
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (110 - 106اٯٜات ) غٛض٠ ايبكط٠ 
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 ملقضيحا
اؿُس هلل ايصٟ أْعٍ ايكطإٓ ٖسا١ٜ َتذسز٠ يٮدٝاٍ املتعاقب١ ، َٚعذع٠  

ٚٱَتجاٍ  ٭ٚاَطٙ ٚق٢ً اهلل ع٢ً ْبٝ٘ ايهطِٜ قُس  يطاعت٘عك١ًٝ تسعٛ 
 ايطاٖطٜٔ.  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

اؿُس هلل شٟ ايكسض٠ املطًك١ ايصٟ أث٢ٓ  ع٢ً ْؿػ٘ بكٛي٘ تعاىل يف أٍٚ آ١ٜ 
 :يجأَ عؿط َٔ دٗاتأ ايتؿػري ٖٚٛ َٔ آٜات ٖصا اؾع٤ َ

ٜسٍ  ص ٚايصٟمَا وَنسَخْ مِهْ آيَتٍ، بكٛي٘ تعاىل طْػذ آٜات َٔ ايكطإٓ :ا٭ٚىل 

 : بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً أَٛض
 ٜات ايكطإٓ َٔ اهلل عع ٚدٌ .ْعٍٚ آ  : ا٭ٍٚ
 ٕ َػتكٌ . أتكػِٝ ايتٓعٌٜ إىل آٜات ، ٚنٌ آ١ٜ شات ؾ  : ايجاْٞ

عسّ تطى َٛنٛع َٔ غري سهِ ، بسيٌٝ تعكب ايٓاغذ  : ايجايح
يًُٓػٛر ، َٚٔ ٚدٛٙ ايتهاٌَ يف أسهاّ ايكطإٓ ٚقٝؼ ايتدؿٝـ عٔ 

آ١ٜ ْاغد١ ٜٚعًُٕٛ املػًُني إٔ املػًُني ٜعًُٕٛ باٯ١ٜ ايهطمي١ إىل إٔ تأتٞ 
 .ٜٚبازضٕٚ يًعٌُ بٗابٗا 

تأنٝس ؾطف ٚعع١ُ نٌ َٔ اٯ١ٜ ايٓاغد١ ٚاملٓػٛخ١ بكٛي٘ تعاىل  : ايطابع
ص ؾٝهاز ٜٓعسّ ايرتدٝض ؾُٝا بُٝٓٗا َع ايتػًِٝ عكٍٛ ايٓػذ أًَْ مِثْلِيَاط

 بُٝٓٗا. 
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اغد١ ٜبك٢ سهُٗا إىل ّٜٛ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٓعٍٚ آ١ٜ ْ  : ايجا١ْٝ
اق١ٝ َٔ أٌٖ ٚ، ٚؾٝ٘ َٓع يًرتزٜس ، ٚططز يًشري٠ ، ٚزؾع يًؿو ، ٚٝا١َايك

 اؾساٍ ٚايطٜب .
ؾ١ قإْٛ ؾٝ٘ ٖٛ ايٓاغذ املػًُني يف عًّٛ ايتٓعٌٜ َٚعط ٘ؿكت  :ايجايج١ 
، ٌٖٚ إْػًل ٖصا ايباب بعس إْكطاع  ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ مبػازض٠  ٚاملٓػٛر

اؾٛاب ْعِ، ، ا٭ع٢ً طؾٝل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إىل اي
ص ٚعذع اـ٥٬ل َٳا ْٳٓػٳذٵ، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً قٛي٘ تعاىل طٖٚٛ املدتاض

 عٔ َٛنٛع ايٓػذ.
بٝإ قؿ١ اؾ٬ٍ ٚايؿإٔ ايطؾٝع ي١ٰٜ ايٓاغد١ )ْأت غري َٓٗا  : ايطابع١

( ٚؾٝ٘ بعح يًؿٛم يف ايٓؿٛؽ ملعطؾ١ اٯٜات ايٓاغد١ ٚاملكاض١ْ بٝٓٗا ٗاأٚ َجً
 .اٍ ٚايعَإ ٚأغباب ْعٍٚ نٌ َُٓٗاني اٯٜات املٓػٛخ١ ٚاؿٚب

ا٤ ايتعاضض بني اٯ١ٜ ايٓاغد١ ؿتأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إْت  : اـاَػ١
ٚاملٓػٛخ١ ٖٚٛ َٔ أعذاظ ايكطإٓ ٚايؿٛاٖس ع٢ً عسّ ايتعاضض بني آٜات٘ 

  .ا٭خط٣ َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ
ت يٝؿٌُ إىل داْب تعسز َٛنٛع ايٓػذ يتبسٌٜ يف اٯٜا : ايػازغ١

يًٓاؽ ملٓاظٍ اهلسا١ٜ   ايٓػذ اٱْؿا٤ ٚتطى اؿهِ بٗا ضمح١ باملػًُني ٚدصبّا
 .ٚاٱميإ

: إنطاّ خام يًٓيب ٚؾٝ٘ص أَلَمْ تَعْلَمْطايٓيب بكٛي٘ تعاىل كاطب١ ايػابع١ :

ٚايتعًِٝ إىل قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٛاغطت٘ ٜتٛد٘ اـطاب 
 .املػًُني ٚاملػًُات

إختتاّ آ١ٜ ايٓػذ بكإْٛ يف اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ إٔ اهلل عع ٚدٌ شٚ  : ايجآَ٘
َط ٫ ٜكسض عًٝ٘ يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايٓػذ يف اٯٜات أ ٬َتٓا١ٖٝايكسض٠ اي

، ٌٖٚ ؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً َا ْصٖب إيٝ٘ َٔ إمكاض ْػذ اٯ١ٜ غري اهلل عع ٚدٌ
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١ٝ، ٚنصا سهِ اٯ١ٜ ايكطآْب١ٜٛ ٫ تٓػذ ايكطآ١ْٝ بايكطإٓ ٚإٔ ايػ١ٓ ايٓ

٠ ، ٚيهٓ٘ أَاض٠ ٚزعٛاٱمجاع َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ، ٚاؾٛاب ٫ زيٌٝ عًٝ٘
 .يًتسبط بعًِ ايٓػذ ٚايتػًِٝ ب٘

، اؾٛاب ٫، ٌٖٚ ميهٔ تػ١ُٝ ٖصا اؾع٤ ظع٤ ايٓػذ يعع١ُ َٛنٛع٘ 
ع ٚخع١ٜٓ َٔ ٚنٌ آ١ٜ نٓ، تؿػري أضبع آٜات آخط٣ بعسٖا يف شات اؾع٤ 

ٚؾٝ٘  (1)صًَأَقِيمٌُا الصَّالَةَ ًَآتٌُا الزَّكَاةَ، إش أختتِ اؾع٤ باٯ١ٜ ط١ُ٥ بصاتٗاايعًّٛ قا

بٝإ بإٔ أزا٤ ايك٠٬ ٚزؾع ايعنا٠ إىل َػتشكٝٗا قإْٛ قهِ مل ٜططأ عًٝ٘ 
ّٜٛ ايكٝا١َ ضمسّا ٚت٠ٚ٬ أْ٘ أَط ثابت إىل  ؿٝسايٓػذ يف ايكطإٓ ٚايصٟ ٜ

ؾؿٌُ  (2)صإِوَّا وَحْهُ وَزَّلْنَا الذِّكْزَ ًَإِوَّا لَوُ حلافظٌن ط، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلٚسهُّا

بكا٤ سهِ اٯ١ٜ ٚدٛز أ١َ تعٌُ ب٘ يكٝػ١ ا٭َط يف باؿؿغ ٚايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ 
اٯ١ٜ اييت تسٍ ع٢ً ٚدٛب ؼكل اٱَتجاٍ ايعاّ بكٝػ١ اؾُع يف إقا١َ 

 .ايك٠٬ ٚأزا٤ ايعنا٠ 
ؿط َٔ إختتاّ ٖصا ايػٹ ٝ٘بُٗا ٜٚسٍ عًٚتسٍ خامت١ اٯ١ٜ ع٢ً ايرتغٝب 

        .(3)صإِنَّ اللَّوَ بِمَا تَعْمَلٌُنَ بَصِريٌايتؿػري بكٛي٘ تعاىل ط

 
 
 
  

                                                           

 .110اٯ١ٜ (1)
 .9اؿذط غٛض٠ (2)
 .233ايبكط٠ غٛض٠ (3)
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أْدِ ثِخَْْـسٍ ِِنْيَـب أًَْ   ـب ٔـَ ـيـَ ــخٍ أًَْ ُٔنعِـــ خْ ِِـْٓ يّ ــِب َٔنعَط قىنه تعاىلقىنه تعاىل

 .106ص اٯ١ٜ ءٍ لَدِّسٌ ِِضٍِْيَب أٌََُْ رَؼٍَُْْ أََّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْ
 

  واإلعغابواإلعغاب  انقغاءجانقغاءج
نجري ٚأبٛ عُطٚ )اٚ ْٓػأٖا( عصف ايه١ُ َٔ اهلُع٠ ع١َ٬ ابٔ قطأ 

ٚبهِ ايٕٓٛ ، اؾعّ، ٚايكطا٠٤ املؿٗٛض٠ أٚ )ْٓػٗا( عصف ايٝا٤ يًذعّ
ٚنػــط ايػــني ٖٚــٛ املطغــّٛ يف املكــاسـ ٜٚؿٝــس َعٓــ٢ ايــرتى، ٖٚــٛ  

 .املؿٗٛض ٚا٭ضدض
 : ططؾ١ قاٍ ْٓػدٗا ؾ٬ منهٝٗا أٟ ْٓػاٖا َع٢ٓ عبٝس٠ أبٛ قاٍ ٚ

 ْػأتٗا ا٭ضإ نايٛاح إَٔٛ
 .(1)بطدس ظٗط نأْ٘ سب ٫ ع٢ً                              

ٚيف قطا٠٤ غعس بٔ أبٞ ٚقام )تٓػٗا( بكٝػ١ اـطاب، َٔ ايٓػٝإ 
: ؾـنٕ  يػعس بـٔ أبـٞ ٚقـام    بٔ ضبٝع١اغِ ٚقاٍ ايك ٖٚٛ خ٬ف ايصنط

طإٓ مل ٜٓـعٍ عًـ٢   : إٕ ايك، ؾكاٍ غعس{أٚ ْٓػٗا}عٝس بٔ املػٝب ٜكطأغ
 ،(2)صظَنُمْسِئُهَ فَالَ رَنعََ ط:٫ ع٢ً آٍ املػٝب قاٍ اهلل تعاىل، ٚاملػٝبابٔ 

، ٚضٟٚ عـٔ  (4)فاٖـس ٚقتـاز٠  ٖٚصا َع٢ٓ قـٍٛ   ،(3)صًَاذْوُسْ زَثَّهَ ئِذَا َٔعِـْذَ ط

ا٠٤ غعس بٔ َايو )تٓػٗا( بهِ غامل َٛىل أبٞ سصٜؿ١ )ْٓػهٗا( ٚيف قط
 ايتا٤.

                                                           

 .1/180فُع ايبٝإ ( 1)
 .6ا٭ع٢ً غٛض٠ (2)
 .24ايهٗـ غٛض٠ (3)
 .1/81ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (4)
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ْٓػـذ َـٔ آٜـ١ أٚ ْٓػـو(      ٚضٟٚ عٔ فاٖس أْ٘ قاٍ قطا٠٤ أبـٞ )َـا  

، ٚا٭َط برتى عباؽ َا ٜؿٝس إٔ املطاز َٔ ايٓػٝإ ايرتىابٔ ٚضٟٚ عٔ 
 ايعٌُ باٯ١ٜ.

ٚقٌٝ املطاز َٔ ْٓػٗا ْرتنٗـا ؾـ٬ ْبـسهلا نُـا يف قـٍٛ أبـٞ عبٝـس٠ أعـ٬ٙ          
َٚا  (َا ْٓػذ َٔ آ١ٜ ، ٚقط٨ :تٓػأٖا ع٢ً َع٢ٓ ايتأخريَِٚٓٗ َٔ قطأ 

ْٓػـٗا ْٚٓػـٗا   )َـٔ أْػـذ ، أٚ ْٓػـأٖا . ٚقـط٤٣:     ْٴٓػذ ، بهـِ ايٓـٕٛ ،  
اهلل عًٝ٘  ، ع٢ً خطاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً(تٓػٗا)، ٚ (تٓػٗا)بايتؿسٜس ، ٚ

َا  :ٚقطأ سصٜؿ١ (َا ْٓػو َٔ آ١ٜ أٚ ْٓػدٗا): ٚغًِ . ٚقطأ عبس اهللٚآي٘ 
 .(1)ٚ ْٓػهٗاأْٓػذ َٔ آ١ٜ 

نجري ٚأبٛ عُطٚ ْٓػاٖا بؿتض ايٕٓٛ ٚايػـني ٚإثبـات اهلُـع٠،    ابٔ ٚقطأ 
عباؽ إٔ يف اٯ١ٜ تكسميّا ٚتأخريّا تكسٜطٙ : َا ْبسٍ َٔ سهِ ابٔ ٚسهٞ عٔ 

آ١ٜ ْأت غري َٓٗا ، أٟ أْؿع َٓٗا يهِ ، أٚ َجًٗا . ثِ قاٍ : أٚ ْٓػاٖا ، أٟ 
ابٔ هلا . ٖٚصٙ اؿها١ٜ ٫ تكض عٔ شيو اؿرب ْ٪خطٖا ، ؾ٬ ْٓػدٗا ٫ٚ ْبس

 .(2) عباؽ ، إش ٖٞ ق١ًٝ يٓعِ ايكطإٓ
إٔ أٚي٦و ايػبعني َٔ ا٭ْكاض ايصٜٔ قتًٛا بب٦ط َع١ْٛ، قطأْا ٚعٔ أْؼ 

بِٗ ٚؾِٝٗ نتابا:"بًػٛا عٓا قَٛٓا أْا يكٝٓا ضبٓا ؾطنٞ عٓا ٚأضناْا". ثـِ إٕ  
 .(3)(شيو ضؾع

 يف قٌ َؿعٍٛ ب٘ َكسّ ايٓػذ. ؾطط داظّاغِ َا: 
َٔ آ١ٜ: داض ٚفطٚض َتعًكإ مبشصٚف  ،ْٓػذ: ؾعٌ ايؿطط فعّٚ

: سطف عطـ ، ْٓػٗا: َعطٛف ع٢ً أْٚٓػٗا:  أٚايؿطط، غِ قؿ١ ٫

                                                           

 .1/118ايهؿاف  (1)
 .1/449تؿػري ايبشط احملٝط (2)
 .2/479تؿػري ايطربٟ (3)
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 ْٓػذ ٚايؿاعٌ نُري َػترت ٜعٛز هلل عع ٚدٌ، اهلا٤: َؿعٍٛ ب٘.
ري: ْأت: دٛاب ايؿطط فعّٚ ٚع١َ٬ دعَ٘ سصف سطف ايع١ً، غ

 .بٓأت َتعًكإ داض ٚفطٚض
تؿهٌٝ، أٚ َجًٗا: عطـ اغِ  ٭ْ٘كإ غري َٓٗا: داض ٚفطٚض َتعً 

 َهاف، ٚايهُري اهلا٤ َهاف ايٝ٘.:  َٚجٌع٢ً بآ١ٜ، 
 أمل: اهلُع٠ يٲغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ، مل سطف ْؿٞ ٚقًب ٚدعّ.

 تعًِ: ؾعٌ َهاضع فعّٚ بًِ، إ اهلل: إ ٚامسٗا.
ٜط: ع٢ً نٌ: داض ٚفطٚض َتعًكإ بكسٜط، ٚنـٌ:  ع٢ً نٌ ؾ٧ قس

فطٚض ٚع١َ٬ دطٙ ايهػـط٠ ايعـاٖط٠ ؼـت     إيَٝ٘هاف، ؾ٧: َهاف 
 آخطٙ.

 تعًِ. َؿعٍٛ( َٚا يف سٝعٖا غست َػس ٚ)إٕ، إٕقسٜط: خرب  

 انهغح 
ق٫ُّٛ  ٚأايٓػذ يػ١ ٖٛ اٱظاي١ ٚايٓكٌ ٚايتػٝري ٚاٱبطاٍ َٛنٛعّا 

فََْنْعَخُ اٌٍَّوُ َِب ٍُّْمِِ اٌشَّْْطَبُْ صَُُّ ُّؾْىُُِ اٌٍَّوُ ط عاىل َٚٓ٘ قٛي٘ ت، اعتباضّا  ٚأ

 ظاي٘أ، أٟ (2)ضَهإ ْػذ نٌ قّٛ(قّٛ ، َٚٓ٘ اؿسٜح: )(1)صيَّبرِوِ

ٌٸ نٝا٩ٖا  ٚسٌ بس٬ّٜ ي٘، ٜٚكاٍ ْػدت ايؿُؼ ايعٌ أٟ أبطًت٘ ٚس
ٚ   ذْػٚقً٘،  ٘ إْٚتػـد٘  إايؿ٤ٞ ٜٓػـد٘ ْػـدّا  ٘ إ: غتٓػـد عـٔ   نتتبـ

 يف ٖصا ايعَإ ١تكٜٛط ايهتاب ايؿا٥عنٝؿ١ٝ َٚٓ٘ ، عطف  نتاب سطف
 .أٟ َٔ غري إظاي١ ٚقٛ يٮقٌ ٚايٓػد١ ا٭ٚىل

ضؾع سهِ نًٞ ؾطعّا بآخط ٜأتٞ ب٘  ٚأٚايٓػذ يف اٱقط٬ح تبسٌٜ 
 دً٘أ غتٝؿا٤إعٓ٘ ٭دٌ  ايٓاغذتطاخٞ زيٌٝ َعترب ي٫ٛٙ يبكٞ ثابتّا َع 
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، ٚتعًل املكًش١  غريٙ ىلإ إْتكاي٘ ٚأدعً٘ امل٬ى يف  ْتؿا٤إأٚ غباب٘أٚ

 .بأَط آخط َػتشسخ َٚبني

 يف سياق اآلياخ
٘       ٕأبعس  ْـعاٍ  إغـبشاْ٘ َـٔ    اهلل بٝٓـت اٯٜـ١ ايػـابك١ َـا ٜتؿهـٌ بـ

قـّا دـا٤ت ٖـصٙ    ختكاإاٯٜات ٚتٛايٞ ايربنات ع٢ً املػًُني تعّٝٝٓا ٚ
 ٚأاٯ١ٜ يتدرب عٔ َٛنٛع ايٓػذ، ٚا٭ضدض ٚبًشاظ ٚسس٠ املٛنٛع 

َٔ اهلل  ايتكاضب ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾهٌ ْٚع١ُ ع٢ً املػًُني ٚأايتساخٌ 
 .عع ٚدٌ

عٓـس  ٚقس أخربت  اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ ْعٍٚ اـري ع٢ً املػـًُني َـٔ   
يف  ٌٝ املػًُني ايٓعِ اٱهل١ٝ، ؾٌٗ ايٓػذيٓ ايٓاؽ، ٚبػض ؾطٜل َٔ اهلل

ـ صا اـري اؾٛاب ْعِ، ؾاْ٘ خري ععِٝ َٔ ٖ آٜات ايكطإٓ عـٔ   ٚؽؿٝـ
 املػًُني.

املػًُني إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ملا ؾٝ٘ َٔ  بأدٝاٍضمح١  أَْ٘ٚٔ خكا٥ك٘ 
قـاٍ تعـاىل    ،، ٚقـس تـبني ا٭َـط يف َػـأي١ ؼٜٛـٌ ايكبًـ١      ِٗايتدؿٝـ عٓ

ت٪نـس  ، ٚ(1)صاٌنَّبضِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَـب  اٌعُّفَيَبءُ ِِْٓظََْمٌُيُ ط

عًـ٢ املػـًُني بكٛيـ٘     ايطمحـ١  آبٝبٚؾـ ْعٍٚ اــري  اٯ١ٜ قٌ ايبشح 
 .صَٔأْدِ ثِخَْْسٍ ِِنْيَبتعاىل ط

ٚيف اؾُع بـني ٖـصٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـ١ ايػـابك١ سـح يًُػـًُني يًتكٝـس         
ٝذب ؾاٱقطاض ع٢ً املٓػٛر ٚعسّ ايبكا٤ عًٝ٘،  سهاّ ايٓػذ، ٚتطىبأ

اؿهِ ايٓاغذ يتتذ٢ً َكازٜل سػٔ ٚإخ٬م عبٛزٜتِٗ  إىلاٱْتكاٍ 
 هلل تعاىل.

ًِ اٌْؼَظُِِْٚإش أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاىل ط ً اٌْفَضْ ص ؾإ ٖصٙ ًَاٌٍَّوُ ذُ
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ص ٚؾٝ٘ تٛنٝس َ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌأََّْ اٌٍَّوَ ػٍََاٯ١ٜ أختتُت بكٛي٘ تعاىل ط

ايكٓـٛط   أٚعسّ ايٝأؽ  إىليؿهٌ اهلل ٚزع٠ٛ املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا 
 .َٔ ضمح١ اهلل تعاىل

تتهُٔ اٯ١ٜ اٱْصاض ٚايتشصٜط ٭ٚي٦و ايصٜٔ وػسٕٚ ٜٚعتـسٕٚ  ٚ
ايــصٍ  إْــعاٍعًـ٢ املػــًُني بػـري ســل، ٭ٕ اهلل عــع ٚدـٌ قــازض عًـ٢     

 .ٚاٯخط٠ايسْٝا ٚاهلٛإ بِٗ يف 
ًَلٌٌُُـٌا أظُسَْٔـب   يًُػـًُني ط  با٭َط اٱهلٞ ايػابك١ٚإش دا٤ت اٯ١ٜ قبٌ 

ص ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت يت٪نس ايتدؿٝـ عـٔ املػـًُني، ٚيـعّٚ    ًَاظَّْؼٌُا

ايػُع ٚاٱَتجاٍ ملهاَني ايٓػذ ٚايتػٝري يف بعض ا٭سهاّ، ٚؾٝ٘ زضؽ 
ب تكسٜكِٗ ٓيب اي٬سل تٛديًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ يف ايٓب٠ٛ، إش إٔ بعج١ اي

 .بٗا ٚاٱْتكاٍ يف ايعٌُ َٔ ؾطٜع١ ايٓيب ايػابل اىل ايٓيب اي٬سل
ص، ؾكس دا٤ت ًٌٌََْ أََّٔيُُْ يَِنٌُا ًَارَّمٌَْاٚإش دا٤ قٛي٘ تعاىل قبٌ ث٬خ آٜات ط 

ٖصٙ اٯ١ٜ بايٓػذ ايصٟ ٜ٪نس إميإ ٚتك٣ٛ املػًُني بنغتذابتِٗ يًٓػذ، 
 ا.ٚتًكٝ٘ بايكبٍٛ ٚايطن

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يتهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً قسض٠ اهلل تعـاىل عًـ٢ نـٌ    
ًَو ي٘ تعاىل، ٖٚٞ َػتذٝب١ ٭َطٙ، ٭ٕ اـ٥٬ل ٚا٭ؾٝا٤ نًٗا ؾ٧، 

ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل    ٚدا٤ت اٯ١ٜ بعس ايتاي١ٝ يف ايتشصٜط َٔ غ٪اٍ 
املعذعات ع٢ً غبٌٝ ايربٖإ ايؿدكٞ، َٚـا ٫ٜأتٝـ٘    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

أََْ رُسِّدًَُْ أَْْ رَعْأٌٌَُا زَظٌٌَُىُُْ وََّب ظُئًَِ ٌُِظََ اىل طط إهلٞ، قاٍ تعؾٝ٘ أَ

 .(1)صِِْٓ لَجًُْ

اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯٜـ١ قـٌ ايبشـح ايتٛنٝـس عًـ٢      ٜٚؿٝس اؾُع بني  
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ٖٛ بأَط َٔ اهلل  إمناتجبٝتٗا  أٚسكٝك١ ٖٚٞ إٔ تكٝٝس ْٚػذ ا٭سهاّ 

ٚنٌ ؾطز َٓٗا  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاهلل ايٓيب قُس ق٢ً  َٔتعاىل ٚيٝؼ 
عًٝ٘ ايٓػذ ؾٗـٛ خـري بططؾٝـ٘ ايٓاغـذ      ، ؾُا هطٟعٓس اهللٖٛ خري َٔ 

 ٚاملٓػٛر.
َٚا ٜبك٢ َٔ ا٭سهاّ َٔ غري تكٝٝس ؾٗٛ خري أٜهّا يف شات٘ ٚثبات٘،  

ــ١َٝ٬،    ــطٜع١ اٱغــ ــا ايؿــ ــطز بٗــ ــ١ تٓؿــ ــو آٜــ ــاٖسٚتًــ ــ٢  ٚؾــ  إٔعًــ
 .(1)صبضِخَْْسَ أَُِّخٍ أُخْسِعَذْ ٌٍِنَّطاملػًُني

ذا٤ يف آخط آ١ٜ ؾٚتهطض يؿغ)أمل تعًِ( يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، 
كٛز ايبشح ٚيف أٍٚ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٖٚٛ َتشس يف د١ٗ اـطاب إش إٔ املك

ٖٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٚؾٝـ٘ آٜـ١ يف إنطاَـ٘ ٚتأنٝـس      
، ٚبٛاغطت٘ َٔ قٝؼ ايتعًِٝ ٚايتأزٜبيٓبٛت٘ َٚا خك٘ اهلل عع ٚدٌ ب٘ 

ــ١، ٖٚــٛ َــٔ     ــ١ املتعاقب ــاٍ املػــًُني يف ا٭ظَٓ ٜتٛدــ٘ اـطــاب إىل أدٝ
بًشاظ إٔ إْتؿاع  ،(2)صًََِب أَزْظٍَْنَبنَ ئِالَّ زَؽَّْخً ٌٍِْؼَبٌَِّنيَعَُٛات قٛي٘ تعاىلط

اٱهلٞ يًٓيب قُس ق٢ً أدٝاٍ املػًُني ٚإىل ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ اـطاب 
ؽ، ٚزع٠ٛ هلِ مجٝعّا يسخٍٛ اٱغ٬ّ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضمح١ بايٓا

ٚنــٌ َــٔ آٜــات ايكــطإٓ ، ٚايتــسبط يف آٜــات ايتٓعٜــٌ ٚاٯٜــات ايهْٛٝــ١ 
ا٥ع ٖـٛ إٔ ا٭ٚىل  ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ سذ١ عك١ًٝ ٚسػ١ٝ، ٚإٕ نإ ايؿـ 

عك١ًٝ ٚايجا١ْٝ سػ١ٝ، ٚإش دا٤ َٛنٛع آ١ٜ ايبشح بٓػـذ بعـض آٜـات    
١ٜ ايتاي١ٝ يبٝإ إٔ ايٓػذ دا٤ت اٯايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ ٚايتدؿٝـ 

ــسٜع ــٔ بـ ــبشاْ٘ط  َـ ــ٘ غـ ــ٘، ٚأْـ ــٓع اهلل يف ًَهـ ــُْ  قـ ــًُ ًَىُـ ــب َّفْؼَـ ــأَيُ ػََّّـ الَ ُّعْـ
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 .(1)صُّعْأٌٌََُْ

 ٜٚؿٝس اؿُع بني آخط آ١ٜ ايبشح ٚأٍٚ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ َػا٥ٌ:
تهٕٛ ايكطا٠٤: أمل تعًِ إٔ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قـسٜط، أمل   ا٭ٚىل :

 يػُٛات ٚا٭ضض.تعًِ إٔ اهلل ي٘ ًَو ا
َٔ َعاْٞ ايطبٛب١ٝ املطًك١ هلل عع ٚدٌ قسضت٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ  ايجا١ْٝ :

 ًَٚه٘ يهٌ ؾ٤ٞ.
عُّٛ ٚخكٛم َطًل، إش إٔ ايكسض٠ بني قسض٠ اهلل ًَٚه٘  ايجايج١ :

ــع     ــتشسخ، ٚمجٝـ ــاٍ ٚاملػـ ــسّٚ ٚاؿـ ــاملٛدٛز ٚاملعـ ــا بـ ــِ يتعًكٗـ أعـ
 ٚاؾ١ٗ.املكسٚضات، ٖٚٞ فطز٠ عٔ ايعَإ ٚاملهإ 

ٜؿٝــس اؾُــع بــني اٯٜــتني إٔ قــسض٠ اهلل عــع ٚدــٌ ؾــا١ًَ  يطابعــ١ :ا
 ض.ٚا٭ضػُٛات يًيًػُٛات ٚا٭ضض، ٚايتٓعٌٜ ٚايٓػذ َٔ ًَه٘ 

إٕ اهلل عع ٚدٌ ٫ ٜؿعٌ إ٫ ا٭َط احملهِ ٚاملتكٔ ٚايٓاؾع  اـاَػ١ :
ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح يًس٫ي١ ع٢ً ايٓؿع ايععِٝ يًُػًُني ٚايٓاؽ بايٓػذ 

أْ٘ َٛنٛع يًتدؿٝـ عِٓٗ، ٌٖٚ ؾٝ٘ ؽؿٝـ عٔ ايـٓيب  ٘، إش ٚأسهاَ
اؾـٛاب ْعـِ، ٚؾٝٗـا ْؿـٞ يًشـطز      ، قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ   

 ٚتطغٝب باٱغ٬ّ ٚتٝػري يف أزا٤ ايعبازات.
ايعُّٛ يف قٝػ١ اٯ١ٜ، ٚتكسٜطٖا: أمل تعًُٛا إٔ إضاز٠  :ايػازغ١ 

ــ٢ نــٌ ؾــ٤ٞ  اهلل  ايػــُٛات  ، أمل تعًُــٛا إٔ اهلل يــ٘ ًَــو  قــسٜط عً
 ٚا٭ضض.

ٌٖ يف اؾُع بني اٯٜتني بؿاض٠ ايٓكط يًُػًُني ٚإتػاع  ايػابع١ :
زٚي١ اٱغ٬ّ اؾٛاب ْعِ، ؾٗٛ غبشاْ٘ ايصٟ أْعٍ ٥٬َه١ َٔ ًَه٘ يف 

ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    خًٝؿت٘ يف ًَه٘ يف ا٭ضض ايػُا٤ يٓكط٠ 
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    .(1)صاٌٍَّوُ ثِجَدْزٍ ًَأَْٔزُُْ أَذٌَِّخٌ ًٌََمَدْ َٔصَسَوُُْقاٍ تعاىلط، ٚاملػًُني ٚآي٘ ٚغًِ 

 تكسٜط اؾُع بني اٯٜتني ع٢ً ٚدٛٙ: ايجا١َٓ :
أمل تعًِ إٔ اهلل ي٘ ا أت غري َْٓٗػٗا َٓا ْٓػذ َٔ آ١ٜ أٚ ْ ا٭ٍٚ :

 ًَو ايػُٛات ٚا٭ضض.
َٚا يهـِ َـٔ زٕٚ   أت غري َٓٗا ْػٗا َٓا ْٓػذ َٔ آ١ٜ أٚ ْ ايجاْٞ :

 كري.َٔ ٚيٞ ٫ٚ ْاهلل 
أمل تعًِ إٔ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط َٚا يهِ َٔ زٕٚ اهلل  ايجايح :

 َٔ ٚيٞ ٫ٚ ْكري.

 أسثاب اننؼول
بأَط ثـِ ٜٓٗـاِٖ عٓـ٘     قشاب٘أقُس ٜأَط  ىلإا٫ تطٕٚ قاٍ بعهِٗ 

 (2)ٜٚأَطِٖ غ٬ؾ٘، ٜٚكٍٛ ايّٝٛ ق٫ّٛ ٚغسّا ٜطدع عٓـ٘، ؾٓعيـت اٯٜـ١   
ا٭َط نُا قـاٍ، ؾًـِ وكـٌ ايٓػـذ إ٫ بـأؾطاز قًًٝـ١ َٚعـسٚز٠        ٚيٝؼ 

 .ٚظاٖط٠ َٔ ا٭سهاّ ٚا٭عِ ا٭غًب َٓٗا يٝػت ؾٝ٘ ْػذ
ناؿايــ١ هلــا بعــض آٜــات ايكــطإٓ  أٜٝــسٚتٓــعٍٚ اي غــبابأشنــط  ٕإ

يف عسّ ايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايتؿهٝو بايطغاي١ هب  بعهِٗاملتعاضؾ١ َٔ 
 .ايتشكٝل ٚاملٓاقؿ١ يف تًو ا٭غبابإ ٫ وٍٛ زٕٚ 

ؾكس تهٕٛ ٖٓاى أغباب غريٖا أٚ ع٢ً ايٓكٝض َٓٗا َتشس٠ َعٗا اٚ  
يؿعٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    َها٤ٶإَٚٓؿطز٠ تأتٞ تأزٜبّا يًُػًُني 

 ٚغًِ ٚقٛي٘.
  خكٛقّا ٚإ ٖصٙ اٯ١ٜ تأغٝؼ يكاعس٠ ن١ًٝ ٚسهِ تؿطٜعٞ.

 بل ممٔ ق٢ً يًكبًتني غريٟ.ٚأخطز ايبداضٟ عٔ أْؼ قاٍ: مل ٜ
ٚأخطز أبٛ زاٚز يف ْاغد٘ ٚأبٛ ٜع٢ً ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ عٔ أْـؼ  
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ــ٘ ٚغــًِ ٚأقــشاب٘ نــاْٛا ٜكــًٕٛ مــٛ بٝــت     إٔ ايــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝ
ّ  }املكسؽ، ؾًُا ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ِّ ٚدٗو ؾطط املػـذس اؿـطا َـط   {ؾٛ

ضدٌ َٔ بـ  غـ١ًُ ؾٓـازاِٖ ٖٚـِ ضنـٛع يف قـ٠٬ ايؿذـط مـٛ بٝـت          
ٛٸيت إىل ايهعب١ َطتني، ؾُايٛا نُا ِٖ ضنٛع  ٕٻ ايكب١ً قس س املكسؽ أ٫ إ

 إىل ايهعب١.
ٚأخطز َايـو ٚعبـس بـٔ محٝـس ٚايبدـاضٟ َٚػـًِ ٚأبـٛ زاٚز يف        

عُط قاٍ: بُٝٓا ايٓاؽ بكبا٤ يف ق٠٬ ايكبض إش ابٔ ْاغد٘ ٚايٓػا٥ٞ عٔ 
ٍ ٚغـًِ قـس أْـع   ٚآيـ٘  إٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  :دا٤ِٖ آت ؾكاٍ

عًٝـ٘ ايًًٝــ١ قــطإٓ، ٚقــس أَــط إٔ ٜػــتكبٌ ايهعبــ١ ؾاغــتكبًٖٛا، ٚناْــت  
 ٚدِٖٛٗ إىل ايؿاّ ؾاغتساضٚا إىل ايهعب١.

ٚأخطز ايعبري بٔ بهاض يف أخباض املس١ٜٓ عٔ عجُإ بٔ عبس ايطمحٔ 
ٚغًِ إشا قاّ ٜكًٞ اْتعط أَط ٚآي٘ نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  :قاٍ

مل ٜ٪َط بٗا ٚمل ٜٓ٘ عٓٗا َٔ ؾعٌ أٌٖ اهلل يف ايكب١ً، ٚنإ ٜؿعٌ أؾٝا٤ 
ٚغـًِ ٜكـًٞ ايعٗـط يف    ٚآيـ٘  ايهتاب، ؾبٝٓا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٕٵ قـٌ إىل   َػذسٙ، قس ق٢ً ضنعتني إش ْعٍ عًٝ٘ دربٌٜ، ؾأؾاض ي٘ أ
 .(1)(ايبٝت ٚق٢ً دربٌٜ إىل ايبٝت

 إعجاػ اآليح
 ّ ،ٖٚـٛ زيٝـٌ    يف اٯ١ٜ إخباض عٔ ٚدٛز ايٓػذ يف ايكطإٓ ٚا٭سهـا
سٍ يف بعــض عًــ٢ إٔ ايؿــطٜع١ اٱغــ١َٝ٬ مسشــا٤ تكبــٌ ايتػــٝري ٚايتبــ

ا٭سهاّ بكٝس سكٍٛ ايتبسٌٜ َٔ عٓس اهلل تعاىل، ؾٗـٛ غـبشاْ٘ ايـصٟ    
َّّْؾٌُا اٌٍَّوُ َِب َّشَبءُ ًَُّضْجِذُ ًَػِنْدَهُ أَُُّ ٜجبت أٚ ٜبسٍ اؿهِ ايؿطعٞ ، قاٍ تعاىل ط
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ايٓػـذ هلل تعـاىل )َـا ْٓػـذ( يف ز٫يـ١ عًــ٢      ، ؾٓػـبت اٯٜـ١   (1) صاٌْىِزَـبةِ 

 اؿكط ٚعسّ سكٍٛ ايٓػذ َٔ غري اهلل تعاىل.
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ تكٝٝسٖا شات ايٓػذ بأْ٘ يف اٯٜات يف ز٫ي١ ع٢ً 

اهلل، ٚايكــطإٓ ٖــٛ اؾــاَع يهــ٬ّ اهلل   ػــذ ٖــٛ آٜــ١ َــٔ عٓــس ايٓإٔ 
ذ ٚآٜات٘، مما ٜع  عسّ سكٍٛ ايٓػـذ بعـس ْـعٍٚ ايكـطإٓ، ؾايٓاغـ     

ٚؽؿٝـ عـٔ املػـًُني، َٚٓـع َـٔ      ضمح١ ٖٚصا اؿكطَٛدٛز ؾٝ٘، 
 ايؿطق١ ٚايتؿتت يف باب ايٓػذ.

اؿهِ اؾسٜس، ايصٟ  إىلَٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ تأٌٖٝ املػًُني يٲْتكاٍ 
 َٓ٘ايٓاغذ ٚاملٓػٛر  ٚإٔ عٓس اهلل،ٜع  تػًُِٝٗ بٓعٍٚ ا٭سهاّ َٔ 

ايعُــٌ  إىلتكــاٍ تعــاىل، ٚؾٝــ٘ سذــ١ عًــ٢ أٖــٌ ايهتــاب يف يــعّٚ اٱْ  
 .ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايؿطٜع١ اييت دا٤ بٗا 

ٚتبني اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايٓػذ بني اٯٜـات َعذـع٠ بايـصات ٫ٚ    
 ٜكسض عًٝٗا إ٫ اهلل عع ٚدٌ، َٚٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ يف ايٓػذ:

 ذ ٚبني ايتعاسِ أٚ ايتعاضض.ػايتبأٜ بني ايٓ ا٭ٍٚ :
 ١ املٓػٛخ١ يف ايكطإٓ.بكا٤ اٯٜ ايجاْٞ :

إضتكــا٤ املػــًُني إىل اؾُــع ٚايتُٝٝــع بــني اٯٜــ١ ايٓاغــد١  ايجايــح :
 ٚاملٓػٛخ١.

ــطٜع١       ــٌ يف ايؿ ــ٢ ايتهاَ ــاٖس عً ــ٘ ؾ ــذ أْ ــاظ يف ايٓػ ــٔ اٱعذ َٚ
 اٱغ١َٝ٬ بتأنٝس آ١ٜ ايبشح مبذ٤ٞ آ١ٜ بسٍ اٯ١ٜ املٓػٛخ١ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

٠ ٚاٱضباى عٓس املػًُني ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ يف إْتؿا٤ اؿري ا٭ٚىل :
 .ؾتسٍ آ١ٜ ايبشح ع٢ً إْعساّ ايؿرت٠ بني املٓػٛر ٚايٓاغذ، أٚإ ايٓػذ 
ــ١ : ــذ       ايجاْٝ ــني ايٓاغ ــب ب ــ٘ بايتٓاغ ــِٝ قسضت ــٓع اهلل ٚعع ــسٜع ق ب
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أٌََــُْ رَؼٍَْــُْ أََّْ اٌٍَّــوَ ػٍََــَ وُــًِّ ٚاملٓػــٛر يــصا أختتُــت اٯٜــ١ بكٛيــ٘ تعــاىلط

٢ اـامتـ١ ثٓـا٤ اهلل عـع ٚدـٌ عًـ٢ ْؿػـ٘ يف       يٝؿٝس َعٓ ،(1)صشَِْءٍ لَدِّسٌ

 ايٓػذ بني اٯٜات.
ــ٘ َــٔ ٚدــٛٙ    ايجايجــ١ : ايتشــسٟ بكــإْٛ ايٓػــذ يف ايكــطإٓ، َٚــا ؾٝ

 اؿه١ُ.
تأنٝس ٚدٛز ايٓػذ يف ايكـطإٓ، ٚأْـ٘ مل ٜكــ عٓـس سـاٍ       ايطابع١ :

 اٱَهإ.
تط٣ ملاشا مل تأت اٯ١ٜ بكٝػ١ تبني إٔ ايٓاغذ وٌ بسٍ املٓػٛر ٚإٔ 

، ؾًِ تكٌ ١عًِ إ٫ عٓسَا تٓعٍ اٯ١ٜ ايٓاغدٚض٠ اٯ١ٜ َٓػٛخ١ ٫ ٜٴقري
: ْٓػذ اٯ١ٜ مبجًٗا أٚ خري َٓٗا، ٚبٌ شنطت اٯ١ٜ ْػذ اٯٜـ١ أ٫ّٚ  اٯ١ٜ

بايٓاغذ، ٚقس ٜكاٍ ؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ْػذ ٚضؾع ايت٠ٚ٬ ٚيهٓ٘ ثِ اٱتٝإ 
 مل ٜجبت ٭ٕ اٯ١ٜ تٓؿٞ ٚدٛز ؾرت٠ بُٝٓٗا.

١ٜ ٖٛ بٝإ َٛنٛع١ٝ اٯ١ٜ املٓػٛخ١ ٚأْٗا تٓعٌٜ ٚاملطاز َٔ يػ١ اٯ
ٜت٢ً ٚإٔ ايعٌُ بٗا قبٌ بًٛؽ ايٓػذ يًُهًؿني ٫ ٜهط بكش١ عبازاتِٗ 

فٌٌٌََُّا : ْعٍ قٛي٘ تعاىلطَٚعا٬َتِٗ نُا يف ق٠٬ أٌٖ قبا٤ ع٢ً قٍٛ أْ٘

ٚغـًِ يف َػـذس بـ     ٚآيـ٘  ٚضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘   (2)صًُعٌُىَىُُْ شَطْسَهُ

، ؾتشـٍٛ يف ايكـ٠٬   ٢ بأقـشاب٘ ضنعـتني َـٔ قـ٠٬ ايعٗـط     قًّ غ١ًُ ٚقس
ٛٸ ٍ      ٍ ٚاغتكبٌ املٝعاب ٚس  ،ايطدـاٍ َهـإ ايٓػـا٤، ٚايٓػـا٤ َهـإ ايطدـا

ُٸٞ شيو املػذس َػذس ايكبًتني رب إىل أٖـٌ قبـا٤ يف قـ٠٬    ، ٚٚقٌ اـؾػ
: بُٝٓا ايٓاؽ بكبا٤ يف ق٠٬ ايكبض إش دا٤ِٖ عُط قاٍابٔ ايكبض )م( عٔ 

ٚغًِ قس أْعٍ عًٝ٘ اي١ًًٝ قطإٓ ٚقس ٚآي٘ ٍ: إٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ آت ؾكا
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، ٚناْت ٚدِٖٛٗ إىل ايؿـاّ ؾاغـتساضٚا   بٌ ايكب١ً ؾاغتكبًٖٛاأَط إٔ ٜػتك

 .(1)(إىل ايهعب١
أٟ إٔ ق٬تِٗ يًعٗط ٚايعكط ٚاملػطب ٚايعؿا٤ يّٝٛ ْـعٍٚ اٯٜـ١   

ٛٸٍ قبًت٘ سٝ  ٦ص.ٓقشٝش١ ٚإٕ نإ ايٓيب قس س

 ئالًمل ّـس  ٌفـ) نٔنعـخ      "اننسخز"ٔعِّ ىره آّخ يّخ ًميىٓ أْ 

ــسيْع      يف  ــساد يف اٌم ــغ ِ ــب ح ناٌنعــخ  يف أزث ــغ ًزً  ِ ــخع ًِ ــره آّ ى

ِ اٌٌؽْدح اٌيت رزؾدس ػٓ ٔعخ آّبد ًاألؽىبَ ممب  ْ ىره آّخ ى فب

ــدي ػٍــَ ــبح اةعــٍّني    ِــب ّ هلــب ِــٓ ايصٌوــْخ ًاةٌيفــٌػْخ يف ؽْ

 اٌؼمبئدّخ ًاٌشسػْخ.

 حاآليح سال
زؾـع املؿػـس٠    ٚأغبابيف ايٓػذ َٔ املكًش١ ٚايٓؿع،  َاتبني اٯ١ٜ 

ــت يف اٱضاز٠    عــ ــإْٛ ثاب ــ١ ق ــّا، ٖٚــصٙ اٯٜ ــاؽ مجٝع ٔ املػــًُني ٚايٓ
 ايته١ٜٝٓٛ ٜسٍ ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل ٚضمحت٘ باملػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا.

ٚإش أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بإٔ اهلل تعاىل شٚ ايؿهٌ ايععِٝ، بٝٓت 
َكازٜل ايؿهـٌ اٱهلـٞ عًـ٢ املػـًُني، ٖٚـٛ       ٯ١ٜ َكساقّا َٖٔصٙ ا

 .ٚتبسٌٜ بعض أسهاَ٘ ايٓػذ يف اٯٜات،
يكس خًل اهلل اٱْػإ َٔ نعـ ٚدعً٘ نا٥ّٓا قتادّا، ٚدا٤ ايٓػذ 

 ٬َظَّا ٭دٝاٍ املػًُني. ٚغ٬سّايٝهٕٛ ؽؿٝؿّا عٔ املػًُني خاق١ 
ــايكطإٓ دا    ــاؽ ب ــ٢ ايٓ ــِ اهلل عــع ٚدــٌ عً ــس أْع ــّا يٮسهــاّ  يك َع

ايؿطع١ٝ، ٚنتابّا غاملّا َٚعكَّٛا َٔ ايتشطٜـ ٚايتػٝري ٚايتبسٌٜ، ٚيهٓ٘ 
 بصات٘ ٜتهُٔ ايتبسٌٜ ايصٟ أْعي٘ اهلل، يٝذتُع يف ايكطإٓ ايبسٍ ٚاملبسٍ.
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ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًٛقا١ٜ َٔ ايكٍٛ عكٍٛ ؼطٜـ ٚتػٝري يف ايكطإٓ 
آ١ٜ ىتل بٗا ايكـطإٓ   إٔ ٖٓاى تهازّا بني ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ،ٚتًو ٚأ

بــإٔ ٜــساؾع اهلل عــع ٚدــٌ عٓــ٘، ٚوؿعــ٘ َــٔ أغــباب ايؿــو ٚايطٜــب 
باٱخباض عٔ إٔ املٓػٛر َٔ ايكطإٓ ، ٚآ١ٜ عع٢ُ يف ايتٓعٜـٌ، ٚزيٝـٌ   

 ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل.
ــوُ  ٚآٜــ١ ايبشــح َــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاىلط  ــب ٌَ ــب اٌــرِّوْسَ ًَئَِّٔ ــب َٔؾْــُٓ َٔصٌَّْنَ ئَِّٔ

ٕ   بًش ،(1)صحلبفظٌْ ، ٚٚقاٜتـ٘ َـٔ أٖـٌ اؾـساٍ     اظ ايـصب عـٔ ايكـطآ

يف قاٚيـ١ إهـاز تعـاضض بـني آٜاتـ٘ أٚ      ٚايطٜب ايـصٜٔ ٜػـعٕٛ زا٥ـبني    
سكٛي٘ تعاسِ يف َٝازٜٔ ايعٌُ بٗا، ؾذا٤ت آٜـ١ ايبشـح يتدـرب عـٔ     

ؾع اؿطز ٚاملؿك١ ايرتتٝب ايطتيب بني اٯٜات يف ايعٌُ مبا ؾٝ٘ ايتٝػري ٚز
  َٔ املػًُني.

عٔ َـٓٗر   ع٬ّإَٚٔ ؾهٌ ٚضمح١  هلل ب٘ املػًُنيبٝإ َا خل ا
ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ ٜتعًل ببعض ا٭سهاّ، ٚامل٬ظ١َ بني ايؿطا٥ع يف 

املتعاقبــ١ َٚــا ٜطــطأ عًٝٗــا َــٔ ايتبــسٌٜ ٚايتػــٝري َٚــا ؾٝــ٘ َهــاَني   
عـٔ اٱظايـ١ ٚايٓكـٌ ٚايتبـسٌٜ يف بعـض       خباضّاإؾٝٗا  ايتدؿٝـ، ٚيعٌ

 اٯٜات ايه١ْٝٛ.
 حبث كاليي

ْٓ يَّخٍط قٛي٘ تعاىل ٚيف قاٍ ايطاظٟ: نٌ املؿػطٜٔ محًٛٙ ع٢ً  صِِ

 .(2)اٯ١ٜ َٔ ايكطإٓ غري أبٞ َػًِ ؾاْ٘ محٌ شيو ع٢ً ايتٛضا٠ ٚا٭لٌٝ
 .(2)ٚا٭لٌٝ

  ٕ أعـِ َـٔ ٖـصا     ايبشـح آٜـ١   ٌٖٚ ميهٔ إٔ ٜكاٍ بٛد٘ ثايـح ٖـٛ أ
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٫ َٔ ؾص، ؾاٯ١ٜ تتعًل باملعذعات إمجاع املؿػطٜٔ إزعٞ إٕ إاؿكط ٚ

ايبٝٓات َطًكّا ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ َكازٜكٗا َٚا وتاد٘ ايٓاؽ يف ٚ
 زْٝاِٖ ٚآخطتِٗ باٱناؾ١ اىل آٜات ايكطإٓ.

ع٢ً ايتٛسٝس ٖٚصٙ اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ ٍ ٚقٌٝ ٚضز يف إلٌٝ ٜٛسٓا َا ٜس
اْا  إٔ ٜعطؾٛى، أْت اٱي٘ اؿكٝكٞ ٚسسى، ٜٚػٛع املػٝض ايصٟ أضغًت٘

  .(1)(صٟ اعطٝت  ٫عٌُ قس انًُت٘فستو ع٢ً ا٫ضض ايعٌُ اي
عـٔ َػـأي١ نْٛٝـ١    اهلل تعـاىل   خربؾـأ ايكطإٓ تبٝـإ يهـٌ ؾـ٤ٞ،     يفٚ

ته١ٜٝٓٛ تؿـطٜع١ٝ ٚإ ايٓػـذ ٚاٱظايـ١ ٚايتبـسٌٜ َـٔ مسـات اؿـازخ        
ٚادب  ْؿطازإٚ، ايتػٝري، ؾايٓػذ ؾاٖس ع٢ً عع١ُ ايباضٟ  ىلإٱؾتكاضٙ 

 ايٛدٛز بايبكا٤ ٚا٭ظي١ٝ ٚا٭بس١ٜ.
قسضتـ٘ ٚغـًطاْ٘ عًـ٢     ٕأٚٯ١ٜ ايهطميـ١ عـٔ ععُـ١ ايبـاضٟ     اٚؽرب 

 غتسا١َإؾكط نُا قاٍ بعض ؾ٬غؿ١ ايْٝٛإ، بٌ  بتسا٤ٶإاملدًٛقات يٝؼ 
 ، ؾتتذسز اٯٜات يتهٕٛ َٓاغب١ يعٜاز٠ اٱميإ.ٜهّاأ

شنط يؿغ )اٯ١ٜ( َؿطزّا َٚج٢ٓ ٚمجعّا ث٬مثا١٥ ٚمثاْني َط٠ ٚتؿٌُ ٚ
ػُا١ٜٚ املٓعي١ قبٌ ايكطإٓ، ٚآٜات ايهتب اي آٜات ايكطإٓ ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ

 .ْاغذ َٚٓػٛر ٜهّاأٚايكطإٓ ْاغذ ملا غبك٘ َٓٗا، ٚؾٝ٘ 
، خـط٣ أاٯ١ٜ قس تهٕٛ ْاغـد١ ثـِ تهـٕٛ َٓػـٛخ١ بآٜـ١       ٕأٚقٌٝ  

 عصب ايكٍٛ ب٘. ٕإٚ ثبات٘إ ٓسضٚيهٔ شيو ٜ
ْتسبط  ٕأْعِ ايٓػذ يف آٜات ايكطإٓ أِٖ َكسام َٚٛنٛع ٚعًٝٓا 

ــ١ َــٔ ععــِٝ قــسض  اؿهــِ ٚاٯ ــات يف ٖــصٙ اٯٜ ــ٘،  ٠ اهللٜ ٚغــع١ ضمحت
 ٚغًطإ َؿ٦ٝت٘.

 ٚأاٯٜات ايه١ْٝٛ ٚا٭سهاّ ايػُا١ٜٚ تتذسز زا٥ُّا مٛ ا٭سػٔ  ٕإ
ـ إ ٕإٚتتذسز بصات ايٓـٛع   اٱَهـإ قـس    ٕأ شإاؾـٓؼ ٚاملاٖٝـ١،    ختًـ
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عباض٠  َهاْٗاإٚايٛدٛز،  ىلإٜ٪خص بايٓػب١ اىل املا١ٖٝ ْؿػٗا ٫ بايكٝاؽ 
 .شاتٗا ىلإعسَٗا بايكٝاؽ  ٚاعسّ نطٚض٠ ٚدٛزٖا  عٔ

 ىلإٚدـٛزٙ ٫ ٜـتِ بٓؿػـ٘ بـٌ وتـاز ؾٝـ٘        ٕأَٔ مسات اؿـازخ  ٚ
يف ا٭ؾـٝا٤   إضاز٠ اهلل ٕأغريٙ، ٖٚٛ ٜٓب٧ عٔ ٚدـٛز ككـٛم، ٚمبـا    

ع٢ً  با٭سهاّغبشاْ٘ ٜأتٞ  ٖٚٛ، يطٝـ ْ٘أَٚٔ سهُت٘ تعاىل  ،َطًك١
 .يتٝػريايتدؿٝـ ٚا ٚمبا ؾٝ٘ ايتسضٜر،مٛ 

 َاأزع٣ٛ اٱمجاع عًٝ٘ َٔ املؿػطٜٔ نرب٣ ٚقػط٣، ٚقس تٓاقـ 
َٛنـٛع اٯٜـ١ َطنـب ٚاؾاْـب ا٭ععـِ َٓٗـا ٜتعًـل         ٕأيهرب٣ ؾٗٞ ا

 .بعع١ُ ايباضٟ ٚقسضت٘ َٚؿ٦ٝت٘
ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  ،زيٌٝ ىلإايكػط٣ ؾإ زع٣ٛ اٱمجاع ؼتاز  َاأٚ

 ايكسض٠ اٱهل١ٝ. َكازٜلَٔ  ن٬ّ اهلل ٚيٝؼ بكسِٜ ٚاْ٘إ ايكطإٓ 
ٚيهٔ ا٭خباض ايـٛاضز٠  تؿٝـس يف ظاٖطٖـا إضاز٠ اٯٜـ١ َـٔ ايكـطإٓ،       

َـ     ٚٚطط يف اٯٜـات   اايٓػذ ع٢ً بعض أسهاَٗـا، ٚإٕ نـإ ايٓػـذ عا
 .ايه١ْٝٛ
، (1)ا٭عُـ قطأ ب٘ ٚ ْٓػدٗا أٚ آ١ٜ َٔ ْٓػو َا َػعٛزابٔ  قطا٠٤ ٚيف 
 . باب ايكطا٠٤ ٚاٱعطاب، إىل داْب َا تكسّ َٔ ايكطا٤ات يف(1)ا٭عُـ

يف املكاّ ٚؾٝ٘ تٛنٝس ٚايكشٝض إٕ إضاز٠ اٯ١ٜ َٔ ايكطإٓ ٖٛ ا٭ْػب 
إعذاظ ايكطإٓ، ٚإدتٓـاب اــ٬ف يف ايعُـٌ بأسهاَـ٘ ٚغـٓٓ٘، ٜٚؿٝـس       
اؿكط املٛنٛعٞ يًٓػذ يف املكاّ بآٜات ايكطإٓ تؿك٘ املػًُني يف عًّٛ 

ّ ايكطإٓ، ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ مما ؾٝ٘ َٔ ا٭س ٔ  هـا ، ٚتًكـٞ ايٓػـذ   ٚايػـٓ
ٚمما ٜـسٍ عًٝـ٘ فـ٤ٞ اٯٜـ١ بكـٝػ١ املهـاضع يف نـٌ         بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ

ٚتكسِٜ ايٓػذ ع٢ً اٱتٝإ بػريٖـا ٚتعًـل ايٓػـذ     َٔ)ْٓػذ( ٚ)ْأت(
 .بصات اٯ١ٜ املٓػٛخ١
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ْ٘ مل ٜػِ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بايٓاغد١ هلا، بٌ دا٤ت َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ أ

ٜسٍ ع٢ً بكـا٤ قسغـ١ٝ ٚؾـطف اٯٜـ١ املٓػـٛخ١،       َٓٗا أٚ َجًٗا مماخريّا 
املٛنٛعٞ أٚ اؿهُـٞ بـني ايٓاغـذ ٚاملٓػـٛر، ٫ٚ     ٚٱستُاٍ ايتبأٜ 

عرب٠ غ٬ف أبٞ َػًِ ٚمٛٙ َٔ ضداٍ ايكطٕ ايجاْٞ يف َكابٌ اٱمجاع 
 ٚاملتػامل بني املػًُني.

ٚاختًـ ايعًُا٤ يف احملهِ ٚاملتؿـاب٘ نًُٝٗـا ؾكـاٍ ؾتـاز٠ ٚايطبٝـع      )
ٚاملتؿاب٘: املٓػٛر  شاى ٚايػسٟ: احملهِ: ايٓاغذ ايصٟ ٜٴعٌُ ي٘ٚايه

 عباؽ.ابٔ ٖٞ ضٚا١ٜ عطٝ٘ عٔ  ايصٟ ٜ٪َٔ ب٘ ٫ٚ ٜعٌُ ب٘،
ــ٘ قــاٍ: قهُــات ايكــطإٓ ْاغــد١،  ابــٔ ض٣ٚ عًــٞ    أبــٞ طًشــ١ عٓ

 ٚسطاَ٘، ٚسسٚزٙ، ٚؾطا٥ه٘، َٚا ٜ٪َط ب٘ ٜٚعٌُ ب٘. ٚس٬ي٘،
٪خطٙ ٚأَجاي٘ ٚاقػاَ٘ َٚا ٜ٪َٔ ب٘ ٚاملتؿابٗا: َٓػٛخ٘ َٚكسَ٘ َٚ

 .(1)(٫ٚ ٜعٌُ ب٘

 آليحآليحاايفهىو يفهىو 
تعـاىل عًـ٢ اٱتٝـإ باٯٜـات ايبـاٖطات       قـسض٠ اهلل ١ٜ ععـِٝ  تبني اٯ

ٔ  أٚمبجًـٗا   ٚإبساهلا َٓٗـا َـٔ مجٝـع دٗـات اؿػـٔ ٚاٱعذـاظ        أسػـ
ٚايتهاٌَ ٚايؿٍُٛ ٚاٱغتٝعاب، ٜٚتذ٢ً يف َؿَٗٛٗا ايًطـ اٱهلٞ 
ٚايػع١ يف ضمحت٘ تعاىل ٚايتدؿٝـ يف ا٭سهاّ، َٚٓـ٘ يػـ١ ايتـسضز يف    

ػذ دع٤ َٔ ؾًػـؿ١ ايتٓعٜـٌ ٚشنـطٙ ٖٓـا عًـ٢ مـٛ       ايٓ إٔايتؿطٜع نُا 
 ،َٚٓع يٲضباى ،ذ ٚاملٓػٛرايتعٝني ٚاـكٛم َسخٌ يؿِٗ عًِ ايٓاغ

 ٚضزع ٭ٌٖ ايه٬ي١ ٚايػٛا١ٜ. ،ٚزؾع يًطٜب ٚايؿو
َٚٛنــٛع يتٓعٜــ٘  ،ؾٗــصٙ اٯٜــ١ َسضغــ١ َػــتك١ً يف ايعًــّٛ ايكطآْٝــ١

ٓـ ٚبٝإ ؾطا٥س اٱعذاظ ؾٝ٘ ٚقـسم تٓعًٜـ٘ َـٔ     ،ايكطإٓ تعـاىل،   س اهللع
ٚاٯ١ٜ ٚاق١ٝ مسا١ٜٚ بكٝػ١ تبسٌٜ اؿهِ عػب تػري املٛنٛع ٚاؿاٍ 
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 ٚإْكـ٬ب تعـاىل بتبـسٍ ا٭غـباب     عًـِ اهلل  َتعـسز بًشـاظ  ٚايؿإٔ ؾٗٛ 
ٚطبا٥ع َع  أؾطازّاا٭سٛاٍ ٚعًُ٘ تعاىل باؿاٍ ٚاؿهِ ا٭ْػب يًٓاؽ 

 تبأٜ ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ.
ايٓػذ ؾاٖس قطآْٞ ع٢ً ايتٓعٌٜ  ٚإٔٙ اؿكٝك١ ٖصشٌٜ اٯ١ٜ ٜ٪نس ٚ

َسخٌ يسضاغ١ ععـِٝ   ٖٚٛىل، تعا قسض٠ ٚغًطإ اهللؾٗٛ زيٌٝ ععِٝ 
تٓع٬ّٜ ٚسطٚؾّا ٚنًُات  ٚأْ٘ايكسض٠ اٱهل١ٝ يف اٱعذاظ ايصاتٞ يًكطإٓ، 

َٶاٚآٜات   َٚػٝبات ٚقككّا َٔ َكازٜل ايكسض٠ اٱهل١ٝ. ٚأسها
 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 اٱخباض عٔ سكٍٛ ايٓػذ يف ايكطإٓ. :ا٭ٚىل
ز٫ي١ ع٢ً ععِٝ قـسض٠   ، ٚؾٝ٘نتٓعٌٜايجبات املطًل يٰٜات  ايجا١ْٝ:
 اهلل تعاىل.

زعــ٠ٛ املػــًُني يًتٛدــ٘ اىل اهلل تعــاىل بايــسعا٤ ٚايتهــطع   ايجايجــ١:
،ٖٚـٛ  َٔ ايتدؿٝـ  َٚا ؾٝ٘ٚاملػأي١، يٲْتؿاع َٔ آ١ٜ ايٓػذ ٚايتبسٌٜ 

 .(1) صا ْػٌُِِٔ أَظْزَغِتْ ٌَىُُْطَٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل

 إ ايٓػذ بٝس اهلل تعاىل ٚسسٙ. ايطابع١:
 يف ايٓػذ َكًش١ ْٚؿع يًُػًُني.اـاَػ١:
 إ٫إْتؿا٤ ايرتزٜس ٚاؿري٠ عٓس املػًُني، ؾ٬ ٜهٕٛ ايٓػذ  ايػازغ١:

بآٜـــ١ دسٜـــس٠ ٚؾٝـــ٘ طـــطز يًؿـــو ٚايطٜـــب، ٚتكـــس ٭ٖـــٌ ايهـــ٬ي١  
ػًُني ايسٚا٥ط، ٜٚػعٕٛ يًُهط ٚايهٝس ايصٜٔ ٜرتبكٕٛ بامل ،ٚاـك١َٛ

 بِٗ.
إْعساّ ٚدٛز ؾرت٠ يف ايٓػذ ٚعسّ تأخط ايٓاغذ عٔ ظَإ  ايػابع١:

 ايعٌُ املٓػٛر، بٌ ٜأتٞ َتعكبّا ي٘.
دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ، يتهٕٛ قاّْْٛا ثابتّا، ٚآ١ٜ  ايجا١َٓ:
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 ن١ْٝٛ، ٚإعذاظّا قطآّْٝا َكاسبّا يًشٝا٠ ايسْٝا.

اٯٜـ١ زعـ٠ٛ يًُػـًُني يهـبط َكـازٜل  عًـِ ايٓػـذ يف         ع١:ايتاغ
  ٚايتبسٌٜ يف اٯٜات ايه١ْٝٛ.َٚعطؾ١ ايتػٝري ٚآٜات٘ايكطإٓ 

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اـطاب اىل بإختتاّ اٯ١ٜ  ايعاؾط٠:
ٚبٛاغطت٘ اىل املػًُني مجٝعّا، ٜٚتهُٔ ايبؿاض٠ ٚبعح ايػه١ٓٝ  ٚغًِ

 إغتعكـا٤ سض٠ اهلل تعاىل، ٚاٱخباض عٔ عـسّ  يف ايٓؿٛؽ ببٝإ ععِٝ ق
 َػأي١ عًٝ٘.

ايبؿاض٠ ٚايٛعـس ايهـطِٜ بـإٔ ايٓػـذ يـٔ ٜهـٕٛ إ٫        اؿاز١ٜ عؿط٠:
اٯ١ٜ ا٭سػٔ، مما ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ضمح١ ٚؽؿٝـ، ٚؾٝـ٘ زعـ٠ٛ    أٚباملجٌ 

 يتًكٞ ايٓػذ بايكبٍٛ.

 اآليح نطف
 بايٓػـذ، ٚٚقــ عًـ٢ ؾـطٜع١ ايـٓيب      ٫ ٜكٍَٛٔ أٌٖ ايهتاب َٔ 

، ؾذا٤ت ايصٜٔ ٚقؿٛا ع٢ً ؾطٜع١ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّايػابل نُا يف 
، ٖٚٛ خري قض، ٚؾٝـ٘  عٓس اهللػذ ٚتبني أْ٘ سل َٔ اٯ١ٜ يت٪نس ايٓ

 .ٚايربن١ يًُػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا ايٓؿع
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إخباضٖا عٔ نـٕٛ املٓػـٛر آٜـ١ َٚعذـع٠ أٜهـّا،      

ايٓاغذ، بٌ ٜتشس يف ايػٓد١ٝ  ؾاملٓػٛر يٝؼ أز٢ْ َطتب١ يف املا١ٖٝ َٔ
 َع ايٓاغذ.

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬، ٚبعح اهلل 
ــاؽ يًػــ١َ٬      ــ١ ايٓ ــب ايػــُا١ٜٚ ٱعاْ ــعٍ ايهت ــا٤ ٚأْ عــع ٚدــٌ ا٭ْبٝ
ٚايتٛؾٝل ٚا٭َٔ َٔ ايؿنت ٚاٱؾتتإ ؾٝٗا، ٚدا٤ ايٓػذ يف ايكطإٓ ضمح١ 

يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض ٚعّْٛا يًُػًُني يف اٱَتجاٍ 
ئَِّْ ٚايتكٝس بايٛظا٥ـ ايؿطع١ٝ، ٚايٓػذ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط
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 .(1)صىَرَا اٌْمُسْيَْ َّيْدُِ ٌٍَِّزِِ ىَِِ أَلٌََُْ

ٚشنـط يف بــاب ايٓػــذ أْـ٘ ملــا ؾــطض ايكـٝاّ يف أٍٚ اٱغــ٬ّ ؾــل    
ك١ باٱؾطـاض  عًِٝٗ، ٚضخل يًصٜٔ ٜطٝكٕٛ ايكٝاّ أٟ ٜتشًُْٛـ٘ مبؿـ  

ًَػٍََـَ اٌَّـرَِّٓ   ٚايتطٛع عـٔ نـٌ ٜـّٛ إطعـاّ َػـهني بكٛيـ٘ تعـاىلط       

 .(2)صمٌَُٔوُ فِدَّْخٌ طَؼَبَُ ِِعْىِنيٍُّطِْ

ضٟٚ عٔ  (4)ؾأَطٚا بايكٝاّ ،(3)صًَأَْْ رَصٌٌُُِا خَْْسٌ ٌَىُُْٚقٌٝ ْػدتٗاط

 تؿهٌٝ.اغِ أبٞ ي٢ًٝ، ٚيهٔ يـ)خري( 
٢ً: ْبأ أقشاب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ دطٜط عٔ أبٞ يٝابٔ ٚأخطز 
ٚغـًِ ملـا قـسّ املسٜٓـ١     ٚآيـ٘  : إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٛٸعّا َٔ غري ؾطٜه١  .أَطِٖ بكٝاّ ث٬ث١ أٜاّ َٔ نٌ ؾٗط تط
ثِ ْعٍ قٝاّ ضَهإ ٚناْٛا قَّٛا مل ٜتعٛزٚا ايكٝاّ ؾهإ َؿـك١  

ٖـ    ؾُـٔ  }صٙ اٯٜـ١  عًِٝٗ، ؾهإ َٔ مل ٜكِ أطعِ َػهّٝٓا، ثـِ ْعيـت 
ؾٗس َٓهِ ايؿٗط ؾًٝكُ٘ َٚٔ نإ َطٜهّا أٚ ع٢ً غؿط ؾعس٠ َٔ أٜاّ 

 .(5)(ؾهاْت ايطخك١ يًُطٜض ٚاملػاؾط، ٚأَطْا بايكٝاّ {أخط
يٝهٕٛ َٔ َكازٜل ايٓػذ ايتسضز يف ا٭سهاّ مبا ؾٝ٘ ايتدؿٝـ أٚ 
إمتاّ ٚعُّٛ اؿهِ نُا يف ايتسضز يف سط١َ ؾطب اـُط، ٚنصا عكٛبت٘ 

 يف باب اٱضخ ٚإطعاّ ا٭بٜٛٔ. ٚنصا
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 إفاضاخ اآليح
ايكطإٓ آٜات َٔ عٓس  تتهُٔ اٯ١ٜ ايؿٗاز٠ ايػُا١ٜٚ بإٔ نٌ َا يف

اهلل،ٚإٔ قريٚض٠ اٯ١ٜ َٓػٛخ١، ٫ٜهط يف دع٥ٝتٗا َٔ ايكطإٓ َازاَت 
 بني ايسؾتني.

ٔ  ايٓاؽ مجٝعـّا،  ٚٚدا٤ ايكطإٓ ضمح١ باملػًُني   سكـط   ٚيـٝؼ َـ
١ يف ايكطإٓ، َٚٛنٛع ايٓػذ َٔ ايطمح١ اٱهل١ٝ ايطمح ٚأؾطازملكازٜل 

قطآ١ْٝ يتبك٢ إؾانات٘ َتذـسز٠   ايباق١ٝ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜٓعٍ ْػذ يف آ١ٜ
احملــض قــبػ١ ايكـــطإٓ اـايــس٠ يف ايـــصات     ٚاــــريإىل ٜــّٛ ايكٝاَــ١،   

نايؿذط٠  ايكطآ١ْٝزا٥ِ َٚتكٌ، ٚاٯ١ٜ  خري ْٚؿعٚايعطض، ؾهٌ َا ؾٝ٘ 
 زا١ُ٥ ايجُط.

، ؾُا إٔ (1) صالَ َِمْطٌُػَخٍ ًَالَ َِّْنٌُػَـخٍ ضز يف ٚقـ مثاض اؾ١ٓ بنْٗا طٚقس ٚ

 ط٠ ست٢ ؼٌ بسهلا أخط٣.مثتكطع َٔ ايؿذط٠ 
ٚنـصا بايٓػـب١ ٯٜـات ايكـطإٓ املٓػـٛخ١ َـع ظٜـاز٠، ٖٚـٞ إٔ اٯٜــ١         
ايٓاغد١ قس تهٕٛ خريّا ٚأسػـٔ َـٔ املٓػـٛخ١ َـع إٔ املٓػـٛخ١ ٖـٞ       

 .ا٭خط٣ ْع١ُ ٚسػ١ٓ
 ٫ ميهٔاٯ١ٜ ع٢ً عسّ ايٝأؽ َٔ ضؾشات ؾهٌ اهلل اييت ٚتبعح 

 ّا ٚنٝؿّا.ٚيٝؼ هلا سس تٓتٗٞ عٓسٙ نُ ،إسكا٩ٖا
 َٔ ٚدٛٙ:ٚتسعٛ اٯ١ٜ املػًُني يًؿهط هلل عع ٚدٌ 

يف ايكطإٓ، ٚفـ٤ٞ ايتدؿٝــ ٚاؿهـِ ايجابـت     ْع١ُ ايٓػذ  ا٭ٍٚ :
 ايسا٥ِ قبٌ إٔ ٜػتأثط اهلل بطغٛي٘ ايهطِٜ.

 ايٓػذ يف ايكطإٓ.تعسز  ايجاْٞ :
ٖسا١ٜ اهلل عع ٚدٌ املػًُني ملعطؾ١ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر َٔ  ايجايح :

 اٯٜات.
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بآٜات ايكطإٓ ست٢ ع٢ً ؾطض ايعٌُ  بايعٌُ ايتك٣ٛقسم  ايطابع :
ٚتـسعٛ اٯٜـ١ املػـًُني    ، باملٓػٛر َع عـسّ ايعًـِ بأْـ٘ سهـِ َٓػـٛر      

ٚؼح املػًُني  ٚايٓاؽ إىل تبسٌٜ ايعازات املص١ََٛ با٭خ٬م اؿُٝس٠،
ع٢ً ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ؾعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ اٱقطاض 

  ع٢ً ايؿعٌ ايكبٝض.

 انصهح تن أول وآسغ اآليح
ــعٍٚ    بعس إٔ دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ نطا١ٖ ٚبػض ــاض يٓ ايهؿ

 اـري ع٢ً املػًُني َٔ عٓس اهلل، دا٤ت ٖصٙ اٯٜـ١ يتـبني قاْْٛـّا يف اٱضاز٠   
ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ ٚدٛز ايٓػذ ٚتبسٌٜ اؿهِ يف ايتٓعٌٜ، َٚٔ بسٜع قٓع اهلل 
تٓاغذ ا٭ظ١َٓ ٚايكـطٕٚ ٚا٭دٝـاٍ املتعاقبـ١ َـٔ ايٓـاؽ، ؾهـٌ دٝـٌ ٜعُـط         
ا٭ضض بعس اؾٌٝ ايػابل، ٚيهٔ ايٓػذ يف ايكطإٓ أَطكتًـ، ٭ْ٘ َٓكطع 

 عًٝ٘ ٚآيـ٘  ٚيٝؼ َتك٬ّ ٱْكطاع ْعٍٚ ايكطإٓ بنْتكاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل
 ٚغًِ إىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً، ؾايٓاغذ َٛدٛز يف ايكطإٓ.

ٚتًو آٜـ١ ٚضمحـ١ باملػـًُني، ٚزعـ٠ٛ يًتؿكـ٘ يف ايـسٜٔ، ٚبـطظر زٕٚ        
 ايتؿطٜط يف ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ.

َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ بٝاْٗا ملٛنٛع ٚغاٜات َٚٓاؾع ايٓػذ ٚأْ٘ يٝؼ تطنّا 
، ٚيف اٯٜــ١ ايبــسٌٜ ضمحــ١ ْٚػــٝاّْا بــٌ تبــسٌٜ ٚإقاَــ١ آٜــ١ َكــاّ آٜــ١ أخــط٣ 

باملػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا ٭ْٗا تتكـ باؿػٔ ايصاتٞ ٚايػـريٟ ٚأْٗـا خـري     
 َٔ اٯ١ٜ املٓػٛخ١ أٚ تهٕٛ َجًٗا.

ٚشنط املج١ًٝ إعذاظ قطآْٞ يٲخباض عٔ قسغ١ٝ ٚعع١ُ اٯ١ٜ املٓػـٛخ١،   
 ٕ  ؾٗٞ إَا إٔ تتػا٣ٚ يف ايؿهٌ ٚايٓؿع ايععِٝ َع اٯ١ٜ ايٓاغد١، أٚ تهـٛ

ايٓاغد١ أضدض يف ايؿهٌ ،ٚنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ضمح١ ٚيطـ َٔ عٓس اهلل، 
ٖٚٛ غبشاْ٘ ايعامل بأغباب دًب املكًش١ ٚزؾع املؿػس٠، ٚايتدؿٝـ عـٔ  
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املػًُني نُا يف ْػـذ ايكبًـ١ ْٚـعٍٚ اٯٜـات ايكطآْٝـ١ بتٛدٝـ٘ املػـًُني إىل        

لَـدْ  طايهعب١ بعس إٔ ناْٛا ٜػتكبًٕٛ بٝـت املكـسؽ يف قـ٬تِٗ ،قـاٍ تعـاىل      

 .(1) صَٔسٍَ رَمٍَُّتَ ًَعْيِهَ فِِ اٌعََّّبءِ فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَسْيفَبىَب

  ٞ ، ٚعطــ أسـسُٖا عًـ٢ اٯخـط،     ٤ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايٓػـذ ٚايٓػـ
ٜٚسٍ ٖصا ايعطـ ع٢ً ايتبأٜ ٚاملػاٜط٠ بُٝٓٗا، ٚتهٕٛ ايٓػـب١ بُٝٓٗـا ٖـٞ    

ايعهؼ، ٭ٕ ايٓػذ  ٖٛ ْػذ ٚيٝؼ ٤ايعُّٛ ٚاـكٛم املطًل ؾهٌ ْػٞ
تبسٌٜ ٚإتٝإ آ١ٜ ٚسهِ آخط بسٍ اؿهِ يف اٯ١ٜ املٓػٛخ١، اَا ايٓػٞ ؾٗـٛ  

 أايرتى، ٚأقٌ ايه١ًُ، َٔ ايتأخري ٚقٌٝ َٓ٘ تػ٢ُ ايعكا املٓػأ٠ ٭ْٗا ٜٓػ
عٔ َهاْ٘، ٚع٢ً ٖصا ٜهٕٛ َٔ َعاْٞ ايٓػٞ يف  ٜٚعاح ايؿ٧بٗا أٟ ٜ٪خط 

 هلل أعًِ باملكًش١.املكاّ تأخري ْعٍٚ اٯ١ٜ ٚا
عبـاؽ: أٟ  ابـٔ  ا٭ْبـاضٟ عـٔ أبـٞ ظبٝـإ قـاٍ: قـاٍ يٓـا        ابـٔ  ٚأخطز 

ايكطا٤تني تعسٕٚ أٍٚ؟ قًٓا: قطا٠٤ عبساهلل ٚقطا٤تٓا ٖٞ ا٭خري٠ ؾكاٍ ضغٍٛ 
نإ ٜعطض عًٝ٘ دربٌٜ ايكطإٓ نٌ غ١ٓ َط٠ : ٚغًِٚآي٘ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

١ٓ َطتني، ؾؿٗس َٓ٘ عبساهلل َا يف ؾٗط ضَهإ، ٚأْ٘ عطن٘ عًٝ٘ يف آخط غ
 .(2)(ْػذ َٚا بسٍ

غتسٍ بٗصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايكطإٓ قسخ ٚيٝؼ بكسِٜ، ٭ْ٘ َٔ عامل أٚ
 .ايؿعٌ َٚكازٜل ايكسض٠ اٱهل١ٝ

ٚدـــا٤ ٚغـــط اٯٜـــ١ يٝ٪نـــس ؾـــطف ٚععُـــ١ اٯٜـــ١ ايكطآْٝـــ١ ايٓاغـــد١ 
ٚاملٓػٛخ١، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً قسغ١ٝ آٜات ايكطإٓ ٚتػؿٞ قؿ١ ايهُاٍ ؾُٝع 
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ٜــات ايكــطإٓ ايٓاظيــ١ عًــ٢ ايــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ غــٛا٤ آ
 املٓػٛخ١ أٚ ايٓاغد١، َٔ ٚدٛٙ:

ْعٍٚ ايٓاغـذ ٚاملٓػـٛر َـٔ عٓـس اهلل عـع ٚدـٌ ؾـاهلل غـبشاْ٘          ا٭ٍٚ:

 ص.َِب َٔنعَخْٜٓػب ايٓػذ يف اٯٜات ي٘ غبشاْ٘ بكٛي٘ تعاىل ط

ؿٝس بٝإ اؿػٔ ايصاتٞ يهٌ َٔ ص ٚايصٟ ِٜخََْْسٍ ِِنْيَبقٛي٘ تعاىل ط ايجاْٞ:

 ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، إ٫ إٔ ايتؿهٌٝ ٚايرتدٝض ٚظٜاز٠ اؿػٔ تهٕٛ يًٓاغذ.

ــح: ــاىل ط  ايجاي ــ٘ تع ــبقٛي ــذ   أًَْ ِِضٍِْيَ ــني ايٓاغ ــاب٘ ب ــ١ ٚايتؿ ص ٱضاز٠ املجًٝ

 ٚاملٓػٛر.
ــع ــ٘ بأسهــاّ   ؾــطف َٛنــٛع ايٓػــذ  : ايطاب ــطإٓ، ٚتعًك ــ٘ يف ايك بٓعٚي

 ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.
ايٓػذ ؾهٌ ععِٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني ملا ؾٝ٘ َٔ  اَؼ:اـ

ايتدؿٝـ عِٓٗ، َٚهاَني ايتٝػري ٚايتػٌٗٝ يف أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات، 
 َٚعاْٞ ايعؿٛ ٚايطأؾ١ بِٗ.

اٯٜــ١ ايػــابك١ باٱخبــاض عــٔ سػــس ايهؿــاض يًُػــًُني ،    تٚملــا دــا٤ 
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًس٫يـ١  ٚنطِٖٗ يٓعٍٚ اـري َٔ عٓس اهلل ع٢ً املػًُني، 

 ع٢ً إٔ ايٓػذ يف اٯٜات خري قض، ٚضمح١ َٔ عٓس اهلل باملػًُني.
يصا دا٤ت اٯ١ٜ يًبٝإ، َٚٓع ايؿـو ٚايطٜـب يف آٜـات ايكـطإٓ، ٖٚـٞ      
ٚاق١ٝ َٔ ظٗٛض اؿػس ٚايبػها٤ اييت عٓس ايهؿاض بًػ١ ايتؿهٝو ٚاؾساٍ يف 

ايتعـاضض بُٝٓٗـا، َـٔ غـري     ايتعاسِ بني ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚقاٚيـ١ إهـاز   
 إيتؿات إىل قإْٛ ٚأسهاّ ايٓػذ.

ؾٗصٙ اٯ١ٜ ضمح١ ٚخري  قض ٚسطظ يًُػًُني، ٚزع٠ٛ هلِ يًتؿك٘ يف  
ايسٜٔ، ؾكبٌ إٔ ٜكّٛ أٌٖ ايؿو ٚايطٜب ٚاؿػس بنهاز ٚدٛٙ يٲخت٬ف 
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بني آٜتني ٜتعًل بُٗـا َٛنـٛع ايٓػـذ ٜهـٕٛ املػـًُٕٛ قـس أزضنـٛا ايكـ١ً         

 .اييت أخرب اهلل عٓٗا يف ٖصٙ اٯ١ٜ ١ ايٓاغذ ٚاملٓػٛربُٝٓٗا ٖٚٞ قً
ٚبعس إٔ دا٤ت اٯ١ٜ بكـٝػ١ اؾًُـ١ اـربٜـ١ إْتكًـت إىل يػـ١ اـطـاب       
املٛدــ٘ إىل ايــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ )أمل تعًــِ(، يٝتٛدــ٘  
اـطاب بٛاغطت٘ إىل املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىل 

 .(1) صزْظٍَْنَبنَ ئِالَّ زَؽَّْخً ٌٍِْؼَبٌَِّنيًَََِب أَط

يٝهٕٛ ايٓػذ بابّا يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز، ٚغب٬ّٝ  يًتؿك٘ يف ايسٜٔ، ٜٚسٍ شنط  
ععِ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ يف َٛنٛع ْػذ آٜات ايكطإٓ ٚإختتاّ اٯ١ٜ ب٘ ع٢ً 
َٛنٛع١ٝ ٚأ١ُٖٝ ايٓػـذ ٚأسهاَـ٘، ٚأْـ٘ يـٝؼ بـا٭َط اهلـني، ؾـ٬ ٜٓشكـط         

مبذ٧ آ١ٜ بسٍ آ١ٜ أخط٣ بٌ ٜؿٌُ ْػذ ا٭سهاّ ٚتًكـٞ املػـًُني    َٛنٛع٘
ملٛنٛع ٚسهِ ايٓػذ ٚايٓاغذ بايكبٍٛ، ٚتأًِٖٝٗ إىل ايؿكـٌ بـني ايٓاغـذ    
ٚاملٓػٛر، ٚعسّ اـًط بُٝٓٗا، ٚتعٝني ظَإ ْعٍٚ نٌ َٔ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر 

 إٔ ايٓاغذ ٫سل يف ظَاْ٘ يًُٓػٛر. ًشاظ نرب٣ ن١ًٝب

 ظاتيانتفسري ان
ايػابك١ سػس ؾطٜـل أٖـٌ ايهتـاب ٚاملؿـطنني يًُػـًُني ملـا        شنطت اٯ١ٜ

عًـ٢   ايتهـ١ُٝٓ ٜٚـسٍ بايس٫يـ١   ، ايـٛسٞ   َٚهـاَني ٜٓعٍ عًِٝٗ َٔ اٯٜـات  
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ، ٚإٔ ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً يًُػًُنيايطمح١ اٱهل١ٝ  تػؿٞ

ايتؿهـٌٝ َـٔ    ْع١ُ عع١ُٝ ؾاظ بٗا املػًُٕٛ ٚإغـتشكٛا بٗـا   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 .اهلل عع ٚدٌ عٓس

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ْع١ُ أخط٣ َتؿطع١ عٔ ْع١ُ ايتٓعٌٜ املصنٛض٠ يف 
 ٚدّٖٛا: ت٘ٚنٝؿٝ نُ٘اٯ١ٜ ايػابك١، ٚوتٌُ سػس ٖ٪٤٫ يف 
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اٱنتؿا٤ عػسِٖ ٚبػهِٗ يًُػًُني ع٢ً ْع١ُ ايتٓعٌٜ املصنٛض٠  ا٭ٍٚ:

ًِ اٌْىِزَبةِ ًَالَ اٌُّْشْسِوِنيَ َِب ٌََّيف اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاىلط َٓ وَفَسًُا ِِْٓ أَىْ  ُّ اٌَّرِّ

 .(1) صأَْْ ُّنَصَّيَ ػٍََْْىُُْ

اٱناؾ١ٝ ع٢ً املػًُني  بايٓع١ُقسٚض سػس ٚظٗٛض غٝض دسٜس  ايجاْٞ:
املػـًُني،   قبًـ١ اييت تتذ٢ً بايٓػذ يف بعـض ايكـطإٓ ٚا٭سهـاّ نايٓػـذ يف     

 عس إٔ ناْت إىل بٝت املكسؽ.ٚتبسًٜٗا بايتٛد٘ إىل ايهعب١ ب
ْكل أٚ ظٚاٍ اؿػس يًُػًُني بػبب سكٍٛ ايٓػذ يف اٯٜات  ايجايح:

 ٖٚصا ايٓكل ع٢ً ؾعب:
إقطاض ايهؿاض بإٔ ايتٓعٌٜ ْع١ُ ٚخري قض َٔ عٓس اهلل، َٚا نإ  ا٭ٚىل:

 َٔ عٓس اهلل ٫ ٜكض اؿػس ٚايبػها٤ بػبب٘.
 ٓػذ.ٖصا اي بػببسكٍٛ اٱضباى ٚايؿو  ايجا١ْٝ:
 بآ١ٜ ايٓػذ ٚايتبسٌٜ. ٱٖتُاَِٗإْؿػاٍ ايهؿاض عٔ اؿػس  ايجايج١:

ــساٜات بعــض ايػــٛض     نُــا يف ْــعٍٚ اؿــطٚف املكطعــ١ ايــيت دــا٤ت يف ب

، ؾأْٗا ْعيت ؾصب إْتبـاٙ ايهؿـاض َٚـٓعِٗ َـٔ املهـا٤      (2)صويْؼصط صأٌَََُْجٌط

ًـ     ٜكػٕٛٚايتكس١ٜ، ٚدعًِٗ  ٢ مـٛ  ملا بعسٖا َٔ اٯٜـات ؾٝهـٕٛ تـسبطٖا ع
 .قٗطٟ
ٖٛ ايجاْٞ أعـ٬ٙ، ٚايؿـعب١ ايجايجـ١ َـٔ ايٛدـ٘ ايجايـح ٚايـيت         ٚايكشٝض 

ُػــًُني، ٖٚـٞ َــٔ اــري ايٓــاظٍ عًـِٝٗ َــٔ عٓــس اهلل،    تهـٕٛ ْــٛع ٚاقٝـ١ يً  
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ٌَْٓ قٛي٘ تعاىل طَٔ عَُٛات  ٖٚٛيًتدؿٝـ َٔ آثاض سػس َٚهط ايهؿاض، 

 .(1) صَّضُسًُّوُُْ ئِالَّ أَذًٍ

َـٔ   ؾطٜلأؾعاٍ ايػابك١ خطابّا يًُػًُني يف شنط  ٚدا٤ت اٯٜات ايك١ًًٝ
ملـا ٜـطٕٚ َـٔ اــري ايٓـاظٍ       ب  إغطا٥ٌٝ، ٚاؿػس ايصٟ ميٮ قًٛب املؿطنني

عًــ٢ املػــًُني، ؾكــس نــإ عــسز نــجري َــٔ ايكــشاب١ َػتهــعؿني يف قــطٜـ،  
ٚايتكسٜل بٗـا أعـع٠،    ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚأقبشٛا ببعج١ 

َعـاْٞ   ٢َٚٓعي١ باٱناؾ١ إىل إظٗـاض املٗـادطٜٔ ٚا٭ْكـاض أمسـ    ٚشٟٚ ؾإٔ 
 ا٭خ٠ٛ اٱميا١ْٝ.

ٚٚضزت َـــاز٠)ْػذ( يف ايكطإٓ أضبــــــع َطات، َٓٗا َا ىل تؿهٌ اهلل 
َا ًٜكٝ٘ ايؿٝطإ، ٚإخباض اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ّٜٛ مبشٛ ٚإظاي١ أثط عع ٚدٌ 

  ٕ ــٛ ــإٔ امل٥٬هــ١ نــاْٛا ٜػتٓػــدٕٛ ٜٚهتب ــاٍ   ايكٝاَــ١ ب ــسْٝا، ق أعُــاهلِ يف اي

 .(2) صئَِّٔب وُنَّب َٔعْزَنعِخُ َِب وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْتعاىلط

ٚمل ٜطز َٛنٛع ْػذ ٚإبساٍ بعض اٯٜـات إ٫ يف ٖـصٙ اٯٜـ١، ممـا ٜـسٍ      
ٜتذًـ٢   يًكطإٓع٢ً َٛنٛع١ٝ ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭سهاّ، ٚؾٝ٘ إعذاظ 

كا٥سٟ ٚؾكٗٞ، ٜٚتعًل بنختكام آ١ٜ ٚاسس٠ َٔ عس٠ نًُات يف َٛنٛع ع
 .بكٛاْني ٚقٛاعس ن١ًٝ يف سٝا٠ املػًُني

 اٯ١ٜ َػا٥ٌ: ٚيف 
ْػــبت اٯٜــ١ ايٓػــذ إىل اهلل عــع ٚدــٌ، ؾــ٬ ٜكــسض عًٝــ٘ إ٫ ٖــٛ    ا٭ٍٚ:

 غبشاْ٘. 
 شنطت اٯ١ٜ ٚدٗني يف تبسٌٜ اٯٜات: ايجاْٞ:
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 ايٓػذ. ا٭ٍٚ:
ٛخ١ تـسٍ عًـ٢   ايرتى ؾكس تأتٞ آٜـ١ بسًٜـ١ يتشـٌ قـٌ اٯٜـ١ املٓػـ       ايجاْٞ:

 .تطنّا َ٪قتّا أٚ زا٥ُّا ؿهِ اٯ١ٜإغتبساٍ اؿهِ بػريٙ، ٚقس ٜهٕٛ 
ا٭َطٜٔ ؽؿٝـ عٔ املػًُني، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ضأؾ١ ٚضمح١ اهلل عع  ٚن٬  

املػًُٕٛ اٯ١ٜ املٓػٛخ١ يف ايكـطإٓ إىل ٜـّٛ    ٚدٌ باملػًُني ٚاملػًُات يٝتًٛ
 ايكٝا١َ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 إْ٘ ؾاٖس ع٢ً ضمح١ اهلل عع ٚدٌ بِٗ. ىل:ا٭ٚ
 زع٠ٛ املػًُني ٚاملػًُات يًتكٝس بايٓاغذ. ايجا١ْٝ:
 بٝإ ايتدؿٝـ بصنط ايٓاغذ ٚاملٓػٛر سذ١. ايجايج١:

 إْ٘ زع٠ٛ يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايٓػذ. ايطابع١:
 بٝإ سػٔ إميإ املػًُني ٚاملػًُات ا٭ٚا٥ٌ َٔ ٚدٛٙ: اـاَػ١:

 تجاهلِ يًُٓػٛر ٚايعٌُ بأسهاَ٘.إَ ا٭ٍٚ:
 َبازض٠ ايكشاب١ ٚأٌٖ ايبٝت يًعٌُ بايٓاغذ ساٍ ْعٚي٘. ايجاْٞ:

 تًكٞ ايٓاغذ بصات ايطتب١ َٔ ايتكسٜل نُا يف تًكِٝٗ يًُٓػٛر. ايجايح:
ايتدؿٝـ َٔ  ؾٝأتٞتعسز ٚدٛٙ ايؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً املػًُني،  ايػازغ١:

 ٚدٛٙ ث٬ث١:
 هِ بػريٙ.ْػذ آ١ٜ ٚس ا٭ٍٚ:
تطى سهِ دا٤ت ب٘ آ١ٜ قطآ١ْٝ أخـط٣، نُـا يف آٜـ١ ايكـسق١ عٓـس       ايجاْٞ:

ٚاييت ٚقع اؿهـِ ؾٝٗـا ؽؿٝؿـّا     ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِٓادا٠ 

، (1) صئِذَا َٔبعَْْزُُْ اٌسَّظٌُيَ فَمَدٌُِِّا ثََْْٓ َّدَُْ َٔغٌَْاوُُْ وَدَلَخًعٔ املػًُني قاٍ تعاىلط
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ّ عًٞ  بٗا إ٫ اٱَاّ ٚمل ٜعٌُ ٚعًٝـ٘ اٱمجـاع، ٚنـإ ٜـصنطٖا      عًٝ٘ ايػـ٬

 .يبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عًٝ٘
بعــح ايػــه١ٓٝ يف ْؿــٛؽ املػــًُني، ٚايؿــعع   ايكــطإٓذــاظ آٜــات َٚــٔ إع

ٚاـٛف يف قًٛب ايهؿاض َٓطٛقـّا َؿَٗٛـّا أٚ ُٖـا َعـّا، ٚدـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١        
ايٓاغذ ملا ٜتِ تبسًٜـ٘ ٚتطنـ٘،    بصات املع٢ٓ إش أْٗا تبني ف٤ٞ ايبسٌٜ ٚاؿهِ

 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 اؿهِ ايٓاغذ زا٥ِ ٚثابت. ا٭ٚىل:
 تهاٌَ َعاْٞ َٚهاَني ايكطإٓ. ايجا١ْٝ:
زع٠ٛ ايعًُا٤ إىل ايتشكٝل يف ايك١ً بني آٜات ايكطإٓ بًشاظ إؼاز  ايجايج١:

 اؿهِ ٚاملٛنٛع ٚإستُاٍ ٚدٛز ايٓػذ يف آٜتني َٔ آٜات٘.
 يف ايسٜٔ، َٚعطؾ١ ا٭سهاّ. يًتؿك٘ني زع٠ٛ املػًُ ايطابع١:

تٛدــ٘ املػــًُني بايؿــهط هلل عــع ٚدــٌ عًــ٢ ايًطـــ بٗــِ يف     اـاَػــ١:
 َٛنٛع ايٓػذ.

ٚدـٛز ايٓػـذ يف أسهـاّ ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ؾـاٖس عًـ٢ إٔ         ايػازغ١:

ــبضِ املػــًُنيط ــذْ ٌٍِنَّ ــخٍ أُخْسِعَ ــسَ أَُِّ ــ ،(1) صخَْْ ــ ٘ٚؾٝ عًــ٢ إضتكــا٤ املػــًُني يف   ١ز٫ي

 عاضف ٚعًّٛ ايؿطٜع١.امل
دا٤ ايكطإٓ بآ١ٜ ايٓػذ َع َا تتهُٓ٘ َٔ ايٓؿع ٚاؿب٠ٛ ٚايًطـ  ايػابع١:

، ٭ٕ َا ٜأتٞ َٔ اهلل عع ٚدـٌ ٜٚتكــ   ٚخريّا ٚؽؿٝؿّايٝهٕٛ سذ١  اٱهلٞ
 بأْ٘ ْؿع ٚخري قض ٫ بس َٔ اٱقطاض ٚايتػًِٝ ب٘.
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ٕ يرتى يف اٯٜات ع٢ً ٚدٗني، ٚنُا دا٤ ايتبسٌٜ ٚا ايٓاغـذ ٚايبـسٍ    ؾـن
ػٔ َـٔ املٓػـٛر،   دا٤ ع٢ً ٚدٗني أٜهّا، ؾأَا إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ا٭ؾهٌ ٚا٭س

 أَٛض:ٚأَا إٔ ٜهٕٛ َجً٘ ٚؾبٗ٘ ٚؾٝ٘ 
 .ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُنيبٝإ  ا٭ٍٚ :
 .٠ اهللزيٌٝ ع٢ً ععِٝ قسض ايٓػذ ايجاْٞ :

 .يكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱعذاظيػط َٔ أغطاض ا إظٗاضيف ايٓػذ  ايجايح :
 .آٜات ايكطإٓ إْتؿا٤ ايتعاضض ٚايتعاسِ بني  ايطابع :

 اؿطز عٔ املػًُني يف ايعٌُ بأسهاّ ايؿطٜع١. ْؿٞ اـاَؼ :
آٜـــات  يف ٚاملٓػـــٛر ايٓاغـــذاٱعذـــاظ إٔ  ٖـــصاَٚـــٔ ايؿـــٛاٖس عًـــ٢  

 ٜعٔ بٛدٛز تعاضض َعسٚزات، َٚٓ٘ َا أختًـ يف ثبٛت ايٓػذ ؾٝ٘، نٞ ٫
 .بني آٜتني

يف ؾُٔ ايبسٜع يف عًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر إٔ ا٭ٍٚ يف طٍٛ ايجاْٞ، ٚيٝؼ  

ص بإٔ ئَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسعطن٘، يصا أختتُت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىلط

ايٓػـــذ ٚعًَٛـــ٘ ٫ ٜكـــسض عًٝٗـــا إ٫ اهلل عـــع ٚدـــٌ بًشـــاظ إختكاقـــ٘ يف  
ػـذ يطــ إنـايف ٚؽؿٝــ عـٔ املػـًُني، يٝهـٕٛ        َٓٛنٛعات َع١ٓٝ ٚإٔ اي

ٜتشـس٣   ّاظـاٖط  ّاَسزّا ٚعّْٛا هلِ ع٢ً أزا٤ ايؿطا٥ض إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚعًُ
ٱغ٬ّ ٚايتكسٜل بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ اٚهصب ايٓاؽ إىل  ،أٌٖ ايؿو ايطٜب
 .عٓس اهلل عع ٚدٌ

كــازٜل اٱضاز٠ ايتؿــطٜع١ٝ أّ ٜؿــٌُ اٱضاز٠   مبٖٚــٌ ٜٓشكــط ايٓػــذ    
 ٚإؾـاز٠ خامت١ اٯٜـ١ بتٛنٝـس اٱطـ٬م يف قـسض٠ اهلل     دا٤ت  اؾٛابايته١ٜٝٓٛ، 

ؾُٝهٔ إغتكطا٤  ايه١ْٝٛ أٜها ٜاتاٯنإ املككٛز ايٓػذ يف  ٚإشا املع٢ٓ ا٭عِ
املع٢ٓ ا٭عِ ؾٗٛ ٚاؾٛاب بايتشكٝل يف اٯٜات اييت ٜتػؿاٖا َٛنٛع ايٓػذ 

 ؾاٌَ هلُا.
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قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    يًـٓيب   خطابـاّ خامتتٗا دا٤ت َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إٔ 

بكٝػ١ اٱغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ ايصٟ ٜؿٝس ايتجبٝت ٚايتٛنٝس، ٚإبتسأت  ٚآي٘ ٚغًِ
 اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بصات ايكٝػ١ َٔ اـطاب ٚاٱغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ.

ٚأختتُت اٯ١ٜ بتٛنٝس ايٓػذ ٚبٝـإ عًتـ٘ ٚايعًـ١ ايتاَـ١ ٖـٞ مجٝـع َـا        
   ٞ ٤، ؾًٝـعّ َـٔ ٚدٛزٖـا ٚدـٛز َعًٛهلـا ٱدتُـاع       ٜتٛقـ عًٝـ٘ ٚدـٛز ايؿـ

يف  ٚدازيٛاايطٜب بعض أٌٖ ايؿو أغباب  أثاضٕ نؾطا٥ط ايتأثري ٚاٱهاز، ؾ
إىل ايهعبـ١ دـا٤ت    ٚؼًٜٛـٗا ايٓػذ ٚتبسٌٜ اؿهِ بعس ْعٚيـ٘ نُـا يف ايكبًـ١    

خامت١ ٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ ٚدٛز املكتهٞ ٚؾكس املاْع بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ 
 عًٝ٘ َػأي١، َٚٔ قسضت٘ غبشاْ٘ يف املكاّ أَٛض:تػتعكٞ 

 ْعٍٚ اٯ١ٜ ايٓاغد١.ا٭ٍٚ:
عٌُ املػًُني بٗـا ؽؿٝؿـّا    ٚقـغبشاْ٘  اهلل ييت ٜطٜساٯ١ٜ ا ْػذ ايجاْٞ:

 عِٓٗ.
 دعٌ اهلل عع ٚدٌ املػًُني ٜتًكٕٛ ايٓػذ بايكبٍٛ ٚايطنا. ايجايح:
َٔ ؾط ا٭عسا٤ ٚأٌٖ  غًِايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚٚقا١ٜ  ايطابع:

 قاٍبايتٓعٌٜ بػبب ايٓػذ،  ٚايطٜبَٔ ايؿو  ٜجربْٚ٘اؿػس ٚايبػها٤، َٚا 

 .(1) صًَاٌٍَّوُ َّؼْصُِّهَ ِِْٓ اٌنَّبضِاىلطتع

ٓػـٛر، ٖٚـصا   عًِ اهلل تعاىل بـإٔ ايٓاغـذ خـري ٚأؾهـٌ َـٔ امل      اـاَؼ:
 ايتؿهٌٝ َٔ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ.

ايٓيب قُس ١ اييت تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا ع٢ً اٯ١ٜ َٔ ايػهٝٓ ايػازؽ:
يف قسض٠  ٚايعُّٛٚامل٪َٓني، يصا دا٤ بٝإ اٱط٬م   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
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اهلل عع ٚدٌ يف شات اٯ١ٜ اييت تتهُٔ اٱخباض عٔ ايٓػذ ٚيٝؼ َٔ نًُات 
 أٚ آٜات بُٝٓٗا.

زع٠ٛ هلِ يٓؿط يف اٯ١ٜ تجبٝت ٭قساّ املػًُني يف َٓاظٍ اٱميإ ٚ ايػابع:
 ضا١ٜ اٱغ٬ّ ٚدصب ايٓاؽ يػبٌ اهلسا١ٜ ٚاٱميإ.

 بٝإ قإْٛ يف آٜات ايكطإٓ ٖٚٛ أْٗا َٔ ضؾشات قسض٠ اهلل. ايجأَ:
 َٔ َؿ١٦ٝ ٚقسض٠ اهلل ايتدؿٝـ عـٔ املػـًُني، ٚإْـعاٍ ايربنـات     ايتاغع:

 َٓاظٍ ايعباز٠ ٚايتك٣ٛ.إىل ٚاٱؾانات عًِٝٗ ٚتكطٜبِٗ 
ٓػذ غبب َٔ أغباب إْتكاض اٱغ٬ّ ٚبكـا٤ أسهاَـ٘ إىل   إٕ اي ايعاؾط:

ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚقس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًكطإٓ إٔ ٜبك٢ ايهتاب ايػُاٟٚ ايصٟ 
 ٜعٌُ ب٘ ايٓاؽ إىل ّٜٛ ايسٜٔ، ؾذا٤ بايٓػذ.

َٔ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ يف املكاّ تجبٝت أسهاّ ايٓػذ ٚعٌُ  اؿازٟ عؿط:
 ٘.ٚعسّ ايتؿطٜط باملػًُني بأسهاَ٘ 

خاقــ١ بايٓاغــذ ٚاملٓػــٛر ٚأغــباب ْــعٍٚ اٯٜــات ٚقــس أيؿــت فًــسات 
ايٓاغد١ ٚأنجطٚا َٔ ايتشكٝل يف ْػذ ايكب١ً، ٚتأضى٘ َِٚٓٗ َٔ تتبع ايكطإٓ 

اؿـر إٔ ؾٝٗـا   غـٛض٠  غٛض٠ غٛض٠ َٚا ؾٝٗا َٔ ايٓاؽ أٚ املٓػـٛر، ٚشنـط يف   
   ً ــ١ ْٚٗاضٜــ١ ٚغــؿط١ٜ ٚسهــط١ٜ ٚقتايٝــ١ ٚغــ ١ُٝ، آٜــات ًَهٝــ١ َٚسْٝــ١، ٚيًٝٝ

 ْٚاغد١ َٚٓػٛخ١.
ؼتٟٛ َـٔ املٓػـٛر عًـ٢ ثـ٬خ     )ٚشنط أْٗا تهِ َٔ املٓػٛر قٛي٘ تعاىل

ٍّ ِإّيا  ٚٳ٫ ْٳبٹ  ٍٍ َٹٔ ضٳغٛ ًٹَو  َٹٔ َقب ٚٳَا َأضغٳًٓا  آٜات: اٯ١ٜ ا٭ٚىل: قٛي٘ تعاىل: )
٘ٹ( ٚشيو: إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٝٻتٹ ٕٴ يف ُأَٓٹ ُٳٓٸ٢ َأيك٢ ايؿٳٝطا  ٚآيـ٘   ِإشا تٳ

ق٢ً بأقشاب٘ مبه١، ٚقطأ بِٗ غٛض٠ ٚايٓذِ، ست٢ اْتٗت قطا٤ت٘ إىل ٚغًِ 
٘ٴ اُ٭ْج٢(  ٚٳَي ِٴ ايصٻَنطٴ  َٳٓاتٳ ايجٳايٹجٳ١َ اُ٭خط٣. َأَيُه ٚٳ ٚٳايعٴع٣.  قٛي٘: َأَؾطٳَأٜتٴِ اي٬تٳ 

ٚغـًِ: تًـو ايػطاْٝـل ايعًـ٢، ٚؾـؿاعتٗٔ      ٚآيـ٘  ٚقاٍ ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   



 37ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
: َا ٖهصا ْعيت عًٝـو، ؾٓػـدٗا اهلل   تطػ٢. ؾذا٤ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚقاٍ

 .(1)(تعاىل بكٛي٘: )غٳٓٴكِط٥ٴو َؾ٬ تٳٓػ٢(

  ين غاياخ اآليحين غاياخ اآليح
 اٯ١ٜ َػا٥ٌ:يف 

 تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛز ايٓػذ يف ايكطإٓ. ا٭ٚىل:
 ايٓػذ ضمح١ ٚؽؿٝـ عٔ املػًُني. ايجا١ْٝ:
 زع٠ٛ املػًُني يًتؿك٘ يف عًّٛ ايكطإٓ. ايجايج١:

ــ١: ــ١   ايطابعــ ــؼ اٯٜــ ــذ    ت٪غــ ــِ ايٓاغــ ــٛ عًــ ــتك٬ّ ٖــ ــّا َػــ عًُــ
 .يف عًِ ايتؿػري ٚا٭سهاّٚاملٓػٛر،ٚايصٟ قاضت ي٘ َٛنٛع١ٝ 

تبني اٯ١ٜ إضتكا٤ املػًُني يف املعاضف اٱهل١ٝ، بايتُٝٝع بني  اـاَػ١:
 ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚعسّ اـًط بُٝٓٗا يف ايٓل ٚايتأٌٜٚ ٚاؿهِ.

هلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ غبشاْ٘ ايصٟ ٜكـّٛ  ْػب١ ايٓػذ إىل ا ايػازغ١:
 بايٓػذ ٖٚٛ أعًِ باملكًش١ ٚدًبٗا، ٚاملؿػس٠ ٚزؾعٗا.

َٔ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ أْ٘ ٜأتٞ عهِ ٚهعً٘ بس٬ّٜ  ايػابع١:
 ؿهِ أخط.
َٔ ٚدٛٙ تؿهٌٝ املػًُني ع٢ً غريِٖ َـٔ ا٭َـِ ٚدـٛز     ايجا١َٓ:

 غذ زٕٚ املٓػٛر.ايٓػذ يف ايكطإٓ َٚهاَني ا٭سهاّ، ٚعًُِٗ بايٓا
بٝإ قإْٛ ثابت ٖٚٛ إتكاف نٌ َـٔ ايٓاغـذ ٚاملٓػـٛر     ايتاغع١:

يبٝـإ غـع١    ايٓاغـذ باؿػٔ ايصاتٞ َع ضدشإ ٚظٜاز٠ َٔ اؿػـٔ يف  
 ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ.

ؾت١ٓ ايصٜٔ دشسٚا بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايعاؾط٠:
ػًُني ِٖٚ ٜتًكٕٛ ٚايصٜٔ ٫ٜكٛيٕٛ بايٓػذ،ٚظٜاز٠ غٝعِٗ بط٩ٜتِٗ امل

 أسهاّ ايٓػذ بايكبٍٛ ٚايطنا ٚايتػًِٝ.
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 ٙ:ايٓاغد١ ٚدٛ اٯ١َٜٚٔ َكازٜل اـري يف  
 إْٗا ضمح١ باملػًُني ٚاملػًُات. ا٭ٍٚ:
 عٕٛ ع٢ً أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات. اٯ١ٜ ايجاْٞ:

 َٔ اـري يف ايٓػذ أْ٘ ؽؿٝـ عٔ املػًُني. ايجايح:
  ّٜٛ ايكٝا١َ.ف٧ اؿهِ ايجابت إىل ايطابع:

 تؿك٘ املػًُني يف أَٛض اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ. اـاَؼ:
يف ايٓػذ ايكطآْٞ ز٫ي١ ع٢ً ايٓػذ ا٭نرب ٖٚٛ ايٓػذ يف  ايػازؽ:

 ايؿطا٥ع إش دا٤ اٱغ٬ّ ٚأسهاَ٘ ْاغدّا يًؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ ايػابك١.
تٛنٝس طاعـ١ املػـًُني هلل عـع ٚدـٌ، عػـٔ إَتجـاهلِ يف        ايػابع١:

 ذ بسٍ املٓػٛر.ايعٌُ بايٓاغ

  انتفسريانتفسري
 صَِب َٔنعَخْ ِِْٓ يَّخٍط قىنه تعاىلتفسري 

أٟ  َٚعٓاٙ، بسي٘ف٤ٞ ؾ٤ٞ ٖٓا ْهط٠، ٜٚكض  دا٤ؾطط اغِ )َا( 
ؾ٤ٞ ْٓػذ َٔ اٯٜات، ؾٗٛ َؿطز دا٤ مبٛقع اؾُع، َٚا يف ايٓهط٠ 

يًؿـطط،   مسّاإَٔ اٱبٗاّ ٜٛسٞ بايتعسز ٚايهجط٠ ي٫ٛ اْٗا دا٤ت 
يًتؿهط ٚايتسبط ٚتتبع اٯٜات ٚايٓكٛم اييت ؼسز َٛاقـع   زع٠ٛ ٖٚٛ

 ايٓػذ.
ٖٚــصٙ اٯٜــ١ تأغــٝؼ يعًــِ َــٔ عًــّٛ ايكــطإٓ ٜبكــ٢ قــ٬ّ يًبشــح    

ا٭سهاّ ست٢ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٛ عًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚيـٛ   غتٓباطإٚ
يطأٜتٗـا َعـسٚز٠ ٚقًًٝـ١،    غكٛقـ٘   دطٜتأايسضاغات اييت  سكٝتأ

َٓ٘، نُا  غتٓبطتأٚا٭سهاّ اييت  غتٓتذتأاييت  ٚا٭قٌ َٓٗا ايٓتا٥ر
 يف املٛنٛع ٚايٓتٝذ١. َٚتشس٠مل تهٔ َتٛاؾك١  ْٗاأ

َٓع اـ٬ف يف آٜـ١   ٚأاٱتؿام،  ٚأؾُٔ ايكعب ؼكٌٝ اٱمجاع  
َٓػٛخ١، يهٔ ايهٌ َتػامل عًـ٢ سكـٍٛ    ٚأْاغد١  ْٗاأٚككٛق١ 
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ٝؼ ٖــٛ َــٔ ايٓػـذ يف ايكــطإٓ ٫ٚ عــرب٠ مبــٔ ؾــص َــٔ املتكــسَني ممــٔ يــ 

 ايتابعني. ٚأايكشاب١ 
ا٭َـ١ َتؿكـ١ عًـ٢ سكـٍٛ ايٓػـذ يف       ٕأؾُٔ َؿاخط عًِ ايتؿػـري  

 ٚايتشكٝل َؿتٛح يف املكازٜل ٚا٭ؾطاز. ايكطإٓ، ٚباب ايعًِ
ايٓػذ  ٚقٛع ْهطأ، َٚٔ ؾٝسٍ ع٢ً ايٓػذ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱمجاع

طٜعت٘ قـ٢ً اهلل  ايتهًٝـ بايؿطا٥ع ايػـابك١ يؿـ   ْتٗا٤إ ٕأقاٍ باستُاٍ 
ٚغا١ٜ تًو ايؿطا٥ع ٚيـٝؼ َـٔ    دٌأ ْتٗا٤إعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜهٕٛ َٔ 

 .ْػذ اٱغ٬ّ هلا
ٜٚطز ع٢ً اٱؾهاٍ ظٛاظ ايٓػٝإ ع٢ً ا٭١َ بإٔ ا٭َـط ٫ ىـتل   

ئَِّٔب بٗا بٌ إٔ سؿغ ايكطإٓ َٛنٛعّا ٚسهُّا بًطـ َٔ اهلل، قاٍ تعاىلط

 .(1)صٌَوُ حلبفظٌَْٔؾُْٓ َٔصٌَّْنَب اٌرِّوْسَ ًَئَِّٔب 

 دٌأ ْتٗا٤إٚايٓعاع قػطٟٚ ٚٚاقع يف املكازٜل، ٚست٢ ع٢ً ؾطض 
ايٓػذ بايٛاغط١ اٚ  َٔ ؾاْ٘ٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١، ٚغا١ٜ تًو ايؿطا٥ع بايبعج١ اي

َٛنٛعّا ٚسهُّا  ٚغعأٚ عِأايٓػذ  ٕأ، نُا ق٬ّأ دً٘أايٓػذ احملسز 
َبني بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ مبا ٖٛ  سهاَٗاأٚبآٜات ايكطإٓ  ٜهّاأٚز٫ي١ ٜٚتعًل 

 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ قطو١ ب٘. ،ايؿطٜؿ١
ٕ إْٚعِ ميهٔ ايكٍٛ إ ٖصٙ اٯ١ٜ تكـًض تؿػـريّا ٯٜـ١ ايٓػـذ       َهـا

ي٘  قبضأايتبسٌٜ، ٚقس خك٘ اهلل عع ٚدٌ بًؿغ  ؾطازأسكٛي٘ ٭ْ٘ َٔ 
 .اقط٬سّا ٖٚٛ "ايٓػذ"

ُٓٗا ٚٚظٝؿ١ عًِ ايتؿػري تأنٝس ايجٛابت ايكطآ١ْٝ ٚايعًّٛ اييت تته 
ع٢ً بني اٯٜات سكٍٛ ايٓػذ  َهإإإهلٞ عٔ  خباضإاٯٜات، ؾاٯ١ٜ 

 ًٍٛ سهِ آخط قً٘.ضؾع اؿهِ ٚس ٚأمٛ ايتبسٌٜ 
ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايباقٞ ٖٛ اهلل عع ٚدٌ، ٚنٌ ؾ٧ غريٙ ٜطـطأ  
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عًٝ٘ ايتبسٌٜ ٚايتػٝري ٚؾل املؿ١٦ٝ اٱهل١ٝ ٚمبا ؾٝ٘ ايٓؿـع ٚاــري يًٓـاؽ    
 ل مجٝعّا.ٚاـ٥٬

 ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٗني:
اٱَهــإ، ٚإٔ اٯٜــ١ تــسٍ عًــ٢ قــسض٠ اهلل عــع ٚدــٌ عًــ٢  ا٭ٍٚ:

 ايٓػذ َٔ غري سكٛي٘ يف آٜات ايكطإٓ.
ايٛقٛع، ٚإٔ اٯ١ٜ إخباض عٔ ٚقٛع ايٓػذ يف ايكطإٓ ٚإبساٍ  ايجاْٞ:

 بعض ا٭سهاّ بايتٓعٌٜ.
 ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، َٔ ٚدٛٙ:

نُا يف آ١ٜ املٓادا٠ ٚآ١ٜ ايكب١ً، قاٍ تعـاىل   ايؿٛاٖس ايكطآ١ْٝ ا٭ٍٚ:
 .(1)صجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَبظََْمٌُيُ اٌعُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبضِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِط

 ف٧ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ مبا ٜسٍ ع٢ً ايٓػذ. ايجاْٞ:
ميهٔ تأغٝؼ قاعس٠ ن١ًٝ، ٖٚٞ يـٛ زاض ا٭َـط يف اٱخبـاض     ايجايح:

 ٞ بني عامل اٱَهإ ٚعامل ايٛقٛع، ؾا٭ضدض ٖٛ ايجاْٞ.ايكطآْ
بٝإ غط َٔ أغطاض ايتٓعٌٜ، ٖٚٛ عسّ قسض٠ أسـس غـري اهلل    ايطابع:

 ع٢ً ايٓػذ ٚايتبسٌٜ يف آٜات ٚأسهاّ ايكطإٓ. 
 :َٔ ٚدٛٙٚنٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ َعذع٠ 

 قسٚض اٯ١ٜ ٚإْؿطازٖا غكٛق١ٝ ٖٚٞ أْٗا ن٬ّ اهلل. ا٭ٍٚ :
ايػ٬ّ، قاٍ ٖٚب إٕ  غط١ ْعٍٚ اٯ١ٜ ٖٚٞ دربٌٜ عًٝ٘ٚا ايجاْٞ :

ٕٸ ؾرب٥ٌٝ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( بـني ٜـسٟ اهلل غـبشاْ٘    ؿرب٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ  إ
ٕٸ درب٥ٌٝ ٖٛ ايصٟ ٚإ َكاَّا يٝؼ ٭سس َٔ امل٥٬ه١ يف ايكطب١ ٚايؿه١ًٝ،

ؾنشا شنط اهلل عبـسّا غـري تًّكـاٙ درب٥ٝـٌ ثـِ يّكـاٙ َٝها٥ٝـٌ         ٜتًّك٢ ايه٬ّ
ي٘ امل٥٬ه١ املكطٸبٕٛ ساّؾني َٔ سٍٛ ايعـطف، ؾـنشا ؾـاع شيـو يف     ٚسٛ

 امل٥٬ه١ املكطٸبني قاضت ايك٠٬ ع٢ً شيو ايعبس َٔ أٌٖ ايػُٛات،
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ؾنشا قًّت عًٝ٘ ٥٬َه١ ايػُٛات ٖبطت عًٝ٘ بايك٠٬ إىل ٥٬َه١  

ا٭ضض، ٚنإ إبًٝؼ يعٓـ٘ اهلل ٫ وذـب عـٔ ؾـ٤ٞ َـٔ ايػـُٛات،       
ٔٸ سٝح َا أضاز، َٚٔ ٖٓايو ٚقٌ إىل آزّ سني أخطد٘  ٚنإ ٜكـ ؾٝٗ

َٔ اؾٓٸ١، ؾًِ ٜعٍ ع٢ً شيو ٜكعس يف ايػُٛات ست٢ ضؾع اهلل غبشاْ٘ 
ُٸـا بعـح   ابٔ عٝػ٢  َطِٜ ؾشذب َٔ أضبع، ٚنإ ٜكعس يف ث٬خ، ؾً

  .(1)(عًٝ٘ ايػ٬ّ سذب َٔ ايج٬خ ايباق١ٝ اهلل تعاىل قُسّا
ظ أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ، َٚا أٚإ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ بًشا ايجايح :

 ؾٝٗا َٔ ايع٬َات ايساي١ ع٢ً زْٛ أٚإ ايػاع١.
ٚغـًِ َـٔ   ٚآيـ٘  نإ بعح ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   عباؽ: ابٔ ٚقاٍ 

أؾطاط ايػاع١. ٚإٔ درب٥ٌٝ ملا َطٻ بأٌٖ ايػـُاٚات َبعٛثـّا إىل قُـس    
 .(2)(ٚغًِ قايٛا : اهلل أنرب قس قاَت ايػاع١ٚآي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً قسض غٝس املطغًني قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايطابع :
 ٚآي٘ ٚغًِ.

غــ١َ٬ ايكــطإٓ َــٔ ايتبــسٌٜ ٚايٓػــذ ٚايتػــٝري إىل ٜــّٛ    اـــاَؼ :
فَبٌٍَّـــوُ خَْْــسٌ ؽَبفِظًـــب ًَىُـــٌَ أَزْؽَـــُُ  ايكٝاَـــ١، ٖٚـــٛ َـــٔ عَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــاىلط

 قض.، إش إٔ ٖصٙ ايػ١َ٬ ضمح١ ٚخري (3)صاٌسَّاؽِِّنيَ

ؾًُاشا تٓػذ بآ١ٜ أخط٣ اؾٛاب إْ٘ َٔ اؿه١ُ اٱهل١ٝ ٚبٝإ ععِٝ 
 قسض٠ اهلل، ٚايػع١ يف ؾهً٘ ع٢ً املػًُني.

ػـذ عًـ٢ اهلل تعـاىل    سعّ ؾٗصٙ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً دـٛاظ ايٓ ابٔ ٚقاٍ 
  .(4)(ؾطعّا
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 َٚع ق١ً ٖصٙ ايهًُات ؾؿٝٗا َػا٥ٌ:
: قٛي٘ )دٛاظ ايٓػذ( ٚايؿعٌ ٜكسض َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚؾٝ٘،  ا٭ٚىل

 نأَط ٚيٝؼ اؾٛاظ ٚعسَ٘.
ف٤ٞ سطف اٱغتع٤٬)ع٢ً( يف غري قً٘، ٚيٛ قاٍ َٔ اهلل  ايجا١ْٝ :

 يكض.
ٌ َـا ٜٓـعٍ َـٔ اهلل عـع     ايتكٝٝس بًؿغ)ؾطعّا( أَط ظا٥ـس ؾهـ   ايجايج١ :

 ٚدٌ ٖٛ تأغٝؼ يًؿطٜع١.
ٚقاٍ بعس إٔ شنط آ١ٜ ايبشح: ؾاملطاز بايٓػـذ اٱظايـ١ ْٚػـذ اٯٜـ١     

 .(1)بنظايتٗا عٔ ايًٛح احملؿٛظ(
ص أٟ وَأأتْثِ بِيَيْأأزن مِنْيَأأا٫ٚ زيٝــٌ عًٝــ٘ ٜٚــسٍ عًــ٢ خ٬ؾــ٘ قٛيــ٘ تعــاىلط

ًُني، قـاٍ  باٱٜتإ إىل ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚاملػـ      
، باٱناؾ١ إىل سكٝك١ ٖٚٞ ٚدٛز اٯ١ٜ (2)صًَمَا تَتْتِييِمْ مِهْ آيَتٍ مِهْ آيَاثِ رَبِّيِمْتعاىلط

املٓػٛخ١ يف ايكطإٓ، ٚست٢ ع٢ً ايكٍٛ ٜٓػذ ايت٠ٚ٬ ؾإٔ ٖصا ايٓػذ مل 
  ٜأت ع٢ً نٌ اٯٜات املٓػٛخ١.

 

 صأًَْ  ُٔنعِيَبط قىنه تعاىلتفسري 
مبع٢ٓ غٝاب ايكٛض٠ عٔ املسضن١ عٓس اٱْػإ ايٓػٝإ ططأ ٜ ا٭ٍٚ :

ظٗس  ٫إ غتشهاضٖاإ اٱْػإ ٢عًٚاؿاؾع١ بعس سكٛهلا عٝح ٜتعصض 
ٛز َٔ دسٜس، ٖٚٛ نس اؿؿغ ٚأعـِ َـٔ ايػـٗٛ ايـصٟ ٜعـ       يهٞ تع

 غتشهـاضٖا إغٝاب ايكٛض٠ عٔ املـسضى زٕٚ اؿاؾعـ١ عٝـح ٜػـتطٝع     
 بأز٢ْ تؿهط يبكا٥ٗا يف اؿاؾع١.

ٚبعض ايكطا٤ات املتكس١َ نكطا٠٤ عبساهلل بٔ َػـعٛز )َـا ْٓػـو(     
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 .تسٍ يف ظاٖطٖا ع٢ً ٖصا املع٢ٓ

اٯ١ٜ تٓػذ باٯ١ٜ ٜٚٓػٞ اهلل ْبٝ٘ ٚقس ْػب اىل قتاز٠ ايكٍٛ: "ناْت  
٘ أَٔ شيو ؾ٦ّٝا" ٚاؾهٌ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ بتؿكٌٝ ٖٚـٛ   هـٛظ شيـو    ْـ

٢ً طٍٛ ا٭ٜاّ ٫ٚ هٛظ ع٢ً ا٭١َ بإٔ ٜ٪َطٚا برتى قطا٤تٗا ؾٝٓػٖٛا ع
 . (1)ايتٓؿري ىلإع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ ٜ٪زٟ 

سسخ ؾع٬ّ  ْ٘أ ٚأٚاشا ثبت إ املككٛز يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ايٓػٝإ،  
غ ـٛ ايًؿــط٬ح ٖــايكطإٓ بٓل قطعٞ، ٚايٓل يف اٱق يٝ٘إ ؾاضأغٛا٤ 

ــ بعاٖ ٚأغري َا ؾٗـِ َٓـ٘    املؿٝس ايصٟ ٫ وتٌُ ــ ط ايًؿـ ــ غ ؾٓػـ ــ ًِ بـ ٘ ـ
غٛا٤ نـإ اٱْػـا٤ زؾعٝـّا اّ     عذاظإ٘ ْٛع ــُني ٭ْــسٙ َععـــ عٓــْٚك

 ّا ٚبتعاقب ا٭ٜاّ.تسضهٝ
ٚيٝؼ َٔ َاْع ع٢ً دٛاظٙ َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ     

ؾاْ٘ خاق١  ٚأ تعاىل ٚيٛ سكٌ مبعذع٠ عا١َ اهلل ٭ٕ قًٛب ايعباز بٝس
 ايؿو ٚايطٜب١. ٚأايٓؿط٠  ْتؿا٤إايتٓؿري ٚاٯ١ٜ تجبت  ىلإ٫ ٜ٪زٟ 

ٝإ؟ سكٌ َجٌ ٖصا ايٓػ ٌٖٚاـ٬ف يف ايهرب٣  ٕأٚيهٓٓا ْكٍٛ  
اْ٘ ٫ٚ َـاْع َٓـ٘ ٭ْـ٘ َـٔ املُهٓـات ٫ٚ نـطض يف       ــًِ بنَهــْػ ْٓاأأٟ 

 ٘ ـ ٚيهٓـ٘ ممتٓـع    ،عٛاقبـ َكــازٜك٘ ٚتعـاىل يف ايؿعـٌ ٚايكابـٌ     اهلل بًطـ
ٌ ــــ٭قاو ؾــــز٫يــ١ ٚغــٓسّا، َٚــع ايؿَكــسق١ ٚغــري ثابتــ١ اضدٝــ١ اـ

ٞ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بعـض اٯٜـات،     ــ، ٌٖٚ أْػّايعس
 .يف شيو  خباضأٚضزت 

ايـرتى َـٔ اهلل عـع ٚدـٌ ٚيـٝؼ َـٔ       ٚيهٔ اٯ١ٜ تؿري إىل سكٍٛ 
 .صُٔنعِيَبايٓيب يكٛي٘ تعاىل ط

ٓا مبعٓاٙ ايًػٟٛ ٖٚـٛ ايـرتى،  ؾٝهـٕٛ تؿػـري     ٕ ايٓػٝإ ٖإ ايجاْٞ :
أَـس اؿهـِ نُـا يـٛ      ْتٗـا٤ إٚ،أَط برتى ايعًِ بٗا اهلل ٜ ٕأاٯ١ٜ ايهطمي١ 
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ا٭سٛاٍ  خت٬فنبٚيتبسٍ املكاحل ٚاملؿاغس  ،َعسَّٚا املٛنٛع قبضأ
َٔ غري تعاضض َـع ثبـٛت اؿػـٔ ٚايكـبض ايـصاتٝني ايـصٜٔ ٫ ٜكـب٬ٕ        

  شات٘ ٫ ٜكبض شا َؿػس٠ يف ّٜٛ آخط.اٱْك٬ب ٭ٕ َا ي٘ َكًش١ يف
يف اٯ١ٜ: "ايٓاغذ َا سٴٍٛ َٚا ٜٓػٝٗا َجـٌ  ايباقط ٚعٔ اٱَاّ 

َّّْؾُـٌا اٌٍَّـوُ َِـب َّشَـبءُ ًَُّضْجِـذُ ًَػِنْـدَهُ أَُُّ       ط ايػٝب ايصٟ مل ٜهٔ بعس، قٛي٘ تعـاىل  

ٛٸٍ َـا ٜ (1)صاٌْىِزَبةِ ؿـا٤ نُـا يف قـّٛ ٜـْٛؼ اش     ، ؾٝؿعٌ اهلل َا ٜؿا٤ ٚو

 .تؿهٌ عًِٝٗ بايطمح١ ٚايؿهٌ
 ص َعإ:ُٔنعِيَبتٌُ قٛي٘ تعاىل طٚو

 ايٓػٝإ خ٬ف ايصنط.  ا٭ٍٚ:
 ايرتى ٚاٱُٖاٍ. ايجاْٞ:

 تطى اؿهِ باٯ١ٜ. ايجايح:
 ايتأخري ٖٚٛ ع٢ً ؾعب: ايطابع:
 تأخري أسهاّ اٯ١ٜ بتكسّ ايٓاغذ عًٝٗا. ا٭ٚىل:
 تأخري ايت٠ٚ٬. ايجا١ْٝ:
 تأخري ايعٌُ مبهاَني اٯ١ٜ. ايجايج١:

طاز َٔ ايٓػٞ يف املكاّ ٖٛ ايٓاغذ ٚإٔ اٯ١ٜ داَع١ يف امل اـاَؼ:
ص، ٚيًٓاغـذ بكٛيـ٘   َِـب َٔنعَـخْ  شنطٖا يًُٓػٛر َٔ اٯٜات بكٛيـ٘ تعـاىل ط  

 ص.أًَْ ُٔنعِيَبتعاىل ط

تجبٝت ٚإقطاض اٯ١ٜ، ٚعسّ ضؾعٗا أٚ اٱتٝإ ببسٍ عٓٗـا،   ايػازؽ:
ٜكػِ آٜات ايكـطإٓ تكػـُّٝا    صب َٔنعَخْ ِِْٓ يَّخٍ أًَْ ُٔنعِـيَب َِٚنإٔ قٛي٘ تعاىل ط

 إغتكطا٥ّٝا إىل قػُني:
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 َا دط٣ ؾٝ٘ ايٓػذ ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتني: ا٭ٍٚ:
 اٯٜات املٓػٛخ١. ا٭ٚىل:
 اٯٜات ايٓاغد١. ايجا١ْٝ:
 اٯٜات ايجابت١ اييت ٫ ٜططأ ع٢ً أسهاَٗا ْػذ أٚ تبسٌٜ. ايجاْٞ:

، ٖٚصا ايتكػِٝ َٔ أغطاض ايكطإٓ، ٚؾاٖس ع٢ً ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل
ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايتشسٟ ؾٝ٘ عكٝس٠ ٚتؿطٜؿّا ٚيػ١، ٚب٬غـ١ َٚٓطٛقـّا   

 َٚؿَّٗٛا.
ٚتسبطّا ٚايٓػذ يف ايكطإٓ عًِ بصات٘ ، ٚعامل ضسب ٜػتًعّ قطا٠٤  

ٚؼكٝكّا َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٖٚٛ َسضغ١ يف إغتٓباط ا٭سهاّ، ٚإقتباؽ 
ُس قـ٢ً اهلل  املٛاعغ ٚايعرب، ٚؾاٖس ع٢ً سب اهلل عع ٚدٌ يٓبٝ٘ ق

وُنْـزُُْ خَْْـسَ أَُِّـخٍ    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػـًُني ، َٚـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ تعـاىل ط     

 .(1) صأُخْسِعَذْ ٌٍِنَّبضِ

 صَٔأْدِ ثِخَْْسٍ ِِنْيَبط ىنه تعاىلتفسري ق
أٟ بأؾهٌ َٔ تًو اٯ١ٜ يف ايٓؿع ٚبٝإ ا٭سهاّ ْٚٛع اٱَتجاٍ ٚمبا 

ايؿــطا٥ض بتدؿٝـــ  زا٤أ ٚايــتُهني َــٔ، قــ٬ح ايٓؿــٛؽ  ىلإٜــ٪زٟ 
 َطاتب ايهُاٍ. ىلإٜ٪زٟ  َٚاٚتٝػري 

املٛنـٛع ٫ ٜـرتى َـٔ غـري سهـِ ٚبٝـإ،        ٕأٚيف اٯ١ٜ ْهتـ١ ٖٚـٞ   
َٚـٔ عـسّ تـطى     ،طنب َٔ ا٭ؾه١ًٝ يف أثـط اٯٜـ١  ٚايًطـ يف ايٓػذ َ

 املٛنٛع ب٬ بٝإ.
ٚايتؿهٌٝ ٫ ٜتعًل مبا١ٖٝ اٯ١ٜ ٱؾرتاى اٯٜـات بهْٛٗـا نـ٬ّ اهلل    

ايٓػـذ   ٕأ، أٟ َٛنٛعّا ٚنُـّا ٚنٝؿـاّ   ايٓاؽ َٓٗا ْتؿاعإَتعًك٘ ٚيهٔ 
ٕ أخري يهِ ٚيًٓـاؽ مجٝعـّا ٚيتجبٝـت      غـتُطاض إٚاٱغـ٬ّ ٚزٚاّ   ضنـا
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َع ٚدٛز َا  ٫إيتؿهٌٝ ٖٓا وٌُ ع٢ً اٱط٬م يف َتعًك٘ ، ؾاسهاَ٘أ
 ٜسٍ ع٢ً ايتكٝٝس ٖٚٛ َؿكٛز يف املكاّ.

 عٓـس ايًبؼ بإٔ ايٓػذ َـٔ  ٚعسّ ، ٚاٯ١ٜ ٚثٝك١ قطآ١ْٝ تؿٝس ايكطع 
 تعاىل. اهلل

ايبـاضٟ عـع ٚدـٌ َٓطٛقـّا اٚ      ىلإَٚاز٠ )أتـ٢( ْٚػـب١ ايؿعـٌ ؾٝٗـا     
ًٗا تسٍ ع٢ً ْعٍٚ اٯٜـات َـٔ   َٔ َا٥يت آ١ٜ ن نجطأَؿَّٗٛا ٚضزت يف 

آ١ٜ َٔ آٜات اهلل، ٜٚسٍ يف ٜهٕٛ  ٚيٝؼ َٔ ْيب اٚ ٚقٞ، مما اهلل عٓس
بآٜـ١ قطآْٝـ١   صاتٞ أٟ إٔ اٯٜـ١ تٓػـذ   ايـ املكاّ بعاٖط ايًؿغ ع٢ً ايٓػذ 

ًََِـب وَـبَْ ٌِسَظُـٌيٍ أَْْ َّـأْرَِِ ثٍَِّـخٍ ئِالَّ      طقٛي٘ تعـاىل  ٜٚسٍ تعّٝٝٓا،  خط٣أ

ٛ غري ـ٘ تعاىل ٖــ١ ٚبنشْــٍٛ بآٜــ٤ٞ ايطغـف ٕأع٢ً  ،(1)ص  ثِاِذِْْ اٌٍَّوِ 

باٱتٝإ باٯ١ٜ،  غبشاْ٘ اهلل َباؾط٠ َٔ عٓسٙ تعاىل، ؾتاض٠ ٜتؿهٌ تٝاْٗاإ
٭سس ضغً٘ ايصٜٔ  ٚأًِ ــٚتاض٠ ٜأشٕ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ

 .ٜأتٞ بآ١ٜ ٕأتكسَٛا عًٝ٘ 
 ٜهّاأايجاْٞ  ٕأٚايٓػذ ايكطآْٞ َٔ ايؿطط ا٭ٍٚ زٕٚ ايجاْٞ، بٌ  

 ٜهـاّ أٜؿًُ٘ ايٓػذ مبعٓاٙ ا٭عِ، ؾايػ١ٓ تٓػذ بايكطإٓ ٚتٓػذ بايػـ١ٓ  
يف آخط ايعَإ إ ٜكاٍ بتعسز ٚدـٛٙ ْػـد٘ َـٔ     ٌٖٚ َٔ غطب١ ايكطإٓ

 .ناٱمجاع ٚايعطف، اؾٛاب ٫، ٱتكاف ايكطإٓ بايعك١ُ ايصات١ٝ غريٙ
تعاىل  اهلل َٔايٓػذ  ٕأز٫ي١ قطو١ ع٢ً  صٔأدط تعاىل  قٛيٜ٘سٍ ٚ

نإ بايع٬َات ايه١ْٝٛ  ٕإٚتعًل ايٓػذ باٯٜات،  ٕإ خط٣أبآ١ٜ قطآ١ْٝ 
 .تعاىل َٚٔ غري ٚاغط١ بؿط يف نٝؿ١ٝ ايتػٝري َٓ٘  ْٗاأؾ٬ ٜٓهط أسس 

ٜٓشكـط بآٜـات    ٚأْـ٘ ٫ َؿٗـّٛ اٯٜـات   ٖصا عًـ٢ املعٓـ٢ ا٭عـِ يف    
 َ يف ايكــسض املتــٝكٔ  ٚإٕ نــإٓـ٘ تعــاىل،  ايكـطإٓ ؾهــٌ َــا يف ايهــٕٛ آٜــ١ 

                                                           

 . 38( غٛض٠ ايطعس 1)
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 َٛنٛع ايٓػذ يف اٯ١ٜ ٖٛ آٜات ايكطإٓ.

 صأًَْ ِِضٍِْيَبط ىنه تعاىلتفسري ق
اٯ١ٜ املٓػٛخ١ ٚاملج١ًٝ ٖٓا يف ا٭ثـط ٚايربنـ١    ايهُري )ٖا( ٜعٛز اىل

 .َٚهاَني ايطمح١
ٜهٕٛ َٔ ؼكٌٝ  ٫أايٓػذ  شٕإناْت َجًٗا ؾًُاشا  شاإؾإ قًت:  

املج١ًٝ يف ا٭ثط ؼكٌ َع تػري املٛنٛع ٚتبسٍ  ٕإًٓا: َا ٖٛ ساقٌ، ق
 ٖٚٛ املطًٛب.يف اٱعذاظ  ٚاٱيتكا٤املكاحل 

شات  زتأتػري املٛنٛع ٚاملكاحل ملا ؾًٛ بكت اٯ١ٜ املٓػٛخ١ ساٍ 
ا٭ثط ٚايٓؿع ايًصٜٔ ناْا ٜٓتذإ عٓٗا، ٚيهٔ بايٓػذ ٚاٱْؿا٤ ٚايتؿطٜع 

اٱضتكـا٤ يف   ىلإٚمبـا ٜـ٪زٟ    ا٭ْػب تتشكـل شات ايػاٜـات ٚا٭غـباب   
 ّآَـاظٍ اٱميــإ، ؾتهــٕٛ اٯٜــ١ املٓػــٛخ١ َٚهــاَني ايعُــٌ ؾٝٗــا متٗٝــس 

 َٚكس١َ قطآ١ْٝ ي١ٰٜ ايٓاغد١.
ايٓاغـذ عـٔ    ؾتأخط، املعتعي١ بٗصٙ اٯ١ٜ ع٢ً خًل ايكطإٓ  غتسٍإٚ

 .ع٢ً سسٚث٘ ٚعسّ قسَ٘زيٌٝ املٓػٛر 
عـ٘ تـسٍ عًـ٢ عـسّ     ايؿطط اٯخط ٖٚٛ املٓػٛر ؾإ اظايتـ٘ ٚضؾ  َاأ 

، ١َٚٛنٛع٘ ايصٟ ٖٛ ؾتٓ يطٝـ يٛ متت َكسَات٘ ستذازإقسَ٘، ٖٚٛ 
ظيٞ ٫ٚ آخط يسٚاَ٘ ٭ٕ ايكسِٜ ٖٛ ايصٟ ٫ أٍٚ يٛدٛزٙ ٜٚعرب عٓ٘ با٭

 ٚأايٓػذ قس ٜتعًل بايٓعٍٚ َٔ ايًٛح احملؿـٛظ   ٚتأخطٖٚٛ اهلل تعاىل، 
َٔ ايػُا٤ ايسْٝا ٚيٝؼ يف أقٌ خًك٘ ٚٚدٛزٙ، نُا اْ٘ ٫ ٜكض ع٢ً 

 املب٢ٓ ايكا٥ٌ بعسّ ْػذ ايت٠ٚ٬.
ٚايؿبٝ٘ بكٛي٘ تعاىل)أٚ  ٚدا٤ت اٯ١ٜ بٛقـ ايبسٍ ٚايٓاغذ باملج١ًٝ

 َا ٖٛ ساقٌ اؾٛاب ٫، ٚؾٝ٘ بٝإ بإٔ اهلل كٌٝؼَجًٗا( ؾٌٗ ٖٛ َٔ 
عًك١، ؾٝـأتٞ  عع ٚدٌ ٫ ٜرتى أٚ ٜٓػ٢ َٛنٛعّا، ٫ٚ هعٌ َػأي١ نامل



 18زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  48

 

 .(1)صِب ًَ َّػَهَ زَثُّهَ ًَ ِب لٍََاملٓاغب، قاٍ تعاىلطبايبسٌٜ 

  حبث اعجاػيحبث اعجاػي
 صأٌََُْ رَؼٍَُْْ أََّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌ ط قٛي٘ تعاىل

 ىلإايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٛاغطت٘  ىلإبؿاض٠ ٚخطاب 
ُـ    ٕأ شإمجٝعّا  ايٓاؽٚاملػًُني   ٕأ ٫إّٛ ـاـطابات ايكطآْٝـ١ تؿٝـس ايع

عًــ٢ ايتدكـٝل، ٚيعـٌ ايتدكــٝل يف بعـض اـطابــات    ٜـسٍ زيٝـٌ   
١ ؾـإ  ـ١ َعٝٓــًَ ٚأؾ١٦  ٚأاع١ ــُـاطب دــ١ ؾاشا نإ املدــبًشاظ اؿٝجٝ

ٝؼ كتًؿـ١،  ــٛٙ ٚقــٚعُّٛ ايٓاؽ ٜٓتؿعٕٛ َٓ٘ عٝجٝات ٚٚد املػًُني
 .ْصاضّاإؾكس ٜهٕٛ يًُػًُني َٛعع١ ٚيػريِٖ 

بتؿهٝو اـطاب ٚبٝإ َسضغ١ َػتك١ً يف ايتؿػري ٫ تتعًل  ْٗاإ
اٯٜــ١ بــصاتٗا، بــٌ اىل ايتؿهٝــو ٚايتعــسز يف  ٚأغــٓدٝت٘ يف اٯٜــات 

ؾٝٗا بًشاظ اؿادـ١   ٙثطأاـطاب ٚايتبأٜ يف  اؾٗات اييت ٜؿًُٗا
اـطاب ايكطآْٞ داَعـ١ ٚبـاب عًـِ     ٕأع ٚايٛظٝؿ١ ٚنٝـ ــٚايٓؿ

ٚظا٥ؿ٘ ٫ تٓشكط باملداَطب  ٕأٚتتؿطع عٓ٘ عًّٛ عسٜس٠ ٫غُٝا 
 .ْػإإٌ تؿٌُ نٌ ب

قاض٨ ايكـطإٓ سُٝٓـا ميـط عًـ٢ آٜـ١ ؾٝٗـا خطـاب         ٕأ عذاظاٱَٚٔ 
ػ٘ َككٛزّا ب٘ غٛا٤ باملٓطٛم نآيـ١ ٚٚغـ١ًٝ   ْؿوػب ؾاْ٘ ككٛم 
ــاملؿّٗٛ نــسضؽ ٚعــرب٠   ٚأيًتشــصٜط  ــاٍ تعــاىلط ، ب ــبأًٌُِِ  ق ــبػْزَجِسًُا َّ فَ

 .(2)صاألَثْصَبزِ

تـصنط٠ ٚتكٜٛـ١   مما تكسّ َج٬ّ  ٓاؽيؿطٜل َٔ ايؾاـطابات اـاق١ 

                                                           

 .3ايهش٢ غٛض٠ (1)
 .2غٛض٠ اؿؿط(2)
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 َٚٛعع١ ٚتٓبٝ٘ يػري املػًُني. عتباضإٚعع يًُ٪َٓني، َٚٛنٛع 

َٔ غبب يف  نجطأهتُع  ٚأٚقس ٜتػري ْٛع ا٭ثط بتػري ساٍ ايكاض٨  
٢ً ْٗر اؾشٛز ٚبك٢ ع ،ْعٍٚ ايكطإٓ ٜاّأقٌ ٚاسس، ؾُٔ قاسب 

 ٚٚعٝسّا ي٘. ْصاضّاإٚٚايعٓاز ٚاٱغتهباض تهٕٛ اٯ١ٜ شَّا 
ـ اغـِ  ٖٚصٙ املسضغ١ دع٤ َٔ عًِ ْطًل عًٝ٘  طـاب يف  "ؾًػـؿ١ ا

ٍٸ ع٢ً  ٕأٚايكطإٓ" ٫غُٝا  سهِ ثابت سـاٍ   ضتؿاعإايٓػذ خطاب ز
خطاب ٫سل ضاؾع ي٘ ٚتتؿعب َٔ َسضغـ١ اـطـاب    غتُطاضٙإزٕٚ 

َع ؾـٛاٖسٖا َـٔ اٯٜـات    اـاق١ باملٛنٛع  ايسضاغات ٚايتشكٝكات
 :أَٛض ٚبًشاظ
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 ايكطإٓ.
 ٚدس. ٕإايٓػذ يف اـطاب ايكطآْٞ  -15
 ايكطآْٞ.ايٓاغذ ٚاملٓػٛر يف اـطاب  -16
 اـطابات امله١ٝ ٚاملس١ْٝ. -17
 ملاشا ٖصا اـطاب زٕٚ غريٙ. -18
 ٚدٛٙ ٚنٝؿ١ٝ اٱْتؿاع َٔ اـطاب. -19
 .اـطاب ايكطآْٞ ط٬قاتإٚعَُٛات  -20
كس ٜهٕٛ اـطاب يكّٛ ٚيهٔ ؾَٔ اـطاب  غتؿازإَٔ ايصٟ  -21
 ِٖ ٚغريِٖ. ٚأٜٚٓتؿعٕٛ َٓ٘ غريِٖ،  ْتؿعٛاإايصٜٔ 
 خطابات ايكطإٓ. سكا١ٝ٥إ -22
 زضاغ١ َكاض١ْ يف خطابات ايكطإٓ. -23
 قٝؼ اـطاب يف ايكطإٓ. -24
 اـطاب ايتأزٜيب. -25
 اـطاب ايتؿطٜؿٞ. -26
يف  ْعـسَت إاملٛنـٛعات ايـيت    ٚأيػ١ ايتـسضز يف اـطابـات    -27

 خطابٗا ٖصٙ ايكٝػ١ ٚدا٤ت َباؾط٠ زؾع١ٝ.
 اـطابات ايه١ْٝٛ ٚايته١ٜٝٓٛ. -28
 ايعباز١ٜ. اـطابات -29
 اـطابات ايتؿطٜع١ٝ. -30
 اـطابات يف باب املعا٬َت. -31
 .غطا٥ٌٝإخطابات ب   -32
 خطاب أٌٖ ايهتاب عا١َ. -33
 اـطاب اـام بهٌ ١ًَ. -34
 خطابات ايؿهط َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا. -35
 خطاب ا٭َِ. -36



 51ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
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 خطاب أٌٖ ايربظر. -53
 خطاب أٌٖ اؾ١ٓ. -54
 طاب أٌٖ ايٓاض.خ -55
 اـطاب املتعًل باٯخط٠. -56
 اـطاب يف تجبٝت قًٛب امل٪َٓني. ثطأ -57
 ٚظا٥ـ خطابات ايكطإٓ يف قاضب١ ايهؿط. -58
 .مياْٞإاـطاب ايكطآْٞ غ٬ح  -59
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 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ًٓيبياـطاب  ْكط -60
 اـطاب يف ؾهض املٓاؾكني ٚايتكسٟ يهٝسِٖ. ثطأ -61
طاب املٛد٘ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ خام اـ -62

 ٚعاّ ٚؾطٚع٘.
اـطـاب ايـصٟ ٜتعًــل بؿـدل ايـٓيب قــ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيــ٘       -63
 ٚغًِ.
ٜٴطاز ب٘ امل٪َٕٓٛ ٚا٭١َ. -64  خطاب ايٓيب ايصٟ 
 تأٌٜٚ ايػ١ٓ يًدطاب ٚايعٌُ ب٘. -65
 اـطاب املٛد٘ يٮْبٝا٤. -66
 خطاب ا٭ْبٝا٤ يكَِٛٗ. -67
خطاب ايٓاؽ بعهِٗ يبعض نُـا دـا٤ يف ايتٓعٜـٌ يف قـٍٛ      -68
َِ ئٌََِِّ وِزَبةٌ وَسٌُِّط بًكٝؼ  ِ أٌُْمِ ِّٔ ٚخطاب ًَو  ،(1)صلَبٌَذْ َّبأَُّّيَب اةَألُ ئِ

 .(2)صَّبأَُّّيَب اٌَّْألُ أَفْزٌُِِٔ فِِ زُؤَّْبُ ئِْْ وُنزُُْ ٌٍِسُّؤَّْب رَؼْجُسًَُْط َكط 

ٌُّظُفُ أَُّّيَب اٌصِّدِّّكُ أَفْزِنَب ط ، ٚضز يف ايتٓعٌٜ خطاب ايٓاؽ يٮْبٝا٤  -69

 .(3)ص فِِ ظَجْغِ ثَمَسَادٍ ظَِّبٍْ
 اـطاب اؾٗازٟ. -70
 خطابات ايسعا٤. -71
 خطابات اٱغتذاب١. -72
 ايٓػب١ بني اـطاب ٚايسعا٤. -73
يًٓيب قُس ق٢ً اهلل ايهاؾطٕٚ  ٘خطاب اؾشٛز ايصٟ ٚدٗ  -74

                                                           

 . 29( غٛض٠ ايٌُٓ 1)
 .43( غٛض٠ ٜٛغـ 2)
 . 46( غٛض٠ ٜٛغـ 3)
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ًَلَبٌٌُا َّبأَُّّيَب اٌَّرُِ ُٔصِّيَ ػٍََْْوِ اٌرِّوْسُ ئَّٔهَ ط  ٚضز يف ايتٓعٌُٜا عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ن

 .نطاضٚا٭املٓاؾع  ،(1)صٌََّغْنٌٌُْ

يٮْبٝا٤ قبٌ ايٓيب قُس ق٢ً  ٚدٗٛٙايصٟ خطاب اؾشٛز  -75
بعح إٔ ْٛسّا  عباؽ:ابٔ ٚعٔ ،ايسضٚؽ ٚايعرب ،اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

، ٚإٔ آزّ مل ميت ست٢ ٚيس ي٘ ْـٛح يف آخـط ا٭يــ    ايجاْٞ  يف ا٭يـ
ٛٸّا  ا٭ٍٚ ، ٚنإ قس ؾؿت ؾِٝٗ املعاقٞ ، ٚنجطت اؾبابط٠ ، ٚعتٛا عت
نبريّا ، ٚنإ ْٛح ٜسعِٖٛ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا ، غطّا ٚع١ْٝ٬ ، قبٛضّا سًُّٝا 

ٕ عًٝـ٘  ًٛٚمل ًٜل أسس َٔ ا٭ْبٝا٤ أؾس مما يكـٞ ْـٛح ، ؾهـاْٛا ٜـسخ    
 يف اجملايؼ ٜٚططزٝدٓكْٛ٘ ٜٚهطب ؾ

ٚنإ ٫ ٜسع ع٢ً َا ٜكٓع ب٘ إٔ ٜسعِٖٛ ، ٜٚكٍٛ : ٜا ضب اغؿط 
يكَٛٞ ؾاِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ ، ؾهإ ٫ ٜعٜسِٖ شيو إ٫ ؾطاضّا َٓ٘ ، ست٢ 
إْ٘ يٝهًِ ايطدٌ َِٓٗ ؾًٝـ ضأغ٘ بجٛب٘ ٚهعٌ أقابع٘ يف أشْٝ٘ يه٬ٝ 

ؼَيُُْ فِِ يذَأِيُِْ ًَاظْزَغْشٌَْا عَؼٌٍَُا أَوَبثِطٜػُع ؾ٦ّٝا َٔ ن٬َ٘ ، ؾصيو قٍٛ اهلل

 (2)صصَِْبثَيُُْ

 ،: اَهٛا ؾنْ٘ نصابِ قاَٛا َٔ اجملًؼ ؾاغطعٛا املؿٞ، ٚقايٛاث
، طٕ بعس ايكطٕ ، ٚاؾٌٝ بعس اؾٌٝ، ٚنإ ٜٓتعط ايكٚاؾتس عًٝ٘ ايب٤٬

عتـ٢ َـٔ ا٭ٍٚ، ٜٚكـٍٛ    ؾ٬ ٜأتٞ قـطٕ إ٫ ٖٚـٛ أخبـح َـٔ ا٭ٍٚ ٚأ    
، ٚأدسازْا ، ؾًِ ٜعٍ ٖهصا فّْٓٛاا َع آبا٥ٓا : قس نإ ٖصايطدٌ َِٓٗ

: اسصضٚا ٖصا شا أٚق٢ عٓس ايٛؾا٠ ٜكٍٛ ٭٫ٚزٙٚنإ ايطدٌ َِٓٗ إ
اْٛا ؾه، : إٕ ٬ٖى ايٓاؽ ع٢ً ٜسٟ ٖصا آبا٥ٞاجملٕٓٛ ؾنْ٘ قس سسث 

، ست٢ إٕ نإ ايطدٌ يٝشٌُ ٚيسٙ ع٢ً نصيو ٜتٛاضثٕٛ ايٛق١ٝ بِٝٓٗ

                                                           

 . 6( غٛض٠ اؿذط 1)
 .7ْٛحغٛض٠ (2)
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ٍ : ٜا ب  إ عؿت َٚت أْا ؾاسصضٚا ، ثِ ٜكـ ب٘ ٚعًٝ٘ ؾٝكٛعاتك٘
لَبٌٌُا َّبٌُٔػُ لَدْ عَب ٌَْزَنَب فَأَوْضَسْدَ عِدَاٌَنَب فَأْرِنَب طٖصا ايؿٝذ ، ؾًُا طاٍ شيو ب٘ ٚبِٗ 

 .(2()1)صرَؼِدَُٔب ئِْْ وُنذَ ِِْٓ اٌصَّب ِلِنيَثَِّب 

 تأضٜذ اـطاب ايكطآْٞ. -76
سيٞ يف اـطـــاب ، ٚاجملُـــٛعٞ، ٚايبـــغـــتػطاقٞاٱايعُـــّٛ  -77

 ايكطآْٞ زضاغ١ َكاض١ْ.
قًت  ، ٚأخطز عٔ أبٞ شض قاٍ:اـطاب اٱهلٞ املٛد٘ ٯزّ -78

أْبّٝا نإ؟ قاٍ : ْعِ . نإ ْبّٝا ضغ٫ّٛ نًُ٘  أضأٜت آزّٜا ضغٍٛ اهلل 
 .(4()3) صَّبي ََُ اظْىُْٓ أَْٔذَ ًَشًَْعُهَ اٌْغَنَّخَ طاهلل قب٬ّ ، قاٍ ي٘

 .قػاَ٘أٚملٛد٘ ي٥٬ًُه١ اـطاب اٱهلٞ ا -79
 اـطاب ايكازض َٔ امل٥٬ه١. -80
 اـطاب يػإ ٚغبٌٝ يًسع٠ٛ. -81
اىل ايربٖإ ٚاٱستذاز نُا يف قٛي٘ تع قا١َإاـطاب يف نٝؿ١ٝ  -82

 .(5)صظٍَْيُُ أَُّّيُُْ ثِرٌَِهَ شَػٌُِْ ط

ئَِّْ  ًَلَبيَ اٌسَّظٌُيُ َّبزَةِّٚيف ايتٓعٌٜط،  خطاب ايٓيب هلل عع ٚدٌ -83

 .(6)صلٌَِِِْ ارَّخَرًُا ىَرَا اٌْمُسْيَْ َِيْغٌُزًا

84-  ٌ ــسعا٤    خطــاب املــ٪َٓني هلل عــع ٚدــ ٝٸؼ اي ــ٘ َــٔ قــ َٚــا ؾٝ
                                                           

 .23غٛض٠ ٖٛز (1)
 .4/254ايسض املٓجٛض  (2)
 .35غٛض٠ ايبكط٠ (3)
 .1/77ايسض املٓجٛض (4)
 .40( غٛض٠ ايكًِ 5)
 .30غٛض٠ ايؿطقإ (6)



 55ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
 .ه٣ٛ ٚايتك٣ٛٚايؿ ٚاٱيتذا٤ٚايػ٪اٍ ٚايتهطع 

 قكس ايكطب١ يف خطابات ايكطإٓ. إعتباض -85
ًَئَِّّـــبنَ ئَِّّـــبنَ َٔؼْجُـــدُ ط ٘ تعـــاىل ـــــٛيــخطـــاب ايعبٛزٜـــ١ نُـــا يف ق -86

  .(1)صَٔعْزَؼِنيُ
 اـطاب بًػ١ ايٛق١ٝ. -87
ــطظم  -88 ــاب ايـ ــ٘    خطـ ــ٢ عًٝـ ــٔ َٛغـ ــ١ عـ ــٌ سهاٜـ ٚيف ايتٓعٜـ

 .(2)صِِْٓ خَْْسٍ فَمِريٌزَةِّ ئِِِّٔ ٌَِّب أَٔصٌَْذَ ئٌََِِّ ايػ٬ّط

 خطاب ايسعا٤. -89
 خطاب ايتهطع. -90
 خطاب اٱيتذا٤. -91
 خطاب اٱميإ. -92
 .شٛز ٚايكسٚزاؾ خطاب ايهؿط -93
ارَّمٌُا اٌٍَّوَ ؽَكَّ ط اـطاب ايصٟ ٜسٍ ع٢ً اٱستٝاط نكٛي٘ تعاىل  -94

 .(4)صًَالَ رٍُْمٌُا ثِأَّْدِّىُُْ ئٌََِ اٌزَّيٍُْىَخِ ط ، ٚقٛي٘ تعاىل (3)صرُمَبرِوِ
 خطاب ايتٛنٌ. -95
 اـطاب ايصٟ ٫ ٜسٍ ع٢ً اٱستٝاط بٌ ع٢ً املبازض٠. -96
٢ ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ ٚإ دـا٤ بكـٝػ١ اــرب    اـطاب ايساٍ عً -97

 .(5)صالَ ُّىٍَِّفُ اٌٍَّوُ َٔفْعًب ئِالَّ َِب يرَبىَبط نكٛي٘ تعاىل 

                                                           

 .5( غٛض٠ ايؿاؼ١ 1)
 .24غٛض٠ ايككل(2)
 .102( غٛض٠ آٍ عُطإ 3)
 .195( غٛض٠ ايبكط٠ 4)
 .7( غٛض٠ ايط٬م 5)
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 خطابات ايتٛسٝس. -98
أََْ وُنزُُْ شُيَدَاءَ ئِذْ ٚزع٠ٛ إىل ايتٛسٝس، قاٍ تعاىلط اـطاب ضغٍٛ -99

ٌَـَو يَثبِئـَه        ؽَضَسَ َّؼْمٌُةَ اٌٌَّْْدُ ئِذْ لَبيَ ٌِجَنِْـوِ َِـب رَؼْجـُ    ًَِئ ٌََيـَه  َْٔؼُجـُد ِئ ٌٌُا  ْٓ َثْؼـِدُ َلـب ِِـ  َْ ُدً

 .(1)صئِثْسَاىَُِْ ًَئِظَّْبػًَِْ ًَئِظْؾَبقَ ئٌَِيًب ًَاؽِدًا

 خطابات ايعكٍٛ. -100
 خطابات اؿهِ. -101 
٫ٚ تكاتًِٖٛ عٓس املػذس ٚأخطز عٔ قتاز٠ ،  خطابات ايٓػذ -102  

ِٖٛ ٚقاتً}ؾأْعٍ اهلل ،ست٢ ْػذ ٖصا نصااؿطاّ ست٢ ٜكاتًٛنِ ؾٝ٘ ، ؾهإ 
: ٫ إي٘ إ٫ قاٍ: ست٢ ٜكاٍ {ٜٚهٕٛ ايسٜٔ هلل}أٟ ؾطى  {ست٢ ٫ تهٕٛ ؾت١ٓ

 .منطٚز ن٬ّ ٚدسٍنُا يف  ،(2)(اهلل
 خطابات ايطٛاغٝت يف ايكطإٓ. -103
 خطابات املًٛى. -104
 يػ١ ا٫ستذاز يف خطابات ايكطإٓ. -105
 يكطآْٞ.قٝٸؼ اؿٛاض يف اـطاب ا -106
 .أخ٬ق١ٝقطا٠٤  –اـطاب ايكطآْٞ  -107
 .ٚإدتُاع١ٝقطا٠٤ غٝاغ١ٝ  –اـطاب ايكطآْٞ  -108
 تأضٜذ اـطاب ايكطآْٞ. -109
 ٞ.اـطاب ايكطآْ م٬ٍإ -110
 اـطاب ايكطآْٞ ؾهٌ إهلٞ. -111
 اؾ١ٓ ٚايٓاض يف اـطاب ايكطآْٞ.-112
 سذ١ٝ اـطاب ٚنٝـ اْ٘ بطٖإ. -113

                                                           

 .133ايبكط٠ غٛض٠ (1)
 .1/412ايسض املٓجٛض (2)
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 ٫ٍ باـطاب ايكطآْٞ.ا٫غتس -114
 اؿه١ُ يف اـطاب ايكطآْٞ. -115
ئَِّْ اٌشَّْْطَبَْ ٌَىُُْ ، قاٍ تعاىلطايؿٝطإ يف اـطاب ايكطآْٞ -116

 .(1)صدًًُّاػَدًٌُّ فَبرَّخِرًُهُ ػَ

 ايكسم يف اـطاب ايكطآْٞ. -117
ٌيَ ٌَؼٍََّىُُْ ًَأَطِْؼٌُا اٌٍَّوَ ًَاٌسَّظُ، قاٍ تعاىلطايطاع١ يف اـطاب ايكطآْٞ -118

 .(2)صرُسْؽٌََُّْ

 ايعسٍ يف اـطاب ايكطآْٞ. -119
 ايجٛاب ٚايعكاب يف اـطاب ايكطآْٞ. -120
 ايع١ً ٚاملعًٍٛ يف اـطاب ايكطآْٞ. -121
 قإْٛ ايػبب١ٝ يف اـطاب ايكطآْٞ. -122
 اـطاب ايكطآْٞ ططٜل ايعًِ ٚاهلسا١ٜ. -123
 اـام يف ايكطإٓ.زضاغ١ َكاض١ْ بني اـطاب ايعاّ ٚ -124
ٚظا٥ـ ا٫غـتؿٗاّ ايتكطٜـطٟ بـاهلُع٠ ٚمٖٛـا يف اـطـاب       -125

 ايكطآْٞ.
 املعذع٠ يف اـطاب ايكطآْٞ. -126
 اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ يف اـطاب ايكطآْٞ. -127
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 .(2)صاألَزْضِ خٍَِْفَخً

 حبث تالغي حبث تالغي  
ايتكطٜـطٟ( أٟ محًـو املداطـب     اٱغتؿٗاّغتؿٗاّ )َٔ ٚدٛٙ اٱ

عٓـسٙ ٚتـأتٞ اهلُـع٠ يًس٫يـ١ عًٝـ٘       غـتكط إ ٚأع٢ً اٱقـطاض مبـا دـا٤ بـ٘     
ــط ٚايكا٥ــٌ باٱهــاب   ختًـــأٚ ــ٘  غــتسٍإيف )ٖــٌ( ٚف٦ٝٗــا يًتكطٜ عًٝ

 . (3)صىًَْ فِِ ذٌَِهَ لَعٌَُ ٌِرُِ ؽِغْسٍطبؿٛاٖس َٓٗا قٛي٘ تعاىل

اّ يف ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اٱغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ، ٚقس دعٌ بعهِٗ اٱغتؿٗ
، َٚـِٓٗ َـٔ دعًـ٘ َـٔ     (4)عط١ٝ: ظـاٖطٙ اٱغـتؿٗاّ احملـض   ابٔ ٚقاٍ 
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اٱخت٬ف يف  ىلإاٱْهاضٟ أٟ أمل تعًِ أٜٗا املٓهط يًٓػذ، ٚيعً٘ ضادع 

ايتكطٜط ٖـٌ ٖـٛ ؾـطع َـٔ اٱغـتؿٗاّ اٱْهـاضٟ ٚزخـٌ عًـ٢          غتؿٗاّإ
زخـٌ   شاإ٭ٕ أيـ اٱغتؿٗاّ  ثباتإ٘ ، أّ أْثباتإاملٓؿٞ، ْٚؿٞ ايٓؿٞ 

، (1)صأٌََـْْطَ اٌٍَّـوُ ثِىَـبعٍ ػَجْـدَهُ     ط ٜهٕٛ إهابّا نُا يف قٛي٘ تعاىل (يٝؼ)ع٢ً

 يٲغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ. ْٗاأٚا٭ق٣ٛ 
اٯ١ٜ املعٓٝني َعّا َٓطٛقـّا َٚؿَٗٛـّا، يعَُٛـات اـطـاب      تتهُٔ ٚ

ٛبٝذ ٚتٓبٝــ٘ ٭ٖــٌ ايكطآْــٞ، ؾٗــٞ تكطٜــط ٚتجبٝــت ٱميــإ املػــًُني، ٚتــ
 اؾشٛز.

  حبث أصىيلحبث أصىيل
َٛنٛع ايٓػذ بايجابت ايٛاقعٞ اؿكٝكٞ يف َكابٌ ايجابت  ٜتعًل 

طؾع اؿهِ ايعاٖطٟ اٚ َا ٜسٍ عًٝ٘ ايعٗٛض ايًؿعٞ، ؾاشا ٚضز زيٌٝ ٜ
ايعُّٛ ؾإ ٖصا ايـسيٌٝ ٫ ٜػـ٢ُ    ٚأايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ ظاٖط اٱط٬م 

ع٢ً مٛ  ٫إؾع يًشهِ ككل ٭ْ٘ يٝؼ بطا ٚأْاغدّا، بٌ ٖٛ َكٝس 
اجملاظ ؾٗٛ يف سكٝكت٘ قط١ٜٓ عًٝ٘ ٚناؾـ عٔ املطاز ايٛاقعٞ  ٚأايعٗٛض 
 يًؿاضع.

ؾايتدكٝل يـٝؼ يـ٘ تكـطف يف داْـب املٛنـٛع ٫ٚ احملُـٍٛ ٫       
 ؾـطاز أٚاقعّا ٫ٚ تعبـسّا ٭ٕ ايتدكـٝل يف اٱقـط٬ح خـطٚز بعـض      

غـًب  قُٛيـ٘، ٖٚـٛ    ٚأَٔ ؼت سهِ ايعـاّ   ْٛاع٘أبعض  ٚأايعاّ 
قُــٍٛ ايعــاّ أٟ سهُــ٘ ٚبــني َٛنــٛع٘ عــٔ بعــض  ايٓػــب١ بــني 

 .ؾطازٙأ
َــٔ أٍٚ  دــا٤ا٭خــط٣ ٚ ؾــطازٙأٚايتدكــٝل ٜبكــٞ ايعــاّ يف  

عَُٛ٘ غٛا٤ نإ يف ا٭سهاّ  ايعاّ ع٢ً بكا٤إا٭َط ناؾؿّا عٔ عسّ 
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ٚاؿطَــ١ ٚايهطاٖــ١  غــتشبابٚاٱايتهًٝؿٝــ١ اـُػــ١ ٖٚــٞ ايٛدــٛب 
تهًٝؿٝـ١ ملـا ؾٝٗـا َـٔ نًؿـ١ َٚؿـك١ عًـ٢        ٚاييت غٴـُٝت باي ،  باس١ٚاٱ

نإ يف  ٚأايرتخٝل،  ٚأايعدط  ٚأاملهًـ، ٚيكسٚضٖا بساعٞ ايبعح 
نـاملتؿطع  ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ ٖٚٞ اجملعٛي١ َٛنٛعّا يًشهِ ايتهًٝؿـٞ  

 .ايعٚد١ٝ ٚأعٔ املًه١ٝ 
ٚقس ًٜتكٞ ايٓػذ َع ايتدكٝل يف َٛاضز ؾُج٬ّ ْػذ ايكبًـ١ َـٔ   

٘ املػًِ إيٝ٘ باٱغتكباٍ يف ايك٠٬ عٓس اؾٌٗ بٝت املكسؽ، ؾكس ٜتٛد
 .(1)صفَأَّْنََّب رٌٌٌَُُّا فَضََُّ ًَعْوُ اٌٍَّوِبايكب١ً أٚ ساٍ اٱنططاض، قاٍ تعاىلط

ًـ ت قـسض ــٚايكطإٓ ن٬ّ اهلل ٜٚكع ؼ ذ ممهـٔ  ـؾايٓػـ ، ٘ تعـاىل  ـ٠ اي
ــ٘ تعــاىل   ىلإٜٚــسٍ باٱنــاؾ١ ، ايٛقــٛع  ــدَّط ٖــصٙ اٯٜــ١ قٛي ــخً ًَئِذَا ثَ ٌْنَب يَّ

َِب َٔنعَخْ ِِْٓ يَّخٍ أًَْ ُٔنعِـيَب َٔـأْدِ ثِخَْْـسٍ ِِنْيَـب أًَْ     ط ، ٚقٛي٘ تعاىل (2)صَِىَبَْ يَّخٍ 

، ٚقشٝض اْٗا ٫ تجبت بايهـطٚض٠ سكـٍٛ ايٓػـذ يًؿـطم بـني      صِِضٍِْيَب

تسٍ  خباضٚا٭اٱَهإ ٚسسٚخ ايؿعٌ ٚٚقٛع٘ ٚيهٔ اٯٜات ٚايػ١ٓ 
 عًٝ٘.

سهِ ثابت  َاأٓػذ ٖٚٛ إ املطؾٛع يف ايٓػذ ٚٚضز قٍٛ يف باب اي
ايصٟ ي٘ ثبات ؾ٬ ساد١  َاأ٫ ثبات ي٘، ٚايجابت ٜػتشٌٝ ضؾع٘،  َا ٚأ

ٌ اؿهِ ٫ ضؾع عٝٓ٘، اٚ ٜ٪ٍٚ ايٓػذ مبع٢ٓ ضؾع َج ٕأيطؾع٘ يصا ٫بس 
 َس٠ اؿهِ ايصٟ دا٤ت ب٘ اٯ١ٜ. ْتٗا٤إمبع٢ٓ 

اٍ ٚدٛزٙ وتاز يف س ْ٘أٚٚيهٔ نٌ َٛدٛز ممهٔ ٫ ٜأب٢ ايعسّ 
 ظزازإٚآْات ٚدٛزٙ  ٜاَ٘أٚنًُا طايت ،  غتسا١َإٚ بتسا٤إايع١ً  ىلإ
ايع١ً، ٚاملا١ٖٝ يف سكٝكتٗـا ٫ تػـتًعّ ايٛدـٛز أٚايعـسّ      ىلإ ستٝاد٘إ
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ٗا اىل ايٛدٛز ٚايعسّ َتػا١ٜٚ ٫ٚ بس َٔ ع١ً ؽطدٗا َٔ سـس  ؾٓػبت

يٛدٛز قايٛا ا قاي١أباملا١ٖٝ، ٚايكا٥ًٕٛ  قاي١أٚايتػاٟٚ مبا ٜتٓاغب 
 ايع١ً ٖٛ نٝؿ١ٝ ٚدٛزٙ. ىلإاملعًٍٛ  ستٝازإ٬َى  ٕأب

عسَ٘ َتٛقـ ع٢ً عًت٘ يؿكـطٙ ٚيًتعًـل ايـصاتٞ     ٚأؾجبات املُهٔ 
ٚايكــطإٓ نتــاب اهلل ايبــاقٞ اىل ٜــّٛ ٚ٭ٕ ضتبتــ٘ يف ايٛدــٛز نــعٝؿ١، 

عٔ ْػـذ آٜـ١ ؾـ٬ ٜعـ  زٚاّ      خربأايكٝا١َ مبؿ٦ٝت٘ تعاىل ٚإضازت٘ ؾاشا 
٭ٕ ضؾعٗا يٝؼ َػتعكّٝا عًٝ٘، ٫ٚ ق١ً ي٘ غًٛز ايكطإٓ ايجبٛت هلا 

ٱخت٬ف املٛنٛع ٚؾكسإ تًـو اٯٜـ١ قـؿ١ اـًـٛز باملؿـ١٦ٝ اٱهلٝـ١       
 يف ايت٠ٚ٬. ٚأغٛا٤ نإ يف اؿهِ 

 ىلإاملكــًش١ يف شاتٗــا ٫ تٓكًــب  ٕإٚقــاٍ: ،  ؾــهٌأَٚــِٓٗ َــٔ 
ٚيهٔ  كايـ يًشه١ُ، ْ٘أ ٚأَؿػس٠ ٚنصا ايعهؼ يصا ٜػتشٌٝ ايٓػذ 

ٜتعًل  مناإٚايٓػذ ٫ ٜتعًل باؿػٔ ٚايكبض ايصاتٝني املتُٝعٜٔ بايعكٌ 
 ىلإَٚٔ ساٍ  ،ظَإ ىلإباملكاحل ٚاملؿاغس اييت قس ؽتًـ َٔ ظَإ 

٫ٚ ٜتعًل ايٓػذ بنْك٬ب املكًش١ إىل  ؽؿٝـ ٚضمح١ساٍ ٖٚٛ ْٛع 
ٗـِ ٚا٭قـًض عًـ٢    نسٖا بٌ ٖٛ َٔ عَُٛات تكسِٜ ا٭ِٖ عًـ٢ امل 

 .ايكاحل
ٜهٕٛ اؿهِ املٓػٛر شا َكًش١  ٕأٚقاٍ بعض ا٭قٛيٝني هٛظ 

عًٝ٘ ثِ  ْطبلإنإ عٓٛاّْا سػّٓا  ٚأ،  ثِ ظايت يف ايعَإ ايجاْٞ ؾٓػذ
 ظاٍ عٓ٘ ايعٓٛإ يف ايعَٔ ايجاْٞ ؾٓػذ.

ؾٛاٖس ايٓػذ يف ايكطإٓ ٫ ٜسٍ  ىلإٚظاٖط اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚايطدٛع 
غٛا٤  ؾهٌأ١ ٚيهٔ ايٓاغذ ٜهٕٛ ع٢ً ظٚاٍ املكًش١ يف اٯ١ٜ املٓػٛخ

اٱضتكا٤ يف َٓاظٍ  ٚأيعٜاز٠ ايجٛاب  ٚأبػبب ايتدؿٝـ ايصٟ ٜتهُٓ٘ 
 اٱميإ ٚايهُاٍ.

نـإ يف   ٕإٚٚايٓػذ زيٌٝ ع٢ً نٕٛ اؿهـِ َ٪قتـّا ٚيـٝؼ بجابـت     
ايٓل اي٬سل َكسّ ٚسانِ ع٢ً ايعاٖط  ٕأ شإٛت ــط ٜؿٝس ايجبــايعاٖ
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ا٭َط ٚاٱضاز٠ ايؿع١ًٝ ٜٚسٍ عًٝ٘  ٚناؾـ عٔ ٬َى ،تٛغع١ ٚتهٝٝكّا
 .(1)صَّّؾٌُا اٌٍَّوُ َِب َّشَبءُ ًَُّضْجِذُ ًَػِنْدَهُ أَُُّ اٌْىِزَبةِط عَُٛات قٛي٘ تعاىل  ٜهّاأ

  اننسزاننسز
ذ نُا يٛ نإ بعطض ٚاسس َع زيٌٝ ــض ايٓاغــذ تطدٝــٜؿٝس ايٓػ

َٚا  ،طًلٌٝ ايعاّ ٚتكٝٝس املــٌ ٱخطاز تؿكــٛر ٚتػٝريٙ بايتبسٜــاملٓػ
ٜػتؿاز َٔ ايكطا٥ٔ ؾاْٗا يٝػت َٔ ايٓػذ ٫ َٛنٛعّا ٫ٚ سهُّا ٚضمبا 

٢ ا٭عِ ؾاطًل ايٓػذ عًـ٢ ؽكـٝل   ــني باملعٓــغتعٌُ عٓس املتكسَأ
ــ ؾُٝـا بعـس عًـ٢ املعٓ    غـتكط إاٱقط٬ح  ٕأ ٫إايعاّ ٚتكٝٝس املطًل  ٢ ـ

 .ا٭ٍٚ
 ٕإب: ٌٖٚ بني ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ْٛع تعاضض أٚتـعاسِ، اؾـٛا   

املٓػــٛر يــٝؼ يــ٘ أًٖٝــ١ َعاضنــ١ ايٓاغــذ ملٛنــٛع ايبسيٝــ١ ؾــايططف  
 ٚايبسٍ ٖٛ ايطادض. ،املػتبسٍ َطدٛح

أْ٘  قٍٛأٚعًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر عًِ ؾطٜـ َٔ عًّٛ ايكطإٓ ٫ٚ 
، ٚيهٔ نٌ َٔ تـسبط ايكـطإٓ   أؾطؾٗأَ  ٚإْ٘ ٫ٜػتشل أؾعٌ تؿهٌٝ

 َطاتـب ايهُـاٍ   عًّٛ ايكطإٓ نًٗا بعـطض ٚاسـس يف   ٕأٚآٜات٘ ٜسضى 
َعطٚف  ايعًِ صاٖٚيٛسس٠ ايػٓد١ٝ، ٚايتبأٜ دٗيت ٚبًشاظ اؿٝج١ٝ، 

ٜٚػـتًعّ  بنمس٘ َٚٛنٛع٘ عٓس املػـًُني ٚبـني املؿػـطٜٔ ٚايبـاسجني     
ي٘ بعض ايهتب  ؾطزتأ ٕإٚ سهاَ٘أايسضاغ١ ايٛاقع١ٝ ٚبايهبط ٚبٝإ 

 .نهتاب ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٭بٞ دعؿط ايٓشاؽ، 
يـ٘ َـٔ    ع٢ً ايباسجني زضاغ١ َٛنٛع٘ شاتّا َٚـا  َٛنٛع١ٝٚمتًٞ 

ٚدعًٗا َـسخ٬ّ ٱغـتٓباط    ،َكازٜل ٚمشٍٛ غريٙ بايعطض ٚايتبع١ٝ
يف  يتهٕٛ ٖٓاى زضاغات ع١ًُٝ داَعـ١ ، سهاَ٘أعًّٛ ايكطإٓ ٚبٝإ 

ايٓػــذ بــني ايؿــطا٥ع ْٚػــذ ا٭سهــاّ ٚاٯٜــات  ٜهــّاأتٓــاٍٚ تايٓػــذ 
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تهـُٔ ٚدـٛٙ ايتؿػـري ٚاٱغـتكطا٤ ٚايسضاغـات      تٚ، ٚسكٝك١ ايٓػـذ  

ٚبٝاْـّا يعًـِ    ،املكاض١ْ يف باب ايٓػذ يتهٕٛ َٓٗادّا ٭دٝـاٍ املػـًُني  
ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٚتأضى٘ ٚا٭قٛاٍ املعترب٠ ؾٝ٘ َٚٓاقؿتٗا َع عـطض  

 مناشز َٔ ايٓػذ ٚٚدٖٛ٘.
 ؾؿٝ٘ ٚدٛٙ:ؾًٛ زخٌ قّٛ يف اٱغ٬ّ 

ِ زؾع١ ٚاسس٠ ٜٚهٕٛ هلِ َـا  تتٛد٘ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ هل ا٭ٍٚ:
 .يًُػًُني ٚعًِٝٗ َا ع٢ً املػًُني

ــاْٞ: ــٕٛ ايج ــطٜع ٚايتطبٝــل      ٜه ــا يف بساٜــ١ ايتؿ ــِ نُ اؿهــِ َعٗ
 .ايتسضهٞ يٮسهاّ سػب تأخطٖا ظَاّْا

 .َطًكّا ا٭َط يًشانِ ايؿطعٞ ٜرتى ايجايح:
ايتكٝٝس نإٔ ٜهٕٛ ا٭قٌ تطبٝل ا٭سهاّ ايؿـطع١ٝ زؾعـ١    ايطابع:

ايٓعط يف َطاعا٠ بعض ا٭سٛاٍ اـاق١ ع٢ً َع  ، ٖٛ اؿلٚاسس٠ ٚ
 مٛ ايتدؿٝـ َٚطاعا٠ ٚسس٠ املٛنٛع ٖٚٛ سساث١ ايعٗس با٫غ٬ّ.

إٕ ايتعسز يف نٝؿٝـ١ املعاًَـ١ َعٗـِ َـٔ ايػـع١ يف ضمحـ١ اهلل بٗـِ        
ٚباٱَاّ، يكاعس٠ ٫نطض ٫ٚ نطاض يف اٱغ٬ّ، ٚقاعس٠ ْؿٞ اؿطز، 

 ايعٌُ بايٓاغذ إبتسا٤ٶ. َع أٚي١ٜٛ ٚتطدٝض
ايتدكـل ٚبـصٍ ايٛغـع يٝهـٕٛ عْٛـّا       ىلإْ٘ عًِ َػتكٌ وتاز إ

ايــسضٚؽ مبــا ٜٓؿــع يف  غــتدطازإٚايكــطإٓ  غــطاضأعًــ٢ ايهؿـــ عــٔ 
ايٛقــا٥ع املػــتشسث١ ٚايعًــّٛ اؾسٜــس٠ ٚيف شيــو تجــٜٛط يعًــّٛ ايكــطإٓ 

 يهٓٛظٙ. غتعٗاضإٚ
َٓٗا تتعًل  ثٓتنيإآٜات َٔ ايكطإٓ،  عـضبأٚيكس ٚضز شنط ايٓػذ يف 

باملع٢ٓ ايًػٟٛ يًؿغ، ٚٚاسس٠ ؾكط تتعًل باملع٢ٓ اٱقط٬سٞ يف قٛي٘ 
ٜػتعٗط اٱغتبساٍ يف  إش صَِب َٔنعَخْ ِِْٓ يَّخٍ أًَْ ُٔنعِيَب َٔأْدِ ثِخَْْسٍ ِِنْيَب طتعاىل 

قٌ اٚ َٛنٛع ٚاسس ٚدٛزّا ٚعسَّا، ٚدا٤ بًشاظ املٓػٛر ؾكـط يف  
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أٟ ٜعًٜـ٘ ٚميشـٛٙ    ،(1)صاٌٍَّـوُ َِـب ٍُّْمِـِ اٌشَّـْْطَبُْ     فََْنْعَـخُ ط قٛي٘ تعـاىل  

ٚيبٝإ املـا٥ع بـني ايطـطؾني     ،صصَُُّ ُّؾْىُُِ اٌٍَّوُ يَّبرِوِط  ٚاثطٙ بسيٌٝ شٌٜ اٯ١ٜ

 ايٓػذ عٕٛ ٚغ٬ح. ٕأبٚيًس٫ي١ 
ٚايٓػذ ضمح١ أْعِ اهلل عع ٚدٌ بٗا عًـ٢ املػـًُني ٚبـاب ملعطؾـ١     

ع١ٝ ايكسض٠ ع٢ً اٱَتجـاٍ يًتهـايٝـ   دٗاز املػًُني ٚز٫ي١ ع٢ً َٛنٛ
ع٢ً مٛ ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات َٚٓاغب١ يكبٍٛ ا٭سهاّ ٚايتسضز ؾٝٗـا يف  

 .غًِ إضتكا٤ تأزٜيب مساٟٚ َباضى َٚؿٗٛز
: أْ٘ زخٌ عًٝ٘ ايػ٬ّ  ٚقس ضٟٚ عٔ أَري امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب)

َٜٛا َػذس اؾاَع بايهٛؾ١، ؾطأ٣ ؾٝ٘ ضد٬ ٜعطف بعبس ايـطمحٔ بـٔ زاب،   
ٚنإ قاسبا ٭بٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ ٚقس ؼًل عًٝ٘ ايٓاؽ ٜػأيْٛ٘، ٖٚٛ ىًط 

: أتعـطف ايٓاغـذ   عًٝ٘ ايػ٬ّ َط بايٓٗٞ، ٚاٱباس١ باؿعط، ؾكاٍ ي٘ عًٞ ا٭
 َٔ املٓػٛر؟ 

 قاٍ: ٫، قاٍ: ًٖهت ٚأًٖهت، أبٛ َٔ أْت؟ 
 : أْت أبٛ اعطؾْٛٞ.عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾكاٍ: أبٛ و٢ٝ، ؾكاٍ ي٘ عًٞ 

 ٚأخص أشْ٘ ؾؿتًٗا، ؾكاٍ: ٫ تككٔ يف َػذسْا بعس. 
بٔ عُط، ٚعبس اهلل بٔ عباؽ  ٚضٟٚ يف َع٢ٓ ٖصا اؿسٜح عٔ عبس اهلل

 ، أٚ قطٜبا َٓ٘.عًٝ٘ ايػ٬ّ أُْٗا قا٫ يطدٌ آخط َجٌ قٍٛ أَري امل٪َٓني عًٞ 
ٚقاٍ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ: ٫ ٜككٔ ع٢ً ايٓاؽ إ٫ ث٬ث١: أَري، أٚ: َأَٛض، 

 .(3)(ٚضدٌ عطف ايٓاغذ ٚاملٓػٛر. ٚايطابع: َتهًـ أمحل
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ٓػٛر عٓس ايتشكٝل يف عًّٛ ايكطإٓ ٚنإ ايعًُا٤ ٜبسإٔٚ بعًِ ايٓاغذ ٚامل

١ يًتػامل بِٝٓٗ بإٔ ايصٟ ٫ ٜعًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٜهٕٛ عًُ٘ ْاقكّا ٚيًدؿٝ
 َٔ اـًط با٭َط ٚايٓٗٞ ٚاٱباس١ ٚاؿعط.

ٚيٝؼ نٌ غٛض ايكطإٓ ؾٝٗا ْاغذ َٚٓػٛر، ٚيكس ّأسكٝت ث٬خ 
١ غٛض٠ خاي١ٝ َٔ ايٓػذ نايؿاؼ١ ٜٚٛغـ ٚايطمحٔ ٚاؾُع ضبعٕٛأٚ

آخط ايكطإٓ عسا ايتني ٚايعكط ٚايهاؾطٕٚ، نُا  ىلإٚايؿذط َٚا بعسٖا 
 زضازإيف بعض َٔ َكازٜل ايٓػـذ ممـا ٜـ٪ثط عًـ٢      خت٬ؾّاإٖٓاى  ٕأ

ميهٔ تكػـِٝ غـٛض ايكـطإٓ اىل    ٚعسز َٔ ايػٛض يف أٟ َٔ ايكػُني، 
 مخػ١ أقػاّ:

ــط٠ ٚآٍ عُــطإ     ا٭ٍٚ : ــا ْاغــذ َٚٓػــٛر نػــٛض٠ ايبك غــٛض ؾٝٗ
 يٓػا٤.ٚا

 غٛض ؾٝٗا َٓػٛر ؾكط نا٭ْعاّ، ٚغٛض٠ ٖٛز. ايجاْٞ :
 غٛض ؾٝٗا ْاغذ ؾكط نايؿتض ٚاملٓاؾكٕٛ ٚايط٬م. ايجايح :
ِٸ. ايطابع :  غٛض يٝؼ ؾٝٗا ْاغذ ٫ٚ َٓػٛر نايؿاؼ١ ٜٚؼ ٚع

غٛض٠ ؾٝٗا املٓػٛر ْٚاغد٘ أٟ ن٬ُٖا يف شات ايػٛض٠،  اـاَؼ :
 ٭ْٗا آخط غٛض ايكطإٓ ْع٫ّٚ.س٠ غٛض٠ املا٥ َٚٓٗا

ٚقس ٫ ٜهٕٛ شنط املكازٜل تاَّا َٚتػاملّا عًٝ٘ عٓس ايهٌ يٲخت٬ف 
يف تعًل ايٓػذ ببعض اٯٜات، ؾكس ٜعترب بعهِٗ آٜـ١ َعٝٓـ١ َٓػـٛخ١    

 ٚغريٙ ٫ ٜعسٖا نصيو ٚيهٓ٘ ٫ ٜهط يف أقٌ ايتكػِٝ َٚٛنٛعٝت٘.
 ٚايٓػذ ع٢ً ْٛعني َٔ سٝح َٛنٛعٝت٘:

ْػذ بعض ا٭سهـاّ اٱغـ١َٝ٬ اي٬سكـ١ يًػـابك١ َٓٗـا،       ا٭ٍٚ :
 قط٬ح ايٓػذ ايصاتٞ.إْطًل عًٝ٘  ٕأٚميهٔ 

ْػـذ ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ملـا غـبكٗا َـٔ ايؿـطا٥ع ٚميهـٔ          ايجاْٞ :
 تػُٝت٘ بايٓػذ ايػريٟ.
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َا ٚضز يف بعض ايؿطا٥ع ايػابك١ يف ٚاقع١  ىلإٚقس تط٣ ؾت٣ٛ تؿري 
 .١ ع٢ً املػًُنيٚعسّ نْٛ٘ سذَع١ٓٝ 

َٛنــٛع خــام ٚزضاغــ١ َػــتك١ً يبشــح ٖــصا  ؾطازنبــ٫ٚ بــأؽ  
 َٔٚ،  زيتٗاأَٚػا٥ً٘ ْٚاغد٘ َٚٓػٛخ٘ ٚؾٛاٖسٙ  سكا٤إٚاملٛنٛع 

ع٢ً ٚدٛٙ ايعكا٥س١ٜ  ُٖٝت٘أايسضاغات يف باب ايٓاغذ ٚاملٓػٛر َع 
 َٓٗا:

 ايسضاغات اجمل١ًُ. ا٭ٍٚ:
 .يؿٛاٖسَهتؿ١ٝ بعسز قسٚز َٔ ا دا٤تاييت  ايجاْٞ:

 .َٔ ايٓاغذ اٚ املٓػٛر ْٗاأؾٛاٖس مل ٜجبت  شنطت ايجايح:
ٚايبشح عٔ َكازٜل هلصا ايكػِ َٔ ايٓػذ ٫ ٜع  ايتدًٞ عٔ  

 نٌ َا ٚضز يف ايكطإٓ مما ٜتعًل بايؿطا٥ع ايػابك١.
َٔ ايبسا٤  ْ٘أايٓػذ ٚظٓٛا  غتشاي١إؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب  زع٢إٚ

ي٘، ٚاْ٘ ٜػتًعّ عسّ سه١ُ ايٓاغذ ٚيهٓ٘ نايصٟ ٜط٣ ايطأٟ ثِ ٜبسٚ 
ٚععِٝ سهُت٘ تعاىل ؾكس ٫ ٜطاز َٔ ا٭َط ايبعـح   ١ اهللضمح غع١ ٚ

ايكـسض٠ يف اٱَتجـاٍ ٚٚدـٛٙ    َٛنـٛع١ٝ  ىل إباٱنـاؾ١  سكٝك١ ٚايعدط 
 .اٱَتشإ ٚبٝإ ايعؿٛ

 إضاز٠: َٚؿ٦ٝتني إضازتني هلل إٕ ٚعٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ:  
عًٝـ٘   آزّ ْٗـ٢  ، ٜؿا٤ ٫ ٖٚٛ ٜٚأَط ٜؿا٤ٖٚٛ  ٢ٜٗٓ ، ععّ ٚإضاز٠ ستِ

 ملا ٜأن٬ إٔ ٜؿأ ٚيٛ مل ٜأن٬ إٔ ٚؾا٤ ايؿذط٠ َٔ ٜأن٬ إٔ ٚظٚدت٘ ايػ٬ّ
 ٜؿأ إغشام ٚمل ٜصبض إٔ إبطاِٖٝ ٚأَط ، تعاىل اهلل َؿ١٦ٝ ؾٗٛتُٗا غًبت

 .(1)َؿ٦ٝت٘ إبطاِٖٝ َؿ١٦ٝ غًبت ملا ٚيٛؾا٤ ٜصع٘ إٔ
َا بايٓػب١ يًٓـٛع ا٭ٍٚ َـٔ ايٓػـذ ؾًكـس امجـع املػـًُٕٛ عًـ٢        أ

 322غـ١ٓ   ٢ٚقٛع٘ يف ايكطإٓ ْٚكٌ عٔ ابٞ َػًِ ا٭قـؿٗاْٞ املتـٛؾ  
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ْهـط ٚقٛعـ٘، ٖٚـٛ قـٍٛ كـايـ      أٖذط١ٜ اْ٘ قاٍ ظٛاظ ايٓػذ ٚيهٓـ٘  

 يٮخباض ٚا٭زي١ ؾ٬ ٜعتس ب٘.
 :إىل ٘ َٚا ٜتعًل مبا١ٖٝ املٓػٛرٜٚكػِ ايٓػذ َٔ د١ٗ َٛنٛع

ٖٚـٛ املؿـٗٛض ملؿٗـّٛ ايٓػـذ      :ْػذ اؿهِ ٚبكا٤ ايت٠ٚ٬  ا٭ٍٚ :
ؾطزت ي٘ زضاغات نجري٠ تهُٓت اٯٜات ُأٚاملتعاضف بني ايعًُا٤، ٚيكس 

ٚوتاز ٜهٕٛ ايبشح يف املكاّ يف بساٜات٘  قسٚاييت ْٳػٳدت اٚ ْٴػدت، 
عًَٛـ٘   غـٛاض أ، ٚايكطإٓ وح اؾُٝـع عًـ٢ ايػـعٞ يػـرب     تٓكٝضىل ايإ

 ٚزضضٙ.
ؾاملطًٛب ا٫ّٚ تتابع ايبشٛخ ٚايسضاغات ٚتؿعبٗا ٚتؿطعٗا ٚؾل 

بٝإ سكا٥ل قطآ١ْٝ تتٓاغب نُّا  ىلإاؿاد١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚمبا ٜ٪زٟ 
ؾـطط َـٔ ايعًُـا٤ بٛقـٛع     املٛنٛع، ؾُج٬ّ قس ٜكـٍٛ   ١ُٖٝأٚنٝؿّا َع 

ايٓػذ بني آٜتني ٚيهٔ عٓس ايسضاغ١ ٚايبشح يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ يهـٌ  
قـس ٜكـع ايٓػـذ يف    ٚ، َُٓٗا ػس بُٝٓٗا عَُٛـّا ٚخكٛقـّا َـٔ ٚدـ٘     

قسض اٯ١ٜ يف ؾ٤ٞ ٚٚغطٗا  ٜهٕٛٚداْب َٔ دٛاْب اٯ١ٜ املٓػٛخ١ 
يتدكٝل ا َهإإيف ؾ٤ٞ ٚآخطٖا يف ؾ٤ٞ آخط مما ميًٞ عًٝٓا ايٓعط يف 

 ٚايتكٝٝس بُٝٓٗا.
٫ٚبس َٔ اهاز زضاغ١ َػتشسث١ ٖٚٞ إ تًو اٯ١ٜ املٓػـٛخ١ يف  
ظَإ بساٜات اٱغ٬ّ ٌٖ ميهٔ تطبٝكٗا ٚايعٌُ بٗا يف ظَإ ٫سل اٚ 
بًس َعني ٚيٛ اىل سني نُٔ ض٩ٜا ؼ١ًًٝٝ يًُػتكبٌ ايعـاّ يًشٝـا٠ يف   

ٖــٛ املٓٗــاز ايكــطإٓ  ٕأَــٔ ايهــرب٣ ايهًٝــ١ ٖٚــٞ  غــتٓباطّاإٚا٭ضض 
 املتهاٌَ يًٓاؽ مجٝعّا ٚست٢ ّٜٛ ايكٝا١َ.

 ضازٚاأْٚهطب َج٬ّ يٛ إ بًس٠ َا َٔ ايهؿاض أقبض اًٖٗا َػًُني 
ىل أ١ٜ سانط٠ ع١ًُٝ إغ١َٝ٬ إ ضغًٛاأٚتطبٝل اٱغ٬ّ بكٛاعسٙ نا١ًَ 

غتأْؼ ؾهـطٙ ٚعـاف   إٜطًبٕٛ َطؾسٜٔ ٚعًُا٤ ٚا١ُ٥، ٚدا٤ِٖ َٔ 
يؿطع١ٝ يف ايؿت٣ٛ ٚايكٍٛ ٚايؿعـٌ نعـاز٠   عُطٙ باٱيتعاّ با٭سهاّ ا
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هلل، ٚعُـٌ   ٚاؿُـس َـصاٖبِٗ   خـت٬ف إعاَـ١ ٚعًـ٢   عًُا٤ اٱغـ٬ّ  
اؿسٚز ؾذًس ؾاضب اـُط َج٬ّ مثاْني دًس٠  قا١َإبٛظٝؿت٘ ايؿطع١ٝ يف 

َـٔ غـري تـسضٜر أٚ     ايطدِ ٚايككام ٚايـسٜات  سهاّأٚؾطع تٓؿٝص 
 .إبطا٤ أٚ إْصاض

، ٌٖٚ اؾٛاب ْعِ، ٚؾٝ٘ تؿسٜس ٚأش٣ ٜٴعس شيو عًِٝٗ ثك٬ّٝ ٫أ
هب أٚ هٛظ إ ٜهتؿٞ بايتبًٝؼ ٚسسٙ عٔ اؿهِ يكاعس٠ ْؿٞ اؿطز 

ايتدؿٝــ تٗاْٚـّا يف    ٜهٕٛيف ايسٜٔ ٚيكبض ايتهًٝـ مبا ٫ٜطام، ٚقس 
 شاإ ٫إايؿت٣ٛ ٚاؿهِ ٚتؿطٜطّا قس ٜكتل بػبب٘ َٔ اؿانِ ّٜٛ ايكٝا١َ 

ٖٚٓاى ؾـٛاٖس يف   عهؼ ٖٛ ايكشٝضزٍ ايسيٌٝ ع٢ً ايتدؿٝـ اٚ اي
،  بسا١ٜ اٱغ٬ّ ع٢ً عسّ إقا١َ اؿس ع٢ً َٔ مل ٜجبت عًُ٘ عطَت٘

 .ؾايتدؿٝـ ٚايتسضز يف اؿهِ إبتسا٤ يٝؼ تؿطٜطّا بٌ ضمح١
ٜكض َٛنٛع ايتسضز يف سهـِ ؾـطب اـُـط َـج٬ّ يف بساٜـ١       ٚقس

َستــ٘ ٫غــُٝا ٚإ  ختكــاضإٚاٱغــ٬ّ يف املكــاّ ٚيــٛ عــصف َطاسًــ٘ 
اؿهِ قس ٫ ٜهٕٛ َ٪قتّا بٛقت، أٚ ٜٓشكط شيو مبا اشا نإ املٛنٛع 

َٓػٛخّا ٚيٝؼ بتاّ َا  ٜكريَؿابّٗا ٭ٜاّ ايٓعٍٚ، ٚقٌٝ إ امل٪قت ٫ 
ايٓػذ عًٝ٘، ٚقايٛا اغِ زاّ غريٙ ٜتعًل بصات املٛنٛع ؾُٝهٔ قسم 

ْٞ غري ايٓػذ ٜتعًل مبا ْعٍ ٖٚٛ وٌُ قؿ١ ايسٚاّ ٚاٱط٬م ايعَا ٕإ
َٛنٛع ايٓػذ أعِ  ٕأ شإَهإ ٚيهٓ٘ ع٢ً ايعاٖط،  ٚأاملكٝس بعَإ 

 َٔ ايسا٥ِ ٚامل٪قت.
ٚقس قاّ ْؿط َٔ املؿػطٜٔ باٜطاز ٚتعساز آٜـات نـجري٠ ْػـدتٗا آٜـ١     

ثبـت ايعًــِ اؿــسٜح  أايػـٝـ، ٚيــٝؼ يف ايكـطإٓ يؿــغ ايػـٝـ، نُــا    
ٞ  ٚتعـسزٖا  ٚاٱبتهاضات يف بـاب ا٭غـًش١    يف عـسّ   اٱعذـاظ ايكطآْـ
٘ أاٱؾاض٠ اىل ايػٝـ بايصات َـع   ٞ   ْـ يف اغـِ  ٚاؿ ايػـ٬ح ايؿدكـ

ٚتطــٛض ٚنجــط٠ آْــصاى ٚتٛنٝــس ايكــطإٓ عًــ٢ اؾٗــاز،   َٝــسإ املعطنــ١
 .ا٭غًش١ 



 69ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
فَاِذَا أعٍََخَ األَشْيُسُ اٌْؾُسَُُ فَـبلْزٌٍُُا اٌُّْشْـسِوِنيَ   طٚآ١ٜ ايػٝـ ٖٞ قٛي٘ تعاىل

ٞ نصا  ،(1)صرًُىُُْ ــخٌُىُُْ ًَــؽَْْشُ ًَعَدْرُُّ ابـٔ  ٚبـ٘ قـاٍ    ،(2)شنطٖا ايػـٝٛط

 .ٖٚٛ ا٭ضدض ،(3)نجري
لَــبرٌٍُِا اٌَّــرَِّٓ الَ طٜــ١ ايػــٝـ ٖــٞ قٛيــ٘ تعــاىلآ ٕإَٚــِٓٗ َــٔ قــاٍ 

َْ َِب ؽَسَََّ اٌٍَّوُ ًَزَظٌٌُُوُ ًَالَ َّدِّنٌَُْ  َِّٓ  َِ آخِسِ ًَالَ ُّؾَسٌُِِّ َْ ثِبٌٍَّوِ ًَالَ ثِبٌٌَْْْ ُّإِِْنٌُ

 .(4)صاٌْؾَكِّ
غأيت عًٞ بٔ أبٞ طايب مل مل ٜهتب عباؽ اْ٘ قاٍ: )ابٔ عٔ  ٚ

 ايــطمحٔ يف بــطا٠٤ بػــِ اهلل ايــطمحٔ ايــطسِٝ ؟ قــاٍ : ٭ٕ بػــِ اهلل
  .(7)(ايطسِٝ أَإ ٚبطا٠٤ ْعيت بايػٝـ يٝؼ ؾٝٗا أَإ

ٗـ      ا آٜـ١ ايػـٝـ، ٚيعًـ٘    ٚيٝؼ َٔ ْل ع٢ً ْعت آ١ٜ َعٝٓـ١ باْ
ايػ٬ح  غتعُاٍإٚايكتاٍ  ؽاشنبعٓٛإ تكع ؼت٘ املػُٝات اييت تٓطل 

، ٚيهٔ يؿغ )آٜـ١( يف قـٛهلِ آٜـ١    ضناْ٘أٚغ١ًٝ يٓؿط اٱغ٬ّ ٚتجبٝت 
 ايػٝـ ٜؿٝس اؿكط.

اٯ١ٜ أعـ٬ٙ ْػـدت ايـيت قبًـٗا أٟ إ اٯٜـتني       ٕأَِٚٓٗ َٔ قاٍ 
ْػـدت   سـساُٖا إآٜـ١ ايػـٝـ   ِ اغـ ايًتني غٴُٝت نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ب

 ا٭خط٣.
 غـتكطا٤ ٚوتاز ايه٬ّ يف ٖصا ايكػِ َٔ ايٓػذ اىل ايتشكٝل ٚا٫

 ٫إملٛنٛع١ٝ بكا٤ ايت٠ٚ٬ يف ايكطإٓ ٚيعـسّ ضؾـع اؿهـِ     غتس٫ٍٚاٱ

                                                           

 .5( غٛض٠ ايتٛب١ 1)
 . 3/69( ا٭تكإ يف عًّٛ ايكطإٓ 2)
 . 4/112نجريابٔ تؿػري ( 3)
 .5غٛض٠ ايتٛب١ ( 4)
 . 8/60تؿػري ايكططيب( 7)
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َٔ شنط املٓػٛر ؾُج٬ّ دا٤ عٔ  نجطأبعض املؿػطٜٔ  ٕأٚبسيٌٝ ٫غُٝا 
ــٛيٞ  نــٌ َــا يف ايكــطإٓ َــٔ اي ) عطبــٞ: ابــٔ  كــؿض عــٔ ايهؿــاض ٚايت

فَاِذَا أعٍََخَ ط ٚاٱعطاض ٚايهـ عِٓٗ ؾٗٛ َٓػٛر بآ١ٜ ايػٝـ، ٖٚٞ 

اٯ١ٜ، ْػدت َا١٥ ٚاضبعّا ٚعؿطٜٔ  ،(1) ص..األَشْيُسُ اٌْؾُسَُُ فَبلْزٌٍُُا اٌُّْشْسِوِنيَ

 ، ٖٚٛ بعٝس.(2)ٚعؿطٜٔ آ١ٜ ثِ ْػذ آخطٖا أٚهلا
ؾطط  ٚأاٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ : ٜٚع  ضؾع ْػذ ايت٠ٚ٬ زٕٚ اؿهِ ايجاْٞ :

ـ إٚاٯ١ٜ ٚعسّ بكا٥ٗا ؾُٝا ٜت٢ً َٔ ايكـطإٓ َـع بكـا٤ سهُٗـا،       ختًـ
ؾطط َٔ ايعًُا٤ َِٓٗ مجاع١ َٔ  صٖبؾايعًُا٤ يف ْػذ ايت٠ٚ٬ ٖصا، 

 ايكٍٛ بعسّ دٛاظ ٖصا ايٓػذ. ىلإاملعتعي١ 
يف املكاسـ عٔ ايًٝح بٔ غعس قاٍ:  ٘ؾتأابٔ ٚعٔ ايػٝٛطٞ عٔ 

عُط أت٢ بآ١ٜ ايطدِ ؾًِ  ٕأٚبهط ٚنتب٘ ظٜس،  بٛأيكطإٓ َٔ مجع ا ٍٚأ
ظ٢ْ ايؿٝذ ٚايؿٝد١  شاإ، ٚآ١ٜ ايطدِ ٖٞ: (3) (ٜهتبٗا ٭ْ٘ نإ ٚسسٙ

 ؾاضمجُٖٛا ايبت١ ْها٫ّ َٔ اهلل ٚاهلل ععٜع سهِٝ.
عباؽ إ عُط قاٍ ؾُٝا قاٍ ٖٚٛ ع٢ً املٓرب: إ اهلل ابٔ ٚضٟٚ عٔ 

ي٘ ٚغًِ باؿل ٚاْعٍ عًٝ٘ ايهتاب ؾهإ بعح قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآ
مما اْعٍ اهلل آ١ٜ ايطدِ ؾكطأْاٖا ٚعكًٓاٖا ٚٚعٝٓاٖا، ؾًصا ضدِ ضغٍٛ 
اهلل ٚضمجٓا بعسٙ، ؾأخؿ٢ إ طاٍ بايٓاؽ ظَإ إ ٜكٍٛ قا٥ٌ: ٚاهلل 
ــ١ ايــطدِ يف نتــاب اهلل، ؾٝهــًٛا بــرتى ؾطٜهــ١ أْعهلــا اهلل    َــا لــس آٜ

 ٔ ــ٢ اشا اسكــٔ  ٚايــطدِ يف نتــاب اهلل ســل عًــ٢ َــ  ايطدــاٍَــٔ ظْ
 .(4)ٚايٓػا٤

                                                           

 .5ايتٛب١ غٛض٠ ( 1)
 . 3/69( ا٭تكإ يف عًّٛ ايكطإٓ 2)
 . 1/68يف عًّٛ ايكطإٓ اٱتكإ( 3)
 . 6/6نجريابٔ تؿػري ( 4)
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ٚدا٤ خ٬ؾت٘  ٜاّأٖصا ايكٍٛ يف  ٕأ ىلإؾاض٠ إٚقٛي٘ )ع٢ً املٓرب( 

نتابتٗا يف ايكطإٓ، مما ٜسٍ  دٌأأبٞ بهط َٔ  ٜاّأبآ١ٜ ايطدِ يف عُط 
يـٝؼ يطؾـع ايـت٠ٚ٬ بـٌ     ع٢ً اعتكازٙ بعـسّ ضؾعٗـا ٚيهٓٗـا مل تهتـب     

ؾاٖسٜٔ عًٝٗا نُا نإ َع٫ُّٛ ب٘ َٔ ايتعسز ٚاٱث١ٝٓٝٓ يف  ىلإيٲؾتكاض 
 ايؿٗاز٠ ع٢ً اٯ١ٜ يهٞ تهتب.

ضؾعٗـا بـٌ ٜـسٍ عًـ٢      ىلإٚمل ٜكٌ يف ن٬َـ٘ عًـ٢ املٓـرب َـا ٜؿـري      
ايعهؼ َٔ شيـو ْعـِ تًـو قهـ١ٝ يف ٚاقعـ١ ٚعـسّ ثبٛتٗـا ٫ ٜكـًض         

ػذ ايت٠ٚ٬، ؾٝكتهٞ ايتشكٝل عـح  يٲغتس٫ٍ ع٢ً اْهاض َٛنٛع ْ
خباض َٚتابع١ ا٭َج١ً ٚاٯٜات اييت ضؾعت املػأي١ َٔ د١ٗ ا٭قٌ ٚا٭

، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ بايطدِ بايػ١ٓ نُا عًٝ٘ اؿسٜح  َٚٛنٛعٗا
 .أع٬ٙ

سسنِ قس أخصت أعُط اْ٘ قاٍ: ٫ ٜكٛئ ابٔ ٚقس ض٣ٚ ْاؾع عٔ 
س شٖب َٓ٘ قطإٓ نجري، ٚيهٔ يٝكٍٛ ايكطإٓ نً٘، َٚا ٜسضٜ٘ َا نً٘، ق

 .(1)خصت َٓ٘ َا ظٗطأ
ــاض  ظاٖطٖــا ٭ٍٚ ًٖٚــ١ عًــ٢ ْكــل يف  ٚقــس ٚضزت بعــض ا٭خب

بتشطٜـ ايكطإٓ اىل ايكطإٓ ٚيهٔ ٫ ْكل ؾٝ٘. ْٚػب ايطربغٞ ايكٍٛ 
 .(2)ٚنصب٘ اٯيٛغٞ ،اؿؿ١ٜٛ

كطإٓ قس ْػدت ت٬ٚت٘، ٚمحًٛا ع٢ً شيو ايبعهِٗ إٔ َٔ  ٚشنط
نإ قطآّْا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  ْ٘أَا ٚضز يف ايطٚاٜات 

ٚآي٘ ٚغًِ ؾٝشػٔ بٓا إ ْصنط مجًـ١ َـٔ ٖـصٙ ايطٚاٜـات، يتـبني إ      
بٛقــٛع ايتشطٜـــ يف  ٫ ٜعــ  ايكــٍٛاٱيتــعاّ بكــش١ ٖــصٙ ايطٚاٜــات 

 ايكطإٓ.
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خؿٞ إ ايكٍٛ بٓػذ ايت٠ٚ٬ ٖٛ بعٝٓ٘ ٚيف َٛنع آخط قاٍ: ٚغري 
 ايكٍٛ بايتشطٜـ ٚاٱغكاط.

ٚيهٔ ايٓػذ غـري ايتشطٜــ ٚإ مل ٜهـٔ ٖـصا ايٓـٛع َـٔ ايٓػـذ        
سازثّا ؾُٝهٔ ايكٍٛ إ بُٝٓٗا عَُّٛا ٚخكٛقّا َٔ ٚد٘، ؾايتشطٜـ 

يؿطٜل تعاىل اهلل  يػ١ ٖٛ ايتػٝري ٚايعسٍٚ بايؿ٤ٞ عٔ دٗت٘ نُا يف شّ
ْٓ ٌََِايفِؼِوِط غريٚا يف ايتٓعٌٜ َُ ػَ َْ اٌْىٍَِ غري  ىلإأٟ ٜصٖبٕٛ ب٘  صُّؾَسِّفٌُ
 .َكاقسٙ َٚعاْٝ٘

ٚايٓػذ يػ١ اٱظاي١ ٚايٓاغذ غري املٓػٛر، ٚايتايٞ َُٓٗا وتٌ قٌ 
١ ؾُٝٗا نُا ـثابت ١ــثٓٝٓٝٚاٱٕٛ بس٬ّٜ ي٘ ؾٗٓاى ْٛع َػاٜط٠، ـاملتكسّ ٜٚه

 خت٬ؾ٘إٚا٭َط ٚايٓٗٞ َج٬ّ  دتُاعإباب يف َباسح ا٭قٍٛ َج٬ّ يف 
 .عٔ َٛنٛع ز٫ي١ ايٓٗٞ ع٢ً ايؿػاز

ا٭ٍٚ ٜتعًــل ا٭َــط ؾٝــ٘ بعٓــٛإ ٚايٓٗــٞ بعٓــٛإ آخــط، ٚقــس  ٕأٚ 
 .ٛب١ــٚاسس نُا يف ايك٠٬ يف ا٭ضض املػكَٛنٛع ٜٓطبكإ ع٢ً 

ٚايجاْٞ أٟ ز٫ي١ ايٓٗٞ ع٢ً ايؿػاز ٜتعًل مبٛنٛع ٚاسس نُا يف  
 ايؿاقس٠ ؾع٤ اٚ ؾطط. ٚأيٓاقك١ ايعباز٠ ا

بُٝٓا ايتشطٜـ ؾعٌ ٜكع ع٢ً َٛنٛع ٚآ١ٜ ٚاسس٠، ٖٚٛ َـصَّٛ  
اهلل  ىلإ ٫إٚقازض َٔ اٱْػإ َٛنٛعّا ٚق٫ُّٛ، ٚايٓػذ ٫ ٜٓػب 

 قػاَ٘أْٓعت ايصٟ ٜكٍٛ بايٓػذ ٚبأٟ قػِ َٔ  ٕأعع ٚدٌ ؾ٬ ميهٔ 
يف  هلُا َٛنٛع١ٝبأْ٘ قطف ٫غُٝا بًشاظ اي١ٝٓ ٚايككس، ُٖٚا أَطإ 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس قٍٛايؿت٣ٛ ٚاؿهِ ٚيعَُٛات 
 .(1) (ا اؿسٚز بايؿبٗاتأٚازض)

ٚيعٌ ايصٟ ٜكٍٛ بايٓػذ ٫ ٜكٍٛ بايتشطٜـ بٌ ٜٚتـربأ َٓـ٘ ٖٚـٛ    
 ايعاٖط.

                                                           

 . 11/243َؿاتٝض ايػٝب( 1)



 73ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
، ٚمل  ٌٖٚ نٌ قٍٛ بايتػٝري ْٚػذ ايت٠ٚ٬ ٖٛ ؼطٜـ، اؾٛاب: ٫

ًؿــٛاضم بُٝٓٗــا ٚيكاعــس٠ بطــ٬ٕ اٱغــتس٫ٍ بطــطٚ ي ٜكــٌ بــ٘ ايعًُــا٤
 ىلإٚيًتبأٜ املٛنٛعٞ بني ايٓػـذ ٚايتشطٜــ باٱنـاؾ١    اٱستُاٍ، 

 اخت٬ف املكاقس.
، إٔ املػــًُني مجٝعــّا  (1)صخَْْــسَ أَُِّــخٍ أُخْسِعَــذْ ٌٍِنَّــبضِ   َٚــٔ خكــا٥ل ط 

عًَٛ٘ ٚٚسس٠ ا٭١َ ؾُٝا ىـل   ظٗاضإٚنطاّ ايكطإٓ إع٢ً وطقٕٛ 
ْٚٛاٖٝ٘ ٚسكط املكا٫ت ايباط١ً بعس ؾطظٖا  ٚاَطٙأٚ سهاَ٘أٚت٬ٚت٘ 

ٜٚكتهٞ اٱْكـاف ٚأزيـ١ ا٫ستٝـاط سكـط املكايـ١ ايباطًـ١       ٚؼًًٝٗا، 
 .بكاسب٘ٚايطأٟ اـاط٧ 

ِ     ٚأٖٛ قبـٍٛ نـٌ قـٍٛ     ؾامل٬ى اهلل  ؾـعا٥ط  ؾعـٌ ٬َنـ٘ ؾٝـ٘ تععـٝ
ٚايهؿـ عٔ نٓٛظ ايكطإٓ بػض ايٓعـط عـٔ دٗـ١ ايكـسٚض، َٚـا يف      
ايكــسٚض َــٔ نــػا٥ٔ ٚخــ٬ف يٝهــٕٛ ايٓؿــع أعــِ ٚايربنــ١ َتػؿــ١ٝ   
يًٛسٞ، ٚيعٌ ٖصا املٓٗر ٜكبض َسخ٬ّ يٲؼاز ٚػػٝسّا عًُّٝا عاَّا 

 ٭خ٬م ايكطإٓ.
إٕ ْػذ ايت٠ٚ٬ يف ساٍ ثبٛت٘ َٔ اٱعذاظ ٚايؿهٌ اٱهلٞ عًـ٢  

 املػًُني، ٜٚهٕٛ ع٢ً أقػاّ:
 َا تهٕٛ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؾاٖسّا ع٢ً بكا٤ سهُ٘ ٚايعٌُ ب٘. ا٭ٍٚ:
 غري آٜات ا٭سهاّ.آٜات أخط٣ َا تهٕٛ ت٠ٚ٬ َٔ  ايجاْٞ:

إْعــساّ ايــسيٌٝ ايــصٟ ٜــسٍ عًــ٢ بكــا٤ ايعُــٌ بــ٘، ٖٚــٛ   ايجايــح:
 املككٛز بايٛد٘ ايتايٞ.

اٯ١ٜ َع ت٬ٚتٗا ٚنـصيو   أٟ ضؾع ْػذ ايت٠ٚ٬ ٚاؿهِ: : يحايجا
ّ أضؾع سهُٗا، ٚإ اٯٜـ١ تكـطأ يف ؾـرت٠ َـٔ      ايٓبـ٠ٛ ٚسهُٗـا ْاؾـص     ٜـا

َٚعٍُٛ ب٘ قبٌ إ ٜطؾعا َعّا، ٚايكا٥ًٕٛ ب٘ ٜأتٕٛ يًُجاٍ عًٝ٘ مبا قايت٘ 
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ٔٳ َعًَٛات ضنعات عؿط ايكطإٓ َٔ أْعٍ ؾُٝا نإ)عا٥ؿ١:  غُؼ َؾٓٴػٹدٵ
 َٔ ٜكطأ ؾُٝا ٖٚٔ ٛغًِٚآي٘ غ ٝ٘عً اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾتٛيف َعًَٛات،

 .(1)(ايكطإٓ
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

عًُـا٤ املػـًُني يف عـسز     خـت٬ف إَٓاقؿ١ ايهرب٣ ٖٚـٞ   ا٭ٚىل :
 ايطنعات اي٥٬ٞ تٓؿط اؿط١َ.

قاٍ ايؿاؾعٞ بهؿا١ٜ مخؼ ضنعات، ٚأمحس يف ضٚا١ٜ عٓ٘، ٚقاٍ 
ز َػعٛابٔ ، ْٚػب إىل عًٞ َٚايو ٚأبٛ سٓٝؿ١ ٚايجٛضٟ ٚا٭ٚظاعٞ

ٚاسس٠ ؾنشا سكٌ ايطناع قًًٝ٘  عباؽ بهؿا١ٜ ضنع١ابٔ عُط ٚابٔ ٚ
ٚقس  ،(2)صًَأَُِّيَبرُىُُْ اٌالَّرِِ أَزْيفَـؼْنَىُُْ طثبت ايتشطِٜ يكٛي٘ تعاىل جريٙنأٚ 

ٓٸا يف ايبشح ايؿكٗٞ  ًشـٛظ٠ إٔ اٯٜـ١ ظـاٖط٠    يف ايسضاغـات ايعًٝـا ي  بٝ
ؾرتاط ث٬خ ايعاٖط بنبتشكل قسم ا٭١ََٛ ع٢ً املطنع١، ٚقاٍ أٌٖ 

ٛا بكٍٛ ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ: ٫     ضنعات ٚإغتسي
 .(3)ٚاٱ٬َدتإ( ١ؼطّ اٱ٬َد

٫ؼطّ ٚيف ضٚا١ٜ أّ ايؿهٌ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 
ٚيهٔ إثبات ؾـ٤ٞ   ،(4)(املك١ ٫ٚ املكتإ ٫ٚ ايطنع١ ٫ٚ ايطنعتإ

غريٙ، أٟ إٔ عسّ ْؿط اؿط١َ بايطنعتني يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ 
ثبٛتٗا بايج٬ث١ خكٛقّا َع ٚضٚز ْكٛم َٓٗا َـا ٚضز  ٫ ٜسٍ ع٢ً 

َيا عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)
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ِٳ ْٵؿٳعٳ اِيعٳِع ٚٳَأ ِٳ  َّشٵ ْٵبٳتٳ اي َٳا َأ ٔٵ ايطٻنٳاِع ِإيَّا  َٹ ّٴ   .(1)(ٜٴشٳطِّ

ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٫ وطّ َٔ ايطنـاع إ٫  ٚعٔ اٱَاّ دعؿط 
 .ضناع ّٜٛ ٚي١ًٝ أٚ مخؼ عؿط٠ ضنع١ َتٛايٝات ٫ ٜؿكٌ بٝٓٗٔ(

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٢ٚتٛؾعا٥ؿ١  قٍٛ  ايجا١ْٝ :
ايٓػذ بعـس ٚؾـا٠ ايـٓيب قـ٢ً اهلل      ىلإ ؾاض٠إٖٚٔ مما ٜكطأ َٔ ايكطإٓ 

 ٖٚٛ بعٝس. ،عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
اٯساز يف تجبٝـت   خباضأباملػًُٕٛ ع٢ً عسّ ا٭خص  تؿلإ ايجايج١ :

٫ ٜكٌ  ْ٘أبمجاع١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓػذ ٚقايٛا  ْهطأآٜات ايكطإٓ، يصا 
 زضد١ ايكطع. ىلإ

 غــٛض٠ ضدــ٬ٕ قــطأ: قــاٍ عُــطابــٔ  عــٔ ايهــبري يف ايطرباْــٞ خــطزأٚ
 شات ؾكاَا بٗا، ٜكطإٓ ؾهاْا ٚغًِٚآي٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أقطأُٖا

ٍ  عًـ٢  غـازٜني  ؾأقبشا سطف ع٢ً َٓٗا ٜكسضا ؾًِ ٜكًٝإ ي١ًٝ  اهلل ضغـٛ
 .(2)عٓٗا ؾأهلٛا ْػذ مما إْٗا: ؾكاٍ ي٘ شيو ؾصنطا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

ٙ إيصا قٌٝ بإ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓػذ ٜهٕٛ بإ ٜٓػِٝٗ اهلل  ٚمل  ٜـا
 ِ نتابتــ٘ يف  ٜبــل يف اؿاؾعــ١ ؾــ٬ ٜكــسضٕٚ عًــ٢ ت٬ٚتــ٘ ٜٚتعــصض عًــٝٗ

 املكشـ.
ٚايبشح يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓػذ ٚٚدٛٙ ايس٫ي١ ٚعسّ ا٭خص غرب 
ايٛاسس يف تجبٝت أقٌ اٯ١ٜ أعِ َٔ إ ٜٓشكط مبٛنٛع ايٓػذ، بٌ 
ٜػتًعّ ايتشكٝل يف ز٫ي١ ٚغٓس نٌ سسٜح َٚا ٜطز َٔ املسح اٚ اؾطح 

ا، ٚايٓعاع ايتشكٝل يف ز٫ي١ ا٭سازٜح ٚؼكٝكٗ ىلإيف ضداي٘، باٱناؾ١ 
املساض ع٢ً َا بني  ٕأ شإ بت٤٬اٱؾٝ٘ قػطٟٚ بٌ ٚخاضز عٔ َٛنٛع 

 ايسؾتني.
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اٱقطاض بأقٌ ايٓػـذ ٚسكـٛي٘ يف ايكـطإٓ يف اؾًُـ١ ٫ ٜعـ        ٕإ
نٌ قٍٛ يف ايٓػذ ٚاٯٜات املٓػٛخ١ ٚايٓاغد١، بٌ هب عح  َها٤إ

١ ايطٚاٜــ١ ز٫يــ١ ٚغــٓسّا، يعَُٛــات أزيــ١ َٓاقؿــنــٌ آٜــ١ عًــ٢ ســس٠  
عًِ ايتؿػري ٚايبشح عُا ٜعاضنٗا َٔ ا٭زي١  سهاّأ ىلإٚاخهاعٗا 
 ٚايطٚاٜات.

اٯ١ٜ َٓػٛخ١ ٚنإ ظَإ ْعٚهلا بعس اٯٜـ١  ٖصٙ ؾاشا قٌٝ َج٬ّ إ 
ايعٌُ بٗا بعس ايكٍٛ بٓػدٗا ميهٔ طـطح ٖـصا   أٚ اييت ثبت ايٓاغد١ 

ا١ْٝ ٚايؿع١ًٝ بايكطإٓ، ٖٚصا ٫ بط٬ٕ ٖصٙ ايكٝٛز ايعَ ثباتإ ٚأايكٍٛ 
ٜكًٌ َٔ ا١ُٖٝ ٖصا ايعًِ ايؿطٜـ بعس اٱقطاض عكٝكت٘ َٚٛنٛعٝت٘ يف 

 .اؿهِ ايؿطعٞ
عسّ ايٓػذ يف نجري َٔ املكازٜل اييت شنطت ي٘ ٫ ٜٓؿٞ  ثباتإأٟ 
ًبّا عًــ٢ ــــط غــــٛزٙ، ٭ٕ ْؿــٞ بعــض املكــازٜل ٫ ٜ٪ثـ٘ ٚٚدـــسكٝكتــ

أٌََـْْطَ اٌٍَّـوُ   طٛي٘ تعـاىل  ـ٬ّ قـجـٛع، ؾُـٌ املٛنــ٢ً أقــع ٚأٞ َٓٗا ــايباق

ُِ اٌْؾَبوِِّنيَ ٝـ ــدتٗا آ١ٜ ايػــشنط َٔ نُٔ اٯٜات اييت ْػ ،(1)صثِأَؽْىَ
 ِْٗأٚتعاىل،  هللايتؿٜٛض  ط٬مإٚايعكٛب١  ضدا٤نبيعً٘ ع٢ً تؿػريٖا 

 عهِ اٱغ٬ّ ٜعطنٕٛ ع٢ً ايػٝـ.
يًهؿاض ٚٚعس يًُ٪َٓني ٖٚٞ ٚيهٔ اٯ١ٜ أعِ َٔ شيو ٚؾٝٗا ٚعٝس 

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ اشا  ٕأقاعس٠ ن١ًٝ بس٫ي١ َا ٚضز )
 . (2)قطأٖا قاٍ: ب٢ً ٚاْا ع٢ً شيو َٔ ايؿاٖسٜٔ(

ذ، ٖٚـٛ إٔ  ٫ٚ بس َٔ ايطدٛع إىل قـإْٛ نًـٞ يف َباسـح ايٓػـ     
 ايكطإٓ ٖٛ ايصٟ بني ايسؾتني يٝؼ ؾٝ٘ ظٜاز٠ ٫ٚ ْكٝك١.

 : قػاّأ ىلإَِٚٓٗ َٔ قػِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر 
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ؾطنّا ٫ٚ هٛظ ايعُـٌ بـا٭ٍٚ، ٚآخـط هـٛظ      ذٳػٳؾطض ْٳ ا٭ٍٚ :

 ايعٌُ با٭ٍٚ نآ١ٜ املكابط٠.
 ْسبّا نايكتاٍ نإ ْسبّا ثِ قاض ؾطنّا. ػذٳؾطض ْٳ ايجاْٞ :

ــ ؾطنّا نكٝـاّ ايًٝـٌ ْػ   ػذٳْسب ْٳ جايح :اي ــ ذ بايكـ ٛي٘ ـطا٠٤ يف قـ ـ
، سهـاٙ ايػـٝٛطٞ عـٔ َهـٞ،     (1)صفَبلْسَءًُا َِب رََْعَّسَ ِِْٓ اٌْمُـسْيِْ طتعاىل

 ،َٛنٛعا ٚٚقٛعا  ٘ثباتإ ىلإٖٚٛ تكػِٝ سػٔ يف ظاٖطٙ ٚيهٔ وتاز 
املجاٍ ٚايؿاٖس  ٚتتبع أَجًت٘ يف زضاغات ؼكٝك١ٝ خاق١ ؾكس ٫ ٜكسم

ثبات ؾٛاٖس نجري٠ يف إ، ٚقس ٜهٕٛ زٕٚ يف باب٘ع٢ً ايتكػِٝ املٓػٛب 
 ايٓػذ خطط ايكتاز.

أٟ إ ايتػًِٝ بٛدٛز ايٓػذ يف ايكطإٓ ٫ ٜع  اٱط٬م يف قبٍٛ 
ايؿٛاٖس مل َا شنط َٔ ايؿٛاٖس ايهجري٠ يًٓػذ، خكٛقّا ٚإ اغًب 

 .ايكشابٞ أٜٚطز شنطٖا عٔ املعكّٛ 
ٞ إٚاٱٖتُاّ بايٓاغـذ ٚاملٓػـٛر نعًـِ قطآْـٞ      إ  ٕأهـب   غـ٬َ

ــ١ نــبط اٯٜــات غــري املٓػــٛخ١ ٚايــصب عٓٗــا     ٜتكــسّ عًٝــ٘ يف ا٭ُٖٝ
ٚسٝاطتٗا بٓٛع عٓا١ٜ خاقـ١ ٫غـُٝا يف بـاب ا٭سهـاّ ٚايتجبـت َـٔ       

 ٚأَكته٢ ايؿو يف آ١ٜ َع١ٓٝ ٌٖ ٖٞ َٓػٛخ١  ٕأ شإايٓػذ يف بعهٗا 
 يٓػذ.أقٌ ايربا٠٤ ٚأقاي١ عسّ ا ٫

سكٛي٘ ٚيهٔ َٛنٛع املٓػٛر ٜبك٢ ٖٛ َٚٔ ا٫عذاظ يف ايٓػذ 
ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ اٚ قطف ايطبٝع١ نُا يف َٛنـٛع سطَـ١   

ٕ ن١ ايكٝاّ غٛا٤ َطًكّا أّ بايٓػب١ يًصٟ ْاّ أٍٚ ايًٌٝ، ؾًاؾُاع يف يٝ
ٚيـٝؼ َـٔ آٜـ١     ختٝـاض ٚاٱ غـتشباب اٱعًـ٢ مـٛ    قً٘أاملٓػٛر بك٢ 
 .كآَّػٛخ١ يف امل

يٝؼ ي٘  عتهـإ يٝؼ بٛادب با٭قٌ ٚيهٔ َٔ َج٬ّ اٱعتهافٚ
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انجـط، أٟ ترتؾـض    ٚأث٬ث١ ناْت  عتهافاٱ ٜاّأإ هاَع ظٚدت٘ يف 
 تطٛع. ٚأاؿط١َ بايعطض غٛا٤ بٓصض 

  تأعيز انسنح واننسزتأعيز انسنح واننسز
املكـسض ايجـاْٞ   ٖٚـٞ  املػـًُني   مجـاع إايػ١ٓ بٝـإ يًكـطإٓ ٚعًٝـ٘    

ايػ١ٓ ٚايًذ٤ٛ ايٝٗا ٖٚصا ٜع  نُّٓا  ىلإيطدٛع يًتؿطٜع، ؾ٬بس َٔ ا
 يعّٚ َعطؾ١ ايػ١ٓ ٚعًَٛٗا نططٜل يتُٝٝع ايٓاغذ ٚاملٓػٛر.

٘ إَٚعطؾ١ اؿسٜح ايٓبٟٛ َٔ د١ٗ تأضى٘  ٕإ باٯٜـ١ ايهطميـ١    قرتاْـ
ٚتكسَ٘ اٚ تأخطٙ عٓٗا ٜػاعس ع٢ً ؾِٗ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر َع َطاعـا٠  

ق٢ً اهلل  ّاقُسايٓيب  ٕأتبني  اشإؾطا٥ط عًِ اؿسٜح ا٭خط٣ ؾُج٬ّ 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٌُ مبهُٕٛ اٯ١ٜ املٓػٛخ١ بعس تأضٜذ ْعٍٚ اٯٜـ١  

بٝإ عٔ َؿّٗٛ آخط يًٓػذ  ْ٘أ ٚأايٓاغد١ ؾاْ٘ زيٌٝ ع٢ً عسّ ْػدٗا 
ايتهٝٝل يًـسيٌٝ   ٚأايتٛغع١  قط٬حاٱناؿه١َٛ اييت تع  يف  ْ٘أٚ

 .احملهّٛ
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ آ١ٜ ْػـدتٗا آٜـ١   ايٓيب ق٢ً  خربأْعِ يٛ 

تٓشكط  ٕأنإ عًِ تأضٜذ ايػ١ٓ أعِ َٔ  ٕإٚاخط٣ ؾٗٛ بٝإ ٚسذ١ 
 ؾٛا٥سٙ يف باب ايٓاغذ ٚاملٓػٛر. 

بعهِٗ ع٢ً اؾٛاظ  غتسٍإاٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ  ٓػذٌٖٚ ت
ٍ *ئِْْ ىٌَُ ئِالَّ ًَؽْطبكٛي٘ تعاىل  ،(1)صٌِ ٌُّؽًََََِب َّنْطِكُ ػَْٓ اٌْيٌََ

ناْت بأَط اهلل َٔ ططٜل ايٛسٞ ْػدت  شاإٚقاٍ آخط بإ ايػ١ٓ 
 ٚإ ناْت بادتٗاز ؾ٬.

 ،هلـا  عانس قطإٓ ؾُعٗا بايػ١ٓ ايكطإٓ ْػذ ٚقع سٝح: ايؿاؾعٞ ٚقاٍ
٘  عانـس٠  غـ١ٓ  َع٘ بايكطإٓ ايػ١ٓ ْػذ ٚقع ٚسٝح ٕ  تٛاؾـل  يٝتـبني  يـ  ايكـطآ
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 .(1)ٚايػ١ٓ

ايٓكاف يف  ٕإٚايٛسٞ أعِ َٔ ايكطإٓ ٚبايٓػب١ يًكٍٛ ا٭ٍٚ ؾإ 
ٚدـٛٙ ايـٛسٞ ا٭خـط٣ غـري ايكـطإٓ       ق٬س١ٝٚ َها١ْٝإايهرب٣ ٖٚٞ 

َِب َٔنعَخْ ِِْٓ يَّخٍ أًَْ ط يٓػذ ايكطإٓ، ٚميهٔ اٱغتس٫ٍ بعاٖط قٛي٘ تعاىل 

 هٌؾأايكطإٓ  ٕأ شإعكط ايٓػذ يف ايكطإٓ  ،(2) صُٔنعِيَب َٔأْدِ ثِخَْْسٍ ِِنْيَب أًَْ ِِضٍِْيَب
 ْػذ ايكطإٓ بايكطإٓقاّْْٛا ٖٚٛ ٜٚتهُٔ ، ضتب١  ع٬ٖاأٚٚدٛٙ ايٛسٞ 

 .أسازٜح ايعطض أٟ عطض ايػ١ٓ ع٢ً ايكطإٓ إىل باٱناؾ١
٫ ىتًـ يف َاٖٝت٘ عٔ ايكٍٛ ا٭ٍٚ  ْ٘نؾبايٓػب١ يًكٍٛ ايجاْٞ  َاأ

ٖصا ايتؿكٌٝ بني ايـٛسٞ   غؼأتػا٫ّ٩ ٜػتشسخ ٖٚٛ َا ٖٞ  ٕأ ٫إ
ٚا٭قٌ يف ايػ١ٓ ايٛسٞ يعَُٛات اٯٜٝتني ايهطميتني َٔ  ،اٱدتٗازٚ

 .ع٬ٙأغٛض٠ ايٓذِ 
ايؿاؾعٞ ؾؿٞ ثبٛت ايٓػذ  اٱَاّ ٚبايٓػب١ يًكٍٛ ايجايح ٖٚٛ قٍٛ

 غتؿــٗازٚاٱايــصاتٞ بــايكطإٓ نؿاٜــ١ ٚايػــ١ٓ تهــٕٛ ْاؾعــ١ يف ايتٛثٝــل  
 .ا٭قٌ يف ايٓػذ ْٗاأٚايتطبٝل، ٚمل ٜجبت 

١ ٫ تٓػـذ ايكـطإٓ خكٛقـّا ٚإ ايكـطإٓ قطعـٞ      ايػٓ ٕأ ق٣ٛٚا٭
 ايػ١ٓ ظ١ٝٓ ايكسٚض. ٕأٚ، ايكسٚض 

، ؾإ قٌٝ إٕ قٛي٘ تعاىل (3) صرِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍٚقس دعٌ اهلل ايكطإٓ ط

، زيٌٝ عًـ٢ دـٛاظ ْػـذ ايكـطإٓ     (4)صَِب يرَبوُُْ اٌسَّظٌُيُ فَخُرًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ ػَنْوُ فَبْٔزَيٌُاط
اؾــٛاب دــا٤ت اٯٜــ١ أعــ٬ٙ َــٔ غــٛض٠ اؿؿــط غكــٛم  بايػــ١ٓ، ٚ

ايكػ١ُ ٚايػ١ُٝٓ ٚايؿ٧، مما ٜأخصٙ املػًُٕٛ، َٚا ٜٓٗاِٖ عٓ٘ ؾٝذب 
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 إٔ ٫ تتبع٘ ْؿٛغِٗ.
 اهلل ضنٞ َػعٛزابٔ  ٚعٔ)ْعِ تؿٝس اٯ١ٜ املع٢ٓ ا٭عِ نُا ٚضز  
: ايطدٌ اٍؾك ٖصا عٓو اْعع:  ي٘ ؾكاٍ ثٝاب٘ ٚعًٝ٘ قطَّا ضد٬ّ يكٞ أْ٘:  عٓ٘
ٞٸ اقطأ ، يتهـٕٛ  (1)(عًٝ٘ ؾكطأٖا ، ْعِ:  قاٍ.  اهلل نتاب َٔ آ١ٜ ٖصا يف عً

ايػ١ٓ َٛاؾك١ يًكطإٓ، َٚب١ٓٝ ٭سهاَ٘ مبا ٜطؾع ايرتزٜس ٚايًبؼ، ٚيٝؼ 
ٚقس دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بعـطض    ، ْاغد١ ي٘ 

 غٓت٘ ع٢ً ايكطإٓ.

  صىيلصىيلأأحبث حبث 
تكٌ امس٘ ٌٖ ا٭َط با٭َط بايؿ٤ٞ أَط يف عًِ ا٫قٍٛ َبشح َػ

 َـطٚا ب٘ أّ ٫؟ ٜٚػتؿٗس ي٘ َج٬ّ بكٛيـ٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ:      
َع إ ايك٠٬ ٫ ػب ع٢ً  ،(2) غٓني( غبع أبٓا٤ ِٖٚ بايك٠٬ أ٫ٚزنِ

ــ١      ــطٜٔ ٚتُٓٝ ــٔ يًتُ ــٔ، ٚيه ــو ايػ ــبٝإ يف تً ــ١ ايايك ــ١ يف ًَه طاع
ئَِّْ اٌصَّـالَحَ وَبَٔـذْ ػٍََـَ    ط، قـاٍ تعـاىل   ٚاـؿٛع َٔ ايكػطايعبازات 

 .(3)صٌرًباٌُّْإِِْنِنيَ وِزَبثًب ٌَِْلُ

ؾأَط ايٓيب ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٮٚيٝا٤ بـإٔ ٜـأَطٚا   
َٚٔ هلِ اي١ٜ٫ٛ عًِٝٗ أَط هل٪٤٫ ايكـبٝإ   بٓا٥ِٗأغري ايبايػني َٔ 
ايٛاغط١ ٫ متٓع َٔ قسم تٛد٘ أَط ايٓيب ق٢ً  ٕإٚٚيهٔ بايٛاغط١ 

 ؾٝ٘ ٚدٗإ:ٚاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هلِ 
س٦ٓٝص َؿطٚع١ ٜٚهٕٛ َتعًل سسٜح ايطؾع عبازاتِٗ  تهٕٛ ا٭ٍٚ:

يس٫ي١ ا٭َـط  َٚا ٜرتتب ع٢ً املدايؿ١ َٔ عكاب،  يعاّاٱس٦ٓٝص ضؾع 
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  .س٦ٓٝص َؿطٚع١بك٬تهِ ع٢ً نْٛٗا 

يًتُـطٜٔ   مناإ يٮ٫ٚز غري ايبايػني بايك٠٬ أَط ا٭ٚيٝا٤ ٕأ ايجاْٞ:
 هلِ. ٚدعٌ ايك٠٬ عاز٠

٫ٚ تعاضض بني ايٛدٗني، ٚاهلل ٚاغع نطِٜ، ؾُع املؿطٚع١ٝ ٜهٕٛ 
ٚاٱعتٝاز خكٛقّا ٚإٔ ايك٠٬ خري قـض، ٚترتؾـض عٓٗـا     ايتُطٜٔ

 َٓاؾع نجري٠.
ٌٖٚ أَط اهلل عع ٚدٌ بايٓػذ َٔ أدٌ إ ٜتشكل ا٭َط َٔ ايٓيب 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ب٘ ٚيـٝؼ يـ٘ ٖٓـاى غـطض عـاّ يف ٚدـٛز       

ــ٘إٚ ايٓاغــذ ــ٘ ًَعَــّا    ؾعــاٍأيف  تٝاْ املهًؿــني عٝــح ٫ ٜهــٕٛ ا٭َــط ب
 يًذُٝع.

ٖصا َا مل ٜكٌ ب٘ أسس غكٛم ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َطًكّا، ؾٝكتهٞ إ 
ايككس َٓ٘ ٚدٛز  ٕأٚططٜكٝت٘ يف إهاز َتعًك٘  ىلإا٭َط اٱهلٞ ْاظط 

 .ايؿ٤ٞ املأَٛض ب٘ ٚايٓاغذ َٔ املهًؿني ٚاملػًُني عا١َ
َٔ ايكٝاؽ  ْ٘أ شإعٔ َػأيتٓا  ّاقٛيٞ أدٓبٝاملجاٍ ا٭ٖصا  ٚقس ٜهٕٛ

َع ايؿاضم ٭ٕ ا٭َط ايٓبـٟٛ دـا٤ بٛاغـط١ ا٭ٚيٝـا٤ يهـعـ َـساضى       
    ٍ ٚعـسّ تٛدــ٘   ،ايكـبٝإ ٚقكـٛض عكــٛهلِ عـٔ اٱغـتذاب١ ٚاٱَتجــا

بعسّ ز٫ي١ فطز ا٭َط با٭َط بؿ٤ٞ ع٢ً ٚقٌٝ اـطاب ايتهًٝؿٞ هلِ، 
 ايكط١ٜٓ. ىلإ ايس٫ي١ عًٝ٘ وتاز يف ْ٘أٚنْٛ٘ أَطّا بصيو 

يكــس دــا٤ ايكــطإٓ ضغــاي١ يًٓــاؽ مجٝعــّا ٚتؿٝــس خطاباتــ٘ ايعُــّٛ  
 قُس ْعٚي٘ أٜاّ ايٓيب ؾرت٠تعس تَا خطز بايسيٌٝ ٚمل  ٫إ غتػطامٚاٱ

ايٛعا٤ ايعَاْٞ  ٜهّاأق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٛ 
قسٚضٖا ع٢ً ْعٍٚ ايكطإٓ يًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ أٟ مل تتأخط ايػ١ٓ يف ظَإ 

 عٝح وتٌُ ايبسا٤ ٚاحملٛ ٚايتؿطٜع يف ايػ١ٓ بايٓػذ يًكطإٓ. 
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  يف عداب انناسز واملنسىريف عداب انناسز واملنسىر
يف  إغتبإايكطإٓ بعه٘ بعهّا َٚا ُأمجٌ يف َٛنع  ٜؿػط ا٭ٍٚ :

عًٝــ٘  تيف آٜــ١ زيــ يٝــ٘إَٛنــع آخــط، َٚــا ٚضزت اٱؾــاض٠ ٚايهٓاٜــ١ 
ػــاعس عًــ٢ زضاغــ١ ايٓاغــذ بٛنــٛح آٜــ١ اخــط٣، ؾٗــٛ بــاب نــطِٜ ٜ

ٚاملٓػٛر َٔ د١ٗ املكازٜل ٚتعسز ا٭َج١ً ٜٚبني َس٣ قش١ ا٭قٛاٍ 
 غكٛم ْػذ آٜات َع١ٓٝ.

ٍ أَعطؾ١ ٫بس َٔ  ايجاْٞ : ٚيـٛ يف   ايـسٜٔ ٚا٭سهـاّ ايؿكٗٝـ١    قـٛ
يٲساط١ مبا هٛظ َٚا ٫ هٛظ ؾطعّا يف ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٖٚٞ  اؾ١ًُ

اؿهِ، نُا إ َعطؾـ١ ا٭قـٍٛ    غتكطا٤إٚططٜل يتؿػري آٜات ايكطإٓ 
تعٝني َساضى  ىلإٚا٭سهاّ عٕٛ ع٢ً ؼسٜس ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٚغبٌٝ 

 ا٭سهاّ.
٫ سذــ١ يف قــٍٛ اجملتٗــس ٚاملؿػــط يف ايٓػــذ إ مل ٜهــٔ  ايجايــح :

بسيٌٝ، ٭ٕ ايٓػذ نُطنب َتهٕٛ َٔ سهِ َطؾٛع ٚسهِ آخط دا٤ 
زيٌٝ َٔ ايكطإٓ، ؾ٬ عرب٠ َعترب اٚ ٚبػٓس ْل  ىلإ ثبات٘إقً٘ وتاز يف 

باٱَهإ سكٛي٘  ٚأبايطأٟ ٫غُٝا ٚإ اقٛا٫ّ نجري٠ بايٓػذ مت ضزٖا 
 بايتشكٝل.

ٚايتشكٌٝ يف عًِ ايتؿػري ٚايٓعط ايٝـ٘   ايػعٞ ٚايهػب ايطابع :
ٚػٓب  تػٝريٙ ٚأمل ٜجبت ؽكٝكٗا  ط٬قاتإٚبآؾام تتػع يعَُٛات 

 عٓس ثبٛت ايسيٌٝ، ؾُج٬ّ شنط ايػـٝٛطٞ  ايكٍٛ بإٔ اٯ١ٜ َٓػٛخ١ ا٫
وُزِتَ ػٍََْْىُُْ ئِذَا ؽَضَسَ أَؽَدَوُُْ اٌٌَّْْدُ ئِْْ طعطبٞ يف قٛي٘ تعاىل ابٔ  ىلإق٫ّٛ ْػب٘ 

 بأَٛض: ْٗا َٓػٛخ١إ (1)صرَسَنَ خَْْسًا اٌٌَْوَِّْخُ ٌٌٍَِْاٌِدَِّْٓ
 .قٌٝ بآ١ٜ املٛاضٜح ا٭ٍٚ:
 .٫ ٚق١ٝ يٛاضخ" ٫أعسٜح: " قٌٝ ايجاْٞ:
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 باٱمجاع. قٌٝ ايجايح:

ٚنإٔ املكطٛع ب٘ ٖٛ إ آ١ٜ ايٛقـ١ٝ يًٛايـسٜٔ ٚا٭قـطبني َٓػـٛر     
 هـاز إ ٚأسهُٗا ٚإ بكٝت ت٬ٚتٗا ممـا ٜكتهـٞ ايبشـح عـٔ ايٓاغـذ      

ٚنعـ َكسض ايكٍٛ بايٓػذ ع٢ً مٛ َطنب َٔ ْاغذ َٓاغب هلا، 
إىل ايكٌٝ ٚعسّ شنط ايكا٥ٌ، ٚايتعسز ٚايرتزٜس ؾٝ٘، ٚيهٔ ْػبت٘ د١ٗ 

ؾكطأ هلِ  أْ٘ قاّ ىطب ايٓاؽ،عباؽ: ابٔ غرئٜ عٔ ابٔ ٚضز عٔ 
إٕ تطى خريّا ايٛق١ٝ }غٛض٠ ايبكط٠، ؾبني هلِ َٓٗا ؾأت٢ ع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜ 

ؾكاٍ: ْػدت ٖصٙ، ثِ قطأ ست٢ أت٢ عًـ٢ ٖـصٙ    {يًٛايسٜٔ ٚا٭قطبني
 .(1)(ؾكاٍ: ٖٚصٙ {غري إخطاز}إىل قٛي٘  {ٚايصٜٔ ٜتٛؾٕٛ َٓهِ}١ٜاٯ

ايهرب٣ ٖٚـٞ ٖـٌ ٖـصٙ اٯٜـ١ َٓػـٛخ١، ٚا٫قـٌ        ىلإٚقس ْطدع 
 ّ ايٓػــذ خكٛقـّا َــع عـسّ ايــسيٌٝ، ٚشنــط    عــسّ قـاي١ أ ٖٛٚــ ايعـس

ايٓاغذ ع٢ً مٛ ايكٍٛ َع ايرتزٜس ْٛع تهعٝـ ي٘، با٫ناؾ١ اىل عسّ 
 . ايتعاضض بني ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ظاٖطّا

٘ عًاٱغتس٫ٍ ، ٚٚميهٔ اؾُع بني آ١ٜ املٛاضٜح َج٬ّ ٚايٛق١ٝ   ٝـ
 بايػ١ٓ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ.

ٖٓاى قٍٛ ظٛاظ إ ٜهٕٛ ايٓاغذ َٓػٛخّا نُا يف قٛي٘  اـاَؼ :
َِ  ِِّٓط تعاىل  ًٌَِ ُْ ُْ  ِّنُىُ فَبلْزٌٍُُا اٌُّْشْسِوِنيَ ط ْػد٘ قٛي٘ تعاىل  (2)صٌَىُ

 ُْ ؽَزََّ ط ٖٚٞ آ١ٜ ايػٝـ، ثِ ْػدت بكٛي٘ تعاىل  (3)ص ؽَْْشُ ًَعَدْرٌُُّىُ

ُْ وَبغِسًُ ْٓ َّدٍ ًَىُ ٚيهٔ اٯ١ٜ ا٭خري٠ ككك١ ٯ١ٜ  (4)صَُّْؼْطٌُا اٌْغِصَّْخَ ػَ
، ٜٚؿـهٌ  ٱخطاز أٌٖ ايص١َ َٔ أسهاَٗا ايػٝـ ٚيٝؼ ْاغد١ هلا
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ايكتاٍ أعِ َٔ ايكتٌ، ٚأسٝاّْا ٜهٕٛ بُٝٓٗـا   ٕأ خط٣أعًٝ٘ َٔ د١ٗ 
عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘ ؾكس ٜكع ايكتاٍ َٔ غـري قتـٌ ٚقـس وكـٌ     

 ت٬فإ١، ٚايكتٌ ايعهؼ أٟ قتٌ ب٬ قتاٍ، ٚايكتاٍ ْٛع َؿاع١ً ٚقاضب
 ايؿعٌ ؾٝ٘ ٜكع َٔ ططف ع٢ً ايططف اٯخط. ٕأيًُكتٍٛ أٟ 

ٞ  َٚـا ٚضز عـٔ    ايػازؽ : يف قٛيـ٘ ملـٔ نـإ ٜؿػـط      اٱَـاّ عًـ
ايكطإٓ اتعطف ايٓاغذ َٔ املٓػٛر؟ ظاٖطٙ اُْٗا َعّا يف ايكطإٓ ٚبٗـصا  
ٜهعـ ايكٍٛ بإ ايٓاغذ َٔ غري ايكطإٓ ٚايكٍٛ بٓػـذ ايـت٠ٚ٬، ٚإ   

َٓاقؿ١ اٱغتس٫ٍ بايكٍٛ قس تجبت َـا ٖـٛ أعـِ َـٔ شيـو أٚ ٫       ناْت
اهلل ٫ ٜهًـ ايعباز مبـا ٫   ٕأ شإٜهًؿ٘ مبا ٫ ٜطٝل مما قٌٝ بطؾع٘ ٚمٛٙ 

 ٜطٝكٕٛ.
ايٓػــذ ْػــذ املــأَٛض بــ٘ قبــٌ  قػــاّأشنــط ايػــٝٛطٞ َــٔ  ايػــابع :

رَِّٓ يَِنٌُا ئِذَا َّبأَُّّيَب اٌَّطاَتجاي٘، ٖٚٛ ايٓػذ ع٢ً اؿكٝك١ نآ١ٜ ايٓذ٣ٛ ٖٚٞ 

 .(1)صَٔبعَْْزُُْ اٌسَّظٌُيَ فَمَدٌُِِّا ثََْْٓ َّدَُْ َٔغٌَْاوُُْ وَدَلَخً
 ٕأٚيهٔ آ١ٜ ايٓذ٣ٛ مت ايعٌُ بٗا ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ قبٌ 

اْ٘ قاٍ: إ يف نتاب  اٱَاّ عًٞتطز ايطخك١ بطؾعٗا، ؾكس ٚضز عٔ 
َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ ط بٗا اسس بعسٟ  اهلل ٯ١ٜ مل ٜعٌُ بٗا أسس قبًٞ ٫ٚ ٜعٌُ

اٯ١ٜ، نـإ يـٞ زٜٓـاض ؾبعتـ٘ بعؿـط٠ زضاٖـِ ؾهًُـا         صيَِنٌُا ئِذَا َٔبعَْْزُُْ اٌسَّظٌُيَ
قـسَت زضُٖـّا   ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    ْادٞ ايطغٍٛ إٔ أ ضزتأ

ــط٣    ــ١ ا٭خـ ــدتٗا اٯٜـ ــٌَاوُُْ   طؾٓػـ ــدَُْ َٔغْـ ــَْْٓ َّـ ــدٌُِِّا ثَـ ــفَمْزُُْ أَْْ رُمَـ  أَأَشْـ

١ ٚمل ــاٯ١ٜ، ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: بٞ خؿـ اهلل عٔ ٖصٙ ا٭َ (2)صوَدَلَبدٍ
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 .(1)ٜٓعٍ يف أسس قبًٞ ٚمل ٜٓعٍ يف أسس بعسٟ

قاٍ فاٖس ٚقتاز٠ ملا ْٗٛا عٔ َٓادات٘ قًٛات ايطمحٔ عًٝ٘ ستـ٢  
قسّ زٜٓاضّا ؾتكسم ب٘ ثِ  عًٞ بٔ ابٞ طايب ٫إٜتكسقٛا مل ٜٓاد٘ 

ٖٚصا اٱَتجاٍ ؾٝ٘ ْٛع تٓعٜ٘ يهٌ املػًُني بتشكـل   ،(2)(ْعيت ايطخك١
 اٱَتجاٍ يف اـاضز ٚنأْ٘ نؿا٥ٞ ٚيٝؼ ؾطض عني.

بٝت  ىلإَٔ ايٓػذ َا تعًل باؿهِ ٚاغتؿٗس بٓػذ ايتٛد٘ :  ايجأَ
بٝـت املكـــسؽ   تعـٝني   ٕأايهعب١ ايؿـطٜؿ١، ٚقـشٝض    باغتكباٍاملكسؽ 

ــ ــ١ َــٔ ا٭َــٛض املٓػــٛخ١ سهُــّا ٚتؿــطٜعّا   ي١ ـدٗ ؾشكــٌ ايٓػــذ ًكبً
ؾكٛيـ٘   ،َٓػـٛخ١ تتعًـل بايكبًـ١   آٜـ١  باملٛنٛع يف آ١ٜ قطآ١ْٝ، ٚيٝؼ َٔ 

ٍِـُت            طتعاىل َّنَم  ْٓ َّّـ ِِ َّزَِّجـُغ اٌسَُّظـٌَي   ْٓ َُ ِـ ٍَ ٌِـَنْؼ َْْيـب ِئالَّ  ٍَ ٌَِّزـِ ُونـَذ َػ ٍَـَخ ا ٌِْمْج ٍَْنـب ا َِب َعَؼ ًَ

َ ػَمِجَْْوِ ْعٍٚ  ٚإأايكب١ً  ٕأايٓػذ ٚاقعّا أٟ تٛنٝس ؿكٍٛ  (3)ص… ػٍََ
ــ ٖصٙ اٯٜـ١ ٖـٞ ايبٝـت اؿـطاّ ٚيـٝؼ بٝـت املكـسؽ، ٚإ ايٓػ        ذ َـٔ  ـ

ا، ٚتسٍ ع٢ً سكٍٛ ايٓػذ ـٛقٗــطمي١ ٚيٝؼ َٔ َٓطــّٛ اٯ١ٜ ايهـــَؿٗ
 . يف َٛنٛع ايكب١ً باٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ

باب َٓـع ايؿطقـ١ ٚاــ٬ف يف قـازّ ا٭ٜـاّ      غظ ايكطإٓ ٚأٺَٚٔ إعذا
 .شنط بٝت املكسؽ نكب١ًعسّ 

عـٔ اٱغـ٬ّ ملـا سٛيـت      ضتـسٚا إغباب ايٓعٍٚ شنـط إ قَٛـّا   أٚيف 
ايكب١ً د٬ّٗ َِٓٗ مبا يف ايتشٌٜٛ َٔ اؿه١ُ ٚاملكاقس ايػا١َٝ، ٚقـاٍ  
مجاع١ َٔ املػـًُني نٝــ بأعُايٓـا يف قبًتٓـا ايػـابك١ َٚـٔ َـات َـٔ         

ٚناْـا َـٔ    بـٔ َعـطٚض   ايـربا٤ ٚقبٌ ايتشٜٛـٌ نػـعس بـٔ ظضاض٠     خٛآْاإ
ًََِب وَبَْ اٌٍَّـوُ ٌُِْضِـْغَ ئِميَـبَٔىُُْ ئَِّْ اٌٍَّـوَ ثِبٌنَّـبضِ ٌَـسَءًُعٌ       ط ايٓكبا٤ ؾٓعٍ قٛي٘ تعاىل 
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 .9/378فُع ايبٝإ (2)
 . 143ض٠ ايبكط٠ ( غ3ٛ)
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 .(1)صزَؽٌُِْ 
٘  ملـا  قـاٍ،  عبـاؽ ابـٔ   عٔ ٘  ٚٴدِّـ ٘  اهلل قـ٢ً  اهلل ضٳغـٛي ِ  عًٝـ  إىل ٚغـً
 بٝـت  مٛ ٜكًٕٛ ِٖٚ شيو، قبٌ إخٛآْا َٔ َاتٳ مبٔ نٝـ: قايٛا ايهعب١

ٕٳ َٚا:"ثٓا٩ٙ دٌ اهلل ؾأْعٍ املكسؽ؟   .(2)إمياْهِ يٝهٝعٳ اهلل نا
ٚدــ٘ آخــط يف تؿػــري ٖــصٙ اٯٜــ١ بكــسض تعًــل ا٭َــط   ىلإٖٓــا  ؾــريأٚ
ٛع ـنٛطبكاتِٗ ضززٚا َ خت٬فإٛع ايٓػذ ٚ٭ٕ املؿػطٜٔ ع٢ً ــمبٛن

ط ــذ، ٚايعاٖــْػذ ايكب١ً ست٢ قاض ٚنأْ٘ أبطظ ايٛدٛٙ ايساي١ ع٢ً ايٓػ
ــ يـٝؼ َـٔ ايٓػ   ْ٘أ ــ ذ باملعٓـ ــ قطاٱ٢ ـ عًـ٢ ايكـٍٛ    ٫ايـسقٝل إ  ٬سٞـ

 باملع٢ٓ ا٭عِ يًٓػذ ايؿاٌَ يًهتاب ٚملا ٖٛ خاضز ايهتاب.
ٚنُا ٜتعًل َٛنٛع ايكب١ً بايك٠٬ ؾٗٓاى َكسام آخط بصات املع٢ٓ 

يف باب ايٓػذ َع ٚسس٠ املٛنـٛع يف   ٜصنط نُجاٍٜتعًل بايكٝاّ ٚمل 
ٛنٛع ايكب١ً أنجط أ١ُٖٝ، ا٫ اْ٘ يٛ نإ ايٓػذ تٓكٝض املٓاط ٚإ نإ َ

ايكــشاب١ ٚٚضز عًــ٢ يػــإ ، ٜتعًــل مبجــٌ ٖــصا املٛنــٛع يبــإ ٚظٗــط 
  ٚايعًِ عٓس اهلل.ٚا٭١ُ٥ 
ًََػَفـب          طقٛي٘ تعـاىل   ٚيف  ُْ ُْْى ٍَـ ُْ َفَزـبَة َػ َْ َأُٔفَعـُى ٌُٔ ُْ َرْخَزـب ُْ ُونـُز َُّٔىـ ٍَّـُو َأ َُ اٌ ٍِـ َػ

إ ايٓهـاح يف يٝـايٞ ؾـٗط ضَهـإ      ٚضز (3)صَْٓ ثَبشِـسًُىَُّٓ ػَنْىُُْ فَب

ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     قشابأ٭سس نإ قطَّا ٚسكًت ٚاقع١ 
 يٓػا٥ِٗ نُا قٌٝ، ؾٓعيت اٯ١ٜ. تٝاِْٗنبٚغًِ ٚاعرتف آخطٕٚ 

يتػٝري ٚايٓػذ يف ايؿطٜع١ يف اإ اهلل عع ٚدٌ ٜصنط ايع١ً ٚاؿه١ُ 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ،يًُػًُني نطاَّاإٚاؽ ع٢ً اهلسا١ٜ إعا١ْ يًٓ

ايٓػذ يف ايؿطٜع١ ٖٚٓاى ؾطم بـني ايٓػـذ يف    اٯ١ٜ نستأ ا٭ٚىل :
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 .أسٝاّْا إدتُعا ٚإٕ ايؿطٜع١ ٚايٓػذ يف ايكطإٓ

ٜهـٕٛ   ٕأ ا٭قٌ مناإايٓاغذ َتًٛ ٚاملٓػٛر غري َتًٛ،  ٕإ ايجا١ْٝ :
 ذ ٚاملٓػٛر َعّا يف ايكطإٓ.ايبشح ٚاـ٬ف ؾُٝا يٛ نإ ايٓاغ

يًُػًُني غري ايبٝـت   خط٣أٚدٛز قب١ً  ْهاضَٓعت اٯ١ٜ إ ايجايج١ :
ٚناْت ٚثٝك١ مسا١ٜٚ  ،اؿطاّ، ٚسؿعت يبٝت املكسؽ َٓعيت٘ اٱغ١َٝ٬

 ٚؾاٖسّا ع٢ً سل املػًُني ؾٝ٘.
ٔ بـأَط   ٫إؼسٜـس ايكبًـ١    مل ٜهٔ : ١ايطابع تعـاىل غـٛا٤ نـإ     اهلل َـ
يف ايكب١ً ايػابك١، ٚاْ٘ يٝؼ َٔ عٓس  ٚأايهعب١  ٚإضاز٠ ايبٝتغكٛم 

َٜٛٞ َتذسز بإٔ  خباضإٚٚؾٝ٘ ز٫ي١ ، ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 تعاىل. اهلل ٭َط٫ ايتػًِٝ ٚاٱْكٝاز إاملػًُني يٝؼ هلِ 

 ضضا٭٭ًٖٝتِٗ ـ٬ؾ١  ثباتإٚاٯ١ٜ عع ٚؾدط يًُػًُني  اـاَػ١ :
يٮَط املٛيٟٛ ملا دا٤ بتػٝري ايكب١ً َع  غتذاب١اٱتجاٍ ٚغطع١ عػٔ ا٫َ

ايعاز٠ يف غًٛى ايٓاؽ ٚغريتِٗ ٚتطؾض ايرتزز  ثطأٚأُٖٝتٗا يف ايعباز٠ 
ــاٍاٱٚايؿــو ٚاٱبطــا٤ يف  ــازضٚاؾبػــببٗا  َتج ايتٛدــ٘ اىل ايكبًــ١  ىلإ ب

ايكب١ً اؾسٜـس٠   ىلإمجاع١ َِٓٗ تٛدٗٛا  ٕإاؾسٜس٠ اييت أَط اهلل، بٌ 
خام ٖٚـٛ  اغِ ِٖٚ يف ايك٠٬ ؾاغتشل املػذس اـًٛز ٚايتؿطٜـ ب

 "َػذس ايكبًتني".
بٝـت   غتكباٍإظٛاظ  بعهِٗ ٚػطأٙ دتٗازإ اٯ١ٜ َٓعت ايػازغ١ :

 يٝــ٘إاملكــسؽ ٭ٕ ايــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ تٛدــ٘ يف قــ٬ت٘  
 ايبٝـت  ٜٚػتكطأ ايٓٗٞ عٔ إغتكباٍ بٝت املكسؽ َٔ ا٭َط بايتٛد٘ إىل

بإ اثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜع  ْؿٝ٘ عٔ غريٙ  غتس٫ّ٫إٜكاٍ  ٚقس، اؿطاّ
عٔ املكاّ ٭ٕ اٯ١ٜ قطو١ با٭َط باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾطنّا  دٓيبأ

 ًَِِْٓ ؽَْْشُ خَسَعْذَ فٌََيِّ ًَعْيَهَ شَـطْسَ اٌَّْعْـغِدِ  ، قاٍ تعاىلطٚؾططّا يف ايك٠٬
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 .(1)صاٌْؾَسَاَِ ًَؽَْْشُ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّا ًُعٌُىَىُُْ شَطْسَهُ

خـط٣ بـٌ ٖـٛ تجبٝـت     أإ ايٓػذ يف ٖصٙ ايكٛض٠ يـٝؼ ْػـدّا ٯٜـ١    
٫ ايٓاغذ املكطٕٚ بايػـ١ٓ املباضنـ١، ٚاخـطز    إؿهِ ْاغذ أٟ مل ٜصنط 

 .(2)ايكب١ً(ْػذ ٍٚ َا ْػذ َٔ ايكطإٓ إٔ أعباؽ ابٔ )عٔ 
٫ بعس إَٔ آ١ٜ ؾٝٗا شنط يًكب١ً املٓػٛخ١ ٚأضاز َٛنٛع ايكب١ً، ؾًٝؼ 

ٕ ايكـطإٓ ْػـذ   أا٭َط بايكب١ً ايسا١ُ٥ ست٢ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ؾٝكـض ايكـٍٛ     
ٕ إ٫ ايكب١ً بآ١ٜ قطآْٝـ١ ٫ٚ ٜٓػـب املٓػـٛر     ٖـٛ َؿٗـّٛ ايكـٍٛ    ، ٚايكـطآ

انش١ يًٓػذ عباؽ يتشسٜس َؿاِٖٝ ٚقٛاعس ثابت١ ٚٚابٔ املٓػٛب اىل 
نـإ نـٌ َـٔ     شاإٚسكط أِٖ ايسضاغات ؾٝ٘ مبـا   ْٛاع٘أاٚ يًتُٝٝع بني 

 ايٓاغذ ٚاملٓػٛر َٔ ايكطإٓ.
يعٌ ٖصٙ املػأي١ تؿتض بابّا َٔ ايعًِ ٖٚٛ إ ٚدٛز ايٓاغذ  ايػابع١ :

َٚؿّٗٛ اٯ١ٜ  خباضٚا٭ٜسٍ يف َؿَٗٛ٘ ع٢ً املٓػٛر بعس ثبٛت٘ يف ايػ١ٓ 
 ايهطمي١. 

  تأعيز اننسزتأعيز اننسز
ثابت يف أقٌ ايؿطٜع١ بسيٌٝ  غتػطاقٞإسهِ نًٞ  ضتؿاعإايٓػذ ٖٛ 

ٍٸ  قٌأسهِ ـطٚز  ضتؿاعنبٚقٝسْاٙ ،  ْتٗا٥٘إ ٚأ ضتؿاع٘إع٢ً  ؾطعٞ ز
اٱباس١ ؾ٬ تعترب َٓػٛخ١ عٓس ططٚ سهِ نُا يف ؼطِٜ ؿِ اـٓعٜـط،  

ؾطع١ٝ تهًٝؿ١ٝ مبعٓـ٢ ايتدـٝري بـني اؿهـِ      باس١إ٭ٕ اؿهِ مل ٜتعكب 
 ٚأًٖ٘.

 ٞ ؾايطخكـ١ يًُعـصٚض    ،ٚقٝسْاٙ بايهًٞ ٭ٕ ايٓػذ ٫ ٜؿٌُ اؾع٥ـ
ٚاملهطط يف بعض ا٭سهاّ يٝػت بٓػذ، ٚقٝسْاٙ باٱغتػطاقٞ يؿُٛي٘ 

َست٘ ٚ٭ٕ ايٓاغذ زيٝـٌ ناؾــ عـٔ تبـسٍ      ْتٗا٤إؾُٝع املهًؿني قبٌ 
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 ْ٘أب ؾ٘عطٸامل٬ى ٚاؿهِ ع٢ً مٛ اٱط٬م بايٓػب١ يٮؾطاز، َِٚٓٗ َٔ 

سهِ ؾطعٞ بسيٌٝ ؾطعٞ َتـأخط   ْتٗا٤إبٝإ اٚ خطاب عٔ اع٬ّ اٚ 
 سهاّا٭ايٓػذ هطٟ يف  ٕأعٓ٘، ٚاـ٬ف يؿعٞ ٚاملع٢ٓ ٚاسس، نُا 

عـسّ اؾـٛاظ ؾـطعّا ٫ٚ ٜكـض ايٓػـذ يف       َهاْٝـ١ إايؿطع١ٝ اييت متتًـو  
 ايعك١ًٝ. سهاّا٭

ٖٚصا اٱمجاع ؾطع ايكطإٓ ، ايٓػذ  َهإإاملػًُٕٛ ع٢ً  مجعأيكس 
ًَئِذَا ثَدٌَّْنَب يَّـخً َِىَـبَْ   ط سٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚقٛي٘ تعاىل تٚايػ١ٓ ٚ

نٝـ ٜهٕٛ تؿطٜع اؿهِ َع عـسّ ٚدـٛز َكـًش١ ؾٝـ٘،     ٚقٌٝ  (1)صيَّـخٍ 
ٚنٝـ ٜطؾع اشا ناْت املكًش١ ؾٝـ٘ ٭ْـ٘ خـ٬ف اؿهُـ١ يف ايتؿـطٜع،      

َتؿاٚتـ١ َٚتعـسز٠ بتعـسز ا٭ظَـإ     ٚهاب عًٝ٘ بإٔ يًُكـًش١ َطاتـب   
ٚا٭سٛاٍ، ٚسه١ُ ايتؿطٜع أعِ َٔ إ تتعًـل بٛادـب املهًــ ؾكـس     
تؿــٌُ ايتدؿٝـــ ٚٚدــٛٙ ايطمحــ١ ٚايتٝػــري بعــس اٱَتشــإ ٚاؿهُــ١  

 اٱهل١ٝ اؾاض١ٜ يف اـًل.
ؾكس ٜهٕٛ ايتهًٝـ بأَط يف ظَإ َاض َٔ ايتهًٝـ مبا ٫ ٜٴطام يف 

ٚاهلل عــٔ ايكبــٝض، ٚاملؿــ١٦ٝ اٱهلٝــ١ َٓعٖــ١ ، بــايعهؼ ٚأظَــإ ٫ســل 
غتشايت٘ ؾكس ٫ ٜكسض ايعبس ع٢ً ؾعٌ ٱغبشاْ٘ ٫ ٜهًـ مبا ٫ ٜطام ، 

٘ إسٝاّْا ٫ ٜكسض عًٝـ٘ بػـبب   أاٚ يًعذع عٓ٘ ٚيهٓ٘   ىلإٚتٛدٗـ٘   ْؿـػاي
 .عسّ اٯي١ ٚأبػبب عسّ ايعًِ  ٚأغريٙ، 

ّ اٱٚيكس نإ   ٚ عكٝـس٠ ٚض٥اغـ١    غـ٬ سهاَـّا ٚبـاب ٖساٜـ١    أعاَـ١ 
ع٢ً  ٚأعاز٠  ٚأ تؿاقّاإايؿطا٥ض  تٝإإٚمل ٜرتى هلِ ، ضؾاز يًٓاؽ إٚ

يف أزا٤  عتبــاضٙٱ، يــصا ٫بــس َــٔ نــبط َٛنــٛع ايٓػــذ ختٝــاضاٱمــٛ 
 ، ٚؼكــٌٝ املعــاضف اٱهلٝــ١،  ؿكــا٥لبا ًتؿكــ٘ ٚايتبكــطٚي، ايتهــايٝـ 

٘  غـتعٗاض إايكطإٓ ا٭َط ايصٟ ٜػاعس ع٢ً  غطاضأٚايػٛم يف  ، عًَٛـ
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ٚقس ٜأتٞ ايٓػذ يعٜاز٠ ا٭دط ٚايجٛاب، ٚتٝػري اٱَتجاٍ ٚثبات اؿهِ 
 .إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾايٓػذ ٚاق١ٝ َٔ ايتشطٜـ

  أعكان اننسزأعكان اننسز
 ضنإأَعطؾ١ اضنإ ايٓػذ يف ايهؿـ ٚايبٝإ ٚشيو بصنط تػاعس 

َٚا ٜتأيـ َٓـ٘ املٛنـٛع،     سهاَ٘أٚايكٛاعس ايه١ًٝ يًٓػذ  َٔ ايٓػذ
َباسح ايٓػذ ٫ ؽًٛ َٔ تساخٌ وٍٛ  ٕأ شإطٚز بجُطات ْاؾع١ ٚاـ

 ىلإ ٫إاٱخت٬ف  ايصٟ قس ٫ ٜػتٓس  ىلإزٕٚ ايط١ٜ٩ ايػ١ًُٝ، باٱناؾ١ 
 ثبـات إؾكس ػـس َباسـح َطٛيـ١ يعًُـا٤ نبـاض ٜكـعب        مجايٞإؼكٌٝ 

 يؿطط َٓٗا يف ايكطإٓ. ٚأؾٛاٖس هلا 
زٜل يتتهٕٛ َٓ٘ قاعس٠ عًِ ٜبسأ َٔ ايؿٛاٖس ٚاملكا إىلمٔ عاد١ 

ن١ًٝ، ٫ إ تٛنع قاعس٠ ن١ًٝ ثِ وكٌ ايبشح عٔ َكازٜل هلا َـع  
 املؿك١ ٚايتهًـ.

 :ٖٞ ٚأضنإ ايٓػذ
 ايٓاغذ. ا٭ٍٚ :
 املٓػٛر. ايجاْٞ :

 َٛنٛع ايٓػذ. ايجايح :
 اؿهِ.ايطابع :

 اؿه١ُ يف ايٓػذ. اـاَؼ :

  انناسزانناسز
ٔ ايكطإٓ تٓػذ آٜات غابك١ هلا، ٚعًٝ٘ ٖٚٛ ايهتاب أٟ إ آٜات َ

اٯ١ٜ تسٍ اٱمجاع ٫ٚ عرب٠ مبٔ ؾص َٔ املػًُني ٚيعٌ خ٬ؾ٘ يؿعٞ، ٚ
 تجبت٘ تؿػريّا ٚتأ٬ّٜٚ ٚؾع٬ّ ٚتكطٜطّا.ع٢ً ايٓػذ، ٚايػ١ٓ قٌ ايبشح 

ايٓػذ يف ايهتاب َٔ ْػذ ايـت٠ٚ٬ زٕٚ   قػاّأٚقس بٝٓا َا شنط َٔ 
عًٝ٘ نُا  ؾهاٍاٱ ٚأُٗا َعّا، ٚضز بعهٗا ْػد ٚأايعهؼ،  ٚأاؿهِ، 
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ٚقع اٱخت٬ف يف ايهِ ٚايهٝـ يف عسز اٯٜات املٓػٛخ١ ٚايٓاغد١ ق١ً 

بعهــِٗ دعــٌ َــٔ اٯٜــات َــا ناْــت ْاغــد١ يػريٖــا    ٕأٚنجــط٠، بــٌ 
 ..ٚهلاأٜٓػذ آخطٖا  ٕأبَٚٓػٛخ١ َٔ غريٖا، اٚ إ ْػدٗا شاتٞ 

شْـفَمْزُُْ أَْْ رُمَـدٌُِِّا ثَـَْْٓ    أَأَط َٚٔ ايٓػذ يف ٖصا ايبـاب قٛيـ٘ تعـاىل    

 .(1)صَّدَُْ َٔغٌَْاوُُْ وَدَلَبدٍ

َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ يَِنٌُا ئِذَا َٔـبعَْْزُُْ اٌسَّظُـٌيَ   ط اَا اٯ١ٜ املٓػٛخ١ ؾٗٞ قٛي٘ تعاىل 

 .(2)صفَمَدٌُِِّا ثََْْٓ َّدَُْ َٔغٌَْاوُُْ وَدَلَخً
 َػا٥ٌ: يف املكاّٚيف ايٓػذ 

 .َسضغ١ يف ايتدؿٝـ ْ٘إ ا٭ٚىل :
 عٓسٚثٝك١ يف ايرتاخٞ عٔ ؾس٠ ايتهايٝـ َٚا ٜكابً٘ َٔ إْ٘  ايجا١ْٝ :

ٖـ تعاىل بايطمح١ ٚايعؿـٛ ٚتبـسٌٜ اؿهـِ ضأؾـ١ ٚؾهـ٬ّ،       اهلل زضؽ  ٛٚ
٭ٚيٝا٤ املػًُني بايتدؿٝـ ؾُٝا ٜؿطض َٔ اؿكٛم املايٝـ١ ٚايهـطا٥ب   

ٛع املاٍ يف ايعنا٠ ٚمٖٛا عًِٝٗ نُا ت٬سغ َج٬ّ ايٓػب١ ايك١ًًٝ َٔ فُ
مل  شاإَٔ اؿكٛم ايؿطع١ٝ، بٌ تطاٖا قكٛض٠ يف ْكاب َعني ٫ ػب 

 ٜبًؼ ايطبض ٚايؿا٥ض ٚايٓاتر َكساضٙ.
ــ١ : ــإ  ايجايج ــتعسازإبٝ ــش١ٝ   غ ــًُني يًته ــاهلِإٚاملػ ــاّ  َتج يٮسه

 .َٛاهلِأاؿكٛم َٔ  خطازإٚايؿطع١ٝ بنيتعاَِٗ بايعبازات املاي١ٝ 
 يًٓػذ ؾٛا٥س عكا٥س١ٜ تتعس٣ َٛنٛع٘ َٚٓاغبت٘. ايطابع١ :

ططٜكّا َٚاز٠ تهٕٛ ٚتؿطٜع١ٝ  خ٬ق١ٝأٚؾٝ٘ َٓاٖر تطب١ٜٛ  اـاَػ١ :
 يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح.

 ؾٗاز٠ نطمي١ ملٔ عٌُ عهِ املٓػٛر قبٌ ضؾع٘.يف ايٓػذ  ايػازغ١ :
ست٢ ٜأتٞ اهلل ناْت ؾٝ٘ َؿك١  ٕإٚا٫َتجاٍ يٮَط اٱهلٞ  ايػابع١ :
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املداَطـب ب   ىلإبأَطٙ، ؾ٬ غطابـ١ إ ٜٴػـ٢ُ ا٭َـط اٚ ايٓٗـٞ اٱهلـٞ      
"ايتهًٝـ" ملا يف ايؿعٌ َٔ ايهًؿ١ ٚاملؿك١ ٚ٭ْـ٘ عبـاض٠ عـٔ إيتـعاّ مبـا      

 ٜجكٌ ع٢ً ايطباع.
ايعبازات ٚايؿطا٥ض ٭ْٗا َطًٛب١ بصاتٗا  زا٤أاٱدتٗاز يف  ايجا١َٓ :

 ٚيبسيٝتٗا عٔ ايكسق١ ٚمٖٛا.
ايعٌُ بايكاؿات املٓػٛخ١  َهإإايٓػذ  غطاضأيعٌ َٔ  ايتاغع١ :

 ايصٟ ضؾع ٖٛ ايٛدٛب. ٕأاٱغتشباب، أٟ  ٚأع٢ً مٛ ايطخك١ 

  هم تنسز انسنح انكتاب؟هم تنسز انسنح انكتاب؟
ــا ٚايػــ١٦ٝ، ٚيف     ــ١ ٚايػــري٠ ٚتؿــٌُ اؿػــ١ٓ َٓٗ ــ١ ايططٜك ايػــ١ٓ يػ

عًٝ٘ ٚآي٘  قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهللٖٚٛ اٱقط٬ح تٓشكط باؿػٔ ٚاملباضى 
ٚغًِ ٚؾعً٘ ٚتكطٜطٙ، َِٚٓٗ َٔ قٝسٙ مبكاّ ايتؿطٜع َٚٔ مل ٜكٝسٙ ضمبا 
قكس شات املعٓـ٢، اٚ أضاز املعٓـ٢ ا٭عـِ يًػـ١ٓ غـٛا٤ ناْـت يف َكـاّ        

ازات نُا ــايتؿطٜع اٚ ٫، ٚقس تطًل ع٢ً املٓسٚب َٔ ا٭ؾعاٍ، اٚ ايعب
ٜطز زيًٝٗا اييت ٠٬ ٚقس تطًل ع٢ً بعض ايٛادبات ـتشبات ايكــيف َػ

 نُا يف اـتإ ؾٝكاٍ اْ٘ غ١ٓ.َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ 
اش إ ظَإ َٚٛنٛع ايٓػذ نإ َكاسبّا ٭ٜاّ ايٛسٞ، ٚإ قـاٍ  

ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      ٚزع٘أهٛظ إ ٜهٕٛ ايٓػذ مما " :بعهِٗ
، ٖٚٛ قٍٛ بعٝس نرب٣ "ٚغًِ عٓس اٱَاّ ٱخطاد٘ يف ايٛقت املٓاغب

 ٚقػط٣.
ٚيف  ،ٛا: )إ ْػذ ايهتاب بايػ١ٓ املتٛاتط٠ َتؿـل عًـ٢ دـٛاظٙ   ٚقاي

 ْهـطٙ أ٫ٚٚ ْعطف ؾٝ٘ َٔ ا٭قـشاب كايؿـّا، قـاٍ:    )َعامل ايسٜٔ قاٍ 
 .(1)(يٝ٘إؾصٚش َِٓٗ، ٖٚٛ نعٝـ دسّا ٫ ًٜتؿت 

ٚيهٔ عسّ َعطؾ١ املدايـ أعِ َٔ ايكٍٛ باٱهاب، ؾاٱتؿـام مل  
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ظاٖطٜـ١ عًـ٢ عـسّ     َـاض٠ أ٘ ٖٚـٛ  ٜجبت ٚنجري َٔ ايؿكٗا٤ مل ٜتعطض ي

 ايعضنؿٞ َا اؾتٗط عٔ ظاٖط يؿغ ايؿاؾعٞ ٚايطغاي١ ْهطأٚايكٍٛ ب٘، 
، ٚقاٍ إ َطازٙ إ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٫ ٚاْهاضٙ ْػذ ايكطإٓ بايػ١ٓ َطًكّا

َجً٘ ْاغذ ي٘، ٚنٌ َـٔ تهًـِ عـٔ     سسُٖاأَٚع  ٫إٜٛدسإ كتًؿني 
 . (1)ٖصٙ املػأي١ مل ٜؿِٗ َطازٙ

ظٛاظ ْػذ ايػ١ٓ يًكطإٓ اَا انتؿ٢ بايكٍٛ َٔ غري َجاٍ  ٚايصٟ قاٍ
لًُْ ط ؾُٝٗا َجٌ قٛي٘ تعاىل  ايٓػذ٫ ٜتِ  نجطٖاأٚؾاٖس اٚ دا٤ بؿٛاٖس 

الَ أَعِدُ فِِ َِب أًُؽَِِ ئٌََِِّ ُِؾَسًَِّب ػٍَََ طَبػٍُِ َّطْؼَُّوُ ئِالَّ أَْْ َّىٌَُْ َِْْزَخً أًَْ 

نصِّسٍ فَأَِّوُ زِعْطٌ أًَْ فِعْمًب أُىًَِّ ٌِغَْْسِ اٌٍَّوِ ثِوِ فََّْٓ ايفْـطُسَّ غَْْـسَ ثَـبؽٍ ًَالَ ػَـب ٍ      ًَِب َِعْفٌُؽًب أًَْ ٌَؾَُْ خِ

 .(2)صفَاَِّْ زَثَّهَ غَفٌُزٌ زَؽٌُِْ
نٌ شٟ ْاب َٔ  نٌأْٗا َٓػٛخ١ با٭سازٜح املتٛاتط٠ ايٓا١ٖٝ عٔ إٚ

ٔ قطَـ١ يف  ايػباع ٚاملػٛر ٚنـٌ شٟ كًـب َـٔ ايطٝـٛض ٭ْٗـا مل تهـ      
 .عًِٝٗبٗصا املجٌ ٚيٝؼ َٔ ضاز  َٔ ا٭قٛيٝنيٜٚػتؿٗس عسز اٯ١ٜ، 

مل  اش: ٫ ْػذ يف اٯ١ٜ ؾٗصا اؿسٜح ٫ زيٌٝ ؾٝ٘ ع٢ً ايٓػذ قٍٛأ
وًٌ سطاَّا شنط يف اٯ١ٜ، بٌ اْ٘ ٚغع ايتشطِٜ ؾٗٛ ع٢ً مٛ اؿه١َٛ، 

١ٓ نُـا يف ٚدـٛب اـتـإ    ايتشطِٜ يف شٟ ايٓاب َٔ ايػ ناؾ١إؾتهٕٛ 
 َٔ ايٓػذ. ٫ٚ تعترب ايتٛغع١َج٬ّ يف ايػ١ٓ، 

ًََِب يرَبوُُْ اٌسَّظٌُيُ فَخُرًُهُ ط ؾٝكع ٖصا ايتشطِٜ نُٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل 

اٯ١ٜ دا٤ت بصنط احملطَات سكطّا  إٜٔكاٍ  إٔ إ٫ (3)صًََِب َٔيَبوُُْ ػَنْوُ فَـبْٔزَيٌُا 
 اٱقط٬سٞٚيهٓ٘ يٝؼ َٔ ايٓػذ  ٜسٍ ع٢ً دٛاظ غريٖا، ؾُؿَٗٛٗا
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يف أقػاّ ايػـ١ٓ َـٔ دٗـ١ ْػـدٗا      ٌؾكٸَِٚٓٗ َٔ ايصٟ ٖٛ اٱبساٍ، 
 يًكطإٓ.

عٔ  ٫إايٓيب ٫ ٜؿطع  ٕأٚزيٌٝ ايكا٥ًني ظٛاظ ْػذ ايكطإٓ بايػ١ٓ 
سكـٍٛ   ثباتإَٓ٘ تعاىل ؾٝهٕٛ سذ١، ٚيهٔ ايٓكاف يف  هلاّإٚٚسٞ 

 يًٓػذ بػريٙ ٚا٭قٌ ايعسّ.قبٍٛ ايكطإٓ  ٚاثبات ؿ١ٝٝايهايٓػذ بٗصٙ 
 غتؿاضإٜٚهتب ايػٓٔ  ٕأض٣ٚ ايػٝٛطٞ: )اضاز عُط بٔ اـطاب 

عاَتِٗ  يٝ٘إ ؾاضأؾضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ،  قشابأؾٝٗا 
 بصيو ؾًبح عُط بٔ اـطاب ؾٗطّا ٜػتدري اهلل تعاىل يف شيو ؾانّا ؾٝ٘.

ايػـٓٔ َـا قـس     نٓت ؾهطت يهِ يف نتابـ١  ْٞإَّٜٛا ؾكاٍ:  قبضأثِ 
ايهتاب نتبٛا َع نتاب اهلل نتبّا  ٌٖأَٔ  ْاؽأعًُتِ، ثِ تصنطت ؾاشا 

نتاب اهلل بؿ٤ٞ، ؾرتى  يبؼأؾانبٛا عًٝٗا ٚتطنٛا نتاب اهلل، ٚاهلل ٫ 
ٚز٫يـ١   ٚغٓس، ٖٚصا اؿسٜح ٜسٍ نُّٓا ع٢ً نعـ (1)نتاب١ ايػٓٔ(

 .غٓت٘اؿسٜح ايٛاضز بٓٗٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ نتاب١ 
ؾًٛ نإ ٖٓاى ْٗٞ َٔ ايٓيب عٔ نتاب١ غٓت٘ ملـا ٖـِ ٚعـعّ اـًٝؿـ١     

  ٘ ٚؾعًـ٘   عُط بٔ اـطاب ع٢ً نتابتٗا ٚيصنطٙ ايكشاب١ بـايٓٗٞ ٚعًتـ
 .ع١ً تا١َ يٲَتٓاع عٔ نتابتٗا

يًـٗذط٠ نتـب اىل    99اؿهِ غ١ٓ  ىلإٚملا دا٤ عُط بٔ عبس ايععٜع 
نـإ َـٔ سـسٜح ضغـٍٛ اهلل      ْعط َاأبٞ بهط بٔ سعّ أٚايٝ٘ يف املس١ٜٓ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾانتب٘ ؾاْٞ خؿت زضٚؽ ايعًِ ٚشٖاب ايعًُا٤، 
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚيتؿؿـٛا ايعًـِ    سازٜحأ ٫إ٫ٚ تكبٌ 

 .(2)ايعًِ ٫ ًٜٗو ست٢ ٜهٕٛ غطّا ٕنؾٚيتذًػٛا ست٢ ٜعًِ َٔ ٫ ٜعًِ 
ْكـ ايػ١ٓ َٚات َٔ غٓتني ٚ نجطأٚمل تسّ خ٬ؾ١ عُط بٔ ايععٜع 

                                                           

 .5ايرباز/ دٛاٖط ايؿك٘ ابٔ ( ايكانٞ  1)
 .1/27( قشٝض ايبداضٟ/ نتاب ايعًِ 2)



 95ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
 ٫إزؽ ي٘ ايػِ، ٚمل ٜتِ تسٜٚٔ ايػ١ٓ  ْ٘أغ١ٓ، ٚشنط  ضبعٕٛأٚعُطٙ 

املٓكٛض  ٜاّأست٢ ٚضام غري َٓتع١ُ قسٚز٠ أع٢ً مٛ دٗٛز ؾدك١ٝ ٚ
 ايعباغٞ.

 ٕإٚاملؿٗٛض َِٓٗ ؾكٌ بني اؿسٜح املتٛاتط ٚغـري املتـٛاتط، ٚقـاٍ    
 اؿسٜح املتٛاتط سذ١ قطع١ٝ ٜكًض يًٓػذ.

ح غري املتٛاتط غٛا٤ نإ َؿٗٛضّا أٚ خربّا يٛاسس ٫ ٜؿٝس أَا اؿسٜ
ايعًِ ؾ٬ ٜكًشإ يًٓػذ، َِٚٓٗ َٔ دعًُٗا مبطتب١ ٚاسس٠ َع املتٛاتط 

 دا٤ت قط١ٜٓ ت٪ًُٖٗا ملطتبت٘. شاإ
ايػـ١ٓ   ٚأخبـاض ْكـٛم   ىلإٚايػ٪اٍ ايـصٟ ْططسـ٘ ملـاشا ٫ ْطدـع     

، ٌٖ ٚضز عٔ ايٓيب ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ يف ٖصٙ املػأي١ شات ايؿإٔ ٚا٭١ُٖٝ
غـٓت٘ ْاغـد١    ٕأق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا ٜؿٝس َٓطٛقّا أٚ َؿَٗٛـّا  

ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ اٜهـّا  ايكشاب١ ٚايكطإٓ؟ ٚاشا مل ٜطز ع٢ً يػإ 
 ٛاظ ْػذ ايهتاب بايػ١ٓ؟ــع٢ً د اعــمجاٱؾًُاشا ٜكاٍ: 

هتاب ٚضز يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ َا ٜؿٝس عسّ دٛاظ ْػذ اي ٌٖٚ
: ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً )قٛي٘ ايٓيببايػ١ٓ؟ اؾٛاب: ْعِ، َٚٔ شيو 

 َٚا ؾاقبًٛٙ، ٚاؾك٘ ؾُا اهلل، نتاب ع٢ً ؾاعطنٛٙ سسٜح ع  دا٤نِ إشا
 .(1)اؿا٥ط( عطض ب٘ ؾانطبٛا خايؿ٘
تهٕٛ بعطض ٚاسس َع  ٕأايػ١ٓ عٓس املدايؿ١ ٫ تكًض أخباض  شٕإ  

 ايػ١ٓ.اغِ ايكطإٓ ٚقس ٫ ٜكسم عًٝٗا 
يًهتاب ٚايكا٥ٌ بعسّ اؾٛاظ شٖب اىل  مجاعاٱيف ْػذ  ختًـأٚ

ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     ْتكاٍإبعس  ٫إغري َتشكل  مجاعاٱَٛنٛع  ٕأ
ٖٚـٛ سػـٔ، ٚيهـٔ    ايـٛسٞ،   ْكطـاع إٚايطؾٝل ا٭عًـ٢   ىلإٚآي٘ ٚغًِ 

 اٱمجـاع ايكطإٓ عٔ ايٓػذ بػريٙ َـٔ   إَتٓاعاملػأي١ شات ا٭ٚي١ٜٛ ٖٞ 
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 ٙ.ٚمٛ
َػتكط ست٢ يف أٜاّ ايٓب٠ٛ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ أَط  ْ٘أَِٚٓٗ َٔ قاٍ 

أَت٘ ٫  ٕأع٢ً  خربأايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٕأٚباتباع امل٪َٓني 
وُنْزُُْ خَْْسَ أَُِّخٍ أُخْسِعَذْ ، ٖٚصا ايكٍٛ َرتؾض َٔ قٛي٘ تعاىلطػتُع ع٢ً خطأ

 .(1)صٌٍِنَّبضِ

٘    اعمجاٱ ٕأبٚيهٔ ايػري٠ تؿٗس  ٕ  نـسيٌٝ مل ٜهـٔ يـ بعـس   ٫إ ؾـأ
يًتؿـطٜع ايكـطإٓ   َكسضإ  ٫إايٛسٞ، ؾؿٞ أٜاّ ايٓب٠ٛ مل ٜهٔ  ْكطاعإ

 ٜهٕٛ ْاغدّا يًكطإٓ. ٕأٚايػ١ٓ يصا ؾإ اٱمجاع ٫ ٜكًض 
٫  مجـاع باٱ( ٖذط١ٜ: )إ َا ثبـت  436ٚعٔ ايػٝس املطته٢ ت )

 .ٜٓػذ ٫ٚ ٜٓػذ ب٘(
 ٫ٚ ٜٓػـذ  ٫ اٱمجـاع  إٔ ايؿك٘ أقٍٛ يف ثبت ٚعٔ اٱَاّ ايطاظٟ) 

 .(2) ب٘( ٜٓػذ
أَا ايكٝاؽ بٓٛعٝ٘ َٓكٛم ايع١ً َٚػتٓبط ايع١ً ؾ٬ ٜكًض يًٓػذ 
٭ٕ سهِ ايكٝـاؽ ٫ ٜهـٕٛ بعـطض ٚاسـس َـع اؿهـِ ايجابـت بـسيٌٝ         

 ؾطعٞ.
بايكطإٓ،  ٫إايٓػذ ٫ ٜهٕٛ  ٕأ ع٢ً غتس٫ٍٚاٱ ٚيف اٯ١ٜ ايهطمي١

ايٓػذ هلل تعاىل ٫ ٜٓؿٞ دٛاظٙ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ثباتإقٌٝ بإٔ 
٫ ٜٓؿٞ َا عساٙ، ٖٚـٛ قـشٝض ٚيهـٔ    يؿ٤ٞ ؾ٤ٞ  ثباتإٚغًِ، ٚإ 

ٌ  ؾٝبك٢ ٫إٚزيٌٝ  ىلإايؿ٤ٞ اٯخط وتاز  ثباتإ ٖٚـٛ  يف املكـاّ   ا٭قـ
 عسّ ايٓػذ.

ايتؿػري،  ثٓا٤أؾا٤ اهلل يٰٜات املٓػٛخ١ ٚايٓاغذ هلا  ٚغٓتعطض إ
بايكطإٓ، ٫ٚ  ٫إَٔ غري ايبٓا٤ ع٢ً قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ عسّ ْػذ ايكطإٓ 
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ْػتٌ نتابّا َػتك٬ّ  ٕأَاْع َٔ إ تهٕٛ مثط٠ يًبشح، ٚضمبا ميهٓٓا َٔ 

بأؽ بسضاغ١ يًؿٛاٖس ايكطآ١ْٝ ايٓاغد١  ٫ٚ عٔ ايٓػذ َٔ ٖصا ايتؿػري 
ٛخ١ يتهٕٛ ٖصٙ ايسضاغ١ َكس١َ ٱهاز قٛاعـس نًٝـ١ يف ايٓػـذ،    ٚاملٓػ

ْاغـد١   ٚأَٓػـٛخ١،   ٚأٚٚدٛٙ ايٓػذ يف اٯٜات اييت دعًت ْاغد١ 
بعهٗا ْاغـذ يًـبعض اٯخـط نُـا      ٕأ ٚأيػريٖا َٚٓػٛخ١ َٔ غريٖا، 

 قٌٝ.
أٖــِ ضنــا٥ع سكــا١ْ ايؿــطٜع١ ا٫غــ١َٝ٬ خكٛقــّا يف ظَــإ   َٚــٔ

ٞ بـايكطإٓ ٚبـسيٌٝ    إ٫ػذ ايكطإٓ عسّ ْ إثباتتساخٌ اؿهاضات   قطآْـ
عسّ ايٓػذ ٜبطٌ  إستُاٍ ططٚككٛم يف نٌ ؾاٖس َٔ ايٓػذ، َٚع 

 ؾا٭قٌ عسّ ايٓػذ. اٱغتس٫ٍ
عـٛخ بٝاْٝـ١ عـٔ ايٓػـذ تتعـطض يهـٌ آٜـ١        زضاغ١  ىلإمٔ عاد١ 

ْاغد١ أٚ َٓػٛخ١ ٚزضاغتٗا زضاغ١ َػتك١ً ؾُٝا ىل ايٓػذ خاق١، 
 ٕأيف ايٓػذ ٚٚقٛع٘ بايػ١ٓ ٚغريٖا َٔ غري ؾُٔ ا٭قٛيٝني َٔ ٜبشح 

تٞ بؿاٖس ٚاسس، َٚجٌ ٖصٙ ايسضاغ١ غتتٝض يًعًُا٤ ٚاملؿػطٜٔ ؾطق١ أٜ
ٚتهـٕٛ عْٛـّا    ؾـطاقاّ إَٚباضن١ يًبشح يف ايٓػذ بط٩ٜـ١ أنجـط ٚنـٛسّا    

َـٔ   نجـاض ٚاٱْؿعّا، بعٝسّا عٔ اٱطاي١ يف ايهـ٬ّ   نجطأ مبػا٥ٌيًدطٚز 
عس عك١ًٝ مل ٜجبـت هلـا َـ٬ى ؾـطعٞ يف املكـاّ      يف قٛا بطاّٚاٱايٓكض 

 .ع٬ّا٭ايعًُا٤  قٛاٍأ غتعطاضإٚشيو ٫ ميٓع َٔ 
يٝؼ املطًٛب ٚنع قٛاعس ن١ًٝ شات َساضى عك١ًٝ َـج٬ّ ٚتطبٝكٗـا   

املطًٛب أخص نٌ آ١ٜ ع٢ً سس٠ َٚٓاقؿ١ ايٓػذ ؾٝٗا،  مناإع٢ً ايكطإٓ، 
ٜات املٓػٛخ١ ؼتاز يف ايٓػذ ٚاٯ قٛاٍا٭ٚيعًو ػس س٦ٓٝص نجريّا َٔ 

ايٛاقع، ٚع٢ً ؾطض اْو  يف َكساقاّٶايسيٌٝ ٚضمبا مل ػس يبعهٗا  ىلإ
 زضاىإٚؾٝـ٘   ،َٓٗذـّا غـًُّٝا ٚٚاقعٝـاّ   تكـري  ٖـصٙ ايططٜكـ١    ٕنؾمل ػسٙ 

 يععِٝ املػ٪ٚي١ٝ عٓس ايكٍٛ يف عًّٛ ايكطإٓ.
ناْــت  ٕإٚايكــطإٓ، أَــا ايػــ١ٓ ؾٗــٞ  ٫إ٫ٚ ٜكـًض ْاغــدّا يًكــطإٓ  
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ًََِــب َّنْطِــكُ ػَــْٓ اٌْيَــٌٍَ * ئِْْ ىُــٌَ ئِالَّ ًَؽْــٌِ      طتعــاىل اهلل َــٔسٞ بــٛ

َٓعي١ ن٬ّ اهلل عع ٚدٌ ايصٟ ٖٛ بني  ىلإ٫ تطق٢  ْٗاأ ٫إ (1)صٌُّؽََ
 .تهٕٛ ْاغد١ ي٘ ٕأؾه٬ّ عٔ ، بايًؿغٚايصٟ ْعٍ ب٘ درب٥ٌٝ ايسؾتني 

ايـٓيب   أَـط ٕٚ، دا٤ت ايػ١ٓ بٝاّْا ٚتؿػريّا ٚتطبٝكّا ٯٜات ايكطآ يكس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نُا يف بعض ا٭خباض بعسّ تسٜٚٔ غٓت٘ ٚمل 

 ىلإغٓت٘ ْاغد١ يًكطإٓ، ٚعسّ ايكٍٛ ٖصا يف َؿَٗٛـ٘ بـايٓعط    ٕأبٜكٌ 
ٕ أق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ىرب ع٢ً  ْ٘أٚدٗ٘ ايٛدٛزٟ ٚايعاٖطٟ 
 غٓت٘ يٝػت ْاغد١ يًكطإٓ.

بعطض ٚاسس ؾًٛ ناْت ايػ١ٓ  ايٝػ ُْٗاأٚسكط ايهتاب١ بايكطإٓ أٟ 
ْاغد١ ملا أَط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بعسّ نتابتٗا، ع٢ً ؾطض 
قش١ ايكٍٛ بٗصا ا٭َط ْٚػبت٘ ٚؾطط َٔ ايكا٥ًني بٓػذ ايػ١ٓ يًكـطإٓ  

أَـط بعـسّ   ايـٓيب   ٕأبؾطض قش١ ايكٍٛ  ٚع٢ًٜكٛيٕٛ بٗصا اؿسٜح، 
ٜأَط باملٓػٛر ٢ٜٗٓٚ عٔ نتاب١ ايٓاغذ ٫غُٝا  ٕأنتاب١ غٓت٘ ؾ٬ ٜعكٌ 

 بعهِٗ ا٭خباض. يُٝٗاإنِ  ٕأٚيف ا٭َط ٚايٓٗٞ  ٫إايٓػذ ٫ ٜكع  ٕأٚ
ٖصا َع عسّ ايتعطض يًػ١ٓ َٔ سٝح ايػٓس ٚاٱخت٬ف يف ضداي٘ 

 َهإإٚؿ١ٝ ٚنٝ، يف غايب ا٭سٛاٍ، ٚتعسز ا٭قٛاٍ يف َؿّٗٛ اٱمجاع 
 .ؼكًٝ٘ يف اٯٜات قٌ ايبشح

 سـس أايكشاب١ ع٢ً ْػذ ايػ١ٓ يًهتاب، يعًـ٘ مل ٜكـٌ    مجعأ ٌٖ 
تـط٣ يف أٜـ١ طبكـ١ سكـٌ ٖـصا اٱمجـاع، يكـس         ،َِٓٗ مبجٌ ٖصا ايٓػذ

ٖٚٞ قٌ ٚضزت أخباض ٚضٚاٜات نجري٠ بايتؿػري عٔ ْؿط َٔ ايكشاب١ 
٠ٚ عًُٝـ١ ٚنٓـع عكا٥ـسٟ    بًشاظ أْٗا ثط ،عٓا١ٜ ٚإنطاّ املػًُني مجٝعّا

ْػدت  بإٔ آ١ٜأسس َِٓٗ بػٓس قشٝض عٔ ٚايعاٖط اْ٘ مل ٜطز  َتٛاضخ
نإ ايػٓس ايكشٝض ٚسسٙ ٫ ٜهؿٞ  ٕإٚايكٝاؽ،  ٚأ اٱمجاع ٚأبايػ١ٓ 
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 ؾ٬بس َٔ قش١ اؿسٜح ز٫ي١.

ْٚػذ اٯ١ٜ: إظايتٗا بنبساٍ أخـط٣ َهاْٗـا ٚإْػـاخٗا:    ٚقاٍ ايعكؿطٟ: 
ٜأَط دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ بإٔ هعًٗا َٓػٛخ١ باٱع٬ّ  ا٭َط بٓػدٗا، ٖٚٛ إٔ

، ٚيٛ نإ يبإ، ؾًٛ سكٌ اٱع٬ّ َٔ درب٥ٌٝ يكاّ ايٓيب قُـس  (1)(بٓػدٗا
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بنخباض ا٭١َ ٚتعٝني اٯٜات ايٓاغد١ ٚاملٓػـٛخ١،  

ٌٝ ْعِ دا٤ ْػذ ايكب١ً َج٬ّ بايٓل ايكطإٓ اؾًٞ، ٖٚٛ أظٗط َٔ إع٬ّ درب٥
َٚا ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜأَط درب٥ٌٝ بإٔ هعٌ اٯ١ٜ َٓػـٛخ١،  
ٚأْ٘ أعًِ ٚأخرب عٔ نْٛٗا َٓػٛخ١ ٚقس تهطض ث٬خ َطات ا٭َط بايتٛد٘ إىل 

َِ        ايهعب١، بكٛي٘ تعـاىلط  ٌَْؾـَسا َّْعـِغِد ا ٌْ ًَْعَيـَه َشـْطَس ا ٌَيِّ  ْْـُش َخَسْعـَذ َفـ ْٓ َؽ ِِـ ، (2)صًَ

ذَ فٌََيِّ ًَعْيَهَ شَطْسَ اٌَّْعْغِدِ اٌْؾَسَاَِ ًَؽَْْشُ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّا ًُعٌُىَىُُْ شَطْسَهُ ًَِِْٓ ؽَْْشُ خَسَعْط

 .(3)صٌِئَالَّ َّىٌَُْ ٌٍِنَّبضِ ػٍََْْىُُْ ؽُغَّخٌ

ٚقٌٝ َٔ َعاْٞ ٖصا ايتهطاض إْ٘ أٍٚ ْاغذ ٚقع يف اٱغ٬ّ ع٢ً َا ْل 
 .(4)عباؽ ٚغريٙابٔ عًٝ٘ 

باسـح ٚدـست ؾُٝـا بعـس َـٔ قبـٌ عًُـا٤ ايتؿػـري َٚكـٓؿٞ          ٖٚٓاى َ   
ايؿك٘ ٚضمبا نإ ايهجري َٓٗا بعٝسّا عٔ عـامل ايتؿػـري، َٚـع ٖـصا      قٍٛأ

ؾٓشٔ َع ايسيٌٝ يٛ ثبت ْػذ ايكطإٓ بايػ١ٓ ٫ َـاْع َٓـ٘ ٜٚهـٕٛ ممهٓـّا     
بؿطط إ وسزٚا يٓا اٯٜات املٓػٛخ١ بايػ١ٓ ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ املباضن١ 

 بس٬ّٜ هلا. قبشتأ ْٗاأا ٚنٝـ اييت ْػدتٗ
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َٚٔ اٯٜات اٱعذاظ١ٜ يف املكاّ ٚمما ٜٕٗٛ اـطب تعسز ا٭قٛاٍ يف 
ايٓػذ، ٚايتعسز يف نجط٠ اؾطاز ايٓاغذ مل تهط ايكـطإٓ ؾـ٦ّٝا ٚمل ٜـ٪ثط    
غًبّا يف عًِ ايتؿػري ٚايتأٌٜٚ، بٌ ٖٛ باب َٔ ايعًـِ ٫ ظاٍ َؿتٛسـّا   

نؿــ اؿكـا٥ل ٚنـطٚض٠ تعاٖـس عًـّٛ      ْؿّٝا ٖٚصا ٫ ميٓع َـٔ   ٚأ ثباتّاأ
ايكطإٓ ٚايتكسٟ يٛدٛٙ ايتشطٜـ اـؿٞ ٚغري املككٛز بايتأٌٜٚ ايصٟ 

 .زيٌٝ ؾطعٞ َعترب ىلإ٫ ٜػتٓس 
ٚايكشٝض إٔ ايكطإٓ غري َٓػٛر بايػ١ٓ، ْعِ قس تأتٞ ايػ١ٓ َكٝس٠   

عٔ إش ٚضز  (1)صَّيَُّبًَاٌعَّبزِقُ ًَاٌعَّبزِلَخُ فَبلْطَؼٌُا أَّْدِٱط٬قات٘ نُا يف قٛي٘ تعاىلط
٫ تكطع ٜس ايػاضم إ٫ يف ضبـع  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 

 .عؿط٠ سب١ ٞشٖب عٝاض مثاَْجكاٍ سٜٓاض ٚاي، (2)(زٜٓاض ؾكاعسّا
ٛ غـطم زاْـل،   ٚيـ  ٜكطع غاضم ايكًٝـٌ ٚايهـجري،  عباؽ: ابٔ ٚعٔ 

َٸ١ يٝؼ خاقٸ١: ٭قاٍ  .(3)(ٕ اٯ١ٜ عا
ٚقس تط٣ يف ايكٛاْني ايٛنع١ٝ تؿطٜع قإْٛ ٜٚػتُط ب٘ ايعٌُ يؿرت٠ 

املٓؿعـ١ ٚاملكـًش١    ٕأ ٭ٖـٌ اؿـٌ ٚايعكـس   َٔ ايعَٔ ٚبعسٖا ٜٓهؿــ  
عسّ  ٚأتكتهٞ تبسًٜ٘ ٚتػٝري بعض َٛازٙ غٛا٤ بػبب خطأ يف ايتكسٜط 

سل ايباضٟ عع ٚدٌ َٓؿٞ يف  ٖصااٱساط١ مبكتهٝات املكًش١، ٚيهٔ 
٭ْ٘ تعاىل عامل بصات٘ ٚبهـٌ َـا ٜكـًض إ ٜهـٕٛ َعًَٛـّا مبـا يف شيـو        

ايصٟ ٫ ٜػتًعّ تػري ايعًِ ايصاتٞ، ٫ٚ عرب٠  سٛاهلاأاؾع٥ٝات ٚتبسٍ 
بعض اؿهُا٤، ٭ٕ ٖصا ايتػري ٫ ٜػتًعّ تػـري عًُـ٘ تعـاىل     عرتاضنب
 ،كـل يف اــاضز  ٖٛ ساقٌ يف املتعًل اٱعتباضٟ ايصٟ يٝؼ ي٘ ؼ مناإٚ

 ٚيف اٱناؾات ٫ يف ايصات ٫ٚ يف ايكؿات اؿكٝك١ٝ.

                                                           

 .38املا٥س٠ غٛض٠ ( 1)
 .2/375ايسض املٓجٛض (2)
 .5/82ايهؿـ ٚايبٝإ (3)
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يصا ؾإ ايٓػذ مبعٓاٙ اؿكٝكـٞ ٫ ٜعـ  ايعـسٍٚ يف َبـاز٤ٟ اؿهـِ      
ايؿطعٞ ٚيهٓ٘ ٜتعًل باؿهِ ٚايهٝـ ٚاملكًش١ عػب ايعَإ ٚاؿاٍ 

 ٚأَــٔ غــري عــسٍٚ عــٔ شات ايػاٜــ١ َٚٛنــٛعٗا َٚــٛاطٔ اٱضاز٠       
 َكازٜل ايٓػذ ٚدستٗا َتعًك١ بعطف ظَاْٞ ايهطا١ٖ، ٚيٛ سككت يف

قـسٚز ٜعًُـ٘ اهلل عـع     دٌأنإ يًشهِ املٓػٛر  ٟأ، ْتكايٞإتسضهٞ 
اٱضاز٠ قـسز٠ عػـب    ٕنؾـ ٜؿطع٘ ٚبػبب ٖصا ايتكـسٜط   ٕأٚدٌ قبٌ 

 تعاىل بايعباز. اهلل َٔاملكًش١ ٚايكٛاعس ايؿطع١ٝ ايه١ًٝ ضمح١ 
هاَٗا ٚنٝـ إ ؾطٜع١ ٚيكس غًُٓا عكٍٛ ايٓػذ يف ايؿطا٥ع ٚاس

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ دـا٤ت ناًَـ١ تاَـ١ غـري ْاقكـ١      
ٚضز ايسيٌٝ غكٛق٘ َٔ ايكـطإٓ   ٕإؾًُاشا ٫ وتٌُ ايٓػذ يف ايكطإٓ 

َـٔ َكـازٜل   ٚبـايكطإٓ  ، ٖٚـٌ ايٓػـذ   شات٘ ٭ٕ ؾٝـ٘ تبٝاْـّا يهـٌ ؾـ٤ٞ    
 .، اؾٛاب ْعِ (1)صنَىُُْاٌٌَََْْْ أَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ  ِّقٛي٘ تعاىلطايتهاٌَ يف 

نإ  مناإبعَإ ٚأدٌ َعني  اَكٝسيف ظاٖطٙ املٓػٛر اؿهِ  مل ٜهٔٚ
غـبشاْ٘  اهلل  بطً٘فع٫ّٛ ع٢ً مٛ ايؿطز ايطبٝعٞ يًتهًٝـ ٚبعس شيو ٜ

يعًُ٘ باْ٘ َطٖٕٛ بعَـإ ككـٛم، ٚاٱطـ٬م يف اؾعـٌ ٫ ٜهـط يف      
بايتػٝري ٚايٓػذ اهلل  ايه١ًٝ ٖٚٞ عًِايهرب٣  غتشهاضإَٛنٛع٘ بعس 

 .(2) صالَ ُّعْأَيُ ػََّّب َّفْؼًَُ ًَىُُْ ُّعْأٌٌََُْطغبشاْ٘ اهلل ٚ٭ٕ ، َٓص ا٭ظٍ 

املهًؿني ٚإيتعاَِٗ  ؾعاٍأبتتعًل  خط٣أٚضمبا نإ اٱط٬م ملكًش١ 
نإ قهَّٛا بايٓػذ يف عًُ٘ تعـاىل، َٚـٔ قسغـ١ٝ اؿهـِ      ٕإٚباؿهِ 

ايبؿـط أبسٜتـ٘ ٚنؿاٜـ١ ايطبٝعـ١ ايكـطؾ١ ٫ بٓشـٛ        ٖٚاّأ ٚععِٝ ؾأْ٘ يف
َكسَــ١ ٚدٛزٜــ١ يًٓاغــذ ؾٝكــع يف سٝــع  أٚ نْٛــ٘ اٱغــتػطام ٚايــسٚاّ 

ٜهٕٛ سهُّا  ٭ٕنإٔ ايٓاغذ زٕٚ املٓػٛر ٖٛ ايصٟ ٜكًض ايطًب، ٚ
                                                           

 .3غٛض٠ املا٥س٠ (1)
 .23ا٭ْبٝا٤ غٛض٠ ( 2)



 18زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  102

 

ــّا  ــطاز    ٟأعاَـ ــع ا٭ؾـ ــتػطاقٞ ؾُٝـ ــاّ اجملُـــٛعٞ اٱغـ ــٛ ايعـ عًـــ٢ مـ
ــ٘ ٚاجملتُعــات، ــاٍاٱ ٚؾٝ ــا َتج ــس  ايع ّ بأسهــاّ ايؿــطٜع١ اٱغــ١َٝ٬ عٓ

ايسٜٔ ٚبعٚؽ مشؼ اؿل ٚيٛا٤ ايتٛسٝس  ضنإأاؿهِ ٚثبات  غتكطاضإ
 ع٢ً عُّٛ غطض ا٭ضض.

  اننسز واإلعجاػاننسز واإلعجاػ
٘ أ ٖٚآَـا أسهِ ؾطعٞ ايصٟ ْعـٔ سػـب    ْتٗا٤إايٓػذ  َػـتُط   ْـ

َتأخط  سسُٖاإٔٛ َٔ خطابني ــعٓ٘، ؾٗٛ ٜته بس٬ّٜٚسًٍٛ سهِ آخط 
ٛ يٛ مل ٜـطز يهـإ ا٭ٍٚ ثابتـّا بًشـاظ املكـًش١ َـع       مع٢ً عٔ اٯخط 

ٌ ــتعاىل بايعذع ايصٟ ٖٛ قؿ١ ٚدٛز١ٜ تكاب اهلل اتكاف عسّباٱقطاض 
تعاىل ايجبٛتٝـ١ ايصاتٝـ١    اهلل قؿاتايكسض٠ تكابٌ ايهسٜٔ، ٚايكسض٠ َٔ 

 ٚتتعًل ظُٝع املكسٚضات ٭ْٗا فطز٠ عٔ ايعَإ ٚاملهإ ٚاؾ١ٗ.
 ٖٚاّأبططٜك١ أبًؼ ٜٚطتكٞ ع٢ً  ٟٜ٪ز ْ٘أإٓ ايكط عذاظإَٚٔ ٚدٛٙ 

 إ شيو٫ٚبس  عذاظإآ١ٜ  نٌايبؿط ٚططقِٗ ٜٚعذعِٖ عٔ املعاضن١، 
عذاظ بأٜاّ ايعٌُ بٗا، إٜؿٌُ اٯٜات املٓػٛخ١ ٫ٚ ٜٓشكط َا ؾٝٗا َٔ 

 بٌ ٖٛ بام بًشاظ دع٥ٝتٗا َٔ ايكطإٓ َٚازتٗا َٚٛنٛعٗا. 
ٚنـٌ َُٓٗـا   ، شاتٞ ٚغـريٟ   اعذاظ ايكطإٓ اىل اعذاظ قػٸُتٴٚقس 

قابٌ ي٬ْؿـطاض، ؾٗـٌ يف ايٓػـذ اعذـاظ شاتـٞ أّ غـريٟ أّ ُٖـا َعـّا،         
 اؾٛاب: ٖٛ ا٭خري ؾهٌ َُٓٗا َتشكل يف ايٓػذ.

ْتًُؼ ٚدٛٙ اٱعذاظ يف عًّٛ ايكـطإٓ، ٫ٚ وذـب عٓـا     ٕأعًٝٓا 
َسضغ١ ٚنٓع َٔ  ْ٘إ، نربأٚ ععِأٚاملكازٜل َا ٖٛ  ػا٥ٌاملاـ٬ف يف 

كطإٓ ٚباب عًِ تٓؿـتض بـ٘ آؾـام ٚزضاغـات عسٜـس٠ يف ايعكٝـس٠       نٓٛظ اي
ٚعًــِ اٱدتُــاع ٚا٭خــ٬م ٚايطــب ٚايــٓؿؼ ٚايػٝاغــ١ ٚايكــإْٛ       
ٚاملٝازٜٔ ا٭خط٣، ٖٚصا نً٘ َـٔ اٱعذـاظ ايػـريٟ يًكـطإٓ مبـا ٜ٪زٜـ٘       

ٚتػٝري مٛ ا٭ؾهٌ، ٜٚهٕٛ َٓاغب١ يٲْكٝاز ا٭َجٌ  ق٬حإايٓػذ َٔ 
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 عسّ تكسّ ظَإ ايٓاغذ غببٚ ،يف َٓاظي٘يٮسهاّ ايؿطع١ٝ ٚايتسضز 

 ع٢ً ٚدٛٙ َٓٗا:
ايصٟ وٍٛ زٕٚ ف٧ ايٓاغذ زؾعـ١ ٚيف بساٜـ١    ٚدٛز املاْع ا٭ٍٚ:

 ايتؿطٜع.
 ايصٟ ٜهٕٛ ناحملٌ ٚايٛعا٤ يًٓاغذ. ؾكسإ ايؿطط ايجاْٞ:

َـٔ ايعـاز٠ ، ٚايٓؿـط٠ َـٔ      َا دبًت عًٝ٘ ايٓؿؼ اٱْػـا١ْٝ  ايجايح:
 .دا٤ زؾع١ا٭َط املدايـ هلا، إشا 

 .ايتدؿٝـ ٚايؿهٌ اٱهلٞ ايطابع:
زخاض ايجٛاب يًؿطز ا٭َجٌ ٖٚٛ املػًِ ؾٝػتشل ايجٛاب إ اـاَؼ:

، ؾاملساض ع٢ً ايعُـٌ  اٚ ايتبأٜ يف ساٍ املٓػٛر اٚ ايٓاغذ َع ايتُاثٌ
 ٚإ تٛد٘ اـطاب بايتهًٝؿٞ ب٘.أبهٌ َُٓٗا يف 
خَْْسَ أَُِّخٍ أُخْسِعَذْ اٱختباض ٚاٱَتشإ، ٚنإٔ َٔ خكا٥ل ط ايػازؽ:

 ، تًكٞ ايٓػذ بايكبٍٛ.(1)صٌٍِنَّبضِ

إقا١َ اؿذ١ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يٲتعاظ ٚاٱعتباض َٔ املػًُني  ايػابع:
 يف ايٓػذ.

زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب يسخٍٛ اٱغ٬ّ، بتٛنٝس سكٝك١ ايٓػذ  ايجأَ:
 يف ايؿطا٥ع ٚا٭سهاّ ٚعٌُ املػًُني بٗا َٔ غري تطزز أٚ تطزٜس.

، ؾبٓعٍٚ اٯٜات ايٓاغد١ قسزَٛنٛع ايٓػذ ْؿػ٘ ي٘ ٚقت  ثِ إ
 ىلإٚايٓػذ يف ايؿطا٥ع ٚا٭سهاّ ؾًٝؼ َٔ ْاغذ بعسٙ  ْت٢ٗإيف ايكطإٓ 

 ّٜٛ ايكٝا١َ.
َٚــٔ َباســح اٱعذــاظ يف ايٓػــذ ايــيت ٜكــًض نــٌ َٓٗــا يسضاغــ١ 

 َػتك١ً ٜٚؿتض آؾاقّا َٔ ايعًّٛ:
 ملاشا ايٓػذ؟ ا٭ٍٚ :
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 ايٓػذ. ؾًػؿ١ ايجاْٞ :
 يٛ مل وكٌ ايٓػذ. ايجايح :
 اٯثاض ٚاملكاحل املرتتب١ ع٢ً ايٓػذ. ايطابع :

 ايك١ً ٚامل٬ظ١َ بني ايٓػذ ٚاملكًش١. اـاَؼ :
 أزي١ تطدٝض ايٓاغذ ع٢ً املٓػٛر. ايػازؽ :

 أؾه١ًٝ ايعاٌَ بايٓاغذ ع٢ً ايعاٌَ باملٓػٛر. ايػابع :
ايعٌُ  ثٓا٤أٚيهٓ٘ َات  ،ٕ َػتعسّا يًعٌُ بايٓاغذَٔ نا ايجأَ :

 باملٓػٛر.
 ايعاٌَ باملٓػٛر ايٓانل عٔ ايعٌُ بايٓاغذ. ايتاغع :
 تًكٞ ٚقبٍٛ املػًُني يًٓػذ. ايعاؾط :

 ايس٥٫ٌ ايعكا٥س١ٜ ملٛنٛع ايٓػذ. اؿازٟ عؿط :
 .بطاي٘إٚايكٍٛ بعسّ ايٓػذ ٚضزٙ  ايجاْٞ عؿط :

 َٚا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ. ،َكازٜل ايٓػذ ؿط :ايجايح ع
ٕ     ايطابع عؿـط :  ٚايٓػـذ يف ايؿـطا٥ع    ،ايتبـأٜ بـني ايٓػـذ يف ايكـطآ

 ايٛنع١ٝ ٚايكٛاْني.
 ايصاتٞ ٚايػريٟ يًٓػذ. عذاظاٱ اـاَؼ عؿط :

إبتسأت  صًَاٌٍَّوُ ذًُ اٌْفَضًِْ اٌْؼَظُِِْاٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاىلط ملا أختتُتٚ

 صٙ اٯ١ٜ بصنط ايٓػذ، ٚؾٝ٘ قػط٣ ٚنرب٣.ٖ
يف ايكطإٓ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً أَا ايكػط٣ ؾٗٞ إٔ ايٓػذ 

َتعكـب  املػًُني، ٚأَـا ايهـرب٣ ؾٗـٞ فـ٤ٞ َكـسام يًؿهـٌ اٱهلـٞ        
ٚؾٝ٘ عًـِ دسٜـس بتتبـع َٛانـع شنـط ايؿهـٌ اٱهلـٞ بـايٓل         ، يصنطٙ 

إٕ نإ ٖٛ يف ٚايًؿغ ٚبٝإ َكازٜل ايؿهٌ اييت ٚضزت قبً٘ ٚبعسٙ ٚ
 خط٣.يف آ١ٜ أاٯ١ٜ َٚكساق٘ 

ٌٖٚ خطاب اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف 
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بنعبا٥ٗـا ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ        ايطغاي١ٝ اييت ٜكـّٛ  
 َٔ ٚدٛٙ:تتذ٢ً 

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٱخباض ايٓيب إختكام : ا٭ٍٚ
 .اٱهلٞ عٔ ايٓػذ يف اٯٜات

ٌْٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َطتب١ قبٍٛ ايٓػذ  ايجاْٞ :
 اٯٜات ٚايؿكٌ بني ايٓاغذ ٚاملٓػٛر.يف 

باملػًُني يتكطٜبِٗ ملٓاظٍ ايعُـٌ بايٓاغـذ   ايًطـ اٱهلٞ  ايجايح :
 ٚاملٓػٛر.

ــذْ ؾــاٖس عًــ٢ ْٝــٌ املػــًُني ملطتبــ١ط  ايٓػــذ ايطابــع : ــخٍ أُخْسِعَ ــسَ أَُِّ خَْْ

بايتؿكــ٘ يف ايــسٜٔ، ٚايعُــٌ باملٓػــٛر ٚاٱْتكــاٍ إىل ايعُــٌ   ،(1)صٌٍِنَّــبضِ

 بايٓاغذ ساٍ ططٚٙ ٚايعًِ ب٘.
 )أٚ( ٚدّٖٛا: ٚؼتٌُ اٯ١ٜ بًشاظ سطف ايعطـ

 غري َٓٗا.ْػذ اٯ١ٜ  ا٭ٍٚ :
 .مبجًٗاتطى ْٚػٝإ اٯ١ٜ  ايجاْٞ :

 ْػذ اٯ١ٜ مبجًٗا. ايجايح :
 تطى اٯ١ٜ ٚاجمل٤ٞ غري َٓٗا. ايطابع :
 غري َٓٗا َٚجًٗا يف شات املٛنٛع. ْػذ اٯ١ٜ : اـاَؼ

٫ٚ تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َـٔ َكـازٜل اٯٜـ١ ايهطميـ١،     
 بٓع١ُ ايٓػذ ع٢ً املػًُني.اهلل ٚؾهٌ 

اٱط٬م يف قسض٠ باٱخباض عٔ  ٕ قًت قس دا٤ت خامت١ آ١ٜ ايبشحنؾ
ئََِّّٔب أَِْسُهُ ئِذَا أَزَا َ ٚدٌ ٚإٔ ايٓػذ َٔ بسٜع قسضت٘ تعاىل، قاٍ تعاىلط اهلل عع
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ٚاؾٛاب ٫ َاْع َٔ نـٕٛ ايٓػـذ    ،(1)صشَْْئًب أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىُـٌُْ 

٠ َٔ ؾهٌ اهلل ٚتعًل َٛنٛع٘ غامت١ اٯ١ٜ ايػابك١، ٚأْ٘ َٔ ععِٝ قسض
ع٢ً نٌ  ت٘قسضغًطاْ٘ ٚقٛت٘ ٚ٘ َكسام ٚؾاٖس ع٢ً غبشاْ٘ ٚأْ اهلل

 ؾ٤ٞ.

  صىيلصىيلأأحبث حبث 
ؾطط غري َكسٚض عًٝ٘ ؾٌٗ ٜكض ا٭َط ب٘،  ىلإيٛ نإ ايؿ٤ٞ ٜؿتكط 

 ٕأ ٟأع١ً ٚدـٛزٙ،   دعا٤أايؿطط َٔ  ٕأ عتباضنباملدتاض عسّ اؾٛاظ 
املهًـ ٜتعصض عًٝ٘ ؼكٌٝ شيو ٚ٭ٕ ايكسض٠ هلا َٛنٛع١ٝ يف املهًـ 

سهـاّ َٛنـٛع١ عًـ٢ مـٛ ايكهـ١ٝ اؿكٝكٝـ١ ايـيت ٜ٪خـص         ب٘، ٚ٭ٕ ا٭
 ؾطازٙأَٛنٛعٗا بايصات َٚٔ غري ؿاظ يًٛدٛز اـاضدٞ غٛا٤ ناْت 

 ىلإنٝـ ميهٔ تٛدٝ٘ اـطاب  شإَٛدٛز٠ يف اـاضز أّ غري َٛدٛز٠، 
نإ تٛد٘ ا٭َط ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اـاضد١ٝ  شاإ ٫إايعادع ٚغري ايكازض 

املٛدـٛز٠ ؾعـ٬ّ يف اــاضز     ؾطازٖـا أا بًشـاظ  ايكه١ٝ اييت وهِ ؾٝٗ ٟأ
 ٚٚدٛز بعض املكازٜل يًُٛنٛع املأَٛض ب٘ ٚيٛ يف بعض ا٭ظ١َٓ.

ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ عباض٠ عٔ ٚضٚز اؿهِ ع٢ً عٓٛإ  ٕأتٛنٝض شيو 
عاّ َٛدٛز مبطتبـ١ ٚاسـس٠ عٓـس اؾُٝـع، ؾـا٭َط ايعبـازٟ املتٛدـ٘ اىل        

 مياِْٗإٚزضدات  سٛاهلِأٌٝ خكٛقٝاتِٗ ٚتؿاق ىلإاملهًؿني ٫ ٜٓعط 
 َـا أٚا٭سٛاٍ احملٝط١ بهٌ َِٓٗ بٌ ٜط٣ املكًش١ ٚامل٬ى يف ايعٓٛإ، 

يف ايكه١ٝ اـاضد١ٝ ؾٝهٕٛ املٓاط يف نٌ ؾدل كتًؿّا بايهِ اٚ ايهٝـ 
 ٚأ تؿامإَٔ ٚاسس ؾٗٛ  نجطأ يتك٢إ ٕأسكٌ  ٕإٚاٚ املكساض عٔ اٯخط، 

 يف تًو املطتب١. يتكا٤إ
اؿانطٜٔ  ىلإح ٜتؿطع ايٓعاع ٌٖ يف تٛد٘ اـطاب َٚٔ ٖصا املبش

ــا٤ عًــ٢ ايكــٍٛ    ٚأأٟ املؿــاؾٗني  ٜؿــٌُ ايػــا٥بني بــٌ ٚاملعــسَٚني، ؾبٓ
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غٛا٤  ،ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اـاضد١ٝ بٌ دا٤ ع٢ً عٓٛإ نًٞ نُٛنٛع ي٘
املٓطل ٫  ٌٖأٚمج١ً خرب١ٜ،  ٚأؾطط١ٝ  ٚأمح١ًٝ  ْؿا١ٝ٥إناْت اؾ١ًُ 

ع٢ً ايكه١ٝ ايه١ًٝ زٕٚ ايؿدك١ٝ، ٚ٭ٕ  ٫إٜطًكٕٛ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ 
ٜؿـٌُ نـٌ    ْ٘نؾاملطاز ٖٛ ايعٓٛإ ايهًٞ ايٛدٛزٟ َع مجٝع ؾطٚط٘ 

 َٔ ٜٓطبل عًٝ٘ ايعٓٛإ.
ؾ٤ٞ  تٝإإا٭ؾاعط٠ عسّ ايبأؽ يف تهًٝـ ايعادع َٔ  ىلإْٚػب 

عسّ تهًٝـ تعاىل  اهلل ١ضأؾَٚٔ ؾطط٘ ٚقشت٘،  ؿا٤ْتنبَع عًِ اٯَط 
نـإ   ٕإٜٚهـٕٛ ؾـاقّا ٜٚعذـع املهًــ عٓـ٘      َٚا ايعبس مبا ٫ ٜكسض عًٝ٘ 

بًشاظ ايطبا٥ع ٚايب١٦ٝ ٚسساث١ ايعٗس باٱغ٬ّ ٖٚـصا ٚدـ٘ َـٔ ٚدـٛٙ     
 .(1)صعًب ئِالَّ َِب يرَبىَبالَ ُّىٍَِّفُ اٌٍَّوُ َٔفْط ؾًػؿ١ ايٓػذ، قاٍ تعاىل 

ــربا٠٤ يف ايؿــبٗات    غــتسٍأٚيكــس  ــاب اي ــِ ا٭قــٍٛ يف ب بٗــا يف عً
بٗـا   غتؿـٗس إٚاؿه١ُٝ ٚعسّ ايتهًٝـ بػري َـا ٚقـٌ َـٔ ايتهًٝــ،     

سُٝٓا غٴ٦ٌ عٔ تهًٝـ ايٓاؽ باملعطؾ١، قاٍ: "ع٢ً اٱَاّ ايكازم 
 .أع٬ٙ ٚت٬ اٯ١ٜ ،اهلل ايبٝإ"

 بٝإ ايبٝإ اهلل ع٢ً:  ٜكٍٛ صػٍََْْنَب ٌٍَْيُدٍَ ئَِّْط قٛي٘ يف قتاز٠ عٔ

 .(2)َٚعكٝت٘ ٚطاعت٘ ٚسطاَ٘ س٬ي٘
اٯٕ هعـٌ أَاَـ٘ قـٛض٠ اجملتُـع      ايٓػـذ  َٛنٛعؾايصٟ ٜبشح يف 

املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض َٚبازضتِٗ  خ٬مإٚٚتأضٜذ ايكشاب١ اٱغ٬َٞ 
َ  َتجــاٍإ ىلإ جــٌ املتكٝــس اؿهــِ ســاٍ تؿــطٜع٘ ْٚعٚيــ٘، بــٌ اجملتُــع ا٭

ٜط٣ ْؿػ٘ ٚزٜٚط٠ عًُ٘ َٚٔ ٜتكٌ ب٘ َٔ ايٓاؽ  ْ٘أٚبا٭سهاّ ٫غُٝا 
َٚٔ ًٜتكٞ َعـ٘ يف قـ٠٬    ،ايسٜٔ سهاّأب٭غطاض ايؿت٣ٛ َٚا ٜتعًل 
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اؾُاع١ تًو اؾُع١ ؾٝكٝؼ بك٬ح غطٜطت٘ َٚا عًٝ٘ املػًُٕٛ يف ق٠٬ 
 ا٭سٛاٍ املتبا١ٜٓ.

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ َطنبـّا ٚؾـاقّا     ٚنإ دٗاز ايٓيب ا٭نطّ ق٢ً اهلل
عسٜــس٠ عًــ٢ ضأغــٗا ايتبًٝــؼ ٚتجبٝــت ايٓــاؽ عًــ٢   قػــاّأ ىلإٜٚٓشــٌ 

اٱغ٬ّ ٚقسٸ َٚٛاد١ٗ ٚدٛٙ اٱعتسا٤ ٚايتعسٟ املدتًؿ١ نُـّا ٚنٝؿـّا   
 ٚد١ٗ قسٚض.

 ؾطازيٮيف ا٭ٚاَط ٌٖ ٖٞ َتعًك١ بايطبا٥ع عٝح ٫ ٜهٕٛ  ختًـأٚ
َتعًك١ بـا٫ؾطاز   ْٗاأ ّأملكاّ، يف ا ثطأَٚا ٜتكؿٕٛ ب٘ َٔ خكٛقٝات 

هلــا يف ٚدــٛز  ؾعــٌإبًشــاظ َــا ميتــاظٕٚ بــ٘، ٚا٭َــط بايؿــ٤ٞ ٚقــٝػ١  
 املكسام اـاضدٞ ضنٓإ:

 املاز٠. ا٭ٍٚ:
 املداطب. ايجاْٞ:

٭ٕ اٯَط ٜطًب َٔ املأَٛض املداطب اٱَتجاٍ ٚٚدٛز املاز٠ ٖٚـٛ  
يؿـطع١ٝ َبٓٝـ١   ايصٟ تتعًل ب٘ املكًش١ ٫ َاٖٝتٗـا اجملـطز٠، ٚا٭سهـاّ ا   

ع٢ً اهاز املكًش١ ٚايٓؿع ٚططز املؿػس٠، ؾاٱضاز٠ تهٕٛ بًشاظ امل٬ى 
 املأَٛض يًؿعٌ ٚؼكك٘ يف اـاضز يٝشكٌ اٱَتجاٍ. تٝإإٚٚاملٓؿع١ 
ا٭ؾطاز  أَٚتعًك١ بايطبا٥ع  ٚاَطا٭يف عًِ ا٭قٍٛ بإٔ  خت٬فٚاٱ

ػـُا١ٜٚ  قػطٟٚ ٚاملٛنٛع أعِ، ؾايصٟ ْكٛيـ٘ إ تؿـطٜع ا٭سهـاّ اي   
دا٤ بًشاظ ا٭َطٜٔ َعّا بٌ ٚغريُٖا َٔ َػتًعَات ايؿعٌ ايعبازٟ َٚا 

ملا ؾٝ٘ َٔ غع١ ايطمح١ ٚايتدؿٝـ َٚٓ٘ مثطات باب ٫ ْػتطٝع زضى نٓٗ٘ 
 ايكطإٓ. غطاضأٚغط َٔ  ،ايٓػذ نٗب١ ٚؾهٌ إهلٞ
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    صىيلصىيلأأحبث حبث 
 صوعان األيغ تني اننسز وانتشصيص

أّ ٯٜـ١ أخـط٣ يف شات املٛنـٛع    ْاغد١ يٛ مل ْعًِ ٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜ 
ككك١ يعَُٛٗا اٚ َكٝس٠ ٫ط٬قٗا ؾٝكسّ ايتدكـٝل ٚايتكٝٝـس عًـ٢    
ايٓػذ يك١ً سكٍٛ ايٓػذ ٚ٭ْ٘ ٜهٕٛ َٔ باب ايكط١ٜٓ ع٢ً شٟ ايكط١ٜٓ 

 قػاّٚا٭ٚأقاي١ عسّ ايٓػذ،  خط٣ا٭ٚيعسّ ايتؿطٜط يف َهاَني اٯ١ٜ 
 ٜتني ث٬ث١:يف املكاّ َٔ سٝح ظَإ ْعٍٚ اٯ

 ْعٍٚ اٯٜتني يف ظَإ ٚاسس. ا٭ٍٚ :
ْعٚهلُا يف ظَاْني، ٚدـا٤ اــام بعـس ايعـاّ ٚيهـٔ قبـٌ        ايجاْٞ :

ايعٌُ بايعاّ اٚ املٓػٛر نُا قٌٝ يف آ١ٜ ايٓذ٣ٛ ٚقس شنطْا ايعٌُ بٗا 
 ٫ تكًض َجا٫ّ هلصا ايكػِ. ْٗاأقبٌ ايٓػذ، أٟ 

ٚاـام ٚضز بعس ايعٌُ بايعاّ، ٖٚٓا  ْعٚهلُا يف ظَاْني، ايجايح :
قس ٜكاٍ بايٓػذ، ٭ْ٘ يٛ أخط اـام عٔ ايعاّ ست٢ عٌُ ب٘ ٚاملطًٛب 

 َتجاٍٱاع١ً ؾأْ٘ َٔ تأخري ايبٝإ عٔ أٚإ  ٚأٖٛ اـام َٔ غري غبب 
َكًش١  سٝاّْاأنإ يف تأخري ايبٝإ عٔ ٚقت ايعٌُ  ٕإٖٚٚٛ ٫ ٜكض، 

  ٛ ٚإ  ختبـاض اٱ ٚأع اٚ ايتدؿٝــ  ْٚؿع ٚاغطاض أعِ، َٓٗا سؿـغ ايٓـ
عٌُ باؿهِ ايعاٖطٟ ٭قاي١ ايربا٠٤ ٚيًتدؿٝـ ٚيًشهُـ١ يف تكـسِٜ   

شيو تأخري ايعٌُ ببعض ٚدـٛٙ اؿػـٔ    غتًعّإ ٕإٚا٭ِٖ ع٢ً املِٗ 
ؾـاٖس   ْٗـا أ ٫إايؿطٜع١  سهاّأبيف ايعٌُ  عتباضإؾرت٠ قسٚز٠ يٝؼ هلا 

َع تًـو ا٭سهـاّ    ؾدط ٚعع َٚعطؾ١، ثِ قس ٜأتٞ سهِ ٚاقعٞ َتبأٜ
ايعاٖط١ٜ مما هعٌ تأخري ايبٝإ سػّٓا ٚممسٚسّا يططٚ عٓٛإ آخط عًٝ٘، 

 ٚقس خل. ٫إٚقس اؾتٗط َا َٔ عاّ 
ٌ ٚايٓػذ ٫ ٜهـٕٛ ا٫ بتٛغـط ايـٛسٞ َـٔ      تعـاىل ٚامجـاع    اهلل قبـ

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    ْتكاٍنبايٛسٞ  ْكطاعإاملػًُني ع٢ً 
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ٚمل ٜؿـٛض ايـٓيب قُـس ْػـذ ايكـطإٓ يػـريٙ َـٔ         . ايطؾٝل ا٭ع٢ً ىلإ
  ايصٜٔ ٜتربإٔٚ َٔ ٖصا ايكٍٛ .ايكشاب١ أٚ ا٭١ُ٥ 

غتكطا٤ تًو ايربا٠٤ َٔ غريتِٗ ٚايٓكٛم ايٛاضز٠ عـِٓٗ  إٚميهٔ 
ٚزعـ٠ٛ  ، اييت ٖٞ بٝإ يًكطإٓ ٚتجبٝـت ٯٜاتـ٘ ٚاقـطاض بععُـ١ ايـٛسٞ      

غـتعٗاض تٓعٜـ٘   إسهاّ َٚهاَني اٯٜات ايكطآ١ْٝ. نُا ٚميهـٔ  أيًعٌُ ب
ٯٜاتـ٘  ٚايكـشاب١  ٥ُـ١  ٚعسّ ططٚ ايٓػذ عًٝ٘ َٔ تكسٜؼ ا٭، ايكطإٓ 

 باؿهِ ؾٝٗا.ٚعسّ ايرتزٜس  ع٢ً مٛ ايكطع

  صىيلصىيلأأحبث نغىي حبث نغىي 
َٔ اغطاض ايًػ١ ايعطب١ٝ َٚا ٜتؿطع عٔ قٛاعسٖا ْٚعِ ايكٝؼ ؾٝٗا إ 

َع  اؾ١ًُ اـرب١ٜ قس تؿٝس ايٛدٛب ٚيػ١ ا٭َط َٚع اخت٬ؾٗا يف املباْٞ
اٱْؿا١ٝ٥ ؾاْٗا تًتكٞ َعٗا اشا دا٤ت ع٢ً مٛ ايبعح اٚ ايعدط  اؾ١ًُ

ايعكٌ سذ١ أٟ إ ايعكٌ وهِ بًعّٚ ا٫ْكٝاع َع تهٕٛ س٦ٓٝص عهِ 
اؾاز٠ ايٛدٛب اٚ ايٓسب ٚاٱغتشباب َع ٚدٛز ايرتخٝل، اٚ وهِ 

ٚ ايهطا١ٖ اشا نإ أْؿا٤ ايٓٗٞ إبًعّٚ ايرتى اشا تهُٓت اؾ١ًُ ا٭خري٠ 
ا٭َط بايهـ عٔ ايؿعـٌ مل ٜهـٔ بكـٝػ١ ايكطـع ٚاْـ٘ ٜكتهـٞ تـطدٝض        

ؾـع ايهـطض احملتُـٌ ؾهٝــ اشا نـإ      ايرتى، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قاعـس٠ ز 
ْٗـا يٲخبـاض   أبايكطا٥ٔ َكطٛعا ب٘، ٚيٛ سكٌ ايؿو يف ٚضٚزٖـا ٖـٌ   

 ْؿا٤.ؾكط اّ يًبعح ٚاٱْؿا٤، ؾا٭قٌ عسّ ايٛدٛب ٚاٱ
َٚجٌ ٖصٙ املباسح ٚإ ناْت دسٜس٠ ع٢ً َٛنٛع ايٓػذ يف نتب 

املٓػٛر، ايتؿػري ا٫ إ هلا اعتباضّا َٚٛنٛع١ٝ يف ايبشح يف ايٓاغذ ٚ
ؼٌُ مج١ً خرب١ٜ ع٢ً ايبعح ٚيعّٚ اٱَتجاٍ َـٔ غـري تـطخٝل    ؾكس 

بايرتى ٚإ ناْت َٔ سٝح قٛاعس ايًػ١ ايعا١َ ٚبعض ايكطا٥ٔ ٫ تؿٝس 
شيو، ٚنصا قس وكٌ ايعهؼ ٫غُٝا ٚإ آ١ٜ ايٓػذ قٌ ايبشح َس١ْٝ 
ٚيٝػـت َهٝـ١ أٟ دـا٤ت يف ؾـرت٠ تجبٝـت ا٭سهـاّ ايؿـطع١ٝ ٚيف ظَــٔ        
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كطاض اٱغ٬ّ ٚتٛد٘ ايٓاؽ يتًكٞ ا٭سهاّ بػ١ٝ اٱَتجاٍ، باٱناؾ١ اغت

عَُٛات قاعس٠ قبض ايعكاب ب٬ بٝإ ٚقاعس٠ اٱؾتػاٍ، ؾ٬بس َٔ  ىلإ
 اتهاح سهِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر َٚعطؾ١ املهًؿني ملكازٜل نٌ َُٓٗا.

ٚيعٌ َٔ اعذاظ ايكطإٓ اْو ػس عًّٛ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٚاىل اٯٕ 
يططٜل ٚمل تػتكطأ َا ؾٝٗا َٔ ايهٓٛظ ٚمل ْتٛقٌ اىل َؿاتٝض يف بسا١ٜ ا

اغطاضٖا ٚخعا٥ٓٗا ع٢ً مٛ ايتعٝني ٚيهٓٗا تًض عًٝٓا ٚتسعْٛا يٌٓٓٗ َٔ 
 شخا٥طٖا.

اٱَهإ يف اتكاف املٛنٛع بايعٓٛإ يف  نؿا١ٜٚسهٞ عٔ ايؿاضابٞ 
 ايكهاٜا املٛد١ٗ، ٚعٔ ايؿٝذ ايط٥ٝؼ اعتباض ايعك١ًٝ ٚٚدٛز ايعٓٛإ يف

اسس ا٭ظ١َٓ ايج٬ث١ ؾُج٬ّ نٌ ناتب َتشطى ا٭قابع ٚميهٔ إ ٜهٕٛ 
ناتبّا ٚتكسض َٓ٘ ايهتاب١ يف ظَإ ٖصا ع٢ً ضأٟ ايؿاضابٞ، ٚع٢ً َب٢ٓ 
ايؿٝذ ؾ٬بـس َـٔ قـسٚض ٚسكـٍٛ ايهتابـ١ َٓـ٘ نـصا يف قٛيـ٘ باَهـإ          

 ايٓػذ.
************ 
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ٌََّادِ ًَاألَزْضِ ًََِـب ٌَىُـُْ ِِـْٓ    ــأََّْ اٌٍَّوَ ٌَوُ ٍُِْهُ اٌعَّ ُْــأٌََُْ رَؼٍَْ ط قىنه تعاىل

 . 107اٯ١ٜ  ص  ًُِْ اٌٍَّوِ ِِْٓ ًٌٍَِِّ ًَالَ َٔصِريٍ
 

 اإلعغاب وانهغح
مل: أزا٠ دـعّ، تعًـِ: ؾعـٌ َهـاضع     يٲغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ، :اهلُع٠

عًكإ فعّٚ، إٔ اهلل: سطف َؿب٘ بايؿعٌ ٚإمسٗا، ي٘: داض ٚفطٚض َت
٘      مبشـصٚف خـرب َكـسّ،    ، ًَـو ايػـُٛات: َبتـسأ َـ٪خط َٚهـاف ايٝــ

 .ٚا٭ضض: عطـ ع٢ً ايػُٛات
يهـِ: دـاض ٚفـطٚض     ْاؾٝـ١،  :َـا  ،ٚقٌٝ إغت٦ٓاؾ١ٝ َٚا: ايٛاٚ عاطؿ١

خرب َكسّ، َٔ زٕٚ: داض ٚفطٚض َتعًل مبشصٚف َتعًكإ مبشصٚف 
سطف دط َٔ :  . اؾ٬ي١ َهاف إيٝ٘ فطٚضاغِ اهلل: ،  َٔ ٚيٞ ساٍ

 َبتسأ َ٪خط. ْ٘أفطٚض يؿعّا َطؾٛع ق٬ّ ع٢ً اغِ ظا٥س، ٚٚيٞ 
ايـٛاٚ: سـطف عطــ، ٫: ظا٥ـس٠ يتأنٝـس ايٓؿـٞ، ْكـري:        ٫ٚ ْكري: 

 َعطٛف ع٢ً ٚيٞ ٚتابع ي٘ يف اؾط.
ٚ)زٕٚ( تككري عٔ ايػا١ٜ تهٕٛ ظطؾـّا ٚمبعٓـ٢ عٓـس ٚمبعٓـ٢ قبـٌ،      

 مٛ زْٚهٗا أٟ خصٖا. ٚغري، ٚقسٸاّ، ٚمبع٢ٓ خص
 تعاىل )ايٛيٞ( ٖٚٛ املسبط يؿ٪ٕٚ اـ٥٬ل ايكا٥ِ بٗا ٤ اهللَٚٔ امسا
ٚايـٛيٞ: ايٓاقـط   ، (1)صًَاٌٍَّوُ ًٌَُِِّ اٌُّْإِِْنِنيَقاٍ غبشاْ٘طٚايهايف هلا، 

 ٚاملعني ايصٟ ػب طاعت٘.
يٛيٞ ايصٟ ٖٛ أٚىل أٟ أسل، ٚايٓكري ؾعٌٝ مبعٓـ٢ ؾاعـٌ ٖٚـٛ    اٚ

ْتكاّ َٔ ايعـامل، ٚقـس ٜـطز ايٓكـط بعٓـٛإ      غ ٚايٛقا١ٜ ٚاٱاملعني باؿؿ
                                                           

 .68غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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 ايعطا٤ ٖٚٛ َٔ َكازٜل املع١ْٛ.

  يف سياق اآلياخيف سياق اآلياخ
       ٚ تعطنـت  إبتسأت اٯٜـ١ بتكطٜـط ثـإ يععـِٝ قـسض٠ اهلل عـع ٚدـٌ، 

بعهـِٗ   سػس ٚبػضاٯٜات ايػابك١ ع٢ً مٛ تسضهٞ ٚتطتٝيب يبٝإ 
ْعِ اهلل عًِٝٗ ب٘ َٔ ؾهً٘ املتُجٌ بايٓب٠ٛ ٚايكطإٓ ٚسػٔ أيًُ٪َٓني ملا 

شنـط قاعـس٠ نًٝـ١ يف َٛنـٛع ايٓػـذ ٚنـإٔ       دا٤ اهلسا١ٜ ٚايتٛؾٝل، ثِ 
 شنطٖا ٖٓا ٜسٍ ع٢ً ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ملٛنٛعٗا.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َته١ُٓ يػ١ اٱؾرتاى يف اـطاب، ؾٗـٛ خـام   
ٚبٛاغطت٘ ام بايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚعاّ، ؾططٖا ا٭ٍٚ خ

ا٭١َ، ٚايؿطط اٯخـط عـاّ يًُػـًُني ٫ٚبـس َـٔ ٬َظَـ١ بُٝٓٗـا،        إىل 
غتكطا٤ ٚدٛٙ تًو امل٬ظ١َ ٚايتسبط مبعاْٝٗا َٚا ؾٝٗا إٚاٯ١ٜ ؼح ع٢ً 

 َٔ ايسضٚؽ ٚاؿه١ُ.
خام أٚ  اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ ايػ٪اٍ باحملاٍ، َٚا يٝؼ ؾٝ٘ ْؿعٚدا٤ت 

عاّ، ٚزع٠ٛ يًتؿك٘ يف ايسٜٔ ٚغ٪اٍ َا ٜٓؿع املػًُني يف باب ايعبازات 
 ٚاملعا٬َت ٜٚهٕٛ إضثّا َباضنّا ٭دٝاهلِ املتعاقب١.

اٯ١ٜ عٔ ًَو اهلل يًػُاٚات ٚا٭ضض، ٚإْعساّ ايٛيٞ  إخباضإش إ 
 ٚايٓكري َٔ زْٚ٘ بطظر زٕٚ اٱضتساز ٚأغباب ايؿو ٚايطٜب.

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘  ٯ١ٜ ايػابك١ غطاب يكس أختتُت ا
طأمل تعًِص ٚإبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بصات اـطاب ٖٚٛ َٔ إعذاظ  ٚغًِ

 .ْعِ اٯٜات
٘ ٚدا٤ت خامت١ اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عـٔ ععـِٝ قـسض٠ اهلل،       ٚأْـ

غبشاْ٘ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚدا٤ت بسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ بتٛنٝس ًَهٝت٘ 
نٌ ؾ٤ٞ يف ايػُاٚات ٚا٭ضض ًَو هلل عع ٚدٌ، ٜٚؿٝس  ٚإٔاملطًك١ 

 اهلل ي٘ ايكسض٠ ٚايتكطف املطًل يف ًَه٘. إٔاؾُع بُٝٓٗا 
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ٚإٔ ايٓػذ يف آٜـات ايكـطإٓ َـٔ بـسٜع قـٓع٘ تعـاىل ممـا ٜـسٍ عًـ٢          
َٛنٛع١ٝ ايٓػذ َٚا هلا َٔ ايؿإٔ يف عامل ا٭ؾعاٍ ٚاؾعا٤، ٖٚٛ َٔ 

 .(1)صاٌْغَِّٓ ًَاإلِٔطَ ئِالَّ ٌَِْؼْجُدًًََُِِْب خٍََمْذُ عَُٛات قٛي٘ تعاىلط

ٖصٙ اٯ١ٜ غامت١ اٯٜـ١ ايػـابك١   بسا١ٜ  ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ بنمكاض تعًل
أٌََــُْ رَؼٍَْـُْ أََّْ اٌٍَّــوَ ٌَـوُ ٍُِْــهُ    *أََّْ اٌٍَّـوَ ػٍََــَ وُـًِّ شَــِْءٍ لَـدِّسٌ   ٚتكـسٜط اٯٜــ١ط 

١ٝ يف َٛنٛع إط٬م ًَو ٚإٔ ايٓػذ يٝؼ ي٘ َسخً ،(2)صاٌعٌَََّّادِ ًَاألَزْضِ

 اهلل عع ٚدٌ.
 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

تطؾض َٛنٛع ايٓػذ بني اٯٜات عٔ ععِٝ قسض٠ اهلل عـع   :ا٭ٍٚ 
 ٚدٌ، ٖٚٛ ظاٖط اٯ١ٜ ايػابك١.

بٝإ قإْٛ نًٞ َػتسِٜ، ٖٚٛ ٫ ٜكسض ع٢ً ْػذ آٜات َٔ  ايجاْٞ :
 ايكطإٓ إ٫ اهلل عع ٚدٌ.

ٚايتساخٌ بـني َعـاْٞ اٯٜـ١    ثبٛت قإْٛ نًٞ ٖٚٛ ايك١ً  ايجايح :
 ايكطآ١ْٝ.

إضاز٠ بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايٓػذ بني آٜات ايكطإٓ َٔ أؾطاز  ايطابع :
 سض عًٝٗا إ٫ اهلل عع ٚدٌ.إعذاظٙ اييت ٫ ٜك

إٕ تعكب اٱخباض بنْكٝاز ٚإَتجاٍ نٌ ؾ٤ٞ يكسض٠ اهلل ملٛنٛع ْػذ 
نـرب٣  ظ ايكطإٓ ؾاٖس ع٢ً غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ ٚايتػـٝري بًشـا  

ن١ًٝ ٖٚٞ عسّ ١ُ٥٬َ ايتػـٝري ٚايٓػـذ َـٔ غـري اهلل ٯٜـات اهلل ظعـٌ       
  املع٢ٓ ْاقكّا ٚغري تاّ.

  
                                                           

 .56ايصاضٜات غٛض٠ (1)
 .106ايبكط٠ غٛض٠ (2)
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 يىضىع اآليحيىضىع اآليح
يؿـطٜو ٚسـح يًُػـًُني عًـ٢     اإخباض عٔ ايٛسسا١ْٝ ْٚؿـٞ  اٯ١ٜ 

   ايتُػو مبٓاٖر اهلسا١ٜ.
ٚاٯ١ٜ سطب ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز َٚهاَني ايؿطى ٚاٱؿاز ٚتسعٛ 

تػًِٝ بايطبٛب١ٝ املطًك١ ي٘ تعاىل عٔ ططٜل ايعكٌ ٚاؿٛاؽ اي إىلايٓاؽ 
ٚايتسبط باٯٜات ايه١ْٝٛ، ٚتٓؿٞ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ٫ٜٚـ١ غـريٙ غـبشاْ٘    

 يف ساٍ ايؿس٠ ٚايطخا٤. إيٝ٘ٚؼح ع٢ً اٱغتعا١ْ ب٘ غبشاْ٘ ٚايًذ٤ٛ 

  عجاػ اآليحعجاػ اآليحإإ
 ي٘  تعاىل ٚتجبت نطٚض٠ ؾ٤ٛ املػًُنيتبني اٯ١ٜ ساد١ املُهٓات هلل

٘ إغتػٓا٤ عٔ اؿاد١ ٚتعصض اٱ تػـاِٖ يف طـطز    ْٗـا أغـبشاْ٘، نُـا    يٝـ
 نُش٬ٍإٚض ٚاؾٗاي١، ٚؾٝٗا ٚقا١ٜ ٚسطظ َٔ ايتٛد٘ يػري اهلل، ٚايػط

 ٱغٛا٤ ايؿٝطإ ٚؼس يًٓؿٛؽ ايؿك١ٝ اييت أنًٗا اهل٣ٛ.
ــا٭َٔ       ــاضتِٗ ب ــع بؿ ــًُني َ ــاز املػ ــب ٚإضؾ ــ١ تأزٜ ــُٔ اٯٜ ٚتته

 ٭خط٠ بايًذ٤ٛ ايٝ٘ تعاىل ٚسػٔ ايتٛنٌ عًٝ٘.ٚايػ١َ٬ يف ايسْٝا ٚا
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا دـا٤ت بكـٝػ١ اٱغـتؿٗاّ يف خطـاب يًـٓيب      
قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـع أْـ٘ ٜعًـِ عًـِ ايـٝكني إٔ ًَـو           

 ايػُاٚات ٚا٭ضض هلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 زع٠ٛ املػًُني يًتؿك٘ يف ايسٜٔ . ا٭ٚىل:
إ املػـًُني، َٚٓـع زبٝـب ايؿـطى ٚايهـ٬ي١ إىل      ظٜـاز٠ إميـ   ايجاْٝـ١: 

 ايٓؿٛؽ.
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايج١:

َٔ َكاّ ايطبٛب١ٝ، قاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  غبشاْ٘ ىاطب٘عبس هلل 
 .(1)(ؽصْٞ اهلل عبسّا قبٌ إ ٜتدصْٞ ْبّٝاإ)ٚغًِ 

                                                           

 .4/76تأضٜذ َس١ٜٓ زَؿل(1) 
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َٚٓع َٔ إْصاض يًهؿاض ٚاملػتٗع٥ني بأسهاّ ايٓػذ يف اٯ١ٜ  ايطابع١:
 عُا ي٘ َٔ ايس٫٫ت ٚاملٓاؾع ع٢ً املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا. ايػؿ١ً،

ًلد رىـسز ىـرا اٌٍفـ) أزثـغ     "أمل تعهى"  ًميىٓ أْ رعّْخ ىره آّخ يّخ

 ًاٌضبْٔخ يف آّخ اٌعبثمخ. عيف ىره آّخ ئؽداىب ِساد يف اٌمسيْ  ًوبٔذ 
 يح سالحيح سالحاآلاآل

غتذاب١ ْؿط ممٔ ٖس٣ اهلل عع ٚدٌ إَع زع٠ٛ اؿل ْٚعٍٚ ايكطإٓ ٚ
ؼطنت ق٣ٛ ايه٬ي١ َٚٔ ٖسز اٱغ٬ّ َكاَ٘ ٚ٭ِْٗ ناْٛا خًٝطّا َٔ 

٬سّا ــَصاٖب ؾت٢ مبا يف شيو املؿطنٕٛ ٚايهؿاض دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ غ
ٜـ ــا٫ّ ٚلــٚنُ ــ ١ يتهـٕٛ املع ـا٠ َٔ اهلاٚ ٝـ طؾ١ ـ املطًكـ١  تعـاىل   اهلل ١مبًه

ــ١ اٱميــإ ٚايتشكــٌٝ ٚؾٝٗــا     دٓاســّا يًػــٝاس١ يف عــامل املًهــٛت بٜٗٛ
يًٓؿؼ َٚعطؾ١ تعني ع٢ً اٱخ٬م، ٚاٯ١ٜ دع٤ َٔ َـٓٗر   غتهُاٍإ

ٞ اٱَباضى يف ؼسٜس ٬ََض اجملتُـع   ٚٚدـٛٙ ايـتؿهري ايػـًِٝ يف     غـ٬َ
 َػا٥ٌ ايهٕٛ ٚايٓؿأ٠ ٚايتهٜٛٔ.

ت٪ٍٚ ًَهٝتـ٘   يٝ٘إٚٚدٌ  قطاض بإٔ نٌ ؾ٤ٞ بٝس اهلل ععإٚيف اٯ١ٜ 
ىل إيتؿـات  يًُػًُني يف عسّ اٱعكا٥سٟ ٚزع٠ٛ زضؽ  ، ٫ٖٜٚٚٞٚت٘

ــ١  يف اٱغــتعا١ْ ٚاملُٗــات  تعــاىلاهلل غــري ــصٟ ٜعــ  بايس٫ي ــط اي ، ا٭َ
 ىل ايعبازات ٚأزا٤ ايؿطا٥ض.إيتعا١َٝ ايتٛد٘ اٱ

س ٜٚؿٝس اؾُع بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ ٚخامت١ اٯ١ٜ ايػابك١ إٔ املؿ١٦ٝ بٝ
ــ١       ــ١ ٚاي٫ٜٛ ــ  اٱساط ــٌ تع ــع ٚد ــ١ اهلل ع ــٌ، ٚإٔ ًَهٝ ــع ٚد اهلل ع

 ٚايتسبري.
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ِٵص يف املككٛز َٓ٘ ٚدّٖٛا: ًَ ِٵ تٳعٵ  ٚوتٌُ قٛي٘ تعاىل طَأَي

إضاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايعاٖط قٝػ١   : ا٭ٍٚ
 اـطاب. 
 املككٛز ايكشاب١ أٜاّ ايتٓعٌٜ. : ايجاْٞ
ٕ اـطاب َٛد٘ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ قشٝض أ : ايجايح

 ٚغًِ ٚيهٔ املككٛز ِٖ املػًُٕٛ ٚاملػًُات إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.
 املطاز تٛبٝذ ايهؿاض ٚاملؿطنني.  : ايطابع

يف اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًُني َٚٔ َعاْٞ ٚتؿػري قٛي٘ تعاىل  : اـاَؼ
قٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    صثِ ًَاألَرْضِأَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّوَ لَوُ مُلْكُ السَّمٌََاط

  .(1)أزب  ضبٞ ؾا سػٔ تأزبٞ( :ٚغًِ
تأنٝس إخ٬م ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ      : ايػازؽ

ايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ٜعًِ با ط٬م ًَو اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ يٝؼ 
 َٔ ؾ٧ َٔ اـ٥٬ل: إ٫ ٖٚٛ ًَو هلل عع ٚدٌ.

ع١ٝ ٚقانا٠ املػـًُني يًـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘       تب : ايػابع
 ٚغًِ يف اٱقطاض مبًه١ٝ اهلل يهٌ ؾ٧.

٫ٚ تعاضض بني ٖـصٙ ايٛدـٛٙ: ٚنًـٗا َـٔ َكـازٜل اٯٜـ١ ايهطميـ١        
يتهٕٛ اٯ١ٜ سطظّا َٚاز٠ يٲستذاز يف باب ايٓػذ ، ٚأْ٘ َٔ ًَو اهلل 

 عع ٚدٌ َٔ دٗات:
 ٓػذ.املٛنٛع ايصٟ ٜتعًل ب٘ اي : ا٭ٍٚ
 اؿهِ املرتتب ع٢ً ايٓػذ.  : ايجاْٞ

 ايعٌُ بأ سهاّ اٯ١ٜ املٓػٛخ١ قبٌ ايٓػذ. : ايجايح
 إْتكاٍ املػًُني يًعٌُ با ٯ١ٜ ايٓاغد١. : ايطابع

ساٍ ٚؾبٗات ايٓاؽ يف َٛنـٛع  غ١َ٬ املػًُني َٔ د : اـاَؼ 
                                                           

 .10/86فُع ايبٝإ  (1) 
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 .(1)صىُمْ عَهْ قِبْلَتِيِمْ الَّتِي كَاوٌُا عَلَيْيَاسَيَقٌُلُ السُّفَيَاءُ مِهْ النَّاسِ مَا ًَالَّطايٓػذ، ٚيف ايتٓعٌٜ

 اآليح نطف
ٖٚٞ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب 

ايٓاؽ مجٝعّا، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ ملعطؾ١ يػ١ اـطاب يطـ ب٘ ٚباملػًُني ٚ
ِ     ّاقُساييت ٜهطّ بٗا اهلل عع ٚدٌ ْبٝ٘  إش  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

ٚضزت بكٝػ١ اٱغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ )أمل تعًِ( اؾـٛاب ْعـِ إٕ ايـٓيب    
قُسّا ٚاملػًُني ٜعًُٕٛ إٔ اهلل ي٘ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض يصا تطاِٖ 

 .هتٗسٕٚ يف طاع١ اهلل ٜٚػعٕٛ ملطنات٘
َعـاْٞ   ٚإظٗـاض ٚيف اٯ١ٜ سح يًُػـًُني عًـ٢ ايتؿكـ٘ يف ايـسٜٔ،      

 .اٱميإ ٚعسّ اـؿ١ٝ َٔ ايكّٛ ايعاملني
ِ    ّاايٓيب قُسيكس بعح اهلل عع ٚدٌ  يف  ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

ٔ  َه١، ٖٚٞ َٛيسٙ ٚقٌ غهٓاٙ ٚأًٖ٘ ٚعؿريت٘ ؾـآشاٙ   قـطٜـ   املـٮ َـ
ٜجـطب،   إىلايطا٥ـ، ثِ  إىلٚتًك٢ َِٓٗ ؾت٢ نطٚب ا٭ش٣، ؾٗادط 

ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    ٖٚصٙ اهلذط٠ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً عًِ 
ٚيٝ٘ ْٚاقطٙ  ٚأْ٘ ٚا٭ضضدٌ ي٘ ًَو ايػُاٚات عع ٚبإ اهلل  ٚغًِ

 ٚامل٪َٓني ع٢ً ايكّٛ ايهاؾطٜٔ.

 يفهىو اآليح
ِ     إىلبسأت اٯ١ٜ باـطاب   ،ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

ٚاملطاز املػًُٕٛ ٚايٓاؽ مجٝعّا، ٚزعٛتِٗ يٲقطاض بايعبٛز١ٜ هلل ايصٟ 
ِ بنْعـساّ ايؿـطٜو   ي٘ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚسجِٗ ع٢ً ايتػـًٝ 

ــاضٟ ــ١ اهلل املطًكــ١ يًػــُاٚات    ،يًب ــاض عــٔ ًَهٝ ــ١ باٱخب ؾذــا٤ت اٯٜ
ٚا٭ضض ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ظٚاٍ سهِ ايعـاملني ٚايطٛاغٝـت ٚإْكهـا٤    
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 .أٜاَِٗ

اهلل  إىلايعباز٠ ، ٚايتٛد٘  إىلٚيف اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يٲْكطاع  
 .عع ٚدٌ بايسعا٤ ٚاملػأي١ يًٓكط ٚايعؿط ع٢ً ايهاؾطٜٔ

اٱغـتػٓا٤   تػتطٝع، ٫ إيٝ٘يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اـ٥٬ل قتاد١ 
ٖٚٛ َٔ َكازٜل املًهٝـ١   ،عٔ ضمحت٘ ٚؾهً٘ يف ٚدٛزٖا ٚإغتساَتٗا

 املطًك١ هلل عع ٚدٌ.
 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  إىلتٛد٘ اـطاب يف اٯ١ٜ  ا٭ٚىل:
 .إَاَت٘ يًٓاؽ ٚإق٬س٘ يٛظا٥ؿٗا، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ٚغًِ

ِ      زعـ٠ٛ   ايجا١ْٝ: ٚاملػـًُني   ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
 يٲدتٗاز يف اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل.

إْكٝاز اـ٥٬ل نًٗا هلل عع ٚدٌ ٚعذعٖا عٔ ايتدًـ عٔ  ١:جايجاي
َُّ اظْــزٌٍََ ئٌَِـَ اٌعَّــَّبءِ ًَىِـَِ  ُخَــبٌْ فَمَـبيَ ٌَيَــب    صـُ أَـط اهلل، قــاٍ تعــاىل ط 

 .(1)صًٌَِألَزْضِ اِئْزَِْب طٌَْػًب أًَْ وَسْىًب لَبٌَزَب أَرَْْنَب طَبئِؼِنيَ

بٝإ إؼاز اـ٥٬ل يف املًه١ٝ هلل تعاىل، ٚػًت َعاْٞ ٖصا  ايطابع١:
سس، ؾًِ تهـٔ  اٱؼاز بٓعٍٚ امل٥٬ه١ يٓكط٠ املػًُني يف َعطن١ بسض ٚأ

مث١ َػاؾ١ بني ايػُا٤ ٚا٭ضض تػتًعّ ٚقتّا ط٬ّٜٛ يٓعٍٚ امل٥٬ه١  ٖٓاى
ــٛهلِ  ــس     إىلٚٚق ــ١ بــسض ٚأس ــًُني يٓكــطتِٗ يف َعطن ٚاـٓــسم املػ

 .ٚغريٖا
اهلل ٚاٱغتػاث١ ب٘، ٚقس أْعـِ   إىلإضؾاز املػًُني يًذ٤ٛ  اـاَػ١:

ئَِّّبنَ َٔؼْجُدُ ايّٝٛ طاهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ بت٠ٚ٬ غٛض٠ ايؿاؼ١ عس٠ َطات يف 
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اهلل  إ٫٫ ٚيـٞ هلـِ    بأْ٘يتٛنٝس ؾٗازتِٗ ٚإقطاضِٖ  (1) صًَئَِّّبنَ َٔعْزَؼِنيُ

 عع ٚدٌ.
بسعٛتٗا  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبٝإ قسم ْب٠ٛ  ايػازغ١:

 ١ٜ٫ٚ اهلل ٚعسّ ايؿطى ب٘. إىل
ُني، ؽًـ اـ٥٬ل عٔ ايكسض٠ عٔ اي١ٜ٫ٛ ٚايٓكط٠ يًُػً ايػابع١:

 ٫ٚ ٜكسض ع٢ً إعاْتِٗ ْٚكطتِٗ ا٫ اهلل عع ٚدٌ.

 إفاضاخ اآليح
َع ايكطٜٓـ١ عًـ٢    إ٫ إيَٝ٘ٔ خكا٥ل ايعًِ بايؿ٤ٞ إهاز ايؿٛم 

اـ٬ف، ٜٚبعح ايعًـِ مبًهٝـ١ اهلل عـع ٚدـٌ يًػـُاٚات ٚا٭ضض يف      
 ْؿؼ اٱْػإ ايؿٛم هلل عع ٚدٌ ٚضمحت٘ ٚؾهً٘ ٚيكا٥٘ يف اٯخط٠.

يهطميــ١ يبعــح اٱْػــإ عًــ٢ ايعٖــس يف ايــسْٝا،  يكــس دــا٤ت اٯٜــ١ ا
     ٘ ٚاـ٥٬ـل ؾٝٗـا، ؾًـٝؼ يف     ٚاٱقطاض بكإْٛ ثابـت ٖٚـٛ اْـ٘ ٫ ًَـو يـ

ايػـُا٤ ًَـو ككـٛم ملًـو َـٔ امل٥٬هـ١ َـع ععـِٝ خًكٗـِ ٚبــسٜع          
٦ٖٝاتِٗ ٚقـسضتِٗ عًـ٢ ايتكـٛض بكـٛض ٦ٖٝٚـات كتًؿـ١، ؾٗـِ شاتٗـِ         

 ِ دع٤ َٔ ًَو ايػُاٚات.ممًٛنٕٛ هلل عع ٚدٌ ٭ْٗ
اٱغتعا١ْ بـأْٛاض اؾـ٬ٍ، ٚطـطز ايؿـو ٚايطٜـب       إىلٚتسعٛ اٯ١ٜ 

اىل اهلل  بايسع٠ٛ إ٫ؾٗٛ مل ٜأتٹ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبٓب٠ٛ 
ٚتٛنٝس ًَهٝت٘ يهٌ َا يف ا٭ضض ٚايػُا٤، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً اٱميإ 

 باهلل تعاىل ْٚبص ايؿطى ٚايه٬ي١.
 ،بكاع ا٭ضضعسز َٔ اٯ١ٜ ٚايؿطى ٜػتشٛش ع٢ً يكس ْعيت ٖصٙ 

ٚاملػًُٕٛ يف ساٍ نعـ ٚق١ً، ؾذا٤ت خامت١ اٯ١ٜ زع٠ٛ هلِ يًتٛنٌ 
تعاىل ٚايكرب يف طاعتـ٘، ٚايػـعٞ يٓٝـٌ ضنـاٙ يًؿـٛظ بٓعُـ١        اهلل ع٢ً

 ٖٚٛ ايصٟ ي٘ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض. ،َٓ٘ تعاىل ٚضمح١
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ٗا٤ ٚاؿػٔ ايصاتٞ، ٚايٓؿع ٚمما ٜٓؿطز ب٘ ًَو اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايب

املتكٌ ايسا٥ِ، ؾٗٛ خري قض يًصات املدًٛم ٚغريٙ َٔ اـ٥٬ل ٚأْ٘ 
 .(1)صثَدِّغُ اٌعٌَََّّادِ ًَاألَزْضِمل ٜأت عٔ غابل ؾهط٠ أٚ َكاٍ قاٍ تعاىل ط

َٚٔ َٓاؾع ًَو اهلل يٲْػإ أْ٘ آٜات يًتسبط ٚاٱقطاض بطبٛبٝت٘ تعاىل 
َٔ د١ٗ خًل اٱْػإ أٚ َكاسب١ اؿاد١ ي٘ غٛا٤  ٚإْتؿا٤ ايؿطٜو ي٘

ــٔ      ــ١ َ ــّٛ ايكٝاَ ــسٟ اهلل يًشػــاب، ٖٚــٌ اٱْػــإ ٜ ــني ٜ ــ٘ ب أٚ ٚقٛؾ
ٌَِّـْٓ اٌٍُّْْـهُ اٌَْْـٌََْ ٌٍَِّـوِ اٌٌَْاؽِـدِ      املًو ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىلطٚأؾطاز عَُٛات 

 .اؾٛاب ْعِ،(2)صاٌْمَيَّبزِ

 انصهح تني أول وآسغ اآليح
يف ٖـصٙ   أسـساٖا َطات يف ايكـطإٓ،   أضبعص ُْ رَؼٍَْـُْ أٌََٚضز قٛي٘ تعاىل ط

اٯ١ٜ، ٚأخط٣ يف اٯ١ٜ ايػابك١، ٚٚاسس٠ يف غٛض٠ املا٥س٠، ٚٚاسس٠ يف 
ِ    ، ٚنًٗا خطاب يًٓيب (3)غٛض٠ اؿر  قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 ٚاملطاز املػًُٕٛ ٚايٓاؽ مجٝعّا.
هلل عًٝـ٘  قُـس قـ٢ً ا  ؾُع إٔ اٯ١ٜ إبتسأت بكٝػ١ اـطاب يًٓيب  

بًػـ١ اـطـاب ٚقـٝػ١ ايتٓبٝـ٘ يًٓـاؽ      أٜهـّا  ؾاْٗا أختتُـت   ٚآي٘ ٚغًِ
ص يٝٓتؿـع املػـًُٕٛ   ًََِب ٌَىُُْ ِِْٓ  ًُِْ اٌٍَّوِ ِِْٓ ًٌَِـٍِّ ًَالَ َٔصِـريٍ  مجٝعّاط

 اض.ؿَٓٗا، ٜٚعزازٚا إمياّْا ٚتهٕٛ سذ١ ع٢ً ايه
أت إ٫ َٔ ايبٝإ ٚاؿذ١ مل ت َٚا ؾٝٗاٖصٙ اـامت١  إَٔٚٔ اٯٜات  

بعس إٔ دا٤ إخباض اٯ١ٜ عٔ ًَو اهلل تعاىل يًػُٛات ٚا٭ضض، ٖٚصا 
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املًو َطًل ٜؿٌُ ايعٛامل ايطٛي١ٝ املدتًؿ١،ؾايؿطٜو هلل َٓعسّ إبتسا٤ 
اهلل عــع ٚدــٌ  إىلٚإغــتسا١َ ا٭َــط ايــصٟ ميًــٞ عًــ٢ ايٓــاؽ ايطدــٛع 

 ٚعبازت٘، ٚإدتٓاب َعكٝت٘.
ب١ املػًُني ؾٗٛ غـبشاْ٘  ٚيف اٯ١ٜ بؿاض٠ ظٗٛض زٚي١ اٱغ٬ّ، ٚغً

أضاز إٔ تبك٢ ا٭ضض ق٬ّ يعبازت٘ ٚشنطٙ، ٚتتذًـ٢ َكـازٜل ايعبـاز٠    
   ٕ اٱخبـاض عـٔ ًَـو اهلل     ٚيف، بايؿطا٥ض ٚايػٓٔ اييت دـا٤ بٗـا ايكـطآ

تعاىل يًػُٛات ٚا٭ضض زع٠ٛ يًُػًُني يًذٗاز ٚايػٝاس١ يف ا٭ضض 
 ًٓاؽ ع٢ً اٱميإ.يطًبّا ملطنا٠ اهلل، ٚسح 

َعــاضى  يفاٯٜــ١ بؿــاض٠ ْــعٍٚ امل٥٬هــ١ يٓكــط٠ املػــًُني   ٖٚــٌ يف 
اٱغ٬ّ ا٭ٚىل، اؾٛاب ْعِ إش ْعٍ أٌٖ ايػُا٤ يٓكط٠ امل٪َٓني ِٖٚ 
)أشي١( ٚنعؿا٤  يسض٤ ؾـط ايهؿـاض َـٔ قـطٜـ َٚـٔ ظســ َعٗـِ اىل        

ْْ ئِذْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْـإِِْنِنيَ أٌََـْٓ َّىْفِـَْىُُْ أَ   املس١ٜٓ يكتاٍ املػًُني، قاٍ تعاىل ط

 .(1) صُِّّدَّوُُْ زَثُّىُُْ ثِضَالَصَخِ يالَعٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِنْصٌَِنيَ

ًَهٝــ١ اهلل عــع ٚدــٌ  إٔخــط اٯٜــ١ عًــ٢ آٜٚــسٍ اؾُــع بــني أٍٚ ٚ
٘ يًػُٛات ٚا٭ضض تع  إٔ املؿ١٦ٝ ؾٝٗا خايك١ ي٘ ٚسسٙ،   ٫ ٜؿـاضن

هـٕٛ  ؾٝٗا أسس، ؾًصا يٝؼ يًٓاؽ َٔ ٚيٞ غري اهلل، ْٚكطت٘ غـبشاْ٘ ت 
 .عع١ُٝ ٚسامس١

ًَو يٓكط٠ املػًُني يف َعطن١ بسض، َع إٔ فُٛع أيـ دا٤ ْعٍٚ ٚ
ئِذْ رَعْزَغِْضٌَُْ زَثَّىُُْ فَبظْزَغَبةَ ٌَىُُْ أَِّٔـِ  قاٍ تعاىل طٖٛ أيـ،  ايهؿاضعسز 

َٳ صُِِّدُّوُُْ ثِأٌَْفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ًو ٚاسس يًكها٤ عًِٝٗ، ٚيهٔ اهلل ٜٚهؿٞ 

ع ٚدٌ ي٘ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض، ؾأْعٍ أٌٖ ايػُاٚات يٓكـط٠  ع
 امل٪َٓني َٔ أٌٖ ا٭ضض، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ٫ٜٚت٘ ْٚكطت٘ تعاىل هلِ.

                                                           

 .124آٍ عُطإ غٛض٠ (1) 
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 انتفسري انظاتي
)أمل  إبتسأت اٯ١ٜ ايهطمي١ بصات ايكٝػ١ اييت أختتُت بٗا اٯ١ٜ ايػـابك١ 

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    ايـٓيب قُـس  َع إؼاز ايػا١ٜ إش تٛد٘ اـطاب إىل ، (1)تعًِ( 
ٝؿٌُ املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعـّا ٖٚـصا ايعُـّٛ َـٔ     ؾِ، ٚاملطاز أعِ ٚآي٘ ٚغً

أغــطاض اـطــاب ؾٝٗــا ٭ْٗــا دــا٤ت يبٝــإ قــإْٛ ثابــت يف اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝــ١  
 .ٚايتؿطٜع١ٝ

ِ  ْكط  بؿاض٠ قإْٛ تتهُٔ اٯ١ٜ ٚ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
ٗٛض زٚي١ اٱغ٬ّ، ٖٚعمي١ ايهؿط ٚايهؿاض، ٚعٓسَا ظسؿت ع٢ً أعسا٥٘، ٚظ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ، ٚايكبا٥ٌ اييت غطضت بٗا يكتاٍ ٚظٖٖٛاقطٜـ غًٝٗا 
ٚاملـ٪َٓني  يٓكطت٘ َٔ امل٥٬ه١ َسزّا  آ٫ؾّاأْعٍ اهلل عع ٚدٌ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

َ ئِْْ رَصْجِسًُا ًَرَزَّمٌُا ًََّأْرٌُوُُْ ِِْٓ فٌَْزِىُِْ قاٍ تعاىلط ٚزسط ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ ثٍََ

، ٚدا٤ت بساٜـ١ اٯٜـ١   (2) صىَرَا ُّّْدِ ْوُُْ زَثُّىُُْ ثِخَّْعَخِ يالَعٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِعَـٌِِِّنيَ 

يف اٯ١ٜ ايػابك١ َكساقّا َٔ نٌ  صنٛضاملْٛع إستذاز ٚبطٖإ، يٝهٕٛ ايٓػذ 
:َٔ 

 قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ.ٍٚ:ا٭
ؾـاهلل عـع ٚدـٌ     ،إْ٘ َٔ ًَو اهلل عع ٚدٌ يًػـُٛات ٚا٭ضض  ايجاْٞ:

ٜٓعٍ ايكطإٓ َٔ ايػُا٤ إىل ا٭ضض يٝهٕٛ نٝا٤ ْٚٛضّا ٚإَاَّا ٜكٛز امل٪َٓني 
 إىل َٓاظٍ اـًٛز يف اؾ١ٓ ٚايٓعِٝ ايسا٥ِ.

                                                           

 .106آٍ عُطإ غٛض٠  (1)
 .125ُطإ آٍ عغٛض٠ ( 2)
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ظٙ ٚايتٛؾٝـل ؾٝـ٘   ايٓػذ إَتشإ ٚإبت٤٬ إغتطاع املػـًُٕٛ إدتٝـا   ايجايح:

، ؾًٛ غـأٍ غـا٥ٌ   (1) صوُنْزُُْ خَْْسَ أَُِّخٍ أُخْسِعَذْ ٌٍِنَّبضِٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىل ط

نٝـ إٔ املػًُني خري أ١َ، اؾٛاب إِْٗ عًُٛا بايٓاغذ ساٍ ْعٚي٘ ٚتطنـٛا  
 .تطزز أٚ ؾواملٓػٛر َٔ غري 

٭ضض بًػ١ ٚشنطت اٯ١ٜ ايػُٛات بكٝػ١ اؾُع ٚايتعسز، بُٝٓا شنطت ا

اٌٍَّـوُ  املؿطز ٚاٱؼاز َع أْ٘ ٚضز َا ٜسٍ ع٢ً ايتعـسز يف ا٭ضض، قـاٍ تعـاىلط   

ــضٍَْيَُّٓ   ــَّبًَادٍ ًَِِــْٓ األَزْضِ ِِ ــجْغَ ظَ ــكَ ظَ ــرُِ خٍََ ، ٚػُــع ا٭ضض عًــ٢ ( 2) صاٌَّ

، ٚأضنٕٛ ٚيٝؼ يف ايكطإٓ آ١ٜ تسٍ ع٢ً ايتعسز يف ا٭ضض ٚأضٚضضاض، أ
 .إ٫ اٯ١ٜ أع٬ٙ

)ٚقٌٝ بني نٌ  ٝٗا يؿغ)َجًٗٔ( ايصٟ مل ٜطز يف آ١ٜ أخط٣ غريٖا،ٚٚضز ؾ
ــٌ     َػــري٠مســا٥ني  ــغ نــٌ مســا٤ نــصيو ٚا٭ضض َج مخػــُا١٥ عــاّ، ٚغً

 .(3)ايػُاٚات(
ِ     ٚمل ٜطز ٖصا ايكٍٛ عٔ   ٚشنـط   ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 بًؿغ)قٝـــٌ( ٜـــسٍ عًـــ٢ تهـــعٝؿ٘، ٚيـــٝؼ عًٝـــ٘ َـــٔ زيٝـــٌ يـــ٘ايعكؿـــطٟ 
مٛ ع٢ً ؾات ايع١ًُٝ تبني اؿذِ ايطبٝعٞ يٮضض، ٚوتٌُ شنطٖا ٚاٱنتؿا

 ايتعسز بايتؿبٝ٘ بايػُاٚات ايػبع ٚدّٖٛا:
 عٝـ عًٝٗا ٚاسس٠ َٓٗا.ْتعسز ا٭ضنني، ٖٚصٙ ا٭ضض اييت  ا٭ٍٚ:
 إضاز٠ طبكات ا٭ضض. ايجاْٞ:

                                                           

 .110آٍ عُطإغٛض٠ ( 1)
 .12ايط٬م غٛض٠ ( 2)
 .4/124ايهؿاف ( 3)
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ٚدٛز أنجط َـٔ أضض يف ا٭ظَٓـ١ ايػـابك١ ضمبـا تعطنـت يًؿٓـا٤        ايجايح:

 .ٚايعٚاٍ
ٚدٛز أضنني ٚيهٓٓا ْعٓٗا َٔ ايهٛانب ٚا٭ؾ٬ى ٚغٝأتٞ ٜـّٛ   ايطابع:

ٜهتؿـ ايعًـِ ٚدـٛز نٛانـب بـصات خكـا٥ل ا٭ضض، ٚإشا مت إنتؿـاف       
ٚاسس أٚ أثٓني َٓٗا ؾ٬ بس َـٔ املتابعـ١ ٚايتشكٝـل ايؿهـا٥ٞ ٱهـاز املكـسام       

 اـاضدٞ يًؿغ ايكطآْٞ.
 .ٚا٭ضدض ٖٛ ايجاْٞ ٚايطابع

ٍ ؾطط َٔ ايٓاؽ إىل ا٭ضنني ا٭خط٣ عٓس إنتؿاؾٗا ٌٖٚ وتٌُ إْتكا 
ٚايطُع يف إغتجُاض خرياتٗـا، ٚقـ٬سٝتٗا يػـهٔ اٱْػـإ ْٚؿـاز ؾـطط َـٔ        

 ٚإٕثطٚات ٚنٓٛظ أضنٓا ٖصٙ اؾٛاب ْعِ، يٝهٕٛ َٔ َكازٜل آٜات ايكطإٓ 
ايٓاؽ ٚإٔ غهٓٛا يف أؾ٬ى أخط٣، ٚيهٔ تبك٢ املٛنٛع١ٝ ٚا٭١ُٖٝ املػتسمي١ 

 ٚإْتؿاعِٗ َٔ خرياتٗا املتذسز٠. ،ٚغهٔ ايٓاؽ ؾٝٗا ٭ضنٓا ٖصٙ
َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ شنط تعسز ا٭ضض دا٤ ع٢ً مٛ ايتُجٌٝ ٚايتؿبٝ٘ 
بايػُاٚات ايػبع، بُٝٓا ٚضز شنط ا٭ضض بكٝػ١ املؿطز َا٥تني ٚث٬ثّا ٚغبعني 

 َط٠ يف ايكطإٓ.
ٚنًـٗا خطـاب    أضبع َطات يف ايكطإٓ يؿغ)أمل تعًِ( إ٫َٚع أْ٘ مل ٜطز 

يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ؾكـس دـا٤ إثٓـإ َٓٗـا يف خامتـ١ يٰٜـ١         
 ايػابك١ ٚبسا١ٜ هلصٙ اٯ١ٜ ٖٚٛ َٔ إعذاظ ْعِ اٯٜات،ٚؾاٖس ع٢ً أَٛض:

 َٛنٛع١ٝ ايٓػذ يف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.ا٭ٍٚ:
 يعّٚ ايتكٝس بأسهاّ ايٓػذ. ايجاْٞ:

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٓس اهلل. بٝإ َٓعي١ ايٓيب قُس ق٢ً ايجايح:
 تٛنٝس تؿهٌٝ ايكطإٓ ٚإْؿطازٙ بعًِ ايٓػذ .ايطابع:
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آٜـ١ ٚز٫يـ١ عًــ٢ ععـِٝ قـسض٠ اهلل يف ا٭سهـاّ ْٚــعٍٚ       ايٓػـذ  اــاَؼ: 
اٯٜات ٚتعاقب ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚعسّ سكٍٛ تعاضض يف اٯٜات بػـبب  

 ايٓػذ، بٌ إٔ ايٓاغذ َتُِ يًُٓػٛر.
ٚاملٓػٛر ؾاٖس ع٢ً ْعٍٚ اٯخطَٔ عٓـس اهلل   نٌ َٔ ايٓاغذ ايػازؽ:

 عع ٚدٌ.
ٚإْتكًــت اٯٜــ١ يف خامتتٗــا ـطــاب املػــًُني، ٚبــني اـطــابني عُــّٛ        
ٚخكٛم َطًل، ٌٖٚ تتعًل خامت١ اٯ١ٜ مبٛنٛع ايٓػذ، اؾٛاب ْعِ ٚإ 

 نإ َٛنٛعٗا أعِ.
يكس دا٤ت اٯٜات ايكطآ١ْٝ باٱخباض عٔ ١ٜ٫ٚ اهلل عع ٚدٌ يًُػـًُني،  

، ٚدا٤ (1)صاٌٍَّوُ ًٌَُِِّ اٌَّرَِّٓ يَِنٌُا ُّخْسِعُيُُْ ِِْٓ اٌظٍَُُّّبدِ ئٌََِ اٌنٌُّزٍِ تعاىلطقا

 ٚغب٬ّٝ ٚعّْٛا يًٓذا٠ يف ايٓؿأتني. ا٤ٶٝايٓػذ ضمح١ ٚن

ــ٘ تعــاىل ــريٍ  طٚٚضز قٛي ــوِ ِِــْٓ ًٌَِــٍِّ ًَالَ َٔصِ ــُْ ِِــْٓ  ًُِْ اٌٍَّ ــب ٌَىُ ص يف ًََِ

يف اٯٜـ١ قـٌ   ٖٚـٛ  ، (2)ٞ بًػـ١ ايٛعٝـس ٚايتٗسٜـس   أتٜايكطإٓ ث٬خ َطات ٚقس 
عٔ نٕٛ ايٓػذ ضؾش١ َٚكسام  َٔ  ايبشح ٚعس نطِٜ يًُػًُني، ٚإخباض

َكازٜل ١ٜ٫ٚ اهلل عع ٚدٌ يًُ٪َٓني يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚنُا ٜـأتٞ ايٓاغـذ   
َتعكبّا يًُٓػٛر، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ َٓاؾع َٚٛنـٛع١ٝ ايٓػـذ ٚأْـ٘ َـٔ     

  اهلل ايصٟ ي٘ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض. عٓس

 ين غاياخ اآليح
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِإنطاّ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب  ا٭ٚىل:
                                                           

 .257ايبكط٠ غٛض٠ ( 1)
 .22أْعطغٛض٠ايعٓهبٛت( 2)
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 يف ايكطإٓ بتٛدٝ٘ اـطاب ي٘.

ف٤ٞ ايكطإٓ باؿكا٥ل ايه١ْٝٛ، ٚأغـطاض اـًٝكـ١، ٚتٛنٝـسٙ     ايجا١ْٝ:
ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    يًطبٛب١ٝ املطًك١ هلل عع ٚدٌ، ٚإقطاض 

 ٚاملػًُني بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ. ٚغًِ
 إْكٝاز اـ٥٬ل هلل عع ٚدٌ. ايجايج١:

 بٝإ ععِٝ قسض٠ ٚغًطإ اهلل عع ٚدٌ. ايطابع١:
ــ١: ــتِٗ       اـاَػ ــٌ ٫ٜٚ ــع ٚد ــٌ اهلل ع ــإٔ دع ــًُني ب ــطٜـ املػ تؿ

 ْٚكطتِٗ َٓ٘ غبشاْ٘.

  حبث تالغيحبث تالغي
ٕ بعهـِٗ سكـط   أظ ٚاٱطٓـاب بـٌ   َٔ أِٖ ٚدـٛٙ ايب٬غـ١ اٱهـا   

ايب٬غــ١ ؾُٝٗــا إش إ ٚظٝؿــ١ ايبًٝــؼ اٱمجــاٍ ٚاٱختكــاض أٚ اٱنتؿــا٤ 
قـٌ ايهًُـات ٱؾـاز٠    أباٱؾاض٠ ٚايتًُٝض يف َٛانعٗا، ٚسٝح ػـعٟ  

 اممـ نجـط  أاملككٛز، ٚنصيو َٔ ٚادب٘ ايتبٝني ٚايتؿكٌٝ بأيؿاظ َٚعإ 
 ٜػتًعَ٘ املكاّ.

ــاب ٚاغــط١    ــني اٱهــاظ ٚاٱطٓ ــس تهــٕٛ  ٚب ــطب إىل أســسُٖا  أق ق
٬َٚنٗــا ايتػــاٟٚ بــني ايًؿــغ ٚاملككــٛز يــصا مسٝــت ٖــصٙ ايٛاغــط١   
باملػاٚا٠، ٚتط٣ اٯٜات ايكطآ١ْٝ داَع١ هلصٙ ايٛدٛٙ َـٔ اٱعذـاظ يف   
ٚقت ٚاسس ٚؾٝٗا تهجري يًُعٓـ٢ َـع قًٝـٌ ايًؿـغ ٖٚـٛ املػـ٢ُ بنهـاظ        

ــٌ      ــ١ ب ــاَني ايب٬غ ــٓ٘ مبه ــط سػ ــط، ٫ٚ ٜٓشك ــ٘أايكك ــٞ آٜــ  ْ ات وه
 اٱعذاظ.

ؾهٌ ؾطط َٔ آ١ٜ قطآ١ْٝ ٜكًض إ ٜهٕٛ قاعس٠ ن١ًٝ َٚسضغ١ ن١َٝ٬ 
ٜهٕٛ َكساقّا أٚ َػأي١ َـٔ َػـا٥ٌ    ٕأأٚ ؾًػؿ١ٝ أٚ َٛنٛعّا ٜكًض 

نجط َٔ عًِ أٚ َـٔ َػـا٥ٌ ٖـصا    أقس تهٕٛ َٔ َػا٥ٌ ٚأسس ايعًّٛ، 
ايعًِ َٚٔ َكسَات شاى، َٚباز٨ آخط ؾايه١ًُ ايٛاسس٠ ؾٝ٘ ػُع عس٠ 



 18زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  128

 

عذـاظ ٜٓؿـطز بـ٘    إٖٚـٛ ْـٛع    ،ٜٔ َٔ غري تعاضض أٚ تساخٌ بٝٓٗاعٓاٚ
 ايكطإٓ.

اٯٜـات  يتؿػـري بعـض    ٚيكس قاّ بعض ايعًُا٤ املتكسَني بايتكسٟ 
ًلًْ ّب ازض َا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ ايب٬غٞ، َجٌ قٛيــــ٘ تعــاىل ط ظٗطٚاأٚ

ِ ِبءن قط٠ َٚع ٖصا ؾإ املباسح ايب٬غ١ٝ َتأخط٠ ضتب١ ٚقا، (1)..ص اثٍؼ
غتٓباط إغطاض ب٬غ١ ايكطإٓ ٚنٝؿ١ٝ تٛظٝؿٗا يف أعٔ زضى دع٤ ٜػري َٔ 

 قا١َ ايرباٖني.إغتدطاز ا٭زي١ ٚإٚ ،ا٭سهاّ
ْ  طٚيف قٛي٘ تعاىل ابـٔ  ٚضز عـٔ   (2)صئَِّْ اٌٍَّوَ َّأُِْسُ ثِبٌْؼَـدْيِ ًَاإلِؽْعَـب

 ،مجع يًدـري ٚايؿـط َـٔ ٖـصٙ اٯٜـ١     أَا يف ايكطإٓ آ١ٜ  :قاٍ ْ٘أَػعٛز 
 .(3)ٚتابع٘ ع٢ً شيو اؿػٔ ايبكطٟ

نٌ آ١ٜ َٔ ايكـطإٓ هلـا أغـطاض ب٬غٝـ١ ٚإعذاظٜـ١ تؿـرتى بٗـا َـع         ٚ
ٚ غريٖا ٚاخط٣ تٓؿطز بٗا، ٚشنط بعض اٯٜات َـٔ    ايعًُـا٤ ايكـشاب١ 

هـب إ ٫ وـٍٛ زٕٚ   ٚ ،دا٤ يتٛنٝـس أُٖٝتٗـا  بايٓعت املتُٝع اـام 
 نٌ آ١ٜ ع٢ً سس٠.زضاغ١ ٚدٛٙ ايب٬غ١ ٚايؿكاس١ ٚاٱعذاظ يف 

ؾٗصٙ اٯ١ٜ تؿٝس سكط املًو يف ايساضٜٔ ٚع٢ً مٛ اٱط٬م ٚايسٚاّ 
يهٌ ؾ٤ٞ باهلل عع ٚدٌ، ٚدا٤ اؿكط ايؿاٌَ ٚايعُّٛ اٱغتػطاقٞ 

بؿطط آ١ٜ ٜٚتهٕٛ َٔ بهع نًُات َباضنـات ٚمبؿٗـّٛ اٯٜـ١ ايهطميـ١،     
ــع     يٝهــٕٛ َسضغــ١ َٚٛععــ١ يًُػــًُني ٚؾــاٖسّا زا٥ُــّا ٚتطمجــ١ يٛاق

 .دٞ َٛدٛزخاض
ايؿـ٤ٞ عًـ٢ َـا ٖـٛ بـ٘، ٜٚكتهـٞ غـهٕٛ ايـٓؿؼ          عتكازإٚايعًِ  

ٚا٭ثط اؿاقٌ عٓس ايعامل مبا ٜهٕٛ َطابكّا يًُٛدٛز يف اـاضز، يكس 
                                                           

 .44( غٛض٠ ٖٛز 1)
 .90( غٛض٠ ايٓشٌ 1)
 .1/291ا٭تكإ يف عًّٛ ايكطإٓ ( 3)
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اٱميإ إىل ايٓؿٛؽ عٔ بكري٠ ٚإزضاى ٚٚقٍٛ أضاز اهلل عع ٚدٌ ْؿاش 

 .ؾٝعِ ايتكٛضات َطًكّا ٚايتكسٜكات ايٝك١ٝٓٝ

  انتفسريانتفسري
 صٌَُْ رَؼٍَُْْ أََّْ اٌٍَّوَ ٌَوُ ٍُِْهُ اٌعٌَََّّادِ ًَاألَزْضِأَطقىنه تعاىل

ايػ٪اٍ ايتكطٜطٟ باهلُع٠ يف ٖصٙ اٯ١ٜ قٝػ١ َٔ قٝؼ اـطاب نُا 
اْ٘ إثبـات ٚتٛنٝـس ؿكٝكـ١ ن٬َٝـ١ يف عًـِ ايتٛسٝـس ْٚـٛع ؼـس ٭ؾهـاض          

تكطٜطٟ يتجبٝت ٚاقعٞ عكا٥سٟ  إَها٤ايه٬ي١ ٚإبطاٍ هلا، ٚيف َٓطٛق٘ 
ٛز، ؾايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُٕٛ ٜعًُـٕٛ إ اهلل  َٛد

ّ إعع ٚدٌ ي٘ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض، يهٓـ٘ أٜهـّا    إْهـاضٟ   غـتؿٗا
 يًهؿاض ٚاؾاسسٜٔ ٚتٛبٝذ هلِ.

ٚقاٍ ايطربغٞ: ؾًٗصا خاطب ب٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، 
بـ٘ أَتـ٘ نكٛيـ٘     ناْت خطابّا يًٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ ؾاملطاز ٕإٚ اٯٟٚقٌٝ 
 .(2()1)صَّبأَُّّيَب اٌنَّجُِِّ ئِذَا طٍَمْزُُْ اٌنِّعَبءَط تعاىل 

دا٤ ايكٍٛ ا٭ٍٚ ع٢ً مٛ  ٕأْٚػبت٘ إىل ايكٌٝ ْٛع تهعٝـ ي٘ بعس 
اٱط٬م مما ٜسٍ ع٢ً ًَٝ٘ يٮٍٚ، ٚاؿل إ اـطاب َٛد٘ إىل ا٭١َ 

 امسعٞ ٜا داض٠.بٌ إىل ايٓاؽ مجٝعّا ٭ٕ ايكطإٓ ْعٍ بًػ١ إٜاى اع  ٚ
 َع قٝاؽ (3)صَّبأَُّّيَب اٌنَّجُِِّ ئِذَا طٍََّمْزُُْ اٌنِّعَبءَطٚاٱغتؿٗاز بآ١ٜ ايط٬م 

يًـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     ٜهـاّ أاـطاب ؾٝٗا  ٕأَع ايؿاضم، ؾكشٝض 
ــ٘     ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚيهــٔ َٛنــٛع اٯٜــ١ َتعًــل بــاؾُٝع، ؾٝػــتؿاز َٓ

ّ اي١ٜ٫ٛ يًٓيب قـ٢ً  ٚقؿ١ َٚكا ،َٚػ٪ٚي١ٝ ايكها٤ ،خطاب اؿهِ

                                                           

 . 1( غٛض٠ ايط٬م 1)
 .1/182( فُع ايبٝإ 2)
 . 1( غٛض٠ ايط٬م 3)
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 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ؾدطابات ايكطإٓ ٫ تٓتٗٞ باْتكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ  
إىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً بٌ ٖٞ باق١ٝ يف ٬َناتٗا يف نٌ ظَإ ٚتتعًل بهـٌ  

ظا٥ـس٠ ؾتٓشكـط بكـاسبٗا،     عتباضٜـ١ إَهًـ إ٫ تًو اييت ؽل قـؿ١  
ٕٛ َعــسَّٚا يف ايكــطإٓ، ٚيف اٯٜــ١ ٚعٓــس تًــبؼ املبــسأ باؿــاٍ ٚقــس ٜهــ 

 ز٫٫ت:
 عٔ سكٝك١ ن١ْٝٛ ٚعكا٥س١ٜ ثابت١. خباضاٱ  ا٭ٚىل :
 اٱط٬م يف ًَه٘ تعاىل َٔ غري سكط مبهإ أٚ ظَإ. ايجا١ْٝ :
 ؼسٟ ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ. ايجايج١ :

 بؿاض٠ يًُ٪َٓني ٚععٸ هلِ.اٯ١ٜ  ايطابع١ :
٘  اٯ١ٜ اـاَػ١ : ــسعا٤ ٚايتٛدــ ــاب يً تعــاىل يف ايػــ٪اٍ  هللا إىل ب

 ٚطًب اؿاد١.
ٚايصٟ ٜٗذِ عًٝٗا بػبب غط٠ٛ  ْؿٛؽططز اـٛف َٔ  ايػازغ١ :

ايهؿط َٚٔ وٝط بِٗ َٔ املؿطنني ايصٟ ٜٗسزٕٚ امل٪َٓني يف أضظاقٗـِ  
 ٚأغباب املعٝؿ١.

ايب عع يًُ٪َٓني يف عسّ ايًذ٤ٛ إىل ايٓاؽ يف ؼكٝل املط ايػابع١ :
ٚاؿادات ايس١ْٜٛٝ، إش إ َٛنٛعٗا ٜ٪ثط غًبّا أٚ إهابـّا ؾُٝـا ٜتدـصٙ    
اٱْػإ َٔ املٛاقـ أسٝاّْا، ٚاٱميإ يٝؼ ع٢ً زضد١ ٚاسس٠ ؾذا٤ت 

 ٖصٙ اٯ١ٜ يتكطؾِٗ مجٝعّا عُا يف أٜسٟ ايٓاؽ.
اٯ١ٜ بؿاض٠ ايٓكط ٚٚضاث١ ا٭ضض ٭ٕ دٗاز املػـًُني  يف  ايجا١َٓ :

 يًُصاٖب ايباط١ً عٔ ٚد٘ ا٭ضض.ْٛع ططز ٚإظاس١ 
ٖٞ بؿاض٠ ايؿتض ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٫بس ٚإ ميهٔ عبازٙ  ايتاغع١ :
٘ ٚ ٘ضنـ أايكاؿني يف  ًَُٔسِّـدُ أَْْ َُّٔـَّٓ ػٍََـَ    ط  قـاٍ تعـاىل    ،ًَهـ
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 .(1)صاٌَّرَِّٓ اظْزُضْؼِفٌُا فِِ األَزْضِ ًََٔغْؼٍََيُُْ أَئَِّّخً ًََٔغْؼٍََيُُْ 

دٗيت ؾُٝا ٜبسٚ  تٛبٝذ ، ٖٚٞإْصاض يًُ٪َٓني ٚؼصٜطاٯ١ٜ  ايعاؾط٠ :
 َٔ غريِٖ َٔ ايًذ٤ٛ ٚاٱغتعا١ْ بػري اهلل.

املًه١ٝ يف اٯ١ٜ ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚايسٚاّ ٚايجبٛت  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
 ، ٚايعباز٠ هب إ تهٕٛ خايك١ ي٘.هلل تعاىل أٚ ْسؾًٝؼ َٔ ؾطٜو 
تعاىل ايٛيٞ ٖٚٛ ايكا٥ِ بأَٛض اـ٥٬ل  اهلل٤ أمسأَ  ايجا١ْٝ عؿط٠ :

تسبري ؾ٪ِْٚٗ، ٚايٓكري ايٓاقط ٖٚٛ املعني،  يٝ٘إٚٚاملتكطف بأسٛاهلِ 
ؾاٯ١ٜ إخباض عٔ ععِٝ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚثٓا٤ ع٢ً ايصات املكسغ١ ٚيطـ 

 اهلٞ.
يف اٯ١ٜ ضز ع٢ً أٚي٦و ايصٟ قايٛا بإ اهلل عع ٚدٌ  ايجايج١ عؿط٠ :

إخباض اهلٞ بإ املًه١ٝ  ٖٞت ٚا٭ضض ثِ تطنٗا ٚؾأْٗا، ٚخًل ايػُٛا
َٚا ؾٝٗا باق١ٝ ع٢ً ًَهـ٘ خانـع١    ، ٚا٭ضضايتا١َ يًدايل عع ٚدٌ 

 ملؿ٦ٝت٘.
تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً سط١َ عباز٠ غري  ايطابع١ عؿط٠ :

 اهلل عع ٚدٌ ؾُا نإ ممًٛنّا ٫ ٜػتشل ايعباز٠ ٚاٱْكٝاز ي٘.
يٮعٝـإ ٚا٭ؾـٝا٤،    ١ ايٓـاؽ ًَهٝإخباض عٔ عسّ  ١ عؿط٠ :اـاَػ

ٚيهٓٗـا إخبـاض عـٔ     ،٫ٚ ٜع  ٖصا إ اٯٜـ١ زعـ٠ٛ يًتذـطز عـٔ ايـسْٝا     
 ٚإ ظٜٓتٗا ظخطف عطنٞ ظا٥ٌ. ،سكٝك١ ايسْٝا

ٚنٌ سازخ قتاز  ،سسٚخ ايػُاٚات ٚا٭ضض ايػازغ١ عؿط٠ :
 ٭ٕ اٱستٝاز ٬َظّ يٲَهإ.

قـرتإ  إاملهاَني ٚايس٫٫ت يف تكسِٜ ايػُاٚات ٚ ايػابع١ عؿط٠ :
َٔ  ايعباز ١ُٖٝ ٜسضىأًَهٝت٘ تعاىل يٮضض َعٗا َٚا يصيو َٔ ؾإٔ ٚ

 .ععِ خًل ايػُٛات خ٬هلا

                                                           

 .5ايككل  ( غٛض1٠)
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بٝإ اٯٜات ايهجري٠ ايععُٝـ١ املتٛيـس٠ َـٔ سطنـات      ايجا١َٓ عؿط٠ :
، َٚٔ ا٭دطاّ ٚغري ايهٛانب ٚؾل ْعاّ بسٜع ٜتكـ بايسق١ ٚاٱعذاظ

تط٣ ايؿُؼ ٚايكُط َج٬ّ ٜبـسٚإ عٓـسَا ٜهْٛـإ يف     ْوأاٱعذاظ ؾٝ٘ 
َٚكته٢ ايكٝاؽ اهلٓسغٞ  ،َٓ٘ يف ا٭ؾل قػطأنبس ايػُا٤ أٟ ٚغطٗا 

ٚ  بعسأيف ا٭ؾل  ْ٘أٚايبعس املهاْٞ  ٖـٛ َـٔ   مما ٜهٕٛ يف ٚغط ايػـُا٤، 
ٌ   قـسض٠ ععـِٝ  بسٜع اـًل ٚ  ،يٝـسٍ عًـ٢ ٚدـٛز ايكـاْع     اهلل عـع ٚدـ

ملًه١ٝ ٚيٝسضى شيو باؿٛاؽ َٔ غـري أعُـاٍ يًؿهـط ٭ْـ٘ َـٔ      ٚزٚاّ ا
 .ايبسٜٗٝات

يصا تط٣ اٱعطابٞ سُٝٓا غ٦ٌ عٔ ايسيٌٝ قـاٍ: ايبعـط٠ تـسٍ عًـ٢      
ٚآثاض ا٭قساّ عًـ٢ املػـري، ؾػـُا٤ شات     ،ٚايطٚخ ع٢ً اؿُري ،ايبعري

 ايكـاْع  شات ؾذـاز ٚعـاض شات أَـٛاز أَـا تـسٍ عًـ٢       ضضأٚأبطاز 
 .(1)كسٜطاي ايعًِٝ اؿًِٝ

اٯ١ٜ تكطٜط ٚإَها٤ ملا عٓس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايتاغع١ عؿط٠ :
 تعاىل املطًك١. ١ اهللمبًهٝٚغًِ َٔ ايٝكني ٚاٱعتكاز اؾاظّ ٚايجابت 

ٚايػ١َ٬ يف ايسْٝا ا٭َٔ اٯ١ٜ ٚعس نطِٜ يًُػًُني يف  ايعؿطٕٚ :
  ص.خٌَْعٌ ػٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّؾْصٌََُْٔ الَٚاٯخط٠ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط

 صًَِب ٌَىُُْ ِِْٓ  ًُِْ اٌٍَّوِ ِِْٓ ًٌٍَِِّ ًَالَ َٔصِريٍ ط  قىنه تعاىل
تعاىل يًػُاٚات ٚا٫ضض َٚـا ؾـٝٗٔ    اهلل ٚتٛنٝس ًَوبعس تجبٝت 

 ٚؼتٌُ ٚدّٖٛا: ص ًَِب ٌَىُُْط َٚا بٝٓٗٔ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بًػ١ اؾُع  

إضاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚيػـ١ اؾُـع      ا٭ٍٚ :
 تؿدِٝ ٚإنطاّ يؿأْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

 املككٛز املػًُٕٛ يف نٌ ظَإ َٚهإ. ايجاْٞ :
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اـطاب يًٓـاؽ مجٝعـّا ؾٝهـٕٛ تأزٜبـّا يًُػـًُني ٚظٜـاز٠        ايجايح :

 ٱمياِْٗ، ٚتٛبٝدّا يًهاؾطٜٔ ٚظدطّا هلِ.
ٚت٪ٜــسٙ أقــاي١  كــًض إ ٜهــٕٛ َٛدٗــّا يًٓــاؽظــاٖط اـطــاب ٜٚ

ٚأقاي١ ايتهًٝـ املػتكطأ٠ َٔ قٛي٘ تعاىل  اٱغتػطاقٞٚايعُّٛ  اٱط٬م
ٚيهٔ ٚبًشاظ غٝام اٯٜات  ،(1)صًََِب خٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔطَ ئِالَّ ٌَِْؼْجُدًُِْط

ْ٘ َٛد٘ يًُػًُني، أٟ يٝؼ يًُػًُني ٚيٞ أٚ نخكٛقّا اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ؾ
 .٫ٚ تعاضض بُٝٓٗا قط َٚعني غري اهلل عع ٚدٌْا

نطاّ ٚتؿطٜـ ؾٗٞ تسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ إٚيف قٝػ١ اـطاب ْٛع 
 غتذاب١.غتعسازِٖ يًػُع ٚايكبٍٛ ٚاٱإع٢ً 

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايـسْٝا زاض إَتشـإ ٚبـ٤٬ ٚإختبـاض،     
ٝل ٚاؿعٕ، ٜٚٛاد٘ ؾٝٗا اٱْػإ أغباب ايػطٚض ٚايػبط١، ٚأغباب ايه

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُػًُني، ٚزعـ٠ٛ هلـِ يٲغـتعا١ْ بـاهلل عـع      
ٚدٌ ٚايتكٝس بأزا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات نٛغ١ًٝ يًتكطب إىل ضمحتـ٘،  

 .ٚضدا٤ ْٛاي٘، ٚايتٛد٘ إيٝ٘ غبشاْ٘ بايسعا٤ ٚاملػأي١
ٖٚــٌ يف اٯٜــ١ إؾــاض٠ إىل َاٜٛادــ٘ املػــًُني َــٔ ايؿــسا٥س ٚاحملــٔ  

بـٌ دٝـٛف ايهؿـط اؾـٛاب ْعـِ، ؾاٯٜـ١ ت٦ٝٗـ١ ٭شٖـإ         ٚاهلذّٛ َٔ ق
املػًُني يتًو ا٭سٛاٍ ٚسح هلِ يٲْكطاع إىل اهلل ٚايتٛنٌ عًٝ٘، قاٍ 

 .(2)صؽَزََّ ئِذَا يفَبلَذْ ػٍََْْيُِْ األَزْضُ ثَِّب زَؽُجَذْتعاىل ط

اهلل عـع ٚدـٌ أعـإ املػـًُني مبـسز َـٔ ايػـُا٤،         َٕٚٔ اٯٜـات أ 
كــ١ً ٚايتـساخٌ يف ًَــو اهلل عـع ٚدــٌ ؾبعــح   يٝهـٕٛ ؾــاٖسّا عًـ٢ اي  

 ٥٬َه١ َٔ ايػُا٤ يٓكطتِٗ ّٜٛ بسض ٚأسس.
ٚدا٤ ْعٍٚ درب٥ٌ املتهطض بايٛسٞ ع٢ً ضغٍٛ اهلل قُس ق٢ً اهلل 
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عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ زيـ٬ّٝ عًـ٢ إؼـاز ًَـو اهلل عـع ٚدـٌ ٚإْتكـاٍ أٖـٌ          
ايٓيب  ُا٤ إىل ا٭ضض، نُا دا٤ اٱغطا٤ ٚاملعطاز زي٬ّٝ ع٢ً إْتكاٍػاي

    ٌ ظُـجْؾَبَْ  ، قـاٍ تعـاىلط  يف ًَهٛت ايػُا٤ بؿهـٌ َـٔ اهلل عـع ٚدـ

اٌَّرُِ أَظْسٍَ ثِؼَجْدِهِ ٌَْْالً ِِْٓ اٌَّْعْغِدِ اٌْؾَسَاَِ ئٌََِ اٌَّْعْغِدِ اٌْأَلْصََ اٌَّـرُِ  

 .(1)صثَبزَوْنَب ؽٌٌََْوُ ٌِنُسَِّوُ ِِْٓ يَّبرِنَب

 حبث كالييحبث كاليي
ض ٚايٛعٝس ٚاؿح ع٢ً اٱيتذا٤ اٯ١ٜ خطاب يًُػًُني بًػ١ اٱخبا

ػـري اهلل َـٔ   َطًكـ١ ي ٚاٱغتعا١ْ ب٘ غـبشاْ٘، ؾٗـٞ ْؿـٞ ي٫ٜٛـ١       اهللإىل
اٱْؼ ٚاؾٔ ٚامل٥٬ه١ ٚغريِٖ ؾًٝؼ َٔ َسبط يؿ٪ِْٚٗ أٚ َعني هلِ 
غ٣ٛ اهلل عع ٚدٌ، نٞ ٫ ْطُع ؾُٝا عٓس غريٙ ٚنٞ لتٗس يف عبازت٘ 

 ٚطاعت٘ ٚايػعٞ ملطنات٘.
ضؾاز إىل اٱخ٬م ٚٚثٝك١ ؼح إيًتٛب١ ايٓكٛح ٚ ٖٚصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ

١ ــع٢ً اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل، ؾٗٞ ْٛع ٖسا١ٜ يًُػًُني يف ا٭َٛض ايسْٜٝٛ
ٝٸ        ــٚايػاٜات ا٭خ ٔ ط١ٜٚ ٭ْٗـا تؿٝـس سكـط اٱعاْـ١ بـ٘ تعـاىل بعـس إ بـ

  ُ ــ قسضٖا قسضت٘ املطًك١، ٖٚٞ زع٠ٛ يًتٛد٘ ٚاٱْكطـاع إيٝـ٘، ٚف ٛع ـ
 ايًذ٤ٛ إيٝ٘ تعاىل لا٠ ٚؾٛظ. ٕأٚايف يعبازٙ ـيها ْ٘أاٯ١ٜ ٜؿٝس 

ٚتسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ تعاىل  هللاي١ٜ٫ٛ املطًك١  ٕأٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً 
اٌنَّجُِِّ طقٛي٘ تعاىل ا٫ٚ ٜتعاضض َعٗع٢ً ايٛعس ايهطِٜ يًُػًُني ، 

 ، ٫ٚ َا ٚضز عـٔ ايـٓيب قـ٢ً اهلل   (2)صأًٌَََْ ثِبٌُّْإِِْنِنيَ ِِْٓ أَْٔفُعِـيُِْ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف اؿسٜح املتٛاتط يف خطب١ ايػسٜط: "أيػت أٚىل بهِ 
َٔ أْؿػهِ قايٛا: ب٢ً ؾكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: َٔ نٓت ٫َٛٙ 
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، ٭ٕ ١ٜ٫ٚ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ  (1)ؾعًٞ ٫َٛٙ".. اؿسٜح

َا ٜؿا٤ ؾتكت َٔ ١ٜ٫ٚ اهلل تعاىل املطًك١ ٖٚٛ اـًٝؿ١ يف ا٭ضض ٚؾل أ
غبشاْ٘ ي٘ َٔ َطاتب اي١ٜ٫ٛ، بكسض اٱشٕ مما ٜتٓا٢ٖ ؾـس٠ ٚقـ٠ٛ،   اهلل 

 نجط٠ ٚق١ً، ٚنُّا ٚنٝؿّا.ٚ
َٔ ٫ٜٚت٘  ؾتكامإيف اي١ٜ٫ٛ ٫ ميٓع َٔ ٚدٛز  ط٬ماٱأٟ إ ٖصا 

٫ٜٚتـ٘   ط٬منبـ املطًك١ ملٔ ٜؿا٤ َٔ أْبٝا٥٘ ٚضغً٘ ٥٬َٚهتـ٘ ٫ٚ تهـط   
ايعاّ ٚاـام بٌ ناٯي١  ٚأٚاملكٝس تعاىل، ؾٗٞ يٝػت َٔ باب املطًل 

ٚايٛاغــط١ ٚا٭َــط بــا٭َط بايؿــ٤ٞ ٚمــٛٙ، ٖٚــٞ مبٓعيــ١ ايعــٌ يــبعض 
 ا٭قٌ.

ٚاٯ١ٜ نؿـ ؿكٝك١ ايعبٛز١ٜ ٚتأزٜـب يف ايٓعـط إىل َكـاّ ايطبٛبٝـ١     
٫ إ٫ ٚيٞ ي٘  ٕأ بعني اٱخ٬م ْٚبص ايؿٛا٥ب، ؾُت٢ َا أزضى املػًِ

يٛاق١ٝ ايعكا٥س١ٜ اييت تٝػط ي٘ ؼسٟ ا َتًوإٚايػري٠ ٚايعٌُ  سػٔأاهلل 
بكــا٤ ايٛغــٛاؽ ٚايؿــو ٚضٚح ايــرتزز  إَٚٛادٗــ١ غــٗاّ ايهــ٬ي١، ٚ

ْـسؾاع ايـٓؿؼ يف   إَكؿس٠ يف ا٭غ٬ٍ عادع٠ عٔ ايتأثري ايػـًيب عًـ٢   
 َػايو اٱميإ.

ــسضى       ــاؿٛاؽ ت ــري٠، ب ــط ٚايبك ــني ايبك ــ١ ب ــع يف اؿذ ــ١ ػُ ٚاٯٜ
ــ١ ًَٚهــ٘ تعــ    ــ٢ ايطبٛبٝ ــ١ عً اىل يًػــُاٚات ٚا٭ضض، ايؿــٛاٖس ايساي
ْعساّ ايؿطٜو ٚاملـ٪ثط يف  إٚبايبكري٠ ٚايس٥٫ٌ ٚايبٝٓات ايباٖط٠ ٜسضى 

ايهٕٛ غريٙ تعاىل يتعٗـط دًٝـ١ امل٬ظَـ١ ٚايتـساخٌ بـني عـامل ايكـٛض        
ؾطاقات ايطٚح ؾٝػريإ َتـٛاظٜني باػـاٙ ٚاسـس ٖٚـٛ     إٚعامل املعاْٞ ٚ

 ضغٛر اٱميإ ٚغ١َ٬ ايػري٠ ٚسػٔ اٱغ٬ّ.
ايٓكط٠ يف اٯ١ٜ َكاض١ْ ي١ٜ٫ًٛ، ؾاي١ٜ٫ٛ يف باب اٱعتكـاز   ٚدا٤ت

ٚايبس٤، ٚايٓكط٠ تع  ايعٕٛ ٚاملسز ٖٚٞ آي١ يًػـساز، أٟ إ اهلل عـع   
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ٚدٌ ٜػ  املػًُني عٔ اؿاد١ إىل غريٙ، ؾهُا إ اٯ١ٜ باب يًٗسا١ٜ 
 .ـــاض٠ ٚؽؿٝــؾٗٞ أٜهّا عع ٚبؿ

ٚعــع  نــطاّإ٘ ْــٛع بشاْـْؿــٞ ٚدــٛز ْاقــط يًُػــًُني غــريٙ غــ ٕإ 
ــٓٔ       ــٓٗذِٗ ٚغ ــس ي ــِ ٚتأٜٝ ــ٘ غريٖ ــاضنِٗ ؾٝ ــٌ ٫ ٜؿ ــًُني ٚؾه يًُػ

 .(1)صًَاٌٍَّوُ ّإَِّّدُ ثِنَصْسِهِ َِْٓ َّشَبءُط اٱغ٬ّ، قاٍ تعاىل 

  حبث كاليي آسغحبث كاليي آسغ
قطاض بايطم ٚايعبٛزٜـ١  تعاىل يهٌ ؾ٤ٞ َسخٌ يٲ ١ اهللَعطؾ١ ًَهٝ

اهلل عع ٚدٌ خـايل نـٌ   ٚؾٝ٘ إقطاض بإٔ  َٓ٘ ٫إٚعسّ ايتطًع ٚايطدا٤ 
ؾ٤ٞ، َٚا َٔ ؾ٤ٞ َٔ املٛدٛزات خطز أٚ ىطز عٔ ًَـو اهلل عـع   
ٚدٌ ٱؾاز٠ اٱط٬م ايعَاْٞ ملًهٝت٘ املػتػطم ٭ؾطاز ايعَـإ ايطٛيٝـ١   

 .ٚاملػتكبٌ ٚاؿانطاملانٞ 
ًَاٌعَّـَّبءَ  قـاٍ تعـاىلط   ،ٜٚتكـ ًَو اهلل عع ٚدٌ بايتذسز ٚايػع١

ايـٛيٞ زا٥ُـّا ٜٚػـتشٌٝ ايعـسّ      ٖٛٚاهلل ، (2) صّْْدٍ ًَئَِّٔب ٌٌَُّظِـؼٌَُْ ثَنَْْنَبىَب ثِأَ

عًٝ٘ ؾٛادب ايٛدٛز يٝؼ ممٔ مل ٜهٔ ثِ نإ، ٚنصا ٜػتشٌٝ  ايػابل
عًٝ٘ ايعسّ اي٬سل ايصٟ ٜعـ  إ ايؿـ٤ٞ ٫ ٜهـٕٛ ٫ٚ ٜبكـ٢ بعـس َـا       

ؾٗٛ غبشاْ٘ ايكسِٜ ايصٟ ٫ أٍٚ ي٘ ؾٝشسٙ ببسا١ٜ، ٚا٭ظيٞ ايصٟ  ،نإ
٫ أٍٚ يٛدٛزٙ املػتُط يف أظ١َٓ َكسض٠ غري َتٓا١ٖٝ يف داْب املانٞ، 

 .ٚايباقٞ ايصٟ ٫ آخط ي٘ ٫ٚ ْٗا١ٜ يٛدٛزٙ
ٚقس ثبت يف عًِ ايه٬ّ إ ايكٹسّ ٚا٭ظي١ٝ ٚايبكا٤ ٚا٭بس١ٜ ٬َظ١َ 

 ، يًصات اٱهل١ٝ، قاٍ تعاىليٛدٛب ايٛدٛز ْطباقٞاٱبايًعّٚ ايكٗطٟ 
 ٘ ــ ــ٢ ْؿػ ــا٤ عً ــِْءٍ     طيف ايجٓ ــًِّ شَ ــٌَ ثِىُ ــبطُِٓ ًَىُ ــبىِسُ ًَاٌْجَ ــسُ ًَاٌظَّ ــٌَ األًََّيُ ًَآخِ ىُ

                                                           

 .13( غٛض٠ آٍ عُطإ 1)
 .47ايصاضٜات غٛض٠ ( 2)
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 .(1)صػٌٍَُِْ

 ،تعاىل ٚعٕٛ ع٢ً اهلسا١ٜ اهلل َٔٚإزضاى ايعبس هلصٙ اؿكا٥ل يطـ 
غـ٬ّ ٚوـاٚيٕٛ   ايـصٜٔ وـاضبٕٛ اٱ   ىلإٚزضؽ يف ايعع ٚغ٬ح ٜٛد٘ 

 امل٪َٓني ٚايتؿهٝو مبعتكساتِٗ. ؾعاعإ

 حبث فهسفيحبث فهسفي
٢ُ املع٢ٓ املٛدب يًكؿ١ يف غريٙ ٜٚـ٪ثط ؾٝـ٘ ْؿٝـّا أٚ إثباتـّا عًـ١      ٜػ

ايؿ٤ٞ  اؾٝأتٞ املعًٍٛ غري َتدًـ عٓ٘ يف ٚدٛزٙ، ٚايع١ً َا ٜكسض عٓٗ
ايؿ٤ٞ ٜٚكـسض عٓـ٘، ؾايعًـ١ ٫     ىلإٚاملعًٍٛ َا وتاز  ااٚ ٜتٛقـ عًٝٗ

 تهٕٛ ْؿؼ املعًٍٛ ٭ٕ املعًٍٛ ٜػتتبع ايع١ً ٜٚرتؾض عٔ ٚدٛزٖا.
ٚاملٛدٛزات ٫بس هلـا َـٔ عًـ١ َٚٛدـس َٚـ٪ثط يف خًكٗـا        ٚايهٕٛ

ٚدٛزٖا ٚبسٜع ْعاَٗا، ٚقس تهٕٛ ايع١ً ؾاع١ًٝ ٖٚٞ خاضد١  غتسا١َإٚ
عٔ املعًٍٛ ايصٟ ٫ ٜػبكٗا بٌ ٜتدًـ عٓٗا ٭ٕ ٚدٛزٙ بٗا، ٚقس تهٕٛ 
ايع١ً غا١ٜ يٛدٛز ايؿ٤ٞ ؾبؿهـً٘ تعـاىل نـإ اـًـل، ٚايػاٜـ١ عبازتـ٘       

 .تعاىل
ٌ ٚ (2)ٕ اعطفأ ضزت: "نٓت نٓعّا كؿّٝا ؾأايكسغٞٚيف اؿسٜح   يعـ

َٔ دٌ أمس٢ ٚاهلل عع ٚ،  ٖصا اؿسٜح نعٝـ ز٫ي١  َٚٓكطع غٓسّا
 .، إ٫ إٔ ٜهٕٛ يًبٝإ ٚتكطٜب املع٢ٓإٔ ٜٛقـ بأْ٘ نٓع

ٚغًِ أخرب إٔ زاٚز عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ:  ٚيف ضٚا١ٜ إٔ ايٓيب عًٝ٘ ٚآي٘
ٜــا ضب ملــاشا خًكــت اـًــل قــاٍ نٓــت نٓــعا كؿٝــا ؾاسببــت إ اعــطف 

 إمنـا تؿهـٌ اهلل عـع ٚدـٌ غًـل اـ٥٬ـل       ،(4)(عـطف اـًـل ٭ ؾدًكت 

                                                           

 .3اؿسٜس غٛض٠ (1)
 .14/329َؿاتٝض ايػٝب( 2)
 .1/134تؿػري سكٞ (4)
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ًََِب يٛاغع ضمحت٘ ٚععِٝ غًطاْ٘ ٚيٝؿٛظٚا بايٓعِ ٚايجٛاب، قاٍ تعاىلط

  .(1)صؼْجُدًُِْخٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔطَ ئِالَّ ٌَِْ

يًػـُٛات ٚا٭ضض ممـا    ٚأخربت آ١ٜ ايبشح عٔ ًَـو اهلل املطًـل  
ٜسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إْتؿا٤ ايؿطٜو ٱغتشاي١ إدتُاع املتٓاقهني، 

اـًـل  ٚتعـ  ًَهٝـ١ اهلل يف املكـاّ    ،  ٫ ٜهـٕٛ يػـريٙ  ؾُا نإ ممًٛنّا ي٘ 
ٚغًب٘ عٔ اـًٝؿ١ باملًو ٚتعاٖسٙ ٚاؿل ؾٝ٘  ٚايكسض٠ ٚاٱساط١ ٚايعًِ

 .َت٘ ٚإغتسا١َ ايطظم إىل اـ٥٬لٚايتكطف ؾٝ٘ ٚسؿع٘ ٚغ٬
بؿـاض٠ ٚأَـٔ ٚغـه١ٓٝ     ،(2)صٌَـوُ ٍُِْـهُ اٌعَّـٌََّادِ ًَاألَزْضِ   يصا ؾكٛيـ٘ تعـاىلط  

يًٓاؽ مجٝعّا ٚزع٠ٛ هلِ يًؿهط ي٘ غبشاْ٘ ع٢ً ًَهٝت٘ هلِ ٚيًد٥٬ل 
   ٌ ٍَِّـهُ اٌْمُـدًُّضُ اٌعَّـالََُ    اٌْطٚعع يًُ٪َٓني ٭ِْٗ إختاضٚا عبـاز٠ اهلل عـع ٚدـ

  .(3)صاٌُّْإُِِْٓ اٌُّْيَُِّْْٓ اٌْؼَصِّصُ اٌْغَجَّبزُ

 حبث فهسفي آسغحبث فهسفي آسغ
٘ إَٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ تعـسز ٚدـٛٙ ايعًـِ ؾٝٗـا      عًـ٢ َكـازٜل    ْطباقـ

عسٜس٠ َٔ غري تعاضض بٝٓٗا، ؾٗٛ عًِ إمجايٞ أٟ ساي١ بػٝط١ إمجاي١ٝ 
ٌٝ املطنب َٚا ؾٝ٘ َٔ َهاَني ؾاٯ١ٜ َبسأ تؿاق ،تتؿطع عٓٗا عس٠ عًّٛ

ايعًّٛ ايكسغ١ٝ ايه١ْٝٛ ٚايته١ٜٝٓٛ ايعاٖط٠ َٓٗا ٚاـؿ١ٝ، ٚايعًِ يف ٖصٙ 
 اٯ١ٜ َسخٌ َٚكس١َ يعًّٛ نجري٠.

 ٚبًشاظ د١ٗ ٌْٝ ايعًِ ٚاؿكٍٛ عًٝ٘ قػِ ايعًِ إىل قػُني، :

                                                           

 .56ايصاضٜات غٛض٠ (1)
 .107اٯ١ٜ (2)
 .23غٛض٠ اؿؿط (3)



 139ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
ٖٚٛ ايصٟ ٜسضى ببسا١ٖ ايعكٍٛ ٜعًُ٘  ،: ايعًِ اٱنططاضٟا٭ٍٚ

 ٘ ٚنأْ٘ ٚظٝؿ١ قٗط١ٜ يًعكٌ.اٱْػإ بٓؿػ
ايٓعط  ؽاشإٚايعًِ اٱغتس٫يٞ ٖٚٛ ايصٟ ٜسضى باٱنتػاب  ايجاْٞ:

 ٚايتؿهط يف ايسيٌٝ ططٜكّا ي٘، .
تعاىل  ١ اهللًَهٝٚن٬ ايعًُني تؿًُُٗا اٯ١ٜ ؾبايعكٌ ٜسضى اٱْػإ 

ايؿـو يف َعًَٛـ٘، يكـس دعـٌ اهلل      ٚأيًُٛدٛزات ٫ٚ ٜػـتطٝع زؾعـ٘   
ؼكـٌٝ ًَهٝتـ٘    ىلإطٛعـّا   ٚأٱْػإ ططٜكّا َٛقـ١ً قٗـطّا   ايعكٌ عٓس ا

ٚيـٝؼ   ،ؾٗصا ايعًِ ساقٌ ؾٝٓـا  قطاضاٱتعاىل يهٌ املٛدٛزات ٚيعّٚ 
 بككس َٓا. ٚأباضازتٓا 

َٚـا ؾٝـ٘    ،ٚايكطإٓ ٤ًَٞ با٭َط بايٓعط ٚايتسبط ٚاٱعتباض ٚاملٛععـ١ 
ٕ سح ع٢ً اٱغتس٫ٍ، ٚباٱنتػاب ٚايتعًِ ٚاٱختباض ٜسضى اٱْػا

 .ٖصٙ اؿكٝك١
ؾاٯ١ٜ عٕٛ يًُػًُني مبا ؼسث٘ يف ْؿٛغـِٗ َـٔ ايهػـب ايٓعـطٟ      

ٚػعًِٗ َباؾطٜٔ ٭غباب٘، ٚتػاِٖ يف إهاز َؿاِٖٝ ايٝكني ٚاٱعتكاز 
تعـاىل يٝػـتكط اٱميـإ يف ْؿٛغـِٗ      ٠ اهللقـسض ظّ بايطبٛب١ٝ ٚإطـ٬م  اؾا

 خ٬ؾ٘.ٜٚربظ ع٢ً دٛاضسِٗ ٚأؾعاهلِ عٝح ٫ ٜٓٗسّ ٫ٚ ٜتدًٕٝٛ 

 حبث ينطقيحبث ينطقي
يف  ايٝكني ٖٛ اؾعّ ايجابت املطابل يًٛاقع ايصٟ ٫ وتُـٌ ايٓكـٝض  

ٖٚٛ اؾـعّ غـري    ،، ٚقٝسْاٙ بايجابت يٝدطز اؾٌٗ املطنبَكابٌ ايعٔ
املطابل يًٛاقع ٚايعٔ ٚايتكًٝس ايكابٌ يًعٚاٍ ٭ْ٘ نـايعطض ٚاملعًـٍٛ   

 ثك١ ب٘. ،ٚايتابع يًػري
 ض ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚععِٝ غًطإٚايعًِ بأغطاض املًهٛت ٚأقطا

تٓكػِ إىل َطًك١ ٚيٝػت ْػب١ٝ أٚ إناؾ١ٝ، ٖٚٞ  تعاىل قه١ٝ ٜك١ٝٓٝ اهلل
ــ٪زٟ إىل ا٭ٚىل، ٚقػــُت     ــ١ أٜهــا ت ــ١ نػــب١ٝ، ٚايجاْٝ ــ١، ْٚعطٜ بسٜٗٝ
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ــٞ ا٭ٚيٝــات،        ــتكطا٤: ٖٚ ــٛ اٱغ ــت١ عًــ٢ م ــاّ غ ــسٜٗٝات إىل أقػ ايب
 ٚاؿسغٝات، ٚايؿططٜات.ٚاملؿاٖسات، ٚايتذطٜبات، ٚاملتٛاتطات، 

ٚيكس دا٤ املٓطكٕٝٛ بأَج١ً ؾدك١ٝ ٚخاضد١ٝ ع٢ً نٌ َٓٗا ٚيهٓٓا 
ْػتطٝع إ ْأتٞ بأَج١ً تجبت نٝؿ١ٝ تٛظٝـ ٖصٙ ايعًّٛ يف تؿػري ايكطإٓ 

 ٚايس٫ي١ ع٢ً آٜات٘.
قهـاٜا متتًـو َكَٛـات ايتكـسٜل بٗـا َـٔ غـري إغـتعا١ْ          ؾا٭ٚيٝات

ِ بٗا مبذطز تكٛض ططؾٝٗا بعس بأغباب خاضد١ عٔ شاتٗا، ٚايعكٌ وه
، ؾهـٌ َـا يف   غتشهـاضُٖا إإ دعٌ اهلل عـع ٚدـٌ ايكـسض٠ ؾٝـ٘ عًـ٢      

 ايهٕٛ آ١ٜ َٚكسام ملًه٘ ٚععِٝ غًطاْ٘ تعاىل.
ؾٗٞ ايكهاٜا اييت ٜتدص ايعكٌ اؿـؼ آيـ١ ٚٚاغـط١     املؿاٖساتأَا 

يًشهــِ ؾٝٗــا يــصا تػــ٢ُ باؿػــٝات، ٚزا٥ــط٠ عًُــٗا َــا عًــ٢ ا٭ضض 
 .ُا٤ٚاحملػٛؽ َٔ ايػ

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نسٖا ٚتسعٛ إىل تٛظٝـ اؿٛاؽ ؾٝٗا ملا يف  
ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ آٜات اٱبساع ٚايعع١ُ ٚاٱعذاظ بٌ ٚتٛظٝـ 
 ايٛدسإ ٚاؿؼ ايباطٔ يًٛقٍٛ إىل َا ٜتعًل ب٘ َٔ ايكهاٜا املتٝك١ٓ.

قاٍ: )إ عبس اهلل ايسٜكـاْٞ غـأٍ    غشامإٚيف اـرب عٔ قُس بٔ 
ؿهِ ؾكاٍ ي٘: أيو ضب؟ قاٍ: ب٢ً، قاٍ: اقازض ٖٛ؟ قـاٍ:  ٖؿاّ بٔ ا

ْعِ قازض قاٖط، قاٍ: ٜكسض إ ٜسخٌ ايسْٝا نًٗا ايبٝه١، ٫ تهرب ايبٝه١ 
 ٫ٚ تكػط ايسْٝا؟ قاٍ ٖؿاّ: ايٓعط٠، قاٍ ي٘: قس اْعطتو س٫ّٛ.

يف املسٜٓـ١  ثِ خطز عٓ٘ ؾطنب ٖؿاّ َٔ ايهٛؾـ١ إىل ايكـازم   
ايسٜكاْٞ مبػأي١ يٝؼ املعٍٛ ؾٝٗا  تاْٞأضغٍٛ اهلل بٔ ااملٓٛض٠ ؾكاٍ: ٜا 

 عًٝو.ثِ إ٫ ع٢ً اهلل 
 ؾكاٍ ي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ: عُاشا غأيو؟ ؾكاٍ: نٝت ٚنٝت.

ؾكاٍ أبٛ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٜا ٖؿاّ نِ سٛاغو؟ قاٍ: مخؼ، 
قاٍ: أٜٗا أقػط؟ قاٍ: ايٓاظط قاٍ: ٚنِ قسض ايٓاظط؟ قاٍ: َجٌ ايعسغ١ 
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ٗا، ؾكاٍ ي٘: ٜا ٖؿاّ ؾاْعط أَاَو ٚؾٛقو ٚاخربْٞ مبا تط٣، أٚ اقٌ َٓ

 ؾكاٍ: أض٣ مسا٤ٶ ٚأضنا ٚزٚضّا ٚقكٛضّا ٚبطاضٟ ٚدبا٫ّ ٚاْٗاضّا.
ؾكاٍ ي٘ أبٛ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ: إ ايصٟ قسض إ ٜسخٌ ايصٟ تطاٙ 
يف ايعسغ١ أٚ اقٌ َٓٗا قازض إ ٜسخٌ ايسْٝا نًٗا يف ايبٝهـ١ ٫ ٜكـػط   

  تهرب ايبٝه١، ؾأنب ٖؿاّ عًٝ٘ ٚقبٌ ٜسٜ٘ ٚقاٍ: سػـيب ٜـا  ايسْٝا ٫ٚ
 إىل َٓعي٘. ْكطفإٚضغٍٛ اهلل ابٔ 

ؾٗٞ ايكهاٜا اييت وهِ بٗا ايعكٌ بًشاظ تهطاضٖا، أٟ  اجملطباتأَا 
إ ايتهطاض َكّٛ يٲعتكاز بٗا ٚايتأنس َٔ ٚدٛزٖا أٚ عسَ٘، ؾايتذطب١ 

ٖٚٞ ؾاٖس سانط  ،تعاىل هللٚايربٖإ ٜ٪نسإ بإ املُهٓات نًٗا ًَو 
 َٚتذسز ٜ٪نس عسّ ٚدٛز ؾطٜو ي٘.

ؾٗــٞ ايكهــاٜا ايــيت وهــِ بٗــا ايعكــٌ بػــبب نجــط٠  املتــٛاتطاتأَــا 
ِٗ ع٢ً ايهصب ٚوكٌ اؾعّ بٗا َٚٓٗـا ايٓبـ٠ٛ   ٦املدربٜٔ ٚعسّ تٛاط

تعاىل، نُا إ  اهللباملًو  مكاضإْٚعٍٚ ايكطإٓ، ٚنٌ َٓٗا دا٤ بتٛنٝس 
ايكطع بعا٥س١ٜ ًَهٝتٗا يًباضٟ ٜؿٝس  ١ْٝ ايعاٖط٠ ٚاـؿ١ٝتعسز اٯٜات ايهٛ

ايصاتٞ باٱَهـإ ايـصٟ ٬ٜظَـ٘     تكاؾٗاإتعًٔ عٔ نٌ آ١ٜ ٚ ،عع ٚدٌ
 ستٝاز.قٗطّا اؿسٚخ ٚاٱ

إىل  ٨ٖٚٞ ايكهاٜا اييت ٜٓتكٌ ؾٝٗا ايصٖٔ َٔ املباز اؿسغٝاتأَا 
ا ٜطــطز ايؿــو املطايــب َٚبــسأ اؿهــِ ؾٝٗــا ســسؽ قــٟٛ يف ايــٓؿؼ ممــ

 ٚوكٌ َع٘ ايٝكني مبؿاٖس٠ ايكطا٥ٔ.
ؾٗٞ اييت تتهُٔ يف قٛاَٗا قٝاغاتٗا ٚإ ناْت ٚغطّا  ايؿططٜاتأَا 

ايعكٌ ٫ وهِ ؾٝٗا إ٫ بايٛاغط١ ٚيهـٔ تًـو ايٛاغـط١ ٫     ٕأهلا، أٟ 
 .تععب عٓ٘ عٓس تكٛض ططؾٝٗا

 اـُػ١ ْكـ ايعؿط٠ ٭ْٗا تٓكػِ إىل قػُني نٌ ٕأبؾايعكٌ وهِ  
َُٓٗا مخػ١، ؾايكٝاؽ سانط يف ايصٖٔ َٔ غري نػب ْٚعط، نصيو 
املٛدٛزات ٚايها٥ٓات مما يف ايػُاٚات ٚا٭ضض ؾهْٛٗا ًَو هلل تعاىل 



 18زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  142

 

٫ تػتطٝع ايٛدٛز ايـصاتٞ َـٔ ايعـسّ     ْٗاأ شإأَط ٜسخٌ يف ايؿططٜات 
 غــتسا١َإٚٚيٝػــت َ٪ًٖــ١ يًبكــا٤، أٟ ٫ متتًــو بــصاتٗا زميَٛــ١ ايبكــا٤ 

 ؾٗٛ املايو هلا.تعاىل  بكسض٠ اهللايٛدٛز إ٫ 
اـٛض ٚايتسبط يف املُهٓات باب يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ بأقٍٛ ايسٜٔ  ٕإ

: "تؿهطٚا يف اـًل أْ٘ قاٍ ٚقس ٚضز عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 .(1)٫ٚ تؿهطٚا يف اـايل"

ؾاٱَهإ ٚاؿسٚخ فـتُعني أٚ َتؿـطقني ططٜـل إىل َعطؾـ١ ععـِٝ      
، ٚدــٛزّا ٚأثــطّا، غــتسا١َإٚبتــسا٤ٶ إتًــو املعطؾــ١ ٚ ،تعــاىل اهلل غــًطإ

عتكـازّا ٚؾعـ٬ّ عـع يًُـ٪َٓني ٚطـطز يًدـٛف َـٔ        إَٛنٛعّا ٚسهُـّا،  
ٚعكٝس٠ ٬َظ١َ تعـني عًـ٢ ايتكـ٣ٛ ْٚؿـٞ ايؿـو ٚايطٜبـ١ يف        ،ْؿٛغِٗ

 ايٓب٠ٛ.
اهلل عـع ٚدـٌ ايػـُاٚات يف ايـصنط يف ٖـصٙ اٯٜـ١ يععـِٝ         ّقسٸيكس 
ٚ٭ْٗا َٓعٍ امل٥٬ه١ ٚ٭ٕ اٱْػإ ٜط٣ ؾٝٗا اؿطنات املػتسٜط٠ دطَٗا 

ٚ  ىلإٜٚتطًع  ،شات ايٓعاّ ايسقٝل تبعجـ٘ َـٔ   َـا  َا ٜٓعٍ َٓٗا َٔ املطـط 
ايطمح١ ٚىؿ٢ َا ٜكسض عٓٗا َـٔ عـصاب، ٖٚـٞ آٜـ١ ثابتـ١ عًـ٢ مـٛ        

ظٗاض إايسٚاّ تًض ع٢ً ا٫ْػإ يف نٌ سني ٚتسعٛٙ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز ٚ
 هٛع ٚاملػه١ٓ ملكاّ ايطبٛب١ٝ.اـؿٛع ٚاـ

 
*********** 
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ــئًَِ ط قىنخخه تعخخاىلقىنخخه تعخخاىل أََْ رُسِّــدًَُْ أَْْ رَعْــأٌٌَُا زَظُــٌٌَىُُْ وََّــب ظُ

ٌُِظََ ِِْٓ لَجًُْ ًََِْٓ َّزَجَدَّيْ اٌْىُفْـسَ ثِبإلميـبْ فَمَـدْ يفَـًَّ ظَـٌَاءَ      

 .108صاٯ١ٜ اٌعَّجًِِْ 
 

  اإلعغاب وانهغحاإلعغاب وانهغح
 .ع٢ً ْٛعني َٓكطع١، َٚتك١ً أّٚع٢ٓ بٌ، أّ: عاطؿ١ َٓكطع١ مب

ٚاملٓكطع١ ٫ تهٕٛ إ٫ بعس ن٬ّ، َٚا بعسٖا يٝؼ َعطٛؾّا عًٝ٘ بٌ  
ٖصٙ اٯ١ٜ َتكـ١ً يف َٛنـٛعٗا    ٕأٖٛ َٓكطع عٓ٘ َٚػتأْـ، مما ٜع  

 .ٚيٛ ع٢ً مٛ اٱمجاٍ َٚتعًك١ باٯ١ٜ اييت قبًٗا
ايعهؼ، ٖٚـٞ  ٚاملتك١ً اييت ٫ ٜػـتػ٢ٓ مبـا قبًـٗا عُـا بعـسٖا ٚبـ       

 املعازٹي١ ٭ْٗا تعازٍ اهلُع٠ يف إؾاز٠ َع٢ٓ ايتػ١ٜٛ. ٜهّاأعاطؿ١ ٚتػ٢ُ 
تطٜسٕٚ: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع ٚع٬َـ١ ضؾعـ٘ ثبـٛت ايٓـٕٛ، ٚايـٛاٚ      

 تأٌٜٚ َكسض َؿعٍٛ يرتٜسٕٚ. يف ٖاسٝعؾاعٌ، إ َٚا يف 
ضغٛيهِ: ضغٍٛ َؿعٍٛ ب٘ يتػأيٛا، ٖٚٛ َهاف، ٚايهُري )نِ( 

 َهاف إيٝ٘.
، ايهاف سطف دط، َٚا َكسض١ٜ َ٪ٚيـ١ َٚـا بعـسٖا َكـسضاّ     نُا:

 .غ٦ٌ: ؾعٌ َاض
 َٛغ٢: ْا٥ب ؾاعٌ، َٔ قبٌ: داض ٚفطٚض َتعًل بػ٦ٌ.

َٳغت٦ٓاؾ١ٝإَٚٔ: ايٛاٚ   ؾطط داظّ َبتسأ.اغِ ٔ: ، 
، ايهؿط: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١، باٱميإ: ٜتبسٍ: ؾعٌ ايؿطط

 .داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝتبسٍ
 سطف ؼكٝل. :ؿا٤ ضابط١ ؾٛاب ايؿطط، قسؾكس: اي
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، ٚاؾًُـ١ يف قـٌ دـعّ دـٛاب ايؿـطط      ،غٛا٤ ايػبٌٝ: َؿعٍٛ ب٘
 .ٚايػبٌٝ: َهاف إيٝ٘

  يف سياق اآلياخيف سياق اآلياخ
سكٝكت٘ ٚتٛنٝس عا٥س١ٜ مجٝع املُهٓات  ثباتإٚبعس بٝإ ؾًػؿ١ ايٓػذ 

املػًُني ع٢ً سػٔ ايتٛنٌ بٓؿـٞ   ٚسحتعاىل ٚععِٝ غًطاْ٘  اهلل ملًو
١ٜ ٚايٓكط٠ عٔ غريٙ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتشـصٜط املػـًُني ٚتٓبـِٝٗٗ    اي٫ٛ

ايػٓٔ اييت ناْت عٓس ا٭َِ ايػابك١ يف غ٪اٍ ايٓيب مبا  تباعإَٚٓعِٗ َٔ 
 .٫ ًٜٝل

٫َ ٚتسٍ يف َؿَٗٛٗا عًـ٢ اٱضؾـاز إىل ايػـ٪اٍ ايٓـاؾع قـاٍ تعـاىل ط      
ٔٵ َأ ِٵتٳػٵَأُيٛا عٳ ِٵ تٳػٴ٪ٵُن ٕٵ تٴبٵسٳ َيُه ٝٳا٤ٳ ِإ   .(1) صؾٵ

ٕ  ٚيف  إخباض اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ عكٍٛ ايٓػذ ٚتبسٌٜ اؿهِ يف ايكـطآ
 َػا٥ٌ:

 .املػًُني بطظر زٕٚ أغ١ً٦ نجري٠ َٔ املػًُني ٚغري إْ٘ ا٭ٚىل:
 .َسضغ١ يف ايتؿك٘ يف ايسٜٔإْ٘ : ايجا١ْٝ

 .عًّٛ ايكطإٓي َعطؾ١ ؾٝٗا ايجايج١:
يًتسبط يف َٓاؾع ايٓػذ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايٓؿع ايععـِٝ يف   إْ٘ زع٠ٛ ١:ايطابع

ٚمساس١ ايؿطٜع١  أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚأغباب ايتدؿٝـ عٔ املػًُني،
 .ٚأسهاَٗا

 .تطغٝب يًٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ؾٝ٘ اـاَػ١:
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ٜٚؿٝس اؾُع بني آ١ٜ ايٓػذ ٖٚصٙ اٯ١ٜ تؿهٌٝ  

ا٭ْبٝا٤ بسؾاع اهلل عٓ٘، ٚزع٠ٛ ايكطإٓ يًُػًُني  ع٢ً عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚاٱعتباض َٔ ا٭َِ ٚغريِٖ ٱدتٓاب غ٪اي٘ احملاٍ َٚا يٝؼ ؾٝ٘ مثط٠ 

 .ايػابك١ ٚغ٪اهلا ا٭ْبٝا٤
                                                           

 .101املا٥س٠ غٛض٠ ( 1)
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 ٚيف ايك١ً بني اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
 تكسٜط اؾُع بني اٯٜتني ع٢ً ٚدٛٙ : : ا٭ٚىل
ِ إٔ اهلل ي٘ ًَو ايػُٛات ٛا ضغٛيهأّ تطٜسٕٚ إٔ تػاي : ا٭ٍٚ
 .ٚا٭ضض
هؿط مل تعًِ إٔ اهلل ي٘ ًَو ايػُٛات ٚا٭ضض َٚٔ ٜتبسٍ ايأ  : ايجاْٞ

 .باٱميإ ؾكس نٌ غٛا٤ ايػبٌٝ
أّ تطٜسٕٚ إٔ تػأيٛا ضغٛيهِ َٚا يهِ َٔ زٕٚ اهلل َٔ ٚيٞ  : ايجايح
 ٫ٚ ْكري.

هؿط ٜتبسٍ اي هِ َٔ زٕٚ اهلل َٔ ٚيٞ ٫ٚ ْكري َٚٔيَٚا  ايطابع :
 .باٱميإ ؾكس نٌ غٛا٤ ايػبٌٝ

بٝإ ععِٝ َٓعي١ ايٓيب ، ٚايس٫ي١ ع٢ً ْكطٙ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ   : ايجا١ْٝ
 .٭ضض ٖٛ ايصٟ أضغً٘ يًٓاؽ مجٝعّاايصٟ ي٘ ًَو ايػُٛات ٚا

بعس إٔ أنست اٯ١ٜ ايػابك١ إْتؿا٤ اي١ٜ٫ٛ ٚايٓكط٠ َٔ غري اهلل  : ايجايج١
دط عٔ غ٪اٍ املػًُني يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايع

ٚغًِ مبا ؾٝ٘ إٜصا٤ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتهٕٛ آ١ٜ إعذاظ١ٜ 
إٔ اهلل عع ٚدٌ دعٌ املػًُني أغٓٝا٤ عٔ ايػ٪اٍ بايكطإٓ ٚآٜات٘ بتتذ٢ً 

ٚبايٛسٞ إىل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ َكازٜل ف٧ 
 .٘ يًُػًُني بكٛي٘ تعاىل )ضغٛيهِ(يف اٯ١ٜ بايطغٍٛ ْٚػبت تُ٘ٝتػ

 :بك١ بكٝػ١ اـطاب ٖٚٞ ع٢ً ؾعبتنيدا٤ت اٯ١ٜ ايػا ايطابع١ :
 .يب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتٛد٘ اـطاب يًٓ : ا٭ٚىل
 .ّاعٝاـطاب يًُػًُني مج  : ايجا١ْٝ
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تهُٓت قاعس٠ ن١ًٝ  ، ثِح ؾابتسأت بكٝػ١ اـطاب يًُػًُٞأَا آ١ٜ ايبش
 .ٱضتساز ٚتطى اٱميإ ن٬ي١ ٚع٢ُٖٚٞ إٔ ا

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بكٝػ١ اـطاب يًُػًُني يٲخباض عٔ ساٍ اؿػس 
ِٵ ِإ٫َّ َأشٶ٣طتِٝٗ َٔ بعض ايؿطم قاٍ تعاىلايصٟ ٜأ ٔٵ ٜٳهٴطټُٚن  .(1)صَي

٘ ٜٚؿٝس اؾُع بني اٯٜتني يعّٚ ايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ
٘ ا٭ش٣ َٔ املػًُني نُا ٜ٪شٜ٘ بعهِٗ باؿػس ٚمت  تٝٚآي٘ ٚغًِ ؾ٬ ٜأ

 .إضتساز بعض املػًُني
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يٲخباض عٔ ضغب١ ٌَٚٝ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ن٬ي١ 

 .املػًُني
اؾُع بني اٯٜتني ؼصٜط املػًُني َٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜهٕٛ غـبب٘   ٜؿٝس نُا

 إىليًتٛد٘  زع٠ٛؾٝ٘ ٚ ،و ٚايطٜب بايٓب٠ٛ أٚ ايتٓعٌٜأٚ عًت٘ ايػا١ٝ٥ بعح ايؿ
 ايعبازات ٚشنط اهلل ٚإظٗاض أسػٔ َعاْٞ اٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل ٚضغٛي٘.

  أسثاب اننؼولأسثاب اننؼول
 ظٜس بٔ ٖٚٚب سطمي١ً بٔ ضاؾع قاٍ قاٍ: عباؽابٔ  عٔضٟٚ  ا٭ٍٚ :

٘  بهتـاب  ا٥تٓـا  قُـس  ٜـا :  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل يطغٍٛ ٔ  عًٝٓـا  تٓعيـ  َـ
 .(2)شيو يف اهلل ؾأْعٍ ، ْٚكسقو ْتبعو أْٗاضّا يٓا ؾذط أٚ ، ْكطأٙ ايػُا٤

ع  بصيو َؿطنٞ ايعطب ٚقس غأيٛا ؾكايٛا  ْ٘أعٔ اؿػٔ  ايجاْٞ :
ئ ْ٪َٔ يو ست٢ تؿذط يٓا أٚ تأتٞ باهلل ٚامل٥٬ه١ قب٬ّٝ، ٚقاٍ ي٫ٛ اْعٍ 

 .(3)عًٝٓا امل٥٬ه١ أٚ ْط٣ ضبٓا
خطاب ٭ٌٖ  ْ٘إٚعباؽ ٚفاٖس، ابٔ ايكٍٛ أٜها إىل  ْٚػب ٖصا

عبس اهلل بٔ أ١َٝ أت٢ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف  ٕإَٚه١ 
                                                           

 .111غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 . 1/202ايسض املٓجٛض( 2)
 .1/183فُع ايبٝإ ( 3)
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ضٖط قـطٜـ ؾكـاٍ: ٜـا قُـس ٚاهلل يـٔ ْـ٪َٔ يـو ستـ٢ تؿذـط يٓـا َـٔ            
ا٭ضض ٜٓبٛعّا أٚ تهٕٛ يو د١ٓ َٔ نٌٝ ٚعٓب أٚ ٜهٕٛ يو بٝت َٔ 

تكعس ٚئ ْ٪َٔ يطقٝو بعس شيو ست٢  ٕأب ظخطف أٚ تطق٢ يف ايػُا٤
قُـسُا ضغــٍٛ اهلل   ٕإتٓـعٍ عًٝٓـا نتابــّا َـٔ اهلل إىل عبــس اهلل بـٔ أَٝــ١     

 ؾاتبعٛٙ.
ٚقاٍ ي٘ بك١ٝ ايطٖط ؾإ مل تػتطع شيو ؾا٥تٓا بهتاب َٔ عٓس اهلل   

مج١ً ٚاسس٠ ؾٝٗا اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚاؿسٚز ٚايؿطا٥ض نُا دا٤ َٛغ٢ 
ٔ عٓس اهلل ؾٝٗا نٌ شيـو ؾٓـ٪َٔ يـو عٓـس شيـو،      إىل قَٛ٘ با٭يٛاح َ

 .(1)اٯ١ٜ تعاىلؾاْعٍ اهلل 
 عًٝــ٘ اهلل قــ٢ً اهلل ضغــٍٛقــاٍ ايػــسٟ: غــأيت ايعــطب   ايجايح :

 .(2)إ ٜأتِٝٗ باهلل ؾريٚٙ دٗط٠ٚغًِ
، قاٍ: ْعـِ  شٖبّاايكؿا  غأيت قطٜـ قُسّا إ هعٌ هلِ  ايطابع :

 .(3) (ؾطدعٛاٝػ٢ ٚيهٔ ٜهٕٛ يهِ ناملا٥س٠ يكّٛ ع
ْـ  ض٩ٜتٗا ٚبعسٖاٚتًو آ١ٜ سػ١ٝ َ٪قت١، ٚضمبا قاٍ بعهِٗ عٓس    ٘أ

ؼٍٛ تًكا٥ّٝا إىل ايصٖب أٚ ؾب٘ هلِ غـاع١   ْ٘أيف ا٭قٌ نإ شٖبّا أٚ 
 اٯ١ٜ.

قاٍ أبٛ عًٞ اؾبا٥ٞ: ض٣ٚ إ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  اـاَؼ :
نُا نإ يًُؿطنني شات  هعٌ هلِ شات اْٛاط ٕأ ٚآي٘ ٚغًِ غأي٘ قّٛ

اْٛاط ٖٚٞ ؾـذط٠ نـاْٛا ٜعبـسْٚٗا ٜٚعًكـٕٛ عًٝٗـا ايتُـط ٚغـريٙ َـٔ         
 .(4) صاعؼًَ ٌَنَب ئٌَِيًب وََّب ٌَيُُْ يٌِيَخٌط املأن٫ٛت نُا غأيٛا َٛغ٢ 

                                                           

 .2/273َؿاتٝض ايػٝب( 1)
 .2/490تؿػري ايطربٟ( 2)
 .1/183فُع ايبٝإ( 3)
 .2/273ايػٝبَؿاتٝض ( 4)
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  سثاب اننؼولسثاب اننؼولأأصىيل يف صىيل يف أأحبث حبث 
ٌٖ َٔ تـعاسِ اٚ تعـاضض بـني ٖـصٙ ا٭قـٛاٍ َٚـا ٖـٛ َٓؿـأ ٖـصا          

يكــسض املتــٝكٔ ٖــٛ تعــسز ا٭قــٛاٍ يف أغــباب  ا ٕإايتعــاضض، اؾــٛاب: 
 ْٗـا أايٓعٍٚ َع ايتكاضب ٚايتساخٌ يف َٛنٛعاتٗا اش ٫ ٜكسم عًٝٗا 

ٚدٛز ا٭َطٜٔ ثبٛتّا َع  َهإإٖٚٛ  قط٬سٞاٱَتعاضن١ ٚؾل املع٢ٓ 
 ؾتباٙإؾطا٥ط نٌ َُٓٗا، نُا ٜبشح يف عًِ ايؿك٘ ٚاقٛي٘ عٓس  دتُاعإ

٠ يف ايــسيٌٝ ممــا ٜػــتًعّ ايبشــح    َٓاؾــا ٚأ٫ تعــسز ، ٚاؿذــ١ بػريٖــا 
 ٚايؿشل.

ٚدٛز أنجط  ستُاٍإٚأَا يف باب أغباب ايٓعٍٚ ؾايتعسز ممهٔ ؾٝٗا 
نإ مث١ تٓاف ؾ٬ وكٌ بٝٓٗا  شاإٚغبب ي١ٰٜ أَط غري َػتبعس، َٔ 

يتعسز سٝجٝات ٚدٗات تأٌٜٚ اٯ١ٜ، ْعِ قس تٓاقـ َٓاغب١ ايػـبب  
 .يٓعٍٚ اٯ١ٜ

ْ٘ أٚىل َٔ ايططح نُا يف َباسح عًِ ٚاملؿٗٛض إ اؾُع َع إَها 
إٔ نـٌ   ًشـاظ ٖٚـٛ ا٭ٚىل ب عًٝ٘ اٱمجاع  زع٢إا٭قٍٛ، َِٚٓٗ َٔ 

 ثط٠ٚ ٚتطاخ عًُٞ يًُػًُني.يف املكاّ خرب 
 غتكطا١ٝ٥ َٔ قبٌ ايتابعني َٔ غري إإٚظاٖط بعض ٖصٙ ا٭غباب  

 تهٕٛ َطؾٛع١.
ٚاؾُــع ٖٓــا ممهــٔ بعــس عــسّ ايتعــاضض بــني ٖــصٙ ا٭غــباب عٓــس   
ا٭قٛيٝني ٜٚػ٢ُ باؾُع ايعطيف أٚ اؾُع املكبٍٛ أٚ ايس٫ييت، ٚيٝؼ 
اؾُع بني ٖصٙ ا٭غباب َٔ اؾُع ايتربعٞ ٚايتأٌٜٚ ايهٝؿٞ ايـصٟ ٫  

٘ ٜػاعس عًٝ٘ ايعطف، ٚمل ٜطز ؾٝ٘ زيٌٝ ٚمل تٓكب عًٝ٘ قط١ٜٓ، نُا اْ
٫ ع٬ق١ ي٘ بايتعاضض ـطٚد٘ عٔ باب ايتعاضض بايتدكل ٚيـٝؼ  
بايتدكٝل، ؾًٝؼ َٔ تعاضض إ٫ ع٢ً مـٛ ايؿـب١ٗ ايبسٜٚـ١ ٜٚـعٍٚ     

تهــصٜب بــني تًــو  ٚأ٫ تٓــايف  ْــ٘ٚأبــايتشكٝل بــٌ َــع إَهــإ سسٚثــ٘ 
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ثبات تًو ا٭غباب ٚقشتٗا إا٭غباب ٚيهٔ ايٓكاف يف املكسَات ٖٚٞ 

 َٔ سٝح ايػٓس.
عتبـاض أغـباب   إع عس٠ أغباب يًٓعٍٚ يف آ١ٜ ٚاسس٠، َٚع ؾكس ػتُ

غتػطاقٞ ٜتعًل بهٌ قـشابٞ، ٜٚكـًض إ   إايٓعٍٚ ٖصٙ ؾإ اـطاب 
ْتكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٜٓطبل ع٢ً نٌ َػًِ ست٢ بعس 

ظَــاْٞ اـطــاب وُــٌ عٓــٛإ ايعُــّٛ ا٭ ٕأإىل ايطؾٝــل ا٭عًــ٢، أٟ 
ظاٖطٙ ٜؿٌُ ايبسي١ٝ ٚايؿطز١ٜ ٚتعًك٘  ٕأُا ؾطازٙ ايطٛي١ٝ، نأٚايػطٜإ ب

بهٌ ا٭ؾطاز املداطبني ٫غُٝا أغباب ايٓعٍٚ ؾاْٗا ٫ ؼكط َؿّٗٛ اٯ١ٜ 
يف ٚاقع١ َع١ٓٝ بٌ اْٗا َٓاغب١ ؾطٜؿ١ يًٓعٍٚ، ٚايبٝإ ٚاؿذ١، ؾًٛ مل 

 ؼسخ تًو ايٛقا٥ع ٚا٭غباب ٌٖ تٓعٍ اٯ١ٜ؟
غـباب يًٓـعٍٚ، ؾـ٬    َٚٔ اٯٜـات َـا مل تهـٔ هلـا أ     ،اؾٛاب: ْعِ

ٚدٛٙ تعسز غتعٗاض إغباب ايٓعٍٚ يف سذ١ٝ اٯ١ٜ ايؿع١ًٝ َٚٛنٛع١ٝ ٭
، ٕ ٜطز ايسيٌٝ عًـ٢ ايتدكـٝل  أ٫ إسهاّ َٓٗا غتٓباط ا٭إتؿػريٖا ٚ

 .ٚيهٓٗا ْٛع بٝإ
عاٖط ب ع٬ٙ، ٌٖ ٜتعًلأغباب ايٓعٍٚ أؾهاٍ ع٢ً بعض إٚقس ٜطز 

أَْْ طْػب١ ايطغٍٛ ايًُِٝٗػًُني بسيٌٝ ياٯ١ٜ ٚاـطاب ايصٟ ؾٝٗا 

 .ٚبسيٌٝ ايتؿبٝ٘ يف اٯ١ٜ صرَعْأٌٌَُا زَظٌٌَُىُُْ

نُا ٖـٛ َكتهـ٢ آٜـات قطآْٝـ١      غطا٥ٌٝإؾُٛغ٢ غ٦ٌ َٔ قبٌ ب   
 ْٗـا إعتباضْا مبسضغ١ ايكطإٓ، إتعاظٓا ٚإ تعاىل يف اهلل نجري٠، يبٝإ ؾهٌ
ع٢ً  ٚأسهاّ َػتٓبط١ بًشاظ ايػبب املباؾط يًٓعٍٚ أزضٚؽ َػتكطأ٠ ٚ

 .ط٬ماٱمٛ 
ايؿعٌ دا٤ ٖٓا بكٝػ١ املهاضع ؾٗٞ تٓبٝ٘ ٚؼصٜط َـٔ ٚقـٛع    ٕأثِ  

َٔ تهطاض غـ٪اٍ احملـاٍ   غريِٖ َٔ ا٭َِ ايػايؿ١ املػًُني ؾُٝا قاّ ب٘ 
 ٚايطًب املػتُط يًُعذعات.ايٓيب ع٢ً 
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خط٣ ٖٚٞ تًو اييت تٓػب ايػ٪اٍ أٚميهٔ َٓاقؿ١ بعهٗا َٔ د١ٗ 
ايهؿاض، ؾاٯ١ٜ َس١ْٝ ٚؾٝٗا شنط ملا سسخ يًٝٗٛز َٚعِٗ  ىلإٚقطٜـ  ىلإ

 ِٖٚ يف املس١ٜٓ.
ايكٍٛ )بإ املطاز يف اٯ١ٜ ِٖ ايٝٗٛز يصنط  ىلإَٚاٍ ايؿدط ايطاظٟ 

ايٝٗٛز يف غٝام اٯ١ٜ ٚ٭ٕ امل٪َٔ بايطغٍٛ ٫ٜهاز ٜػأي٘ ؾاشا غأي٘ نإ 
 .(1)َتبس٫ّ نؿطّا باٱميإ(

َهـا٤ بعـض   إكٛم ْٛع َٔ ا٭غـ١ً٦ بـسيٌٝ   ٚيهٔ ايٓٗٞ ٚضز غ
 ٕأاملػًُني يًٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يف ايكـطإٓ، نُـا        غ١ً٦أ

ًٖـو   منـا إايكازم عًٝـ٘ ايػـ٬ّ: "  اٱَاّ ايػ٪اٍ باب يًُعطؾ١، ٚعٔ 
 .ايٓاؽ برتى ايػ٪اٍ"

تسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ايتدكٝل نُـا  يف اٯ١ٜ ايتؿبٝ٘  ٚيػ١ 
 غٝأتٞ.

  سثابسثابتنقيخ األتنقيخ األ
غباب ايٓعٍٚ َٚكازٜك٘ أتٓكٝض عًِ  ْٖٚٛططح ٖٓا بابّا َٔ ايعًِ 

ٜؿٝس َـٔ  ٚؾل ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاملباسح ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٭قٛي١ٝ مبا 
 ٚدٛٙ:

يف عًـِ  يعًِ أغباب ايٓـعٍٚ  أنجط  َٛنٛع١ٝأ١ُٖٝ ٚ دعٌ ا٭ٍٚ:
 .ايتؿػري ٚايتأٌٜٚ

 .َٔ عًِ أغباب ايٓعٍٚ ْتؿاعَٔ زا٥ط٠ اٱ ايتٛغع١ ايجاْٞ:
 .مثطاتَا ي٘ َٔ  ٜعٗط ايجايح:
ا٭غــطاض ٚاملهــاَني ايكسغــ١ٝ ٚايــس٫٫ت ايبــاٖطات   ٜــبني ايطابــع:

 .ايعًِايها١َٓ يف ثٓاٜا ٖصا 
 .ساد١ املػًُني ي٘ يف أٜاّ ايتٓعٌٜ َٚا بعسٖا َس٣ اـاَؼ:

                                                           

 .3/235( َؿاتٝض ايػٝب 1)
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املػتشسث١ ملجٌ ٖـصا ايعًـِ يف َباسـح ٚعًـّٛ      ايٛظا٥ـ ايػازؽ:

 .إٓايكط
 ٜٚتذ٢ً ٖصا ايعًِ بأَٛض:

ٚمجع أغباب ْعٍٚ نٌ آ١ٜ عًـ٢ سـس٠ ممـا شنـطت      سكا٤إ ا٭ٍٚ:
 .يٓعٚهلا أغباب

ؾداقّا ٚظَاْـّا  أنٌ غبب غٓسّا ٚز٫ي١ ٚقسٚضّا َٚٓاقؿ١  ايجاْٞ:
 .َٚهاّْا

َٓؿــطز٠ َٚتعــسز٠ عًــ٢ َٓطــٛم اٯٜــ١ ٚتؿػــريٖا   عطنــٗا ايجايــح:
 ٚتأًٜٚٗا َٚؿَٗٛٗا.

ايتٓكٝض إىل ايتؿطٜط ببعض َا شنـط َـٔ تًـو    ٚهب أ٫ ٜ٪زٟ ٖصا 
ا٭غباب ٭ْٗا ثط٠ٚ ع١ًُٝ، ٚتـطاخ قطآْـٞ، ٚغـعٞ ٚدٗـاز يًطبكـات      
ا٭ٚىل َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ، ٚؾاٖس ع٢ً عٓاٜـ١ ايعًُـا٤ بعًـّٛ ايكـطإٓ     
ٚا٭سٛاٍ اـاق١ يٓعٍٚ نٌ آ١ٜ، ٚٱستُاٍ ٚدٛز َٓاؾع ٚأغطاض ؾٝٗا 

 ايعَإ أٚ ظَإ ككٛم. خاؾ١ٝ ع٢ً أٌٖ ايبشح ٚايتشكٝل يف ٖصا

 اآليحاآليح  عجاػعجاػإإ
ناْت عٓس ا٭َِ ايػابك١ ٚايتشصٜط َٓٗا،  غري٠خباض غٝيب عٔ إاٯ١ٜ 

ــ١  إؾؿــٞ اٯٜــ١ بطٖــإ عًُــٞ عًــ٢   نتػــاب املػــًُني يًُعــاضف اٱهلٝ
َٔ قككٗا ٚتأضىٗا، ٚؾٝٗـا ؾا٥ـس٠    عتباضٚاٱباٱتعاظ َٔ تًو ا٭َِ 

ختٝاض ايهؿط إ١ٜٚ ٚاـػطإ ٚن١ًٝ تتهُٔ ايبٝإ ٚايتشصٜط َٔ ططم اهلا
 بعس اٱميإ.

نُا يف ايطدٛع إىل ٚمتٓع اٯ١ٜ املػًُني َٔ ايتؿسٜس ع٢ً أْؿػِٗ، 
بايػـ٪اٍ عـس٠ َـطات عـٔ أٚقـاف ايبكـط٠ املـطاز        َٛغ٢ عًٝ٘ ايػـ٬ّ  

ٗـ  ِ إنتؿـٛا بـصبض أٟ بكـط٠ َـٔ غـري      شعٗا، ٚعٔ يْٛٗا َٚاٖٝتٗا ٚيٛ أْ
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 (1) صئَِّْ اٌٍَّوَ َّأُِْسُوُُْ أَْْ رَرْثَؾٌُا ثَمَسَحًتعٝني ٚتكٝٝس ٭دعأتِٗ يكٛي٘ تعاىل ط

، ؾاٯ١ٜ قٌ ايبشح ضمح١ باملػًُني ٚؾاٖس  ايتٓهري ٚاٱمجاٍ بكٝػ١
ــذْ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاىل ط ٖٚــٞ َــٔعًــ٢ تؿهــًِٝٗ  ــخٍ أُخْسِعَ ــسَ أَُِّ ــزُُْ خَْْ  وُنْ

 .(2)صٌٍِنَّبضِ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ّاقُسايٓيب ؾُٔ ٚدٛٙ ايتؿهٌٝ أِْٗ مل ٜػأيٛا 
احملاٍ، ٫ٚ َا ؾٝ٘ ايتؿسٜس ع٢ً أْؿػِٗ، ٚدا٤ت آٜـات ايكـطإٓ    ٚغًِ

عّْٛا هلِ يف إدتٓاب ايػ٪اٍ املهطٚٙ ٚاـايٞ َٔ ايٓؿع ٭ٕ ايكطإٓ تبٝإ 
 يهٌ ؾ٤ٞ ؾؿٝ٘ غ٢ٓ ٚنؿا١ٜ هلِ.

 طاّ تطٜسٕٚصباهلِ ٚايععّ ع٢ً ايؿعٌ، ٚيٝؼ ٜٚتعًل قٛي٘ تعاىل
ق٢ً اهلل عًٝ٘  ّاقُسايٓيب يف اٯ١ٜ َا ٜسٍ ع٢ً إضاز٠ املػًُني غ٪اٍ 

مبا ٜ٪شٜ٘، ٖٚٛ َٔ إعذاظ اٯ١ٜ بإ تتكس٣ يٮَـط ايكبـٝض    ٚآي٘ ٚغًِ
 قبٌ ايععّ عًٝ٘، ٚتهاٌَ اي١ٝٓ يف إتٝاْ٘.

ات٘ ٚخطاب أٌٖ َٚع إٔ َٛنٛع اٯ١ٜ ٜتعًل بػ٪اٍ ايٓيب أٜاّ سٝ
ايبٝــت ٚايكــشاب١ إ٫ إٔ َعٓــ٢ اٯٜــ١ ٚاقٝــ١ هلــِ يف ا٭ظَٓــ١ اي٬سكــ١، 
ٚؼصٜط يٮدٝـاٍ املتعاقبـ١ يًُػـًُني َـٔ تٛدٝـ٘ ايًـّٛ هلـِ ٭ْٗـِ مل         

 املػا٥ٌ املتذسز٠ ٚاييت ٖٞ َٔ اي٬َتٓاٖٞ.ٜػأيٛا عٔ 
ٚدـٛز   ْٗـا تـسٍ عًـ٢   نَٓعت اٯ١ٜ عٔ ايػ٪اٍ باحملاٍ ٚمٛٙ ؾ ٚإش

ز غ٪اي٘ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٖٚٛ َٔ أغطاض إدتُاع ااؾٛاب يهٌ َا ٜط
 .(3)صًََٔصٌَّْنَب ػٍََْْهَ اٌْىِزَبةَ رِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍايعًّٛ يف ايكطإٓ قاٍ تعاىلط

" ًمل يزد ىذا اللفظ يف القزآن إال يف ىذه أم تريدونًميكه أن وسمي ىذه اآليت آيت "
                                                           

 .67ايبكط٠ غٛض٠ ( 1)
 .110آٍ عُطإ ( غٛض٠ 2)
 .89ايٓشٌ غٛض٠ ( 3)
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 اآليت الكزميت.

 آليح سالحآليح سالحاا
ايتأزٜب ٚايتشصٜط ٚايٓٗٞ اٱضؾازٟ يػ١ املهاضع يف اٯ١ٜ ٚتتهُٔ 

يف إدتٓـاب ايٓاؾًـ١ َـٔ     ع٢ً َسح املػًُني ٖٚٛ ايصٟ ٜسٍ يف َؿَٗٛ٘
 .سػٔ مستِٗ ايػ١ٓ ٚايتأضٜذ ت٪نس ٕأنُا ايػ٪اٍ 

ٚإبتسأت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿعٌ املهاضع ٚيػ١ اؾُع ٜٚسٍ عًُٝٗا قٛي٘ 
ّ تعاىل طتطٜسٕٚص ٖٚٛ خطاب َٛد٘  ايكـشاب١، ٚؾٝـ٘ تأزٜـب     يعُـٛ

َٛنـٛع   إٔاٍ َٚاٖٝتـ٘، ؾكـشٝض   يًُػًُني مجٝعّا يف َٛنٛع ايػـ٪ 
 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إىلاٯ١ٜ خام بايػ٪اٍ املٛد٘ 

اٯٜـ١ تتهـُٔ ايعدـط     إٔ إ٫ايطؾٝل ا٭ع٢ً  إىليف سٝات٘، ٚقبٌ إْتكاي٘ 
املتكٌ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ عٔ ايػ٪اٍ باحملاٍ، ٚايػـ٪اٍ ايـصٟ ؾٝـ٘ ؾـو     

 ٚضٜب ٚن٬ي١.
َٓتـسٜات املػـًُني    إىلايٓؿـاش   إىلني ٜٚػع٢ بعض ايهؿاض ٚايؿاغك

ٚخٛاططِٖ بايػ٪اٍ باحملاٍ ٚأغباب ايؿو، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاقٝـ١  
 َِٓٗ ٚغ٬سّا يؿهشِٗ َٚاز٠ ٱسرتاظ املػًُني َِٓٗ.

ؾنشا قـاٍ بعهـِٗ إغـأيٛا ضغـٛيهِ عـٔ نـصا ٚنـصا ؾـإ املػـًُني          
ٖصٙ اٯٜـ١ يتُشـٝل ايػـ٪اٍ َٚعطؾـ١ َـا ؾٝـ٘ َـٔ ٚدـٛٙ          إىلٜطدعٕٛ 

ــح ضٚح ايؿــو ٚأغــباب إؾــػاٍ املػــًُني عــٔ أٖــساؾِٗ     ا ــح ٚب ـب
 ايػا١َٝ، ٚغاٜاتِٗ اؿُٝس٠.

 ع٢ً ٚدٛٙ:ؾُٔ إعذاظ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ إ تأتٞ 
 .عٓس املػًُني ٚخام عاّ غ٬حاٯ١ٜ  ا٭ٍٚ :

ــاْٞ : ــ١ اٯ ايج ٕ   ســطظٜ ــا ــطاض ايؿــو ٚنــعـ اٱمي ــٔ أَ ــاٍ َ ، ق
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 .(1)صيِْ َِب ىٌَُ شِفَبءٌ ًَزَؽَّْخٌ ٌٍُِّْإِِْنِنئًََُنَصِّيُ ِِْٓ اٌْمُسْتعاىلط

ٚاق١ٝ َٔ ايٓؿـام ٚأًٖـ٘، ٚتـبني اٯٜـ١ يـعّٚ       قطآ١ْٝ آ١ٜنٌ  ايجايح :
تعاٖس اٱميإ ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ ٭ٕ ؾٝ٘ ايٓذا٠ ٚا٭َإ، ٚت٪نس امل٬ظ١َ بني 

 ايهؿط ٚاـػاض٠ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.

  حبث تالغي حبث تالغي 
ِ   زَازاٱَٔ ٚدٛٙ ايب٬غ١  ٚزَـر   ،ٜٚع  تساخٌ َكاقـس املـتهً

بسٜع يف بسٜع عٝح ٫ ٜهٕٛ ايعاٖط يف  ٚأيف غطض  غطاضأ ٚأغطض 
ممـا ٜػـتًعّ    ؾاض٠اٱ، ٚقس ٜهٕٛ املسَٛز ع٢ً مٛ سسُٖاأ ٫إايه٬ّ 

ا٫َعإ يف زضاغ١ اٯٜات ايكطآ١ْٝ، ؾاـطاب يف ٖـصٙ اٯٜـ١ يًُػـًُني    
، ٚا٭ش٣ ايصٟ ٫قاٙ غطا٥ٌٝإ٘ بٓٛ زَر ؾٝ٘ تٛثٝل ٚشّ ملا قاّ بأٚيهٔ 

َِٓٗ ٭ْ٘ ٚضز ع٢ً مـٛ املجـاٍ ٚايؿـطز املٓاغـب يًشذـ١ يف      َٛغ٢ 
 املكاّ.

يكس دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايتؿبٝ٘ ايساٍ عًٝٗـا ايهـاف يف)نُـا غـ٦ٌ     
ب باملؿب٘ ب٘ ٚد١ٗ َٛغ٢( َٚٔ ايكٛاعس ايه١ًٝ يف ايتؿبٝ٘ َعطؾ١ املداَط

ٕ احملػٛغات أقطب إىل ا٭شٖإ، ٜٚسٍ ايؿب٘ بني املؿب٘ ٚاملؿب٘ ب٘، ٭
ــ١ عًــ٢ تؿكــ٘ املػــًُني يف ايــسٜٔ، َٚعــطؾتِٗ     َٛنــٛع ايتؿــبٝ٘ يف اٯٜ

انَ فِي طقاٍ تعاىل ،٭سٛاٍ ا٭َِ ايػابك١ ٚإتعاظِٗ َٔ قكل ا٭ْبٝا٤

 .(2)صقَصَصِيِمْ عِبْزَةٌ لِتًُْلِي األَلْبَابِ

 َٚٔ ٚدٛٙ اٱزَاز ا٭خط٣ يف اٯ١ٜ:
ٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ يًتأزٜب اٱهلـٞ يًُػـًُني،   زع٠ٛ اي ا٭ٍٚ:

 َٚا ؾٝ٘ َٔ ايٓؿع اـام ٚايعاّ.

                                                           

 .82اٱغطا٤ غٛض٠ (1)
 .111ٜٛغـ غٛض٠ ( 2)
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 تٗصٜب ايًػإ، َٚٓع ايتعسٟ . ايجاْٞ:

اٱْكطاع إىل ايعباز٠، ٚعسّ اٱْؿػاٍ با٭غ١ً٦ ايـيت تـأتٞ    ايجايح:
 عٔ ايؿو ٚايطٜب أٚ تهٕٛ غببّا هلُا.

ٔ  ايطابع: ا٭ش٣ بهجـط٠   تصنري ب  إغطا٥ٌٝ مبا نإ ٬ٜقٝ٘ َٛغ٢ َـ
 ايػ٪اٍ.

غ٪اٍ َٛغ٢ يف ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ يف  : اـاَؼ
ئَِّْ اٌٍَّوَ َّأُِْسُوُُْ أَْْ ذابت٘ هلِ بأَط اهلل بكٛي٘طتقك١ نؿـ ايكاتٌ ٚإغ

 .(1)ص...رَرْثَؾٌُا ثَمَسَحً

تٛنٝس قـؿ١ ايطغـاي١ يًـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘         : ايػازؽ
ِٵٚغًِ بكٛي٘ تعاىل ط ص ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إىل أْ٘ بني ظٗطاِْٝٗ ٜتٓعٍ ضٳغٴَٛيُه

عًٝ٘ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ، ٚيعٌ َاٜطٜسٕٚ ايػ٪اٍ عٓ٘ ٜأتٞ بعس٥ص بكطإٓ 
 .ٞأٚ غ١ٓ ٖٞ ؾطع َٔ ايٛس

َ  ايػابع: ات ايهؿـط  تعاٖس اٱميإ ٚأزا٤ ايؿطا٥ض، ٚإدتٓاب َكـس
 ٚاؾشٛز. 

 آليحآليحاايفهىو يفهىو 
اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًُني ٚزع٠ٛ هلِ ٱدتٓاب نجط٠ ايػـ٪اٍ ٚطًـب   
املعذعات، ٖٚصٙ ايسع٠ٛ يف َؿَٗٛٗا سح ع٢ً إتٝإ ايؿطا٥ض ٚتعًِ 

تعـاىل   غبٌٝ اهللأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚايتٛد٘ إىل َٝازٜٔ اؾٗاز يف 
ٍ سـادع زٕٚ أزا٤  ٚايسؾاع عٔ اٱغـ٬ّ ؾـإ اٱْؿـػاٍ بهجـط٠ ايػـ٪ا     

ايٛادبــات باٱنــاؾ١ إىل إْتؿــا٤ اؿادــ١ إيٝٗــا يعٗــٛض اٯٜــات ايبٝٓــات  
 ،َـٔ اٱضتـساز ٚايهـ٬ي١    بـطظر ٚسكـا١ْ   ٚايس٫٫ت ايباٖطات، اٯ١ٜ

 ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ. ٚأنطاضٖاٚغًب١ ايؿو ٚايطٜب 

                                                           

 .67ايبكط٠ غٛض٠ (1)
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ق٢ً  ّاايٓيب قُساملػًُني مل ٜػأيٛا  إٔتسٍ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً 
أغ١ً٦ ؾٝٗا أش٣، ٭ْٗا ؽرب  عٔ ايععّ ٚاهلِ ٚساٍ  ًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاهلل ع

اي١ٝٓ اييت تػبل ايؿعٌ يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ٚاق١ٝ َـٔ ايػـ٪اٍ   
غري ايٓاؾع، ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ععِٝ َكاّ ايٓب٠ٛ، ٚيعّٚ إختٝـاض ايهـ٬ّ   

 ٚايؿعٌ املٓاغب َع ايٓيب.
 قُـس ايٓيب ٕ ٚظٝؿ١ يصا دا٤ت اٯ١ٜ بٛقـ ايٓيب "ضغٛيهِ" يبٝا

ٜأتٞ بـايٛسٞ ٚايتٓعٜـٌ َـٔ عٓـس اهلل،      ٚأْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ىتـاضٕٚ ايػـ٪اٍ ايـصٟ ؾٝـ٘     ؾـ٬  ٚيعّٚ إقػا٤ ٚإْكات املػًُني يـ٘،  
اهلل عع ٚدـٌ أعًـِ باملكـًش١     إٕا٭ش٣ َٚؿاِٖٝ ايؿو ٚايطٜب، بٌ 

َا ؾٝ٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُسٚغبٌ املؿػس٠، ؾٝٓعٍ ع٢ً ْبٝ٘ 
 .ّٜٛ ايكٝا١َ إىلْؿع املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعَا 

ٚمتٓع اٯ١ٜ َٔ اٱضتساز ٚايٓهٛم ٚتبني َا ؾٝ٘ َٔ ايه٬ي١، يتسٍ 
خامت١ اٯ١ٜ ع٢ً يعّٚ تعاٖس َٓاظٍ اٱميـإ ٚعـسّ َػازضتٗـا، مل٬ظَـ١     

 ايطؾاز ٚايؿ٬ح ٚايٓذاح اٱميإ ٚاهلس٣.
 ٥ٌ:ٚيف اٯ١ٜ َػا

 ؼصٜط املػًُني َٔ ايػ٪اٍ اـايٞ َٔ ايٓؿع. ا٭ٚىل:
زع٠ٛ املػـًُني اىل اٱْكـات اىل آٜـات ايكـطإٓ ٚايتـسبط يف       ايجا١ْٝ:

 .(1)صًَئِذَا لُسِبَ اٌْمُسْيُْ فَبظْزَِّؼٌُا ٌَوُ ًَأَٔصِزٌُاقاٍ تعاىل ط ،َعاْٝٗا ٚز٫٫تٗا

  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِق٢ً اهلل ّاايٓيب قُس إٔتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ  ايجايج١:
 ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل.

ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   قُسّا  إٔتسٍ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً  ايطابع١:
خامت ايٓبـٝني ٫ٚ ضغـٍٛ َـٔ بعـسٙ، ٚؾٝـ٘ زعـ٠ٛ يًٓـاؽ مجٝعـّا          ٚغًِ

 يًتكسٜل بٓبٛت٘.
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تٛثٝـل ايكــطإٓ يككـل ا٭ْبٝـا٤، َٚــا نـاْٛا ٬ٜقْٛـ٘ َــٔ       اـاَػـ١: 

 ا٭ش٣.
١ ايكرب عٓس املػًُني، ملا يف ايعدـط عـٔ نجـط٠    ت١ُٝٓ ًَه ايػازغ١:

ــع إىل     ــسع٠ٛ إىل اٱْكــات ٚايهػــب ٚايتطً ــِٝ ٚاي ــٔ ايتعً ايػــ٪اٍ َ
 ايٛسٞ.

قُس ق٢ً اهلل إْصاض أٌٖ ايهتاب ايصٜٔ ٜكسٕٚ عٔ ْب٠ٛ  :ايػابع١
 إش تتذ٢ً َعاْٞ اٱميإ بايتكسٜل بٓبٛت٘. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ِ    ايٓيب قُس ق٢ً اهلليكس دا٤ت ضغاي١  إختبـاضّا   عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
ايهتب  ٚف٧ا٭ْبٝا٤ ايػابكني، َٚٔ قٝؼ ايتدؿٝـ عِٓٗ  إتبعٛايًصٜٔ 

 ٚيعّٚ تكسٜك٘.بٓبٛت٘ ايػُا١ٜٚ ايػابك١ بايبؿاض٠ 
قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    تٛنٝس خػاض٠ ايصٜٔ هشسٕٚ بٓب٠ٛ  ايجا١َٓ:
 .ٚآي٘ ٚغًِ

اٯ١ٜ نًُات مل تصنط يف غريٖا َٔ آٜات ايكطإٓ  ٚقس دا٤ت يف ٖصٙ
:ٖٞٚ 

 أّ تطٜسٕٚ. ا٭ٚىل:
 تػأيٛا ضغٛيهِ. ايجا١ْٝ:
 ٜتبسٍ. ايجايج١:

َـطتني، ٚدـا٤    إ٫يؿغ ضغٛيهِ مل ٜطز يف ايكـطإٓ   إَٔٚٔ اٯٜات 
ئَِّْ زَظٌٌَُىُُْ اٌَّرُِ أُزْظًَِ ئٌَِْْىُُْ اٯخط سها١ٜ عٔ ؾطعٕٛ يف قٛي٘ تعاىل ط

، ٜٚسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إقطاض ؾطعٕٛ بإٔ َٛغـ٢  (1) صٌٌٌََّْغْنُ

 :ٚدٛٙعًٝ٘ ايػ٬ّ ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل َٔ 
 بأْْ٘عت َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ بأْ٘ ضغٍٛ، ٚقس أخرب َٛغ٢  ا٭ٍٚ:

 ضغٍٛ َٔ ضب ايعاملني.
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إقطاض ؾطعٕٛ بإ َٛغ٢ َطغـٌ َـٔ عٓـس اهلل بكٛيـ٘ تعـاىل       ايجاْٞ:
 ص.أُزْظًَِ ئٌَِْْىُُْط

إختكام ضغاي١ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ بب  إغطا٥ٌٝ سذ١ يف  ايجايح:
 يعّٚ عسّ قاضبت٘.

زعا٤ ؾطعٕٛ إ َٛغ٢ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ فٓـٕٛ، يًتٓـايف بـني      إ :ايطابع
 ايطغاي١ َٔ عٓس اهلل ٚاؾٕٓٛ، ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ؾطعٕٛ ْؿػ٘ َٔ دٗات:

١ َٚٓٗا آٜ إ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ دا٤ باملعذعات ايباٖطات ا٭ٚىل:
فَأٌَْمََ ٌُِظََ ػَصَبهُ فَاِذَا ىَِِ ايعكا عهط٠ ؾطعٕٛ ٦ًَٚ٘ قاٍ تعاىل ط

 .(1) صرٍَْمَفُ َِب َّأْفِىٌَُْ

ٜ٪زٟ َٛغ٢ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٚظٝؿـ١ ايطغـاي١ ٚايتبًٝـؼ ْٚكـٌ        ايجا١ْٝ:
 ايٛسٞ، ٚآٜات ايتٓعٌٜ.

 اٱميإ باهلل عع ٚدٌ. إ٫مل ٜطًب َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ  ايجايج١:
ايؿٛاٖس ٚاملعذعات اييت تسٍ ع٢ً إ َٛغ٢ غٝس ايعك٤٬  ايطابع١:

ْــيب ضغــٍٛ، ٚا٭ْبٝــا٤ أقــشاب ايهُــا٫ت ايعكًٝــ١      ٚأْــ٘يف ظَاْــ٘ 
 ٚا٭خ٬ق١ٝ.

  اآليح نطفاآليح نطف
تتهُٔ اٯ١ٜ ايعٓا١ٜ باملػًُني، ٚتأزٜبِٗ ملا ؾٝ٘ خري ايسْٝا ٚاٯخط٠، 

املًٌ ٚيف اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً تؿهٌٝ املػًُني ع٢ً غريِٖ َٔ ا٭َِ ٚأٌٖ 
َا ٫ ٜٓؿعِٗ،  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبإٔ هتٓبٛا غ٪اٍ 

 .(2)صوُنْزُُْ خَْْسَ أَُِّخٍ أُخْسِعَذْ ٌٍِنَّبضِٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىل ط

 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚتبني اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ غ٪اٍ 
                                                           

 .45ايؿعطا٤ غٛض٠ ( 1)
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عٔ ايٛسٞ  إ٫ٜٓطل ٚيعّٚ تٓكٝش٘ ٚدعً٘ غببّا يًٗسا١ٜ ٚايطؾس، ؾٗٛ ٫ 

ٚاٱخباض املًهٛتٞ َٔ اهلل عع ٚدٌ ؾ٬بس إٔ ٜهـٕٛ ايػـ٪اٍ ٚدٛابـ٘    
َسضغ١ يٮدٝاٍ املتعاقبـ١ َـٔ املػـًُني خاقـ١، ٚايٓـاؽ عاَـ١، َٚـٔ        

ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل   ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ َٚٓٗا أدٛب١  تٛثٝلاٯٜات 
٘ ع٢ً ا٭غـ١ً٦ ايـيت ناْـت تٛدـ٘      عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٛ  إيٝـ ٕ َسضغـ١  يتهـ

 تكتبؼ َٓٗا املػا٥ٌ، ٚتػتٓبط َٓٗا ايسضٚؽ ٚايعرب.
اييت ناْت ت٪شٟ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػـ٬ّ،   ا٭غ١ً٦يصا دا٤ ايٓٗٞ عٔ 

يٝسٍ خكٛم ايٓٗٞ يف َؿَٗٛ٘ ع٢ً دٛاظ ايػ٪اٍ يف أسهاّ ايؿطٜع١، 
 .َٚا ؾٝ٘ ايٓؿع اـام ٚايعاّ، ٚايػ٪اٍ عٔ أقٍٛ ٚؾطٚع ايسٜٔ

 أَٛض: َٚٔ َعاْٞ ايًطـ يف اٯ١ٜ 
 .إْتؿاع املػًُني َٔ قكل ا٭َِ ايػابك١ ا٭ٍٚ:
 .َٔ غريتٗا ٚغٓٓٗا اٱتعاظ: ايجاْٞ

 أغباب ايه٬ي١ ٚايعٓاز. إدتٓاب ايجايح:
 ايسع٠ٛ ملعطؾ١ املعٜس َٔ قكل ا٭َِ ا٭خط٣.ايطابع: 

تٛنٝس سكٝك١ ٖٚـٞ تهـُٔ ايكـطإٓ يػـٓٔ ا٭َـِ ايػـابك١        اـاَؼ:
 .ٚدٗاز ا٭ْبٝا٤ يف غبٌٝ اهلل

 تٓعٙ املػًُني عٔ غ٪اٍ احملاٍ. ايػازؽ:
يػ١ اٱْصاض ٚايتشصٜط اييت أختتُت بٗا اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚاييت  ايػابع:

دا٤ت بكٝػ١ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ اييت تؿٝس ايتٓبٝ٘ يعا١َ ايٓاؽ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس 
ٚاْ٘ َبعـٛخ   ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِع٢ً عُّٛ ضغاي١ 

 يًٓاؽ مجٝعّا.

  اآليحاآليح  إفاضاخإفاضاخ
َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني تٛد٘ اـطاب هلِ ع٢ً مٛ 

 ٚؼتٌُ يػ١ اـطاب يف اٯ١ٜ ٚدّٖٛا: ،ايتعٝني
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 إضاز٠ خكٛم امل٪َٓني. ا٭ٍٚ:
ٕ  ايجاْٞ: ٚقـاٍ اؾبـا٥ٞ ٚا٭قـِ     ،عُّٛ املػًُني، َِٚٓٗ املٓـاؾكٛ

 بنضاز٠ املػًُني.
 إضاز٠ ايٓاؽ مجٝعّا. ايجايح:
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    ّاقُـس ايٓيب ـ ٭ِْٗ غأيٛا خكٛم قطٜ ايطابع:
 إٔ هعٌ هلِ دبٌ ايكؿا شٖبّا. ٚآي٘ ٚغًِ

ٚايكــشٝض ٖــٛ ايجايــح ؾاملككــٛز يف اـطــاب املػــًُٕٛ با٭قــاي١ 
ًٜٚشل بِٗ ايٝٗٛز ايصٜٔ ناْٛا يف املس١ٜٓ ٚأٌٖ ايهتاب عا١َ، ٚغريِٖ 

ِ      َٔ ايٓاؽ ٭ٕ ضغاي١  ُٝـع  ؾ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
 ْٚػا٤ٶ.ايٓاؽ ضدا٫ّ 

ــاىل ط      ــ٘ تعـ ــازٜل قٛيـ ــٔ َكـ ــ١ َـ ــصٙ اٯٜـ ــخً   ٖٚـ ــٍْنَبنَ ئِالَّ زَؽَّْـ ــب أَزْظَـ ًََِـ

، ؾذا٤ت تأزٜبّا يًٓاؽ يف نٝؿ١ٝ ايتكطف َع َكاّ ايٓب٠ٛ، (1)صٌٍِْؼَبٌَِّنيَ

 .باؿطم ع٢ً ايتٗصٜب يف نٝؿ١ٝ خطاب خامت ايٓبٝني ٚغٝس املطغًني
باضٖا ايٓاؽ عٔ املٓعي١ ايطؾٝع١ اييت ؾُٔ إؾانات اٯ١ٜ ايهطمي١ إخ 

 .ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٜتبٛأٖا 
ٌ مل ٜػأيٛا تًو ا٭غ١ً٦، اييت ؾٝٗـا أش٣   ٚإٕ  ٜؿـٛتِٗ أَـط أٚ    ؾٗـ

أَٛض، اؾٛاب ٫، ٭ٕ ايكطإٓ دا٤ داَعّا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، ٚؾٝ٘ تبٝإ 
ٛاب باملٓطٛم نٌ ؾ٤ٞ، َٚع إبطا٤ ٚتطٜح ايٓاؽ يف ايػ٪اٍ ٜأتِٝٗ اؾ

ْٞ أضزت إٔ أغأٍ إاهلل  غبشإأٚ املؿّٗٛ يٝكٍٛ ايؿطز ٚاؾُاع١ َِٓٗ: 
ؾذا٤ اؾٛاب ظادطّا َٚاْعّا َٔ ايػ٪اٍ ايصٟ  ،غكٛم ٖصا املٛنٛع

 ؾٝ٘ أش٣ ٭ٕ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َعذع٠ قا١ُ٥.
ٚيف اٯ١ٜ تصنري يب  إغطا٥ٌٝ ع٢ً غ٪اهلِ ملٛغ٢، ٚقس شنط ايكطإٓ 

ٖٚٞ أعِ َـٔ إٔ تـأتٞ بًؿـغ ايػـ٪اٍ، ؾكـس تـطز بكـٝػ١        تًو ا٭غ١ً٦ 
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، َـع  (1) صُ ا ْعُ ٌَنَب زَثَّهَايطًب ٚايكٍٛ، نُا يف قك١ ايبكط٠ ٚضزِٖ عًٝ٘ ط

نؿا١ٜ شعِٗ ٭ٟ بكط٠ نُا تكسّ شنطٙ يف بـاب إعذـاظ اٯٜـ١، ٚقـٛهلِ     
َ طَؼَبٍَ ًَاؽِدٍ فَب ْعُ ٌَنَب زَثَّهَ ُّخْط َ ٌَْٓ َٔصْجِسَ ػٍََ  .(2)صسِطْ ٌَنَب َِِّّب رُنْجِذُ األَزْضَُّبٌُِظَ

 أْ٘أغباب ايؿطى ٚايه٬ي١ َع  ََٔٔ َٛغ٢  ٜٚأتٞ طًب بعهِٗ
َ اعْؼًَ ٌَنَب ئٌَِيًب دا٤ بتجبٝت زعا٥ِ ايتٛسٝس يف ا٭ضض ٚيف ايتٓعٌٜ ط َّبٌُِظَ

 .(3)صوََّب ٌَيُُْ يٌِيَخٌ

ٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح َسضغ١ يف ايسع٠ٛ اىل اٱميإ، ٚإش دا٤ت ا
قبٌ ايػابك١ بايٓػذ ٚتٛنٝـسٙ، ؾـإ ٖـصٙ اٯٜـ١ تٓػـذ ايهؿـط باٱميـإ،        
ٚػعــٌ اٱميـــإ ثابتــّا يف ا٭ضض، ٚتـــبني سطَــ١ ايطدـــٛع اىل ايهؿـــط    
ٚاٱضتساز ٚت٢ٗٓ عٔ ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط، ؾُٔ ٚدٛٙ ايٓػذ ٖسا١ٜ ايٓاؽ 

 اىل غبٌ اٱميإ، ْٚبصِٖ يًه٬ي١ ٚايػٛا١ٜ ٚاؾشٛز.
يًٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ َٚٓع ايرتزز ٚغًب١ ايؿو  ٚيف اٯ١ٜ تطغٝب

يف زخٛي٘، إش إ إدتٓاب ايػ٪اٍ اـايٞ َٔ ايٓؿع، ٚاٱنتؿا٤ باٯٜات 
ؾاٖس  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا 

ٚسُٝٓا ٜط٣ ع٢ً سػٔ ايػُت، ٚضنا اٱْػإ مبا ٜأتٞ َٔ عٓس اهلل، 
٢ ايعبازات ٚغـبٌ ايطاعـات، ٚتٓـعِٖٗ عـٔ     إقباٍ املػًُني عًايٓاؽ 

ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل  ايػ٪اٍ باحملاٍ، ؾاِْٗ ٜتسبطٕٚ يف أغطاض ضغاي١ 
ٜٚـسخًٕٛ اٱغـ٬ّ ٜٚتبعـٕٛ ْٗـر املػـًُني ا٭ٚا٥ـٌ        عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 بتًكٞ ايتٓعٌٜ بايكبٍٛ ٚايطنا ٚتًُؼ ٚدٛٙ اٱعذاظ ؾٝ٘.
 

                                                           

 .70ايبكط٠ غٛض٠ ( 1)
 .61غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
 .138غٛض٠ ا٭عطاف  (3) 
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  انصفا طهةانصفا طهة
ِ   ايٓيب قُسيف اٯ١ٜ بٝإ ملعذعات  َٚـا   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

نــإ ٬ٜقٝــ٘ ا٭ْبٝــا٤ ٚايطغــٌ َــٔ قــَِٛٗ َــٔ ا٭ش٣ ٚنجــط٠ ايػــ٪اٍ، 
ٚطًب املعذعات يف ايكهاٜا ايؿدك١ٝ، ٚنإٔ نٌ ؾطز ٚمجاع١ ٜعًكٕٛ 
إمياِْٗ ع٢ً َعذع٠ ِٖ ىتاضْٚٗا نُا يف طًبِٗ إٔ هعٌ دبٌ ايكـؿا  

 شٖبّا.
عٌ دبٌ ايكؿا أغًـ٢  َٚٔ اٱعذاظ إ اهلل أْعِ ع٢ً أٌٖ َه١ ظ

ٚأنجط ْؿعّا َٔ ايصٖب ٭ٌٖ َه١ ٚاملػًُني، إش ٜـسخٌ َهـ١ ٜٚكـعس    
ع٢ً دبٌ ايكؿا امل٬ٜني ايهجري٠ َٔ املػًُني ٚاملػًُات، يٝسض عًِٝٗ 

ٜٚتٓعِ فاٚضٚا ايبٝت ا٭َٛاٍ ٚاملهاغب، ٚتعزٖط ايتذاضات يف َه١، 
يت أزاٖا آزّ اؿر َٚٓاغه٘ اي يف َٛغِ اؿطاّ باـري ٚايطظم ايهطِٜ

ٚنصا باقٞ أٜاّ ايػ١ٓ اييت ٖٞ ٚعا٤ ٚإبطاِٖٝ َٚٛغ٢ ٚمجٝع ا٭ْبٝا٤ 
 .ظَاْٞ ٭زا٤ ايعُط٠

ٚتًو آ١ٜ َٔ آٜات اهلل عع ٚدٌ ؾكس غأيٛا إٔ ٜهٕٛ دبـٌ ايكـؿا   
شٖبّا ملط٠ ٚاسس٠، ؾذعً٘ اهلل عع ٚدٌ ْع١ُ ٚثط٠ٚ َتذـسز٠ نـٌ ٜـّٛ،    

قُس ق٢ً اهلل ت ضغاي١ اؿر، ٚتًو َٔ بطنااغِ ٚنٌ َٛغِ َٔ َٛ
 ِ عًـ٢ أٖـٌ َهـ١ َـع أْٗـِ سـاضبٛٙ ٚآشٚٙ ٚأٖـٌ بٝتـ٘          عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـً

 ٚايكشاب١ ا٭ٚا٥ٌ.
ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ إٔ ايكـؿا قـاض     َٚٔ إعذاظ

أغ٢ً َٔ ايصٖب، ٖٚٛ باب يًطظم ايهطِٜ املتذسز، ٚنأْ٘ يف نٌ عاّ 
آْصاى، ٚنإ مثٓ٘ ق٬ًّٝ ّا يٓٗبٛٙ ٜهٕٛ شٖبّا، ٚيٛ قاض يف ظَٔ ايٓب٠ٛ شٖب

٘  بك٢ ؾعري٠ َٔ ؾـعا٥ط اهلل ٜ ٚيهٔ ايكؿا  امل٬ٜـني َـٔ ٚؾـس     ػـع٢ عًٝـ
اؿــاز ٚاملعتُــطٜٔ نــٌ عــاّ، ٖٚــٛ َــٔ َهــإ اٱغــتذاب١ إش ٜتهــطع  

ئَِّْ اٌصَّـفَب  طقاٍ تعاىل ،امل٪َٕٓٛ َٔ عٓسٙ إىل اهلل ؾٝٓعٍ اـري ٚايربن١
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 .(1) صاٌَّْسًَْحَ ِِْٓ شَؼَبئِسِ اٌٍَّوًَِ

ِ  ٚعٓسَا خطز    إىلَٗـادطّا   ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
ٜجطب ؿكٛٙ ظٝٛف نبري٠ ٫ قبٌ ٭ٌٖ ٜجطب بٗا، يكتً٘ ٚٚأز اٱغ٬ّ 

 يف َٗسٙ.
يٝٓكطع املػًُٕٛ  امل٪َٓنيؾذا٤ ايٓكط اٱهلٞ ْٚعٍٚ امل٥٬ه١ يٓكط٠ 

هلل عع ٚدٌ ٫ٚ ٜؿػًِٗ ايػ٪اٍ عُا ٫ ٜعِٓٝٗ َٚا ايعباز٠ ٚايؿهط  إىل
ايؿهط هلل بكٛي٘ تعاىل  إىليٝؼ ؾٝ٘ ضنا هلل ٚضغٛي٘، ٚتتذ٢ً اؿاد١ 

 .(2)صًٌََمَدْ َٔصَسَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَدْزٍ ًَأَْٔزُُْ أَذٌَِّخٌ فَبرَّمٌُا اٌٍَّوَ ٌَؼٍََّىُُْ رَشْىُسًَُْط

ٕٳ أَٳٕ تٳػ٦ٳًٛا ضٳغٴَٛيُهِ( )َأّ ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ عباؽ: ابٔ قاٍ  تٴطٜسٚ
يف عبس اهلل بٔ أبٞ نعب ٚضٖط َٔ قطٜـ، قايٛا: ٜا قُس ادعـٌ يٓـا   
ايكؿا شٖبّا، ٚٚغع يٓا أضض َه١، ٚؾذط ا٭ْٗاض خ٬هلا تؿذريّا ْ٪َٔ 

 .(3)(بو
يكس غأٍ أٌٖ َه١ آ١ٜ سػ١ٝ ْٚؿعّا عاد٬ّ ؾذا٤ِٖ ايٓؿع املػـتسِٜ  

ايٓيب قُس ق٢ً َعذعات  إٔٛاٖس ع٢ً ٚايجط٠ٚ ايسا١ُ٥، ٖٚٛ َٔ ايؿ
 .عك١ًٝ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

اٱغتذاب١ ع٢ً مٛ زا٥ِ ٚمبا  ف٧َٚٔ َكازٜل ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١  
ؾٝ٘ ايٓؿع ٭ٌٖ َه١ بكٝس اٱغ٬ّ ٚاٱميإ، ؾكس سذبت عِٓٗ قريٚض٠ 

 دبٌ ايكؿا شٖبّا ٭َٛض:
ؿػِٗ ايٓعِ إقا١َ قطٜـ آْصاى ع٢ً ايهؿط، ٚسذبِٗ عٔ أْ ا٭ٍٚ:

 اييت تأتٞ بٛاغط١ املعذع٠.
 اٱغ٬ّ زٜٔ ىاطب ايعكٍٛ. ايجاْٞ:

                                                           

 .158ايبكط٠غٛض٠ ( 1)
 .123غٛض٠ آٍ عُطإ  (2) 
 .1/10أغباب ْعٍٚ ايكطإٓ/ايٛاسسٟ (3)
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ِ     تتكـ َعذعات  ايجايح:  ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
 بايسٚاّ ٚايبكا٤.

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     ّاايـٓيب قُـس  يكس بعح اهلل عع ٚدـٌ   ايطابع:
 ضمح١ يًعاملني. ٚغًِ

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ عكًٝـ١،   َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهللاـاَؼ: 
 ؾايتسبط مبٓاؾع ايكؿا َع بكا٥٘ ع٢ً ساي٘ آ١ٜ ٚؾاٖس ع٢ً قسم ْبٛت٘.

َٚٔ اٱعذاظ إ ْعُـ١ قـريٚض٠ ايكـؿا شٖبـّا ٫ تٓشكـط بايـصٖب       
ٚايسٜٓاض ٚايسضِٖ بـٌ تؿـٌُ ا٭َـٛض ايعكا٥سٜـ١ ٚاٱضتكـا٤ يف َػـايو       

 ّ بــايتهبري  اٱميــإ بــإٔ ٜعًــٛ املــ٪َٔ ايكــؿا عًــ٢ َــساض ايػــاع١ ٚايٝــٛ
اهلل بصات اغِ ٚايتًٌٗٝ ٚايصنط، ٚيٝؼ َٔ بكع١ يف ا٭ضض ٜصنط ؾٝٗا 

نُا يف دبـٌ ايكـؿا، يٝهـٕٛ َـٔ ايـطظم       مخ٬ٚاٱ ٚايكسمايهجط٠ 
 ايهطِٜ ٚايؿهٌ ايععِٝ ع٢ً أٌٖ َه١ ٚايٓاؽ أمجعني.

ٖٚصٙ ايٓع١ُ ٫ تتعًل بػ٪اٍ قطٜـ "إدعٌ يٓا ايكؿا شٖبّا" بٌ ٖٞ 
 ١ َٔ عٓس اهلل.خري قض، ٚضمح

ٙ اهلل عع يٲخباض عٔ قإْٛ ثابت ٖٚٛ إ َا أعسٸاٯ١ٜ ؾذا٤ت ٖصٙ 
ٚدٌ يًُػًُني يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ أنرب ٚأععِ ممـا ؼـٝط بـ٘ أٖٚـاَِٗ     

ــ١، ٚعــسّ     إىليٝتٛدٗــٛا  ــ١ ايهًٝ ــ٢ مــٛ املٛدب طاعــ١ اهلل ٚضغــٛي٘ عً
 اٱقػا٤ ٭ٌٖ ايه٬ي١ ٚاؿػس.

 ايكـؿا شٖبـّا، ٚيـٛ نـإ شٖبــاّ    يكـس أضازت قـطٜـ إٔ ٜتشـٍٛ دبـٌ     
َٓاؾع٘ خ٬ٍ غٓٛات خكٛقّا َـع ضخـل    تزٚتبسأدعا٩ٙ  تيهاع

ٚؾا٤ َٔ ٜٓهط ٖصٙ اٯ١ٜ، َٚٔ ٜٓػبٗا إىل ايػشط، َٚٔ ايصٖب آْصاى 
عًـِٝٗ  اهلل ، ؾـأْعِ  ٜعطض عٓٗا ٜٚػأٍ آ١ٜ أخـط٣ َجًـٗا أٚ أنـرب َٓٗـا    

ّا، ٚيعازٚا ٚع٢ً املػًُني بإٔ دعٌ ايصٖب ْع١ُ زا١ُ٥ ٚشٖبّا َتذسز
 يػ٪اٍ إٔ ٜهٕٛ دبٌ املط٠ٚ شٖبّا ٖٚهصا.

باٱناؾ١ اىل إغتشاي١ غ٪اهلِ ٚؾل اؿهِ ايؿطعٞ ٭ٕ ايكؿا َٔ 



 165ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
ايؿعا٥ط ٜٚ٪ز٣ عًٝ٘ َٓػـو َـٔ َٓاغـو اؿـر ٚايعُـط٠، قـاٍ تعـاىل        

فَالَ عُنَبػَ ػٍََْْوِ أَْْ اٌْجَْْذَ أًَْ اػْزََّسَ  ئَِّْ اٌصَّفَب ًَاٌَّْسًَْحَ ِِْٓ شَؼَبئِسِ اٌٍَّوِ فََّْٓ ؽَظَّط

 .(1)صَّطٌََّّعَ ثِيَِّب

 انصهح تني أول وآسغ اآليح
إبتسأت اٯ١ٜ باٱغتؿٗاّ َٔ املػًُني عـطف عطــ َٓكطـع مبعٓـ٢     
)بٌ( ايصٟ ٜأتٞ بعس ن٬ّ تاّ يف إؾـاض٠ إىل أسهـاّ ايٓػـذ يف ايكـطإٓ     

 ايؿو ٚايطٜب نُا أٌٖ ٜكٛي٘ٚيعّٚ ا٭خص بايٓاغذ، ٚاٱعطاض عُا 
َٚا  ،يف َػأي١ ْػذ ايكب١ً ٚؼًٜٛٗأَ بٝت املكسؽ إىل ايهعب١ ايؿطٜؿ١

َٔ املس١ٜٓ َـٔ ايؿـو، بػـبب عـسّ     بعض أٌٖ اؿػس ٚايعسا٠ٚ ثاضٙ أ
ظََْمٌُيُ اٌعُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبضِ َِب طضناِٖ تػٝري ايكب١ً ٚقطؾٗا عٔ بٝت املكسؽ

 .(2) صيَبًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْ

ٕ نإ إَٚٔ اٯٜات إٔ ٜأتٞ ايتأزٜب يف ايكطإٓ عاَّا يهٌ املػًُني ٚ
َٔ بعهِٗ يتٛنٝس سكٝكـ١ ٖٚـٞ إٔ املػـًُني     ٙٚضساهلِ بايؿعٌ أٚ ق

أخ٠ٛ ٜأتٞ غبب ْعٍٚ اٯ١ٜ يف قه١ٝ ؾدكـ١ٝ ؾٝهـٕٛ قـ٬سّا ٚبـاب     
 .مجٝعّا ِٖسا١ٜ هل

تعإٚ املػًُني ٚيف يػ١ اؾُع يف اٯ١ٜ ْهت١ عكا٥س١ٜ أخط٣، ٖٚٞ 
ْٚكض بعهِٗ بعهّا بػ٪اٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مبا 

ٚ     ٖٛ خري قض، ٖـصا  ثـطٙ، يٝهـٕٛ   أٚإدتٓـاب ايػـ٪اٍ املـصَّٛ بصاتـ٘ 
ٜػـتطٝع   باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط، ٫ٚ  ايٓكض َٔ عَُٛات ا٭َط 

١ أٚ مساعٗا، إ٫ بت٠ٚ٬ ٖصٙ ا٫ٜٖصٙ املطتب١ ُات بًٛؽ ًاملػًُٕٛ ٚاملػ
ٚايتــسبط يف َعٓاٖــا َٚهــاَٝٓٗا ايكسغــ١ٝ، ٚقــس ىــرب ايكــشابٞ أَــ٘ أٚ 
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غ٪اٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  َ٘٘ عٔ ععٓظٚدت٘ أٚ إبٓت٘ أٚ إب
٘ ٚظدطٙ يت٬ٚتِٗ أٚ مساعِٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٝٚغًِ َعذع٠، ؾٝكَٕٛٛ بٓٗ

 ايهطمي١.
يًـّٛ يًكـشاب١ يف   تابعني ٚتابعِٝٗ َٔ تٛدٝـ٘ ا اي اٍٝٚمتٓع اٯ١ٜ أد

عسّ غ٪اٍ املعذع ٚاملُتٓع يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ 
َٔ إعذاظ ايكطإٓ بإٔ تهٕٛ اٯ١ٜ ٖسا١ٜ يٮدٝاٍ املتعاقب١ َٔ املػًُني 

غ٪اٍ ايٓيب مبا ٜ٪شٜـ٘،   ٚإٕ تبآٜت َكاَاتِٗ، ؾٛظٝؿ١ ايكشابٞ عسّ
ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚتهطض  ٚٚظٝؿ١ ايتابعٞ إَها٤ ؾعٌ ايكشابٞ بايتكٝس بأسهاّ

 ايؿعٌ املهاضع يف اٯ١ٜ َطتني، أسسُٖا ٜتعًل باٯخط:
 تطٜسٕٚ. ا٭ٍٚ:
 تػ٦ًٛا. ايجاْٞ:

ا )تطٜسٕٚ غ٪اٍ( يتهٕٛ َٔ َٚا يف سٝعٖا ُٚتكسٜط اؾُع بٝٓٗ
ٕ ايتــساخٌ ٚايرتابــط بــني تأٜٚــٌ َكــسض َؿعــٍٛ تطٜــسٕٚ، يبٝــا  يف
 عًني.ؿاي

عاَــ١ )ضغــٛيهِ( زعــ٠ٛ ٚيف ْػــب١ ايطغــٍٛ إىل املػــًُني ٚايٓــاؽ 
ٱنطاَــ٘ ْٚكــطت٘ ٚايــصب عٓــ٘، ٚايتٛدــ٘ إىل اهلل بايؿــهط عًــ٢ ْعُــ١  
 ايطغاي١ ٚتًكٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٰٜات َٔ عٓـس 

ٚايتُٝٝع  َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت ػعٌ املػًُني قازضٜٔ ع٢ً ايؿكٌ اهلل،
ّ تٛدٝٗـ٘ إىل  بني ايػ٪اٍ املٓاغب، ٚايػ٪اٍ ايصٟ هب إدتٓاب٘ ٚعس

 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ِ      ٚتبني اٯٜـ١ َـا   ٚتـسعٛ املػـًُني    ،نـإ ٬ٜقٝـ٘ ا٭ْبٝـا٤ َـٔ قـَٛٗ

اٱْكات ٭غ١ً٦ غري يٲضتكا٤ يف غبٌ اهلسا١ٜ، ٌٖٚ يف اٯ١ٜ ؼصٜط َٔ 
ٛ   املػًُني اييت ٜطاز َٓٗا اؾـساٍ ٚاـكـ١َٛ   َـٔ   ، اؾـٛاب ْعـِ، ٖٚـ

 .إعذاظ اٯ١ٜ
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خػاض٠ ايصٟ ىتاض ايهؿط  قإْٛ ثابت ٖٚٛ ثِ إْتكًت اٯ١ٜ إىل بٝإ 

 .َتشسّا أٚ َتعسزّا ع٢ً اٱميإ
٫ٚ ٜٓشكط اٱْصاض ايٛاضز يف خامت١ ٖصٙ اٯ١ٜ بايصٟ قس ٜطتـس عـٔ   
اٱغ٬ّ، بٌ ٜؿٌُ ايهؿاض با٭قٌ، ٚايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً 

 ايهؿط، بنعتباض إٔ اٱغ٬ّ ٖٛ زٜٔ ايؿطط٠.
اى ايعكٌ، يصا دـا٤ت  ٚإٔ ايهؿط ٚاؾشٛز أَط َٓاف يًؿطط٠ ٚإزض

 خامت١ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ يتشصٜط ايٓاؽ َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١.
ٜٚؿٝس اؾُع بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ ايتٛنٝس ع٢ً قبض اٱقـطاض عًـ٢   

 أَطٖٛ ٚتعًٝل اٱميإ باٱداب١ عًٝ٘ َٔ اؾشٛز ٚ ،غ٪اٍ املُتٓع شاتّا
 َٓاف يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ.

 انتفسري انظاتي
اٯٜتإ ايػابكتإ يف بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓيب  يكس دا٤ت

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف ْػذ بعض اٯٜات، ٚقريٚض٠ بعض 
ايٓاغذ ٫سكّا َٚتعكبّا اٯٜات ٫سكّا ْاغد١، ؾُٔ ؾطا٥ط ايٓػذ إٔ ٜهٕٛ 

يًُٓػٛر، َٚٔ اٱعذاظ إٔ تسٍ ٖصٙ اٯٜات يف َؿَٗٛٗا ع٢ً تجبٝت 
رِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ َٓاؾع٘، ٚزع٠ٛ املػًُني يٲنتؿا٤ بايتٓعٌٜ ٭ٕ ؾٝ٘ط ايٓػذ، ٚبٝإ

 .(1) صشَِْءٍ

ْٗا نٚنُا دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ ايػابك١ خطابّا يًُػًُني ؾهصا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾ
خطاب يًُػًُني، ٚبكٝػ١ املهاضع، ٚشنط أغباب ْعٚهلا تتعًل بأَٛض 

ؾٝٗا، ٌٖٚ يف  ٚأسٛاٍ ككٛق١ ٫ ٜتعاضض َع َٛنٛع١ٝ يػ١ اـطاب
٭ٕ ايتٓبٝ٘ ٚايتشصٜط يٝؼ َٔ ايًّٛ ٚايصّ،  ،اٯ١ٜ يّٛ يًُػًُني اؾٛاب ٫
 .ٜٚسٍ ع٢ً إْتؿا٤ ايًِ يف املكاّ
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تؿهٌٝ املػًُني، ٚإْتكاهلِ َٔ غٓٔ ٚغري٠ ا٭َِ ع٢ً ٚتسٍ اٯ١ٜ 
ايػابك١، ٚتسعِٖٛ ٱنطاّ َكاّ ايٓب٠ٛ، ٖٚٞ ؾاٖس ع٢ً إٔ املػًُني)خري 

ضغٍٛ اهلل ملا ٜأتٞ ب٘  يٲقػا٤ٚيف اٯ١ٜ َٓاغب١ ، (1)ًٓاؽ(أ١َ أخطدت ي
َٔ عٓس اهلل، ٚدا٤ت)أّ( يف بسا١ٜ اٯ١ٜ مبع٢ٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 .(2) صأََْ َّؾْعُدًَُْ اٌنَّبضَأيـ اٱغتؿٗاّ نُا يف قٛي٘ تعاىلط

ٚيهٔ اي١ٜٛٓ ٫ تكٌ إىل  (3))ؾكٛي٘ أّ تطٜسٕٚ تكسٜطٙ بٌ أتطٜسٕٚ(ٚقٌٝ
ٚميهٔ إٔ ْطًل يٲغتؿٗاّ سطف اٱنطاب)بٌ( إش إٔ أّ يف املكاّ أقطب 

١، ٬ح اٱغتؿٗاّ ايتأزٜيب، ٜٚتهُٔ يف َعٓاٙ اٱضؾاز ٚاهلساٜطعًٝ٘ إق
ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ يطـ اهلل عع ٚدٌ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚاملػًُني ٚبطظر زٕٚ ايؿت١ٓ ٚاٱؾتٓإ ٚاٱْؿػاٍ عٔ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ 

 ٚايؿطع١ٝ.
يكس بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا بايؿطٜع١ املتها١ًَ، ٚأسهاّ اؿ٬ٍ 

عع ٚدٌ إظاس١ اؿٛادع اييت  ٚاؿطاّ ايباق١ٝ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾأضاز اهلل
متٓع َٔ تبًٝػ٘ ضغايت٘، ٚت٠ٚ٬ اٯٜات اييت ْعيت عًِٝٗ ٚمبا هعًٗا باق١ٝ 

، َٔ آخط آٜات (4)صاٌٌَََْْْ أَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ  ِّنَىُُْثابت١ يف ا٭ضض، يصا نإ قٛي٘ تعاىلط

 .ايكطإٓ ْع٫ّٚ
٢ اهلل عًٝ٘ ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني ٱعا١ْ ايٓيب قُس قً

ٚآي٘ ٚغًِ يف تبًٝؼ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ ٚتعًِٝ ايؿطا٥ض ٚايعبازات، 
ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ إؾػاي٘  ٚإؾػاٍ أْؿػِٗ مبا ٫ تٓؿع َعطؾت٘، ٫ٚ ٜهط دًٗ٘، 

 ْ٘ َٛنٛع ٫ تٓتٗٞ أؾطازٙ، يٛدٛٙ:نٚإٕ أضازٚا املعذعات اؿػ١ٝ، ؾ
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 .3املا٥س٠ غٛض٠ ( 4)



 169ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
 نٌ ؾدل ٜطٜس آ١ٜ مما ٜططأ ع٢ً شٖٓ٘ ٚتكٛضٙ. : ا٭ٍٚ
َٔ ايٓاؽ َٔ مل ٜهتـ بآ١ٜ َٚعذع٠ سػ١ٝ، ؾُا إٔ ٜطًب آ١ٜ  : ايجاْٞ

 َٚعذع٠ ست٢ ٜػأٍ غريٖا.
 َِٓٗ َٔ ٜعٛز بعس أٜاّ يٝػأٍ آ١ٜ ٚز٫ي١ أخط٣. : ايجايح

ؾذا٤ت اٯ١ٜ ملٓع ٖصا اٱؿاح، ٚغًل باب اٱٜصا٤ يًٓيب قُس ق٢ً 
عّا ٭ٕ غ٪اٍ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾٝ٘ ؽؿٝـ عٔ املػًُني ٚايٓاؽ مجٝ

اٯ١ٜ ٜػتًعّ اٱدتٗاز يف طاع١ اهلل، نُا يف املا٥س٠ ْٚعٚهلا ع٢ً قّٛ عٝػ٢ 
( خكٛقّا ٚإٔ ا٭يـ ٚاي٬ّ ايطغٍٛعًٝ٘ ايػ٬ّ، تط٣ ملاشا مل تكٌ اٯ١ٜ)

يف ايطغٍٛ تؿٝس ايعٗس ٜٚٓكطف ايًؿغ ٱضاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ب َٔ ٚدٛٙ:ٚآي٘ ٚغًِ ٚاؾٛا

اٱؾاض٠ إىل إٔ نجري٠ ايػ٪اٍ املٛد١ٗ إىل َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ  ا٭ٍٚ:
 .َٚٔ آٍ ؾطعٕٛدا٤ت َٔ قَٛ٘ 

ٚايطغٌ تٛنٝس ايك١ً بني ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجاْٞ:
ايػابكني، ٚعٔ أبٞ بٔ نعب عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: 
َجًٞ يف ايٓبٝني نُجٌ ضدٌ ب٢ٓ زاضّا ؾأسػٓٗا ٚأنًُٗا ٚأمجًٗا ٚتطى ؾٝٗا 
َٛنع ٖصٙ ايًب١ٓ مل ٜهعٗا، ؾذعٌ ايٓاؽ ٜطٛؾٕٛ بايبٓٝإ ٜٚعذبٕٛ َٓ٘، 

 .(1)(ٜٚكٛيٕٛ: يٛ مت َٛنع ٖصٙ ايًب١ٓ، ؾأْا يف ايٓبٝني َٛنع تًو ايًب١ٓ
 ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.زع٠ٛ املػًُني ٱنطاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ ايجايح:
سح املػًُني ع٢ً ايصب عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايطابع:

 ٚغًِ ٚغ٬َت٘، ٚزؾع ا٭عسا٤ عٓ٘.
نإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ يًُػًُني يف ٚدٛز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  اـاَؼ:

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بني ظٗطاْٝهِ ايهؿا١ٜ ٚايػ٢ٓ عٔ ايػ٪اٍ، ملا يف ٚدٛزٙ 
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ايٓيب قُس  ، ٚنٌ َط٠ ٜٓعٍ ؾٝٗا درب٥ٌٝ ٜٚتًَٛٔ ْعٍٚ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا ٜٓعٍ عًٝ٘ َٔ ايكطإٓ ٖٛ آ١ٜ ٚسذ١ ٚبطٖإ.

إٕ اهلل عع ٚدٌ بعح ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايػازؽ:
ضغ٫ّٛ يهِ، ٚايطغٍٛ ٖٛ ايصٟ ٜٓكٌ ايطغاي١، ٚىرب بٗا املطغٌ إيٝ٘، َٚٔ 

اي١ املعذع٠ ؾُا َٔ ضغٍٛ إ٫ ٜٚأتٞ باملعذع٠ َٔ عٓس اهلل عع َكازٜل ايطغ
 ٚدٌ، ؾًٝتسبطٚا ؾُٝا دا٤ ب٘.

إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜبعح ايٓيب ٚايطغٍٛ، ٚهعٌ َع٘  ايػابع:
َا ٜهؿٞ يتكسٜك٘ َٔ قبٌ ايٓاؽ مجٝعِٗ ع٢ً كتًـ َؿاضبِٗ َٚساضنِٗ 

 ايعك١ًٝ.
ٚآي٘ ٚغًِ يف ٖصٙ اٯ١ٜ بكؿ١ شنط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايجأَ:

 ايطغاي١ تٛنٝس يٓبٛت٘، ٚزع٠ٛ ٱتباع٘، ٚاٱْكٝاز ملا دا٤ ب٘ َٔ عٓس اهلل.
ٕ ٚظٝؿ١ ايٓاؽ يٝؼ غ٪اٍ ايطغٍٛ أاٯ١ٜ بٝإ ؿكٝك١ ٖٚٞ  ايتاغع:

 باحملا٫ت بٌ تًكٞ َا ٜأتٞ ب٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ باٱغتذاب١.
عع ٚدٌ دٛاب يهجري َٔ  ؾُٝا ٜأتٞ ب٘ ايطغٍٛ َٔ اهلل ايعاؾط:

ا٭غ١ً٦، اييت ٜطّٚ املػًُٕٛ تٛدٝٗٗا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ، ٚزؾع ٭غباب ايرتزز ٚايرتزٜس، ٚٚاق١ٝ َٔ ايؿو ٚايطٜب يصا 
ؾًٝؼ يف ايكطإٓ َا ٜسٍ ع٢ً إضاز٠ املػًُني َٔ ايػ٪اٍ اٱط٦ُٓإ، نُا يف 

لَبٌٌُا ُٔسِّدُ أَْْ َٔأْوًَُ ِِنْيَب ا٥س٠طأقشاب عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ سُٝٓا غأيٛا امل

 .(1) صًَرَطَّْئَِّٓ لٌٍُُثُنَب ًََٔؼٍََُْ أَْْ لَدْ وَدَلْزَنَب

تسٍ ْػب١ ايطغٍٛ إىل املػًُني ع٢ً أِْٗ تًكٛا ضغايت٘  اؿازٟ عؿط:
بٌ ناْت بايتكسٜل، ٚأِْٗ مل ٜػأيٛا َٔ َكاّ ايؿو ٚأغباب ايطٜب، 

أغ٦ًتِٗ يًتؿك٘ يف ايسٜٔ ٚظٜاز٠ اٱميإ نُا ٜتذ٢ً يف َهاَني قٛي٘ 
 تعاىل)ٜػأيْٛو( ٚاملتهطض يف ايكطإٓ مخؼ عؿط٠ َط٠.
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ٚضز غكٛم غ٪اٍ أٌٖ ايهتاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل  ايجاْٞ عؿط:

ُْ وِزَبثًب ِِْٓ َّعْأٌَُهَ أَىًُْ اٌْىِزَبةِ أَْْ رُنَصِّيَ ػٍََْْيِعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قٛي٘ تعاىلط

 .(1)صاٌعََّّبءِ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ملٓع املػًُني َٔ قاناتِٗ يف َٛنٛع َٚا١ٖٝ ايػ٪اٍ 
يًٓيب، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭ش٣ ٚايتؿسٜس، ٚيف اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يًتؿك٘ يف 

 املعاضف اٱهل١ٝ، ٚأسٛاٍ ا٭ْبٝا٤ يف ا٭َِ ايػابك١.
٘ ا٭غ١ً٦ يًٓيب قُس تط٣ ملاشا مل تأت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايٓٗٞ عٔ تٛدٝ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٱنجاض َٓٗا، أٚ بٝإ ٚتعٝني َا١ٖٝ ايػ٪اٍ 
 املٓٗٞ عٓ٘، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

دا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٭ٕ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ  ا٭ٍٚ:
 ٚإختباض.

 إنطاّ املػًُني مبذ٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ املهاضع، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ايجاْٞ:
 ضمح١ اهلل عع ٚدٌ َٚٓعِٗ َٔ َجٌ ٖصا ايػ٪اٍ إٕ ناْٛا ُٜٕٗٛ ب٘.

٭ِْٗ مل ٜػأيٛا طًب اجملاٍ ٚاٱؿاح بٝإ تؿهٌٝ املػًُني،  ايجايح:
 .(2)(خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ)يف نجط٠ اٯٜات ٖٚٛ َٔ خكا٥ل 

يكإْٛ ثابت ٖٚٛ إٔ اهلل  دا٤ت اٯ١ٜ َٔ باب املجاٍ ٚاملكسام ايطابع:
 ٚأغباب ايؿبٗات. ٌعع ٚدٌ ميٓع املػًُني َٔ ايعي

هط ٚايتسبط يف اٯٜات ؿؾٝ٘ دصب ملٓاظٍ اٱميإ، ٚزع٠ٛ يًت اـاَؼ:
 اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

َا تسٍ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚقس ٫ ًٜتؿت بعض ايٓاؽ ملهاَني  ايػازؽ:
عًٝ٘ يف َؿَٗٛٗا َٔ ايٓٗٞ ؾ٬ ًٜتؿت إىل ٚظٝؿت٘، َِٚٓٗ َٔ ٜأتٝ٘ ايٓٗٞ 
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ع٢ً مٛ ايٓل ٚايتعٝني املٛنٛعٞ ؾ٬ ٜٓعدط، ٚيهٔ املػًُني ٜهتؿٕٛ 
 باؾ١ًُ اـرب١ٜ يف املكاّ يٲتعاظ ٚاٱَتجاٍ.

إضاز٠ ايتكٝٝس ٚايتعٝني يف َٛنٛع ايػ٪اٍ املهطٚٙ بًػ١ ايتؿبٝ٘  ايػابع :
 ٯ١ٜ، ٚاٱعتباض َٔ ا٭َِ ايػابك١.يف ا

َكٝس٠ بكٝس َتكٌ َٚٓؿكٌ، ؾأَا ٚدا٤ت قٝػ١ ايعدط عٔ ايػ٪اٍ 
املتكٌ ؾٗٛ َا دا٤ يف شات اٯ١ٜ َٔ يػ١ ايتؿبٝ٘ يف ايػ٪اٍ املٓٗٞ عٓ٘، ٖٚٛ 
غ٪اٍ ب  إغطا٥ٌٝ ملٛغ٢ ٚإؿاسِٗ عًٝ٘، ٚأَا املٓؿكٌ ؾآٜات ٚؾٛاٖس 

 َٓٗا: عسٜس٠
 ٍ ٚاٱغتٗعا٤.أغ١ً٦ نؿاض قطٜـ يًٓيب قُس، ٚإضازتِٗ اؾسا ا٭ٍٚ:
املػًُني َٔ إٜصا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼصٜط  ايجاْٞ:

َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ يَِنٌُا الَ نُا ؾعٌ قّٛ َٛغ٢ بًشاظ يػ١ ايتؿطٜع قاٍ تعاىلط

 .(1)صرَىٌٌُُٔا وَبٌَّرَِّٓ يذًَْا ٌُِظََ فَجَسَّأَهُ اٌٍَّوُ َِِّّب لَبٌٌُا

ٌَْٓ ّ ض١ٜ٩ اهللطَا ٚضز يف شّ ايصٜٔ غأيٛا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ ايجايح:

، ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ اٯ١ٜ (2) صُٔإَِِْٓ ٌَهَ ؽَزََّ َٔسٍَ اٌٍَّوَ عَيْسَحً فَأَخَرَرْىُُْ اٌصَّبػِمَخُ

 قٌ ايبشح ٚاق١ٝ يًُػًُني َٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜتعكب٘ ايب٤٬ ٚايعصاب.
َا دا٤ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؾاؿح ع٢ً إدتٓاب نجط٠ ايػ٪اٍ َٚا  ايطابع:

  .يف ايعبازات ٚاملعا٬َت ٢ً ايٓؿؼؾٝ٘ ايتؿسٜس ع
تط٣ ملاشا مل تكٌ اٯ١ٜ)نُا غأٍ ايصٜٔ َٔ قبًهِ َٛغ٢( خكٛقّا 

دا٤ت اٯ١ٜ يتأزٜب ٚإٔ يػ١ اـطاب ؾٝٗا َٛد١ٗ يًُػًُني، ٚاؾٛاب 
ٌا  ُػَبءَ اٌسَّظٌُيِ ثَْْنَىُُْ وَدُػَبءِ الَ رَغْؼٍَُاملػًُني يف نٝؿ١ٝ كاطب١ ايطغٍٛ قاٍ تعاىلط
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، ٚتٓكػِ ٖصٙ اٯ١ٜ إىل قػُني بًشاظ يػ١ اـطاب، ؾذا٤ (1) صثَؼْضِىُُْ ثَؼْضًب

 ّاثابت ّاأٍٚ اٯ١ٜ خطابّا يًُػًُني، ٚدا٤ ايكػِ ايجاْٞ َٓٗا قاعس٠ ٚقاْْٛ
ز ع٢ً نٌ أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ ٖٚٛ إٔ ايصٟ ىتاض ايهؿط ٚاؾشٛ ّآَبػط

سٍ اٱميإ ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٜهٕٛ يف ن٬ي١ ٚث١ٝٓ، ٜٚػٛم ْؿػ٘ إىل ب
 . ايعصاب ا٭يِٝ

غ٪اٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ َٔ ْٛع ؼصٜط ٚيف خامت١ اٯ١ٜ  
أٌٖ املػًُني ٚٚغًِ املب  ع٢ً ايؿو ٚايطٜب، ٖٚصا ايتشصٜط عاّ ٜؿٌُ 

 .ايهتاب ٚاملؿطنني

  ين غاياخ اآليحين غاياخ اآليح
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 ٖسا١ٜ املػًُني يػبٌ ايطؾاز. ا٭ٚىل:
 إضتكا٤ املػًُني يف يػ١ اـطاب َع َكاّ ايٓب٠ٛ. ايجا١ْٝ:
ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     َٓع ايتعسٟ يف ايًؿغ َع  ايجايج١:

ٔ  ٚقس دا٤ت آٜات تأزٜبٝـ١ أخـط٣ يف ٖـصا ايبـاب     ،ٚغًِ ظدـط   تتهـُ
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ضؾع أقٛاتِٗ ع٢ً قٛت  ٔني عاملػًُ
 .(3)صَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ يَِنٌُا الَ رَسْفَؼٌُا أَوٌَْارَىُُْ فٌَْقَ وٌَْدِ اٌنَّجِِِّ طقاٍ تعاىل  ،ٚغًِ

دـا٤ ايكـطإٓ باٱخبـاض عـٔ نٝؿٝـ١ خطـاب ؾطٜـل َـٔ أٖـٌ           ايطابع١:
اب ايٓيب مبا ٫ ًٜٝل بؿأْ٘، ايهتاب يًٓيب ٚيعّٚ تٓعٙ املػًُني عٔ خط

َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ يَِنُـٌا الَ  قٛي٘ تعاىل ط ،ٚععِٝ َٓعيت٘ إش تكسّ قبٌ أضبع آٜات

 .(4)صرَمٌٌٌُُا زَاػِنَب ًَلٌٌٌُُا أظُسَْٔب ًَاظَّْؼٌُا
                                                           

 .63ايٓٛض غٛض٠ ( 1)
 .2غٛض٠ اؿذطات  (3) 
 .104غٛض٠ ايبكط٠  (4) 



 18زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  174

 

 َٛنــٛع١ٝزعــ٠ٛ املػــًُني يتٛثٝــل ايػــ١ٓ ايٓبٜٛــ١ ببٝــإ   اـاَػــ١:
 ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب ايٓبٟٛ.

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ أْ٘ دا٤ بصنط عسز َٔ أغ١ً٦ املػًُني  زغ١:ايػا
مبا ٜهٕٛ ناؾّٝا  اٚايطز اٱهلٞ عًٝٗ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيًٓيب 

يٮدٝاٍ املتعاقب١، يبٝإ ؾهٌ ايكشاب١ ع٢ً عُـّٛ أدٝـاٍ    عّاٚاؾّٝا ْاؾ
 املػًُني َٔ ٚدٛٙ:

 .ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس ق٢ً اهلل عًتٛدِٝٗٗ ايػ٪اٍ يًٓيب  ا٭ٍٚ:
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘  ؾٛظِٖ بط١ٜ٩ ٚمساع ن٬ّ  ايجاْٞ:

  .ٚغًِ
ايٓيب قُس ق٢ً ْعٍٚ ايكطإٓ يف املٛانٝع اييت غأيٛا ؾٝٗا  ايجايح:

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 إَتجاهلِ يٮَط اٱهلٞ يف ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚايٓٗٞ عٔ غ٪اٍ َا ٫ ايطابع:

 ِٗ يف ايكطإٓ إَها٤ إهلٞ هلا.هٛظ غ٪اي٘، ٭ٕ شنط أغ٦ًت
 تًكِٝٗ اؾٛاب ايكطآْٞ بايكبٍٛ ٚايطنا. اـاَؼ:
قُـس قـ٢ً اهلل   شنطِٖ يف ايكطإٓ بأِْٗ تٛدٗـٛا يًـٓيب    ايػازؽ:

١ٝٓ ع٢ً تكسٜكِٗ ايػ٪اٍ ٚايصٟ ٜسٍ بايس٫ي١ ايتهُب عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
، أٚ بٓبٛت٘، ٚضدا٤ ْعٍٚ اؾٛاب َٔ عٓس اهلل، غٛا٤ نإ اؾٛاب قطآّْٝا

 ّٝا َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.سٚ
ــا ٫    ايػــابع١: ــ٬ّ مب ــ٘ ايػ ــأيٛا َٛغــ٢ عًٝ ــصٜٔ غ ــٛظ،أٚ  شّ اي ه

ــ٘ ؾــا٥ب١ ايهؿــط ٚاؾشــٛز، ٚعــسّ     ــصات، َٚــا ؾٝ ــع باي يػــ٪اهلِ املُتٓ
 ايتكسٜل بٓبٛت٘.

ّ عًـ٢  عسّ دـٛاظ اٱضتـساز، يـصا ؾنمجـاع عًُـا٤ اٱغـ٬       ايجا١َٓ:
 . سط١َ اٱضتساز

ٚ طغـٛا٤ نــإ امل  ّا ٝــيـس ٭بــٜٛٔ أٚ أسـسُٖا َػــًِ، أٚ ًَ  تـس ؾططٜــّا 
نط ٚا٭ْجــ٢ يعُــّٛ ٚايــصٟ نــإ نــاؾطّا ٚأغــًِ، ٫ٚ ؾــطم ؾٝــ٘ بــني ايــص
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 .اـطاب ايكطآْٞ

ص يتػًٝـب املـصنط عًـ٢    ًََِـْٓ َّزَجَـدَّيْ  ٚدا٤ت اٯٜـ١ بكـٝػ١ املـصنطط   

 ٕ اؿهِ عاّ يًطداٍ ٚايٓػا٤.نؾ ٚإ٫ امل٪ْح
تاض ايهؿط ٜهٌ هؿط ٚايه٬ي١، ؾُٔ ىبٝإ امل٬ظ١َ بني اي ايتاغع١:

 ايػ١َ٬ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠. ٝ٘عٔ ايططٜل ايصٟ ؾ

 انتفسريانتفسري
أََْ رُسِّـدًَُْ أَْْ رَعْـأٌٌَُا زَظُـٌٌَىُُْ وََّـب ظُـئًَِ      ط  قىنه تعاىلتفسري 

 صٌُِظََ ِِْٓ لَجًُْ
ىل نُري املداطبني ٜسٍ ع٢ً اْـ٘ َٛدـ٘ يًُػـًُني    إْػب١ ايطغٍٛ 

ٚاؾُع  ،ٕ تًو ايٛقا٥ع ٚإ سكًت قس ٫ تكض اغبابّا يٓعٍٚ اٯ١ٜنؾ
ٕ املطاز َٔ نُري املداطبني ٖٛ أٚهٛظ  بٝٓٗا ٚبني اٯ١ٜ مجع تربعٞ،

ٕ قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ُأضغٌ يًٓاؽ ناؾ١، أايٓاؽ مجٝعّا ٚ
ايٓيب ق٢ً ىل إْصاض ٚقطو١ بايٓٗٞ عٔ ايتٛد٘ بايػ٪اٍ إٖٚٞ يف قٌ 

 (نُا)اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚيهٔ يٝؼ َطًل ايػ٪اٍ بٌ قٝس ايٓٗٞ ٖٓا 
تعًل مبا ٜؿب٘ غـ٪اٍ بـ  اغـطا٥ٌٝ ملٛغـ٢ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ، ٚاملككـٛز        ؾٝ

 بايطغٍٛ ٖٓا ٖٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
سٝاّْا مما ٜتهـُٔ ايؿـو ٚايـرتزز    أٖٚصا ايٓٗٞ ٫ ٜتعًل مبا ٜكٛيٕٛ 

ميإ، ْعِ تًو ا٭غ١ً٦ تهٕٛ َكس١َ يًؿو ٚايهؿط ؾًصا ٚضز ٚعسّ اٱ
 ايٓٗٞ عٓٗا ٚنأْٗا َٔ باب سط١َ املكس١َ ؿط١َ شٜٗا.

فَمَدْ ط َا تعًل باحملاٍ نُا ٚضز يف ايتٓعٌٜ غ٪اٍ ايٓاؽ ملٛغ٢ َٚٔ 

ْٓ ذٌَِهَ فَمَبٌٌُا أَزَِٔب اٌٍَّوَ عَيْسَحً َ أَوْجَسَ ِِ لَبٌٌُا َّبٌُِظََ ط ٚٚضز أٜها  (1)صظَأٌٌَُا ٌُِظَ
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 .(1)صاعؼًَ ٌَنَب ئٌَِيًب وََّب ٌَيُُْ يٌِيَخٌ
 ًُػًُني ع٢ً مٛ ايتشصٜط ٚايتٓبٝ٘ أَط سػٔيٍ املٛنٛع ٛإ مش

ضتكا٤ ع٢ً ا٭َِ ا٭خط٣، ٫غُٝا ٚإ ايٓيب إْٛع إنطاّ هلِ ٚتعن١ٝ ٚٚ
إ خػطت دا٤ ايتشصٜط بعس ٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بني ظٗطاِْٝٗ، 

تًو ا٭َِ َٓاظٍ ايتؿهٌٝ، ؾاٯ١ٜ سح ع٢ً سؿغ املػـًُني ملكاَـات   
 ايطؾع١ ٚٚضاث١ ا٭ضض.

اٯ١ٜ )ٜااٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا( خكٛقّا ٚإْٗا دـا٤ت   مل تكٌ تط٣ ملاشا
بصنط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿ١ )ضغٛيهِ( ٚاؾٛاب 

 َٔ ٚدٛٙ:
 .صبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ يَِنٌُاَّدا٤ قبٌ أضبع آٜات اـطاب ط ا٭ٍٚ:

بني يػ١ اـطاب بكٝػ١ اٱميإ ٚاـطاب يف ٖصٙ اٯ١ٜ عُّٛ  ايجاْٞ:
 ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ َٔ ٚدٛٙ:

 ايٓٗٞ عٔ غ٪اٍ ايٓيب باحملاٍ ٚمٛٙ. ا٭ٍٚ:
 تعًل ايٓٗٞ بهطب َٔ ا٭غ١ً٦. ايجاْٞ:
 قُس ق٢ً إمكاض َٛنٛع ايٓٗٞ َٔ د١ٗ ايػ٪اٍ بايٓيب ايجايح:

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 ٚأَا َاز٠ اٱؾرتام، ؾٗٞ َٔ ٚدٛٙ:

خطــاب ايــصٜٔ آَٓــٛا ؾــاٌَ يهــٌ املػــًُني ٚاملػــًُات يف  ا٭ٍٚ:
أدٝاهلِ املتعاقب١، ٖٚصا اـطاب قكـٛض بايـصٜٔ يف أٜـاّ ايـٓيب قُـس      

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
٘ ايتعسز ايٛاضز اٯ١ٜ أعِ ؾتؿٌُ غري املػًُني نُا ٜسٍ عًٝ ايجاْٞ:

يف أغباب ايٓعٍٚ، ٚع٢ً ٖصا املع٢ٓ ٜطاز َٔ َع٢ٓ )ضغٛيهِ( إٔ ايٓيب 
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ًََِب ط قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َبعٛخ ؾُٝع ايٓاؽ قاٍ تعاىل

 .(1) صأَزْظٍَْنَبنَ ئِالَّ وَبفَّخً ٌٍِنَّبضِ

 َٛنٛع اٯ١ٜ بًشاظ يػ١ اـطاب ؾٝٗا ٚدّٖٛا:ٚوتٌُ 
يكشاب١ ٚايكطٕ املٛدٛز يف أٜاّ ايٓيب قُـس قـ٢ً   إضاز٠ ا ا٭ٍٚ :

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
املطاز خكٛم ايـصٜٔ تكـٕٛ ايـٓيب قُـسّا ٚهًػـٕٛ َعـ٘        ايجاْٞ :

 ٜٚػتُعٕٛ إىل ن٬َ٘.
 املطاز املػًُٕٛ مجٝعّا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ. ايجايح :

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، ٚيهٔ َع ايتبأٜ ايطتيب، ؾاـطاب َتٛدـ٘  
َٚٔ عاقط أٜاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايصات  يًكشاب١

ٚاٱؿام مبعٓـ٢ ايبشـح يف شات   ؾايتبع١ٝ أَا ايتابعٕٛ ٚتابعٛا ايتابعني 
َٚا ٜرتؾض عٓ٘ اؾساٍ ٚأغباب اـك١َٛ ٚنجط٠ ايـرتزز عًـ٢    ايػ٪اٍ

ايعًُا٤ يف املػأي١ ايٛاسس٠، ٚتًو آ١ٜ يف اٱط٬م ايعَاْٞ ملٛنٛعات 
ػتشهط َٓطٛقٗا ٚتتذ٢ً َٓاؾعٗا ٜٚتذسز َٛنٛعٗا يكطآ١ْٝ بإٔ ٜاٯ١ٜ ا

 يف نٌ ظَإ.
باٱناؾ١ إىل سكٝك١ ٖٚٞ َعطؾ١ أدٝـاٍ املػـًُني بتًكـٞ ايكـشاب١     

ٚأسهاّ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ بايكبٍٛ ٚايطنا ٚاٱَتجاٍ  َهاَنيايبٝت  ٌٚأٖ
 اؿػٔ.

  قاعضجقاعضج
آٜـ١   ع قاعـس٠ دسٜـس٠ يف عًـّٛ ايكـطإٓ ٖٚـٞ إشا دـا٤ت      ٜؿطميهٔ ت

ٚتــطزز ظاٖطٖــا بــني ايتــٛبٝذ أٚ ايتكطٜــط ٚايتشــصٜط يًُػــًُني ؾٝ٪خــص 
بايجاْٞ، ٭ٕ ايكطإٓ يف مجًت٘ إنطاّ يًُػًُني ٚتؿطٜـ هلِ، ْعِ َٔ 
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َهاَني اٱنطاّ ايتأزٜب ٚايتٓبٝ٘ ٚيؿت ا٭ْعـاض إىل نـطٚض٠ اٱتعـاظ    
 .باملػًُنيٜسٍ ع٢ً عٓا١ٜ ٚيطـ  ٚاٱعتباض ايصٟ

ً يكس غأيٛا َٛغ٢  ضاز٠  املعذـعات اؿػـ١ٝ عػـب َـا     ٱ١ أغـ٦
ٜؿتٕٗٛ َٚـا تـسهلِ عًٝـ٘ أٖٚـاَِٗ َـٔ َٛانـٝع ايتشـسٟ، ٚإ٫ ؾـإ         
املعذــعات اؿػــ١ٝ ناْــت َٛدــٛز٠ أٜهــا َجــٌ عكــا َٛغــ٢ ٖٚــٞ مل 
تٓشكـط عازثــ١ ٚٚاقعــ١ َعٝٓــ١، ٚإْــعاٍ املــٔ ٚايػــ٣ًٛ َعذــع٠ سػــ١ٝ  

يف خطــاب يــب   قــاٍ تعــاىلّا عًــ٢ مــٛ قــسٚز ظَاْــّا َٚهاْــ َتذــسز٠ 
ٖٓـاى َـٔ   ٚ ،(1)صًَظٍٍََّْنَب ػٍََْْىُُْ اٌْغََّبََ ًَأَٔصٌَْنَب ػٍََْْىُُْ آٌََّّْ ًَاٌعٌٍٍََّْطإغطا٥ٌٝ

يف ايٛاقع١ َجٌ قك١ املعذعات َا نإ قه١ٝ ؾدك١ٝ ٚع٢ً مٛ ايكه١ٝ 
 ٕ َٛغ٢ نطب ببعهٗا املكتٍٛ يٝدرب عٔ قاتً٘.أايبكط٠ ٚنٝـ 
غ١ يف اٱعذاظ، ٚإ ايؿهٌ اٱهلٞ ٫ ٜـأتٞ َـٔ سٝـح    ؾاٯ١ٜ َسض

عًـِ باملكـًش١ ٫غـُٝا    أؽتاضٕٚ بٌ َٔ سٝح ٜؿا٤ اهلل ٜٚكهٞ ٖٚٛ 
ٚإ َٛنٛع املعذع٠ َٛدٛز َٚتهطض أٟ إٕ اٯ١ٜ ٫ ت٢ٗٓ عٔ ايػ٪اٍ 

ؾٗـٞ   يهجط٠ ايػ٪اٍَطًكّا ٫ٚ تٓؿٞ املعذع٠ ٚاٱغتذاب١، ٚيف اٯ١ٜ شّ 
يًػري٠ ٚايػـًٛى  اييت مبذُٛعٗا تتعطض أٜها َٔ نُٔ ْعِ اٯٜات 

 .ٚقبض اٱؿاح ا٭خطا٤ ايٓٛع١ٝٚ
يف ٚايصّ ٖٓا ؾطز َٔ ايكاعس٠ ايه١ًٝ اييت شنطٖا اٱَاّ ايكازم  

مسعٞ ٜا داض٠ اييت تؿٝس تعسز ٚدٛٙ إٚ ع أإٜاى  بًػ١ايكطإٓ بأْ٘ ْعٍ 
 املكاقس ٚايػاٜات ي١ٰٜ ايٛاسس٠ ٚبًشاظ ٚدٛٙ املٓطٛم ٚاملؿّٗٛ.

قٌ ٖصٙ ايكاعس٠ َجٌ َٔ أٚ ،ايكطإٓ ٜٓعٍ خطابّا ٚاملطاز ب٘ ا٭١َؾ
أَجاٍ ايعطب، ٚأٍٚ َٔ قاٍ شيو غٌٗ بٔ َايو ايؿعاضٟ إش اْ٘ خطز 
ؾُط ببعض أسٝا٤ ط٤ٞ ؾػأٍ عٔ غـٝس اؿـٞ ؾكٝـٌ ٖـٛ ٖاضثـ١ بـٔ ٫ّ       

ْـعٍ يف ايطسـب   أؾًِ ٜكـب٘ ؾـاٖسّا ؾكايـت يـ٘ أختـ٘       ايطا٥ٞ ؾأّ ضسً٘
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مجـٌ  أطؿت٘ ثِ خطدت َٔ خبـا٤ إىل خبـا٤ ؾطآٖـا    ٚايػع١ ؾأنطَت٘ ٚاي

أٌٖ ظَاْٗا ؾٛقع يف ْؿػ٘ َٓٗا ؾ٤ٞ ؾذعٌ ٫ ٜسضٟ نٝــ ٜبعـح هلـا    
ذًؼ ىل ايؿعط ٚعامل٘ ايطسب ؾإبطغاي١ ٜبني ؾٝٗا ضغبت٘ يف خطبتٗا ؾاػ٘ 

 ْؿس:أبؿٓا٤ اـبا٤ َٔ سٝح تػُع٘ ٚ
ــسٚ ٚاي   ــري ايب ــت خ ــا أخ ــاض٠ػٜ  ه

 نٝــــــ تـــــطٜٔ يف ؾتـــــ٢ ؾـــــعاض٠    
ــبأ  ــاض٠  قــ ــط٠ َعطــ ــ٣ٛ ســ  ض ٜٗــ

 .(1)إٜــاىٹ اعــ  ٚامسعــٞ ٜــا دــاض٠ 
ؾًُا مسعت قٛي٘ عًُت اْ٘ إٜاٖا ٜع  ؾهطب َج٬ّ ٚيعٌ يف ؾٝاع٘  

ٚايػع١ يف إنطاَِٗ يًهٝـ، ٚأْ٘  تٛثٝكّا ٱنطاّ ايعطب يًذاض ٚاجملري،
ؾتأتٞ عًـ٢ مـٛ    ٚاملهٝـ إشا ناْت َػأي١ تتعًل باؾاض أعِ َٔ ايعاز

 .مل ؽطز عٔ سسٚز ايؿطٜع١ ٚايعطفعطٜض َع إْٗا ايهٓا١ٜ ٚايت
ٚؽطز اٯ١ٜ بعض ا٭غ١ً٦ بايتدكل ؾٗـٞ َكٝـس٠ يًػـ٪اٍ يًـٓيب     
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٫ ؾإ آٜات نجري٠ ٚضزت بًؿغ ٜػـأيْٛو  

 َٚعٗا اؾٛاب اٱهلٞ.
لًُْ ئََِّّٔب ػٍُِّْيَب َّعْأٌٌََُٔهَ ػَْٓ اٌعَّبػَخِ أََّّبَْ ُِسْظَبىَب ط غأيٛا عٔ قٝاّ ايػاع١ 

ٚغأيٛا عٔ ايطٚح، ٚعٔ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚعٔ  (3)صػِنْدَ زَثِِّ
ــ اـُط، ٚعٔ ايٓؿك١، ٚعٔ اؿٝض، ٚعـٔ ايٝتـا٢َ، ٚنٝؿٝـ١ ايتك    طف ـ

ًـ ــعٔ غَٚعِٗ،  َّعْـأٌٌََُٔهَ ػَـْٓ   ط ِ اهل٦ٝـ١ ٚا٭ؾـ٬ى   ـري ايهٛانب ٚع

 .(4)صاألَىٍَِّخِ
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ًََّعْأٌٌََُٔهَ ػَْٓ ط ٚتكًب ا٭ٜاّ ٚايسٍٚ ٚعٔ ايتأضٜذ ٚأسٛاٍ ا٭َِ 

 ِٓ ُ اٌْمَسَْْْٔ نإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هٝبِٗ مل ٜهٔ  (1)صذِ
 ٖٓاى ضزع هلِ أٚ ْٗٞ قطٜض أٚ نُ  عٔ ايػ٪اٍ.

ٕ ا٭غ١ً٦ اييت ٚضزت يف ايكطإٓ َٔ باب املجاٍ ا٭َجٌ ٚإ٫ ؾإ أثِ 
بـٛاب ٚدٗـات ايكـسٚض    ٠ ا٭أغ٦ًتِٗ نجري٠ َٚتكـ١ً ٚزا٥ُـ١ َٚتعـسز   

عتباض ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ َٚا ؾٝٗا َٔ إٚايػاٜات ٚتسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ٚ
ض ايكشاب١ اِْٗ ناْٛا ٜٓتعطٕٚ بعٚقٍٛ املعاضف ٚايعًّٛ ٚا٭خباض، 

عطابٞ ٜأتٞ ؾٝػأٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يٝػـتؿٝسٚا َـٔ     ا٭
ٍ ع٢ً ايطغب١ بايػ٪اٍ ، بٌ ٜ٪نسٙ، ٜٚسْعساّ ايػ٪اٍإغ٪اي٘ ٫ ٜع  
 .شٟ ايٓؿع ايعاّ

َبازضت٘ يػ٪اٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚأٜها ٚضز عٔ اٱَاّ عًٞ 
ٕ ايٓيب ق٢ً أبتسا٤ َٔ غري غ٪اٍ، نُا إي٘ خباض ايٓيب إٚ ،ٚآي٘ ٚغًِ

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ ٜطتكٞ املٓرب يٝعغ ٚىرب ٚهٝب.
عساز نبٟٛ تطاخ ٚدٗاز ٚغ١ٓ َٚٓٗاز ٫ٚ بأؽ بَٚسضغ١ املٓرب ايٓ

زضاغات خاق١ ٚتأيٝـ بعض ايهتب يف املٓرب ايٓبٟٛ ٚعًَٛ٘ ٚتأضى٘ 
 ٚتعسز َٛنٛعات٘ ٚآثاضٙ.

ٚيف اٯ١ٜ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ َٓع املػًُني عُا ٜؿػًِٗ عٔ دٗازِٖ 
ٚتعًُِٗ ٭سهاّ زِٜٓٗ ٚآزاب ايؿطٜع١ َٚا ؾٝٗا َٔ ايؿطا٥ض  ،يًهؿاض
 .ٚباتٚاملٓس
اْ٘ ظَٔ ايطغاي١ ٚايتٓعٌٜ ٚبسا١ٜ ايتؿطٜع، ٚؾرت٠ ايٓب٠ٛ ٖٞ ايٛعا٤  

بتـسا٤ ٚتٓـع٬ّٜ،   إايعَاْٞ احملكٛض ايصٟ ٜطًع ؾٝ٘ ايٓاؽ ع٢ً ايتؿـطٜع  
ؾ٬بــس إ تهــٕٛ عٓــسِٖ أغــباب ايكبــٍٛ ٚاٱغــتعساز يًؿٗــِ ٚايعُــٌ 

 غتذاب١ ٚشيو ٫ ٜتِ إ٫ باٱشٕ ايٛاع١ٝ ٚاٱقػا٤ ٚاٱْكاتٚسػٔ اٱ
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ٚعسّ ايتؿتت يف أَٛض داْب١ٝ عًُٗا ٫ ٜٓؿع ٚدًٗـٗا ٫ ٜهـط، ؾاٯٜـ١    

َٚٓاغب١ نطمي١ يٓؿط يٛا٤  ،إشٕ ْٛع تأزٜب ٚططٜل قض يتًكٞ ا٭سهاّ
 ايتٛسٝس بعٝسّا عٔ ايؿطق١ ٚاـك١َٛ.

َٚـــٔ ا٭َـــٛض ٚاٱؾـــها٫ت َـــا ٜـــعٍٚ ٜٚت٬ؾـــ٢ عٓـــس ايتشكٝـــل 
ػاٍ بايػ٪اٍ هعٌ ٚايتُشٝل، أٟ إ ايؿب١ٗ ؾٝٗا بس١ٜٚ ٚيهٔ اٱْؿ

تًو ايؿبٗات تربظ إىل ايػطض ٚاملكس١َ يعسّ ٚدـٛز ٚاغـط١ ٚؾاقـ١ً    
بايػ٪اٍ نُـربظ خـاضدٞ، أٟ    ٖاظٗاضإظَا١ْٝ بني ططٖٚا ع٢ً ايباٍ ٚ

َع ايرتٜح ٚايٓعط ٚايتأٌَ تبـسٚ عًـ٢ سكٝكتٗـا َـٔ ايـٖٛٔ ٚايهـعـ       
 .ٜٚتذ٢ً ايسيٌٝ يهؿؿٗا ٚبٝاْٗا

ٕ    ٚوٍٛ  إش زٚاّ بكا٥ٗـا يف ايـصٖٔ    سػـٔ اٱَتجـاٍ ٚاٱْكـٝاع زٚ
تتبسز تًكا٥ّٝا نُا إٕ ايؿٝطإ ٜػازض َع ٚغٛغـت٘ املـ٪َٔ ايـصٟ ٜعُـٌ     

 ايكاؿات ٚهتٓب اٱْؿػاٍ مبا ؾٝ٘ ايرتزز ٚايؿو ٚايطٜب.
عسز ؾت تعاىل ميٓع َٔ ايػ٪اٍ عٔ اٯٜات اهلل ٕأ٫ٚ ٜع  ٖصا ايٓٗٞ 

ؾاٖس ع٢ً اؿح عًـ٢   ص يف ايكطإٓ ٚشنط اؾٛابَّعْأٌٌََُٔهَقٛي٘ تعاىل ط

إٕ تًو اٯٜات َٛدٛز٠ ع٢ً  ايػ٪اٍ ايصٟ ٜرتؾض َٓ٘ ايٓؿع ايعاّ، نُا
 ٚدٛٙ َٓٗا:
َا ٜسضى باؿٛاؽ َٚا وهِ ب٘ ايعكٌ َٔ ايكهاٜا بٛاغط١  ا٭ٍٚ :

ظَـنُسِّيُِْ يَّبرِنَـب   ط قـاٍ تعـاىل   ،ٚاييت تػ٢ُ بايٛدـساْٝات  ،اؿٛاؽ ايباط١ٓ

 .(1)صيُِْفِِ آفَبقِ ًَفِِ أَْٔفُعِ
ايكطإٓ ٖٛ َعذع٠ عك١ًٝ زا١ُ٥ َٚٓاغب١ ٚ ،َا ضاؾل ايتٓعٌٜ ايجاْٞ :

 آْصاى ٚيهٌ ظَإ. تُعيعَإ ايٓعٍٚ ٚاجمل
ٚضزّا ٚؼسّٜا يعِْٓٛٗ، ؾٌٗ تعًل  ،َا نإ دٛابّا يػ٪اهلِ ايجايح :

قٌ غ٪اٍ أاملٓع باملكازٜل املتهطض٠ يًػ٪اٍ، أٟ إٕ ايٓٗٞ مل ٜطز ع٢ً 
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ٚاحملاٍ ٚيهٔ ع٢ً نجط٠ ايػ٪اٍ ؾٝٗا، اؾٛاب ْعـِ، ٚيهٓـ٘    املعذعات
 أسس َكازٜل اٯ١ٜ ٚؾطز َٔ أؾطازٖا.

ًَئِذْ لٍُْـزُُْ َّبٌُِظَـَ   ط ؾؿٞ قٛي٘ تعـاىل   ،نيــًُــ١ باملػــٚيف اٯ١ٜ ضمح

 .(1)صسًٌََُْْٓ ُٔإَِِْٓ ٌَهَ ؽَزََّ َٔسٍَ اٌٍَّوَ عَيْسَحً فَأَخَرَرْىُُْ اٌصَّبػِمَخُ ًَأَْٔزُُْ رَنظُ
غـتسٍ  إبٝإ يٓعٍٚ ايعكٛب١ عٓس غ٪اٍ أَط غري دا٥ع، ٚبٗصٙ اٯٜـ١  

َتٓاع ايط١ٜ٩ بس٫ي١ ْعٍٚ ايعـصاب، ؾًـٛ ناْـت    إْؿط َٔ املتهًُني ع٢ً 
، ؾكس ٜرتتب ع٢ً ايػ٪اٍ نطض، ايب٤٬دا٥عّا ملا ْعٍ عًِٝٗ  ايط١ٜ٩ أَطّا

َـتشرئٜ يف َٛنـٛع    تعاىل باملػًُني ؾ٬ ٜبكـٕٛ  اهلل ٚاٯ١ٜ تبني يطـ
ٜكـبشٕٛ َرتززٜـٔ يف أٟ   غ٪اٍ قّٛ َٛغ٢ َا ٖٛ ايػـ٪اٍ، أٚ اْٗـِ   

 ٕ ٜهٕٛ َٔ املٓٗٞ عٓ٘.أغ٪اٍ خؿ١ٝ 
ملٛغـ٢ ايـصٟ   ب  إغطا٥ٌٝ مجاع١ َٔ ؾكس بٝٸٔ ايكطإٓ ْٛع غ٪اٍ  

ــّٛ     ــ٘ ايً ــ٘ تٛدٝ ــل ب ــطز إتعً ــِٝٗ يٝد ٞ    ي ــ ــِ ايٓٗ ــٛع ٚسه ــٔ َٛن  ع
عتبـاض َٚٛنـٛع١ٝ يف   إ٘ ٕ ايػـ٪اٍ يـ  ن٫ ؾإبايتدكل ايػ٪اٍ اؾا٥ع ٚ

 ٚ ٜهٕٛ ططٜكّا يٲميإ.أايؿطٜع١، ؾكس ٜهٕٛ غ٪اٍ بٝإ ٚتؿكٌٝ 
ٚنجري َٔ اٯٜات شات ايػبب يف ايٓـعٍٚ تـط٣ ايػـ٪اٍ ٖـٛ غـبب      
ايٓعٍٚ َٚٔ تًو ا٭غ١ً٦ َا خًس قاسب٘ بصنط غ٪اي٘ يف ايكطإٓ أٚ يف 

ؿع َٓ٘ ْتإأسازٜح ايػ١ٓ، َٚٓٗا َا نإ غببّا يًجٛاب مبا ؾتش٘ َٔ باب 
َهـا٤ ٚتكطٜـطّا مساٜٚـّا    إاملػًُٕٛ أٚ تؿطعت عٓ٘ عس٠ عًّٛ مما ٜعـ   

 يًػ٪اٍ َٚٛنٛع٘.
ايعدط عٔ غ٪اٍ ككٛم َٓؿع١ َٚكًش١ َتؿعب١ يًُػًُني ؾؿٞ 

ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ٚاٱؾطازٟ ٚايعَاْٞ، 
ٕ بايكطإٓ ؾكـس ٚضز  ثِ إ ايٓٗٞ ٜػتبني َط٠ أخط٣ بكاعس٠ تؿػري ايكطآ

َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ ط ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل  ،شيو ايٓٗٞ َؿك٬ّ غكٛم املػًُني
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 .(1)صيَِنٌُا الَ رَعْأٌٌَُا ػَْٓ أَشَْْبءَ ئِْْ رُجْدَ ٌَىُُْ رَعُإْوُُْ

اٯٜـ١ يف َٛنـٛعٗا دـٛاظ ايٓػـذ املتكـسّ ملٓـع اٱؾـتػاٍ        ٚتتهُٔ 
ًَػَعََ أَْْ رُؾِجُّـٌا  ط ؿك١ًٝٝ بايبشح عٔ أغباب٘ ٚغاٜات٘ ٚأغطاضٙ ايت

 .(2)صشَْْئًب ًَىٌَُ شَسٌّ ٌَىُُْ ًَاٌٍَّوُ َّؼٍَُُْ ًَأَْٔزُُْ الَ رَؼٌٍََُّْْ
ٕ تٛايٞ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚايؿطا٥ض ٚتعسز ايٓٛاٖٞ ٚشيو ايتػٝري إ

ــ١ قــس ٜػــبب عٓــس بعهــِٗ تٛدٗــّا إىل    ــا٠ ايَٝٛٝ ايععــِٝ يف فــط٣ اؿٝ
كاط بعض ايؿطا٥ض ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ا٭غباب ٚضدا٤ ايتبعٝض ٚإغ

َٓٗادّا ٚسادعّا زٕٚ ايرتزز ايؿدكٞ ايصٟ ٜهط باملبـاز٨ ٚا٭َـ١ يف   
 أدٝاهلا املتعاقب١.

 صًََِْٓ َّزَجَدَّيْ اٌْىُفْسَ ثِبإلِميَبِْ فَمَدْ يفًََّ ظٌََاءَ اٌعَّجًِِْط  قىنه تعاىل
ٓا ٚغط٘ ٕ املككٛز بػٛا٤ ايططٜل ٖأشٖب ؾطط َٔ املؿػطٜٔ إىل 

ٕ طـطيف  أعـِ َـٔ ايٛغـط إش    أٖٚٛ سػٔ، ٚيهـٔ املٛنـٛع ٚاحملُـٍٛ    
ايططٜل ٜ٪زٜإ إىل ايػا١ٜ ْؿػٗا ؾػٛا٤ ٖٓا تسٍ ع٢ً ايعسٍ ٚاٱغتكا١َ 
ــأٜ يف     ــط ٚاٱميــإ تهــاز ٚتب ــبني ايهؿ ــل املػــاٜط، ؾ ٚايٓٗــٞ عــٔ ايططٜ

ٕ أ شإاملٛنٛع ٚايػا١ٜ بٌ ٚاحملٍُٛ ميتس ٜٚتػع بنططاز يٝتكٌ بايٓتا٥ر، 
 ٚايهؿط ٜسؾع قاسب٘ إىل ايٓاض. ،اٱميإ ٜكٛز إىل اؾ١ٓ

ٌ اٯ١ٜ ٖٓا تبني ٚ أغـبابُٗا غايبـّا يف ايتهـاز ٚايتبـأٜ، ٖٚـٞ       تـسخ
َٚـساخٌ َٚكـسَات ايػـري٠ مبـا      ،ضمح١ تؿٌُ أٜها ا٭قٍٛ ايؿهط١ٜ

ٕ ايٓٗٞ عٔ أسٜس َكاّ اٱْػإ يف اٯخط٠ أٟ ٜ٪ثط غًبّا أٚ إهابا يف ؼ
١ إمنــا ٖــٛ يكــاحل املػــًُني َٚــٔ أدًــِٗ ٚملٓؿعــتِٗ  َجــٌ تًــو ا٭غــ٦ً

ــ١  ــ١ٝ ٚايٓٛعٝ ٜٴ  أٚ ،ايؿدك ــٓات ٫  ــٌ اؿػ ــ١ ْٚٝ ــط باؾٓ ــاٍ إ٫ ٕ ايعؿ ٓ
طغٍٛ زا٥ِ تًو اٯٜات نبادتٓاب ايػ٪اٍ يف احملاٍ ٚمٛٙ يٝتسبط ايعكٌ 
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احملػٛغ١ ٚاملعكٛي١ ٖٚٞ نجري٠ دسّا تبسأ َٔ ايـٓؿؼ ٚايـصات ٚيٝتؿـطؽ    
 ّ.ايصٖٔ ٱغتكباٍ ا٭سها

ْٓ َّزَجَدَّيْ ط ٚقٛي٘ تعاىل  قاعس٠ ن١ًٝ نرب٣ ٫ ٜٓشكط َٛنٛعٗا  صًََِ
 .بكسض اٯ١ٜ ؾكط

ٌ ٚا٭غباب مما ْٗٞ ْعِ نجط٠ ايػ٪اٍ خكٛقّا يف احملاٍ ٚايتؿاقٝ
ٕ ٜ٪زٟ إىل ايه٬ي١ ٚايهؿط إش قس ًٜشل ايػا٥ٌ ايعٜـؼ  أعٓ٘ ٱستُاٍ 

 ٚايطٜب ْتٝذ١ غ٪اي٘ ايؿدكٞ ٚطًب٘ احملاٍ ٜٚهٕٛ َٔ ايصٜٔ قاٍ ؾِٝٗ
ْْ أَوَبثَوُ خَْْسٌ اطَّْأََّْ ًَِِْٓ اٌنَّبضِ َِط تعاىل  اهلل َ ؽَسْعٍ فَاِ ْٓ َّؼْجُدُ اٌٍَّوَ ػٍََ

 .(1)صثِوِ ًَئِْْ أَوَبثَزْوُ فِزْنَخٌ أمٍََتَ ػٍَََ ًَعْيِوِ خَعِسَ اٌدَُّْْٔب ًَآخِسَحَ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ع٢ً مٛ اٱط٬م ؾًٝؼ نٌ َٔ ٜػأٍ احملاٍ ٚمل هس 

ٚيهٓ٘ قس ٜهٕٛ َكس١َ  ،ؼ نؿطّااؾٛاب ٜكبض ناؾطّا ؾايػ٪اٍ مبؿطزٙ يٝ
ٚ ٜهؿـطإ َعـّا، اٚ   أيًهؿط ٚقـس ٫ ٜهؿـط قـاسب٘ بـٌ ضمبـا نؿـط غـريٙ،        

هع٬ْ٘ تطن١، أٟ إ ٖـصا ايػـري قـس ٜهـٕٛ َكـاسبّا َٚـٔ أٖـٌ ظَـإ         
قاسب ايػ٪اٍ ٚقس ٜهٕٛ يف ظَإ ٫سل ي٘ أٚ َتأخط عٓ٘ بعكـٛز أٚ  

 ٦َات َٔ ايػٓني.
طٕٚ َـٔ ايػـ٪اٍ ٱثـاض٠ ايؿـو     ايصٜٔ ٜهجـ تباع إٚيف اٯ١ٜ ْٗٞ عٔ 

ٚاٱْكات هلـِ ٚاٯٜـ١ ايتايٝـ١ تـسٍ عًٝـ٘ نـُّٓا ٚتـبني ؾهـٌ          ٚايطٜب
 املػًُني ع٢ً غريِٖ َٔ ا٭َِ.

 حبث فهسفيحبث فهسفي
 هتُعإ ٫ٚ ٜطتؿعإ ٚقس ٜهٕٛ ايٓكٝهإ ُٖا املتكاب٬ٕ ايًصإ ٫

سـسُٖا ٜتعًـل   أٚاٯخط عـسَّٝا، ُٖٚـا عًـ٢ قػـُني      سسُٖا ٚدٛزّٜاأ
نايٓاطل ٚاي٬ْاطل ؾاُْٗا ٫ ٜكسقإ َعّا ع٢ً ؾ٤ٞ ٚاسس باملؿطزات 
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 .٫ٚ ٜهصبإ عًٝ٘

خــت٬ف قهــٝتني باٱهــاب إيف املطنبــات ٖٚــٛ عبــاض٠ عــٔ  ٚاٯخــط
ٚايػًب، ٚاٱميإ ٚايهؿط قه١ٝ ؾطز١ٜ ٚعا١َ ٚيٝؼ بُٝٓٗا َٔ ٚاغط١، 
يصا تط٣ ايتٓبٝ٘ ٚايٛعٝس َٔ ايؿطى اـؿـٞ ٚٚدـٛٙ ايطٜـا٤ ملـا ؾٝٗـا َـٔ       

ملهاَني اٱميإ، ؾاٯ١ٜ ايهطمي١ زيت ع٢ً ايتٓاقض ٚعسّ اٱيتكا٤ غًب 
 ٚسصضت َٔ َػازض٠ َٓاظٍ اٱميإ. ،زا٥ُّا بني اٱميإ ٚايهؿط

اـًل إٔ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚعامل ا٭ؾعاٍ َطآ٠ ملا  َٚٔ اٱعذاظ يف أغطاض
اـًـٛز يف ايٓعـِٝ   ؾأَـا  خط٠ َٔ ايتٓـاقض بـني طـطيف اؾـعا٤ تاَـّا      يف اٯ

ا٥ِ، ايصٟ ٜٓايـ٘ ايـصٜٔ آَٓـٛا ٚعًُـٛا ايكـاؿات، ٚأَـا ايًبـح يف        ايس
 .ايصٟ ٜٓاٍ ايهؿاض ٚاؾاسسٜٔ ايعصاب ا٭يِٝ

ص ايٓؿـط٠ يف ايٓؿـٛؽ   َِْٓ َّزَجَدَّيْ اٌْىُفْـسَ ثِبإلِميَـبِْ  ٜٚبعح قٛي٘ تعاىل ط

إىل اٯ١ٜ َٔ أغباب ايه٬ي١ ٚايػٛا١ٜ، ٚاملٌٝ عٔ داز٠ اؿل، ٚتسعٛ 
، ايسا٥ِ بندتٓاب ايػ٪اٍ باحملاٍ ٚنطٚب ايؿو ٚايطٜبايػعٞ يًٓعِٝ 

ٖٚصا اٱدتٓاب َٓاغب١ يًتـسبط يف اٯٜـات ٚأزا٤ ايؿـطا٥ض ٚايعبـازات     
 .(1)صًَأَطِْؼٌُا اٌٍَّوَ ًَاٌسَّظٌُيَ ٌَؼٍََّىُُْ رُسْؽٌََُّْاٍ تعاىلطْٚعٍٚ ايربنات، ق

*********** 
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ْٓ َثْؼـِد        ًَ َّ وـَ طقىنه تعخاىلقىنه تعخاىل ِِـ  ُْ َُٔى َّـُس ًُّ  ٌْ ٌَـ ٌِْىَزـبِة  ًِ ا ْٓ َأْىـ ِِـ ِضرٌي 

ٌَْؾـكُّ            ُْ ا ٌَُيـ  َٓ َّْ َِـب َرَجـ ْٓ َثْؼـِد  ِِـ  ُْ ْٓ ِػْنـِد َأُٔفِعـِي ِِـ ُْ ُوفَّبًزا َؽَعـًدا  ُِٔى ِئمَيب

َِ اٌٍَّوُ ثِأَِْسِهِ ئَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ  َ َّأْرِ فَبػْفٌُا ًَاوْفَؾٌُا ؽَزَّ

 109صاٯ١ٜ لَدِّسٌ
 

 اإلعغاب وانهغحاإلعغاب وانهغح
ٚز: ؾعــٌ َــاض َــب  عًــ٢ ايؿــتض، نــجري: ؾاعــٌ َطؾــٛع بايهــ١ُ  

 ايعاٖط٠ ع٢ً آخطٙ.
 َهاف ايٝ٘. :ٌٖ ايهتاب: داض ٚفطٚض قؿ١ يهجري، ايهتابأَٔ 

يٛ ٜطزْٚهِ: يٛ َكسض١ٜ ٖٚٞ َ٪ٚي١ َع َا بعسٖا مبكسض َؿعٍٛ 
اض ٚفـطٚض،  َـٔ بعـس: دـ    ٜطزْٚهِ ؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿعٍٛ ب٘ اٍٚ،ٚز، 

  ٘ ــ  إميــاْهِ: إميــإ: َهــاف ايٝــ٘، ٖٚــٛ َهــاف، ٚايهــاف: َهــاف ايٝ
، سػسّا: َؿعٍٛ ٭دً٘ ٕ ٜهٕٛ سا٫ّأ: َؿعٍٛ ب٘ ثإ يٛز ٚهٛظ ٚنؿاضّا

 .َٓكٛب عاًَ٘ ٚز
ضتسازنِ إٕ متِٓٝٗ أْؿػِٗ: اؾاض ٚاجملطٚض َتعًكإ بٛز أٟ أَٔ عٓس 

 ْ٘ يف ايتؿػري.٫ َٔ عٓس اْؿػِٗ ٚغٝأتٞ بٝاإعٔ زٜٓهِ مل ٜهٔ 
تبني: َا: َكسض١ٜ، َ٪ٚي١ َع ايؿعٌ بعسٖا مبكسض َهاف يبعس،  َا

ٚايتكسٜط: َٔ بعس تبٝإ، هلِ: داض ٚفطٚض َتعًكإ بتبني، اؿل: ؾاعٌ 
 َطؾٛع بايه١ُ.

، اعؿٛا: ؾعٌ ضابط١ ؾٛاب ؾطط َكسض، ٚقٞ ٖٞ ايؿكٝش١ؾاعؿٛا: 
   ٕ ٚقٝـٌ ا٫قـٌ ؾـاعؿٛٚ    ؾاعـٌ،   :ٚٚايـٛا  ،أَط َب  عًـ٢ سـصف ايٓـٛ
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 يتكا٤ ايػانٓني، ٚاقؿشٛا: عطـ ع٢ً ؾاعؿٛا.سٴصؾت ايٛاٚ ٱ

ست٢ ٜأتٞ اهلل بأَطٙ: ست٢ سطف غا١ٜ، ٚدط، )ٜٚأتٞ( ؾعٌ َهاضع 
 اؾ٬ي١ ؾاعٌ.اغِ َٓكٛب بإ َهُط٠ بعس ست٢، ٚ

بأَطٙ: اؾـاض ٚاجملـطٚض َتعًكـإ بٝـأتٞ، ٚاهلـا٤ نـُري يف قـٌ دـط         
 . َهاف ايٝ٘

إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط: إٕ: سطف َؿب٘ بايؿعٌ يًتٛنٝس، اهلل:  
َٓكٛب، ع٢ً نٌ: داض ٚفطٚض َتعًل بكسٜط، ؾ٤ٞ: اغِ يؿغ اؾ٬ي١ 

  َهاف إيٝ٘ فطٚض، قسٜط: خرب إٕ َطؾٛع.
 مج١ً إ اهلل دا٤ت ع٢ً مٛ ايتعًٌٝ.

ملٌٝ ايٓؿػٞ، تأتٞ مبع٢ٓ احملب١ ٚمبع٢ٓ ايتُ  ملا ؾٝ٘ َٔ اؿب ٚا ٚز
ٚاؿػس مت  ظٚاٍ ايٓع١ُ عٔ قاسبٗا ٖٚٛ َـصَّٛ ٚخ٬ؾـ٘ ايػبطـ١،    
ٖٚٞ اضاز٠ ايٓع١ُ يًٓؿؼ َجٌ اييت ٜطاٖا عٓس ؾدل آخط، ٚتع  يف 

يتعا١َٝ ايكبٍٛ ايٓؿػٞ ملا عٓس ايػري َٔ ايٓع١ُ، أٟ إ غبب ز٫يتٗا اٱ
١، سػٓٗا َطنب َٔ إضاز٠ ايٓع١ُ يًٓؿؼ ٖٚٛ َـسخٌ يًـسعا٤ ٚاملػـأي   

 .ٚسب َٓؿع١ ايػري
ٚايطز قطف ايؿ٤ٞ عـٔ ٚدٗـ٘، ٜكـاٍ ضزٙ عـٔ ٚدٗـ٘ ٜـطزٙ ضزّا        

 َٚطزّا ٚتطزازّا: قطؾ٘، ٚايعؿٛ ايتذاٚظ.
قــً٘ اٱمــطاف عٓــ٘، ٚا٭َــط: أايكــؿض: ا٫عــطاض عــٔ ايؿــ٤ٞ ٚ

ٚيف ايــسعا٤ يــٝؼ يٓــا َــٔ ا٭َــط إ٫ َــا  ،اؿازثــ١ ٜٚــأتٞ بعٓــٛإ ايٓؿــع
 قهٝت، ٚأَطٙ ْكٝض ْٗاٙ.
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  سياق اآلياخسياق اآلياخيف يف 
 بعـض  دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتطًع املػـًُني عًـ٢ َـا ٜهُـٔ يف ْؿـٛؽ     

خك١ً اؿػس نُٔ آٜات بٝٓات َٔ اٱعذاظ قس تكسّ بٝإ َٔ ايٓاؽ 
ٔ قبٌ سرتاظّا ٚتٛقعّا ٱغتعٗاض انعاؾٗا َإقٍٛ ؾطط َٓٗا أبعهٗا ٫ٚ 

 ايعًُا٤ يف املػتكبٌ ايكطٜب اٚ ايبعٝس.
ٚؾٝٗا بٝإ يٓٛع ٖٚٚٔ اٱغـا٠٤ املٛدٗـ١ يًُػـًُني يف ٖـصا ايبـاب      

ٜهّا َسخٌ ٚمتٗٝس ملا هب ع٢ً املػًُني ؾعً٘ َٚا وتٌ ا٭ٚي١ٜٛ أٖٚٞ 
 .عع ٚدٌ يف سٝاتِٗ ٖٚٛ ايعباز٠ اـايك١ هلل

عـٔ سكـٍٛ   ع ٚدـٌ  عـ ٚإش دا٤ قبٌ ث٬خ آٜات اٱخبـاض َـٔ اهلل   
ايٓػذ يف ايكطإٓ دا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يًٛقاٜـ١ َـٔ ايـصٜٔ وـاٚيٕٛ إثـاض٠        

اؿهِ، يٝهٕٛ اؾُع  ايؿو بايتٓعٌٜ بػبب َٛنٛع ايٓػذ ٚايتبسٌٜ يف
بــني اٯٜــتني زضغــّا يًُػــًُني يًتؿكــ٘ يف ايــسٜٔ، ٚغــ٬سّا يًٛقاٜــ١ َــٔ 

 أغباب ايؿو ٚايٖٛٔ.
ٗر ا٭َِ ايػابك١ يف ًُػًُني َٔ ْيشصٜط تٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ ن

ملٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ إٔ ٜـطٚا اهلل  ايػ٪اٍ غ٪اٍ أْبٝا٥ِٗ املُتٓع نُا يف 
دٗط٠ ٖٚصا ايتشصٜط َطنب َٔ شات ايػ٪اٍ، َٚٔ ايـصٜٔ ٜػـعٕٛ يف   

 إضتساز املػًُني.
     ٞ يٓهـٛم   ثِ دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ غـ٬سّا عًُٝـّا ٚٚاقٝـ١ َـٔ ايػـع

طت املػــًُني بايكــ٠٬ ٚايعنــا٠، ُٖٚــا َكــسام املػــًُني، إش أْٗــا أَــ
اؿػــس  اٱميــإ، ٚاؿــطظ ايعكا٥ــسٟ ايــصٟ تــسض٤ بــ٘ املها٥ــس، ٚأغــباب

 ٚايبػها٤.
ٚتهُٓت ٖصٙ اٯٜـ١ بـا٭َط يًُػـًُني بـايعؿٛ ٚايكـؿض، ٚوتُـٌ       

 ٚدّٖٛا:
 ايكؿض عٔ اؿػس َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ َٛز٠ إضتسازِٖ. ا٭ٍٚ :
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 ّا.ايعؿٛ عٔ ايٓاؽ َطًك ايجاْٞ :

 ايعؿٛ عٔ أٌٖ ايهتاب. ايجايح :
٫ٚ تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ؾايعؿٛ أَط ممسٚح ٚؾعٌ سػٔ ٖٚٛ 

 ،(1)صًَأَْْ رَؼْفٌُا أَلْسَةُ ٌٍِزَّمٌٍَْزع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ، قاٍ تعاىلط

ٚدــا٤ت اٯٜــ١ ايتايٝــ١ بــا٭َط يًُػــًُني بنقاَــ١ ايكــ٠٬ ٚإٜتــا٤ ايعنــا٠ 
تني سكٝك١ قطآ١ْٝ ٖٚٞ إٔ ايعؿـٛ عـٔ ايٓـاؽ    ٚتتذ٢ً يف اؾُع بني اٯٜ

 َسخٌ نطِٜ يٲْؿػاٍ بايعبازات ٚايتؿك٘ يف ايسٜٔ.
ــ٘       ــا٤ قٛي ــسض٠ اهلل، ٚد ــ٬م يف ق ــ١ اٱط ــ١ بًػ ــصٙ اٯٜ ــت ٖ ٚأختتُ

َ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌتعاىلط خامت١ قبٌ ث٬خ آٜات، ٚدا٤  ،(2)صئَِّْ اٌٍَّوَ ػٍََ

 يف ٖصٙ اٯ١ٜ أٜهّا.
 ٖا:ٚوتٌُ املع٢ٓ ٚدٛ

 ايتػاٟٚ يف املع٢ٓ بًشاظ تبعٝت٘ يًؿغ. ا٭ٍٚ :
ايتبأٜ عػب َهاَني اٯ١ٜ اييت دا٤ ٖصا ايكـإْٛ خامتـ١    ايجاْٞ :

 هلا.
ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، ٚإٕ ٖٓاى َاز٠ يٲيتكا٤  ايجايح :

 .ٚأخط٣ يٲؾرتام
 ٫ٚ تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطمي١.
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 أسثاب اننؼولأسثاب اننؼول
 أقٛاٍ :يف اٯ١ٜ  

خطـب ٚأخٝـ٘ ُٖٚـا َـٔ ض٩غـا٤      أيف سٝٞ بـٔ  اٯ١ٜ ْعيت  ا٭ٍٚ :
ٚآيـ٘ ٚغـًِ يف املسٜٓـ١    ٜٗٛز املس١ٜٓ ملا زخ٬ ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘  

يـ٘ عٓـسى، أٟ نٝــ     ٖٛ ْيب؟ قاٍ: ٖٛ ٖٛ، ؾكٌٝ ي٘ ؾُا أٚغ٦ٌ سٝٞ 
 .(1)بٔ عباؽإظا٤ٙ قاٍ ايعسا٠ٚ إىل املٛت، ضٟٚ شيو عٔ أغتتكطف 
 ْعيت يف نعب بٔ ا٭ؾطف، عٔ ايعٖطٟ. ايجاْٞ :

 يف مجاع١ َٔ ايٝٗٛز عٔ اؿػٔ. ايجايح :
ٔ عـاظٚضا٤ ٚظٜـس بـٔ قـٝؼ ْٚؿـطّا َـٔ       ضٟٚ إ ؾٓشام ب ايطابع :

ايٝٗٛز قايٛا ؿصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ٚعُاض بٔ ٜاغط بعس ٚقع١ أسس: "أمل تطٚا 
َا أقابهِ ٚيٛ نٓتِ ع٢ً اؿل َا ٖعَتِ ؾاضدعٛا إىل زٜٓٓا ؾٗٛ خـري  
يهِ ٚاؾهٌ ٚمٔ أٖس٣ َٓهِ غب٬ّٝ، ؾكاٍ عُاض: نٝـ ْكض ايعٗس 

نؿط مبشُس َا عؿت أست إْٞ ٫ ؾٝهِ؟ قايٛا: ؾسٜس، قاٍ: ؾنْٞ قس عاٖ
 ؾكايت ايٝٗٛز أَا ٖصا ؾكس قبا، 

ٚقاٍ سصٜؿ١ ٚأَا أْا ؾكس ضنٝت باهلل ضبّا ٚباٱغ٬ّ زّٜٓا ٚبايكطإٓ 
خٛاْا، ثِ أتٝا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ إَاَّا ٚبايهعب١ قب١ً ٚبامل٪َٓني إ

 ١ٜ.ٚآي٘ ٚغًِ ٚاخرباٙ ؾكاٍ: أقبتُا خريّا ٚأؾًشتُا" ؾٓعيت ٖصٙ اٯ
ٚتًو قه١ٝ يف ٚاقع١ ٚيػ١ اـطـاب يف اٯٜـ١ ْعيـت بكـٝػ١ اؾُـع      
ٚايعُّٛ اٱغتػطاقٞ، أٟ ست٢ ع٢ً ايكٍٛ بإ غبب ايٓعٍٚ قس ٜهٕٛ 

ٔ  ٕ اٯ١ٜ تبك٢ عا١َ با٫ناؾ١ اىل إ غٝام ٖصٙ اٯٜـ١  اخاقّا ؾ  أعـِ َـ
 َٓاغب١ ايػبب ايصٟ شنط.

   ٛ ز٠ يـ٘ ؾكـس ثبـت عـسّ     ٚمل ٜككسٚا بًؿغ)إضدعـٛا إىل زٜٓٓـا( ايعـ
ٌٖ ايهتاب نُا إ امياُْٗا نإ مبه١، أىل زٜٔ إْتػاب عُاض ٚسصٜؿ١ إ
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َٚا ؼ٬ُٙ َٔ ا٭ش٣ يف غبٌٝ اهلل ٚايجبات ع٢ً اٱغ٬ّ ٚطٍٛ ايعٗس 

َٛض ػعٌ ايهاؾط ٫ ٜطُع بُٗـا ٚإ ضزُٖـا عًٝـ٘    أب٘ ٚإختٝاض اهلذط٠ 
 .ناؾ١ اىل َٓاقؿ١ نعـ ايػٓس ٚاْكطاع٘ؾس باٱأٜهٕٛ 

  عجاػ اآليحعجاػ اآليحإإ
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

تتهُٔ اٯ١ٜ ايبؿاض٠ ٚايتكٝٝس بإ أٌٖ ايهتاب ٚايهؿاض ئ  ا٭ٚىل :
ٖـصا ايـٛز قـس ٫    ، ٜٚػتطٝعٛا إ ٜهطٖٛنِ عًـ٢ تـطى َٓـاظٍ اٱميـإ     

ٜتذػس مبربظ خاضدٞ ٜٚٓشكط بايتُ  ٚايطغب١ ايكًب١ٝ ٚقس ٫ ٜعٗط يف 
 عٝـ.ايػًٛى غٛا٤ ع٢ً مٛ قٟٛ أٚ ن

 سرتاظ َٓ٘ ٚإبطاي٘.ٖصا ايتُ  ئ ٜهطنِ َطًكّا أٚ َع اٱ ايجا١ْٝ :
مبا إ اؿػس ٖٛ مت  ظٚاٍ ايٓع١ُ ؾأٌٖ ايهتاب ٜعًُٕٛ إ  ايجايج١ :

 اٱميإ ْع١ُ ٭ْٗا َٛنٛع سػسِٖ.
ٖـصا ايـٛز ٚايطغبـ١ ايهـاض٠ غـذ١ٝ ٚسايـ١ َٛدـٛز٠ عٓـس          ايطابع١ :

يتؿاتّا إعتباض ٚأ١ُٖٝ، ا٭َط ايصٟ ٜتطًب إْ٘ َٛنٛع شٚ أ، أٟ ِبعهٗ
 ٚسٝط١ َٔ امل٪َٓني، ٚبٗصا تهٕٛ اٯ١ٜ ؼصٜطّا هلِ.

 .اٯ١ٜ ٚقا٤ ٚسطظ ملا ؾٝٗا َٔ َهاَني ايتٓبٝ٘ اـاَػ١ :
إعذاظ باٱخباض عٔ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ ٚايهٝؿ١ٝ اييت يف اٯ١ٜ  ايػازغ١ :

ٚيف ؽّٛ ا٭ضض يًُػًُني ؾاِْٗ ٜٛزٕٚ إ ؾط ٜل َٔ ايٓاؽ ٜٓعط بٗا 
ٜطزِٖٚ عٔ إمياِْٗ، ٚإ ٫ ًٜتعَٛا مبعاٖط ٚآزاب اٱغ٬ّ ؾاملطأ٠ شات 

 اؿذاب ٜسعٖٛا بعهِٗ ـًع٘، ٚايكا٥ِ ٜٛزٕٚ إؾطاضٙ ٖٚهصا.
يؿـغ  يف اٯ١ٜ إعذاظ بايهؿـ عٔ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ محـٌ   ايػابع١ :

ْتؿـاض اٱغـ٬ّ ٚتـساخٌ    إ، ؾٗٞ إخباض عـٔ  اؿكٝكٞ ع٢ً َعٓاٙايهجط٠ 
 ا٭َِ ٚايؿعٛب يف ٖصا ايعَإ.

ا٭قٌ محٌ اٯ١ٜ ع٢ً إط٬قٗا ايعَاْٞ ٚاملهاْٞ إ٫ إ ٜطز زيٌٝ 
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 ٔ َٓـ٘، ٖٚـٛ َؿكـٛز   ع٢ً ايتدكٝل أٚ اٱغتجٓا٤ ؾٓعٌُ بايكسض املتـٝك 
 أغباب ايٓعٍٚ يٝػت َٓ٘.ٚ

يف اٯ١ٜ أٜها ؼصٜط ٚبٝإ ـطٛض٠ اٱضتـساز ٚإ ايطدـٛع    ايجا١َٓ :
ٕ ايـطز يػـ١   أإش  ،إىل ايهؿط ؾعٌ قبٝض ٚكايـ ؿهِ ايعكـٌ ٚاٱضتكـا٤  

 قطف ايؿ٤ٞ عٔ ٚدٗ٘ ٚضدع٘.
ِٗ ٱسبـاط  يف غـعٝ نؿاض قطٜـ يف اٯ١ٜ بؿاض٠ عٔ ؾؿٌ  ايتاغع١ :

سطن١ اٱميإ ٚقا٫ٚتِٗ َٓع ٚضغٛر ن١ًُ ايتٛسٝس يف ا٭ضض، ٜٚسٍ 
ًَئِْْ ط ظاٖطٖا ع٢ً إ اٱغ٬ّ ؾهٌ ْٚع١ُ َٓ٘ تعاىل ٚيف ايتٓعٌٜ 

 .(1)صُّسِ ْنَ ثِخَْْسٍ فَالَ زَا َّ ٌِفَضٍِْوِ
طا١ٖ نيف اٯ١ٜ ؼصٜط َٔ اٱضتساز َطًكّا غٛا٤ نإ بػبب  ايعاؾط٠ :

ًَالَ رَسْرَدًُّا طٚ ْعؽ ايؿٝطإ َطًكّا اٚ َا تػٍٛ ب٘ ايٓؿؼ، قاٍ تعاىلأايػري 

َ أَ ْثَبزِوُُْ فَزَنْمٍَِجٌُا خَبظِسَِّٓ ٚميهٔ إ تهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚدّٗا َٔ  (2)صػٍََ

ًَالَ رَسْوَنٌُا ئٌََِ اٌَّرَِّٓ ظٌٍََُّا ط ٚدٛٙ ايتؿػري يًطنٕٛ ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل 

 .(3)صَّعَّىُُْ اٌنَّبزُ فَزَ
 إ اهلل عع ٚدٌ ٜطٜس يٓا اٱميإ ٚاهلسا١ٜ ٚايك٬ح. اؿاز١ٜ عؿط٠ :
إ املؿــطنني ٚايهؿــاض غــٛف يــٔ ٜرتنــٛا املــ٪َٓني   ايجاْٝــ١ عؿــط٠ :

 ٕ  هلــِ ٚؾــأِْٗ ٚاضتكــا٥ِٗ يف غــًِ ايهُــا٫ت ايعكا٥سٜــ١ ٭ْٗــِ وبــٛ
 زباض سػسّا.اٱ

ؾطاز بٌ ٚؼكِٓٗ ٯ١ٜ زع٠ٛ اىل تساضى اضتساز ا٭يف ا ايجايج١ عؿط٠ :
عًـِٝٗ،  غريٖـِ  غباب تًو ايطز٠ َٚعطؾ١ َـس٣ تـأثري   أَٔ شيو بؿِٗ 
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شا نؿط بعس إٚايطز٠ عٔ اٱغ٬ّ ايطدٛع عٓ٘، ٜكاٍ اضتس ؾ٬ٕ عٔ زٜٓ٘ 

 غ٬َ٘.إ
ىل خطط خاضدٞ يٝؼ بـصٟ تـأثري نـبري    إاٯ١ٜ  تؿري ايطابع١ عؿط٠ :

ٚساي١ تٛاد٘ امل٪َٓني مما ٜسٍ ع٢ً إ اهلل عـع ٚدـٌ ٜتعاٖـس املـ٪َٓني     
 طِٖ.ٚميسِٖ ٜٚكِٝٗ ٜٚبكٸ
ٚايكٝؼ  ،تعاٌَ َع اٯخطٜٔتتعًل اٯ١ٜ بهٝؿ١ٝ اي اـاَػ١ عؿط٠ :

 املٓاغب١ ْٚٛع ايك١ً َعِٗ.
شٕ ؾُا ٖـٛ  إٌٖ ايهتاب ٖهصا ٜٛزٕٚ، أاشا نإ  عؿط٠ :ايػازغ١ 
يٲميــإ ايــصٜٔ ٜتكــؿٕٛ بــايبػض ٚايعــسا٠ٚ    املؿــطنني ســاٍ ٚؾعــٌ  

ب َٔ ٚامل٪َٓني، أٟ إ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا تٛقٞ باؿصض ايؿسٜس ٚاملطن
 .َٔ نؿاض قطٜـ ٚمٌِٖٖٛ ايهتاب أغري 

ٚططٜل ايربٖإ  ،قا١َ اؿذ١إىل نٝؿ١ٝ إضؾاز أاٯ١ٜ  ايػابع١ عؿط٠ :
 .(1)صًَعَب ٌِْيُُْ ثِبٌَّزِِ ىَِِ أَؽْعَُٓ، قاٍ تعاىلطٚاؾسٍ َعِٗ

ظا٤ املػًُني أاط غًٛنِٗ ٚتكطؾِٗ أمنَعطؾ١ عًٌ  عؿط٠ :ايجا١َٓ 
 عُاهلِ.أٍ إ ٖصا اؿػس ٜربظ يف ٱستُا

اٯ١ٜ َٓاغـب١ ملٓـع خـطٚز ٖـصا ايـٛز عًـ٢ ٚادٗـ١         ايتاغع١ عؿط٠ :
ظٗاض ايؿ٤ٞ تٓبٝ٘ عًٝ٘ ٚع١ً يًشصض إ، أٟ اْٗا ْٛع تساضى ٭ٕ ا٭ؾعاٍ

ٜهـّا مبٓـع متـازِٜٗ يف    أَٓ٘ اٚ غبب يف َٓع٘، ٚؾٝ٘ ْؿع يًُػًُني ٚهلِ 
 ٜصا٤ اٱغ٬ّ ٚامل٪َٓني.إ

أٖـٌ  ٚتعـٝني َػـأي١ ٚز   يػ١ اؾُع يف خطاب امل٪َٓني،  يعؿطٕٚ :ا
هاز ايػبٌ إْتؿاضٙ ٚٚدٛب إايهتاب ٜسٍ ع٢ً ععِ ا٭َط ٚخطٛضت٘ ٚ

 ايعا١َ ٚايجابت١ ٚايسا١ُ٥ ملعاؾت٘.
غتعطاض بعض ايؿٛاٖس اييت ت٪نس ٖصا ايٛز إ اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ :
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ايكطآ١ْٝ غٛا٤ نـإ شيـو باغتشهـاضٖا عٓـس ْـعٍٚ اٯٜـ١       ٚقسم اٯ١ٜ 
)ٚزٸ( دا٤ بكٝػ١ املانٞ اٚ بسضاغتٗا ؾُٝا بعس َٚٔ ٫غُٝا ٚإ ايؿعٌ

يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َـع  نؿاض قطٜـ تًو ايؿٛاٖس عسا٠ٚ 
 ْ٘ ْيب.نِٗ ببعه قطاضإ

 َعاؾـ١  إىل تـسعٛ اٯٜـ١   ىل اٱسـرتاظ إباٱناؾ١  ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ :
ٚتبٝٸٔ عًت٘ ممـا نُـٔ يف    ،نطاضأَٚا ؾٝ٘ َٔ اغباب ٖصا ايٛز ٚزٚاؾع٘ 

 .اؿػس ؾاٯ١ٜ تسيٓا ع٢ً ٚدٛٙ اٱبت٤٬ ٚعًًٗا بٛاطٔ ايٓؿٛؽ َٔ
اٯٜـ١ قاعـس٠ نًٝـ١ َٚبٓـ٢ ٜعتُـسٙ املػـًُٕٛ يف        ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ :

 سٝاتِٗ.
تبني اٯ١ٜ ضغٛر اٱميإ نشكٝك١ يف ايعكا٥س ٚإ  ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ :

 ظا٤ٙ اٯخـطٕٚ َٛقؿـّا عـادعّا، ٚيف   أقبض نٝاّْا قٜٛـّا، ٚقــ   أاٱغ٬ّ 
ًَُٔسِّدُ ، قاٍ تعاىلطغ٬ح ايعادع ْ٘أش إٖٚٔ ٚاضتباى  ذ٤ٛ اىل اؿػسايً

ــُْ      ــخً ًََٔغْؼٍََيُـ ــُْ أَئَِّّـ ــؼِفٌُا فِـــِ األَزْضِ ًََٔغْؼٍََيُـ ــرَِّٓ اظْزُضْـ أَْْ َُّٔـــَّٓ ػٍََـــَ اٌَّـ

 .(1)صاٌٌَْازِصِنيَ

ٚيف  ،اٯٜـ١ ؼـصٜط يًُػـًُني َـٔ آؾـ١ اؿػـس       اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ :
 ري٠ يف شَ٘.ايػ١ٓ ْكٛم نج

ٚتٓؿـط  ٖٚـٛ قبـٝض   ـكـ١ً اؿػـس،   اٯٜـ١ شّ   ايػازغ١ ٚايعؿـطٕٚ : 
 ايٓاؽ ٚتٓكبض ْؿٛغِٗ َٓ٘.

ٚيٝؼ َصَّٛ ٕ اؿػس أيػ١ اؾُع تسٍ ع٢ً  ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ :
 َٔ عكٝستِٗ.

َٔ غري إ وتاز َكس١َ يًٓعاع قس ٜهٕٛ اؿػس  ايجا١َٓ ٚايعؿطٕٚ :
ىل َؿاع١ً ٚتساخٌ يف ا٭غباب َٔ قبٌ ايططؾني، ؾٗٛ ناٱٜكاع وكٌ إ
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ٚزؾع َٔ د١ٗ ٚاسس٠ ؾًصا سصضت اٯ١ٜ َٓ٘ ٖٚٞ زع٠ٛ يًت٧ٝٗ يًكتاٍ، 

 .ؾطٚضٙ
 ٚيف اٯ١ٜ إعذاظ َٔ ٚدٛٙ:

 ايٓاؽ أظا٤ املػًُني.ؾطٜل َٔ ـ َا يف قسٚض نؿ ا٭ٍٚ:
ــاْٞ: ــطٕٚ هلــِ َــٔ ايعــسا٠ٚ       ايج إخباضاملػــًُني مبــا ٜهــُطٙ اٯخ
 ٚايبػها٤.

يف اؿـب ٚايـبػض أقـبض بعـس ايبعجـ١       تسٍ اٯ١ٜ إٔ املساض ايجايح:
ٜٚطٜـس بعهـِٗ   ايٓب١ٜٛ عًـ٢ اٱميـإ أٚ عسَـ٘، ؾـامل٪َٔ أخـٛ املـ٪َٔ،       

 أزا٤ ٚظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ. عٔايتدًـ  يًُ٪َٓني
 اـري يًُػًُني ع٢ً ٚدٗني: دٕٛطٜتعٝني اٯ١ٜ يًصٜٔ  ايطابع:
 إِْٗ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚاملًٌ ايػابك١. ا٭ٍٚ:
 ِٖ ا٭نجط َٔ أٌٖ ايهتاب. ايجاْٞ:

ٚٚضز يؿغ أنجط يف ايكطإٓ ث٬ثّا ٚث٬ثني َط٠، َٓٗا تػـع عؿـط٠ َـط٠    
مل ٜطز يؿغ )أنجط أٌٖ ايهتاب( إ٫ يف ٖصٙ ؽ( ٚيهٔ بًؿغ )أنجط ايٓا

ا٭قٌ إٔ ٜهٕٛ ا٭نجط َِٓٗ عّْٛا يًُ٪َٓني يف إمياِْٗ يتتهُٔ ٚاٯ١ٜ 
ٚيف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، 

مت  ايهطض ٚ، (1)صأَوْضَسَ اٌنَّبضِ الَ َّؼٌٍََُّْْطتعاىل١ قاٍ اٯ١ٜ ؼصٜط َٔ اؾٗاي
ًُني إبتعاز عٔ ايعًِ ؾذـا٤ت اٯٜـ١ ضمحـ١ باملػـ    ٚاٱضتساز يًُػًُني 

ئَِّٔب ًٌََزَغِدََّْ أَلْسَثَيُُْ ٌََِ َّحً ٌٍَِّرَِّٓ يَِنٌُا اٌَّرَِّٓ لَبٌٌُا ٚأٌٖ ايهتاب، قاٍ تعاىلط

 .(2)صَٔصَبزٍَ

لَأٌْ  دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ سطف اٱَٓتاع)يٛ( بكٛيـ٘ تعـاىلط   ايج٬ثٕٛ :
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ص ٚؾٝـ٘ ؾـاٖس عًـ٢ تعاٖـس املػـًُني يطاعـ١ اهلل       يَزُدًُّوَكُمْ مِهْ بَعْدِ إِميَاوِكُمْ كُفَّارًا

 ٚايطغٍٛ .
ٚيف اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يًجبات ع٢ً اٱميإ ٖٚصا ايجبات ؾعٌ قا٥ِ 

ِ ٛ ضؾش١ َٔ ضؾشات اؿصض ٚاؿٝط١ ممٔ ٜٛز ظيعي١ إبصات٘ ٖٚ ، ميـاْٗ
ٚبعح ايؿو يف ْؿٛغِٗ، َٚٔ َكسَات ايجبات ع٢ً اٱميإ يف املكـاّ  

 ايعًِ بايٓٛاٜا ايكًب١ٝ ٭عسا٥ِٗ.
ٌٖٚ تؿٝس اٯ١ٜ ظدط اٯخطٜٔ عٔ متـ  إضتـساز املػـًُني اؾـٛاب     

 ْعِ، ٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع اٯ١ٜ بعَإ ايٓعٍٚ ْٗٞ َتذسز٠.
ْبـصٙ ٚايـتدًل َٓـ٘،     ٚاٯ١ٜ سطب ع٢ً آؾـ١ اؿػـس، ٚسـح عًـ٢    

ٚبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تٗصٜب 
يٮخ٬م، ٚسطب ع٢ً ايعازات ٚا٭خ٬م املص١ََٛ يتهٕٛ اٯٜـ١ َـٔ   

١ زع٠ٛ يرتى ٚاٯٜ ،(1)صًََِب أَزْظٍَْنَبنَ ئِالَّ زَؽَّْخً ٌٍِْؼَبٌَِّنيَعَُٛات قٛي٘ تعاىلط

اؿػس ع٢ً اٱميـإ بًشـاظ نـرب٣ نًٝـ١ ٖٚـٞ إٔ قاضبـ١ اٱميـإ تهـط         
يف نٝل ٚسػط٠، ٌٖٚ ٜسخٌ ايٛز بنضتساز بأقشابٗا ٚػعٌ ْؿٛغِٗ 

َّبثُنََِّ املػًُني مبطاتب ايؿطى نُا يف قٍٛ يكُإ نُا ٚضز يف ايتٓعٌٜط

 .(2)صالَ رُشْسِنْ ثِبٌٍَّوِ ئَِّْ اٌشِّسْنَ ٌَظٌٍُُْ ػَظٌُِْ

 ٫، ٚايكــسض املتــٝكٔ َــٔ آٜــ١ ايبشــح إٔ ٖــصا ايــٛز ٚإضاز٠اؾــٛاب 
املهطٚٙ إمنا ٖٛ َٔ أغباب اؿػس ٚغًب١ ايهـسٚض٠ عًـ٢ ايـٓؿؼ، ٚؾٝـ٘     
إقــ٬ح يًتؿــٛؽ، ٚزعــ٠ٛ يًٓــاؽ مجٝعــّا يعــسّ اؿػــس عًــ٢ اٱميــإ  
خكٛقّا ٚإٔ إميإ املػًُني باب ٱغتسا١َ اؿٝا٠ ٖٚٛ َـٔ عَُٛـات   
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، بتكطٜب إٔ َؿّٗٛ (1)صخٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔطَ ئِالَّ ٌَِْؼْجُدًًََُِِْب قٛي٘ تعاىلط

اٯ١ٜ نطٚض٠ ٚدـٛز أَـ١ ْعبـس اهلل، ٚتهـٕٛ عًـ١ َٚـاز٠ يـسٚاّ اؿٝـا٠         
 ايسْٝا.

 لىجهني: "وص كثري"وميكه أن وسمي هذه اآلية آية 

 : مل يزد هذا اللفظ يف القزآن إال يف هذه اآلية الكزمية.األول

  د هذا اللفظ يف بداية اآلية.: ورالثاوي
يٝؼ يف اٯ١ٜ قٌ ايبشـح اضتـساز، بـٌ ٖـٞ ؼـصٜط ٚتٓبٝـ٘ ٚطـطز        ٚ

 ٚإسرتاظ َٔ َكسَات٘ ٚأغباب٘.يٲضتساز 
قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ إ اٱعذاظ َٛدٛز يف  باٱناؾ١ إىل َا قًٓاٙ َٔٚ

إ يف نٌ ؾنٌ آ١ٜ ٚيٝؼ ؾكط ع٢ً مٛ قطف ايٛدٛز ؾكط بٌ ايتعسز، 
ٚبٗصا ايكٍٛ ْؿتتض َسضغ١ دسٜس٠ يف عامل ٚايٓاؽ آ١ٜ تأزٜبّا يًُػًُني 

هٕٛ َسخ٬ّ َٚٛنٛعّا يسضاغات َػتشسث١ يف عًـّٛ ايكـطإٓ   تايتؿػري 
َٚـٔ اعذاظٖـا   اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، ٚأغطاض َٚهاَني ايتأزٜب يف  ٚاعذاظٙ

 زٕٚ ًًَِٗ.ؾدام أْػب١ اؿػس اىل 

  اآليح سالحاآليح سالح
غتبك٢ ٖصٙ اٯ١ٜ َسضغ١ َٚٓٗذّا يف َٛاد١ٗ اؿػـس ٚايهٝـس ٖٚـٞ    

ٜهّا بؿاض٠ غٝاز٠ اٱغ٬ّ ٚعـع  أخباض عٔ غًٛى ناض ٚقبٝض، ٚؾٝٗا إ
ٝإ ملعطؾ١ ٕ اؿػس ٚمٛٙ َٔ قٝؼ املهط ئ ٜهطِٖ، ٚؾٝٗا بأاملػًُني ٚ

ىل إغري٠ ٖ٪٤٫ َٚا يف غطا٥طِٖ َٔ نٝس ٚغ١ًٝ، ٚؾٝٗا تٓبٝ٘ مما ٜرتدٌ 
سـرتاظ ٚتكـسٟ املػـًُني يـ٘، نُـا      إغباب اؿػس ٚنٝؿ١ٝ أاـاضز َٔ 

 تتهُٔ بؿاض٠ ايؿتض.
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ا٭َـِ ايػـابك١ مبـا ٜهـٕٛ عـرب٠       َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ شنـطٙ يككـل  
  ٕ ــا ــ١ يبٝ عــسا٠ٚ ايــيت ســاٍ اي َٚٛععــ١ يًُػــًُني، ٚدــا٤ت ٖــصٙ اٯٜ

ايٓاؽ  أقطب أِْٗ ٜهُطٖا ؾطٜل َٔ أٌٖ  ايهتاب يًُػًُني، ٚا٭قٌ
يف اٱْتػاب يًتٓعٌٜ، ٚيهٔ املػًُني ٜتكؿٕٛ بايتكٝس  يًُػًُني يٲيتكا٤

 با٭سهاّ اييت دا٤ت يف ايكطإٓ ٚاؿطم ع٢ً غ٬َت٘ َٔ ايتشطٜـ.
ا٭ضض ببعجــ١ قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ نــٝا٤   يكــس أْــاض

ى ايٓاؽ إٔ اٱغ٬ّ زٜٔ ايؿطـط٠  ميإ، َٚٮ َا بني اـاؾكني، ٚأزضاٱ
عًــ٢ َــٔ نؿــاض قــطٜـ  ٚغــبٌٝ ايٓذــا٠، ؾدؿــ٢ أٖــٌ اؾــاٙ ٚايؿــإٔ   

َكاَاتِٗ، ٚبصيٛا ايٛغع يف قاضب١ اٱغ٬ّ ٚإْهـاض ايبؿـاضات بٓبٛتـ٘    
ٚايــيت تهــُٓتٗا ايهتــب ايػــُا١ٜٚ ايػــابك١ يكــس ايٓــاؽ عــٔ زخــٍٛ   

ُِٗ، ٚبعح ايؿو يف ُز املػًُني، ٚإنعاف ٖاٱغ٬ّ،ٚقاٚي١ إضتسا
 ْؿٛغِٗ، يٝهٕٛ َكس١َ ٱْٗعاَِٗ أَاّ دٝٛف املؿطنني.

ٜٓشكـط بـصات    ٚتصنطٙ ٖـصٙ اٯٜـ١ ٫  ٜطًبٕٛ إش إٔ اٱضتساز ايصٟ 
اٱضتساز بٌ ٜؿٌُ أغباب٘ َٚكسَات٘، ٚايػعٞ إيٝ٘ بايٛغا٥ط ٚبططٜك١ 

، ٚإٔ هسٚا املػًُني يف ساٍ َٔ ايؿو ٚايطٜب ٚنـعـ  غري َباؾط٠
اٱميإ، ؾًصا دا٤ت اٯٜات بًعّٚ ؼًٞ املػًُني باٱميإ ٚقٝؼ ايتك٣ٛ 

 يتهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ نٝسِٖ، ٚسطظّا َٔ اٱضتساز َٚكسَات٘.
 ٛ إعاْـ١ بعـض ايٓـاؽ يًهؿـاض     ضٚا صيًُػـًُني إسـ   ٍٚنإٔ اٯ١ٜ تكـ

يتشـطٜض  يٲدٗاظ عًٝهِ نُا سكًت بعض ايؿٛاٖس إٔ شٖـب ْؿـط   
قطٜـ ع٢ً قتاٍ ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚاملػـًُني،       

يف قٛي٘ ٕٛ يف َعطن١ أسس ؾذا٤ املسز ٚايعْٚسب قت٬ِٖ يف َعطن١ بسض، 
 .(1) صئِذْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْإِِْنِنيَ أٌََْٓ َّىْفَِْىُُْ أَْْ ُِّّدَّوُُْ زَثُّىُُْتعاىل ط

ــ١ عــٕٛ      ــ٢ إٔ ٖــصٙ اٯٜ ــسٍ عً ــيت ت ــٔ املكــازٜل ٚايؿــٛاٖس اي َٚ
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قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ بكسم ْب٠ٛ ٚيًُػًُني َا تتهُٓ٘ َٔ اٱخباض 

ٚإٔ اٱغ٬ّ ٖٛ زٜٔ ايؿطط٠، ٚايؿطٜع١ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ايباق١ٝ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، يتهٕٛ ٖصٙ اؿكٝك١ غ٬سّا بٝس املػًُني ٚسذ١ 

 ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚايؿاغكني.

  اآليح نطفاآليح نطف
١ اـطاب يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً ايًطــ اٱهلـٞ باملػـًُني،    ػتسٍ ي

٠ ٚأْـ٘ غــبشاْ٘ ٜتعاٖـس اٱغــ٬ّ ٜٚٓكـط املــ٪َٓني، َٚـٔ ٚدــٛٙ ايٓكــط    
اضِٖ بأغــباب ايــبػض ٚايعــسا٠ٚ ايــيت ٜهــُطٖا هلــِ غريٖــِ َــٔ بــإخ

ٖٚٛ  ايٓاؽ، ؾكس ٜطنٔ املػًُٕٛ إىل أٌٖ ايهتاب يًذاَع املؿرتى بِٝٓٗ
 ايهتاب املٓعٍ.

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯٜـ١ يبٝـإ سـاٍ ؾطٜـل َـِٓٗ، َٚـا ٜػـعٕٛ ايٝـ٘ َـٔ          
  ٖٚصٙ اٯ١ٜ يطـ بايٓاؽ ،ايه٬ي١ ٚإؾاع١ ايؿشؿا٤ ٚايؿػاز يف ا٭ضض

مجٝعّا ٚيٝؼ املػًُني ٚسسِٖ، ٭ٕ املٓـع َـٔ إضتـساز املػـًُني بـاب      
 هلسا١ٜ ايٓاؽ، ٱغتسا١َ اؿٝا٠ ع٢ً ا٭ضض بتكطٜـب إٔ ايعبـاز٠ عًـ١   

تتكّٛ إ٫ باٱميإ، ٚاٯ١ٜ  ٫ٚ خًل اٱْػإ، ٖٚٞ ٫تكض إ٫ باٱغ٬ّ
 ٕ دا٤ت بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ إ٫ أْٗا تتهُٔ اٱْؿا٤ َٔ ٚدٛٙ:إٚ

 ؼصٜط املػًُني َٔ أٌٖ اؿػس ٚايعسا٠ٚ. ٍٚ:ا٭
 يعّٚ تعاٖس املػًُني يػٓٔ اٱميإ. ايجاْٞ:

 زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب إىل إدتٓاب سػس ٚبػض املػًُني. ايجايح:
 إْصاض ايصٜٔ ٜهُطٕٚ ايعسا٠ٚ يًُػًُني. ايطابع:

اؿػس، ٚيعّٚ َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ ف٧ اٯٜات بايتشصٜط َٔ أٌٖ  
الَ رَزَّخِرًُا ثِطَبَٔخً ِِْٓ  ًُِٔىُُْ الَ َّأٌٌَُْٔىُُْ اشِٖ بطا١ْ نُا يف قٛي٘ تعاىل طإدتٓاب إؽ

، ٚايسع٠ٛ إىل عسّ ايطنٕٛ ايِٝٗ أٚ إؽاشِٖ أٚيٝا٤ يف آٜـات  (1) صخَجَبالً
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يسؾع  ح، ٚسح املػًُني ع٢ً ايكرب ٚايتك٣ٛ نػ٬ٕعسٜس٠ َٔ ايكطآ
  ..(1)صجِسًُا ًَرَزَّمٌُا الَ َّضُسُّوُُْ وَْْدُىُُْ شَْْئًبًَئِْْ رَصْأشا ِٖ ٚؾطِٖ قاٍ تعاىل ط

 آليحآليحاايفهىو يفهىو 
نؿـ اؿكا٥ل يًُػًُني بٛاغـط١ ايتٓعٜـٌ ٜعطـِٝٗ قـ٠ٛ َٚٓعـ١ مل      
وكٌ عًٝٗا غريِٖ، ٖٚٛ َكس١َ َٚاز٠ يًٓكـط ٚايؿـٛظ ٚايػًبـ١ عًـ٢     
ا٭عسا٤ ٱْؿطازِٖ بٗـصا ايػـ٬ح ايـصٟ يـ٘ َٓـاؾع عػـهط١ٜ ٚعكا٥سٜـ١        

ــ١ ــ٬ّ ٚايٛظٝؿــ١ ايعًُٝــ١      ٚادتُاعٝ ــٞ َكــًش١ اٱغ ٚاخ٬قٝــ١ تكته
 زضاغتٗا بٛدٖٛٗا املدتًؿ١ َٔ أٌٖ اٱختكام.

ٱدتٓــاب يهؿاض قطٜـ ٚغريِٖ ٚيف اٯ١ٜ إْصاض َٚٓع ٚبؿاض٠، اْصاض 
إٜصا٤ املػًُني ٚإنطاِٖٗ ع٢ً اٱضتساز َٚٓع َٔ ظٗٛض ٖصا ايٛز ع٢ً 

شطٜض ع٢ً اٱضتـساز ٚإغـتػ٬ٍ سساثـ١ عٗـس     اؾٛاضح ٚا٭ؾعاٍ ٚايت
  .املػًُني بايسٜٔ اؾسٜس

ٚمبا إ َع٢ٓ اؿػس مت  ظٚاٍ ْع١ُ ايػري ؾإ اٯ١ٜ تسٍ يف َؿَٗٛٗا 
ٗـ  ايٓاؽ ع٢ً إقطاض  ِ وػـسٕٚ املػـًِ عًـ٢ سػـٔ     بٓع١ُ اٱغـ٬ّ ٚاْ

 إختٝاضٙ.
ٚاٯ١ٜ سذ١ عًِٝٗ ٭ْٗا ؽرب عٔ ظٗٛض اٯٜات ٚايرباٖني َٚعطؾـ١  
قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٟ إ اؿػس مل ٜهٔ عٔ 

 دٌٗ اٚ غؿ١ً.
ٚتتذ٢ً يف اٯٜـ١ َسضغـ١ ايكـرب يف اٱغـ٬ّ ٖٚـٛ عًـِ ا٭خـ٬م         

هـاّ ايؿـطع١ٝ ؾُشبـ١ ايؿـط ٚسـسٙ ٫ تػـتشل       ايكػري َع ايتكٝـس با٭س 
 ايعكٛب١ اٚ اؿس ٚإ ناْت قبٝش١ َٚٛنٛعٗا بػض اؿل ٚاٱميإ.

ــٛ ٚايكــؿض ٚعــسّ     ــسع٠ٛ ايػــُا١ٜٚ اىل ايعؿ ــ١ باي ــصا دــا٤ت اٯٜ ي
امل٪اخص٠ ع٢ً ٖصا ايٛز ايبػٝض، َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اْٗا متٓع متازٟ أٌٖ 

                                                           

 . 120آٍ عُطإ  غٛض٠(1) 
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ايٛغـع ٫نـطاٙ املػـًُني    اؿػس يف غِٝٗ ٚتعسِٜٗ ع٢ً ا٫غ٬ّ ٚبصٍ 

 ع٢ً تطى ا٫غ٬ّ ٜٚتشكٌ ٖصا املٓع َٔ ٚدٗني:
َا ٜػبب٘ ؾهض ايكطإٓ يًشػس َٔ امػاضٙ ٚعسّ بطٚظٙ ع٢ً  ا٭ٍٚ:

 ايػًٛى.
سصض املػًُني ٚضقـسِٖ يٮؾعـاٍ ايـيت تتٛيـس عـٔ اؿػـس        ايجاْٞ:

 ٚزؾع آثاضٖا.
يجبـات  ٚيف خامت١ اٯ١ٜ َٛاغا٠ يًُػـًُني ٚزعـ٠ٛ يتًكـٞ اٱبـت٤٬ با    

ع٢ً ا٫ميإ، ٚإٔ اهلل تعاىل دعٌ ايسْٝا زاض إَتشإ يٝؿٛظ املػًُٕٛ يف 
 اٯخط٠ بايٓعِٝ ايسا٥ِ ايصٟ ٫ ٜهط َع٘ اؿػس اٚ املهط.

ٚمبا إٔ ا٫غ٬ّ خري قض ٚإق٬ح يًُذتُعات ٚتٗصٜب يًٓؿٛؽ 
ؾنٕ اؿاغسٜٔ ٜهطٕٚ أْؿػِٗ ٚأًِٖٝٗ، ٜٚػعٕٛ إىل طػٝـإ ايـٓؿؼ   

 ٫ ٜعًُٕٛ. ايب١ُٝٝٗ َٔ سٝح
 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 َٔ اؿػس ٚايبػها٤ يًُػًُني.ٜهُطٙ بعهِٗ بٝإ َا  ا٭ٚىل:
َاٖٝـ١ سػـسِٖ يًُػـًُني بايطغبـ١ يف إضتـساز       اٱخباض عٔ ايجا١ْٝ:

 املػًُني عٔ اٱغ٬ّ.
 طاض اييت ؼٝط باملػًُني.خنجط٠ ا٭عسا٤ ٚا٭ ايجايج١:

اٱنطاض ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ايتكٝٝس ٚايتبعٝض يف َػأي١ ٚضٚز  ايطابع١:
باٱغ٬ّ ٚاملػًُني، إش شنطت اٯ١ٜ يؿغ )نجري( مما ٜـسٍ عًـ٢ ٚدـٛز    

 ؾطط آخط أقٌ َِٓٗ ع٢ً ساٍ غري ساهلِ يف املكاّ ٚوتٌُ ٚدّٖٛا:
 ني اٱضتساز.ٜطٜسٕٚ يًُػًُ ٫ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب  ا٭ٍٚ:
 إِْٗ ٜبػٕٛ يًُػًُني ا٭ؾس َٔ اٱضتساز. ايجاْٞ:

ٜكّٛ ا٭قٌ بايػعٞ يف إضتـساز املػـًُني ٚت٦ٝٗـ١ َكسَاتـ٘،      ايجايح:
ٖٚٛ ؾعٌ أنرب ٚأؾس َٔ ايٛز ٚايهٝؿ١ٝ ايٓؿػـا١ْٝ، إش إٔ ايتشـصٜط َـٔ    

عسّ غعٞ ؾطٜـل آخـط َـِٓٗ بايؿعـٌ      ٚزِٖ اٱنطاض باملػًُني ٫ٜع 



 18زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  202

 

 ًُني.يٲنطاض باملػ
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يعـسّ اؿهـِ   

بأِْٗ ٜطدٕٛ هلِ اٱضتساز ٚايه٬ي١، ٚؾٝ٘ آ١ٜ أعذاظ١ٜ تسٍ بايعُّٛ 
ٚأغباب اٱسرتاظ يف ايكطإٓ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً تٛيٞ  ع٢ً زق١ ايٛقـ

ا٥ـ املػــًُني يٛظــا٥ـ اٱَاَــ١ يف ا٭ضض، ٚبؿــاض٠ إغــت٬َِٗ يٛظــ  
َٔ ايؿتو بايٓاؽ، صٜط ٚيعّٚ ايعسٍ ٚايتشط١ٓ ٚايكها٤، ًٚايػ اؿهِ

ؾـطض   ، يـصا دـا٤  زع٠ٛ يًطأؾ١ بأٌٖ ايهتاب َـع اؿٝطـ١ ٚايٝكعـ١   ؾٝ٘ ٚ
زَا٥ِٗ، ٚبكا٥ِٗ يف ش١َ اٱغ٬ّ  ؿؿغ، ٚٚغ١ًٝ إسرتاظّااؾع١ٜ عًِٝٗ 

 ٚاملػًُني.
ّٚ تعاٖــس املػــًُني يٲميــإ، ٚاؿؿــاظ عًــ٢ أسهــاّ  يــع اـاَػــ١:

 ع َٔ ؾطٚع ايسٜٔ.طايؿطٜع١، ٚعسّ ايتؿطٜط بؿ
ا عاَـّا يٝهـٕٛ إم٬يٝـّا    بـ َٚٔ إعذاظ ٖـصٙ اٯٜـات أْٗادـا٤ت خطا   

بٛدٗــّا يًُػــًُني ٚاملػــًُات مجٝعــّا، ٚمل ٜهــٔ خاقــّا باؿهــاّ أٚ   
ٚايتعــسٟ  ايعًُــا٤ َــِٓٗ، يٝهــٕٛ تعاٖــس اٱميــإ ٚايتــٛقٞ َــٔ اؿػــس 

ٚقا٫ٚت بعح ايؿو ٚايطٜب يف ايٓؿٛؽ ٚادبّا عّٝٓٝا ع٢ً نٌ َػًِ 
 .١َٚػًُ

ص ٖٚـٛ  ٌَـٌْ َّـسُ ًَُّٔىُُْ  دا٤ت اٯ١ٜ باؿطف يـٛ بكٛيـ٘ تعـاىل ط    ايػازغ١:

عـٔ اٱغـ٬ّ نُـا إٔ     اع ٱَتٓاع أٟ إٔ املػًُني ئ ٜطتسٚآسطف إَت
يف َكاَات اٱميإ ف٧ اٯ١ٜ بكٝػ١ املهاضع ؾاٖس ع٢ً بكا٤ املػًُني 

 هط املػًُني.ت صٖب ٖبا٤، ٫ٚتاٱضتساز ايطغب١ يف عٓس ْعٚهلا، ٚإٔ 
تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً َسح املػًُني ٚاٱخباض  ايػابع١:

 ص.َّسُ ًَُّٔىُُْ ِِْٓ ثَؼْدِ ئِميَبِٔىُُْبأِْٗ َ٪َٕٓٛ قٛي٘ تعاىل ط

 ب١ ضؾٝع١، َٚٔ ٜكـٌ إيٝٗـا  بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٱميإ َطت ايجا١َٓ:
عًٝٗــا، ٜٚهــٕٛ ســصضّا َــٔ أٖــٌ اؿػــس  هــب إٔ ٜتعاٖــسٖا ٚوــطم
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 ٚاملهط.

تسعٛ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا املػـًُني إىل ايتعـإٚ ؾُٝـا بٝـِٓٗ      ايتاغع١:
 يًبكا٤ يف َٓاظٍ اٱميإ ٚططز ايٓؿط٠، ٚزؾع ايهٝس.

ــط٠: ــاض      ايعاؾ ــسا٠ٚ ايهؿ ــس ع ــ١ بتٛنٝ ــا٥ع ايتأضىٝ ــا٤ت ايٛق ــس د يك
ملؿطنني يًُػًُني، نُـا يف ظســ قـطٜـ يكتـاٍ املػـًُني ٚقاٚيـ١       ٚا

اٱدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ يف َعطن١ بسض ٚأسس ٚا٭سعاب، ٚدا٤ت ٖـصٙ  
ٚتؿٝـس َعٓـ٢   عٔ عـسا٠ٚ أخـط٣ ؽتًــ َٛنـٛعّا ٚدٗـ١،       اٯ١ٜ يتدرب

 ايهعـ.ايطغب١ غػاض٠ املػًُني، ٚتعطنِٗ يًؿطق١ ٚاـ٬ف ٚ
املػـًُني،  سكـٍٛ ايعيـٌ عٓـس    ايهؿـ عـٔ ضغبـ١    اؿاز١ٜ عؿط٠:

١، ٚايٛقا١ٜ عٜببعح املػًُني ع٢ً ايجبات يف ايسٜٔ، ٚتعاٖس أسهاّ ايؿط
 أٌٖ ايطٜب ٚايؿو.ٚسػس َٔ دساٍ 

إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜٛزٕٚ إضتساز بعض املػًُني  ايجا١ْٝ عؿط٠:
تـسٍ عًـ٢ قـسم     اؿل إْهؿـ هلِ، ٚػًت هلِ املعذعات ايـيت بإٔ 

 ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ٜٛزٙ ايهؿاض َٔ  بٝإ ٚظٝؿ١ املػًُني يف ايطز ع٢ً َا ايجايج١ عؿط٠:

َٚٔ اٯٜات إتكاف ٖـصٙ ايٛظٝؿـ١    ،إؿام ايهطض باٱغ٬ّ ٚاملػًُني
سذ١ ع٢ً أٌٖ يًُػًُني، ٚباؿػٔ ايصاتٞ ٚايعطنٞ، ٚؾٝٗا تأزٜب 

ايهتاب ٚايٓاؽ أمجعني بأِْٗ قتادٕٛ يًُػًُني ٚأخ٬قِٗ اؿُٝس٠ 
 اييت تهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ ايػ٦ٝات، ٚٚغ١ًٝ يًتٓعٙ َٔ ايهسٚضات.

ع٢ً قاسبٗا ٚع٢ً نطضٖا شّ خك١ً اؿػس، ٚبٝإ  ايطابع١ عؿط٠:
 ايٓاؽ.

ًُػًُني بايعؿٛ ٚاملػؿـط٠ عًـ٢   ٞ يٜسٍ ا٭َط اٱهل اـاَػ١ عؿط٠:
خطٜٔ هلِ، ٚاؿاد١ إىل اؾٗـاز باؿهُـ١   عسّ تهطضِٖ َٔ بػض اٯ

 ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ.
 اٯ١ٜ بؿاض٠ ايؿتض،ٚغٝاز٠ أسهاّ اٱغ٬ّ. ايػازغ١ عؿط٠:
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ٚقشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت خطابّا يًُػًُني إ٫ أْٗا تسٍ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً 
 :َٔ ٚدٛٙ اؿػسيّٛ ٚتٓبٝ٘ 
 سػسِٖ يًُػًُني.بٝإ قبض  ا٭ٍٚ:
ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      بإٔ اهلل عع ٚدٌ ىرب اٱخباض  ايجاْٞ:

ٚاملػًُني عُا ٜهُطٕٚ يف أْؿػِٗ، ٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع ٖصا اٱخباض  ٚغًِ
ّا، ٖٚـٛ َـٔ   بأٜاّ ايتٓعٌٜ ٚايكشاب١، بٌ ٖٛ خطاب َٛد٘ يًُػًُني مجٝعـ 

َع إٔ أغباب ايٓعٍٚ ٚضزت غكٛم أؾطاز )نجري(  اٯ١ٜ بًؿغ ف٤ٞأغطاض 
ــًٝني ــٌ     قً ــِ تك ــ١ ؾً ــِٝٗ ٚضٚز يؿغ)أْؿػــِٗ( بكــٝػ١ مجــع ايكً ــسٍ عً ٜٚ ،

 اٯ١ٜ)ْؿٛغِٗ(.
عـسّ  بقطٜـ بعح ايٝأؽ يف ْؿٛؽ ايصٜٔ وػسٕٚ املػًُني َٔ  ايجايح:

 سكٍٛ إضتساز عٓس املػًُني.
ضمح١ اهلل عع ٚدٌ  ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚبٝإسح أٌٖ اؿػس  ايطابع:

ِ     ب  ،أٌٖ ايهتاب َطًكّا إش ٜأَط املػًُني بـايعؿٛ عـِٓٗ ٚايتذـاٚظ عـٔ شْـٛبٗ
)ؾاعؿٛا( ايصٟ ٜسٍ ع٢ً عسّ تأخط  َٚٔ اٯٜات إٔ ايعؿٛ دا٤ بايعطـ بايؿا٤

بـني   َٚـس٠ نُا ٜكاٍ)دا٤ ظٜس ؾعُطٚ( أٟ يٝؼ َٔ ؾـرت٠،   ايعؿٛ عٔ ايصْب،
ف٦ُٝٗا، ؾتأَط اٯ١ٜ بايعؿٛ ع٢ً اؿػس ٚبٛضٚز سطف اٱَتٓاع)يٛ( ايصٟ ٜسٍ 

ًَ َّ اٌَّـرَِّٓ وَفَـسًُا ٌَـٌْ رَغْفٍُُـٌَْ ػَـْٓ      ع٢ً عسّ ؼكـل َـا ٜبػـٕٛ، قـاٍ تعـاىلط     

ملػًُٕٛ َٔ ا٭ش٣ ٚتعسز دٗات ٖصا ، يبٝإ َا ٬ٜقٝ٘ ا(1) صأَظٍِْؾَزِىُُْ ًَأَِْزِؼَزِىُُْ

 .ا٭ش٣، ٚنجط٠ ٚإتػاع َكازضٙ
اؾٛاب ٫، إمنـا دـا٤   َطًل ٚؾاٌَ يهٌ تعس ٚبػٞ يف اٯ١ٜ ايعؿٛ  ٌٖٚ 

ايعؿٛ غكٛم اؿػس ٚايبػها٤ نهٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ، أَا إشا تطدًت إىل اـاضز 
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ٟ قطٜعـ١ ايعٗـس   ؾٗٞ عػب شات ايؿعٌ َٚا ٜػتشل، ؾشُٝٓا ْكـض بٓـٛ     ايـص

ٕ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِنإ بِٝٓٗ ٚبني   غاض إيِٝٗ ٚاملػـًُٛ
ايعؿـٛ  يػـ١  ٚؾتشٛا سكِْٛٗ، ْعِ تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓٝ ع٢ً إؾـاع١  

 ٚايتذاٚظ عٔ أٌٖ ايهتاب خاق١ ـكٛق١ٝ إتباعِٗ ايهتاب.

ص بؿاض٠ يًُػـًُني  لَدِّسٌ أََّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍٚدا٤ت خامت١ اٯ١ٜط

، ٖٚصا ايٓكط َٔ َكازٜل أَط اهلل عع ٚدٌ قطٜـيعٗٛضِٖ ْٚكطِٖ ع٢ً 
 .ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ

ايكسٜط ع٢ً إبساٍ َا يف ْؿٛؽ أٌٖ ايهتاب َٔ اؿػس باملٛز٠  ٚاهلل ٖٛ 
َٔ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِمما ٜٓعٍ ع٢ً  ايٓؿط٠ٚايػبط١، ٚعسّ 

 .ٚاـري َٔ ايػُا٤ ايٛسٞ
 )ست٢( ع٢ً أضبع١ ٚدٛٙ:ٚتهٕٛ 

 عاطؿ١. ا٭ٍٚ:
 ْاقب١. ايجاْٞ:

 سطف إبتسا٤. ايجايح:
 أنجط إغتعُاهلا مبع٢ٓ إْتٗا٤ ايػا١ٜ، ٚب٘ دا٤ت يف اٯ١ٜ ايهطمي١. ايطابع:

ــ٢   ــسٍ عً ــا ٜ ــٛ ٚايكــؿض   إٔمم ــاض ٚاؾاســسٜٔ  ايعؿ ــٔ  عــٔ ايهؿ ــٝؼ َ ي
املػًُٕٛ أْؿػِٗ بٌ  ٜعٝٓ٘ا اؿني ٫ اي٬َتٓاٖٞ، بٌ ٖٛ إىل سني، ٚيهٔ ٖص

ٜهٕٛ آ١ٜ ب١ٓٝ َٔ عٓس اهلل، ٫ٚ ٜع  أَط اهلل ايكتاٍ زا٥ُّا، ؾكس ٜهٕٛ ٖس١ْ أٚ 
 .قًشّا أٚ ظٜاز٠ يف ايعؿٛ

٘ٹ ) ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًّ ٢ًّ اي ٘ٹ قٳ ًّ ٍٴ اي ِٳ ضٳغٴٛ ُٸا َقػٳ ٔٵ عٳا٥ٹؿٳ١َ َقاَيتٵ َي ٜٳا  ٚآي٘ عٳ ِٳ غٳـبٳا ًّ ٚٳغٳ
ٚٳَقعٳ ًٹِل  ُٴكٵَط ِٔ      بٳٓٹٞ اِي ٝٵِؼ بٵـ ِٔ َقـ ِِ يٹجٳابٹـتٹ بٵـ ٗٵ ٓٵتٴ اِيشٳاِضخٹ ؾٹٞ ايػٸـ ٜٳ١ُ بٹ ٜٵِط ٛٳ تٵ دٴ

ٚٵ يٹ ُٸاِؽ َأ ٚٳَناْٳتٵ ابٔ ايؿٸ ٗٳا ،  ٢ًَ ْٳِؿػٹ ٘ٴ عٳ ٘ٴ َؾَهاتٳبٳتٵ ِٸ َي ًّاسٳـ١ّ َيـا    اَـطأ٠  عٳ َٴ ٛٳ٠ّ  ًِـ سٴ
٘ٹ   ًّـ ٍٳ اي ٘ٹ َؾَأتٳتٵ ضٳغٴـٛ ٖٳا َأسٳسٷ إّيا َأخٳصٳتٵ بٹٓٳِؿػٹ ٘ٹ     ٜٳطٳا ٝٵـ ًَ ٘ٴ عٳ ًّـ ٢ًّ اي ِٳ  ٚآيـ٘  قٳـ ًّ ٚٳغٳـ
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٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًّ ٢ًّ اي ٛٳ قٳ ٖٴ َٳا  ٘ٹ  ًّ ٛٳَاي ٗٳا ; َقاَيتٵ عٳا٥ٹؿٳ١ُ َؾ ٘ٴ ؾٹٞ نٹتٳابٳتٹ َٳا ٚآي٘ تٳػٵتٳعٹٝٓٴ ِٳ  ًّ ٚٳغٳ
ِٔ َأبٹـٞ      ٓٵـتٴ اِيشٳـاِضخٹ بٵـ ٜٳ١ُ بٹ ٜٵِط ٛٳ ٘ٹ َأْٳا دٴ ًّ ٍٳ اي ٜٳا ضٳغٴٛ ٘ٹ َؾَكاَيتٵ  ٝٵ ًَ ًَتٵ عٳ ٜٵتٴ َؾسٳخٳ ضٳَأ
ٛٳَقعٵـت ؾٹـٞ      ٝٵـو ، َؾ ًَ ـٳ عٳ ِٵ ٜٳدٵـ َٳا َي ًَا٤ٹ  ٔٵ اِيبٳ َٹ ٚٳَقسٵ َأقٳابٳٓٹٞ  ٘ٹ  َٹ ٛٵ نٹطٳاٍض ، غٳٝٸسٹ َق

ٚٵ يٹـ      ُٸاِؽ َأ ِٔ ايؿٸـ ٝٵِؼ بٵـ ِٔ َقـ ِِ يٹجٳابٹتٹ بٵـ ٗٵ ًَـ٢ ْٳِؿػٹـٞ ،      ابٔ ايػٸ ٘ٴ عٳ ٘ٴ َؾَهاتٳبٵتٴـ ِٸ َيـ عٳـ
٢ًَ نٹتٳابٳتٹٞ  ،َؾذٹ٦ٵتٴو َأغٵتٳعٹٝٓٴو عٳ

ٌٵ ٗٳ ٍٳ َؾ ٍٳ َأِقهٹٞ  َقا ٘ٹ ؟ َقا ًّ ٍٳ اي ٜٳا ضٳغٴٛ ٛٳ  ٖٴ َٳا  ٚٳ ٔٵ شٳيٹَو ؟ َقاَيتٵ  َٹ ٝٵٍط  َيو ؾٹٞ خٳ
ًِـت . َقاَيـتٵ         ٍٳ َقـسٵ َؾعٳ ٘ٹ َقـا ًّـ ٍٳ اي ٜٳـا ضٳغٴـٛ ِٵ  ٚٸدٴو ; َقاَيتٵ ْٳعٳ ٚٳَأتٳعٳ ٓٵو نٹتٳابٳتو  عٳ

٘ٹ  ًّ ٍٳ اي ٕٸ ضٳغٴٛ ٘ٹ ٚٳخٳطٳزٳ اِيدٳبٳطٴ إَي٢ ايٓٸاِؽ َأ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًّ ٢ًّ اي ِٳ ٘ ٚآيقٳ ًّ ٚٸزٳ  ٚٳغٳ َقسٵ تٳـعٳ
٘ٹ   ًّـ ٍِ اي ٗٳاضٴ ضٳغٴٛ ٍٳ ايٓٸاؽٴ َأقٵ ِٔ َأبٹٞ نٹطٳاٍض ، َؾَكا ٓٳ١َ اِيشٳاِضخٹ بٵ ٜٳ١َ ابٵ ٜٵِط ٛٳ ٢ًّ  دٴ قٳـ

٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًّ ِٳ ٚآي٘ اي ًّ َٹ٦ٳـ١ُ  ٚٳغٳ ٖٳا  ٜٸا ٘ٹ إ ِٚهٹ ًََكسٵ ُأعٵتٹلٳ بٹتٳعٵ ِٵ َقاَيتٵ َؾ ِٗ ٜٵسٹٜ َٳا بٹَأ ًُٛا  ٚٳَأضٵغٳ
َٹ ٝٵتٺ  ٌِ بٳ ٖٵ ِٴ َأ ًَ ُٳا َأعٵ ًٹِل َؾ ُٴكٵَط ٗٳـا بٳطٳَنـ١ّ      اَطأ٠ ٔٵ بٳٓٹٞ اِي َٹ ٛٵ ًَـ٢ َق ِٳ عٳ َناْٳـتٵ َأعٵَعـ

ٗٳا ٓٵ  .(1)(َٹ

  إفاضاخ اآليحإفاضاخ اآليح
        ُ ٕٛ بأٖـٌ  تتهُٔ اٯٜـ١ اٱخبـاض عـٔ ٚدـٛز أَـِ َـٔ ايٓـاؽ ٜػـ

 ايهتاب ٚؼتٌُ ٖصٙ ايتػ١ُٝ ٚدّٖٛا:
 اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ مساِٖ أٌٖ ايهتاب. ا٭ٍٚ:
 ع٢ً اْؿػِٗ.غِ ِٖ أطًكٛا ٖصا ا٫ ايجاْٞ:

 املػًُٕٛ ِٖ ايصٜٔ ْعتِٖٛ بأٌٖ ايهتاب. ايجايح:
٭ِْٗ ٜطدعٕٛ إىل نتاب غِ إختاض هلِ عا١َ ايٓاؽ ٖصا ا٫ ايطابع:

 مساٟٚ.
ٚايكــشٝض ٖــٛ ا٭ٍٚ، ؾــإ اهلل عــع ٚدــٌ ٖــٛ ايــصٟ مســاِٖ يف   
ــ ــ٘ إىل      ايك ــاض، ٚايتٓبٝ ــني ايهؿ ــِٓٗ ٚب ــا٥ع بٝ ــإ امل ــاب يبٝ ــٌ ايهت طإٓ أٖ
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َٛنٛع١ٝ ايهتاب يف ا٭مسا٤ َجًٗا ي٘ َٛنٛع١ٝ يف املػُٝات، ٚتسٍ 
ٖصٙ ايتػ١ُٝ ع٢ً ْعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ قبٌ ايكطإٓ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل 
إقطاض املػًُني بايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١، ٜٚتهُٔ يؿغ اٌٖ ايهتـاب  

بايكطإٓ ٭ْ٘ ايهتاب  ًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚزعٛتِٗ يًتكسٜلْٛع تؿطٜـ ي
 اؾاَؼ ا٭سهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.

دا٤ ضدٌ َٔ أٌٖ ايهتاب إىل أبٞ ؾبٝب١ ٚغريٙ قاٍ: ابٔ ٚأخطز 
تععِ إٔ أٌٖ اغِ ٜا أبا ايك :ٚغًِ ؾكاٍٚآي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

يطدٌ َِٓٗ يٝ٪ت٢ اؾ١ٓ ٜأنًٕٛ ٜٚؿطبٕٛ؟ ؾكاٍ: ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ إٕ ا
ٛٸ٠ َا١٥ ضدٌ َٓهِ، يف ا٭نٌ، ٚايؿطب ٚاؾُاع، ٚايؿ٠ٛٗ، قاٍ: ؾنٕ  ق

، ٚاؾ١ٓ طاٖط٠ يٝؼ ؾٝٗا قصض ٫ٚ ٘ اؿاد١ايصٟ ٜأنٌ ٜٚؿطب ٜهٕٛ ي
اٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: سادتِٗ عطم ٜؿٝض َجٌ أش٣ ؾك

 .(1)(، ؾنشا نإ شيو نُط ي٘ بطٓ٘ضٜض َػو
عًـ٢ اؿػـٔ   ٙ ؿغ )ايٛز( ايصٟ ٜـسٍ يف ظـاٖط  ٚإبتسأت اٯ١ٜ بً

اٯٜـ١ تـبني    ايصاتٞ ٭ٕ أنجط أؾطازٙ يف ايطغب١ اؿُٝس٠، ٚيهـٔ ٖـصٙ  
ٚدّٗا قبٝشّا َٔ ٚدٛٙ ايـٛز ٖٚـٛ ايـصٟ ٜتعًـل بايطغبـ١ يف ايهـطض       

 ٚا٭ش٣ يًُػًُني.
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ بٝإ ع١ً ٖصٙ ايطغب١ ٖٚٛ اؿػـس ايـصٟ ٖـٛ َـٔ     

ِِـْٓ ػِنْـدِ   إعذـاظ اٯٜـ١ تكٝٝـس اؿػـس بأْـ٘ط     ا٭خ٬م املصََٛـ١، َٚـٔ   

ص يتٓعٜ٘ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٔ اؿػس َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ ايبػها٤ أَٔفُعِيُِْ

ٜــٛزٕٚ ايػــ٤ٛ  ؾطٜــل َــِٓٗٚيعــسا٠ٚ يًُػــًُني، ؾكــس ٜكــٍٛ قا٥ــٌ إٔ 
 يًُػًُني مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصا ايٛز َرتؾض عٔ ايهتب ايػابك١.

اؿػـس   ٓع ٖصا ايكٍٛ، ٚاٱخباض بإٔ أقٌ ٖصاؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ مل
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ٖٛ غًب١ ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ ع٢ً نجري َٔ أٌٖ ايهتاب ٚظٗٛضٙ 
ع٢ً غًٛنِٗ ٚيف أقٛاهلِ، ٚؾٝ٘ تٓعٜ٘ يًهتب ايػُا١ٜٚ َطًكّا، ٚسذ١ 

يف يعّٚ ايتدًل َٔ ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ ٚأغباب ايعسا٠ٚ ايٓاؽ ع٢ً 
 َع امل٪َٓني.

اهلل، ٚإٔ َكايٝـس ا٭َـٛض بٝـسٙ ٚإٔ ايعؿـٛ      ني اٯ١ٜ ععـِٝ قـسض٠  ٚتب
ٚايكؿض زضؽ َٚٛععـ١ َٚٓاغـب١ يًتٛبـ١ ٚاٱْابـ١ إىل إٔ ٜـأتٞ ايؿـتض       

ايٝأؽ  ٚايٓكط يًُػًُني، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً غًل باب اٱضتساز، ٚبعح
 يف قًٛب أعسا٤ اٱغ٬ّ.

  انصهح تني أول وآسغ اآليحانصهح تني أول وآسغ اآليح
ٚنٌ آ١ٜ َٔ آٜات٘ ٚاق١ٝ  ،ّ يًُػًُنيت٪نس ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ايكطإٓ إَا 

ٚسكٔ هلِ، ٚتاض٠ تهٕٛ اٯ١ٜ ٚاقٝـ١ ْؿػـ١ٝ ببعـح املػـًِ عًـ٢ ؾعـٌ       
 رتاظ َٔ ايهؿاض ٚأٌٖ ايعسا٠ٚ.اـريات، ٚأخط٣ باٱس

سطَـإ املػـًُني َـٔ    ٚإبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ متـ  ؾطٜـل   
ًض إٔ ٜهٕٛ غببّا يعٚاٍ ساٍ ٜك ْع١ُ اهلسا١ٜ ٚاٱميإ، ؾنبتسأت مبا ٫

 ايػه١ٓٝ َٔ ْؿٛؽ املػًُني، إش أْٗا شنطت أَطٜٔ:
 ف٧ اٯ١ٜ عطف اٱَتٓاع )يٛ( أٟ مل ٚيـٔ وكـٌ إضتـساز    : ا٭ٍٚ

 عٓس املػًُني.
ؿـٛم  بعهـِٗ  َٛنٛع اؿػس ٚايعـسا٠ٚ ٖـٛ ضغبـ١ ٚمتـ       : ايجاْٞ

ز املػًُني نٝؿٝـ١  اْٝا، ٚمت  إضتسايهطض باملػًُني يف أَٛض ايسٜٔ ٚايس
 ، يٛدٛٙ:ْؿػا١ْٝ تهط بأقشابٗا

 ثبات املػًُني يف َٓاظٍ اٱميإ، ٚتكٝسِٖ بأسهاّ ايؿطٜع١. ا٭ٍٚ:
 تطؾض ٖصا ايتُ  عٔ خك١ً اؿػس. ايجاْٞ:
إقاب١ ايهؿاض بايٝأؽ يعسّ سكٍٛ َكسام خاضدٞ يتًو  ايجايح:

 ١ .ا٭َاْٞ اـبٝج
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ع٢ً ٖصا ايتُ  ايصٟ ٖٛ خ٬ف ٚتتهُٔ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ايًّٛ 

ٚزع٠ٛ يًتكٝس شنطِٖ بكؿ١ أٌٖ ايهتاب سذ١  ايٛظٝؿ١ ايعباز١ٜ يصا دا٤
َـٔ ايبؿـاضات بٓبـ٠ٛ     ؾُٝٗا بأسهاّ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ، ٚايطدٛع إىل َا

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ٜـ    ايـصٜٔ ٫ يف َكابـٌ  ٛزٕٚ ايػـ٤ٛ يًُػـًُني   ٚشنطت ْػب١ ايـصٜٔ 

ــاشا ٫    ــط٣ مل ــًُني، ت ــساز يًُػ ــٕٛ اٱضت ــساز    ٜتُٓ ــ٪٤٫ اٱضت ــ٢ ٖ ٜتُٓ
 يًُػًُني، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

 إزضانِٗ إٔ اٱغ٬ّ ٖٛ ايسٜٔ اؿل. ا٭ٍٚ:
 َعطؾ١ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٱضتساز ايؿدكٞ ٜهط ايٓاؽ. ايجاْٞ:

 قض ْٚؿع يًٓاؽ مجٝعّا. بكا٤ اٱغ٬ّ ٚأسهاَ٘ خري ح:ايجاي
ٚدا٤ت اٯ١ٜ خطابّا يًُػًُني، ٜتهُٔ ايتشصٜط ٚايسع٠ٛ يًتُػو 

ؾاٖسّا َٜٛٝـّا َتذـسزّا   ٚنْٛٗا  ٬ّ ٚتعاٖس أزا٤ ايؿطا٥ضغبأسهاّ اٱ
ْـ٘  نؾٜطدٕٛ يًُػًُني اٱضتـساز،  ع٢ً قسم اٱميإ ٚإشا نإ ٖ٪٤٫ 

ٜػٝعِٗ زخٍٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ أؾٛادّا، ٚإغتعساز املػًُني يًسؾاع عٔ 
 اٱغ٬ّ.

ايهؿاض ظٚاٍ ْع١ُ اٱميإ ٖٚٛ اؿػس ايصٟ ع١ً مت  ٚشنطت اٯ١ٜ 
إغــتٛىل عًــ٢ ْؿٛغــِٗ ٚدعًــِٗ عــادعٜٔ عــٔ ض٩ٜــ١ َٓــاؾع اٱميــإ،  

شاي١ إضتساز املػًُني يعٗٛض ٚتٛايٞ املعذعات ع٢ً ٜس ايٓيب قُس ٚإغت
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

َٚعطؾ١ أٌٖ ايهتاب مبٛاؾك١ قؿات٘ ملا َٛدٛز يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ  
ِِْٓ ثَؼْدِ َٔ ايبؿاضات بٓبٛت٘، ٖٚصٙ املٛاؾك١ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط

إٔ ٜهٕٛ بٝإ ٚػًٞ آٜات ايٓب٠ٛ بطظخـّا  ص، ٚا٭قٌ َِب رَجَََّْٓ ٌَيُُْ اٌْؾَكُّ

ٱؾعــاٍ، ٚغــببّا زٕٚ اؿػــس، َٚاْعــّا َــٔ إغــتشٛاشٙ عًــ٢ ايٓؿــٛؽ ٚا
يًُبازض٠ يٓكط٠ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚؾـس عهـس         
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 امل٪َٓني.
هب ع٢ً املػًُني إٔ ٜكابًٛا ب٘ أٖـٌ ايهتـاب    ثِ شنطت اٯ١ٜ َا 

أعِ َٔ  ٚزِٖ ٚمتِٓٝٗ اٱضتساز  ٖٚٛ ايعؿٛ ٚايكؿض، َٚٛنٛع ايعؿٛ
يًُػًُني، ٭ٕ ايعؿٛ ٚايتذاٚظ عٔ ا٭ش٣ َٔ ا٭خ٬م اؿُٝس٠ ٚايعؿٛ 

 َٓاغب١ ٱْكطاع املػًُني يعباز٠ اهلل.
يكس بعح ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يف َهـ١ املهطَـ١،     
ٚأًٖــٗا نؿــاض َؿــطنني ٚغــطعإ َــا أخــص ايٓــاؽ ٜــسخًٕٛ اٱغــ٬ّ، 

س بنْتعاضٙ ا٭ْكاض َٔ ا٭ٚؽ ٚاــعضز،  ٖٚادط إىل َس١ٜٓ ٜجطب يٝذ
قــطٜـ ايــيت ظسؿــت يًكهــا٤ عًــ٢   نــس  ايــسؾاع املػــًُٕٛ ٛضٚىــ

اٱغ٬ّ يف ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ثِ ايجايج١ يًٗذط٠ يف َعطن١ بـسض ٚأسـس يٝٓـعٍ    
 امل٥٬ه١ يٓؿط٠ امل٪َٓني ٚتبك٢ زٚي١ اٱغ٬ّ ق١ٜٛ.

٢ً بٗا املػًُٕٛ، شٚتتذ٢ً يف اٯ١ٜ َعاْٞ ايكرب ٚايتك٣ٛ، اييت ٜت
قـٛب  ٚؾٝٗا آ١ٜ يف ايكتاٍ ٚنٝؿ١ٝ ٬َقا٠ ا٭عسا٤، بإٔ هعٌ املػًُٕٛ 

 ًٝ٘ يٲدٗاظ ع٢ً زٚي١ اٱغ٬ّ.ايعسٚ ايصٟ ٜعسـ بطداي٘ ٚعست٘ ٚخ
عــِٝ قــسض٠ اهلل عــع ٚدــٌ مبــا ٜؿٝــس بعــح  عختتُــت اٯٜــ١ ببٝــإ أٚ

يػه١ٓٝ يف ْؿٛؽ املػًُني ٚسجِٗ عًـ٢ اٱَتجـاٍ ٭سهـاّ ٖـصٙ اٯٜـ١      ا
ايعؿـٛ   ٚإظٗاض َعاْٞ ايكرب ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل، ٚطاعتـ٘ بايتكٝـس بـآزاب   

 عُٔ ٜتُٕٓٛ هلِ اٱضتساز. ضٚايكؿ
ؾاٖس ع٢ً ثبات املػًُني ع٢ً اٱميإ، ٖصٙ اٯ١ٜ  َٚٔ اٯٜات إٔ

ــ١      ــل يًٗساٜ ــ٢ ايتٛؾٝ ــت٤٬ ْؿٛغــِٗ بايػــه١ٓٝ ٚايطنــا ٚايػبطــ١ عً ٚإَ
 ٚاٱقباٍ بؿٛم ع٢ً ايعبازات ٚايطاعات ٚؾعٌ اـريات.

 َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا دا٤ت بأضبع١ أَٛض:
ٔ ايٓـاؽ  إخباض املػًُني عػس ٚغٝض ؾطٜل َـٔ   ا٭ٍٚ: سػـٔ سـاٍ    عـ

املػًُني، ٚغ٬َتِٗ َٔ نٝس ٚبطـ قطٜـ، ٚإْتؿـاعِٗ ا٭َجـٌ َـٔ ٚدـٛز     
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ْٚعٍٚ ايكطإٓ ٚايٛسٞ  ،ظٗطاِْٝٗ بني ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 عًٝ٘.
سح املػًُني ع٢ً ايكرب ٚإظٗاض َعاْٞ اؿًِ ع٢ً أٌٖ ايهتاب  ايجاْٞ:

 يف سػسِٖ ٚبػهِٗ يًُػًُني.
ِٜ يًُػًُني مبذ٤ٞ ايؿطز ٚايٓكط ٚايػًب١ ٚايػ١َ٬ ايٛعس ايهط ايجايح:

 َٔ اؿػس ٚايبػها٤.
تٛنٝس قإْٛ زا٥ِ ٖٚٛ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ، ٚعسّ  ايطابع:

 إغتعكا٤ َػأي١ عًٝ٘، ٚؾٝ٘ تطغٝب باٱميإ ٚزع٠ٛ يًجبات عًٝ٘.

 انتفسري انظاتي
ابك١ َٔ أٚاَط ْٚٛاٖٞ يف اٯ١ٜ ايػملا َٔ إعذاظ ْعِ ايكطإٓ ف٤ٞ آ١ٜ بٝاّْا 

ٚعسّ إمكاض َٛنٛعٗا بٗصا ايبٝإ بٌ ٜهٕٛ أسس َعاْٝٗا َٚٓ٘ ٖصٙ اٯٜات 
إٔ دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بٓٗٞ املػًُني عٔ طًـب املعذـعات ايؿدكـ١ٝ     ؾبعس

قسم ْب٠ٛ قُس ٚاملٓع َٔ قٝاّ ا٭ؾطاز بػ٪اٍ ايرباٖني اؿػ١ٝ اييت تسٍ ع٢ً 
دا٤ بايرباٖني اؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ايعا١َ ايـيت   َع أْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٜػتكطأ َعٗا ايٓاؽ عَُّٛا قسم ْبٛت٘ ملا ؾٝٗا َٔ خطم يًعاز٠ ٚؼس ٚإثبـات  
ــٗا،    ــإ مبجً ــت    ٚدــا٤تيعذــع اٱْػــإ عــٔ اٱتٝ ــإْٛ ثاب ــ١ ايػــابك١ بك اٯٜ
ِ   غكٛم غ٤ٛ عاقب١ َٔ ٜهؿط بٓب٠ٛ  بكٛيـ٘   قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 .(1) صزَجَدَّيْ اٌْىُفْسَ ثِبإلِميَبِْ فَمَدْ يفًََّ ظٌََاءَ اٌعَّجًًََِِِْْٓ َّتعاىلط

ٜٚسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓٝ  ًُػًُنييإنُاض اؿػس ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ  دا٤ت
ع٢ً عًٛ ؾإٔ املػًُني ٚق٠ٛ ؾٛنتِٗ، ٚإتػاع ضقع١ اٱغ٬ّ ٚإقباٍ ايٓـاؽ  
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، ايٓـاؽ اؿػـس عًـ٢ ؾطٜـل َـٔ      ؾعٗـط ع٢ً ايكطإٓ ٚايتسبط يف آٜات٘ َٚعاْٝ٘، 
 .ٚمتٓٛا ظٚاٍ ايٓعِ عٔ امل٪َٓني

يبػهِٗ  ايكطع١ٝقٌٝ ملاشا مل تصنط اٯ١ٜ املؿطنني َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ  ٚإٕ  

ًِ َِـب َّـٌَ ُّ اٌَّـرَِّٓ وَفَـسًُا ِِـْٓ أَىـْ      يًُ٪َٓني، ٚنُا ٚضز شنـطِٖ يف قٛيـ٘ تعـاىلط   

إٔ ايهؿاض أظٗطٚا َا ٖٛ أؾس َٔ اؿػس  ٚاؾٛاب (1) صاٌْىِزَبةِ ًَالَ اٌُّْشْسِوِنيَ

ايٓيب قُس إش ظسؿٛا باؾٝٛف ايهجري٠ ايعسز ٚايعس٠ ع٢ً املس١ٜٓ املٓٛض٠ يكتٌ 
ٚتؿطٜـل َـٔ سٛيـ٘ َـٔ املـ٪َٓني بأخـص املٗـادطٜٔ         ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ٚأسس ٚاـٓسم.َعطن١ بسض  ؾهاْتٚإش٫ٍ ا٭ْكاض، 
دـطت سـٍٛ املسٜٓـ١،     ا٭ٚىلَٚٔ اٱعذاظ يف املكاّ إٔ َعاضى اٱغـ٬ّ  

، ٚايكبا٥ٌٚنإ املػًُٕٛ يف ساٍ زؾاع بٛد٘ قطٜـ َٚٔ َعٗا َٔ أٌٖ َه١ 
َٚعامل املسٜٓتني باق١ٝ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚنصا اٯٜات اييت تٛثل َٔ ايػُا٤ ٖصٙ 

ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ٚايعطض ٚايٛطٔ، ايٛقا٥ع يتهٕٛ ؾاٖسّا بإٔ اٱغ٬ّ زٜٔ 
ؾُٝا بعس نؿطع ٚضؾش١ َٔ  نتا٥ب تٚمل ٜهٔ زٜٔ اهلذّٛ ٚايػعٚ، ْعِ دا٤

 .ضؾشات ايسؾاع ٚاؿاد١ إيٝ٘
اٯٜـ١ ٖـٞ ا٭خـط٣ ؾـاٖس عًـ٢ إٔ اٱغـ٬ّ زٜـٔ ايـسؾاع ٚيهـٔ           ٖٚصٙ 

 اؿػس.باؿٝط١ ٚايٝكع١ ٚاؿصض املكرتٕ بايعؿٛ ٚايتذاٚظ عٔ 
ٖـصا   بػـبب زع٠ٛ املػًُني يعـسّ اٱْتكـاّ   إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا دا٤ت  ؾُٔ 

ايػٝغ ٚاؿػس ٚايهطا١ٖٝ ٭ْٗا ساي١ ْؿػا١ْٝ غري َرتد١ً يًداضز، ٚإشا نـإ  
ػـًُني بـايعؿٛ   املساض ع٢ً عامل ا٭ؾعاٍ ؾًُاشا شنطت اٯ١ٜ اؿػس ٚأَطت امل

 ٚايكؿض ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 يف اٯ١ٜ إؾاض٠ إىل قبض اؿػس ٚأْ٘ غبب يًطز ٚاٱْتكاّ. ا٭ٍٚ:
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 ظٗٛض اؿػس ع٢ً أؾعاٍ أٌٖ ايهتاب أظا٤ املػًُني. ايجاْٞ:

ٛ اٯ١ٜ أعـِ ؾـا٭َط    ايجايح: باؿػـس بـٌ    ٫ ٜٓشكـط ٚايكـؿض ؾٝٗـا    بـايعؿ
يصا قايت اٯ١ٜ بإٔ اؿػس ع١ً  ٜؿٌُ ايتعسٟ ٚايبػٞ ايصٟ ٜأتٞ َٔ اؿػس،

 .يًٛز بًشٛم ا٭ش٣ باملػًُني

 ٚدٗني: صوَضِريٌ ِِْٓ أَىًِْ اٌْىِزَبةِقٛي٘ تعاىل طٚوتٌُ 

 .إضاز٠ أنجط أٌٖ ايهتاب ا٭ٍٚ:
 املككٛز عسز يٝؼ بايكًٌٝ َِٓٗ. ايجاْٞ:

ٕ املع٢ٓ ا٭عِ املٓبػط ع٢ً  إضاز٠ ايجايح: ايطٛيٝـ١ ٚأَكـاض    أؾطاز ايعَـا
 املػًُني، ٚايبًسإ اييت ىتًط ٜٚعٝـ ؾٝٗا املػًُٕٛ.

ٍ    ايجاْٞ ٚايكشٝض ٖٛ  ، ٜٚسٍ عًٝ٘ اؾُع بـني َـا ٚضز يف أغـباب ايٓـعٚ
 ٞ، أَطٙٚقٌٝ ْعيت يف نعب بٔ ا٭ؾطف، ٖٚٛ يٝؼ بٝٗٛزٟ بٌ َٔ قب١ًٝ ط

ٚدعًٛٙ بـسٍ َايـو بـٔ ايكـٝؿٞ، إش إٔ أّ نعـب ٜٗٛزٜـ١، ٚإش دـا٤         ايٝٗٛز
شنط املػًُني دا٤ ع٢ً مٛ  ؾنٕإضتساز املػًُني،  ٜطٜسٕٚايتبعٝض يف ايصٜٔ 

بعسز ككٛم اؿػس ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ يف اـطاب ٚاملٛنٛع ؾ٬ ٜٓشكط 
أَـ١ ٚاسـس٠ يف تًكـٞ اؿػـس      املػـًُني ممـا ٜعـ  إٔ   أٚ ؾ١٦ َع١ٓٝ َٔ املػًُني 

دا٤ت آٜات  ٚب٘ ،عًِٝٗ ايتآخٞ ٚايتآظض ؾُٝا بِٝٓٗ ميًٞٚا٭ش٣، ا٭َط ايصٟ 

ــب ًَالَ رَفَسَّلُــٌاايكــطإٓ، ؾكــاٍ تعــاىلط ــب ٚقــاٍ تعــاىلط( 1) صًَاػْزَصِــٌُّا ثِؾَجْــًِ اٌٍَّــوِ عَِّْؼً ئََِّّٔ

 .( 2) صاٌُّْإِِْنٌَُْ ئِخٌَْحٌ
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١ٜ قٌ ايبشح ع٢ً إٔ إخ٠ٛ املػًُني اٱميا١ْٝ ساد١ ٚٚقا١ٜ هلِ ٚتسٍ اٯ
َٔ ايهٝس ٚاٱضتساز، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َسزّا ٚتُٓٝـ١ يٮخـ٠ٛ بـني املػـًُني     

 ٚبطظخّا زٕٚ تطتب ا٭ثط ع٢ً سػس ٚنٝس ايهؿاض هلِ.
اؾٛاب ْعـِ، ؾاٯٜـ١ ٚإٕ دـا٤ت خطابـّا     اؿػس ٌٖٚ يف اٯ١ٜ يّٛ ٭ٌٖ 

يًُػًُني إ٫ أْٗا تسٍ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً شّ ايصٜٔ وػسٕٚ املػًُني،  ٚؼصٜطّا
ٚٚضٚز قٛي٘ تعاىل)ٚز( َطتني يف ايكطإٓ، نًُٝٗا يف ايطغب١ يف إٜصا٤ املػًُني 

 ٚاملٓع َٔ ؼكٝكِٗ اٱْتكاض ٚايػًب١.

  ين غاياخ اآليحين غاياخ اآليح
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

يف أَٛض ايسٜٔ َٔ َٓاؾع ٚغاٜات اٯ١ٜ ايهطمي١ تؿك٘ املػًُني  ا٭ٚىل:
 ٚايسْٝا.

 .اؿػس ، ٚشَ٘  ايسع٠ٛ إىل ْبص ايجا١ْٝ:
 عسّ ؿٛم ايهطض باملػًُني بػبب آؾ١ اؿػس َٔ غريِٖ. ايجايج١:

 يف ْؿٛؽ املػًُني. بعح اؿصض ٚاؿٝط١ ايطابع١:
 زع٠ٛ املػًُني يًتُػو بأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. اـاَػ١:

ــصاتٞ ٚايعطنــٞ يًعؿــٛ ٚايتذــاٚظ عــٔ    ايػازغــ١: ــإ اؿػــٔ اي بٝ
 اٯخطٜٔ.

ٜأَط اهلل عع ٚدٌ املػًُني بايعؿٛ ٚايكؿض، ٖٚـٛ ايـصٟ    ايػابع١:
 ٫ٜعذعٙ أعسا٤ اٱغ٬ّ.

ٌَـٌْ َّـسُ ًَُّٔىُُْ   ( يف قٛي٘ تعـاىل ط دا٤ت اٯ١ٜ عطف اٱَتٓاع )يٛ ايجا١َٓ:

اٱميـإ، ٚتـسٍ   ٜػتطٝعٕٛ ظسعسـ١ املػـًُني عـٔ     ص أٟ أِْٗ ٫ِِْٓ

ع٢ً ثبات املػًُني يف َطاتب اٱميإ يػ١ اـطاب يف ٖصٙ اٯ١ٜ َٚعاْٞ 
 ا٩ٖا س١ٝ غه١ طط١ٜ.بكإغتساَتٗا ٚ
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ٚ      ايتاغع١: دـٛٙ  بٝـإ اؿادـ١ إىل تعاٖـس اٱميـإ، ٚإٔ اٱَتشـإ ٚ

اٱبت٤٬ ٫تٓشكط بنختٝاض اٱغ٬ّ ٚاٱق٬ع عٔ املعك١ٝ، بٌ ٫بس َـٔ  
 . اٱضتسازيًُػًُني ايتٛقٞ َٔ أٌٖ اؿػس ٚغ٤ٛ ْٛاٜاِٖ ٚإضازتِٗ 

 انتفسريانتفسري
ًِ اٌْىِزَـبةِ ٌَـٌْ َّـسُ ًَُّٔىُُْ ِِـْٓ ثَؼْـدِ      ـــ ًَ َّ وَـضِريٌ ِِـْٓ أَىْ  طه تعاىلخقىنتفسري 

 صميَبِٔىُُْ وُفَّبزًائِ
ْٛع إعذاظ، ٖٚٛ عٕٛ ع٢ً نؿـ ز٫يـ١ اٯٜـ١   يف ْعِ اٯٜات ٖٓا 

املتكس١َ، أٟ قس متاز يف تؿػري اٯ١ٜ إىل ايطدٛع ي١ٰٜ اييت بعسٖا َجًُا 
متاز اييت قبًٗا أٚ آٜات أخط٣ ٚإ ناْت يف غٛض أخط٣، َه١ٝ ناْت 

٘ ٚايٓاغذ ٚاملٓػٛر بٌ ايتؿػري أٚ َس١ْٝ، ٫غُٝا يف باب احملهِ ٚاملتؿاب
َطًكّا، ؾـإ اهلل عـع ٚدـٌ مل هعـٌ ايٓـاؽ َـتشرئٜ يف بـاب ايعُـٌ         

 ختٝاضايططم ٚا٭غباب ٱغتٓباط اؿهِ ايؿطعٞ.إٚنٝؿ١ٝ 
 ٚيف ٖصٙ اٯ١ٜ إؾاض٠ إىل إ تبسٍ ايهؿط باٱميإ ٫ ٜتعًل بامل٪َٓني

شيو ٚضغبٛا ع٢ً مٛ ايتعًٝل ٚعامل اٱَهإ ٚإ قكس اٯخطٕٚ  ست٢
 تعاىل ببٝإ ع١ً ٖصٙ املكاقس َٚا عٓس غري املػًُني اهلل ؾٝ٘، َع تؿهٌ

 َٔ ْٛاٜا ايػ٤ٛ ٚأغباب اؿػس.
 صؽَعَدًا ِِْٓ ػِنْدِ أَٔفُعِيُِْط  قىنه تعاىل

ٜكاٍ سػسٙ وػسٙ سػسّا، اشا مت٢ٓ ظٚاٍ ْع١ُ ايػري ٚاْتكاهلا ايٝ٘، 
عـٔ ايعـطب: سػـسْٞ اهلل إ    ٚاقٌ اؿػس: ايكؿط، سهـ٢ ايًشٝـاْٞ   

 .(1)َٓعٛض: ٖصا غطٜبابٔ نٓت اسػسى، ٚقاٍ 
 ٚيهٓ٘ ع٢ً ؾطض ثبٛت٘ وتٌُ ٚدٗني:

 اْ٘ مما تٛيس عٔ ايهؿط. : ا٭ٍٚ
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 محً٘ ع٢ً ايتأٌٜٚ ٚاضاز٠ ٚد٘ َٓاغب. : ايجاْٞ
ٚا٭ضدض ٖٛ ايجاْٞ ؾٝهٕٛ َعٓاٙ أظاٍ اهلل ْعُيت إ نٓت ساغسّا 

٢ً اؿػس، ٚاـرب ع٢ً امجاي٘ ٜسٍ ع٢ً نطا١ٖ يو، اٚ عاقب  اهلل ع
 ايعطب يًشػس ٚتكٓٝؿ٘ نُٔ ا٭خ٬م املص١ََٛ.

أٟ إ اؿػس َطنـب َـٔ ظٚاٍ ْعُـ١ ايػـري َٚـٔ ايطغبـ١ ٚايطُـع        
باْتكاهلا اىل اؿاغس ْؿػ٘، ٚميهٔ إ ٜتعًل اؿػس بايؿطط ا٭ٍٚ ؾكط، 

ايـٓؿؼ،   أٟ ظٚاٍ ْع١ُ ايػري، عٓسَا ٫ ٜهٕٛ اؿطم َػتشٛشّا ع٢ً
 .بس٬ّٜ عٓ٘ ٚمل وٌ ايهطٙ ٚايبػها٤

ضاز٠ بكا٤ ايٓع١ُ ع٢ً اخٝو ٭ْٗا غبٌٝ إٚنس اؿػس ايٓكض ٖٚٛ  
إٔ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل   عُـط:  ابـٔ  عسٟ عٔ ابٔ ، ٚأخطز يًك٬ح 

 ٚغًِ قاٍ: إٕ ايسٜٔ ايٓكٝش١ قٌٝ: ملٔ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ٚآي٘ عًٝ٘ 
 ، ٚ٭١ُ٥ املػًُني ٚعاَتِٗ.ي٘، ٚيطغٛ: هللقاٍ 

ٍ  ٚأخطز ايبد باٜعـت ايـٓيب    :اضٟ َٚػًِ ٚايرتَصٟ عٔ دطٜـط قـا
، ٚايٓكـض  ٚغًِ ع٢ً إقا١َ ايك٠٬، ٚإٜتا٤ ايعنا٠ٚآي٘ اهلل عًٝ٘ ق٢ً 

ؾرتٜس ٭خٝو املػًِ َا تطٜسٙ يٓؿػو، ٚتهطٙ ي٘ َا تهطٙ  ،(1)(يهٌ َػًِ
احملٍُٛ َا تت٢ُٓ ي٘، اَا ايػبط١ يٓؿػو أٟ إ املٛنٛع َا ضظقو اهلل ٚ

ؾٗٞ إ تت٢ُٓ يٓؿػو َا تطاٙ عٓس غريى، ؾٝهٕٛ بـني اؿػـس ٚايػبطـ١    
عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، َاز٠ اٱيتكا٤ مت  ايٓعُـ١ يًـٓؿؼ، َٚـاز٠    
 اٱؾرتام مت  ظٚاهلا عٔ ايػري يف اؿػس، ٚمت  بكا٤ٖا عٓسٙ يف ايػبط١.

ضظق٘ اهلل َٔ ايٓع١ُ، ٚيهٔ ٚايػبٵط ٖٛ مت  َجٌ ساٍ املػبٛط َٚا 
َٓعٛض ْػب ٖصا ايتعطٜـ يًػبط اىل ايكٌٝ ٖٚٛ تهعٝـ ي٘، ٚقاٍ: ابٔ 

 .(2)(َغبٳط ايطدٌ ٜػبط٘ غبطّا ٚغبط١: سػسٙ)
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نُــا قــاٍ ا٭ظٖــطٟ: ايػــبط نــطب َــٔ اؿػــس ٖٚــٛ اخؿــ٢ َٓــ٘،  
ٚاغتؿٗس بايٓبٟٛ: )ملا غ٦ٌ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٌٖ ٜهط ايػبط: 

، ٚاـبط نطب ٚضم ايؿذط ست٢ ٜتشات (1)نُا ٜهط اـبط( قاٍ: ْعِ
 ٕ ٜهط بأقٌ ايؿذط٠.أعٓ٘ ثِ ٜػتدًـ َٔ غري 

ايػهٝت َا ٜسٍ ع٢ً املع٢ٓ ايؿـا٥ع يًػـبط ٚاْـ٘ يف    ابٔ ٚضز عٔ ٚ
َكابٌ اؿػس قاٍ: )غبطت ايطدٌ اغبط٘ غبطّا اشا اؾتٗٝت إ ٜهـٕٛ  

٘، ٚخـبط ايـٛضم ٫ ميٓـع َـٔ     يو َجٌ َا ي٘ ٚإ ٫ ٜعٍٚ عٓ٘ َا ٖٛ ؾٝ
 اغتد٬ؾ٘ بٛضم دسٜس اخهط(.

ٚوتُــٌ َعٓٝــإ يًػبطــ١ اســسُٖا اشا ناْــت َٛنــٛعّا َٚككــٛز٠  
بصاتٗا ؾتسٍ ع٢ً سػٔ اؿاٍ نُا ٚضز يف اؿـسٜح: )َـٔ ٜـعضع خـريّا     

، ٚاشا ٚضزت َتعس١ٜ ٚتتهُٔ اضاز٠ ايػري ؾاْٗا ٫ ؽًٛ (2)وكس غبط١(
 .َٔ اؿػس ز٢ْ زضد١إٔ نإ إَٔ نطض ٚ

ــ٢ ٚ ــ١ يف اَعٓ ــس  يػبط ــٛ ا٭ٍٚ، ٚق ــط٬ح ٖ ــسٜح  اٱق ٚضز يف اؿ
، (3) ايكسغٞ: )املتشابٕٛ يف د٬يٞ هلِ َٓابط َٔ ْٛض ٜػبطِٗ ايٓبٕٝٛ(

ٚا٭ْبٝا٤ َعكـَٕٛٛ، باٱنـاؾ١ اىل سكـٍٛ ايػبطـ١ يف ايـساض اٯخـط٠       
 سٝح ٜتذ٢ً ايكؿا٤ ٚايٓكا٤ ٚا٭خ٬م اؿُٝس٠.

ط٬ع اٯخطٜٔ ع٢ً ايٓع١ُ مما ٜرتتب إ ٚيًػبط١ َٛنٛع َٚاز٠ ٖٚٞ
يًشًٝٛي١ زٕٚ عًٝ٘ ايتشكٔ ٚايتٛقٞ اٜهّا بايكطإٓ ٚا٭شناض ٚا٭زع١ٝ، 

 .غًب١ اؿػس ٚايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ
ٚضز شنط اؿػس يف ايكطإٓ مخؼ َطات ٖٚـٛ عـسز غـري قًٝـٌ     يكس 

ٜٚسٍ ع٢ً خطٛض٠ ٚانطاض اؿػس، ٚٚضزت ؾطٜه١ ايكٝاّ يف مخؼ 
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٠ ٫ٚ اتؿام ٚقسؾ١ يف ايكطإٓ، ؾٌٗ إ اٱيتكا٤ يف آٜات يف غٛض٠ ايبكط
ايعسز زيٌٝ ع٢ً إ ايكٝاّ ٚقا٤ ٚسطظ َٔ اؿػس، ٫ ٜبعس شيـو ٭ٕ  
ايعبازات تٓك١ٝ يًٓؿؼ ٚغبب يف ططز ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ، ٚؾٝٗا  شّ 

يٝهـٕٛ أزا٤ املهًــ يًعبـازات     يًشػس ٚاؿاغسٜٔ ع٢ً مٛ اٱمجاٍ
ٚٚاق١ٝ سػس ايٓاؽ ؾهأْ٘ يف أزا٤ ايعبازات بطظخّا َٔ آؾ١ سػس ايػري، 

 قػٛزّا. ساغسّا ٫ٚ ٜهٕٛ ٫
ممـا ٜعـ  با٭ٚيٜٛـ١    ؾطٜـل  اىل  ١نـاؾ بنٚيهٔ يف ٖصٙ اٯٜـ١ ٚضزت   

ٚقس ٜهٕٛ َٚؿّٗٛ املٛاؾك١ ٚدٛزٙ عٓس غريِٖ َٔ املؿطنني ٚايهؿاض، 
َْ اٌنَّبضَ ػَط قٛي٘ تعاىل  َْ َّؾْعُدًُ َ َِب يرَبىُُْ اٌٍَّوُ ِِْٓ فَضٍِْوِ فَمَدْ يرَْْنَب ييَ ئِثْسَاىَُِْ أَ ٍَ

تؿػريّا هلـصٙ اٯٜـ١ ٚاْٗـا ٖٓـا َبٝٓـ١       ،(1)صاٌْىِزَبةَ ًَاٌْؾِىَّْخَ ًَيرَْْنَبىُُْ ٍُِْىًب ػَظًِّْـب 
ملٛنٛع اؿػس ٚؾانش١ يًشاغس يف ْؿؼ ايٛقت ايصٟ ؽـرب املػـًُني   

 ؾٝ٘ اِْٗ ِٖ احملػٛزٕٚ.
٫ بعٚاٍ ايٓع١ُ عٔ قاسبٗا مما إس آؾ١ ٫ ٜطن٢ َعٗا اؿاغس ٚاؿػ

ميًٞ ع٢ً امل٪َٓني ٚظا٥ـ عكا٥س١ٜ تتعًل باؿكا١ْ ايؿهط١ٜ ٚاٱَتٓـاع  
بـني ايـصٟ عٓـس    عٔ ضٚح ايتؿهٝو ٚايـرتزز، ٖٚـٛ ٜـسٍ عًـ٢ ايتبـأٜ      

عٓس غريِٖ، أٟ إ ٖصٙ اؿاي١ َٔ اؿػس تٓؿـٞ ايتهـاؾ٧   َٚا املػًُني 
ا٠ بني اؿاغس ٚاحملػٛز ٭ٕ املػًُني ٜٴشػسٕٚ ع٢ً َا عٓسِٖ ٚاملػاٚ

 .طدض ٚعٓكط تؿهٌٝمل
ــني املػــًُني ٚغريٖــِ يكــاحل    إؾٗــٞ   ــاض عــٔ اْتٗــا٤ ايكــطاع ب خب

املػًُني بايعع ٚايؿهٌ اٱهلٞ، ٚبايصٍ ٚاؾعع ٚايػِ يػريِٖ، ٚإ مل 
 ؿػا١ْٝ.ٚيهٔ ايكطإٓ ىرب عٔ تًو ايهٝؿ١ٝ ايٓ ٘ د١ًٝ،َاضاتإتعٗط عًِٝٗ 

ؽاش إٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًرتٜح َٔ قبٌ املػًُني ٚايتأٌَ ٚايكرب ٚعسّ 
َٛاقـ عسا١ٝ٥ بػبب ٖصا اؿػس يٝؼ ٭ٕ املػًُني آْصاى يف بـساٜات  
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مل ٜتذػس يف اـاضز مبا ٖٛ عسٚإ ٚاعتـسا٤،  ايسع٠ٛ، بٌ ٭ٕ ايؿعٌ 

اب٘ َـٔ  غـب أناْت  ٚناْت اَاَِٗ ؾطق١ يًتدًل َٔ ٖصا اؿػس ٚإ
 ىل ْؿٛغِٗ.إايبػض ٚايعسا٠ٚ ٚاؿكس قس تػطبت 

ٚيف اٯٜــ١ ْهتـــ١ ٖٚـــٞ إ اؿػـــس ٫ ٜـــأتٞ املػـــًُني َـــٔ ايهؿـــاض  
ٚاملؿطنني ؾكط، ؾكـس ناْـت قـطٜـ ؼػـس ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘         

، ٚعا٢ْ املػًُٕٛ َِٓٗ ايؿ٤ٞ ايهجري ؾطمبا أؾس سػس ٚغًِ ٚاملػًُني
تًؿٕٛ عٔ املؿطنني مبـا عٓـسِٖ َـٔ    ظٔ املػًُٕٛ بإ أٌٖ ايهتاب ى

ْبٝا٥ِٗ عٔ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أخباض أايهتاب ٚ
 .ؾإ مل ٜهْٛٛا عّْٛا يًُػًُني

ىل ٚسس٠ إؾُكته٢ اؿاٍ إ ٫ ٜهْٛٛا نس اٱغ٬ّ، ؾاٯ١ٜ تؿري  
ٕ أاملكاقس يف اغباب اؿػس ٚيهٓٗا تٓؿٞ نْٛ٘ غايب١ ن١ًٝ، ؾاْت تط٣ 

غايبّا  وػس َا ٖٛ قطٜب َٓ٘ ٚايصٟ ًٜتكٞ َع٘ يف شات امل١ٓٗ اٚ  بعهِٗ
 ٚ قطب٢ ٚمٖٛا.أايسضؽ اٚ يف املٓكب املؿاب٘ 

ُ ؾاَا ْؿـٞ اٱطـ٬م َٓـ٘     ٕ ٫ وػـسٕٚ غريٖـِ َـع ايتؿـاب٘     ٛاملػـً
باملكاض١ْ َع اٯخطٜٔ، ؾاشا نإ بٝٓٓا ٚبني املؿطنني تٓاف ٚتٓاؾط ؾإ بٝٓٓا 

اب عَُٛـّا ٚخكٛقـّا َـٔ ٚدـ٘، َٚـاز٠ اٱيتكـا٤ ٖـٞ        ٚبني أٌٖ ايهت
ضتبـ١  ؾـرتام  َاز٠ اٱَٔ ايهتاب املٓعٍ ٚايٓيب املطغٌ عٓس نٌ ؾطٜل، ٚ

ايطغاي١ ؾُشُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غٝس ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ، ٚنصا 
هـٌ ؾـ٤ٞ ٚاؾـاَع ٭سهـاّ     ايؿاضم يف ايهتاب املٓعٍ ؾـايكطإٓ تبٝـإ ي  

 .ايؿطا٥ع
عًـ٢ تًـو ايٓعُـ١ يـٝؼ ؾكـط      ٚاملػًُٕٛ ٫ وػسٕٚ أٌٖ ايهتاب 

غباب ايرتدٝض اييت ٜتكـ بٗا املػًُٕٛ، اٚ ٭ٕ َا عٓسِٖ ٖٛ ًَو ٭
خ٬م املػًُني آب١ٝ عٔ أ بٌ ٭ٕ ايتٓعٌٜٚثط٠ٚ يًُػًُني أٜهّا نرتاخ 

ْٛع يًٓؿؼ ناؾ١ اؿػس إاؿػس، ؾاٱميإ ٜططز اؿػس َٔ ايٓؿٛؽ، ٚ
 شّ أٟ ـًٖٛا َٔ اٱميإ تػطبت ايٝٗا اٱخ٬م ايطز١٦ٜ.
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ٚٚضز يؿــغ )ا٭ْؿــؼ( بكــٝػ١ مجــع ايكًــ١، ممــا ٜعــ  إ املككــٛز  
 تعاضض بني ا٭َطٜٔ، ، ؾ٬(نجري)، ٚيهٔ قسض اٯ١ٜ ٚضز بًؿغ مجاع١

٭ٕ يؿــغ ايهــجري اضدــض يف ايبٝــإ ٚاؿذــ١، ٚوُــٌ مجــع ايكًــ١ عًــ٢ 
ٚؾٝــ٘ بؿــاض٠ ٚغــه١ٓٝ  ،ٚاٱغــتدؿاف بهــطضِٖ ٚسػــسِٖاٱغــتٗعا٤ 
 يًُػًُني.

غتُطاض ٖصا اؿػس يبكا٤ اغباب٘ إخباض عٔ ٖٚٛ اٱٚيف اٯ١ٜ إعذاظ 
ػـِٗ( ؽؿٝؿـّا عـٔ    ٚأْٗا يٝػت عطنّا ظا٬ّ٥، يصا دا٤ مجـع ايكًـ١ )اْؿ  

ىل املؿطنني ٫ ٭ِْٗ مل وػسٚا املػًُني بٌ إاملػًُني، ٚمل تؿط اٯ١ٜ 
 ؾكــس أعًٓــٛا اؿــطب عًــ٢٭ْٗــِ ؾعًــٛا َــا ٖــٛ ا٭ؾــس عًــ٢ املػــًُني 

ىل قٝاؽ إناؾ١ غ٬َِٗ، باٱإبػبب ٚقتًٛا ٚعصبٛا ْؿطّا َِٓٗ املػًُني 
ٜػتسٍ بآ١ٜ  ا٭ٚي١ٜٛ َٚا ٜػ٢ُ يف عًِ ا٭قٍٛ بؿش٣ٛ اـطاب نُا

ًْ ٌَيَُّب أُعٍّط ايتأؾٝـ  ٜصا٥ُٗا إع٢ً أٚي١ٜٛ عسّ ؾتِ ايٛايسٜٔ اٚ  (1)صفَالَ رَمُ
 ٚاٱغا٠٤ ايُٝٗا.

ٚايــٓؿؼ ٖــٞ اؾــٖٛط املتعًــل باٱدػــاّ تعًــل ايتــسبري ٚايتكــطف  
ٚايصٟ ٜؿري ايٝ٘ اٱْػإ بكٛي٘ اْا، ٚقٌٝ ٖـٞ ادـعا٤ يطٝؿـ١ غـاض١ٜ يف     

ْٛع املكاقس َٚا ٜرتؾض عٓٗا َٔ ْٛع ا٭عها٤، ٚتكػِ ايٓؿؼ بًشاظ 
 ايؿعٌ اىل:

ايـيت تػـتذُع تًتكـٞ    ايػطٜع١ٜ ايٓؿؼ ا٭َاض٠ ٖٚٞ ايك٠ٛ  ا٭ٚىل :
 .(2)صئَِّْ اٌنَّفْطَ ألََِّبزَحٌ ثِبٌعٌُّءِ، قاٍ تعاىلطايطشا٥ٌ ؾٝٗا

يػطا٥ع ٚايٓؿؼ ايب١ُٝٝٗ ايؿٗٛا١ْٝ شات ايؿٗٛات ٚسادات ا ايجا١ْٝ :
 ٚايًصات.

ٚايٓؿؼ اؿٝٛا١ْٝ ٖٚٞ ايهُاٍ اٱبتسا٥ٞ يصٟ اؿٝا٠ ٚاؿؼ  ايجايج١ :
                                                           

 .23( غٛض٠ اٱغطا٤ 1)
 .53غٛض٠ ٜٛغـ (2)



 221ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18زَعامل اٱميإ/ 
 ٚاؿطن١ بايك٠ٛ.

 ٚايٓؿؼ ايػبع١ٝ ايػهب١ٝ ٚبٗا ايػهب ٚايٓذس٠. ايطابع١ :
 ،قـ٬ّ أٚايٓؿؼ املط١ٓ٦ُ ٖٚٞ اييت ٫ ٜكسض َٓٗـا شْـب    اـاَػ١ :

َّّ، قاٍ تعاىلطعتكازاتٗا ٜك١ٝٓٝإٚ ازْعِؼِِ ئٌَِـَ زَثِّـهِ    *زُيَب اٌنَّفْطُ اٌُّْطَّْئِنَّخُ َّبأَ

 .(1)صزَايفَِْخً َِسْيفَِّْخً

ٜهّا اىل ْا١َٝ ٚسػ١ٝ ْٚاطك١ بًشاظ اؾعاهلا ٚنٝؿ١ٝ أٚتكػِ ايٓؿؼ 
 طًبٗا ملا ؼتاد٘.

غتك٬ٍ ْٛع َٔ ٖصٙ ايٓؿٛؽ، ؾايٓؿؼ ايٛاسس٠ قس إايعاٖط عسّ ٚ
ٔ  أتهٕٛ  سٝاْـّا  أايػـبع١ٝ ٚقـس تهـٕٛ يٛاَـ١      سٝاّْا ب١ُٝٝٗ ٚقس تهـٕٛ َـ

خط٣ تتبأٜ يف ١٦ٖٝ ٚنٝؿ١ٝ أٟ َٓٗـا، ٚقـس تتـساخٌ تًـو ايٛدـٛٙ يف      أ
ايٓؿؼ َع تؿاٚت يف ْػب١ َٚكساض نٌ َٓٗـا بـني اؿـني ٚاٯخـط، اٚ يف     
ْؿؼ ايٛقت ٚاملٛنٛع يتهٕٛ ايٓؿؼ بطظخّا بني تًـو ا٫قػـاّ، ايـيت    

َٔ عكـِ اهلل اٚ ْـاٍ   ٜهّا ع٢ً َطاتب يف ايؿس٠ ٚايهعـ ا٫ أتهٕٛ 
 .سرتظ بٗاإعًَّٛا َهتػب١ 

ايٓؿـٛؽ ٚبٓٝـ١ ايطبـع ٚدبًـ١     َاٖٝـ١  يصا دا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ  
 ق٬ح يٓؿٛغِٗ.إٖٚٞ يف َؿَٗٛٗا تأزٜب يًُػًُني ٚ ،ايػذاٜا

ٚيف اٯ١ٜ تٓعٜ٘ ٭قٌ ا٭زٜإ ٖٚٛ ْٛع إعذاظ بايؿكٌ بني املٓتُٞ 
٠، ٜتذػس خاضدّا يف َؿَٗٛ٘ عح بني ايؿدل ٚايعكٝس ،ٚاملٓت٢ُ ايٝ٘

املػًُني ع٢ً عسّ اٱغـا٠٤ يٮزٜـإ ا٭خـط٣ ٚإ قـسض اؿػـس ممـٔ       
 .ٜٓتُٞ هلا

ٖٚصا اؿػس يٝؼ مما ٜكع ؾٝ٘ ايتعاسِ يبًـٛؽ املكاقـس نُـا وـسخ      
اسٝاّْا بني املتٓاؾػني يف َٛنٛع ٚاسس اٚ يًشكـٍٛ عًـ٢ َـا ٫ ٜتػـع     

آؾـ١ ٚزا٤ ٜـِٓ عـٔ ايـبػض      ؾاؿػس ،ؾُٝع غٛا٤ نإ َازّٜا اٚ َعّٜٓٛاا
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ٕ أىل َطاتــب ايتــسْٞ، ؾاٯٜــ١ ؽــرب إضدــاع احملػــٛز إضاز٠ ايتؿــؿٞ ٚإٚ
ْؿػِٗ ٚيٝؼ عٔ أاؿػس َٔ عٓس ٚإٔ ٫ ٜطٜسٕٚ َكًشتِٗ اؿاغسٜٔ 

نـطاض باٱغـ٬ّ   إضداعهِ نؿاضّا ٚيف شيو إاضازٚا ، َٚٛقـ عكا٥سٟ
 ْؿػِٗ.أتاب ٌٖ ايهأٚب

عجت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضمح١ بأٌٖ ايهتاب ٚيف يكس ناْت ب
ــاىل    ــ٘ تعـ ــات قٛيـ ــسام يعَُٛـ ــ١ َٚكـ ــصا ز٫يـ ــخً  طٖـ ــٍْنَبنَ ئِالَّ زَؽَّْـ ــب أَزْظَـ ًََِـ

 تعاىل بـايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل    اهلل ايصٟ ٖٛ بٝإ يؿهٌ (1)صٌٍِْؼَبٌَِّنيَ
ٌٖ نتاب ١ًَٚ مسا١ٜٚ، يكس أٌٖ ايهتاب مبا ِٖ أعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً 

 نإ اٱغ٬ّ ٚقا٤ ٚسؿعّا يسٜاْتِٗ.
قايٛا بإ اؿػس آؾ١ ايعًـِ، ٚعٓـسٟ إ ايعًـِ سـادع َٚـاْع زٕٚ      

ىل َٓاظٍ ايعًِ ٚتكسٚا ملكاَات٘ يٝػٛا َـٔ  إاؿػس ٚامنا ايصٜٔ ٚقًٛا 
اًٖ٘ اٚ مل ٜهْٛٛا َػتشكني يتًو املٓاظٍ، ؾأخٳصٳ ؾاقس ا٭١ًٖٝ ٜٓعط اىل 

غباب ايهُاٍ أىل ْؿػ٘ مبا ٜعٓ٘ َٔ غريٙ مبا عٓسٙ َٔ ايٓكل، ٜٚٓعط ا
قٌ وـب  أٟ دعٌ املهطٚٙ يػريٙ، ٚاحملبٛب يٓؿػ٘ ٚإ مل ٜهٔ يف ا٭

اٱزباض يػريٙ ٚيهٓـ٘ دـا٤ بـايعطض ٚبـايتعاسِ ٚايتٓـاؾؼ غـري اؾـاَع        
 يًؿطا٥ط ع٢ً تًو املٓاظٍ.

ٖٚصا ايكٍٛ َٓا ٫ ٜتعاضض َـع َـا ٚضز يف اــرب عـٔ ايـٓيب قُـس       
٘ ٚغًِ )غت١ ٜسخًٕٛ ايٓاض قبٌ اؿػاب بػت١: قٌٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي

ٜــا ضغــٍٛ اهلل َــٔ ٖــِ؟ قــاٍ: ا٭َــطا٤ بــاؾٛض، ٚايعــطب بايعكــب١ٝ،    
ٚايسٖاقني بايهرب، ٚايتذاض باـٝا١ْ، ٚاٌٖ ايطغتام باؾٗاي١، ٚايعًُا٤ 

 .، ٚاـرب ؼصٜط ٚؽٜٛـ ٚتٗصٜب يًٓؿٛؽ(2)باؿػس(
ؾطّا ٭ْ٘ اشا ايكـ٢ ايبـصض   ٚاقٌ ايهؿط ايتػط١ٝ َٚٓ٘ مسٞ ايعاضع نا
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نؿطٙ أٟ غطاٙ ٜكاٍ نؿطت ايؿ٤ٞ انؿط نؿطّا غرتت٘، ٚاملطاز َٓ٘ املع٢ٓ 

 قط٬سٞ َٔ اؾشٛز ٚايؿطى َٚا ٖٛ ْكٝض اٱميإ.اٱ
ــٛع      ــٞ َٛن ــا١ْٝ، ؾٗ ــ١ يٲْػ ــ١ ٬َظَ ــس آؾ ــت٤٬ ٚإٚاؿػ ــإ إب َتش

ّا ثطّا ٚتـأثريّا ٚتـأثط  أدتُاعٞ ٜٓؿعٌ مبا سٛي٘ إٜكاسب اٱْػإ نها٥ٔ 
يف  ٚبكا٥٘ اؿػس يف ٚدٛزٙ اٱميإ، ٖٚٛ يف قطاع َع ٚميٓع َٔ ظٗٛض

أٍٚ َعك١ٝ ظٗطت، ؾكس سػس  اؿػسايٓؿؼ ٚظٗٛضٙ ع٢ً اؾٛاضح، ٚ
بًٝؼ آزّ ٚاغتهرب، ٖٚٛ أٟ اؿػس نإ ٚضا٤ أٍٚ غؿو زّ ع٢ً ٚد٘ إ

 ا٭ضض.
      ٚ ضؾـاز اىل  إٖٚصٙ اٯٜـ١ تأزٜـب ٚضمحـ١ باٖـٌ ايهتـاب، َٚكسَـ١ 

عتبـاض اْـ٘ سذـاب ميٓـع َـٔ      نكٝك١ اٱغ٬ّ بعٝسّا عٔ اؿػس بايتؿهط ع
ض١ٜ٩ ايٛاقع ٚغؿا٠ٚ ع٢ً ايبكري٠ ؼٍٛ زٕٚ ايتسبط باٯٜات اييت دا٤ 

ٚدا٤ سهاّ، غ٬ّ َٔ ا٭بٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا يف اٱ
بٛاغطت٘ ٚ ع٢ً مٛ اـطاب ملٛغ٢ايتشصٜط َٔ سػسِٖ يًُػًُني 

 .٭َت٘ ٚيًٓكاض٣
ؾكس ٚضز عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: "قاٍ اهلل عع ٚدٌ  

عُطإ ٫ ؼػسٕ ايٓاؽ ع٢ً َا آتٝتِٗ َٔ ابٔ ملٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٜا 
ىل شيو ٫ٚ تتبع٘ ْؿػو ؾإ اؿاغـس غـاخط   إؾهًٞ ٫ٚ متسٕ عٝٓٝو 

نصيو ؾًػت يٓعُٞ قاز يكػُٞ ايصٟ قػُت بني عبازٟ، َٚٔ ٜو 
 .(1)َٓ٘ ٚيٝؼ َ "

خبـاض مسـاٟٚ ٭سـس ا٭ْبٝـا٤ ٚيف بـاب      إٚاؿسٜح ٚإ ٚضز يبٝـإ  
ٚضزْاٙ ٖٓا ملٓاغب١ املكاّ ٚيبٝإ إ ا٭خباض أْٓا أ، ا٫  ايتشصٜط َٔ اؿػس

ٚ إميهـٔ  ايٛاضز٠  ٚاملـطاز غـري ايـٓيب    قـًٗا يف ايكـطإٓ،   أهـاز  إضداعٗـا 
ٚاٜهّا يٲغتس٫ٍ بإ  زٜب يًٓاؽ،َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٭ٕ اؿسٜح تأ
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ا٭ْبٝا٤ ناْٛا ميٗسٕٚ يًٓيب قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚوجـٕٛ      
تباعــ٘ بــايٓل ٚايتكــطٜض اٚ باٱؾــاض٠ ٚايهٓاٜــ١ َٚٓٗــا إقــَِٛٗ عًــ٢ ا

طـ٬م ٚايعُـّٛ ممـا ٜعـ  ايٓٗـٞ عـٔ       زعٛتِٗ يٓبص اؿػس ع٢ً مٛ اٱ
 سػسِٖ يًُػًُني.

  سالقيسالقيأأحبث حبث 
٫ َـٔ  إطٚض املطنبـ١، ؾـصات ايؿعـٌ ؾـط ٫ٚ ٜكـسض      اؿػس َـٔ ايؿـ  

ايٓؿؼ اييت ؼٌُ ايطش١ًٜ ٚاـبح ٭ْٗا تـسٍ بايس٫يـ١ ايتهـ١ُٝٓ عًـ٢     
إضاز٠ ا٫نطاض بايػري ٚعسّ زٚاّ ْعُت٘ ٚغعازت٘ َع إ ٖصٙ ايػـعاز٠  

تعاىل ٚا٫تٝإ بايؿطا٥ض، ثِ إ ا٫قـطاض بٗـا   يطاع١ اهلل ططٜل ٚغبب 
 ْٗا َٔ ؾهً٘ ٚمل تتِ ا٫ مبؿ٦ٝت٘ ٚضمحت٘.ْٛع َٔ اٱميإ ٭

 ٚض ايــٓؿؼ ايػــبع١ٝ ٚايؿــ١ٜٛٗ ٚاغــٛا٤ اؿػــس َــٔ َكــازٜل ؾــط ٚ
ايؿٝطإ ٚاضازت٘ ا٫نطاض باؿاغس ٚاحملػٛز ٚقاٚي١ يطؾع ايٓع١ُ َـٔ  
احملػٛز ٚاْؿػاٍ اؿاغس بٗا، يصا ٚضز عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   

، أٟ اْـ٘  (1) اؿػٓات نُـا تأنـٌ ايٓـاض اؿطـب(    ٚغًِ : )اؿػس ٜأنٌ 
هًب ا٭ش٣ ع٢ً قاسب٘ ملـا ؾٝـ٘ َـٔ إضاز٠ ايؿـط بـايػري ٚإ مل ٜهـٔ       
بؿعٌ َباؾط، ؾاؾٓا١ٜ أعِ َٔ املباؾط٠ ٚايتػبٝب، ٚاؿػـس ٫ ٜكـسم   
عًٝ٘ دٓا١ٜ يعسّ اْبعاخ ؾعٌ خاضدٞ ٜهٕٛ غـببّا اٚ َباؾـط٠، ٚيهٓـ٘    

ْطباقّا، ٖٚٛ َبػٛض ؾطعّا إّا قٗطّا ٚقكس غ٤ٛ ٜرتتب عًٝ٘ ا٭ثط أسٝاْ
 ٚعطؾّا ٚعك٬ّ.

ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: )زب ايٝهِ زا٤ ا٭َِ 
َٔ قبًهِ، اؿػس ٚايبػهـا٤، ٚايبػهـ١ ٖـٞ اؿايكـ١، ٫ أقـٍٛ سايكـ١       
ايؿعط، ٚيهٔ سايك١ ايسٜٔ، ٚايصٟ ْؿؼ قُس بٝسٙ ٫ تسخًٕٛ اؾٓـ١  

ت٢ ؼابٛا، أ٫ أْب٦هِ مبا ٜجبت شيو يهِ؟ ست٢ ت٪َٓٛا، ٚئ ت٪َٓٛا س
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 .(1) أؾؿٛا ايػ٬ّ بٝٓهِ(

إ اؿػس ٜعهـؼ غـ٤ٛ سـاٍ اؿاغـس اثٓـا٤ تًبػـ٘ باؿػـس ٜٚعٗـط         
خ٬ق٘ ٚزْا٠٤ ْؿػ٘، َٚا ٜرتتب ع٢ً اؿػس َٔ اٱثِ ؾٝهٕٛ أمساد١ 

ْٓ شَسِّ ؽَبظِدٍ ئِذَا ؽَعَدَطؾطّا ْابتّا يف ٚغط اجملتُع، يصا قاٍ تعاىل  ، (2)صًَِِ
 أٟ اثٓا٤ سػسٙ َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ايهطض.

مكاض تطتب ا٭ثط ايهاض ع٢ً اؿػس غاع١ إٚظاٖط اٯ١ٜ أعِ َٔ 
سكٛي٘، ؾكس ٜأتٞ ايهطض ؾُٝا بعس ن١ًُٗ ٚؾرت٠ دعًٗا اهلل يًُشػٛز 

تٝإ إغتعاش٠ ٚايكسق١ ٚمُٖٛا، ٜٚٚسؾع ايؿط باٱ، نٞ ٜتساضى ا٭َط
ىل اؿػس إْػإ ؾكس ٫ ًٜتؿت اٱ ايؿطا٥ض ٚقا٤ ٚسادب َٔ اؿػس،

 .ْؿػاي٘ بصنط ضب٘سرتاظ َٓ٘ ؿػٔ تٛنً٘ ٚٱٚاٱ
ؾٝسؾع اهلل عع ٚدـٌ اؿػـس عٓـ٘ َـٔ سٝـح ٫ ٜعًـِ، ٚايؿـطا٥ض         

ٚميٓـع َـٔ تـأثريٙ     ،ىل ايـٓؿؼ إغ٬ح َطنب وٍٛ زٕٚ تػطب اؿػـس  
 اـاضدٞ ٚأشاٙ. 

 ص اٌْؾَكُّ ِِْٓ ثَؼْدِ َِب رَجَََّْٓ ٌَيُُْط  قىنه تعاىل
أٟ َٔ بعس قٝاّ اؿذ١ بكسم ضغاي١ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     
ٚآي٘ ٚغًِ ٚبعس إ ضأٚا اٯٜات ؾكس ٜهٕٛ اٱْػإ َعصٚضّا َع اؾٌٗ، 
ٚعسّ ايتجبت ٚفطز ايسع٣ٛ أَط وكٌ بني ايٓاؽ يف نٌ اجملا٫ت ٫ٚ 
ٜهٕٛ سذ١ ع٢ً ايػري، يصا ٚضزت يف باب ايكها٤ قاعـس٠ نًٝـ١ تكـٍٛ    

ؾهإ ايكطإٓ  ٖٚٞ َكتبػ١ َٔ اؿسٜح ايٓبٟٛ، )ايب١ٓٝ ع٢ً َٔ ازع٢(
زيٌٝ ٖٛ ايب١ٓٝ ٚايؿاٖس ع٢ً ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ 

 عكًٞ ْٚكًٞ.
ـ اهلل عـع ٚدـٌ عـٔ ايٓـاؽ ٚتؿهـٌ باعـاْتِٗ عًـ٢ ايٓذـا٠         ٚخّؿ
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ٚايكــ٬ح ٚايًشــٛم بطنــب اٱغــ٬ّ باٯٜــات ايبــاٖطات ؾُٝــا ٜتعًــل  
اؿٛاؽ ٚغريٖا، ٫غُٝا ٚإ ايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خـط٣ غـري ايكـطإٓ    ب

نُا إ ايكطإٓ دا٤ َتشسّٜا يف شاتـ٘   ،ايتأيٝـٚيٝػت مبعذع٠ يف ايٓعِ 
 َٚهُْٛ٘ ٚع٢ً مٛ اٱط٬م ٚايسٚاّ.

ٚاؿــل ٖٓــا يــ٘ عــس٠ َعــإ ؾــُٝهٔ إ ٜــطاز بــ٘ ايٛادــب، ْٚكــٝض 
ٚ  غتشل ٚنًـٗا تكـًض يًُكـاّ، ؾكـس    إايباطٌ، َٚا ثبت ٚ تهـض  إظٗـط 

٭ٌٖ ايهتاب َا عًِٝٗ إ ٜؿعًٛٙ َٔ اٱميإ بطغاي١ قُـس قـ٢ً اهلل   
ْٗا زع٣ٛ قازق١ تـبني هلـِ   أعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ ْبٛت٘ قسم ٚسل ٚ

قبض سكٝك١ تؿطٜع١ٝ ٚعكا٥سٜـ١ ضاغـد١   أٚتجبت ضغاي١ اٱغ٬ّ ايصٟ 
 ًِٗ َٚا ؾٝ٘ ْؿعِٗ.أدْٗا دا٤ت َٔ أتٓتؿط يف اجملتُعات ٚ

اٯ١ٜ إ سػـسِٖ ٖـصا يـٔ ٜهـط املػـًُني ؾتهـٕٛ ٖٓـا        َٚٔ َعاْٞ 
نطاضِٖ أخط٣ يف اٯ١ٜ ٚيٛ يف ٖصٙ اؿك١ ٖٚٞ عًُِٗ بعسّ أبؿاض٠ 

باملػًُني ٚشيو ايعًِ ترتتب عًٝ٘ عس٠ َػا٥ٌ ٜٚ٪ثط غًبّا يف عًُـِٗ  
  ٚ تػـاع شيـو ايـٛز ٜٚـسٍ عًـ٢ ٖـصا املعٓـ٢        إنس املػًُني بـٌ يف بكـا٤ 

ٚايعؿٛ اغكاط ايصّ ٚايعكاب عٔ  صفَبػْفٌُا ًَاوْفَؾٌُاط ٛي٘ تعاىل اط٬م ق
ضؾـازٟ، ٚاٱعذـاظ ؾٝـ٘    إاملػتشل هلُا، ؾاٯ١ٜ أَط تأزٜيب ٚتعًُٝٞ ٚ

 صفَبػْفٌُاطعذاظ١ٜ َٔ قٛي٘ تعاىل إَطنب أٟ تػتطٝع إ تػتعٗط ٚدّٖٛا 
 َٓٗا:

ا ايٛز ٌٖ ايهتاب بػبب ٖصأْ٘ زع٠ٛ قطو١ يًتذاٚظ عٔ إا٭ٍٚ : 
ايصٟ ٖٛ يف ا٭قٌ بػض ٚعسا٠ٚ ٚانطاض، ٚقطاس١ ٖصٙ ايسع٠ٛ هلا 

 ٚنإٔ ايعؿٛ ساد١ عكا٥س١ٜ. ،َٛنٛع١ٝ يف املكاّ
إ املػًُني يف طٛض ايػٝاز٠ ٚا٭١ًٖٝ يًشهـِ، ٫ٚ ٜهـٕٛ    ايجاْٞ :

ايعؿٛ ا٫ َٔ ايكازض عًٝ٘، ٫ٚ ميهٔ إ ٜهٕٛ املطاز َٓ٘ ابطا٤ ش١َ ٚمٛٙ 
 ت٘ ٚمحٌ ايه٬ّ ع٢ً ظاٖطٙ ٚيٲْكطاف.قاي١ َٛنٛعٝ٭
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نطاضِٖ باملػًُني غٛا٤ مبشبـتِٗ يعـٛزتِٗ   إعسّ تٛنٝس  ايجايح :

ىل اـاضز بػبب ٖصا ايٛز يبكا٤ املٓاظٍ اييت ٜكسض إنؿاضّا اٚ مبا ٜرتدٌ 
 غتسا١َ ا٭َط ايكطآْٞ ٚمشٛي٘ يٛدٛٙ شيو ايٛز.إَٓٗا ايعؿٛ ٚ
ٕ ايعؿٛ يـٔ  أط بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ َٔ َا ٜسٍ عًٝ٘ ٖصا ا٭َ ايطابع :

 ٜهط املػًُني.
َا ؾٝ٘ َٔ َهاَني غا١َٝ ٖٚٞ عـسّ اٱيتؿـات اىل ٖـصٙ     اـاَؼ :

 نرب َٔ َػ٪ٚيٝات اٱغ٬ّ.أععِ ٚأِٖ ٚأايكػا٥ط ٚايتٛد٘ اىل َا ٖٛ 
ايتٛق١ٝ بايعؿٛ عِٓٗ ز٫ي١ ع٢ً ٚضاث١ املػًُني يٮضض  ايػازؽ :

بٛق١ٝ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٪َٓني َري املأستذاز إنُا يف 
 با٭ْكاض.

ايتشصٜط َٔ آؾ١ اؿػس ؾإ قابٌٝ قتٌ اخاٙ ٖابٌٝ سػسّا،  ايػابع :
قـطب ايٓـاؽ   أٌٖ ايهتـاب  أَع إٔ ىل ايتٝكغ إيصا دا٤ ايتٓبٝ٘ ٚايسع٠ٛ 

 يًُػًُني.
 صًَاوْفَؾٌُاطقىنه تعاىل

دتٓـاب ايـطز   إاٯ١ٜ سـح عًـ٢   ايكؿض ٖٛ اٱعطاض عٔ ايؿ٤ٞ ٚ
فَبوْـفَؼْ اٌصَّـفْؼَ   ط خصِٖ بعني ايطأؾ١ ٚايتػـاَض قـاٍ تعـاىل    أامل٪شٟ هلِ ٚ

ٚايكؿض ٚايعؿٛ يٝػا َـٔ املـرتازف بـٌ يهـٌ َُٓٗـا َعٓـ٢        (1)ص اٌْغًََِّْ
دتُاعُٗا يف قٝػ١ ا٭َط ٜسٍ ع٢ً ساي١ َطنبـ١ ؼكـٌ َـٔ    إَػتكٌ ٚ

اغب ٚقس ٜهٕٛ ؾٝ٘ تؿطٜط ادتُاعُٗا، ؾايعؿٛ ٚسسٙ قس ٜهٕٛ غري َٓ
 ٚتٗإٚ.

ؾعاهلِ َع إيتعاّ أٚتأٌَ ٚيعٌ يف اٯ١ٜ َع٢ٓ آخط ٖٚٛ ايٓعط ايِٝٗ 
ٚاْا " :قٝؼ ايعؿٛ ٚاملػاق١ ٚاؿًِ ٚيف سسٜح ًَو املٛت َع ب  آزّ

                                                           

 .85( غٛض٠ اؿذط 1)



 18زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  228

 

 تاًَِٗ.أ، أٟ اْعطِٖ ٚ(1)"اتكؿشِٗ يف نٌ ّٜٛ مخؼ َطات
اٌَ بني أؾطاز َٛنـٛعٗا أسػـٔ   ٚبًشاظ امل٬ظ١َ ٚايتهؾٗصٙ اٯ١ٜ 

ــ٘ تعــاىل ٚغــ١َ٬ يًُػــًُني  ــالًَِب ػٍََــَ   ط نكٛي ــسْ ًا ًَظَ ــٌِِٔ ثَ ــبزُ وُ ــب َّبَٔ لٍُْنَ

لَبٌَــذْ ط ٚنُــا يف قٛيــ٘ تعــاىل  ،ؾًــٛ ناْــت بــطزّا ؾكــط ؾُــس (2)صئِثْــسَاىَُِْ

ِ ِِذُّ لَجًَْ ىَرَا ًَوُنذُ َٔعًْْب َِنْعًِّْب اْٗا مل تػأٍ  سها١ٜ عٔ َطِٜ أٟ (3)صَّبٌَْْزَنِ
ؾعايـ٘ بعـس املـٛت، ٚيهٓٗـا     أاملٛت ؾكط ٭ٕ اٱْػإ ٜبكـ٢ َـصنٛضّا يف   

غأيت إ تهٕٛ َٓػـ١ٝ فٗٛيـ١ غـري َعطٚؾـ١، يف إعذـاظ ٚاخبـاض عُـا        
ٚايعًـِ عٓـس   ٚنطضٙ عًـ٢ احملػـٛز   ٌٖ اؿػس ٚايبػض أٜؿرتٟ عًٝٗا 

 اهلل.
يف عا١ْ ع٢ً متازِٜٗ إؾايعؿٛ مل ٜأت ٚسسٙ ٚقس ٜهٕٛ ؾٝ٘ تؿطٜط ٚ

ىل إاؿػس ٚايػٞ ٚيهٓ٘ قٝس بايكؿض أٟ ايطقس ٚاٱيتؿات اٱمجـايٞ  
 .ؾعاهلِأ

٫ َـٔ  إ٭ٕ ايعؿـٛ ٫ ٜكـسض   ٚايعؿٛ ٖٓا تٛنٝس يك٠ٛ ٚعع املػـًُني  
ٕ ؾٝـ٘ تأزٜبـّا يًُػـًُني يف َػـايو غـٓٔ ايكـ٬ح       أَٓاظٍ ايكسض٠ نُا 

املعؿٛ غ٬ّ ٱَسخٌ ٕ ايعؿٛ ٚايكؿض أىل إخ٬م باٱناؾ١ َٚهاضّ ا٭
 ،ػًِ ٚغـريٙ خكٛقّا ٚإ ٖٓاى سا٫ت يف ايك٬ت بني امل عٓ٘ ٚغريٙ

ٚ عٔ قكس َٚعا١ًَ ٚدٛاض اٚ ْػب نُا يف ايصٟ أْطباقّا إؼسخ قٗطّا ٚ
 أٚقاٙ بايطؾل بٗا.غًِ ٚاَ٘ ْكطا١ْٝ ؾُا يبجت إ أغًُت ٭ٕ اٱَاّ أ
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  صىيلصىيلأأحبث حبث 
ْـ٘  أٚ أا٭َط ع٢ً ايٛدـٛب   ختًـ يف عًِ ا٭قٍٛ يف ز٫ي١ يؿغأ

ْ٘ َؿرتى اؾرتانّا يؿعّٝا بُٝٓٗا اٚ أ أٚيٮعِ َٓ٘ ؾٝؿٌُ ايطًب ايٓسبٞ 
غـتشباب، ٚاملؿـٗٛض   ٚ اٱأملطًل ايطًب َٔ غري خكٛق١ٝ يًٛدٛب 

 ىل اٱغتشباب.إ٫ َع ايكط١ٜٓ ايكاضؾ١ إاْ٘ ظاٖط يف ايٛدٛب ٚاملدتاض 
ْؿػّٝا عّٝٓٝا تعٝٓٝـّا،  ط٬م ا٭َط ٚبًػ١ اؾُع ٜؿٝس نٕٛ ايٛدٛب إٚ

٭ٕ َا ٜكابٌ ٖصٙ ايج٬ث١ َـٔ ايٛدـٛب ايػـريٟ ٚايهؿـا٥ٞ ٚايتدـٝريٟ      
ىل َ٪ْٚـــ١ ظا٥ـــس٠، ٫ٚ وُـــٌ ا٭َـــط بـــايعؿٛ ٚايكـــؿض عًـــ٢ إوتـــاز 

ا٫غتشباب ايصٟ ٜع  طًب ايؿ٤ٞ َع اٱشٕ يف ايرتى، ْعِ قٝس ايعؿٛ 
 َٚؿ١٦ٝ اهلل . ٚايكؿض َٔ د١ٗ ايعَإ ٚايٛقا٥ع بأَط

 صؽَزََّ َّأْرَِِ اٌٍَّوُ ثِأَِْسِهِطقٛي٘ تعاىل
اٯ١ٜ َٔ دٛاَـع ايهًـِ يتعـسز َهـاَٝٓٗا ٥٬َُٚتٗـا يًٛدـٛٙ       ٖصٙ 

أَطّا آخط ؾٝٓعٍ اهلل ٓػذ ساي١ ايعؿٛ اٚ ٜػتشسخ احملت١ًُ املتبا١ٜٓ ؾكس ت
 .ايعصاب ٢ ايعاملنيعً

 .ٚ ٚاقعّا دسٜسّاإٔ ٜهٕٛ ؾع٬ّ سازثّا أَا إتعاىل ٖٓا  اهلل ٚأَط 
َٔ اٱْتكاّ ٚٚدٛٙ ايصٍ َؿطنٛا قطٜـ ي٘  َٚٔ ا٭ٍٚ َا تعطض 

 .ٚايكػاض
ٚاٯ١ٜ بؿاض٠ ٚٚعس بايٓكط ٚؼح يف ، َٚٔ ايجاْٞ غٝاز٠ اٱغ٬ّ 

ز٫يتٗا ايته١ُٝٓ ع٢ً ايكرب ٚعـسّ اــٛف ٚتعـ  يف َؿَٗٛٗـا عـسّ      
ٚ   أؾ٬ح  ْـصاض ملـٔ   إٌٖ اؿػس ٚايهػا٥ٔ ٚايهٝس، ؾٗـٞ ٚعٝـس ٚتٗسٜـس 

 ٜ٪شٟ املػًُني با٭ٚي١ٜٛ ٚؾش٣ٛ اـطاب.
 تعـاىل عًـ٢ املػـًُني    اهلل اظ ايكطإٓ ٚغع١ ؾهٌـط اٯ١ٜ إعذـٚتعٗ

قًٗا أقػط قٛضٖا ٚأز٢ْ َطاتبٗا ٚأَٔ اٱغا٠٤ بٜتعطنٕٛ ي٘ َا  ٚبٝإ
 عسا٥ِٗ َٔ سب ا٭ش٣ هلِ.أنطضّا ٖٚٛ َا نُٔ يف قًٛب 
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ٚميهٔ ايكٍٛ إ املطاز بأَط اهلل ا٭عـِ َـٔ اٱْتكـاّ َـِٓٗ ٚايٓكـط      
ٍٚ ىل ايته١ٜٝٓٛ َٚٓٗا ْعإطٜع١ٝ ــس٣ َٔ اٱضاز٠ ايتؿــقس ٜتعٚ ،يًُ٪َٓني

ؾا٭َط ضمح١ َػتشسث١ يب  اغطا٥ٌٝ، ٚظٜاز٠   ، آٜات ايكطإٓ ا٭خط٣
بتعـاز عـٔ ايعكـب١ٝ ٚاٱْؿعـاٍ     ١ ٚايتٛب١ ٚايتساضى ٚاٱــيف ؾطم اٱْاب

باؾؿا٤ ٚاٱعطاض ٚإ ازعٛا نجـط٠ ايكتـٌ ؾـِٝٗ ٖٚـصا مل      ًطزٚتطى ي
 ٜجبت تأضىّٝا.

 تعاىل أعِ َٔ إ ٜهٕٛ َتشـسّا أٚ زؾعٝـّا أٚ دٗتٝـّا أٚ يف    اهلل ٚأَط
 ٌ عًــ٢ بعــض ا٫ؾــدام ٚاؾُاعــات   اهلل سٝجٝــ١ َعٝٓــ١، ؾكــس ٜتؿهــ

باهلسا١ٜ ٚقس ٜبتًٞ آخطٜٔ، ٜٚـأشٕ يًـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ       
نُا يف قتاٍ نؿاض قطٜـ إىل  ُني يف قتاٍ ايهؿاض ٚاهلل ٚاغع عًِٝٚاملػً

 .إٔ زخًٛا اٱغ٬ّ ِٖٚ قاغطٕٚ
 ٚيف اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

 .(1)عباؽابٔ ايكتاٍ ٚايٓؿٞ يب  ايٓهري عٔ  ا٭ٍٚ :
 نٝػإ.ابٔ بعًُ٘ ٚسهُ٘ ؾِٝٗ، قاي٘  :ايجاْٞ 

 ِ.أضاز ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾٝذاظٟ ايٓاؽ بأعُاهل ايجايح :
 ٚميهٔ إناؾ١ ٚدٛٙ أخط٣ َٚٓٗا:

ــ١  ا٭ٍٚ : ــ٘ ٚغــًِ   ايٓكــط ٚايػًب ــ٘ ٚآي يًــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ
 ٚاملػًُني ع٢ً ايهؿاض.

ظٗــٛض زٚيــ١ اٱغــ٬ّ، ٚؽًـــ اؿػــس عــٔ ايتــأثري عًــ٢   ايجــاْٞ :
 املػًُني.

ض١ٜ٩ ايٓاؽ يًُػًُني يف ثباتِٗ يف َٓاظٍ اٱميإ، ؾٝرتؾض  ايجايح :
 ط يف قًٛب أٌٖ اؿػس َٔ إضتساز املػًُني.عٓ٘ ايٝأؽ ٚايكٓٛ
 املػًُني عٔ أٌٖ ايهتاب ثٛاب ٚأدط، اؾٛاب ْعِ. ٌٖٚ يف عؿٛ
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 صئَّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌطقىنه تعاىل

إ: سطف َؿب٘ بايؿعٌ تسخٌ عًـ٢ املبتـسأ ٚاــرب ؾتٓكـب ا٭ٍٚ     
ٛ  ُمسٗا، ٚتطؾع ايجاْٞ ٜٚػإٜٚػ٢ُ  ، صلَـدِّسٌ ط يف اٯٜـ١   ٢ خربٖـا ٖٚـ

ٖٚــٛ قــٍٛ َسضغــ١ ايبكــط٠ ٭ٕ )إٔ( ٚاخٛاتٗــا ســطٚف تؿــب٘ ايؿعــٌ  
 ؾتًشل ب٘ َٔ سٝح ايتأثري ٚتطتٝب ا٭ثط َٔ ايطؾع اٚ ايٓكب.

ٛ ؾكايت: ٫ أثط هلصٙ اؿطٚف يف ضؾع ـ١ يف ايٓشــ١ ايهٛؾــاَا َسضغ
ٝـ   اـرب، بٌ ٖٛ بام ع٢ً ا٭ ٘ قٌ يف ضؾع٘ ٭ْ٘ خرب قبـٌ إ تـسخٌ عً

        ٌ  )إٔ(، ٚاـرب َطؾـٛع ٚنـإٔ زخـٍٛ )إ( َـٔ ؼكـٌٝ َـا ٖـٛ ساقـ
 .ٚاـ٬ف يؿعٞ

ــٛ ؾــا٤  ــسخًٛا يف   ؾطٜــلملــا ٚز اهلل غــبشاْ٘ ي يهــِ ســاٍ ايهؿــط ٚي
اٱغ٬ّ ٖٚٛ ايصٟ ٜكسض ع٢ً اٱْتكاّ َِٓٗ ٚايبطـ بِٗ َٔ غري اَٗاٍ 

ْٓ فََْىٌُُْ ئََِّّٔب أَِْسُهُ ئِذَا أَزَا َ شَْْئًب أَْْط قاٍ تعاىل  ٚيهٓ٘ باب  ،(1) صَّمٌُيَ ٌَوُ وُ
ؾتتإ َٚسضغ١ يف ايكرب ٚاؿًِ َٚٓاغب١ ٫ظٗاض َا َتشإ ٚيٲباب يٲ

 ٚ سهــاّ ايػــُا٤ يف أٜعاْٝــ٘ املػــًُٕٛ َــٔ أدــٌ تجبٝــت ضاٜــ١ ايتٛسٝــس 
ٌَ يف ؼكٝل َا ٚعس اهلل امل٪َٓني ب٘ َٔ ايٓكط أا٭ضض، ٚاٯ١ٜ بؿاض٠ ٚ

 ٚايعؿط ٚايعع.

  حبث ينطقيحبث ينطقي
ْـٛاع  ؾطاز ٚا٭َج١ً اؾع١ٝ٥ ٭سكا٤ ا٭إغتكطا٤ عباض٠ عٔ تتبع ٚٱا

ز اؿهِ عًٝ٘ ٜٚكّٛ ايعكٌ بتكؿشٗا َتعسز٠ َٔ شات ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜط
شا ضأٜٓـا يف بًـس تعـسز    إىل سهِ نًـٞ أٚ ظـ  نُـا    إيٝكٌ َٔ خ٬هلا 

ًٖ٘ َػًُٕٛ، أضتؿاع املٓا٥ط بني دسضاْ٘ ؾٓشهِ بإٔ إاملػادس يف ق٬ت٘ ٚ
غـتكطا٤  ٜهـّا باٱ أهٕٛ ٖصا املجاٍ َٔ ا٫غتكطا٤ ايٓاقل ٜٚػ٢ُ ٚقس ٜ
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 .ايتكًٝسٟ
ٚقٌٝ أٍٚ َٔ أؾاض ايٝ٘ "ؾطْػٝؼ بٝهٕٛ" ٚيهٓ٘ ظاٖط يف َسضغ١  

ايكطإٓ ٚتتبع اٯٜات يف َٛنٛعاتٗا، ٚنًُا نجطت املكسَات نًُا نجط 
 ستُاٍ قسم ايٓتٝذ١ أٟ اْ٘ ٜؿٝس ايعٔ ايصٟ قس ٜهٕٛ َعتربّا.إ

غتكطا٤ ايتاّ ايصٟ ٬ٜسغ ؾٝ٘ غتكطا٤ ٖٛ اٱٞ َٔ اٱــايجاْٛع ــٚايٓ
ــ ؾطاز ْٛع َعني بػ١ٝ ؼسٜس ايكؿات املؿـرتن١ بٝٓٗـا ٚاؿك  أمجٝع  ٍٛ ـ

١ ن١ًٝ نطٚض١ٜ تؿٝس ايكطـع ٚتهـٕٛ س٦ٓٝـص سذـ١، نُـا يـٛ       ــع٢ً ْتٝذ
ــ ٫ َإ٢ بٗـا  ــض ٚايعبازات ؾٛدسْا نٌ ٚاسس٠ ٫ ٜ٪تـا ايؿطا٥ــتتبعٓ ع ـ

 ٫ باي١ٝٓ.إس ؾٓشهِ بإٔ ايعباز٠ ٫ تتكّٛ ـاي١ٝٓ ٚايكك
غتس٫يٞ ٚبٝـإ  إٖٚصٙ اٯٜات تػتكطأ ساٍ أٌٖ اؿػس ٚؾل َٓٗر 

ْتكـاٍ َـٔ   خباض مسـاٟٚ ٜعـني عًـ٢ اٱ   إػطٜيب سػٞ ٚنؿـ غٝيب ٚ
غـتكطا٤ ايؿطـطٟ ايؿـطزٟ اٚ    ىل ايٓتا٥ر ٜٚػـاِٖ يف طـطز اٱ  إاملكسَات 

ٚؽ ٚايصٟ ٜ٪زٟ اىل ْتا٥ر اؾُاعٞ ايصٟ ٜبت٢ٓ ع٢ً ايتعُِٝ غري املسض
 .قس ٫ تؿٝس ست٢ ايعٔ املعترب

غتكطا٤ ايعًُٞ ايعكًٞ ايصٟ ٜهٕٛ عّْٛا ؾُسضغ١ ايكطإٓ تتهُٔ اٱ
ْتُا٥ِٗ بػ١ٝ اؿصض ٚاؿٝط١ إيف ؾهض ايصٜٔ وػسٕٚ املػًُني ٚؼسٜس 

، ٚتـسعٛ إىل اؿهُـ١ يف نٝؿٝـ١    َِٓٗ، ٚمتٓع َٔ ايِٖٛ ٚايعٔ اــاط٧ 
  سذ١ عًِٝٗ، ٚٚغ١ًٝ ؾصبِٗ ٚغريِٖ يٲغ٬ّ. ايتعاٌَ َعِٗ ٭ْٗا

********** 
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ًَأَلٌُِّْا اٌصَّالَحَ ًَيرٌُا اٌصَّوَبحَ ًََِب رُمَدٌُِِّا ٌِأَٔفُعِىُُْ ِِْٓ طقىنه تعاىلقىنه تعاىل  

 .110ص اٯ١ٜ خَْْسٍ رَغِدًُهُ ػِنْدَ اٌٍَّوِ ئَِّْ اٌٍَّوَ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ ثَصِريٌ
 

  نهغحنهغحاإلعغاب وااإلعغاب وا
ٚأقُٝٛا ايك٠٬: ايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ، أقُٝٛا: ؾعٌ أَط َب  ع٢ً سصف 

، ٚاتٛا ايعنا٠: عطـ ع٢ً َؿعٍٛ ب٘ :ايٕٓٛ، ٚايؿاعٌ ايٛاٚ، ٚايك٠٬
 .ٚأقُٝٛا ايك٠٬

ؾطط دـاظّ يف قـٌ ْكـب    اغِ َٚا تكسَٛا: ايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ، َا: 
  ٌ ػـهِ: دـاض   ، ٭ْؿَؿعٍٛ ب٘ َكسّ، تكسَٛا: ؾعٌ ؾطط، ايـٛاٚ: ؾاعـ

ٚفطٚض، ٚاملهري )ايهاف( َهاف ايٝ٘، َٔ خري: داض ٚفطٚض يف قٌ 
 متٝٝع.

ػسٚٙ: دٛاب ايؿطط فعّٚ ٚع١َ٬ دعَ٘ سصف ايٓـٕٛ، ٚايـٛاٚ   
، عٓس اهلل: عٓس: ظطف َتعًل مبشصٚف ساٍ، ؾاعٌ، ٚاهلا٤: َؿعٍٛ ب٘

اض اؾ٬ي١: َهاف ايٝ٘، إ اهلل: إٕ ٚإمسٗا، مبا: داغِ ٖٚٛ َهاف، 
بعسٖا َػـتأْؿ١   كري، بكري: خرب إٕ ٚمج١ً إٕ َٚابٚفطٚض َتعًكإ ب
 ٚدا٤ت يًتعًٌٝ.

  عجاػ نغىيعجاػ نغىيإإ
ٌٖ ايٛاٚ عاطؿـ١، اٚ اغـت٦ٓاؾ١ٝ، وتُـٌ ايٛدٗـإ بًشـاظ ايتؿػـري       

 ايعــاٖط اْٗــا عاطؿــ١ ٚاغــت٦ٓاؾ١ٝ ٖٚــصا َبشــح ؾــطٜـ   ؾَٚٛنــٛع٘، 
ايكــطإٓ يف عــامل ايتؿػــري ٚايًػــ١ ؾٝذــب إ ٫ تٓشكــط عًــّٛ  ٚدسٜــس 

بايكٛاعــس ايٓشٜٛــ١، ملــاشا ٖــصا ايتؿكــٌٝ ايــصٟ ٜؿٝــس ايعــعٍ ٚايؿكــٌ   
ٚاٱغكاط يٲستُاٍ اٯخط، ٚايًػ١ ايعطب١ٝ اعِ َٓ٘ َٚهاَني ايكـطإٓ  

 .َٔ ايكٛاعس إغتكطا١ٝ٥ٚغع ٚأنرب َٔ إٔ تٓشكط بسا٥ط٠ أ
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عطا٤ ايؿٍُٛ ٚايعُـّٛ ملعـاْٞ ايًػـ١ ايعطبٝـ١     إَٚٔ إعذاظ ايكطإٓ  
ٞ يًه١ًُ ايٛاسس٠ ٫ تع  ايتعاضض بٝٓٗا بـٌ ا٭قـٌ ؾٝٗـا    ؾٗصٙ املعاْ

ٚ قطٜٓـ١ َعتـرب٠ عًـ٢ خـطٚز     أَـاض٠  أٚ إٔ ٜسٍ زيٌٝ أ٫ إاؾُع ايعطيف 
 ٚ ايتدكٝل.أسسٖا بايتدكل أ

ٚا٭قـٌ   ،ث٬خ يػات ٚاؾكشٗا ايهػطيف )عٓس( يف قطا٠٤ ايعني ٚ
ٚ إيف عٓس   ريغـتعٌُ يف املعـاْٞ ؾٝكـاٍ عٓـسٙ خـ     أغتعُاي٘ ؾُٝا سهـطى 

فَاِْْ ط ٜٚأتٞ مبع٢ٓ ايؿهٌ  ،ٚعٓسٙ ؾط ٭ٕ املعاْٞ يٝؼ هلا دٗات

 ، أٟ َٔ ؾهًو.(1)ص أَرَّّْْذَ ػَشْسًا فَِّْٓ ػِنْدِنَ

 يف سياق اآلياخيف سياق اآلياخ
َٔ اٱعذاظ إ تط٣ ايٓعِ ٚايرتابط ٚامل٬ظ١َ بني ٖاتني اٯٜتني َع 

      ٘ ظا٤ أ تبأٜ يف َٛنٛع نٌ َُٓٗا ؾاٯٜـ١ املتكسَـ١ تتعًـل مبـا هـب ؾعًـ
َٚعٗا يف شات ايٛقت اٱيتعاّ  ،ٌٖ ايهتابأاؿاغسٜٔ ٚاملبػهني َٔ 

٫ إزا٤ ايعبازات ٫غُٝا ٚإ ايعؿٛ ٚايكؿض ٚإ ناْا أَطٜٔ ٚدٛزٜني أب
ُْٗا ٫ ٜتعاضنإ َع ايعبازات أزا٤ ؾعٌ َٜٛٞ نُا أُْٗا ٫ ٜػتًعَإ أ

 اييت ٫ تطؾع ٫ٚ تعًل ٫ٚ تػكط عاٍ.
ــ١ ط  ــا٤ يف آٜ ــُْ د ــُْأٌََ ــو     (2)صرَؼٍَْ ــ٘ ًَ ــٌ ي ــع ٚد ــإٔ اهلل ع ــاض ب ، اٱخب

ايػــُاٚات ٚا٭ضض، دــا٤ت ٖــصٙ اٯٜــ١ يبٝــإ ٚدــٛب إظٗاضَعــاْٞ  
ايعٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ، بأزا٤ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات، ٚاملبازض٠ إىل ايًذ٤ٛ 
ايٝ٘ ٚاٱغتعاش٠ ب٘ ؾًٝؼ َٔ ْاقط يًُػًُني غرياهلل عع ٚدٌ، يتهٕٛ 

  يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.ايعباز٠ سطظّا ٚٚاق١ٝ يًُػًُني
ٚقس ٫ق٢ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػـًُٕٛ ؾـت٢    
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قٓٛف ا٭ش٣ َٔ ايهؿاض يف َه١ املهط١َ، ؾٗـادطٚا إىل ٜجـطب ٚايـيت    
أقبشت تػ٢ُ بعس ٖذط٠ ايٓيب هلا باملس١ٜٓ املٓٛض٠ يٝكُٝٛا ايك٠٬ ؾٝٗا 

ِٖ ٚؾأِْٗ بـٌ  ٚهتٗسٚا يف ايتكسِٜ ٭ْؿػِٗ، ٚيهٔ ايهؿاض مل ٜرتنٛ
ٚا يف ايػ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذط٠ يكتاٍ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      ضغا

 يًُػًُني ب٘ عسزّا أٚ عس٠. ١طاق ٚغًِ ٚاملػًُني ظٝـ نبري ٫
يتتذ٢ً ١ٜ٫ٚ ْٚكط٠ اهلل يًُػًُني ايصٜٔ سطقٛا ع٢ً أزا٤ ايك٠٬ 

يف َعطن١ بسض   عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني بايٓكطٚإتٝإ ايعنا٠، إش أْعِ اهلل
ًٌََمَـدْ َٔصَـسَوُُْ اٌٍَّـوُ ثِجَـدْزٍ     َع قتًِٗ ٚساٍ ايهعـ اييت ِٖ ؾٝٗـا، قـاٍ تعـاىل ط   

 .(1) صًَأَْٔزُُْ أَذٌَِّخٌ
ٚإش دا٤ت آ١ٜ ايٓػذ باٱخباض عٔ َعاْٞ ايتؿهٌٝ ٚاـري يف ايٓاغذ 
دـا٤ت ٖـصٙ اٯٜــ١ يبٝـإ إٕ إتٝــإ املػـًُني ايكــاؿات َكسَـ١ يًٓٝــِٗ      

ٌ    ايسضدات اي اــريات،   طؾٝع١ يف اٯخط٠، ٚإٔ ايٓػـذ عـٕٛ هلـِ يؿعـ
 ٚبًٛؽ املكاَات ايػا١َٝ.

، يف ْٗٞ املػـًُني عـٔ اٱؿـاح يف    (2)صأََْ رُسِّدًَُْٚإش دا٤ت آ١ٜ ط
غ٪اٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٚإٜصا٥٘ نُا أٚشٟ َٛغ٢ 

، دا٤ت (3) صْْ رُجْدَ ٌَىُُْ رَعُإْوُُْالَ رَعْأٌٌَُا ػَْٓ أَشَْْبءَ ئِعًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ تعاىل ط
املعذعات بأزا٤ ايٛظا٥ـ  ٖصٙ اٯ١ٜ باٱْؿػاٍ عٔ نجط٠ ايػ٪اٍ ٚطًب

ــ١، ٚإؽــاش ــسْٝا َعضعــ١ يٰخــط٠ ٚايتشًــٞ بكــؿات ايكــ٬ح    ايعبازٜ اي
املػـًُني  اٯٜـ١  ٚايتك٣ٛ ضدا٤ ا٭دـط ٚايـٛاب، ٚبعـس إٔ أَـطت ٖـصٙ      

 يعامل اؿػاب ٚاؾعا٤.بنقا١َ ايك٠٬ ٚإٜتا٤ ايعنا٠ ٚايتكسِٜ 
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دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يف بٝإ َا ٜكٛي٘ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ عكط زخٍٛ  
اؾ١ٓ بِٗ، يٝؿٝس اؾُع بني اٯٜتني اؿذ١ عًِٝٗ، ٚعسّ زخٍٛ ايؿو 

قٛهلِ،يعٗــٛض بط٬ْــ٘ بنْؿــػاٍ املػــًُني  اىل ْؿــٛؽ املػــًُني بػــبب
 عذاظ.ؾٝٗا َٔ اٱ بايعبازات ٚتٛايٞ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ َٚا

يصا دا٤ت اٯ١ٜ بعس ايتاي١ٝ بكإْٛ ثابت ٜبني ايػبٌٝ إىل اؾ١ٓ ٖٚٛ 
اٱْكطاع إىل اهلل، ٚإخ٬م ايعباز٠ ي٘، ضدـا٤ يؿـغ )إقُٝـٛا ايكـ٠٬(     

ص ًَيرٌُا اٌصَّوَبحَط، يٝكرتٕ ؾٝهٌ َط٠ بكٛي٘ تعاىل(1)ث٬خ َطات يف غٛض٠ ايبكط٠
عــع ٚدًبٗـا عًـ٢ مــٛ    يبٝـإ امل٬ظَـ١ بــني ايعبـازات ٚايتكـطب إىل اهلل    

 ايعُّٛ اجملُٛعٞ.
إٕ إتٝإ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات بطظر زٕٚ اٱضتساز ايصٟ ٜػع٢ ايٝ٘ 

نُا شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ بايصات ٚايعطض، ؾٗٛ سكـٔ شاتـٞ   بعهِٗ 
ــساز     ــس اٯخــطٜٔ َــٔ إضت عٓــس املػــًُني، ٚباعــح يًٝــأؽ ٚايكٓــٛط عٓ

ات إؾاز٠ اؾُع بـني ٖـصٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـ١     املػًُني، َٚٔ إعذاظ ْعِ اٯٜ
إقا١َ املػًُني يًك٠٬ ٚإتٝاِْٗ يًعنا٠ غبب يػٝغ ايهؿاض،  إٔ ،ايػابك١

 .(2) صلًُْ ٌُِرٌُا ثِغَْْظِىُُْقاٍ تعاىل ط

 عجاػ اآليحعجاػ اآليحإإ
ش٣ اٯخطٜٔ أاز٠ ٚعسّ اٱْؿػاٍ عٓٗا بــٛع١ٝ ايعبــتبني اٯ١ٜ َٛن

١ ٚؾش٣ٛ اـطاب عـسّ دعـٌ   ٚ َٛادٗتِٗ مما ٜع  َٔ باب ا٭ٚيٜٛأ
زا٤ أىل يعّٚ إَٛض املعاف ٚاملؿاغٌ اي١َٝٛٝ غببّا يرتى اٱيتؿات ايتاّ أ

 .ايؿطا٥ض
ــ ؾاٯ١ٜ تبني نطٚض٠ اٱيتعاّ بٗا يف نـٌ ا٭سـٛاٍ ٫غ    ُٝا ايعبـاز٠  ـ
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ايبس١ْٝ اييت ٖٞ عُٛز ايسٜٔ، ٚايعباز٠ املاي١ٝ اييت ٖـٞ قـٛاّ اٱغـ٬ّ    

از ٚاٱْهـُاّ اٚ املكـاسب١ ٜـبني ؾًػـؿ١     ٚشنطُٖا َعّا عًـ٢ مـٛ اٱؼـ   
بتـسا٤  إَهإ ايؿكٌ بُٝٓٗـا يف دػـس اٱغـ٬ّ ايٓـاَٞ     إامل٬ظ١َ ٚعسّ 

 غتسا١َ.إٚ
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بكٝػ١ ا٭َط ايـيت ؼُـٌ عًـ٢ ايٛدـٛب     
غكٛم إقا١َ ايك٠٬ ٚإتٝإ ايعنا٠، ٚإم٬ٍ ا٭َط بعسز املهًؿني َٔ 

ايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ إغـطاض فـ٧ اٯٜـ١ بًػـ١      املػًُني ٚاملػًُات إىل ّٜٛ
اؾُع ٚسط١َ ايرتى أٚ ايتؿطٜط بأسساُٖا، ؾإ قًت إٕ ايكّٛ ٚاؿر 
َٔ ايعبازات ايٛادب١ ؾًُاشا مل تصنطٖا اٯ١ٜ ايهط١َٝ، ٚاؾٛاب دا٤ت 

 آٜات أخط٣ بٛدٛب نٌ َُٓٗا.
ٌِأَٔفُعِـىُُْ   ًََِـب رُمَـدٌُِِّا  ٜٚسٍ ع٢ً اٱؾاض٠ ايٝٗا يف ٖصٙ اٯ١ٜ قٛي٘ تعـاىل ط 

 ص.ِِْٓ خَْْسٍ رَغِدًُهُ

ِ ىره آّخ يّخ ْ ٔعّ ٓ أ ًمل ّس ىرا اٌٍف) يف اٌمسيْ  )ويا تقضيىا( ًميى

 .(1)ئال ِسرني

  اآليح سالحاآليح سالح
ؾدام ٚمجاعات ٚنٝؿ١ٝ أتعٗط اٯ١ٜ ا٭ٚي١ٜٛ يف عٌُ املػًُني ن

ايػٝبٝــ١ ٚتــسعٛ اٯٜــ١: إىل إغــتعٗاض ا٭غــطاض ش٣ اٯخــطٜٔ، أَٛادٗـ١  
 ىل ايعباز٠ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا.إاملٓع١ ٚاؿكا١ْ باٱيتذا٤  ٚٚدٛٙ

َٔ آٜات ايكطإٓ غ٬ح ٚعٕٛ َٚسز يًُػًُني ٚاملػًُات  يف نٌ آ١ٜ
اٯ١ٜ  ؾٝٗا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ٚقس دا٤ت ٖصٙ يف شاتٗا َٚهاَٝٓٗا َٚا

با٭َط بنزا٤ ايك٠٬ ٚإخطاز ايعنا٠ يٝهٕٛ غـببّا يػـ١َ٬ املػـًِ ٚمنـا٤     
 ٚقطف ايب٤٬.أَٛاي٘، 
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َٚٔ اٯٜات تعسز أؾطاز ٚنطٚب ايػ٬ح يف اٯ١ٜ ايٛاسس٠، ٖٚٛ يف 
دا٤ت اٱط٬م يف ٚاملكاّ غري قسٚز عس، إش شنطت ايك٠٬ ثِ ايعنا٠ 

 املػًُٕٛ ٭ْؿػِٗ. ٜهتٓعَٚا  شنط اـري
طٙ اٯخطٕٚ يًُػًُني ٚٚدٛز ُيكس أخربت اٯ١ٜ ايػابك١ عُا ٜه

ز َــٔ املػــًُني،ٚبعح ايؿــو يف ْؿٛغــِٗ َــٔ قــا٫ٚت ٱضتــساز عــس
ــاّ ب      ــًِ ٚايكٝ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓيب قُ ــاض ْنَعذــعات اي ه

 ايبؿاضات اييت دا٤ت بٓبٛت٘.
ٗا ٚزع٠ٛ شٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬سّا ٱبطاٍ تًو احملا٫ٚت، ٚؾه

يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚيف اؾُع بني ٖصٙ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ بٝإ غ٬ح  أًٖٗا
ــساز إ٫ اؿػــس    ؾــ٬ نــٌ ؾطٜــل ــسٕٚ يًُػــًُني اٱضت ــصٜٔ ٜطٜ ميًــو اي

ٚايػٝغ، أَا املػًُٕٛ ؾًُٝهٕٛ نٓٛظ ايعباز٠ َٚا ٜسخطٕٚ َٓٗا يًٝـّٛ  
 اٯخط. 

  اآليح نطفاآليح نطف
ا٭َط بايكـ٠٬ ٚايعنـا٠ تهًٝــ بـسْٞ َٚـايٞ، ٚأَـط يبـصٍ اؾٗـس          

ٜتعًل مبس٠ َٔ ايعَإ بٌ َٓبػط  ٚاٱْؿام يف غبٌٝ اهلل، ٖٚصا ا٭َط ٫
أٜاّ ٚسٝا٠ املهح نًٗا، ؾُٔ أغطاض ايٓعاّ ايعبازٟ عٓس املػًُني  ع٢ً

 إٔ ٚدٛب ايك٠٬ ٜكرتٕ َع طًٛع ايؿذط َٔ نٌ ّٜٛ.
ٚؾٝ٘ زع٠ٛ مسا١ٜٚ ٱغتكباٍ ايّٝٛ بايسعا٤ ٚايتهـطع إىل اهلل عـع    

ٚدٌ، ٚسح ع٢ً إتكاٍ ايعٌُ بايعباز٠، يٝتٛد٘ ايٓاؽ إىل اعُاهلِ 
٠ ٚعٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚقٓا٥عِٗ بعس ايؿطاؽ َٔ ايك٬

 .(1)(يف بهٛضٖا بٛضى ٭َيت: ٚغًِ
، ٚهعـٌ ايٓـاؽ   ايػبطـ١ ٚايطنـا  ٜبعـح عًـ٢    ثِ دا٤ بعس ا٭َط َا

ٜتٛدٕٗٛ إىل ايعبازات بؿٛم ٚضغب١ بٓعت ايعبازات بأْٗا َٔ اــري،  
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 ٚايسع٠ٛ ٱتٝإ اـريات.

عٌ ككٛم ؿبكٝػ١ اٱط٬م َٚٔ غري تكٝٝس ب ريٚشنطت ا١ٜ٫ اـ 
أَنَّ يًكاؿات، ٚدعًِٗ ٜتػابكٕٛ ؾٝٗا، ٜٚأتٞ قٛي٘ تعاىل ط ؽيٓسب ايٓا

ّا ؿـ ٜٛص بؿـاض٠ ٚٚعـسّا يًُـ٪َٓني، ٚقـس ٜـاتٞ ٚعٝـسّا ٚؽ      اللَّوَ بِمَا تَعْمَلٌُنَ بَصِريٌ
 يًهاؾطٜٔ بًشاظ َٓاغب١ املٛنٛع ٚاؿهِ.

ض٠ ٚٚعــسّا ٱقرتاْــ٘ بايعبــازات ٚعُــٌ    ٚدــا٤ يف ٖــصٙ اٯٜــ١ بؿــا   
 ؽؿ٢ ٫ٚ أعُاٍ ايعباز سانط٠ عٓس اهلل ٫ ايكاؿات، ٚؾٝ٘ إخباض بإٔ

 تػٝب عٓ٘.

 آليحآليحاايفهىو يفهىو 
بعس ا٭َط بـايعؿٛ ٚايتذـاٚظ عـٔ اٚي٦ـو ايـصٜٔ ٫ ٜطٜـسٕٚ غـٝاز٠        
اٱغ٬ّ ٚاَت٤٬ ايٓؿٛؽ باؿهُـ١ ٚاملعطؾـ١ اٱهلٝـ١ دـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١       

بايتٛد٘ اىل ٚظا٥ؿِٗ ايؿطع١ٝ ٚؼجِٗ ع٢ً ايعبازات مما  يتأَط املػًُني
ٜع  يف َؿَٗٛ٘ يعّٚ عسّ اٱْؿػاٍ باٯخطٜٔ َٔ أٌٖ اؿػس ٚايهٝس 

ٚٚقـ اٯ١ٜ يًكـ٠٬   ،خكٛقّا اشا نإ ٖصا اؿػس ٫ ٜهط املػًُني
ت١ُٝٓ ؿب ايعبازات يف ايٓؿٛؽ ٚايؿٛم ُْٗا َٔ اـري احملض أٚايعنا٠ ب

 هلا.ؾعاأإىل 
ٚاٯ١ٜ إؾطاق١ مسا١ٜٚ نطمي١ تطٌ ع٢ً ايٓؿٛؽ يتشجٗا ع٢ً ايتكٝـس  
بايؿطا٥ض ٚاٱْكٝاز ملا دا٤ ب٘ ايٓيب ٖٚٞ سكا١ْ َٔ اؿػس ٚقا٫ٚت 

 إنطاٙ بعض املػًُني ع٢ً تطى اٱغ٬ّ.
يصا تط٣ آ١ٜ عكا٥س١ٜ ٜٓؿطز بٗا اٱغ٬ّ ٖٚٞ عسّ ؽًـٞ املػـًُني    

سـٛاٍ، ٫ٚ ٜـعزاز املػـًِ َـع ايؿكـط      عٔ إْتُا٥ِٗ ٚزِٜٓٗ يف اقػ٢ ا٭
ٚاؿاد١ إ٫ متػهّا بسٜٓ٘ ٭ْ٘ ٜسضى َا ؾٝ٘ َـٔ ايٓذـا٠ يف اٯخـط٠، ٚإ    

 ا٭ش٣ يف دٓب اهلل باب يًجٛاب ٚسػٔ اؾعا٤.
ٚتتهُٔ خامت١ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا تععِٝ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚبعح ا٭ٌَ 
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ٜٔ، ؾُت٢ ٚايبؿاض٠ يف ْؿٛؽ املػًُني ٚايؿعع ٚاـٛف يف قًٛب ايهاؾط
َا أزضى املػًِ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ ٜٚبكط َا ٜؿعً٘ ؾاْ٘ وطم ع٢ً 
اٱيتعاّ بايؿطا٥ض سبّا هلل عع ٚدٌ ٚخؿ١ٝ َٓ٘ ٜٚتذٓب ايتككري ايصٟ 

 ٜؿٛت عًٝ٘ ايجٛاب.
ًََِـب  ١ يػًل ايٓاؽ بكٛيـ٘ تعـاىل ط  ٝيكس بٝٓت آٜات ايكطإٓ ايع١ً ايػا٥

، ٚدـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يبٝـإ نٝؿٝـ١      (1) صٌَِْؼْجُـدًُِْ خٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔـطَ ئِالَّ  

ؾعاٍ إييت ٜتكطب بٗا ايٓاؽ إىل اهلل عع ٚدٌ، ٚاييت ؾاظ ايعباز٠، ٚا٭
 بٗا املػًُٕٛ بؿهٌ اهلل عع ٚدٌ، َٚٓ٘ ا٭َـط بنتٝـإ ايعبـازات، ؾُـا    

بايك٠٬ ٚايعنا٠ ؾهٌ ٚضمح١ َٔ عٓساهلل  دا٤ يف ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ا٭َط
، ٚؾاٖس ع٢ً تؿهًِٝٗ ع٢ً ا٭َِ ا٭خط٣، َٚٔ عع ٚدٌ باملػًُني

زا٤ ايعبازات عًـ٢ أٟ  ٭ٚدٛٙ ايتؿهٌٝ عسّ غًل ٖصا ايباب ايهطِٜ 
 ؾطز أٚ مجاع١ َٔ ايٓاؽ.

ٚمل تبسأ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ ْسا٤ أٚ خطاب خام ٜـسٍ عًـ٢ إضاز٠   
َٓ يَِنٌُااملػًُني َجٌ قٛي٘ تعاىل ط ٥ٔ أَ ايكطص، ٚيهٓ٘ َػتكطأ َّبأَُّّيَب اٌَّرِّ

 يف املكاّ ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ايكطا٥ٔ يف اٯٜات اجملاٚض٠: ا٭ٍٚ:
ف٧ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ بكٝػ١ اـطاب ٚايتشصٜط َٔ غ٪اٍ  ا٭ٚىل:

 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نُا غ٦ٌ َٛغ٢ َٔ قبٌ .
إخباض اٯ١ٜ ايػابك١، عٔ ضغب١ نجري َٔ أٌٖ ايهتاب بنضتساز  ايجا١ْٝ:

ػًُني، ٚفٝ٪ٖا بكٝػ١ ايتشصٜط يًُػًُني، ٚايؿٗاز٠ هلِ باٱميـإ  امل
 .(2) صًَ َّ وَضِريٌ ِِْٓ أَىًِْ اٌْىِزَبةِ ٌٌَْ َّسُ ًَُّٔىُُْ ِِْٓ ثَؼْدِ ئِميَبِٔىُُْ وُفَّبزًابكٛي٘ تعاىل ط
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 ف٧ اٯ١ٜ ايػابك١ با٭َط إىل املػًُني بايعؿٛ ٚايكؿض. ايجايج١:

ًَلَـبٌٌُا ٌَـْٓ َّـدْخًَُ اٌْغَنَّـخَ ئِالَّ     اي١ٝ بكـٝػ١ ايػا٥ـب ط  ف٧ اٯ١ٜ ايت ايطابع١:

 .(1)صَِْٓ وَبَْ ىٌُ ًا أًَْ َٔصَبزٍَ

 ايكطا٥ٔ ٚايس٫٫ت ايٛاضز٠ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٚٞ: ايجاْٞ:
ٚع٢ً مٛ اٱط٬م،  ف٧ اٯ١ٜ بكٝػ١ ا٭َط بأزا٤ ايعبازات ا٭ٚىل:

 ايصٟ ٜٓكطف ٱضاز٠ املػًُني.
اـري ٖٚٛ  اٱهلٞ ايهطِٜ با٭دط ٚايجٛاب ع٢ً ؾعٌايٛعس  ايجا١ْٝ:

ايكطبـ١ ايـصٟ ٜـأتٞ بـ٘      أَط خام باملػًُني ٭ٕ ايجـٛاب ٜتكـّٛ بككـس   
 املػًُٕٛ.

يف قٝػ١ اٱط٬م يف اٯ١ٜ ْهتـ١ عكا٥سٜـ١ ٖٚـٞ إضاز٠ أزا٤     ايجايج١ :
 ايٓاؽ مجٝعّا يًك٠٬ ٚإتٝاِْٗ يًعنا٠ ٚايتكٝس بايعبازات، ٚإظٗاض َعاْٞ

 ٚاٱسػإ ٚقاضب١ ايؿكط ٚاؾٛع. ايطأؾ١
 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

تتهُٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ أَطٜٔ نٌ ٚاسس َُٓٗا عباز٠ ٚنطٚض٠ ا٭ٚىل:
 َٔ نطٚضات ايسٜٔ:

 إقا١َ ايك٠٬. ا٭ٍٚ:
 إتٝإ ظنا٠ ا٭َٛاٍ. ايجاْٞ:
َٚكـازٜل اــري،   اـكـاٍ اؿػـ١ٓ   سح ايٓاؽ ع٢ً إتٝـإ   ايجا١ْٝ:
 ؿَٗٛ٘ ع٢ً يعّٚ اٱبتعاز عٔ ايؿط.ٜٚسٍ يف َ
خط٠ َٔ ا٭دط ٚايجٛاب عًـ٢  يف اٯ تٛنٝس عامل اؾعا٤ َٚا ايجايج١:

 ٜؿعً٘ اٱْػإ. ؾعٌ ايكاؿات ٚعسّ نٝاع َا
عُـاٍ  أٚ بعح املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا ٱتٝـإ ايعبـازات،   ايطابع١:

غٛا٤ نإ  غبشاْ٘ مبا ٜؿعً٘ ايٓاؽ اهلل ايرب ٚاٱسػإ باٱخباض عٔ عًِ
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 ايؿعٌ قػريّا  أٚ نبريّا.

  إفاضاخ اآليحإفاضاخ اآليح
يف نٌ آٜـ١ َـٔ آٜـات ايكـطإٓ دـصب ٚزعـ٠ٛ يًعبـاز ملٓـاظٍ ايطاعـ١          

 ٚاٱغتذاب١ هلل عع ٚدٌ، ٜٚتذ٢ً ٖصا اؾصب يف ٖصٙ اٯ١ٜ بأَٛض:
 اـطاب ايتهًٝؿٞ بنقا١َ ايك٠٬ ٚأزا٤ ايعنا٠. ا٭ٍٚ:
ْػإ ميٛت ٚتػازض اٱخباض عٔ سؿغ ٚتٛثٝل ا٭عُاٍ، ؾاٱ ايجاْٞ:

ضٚس٘ اؾػس، ٜٚبك٢ يف عامل ايربظر دج١ ٖاَس٠، ثِ ٜبعح َٔ دسٜس 
 متشـ٢ ٫ٚ  يًشػاب، أَا ا٭عُاٍ ؾٗٞ قؿٛظ١ عٓـس اهلل عـع ٚدـٌ ٫   

 ٚظٜاز٠ إش أْٗا ع٢ً قػُني:وكٌ ؾٝٗا تبسٌٜ تٓػ٢، ْعِ 
 ايكاؿات ٚاـريات. ا٭ٍٚ:
 ٦ٝات.ايصْٛب ٚايػ ايجاْٞ:

هاعؿتٗا يًُ٪َٓني ؾه٬ّ َٔ اهلل ٚتهٕٛ ايعٜاز٠ يف ايكػِ ا٭ٍٚ مب
عع ٚدٌ، يكس دعـٌ اهلل عـع ٚدـٌ ايكـ٠٬ نـٝا٤ ٜـٓري آؾـام ا٭ضض        
ٚايػُا٤، ٚقٛؽ ايكعٛز ايصٟ ٜكسَ٘ ايعبس بني ٜسٜ٘ طًبّا ملطنا٠ اهلل 

 ٚضدا٤ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ّٜٛ ايكٝا١َ.
إ أزا٤  بًشـاظ خـط٠  ػًِ يف ايـسْٝا ٚاٯ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ عّْٛا يًُ

ايك٠٬ ٚإخطاز ايعنـا٠ ٚإٜكـاهلا إىل املػـتشكني بـاب يًربنـ١ ْٚـعٍٚ       
 ايطمح١ َٔ عٓس اهلل.
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  انصهح تني أول وآسغ اآليحانصهح تني أول وآسغ اآليح
إبتسأت اٯ١ٜ بًػ١ ا٭َط ٚبكٝػ١ اؾُع )ٚأقُٝٛا ايك٠٬( ممـا ٜـسٍ   

سّ إغتجٓا٤ أسس َٔ املهًؿني ع٢ً اؿهِ ايتهًٝؿٞ اٱغتػطاقٞ ايعاّ، ٚع
ًََِب ١ ـًل اٱْػإ بكٛي٘ تعاىل طَٝٔ ٖصا اؿهِ ٭ْ٘ َكسام ايع١ً ايػا٥

 .(1)صخٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔطَ ئِالَّ ٌَِْؼْجُدًُِْ

ٚؾكًت اٯ١ٜ بني إقا١َ ايك٠٬ ٚإتٝإ ايعنا٠ عطف ايعطـ ايٛاٚ، 
َـٔ عطــ ايتـايٞ عًـ٢     ٜٚسٍ ٖصا ايؿكٌ ع٢ً امل٬ظَـ١ بُٝٓٗاملـا ؾٝـ٘    

ايػابل يف شات ا٭َط َع ايتبأٜ يف املٛنٛع، ٚيٝهٕٛ ايعطــ بُٝٓٗـا   
ضمح١ أخط٣ باملػًُني هلساٜتِٗ يػبٌ ايعبازات، ٚإَتجـاهلِ يٮٚاَـط   

 اٱهل١ٝ َٔ غري ؾكٌ بني ايعباز٠ ايبس١ْٝ ٚاملاي١ٝ.
ص ٚبًشاظ ايك١ً دًُهًََُِب رُمَدٌُِِّا ٌِأَٔفُعِىُُْ ِِْٓ خَْْسٍ رَغِٚدا٤ قٛي٘ تعاىل ط

 اٯ١ٜ ٚدٛٙ: بٝٓ٘ ٚبني أٍٚ
إقا١َ ايك٠٬ خريقض، ٌٖٚ  تٓشكط قؿ١ اــري ٚتطتـب    ا٭ٍٚ:

إٔ ايجٛاب ع٢ً ايك٠٬ إشا تكٝـس ايعبـس بأزا٥ٗـا يف مجٝـع أٜـاّ سٝاتـ٘،       
ايجٛاب ٜأتٝ٘ َع أزا٤ نٌ ؾطض َٓٗا، اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ، يتهٕٛ ايك٠٬ 

اؿػٓات ايصٟ ٜػري بني ٜسٟ قـاسبٗا ؾـأؾطاز   ّٜٛ ايكٝا١َ ناؾبٌ َٔ 
 اـري يف املكاّ إم٬ي١ٝ بكسض أؾطاز ايك٠٬ ٚنجطتٗا.

إخطاز ظنا٠ ا٭َٛاٍ ٚادب عٝ  ع٢ً َٔ إدتُعت ؾطا٥ط  ايجاْٞ:
ايعنا٠ يف َاي٘، ٚتـسٍ عًـ٢ ايتهـش١ٝ ٚفاٖـس٠ ايـٓؿؼ يف غـبٌٝ اهلل،       

 َٓع ايؿٛاسـ. ٚإعا١ْ ايؿكطا٤، ٚإق٬ح اجملتُعات، ٚاملػا١ُٖ يف
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط،  تعسز ٚدٛٙ اـري َٚٓٗا ايجايح:

املٓسٚب١، ٚق١ً ايطسِ، ٚايعؿٛ ٚإؾؿا٤ ايػ٬ّ  ٚايعبازات ٚايكسقات
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 ي٘. ٫سكط اٚغريٖا مم
ؾايسْٝا َعضع١ اٯخـط٠، ٚدـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ ؿـح ايٓـاؽ يًتكـسِٜ        

١ اؾُع، يف تكـسِٜ اــري   خط٠ بايعٌُ ايكاحل، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػيٰ
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 ٜ٪زٜ٘ املػًِ َٔ ايعباز٠ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ. َا ا٭ٍٚ:
تأتٞ اؾُاع١ ٚا٭١َ، إش ٜرتؾض ايؿهـٌ ٚايجـٛاب عًـ٢     َا ايجاْٞ:

يـصا   بايعٌُ املؿـرتى يًذُاعـ١  اؾُاع١ بؿعٌ ايؿطز َٓٗا، ٚع٢ً ايؿطز 
ٜٚهـٕٛ ثـٛاب أزا٤   ، ط ٚايجـٛاب  ؾطعت ق٠٬ اؾُاعـ١ يعٜـاز٠ ا٭دـ   

 املػًِ ايك٠٬ مجاع١ مخػ١ ٚعؿطٜٔ نعؿّا ٭زا٥٘ هلا َٓؿطزّا.
ًتكسٜل ييكس دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يب  إغطا٥ٌٝ ٚايٓاؽ مجٝعّا 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإتباع٘ ْٚكطت٘، ٚتهٕٛ ْكطت٘  بٓب٠ٛ قُس
َادا٤ ب٘ ايٓيب قُـس   َتعسز٠ ٚيف املٝازٜٔ املدتًؿ١، ؾأزا٤ ايك٠٬ ٚؾل

، إتٝـإ ايعنـا٠  نصا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭سهاّ ْكط٠ ي٘، ٚ
ٚاـطٚز إىل َٝازٜٔ ايكتاٍ، يف بسض ٚأسس ٚغريٖا َٔ َعاضى اٱغ٬ّ 

اهلل نجٛاب ٚأدط ٜتذ٢ً  خري قض هسٙ املػًُٕٛ عٓس ٚنٌ ؾطز َٓٗا
 بسخٍٛ اؾ١ٓ ٚاـًٛز يف ايٓعِٝ.

       ِ  ٚدا٤ت خامتـ١ اٯٜـ١ يبعـح ايػـه١ٓٝ يف ْؿـٛؽ املػـًُني، ْٚـسبٗ
 اعات، ٚإزضاى سكٝك١ ٖٚٞ إساطـ١ اهلل عًُـّا بهـٌ َـا    طيٲنجاض َٔ اي

ٍ صَالَصَخٍ ئِالَّ ىٌَُ زَاثِؼُيُُْ ًَالَ خَّْعَخٍ  َِب َّىٌُُْ طٜؿعًٕٛ ٚاْ٘ قطٜب َِٓٗ ِِْٓ َٔغٌَْ

، ٚإشا أزضى ايعبـس إٔ غـٝسٙ   (1)صْٓ ذٌَِـهَ ًَالَ أَوْضَـسَ  ئِالَّ ىٌَُ ظَب ِظُيُُْ ًَالَ أَ ََْٔ ِـِ 

ؼكٌٝ ضناٙ، ٜٚبصٍ ايٛغع يف طاعتـ٘   ٜطًع ع٢ً عًُ٘ ؾاْ٘ هتٗس يف
     ٘ ؾهٝــ بـامل٪َٔ ٜـسضى إٔ اهلل ضبـ٘     ،  ٚاملٛاظب١ عًـ٢ إتٝـإ َـا أَـطٙ بـ

  ٌ ، ٚايكـ٠٬  ٚخايك٘ ٜعًِ ب٘ ٜٚط٣ َهاْ٘ ٚإٔ امل٥٬ه١ ٜهتبٕٛ َـا ٜؿعـ
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 ّ مخؼ َطات.أَطَتذسز نٌ ٜٛ

ايًطـ اٱهلٞ باملػًُني باٱخباض إٔ اهلل عع  ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ
ٜ٪زْٚـ٘ َـٔ    َـا ٚوؿـغ   ٚدٌ َعِٗ ٜٚط٣ أعُاهلِ، ٜٚػُع لٛاِٖ،

، ٖٚـٛ َـٔ عَُٛـات قٛيـ٘     ايك٠٬ ٚايعنـا٠ يٝؿـٛظٚا بـا٭دط ٚايجـٛاب    
 .(1)صفَبٌٍَّوُ خَْْسٌ ؽَبفِظًب ًَىٌَُ أَزْؽَُُ اٌسَّاؽِِّنيَتعاىلط

 انتفسري انظاتي
ايــصٜٔ عــٔ  ٚايكــؿضملــا أختتُــت اٯٜــ١ ايػــابك١ بــأَط املػــًُني بــايعؿٛ  

وػسٕٚ املػًُني، ٚمتتٮ ْؿٛغِٗ غٝعّا مما ٜطٕٚ َٔ أغباب ايؿهٌ اٱهلـٞ  
عًِٝٗ دا٤ت ٖصٙ اٯٜـ١ بأَطاملػـًُني بـأزا٤ ايؿـطا٥ض ايعبازٜـ١ َـٔ ايكـ٠٬        

أٚ سه١ُٝ بني ا٭َطٜٔ، اؾـٛاب ْعـِ َـٔ    ؾٌٗ َٔ ق١ً َٛنٛع١ٝ  ،ٚايعنا٠
 ٚدٛٙ:

 بعح ايكرب ٚايػه١ٓٝ يف ْؿٛؽ املػًُني. ا٭ٍٚ:
 قٗط ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ، ٚاٱَتٓاع عٔ اٱْتكاّ. ايجاْٞ:

دصب أٌٖ اؿػـس ملٓـاظٍ ايتٛبـ١ ٚاٱْابـ١، ٚتكـطٜبِٗ َـٔ غـبٌ         ايجايح:
 ايطاع١.

 عضع١ يٰخط٠.إغتجُاض املػًُني يًشٝا٠ ايسْٝا نُ ايطابع:
ِ ٜطٜس أٌٖ اؿػس إٔ ٜٓؿـػٌ املػـًُٕٛ عـٔ     اـاَؼ: ؾذـا٤ت   ؾطا٥هـٗ

 .ٚايععمي١اٯ١ٜ تكسٜاّٳ هلصٙ اي١ٝٓ 
بٝإ املٛنٛع ا٭ِٖ يف سٝا٠ املػًُني، ٖٚٛ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ،  ايػازؽ:

ٜ٪زٟ  أ٫ٚإٔ إخباض اهلل عع ٚدٌ هلِ عٔ عسا٠ٚ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ هلِ هب 
ٚقٝاَِٗ بٛظا٥ـ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ   يف عبازاتِٗإىل تككري املػًُني
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ٖٚـٛ َـٔ عَُٛـات     ،، ٭ٕ ٖصا ايتككري ٜبعح ايؿطح يف قًٛب ايهؿاضاملٓهط

 .(1)صًَئِْْ رُصِجْىُُْ ظَِّْئَخٌ َّفْسَؽٌُا ثِيَبايػ١٦ٝ يف قٛي٘ تعاىلط

ؽ ايٓا ٜتعغَع ثبات املػًُني يف َٓاظٍ اٱميإ ٚأزا٤ ايؿطا٥ض  ايػابع:
ايٓيب قُـس  اييت دا٤ بٗا  يٰٜاتٜٚكتسٕٚ بِٗ، ٚميًٕٝٛ يٲغ٬ّ، ٜٚكػٕٛ 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ؾهٌ اهلل عـع ٚدـٌ    َٔإط٬ع املػًُني ع٢ً َا ٜهُطٙ أٌٖ اؿػس  إٕ 

عًِٝٗ ٖٚٛ َٔ عًِ ايػٝب، ؾأضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ ٫ تهـٕٛ يـ٘ آثـاض غـًب١ٝ     
 ٖصٙ اٯ١ٜ يتعاٖس ايعباز٠ ٚايؿطا٥ض.ع٢ً املػًُني يف عبازاتِٗ، ؾسعتِٗ 

ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إضتكا٤ املػًُني يف املعاضف اٱهلٝـ١، ٚأْٗـِ ٜتًكـٕٛ َـا      
بأسهاَٗـا ٚغـٓٓٗا،    ٚايتكٝـس ٜػتًعّ َِٓٗ اؿٝط١ ٚاؿصض بتعاٖس ايؿـطا٥ض،  

ــخٍ أُخْسِعَــذْ ٌٍِنَّــبضِٖٚــٛ َــٔ ايؿــٛاٖس عًــ٢ إٔ املػــًُنيط ــسَ أَُِّ ، ٭ٕ ٖــصا (2) صخَْْ

يًٓــاؽ، املػــًُني ِ ٚاٱضؾــاز َــٔ عَُٛــات إخــطاز اهلل عــع ٚدــٌ   ايتعًــٝ
 .ٚايٛقا١ٜ َٔ ضغب١ ٚطُع ايهؿاض بنضتساز عسز َٔ املػًُني

، اٱضتـساز ؾاٖس بإٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني ٚاقٝـ١ َـٔ    ٚؾٝ٘ 
 ٚبطظر زٕٚ تؿطٜطِٗ بايؿطا٥ض ٚايعبازات.

ٔ   إضتسازٚإشا نإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٜــــٛزٕٚ  ٕ املػـًُني   عـسز َـ اهلل  ؾـــن
بأَط املػًُني بايؿطا٥ض َٚا ؾٝٗا َٔ ايعٓا٤ ٚايتعب  اٱضتسازعــع ٚدٌ ميٓع 

يـصا مسٝــت بايتهــايٝـ، ممــا ٜبعــح ايٝــأؽ يف قًــٛب ايهؿــاض، ؾشُٝٓــا ٜــطٕٚ  
املػًُني ٜ٪زٕٚ ايؿطا٥ض بؿٛم ٚقبٍٛ ٚضنا ٜسضنٕٛ إٔ إضتساز املػـًُني  

 أَط ممتٓع.
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تعُـط ا٭ضض بعبازتـ٘ ٖٚـٛ غـط خًـل ايٓـاؽ       يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ 

، ؾذـا٤ت  ( 1) صًََِب خٍََمْذُ اٌْغِـَّٓ ًَاإلِٔـطَ ئِالَّ ٌَِْؼْجُـدًُِْ   ٚبجِٗ ؾٝٗا، قاٍ تعاىلط

ٖصٙ اٯٜات يتجبٝت غٓٔ ايعباز٠ يف ا٭ضض ٚتعاٖسٖا ٚأًٖٗا املٛاظبني عًٝٗا، 
ٔ ايهٝس ٖٚٞ َسز مساٟٚ يًُػًُني ٚعٕٛ هلِ يف أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايػ١َ٬ َ

ٚاؿػس ٚايبػها٤، ٚمما ٜبعح ايؿعع يف قًٛب أعسا٤ ايسٜٔ إٔ آٜات ا٭سهاّ 
تأتٞ ع٢ً مٛ اٱمجاٍ، ٚيهٔ املػًُني يف أدٝاهلِ املتعاقب١ ٜ٪زْٚٗا بهٝؿٝـ١  

ِ ٚاســس٠ َتؿــاب١ٗ)قاٍ  ــ٘ ٚغــً ــ٘ ٚآي : قــًٛا نُــا ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝ
 .(2)ُْٛٞ أقًٞ(ضأٜت

ٕ ؿػس ٚايهٝس ٫ ٜهط يف أزا٤ املػًُني قًٛاتِٗ، اٯٜات إٔ ا َٚٔ   ؾـن
قًت قس ٜكّٛ ايهؿاض بايؿت١ٓ ٚايتؿطٜل بني املػًُني غكـٛم أؾعـاٍ ايكـ٠٬    
ٚدعًِٗ ىتًؿٕٛ ؾٝٗا أٚ ٜعٗطٕٚ ٖصا اـ٬ف َـع أْـ٘ َـٔ ايػـع١ يف ايـسٜٔ      

 َٔ ٚدٛٙ: ؾاؾٛابٚاملٓسٚس١ يف ايؿعٌ ايعبازٟ، 
ط املػًُني َٔ أغباب ايؿت١ٓ اييت ٜكّٛ دا٤ت ٖصٙ اٯٜات يتشصٜ ا٭ٍٚ:

 بٗا أعسا٤ اٱغ٬ّ.

ٚاؿصض َٔ اـ٬ف  اؿٝط١( 3) صخَْْسَ أَُِّخٍ أُخْسِعَذْ ٌٍِنَّبضَِٔ خكا٥لطايجاْٞ:

 ٚاٱخت٬ف، ٚايتػًب عًٝ٘ يف ساٍ سكٛي٘.
إْتؿا٤ َٛنٛع ايؿت١ٓ ٚاـ٬ف يف ايعبازات، يـــٛدٛز ايٓكٛم  ايجايح:

ٝس ايػعــ١ يف أزا٤ ايؿعـــٌ، ٚايبؿط٣ بايكبٍٛ َــٔ عٓـس اهلل   ٚا٭خباض اييت تؿ
عع ٚدٌ، ٚإش دا٤ قبٌ مخؼ آٜات نطا١ٖٝ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ْعٍٚ اـري ع٢ً 
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َِب ٌََّ ُّ اٌَّرَِّٓ وَفَسًُا ِِْٓ أَىًِْ اٌْىِزَبةِ ًَالَ اٌُّْشْسِوِنيَ أَْْ املػًُني بكٛي٘ تعاىلط

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني إٔ ا٭َط بايك٠٬  ،( 1) صِِْٓ زَثِّىُُْ ُّنَصَّيَ ػٍََْْىُُْ ِِْٓ خَْْسٍ

َٔ اـري أٜهّا، ٚتًو آ١ٜ  أزا٤ُٖاٚايعنا٠ َٔ اـري ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤، ٚإٔ 
ٌ يف ايؿهٌ اٱهلٞ، ؾاهلل عـع ٚدـٌ ٜٓـعٍ ا٭َـط بايعبـاز٠ ٚايتهًٝــ،         يُٝتجـ

 :ٛٙٚداملػًُٕٛ ٭َطٙ ؾٝهٕٛ ٖصا اٱَتجاٍ َٔ َكازٜل اـري َٔ 
 سػٔ مست ٚؾعٌ املػًُني. ا٭ٍٚ:
 إغتذاب١ املػًُني يٮَط اٱهلٞ. ايجاْٞ:

ايجٛاب ايععِٝ ايصٟ ٜتعكـب أزا٤ ايعبـاز٠ َـٔ ايكـ٠٬ ٚايعنـا٠       ايجايح:
 ٚايكّٛ.

دعٌ املػًِ ٚاملػ١ًُ قازضٜٔ ع٢ً أزا٤ ايعبازات ايبس١ْٝ ٚاملاي١ٝ،  ايطابع:
 ٚاملأٍَ اٯؾات ٚا٭َطاض، بندتُاع ؾطا٥ط ايكش١ ٚاملاٍ ٚغ١َ٬ ايبسٕ 

ـ  ٚؾٝـ٘ ز٫يـ١ عًـ٢ إَـت٤٬ سٝـا٠ املػـًُني بـاـري ايٓـاظٍ          ،َٔ ايهٝاع ٚايتًـ

خَْْسَ أَُِّخٍ أُخْسِعَذْ وُنْزُُْ ٚايكاعس، ٚايؿعٌ ٚاؾعا٤، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىلط

 .(2)صٌٍِنَّبضِ

ــصا ــِٗ ٜتُػــهٕٛ بػــٓٔ      ٖٚ ــ١، ٚهعً ــاتِٗ غــعاز٠ ٚغبط ــٮ سٝ اـــري مي
 ٜٓؿٞبازات، ٜٚؿتاقٕٛ ٭زا٥ٗا، ٜٚؿطسٕٛ بؿهٌ اهلل، ٜٚطدٕٛ ثٛاب٘، مما ايع

 عِٓٗ اٱضتساز ٚايكسٚز ٚأغباب ايؿو ٚايطٜب.
ٚدا٤ت اٯٜات ايػـابك١ باٱخبـاض عـٔ ْـعٍٚ درب٥ٝـٌ بـايكطإٓ نٛاغـط١        
ًَهٛت١ٝ يًتٓعٌٜ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ ٚدٛز اـري ٚايجـٛاب عٓـس   
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أعُاهلِ ٜٚجٝبِٗ عًٝٗا يصا ٚاْ٘ ايصٟ وؿغ يًُػًُني اهلل عع ٚدٌ، ؾٗٛ غبش

 .ببٝإ ععِٝ قسض٠ اهللأختتُت اٯ١ٜ 
اؿػــٔ يف  اؾــعا٤ايجــٛاب اٱهلــٞ، ؾُــع إٔ  تكطٜــبَٚــٔ إعذــاظ اٯٜــ١ 

اٯخط٠ إ٫ إٔ اٯ١ٜ ػعً٘ قطٜبّا، ٚنأْـ٘ َكـاسب يًؿعـٌ ايعبـازٟ ٚاٱَتجـاٍ      
ط بايك٠٬ ٚايعنـا٠، ٚؾٝـ٘ تطغٝـب    َتعكبّا يٮَ فٝ٪ٙ٭َط اهلل عع ٚدٌ، َٚٓ٘ 

ــصا تــط٣ املــ٪َٔ ٜؿــتام إىل أٚإ ايكــ٠٬ نــٞ ٜ٪زٜٗــا يف ٚقــت     بأزا٥ُٗــا، ي
ٚوطم ع٢ً أزا٥ٗا مجاع١ َع إٔ اؾُاع١ يٝػت بٛادب بٌ ٖٞ  ايؿه١ًٝ،
َ٪نس، ٚمتٮ ايػه١ٓٝ ْؿػ٘ إشا أز٣ ايعنا٠، ٚزؾعٗا إىل أًٖٗا ٚنأْٗا  َػتشب

 .دٗا إىل َػتشكٗاأَا١ْ ؾطع١ٝ بٝسٙ إىل سني خطٚ
 ايربن١ ٚايُٓا٤ ٚسػٔ ايتٛؾٝل ساٍ ا٭زا٤. اٯٜات إٔ ٜط٣  َٚٔ 

  ين غاياخ اآليحين غاياخ اآليح
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 ٤تٛدــ٘ اـطــاب ايتهًٝؿــٞ إىل ايٓــاؽ بــأزا٤ ايكــ٠٬ ٚإٜتــا ا٭ٚىل:
 ايعنا٠.

بٝإ ٚدٛب ايكـ٠٬ ٚايعنـا٠ ٚسطَـ١ تطنٗـا َعـّا، أٚ تـطى        ايجا١ْٝ:
 إسساُٖا.

 نٌ َٔ ايك٠٬ ٚايعنا٠ خري قض. ج١:ايجاي
اٱخباض ايػُاٟٚ عٔ ساد١ ايٓاؽ ٭زا٤ ايك٠٬ ٚايعنا٠  ايطابع١:

 يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.
 بؿاض٠ ايجٛاب ايععِٝ ملٔ ٜ٪زٟ ايك٠٬ ٚايعنا٠. اـاَػ١:

إٔ اهلل تعــاىل غــري قتــاز يًٓــاؽ ٚعبــازاتِٗ، ٚيهــِٓٗ   ايػازغــ١:
ٗـا ٚتٛثٝكٗـا   عهلل عـع ٚدـٌ سؿ  قتادٕٛ هلصٙ ايعبازات، َٚٔ ؾهـٌ ا 

 هلِ. اٚإزخاضٖ
تٛنٝس عامل اؾـعا٤، ٚيف اٱخبـاض بـإٔ اهلل عـع ٚدـٌ ٖـٛ        ايػابع١:
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ايصٟ هاظٟ ع٢ً اؿػٓات ٚايكاؿات بؿاض٠ إناؾ١ٝ، ٭ْ٘ ٖٛ ايطسِٝ 
ؾعـٌ   يف ٖصٙ اٯٜـ١  ٜصنط ايصٟ ٜهاعـ اؿػٓات، َٚٔ ضمحت٘ أْ٘ مل

 ايػ٦ٝات ٚسهٛضٖا ّٜٛ ايكٝا١َ.

 سريسريانتفانتف
 صًَأَلٌُِّْا اٌصَّالَحَ ًَيرٌُا اٌصَّوَبحَ طقىنه تعاىلري تفس

اٯ١ٜ ْٛع تأزٜب يًُػًُني، ؾايهػا٥ٔ ٚاؿػس املٛد٘ مِٖٛ هب 
١ ــإ ٫ ٜؿػًِٗ عٔ ايؿطا٥ض نُا إ ايؿطا٥ض ْؿػٗا غبٌٝ اىل َٛادٗ

 .ســس ٚايهٝــٛٙ اؿػــٚد
ش٣ اٯخـطٜٔ،  أسٍ ٚت٬ؾـٞ  زا٤ ايؿـطا٥ض يف تبـ  أثـط  أٔ اٯ١ٜ ـٚتبٝ 

 ٌ  تعـاىل بـاملربظ اــاضدٞ يف    اهلل غٛا٤ نإ بايكطؾ١ ٚزؾع ايب٤٬ بؿهـ
ا٭ؾعاٍ ؾاٌٖ اؿػس سُٝٓا ٜطٕٚ املػًُني َٛاظبني ع٢ً عبازاتِٗ قس ٫ 
ٜبكٕٛ ع٢ً شات اؿاٍ يف اؿػس ؾاَا إ ٜتكطؾٛا مبـا ٜـ٪شٟ املػـًُني    

ــٔ  أٚ أىل اـــاضز بعــسا٠ٚ ٚخكــ١َٛ  إٚىــطز اؿػــس   ــِ ٜٝأغــٕٛ َ ْٗ
ٚنًتا ايكٛضتني َكسَتإ يكٛي٘ تعاىل ط  ،ٜصا٥ِٗناملػًُني ؾ٬ ُٜٗٛا ب
 .(1)صؽَزََّ َّأْرَِِ اٌٍَّوُ ثِأَِْسِهِ

ٖٚصٙ ٖٞ املط٠ ايجايج١ اييت ٜطز يف ايكطإٓ عًـ٢ تطتٝبـ٘ يف املكـشـ    
ؾُٝا تكسّ اْـ٘  ص ٚيهٔ ظاٖط اـطاب ًَأَلٌُِّْا اٌصَّالَحَ ًَيرٌُا اٌصَّوَبحَقٛي٘ تعاىل ط 
يف بٝإ ْٛع عٌُ املهًؿني  عُّٛٚإ أؾاز يف َؿَٗٛ٘ اي، يب  اغطا٥ٌٝ 

ــازٟ ــاىل   ايعبــ ــ٘ تعــ ــات قٛيــ ــطَ ئِالَّ   ط، يعَُٛــ ــَّٓ ًَاإلِٔــ ــذُ اٌْغِــ ــب خٍََمْــ ًََِــ

 .(2)صٌَِْؼْجُدًُِْ
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يـ١  ٜهـّا إعذـاظ ٚز٫  أَا يف ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٗٛ خطاب يًُػًُني ٚؾٝـ٘  أ

يتعَــٛا إعًــ٢ إ املػــًُني ٖــِ ايــصٜٔ سؿعــٛا ٚوؿعــٕٛ ؾــعا٥ط اهلل ٚ
غـتشكٛا تًكـٞ خطابـات ايتهًٝــ بعـس ايككـٛض ٚايٓهـٛم        إزا٥ٗا ٚأب

 ٚايتشطٜـ َٔ ا٭َِ ايػايؿ١.
نُا يف قٛي٘  ،غباب٘أغتعا١ْ باهلل عع ٚدٌ َٔ اؿػس ٚإٚاٯ١ٜ ْٛع 

 .(1)صًَاظْزَؼِْنٌُا ثِبٌصَّجْسِ ًَاٌصَّالَحِطتعاىل
ٚايعنا٠ غبٌٝ ٱعا١ْ ؾكطا٤ املػًُني ٚقسٸ ٚزؾع اؿػس عِٓٗ، ٚؾٝٗا 

عطــا٤ ا٭ٚيٜٛــ١ يف ا٭ؾعــاٍ اىل ايعبــازات، ٚاٯٜــ١ تطــطح  إســح عًــ٢ 
 :َػأيتني تتكؿإ باٱعذاظيًتشكٝل 

َا ٖٛ ْٛع امل٬ظ١َ بـني ايعبـازات ٚبـني ايتكـسٟ يًشػـس       : ا٭ٚىل
 .ٚايعسا٠ٚ
ٚايعنـا٠ فتُعـتني َٚٓؿكـًتني يف تكٜٛـ١      َا ٖٛ أثط ايك٠٬ : ايجا١ْٝ

 ؾٛن١ ا٫غ٬ّ َٚٛاد١ٗ اعسا٥٘ ٚاٌٖ اؿػس.
 صاهلل ِٓ ػند ًََِب رُمَدٌُِِّا ٌِأَٔفُعِىُُْ ِِْٓ خَْْسٍ رَغِدًُهُطقٛي٘ تعاىل

ٚعس ٚبؿاض٠ ٚتجبٝت يًُػًُني ٚبٝإ ؿػٔ اؾعا٤ )ٚقاٍ ايطاظٟ: 
املطاز بـ٘  ٚٚايعنٛات(،  ٚا٭ظٗط إ املطاز ب٘ ايتطٛعات َٔ ايكًٛات

 ايكــاؿات َطًكــّا ٚيــٝؼ ايؿــطا٥ض ٚايٓٛاؾــٌ َــٔ ايكــ٠٬ ٚايكــسق١  
ٚ عًـ٢  أ، غٛا٤ نإ ٚدٛزٙ ّٜٛ ايكٝا١َ ب٦ٝٗت٘ اٚ نٝؿ١ٝ خاق١ ٚسسٖا

 مٛ اؾعا٤ ٚايجٛاب.
ٌٖ ايهتاب َٔ ايعؿٛ ٚايكؿض أَٚٔ اـري اٱيتعاّ بٓٛع ايػري٠ َع 
ضغا٥ـب  ٕ نؿــ  أىل غـريٙ أٟ  إعِٓٗ ٚنُا تكسّ بٝاْ٘ ٚعسّ ايتعـسٟ  

نجط َٔ ايٛظٝؿ١ أاٯخطٜٔ ٚخؿاٜا قسٚضِٖ ٫ ٜع  اٱْسؾاع نسِٖ ب
سػٔ ٚدٛٙ ايػُاس١، ؾؿٞ اٯٜات أغباب اهلسا١ٜ ٚأمس٢ أايؿطع١ٝ ٚ
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ش ٜتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ باخباض املػًُني بٓٛاٜا اٯخطٜٔ إغطاض ًَهٛت١ٝ أ
ع٢ً ٚضاثتِٗ يٮضض ٍ ٜٚأَطِٖ ٜٚعًُِٗ نٝؿ١ٝ ايتكطف َعِٗ مما ٜس

 .ًٖٝتِٗ بايكطإٓ ٚايٓب٠ٛ يًد٬ؾ١ ؾٝٗاأٚ
٫ َٔ َٓـاظٍ اؿـل   إايك٠ٛ ٭ٕ ايعؿٛ ٫ ٜأتٞ  ٌٝٚايعؿٛ ٚايكؿض زي

 ٚايعع ٚايتػًط ٚيٛ ع٢ً مٛ اعتباضٟ.
ٯ١ٜ باب َؿتٛح يعٌُ ايكاؿات ٖٚٞ سح عًٝٗا ٚزع٠ٛ يٲتٝإ ٚا

غتعاز٠ َٓٗا، ٚؾٝٗـا يطــ إهلـٞ    ؾطاز ٚاؾُاعات ٚاٱبٗا ع٢ً مٛ ا٭
ٜهّا ٚمشٛي٘ بكؿ١ اــري ٚاؿػـٔ ٚايٓؿـع، ٚتـسيٓا     أٖٚٛ قبٍٛ ايكًٌٝ 

يٝٗا اٱْػإ يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٖٚٞ إاٯ١ٜ ع٢ً ْهت١ عكا٥س١ٜ قس ٫ ًٜتؿت 
ّ  إ باَهاْ٘  ، ٜٚهـٕٛ إزخـاضا    ٜٓؿع ْؿػ٘ ٚشيو ايٓؿع وتاد٘ نـٌ ٜـٛ

ًَأَطِْؼٌُا طتعاىل، قاٍ ٥ل ايعباز٠ اييت أَط اهلل بٗا يًٓؿأتني ٖٚٛ َٔ خكا

 .(1)صاٌٍَّوَ ًَاٌسَّظٌُيَ ٌَؼٍََّىُُْ رُسْؽٌََُّْ

ق٬ح بسْ٘ ٚع٬ز َطن٘ عٓسَا ٜبت٢ً ب٘ إىل إقس ٜتٛد٘ اٱْػإ ٚ
ق٬ح ايٓؿؼ غٛا٤ نإ إٚي١ٜٛ َٚٛنٛع١ٝ أىل إٚيهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ تؿري 

ٚ ببصٍ املاٍ أَا ؾٝٗا َٔ املؿك١ ٚايكرب ٚ ،بادٗازٖا يف ا٭عُاٍ ايعباز١ٜ
 ٚاٱْؿام يف غبٌٝ اهلل.

ٚيف اٯ١ٜ ؽؿٝـ َطنب عٔ املػًُني ٚتػ١ًٝ يٓؿٛغِٗ ملا ؾٝٗـا َـٔ   
خباض عـٔ ايعـٛض ٚاؾـعا٤ ٚايبؿـاض٠ ٚايٛعـس ٚبعـح يًطُأْٝٓـ١ يف        اٱ

ٌٖ أٜهّا ضأؾ١ بأٚ اـٛف َٔ ٖصا اؿػس، ٚؾٝٗا أايٓؿٛؽ ٚعسّ ايٛدٌ 
ٜصا٥ِٗ بػبب إػس املػًُني بٌ َطًكّا مبٓع املػًُني عٔ ايهتاب ممٔ و

 ٖصا اؿػس ٚزعٛتِٗ يٲضؾام بِٗ.
ٚيف اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًُني ٚخًل نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ عٓسِٖ ٖٚٞ اعتباض 
ــتعس      ــإ ٜػ ــاهلِ اش إ اٱْػ ــعا٤ يف اعُ ــّٛ اؾ ــاض ٜ اٯخــط٠ ٚاغتشه
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خباض ٗا َٔ اٱ تعاىل مبا ؾٝاهلل يًُػتكبٌ ٜٚتٗٝأ ي٘ ٖٚٞ ْع١ُ ٚؾهٌ َٔ

عٔ اؾعا٤ نُٛنٛع ٚنػبب َٚكس١َ ٱقباٍ املػًُني ع٢ً اٱغتعاز٠ 
عًـ٢  بـاٯخط٠ ٜٚـسٍ   اؾعا٤ ٫ٚ ٜٓشكط َٔ اـريات ٚؾعٌ ايكاؿات 

َِ اٌٍَّوُ ثِأَِْسِهِطقٛي٘ تعاىلاٱط٬م  َ َّأْرِ ص ْعِ يعً٘ َطزز بني ايكطٜب ؽَزَّ
 اّ باؿهِ اٱهلٞ ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ تعاىل.ٚايبعٝس ٜكطب٘ اٱيتع

ْ٘ مل ٜـ٪ثط ٫ٚ ٜرتدـٌ اىل اــاضز يف    أٚ أؾاشا مل ٜهٔ ٖٓاى سػس 
امناط ايػًٛى ؾإ يًُػًُني ٚظا٥ـ ثابت١ ٖٚٞ اتٝإ ايكاؿات ؾطا٥ض 
َٚٓسٚبات ٚيعٌ ٖصا اؿػس ٚضز َٔ باب املجاٍ ا٭ز٢ْ ضأؾ١ باملػًُني، 

نؿاض قطٜـ ٚابس٣ تأٜٝسٙ هلِ  تأعاْبعض ايكبا٥ٌ ٚايٛقا٥ع تؿٗس إ 
 .ع٢ً املػًُني

ٌٖ ايهتاب يٲْتؿـاع  أيف ايك١ً َع ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يعسّ غًل ايباب  
ٕ ايسع٠ٛ باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ ٫ ظايت ططٜكّا إٚ يٓؿعِٗ، ٚأَِٓٗ 

 َٔ ططم ٖساٜتِٗ.

 حبث كالييحبث كاليي
 صٌٍَُْ ثَصِريٌئَِّْ اٌٍَّوَ ثَِّب رَؼَّْقٛي٘ تعاىل ط 

مجع املػًُٕٛ بٌ املًٕٝٛ ع٢ً إ اهلل تعاىل َسضى ٜعًِ مبا ٜسضى أ
ٕ اٯيـ١ اؾػـُا١ْٝ ممتٓعـ١ عكـ٘     أٜٚػُع مبا ٜبكط ٜٚبكط مبا ٜػـُع، اش  

تعــاىل، ؾٗــٛ ٫ ٜٛقـــ عــاٍ ٫ٚ ٜؿتكــط اىل ؾــ٤ٞ، ٚاٱستٝــاز ز٫يــ١  
بشاْ٘ اٱَهإ، ؾاؿٛاؽ َٔ عامل اٱَهإ ٚتكتهٞ املازٜـ١، ٖٚـٛ غـ   

فطز عٔ املاز٠، ؾايػُع ٚايبكط ٚايؿِ ٚايصٚم ٚايًُؼ ٚظا٥ـ سػ١ٝ 
دعًٗا اهلل عٓس ايٓاؽ يٝسضنٛا سٛا٥ذِٗ، َٚا منٝع ب٘ بني ا٭يٛإ غري 

 غبشاْ٘ ايصٟ ْؿطم ب٘ بني ا٭قٛات ٚمػ٘ َٔ ا٭دٓاؽ، ٚيهٔ بكطٙ
 زضان٘ ٚعًُ٘ بٗا ٚنصا عًُ٘ باملػُٛعات.إؾعايٓا امنا ٖٛ أب

ْ٘ تعاىل َسضى ٚنـٌ َـا قـض يـ٘ ٚدـب يـ٘       أ١ٜ تسٍ ع٢ً ٖٚصٙ اٯ
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زضان٘ تعاىل ٖٛ عًُ٘ إٕ أىل غريٙ غٛا٤ ع٢ً ايكٍٛ بإؾتكاضٙ إٱغتشاي١ 
ىل ا٭ؾعط١ٜ، اٚ باْ٘ قؿ١ ظا٥س٠ ع٢ً ايعًِ إمبا ٜبكط ٜٚػُع نُا ْػب 

نُا شٖب ايٝ٘ مجاع١ َٔ املعتعيـ١ ٚقـاٍ بـ٘ ايػـٝس املطتهـ٢، ٚايٓـعاع       
٫ ؽؿـ٢  ٚم ع٢ً اْ٘ تعاىل أساط بهٌ ؾ٤ٞ عًُـّا  قػطٟٚ بعس ا٫تؿا

 عًٝ٘ خاؾ١ٝ.
ْٗا اٜهّا تسٍ بايس٫ي١ ايتهـ١ُٝٓ عًـ٢   أ٫ إٚاٯ١ٜ ٚإ ناْت بؿاض٠ 

مشٍٛ مجٝع ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ ؾٝسخٌ يف َؿَٗٛٗـا قٗـطّا ايٓٗـٞ عـٔ     
 ٚايتهاغٌ عٔ ا٭ؾعاٍ ايعباز١ٜ. ،املدايؿ١

ايٓؿـٛؽ، ٚٚاقٝـ١ متٓـع    َسخٌ ؿؿغ ٜتا٤ ايعنا٠ إقا١َ ايك٠٬ ٚإٕ إ
ّ أٌٖٚ ايك٠٬ ٚايعنا٠ َطًٛبتإ عًـ٢ تؿـطٜعِٗ    ،َٔ ايتعسٟايٓاؽ 

ْــ٘ ٜكــض عًــ٢ أٟ ايــٛدٗني، أٟ إ أَــطِٖ أّ أغــ٬ّ عًــ٢ َــٓٗر اٱ
 ضاز٠إبايك٠٬ ٚايعنا٠ ٜع  أَطِٖ باٱغ٬ّ ٚاْ٘ ٚضز َٔ طًب اؾع٤ ٚ

ّ عًـ٢ مـٛ   أايهٌ ٌٖٚ ٖٛ ع٢ً مٛ ايتعٝني اّ ع٢ً ايتدٝري ٚايرتزٜس 
 اٱط٬م.

يكس ٚضز يف اٯ١ٜ شنط اِٖ ضنٓني َٔ اضنإ ايعبازات ايبس١ْٝ ٚاملاي١ٝ 
 عٓس املػًُني.

ٚاشا نإ ايطًب ٜتعًل بايك٠٬ ٚايعنا٠ يف زِٜٓٗ ؾؿٝ٘ ْٛع تعاضض 
ض ؾٗٛ َـٔ ايتـعاسِ   َع زعٛتِٗ اىل اٱغ٬ّ ٚإ مل ٜهٔ َٔ ايتعاض

 ا٭سػٔ.ايبعح اىل ٚمحٌ ايسع٠ٛ اىل اٱغ٬ّ ع٢ً اٱضؾاز ٚ
ٚيهٔ ٚمبا إ ا٭َط باٱغ٬ّ ٚاٱميإ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘  
ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً مـٛ اؿـتِ ؾ٬بـس َـٔ محـٌ ٖـصٙ اٯٜـ١ عًـ٢ ايكـ٠٬          
ــ١   ــاٍ يف ا٭ؾعــاٍ ايعكا٥سٜ  ٚايعنــا٠ نــطنٓني يف اٱغــ٬ّ ٚا٭َــط باٱَتج

ٖــٛ إتٝــإ ٕ اـــري ايــصٟ ٜطدــ٢ أٚاٱْهــُاّ اىل قــؿٛف املػــًُني ٚ
ا٭عُاٍ ايعباز١ٜ باٱَتجاٍ ٚاٱْكٝاع يًٓب٠ٛ َٚٛاثٝكٗـا خكٛقـّا ٚإ   

ٚ    إايعبازات ٫ تكبٌ  ٕ نـإ ايهؿـاض   إ٫ بؿـطط اٱغـ٬ّ ٚقكـس ايكطبـ١ 
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ض ع٢ً قٍٛ ٖٚٛ املؿٗٛض، ٚميهٔ ايعجَٛهًؿني بايؿطٚع نتهًٝؿِٗ با٭

َٛنٛع١ٝ ايٓعِ اؾٛاب ع٢ً ٖصٙ املػأي١ يف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يتربظ بٛنٛح 
 ٚاعذاظٙ.

 
*********** 
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ٔٵ آٜٳ١ٺقٛي٘ تعاىل ط 38 أغباب ايٓعٍٚ 13 َٹ  صَٳا ْٳٓػٳذٵ 
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 يف غٝام اٯٜات 113 تأضٜذ ايػ١ٓ ٚايٓػذ 78
 َٛنٛع اٯ١ٜ 114 عح أقٛيٞ 80
 إعذاظ اٯ١ٜ 114 يف ضساب ايٓاغذ ٚاملٓػٛر 82
 اٯ١ٜ غ٬ح 116 تأضٜذ ايٓػذ 88
 اٯ١ٜ يطـ 118 اضنإ ايٓػذ 90
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ  118 ايٓاغذ 91
 إؾانات ا ٯ١ٜ 120 ٌٖ تٓػذ ايػ١ٓ ايهتاب 92
 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 121 يٓػذ ٚاٱعذاظا 102
 ايتؿػري ايصاتٞ 123 عح أقٛيٞ 106
عح أقٛيٞ )زٚضإ ا٭َط بني  109

 ايٓػذ ٚايتدكٝل (
 َٔ غاٜات اٯ١ٜ  126

 عح ب٬غٞ 126 عح يػٟٛ أقٛيٞ 110
ًَ قٛي٘ تعاىل ) 112 ِٵ تٳعٵ ٘ٳ ــَأَي ًَّ ٕٻ اي ِٵ َأ

ًُِو ايػٻ َٴ ٘ٴ  ٛٳاتٹــَي ٚٳاَ٭ضٵِض  ُٳ
 ٍّ ٚٳيٹ ٔٵ  َٹ ٘ٹ  ًَّ ِٕ اي ٔٵ زٴٚ َٹ ِٵ  َٳا َيُه ٚٳ

 (ٚٳ٫َ ْٳكٹرٍي

ِٵ  ايتؿػري قٛي٘ تعاىل ط 129 ًَ ِٵ تٳعٵ َأَي
ٛٳاتٹ  ُٳ ًُِو ايػٻ َٴ ٘ٴ  ٘ٳ َي ًَّ ٕٻ اي َأ

 صٚٳاَ٭ضٵِض

ِٕ  قٛي٘ تعاىل ط 132 اٱعطاب ٚايًػ١ 112 ٔٵ زٴٚ َٹ ِٵ  َٳا َيُه ٚ
ٚٳ٫َ ْٳكٹرٍي  ٍّ ٚٳيٹ ٔٵ  َٹ ٘ٹ  ًَّ  صاي
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ٌٳ  تٳػٵَأُيٛا ُٳا غٴ٦ٹ ِٵ َن ضٳغٴَٛيُه
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