ ثَنَْْنَبىَب ثِأَّْْذٍص (.)2

ٚتتهُٔ اٯ ١ٜبًشاظ ٖصا إعٓ ٢يًباَ ٤ػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚإٕ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛايص ٟآتاِٖ ايهتاب .
ايجاْ : ١ٝإٔ َا آتاِٖ اهلل عع ٚدٌ ؾهٌ ععٜ ِٝػتًعّ أخص ٙبكٚ ٠ٛؾس.٠
ايجايجٚ : ١دٛب عسّ تؿطٜط بين إغطا ٌٝ٥ؾُٝا آتاِٖ اهلل.
ايطابع : ١أخص ايهتاب بك ٠ٛغبب ؿؿغ ايبؿاض ٠بـايٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ ٓع َٔ تبس ٌٜقؿات٘ بكٚ ,٠ٛؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتعًل ايك ٠ٛبهٝؿ ١ٝإتٝإ ايهتاب ٚا٭سهاّ.
ايجاْ : ١ٝإنطاّ اهلل يبين إغطا ٌٝ٥باتٝإ ايهتاب هلِ بك.٠ٛ

()1غٛض ٠ايبكط.17 ٠
( )2غٛض ٠ايصاضٜات .47
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ايجايج : ١نُا تؿهٌ اهلل ٚأخص إٝجام َٔ بين إغطا ٌٝ٥ؾٗـ ٛأْعـِ عًـِٗٝ
بكٝػ ١ايك ٠ٛؾُٝا آتاِٖ َٔ ايٓعِ نٜ ٞتعاٖسٖٚاٜٚ ,تدصٖٚا ٚغ ١ًٝيًجبات
ٗ َٓاظٍ اٱّإ.
اـاَػَ َٔ : ١عاْ ٞايبا ٤ايتعًٝـٌٚ ,ايـيت تكـًض ايـ ّ٬بـس٬ٜڄ عٓٗـا ٗ

ايػايب ,نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ آٍ ؾطعٕٛطكَأَخَزَىُْْ اَُِّوُ ثِزٌُُٗثِيِْ ص (ٚ ,)1قس تكًض
تكًض اي ّ٬بس٫ڄ يًبا ٗ ٤غري ايتعًٌٝطئِخٌَْاِٗنَب اَُّزَِّٖ عَجَوٌَُٗب ثِبإلِميَوبِٕص(,)2
يته ٕٛعً ١أخص بين إغطا ٌٝ٥ايهتاب بك ٠ٛعً ٢ؾعب:
ا٭ : ٍٚايعٌُ َهاٌَ إٝجام ايص ٟأخص ٙاهلل عً.ِٗٝ
ايجاْ : ١ٝغ ١َ٬ايتٛضا َٔ ٠ايتشطٜـ.
ايجايج : ١أزا ٤بين إغطا ٌٝ٥يًؿطا٥ض.
ايطابع : ١سؿغ ٚتٛاضخ ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
بًشاظ إٔ َعٓ ٢ايك ٗ ٠ٛإكاّ تٛاضخ ايبؿاضَ ٠ع ايتأنٝس عًٗٝـا نعٗـس َـٔ
عٓس اهلل.
ايػازغ : ١إكاسب ٖٞٚ ١اييت ٜكض إتٝإ (َع) بس٬ٜڄ هلا ,نُا ٗ قٛي٘

تعاٍطَّبٌُٗحُ اىْجِؾْ ثِغَالٍَّص(ٚ , )3تػُ( ٢با ٤اؿاٍ) ٱَهإ ٚقٛع اؿاٍ قًٗا.
ٚبًشاظ ٖصا إعٓ ٢يًباٜ ٤ه ٕٛتؿػري اٯ ١ٜعًٚ ٢د: ٙٛ

ا٭ : ٍٚآتــاِٖ اهلل عــع ٚدــٌ ايهتــاب َــع قــٚ ٠ٛعًــ ٢مــ ٛزؾعــَ ٞــط٠
ٚاسس ,٠نُا ٗ ْع ٍٚايتٛضا.٠

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .11
( )2غٛض ٠اؿؿط .10
( )3غٛضٖٛ ٠ز .48
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ايجـاَْ: ٞكـاسب ١إ٥٬هــٕ ١ـا آ تــ ٢اهلل بـين إغـطاٚ ,ٌٝ٥ؾٝــ٘ إنـطاّ هلــِ,
ٚبطٖإ عًَٛ ٢نٛعٚ ١ٝعع ِٝؾإٔ ٖص ٙايٓعُٚ ٗٚ ,١قـ دربٝ٥ـٌ ٚضز

قٛي٘ تعاٍطرُِ هٌَُّحٍ ػِنْذَ رُِ اُْؼَشْػِ ٌَِٓنيٍص(.)1

ايجايح َ :كاسب ١أغـباب إٓعـٕ ١ـا آتـ ٢اهلل بـين إغـطا ٌٝ٥يػـَ٬ت٘ َـٔ

ايؿٝاطٌ ,قاٍ تعاٍط ًََٓب أَسْعَِْنَب ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ سَعٌٍٍُ ًَالَ َٗجٍِِّ ئِالَّ ئِرَا رََٔنََّ
أَُْوََ اُشَّْْـَبُٕص(.)2

ايػابع : ١ايعطؾ ٞ ٖٚ , ١ٝاييت وػٔ اجمل ٧باؿطف (ٗ) بس٫ڄ عٓٗا ,نُا

ٗ قٛي٘ تعاٍط ًَُوَذْ َٗظَشًَُْْ اَُِّوُ ثِجَذْسٍص(.)3

ايجآَ : ١إكابً ٖٞٚ ,١اييت تسخٌ عً ٢ا٭مثإ ٚا٭عٛاض ,نُا ٗ قٛي٘

تعاٍط ًَشَشًَْهُ ثِضٍََٖٔ ثَخْظٍ دَسَاىَِْ َٓؼْذًُدَحٍص(.)4

يٝه ٕٛعٛض ٚبسٍ تًكْ ٞعُ ١إٝجام ْٚع ٍٚايتٛضا ٖٛ ٠أخصُٖا بكـ٠ٛ

قاٍ تعاٍط َٓب أُسِّذُ ِٓنْيُْْ ِْٖٓ سِصْمٍ ًََٓب أُسِّذُ إَْٔ ُّـْؼٌُِِٕٔص(.)5

ؾاهلل غبشاْ٘ ٖ ٛايػين ايصٜ ٟـٓعِ عًـ ٢ايٓـاؽ ٕٓؿعـتِٗٚ ,إٔ ايعـٛض
ٚايبسٍ ٖ ٛتًك ِٗٝإٝجام بك.٠ٛ
يكــس أضاز اهلل يًُػــًٌُ ايعُــٌ بــايتٛضا ٠بععّــٚ ١قكــس ايكطب ـٚ ١بكــ٠ٛ
اٱّإٚ ,اؿطم عًـ ٢تعاٖـس ايبؿـاض ٠بـايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ َا ّٓع َٔ اٱخت٬ف ٚايؿو ٗ ْبٛت٘ .
( )1غٛض ٠ايتهٜٛط .20
( )2غٛض ٠اؿر . 52
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ . 123
( )4غٛضٜٛ ٠غـ .20
( )5غٛض ٠ايصاضٜات .57
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َ َٔ ٌٖٚعاْ ٞاٯ ١ٜتًكـْ ٞبٛتـ٘ قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بكـ ٠ٛأٟ
بايكب َٔ ٍٛغري تطزز أ ٚضٜب  ,اؾٛاب ْعِ بًشاظ نرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝإٔ أٌٖ
اي هتاب ًٓ ١أَاْ ١ايهتاب ٚايعٗس ٚإٝجـام ٚايـيت تـسع ٛيًتكـسٜل بٓبٛتـ٘
ّٚهٔ ايك ٗ ٍٛاٯ ١ٜسصفٚ ,تكسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚخص ٚا َا آتٓٝانِ بكٚ ٠ٛؾس َٔٚ ٠غري إبڀا ٤أ ٚتػٜٛـ.
ايجاْ : ٞخصٚا َا آتٓٝانِ بك ٠ٛاٱّإٚ ,إخ٬م ايعباز.٠
ايجايح  :خصٚا َا آتٓٝانِ بكُٚ ٠ ٛػهٛا ب٘ ٫ٚ ,تؿططٛا ؾ.٘ٝ
ايطابــع  :خــصٚا َــا آتٓٝــانِ بكــ ٠ٛأٚ ٟا عًُــٛا َهــاَ ٘ٓٝايكسغــٗٚ ,١ٝ

خڀاب إٍ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬غكٛم ا٭يٛاح قاٍ تعاٍطكَخُزْىَب ثِوٌَُّحٍ ًَأُْٓشْ
هٌََْٓيَ َّأْخُزًُا ثِأَدْغَنِيَبص(.)1
اـاَؼ  :خصٚا َا آتٓٝانِ بك ٠ٛايعكٌ ٚسهُ ١ايتسبري.
ايػازؽ  :خصٚا َا آتٓٝانِ بكَٚ ٠ٛسز َٔ اهلل ٱعاْتهِ ٭خصٚ ٙايتعًِ
ٚاٱقتباؽ َٓ٘.
ٚتأت ٞايبا ٤ايعا٥سَ ٠ع ايؿاعٌ َٚع إؿعٜٚ ٍٛه ٕٛإعٓ ٢خصٚا َا
آتٓٝانِ  ٖٛٚق ٠ٛبصات٘.

قىلَ تعاىل طًَاعَْٔؼٌُاص
أ ٟاْكتٛا يٰٜات ايٓاظي َٔ ١عٓس اهلل تعاٍ ٚيٮسهاّ اييت دا ٤بٗا

َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ا٭ْبٝا َٔ ٤بعسٚ ٙايبؿاضات ببعج ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
يكس ادتُع ٗ اٯ ١ٜا٭َط با٭خص ٚايػُعٚ ,قٝس ا٭خص بايك ٠ٛزٕٚ
ايػُع ,ٱضاز ٠ايهتب إٓعيٚ ١ا٭ٚاَط اؾٗاز َٔ ١ٜيؿغ ا٭خصٜٚ ,ػتًعّ
( )1غٛض ٠ا٭عطاف .145

 48ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز16
ايجبات ٚايٛثٛم ٚايتأنسٚ ,ايػُع َ ٔ ايهً ٞإتٛاطٜٚ ٧عين اٱْكات
ٚتتِ اؿذ ١ؾ ٘ٝبأزَْ ٢طاتب٘ ٚ ,دا٤ت آ ١ٜايبشح يتٛظٝـ بين إغطاٌٝ٥
ٚإػًٌُ ا٭مساع بامسَ ٢طتبٚ ,١أنجطٖا ْؿعاڄ يًصات ٚايػري.
ٚايتعسز ٖٓا ٜ ٫عين ايتػاٜط ايتاّ بٌ ا٭خص ٚايػُع ,ؾكس ٜهَٔ ٕٛ
َكازٜل اشا ادتُعا اؾرتقا ٚاشا اؾرتقا ادتُعا ,نُا ٜؿٝس اُاّ ايعٗس
ٚاسهاّ اٯٜات ٚا٭َط اٱهل.ٞ
ٚٚضٚز ا٭َط َع ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس ْٛع ؼصٜطٚ ,زع ٠ٛيعسّ ايرتزز
ٗ ا طاع ١ا٭ٚاَط اٱهلٚ ,١ٝيعٌ ؾ ٘ٝأ َاض ٠عًْ ٢كهِٗ يًُٝجام ؾُٝا بعس,
٭ٕ ايرتزز َع ض ١ٜ٩اٯٜات ٚاثٓاٖ٤ا ٜسٍ عً ٢نعـ ايكابٌ ٚ ,استُاٍ

تًه ٌٓ ٗ ٘٦ا٭َاْ ١بعس تعاقب ا٭ٜاّ  ,قاٍ تعاٍطئَِّٗب ػَشَػْنَب األََٓبَٗخَ
ػَََِ اُغٌَََّٔادِ ًَاألَسْعِ ًَاُْجِجَبٍِ كَأَثََْْٖ إَْٔ َّذِِْْٔنَيَب ًَأَشْلَوَْٖ ِٓنْيَب ًَدَََِٔيَب
اإلِْٗغَبُٕص(.)1
ٚتؿٝس اٯ ١ٜيع ّٚإدتُاع أؾعاٍ َٔ بين إغطا:ٖٞٚ ٌٝ٥
ا٭ : ٍٚأخص إٝجام.

ايجاْ : ٞايتػًٚ ِٝاٱقطاض بإٔ إٝجام َٔ عٓس اهلل يكٛي٘ تعاٍطَٓب

آرَْْنَبًُْْص.
ايجايح  :نٝؿ ١ٝا٭خص ٚايتًك ٞبكٚ ٠ٛسعّ.
ايطابع  :اٱغتُاع ٕا أْعٍ اهللٚ ,وتٌُ اٱغتُاع بًشاظ ظَاْ٘
ٚدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايعَٔ إان ٞيًتًكٚ ٞاٱغتُاع.
ايجاْ : ٞسسٚخ ايتًكٚ ٞا٭خص ٗ ايعَٔ إانٚ , ٞاٱغتُاع ٗ
ايٛقت اي٬سل ي٘.
()1غٛض ٠ا٭سعاب .72
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ايجايح  :إدتُاع ايتًكٚ ٞاٱغتُاع ٗ ٚقت ٚاسس.
ايطابع  :ايتبا ٜٔايعَاْ ٖٛٚ ٞإٔ ا٭خص ٗ ٚقت ٚاٱغتُاع ٗ ٚقت,
ٚنٌ َُٓٗا َتأخط عٔ ا٭َط ايٛاضز ٗ اٯ ١ٜبًشاظ ؾعٌ ا٭َط(خصٚا).
اـاَؼ  :أقٌ سسٚخ أخص إٝجام ٚاٱغتُاع ٗ أظََٓ ١تعسز,٠
ٚأٚقات َتؿطق.١

قىلَ تعاىل طهَبٌُُا عَِٔؼْنَب ًَػَظَْْنَبص

ٜٚتهُٔ اَٛضاڄ:
ا٭ : ٍٚا٫قطاض بايػُع ٚؼكل ايتبًٝؼ.
ايجاْ : ٞإقطاض ؾطٜل عً ٢اٱقساّ عً ٢إعك.١ٝ
ايجايح  :ايً ّٛيرتى ا٭ٚاَط ايػُا.١ٜٚ
ايطابع  :ايعٔ بإ ٖص ٙإعاقٜ ٫ ٞرتتب عًٗٝا عكاب.
اـاَؼ  :ا٫عرتاف بايؿعٌ ٚ ,ؾ ٘ٝسذٚ ١اثبات ٭زا ٤ا٭ْبٝا٤
يطغايتِٗ َٚا بعجٛا ب٘ ٚ ,مل ٜهًـ ايكَ ّٛا مل ٜڀٝكٛا َٚا مل ٜعًُٛا ,
يكبض ايتهًٝـ َا ٜ ٫ڀام.
ايػازؽ  :يع ّٚاٱْتؿاع َٔ ايٓعِ اييت تٛايت عًٚ ِٗٝايؿهط يًباضٟ

عع ٚدٌ بايتكٚ ٣ٛايك٬ح ,قاٍ تعاٍطَُئِْٖ شٌََشْرُْْ ألَصِّذٌََُّْْٗص(.)1

ايػابع  :ؼ ٌٜٛايعبس ايػعاز ٠ايسْٚ ١ٜٛٝاغبابٗا اٍ أشٚ , ٣ي ٛعً٢
م ٛايػايب ١اؾع. ١ٝ٥
 ٗٚاٯْ ١ٜهت ٗ ١إعطؾ ١اٱهل ٖٞٚ ١ٝايتعسز اؾٗيت ٕٛنٛع إٝجام
ٚؾل ايًشاظ ٚإٓاغبٚ َٔ ,١د: ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚصنط إٛنٛع يبٝإ ايٓعُ.١
ايجاْٜ : ٞصنط يًشذ.١
ايجايح  :بٝإ ٚػً ٞعع ِٝقسض ٠اهلل ٚغع ١ؾهً٘.
()1غٛض ٠ابطاٖ.7 ِٝ
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 ٚايصنط ايٛاسس ْؿػ٘ ي٘ ٚدَ ٙٛتعسز ٠نُا ٜعٗط َٔ خ ٍ٬ايتؿػري ؾُا
ٖ ٛسذ ١عً ِٗٝسذٚ ١زضؽ يًُػًٌَُٚ ,ا ٖ ٛتٛبٝذ ٚغهب عً٢
ايػري ٜعترب َٛعع ١يًُػًٌُ ٚيًٓاؽ ْٝعاڄ َِٗٓٚ ,ايصٜ ٜٔتٛد٘ هلِ
اـڀاب ايصٜ ٟتهُٔ َعاْ ٞايػهب.

قىلَ تعاىل طًَأُشْشِثٌُا كِِ هٌُُِثِيِْْ اُْؼِجََْ ثٌُِلْشِىِْْص
إخباض عٔ تعًل قًٛبِٗ عب ايعذٌٚ ,اٱْؿػاٍ ب٘ ٚوتٌُ ايؿطب

ٖٓا ٚدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠اجملاظ ببًٛؽ سب ايعذٌ إٍ قًٛبِٗ ٚ ,ظٗط ٖصا اؿب
عً ٢دٛاضسِٗ ٚسٛاغِٗ  ,ؾهأْ٘ دط ٗ ٣بسِْٗ نإا ٤ايصٜ ٟؿطب.ٕٛ
ايجاْ : ٞإطاز إعٓ ٢اؿكٝك ٞيًؿطبٚ ,إٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬قاّ
ٜربز ايعذٌ بإربزٚ ,ضَ ٢بطازت٘ ٗ إا ٤ؾؿطبٚ ٙٛإ َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػ :ّ٬اؾطبٛا  ,ؾؿطب ْٝعِٗ  .ؾُٔ نإ وب ايعذٌ خطدت
بطازت٘ عً ٢ؾؿتٖٚ , ٘ٝصا قٜ ٍٛطزٸ ٗ ٙقٛي٘  ٗ { :قًٛبِٗ } ٚ .ض ٟٚإٔ
ايص ٜٔتبٌ هلِ سب ايعذٌ أقابِٗ َٔ شيو إا ٤اؾي (.)1
ايجايح  :اؾاَع بٌ اؿكٝكٚ ١اجملاظ أع َٔ ٙ٬غري تعاضض بُٗٓٝا.

ٚقايت ا٭ؾاعط ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ طًَأُشْشِثٌُاص إ ؾاع٬ڄ غريِٖ ؾعٌ بِٗ

شيوٚ ,اْ٘ ٜ ٫كسض عً ٘ٝغ ٣ٛاهلل.
اَا إعتعي ١ؾكايٛا إ اٯ ٫ ١ٜتؿٝس اضاز ٠ؾعٌ غريِٖ بِٗ يهٔ يؿطط
ٚهلِٗ ٚأيؿِٗ بعباز ٠ايعذٌ أؾطبٛا قًٛبِٗ سب٘ٚ ,إ إطاز َٔ اؾطب
أ ٟظ ٜ٘ٓعٓسِٖ ٚزعاِٖ اي ٘ٝنايػاَطٚ ٟابًٝؼ ٚؾٝاطٌ اٱْؼ ٚاؾٔ.
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜايتؿػري ٚايتأٚ ٌٜٚايبٝإ ٕهاَٗٓٝا ايكسغ.١ٝ

ٚيًبا ٗ ٤طثٌُِلْشِىِْْص ٚؾب٘ اؾًُ َٔ ١اؾاض ٚاجملطٚض َعإ َتعسز,٠
( )1تؿػري ايبشط احملٝط .401/1

َعامل اٱّإ  /ز 16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51
ؾًًبا ٤ث٬ث ١عؿط َعَٓٗٓ , ٢ا اٱغتعاْ ٖٞٚ ١ايساخً ١عً ٢آي ١ايؿعٌ نُا

تك : ٍٛنتبت بايكًِ َٗٓٚ ,ا با ٤ايػبب , ١ٝقاٍ تعاٍطكًٌَُِّب أَخَزَْٗب ثِزَْٗجِوِص(.)1

يكس نإ ايهؿط آيٚ ١غبباڄ ٚعًَٚ ١از ٠ؿب طا٥ؿ ١ايعذٌ ٚعهٛؾِٗ
عً ٖٛٚ ,٘ٝقطٜض اٯَٛٚ ١ٜنٛعٗا اش اْٗا دا٤ت يبٝإ غ ٤ٛايؿعٌ,
ٚايؿطب دآٖ ٤ا اغتعاض ٠تبع ١ٝيس٫ي ١اثط سب يًعذٌ ٚظٗٛضٗ ٙ
اعُاهلِ.
ٚمل ٜطز يؿغ(أڂ ؾطبٛا) ٗ ايكطإٓ إٖ ٗ ٫ص ٙاٯ ١ٜايهطّْ ,١عِ ٚضز
يؿغ(ا ؾطبٛا) بكٝػ ١ا٭َط غت َطات َٓٗا َا ٜتعًل باؿٝا ٠ايسْٝا َٗٓٚا
ٗ إنطاّ أٌٖ اؾٓٚٚ ,١ضز ٗ خڀاب يًُػًٌُ ٗ ؾطٜه ١ايكٝاّ قٛي٘

تعاٍط ًًٌَُُِا ًَاشْشَثٌُا دَزََّ َّزَجَََّْٖ ٌَُُْْ اُْخَْْؾُ األَثَْْغُ ِْٖٓ اُْخَْْؾِ األَعٌَْدِ ِْٖٓ
اُْلَجْشِص(. )2
َ َٔٚعاْ ٞايبا(ٗ ٤بهؿطِٖ) ٚد:ٙٛ

ا٭ : ٍٚاٱيكام  ٖٛٚعًٚ ٢دٌٗ سكٝكٚ ١فاظ  َٔٚ ,ا٭ٍٚ
أَ ػهت بعٜسٚ ,نإٔ ايهؿط ٚعا ٤ٱَت ٤٬ايكًٛب عب ؾٚ ٤ٞاٱؾتتإ
ب٘.
ايجاْ : ٞايػببٚ ,١ٝإٔ ايٛي٘ ٚاي ؿػـ بايعذٌ بػبب ايهؿط.
ايجايح  :إضاز ٠إكاسبٚ ١ايتكسٜطٚ ,أؾطبٛا ٗ قًٛبِٗ ايعذٌ َع
نؿطِٖ.

ايطابع  :إضاز ٠اي عطؾ ١ٝنُا ٗ قٛي٘ تعاٍطَٗجَّْْنَبىُْْ ثِغَذَشٍص( ,)3يٝهٕٛ

ايهؿط ٚعآَٚ ٤اغب ١يًُ ٌٝاٍ ايؿ ٗ ٞايٓؿؼ.
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .40
()2غٛض ٠ايبكط.187 ٠
()3غٛض ٠ايكُط .34
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حبث بالغً

َٔ أقػاّ اجملاظ باب ايٓككإ عصف إهاف ٚاقاَ ١إهاف اي٘ٝ

َكاَ٘ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَاعْأٍَْ اُْوَشَّْخَ ص

( )1

أٚ ٟاغأٍ اًٖٗا ٚشنط ٖٓا إ

إط از سب ايعذٌٚ ,يهٔ إعٓ ٢ا٭عِ ٚؾ ٘ٝبٝإ يبعض َٓاؾع اجملاظ َٚا
ٜسٍ عً َٔ ٘ٝايػعٚ ١ايتعسز ٗ إكاقس.

ْٚػتؿٝس َٔ قط ١ٜٓطهٌُُِثِيِْْ صاضاز ٠سب ايعذٌ ٚايتأثط ب٘  ,نسيٌٝ

خرب ٟعً ٢ا٭َط اـاضم يًعاز ,٠نُا ٗ اشعإ ايؿطاعٓ ١يًػشط ٠عٓسَا
أيكٛا عكٚ ِٗٝداٚ٤ا بػشطِٖ يًتػڀٚ ١ٝسذب ايٓاؽ عٔ اٯٜات اييت
دا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٚشنط ايعذٌ ٚسس ٙاؾاض ٠اٍ إعٓ ٢ا٭عِ َٔ اؿب ,ؾشصف
إهاف ٜ ٫سٍ عً ٢اجملاظ ٚسس ٙبٌ ٜطاز َٓ٘ َعاْ ٞسكٝكّ ٫ ١ٝهٔ
ايبشح عٓٗا ٚاغتككاٖ٩ا ا ٫بصنط ٙايصٜ ٟسٍ بايس٫ي ١ا٫يتعاَ ١ٝعً٢
ا٫ط٬م ٚايكه ١ ٝإًُٗٚ ١ايتٓهري إٛنٛع.ٞ
ؾً ٛدا٤ت اٯ ١ٜبصنط سب ايعذٌ ٚسس ,ٙ٭قبض شنط غري اؿب َٔ
ايك ٍٛبايطأٚ ٟخطٚداڄ عٔ ايٓلٚ ,بصا ٜعٗط يٓا ٚدٛز قػ ِٝثايح
يًشكٝكٚ ١اجملاظ  ٖٛٚاؾاَع هلُاٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًتؿهط ٚايتسبط ٗ َهاٌَ
اٯٚ ١ٜعسّ ايٛقٛف عٓس إعٓ ٢اؿطٗ ا ٚإؿٗ ّٛايب٬غ.ٞ
قىلَ تعاىل طهَُْ ثِئْغََٔب َّأُْٓشًُُْْ ثِوِ ئِميَبٌُُْْٗ ص

تعٗط زع ٠ٛيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خڀأ َػتٓس
بعهِٗ ٗٚ ,اٯ ١ٜع٬ز ٚططٜل ؾؿا ٤اش تتٓا ٍٚبايبٝإ ٚايٛقا٥ع اقٌ
إبٓٚ ٢اي ِٖٛايصٜ ٟرتتب عً ٢غري ايكشٝض َٓ٘ ,إْٗا ضٓٚ ١اضؾاز
ٱظاي ١ايػؿاٚ ٠ٚإ ظاس ١يًشٛادب اييت ؼ ٍٛز ٕٚض ١ٜ٩يٰٜات بٌ
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .82
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ٚايتٓع ٜ٘يٮؾعاٍ َٚا ؾٗٝا َٔ قبض.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إ اّ٫إ ٜرتؾض عً ٢اؾٛاضح ٚا٫ضنإ ٜٚربظ عً٢
ا٫ؾعاٍٚ ,اْ٘ غذًَٚ ١ٝه ١ثابت ١هلا غًڀٓ ٗ ١ايػًٛى ُٝٝٚع يًكاحل َٔ
ا٫ؾعاٍ ٚاْ٘ يٝؼ عطناڄ ؾشػبٚ ,ق" :ٌٝإ إطاز باّ٫إ ٖ ٛاّ٫إ
بايتٛضا."٠
َ ٌٖٚا إككٛز َٔ اّ٫إ ٗ اٯ١ٜ؟ اّ٫إ بايتٛسٝس ٚا٫قطاض
بايطبٛب ,١ٝأّ ٚاّ٫إ بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػ ,ّ٬أّ ٚبايتٛضا. ,٠
ايعاٖط أ ْ٘ إعٓ ٢ا٭عِ ٚايعٓٛإ اؾاَع يٲّإ ٜٚسخٌ ؾ ٘ٝاّ٫إ
ببعج ١اْ٫بٝاٚ ٤ا يتػً ِٝبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ْٗا تسخٌ
نُٔ ايػٛض اؾاَع يٲّإ ,باعتباضٖا دعٖ ٤ا دا٤ت ب٘ ايتٛضا.٠
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜإٔ دعًت يٲّإ أَطاڄ ْٝٗٚاڄ يٝه ٕٛاٱّإ ايصاتٞ
آَطاڄٚ ,قاسب٘ َأَٛضاڄٚ ,إْتؿا ٤إًع ّٚبإْتؿا ٤اي٬ظّ أ ٟإٔ اٱّإ ٜأَط
بايعٌُ بإٝجام ٚاٱغتُاع يٰٜات ٚايرباٌٖٜ ٫ٚ ,أَط بإعكٚ ١ٝايهؿط
ٚاؾشٛزٚ ٖٛٚ ,اق َٔ ١ٝايؿطى باهلل.
ٚاٯَ ١ٜسضغ ٗ ١عًِ ايٓؿؼٚ ,بٝإ أثط ايعكٝسٚ ٠ايٛاعع ايصاتْٛ ٗ ٞع
َٚاٖ ١ٝا٭ؾعاٍ اييت ٜكسّ عًٗٝا ايؿطز ٚاؾُاع.١
ٚتسٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢ساد ١إػًٌُ يطغٛر اٱّإ ٗ ْؿٛغِٗ,

 ٗٚؾڀط َٔ ا٭عطاب ٚؽًؿِٗ عٔ َٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛضز قٛي٘ تعاٍ طهَُْ َُْْ

رُإِْٓنٌُا ًٌَُِْٖ هٌٌُُُا أَعَِْْٔنَب ًََُّٔب َّذْخَُْ اإلِميَبُٕ كِِ هٌُُِثٌُِْْص(َٚ ,)1ع ٖصا ؾإ
َطتب ١اٱغ ّ٬ؾدط ٚعع ٚبٗٓٝا ٚبٌ ايهؿط تٓاف ٚتهازٚ ,أضاز اهلل عع

( )1غٛض ٠اؿذطات .14
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ٚدٌ يًُػًٌُ ْٝعاڄ بًٛؽ َطتب ١اٱّإ ٚعسّ ؽًؿِٗ عٔ َؿاٖ ِٝايك٬ح

ٚايتكَ َٔ ٖٛٚ ٣ٛكازٜل قٛي٘ تعاٍ طًُنْزُْْ خَْْشَ أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص(.)1
ٚتتهُٔ خاُ ١اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا َػا:ٌ٥

ا٭ : ٍٚاٱيتؿات إٍ سكٝكَٛ ٖٞٚ ١نٛع ١ٝاٱّإ ٗ إختٝاض ْٛع
ايؿعٌ َٔ ٖٛٚ ,ايربنات ٚإٓاؾع يٲّإ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠

ايجاْ٬َ : ١ٝظَ ١اـؿ َٔ ١ٝاهلل يٲّإٚ ,تطؾشٗا عٓ٘ ,قاٍ تعاٍطًَارَّوٌُا

اَُِّوَ ئِْٕ ًُنزُْْ ُٓإِْٓنِنيَص(.)2
ايجايج : ١دصب أٌٖ ايهتاب إٍ أق ٍٛايػٓٔ اٱّاْ ١ٝاييت ػُعِٗ

ٚإػًٌُ ,قاٍ تعاٍطهُ َْ َّبأَىََْ اٌُِْزَبةِ رَؼَبٌَُْا ئََُِ ًََِِٔخٍ عٌََاءٍ ثَْْنَنَب ًَثَْْنٌَُْْ أَالَّ َٗؼْجُذَ ئِالَّ اَُِّوَ
ًَالَ ُٗشْشِىَ ثِوِ شَْْئًبص(.)3

ايطابع : ١قريٚض ٠اٱّإ ؾاع٬ڄٚ ,تأنٝس أْ٘ ًَه ١تكسض عٓٗا ا٭ؾعاٍ
اؿُٝسَٚ ٠هاٌَ ايك٬ح ٚايطؾاز.

قىلَ تعاىل طئِْٕ ًُنزُْْ ُٓإِْٓنِنيَص
زع ٠ٛهلِ يًطدٛع اٍ اّ٫إ ٚدعً٘ َٝعاْاڄ ٫عُاهلِٚ ,اخباض بإٔ

غريتِٗ َٓاقهَٚ ١با ١ٜٓؿكٝك ١اّ٫إ ٚتٛنٝس عً ٢اُٖ ١ٝاٱّإ َٚا
ٜرتؾض َٓ٘ َٔ إعاضف اؿكٚ ١اٱْكٝاع ٭َط اهلل تعاٍ َٚا دا ٤ب٘
اْ٫بٝا َٔ ٤ايهتب ايػُا.١ٜٚ
ٚتـــب ٌ اٯٜـــَٛ ١نـــٛع اٱستذـــاز بـــٌ إػـــًٌُ  ٚأٖـــٌ ايهتـــاب
(ٖٛٚاٱّإ) ٚؾ ٘ٝآ ١ٜبإٔ ٜجبتٛا إّاِْٗ ٚإٔ ٜػعٛا إٍ َٓاظٍ ايتكـ,٣ٛ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠إا٥س.57 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .63
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ٚاٯٜــَ ١ــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَالَ رُجَووبدٌُُِا أَىْوََ اٌُِْزَووبةِ ئِالَّ ثِوبَُّزِِ ىِوَِ
أَدْغَُٖص( َٔٚ , )1ا٭سػٔ بًشاظ آ ١ٜايبشح أَٛض:
ا٭ : ٍٚاؾساٍ بكٝؼ ايًڀـ.
ايجاْ : ٞدعٌ اٱّإ ٖ ٛإساض ٗ اؾساٍ.
ايجايح  :تطى ايػًعٚ ١اـؿ ٗ ١ْٛاؾساٍ.
ايطابع  :نعِ ايػٝغ عٓس اٱستذاز  ,قاٍ تعاٍ ٗ ايجٓا ٤عً ٢إـتكٌ

ٚٚعس اهلل هلِ باؾٓ١ط ًَاٌَُْبظِِٔنيَ اُْـَْْظَ ًَاُْؼَبكِنيَ ػَْٖ اُنَّبطِص(.)2

اـاَؼ  :بٝإ اؿذر ٚايرباٌٖ اييت تسٍ عً ٢قبض إعكٚ ١ٝاٱؾتتإ
بايعذٌ.
ٚداٖ ٤صا ايؿڀط با٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (قٌ)
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢قٚ ٠ٛعـع اٱغـ ّ٬بـإٔ تٛدـ٘ ايـٓيب إٍ أٖـٌ ايهتـاب
باؿذٚ ١ايربٖإ بعٝساڄ عٔ غڀٚ ٠ٛتعس ٟقطٜـ ٚإستُاٍ ٖذ َِٗٛعً٢
ب٬ز ا ٱغ٦َٜٛ ٖٞٚ ّ٬ص إس ١ٜٓإٓٛض.٠

ٚيكس أَط اهلل عع ٚدٌ ضغٛي٘ بايػعٚ ١ايؿسَ ٠ع إٓاؾكٌطَّبأَُّّيَب اُنَّجُِِّ

جَبىِذْ اٌُُْلَّبسَ ًَأُُْنَبكِوِنيَ ًَاؿُِْظْ ػََِْْيِْْص( , )3بُٓٝا تهُٓت آٜـ ١ايبشـح تـصنري
أٌٖ ايهتاب باٱّإ.
يكس تهُٓت اٯ ١ٜايهطّ ١تٛد ٘ٝايً ّٛهلِ ٚإ اٱّإ بايتٛضا٫ ٠
ٜعين عباز ٠ايعذٌ ابساڄ بٌ عً ٢ايٓكٝض َٓ٘ ُاَاڄ.
ٚاٯَ ١ٜسضغ ٗ ١إعطؾ ١اٱهل ١ٝباؽاش إًٌ ايػابك ١عربَٛٚ ٠ععٕٓ ١ع
ايػًٚ ٛا٫مطاف ايعكا٥سٚ ,ٟيٝتدص إػًُ ٕٛاٯ ١ٜسطظاڄ ٚٚاق.١ٝ
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .46
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .134
()3غٛض ٠ايتٛب.73 ١
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ٚطئِْٕص إهػٛض ٠إدؿؿ ١تسخٌ عً ٢اؾًُ ١ايؿعً ١ٝنُا ٗ ٖصٙ
اٯٚ ,١ٜعً ٢اؾًُ ١اٱمس ١ٝاٜه ڄا َٛٚنٛعٗا اٱغتكباٍ ٚإ نإ ايؿعٌ
َانٝاڄ نكٛيو إ دا٤ى ظٜس ؾانطَ٘ٚ ,تأتٕ ٞعإ َتعسز ٠انجطٖا
ايؿططٚ ١ٝا٭قٌ ؾٗٝا عسّ ايكڀع عك ٍٛايؿطط ,نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ
إكاّ.
ٚوتٌُ إطاز َٔ اٱّإ ٗ اٯٚ ١ٜدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚإضازَ ٠عٓ ٢اٱّإ باهلل عع ٚدٌ.
ايجاْ : ٞاٱّإ بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايجايح  :إطاز اٱّإ بايكًب ٚايتكسٜل باؾٛاْض.
ايطابع  ٌْٝ :قبػ ١اٱّإٚ ,قريٚضت٘ ٚاععاڄ ًَٚه ١تكسض َٓٗا
ا٭ؾعاٍ.

اـاَؼ  :اٱؾاضَ ٠ا تكسّ قبٌ آٜتٌطهَبٌُُا ُٗإُِْٖٓ ثَِٔب أُٗضٍَِ ػََِْْنَبص(.)1
ايػازؽ  :دا٤ت اٯ ١ٜيٲستذاز ٚايربٖإ.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ,ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯَٔ ٖٞٚ ١ٜ

عَُٛات قٛي٘ تعاٍطًَالَ رُجَبدٌُُِا أَىََْ اٌُِْزَبةِ ئِالَّ ثِبَُّزِِ ىَِِ أَدْغَُٖص(,)2
ٚدعٌ اٱّإ ٚخكا٥ك٘ َٖٛ ٞنٛع اؾساٍ.

حبث اصىيل

بٌ ا٭َط ٚايٓٗ ٞتٓاف ٚتباّٚ ,ٜٔهٔ ايك ٍٛإٔ بُٗٓٝا عُ َٛڄا
ٚخكٛقاڄ َٔ ٚد٘ ,ؾُاز ٠ا٫يتكا ٤ايڀًب اْ٫ؿا ٞ٥ؾُٗا َتشسإ ٗ
ايٓٛعَٚ ,١ٝاز ٠ا٫ؾرتام إتعًل ٚنٝؿ ١ٝايؿعٌ اتٝاْاڄ ا ٚنؿاڄ ٚاَتٓاعاڄ ٚقس
ٜطاز َٔ إتعًل إٛنٛع اـاضد ٞايصٜ ٟطتبط بايؿعٌ ,ؾُتعًل ا٭َط
()1غٛض ٠ايبكط.91 ٠
()2غٛض ٠ايعٓهبٛت .46
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ٚدٛز ايؿَٚ ٤ٞتعًل ايٓٗ ٞعسَ٘.
ٚاشا عطؾٓا ايٓٗ ٞبأْ٘ ايعدط ا٭نٝس ؾإ ايهطاٖ ٫ ١تسخٌ ؾ ,٘ٝيصا
ٜسخٌ ٗ ا٫باس ١بإعٓ ٢ا٭عِ ا٫غتشباب ٚا٫باسٚ ١ايهطاٖ ,١اَا يٛ
عطف باْ٘ َڀًل ايڀًب ٚايعدط ؾاْ٘ ٜؿٌُ ايهطاٖٚ ,١ايك ٍٛبإٔ ايڀًب
ايهعٝـ ايصٜ ٟؿٝس ايهطاٖ ١يٝؼ ْٗٝاڄ َ٬ن٘ عسّ اؾاز ٠ايعدط ا٭نٝس
ؾٚ ,٘ٝنصا ؾطط ايعً ٗ ٛايٓٗ ٞؾً ٛقسض ايٓٗ َٔ ٞإػاٚ ٟٚايساْ ٞؾٌٗ
ٜكسم عً ْٞٗ ٘ٝا٫ ٚبس َٔ دٗ ١ا٫غتع ٗ ٤٬ايٓٗ ٞق ٕ٫ٛا٫ضدض ٖٛ
ايجاْٚ ٞإ قسض َٔ ايعاي ٞعً ٢م ٛايتٛانع ٚخؿض اؾٓاح.
ٚدا ٤اغتشهاض ا٭َط ٗ اٯ ١ٜيبٝإ يع ّٚايتعاَِٗ بايٓٗ ٞعٔ
ا٫مطاف ٚاؾشٛز ٚإ ٜ ٫عًٓٛا تكٝسِٖ بعاٖط ا٭َط ٚيهِٓٗ وتايٗ ٕٛ
كايؿت٘ ,ؾكس اضاز اهلل عع ٚدٌ َِٓٗ ٚبكٝػ ١ايتٗسٜس ٚايٛعٝس ا٫غتُاع
ٚيهِٓٗ أقطٚا عً ٢إعكٖ ١ٝا ٜسٍ عً ٢عع ِٝايصْب ٚاقرتاؾ٘ عٔ عُس
٭ٕ إطاز َٔ ايػُاع ٖ ٛا٫غتذابٚ ١اَ٫تجاٍ.
 ٗٚاٯَٛ ْٞٗ ١ٜي ٟٛعٔ سب ايعذٌ ٚزع ٠ٛاٍ ْبص ٙبايتٛد٘ اٍ
ا٫غٚ ,ّ٬ايتصنري ب٘ َٚا ؾعً٘ آبا ِٖ٩أ ظا ٙ٤ؼصٜط نط َٔ ِٜاؾشٛز َٔ
دسٜس ٚإ اختًـ قٛضت٘.

حبث هٌطقً

إعطٚف إ ايربٖإ ٖ ٛايڀطٜل إٓاغب ٫زضاى اؿل ٚاظٗاض ايٝكٌ
 ٖٛٚسا ٌ٥ز ٕٚايكَ ٍٛا ىايـ ايٛاقع اش اْ٘ قٝاؽ َتهٜ َٔ ٕٛكٝٓٝات
ٜرتؾض عٓ٘ بايهطٚضٜ ٠كٌ يصات ايكٝاؽ غٛا ٤نإ ٫غتشايٚ ١دٛز
إُهٔ َٔ غري عً ١ا٫ ٚغتشاي ١ؽًـ إعً ٍٛعٔ عًت٘ ا ٚغريٖا َا
ٜٓتعِ َع٘ ايربٖإٚ ,قس ٜ ٫ه ٕٛاؿاٍ َا ٜٓؿع َع٘ ايربٖإ ؾتربظ اؿاد١
اٍ اؾسٍ  ٖٛٚايكٝاؽ إ٪يـ َٔ إؿٗٛضات ٚإػًُات َٚا ٜؿٝس
ا٫عرتاف ٚا٫قطاض ٚايتػًٚ ِٝا٫تٝإ عذ ١بككس زؾع اـكِ عٔ سذت٘
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ٚاؾػاز قٛي٘ ٫ٚيعاَ٘ ٚاقشاَ٘.
ٚقس شنط ايػٝس إطته ٗ ٢اؿسٚز ٚاؿكا٥ل تعطٜؿاڄ يًذسٍ ٖٛٚ
قطف اـكِ َٔ َصٖب اٍ آخط بڀطٜل اؿذ ١ا ٚايؿبٗ ١ا ٚايؿػب,
ٚيهٔ ٖصا إعٓ ٢ا٭عِ ٜ ٫تٓاغب َع يػ ١ايكطإٓ ٚقٝؼ اؾسٍ ايهطّ١
ؾٚ ٘ٝايؿٛاٖس َاثً ١يًذُٝعٚ ,اٱستذاز ؾ٪َ ٘ٝاظض يًربٖإ َٚتُِ ي٘
 ٖٛٚيڀـ ٚضٓ َ٘ٓ ١تعاٍ ٚططٜل يتأٜٝس إڀًٛب ٚبًٛؽ ايػاٖٞٚ ١ٜ
اهلسا ١ٜايعاَٚ ١ؾهض ايهاؾطٚ ٜٔاؾاسسٚ ٜٔإاضقٌ.
ٚق ٌٝإ قٓاع ١اؾسٍ اخصٖ ا َٓاطك ١ايعطب َٔ ايْٛٝاْٚ ٌٝاْٗا
تػُ ٢عٓسِٖ طٛبٝكاٚ ,ا٭ق ٣ٛاْ٘ قٝػ ١عكًٚ ١ٝططٜل ىتاض ٙاٱْػإ
بايڀبع َٚعاٚي ١احملازثٚ ١احملادذٚ ١قس ته ٕٛأَ ١أؾٗط ؾ َٔ ٘ٝأَ١
أخطٚ ,٣بػض ايٓعط عٔ ا٭مساٚ ٤ايعٓا ٜٔٚؾإٕ ايكطإٓ َسضغ ١داَع١
ٚضا٥سٖ ٗ ٠صا ايؿٔ.
***********

قٛي٘ تعاٍط هَُْ ئِْٕ ًَبٗذْ ٌَُُْْ اُذَّاسُ آخِشحُ ػِنْذَ اَُِّوِ خَبُِظَخً ِْٖٓ
دًُِٕ اُنَّبطِ كَزََٔنٌَّْا أٌَُْْدَ ئِْٕ ًُنزُْْ طَبدِهِنيَص اٯ.94 ١ٜ
(قطأ ابٔ أب ٞإغشام بهػط ايٛاُٛٓ( َٔ ٚا) ي٬يتكاٚ ,٤سه٢
ا٭ٖٛاظ ٟعٔ أب ٞعُط ٚأْ٘ قطأٛٓ ُ :ا إٛت بؿتض ايٛاٚ ,ٚقطا ٠٤اؾُاع١
بهِ ايٛا.)1()ٚ
()1احملطض ايٛدٝع .120/1
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قٌ :ؾعٌ أَطٚ ,ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط ٙأْت.
إ :ؾطط ١ٝػعّ ؾعًٌ ,ناْت  :ؾعٌ َاض ْاقل ٗ قٌ دعّ ؾعٌ
ايؿطط.
يهِ :داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف خرب ناْت إكسّ.
ايساض :اغِ نإ إ٪خط.
اٯخط :٠قؿ ١يًساض.
عٓس اهلل  :عٓس ظطف َهإ َتعًل غايكَ ٖٛٚ ,١هاف.
ٚاغِ اؾ٬يَ :١هاف اي.٘ٝ
خايك :١ساٍ َٔ ايساض.
َٔ ز :ٕٚداض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف ساٍٚ ,زَ ٕٚهاف.
ٚايٓاؽَ :هاف اي ٘ٝفطٚض ٚع ١َ٬دط ٙايهػط.٠
ؾتُٓٛا :ايؿاٚ ٤اقع ٗ ١دٛاب ايؿططُٛٓ ,ا :ؾعٌ أَط َبين عً ٢سصف
ايٓ ,ٕٛايٛا :ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٗ ١قٌ دعّ دٛاب ايؿطط.
إٛتَ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايؿتش.١
إ نٓتِ قازقٌ :إ :أزا ٠ؾطط.
نٓتِ :نإ ؾعٌ َاضِ ْاقل ٗ قٌ دعّ ؾعٌ ايؿططٚ ,ايتا ٤إمسٗا.
قازقٌ :خرب نإ َٓكٛب بايٝا ٤٭ْ٘ ْع َصنط غاملٚ ,دٛاب
ايؿطط قصٚف يس٫يَ ,١ا قبً٘ عً ٘ٝأ ٟؾتُٓٛا إٛت(١ًْٚ ,نٓتِ
قازقٌ)  ٫قٌ هلا إغتٓ٦اؾ.١ٝ
 ٚخايك :١أُٝ ٟعٚا ٚاْؿطزٚا بٗا ز ٕٚغريِٖ.
ٚايتُين ضغب ٗ ١ايكًب ٚنٝؿْ ١ٝؿػاْٚ ١ٝبٚ ٘ٓٝبٌ نٌ َٔ اٱضاز٠
ٚايؿٗ ٠ٛعُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚد٘ ,ؾايتُين ٜتعًل َا ٜكض ٚقٛع٘ َٚا
ٜ ٫كضٚ ,اٱضاز ٫ ٠تتعًل اَ ٫ا ٜكض سسٚث٘.
نُا اْ٘ ٜتعًل َا َهَٚ ٢ا ٖ ٛآت ٗ َػتكبٌ اٜ٫اّٚ ,ايؿٗ٫ ٠ٛ
تتعًل ا ٫باؿانط ٚإػتكبٌ.
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إبتسأت اٯ ١ٜايػابك ١غڀاب إٍ بين إغطا ٌٝ٥ببٝإ ْعُ ١إٝجام,
ٚأ ختتُت غڀاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٲستذاز
بكٝػ ١ايً ّٛيتعاضض ؾعًِٗ َع ؾطا٥ط اٱّإ ٚقٛاعس ايتػًِٝ
ٚاـهٛع هلل تعاٍٚ ,دا٤ت ٖص ٙاٯَ ١ٜعڀٛؾ ١عً ٢خاُ ١اٯ ١ٜايػابك.١
 َٔٚإعذاظ ْعِ اٯٜات َٚا بٗٓٝا َٔ ايؿكٌ إٔ اٯ ١ٜإبتسأت(بكٌ)
َع أْ٘ ٚضز ٗ آخط اٯ ١ٜايػابك ,١ؾًِ تكٌ اٯٚ(١ٜإٔ ناْت يهِ ايساض
اٯخطٚ )٠دعٌ ايكاضٚ ٨إػتُع ٜسض ى َعاْ ٞايعڀـ ٚإضاز ٠ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ اـڀاب بًشاظ سطف ايعڀـ ٗ أٚهلا بٌ
إبتسأت بصات ؾعٌ ا٭َط(قٌ) يتتهُٔ اٯ ١ٜبهاًَٗا َٛنٛع اٱستذاز,
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝدٛاباڄ َٔ عٓس اهلل عًٖ ٢صا اٱستذاز ٜٚتهُٔ
ايتشس ٟهلِٚ ,اٱخباض عٔ عسّ ُٓ ِٗٝيكا ٤اهلل َع بٝإ عً ١عسّ ٖصا
ايتُينٚ ,شنطت اٯ ١ٜاييت بعسٖا سطقِٗ عً ٢اؿٝا ٠ايسْٝا ٚايطغب١
بڀ ٍٛايعُط.
 َٔٚإعذاظ ْعِ اٯٜات ايطبط بٌ عامل ايسْٝا ٚاٯخطَٓٚ ,٠ع ايرتزٜس
ٚاؾٗايٚ ١ايػطض ,إش تبٌ اٯ ١ٜايتاي ١ٝعً ١عسّ ُٓ ِٗٝإٛت َ ٖٛٚاٖ١ٝ
ا٭ؾعاٍ ٗ عامل اؿػاب .
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚايهؿـ عٔ داْب َٔ عامل ايػٝب ٖٚا ٜ ٫ػتڀٝع أسس
اثبات٘ اْ ٚؿ ٘ٝا ٫بايٛس ٞيعسّ ا٫ساط ١ب٘ ٚيتعًك٘ بعامل اٯخط ,٠ؾذا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض عٔ أِٖ َعامل ايػٝب ٚنؿـ ظٜـ ايسع.٣ٛ
ايجاْ : ١ٝيٝؼ ٗ ؾهض َا ىؿْ ٗ ٕٛؿٛغِٗ ٖا ٜتعاضض َع َا ٜعٕٓٛ
ٜٚعًٓ.ٕٛ
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ايجايج : ١ظاٖط زعٛتِٗ يتُين إٛت سح هلِ عً ٢عسّ قاضب١
إػًٌُ ٚ ,ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايكڀع بعسّ ُٓ ِٗٝيًُٛتٚ ,شاى ٜ ٫تِ ا ٫بإخباض إهل.ٞ
ايجاُْ : ٞين إٛت باب ي٬غتبكاض ٚاختٝاض ايڀطٜل ا٭َجٌ يًٓذاٗ ٠
عامل َا بعس إ ٛت ٜ ٫ٚكٛز ايبشح ٚا٫غتككاٚ ٤ايتسبط ا ٫اٍ زخٍٛ
ا٫غ ّ٬زٜٓاڄ ٬َٚشاڄ ٚأَاْاڄ ٚاَتجا٫ڄ ٭ٚاَط ٙتعاٍ.
ايجايح ُ :ين إٛت ٜسٍ بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢اٱّإ بإعاز ٚايّٛٝ
اٯخط  ٖٛٚططٜل يًتػً ِٝبايطغا٫ت ايػُا.١ٜٚ
ايطابع ٜ َٔ :تُٓ ٢إٛت وطم عً ٢نٝؿَٓ ١ٝاغبٕ ١ػازضت٘ ايسْٝا
ٚىتاض ايڀطٜل ا٭ؾهٌ ٜ ٫ٚأت ٞا ٫باهلسٚ ٣اٱّإ.
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُ ٓٚ ١ٝإزعا ِٖ٤إٔ اؾٓ ١خاق ١هلِ نُا

ٚضز ٗ ايتٓعٌٜطًَهَبٌُُا َُْٖ َّذْخََُ اُْجَنَّخَ ئِالَّ َْٖٓ ًَبَٕ ىٌُدًا أًَْ َٗظَبسٍَص(,)1
َع ْؿ ٘ٝباٱستذاز عًٚ ,ِٗٝاٯٜات اييت تبؿط إػًٌُ باؾٓٚ ١اـًٛز
ؾٗٝا.
ُٚين إٛت أَط ٚدساْ ٞإضتهاظٜ ٫ ٟسضى ٗ اـاضز ناؿاد ١إٍ
ا٭نٌ ٚايؿطب ؾّ ٬هٔ إقاَ ١ايربٖإ عً ٘ٝإ ٫بأَاضٚ ٠قطَ ١ٜٓكاي ١ٝأٚ
ساي ١ٝظاٖطٖ ,٠ا ٜسٍ عً ٢إضاز ٠بٝإ َجٌ ٖص ٙايكطٚ ,١ٜٓستَ ٢ع
عسَٗا ؾٝػتش ٌٝإخ ؿا ٤ا٭َط ايٛدساْ ٞعً ٢ايٛدسإ ؾأضاز اهلل عع
ٚدٌ ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜايػعٚ ١ايتدؿٝـ عٔ بين إغطا ٌٝ٥باٱع ٕ٬عٔ ُين
إٛت أ ٚاٱنتؿا ٤بايٓ ١ٝأ ٚعسّ سسٚخ ٖص ٙايٓ ,١ٝؾاٯ ١ٜيًشذ١
ٚايربٖإ ٚبٝإ قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ًميٌٖ إٔ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ طكَزََٔنٌَّْا أٌَُْْدَصًمل ّشد ىزا

()1غٛض ٠ايبكط.111 ٠
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اُِلظ يف اُوشإٓ ئال ٓشرني(.)1

تؿتض اٯ ١ٜيًُػًٌُ ابٛاب اؾٓإ بتهصٜبٗا يسع ٣ٛسكطٖا بػريِٖ,
ٚته ٕٛيػ ١اٱستذاز ؾٗٝا َسزاڄ ٚتأٜٝساڄ يًُػًٌُ ٚؼسٜاڄ يبين اغطاٌٝ٥
ٚغريِٖ ,اْٗا غ٬ح عكا٥س ٟش ٚسسٚ ٜٔططٜل ٖسا ١ٜيًػع ٞؿػٔ
ايعاقب ١ؾٗ ٞزضؽ ٗ عسّ ْ ٌٝاٯخط ٠باٯَاْٖٚ , ٞص ٙاٯٜات َا ؾٗٝا
َٔ غ٬ح ايربٖإ َسضغ ٗ ١إعطؾ ١اٱهلٚ ,١ٝؾٗٝا إثبات يًُعاز ٚايٓؿأ٠
اٯخط.٠
ٚتسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢اؾاَع إؿرتى بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ
ايهتاب  ٖٛٚاٱقطاض باي ّٛٝاٯخط ٚايتػً ِٝبعامل ايجٛاب ٚايعكاب ٚإٔ
اٯخط ٠ؾٗٝا دْٓٚ ١اض .
 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ يٲغتعساز يًتهش ٗ ١ٝغب ٌٝاهلل بًشاظ إٔ
ا٭َ ١اييت تك ٍٛبإٔ اٯخط ٠هلا سكطاڄ ٜطغب أؾطازٖا بإٛت ٜٚػع ٕٛإي. ٘ٝ

قاٍ تعاٍطًََْٖٓ ُّوَبرَِْ كِِ عَجَِِْ اَُِّوِ كَُْوْزََْ أًَْ َّـِِْتْ كَغٌَْفَ ُٗإْرِْوِ أَجْشًا ػَظًِْٔبص(.)2

اؾٛاب  ٫زي ٌٝعً ٘ٝؾذا٤ت اٯ ١ٜيٲستذاز ٚ ,بًػ ١ايتشسٚ ٟاٱخباض
عٔ ايتٓاٗ بٌ سب ايبكا ٗ ٤ايسْٝا ٚايتٓعِ َباٖذٗا ٚبٌ ايكٍٛ
بإختكاقِٗ بٓعٚ ِٝدٓات اٯخط. ٠

ٚضز خڀاب يًُػًٌُ ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَُوَذْ ًُنْزُْْ رَزََٔنٌَّْٕ أٌَُْْدَ ِْٖٓ هَجَِْ

إَْٔ رَِْوٌَْهُص (ٜٚ )3تعًل غبب ايٓع ٍٚبٛاقع ١أسس إش أظٗط إػًُ ٕٛايؿذاع١

()1غٛض ٠اؾُع.6 ١
()2غٛض ٠ايٓػا.74 ٤
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .143
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ٚأعًٓٛا سب يكا ٤ايعسٚ ٚاـطٚز يكتاي٘ٚ ,مل ٜطنٛا بايتشكٔ بإس١ٜٓ
ٚاٱنتؿا ٤بايسؾاع عٓٗا نُا اؾاض عً ِٗٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ٚق ٌٝإٔ إطاز  ٖٛٚسب ايًكاٚ ٤إضاز ٠غاٜت٘  ٖٞٚايؿٗازٚ ٠إٛتٚ ,يهٔ
ايه ّ٬ايعطب ٞوٌُ عً ٢ظاٖط , ٙؾتسٍ اٯ ١ٜأع ٙ٬بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً٢
إٔ إػًٌُ أضازٚا ايؿٗاز ٗ ٠غب ٌٝاهللٚ ,أِْٗ ناْٛا ٜعًُ ٕٛقٚ ٠ٛبأؽ
َؿطن ٞقطٜـ ايعاسؿٌ عً ٢إس ,١ٜٓخكٛقاڄ ٚإٔ ا٭خباض عٔ اؾٝـ
ْٚ٪َٚت٘ ٚأمسا ٤ؾطغاْ٘ تكٌ إي ِٗٝتباعاڄ ,نُا إٔ ايٓيب قُسا قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜڀًعِٗ َٔ أغطاض ايٛسَ ٞا ٜٓؿ ٞعِٓٗ اؾٗايٚ ١ايػطض ,
ٚقس نإ ْؿط َٔ ايكشاب ١مل ٜؿٗسٚا بسضاڄ ؾطغبٛا ٗ َجًٗا .
(أخطز ابٔ أب ٞسامت َٔ ططٜل ايع ٗٛعٔ ابٔ عباؽ  :إٔ ضد٬ڄ َٔ
أقشاب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ناْٛا ٜكٛي :ٕٛيٝتٓا ْكتٌ نُا قتٌ
أقشاب بسض ْٚػتؿٗس أ ٚيٝت يٓا َٜٛاڄ ن ّٛٝبسض ْكاتٌ ؾ ٘ٝإؿطنٌْٚ ,بً٢
ؾ ٘ٝخرياڄًْٚ ,تُؼ ايؿٗازٚ ٠اؾٓٚ ١اؿٝاٚ ٠ايطظم ؾأؾٗسِٖ اهلل أسساڄ ,ؾًِ
ًٜبجٛا إ َٔ ٫ؾا َِٗٓ ٤ؾكاٍ اهلل{ٚيكس نٓتِ ُٓ ٕٛإٛت َٔ قبٌ إٔ تًكٙٛ
ؾكس ضأٜتُٚ ٙٛأْتِ تٓعط.)1()}ٕٚ
تعٗط اٯ ١ٜقٝػ ١ايتشس ٗ ٟاٱستذاز ايكطآْ ٞيؿهض ايسع٣ٛ
ايباطًٚ ,١تبٌ اُٖ ١ٝايكٛاعس ايهً ١ٝإتعًك ١بعامل اٯخطٚ ٠يع ّٚعسّ
ػاٚظٖا ٚتؿَ ٜ٘ٛا تتهُٓ٘ َٔ اؿكا٥ل ٚإؿاٖ ِٝإرتؾش ١عٔ ععِٝ
ضٓ ١اهلل تعاٍ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚتسع ٛاٯ ١ٜإ ٌَٓ٪اٍ قب ١يكا ٘٥تعاٍ ٚايؿٛم اٍ اؾٖٓٞٚ ١
َسضغ ٗ ١ايتآخٚ ٞؾل غٓٔ ايتٛسٝس ٚاٱّإ يٲؾرتاى ٗ تًك ٞؾهً٘
()1ايسض إٓجٛض .447/2
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ايعع ٗ ِٝايسْٝا ٚاٯخط.٠
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛد٘ اـڀاب ٗ اٯ ١ٜيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يٲستذاز ٚاؾساٍ با٭سػٔ.
ايجاْ :١ٝتعَٛ ٌٝنٛع اٱستذاز ُ ٖٛٚين إٛت.
ايجايج ٗ :١اٯ ١ٜسصفٚ ,ايتكسٜط إٔ نٓتِ قازقٌ بإٔ اؾٓ ١خايك١
يهِ.
ايطابعٜٓ ٫ :١شكط َٛنٛع ُٓ ِٗٝإٛت بإختكاقِٗ باؾٓ ,١ؾهٝـ
إعتكازِٖ بسخٛهلاٚ ,ايؿٛظ باٱقاَ ١ؾٗٝا ٚإٔ اهلل ٜ ٫عصبِٗ ٫ ٖٛٚ
ٜتعاضض َع زخ ٍٛغريِٖ َٔ أٌٖ إًٌ اؾٓ ,١ؾًُاشا خكت اٯ١ٜ
َٛنٛع إختكاقِٗ ٚإْؿطازِٖ باؾٓٚ ,١اؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ١ٜيٲستذاز ٚايربٖإ.
ايجاْ :ٞتٛثٝل قٛهلِ بإٔ اؾٓ ١هلِ.
ايجايح :تٛنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إٔ َٛت ا٭ؾدام ٪ٜ ٫ثط غًباڄ عً٢
بكا ٤نًُ ١ايتٛسٝس ٗ ا٭ضض ,إش وٌُ إػًُ ٕٛيٛا ٤ايتٛسٝس
ٚهاٖس َٔ ٕٚأدٌ تجبٝت أسهاّ ايؿطٜع ٗ ١ا٭ضض.
ايطابع :دا ٤اٱستذاز باـام يٝؿٌُ ايعاّ بس٫يت٘ ٚاـام ٖٛ
إختكاقِٗ باؾٓٚ ١ايعاّ ٖ ٛزخٛهلِ َع غريِٖ اؾٓ.١
اـاَؼ :إضاز ٠ايتعسز ٗ َٛانٝع اٱستذازٚ ,إبڀاٍ َا ٜسعَٔ ٕٛ
خًٛم اؾٓ ١هلِ.
ايػازؽ :اي٬ظَ ١بٌ ُين إٛت ٚبٌ ايك ٍٛباٱختكام باؾٓ.١
ؾُٔ اٯٜات إٔ إػًٌُ ٜ ٫كٛي ٕٛبإْؿطازِٖ بسخ ٍٛاؾٓ ١بٌ
ٜسخًٗا نٌ إٛسس ٜٔإ ٌَٓ٪ايص ٜٔعًُٛا ايكاؿات َٔ ا٭َِ ٚإًٌ
ايػابكٚ ,١ايص٫ ٜٔقٛا ايعصاب ٗ شات اهلل َٔ إتباع ا٭ْبٝا.٤
 ٫ٚتعاضض بٌ اٯ ١ٜايهطّٚ ١بٌ َا ٚضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل
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س
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ ٫" :تٌُٓ أسسنِ إٛت يهٴطٍّ ْعٍ ب٘ ,ؾإٕ نإ  ٫ب ٸ
َتُٓٝا إٛت ؾًٝكٌ :ايًِٗ أسٝين َا ناْت اؿٝا ٠خريٶا يٚ ,ٞتٛؾين إشا
ناْت ايٛؾا ٠خريٶا ي.)1()"ٞ
ٜٚتهُٔ اؿسٜح أ ع ٙ٬شنط عً ١ايٓٗ ٖٞٚ ٞايهط ايصًٜ ٟشل
باٱْػإ ,إش أ ٕ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚبَٓٚ ,٤٬اغب ١يٓ ٌٝإػًِ ا٭دط
عً ٢ايكرب ٚايعٓاٚ ,٤ايهط ٚا٭شَٓ ٣اغب ١يًسعاٚ ٤ايتٛغٌ إٍ اهلل
يهؿؿ٘ ٚظٚاي٘ ٗٚ ,بكا ٤إػًِ سٝاڄ ؾطق ١ي٘ ٭زا ٤ايؿطا٥ض ٚايعبازات
 ٌْٝٚا٭دط ٚايجٛاب.
اـاَػ :١تتهُٔ اٯ ١ٜإقطاض بين إغطا ٌٝ٥باي ّٛٝاٯخطٚ ,عامل
اٯخطَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ ايجٛاب باٱقاَ ٗ ١اؾٓٚ ,١ايعصاب بايًبح ٗ ايٓاض
ٖٚصا اٱقطاض َٓاغب ١يٲغتعساز يٰخطٚ ٠اؿػاب ؾٗٝا.
ًٜٚتك ٞإػًُٚ ٕٛأٌٖ ايهتاب بٗصا اٱقطاض ٚايتػًْٚ ِٝؿٛض ايٓاؽ
بعس عامل ايربظرٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاڄ يًتسبط ٗ َاٖ ١ٝاؿٝاٚ ٠أْٗا
زاض ظٚاٍ َٚعضع ١يٰخط.٠
ؾاٱستذاز ٚايً ٗ ّٛاٯَٛ ١ٜد٘ إٍ بين إغطاٚ ,ٌٝ٥يهٓ٘ ضغاي١
يًٓاؽ ْٝعاڄٚ ,زع ٠ٛيًتػً ِٝبعامل اٯخطٚ ٠يع ّٚايتٗ ٤ٞي٘ باٱّإ
ٚعٌُ ايكاؿات.
ايػازغ :١شنطت اٯ ١ٜايساض اٯخطَٛٚ ٠نٛعٗا أعِ َٔ اؾٓ١
ٜٚؿٌُ َٛاطٔ اؿػاب ٚاؿٛض ٚإٝعإ ٚايكطاط ٚزخ ٍٛإٌَٓ٪
اؾٓٚ ,١زخ ٍٛايهؿاض ايٓاضٚ ,يهٔ اٯ ١ٜشنطت ايعاّ ٚإضاز ٠اـام أٟ
إككٛز زخ ٍٛاؾٓ ١بكط ٖٞٚ ١ٜٓإؾاز ٠اؿٝاٚ ٠اـًٛز ٗ اؾٓ.١
ؾتڀًل ايساض اٯخط ٠عً ٢اؾٓ ١نأْ٘ َٔ ٜ ٫سخٌ اؾٓ ٫ ١سٝا٫ٚ ٠

ْكٝب ي٘  ّٜٛايكٝاَ ,١قاٍ تعاٍطرِِْيَ اُذَّاسُ آخِشَحُ َٗجْؼَُِيَب َُِِّزَِّٖ الَ ُّشِّذًَُٕ
()1تؿػري ابٔ نجري .414/4
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ػًٌُُِّا كِِ األَسْعِ ًَالَ كَغَبدًاص(.)1

ايػابع :١إبڀاٍ إزعا ِٗ٥بإختكاقِٗ باؾٓ ١بععّ ُٓ ِٗٝإٛت ٚمل
تصنط اٯ ١ٜايؿٗازٚ ٠ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهللٚ ,ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ َٔ إٛت ٚمشٛي٘ يًؿٗاز.٠
ايجاْ :ٞايٓػب ١بٌ إٛت ٗ اٯٚ ١ٜبٌ ايؿٗاز ٖٞ ٠ايتػا.ٟٚ
ايجايح ٫ :ؼكٌ ايؿٗاز ٠إ ٫بسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬اؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل
ٚايكرب ٗ َطنات٘.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايحٚ ,دا٤ت اٯ ١ٜسكطاڄ يتُين إٛت ٕا ؾَٔ ٘ٝ
اٱْتكاٍ إٍ عامل اٯخط ٠عً ٢إً ١اييت غازض بٗا ايسْٝا.
ايجآَ : ١دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُعٚ ,ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ُ : ٍٚين نٌ ؾطز َِٓٗ إٛت.
ايجاُْ : ٞين ايهٌ إٛت عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع.ٞ
ايجايح  :دعٌ ُين إٛت قاعس ٠ثابت ١عٓسِٖ.
ايتاغع : ١يٝؼ َٔ تعاضض بٌ ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ إزعاِٗ٥

بإختكاقِٗ باؾٓٚ ,١بٌ قٛهلِطَُْٖ رََٔغَّنَب اُنَّبسُ ئِالَّ أََّّبًٓب َٓؼْذًُدَحًص( )2بإعتباض
اٱْتكاٍ إٍ اؾٓ ١بعس تًو ا٭ٜاّ.

اٌَة لطف

تعترب ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜايًڀـ اٱهلٚ َٔ ٞد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا يڀـ بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؾاٖس عً٢
ْبٛت٘ ٚتؿه ,ً٘ٝؾاهلل عع ٚدٌ ٜٓعِ عً ٘ٝبتًك ٘ٓٝاٱستذاز عً ٢أٌٖ

()1غٛض ٠ايككل .83
()2غٛض ٠ايبكط.80٠
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ايهتاب ٌٖٚ ,اٯَ َٔ ١ٜكازٜل تأزٜب اهلل تعاٍ يًٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إش ٚضز عٓ٘ :أزبين ضب ٞؾأسػٔ تأزٜيب)(.)1
اؾٛاب ْعِ ,ؾاٯ ١ٜتأزٜب ٚتعًٚ ِٝإضؾاز يًٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٗ نٝؿ ١ٝاٱستذاز عً ٢أٌٖ ايهتاب  ٖٞٚزيٌٝ
عً ٢إٔ اٱغ ّ٬مل ٜٓتؿط بايػٝـ  ,إِا باؿهُٚ ١إٛعع ١اؿػٓ ١ؾكٛي٘
تعاٍ(قٌ) أ ٟإستر عًٚ ِٗٝأثبت هلِ بڀ ٕ٬قٛهلِ ٚ ,أخربِٖ بأْ٘
إػًٌُ أقشاب اؾٓٚ ,١إٔ زخ ٍٛاؾٓ ١باٱّإ ايعٌُ ايكاحل.
ايجاْ :ٞاٯ ١ٜيڀـ ببين إغطا ٌٝ٥٭ٕ إبڀاٍ ايك ٍٛايص ٫ ٟأقٌ ي٘
يڀـ ٚضٓٚ ,١زع ٠ٛيرتن٘.
ٚؾ ٘ٝدح ي ٲقػا ٤يًك ٍٛ٭ْ٘ أَط َٔ اهلل تعاٍ إٍ ْب ٘ٝقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتبًٝؼ ايطغاي.١
ايجايج َٔ :١خكا٥ل اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝبكا ٤اؿهِ ؾٗٝا إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع ٗ :١اٯ ١ٜيڀـ با يصٜ ٜٔطٜس ٕٚزخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬ططز يًؿو
ٚايطٜب َٔ ْؿٛغِٗٚ ,دعًِٗ ًٜ ٫تؿت ٕٛإٍ زع ٣ٛإختكام اؾٓ١
ًََ ١ع.١ٓٝ

إفاضات اٌَة
تبٌ اٯ ١ٜسكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايكطإٓ نتاب مسا ٟٚعكا٥س ,ٟقا ِ٥عً٢

اؿذٚ ١ايربٖإ ٫ٚ ,ؽتل َػاٚ ً٘٥أسهاَ٘ باؿٝا ٠ايسْٝا بٌ تؿٌُ
عامل اٯخطَٓٚ ٠اظٍ ايٓاؽ ؾٗٝا َٔٚ ,اٱعذاظ ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأْٗا
تتٓا ٍٚق ٍٛيؿط ٜل َٔ ايٓاؽ َطتبڀ ١عذ ١آْ ١ٝظاٖط ,٠ؾإٕ ناْٛا
قازقٌ بسع ٣ٛإْؿطازِٖ بسخ ٍٛاؾٓ ١ؾًٝتُٓٛا إٛت ٜٚعًٓٛا عً٢
()1ايهؿـ ٚايبٝإ .332/13
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أيػٓتِٗ ٖص ٙا٭َٜٓٚ ,١ٝتدًٛا عٔ سب ايسْٝاٚ ,أغباب ايععٚف عٔ
اٱغٚ ,ّ٬عسّ إْكاتِٗ يٰٜات ٚا٭سهاّ اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٗٓٚ ,ا اؾٗاز ٚسب ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل إش أْ٘
َٔ أغباب اٱَتٓاع عٔ زخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬يٝؼ نٌ َٔ ٜتُٓ ٢إٛت أٚ
هاٖس ٗ غب ٌٝاهلل ٜأت ٘ٝإٛت ٚايكتٌ ٚ ,يهٓ٘ عٓٛإ ٚؾاٖس عً ٢سب
ي كا ٤اهلل تعاٍ َع ايتبا ٜٔبٌ ا٭َط ,ٜٔؾتُين إٛت ٚسسٜ ٫ ٙعين
زخ ٍٛاؾٓ ١غ٬ف اؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜيٲستذاز ٚايربٖإ ٚيٓؿ ٞقٛهلِ إٔ اؾٓ ١خايك ١هلِ,
ٚيهؿـ سكٝك ٖٞٚ ١أِْٗ ٜ ٫تُٓ ٕٛإٛت يًُعاق ٞاييت إضتهبٖٛا نُا
تب ٘ٓٝاٯ ١ٜايتايَٚ ١ٝهاٌَ اٯ ١ٜؾاٖس عً ٢ظٗٛض اٱغٚ ,ّ٬قسض٠
إػًٌُ عً ٢دصب ايٓاؽ يٲغ ّ٬بكٝػ ١اٱستذاز ,إش تأت ٞاٯ١ٜ
ايهطّ ١باٱستذاز عً ٢ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ؾتهَ ٕٛسضغ ١يًٓاؽ
ْٝعاڄ ٚغبباڄ يسخٛهلِ اٱغٚ ,ّ٬عسّ إقػا ِٗ٥٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب
َ َٔٚهاٌَ اٯ ١ٜايهطّ ١أْٗا أَط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بإٔ ىاطب ٚوتر عً ٢أٌٖ ايهتاب غٛاٜ ٤ككسِٖ ٗ َٓتسٜاتِٗ أٚ
عٓسَا ٜأت ٕٛإي.٘ٝ
ٚاٯ ١ٜعَٚ ٕٛسز يًُػتهعؿٌ َٔ ايٓاؽ ْٝعاڄ يًتسبط بإسٛاهلِ
 ّٜٛايكٝاَٚ , ١ايعٌُ عً ٢ايٓذا ٠ؾ ٘ٝبايعٌُ ايكاحل ٚيٝؼ ايسع٣ٛ

اييت  ٫أقٌ هلا  ,قاٍ تعاٍطئََُِ اَُِّوِ َٓشْجِؼٌُُْْ جَِْٔؼًب كَُْنَجِّئٌُُْْ ثَِٔب ًُنزُْْ

رَؼٌََُِْٕٔص(.)1

()1غٛض ٠إا٥س.105 ٠
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الصلة بني أول وآخر اٌَة

إبتسأت اٯ ١ٜباـڀاب اٱهل ٞإٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ(قٌ) ٚايتكسٜط :قٌ ٜا قُس  ٖٛٚآ ٗ ١ٜاٱستذازٚ ,ؾ ٘ٝسذ ١عً٢
قسم ْبٛت٘ ؾُع غٝاز ٠اٱغٚ ّ٬ظٗٛض زٚيت٘ ٗ إس ١ٜٓإٓٛض ٠ؾإٕ غ٬ح
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع ايٓاؽ يػ ١اٱستذاز ٖٛٚ ,ؾاٖس
بإٔ اٱغ ّ٬قاّ ٚإْتؿط باؿهُٚ ١إٛعع ١اؿػَٓ ,١ع إٔ قٛهلِ إٔ ايساض
اٯخط ٠خايك ١يٓا قس ٜتهُٔ تعطٜها بإػًٌُ.
ٜٚسٍ ٗ َؿٗ َ٘ٛعً ٢إْهاض ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,ؾ٘ٝ
إٜصا ٤يهٌ َٔ آَٔ بإعذعات اييت دا ٤بٗاَٚ ,ع ٖصا مل ٪ٜاخصِٖ
إػًُ ,ٕٛبٌ دا ٤ايٓٗ ٞعٔ ايسع ٣ٛاييت تبح ضٚح ايؿو ٚايطٜب ٗ
ايٓؿٛؽٚ ,زعاِٖ ايكطإٓ إٍ ُين إٛت يًكا ٤اهلل عع ٚدٌٚ ,اـطٚز
يًذٗاز ٚقاضب ١إؿطنٌ ٭ٕ ايصٜ ٟهُٔ سػٔ عاقبت٘ بايٓع ِٝايساٗ ِ٥
اٯخطٜ ٠بازض يًذٗاز ٗ غب ٌٝاهلل  ٫ٚىؿ ٢إٛتٚ ,إػًُ ِٖ ٕٛايصٜٔ
أظٗطٚا سب يكا ٤اهللٚ ,إْسؾعٛا ٗ غٛح إعاضى طًباڄ يًٓكط أ ٚايؿٗازٗ ٠
غب ٌٝاهللٚ ,دا ٤اٱستذاز ٗ باب ايربٖإ اٱْ ٞباٱغتس ٍ٫بإعً ٍٛعً٢
ايعًٚ ,١ته ٕٛاٯٚ ١ٜؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣ايص ٟته ٕٛي٘ ايساض اٯخطٜ ٠تُٓ ٢إٛت.
ايكػط :٣إػًُٜ ٕٛتُٓ ٕٛايؿٗاز ٗ ٠غب ٌٝاهلل.
ايٓتٝذ :١إػًُ ٕٛته ٕٛهلِ ايساض اٯخط.٠
ٚإثبات ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عً ٢غري , ٙتطٕ ٣اشا مل تكٌ اٯُٛٓ ١ٜا
ايؿٗازٚ , ٠اؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؾرتاط ايؿٗاز ٠بٓ ١ٝايكطب ١إٍ اهلل ٚاييت  ٫تتك ّٛإ ٫باٱغ.ّ٬
ايجاْ :ٞاٱؾاض ٠إٍ إٛت ٜ َٔٚ ,كتٌ َٔ غري أدط أ ٚثٛاب.
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ايجايح :دا٤ت اٯ ١ٜيٲستذاز ٚ ,يٝؼ يبعح ضٚح ايعٓاز ٚاٱقطاض
عٓسِٖ.
ايطابع :تبٌ اٯ ١ٜاؿاٍ اييت ناْٛا عًٗٝا َٔ سب ايسْٝاٚ ,إ ٌٝإٍ
ظٜٓتٗا.
اـاَؼ ٗ :اٱستذاز تٛبٝذ إناٗ يهطاُٖ ١ين إٛت بصات٘ٚ ,٭ٕ َٔ
ٜتُٓا َِٗٓ ٙئ ته ٕٛاٯخط ٠خايك ١ي٘.
ايػازؽ :يكس إَتٓعٛا عٔ زخ ٍٛاٱغ ّ٬٭ٕ إًو ايصٜ ٟأت ٞبايٛسٞ
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٛدربٜ ٖٛٚ ,ٌٝ٥أَط بايكتاٍ,
ٚايكتاٍ َكسَ ١يًُٛت.
ٚتبعح اٯ ١ٜاـٛف َٔ إػًٌُ ٭ِْٗ عؿام يًؿٗازٚ ٠يكا ٤اهلل عع
ٚدٌ ِٖٚ ,مل ٜتُٓٛا إٛت يصات٘ ,بٌ ٭ْ٘ ٜأت ٞبايعطض باؾٗاز ٗ غبٌٝ
اهلل يٝهَ ٕٛكسَٚ ١ططٜكاڄ يًؿٛظ بايٓع ِٝاـايس( ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِْ" :كطت بايطعب َػري ٠ؾٗط")(.)1
 َٔٚاٯٜات ٗ ايبعج ١ايٓب ١ٜٛإٔ ايكطإٓ مل ٜكٌ بإٔ ايساض اٯخط ٠خايك١
يًُػًٌُ ايصٜ ٜٔتبع ٕٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,بٌ دا٤ت
بإسح ٚايبؿاض ٠يًُٛسس ٜٔايص ٜٔإتبعٛا ْٗر ا٭ْبٝاٚ ٤قسٸقٛا بِٗ ْٝعاڄ.

التفسري الذاتً

يكس دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜايػابك ١با٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ باٱستذاز عً ِٗٝبًؿغ(قٌ)ٚ ,إبتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜبصات ا٭َط اٱهلٞ
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع اٱخت٬ف ٗ إٛنٛع ,إش ٜتعًل
إٛنٛع ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜباؿٝا ٠اٯخط.٠

()1ايهؿاف .36/1
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ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢أِْٗ ٜكٛي ٕٛإٔ اؾٓ ١خاق ١بِٜٗ ٫ٚ ,سخًٗا غريِٖ
ٱضاز ٠اؿطب عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقس ايٓاؽ عٔ
زخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬بعح اـٛف ٚايؿعع َٔ أسهاَ٘ ٚغٓٓ٘.
إٕ ايرتغٝب بايجٛاب  ّٜٛايكٝاَٚ ١اؾعا ٤اؿػٔ بسخ ٍٛاؾٓ َٔ ١أِٖ
ا٭غباب اييت ػصب ايٓاؽ يٲغ ّ٬ٱزضانِٗ بإٔ ٚظٝؿتِٗ تكته ٞغ١َ٬
ايٓؿؼ ٗ اٯخطٚ ٠اييت تٓشكط بسخ ٍٛاٱغ ,ّ٬إٍ داْب ايڀُع ٗ
اٱقاَ ٗ ١اؾٓٚ ,١ايػع ٞيًؿٛظ َطنا ٠اهلل.
 َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜإٔ ايكَ ٍٛتشس ٚإداطځب َتعسز ,إش ٜتٛد٘
إستذاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ إتعسز ايهجري ٚ ,ؾ٘ٝ
زع ٠ٛيًُػًٌُ يٲقتسا ٤بايٓيب ٗ اٱستذاز َٔٚ ,ايتدؿٝـ عِٓٗ إٔ ت٠ٚ٬
ٖص ٙاٯٚ ١ٜسسٖا قٚ ٍٛإستذاز.
ؾإ قًت :تأت ٞت ٠ٚ٬إػًٌُ ٗ ايػايب ٗ إػادس ٚايبٛٝت ٚيٝؼ عٓس
أٌٖ ايهتاب ٚ ,اؾٛاب َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ٖ : ٍٚص ٙايت ٠ٚ٬غ٬ح َٓٚاغب ١يًتؿك٘ ٗ ايس.ٜٔ
ايجاْ : ٞإْٗا سطظ َٔ اٱغٛاٚ ٤ايبػٚ ٞاؿػس.
ايجايح  ٗ :تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯَ ١ٜازٚ ٠ع ٕٛعٓس اٱستذاز ,إش ّهٔ
إغتشهاضٖا ٚإؽاشٖا سذ.١
ٚتسٍ اٯ ١ٜعًْ ٢ؿ ٞق ٍٛؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بإٔ اؾٓ ١خاق ١بِٗ,
تطٕ ٣اشا مل تكٌ هلِ اٯ ١ٜتكٛي ٕٛإٔ ايساض اٯخط ٠عٓس اهلل خايك ١يهِ,
ٚاؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقشٝض إٔ اٯ ١ٜمل تصنط إزعا ِٖ٤بإٔ اؾٓ ١هلِ إ ٫أْٗا تسٍ عً٘ٝ
بإؿٗٚ ّٛإعٓ.٢
ايجاْ :ٞدا٤ت اٯ ١ٜيٲستذاز ْٚؿ ٞإختكام اؾٓ ١ببين إغطا.ٌٝ٥
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ايجايح :تسٍ خاُ ١ايهتاب عً ٢إؾتكاض إزعا ٤اٱختكام يًسيٌٝ

ٚايؿاٖس ٚايب ١ٓٝيكٛي٘ تعاٍ طئِْٕ ًُنزُْْ طَبدِهِنيَص(ٚ ,)1تكسٜط اٯ :١ٜإٕ
نٓتِ قازقٌ ٗ قٛيهِ إٔ اؾٓ ١عٓس اهلل خايك ١يهِ.
ٚدا ٤ايكطإٓ باٱخباض بإٔ ايڀٝبات ٗ اٯخط ٠ته ٕٛيًُ ٌَٓ٪باهلل ْٚب٠ٛ

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,قاٍ تعاٍطهَُْ ىَِِ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا كِِ
اُْذََْبحِ اُذَُّْْٗب خَبُِظَخً ٌََّّْ اُْوَِْبَٓخِص(.)2

ؾُٔ ضٓ ١اهلل عع ٚدٌ ٗ ايسْٝا إؾرتاى ٚإْتؿاع ايٓاؽ عَُٛاڄ َٔ
ايڀٝبات ٚايطظم ايهط ,ِٜأَا ٗ اٯخط ٠ؾاْٗا قطَ ١عً ٢إؿطنٌ ٚايهؿاض,
ٚايڀٝبات َٔ خكا٥ل اؾٓ.١
ٚتبٌ اٯ ١ٜدٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا ٫قأَ ٙ
ا٭ش َٔ ٣أٌٖ ايهتاب إٍ داْب قا٫ٚت َؿطن ٞقطٜـ ٚغريِٖ ٗ قس
ايٓاؽ عٔ اٱغٚ ّ٬إٜصا ٤ايص ٜٔبازضٚا إٍ اٱغٚ ,ّ٬ظسؿِٗ باؾٛٝف
ايهبري ٠م ٛإس ١ٜٓإٓٛض ٠يكتاٍ إػًٌُ ,ؾكس ٜه ٕٛق ٍٛؾطٜل َٔ إًٌٝ
غًٛم اؾٓ ١هلِ عْٛاڄ يهؿاض قطٜـ ٗ ظسؿِٗٚ ,قاٚي ١يتجبٝط ععاِ٥
إػًٌُٚ ,سطباڄ عً ٢قاْ ٕٛايؿٗاز ٠عٓس إػًٌُٚ ,ضدا ِٖ٤يكا ٤اهلل عع
ٚدٌ.
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜضزاڄ عً ٢تًو اؿطب َٔ ٖٛٚ ,إعذاظ ايكطإٓ ٚؾاٖس
بأْ٘ غ٬ح بٝس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٗ اؿطب

ٚايػًِ ,قاٍ تعاٍ ٗ ايجٓا ٤عً ٢ايكطإٓ طىَزَا ثَظَبئِشُ ِْٖٓ سَثٌُِّْْ....ص( ,)3أٟ
إٔ ايكطإٓ نً٘ سذر ٚبطاٌٖ تسع ٛإٍ ايتٛسٝسٚ ,تبڀٌ ا٭قٛاٍ اييت ٫
( )1غٛض ٠ايبكط.23 ٠
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .32
()3غٛض ٠ا٭عطاف .203
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أقٌ هلاٚ ,عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :ايكطإٓ ٖ ٛايٓٛض
إبٌٚ ,ايصنط اؿهٚ ,ِٝايكطاط إػتك.)1()ِٝ
يكس دا ٤ايتشس ٟبتُين إٛتٜٚ ,ه ٕٛايٓٗ ٞبايكٚ ٍٛايٓڀل نعٓٛإ
يٲعٚ ٕ٬إظٗاض ايطغب َٔ َِٗٓٚ ,١قاٍ أْ٘ َعٓ ٗ ٢ايكًب ,بإعتباض إٔ
إٛت َكسَ ١يسخ ٍٛاؾٜٓٚ ١ه ٗ ٕٛإكاّ اـ٬ف قػطٜٚاڄ,ؾ٬بس َٔ إظٗاض
ُين إٛت عً ٢أيػٓتِٗ يًطز عً ٢ايتشس ٟايٛاضز ٗ اٯ ١ٜنايك:ٍٛايًِٗ إْا
ْتُٓ ٢إٛت ,أَ ٚا ٜسٍ عًٖ ٢صا إعٓ.٢
ٚؾَٓ ٘ٝاغب ١يًتسبط َاٖ ١ٝاؿٝا ٠ايسْٝاٚ ,أْٗا زاض ظٚاٍٚ ,وتٌُ ُين
إٛت ٗ إكاّ أَٛضاڄ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َڀًٛب بصات٘ يصات٘.
ايجاُْ :ٞين إٛت ٚغ ١ًٝيػاٜات ٓٝس.٠
ايجايح :إعٓ ٢ا٭عِ.
ايطابع  :اـ٬م َٔ ايسْٝا َُٖٗٛٚا َٛٚاطٔ ايب ٤٬ؾٗٝا.
ٚا٭قٌ ٖ ٛايجاْ ,ٞإش إٕ ُين إٛت يًعًِ بإٔ َا بعس ٙخري يٲْػإ,
 َٔٚا٭غطاض ٗ ٖصا ايتشس ٟإٔ ُين إٛت إقطاض بعامل اؾعاٚ ,٤إ اهلل عع
ٚدٌ ٜسخٌ ؾطٜكاڄ َٔ ايٓاؽ اؾٓ.١
ٚدا٤ت ايهتب ايػُا ١ٜٚنًٗا بايتٛنٝس عً ٢إٔ إساض ٗ زخ ٍٛاؾٖٓٛ ١
اٱّإ ٚايعٌُ ايكاحلٚ ,يٝؼ ايٓػب ؾٝهُ ٕٛين إٛت ٚإغتشهاض َا
بعس َٔ ٙايعٛامل َٓاغب ١يًتؿك٘ ٗ أَٛض اٯخطَٚ ,٠عطؾَ ١ا ؾٗٝا َٔ ا٭ٖٛاٍ,
ٚساد ١اٱْػإ ؾٗٝا إٍ اٱّإ ٚايتكسٜل ببعج ١ا٭ْبٝا ٤عً ٢م ٛايعُّٛ
اٱغتػطاقٚ ,ٞايعٌُ َهاٌَ ايبؿاضات اييت دا٤ت بايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيع ّٚتكسٜك٘ ٚإتباع٘ٚٚ ,ضز عٔ أْؼ عٓ٘ قً ٢اهلل عً٘ٝ

()1ايسض إٓجٛض .10/1
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ٚآي٘ ٚغًِ :ايتٛسٝس مثٔ اؾٓ{ٚ ,١اؿُس هلل} مثٔ نٌ ْعُٜٚ ,١تكامسٕٛ
اؾٓ ١بأعُاهلِ)(.)1

ٚقس ٚضز يؿغ (ُٓٛا) َطتٌ ,إش ٚضز قٛي٘ تعاٍ طئِْٕ صَػَْٔزُْْ أٌََُّْْٗ أًََُِْْبءُ َُِِّوِ

ِْٖٓ دًُِٕ اُنَّبطِ كَزََٔنٌَّْا أٌَُْْدَص(.)2
ٚايٓػب ١بٌ اٯٜتٌ ٖ ٞايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚد٘ ,ؾُاز ٠اٱيتكا٤
بُٗٓٝا َٔ ٚد:ٖٞ ٙٛ
ا٭ :ٍٚإبتسا ٤اٯٜتٌ با٭َط إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
(قٌ).
ايجاْ :ٞإؼاز دٗ ١اـڀاب ٚتٛد٘ اـڀاب ,إش إبتسأت اٯ ١ٜأعَٔ ٙ٬

غٛض ٠اؾُع ١بكٛي٘ تعاٍ طَّبأَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُاص.

ايجايحٚ :سسَٛ ٠نٛع ايتشسُ ٖٛٚ ٟين إٛت ٚايطغب ٗ ١اٱْتكاٍ
ايػطٜع إٍ اٯخط.٠
ايطابع :ايعُ ٗ ّٛاـڀابٚ ,عسّ خطٚز ؾطٜل َِٓٗ بايتدكلْ ,عِ
َٔ زخٌ َِٓٗ اٱغٜ ٫ ّ٬ؿًُ٘ اـڀاب.

اـاَؼ :إختتاّ اٯٜتٌ بكٛي٘ تعاٍ طئِْٕ ًُنزُْْ طَبدِهِنيَص ٖٚصٙ

اـاُ ١عٓٛإ ؼس آخطٚ ,تٛنٝس يًتشس ٟا٭ٚ ,ٍٚبطٖإ أعِ ٗ َٛنٛع٘
َٔ ُين إٛت.

ايػازؽ :تعكب اٯٜتٌ بايكڀع بعسّ ُٓ ِٗٝإٛت( ,)3بكٛي٘ تعاٍ طًَاَُِّوُ

ػٌَِِْْ ثِبُظَّبُِِٔنيَص.

()1ايسض إٓجٛض .2/1
( )2غٛض ٠اؾُع.6 ١
( )3أْعط غٛض ٠ايبكط ,95 ٠غٛض ٠اؾُع. 7 ١
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أَا َاز ٠اٱؾرتام ؾٗ ٞعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚص ٙاٯ ١ٜغكٛم اٱزعا ٤إٔ اؾٓ ١خايك ١هلِ.
ايجاْ :ٞشنط اٯ َٔ ١ٜغٛض ٠اؾُع ١قٛهلِ أِْٗ أٚيٝا ٤اهلل.
ايجايح :مل تصنط ٖص ٙاٯ ١ٜقٛهلِ ٚإزعا ِٗ٥إٔ اؾٓ ١خايك ١هلِ ٚسسِٖ
َٔ ز ٕٚايٓاؽ ٚإ ناْت تسٍ عً ,٘ٝاَا اٯ َٔ ١ٜغٛض ٠اؾُع ١ؾاْٗا شنطت
قٛهلِ ٚبًؿغ (ايععِ).
ايطابع :داْ ٤ؿ ُِٗٝٓ ٞإٛت ٗ اٯ ١ٜايتاي ١ٝب(ئ) ٚدا ٗ ٤غٛض٠

اؾُع ١باؿطف( )٫طالَ َّزََٔنٌََّْٗوُص(ٚ ,)1إعٓٚ ٢اسس ,إ ٫إٔ (ئ) أنجط تٛنٝس ڄا
ٚتؿسٜساڄ َٔ (ٚ ,)٫تتعًل بايعَٔ إػتكبٌ.
ٚايتشس ٟبتُين إٛت آ ١ٜإعذاظ ٗ ١ٜايكطإٓ تتذً ٢بتدًؿِٗ عٔ ٖصا
ايتُينٚ ,عسّ إظٗاضِٖ ي٘ َٔٚ ,غذاٜا اٱْػإ أْ٘ ٜؿط َٔ إٛت ٚوصض
َكسَاتٜ٘ٚ ,هطَ ٙػازض ٠ايسْٝاٚ ,يعً٘ َٔ آثاض ْؿذ ايطٚح ؾٚ ,٘ٝإ ظٗط عً٢
اؿٛٝإ أٜهاڄ أْ٘ ٜؿط َٔ إٛت ٜ ٫ٚ ,هُ ٕٛين إٛت إ ٫بػبب ضادض,
ٚأٌَ ٚضدا ٤يًعامل ايص ٟبعس إٛتٚ ,ايؿٛظ باٱقاَ ٗ ١اؾٓ.١
ٜٚؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ ايصٖ ٜٔازٚا ٜكط ٕٚعكٝك ٖٞٚ ١إٔ زاض
ايهطاَ ٗ ١اٯخط ٠أعسٖا اهلل عع ٚدٌ ٭ٚيٝاٚ ,٘٥ايكاؿٌ َٔ عباز,ٙ

ؾذا ٤ايتشس ٟبتُين إٛت ٱبڀاٍ قٛهلِ طَٗذُْٖ أَثْنَبءُ اَُِّوِ ًَأَدِجَّبؤُهُص(.)2

ٚمل تصنط اٯ ١ٜاؾٓ ١أ ٚزاض ايهطاَ , ١ؾًِ تكٌ ( قٌ إٕ ناْت يهِ اؾٓ١
عٓس اهلل خايك )١بٌ شنطت ايساض اٯخط ٖٞٚ ٠أعِ ٚتؿٌُ َٛاطٔ
اؿػابٚ ,اؾعا ,٤إش إٔ ايٓاض َٔ عامل اٯخطٚ ,٠تسٍ ايكطا ٔ٥عً ٢إضاز٠
زاض ايهطاَٚ ١ايعع ٗ اٯخطٚ ,٠إٔ أٌٖ ايٓاض يٝؼ هلِ ٗ اٯخط ٠إ ٫اـػاض٠

( )1غٛض ٠اؾُع. 7١
( )2غٛض ٠إا٥س. 18 ٠
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ٚايعصاب ا٭يٚ ,ِٝتؿٝس اي ٗ ّ٬قٛي٘ تعاٍ طئِْٕ ًَبَٗذْ ٌَُُْْ اُذَّاسُ آخِشَحُص
اٱغتشكام ٚاٱختكام َا ؾٗٝا َٔ ايٓعٚ ِٝايًبح ايسا ٗ ِ٥اؾٓ.١
 ٌٖٚإزعا ٤إٔ اؾٓ ١خايك ١هلِ َٔ ؼطٜـ ٚتبس ٌٜايهتاب ٚعَُٛات

قٛي٘ تعاٍ طُّذَشِّكٌَُٕ اٌََُِِْْ ػَْٖ ٌََٓاػِؼِوِص ( ,)1اؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمل تأت ايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝبٗصا ايك.ٍٛ

ايجاْ :ٞتسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢يع ّٚعسّ اٱعطاض عٔ
ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايجايح :إْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍطرَوٌٌَُُُٕ ػَََِ اَُِّوِ َٓب الَ

رَؼٌََُِْٕٔص(.)2
 َٔٚإعذاظ َٓٚاؾع ٖص ٙاٯ ١ٜأَٛض:
ا٭ :ٍٚتجبٝت ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ :ٞتٛنٝس قسم ْبٛت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجايح :بٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٱؾرتا ٤عً ٢اهللٚ ,إخؿا ٤ايبؿاضات ئ ٜهط
اٱغ ,ّ٬إش دا ٤ايكطإٓ بهؿـ اؿكا٥لٚ ,إظٗاض ايعً.ّٛ
ايطابع :زع ٠ٛايٓاؽ يًتكسٜل بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإتباع٘ ْٚكطت٘.
اـاَؼ :تع ٌٝايڀطٜل إ٪ز ٟإٍ اؾٓ ٖٛٚ ١زخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬ايعٌُ
بأسهاّ ايكطإٓ.

هي غاٌات اٌَة
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

( )1غٛض ٠ايٓػا. 46٤
( )2غٛض ٠ايبكط. 80 ٠
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ا٭ : ٍٚتٛد٘ ا٭َط اٱهل ٞيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
باؾٗاز باؿذٚ ١ايربٖإ.
ايجآْٜ ٫ : ١ٝشكط اـڀاب ٗ اٯ ١ٜبايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ؾ َٗٛ ٛد٘ إٍ إػًٌُ ٚإػًُات بٛاغڀ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٖٛ ٟإَاَِٗ ٗ غبٌ اهلساٚ ١ٜايطؾاز.
ايجايج :١تٛثٝل إزعا ٤بين إغطا ٌٝ٥بإٔ اؾٓ ١خاق ١هلِ بًشاظ خاُ١

اٯ١ٜطئِْٕ ًُنزُْْ طَبدِهِنيَصٚ ,دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١ايؿعٌ إان(ٞناْت)
َع أْٗا ٗ عامل اٯخطَٚ ٠ا بعس إْكها ٤اؿٝا ٠ايسْٝا.
ايطابع :١ػعٌ اٯٜ ١ٜين إغطاٚ ٌٝ٥غريِٖ ٜؿهطَ ٕٚا هلِ ٚايتسبط ؾُٝا
وتاز إي ٘ٝايعبس ٗ اٯخط ,٠إش ٜٓ ٫ؿع٘ ٜٚكاسب٘ ؾٗٝا إ ٫ايعٌُ ايكاحل.
قىلَ تعاىل طهَُْ ئِْٕ ًَبَٗذْ ٌَُُْْ اُذَّاسُ آخِشَحُ ػِنْذَ اَُِّوِ خَبُِظَخًص
ٗ اٯٚ ١ٜد٘ آخط َٔ ٚد ٙٛاٱستذاز ؾبعس إ دا٤ت اٯٜات إتكسَ١
بصّ ا٭ؾعاٍ إدايؿ ١يٲّإ ْعيت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١بتهصٜب إخباضِٖ
عٔ ايػٝب ٚايعامل اٯخط ,يكس اعتكسٚا ٚاؾاعٛا بٌ ايٓاؽ اِْٗ اٌٖ

ٔ أځبٵٓٳا٤ٴ ايًَّ٘ٹ ٚٳأځسٹبٻا٩ٴٙٴص(.)1
اؿل نُا ٗ قٛهلِ طْٳشٵ ٴ

ٚايعاٖط إ اٯ ١ٜضز عً ِٗٝؾُٝا ٜععُ ,ٕٛإ ٕ زع ٠ٛاْؿطازِٖ بٓعِ
اٯخط ٠تسٍ بايس٫ي ١اٱيتعاَٚ ١ٝإؿٗ ّٛعً ٢إضاز ٠سطَإ إػًٌُ
َٓٗا ,ؾذا٤ت اٯَ ١ٜتهُٓٚ ١دٗاڄ َٔ ٚد ٙٛايتشسٚ ٟزع ٠ٛإٍ إختٝاض
إ ٛت  ٖٛٚأ عِ َٔ ايؿٗاز ,٠ؾايؿٗاز ٠خاق ١بأٌٖ اؿل ٚايصٜٔ

ىتاض ٕٚايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل تعاٍٚٚ ,ضز ٗ ايتٓع ٌٜاٜهاڄ طًَهَبٌُُا َُْٖ

( )1غٛض ٠إا٥س.18 ٠
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َّذْخََُ اُْجَنَّخَ ئِالَّ َْٖٓ ًَبَٕ ىٌُدًا أًَْ َٗظَبسٍَص(.)1

أ ٟاِْٗ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ٜعٝؿٜٚ ٕٛتعاًََ ٕٛع غريِٖ بؿعٛضِٖ
بايتؿهٚ ٌٝاَ٫تٝاظ ,ا٭َط ايص ٟهعٌ غؿاٚ ٠ٚسذاباڄ عً ٢بكا٥طِٖ
ٚامساعِٗ َٔ زعٛتِٗ يٲغٜ ِٖٚ , ّ٬عتكس ٕٚاِْٗ ٗ اٯخط٠
غٓٝؿطز ٕٚباؾٓ ١اش إ إككٛز بايساض اٯخط ٗ ٠اٯ ٖٞ ١ٜاؾٓٚ ,١إ
غا٥ط إصاٖب ٚإًٌ ا٭خط ٣غري قك ١بععُِٜٗ ٫ٚ ,عين اِْٗ
ٜككس ٕٚاْعساّ ٚدٛز غري ِٖ ٗ اٯخط ٠ؾٗصا َا مل ٜكٌ ب٘ أسس َٔ
إً.ٌٝ
ٚوتٌُ يؿغ ايٓاؽ بكٛي٘ تعاٍ(َٔ ز  ٕٚايٓاؽ) ٚدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚإطاز عُ ّٛايٓاؽ ,بًشاظ إٔ ا٭يـ ٚاي ّ٬يٲغتػطام.
ايجاْ : ٞإككٛز إػًُ.ٕٛ
ايجايح  :إؽاش ايك ٍٛبإختكاقِٗ باؾَٓٛ ١نٛعاڄ يًذساٍ َع
إػًٌُ َع إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح ,إش نإ إػًُٜ ٕٛتً ٕٛاٯٜات اييت تبؿطِٖ
باؾٜٓٚ ١ػع ٕٛإيٗٝا باؾٗاز ٚايتؿاْ ٗ ٞايكتاٍ ,قاٍ تعاٍ ٗ خڀاب

يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِطًَثَشِّشْ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُظَّبُِذَبدِ

إََّٔ َُيُْْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِْٖٓ رَذْزِيَب األَْٗيَبسُص( ,)2ؾذاٖ ٤صا اٱستذاز َٔ
ؾطٜل َٔ بين إغطا ٌٝ٥يتٓؿٝط ايعطا.ِ٥
 َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜأْٗا قٝست يؿغ اٯخط ٠بأْٗا(عٓس اهلل) يبٝإ
إٔ إككٛز ٖ ٛايعٝـ ٗ نٓـ ايٓع ِٝايصٜ ٟتؿهٌ ب٘ اهلل ٗ اٯخط٠
بُٓٝا دا ٤اٱغ ّ٬ببٝإ قاْ ٕٛنً ٖٛ ٚ ٞإٔ إكاّ ٗ ايٓع ٗ ِٝاٯخط٠
( )1غٛض ٠ايبكط.111 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.25 ٠
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ٜتعًل بايعٌُ ايكاحل ٗ ايسْٝا ٚيٝؼ باٱْتػاب إٍ ا٭ْبٝا ٤أ ٚإٍ أَ١
ككٛق.١

قىلَ تعاىل طكَزََٔنٌَّْا أٌَُْْدَص
يهٜ ٞؿعط إػًُٚ ٕٛغريِٖ بتُٓ ِٗٝيًُٛت ٫بس إ ٜعٗط َربظ

خاضد َٔ ٞاٱدٗاض ب٘ ا ٚؾعٌ َا ٜسٍ عً ٗٚ ,٘ٝاٯ ١ٜاعذاظ  ٖٛٚإ
سسٚخ ايتُين ا ٚعسَ٘ ٜ ٫عً ُ٘ ا ٫اهللٚ ,اٯ ١ٜتٓؿٚ ٞدٛز ٙأٚ
سكٛي٘ عٓسِٖ َػتكب٬ڄ.
ُٚين إٛت و ٌُ ز٫٫ت اّاْ ١ٝتكًض فتُع ١أ َٓ ٚؿطزَ ٠از٠
يٲستذاز ,تطَ ٣ا ٖ ٞتًو ايس٫٫تْ ,صنط َٓٗا:
ا٭ : ٍٚإ إٛت أَط ٚدٛز ٖٛٚ ٟكًٛم َٛٚنٛع يٲبتٜٚ ٤٬سٍ

عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ ط خََِنَ أٌَُْْدَ ًَاُْذََْبحَ َُِْجًٌَُُِْْْ أٌَُُّّْْ أَدْغَُٖ ػََٔالً ص( ,)1أ ٟإ
ساي ١إٛت غب ٌٝاٍ اختباض ايٓاؽ َٚعطؾَ ١ا ٜػتشك َٔ ْ٘ٛاؾعا٤
ايصٜ ٟهؿ ـ عٔ قسم ْٛاٜاِٖ ٚقش ١ا ٚبڀ ٕ٬أعُاهلِ.
ايجاْ : ٞإ اؾٓ ٫ ١تٴٓاٍ ا ٫عػٔ ايڀاعٚ ١ا يعبازٚ ٠إ ايصٜ ٟعًِ
قش ١اعُاي٘ ٜٚعًِ إ اؾٓ ٖٞ ١ايجٛاب ٚإآب ٜسضى إ إٛت ططٜل
اٍ اؾٓٚ ١باب ًٜر َٓ٘ اٍ ايػعاز ٠ا٭خط ١ٜٚايسا.١ُ٥
ايجايح  ٗ :اٯ ١ٜاْصاض ٚٚعٝس َٔ اٯ خطَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ ؾس ٠اؿػاب,

قاٍ تعاٍط ًَثَشَصًُا َُِِّوِ جَِْٔؼًب ص(.)2

ايطابع  :إْصاض ٚتٗسٜس قطٜـ َٔ غٛٝف إػًٌُ عٓس اٱغتُطاض ٗ
قاضب ١اٱغٚ ّ٬ؼس ٟإٚ ,ٌَٓ٪عٓسٖا ق س تتشكل َكسَ ١ايٛعٝس
اؾعا ٞ٥ا٭خط ٟٚاٜهاڄَ ٚ ,عازا ٠اٱغ ّ٬غبب ٱغتشكام ايعصاب
( )1غٛض ٠إًو .2
()2غٛض ٠ابطاٖ.21 ِٝ
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ٚعً ١يًڀطز ٚايبعس عٔ ضٓت٘ تعاٍ.
اـاَؼ  ٗ :اٯ ١ٜزع ٠ٛيسخ ٍٛاٱغٚ , ّ٬هعٌ ايتصنري بإٛت
ٚشنط َٛنٛع ُٓ ٘ٝاٱْػإ ٜؿهط دسٜاڄ ٗ اٱغتعساز ي٘ٚ ,ازضاى سذ١ٝ
سسٚث٘ نػبب يًُػاضع ٗ ١اـريات ٚاختٝاض ططم ايٓذا ٗ ٠اٯخط٠
ا٭َط ايص ٫ ٟهس ْ٘ٚا ٗ ٫اٱغ.ّ٬
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغكٛم َا ٜتبٓ َٔ ٕٛزع ٣ٛعع ِٝإٓعيٗ ١
اؿٝا ٠اٯخطٚ ,٠ؾٗٝا طعٔ بأقٛاهلِ.
ٚقس شٖب ْاع َٔ ١إؿػط ٜٔاٍ ايك ٍٛبإ ٚظٝؿ ١اٯٜـ ١ايهطّـ١
تٓشكط باٱستذاز نُا شٖب ايًْ ٘ٝـَ ١ـٔ إؿػـطٚ ,ٜٔيهـٔ يٰٜـ١
ٚظا٥ـ عكا٥س ١ٜؽل إػًٌُ ٚتتعًل باّاِْٗ ٚتكسٜكِٗ بٓب ٠ٛغٝس
إطغًٌ ٚخامت ايٓب٫ ,ٌٝغُٝا ٚإ نجرياڄ َٔ إباْ ٞايؿًػؿ ١ٝاٱغ١َٝ٬
تطت هع عًـ ٢ايجـٛاب ا٭خـطَ ٟٚـا ٗ شيـو بـاب اؾٗـاز ٚاٱغـتعساز
يتكس ِٜايٓؿؼ ٚإاٍ ٗ غب ٌٝاهلل .
أ ٟإ ٖــص ٙاٯٜــ ١تتشــسَٓ ٗ ٣ڀٛقٗــا إزعــا ٤إمكــاض اٱنــطاّ ٗ
اٯخــط , ٠اَــا ٗ َؿَٗٗٛــا ؾاْٗــا تجبــت قــسم إػــًٌُ ٗ عكٝــستِٗ
ٚاختٝاضِٖ اٱغٚ ّ٬ايتهش َٔ ١ٝأ دٌ تجبٝت أ ضناْ٘ ططٜك اڄ اٍ اؾٓ١
ٚايٓع ِٝايساٚ ,ِ٥اعتبـاض اؾٗـاز ٗ ايؿـطٜع ١ا٫غـٚ ١َٝ٬ادبـاڄ نؿاٝ٥ـاڄ
ٜتعًل بإهًؿٌ غري إعصٚض. ٜٔ
ٚعٔ غًُإ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ :إٕ هلل َا ١٥ضٓ,١
ؾُٓٗا ضٜٓ ١رتاسِ بٗا اـًلٚ ,بٗا تعڀـ ايٛسٛف عً ٢أ٫ٚزٖـا,
ٚأخط تػع ٚتػع ٕٛإٍ  ّٜٛايكٝاَ.)1() ١
 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ بتُين إٛت ,اؾٛاب إ إػًٌُ ٫
ٜسع ٕٛاْؿطازِٖ بايٓع ٗ ِٝاٯ خط ٠باٱناؾ ١اٍ دٗازِٖ ٗ غٛح
()1ايسض إٓجٛض .337/4
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إعاضى ٗ غب ً٘ٝتعاٍٚ ,عسّ ايتُين ٖصا َاْع عٔ مشٛهلِ بعَُٛات
اـڀاب ٗ اٯٚ ١ٜتطتٝب اؿهِ عً ٢ايٛقـ َؿعط بايعً.١ٝ
ُٛٵتٳ يځؿٳطٳمٳ أځسٳسٴٖٴِٵ بٹطِٜكٹ٘ٹ"(.)1
ٚعٔ ابٔ عباؽ " :يځٛٵ تٳُٳٓٻٛٳا ايڃ ٳ
ؾٮٕ قًت :قس ٚضز ْٗ ٞإػًٌُ عٔ ُين إٛت َا ض ٟٚعٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ ٫ :تٌُٓ اسسنِ إٛت يهط ْعٍ ب٘ ٚيهٔ
يٝكٌ ايًِّٗ اسٝٝين إ ناْت اؿٝا ٠خرياڄ ٚت ٛؾين إ ناْت ايٛؾا ٠خري ڄا
ي.)2(ٞ
قًتٴ :بُٗٓٝا تبا ٗ ٜٔإٛنٛع ,ؾا٭َط ٗ آ ١ٜايبشح دا ٤عً ٢مٛ
ايتشسٚ ٟايٛعٝسٚ ,ايٓٗ ٞايٛاضز عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٜتعًل بإَٚ َٔ٪ا ٜتعطض ي٘ َٔ ا٫بتٚ ,٤٬ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًكرب ٚتعًِٝ
يهٝؿ ١ٝايتع ٚز َٔ ايكاؿات ٗ ايسْٝا نڀطٜل إٍ اٯخط ,.٠ؾبكا ٤إَٔ٪
ٗ ايسْٝا َٓاغب ١ٱتٝاْ٘ ايؿطا٥ض ٚإ ق٬ح ايٓؿؼ ٚا٭َط بإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

ٚإ غتسٍ ايطاظ ٟبكٛي٘ تعاٍطَّغْزَؼْجَُِ ثِيَب اَُّزَِّٖ الَ ُّإِْٓنٌَُٕ ثِيَب

ًَاَُّزِّ َٖ آَٓنٌُا ُٓشْلِوٌَُٕ ِٓنْيَبص(ٚ , )3ايعاٖط إ اٯ ١ٜادٓب ١ٝعٔ إكاّ
٭ْٗ ا تتعًل بكٝاّ ايػاع.١
ٚقاٍ اٜهاڄ :اِْٗ ي ٛقًبٛا ايه ّ٬عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يعَ٘ إ ٜطن ٢بايكتٌ ,قًٓا ايؿطم بٌ ايٓيب قُس عً ٘ٝايػّ٬
ٚب ِٗٓٝإ ايطغ ٍٛا٭نطّ نإ ٜك ٍٛاْ ٞبعجت يتبًٝؼ ايؿطا٥ع اٍ اٌٖ
ايتٛاتط ٖٚصا إككٛز مل وكٌ بعس ؾٮدٌ ٖصا  ٫اضن ٢بايكتٌ ٚاَا

( )1تؿػري ابٔ أب ٞسامت .247/1
(َ)2ؿاتٝض ايػٝب .228/2
( )3غٛض ٠ايؿٛض.18 ٣
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اْتِ ؾًػتِ نصيو ؾعٗط ايؿطم(.)1
ٚقس  ٫ىًٖ ٛصا ايه َٔ ّ٬تعاضض ٚكايؿ ١يًٛاقع ٚايطز عً٘ٝ
بٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚيٝؼ هلِ إ ٜكًبٛا ايه٫ ّ٬غباب َٓٗا اِْٗ ازعٛا إ ايساض
اٯخط ٠خايك ١هلِ ٚاْ٘ ئ ٜسخٌ غريِٖ اؾٓ.١
ايجاْ : ٞإ ؼس ِٜٗدا ٤بهتاب َٓعٍ ٚٚس َٔ ٞعٓس ٙاهلل تعاٍ.
ايجايح  :إ إػًٌُ مل ٜكٛيٛا إ ايساض اٯخط ٠خايك ١هلِ بٌ ٖٞ
ٚعس نطٜ ٕٔ ِٜعبس اهلل ٚىًل ٗ عبازت٘ ّٚتجٌ ٭ٚاَطٚ ٙهتٓب
ْٛاٖٖٚ ,٘ٝصا ايعٓٛإ ٜكع عً ٢إػًٌُ اْڀباقاڄ ٚدطٜاڄٚ ,عً ٢إٌَٓ٪
َٔ اٌٖ ايهتاب ٖ ٔ غبل بعجت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايطابع  :إ ُين إٛت ٜه ٕٛبايًػإ ٚايكٚ ,ٍٛقس  ٫وكٌ َع٘
إٛت اش ٬َ ٫ظَ ١بٌ ُين إٛت ٚبٌ سسٚث٘ ا ٫أ ٕ ٜؿا ٤اهلل.
اـاَؼ  :مل ٜكـ إػًُ ٕ ٛعٓس سسٚز ُين إٛت بٌ غعٛا اي٘ٝ
باختٝاضِٖ بايكتاٍ ٗ غب ٌٝاهلل.
 َٔٚاِٖ َكَٛات ٚاغطاض زٚاّ اٱغ ّ٬ؾًػؿ ١ايؿٗازٚ ٠ايؿٛم
يًكا ٤ايباض ٟعع ٚدٌٚ ,خٛض إعاضى دٗازاڄ ٗ غب ً٘ٝتعاٍ ٜسٍ
بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًُ ٢ين إٛت ٚيهٔ ٚؾل قٛاعس ايؿطٜعٚ ١اقٛهلا
ٚاعتباض ايعكٌ ٚعسّ اـهٛع يًؿٝڀإ ٗ اغٛاٚ ٘٥اغتسضاد٘.
ايػازؽ  :يكس تعطض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٓٚص اٜ٫اّ
ا ٍٚ٫يًسع ٠ٛيًكتٌ ٚقاز بٓؿػ٘ َعاضى إػًٌُ َع اعساٚ ِٗ٥انجطٖا
خڀٛضٚ ٠مل ٜؿط ٚمل ٜٗٓعّ ٚاقٝب ٗ بعض إعاضىٖٚ ,ص ٙاَٛض
تتعسُ ٣ين إٛت.
عٔ أب ٞعبس اهلل ,عٔ آبا ٘٥عً ِٗٝايػ ّ٬قاٍ :قاٍ قً ٢اهلل عً٘ٝ
( )1اْعط َؿاتٝض ايػٝب .190/3
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ٚآي٘ ٚغًِ :اـري نً٘ ٗ ايػٝـٚ ,ؼت ظٌ ايػ ٝـٜ ٫ٚ ,ك ِٝايٓاؽ
ا ٫بايػٝـٚ ,ايػٛٝف َكايٝس اؾٓٚ ١ايٓاض)(.)1
ْٚػب ايكططيب اٍ ايك :ٌٝإ اهلل قطؾِٗ عٔ اظٗاض ايتُين,
ٚقكطِٖ عٔ اٱَػاى يٝذعٌ شيو آ ١ٜيٓب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ(.)2
 ٫ٚتكٌ ايٓٛب ١اٍ ايكطؾَٚ ١عاْٗٝا  ,٭ٕ اٯْٛ ١ٜع ؼس ٚتٛبٝذ
ٚزع ٠ٛإٍ ايهؿـ عٔ إٜصا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإػًٌُ.
نإ إػًُٜ ٕٛڀًب ٕٛايؿٗازٜٚ ٠ػع ٗ ٕٛزضٚب ايكتاٍ ٚايؿتض
 ٖٛٚأَط أعِ َٔ ُين إٛت ٚاعًَ ٢طتبَٛ ٗ ١نٛع٘ٚ ,إعطٚف إ
ايساض اٯخط ٠تتهُٔ ايجٛاب ب اؾٓٚ ١ايعكاب بايٓاضٚ ,اْٗا  ٫تٓشكط
باؾٓٚ ١ؾٗٝا اٜهاڄ اؿػاب ٜٚسخٌ ٗ اٯخط ٠عامل ايربظرٚ ,خًٛقٗا
ٖٓا ٜعين اضاز ٠اؾٓ.١
ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢عسّ ؾأْ ١ٝاٌٖ ايٓاض َٓٚاظهلِ ,ؾاٯ ٗ ١ٜز٫يتٗا
اٱيتعاَ ١ٝشّ ٭ٌٖ اؾشٛز ٚإعكٚ ١ٝاْصاض هلِ بإ ئ ٜه ٕٛهلِ شنط
ٚؾإٔ ٗ اٯخط.٠
ٚوتٌُ َتعًل اٯ ١ٜأَط:ٜٔ
ا٭ : ٍٚإضاز  ٠ايٓٛاٜا ٚغطا٥ط ايكًٛب.
ايجاْ : ٞإككٛز ظاٖط ايكُ َٔ ٍٛين إٛت.
ايجايح  :ػًُ ٞين إٛت عً ٢عامل ا٭ؾعاٍ.
ايطابع ُ :ين إٛت بايكًٛب ٚغ٪اي٘ با٭يػٓ ,١قاي٘ ق.)3()ّٛ
()1ايبشاض .9/97
()2تؿػري ايكططيب . 34/2
( )3تؿػري ايبشط احملٝط .402/1
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ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْ ٖٛٚ ٞايكسض إتٝكٔٚ ,قاٍ ابٔ عباؽ :إطاز ب٘
ايػ٪اٍٴ ؾكطٚ ,إِٕ مل ٜهٔ بايكځًڃب)(.)1

ٚإٛت سل  ٖٛٚأدٌ ستِ يهٌ إْػإ ,قاٍ تعاٍطأَّْنََٔب رٌٌٌَُُٗا ُّذْسًُِّْْ

أٌَُْْدُص(ٚ , )2دا٤ت آ ١ٜايبشح يٛقا ١ٜإػًِ َٔ نطاٖ ١إٛت ٚعسّ
ايٓؿطٚ ,َ٘ٓ ٠ؾ ٘ٝغعاز ٠سانطٚ ٠أٌَ ضغس ايعٝـ ٚاـًٛز ٗ ايٓعِٝ
ا٭خط.ٟٚ
ٚقاٍ عُاض بٔ ٜاغط عٓس ؾٗازت٘ :اٯٕ أ٫ق ٞا٭سب ١قُساڄ
ٚسعب٘)(.)3
ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قٛيٛا إ ٕ نٓتِ قازقٌ:
ايًَّٗٴِٻ أځَٹتٵٓٳا ,ؾځٛٳ ايَّصٹْ ٟٳؿڃػٹ ٞبٹٝٳسٹٙٹ ٫ځ ٜٳكڂٛيڂٗٳا ضٳدٴٌٷ َٹٓٵهڂِٵ إ ّ٫غځ لٻ
بٹطِٜكٹ٘ٹ)(.)4

قىلَ تعاىل طئِْٕ ًُنزُْْ طَبدِهِنيَص
ًْ ١ايؿطط إستذاز ٚإُاّ يًتشس ٗ ٟإع ٕ٬ايطغب ١بإٛت يٝهٖ ٕٛصا

اٱعَ ٕ٬كساقاڄ ظاٖطاڄ عً ٢ايًػإ ٚاؾٛاضح عب اٱْتكاٍ إٍ عامل
اٯخطٚ ٠ايعٝـ بايٓعٚ ,ِٝتسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢تػً ِٝأٌٖ
ايهتاب بأَٛض:
ا٭ٜ : ٍٚبسأ عامل ايكرب َٔ سٌ إٛت َٚػازض ٠ايطٚح اؾػس.
ايجاْ : ٞعامل ايربظر َٔ عامل اٯخطٚ , ٠عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًَِ َٔ :ات قاَت قٝاَت٘)(.)5
()1تؿػري ايجعاييب .54/1
()2غٛض ٠ايٓػا.78 ٤
()3ايهؿاف .112/1
()4عط ايعً.85/1 ّٛ
()5ايبشاض .7/58
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ايجايح  :اٯخط ٠عامل اؾعا ٗٚ , ٤ايتٓعٌٜطَُِْٖٔ أُُِْْيُ اٌََُّْْْ َُِِّوِ اٌَُْادِذِ
اُْوَيَّبسِص(.)1
ٌٖ ٜتعًل ايتشسٖ ٗ ٟص ٙاٯ ١ٜبكسقِٗ ٗ زع ٣ٛخًٛم اؾٓ١
هلِ ,أّ اْ٘ أعِ ٚإ ٖصا ايك ٍٛدع َٔ ٤اعتكاز ْٛع ٞضاغذ ,اؾٛاب
ٖ ٛايجاْ.ٞ
ٚاٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا تؿرتط ايكسم بتُين إٛت ٚإ شنط عً ٢مٛ
إجاٍ ٚيٝؼ اؿكطٚ ,يهٓ٘ ٜهؿ ٞٱقاَ ١اؿذ ١اؿانطٚ , ٠تسٍ بايس٫ي١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ باٯخط.٠
ٚتعٗط اٯ ١ٜاعذاظ ايكطإٓ ٚؾهش٘ يًك  ٍٛايص ٫ ٟأقٌ ي٘ بأَط
َكسٚض عً ِ٥٬َٚ ٘ٝيكٛهلِٚ ,ؼس بام اٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚتبٌ آٜات ايكطإٓ َسضغ ١اٱستذاز بأبٗ ٢سًَٚ ١ا ًَ ُٜٞٓه ١اؾساٍ
إكط ٕٚبايتك ٣ٛعٓس إػًٌُ ٚ ,قس إستر إبطاٖ ِٝعًِ ٢طٚز ٚأؾشُ٘

ٚأخعا ٙنُا ٜسٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ طهَبٍَ ئِثْشَاىُِْْ كَإَِّ اَُِّوَ َّأْرِِ ثِبُشَّْٔظِ ِْٖٓ
أَُْشْشِمِ كَأْدِ ثِيَب ِْٖٓ أَُْـْشِةِ كَجُيِذَ اَُّزُِ ًَلَشَص (.)2

ٚأخطز عٔ ايػس ٟقاٍ ٕ :ا خطز إبطاٖ َٔ ِٝايٓاض أزخً ٙٛعً ٢إًو
ٚمل ٜهٔ قبٌ شيو زخٌ عً , ٘ٝؾهًُ٘ ٚقاٍ ي٘  َٔ :ضبو؟ قاٍ  :ضبٞ
ايص ٟوّٝٚ ٞٝت .
قاٍ ِطٚز  :أْا أسٚ ٞٝأَٝت  ,أْا أزخٌ أضبعْ ١ؿط بٝتاڄ ؾٜ ٬ڀعُ٫ٚ ٕٛ
ٜػك ٕٛست ٢إشا ًٖهٛا َٔ اؾٛع أطعُت اثٌٓ ٚغكٝتُٗا ؾعاؾا ٚتطنت
اثٌٓ ؾُاتا .

()1غٛض ٠غاؾط .16
()2غٛض ٠ايبكط.258 ٠
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ؾعطف إبطاٖ ِٝأْ٘ ٜؿعٌ شيو  ,قاٍ ي٘  :ؾإٕ ضب ٞايصٜ ٟأت ٞبايؿُؼ
َٔ إؿطم ؾأت بٗا َٔ إػطب ,ؾبٗت ايص ٟنؿط ٚقاٍ :إٕ ٖصا إْػإ
فٓ ٕٛؾأخطد ,ٙٛأ ٫تط ٕٚأْ٘ َٔ دٓ ْ٘ٛادرتأ عً ٢آهلتهِ ؾهػطٖاٚ ,إٕ
ايٓاض مل تأنً٘ٚ ,خؿ ٞإٔ ٜؿتهض ٗ ق.)1()َ٘ٛ
ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬إٕ إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ ي٘:
أس َٔ ٞقتًت٘ إٕ نٓت قازقا ثِ اغتعٗط عًٖ ٘ٝا قاي٘ ثاْٝا (ؾبٗت) ايصٟ
نؿط( ,)2أ ٟإْكڀع ٚأؾشِ ٚعذع عٔ َٛادٗ ١اؿذ.١
ٚتكسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٕ نٓتِ قازقٌ ٗ إزعا ٤إْؿطازنِ باؾٓ.١
ايجاْ : ٞإٕ نٓتِ قازقٌ ٗ دسايهِ.
ايجايح  :إٕ نٓتِ قازقٌ ٗ سب إٛت نٛاغڀ ١يٲْتكاٍ يٰخط,٠
ٚايساض اٯخط ٠عٓٛإ عاّ ٚيهٔ ايكطا ٔ٥إكاي ١ٝتبٌ إضازتِٗ اؾٓ١

ٚإْؿطازِٖ بٓعُٗٝاٜٚ ,تذً ٢بٝاْ٘ بًشاظ ايػرب ٚايتكػ ٗ ِٝقٛي٘ تعاٍطًَهَبٌُُا
َُْٖ َّذْخََُ اُْجَنَّخَ ئِالَّ َْٖٓ ًَبَٕ ىٌُدًا أًَْ َٗظَبسٍَص(.)3
***********

()1ايسض إٓجٛض .168/2
()2فُع ايبٝإ .149/2
()3غٛض ٠ايبكط.111 ٠
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قٛي٘ تعاٍطًَُْٖ َّزَٔنٌَّْهُ أَثَذًا ثَِٔب هَذََّٓذْ أَّْذِّيِْْ ًَاَُِّوُ ػٌَِِْْ
ثِبُظَّبُِِٔنيَص اٯ.95 ١ٜ
اإلعراب واللغة
ٚئ :ايٛا ٚاغتٓ٦اؾ ,١ٝئ :سطف ْؿٜٓ ٞكب إهاضع ٚىًك٘
يٲغتكباٍ.
ٜتُٓ َٔ ١ًْ :ٙٛؾعٌ ٚؾاعٌٚ ,اهلا ٤نُري ٗ قٌ َؿع ٍٛب٘.
أبساڄ :ظطف ظَإ َتعًل بـ(ٜتُٓ.)ٙٛ
َا :داض ٚفطٚضَ ,ا :اغِ َ ٛقَ ٍٛعٓ ٢ايص.ٟ
قسَت أٜس ١ًْ :ِٜٗؾعً ٫ ١ٝقٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا قًَ ١ا.
ٚأٜسَ :ٟهافٚ ,ايهُري ِٖ َهاف اي.٘ٝ
ٚاهلل عً :ِٝايٛا ٚإغتٓ٦اؾٚ ,١ٝاغِ اؾ٬يَ :١بتسأ َطؾٛع بايهُ.١
بايعإٌ :داض ٚفطٚض َتًعكإ بعً.ِٝ
ٚا٭بس :ايسٖط ٚايسٚاّ  َ٘ٓٚ ,اؿسٜحٚ :اعٌُ يسْٝاى نأْو تعٝـ
أبسا)( ,)1أ ٟكًساڄ اٍ آخط ايسٖطٚ ,قس ٜكاٍ أبس ا٭بس يًتٛنٝس نُا ٗ
سسٜح اؿر قاٍ غطاق ١بٔ َايو يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ :ا
ضغ ٍٛاهللَ ,ٴتٵعٳتٓا ٖص ٙيعآَا ٖصا أّ يٮبس؟ قاٍ ٫" :بٳٌٵ يٹٮبٳسٹ"(.)2

يف سٍاق اٌَات

ٗ اٯ ١ٜإخباض إهل ٜ ٞتهُٔ ايتعذٝع ٚايتٛبٝذ نُٔ آٜات ايتٛبٝذ
ٚايٛعٝس ٚ ,دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ ساي ١ايعذع عٔ اٱضتكا ٤اٍ َطاتب
()1ايبشاض .139/44
()2تؿػري ابٔ نجري .82/2
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اٱ خ٬م ٚايطؾع ٗ ١اٯخط.٠
ا ٚدا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١خڀاباڄ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚبٛاغڀت٘ يًُػًٌُ يٲستذازٚ ,اٱعتباض َ ٔ إػأيٚ ١إ٬ظَ ١بٌ
ُين إٛت ٚعسّ نطاٖت٘ ٚبٌ ا٭ع ٕ٬عٔ زخ ٍٛاؾٓ ١بعس إٛت.
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٓؿٖ ٞصا ايتُين ٖا ٜعين إٔ اؾٓ ١يٝػت خايك١
هلِ نُا ٜسعٚ ,ٕٛؾ ٘ٝزع ٠ٛهلِ يط ١ٜ٩إػًٌُ نٝـ هاٖسٗ ٕٚ
غب ٌٝاهلل ؾٛقاڄ يًكاٚ ,ٙ٤دا٤ت اٯ ١ٜاي تاي ١ٝيت٪نس سبِٗ يًسْٝا
ٚظخطؾٗا.
ُ ٌٖٚين إٛت َٔ إٝجام ايص ٟأخص ٙاهلل تعاٍ عً ٢بين إغطاٌٝ٥
 ٫زي ٌٝعً ,٘ٝإ ٫أْ٘ ٚضز يٲستذاز ْٚؿ ٞظعُِٗ إٔ اؾٓ ١خايك ١هلِ
َٔ ز ٕٚايٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ باب اؾٗازٚ ,إَتٓاع ؾطٜل َِٓٗ عٔ
زخ ٍٛاٱغ ّ٬بػبب ا٭َط اٱهل ٞؾ ٘ٝباؾٗازْٚ ,ع ٍٚدرب ٌٝ٥بكتاٍ
ايهاؾطٚ ٔ ٜإؿطنٌ.
يصا دا٤ت اٯ ١ٜبعس ايتاي ١ٝب صّ عسا ٠ٚدربٚ ,ٌٝ٥ا ٱخباض بأْ٘ ضغٍٛ
َٔ عٓس اهلل.
 َٔٚإعذاظ ْعِ آٜات ايكطإٓ إٔ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابكٚ ١اٯ١ٜ
اي٬سك ١تتعًل بايتشس ٗ ٟباب ُين إٛت َٛٚنٛع٘ ٖ ٛزع٣ٛ
اٱْؿطاز باٱقاَ ١ايسا ٗ ١ُ٥اؾٓٚ ١ايطز عًٗٝا بك ٝػ ١ايربٖإ ٗ اي٬ظّ
َع إضازت٘ ٚإًع.ّٚ

اعجاز اٌَة

دا٤ت اٯ ١ٜعكب غ٪اٍ ايتشس ٟايصٚ ٟضز ٗ اٯ ١ٜايػابكَٚ ١ا
ٜه ٕٛإخباضا عٔ ساهلِ ٚتعصض إغتذابتِٗ يًڀًب ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ
أع ٙ٬بتُين إٛت ,يٝه َٔ ٕٛإعذاظ ايكطإٓ يػ ١اٱستذاز اييت ؾَ ٘ٝا
ّٓعِٗ َٔ قاضب ١ا ٱغٚ ,ّ٬هعًِٗ ٜتسبط ٗ ٕٚقسم ايتدًـ عٔ
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ُع ين إٛتٚ ,ز٫يت٘ عً ٢إٔ اؾٓ ١يٝػت خاق ١بِٗ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ

دعًٗا يًُ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛايكاؿات ,قاٍ تعاٍطًَعَبسِػٌُا ئََُِ

َٓـْلِشَحٍ ِْٖٓ سَثٌُِّْْ ًَجَنَّخٍ ػَشْػُيَب اُغٌَََّٔادُ ًَاألَسْعُ أُػِذَّدْ ُُِِْٔزَّوِنيَص(.)1
ٚقشٝض إٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬خڀاب يًُ ٌَٓ٪٭ْٗا َعڀٛؾ ١عً ٢قٛي٘

تعاٍطَّبأَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا الَ رَأًٌُُِْا اُشِّثَب أَػْؼَبكًب ُٓؼَبػَلَخًص(ٚ , )2يهٓٗا زع ٠ٛمسا١ٜٚ
يًٓاؽ ْٝعاڄ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚؾتض باب ايتٛبٚ ١اٱْاب ١يًٓاؽ ْٝعاڄ.

ايجاْ : ٞإخباض اٯ ١ٜعٔ إعساز اؾٓ ١يًُتكٌ ايص ٜٔىؿ ٕٛاهلل عع
ٚدٌ.
ايجايح  :تٛد٘ ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬يًٓاؽ ْٝعاڄ.
ايطابع  :آ ١ٜايبشح شاتٗا زع ٠ٛيًُػاضع ١إٍ إػؿطٕ ٠ا ؾٗٝا َٔ
اٱستذازٚ ,تتهُٔ اٯ ١ٜايسع ٠ٛيًطنا ٚايعٌُ عً ٢سػٔ اؾٛاض
ٚايك٬ت َع إػًٌُ ٚإدتٓاب قتاهلِ.
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ ٗ : ٍٚاٯ ١ٜاخباض عٔ ايػٝب بٓؿُ ٞين بين اغطا ٌٝ٥يًُٛت,
ٚاْ٘ ئ ٜه ٗ َِٗٓ ٕٛإػتكبٌَ ,ع اْ٘ قطٜب َِٓٗ َ ٗٚ ,تٓاٚهلِ ٗ
نٌ غاع.١
ايجاْ ٗ : ١ٝاٯ ١ٜؼس ٗ َػأي ١يٝػت قعب ١عً , ِٗٝنُا اْ٘ تعاٍ
بٝٸ ٔ عًٚ ١غبب عسّ ُٓ ِٗٝإٛت  ٖٞٚايصْٛب اييت ػعٌ قاسبٗا
ٜتذٓب يكا ٤إٛت  ْ٘٫بسا ١ٜاؿػاب ٚزخ ٍٛعامل اٯخط.٠
ايجايجٖٓ : ١اى ْٛع َ٬ظَ ١بٌ عسّ ُين إٛت ٚاتٝإ ايصْٛب سػب
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .133
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .130
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إٓڀٛم ,اَا َؿٗ ّٛاٯ ١ٜايهطّ ١ؾٗ ٛاِْٗ اشا اقًشٛا اْؿػِٗ
ٚاعُاهلِ ٜػتڀٝعُ ٕٛين إٛت ٚاغتشهاضٚ ٙشاى ٜ ٫تِ ا ٫باٱغّ٬
ٚاتباع اسهاَ٘.
ايطابع : ١قسم ايٓيب قُس قً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإخباضَ ٙا
ٜأت ٞب٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ َٔ إػٝبات.
اـاَػ : ١تعًل ايتشس ٟباسػاؽ قًيب ٚتٛنٝس ْؿَ ٘ٝع اْ٘ ٚدٛزاڄ
ٚعسَاڄ خؿ ٞعٔ ايٓاؽ ٚمل ٜسع أسساڄ َِٓٗ ٚست ٢بعس ْع ٍٚاٯ ١ٜاْ٘
ٜتُٓ  ٢إٛت.
 َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜشنطٖا ا٭ؾعاٍ بًػ ١ايتكسٚ ِٜإكسَ ١يٰخط٠
ٚغتأت ٗ ٞباب ايتؿػري ٚد ٙٛتكسٜط احملصٚف ٗ اٯ.١ٜ

ًميٌٖ إٔ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ "ولي ٌتوٌىٍ" ًمل ّشد ُلظ

"ّزٔنٌه" يف اُوشإٓ اال يف ىزه آّخ اٌُشميخ.

اٌَة سالح
تعٗط اٯ ١ٜساي ١ايؿٛم اٍ يكا ٤اهلل تعاٍ عٓس ا٫طُٓ٦إ اٍ سػٔ
ايعاقبٚ ,١ػعٌ إٜٓ َٔ٪ذصب اٍ ايؿٗازٚ ,٠تٓؿ ٞاؿطز عُٔ ٜساؾع
ٗ غٛح إعاضى ٜٚكات ٌ ٗ غب ً٘ٝتعاٍ.
يكس تعطض بٓ ٛإغطا ٌٝ٥يٮشٚ ٣اٱنڀٗاز َٔ ؾطعَٛٚ ,ٕٛادٗ١
ؾطٜل َِٓٗ ايعإٌٚ ,خانٛا إعاضى ٚإْتكطٚا عً ,ِٗٝنُا ٗ طايٛت
 َٔٚخطز َع٘ َٔ بين إغطا ٌٝ٥حملاضب ١اؾباضٚ ٜٔاؾٗاز غب ٌٝاهلل َٔ
َكازٜل ُين إٛتٚ ,ايطغب ٗ ١يكا ٤اهلل تعاٍ.

قاٍ تعاٍ ٗ ْكط بين إغطاٌٝ٥طكَيَضٌَُٓىُْْ ثِاِرِْٕ اَُِّوِ ًَهَزَََ دَاًًُدُ جَبٌُُدَص(,)1

ٚزاٚز ْيب َٔ غبط ٜٛٗشا بٔ ٜعكٛب ايٓيب ,ق ٌٝتٛؾ ٗ ٢بٝت إكسؽ
()1غٛض ٠ايبكط.251 ٠
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غٓٚ , 1015 ١نإ ضاعٝاڄ يػِٓ أبٚ ٘ٝق ٌٝأؿك٘ ًَو بين إغطا ٌٝ٥بأٌٖ
فًػ٘ ٭ْ٘ نإ ٜعطف ايطَ ٞبإك٬ع.
ٕٚا ٚقعت اؿطب َع ايهٓعاْ ِٖٚ ٌٝايؿًػڀٚ ٕٛٝٓٝنإ قا٥سِٖ
دايٛت قرتظ بايسضٚع ٚاؿسٜسٜ ٫ٚ ,بس َ٘ٓ ٚإ ٫عٓٝا َٔ ٙثكب ٗ
قٓاع٘ اؿسٜس ,ٟؾطَا ٙزاٚز بإك٬ع بٌ ع ٘ٝٓٝثِ قڀع ضأغ٘ ؾاْٗعّ
دٓٛزٚ ,ٙآتا ٙاهلل ايٓبٚ ٠ٛأٚس ٢إي ٘ٝايعبٛضٜٚ ,ػُ ٢إعاَري.
ٚؽرب ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ عسّ ُين إٛتٚ ,ايصٜ ٟسٍ بايس٫ي ١اٱيتعاَ١ٝ
عً ٢ؽًؿِٗ عٔ قتاٍ إػًٌُ ٚ ,اٯ ١ٜايهطَّ ١سز يًصٜ ٜٔسخًٕٛ
اٱغ َٔ ّ٬إًٌ ا٭خطَٓ ٚ ,٣ع يسبٝب ايؿو ٚايطٜب إٍ ْؿٛغِٗ.

هفهىم اٌَة

تسع ٛاٯ ١ٜاٍ اؿطم ٚايتكٝس باسهاّ ايؿطٜعٚ ١عسّ اضتهاب
ايػ٦ٝات ٭ْٗا ٚظض ٚسادع ظًُاْ ٞو ٍٛزُ ٕٚين إٛتَٔٚ ,
َؿاُٖٗٝا اٱغتعساز يًُٛت باٱّإ ٚايعٌُ ايكاحلَٚ ,ع تػً ِٝإًٌٝ
بإ ساطت٘ تعاٍ عًُاڄ بهٌ ؾ ٤ٞنًٝاڄ ا ٚدعٝ٥اڄ  ,ظاٖطاڄ ا ٚباطٓاڄ ؾإ اخباض
اٯ  ١ٜعٔ عًُ٘ غبشاْ٘ بايعإٌ ؽٜٛـ ٚاْصاض ٖٞٚ ,تٓب ٘ٝيًُػًٌُ
ٚسح يًٓاؽ عً ٢ادتٓاب ايػ٦ٝات ٚايعًِ بٛد ٖ٘ٛإدتًؿ.١
 ٗٚاٯَ ١ٜػا.ٌ٥
ا٭ :ٍٚايٓؿ ٞايكاطع يطغبتِٗ بإٛتٚ ,اٱخباض عٔ سبِٗ يًشٝا٠
ايسْٝا اييت ْٖ ٞعُٚ ١ؾهٌ َٔ عٓس اهلل عً ٢ايٓاؽٜٚ ,تذً ٢ايؿهط
عًْ ٢عُ ١اؿٝا ٠ايسْٝا ٚط ٍٛايعُط بإبازض ٠إٍ اٱّإ ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ
ٚإعذعات اييت ٜأت ٞبٗا ا٭ْبٝا.٤
ايجاْ : ١ٝدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع ٖٞٚ ,إم٬يٚ ١ٝؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚنٌ ٚاسس َِٓٗ ٜ ٫تُٓ ٢إٛت.
ايجاْ : ٞعسّ إمكاض َٛنٛع ايتشس ٗ ٟاٯ ١ٜبأٜاّ ايتٓع ,ٌٜبٌ ٖٛ
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ؾاٌَ ٕا بعس َٔ ٙا٭ٜاّ ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢عسّ قش ١ايسع ٣ٛبإٔ اؾٓ١
هلِ ٚسسِٖ.
ايجايح :ظٗٛض عسّ ُين إٛت عً ٢أيػٓتِٗ ٚأؾعاهلِ ,يصا دا٤ت

اٯ ١ٜايتاي ١ٝباٱخباض عٔ سبِٗ ٚؾػؿِٗ بايسْٝاطًَُزَجِذََّٗيُْْ أَدْشَصَ اُنَّبطِ
ػَََِ دََْبحٍص (.)1

ايجايج :١اٱط٬م ايعَاْ ٞيعسّ ُٓ ِٗٝإٛت بكٛي٘ تعاٍطأَثَذًاص ٗ
ايٛقت ايصٜ ٟه ٕٛإزضاى إ َٔ٪يكريٚضت٘ بعس إٛت إٍ اؾٓ ١غبباڄ ٗ
عسّ اٱغتٝشاف َٔ إٛت.
ايطابع ٫ :١ىتًـ إثٓإ بإٔ عامل اؾٓإ أؾهٌ ٚأسػٔ نجرياڄَٔ عامل
ايسْ ٝاٜ َٔٚ ,ك ٍٛبأْ٘ ٜسخٌ اؾٓ ١ؾإْ٘ ٜؿتام إي ٫ٚ ,٘ٝته ٕٛايسْٝا نٌ
ُٖ٘ ٚغا ١ٜعًُ٘ ,قاٍ تعاٍطًََْٖٓ َّؼََْْٔ ِٓضْوَبٍَ رَسَّحٍ شَشًّا َّشَهص(.)2

اـاَػ :١بٝإ عً ١عسّ ُٓ ِٗٝإٛت ٖٛٚ ,ايصْٛب ٚاٯثاّ اييت
إضتهبٖٛا ٭ْٗا غبب يًشػاب ٚايعكاب ا٭خط ٟٚؾاٱَتٓاع عٔ ايطغب١
بإٛت َطتهع عً ٢اـؿ َٔ ١ٝاؿػابٚ ,اٱقطاض بايهبا٥ط ٚإعاقٞ
اييت إضتهبٖٛا.
ايػازغ :١بٝإ تؿه ٌٝإػًٌُ عً ٢غريِٖ َٔ أٌٖ إًٌ ا٭خط٣
٭ٕ اهلل تعاٍ ؾتض يًُػًٌُ باب اٱغتػؿاض ٚدعً٘ أنرب نؿاضٚ ,٠ب٘
ٚبايسعاٜ ٤ػؿط اهلل تعاٍ هلِ ايصْٛب ٜٚتذاٚظ عٔ ايػ٦ٝات.
ايػابع :١إختتاّ اٯ ١ٜبًػ ١ايٛعٝس ٚاٱْصاض زع ٠ٛيًتساضى ٚايتدًل
َٔ أٚظاض ايصْٛبَٓٚ ,اغب ١يٲبتعاز ٚايتٓع ٙعُا ؾعً٘ ٗ غابل ايعَإ
ايص ٜٔنصٸبٛا ٚقتًٛا ؾطٜكاڄ َٔ ا٭ْبٝا ٖٔ ٤دا ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػَ ّ٬ع
()1غٛض ٠ايبكط.96 ٠
()2غٛض ٠ايعيعي.8 ١
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أِْٗ ٜ ٫سع ٕٛإ ٫هلل تعاٍ.

اٌَة لطف

يػ ١اٱستذاز ٗ ايكطإٓ َسضغ ١عكا٥س ١ٜشات َٓاؾع َتعسزٖٚ ,٠صا
ايتعسز َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنجط ٠اؾٗات ٚاؾُاعات ٚا٭ؾطاز ايصٜٓ ٜٔتؿعٖ َٔ ٕٛصا
اٱستذاز.
ايجاْٜ :ٞأت ٞاٱستذاز عً ٢قٚ ّٛيهٔ ايصٜٓ ٜٔتؿع َ٘ٓ ٕٛأعِ ,إش ٜكتبؼ
إػًُ َ٘ٓ ٕٛايسضٚؽٜٚ ,ػتٓبڀ ٕٛإػاٚ ٌ٥ا٭سهاّٜٚ ,تدص ٙايٓاؽ عرب٠

َٛٚعع ,١قاٍ تعاٍطئَِّٕ كِِ رَُِيَ َُؼِجْشَحً َُِْٖٔ َّخْشََص (.)1

ايجايحَ :كاسب ١اٱستذاز ايكطآْ ٞيٮَِ ٚا٭دٝاٍ إتعاقبٚ ,١دا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيڀؿاڄ ببين إغطإٓ ٌٝ٥عِٗ َٔ إزعاَ ٤ا يٝؼ علٚ ,اٱخباض عٔ
عامل اؿػاب ٚاؾعا َٔ ٤غري زي.ٌٝ
 ٖٞٚيڀـ بإػًٌُ ٕا ؾٗٝا َٔ ايسؾاع عِٓٗٚ ,تًك ِٗٝاؿذ ١يتكٝٝس
إكا٫ت ايباطًٚ ١دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبكٝػ ١ايٛعٝس يتٓؿط ايٓؿٛؽ َٔ ايعًِ

ٜٚعًِ ايٓاؽ ْٝعاڄ إٔ أعُاٍ ايعباز سانط ٠عٓس ,ٙقاٍ تعاٍطًَهَُْ اػٌَُِْٔا
كَغََْشٍَ اَُِّوُ ػٌَََُِْْٔ ًَسَعٌُ ُوُ ًَأُُْإِْٓنٌَُٕص(.)2

إفاضات اٌَة
تتشسخ اٯ ١ٜايهطّ ١عٔ ايعَٔ إانٚ ٞاؿانط ٚإػتكبٌ بًػ ١ايػبب
ٚإػببٚ ,ايعًٚ ١إعً ,ٍٛأَا إان ٞؾٝتعًل بايصْٛب ٚايػ٦ٝات ٚعامل
ا٭ؾعاٍٚ ,أَا اؿانط ٚإػتكبٌ ؾٝدل عسّ ُٓ ِٗٝإٛت ,يٝذتُع ا٭َطإ

()1غٛض ٠ايٓاظعات .26
()2غٛض ٠ايتٛب.105 ١
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َعاڄ ٗ اٱخباض عٔ قاْ ٕٛنٌ ٗ اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ اٯخط ٠زاض
ايجٛاب ٚاؾعا ٤اؿػٔ عً ٢عٌُ ايكاؿات.
ٚتسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ إٍ إدتٓاب ايػ٦ٝات ٚايؿٛاسـ ٕا تػبب٘ َٔ
ا٭ٚظاض اييت ػعٌ اٱْػإ ٜهط ٙإٛتٚ ,ىاف َٔ إعازٜٚ ,ؿعع َٔ شنط
اؿػاب ٚغٛا ٢ُٓ ٤اٱْػإ إٛت أ ٚمل ٜتُٓا ٙؾإْ٘ َ٬قَٛ ٗ ٘ٝعس ٚأدٌ
ئ ٜتدًـ عٓ٘ٚ ,يهٔ ُين إٛت ي٘ َٓاؾع َٓٗا:
ا٭ : ٍٚإْ٘ ؾاٖس عً ٢ايسع.٣ٛ
ايجاْ : ٞإ٬ى ؾ ٘ٝسػٔ اٱغتعساز يًشػاب.
ايجايح  ٌٓ :ايعاز يًؿٛظ بايجٛاب ٚاٱقاَ ٗ ١اؾٓ.١
ايطابع  :تأنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إ٬ظَ ١بٌ ايتكُٚ ٣ٛين إٛت  ,ؾشُٓٝا
ٜتُٓ ٢اٱْػإ إٛت ٜٚكطٸ ٜٚعرتف بإٔ ٚضا ٙ٤سػاباڄ ٗ اٯخط ٠نُا ٗ اٯ١ٜ

ايػابك١طئِْٕ ًَبَٗذْ ٌَُُْْ اُذَّاسُ آخِشَحُ ػِنْذَ اَُِّوِ خَبُِظَخً ِْٖٓ دًُِٕ اُنَّبطِص( ٫ ,)1بس
ٚإٔ ٜتع ٜٔبًباؽ ايتكٚ ,٣ٛهتٗس ٗ طاع ١اهلل عع ٚدٌ ,يٝه ٕٛاٱستذاز
بتُين إٛت تطغٝباڄ باـؿ َٔ ١ٝاهللَٗٓٚ ,ا إع ٕ٬اٱعرتاف َعذعات
ايٓب ,٠ٛقاٍ تعاٍطارَّوٌُا اَُِّوَ دَنَّ رُوَبرِوِ ًَالَ رٌَُٔرَُّٖ ئِالَّ ًَأَْٗزُْْ ُٓغٌَُِِْٕٔص(.)2

اـاَؼ  :اٯ ١ٜايهطّ َٔ ١اٱْصاضات اييت دا ٤بٗا ايكطإٓٚ ,نٌ ؾطز

َٓٗا سذ ١سانطَٚ ٠تذسز ٠إٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١قاٍ تعاٍطئََِّٗٔب أَْٗذَ َٗزِّشٌ ًَاَُِّوُ
ػَََِ ًَُِّ شَِْءٍ ًًٌََِْص(.)3

()1غٛض ٠ايبكط.94 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .102
()3غٛضٖٛ ٠ز .12

َعامل اٱّإ  /ز 16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 95
يصا أختتُت اٯ ١ٜبايتشصٜط َٔ ايعًِ ٚااٱؾاض ٠إٍ إٔ ا٭عُاٍ ؼهط
 ّٜٛايكٝاََ ١ع ايٓاؽ  ٫تتدًـ عِٜٓٗٚ ,ه ٕٛدعا ٤ايعإٌ اؿذب عٔ
اؾٓٚ ١عسّ ايتٓعِ ؾٗٝا.

الصلة بني وأول وآخر اٌَة
ٜأتْ ٞعِ اٯٜات باٱعذاظ ٗ يػ ١اٱستذاز ٚاؾٛاب عًَ ٘ٝعذع٠

أخط ,٣ؾأَطت اٯ ١ٜايػابك ١ايٓيب قُس ڄا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ
ٜك ٍٛيبين إغطا ٌٝ٥إشا نٓتِ تكٛي ٕٛبإْؿطازنِ بسخ ٍٛاؾٓ ١ؾتُٓٛا إٛت.
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯٚ ١ٜثٝك ١مسا ٗ ١ٜٚبٝإ ساهلِ بعسّ ُٓ ِٗٝإٛت ,تط٣
ٕاشا أخربت ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ عسّ ُٓ ِٗٝإٛت اؾٛاب إٔ ايتُين ساي١
ْؿػاْ ٫ٚ ,١ٝتعطف ٗ اـاضز إ ٫بايكٚ ٍٛايؿعٌ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبؿهض ٖص ٙاؿاٍ ايٓؿػ ,١ٝبس٫ي ١ايؿٛاٖس عً ٘ٝؾِٗ مل
ٜعٗطٚا ٖصا ايتُين عً ٢أيػٓتِٗ ثِ دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبصّ ايعإٌ ٚاٱخباض
بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ تعسٚ ,ِٜٗؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ َا ٗ قٛهلِ إٔ ايساض اٯخط٠
خايك ١هلِ َٔ ايتعطٜض ٚاٱٜصا ٤يًُػًٌُٚ ,ايعًِ ٗ إكاّ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْهاض ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ :ٞاٱعطاض عٔ ايبؿاضات اييت دا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػْ ٗ ّ٬ب٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجايح :ؼطٜض قطٜـ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚايتشصٜط َٔ ٖصا ايتشطٜض.
ايطابع :إزعا ٤إٔ ايساض اٯخط ٠خايك ١هلِ ,ٱٜصا ٤إ ٌَٓ٪ايص ٜٔناْٛا
َؿػٛيٌ بكتاٍ ايهؿاض ٗ َعطن ١بسض ٚأسس ٚغريُٖا ,ؾ ٬غطاب ١إٔ تٓعٍ
إ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإَ ٗ ٌَٓ٪عاضى
اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚ٭ٕ ا٭ش ٣ايص ٟنإ ٜأتَ ِٗٝتعسز ايٛد َٔٚ ٙٛدٗات
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َتبا ,١ٜٓقاٍ تعاٍطئِرْ رَوٌٍُُ ُُِِْٔإِْٓنِنيَ أَُْٖ ٌَّْلٌَُِْْْ إَْٔ ُِّٔذًَُّْْ سَثٌُُّْْ ثِضَالَصَخِ آالَفٍ
ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِص(.)1
اـاَؼ :ايتدًـ عٔ ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ظًِ يًٓؿؼ ٚإنطاض بٗا.
ايػازؽٚ َٔ :د ٙٛايعًِ يًٓؿؼ ايعٔ عػٔ ايعاقبَ ١ع عسّ اٱغتعساز
ي٘ باٱّإ ٚايعٌُ ايكاحل.
ايػابع :خػاض ٠ايص ٜٔدشسٚا بايٓبٚ ٠ٛإخباض بأِْٗ ظإ ٕٛ٭ْؿػِٗٚ ,إٔ
اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َا ٜكٛيَٚ ٕٛا ٜؿعً ٗٚ ,ٕٛخاُ ١اٯ ١ٜإْصاض ٚٚعٝس

يًصٜ ٜٔؿرت ٕٚعً ٢اهلل عع ٚدٌ ,قاٍ تعاٍطأَّْ رَوٌٌَُُُٕ ػَََِ اَُِّوِ َٓب الَ

رَؼٌََُِْٕٔص(.)2

التفسري الذاتً
بسأت اٯ ١ٜباؿطف (ئ) ايصٜ ٟؿٝس ْؿَٛ ٞنٛع ُٓ ِٗٝإٛت ٗ
إػتكبٌ(ٗٚ ,ئ) تؿسٜس ٚتٛنٝس أنجط َٔ ( )٫باٱناؾ ١إٍ عڀـ اٯ١ٜ
عً ٢اٯ ١ٜايػابكَٚ ,١ا ؾٗٝا َٔ ايتشس ,ٟيبٝإ أِْٗ يٝػٛا قازقٌ
بإزعا ِٗ٥إٔ زاض ايهطاَٚ ١ايٓع ٗ ِٝاٯخط ٠خايك ١هلِ َٔ ز ٕٚايٓاؽ.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜتٛنٝس ايٓؿ ٗ ,ٞأؾطاز ايعَإ ايڀٛي ١ٝايكازَ ,١ؾُع إٔ

(ئ) تؿٝس ايتأبٝس ٗ ايٓؿ ,ٞدا٤ت اٯ ١ٜايهطّ ١بكٛي٘ تعاٍ طأَثَذًاص ٚؾ٘ٝ
َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإغتساَ ١ػسٜس ايتشس. ٟ
ايجاْ : ١ٝايسع ٠ٛيًتسبط بآٜات ايكطإٓ ٚإخباض ٙعٔ خًذات ْؿٛغِٗ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .124
()2غٛض ٠ايبكط.80 ٠
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ايجايج : ١إظٗاض ايكطإٓ يعذعِٖ عٔ َٛادٗ ١ؼسَ ٜ٘ع أْ٘ ٜتعًل بايتُين
ٚايك.ٍٛ
ايطابع : ١تبعح اٯ ١ٜايؿدط ٚايعع ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ.
اـاَػ : ١ػعٌ اٯ ١ٜإػًٌُ أنجط إّاْاڄ ٚثباتاڄ عً ٢اهلسَٔ ٖٛٚ ,٣

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طًََُِِّوِ اُْؼِضَّحُ ًَُِشَعٌُُِوِ ًَُُِِْٔإِْٓنِنيَص(.)1

يكس أظٗط َؿطنٛا قطٜـ َعاْ ٞايطٜب ٚايؿو بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقاَٛا يهؿطِٖ ٚدٗايتِٗ برتْٖ ١صا ايطٜب ٚايؿو إٍ
قٝؼ قتايٖٚ ١ٝذ ١َٝٛعً ٢إػًٌُ ايص ٜٔناْٛا سسٜج ٞعٗس باٱّإ,
ٚقً ًٞٝايعسزٜٚ ,ؿتكط ٕٚإٍ ايػ٬ح ٚإ.ٕٚ٪
ٚنإ أعسا ٤اٱغ َٔ ّ٬قطٜـ ٚغڀؿإ ٚم ِٖٛؾسٜس ٟإهط
ٚايسٖاٚ ,٤أزضنٛا ق ٠ٛغًڀإ إعذعات اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢ايكًٛب إٓهػطٚ ,٠ايٓؿٛؽ إػتهعؿٚ ,١ط٬ب
اؿكٝكٚ ١ايكسمٚ ,غً ُٞٝايؿڀط ,٠ؾػاضع ٖ ٤٫٪ا٭عسا ٤إٍ ايتكسٟ
يهٝا ٤ايٓب ٠ٛبايتؿٚ ٜ٘ٛايتشطٜـٚ ,ضأٚا عؿل إػًٌُ يًؿٗازَٔ ٖٛٚ ,٠

ا٭غباب اييت تػٸري َٛاظ ٜٔايك ٗ ٣ٛاؿطب  ,قاٍ تعاٍطًُزِتَ ػٌََُِْْْْ اُْوِزَبٍُ ًَىٌَُ
ًُشْهٌ ٌَُُْْص(.)2

ٚمل تهٔ نجط ٠اؾٓٛز ٚايعس ٠عً ١يًرتدٝض ٚغبباڄ يًٓكط ,ؾكاٍ ؾطٜل
َِٓٗ بإٔ ايساض اٯخط ٠خايك ١هلِ َٔ ز ٕٚايٓاؽٚ ,يعٌ ؾ ٘ٝتعطٜه ڄا
بإػًٌُٚ ,غع ِٗٝاؿجٝح ٗ َطنا ٠اهللٚ ,ؾٛقِٗ يًكا ٘٥خكٛقاڄ ٚإ
آٜات ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛدا٤تا بايرتغٝب ٚاؿح عً ٢ايسؾاع ٗ غبٌٝ

( )1غٛض ٠إٓاؾك. 8 ٕٛ
()2غٛض ٠ايبكط.216 ٠
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اهللٚ ,ايٛعس ايهطٜ ٕٔ ِٜكتٌ َٔ إػًٌُ ٗ َٝاز ٜٔاؾٗاز ٚايسؾاع عٔ

اٱغ ,ّ٬قاٍ تعاٍطَّبأَُّّيَب اُنَّجُِِّ دَشِّعْ أُُْإِْٓنِنيَ ػَََِ اُْوِزَبٍِص(.)1

ٚمل ٜٓشكط ا٭َط باٱزعا ٤بإٔ اؾٓ ١خايك ١هلِٚ ,دعٌ نؿاض قطٜـ
ايؿو شضٜعٚ ١قريٸ ٙٚسذ ١عً ٢إػًٌُٚ ,غبباڄ يعدط ايصٜ ٜٔطَٕٛٚ
زخ ٍٛاٱغ َٔ ّ٬أبٓاَٛٚ ِٗ٥ايَٓٚ ِٗٝعِٗ َٔ إتباع ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٕ اؾٓ ١قس إغتشكٗا ٚأسطظ سل اٱختكام بٗا غريِٖ
ٖٔ غبكِٗ َٔ أٌٖ ايهتابٜٓ ٫ٚ ,شكط ٖصا ايؿعٌ ٚايتأثري بكط ١ٜأ ٚبًس٠
ككٛق ١بٌ ٖ ٛأَط َتعسز َٚتػع ٫ٚ ,ىتل بعَإ ز ٕٚآخط.
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯَ ١ٜسزاڄ ْٚاقطاڄ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإٚ ,ٌَٓ٪ؾهشاڄ يًك ٍٛبإختكام ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب باؾٓ ,١يكس دا٤
ايكطإٓ بايبٝإ ٚتؿك ٌٝاؿذُٚ ١اّ ايربٖإٚ ,مل ٜهتـ باٱْاٍ ٗ إكاّ
ٱستُاٍ تعسز ايتأٚ ,ٌٜٚبكا ٤ايتشطٜـ ٚايتؿ ٜ٘ٛيًشكا٥ل.

ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜعَُٛات قٛي٘ تعاٍ طكََِِِّوِ آخِشَحُ ًَاُْأًََُُص(,)2

يٲخباض بإٔ عامل اٯخطَٚ ٠ا ؾ َٔ ٘ٝاؾعا ٤بٝس اهلل عع ٚدٌ َٔٚ ,اٯٜات
إٔ ته ٕٛاؿٝا ٠ايسْٝا ٚعا ٤هلصا ايبٝإ بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٖ َ٘ٓٚ ,صٙ
اٯ ١ٜاييت تسؾع ا٭ٖٚاّ ُٓٚع َٔ ايؿب٘ ٚاي ِٖٛعٔ أسٛاٍ  ّٜٛايكٝاَ,١
ٚت٪نس ٚدٖٛاڄ:
ا٭ُ :ٍٚين إٛت ؾاٖس عً ٢سب اٯخطٚ ,٠ايعٔ عػٔ إكاّ ؾٗٝا.
ايجاْ :ٞايصٜ ٜٔسٸع ٕٛإختكاقِٗ باؾٓٚ ,١سكط ايسخ ٍٛإيٗٝا ّٜٛ
ايكٝاَ ١بِٗ ئ ٜتُٓٛا إٛت ايصَ ٖٛ ٟػازض ٠قٗط ١ٜيًسْٝا َٚكسَٚ ١ططٜل
يًذٓ. ١

()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .65
( )2غٛض ٠ايٓذِ . 25
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ايجايح :بٝإ عً ١عسّ ُين إٛت ٖٛٚ ,اؾشٛز بايبؿاضات اييت دا٤ت
بٗا ٗ ايتٛضاٚ ٠ؽًؿِٗ عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايعبازَٚ ,١ٜهاٌَ إٝجام ايص ٟأخصٙ
اهلل عع ٚدٌ عً ٖٞٚ ,ِٗٝنجريَٚ ٠تعسزٚ ,٠قس أعطنٛا عٓٗا إ ٫ؾطٜك ڄا

َِٓٗ ,قاٍ تعاٍ طصَُّْ رٌَََُّْْزُْْ ئِالَّ هَِِْالً ِٓنٌُْْْ ًَأَْٗزُْْ ُٓؼْشِػٌَُٕص(.)1
ٚؼتٌُ َٛنٛعُ ١ٝين إٛت ٚدٖٛاڄ:

ا٭ ٫ : ٍٚأثط يتُين إٛت ٗ أٚإ ا٭دٌ يًؿطز ٚاؾُاع ,١قاٍ

تعاٍطكَاِرَا جَبءَ أَجَُِيُْْ الَ َّغْزَأْخِشًَُٕ عَبػَخً ًَالَ َّغْزَوْذٌَُِٕٓص(.)2
ايجاَْٛ : ٞنٛعُ ١ٝين إٛت بكطب ٚسً ٍٛا٭دٌ.

ايجايح ُ :ين إٛت غبب ٱطاي ١ايعُط ٕا ٜسٍ عً ٘ٝبايس٫ي ١اٱيتعاَ١ٝ
َٔ ضدا ٤يكا ٤اهلل ٚايعٝـ ايطغٝس  ,ؾٝتؿهٌ اهلل غبشاْ٘ باؾعا ٤ايعادٌ
بعٜاز ٠أٜاّ ايعُط.
ٚ٭ٕ اٯَ ٗ ١ٜكاّ اٱستذاز  ,ؾكس دا ٤اـرب غكٛم ايٛد٘ ايجاْٞ
أع.ٙ٬
ٚدا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبكٝػ ١ايٛعٝسٚ ,ؾٗٝا بعح يًػهْ ٗ ١ٓٝؿٛؽ
إػًٌُٚ ,زع ٠ٛهلِ يًكربٚ ,إؾاض ٠إٍ تًك ٞا٭شٚ ٣اؿٝڀ َٔ ١ايصٜٔ
ٜسٸع ٕٛإختكاقِٗ باؾٓٚ ,١عسّ زخ ٍٛغريِٖ َعِٗ ؾٗٝاٖ ٗٚ ,صا
اٱزعاٚ ٤د:ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚصا ايتُين  ٫أقٌ ي٘.
ايجاْٖ ٗ :ٞصا ايك ٍٛؼطٜـ يًهتاب َٔ ٖٛٚ ,ايعًِ.
ايجايح :إْ٘ ظًِ يًُػًٌُٚ ,غؼ ؿكِٗٚ ,قاٚي ١يكسِٖ عٔ غبٌٝ
اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :ؾْٛ ٘ٝع قس يًصٜ ٜٔطٜس ٕٚزخ ٍٛاٱغ.ّ٬
( )1غٛض ٠ايبكط. 83٠
()2غٛض ٠ايٓشٌ .61
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اـاَؼ :ؾ ٘ٝبطظر ٚسادب ٕٓع ض ١ٜ٩اٯٜات اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايتسبط ٗ َهاَٗٓٝا ايكسغٚ ,١ٝأغطاضٖا ٚإػاٌ٥
إػتٓبڀَٗٓ ١ا.
ٚوتٌُ أٚإ ٚظَإ ٖصا اٱزعاٚ ٤دٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚإمكاض ٙبػاعٖ ١صا ايكٚ ٍٛاٱزعا.٤
ايجاْ :ٞأثط ٙخام باؿٝا ٠ايسْٝا.
ايجايح :إعٓ ٢ا٭عِٚ ,إٔ آثاض إزعا ٤إختكاقِٗ باؾٓ ١تػتُط إٍ
ايساض اٯخط.٠
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭خري ,ؾإٕ إزعا ٤إختكاقِٗ باؾٓ ١ظًِ يًٓؿؼ ٚ ,دا٤
ايكطإٓ بڀطٜل ايتٛبٚ ١اٱْاب.١

ٚؼتٌُ ايكً ١بٌ إزعا ِٗ٥اٱختكام باؾٓٚ ,١قٛهلِطَُْٖ رََٔغَّنَب اُنَّبسُ

ئِالَّ أََّّبًٓب َٓؼْذًُدَحًص (ٚ ,)1دٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚعسّ ايتعاضض بُٗٓٝاٚ ,إطاز أِْٗ ٜسخً ٕٛايٓاض أٜاَاڄ ثِ
ىطد َٔ ٕٛبٌ ايٓاؽ ,يٝسخًٛا اؾٓ.١
ايجاْ :ٞتعسز ايكٚ ٍٛاٱزعا ,َِٗٓ ٤ؾُطٜ ٠كٛي ٕٛأِْٗ ئ ٜبكٛا ٗ ايٓاض
إ ٫أٜاَاڄ قًَٚ ,١ًٝطٜ ٠كٛي ٕٛاؾٓ ١خاق ١بٓا.
ايجايح :دا ٤ايك ٗ َِٗٓ ٕ٫ٛباب اؾساٍ بعس زعٛتِٗ يٲغ ّ٬نُا

ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍطًَئِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ًََٔب آََٖٓ اُنَّبطُ هَبٌُُا أَُٗإُِْٖٓ ًََٔب آََٖٓ
اُغُّلَيَبءُص (.)2

( )1غٛض ٠ايبكط.80٠
( )2غٛض ٠ايبكط.13 ٠
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ايطابع :ايتبا ٜٔإٛنٛع ٞبٌ ايكٛيٌ ,ؾذا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بعس إقاَ١
اؿذ ١عً ,ِٗٝأَا اٯ ١ٜقٌ ايبشح ؾتبٌ قاٚي ١قس ايٓاؽ عٔ زخٍٛ
اٱغٚ ,ّ٬بعح ايؿو ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛد ,ٙٛ٭ٕ ايكطإٓ ٜٛثل ا٭قٛاٍٖٚ ,صا ايتعسز
َٔ َكازٜل ايعًِ ايص ٟشنطت٘ خاُ ١اٯٚ ,١ٜعًِ اهلل عع ٚدٌ ب٘ ,أ ٟأْ٘
غبشاْ٘ ٜهتب َا ٜكٛيَ ٕٛع تعسز إٛنٛع ٚإؼاز ٗ ٙاٱزعا ٤ايصٜ ٟتٓاؾ٢
َع غع ١ضٓ ١اهلل ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚؼتٌُ ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜقٝػتٗا ٚدٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚإْٗا ًْ ١خرب.١ٜ
ايجاْ :ٞإْٗا ًْ ١إْؿاٚ ,١ٝ٥إغتُطاض ٕا دا ٗ ٤اٯ ١ٜايػابك( ١قٌ)
ٚايتشس ٟبأَطِٖ بتُين إٛت إٕ ناْٛا قازقٌ ٗ زع ٠ٛإمكاض زخٍٛ
اؾٓ ١بِٗ.
ايجايح :إعٓ ٢ا٭عِ.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح ؾٗٚ ٞإ نإ ظاٖطٖا اٱخباض ٚإغتُطاض اـڀاب
َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,إبتسأت اٯ ١ٜباـڀاب إ ٫أْٗا

تتهُٔ ا٭َط ٚاٱْؿا٤طًَُزَجِذََّٗيُْْص.

ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ ايٓيب قُساڄ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إَتجٌ يكٛي٘ تعاٍ

ٗ اٯ ١ٜايػابك ١طهَُْ ئِْٕ ًَبَٗذْص بكٝاَ٘ بايتبًٝؼ ٚاٱستذاز اؿػٔ ٚإ
إكسام اـاضد ٞيٰ ١ٜبسأ بعس ْعٚهلاٚ ,أِْٗ مل ٜكٛيٛا ايًِٗ أَتٓا َع إٔ
إكاّ َكاّ ؼس.
ٚؾَ ٘ٝعذع ٠بإبڀاٍ قٜ ٍٛتعًل بعامل اٯخطٜٚ ,٠تعصض عً ٢ايٓاؽ إثبات
نصب٘ ,ؾذا ٤إبڀاٍ ٖصا ايك َٔ ٍٛايػُا ٤بتشس ٚقٚ ٍٛآ ١ٜباق ١ٝإٍ ّٜٛ
ايكٝاَ.١
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 َٔٚاٱعذاظ اؿػٚ ٞايعكً ٞهلص ٙاٯ ١ٜإبڀاٍ ايكسٚز عٔ زخٍٛ
اٱغ , ّ٬بإظٗاض ايعذع عٔ إثبات قٛهلِ غكٛم اٯخطَ ,٠ع إٔ ُين
إٛت ٜ ٫سٍ عً ٢إختكاقِٗ باؾٓٚ ,١يهٓ٘ ٜسٍ عً ٢ضناِٖ بًكا ٤اهلل
ٚسهُ٘.

هي غاٌات اٌَة

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتتهُٔ اٯ ١ٜيػ ١اٱستذاز ,ؾذا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١با٭َط يًٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بتشس ِٜٗبإٔ ٜتُٓٛا إٛت إٕ ناْٛا قازقٌ
ٗ زع ٣ٛإختكاقِٗ باؾٓٚ ,١دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜببٝإ ساٍ ايتدًـ عٔ
َجٌ ٖصا ايتُين.
ايجاْ :١ٝايٓؿ ٞايسا ِ٥يتُٓ ِٗٝإٛتٜ َٔٚ ,طد ٛاٯخطٜ ٠ػع ٢إيٗٝا ٫ٚ
ٜٓؿط ٖا ؾٗٝا.
ايجايج : ١ايتشصٜط َٔ ؼطٜـ َهاٌَ ايهتب ايػُا ١ٜٚإٓعي.١
ايطابع : ١ايسع ٠ٛهلذطإ ايتهصٜب بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإعذعات اييت دا ٤بٗا.
اـاَػ : ١تأنٝس إعذاظ ايكطإٓ بايه ّ٬عٔ ايتأبٝس ٗ اؿاٍ ايٓؿػ,١ٝ
ٚوتٌُ ايتأبٝس ٗ اٯٚ ١ٜدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايكه ١ٝايؿدكٚ ١ٝإٔ ايؿطز ٜ ٫تُٓ ٢إٛت َازاّ ٗ
اؿٝا ٠ايسْٝا.
ايجاْ : ٞإطاز بكا ١ًَ ٤بين إغطا ٌٝ٥إٍ  ّٜٛايكٝاََ ,١ع عسّ ُين إٛت.
ايجايح  :إككٛز إٔ ايؿدل ايٛاسس َِٓٗ ٜ ٫تُٓ ٢إٛت ٗ نٌ
ا٭سٛاٍ ٚأٜا ناْت ا٭غباب.
ايػازغ : ١إهاٌَ ايكسغ ١ٝـاُ ١اٯ ١ٜأعِ َٔ َٛنٛعٗا ٭ْٗا قإْٛ
نًٜ ٞتهُٔ اٱْصاض ٚايٛعٝس يًعإٌ َٔ ايٓاؽ ْٝعاڄٚ ,بعح ايٓؿطَٔ ٠
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ايعًِ ٚايتعسٜ ٫ ٖٛٚ ,ٟتعاضض َع ايسع ٠ٛإٍ ايتٛبٚ ١اٱْاب ,١قاٍ

تعاٍطكََْٖٔ رَبةَ ِْٖٓ ثَؼْذِ ظُِِْٔوِ ًَأَطَِْخَ كَإَِّ اَُِّوَ َّزٌُةُ ػََِْْوِص(.)1

قىلَ تعاىل طًَُْٖ َّزَٔنٌَّْهُ أَثَذًاص
ٚد٘ َٔ ٚد ٙٛاٱخباض عٔ ايػٝب بٓؿ ُِٗٝٓ ٞإٛت إڀًل إٓبػط
عً ٢نٌ آْات إػتكبٌ َٔ غري خؿ ١ٝٱستُاٍ سكٛي٘ ٗ َ ّٜٛا ٚإ
نإ ٜٓ ٫ؿعِٗ س٦ٓٝص ٗ اٱستذاز أ ٚايؿعٌٚ ,ايتأبٝس ٗ اٱخباض َؿطزٙ
آَ ١ٜػتكً ١تتشساِٖ ٗ نٌ ظَإ.
ٜ ٌٖٚسٍ ٖصا ايًؿغ عً ٢بكا ٤عكٝستِٗ اٍ  ّٜٛايكٝاَ ١٭ْ٘ قٍُٛ
٫بس إ ٜهَٛ ٕٛنٛع٘ َٛدٛزاڄ.
دا٤ت اٯٖٓ ١ٜا يٓؿ ٞايتُين عً ٢م ٛاٱط٬م غٛا ٤نإ َٛنٛع٘
َتك٬ڄ ا ٚغٝهَ ٕٛعسَٚاڄ ٗ بعض ا٭سٝإ ٜٚهؿ ٞؼكل ا٫عذاظ
بٛدٛز قطف ايڀبٝع ,١با ٫ناؾ ١اٍ ز٫ي ١اتكاٍ ٚاغتُطاض َؿَٗٗٛا

ايصٜ ٟتُجٌ باعتباض ٚإتعاظ إػًٌُ ,قاٍ تعاٍطكَبػْزَجِشًُا َّبأًُُِِ

األَثْظَبسِص(.)2
ٚبعس غ٪اهلِ بتُين إٛت تأتٖ ٞص ٙاٯ ١ٜيتٓؿ ٞازعا ِٗ٥باظٗاض
سبِٗ يًسْٝا.
ٚايتُين ٖصا وتٌُ ٚدٌٗ:
ا٭ : ٍٚإعٓ ٢ايكا ٗ ِ٥ايٓؿؼ.
ٚايجاْ :ٞظٗٛض ٙبايًؿغ َٚڀًل إربظ اـاضد.ٞ
()1غٛض ٠إا٥س.39 ٠
()2غٛض ٠اؿؿط .2
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ٚإككٛز باٯ ١ٜايهطّ ١إعٓٝإ َعاڄ  ٖٛٚأبًؼ ٗ ايتشسٚ ٟنؿـ
اؿكا٥ل ٚابڀاٍ ايسع.٣ٛ
ٚاٯ َٔ ١ٜعًِ ايػٝب إتذسز نٌ  ٗٚ , ّٜٛقكٜٛ ١غـ ٚضز قٛي٘

تعاٍطرَُِيَ ِْٖٓ أْٗجَبءِ اُْـَْْتِ ٌُٗدِْوِ ئَُِْْيَص( ,)1غكٛم قك ١أسس ا٭ْبٝا٤
ايػابكٌٚ ,دا٤ت آ ١ٜايبشح بعً ّٛغٝب ١ٝتتعًل بكازّ ا٭ٜاّ ٚعً ٢مٛ
َػتُط َٚتذسز  ٖٛٚظاٖط ٚقػٛؽ يًٓاؽ َا ٜ ٫ه ٕٛؾ ٘ٝإْاٍ
ٚتطزٜس ٚدٗاي ,١يٝه َٔ ٕٛإعذاظ ايكطإٓ إتكاؾ٘ بايتشس ٗ ٟنٌ
ظَإٜٚ ,ه ٕٛإخباض ٙعٔ أسٛاٍ ايٓاؽ ؾاٖسا عً ٢قسم ْعٚي٘ َٔ
عٓس اهلل غبشاْ٘.
باٱناؾ ١إٍ اٱط٬م ايعَاْ ٗ ٞإعذاظٚ ٙتػؿ ٘ٝ٭ؾطاز ايعَإ

ايڀٛي ١ٝإانٚ ٞاؿانط ٚإػتكبٌ ,قاٍ تعاٍطاَُِّوُ َٗضٍََّ أَدْغََٖ
اُْذَذِّشِص(.)2

قىلَ تعاىل طثَِٔب هَذََّٓذْ أَّْذِّيِْْص
شّ ٚؼس ب صنط غبب عسّ ُٓ ِٗٝإٛت  ٖٛٚغ ٤ٛا٭ؾعاٍ ٚايصْٛب
اييت ػعًِٗ ىاؾ ٕٛيكا ٤اٯخطَٓٚ ٠اظٍ اؿػاب ؾٗٝا ,ؾاٯ ١ٜايهطّ١
تؿهشِٗ ٗ اٱعتكاز ٚايؿعٌٚ ,ايصٜ ٟعًِ إ قبٝض ؾعً٘ ٜعطن٘
يًعكاب ا٭خط ٟٚته ٕٛاؿذ ١قس قاَت عً ٘ٝبعسّ ا٭ًٖ ١ٝيٲْؿطاز
بايجٛاب ٱزضان٘ بإ ايصٜٓ ٟتعط ٙخ٬ؾ٘ بٌ ْكٝه٘.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢اقطاض ِٖ باٯخطَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ اؿػاب ٖٛٚ ,ظاٖط
قٛهلِ ٚازعا ِٗ٥اْٗا خايك ١هلِ.
َٚؿٗ ّٛاٯ ١ٜايهطّ ١إ ايصٜ ٟطد ٛيكا ٤اهلل ٜ ٫ك ِٝعً ٢إعاقٞ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .43
()2غٛض ٠ايعَط .22
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 ٫ٚىؿ ٢إٛتّٚ ,تًو ا٫ضاز ٠عً ُ٘ٝٓ ٢٭ْ٘ ضدٛع ٚعٛز ٠اٍ
إعؿٛم.
ٚشنط إْ٘ َهتٛب ٗ ايتٛضا ٠إ اٚيٝا ٤اهلل ٜتُٓ ٕٛإٛت ٫ٚ
ٜطٖب.ْ٘ٛ
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبًؿغ ا٭ٜسٚ , ٟوتٌُ ٚدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠اجملاظ ٚايهٓ ا ١ٜعٔ ا٭ؾعاٍ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ

َٓادا ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِطكَوَذٌُِّٓا ثََْْٖ َّذَُْ َٗجٌَْاًُْْ
طَذَهَخًص(.)1

ايجاْ : ٞإضاز ٠شات اٱْػإ بصنط أبٌ ٚأظٗط أعها ٗ ٘٥شات
َٛنٛع إعك ,١ٝنُا تصنط ايطقب ٗ ١ايعتل ٚإطاز اٱْػإ ٚخ٬ق٘

َٔ ايعتل ,قاٍ تعاٍطكَزَذْشِّشُ سَهَجَخٍ ُٓإِْٓنَخٍص(.)2

ايجايح  :إككٛز اٱغتعُاٍ اؿكٝك ٞيًؿغ ا٭ٜس ٟبًشاظ إٔ أغًب
إعاق ٞت٪ت ٢بايٝس ,أ ٚته ٕٛايٝس ٚاغڀ ١ؾٗٝا ٫ٚ ,تعاضض بٌ ٖصٙ
ايٛدٚ ,ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطّٚ ١ز ٌ٥٫اٱعذاظ ؾٗٝا.
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ َٛنٛع ١ٝايٝس ٗ َاٖ ١ٝا٭ؾعاٍ.
ايجاْ : ١ٝتػدري ايؿعٌ يًتشهِ بؿعٌ ايٝس َٚا ؾ ٘ٝايرتٜح ٚايتسبط ٗ
ايعٛاقب.
ايجايج : ١إغتشهاض عامل اؾعا ٤عٓس إقساّ ايٝس عً ٢ؾعٌ ٚ ,أقٌ
ٖصا اٱغتشهاض أَط ؾڀطَٛٚ ٟدٛز ٗ شات اٱْػإ.

()1غٛض ٠اجملازي.12 ١
()2غٛض ٠ايٓػا.92 ٤
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َٔ َك٫ٛت ايهٝـ اييت ٜبشجٗا ايؿ٬غؿ ١ايهٝؿ ١ٝاٱغتعساز ١ٜاييت
ته ٕٛعًٚٚ ١اغڀ ١يرتدٝض ظاٖطٚ ٠قَُ ٍٛعٌ ٗ َٛنٛعٗا. ,
ٚقس ٜڀًك ٕٛعًٗٝا اٱَهإ اٱغتعساز ٟيتتُٝع عٔ اٱَهإ ايصاتٞ
ؾع٬ڄ ٚ ٖٛٚقـ عكً  ٞيًُاٖ ١ٝنصات َععٍ عٔ َٛنٛع ايٛدٛز
ٚايعسّ ٭ُْٗا يٝػا نطٚض ٌٜهلا  َٔ ٖٛٚإعك٫ٛت ايجاْ ١ٝايؿًػؿ,١ٝ
ٚيٝؼ َٔ قب ٌٝإعك٫ٛت ا٭ٚ ٍٚإؿاٖ ِٝإاٖ ١ٜٛنا٭دٓاؽ
ٚايصاتٝاتٚ ,قس ىٛض اٱْػإ ٗ إعك٫ٛت ٜ ٫ ٖٛٚػتڀٝع اٱيتؿات
اٍ اؿػٝات ٚؾٗٝا باب يًُعطؾٚ ١ا٫عتباض.
يًٝكٌ َعٓٝإ َعٓ ٢عاّ  ٖٛٚاٱعتكاز اؾاظّ ٚ ,خام ٖٛٚ
اٱعتكاز إڀابل يًٛاقع ايص ٫ ٟوتٌُ اـ٬ف ؾٝدطز ب٘ ايعٔ ايص٫ ٟ
ٜؿٝس ايكڀع.
ٚتٓكػِ ايكه ١ٝايٝك ١ٝٓٝاٍ بسْٚ ١ٜٝٗعط ١ٜنػب ١ٝوتاز اغتشهاضٖا
ٗ ايصٖٔ اٍ ايهػب يتٓتٗ ٞاٜهاڄ اٍ ايبسٜٝٗات يته َٔ ٕٛأقٍٛ
ايٝكٝٓٝاتَٗٓٚ ,ا احملػٛغات ٚتػُ ٢اٜهاڄ إؿاٖسات  ٖٞٚاييت ٜتدص
ايعكٌ اؿؼ آي ١يًشهِ ؾٗٝا.
يصا قاٍ ايؿ٬غؿ َٔ ١ؾكس سػاڄ ؾكس ؾځكځسٳ عًُاڄّٚ ,هٔ ًٓ٘ عً٢
ايػايب ١اؾع ١ٝ٥ز ٕٚايػايب ١ايهً ١ٝيػع ١ؾهٌ اهلل تعاٍ ٗ ايتدؿٝـ

ٚايعٛض ٚاـًـ ,قاٍ تعاٍ ٗ ايبسٍ ٚايعٛض يٲْؿام ٗ غبً٘ٝطًََٓب
أَٗلَوْزُْْ ِْٖٓ شَِْءٍ كَيٌَُ ُّخِِْلُوُص(.)1

ٚاؿؼ ْٛعإ ,ظاٖط ٚباطٔ ٜٚتعًل ا٭ ٍٚباؿٛاؽ اـُػ١
()1غٛض ٠غبأ .39
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ايعاٖط ١ٜيصا قڂػِ ا يهٝـ احملػٛؽ اٍ ٔؼ ؾ٦ات ,ؾايٓعط اٍ ٚد٘
ايعٳايٹِ َٔ ايهٝؿ ١ٝإبكطٚ ,٠اٱغتُاع اٍ ايكطإٓ َٔ ايهٝؿ ١ٝإػُٛع,١
َٚصام طعاّ اٱؾڀاض َٔ ايهٝؿٝات إصٚقٚ ,١ايڀٝب َٔ ايهٝؿٝات
إؿُْٚ ,١َٛع ِٝاؾٓٚ ١أمل ٚسطاض ٠ايٓاض َٔ ايهٝؿٝات إًُٛغٚ ,١قس
تكسّ عًُا ٤ايٓؿؼ اؿسٜح خڀٛات ٗ عٛثِٗ باستُاٍ ٚدٛز سٛاؽ
اخط ٣غري اؿٛاؽ اـُؼ.
ٚإعطٚف إ إعذعات اييت دا ٤بٗا ا٭ْبٝا ٤يبين اغطا ٌٝ٥سػٗ ١ٝ
اؾًَُٚ ,١عذعات ٖص ٙا٭َ ١عكًٕ ١ٝا ٜتكـ ب٘ إػًُ َٔ ٕٛايهُاٍ
ايعكًٚ ٞايصناٚ ٤سػٔ ايؿِٗ ٚ٭ٕ ايكطإٓ َعذع ٠زاٚ ١ُ٥باق ١ٝإٍ ّٜٛ
ايكٝاَ.١
ؾُاشا نإ ْٛع ايتشسَٛ ٗ ٟنٛع ُين إٛت؟ اْ٘ سػ ٞعكًٞ
َعاڄ ,سػ ٞعكً ٗ ٞداْب بين اغ طا ٌٝ٥٭ْ٘ بػٝط ٜ ٫كبٌ ايتذع,١٥
ٚنصا بايٓػب ١يًُػًٌُ ؾاْ٘ سػ ٞعكً ٞيتٓتعع َٓ٘ اَٛض اعتباض١ٜ
ٚتػتٓبط َؿاَٖ ِٝؿرتن َٔ ١إازٜات ٚاجملطزات.
َا زاَت اٯخط ٠يٝػت خايك ١هلِ غٛاُٛٓ ٤ا إٛت ا ٚمل ٜتُٓٙٛ
اشٕ ٕاشا ٖصا اٱستذاز.
ٚبايكٝاؽ اٱغتجٓا : ٞ٥ي ٛناْت ايساض اٯخط ٠خايك ١يؿطٜل
ككٛم َٔ إٛسس ٜٔيتُٓٛا إٛتٚ ,يهِٓٗ مل ٜتُٓٛا إٛت ٭ٕ
ايساض اٯخط ٠يٝػت خايك ١هلِ .
اٯ ١ٜإ خباض بكٝػ ١اؾعّ ٚايكڀع عٔ ؽًـ قػٛؽ ٚظاٖط ٗ باب
ايعكٝس ٠وٌُ طابع ايتٓاقض يًتساخٌ بٌ إكسَٚ ١بٌ شٜٗا ,ؾُُا ٖٛ
َتػامل بٌ ايعك ٤٬إ ايؿدل إشا أ زضى ٚدٛب ؾ ٤ٞعً ٘ٝأ ٚأضاز
ؼكٝل غا ١ٜؾ٬بس ي٘ َٔ ؼكَ ٌٝكسَاتٗا اييت ُهٓ٘ َٔ إسطاظ ايٛقٍٛ
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إيٗٝا.
ٚقس ثبت ٗ عًِ ا٭ق ٍٛإ ايعكٌ ٜسضى يعَ ّٚكسَ ١ايٛادب ٚإ
اختًـ ٗ قػِ تًو إ٬ظَ ,١ؾاؿر َج٬ڄ وتاز اٍ َكسَ ١عكًَٗٓٚ ١ٝا
إؿٚ ٞايػع ٞيًٛق ٍٛ٭زآَ ٤اغو اؿر ٚ ,إ نإ ٗ ايكٝاؽ ؾاضم
يعسّ تعًل ا٭َط بإكسَ ,١ؾكشٝض إ ايعكٌ ٜطؾس اٍ اٱتٝإ بهٌ َا
ٜتٛقـ عً ٘ٝإأَٛض ب٘ ٚؼك ٌٝاغباب٘ يًُ٬ظَ ١ايؿعً ١ٝبٌ إكسَ١
ٚشٜٗاٚ ,يهٔ ايساض اٯخط ٠مل تهٔ خايك ١٭ٌٖ ًَ َٔ ١إًٌ ايػابك١
ٚإ ٕ ُٓٛا إٛت.
ٚايتُين يٝؼ ؾع٬ڄ خاضدٝاڄ ٚيهٓ٘ َٔ اعُاٍ ايكًٛب ٚؾطز َٔ اؾطاز
ايؿٛم ٜٓؿعٌ ستٜ ٢ػتش ٌٝاٍ قكس ٚاضاز ٠نُا ٗ ا٭ؾعاٍ ايتسضه١ٝ

ٚايتٛيٝس , ١ٜقاٍ تعاٍطًَعَبسِػٌُا ئََُِ َٓـْلِشَحٍ ِْٖٓ سَثٌُِّْْ ًَجَنَّخٍ ػَشْػُيَب اُغٌَََّٔادُ
ًَاألَسْعُ أُػِذَّدْ ُُِِْٔزَّوِنيَص(.)1

قىلَ تعاىل طًَاَُِّوُ ػٌَِِْْ ثِبُظَّبُِِٔنيَص
إ خباض عٔ عع ِٝقسض ٠اهلل تعاٍ ٚاساطت٘ عًُاڄ َا ٜؿعٌ ايٓاؽٗٚ ,
اٯ ١ٜتٓؿٝط يٓؿٛغِٗ ٚٚنع ٱ ْؿػاهلِ بايسْٝا ٚاقطاضِٖ عً ٢اْ٫هاض
ٚتُٓ ١ٝيتٛد٘ ايٓؿٛؽ َڀًكاڄ اي ٘ٝتعاٍٚ ,تهاٌَ عًَٗٛا باـٛف
ٚاـؿ َ٘ٓ ١ٝتعاٍٚ ,يٝه ٕٛسب٘ تعاٍ ٚانشاڄ ٗ ايٛعٚ ٞايعٌُ.
 ٗٚاٯ ١ٜشّ ٚؽٜٛـ ٚتأزٜب ٚٚعٝسٚ ,تسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً٢
اـٝب ١٭ٌٖ ايعًِ.
ْ ٖٞٚؿ ٞٱزعا ٤اٱ ْؿطاز باؾٓ ّٜٛ ١ايكٝاَ.١
ٚايعًِ ٗ ٖص ٙايسع ٣ٛعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚظًُٗ ِ ٭ْؿػِٗ بازعاَ ٤ا يٝؼ هلِ َٚا هلصا اٱزعأَ ٤
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .133
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ا٭نطاض عً ٢ايٓؿؼ ٚا٭ؾعاٍ بايتُاز ٗ ٟايػٚ ٞايػطٚض.
ايجاْ : ٞإٜصا ٤إػًٌُ َا ٗ ٖص ٙايسع َٔ ٣ٛقكس ْؿ ٞزخٍٛ
غريِٖ اٍ اؾٓٚ ١سكطٖا بِٗ.
ايجايح  :ايعًِ ايعكا٥س ٟبصنط َبسأ  ٫أقٌ ي٘.
ٚوتٌُ ايعًِ ٗ َٛنٛع٘ ٗ إكاّ ٚدٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚايعًِ يعسّ ُين إٛت.
ايجاْ :ٞسب ايسْٝاٚ ,عسّ ايطغبَ ٗ ١ػازضتٗا.
ايجايح :ايك ٍٛعً ٢اهلل بػري عًِ.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايحٜ َ٘ٓٚ ,تبٌ ايتعسٚ ٟايعًِ ٚايهطض ايصٟ
ٜرتؾض َٔ إزعا ِٗ٥اٱ ختكام باؾٓٚ ,١ساد ١إػًٌُ ٚايٓاؽ
يٲعطاض عٔ ٖصا ايكٚ ,ٍٛقس ًٜ ٫تؿت إٍ أنطاض ٙايؿازس ٗ ١بح
ايؿو ٚايطٜب ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خكٛقاڄ ٚأْ٘
ٜتعًل بعامل غري ايسْٝا َٛٚنٛع ايٓبَٚ ٠ٛعذعاتٗاٚ ,نأِْٗ ٜتشسث ٕٛعٔ
أَط َه ٢إبطاَ٘ٚ ,أقبض َٔ إػًُات.
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜنٝا ٤مساٜٚاڄ َباضناڄٜ ٫ٚ ,كـ عٓس ايتشس ,ٟبٌ
دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبٓعتِٗ بايع ًِٚ ,ايٛعٝس هلِ بايعصابٜٚ ,ػتكطأ ٖصا

ايٛعٝس َٔ ٖص ٙاٯ َٔٚ ,١ٜآٜات عسٜس ٠تٓل عً , ٘ٝقاٍ تعاٍ طأَالَ

ئَِّٕ اُظَّبُِِٔنيَ كِِ ػَزَاةٍ ُٓوٍِْْص(.)1
 ٗٚاؾُع بٌ اٯٜتٌ زع ٠ٛيبين إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ٱدتٓاب ايعًِ َٚا
ٜرتتب عً َٔ ٘ٝآثاض ٗ ايسْٝاٚ ,اٯخطٖٚ ,٠ص ٙايسع َٔ ٠ٛؾهٌ اهلل عع
ٚدٌ عًٚ ,ِٗٝايتدؿٝـ ٚايًڀـ بايٓاؽ ْٝعاڄ ٖٚ ,صا ايًڀـ ٚعَُ٘ٛ
َٔ خكا٥ل ايكطإٓ.
دا٤ت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜأٚهلا ٚٚغڀٗا ٚخاُتٗا بكٝػ ١اؾًُ ١اـربٚ ,١ٜاهلل
( )1غٛض ٠ايؿٛض. 45٣
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عع ٚدٌ عامل بهٌ ؾ ٤ٞإٛدٛز ٚإعس ,ّٚتؿهٌ بآ ١ٜايبشح ٱق٬ح
أسٛاٍ ايٓاؽٚ ,ايٓسب إٍ ايتٛب ٖٛٚ , ١غبشاْ٘ ٜعًِ َا ٜؿعً٘ ايٓاؽ ,
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜ٭َٛض:
ا٭ : ٍٚايتٓع ٙعٔ ايعًِ.
ايجاْ : ٞؾهض ايعإٌ.
ايجايح  :ايسع ٠ٛإٍ عسّ إتباع ايعإٌ.
ايطابع ٖ :سا ١ٜايٓاؽ يٲغ.ّ٬
اـاَؼ  :يع ّٚإدتٓاب ظًِ ايٓؿؼ ٚايػريٚ ,عٔ أب ٞشض عٔ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ" :إٕ اهلل تعاٍ ٜكٜ :ٍٛا عباز ٟإْٞ
سطَت ايعًِ عًْ ٢ؿػٚ ,ٞدعًت٘ بٓٝهِ قطَٶا ؾ ٬تعإٛاٜ .ا عباز,ٟ
إِا ٖ ٞأعُايهِ أسكٗٝا يهِ ,ؾُٔ ٚدس خريٶا ؾًٝشُس اهللٚ َٔٚ ,دس
غري شيو ؾ ًَٜٔٛ ٬إْ ٫ؿػ٘")(.)1
ٚوتٌُ َتعًل َٛنٛع اٯٚ ١ٜدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠عًِ اهلل بايعإٌ قبٌ إٔ ٜتًبػٛا بايعًِ.
ايجاْ : ٞإطاز عًُ٘ تعاٍ بِٗ أثٓا ٤تًبػِٗ بايعًِ.
ايجايح  :بعس إْكڀاع ظًُِٗ ٚتٛبتِٗ.
ٚقشٝض إٔ اهلل عع ٚدٌ عامل بهٌ ٖص ٙايٛدٚ ٙٛا٭سٛاٍ قبٌ إٔ
ىًل آزّ إ ٫إٔ إطاز ٖ ٛأثٓا ٤تًبػِٗ بايعًِ ,أَا بعس ايتٛب ١ؾاٯ ١ٜغري
ؾاًَ ١ي٘ يتػري إٛنٛع ٚتبسٍ اؿهِ تبعاڄ يًُٛنٛع.
***********

()1تؿػري ابٔ نجري .77/4
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ط ًَُزَجِذََّٗيُْْ أَدْشَصَ اُنَّبطِ ػَََِ دََْبحٍ ًَِْٖٓ
اَُّزَِّٖ أَشْشًٌَُا ٌََّدُّ أَدَذُىُْْ ٌَُْ ُّؼََّٔشُ أَُْقَ عَنَخٍ ًََٓب ىٌَُ ثُِٔضَدْضِدِوِ ِْٖٓ
اُْؼَزَاةِ أَ ْٕ ُّؼََّٔشَ ًَاَُِّوُ ثَظِريٌ ثَِٔب َّؼٌََُِْٕٔ ص اٯ.96 ١ٜ
ٚيتذسِْٗ :ايٛا ٚعاطؿٚ ,١ق ٌٝإ اي ّ٬دٛاب يكػِ قصٚف,
ػسِْٗ :ؾعٌ َهاضع َبين عً ٢ايؿتضٚ ,ؾاعً٘ نُري َػترت ؾٚ ٘ٝدٛباڄ
تكسٜط ٙأْتٚ ,اهلاَ ,٤ؿعٛي٘ ا٭ ,ٍٚاسطمَ :ؿعٛي٘ ايجاْ.ٞ
ايٓاؽَ :هاف اي ٘ٝفطٚض بايهػط.٠
عً ٢سٝا :٠داض ٚفطٚض.
( :)َٔٚايٛا :ٚسطف عڀـ عً ٢إعٓٚ , ٢هٛظ إٔ ته ٕٛإغتٓ٦اؾ.١ٝ
ايص :ٜٔاغِ فطٚض.
ٜٛز أسسِٖ ٜٛ :ز  :ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايهُ.١
أسسِٖ  :أسس :ؾاعٌ َطؾٛع بايهَُ ٖٛٚ ,١هافٚ ,ايهُري ِٖ
َهاف اي.٘ٝ
يٜ ٛعُط :يَ :ٛكسض ١ٜغري ناًَ ,١أٜٛ ٟز ايتعُري ٚ ٖٞٚايؿعٌ
بعسٖا ٗ تأَ ٌٜٚكسض َؿعٜٛ ٍٛز.
ٜعُط :ؾعٌ َهاضع َبين يًُذْٗٚ ,ٍٛا٥ب ايؿاعٌ نُري َػترت ؾ٘ٝ
دٛاظاڄ تكسٜط.ٖٛ ٙ
أيـ :ظطف ظَإ َتعًل بٝعُطَ ٖٛٚ ,هاف.
غَٓ :١هاف اي ٘ٝفطٚض بايهػط.٠
َٚا ٖ :ٛايٛا :ٚسايَ ,١ٝاْ :اؾَ ١ٝكسض :ٖٛ ,١ٜامسٗا.
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َعسعس٘ :ايبا :٤سطف دط َ ,عسعس٘ :فطٚض يؿعاڄ َٓكٛب ق٬ڂ
عً ٢اْ٘ خرب َا ٚ ,ايهُري َهاف إي.٘ٝ
َٔ ايعصاب :داض ٚفطٚض َتعًكإ َعسعس٘.
إٔ ٜعُط :إ َٚا ٗ سٝعٖا ٗ تأَ ٌٜٚكسض ٗ قٌ ضؾع ؾاعٌ
ٕعسعس٘ ٭ْ٘ اغِ ؾاعٌ.
ٚاهلل بكري َا ٜعًُ :ٕٛايٛا :ٚإغتٓ٦اؾ ,١ٝاهلل بكري َ :بتسأ ٚخربَ ,ا:
داض ٚفطٚض.
ٜعًُ  :ٕٛؾعٌ َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٓ.ٕٛ
ٚايٛا :ٚؾاعٌ.
 ٗٚتٓهري (سٝاْ )٠هت ١ب٬غ ٖٞٚ ١ٝإ اؿطٜل ٫بس إ ٜه ٕٛسٝاڄ,
ٚسطق٘ عً ٢اؿٝا ٠ؿانطَٚ ٙػتكبً٘.
ٚقس ٜ ٫تعاضض اؿطم َع اٱّإ بإعازٚ ,يهٔ ايصَٔ٪ٜ ٟ
بإعاز ٚوػب ْؿػ٘ َٔ أٌٖ اؾٓ ١أ ٍٚبايً َٔ ّٛغري ٙخكٛقاڄ ٚإ
اؿٝاَ ٠عضع ١اٯخط.٠

قايٛا إ اي ٗ ّ٬ط

ًَُزَجِذََّٗيُْْص  ّ٫ايكػِ ٚ ,تكسٜطٖاٚ :اهلل

يتذسِْٗٚ ,ايعاٖط إ ايكػِ ٗ إكاّ مل ٜجبت يػ ٫ٚ ١ؾطعاڄ,
ٚايكٓاع ١ايٓش ١ٜٛهب إ ترتؾض عٔ ايًػَٚ ١عاْ ٞا٭يؿاظ.
 َٔٚؾطا٥ط ايكػِ عسّ ُاّ َعٓا ٙا ٫ظًُتٌ ,تػُ ٢ا٭١ًْ ٍٚ
ايكػِٚ ,ايجاْ ١ٝدٛاب ايكػِٚ ,نُا ْؿهٌ َٔ دٗ ١ايؿطع ٚايعكٌ
ٚايعطف ٚايٓش ٗ ٛدعٌ ًْ ١ؾٗٝا اي ّ٬إ٪نس بايَٓ ٕٛجٌ (٭ق)َٔٛ
باْٗا دٛاب يًكػِ ٜسٍ عً ٢سصف ًْ ١ايكػَِٚ ,ا شٖبٛا ائَ ٘ٝ
ايتكسٜط :أقػِ باهلل ٭ق ٔ َٛوتاز اٍ َ ١ْٚ٪ظا٥سٚ ٠اٍ زيٚ ٌٝبككس
ٚععّ عً ٢ايكػِ أَ ٚا ٜتهُٔ َعٓاٚ ,ٙا٭قٌ ايربا.٠٤
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ٚاؿطم :ا٫دتٗاز ٚؾس ٠ايڀًبٚ ,ايتعُري :ط ٍٛايعُط,
ٚظسعس٘ :أ ٟزؾع٘ ٚماٚ ,ٙظسعست٘ :باعست٘  ٗٚ ,اؿسٜح عٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ َٔ " :قاّ َٜٛا ٗ غب ٌٝا هلل باعس اهلل
ٚدٗ٘ عٔ ايٓاض غبعٌ خطٜؿا"( َ٘ٓٚ .)1زعا ٤اٱَاّ عً" ٞأعٛش بو َٔ
نٌ ؾ ٧ظسعح بٝين ٚبٓٝو"(.)2
ٚتٓعت بعض اؿطٚف ا ٚا٭ؾعاٍ ٗ ايكٓاع ١ايٓش ١ٜٛبأْٗا ظا٥س٠
 ٖٞٚيػَ ١سضغ ١ايبكطٚ ,٠إطاز َٔ ايعٜاز ٖٞ ٠ايعٜاز ٗ ٠اٱعطاب
ٚيٝؼ ٗ إعٓ ٢ؾٛاظ تعس ٟاي عاٌَ ايص ٟغبكٗا اٍ غريٖا ,ؾػٝبٜ٘ٛ

ٜك ٗ ٍٛقٛي٘ تعاٍ ط كَجَِٔب َٗوْؼِيِْْ ص

() 3

إ (َا) يػ ٛ٭ْٗا مل ؼسخ ؾ٦ٝاڄ,

ّٚهٔ إ ته ٕٛاغتؿٗاَ ١ٝا ٚيًتعذب َٔ إداطبٌ ا ٚيًتٛنٝس.
ٚأ َا َسضغ ١ايهٛؾ ١ؾاِْٗ اختاضٚا اقڀ٬ح ايكًٚ ١اؿؿٚ ٛاؿطٚف
اييت ّهٔ إ تأت ٞظا٥س ٗ ٠بعض ا٭سٝإ ٖ :ٞإٔ ,إَٕ ,٫ ,ا,َٔ ,
ايبا ,٤اي.ّ٬
ٚا٭ ٍٚادتٓاب َجٌ ٖص ٙاٱقڀ٬سات نايًػٚ ٛاؿؿ ٗ ٛعًّٛ
ايكطإٓ ٚإ ناْت خاق ١بايكٓاع ١ايٓش ١ٜٛيعَُٛات تٓع ٜ٘ايكطإٓ ٗٚ
ايًػ ١غعْ ,١عِ  ٫بأؽ بايكً ١نٓعت ٚٚقـ ٚإٕ أْهط إربز ٚثعًب
ايكً ٗ ١ايكطإٓ.
إٕ اي سع ٠ٛٱدتٓاب اعطاب اؿطف ٗ ايكطإٓ باْ٘ ظا٥س تٓڀًل َٔ عًِ
ايٓشْ ٛؿػ٘ قبٌ إ تكٌ ايٓٛب ١اٍ قٛاعس عًِ ايه ,ّ٬٭ٕ ٖصا اؿطف
غايباڄ َا ٜأت ٞيًتٛنٝس ,أ ٟإ َعٓ ٢ايه ّ٬وكٌ بس ,ْ٘ٚاَا َع اضاز٠
ايتٛنٝس ؾ٬بس َٔ اٱتٝإ بٗصا اؿطفٚ ,اهلل غبشاْ٘ سه ِٝاتكٔ نٌ
()1تؿػري ايكططيب .199/8
()2ايبشاض .128/95
( )3غٛض ٠ايٓػا.155 ٤
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ؾ ٤ٞقٓعاڄ.
ؾُٝهٔ إ ٜكاٍ ٗ إ عطاب اؿطف ايعا٥س اْ٘ سطف تٛنٝس اَ ٚا ٜٓاغب
َٛنع٘ َٔ اؾًُٚ ,١قس ٜطز عٓٛإ ايعٜاز ٗ ٠اٱعطاب ٚيهٓٗا َكٝسَ ٠ا
ٜسٍ عً ٢امكاض ايعٜاز ٗ ٠ا٫عطاب  ,نُا ٜكاٍ (ٚاؾًُ ١ايؿعً٫ ١ٝ
قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا دٛاب نصا ا ٚقً ١إٛقٚ ,ٍٛم.)ٙٛ
أ َا قٛهلِ سطف ظا٥س ؾريز عً ٢م ٛاٱط٬م ٖ ٖٛٚا تأبا ٙايٓؿؼ
إ ١َٓ٪اٜ ٚكع ؾ ٘ٝاٱغطا ٤يػري ايعاضف بكٓاعٚ ١قٛاعس ايٓشٚ ٛعًَ٘ٛ
خكٛقاڄ ٚإٔ أٌٖ اٱختكام بٗا ٗ تٓاقل إ ٫إٔ ٜؿا ٤اهلل.
شنطت اٯَ ١ٜكازٜل قطٜبٚ ١سانط ٠ٱبڀاٍ زع ٣ٛإٔ ايساض اٯخط٠
هلِ ٜٓؿطز ٕٚبٓعُٗٝاٚ ,إ ايعاضض عً ٢احملُ ٍٛعاضض عً٢
إٛنٛعٚ ,ؾس ٠سبِٗ يًسْٝا َٔ إؿٗٛضات اؿكٝك ١ٝأ ٟاييت  ٫تعٍٚ
ؾٗطتٗا عٓس ايتشكٝل ٚايتأنس ,ؾٗ ٞيٝػت َٔ إؿٗٛضات ايعاٖط ١ٜاييت
ته ٕٛؾٗطتٗا بس ١ٜٚتع ٍٚبايتشكٝل ٚايتعكب ,ا ٚايؿب ١ٗٝبإؿٗٛضات
 ٗ ٖٞٚا ٱقڀ٬ح إٓڀك ٞاييت تٓاٍ ايؿٗط ٠بعطض غري ٫ظّ ٚتعٍٚ
بعٚاي٘.
 ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜغٝام ايسع ٠ٛ٭ٕ ٜعًٓٛا ُٓ ِٗٝيًُٛت نسيٌٝ
ٚؾاٖس قسم عً ٢إزعا ِٗ٥بأِْٗ أٌٖ اؾٓٚ ,١تهُٓت إبڀاٍ ٖصا
اٱزعا ٤يه ِْٗٛأ نجط ايٓاؽ سطقاڄ عً ٢ايسْٝا ِٖٚ ,وب ٕٛايبكا ٤ؾٗٝا,
ٖا ٜعين أ ٚي ١ٜٛاؿٝا ٗ ٠إختٝاضِٖ ٚأ ؾعاهلِ ٫ َِٗٓ ,وب ٕٛاؾٗاز ٗ
غب ٌٝاهلل ٭ٕ ؾ ٘ٝتعطٜهاڄ يًٓؿٛؽ يًكتٌ ٚاهل٬ىٚ ,ىاؾ َٔ ٕٛاٯخط٠
يػ ٤ٛؾعًِٗ َٔٚ ,إؿطنٌ َٔ و ب إٔ تڀ ٍٛسٝاتٜ٘ٚ ,عُط أيـ غٓ١
ٖٚص ٙا٭ََٓٓ ١ٝاقه ١يتُين إٛت ايص ٟدا٤ت اٯٜتإ ايػابكتإ
بصنط.ٙ
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ٚدا ٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتدرب عٔ غبب َٔ أغباب دشٛزِٖ بٓب٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٛٚإٔ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ٖٛ ّ٬ايصٟ
ٜأت ٘ٝبايٛس َٔ ٞعٓس اهللٜ ٖٛٚ ,أت ٞبا٭َط بايكتاٍ ٚايؿسٚ ٠ايتهايٝـ
ٜ ٫ٚعًُ ٕٛأْ٘ ضغ َٔ ٍٛعٓس اهلل يٝؼ ي٘ ايعٜاز ٠أ ٚايٓككإ َٔ
ايتٓع.ٌٜ
ٗ اٯْٛ ١ٜع ؼس ٚاخباض عٔ عطض َ٬ظّ ٜ ٫ع ٖٛٚ ٍٚتعًل
ايهؿاض بايسْٝا  ُِٗٝٓٚايعُط ايڀ ٌٜٛؾٗٝا ,أ ٟإ ٖص ٙايكؿ ١باق ١ٝؾِٗٝ
ٜ ٫ػتڀٝع ٕٛتػٝريٖا.
ؾــــإ قًــــت :يــــٝؼ َــــٔ إػــــتش ٌٝتػٝريٖــــا ,اؾــــٛابْ :عــــِ ,
ؾ ٗــــ ٛأَــــط ٖهــــٔ ٚغــــٌٗ بــــايطدٛع اٍ ايؿــــطٜعٚ ١ايعكــــٌ ٖٚــــٛ
 ٚادـــــبٚ ,يهـــــٔ َـــــع ايطدـــــٛع ٜـــــتػري إٛنـــــٛع اٜهـــ ـاڄ ٖٚـــــٛ
إڀًـــــٛب ,اش ٜـــــسضنَ ٕٛعـــــ٘ نـــــطٚض ٠ايـــــسخ ٗ ٍٛاٱغـــــّ٬
ٚعٓــــسٖا ٜــــتػري اؿهــــِ ٜ ٫ٚكــــسم عًــــ ِٗٝاْٗــــِ َــــٔ ايــــصٜٔ
تؿــــــًُِٗ اٯٜــــــ ,١ؾبإختٝــــــاضِٖ ا٫غــــــٜ ّ٬كــــــبش ٕٛخــــــاضز
َٛنــــٛع ٖــــص ٙاٯٜــــ ١ؽككــــاڄ  ٫ؽكٝكــــاڄ ؾــــٜ ٬ؿــــًُِٗ َــــا
ؾٗٝا َٔ ايصّ.
ٖصا ٗ إ ٓڀٛم ,اَا َؿٗ ّٛاٯ ١ٜؾٗ ٞتأزٜب يًُػًٌُ ٚزع ٠ٛإهل١ٝ
هلِ يٓعع سب ايسْٝا ٚؾٗٛاتٗا َٔ ْؿٛغِٗ ٚ ,اضؾاز إ ٍ عسّ ايػؿً١
عٔ اؿكٝك ١ايته ٖٞٚ ١ٜٝٓٛإ اٯخط ٖٞ ٠زاض ايكطاض اييت هب إ
تهٖ ٕٛسؾاڄ َٚطازاڄ.

ٚبًشاظ ن( ٕٛايٛاٗ )ٚطًَِْٖٓ اَُّزَِّٖ أَشْشًٌَُاص إغتٓ٦اؾ ١ٝؾإٕ اٯ١ٜ

دا٤ت بايعاّ  ٖٛٚيؿغ ايٓاؽ  ,ثِ ايص ٜٔأؾطنٛا َِٓٗ ,ؾبعس إٔ شنطت
ساٍ ايص ٜٔئ ٜتُٓٛا إٛت بأِْٗ أنجط ايٓاؽ سطقاڄ َع اؿٝا ,٠شنطت
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بعض إؿطنٌ ٖٔ ٜتُٓ ٢إٔ ٜعٝـ ٗ اؿٝا ٠أيـ غٓٚ ,١يهٓ٘ ٜٓ ٫ذ٘ٝ
َٔ ايعصاب ٌٖٚ ,اٯ ١ٜبؿاض ٠عً ٢ايعٜاز ٗ ٠عُط اٱْػإ بايع٬ز
َػتكب ,٬اؾٛاب ْعِ عً ٢ايعاٖط ٚ ,ؾٛاٖس ايٛدسإ ٗ عًٚ ّٛطب
ٖصا ايعَإ .
 َٔ ٖٛٚإعذاظ ايكطإٓ ,٭ٕ ايٛز ٜأت ٞؾُٝا ٜكض ٚوتٌُ ٚقٛع٘ ٚيٛ
عً ٢غب ٌٝايٚ ,ِٖٛيٝؼ ٖ ٛنايتُين ايصٜ ٟتعًل َا ٜكض ٚقٛع٘ َٚا
ٜ ٫كضٚ ,اٱضتكا ٤ايعًُ ٞايػطٜع ٗ ٖصا ايعَإ أَاض  ٠عً ٢إستُاٍ
ظٜازَ ٠عسٍ عُط اٱْػإ يٝه ٕٛبعض ايٓاؽ َٔ إعُطٚ ٜٔقس تكٌ
أعُاض بعهِٗ إٍ َا ١٥غٓ ١أ ٚتعٜس َع بصٍ عًُا ٤ا٭بسإ ايٛغع ٗ
ا٭دٝاٍ اي٬سك.١
ؾذــــا٤ت اٯٜــــ ١يتهــــصٜب بًٛغــــ٘ أيـــــ غــــٓٚ ١أْــــ٘ فــــطز ٚز
ٚأَٓٝــــ ١خكٛقــــاڄ ٚإٔ اٯٜــــ ١دــــا٤ت بكٛيــــ٘ تعــــاٍ(ي ٜ ٛعُــــط)
ٚيـــــ ٛســـــطف إَتٓـــــاع ٱَتٓـــــاع أ ٟأْـــــ٘ ٜ ٫عُـــــط ٖـــــص ٙإـــــس, ٠
ٚأسهـــاّ ايكـــطإٓ باقٝـــ ١إٍ ٜـــ ّٛايكٝاَـــ ١ؾًـــٔ وكـــٌ َجـــٌ ٖـــصا
ايعُـــــط يٲْػـــــإ إ ٫إٔ ٜؿـــــا ٤اهلل غـــــٛا ٤عًـــــ ٢مـــــ ٛاي كهـــــ١ٝ
ايؿدكــــــ ١ٝأ ٚا٭ عــــــِ ٚ ,بــــــإعذع ٠أ ٚا٭غــــــباب إش إٔ ايــــــٓعِ
اٱهلٝـــــ ٗ ١ايـــــسْٝا تؿـــــٌُ ايـــــرب ٚايؿـــــادط ٖٚـــــَ ٛـــــٔ ضٓتـــــ٘
غــــــبشاْ٘ ٚ٭ ٕ ايــــــسْٝا زاض إَتشــــــإ ٚبــــــٚ ٤٬تبــــــصٍ اؾٗــــــٛز
ايعًُٝـــــٖ ٗ ١ـــــص ٙايػـــــٓٛات يهـــــٜ ٞعـــــٝـ اٱْػـــــإ نـــــعـ
عُـــــــطٚ , ٙػـــــــط ٟعـــــــٛخ ٱغـــــــتدساّ إتكـــــــسٌَ ٗ ايػـــــــٔ
ٖطَْٛــــات خاقــــَٗٓ ١ــــا ٖطَــــ ٕٛايُٓــــ ٚ ,ٛاهلطَــــ ٕٛايــــصنطٟ
يهٜ ٞػتعٝس اٱْػإ ْؿاط٘ ٚواؾغ عً  ٢ؾٗٛت٘ اؾٓػ.١ٝ
ٚقــــس ؼكــــل بعــــض ايٓذــــاحٚ ,يهٓٗــــا  ٫تبًــــؼ َــــا ٜڀُعــــٕٛ
إيٝـــ٘ ٫ٚ ,تٓؿـــ ٞاٯٜـــ ١طـــ ٍٛايعُـــط بـــايع٬ز ٚيهٓٗـــا ؽـــرب عـــٔ
قـــــاْ ٕٛثابـــــت ٖٚـــــ ٛإٔ طـــــ ٍٛعُـــــط ايهـــــاؾط ٜٓ ٫ذٝـــــ٘ َـــــٔ
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ايعــــصاب ؾ٬بــــس إٔ ٜػــــازض اؿٝــــا ٠ايــــسْٝا ٜٚكـــــ بــــٌ ٜــــس ٟاهلل
تعـــــــاٍ يًشػـــــــاب ٚدعـــــــٌ ايٓـــــــاؽ ٜتـــــــسبط ٗ ٕٚآخـــــــطتِٗ
ٜٚعًُــــــ ٕٛإٔ َتٛغــــــط عُــــــط اٱْػــــــإ إتعــــــاضف غــــــط َــــــٔ
أ غــــطاض اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛــــٚ ,١ؾٝــــ٘ ْؿــــع يٲْػــــإ ,ؾأَــــا إــــَٔ٪
ؾٝـــــأت ٞاٯخـــــط ٠عػـــــٓات ػعًـــــ٘ َػتبؿـــــطاڄ َٚ ,هـــــاعؿ ١عُـــــطٙ
ٚعــــاَٚ ٤ــــاز ٠ي ًُٓــــاٚ ٤ايعٜــــاز ٠إتهجــــط ٗ ٠سػــــٓات٘ َٚــــا ٜؿعًــــ٘
َٔ ايكاؿات.
ٚأَا ايهاؾط ؾإ ٕ ظٜاز ٠غين سٝات٘ غبب ٗ نجط ٠آثاَ٘ ٚأٚظاضٙ
ٚأغٛا ٘٥يػري.ٙ

ًميٌٖ إٔ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ "ولتجدًهن" ًمل ّشد ىزا

اُِلظ ًُلظ (أحرص) ئال يف ىزه آّخ اٌُشميخ.
اٯٜــ ١ايهطّــ ١شّ يًــصٜ ٜٔــسع ٕٛإ اؾٓــ ١خايكــ ١هلــِ َــٔ زٕٚ
ايٓـــاؽ ٚتـــسع ِٖٛإٍ ايطدـــٛع إٍ ايت ٓعٜـــٌ ٚمســـات إٛســـس,ٜٔ
ٖٚــ ٞعــ ٕٛيًُػــًٌُ ب بٝــإ ٚشّ داْــب ايهــعـ بايؿــػـ إڀًــل
يًـــسْٝا  ,ايـــص ٟهعـــٌ اٱْػـــإ ٜعـــعف عـــٔ اؾٗـــاز ٚ ,ايٛدـــسإ
ٚايتأضٜذ ؾاٖسإ عً.٘ٝ
َٛ ٚنٛع اٯ ١ٜاعڀا ٤قٛض ٠دً ١ٝتػاعس إػًٌُ ٗ قربِٖ
ٚدٗازِٖ ٚغريِٖ ٗ ؼسٜس اـًٌ َٚعطؾ ١اؿذب اييت ؼ ٍٛزٕٚ
ا٫غتذاب ١يًبعج ١ايٓب ,١ٜٛاْٗا بٝإ يتكسّ ايعً ١ايٓاقك ١عً ٢إعًٍٛ
 ٚتػُ( ٢ايػبل بايڀبع) ,أ ٟاْٗا تعٗط داْباڄ ٚغبباڄ َٔ اغباب عسّ
اّإ بعهِٗ.
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مل تطتل إساضؽ اٱدتُاع ١ٝاٍ قٝؼ ايتأزٜب ايكطآْ ٞإدتًؿ ١ؾًػ١
ايصّ ٗ اٯ ١ٜتٛبٝذ يًهاؾطٚ ٜٔتٓب ٘ٝيًُػًٌُ ٚبٝإ ؿكٝك ١اؿٝا ٠ايسْٝا
ٚاْٗا قكريَ ٠ستٗا ,ظا ١ً٥بٗذتٗاٚ ,اؿػاب عاقبتٗاٚ ,اعُاٍ ايعباز ؾٗٝا
سانط ٠عٓس اهلل تعاٍ َا زم َٓٗا َٚا نرب َٚا ظٗط َٚا خؿ.٢
إٕ إ خباض اٯ ١ٜعٔ عًُ٘ تعاٍ بأؾعاٍ ايعباز ؼصٜط َٔ ايػ٦ٝات
ٚزع ٠ٛمسا ١ٜٚٱتٝإ ايكاؿات  ٖٛٚاْصاض يًهاؾطٚ ٜٔبؿاض ٠يًُػًٌُ
ٚبا عح عً ٢ايؿٛم اٍ اؾَٓٚ ١ا ؾٗٝا َٔ ايٓع ِٝايساٚ ِ٥اؿٝا ٠ا٭بس١ٜ
ؾُٔ وطم عً ٢اؿٝا ٠هس اـًٛز ٗ اٯخط.٠
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜاٱسرتاظ َٔ ايصْٛب ٭ْ٘ َكسَ ١عكًٚ ١ٝؾطع١ٝ
ٱدتٓاب ايعصاب ٗ اٯخط.٠
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبعس إٕ دا٤ت اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ١با٭َط إٍ ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(قٌ) عازت ٖص ٙاٯ ١ٜإٍ شات يػ ١اـڀاب ٚيهٔ
يٝؼ بكٝػ ١ا٭َط بٌ باٱضؾاز ٚايتعًٚ ِٝايتٓب ٘ٝإٍ سكٝكَٚ ١كسام
يعسّ ُٓ ِٗٝإٛتٖٚ ,صا إكسام سذ ١إناؾٚ ,١ٝع ١َ٬ظاٖط ٙت٪نس
يع ّٚاٱيتؿات إٍ عامل اٯخطَٓٚ ٠اظٍ ايٓاؽ ؾٗٝا .
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ أْ٘ ٜبڀٌ إكٛي ١اييت  ٫أقٌ هلاٚ ,هعًٗا عسّ١
ا٭ثط ٚايتأثري عً ٢إػًٌُ ٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ساد ١إػًٌُ يًكطإٓ َٚا
ؾ َٔ ٘ٝايسضٚؽ ٚأق ٍٛاؿهُ.١
ايجاْ( :١ٝأسطم) أؾعٌ تؿهٚ ,ٌٝيؿغ(ايٓاؽ) ٜؿٌُ أٌٖ إًٌ
ٚايٓش ٌ إدتًؿٜٚ ,١سخٌ ؾ ٘ٝإػًُٚ ٕٛأٌٖ ايهتاب ٚإؿطن,ٕٛ
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبك ٝػ ١اٱط٬م ؾًٝؼ َٔ أَ َٔ ١ا٭َِ أؾس سطقاڄ عً٢
ايسْٝاٚ ,أنجط سباڄ يًبكاٚ ٤إُتع ١ؾٗٝا  ,يبٝإ سب ايسْٝا ٖٛٚ ,أعِ َٔ
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إضاز ٠ايسق ١ايعكً.١ٝ
ٖٚصا ايكڀع عًِ إسكاٜ ٫ ٞ٥كسض عً ٘ٝايبؿط ,إش أْ٘ ًٜشغ ساٍ
ا٭َِ إدتًؿ ٗ ١ظَإ مل تهٔ ؾٚ ٘ٝغا ٌ٥يٲتكاٍٚ ,تتعصض إساط١
بعض ا٭َِ بأسٛاٍ ا٭َِ ا٭خطٚ ,٣اٱناؾ ١إٍ قاعس ٠نًٖٞٚ ١ٝ
مش ٍٛأسهاّ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝيٮظَٓٚ ١يٮدٝاٍ إتعاقبٚ ,١وتٌُ إطاز َٔ
اٯٚ ١ٜدٖٛاڄ:
ا٭ ٗ :ٍٚنٌ ظَإ ِٖ أنجط ايٓاؽ سطقاڄ عً ٢ايسْٝا.
ايجاْ :ٞإككٛز ايعٓٛإ اؾاَع يٮظَٓ ١إتبا.١ٜٓ
ايجايحٜ :ه ٕٛؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٗ نٌ ظَإ ,أنجط ايٓاؽ سطقاڄ عً٢
ايسْٝا ٚإهح ؾٗٝا.
ايطابع :إضاز ٠ؾطٜل َِٓٗ ٗ إس ١ٜٓأٜاّ ايتٓعٚ ,ٌٜإقاَ ١اؿذ١
غكٛم ساهلِ ٚسب ايسْٝا.
ٚاٯْ ١ٜاظط ٠إٍ ايٓاؽ ٗ كتًـ ا٭ظَٓ , ١ؾشت ٢ي ٛظٗط أؾطاز أٚ
أٌٖ ًَ ٗ ١ظَإ َا ِٖ أنجط سطقاڄ عً ٢اؿٝا ٠ؾإْ٘ ٜ ٫ػري َٔ ايكاعس٠
ايهً ١ٝاييت شنطتٗا اٯٚ ١ٜإضتؿاع َعسٍ سطقِٗ عً ٢ايسْٝا بايكٝاؽ إٍ
غريِٖ َٔ ا٭َِٚ ,نصا يٚ ٛٴدس أؾطاز َِٓٗ مل ٜعٗط سب ايسْٝا عً٢
أيػٓتِٗ.
ايجايج ٗ :١اٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاڄ بعسّ اٱؾطاط ٗ اؿطم عً٢
ايسْٝا ٚايبكا ٤ؾٗٝا ,ؾ٬بس َٔ َػ ازض ٠اٱْػإ هلاٖٚ ,ص ٙإػازض ٠يٝػت

َؿتٛس ٗ ١أٚاْٗا ,بٌ ٖ ٞقسٚز ,٠قاٍ تعاٍطئِرَا جَبءَ أَجَُِيُْْ الَ َّغْزَأْخِشًَُٕ

عَبػَخً ًَالَ َّغْزَوْذٌَُِٕٓص(.)1
ايطابع ٗ :١قٛي٘ تعاٍطًَِْٖٓ اَُّزَِّٖ أَشْشًٌَُاص قاٍ ايؿطاٜ :٤طٜس
()1غٛض ٠ا٭عطاف .34
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ٚأسطم َٔ ايص ٜٔأؾطنٛا أ ٜهاڄ ,نُا ٜكاٍ ٖٛ :أغد ٢ايٓاؽ َٔٚ

سامت ٖ َٔٚٳطِّ) (.)1

أق :ٍٛتؿٝس اٯَ ١ٜعٓ ٢آخط عًٚ ٢دٌٗ :
ا٭ : ٍٚن ِْٗٛأسطم ايٓاؽ ٜٓ ٫ؿٚ ٞدٛز أؾطاز ْٚاعات َٔ
إؿطنٌ ٚايهؿاض وب أسسِٖ إٔ ٜعٝـ أنعاف عُط ,ٙ٭ْ٘ َؿطى
ىؿ ٢اٯخط َٔ٪ٜ ٫ ٠باؿٝا ٠بعس ايبعح أ ٚأْ٘ ىؿ ٢ايٓاض ٚايعصاب
ا٭يٚٚ ,ِٝدٛز َجٌ ٖصا ايؿطز بٌ إؿطنٌ ٜ ٫تعاضض َع عَُٛات
ايكاعس ٠ايهً ١ٝاييت شنطتٗا اٯ ٗ ١ٜأٚهلا.
ايجاْ :ٞعسّ ايتعاضض بٌ ؾس ٠اؿطم عٓسِٖٚ ,بٌ ٚز ايصٜٔ
أؾطنٛا بڀ ٍٛايعُط ,٭ٕ اؿطم أعِ ٜٚ ,عين اٱْؿػاٍ بايسْٝا
ٚايػعٚ ٞإضاز ٠ايتؿبح بٗا ٚ ,إختٝاض ايٓؿع ايسْٚ ,ٟٛٝعسّ اٱيتؿات
إٍ عامل اٯخط.٠
ايطابع :١تتهُٔ اٯ ١ٜشّ إؿطنٌ يٝؼ َٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛؾشػب,٭ٕ
أؾطازاڄ َِٓٗ ٜتُتع ٕٛط ٍٛايعُط ٚايبكاٖٚ ,٤صا ايتُين ٜٓ ٫ؿ ٞإقطاضٙ
عتَُ ١ٝػازضت٘ يًسْٝا ٚإْتكاي٘ يعامل اٯخط ٠بػبب سس ٙعس ككٛم
ٚغٓٛات َعسٚزٚ ٠إ ٕ ناْت نجريٚ ٠كايؿ ١يًٛاقع ,يٝهٖ ٕٛصا اٱقطاض
سذ ١عًٚ ٘ٝزع ٠ٛي٘ يًتسبط ٗ أَٛض ايسٚ ٜٔنٝؿ ١ٝاٱغتعساز يٰخط.٠

اـاَػ :١دا٤ت اٯ ١ٜبؿعٌ ايتبعٝض(َٔ) ٗ قٛي٘ تعاٍطًَِْٖٓ

اَُّزَِّٖ أَشْشًٌَُا ص  ٖٛٚآ ٗ ١ٜاٱعذاظ ,ؾًٝؼ نٌ ايهؿاض ٚإؿطنٌ ٜٛزٕٚ
ايبكا ٗ ٤ايسْٝا ٖص ٙإس ٠إسٜس ,٠ؾُِٓٗ َٔ ٜهٚ ٕٛز ٙأقٌ٫ َِٗٓٚ ,
ٜطغب ٗ ايعٜاز ٠٭ْ٘ ٜكه ٞأٜاَ٘ ٗ ايسْٝا ٗ ؾكاَ ٤تكٌٕٚ ,عطؾت٘
بعسّ ؼكل ٖص ٙايطغبٚ ١اقعاڄ ,أ ٚٱقطاض ٙعً ٢إْهاض اٯخط.٠
ايػازغَ َٔ :١ؿاٖ ِٝاٯ ١ٜبٝإ ؾهٌ اهلل عً ٢إ َٔ ٌَٓ٪ا٭دٝاٍ
()1فُع ايبٝإ .312/2
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إتعاقب ١بإٔ هعًِٗ خايس ٗ ٜٔايٓع ,ِٝؾايهاؾط ٜٛز يٜ ٛعُط ٗ ايسْٝا
أيـ غٓ.١
أَا إ َٔ٪ؾأْ٘ ٜؿٛظ بايًبح ايسا ٗ ِ٥دٓ ١اـًسٜٓٚ ,تعط ايهاؾط
ايعصاب ا٭ي.ِٝ

ايػابع :١دا٤ت اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍطٌَُْ ُّؼََّٔشُص ٚي ٛسطف إَتٓاع ٱَتٓاع

أ ٟأْ٘ ٜ ٫بًؼ عُط ايهاؾط أيـ غٓٚ ,١إشا أضاز ط ٍٛايعُط ؾعً ٘ٝباٱّإ
ٚؾعٌ ايكاؿات عٓسٖا  ٫ىاف ٜٚؿعع َٔ إٛت أٜ ٚهطَ ٙػازض ٠ايسْٝا,
٭ٕ ايعٌُ ايكاحل ططٜل اـًٛز ٗ ايٓع.ِٝ
ايجآَ :١ستُ ١ٝايطدٛع إٍ اهلل تعاٍٚ ,ايٛقٛف بٌ ٜس ٜ٘يًشػاب,
ؾُا بًؼ عُط ايهاؾط ٗ ايسْٝا َٔ طٚ ٍٛنجط ٠ايػٌٓ ؾإْ٘ ٫بس ٚإٔ ٜٓاٍ
دعا َٔ ٙ٤ايعصاب ا٭ي ,ِٝإ ٕ ايكڀع بعصاب ايهاؾط زع ٠ٛي٘ يًتٛب١
ٚاٱْاب.١

ايتاغــع :١دــا ٤قٛيــ٘ تعــاٍطإَْٔ ُّؼََّٔ وشَ ص عًــ ٢مــ ٛاٱْــاٍ ٚؾٝــ٘

ٚدٗإ:
ا٭ ٗ :ٍٚاٯ ١ٜسصف ٚتكسٜط :إٔ ٜعُط أيـ غٓ.١
ايجاْ :ٞإضاز ٠اٱط٬م غٛا ٤عُط أنجط َٔ َتعاضف عُط اٱْػإ أٚ
عً ٢ؾطض بًٛغ٘ َا ٜٛز َٔ ايعُط ؾأْ٘ ايعصاب َ٬م ايهاؾط ٕا قسَت
ٜسا.ٙ
ايعاؾــط :٠إختتُــت اٯٜــ ١باٱخبــاض عًــ ٢عًــِ اهلل تعــاٍ َــا ٜؿعــٌ
ايهؿــاض ٚإؿــطنْٝٚ ٕ ٛــع ا٭ عُــاٍ سانــط ٠عٓــس ٙتعــاٍ ٜ ٫ػٝــب

عٓــــ٘ ؾــــ ٗ ٤ٞايػــــُٛات ٚا٭ضض  ,قــــاٍ تعــــاٍطًَأَدْظَووووَ ًُووووََّ

شَِْءٍ ػَذَدًاص(.)1
()1غٛض ٠اؾٔ .28

 122ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز16

اٌَة لطف

ؽرب اٯ ١ٜعٔ سطم ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب عً ٢ايسْٝاٜٚ ,تذً ٢شّ ٖصا
اؿطم بًشاظ ْعِ اٯٜات ٚأْٗا دا٤ت يبٝإ بڀ ٕ٬قٛهلِ بإٔ ايساض
اٯخط ٠خايك ١هلِ.
يكس دعٌ اهلل اؾٓ ١ثٛاباڄ يًُ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛايكاؿاتٚ ,دا٤
ا٭ْبٝا ٤ايػابك ٕٛبايبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔٚ
خكا٥ل إ ٌَٓ٪ايتكسٜل َا دا ٤ب٘ ا٭ْبٝاَ ٤ڀًكاڄ ؾُٝا ىل ا٭سهاّ
ٚايؿطا٥ع ٚايبؿاضات ٚاٱْصاضات َٔٚ ,ايًڀـ اٱهل ٞإٔ تأتٖ ٞص ٙاٯٜات
بٝاْاڄ ٕا ٖ ١ٝاؿٝا ٠ايسْٝا َٚا ؾٗٝا َٔ ايكٛاٌْ ايجابت ٗ ١ايٝكٌ اٱْاي ٞيعُط
اٱْػإ ٚؾل إتعاضف ٚإتٛاضخ ٚزع ٠ٛايٓاؽ إٍ عسّ ايتعًل بعخطؾٗا
ٚظٜٓتٗا.
ٚاٯَ ١ٜسضغ ١يًٓاؽ ْٝعاڄ إش تبٌ ساٍ إؿطنٌ ٚسبِٗ يًسْٝا,
ٚؽربِٖ عُا ٗ ْؿٛغِٗ َٔ اـٝاٍ ٚايتُين ايص ٫ ٟأقٌ يٖ٘ ٗٚ ,صا
اٱخباض َػا:ٌ٥

ا٭ : ٍٚإْ٘ سذ ١عً ٢ايٓاؽ ,قاٍ تعاٍطكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُص(.)1
ايجاْ : ١ٝإْ٘ َٓاغب ١ٱق٬ح ايٓؿٛؽ ٚاٱقػا ٤ٯٜات ايكطإٓ َٚا ؾَٔ ٘ٝ

اٱغطاضَٚ ,ؿاتٝض ايعً ّٛقاٍ تعاٍطئَِّٕ ىَزَا اُْوُشْإَٓ َّيْذُِ َُِِّزِِ
ىَِِ أَهٌَُّْص(.)2

ايجايج : ١ايس٫ي ١عً ٢إٓاؾع ايعع ١ُٝيًكطإٓ ٚأْٗا  ٫تكـ عٓس ايطؾاز
ٚايك٬ح َع مس ٛنٌ َُٓٗا بٌ تكٛز ٕا ٖ ٛأضؾع ٚأعِ ٚأععِ َٔ خري

ايسْٝا ٚاٯخط , ٠يتتذً ٗ ٢اٯَ ١ٜكازٜل ٚؾٛٝنات َٔ قٛي٘ تعاٍطًُنْزُْْ خَْْشَ
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
()2غٛض ٠اٱغطا.9 ٤
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أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص(.)1

ايطابعٖ ٗ : ١صا اٱخباض َكسام يتشس ٟايكطإٓٚ ,ػسز ٖصا ايتشسٗ ٟ
نٌ ظَإ.
اـاَػ : ١زع ٠ٛايٓاؽ إٍ ايتسبط ٗ ايسْٝا ٚإؽاشٖا َعضع ١يٰخط,٠
ٚعسّ ايًٗح ٚضا ٤إباٖر اييت تأتَ ٞع ايًٚ ٌٝايٓٗاض.
ٚق ٌٝيبح ْٛح ٗ ق َ٘ٛأيـ غٓ ١إٔ ٫ػٌ عاَاڄ ٗ بٝت َٔ ؾعط,
ؾٝكاٍ يٜ٘ :ا ْيب اهلل ابٔ بٝتا .ؾٝك :ٍٛأَٛت اي ّٛٝأَٛت غساڄ)(.)2
ٚشنط ٗ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠اٱغطا(٤ؾٗٝا تأ:ٕ٬ٜٚ
أسسُٖا :ؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل  ,قاي٘ ايهًيب ٚايؿطا.٤
ايجاَْ : ٞا تهُ٘ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاييت ٖ ٞأقٛب  ,قاي٘
ٚيهٔ اٯ ١ٜأعِ ,ؾإٕ قًت ٚضزت اٯ ١ٜبًؿغ إؿطز (يًيت ٖٚ )ٞاؾٛاب
َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإضاز ٠اغِ اؾٓؼ.
ايجاْ : ٞػسز َكازٜل اهلسا ٗ ١ٜنٌ إٓ ٚظَإ.
ايجايح  :اٯ ١ٜإم٬يٚ ,١ٝنٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ ٖساٚ ,١ٜنٝاٚ ٤ضؾاز.
ايطابع َٛ :نٛع اهلسا ١ٜبايكطإٓ أعِ َٔ إٔ ىتل بإػًٌُ ,ؾٝؿٌُ
ايٓاؽ ْٝعاڄٚ ,يٝؼ َٔ سكط يًُشصٚف إكسض ٗ اٯٚ ١ٜإتعًل َكازٜل
أَط:ٜٔ
ا٭ : ٍٚاهلسا.١ٜ
ايجاْ : ٞيؿغ أقَٚ ,ّٛعاَْ ٘ٝجٌ أعسٍ ٚأقٛب ٚأسهِٚ ,أبكط ٚأسػٔ
ٚأضدٚ ٢أْؿع.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2ايسض إٓجٛض .254/4
()3ايٓهت ٚايع.410/2 ٕٛٝ
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ٚ َٔٚد ٙٛاؿطم عً ٢اؿٝا ٠إدتٓاب ايكتاٍ َٚكسَات٘ ,ؾذا٤ت اٯ١ٜ
يسع ٠ٛإػًٌُ يعسّ اٱيتؿات إٍ َا ٜكسِٖ عٔ ايتٛد٘ م ٛغٛح ايكتاٍ,

بصّ ايصٜ ٜٔؿطط ٗ ٕٛاؿطم عً ٢ايسْٝا ,قاٍ تعاٍطئَِّٕ اَُِّوَ ُّذِتُّ اَُّزَِّٖ
ُّوَبرٌَُِِٕ كِِ عَجِِِْوِ طَلًّبص(.)1

إفاضات اٌَة
يكس دعٌ اهلل تعاٍ اؿٝا ٠ايسْٝا َعضع ١يٰخطٚٚ ,٠غَ ١ًٝباضن ١يؿعٌ
اـريات ٚإقتٓا ٤ايكاؿاتٚ ,دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغكٛم ايصٜ ٟتُٓ ٕٛطٍٛ
ايبكا ٗ ٤اؿٝا ٠ايسْٝاٜ ٫ٚ ,تُٓ ٕٛإٛت َٚع ٖصا ٜكٛي ٕٛإٔ ايساض اٯخط٠
خايك ١هلِ اٯ ١ٜيتڀطز ايٝأؽ َٔ قًٛب إػًٌُٚ ,تطز ايك ٍٛغًٛم
اٯخط ٠يػري إػًٌُ باؿذ ١ايسْ ١ٜٛٝاؿانط ٗٚ , ٠شات أقشاب ايكٍٛ
بإثبات سبِٗ يًسْٝاٚ ,سطقِٗ ؾٗٝا ٚعًٗٝا ٚهلاٚ ,إش دا٤ت اٯٜات ايػابك١
غكٛم اؾٓٚ ١اٱقاَ ١ؾٗٝا.
ؾإٕ ٖص ٙاٯ ١ٜشنطت عاقب ١ايهؿاضٚ ,سًٛهلِ بايعصاب ا٭يٚ ,ِٝإٔ
أقبض بعهِٗ َٔ ايعُط ,ٜٔؾبسٍ إٔ ٜٛز ط ٍٛايعُط عً ٘ٝإٔ ٜٛز اٱقاَٗ ١
زاض ايٓعٚ ِٝاـًٛز ٗ اؾٜٓ ٫ٚ ,١تشكل َكسام ٖصا ا٭َط إ ٫باٱّإ
ٚايعٌُ ايكاحل.
ؾُٔ ايؿٝض اٱهل ٗ ٞاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝإٔ تأت ٞيهؿـ ساٍ ْؿػاْ ١ٝيٝهٕٛ
ٖصا ايهؿـ ع٬داڄ ٚغبباڄ يًٗساٚ ١ٜايك٬حَٛٚ ,ععٚ ١عرب ٠يًٓاؽ ْٝعاڄ,
ٚتبعح اٯْ ٗ ١ٜؿٛؽ إػًٌُ سب اؾٗاز ٗ غب ٌٝاهللٚ ,عسّ ايتعًل
بايسْٝا ٚظٜٓتٗا ٕا تسٍ عً َٔ ٘ٝنطاٖ ١اؿطم عً ٢ايسْٝا ٚشّ ق ّٛوطقٕٛ
عً ٢ايسْٝا أنجط َٔ غريِٖ.

الصلة بني أول وآخر اٌَة

()1غٛض ٠ايكـ .4
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دا٤ت اٯ ١ٜخڀاباڄ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ببٝإ قبض سب
ايسْٝا ٚظٜٓتٗا ٚايػع ٞؾُع ا٭َٛاٍ َٔٚ ,نإ ٖص ٙقؿت٘ ؾأْ٘ ٜ ٫تُٓ٢
إٛت ٗ غب ٌٝاهلل.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع يًتؿاْ ٗ ٞسب ايسْٝا ٚشنطت اٯ ١ٜايصٜٔ
أؾطنٛا يًتعطٜض َٚع ٖصا وب ٕٛايسْٝا أنجط َٔ سب إؿطنٌ ٚايهؿاض
هلا.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜباٱْصاض بػ ٤ٛايعاقب ١يًهؿاض ٚإؿطنٌ بإٔ ُٓ ِٗٝايبكا٤
ٚإهح ايڀ ٗ ٌٜٛايسْٝا ٜٓ ٫ذ َٔ ِٗٝايعصاب ا٭ي ٗ ِٝاٯخط ٠٭ٕ عاقب١
ايهؿط بايٓب ٖٛ ٠ٛزخ ٍٛايٓاض ٚ ,دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبا٫خباض عٔ إسكا ٤اهلل
عع ٚدٌ ٭عُاٍ ايعباز.
ٚتسٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢اقرتإ سب ايؿٗاز ٠باّ٫إ باهلل ٚايٓب٠ٛ
ٚاي ّٛٝاٯخط ٚعسّ إْكڀاع ايسْٝا ٚظٜٓتٗا ٭ْٗا إٍ ظٚاٍ.
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜزضاغَ ١كاضْ ١بٌ ايٓاؽ بًشاظ إٔ ا٭يـ ٚاي ٗ ّ٬قٛي٘
تعاٍ(اسطم ايٓاؽ) يًذٓؼ ٚاٱغتػطامٚ ,مل ٜڀًع ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًُ ٕٛعً ٢أسٛاٍ ايٓاؽ ُٝٓٚاتِٗ َٛٚاضز
سطقِٗ ٚزضدات ضغبتِٗ ٗ ايسْٝا  ,أ ٚظٖسِٖ ؾٗٝا ,ؾتؿهٌ اهلل عع
ٚدٌ ٚأخرب عٔ قاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞإٔ ؾطٜكاڄ َِٓٗ ٜتكـ بؿس ٠اؿطم عً٢
ايسْٝا أنجط َٔ غريٜ ٖٛٚ ,ٙڀًبٗا نشٝاَ ٠ڀًكا ٜٚهطَ ٙػازضتٗا ٚإٕ مل تهٔ
شات َباٖر .
ٚٚضز يؿغ (ايـ غٓ ٗ )١ايكطإٓ أضبع َطاتٖٚ ,ص ٖٞ ٙاٯ ١ٜايٛسٝسٗ ٠
ايٓكـ ا٭ٚ ,َ٘ٓ ٍٚدا٤ت ٚاسس ٗ ٠ايجٓا ٤عًْٛ ٢ح ٚبٝإ دٗاز ٗ ٙغبٌٝ
اهلل ٚقرب ٙعً ٢قٚ َ٘ٛإقطاضِٖ عً ٢اٱعطاض ٚايتذاٗ عٔ زعٛتَ٘ٚ ,ا
ضظق٘ اهلل َٔ ط ٍٛايعُط ٚ ,اثٓتإ ٗ اٱضاز ٠ايته.١ٜٝٓٛ
ٚاٯَٓ ١ٜاغب ١يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسَٚ ,ٜٔعطؾ ١سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ط ٍٛعُط
ايهاؾط ٜٓ ٫ذ َٔ ٘ٝايعصاب ,ٱمكاض ططٜل ايٓذا ٠باٱّإ ٚايك٬ح  ,قاٍ

 126ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز16

تعاٍطرِِْيَ اُْجَنَّخُ اَُّزِِ ٌُٗسِسُ ِْٖٓ ػِجَبدَِٗب َْٖٓ ًَبَٕ رَوًِّْبص(ٚ ,)1شنط يؿغ
ٜعُط َطتٌ:
ا٭ : ٍٚشنط َتعًل َٚؿعٜ ٍٛعُط ٖ( ٛايـ) غٓ.١
ايجاْ : ١ٝف ٧ايؿعٌ إهاضع َبٓٝاڄ يًُذٗٚ ٍٛمل ٜصنط ايؿاعٌٚ ,وتٌُ
ٚدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚاٱؼاز ٚايتؿاب٘ بٌ ايؿعًٌ.
ايجاْ : ٞايتعسز ٚايتبا ٜٔبٌ َتعًكُٗا.
ايجايح ْ :ػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إڀًل.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح  َٔ ٖٛٚإعذاظ اٯ ,١ٜؾبُٓٝا إتهض ا٭ ٍٚبأْ٘ ايـ
غٓٚ ,١ضز ايجاْ ٞبكٝػ ١ايتٓهري ٚاٱط٬م ,أ ٟغٛا ٤نإ عُط ايهاؾط أيـ
غٓ ١أ ٚأقٌ أ ٚأنجط .
 ٗٚاٯ ١ٜإْصاض يهؿاض قطٜـ ٚزع ٠ٛهلِ يًهـ عٔ إٜصا ٤ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٚظدط عٔ ايعسـ عً ٢إس ١ٜٓإٓٛض٠
يًكتاٍ.
ٚأختتُت اٯ ١ٜبكاْ٪ٜ ٕٛنس إساط ١اهلل عع ٚدٌ عًُاڄ بهٌ َا ٜؿعٌ
ايٓاؽٚ ,ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚإنطاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاٱخباض بإٔ َا
٬ٜق ٗ ٘ٝعٌ اهللٚ ,عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ :ا أٚشْ ٟيب َجٌ َا
أٚشٜت)(.)2
ايجاْ : ١ٝزع ٠ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يًكرب
ٚايتشٌُ ٗ دٓب اهلل ,ؾاشا عًِ ايعبس إٔ اهلل ٜعًِ َا ٬ٜقَٚ ,٘ٝا ٜؿعً٘
ايهؿاض ؾاْ٘ ٜعزاز إّاْاڄ.
()1غٛضَ ٠ط.63 ِٜ
()2تؿػري ايطاظ.454/2 ٟ
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ايجايج : ١سح إػًٌُ عً ٢أزا ٤ايعبازات ٚايتؿك٘ ٗ ايسٚ ,ٜٔعسّ
اٱْؿػاٍ َا ٜؿعً٘ عسٚ ِٖٚأٌٖ ايؿو ٚايعٓاز.
ايطابع : ١إْصاض ايهؿاض ٚزعٛتِٗ يًتٛبٚ ١اٱْاب.١

التفسري الذاتً

إبتسأت اٯ ١ٜباـڀاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؾ ٘ٝإنطاّ
ي٘ ٚؽؿٝـ عٓ٘ ٚعٔ إٕ ٌَٓ٪ا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛقا٫ٚت ؾطٜل َٔ ايٓاؽ قس
ايٓاؽ عٔ اٱغٚ ّ٬تجبٝط ععا ِ٥إ ,ٌَٓ٪ؾذا٤ت اٯ ١ٜيبٝإ ؽًؿِٗ عُا
ٜسٍ عً ٢قسقِٗ ٗ زعٛاِٖ خًٛم اؾٓ ٗ ١اٯخط ٠هلَِ ,ع إٔ اٱغّ٬
أنطّ أغ٬ؾِٗ َٔ ايكاؿٌ ٚأتباع ا٭ْبٝاٚ ٤أثٓ ٢عًٚ ,ِٗٝأخرب عٔ سػٔ
عاقبتِٗ.
ٚيهٔ ٖ ٤٫٪مل ٜػتڀٝعٛا إٔ ٜڀٝكٛا َا دا ٗ ٤ايكطإٓ َٔ ايبؿاضات
باؾٓٚ ١ايًبح ايسا ٗ ِ٥ايٓع ِٝيًُٚ ,ٌَٓ٪تًك ٞايٓاؽ تًو ايبؿاضات
بايكبٚ ٍٛايطنا ٚاؿطم عً ٢إتباع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
٭ْٗا مل تأت فطز ٠بٌ دا٤ت َكرتْ ١بإعذعات ايعكًٚ ١ٝاؿػ ١ٝاييت ت٪نس
قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖا ٜسٍ عً ٢قسم َا ىرب عٓ٘
ايكطإٓ َٔ أَٛض ايػٝبٚ ,سكٌ تعاضض بٌ إخباضٚ ٙبٌ َا ٜكٛي٘ ؾطٜل
َِٓٗ.
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيكڀع ٖصا ايتعاضضٚ ,إغكاط قٛهلِ إٍ  ّٜٛايكٝاَ١
بتشس ٜػري ُٓ ِٗٝإٛت ٚايبكا ٗ ٤ايسْٝا ٚاؿطم عًٗٝا ْكٝض ُين إٛت,
ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتشس ٟمل ٜٓشكط بتُين إٛت ,بٌ ٜؿٌُ اٱخباض عٔ
سبِٗ ايسْٝاٚ ,سطقِٗ عً ٢عسّ َػازضتٗاَ ,ع ؾس ٠ايڀًب ,ؾِٗ ٜطدٕٛ
ايبكا ٗ ٤ايسْٝاٜٚ ,ػع ٕٛايٜٚ ,٘ٝبصي ٕٛايٛغع يسؾع َكسَات ٚأغباب إٛت
عٔ أْؿػِٗ.
 ٗٚاٯٚ ١ٜد:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚيتذسِْٗ أسطم َٔ ايص ٜٔأؾطنٛا ِٖٚ ,اجملٛؽَٔ٪ٜ ٫ َٔٚ ,
بايبعح.

ايجاْ :ٞإٕ ايه ّ٬مت عٓس قٛي٘ عً ٢سٝاٚ ,٠قٛي٘ طًَِْٖٓ اَُّزَِّٖ

أَشْشًٌَُاص.
ايجايح ٗ :ايه ّ٬تكسٚ ِٜتأخري ٚتكسٜطٚ : ٙيتذسِْٗ ٚطا٥ؿ َٔ ١ايصٜٔ
أؾطنٛا أسطم ايٓاؽ عً ٢سٝاٚ ,٠إشا

ناْت ايٛا َٔٚ( ٗ ٚايصٜٔ

أؾطنٛا) يًعڀـ ,ؾإ ايص ٜٔأؾطنٛا ِٖ َٔ ايٓاؽ ايص ٜٔشنطتِٗ اٯٗ ١ٜ
بساٜتٗا ,يٝه َٔ ٕٛعڀـ اـام عً ٢ايعاّ ,إ ٫ٱضاز ٠ايبٝإ ٚايتٛنٝس,
ٚإْؿػاهلِ عب ايسْٝا ٚظٜٓتٗا أنجط َٔ إؿطنٌ.
أَا ايك ٍٛايجايح  ٖٛٚتكسٜط نًُ( ١طا٥ؿ )١ؾٝشتاز إٍ َ ١ْٚ٪ظا٥سٚ ٠مل
ٜعٗس ٗ ايكطإٓ شنط طا٥ؿ َٔ ١إؿطنٌ ٗ َكاّ ؼس ٟأٌٖ ايهتاب ايصِٖ ٟ
أقطب يًُػًٌُٚ ,عً ٢ؾطض إٔ ايٛا َٔٚ( ٗ ٚايص ٜٔأؾطنٛا) إغتٓ٦اؾ١ٝ
ؾإ ايهُري ٗ (أسسِٖ) ٜعٛز إٍ ايص ٜٔأؾطنٛا عً ٢ايعاٖطٜٚ ,هٕٛ
خ٬ف ب٬غ ١ايكطإٓ ٚ .غبو نًُات٘ يتهطض ايتبعٝض ٗ سطف اؾط (َٔ
ايص(ٚ ٜٔأسسِٖ) ؾٝه ٕٛتبعٝهاڄ ٗ تبعٝض.
يصا ؾاْ٘ ٜعٛز يصات إعٓ ٢ايصٜ ٟعٛز إي ٘ٝايهُري (ِٖ) ٗ يتذسِْٗ,
ٜٚسٍ عًْ ٘ٝعِ اٯٜات ٚف ٧اٯ ٗ ١ٜغٝام ايتشسٚ ٟاٱخباض عٔ ؽًؿِٗ
عٔ ُين إٛت ايص ٖٛ ٟأَاضٚ ٠ؾاٖس عً ٢زخٛهلِ اؾٓ.١

ٚدا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜايػابك ١بايٛعٝس طًَاَُِّوُ ػٌَِِْْ ثِبُظَّبُِِٔنيَص يٝهٕٛ

اؿطم عً ٢ايسْٝا ٚقس ايٓاؽ عٔ اٱغ َٔ ّ٬ايعًِ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜايؿاضم بٌ أٌٖ ايهتاب ٚإؿطنٌ ٚ ,يع ّٚظٗٛض ٗ ٙايٛاقع
اـاضد ,ٞإش إٔ أٌٖ ايهتاب  َٕٛٓ٪ٜب ّٛٝايبعح ٚعامل اؾعا ,٤أَا
إؿطن ٕٛؾاِْٗ  َٕٛٓ٪ٜ ٫بايبعح.
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ٚٚضز سها ١ٜعِٓٗ ٗ ايتٓع ٌٜط أَئِزَا ِٓزْنَب ًًَُنَّب رُشَاثًب ًَػِظَبًٓب أَئِنَّب ََُٔجْؼٌُصُوٌَٕص(,)1
َٚع ٖصا ؾإ ايصٜ ٜٔسٸع ٕٛإختكاقِٗ ٚإغتشكاقِٗ يًذٓ ١ز ٕٚغريِٖ َٔ
ايٓاؽ وطق ٕٛعً ٢ايسْٝا أنجط َٔ إؿطنٌ ٚ ,ايـصٜ ٟطدـ ٛزخـ ٍٛاؾٓـ١
ٜؿتام إيٗٝاٜ ٫ٚ ,أغـ عًَ ٢ػازضت٘ ايسْٝا.
تطَ ٣ا ٖ ٞايكً ١بٌ اؿطم عً ٢اؿٝاَٛٚ ,٠ز ٠ايبكا ٗ ٤ايـسْٝا أيــ
غٓ ,١اؾٛاب ٖ ٞا يعُٚ ّٛاـكٛم إڀًـل ,ؾـاؿطم عًـ ٢اؿٝـا ٠أعـِ
ٜٚؿٌُ إٍ داْب َٛز ٠ايبكا ٤ؾٗٝا أيـ غٓ ١أَٛضاڄ:
ا٭ْ :ٍٚع ا٭َٛاٍ خكٛقاڄ ٚإ ايطغب ١بإهح ايڀ ٗ ٌٜٛايسْٝا ػعٌ
قاسبٗا وتاط ٜٚػتعس هلا باٱزخاض ٚايؿض.
ايجاْ :ٞاٱعطاض عٔ اؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل.
ايجايح :عسّ ايتكٝس با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱهلٝـ ١ايـيت تتعـاضض َـع سـب
ايسْٝا.
ايطابع :تعڀ ٌٝاؿسٚز ايؿطعٚ ,١ٝاٱَتٓاع عـٔ زؾـع ايعنـاٚ ,٠ايـٛز ٖـٛ
احملبٚ ١ايطغب.١
 َٔٚاؿطم تعَ ٌٝس ٠ايبكا ٗ ٤ايـسْٝا عًـ ٢مـ ٛإـٛزٚ ٠ايطغبـٚ ,١إٔ
ايؿدل ايٛاسس َِٓٗ ٜطغب ٗ ايبكا ٗ ٤ايسْٝا أيـ غٓ.١
ٚدا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜباٱط٬م ٗ ْع ٍٚايعـصاب بايهؿـاض ٚايعـإٌٚ ,إٕ
طايت أعُاضِٖ ٚبكا ٗ ِٖ٩اؿٝا ٠ايسْٝا ,٭ِْٗ مل ٜتععٛا َٔ ايسْٝاٚ ,مل
ٜػتجُطٚا أٜاَٗا يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١ايك٬ح.
ٚقس ٚضز ٗ شّ ايهؿاض عٓسَا ٜعا ٕٜٛٓايٓاض ٜٚڀًع ٕٛعًٗٝا أِْٗ ٜتُٕٓٛ

ايعٛز ٠يًسْٝا يًت كسٜل بآٜات اهللٚ ,قاٍ تعاٍ ط ًٌَُْ سُدًُّا َُؼَبدًُا َُِٔب ُٗيٌُا ػَنْوُص(,)2

( )1غٛض ٠إ.82 َٕٛٓ٪
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .28
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أ ٟي ٛأضدعٛا إٍ ايسْٝا يعازٚا إٍ إعاقٚ ٞايصْٛب ٚاؾشٛز بٓب ٠ٛقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا أختتُت بكٛي٘ تعاٍ ط ًَاَُِّووُ ثَظِوريٌ ثَِٔوب َّؼَُِْٔوٌَٕص ٗ

إؾــاض ٠إٍ إٔ بكــا ٤ايهــاؾط ٚظٜــاز ٠عُــطٚ ٙبــاٍ عًٝــ٘ٚ ,غــبب يعٜــاز ٠إمث ـ٘

بإقطاض ٙعً ٢اؾشٛز ٜٚ ,سٍ قٛيـ٘ تعـاٍ طًَُزَجِوذََّٗيُْْص عًـ ٢دـٛاظ َعطؾـ١
أقٛاهلِ ٚآضاَٚ ,ِٗ٥ا ٜطغبَٚ ,ٕٛا تهطْ ٙؿٛغِٗٚ ,أْ٘ يٝؼ َـٔ ايتؿتـٝـ
عٔ أسٛاٍ ايٓاؽ يًٓٗ ٞعٓ٘ ,إ ٫إٔ ٜكاٍ إٔ ا٭َط ٜ ٫ػتًعّ ايؿشل ؾٗـٛ
ظاٖط عً ٢ايػٓتِٗ َ ٗٚعاَ٬تِٜٗٚ ,سٍ عًْ ٘ٝؿطتِٗ َٔ ايٓبـٚ ٠ٛايـسع٠ٛ

إٍ طاع ١اهلل ٚ ,إقطاضِٖ عً ٢عسّ إتباع ا٭ْبٝا.٤
َٛ َٔ ٌٖٚنٛع ١ٝيٛزِٖ ٚضغبتِٗ ٗ ط ٍٛأعُاضِٖ ,اؾٛاب  ,٫ؾإ
اهلل عع ٚدٌ دعٌ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباضٚ ,دعٌ يهٌ إْػإ أد٬ڄ ٫
ٜتعسا ٙإ ٫إٔ ٜؿا ٤اهلل ,يصا ٚضز يؿغ (ٜٴعُط) ٗ ايكطإٓ ث٬خ َطات ,إثٓتٌ

ٗ ٖص ٙاٯٚ ١ٜايجايج ٗ ١قٛي٘ تعاٍ ط َٓب ُّؼََّٔشُ ِْٖٓ ُٓؼََّٔوشٍ ًَالَ ُّونْوَضُ ِٓوْٖ ػُُٔوشِهِ ئِالَّ
كِِ ًِزَبةٍص (.)1

ٚيٝؼ َـٔ تعـاضض بـٌ ايـسعا ٤يڀـ  ٍٛايعُـط َٚـا َهتـٛب ٗ قـشٝؿ١

اٱْػإ يعَُٛات قٛي٘ تعاٍ طَّْٔذٌُا اَُِّوُ َٓب َّشَبءُ ًَُّضْجِذُص(ٚ ,)2يعًِ اهلل عع ٚدٌ
َا ٜؿعٌ ايعبس َٔ أغباب إطاي ١ايعُط أ ٚقكسٚ ( ٙعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ :إٕ ايكــسقٚ ١ايكــً ١تعُــطإ ايــسٜاض ٚتعٜــسإ ٗ
ا٭عُاض(ٚ , )3عٔ قتاز :٠إعُط َٔ بًؼ غتٌ غٓٚ ,١إٓكٛم َٔ عُطَ ٙـٔ

( )1غٛض ٠ؾاطط .11
( )2غٛض ٠ايطعس .39
( )3ايهؿاف .303/3
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ّٛت قبٌ غتٌ غٓ ٫ٚ ,)1()١زي ٌٝعً ٘ٝخكٛقا بًشاظ ٖصا ايعَإ ْعِ ٖٛ
َٔ َٛاضز ؾهط أٌٖ ٖصا ايعَإ هلل عع ٚدٌ عًْ ٢عُ ١ط ٍٛا٭دٌ ٚغع١
ا٭ٌَ .
ٚإعُط ٖ ٛط ٌٜٛايعُطٚ ,يٝؼ ي٘ سس َٔ دٗ ١ايهجط ٠٭ْ٘ يڀـ ٚؾهٌ
َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚاهلل ٚاغع نط ٜٚ ,ِٜسٍ عً ٘ٝاٱضتكـا ٗ ٤ايعًـٚ ّٛعـامل
ايڀبٚ ,إق٬ح ايػصاٚ ,٤غ ١َ٬اٱْػـإ َـٔ ا٭َـطاض ٚايعٓاٜـ ١إتكـً١
يًٛقاٚ ١ٜايع٬ز َٓٗا.
ؾُٔ إعذاظ ايٓب ٠ٛعسّ سكط أٜاّ ايٓيب بكٝس قـسز ,بـٌ ٚضزت اٯٜـات

بإٔ ْٛساڄ عً ٘ٝايػ ّ٬يبح ٗ ق َ٘ٛطأَُْقَ عَنَخٍ ئِالَّ خَْٔغِنيَ ػَبًٓبص(ٜ ,)2سعِٖٛ
إٍ اهلل عع ٚدٌ ٚشنط إٔ عُط ْٛح ٖ ٛأيــ ٔٚػـ ٕٛغـٓ ,١بعـح عًـ٢
ضأؽ أضبعٌ غٓ َٔ ١عُطٚ ,ٙشنطت أقٛاٍ أخط ٗ ٣عُطٚ ٙأْ٘ أطَ ٍٛـٔ
ٖصاٚ ,ط ٍٛعُط ْٛح عً ٢م ٛاؿكٝكٚ ١ايٛاقعٚ ,يٝؼ ايٛز ٚايتُين ,٭ْ٘
أخًل هلل عع ٚدٌ ٚداٖس ٗ غبٚ ,ً٘ٝؼٌُ ا٭ش َٔ ٣قَٛـ٘ ٗ زعـٛتِٗ
إٍ عباز ٠اهلل ٚعسّ ايؿـطى بـ٘ ٖٚ ,ـٌ ٗ طـ ٍٛعُـط ْـٛح بـايٓل ايكطآْـٞ
بؿاض ٠ظٜازَ ٠تٛغط عُط اٱْػإ بايعًِ اؾٛاب ْعِ.
ٚمل ٜطز يؿغ (َعسعس٘) ٗ ايكطإٓ إٖ ٗ ٫ص ٙاٯ ١ٜايهطّٚ ,١دا ٤ايًؿغ

ظسـعح َــطٚ ٠اسـسَٛ ٠نــٛع كتًـــ ٗ قٛيـ٘ تعــاٍ طكََٔوْٖ صُدْوضِحَ ػَوْٖ

اُ نَّبسِ ًَأُدْخََِ اُْجَنَّخَ كَوَذْ كَبصَص(ٚ , )3ؾ ٘ٝزعـ ٠ٛيًٓـاؽ يًتٛبـٚ ,١ايٓذـاَ ٠ـٔ ايڀطٜـل
إ٪ز ٟإٍ ايٓاضٚ ,اٱَتٓاع عٔ اٱغرتاض باؿٝا ٠ايسْٝا ٚظٜٓتٗا.

هي غاٌات اٌَة

()1تؿػري ايكططيب.290/14
( )2غٛض ٠ايعٓهبٛت .11
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .185
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ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛنٝس عسّ ُين إٛت بأَٛض ظاٖطٚٚ ,١ٜقا٥ع تسٍ عً ٢سب
ايسْٝا.
ايجاَْ : ١ٝعطؾ ١إػًٌُ ؿاٍ أٌٖ إًٌ ا٭خط َ٘ٓٚ ,٣تعًل ؾطٜل َِٓٗ
بايسْٝا ٚظخطؾٗا.
ايجايج : ١تٛثٝل آٜات ايكطإٓ يًشذ ١ايٓاقكٚ ,١ايربٖإ ايصٜ ٟتهُٔ
ايتأزٜب ٚاٱق٬حٚ ,شّ َا ٖ ٛقبٝض عك٬ڄ ٚؾطعاڄ.
إٕ اؿطم عً ٢ايسْٝاٚ ,اٱؾطاط ٗ ايتعًل بعخطؾٗا ٚسب ايبكا ٤ؾٗٝا
َصَ.ّٛ
ايطابع : ١شنط ؾػـ ايص ٜٔنؿطٚا بايسْٝا ٚظٜٓتٗاَٛٚ ,زتِٗ ٕا ٖ ٛخ٬ف
ايعكٌ ٚايٛاقع بإٔ ٜطغب أسسِٖ بإٔ ٜعُط أيـ غٓ ٗ ١ايسْٝاٜٚ ,عٌُ ٚؾل
ٖصا اؿب.
اـاَػ :١بٝإ سكٝك٬َ ٖٞٚ ١قا ٠اٱْػإ ٚإٔ عُٸط أيـ غٓ ١هلل عع
ٚدٌ ؾ٬بس َٔ اٱتعاظ َٔ اٯٜات ٚايتٛب ١إٍ اهللٚ ,عً ٢ؾطض إٔ اهلل عع
ٚدٌ أطاٍ بعُط إْػإ خ٬ف إتعاضفٚ ,عاف َج٬ڄ َا٥يت غٓٚ ,١أزضنت٘
ايتٛب ١آخط أٜاّ سٝات٘ ؾٌٗ تكبٌ تٛبت٘ أّ  ٫بإعتباض أْ٘ ٗ إس ٠ايعا٥س ٠عً٢
عُط ٙا٭ق ,ٌٝاؾٛاب تكبٌ تٛبت٘ َا زاّ مل ٜػازض ايسْٝاٚ ,اهلل ٚاغع
نط.ِٜ

ايػازغٚ :١ضز ايهُري(ٖ ٗ )ٛقٛي٘ تعاٍطًََٓب ىٌَُ ثُِٔضَدْضِدِوِص ٚؾٚ ٘ٝد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإضاز ٠اؿطم عً ٢ايسْٝا.
ايجاْ :ٞايٛز ايص ٟوًُ٘ يًعٝـ ٚايًبح ايڀ ٗ ٌٜٛايسْٝا.
ايجايح :ايبكا ٗ ٤ايسْٝا أيـ غٓ.١
ايطابع :ايبكا ٤ايڀ ٗ ٌٜٛايسْٝا.
ٚايكشٝض ٖ ٛايطابع ,ؾػٛا ٤بك ٞايهاؾط ؾٗٝا أيـ غٓ ١أ ٚأنجط أ ٚأقٌ
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ؾإٕ ٜٓ ٫ذ َٔ ٛايعصاب ا٭ي ,ِٝقاٍ تعاٍطئَِّٕ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا أ ًَىُْْ ًُلَّبسٌ
كََِْٖ ُّوْجَََ ِْٖٓ أَدَذِىِْْ َِْٓءُ األَسْعِ رَىَجًب ًٌَُْ اكْزَذٍَ ثِوِص(.)1
ايػابع :١إٕ خًل اٱْػإ ٚأٜاّ سٝات٘ ٗ ايسْٝا ضْٓٚ ١عُ َٔ ١عٓس اهلل
تعاٍٚ ,هب إٔ ٜؿهط اٱْػإ اهلل عًْ ٢عُ ١اؿٝاٜٚ ,٠ػأٍ ط ٍٛايعُط َع
ايتكٚ ٣ٛايك٬حٚ ,يهٔ ايهاؾط ٜكط عً ٢ايهؿط ٜٚبتػ ٞإٔ ٜعُط ٗ ا٭ضض
نجرياڄ.
قىلَ تعاىل طًَُزَجِذََّٗيُْْ أَدْشَصَ اُنَّبطِ ػَََِ دََْبحٍ ًَِٓ ْٖ اَُّزَِّٖ أَشْشًٌَُاص
تتهُٔ اٯ ١ٜايهطّ ١إ خباضاڄ عٔ سب بعهِٗ يًشٝا ٠ايسْٝا ٚتعًكِٗ
بعٜٓتٗا َٚتاعٗا َٚا ؾٗٝا َٔ ايٓعِ ايعاٖطٚ ,٠ؾٗٝا ْؿ٫ ٞستُاٍ نِْٗٛ
ٗ َٓعيٚ ١غط بُٗٓٝا  ٖٞٚعسّ ُين اؿٝا ٠ا ٚإٛتٚ ,اِْٗ مل ًٜتؿتٛا
ا  ٚمل ٜهرتثٛا َٛنٛع ُين اسسُٖا.
يعٌ ٗ ايه ّ٬سصؾاڄ َجٌ(ٚأسطم) ؾِٗ اسطم َ ٔ ايص ٜٔاؾطنٛا
 ٚايص َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔباؿٝا ٠اٯخطٚ ,٠ق ٌٝؾ ٘ٝتكسٚ ِٜتأخريٚ ,إعٓ٢
يتذسِْٗ ٚطا٥ؿ َٔ ١ايص ٜٔاؾطنٛا اسطم ايٓاؽ عً ٢سٝاٚ ,٠يهٓ٘
وتاز اٍ قط ١ٜٓقاضؾ.١
تط ِٖ َٔ ٣ايص ٜٔاؾطنٛا ايص ٜٔشنطتِٗ اٯ ,١ٜؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإ ِْٗ َؿطنٛا ايعطب خكٛا بايصنط ٭ِْٗ َٕٛٓ٪ٜ ٫
بايبعح ,ؾِٗ ٜتُٓ ٕٛط ٍٛايعُط ,قاي٘ اؿػٔ َٚاٍ اي ٘ٝايكططيب بكٛي٘:
َٚؿطنٛا ايعطب ٜ ٫عطؾ ٕٛاٖ ٫ص ٙاؿٝا ٫ٚ ٠عًِ هلِ َٔ اٯخط ,٠ا٫
تط ٣ق ٍٛؾاعطِٖ:
ُتع َٔ اؿٝا ٠ؾاْو ؾإٍ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .91
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َٔ ايٓؿٛات ٚايٓػا ٤اؿػإ

() 1

ٚايٓكاف ٜكع ؾ ٘ٝنربٚ ٣قػط ,٣اَا ايهرب  ٣ؾإ بٝت ؾعط ٭سس
ايؿعطاٜ ٫ ٤كًض إ ٜهَ ٕٛكٝاغاڄ ٕٛقـ ٚعكٝس ٠أَ ,١ؾاشا ادطٜت
ؼكٝكاڄ ٗ ايؿعط ايعطب ٞاؾاًٖ ٞػس قكا٥س ٚأبٝاتاڄ َٔ ايؿعط تَٔ٪
بإعاز ٚايبعح َؿٗٛضَٚ ٠عطٚؾ ١عٓسِٖ.
ثِ إ ٕ ٖصا ايبٝت ايص ٟشنطٜ ٫ ٙسٍ عً ٢عسّ اٱّإ باٯخط,٠
ؾايكسض إتٝكٔ َٓ٘ اٱقطاض بإٛت ٚاْكڀاع ايًصات ٕٔ ٜؿعٌ إعاقٞ
ٜٚكرتف ايصْٛب ٜٚتدص ايسْٝا زاض هلٚ ,ٛقس  ٫تجبت ْػبت٘ يعَٔ

اؾاًٖ ١ٝٱستُاٍ اْ٘ َكتبؼ َٔ عً ١اْكڀاع ايتُتع ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَُُّ
َٓ ْٖ ػََِْْيَب كَبٍٕ * ًَّجْوََ ًَجْوُ سَثِّيَ رًُ اُْجَالٍَِ ًَاإلًِْشَاِّص( ٚ ,)2س٦ٓٝص ّهٔ
تأ ٌٜٚبٝت ايؿعط ٖصا عً ٢ايٛعٝس ٚايتٗسٜس.
ايجاْ ِٖ : ٞاجملٛؽ ٭ِْٗ ٜكٛي ٗ ٕٛتػُٝت ايعاطؼ "عـ أيـ
غٓٚ ,)3("١ق (ٌٝقس بًؼ َٔ سبِٗ ٗ اؿٝا ٠إٔ دعًٛا ؼٝتِٗ (عـ أيـ
غٓ(ٖٞٚ ,)4()) ١ظِٖ ٙعاض غٳاٍ) ٚيهٔ اٯ ١ٜشنطت ايص ٜٔاؾطنٛا
بككس اؾٓػٚ ١ٝايعُ ّٛإتذسز .
ايجايح  :تٓبػط اٯٜات ايكطآَْ ٗ ١ٝعاْٗٝا َٚؿاُٖٗٝا عً ٢نٌ
ا٭ظَإ ٚا٭َِ  ٫ٚتٓشكط بعَٔ ايٓعَٚ ٍٚا قبً٘ ,ؾاٯ ١ٜتؿٌُ
إؿطنٌ ٗ ا٭ظَإ إتتاي ١ٝاٍ َٜٓٛا ٖصا َٚا بعس ٗ ٙآ ١ٜاعذاظ ١ٜتسٍ
عً ٢قسم اٯٜات ايكطآْٚ ١ٝاْڀباقٗا ُ٥٬َٚتٗا يهٌ ا٭ظَٓٚ ١اْٗا ٫
تعطف ايبً.٢
( )1تؿػري ايكططيب .35/2
( )2غٛض ٠ايطٓٔ .27 – 26
()3احملطض ايٛدٝع .121/1
()4ايٓهت ٚايع.76/1 ٕٛٝ
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ايطابع ٖٓ :اى ْٛع َ٬ظَ ١بٌ ايؿطى ٚسب اؿٝا ٠ايسْٝا يؿكسإ
ا٭ٌَ باؿٝا ٠اٯخط ,٠اَا يعسّ ايعًِ باٯخط ٠ا ٚيًتػً ِٝباـػاض٠
ٚاـع ٟا ٚيٲْهباب ٚاٱْػُاؽ ًَصات ايسْٝا ؾٝػبب ايتًبؼ بٗا سذب ڄا
ظًُآُْ ١ٝع َٔ ضَ ١ٜ٩ا بعسٖا َٔ اـًٛز.
ٚاٯ ١ٜتٓب ٘ٝيًُػًٌُ إ ٍ خًٌ ٗ ايؿهط ايعاّ ايػا٥س عٓس بين
اغطا ٌٝ٥بٌ ٚغريِٖ ٚإ ٍ نعـ ٗ نٝاِْٗ ا ٖٛٚ ٫ا٫ؾطاط ٗ سب
ايسْٝاٚ ,ايعكا٥س ايػُا ١ٜٚتبتٓ ٢عً ٢أٚي ١ٜٛايجٛاب ٚايػع ٞاٍ
ايػعاز ٠ا٭خط.١ٜٚ
أ ٟإ ٖـــــصا ا٫ؾـــــطاط كـــــايـ ٕـــــا دـــــا ٤بـــــ٘ َٛغـــــ ٢عًٝـــــ٘
ايػـــــَ ّ٬ـــــٔ عٓـــ ـ س اهلل ,نُـــــا اْـــــ٘ بـــــاب يهـــــعؿِٗ ٚغـــــٗٛي١
اْتكــــاض إػــــًٌُ عًــــٚ .ِٗٝقــــس زيــــت ايٛقــــا٥ع اي٬سكــــ ١عًــــ٢
ٖــــصا ا٭َــــط ؾُــــع إ ايٗٝــــٛز نــــاْٛا ش ٟٚقــــٚ ٠ٛعــــسٚ ٠يهــــِٓٗ
َــــــــا إ واقــــــــطِٖ إػــــــــًُ ٕٛأ ٜاَــــــــاڄ اٜٚ ٫ڀًبــــــــ ٕٛا٫شٕ
بإػازض ٠بأَٛاهلِ ٚاًِٖٗ نُا ٗ بين ايٓهري.
ٚعٔ ايٓيب ا٭نطّ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :أعڀٝت َا مل
ٜعط أسس َٔ ا٭ْبٝاْ :٤كطت بايطعبٚ ,أعڀٝت َؿاتٝض ا٭ضض,
ٚمسٝت أٓسٚ ,دعٌ ايرتاب ي ٞطٗٛضاڄٚ ,دعًت أَيت خري
ا٭َِ)(.)1
تكػِ ا٭مسا ٤بًشاظ ايس٫ي ١عً ٢ايؿ ٤ٞاٍ قػٌُ:
ا٭ : ٍٚإعطؾ ٖٛٚ ١ا٫غِ ايصٚ ٟنع يؿَ ٤ٞعٌٚ ,إعاضف ٖٞ
ايهُري ٚايعًِ ٚاغِ اٱؾاضٚ ٠إعطف باٍ ٚا٫غِ إٛقٚ ٍٛإهاف
اٍ َعطؾٚ ١إعطف بايٓسا.٤
()1ايسض إٓجٛض .410/2
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ايجاْ : ٞايٓهطٚ ٠تؿٝس َعٓ ٌٝاَا ايٛسس ٠ا ٚاؾٓؼ ٚقس هتُعإ َع ڄا

عػب ايك طا ,ٔ٥ؾايٛسسَ ٠جٌ قٛي٘ تعاٍ طىََْ َٗذٌُُُّْْ ػَََِ سَجٍَُ ُّنَجِّئٌُُْْ ئِرَا
ُٓضِّهْزُْْ ًََُّ َُٓٔضَّمٍص(ٚ , )1اؾٓؼ َجٌ قٛي٘ تعاٍطكَيُّ سَهَجَخٍص( .)2
ٚيًتٓهري أ غطاض َع ١ٓٝقس  ٫تتشكل بايتعطٜـٚ ,ؾَٓ ٘ٝسٚسٚ ١هعٌ
ايباب َتػعاڄ ٚعٓس ٙا٭ًٖ ١ٝيكب ٍٛإكازٜل ا ٫ناؾٚ ١ٝهعٌ اتػاعٗا ٗ
ايٛدٛز ايصٖين أَطاڄ ٖهٓاڄ َٔٚ ,اغطان٘ ايتععٚ ,ِٝايتٗٚ ,ٌٜٛايتهجري,
ٚايتكًٚ ,ٌٝاٱغتٗعاٚ ,٤ايتدكٝل.
ٖ ٗٚص ٙاٯ ١ٜدا ٤تٓهري (سٝا )٠يًتشكري ٚبٝإ قً ١ايص ٟوطقٕٛ
عًٚ ٘ٝأِْٗ أضازٚا َػُ ٢اؿٝاٚ ٠أزْ ٢ؾطز َٔ اؾطازٖا.
ؾِٗ أ سطم َٔ ايص ٜٔاؾطنٛا ,نكٛيو ٖ ٛاغد ٢ايٓاؽ َٔٚ

سامت ,يته ٕٛايٛا ٗ ٚطًَِْٖٓص عً ٢قػٌُ :

ا٭ٚ : ٍٚا ٚعڀـٚ ,ب٘ قاٍ ايؿطا َٔ ١ًْٚ ,٤إؿػط َٔ ٜٔبعس. ٙ
ايجاْ( : ٞايٛا )ٚي٬غت ٓ٦اف ٚتكسٜط َٔٚ :ٙايص ٜٔأؾطنٛا أْاؽ ٜٛز
أسسِٖ.
ٚا٭ ٍٚأقٚ ,٣ٛايجاْ ٗ ٞطٛي٘ ٚ ,اٯ ١ٜايهطّ ١أعِٚ ,هب إ
ْبشح عٔ ايس٫٫ت ايعكا٥سٚ ١ٜايؿًػؿٚ ١ٝا٫خ٬ق ١ٝاييت تتهُٓٗا
َٗٓٚا:
ا٭ : ٍٚإٕ (أسطم) اؾعٌ تؿهٚ ٌٝيهٓ٘ ّٓ ٫ع َٔ ايتكاْ ٤اع١
غريِٖ َعِٗ بعطض ٚاسس ا ٚبسضدات أقٌ َٔ إطتب ١ايعائَ ١ٝ
اؿطم عً ٢ايسْٝا ٚسب اؿٝا ٠ؾٗٝا.
ايجاْ ٗ : ١ٝاٯ ١ٜتٛبٝذ يًصُ ٜٔازٚا ٗ سبِٗ يًشٝا ٠ايسْٝا ست٢
قاضٚا اسطم عًٗٝا َٔ إؿطنٌ ,بُٓٝا ِٖ َٔ إً ٌٝايصٜٓ ٜٔبػ ٞإ
( )1غٛض ٠غبأ .7
( )2غٛض ٠ايبًس .13
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ٜهٚ ًَِٗٝ ٕٛتٛدِٗٗ ٚسبِٗ يٰخط ٠انجط.
ايجايج : ١شنط اؿٝا ٠بكٝػ ١ايتٓهري ٜسٍ عً ٢سبِٗ هلا بأ ٟساٍ َٔ
ايػٓٚ ٢ايؿكطٚ ,ايعع ٚايصٍٚ ,ايكشٚ ١إطضٚ ,غٔ ايؿباب
ٚايؿٝدٛخٖٚ ,١صا ٜ ٫تِ ا ٫بايٓعط يًُٛت َٚا بعس ٙنأْ٘ أَط عسَ,ٞ
ا ٚاِْٗ ىاؾ ٕٛاٯخ طَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ ايعصاب ا٭يٖٚ ِٝصا ايٛد٘ ٖٛ
ا٭ْػب ٗ إكاّ.
ايطابع : ١ؾس ٠اـڀأ ,ؾإ شا نإ غريِٖ قاقطاڄ ٗ دًٗ٘ ؾتككريِٖ
أ نرب َكساض ٜتٓاغب ٚايتباٚ ٜٔايؿاضم ايٛاغع بٌ إًٚ ٞغري.ٙ
اـاَػ ٗ : ١اٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ يٓبص ايتعًل ٚاؿطم عً ٢اؿٝا٠
ايسْٝا  ٖٛٚط طٜل اٍ ايتؿٛم اٍ اؾٓٚ ١ايتُاؽ ططقٗا ٚايػبٌ إ٪ز١ٜ

ايٗٝا ٚايػع ٞيَٓ ٌٝا ؾٗٝا َٔ ايػعاز ٠ا٭بس ,١ٜقاٍ تعاٍطعَبثِوٌُا ئََُِ

َٓـْلِشَحٍ ِْٖٓ سَثٌُِّْْ ًَجَنَّخٍ ػَشْػُيَب ًَؼَشْعِ اُغََّٔبءِ ًَاألَسْعِص(.)1
قىلَ تعاىلط ٌََّدُّ أَدَذُىُْْ ٌَُْ ُّؼََّٔشُ أَُْقَ عَنَخٍ ص
إ خباض ٚتٛنٝس ٚاقع ٞيٲقطاض عً ٢عسّ ُين إٛت ٜٚسٍ بايس٫ي١
ا٫يتعاَ ١ٝعًْ ٢ؿ ٞايتعًل باٯخط. ٠
 ٌٖٚايعڀـ ٗ اٯ ١ٜيٝؼ َٔ عڀـ اـام عً ٢ايعاّ قها بٌ
ٚضز ب ككس ايػريٚ ١ٜايتعسز نُٔ ايهً ٞإؿهو أ ٟإتبا ٗ ٜٔأؾطاز,ٙ
ٚإ اٯ ١ٜأضازت َٔ يؿغ ايٓا ؽ إًٚ ٌٝاٌٖ ايهتاب بًشاظ َعطؾتِٗ
بايتٛسٝس ٚايطغا٫ت ايػُا ,١ٜٚثِ دا ٤شنط إؿطنٌ يبٝإ تكسَِٗ
عً ٢غريِٖ ٗ اؿطم عً ٢ايسْٝا ؾإ بعض ايٓاؽ  َِٗٓٚإؿطنٕٛ
ٜتُٓ ٕٛايبكا ٗ ٤ايسْٝاٚ ,يهٔ ٖصا ايتُين ٜ ٫كٌ بِٗ اٍ ٖص ٙايسضد١
َٔ ايػًٚ ٛا٫ؾطاط.
()1غٛض ٠اؿسٜس .20
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اؾـــٛاب ٖـــ ٛا ٫طـــ٬م ٚاضاز ٠ا ٕؿـــطنٌ اٜهـــاڄ ,خكٛقـــاڄ ٚإ
إكـــاّ يًتـــٛبٝذ ٚايتكبـــٝض ٚإقاَـــ ١اؿذـــٚ ,١اظٗـــاض ايتٓـــاقض بـــٌ
سطقــِٗ عًــ ٢اؿٝــاَٚ ٠ــا تكتهــ ٘ٝزعــٛاِٖ غًــٛم اٯخــط ٠هلــِ
َــٔ ُــين إــٛتٚ ,ٱ ثبــات إ ْعــساّ ُــين إــٛت عٓــسِٖ ٚعًــ ٢مــٛ
ايػايب ١ايهً.١ٝ
ٚقٝــٌ إ اجملــٛؽ نــاْٛا ٜكٛيــًٕ ٕٛهٗــِ :عـــ أيـــ ْــريٚظ ٚأيـــ
َٗطدــإٚ ,ايــٓريٚظ ٖٚــْ ٛــع ٍٚايؿــُؼ ٗ بــطز اؿُــٌ ٜٚكــازف
ٜـــ ّٛاؿـــازٚ ٟايعؿـــطَ ٜٔـــٔ ؾـــٗط آشاضٚ ,إٗطدـــإ ٚقـــت اْتٗـــا٤
ايؿـــُؼ اٍ إٝـــعإ ٖٚـــ ٛا٫عتـــساٍ اـطٜؿـــ ٞايـــصٜ ٟػـــت ٟٛؾٝـــ٘
ايًٚ ٌٝايٓٗاض.
 ٫ٚأ ظــــٔ أ ْــــ٘ َككــــٛز نُجــــاٍ ٗ اٯٜــــ ١ايهطّــــٚ ١إ شٖــــب
ايٝـــ٘ ب عهـــِٗ ,ؾكـ ـ س ٜهـــ ٕٛشيـــو اتؿاقـ ـاڄ ,أ  ٚأ ْـــ٘ أَـــط ؾـــا٥ع بـــٌ
إؿــــطنٌ ثــــِ إ اجملــــٛؽ ٜكٛيْٛــــ٘ ضٜــــاٚ ٤ظيؿــــًٕ ٢هٗــــِ ٚقــــس
تكسّ أْ٘ ؼٝتِٗ.
 َٔٚإ عذاظ اٯ ١ٜأْٗا شنطت ؾطزاڄ ًٜتك ٞب٘ إؿطنٚ ٕٛإعاْسٕٚ
ٜٚػتشل ايتٛبٝذ ٚايتٓب ٘ٝيٝهٚ ٕٛغٖ ١ًٝساٚ ١ٜتؿك٘ عكٝك ١ايسْٝا ايؿاْ١ٝ
ٜٓتؿع ايٓاؽ َٓٗاٚ ,اْصاضاڄ ٚسذ ١عاَٜ ٫ٚ , ١عين سكط اٯ١ٜ
َٚهاَٗٓٝا ببين إ غطا.ٌٝ٥
ٜعترب ايٛقـ ايتاّ ٖ ٛاؾهٌ اقػاّ ايٛقـ ٭ْ٘ ع ٕٛعً ٢اٱتعاظ
ٚتسبط اٯ ٫ٚ ١ٜىٌ َهاَٗٓٝا ايًؿعٚ ١ٝإعٓ َٔٚ ,١ٜٛخٛاق٘ َا ٜػُ٢
إطاقب ٖٛٚ ١إ ايه ّ٬ي٘ ؾكإ اشا سكٌ ايٛقـ ٗ اسسُٖا هب

ايٛقٌ ٗ اٯخط نُا ٗ طدََْبحٍ ص ٚطأَشْشًٌَُا ص ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ,١ؾاشا
اختاض ايٛقـ عٓس طدََْبحٍ ص ٚدب إ ٜ ٫كـ عٓس طأَشْشًٌَُا ص بٌ ٜكٌ
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بٗا طٌََّدُّص.

أَا ي ٛإختاض ايٛقـ عٓسطأَشْشًٌَُاص ٚدب إٔ ٜكٌ طعٳًځ ٢سٳٝٳا٠ٺص
بتكسٜطٚ :أسطم َٔ ايص ٜٔاؾطنٛا.
َٚا إ ٕ ايٛقـ ٚاٱبتسا ٤يٝؼ تٛقٝؿٝاڄ ,ؾاْ٘ أَط َرتؾض عٔ غريٙ
َٚعً ٍٛيعً ,١ؾ٬بس َٔ ايطدٛع اٍ ايٓكٛم ٚعًِ ايتؿػري ٕعطؾ١
َٛنع ايٛقـ.

قىلَ تعاىل طًََٓب ىٌَُ ثُِٔضَدْضِدِوِ ِْٖٓ اُْؼَزَاةِ إَْٔ ُّؼََّٔشَص

ايهُري طىٌَُ ص شنطت ؾ ٘ٝأقٛاٍ َٓٗا:
ا٭ : ٍٚأْ٘ نٓا ١ٜعٔ أ سسِٖ ,أَٚ ٟا أسسِٖ َٔ ٜعسعس٘ َٔ ايٓاض
تعُري.ٙ
ايجاْ : ٞنُري ٕا زٍ عًٜ ٘ٝعُط َٔ َكسض.ٙ
ايجايح  :إ ْ٘ َبِٗ ٚإ ٜعُط بٝاْ٘.
 ٫ٚىًٖ ٛصا ايتؿك َٔ ٌٝمثط ٠عًُ ١ٝنبري ٠بًشاظ تعس ٜ٘ايكٓاع١
ايٓشٚ ,١ٜٛتعسز َعٓ ٢ا٭قٛاٍ ايج٬ثٚ ١عسّ إمكاض ٙبڀ ٍٛعُط
ايهاؾط.
تطٕ ٣اشا  ٫ىؿـ عٔ ايهاؾط ايعصاب ا٭خطَ ٟٚع ط ٍٛعُطٗ ٙ
ايسْٝا ؟ ا٭ضدض إ ايػبب ٖ ٛإقاَت٘ عً ٢إعكٚ ١ٝاؾشٛز اش إ
ط ٍٛايعُط ٚسسٜ ٫ ٙكًض غبباڄ يًعصاب ا ٚزٚاَ٘ ٚيهٓ٘ ٚعا ٤ظَاْٞ
اَا يًتٛبٚ ١ؾعٌ ايكاؿات َٚا ٜتعكبٗا َٔ ثٛاب ,ا ٚٱتٝإ إعك١ٝ
ٚاغتشكام ايعكا ب ٚقس ٜڀ ٌٝاهلل عع ٚدٌ عُط اْػإ يعًُ٘ بتٛبت٘,
ٜٚه ٕٛط ٍٛايعُط اسٝاْاڄ اغتسضاداڄ ٚغبباڄ ٗ ايتُاز ٟبإعك ,١ٝقاٍ

تعاٍطًًُِّب ُِٗٔذُّ ىَإُالَء ًَىَإُالَءِ ِْٖٓ ػَـَبءِ سَثِّيَ ًََٓب ًَبَٕ ػَـَبءُ سَثِّيَ َٓذْظٌُسًاص(.)1
()1غٛض ٠اٱغطا.20 ٤
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ؾاٯ ١ٜايهطّ ١إْصاض ٚٚعٝس ٚزع ٠ٛيًت ؿهط ٗ ايتٛبٚ ١ايطؾسٚ ,ؾٗٝا
اخباض اعذاظ ٟعُا ٜٓتعط اٱْػإ َٔ اؿػاب ٚإ تعاقبت ا٭ٜاّ,
ؾايبعح سل ٚايٓؿٛض سل  ٫ٚبس َٔ اؿػاب. .
ٚاٯ ١ٜسذٚ ١ب٬ؽ ٚغرب ٫غٛاض ايٓؿؼ اْ٫ػاْٚ ,١ٝنُا إ اٯْٛ ١ٜع
تٛنٝس يعسّ َٛنٛع ١ٝط ٍٛايعُط ٗ لا ٠اٱْػإ ٭ٕ ايجٛاب ٚايعكاب
ٜسٚضإ َساض ا٫عُاٍ ؾإْٗا تٓؿ ٞإ ط٬م ايصّ عً ٢ساٍ ُين طٍٛ
ايعُط ,أ َا بايٓػب ١يًُ َٔ٪ؾإٕ ُٓ ٘ٝيڀ ٍٛايعُط ٜتك ّٛبػطض ؾعٌ
اـريات؟
ٖ ٌٖٚصا ايتُين ططٜل آخط يًذٓ َٔ ١غري َٔ غري تعاضض َع ُٓ٘ٝ
إٛت ٚيكا ٤اهلل ,ؾكس ٜه ُ٘ٝٓ ٕٛيڀ ٍٛايعُط عً ٢م ٛإٛدب ١اؾع١ٝ٥
ٚايڀطٜك٫ ١ٝنتٓاظ ايكاؿات ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط َع
ا٫قطاض ايسا ِ٥بًكا ٤اهلل عع ٚدٌ.

قىلَ تعاىل طًَاَُِّوُ ثَظِريٌ ثَِٔب َّؼٌََُِْٕٔص
َٛنــٛع آٜــ ١ايبشــح ٖــ ٛاٱستذــاز بــصّ اؿــطم ايؿــسٜس عًــ٢

ايــسْٝاٖٚ ,ــصا اؿــطم َــٔ ايهًــ ٞإؿــهو ايــص ٟتهــ ٕٛيــ٘ َطاتــب
َتؿا ٚتـــ ١قـــٚ ٠ٛنـــعؿاڄ َـــٔ شات اؾـــٓؼ أَ ٚـــٔ نـــطٚب َتعـــسز, ٠
ؾذـــا٤ت اٯٜـــ ١يت٪نـــس ا٭خـــري بًشـــاظ قٛيـــ٘ تعـــاٍ(ٜعًُ )ٕٛببٝـــإ
تطْـــٖ ١ـــصا اؿـــطم ٗ عـــامل ا٭ؾعـــاٍٚ ,غـــع ِٗٝإٍ ايتؿـــبح
بايـــسْٝا ٚظٜٓتٗـــآَٚ ,ـــ٘ اٱعـــطاض عـــٔ زعـــ ٠ٛاٱّـــإ ٭ٕ ؾٗٝـــا
َكسَ ١يًكتاٍ ٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل.
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜاٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ
بهٝسِٖ َٚهطِٖ ٚأْ٘ غبشاْ٘ و ٍٛز ٕٚإؿام ايهطض بإػًٌُ  ,قاٍ

تعاٍطَُْٖ َّؼُشًًُُّْْ ئِالَّ أَرًٍص(.)1
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
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ٚتبعــح اٯٜــ ١ايػــهْ ٗ ١ٓٝؿــٛؽ إػــًٌُٕ ,ــا تــسٍ عًٝــ٘ بايس٫يــ١
ايتهــُٓ ١ٝعًــ ٢ايػــٚ ١َ٬ا٭َــٔ َــٔ تــسبري ايعــس ٚنــسٖ ِٚ ,خٝبتــ٘

ٗ َكاقــــــسٚ ٙاهلل غــــــبشاْ٘ط َّؼَِْووووووُْ خَبئِنَوووو وخَ األَػْووووووُِْٖ ًََٓووووووب رُخْلِووووووِ
اُظُّذًُسُ ص(.)1
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ إٛت ٚاععاڄ يٲْػإٚ ,ظادطاڄ عٔ ايتعسٟ
ٚإعكٚ ,١ٝاٱتعاظ َٔ إٛت عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإزضاى اٱْػإ ؿكٝك ٫ ١تػازض ايٛدٛز ايصٖين ٬َ ٖٞٚقا٠
إٛت ي٘ .
ايجاْ : ٞتػً ِٝاٱْػإ بايعذع عٔ زؾع إٛت.
ايجايح  :ض ١ٜ٩اٱْػإ َػازض ٠بعض ٖ ٔ سٛي٘ ايسْٝا عً ٢م ٛقٗطٟ
٪َٚبس يتسٍ اٯ ١ٜعً ٢اٱْصاض عهٛض ا٭عُاٍ عٓس اهلل ,قاٍ

تعاٍطَْٖٓ ًَبَٕ ُّشِّذُ اُْذََْبحَ اُذَُّْْٗب ًَصِّنَزَيَب ٌَُٗفِّ ئَُِْْيِْْ أَػَْٔبَُيُْْ كِْيَب ًَىُْْ كِْيَب الَ
ُّجْخَغٌَُٕص(.)2

َٔ قؿات اهلل تعاٍ اْ٘ مسٝع بكريٚ ,قؿ ١ايبكط عٓس ٙتعاٍ
ؽتًـ عُا ٖ ٛعٓس ايٓاؽ اش آْا ْبكط بآ٫ت دػُاْ ٖٛٚ ,١ٝأَط ٖتٓع
عً ٘ٝتعاٍ عك٬ڄ ٭ْ٘ تعاٍ ٜٛ ٫قـ َا وس ٙيتذطز ٚادب ايٛدٛز
عٔ ايًٛاظّ إاز ١ٜنايعٌ ٚا٫شٕ ٚنصا ايعًِ اؿكٛي ٞاؿػٚ ,ٞبكطٙ
تعاٍ يٮؾٝا ٤اِا ٖ ٛعًُ٘ بٗا ٚسهٛضٖا عٓس.ٙ
ٚقاٍ ا٭ؾعطْٚ ١ٜاع َٔ ١إعتعي ١اْٗا قؿ ١ظا٥س ٠عً ٢ايعًِ,
ٚشنط إٕ ايبكط َٔ ايكؿات ايصات ١ٝإٓتععَ َٔ ١كاّ ايصات بًشاظ
()1غٛض ٠غاؾط .19
()2غٛضٖٛ ٠ز .15
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ايهُاٍ ايٛدٛز.ٟ
ٜٚأت ٞايبكري ٗ ن ّ٬ايعطب َعٓ ٢ايعامل بايؿ ٤ٞإڀًع عًٗٚ , ٘ٝ

ايتٓعٌٜطهَبٍَ ثَظُشْدُ ثَِٔب َُْْ َّجْظُشًُا ثِوِص(.)1

 ٗٚآ ١ٜايبشح ْهت ١إش أ ٕ قسض اٯٜ ١ٜتشسخ عُا ّ ًٕٛٝائَ ٘ٝ
سب قًيب يًسْٝا ٚٚز ٙيًبكا ٤ايڀ ٌٜٛؾٗٝاٚ ,شًٜٗا ٜتعًل بعًِ اهلل تعاٍ
َا ٜعًُ ,ٕٛؾٌٗ إ ٌٝايٓؿػاْ ٞعٌُ؟ ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚعً ٢ؾطض إ إ ٌٝعٌُ ؾاٯ ١ٜأعِ ٗ َتعًكٗا.
ايجاْ : ٞإْ٘ يٝؼ بعٌُ إ ِا ٖ ٛنٝؿْ ١ٝؿػ ,١ٝؾاٯ ١ٜتتعًل بأعُاهلِ
َڀًكاڄَٗٓٚ ,ا َا نإ َعً٫ٛڄ َٚػبباڄ هلصا إ ٌٝنإباؾط ٠إػتُط٠
يًُعك ,١ٝاَ ٚا نإ َٔ ا٭عُاٍ عً ١ي٘.
ايجايح  :ايطدٛع اٍ عَُٛات ايك ٍٛبإٔ بين اغطا٪ٜ ٌٝ٥اخصَ ٕٚا
تهػب قًٛبِٗ ٚتهتب عً ِٗٝغ ١٦ٝاشا إعتكسٖٚا أُٖٛ ٚا بٗا.
ٖٚصا ايؿڀط َٔ اٯٜٛ ١ٜغع َٔ زا٥طَٛ ٠نٛعٗا ٚإكاقس ايػاَ١ٝ
َٓٗا ,ؾٗ ٫ ٞتٓشكط َا هعٌ ْؿٛغِٗ  ٫تتٛاظٕ ٗ اسٛاهلا  ٫ٚتعتسٍ
اخ٬قٗا بٌ تؿٌُ ا٭عُاٍٚ ,يعًٗ ا ٗ إكاّ تًو ا٫عُاٍ اييت ترتؾض
عٔ ٖصا اؿطم َٔ اْ٫ػُاؽ بإعاقٚ ٞا٫قطاض عً ٢اؾشٛز ؾڀٍٛ
ا٭ٌَ ٜٴٓػ ٞا٭دٌ ,ا ٫إ ٜه ٗ ٕٛدٓب اهلل ٚٚغ ١ًٝيتعع ِٝؾعا٥طٙ
 ٖٛٚايٛاغع ايعً.ِٝ
***********

()1غٛض ٠ط٘ .96
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قٛي٘ تعاٍ طهَُْ َْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا ُِجِجْشََِّ كَاَِّٗوُ َٗضََُّوُ ػَََِ
هَِْجِيَ ثِاِرِْٕ اَُِّوِ ُٓظَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذَّْوِ ًَىُذًٍ ًَثُشْشٍَ
ُُِِْٔإِْٓنِنيَص اٯ.97 ١ٜ

قٌ :ؾعٌ أَطٚ ,ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط ٙأْت.
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َٳٔ :اغِ ؾطط داظّ ٗ قٌ ضؾع َبتسأ ١ًْٚ ,قٌ َػتأْؿ ١يبٝإ
ْ ٛع آخط َٔ أْٛاع اؾشٛز.
نإ :ؾعٌ َاض ْاقل ٗ قٌ دعّ ؾعٌ ايؿططٚ ,أمسٗا نُري
َػترت ٜعٛز اٍ َٔ ٜعاز ٟدرب.ٌٜ
عسٚا  :خرب نإٚ ,اؾًُ ٗ ١قٌ ْكب َك ٍٛايك.ٍٛ
ؾرب :ٌٜاي ّ٬سطف دطٚ ,درب ٌٜاغِ فطٚض بايٚ ّ٬ع ١َ٬دطٙ
ايؿتشْٝ ١اب ١عٔ ايهػط ٠٭ْ٘ عًِ أعذُ ٞاًٜ ٚشل با٭عذُ ,ٞؾأْ٘:
ايؿا ٤عاطؿ ١عً ٢دٛاب ايؿطط احملصٚف.
ْعي٘ :ؾعٌ َاضٚ ,ؾاعٌ َػترت ,تكسٜطٜ ٖٛ ٙعٛز هلل تعاٍٚ ,ايهُري
اهلاَ ٤ؿع ٍٛب٘ ٜعٛز يًكطإٓ ٚ ,اؾًُ ٗ ١قٌ ضؾع خرب(إٕ).
عً ٢قًبو :داض ٚفطٚض َتعًل بــ(ْعٸٍ)ٚ ,قًبَ :هافٚ ,ايهُري
ايهاف َهاف اي.٘ٝ
بإشٕ اهلل :د اض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف ساٍٚ ,اغِ اؾ٬ي:١
َهاف اي.٘ٝ
بٌ ٜس :ٜ٘بٌ :ظطف َهإ َتعًل َشصٚف  ٫قٌ ي٘ ٭ْ٘ قً١
إٛق.ٍٛ
ٜسَ :ٜ٘هاف ايَ ٖٛٚ ,٘ٝهافٚ ,ايهُري اهلاَ ٤هاف اي.٘ٝ
ٖٚس٣ٶَ :عڀٛف عًَ ٢كسقاڄٚ ,بؿطَ :٣عڀٛف.
يًُ :ٌَٓ٪داض ٚفطٚض َتعًكإ ببؿط,٣
َكسقاڄ :س إٍ ,ا :داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف ساٍٖٚ ,س٣
ٚبؿطَ :٣عڀٛؾإ عًَ ٢كسقاڄ.
يًُ :ٌَٓ٪داض ٚفطٚض َتعًل بــ(ٖسٚ ٣بؿط ٗٚ )٣درب ٌٜث٬خ
عؿط ٠يػَٗٓ ١ا :
ا٭ : ٍٚدرب ٌٜظْ ١قٓسٚ ,ٌٜق ٖٞ ٌٝأؾكشٗا ٚبٗا دا٤ت ٖصٙ
اٯ ٖٞٚ ,١ٜيػ ١اؿذاظ ,قاٍ سػإ بٔ ثابت:
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ٚدرب ٌٜضغ ٍٛاهلل ؾٓٝا ٚ ...ضٚح ايكسؽ يٝؼ ي٘ نؿا ٖٞٚ )1()٤يػ١
ُٚ ِٝقٝؼ.
ايجاْ : ١ٝدرب ( ٌٜبؿتض اؾ ٖٞٚ ) ِٝقطا ٠٤اؿػٔ  ٚابٔ نجري ٚضٟٚ
عٔ ابٔ نجري أْ٘ قاٍ  :ضأٜت ايٓيب قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغً ِ ٗ ايٖٓٛٚ ّٛ
ٜكطأ  :دربَٝٚ ٌٜها ٌٝ٥ؾ ٬أظاٍ أقطُٖ٩ا أبسا نصيو .
ايجايج : ١درب ( ٌٝ٥بٝا ٤بعس اهلُعَ ٠جاٍ درب ) ٌٜنُا قطأ أٌٖ ايهٛؾ١
ٚأْؿسٚا:
ؾٗسْا ؾُا تًك ٢يٓا َٔ نتٝبَ ... ١س ٣ايسٖط إ ٫درب ٌٝ٥أَاَٗا)(.)2
ْٚكٌ ق ٍٛبأْ٘ َؿتل َٔ اؾربٚتٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚمل أدس ٖصا ايك ٗ ٍٛنتاب َعترب ٖا إطًعت عً.٘ٝ

ايجاْ : ١ٝدربًَ ٌٜو غاَع ٜڀع اهلل قاٍ غبشاْ٘طالَ َّؼْظٌَُٕ اَُِّوَ َٓب

أََٓشَىُْْص(.)3
ايجايج : ١دا ٤ايكطإٓ بايجٓا ٤عً ٢دربٚ ,ٌٝ٥سُٓٝا غأي٘ ايٓيب عٔ ثٓا٤

اهلل عع ٚدٌ عً ٢أَاْت٘ بكٛي٘ تعاٍطُٓـَبعٍ صََّْ أَِٓنيٍص( , )4قاٍ درب:ٌٝ٥
إٕ اهلل ععٸ ٚدٌٸ أْعٍ َٔ ايػُاَ ٤اٚ ١٥أضبع ١نتب عً ٢أْبٝا ٘٥مل ٜأُٔ
عًٗٝا غري.)5()ٟ
تبٌ ٖص ٙاٯٜات نطٚض ٠تًك ٞاٱْػإ ٭سهاّ ايعامل ايعً ٟٛبكٝؼ
()1تؿػري ايبػ.125/1 ٟٛ
( )2تؿػري ايبشط احملٝط .413/1
()3غٛض ٠ايتشط.6 ِٜ
()4غٛض ٠ايتهٜٛط .21
()5ايهؿـ ٚايبٝإ .119/7
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ايكبٚ ٍٛاٱَتجاٍ يبعسٖا عٔ ايعٜؼ ٚاـ٬فٚ ,ؾٗٝا بٝإ يٰثاض ايػًب١ٝ
اؾػٕٛ ١ُٝنٛع ؼطٜـ ايهتاب.
ٚتهؿـ عٔ سادتٓا اٍ َسضغ ١داَع ١تٗتِ بسضاغَٛ ١نٛع
ايتشطٜـ ٚنٝـ إ اؾداقاڄ َعسٚز ٗ ٜٔظَٔ َعٌ ٜك َٕٛٛب٘.
ٚيهٔ ايبٚ ٤٬ا٭شٚٚ ٣د ٙٛايؿط ايٓاْ ١عٓ٘ تػتُط َع تٛايٞ
ايػٌٓ  ٚتعزاز تؿاقُاڄ ٚتؿعباڄ خاقٚ ١إ ايتشطٜـ قس ٜكري َ ٔ إّإ
بعهِٗ بايطغايٚ ١زع ٠ٛاؿل َع ٚدٛز إكتهٚ ٞظٗٛض اٯٜات ٚاقاَ١
ايرباٌٖ.

ٚط هَص ٗ قسض اٯ ١ٜي٘ َهاٌَ نٚ ١َٝ٬اعذاظٚ ١ٜب٬غَٗٓ ,١ٝا

بعح إػًٌُ عً ٢ا٫ستذاز عًٚ ِٗٝعسّ تطنِٗ ٗ اؾهاضِٖ اـاط١٦
أظا ٤ايكطإٓ ٚإ٥٬ه.١
إبتسأت اٯ ١ٜبؿعٌ ا٭َط(قٌ) إٛد٘ إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٛاغڀت٘ إٍ إػًٌُ يٲستذاز عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥قس
تهطض شات ايًؿغ َٚهُ ٗ ْ٘ٛاٯٜات ايػابك ٖٞٚ ١اٯ,94- 93- 91 ١ٜ
ٖٚصا ايتهطاض آ ١ٜإعذاظ ١ٜتسٍ عًَ ٢هاٌَ ايطٓٚ ١اٱق٬ح ٗ
ايكطإَٓٚ ,ا ؾ َٔ ٘ٝايًڀـ ببين إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاڄ بسعٛتِٗ
يٲغ ّ٬باؿذٚ ١ايبَٓٚ ١ٓٝع ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب َٔ ١ٝاٱغتشٛاش
عً ٗ ِٗٝباب تًك ٞايسع ٠ٛإٍ اٱغ.ّ٬
ٚؼتٌُ ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايػابكٚ ١دٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚإ٬ظَ ١بٌ عسا ٠ٚدربٚ ٌٝ٥عسّ ُين إٛت.
ايجاْ :ٞتطؾض عسا ٠ٚدرب ٌٝ٥عٔ عسّ ُين إٛت ,ؾايصٜ ٫ ٟتُٓ٢
إٛت ٜعاز ٟدرب.ٌٝ٥
ايجايح ٫ :قً ١بٌ ا٭َط ,ٜٔؾعسا ٠ٚدرب ٌٝ٥أَط َػتكٌ َٓٚؿكٌ
عٔ عسّ ُين إٛت.
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ايطابع  :ايتؿكٚ ,ٌٝايؿطز اؾاَع يًٛد ٙٛأع.ٙ٬
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭خري بًشاظ ْعِ اٯٜات ٚأغباب ايٓعٚ ٍٚعسا٠ٚ
درب ٌٝ٥أعِ َٔ ْعٚي٘ باؿطب ٚايكتاٍ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتشصض َٔ عسا ٠ٚدرب ٌٝ٥٭ْ٘ أٌَ ٜٓ ٫عٍ إَ ٫ا
ٜأَط ٙاهلل تعاٍٚ ,إٔ ايصٜ ٟعازٜ ٜ٘عاز ٜ٘اهلل عع ٚدٌ.
ثِ دا٤ت اٯ ١ٜبعس ايتاي ١ٝيت٪نس ٗ َؿَٗٗٛا أَاْ ١درب ٌٝ٥بإخباضٖا بإٔ
آٜات ايكطإٓ ايٓاظي ١عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٖٔ ٞ

عٓس اهلل بكٛي٘ تعاٍطًَُوَذْ أَٗضَُْنَب ئَُِْْيَ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍص

()1

ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ ايصٟ

أْعٍ اٯٜات ٖ ٛاهلل تعاٍ ٚإٔ دربٚ ٌٝ٥اغڀًَٚ ١و أٌَ َأَٛض َٔ عٓس
اهلل تعاٍ.
 َٔٚاٯٜات اييت ْعٍ بٗا دربٖ ٌٝ٥ص ٙاٯٜات ٚإخباض ٙعٔ نطاٖ ١ٝؾس٠
اؿطم عً ٢اؿٝا ٠ايسْٝا ٚعسّ ُين إٛت يػطض ايسْٝا.

بٝإ قاعس ٠نً ١ٝعاَ َٔ ١اٯ ١ٜايهطّ ٖٞٚ ١اْتكاّ اهلل عع ٚدٌ ٖٔ
واضب ايسٚ ٜٔا٭ْبٝاٚ ٤إ٥٬ه ١فتُعٌ أَٓ ٚؿطزٚ ٜٔإ اهلل ٜعازَٔ ٟ
ٜعاز ٟأسسِٖٚ ,نطٚض ٠اٱّإ بِٗ عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع ٞأ٫ ٟ
ٜكسم اٱَتجاٍ ا ٫باٱّإ باؾُٝع.
ظاٖط اٯ ١ٜاْٗا دا٤ت بٝاْاڄ ؿكٝك ١عكا٥س ١ٜثابتَٓ ١ڀٛقاڄ َٚؿَٗٛاڄ ٖٞٚ
ايٓٗ ٞعٔ بػض إًو ايطغٚ ,ٍٛؾٗٝا تجبٝت ٚبٝإ يععَٓ ِٝعيت٘ ٚإ
ٚظٝؿت٘  ٫تتعس ٣ايطغاي ١إًهٛت ١ٝاييت تتكـ يعَٚاڄ با٭َاْ.١
ٚأنست خڀأ َبٓ ٢عسا ٠ٚدرب ٌٝ٥بسيَ ٌٝا ٜتشًُ٘ َٔ ا٭َاْ ١إڀًك١
()1اٯ.99 ١ٜ
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َٚػٚ٪ي ١ٝتبًٝؼ أسهاّ ايٓب ,٠ٛؾٗ ٛضغ ٍٛايطٓٚٚ ١اغڀْ ١ع ٍٚايكطإٓ
ٚغؿري ا٭سهاّ ,أ ٟإ َٛنٛع ايٓعَ ٍٚطنب َٔ أَٛض ٖ:ٞ
ا٭ : ٍٚشّ ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدربٌٝ٥
ايجاْ : ٞبٝإ َػٚ٪ي ١ٝإًو ايطغٚ ٍٛععَ ِٝا ٪ٜز.ٜ٘
ايجايح  :اٱخباض عٔ انطاّ إػًٌُ ايسا ِ٥ؾربٚ ٌٝ٥إ٥٬ه.١
ايطابع  :اعطاض إ ٌَٓ٪عٔ َك٫ٛت اؾشٛز.
اـاَؼ  :تؿهٌ اهلل تعاٍ بتٓعٓٚ ٜ٘ا ١ٜإ٥٬هٚ ١اْ٫تكاّ ٖٔ
ٜعاز.ِٜٗ
ايػازؽ ٚ :دٛز قاغِ َؿرتى بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ْ ٖٛٚعٍٚ
ايهتاب َٔ ايػُا ٤بٛاغڀًَ ١و َٔ إ٥٬ه.١
ا٭ : ٍٚؾهض ايعسا ٠ٚيًًُو ايطغ َٔ ٍٛعٓس اهلل.
ايجاْ : ٞؼس ِٜٗباثبات ععُت٘ ٚعسّ ايػهٛت عٔ إٛنٛع ٖا ٜسٍ
عً ٢اُٖٝت٘ ٚاْ٘ ٜػتًعّ ايبٝإ ٚكاطب ١ايٓاؽ ْٝعاڄَ ,ع إ إككٛز
بايصّ ْاع ١قً َٔ ١ًٝايهربا ,٤ؾإ اٯ ١ٜقاعس ٠نً ١ٝتسٍ عً ٢ايطغاي١

ايعإ ١ٝيًكطإٓ َٚػٚ٪ي ١ٝنٌ َهًـ بٛدٛب اٱّإ ,قاٍ تعاٍطًََٓب

أَسْعَِْنَبىَ ئِالَّ ًَبكَّخً ُِِنَّبطِص(.)1
ايجايح  :اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا إ خباض عٔ خٝبٚ ١خػاض ٠ايصَ َٔ٪ٜ ٫ ٟا
دا ٤ب٘ درب َٔ ٌٝ٥عٓس اهلل.
ايطابع  :تك ١ٜٛعهس إػًٌُ عكا٥سٜاڄ بايتكس ٟايكطآْ ٞحملا٫ٚت
ايتؿٚ ٜ٘ٛاضاز ٠ايتؿهٝو.
اـاَؼ  :تجبت اٯ ١ٜأَاْ ١إ٥٬ه ١نڀطٜل يكش ١ايٓبٚ ٠ٛقسم
()1غٛض ٠غبأ .28
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ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس ٙت عاٍ ,إ ايكطإٓ وؿغ سكٝكت٘ ٚمساٜٚت٘ ٜٚساؾع
عُٔ ت ٍٛأَاْ ١تٓع ًٜ٘ؾ ٬غطاب ١بإٔ ٜكًّٓ ٕٛت٘.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اٱْصاض با٭َط إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بإٔ وصض ٚىٛٸف ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدربَ ٌٝ٥ع أْ٘ ضغ ٍٛنطٜ ِٜكّٛ
بأزا ٤أععِ أَاْ ٗ ١تأضٜذ اٱْػاْ ٖٞٚ ١ٝتبًٝؼ ايكطإٓ يًٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,بًشاظ أَٛض:
ا٭ :ٍٚإٕ ايكطإٓ َا٥س ٠ايػُا ٗ ٤ا٭ضض.
ايجاْ :ٞايكطإٓ إٗ ُٔٝعً ٢ايهتاب نً٘.
ايجايح ٗ :ايكطإٓ تبٝإ يهٌ ؾ.٤ٞ
ايطابعْ :ع ٍٚايكطإٓ عً ٢غٝس ا٭ْبٝاٚ ٤إطغًٌ.

اـاَؼ :ايكطإٓ نتابطخَْْشَ أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص(.)1

ايػازؽ ٗ :ايكطإٓ زع ٠ٛيهٌ ايٓاؽ فتُعٌ َٓٚؿطز ٜٔيسخٍٛ
اٱغ.ّ٬
ايػابع ٗ :ايكطإٓ إخباض عٔ خًٛز إ ٗ ٌَٓ٪اؾٓ.١
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا دا٤ت بايبؿاضَ ٠ع اٱْصاض َٔ غري تعاضض بُٗٓٝا
يًتبا ٗ ٜٔدٗ ١اـڀاب ٗ نٌ ٚاسس َُٓٗا ,إش ٜتٛد٘ اٱْصاض يًصٜ ٜٔعازٕٚ
دربٕ ٌٝ٥ا ٜػٝعِٗ َٔ قٝاَ٘ بايٓع ٍٚبايكطإٓ ٚتهُٔ آٜات ايكطإٓ ايسع٠ٛ
يًكتاٍ ,أَا ايبؿاض ٠ؾتأت ٞيًَُ ٌَٓ٪ا ٜأت ٞب٘ درب َٔ ٌٝ٥عٓس اهلل َع
اٱقطاض بأْ٘ ًَو ٜٓعٍ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا تتهُٔ ايً ّٛيًصٜ ٜٔعاز ٕٚدربٚ ,ٌٝ٥يهٔ ٖصا
ايً ّٛيٝؼ قطواڄ ظاٖطاڄ ٗ اٯ ١ٜبٌ دا ٤بإؿٗٚ ّٛايس٫ي ١ايتهُٓٚ ١ٝؾ٘ٝ
َػا:ٌ٥
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ا٭ :ٍٚإْ٘ َكسام يه ٕٛايكطإٖٓ ,سٚ ٣ضٓ ,١٭ٕ ا٭قٌ يٝؼ ايًّٛ
بٌ زع ٠ٛايٓاؽ يٲّإ بٓع ٍٚايكطإٓ.
ايجاْ :١ٝدا٤ت اٯ ١ٜيًسؾاع عٔ دربٚ ,ٌٝ٥بٝإ ععَٓ ِٝعيت٘ ٚعً ٛزضدت٘,
ؾٜٗ ٛأتَ ٞا ؾ ٘ٝضٓ ١يًٓاؽ ٚيهٔ بعهِٗ ٜٛادٗ٘ بايعساٚ ٠ٚايكسٚز.
ايجايجَ :١سح ايكطإٓ ٚبٝإ سػٓ٘ ٚإعذاظ ٙايصاتٚ ٞايػريٜٚ ,ٟسٍ ٗ
َؿٗ َ٘ٛعً ٢شّ ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدرب ٌٝ٥ايصْ ٟعٍ بايكطإٓ.
ٚا٭قٌ إٔ ٜؿهط ايٓاؽ درب ٌٝ٥يٛظٝؿت٘ ٗ إعاْ ١ايٓاؽ عً ٢ايعاز,٠
ْٚكٌ أؾطف أَاْ ١مسا ١ٜٚإٍ ا٭ضض ٚإٜكاهلا تاَ ١ناًَ ١إٍ غٝس
إطغًٌ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
َٚع إٔ عسا ٠ٚاٱْػإ ؾرب ٌٝ٥إثِ ؾًِ تأت آ ١ٜايبشح بايتدٜٛـ
ٚايٛعٝسٚ ,ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚاٯَ ١ٜسضغ ٗ ١اٱستذاز ٚاؾساٍ بكٝؼ ايٛز ٚاحملبٚ ١اؾًب
ٕٓاظٍ اهلسا.١ٜ
ايجاْ : ١ٝتسٍ اٯ ١ٜعً ٢ايٛعٝس بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝ٭ْٗا ت٪نس قسم ْعٍٚ

ايكطإٓ َٔ عٓس اهللٜٚ ,تهُٔ ايكطإٓ ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض ,قاٍ تعاٍطَٓب
كَشَّؿْنَب كِِ اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ شَِْءٍص(.)1

ايجايج : ١تهُٓت اٯ ١ٜايتاي ١ٝايٓل بايٛعٝس عًَ ٢عازا ٠دربٚ ٌٝ٥إْصاض
ايهؿاض باـعٚ ٟاـػاض ٠٭ُْٗا َٔ ضؾشات عسا ٠ٚاهلل.

ًميٌٖ إٔ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ "ًسلَ على قلبك" ًمل ّشد ىزا

اُِلظ يف اُوشإٓ ئ ال يف ىزه آّخ اٌُشميخ.

اٌَة سالح
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .38
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ُٓع اٯ ١ٜايهطّ ١تؿعب ايهؿط ٚبًٛؽ ايتشس ٟاٍ ايتؿهٝو
بإ٥٬ه ٖٞٚ ,١زضؽ ٜبٌ قٝاْ ١ايكطإٓ بايصات ٚايڀطٜل.
ٚتعترب اٯٚ ١ٜثٝك ١مسا ٗ ١ٜٚبػض عسا ٠ٚدربٚ ٌٝ٥ايكسٚز عٔ
ايتٓع ٌٜهلصا ايػببٚ ,تبعح اٯ ٗ ١ٜايٓؿٛؽ سب إ٥٬هٚ ١تكسٜػِٗ
ٚػعًِٗ َٛنٛعاڄ يًتباٚ ٜٔاٱخت٬ف بٌ اٌٖ اٱّإ ٚاٌٖ ايهؿط,
نُا تبٌ إ اٱّإ َڀًٛب عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع َٔ ٞغري غًٗ ٛ

سبِٗ ,قاٍ تعاٍطًَالَ َّأُْٓشًَُْْ إَْٔ رَزَّخِزًُا أَُْالَئٌَِخَ ًَاُنَّجِِّْنيَ أَسْثَبثًبص(.)1

قس ًٜ ٫تؿت بعض إػًٌُ إٍ َٛنٛع ١ٝايسؾاع عٔ إ٥٬ه١
ٚتٓعٚ ,ِٜٗٗشّ َٔ ٜعازٜٚ ِٜٗصنطِٖ بايػ ,٤ٛؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜزع٠ٛ
يًُػًٌُ ٱنطاّ إ٥٬هٚ ١ايصب عِٓٗ ٭ِْٗ ضغٌ اهلل.
ٚت٪نس اٯ ١ٜقسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,تٓؿ ٞاٱؾرتا ٤عً٢

ايٓيب قُس نُا ٜٛثك٘ قٛي٘ تعاٍطأَّْ َّوٌٌَُُُٕ اكْزَشَاهُ هَُْ كَأْرٌُا ثِغٌُسَحٍ ِٓضِِْوِص(.)2

ٚاٯ ١ٜايهطَّٓ ١اغب ١يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسَٚ ,ٜٔعطؾ ١أغطاض ايتٓعٌٜ
ٚاي كً ١بٌ أٌٖ ايػُٛات ٚا٭ضض ٚتكَٗٛا بؿطف تٓع ٌٜايهتاب
عً ٢ا٭ْبٝا ٤عً ٢م ٛاؿكط ٚايتعٚ ,ٌٝؾ ٘ٝبٝإ ٕٓعي ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓس أٌٖ ايػُٛات ٚيع ّٚإنطاّ أٌٖ ا٭ضض ي٘,

ٜٚتذًٖ ٢صا اٱنطاّ بتكسٜك٘ ٚإتباع٘ ,قاٍ تعاٍطالَ رَجْؼٌَُِا دُػَبءَ اُشَّعٌٍُِ
ثَْْنٌَُْْ ًَذُػَبءِ ثَؼْؼٌُِْْ ثَؼْؼًبص(.)3

أسباب الٌسول
شنط إؿػط ٗ ٕٚاٯ( ١ٜإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا قسّ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .80
()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .38
()3غٛض ٠ايٓٛض .63
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إس ١ٜٓأتا ٙعبس اهلل بٔ قٛضٜا ؾكاٍ ٜا قُس نٝـ َْٛو ,ؾكس اخربْا
عٔ ْ ّٛايٓيب ايص ٟه ٗ ٧آخط ايعَإ؟ ؾكاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ "تٓاّ عٓٝآٜ ٫ٚ ٟاّ قًيب" قاٍ قسقت ٜا قُس ,ؾأخربْ ٞعٔ
ايٛيس أَٔ ايطدٌ ٜه ٕٛأّ َٔ إطأ٠؟ ؾكاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:
أَا ايععاّ ٚايعكب ٚايعطٚم ؾُٔ ايطدٌ ٚأَا ايًشِ ٚايسّ ٚايعؿط
ٚايؿعط ؾُٔ إطأ ٠ؾكاٍ قسقت.
ؾُا باٍ ايطدٌ ٜؿب٘ أعُاَ٘ ز ٕٚأخٛاي٘ أ ٜ ٚؿب٘ أخٛاي٘ زٕٚ
أعُاَ٘؟ ؾكاٍ :اُٜٗا غًب َا ٙ٩قاسب٘ نإ ايؿب٘ ي٘ ,قاٍ قسقت,
ؾكاٍ :أخربْ ٞأ ٟايڀعاّ سطّ اغطا ٌٝ٥عًْ ٢ؿػ٘  ٗٚايتٛضا ٠إ ايٓيب
ا٭َ ٞىرب عٓ٘؟ ؾكاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ" :اْؿسنِ باهلل ايصٟ
أْعٍ ايتٛضا ٠عًَٛ ٢غ ٌٖ ٢تعًُ ٕٛإٔ اغطاَ ٌٝ٥طض َطناڄ ؾسٜس ڄا
ؾڀاٍ غكُ٘ ؾٓصض هلل ي ٔ٦عاؾا ٙاهلل َٔ غكُ٘ يٝشطَٔ عًْ ٢ؿػ٘ أسب
ايڀعاّ ٚايؿطاب  ٖٛٚؿِ ا٭بٌ ٚأيباْٗا؟ ؾكايٛا ْعِ".
ؾكاٍ ي٘ :بكٝت خكً ١إٕ قًتٗا آَٓت بو ,أًَ ٟو ٜأتٝو َا تكٍٛ
عٔ اهلل؟ قاٍ :درب .ٌٜقاٍ إ شيو عسْٚا ٜٓعٍ بايكتاٍ ٚايؿس,٠
ٚضغٛيٓا َٝهاٜ ٌٝ٥أت ٞبايبؿط ٚايطخا  ٤ؾً ٛنإ ٖ ٛايصٜ ٟأتٝو آَٓا
بو.
َٚبسأ ٖص ٙايعسا ٠ٚإٔ اهلل تعاٍ اْعٍ عًْ ٢بٓٝا إٔ بٝت إكسؽ
غٝدطب ٗ ظَإ ضدٌ ٜكاٍ ي٘ غتٓكط ٚٚقؿ٘ يٓا ؾڀًبٓا ٙؾًُا ٚدسْاٙ
بعجٓا يكتً٘ ضدا٫ڄ ؾسؾع عٓ٘ دربٚ ٌٜقاٍ إ غًڀهِ اهلل عً ٢قتً٘ ؾٗصا
يٝؼ ٖ ٛشاى ايص  ٟاخرب اهلل عٓ٘ اْ٘ غٝدطب بٝت إكسؽ ؾ ٬ؾا٥سٗ ٠
قتً٘ ,ثِ اْ٘ نرب ٚقًَٚ ٣ٛو ٚغعاْا ٚخطب بٝت إكسؽ ٚقتًٓا,

ؾًصيو ْتدص ٙعسٚاڄ ٚاَا َٝها ٌٝ٥ؾاْ٘ عس ٚدرب.)1()ٌٜ
( )1اْعط َؿاتٝض ايػٝب .195 - 194 /3

َعامل اٱّإ  /ز 16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 153
تٓٗ ٢اٯ ١ٜعٔ َعازا ٠إ٥٬هٚ ١تسع ٛاٍ سبَِٗ َٔٚ ,ؿاٖ ِٝايٓٗٞ
عٔ عسا ٠ٚدرب ٌٝ٥بٝإ ع ًَ ٛطتبت٘ ٚاْ٘ َٔ َ٥٬ه ١اهلل عع ٚدٌ ا٭َط
ايصٜ ٟػتًعّ اٱّإ ب٘ ٚايتػًَ ِٝا دا ٤ب٘ َٔ عٓس اهلل ٕا ٖ ٛثابت عٓس
إً َٔ ٌٝاَاْ ١إ٥٬هٚ ١ععَٓ ِٝعيتِٗ عٓس اهلل.
ٚتعٗط اٯ ١ٜاؾطاقات ايكطإٓ َٚا ٜتهُٓ٘ ْعٚي٘ َٔ اٱؾانات
ايكسغٚ ١ٝإعاضف اٱهلٚ ١ٝايػٓٔ إباضنَ َٔٚ ١ؿاُٖٗٝا اٱستذاز عً٢
ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدربَ ٌٝ٥ع اْ٘ مل ٜأت اَ ٫ا ٜ٪ٜس تجبٝت إًٌ ايػُا١ٜٚ
ايػابك٪ٜٚ ١نس ْع ٍٚايتٛضاٚ ٠اٱل َٔ ٌٝعٓس اهلل تعاٍ.
أ ٟإ ْع ٍٚدرب ٌٝ٥بايكطإٓ عً ٢قسض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ تٛثٝل يًهتب اييت عٓسِٖ ؾًُاشا ٖصا ايعساْ ,٤عِ ٖصا
ايٓع ٍٚؾهض ٕا دط َٔ ٣ؼطٜـ عً ٢ايهتب ايػابكٚ ١زع ٠ٛيٲْتُا٤
اٍ اٱغ ٖٛٚ ّ٬ؾهٌ اهل ٞهب إ ٜػتبؿط ٜٚؿطح ب٘ إٛسس.ٕٚ
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ١ٜخڀاباڄ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٜتهُٔ ا٭َط ي٘ بإٔ ٜك ٍٛيبين إغطا ٌٝ٥قاعس ٠نًٚ ١ٝقاْْٛاڄ ثابتاڄ.
ايجاْ :١ٝتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ ايٓيب قُساڄ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتبع
ا٭َط اٱهلَ ٗ ٞعاًَت٘ َع بين إغطاٚ ٌٝ٥غريِٖ َٔ ايٓاؽٜٚ ,تذً٢
ٖصا ا٭َط باٱستذاز عً ,ِٗٝؾٗ ٛمل ٜكٌ هلِ َٔ ٜهٔ عسٚاڄ ؾربٌٝ٥
َكريٖ ٙسض ايسّ ٚايكتٌ ,بٌ أَط اهلل تعا ٍ ْب ٘ٝإٔ ٜبٌ يبين إغطاٌٝ٥
ٚظٝؿ ١دربٚ ٌٝ٥أْ٘ ٚاغڀًَ ١هٛت ١ٝيتبًٝؼ ايٓيب اٯٜات َٔ عٓس اهلل ٚإٔ
ٚظٝؿت٘ ضٓ ١بايٓاؽ ْٝعاڄ ٖٚصا ايبٝإ سذٚ ١ؾاٖس عً ٢إضاز٠
اهلساٚ ١ٜايك٬ح.
ايجايج :١دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾًُ ١ايؿطط َٔ ١ٝنإ عسٚاڄ ؾرب,ٌٝ٥
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 َٔٚغري تٛد ٘ٝايً ّٛإ ٍ بين إغطا ٌٝ٥خاقٚ ,١ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًتٛبٚ ١اٱْاب.١
ايجاْ ٗ :ٞاٯ ١ٜإؾاض ٠إٍ عسّ إْاع بين إغطا ٌٝ٥عً ٢عسا٠ٚ
دربٚ ,ٌٝ٥إٔ ؾطٜكاڄ َِٓٗ ٜ ٫عاز ٟدرب ٌٝ٥يعًُ٘ بأْ٘ ًَو َٔ إ٥٬ه.١
ايجايح ٗ :اٯْ ١ٜسب إٍ عسّ اٱدٗاض بايعسا ٤ؾربٚ ٌٝ٥إ٥٬ه,١
ٚزع ٠ٛيًتساضى ٚاٱْاب.١
ايطابع :قبض عسا ٠ٚدربٚ ,ٌٝ٥سح ايٓاؽ عً ٢ايتكس ٟ٭عسا٘٥
باؿهُٚ ١إٛععٚ ١اٱستذاز.
ايجايج :١شنط اغِ درب ٌٝ٥فطزاڄ َٔ أ ٟعٓٛإ ٚقؿ٘ ٜسٍ عًَ ٢عطؾ١
إً ٌٝب٘ ٚععِ ؾأْ٘ ٚأْ٘ ًَو َٔ إ٥٬هٚ ,١ؾ ٘ٝسذ ١ت٪نس قسم ْب٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتكسٜك٘ بٓبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا
ايػٚ ّ٬ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌٚ ,إٔ ايكطإٓ َكسم يًتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ
ؾإ ٕ إًو ايصْ ٟعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بايكطإٓ ٚايٛسَ ٞعطٚف عٓس ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٫ٚ ,٣أسس هٌٗ ععِٝ
قسضٚ ٙعًَٓ ٛعيت٘ بٌ َ٥٬ه ١ايػُا.٤
ايطابع :١تتهُٔ اٯ ١ٜايسؾاع عٔ دربٚ ,ٌٝ٥شنط ٚظا٥ؿ٘ :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚقٝاَ٘ بتٓع ٌٜايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايجاْ :١ٝمل ٜٓعٍ ايكطإٓ إ ٫بأَط اهلل تعاٍٚ ,إشٕ َٓ٘ تعاٍ ٚيعٌ ؾ٘ٝ
إؾاض ٠إٍ أخص درب ٌٜيًكطإٓ َٔ ايًٛح احملؿٛظ.
ايجايج :١يٝؼ ٗ ايكطإٓ إَ ٫ا ٖ ٛتكسٜل يًتٛضاٚ ٠اٱلٖ ٌٝا ٜسٍ عً٢
قسم دربٚ ٌٝ٥أْ٘ مل ٜؿعٌ إ ٫اؿلٚ ,إٔ ايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝؾاٖسإ
عً ٢قسم ْعٚي٘ ب ايكطإٕٓ ,ا ؾٗٝا َٔ ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚشنط قؿات٘.
ايطابعْ :١ع ٍٚايكطإٓ ٖس٣ٶ يًُػًٌُ.
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اـاَػ :١قٝاّ درب ٌٝ٥بتٓع ٌٜايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ بؿط ٣يًص َٕٛٓ٪ٜ ٜٔبطغايت٘ باؾٓٚ ١ايًبح ايسا ٗ ِ٥ايٓعِٝ
إك.ِٝ
ٜٓ ٫ٚشكط ٖصا اٱّإ بأٜاّ ايٓبٚ ٠ٛايتٓع ٌٜبٌ َٖ ٛػتُط ٚبام ٗ
أدٝاٍ إػًٌُ إتعاقب ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
إػأي ١اـاَػ : ١إشا نإ إطاز َٔ ا٭َط اٱهل( ٞقٌ) ايٓيب قُس ڄا
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ,ؾكس ٜطز إؾهاٍ غكٛم
إختكام ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ز ٕٚغري َٔ ٙايكشاب١

ٚعُ ّٛإػًٌُ بكٛي٘ تعاٍطكَاَِّٗوُ َٗضََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَص٭ٕ ايكطإٓ مل ٜٓعٍ إ٫
عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚاؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚدا٤ت آٜات تؿٝس ْع ٍٚايكطإٓ عً ٢إػًٌُ بٛاغڀ ١ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ تعاٍطىََْ رَنؤٌَُِٕ ِٓنَّب ئِالَّ إَْٔ آَٓنَّب ثِبَُِّوِ
ًََٓب أُٗضٍَِ ئَُِْْنَبص (.)1

ايجاْ : ٞآ ١ٜايبشح قاْ ٕٛنًٜ ٞتػؿ ٢أؾطاز ايعَإ ايڀٛي ١ٝإانٞ
ٚاؿانط ٚإػتكبٌ يبٝإ قبض عسا ٠ٚإ٥٬هْٝ ١عاڄٚ ,درب ٌٝ٥خاق.١
ايجايح  :ايتؿهٝو ٗ َهاٌَ اٯ ١ٜايهطّ ,١ؾٓع ٍٚاٯٜات عً ٢ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أَا ايكٚ ٍٛايعدط عٔ عسا ٠ٚدربٌٝ٥
ؾٗٚ ٛظٝؿ ١ايٓيب ٚإػًٌُ بإعطٚف.
باٱناؾ ١إٍ عسّ ايتعاضض بٌ عُ ّٛاـڀاب ٗ أ ٍٚاٯ ٗ ١ٜقٛي٘
تعاٍ(قٌ) ٚإختكام ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ قٛي٘

تعاٍطكَاَِّٗوُ َٗضََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَص يعسّ ثبٛت إ٬ظَ ١بُٗٓٝا.
()1غٛض ٠إا٥س.59 ٠
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 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜسصف ٚايتكسٜط :ؾكٌ أْ٘ ْعيّ٘ عً ٢قًبو) اؾٛاب ْعِ,
ّٓ ٫ٚع ٖصا ايتكسٜط َٔ قش ١قطا ٠٤اٯ ١ٜب ٬سصف  ٖٞٚا٭ ٍٚإش
دا٤ت خڀاباڄ َٔ عٓس اهلل تعاٍ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٔ غري تعاضض بٌ ايٛدٌٗ.
ٜٚأت ٞايٓؿع ٗ اٯ ١ٜعً ٢مَ ٛطنب َٔ ٚد.:ٙٛ
ا٭ :ٍٚشنط إكٛي ١ايباطً.١
ايجاْ :ٞايتشصٜط َٓٗاٚ ,اٱخباض عٔ عسّ ٚدٛز أقٌ هلا.
ايجايح  :زع ٠ٛايٓاؽ يًهـ عُا ٜؿبٗٗا َٔ إك٫ٛت.
ايطابع :إنطاّ اهلل تعا ٍ يًُ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝاٚ ٤عسزِٖ َاٚ ١٥أضبع١
ٚعؿط ٕٚأيـ ْيب  ٗٚبعض ا٭خباض(عسزِٖ مثاْ ١ٝآ٫ف ْيب أضبع١
آ٫ف َٔ بين إغطا ٚ ٌٝ٥أضبع ١آ٫ف َٔ غريِٖ)(.)1
(ٚإصنٛض ٗ ايكطإٓ مثاْٚ ١ٝعؿط.)2()َِٗٓ ٕٚ
ٚعٔ عً ٞعً ٘ٝايػ :ّ٬إٕٸ اهلل تعاٍ بعح ْبٝاڄ أغٛز  ,ؾٗ ٖٔ ٛمل
ٜككل عً.)3()٘ٝ
ٚقس دا٤ت ٖص ٙاٯٕ ١ٜسح دربٚ ٌٝ٥ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َعاڄ ٗ آٚ ١ٜاسس ,٠ؾذربًَ ٌٝ٥و ٪ٜز ٟأعُاي٘ بأَاْٚ ١قٚ ٠ٛايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتًك ٢ايتٓعٜٚ ٌٜك ّٛبايتبًٝؼ ,يتهٕٛ
ٖص ٙاٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاڄ ٱنطاّ إ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝاَٚ ,٤عطؾ ١سكٝك١
 ٖٞٚإٔ ا٭ْبٝاٜ ٤تًك ٕٛايٛس َٔ ٞايتٓع ٌٜبٛاغڀ ١إ٥٬ه ١ايصِٖ ٜٔ
َعك َٔ َٕٛٛايعيٌ ٚايػٗٚ ٛايٓػٝإٚ ,ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢ععِ َػٚ٪ي١ٝ
()1أْعط فُع ايبٝإ .407/8
()2تؿػري ابٔ نجري .271/1
()3ايهؿاف .138/6
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ايٛسٚ ٞؾأْ٘ َٛٚنٛعٝت٘ بٌ اـ٥٬ل إش أْعي٘ اهلل تعاٍ بٛاغڀ ١أؾطف
أٌٖ ايػُٛات عً ٢أنطّ أٌٖ ا٭ضضٚ ,ايٛس ٞأمس ٢ضغايٚ ١ب٬ؽ
٭ْ٘ َٔ عٓس اهلل.
ايكطإٓ ٖ ٛايهتاب ايػُا ٟٚاـايس ايصٜ ٟتهُٔ تبٝإ نٌ ؾ,٤ٞ
ٖٚصا ايبٝإ ضٓ ١بايٓاؽَٛٚ ,نٛع يكها ٤سادات اٱْػإَٔ ٖٛٚ ,
َكازٜل سادٖ ١هٔ ايٛدٛز هلل تعاٍٚ ,تؿهً٘ تعاٍ يكها ٤اؿاد ,١إش
ٜؿتض ايكطإٓ آؾام ايعًِ أَاّ اٱْػإ ٚىرب ٙعٔ سايٜ٘ٗٚ ,صب أخ٬ق٘,
ّٓٚع٘ َٔ ايعٜؼ ٚؾعٌ ايكبٝض ٚاٱعتكاز اـاط ٤٢ايصٜ ٫ ٟعٛز عً ٘ٝإ٫
با٭شٚ ٣ايهطض ٗ ايٓؿأتٌ.

تساؾع اٯ ١ٜعٔ درب ٌٝ٥بصنط سػٔ ؾعً٘ ٚأَاْت٘ ٚطاعت٘ هلل عع
ٚدٌ ٚ ,ؽرب بإ ايكطإٓ ايصْ ٟعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ دا ٤ب٘ درب َٔ ٌٝ٥عٓس اهلل تعاٍٚ ,دا٤ت اٯٚ ١ٜنأْٗا سسٜح
بٌ اهلل تعاٍ ٚبٌ ْب ٘ٝقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإخباض ٙعٔ
ٚدٛز قٜ ّٛعاز ٕٚد ربٚ ,ٌٝ٥أْ٘ ٜ ٫ػتشل َٔ ايٓاؽ ا ٫اٱنطاّ ٭ْ٘
مل ٜٓعٍ ا ٫بأَط اهلل تعاٍ.
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚططز ايؿو َٔ قًٛب إػًٌُ.
ايجاْ : ١ٝاٯ ١ٜبطظر ز ٕٚتأثري إع ٕ٬ؾطٜل َٔ ايٓا ؽ يعساٚتِٗ
ؾرب ٌٝ٥عً ٢إػًٌُ.
ايجايج : ١اٯ ١ٜغ٬ح بٝس إػًٌُ ٗ ايطز عً ٢ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدرب,ٌٝ٥
ببٝا ٕ ٚظٝؿت٘ ٚعًُ٘ ٚطاعت٘ هلل تعاٍ.
تط ٣نٝـ ته ٕٛايعسا ٠ٚؾرب ٌٝ٥ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚاٱَتٓاع عٔ زخ ٍٛاٱغ ّ٬بصضٜع ١إ درب ٖٛ ٌٝ٥ايصٜٓ ٟعٍ
بايكطإٓ.
ايجاْ :ٞاٱزعا ٤بإٔ دربٜٓ ٌٝ٥عٍ باؿطب ٚايكتاٍٚ ,نأْ٘ ىتاض َا
ٜٓعٍ ب٘ ,ؾذا٤ت اٯ ١ٜيتد رب بأْ٘ ضغ ٍٛأٌَ ٜٓ ٫عٍ اَ ٫ا ٜأَط ٙاهلل

تعاٍ ب٘ ,قاٍ غبشاْ٘ طَٗضٍََ ثِوِ اُشًُّحُ األَِٓنيُص(.)1

ايجايحَ :عازا ٠درب ٌٝ٥٭ْ٘ ٜك ّٛبايٓع ٍٚإتهطض عً ٢ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإخباض ٙبايٛسٚ ٞايتٓع.ٌٜ
ٚتبٌ اٯ ١ٜإ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض َٚا بُٗٓٝا هلل تعأٍَٚ ,
بسٜع قٓع٘ إٔ ٜأَط ًَهاڄ َٔ أنرب إ٥٬هٚ ١أنجطِٖ ؾأْاڄ بايٓعٍٚ
بايكطإٓٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛإناؾ ١ٝيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬إدتٓاب ايكسٚز
ٚاؾشٛز.

الصلة بني أول وآخر اٌَة
دا٤ت ٖصا اٯٜات خڀاباڄ ٚتًكٓٝاځ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ٗ باب اٱستذاز ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢انطاّ اهلل عع ٚدٌ ي٘
ٚيًٓاؽ بتػًٝب يػ٫ ١ستذاز ٗ نٝؿ ١ٝايتعاٌَ  َٔ ٖٛٚ ,ضؾشات
ٚظٝؿ ١اٱْػإ ٗ ا٭ضض ,قاٍ تعاٍطئِِِّٗ جَبػٌَِ كِِ األَسْعِ خَِِْلَخًص(.)2

ٚاٯ ١ٜاضؾاز ٚتعً ٗ ِٝنٝؿ ١ٝاٱستذازٚ ,ؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١عسّ اٱْتكاٍ
َٔ اٱستذاز إٍ ايػٝـ ,ؾبعس إٔ قاَت اؿذ ١عً ٢عسّ خًٛم اؾٓ١
٭ٌٖ ًَ ١ككٛق ,١مل ٜكط إػًُ ٕٛبإٜصا ,ِٗ٥بٌ إْتكًت اٯٜات إٍ
إستذاز آخط ٗ ,زع ٠ٛيًُػًٌُ ٫ؽاش اٱستذاز ٚغ ١ًٝيسؾع ا٭ش,٣
َٓٚع تػطب ايؿو يًصٜ ٜٔسع ٕٛإٍ اهلل إش إٔ ايتعسز ٗ َٛانٝع
( )1غٛض ٠ايؿعطا.194 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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اٱستذاز زع ٠ٛإٍ عسّ اٱْتكاّ َٔ أٌٖ ايهتاب عً ٢اقٛاهلِ ٚإ ناْت
يػطض إٜصا ٤إػًٌُ ٚا٫نطاض بِٗ ٚاْهاض بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بإؿٗٚ ّٛايس٫ي.١
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيصّ ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدرب ٌٝ٥٭ْ٘ ْعٍ بايكطإٓ عً٢
قسض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚا٭َط بايكتاٍ ٖٚصا ا٭َط َٔ
عٓس اهلل ؾُا درب ٌٝ٥إ ٫ضغ ٍٛأٌَ ٜٓكٌ إٍ ايٓيب َا ٜأَط ٙاهلل عع ٚدٌ,
ايص ٟأعًِ بإكًشٚ ١إٓؿع.١
 ٗٚاٯَ ١ٜسح ؾربٕ ٌٝ٥ا قاّ ب٘ َٔ أزا ٤ا٭َاْٚ ١بٝإ ععَٓ ِٝعي ١ايكطإٓ
َٚا ؾ َٔ ٘ٝإٓاؾع يًٓاؽ ْٝعاڄ ٚقس شنطت اٯ ١ٜايكطإٓ بكؿات ٖ:ٞ
ا٭ : ٍٚايكطإٓ َكسم ٚؾاٖس عً ٢ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١اييت ْعيت
عً ٢ا٭ْبٝا ,٤ؾاشا نإ ايٛٗٝز  َٕٛٓ٪ٜبايتٛضاٚ ٠ايٓكاض ٣باٱل ٌٝؾإ

ايكطإٓ تكسٜل هلُا ؾًِ ٜهصب ايكطإٓ ْعٚهلُا ,قاٍ تعاٍ ٗ ٚقؿ٘طًَىٌَُ

اُْذَنُّ ُٓظَذِّهًب َُِٔب َٓؼَيُْْص(.)1
دا ٤بتكسٜل ْع ٍٚايتٛضاٚ ٠ا٫لٚ ٌٝؾ ٘ٝضٓٚ ١ؾهٌ َٔ عٓس اهلل عع
ٚدٌ عً ٢ايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ٣زع ٠ٛإػًٌُ يًطأؾ ١بأٌٖ ايهتاب ٚايتؿك٘ ٗ
ايسٚ ٜٔاؽاش ا٫ستذاز ٚاؾسٍ ٚغ ١ًٝٱقاَ ١اؿذ ١خكٛقاڄ ٚإٔ
َعذعات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ظاٖط ٠دً.١ٝ
ايجاْ :١ٝايكطإٓ ٖس ٣يًٓاؽ ٚا٭قٌ إٔ إٛسسَ ٜٔڀًكاڄ ٜطٜس ٕٚاهلس٣
ٚايك٬ح يًٓاؽ  ٖٛٚايص ٟدا٤ت ب٘ ايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝيصا ؾإ تكسٜل
ايكطإٓ هلُا أعِ َٔ إ ٜٓشكط بايؿٗاز ٠عًْ ٢عٚهلُا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ
بٌ أْ٘ ٜأت ٞبايسع ٠ٛاٍ ايتٛسٝس ٚعباز ٠اهلل ٚعسّ ايؿطى ب٘.
ٚ َٔٚد ٙٛتكسٜل ايكطإٓ بايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝفُٖ٪ٝا بايؿٗاز ٠ببعج ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ ,يٝه ٕٛشات ْعٚي٘ تكسٜك ڄا
()1اٯ.91 ١ٜ
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يًتٛضاٚ ٠اٱل ,ٌٝقبٌ إٔ تكٌ ايٓٛب ١اٍ َا ؾ َٔ ٘ٝا٭سهاّ ٚايؿٛاٖس
ٚاٱعذاظ ايصٜ ٟسٍ عً ٢تكسٜل بؿاض ٠ايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝب٘ ٚبٓعٚي٘ َٔٚ
ٚد ٙٛايتكسٜل ٗ إكاّ إٔ ايكطإٓ ٖسٚ ٣خري قض.
 ٗٚاٯ ١ٜؼس ٚإعذاظ ٭ْٗا تكـ ايكطإٓ بأْ٘ ٖسٚ ,٣آٜات٘ ٚأسهاَ٘ ب١ٓٝ
ٚظاٖط ٠يًٓاؽ ْٝعاځٚ َٔٚ ,د ٙٛاهلسا ١ٜؾ ٘ٝيػ ١اٱستذاز اييت دا٤ت
بٗا ٖص ٙاٯٜات ٭ْٗا زع ٠ٛيٲغ ّ٬غٛا ٤يًص ٜٔدا٤ت اٯ ١ٜٱقاَ ١اؿذ١
عً ِٗٝبتدًؿِٗ عٔ ُين إٛت ٚإثبات ظٜـ إزعا.ِٗ٥
ايجايج :١ايكطإٓ بؿط ٣يًص ٜٔآَٓٛا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚؼتٌُ ٖص ٙايبؿاضٚ ٠دٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚايبؿاض ٗ ٠اؿٝا ٠ايسْٝا با٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬نٝس ايهؿاض

ٚايؿاغكٌ ,قاٍ تعاٍ طَُْٖ َّؼُشًًُُّْْ ئِالَّ أَرًٍص(.)1

ايجاْ :ٞايبؿاض ٠يًُ ٌَٓ٪باهلل ٚإ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايهتاب ٗ اٯخط,٠
ٚتسٍ ٖص ٙايبؿاض ٠عً ٢إقطاضِٖ باي ّٛٝاٯخط ٚأْ٘  ّٜٛاؾعا.٤
ايجايح :إعٓ ٢ا٭عِ يًبؿاضٚ ٠إضاز ٠اؿٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايحٚ ,ؾ ٘ٝضٓ ١بإػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاڄٚ ,زع٠ٛ
٭ٌٖ ايهتاب يٲْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ْع ٍٚايكطإَٓٚ ,ا ؾ َٔ ٘ٝايبؿاضات إش أْ٘
ٜتهُٔ اٱخباض ٚايبؿاض ٠بايٓكط ٚايعع يًُػًٌُ ٗ ايسْٝا نُا ٗ ْعٍٚ

إ٥٬هَ ١سزاڄ يًَُ ٗ ٌَٓ٪عاضى اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚقاٍ تعاٍ طئِرْ رَوٌٍُُ

ُُِِْٔإِْٓنِنيَ أَُْٖ ٌَّْلٌَُِْْْ إَْٔ ُِّٔذًَُّْْ سَثٌُُّْْ ثِضَالَصَخِ آالَفٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِص( ,)2يٝتهطض
يؿغ إ ٗ ٌَٓ٪اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اٯ ١ٜقٌ ايبشح  ٗٚ ,ايكطإٓ بؿاضَ ٠تهطض٠

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
()2غٛض ٠آٍ عُطإ . 125
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يًُ ٌَٓ٪بايًبح ايسا ٗ ِ٥اؾٓ , ١قاٍ تعاٍ طًَأُدْخََِ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا
اُظَّبُِذَبدِ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِْٖٓ رَذْزِيَب األَْٗيَبسُ خَبُِذَِّٖ كِْيَبص(.)1
ٜٚؿٝس اؾُع بٌ ٚغط ٚآخط اٯ ١ٜإٔ ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛبأِْٗ َ َٕٛٓ٪باهلل,
ؾإ درب ٌٝ٥مل ٜٓعٍ إ ٫بايبؿاض ٠هلِٖ ,ا ًّ ٞعًٚ ِٗٝزٚ ٙعسّ عساٚت٘.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ إ٥٬ه ١خًكاڄ ععُٝاڄ َٔ خًك٘ٚ ,أنطَِٗ بإٔ
أغهِٓٗ ايػُا ٗ ٤دٛاضَٓ ِٖٚ ,ٙكڀع ٕٛإٍ ايعبازٚ ٠ايصنط ٚايتػبٝض٫ٚ ,
ٜؿعً ٕٛإَ ٫ا ٜأَطِٖ اهلل عع ٚدٌ َ٘ٓٚ ,قٝاّ درب ٌٝ٥بايٓع ٍٚبايكطإٓ ,بأَط
َٔ اهلل عع ٚدٌَٚ ,ا ؾ ٘ٝاـري احملض يًٓاؽ ْٝعاڄ.

التفسري الذاتً

دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبصات ايٓعِ ٚإٛنٛع ايص ٟدا٤ت ب٘ اٯٜات ايػابك,١
ؾٗ ٞخڀاب يًٓيب قُس قً  ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,يكس إَتٓع بعهِٗ عٔ
زخ ٍٛاٱغ ّ٬٭ٕ درب ٖٛ ٌٝ٥ايصٜ ٟـأت ٞبـايٛسٜٓٚ ,ٞـعٍ بـايكطإٓ عًـ٢
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
 ٚدا٤ت اٯ ١ٜيت٪نس عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚسطَ ١عسا ٠ٚاٱْػإ ؾرب.ٌٝ٥
ايجاْ :ٞإ ٕ دربًَ ٌٝ٥و َٔ َ٥٬ه ١اهللٚ ,تؿًُ٘ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍ

ط الَ َّؼْظٌَُٕ اَُِّوَ َٓب أََٓشَىُْْ ًَّلْؼٌََُِٕ َٓب ُّإَْٓشًَُٕص(.)2

ايجايـح :مل ٜؿعــٌ دربٝ٥ــٌ َــا ٜػــتشل ايعــسا ,٠ٚبــٌ قــاّ بــأععِ عُــٌ
ًَهٛت ٞـسَٚ ١إعاْ ١ايٓاؽ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع :ايتشصٜط ٚايٛعٝس َٔ عسا ٠ٚدرب.ٌٝ٥

()1غٛض ٠إبطاٖ.23 ِٝ
( )2غٛض ٠ايتشط.6 ِٜ
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اـاَؼ :زع ٠ٛايٓاؽ إٍ عسّ اٱقػاٜ ٕٔ ٤عاز ٟدرب ,ٌٝ٥أٜ ٚعـطض
عٔ ايكطإٓ ْٚب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بػبب ايٛاغڀ ١إًهٛت.١ٝ
ايػازؽٜ :أت ٞدرب ٌٝ٥بايٛس ٞيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
 ٖٛٚسذ ٗ ١قسم ْبٛت٘.
ايػابع :اٱستذاز عً ٢قش ١ؾعٌ دربٚ َٔ ٌٝ٥د:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚعٍ بايكطإٓ عً ٢ا يٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ز ٕٚغريٙ
َٔ ايٓاؽ َٔ ٖٛٚ ,أقسم ٚد ٙٛا٭َاْ ١يتع ٌٝؾدل ْيب آخـط ايعَـإ,
ٚعسّ ايرتزٜس ؾ.٘ٝ
ايجآْٜ :ٞعٍ بايكطإٓ َا هعٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜؿِٗ
ٚوؿغ ايكطإٜٓٚ ,عَ ٞعاْٜٚ ,٘ٝه ٕٛقازضاڄ عً ٢تٚ٬ت٘ ٚبٝاْ٘ ٚتؿػري.ٙ
ايجايح :مل ٜٓعٍ درب ٌٝ٥عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ٫
بأشٕ َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ,وتٌُ ٖصا ا٭شٕ ٚدٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚاٱؼاز ٗ اٱشٕ ,ؾٝهؿ ٞإشٕ ٚاسس يٓٝعٍ ب٘ درب ٌٝ٥عً ٢ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ إطات إتعسز ٠اييت ْعٍ بٗا عً. ٘ٝ
ايجاْ :ٞػسز اٱشٕ ٗ نٌ َطٜٓ ٠عٍ بٗا درب ٌٝ٥عً ٢ايٓيب قُـس قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجايح :إختكام اٱشٕ َذ ٤ٞدرب ٌٝ٥بآٜات ايكطإٓ ,أَا إشا مل ٜٓعٍ
بايكطإٓ ؾ ٬وتاز اٱشٕ.
ايطابع :ايتؿك ٗ ٌٝاٱشَٕٚ ,عطؾ ١درب ٌٝ٥٭ٚإ ايٓع ٍٚبهـٌ آٜـَ ١ـٔ
خ ٍ٬اٱشٕ إتشس ٚايتؿك.ًٞٝ
ٚا٭قٌ ٖ ٛايجاْ ,ٞإ ٫إٔ ٜسٍ زي ٌٝعً ٢اـ٬ف ,ؾؿ ٞنٌ َطٜٓ ٠عٍ
ؾٗٝا درب ٌٝ٥وتاز إٍ اٱشٕ َٔ عٓس اهلل ,يٝه ٕٛعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚدرب ٌٝ٥بآ ١ٜقطآْ.١ٝ
ايجاْ : ٞايٓع ٍٚبآٜات َتعسز َٔ ٠ايكطإٓ.
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ايجايح  :ايٓع ٍٚبػٛض َٔ ٠ايكطإٓ نُا ٗ ق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ غٛض ٠ا٭ْعاّ عٔ ابٔ عباؽ قاٍْ :عيت غـٛض ٠ا٭ْعـاّ َهـ١
ي ,١ًْ ٬ٝسٛهلا غبع ٕٛأيـ ًَو هأض ٕٚسٛهلا بايتػبٝض)(.)1
ٚعٔ أْؼ بٔ َايو قـاٍ قـاٍ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ:
ْعيت غٛض ٠ا٭ْعاّ َعٗا َٛنب َٔ إ٥٬ه ١غس َا بٌ اـاؾكٌ هلِ ظدٌ
بايتػبٝض ٚا٭ضض هلِ تطتر ٚضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٜكـٍٛ
غبشإ ضب ٞايعع ِٝث٬خ َطات)(.)2
ايطابع  :ف ٤ٞدرب ٌٝ٥عسٜح قسغ.ٞ
اـاَؼ  :ايٓع ٍٚبايٛسَ ٞڀًكاڄٚ ,بٚ ٘ٓٝبٌ ايكطإٓ عُـٚ ّٛخكـٛم
َڀًل ؾهٌ قطإٓ ٖٚ ٛسٚ ٞيٝؼ ايعهؼ.
ايػازؽ  :ظٜاض ٠درب ٌٝ٥يًٓيب ق ُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػابع ْ :كط ٠إػًٌُ ٗ ايكتاٍ.
ايجأَ  :سٌ َععًٚ ,١إدابَ ١ػأي ١غ ٌ٦بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ؾٓعٍ درب ٌٝ٥ظٛابٗا.
ايتاغع  :تعهٝس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايعاؾط  :ايصب عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝؼصٜط ٙقاٍ تعاٍطَّبأَُّّيَوب
ي ِٓوْٖ
ذ ِسعَوب َُ َز ُو ًَاَُِّو ُو َّ ْؼظِو ُٔ َ
ٕ َُو ْْ َر ْلؼَو َْ َكَٔوب َث َِّـْو َ
ْ
ي ًَ ِئ
ٖ َسثِّو َ
ْ
ي ِٓو
اُ َّشعٌُ ٍُ َث ِِّ ْؾ َٓب ُأٗ ِض ٍَ ِئ َُ ْْ َ
اُنَّبطِص(.)3
اؿاز ٟعؿط َ :عاضنَٚ ١كابًٚ ١تساضؽ آٜات ْاظي َٔ ١ايكطإٓ َع ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
()1تؿػري ابٔ نجري .237/2
()2تؿػري ايكططيب .353/6
()3غٛض ٠إا٥س.67 ٠
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ٚؾ ٘ٝبٝإ ٕٓعي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓس اهللٚ ,تٛنٝـس
بإٔ درب ٌٝ٥مل ٜأت َٔ تًكاْ ٤ؿػ٘ٚ ,مل ٜتكطف بإضازت٘ ,بٌ ٜٓـعٍ َؿـ١٦ٝ
ٚإشٕ ٚأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ ٖ ,ا ًّ ٞعً ٢إٛسس ٜٔإنطاَ٘.

ٜٚبٌ قٛي٘ تعاٍ ط َٗضََُّوُ ػََِوَ هَِْجِويَ ثِواِرِْٕ اَُِّووِ ص إٔ ٜـْ ّٛـع ٍٚدربٝ٥ـٌ

بايكطإٓ ٖ ّٜٛ ٛعٝس ٗ ايػُٛات ٚا٭ضضٚ ,عٓٛإ ايكً ١ايسا ١ُ٥بُٗٓٝا,

ؾًُا إستذت إ٥٬ه ١عً ٢دعـٌ آزّ خًٝؿـ ٗ ١ا٭ضض طأَرَجْؼَوَُ كِْيَوب َٓوْٖ
ُّلْغِذُ كِْيَب ًَّغْلِيُ اُذَِّٓبءَص (.)1

دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٛنٝس قٛي٘ تعاٍطئِِّٗوِ أَػَِْوُْ َٓوب الَ رَؼَُِْٔوٌَٕص(ٚ )2إٔ
خ٬ؾ ١اٱْػإ ٗ ا٭ضض ,أعِ َٔ َٛنٛع ايكـ٬ح ٚايؿػـازٚ ,سكـٔ أٚ
غؿو ايسَا ,٤يٝتذً ٢إعُاض ا٭ضض بعباز ٠اهلل عع ٚدٌ بٛدـٛز اٱْػـإ
ؾٗٝا ٚ ,تًك ٞا٭ْبٝا ٤يًٛس ٞبٓـع ٍٚإ٥٬هـ ١أْؿػـِٗ يٝهْٛـٛا َـسزاڄ يٮْبٝـا٤
ٚايكاؿٌ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝاَ ٚ ,ا َطٸت ا٭ٜاّ عً ٢بساٜات ْع ٍٚايكطإٓ ست٢
ْعٍ إ٥٬هَ ١سزاڄ ْٚاقط ٜٔيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ,ٌَٓ٪
ٚيٝهْٛــٛا ؾــٗٛزاڄ يًُــٚ ,ٌَٓ٪ؾــٗٛزاڄ عًــ ٢ايهــاؾطَ ٜٔــٔ قــطٜـ بايكــً١
إباضن ١بٌ ايػُاٚ ٤ا٭ضض بإٔ ٜٓـعٍ دربٝ٥ـٌ عًـ ٢غـٝس ايهآ٥ـات قُـس
قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بايهتـاب ايػـُا ٟٚايبـاق ٗ ٞا٭ضض إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ.١
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكؿات ٓٝس ٠يًكطإٓ تسٍ عً ٢أْ٘ آ ١ٜععَُ ٢ـٔ عٓـس
اهلل عع ٚدٌ ْٚعُ ١عً ٢أٌٖ ا٭ضض تػتًعّ َِٓٗ تًكٗٝا بايؿهط ٚايجٓـا,٤
ٚإنطاّ إًو ايطغ ٍٛايصْ ٟعٍ ب٘ٚ ,ايٓيب ايص ٟتًكا َٔ ٙعٓس اهلل.
ٖٚص ٙايكؿات ٖ:ٞ
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ا٭ : ٍٚايكطإٓ َكسم يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٚ ,١ؾ ٘ٝبعح يًػهٗ ١ٓٝ
ْؿٛؽ أٌٖ ايهتاب َٔ ايكطإٓ ٚزع ٠ٛهلِ يًتكسٜل ب٘ ٚبٓبـ ٠ٛقُـس قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْٜٗ : ٞس ٟايكطإٓ ايٓاؽ إٍ غـبٌ ايكـ٬ح ٚايتكـٚ ,٣ٛا٭َـٔ َـٔ

ايؿعع ٜـ ّٛايكٝاَـ ,١قـاٍ تعـاٍطئَِّٕ ىَو زَا اُْوُوشْإَٓ َّيْوذُِ َُِِّزِوِ ىِوَِ
أَهٌَُّْص(.)1

ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ ايكطإٓ بصات٘ ٖس ,٣ؾإٍ داْب زعٛت٘ يًٗس ,٣ؾإْ٘
ٜٗس ٟيًٗسٚ ٣ايك٬ح ,يٝه ٕٛايتكسٜل ب٘ ٚتٚ٬ت٘ َٔ َكازٜل اهلـس,٣
يصا دا ٤اـرب عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ با٭دط ٚايجٛاب ٗ
قطا ٠٤نٌ سطف َٔ ايكطإٓ.
أخطز باٱغٓاز عٔ ابٔ َػعٛز قـاٍ :تعًُـٛا ايكـطإٓ ؾإْـ٘ ٜهتـب بهـٌ
سطف َٓ٘ عؿط سػٓاتٜٚ ,هؿط بـ٘ عؿـط غـ٦ٝات ,أَـا إْـ ٫ ٞأقـ( ٍٛامل)
سطفٚ ,يهٔ أق ٍٛأيـ عؿط ّ٫ٚ ,عؿط َِٝٚ ,عؿط) (.)2

ايجايح :ايكطإٓ بصات٘ بؿطٚ ,٣وٌُ َعـ٘ َهـاٌَ ايبؿـاضٖٚ ٠ـ ٞعًـ٢
أقػاّ َٓٗا:
ا٭ :ٍٚايبؿط ٣عً ٍٛظَإ بعج ١غٝس إطغًٌ.
ايجــاْ :ٞايبؿــط ٣بإْكڀــاع ايتشطٜـــ ٚايتبــس ٗ ٌٜايتٓعٜــٌ ,ؾهًُــا ٜٓــعٍ
إ٥٬ه ١بايٛس ٞتكٌ إيَ ٘ٝع َطٚض ا٭ٜاّ ٜس ايتشطٜــ ,ؾذـا٤ت ايبؿـط٣

بٓع ٍٚايكطإٓ ٚعكُت٘ َٔ ايتشطٜـ ,قاٍ تعاٍط ئَِّٗوب َٗذْوُٖ َٗضَُّْنَوب اُوزًِّْشَ ًَئَِّٗوب َُووُ
حلبكظٌٕص(.)3
( )1غٛض ٠ا٭غطا.9 ٤
( )2ايسض إٓجٛض.15/1
( )3غٛض ٠اؿذط .9
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ايجايح :ف ٤ٞايكطإٓ بايبؿط ٣بٓع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠إػًٌُ َٝ ٗٚسإ

إعطنْ ٗٚ ,١ع ٍٚإ٥٬ه ّٜٛ ١أسس ٚضز قٛي٘ تعاٍط ًََٓب جَؼََِوُ اَُِّووُ ئِالَّ ثُشْوشٍَ
ٌَُُْْ ًَُِزَـَْٔئَِّٖ هٌُُِثٌُُْْ ثِوِص (.)1

ايطابعٜ :تهُٔ ايكطإٓ ايبؿط ٣بٓكـط اٱغـٚ ,ّ٬ثبـات أسهـاّ اؿـٍ٬
ٚاؿطاّٖٚ ,سا ١ٜايٓاؽ إٍ غٛا ٤ايػب.ٌٝ
اـاَؼ ٗ :ايكطإٓ ايبؿط ٣بإقاَ ١إ ٗ ٌَٓ٪اؾٖٓٚ ,١ـٌ ؽـتل ٖـصٙ
ايبؿط ٣بِٗ اؾـٛاب  ,٫ؾٗـ ٞبؿـاض ٠يًُ٥٬هـ ١أٜهـ ڄا ٕـا ؾٗٝـا َـٔ ايجـٛاب
ٚاؾعا ٤اؿػٔ ٭ٌٖ ايك٬ح ٚايتك ,٣ٛايـص ٜٔآَٓـٛا بـاهلل ٥٬َٚهتـ٘ٚ ,مل
ٜعاز ِٖٚعً ٢م ٛايعُ ّٛأ ٚايتبعٝض.
إٕ إطــ٬م قــؿ ١ايبؿــط ٣عًــ ٢ايكــطإٓ زعــ ٠ٛيًٓــاؽ يــسخ ٍٛاٱغــّ٬
يٓٝتؿعٛا ًٜٛٗٓٚا َـٔ بؿـاضات ايكـطإٓ ايـيت يـٝؼ هلـا سكـط ٗ عـسزٖا ,أٚ
ؽكــٝل ٗ َٛنــٛعٗا َٓٚاؾعٗــا ٗ أؾــطاز ايعَــإ ايڀٛيٝــ ١إكــسضٚ ٠غــري

إكسض ,٠قاٍ تعاٍطًَٗضَُّْنَ ب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ ًَسَدَْٔخً ًَثُشْشٍَ
ُُِِْٔغِِِْٔنيَص(.)2

ٚدا٤ت اٯ ١ٜأعـ ٙ٬بٓػـب ١ايتٓعٜـٌ هلل عـع ٚدـٌٚ ,شنـطت اٯٜـ ١قـٌ
ايبشح إٔ درب ٖٛ ٌٝ٥ايصْ ٟعٍ ب٘ ٗٚ ,اؾُع بٌ اٯٜتٌ ؾـاٖس عًـ ٢إٔ
درب ٌٝ٥ضغ َٔ ٍٛعٓس اهلل عع ٚدٌ ٗ تٓع ٌٜايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,ؼتٌُ(اهلاْ(ٗ )٤عٸي٘) ٚدٌٗ:

ا٭ :ٍٚإ ْٗا عا٥س ٠يًكطإٓٚ ,تكسٜط قٛي٘ تعاٍطكَاَِّٗوُ َٗضََُّووُص أ ٟؾإٕ دربٌٝ٥

ْعٍ بايكطإٓ.
ايجاْ :ٞإْٗا تعٛز ؾربٚ ,ٌٝ٥تكسٜط اٯ ١ٜؾإٕ اهلل ْعٸٍ درب.ٌٝ٥
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .126
( )2غٛض ٠ايٓشٌ .89
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ٚايكــشٝض ٖــ ٛا٭ ٚ ,ٍٚإٕ مل ٜهــٔ ايكــطإٓ َــصنٛضاڄ ٗ اٯٜــٚ ,١يهــٔ
ايكطا ٔ٥تسٍ عً ٘ٝببٝإ قؿات٘ ؾٗٝا ٚأْ٘ ٖسٚ ٣بؿط ٣يًُٚ ٌَٓ٪غـٝأتٗ ٞ

اٯ ١ٜبعـس ايتايٝـ ١قٛيـ٘ تعـاٍط ًَُوَوذْ أَٗضَُْنَوب ئَُِْْويَ آَّوبدٍ ثَِّْنَوبدٍص (ٖٚ , )1ـصا إعٓـ٫ ٢
ٜتعاضض َع ايٛد٘ ايجاْ ٞأع ٙ٬بٌ ٖ ٗ ٛطٛي٘.

 ٔ َٚإعذاظ ايكطإٓ إٔ اٯ ١ٜمل تكٌ(أْ٘ ْعي٘ عً ٢قًيب) َع أْٗا ٗ غٝام
ا٭َط اٱهل ٞإٍ ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بـٌ دـا٤ت بًؿـغ
إداطب ١أٜهاڄٚ ,ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتجبٝت إػًٌُ ٗ َٓاظٍ اٱّإ.
ايجاْٚ :ٞظا٥ـ اٯ ١ٜأعِ َٔ اٱستذاز عً ٢طا٥ؿٚ ١ؾطٜل َٔ ايٛٗٝز,
ؾٗ ٞباق ١ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايجايحَٛ :نٛع اٯ ١ٜأعـِ َـٔ َػــأي ١عـسا ٠ٚدربٝ٥ـٌ َٚ ,ـٔ َعاْٗٝـا
تأنٝس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
إٕ إظٗاض ايعسا ٠ٚؾربٚ ,ٌٝ٥دعًـٗا بطظخـاڄ ز ٕٚايتكـسٜل بٓبـ ٠ٛقُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٕ درب ٖٛ ٌٝ٥ايصٜٓ ٟعٍ بايكطإٓ سذ ١عً,ِٗٝ
ٚؾ ـاٖس عًــ ٢ايعذــع عــٔ ايتؿــهٝو بٓــع ٍٚايكــطإٓ َــٔ عٓــس اهللٚ ,تعــصض
اٱستذاز عً ٢ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ ْبٛتـ٘ٚ ,تػـًِٝ
بإعذعات اييت دا ٤بٗـــا ,ؾأظٗطٚا اـ٬ف ٚايعٓاز ٗ َػأي َٔ ١أَط اهلل عع
ٚدٌ ؾًصا دا٤ت اٯ ١ٜباٱخباض بإٔ درب ٌٝ٥ضغ َٔ ٍٛعٓس اهللٚ ,مل ٜؿعٌ
إَ ٫ا أَط ٙاهلل عع ٚدٌٚ ,أْ٘ نإ أَٓٝاڄ ٗ ضغايت٘.
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ يػ ١اـڀاب بٌ اهلل تعاٍ ٚبٌ ْبٚ ,٘ٝإ اهلل غبشاْ٘
( )1غٛض ٠ايبكط.99 ٠
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ٜأَط ْب ٘ٝبايسؾاع بايًػإ عٔ إًو ايصٜٓ ٟعٍ عً ٘ٝبايٛسٜٚ ,ٞسٍ ٗ
َؿٗ َ٘ٛعً ٢عسّ إؽاش ايكٚ ٠ٛايبڀـ ٗ ٖصا ايبابٚ ,إ ٖص ٙاٯ١ٜ
تهؿ ٞيًطز عً ٢ايص ٜٔواضب ٕٛدربٜٚ ,ٌٝ٥هُط ٕٚي٘ ايعسا.٠ٚ
ايجاْ :١ٝايعساْٛ ٠ٚع َؿاعً ٖٞٚ ,١تاض ٠ته َٔ ٕٛططف ٚاسس,
ٚأخط َٔ ٣ايڀطؾٌ ٖٞٚ ,ناض ٠بأططاؾٗاٚ ,غبب ٗ سك ٍٛايهسٚض٠
ٚا٭شٚ ٣إ تبا ٜٔا٭ش ٣بٌ ايڀطؾٌ عػب اؿاٍ ٚايككس ,اٗ ٫
عسا ٠ٚاٱْػإ هلل ٚإ٥٬ه ١ؾاْٗا  ٫تهط ا ٫اٱْػإ ْؿػ٘ ,ؾُٔ ٜعازٟ
درب ٫ ٌٜوكس ا ٫اـٝبٚ ١اـػطإ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠

ايجايج ٗ :١اٯ ١ٜإؾاض ٠اٍ ق ٍٛإ٥٬ه ١طأَرَجْؼََُ كِْيَب َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَب ًَّغْلِيُ

اُذَِّٓبءَ ًَٗذُْٖ ُٗغَجِّخُ ثِذَْٔذِىَص( , )1ؾعسا ٠ٚدرب َٔ ٌٝ٥اٱؾػاز ٗ ا٭ضض,
َ َٔٚكازٜل ايطز اٱهل ٞعً ٢إ٥٬ه ١طئِِِّٗ أَػَُِْْ َٓب الَ رَؼٌََُِْٕٔص(.)2
فٖ ٤ٞص ٙاٯ ١ٜبؿهض ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدربَٓٚ ,ٌٜع تؿؿٖ ٞص ٙايعسا٠ٚ
بٌ ايٓاؽٚ ,إعاْ ١ايٓاؽ عًَ ٢عطؾ ١ايٛظا٥ـ ايعع ١ُٝؾرب,ٌٝ٥
ٚإزضاى قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ بصّ ايصٜ ٜٔعازٕٚ
درب.ٌٝ٥
ؾُٔ إعذاظ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝتعسز ايٛظا٥ـ ٚايػاٜات ايعكا٥س ١ٜهلا ,ؾٗصٙ
اٯ ١ٜدا٤ت غكٛم ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدربٚ ٌٝ٥قبض ٖص ٙايعسا ٠ٚا ٫اْٗا
تبٌ أٜهاڄ َػا: ٌ٥
ا٭ :ٍٚيع ّٚإنطاّ درب ٌٝ٥يكسق٘ ٚأَاْت٘ ٚتؿطؾ٘ بٓكٌ ايٛسٞ
ٚايتٓع َٔ ٌٜعٓس اهلل عً ٢خري خًك٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ :١ٝقسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ.
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ايجايج :١تطى عسا ٠ٚإ٥٬هَ ١ڀًكاڄ.
ايطابعٚ : ١ق ٍٛايكطإٓ اٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
غري ْككإ أ ٚظٜاز ٠٭ْ٘ دا ٤بٛاغڀًَ ١و َٔ أنرب َ٥٬ه ١ايػُا.٤
اـاَػْ : ١ؿع إ٥٬ه ١يًٓاؽ ْٝعاڄٚ ,إ ٌَٓ٪عً ٢م ٛاـكٛم
بٓعٚهلِ َا ؾٖ ٘ٝساٜتِٗ ٚق٬سِٗٚ ,اٱخباض عٔ سػٔ َكاَِٗ ٗ
اٯخط.٠
ايطابع :١زع ٠ٛأٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ اٍ ايتسبط بآٜات ايكطإٓٚ ,عسّ
اٱْؿػاٍ بؿدل إًو ايصْ ٟعٍ ب٘  ٖٛ ٌٖٚدرب ٌٝ٥أَٝ ٚهاٌٝ٥
ؾا٭ِٖ َٖ ٛعطؾ ١سكٝك ٖٞٚ ١إ دربْ ٌٜعٍ باهلساٚ ١ٜايطؾاز ٚايؿ٬ح
بإشٕ َٔ عٓس اهلل.
اـاَػ : ١مل تكٌ اٯٖ" ١ٜسٚ ٣بؿط ٣يهِ" بٌ قايت يًُ ٌَٓ٪يٝبك٢
باب ايسخ ٍٛاٍ اٱغَ ّ٬ؿتٛساڄ يًٓاؽ ْٝعاڄ ,ؾُٔ  َٔ٪ٜبٓب ٠ٛقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايكطإٓ ايصْ ٟعٍ عً ٘ٝؾاْ٘ ٜؿهط ؾربٌٝ٥
سػٔ أَاْت٘ ٚعع ِٝضغايت٘ٚ ,قٝاَ٘ بايٓع ٍٚبايكطإٓ َٔ عٓس اهلل اٍ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػازغ :١تتهُٔ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا ايًٚ ّٛايتٛبٝذ ٕٔ ٜعازٟ
درب ,ٌٝ٥إش شنطت إكازٜل ٚا٭غباب اييت ُٓع َٔ ٖص ٙايعسا ٠ٚؾٗٛ
مل ٜٓعٍ ا ٫بأَط َٔ اهلل تعاٍٜ َٔٚ ,ڀع اهلل تعاٍ هب إٔ ٜ ٫عاز,٣
َٚا دا ٤ب٘ َٛاؾل ٭خباض ٚأسهاّ ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ,ٌٝاْ٘ ْعٍ بايكطإٓ
ايص ٖٛ ٟغب ٌٝضؾاز ٚباب ٖساٚ ١ٜبؿاض ٕٔ ٠آَٔ بطغاي ١قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔ٪ٜ ٕٔٚبٗآٜٚ ,تؿع َٔ َهاٌَ ٖص ٙاٯ,١ٜ
ٜٚرتى عسا ٠ ٚدربَٚ ٌٝ٥ا ؽًؿ٘ َٔ ايهسٚضٚ ٠ايػؿا ٠ٚعً ٢ايبكط
ٚايبكري.٠
ايػابع :١تٛنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إ ايڀطٜك ١إًهٛت ٗ ١ٝايتٓع ٌٜأَٚ ١ٓٝآ١ٜ
إعذاظ ١ٜإناؾ ١ٝتسٍ عً ٢ؾطف ايٛاغڀٚ ,١إختكام إًو عٌُ
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َػٚ٪يْ ١ٝكٌ ايٛسٚ ٞايتٓع ٌٜايص ٖٛ ٟضٓ ١يًٓاؽ ْٝعاڄٖ ,ا ٜػتًعّ
تًك ٘ٝبايكبٚ ٍٛايطنا.

قىلَ تعاىلطهَُْ َْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا ُِجِجْشََِّص
اـڀاب ٗ َٓڀٛق٘ َٛد٘ اٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚيهٓ٘ ام٬ي ,ٞؾٗ ٛغ٬ح بٝس إػًٌُ ٚاع ٕ٬مسا ٟٚزاٚ ِ٥سذ١
ٚبطٖإ.

ٚطَٔص اغِ ؾططٚ ,اهلاٗ ٤طكَاَِّٗوُ ص تعٛز اٍ درب ٗٚ ,ٌٝ٥طَٗضََُّوُص

تعٛز اٍ ايكطإٓ ٚ ,دٛاب ايؿطط قصٚف ٚايتكسٜط :ؾ ٬غبب يعساٚت٘,
أ ٟإ ٗ اٯ ١ٜدٛاباڄ ٚتٛبٝد ڄا يٮؾدام ايصٜ ٜٔعًٓ ٕٛعساٚتِٗ
ؾرب ٌٜغٛا ٤بايكتاٍ ٭ْ٘ ٜأَط بايكتاٍ ٚايؿسٜ ِٖٚ ٠بػه ٕٛايكتاٍ
نُٛنٛع بػض ايٓعط عٔ زٚاؾع٘ َٚكاقسَٚ ٙا ؾ َٔ ٘ٝايػاٜات أٚ
يػري.ٙ
تطَ ٣ا ٖ ٛغبب تًو ايعسا , ٠ٚؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚدرب ٌٜبايكطإٓ ٖ ٛغبب تًو ايعسا ٠ٚا ٚدع ٤عً ١هلا.
ايجاْ : ٞوْ ٍٛع ٍٚدرب ٌٜبايكطإٓ ز ٕٚاّاِْٗ بايكطإٓ باعتباض إ
عسا ٠ٚايٛاغڀُٓ ١ع َٔ ا٭خص َا ٜأت ٞعٔ ططٜكٗا.
ايجايح  :إَتٓع بعض ا٭ؾدام عٔ ايهؿط ايكطٜض  ِٖٚاقشاب
نتاب  َٔٚاٌٖ ايتٛسٝس ؾاػٗٛا م ٛإًو ايص ٟتٚ ٍٛظٝؿٌٓ ١
ايطغاي ١باْعاٍ ايكطإٓ ٚاسهاّ اٱغ َٔ ّ٬ايػُا ٤اٍ ا٭ضض.
 ٌٖٚأ ضازٚا ايتؿهٝو بايكطإٓ بػبب ايٛاغڀ ١ايػُاٚ ١ٜٚإًو
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ايصٜ ٟك ّٛبتبًٝػ٘ اٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,ؾْ ٘ٝهت١
عكا٥س ٖٞٚ ١ٜأِْٗ عذعٚا عٔ شّ ايكطإٓ يصات٘ ا ٚابسا ٤ايٓؿطٖ ٠ا ؾ٘ٝ
بعس إ ثبت اعذاظٚ ٙغاز غًڀاْ٘ ايطباْْٚ ٞؿصت آٜات٘ ٚغٓٓ٘ ٗ
ايٓؿٛؽ ٜٚسٍ عًٖ ٢صا ايك ٍٛش ٌٜاٯ.١ٜ
ايطابع  :أ ٕ إًو ايٓاظٍ بايٛس ٫ ٞىڀأ ٜ ٫ٚهٌ َٓٚع ٙعٔ
ايتبس ٌٜأ ٚايتشطٜـ ٚا٫ؾتػاٍ بػري َا أَط ب٘.
اـاَؼ  :اٯ ١ٜزع ٠ٛيٓبص ساي ١اٱ ضباى ايؿهط ٟاييت ؼ ٍٛزٕٚ
إعُاٍ ايبكريٚ ٠إ زضاى ايهُا٫ت اٱْػاْٚٚ ١ٝد ٙٛايك٬ح ايعكا٥سٟ
ٚايتسبط ٗ َعطؾ ١غبٌ ايٓذا ٗ ٠ايساض.ٜٔ

قٛي٘ تعاٍ طكَاَِّٗوُ َٗضََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَ ثِاِرِْٕ اَُِّوِص
ؾذرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬ضغ ٍٛأٌَ َٓكاز بتػً ِٝؿهِ اهلل مل ىرت

ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓسٚ ٙمل ٜهٔ ي٘ سل
اٱختٝاض ٗ َٛنٛع ايتبًٝؼ ٚغاٜت٘.
إ ٗ اٯ ١ٜتهصٜباڄ يسع ٣ٛكايؿ ١درب ٌٜعً ٘ٝايػٕ ّ٬ا َٖٛ ٛدٛز
عٓسِٖ يبڀ ٕ٬اي٬ظّ ٖٛٚ ,زع ٣ٛبعج ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ ب ِٗٓٝؾإًعَ ّٚجً٘.
 ٗٚاٯ ١ٜتٓعٚ ٜ٘ثٓا ٤عً ٢درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٚ ّ٬زع ٠ٛيًٌَُٓ٪
ٚايٓاؽ ْٝعاڄ بانطاَ٘ ٚططز ايؿو ٚاي ٗ ِٖٛاستُاٍ طط ٚاـڀأ اٚ
ايػٗ ٛعً ,٘ٝاش إ َكته ٢ايتبًٝؼ ًّ ٞعًٓٝا ايتكسٜل إڀًل َا دا ٤ب٘
ٖٚصا ٜ ٫تِ ا ٫بايتػً ِٝي٘ ًَه ١ايعكُ  ١إڀًك ١نُا دا٤ت ب٘ اٯٜات
ٚايٓكٛم.
ٚضزت اٯ ١ٜعً ٢م ٛايكاعس ٠ايهً َٔ ١ٝغري شنط أََ ١ع ١ٓٝتعٗط
عساٚتٗا ؾرب ٌٝ٥٭ٕ إ٬ى اقاَ ١اؿذٚ ١بٝإ اٯٜات ,يكس اؾاضت
اٯ ١ٜاٍ ايتٓعٚ ٌٜاْ٘ عً ٢قًب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
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ٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا دا٤ت باغِ ايؿطط ٚايهرب ٣ايهًٚ ١ٝايتعطٜض
بًشاظ ايعساٚ , ٠ٚمل تصّ ًََ ١ع َٔ ١ٓٝأٌٖ ايهتاب ٭ٕ ايكطإٓ ضٓ١
ٖٚساٚ ١ٜق٬ح ٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيٓبص إكا٫ت اـاط.١٦
ٚٚضز شنط ايكًب ٗ اـڀابات ايكطآْ ١ٝإٛدٗ ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ باب ايتٓعَ ٌٜطتٌ ؾؿ ٞغٛض ٠ايؿعطا ٤ط َٗضٍََ ثِوِ اُشًُّحُ
األَِٓنيُ * ػَََِ هَِْجِيَ ُِزٌٌََُٕ ِْٖٓ أُُْنزِسِّ َٖ ص(. )1
ٚٚضٚز شنط ايكًب باـكٛم ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ

ا٭ : ٍٚاٱتٝإ باـام  ٚاضاز ٠ايعاّ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍطكَيُّ
ٚإ ضاز ٠عتل اٱْػإ ٚيٝؼ ؾككاڄ َٓ٘.
ايجاْ :ٞشنط اؾطف عه َٔ ٛاعها ٤اٱْػإ ٚايكًب اَري اؾٛاضح.
ايجايح  :بٝإ سؿغ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًكطإٓ ٚنبڀ٘
ٯٜات٘.
ايطابع  :ا يتٛنٝس عً ٢غ ١َ٬ايڀطٜل ٚإ ْعساّ تأثري ايؿٝڀإ ٗ
ايٛاغڀٚ ١ايػا.١ٜ
اـاَؼ  :تكٝٝس سك ٍٛايتٓع ٌٜعً ٢ايكًب إخباض عٔ أَاْ ١دربٌٝ٥
ٖا ٜٓؿ ٞأ ٟاغباب ؿ ك ٍٛايعساَ ٠ٚع٘.
ايػازؽ  :ايكسضٚ ٠ا٭ًٖ ١ٝايًتإ ٜتكـ بُٗا درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػّ٬
َٔ ايٛق ٍٛاٍ قًب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايػابع  :تعع ِٝؾإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ إًو ٜٓعٍ
عً ٢قًب٘ٚ ,اٯ ١ٜتؿتض باباڄ يًسضاغات ٗ ايٛسٚ ٞايتٓع.ٌٜ
ايجأَ  :إ نطاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٝاّ إ٥٬ه١
ايتاغع ْ :ع ٍٚاٯٜات عً ٢قًب ايٓيب سطظ ٚأَإ َٔ ايؿٝاطٌ
( )1غٛض ٠ايؿعطا.194 ٤
( )2غٛض ٠ايبًس .13
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ٚايتشطٜـ ٚايتبس.ٌٜ
ايعاؾط  :يعٌ ٗ اٯ ١ٜسجاڂ يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًصب عٔ
درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٚ ّ٬ؾا ٤٭َاْت٘ َٚا سكٌ بُٗٓٝا َٔ قً ١ضغاي١ٝ
مسا.١ٜٚ
اؿاز ٟعؿط  ٗ :اٯ ١ٜتصنري بإ خ٬م دربٚ ٌٝ٥سطق٘ عً ٢عسّ
ايتؿطٜط بآٜات ايكطإٓ ٚغع ٘ٝيتٛثٝكٗا ٚتعاٖسٖا ,ؾبسأ بإْعاهلا عً ٢قًب
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باـكٛم.
ايجاْ ٞعؿط  :تصنري بين إغطا ٌٝ٥بٓع ٍٚدرب ٌٝ٥٭ْبٝا ٗٚ ,ِٗ٥قٛي٘

تعاٍطأََُْْ رَشَ ئََُِ أَُْإلِ ِْٖٓ ثَنِِ ئِعْشَائََِْ ِْٖٓ ثَؼْذِ ٌُٓعََ ئِرْ هَبٌُُا ُِنَجٍِِّ َُيُْْ
اثْؼَشْ َُنَب ًٌَِِٓب ُٗوَبرَِْ كِِ عَجَِِْ اَُِّوِص(.)1

ايجايح عؿط  :بٝإ عًْ ١ع ٍٚدرب ٖٞٚ ,ٌٝ٥بعح ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًتبًٝؼ ٚايسع ٠ٛإٍ اهللٚ ,ايتشصٜط َٔ ايؿطى

ٚايه٬ي ,١قاٍ تعاٍطَٗضٍََ ثِوِ اُشًُّحُ األَِٓنيُ * ػَََِ هَِْجِيَ ُِزٌٌََُٕ ِْٖٓ
أُُْنزِسَِّٖص(.)2

قاٍ ٖٚب ٚابٔ إغشام ٚايػسٚ :ٟإْٸُا ناْت ا٭ْبٝا َٔ ٤بين
إغطا َٔ ٌٝ٥بعس َٛغٜ ٢بعج ٕٛإي ِٗٝيتذسٜس َا ْػٛا َٔ ايتٛضا ٠ثِ
خًّـ بعس إيٝاؽ ايٝػع ٚنإ ؾَ ِٗٝا ؾا ٤اهلل إٔ ٜه ,ٕٛثِ قبه٘ اهلل
إيٚ ,٘ٝخًؿت ؾ ِٗٝاـًٛف ٚععُت ؾ ِٗٝاـڀاٜاٚ ,ظٗط هلِ عسٚ
ٜكاٍ ي٘ ايبًجاْا  ِٖٚق ّٛدايٛت ناْٛا ٜػهٓ ٕٛغاسٌ عط ايطَٔ ّٚ
َكط ٚؾًػڀٌ ِٖٚ ,ايعُايك ١ؾعٗطٚا عً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥غًب ِٖٛعً٢
نجري َٔ أضنِٗ ٚغبٛا شضاضٚ ِ ٜٗأغطٚا َٔ أبٓا ِٗ٥أضبعٌ ٚأضبعُا١٥
()1غٛض ٠ايبكط.246 ٠
()2غٛض ٠ايؿعطا.194-193 ٤
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غٚ ّ٬نطبٛا عً ِٗٝاؾع١ٜ
ٚأخصٚا تٛضاتِٗ ٚيك ٞبٓ ٛإغطا َِٗٓ ٌٝ٥بٚ ٤٬ؾسٚ ,٠مل ٜهٔ هلِ
ْيب ٜسبٸط أَطِٖٚ ,ناْٛا ٜػأي ٕٛإٔ ٜبعح اهلل هلِ ْبٝٸاڄ ٜكاتًَ ٕٛع٘.
ٚنإ غبط ايٓب ٠ٛقس ًٖهٛا ؾًِ ٜبل َِٓٗ إ ّ٫اَطأ ٠سبً ٢ؾأخصٖٚا
ٚسب ػٖٛا ٗ بٝت ضٖب ١إٔ تًس داض ١ٜؾتبسٸي٘ بػٕ ّ٬ا ٜط َٔ ٣ضغب ١بين
إغطاٚ ٗ ٌٝ٥يسٖا ,ؾذعًت إطأ ٠تسع ٛاهلل عع ٚدٌٸ إٔ ٜطظقٗا غَ٬اڄ
ؾٛيست غَ٬اڄ ؾػُٸت٘ إمش ٌٜٛتك ٍٛمسع اهلل زعا ,ٞ٥ؾهرب ايػّ٬
ؾأغًُت٘ ٜتعًِ ايتٛضا ٗ ٠بٝت إكسؽٚ ,نؿً٘ ؾٝذ َٔ عًُاٚ ِٗ٥تبٓٸا,ٙ
ؾًُا بًؼ ايػ ّ٬إٔ ٜبعج٘ اهلل ْبٝاڄ أتا ٙدرباٚ ٌٝ٥ايػْ ّ٬ا ِ٥إٍ دٓب
ايؿٝذٚ ,نإ ٜ ٫أ ُٔ عً ٘ٝأسساڄ ؾسعا ٙبًشٔ ايؿٝذٜ :ا إمش ٌٜٛؾكاّ
ايػ ّ٬ؾععاڄ إٍ ايؿٝذ ؾكاٍ ٜ :ا أبتا ٙزعٛتين ,ؾهط ٙايؿٝذ إٔ ٜك٫ :ٍٛ
ؾٝؿعع ايػ ,ّ٬ؾكاٍ ٜ :ا بين اضدع ؾِٓ ؾطدع ايػ ّ٬ؾٓاّ ,ثِ زعا ٙايجاْ١ٝ
ؾأتا ٙايػ ّ٬أٜهاڄ ؾكاٍ :زعٛتين .
ؾكاٍ  :اضدع ؾِٓ ؾإٕ زعٛتو ايجايج ١ؾ ٬ػبين ,ؾًُٸا ناْت ايجايج١
ظٗط ي٘ دربا ٌٝ٥ؾكاٍ ي٘ :اشٖب إٍ قَٛو ؾبًّػِٗ ضغاي ١ضبو ؾإٕٸ اهلل
قس بعجو ؾْ ِٗٝبٝاڄ ,ؾًُا أتاِٖ نصٸبٚ ٙٛقايٛا اغتعذًت ايٓبٚ ٠ٛمل ٜإٔ
يو.
ٚقايٛا  :إٕ نٓت قازقاڄ { ابٵعٳحٵ يځٓٳا َٳًٹهڄا ْټكځاتٹٌٵ ؾٹ ٢غٳبٹ ٌِٝايًَّ٘ٹ} آ١ٜڄ َٔ
ْبٛتوٚ ,إِا نإ قٛاّ أَط بين إغطا ٌٝ٥باٱدتُاع عً ٢إًٛىٚ ,طاع١
إًٛى أْبٝاٚ ,ِٖ٤نإ إًو ٖ ٛايصٜ ٟػري باؾُٛعٚ ,ايٓيب ٜك ِٝي٘
أَطٜٚ ٙؿري عًٜ ,٘ٝطؾسٜٚ ٙأت ٘ٝباـرب َٔ ضب٘ ععٸ ٚدٌٸ)(.)1

قىلَ تعاىل طثِاِرِْٕ اَُِّوِص

دا٤ت اٯٚ ١ٜعػب ايػٝام تٓع ٜٗڄا ؾربْٚ ٌٝ٥ؿ ٝڄا ؿك ٍٛاـڀأ ٗ
()1ايهؿـ ٚايبٝإ .33/2
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أَاْت٘ َٓٚع ڄا يصَ٘.
َ َٔٚعاْ ٞاٯ ١ٜبايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝإ ايصٜ ٟهُط ايعسا ٠ٚؾربٌٝ٥
ئ ٜهط اْ ٫ؿػ٘.

تطٕ ٣اشا ٚضز قٛي٘ تعاٍ طثِاِرِْٕ اَُِّوِ ص ٚمل ٜكٌ "بأَط اهلل" ٚاٱشٕ

أعِ َٔ ا٭َط َع إ ا٭َط ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢ايٛدٛب يػٚ ١عك٬ڄ نُا ثبت
ٗ عًِ اٱقٜٚ ,ٍٛسٍ عً ٢إ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬يٝؼ ي٘ ٗ
إٛنٛع ؾإٔ إ ٫أ زا ٤ا٭َاْ َٔ ١غري تبس ٌٜا ٚتػٝري.
أ َا اٱشٕ ؾكس ٜعين ايتكسٜل ٚاٱَها ٤يؿعٌ إأش ٕٚي٘ٚ ,اؾٛاب
ٜكع ٗ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚبًشاظ باب تؿػري ايكطإٓ بايكطإٓ  ٖٛٚإ اٯٜات دا٤ت
يبٝاْ٘ ٚتٛنٝسٚ ٙإ اٱشٕ ٜعين ا٭َط ٗٚ ,يػإ ايعطب ٜكاٍ :ؾعًت

نصا ٚنصا باشْ٘ ,أ ٟؾعًت بعًُ٘ ٜٚه ٕٛاشْ٘ بأَط.)1(ٙ

ٚيهٓ٘ يٝؼ عً ٢م ٛاٱط٬م بٌ وتاز اٍ قط ١ٜٓقاضؾ.١

ايجاْ : ٞش ٌٜاٯ ١ٜبٝإ ٚتؿك ٌٝبعس إ ْاٍ  ,قاٍ تعاٍطُٓظَذِّهًب َُِٔب
ثََْْٖ َّذَّْوِ ص أ ٟإ عٌُ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػَٓ ّ٬شكط بتكسٜل اّ
ايهتاب ٚيٝؼ ي٘ إ ٜبتسع ؾ٦ٝاڄ َٔ عٓسَ ٙا ٗ شيو ؾدل ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٟأْعٍ عً ٘ٝايكطإٓ.
ايجايح َٛ :نٛع اٱشٕ ٗ اؾٗٚ ١ايككس خام ٚيٝؼ َڀًكاڄ ,إش إٔ
ْعت ٚاغِ ٚؾدل ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٖ ٛا ٗ
ايهتاب ايص ٟبٌ ٜسٚ ,ٜ٘يعٌ َٛنٛع اٱشٕ ٗ اٯٜ ١ٜتعًل بأٚإ
ٚنٝؿ ١ٝايٓعٚ ٍٚإ ٕ نإ ٜػٝض عطناڄ بعض ايص ٜٔناْٛا ٜٓتعط ٕٚغري
شيو.
( )1ابٔ َٓعٛض /يػإ ايعطب.10/13
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ايطابع  ٗ :اٯ ١ٜضٓ ١يبين اغطإ ٌٝ٥ا تت هُٓ٘ َٔ تڀٌُ ٚغه١ٓٝ
هلِ ٗ َٛنٛع ايٛاغڀ ١ايػُا ١ٜٚيٓع ٍٚايكطإٓ َٚا هلا َٔ َسخًٗ ١ٝ
اٱعتباض ايعكا٥س ٟببٝإ اَاْ ١دربٚ ٌٝ٥إؿطٚغ َٔ ١ٝعسّ تؿطٜڀ٘ اٚ

تعسٚ , ٜ٘نٌ ْب ٠ٛضٓ ١بايٓاؽطاَُِّوُ أَػَُِْْ دَْْشُ َّجْؼََُ سِعَبَُزَوُص(.)1

اـاَؼ  ٗ :اٯ ١ٜتهصٜب يط٩غ ا ِٗ٥ؾُٝا ٜععُ ٗ ٕٛاختٝاض ايٓب,٠ٛ
ٚزع ٠ٛيبين اغطا ٌٝ٥باٱعطاض عُا ٜسعٚ ٕٛسح هلِ عً ٢اٱيتؿات
اٍ ٖص ٙاؿكٝك ٖٞٚ ١قسم دربٚ ٌٝ٥اَاْت٘ يته ٕٛعْٛاڄ هلِ عً ٢قبٍٛ
َا دا ٤ب٘ َٔ اؿل.
ايػازؽ  ٗ :اٯ ١ٜاعذاظ ٕا ؾٗٝا َٔ تٗ ١٦ٝأ غباب تٓع ٜ٘ايكطإٓ
ٚقٝاْت٘ َٓٚع أقا ٌ ٜٚايٓاؽ ؾَٚ ٘ٝا ٜتعًل ب٘ ٚبٓعٚي٘ َٚكسَات٘.
ايػابع  :اٯ ١ٜزع ٠ٛيًُ ٌَٓ٪يًسؾاع عٔ ايكطإٓ ٚعسّ سكط ٖصا
إٛنٛع ٗ ايصب عٓ٘ ,بٌ ببٝإ سكٝكت٘ ٚععُت٘ ٚإعذاظَٚ ٙكازٜك٘
َا هعٌ ايٓاؽ ٜٓتؿع َٔ ٕٛآٜات٘ َٚا ؾٗٝا َٔ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ ,قاٍ

تعاٍطًَىَزَا طِشَاؽُ سَثِّيَ ُٓغْزَؤًِْب هَذْ كَظَِّْنَب آَّبدِ ُِوٌٍَّْ َّزًََّّشًَُٕص(.)2

ؾرب ٌٝ٥عٓس نٌ َػًِ َٓعيٚ ١سب ٚاد ٍ٬خام ب٘ ,ؾٗ ٛايٛاغڀ١
إباضن ١يٓع ٍٚايكطإٓ ٚايؿاٖس  ّٜٛايكٝاَ ١عً ٢تعاٖس إػًٌُ يًكطإٓ
ٚاسهاَ٘ ,ؾإػًُ ٕٛغٛف ٜػتكبً ّٜٛ ٕٛايبعح ٚايٓؿٛض بعٌُ َباضى
 ٖٛٚسؿغ ايكطإٓ ٚعسّ ٚقٜ ٍٛس ايتشطٜـ ايٚ ,٘ٝنأِْٗ ٪ٜز ٕٚا٭َاْ١
ٜٚعٝس ٕٚايعٗس ٚإٝجام َكطْٚاڄ بايعٌُ ايكاحل ٚاٱَتجاٍ ٕا ؾَٔ ٘ٝ
ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .124
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .126
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ٚأخطز ابٔ َطزٚ ٜ٘ٚايس ًُٜٞعٔ ايربا ٤قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يعًٞٸ :قٌ :ايًِٗ ادعٌ ي ٞعٓسى عٗس ڄاٚ ,ادعٌ يٞ
عٓسى ٚزٸاڄ ٚ ,ادعٌ ي ٗ ٞقسٚض إَٛ ٌَٓ٪ز ٠ؾأْعٍ اهلل{إٕ ايصٜٔ
آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿات غٝذعٌ هلِ ايطٓٔ ٚزاڄ} قاٍ :ؾٓعيت ٗ
عً.)1()ٞ
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتجبٝت اؿكا٥ل ايكطآْٚ ١ٝايٛسٚ ٞتًك ٞايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يٰٜات َٔ غري ٚاغڀ ١بؿط.
ايجاْ : ١ٝؾهض ا يصٜ ٜٔبػه ٕٛدرب.ٌٝ٥
ايجايج : ١ايٓٗٚ ٞايتشصٜط َٔ َعازا ٠إ٥٬ه.١
ايطابع : ١اٯٚ ١ٜاقٚ ١ٝس طظ يًُػًٌُٚ ,سا ٌ٥ز ٕٚتأثطِٖ بأغباب
ايتشطٜـ ٚايه.ٍ٬
اـاَػ : ١بٝإ إػٚ٪يٝات اؾػاّ اييت قاّ ٜٚك ّٛبٗا درب.ٌٝ٥
ايػازغ : ١ايتكطب اٍ اهلل بايك ٠٬عً ٢درب ٗٚ ,ٌٝ٥ايك ٠٬عً٢
ًٓ ١ايعطف ٚ ,عٔ ابٔ عباؽ ١ًٓ :ايعطف َا بٌ نعب أسسِٖ
إٍ أغؿٌ قسََ ٘ٝػرئ ٠ػُا ١٥عاّٚ ,ق :ٌٝأضدًِٗ ٗ ا٭ضض
ايػؿًٚ ,٢ضٚ٩غِٗ خطقت ايعطف ِٖٚ ,خؿٛعٷٜ ٫ ,طؾع ٕٛططؾِٗ,
 ِٖٚأؾس خٛؾاڄ َٔ غا٥ط إ٥٬ه.)2()١
ايػابع ٌْٝ : ١ؾؿاع ّٜٛ ١ايكٝاَ ١بايسعا ٤ؾربٚ ٌٝ٥ايتػًِٝ

ٚايتكسٜل َا دا ٤ب٘ َٔ عٓس اهلل  ٗٚ ,قٛي٘ تعاٍطكََٔب رَنْلَؼُيُْْ شَلَبػَخُ

اُشَّبكِؼِنيَص قاٍ عبساهلل بٔ َػعٛزٜ :ؿؿع إ٥٬هٚ ١ايٓبٚ ٕٛٝايؿٗسا٤
ٚايكاؿْٝٚ ٕٛع إ ٌَٓ٪ؾٜ ٬بك ٗ ٢ايٓاض إ ّ٫أضبع ١ثِ ت ٬قٛي٘
( )1ايسض إٓجٛض .490/6
()2ايبشط إسٜس .350/5

 178ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز16
غبشاْ٘ { :مل ٜو َٔ إكًٌ} إٍ قٛي٘{ بٹٝٳٛٵِّ ايسٹٸ.)1()}ِٜٔ

 ٗٚزعا ١ًٓ ٤ايعطف يًُٚ ٌَٓ٪ضز قٛي٘ تعاٍطسَثَّنَب ًَأَدْخِِْيُْْ جَنَّبدِ

ػَذٍْٕ اَُّزِِ ًَػَذْرَيُْ ًََْٖٓ طََِخَ ِْٖٓ آثَبئِيِْْ ًَأَصًَْاجِيِْْ ًَرُسَِّّّبرِيِْْص(.)2
ايجآَ : ١إعطاض إػًٌُ عٔ َك٫ٛت اؾشٛز ٚاٱغا ٠٤إٍ
إ٥٬ه.١
ايتاغع : ١تأزٜب إػًٌُ ٚتعً ُِٗٝإنطاّ إ٥٬ه.١
ايعاؾطَ : ٠عطؾ ١اـًٌ ايؿهطٚ ٟنعـ اٱّإ عٓس أٌٖ إًٌ اييت
 ٫تهطّ إ٥٬هٜ َٔٚ ,١تذطأ عً.ِٗٝ
اؿاز ١ٜعؿط : ٠ايتكسٜل بايٛسَٚ ٞا دا ٤ب٘ دربَٚ ,ٌٝ٥عطؾ ١ععِٝ
َٓعيت٘ ٚأ ُٖ ١ٝايٛس ٞبًشاظ ايٛاغڀ ١إًهٛت ١ٝاييت قاَت بتبًٝػ٘
ٚاٜكاي٘ اٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ ١ٝعؿطْ : ٠ع ٍٚدرب ٌٝ٥بايٛس ٞتؿطٜـ ٚإ نطاّ يهٌ َػًِ,
( أْعٍ اهلل تعاٍ ايكطإٓ ًْٚ ١اسس َٔ ٠ايًٛح احملؿٛظ إٍ ايػٸُا٤
ايسټْٝا ثِٻ أْعي٘ دربا ٌٝ٥عً ٢قُٸس آٜاڄ بعس آ.)3()ٟ
ايجايج ١عؿطَ : ٠عطؾٚ ١ظا٥ـ إ٥٬هَٚ ١ا ٜك َٕٛٛب٘ َٔ ا٭عُاٍ
ايؿاق ١ططٜل ٱثبات ايكاْع ٚ ,إ ط٬ع عً ٢داْب َٔ أَٛض ايعطف
ٚؾ ٕٚ٪ايػُا ٤بربن ١ايكطإٓ ْٚعٚي٘.
ايطابع عؿطّ : ٠هٔ ايك ٍٛإ درب ٌٝ٥قًَ ١باضن ١بٌ اٌٖ ايػُا٤
ٚاٌٖ ا٭ضض.
اـاَػ ١عؿط : ٠تجبٝت نرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝإ إػًٌُ ٜهطَٕٛ
إ٥٬ه.١
()1ايهؿـ ٚايبٝإ .428/13
()2غٛض ٠غاؾط .8
()3ايهؿـ ٚايبٝإ .209/1
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ايػازغ ١عؿط : ٠تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯ َٔ ١ٜايكطإٓ سطب عً ٢ايهؿط,
ٚقًَ ١ع إ٥٬ه ٗ ١ايصب عِٜٓٗ ,ڀايبِٗ إػًِ  ّٜٛايؿاقٚ ١ايعڀـ
ا٭نرب باؾعاٚ ٤اٱسػإ.
ايػابع ١عؿط : ٠تُٓ ١ٝإعاضف اٱهل ١ٝعٓس إػًٌُ َٚعطؾتِٗ باٌٖ
ايػُاٚ ٤ععَٓ ِٝعيتِٗ عٓس اهلل.
ايجآَ ١عؿط : ٠ايؿهط هلل عع ٚدٌ عً ٢تؿهً٘ بتٓع ٌٜايكطإٓ
بٛاغڀ ١إ٥٬ه.١
يكس خًل اهلل إ٥٬ه ١فطز َٔ ٜٔايؿٗٚ ٠ٛايػهب ؾاغت ٍٛايكؿا٤
ٚايك٬ح عًْ ٢ؿٛغِٗ ,ؾهاْت عباز ٠نٌ ًَو آ َٔ ١ٜآٜات٘ تعاٍ,
ٚسذ ١عً ٢اٱْػإ ٚزع ٠ٛي٘ يٲقتسا ٤بإ٥٬هٚ ١ؾل إُهٔ ٚإٝػٛض.
إ ٕ قٝاّ درب ٌٝ٥بايٓع ٍٚبايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ َٛنٛع يؿهط,ٙ
ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍٜ ٫ :ؿهط اهلل َٔ ٫
ٜؿهط ايٓاؽ)(.)1
يكس قاّ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬بأزا ٤ا٭َاْٚ ١إ ٜكاٍ ن ّ٬اهلل اٍ ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ غري تػٝري ا ٚتبس ٌٜا ٚؼطٜـ أٚ
ْكل.
 ٗٚاؿسٜح :ؾٓعط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٍ دربٖٛٚ ٌٜ
ٜبه ٞق اٍ :تبهٜ ٞا دربٚ ٌٜأْت َٔ اهلل بإهإ ايص ٟأْت ب٘؟ ؾكاٍ:
َٚا ي ٫ ٞأبه ٞأْا أسل بايبها ,٤يعً ٞأن ٗ ٕٛعًِ اهلل عً ٢غري اؿاٍ
اييت أْا عًٗٝا َٚ ,ا أزض ٟيعً ٞأڂبتً َ ٢ا أڂ بتً ٞب٘ إبًٝؼ ؾكس نإ َٔ
إ٥٬هَٚ ,١ا أزض ٟيعً ٞابتًَ ٞا ابتً ٞب٘ ٖاضٚت َٚاضٚت  ,ؾبه٢
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚبه ٢درب ,ٌٜؾُا ظاٜ ٫بهٝإ ست٢

()1تؿػري ايطاظ , 54/2 ٟايڀٛغ ٞا٭َاي.425/1 ٞ
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ْٛزٜا  :إٔ ٜا دربٜٚ ٌٜا قُس إ اهلل قس أَٓهُا إٔ تعكٝا.)1()ٙ
 ٗٚاٯ ١ٜإ بڀاٍ ٱزعا ٤بعهِٗ بإ ايكطإٓ ْعٍ َهَُٛٚ ْ٘ٛنٛع٘
فُ٬ڄ َٔ عٓس اهلل ٚاْ٘ َٔ قٝاغ ١درب ٌٝ٥أ َٔ ٚايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ,ؾإ٥٬ه ١أ َٓا ًٕٖٛ٪َٚ ٤يٮَاْٚ ,١ا٭ٌَ ٜ ٫بتسع ٫ٚ
ٜتعس ٣اٜ ٚؿطط ٗ أَاْت٘ ,ؾٓٝشكط عٌُ درب ٌٝ٥عؿغ ا٭َاْٚ ١اٜكاهلا
تاَ ١غإ ١اٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝبًػٗا إٍ ايٓاؽ بأَاْ١
ْب.١ٜٛ

 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ ف ٤ٞقٛي٘ تعاٍطًََٓب ػَََِ اُشَّعٌٍُِ ئِالَّ اُْجَالَؽُ

أُُْجِنيُص(َ , )2ع ٚضٚز ٙبكٝؼ أخطٜٚ ,٣سٍ بايس٫ي ١إڀابك ١ٝعً ٢إٔ
ايطغ ٍٛيٝؼ ي٘ إ ٫تبًٝؼ ايطغايٚ ,١نصا درب ٌٝ ٥عً ٘ٝايػ ّ٬يصا ٚضز

قٛي٘ تعاٍطًَُٓظَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذَّْوِص(.)3

ٚعٔ ابٔ عباؽ :نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜػُ ٢ا٭ٌَ
ؾعطؾٛا أْ٘ ٜ ٫هصب ٗ ؾٚ ,٤ٞيهِٓٗ ناْٛا هشسٚ . ٕٚنإ أب ٛدٌٗ
ٜكَ :ٍٛا ْهصبو ٭ْو عٓسْا قازمٚ ,إِا ْهصب َا د٦تٓا ب٘)(.)4
ٚض :ٟٚإٔٸ ا٭خٓؼ بٔ ؾطٜل قاٍ ٭ب ٞدٌٜٗ :ا أبا اؿهِ ,أخربْٞ
عٔ قُس ,أقازم ٖ ٛأّ ناشب ,ؾإْ٘ يٝؼ عٓسْا أسس غريْا؟ ؾكاٍ ي٘:
ٚاهلل إٕ قُساڄ يكازم َٚا نصب قطٚ ,يهٔ إشا شٖب بٓ ٛقكٞٸ بايًٛا٤
ٚايػكاٚ ١ٜاؿذابٚ ١ايٓبٸ ,٠ ٛؾُاشا ٜه ٕٛيػا٥ط قطٜـ)(.)5
ٚايكطإٓ أنرب ٚأؾطف ٖبٚ ١َٓٚ ١أَاْ ١تٓع ١ًٜٝبعح اهلل بٗا اٍ
()1ايسض إٓجٛض .190/1
()2غٛض ٠ايٓٛض .55
()3غٛض ٠إا٥س.46 ٠
()4ايهؿاف .109/2
()5ايهؿاف .109/2
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ا٭ضض بٛاغڀ ١إ٥٬هٖ ,١ا ٜرتؾض عٓ٘ ؾطف إًو ايصٜ ٟتٌٓ ٍٛ
ٖص ٙاي ؿطٜس ٠ايػُا ١ٜٚايهطّ.١
 ٗٚأَاْ ١إ٥٬هَ ١ػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإْٗا دع َٔ ٤إْكڀاعِٗ إ ٍ ايعباز.٠
ايجاْ : ١ٝإْٗا ؾطع ػطز إ٥٬ه ١عٔ ايؿٗ.٠ٛ
ايجايج : ١ا٭َاْ َٔ ١ايس ٌ٥٫عً ٢إ ْتؿا ٤ايػٗٚ ٛايػؿً ١عٔ إ٥٬ه.١
ايطابع : ١أَاْ ١إ٥٬ه ١ؾطع ايعكُ ١اييت ضظقِٗ اهلل.
اـاَػَ َٔ : ١كازٜل طاع ١إ٥٬ه ١إڀًك ١هلل غبشاْ٘ إتكاؾِٗ
با٭َاْ.١
ٚتؿهٌ اهلل تعاٍ با٥تُاِْٗ عً ٢ايٛس ٞأ سػٔ تٛثٝل هلِ ٚاثبات
يكسقِٗ ٕا ّ تاظ ٕٚب٘ َٔ ا٭زا ٤ايتاّ ؾُٝع َا ٜتًك َٔ ٕٛا٭ٚاَط
اٱهلٚ ,١ٝا٫تكإ َع ايٝكع ١ايسا ٗ ١ُ٥تٓؿٝص ْٝع َا ٜٓاط بِٗ َٔ
ٚادبات ايؿعٌ أ ٚاٱؾطاف ا ٚإطاقب ١ا ٚايطقس ٚاؿطاغ ١بايتعاّ
قازم ٚغع ٞزٚ٩ب ٭زاَ ٤ا وًُ ٕٛ٭ٌٖ ايطغا٫ت ٚايتبًٝؼ
ٚا٭ْبٝا ٖٛٚ ٤دعْ َٔ ٤ػهِٗ ٚتػبٝشِٗ ٚعبازتِٗ اييت ٜ ٫ؿرت٫ٚ ٕٚ
ٜهػً ٕٛعٓٗا.
ٚقس قاّ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬بٛظٝؿت٘ ٗ تٓع ٌٜايكطإٓ بؿدط ٚاعتعاظ
َع اْ٘ َٔ إ٥٬ه ١إكطبٌ ٚأ ٌٖ ايعيؿٚ ١اؾا ٙيسَ ٣كاّ ايكسؽ.
( ٚق ٌٝدربَ ٌٝ٥أخٛش َٔ دربٚت اهللَٝٚ ,هاًَ َٔ ٌٝ٥هٛت
اهلل)(.)1

قىلَ تعاىل طُٓظَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذَّْوِص

َكسقاڄ ساٍَ ٗٚ ,تعًك٘ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚبٝإ ساٍ دربٚ ٌٝ٥أْ٘ إكسم.
()1ايهؿـ ٚايبٝإ .190/1
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ايجاْ : ٞإطاز ايكطإٓ.
ايجايح  :اؿاٍ ٜعٛز إٍ ايتٓع.ٌٜ
ايطابع  :إطاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛد ٙٛيٛسس ٠إٛنٛع ٗ تٓكٝض إٓاط,
ٚٱعذاظ ايكطإٓ ٗ ن ٕٛايؿاظ٘ إم٬يَٚ ١ٝعاَْ ٘ٝتعسز.٠
أَا بايٓػب ١يًٛد٘ ا٭ ٍٚؾإٕ دربَ ٌٝ٥كسم ٕا بٌ ٜسٚ َٔ ٜ٘د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٔ قُساڄ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْيب ضغ.ٍٛ
ايجاْ : ٞسكط تٓعٚ ٌٜإب٬ؽ ايكطإٓ ٚأزا ٤ا٭َاْ ١بايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٜ ٬تعسا ٙإٍ غري َٔ ٙأٌٖ ا٭ضض بًشاظ شات
ظَإ ايتٓع ٌٜأ ٚقبً٘ إبتسا َٔ ٤أٜاّ آزّ إٔ ٚا بعس َٔ ٙا٭ظَإ ٚإٍ
 ّٜٛايكٝاَ.١
ايجايح  :تكسٜل أٚإ ْعٚي٘ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يصا ؾُٔ اٯٜات َا ْعيت باؿهط أ ٚايػؿطٚ ,بايٓٗاض أ ٚايً,ٌٝ
َٗٓٚا َا نإ ْعٚهلا  ٚايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ
أقشاب٘ أَ ٚع أًٖ٘ ٚعٝاي٘ أَ ٚؿطز.ٙ
ايطابع  :بكا ٤اٯٜات عٓس درب ٌٜعٓس تبًٝػٗا ٚإٜكاهلا إٍ ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبعس ايتبً ٝؼ ,يٝهٖٓ ٕٛاى ْٛع َڀابك ١بٗٓٝا,
َ َٔ ٖٛٚكازٜل أَاْ ١درب ,ٌٜؾٜ ٬عتُس درب ٌٜعً ٢شانطت٘ ,بٌ
ً ٜشغ ايتڀابل ايتاّ بٌ نٌ َٔ:
ا٭َ : ٍٚا بٌ ٜس َٔ ٜ٘اٯٜات.
ايجاَْ : ٞا ٜبًػ٘ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجايح َ :ا ٗ ايًٛح احملؿٛظ.
ايطابع َ :ا ٜتً ٙٛإػًُ َٔ ٕٛآٜات ايكطإٓ.
اـاَؼ َ :ا َس ٕٚبٌ ايسؾتٌ ٗ إكاسـ ٜ ٌٖٚ ,سٍ قٛي٘
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تعاٍطَٗضََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَص عًٚ ٢د٘ غازؽ يًٛد ٙٛأع ٖٛٚ ,ٙ٬إٔ
دربٜ ٌٝ٥عًِ َا ٗ قًب ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
اٯٜات ٚأْ٘ مل ٜڀطأ عًٗٝا تػٝري أ ٚتبس ٗ ٌٜسطف أ ٚنًُ ١أ ٚنًُات
َٓٗا ,عٝح ٜٓبٗ٘ ٜٚعاضن٘ ؾٗٝا .
اؾٛاب  ٫زي ٌٝعًٚ ,٘ ٝقس أثٓ ٢اهلل عع ٚدٌ عًْ ٢ؿػ٘ بإختكاق٘

َا ٗ ثٓاٜا قًب اٱْػإ َٔ ا٭غطاض بك ٍٛتعاٍطَّؼَُِْْ خَبئِنَخَ األَػُِْْٖ ًََٓب
رُخْلِِ اُظُّذًُسُص(.)1

ّ ٫ٚهٔ ايك ٍٛبإٔ إط٬ع درب ٌٝ٥عًْ ٢ل اٯٜات ٗ قًب ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قه ١ٝعٌ خاق ,١إش أ ٕ ايكسض إتٝكٔ

َٔ َتعًل اٱشٕ ٗ قٛي٘ تعاٍطَٗضََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَ ثِاِرِْٕ اَُِّوِص ٖٛ ,ايتٓعٌٜ
ٚقس عكِ اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُساڄ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
ْػٝإ اٯٜات أ ٚايػٗ ٛؾٗٝا.
ٚعٔ ابٔ عباؽ قاٍْ :عٍ ايكطإٓ ًْٚ ١اسس َٔ عٓس اهلل َٔ ايًٛح
احملؿٛظ إٍ ايػؿط ٠ايهطاّ ايهاتبٌ ٗ ايػُا ٤ايسْٝا ,ؾٓذُت٘ ايػؿط٠
عً ٢درب ٌٜعؿط ٜٔيٚ ,١ًٝلُ٘ درب ٌٜعً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ عؿط ٜٔغٓ .١ؾكاٍ إؿطن : ٕٛيْ ٫ٛعٍ عً ٘ٝايكطإٓ ًْٚ ١اسس.
ؾكاٍ اهلل { نصيو يٓجبت ب٘ ؾ٪ازى} أ ٟأْعيٓا ٙعًٝو َتؿطقاڄ يٝهٕٛ
عٓسى دٛاب َا ٜػأيْٛو عٓ٘ٚ ,ي ٛأْعيٓا ٙعًٝو ًْٚ ١اسس ٠ثِ
غأيٛى مل ٜهٔ عٓسى دٛاب َا ٜػأيْٛو عٓ٘)(.)2
يٝه ٕٛتًك ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًكطإٓ َٔ

()1غٛض ٠غاؾط .19
()2ايسض إٓجٛض .328/6
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عَُٛات ق ٍٛاهلل يًُ٥٬ه١طئِِِّٗ جَبػٌَِ كِِ األَسْعِ خَِِْلَخًص

()1

ؾري٣

إ٥٬ه ١نٝـ إٔ أقٌ ايتٓعَٛ ٌٜدٛز ٗ ايػُاٜٚ ٤كٌ إٍ ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتتك ّٛب٘ عباز ٠اهلل ٗ ا٭ضضٚ ,ؾ ٘ٝتأنٝس
ؿهُ ١اهلل عع ٚدٌ ٗ خًل اٱْػإ ٚأغطاض إغتساَ ١اؿٝاٗ ٠
ا٭ضض.
ايػازغ : ١تأنٝس سكٝك ٖٞٚ ١بكاْ ٤ل اٯٜات اييت ٜٓعٍ بٗا دربٌٝ٥
عٓس ٙؾ ٬تػٝب عٓ٘ َٔ ٖٛٚ ,أغطاض َٚعاَْ ٞعاضنت٘.
قاٍ َػطٚم عٔ عا٥ؿ ,١عٔ ؾاطُ ١أغط إيٞٸ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :إٔ درب ٌٜنإ ٜعاضنين بايكطإٓ نٌ غٓٚ ١أْ٘
عاضنين ايعاّ َطتٌ  ٫ٚأضا ٙإ ٫سهط أدً.)2()ٞ
ٜٚكاٍ( ٚؾٜ ٕ٬ٴعاضِنٴين أځٜ ٟٴباضِٜين)(ٚ , )3إطاز َٔ اؿسٜح إكابً١
بٌ َا تً ٙٛايٓيب ق ُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا عٓس درب,ٌٝ٥
ٜكاٍ عاضض ايؿ ٤ٞبايؿَ ٤ٞعاضن ١أ ٟقابً٘ َ٘ٓٚ ,عاضنت نتابٞ
بهتاب٘.
ٚقاٍ ابٔ ا٭ثري :أځ ٟنإ ٜٴساضِغٴ٘ ْٹٝعٳ َا ْعٍ َٔ ايكطإٓ)(,)4
ٚا ٕعٓ ٢ا٭ ٍٚأع ٙ٬أ ٟإكابً ٖٛ ١ا٭ظٗط ٜٚأت ٞايتساضؽ ٗ طٛي٘
ٚدع٤ٶ َٓ٘ ٖا ٜسٍ ع ً ٢إٔ دربٜ ٌٝ٥تٓاَ ٍٚع ايٓيب قُس قً ٢اهلل ٚآي٘
ٚغًِ تجبٝت آٜات٘ ٚغٛض ٗ ٙا٭ضض ٚتعاٖس إػًٌُ هلا ٚتسٜٗٓٚا نُا
أْعيت قبٌ إٔ ٜػتأثط اهلل عع ٚدٌ بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚتًو ْعُٚ َٔ ١د:ٙٛ
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2تؿػري ابٔ نجري .50/1
()3يػإ ايعطب .165/7
()4يػإ ايعطب .165/7
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ا٭ : ٍٚنبط آٜات ايكطإٓ.
ايجآَْ : ٞع إخت٬ف إػًٌُ ٗ تٚ ٠ٚ٬تطتٝب آٜات ٚغٛض ايكطإٓ.
ايجايح  :اٯ ١ٜؾاٖس بإٔ تطتٝب آٜات ٚغٛض ايكطإٓ تٛقٝؿ.ٞ
ايطابع  :تأنٝس غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ.
أَا بايٓػب ١يًٛد٘ ايجاْ ٖٛٚ ٞإٔ إطاز َكسم ٖ ٛايكطإٓ ؾؿ٘ٝ
ٚد:ٙٛ
ا٭َٛ : ٍٚاؾكْ ١ڀل سطٚف ٚنًُات ايكطإٓ نايص ٟعٓس درب.ٌٝ٥
ايجاْٚ : ٞق ٍٛايكطإٓ إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بايتاّ ٚايهُاٍ ,يٝؼ ؾْ ٘ٝكل  ٫ٚظٜاز ٠٭ْ٘ َٛاؾل ٕا عٓس درب.ٌٝ٥
ايجايح  :غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ أٜاّ ْعٚي٘ َٚا بعسٖا ,بًشاظ
َؿٗ ّٛإؿتل ٗ عًِ ا٭ق ٖٛٚ ,ٍٛسكٝك ١تًبؼ ايصات بإبسأ ساٍ
ايٓػبٜٚ ,١تكـ اي كطإٓ عكٝك ٖٞٚ ١عسّ إْكڀاع ٖصا ايتًبؼ ؾٜ ٬ڀطأ
عً ٘ٝإستُاٍ اجملاظ ,إش ت٬ظّ ايكطإٓ قؿ ١تكسٜك٘ ٕا بٌ ٜس ٟدربٌٝ٥
إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١يٝه ٕٛدرب ٌٝ٥ساضغاڄ عً ٢ايكطإٓ َ َٔ ٖٛٚكازٜل

ا٭َاْ ٗ ١قٛي٘ تعاٍطُٓـَبعٍ صََّْ أَِٓنيٍص(.)1

ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛإٔ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ(َڀٝع) ٗ اٯ ١ٜأعٙ٬
إٔ دربٜٛ ٌٜد٘ إ٥٬هٚ ١غريِٖ يسؾع ٜس ايتشطٜـ عٔ ايكطإٓ َٔ ٖٛٚ

َعاْ ٞقٛي٘ تعاٍطًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّيَ ئِالَّ ىٌَُص(ٚ ,)2قٛي٘ تعاٍطئَِّٗب َٗذُْٖ

َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَئَِّٗب َُوُ حلبكظٌٕص( ,)3بتكطٜب إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜػدط دٓٛزاڄ
ؾرب ٌٝ٥ؿؿغ ايكطإٓ ٚغَ٬ت٘ ضمساڄ ٚتٚ ٠ٚ٬تؿػرياڄٚ ,شات دربٌٝ٥
()1غٛض ٠ايتهٜٛط .21
()2غٛض ٠إسثط .31
()3غٛض ٠اؿذط .9
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عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬دٓٛز اهلل.
اؾٛاب َ ٫اْع َٔ ٖصا إعٓٚ ٢قس ٜڀايب بعهِٗ بسي ٌٝأنجط بٝاْاڄ
ٚأقطب سذٚ ١اؿل َع٘.
ايطابع  :بعح ايػه ٗ ١ٓٝقًب ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإػًٌُ غك ٛم ْع ٍٚايكطإٓٚ ,إٔ ايؿٝاطٌ ٜ ٫ػتڀٝع ٕٛايٛقٍٛ

إي ٘ٝعٓس ايتبًٝؼ ٚؾُٝا بعس ,ٙقاٍ تعاٍطًََٓب أَسْعَِْنَب ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ سَعٌٍٍُ ًَالَ

َٗجٍِِّ ئِالَّ ئِرَا رََٔنََّ أَُْوََ اُشَّْْـَبُٕ كِِ أُْٓنَِّْزِوِ كََْنْغَخُ اَُِّوُ َٓب ُِّْوِِ
اُشَّْْـَبُٕص(.)1
ٚيًتُين ٗ اٯ ١ٜأعَ ٙ٬عٓٝإ:
ا٭ : ٍٚايتُين َعٓ ٢ايكطاٚ ٠٤ايتٚ ,٠ٚ٬عٔ ابٔ عباؽ ٗ اٯ١ٜ
أع :ٙ٬إشا سسٸخ أيك ٢ايؿٝڀإ ٗ سسٜج٘)(.)2
ايجاْ ٌٓ : ٞيؿغ ايتُين عًَ ٢عٓا ٙايعاٖط ٚإتبازض إٍ ايصٖٔ
 ٖٛٚايطغبٚ ١ايطدا ٗ ٤تكسٜل ايٓاؽ ي٘ ٚإتباع٘ ٗ طاع.١
ٚأخطز ابٔ أب ٞسامت عٔ قتاز ٠قاٍ :بُٓٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٜكً ٞعٓس إكاّ إش ْعؼ ,ؾأيك ٢ايؿٝڀإ عً ٢يػاْ٘ نًُ١
ؾتهًِ بٗاٚ ,تعًل بٗا إؿطن ٕٛعً ٘ٝؾكاٍ { أؾطأٜتِ اي٬ت ٚايعع٣
َٓٚا ٠ايجايج ١ا٭خط}٣

( )3

ؾأيك ٢ايؿٝڀإ عً ٢يػاْْ٘ٚ ,عؼٚ ,إٕ

ؾؿاعتِٗ يرتػ ٚ ٢إْٗا ٕع ايػطاْٝل ايعً ,٢ؾشؿعٗا إؿطنٚ ,ٕٛأخربِٖ
ايؿٝڀإ :إٔ ْيب اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قس قطأٖا ؾصيت بٗا
أيػٓتِٗ ,ؾأْعٍ اهلل{ َٚا أضغًٓا َٔ قبًو َٔ ضغْ ٫ٚ ٍٛيب}

( )4

()1غٛض ٠اؿر .52
()2ايسض إٓجٛض .169/7
()3غٛض ٠ايٓذِ .20-19
()4غٛض ٠اؿر .52

ؾسسط
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اهلل ايؿٝڀإ ٚ ,يكٔ ْب ٘ٝسذت٘)(.)1
ٚض ٣ٚشات إعٓ ٢عٔ عهطَٚ ,١عٔ غعٝس بٔ دبري ٚعٔ قُس بٔ
نعب ايكطظٚ ٞأب ٞقاحلٚ ,مل ٜطز اؿسٜح عٔ قشاب ٞخكٛقاڄ
إٗادط ٜٔإش إٔ ْع ٍٚغٛض ٠ايٓذِ ٚشات ايٛاقع ١اييت ٜصنطٚ ٕٚقعت
ٗ َهْ ١عِ(أخطز ايبعاض ٚايڀرباْٚ ٞابٔ َطز ٜ٘ٚاؿسٜح عٔ غعٝس بٔ
دبري ٜطؾع٘ إٍ ابٔ عباؽ)(ٚ , )2اـرب نعٝـ ز٫يَٚ ١عٓ.٢
اـاَؼ  :ظدط ايهؿاض عٔ إثاض ٠أغباب ايؿو ٚايطٜب بايكطإٓ ْع٫ٚڄ
ٚإعذاظاڄٚ ,بعح اـٝبْ ٗ ١ؿٛغِٗ َٓٚعِٗ َٔ ايتعس ٟعً ٢ايتٓع.ٌٜ
ايػازؽ  :زع ٠ٛأٌٖ ايهتاب إٍ ايتسبط ٗ ٚد ٙٛاٱيتكاَٚ ٤عاْٞ
ايتكسٜل بٌ ايكطإٓ َٔ دٗٚ ١بٌ ايتٛضاٚ ٠اٱل ,ٌٝيته ٕٛايهتب
ايػُا ١ٜٚنايبٓٝإ إط قٛم ٜؿس بعهِٗ بعهاڄ.
 َٔٚاٯٜات إٔ قٝػ ١ايؿاعٌ ٗ ايتكسٜل دا٤ت غكٛم ايكطإٓ
ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٜ : ٍٚكسم ايكطإٓ ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك َٔٚ ,١ز٫٫ت
إعذاظ ٙإٔ إثبات ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل ٜ ٫تٛقـ عً ٢تكسٜكٗا ,بٌ
بتذً ٢بإعذاظ ٙايصات ٞأٜها ٖا ٪ٜنس قسم ْعٚي٘.
ايجاْ : ١ٝبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌْ ٗ ,ع ٍٚايتٛثٝل ايػُا ٟٚيًهتب
ايػُا ١ٜٚايػابك.١
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ ايػري ٟإٔ تكسٜك٘ ٖصا َػتُط إٍ  ّٜٛايكٝاَ١

ٚؾْ ٘ٝكط ٠يًٓبٚ ٠ٛايتٓع َٔ ٖٛٚ ٌٜعَُٛات قٛي٘ تعاٍطئَِّٗب َُنَنظُشُ سُعَُِنَب

ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا كِِ اُْذََْبحِ اُذَُّْْٗبص( , )3ؾتٓكڀع أٜاّ ايطغٜٓٚ ٍٛتكٌ إٍ ايطؾٝل
()1ايسض إٓجٛض .169/7
()2ايسض إٓجٛض .166/7
()3غٛض ٠غاؾط .51
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ا٭عًٚ ٢يهٔ ايكطإٓ َػتُط ٗ تكسٜل ْبٛتٜ٘ٚ ,تً ٛإػًُ ٗ ٕٛنٌ
ظَإ َٚهإ اٯٜات اييت تسٍ عً ٢يع ّٚايتكسٜل ب٘ ,يٝسٍ ٗ َؿَٗ٘ٛ
عً ٢شّ ايص ٜٔساضبٛا ا٭ْبٝاٚ ٤أعطنٛا عٔ زعٛتِٗ إٍ اهلل.
ايجايج : ١ؾهض ايتشطٜـ ايص ٟططأ عً ٢ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك١
بعطض َهاَٗٓٝا عً ٢ايكطإٓ ,يٝه َٔ ٕٛأغطاض ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛقٍٛ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بعطض غٓت٘ عً ٢ايكطإٓ.
ايطابع : ١ف ٤ٞايكطإٓ با٭سهاّ ايؿطعٚ ١ٝايػٓٔ ايعبازٚ ١ٜإنتؿا٤

إػًٌُ نتٓع ٌٜداَع ,قاٍ تعاٍطًَٗضَُّْنَب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍص(,)1

ٚيٝه ٕٛتكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابك َٔ ١اٱط٬م ٗ ٖصا
ايبٝإ.
أَا بايٓػب ١يًٛد٘ ايجايح  ٖٛٚإٔ ايٓيب قُساڄ ٖ ٛإكسم بًشاظ إٔ
يؿغ َكسقاڄ ساٍ يًُهاف إي(ٗ ٘ٝقًبو) يٝهَ ٕٛعٓ ٢ايهُري
ٗ(ٜسٚ )ٜ٘إٛنٛع ايصٜ ٟكسٸق٘ ايٓيب قُس عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتكسٜل ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا بٌ ٜسَٔ ٜ٘
ايٓبٛات ٚأتباع ا٭ْبٝا.٤
ايجاْ : ٞبٌ ٜس ٟقًب ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
قٝؼ ايتكٚ ٣ٛايك٬ح.
ايجايح  :بٌ ٜس ٟايكطإٓ َٔ ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١نايتٛضا٠
ٚاٱل.ٌٝ
ايطابع  :إضاز ٠دربَٚ ٌٝ٥ا بٌ ٜس َٔ ٜ٘آٜات ايكطإٓ َٚهاَٗٓٝا
ايكسغ.١ٝ
ٚتتهُٔ ًْْ(١عي٘ عً ٢قًبو) أؾطازاڄ ٖ:ٞ
ا٭ : ٍٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ٗ ا٭َط ٚاٱشٕ بٓع ٍٚدرب ٌٝ٥بايكطإٓ
()1غٛض ٠ايٓذٌ .89
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يكٛي٘ تعاٍ(بإشٕ اهلل).
ايجاْ : ٞايٓاظٍ بايكطإٓ  ٖٛٚدرب.ٌٝ٥
ايجايح  :ايهتاب ا يصْ ٟعٍ ب٘ درب ٖٛٚ ٌٝ٥ايكطإٓ.
ايطابع  :دٗ ١ايٓع ٖٞٚ ٍٚقًب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚؾ ٘ٝآ ١ٜباٱنطاّ ٚؾاٖس عً ٢ثبٛت ايتٓعٚ ,ٌٜعسّ َػازضت٘ يكًب
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ٜكٌ إٍ ايكًب ٚايعكٌ قبٌ
إٔ ٜكٌ إٍ اؿٛاؽ.
 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜإخباض ع ٔ تٛقٌ ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝاؿسٜج ١إٍ قٝؼ َٔ
ايعًِ ؽاطب ايعكٌ َباؾطٚ ٠تتعس ٣اؿٛاؽ ٚػعًٗا َطآ ٠يتًو ايعًّٛ
بعس تًكٗٝا .
اؾٛاب ْعِٚ ,ؾ ٘ٝتكطٜب يًعً ّٛيٮشٖإ ٚتٝػري يًڀًبٚ ١إضتكا٤
ٚغبب يًتٛغع ٗ ١إٓاٖر ايسضاغٚ ١ٝمس ٛزضدات ايتشك.ٌٝ
 ٗٚتكسٜل ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا بٌ ٜسٜ٘
َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚؾٗاز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢قسم
ْبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا ايػٚ ّ٬ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌَٔ ٖٛٚ ,

عَُٛات قٛي٘ تعاٍطَّبأَُّّيَب اُنَّجُِِّ ئَِّٗب أَسْعَِْنَبىَ شَبىِذًا ًَُٓجَشِّشًا ًَٗزِّشًاص(.)1

ايجاْ : ١ٝسهِ ٚإخباض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ
ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣أٌٖ نتاب ٚدٛاظ بكا ِٗ٥عًًَ ٢تِٗٚ ,يٝؼ َٔ سسٸ
ٕٓاؾع ٖصا اؿهِ عً ٢إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب فتُعٌ َٚتؿطقٌٚ ,ؾ٘ٝ
ططز يًشػس َٔ ايٓؿٛؽ ٚزع ٠ٛيٮيؿْٚ ١بص اٱقتتاٍ ب , ِٗٓٝقاٍ

تعاٍطًَُزَجِذََّٕ أَهْشَثَيُْْ ٌََٓدَّحً َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ هَبٌُُا ئَِّٗب َٗظَبسٍَص(ٚ ,)2ؾ٘ٝ
()1غٛض ٠ا٭سعاب .45
()2غٛض ٠إا٥س.82 ٠
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بٝإ يًتبا ٜٔبٌ أٌٖ ايهتاب ٚبٌ عبس ٠ا٭ٚثإ ٚايهؿاض .
 ٗٚاجملٛؽ ٚضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ:
غٴٓٛا بِٗ غٴٓ١ځ أٌِٖ ايهٹتاب ,غري أ ٫تٓهشٛا ْػا ٫ٚ ,ِٖ٤تأنًٛا
شبا٥شِٗ)(.)1
ايجايج : ١اٯَ ١ٜكسام يتؿه ٌٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بؿٗازت٘ ٚتكسٜك٘ يًهتب ايػابكَٛٚ ,١نٛعٖ ١ٝص ٙايؿٗاز ٠سذٗ ١
تجبٝت قسم ْعٚهلا بٌ أٌٖ ا٭ضض إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابعَٛ : ١نٛع ١ٝؾٗاز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
عً ٢قسم ْع ٍٚايتٛضاٚ ٠اٱل ّٜٛ ٌٝايكٝاَٚ ,١مساع أٌٖ احملؿط ي٘,
ٜ ٖٛٚتً ٛآٜات ايكطإٓ اييت تسٍ عً ٢قسم ْبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا
ايػٚ ّ٬تبٌ دٗازٚ ٙدٗاز إػًٌُ ٗ تجبٝت ٖص ٙاؿكٝك ,١قاٍ عبس
اهلل بٔ َػعٛز  :قاٍ ي ٞضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :اقطأ
ع ًٞٻ قًت ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل أقطأ عًٝو ٚعًٝو أْعٍ ,قاٍ ْ :عِ  .إْٞ
أسب إٔ أمسع٘ َٔ غري . ٟؾكطأت غٛض ٠ايٓػا ٤ست ٢أتٝت عًٖ ٢صٙ
اٯ { ١ٜؾهٝـ إشا دٓ٦ا َٔ نٌ أَ ١بؿٗٝس  ٚدٓ٦ا بو عً ٤٫٪ٖ ٢ؾٗٝساڄ
} ؾكاٍ  :سػبو اٯٕ  . .ؾإشا عٓٝا ٙتصضؾإ (.)2
اـاَػَٛ : ١اؾك ١ايٛقا٥ع ٚا٭ سساخ ٯٜات ايكطإٓ ٚز٫٫تٗا,
ٚؼتٌُ تًو ايٛقا٥ع ٗ شاتٗا ٚدٖٛاڄ :
ا٭ : ٍٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱهلٚ ١ٝأسهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ.
ايجاَْ : ٞا ٜأَط ب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,قاٍ

تعاٍطًََٓب آرَبًُْْ اُشَّعٌٍُُ كَخُزًُهُ ًََٓب َٗيَبًُْْ ػَنْوُ كَبْٗزَيٌُاص(.)3
()1ايبشط إسٜس .35/2
()2ايسض إٓجٛض .126/3
()3غٛض ٠اؿؿط .7
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ايجايح  :إعاضى ٚايسؾاع ٚايهتا٥ب ٚايػطاٜا أٜاّ ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ :نٓا َع عُط بٌ َه١
ٚإسٚ ١ٜٓإس ١ٜٓؾرتآٜ٤ا اهل . ٍ٬اؿسٜح ٚ .ؾ : ٘ٝؾكاٍ  :إٕ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ ٜطٜٓا َكاضع أٌٖ بسض با٭َؼ ٜ .كٖ ٍٛصا
َكطع ؾ ٕ٬غساڄ إٕ ؾا ٤اهلل  .قاٍ  :ؾكاٍ عُط  :ؾٛايص ٟبعج٘ باؿل َا
أخڀأٚا اؿسٚز اييت سس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ٚعًٚ ٘ٝغًِ  ,ؾذعًٛا
ٗ ب٦ط بعهِٗ عً ٢بعض  ,ؾاْڀًل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ست ٢اْتٗ ٢إي , ِٗٝؾكاٍٜ :ا ؾ ٕ٬بٔ ؾٜٚ , ٕ٬ا ؾ ٕ٬بٔ ؾٌٖ ٕ٬
ٚدسمت َا ٚعسنِ اهلل ٚضغٛي٘ سكاڄ؟ ؾإْ ٞقس ٚدست َا ٚعسْ ٞاهلل
سكاڄ  .قاٍ عُط ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نٝـ تهًِ
أدػازاڄ  ٫أضٚاح ؾٗٝا؟ قاٍ َ :ا أْتِ بأمسع ٕا أق َِٗٓ ٍٛغري أِْٗ ٫
ٜػتڀٝع ٕٛإٔ ٜطزٚا عً ٢ؾ٦ٝاڄ

()1

.

ٚعٔ أْؼ بٔ َايو تطى قتً ٢بس ض أٜاَاڄ ست ٢دٝؿٛا  ,ثِ أتاِٖ ؾكاّ
ٜٓاز , ِٜٗؾكاٍ ٜ :ا أَ ١ٝبٔ خًـ ٜ ,ا أبا دٌٗ بٔ ٖؿاّ ٜ ,ا عتب ١بٔ
ضبٝعٚ ٌٖ ;١دسمت َا ٚعس ضبهِ سكاڄ(.)2
ايطابع  :إساط ١ايكطإٓ بايَ٬تٓاٖ َٔ ٞايٛقا٥ع ٚا٭سساخ ٚإٍ ّٜٛ
ايكٝاَ ,١يٝهَ َٔ ٕٛعاَْ( ٞا بٌ ٜس )ٜ٘اٱط٬م ايعَاْ ٗ ٞبٝإ
ٚز٫يٚ ١تكسٜل ايكطإٓ يًٛقا٥عٚ ,ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚإْ٘ ؾ اٖس َتذسز عً ٢إعذاظ ايكطإٓ باٱخباض عٔ عًّٛ
ايػٝب اييت ٜ ٫عًُٗا إ ٫اهلل.
ايجاْ :١ٝإْ٘ زعَ ٠ٛتذسز ٠يًٓاؽ يًتكسٜل ب٘.
()1تؿػري اـاظٕ .165/3
()2ايسض إٓجٛض .72/8
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ايجايج : ١يع ّٚإنطاّ دربٚ ٌٝ٥عسّ عساٚت٘ ٭ْ٘ ْعٍ َا ؾ ٘ٝخري
َٓٚؿع ١ايبؿط ١ ٜإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع : ١دصب ايٓاؽ يًطدٛع إٍ ايكطإٓ ٚايكسٚض عٔ آٜات٘ ٗ
عً ّٛايػٝب َٚعطؾٚ ١ؼًٚ ٌٝقا٥ع ايتأضٜذ.
اـاَػ َٔ : ١خكا٥ل ٖصا ايتكسٜل إْتؿاع إ ّٜٛ َ٘ٓ ٌَٓ٪ايكٝاَ١
٭ْ٘ باب َٓٚاغب ١يًعٌُ ايكاحل ٚدين ايجُطات.
ٚقاٍ إؿػط ٕٚإ ايص ٟبٌ ٜس ٛ ٖ ٜ٘ايهتب ايػُا ١ٜٚإٓعي ١عً٢
ا٭ْبٝا َٔ َِٗٓٚ ,٤قاٍ إككٛز ٖ ٛايتٛضا  ٠خاقٚ ,١يهٔ اٯ ١ٜاعِ
ٚتتعًل بأ سهاّ ايتٓعٚ ٌٜنٝؿٝت٘ ٚأٚاْ٘ ٚتطتٝب٘ ٚتٓذٚ ,ُ٘ٝاؿاٍ ٖٓا قٝس
ٚسطظ ٚزي ٌٝعًُ ٢اّ ا٭َاْٚ ١نُاٍ ا٭زا.٤

 ٗٚقٛي٘ تعاٍطًَأَٗضَُْنَب ئَُِْْيَ اٌُِْزَبةَ ثِبُْذَنِّ ُٓظَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذَّْوِ ِْٖٓ اٌُِْزَبةِ

ًَُٓئَِْْنًب ػََِْْوِص( ,)1قاٍ ابٔ عباؽ إٗ ُٔٝا٭ٌَ قاٍ :ايكطإٓ أٌَ عً ٢نٌ
نتاب قبً٘  ٗٚ .ضٚا :١ٜؾٗٝس عًٚ .٘ٝعٔ ابٔ عباؽ { :ٳَٚٴٗٳٝٵُٹٓٶا عٳًځٝٵ٘ٹ}
قآٍُ٪َ :ا ٚ .أقٌ اهل :١ُٓٝاؿؿغ ٚا٫ضتكاب)(.)2

قىلَ تعاىل طًَىُذًٍص

إ قٝاّ درب ٌٝ٥باْعاٍ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ باب ق٬ح
ٚغبٖ ٌٝسا ١ٜيًٓاؽ ْٝعاڄ.

أ ٟإ قٛي٘ تعاٍ ط ًَىُذًٍ ص ثٓاٚٚ ٤قـ نطٚ ِٜزعٚ ٠ٛاضؾاز

اٍ ايتسبط ٗ سكٝك ١ؾعٌ دربٚ ,ٌٝ٥اْ٘ َػاٜط َٛنٛعاڄ ٚقُ٫ٛڄ ٕا قس
ٜسع ٘ٝبعهِٗ ٖا ٜتعًل بتأضٜذ ا٫ؾرتا ٤عً ٢إ٥٬ه ٗ ١تبًٝػٗا ايٛسٞ
()1غٛض ٠إا٥س.48 ٠
( )2أْعط تؿػري ابٔ نجري .17/1

َعامل اٱّإ  /ز 16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 193
ٚايهتب إٓعي ١سػساڄ يًُػًٌُ.
ؾُٔ نإ ؾعً٘ اهلس ٣نذرب ٌٝ٥هب أٜ ٫ٴعاز ,٣بٌ ي ٛتٓعيٓا ٚتطنٓا
داْباڄ َٛنٛع عساٚت٘ ٚدعًٓاٖا عطناڄ خاضدٝاڄ ٜبك ٢بٌ اٜسٜٓا َٛنٛع
ايتٓعَٚ ٌٜا ؾ َٔ ٘ٝايػاٜات ٚإكاقس ,اش إ ٖص ٙايهًُ َٔ ١ايتٓعٌٜ

 ٖٞٚط ٚٳٖٴسٶٚ ٣ٳضٳسٵُٳ١ڄ ص(َ )1طنبٚ َٔ ١د:ٙٛ

ا٭َ : ٍٚا ؾٗٝا َٔ ايس٫ي ١عً ٢عع ِٝإٓؿع ٗ ١ايتٓع.ٌٜ
ايجاْ : ٞإ َا قاّ ب٘ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػَٚ ّ٬ا ٜتكـ ب٘ َٔ ا٭َاْ١
ٚسػٔ ا٭ زا ٤ضٖٓٚ ١س ٣يًعإٌٚ ,قس َسح اهلل عع ٚدٌ دربٌٝ٥
بكٛي٘ تعاٍ ط ُٓـَبعٍ صََّْ أَِٓ نيٍ ص(.)3()2

ايجايح  :اٯ ١ٜضٓ َٔ ١دٗ ١إٓڀٛم  ٖٞٚضٓ َٔ ١دٗ ١إؿّٗٛ
َا تؿٝس َٔ ٙايس٫ي ١عً ٢ظٜـ اٱزعا ٤غڀأ درب.ٌٝ٥
ايطابع  ٗ :اٯ ١ٜتٛبٝذ ٕٔ ٜتدص درب ٌٝ٥عسٚاڄ ي٘ ,اش نٝـ ٜعاز٣
َٔ ٜ ٫أت ٞا ٫باهلساٚ ١ٜايؿ٬ح يًٓاؽ ْٝعاڄٚ ,اهلسآٖ ١ٜا تٓشٌ اٍ
أ ؾطاز َتػا َٔ ١ٜٚسٝح ايعسز َع ايٓاؽ ْٝعاڄ  َِٗٓٚبٓ ٛاغطا,ٌٝ٥
ٚنإٔ اٯ ١ٜتك ٍٛاْكتٛا ٚقسقٛا َٔ ٜطٜس يهِ اهلسٚ ٣اـري.

اـاَؼ  :ط ُٓظَذِّهًب ص ساٍ ٚقس ٜعٛز اٍ ايكطإٖٓ ,ا ٜعين إ اٯ١ٜ

تتهُٔ ايًٚ ّٛايصّ ٭ٚي٦و ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدرب ٌٝ٥٭ْ٘ ْعٍ َا ؾ٘ٝ
اهل ساٚ ,١ٜتتهُٔ َسح اٯ ١ٜايكطإٓ ٚايسع ٠ٛاٍ ايعٌُ بأسهاَ٘.
قىلَ تعاىل طًَثُشْشٍَ ُُِِْٔإِْٓنِنيَص

ايبؿطٖٓ ٣ا َطنبٚ ١شات ٚدَ ٙٛتعسزٚ ٠تٓؿڀط اٍ بؿاضات عسٜس٠
٫غُٝا ٚاْٗا ٚضزت عً ٢م ٛا٫ط٬م ٚايعُ َٔ ّٛغري ؽكٝلَٔٚ ,
( )1غٛض ٠اْ٫عاّ .154
( )2غٛض ٠ايتهٜٛط .21
( )1غٛض ٠ايتهٜٛط .21
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أِٖ تًو ايبؿاضات:
ا٭ : ٍٚايبؿاض ٠اييت ٚٴعس بٗا إ ٗ َٕٛٓ٪ايتٛضاٚ ٠اٱلٗٚ ,ٌٝ

ايتٓع ٌٜسها ١ٜعٔ عػ ٢عً ٘ٝايػّ٬طًَُٓجَشِّشًا ثِشَعٌٍٍُ َّأْرِِ ِْٖٓ ثَؼْذُِ
اعُْٔوُ أَدَْٔذُص(.)1

ايجاْ : ١ٝبؿط ٣يًصٜ ٫ ٜٔكسق ٕٛبتشطٜـ ايهتاب ٚاٱزعا٤ات
ايهاشب ١اييت تتعًل بٓعٚي٘ عً ٢ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب سكطاڄ.
ايجايج : ١بؿاض ٠يًُ ٌَٓ٪بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٚا دا ٤ب٘ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايطابع : ١بؿاض ٠ايجٛاب ايعع ٗ ِٝاٯخط ٠ايصٜٓ ٟتعط إػًٌُ ايصٜٔ

ٜڀٝع ٕٛاهلل ٚضغٛي٘  ,قاٍ تعاٍطُّجَشِّشُىُْْ سَثُّيُْْ ثِشَدَْٔخٍ ِٓنْوُ ًَسِػٌَْإٍ ًَجَنَّبدٍ َُيُْْ
كِْيَب َٗؼٌِْْ ُٓوٌِْْص(.)2
اـاَػ : ١بؿاض ٠ؾهض ايصٜ ٟعاز ٕٚدربٚ ٌٝ٥اْتؿا ٤آثاض تًو ايعسا.٠ٚ

ايػازغ : ١بؿاضْ ٠ع ٍٚايكطإٓ ٚأسهاّ ايؿطٜعٚ ١نأْ٘ أَط َتٛقع
َٓٚتعط.
ايػابع ٗ : ١اٯ ١ٜعع يًُٚ ٌَٓ٪تٛبٝذ يًصٜ ٜٔعاز ٕٚدرب ٌٝ٥عً٘ٝ
ايػ ,ّ٬نُا إ ؾٗٝا اعذاظاڄ تسٍ عًَ ٗ ٘ٝؿَٗٗٛا َٔ اٱخباض عٔ خٝب١
ٚخػاض ٠ايصَ َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٟا دا ٤ب٘ درب.ٌٝ٥
ايجآَ : ١ايبؿاض ٠بايٓكط عً ٢نؿاض قطٜـٚ ,إٔ ْع ٍٚدرب ٌٝ٥بايكطإٓ
ططٜل يًػًب ١عً ٢ايهؿاضَٚ ,كسَ ١يٓع ٍٚدربٚ ٌٝ٥إ٥٬هَ ١سزاڄ يًٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ْ ٗٚ ,ٍٚعٚهلِ

()1غٛض ٠ايكـ .6
()2غٛض ٠ايتٛب.21 ١
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ٗ َعطن ١أسس قاٍ تعاٍطًََٓب جَؼََِوُ اَُِّوُ ئِالَّ ثُشْشٍَ ٌَُُْْص(.)1

ايتاغع : ١ايبؿاض ٠يًُ َٔ٪عٓسَا ٜعا ٜٔإٛتٚ ,بسا ١ٜضٜ٩ت٘ ٕكازٜل
اٱغتكباٍ ايهط َٔ ِٜإ٥٬هٚ ,١اٱخباض ايػٝيب ٗ ايكطإٓ عُا ٜٓتعطَٔ ٙ
ايػعازٚ ٠ايٓع.ِٝ
ٚاٯ ١ٜإم٬يٚ ١ٝتتهُٔ َعاْ ٞايبؿاض ٠يًُتشس ٚإٓؿطز َٔ إػًٌُ
ؾته ٕٛآٜات ايكطإٓ ٚتٚ٬تٗا بؿاضْ ٠ع ٍٚايربنٚ ١ايٛيس ايكاحل ايصٟ

ٜطخ َٓ٘ اٱّإ ,قاٍ تعاٍ ٗ إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػّ٬طًَثَشَّشَْٗبهُ ثِاِعْذَبمَ َٗجًِّْب

ِْٖٓ اُظَّبُِذِنيَ * ًَثَبسًَْنَب ػََِْْوِ ًَػَََِ ئِعْذَبمَص( ,)2أ ٟباضنٓا عً٢
ٗ ا٭٫ٚز ٚاؾاٚ ٙايؿإٔ بٌ ايٓاؽ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١

يكس ْعٍ درب ٌٝ٥بايكطإٓ يتػتس ِٜاؿٝا ٠عً ٢ا٭ضض يكٛي٘ تعاٍطًََٓب

خََِوْذُ اُْجَِّٖ ًَاإلِٗظَ ئِالَّ َُِْؼْجُذًُِٕص( ,)3ؾ٬بس َٔ إ٬ظَ ١بٌ ايٛدٛز
اٱْػاْٚ ٞعباز ٠اهللٚ ,وٌُ يٛا ٤ايعبازٚ ٠إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١إػًُٕٛ
بتٚ٬تِٗ يًكطإٓ ٚايعٌُ بػٓٓ٘ ٚأسهاَ٘ َع ايتػً ِٝبأْٗا ْاظي َٔ ١عٓس
اهلل ,ؾإٕ قًت إشٕ ٕاشا مل تكٌ اٯٚ ١ٜبؿط ٣يًٓاؽ.
ٚاؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإثبات ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غري.ٙ
ايجاْ : ٞايبؿاض ٠يًُػًٌُ أعِ ٗ َٛنٛعٗا ٚز٫٫تٗا.
ايجايح  ٗ :اٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓاؽ يٲّإ.
ايطابع  :إطاز َٔ ايبؿاض ٠إعٓ ٢ا٭عِ ٚتػؿٗٝا ٭سٛاٍ ايسْٝا
ٚاٯخط.٠
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .126
()2غٛض ٠ايكاؾات .113-112
()3غٛض ٠ايصاضٜات .56
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اـاَؼ  :تكٝٝس ٚسل ايبؿاض ٠بكٝػ ١اٱّإ إخطاز يًُٓاؾكٌ ٚايهؿاض,

قاٍ تعاٍطثَشِّشْ أُُْنَبكِوِنيَ ثِإََّٔ َُيُْْ ػَزَاثًب أًَُِْٔبص(.)1

ايػازؽ  :إضاز ٠ايتشس ٟببٝإ سكٝك ٖٞٚ ١ظٜاز ٠ايكطإٓ ٱّإ
إػًٌُٚ ,دعًِٗ ٜطتكَٓ ٗ ٕٛاظٍ ايتكٚ ٣ٛايك٬حّٚ ,تًه ٕٛفتُعٌ
َٚتؿطقٌ ايكسض ٠عً ٢اؿٝڀٚ ١ايتٛق َٔ ٞأغباب ايؿو ٚايطٜب.
ايػابع  :اٯ ١ٜبًشاظ ايتؿػري ايصات ٞيًكطإٓ بٝإ ٚتأنٝس يكٛي٘

تعاٍطًَّضِّذُ اَُِّوُ اَُّزَِّٖ اىْزَذًَْا ىُذًٍص( ,)2ؾٓع ٍٚدرب ٌٝ٥بايكطإٓ ٖسا١ٜ
يًُٛسسٚ ٜٔإًٚ ٌٝزع ٠ٛهلِ يًٌٓٗ َٔ ايعً ّٛاييت دا ٤بٗا ؾه٬ڄ ْٚعُ١
َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ,مل تهتـ اٯ ١ٜباهلسا ,١ٜؾًِ تكٌ(ٖٚس ٣يًُ)ٌَٓ٪
بٌ ْعت بٌ اهلساٚ ١ٜايبؿاض ٗ ٠آ ١ٜإعذاظ ١ٜيًس٫ي ١عً ٢ايٓؿع ايععِٝ
َٔ ايكطإٓٚ ,أْ٘ ٜتهُٔ إق٬ح ايصات اٱْػاًَْ ُٜٞٓٚ ١ٝه ١ا٭خ٬م
اؿُٝسٚ ,٠هصب ايٓاؽ إٍ َٓاظٍ اهلساٜٚ ١ٜعٜس ٗ إّاِْٗ ٚهعًِٗ
ٜطتك ٗ ٕٛغًِ إعاضف ٚزضدات ايتك.٣ٛ
يكس دا ٤اٱستذاز ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبايرتغٝب ٚايٛعس ايهط ِٜبصنط
خكا٥ل ايكطإٓ َٔ اهلساٚ ١ٜأغباب ايبؿاض ,٠يتبعح اٯ ٗ ١ٜايٓؿٛؽ
اؿب ؾربٚ ,ٌٝ٥تسع ٛايٓاؽ يٲْتؿاع ا٭َجٌ ٖا ْعي٘ ب٘ درب ,ٌٝ٥قاٍ

تعاٍطًََٓب ًَبَٕ ىَزَا اُْوُشْإُٓ إَْٔ ُّلْزَشٍَ ِْٖٓ دًُِٕ اَُِّوِص(,)3

ٜٚسٍ قٛي٘ تعاٍ ٗ ايجٓا ٤عً ٢ايكطإٓطًَىُذًٍ ًَثُشْشٍَ ُُِِْٔإِْٓنِنيَص
عً ٢يع ّٚإدتٓاب عسا ٠ٚدرب ٌٝ٥٭ْٗا ُٓع َٔ أغباب اهلسا ١ٜاييت
ضٓٚ ١ؾهٌ َٔ اهللُٓٚ ,ع اٯ ١ٜاٱْػإ َٔ ايتؿطٜط بأٜاَ٘ ٗ ايسْٝا
()1غٛض ٠ايٓػا.138 ٤
()2غٛضَ ٠ط.76 ِٜ
()3غٛضْٜٛ ٠ؼ .37
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ٚتهٝٝع ايبؿاضات اييت ٜٓعٍ بٗا دربٚ ٌٝ٥اييت تتػؿ ٢ايعٛامل ايڀٛي,١ٝ
اؿٝا ٠ايسْٝا ,عامل ايربظرَٛٚ ,اطٔ اؿػابَٓ ,اظٍ اؾعا.٤
***********

قىلَ تعاىلط َْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا َُِِّوِ ًََٓالَئٌَِزِوِ ًَسُعُِِوِ ًَجِجْشََِّ
ًٌََِْٓبٍَ كَإَِّ اَُِّوَ ػَذًٌُّ ٌَُِِْبكِشَِّٖصاٯ.98 ١ٜ
اإلعراب
َٔ :اغِ ؾطط داظّ ٗ قٌ ضؾع َبتسأ ,نإ :ؾعٌ َاض ْاقل
ٚامسٗا َػترت ٜعٛز عً ٢اٍ (َٔ).
عسٚاڄ :خرب نإ.
هللَ :تعًكإ َشصٚف قؿ ١يعس٥٬َٚ ,ٚهت٘ ٚضغً٘ ٚدربَٝٚ ٌٝ٥هاٍ:
َعڀٛف عً ٢اغِ اؾ٬ي.١
ؾإ اهلل عسَ ١ًْ :ٚعڀٛؾ ١عً ٢دٛاب ايؿطط.
ٚإ :سطف َؿب٘ بايؿعٌ.
اغِ اؾ٬ي :١اغِ إ َٓكٛب بايؿتش.١
عس :ٚخرب إ َطؾٛع بايهُ.١
يًهاؾط :ٜٔاي :ّ٬سطف دط.
ايهـــــاؾط :ٜٔاغـــــِ فـــــطٚض ٚعَ٬ـــــ ١دـــــط ٙايٝـــــا ٤٭ْـــــ٘ ْـــــع
َصنط غامل.
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ق ٌٝإ َعٓ ٢درب ٌٜعبس اهللٚ ,إ امس٘ ٗ إ٥٬ه ١خازّ اهلل,
ٚإ٥٬هٜ ١ڀٝع ٕٛأَطٜٚ ٙطدع ٕٛاي.٘ٝ
ٚأخطز ايس ًُٜٞعٔ أب ٞأَاَ ١إ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ قاٍ( :اغِ َٝها ٌٝ٥عبٝس اهلل)(ٜ ٫ٚ ,)1عين أْ٘ أقػط َٓعئَ ١
درب ٌٜبًشاظ ايتكػري ٗ ا٫غِ.
شنطت ٗ درب ٌٜأنجط َٔ عؿط يػاتَٗٓ ,ا درب ,ٌٜبهػط اؾ,ِٝ
ٚاخط ٣بؿتض اؾٚ ,ِٝدرب ٖٞٚ ٌٝ٥قطا ٠٤اٌٖ ايهٛؾ ُِٝٚ ١قٝؼ,
ٚدربٚ ,ٌ٥دربٚ ,ٜٔدربٚ ,ٌ٥دربا.ٌٝ٥
ٚق :ٌٝاْ٘ اغِ اعذُ ٞعطبت٘ ايعطب ,يصا تعسزت ؾ ٘ٝايًػات ٫ٚ
ٜٓكطف ٚ ,ا٭قطب اْ٘ اغِ عطبٚ ,ٞتعسز ايًػات ٗ ايتػُ ١ٝيًتػاَض
ٚتبا ٜٔا٭يػٔ ؾُٝا اعتازت عً َٔ ٘ٝا٭يؿاظ ٫غُٝا َع عسّ ٚدٛز
ؾطز آخط بٗصا اٱغِ.
َٝٚها ٌٝ٥شنطت ؾ ٘ٝغت يػاتَٗٓ ,ا َٝهاٍ نُؿعاٍ  ٖٞٚيػ ١أٌٖ
اؿذاظ ٚبٗا قطأ أب ٛعُطٚ ٚسؿل َٝٚهَٝٚ ,ٌٝ٦ها.ٌٜٝ
( ٚعٔ ايعٖط ٟعٔ عً ٞبٔ اؿػٌ عًُٗٝا ايػ ّ٬قاٍ( :أتسضَ ٕٚا
اغِ دربا َٔ ٌٝ٥أمسا٥هِ؟ قًٓا .٫ :قاٍ :امس٘ عبس اهلل ,قاٍ:
ؾتسضَ ٕٚا اغِ َٝها َٔ ٌٝ٥أمسا٥هِ؟ قًٓا .٫ :قاٍ :امس٘ عبٝس اهلل,
ٚنٌ اغِ َطدع٘ إٍ " "ٌٜؾٗ ٛإٍ اهلل)(.)2
ٚعٔ ابٔ عباؽ :دربَٝٚ ,هاٚ ,اغطا نًٗا با٭عذَُ ١ٝعٓ ٢عبس
ًٖٛٚىٚ ,ا ٌٜاغِ اهلل تعاٍ)(.)3
()1ايسض إٓجٛض .170/1
()2تؿػري ابٔ نجري .343/1
()3احملطض ايٛدٝع .122/1
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ؾهض ايهٝس ٚإهط ايصٜٛ ٟاد٘ اٱغْٚ ّ٬بص ٚشّ َعازا ٠إ٥٬ه١
ٚاهاز اؿكاْ ١ايصاتْ ٗ ١ٝؿٛؽ إ َٔ ٌَٓ٪اٱؾرتا ٤عً ٢إ٥٬ه ١اٚ
ايتؿهٝو ٗ ععَ ِٝكاَِٗٚ ,ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس ٕٔ ٜعاز ٟإ٥٬ه١
ٚا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ايص ٜٔأخًكٛا ٗ ايعبازٚ ٠قسٸقٛا ٗ ايتبًٝؼ ٚأزا٤
ا٭َاْ.١
يكس دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١بصّ ؾطٜل ٜعاز ٕٚدرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػَ ّ٬ع اْ٘
مل ٜٓعٍ اَ ٫ا ٖ ٛخري ٚضٓ ١يًٓاؽ ْٝعاڄٚ ,ايؿٛاٖس عً ٢قسق٘
ٚأَاْت٘ بٌ أٜس ٗ ِٜٗايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ,ٌٝدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ قإْٛ
ثابت  ٖٛٚإ اهلل عع ٚدٌ عس ٚيًهؿاض ايصٜ ٜٔعاز ٕٚاهلل ٥٬َٚهت٘
ٚدربَٝٚ ٌٝ٥ها.ٌٝ٥
ثِ دا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتدرب عٔ ْع ٍٚاٯٜات َٔ عٓس اهلل تعاٍٚ ,اْ٘
غبشاْ٘ ٖ ٛايص ٟأْعهلا ٚؾ ٘ٝؾٗاز ٠مسا ١ٜٚعً ٢أَاْ ١دربٗٚ ,ٌٝ٥
اؾُع بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك ١ؼصٜط َٔ عسا ٠ٚدربٚ ٌٝ٥اْٗا َٔ
ٚد ٙٛايهؿط ٚايعٓاز.
ٚؼتٌُ اٯ ٗ ١ٜقًتٗا باٯ ١ٜايػابكٚ ١دٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚعڀـ اٯ ١ٜعً ٢اٯ ١ٜايػابكٚ ,١نْٗٛا دع٤ٶ َٔ ا٭َط اٱهلٞ
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ قٛي٘ تعاٍ(قٌ).
ايجاْ : ٞاٯ ١ٜيٝػت َعڀٛؾ ١عً ٢اٯ ١ٜايػابك ١أ ٟيٝؼ ٖ ٞدعَٔ ٤

ايك ٍٛايص ٟأَط اهلل تعاٍ ب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ طهَُْ

َْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا ُِجِجْشََِّص بٌ ٖ ٞسهِ ٚقاَْ ٕٛػتكٌ ,دا ٤بكٝػ١
اٱْصاض ٚايتشصٜط ٭ٌٖ إًٌ ٚايٓاؽ ْٝعاڄ ,ؾُٔ ايهؿاض َٔ ٜعازٟ
ا٭ْبٝاٜ َٔ َِٗٓٚ ,٤عاز ٟإ٥٬ه , ١ؾذا٤ت اٯ ١ٜيتدرب عٔ عسا ٠ٚاهلل
هلِ ْٝعاڄ ,ؾاهلل غين عٔ ايعإٌ.
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ايجايح  :مل تبسأ عطف ايعڀـ (ايٛاَ )ٚع إؼاز َٛنٛعٗا َع
َٛنٛع اٯ ١ٜايػابك ١ٱؾاز ٠إعٓ ٢اؾاَع بٌ ايٛدٌٗ أع.ٙ٬
ؾبعس ا٭َط اٱهل ٞيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ ٜبٌ
ٚظٝؿ ١دربٜٚ ٌٝ٥ك ِٝاؿذٚ ١ايربٖإ عً ٢أَاْت٘ ٚاْ٘ ٚاغڀًَ ١هٛتٗ ١ٝ
ايتٓعَ َٔٚ ,ٌٜكتهٝات اؿهُ ١إ ٜٓعٍ ًَو َٔ عٓس اهلل تعاٍ بايهتاب
ٚايٛسٚ ,ٞؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إؾرتاى إ٥٬هٖ ٗ ١سا ١ٜايبؿط ٚزعٛتِٗ
يًك٬ح ٚايعبازٚ ٠نٝـ إ إ٥٬ه٪ٜ ١زٚ ٕٚظا٥ؿِٗ بأَاْ ١تاَٚ ١ضنا
ٚسػٔ إَتجاٍ.
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتبٌ غهب اهلل تعاٍ عً ٢ايهؿاض ايصٜ ٜٔعازٕٚ
إ٥٬هٜٚ ١ؿرت ٕٚعً.ِٗٝ

 ٗٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي١ٝطَْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا َُِِّوِ

ًََٓالَئٌَِزِوِ...ص(ٚ ,)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتهطض يؿغ (َٔ نإ عسٚاڄ) ٗ اٯٜتٌ ٚ ,ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚبٌ اٯٜتٌ عُٚ ّٛخكٛم َڀًل ,ؾاٯ ١ٜايتاي ١ٝأعِ ٗ
َٛنٛعٗا ٚز٫٫تٗا.
ايجاْ : ٞػً ٞاؿهِ ٗ اٯ ١ٜايتاي ١ٝايتابع يًُٛنٛعٚ ,إٔ عسا ٠ٚاهلل
٥٬َٚهت٘ ٚضغً٘ نؿط.
ايجايح  :اٱْصاض ٚايٛعٝس َٔ َعازا ٠اهلل عع ٚدٌ ٚإ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا.٤
ايجاْ : ١ٝبٝإ َٓعي ١درب ٌٝ٥بتهطض إمس٘ ٗ اٯٜتٌٚ ,ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإنطاّ دربٚ ٌٝ٥بٝإ ععَٓ ِٝعيت٘.
ايجاْ : ٞإؼاز إٛنٛع  ٖٛٚشّ ايصٜ ٟعاز ٟدرب.ٌٝ٥
ايجايح َ :عازا ٠دربَ ٌٝ٥عازا ٠هلل عع ٚدٌ ٚإ٥٬هٚ ١ايطغٌ,
ٚسطب عً ٢ايتٓعَ ٌٜڀًكا ٚ ,ؾ ٘ٝإْصاض إناٗ يًص ٟهشس بطغاي ١دربٌٝ٥
()1غٛض ٠ايبكط.98 ٠
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ٗ تٓع ٌٜايهتابٚٚ ,عٝس يًهؿاض.
ايطابع  :قس ٜػتكطأ َٔ اٯ ١ٜإٔ إ٥٬ه ٫ ١تٓتكِ  ٫ٚتعاز ٟاٱْػإ ٚإٕ
عازاٖاٚ ,يهٔ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛايصٜ ٟساؾع عٔ إ٥٬هٚ , ١عٔ ابٔ
عباؽ قاٍ :قاٍ أب ٛدٌٗ يعٓ٘ اهلل :ي ٔ٦ضأٜت قُساڄ ٜكً ٞعٓس ايهعب١
٭طإٔ عٓك٘ .ؾبًؼ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,ؾكاٍ  :ي ٛؾعٌ
٭خصت٘ إ٥٬ه ١عٝاْاڄ)(.)1
ايجايج : ١ايعدط عٔ ايهؿط بايتٓع.ٌٜ
ايطابع : ١بٝإ زؾاع اهلل عع ٚدٌ عٔ إ٥٬هٚ ,١ؾ ٘ٝآ ٖٞٚ ١ٜزع٠ٛ
ايٓاؽ إٍ إدتٓاب َعازا ٠إ٥٬ه ٗ ِٖٚ ١أَٔ ٚغَ َٔ ّ٬عازا ٠ايٓاؽ

هلِٚ ,اييت  ٫تهط إ ٫أقشابٗا ,قاٍ تعاٍطًََٓب ظََِْٔنَبىُْْ ًٌَُِْٖ ًَبٌُٗا ىُْْ
اُظَّبُِِٔنيَص(.)2
اـاَػ : ١ايؿهٌ اٱهلٚ ٞايجٓا ٤عً ٢أططاف ايتٓع:ٖٞٚ ٌٜ
ا٭ : ٍٚإًو ايصْ ٟعٍ بايهتاب َٔ اهلل.
ايجاْ : ٞايتٓعٚ ٌٜايهتاب.

ايجايح  :ايٓيب ايصْ ٟعٍ عً ٘ٝايهتاب ,قاٍ تعاٍطهَُْ َٗضََُّوُ سًُحُ اُْوُذُطِ

ِْٖٓ سَثِّيَ ثِبُْذَنِّص(.)3
ايػازغ : ١ايتبا ٜٔبٌ خاُيت اٯٜتٌ ,ؾاختتُت آ ١ٜايبشح بكٛي٘ تعاٍ

(ٚبؿط ٣يًُٚ )ٌَٓ٪أختتُت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٛي٘ تعاٍطكَإَِّ اَُِّوَ ػَذًٌُّ
ٌَُِِْبكِشَِّٖص يتتذً ٢آٜات اٱعذاظ ٗ اؾُع بُٗٓٝا.

()1ايسض إٓجٛض .301/10
()2غٛض ٠ايعخطف.76
()3غٛض ٠ايٓشٌ .102
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ٚؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايرتغٝب باٱّإ.
ايجاْ : ٞايجٓا ٤عً ٢إ.ٌَٓ٪
ايجايح  :بٝإ َٓاؾع ايتٓعَٚ ٌٜا ؾ َٔ ٘ٝأغباب اهلسا.١ٜ
ايطابع  :بعح ايٓؿط ٗ ٠ايٓؿٛؽ َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز.
اـاَؼ  :تأنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبتَ ٖٞٚ ٤٬عضع١
يٰخطٚ ,٠إٔ ايٓاؽ ؾٗٝا إَا َٚ َٔ٪أَا ناؾط ,ؾذا٤ت آ ١ٜايبشح بايبؿاض٠
يًُ ٌَٓ٪عً ٢م ٛايٓل ٚايبٝإٚ ,دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜايتاي ١ٝبايٛعٝس
يًهاؾط ,ٜٔؾُٔ ٜهٔ اهلل عس ٙٚىػط ايسْٝا ٚاٯخط.٠

هىضىع الٌسول

ٜٓ ٫شكط َٛنٛع ايٓعٚ ٍٚايػاٜات ايػاَْ ٗ ١ٝعٖ ٍٚص ٙاٯَٚ ١ٜا
قبًٗا َٛنٛع عسا ٠ٚإ٥٬ه ,١بٌ ٜتعس ٣يٝؿٌُ سؿغ ٚتعاٖس ايكطإٓ
بإثبات غ ١َ٬ططٜل ْعٚي٘ ٚخً َٔ ٙٛاٯؾات.
ٜ ٫ٚكتكط عًِ ايتؿػري عًَٛ ٢نٛع ايعسا ٠ٚايٛاضز ٗ ٠اٯ١ٜ
ٚإؿطٚض اْ٘ ٜتؿطع ٜٓٚؿڀط بايتڀبٝل ايؿعً ٞيعً ّٛايكطإٓ اـاق ١بهٌ
آ ١ٜنُا ٗ ق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ" :يٹهٌٿ آ١ٜٺ ظځاٖطٷ ٚبٳاطٹٔٷ
ٚسٳسٍّ َٚٳڀڃًځع"(.)1

ّٚهٔ ايك ٍٛإ ٖص ٙاٯٜات تؿػري يكٛي٘ تعاٍ ط ئَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ

ًَئَِّٗب َُوُ حلبكظٌٕ ص( )2أ ٟسؿع٘ ٗ ططٜك٘ ٚايطغ ٍٛايٓاظٍ ب٘.

()1ايبشط إسٜس .117/1
( )2غٛض ٠اؿذط .9
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تتذً ٗ ٢اٯ ١ٜقٝػ ١ايتشسٜ ٕٔ ٟعاز ٟدربٚ ,ٌٝ٥عسّ إٗازْ ١أ ٚايطنا
بإختٝاض بعض ٚد ٙٛاٱّإ ز ٕٚبعضٚ ,ؾٗٝا ؾهض يًُباْ ٞايؿهط١ٜ
اـاط ١٦اييت تطدع اٍ ايتشطٜـ ا ٚايؿبٗات ,نُا تسٍ اٯ ١ٜعً ٢ق٠ٛ
ا٫غٚ ّ٬اْعساّ ايتكَٛ ٗ ١ٝنٛعٗا ا ٚايتسضز ٗ ايعكٝس ٠نُا ٖ ٛساٍ
ايتسضز ٗ بعض ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝنايٓٗ ٞعٔ ؾطب اـُط  ,٭ٕ اٯَٔ ١ٜ
ٚد ٙٛايتكاضب َٚكازٜل اٱيتكا ٤بٌ اٱغٚ ّ٬ايسٜاْات ايػابك ١نايٛٗٝز١ٜ

ٚايٓكطاْ َٔ ٖٛٚ ,١ٝعَُٛات قٛي٘ تعاٍطهَُْ َّبأَىََْ اٌُِْزَبةِ رَؼَبٌَُْا ئََُِ ًََِِٔخٍ عٌََاءٍ

ثَْْنَنَب ًَثَْْنٌَُْْص( ,)1بًشاظ إٔ عباز ٠اهلل ْؿٚ ٞتربأ َٔ عساٚت٘ ٚعسا ٠ٚإ٥٬ه١
ٚا٭ْبٝا.٤
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا تبعح ايٓؿط َٔ ٠عسا ٠ٚا٭ْبٝاٚ ٤إ٥٬هٚ ١ؼصض َٔ
َعازا ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ ٚإْهاض ايس٫٫ت ايباٖطات
اييت دا ٤بٗا.
ٚمل ٜٓشكط َٛنٛع اٯ ١ٜبأٜاّ ايٓع ,ٍٚؾٗ ٞباق ٗ ١ٝضمسٗا َٓٚڀٛقٗا
َٚعاْٗٝا إٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١يصا ؾؿٗٝا ؼصٜط َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز َٚا ٜرتؾض
عُٓٗا َٔ إٓهطات ٚأغباب ايكسٚز ٖٚذطإ َكاَات ايعبٛز ١ٜهلل.
ٚؾٗٝا ؾهض يًُهط اـؿ ٞباٱغٚ ّ٬عسا ٠ٚدربٚ ٌٝ٥بػه٘ َٚا ٜككس َٓ٘
عسّ اٱيتؿات ٕا ٜٓعٍ ب٘ َٔ عٓس اهللٜ ,طٜس ٕٚباظٗاض ٖص ٙايعسا ٠ٚإهاز
ايٓؿط َٔ ٠ايٛسَٚ ٞا ٜٓعٍ ب٘ َٔ ا٭سهاّ.
 ٗٚاٯ ١ٜإؾاض ٠اٍ إكاقس اـبٝج ١اييت تهُٔ ٗ عسا ٠ٚدربٚ ,ٌٝ٥تتُجٌ
بايكس عٔ اٱغٚ ,ّ٬اٱعطاض عٔ ايكطإٓ َٚا ؾ َٔ ٘ٝاٯٜات اٱعذاظ,١ٜ
ٚؼطٜض ايٓاؽ عً ٢عسّ اٱْكات يًتٓعٚ ٌٜؾٗٝا بٝإ ؿهِ ايصٜ ٜٔعازٕٚ
إًو ايصٜ ٟك ّٛبايٛسٚ ٞايتٓع ٌٜبأَط َٔ عٓس اهلل.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .63

 204ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز16

وميكه أن وسمي هذه اآلية آية "هي كاى عدوا" ومل يزد هذا اللفظ يف القزآن اال يف هذه اآلية
واآلية السابقة.
ٚؾ ٘ٝإعذاظ إناٗ ٚؼصٜط َٔ َعازا ٠إ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا ,٤٭ٕ َٔ ٜهٔ اهلل
عس ٙٚىػط ايسْٝا ٚاٯخطٜ ٫ٚ ,٠ط ٣ايؿ٬ح ٚايتٛؾٝل.
ٚتبٌ اٯ ١ٜخػاض ٠ايص ٟواضب ايٓيب ٜٚعاز٥٬َ ٟه ١ايػُا ٤٭ٕ اهلل
ٜعازٚ ,ٜ٘عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :قاٍ اهلل عع ٚدٌ :
ث٬ث ١أْا خكُِٗ  ّٜٛايكٝاَ َٔٚ , ١نٓت خكُ٘ خكُت٘  :ضدٌ أعڀ ٢بٞ
ثِ غسض ٚ ,ضدٌ باع سطا ؾأنٌ مثٓ٘ ٚ ,ضدٌ اغتأدط أدريا اغتٛؾٚ َ٘ٓ ٢مل
ٜٛؾ٘ أدط.)1( ٙ
ٚإثبات ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غري ,ٙإ ٫إٔ ٜهَ ٕٛعٓ٢
اـك ١َٛغري ايعس.٠ٚ

اٌَة سالح

تٓؿ ٞاٯ ١ٜاّ٫إ عُٔ ٜك ّٛبتبعٝه٘ ْ٫تؿا ٤ايهٌ باْتؿا ٤دعٚ ٘٥٭ٕ
اّ٫إ نٌ ٜ ٫تذعأٚ ,ايٛاقع ٜعٗط شيو ؾُعازا ٠درب ٌٝ٥تعين ايتؿهٝو
بايهتاب ايٓاظٍ ب٘ ا ٚعً ٢ا٭قٌ عسّ اّ٫إ ب٘  ٖٛٚؾٗ ٛيٝؼ ا ٫ضغٍٛ
نط َٔ ِٜعٓس ٙتعاٍ.
 ٗٚاٯ ١ٜتأزٜب يًُػًٌُ ٚبٝإ يهٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع ايٓاؽ ٚإًٌ عً٢
أغاؽ اهلساٚ ١ٜاٱّإٚ ,عسّ ايتؿطٜط ٗ باب إنطاّ إ٥٬هٚ ,١شّ ايصٜٔ

ٜعاز ,ِْٗٚقاٍ تعاٍطًَهَُْ ُِؼِجَبدُِ َّوٌٌُُُا اَُّزِِ ىَِِ أَدْغَُٖص(.)2

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ َسضغ ١يًٌٓٗ َٔ عً ّٛايػُاٚ ,٤ايتعٚز
بإعاضف اٱهلٚ ,١ٝتؿتض نٌ آ َ٘ٓ ١ٜآؾاقاڄ َٔ ايعًُٓٚ ,ّٛع َٔ سكٍٛ
( )1ايبٗٝكَ / ٞعطؾ ١ايػٓٔ ٚاٯثاض .150/10
()2غٛض ٠اٱغطا.52 ٤
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ايهسٚضات ٚايؿكام ٚأغباب ايؿطقٚ ,١إْتكًت اٯٜات َٔ ْؿ ٞإْؿطاز أٌٖ
ايهتاب باؾٓ ١بسي ٌٝعسّ ُٓ ِٗٝيكا ٤اهلل اٍ بٝإ قبض عسا ٠ٚاٱْػإ
ٚاؾُاع ١ؾرب ٌٜإش أْ٘ مل ٜأتٹ اَ ٫ا ؾ ٘ٝايك٬ح ٚاـري يًٓاؽ ْٝعاڄ ؾٗٛ
ايٛاغڀْ ٗ ١ع ٍٚايكطإٓ ,يٝهْ ٕٛعٚي٘ بايٛس ٞعً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ طًََٓب أَسْعَِْنَبىَ ئِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَص (.)1

ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١اٱْصاض ٚايٛعٝس يًتشصٜط ٚايٓٗ ٞيٝؼ عٔ
عسا ٠ٚدربٚ ٌٜسس ٙبٌ عٔ عسا ٠ٚاهلل تعاٍ ٚإ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝاْٝ ٤عاڄ,
يٝهٖ ٕٛصا ايٛعٝس عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ ظادط عٔ َجٌ ٖص ٙايعسا.٠ٚ
ايجاْ : ٞإْ٘ ٚغ ١ًٝٱق٬ح ايٓاؽ.
ايجايح  :ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ َٓاغب ١ٱْكات ايٓاؽ ٯٜات ايكطإٓ اييت
ْٖ ٞاظي َٔ ١عٓس اهلل بٛاغڀ ١إًوْٚ ,عٚهلا عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ؾبٌ َهاٌَ اٯْٚ ١ٜع ٍٚايكطإٓ قًٚ ١تساخٌ  ,ؾاهلل تعاٍ ٖ ٛايصٟ
أْعٍ ايكطإٓ ٖٛٚ ,خايل نٌ ؾٚ ٤ٞايْ ٘ٝطدع ْٝعاڄ ْٚكـ بٌ ٜسٜ٘
يًشػاب غٛا ٤سطم ايٓاؽ عً ٢ايسْٝا ٚٚزٚا إٔ ٜعُطٚا ايـ غٓ ١أ ٚمل
وطقٛا عًٗٝا ٖٛٚ ,ايص ٟخًل إ٥٬هٚ ١دعٌ َػهِٓٗ ٗ ايػُاٚ ٤أنطَِٗ
ٚدعًِٗ عك٫ٛڄ َٔ غري ؾٗٚ ,٠ٛيٝؼ هلِ َٔ عٌُ ا ٫ايتػبٝض ٚايتًٗ.ٌٝ
 ٗٚباب إستذاز إ٥٬ه ١عً ٢دعٌ آزّ خًٝؿ ٗ ١ا٭ضض قايت

إ٥٬ه١طأَرَجْؼََُ كِْيَب َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَب ًَّغْلِيُ اُذَِّٓبءَ ًَٗذُْٖ ُٗغَجِّخُ ثِذَْٔذِىَ ًَُٗوَذِّطُ

َُيَص(ْٚ ,)2عٍ درب ٌٝ٥بايكطإٓ بإشٕ اهلل تعاٍ عًْ ٢ب ٘ٝقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يٝتًكا ٙايٓاؽ بايكبٚ ٍٛايطنا ٚايتسبط.
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ٚؾ ٘ٝسذ ١عً ٢ايٓاؽ ْٝعاڄٜ َٔٚ ,هؿط بعس٥ص ؾإ اهلل تعاٍ عس ٚي٘,
ٚإشا ناْت عسا ٠ٚايهاؾط يًُ٥٬ه ٫ ١تتعس ٣ايًػإٚ ,عساٚت٘ يٮْبٝا٤
بايًػإ أ ٚايًػإ ٚايعكٌ احملسٚز ,ظَاْاڄ َٚهاْاڄ َٛٚنٛعاڄ ؾإ عسا ٠ٚاهلل
يًهؿاض ٗ َٝاز ٜٔاؿٝا ٠نًٗا ٗٚ ,اٯخطَٛٚ ٠اطٔ اؿػاب ٚاؾعا.٤

اٯ ١ٜقاعس ٠نً ١ٝثابت ٗ ١اٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع ١ٝاٍ  ّٜٛايكٝاَ١
ٚؾٗٝا غا ١ٜايتشصٜط ٚايتٓب ٘ٝيًٓاؽ ْٝعاڄ ٚايتٛبٝذ بكٛض ٠خاق١
٭ٚي٦و ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدرب ٌٝ٥٭ْ٘ ْعٍ بايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜبٝإ ايسضد ١ايطؾٝع ١يًُ٥٬ه ١عٓس اهلل ٚيعّٚ
اٱّإ َا ٜٓعي ٕ ٛب٘ ٭ِْٗ ايٛغا٥ط ايٓٛضاْ ١ٝبٌ سهري ٠ايكسؽ
ٚا٭ْبٝاٚ ,٤ايعسا ٤هلِ ٜعين ايكسٚز عٔ ايٛسٚ ٞايتٓعٚ ٌٜاٱْع٫م ٗ
ٖا ١ٜٚايهؿط ٚايه٬ي.١
ٚدا٤ت َهاٌَ اٯ ١ٜقطوٚٚ ١انش ١يتعٗط إ٬ظَ ١بٌ عسا٠ٚ
اٱْػإ ؾربٚ ٌٝ٥بٌ ايهؿط يته َٔ ٕٛأضقَ ٢عاْ ٞاٱْصاض ٚايتٛبٝذ
ٚاؿذٚ , ١تسع ٛاٯ ١ٜإٍ إنطاّ إ٥٬ه ١نُكسَ ١يًتكسٜل ٚايتػًٕ ِٝا
ْعيٛا ب٘ َٔ عٓس اهلل ٚتٓٗ ٢عٔ اٱقطاض عً ٢اٱَتٓاع عٔ اٱْكات
ٯٜات ايكطإٓ.
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإبتسا ٤اٯ ١ٜنبسا ١ٜاٯ ١ٜايػابكَٛ ١نٛعاڄ ٚؾططاڄ َع إ
ايٓػب ١بُٗٓٝا ايعُٚ ّٛاـكٛم إڀً ل ,ؾذا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١غكٛم
شّ ايعسا ٠ٚؾربٚ ,ٌٝ٥دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبصّ ايعسا ٠ٚهلل ٚإ٥٬ه١
ٚا٭ْبٝا.٤
ايجاْ :١ٝايتشصٜط اٱناٗ َٔ عسا ٠ٚدرب.ٌٝ٥
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ايجايجَ :١ع إٔ اٯ ١ٜشنطت إ٥٬ه ١ؾإْٗا عازت ٚشنطت دربٌٝ٥
 َٝٚها ٌٝ٥عً ٢م ٛايتع ,ٌٝيًبٝإ ٕٚا هلُا َٔ إٛنٛع ٗ ١ٝسٝا ٠ايٓاؽ
ٚعكا٥سِٖ.
ايطابع :١عسا ٠ٚاهلل تعاٍ يًصٜ ٜٔعازٜٚ ْ٘ٚعاز٥٬َ ٕٚهت٘ ٚضغً٘,
ٚنأْٗا َٔ إعً ٍٛايصٜ ٫ ٟتدًـ عٔ عًت٘.
اـاَػ :١عسا ٠ٚدرب َٔ ٌٝ٥ايهؿط ٚاؾشٛز ,٭ْ٘ ْعٍ بايٛسَٔ ٞ
عٓس اهللَ َٔٚ ,كازٜل عساٚت٘ عسّ ايتكسٜل َا أْعٍ اهلل تعاٍ.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢اؼاز غٓد ١ٝتًو ايعساٚ ٠ٚإ ٕ تعسزت ٚدٖٗٛا
َٛٚنٛعٗاٖٚ ,صا اٱؼاز غبب جمل ٤ٞاؿهِ َتشساڄ بعسا ٠ٚاهلل تعاٍ
يًهاؾطْٝ ٜٔعاڄٜٚ ,س ٍ ٗ َؿٗ َ٘ٛعً ٢سب اهلل تعاٍ يًُٖٚ ,ٌَٓ٪صا
اؿب غب ٌٝيٓ ٌٝإطاتب ايعاي ٗ ١ٝدٓ ١اـًس.
تبٌ اٯ ١ٜايكبض ايصا ت ٞيًهؿطٚ ,تعسز ٚدٚ ,ٖ٘ٛتصنط ؾطزاڄ َٔ أؾطازٙ

 ٖٛٚعسا ٠ٚاهلل ٚعسا٥٬َ ٠ٚهت٘ ٚضغً٘ َٚا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝا٭ثط
ٗ ايسْٝا ٚاٯ خط ,٠إش إٔ ايؿطز أ ٚا٭َ ١اييت ٜعازٜٗا اهلل ؽػط
ايٓؿأتٌ ,ؾإخباض اٯ ١ٜبعسا ٠ٚاهلل تعاٍ يًصٜ ٜٔعاز ٕٚإ٥٬ه١
ٚا٭ْبٝا ٤يڀـ بايٓاؽ ٕا ؾٗٝا َٔ ايتشصٜط ٚاٱْصاض ٚايعدط عٔ َجٌ ٖصٙ
ايعسا.٠ٚ
 َٔٚاٱعذاظ ٗ َٓڀٛم اٯ ١ٜأْٗا مل تعٌ أؾطازاڄ أ ٚأٌٖ ًَ١
ككٛق ١دا٤ت بكٝػ ١ايؿطط ٚبًػ ١اٱط٬م إش أْٗا شنطت أؾطازاڄ َٔ
عسا ٠ٚاٱْػإ :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚايعسا ٠ٚهلل تعاٍ.
ايجاْ :ٞايعسا ٠ٚيًُ٥٬ه.١
ايجايح :ايعسا ٠ٚيٮْبٝا.٤
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ايطابع :ايعسا ٠ٚؾرب.ٌٝ٥
اـاَؼ :ايعسإٝ ٠ٚها.ٌٝ٥
ٚي ٛنإ ْاع ١ا ٚؾطٜل ٜعازْ ٕٚبٝاڄ َٔ ا٭ْبٝا َٕٛٓ٪ٜ ٤بػري ٙؾٌٗ
تكسم عً ِٗٝأسهاّ اٯٚ ١ٜأِْٗ َٔ ايهاؾط ٜٔأّ  ,٫اؾٛاب ٖ ٛا٭ٍٚ
َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ٚ :ٍٚدٛب ايتكسٜل با٭ْبٝا ٤عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱغتػطاقٞ
ٚاجملُٛع.ٞ
ايجاْ :ٞإطاز ايتكسٜل بآٜات ايٓب.٠ٛ
ايجايحٜ :ؿرتى إ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا ٤عسا ٠ٚايٓيب عسا ٠ٚهلل تعاٍ.
ٚاٯَ ١ٜسضغ ٗ ١اٱستذاز ايربٖإٚ ,ايسع ٠ٛيتٗصٜب ايٓؿٛؽ,
ٚاـؿ َٔ ١ٝاهلل تعاٍ ٗ ايػط ٚايع.١ْٝ٬
تبٌ اٯ ١ٜسكٝك ٖٞٚ ١إٔ اهلل ٜٓت كط ٕ٥٬هت٘ ٚأْبٝاٜ َٔٚ ,٘٥بػهِٗ
ٜٚعاز ِٜٗؾإ اهلل تعاٍ ٜبػه٘ ٜٚعازٚ ,ٜ٘وذب عٓ٘ أغباب ايتٛؾٝل
ٚاهلسا ١ٜيته ٕٛعسا ٠ٚاهلل ي٘ ْؿعاڄ يًُٚ ٌَٓ٪يًٓاؽ ْٝعاڄٕ ,ا ؾٗٝا َٔ
ايتأزٜب ٚاٱق٬حَٓٚ ,ع ايهؿاض َٔ اٱغتشٛاش عً ٢قًٛب ايٓاؽ
ٚايتأثري عً ٢إختٝاضاتِٗ ,باٱناؾ ١اٍ ايٓؿع ايعع ِٝهلص ٙاٯ ٗ ١ٜتؿك٘
ايٓاؽ ٗ أَٛض ايسٚ ,ٜٔغٓٔ ايتٛسٝسَٚ ,عطؾ ١إكاَات ايػاَ١ٝ
يًُ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا ,٤ؾًٝؼ يٲْػإ إٔ ٜكَ ٍٛازَت ا َٔ٩باهلل ؾًٝؼ
عً ٞنري بايتعسٚ ٟاٱغا ٠٤اٍ إ٥٬ه ١أ ٚا٭ْبٝا.٤
بٌ دا٤ت اٯ ١ٜبايٓٗ ٞعٔ عساٚتِٗ ٚايتشصٜط َٓٗاَ ,ع إٔ ايعسا٠ٚ
أزَْ ٢طتبَٚ ١كسَ ١يًتعسٚ ,ٟتسع ٛاٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا اٍ اٱّإ بإ٥٬ه١
ٚا٭ْبٝاٚ ٤إدتٓاب عساٚتِٗ ن٬ڄ أ ٚبعهاڄٖٚ ,صا اٱّإ َٔ ؾطا٥ط
ايعبٛزٚ ١ٜاـهٛع هلل تعاٍ ٭ْ٘ غبشاْ٘ دعًِٗ ٚغا٥ط ْٛضاْٚ ,١ٝأغباب ڄا
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يًٗساٚ ١ٜايطؾاز.

الصلة بني أول وآخر اٌَة
دا٤ت اٯ ١ٜبكاعس ٠نً ٖٞٚ ١ٝإ ايعسا ٠ٚهلل ٚإ٥٬ه ١نؿط ٚدشٛز
بايطبٛبٜ َٔٚ ,١ٝهٔ ناؾطاڄ ؾإ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛعسٚ ,ٙٚدا٤ت اٯ١ٜ
ايػابك ١بصنط ايعسا ٠ٚؾرب ,ٌٝ٥أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾذا٤ت بإعٓ ٢ا٭عِ ٭ْٗا
قاْٚ ٕٛقاعس ٠نًٚ ,١ٝؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١إٔ عسا ٠ٚدرب ٌٝ٥عسا ٠ٚهلل عع ٚدٌ,
ٚتبٌ اٯ ١ٜايكبض ايصاتٚ ٞايعطن ٞيعسا ٠ٚإ٥٬هٚ ١غ ٤ٛعاقبتٗا.
إبتسات اٯ ١ٜباغِ ايؿطط(َٔ) ٚق َٔ ٌٝخكا٥ل ايؿطط إٔ ٜهٗ ٕٛ
اٱغتكباٍ  ,م :ٛإ دا ٤ؾٗط ضَهإ ؾكُ٘) ٚيهٔ َٛنٛع ٚسهِ أزٚات
ايؿطط أعِ بًشاظ أؾطاز ايعَإ ؾكس ٜطاز َٓٗا إان ٞعػب ايكطأ٥
ٚايسٚ ,ٌ٥٫تبٌ اٯَ ١ٜس ٣اؾشٛز ٚايكسٚز عٓس بعض ايٓاؽ ٚايهطض

ايص ٟهًب٘ ايهاؾط عًْ ٢ؿػ٘ ,بكبض إختٝاضٚ ,ٙغ ٤ٛؾعً٘طرَُِيَ ىٌَُ اُؼَّالٍَُ
اُْجَؼِْذُص(.)1
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜؼصٜطٖا َٔ عسا ٠ٚاهلل عع ٚدٌٚ ,عسا ٠ٚنٌ َٔ :
ا٭٥٬َ : ٍٚه ١اهلل.
ايجاْ : ٞضغٌ اهلل.
ايجايح  :درب.ٌٝ٥
ايطابع َٝ :ها.ٌٝ٥
()1غٛض ٠اؿر .12
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ٚدا ٤شنط دربَٝٚ ٌٝ٥هاَ ٌٝ٥ع زخٛهلُا ٗ ايعُ ٖٛٚ ّٛإ٥٬ه ١يبٝإ
ععَٓ ِٝعيتُٗاٜٚ ,ػُ ٗ ٢ايب٬غ ١بايتذطٜس أ ٟاٱؾطاز بايصنط َع مشٛي٘

بايعُٚ ,ّٛشنطُٖا خاق ١بعس ايعُ َٔ ّٛأغطاض قٛي٘ تعاٍطًَٗضَُّْنَب ػََِْْيَ
اٌُِْزَبةَ رِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ ًَسَدَْٔخًص(ٚ ,)1ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتأنٝس َٛنٛع ايٓع ٖٛٚ ٍٚيع ّٚعسّ عسا ٠ٚدرب.ٌٝ٥

ايجاْ : ١ٝبٝإ قً ١إ٥٬هَ ١ع بين آزّ ٚأْٗا تتك ّٛبأغباب اهلسا١ٜ
ٚايتٓع.ٌٜ
ايجايج : ١تأنٝس إنطاّ ٚتؿه ٌٝدربَٝٚ ٌٝ٥هاٚ ,ٌٝ٥بٝإ َا هلُا َٔ
خكٛق ٗ ١ٝقً ١أٌٖ ايػُا ٤بأٌٖ ا٭ضض ٗٚ ,ايعُٚ ّٛاـكٛم قاٍ

تعاٍطكِْئَِب كَبًِيَخٌ ًَٗخٌَْ ًَسَُّٓبٌٕص( ,)2عٔ أب ٞعً ٞايؿاضغ ٞإٔ إطاز بإ٥٬ه١
بإ٥٬ه ٗ ١آ ١ٜايبشح غري دربَٝٚ ٌٝ٥ها.)3( )ٌٝ٥
يكس إبتسأت اٯ ١ٜباؾًُ ١ايؿططٚ ١ٝاييت تتعًل بايعسا ٠ٚاييت ٖ ٞخ٬ف

ايٛظٝؿ ١ايؿطع ,١ٝيٲْػإ قاٍ تعاٍطًََٓب خََِوْذُ اُْجَِّٖ ًَاإلِٗظَ ئِالَّ
َُِْؼْجُذًُِٕص(.)4

ٚأختتُت اٯ ١ٜبكاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞعسا ٠ٚاهلل يًهاؾطٚ ,ٜٔتٛي ٞاهلل ْؿػ٘
قاضب ١ايصٜ ٟعاز ٟإ٥٬هٚ ١ايطغٌ يتتهُٔ اـاُ ١ايٛعٝس ٚاٱْصاضٖٛٚ ,
َٔ أغطاض اؾًُ ١ايؿطط ٗ ١ٝايكطإٓ ؾ ٬ىتل َٛنٛعٗا ظٛاب ايؿطط بٌ
ٜؿٌُ ا٭َط ٚايٓٗٚ ,ٞايبؿاضٚ ٠ايٛعٝس يٝتذً ٢عُ ّٛايٓؿع ٗ اٯٜات

()1غٛض ٠ايٓشٌ.89
()2غٛض ٠ايطٓٔ .68
( )3اْعط ابٔ عڀ ١ٝاحملاضب ٞاحملطض ايٛدٝع.289/2
()4غٛض ٠ايصاضٜات .56
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َٚهاَٗٓٝا َٔ ٖٛٚ ,إعذاظ ايكطإٓ بًشاظ تعسز عًٚ ّٛأغطاض ايب٬غ١
ٚايؿكاس ١ؾَ ٘ٝا ٜؿٛم ن ّ٬ايبؿط ٗ ٚإكسام ٚايس٫يٚ ١اؿهِ ٚا٭ثط.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢نؿا ١ٜاهلل غبشاْ٘ ٕ٥٬هت٘ ٚأْبٝاٖ ,٘٥ا ٜسٍ عً ٢غًب
ايتٛؾٝل ٖٔ ٜعازٚ , ِٜٗاؿًٛٝي ١ز ٕٚبًٛغ٘ َطاتب ايٓذاح أ ٚايسٚاّ ٗ
َٓاظٍ ايعع.

التفسري الذاتً
إبتسأت اٯ ١ٜايػابك ١با٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ
وتر عً ٢ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتابٚ ,ىربِٖ بإٔ عسا ٠ٚدرب ٫ ٌٜأقٌ هلا,
َ ٖٞٚعك ١ٝط هَُْ َْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا ُِجِجْشِّوََص (ٚ , )1إبتـسأت ٖـص ٙاٯٜـ ١باغـِ
ايؿطط (َٔ) ٚؼتٌُ ٚدٌٗ:
ا٭ :ٍٚاٯَ ١ٜعڀٛؾ ١عً ٢اٯ ١ٜايػابكٚ ,١ايتكسٜط (قٌ َٔ نإ عسٚاڄ هلل
٥٬َٚهت٘).
ايجاْ : ٞاٯَ ١ٜػتكً ١ًْ ٖٞٚ ,١خربٚ ,١ٜيٝؼ َٔ ا٭َـط يًـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ ٜكٛي٘ .
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ عسّ ايتعاضض بٌ ايٛدٌٗ ,ؾشت ٢ي ٛناْت ًْ١
خربٜــ ١ؾــإ ايــٓيب قُــساڄ قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإػــًٌُ ٜتدــصْٗٚا
غ٬ساڄ.
ٚا٭قطب أْٗـا آٜـَ ١ػـتكً ,١دـا٤ت بٝاْـ ڄا ٚتؿكـ٬ٝڄ ,بـسي ٌٝإٔ َٛنـٛع
اٱستذاز ٜٓشكط بعسا ٠ٚدربٚ ٌٝ٥أِْٗ ٜ٫عـازَٝ ٕٚهاٝ٥ـٌٚ ,ت٪نـس ٖـصٙ
اٯٚ ١ٜسسَٛ ٠نٛع ٚسهِ اٱّإٚ ,إٔ ايتؿطٜط بطنٔ َٔ أضناْ٘ َٔ أؾطاز
ايهؿط ٚايه٬يٚ ,١سكٝك ١ايعساٖ ٠ٚـ ٞاٱنـطاض بـايڀطف اٯخـطٚ ,ايػـعٞ
( )1غٛض ٠ايبكط.97٠
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هلصا اٱنـطاضٚ ,يهـٔ اهلل عـع ٚدـٌ َٓـع ٙعـٔ تًكـ ٞايعـسا ,٠ٚقـاٍ تعـاٍ

طإََّٔ اُْوٌَُّحَ َُِِّوِ جَِْٔؼًبص (َٚ , )1ا ًٜشل اٱْػإ َٔ ايبٚ ٤٬ايعصاب إِا بػـبب
غ ٤ٛؾعً٘.
ٚايعــسآٖ ٠ٚــا إعكــٚ ١ٝاٱَتٓــاع عــٔ إتٝــإ ايؿــطا٥ضٚ ,نــصا بايٓػــب١

يًُ٥٬ه ١ؾـإ عـسا ٠ٚاٱْػـإ هلـِ  ٫تًشـل بٗـِ ايهـطض ٚا٭شٚ ,٣يهٓٗـا
عباض ٠عٔ ايهؿط َا ٜٓعي ٕٛب٘ عً ٢ا٭ْبٝاٚ ٤ايهؿط بِٗ.
ٚيكس ْعٍ إ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٌَٓ٪

 ّٜٛبسض ٚأسس ٚاـٓسم ٚغريٖا  ,قاٍ تعاٍط ئِرْ رَغْزَـِْضٌَُٕ سَثٌَُّْْ كَبعْزَجَبةَ ٌَُُْْ

أَِِّٗ ُِٓٔذًُُّْْ ثِأَُْقٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِص( , )2ؾٌٗ ايهؿاض ايص ٜٔقاتًٛا إػًٌُ ٦َ٪ٜص
ٖٔ ٜعاز ٟاهلل ؾذعًِٗ إ٥٬ه ١أعسا ٤هلِ ْٚعيـٛا يكتـاهلِ ٭ْٗـِ وـاضبٕٛ
ايٓبٚ ٠ٛاٱّإ َٔٚ ,عسا ٠ٚاهلل يًهاؾط ٜٔإٔ ٜٓعٍ َ٥٬ه ١يكتاهلِ ٖٚعّتِٗ
ٗ إعطنَٓ , ١عا يػًب ١ايباطٌ ٚغٓٔ ايهؿط.
ٚايعسا َٔ ٠ٚايهً ٞإؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚتٚ ,١اؾشٛز
بايطغاي َٔ ١ايعساٚ ,٠ٚنصا بػض بعض إ٥٬ه.١
 ٗٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًهؿاض ٚإؿطنٌ يسخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬اٱَتٓاع عٔ قاضب١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٚإػـًٌُٚ ,ؼتُـٌ عـسا ٠ٚاهلل عـع
ٚدٌ يًهاؾطٚ ٜٔدٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚاٱْتكاّ َِٓٗ ٗ ايسْٝا.
ايجاْ :ٞغًب ايتٛؾٝل َِٓٗ.
ايجايح :سذبِٗ عٔ َٓاظٍ ايط٥اغٚ ١ايكسض ٠عً ٢ايبڀـ.
ايطابع :إقاَتِٗ ٗ ايعصاب ا٭ي ّٜٛ ِٝايكٝاَ.١
( )1غٛض ٠ايبكط.165 ٠
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ . 9
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يكس دا٤ت اٯ ١ٜبايؿطط ٚاؾعاٚ ,٤إٛنٛع ٚاؿهِٚ ,بٝإ سكٝكـ ١إٔ
ايصٜ ٟعاز ٟا٭ْبٝـا ٤أ ٚإ٥٬هـٜ ١هـَ ٕٛـٔ اـاغـط ٜٔ٭ٕ اهلل ٖـ ٛعـس,ٙٚ
ٚعسا ٠ٚاهلل عع ٚدٌ َڀًك ٗ ١ظَاْٗا  ٫تٓشكط بعامل اٯخط , ٠قاٍ تعاٍ

طكََِِِّوِ آخِشَحُ ًَاُْأًََُُص(.)1

ٚقس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بطغٌ َٔ إ٥٬هٚ ١ايٓاؽٚ ,أَط بتكسٜكِٗ,
ٚضظقِٗ ايؿٛاٖس ٚايرباٌٖ عً ٢قسقِٗ َٔ إعذعات يٮْبٝاٚ ٤ايكـسضات
ايعذبٚ ١ٝاـاضق ١يًُ٥٬هٚ ,١ف ِٗ٦ٝبايٛس ٞيٮْبٝا.٤
ٚتبعح اٯ ١ٜايؿعع ٚاــٛف ٗ قًـٛب ايهؿـاض ,غـٛا ٤ايـص ٜٔهشـسٕٚ
بايتٓعٚ ٌٜايٓب ,٠ٛأٜ ٚعاز ٕٚإ٥٬ه ,١ؾأخربت بإٔ اهلل عع ٚدـٌ عـس,ِٖٚ
ٖا ٜسٍ عً ٢خػاضتِٗ ٗ ايٓؿأتٌ ,يتهٖٓ ٕٛاى َ٬ظَ ١زاُ٥ـ ١بـٌ ايهؿـط

ٚاـػاض َٔ ٖٛٚ ,٠عَُٛات قٛي٘ تعاٍ طَُوْٖ َّؼُوشًًُُّْْ ئِالَّ أَرًٍص( ,)2٭ٕ
عسا ٠ٚاهلل يًهاؾط ٜٔغبب يهعؿِٗ ٚ ِٖٗٓٚٚعذـعِٖ عـٔ إؿـام ايهـطض
بإػًٌُ.
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ قبض عسا ٠ٚاٱْػإ هلل ٚإ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا.٤
ايجاْٜ َٔ :١ٝعاز ٟإ٥٬هٜ ٫ ١هطِٖٚ ,يهٓ٘ ٜهط ْؿػ٘.
ايجايج :١اٱؾاض ٠اٍ َا ٫قا ٙا٭ْبٝا ٗ ٤شات اهللَٚ ,ا ؼًَُٔ ٙٛ
ا٭ش َٔ ٣ايك ّٛايهاؾط.ٜٔ
ايطابعٚ :١دٛب ايتكسٜل بهٌ َا ْعٍ ب٘ إ٥٬هَٚ ١ا أخرب ب٘ ا٭ْبٝا٤
َٔ ايٛس َٔٚ ,ٞعساٚتِٗ عسّ ايتكسٜل بايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ ,ٌٜعسّ ايطنا
( )1غٛض ٠ايٓذِ . 25
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ . 111
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َا ؾعً ٙٛطاع ١هللٚ ,ق٬ساڄ يًبؿط.١ٜ
اـاَػ :١اٱخباض عٔ قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚعسا ٠ٚاهلل تعاٍ يًهاؾطٜٔ
فتُعٌ َٚتؿطقٌ.
ايػازغ :١ؼصٜط إػًٌُ َٔ أعسا ٤اهلل ايص ٜٔواضب ٕٛا٭ْبٝا,٤

ٜٚعاز ٕٚدرب ٌٝ٥ايصْ ٟعٍ بايٛس , ٞقاٍ تعاٍ طَّبأَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا الَ
رَزَّخِزًُا ػَذًُُِّ ًَػَذًًَُُّْْ أًََُِْْبءَص (.)1

ايػابع :١اٱْصاض ٚايٛعٝس يًصٜ ٜٔعاز ٕٚإ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا ٤٭ٕ
عساٚتِٗ عسا ٠ٚهلل تعاٍٚ ,ا ٱخباض عُا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ

دعا ٤هلِ ,قاٍ تعاٍ طًٌََّّْ ُّذْشَشُ أَػْذَاءُ اَُِّوِ ئََُِ اُنَّبسِ كَيُْْ ٌُّصَػٌَُٕص(.)2

ايجآَ :١تٛنٝس َهاٌَ اٯ ١ٜايػابك ١بصنط دربٚ ,ٌٝ٥شنط َٝها,ٌٝ٥
يبٝإ عسّ ايؿطم بُٗٓٝاَ ,ع اٱؼاز ٗ إطتب ١ايػاَٚ ١ٝايسضد ١ايطؾٝع١

ٚايڀاع ١إڀًك ١هلل ,قاٍ تعاٍطًَّلْؼٌََُِٕ َٓب ُّإَْٓشًَُٕص(.)3

ايتاغع : ١ؼصٜط إػًٌُ ٖٔ ٜعاز ٟدرب ٌٝ٥أ ٚإ٥٬ه ١اٯخط ,ٜٔ٭ٕ

ٖص ٙايعسا َٔ ٠ٚايهؿط ,قاٍ تعاٍطئَِّٕ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَبٌُٗا ٌَُُْْ ػَذًًُّا ُٓجِْنًبص(.)4

ايعاؾط :٠دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜأعِ ٗ َٛنٛعٗا ,إش أْٗا تؿٌُ ايهؿط
ٚاؾشٛز ٚاٱخباض عٔ عسا ٠ٚاهلل ؾُٝع ايهؿاض ٚإؿطنٌٚ ,ؾ ٘ٝبؿاض٠
ايعؿط ٚايٓكط يًُػًٌُ ,ؾُٔ ٜعاز ٜ٘اهلل ٫بس ٚإٔ تًشك٘ اهلعّٜٚ ١هٕٛ
َٔ اـاغط.ٜٔ
اؿاز ١ٜعؿط :٠تسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ اٍ اٱستذاز عً ٢ايهؿاض ٚأٌٖ
()1غٛض ٠إُتشٓ. 1 ١
()2غٛض ٠ؾكًت . 19
()3غٛض ٠ايتشط.6ِٜ
()4غٛض ٠ايٓػا.101 ٤
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اؾشٛزَ ,ع ايكرب ٚتعاٖس إنطاّ إ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا.٤
ايجاْ ١ٝعؿط :٠بٝإ ععَٓ ِٝعي ١دربَٝٚ ٌٜها ٌٝ٥عٓس اهلل ٚبٌ
إ٥٬ه ,١إش دا ٤شنطُٖا بعس شنط إ٥٬ه َٔ ٖٛٚ ١عڀـ اـام عً٢
ايعاّ ـكٛقٚ ١ٝؾإٔ َٛٚنٛع ٗ اـام.
 َٔٚاٯٜات إ إمس ُٗٝا شنطا بعس شنط ايطغٌٚ ,ؾ ٘ٝإؾاض ٠اٍ يعّٚ
عسّ عسا ٠ٚأْ ٟيب َٔ ا٭ْبٝا ٤أٜهاڄ ٚ ,مل ٜصنط اغِ ايٓيب قُس قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٛضٚز يؿغ ايطغٌ  , َِٗٓ ٖٛٚقاٍ تعاٍطًََٓب ُٓذََّٔذٌ

ئِالَّ سَعٌٌٍُ هَذْ خََِذْ ِْٖٓ هَجِِْوِ اُشُّعَُُص(ٚ , )1٭ٕ َٛنٛع اٯٜات ٖ ٛايٓٗ ٞعٔ
عسا  ٠ٚدربٚ ٌٝ٥بٝإ قبشٗا ايصاتٚ ٞايػري.ٟ

قىلَ تعاىل طَْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا َُِِّوِ ًََٓالَئٌَِزِوِ ًَسُعُِِوِص
اٯ ١ٜإ خباض عٔ سكٝك ١ن ١ْٝٛثابت ١تتهُٔ ععَٓ ِٝعي ١إ٥٬ه ١عٓس اهلل
عع ٚدٌ ٚسكاْتِٗ ٚؾٝض ا٭ْٛاض اٱهل ١ٝايصٜ ٟتػؿ ٢عامل إًهٛت,
ٚنُا إقڀؿاِٖ اهلل بايعًِ ٚاٱغتػطام ٗ إعطؾٚ ١اٱْكڀاع اٍ ايعباز٠
نؿاِٖ ؾط ايعساٚ ٠ٚايؿتٓ ,١ؾأْت تطَ ٣عك ١ٝابًٝؼ ُٚطزٚ ٙضؾه٘
اٱَتجاٍ ٗ ايػذٛز ٯزّ مل ت٪ثط غًباڄ عً ٢تػً ِٝإ٥٬هٚ ١إْكٝازِٖ
طٛعاڄ ٭َط اهلل تعاٍ.
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيت٪نس ٚسسَٛ ٠نٛع اٱّإ ٚعُ ّٛاؾطازٙ
اجملُٛعٚ ٞعسّ قبٛي٘ ايتذعٚ ١٥بٝإ بعض َا ؾطف اهلل عع ٚدٌ ب٘
إ٥٬ه.١
 َٔٚأضنإ ايطبٛب ١ٝإًه ١ٝإڀًك ١هلل عع ٚدٌ ٚقاْ ٕٛاغتذاب١
إُهٓات ٚخهٛعٗا ايكٗط ٟيٛادب ايٛدٛزٚ ,قس َسح اهلل عع ٚدٌ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .143
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إ٥٬ه١طالَ َّؼْظٌَُٕ اَُِّوَ َٓب أََٓشَىُْْ ًَّلْؼٌََُِٕ َٓب ُّإَْٓشًَُٕص( ,)1أ ٟاِْٗ
َ٪ٜط َٔ ٕٚعٓس اهلل تعاٍٚ ,اشا ثبت طاعتِٗ ؾرب ٌٝ٥ؾإِا ٖٚ ٛاغڀ١
يڀاع ١اهلل تعاٍ.
ٚإثبات ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غري٫ ٙغُٝا ٚقس ٚضز ٗ اـرب
عٔ ٚدٛز دٓٛز يبعض إ٥٬ه ١نُا ٗ ًَو إٛتٚ ,غتبكٖ ٢ص ٙاٯ١ٜ
زضغاڄ إّاْٝاڄ يتأزٜب إػًٌُ ٗ اٱّإ بإ٥٬هٚ ١انطاَِٗ ٚازضاى اِْٗ
عباز َٓكاز ٕٚ٭َط ٙتعاٍ ٖٞٚ ,اضؾاز اٍ ؾهٌ اهلل تعاٍ ٗ انطاَ٘
٭ٚيٝاٚ ٘٥عباز ٙإدًكٌ ايسا٥بٌ ٗ طاعت٘.
نُا اْٗا سذ ١عً ٢بين اغطاٚ ٌٝ٥عً ٢نٌ َٔ  َٔ٪ٜ ٫بإ٥٬ه ١أٟ
وا ٍٚاٱْتكام َٔ ؾأِْٗ ٖٞٚ ,اضؾاز يڀطم اٱّإ ٚاهلسا ١ٜبايتسبط
ؾُٝا ٜأت ٞب٘ إ٥٬ه َٔ ١عٓس اهلل عع ٚدٌ.
إ٥٬ه ١خًل عع َٔ ِٝخًل اهلل تعاٍٚ ,نٌ ٚاسس َِٓٗ آ ١ٜتسٍ عً٢
بسٜع قٓع٘ تعاٍ ٚططٜل يٲغتسٚ ٍ٫ؾل ايربٖإ اٱْ ,ٞأ ٟاٱغتسٍ٫
َٔ إعً ٍٛعً ٢ايعً.١
ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٫( :تتؿهطٚا ٗ ععِ ضبهِ
ٚيهٔ تؿهطٚا ؾُٝا خًل اهلل تعاٍ َٔ إ٥٬ه )...١اؿسٜح.
ٚإ٥٬ه ١زا٥ب ٗ ٕٛايعبازات ايباٖعْٝ ٗ ١ع ا٭ٚقات  ٫تتدًٌ
عبازتِٗ ؾرت ٠غه ٕٛا ٚقٓٛط ا ٚنعـ ا ٖٔٚ ٚا ٚؾطاؽٜ ,بتعس ٕٚعٔ
ايتككري ٗ طاع ١اهلل ٚعٔ ايٓككإ ٗ ايتػبٝضٜٚ ,بازض ٕٚععّ اٍ
تٓؿٝص َا ٜأَطِٖ اهلل ب٘ َٚا ٜطن ٘ٝعِٓٗ ِٖٚ ,زاُ٥اڄ بعٝس ٕٚعٔ ايػؿً١
اييت ٖ َٔ ٞاعطاض ايصات اٱْػاَْ ١ٝا ٜػتٛدب أمس ٢نطٚب
( )1غٛض ٠ايتشط.6 ِٜ
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ا٭خ٬م ٗ ايعباز ,٠قاٍ تعاٍطًََْٖٓ ػِنْذَهُ الَ َّغْزٌَْجِشًَُٕ ػَْٖ ػِجَبدَرِوِ
ًَالَ َّغْزَذْغِشًَُٕص(.)1
إ اٱّإ بإ٥٬ه ١اقطاض بايبعج ١ايٓبٚ ١ٜٛتكسٜل بايهتب ايػُا ١ٜٚؾِٗ
ضغٌ اهلل إٍ أْبٝاٚ ,٘٥يٝؼ بٌ ا٭ْبٝا ٤عساَ ِٖٚ ,٠ٚتًبػ ٕٛبأعً٢
َطاتب ايتكٚ ٣ٛايك٬ح ,يصا ؾإ َسح اٌٖ ايتكْٛ ٣ٛع تكطب اٍ اهلل

تعاٍ ,قاٍ تعاٍطأًَُُْئِيَ اَُّزَِّٖ ىَذٍَ اَُِّوُ كَجِيُذَاىُْْ اهْزَذِهِص(.)2

ٚيهٌ َٔ دربَٝٚ ٌٝ٥هآَ ٌٝ٥عيٚ ١دا ٙعٓس اهلل َٚهاَْ ١تكسَٗ ١
تك ٣ٛاهلل ٚطاعت٘ ٚتٓؿٝص نٌ َ٪ٜطإ ب٘ َٔ غري ؼطٜـ ا ٚتٗا ٕٚاٚ
نعـ ا ٚتككريٚ ,ض ٟٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ٪َ( :شٕ أٌٖ
ايػُاٚات دربٚ ,ٌٝ٥إَاَِٗ َٝها ّ٪ٜ ٌٝ٥بِٗ عٓس ايبٝت إعُٛض).
ٚتسٍ اٯ ١ٜايهطَّ ٗ ١ؿَٗٗٛا عً ٢أَٛض:
ا٭ : ٍٚاؿح عً ٢انطاّ ٚقب ١أٚيٝا ٤اهلل  ١ًٓٚعطؾ٘ ٥٬َٚهت٘.
ايجاْ : ٞاٱتعاظ ٚاٱعتباض َٔ غري ٠إ٥٬هَ ١ع عع ِٝخًكِٗ.
ايجايح  :تعً ِٝإػًٌُ ايسعا ٤يٮٚيٝاٚ ٤اٌٖ اٱّإ ٚايتك.٣ٛ
ايطابع  :اؾاعَ ١هاٌَ ايعباز.٠
اـاَؼ  :سح إػًٌُ عً ٢اٱضتكآَ ٗ ٤اظٍ ايعبازٚ ٠اٱقتسا٤
بإ٥٬ه.١
ايػازؽ  :ايؿعٛض ب ايتككري ٗ ايعبازَ ٠كاضَْ ١ع ادتٗاز إ٥٬ه١
ٚتؿاْ ٗ ِٗٝايتػبٝض ٚايعباز.٠
ايػابع َ :ع عذعْا عٔ بًٛؽ زضدا ت إ٥٬ه ٗ ١ايعباز ٠ؾآْا ْتٛغٌ
إٍ اهلل تعاٍ بِٗ ٚبصنط عبازتِٗ.
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.19 ٤
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
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ايجأَ ٜ :سٍ إغتشهاض شنط إ٥٬ه ١عً ٢ايتؿك٘ ايعكا٥سٚ ٟايتؿات
إػًِ إٍ قباٚ ٌ٥أقٓاف إ٥٬ه.١
 َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜإ اهلل عع ٚدٌ دعٌ َٔ ٜعاز ٟإ٥٬ه١
ٚايطغٌ بعطض ٚاسس َع َٔ ٜعاز ٜ٘غبشاْ٘.
ٚنُا قاّ درب ٌٝ٥بايٓع ٍٚبايكطإٓ َٔ عٓس ٙتعاٍ ؾاْ٘ قاسب ايٓيب
ا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ قعٛز ٗ ٙايػُا ٤ي ١ًٝا٫غطا٤
ٚعطٸ ؾ٘ عً ٢إ٥٬ه ٗ ِٖٚ ١ساٍ زا٥ب َٔ ١اٱؾتػاٍ بايتػبٝض ٚايتكسٜؼ
ٚاـؿٛع َڀأط ٌ ٦ضٚ٩غِٗ اد٫٬ڄ ٚسباڄ ٚضٖبٕ ١كاّ ايطبٛب.١ٝ
 ٗ ٚسسٜح اٱغطا ٤قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :ثِ
َطضْا َ٥٬ه٥٬َ َٔ ١ه ١اهلل عع ٚدٌ خًكِٗ اهلل نٝـ ؾاٚٚ ٤نع
ٚد ِٖٗٛنٝـ ؾا ٤يٝؼ ؾ َٔ ٤ٞاطبام ادػازِٖ اٜ ٖٛٚ ٫ػبض اهلل
ٚوُس َٔ ٙنٌ ْاس ١ٝبأ قٛات كتًؿ ١اقٛاتِٗ َطتؿع ١بايتشُٝس ٚايبها٤
َٔ خؿ ١ٝاهلل ,ؾ ػأيت درب ٌٝ٥عِٓٗ ؾكاٍ نُا تط ٣خًكٛا إ إًو
َِٓٗ اٍ داْب قاسب٘ َا نًُ٘ نًُ ١قط  ٫ٚضؾعٛا ضٚ٩غِٗ اٍ َا
ؾٛقٗا  ٫ٚخؿهٖٛا اٍ َا ؼتِٗ خٛؾاڄ َٔ اهلل ٚخؿٛعاڄ ؾػًُت عًِٗٝ
ؾطزٚا عً ٞاّا ٤بطٚ٩غِٗ ٜٓ ٫عط ٕٚاي َٔ ٞاـؿٛع.
٫
ؾكاٍ هلِ دربٖ :ٌٜصا قُس ْيب ايطٓ ١اضغً٘ اهلل اٍ ايعباز ضغ ٛڄ
ْبٝاڄ  ٖٛٚخامت ايٓبٚ ٌٝغٝسِٖ اؾ ٬تهًُْ٘ٛ؟ قاٍ ؾًُا مسعٛا شيو َٔ
درب ٌٜاقبًٛا عً ٞبايػٚ ّ٬انطَٚ ْٞٛبؿط ْٞٚباـري يٚ ٞ٭َيت(.)1
ٜٚسٍ اؿسٜح عً ٢سؿا ٠ٚإ٥٬ه ١بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚاغتبؿاضِٖ بكسٚ َ٘ٚنٝـ اِْٗ ٜطز ٕٚايتش ١ٝباٱّا ٤٭ٚي١ٜٛ
ايتػبٝض ٚايتشُٝس ٚاْؿػاهلِ بُٗا.

( )1تؿػري عً ٞبٔ ابطاٖ.8/2 ِٝ
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قىلَ تعاىل طًَجِجْشََِّ ًٌََِْٓبٍَص
دا ٤ايعڀـ ٖٓا بايٛا ٚ٭ْٗا تٓؿطز بٌ سطٚف ايعڀـ بعڀـ اـام
عً ٢ايعاّ ٚبايعهؼٚ ,دربَٝٚ ٌٜها َٔ ٌٝ٥إ٥٬هٖٓ ٖٞٚ ١ا  ٫تؿٝس
اؾُع ٚإع ,١ٝؾإ ايعسا ٠ٚؾرب ٌٝ٥اَٝ ٚهاٚ ٌٝ٥سس ٙأَط َبػٛض

ٜٚػبب غهب٘ تعاٍ ,بسي ٌٝقٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ ١ٜايػابك١طهَُْ َْٖٓ ًَبَٕ
ػَذًًُّا ُِجِجْشََِّص(.)1
ٚق ٌٝإٕ دربَٝٚ ٌٜهإ ٌٝ٥ا ناْا أَري ٟإ٥٬ه ١مل ٜسخ ٗ ٬يؿغ
إ٥٬ه ١أ٫ٚڄ ,نُا إٔ ا٭َري ٜ ٫سخٌ ٗ َػُٸ ٢اؾٓس ,سها ٙايطَاْٗ ٞ

ايعذا٥ب(.)2

يكس ْعٍ درب ٌٝ٥باـري نً٘ َٔٚ ,اٯٜات إٔ بطنات ْعٚي٘ َتذسزٗ ٠
نٌ َٛٚ ّٜٛنع َٔ ا٭ضض ٌٖٚ ,ت ٠ٚ٬إػًٌُ يًكطإٓ ٗ ايكَٔ ٠٬
اـري ايصْ ٟعٍ ب٘ درب , ٌٝ٥اؾٛاب ْعِ َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٓؿع اـام يًُػًِ ايصٜ ٟتً ٛاٯٜات.
ايجاْ : ٞإْتؿاع إػًٌُ َٔ تٚ٬تِٗ ٯٜات ايكطإٓٚ ,ت ٠ٚ٬ايؿطز
ايٛاسس هلا.
ايجايح  :بايت ٠ٚ٬تٓعٍ ؾآبٝب ايطٓٚ ١ايربنات عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ
ْٝعاڄ.
ايطابع  :ت ٠ٚ٬اٯٜات زع ٠ٛحملب ١ايٓاؽ ؾربٚ ,ٌٝ٥ايتربأ َٔ عساٚت٘ ٭ْ٘
ْعٍ بايكطإٓ.
()1اٯ.97 ١ٜ
( )2اٱتكإ ٗ عً ّٛايكطإٓ .213/3
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اـاَؼ  :ايجٛاب ايعع ِٝيًصٜ ٟتً ٛآٜات ايكطإٓ.
ٚت٪غؼ ٖص ٙاٯ ١ٜيكاْ ٕٛنً َٔ ٞدٗات :
ا٭ : ٍٚتأنٝس ٚدٛز دربَٝٚ ٌٝ٥هاٚ ,ٌٝ٥إٔ ن٬ڄ َُٓٗا ًَو َكطب.
ايجاْ : ١ٝإنطاّ ايتٓعٚ ٌٜايهتاب ايػُا ٟٚبصات٘ ٚؾدل ايٓيب إٓعٍ
عًٚ ٘ٝإًو ايصْ ٟعٍ ب٘.
ايجايجٕ : ١ځا نإ إ٥٬ه ١عباز َڀٝعٌ هلل عع ٚدٌ ؾاْ٘ غبشاْ٘ ٜساؾع
عِٓٗ ٜٚعاز َٔ ٟعازاِٖ ٗٚ ,اؿسٜح ايكسغ ٞعٔ ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ :عاز ٣يٚ ٞيٝا ؾكس باضظْ ٞباؿطب (.)1
قىلَ تعاىل ط كَإَِّ اَُِّوَ ػَذًٌُّ ٌَُِِْبكِشَِّٖ ص

إْصاض ٚٚعٝس ٚاط٬م قؿ ١ايهؿط عًٜ َٔ ٢عاز ٟإ٥٬هَ ١ع إ
عساٚتِٗ ّ ٫هٔ تكٛضٖا بايٛدٛز اـاضد ٞإاز ٟبٌ اْٗا  ٫ؽطز عٔ
ايًؿغ ,يكس ؾطٸ ف اهلل عع ٚدٌ إ٥٬ه ١بإٔ دعًِٗ ٚغا٥ط َباضن ١تٓبعح
اٍ ايصٚات ايڀاٖط َٔ ٠ايبؿطٚ ,بأغباب ايطٓ ١تاض ٠ا ٚاْعاٍ ايعكاب
اٱهل ٞتاض ٠اخط ,٣ؾِٗ ضغٌ ْٛٚاب ٚسؿعٚ ١خعْ ١يًعًِ ٚايتٓع ,ٌٜؾ٬
ٜؿعً ٕٛاَ ٫ا ٜأَطِٖ ب٘ اهلل تعاٍ ؾؿعًِٗ َٓ٘ تعاٍ ٚبأَط ٙؾ٬بس إ
ٜهْٛٛا أَٓا ٤زا٥بٌ ٗ طاعت٘ َػتػطقٌ ٗ سهط ٠د٬ي٘ ٜٚػتهٕٛ٦ٝ
بأْٛاض قسغ٘  َٔٚأبػهِٗ ا ٚساضبِٗ ؾكس دشس ٚنؿط.
ٚتبٌ اٯ ١ٜاـػاض ٠إڀًكٜ ٕٔ ١عاز ٟإ٥٬ه ١٭ْ٘ ٜتعطض يػهب اهلل
تعاٍٚ ,مل تتعطض اٯ ١ٜيطز إ٥٬ه ١عًٖ ٢ص ٙايعسا ٠ٚباٱعتسا ٤بإجٌ اٚ
ايعؿ ٛآَ ٚعي ١بُٗٓٝا ,ايعاٖط إ إ٥٬هَ ١ؿػٛي ٕٛعٔ ٖص ٙايعسا٠ٚ
بايتػبٝض ٜ ٫ٚعتٓ ٕٛبٗا يعسّ اعتباضٖاٚ ,٭ْٗا تعٛز عً ٢اقشابٗا
بايهطض ٚا٭ش ٣ثِ اِْٗ ٜ ٫ؿعً ٕٛؾ٦ٝاڄ ا ٫بأَط اهلل تعاٍٜٚ ,هؿ ِٗٝعع ڄا
ٚؾدطاڄ إ اهلل عس ٕٔ ٚعازاِٖ.
()1تؿػري ابٔ نجري . 590/4
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تسٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢تكػ ِٝايٓاؽ إٍ قػٌُ :
ا٭.َٕٛٓ٪َ : ٍٚ
ايجاْ : ٞايهاؾط.ٕٚ
ّ ٌٖٚهٔ ايس٫ي ١عًٚ ٢دٛز قػِ ثايح ٖ ٛبطظر بُٗٓٝا يٝؼ ََٔ٪
 ٫ٚناؾط ,اؾٛاب  ,٫إش دعٌ اهلل عع ٚدٌ اٱَتشإ ٚاٱختباض َٔ
خكا٥ل أٌٖ اؿٝا ٠ايسْٝا َٔ ٖٛٚ ,أغطاض خًل اٱْػإ ٚدعً٘ خًٝؿ١
ؾٗٝا.

 َٔٚعسا ٠ٚاهلل يًهاؾطَ ٜٔا أعسٸ هلِ  ّٜٛايكٝاَ , ١قاٍ تعاٍطئَِّٗب

أَػْزَذَْٗب جَيَنََّْ ٌَُِِْبكِشَِّٖ ُٗضُالًص( ,)1يته ٕٛآ ١ٜايبشح ضٓ ١بايٓاؽ ْٝعاڄ,
ٚزع ٠ٛيٲْابٖٚ ١ذطإ َعازا ٠إ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝاٚ ,٤ق ٌٝإٔ ْٝع اـًل يٛ
تعاْٛا عً ٢عسا ٠ٚاهلل ّ ٫هٔ إٔ ٜهط ٙٚبؿٖٚ ,٧صا ايه ّ٬قشٝض ٗ
شات٘ ٚيهٔ ٫بس َٔ اٱيتؿات إٍ سكٝك ٖٞٚ ١أْ٘ ٗ نٌ ظَإ ٖٓاى أَ١
َ ١َٓ٪ؼاضب ايصٜ ٜٔعاز ٕٚاهلل.
يٝؿٛظ إػًُ ٕٛبٓعُ ١اؾٗاز ٗ غب ً٘ٝتعاٍ بايكٚ ٍٛايؿعٌ.
ٚؼتٌُ ايعساَ ٗ ٠ٚتعًكٗا ايعَاْٚ ٞدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚعسا ٠ٚاهلل عع ٚدٌ يًهاؾط ٜٔبإٔ ٜسخًِٗ ايٓاض ٭ٕ اٯخط٠
زاض سػاب ٚدعا ٤ب ٬عٌُ.
ايجاْ : ٞإضاز ٠عسا ٠ٚاهلل يًهاؾط ٗ ٜٔايسْٝا ,ؾكشٝض إٔ ايسْٝا زاض
إَتشإ ٚإختباض إ ٫إٔ ايصٜ ٟهؿط باهلل ٜعاز ٜ٘اهلل برتن٘ ٚن٬يت٘ ,قاٍ

تعاٍطًَزَُِيَ ُّؼَُِّ اَُِّوُ اٌَُْبكِشَِّٖص(.)2

ٜ ٌٖٚه َٔ ٕٛعسا ٠ٚاهلل اٱْتكام َٔ ضظم اٱْػإ اؾٛاب ,٫
()1غٛض ٠ايهٗـ.102
()2غٛض ٠غاؾط .74
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ؾايسْٝا زاض ؾهٌ اهلل َٛٚنٛع ْع ٍٚايٓعِ َٓ٘ غبشاْ٘  َٔٚأمسا٘٥

اؾٛاز ايهط ,ِٜقاٍ تعاٍطًًُِّب ُِٗٔذُّ ىَإُالَء ًَىَإُالَءِ ِْٖٓ ػَـَبءِ سَثِّيَ ًََٓب ًَبَٕ ػَـَبءُ
سَثِّيَ َٓذْظٌُسًاص(.)1
ايجايح  :ايعسا ٠ٚبإعٓ ٢ا٭عِ ايؿاٌَ يًشٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح ٭قاي ١اٱط٬م.

َع إ اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝهلا عسٚ ٠دَٚ ٙٛعاْٚ ٞتأ٬ٜٚت ؾأْٗا اٜهاڄ ٫
تٓشكط َٛنٛع ٚاسس ,ؾكس ٜه ٕٛقسضٖا ٗ ؾٚٚ ٤ٞغڀٗا ٗ ؾ٤ٞ
ٚشًٜٗا ٗ ؾ ٤ٞآخط ٜٚعطف شيو بايكطاٚ ٔ٥اَ٫اضات ٚايب ١ٓٝايًػ ١ٜٛاٚ
ايكطآْ ١ٝا ٚبايػٝام ْٚعِ اٯ.١ٜ
 َٔٚاعذاظ ايكطإٓ إ اٯ ١ٜؽتتِ اسٝاْاڄ بكاعس ٠ا ٚنابڀ ١نً ,١ٝاٚ
عهِ أعِ ٖا ٜرتتب عًَ ٢ا تتهُٓ٘ َٔ ايٛقـ ,٭ٕ تطتٝب اؿهِ عً٢
ايٛقـ َؿعط بعً ١ٝايٛقـ ,بُٓٝا ٜه ٕٛاؿهِ ٗ اٯ ١ٜأعِ َٔ
َٛنٛعٗا َٓٚاغبت٘ ٚتتؿطع عٓ٘ عس ٠زضاغات ٚاسهاّ.
ٚا٭ ٍٚتأغٝؼ َسضغ ١قطآْ ١ٝتعٓ ٢غٛات ِٝاٯٜات اييت تتهُٔ قٛاعس
ٚاسهاَاڄ عاََٚ ١ا ٜتؿطع عٓٗا َٔ إػاٖ ٌ٥ا ٜٓؿع ٗ َعطؾ ١سكا٥ل ا٫ؾٝا٤
َٚاٖٝاتٗا ٚاغطاض ايكطإٓ بإؿٗ ّٛا٭عِ َٔ ايس٫ي ١عً ٢إعٓ ٢إٓشكط
بايتعطٜـ ايًؿعَٚ ,ٞا ٜٓؿع ٗ إقتباؽ ايسضٚؽ ٚإٛاعغ َٓٗا َتؿطق١
ٚفتُع.١
يكس دا ٤قسض اٯ ١ٜبايصّ ٚايٛعٝس ٕٔ عاز ٣اهلل ٚإ٥٬هٚ ١ايطغٌ,
ٚخاُتٗا دا٤ت باٱخباض عٔ عسا ٠ٚاهلل غبشاْ٘ يًهؿاض غٛا ٤اعًٓٛا
ايعسا ٠ٚا ٚمل ٜعًٖٓٛا ٭ٕ اع ِْٗ٬ايعساْٛ ٠ٚع نؿط بايصات ٚايٓتا٥ر..
()1غٛض ٠اٱغطا.20 ٤
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قىلـــَ تعـــاىلط ًَُوَووذْ أَٗضَُْنَوووب ئَُِْْوويَ آَّوووبدٍ ثَِّْنَوووبدٍ ًََٓوووب ٌَّْلُووشُ َوووب ئِالَّ
اُْلَبعِوٌُ َٕص اٯ.99 ١ٜ
اإلعراب و اللغة
ٚيكس :ايٛا ٚاغتٓ٦اؾٚ ,١ٝقايٛا إ اي ّ٬دٛاب يكػِ قصٚفٚ ,يهٓ٘
يٝؼ قػُاڄ سكٝك ١ا ٚفاظاڄٚ ,ايعاٖط اْٗا  ّ٫اٱبتساٚ ٤اييت تػُ ٢اٜه ڄا
 ّ٫ايتٛنٝس ٭ْ٘ َعٓاٖا ٚقس تكسّ ايه ّ٬ؾ ,٘ٝقس :سطف ؼكٝل.
أْعيٓا :ؾعٌ َاضٚ ,ؾاعٌ ايٝو :داض ٚفطٚضَ ,تعًكإ باْعيٓا.
آٜاتَ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛبٚ ,عْ ١َ٬كب٘ ايهػط ٠٭ْ٘ ْع َْ٪ح
غامل ,بٓٝات :قؿ ١فطٚض بايٝا ٤٭ْ٘ ْع َْ٪ح غامل.
َٚا :ايٛا ٚعاطؿَ ,١اْ :اؾٜ ,١ٝهؿط :ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايهُ ,١بٗا:
داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝهؿط ,ا :٫ازا ٠سكط.
ايؿاغك :ٕٛؾاعٌ ٜهؿط َ ,طؾٛع بايٛا ٚ٭ْ٘ ْع َصنط غامل.
ايؿػل يػ :١اـطٚز عٔ إٛنعٚ ,تك ٍٛايعطب اشا خطدت ايططب ١عٔ
قؿطتٗا قس ؾػكت ايططب َٔ ١قؿطتٗا ٗ ٖٛٚ ,اٱقڀ٬ح اختٝاض إعك١ٝ
ٚاـطٚز عٔ طاع ١اهلل,
(عٔ ا٭خؿـ :ؾځػٵكاڄ ٚؾڂػٛقاڄ أ ٟؾځذٳطٳ)(.)1

()1اؾٖٛط /ٟايكشاح ٗ ايًػ.44/2 ١
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حبث علوً ولغىي
ايٛا :ٚسطف عڀـ ٚب٘ قاٍ غـٝبٚ ٜ٘ٛانجـط ايٓشـٖٚ ,ٌٜٛـ ٞعاطؿـ١
عًَ ٢ؿٗ ّٛتكسٜطَٚ ٙا ٜهؿـط باٯٜـاتٚ ,قـاٍ بعهـِٗ وتُـٌ إ تهـٕٛ
ظا٥سٚ ,٠يٝؼ َٔ سطف ظا٥س ٗ ايكطإٓ ,ؾٝڀطح ٖصا ايك ٍٛؽككاڄ ٚيٝؼ
ؽكٝكاڄ يكاعس ٠نً ١ٝقطآْ ٖٞٚ ١ٝخًـَ ٙٛـٔ ايعٜـاز ٠ضمسـ ڄا ٚيؿعـاڄٚ ,إ
ناْت ا٭سطف ايعا٥سٚ ٠ؾل ايكٓاع ١ايٓش٪ٜ ١ٜٛت ٢بٗا غايباڄ يًتٛنٝس.
ٜ ٫ٚكاٍ بعٜاز ٠اؿطف َع ٚدٛز َعٜٓٓ ٢كطف ي٘.
ٚعٔ غٝب" :ٜ٘ٛضب تٛنٝس ٫ظّ ستٜ ٢كري نأْ٘ َٔ ايهًُ."١
ٚيهٔ اٱخت٬ف ٗ ايػٓد ١ٝظاٖط بٌ ايعٜازٚ ٠اؾاز ٠إعَٓٚ ,٢عاْٞ
ا٭يؿاظ ايكطآْ ١ٝخايٝـَ ١ـٔ ايعٜـازَ ٠ڀًكـاڄٚ ,ايًػـ ١ؾٗٝـا غـعَ ١ـٔ سٝـح
إكــڀًشات ٚإعــاْٚ ٞقابًٝــ ١نًُــات ايكــطإٓ ٚقــ٬سٝتٗا نُػــُٝات
٭مسا ٤إ قڀ٬س ١ٝمَٓ ١ٜٛاغب.١
 ٫ٚبأؽ َٔ تأغٝؼ قاعس ٠نً ٖٞٚ ١ٝاؾتكام إؿٗـ ّٛا٫قـڀ٬سٞ
َٔ إعٓ ٢ايًػ ٟٛيًؿغ َع ؿاظ إقڀ٬سات ايعً ّٛا٭خط ٣ن ٬ٝوكٌ
تٓاف ٗ إعٓ ٢ا٫قڀ٬س ٞيًؿغ ,أٜ ٫ ٟه ٕٛيـ٘ َعٓـ ٢اقـڀ٬سٗ ٞ
عًِ َػاٜط ٕعَٓٚ ٢ؿٗ ّٛاقڀ٬س ٗ ٞعًِ آخط ٭ْ٘ ٜٓ ٫ڀبل عً ٘ٝس٦ٓٝص
اٱ ؾرتاى ايًؿع ٞا ٚإعٓ ٫ٚ ,ٟٛبأؽ بسضاغَ ١ػأي ١نرب ٖٞٚ ٣تٛسٝس
اقڀ٬سات ايعًٚ ّٛبٝإ اقڀ٬سات عً ّٛايكطإٓ خاقـَ ١ـع ايتٓكـٝض
بكٝؼ ايتشكٝل.
ٚي ٛتٓعيٓا ٚقًٓا باؿطف ايعا٥س ؾاْ٘ ٜتعاضض ٗ باب عً ّٛايكطإٓ َع
ايكاعس ٠ايهً ١ٝإعطٚؾٚ ١ايجابت ١بايٛدسإ ٚٚانـض ايربٖـإ عٓـس عُـّٛ
إػًٌُ  ٖٞٚإ ايًؿغ ايكطآْ ٞي٘ عسَ ٠عاَْٚ ٞهاٌَ ,ؾاشا نإ اؿطف
ظا٥ساڄ َٔ ٚدْٗ ١عط مَ ٗ ١ٜٛعَٓ ٢عٌ ؾٗ ٛغري ظا٥س ٗ إعٓ ٢ا ٚإعاْٞ
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ا٭خطٚ ٣هب إ نتاض ا٭ؾهٌ ٚا٭ْػب.
يكس ناْت دٗٛز ايٓش ٌٜٛعْٛاڄ ٗ بٝإ ٚاظٗـاض عًـ ّٛايكـطإٓ ٫ٚ
ٜػتڀٝع اسس إ ٜٓهط ؾهًِٗ ٚاٜازَٝ ٗ ِٜٗسإ ايعًِ اٜ ٚػتػين عِٓٗ,
ٚيهٔ ٖصا ّٓ ٫ع َٔ تٛد ٘ٝإ٬سعات اييت تػـاِٖ ٗ تٛغـٝع عًـّٛ
ايٓشَٚ ٛساضى ظٜاز ٠ايٓؿع َٔ آٜات ايكطإٓ ٚب٬غت٘ ٚاغطاض.ٙ
ٚاـ٬ف يؿعٚ ٞقػط ٟٚؾشتـ ٢ايكا٥ـٌ بأْـ٘ سـطف ظا٥ـس ٜ ٫طٜـس
ايعٜاز ٠بإعٓ ٢اؿكٝك ٞإتبازض ,بٌ إ ايعٜاز ٠بًشاظ اٱعـطاب ٚعًـِ
ايٓش ٚ ٛإ اؿطف مل ٜأت ٕعَٓ ٢ػتكٌ ٚخام ب٘ ٚاِا دـاَ ٤ـصنٛضاڄ
َع غري ٙيتٛنٝسٚ ٙظٜازت٘ ٚنٛساڄ ٚٚثاق.١

أسباب الٌسول

شنط ٗ عٓٛإ أغباب ايٓع ٍٚإ ابٔ قٛضٜا ايكڀٜٛين َٔ ٖٛٚ
عًُا ٤بين إغطا ٌٝ٥قاٍ يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ( :ا قُس
َا د٦تٓا بؿْ ٤ٞعطؾ٘ َٚا أْعٍ اهلل عًٝو َٔ آ ١ٜب ١ٓٝؾٓتبعو ,ؾأْعٍ اهلل
ٖص ٙاٯ.١ٜ
ٚٚضز عٔ ابٔ عباؽ :إ ايٛٗٝز ناْٛا ٜػتؿتش ٕٛعً ٢ا٭ٚؽ
ٚاـعضز بطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قبٌ َبعج٘ ,ؾًُا بٴعح
َٔ ايعطب نؿطٚا ب٘ ٚدشسٚا َا ناْٛا ٜكٛي ٕٛؾ.٘ٝ
ؾكاٍ هلِ َعاش بٔ دبٌ ٜا َعؿط ايٛٗٝز اتكٛا اهلل ٚأغًُٛا ؾكس نٓتِ
تػتؿتش ٕٛعًٓٝا َشُس ٚمٔ أٌٖ ايؿطى ٚؽربْٓٚا أْ٘ َبعٛخ ٚتكؿٕٛ
يٓا قؿت٘ ,ؾكاٍ بعهِٗ َا داْ٤ا بؿ َٔ ٤ٞايبٓٝات َٚا ٖ ٛبايص ٟنٓا
ْصنط يهِ ؾأْعٍ اهلل تعاٍ ٖص ٙاٯ.١ٜ
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هىضىع الٌسول
ٜٚػتػطم اؿهِ ٗ اٯ ١ٜأؾطاز ايعَإ ايڀٛي ٗٚ ,١ٝاٯْ ١ٜهت ١عكا٥س١ٜ
اش إ عسّ شنط ؾطٜل ككٛم با٫غِ عًٚ ٢د٘ ايتعْٛ ٌٝع ضأؾ ١يًؿاضم
بٌ اضاز ٠ايتعٚ ٌٝايصّ ايكطٜض ٚبٌ يػ ١ايتعطٜض ٚاط٬م اؿهِٖٞٚ ,

زع ٠ٛإ ٍ اٱغٚ ّ٬اٱْكات ٚايتسبط ٗ آٜات ايكطإٓ ,قاٍ تعاٍطأَكَالَ
َّزَذَثَّشًَُٕ اُْوُشْإَٓص(.)1

ٚاٯ ١ٜؽً ٗ ٛظاٖطٖا َٔ اغباب سكط اؾطح ٚايكسح بؿطٜل َٔ
ايٓاؽ ز ٕٚغريِٖٚ ,يهٓٗا ؼح ايٓاؽ َڀًكاڄ عً ٢اٱيتؿات اٍ تًو
اٯٜات ٚاٱْتكاٍ َٔ َٛانع اؾشٛز ٚايهؿط اٍ َٓاظٍ اهلساٚ ١ٜايطؾاز.
ٚأخطز ابٔ ؾٗاب قاٍ :نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إشا
ت ٬ايكطإٓ عًَ ٢ؿطن ٞقطٜـ ٚزعاِٖ إٍ اهلل قايٛاٜٗ :ع ٕٚ٩ب٘ {قًٛبٓا
ٗ أنَٓ ١ا تسعْٛا إي ٗٚ ٘ٝآشآْا ٚقط  َٔٚبٓٓٝا ٚبٓٝو سذاب}(.)3())2
ؾذا٤ت اٯ ١ٜيسع ٠ٛايٓاؽ يًتكسٜل بايتٓعٚ ٌٜظدطِٖ عٔ ايتهصٜب
بآٜات ايكطإٓ َٚا ؾٗٝا َٔ ايس٫٫ت ٚايرباٌٖ ايػاطع.١

 ٌٖٚىتل قٛي٘ تعاٍطًَُوَذْ أَٗضَُْنَب ئَُِْْيَص بآٜات ايكطإٓ أّ ٜؿٌُ اؿسٜح

ايكسغٚ ٞعُ ّٛايٛس ٞيكٛي٘ تعاٍطًََٓب َّنْـِنُ ػَْٖ اُْيٌٍََ *ئِْٕ ىٌَُ ئِالَّ
ًَدٌِْ ٌُّدََص(.)4
()1غٛض ٠ايٓػا.82 ٤
()2غٛض ٠ؾكًت .5
()3ايسض إٓجٛض .284/6
()4غٛض ٠ايٓذِ .4-3
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يف سٍاق اٌَات
ت٪نس اٯْ ١ٜع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ ٚتڀًل سهُاڄ ٚٚقؿ ڄا
َصََٛاڄ ٕٔ ٜهؿط بٜ٘ٚ ,ؿري ْعِ اٯٜات ٚغٝاقٗا اٍ إ٬ظَ ١بٌ ايعسا٠ٚ
يبعض إ٥٬هٚ ١بٌ ايهؿط بايكطإٓ ٗٚ ,شّ آٍ ؾطعٚ ٕٛعساٚتِٗ ٕٛغ٢

عً ٘ٝايػ ّ٬ايص ٟدا ِٖ٤باٯٜاتطًَهٌََّْ ٌُٗحٍ ِْٖٓ هَجَُْ ئَِّٗيُْْ ًَبٌُٗا هًٌَْٓب

كَبعِوِنيَص(.)1
يكس دا٤ت اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ٗ ١شّ ايصٜ ٟعاز ٟدربَ ,ٌٝ٥ع بٝإ
سكٝك ٖٞٚ ١إ درب ٌٝ٥مل ٜؿعٌ ا ٫اـري احملضَٚ ,ا ؾ ٘ٝايك٬ح
ٚاهلساٚ ,١ٜنصا نٌ ؾعٌ ٜأت ٞبأَط َٔ اهلل تعاٍ غٛا ٤نإ ايؿاعٌ ًَه ڄا
أْ ٚبٝاڄٚ ,أخربت عٔ ْٛع ايكً ١بٌ دربٚ ٌٝ٥بٌ ايٓاؽ  ٖٞٚأْ٘ ْعٍ
بايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتبسأ
َطسً ١دسٜس ٗ ٠اؿٝا ٠ايبؿط ١ٜتؿع َٓٗا أنٛا ٤اهلساٚ ١ٜترتغذ ؾٗٝا
ٚإٍ ا٭بس َؿاٖ ِٝايتٛسٝس ٚغٓٔ اٱّإ.
يصا دا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبإ اهلل تعاٍ عسٜ ٕٔ ٚعاز ٟدربّٚ ٌٝ٥تٓع عٔ
اٱّإ بػبب إ درب ٖٛ ٌٝ٥ايصٜ ٟأت ٞبايتٓعٚ ٌٜايٛسٚ ,ٞأْ٘ ٜتهُٔ
ايٓع ٍٚبايسؾاع ٚاؿطبٖٚ ,ص ٙايعسا ٠ٚسطب عً ٢اٱغٚ ّ٬قاٚيٕٓ ١ع
ضغٛر َؿاٖ ِٝاٱّإ ٗ ا٭ضض ٜ َٔٚؿعًٗا ٜػتشل إ ٜكابٌ بايعسا,٠ٚ
ٚيهٔ اٯَ ١ٜطتب َٔ ١اٱْصاض ٚايٛعٝس ٚايتشصٜط.
ثِ دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتدرب بإ اهلل تعاٍ ٖ ٛايص ٟأْعٍ اٯٜات عً٢
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔٚايبٝإ ؾٗٝا َهاٌَ ا٭َط
بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهللٚ ,إش أختتُت ٖص ٙاٯ١ٜ
()1غٛض ٠ايصاضٜات .46
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بٛقـ ايصٜ ٜٔهؿط ٕٚبآٜات اهلل بايؿاغكٌ.
ؾإ اٯ ١ٜايتاي ١ٝدا٤ت ٗ شَِٗ ٚشنط َكسام َٔ َكازٜل ْكض
ايعٗسٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يًتكسٜل بايٓبٚ ٠ٛعسّ ايٛقٛف عٓس إًو ايصٟ
ٜٓعٍ بايٛس ٞ٭ْ٘ ْٛع ٚاغڀَ ١باضنٚ ١ضغًَ ٍٛهٛت ٞباٯٜات تأتَٔ ٞ
عٓس اهلل.
ٚإش أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض عٔ عسا ٠ٚاهلل تعاٍ يًهاؾط,ٜٔ
ؾإ ٖص ٙاٯ ١ٜأخربت بإ ايصٜ ٜٔهؿط ٕٚبآٜات اهلل ٜ ٫ٚكسق ٕٛبٗا ِٖ
ايؿاغكٜٚ ,ٕٛؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إ اهلل عس ٚيًؿاغكٌ ٫ٚ ,تٓشكط
عساٚت٘ بايصٜ ٜٔعازٜٚ ْ٘ٚعاز ٕٚإ٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا ,٤بٌ تؿٌُ ايصٜٔ
هشس ٕٚبآٜات ايكطإٓ.

إعجاز اٌَة

تعٗط اٯ ١ٜايهطّ ١سذ ١ٝاٯٜات ٚإػٝبات ٚإعذعات اييت دا ٤بٗا
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٚاييت دطت عًٜ ٢سٚ ,ٙؾهض
ايصٜ ٜٔأب ٕٛاٱّإ بٗاٚ ,ؾٗٝا تطغٝذ ٕهاٌَ اٱّإ ٚق ٠ٛيًُ.ٌَٓ٪
 َٔٚاعذاظ اٯ ١ٜاْٗا ت٬سل أغباب ايتؿهٝو ٚس ٌٝايهؿط ؾتؿهشٗا
ٚتؿهض ايهؿط إػترت ٚ ,تسع ٛاٍ اّ٫إ بايكطإٓ ْٚعٚي٘ ٚططق٘ إًهٛت.١ٝ
ُٓٚع اٯ َٔ ١ٜاٱْؿػاٍ َٛنٛع عسا ٠ٚدربٚ ,ٌٝ٥ؾدل إًو ايصٟ
ٜأت  ٞبايٛسٚ ,ٞتبٌ إ إساض ٖ ٛعً ٢اٱّإ باٯٜات اييت أْعهلا اهلل
تعاٍ َٔ٪ٜ َٔٚ ,بايكطإٓ ؾاْ٘ ٜ ٫عاز ٟدرب.ٌٝ٥
بُٓٝا دا٤ت اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ١بصّ عسا ٠ٚدرب ,ٌٝ٥دا٤ت بتأنٝس ٖصا
ايصّ ٚاٱْصاض َٔ َعازا ٠اهلل ٚإ٥٬هٚ ١ايطغٌ ,ثِ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ
بآ ١ٜايبشح يتٛنٝس سكٝكْ ٖٞٚ ١ع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل غبشاْٖ٘ٚ ,صا
ايتٛنٝس إم٬يٚ َٔ ٞد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتأنٝس سطََ ١عازا ٠درب.ٌٝ٥
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ايجاْ : ٞعسّ دٛاظ َعازا ٠اهلل عع ٚدٌ ,ؾٗص ٙايعسا ٠ٚفًب ١يًؿط
ٚايعصاب يكاسبٗا ٗ ايٓؿأتٌٚ ,يٝؼ َٔ ًَو  ّٜٛايكٝاَ ١إ ٫هلل تعاٍ

قاٍ غبشاْ٘طَُِْٖٔ أُُِْْيُ اٌََُّْْْ َُِِّوِ اٌَُْادِذِ اُْوَيَّبسِص(.)1

ايجايح ٜ :أت ٞاٱْصاض ٚايٛعٝس ٭عسا ٤اهلل ٗ ايسْٝا بٛاغڀ ١ايتٓعٌٜ
ٚايٓب ٠ٛؾُٔ ٜبكَٓ ٗ ٢اظٍ ايعساٜ ٠ٚه ٕٛقٌ إقاَت٘ ايساْ ١ُ٥اض دِٗٓ.
ايطابع  :ططز ايػؿًٚ ١اؾٗاي ١عٔ ايٓاؽ بًع ّٚاٱّإ باهلل ٥٬َٚهت٘
ٚضغً٘.

وميكه أن وسمي هذه اآلية آية "ولقد أًسلٌا" ومل يزد هذا اللفظ يف القزآن اال يف هذه

اآلية ،مع ان لفظ "أوزلنا" ورد يف القزآن أربعني مزة.
ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢خكٛقٖ ١ٝص ٙاٯَٚ ١ٜا يعڀؿٗا عً ٢اٯٜات ايػابك١
َٔ ايربٖإ عً ٢تٓع ٜ٘درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬إ ايكطإٓ ايصْ ٟعٍ ب٘ نً٘
َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.

اٌَة سالح

ٗ اٯ ١ٜتجبٝت يكًٛب إػًٌُ ٚ ,ططز يً ِٖٛايص ٟقس ٜتػطب اٍ

ايٓؿٛؽ َٔ ايتؿهٝو ٗ ايٓع َٔ ٍٚقبٌ بعهِٗ  ,قاٍ تعاٍط ًٌََُِّٖ اَُِّوَ
دَجَّتَ ئٌَُُِْْْْ اإلِميَبَٕ ًَصََّّنَوُ كِِ هٌُُِثٌُِْْص(.)2

ٚتتهُٔ اٯ ١ٜايسؾاع عٔ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٚ ّ٬بٝإ خڀأ ٚقبض ؾعٌ
َٔ ٜعاز ٜ٘٭ْ٘ ضغ ٍٛأٌَ ٚإٔ ايصٜ ٟعاز ٟدرب ٌٝ٥عً ٢باطٌ ٗٚ
ن٬يٚ ١إ عساٚت٘ عسا ٠ٚهلل تعاٍ .
ٚعازت ٖص ٙاٯ ١ٜاٍ قٝػ ١اـڀاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
()1غٛض ٠غاؾط .16
()2غٛض ٠اؿذطات.7
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ٚغًِ ٚيٝؼ ؾٗٝا أَط إهل ٞباٱستذاز َٚع ٖصا ؾٗ ٞتتهُٔ اٱستذاز
ٚاؿذَ ٗ ١ؿَٗٗٛا ٚؽرب عٔ َاٖٝت٘ َٛنٛع عسا ٠ٚدرب ٌٝ٥بأْ٘ ن٬ي,١
ٚتتهُٔ َسح دربٚ ٌٝ٥ايجٓا ٤عً ٘ٝ٭ْ٘ ؼٌُ أعبا ٤ا٭َاْٚ ,١قاّ بٗا خري
قٝاّ .
ٚاٯٚ ١ٜاق َٔ ١ٝايؿو ايصٜ ٟػع ٢يبج٘ أٌٖ اؿػس ٚايعساٚ ,٠ٚتبعح
ايجكْ ٗ ١ؿٛؽ إػًٌُ ٚتعٜسِٖ إّاْاڄ.
ٚايٓػب ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك ٗ ١إٛنٛع ٚؾٔ اٱستذاز ٖٞ
ايعُٚ ّٛاـكٛم إڀًل ,ؾبعس شّ عسا ٠ٚاٱْػإ هلل عع ٚدٌ ٚايعدط
عٓٗا ,دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبإٛنٛع ٚاؿهِ ا٭عِ ْ ٖٛٚع ٍٚآٜات ٚغٛض
ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ يته ٕٛعسا ٠ٚاٱْػإ ؾرب ٌٝ٥أَطاڄ ظا٥ساڄ ٫
َٛنٛع ي٘ ٫ٚ ,هًب يكاسب٘ إ ٫ايبٚ ٤٬ايعصاب.
ؾٗص ٙاٯ ١ٜضٓ ١بايٓاؽ ٚزع ٠ٛيًتؿك٘ ْٚ ,بص ا٭غباب ٚا٭قٛاٍ اييت
ػًب يكاسبٗا ا٭شٚ ٣ايهطض ٚ ,نٌ عاقٌ ٜسضى إٔ عسا ٠ٚإبًٝؼ نطض
عً ٘ٝبايصات ٚأش ٣يًػري.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١بكٝػ ١اؾًُ ١ايؿطط َٔ ١ٝنإ عسٚاڄ هلل ,يتأنٝس
بكا ٤باب ايتٛبَ ١ؿتٛساڄ يًٓاؽٚ ,اٱْعداض عٔ عسا ٠ٚاهلل ٚإ٥٬ه١
ٚا٭ْبٝاٚ ٤إزضاى ايكبض ايصاتٚ ٞايعطن ٞهلص ٙايعسا.٠ٚ
أَٸا ٖص ٙاٯ ١ٜؾذا٤ت بكٝػ ١اؾًُ ١اـرب ١ٜ٭ْٗا سل ٚقسم ْٚل ٫
وتٌُ ايتعسز ٗ ايتأ ٌٜٚأ ٚايرتزٜس ٗ ايتؿػري.
ٚإش أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض عٔ عسا ٠ٚاهلل يًهاؾط ٜٔأختتُت
ٖص ٙاٯ ١ٜبصّ ايؿاغكٌ ٚأِْٗ ِٖ ايصٜ ٜٔهؿط ٕٚبآٜات ايتٓع ٌٜ٭ِْٗ
خاضد ٕٛعٔ طاع ١اهلل.
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هفهىم اٌَة
تسٍ ْػبْ ١ع ٍٚآٜات ايكطإٓ إٍ اهلل غبشاْ٘ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢إ
درب ٌٝ٥مل ٜهٔ اٚ ٫اغڀٚ ١عبساڄ َأَٛضاڄ َٔ عٓس اهلل تعاٍ ٗ َٛنٛع
ايتٓعٚ ٌٜاؾٗ ١اييت ته ٕٛغا ١ٜيًتٓع ٌٜأ ٟاْ٘ ْعٍ بايكطإٓ عً ٢ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايصات بتعٚ ٌٝاختٝاض َٓ٘ تعاٍ ٚإ
عسا ٠ٚدرب ٌٜتعين ايهؿط ٚاؾشٛز ٚايكسٚز.
ٚاْتكًت اٯ ١ٜاٍ ايهؿط باٯٜات ايكطآَْٛ ٖٞٚ ١ٝنٛع ْع ٍٚدربٌٝ٥
ٚعساٚتِٗ ي٘ يتدرب عٔ ايتكا ٤ايهؿط ٚايؿػٛم ٚإ اسسُٖا ٜكٛز اٍ
اٯخط ٗ ٖصا ايباب.
ٚايكتاٍ ٗ غب ٌٝاهلل اِا ٖ ٞبأَط اهلل تعاٍٚ ,إ َا ؾ َٔ ٘ٝأسهاّ
اؾٗاز ٚايسؾاع إ ِا ٖ ٞبأَط اهلل تعاٍٚ ,يٝؼ َٔ عٓس إًو أ ٚايٓيبٖ ,ا
ٜبعح عٓس إػًٌُ ايكٚ ٠ٛإٓعٚ ١هعًِٗ ٜتٓاؾػ ٗ ٕٛاـريات
ٜٓٚسؾع ٕٛاٍ غٛح اؾٗازٚ ,تتهُٔ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜخڀاب َٔ اهلل تعاٍ اٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايجاْ :١ٝتًك ٞاٯ ١ٜايػهْ ٗ ١ٓٝؿؼ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايجايج :١تڀطز اٯ ١ٜايؿو َٔ ايٓؿٛؽٚ ,تسع ٛإػًٌُ اٍ إنطاّ
درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٚ ّ٬ايجٓا ٤عً.٘ٝ
ايطابع :١تسع ٛاٯ ١ٜايٓاؽ ْٝعاڄ اٍ ايتسبط ٗ آٜات ايكطإٓٚ ,بصٍ
ايٛغع ٱغتٓباط ايػٓٔ ٚا٭سهاّ ٚايعً َٔ ّٛآٜات ايكطإٓ.
اـاَػٚ :١قـ آٜات ايكطإٓ باْٗا بٓٝات ؼسٹ يًصٜ ٫ ٜٔكسقٕٛ
بايكطإٓٚ ,زع ٠ٛيًٓاؽ يٲّإ بٓب ٠ٛقُس بايربٖإ ٚاٱعذاظ ايصاتٞ
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يًكطإٓ.
ايػازغ :١تسٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢إ اهلل عع ٚدٌ ٜطٜٚ ٣ػُع َا
ٜبًؼ ب٘ درب ٌٝ٥ايٓيب قُس ڄا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايكطإٓٚ ,إ
ٖصا ايتبًٝؼ َٛاؾل ٕا ٗ ايًٛح احملؿٛظ َٔ غري ظٜاز ٠أْ ٚكٝكٚ ,١ؾ ٘ٝتٓعٜ٘
ٚتعن ١ٝؾربٚ ,ٌٝ٥إخباض ٕٔ ٜعاز ٜ٘بعسّ ٚدٛز غبب ٚأقٌ هلصٙ
ايعسا.٠ٚ
ايػابعٚ :١دٛب ايتكسٜل بآٜات ايكطإٓ ٚاٱْتؿاع ٖا ؾٗٝا َٔ ايبٝإ.
ايجآَ :١شّ ايص ٜٔهشس ٕٚبآٜات ايتٓعْٚ , ٌٜعتِٗ بايهؿط ٚاـطٚز
عٔ طاع ١اهلل .

اٌَة لطف
يكس ضظم اهلل تعاٍ اٱْػإ ايعكٌٚ ,دعً٘ سذ ١شاتَ ١ٝكاسب ١ي٘ ٗ

يْٗٚ ً٘ٝاضٚ ٙسهطٚ ٙغؿطٚ ,ٙقشت٘ َٚطن٘ٚ ,دا٤ت آٜات ايكطإٓ
َداطب ١ايعكٌ بايبٝإ ٚايربٖإ ٚايسع ٠ٛاٍ اٱّإٚ ,وتٌُ ايبٝإ ٗ
إكاّ ٚدٖٛاڄ:
ا٭ :ٍٚته ٕٛآٜات ايكطإٓ فتُعَ ١بٓٝات.
ايجاْ :ٞنٌ آ ١ٜقطآَْ ١ٝب.١ٓٝ
ايجايح :ايعٓٛإ اؾاَع يًٛدٌٗ أع.ٙ٬
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح ,ؾاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝب ١ٓٝبصاتٗا ٖٞٚ ,فتُعَ ١ع
غريٖا بٝإ ٚبطٖإٖٚ ,صا اٱدتُاع َطنب َٚتعسز ٚآ ٗ ١ٜاٱعذاظ إش
اْٗا ته ٕٛبٝاْاڄ بإدتُاعٗ ا َع غريٖا اييت تتشس َعٗا ٗ إٛنٛع أٗ ٚ
ايٓعِ أ ٗ ٚاؿهِ أ ٚبايكًَ ١ع أ ٟآ ١ٜقطآْ ١ٝأخط ٣يٲيتكاٚ ٤ايتٓعٌٜ
َٔ اهلل تعاٍ ٚاٱعذاظ ٚاؿذ. ١
ٚقس ٜبس ٗ ٚظَإ عسّ ٚدٛز قً ١دً ١ٝبٌ آٜتٌ َعٓٝتٌ َٔ آٜات
ايكطإٓٚ ,يهٔ َا ُط ايػٌٓ ٚا٭سكاب ست ٢تتهض ٚد َٔ ٙٛايكً١
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بُٗٓٝا يٝهْٛا فتُعتٌ بٝاْاڄ ٚنٝآٜ ٤ري زضٚب ايػايهٌ ٚيڀؿاڄ بايٓاؽ
ْٝعاڄ.
ؾٝه ٕٛايً ڀـ ٗ ايكطإٓ بًشاظ إدتُاع نٌ آٜتٌ أ ٚث٬ث َٔ ١ايكطإٓ
َٔ ايَٓ٬تٗ ,ٞإش إ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝايٛاسس ٠تًتكٚ ٞػتُع ٗ ايبٝإ َع
آٜات نجري ٠عً ٢م ٛاٱغتك ,ٍ٬ؾتذتُع ٗ ايس٫ي ١نٌ آ َٔ ١ٜاٯٜات
اييت تًتكَ ٞعٗا ٗ إٛنٛع عً ٢مَ ٛػتكٌٚ ,نصا غكٛم ايٓعِ
ٚاؿهِ ٚايػا ١ٜإتعسز. ٠
ٚتهُٓت اٯ ١ٜإخباضاڄ ٚقاْْٛاڄٚ ,نٌ ؾطز َُٓٗا ٜكبٌ ايعٓٛإ اٯخط,
ؾؿ ٞاٯ ١ٜإخباض يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبٛاغڀت٘
يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاڄ بإ ايكطإٓ آٜات بٓٝات أْعهلا اهلل تعاٍ عً.٘ٝ
ٜ ٌٖٚكًض إٔ ٜه ٕٛقاْْٛاڄ ثابتاڄ ٱْبػاط٘ عً ٢آٜات ايكطإٓ  ,اؾٛاب
ْعِ َٔ ٖٛٚ ,إعذاظ ايكطإٓ ٚعً.َ٘ٛ
ٚ ٗٚقـ ايصٜ ٜٔهؿط ٕٚبايتٓع ٌٜبايؿػل ٚاـطٚز عٔ ايڀاع١
َػا: ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْ٘ ْٛع إخباض يٝه ٕٛظادطاڄ عٔ اؾشٛز ٚايكسٚز عٔ اٯٜات
ٚايهتب ايػُا. ١ٜٚ
ايجاْ : ٞإْ٘ ٚاق ١ٝيًٓاؽ َٔ ايػٛاٚ ١ٜايه٬ي. ١
ايجايح  :ؼصٜطٶايٓاؽ َٔ اٱْكات ٭عسا ٤اهلل ٚأْبٝاٚ ٘٥ضغً٘.

إفاضات اٌَة

ٖص ٙاٯ ١ٜؾاٖس عً ٢إ اهلل تعاٍ ٜتعاٖس ٚوؿغ ايكطإٓ بعس ْعٚي٘
ٚمل ٜرتى ايٓاؽ ٚؾأِْٗ ٗ قبٛي٘ أ ٚاٱعطاض عٓ٘ بٌ أْ٘ ٜكطبِٗ اٍ
ايڀاعٚ ,١هصبِٗ اٍ َٓاظٍ اٱّإ ٚهعٌ ايعٛا٥ل ٚإٛاْع زٕٚ
اٱقطاض عً ٢ايهؿطٚ ,يهٔ ٖص ٙإٛاْع يٝػت عً ٢م ٛإٛدب ١ايهً١ٝ
ٚايعً ١ايتاَ ١بٌ ٖ َٔ ٞايًڀـ ٚايطٓ ١اٱهل ١ٝ٭ٕ ايسْٝا زاض إَتشإ
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ٚبٚ ٤٬إختباض.
ٖا ٜسٍ عً ٢إ اهلل تعاٍ ٜطأف بايعباز  ٫ٚىً ٞبٚ ِٗٓٝبٌ اٱبت٤٬
َٛٚاظ ٜٔاٱختباض بٌ ٜع ٜٔهلِ اٱّإ ٜٚكطب هلِ ايربٖإٚ ,هعٌ
ْؿٛغِٗ تٓؿط َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز ,ؾذا٤ت ٖص ٙاٯَ ١ٜا ٜكطبِٗ اٍ
اٱّإ باٱخباض بإ ايكطإٓ آٜات بٓٝات أْعهلا اهلل تعاٍ عًْ ٢ب ٘ٝقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,أخربت عٔ ؾػل ٚقبض ؾعٌ ايص ٟهشس

بٗص ٙاٯٜات ,قاٍ تعاٍ طئَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَئَِّٗب َُوُ حلبكظٌٕص(.)1

 َٔٚسؿغ اهلل تعاٍ يٰٜات تؿهً٘ بٗص ٙاٯٚ ١ٜإخباض ٙباْ٘ ٖ ٛأْعٍ
آٜات ايكطإٓ ,يته ٕٛنٌ آَٗٓ ١ٜا َسضغ ٗ ١إعاضف ٚايعًٚ ,ّٛنؿؿ ڄا
يًٛقا٥ع ٚا٭سساخ ٚايعٛاقبٚ ,زي٬ٝڄ ٚعٓٝاڄ ٚغبٖ ٌٝس ,٣يصا ؾإ ايصٟ
هشس بٗا ٜه ٕٛخاغطاڄ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠

الصلة بني أول وآخر اٌَة

دا٤ت اٯ ١ٜخڀاباڄ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٝػ ١اؾًُ١
اـرب ١ٜيتٛنٝس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ,إٔ نٌ آ َ٘ٓ ١ٜز٫ي ١باٖط,٠
ٚسذ ١بايػٚ ,١إطاز َٔ اـڀاب إػًُٚ ٕٛإػًُات ٚايٓاؽ ْٝعاڄ,
 َِٗٓٚأٚي٦و ايصٜ ٜٔعاز ٕٚدرب ٌٝ٥نُا شنطت اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ,١ٱؾاز٠
َعٓ ٢إٔ ايصٜٓ ٟعٍ ايكطإٓ يٝؼ ٖ ٛدرب ٌٝ٥بٌ ٖ ٛاهلل عع ٚدٌٚ ,ؾ٘ٝ
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٚ ّ٬اغڀًَ ١هٛتٜ ١ٝتكـ با٭َاْٚ ١ايكسم.
ايجاَْ :١ٝا ٜٓعٍ ب٘ درب ٌٝ٥آٜات ٚسذر زاسهٚ ,١ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يًتسبط
ٗ اٯٜاتٚ ,عسّ اٱْؿػاٍ َٔ ٜٓعٍ بٗا َٔ عٓس اهللٚ ,إظٗاض ايعسا ٠ٚي٘.
ايجايج :١يكس أضاز بعض ايط٩غا ٤ايبكا ٤عً ٢ساٍ ايهؿط ٚزٚاّ ؾأِْٗ َٚا
هلِ َٔ اؾاٚ ٙإأنً ١عً ٢ايعاَ ,١ؾٓعٍ درب ٌٝ٥بايكطإٓ ,ؾأظٗطٚا ايعسا ٠ٚي٘
( )1غٛض ٠اؿذط .9
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سػساڄ ٚبػٝاڄ ,ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيؿهشِٗٚ ,دصب ايٓاؽ يًُٛنٛع ا٭قٌ
 ٖٛٚايتٓعٚ ,ٌٜاٱخباض عٔ ن ْ٘ٛآٜات بٓٝات.
ايطابع ٗ :١اٯ ١ٜزؾاع عٔ دربَٓٚ ,ٌٝ٥ع َٔ عساٚت٘ٚ ,تسٍ بايس٫ي١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢أَاْ ١درب ٌٝ٥٭ٕ اٯٜات اييت ٚقًت إٍ ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٞشاتٗا اييت أْعهلا اهلل عع ٚدٌ بٛاغڀ ١درب.ٌٝ٥
ٚدا٤ت خاُ  ١اٯ ١ٜبصّ ايص ٜٔهشس ٕٚبآٜات ايكطإٓ ٜٚكس ٕٚعٓٗا َع
إٔ نٌ آَ ١ٜعذع ٠عكًٚ ,١ٝزي ٌٝعً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ  َٔٚاٯٜات إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜسع ٛإٍ اٱّإ بـ٘ ٥٬َٚهتـ٘ ٚضغـً٘
ٚنتب٘ ,باٯٜات ايبٓٝات يٝكسم عٓـٛإ ايؿػـل ٚاــطٚز عـٔ ايڀاعـ ١عًـ٢

ايـــصَٓ٪ٜ ٫ ٜٔـــ ٕٛبآٜـــات ايكـــطإٓ ,قـــاٍ تعـــاٍطئَِّٕ أُُْنَوووبكِوِنيَ ىُوووْْ
اُْلَبعِوٌَُٕص(.)1
ٚدا٤ت اٯ ١ٜيصّ ايص ٜٔهشس ٕٚباٯٜات ْٚعتتِٗ بايهؿط ٚايؿػل بكٛي٘

تعاٍ طًََٓب ٌَّْلُشُ ثِيَب ئِالَّ اُْلَبعِوٌَُٕص ٚنإٔ ايؿػل ططٜل إٍ ايهؿطٚ ,ايهؿط
باٯٜات ؾاٖس عً ٢ايؿػل.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ آٜات ايكطإٓ تتهُٔ اٱعذاظ ايصات ٞإاْع َٔ ايهؿط
بٗا ,ؾْٗ ٞؿػٗا تكسم أَط ْعٚهلا َٔ عٓس اهلل َٗٓٚا ٖص ٙاٯ.١ٜ

التفسري الذاتً

دا٤ت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜغٝام ايتشسٚ ٟإْهاض ايعسا ٠ٚؾرب ٌٝ٥ايـصٜٓ ٟـعٍ
بايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ.
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيت٪نس إٔ آٜات ايكطإٓ َـٔ عٓـس اهلل عـع ٚدـٌٚ ,إٔ
درب ٌٝ٥ضغـ ٍٛأَـٌ ,إٕ اٱقـطاض ٚاٱّـإ بـاهلل ٚبـأ ٟطـطف َـٔ أطـطاف
ايتٓعٜ ٌٜعين ايتكسٜل بٗا نًٗا ,ؾإشا نإ اٱْػإ  َٔ٪ٜباهلل عع ٚدٌ ؾاْ٘
()1غٛض ٠ايتٛب.67 ١
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ٜكسم َ٥٬هت٘ ٚنتب٘ ٚأْبٝا ,٘٥٭ْ٘ ىرب عٓٗا ٢ٜٗٓٚ ,عٔ َعازا ٠أَٗٓ ٟـا,
ٚنصا اٱّإ با٭ْبٝاٚ ٤أِْٗ َبعٛث َٔ ٕٛعٓس اهلل عع ٚدٌ ٜسٍ عً ٢أِْٗ ٫
ىــرب ٕٚعــٔ اهلل إ ٫بــاؿل ٚايكــسمٚ ,نــصا ؾــإ اٱّــإ بايتٓعٜــٌ ٜعــين
ايتكسٜل بايصْ ٜٔعٍ ب٘ ٖٛٚ ,إًوٚ ,ايص ٟأْعٍ عً ٖٛٚ ٘ٝايٓيب.
ٚبعــس إختتــاّ اٯٜــ ١ايػــابك ١بكــاْ ٕٛثابـ ت ٖٚــ ٛعــسا ٠ٚاهلل عــع ٚدــٌ
يًهاؾطٚ ٜٔاؾاسس ,ٜٔدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتجبٝت قًب ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٚ ,ٌَٓ٪يًتدؿٝـ عِٓٗ َٔ ٚطأٚ ٠نطض ايهؿاض ٚأٌٖ

ايؿو ٚايطٜب َٔ أٌٖ ايهتاب َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍ طًُنْزُْْ خَْْشَ أَُّٓخٍ

أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص ( , )1بإٔ دعٌ اهلل عع ٚدـٌ إػـًٌُ قـازض ٜٔعًـَٛ ٢ادٗـ١
أٌٖ اؾساٍٚ ,ضظقِٗ ايعكُ َٔ ١ايؿو ٚايطٜب ايصٜ ٟطٜس بج٘ ٗ ْؿٛغِٗ
نؿاض قطٜـ.
تطَ ٣ا ٖ ٞايكً ١بٌ َٛنٛع ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا دا ٗ ٤اٯٜتٌ ايػابكتٌ
َٔ اٱْهاض عً ٢بين إغطا ٌٝ٥عساٚتِٗ ؾرب ,ٌٝ٥اؾٛاب ٖ ٛإٔ إساض عً٢
ايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,إٔ َٛنٛع عـسا ٠ٚدربٝ٥ـٌ يـ٘ قـً١
بكسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ,٭ٕ ٖصا ايٓع ٍٚسل ,يصا تصنط
اٯ ١ٜث٬ث ١أططاف:
ا٭ :ٍٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بتٓع ٌٜايكطإٓ.
ايجاْ :ٞايكطإٓ آٜات باٖطات ْاظي َٔ ١عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايجايحْ :ع ٍٚايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اـڀاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يبٝإ
ععَٓ ِٝعيت٘ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ آٜات ايكطإٓ تتهُٔ اـڀـاب يـ٘ ,نُـا

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ . 110
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تتهُٔ اـڀاب يًُٚ ٌَٓ٪ايٓاؽ بٛاغـڀت٘ٚ ,دـا ٤قبـٌ آٜـات قٛيـ٘ تعـاٍ

طًَُوَذْ جَبءًَُْْ ٌُٓعََ ثِبُْجَِّْنَبدِص( ٗ , )1خڀاب إٍ بين إغطا.ٌٝ٥

ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض بإٔ ايٓيب قُساڄ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
ْعيــت عًٝــ٘ اٯٜــات ايبٓٝــاتٚ ,اٯٜــات ْــع آٜــٖٚ ١ــ ٞايعَ٬ــٚ ١اؿذــ,١
ٚايبٓٝات ْع ب ٖٞٚ ,١ٓٝايس٫ي ١ايٛانشَ ,١أخٛش َٔ ٠اٱباْ ٖٞٚ ١ايؿكٌ
ب ٌ ايؿَ ٌ٦ٝا ّٓـع اٱخـت٬ط ٚايؿـطنٚ ١ايًـبؼ ,٭ٕ ْـع ٍٚآٜـات ايكـطإٓ
أظٗطت اؿلٚ ,ؾهشت ايهؿاض ايصٜ ٜٔكط ٕٚعً ٢اؾشٛز.

ٖٚــص ٙاٯٜــات ايبٓٝــات َــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍ طئِِّٗووِ أَػَِْ وُْ َٓووب الَ

رَؼٌََُِْٕٔص(ٚ , )2تؿهٌ اهلل تعـاٍ بتعًـ ِٝآزّ ,قـاٍ تعـاٍ طًَػِوْ آدّ األَعْؤَبءَ
ًَُِّيَبص( , )3يٝه ٕٛايعًِ ايص ٟضظق٘ اهلل عـع ٚدـٌ آزّ عًٝـ٘ ايػـ ٗ ّ٬آٜـات
ايكطإَٓٛٚ ,نٛعاڄ هلساٚ ١ٜإق٬ح اجملتُعات ,قاٍ تعاٍ ٗ ٚقـ ايكـطإٓ

طرِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍص (.)4

يكــس أضاز ْاعــ ١دعــٌ إــساض عًــ ٢عــسا ٠ٚدربٝ٥ــٌ ٚأْٗــا بــطظر زٕٚ
إّاِْٗ ,ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ  ١ٜزع ٠ٛهلِ يٲّإ ٚدعٌ إساض عً ٢آٜات ايكطإٓ
ٚأْٗا َعذعات باٖطات ْاظ٫ت َٔ عٓس اهللٖٚ ,ص ٙاٯ َٔ ١ٜؾهٌ اهلل عـع
ٚدٌ عً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥عً ٢ايٓاؽ ْٝعاڄ.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا أعِ ٗ َٛنٛعٗا َٔ عسا ٠ٚدرب ,ٌٝ٥إش تتهُٔ
ؾٗاز ٠اهلل عع ٚدـٌ عًـْ ٢ـع ٍٚايكـطإٓ َـٔ عٓـ س اهلل ,ؾٗـ ٞزعـ ٠ٛيًٓـاؽ
يًتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,تبعح ايؿٛم ٗ ْؿٛغِٗ
( )1غٛض ٠ايبكط.92 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.31 ٠
( )4غٛض ٠ايٓشٌ .89
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يٲْكات ٯٜات ايكطإٓ ٚايتسبط ٗ َعاْٗٝا ٚز٫٫تٗآُٚ ,ع َٔ اٱيتؿات إٍ
عسا ٠ٚبعهِٗ إٍ دربٚ ,ٌٝ٥دعًِٗ هلا َاْعاڄ َٔ اٱّإ بٓع ٍٚايكطإٓ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢ايٓاؽ بٓع ٍٚايكطإٓٚ ,ععِ ايصْب
ٚإعك ١ٝباؾشٛز بٗـص ٙاٯٜـاتٚ ,اٱْـصاض ٚايٛعٝـس يًـص ٜٔهشـس ٕٚبٗـا,
ٚتتهُٔ تعطٜــ ايكـطإٓ بأْـ٘ سذـر بـاٖطاتٚ ,بـطاٌٖ غـاطعات ٜتذًـ٢
إعذاظٖا بأْٗا ْاظي َٔ ١عٓس اهلل عع ٚدٌ ,ؾإ ٖصا ايٓعٚ ٍٚسس ٙآٚ ,١ٜقس
ٚضز شنط ايؿاغكٌ بكٝػ ١ايطؾـع (ايؿاغـك ٗ )ٕٛايكـطإٓ غـبع عؿـطَ ٠ـط,٠
ٚبكٝػ ١ايٓكب ٚاؾط (ايؿاغكٌ) مثإ عؿطَ ٠ط َٔ ,٠فُٛعٗـا َطتـإ ٗ
غٛض ٠ايبكط.٠

اٯ ١ٜايجاْ ١ٝدا٤ت بكٝػ ١ايٓكب ط ًََٓب ُّؼَُِّ ثِوِ ئِالَّ اُْلَبعِووِنيَص( ,)1دا٤ت

ٗ إجــٌ ايكطآْــٚ ٞأْــ٘ غــبب يعٜــاز ٠إّــإ إػــًٌُٚ ,بــاب يؿتٓــ ١ايهؿــاض
ٚاـاضدٌ عـٔ ايكـطاط ايكـٜٚ ,ِٜٛؿٝـس اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ إٔ إـطاز َـٔ
اٱن ٗ ٍ٬إكاّ ٖ ٛإختٝاض ايؿاغكٌ ايهؿط ٚاؾشٛز باٯٜاتٚ ,إٔ نؿطِٖ
أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط بإجٌ ايكطآْ.ٞ
ٜٚسٍ شّ اؾاسس ٜٔبايكطإٓ بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ
ايص ٜٔتًكٛا ا يكطإٓ بايتكسٜل ٚايعٌُ َا ؾَ ٘ٝـٔ اؿـٚ ٍ٬اؿـطاّ ,ؾـُٝهٔ
ايك ٍٛإٔ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا َسح يًُػًٌُٖٚ ,صا إؿٗ َٔ ّٛعَُٛات قٛي٘

تعاٍ ط ًُنْزُْْ خَْْشَ أَُّٓخٍ أُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِص (ٚ َٔ ,)2د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإسرتاظ إػًٌُ َٔ ايؿاغكٌ.

ايجاْ :ٞبٝإ قرب إػًٌُ ٖـا ٬ٜقْٛـ٘ َـٔ أش ٣ايهؿـاض ,إش إٔ اؾشـٛز
بآٜات ايكطإٓ إٜصا ٤يًُػًٌُ ,٭ْ٘ خ٬ف ايٛظٝؿ ١ايؿطعٚ ,١ٝإزضاى ايعكٌ,
ْٛٚع إْهاض يتًك ٞإػًٌُ آٜات ايكطإٓ بايكبٚ ٍٛايتكسٜل َٔٚ ,ايٓاؽ َٔ
( )1غٛض ٠ايبكط.26 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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نـــإ ٜعٗـــط نؿـــط ٗ ٙايكـــطإٓ يتشـــطٜض ايٓـــاؽ عًـــ ٢عـــسّ اٱّـــإ بـــ٘,

ٚيٲغــتدؿاف بإػــًٌُ ,نُــ ا ٚضز ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ طأَُٗ وإُِْٖٓ ًََٔووب آَٓ وَٖ

اُغُّولَيَبءُص( , )1ؾذــا٤ت ٖــص ٙاٯٜــ ١يتجبٝــت قًــٛب إػــًٌُٚ ,زعــٛتِٗ يعــسّ
اٱيتؿات إٍ نؿط ٖ ٤٫٪بايكطإٓ.
ايجايح :اٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاڄ يًتكسٜل بايكطإٓ.
ايطابع :إقطاض ٚتػً ِٝإػًٌُ بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌٚ ,أْ٘
آٜات ٚعَ٬ات ٚانشات تٓري زضٚب اهلسا ١ٜيًػايهٌ.
اـاَؼ :غ ١َ٬إػًٌُ َٔ ايؿػل ٚاـطٚز عٔ طاع ١اهلل.
ايػازؽ :إ درب ٌٝ٥ضغ ٍٛأٌَ ْعٍ بايكطإٓ بإشٕ اهلل.
ٚدــاَٛ ٤نــٛع ايٓــع ٍٚبكــٝػ ١إانــ( ٞأْعيٓــا) ٖٚــ ٛعٓــٛإ يًجبــات
ٚاٱَهاٚ ٤ايكڀع بُٓٝا داَٛ ٤نٛع ايهؿط با ٯٜـات بكـٝػ ١إهـاضع (َٚـا
ٜهؿط) ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إغتُطاض ٚإغتساَ ١اؿهِ بًع ّٚعسّ ايهؿط بايتٓع.ٌٜ
 َٔٚأغطاض ٚإعذاظ قـٝػ ١إهـاضع ٖـص ٙعـسّ ٚدـٛز عـصض ٕـٔ ٜهؿـط
بآٜات ايكطإٓ ٗ قازّ ا٭ٜاّ ٚا٭سكاب ٖٛٚ ,ؾاٖس عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚاٱعذاظ ايـصاتٚ ٞايػـري ٟيًكـطإٓٚ ,أْـ٘ ٜتهـُٔ ايربٖـإ عًـ٢
قسم ْعٚي٘ َٔ عٓس اهللٚ ,يصا دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبتػُٝت٘ باٯٜات ايبٓٝـات,
ؾٗ ٛسذر ٚبطاٌٖ قا ١ُ٥بصاتٗا عً ٢م ٛاٱغتكٚ ,ٍ٬بايتساخٌ ؾُٝا بٗٓٝا.
ايجاْ :ٞغ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١ؾٗ ٛآٜات بٓٝات ٗ
نٌ ظَإ.
ايجايح :بكا ٤ايكطإٓ َعذع ٠خاي سَ ٠ع اٱضتكـا ٤ايعًُـٚ ٞايؿهـط ٟعٓـس
ايٓاؽ.
ايطابــع :ايكــطإٓ بصاتــ٘ ضغــ ٍٛيهــٌ ايٓــاؽ  ٗٚنــٌ ا٭ظَٓــٜ ,١تهــُٔ
اٱخباض عٔ قسم ايٓب.٠ٛ
( )1غٛض ٠ايبكط.13 ٠
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ؾُٔ اٯٜات إٔ هاٖس ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يتجبٝـت
قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل ,يٝبك ٢ايكطإٓ ز٫٫ت مسا ١ٜٚباٖطات تسٍ
عً ٢قسم ْبٛت٘.

هي غاٌات اٌَة

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إ درب ٌٝ٥ضغ َٔ ٍٛعٓس اهلل تعاٍ ,أَطٙ
غبشاْ٘ بإٔ ٜٓعٍ باٯٜات عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ

تعاٍ طًََٓب ًَبَٕ ُِجَشَشٍ إَْٔ ٌََُِِّّٔوُ اَُِّوُ ئِالَّ ًَدًْْب أًَْ ِْٖٓ ًَسَاءِ دِجَبةٍص(.)1

ايجاْ :١ٝتسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ اٍ ايتُػو بايكطإٓ ٚإؽاش آٜات٘ إَاَ ڄا

ٚغبٖ ٌٝس ,٣قاٍ تعاٍطًَاػْزَظٌُِٔا ثِذَجَِْ اَُِّوِ جَِْٔؼًب ًَالَ رَلَشَّهٌُاص(.)2

ايجايج :١بٝإ ضٓ ١اهلل تعاٍ بايٓاؽ ٚنطَ٘ ٚدٛزٚ ٙإسػاْ٘ إش أْعٍ
اٯٜات عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٓٝات ٚانشات تڀطز
اؾٗايٚ ١ايػؿً ١عٔ ايٓاؽ ٫ٚ ,تكبٌ ايًبؼ ٚايرتزٜس.
ايطابع :١بعس إٔ أْعٍ اهلل تعاٍ عً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ايتٛضاٚ ٠ايعبٛض
ٚاٱلٚ ٌٝغريٖا َٔ ايهتب ايػُا ,١ٜٚتؿهٌ ؾأْعٍ ايكطإٓ عً ٢ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚنٌ آَ َ٘ٓ ١ٜسضغ ١بٚ ,١ٓٝبطٖاْ ڄا
غاطعاڄ.
اـاَػ ٗ :١اٯ ١ٜإؾاض ٠اٍ قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚبكا ٤آٜات ايكطإٓ ٗ
ا٭ضضٚ ,ساد ١ايٓاؽ ايٗٝا ٗ نٌ ظَإ ٕا ؾٗٝا َٔ ايبٝإ ٚاؿذ١
ٚايربٖإ.
ايػازغ :١شّ ايص ٜٔهشس ٕٚباٯٜات اييت أْعهلا اهلل تعاٍ ٚغ٤ٛ
( )1غٛض ٠ايؿٛض.51 ٣
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ  ,103اْعط اؾع 50 ٤ايص ٟدا ٤خاقاڄ بتؿػري ٖص ٙاٯ.١ٜ
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ؾعًِٗ بإْؿػاهلِ بعسا ٠ٚدربَ ,ٌٝ٥ع أْ٘ ضغ ٍٛأٌَ.
ايػابع :١اٯ ١ٜؾاٖس عً ٢خً ٛايكطإٓ َٔ ايتشطٜـٚ ,ؾٗٝا ْعت يصٜٔ
ٜهؿط ٕٚبايكطإٓ باِْٗ ؾاغكَٚ , ٕٛا إ أسهِ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝباق ١ٝاٍ ّٜٛ
ايكٝاَ ,١ؾإ ٖصا ايٓعت ٜسٍ عً ٢بكا ٤ايكطإٓ غإاڄ َٔ ايتشطٜـ ٚايتػٝري
اٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ,١إ اٯٜات اييت أْعهلا اهلل باق ١ٝعً ٢ساهلا ٚأيؿاظٗا
ٚضمسٗا ٚز٫٫تٗا.

التفسري

قىلَ تعاىل طًَُوَذْ أَٗضَُْنَب ئَُِْْيَ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍص
تبٌ اٯ ١ٜقاعس ٠نً ٗ ١ٝباب ايتؿطٜع ٜٓكػِ ايٓاؽ بًشاظٗا اٍ ؾطٜكٌ
 ٫ثايح هلُا ,اش ٚ ٫اغڀ ١بٌ اٱّإ ٚايهؿط ٚإ نإ يهٌ َُٓٗا َطاتب
َتعسزَ ٠تبا ١ٜٓ٭ُْٗا َٔ ايهً ٞإؿهو ايصٜ ٟكسم عً ٢عٓأٜٚ
َتعسزَ ٠عٓٚ ٢اسس ٚبٗٓٝا اخت٬ف بايؿسٚ ٠ايهعـ ا ٚايتكسّ ٚايتأخط
ٚمُٖٛاٜٚ ,كابً٘ ايهً ٞإتٛاط ٖٛٚ ٧ايصٜ ٟكسم عً ٢اؾطاز ٙعً ٢مٛ
ايتػآٜٚ ٟٚڀبل عً ٢أعٝإ َتعسز ٠بعطض ٚاسس.
ٚقاٍ إعتعي ١إ ايؿػل َٓعي ١بٌ ايهؿط ٚاٱّإٚ ,يهٓ٘ ٜ ٫كًض
قاعس ٠نً١ٝ
ٚاٯُ ١ٜسح ايصَ َٕٛٓ٪ٜ ٜٔا بايكطإٓ َٚا اْعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ اٯٜات ٜٚسٍ عًَ ٘ٝؿٖٗ ّٛص ٙاٯٚ ١ٜآٜات عسٜس٠

َٔ ايكطإٓ ,قاٍ تعاٍ ط ًَئِرَا َٓب أُٗضَُِذْ عٌُسَحٌ كَِٔنْيُْْ َٓ ْٖ َّوٌٍُُ أٌَُُّّْْ صَادَرْوُ ىَزِهِ ئِميَبًٗب
كَأََّٓب اَُّزِّ َٖ آَٓنٌُا كَضَادَرْيُْْ ئِميَبًٗب ًَىُْْ َّغْزَجْشِشًَُٕص(.)1
ٚتصّ اٯ ١ٜايؿطٜل ايجاْ ِٖٚ ٞايصٜ ٜٔبتعس ٕٚعٔ آٜات اهلل َعطنٌ
َػتهرب.ٜٔ
( )1غٛض ٠ايتٛب.124 ١
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ٚقاٍ ايطاظ :ٟاٱْعاٍ عباض ٠عٔ ؼطٜو ايؿ َٔ ٤ٞا٭عً ٢اٍ ا٭غؿٌ
ٚشاى ٜ ٫تشكل ا ٗ ٫إػُ ,٢ؾٗ ٛعًٖ ٢صا ايه ّ٬قاٍ ,يهٔ دربٕ ٌٜا

ْعٍ َٔ ا٭عً ٢اٍ ا٭غؿٌ ٚاخرب ب٘ مس ٞشيو اْعا٫ڄ(.)1

ٚيهٔ ايٓع ٍٚأعِ ٜٚعين اهلبٛطٜٚ ,ؿٌُ َا نإ بايٛاغڀٜٚ ١تعسٕ ٣ا
نإ أثطاڄ َٔ ايعًٜٛاتٚ ,ا٭غباب َٔ عٓس اهلل تعاٍ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ

طهَذْ أَٗضَُْنَب ػٌََُِْْْْ ُِجَبعًب ٌَُّاسُِ عٌَْآرٌُِْْص(.)2

ٖصا باٱناؾ ١اٍ َا دسز َٔ قٛض ٦ٖٝٚات ٚسكا٥ل ٚاسهاّ بػٛض
ايكطإٓ غري ا٭يؿاظ ٚاؿطٚف ايساي ١عًٗٝا .ثِ إ اٯٜات نُٛنٛع أعِ

يؿُٛهلا يعٓا ٜٔٚا٫ضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع ١ٝنُا ٗ قٛي٘ تعاٍطئَِّٕ
كِِ خَِْنِ اُغٌَََّٔادِ ًَاألَسْعِ ًَاخْزِالَفِ اََُِِّْْ ًَاُنَّيَبسِ َّٓبدٍ ُِأًُُِِ األَُْجَبةِص(.)3
يصا ؾإككٛز َٔ اٯٜات ايبٓٝات ٗ اٯ ١ٜايهطّ ١أَٛض:
ا٭ : ٍٚفُٛع اٯٜات اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٚعذعات ايٓبٜٚ ٠ٛه ٕٛايكطإٓ أغٓاٖا ٚأععُٗا ٚأؾطؾٗا ,اش
ٚقـ ايعطب ايعطباَ ٤ع ؾكاستِٗ ٚاضتكاَ ٗ ِٗ٥كاَات ايب٬غٚ ١ايكسض٠
عً ٢احملاٚضٚ ٠تطنٝب ا٭يؿاظ عادع ٜٔاظاٚ ,ٙ٤اقطٚا ٚاعرتؾٛا َا ٗ آٜات٘
َٔ اٱعذاظ.
أ ٟاْ٘ ٜتهُٔ أَطاڄ خاضقاڄ يًعازٜ ٠تعصض عً ٢ايٓاؽ اٱتٝإ َجً٘ٚ ,يػ١
ايتشس ٟؾ ٘ٝظاٖطَ ٖٞٚ ٠ػأي ١مل تهٔ َعطٚؾ ٗ ١ايهتب ايػُا١ٜٚ
ا٭خطٚ ,٣ايكطإٓ َعذع ٠٭ْ٘ تٓعٚ ٌٜإخباض َٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ عٔ اهلل عع ٚدٌ بٚ ٬اغڀ ١اسس َٔ ايبؿط نُا تكطض ٗ ايؿًػؿ١
 ٗٚباب ايٓب ٠ٛايصًٜ ٟشل َباسح ايعسٍ.
(َ )1ؿاتٝض ايػٝب .199/3
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .26
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .190
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ٚقشٝض إ اٱْػإ قس ٜتٛقٌ اٍ َعطؾ ١اـايل بايٓعط اٍ ايهٕٛ
ٜٚسضى ٚدٛز ايكاْع بايتسبط ٗ آٜات٘ ,ا ٫إ ثبٛت ايؿطا٥ع ايػُاَٚ ١ٜٚا
ؾٗٝا َٔ ا٭سهاّ ٜتٛقـ عً ٢قش ١ايٓب.٠ٛ
يصا ق ٌٝبٛدٛبٗا ٗ اؿهُٕ ١ا ؾٗٝا َٔ إٓاؾع يًدًل بٗساٜتِٗ
ٚاضؾازِٖ إٍ أغباب َٚكسَات ق٬سِٗ ٚؾ٬سِٗ ٗ ايسْٝا ٚؾٛظِٖ
ٗ اٯخط ٠باتٝإ ايؿطا٥ض ٚإٓسٚبات ٚضزعِٗ عٔ إعاقَٚ ٞا ؾ٘ٝ
إؿػس.٠
ايجاْ : ٞاٯٜات اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
نجريَٚ ٠تعسزَٗٓ ٠ا اْؿكام ايكُطْٚ ,بٛع إا َٔ ٤بٌ اقابع٘ٚ ,سسٜح
ايڀريٚ ,اؾباع ايعسز ايهجري َٔ ايٓاؽ بايڀعاّ ايكً ٌٝنُا ٗ تؿػري ٚغبب

ْع ٍٚقٛي٘ تعاٍ ط ًَأَٗزِسْ ػَشِريَرَيَ األَهْشَثِنيَص( ,)1بٌ  ٗٚآٜات غريٖا اٜه ڄا
اش إ ٖص ٙاٯ ١ٜمل تهٔ خاق ١ايسع.٠ٛ
بٌ تهطضت َطات عسٜسَٗٓ ٠ا  ّٜٛزعا دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ
ايٓيب ا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ّٜٛاـٓسمَٗٓٚ ,ا  ّٜٛزعت٘ أّ
غً ِٝعًَ ٢س َٔ ,)2(ٜٔؾعري طبدتُٗا ٚعكطت عًُٗٝا َٔ عه ١نإ
ؾٗٝا مسٔ ,ؾذا ٤ايٓيب َٚع٘ اضبع ٕٛضد٬ڄ ؾأنًٛا َٓ٘ٚ ,ن ّ٬اؿٛٝاْات
َع٘ نايص٥ب ٚايجعبإ ٚايهب ٚايڀري َٚا ٗ ٜس َٔ ٙايربنات اٱعذاظ.١ٜ
َٗٓٚا تػبٝض اؿك ٗ ٢نؿ٘ٚ ,سٌٓ اؾصعٚ ,اخباض ايصضاع إػُّٛ
ي٘ٚ ,إخباض ٙعٔ إػٝبات آ ١ٜبَ ١ٓٝتذسز ٠نٌ سٌٚ ,ظٗٛضٖا يػري إَٔ٪
ٜتذً ٢بٛنٛح انجط َٓ٘ يًُ ,َٔ٪ايصٜ ٟتًكاٖا بايتػًٚ ِٝاٱْكٝاز ,اَا
( )1غٛض ٠ايؿعطا.214 ٤
()2إسإ َجَٓ ٢سَ ٖٛٚ ,كساض َٔ ايٛظٕ ٜه ٕٛنج٬ث ١أضباع ايهٖ ٗ ًٛٝصا ايعَإ ٚعٔ
اٱَاّ ايباقط عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ :نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتٛنأ َس
ٜٚػتػٌ بكاع) ٚايكاع أضبع ١أَساز ٚتعَ ٌٝكساض إس بإٔ أعڀ ٢ضغ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭سسِٖ طعاَاڄ َٮ نؿ ٘ٝؾاعتُس قٝاغاڄ ٗ ايهؿاضٚ ٠اٱطعاّ.
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غري إػًِ ؾاْ٘ ٜٓعط ايٗٝا عً ٢اْٗا ؼس َطنب ٜٚبكَ ٢تؿشكاڄ َٚرتقس ڄا
يٛقٛعٗا ٗ اـاضز ٕٚا ؾٗٝا َٔ ايسع ٠ٛاٍ اٱغٚ ّ٬ايس٫ي ١عً ٢قسم
ايٓب.٠ٛ
ايجايح  :إككٛز ٖ ٛايكطإٓ ايهطٚ ِٜآٜات٘ ٕا ؾٗٝا َٔ اٱعذاظ
ٚاٱخباض عٔ ايػٝب ٚيػإ ايتشسٚ ٟاٱْصاض ايتؿكٚ ًٞٝايبؿاضات
ايكڀعّٚ ١ٝهٔ اٱغتس ٍ٫عً ٘ٝبؿٛاٖس نجري َٔ ٠ايكطإٓ ,قاٍ تعاٍ

ط ًًََْْقَ رٌَْلُشًَُٕ ًَأَْٗزُْْ رُزََِْ ػٌََُِْْْْ آَّبدُ اَُِّوِ ًَكٌُِْْْ سَعٌُ ُوُص(.)1

ٚسه ٞعٔ ا٭قِ إ اٯٜات عًِ ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝاٱخباض عُا

غُض ٖا ٗ نتب اهلل ايػايؿ ١نكٛي٘ تعاٍ ط َّبأَىََْ اٌُِْزَبةِ هَذْ جَبءًَُْْ
سَعٌُ ُنَب ُّجَُِّْٖ ٌَُُْْ ًَضِريًا َِّٓٔب ًُنْزُْْ رُخْلٌَُٕ ِْٖٓ اٌُِْزَبةِص( ,)2بٓٝات أٟ
ٚانشات ,تؿكٌ بٌ اؿل ٚايباطٌ)(.)3
ّٚهٔ إ ْؿطع قاعس ٖٞٚ ٠ي ٛزاض ا٭َط ٗ تأ ٌٜٚاٯٚ ١ٜإعٓ٢
إككٛز َٓٗا بٌ ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١ؾا٭قٌ اْٗا تعٛز
يًكطإٓ.
َع إ َهاٌَ َٚكازٜل ٖص ٙاٯ ١ٜأعِ اش اْٗا ت٪نس ْع ٍٚاٯٜات
ايصٜ ٟتذػس بأبٗ ٢قٛض ٠بايكطإٓ ٚاعذاظٚ ,ٙ٭ٕ ايهُري ٗ طايٝوص
ٜعٛز يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .101
( )2غٛض ٠إا٥س.15 ٠
( )3فُع ايبٝإ .168/1
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قىلَ تعاىل طًََٓب ٌَّْلُشُ ثِيَب ئِالَّ اُْلبعِوٌَُٕص

اٯ ١ٜتسٍ عً ٢إػاٜط ٠بٌ ايهؿط ٚايؿػلٚ ,إ ايؿػل أعِ َٔ ايهؿط
ٚنٌ ناؾط ؾاغل ٚيٝؼ ايعهؼ ٖٛ ٌٖٚ ,نايعً ١اييت ٜ ٫تدًـ َعًٛهلا
عٓٗا ,اؾٛاب ,٫ :ؾايهؿط ٚإ نإ َتعكباڄ يًؿػٛم ا ٫إ اْ٫ػإ قس ٫
ٜكٌ اي ,٘ٝأ ٟاْ٘ ٜكـ عٓس أسس َطاتب ايؿػٛمٚ ,ايهؿط َرتؾض عٓ٘
ٜٚكًض إ ٜه ٕٛقؿ ١ي٘.
ْعِ ؽرب اٯ ١ٜعً ٢إ ايؿػٛم َٔ ا٭َٛض ايتٛيٝس ١ٜيٛد ٙٛايؿط ؾكس
ٜه ٕٛغذًَٚ ١ٝه ١غٜ ٤ٛتؿطع عٓٗا ايهؿط ٚاؾشٛز.
ؾُع ف ٤ٞايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بآٜات بٓٝات ٚز٫٫ت
ٚانشات تؿٗس عً ٢قسم ْبٛت٘ ٚإخباض ٙعٔ اهلل عع ٚدٌ ضٓ ١يًٓاؽ
ٚزع ٠ٛهلِ إٍ اٱغٜ ٫ ,ّ٬بكَ ٢اْع و ٍٛز ٕٚاٱّإ إ ٫تعُس ايتُطز
ٚإعكٚ ١ٝاٱقطاض عً ٢اؾشٛزٚ ,قس دا ٤ايكطإٓ بصّ ابًٝؼ سُٓٝا

دشس ٚعك ٗ ٢ايػُا ٤نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طكَلَغَنَ ػَ ْٖ أَْٓشِ سَثِّوِص(.)1

ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إ ايهؿط قؿ ١غًب ١ٝظا٥سَ ٠رتؾش ١عٔ ايؿػلٚ ,إ
ايڀطٜل اٍ ادتٓاب ايهؿط ٖ ٛاق٬ح ايٓؿؼ َٓٚعٗا َٔ اؾشٛز ٚايتُطز,
يتكبض قازض ٠عً ٢تًُؼ غبٌ اهلساٚ ,١ٜاٱَتٓاع عٔ اقتشاّ زضٚب
ايه٬يٚ ١ايتُاز ٟؾٗٝاٚ ,إ ايؿػل ْٛع ططٜل ا ٚغبب اٍ ايهؿط
ٚاؾشٛزٚ ,ايؿػٛم ٖ ٛإٛنٛعٚ ,ايهؿط ٖ ٛاحملُ ٍٛا ٚإ ايؿػل تعًل
بايصات ٜٚه ٕٛايهؿط بًشاظ٘ بايعطض.
ٚايؿػل يػ ١خطٚز ايؿ ٤ٞعٔ شات٘ اٍ غريٚ ,ٙنٌ َعك ١ٝقػري٠
ناْت ا ٚنبري ٠ؾػٛمٚ ,قاٍ إعتعي ١اْ٘ اغِ ٕا ٜػتشل ب٘ ايعكاب ٚيٝؼ
نٌ َعك ١ٝؾػكاڄ.
ٚاٯْٛ ١ٜع تععٕ ِٝا اْعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
( )1غٛض ٠ايهٗـ .50
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ٚب٘ اغتبإ اؿل ٚػً ٢قسم ايٓبٚ ٠ٛظاٍ ايًبؼ ٚايؿو ٚاؿريٚ ,٠ؾٗٝا
اٜهاڄ تأٜٝس يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باْعاٍ اٯٜات عًٚ ٘ٝبٝإ
ٚتٛنٝس ٕا ؾٗٝا َٔ اؿذ. ١
ٚاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ اٱخباض تجبٝت يكًٛب إٚ ٌَٓ٪تكسٜل يػ١َ٬
ؾعًِٗ باتباع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؾاٖس عً ٢ععْ ِٝعُت٘

تعاٍ عً ٢إػًٌُ  ,قاٍ تعاٍطًَارًُْشًُا ِٗؼَْٔخَ اَُِّوِ ػٌََُِْْْْ ئِرْ ًُنْزُْْ أَػْذَاءً كَأََُّقَ ثََْْٖ
هٌُُِثٌُِْْ كَأَطْجَذْزُْْ ثِنِؼَْٔزِوِ ئِخٌَْاًٗبص(.)1
ٚؼتٌُ ايكً ١بٌ ايهؿط ٚايؿػٛم ٚدٖٛاڄ:
ا٭ : ٍٚايتػا ٟٚبُٗٓٝا ٚإٔ ايؿػٛم ٖ ٛايهؿط.

ايجاْْ : ٞػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إڀًلٚ ,إٔ نٌ نؿط ؾػٛم ٚيٝؼ
ايعهؼ.
ايجايح  :ايتبا ٜٔإٛنٛع ٞؾإ ايهؿط دشٛز بايطأٚ ٟخًٌ بإبٓ ٢بُٓٝا
ايؿػٛم قٚ ٍٛؾعٌ.
ايطابع  :ايهؿط أؾس َٔ ايؿػل.
اـاَؼ  :نٌ َُٓٗا قبٝض عكٛبت٘ ايٓاض ٗ اٯخطٚ ,٠ايب ٗ ٤٬ايسْٝا,

 ٗٚقٛي٘ تعاٍطعَأُسٌُِّْْ دَاسَ اُْلَبعِوِنيَص(ٚ ,)2ضز عٔ اٱَاّ قُس ايباقط
عً ٘ٝايػ ّ٬أْ٘ قآٍَ :اظٍ ايكط ٕٚإان ٖٔ ١ٝخايؿٛا أَط اهلل يتعتربٚا
بٗا)( ,)3أ ٟنُا ٗ ق ّٛمثٛز ٚؾطع.ٕٛ
ايػازؽ  :ايهؿط ٚايؿػٛم ٖا إشا إدتُعا إؾرتقا ٚإشا إؾرتقا إدتُعا.
ايػابع  :نٌ ؾطز َُٓٗا ٪ٜز ٟإٍ اٯخطٜٚ ,هَ ٕٛكسَ ١ي٘.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()2غٛض ٠ا٭عطاف .145
()3ايبشاض .216/13
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ايجأَ  :يٝؼ َٔ َ٬ظَ ١بُٗٓٝا ,ؾهٌ ؾطز َُٓٗا َػتكٌ عٔ اٯخط.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ٞايطابع ٚاـاَؼ ٚايػازؽ ٚايػابع ٚتسٍ آ١ٜ
ايبشح عً ٢إ٬ظَ ١بُٗٓٝا ٚإٔ اـطٚز عٔ طاع ١اهللٚ ,إضتهاب
إعاقٚ ,ٞاٱَتٓاع عٔ أزا ٤ايٛظا٥ـ ايعباز٪ٜ ١ٜز ٟإٍ إْهاض ايتٓعٌٜ
َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ

حبث عقائدي

إ ٕ ععُ ١اٯٜات اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚتعسزٖا َٚا ؾٗٝا َٔ اٱعذاظ ٚايعًٚ ّٛنجط ٠ابٛابٗا ٚمشٛهلا ٕٛاضز
ايؿهط ٚايعٌُ هب إ ٜ ٫كًٌ َٔ سهٛض ز٫٫ت ايكطإٓ نآ ١ٜداَع١
َػتكً.١
نصيو ؾإ بصٍ ايٛغع ٗ زضاغ ١آٜات ايكطإٓ اٱعذاظٚ ١ٜاغتٓباط
اؿهِ ٚا٭سهاّ َٔ آٜات٘ هب إ  ٫و ٍٛز ٕٚاسكاٚ ٤زضاغٚ ١بٝإ
اٯٜات اٱعذاظ ١ٜا٭خط ٣يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٝؼ
ايبٝإ اٱّاْ ٞش ٟإٛععٚ ١ايصٜ ٟه ٕٛعْٛاڄ عً ٢اهلساٚ ١ٜغب٬ٝڄ اٍ
٬
اغتشهاض تًو اٯٜات ٚدعًٗا سانط ٗ ٠نٌ ظَإ ضزٜؿاڄ يًكطإٓ ٚزي ٝڄ
عًٚ ٘ٝتؿػرياڄ ٚتأ٬ٜٚڄ ٯٜات٘.
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓٚ ,زق ١ايهبط ٚز ٌ٥٫ايتؿطٜع إَهإ ايؿكٌ بٌ
ايكطإٓ ٚآٜات ايٓب ٠ٛا٭خطٚ ,٣إتتبع يرتنٝب ايؿاظ آٜات ا ٚآ َٔ ١ٜايكطإٓ
ٜسضى ٖصا إعٓ ٢بٛنٛحٚ ,ايكطإٓ تٛثٝل خايس هلاٚ ,قس تطز اٯ ١ٜعٓٛاْ ڄا
ٯٜات ن ١ْٝٛته ٕٛأَطاڄ خاضقاڄ َٚعذع ٠٭سس ا٭ْبٝا ٤اْ ٚعُ ١عً ٢أَ ١اٚ
ًََ ١ا.
يكس ضظم نٌ ْيب َعذع ٠ي َٔ٪ٝب٘ ق ,َ٘ٛؾُعذعْٛ ٠ح َج٬ڄ ٗ ْؿػ٘
ٚط ٍٛعُط ٙيٝه ٕٛآْ ١ٜبٛت٘ٚ ,ظاز عً ٘ٝاهلل َٔ ؾهً٘(ؾًِ ٜػكط ي٘ غٔ,
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ٚمل تٓكل ي٘ قٚ ,٠ٛمل ٜؿب ي٘ ضأؽ) ( ,)1ثِ دا٤ت آ ١ٜبٓا ٤ايػؿ١ٓٝ
َٚست٘ ثِ ضنٛب٘  َٔٚآَٔ َع٘ ؾٗٝا.
ٚدا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايكطإٓ يٝه ٕٛغؿ ١ٓٝلا٠
تتػع ٭ٌٖ ا٭ضض َ ٖٛٚكاسب ١هلِ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ , ١تكاسب ايٓاؽ
ٗ ايسْٝا ٚ ,ؽتل بإ ٗ َٔ٪اٯخط ٠ؾتسخٌ آٜات ايكطإٓ َع٘ ايكرب تصب
عٓ٘ .
ٚأخطز ابٔ َطز ٜ٘ٚعٔ ابٔ َػعٛز قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :غٛض ٠تباضى ٖ ٞإاْع َٔ ١عصاب ايكرب (.)2
ٚأخطز عٔ ابٔ عباؽ قاٍ :نطب بعض أقشاب ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خبا ٙ٤عً ٢قرب ٫ ٖٛٚ ,وػب أْ٘ قرب إْػإ ٜكطأ غٛض٠
إًو ست ٢ختُٗا ,ؾأت ٢ايٓٻيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكاٍٜ :ا ضغٍٛ
اهلل ,نطبت خبا ٞ٥عً ٢قرب ٚأْا  ٫أسػب أْ٘ قرب ,ؾإشا إْػإ ٜكطأ غٛض٠
إًو " تٳبٳاضٳىځ " ست ٢ختُٗا ,ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:
"ٖ ٞإاْع ٖٞ ,١إٓذ ,١ٝتٓذ َٔ ٘ٝعصاب ايكرب" (.)3
ؼٌُ ٖص ٙاٯٜات ايٓكض ٚا٫ضؾاز اٍ إػًٌُ ٚغريِٖ بعطض
ٚاسس َع قٝؼ ايتٛبٝذ ٚاْ٫صاض يهؿاض قطٜـ ٚقس ؽل بعهِٗ بايٓكض
ٚايتشصٜط ٚيع ّٚا٫عتباض َٔ اٯخط ٜٔبايػطض ايػاَ ٗ ٞشات ايٛقت
ا٫بتسا ,ٞ٥ؾٗ ٞاشٕ زع ٠ٛيًك٬ح ٚاهلساٚ ١ٜغبٌ ا٫غتكاَٖ ١ا ٜسٍ عً٢
عع ا٫غٚ ّ٬ق ٠ٛإػًٌُ ٚا٫طُٓ٦إ اٍ ضغٛر اضنإ اّ٫إ ٚا٫
ؾهٝـ ٜٛد٘ ايٓكض يٰخط َٔ ٜٔنإ َؿتػ٬ڄ بٓؿػ٘ اعسازاڄ ٚسؿعاڄ َا قس
()1اْعط ايهؿـ ٚايبٝإ .84/4
()2ايسض إٓجٛض .64/10
()3تؿػري ابٔ نجري .174/8
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ٜعس ٙايعك َٔ ٤٬ايػؿ٘ ٚاؿُل ,يصا هب إ ْ ٫ػؿٌ عٔ سكٝك ١نطّ١
تتهُٓٗا َجٌ ٖص ٙاٯٜات  ٖٞٚداْب ايطٓ ١ؾٗٝا ٚقكس قڀع اغباب

ايؿػاز َٔ َٓابتٗا قاٍ تعاٍطًَهٌٌُُُا ُِِنَّبطِ دُغْنًبص(.)1

ٚاٱيتؿات اٍ ٖصا اؾاْب َٔ نٓٛظ ايكطإٓ ٜهؿـ عٔ َطآْ ٠اٍ
تتذً ٢ؾٗٝا أْٛاض ايهُاٍ يٲضتكا ٤باٱْػإ َڀًكاڄ َٔ َٓاظٍ اٱمڀاط اٍ
َطاتب ايطؾع ١بإظٗاض نُاٍ ايعبٛزٚ ١ٜططح ا٫عرتاض بايكًب ا ٚبايًػإ
عُا هط َٔ ٟسهُ ١اهلل تعاٍ غٛا ٤بٌ غانين ايػُاٚات ا ٚأٌٖ
ا٫ضض يًتأٖ ٌٝيًؿٛظ بساض ايهطاَٚ ١عسّ ا٫بتعاز عٔ سهط ٠ايكسؽ
ٚإ نإ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ؾتع ٍٚاؿذب بٚ ٘ٓٝبٌ ْؿػ٘ ,ؾُٔ ٜٓػاٖا قس ٫
هس ايڀطٜل اٍ َعطؾتٗا َط ٠اخط. ٣
ؾتؿهٌ اهلل غبشاْ٘ برباٌٖ ٚآٜات ٜٓبعح َٓٗا ايٓٛض يٓٝؿص اٍ قًٛب
أٚي ٞا٭يباب ٚش ٟٚايبكا٥ط ٚؾػاف قًب نٌ إْػإ ؾٝع ٌٜعٓٗا ايكسأ
ٜٚتعاٖسٖا باٱلصاب ايٜ ٘ٝبٗطٖا نٝا ٤اٯٜات َٚا تبعج٘ َٔ أْٛاض اؿهُ١
ٚإعاضف ايٓعط.١ٜ
***********

()1غٛض ٠ايبكط. 83 ٠

 250ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز16

ط أًًََََُِّٔووب ػَبىَ وذًُا ػَيْ وذًا َٗجَ وزَهُ كَشِّ ونٌ ِٓ ونْيُْْ ثَ وَْ أًَْضَ وشُىُْْ الَ
ُّإِْٓنٌُ َٕ ص اٯ.100 ١ٜ
ا٭يـ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط أ ٚنًُا ص يٲغتؿٗاّ اْ٫هاض ٟا ٚيٮعِ َٓ٘,
٫غُٝا ٚاْٗا أّ سطٚف ا٫غتؿٗاّٚ ,ايٛا :ٚسطف عڀـ.
نًُا :نًَُ ١طنبَ ١ـٔ (نـٌ) َ(ٚـا) إكـسضًٜٗٝٚ ١ٜـا ًْتـإ ,يـصا
شٖب بعهِٗ اٍ عسٖا َٔ أزٚات ايؿطط تػاقاڄٖٚ ,ـَٓ ٞكـٛب ١عًـ٢
ايعطؾ ١ٝايعَاَْٚ ١ٝتعًك ١بايؿعٌ (ْبص )ٙايص ٖٛ ٟدٛاب ٗ إعٓٚ ,٢هٛظ
إعطاب نًُا عًٚ ٢دٌٗ:
ا٭ : ٍٚظطؾ ١ٝس ١ٝٓٝتؿٝس ايؿطط َٔ غري دعّ.
ايجاْ : ٞنٌ :ظطفَ ,ا :سطف َكسضَ ٍٚ٪ٜ ٟع ايؿعٌ بعس(ٙعاٖس)
َكسضاڄ ٗ قٌ دط َهاف إي.٘ٝ
ٚايٛا :ٚؾاعٌ (ٚعٗساڄ)َ :ؿع ٍٛب٘ ٚق ٌٝإؿعـ ٍٛا٭ ٍٚقـصٚف أٟ
عاٖسٚا اهلل عٗساڄ ٚيهٔ اٯ ١ٜأعِْ ,بص :ؾعٌ َاض ,ؾطٜل :ؾاعٌ َطؾٛع,
ْ(١ًْٚبص ٙؾطٜل)  ٫قٌ هلا دٛاب ؾطط غري داظّ.
َِٓٗ :داض ٚفطٚض قؿ ١يؿطٜل ,بٌ :سطف انطاب ٚعڀـ.
انجــطَِٖ :بتــسأ ٚايهــُري(ِٖ) َهــاف إيٝــ٘ َٓ٪ٜ ٫ ,ــْ :٫ :ٕٛاؾٝــ,١
 )َٕٛٓ٪ٜ( ١ًْٚخرب أنجطِٖ.
ايٓبص :ايرتى ٚايڀطح ,تكْ :ٍٛبـصت ايؿـ ٤ٞاْبـصْ ٙبـصاڄ اشا ايكٝتـ٘ َـٔ
ٜسى ٚ( ,ايٓٻبٵصٴ :طځطٵسٴوځ ايؿٻٞٵ٤ٳ َٔ ٜٳسٹىځ أَٳاَٳوځ أ ٚخٳًڃؿځوځ)(.)1
( )1ايكاسب بٔ عباز /احملٝط ٗ ايًػ.400/2 ١
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ٚايؿطٜل :ايڀا٥ؿ َٔ ١ايٓاؽ  َٔ ٚايؿَ ٤ٞڀًكاڄ ٖٛٚ ,انجط َٔ ايؿطق,١
ٚقس ٜأت ٞايؿطٜل َعٓ ٢إؿاضم.
ٗ تؿػري ابٔ نجري قاٍ َايو بٔ غٝـ ( إ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ شنط يًٓاؽ َا اخص عً َٔ ِٗٝإٝجام َٚا عٗس اهلل اي ِٗٝؾ,٘ٝ
قاٍ َايو بٔ ايكٝـٚ :اهلل َا عٗس ايٓٝا ٗ قُس عٗسَٚ ,ا اخص عًٓٝـا

َٔ َٝجام ,ؾأْعٍ اهلل ؾ٘ٝط أًًََََُِّٔب ػَبىَذًُا ػَيْذًاص.

ٚيهٓ٘ مل ٜطؾع اـرب ,نُا ّهٔ َٓاقؿت٘ ز٫ي ١ؾإعاٖسْٛ ٠ع َعاًَـ١
َٚؿاعً ١بٌ ططؾٌ ,ا ٫إ ٜكاٍ أِْٗ أقطٚا ٚأشعٓٛا ٚاظٗطٚا ايتػً,ِٝ
ٚاٯ ١ٜاعِ ست ٗ ٢اغباب ايٓع ٍٚيعٗٛضٖا قطو ١بايعٗس ٪ٜٚنس ٙايٓبص
 ٖٛٚأخل ٚأؾس ٚأبػض َٔ اٱْهاض.
 ٗٚعًِ ايب٬غ ١اعترب عسّ شنط اغِ َايو بٔ ايكٝـ َٔ إبُٗات
يككس ايػرت عًٚ ٘ٝاغتعڀاؾ٘ٚ ,يهٔ ايٓكاف ٗ ايهرب ٖٞٚ ٣ثبٛت تعًل
اٯ ١ٜب٘ ,خكٛقاڄ ٚإ ظاٖطٖا دا ٤بكٝػ ١اؾُع ٜٚؿٝس إعٓـ ٢ا٭عـِ
ٚتعسز ْاقه ٞايعٗس  ,نُا إ َايو ٖصا شنط اٜهاڄ ٗ أ غباب ْع ٍٚقٛي٘

تعاٍ ط ًَهَبَُذْ ؿَبئِلَخٌ ِٓ ْٖ أَىْوَِ اٌُِْزَوبةِص(ٚ , )1يهـٔ إ مسـ٘ ٚضز ٗ أغـباب
ْعٚهلا َع آخطَ ٜٔج ٌ نعب بٔ ا٭ؾطف.
ٚتصّ اٯ ١ٜعسّ ا يٛؾا ٤بايعٗس ٚاؽاش ٙغذٚ ١ٝعازٚ , ٠دا ٤آخط اٯ١ٜ
بًػ ١إهاضع ٚعً ٢م ٛايكاعس ٠ايهً ٗ ١ٝإؾـاض ٠إ ٍ إ٬ظَـ ١بـٌ ْكـض
ايعٗس ٚعسّ اّ٫إ.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .72
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تبٌ اٯ ١ٜايهطّ ١ظاٖطَ ٠ػتسّ ١عٓـس أٖـٌ اؾشـٛز تتكــ بـايكبض
ٚنأْٗا نسٚضا ت َتعآ ١تت٬طِ ٗ اعُام ْؿٛغـِٗ ٚتـربظ اٍ اــاضز
بايؿٗٚ ٠ٛايًص ٠اييت ته ٕٛعا٥كاڄ ز ٕٚاّاِْٗ.

إبتسأت اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ط أًًََََُِّٔب ػَبىَذًُا ػَيْذًا ص ٫ٚبس إٔ ٚا ٚاؾُاعـ١

تعٛز اٍ أَ ١أ ٚؾطٜل تكسّ

شنطِٖ ٗ غٝام اٯٜاتٚ ,قبٌ غت آٜـات

شنط ؾطٜل َٔ بين إغـطا ٜ ٌٝ٥كٛيـ ٕٛبـإٔ ايـساض اٯخـط ٠خايكـ ١هلـِ٫ ,
 ٜسخًٗا غريِٖ َٔ أٌٖ إًٌ ٚايٓشٌ.
ٜٚــسٍ فــٚ ٤ٞا ٚاؾُاعــ ١عًــ ٢اٱتكــاٍ ٗ َهــاٌَ ٖــص ٙاٯٜــات
َٛٚنٛع عسا ٠ٚدرب ,ٌٜا ٫إ ٜكاٍ بإ إطاز َٔ "ٚا ٚاؾُاعٖ ٗ "١صٙ
اٯ ِٖ ١ٜايك ّٛايؿاغـك ٕٛايـص ٜٔأختتُـت اٯٜـ ١ايػـابك ١بٗـِ عًـ ٢مـٛ
ايتع ٫ٚ ,ٌٝتعاضض بٌ ايٛدٌٗ ٚبُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َڀًل ٜٚسٍ
عً ٢ايعڀـ بٌ اٯٜات إبتـساٖ ٤ـص ٙاٯٜـ ١عـطف ايعڀــ "ايـٛا "ٚإش إ
ايصٜ ٜٔهؿط ٕٚباٯٜات اييت أْعهلا اهلل عً ٢ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغـًِ أعـِ ٚأنجـط عـسزاڄٚ ,إش دـا٤ت ٖـص ٙاٯٜـ ١غكـٛم ْكـ ض
ايعٗ ٛز ,دا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝباٱخباض عٔ اٱعطاض عٔ ايتٓع.ٌٜ
 ٗٚاٯٜات ؼصٜط َٔ ايصٜ ٜٔعاز ٕٚإ٥٬هـٚ ١ا٭ْبٝـاٚ ,٤إخبـاض بـإٔ
ؾطٜكاڄ َِٓٗ ٜٓكه ٕٛايعٗٛز ٚإٛاثٝل.

ٕٚا أختتُت آ ١ٜايبشح بكٛيـ٘ تعـاٍط ثَوَْ أًَْضَوشُىُْْ الَ ُّإِْٓنُوٌَٕص إبتـسأت

اٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٛي٘ تعاٍط ًََُّٔب جَبءَىُْْ سَعٌٌٍُ ِْٖٓ ػِنْوذِ اَُِّووِ ُٓظَوذِّمٌ َُِٔوب َٓؼَيُوْْص ٗٚ
اؾُع بُٗٓٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ ضٓ ١اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ببعج ١ايٓيب قُس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
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ايجاْ : ١ٝساد ١ايٓاؽ يٲغْٚ ّ٬ع ٍٚقطإٓ ٗ أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايجايج : ١ايًڀـ اٱهل ٞبسؾع ايٓا ٟعـٔ َٓـاظٍ ايهؿـط ٚعـسّ اٱّـإ
ٜٚتذًٖ ٢صا ايًڀـ ٗ إكاّ بأَٛض:
ا٭ : ٍٚبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚن ْ٘ٛضغ٫ٛڄ دا٤
بؿطٜعَ ١بتسأ.٠
ايجاْْ : ٞع ٍٚايكطإٓ نتاباڄ داَعاڄ.
ايجايح  :إتكاف ايكطإٓ غكٛق ٖٞٚ ١ٝتكسٜك٘ يًتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝؾٗٛ
واضب ايه٬يٚ ١ايهؿط َا ؾُٗٝا َٔ ا٭سهاّٜٚ ,سعٕ ٛا ؾ َٔ ٘ٝا٭سهاّ
ٚيًتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايطابع  :تأنٝس قاْ ٗ ٕٛاٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ,١ٜٝٓٛإٔ ايسْٝا زاض ايطٓ١
ٚاٱْصاض ,ؾايص َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔمل ٜرتنٛا ٚؾأِْٗ بٌ تؿهٌ اهلل عـع ٚدـٌ
ٚبعح هلِ ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚمل تكٌ اٯ ١ٜايتايٝـٕٚ(١ا دـا ٤ضغـ )ٍٛبـٌ قايت(ٕٚـا دـا)....ِٖ٤
ٚغٛا ٤أضٜس َٔ ايهُري(ِٖ) إعٓ ٢ا٭عِ أ ٚا٭خل ؾإْ٘ ٜؿٌُ ايصٜٔ
أختتُت بصنطِٖ ٖص ٙاٯ ِٖٚ ١ٜايصَٓ٪ٜ ٫ ٜٔـٚ ,ٕٛؾٝـ٘ سذـ ١إنـاؾ١ٝ
عًٚ ,ِٗٝتأنٝس يكسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل ,زع ٠ٛايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايٓاؽ إٍ اٱّإ بإعذعٚ ٠ايربٖإ.
اـاَؼ  :بٝإ َٓاؾع ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بـسخٍٛ
ايٓاؽ اٱغٚ ,ّ٬بعس إٔ نـإ أنجـطِٖ َٓ٪ٜ ٫ـ ,ٕٛشنـطت اٯٜـ ١ايتايٝـ١
خكٛم ْكض إٝجام َٔ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتـابٚ ,تهـطض يؿغ(ْبـص) ٗ
اٯٜتٌ ٚتعًل ايؿعٌ بؿطٜل ز ٕٚاؾُٝعٚ ,ؾ ٘ٝبعح يًٓؿط ٗ ٠ايٓؿٛؽ َٔ
ٖذطإ ايعٗس ٚإٝجام.
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يكس تهُٓت اٯ ١ٜايتشس ٗ ٟاٱخباض عٔ تهطاض ْكض ايعٗٛز غٛا٤
ٗ قٛض ٠إان َ٘ٓ ٞا ٚاؿانط ا ٚإػتكبٌٚ ,اِْٗ ٜعذع ٕٚعـٔ ايٓؿـٞ
ايعًُ ٞهلصا ايؿعٌ ايكبٝض بايجبات ٚاٱيتعاّ بعٗس اَٝ ٚجام.
إ سسٚخ ايٛقا٥ع اييت ناْت َكازٜل يٰ ١ٜايهطّ ١تسٍ عً ٢اعذاظ
ٚاقعٚ ٞؾاٖس خاضد ٞيٰٜ ١ٜبكْ ٢ابهاڄ باؿٝا.٠
ٚؼصض اٯ َٔ ١ٜايؿػل  ٖٛٚاـطٚز عٔ طاعـ ١اهلل ٚؾٝـ٘ ؾـاٖس بـإٔ
ْع ٍٚايكطإٓ ضٓ ١يًٓاؽ.
ٚدـا٤ت اٯ ١ٜبكـٝػ ١اؾُــ ً ١اـرب ١ٜيتــبٌ قاْْٛـاڄ ٚؾــٗازَ ٠ــٔ اهلل
عـع ٚدٌ بًع ّٚسؿغ ٚتعاٖس ايعٗس  َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯٜـْ ١ػـب ١ايعٗـس
يًذُٝعٚ ,إٕ ت ٙ٫ٛايهرباٚ ٤إٮ َِٓٗ.
يٝه َٔ ٕٛقؿات ايكطإٓ أْ٘ َسضغ ١ايعٗس ٚيع ّٚايتكٝس ب٘ ٚشّ ايصٜٔ
ٜٗذطٜٓٚ ْ٘ٚكهٜ ٫ٚ ْ٘ٛعًِ أسس َا ٗ ايعٗٛز َٔ َٓاؾع ٚأنجطٖا ٜأت ٞعٔ
سادــ ١أ ٚبعــس خكــٚ ١َٛخــ٬فٜٚ ,هــ ٕٛغــبباڄ يًُٓعــٚ ١ايكــ ٠ٛأَٓ ٚــع
ايؿــكام ٚزض ٤ايؿتٓــ ٗٚ , ١ايعٗــس َــع اهلل خــري ايــسْٝا ٚاٯخــطٚ ,٠ايٓؿــع
ايععَٚ ِٝع ْكه٘ ٜعًِ ْؿػ٘ ٚهًب هلـا ايهـطض ٚا٭شٚ ٣دـا٤ت ٖـصٙ

اٯ ١ٜيتأنٝس ٖصا إعٓٚ ,٢إؿام اـع ٟب٘ ,قاٍ تعاٍط ًََٓوب ظٌَََُِٔٗوب ًٌَُِوْٖ
ًَبٌُٗا أَٗلُغَيُْْ َّظٌَُِِْٕٔص(.)1

 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜيػ ١ايتبعٝض إطنب ؾٗٝا ,ؾُع قً ١نًُات اٯٚ ١ٜضز
ايتبعٝض َطتٌ:
ا٭ : ٍٚايصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗس ؾطٜل َِٓٗ ٚيٝؼ نًِٗ.
ايجاْ : ١ٝدشٛز انجطِٖٚ ,يٝؼ نًِٗ ,يته ٕٛايػا ١ٜزع ٠ٛإػًٌُ إٍ
()1غٛض ٠ايبكط.57 ٠
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َعطؾ ١أسٛاٍ أٌٖ ايهتابٚ ,عسّ دعٌ ْكض ايعٗس قؿ٬َ ١ظَ ١هلِٕ ,ا
ؾ َٔ ٘ٝإْعساّ ايجكٚ ١تطى ايعٗٛز ٚإٛاثٝل ,ؾاشا نٓت َتأنساڄ إٔ ايڀطف
اٯخط ٜ ٫تكٝس بأسهاّ ايعٗس ؾاْو  ٫تطغب بايعٗس َعـَ٘ ,ـع إٔ ايعٗـس
ساد ١يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ؾَٗٓ ٛاغب ١ٱق٬ح إػًٌُ يؿٚ ِْٗٚ٪ظٜاز٠
قٛتِٗ ٚإَت٬ى ايػ٬ح ايهاٗ ٕٛادٗ ١ايعسْٚ ,ٚؿـط اٱغـ ,ّ٬نُـا أْـ٘
ؾطق ١يًهؿاض ٚإعاٖس ٜٔيريٚا اٯٜـات ٚإعذـعات ايـيت دـا ٤بٗـا ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايتكسٜل بٓبٛتـ٘ نُـا سكـٌ ٗ قـًض
اؿسٜبٚ ١ٝإّإ عسز َٔ ايكباٚ ٌ٥ا٭ؾـطاز ٚزخـٛهلِ اٱغـ ّ٬اثٓـا ٤ؾـرت٠
ايكًض.

ًميٌٖ إ ٗغؤِ ىوزه آّوخ آّوخ أًًََََُِّٔوب ػَبىَوذًُا ًمل ّوشد ىوزا اُِلوظ يف

اُوشإٓ ئال يف ىزه آّخ.
ٗ اٯَ ١ٜعاَْٚ ٞؿاَٖ ِٝتعسز ,٠ؾٗ ٞتٛبٝذ ٕٔ ٜٓكض إٛاثٝل بايعَٔ
اؿايٚ ٞبا٫غتكشاب ايكٗكطٚ ٟايطدٛع اٍ ايٛضاٚ ,٤ؾٗٝا ؼصٜط ٚؾهض
يًُٛدٛز َِٓٗ أٜاّ ايٓعٚ ٍٚع ٕٛيًُػًٌُ بايتعاّ داْب اؿٝڀٚ ١اؿصض
ٚعسّ ا٫طُٓ٦إ يًعٗٛز ٚإٛاثٝل اييت ٜكڀعْٗٛا عً ٢اْؿػِٗ ؾَٗ ٞسضغ١
ٗ ا٫سرتاظ.
ٚتسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ اٍ عسّ ايطن ٕٛيًُٛاثٝل اييت ٜعكـسٖا ْـاقض
ايعٗس ٚ َٔٚ ,د ٙٛاؿٝڀٚ ١اؿصض تٗ ١٦ٝأغـباب ايـسؾاع ٚايعـسٚ ٠ايٝكعـ١

ٚايتأٖ ٌٝؿٌُ ايػ٬ح  ,قاٍ تعاٍ طط ًَأَػِذًُّا َُيُْْ َٓب اعْزَـَؼْزُْْ ِْٖٓ هٌَُّحٍ ًَِْٖٓ

سِثَبؽِ اُْخََِْْص(.)1
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 ٗٚاٯَٛٚ ١ٜنٛعٗا تًُٕٓ ١ٝه ١ايٛؾاٚ ,٤تعاٖس ايعٗٛز ٚإٛاثٝل ٚإٕ
ناْت ؾؿٚ ١ٜٛإدتٓاب اٱنطاٚ ٙايػًع ٗ ١عكس إٛاثٝل ٚايعٗٛز ,ؾ ٬بس
إٔ ته ٕٛعٔ إختٝاض ٚضنا.
ٚتعاٖس ايعٗس ٚإٝجام ؾاٖس عً ٢اـؿ َٔ ١ٝاهلل ٚايتٓعَ ٙـٔ ايكـسض

ٚاـٝاْ ,١قاٍ تعاٍطئَِّٕ اَُِّوَ الَ ُّذِتُّ اُْخَبئِنِنيَص(.)1

ٕٚــا ْكــض أٖــٌ َهــ ١ايعٗــس َــع ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ(مل ٜٛد٘ إي ِٗٝبٌ قاٍ :ايًِٗ اقڀع خربْا عِٓٗ ٚغعاِٖ  ٖٛٚأٜها
َعٓ ٢اٯ ١ٜ٭ٕ ٗ قڀع ايعٗـس َـِٓٗ ْٚهجـ٘ َـع ايعًـِ بـ٘ سكـْ ٍٛكـض
عٗسِٖ ٚا٫غتٛاَ ٤عِٗ ؾأَا َع غري ايعًِ بٓكض ايعٗس َِٓٗ ؾ ٬وٌ ٫ٚ
هٛظ)(.)2
ٚعٔ ابٔ عباؽ قاٍ :اؿذط ا٭غـٛز ّـٌ اهلل ٗ ا٭ضض  ,ؾُـٔ مل
ٜسضى بٝع ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ ٝغًِ ؾاغتًِ اؿذط ؾكس بـاٜع اهلل
ٚضغٛي٘.
ٚأخطز ا٭ظضقٚ ٞاؾٓس ٟعٔ ابٔ عباؽ قاٍ  :إٕ ٖصا ايطنٔ ا٭غٛز
ٌّ اهلل ٗ ا٭ضض ٜكاؾض ب٘ عباز.)3()ٙ
قاٍ إؿػط ٕٚإ اٱغتؿٗاّ ٖٓا اْهاضٚ ,ٟيهٓ٘ أعِ َٔ شيوٚ ,عًٓٝا
إ ْ ٫كٝس عًِ ايتؿػري بايكٛاعس ايٓشٜٛـ ١تكٝ ٝـساڄ وـ ٍٛز ٕٚبٝـإ بعـض
ٚد ٖ٘ٛا ٚاظٗاض ؾڀط َٔ أغطاض ٚشخا٥ط اٯ.١ٜ
ْعِ ٖ ٛاغـتؿٗاّ اْهـاضٚ ٟؾٝـ٘ تبهٝـت ٚتـٛبٝذ يًهؿـاض ٚيهٓـ٘ اٜهـ ڄا
يًتكطٜط ٚإ َٛنٛع اٯٜـٚ ١اقـع ٚؾٗٝـا يـ ّٛيؿاعًـ٘ٚ ,قـس تؿٝـس ايـتٗهِ,
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ٚا يتعذــب َــٔ غــ ٤ٛؾعًــِٗ َٚــا ٜ ٫تٓاغــب َــع َــا هــب عًــ ٢إًــٌٝ
ٜٚتعاضض َع غري ٠ايعك.٤٬
 ْٚتڀًع اٍ َسضغ ١دسٜـس ٗ ٠ايٓشـ ٛايكطآْـُ ٞتـاظ بكٛاعـس تتٓاغـب
ٚتعسز إعاْ ٞيًؿغ ايكطآْٚ ,ٞتتعس ٣سسٚز ايكٛاعس ايٓش ١ٜٛايجابت ١عً٢
آٜات ايكطإٓ يتٓڀبل عً ٢ؾڀط َٔ ٚد ٙٛايتؿػري ٚايتأ.ٌٜٚ
إ ٗ تكٝٝس ٚسكط ايتؿػري بكٛاعس ثابتٚ ١قسٚز ٠تهٝٝع يٛد ٙٛنطّ١
َٚؿاتض َػتشسثٕ َ٘ٓ ١ا تتهُٓ٘ اٯٜات ايكطآْ َٔ ١ٝايعًـ ,ّٛؾكـس ٜهـٕٛ
يًهًُ ١ايكطآْ ١ٝعسٚ ٠د ٙٛاعطابٚ ١ٝنٌ ٚد٘ َٓٗا ٜسٍ عًَ ٢عٓ ٢كتًـ
ٚيٝؼ َٔ تعاضض بٗٓٝا.
هب إ ٜه ٕٛايٓشٚ ٛبأٚغع أبٛاب٘ ٚأسػٔ ٚدَ ٖ٘ٛسخ٬ڄ ٚططٜك ڄا
يتؿػري ايكطإٓ ٫ ,إ ٜه ٕٛسانُاڄ عً ٢ايتؿػ ري َٚكٝساڄ يعً ّٛايكطإٓ َٚا
ٗ نٌ آَ َٔ ١ٜؿاٖٚ ِٝنًٝات َتؿعب ١تػاِٖ ٗ إ زضاى اؿكا٥ل ٚإاٖٝات
َٚا ٜتعًل بٗا َٔ ايًٛاظّ ٚاـكٛقٝات.
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ ايصات ٞإثبات٘ بايٓل ٚايس٫يـٚ ١ايتأٜٚـٌ عًـ ٢أْـ٘
أٚغع ٚأعِ َٔ قاعس ايٓش ,ٛأ ٟي ٫ ٛتػتڀٝع قٓاع ١يػ ١ٜٛأ ٚم ١ٜٛأٚ
قطؾ ١ٝأ ٚب٬غ ٞسكط َعاْ ٞايًؿغ ايكطآْ ٞؾٗ ٛبصات٘ ٜؿٝض بايعً ّٛاييت

تؿٛقٗا ٚتعٜس عًٗٝا ,قاٍ تعاٍط هَُْ ٌَُْ ًَبَٕ اُْجَذْشُ ِٓذَادًا ٌََُِِِٔبدِ سَثِِّ َُنَلِذَ اُْجَذْشُ
هَجََْ إَْٔ رَنلَذَ ًََِِٔبدُ سَثِِّ ًٌَُْ جِئْنَب ثِِٔضِِْوِ َٓذَدًاص(.)1
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تٓٗ ٢اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا ايٓاؽ ْٝعاڄ عٔ ْكض ايعٗٛز بعـس إبطاَٗـا
ٚتصّ ايڀطف ايصٜ ٟرتنٗا ٜٚعطض عٓٗا ٜٚتذ٘ اٍ ؾعٌ َا ىايؿٗا ٚبصا
ٜتڀابل سهِ ايؿطع َـع سهـِ ايعكـٌ ٗ ايـسع ٠ٛاٍ ايكـسم ٚاٱٜؿـا٤
بايعٗٛز ٚايٛعٛز ٚقبض اؾٓا.١ٜ
 َٔٚاٱعذـاظ ٗ اٯٜـ ١أْٗـا ػعـٌ تـط ى ايعُـٌ بـايعٗٛز ؾـطع عـسّ
اٱّإ ,أ ٟإ اٱّإ أ قٌ تبتٓ ٢عً ٘ٝعس ٠أسهاّ ٚغٓٔ َٓٗـا ايٛؾـا٤
بايعٗ ٛز ٚايتكٝس بايؿطٚط ْٚبص اـٝاْ.١
َ َٔٚؿاُٖٗٝا اْٗا ؼصٜط يًُػًٌُ ٚزع ٠ٛهلـِ يًشٝڀـٚ ٗ ١عـٛز
ايهاؾطَٚ ٜٔا ٜكڀع َٔ ٕٛعٗس.
ٚت٬سغ ٗ اٯ ١ٜايسق ٗ ١ايٛقـ ٚايتكَٚ ِٝٝعطؾ ١ايٓاؽ ٗ َعازِْٗ
 ًًَِٗٚؾإ تطى ٚططح ايعٗٛز مل تهٔ عٓس ايهاؾط ٜٔعً ٢م ٛايػايب١
ايهً ١ٝبٌ عً ٢م ٛايػايب ١اؾعَٚ ١ٝ٥ع ٖصا ؾـإ اٯٜـ ١تـسع ٛإػـًٌُ
يًشصض ٚايٝكعٚ ١ايؿڀٓٚ ١اٱغتعساز يطزع اـٝاْٚ ١ايتكس ٟيًٓؿام.
ٚتعــطٜض اٯٜــ ١بايهــاؾط ٜٔايــصٜٓ ٜٔكهــ ٕٛايعٗــٛز تٓعٜــ٘ ٚانــطاّ
يًُػًٌُ َٚسح هلِ عً ٢عسّ تطنِٗ ٚاعطانِٗ عٔ ايعٗٛز ستٗ ٢
ساٍ تػري إٛنٛع ٚاظزٜازِٖ قَٓٚ ٠ٛعٖٓٚ ,١اى ؾٛاٖس تأضى ١ٝنجري٠
تبٌ ايتعاّ إػًٌُ بايعٗٛز بٌ ٚاعڀاٗ٥ا ابتسا ٤نُا ٗ َٛنٛع ْـعٍٚ

غــٛض ٠ايتٛبــ ١ط ثَ وشَاءَحٌ ِٓ و ْٖ اَُِّ ووِ ًَسَعُ وٌُِوِ ئَُِووَ اَُّ وزِّ َٖ ػَبىَووذرُّْْ ِٓ و ْٖ
أُُْشْشًِِ نيَص (.)1
 ٗ ٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْكاف ؾطٜل َِٓٗ عؿعِٗ ايعٗٛز أ ٚعسّ ْكهٗا.
( )1غٛض ٠ايتٛب.1 ١
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ايجاْٚ :١ٝدٛز أَٜٓ ٫ َِٗٓ ١كه ٕٛايعٗٛز ,اٜ ٫ ٚطن ٕٛبٓكهـٗا,
ٚيهــِٓٗ ٜ ٫ــ٪ثط ٕٚعًــ ٢فطٜــات ا٭َــٛض ,٭ٕ َــٔ َكــازٜل ايــٓكض
ايهطضٖ ,ا ٜػتًعّ أخص إػًٌُ اؿصض ستَ ٢ع ايعٗٛز.
ايجايج :١تبٌ اٯ ١ٜق ٠ٛإ ػًٌُ ,ؾِٗ ستَ ٢ع ْكـض ايڀـطف اٯخـط
يًعٗٛز ٜبكَٓ ٗ ٕٛاظهلِٜٚ ,عزاز ٕٚق.٠ٛ
ايطابع :١ضدا ٤إغ ّ٬ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب نُا تسٍ عً ٘ٝايؿٛاٖس
ايتأضى ٗ ١ٝظَإ ايٓبٚ , ٠ٛقس اغًِ عبساهلل بٔ غْٚ ّ٬اعَ ١ع٘.
تبٌ اٯ ١ٜساٍ َعاًَ ١ؾطٜل َٔ ايٓاؽ َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ,إش أْ٘ دطت َٛاثٝل ٚعٗٛز َعِٗٚ ,يهٔ ؾطٜكـ ڄا
َِٓٗ ٜٓكض تًو ايعٗٛز.
إٕ ْكض ايعٗس أَط ٜػبب إؿك ١ايعا٥سٚ ٠ايعٓاٖ ,٤ا ٜسٍ عًَ ٢ا نإ
٬ٜق ٘ٝإػًُ ٗ ٕٛدٗازِٖ ٚقربِٖ  ٖٛ ٚغبب يعٜاز ٠قٛتِٗ َٓٚعتِٗ

ٚتآخَٓٚ ِٗٝع ايؿطقٚ ١ايؿؿام ؾُٝا ب ,ِٗٓٝقاٍ تعاٍط ًَاػْزَظِؤٌُا ثِذَجْوَِ اَُِّووِ

جَِْٔؼًبص(.)1
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيڀؿاڄ بإػـًٌَُٓٚ ,عـاڄ َـٔ تػـطب ضٚح ايٝـأؽ
ٚاي ٖٔٛاٍ ْؿٛغِٗ ,ؾإ شا قاّ ايعس ٚبٓكض ايعٗس ؾإ إػًٌُ ٜتٛقعٕٛ
ٖصا ا٭َط ٜ٫ٚ ,ؿاد ِ٦ب٘ ,بٌ ٜهٚ ٕٛبا٫ڄ عً ٢ايعـسْ ٚؿػـَ٘ٓٚ ,اغـب١
يعدطٚ ,ٙؽرب اٯ ١ٜعُا ٖ ٛايػبب ٚايعًٚ ١ضاْ ٤كض ايعٗٛز  ٖٛٚايهؿط
ٚاؾشٛز.
ؾإ ايهؿط ٜسؾع بكاسب٘ اٍ اؿػس ٚايبػهاٚ ٤ايتعس ٟيته ٕٛاٯ١ٜ
َسضغ ٗ ١إعطؾ ١اٱهلٚ ١ٝبٝاْاڄ ؿاٍ ايص ٜٔهشس ٕٚبايٓبٚ ,٠ٛزي٬ٝڄ عً٢
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
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ساد ١إػًٌُ يًػٝـ يًسؾاع عٔ أْؿػِٗ َٚبازٚ ٨اسهاّ ايؿطٜع.١
تتهُٔ ايعٗٛز ايتدؿٝـ ٚايػعٚ ١إٓسٚس ١٭ططاؾٗاٚ ,قس تأت ٞبعس
قتاٍ  ,ا ٚتهـ ٕٛبطظخـ ڄا ز ٕٚايكتـاٍ ٚايتعـسَٚ ,ٟـٔ اٯٜـات ٗ ايبعجـ١
ايٓب ١ٜٛإ يٛا ٤اٱغٜٓ ّ٬تؿط َع ايعٗٛز ,ؾشُٓٝا ٜعكس ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًُ ٕٛعٗـساڄ َٝٚجاقـاڄ ٚقـًشاڄ َـع غريٖـِ َـٔ
ا٭َِ ٚايڀٛا٥ـ ٚإًٌ ؾاْ٘ َٓاغبٕ ١عطؾ ١ايٓاؽ باٯٜات اييت دا ٤بٗـا
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ؾرت ٣نجرياڄ َٔ ايٓاؽ ٜسخٌ ٗ اٱغَ ٗ ّ٬س ٠اهلسْٚ ١ايعٗسٖٛٚ ,
أَط ٜبعح ايػٝغ ٚاؿػس ٗ قًب ايعس ٚؾ ٌُٝٝاٍ ْكض ايعٗسٜٚ ,تشٌ
ايؿطق ١يًٛث ٛب عً ٢إػًٌُ ظٓاڄ َٓ٘ أْٗـِ ضنٓـ ٛا اٍ عٗـسٚ ٙقـًش٘
ٚتٛدٗٛا اٍ اعُاهلِ اـاقٚ ١اْؿػًٛا ٗ ايسْٝا.
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيكڀع ايڀطٜل عًٚ ,٘ٝدعٌ ْكه٘ يًعٗس ٜ٫هط إ٫
ْؿػٖ٘ٚ ,صا ايهطض َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكبض ايصات ٞيٓكض ايعٗٛز.

ايجاْ :ٞبعح ايؿطق ١يصا قايت اٯ ١ٜبايتبعٝض طَٗجَزَهُ كَشِّنٌ ِٓنْيُْْ ص َع اؼاز

يؿغ ايعٗس ٗ اٯٜٚ ١ٜعزاز ٖصا ايؿكام ٚاـ٬ف ؾُٝا ب ِٗٓٝعٓس َٛادٗ١
إػًٌُ يٓكض ايعٗس ٚزؾاعِٗ عٔ ايجػٛض ٚايؿطٜعٚ ١ايٓؿٛؽ.
ايجايح :غ ٤ٛايعاقب ٗ ١ا٭خ طٜٓ ٕٔ ٠كض ايعٗس ايصٜ ٟعكسَ ٙع ايٓيب
ٚإػًٌُ.
ٚعٔ ا٭عُـ قاٍ :أععِ اـٝاْ ١أزا ٤ا٭َاْ ١إٍ اـاٚ ,ٌٓ٥قـاٍ :
ْكض ايعٗس ٚؾا ٤ايعٗس ٕٔ يٝؼ ي٘ عٗس)(.)1
()1سً ١ٝا٭ٚيٝا.282/2 ٤
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ٚيٝؼ ٖصا إعٓ ٢بتاّ ,إِا ٜعٌُ إػًِ بتهًٝؿ٘ ,قـاٍ تعـاٍطًَأًَْكُوٌا
ثِبُْؼَيْذِ ئَِّٕ اُْؼَيْذَ ًَبَٕ َٓغْئٌُالًص(ٚ , )1ايصٜ ٟؿٝس اٱط٬م ٚعُ ّٛايٛؾا ٤إ٫

َع ايكط ١ٜٓايساي ١عً ٢ايتكٝس ٗ إكاَّ َٔٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍطكَنَلَخْنَب
كِْيَب ِْٖٓ سًُدِنَبص( ٌَٝ ,)2اٱْػإ بايؿڀط ٠إٍ ايٛؾـا ٤بـايعٗٛزٚ ,إزضاى
ايؿطز ٚاؾُاع ١ؿػٓ٘ ايعكًْٚ ٞؿع٘ ايعاّ.

الصلة بني أول وآخر اٌَة

يكس دا ٤ا٭ْبٝا ٤بايبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعٓسَا
بعح قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َه ١إهطَ٫ ١قَٚ ٢ـٔ آَـٔ بـ٘ قـؿٛف
ا٭ش َٔ ٣ق َ٘ٛؾٗادط ٚأقـشاب٘ ٚأٖـٌ بٝتـ٘ إٍ ٜجـطب سٝـح نـإ ايٗٝـٛز
ٜػهَٓ ٕٛع أًٖٗا َٔ ا٭ٚؽ ٚاــعضز َٚـِٓٗ بٓـ ٛقطٜعـٚ ١ايٓهـري ايـصٜٔ
عاٖسٚا ايٓيب قُساڄ إٔ ٜ٫عٛٓٝا عً ٘ٝأسساڄ ,ثـِ ْبـص بعهـِٗ ايعٗـس ٚأعـإ
قطٜؿاڄ  ّٜٛاـٓسم.
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜتٛد ٘ٝايً ّٛهلِ يٓكض ايعٗس ٖٛٚ ,أَط قبٝض شاتاڄ ٚأثطاڄ,
 َٔٚاٱعذاظ ف ٤ٞاٯ ١ٜباٱط٬م غكـٛم ايعٗـٛزٚ ,ايتكٝٝـس غكـٛم
ْكهٗا ٚاٱخباض عٔ ْكض ؾطٜل ي ًعٗٛز ز ٕٚاؾُٝع ,ؾُِٓٗ َٔ نإ ٜٗٓـ٢
عٔ ْكض ايعٗٛز اييت عكسٖٚا َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا تكػِ ؾطٜكاڄ َٔ ايٓاؽ إ ٍ ث٬ث ١أقػـاّ تتبـاٗ ٜٔ
ايكًٚ ١ايهجط:ٖٞٚ ٠
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايهٌ ٗ عكسِٖ ايعٗٛز.
ايجاْ :ٞايصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗس  ِٖٚؾطٜل ٚطا٥ؿ.َِٗٓ ١
()1غٛض ٠اٱغطا.34 ٤
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.91 ٤
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ايجايح :ايص ِٖٚ َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔأنجطِٖ.
ٖٚصا ايتكػ ِٝآ ١ٜإعذاظ ١ٜتسٍ عً ٢ايعٗٛز تتػؿاِٖ ْٝعاڄٚ ,تسعِٖٛ
يًتكٝس بأسهاَٗا ,أَا ايصٜٓ ٜٔبصْٗٚا ؾًٝؼ نًِٗ  ٫ٚا٭نجط َٓ٘.
ٚبٌ نٌ قػِ ٚايكػِ اٯ خـط عُـٚ ّٛخكـٛم َڀًـل ,ؾهـٌ َـٔ مل
 َٔ٪ٜبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜؿًُ٘ ايعٗس ٚإٕ قاّ ب٘ نرباِٖ٩
ؾاْ٘ ٜؿًُِٗ ْٝعاڄٚ ,بٌ ايـصَٓ٪ٜ ٫ ٜٔـٚ ٕٛبـٌ ايـصٜٓ ٜٔكهـ ٕٛايعٗـٛز
عُــٚ ّٛخكــٛم َڀًــل ,ؾهــٌ َــٔ ٜــٓكض ايعٗــس ٖــ ٛغــري َــٚ َٔ٪يــٝؼ
ايعهؼٚ ,ؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ إٔ ايعٗٛز قس تٓكض ْتٝذ ١يعسّ اٱّـإٚٚ ,ظٝؿـ١
إ َٔ٪عسّ تطى ايعٗس.
ٚتبٌ اٯ ١ٜسكٝك ٖٞٚ ١إٔ عسّ اٱّـإ انجـط قبشـاڄ ٚنـطضاڄ َـٔ ْكـض
ايعٗس ,إٕ سكط ْبص ايعٗٛز بؿطٜل زع ٠ٛيًؿطٜل اٯخط بإٔ ٜتكٝس بٗا ٢ٜٗٓٚ
َٔ تطنٗا نْٗٛا َٓهطاڄ ٚؾع٬ڄ َصََٛاڄ عك٬ڄ ٚؾطعاڄ ٚعطؾاڄ.

التفسري الذاتً

دا٤ت اٯَ ١ٜعڀٛؾ ١عً ٢اٯ ١ٜايػابك ١عطف ايعڀـ ايٛا( ٗ ٚأًًََََُِّٔب)

ٚاييت زخًت عًٗٝا أيـ اٱغتؿٗاّ اييت إبتسأ بٗا ايه ّ٬يبٝإ أثط اٱْهاض ٗ
إكاّٚ ,٭ٕ ا٭يـ أڂّ سطٚف اٱغتؿٗاّ ,بُٓٝا تسخٌ ايٛا ٚعً ٌٖ ٢ؾتكٍٛ
(ٖٚــٌ ايؿــُؼ طايعــ )١٭ٕ ا٭قــٌ ٖــ ٛتكــس ِٜايعــاطـ عًــ ٢ســطف
اٱغتؿٗاّٚ ,ق ٌٝايٛا ٚظا٥س ٖٛٚ ٠بعٝس ٭ٕ ْعِ اٯٜـات دـا ٤يـصنط قبـا٥ض
تتعً ل بايٓكض يًُٛاثٝل ٚدا ٤يؿغ (نًُا) ٱؾاز ٠ايتهطاض ٗ تطى يعٗٛز.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜإٔ ايعٗس ٜكسض عً ٢مـ ٛايعُـ ّٛأَـا ايـٓكض ٚتـطى
ايعٗس ؾٝأت َٔ ٞؾطٜل ٚطا٥ؿٚ ,َِٗٓ ١ؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل ٚأْ٘
مل ٜأت هلتو ٚؾهض ايٓاؽ ٚاٱنطاض بٗـِ ,بـٌ دـا ٤يٲقـ٬ح ٚاهلساٜـ١
ٚاٱضؾاز ؾً ٛنإ إطاز إٖاْٚ ١قسح ؾطٜـل َـٔ ايٓـاؽ أ ٚأٖـٌ ايهتـاب ٕـا
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قٝست اٯ ١ٜسك ٍٛايٓكض َٔ ؾطٜل َـٔ إعاٖـسَ ٜٔـِٓٗٚ ,يهٓٗـا دـا٤ت
بايبٝإ إٛنٛعَٚ ,ٞا ٜهٚ ٕٛثٝك ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١يتدرب ٗ َؿَٗٗٛا عً٢
إٔ ؾطٜكاڄ ٚطا٥ؿٜ َِٗٓ ١تكٝس ٕٚبا يعٗٛز اييت ٜككسْٗٚا.
ٚؾٝــ٘ إبكــا ٤يبــاب إعاًَــٚ ١ايتذــاضَ ٠عٗــِ َؿتٛس ـاڄٚ ,إغــتساَٚ ١ػــسز
إٛاثٝل ٗ َٝـاز ٜٔايكـًض ٚايرتاخـٚ ٞيهـٔ اٯٜـ ١تؿٝـس يـع ّٚأخـص اؿٝڀـ١
ٚاؿصضٚ ,قس دا٤ت آٜات ايكطإٓ بصّ ايصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗٛز َع ايٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ تعاٍطاَُّزِ َّٖ ػَبىَذْدَ ِٓنْيُْْ صَُّْ َّنوُؼٌَُٕ ػَيْذَىُْْ

كِِ ًَُِّ َٓوشَّحٍص( ٗ , )1شّ ايص ٜٔأقطٚا عً ٢ايعٓ از َٔ نؿاض قـطٜـٚ ,ايـصٜٔ
سايؿ , ِٖٛإش إْڀًل نعب بٔ ا٭ؾطف إٍ َه ١ؾشـايؿَِٗٚ ,ـٔ خكـا٥ل
خ٬ؾ ١اٱْػإ ٗ ا٭ضضْٚ ,ؿذ اهلل ايطٚح ؾ ,٘ٝتعاٖس إٝجام ٚايعٗسٚ ,ب٘
إ ْتعاّ يًشٝاٚ ,٠بعح يًػه ٗ ١ٓٝايٓؿٛؽ.
َٓ ٖٛٚاغب ١يًتسبط ٗ قٓع اهلل ٚتعع ِٝؾعا٥ط اهلل.
ٜٚؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚعسّ إمكاض ايـٓكض أسٝاْـاڄ بؿطٜـل َـِٓٗ ,بـٌ ٖـ ٛأعـِ أ ٟإٔ
ايعٗس َٔ ايهً ٞإتٛاط ٧ايصٜ ٟتعٗس ب٘ ْٝعِٗ ,بُٓٝا ايٓكض ٚايٓبص َٔ
ايهً ٞإ ؿـهو ايـصٜ ٟكـسض أسٝاْـ ڄا َـٔ ؾطٜـل َـِٖٓٗٚ ,ـصا ايؿطٜـل أٜهـ ڄا
ٜتكـ بايكً ١أسٝاْاڄ ٚايهجط ٠أسٝاْ ڄا أخط.٣
ايجاْ :١ٝعسّ إختكام ْكض ايعٗٛز بٛقت ككٛم.
ايجايج :١سح إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ عً ٢ايتكٝس بايعٗٛز.
ايطابع :١ايتشصٜط َٔ ْكض إٛاثٝل.

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .56
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اـاَػ :١تسٍ اٯ ١ٜعً ٢ق ٠ٛإػًٌُٚ ,أِْٗ أقبشٛا ٗ ساٍ عع ٖٝٚب١

 َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍط ًََُِِّوِ اُْؼِضَّحُ ًَُِشَعٌُُِوِ ًَُُِِْٔإِْٓنِنيَص(ٚ )1ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعكس ايعٗٛز ٚإٛاثٝل َع غريِٖ َٔ ايٓاؽ.
ايجاْ :ٞقٝاّ ؾطٜل َٔ ايصٜ ٜٔعكس َعِٗ إػًُ ٕٛايعٗٛز بٓكهٗا.
ايجايح :ؼ صٜط ٚإْصاض ايصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗٛز َع إػًٌُ.

ايطابع :فٖ ٤ٞصا اٱْصاض َٔ عٓس اهلل عـع ٚدـٌ ٗ ايكـطإٓٚ ,ؾٝـ٘ َـسز
ٚع ٕٛإناٗ يًُػًٌُ.
اـاَؼ  :يع ّٚعسّ اٱْتكاّ أ ٚايبڀـ بػبب ْكض ايعٗٛز.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا ؼصٜط َتشس ٗ َٛنٛعَ٘ٚ ,تبا ٗ ٜٔدٗتَ٘ ,ـٔ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتٓبٝــ٘ ٚايعدــط عــٔ ْكــض ايعٗــٛز ,خكٛقــاڄ ٚإٔ إػــًٌُ
ٜعزاز ٕٚقٚ ٠ٛثباتاڄ ٗ َٓاظٍ اٱّإ ٚزٚيتِٗ تأخص باٱتػاع.
ايجاْ :ٞؽٜٛـ ٚؼصٜط ايٓاؽ َٔ ْكض ايعٗٛز َع إػـًٌُ ؾُـٔ عكـس
عٗساڄ َعِٗ عً ٘ٝإٔ وطم عً ٢ايتكٝس بٜ٘ َٔٚ ,طٜس إٔ ٜعكس عٗساڄ َعٗـِ
٫بس إٔ ٜعٌُ عً ٢ايٛؾا ٤ب٘.
ايجايح :ؼصٜط إػًٌُ َٔ ايصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗٛز ٚإٛاثٝل ,ؾُع ٚدٛز
ًٖٜ ٤٫٪عّ إػًٌُ اؿٝڀٚ ١اٱغتعساز ٕا ٜرتتب عًـْ ٢بـص ايڀـطف اٯخـط

ٚايعس ٚايعٗٛزط َّبأَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا خُزًُا دِزْسًَُْْص(.)2

ايطابع  :تأزٜب إػًٌُٚ ,إضؾازِٖ إٍ تعاٖس ٚسؿغ ايعكٛز ٚإٛاثٝل
َع غريِٖ.

()1غٛض ٠إٓاؾك.8 ٕٛ
( )2غٛض ٠ايٓػا.71٤
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 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا مل تأت بكٝػ ١اـڀاب ٚايتٛبٝذ بٌ دا٤ت بكٝػ١
اؾًُ ١اـرب ١ٜيٝه ٕٛإعٓ ٢أعِ ٚايٓؿع أنجطَ ,ع تهُٓ٘ يًػ ١ايتٛبٝذ ٚايصّ
شاتٗا يًصٜ ٜٔتكؿ ٕٛبٓكض ايعٗس.
ٚبٌ ْبص ايعٗٛز ٚايهؿط عُٚ ّٛخكٛم َڀًل بًشاظ إٔ ْبـص ايعٗـٛز

ؾطع َٔ ايهؿط ٚاؾشٛزٕٚ ,ا ْعٍ قٛي٘ تعـاٍط ثَوشَاءَحٌ ِٓوْٖ اَُِّووِ ًَسَعُوٌُِوِ ئَُِوَ

اَُّزَِّٖ ػَبىَذرُّْْ ِْٖٓ أُُْشْوشًِِنيَص ( )1بعح ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ عًٝاڄ عً ٘ٝايػ ّ٬عًْ ٢اق ١ايٓيب ٚتػُ ٢ايعهبا ٤ؾدڀب عٓس ْط٠
ايعكبٚ : ١قاٍ ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْ ٞضغ ٍٛضغ ٍٛاهلل إيٝهِ بإٔ ٜ ٫سخٌ ايبٝت
ناؾط  ٫ ٚور ايبٝت َؿطى ٜ ٫ ٚڀٛف بايبٝت عطٜإ  َٔ ٚنإ ي٘ عٗس عٓس
ضغ ٍٛاهلل ؾً٘ عٗس ٙإٍ أضبع ١أؾٗط  ٫ َٔٚعٗس ي٘ ؾًـ٘ َـس ٠بكٝـ ١ا٭ؾـٗط

اؿطّ  ٚقطأ عً ِٗٝغٛض ٠بطا.)2()٠٤

َٚــٔ اٯٜــات ٗ ايؿــطٜع ١اٱغــٚ ١َٝ٬بٝــإ َكــازٜل ٖــصا اؿؿــغ قٛيــ٘

تعاٍط ثَشَاءَحٌ ِْٖٓ اَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ ئََُِ اَُّزَِّٖ ػَبىَذرُّْْ ِْٖٓ أُُْشْشًِِني* كَغِْذٌُا
كِِ األَسْعِ أَسْثَؼَخَ أَشْيُشٍص(.)3

ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم :إ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
بعح أبا بهط َع بطا ٠٤إٍ إٛغِ يٝك طأٖا عً ٢ايٓاؽ  ,ؾٓعٍ درب ٌٝ٥ؾكاٍ:
ٜ ٫بًؼ عٓو ا ٫عً ,٢ؾسعا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ عًٝـا ؾـأَط ٙإٔ
ٜطنب ْاق ١ايعهباٚ ٤أَط ٙإٔ ًٜشل أبا بهـط ؾٝأخـص َٓـ٘ بـطاٜٚ ٠٤كـطأ ٙعًـ٢
ايٓاؽ َه , ١ؾكاٍ أبٛبهط :أغدڀ١؟ ؾكاٍ ٫ :ا ٫اْ٘ اْعٍ عًٝـ٘ ٜ ٫بًـؼ ا٫

( )1غٛض ٠ايتٛب.1١
( )2فُع ايبٝإ. 6/5
()3غٛض ٠ايتٛب.2-1 ١
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ضدٌ َٓو  ,ؾًُ ا قسّ عًَ ٢هٚ ١نإ  ّٜٛايٓشط بعس ايعٗط  ّٜٛ ٖٛٚاؿر
ا٫نرب,
قــاّ ثــِ قــاٍ :اْــ ٢ضغــ ٍٛاهلل ايــٝهِ ,ؾكطأٖــا عًــ( :ِٗٝبــطاَ ٠٤ــٔ اهلل
ٚضغٛي٘ إٍ ايص ٜٔعاٖسمت َٔ إؿـطنٌ ؾػـٝشٛا ٗ ا٫ضض أضبعـ٘ أؾـٗط)
عؿط َٔ ٜٔش ٣اؿذٚ ١قطّ ٚقؿط ٚؾـٗط ضبٝـع اٚ ,ٍٚ٫عؿـطا َـٔ ؾـٗط
ضبٝع اٯخطٚ ,قاٍٜ ٫ :ڀٛف بايبٝت عطٜإ  ٫ٚعطٜاَْ ٫ٚ ,١ؿـطى اَ ٫ـٔ
نإ ي٘ عٗس عٓس ضغ ٍٛاهلل ,ؾُست٘ إٍ ٖص ٙا٫ضبع ١ا٫ؾٗط)(.)1
ٚأخطز عٔ غـعس بـٔ أبـٚ ٞقـام إٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغــًِ بعــح عً ٝـاڄ بــأضبعٜ ٫ :ڀــٛؾٔ بايبٝــت عطٜــإ ٫ٚ ,هتُــع إػــًُٕٛ
ٚإؿطن ٕٛبعس عاَِٗ  َٔٚ ,نإ بٚ ٘ٓٝبٌ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ عٗس ؾٗ ٛإٍ عٗسٚ ,ٙإٕ اهلل ٚضغٛي٘ بط َٔ ٤ٟإؿطنٌ)(.)2
ٚٚضزت ضٚاٜتإ عٔ أبٖ ٞطٜطٚ ٠أْ٘ نإ َع اٱَاّ عًـ ٞعًٝـ٘ ايػـّ٬
ٚاسس ٠تك(ٍٛؾٗ ٛإٍ عٗسٚ )ٙا٭خط َٔٚ ( ٣نإ بٚ ٘ٓٝبٌ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٗس ؾإٕ أَط ٙأ ٚأدً٘ إٍ أضبع ١أؾٗط ؾإشا َهـت ا٭ضبعـ١
أؾٗط ؾإٕ اهلل بط َٔ ٤ٟإؿطنٌ ٚضغٛي٘)(.)3
ٜٚبٌ اؾُع بٌ اٯ ١ٜقٌ ايبشح ٚاٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غـٛض ٠ايتٛبـ ١ؾهـٌ
اهلل عــع ٚدــٌ بــإٔ ايــٓيب قُــساڄ قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜعاٖــس أٖــٌ
ايهتاب ٜٚ ,بك ٕٛعً ٢عٗسِٖ إٍ إٔ ٜكَٛٛا ِٖ أْؿػِٗ بٓكهـ٘ ْٚبـص ,ٙأٚ
ٜتِ إٍ أٚاْ٘ ٚ ,ي ٛضدعٛا إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ يعؿـا
عِٓٗٚ ,قس ٜ ٫أتْ ٞبص ايعٗٛز بايٓكض ٚسس ,ٙبٌ بإهط ٚإٜصا ٤إػًٌُ,

()1تؿػري ايعٝاؾ.76/2 ٞ
()2ايسض إٓجٛض .6/5
()3ايسض إٓجٛض .7/5
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ٚإعاْ ١نؿاض قطٜـ عً ,ِٗٝيصا ؾإٔ اٯ ١ٜتٓبٚ ٘ٝؽٜٛـ َٔ غ ٤ٛعاقبـٖ ١ـصا
ايٓبص ٗ ايسْٝا ٚاٯخطٚ , ٠يع ّٚإدتٓاب٘.
ٚٚضز يؿــغ (أنجــطِٖ) ٗ ايكــطإٓ ٔػ ـاڄ ٚأضبعــٌ َــط ,٠دــا٤ت ٗ شّ
ايهؿاض ٚايعإٌ ٚإخباض ڄا عٔ ؽًؿِٗ عٔ ٚظا٥ـ ايعًِ ٚاٱزضاى ٚايتسبط ٗ
اٯٜات.
ٚمل ٜطز يؿغ(أنجطِٖ  )َٕٛٓ٪ٜ ٫إٖ ٗ ٫ـص ٙاٯٜـ ١ايهطّـ ,١بُٓٝـا ٚضز

قٛيــ٘ تعــاٍط ًََٓووب ًَووبَٕ أًَْضَ وشُىُْْ ُٓ وإِْٓنِنيَ ص مثــإ َــطات ٗ غــٛض ٠ايؿــعطا٤
ٚسسٖاٚ ,ؾ ٘ٝبٝإ ٕٛنٛعَ ١ٝهاٌَ غٛض ٠ايبكطَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ اٱْـصاضات
ٚيػ ١ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ ٭ٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ ْٝعاڄٚ ,ؼصٜط إػًٌُ َٔ
ايصٜ ٜٔرتن ٕٛايعٗٛز خًـ ظٗٛضِٖ ٜ ٫ٚتكٝس ٕٚبٗا َـع سادـ ١إػـًٌُ
ٱدتٓاب أشاِٖٚ ,نؿا ١ٜؾطِٖ.
ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛايصٜٓ ٟكـط اٱغـٜٚ ,ّ٬عٗـط ضغـٛي٘ ايهـطِٜ
قُس ڄا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,ؾٗ ٤٫٪عٓسَا أزضنٛا إٔ زٚيـ ١اٱغـّ٬
تعزاز إتػاعاڄٚ ,إٔ ايعٗٛز اييت عكسٖا َعِٗ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ دعًتِٗ عادع ٜٔعٔ ْكط ٠ايهؿاض ٚأعسا ٤اٱغ ,ّ٬ؾأضازٚا إعاْتِٗ
قبٌ إٔ ٜكبض إػًُ ٕٛأقٜٛا ٤قازض ٜٔعً ٢قٗط أعسا ِٗ٥فتُعٌ َٚتؿطقٌ.
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًعدط عٔ ْكض ْٚبص ايعٗٛز ,نُـا تؿهـٌ اهلل عـع
ٚدٌ بٓكط إػًٌُ َسز ًَهٛتَ ٞتهطض َٔ ايػـُا ,٤يـٝعًِ ايـصْ ٜٔبـصٚا

ايعٗٛز بأِْٗ ئ ٜهطٚا إ ٫أْؿػِٗ ,قـاٍ تعـاٍ ط ثََِوَ ئِْٕ رَظْوجِشًُا ًَرَزَّوُوٌا
ًَّأْرًٌُُْْ ِْٖٓ كٌَْسِىِْْ ىَزَا ُّْٔذِدًُْْْ سَثٌُُّْْ ثِخَْٔغَخِ آالَفٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِص (.)1

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .125
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ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتشــصٜط َــٔ تعــسز ٚنجــطْ ٠كــض ايعٗــٛز ايــيت ابطَٗــا بٓــٛ
إغطاَ ٌٝ٥ع إػًٌُ.
ايجاْٝـ :١زعــ ٠ٛإػــًٌُ ٭خـص اؿــصض ٚاؿا٥ڀــَ ١ـٔ إستُــاٍ ْكــض
ايعٗٛز ٚايتؿسٜس ٗ يع ّٚايعٌُ بأسهاَٗا.
ايجايج : ١سح ايٓاؽ عً ٢عسّ ْكض ايعٗٛز ,ؾاشا ناْت طا٥ؿَِٗٓ ١
ت ٓكض ايعٗٛز ,ؾإ ؾطٜكاڄ آخـط َـٔ شات إًـٜ ٫ ١طنـ ٢بٗـصا ايـٓكض,
ٚدا٤ت اٯ ١ٜيتسع ٙٛاٍ اؿًٛٝي ١ز ٕٚغًب ١ايـص ّ ٜٔهـطٜٓٚ ٕٚكهـٕٛ
ايعٗٛز.
ايطابع :١زع ٠ٛايٓاؽ ْٝعاڄ اٍ اسـرتاّ ايعٗـٛز ٚايتكٝـس بأسهاَٗـا
ٚإدتٓاب ْكهٗا.
اـاَػ :١تصنري أٌٖ ايهتاب بإٛاثٝل اييت اخصٖا اهلل عً ِٗٝبإتباع
ْٚكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ سٌ بعجت٘.
ايػازغ :١ططز ايػؿً ١عٔ إػًٌُ عٓس إبطاّ ٚعكس إٛاثٝل.
ايػابع :١عسّ إنطاض ْكض ايعٗٛز بإػًٌُ جمل ٤ٞاٯ ١ٜبؿهش٘ قبٌ
ٚقٛع٘.
ايجآَ :١زع ٠ٛإػًٌُ ٕطاقب ١عسٚ ِٖٚإ عكسٚا َع٘ قًشاڄٌٖٚ ,
ؼح اٯ ١ٜعً ٢أخص ايهُإ ٚإٛاثٝل عً ٢ايڀطف اٯخط يهٜٓ ٫ ٞكض
عٗس ,ٙاؾٛاب ْعِ.
ايتاغع :١دا ٤سطف اٱنطا ب بٌ يٝبٌ إ إػأي ٗ ١إكاّ ٖ ٞنؿط
ٚدشٛز ؾطٜل َٔ ايٓاؽ بٓب ٠ٛقُس ٚعسّ اّاِْٗ بٗا.
ايعاؾط :٠اٯٜـ ١زعـ ٠ٛيًُػـًٌُ اٍ عـسّ ايكـا ٤ايػـ٬ح ستـٚ ٢إ
ابطَٛا ايعٗٛز ٚايعكٛز َع ايعس ,ٚ٭ٕ ايعس ٚهعٌ ايعٗس أَطاڄ َتعيـع٫ڄ
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غري َػتكط.
اؿاز ٟعؿط :شنطت اٯ ١ٜؾطٜكاڄ َِٓٗ ٜٓكهـ ٕٛايعٗـٛز اَـا ايؿطٜـل
اٯ خط ؾًِ تصنط ٙاٯٚ ١ٜتسٍ ٗ َؿَٗٗٛا عًـ ٢عـسّ ْكهـ٘ يًعٗـس ٚؾٝـ٘
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعسّ ايطنـا عـٔ ْكـض ايعٗـٛز يكبشـ٘ ايـصاتٕٚ ٞـا ؾٝـ٘ َـٔ
ايؿٌ.
ايجــاْٚ :ٞدــٛز أَــ ٗ ١بــين إغــطا ٌٝ٥تٓٗــ ٢عــٔ ْكــض ايعٗــٛز قــاٍ

تعاٍط ًَِْٖٓ هٌَِّْ ٌُٓعََ أَُّٓخٌ َّيْذُ ًَٕ ثِبُْذَنِّ ًَثِوِ َّؼْذٌَُُِٕص (.)1

ايجايحَ :عطؾتِٗ عٛز ٠ايٓكض عً ِٗٝباـػاضٚ ٠اـع.ٟ
ايطابع :إزضاى سكٝكـٖٚ ١ـ ٞاهلعّـ ١أ َـاّ إػـًٌُ ٗ سـاٍ ْكهـ٘,
ٚته ٕٛاـػاض ٠ؾازسٚ ١عاَ.١
اـاَؼ :ايعًِ بك ٠ٛإػًٌُٚ ,قسضتِٗ عًـ ٢ايـطز ٚايتػًـب عًـ٢
ْكض ايعٗس.
قىلَ تعاىلط أًًََََُِّٔب ػَبىَذًُا ػَيْذًا َٗجَزَهُ كَشِّنٌ ِٓنْيُْْص
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأَٛض:
ا٭ : ٍٚتأزٜب يًُػًٌُ.
ايجاْ : ٞإٓع َٔ اٱْتكاّ ٚايبڀـ بايصٜٓ ٟكض ايعٗس.
ايجايح  :ػعٌ اٯ ١ٜإػًٌُ وتًُْ ٕٛكض ايڀطف اٯخط يًعٗسٚ ,قس

أثٓ ٢اهلل عً ٢إػًٌُ ٚبؿـط ِٖ باؾٓـ ١بكٛيـ٘ تعـاٍطًَاٌَُْوبظِِٔنيَ اُْـَوْْظَ
ًَاُْؼَبكِنيَ ػَْٖ اُنَّبطِ ًَاَُِّوُ ُّذِتُّ أُُْذْغِنِنيَص(.)2
()1غٛض ٠ا٭عطاف . 159
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .134
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ايطابع  :إغتعساز إػًٌُ ؿاٍ ْكض ايعٗس َٚا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝا٭ثط
ؾ ٬ؼكٌ َباغتٚ ١ضز ؾعٌ ؾسٜس ٚقاؽ.
اـــاَؼ  :إســرتاظ إػــًٌُٚ ,تعاٖــسِٖ يًجػــٛض َٚــٛاطٔ إٝجــام
ٚايعٗس.
ايػازؽ  :ططز ايػؿًْٚ ١ؿ ٞاؾٗاي ١عٔ إػًٌُ.
إٕ إغتشهــاض ْكــض إٝجــام َسضغــٚ ١زعــ ٠ٛؿؿعــ٘ ٚتعاٖــس٫ٚ , ٙ
تٓشكط ٖص ٙايسع ٠ٛبإػًٌُ أ ٚؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتـاب بـٌ ٖـ ٞعاَـ,١
 ٌٖٚتؿٌُ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا ايسع ٠ٛيًشؿاظ عً ٢ايعٗٛز ٚإٛاثٝـل بـٌ
أٌٖ إ ًٌ ا٭خطٖ ٣ا ٜ ٫ه ٕٛإػًُ ٕٛططؾاڄ ؾ.٘ٝ
اؾٛاب  ٫زي ٌٝعً ٘ٝ٭ٕ ايكسض إتٝكٔ َٔ اٯٜـ ١ايتكٝـس بـايعٗٛز َـع
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٚإػـًٌُٚ ,اٯٜـَٓ ١اغـب ١يتؿكـ٘
إػًٌُ ٗ ايس ٚ ٜٔإْكڀاعِٗ يًعبازٚ ٠سؿعِٗ يًكطإٓٚ ,بٓا ٤أَكاضِٖ,
ٚتعاٖس ايعضاعات ٚايتذاضات ٚ ,تك ١ٜٛايجػٛض  َٔ ٖٞٚ ,أغباب َٓٚاؾع
ايعٗس ٚإٛاثٝل .
ٚتسٍ اٯ ١ٜبإٔ اٱغـ ّ٬مل ٜكـِ ٜٓٚتؿـط بايػـٝـ ٚإٔ ايكـطإٓ ٜـسعٛ
إػًٌُ إٍ سؿغ ايعٗٛز ٚإٕ تبسٍ إٛنٛع ٚأقبض إػًُ ٕٛأقَٔ ٣ٛ
ايڀــطف اٯخــط يًُٝجــام ٖــا ٜــسٍ بايس٫يــ ١ايتهــُٓ ١ٝعًــ ٢إٔ ايعٗــس َــع
إػًٌُ خري قض .
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜشَاڄ يًُسا ١َٚعًْ ٢كض ايعٗٛز ٚايطدٛع عُا ٜٴعڀـ٢
٪ٜٚسص َٔ إٛاثٝل اييت ْٖٛ َٔ ٞاَٝؼ ٚنطا ِ٥اؾٓؼ ايبؿط ٗ ٟتٓعِٝ
اؿٝاٚ ٠إعاَ٬ت.
ٚقاٍ ايطاظ :ٟؾهأْ٘ تعاٍ اضاز تػً ١ٝايطغ ٍٛعٓـس نؿـطِٖ َـا اْـعٍ
عً َٔ ٘ٝاٯٜات َٔ ايػٝب بإ شيو يٝؼ ببسع َـِٓٗ  ,بـٌ ٖـ ٛغـذٝتِٗ
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ٚعازتِٗ ٚعاز ٠غًؿِٗ(ٚ ,)1يهٔ إكاقس ايؿطٜؿ َٔ ١اٯ ١ٜأعِ عكا٥س ٜڄا
ٚتأضىٝاڄ ٚأ خ٬قٝاڄ ٚؾٗٝا زضٚؽ مسا ١ٜٚعع ١ُٝايٓؿع َٓٗا:
ا٭ : ٍٚإ ْٗا ٚثٝكـ ١مساٜٚـ ١تهـع يًـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚإػًٌُ َٓٗذاڄ نطّاڄ َتشكـٓاڄ بايتٛنـٌ عًـ ٢اهلل ٗ ايتعاَـٌ َـع إًـٌ
ٚاؾُاعات ا٭خط ٣يًتعاٜـ اؿػٔ بٌ ايٓاؽ ْٝعاڄ.
ٚؾٗٝا ؼصٜط َٔ ايطن ٕٛاٍ ايعٗٛز ٚإٛاثٝـل ايـيت ٜعڀٗٝـا اٯخـطٕٚ
يعَُٛات ايكاعس ٠ايهً ١ٝإ ايكطإٓ ْعٍ بًػ ١إٜاىٹ أعين ٚامسعٜ ٞا داض,٠
أ ٟاشا نإ نؿاض قطٜـ َج٬ڄ َعتاز ٜٔعً ٢ايٓكض بعس اٱبطاّ ؾهٝـ ساٍ
غريٖــِ ٖــٔ وــٝط بإػــًٌُ َــٔ ايكبا٥ــٌ ايــيت ُــاضؽ ايػــعٚ ٚايػــيب
ٚايػكب ٚ٭غباب ؾدكٚ ١ٝغاشد.١
ايجاْ : ٞعً ٢ططٜك ١تؿػري ايكطإٓ بايكطإٓ ّهٔ إ ْتًُؼ تؿػرياڄ هلصٙ
اٯٚ ١ٜاٯٜات اييت ؼصض إٚ ٌَٓ٪ؼجِٗ عً ٢ايرتبل ٚخؿ ١ٝإباغت.١
ايجايح  :زع ٠ٛيًٓيب ق ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٚإػـًٌُ بايبكـا٤
ٜكعــٌ ٜ ٫ػؿًــ ٕٛغــاعَ ١ــٔ يٝــٌ اْٗ ٚــاضٚ ,تًــو ايٝكعــ ٫ ١تٓشكــط
باؾاْب ايعػهطٚ ٟايكتاي ٞبٌ تؿٌُ إٝـاز ٜٔايؿهطٜـٚ ١اٱدتُاعٝـ١
ٚايرتب ,١ٜٛاش اِْٗ واٚي ٕٛإ ٜبجٛا مسـٜٚ َِٗٛكطبـٛا ؾـهٛنِٗ اٍ
اشٖإ ايٓاؽ ٚاٍ ايٛاقع اـاضد ٞب ايؿبٗٚ ١إػايڀٚ ١اؾسٍ.
ايطابع  :ؾٗٝا ؽؿٝــ عـٔ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚٚاق َٔ ١ٝاستُاٍ تٛد ٘ٝايًٚ ّٛايػـ٪اٍ اٱغـتٓهاض ٟٱتكـاٍ اؾٗـاز
ٚزٚاّ إٛادَٗ ١ع غري إػًٌُ ٚإً َِٗٓ ٌٝبايصات.
اـاَؼ  :اٯ ١ٜغ٬ح ؾهـطٚ ٟسكـاْْ ١ؿػـَ ١ٝـٔ إؿادـأ ٠بـٓكض
اٯ خط ٜٔيًعٗٛز ٚإٛاثٝل با٫ناؾ ١اٍ ا٫غتعساز ٕجٌ ٖصا ا٫ستُاٍ
ايڀاضَٚ ٨ا ٜتُجٌ ب٘ َٔ ايتعسٚ ٟقٝؼ ايػـسض َٚـا ٜرتتـب عًٝـ٘ َـٔ
(َ )1ؿاتٝض ايػٝب .200/3
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اٯثاض ايػًب ١ٝايهاضَٝ ٗ ٠از ٜٔايسؾاع ٚاؿٝا ٠إسْٚ ١ٝايعكا٥سٚ ,١ٜيعٌ
َٔ أِٖ اغباب ايٓكض ٖ ٛقاٚي ١إسساخ اٱ ضباى ايؿهط.ٟ
ايػازؽ  :ؾ ٗٝا َٓع يًُػًٌُ َٔ اظٗاض ايعذع ا ٚايكٓٛط َٔ قٝؼ
اؾٗاز ,ؾُا زاّ ايعسٜ ٚرتبل إها٥س ٚايؿطم يًٓكض ٚاٱْكهـاض
نٝـ ايطن ٕٛاٍ عٗس.ٙ
ايػابع  :إ ٕ ا٫ؾرتا ٤عًْ ٢يب اهلل غًُٝإ عً ٘ٝايػْٚ ّ٬عت٘ باتٝإ
ايػشط سُٓٝا ضأٚا َٓ٘ ا٭َٛض ايعذٝب ١ا ٚتػدري اؾٔ دٓـٛزاڄ يـ٘ ,قـس
ٜػط ٟاٍ ضَ ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ بؿعـٌ ايػـشط,
 ٖٛٚا٭َط ايص ٟسكٌ َٔ ٚدٗا ٤قطٜـ َٓص ا٭ٜـاّ ا٭ ٍٚيٲغـّ٬
ٚإدتُع ٚتؿاٚض بعض نربا ٤نؿاض قطٜـ ٗ أَط ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ا٭ٜاّ ا٭ ٍٚيًبعج ( ١ؾكاٍ أب ٛدٌٗ ٖ ٛفٓ ٚ ٕٛقاٍ
ظَع ٖٛ ١ؾاعط  ٚقاٍ خٜٛڀب ٖ ٛنأٖ ثِ أتٛا ايٛيٝـس بـٔ إػـريٚ ٠

عطنٛا شيو عً ٘ٝؾكاٍ ٖـ ٛغـاسط ط ئِرْ َّوُوٌٍُ اُظَّوبٌَُُِٕٔ ئِْٕ رَزَّجِؼُوٌَٕ ئِالَّ

سَجُالً َٓغْذٌُسًا ص(.)2() )1
ٚيهٔ تًو إكٛي ١غطعإ َا تبسزت ٚاْسسطت اَاّ اعذاظ ايكطإٓ
ايب٬غ ٞايص ٟغبل شيو اٱؾرتاٚ ٤اي تعسٚ ٟتأخط عٓـ٘ٚ ,يهٓـ٘ سُٓٝـا
ٜكسض َٔ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ٜه ٕٛتأثري ٙايػًيب انجط ٚأنط ٭ِْٗ
َٔ إًٜٚ ٌٝكٛي ٕٛبايٓبْٚ ٠ٛـع ٍٚايهتـاب ٜٚ ,طدـع ايـ ِٗٝؾـڀط َـٔ
إؿطنٌ ٗ ايػـ٪اٍ ٚايـطأ ٟبًشـاظ اْٗـِ أٖـٌ نتـاب خكٛقـاڄ ٚإ
إػًٌُ ٜكط ٕٚبايتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ
ايجــأَ  :ؾٗٝــا عــربَٛٚ ٠ععــ ١تػــاِٖ ٗ اضتكــا ٤إػــًٌُ ايؿهــطٟ
ٚاساطتِٗ عًُاڄ بػذاٜا ا٭َِ ٚغِٓٓٗ  ,اش إ نُاٍ اٱْػإ ٜتعًل بٓٗر
()1غٛض ٠اٱغطا.47 ٤
()2فُع ايبٝإ .229/6
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ٚغريَ ٠طنب َٔ ١تطى َا ٜٓ ٫بػ ٞؾطعاڄ ٚعك ٬ڄٚ ,ؾعٌ َا ٜٓبػٚ ٞادباڄ
نإ آَ ٚسٚباڄ.
ايتاغـــع  :تٛنٝـــس قـــبض اٱخـــ ٍ٬بـــايعٗٛز ٚإٛاثٝـــل ٚشّ يًـــصٜٔ
ٜٓكهْٗٛا ,يصا تط ٗ ٣ايؿك٘ اٱغ َٞ٬قاعس ٠نً ١ٝثابت" ٖٞٚ ١إَٕٛٓ٪
عٓس ؾطٚطِٗ" َؿازٖا اٱيتعاّ بايؿطط ٚاؽاشَ ٙبٓ ٗ ٢اؿهِ.
ايعاؾــط  :عــسّ ايطنــ ٕٛاٍ عٗــٛز ايهؿــاض ٚإؿــطنٌ ٚ ,إستُــاٍ
سك ٍٛايٓكض ٚإُاطًـٚ ١قـس أعڀـت غـٛض ٠بـطا( ٠٤ايتٛبـ )١يًٓـاؽ
َٛعع ١بًع ّٚتعاٖس إٛاثٝل  ٖٞ ٚزع ٠ٛيسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
اؿاز ٟعؿط  :اٱخباض عـٔ قٝـاَِٗ إػـتُط بـٓكض ايعٗـٛز ٚاقٝـ١
ٚسطظ ْؿػ ٞيًُػًٌُ عاَ ١و ٍٛز ٕٚاٱضتباى ا ٚايؿو ا ٚايتداشٍ
عٓس سك ٍٛايٓكض.
ايجاْ ٞعؿط  َٔ َِٗٓ :قـاٍ إ (َـا) ٗ (نًُـا) اغـِ ْهـطَ ٠عٓـ٢
ٚقت ,ؾته ٕٛاؾًُ ١بعسٖا ْعتاڄ هلاٚ ,ايتكس ٜط نٌ ٚقت ٜعاٖس ٕٚؾ٘ٝ
عٗساڄ ٜٓبص ٙؾطٜـل َـِٓٗ ,ؾتهـ ٕٛيٰٜـ ١ز٫٫ت اعذاظٜـَٗٓ ١ـا اساطـ١
إػًٌُ عًُاڄ بػذاٜاِٖ ٚاخباضِٖ ٚؼصٜطِٖ ؾُٝا مت َٔ ايعٗٛز اَ ٚا
غٝأتَٗٓ ٞا بًشاظ ايعَٔ غٛا ٤نإ َانٝاڄ اَ ٚػتكب ٬ڄ.
ايجايح عؿط  :اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا سح يًُػـًٌُ عًـ ٢عـسّ ْكـض
ا يعٗس ٚإٝجام ٚػػس شيو ٗ ايٛاقع نتڀبٝل ٚتطْـ ١يٰٜـٚ ١تأزٜـب
يًُػًٌُ بػري ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚقـاز ٠إػـًٌُ ٗ
َٛاثٝكِٗ َع ايهؿاض ٚأٌٖ ايصَ ١خاقٜٚ ,١سٍ إقڀ٬ح أٖـٌ ايصَـ١
عً ٢ايتعاّ إػًٌُ َ ٛاثٝكِٗ ٚؼًُِٗ َا ٜتعكب ايعٗس َٔ َػٚ٪يٝات
َطنب.١
اي طابــع عؿــط  :ؾٗٝــا إ قــطاض بكــسم ايٓبــَٚ ٠ٛــا عًٝــ٘ إػــًَُ ٕٛــٔ
ايكٛاب ٚغ ١َ٬ايعكٝسٚ ٠إصٖب ,اش إ إ قـساّ غريٖـِ عًـ ٢ايعٗـس
َعِٗ ٫بس إ ٜه ٕٛعٔ ضنا ٚقٓاع ١بأسهاّ ا٫غٚ , ّ٬ي ٛعً ٢مٛ
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إٛدب ١اؾع.١ٝ٥
اـاَؼ عؿط  :ؾٗٝا تجبٝت ٕٓعي ١إػًٌُ ٚعع ِٝؾأِْٗ بٌ ا٭َِ
ٚأ ًٖٝتِٗ ٱبطاّ ايعٗٛز ,يـصا ٚضز أ ٕ أزْـ ٢إػـًٌُ يـ٘ شَـٚ ١أ ًٖٝـ١
ٱعڀا ٤ا٭َٔ ٚي ٛنإ عبساڄ ًٖٛناڄ.
ٚعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ" :ػع ٢بصَتِٗ أزْـاِٖ",

( )1

 ٗٚضٚا" : ١ٜإ عًٝاڄ عً ٘ٝايػ ّ٬أداظ أَإ عبس ًٖٛى ٭ٖـٌ سكـٔ
َٔ اؿكٚ ,ٕٛقاٍ عً ٘ٝايػ َٔ :ّ٬إ."ٌَٓ ٪
ايػازؽ عؿط  ٫ :عرب ٠بٓكض ْٚبص ايػري يًعٗٛز بٌ ًٜعَ ٕٛبٗا ,اش
ٜ ٫رتتب ا٭ثط عً ٢اٱْهاض بعس اٱقطاض.
ايػــابع عؿــط  ٗ :اٯٜــٚ ١بايس٫يــ ١ايتهــُٓ ١ٝاشٕ بايػًعــٚ ١عــسّ
َٛنٛع ١ٝايعٗس بعس ْكهِٗ ي٘ ,ؾ ٬هـب عًـ ٢إػـًٌُ إ ًٜتعَـٛا
بايعٗس َٚا عً ِٗٝؾٝـ٘ بعـس ْكـض ايڀـطف اٯخـطٖٚ ,ـٌ ؾٗٝـا ضخكـ١
بأخصِٖ بأؾس ا٭سٛاٍ  ,اؾٛاب  ٫زي ٌٝعً.٘ٝ
ايجأَ عؿط ٚ :ضز ٗ اٯ ١ٜعٔ ابٔ عباؽ إ إطاز بايعٗس ٖ ٛايصٟ
أخــص ٙا٭ْبٝــا ٤عًــ ِٗٝأ ٕ َٓ٪ٜــٛا بــايٓيب ا٭َــٚ ,ٞاٯٜــ ١عاَــ ١تؿــٌُ
اؾُاعات ٚا٫ؾطاز ظَاْاڄ َٚهاْاڄ ٚاؾداقاڄ  ٖٞ ٚعربٚ ٠زضؽ ٚغاٜـ١
َٝ ٚجام.
ايتاغع عؿط  :ايعٗس ضٓٚ ١ؾهٌ َٔ اهلل تعاٍْٚ ,كه٘ دشـٛز
َِٓٗ يتًو ايٓعُّٚ ,١هٔ اغتكطا ٤شيـو َـٔ غـٝام اٯٜـٚ ١اْٗـا تؿٝـس
ايتصنري بايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢ايٓاؽ ,اـاقَٗٓ ١ا ٚايعاَٚ ١غاٜات ايعٗس
 ٫تٓشكط با٭َإ ٚاٜكاف ايكتاٍ ٚايعـسٚإ ,بـٌ اْـ٘ َٓاغـب ١ٱطـ٬ع
اٯ خطٚ ٜٔؾُِٗٗ يٲغٚ ّ٬اغتبكاضِٖ باٯٜات ٚاعذاظ ايكطإٖٓٛٚ ,
ا ٜهاڄ ؾطقـ ١يتجبٝـت قـ ٠ٛإػـًٌُ ٚإ تػـاع ضقعـ ١اٱغـ ٗ ّ٬دٛاْـب
()1ايبٗٝك /ٞايػٓٔ ايهرب.336/6 ٣
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َٝٚازٚ ٜٔدبٗات أ خط.٣
ايعؿط : ٕٚترتؾض عٔ يڀـ اهلل تعاٍ إ ؾانات  ٫تٓشكط بإٌَٓ٪
بٌ تؿٌُ ايهاؾطٚ ,ٜٔيهٔ إ ِٖ ٌَٓ٪ايصٜٓ ٜٔتؿع َ٘ٓ ٕٛأٓ ٜ ٟؿطزٕٚ
بايكابً ١ٝيٓٚ ً٘ٝأخص ,ٙؾُٔ قؿات٘ تعاٍ ايًڀٝـ ٚايـطسٚ ِٝايـطٚ٩ف
ؾؿعً٘ ٚاسس  ,اِا ايتبا ٜٔبايكٛابٌ اًٖٚ ١ٝاغتشكاقاڄ ٚاغتذابٚ ١ؾع ٬ڄ,
نُا تط ٣بعض ايػڀٛح ؽتًـ ٗ قب ٍٛن ٤ٛايؿُؼ ٚا٭دػاّ تتبأٜ
ٚتتؿاٚت ٗ ايتػدٌ باؿطاضَ ٠ع اؼاز ايعً ١نُاڄ ٚنٝؿاڄ.
اؿ ازٚ ٟايعؿط : ٕٚيػ ١ايتبعٝض اييت  ٜسٍ عً ٗٝا سطف اؾط "َٔ"

ٗ طكَشِّنٌ ِٓنْيُْْ ص تؿري اٍ عسّ َ٪اخصتِٗ ْٝعاڄ بػبب ايٓكض ٭ْ٘ مل

ٜـــٓكض َـــٔ ق بـــٌ اؾُٝـــع ٚيعَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــاٍطًَالَ رَو وضِسُ ًَاصِسَحٌ ًِصْسَ
أُخْشٍَ ص

( )1

ؾؿ ٞاٯ ١ٜزقٚ ١سهُْٚ ١هت ١عكا٥سٚ ١ٜزع ٠ٛيٲْكاف.

 ٚؼتٌُ ايٛا ٗ ٚطعاٖسٚا ص ٗ عا٥سٜتٗا ٚدٖٛا:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايهؿاض عاَ.١
ايجاْ : ٞإككٛز نؿاض قطٜـ ٚايكبا ٌ٥اييت سَ ٍٛه.١
ايجايح  :إطاز ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب.
ايطابع  :عٛزٚ ٠ا ٚاؾُاع ١يًؿاغكٌ ٱختتاّ اٯ ١ٜايػـابك ١بكٛيـ٘

تعاٍطًََٓب ٌَّْلُشُ ثِيَب ئِالَّ اُْلَبعِوٌَُٕ ص.

ٚقطأ اب ٛايػٻُٻاٍ بػه ٕٛايٛا ٗ ٚطأ ٚنًُاص( )2إ ؾاض ٠إ ٍ ايؿاغكٌ
يٝه ٕٛإعٓ ٢باٱتكاٍ بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاييت قبًٗاَٚ :ا ٜهؿط باٯٜات ا٫
ايؿاغك ٕٛا ٚايصٜ ٜٔتهطض َِٓٗ ْكض ايعٗس.
اـاَؼ  :تعٛز ٕٔ ٜتكـ بكؿات ايكبض إتكسَ َٔ ,١عسا ٠ٚاهلل
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .164
()2ايهؿاف .115/1
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 ٥٬َٚهت٘ ٚضغً٘.
ٖٓٚا تعٗط اؿاد ١اٍ عًِ غٝام اٯٜات ٗ إكاّ َٚا ٜتؿطع عٓ٘ َٔ
أبٛاب ايعًَٚ ّٛا ٜػـتًعَ٘ َـٔ زضاغـات ,ؾُٛنـٛع اٯٜـٚ ١إ نـإ
ؾدكٝاڄ ؾإ ْ٘ ٜكًض إ ٜه ٕٛقاعس ٠نً ١ٝتط ٣ؾٛاٖسٖا َتهطض.٠
ٚقٝػ ١ايػا٥ب ٗ ٖص ٙاٯٜات  ٫تتعاضض َع قـٝػ ١اـڀـاب ٗ
اٯٜات ايػا بك ١٭ٕ اٱْتكاٍ َٔ يػ ١اـڀاب اٍ ايػٝب ١أَط َعٗـٛز ٗ
ايًػ ١ايعطبٜٚ ١ٝػُ ٗ ٢اٱقڀ٬ح ايب٬غ( ٞاٱيتؿات).
ٚإ ضاز ٠خكٛم ؾطٜل َِٓٗ ّٓ ٫ع َٔ قكـس ٚاضاز ٠غريٖـِ َـٔ
ايٓاؽ  ,ؾصنط ؾطٜل ككٛم بطظر بٌ اغباب ايٓعٚ ٍٚتٛد٘ اـڀاب
اي٫ ِٗٝغُٝا ٚقس تكسّ ايتشكٝل بإٔ َؿ اٖ ِٝاٯ ١ٜأعِ ٚتؿٌُ تأزٜب
إػًٌُ ٚقكس اتعاظِٗ .
ٚقطا ٠٤اب ٞاي ػٸ ُاٍ ؾاشٚ ٠قس  ٫تتٓاغب ٚإعٓ ٢اٱْػباق ٞيٰٜـ١
ٚأب ٛايػُاٍ قعٓب ابٔ أب ٞقعٓب ايعس ٟٚايبكط ٟي٘ قطا٤ات ؾص بٗا
عٔ اؾُٗٛض.

قىلَ تعاىل ط ثََْ أًَْضَشُىُْْ الَ ُّإِْٓنٌَُٕ ص
بٝإ ٕا ٖ ٛأِٖ َٔ ْكض ايعٗٛز ٚقس ته ٕٛايعً ١إاز ١ٜيًٓهٛم,

يًشاظ اّ٫إ ٗ َعطؾ ١ايػًٛىٚ ,ايهُري (ِٖ) ٗ ط أنجـطِٖ ص ٗ
عا٥سٜت٘ عًٚ ٢د ٙٛقتًُ:١
ا٭ : ٍٚايصٜ ٜٔعكس ٕٚايعٗس.
ايجاْ : ٞايؿطٜل ايصٜ ٟڀطح ايعٗس ٜ ٫ٚعٌُ ب٘ ؾٝه ٕٛعسّ اٱّإ
عٓس انجطِٖ غبباڄ يًٓكض ٚعسّ اٱيتعاّ باي عٗس.
ايجايح  :ايص ٜٔناْٛا َٛدٛز ٜٔاٜاّ ايطغاي َٔ ١إًٌ ا٭خط.٣
إ ٚدٛز سطف اٱنطاب (بٌ) ز ٕٚاؿطٚف ا٭خطَ ٣جٌ (إ)
ٚمٖٛــا قــس ٜػــاعس ٗ ؼسٜــس إككــٛز ٜٔبايهــُري ٗ إكــاّ ٖٚــ٫ ٛ
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ٜتعاضض َع عُ ّٛاٯٚ , ١ٜؾْٛ ٘ٝع تكبٝض تعطٜــ يتًـو ايػـذاٜا َـٔ
ايٓكض ٚايػسض عٓسِٖ نُربظات خاضدَٚ ١ٝعً٫ٛت يعً ١عسّ اٱّإ
اييت ٜتكـ بٗا انجطِٖ ,إٔ ٟا نإ انجطِٖ  ,َٕٛٓ٪ٜ ٫ؾ ٬غطاب ١إ
 ٜه ٕٛؾطٜل َٔ ا٭نجط ٜٓكه ٕٛايعٗس  ٗٚ ,اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإ ْكض ايعٗس َٔ قؿات ايص ٜٔاْعسّ عٓسِٖ اٱّإ ٖا
ٜسٍ عً ٢إ٬ظَ ١بٌ اٱّإ ٚايٛؾا ٤باي عٗس ,ؾُع ؾكس عٓكط اٱّـإ
ٜبك ٢إ ستُاٍ ْكض ايعٗس قاُ٥اڄ.
ايجاْ ٗ : ١ٝاٯ ١ٜاٜهاڄ إؾاض ٠إٍ ايتأثري ايػًيب يًصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗس
عً ٢تًو اؾُاعات ٚإًٌ ,أ ٟإٔ عسّ اٱّإ َٓار َٓاغب يًُها٥س
ٚايععّ عً ٢ايػٚ ٤ٛؾعٌ ايكبٝض ٚايعسٚإٚ ,بعس إٔ ٚاعس نعب بـٔ
أغس ايكڂطظ  ٞقاسب عكس بين قطٜعٚ ١عٗسِٖ ضغـٍ ٛٳ اهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢قْ َ٘ٛكض ايعٗس بتأثري ٚاغٛا ٤س ٞٝبٔ اخڀب
ايٓهطٚ ٟإ نإ قس إ َتٓع ٚأب ٢بؿس ٗ ٠أ ٍٚا٭َط بكٛيـ٘ ٚؾـٗازت٘:
"مل أضٳ َٔ قُس ا ٫قسقاڄ ٚٚؾا٤ٶ"(.)1
ايجايج : ١إٕ ْكض ايعٗس َٔ قبٌ بعهِٗ ٖ ٛايكػط ,٣أ َا ايهرب٣
ؾٗ ٞعسّ اّاِْٗ ٚتكسٜكِٗ بطغاي ١ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ َٚا دا ٤ب٘ َٔ اٯٜات.
ايطابع  :اٯ ١ٜتڀٌُ يًُٚ ٌَٓ٪ؼصٜط هلِ َٔ استُاٍ إقساّ غريِٖ
عًَ ٢ا ٖ ٛأؾس نطضاڄ ٚأنرب خڀطاڄ َٔ ْكض ايعٗس َٚا ٜرتتب عً.٘ٝ
اـاَؼ  ٗ :اٯ ١ٜتأزٜب ٚتعً ِٝعك ا٥س ٟيًُػًٌُ باٱٖتُاّ بعًٌ
أ ِاط ايػًٛى َٚعطؾَٓ ١اغب ١إ عڀا ٤ايعٗٛز ٚعسَٗا عػـب ا٭ٚيٜٛـ١
ٚايتكٝس بٗا ٚدعٌ اؿهِ َبتٓ ٢عًٗٝا.
ايػازؽ  :مل ٜهٔ عسّ اٱّإ قؿ ١ؾاًَ ١يؿطٜل َِٓٗ عً ٢مـٛ
( )1ز ٌ٥٫ايٓب ٠ٛيًبٗٝك.7/4 ٞ
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ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞا ٚايعُ ّٛاجملُٛع ,ٞبـٌ إ ْاعـَ ١ـِٓٗ نـاْٛا

َ ٌَٓ٪ا ٚاْ ِٗ غًٜٚ َٕٛٓ٪ٝتشك ٕٛبإػًٌُ ,قاٍ تعاٍ ط ًَِْٖٓ هٌَِّْ
ٌُٓعََ أَُّٓخٌ َّيْذًَُٕ ثِبُْذَنِّ ًَثِوِ َّؼْذٌَُُِٕ ص(.)1
ايػابع  :ايتُٝٝع ٚايتؿطٜل ب ٗ ِٗٓٝاؿهِ ٚايتكطف بإٓاغب اش إ
ْؿ ٞاٱّإ عٔ انجطِٖ ٜسٍ َؿٗـ ّٛإدايؿـ ١عًـ ٢ايتدكـٝل ,ؾؿـٞ
اٯ ١ٜاْكاف ٚاض ؾاز اٍ ايعسٍ.
ايجأَ  :ايصٜٓ ٜٔبص ٕٚايعٗس اِا ِٖ ؾطٜل َِٓٗٚ ,ايؿطٜل :ايڀا٥ؿ,١
بُٓٝا ايص ِٖ َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔا٭نجط َِٖٓٗٓٚ ,اى عُٚ ّٛخكٛم َڀًل
بُٗٓٝا ,ؾايص َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔانجط عسزاڄ ٚأعِ َٔ ايصٜ ٜٔرتن ٕٛعٗٛزِٖ
ؾُٝهٔ تكػٚ ُِٗٝؾل َؿٗ ّٛاٯ ١ٜايهطّ ١اٍ:
ا٭ ِٖٚ َٕٛٓ٪ َ : ٍٚايكًٚ َِٗٓ ١قـس بـازضٚا اٍ إ ظٗـاض اٱغـّ٬
ٚايتكسٜل بٓب ٠ٛايطغ ٍٛا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ : ٞغري َ ِٖٚ ٌَٓ٪ا٭نجط ٜٓ ٤٫٪ٖٚكػُ ٕٛاٍ ؾطٜكٌ:
ا٭ :ٍٚايصْ ٜٔبصٚا ايعٗٛز ٚاعطنٛا عُا عاٖسٚا.
ايجــاْ :ٞايــص ٜٔمل ٜٓبــصٚا ايعٗــٛزٖٚ ,ــٜٓ ٤٫٪كػــُ ٕٛا ٍ ؾــعبتٌ
بًشاظ ايػبب ٚعً ١عسّ ايٓكض:
ا٭ : ٍٚمل ٜٓكهٛا هلٛاِْٗ ٚعسّ اعتباضِٖ نإػتهعؿٌ َِٓٗ .
ايجاْ : ١ٝإيتعاَِٗ بايعٗس ٚإٝجام.
ؾاٯ ١ٜايهطّ ١تصّ غري إ ٚ ٌَٓ٪ايصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗٛز.
ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛإ بٌ ايصٚ َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔايصٜٓ ٜٔكه ٕٛايعٗٛز
عُٚ ّٛخك ٛم َٔ ٚد٘ ,أّ ب ِٗٓٝعُٚ ّٛخكٛم َڀًل ,اؾٛاب:
ٖ ٛا٫خري يًُ٬ظَ ١بٌ عسّ اٱّإ ْٚكض ايعٗس.
ٚأختتُـت اٯٜـ ١ببٝـإ سكٝكـٖٚ ١ـ ٞإٔ ا٭نجـط َـِٓٗ َٓ٪ٜ ٫ــ, ٕٛ
( )1غٛض ٠ا٫عطاف .159
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ٚايٓػب ١بٚ ٘ ٓٝبٌ قٛي٘ تعاٍط ًٌََُِّٖ أًَْضَشَ اُنَّبطِ الَ ُّإِْٓنٌَُٕ ص( , )1اؾـٛاب
ٖ ٞايعُٚ ّٛاـكٛم إڀً ل ,إش إٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬أعـِ ٗ َٛنـٛعٗا
َٚكازٜكٗا ٚ ,ايكسض إتٝكٔ َٔ آ ١ٜايبشح ٖ ِ ايص ٔ ٜعاٖسِٖ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ إٔ ًٜتك ٞايٛقـ بٌ ايٓاؽ عَُٛا بإٔ أنجطِٖ
ٚ َٕٛٓ٪ٜ ٫بٌ ايصٜ ٜٔعاٖس ٕٚضغ ٍٛاهلل ٜٓٚكه ٕٛايعٗس ٚإٝجام.
 ٗٚاٯ  ١ٜإعذـاظ ٜتذًـ ٢بايتشـس ٗ ٟتهـطاض ٚتعـساز ايـٓكض َـٔ
ايڀطف اٯخط ,بكٛي٘ تعاٍ(أ ٚنًُا عاٖسٚا) َع ايتبا ٜٔؾ َٔ ٘ٝدٗـ١
إًٚ ١اٱْتُاٚ ٤اٱْتػاب.
ٚؾ ٘ٝؾاٖس تكسٜل يٮخباض ايـٛاضز ٗ ٠ايػـري ٠ايٓبٜٛـ ١عـٔ ْكـض
قطٜـ َج ٬ايعٗٛز اييت أبطَٖٛا َع ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ .
 ٗٚاٯ ١ٜزع ٠ٛ٭ٌٖ ايهتاب ٚغريِٖ بًع ّٚظدط ايصٜٓ ٜٔكهٕٛ
ايعٗسّٓٚ ,ع ٕٛغًڀاِْٗ ٚإَهاْ ٤كهِٗٚ ,تًو آ ٗ ١ٜإق٬ح ايكطإٓ
يًُذتُعات ٚأٌٖ إًٌ ٚ ,زؾع أغباب ايػسض ٚاـٝاْ. ١
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜبٝإ ايتبا ٜٔبٌ ْكض ايعٗس ٚعسّ اٱّإٚ ,ست٢
ي ٛتهطض ايٓكض َٔ شات ايڀطف ؾٜ ٬ه َٔ ٕٛعسّ اٱّإ ْ ,عِ ٖٛ
ؾطع َٓ٘ َٚرتؾض عٓ٘.
 ٗٚخاُ ١اٯ ١ٜسصف ٚ ,ايتكسٜط عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚأنجطِٖ  َٕٛٓ٪ٜ ٫بٛدٛب ايٛؾا ٤بايعٗس.
ايجاْ : ٞأنجطِٖ  َٕٛٓ٪ٜ ٫بايعٛاقب ايٛخ ١ُٝيٓكض ايعٗـس ,قـاٍ

ٖ َثؼْو ِذ َٓوب
ْ
تعاٍط ئَِّٕ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ًَطَوذًُّا ػَوْٖ عَوجِْ َِ اَُِّو ِو ًَشَوبهٌُّا اُ َّشعُوٌ ٍَ ِٓو

()1غٛضٖٛ ٠ز .17
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رَجَََّْٖ َُيُْْ اهلُذٍَ َُْٖ َّؼُشًُّا اَُِّوَ شَْْئًب ًَعَُْذْجِؾُ أَػَْٔبَُيُْْ ص(.)1

ايجايح  :بًشاظ اٯ ١ٜايػابكٜ ١ه ٕٛإعٓ ٢أنجطِٖ ٜهؿط ٕٚباٯٜات
ٚايبٓٝات اييت أْعٍ اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع  :أنجطِٖ  َٕٛٓ٪ٜ ٫بعٗٛض زٚي ١اٱغ.ّ٬
اـاَؼ َ َٕٛٓ٪ٜ ٫ :ڀابك ١قؿات ْيب آخط ظَإ يؿدل ضغٍٛ
اهلل قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػازؽ  َٕٛٓ٪ٜ ٫ :باؿػاب  ّٜٛايكٝاَ ١عًْ ٢كض ايعٗـس قـاٍ

تعاٍطئَِّٕ اُْؼَيْذَ ًَبَٕ َٓغْئٌُالً ص(.)2

ايػابع  َٕٛٓ٪ٜ ٫ :بإٔ ْكهِٗ إٝجام غٛٝثل بصنط ٙبايكطإٓ ايهتاب
اـايس ٚايباق ٞغـإاڄ َـٔ ايتشطٜــ إٍ ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ,١نـإ إٓـاؾكٕٛ
وصض ٕٚإٔ تٓعٍ غٛض ٠تتهُٔ شَِٗ.
ٚضز عٔ نعب بٔ َايو قاٍ :قاٍ قؿ ٞبٔ ٓـري  :يـٛززت أْـٞ
أقان ٞعً ٢إٔ ٜهطب نٌ ضدٌ َٓهِ َا ١٥عً ٢إٔ ٜٓذ َٔ ٛإٔ ٜٓعٍ
ؾٓٝا قطإٓ .ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يعُاض بٔ ٜاغـط
أزضى ايك ّٛؾإِْٗ قس اسرتقٛا ؾػًِٗ عُا قايٛا ,ؾإٕ ِٖ أْهطٚا ٚنتُٛا
ؾكٌ بً ٢قس قًتِ نصا ٚنصا  ,ؾأزضنِٗ ؾكاٍ هلِ .ؾذـاٚ٤ا ٜعتـصض,ٕٚ
ؾأْعٍ اهلل {  ٫تعتصضٚا قس نؿطمت بعس إّاْهِ إٕ ْعـ عٔ طا٥ؿَٓ ١هِ}
ؾهإ ايص ٟعؿا اهلل عٓ٘ قؿ ٞبٔ ٓري ,ؾتػُ ٢عبس ايطٓٔ ٚغـأٍ
اهلل إٔ ٜكتٌ ؾٗٝساڄ ٜ ٫عًِ َكتً٘ .ؾكتٌ بايُٝاَٜ ٫ ١عًِ َكتًَ٘ٔ ٫ٚ ,
قتًٜ٘ ٫ٚ ,ط ٣ي٘ أثط  ٫ٚعٌ )(.)3

()1غٛض ٠قُس .32
()2غٛض ٠اٱغطا.34 ٤
()3ايسض إٓجٛض .108/5
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يكس أختتُـت اٯٜـ ١بكـاْ ٕٛنًـٖٚ ٞـٛط ثَوَْ أًَْضَوشُىُْْ الَ ُّإِْٓنُوٌَٕ ص ٚؾٝـ٘
إعذاظ بًشاظ اٱخباض عُا ٗ ايكسٚض ٚ ,ع ًِ اهلل عع ٚدٌ َا ٜسٚض
ٗ َٓتسٜاتِٗ ٚفايػِٗ اـاقٚ , ١ؾ ٘ٝآ ٗ ١ٜبعـح اؿـصض ٚاؿٝڀـٗ ١

ْؿٛؽ إػًٌُٚ ,اٱسرتاظ َِٓٗ ,قاٍ تعاٍ ٗ خڀاب يًُػـًٌُطالَ

رَزَّخِزًُا ثِـَبَٗخً ِْٖٓ دًٌُُِْْٗ الَ َّأْ ٌٌَُُْْٗ خَجَبالً ص(.)1
ٜٚتذً ٢اٱعذاظ أٜهاڄ ببٝإ نرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝإٔ عسّ اٱّإ أقبض
ؾع ٬ڄ ٚأؾـس نـطضاڄ َـٔ ْكـض ايعٗـٛز يـصا دـا٤ت اـاُـ ١بكـٝػ ١أزا٠
اٱنطاب(بٌ) ٚؾ ٘ٝسح يًُػًٌُ يسع ٠ٛايٓاؽ إٍ اٱّإٚ ,عـسّ
ايٛقــٛف عٓــس ْكــض ايعٗــٛز ٚإٕ ناْــت نــبريٚ ٠ظًــِ ,ؾُــع اٱّــإ
ٚسكٛي٘ ٜه ٕٛايڀطف اٯخط ٗ ايعٗس أخاڄ يوٜٚ ,ػكط َٔ ا٭قـٌ
َ ٛنــٛع إٝجــام َعــ٘ يتبــسٍ إٛنــٛع ٚ ,تًــو آٜــَ ٗ ١اٖٝــ ١اؿٝــا٠
اٱْػاَْٛٚ ,١ٝنٛع ١ٝاٱّإ ٗ إق٬ح ايػطا٥طٚ ,ايعكُ ١باهلسأَ ١ٜ
أغباب اٱ ثِ ٚايه٬ي.١
يتتهُٔ خاُ ١اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا زع ٠ٛإػًٌُ يًؿهط هلل عع ٚدٌ
عًــْ ٢عُــ ١اٱّــإ َٚــا ؾٝــ٘ َــٔ ايػــَ ١َ٬ــٔ ايــصّ ٚايتــٛب ٝذ ٗ بــاب
إٛاثٝل ,ؿطم إػًٌُ عً ٢سؿغ ٚتعاٖس إٛاثٝل  ٖٛٚايص ٟت٪زٟ
ٚتسٍ عًٖ ٘ٝص ٙاٯ ١ٜايهطّٚ ١ت ٠ٚ٬إػًٌُ هلا ٗ ايك٬ح ٚخاضدٗا.
************

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .118
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الفهرس

الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

3

إكسَ١

28

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

7

صْٳا
قٛي٘ تعاٍط ٳِ ٚإشٵ ځأخٳ ٵ

29

ايتؿػري ايصاتٞ

َٹٝجٳاقځهڂِٵ ٚٳ ٳض ځؾعٵٓٳا ځؾٛٵقځهڂِٵ ايڀُّٛضٳ
غ ٳُعٴٛا
خٴصٴٚا َٳا آتٳٝٵٓٳانڂِٵ بٹ ڂكٛٻ٠ٺ ٚٳا ٵ
غ ٹُعٵٓٳا ٳٚعٳكٳٝٵٓٳا ٚٳأڂؾٵ ِطبٴٛا
قځايڂٛا ٳ
ؾٹ ٞقڂًڂٛبٹِِٗٵ ا ڃيعٹذٵٌٳ بٹهڂؿڃطِٖٹِٵ قڂٌٵ
ػُٳا ٜٳأڃَٴ ٴطنڂِٵ ٹب٘ٹ إِّٳاْٴهڂِٵ ِإٕٵ
بٹ ٵ ٦ٳ
نڂٓتٴِٵ ٴَ٪ٵَٹٓٹٌٳص
7

اٱعطاب ٚايًػ١

38

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

9

ٗ غٝام اٯٜات

40

ايتؿػري

12

إعذاظ اٯ١ٜ

40

صْٳا َٹٝجٳاقځهڂِٵ
قٛي٘ تعاٍ ط ٳٚإِشٵ ځأخٳ ٵ

14

اٯ ١ٜغ٬ح

41

15

َٛنٛع ايٓعٍٚ

43

قٛي٘ تعاٍ ط بٹ ڂكٛٻ٠ٺص

16

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

48

غ ٳُعٴٛاص
قٛي٘ تعاٍ ط ٚٳا ٵ

25

اٯ ١ٜيڀـ

49

غ ٹُعٵٓٳا
قٛي٘ تعاٍ ط قځايڂٛا ٳ

27

إؾانات اٯ١ٜ

50

ٚٳ ٳض ځؾعٵٓٳا ځؾٛٵقځهڂِٵ ايڀُّٛضٳص
قٛي٘ تعاٍ ط خٴصٴٚا َٳا
آتٳٝٵٓٳانڂِٵص

ٳٚعٳكٳٝٵٓٳاص
قٛي٘ تعاٍ ط ٚٳأڂؾٵ ِطبٴٛا ؾٹٞ
قڂًڂٛبٹِِٗٵ ا ڃيعٹذٵٌٳ بٹهڂؿڃطِٖٹِٵص
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الفهرس

الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

52

عح ب٬غٞ

68

إؾانات اٯ١ٜ

53

ػُٳا ٜٳأڃَٴ ٴطنڂِٵ
قٛي٘ تعاٍ ط قڂٌٵ بٹ ٵ ٦ٳ

69

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

ٹب٘ٹ إِّٳاْٴهڂِٵص
55

قٛي٘ تعاٍ ط إِٕٵ نڂٓتٴِٵ ٴَ٪ٵَٹٓٹٌٳص

71

ايتؿػري ايصاتٞ

57

عح أقٛيٞ

77

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

58

عح َٓڀكٞ

78

ايتؿػري

59

ت يځهڂِٵ
قٛي٘ تعاٍط قڂٌٵ ِإٕٵ نځاْٳ ٵ

78

ت يځهڂِٵ
قٛي٘ تعاٍط قڂٌٵ ِإٕٵ نځاْٳ ٵ

ايسٻاضٴ اٯخٹطٳ٠ڂ عٹٓٵسٳ اي ًَّ٘ٹ خٳايٹكٳ١ڄ

ايسٻاضٴ اٯخٹطٳ٠ڂ عٹٓٵسٳ اي ًَّ٘ٹ خٳايٹكٳ١ڄ ٹَٔٵ

ٹَٔٵ زٴ ِٕٚايٓٻاؽِ ؾځ ٳتُٳ ٻٓٛٵا ايڃ ٳُٛٵتٳ

زٴ ِٕٚايٓٻاؽِ ؾځ ٳتُٳٓٻٛٵا ا ڃي ٳُٛٵتٳ ِإٕٵ

ِإٕٵ نڂٓتٴِٵ قٳازٹقٹٌٳص

نڂٓتٴِٵ قٳازٹقٹٌٳص

59

اٱعطاب ٚايًػ١

80

قٛي٘ تعاٍ ط كَزََٔنٌَّْا أٌَُْْدَص

60

ٗ غٝام اٯٜات

85

قٛي٘ تعاٍ ط إِٕٵ نڂٓتٴِٵ قٳازٹقٹٌٳص

61

إعذاظ اٯ١ٜ

87

63

اٯ ١ٜغ٬ح

87

اٱعطاب ٚايًػ١

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

88

ٗ غٝام اٯٜات

اٯ ١ٜيڀـ

89

إعذاظ اٯ١ٜ

قٛي٘ تعاٍط ًَُْٖ َّزََٔنٌَّْهُ أَثَذًا ثَِٔب

هَذََّٓذْ أَّْذِّيِْْ ًَاَُِّوُ ػٌَِِْْ ثِبُظَّبُِِٔنيَص
65
67

 284ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز16

الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

91

اٯ ١ٜغ٬ح

106

عح َٓڀكٞ

92

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

107

عح أقٛيٞ

93

اٯ ١ٜيڀـ

111

قٛي٘ تعاٍ طٚٳيځتٳذٹسٳْٻٗٴِٵ ځأسٵ ٳطمٳ

94

إؾانات اٯ١ٜ

111

اٱعطاب ٚايًػ١

95

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

113

عح مٟٛ

97

ايتؿػري ايصاتٞ

115

ٗ غٝام اٯٜات

102

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

116

إعذاظ اٯ١ٜ

103

ايتؿػري قٛي٘ تعاٍ ط ٚٳيځٔٵ

117

اٯ ١ٜغ٬ح

ايٓٻاؽِ عٳًځ ٢سٳٝٳا٠ٺ ٚٳَٹٔٵ ايَّصٹٜٔٳ
أځؾٵ ٳطنڂٛا ٳٜٛٳزټ ځأسٳسٴٖٴِٵ يځٛٵ ٜٴ ٳعُٻطٴ
س٘ٹ ٹَٔٵ
أځيڃـٳ غٳٓٳ١ٺ ٚٳَٳا ٴٖٛٳ ٹب ٴُ ٳعسٵ ِع ٹ
كريٷ ٹبُٳا
ا ڃيعٳصٳابٹ ځإٔٵ ٴ ٜٳعُٻطٳ ٚٳاي ًَّ٘ٴ بٳ ٹ
ٳ ٜٵعُٳًڂٕٛٳص

ٜٳ ٳتُٳ ٻٓ ٵٙٛٴ ځأبٳسٶاص
105

قٛي٘ تعاٍ ط بٹُٳا قځسٻَٳتٵ

118

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

أځٜٵسٹِِٜٗٵص
106

عح ؾًػؿٞ

123

اٯ ١ٜيڀـ
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

124

إؾانات اٯ١ٜ

144

اٱعطاب ٚايًػ١

125

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

146

ٗ غٝام اٯٜات

127

ايتؿػري ايصاتٞ

148

َٛنٛع ايٓعٍٚ

132

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

134

ايتؿػري قٛي٘ تعاٍ ط

149
151

إعذاظ اٯ١ٜ
اٯ ١ٜغ٬ح

سْٻٗٴِٵ ځأسٵ ٳطمٳ ايٓٻاؽِ عٳًځ٢
ٚٳيځتٳذٹ ٳ
سٳٝٳا٠ٺ ٚٳ ٹَٔٵ ايَّصٹٜٔٳ أځؾٵ ٳطنڂٛاص
136

عح ب٬غٞ

152

أغباب ايٓعٍٚ

139

ِ ځيٛٵ
قٛي٘ تعاٍ ط ٳٜٛٳزټ ځأسٳسٴٖٴ ٵ

153

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

ٴ ٜٳعُٻطٴ أځيڃـٳ غٳٓٳ١ٺص
140

قٛي٘ تعاٍ ط ٚٳَٳا ٴٖٛٳ

157

اٯ ١ٜيڀـ

س٘ٹ ٹَٔٵ ا ڃيعٳصٳابٹ ځإٔٵ
سعِ ٹ
ٹب ٴُ ٳع ٵ
ٴ ٜٳعُٻطٳص
141

كريٷ ٹبُٳا
قٛي٘ تعاٍ ط ٚٳايًَّ٘ٴ بٳ ٹ

158

إؾانات اٯ١ٜ

ٳ ٜٵعُٳًڂٕٛٳص
142

عح نَٞ٬

159

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

144

سٚٽا
قٛي٘ تعاٍ ط قڂٌٵ َٳٔٵ نځإٳ عٳ ٴ

162

ايتؿػري ايصاتٞ

ذبٵطٌِٜٳ ؾځ ِإٻْ٘ٴ ٳْعٻ ځي٘ٴ عٳًځ ٢قځًڃ ٹبوځ
يٹ ٹ
بٹ ِإ ٵشِٕ اي ًَّ٘ٹ َٴكٳسٿقڄا يٹُٳا بٳ ٵٔٝٳ ٜٳسٳ ٵٜ٘ٹ
ٚٳٖٴسٶ ٣ٳ ٚٴبؿٵطٳ ٣يٹ ڃً ٴُ٪ٵَٹٓٹٌٳص
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

169

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

171

ايتؿػري قٛي٘ تعاٍ طقڂٌٵ ٳَٔٵ

الصفحة

209
209

املىضىع

اٯ ١ٜيڀـ
إؾانات اٯ١ٜ

ذبٵطٌِٜٳص
سٚٽا يٹ ٹ
نځإٳ عٳ ٴ
176

قٛي٘ تعاٍ طبٹ ِإشٵِٕ اي ًَّ٘ٹص

210

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

177

عح نَٞ٬

212

ايتؿػري ايصاتٞ

183

قٛي٘ تعاٍطَٴكٳسٿقڄا ٹيُٳا بٳ ٵٔٝٳ

214

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

ٜٳسٳ ٵٜ٘ٹ
193

قٛي٘ تعاٍ ط ٚٳٖٴسٶ٣ص

217

ايتؿػري قٛي٘ تعاٍ ط ٳَٔٵ نځإٳ
سٚٽا يٹًَّ٘ٹ ٚٳ ٳَ٬ځ٥ٹهځ ٹت٘ٹ ٚٳضٴغٴًٹ٘ص
عٳ ٴ

198

قٛي٘ تعاٍط ٳَٔٵ نځإٳ عٳسٴٚٽا يٹ ًَّ٘ٹ 218

عح نَٞ٬

دبٵطٌِٜٳ
ٚٳ ٳَ٬ځ٥ٹهځ ٹت٘ٹ ٚٳضٴغٴ ٹً٘ٹ ٚٳ ٹ
سٚپ
ٚٳَٹٝهځاٍٳ ؾځإِٕٻ اي ًَّ٘ٳ عٳ ٴ
يٹًڃهځاؾٹطِٜٔٳص
198

اٱعطاب ٚايًػ١

دبٵطٌِٜٳ ٚٳَٹٝهځاٍٳص
قٛي٘ تعاٍ ط ٚٳ ٹ

199

ٗ غٝام اٯٜات

قٛي٘ تعاٍطؾځ ِإٕٻ ايًَّ٘ٳ عٳسٴ پٚ

203

يٹًڃهځاؾٹطِٜٔٳص
َٛنٛع ايٓعٍٚ

223

عح قطآْٞ

إعذاظ اٯ١ٜ

224

قٛي٘ تعاٍطٚٳيځكځسٵ أځْعٳيڃٓٳا إِيځ ٵٝوځ

205

اٯ ١ٜغ٬ح

224

اٱعطاب ٚايًػ١

207

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

225

عح عًُٚ ٞيػٟٛ

آٜٳاتٺ بٳٝٿٓٳاتٺ ٚٳَٳا ٜٳهڃؿڂطٴ بٹٗٳا ِإَّ٫
ايڃؿځاغٹكڂٕٛٳص
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

226

اغباب ايٓعٍٚ

248

عح عكا٥سٟ

227

َٛنٛع ايٓعٍٚ

250

عح عطؾاْٞ

216

ٗ غٝام اٯٜات

251

قٛي٘ تعاٍ ط ځأ ٳٚنڂ ًَُّٳا عٳاٖٳسٴٚا

229

إعذاظ اٯ١ٜ

251

اٱعطاب ٚايًػ١

230

اٯ ١ٜغ٬ح

252

اغباب ايٓعٍٚ

232

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

253

ٗ غٝام اٯٜات

233

اٯ ١ٜيڀـ

255

إعذاظ اٯ١ٜ

234

إؾانات اٯ١ٜ

256

اٯ ١ٜغ٬ح

235

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

257

عح مٟٛ

236

ايتؿػري ايصاتٞ

259

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

241

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

269

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

242

ايتؿػري

270

ايتؿػري

242

قٛي٘ تعاٍ طٚٳيځكځسٵ أځْعٳيڃٓٳا إِيځ ٵٝوځ

270

قٛي٘ تعاٍ ط ځأ ٳٚنڂًَُّٳا عٳاٖٳسٴٚا

صٙٴ ؾځطِٜلٷ َٹٓٵٗٴِٵ بٳٌٵ ځأ ڃنجٳطٴٖٴِٵ
عٳٗٵسٶا ٳْبٳ ٳ
٫ځ ٴ٪ٜٵَٹٓٴٕٛٳص

آٜٳاتٺ بٳٝٿٓٳاتٺص
246

قٛي٘ تعاٍ طٚٳَٳا ٜٳهڃؿڂطٴ بٹٗٳا إَِّ٫
ايڃؿځاغٹكڂٕٛٳص

صٙٴ ؾځطِٜلٷ َٹٓٵٗٴِٵص
عٳٗٵسٶا ٳْبٳ ٳ
277

قٛي٘ تعاٍ طبٳٌٵ أځ ڃنجٳطٴٖٴِٵ ٫ځ
ٴ٪ٜٵَٹٓٴٕٛٳص

