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 املقدمت
 

نٌ دع٤ َٔ ٖصا ايتؿػرل اـايس عُسٙ ٚايجٓا٤ عًٝ٘  اؿُس هلل ايصٟ أؾتتضٴ
اؿُس هلل ايصٟ تؿهٌ ٚدعٌ  ،ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚآي٘ ايطٝبٌ ايطاٖطٜٔ

ؾبعس ،  ١ٜٗ ايعًّٛ إػتٓبط١ َٔ نٓٛظ اٯ١ٜ ايكطإٓثط٠ٚ ٚثٛض٠ ٖصا ايتؿػرل  
ايكطإٓ ٜأتٞ ٖصا ايػٹؿط بسضض َٚػا٥ٌ  ْعٍٚأنجط َٔ أيـ ٚأضبعُا١٥ غ١ٓ ع٢ً 

تهاف  ٚأغطاض عكا٥س١ٜ َٔ شات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، َػتكطأ٠ َٓٗا ؾه٬ّ َٓ٘ تعاٍ
َٚٓٗذ١ٝ ، ٗ عًِ ايتؿػرل ايػ١ٝٓ إٍ اؾٗٛز إباضن١ يًعًُا٤ َٚ٪يؿاتِٗ 

اب غٝام اٯٜات ايصٟ يٝؼ ي٘ ب ٚاب َػتشسث١ َٓٗابٚإؾانات نط١ّ ٚأ
ايعًُا٤ ٗ ا٭دٝاٍ ايكاز١َ تأيٝـ  بتٛيٞإْتٗا٤ ٫ٚ سس َٔ ططف ايهجط٠ 

. اجملًسات ؾٝ٘
ُوُْٕزُْ خ١ََْس ط ٚغٓكسض إٕ ؾا٤ اهلل ٔػٌ دع٤ خاق١ بك١ً آ١ٜ

،  باٯٜات ايػابك١ شلا َٔ غٛض٠ ايبكط٠ ٚآٍ (1)صُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ 
ٚقس ، ٚا٠ ٚبصض٠ شلصا ايعًِ ٕيتهٕٛ  َٓٗا مثا١ْٝ أدعا٤  عُطإ، ٚقس قسض

ػًت ؾٝٗا عًّٛ ٚقٛاٌْ ٚغٓٔ َكتبػ١ َٔ ٚدٛٙ ايك١ً بٌ نٌ آٜتٌ، أٚ 
ث٬خ آٜات َٔ ايكطإٓ غٛا٤ ناْت َتذاٚض٠ أٚ ٗ غٛض٠ ٚاسس٠ أٚ ٗ غٛض 

إٍ داْب َباسح غٝام اٯٜات ٗ أٍٚ تؿػرل نٌ آ١ٜ َٔ آٜات ٖصا َتعسز٠ 
. ٜط ايتؿؼ
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انٕٛ نتبّا ٗ إعذاظ ايكطإٓ، ٚقس ٫ تتذاٚظ ٚقس أيـ ايعًُا٤ امل 
ٚاؿُس هلل بابا خاقّا ٗ  عسز ا٭قابع َٔ اٱْػإ، ٚدعًتٴإٛدٛز َٓٗا 

إٍ داْب إهاٌَ اٱعذاظ١ٜ ٗ ثٓاٜا  (إعذاظ اٯ١ٜ)تؿػرل نٌ آ١ٜ إزل٘ 
.  تؿػرلٖا

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

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

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

.  ا٥ط أنعاف َهاعؿ١ ٕا نتبت٘ ؾٝ٘رايصَٔ 
 (َٔ)ٚقٝست٘ عطف ايتبعٝض (َٔ غاٜات اٯ١ٜ)ٚ (ايتؿػرل ايصاتٞ)ٚباب  

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

ٖٚصٙ ٖٞ إط٠ ايجايج١ اييت أعٝس ؾٝٗا نتاب١ ا٭دعا٤ ا٭ٍٚ َٚٓٗا ٖصا 
. ات ٚاٱناؾات ٚايتٓكٝضاؾع٤ يٲؾاض

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

ظ٤ إش أقّٛ بايتأيٝـ ٚإطادع١ ٚايتكشٝض َؿطزٟ إٍ سٌ قسٚض اجل
ٚيسإ يٞ قػرلإ ضظقُٗا  ٜٚٓهس اؿطٚف ٚايهًُات ،ٚعطن٘ ع٢ً إٛقع

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

َُ٘ٛ اٌسَّمشَّماُق ُذٚ اٌُْمَّمِح  ِ َّم  َّمَ طبسٍ اؾع٤ ايٛاسس 

. عًِ بإكًش١ ٚأغباب زؾع إؿػس٠ ، ٖٚٛ ايصٟ ٟ(1)صاٌَِّْز١ُٓ 
١ٜ َٔ ؾٝٛنات ملٚتهُٔ ٖصا ايتؿػرل ا٦ٕات َٔ ايكٛاٌْ ايعكا٥س١ٜ ٚايع

بتٛؾٝل َٔ اهلل عع  ب١ٓٝ ٚز٫ي١شات اٯ١ٜ اييت ٜأتٞ ايكإْٛ نُٔ تؿػرلٖا ٗ 
. َع ايػٝاس١ ٗ آٜات ايكطإٓٚدٌ، ٖٚصٙ ايكٛاٌْ تذل٣ 

ٜعُطٸ ا٭ؾ٦س٠ بأْٛاض ايٝكٌ ٜٚٓطل ا٭يػ١ٓ باؿذ١ ٚايدلٖإ، ٖٚٛ غبشاْ٘ 
. ٚهطٟ إساز َا ٜهؿـ سكا٥ل ايسٜٔ ٜٚسؾع ن٬ٍ أٌٖ اٱؿاز

ٜٚتهُٔ تؿػرل  ٖٚصا اؾع٤ ٖٛ اؾع٤ اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ َٔ ايتؿػرل
. َٔ غٛض٠ ايبكط٠ (2)(151-143)اٯٜات

ٗ  صََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ ُ َِّمًخ َٚظَـًبطبكٛي٘ تعاٍٜٚبسأ 
،  خطاب تؿطٜؿٞ ٚٚعس ٚبؿاض٠ يًُػًٌُ ٚإػًُات ٗ أدٝاشلِ إتعاقب١

ٜكبٌ ايٓػذ ٖا ٜسٍ ع٢ً ايعٓا١ٜ ٚايًطـ اٱشلٞ  ٚسهِ زلاٟٚ زا٥ِ ٫
ّ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ ٗ يعٚ بإػًٌُ ٚبكا٥ِٗ ٗ َٓاظٍ اٱّإ ٚايتك٣ٛ، ٚؾٝ٘

َٚٔ َكازٜكٗا ٗ ايسْٝا ، إنطاّ إػًٌُ َٚعطؾ١ اؿاد١ إيِٝٗ ٗ ايؿٗاز٠ 
اٱقتسا٤ بِٗ ٚايعٌُ بػٓٔ اٱغ٬ّ اييت تهؿٞ قؿ١ ايعساي١ ع٢ً ايعاٌَ 

. بٗا
ضتب١ ايػا١َٝ َٔ بٌ ايبؿط إ٫ بايكطإٓ ٚضغاي١ ٚمل ٜطتل إػًُٕٛ شلصٙ امل

يٞ عًٝٓا تعاٖس ايكسٚض عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖا ِٜ
. ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ إباضن١ ايكطإٓ
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اؿُس هلل ايصٟ أْعِ عًٝٓا بإٔ بًؼ عًِ تؿػرل ايكطإٓ بٗصا ايػؿط َطس١ً 
غا١َٝ مل تططأ ع٢ً باٍ نجرل َٔ ايعًُا٤ ٚتتذ٢ً ؾٝ٘ بطنات َٔ ؾؿا٤ 

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

 شات ايتؿاغرل أنعاف َهاعؿ١ شلا غكٛمٚايسضاغات ا٭ناز١ّٝ 
، ٚطٛب٢ شلِ ْٝعّا، ٕٚٔ غام ٗ نٓٛظ شات اٯ١ٜ تؿػرلّا َٛنٛعّا ٚعسزّا

ؼكٌٝ ست ٭ٌٖ اٍتفٚإٕٚتأ٬ّٜٚ، َع ق١ً َا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ تؿػرل اٯ١ٜ، 
 ٖصا ايعًِ ٚنأِْٗ ؾٗسٚا ايتٓعٌٜ خعا٥ٔ َٔبٗصا ايػؿط ٚعؿام ايكطإٓ 

ٚنُا إٔ نٌ آ١ٜ ٗ ايكطإٓ َسز يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚيًُػًٌُ ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، َٚػا٥ٌ ايعبازات ٚإعا٬َت، ؾكس ناْت 

اٯ١ٜ اييت أتٓاٍٚ تؿػرلٖا ٚتأًٜٚٗا َسز يٞ ته٧ يٞ بإعاضف ايعاي١ٝ 
ْكسح ٭ٍٚ َط٠ ٗ ايتأضٜذ ٚع٢ً مٛ زؾعٞ َٚتعسز ٚا٭غطاض ايطبا١ْٝ اييت ت

، قاٍ ٗ تؿػرل نٌ آ١ٜ ع٢ً مٛ َػتكٌ َٚتساخٌ َع تؿػرل غرلٖا
َٚاٌَّمِر٠َٓ  َبَُ٘دٚا ـ١َِٕب ٌََِْٕٙد٠ََّمُُْٙ ظُُجٍََٕب طتعاٍ

.  (1)صَِٚ َّم  َّمَ ٌَََّ  اٌُّْ ِْع١َِٕٓ 
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َْ ُ َِّمًخ َٚظَـًب ََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبنُ  طقىنه تعاىل

ٌَِزىُُٛٔٛا شَُٙداَء َعٍَٝ اٌَّمبضِ ٠ََٚىَُْٛ 

اٌسَّمظُُٛي َع١ٍَْىُُْ ش١ًَِٙدا ََِٚب  ََعٍَْٕب 

َْٕعٍََُ َِْٓ  اٌِْمْجٍََخ اٌَّمِزٟ ُوَٕذ َع١ٍََْٙب ِ الَّم ٌِ

٠َزَّمجُِ  اٌسَّمظَُٛي َِِّّمْٓ ٠ََٕمٍُِت َعٍَٝ َعِمج١َِْٗ 
الَّم َعٍَٝ اٌَّمِر٠َٓ ََ٘دٜ َِٚ ْْ َوبَْٔذ ٌَىَج١َِسًح  ِ 

 َّمُ ََِٚب َوبَْ  َّمُ ١ٌُِِؼ١َ  ِ ٠َّبَٔىُُْ ِ َّم  َّمَ 

. 143اٯ١ٜ  صِثبٌَّمبضِ ٌََسُءٌٚؾ َزح١ٌُِ 
 

اإلعزاب وانهغت وانقزاءة 
 ،ٖذط١ٜ ٚنصا ٓع٠ ٚايهػا٥ٞ (154-68)قطأ عُطٚ بٔ ايع٤٬ ايبكطٟ 

ٚقطأ إبٔ ) ٚاٚ ع٢ً ٚظٕ ضعـَُٗٛظّا َٔ غرل (ض٩ف)ٚابٛ بهط عٔ عاقِ 
. (1) (ع٢ً ٚظٕ ضعٛف (يط٩ٚف) نجرل ْٚاؾع ٚإبٔ عاَط، ٚسؿل عٔ عاقِ

 غِإسطف دط ٚٚظٝؿت٘ ايتؿبٝ٘، ٚ: ايهاف ،عاطؿ١ ايٛاٚ  :ٚنصيو
. اٱؾاض٠ ٗ قٌ دط بايهاف

. َؿعٍٛ ب٘ ثإ: ١َأ ،ٍٚأؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿعٍٛ ب٘ : دعًٓانِ
.  ٠ ٭١َ َٓكٛب َجً٘قـ: ٚغطّا

ؾعٌ َهاضع ْاقل َٓكٛب بإٔ َكسض٠ : اي٬ّ يًتعًٌٝ، تهْٛٛا: تهْٛٛاٍ 
. إغِ تهٕٛ: بعس ٫ّ ايتعًٌٝ، ايٛاٚ

. خدل تهٕٛ َٓكٛب بايؿتش١، ٚ٭ْ٘ ع٢ً ٚظٕ ؾع٤٬ مل ٜٕٓٛ: ؾٗسا٤
. سطف عطـ: ايٛاٚ: ض، ٜٚهٕٛ ايطغٍٛداض ٚفطٚ: ع٢ً ايٓاؽ

. ٚعإغِ ٜهٕٛ َطف: ؾعٌ َهاضع بإٔ َكسض٠، ايطغٍٛ: ٜهٕٛ
. خدل ٜهٕٛ َٓكٛب: سطف دط، ٚنُرل ٗ قٌ دط، ؾٗٝسّا: عًٝهِ
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َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، : ْاؾ١ٝ، ايكب١ً: سطف عطـ، َا: ايٛاٚ: َٚا دعًٓا

ٍٚ ٗ قٌ ْكب ٚمإغِ ّ: ٚقٌٝ عصف َؿعٍٛ ثإ تكسٜطٙ قب١ً يو، اييت
. قؿ١ يكب١ً
: ، عًٝٗاإغِ نإ: َبين ع٢ً ايػهٕٛ، ايتا٤ؾعٌ َاض ْاقل : نٓت

ٚإطاز بٝت إكسؽ نكب١ً قطف اهلل عٓٗا ايٓيب قُس ق٢ً  ض ٚفطٚضدا
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚقٌٝ َع٢ٓ نٓت عًٝٗا اقطت عًٝٗا، نُا ٗ قٛي٘ 

 .، أٟ إطاز ايبٝت اؿطاّ، ٚا٭ٍٚ أضدض (1)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمخٍ طتعاٍ
. ٟىاي٬ّ يًتعًٌٝ ٜٚعدل عٓٗا ب٬ّ : زا٠ سكط، يٓعًِأ: ٫إ

ؾعٌ َهـاضع َٓكـٛب بإ َهـُط٠، ٚايؿاعٌ نــُرل َــػتذل : ْعًِ
 .تكسٜطٙ مٔ

ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، : إغِ َٛقٍٛ ٗ قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘، ٜتبع: َٔ
. َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب: ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٛ، ايطغٍٛ

ؾعٌ َهاضع : سطف دط، ٚإغِ َٛقٍٛ َبين ٗ قٌ دط، ٜٓكًب: ٖٔ
. (ٖٛ) نُرل َػتذل تكسٜطَٙطؾٛع، ٚايؿاعٌ 

نُرل ٗ قٌ دط : داض ٚفطٚض، ٚعكيب َهاف، ٚاشلا٤: ع٢ً عكبٝ٘
. ايٛاٚ إعذلان١ٝ، ٚقٌٝ ساي١ٝ: َهاف إيٝ٘، ٚإٕ ناْت

ؾعٌ َاض ْاقل، ٚايتا٤ تا٤ ايتأْٝح ايػان١ٓ، ٚإغِ : كؿؿ١ ، ناْت: إٕ
 .إغتكباٍ ٚتٛيٞ ايهعب١ايكب١ً ٚنإ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٞ أٟ 

، اييت تؿٝس ايتٛنٝس اي٬ّ ٖٞ ايؿاضق١ ٖٚٞ إعسًك١ ْؿػــٗا: برل٠يو
. ايٓاؾ١ٝ (إ)ايجك١ًٝ ؾتؿطقٗا عٔ  (إ)تأتٞ بعس  ٚزلٝت ؾاضقــ١ ٭ْٗا

داض ٚفطٚض َتعًل : ، ع٢ً ايصٜٔأزا٠ سكط :٫إ ،خدل نإ: نبرل٠
. بهبرل٠

٫ي١ إغِ اجل: ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايؿتض إكسض ع٢ً ا٭يـ، اهلل: ٖس٣
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. ؾاعٌ َطؾٛع
: ؾعٌ َاض ْاقل، اهلل: نإ،  ْاؾ١ٝ: ايٛاٚ سطف عطـ، َا: َٚا نإ

. إغِ نإ َطؾٛع
ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بإٔ َهُط٠ بعس : ٟع، ٜضاي٬ّ يًذشٛز: يٝهٝع

. اي٬ّ، ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٛ
ٗ قٌ َهاف  (نِ)إّإ َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، ٚايهُرل إتكٌ: إّاْهِ

. إيٝ٘
إغِ اؾ٬ي١ إغِ إٕ : سطف َؿب٘ بايؿعٌ، اهلل: إٕ: إٕ اهلل بايٓاؽ 

ٖٞ إعسًك١، : اي٬ّ: داض ٚفطٚض، يط٩ٚف ضسِٝ: َٓكٛب، بايٓاؽ
. خدل ثإ َطؾٛع: خدل إٕ َطؾٛع، ضسِٝ: ض٩ٚف

ؾعاٍ ايؿطٚع اييت تسٍ ع٢ً اٱبتسا٤ بايؿعٌ ٚاْؿا٥٘ َٚٔ أٚدعٌ َٔ 
 (إ)ـاّ، ٚخدلٖا ؾعـٌ َهاضع فطز َٔ ْؿــأ، قـأخـص، أ ،ؾــٗطٖا دعــٌأ

َع ايؿعٌ  (إ)شا دا٤ت إٚ ،ؾعـاٍ ايؿــطٚع تعطٞ َع٢ٓ اؿاٍأٚدٛبـّا ٭ٕ 
إهـاضع ؾاْٗا تؿٝس َعـ٢ٓ ايعَإ إػـتكبٌ ؾٝشكـٌ بُٝٓٗا ايتعاضض ٭ٕ 

. إهاضع اـايٞ َٔ قطا٥ٔ إػتكبٌ ٜعطٞ َع٢ٓ اؿاٍ
ٚغط بٌ ايبدٌ ٚايتبصٜط، نايػدا٤ ، عسي٘أٚايٛغط َٔ نٌ ؾ٤ٞ 

بتعاز عٔ ططٗ ايتعسٟ إٚايؿذاع١ ٚغط بٌ اؾي ٚايتٗٛض، ٚٗ ايٛغط 
 :قاٍ ظٖرل ٚايتؿطٜط َٚا ٖٛ َصَّٛ

 .(1)ايععا٥ِ ايًٝايٞ إسس٣ ْعيت إشا         عهُِٗ ا٭ْاّ ٜطن٢ ٚغط ِٖ
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10

يف سياق اآلياث 
ْب٠ٛ عٔ اسهاَٗا دا٤تِٗ اٍ ٕؾطٜل َِبعس إ بٝٓت اٯٜات ايػابك١ ؽًـ 

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

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

: ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌي١ ٖصٙ اٯم
: ق١ً اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ :ا٭ٍٚ 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص...اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ 
غتكبٌ ايكطٜب ٖٚٛ قٍٛ َٔ أٌٖ تتعًل بسا١ٜ اٯ١ٜ بأَط ٗ امل :ا٭ٍٚ 

ٜٗا إخباض عٔ أَط ٜتػؿ٢ أؾطاز فأَا بسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ ف (غٝكٍٛ ايػؿٗا٤)اؿػس
ََٚوَرٌِهَ طايعَإ ايطٛي١ٝ إانٞ ٚاؿانط ٚإػتكبٌ بكٛي٘ تعاٍ

بتكطٜب إٔ إػًٌُ ٗ نٌ ظَإ ِٖ أ١َ  ص ََعٍَْٕبُوُْ ُ َِّمًخ َٚظَـًب
. ٚغط عسٍ
ِٖٝ ا٭١َ ايٛغط ايعًِ بأسٛاٍ ايٓاؽ، ٚايتُٝٝع ؾُٝا َٔ َؿا :ايجا١ْٝ 

بِٝٓٗ، ٖٚصا ايتُٝٝع يٝؼ بأ١ًٖٝ شات ا٭١َ ايٛغط بٌ بؿهٌ ٚعٕٛ َٔ اهلل 
عع ٚدٌ إش ؽدل ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ ٚدٛز غؿٗا٤ بٌ ايٓاؽ، ٜٚعطؾٕٛ بإْهاضِٖ 

. إؽاش إػًٌُ ايبٝت اؿطاّ قب١ً
١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َٚٛقع نٌ َُٓٗا ٗ ٖصٙ اٯ (ايٓاؽ) تهطاض يؿغ :ايجايج١ 

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

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

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

. ٜؿٗسٕٚ عًِٝٗ
نٌ َٔ اٯٜتٌ زع٠ٛ يًُػًٌُ يًؿٗاز٠ ع٢ً ايػؿٗا٤   :ايجايح 

. بإْهاضِٖ ؼٌٜٛ ايكب١ً
َٚاٌشََُّٙداُء ِعَْٕد طإضاز٠ ايجٛاب يًُػًٌُ، قاٍ تعاٍ :ايطابع 

. (1)صٌَُُْٙ َ  ُْسُُْ٘ َُُٚٔٛزُُْ٘ َزثُِِّْٙ 
بًشاظ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا، ؾآ١ٜ ايبشح زع٠ٛ  :اـاَؼ 

، ٗ َٛانٝع ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ يعسّ اٱْؿػاٍ بكٍٛ ايػؿٗا٤شلِ 
: بًشاظ اٯ١ٜ ايػابك١ َػا٥ٌ ٚؾٝ٘

. ايؿٗاز٠ ع٢ً ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ؼٍٛ ايكب١ً :ا٭ٍٚ 
. يؿٗاز٠ ع٢ً ايصٜٔ ٜ٪شٕٚ إػًٌُ ٗ زِٜٓٗ ٚعبازاتِٗا: ايجا١ْٝ 
ٚإٔ ي٘ إؿطم ، ايؿٗاز٠ ٕٔ ٜػًُٕٛ بإًو إطًل هلل عع ٚدٌ  :ايجايج١ 

. ٚإػطب
ايؿٗاز٠ ٭ٌٖ اشلسا١ٜ، ٚايؿٗاز٠ ع٢ً ايصٜٔ ٜٓشطؾٕٛ عٔ  :ايطابع١ 

١َ داز٠ ايكطاط، ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ مل ُٓع َٔ تٛغٌ ٚتهطع إػًٌُ ٱغتسا
اِْ٘دَٔب اٌظَِّساؽَ طباتِٗ ع٢ً اٱّإ يكٛي٘ تعاٍخ

، ٚايصٟ ٜتًٛٙ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ ع٢ً مٛ ايٛدٛب (2)صاٌُّْعَْزِم١َُ 
ٚيٝؿٗس إػًُٕٛ بعهِٗ يبعض َا ٜطؾع  ايعٝين عس٠ َطات ٗ ايّٝٛ

. زضداتِٗ
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تؿذلى ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ ٗ َٛنٛع ايكب١ً َٚٔ  :اـاَػ١ 
 ْعِ اٯٜات إٔ ن٬ّ َُٓٗا تصنط ايكب١ً اييت إْكطف عٓٗا اٱعذاظ ٗ

. إػًُٕٛ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ بٝت إكسؽ
َع ْعت اٯ١ٜ ايػابك١ يًصٜٔ ٜٓهطٕٚ ع٢ً إػًٌُ اٱْتكاٍ  :ايػازغ١ 

بايػؿٗا٤، ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت باؾٛاب عًِٝٗ، َٔ إغتكباٍ بٝت إكسؽ 
: ٚزؾع إؾهاشلِ، َٔ دٗات

بًعّٚ إتباع ايٓيب قُس  اايكب١ً ايػابك١ إَتشاّْا ٚإختباض نإ :٭ٍٚ ا
. ٚايٓٗٞ، ٚايٓػذ ٚايتبٝإق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ا٭َط 

تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ يعّٚ ٚست١ُٝ  :ايجا١ْٝ 
. ايتشٍٛ َٔ بٝت ايكسؽ إٍ إػذس اؿطاّ

ٕٚ بإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إٕ إػًٌُ َأَٛض :ايجايج١ 
ٚغًِ ٚايتٓعٌٜ، ٚاهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أَطٙ بذلى إغتكباٍ بٝت إكسؽ، 

. ٚيٝؼ يًُػًٌُ إ٫ إتباع٘
ٗ إتباع إػًٌُ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  :ايطابع١ 

 ع٢ً ٖصٙ ايتشٍٛ ٗ ايكب١ً خرل ايسْٝا ٚاٯخط٠، ؾهٝـ ًَِٜٛٗ بعض ايٓاؽ
ٚاـرل إتكٌ يصا دا٤ ْعتِٗ بايػؿٗا٤ أٟ يًَِٛٗ إػًٌُ  ايٓع١ُ ايسا١ُ٥،

. ٟ َباضىزع٢ً ؾعٌ عبا
 يتشًُِٗ أقٛاٍ ايػؿٗا٤ غكٛم ايجٛاب ايععِٝ يًُػًٌُ :اـاَػ١ 

. ٍٚ ايكب١ً َٔ بٝت إكسؽتض
ْكط٠ اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٗ إَتجاشلِ يًٛظا٥ـ ايعباز١ٜ  :ايػازغ١ 

. ؾهض ٚظدط ايصٜٔ ٜ٪اخصِْٚٗ ع٢ً تبسٍ ايؿعٌ ايعبازٟ طاع١ هللب
َِٚ ْْ طايتشٍٛ ٗ ايكب١ً َٔ اشلسا١ٜ ٚايطؾاز يكٛي٘ تعاٍ :ايػابع١ 

.  صَوبَْٔذ ٌَىَج١َِسًح ِ الَّم َعٍَٝ اٌَّمِر٠َٓ ََ٘دٜ  َّمُ 
ا٭َط  ،ٚٗ اؾُع بٌ اٯٜتٌ بٝإ ؿكٝك١ بإٔ طاع١ اهلل قؿٛؾ١ با٭ش٣

. ٜػتًعّ ايكدل ايصٟ



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13
ْعت أٌٖ اٱْهاض بأِْٗ غؿٗا٤ زع٠ٛ يًُػًٌُ يعسّ ايبطـ  :ايجا١َٓ 

ِٖ، ٚإدتٓاب اٱنطاض بِٗ، إِا ٖٛ دساٍ ٚإستذاز، ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح ب
زع٠ٛ يًُػًٌُ يًجبات ع٢ً غٓٔ اشلسا١ٜ ٚاٱّإ ٚعسّ اٱْؿػاٍ بأقٛاٍ 

. ايػرل ٚإْهاضٙ ٚؾٝ٘ ظٜاز٠ ٗ إٜصا٥٘
ِ َّم  َّمَ ِثبٌَّمبضِ طختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍإ :ايتاغع١ 

ضٓت٘ تعاٍ ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ إٍ إػذس  َٔٚ صٌََسُءٌٚؾ َزح١ٌُِ 
َٓٗا اؾٛاب ْعِ َٔ  صظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبءُ طٌٖٚ قٛي٘ تعاٍ ،اؿطاّ
: دٗات

. ايٓاؽ َٔ قٍٛ ايػؿٗا٤ ٖصاؼصٜط  :ا٭ٍٚ 
. اض ع٢ً إػًٌُ أؾعاشلِ ايعباز١ٜايعدط عٔ اٱْو :ايجا١ْٝ 
َٔ ضأؾ١ اهلل اٱخباض عٔ أَط غٝيب يٛضٚز ايػٌ ٗ قٛي٘  :ايجايج١ 

يًس٫ي١ ع٢ً إٔ ايكطإٓ نتاب ْاظٍ َٔ  صظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبءُ طتعاٍ
. عٓس اهلل عع ٚدٌ

زع٠ٛ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايهـ عٔ قٛشلِ ٖصا،  :ايطابع١ 
أَط باٱَتٓاع أق٬ّ عٔ ٖصا ايكٍٛ، اؾٛاب اٱخباض عٔ ٚقٛع ٌٖٚ ٗ اٯ١ٜ 

 دا٤تاٯ١ٜ اٱْهاض ْٛع ؼس ٚإعذاظ ٭ٕ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚب٤٬ ٚيهٔ 
. ٕٓع إؾتتإ ايٓاؽ بٗصا ايكٍٛ اٯ١ٜ

: ٚؾٝٗا ٚدٛٙ ،ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايتاي١ٝ :ايجا١ْٝ 
َزٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ َلْد َْ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝ :ا٭ٍٚ 

، ٚؾٝٗا (1)ص....ـِٟ اٌعَّمَّبِء ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘ب
: َػا٥ٌ

: اؾُع بٌ اٯٜتٌ يؿعّا ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
. ٚنصايو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ :ا٭ٍٚ 
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. اٚغطّا ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٙ ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ :ايجاْٞ 

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

. اؿل َٔ ضبِٗ
. ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا أْ٘ اؿل :اـاَؼ 
ََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب طٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا  :ايػازؽ 

. صعٍََُّْْٛ َٞ 
 ٕقس ْط٣ تكٌ ٚدٗو ٗ ايػُا٤ يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ َِ :ايػابع 

. ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘
. َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِقس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤  :ايجا١َٓ 

. إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ :ايتاغع١ 
.  بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا إٕ اهلل :ايعاؾط٠ 

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

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

. َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ :ايجايج١ عؿط٠ 
. َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ :عؿط٠ ايطابع١ 
إٔ ا٭١َ ايٛغط ٖٞ اييت ٫بس إٔ تتدص قب١ً تػتكبًٗا ٗ  :ايجا١ْٝ 

: ايعبازات ٚإٓاغو، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ
. قب١ً ا٭١َ ايٛغط ٖٞ ايبٝت اؿطاّ :ا٭ٍٚ 
. تعٌٝ ايكب١ً بايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ :ايجاْٞ 

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

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

ؿطاّ، يٝؿٗس شلِ عٓس اهلل ضناٙ بايكب١ً ايٓاغد١ ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؾٛق٘ ٚ
ََٚ ِؿ١ُعٛا  َّمَ َٚاٌسَّمظَُٛي ٌََعَّمىُُْ طعػٔ عًُِٗ، قاٍ تعاٍ

. (1)صُرْسحََُّْٛ 
شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً أَط ثكٌٝ ع٢ً ايصٜٔ مل  :ايطابع١ 

ٜ٪َٓٛا، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٭َط يًُػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٖا 
اِْٗ، ٚأْٗا يٝػت نبرل٠ عًِٝٗ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ ٜسٍ ع٢ً إِٜ

.  (2)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طتعاٍ
تعًل نٌ َٔ اٯٜتٌ َٛنٛع ايكب١ً، ٚشنطت ٖصٙ ايتشٍٛ َٔ  :اـاَػ١ 

َٸا اٯ١ٜ  ايبٝت إكسؽ ٚإْكطاع إؽاش إػًٌُ ي٘ قب١ً ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، أ
ا تهُٓت ا٭َط اٱشلٞ يًُػًٌُ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ْ٘إايتاي١ٝ ف

  . ايك٠٬ ٚايعبازات
ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ طٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍق١ً  :ايجاْٞ 

 ،(3)ص...ُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة ِثُىِّ  ٠ٍَخ َِب َرجُِعٛا ِلْجٍََزهَ 
: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ
: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
. تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽقس ْط٣  :ا٭ٍٚ 
. ٗ ايػُا٤ يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽقس ْط٣ تكًب ٚدٗو  :ايجاْٞ 

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

ٙ ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٙ ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ؾططؾطط  ّّٖوٖوْٚٚتِ ؾٍٛ ٚزْتِ ؾٍٛ ٚزٚسٝح َا ىٚسٝح َا ى  :اـاَؼ 
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. . ٚغطّاٚغطّا

ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ   :ايػازؽ 
. . أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗأْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ

. . ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا َٚا اهلل بػاف عُا ٜعًُٕٛٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا َٚا اهلل بػاف عُا ٜعًُٕٛ  :ايػابع 
دٗو ٗ ايػُا٤ َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت قس ْط٣ تكًب ٚ :ايجأَ 

  . يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ َٔ ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘عًٝٗا إ٫
إٕ دعٌ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا عس٫ّ ْع١ُ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ إٕ دعٌ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا عس٫ّ ْع١ُ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ   :ايجا١ْٝ 

ٜسٍ عًٝ٘ ٗ إكاّ ٜسٍ عًٝ٘ ٗ إكاّ َٚٔ خكا٥ل ا٭١َ ايٛغط إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً َٚٚٔ خكا٥ل ا٭١َ ايٛغط إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٚ
: : أَٛضأَٛض

. . ف٤ٞ آ١ٜ ايبشح غكٛم ايكب١ًف٤ٞ آ١ٜ ايبشح غكٛم ايكب١ً  :ا٭ٍٚ 
. . اّّانٕٛ إػًٌُ أ١َ ٚغطنٕٛ إػًٌُ أ١َ ٚغطإبتسا٤ آ١ٜ ايبشح باٱخباض عٔ إبتسا٤ آ١ٜ ايبشح باٱخباض عٔ   :ايجاْٞ 

. . ف٤ٞ آ١ٜ ايػٝام ٚاٯ١ٜ اييت قبًٗا غكٛم ايكب١ًف٤ٞ آ١ٜ ايػٝام ٚاٯ١ٜ اييت قبًٗا غكٛم ايكب١ً  :ايجايح 
دا٤ت نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػٝام خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل دا٤ت نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػٝام خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل   :ايجايج١ 

َط٠ أخط٣، َع ايتبأٜ إٛنعٞ إش بسأت آ١ٜ َط٠ أخط٣، َع ايتبأٜ إٛنعٞ إش بسأت آ١ٜ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َط٠ ٚيًُػًٌُ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َط٠ ٚيًُػًٌُ 
. . ٙ ٚآي٘ ٚغًِٙ ٚآي٘ ٚغًِايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٞايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٞ

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

  ع٢ًع٢ًٚبٝإ َٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ عبازات ا٭١َ ايٛغط، ؾًِ ُط ؾطٜه١ ٚاسس٠ ٚبٝإ َٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ عبازات ا٭١َ ايٛغط، ؾًِ ُط ؾطٜه١ ٚاسس٠ 
. . ٠ بٝت إٓػٛر ٚايٓاغذ٠ بٝت إٓػٛر ٚايٓاغذإػًٌُ إ٫ ِٖٚ َػتكبًٕٛ ايكب١ً ٚيٝؼ َٔ ؾذلإػًٌُ إ٫ ِٖٚ َػتكبًٕٛ ايكب١ً ٚيٝؼ َٔ ؾذل

ٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ططق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ   ::ايجايح ايجايح 

: : ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ٚؾٝٗا َػا٥ٌ     (1)صص......١ٌََُِِّٛٙب ـَبظَْزجُِمٛا اٌْ ١ََْسادِ 
ايكب١ً، ٌٖٚ َٔ ٬َظ١َ بٌ ايكب١ً، ٌٖٚ َٔ ٬َظ١َ بٌ   قٛمقٛمإػًُٕٛ أ١َ ٚغط ست٢ بذإػًُٕٛ أ١َ ٚغط ست٢ بذ: : ا٭ٍٚ ا٭ٍٚ 

يٝهٕٛ إختكام يٝهٕٛ إختكام ، اؾٛاب ْعِ ، اؾٛاب ْعِ ايتعسز ٗ قب١ً ا٭َِ َٚٓاظشلا ٚغٓٓٗاايتعسز ٗ قب١ً ا٭َِ َٚٓاظشلا ٚغٓٓٗا
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ٚيٛ ٚيٛ . . إػًٌُ باغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ؾاٖسّا ع٢ً أِْٗ أ١َ ٚغطإػًٌُ باغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ؾاٖسّا ع٢ً أِْٗ أ١َ ٚغط

٠ ا٭١َ ٠ ا٭١َ ففضٜل َٔ ايٓاؽ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾٌٗ ًٜشل بلضٜل َٔ ايٓاؽ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾٌٗ ًٜشل بلففساناِٖ ساناِٖ 
. . ، ٭ٕ ٖصٙ ايكؿ١ تتكّٛ باٱغ٬ّ ، ٭ٕ ٖصٙ ايكؿ١ تتكّٛ باٱغ٬ّ ، اؾٛاب ٫، اؾٛاب ٫ايٛغطايٛغط

ات ات تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط ايكطٜض يًُػًٌُ باغتبام اـرلتهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط ايكطٜض يًُػًٌُ باغتبام اـرل  ::ايجا١ْٝ ايجا١ْٝ 
: : ٚتسٍ آ١ٜ ايبشح بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ٖصا ا٭َط َٔ ٚدٛٙ ٚتسٍ آ١ٜ ايبشح بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ٖصا ا٭َط َٔ ٚدٛٙ 

. . ٚظا٥ـ اٯ١ٜ ايٛغط ايعباز١ٜ ٚظا٥ـ اٯ١ٜ ايٛغط ايعباز١ٜ   ::ا٭ٍٚ ا٭ٍٚ 
. . ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ   ::  ايجاْٞايجاْٞ
ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً إػًٌُ ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً إػًٌُ   ::خخايجاٍايجاٍ

    .  .  ٚيعّٚ َػاضعتِٗ ٗ اـرلاتٚيعّٚ َػاضعتِٗ ٗ اـرلات
  ..ٕػًٌُ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜجٝبِٗ عًٝ٘ ٕػًٌُ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜجٝبِٗ عًٝ٘ إخباض اٯ١ٜ عٔ إّإ اإخباض اٯ١ٜ عٔ إّإ ا: : ايطابع ايطابع 
عٌ اـطاب ٗ نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػبام عٌ اـطاب ٗ نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػبام بربرإنطاّ إػًٌُ إنطاّ إػًٌُ : : ايجا١ْٝ ايجا١ْٝ 

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

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

  ..اٱط٬م ٗ ايؿٗاز٠ اٱط٬م ٗ ايؿٗاز٠ 
ِ َّم  َّمَ ثِبٌَّمبضِ ِ َّم  َّمَ ثِبٌَّمبضِ ططأختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ أختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ : : ايطابع١ ايطابع١ 

  ص ص ُءٌٚؾ َزح١ٌُُِءٌٚؾ َزح١ٌٌََُِسٌََس
ٍء ططختتُت آ١ٜ ايبشح غٝام بكٛي٘ تعاٍ ختتُت آ١ٜ ايبشح غٝام بكٛي٘ تعاٍ أأٚٚ

ْ
ٍء ِ َّم  َّمَ َعٍَٝ ُوِّ شَٟ
ْ
ِ َّم  َّمَ َعٍَٝ ُوِّ شَٟ

يٝهٕٛ َٔ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ضأؾت٘ بايٓاؽ ٚتكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ يٝهٕٛ َٔ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ضأؾت٘ بايٓاؽ ٚتكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ ص ص َلِد٠ٌسَلِد٠ٌس
قاٍ تعاٍ قاٍ تعاٍ ، ، إٕ ؾا٤ َٚا ٜؿا٤ إٕ ؾا٤ َٚا ٜؿا٤ ايطاع١، ٚايعؿٛ عِٓٗ ٚايتذاٚظ عٔ غ٦ٝاتِٗ ايطاع١، ٚايعؿٛ عِٓٗ ٚايتذاٚظ عٔ غ٦ٝاتِٗ 

ُْطط ُْالَ ٠ُعَْأُي عََّّمب ٠َْفَعًُ َُٚ٘                   ..(1)صص٠ُعْأ٠ٌََُُْٛعْأٌََُْٛ  الَ ٠ُعَْأُي عََّّمب ٠َْفَعًُ َُٚ٘
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عجاس اآليت عجاس اآليت إإ
تعتدل اٯ١ٜ ايهط١ّ ٚثٝك١ زا١ُ٥ ٗ ؼسٜس ععِٝ إػ٪ٚي١ٝ يًُػًٌُ 

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

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

بتشٌٜٛ ايكب١ً ؾٝ٘ ْؿع يًذُٝع َٚٔ غرل إ ٜٓشكط بإػًٌُ ٚإ ناْٛا 
ٚٗ اٯ١ٜ ضز زلاٟٚ ع٢ً  ،غتذابٛا ي٘إٚسسِٖ ايصٜٔ تًكٛا ا٭َط ٚ

 .ايػؿٗا٤
:  عع ٚدٌ ع٢ً إػًٌُ ٗ َٓطٛم اٯ١ٜ َٔ ٚدٜٛٙٚتذ٢ً ؾهٌ اهلل

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

سٝح ٜٓكطب اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ إٍ َطتب١ ايعسٍ ٚايٛغط، ٜٚٗسِٜٗ إيٝٗا 
ْٛالَ ـَْؼًُ  َّمِ َع١ٍَْىُُْ طّ شلا، قاٍ تعاٍّٚٓع َٔ َؿاضقت٘ ٌََٚ

  .(1)صََٚزحَُّْزُٗ َِب َشَوب ِِْٕىُُْ ِِْٓ َ حٍَد َ َثًدا
ٚوتٌُ  (أ١َ ٚغطّا)ٚاٯ١ٜ ٚثٝك١ زلا١ٜٚ تٓبأ عٔ ٌْٝ إػًٌُ َطتب١

: ا٭َط ٚدٌٗ
إْؿطاز إػًٌُ بكؿ١ ا٭١َ ايٛغط، ؾًٝؼ َٔ أ١َ غرلِٖ ْايت  :ا٭ٍٚ 

. ٙ إطتب١ٖص
دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايتٓهرل، ٖٚٛ ٫ ّٓع َٔ ايتعسز ٗ ٖصٙ إٓعي١  :ايجاْٞ 

. زٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غرلٙٚإطتب١ ايطؾٝع١، ٚإثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٟ
ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا بٌ : ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚتكسٜط اٯ١ٜ
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 .إ٫ يًُتشس يبٝإ إٔ َكاّ ايٛغط ٫ ٜكًض (ايٓاؽ

ٌُٚ  ( مت وسساًا ) ١ِخ ا٢ ٠خ  ٠خ٠ّٚىٓ رط

٠سد ٌفظ ٚظؾ ـٟ اٌمس ْ  ال ـٟ ٘رٖ ا٠٢خ 

. اٌىس٠ّخ

 اآليت سالح
ْٗا تػاعس إػًٌُ ٗ ايتػًِٝ أَٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ 

َٚاظَْزِع١ُٕٛا طقاٍ تعاٍ،  ٌٖ اؿػسأعـطاض عٔ بايكب١ً اؾسٜس٠ ٚاٱ
ٌَىَج١َِسٌح ِ الَّم َعٍَٝ ِثبٌظَّمجِْس َٚاٌظَّمالَِح َِٚ َّٔمَٙب 

ٍ اٱيتعاّ بايكب١ً اؾسٜس٠ إ، ٚػعًِٗ ٜبازضٕٚ بٛعٞ (1)صاٌْ َبِشِع١َٓ 
.  ٚإَتجاٍ ؾعاشلِ عٔ تسبط ْٚعطأإ تهٕٛ بَط وتاد٘ اٱغ٬ّ أٖٚٛ 
سٛا٫ّ ٖٚٗسات ٭زا٤ أغبابّا ٚأإػًٌُ ٜكٝض ٚايٓيب اهلل ؾعٓسَا ٜأَط  

 .ُٚاّ اؿذ١ َكسام يًط١َٓتعًل ا٭َط ٚايجبات عًٝ٘ ٖٚٛ 
َٚٔ أغطاض اٯٜتٌ دعٌ أٌٖ اٱْهاض ٜكؿٕٛ عٓسٙ ٜٚٓؿػًٕٛ ٗ أْؿػِٗ، 

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

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

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

ٕ ايكب١ً ؾطط إٓهط باشلسا١ٜ إٍ ايك٠٬ ٚأزا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ بًشاظ أ
يًك٠٬ ٚإٔ أقٌ ْعٍٚ اٯ١ٜ ٖٛ تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬ 

ٜٚبعح إخباض اٯ١ٜ عٔ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ايجك١ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ، 
َّٚلِلَِّمِ اٌِْعصَّمُح ٌََِٚسظٌُِِٛٗ طٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ
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. (1)صٌٍَُِّْْٚ ١َِِِٕٓ 

ٯ١ٜ غطاب ثٓا٤ ع٢ً إػًٌُ إش تهُٓت خاُتٗا يكس إبتسأت ٚأختتُت ا
ََِٚب َوبَْ  َّمُ طايؿٗاز٠ يًُػًٌُ باٱّإ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜجٝبِٗ عًٝ٘

ٚؾٝ٘ َسز يًُػًٌُ بتعاٖس اٱّإ َٚٓ٘ إغتسا١َ  ص١ٌُِِؼ١َ  ِ ٠َّبَٔىُُْ 
  .إغتكباشلِ يًبٝت اؿطاّ

مفهىو اآليت مفهىو اآليت 
ًَِٝٗ إٍ ١ًَ أخط٣ أٚ أٖٛا٤ قّٛ  اٯ١ٜ َسح ٚثٓا٤ يًُػًٌُ ٚعسّ

آخطٜٔ، ٖٚٞ بؿاض٠ إغتسا١َ سهِ ايعسٍ ٚاٱْكاف ٗ ا٭ضض غٛا٤ بًؿغ 
َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ اٱغتُطاض ٚايتذسز، أٚ َهاٌَ ؾًػؿ١ ايٛغط  (نصيو)

. َٚا تطَع إيٝ٘ َٔ ايعسٍ ٚاٱغتكا١َ
ضا٥ض ٚاٯ١ٜ تعن١ٝ ٭سهاّ اٱغ٬ّ غٛا٤ ْػذ ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا أٚ ايـ 

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

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

ْٗا ؽدل عٔ َٛاق١ً أعسا٤ اٱغ٬ّ ايتعسٟ بايكٍٛ اٚ أ١ٜ َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ
غرلٙ ع٢ً إػًٌُ ٗ ؾعا٥طِٖ َٚٓاغو زِٜٓٗ، ٚؼح إػًٌُ ع٢ً ايكدل 

ْٚعت َٓهطٟ إغتكباٍ ايبٝت ، عًٝٗا ٭ْٗا ططٜل اشلسا١ٜ ٚايكطاط إػتكِٝ 
ْٓ ٠َُؼسُّ طاؿطاّ بايػؿٗا٤ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ُٚوُْ ٌَ

.  (2)صِ الَّم َ ًذٜ
ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس زؾع نطض ايهؿاض ٚأٌٖ ايؿو ٚايطٜب ٗ  تٚدا٤

َٛنٛع ايكب١ً، ؾُت٢ َا تٝكٔ اٱْػإ اْ٘ ع٢ً داز٠ ايٓذا٠ اييت ؽًك٘ َٔ 
                                                           

. 8غٛض٠ إٓاؾكٕٛ (1)
. 111آٍ عُطإ غٛض٠  (2)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  21
إؿاظ٠ ؾاْ٘ وطم ع٢ً ايتُػو بٗا ٚعسّ اٱمطاف عٓٗا إبتسا٤ ٚإغتسا١َ 

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

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

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

َٚ َِٟء ِثبٌَّمج١ِّ١َِٓ َٚاٌشََُّٙداِء طٜػتكطأ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ 

َ َث١َُُْْٕٙ ِثبٌْ َكِّ َُُْٚ٘ الَ ٠ُْ ٍََُّْٛ 
   .(1) صَُٚلِؼٟ

يس٫ي١ اٱيتعا١َٝ عسّ إؾذلاى ايؿٗٛز ٗ اؾٓا١ٜ إٕ ؼٌُ ايؿٗاز٠ ٜعين با
تؿطٜـ َٔ ضؾع١ ٚٚايٛاقع١ اييت ٜؿٗسٕٚ عًٝٗا ٖا ٜعين إ ايٛغط١ٝ 

خكا٥ك٘ عسّ ايسخٍٛ ٚاٱؾذلاى ٗ اـ٬ؾات ٚاـكَٛات اييت ؼسخ 
بٌ ايؿطم إدتًؿ١ ٭ٕ إػًٌُ إختاضٚا اؿل ٚاشلس٣ ؾُا عساِٖ ٜهٕٛ 

شٙ ايه٬ي١ ع٢ً َطاتب تؿهٝه١ٝ َتؿاٚت١، ؾايهاؾط ع٢ً ن٬ي١ ٚيٛ ناْت ٙ
 .ايٛثين أؾس َٔ غرلٙ ن٬ي١

ْٚعت إػًٌُ بايؿٗسا٤ ٜعين أًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠ ٚإتكاؾِٗ بأَٛض 
ٚؾطٚط ٫بس َٔ إعتباضٖا ٗ ايؿاٖس ٫غُٝا ٚإٔ ايؿٗاز٠ ٗ اٯ١ٜ أضق٢ 

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

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

 .يًؿٗاز٠ ّٜٛ ايكٝا١َ بايعٌُ ايكاحل

                                                           

. 69ايعَط غٛض٠  (1)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22
ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إَت٬ى إػًٌُ يًبكرل٠ ٚقسضتِٗ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ اؿل 

ق٢ً ٚقس ٚضز عٔ ايٓيب قُس )ٚايباطٌ، ٚتعين ايؿٗاز٠ اؿهٛض ٚايؿٗٛز، 
ٌٖ تط٣ ايؿُؼ؟ ع٢ً : ٚقس غ٦ٌ عٔ ايؿٗاز٠ أْ٘ قاٍ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. (1)(َجًٗا ؾاؾٗس أٚ زع
 :َٔ َٛاْع قبٍٛ ايؿٗاز٠ َٚٓٗاتبٌ اٯ١ٜ خًٛ غاس١ إػًٌُ ٚ

. زضأ ايت١ُٗ : ا٭ٍٚ
 .دط ايٓؿع : ايجاْٞ

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

ٚإػًُٕٛ يٝػٛا َتدلعٌ بايؿٗاز٠ بٌ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜهطَِٗ  
ْٛا ـَُمٌُٛٛا ط، قاٍ تعاٍٜٚأشٕ شلِ بايؿٗاز٠ ـَِإْْ َرٌََّٛم

 .(2)صِثَأَّٔمب ُِعٍَُِّْْٛ اشَُْٙدٚا 
ٜٚعتدل ٗ ايؿٗاز٠ سكٍٛ ايٝكٌ ٚايكطع ٚعسّ ايؿو ٖا ٜعين إغتبا١ْ 

ا٭َٛض يًُػًٌُ َٚعطؾتِٗ أعُاٍ إًٌ ا٭خط٣، ٚتًو إعطؾ١ مل تتأت٢ إ٫ 
 .بايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايسضٚؽ ٚايعدل ٚا٭َجاٍ

َتجاٍ ٚشنطٙ ٖٓا دا٤ ٚتبٌ اٯ١ٜ ؾطزّا َٔ ٚدٛٙ تػٝرل ايكب١ً ٖا ٜتعًل باٱ
يًبٝإ ٚايتعًٌٝ ٚسح إػًٌُ ع٢ً سػٔ ايطاع١ إش إٔ اٯ١ٜ مل ػعٌ 

بطظخّا بٌ ايطاع١ ٚإعك١ٝ، َٚٔ هشس بايكب١ً ٜبك٢ ع٢ً ساي٘ َٔ ايتٛد٘ 
اٍ ايكب١ً إٓػٛخ١، ٚيهٔ اٯ١ٜ تٓعت٘ باٱضتساز، ٖا ٜسٍ ع٢ً سط١َ ايبكا٤ 

 .ٚع إضتسازع٢ً ساٍ ايكب١ً ايػابك١ ٚأْ٘ ٕ
ّٚهٔ إٔ تػتكطأ قاعس٠ ن١ًٝ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٚٞ إٔ عسّ اٱَتجاٍ يًتػٝرل 

ٚإٕ ناْت ٚايٓػذ ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤ بايكطإٓ ٚايٛسٞ إضتساز ْٚهٛم، 

                                                           

 .7/455ؾعب اٱّإ / ايبٝٗكٞ(1)
. 64غٛض٠ آٍ عُطإ (2)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23
َٚٔ قؿات إػًِ إشا أعِ َٔ َٛنٛع ايكب١ً  (ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘) َعاْٞ

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

َٚٓشِٗ  ،ٕػًٌُ ع٢ً َبازضتِٗ يٲغتذاب١ا َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ َسح
 تعاٍ، ؾٗٛ اهلل قؿ١ اشلسا١ٜ ٚإٔ اٱَتجاٍ ٗ ايكب١ً مت بتٛؾٝل ٚيطـ َٔ

ٚاٱغتسا١َ  بايؿٛض٠١ٜ اييت تتكـ ايصٟ أعاِْٗ ع٢ً سػٔ اٱغتذاب
ٚإدتٓاب اٱؾهاٍ، ٚاٱعطاض عٔ ايؿبٗات اييت أثاضٖا ايػؿٗا٤ 

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

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

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

 .ٚاـام، اٚ ايٓاغذ ٚإٓػٛر
ؾهٌ  ،ٚيؿغ ايٓاؽ أعِ َٔ إػًٌُ، ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َطًل 

ٯ١ٜ تٛنٝس يععِٝ ؾهٌ اهلل َػًِ ٖٛ اْػإ ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾؿٞ عُّٛ ا
تعاٍ ٚإٔ ضٓت٘ غبشاْ٘ تتػؿ٢ ايٓاؽ ْٝعّا َٔ إٖتس٣، َٚٔ إضتس، َٚٔ 

ِ َّم  َّمَ ِثبٌَّمبضِ ط، ٚٗ ايتٓعٌٜأثاض ايؿبٗات ع٢ً أَط َٛيٟٛ ٚدٛبٞ

 .صٌََسُءٌٚؾ َزح١ٌُِ 
 
 
 

اآليت نسف 



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24
يٝؼ َٔ سكط يٓعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ عَُّٛا ٚع٢ً إػًٌُ 

 ،(1)صَِٚ ْْ َرُعدُّٚا ِْٔعََّخ  َّمِ الَ ُر ُْظَٛ٘بطخاق١، قاٍ تعاٍ
يًُػًٌُ ٱَتجاشلِ ٭َط اهلل بايتشٍٛ إٍ ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح ٖب١ ٚثٛابّا 

ايبٝت اؿطاّ ٚإؽاشٙ قب١ً شلِ ٗ عبازاتِٗ بإٔ دعًِٗ اهلل عع ٚدٌ ؾٗسا٤ 
: ع٢ً ايٓاؽ، ٚؼتٌُ ايؿٗاز٠ ٗ اٯخط٠ ٚدّٖٛا

. ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ :ٍٚ ا٭
. ؾٗاز٠ ايٓاؽ ع٢ً إػًٌُ :ايجاْٞ 

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

ايٓاؽ ٗ اٯخط٠ ٭ٕ ا٭ؾعاٍ نًٗا َس١ْٚ َٔ قبٌ ا٥٬ٕه١ ٚسانط٠ عٓس اهلل 
. (2)صَءْد ُوُّ َْٔفطٍ ََِعَٙب ظَبِاٌك َٚش١َِٙدٌ َٚ َبطقاٍ غبشاْ٘

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

ٍٴ َيبٻ: ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٝٳُكٛ َٳ١ٹ َؾ ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٜٵَو ٜٴسٵعٳ٢ ْٴٛحٷ 
ٜٳا ضٳبِّ ٜٵَو  ِٵ. ٚٳغٳعٵسٳ ٍٴ ْٳعٳ ٝٳُكٛ ًٖػٵتٳ َؾ ٌٵ بٳ ٖٳ ٍٴ  ٝٳُكٛ ِٵ . َؾ ًٖػٳُه ٌٵ بٳ ٖٳ ٘ٹ  َٻتٹ ٍٴ ُ٭ ٝٴَكا َؾ

٘ٴ  َٻتٴ ٚٳُأ ُٻسٷ  َٴشٳ ٍٴ  ٝٳُكٛ ٗٳسٴ َيَو َؾ ٔٵ ٜٳؿٵ َٳ ٍٴ  ٝٳُكٛ ٔٵ ْٳصٹٜٕط َؾ َٹ َٳا َأتٳاْٳا  ٕٳ  ٝٳُكُٛيٛ ٕٳ . َؾ ٗٳسٴٚ َؾتٳؿٵ
ًٖؼٳ ٘ٴ َقسٵ بٳ ٜٳُهٛ)َأْٻ ٗٔٝسٶاٚٳ ِٵ ؾٳ ٝٵُه ًَ ٍٴ عٳ ٙٴ (ٕٳ ايطٻغٴٛ ٌٻ شٹِنطٴ ٘ٴ دٳ ٛٵُي ٚٳَنصٳيٹَو )َؾصٳيٹَو َق

ِٵ  ٝٵُه ًَ ٍٴ عٳ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُهٛ ٚٳ ٢ًَ ايٓٻأؽ  ٗٳسٳا٤ٳ عٳ ٚٳغٳّطا يٹتٳُهْٛٴٛا ؾٴ َٻ١ّ  ِٵ ُأ ٓٳاُن ًِ دٳعٳ
ٗٔٝسٶا . (3)((ؾٳ

                                                           

 .34غٛض٠ إبطاِٖٝ (1)
 .21غٛض٠ م (2)
. 21غٛض٠ م (3)



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

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

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

إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ٱتكاؾِٗ بايعساي١ تًو اـك١ً اييت ؾاظٚا بٗا بؿٝض 
ََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ طنُا ٜتذ٢ً ٗ آ١ٜ ايبشحٚؾهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ 

أقًض ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ  صُ َِّمًخ َٚظَـًب ٌَِزىُُٛٔٛا شََُٙداءَ 
ع٢ً  ٚؾٝ٘ زع٠ٛ شلِ يًؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ،إػًٌُ شلصٙ إٓعي١

غ١ ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ ايؿطع١ٝ ٚايعك١ًٝ، إش ٖصٙ ايٓع١ُ ايعع١ُٝ شات ايكب
ٜا٤ ٚعٛ ايتؿطٜط ز٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً تٓعٙ إػًٌُ عٔ ايػًٛ با٭ْبتسٍ باٍ

. با٭سهاّ ٚايػٓٔ
 ٚتبٌ اٯ١ٜ ايػُٛ ا٭خ٬قٞ ايصٟ بًػ٘ إػًُٕٛ بًشاظ أْ٘ ْٛع ؾطط

ٚططٜل يًعساي١ ٚأزا٤ ايؿٗاز٠ ع٢ً أمت ٚد٘ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 
: ، َٔ دٗات(1)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طتعاٍ

. (خرل أ١َ) قرلٚض٠ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا َٔ َكازٜل :ا٭ٍٚ 
 إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أخطز إػًٌُ يًٓاؽ ٚأقًشِٗ :ايجا١ْٝ 

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

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

                                                           

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

ايج٬خ  ٫ ٜٓشكط بايعَٔ إانٞ بٌ ٜؿٌُ ا٭ظ١َٓ ايطٛي١ٝ (نٓتِ خرل أ١َ)ٗ
. قٝرلإانٞ ٚاؿانط ٚإػتكبٌ َٔ اؾعٌ ٚايت

ٗ ايؿٗاز٠، ٚػاؾٝ٘  يػهبَ٘ٚٔ خكا٥ل ايعسٍ عسّ دعً٘ َٛنٛع١ٝ 
. ٚأغباب ايػٛا١ٜ، ٜٚأتٞ ايٛغط َع٢ٓ ايعسٍعٔ اشل٣ٛ 

ٚتسعٛ اٯ١ٜ إٍ اٱغ٬ّ ٚايؿٛظ بإطتب١ ايطؾٝع١ اييت عًٝٗا إػًُٕٛ َٔ 
اؿكا١ْ َٔ ايؿطط َٚٔ ظًِ ايٓؿؼ ٚايػرل، ٚسهٛضِٖ ّٜٛ ايكٝا١َ ٗ 

ٜعإ ٚاؿهِ بٌ ايٓاؽ يتهٕٛ ؾٗازتِٗ ع٢ً ايٓاؽ َٔ عَُٛات َٛاطٔ امل
َِْٓ  ََِٓ ِثبّلِلَّمِ َٚا١ٌََِْْٛ ا٢خِِس ََٚعًَِّ َطبٌِ ًب  طقٛي٘ تعاٍ

ـٍََُُْٙ َ  ُْسُُْ٘ ِعَْٕد َزثُِِّْٙ َٚالَ َخٌْٛؾ َع١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ 

. (1)ص٠َ َْصَُْٔٛ 
إػًٌُ ٫ ٕ ٖصا ٫ ٜعين إٔ أبًشاظ ايتبأٜ بٌ ايؿاٖس ٚإتِٗ، إ٫ 

 طٜكؿٕٛ يًشػاب ٚاٯ١ٜ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ
َ
ـََأَِّمب َِْٓ ُ ِٚرٟ

 ،(2)صـَعََْٛؾ ٠ُ َبظَُت حِعَبًثب ٠َِع١ًسا *ِوَزبَثُٗ ِث١ِّ١َِِٕٗ 
ؾذا٤ت آ١ٜ ايبشح بصنط سكٝك١ ٖٚٞ ؾٗاز٠ ايٓيب ع٢ً إػًٌُ، َٚٔ 

ٌٕ أ١َ ٚغطّا ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ اٱعذاظ إتكاٍ ٖصٙ ايؿٗاز٠ بكرلٚض٠ إؼ
ؾٗازت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ شلِ ٕٚٓؿعتِٗ ٚؾٝٗا تأنٝس يًُٓعي١ اييت 

ٚعسّ ايعٜؼ أٚ  دعًِٗ اهلل عع ٚدٌ بٗا َٔ ايٛغط١ٝ ٚايعسٍ ٚاٱغتكا١َ
. إٌٝ عٔ داز٠ اشلس٣
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انصهت بني  ول وآخز اآليت 
 ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً إبتسأت ٖصٙ اٯب١ بأزا٠ ايتؿبٝ٘ ٚاٱؾاض٠ إٍ

إػًٌُ ٚايٓاؽ ٖٚٛ إدتبا٤ إػًٌُ ٕطتب١ ا٭١َ ايٛغط، َٚٔ إعذاظ 
ايكطإٓ أْ٘ مل تطز تػ١ُٝ أ١َ أٚ ْاع١ أٚ ؾطز إ٫ إػًٌُ ع٢ً مٛ ايعُّٛ 

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

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

: ٫ ثايح شلُا
. ايؿٗسا٤ :ا٭ٍٚ 
. إؿٗٛز عًِٝٗ :ايجاْٞ 

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

، (1)صـََعَظٝ ـِْسَعُْْٛ اٌسَّمظُٛيَ ط َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّآخطٜٔ نُا ٗ
ـََمجَْؼُذ َلجَْؼًخ ِِْٓ طٚٚضز ٗ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚدا٤ ٗ إًو

ٕطغٌ َٔ إًو إٍ ايٓيب ٜٛغـ ٚٚضز بايؿدل ا ،(2)صَ َ ِس اٌسَّمظُٛيِ 
، ٚأنجط َا ٚضز يؿغ (3)صـٍَََّّمب  َبَءُٖ اٌسَّمظُٛيُ ط عًٝ٘ ايػ٬ّ

. ٗ ايكطإٓ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايطغٍٛ 
ّٚهٔ تؿطٜع قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ إشا ٚضز يؿغ ايطغٍٛ ع٢ً مٛ اٱط٬م 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ْ٘ ٜٓكطف إٍ ايٓيب قُس ق٢ًإٚاـايٞ َٔ ايكطا٥ٔ ف
إضازت٘ ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘  ع٢ًَع ايكطإٓ ٚا٭َاضات اييت تسٍ ٚضٚزٙ ٚنصا 

                                                           

. 15غٛض٠ إعٌَ (1)
 .96غٛض٠ ط٘ (2)
 .50غٛض٠ ٜٛغـ (3)
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ـَى١ََْؿ ِ َذا  ِْئَٕب ِِْٓ ُوِّ ُ َِّمٍخ ِثش١ٍَِٙد َٚ ِْئَٕب طتعاٍ

. (1)صِثهَ َعٍَٝ َُ٘ الَِء ش١ًَِٙدا
َطتٌ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚنصا ٗ ٔؼ آٜات ث٬خ  (ايطغٍٛ)ٚدا٤ يؿغ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚاسس٠ ؾٝ٘ ٚعا١َ ا٭ْبٝا٤،  َٓٗا ٗ
ِ ِّٟٔ َزظُُٛي طٚٚاسس٠ ؾٝ٘ ٚٗ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚخطاب٘ يبين إغطا٥ٌٝ

  َّمِ  ١ٌَِْىُُْ َُِظدًِّلب ٌَِّب َث١َْٓ ٠ََدَّم َِِٓ اٌزَّمَْٛزاِح 

، (2)صَِدُ َُِٚجَشًِّسا ِثَسظٍُٛي ٠َْأِرٟ ِِْٓ َثْعِدٞ اظُُّْٗ َ  ْ 
: ٚدا٤ شنط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ آ١ٜ ايبشح ع٢ً قػٌُ

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

ٖٚٛ خام باٯخط٠ ع٢ً إتباع ايكب١ً، ٚقس قسَت اٯ١ٜ َٛنٛع ايؿٗاز٠ 
: َػا٥ٌ ٚؾٝ٘

. ايعطـ بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ٖٝ١ َا :ا٭ٍٚ 
دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ؾهٌ اهلل ع٢ً إػًٌُ بإٔ دعًِٗ ا٭١َ  :ايجا١ْٝ 

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

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

اٯ١ٜ بايبؿاض٠ بإٔ تبسأ إػًٌُ بعح ايػه١ٓٝ ٚا٭َٔ ٗ ْؿٛؽ  :ايطابع١ 
شلِ بايؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ، َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ اٱقذلاب َٔ اؾ١ٓ ٚايًبح 

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

. دعًِٗ أ١َ ٚغطّا ؾٗٛ بام إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾكسّ اؾعٌ ايسا٥ِ ع٢ً إٓكطّ
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. 6غٛض٠ ايكـ (2)
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ايتشٍٛ ٗ ايكب١ً إَتشإ ٚإختباض ؾطظم اهلل إػًٌُ ضتب١  :ايػازغ١ 

َتجاٍ ا٭١َ ايٛغط ٚايعسٍ َٚطتب١ ايك٬ح ثِ أَطِٖ بايتشٍٛ ؾذا٤ َِٓٗ اٱ
. غطٜعّا، ٚيٝؼ مث١ ؾذل٠ أٚ ٚقت ؾطٜه١ ق٠٬ ١َٜٝٛ بٌ ْعٍٚ آ١ٜ ايكب١ً

من غاياث اآليت 
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

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

٫ تػتطٝع أ١َ ايؿٛظ َٓعي١ غا١َٝ بٌ أٌٖ إًٌ ٚايٓشٌ إ٫  :ايجا١ْٝ 
. (ٚنصيو دعًٓانِ) ؾهٌ ٚيطـ َٚسز َٔ اهلل عع ٚدٌ يصا قايت اٯ١ٜب

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

أٚ أْ٘ ؾاقس  ، أٚ ٜهٕٛ غرل َٛدٛزٚقس تعٛز يٮٍٚ بعس غٓٛات أٚ ٫ تعٛز
. يًؿطا٥ط

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

ََٚ ِّٟٔ ـَؼَّمٍُْزىُُْ طاهلل بين إغطا٥ٌٝ بكٛي٘ تعاٍؾإٕ قًت قس أنطّ 

 َٓ١ِّ اب ْػذ اٱغ٬ّ ايؿطا٥ع ٚمل ٜٓػذ ، ٚاؾٛ(1)صَعٍَٝ اٌَْعبٌَ
ايتؿهٌٝ ٚيهٓ٘ دعً٘ بإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتكسٜل 

ب٘، ؾًصا تط٣ أنجط ا٭َِ ؽاطب ٗ ايكطإٓ بعس إػًٌُ ِٖ بٓٛ إغطا٥ٌٝ، 
. ٚؾٝ٘ تطغٝب شلِ ٚزع٠ٛ يتعاٖس ايتؿهٌٝ باٱغ٬ّ
تط٣ َاشا ٜهٕٛ ؾهط  ٖٚٛ َٔ ا٭غطاض إخباض ايكطإٓ عٔ تؿهًِٝٗ،

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

                                                           

. 47يبكط٠ غٛض٠ ا(1)
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َلْد ََٔسٜ طايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ سإا ْعيت آ١ٜ ْػذ ايكب١ً، قاٍ تعاٍ

ِء ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ ـِٟ اٌعَّمَّب

. (1)صَرْسَػبَ٘ب
عٓٗا َٔ ايدلنات عًٝٗا  بٝإ َٓاؾع ا٭١َ ايٛغط َٚا تذلؾض :ايطابع١ 

ٚع٢ً ايٓاؽ، إش قاض إػًُٕٛ ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ ٚنإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ بؿطط 
يًؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ، ؾأقًض اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ شلصٙ ايطتب١  ٠ايعساٍ

. ٚايؿطط
تأنٝس َكاّ ايٓب٠ٛ ٚساد١ ايٓاؽ ْٝعّا ٚإػًٌُ خاق١ يبعج١  :غ١ اـاّ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾا٭١َ ايٛغط يٝػت َطًك١ ٗ ؾعًٗا 
ٚؾٗازتٗا، ؾايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا آتاٙ اهلل َٔ ايٛسٞ 

إػًُٕٛ، ٖٚٛ  ٚإٓعي١ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٖٛ ايؿٗٝس ع٢ً ا٭١َ ايٛغط ِٖٚ
َععَٝ َ ْْ ٠َجَْعثَهَ َزثُّهَ ََِمبًِب طَٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ

ايؿٗاز٠ ع٢ً ا٭١َ اييت أضاز اهلل شلا ي٘ ، ؾُٔ إكاّ احملُٛز (2)صَِ ًُّْٛدا
، ٖٚٞ إسس٣ (3)(ٖٛ ايؿؿاع١: ٚعٔ إبٔ عباؽ)ايؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ، 

. َكازٜك٘
ٚع ٚاؿهِ بٌ قرلٚض٠ ٫بس َٔ ٬َظ١َ ٚق١ً ٗ إٛض :ايػازغ١ 

إػًٌُ ا٭١َ ايٛغط ٚايعسٍ ٚبٌ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ بٝت إكسؽ إٍ ايبٝت 
 ٜػتكبًّْٛ٘ إ٫ بإغتكباٍ َا نإ ا٭ْبٝا٤ ا٭١َ ايعسٍ ٭متاؿطاّ، ٚنإٔ َٓعي١ 

ٗ ق٬تِٗ أ٫ ٖٚٛ ايبٝت اؿطاّ، يٝدطز َٔ إغتشكاقٗا َٔ ّتٓع عٔ 
. اٱَتجاٍ ٗ إكاّ

اٯ١ٜ باـطاب يًُػًٌُ ٚبعسٙ دا٤  عذاظ ٗ اٯ١ٜ إبتسا٩ٖاَٚٔ اٱ
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بع١ً َٚٛنٛع ؼٌٜٛ ايكب١ًاـطاب يًٓيب قُس 

                                                           

. 144اٯ١ٜ (1)
. 79غٛض٠ اٱغطا٤ (2)
. 6/307ايسض إٓجٛض (3)
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ب بطاع١ اهلل ٗ أزا٤ ايك٠٬ ٚبٝإ إٔ ٖصٙ ايطاع١ ٫ ايذلغٞ :ايػابع١ 

 َِٚ ْْ َوبَٔذْ طتتشكل إ٫ بٗسا١ٜ ٚتٛؾٝل َٔ اهلل عع ٚدٌ يكٛي٘ تعاٍ

. صٌَىَج١َِسًح ِ الَّم َعٍَٝ اٌَّمِر٠َٓ ََ٘دٜ  َّمُ 
: بٝإ سكا٥ل ٚإقتباؽ عًّٛ غكٛم ؼٌٜٛ ايكب١ً َٓٗا :ايجا١َٓ 
ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ بٝت إكسؽ إٍ ايبٝت اؿطاّ بأَط َٔ اهلل عع  :ا٭ٍٚ 

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

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

  انتفسريانتفسري
آٜات ايكب١ً ؾهُا دا٤ت  151-142ايعؿط٠ ّٚهٔ تػ١ُٝ ٖصٙ اٯٜات 

ٚظَاّْا ٚسهُّا َٚٛاضز ٔؼ آٜات ٗ ؾطٜه١ ايكٝاّ ٚتعٝٝٓٗا َٛنٛعَا 
 ؾإٕ ٖصٙ اٯٜات بٝٓٸت ْػذ ايكب١ً ٚتعٌٝ ،(1)اٱغتجٓا٤ َٓٗا َٔ إطض ٚايػؿط

 ٜسبع٢ً مٛ ايتأ ٚدا٤ت بعسٖا آٜتإ َتعاقبتإ ٗ تجبٝت قب١ً إػًٌُ دٗتٗا
َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد طقاٍ تعاٍ

ت٢ ٗ ؾطٜه١ ايكٝاّ نإ ٖٓاى قٝاّ ٭ٜاّ ككٛق١ ، ٚح(2)صاٌْ ََساَِ 
ؾٓػدٗا قٝاّ ؾٗط ضَهإ يٝهٕٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ف٤ٞ ايؿطٜه١ ٚاؿهِ 

ٗ بهع آٜات َتك١ً َٚتذاٚض٠ ٚبٝٓٗا تطابط ٗ إٛنٛع َا وسز َعامل 
ايؿطٜه١ ّٚٓع َٔ اـ٬ف ٚاـك١َٛ ؾٝٗا َٚا ٜهٕٛ غببّا ٗ تهٝٝعٗا ؾكس 

ا٭َِ ٗ سهِ ككٛم ٜٚتػع اـ٬ف بِٝٓٗ ؾذا٤ت اٯٜات  ؽتًـ أ١َ َٔ
إتذاٚض٠ ٗ بٝإ سهِ ايؿطٜه١ ٕٓع أقٌ ٖصا اـ٬ف نُا ٜسٍ عًٝ٘ ٚاقع 

                                                           

. 187-183أْعط غٛض٠ ايبكط٠ (1)
. 148اٯ١ٜ (2)
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ؾُٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً إػًٌُ إٔ ٜأَطِٖ بؿ٧ ّٚسِٖ  ٚساٍ إػًٌُ

َٚاْعَزظُِّٛا ِث َْجًِ  َّمِ َ ١ًِّعب َٚالَ طباغباب ا٭َتجاٍ، قاٍ تعاٍ

، ٚدا٤ت آٜات ايكب١ً َٔ َكازٜل ايكب١ً َٔ َكازٜل ٖصا (1)صـَسَّمُلٛادَ 
. ٚاق١ٝ َٔ ايؿطق١ ٚايٓعاع ؾٝٗاٖٞ ٚ، اٱعتكاّ ٚايتُػو 

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

ُوُْٕزُْ خ١ََْس طٜ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍق٢ً اهلل عٌ

. (2)صُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ 
تط٣ ٌٖ َٔ ق١ً بٌ ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚأزا٤ ؾطٜه١ اؿر، 

َّٚلِلَِّمِ َعٍَٝ اٌَّمبضِ حِجُّ اٌْج١َْذِ َِْٓ اظَْزـَبَع طٚقٛي٘ تعاٍ

: َٔ ٚدٛٙ ، اؾٛاب ْعِ(3)ص ١ٌَِِْٗ ظَج١ِالً 
نٌ َٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚؾطٜه١ اؿر ٚادب ٚؾطٜه١  :ا٭ٍٚ 

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

دا٤ ا٭َط باغتكباٍ ايبٝت َطًكّا ٚعاَّا غرل َكٝس باٱغتطاع١  :ايجايح 
  .٠قٝس باٱغتطاعّْ٘ ؾطط يعباز٠ بس١ْٝ ٖٞ ايك٠٬، أَا اؿر ف٭

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

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

                                                           

 .103غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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. (خصٚا عين َٓاغههِ: ٚآي٘ ٚغًِ، ٚقاٍ

ِ َّم َ َّمَي طنٌ َٔ اؿر ٚاٱغتكباٍ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ :ايطابع١ 

. (1)صَث١ْذٍ ُِٚػَ  ٌٍَِّمبضِ ٌََّمِرٞ ِثجَىَّمَخ ُِجَبَزًوب
َٸا َاز٠ اٱؾذلام ؾُٔ ٚدٛٙ : أ

إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ نٌ ّٜٛ ٔؼ َطات، ٚاؿر ٗ َٛغِ  :ا٭ٍٚ 
. (2)صَِٚبدٌ اٌْ َجُّ َ شٌُْٙس َِْعًُ طقاٍ تعاٍ ،ككٛم

ؾطض عٌ ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ، ٚسر ايبٝت ايبٝت  إغتكباٍ  :ايجاْٞ 
ََّلِلَِّمِ َعٍَٝ طؾطض إػتطٝع ايكازض عًٝ٘، ٚعٔ إبٔ َػعٛز ٗ قٛي٘ تعاٍ

قٌٝ ٜا  (3)صاٌَّمبضِ حِجُّ اٌْج١َْذِ َِْٓ اظَْزـَبَع  ١ٌَِِْٗ ظَج١ِالً 
. (4)(ايعاز ٚايطاس١ً: ضغٍٛ اهلل َا ايػبٌٝ؟ قاٍ

ٗ اؿر أزا٤ َٓاغو َع اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬، أَا ايٓػب١  :ايجايح 
خام بأزا٤ ايك٠٬ ٚبعض ا٭عُاٍ نايتصن١ٝ  ٙيٲغتكباٍ ٗ ا٭َكاض ؾإٕ

. ٚإغتشهاض غاع١ إٛت
أزا٩ٖا ٗ ايبًس اؿطاّ ٗ َه١ ٢َٓٚ اؿر َٔ ؾطا٥ط َٓاغو  :ايطابع 

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

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

ْعِ قس بًػت : َا ؾعًت ٗ عٗسٟ ٌٖ بًػت عٗسٟ ؟ ؾٝكٍٛ : ؾٝكٍٛ ي٘ ضب٘ 
ٌٖ بًػو إغطاؾٌٝ عٗسٟ ؟ : ٜسع٢ ددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾٝكٍٛ ددلٌٜ ف

                                                           

 .96غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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ْعِ ٜا ضب قس بًػين ؾٝدًٞ عٔ إغطاؾٌٝ ٜٚكاٍ ؾدلٌٜ ٌٖ بًػت : ؾٝكٍٛ 

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

 ؟ بًػهِ عٗسٟ
ٌٖ بًػهِ ايطغٌ : قس بًػٓا أٖٓا ؾتسع٢ ا٭َِ ؾٝكاٍ شلِ : ؾٝكٛيٕٛ 

إٕ يٓا عًِٝٗ ؾٗٛزا : عٗسٟ ؟ ؾُِٓٗ إكسم ٚ َِٓٗ إهصب ؾتكٍٛ ايطغٌ 
َٔ ٜؿٗس يهِ ؟ ؾٝكٛيٕٛ قُس ٚ : ٜؿٗسٕٚ إٔ قس بًػٓا َع ؾٗازتو ؾٝكٍٛ 

ا عٗسٟ إٍ تؿٗسٕٚ إٔ ضغًٞ ٖ٪٤٫ قس بًػٛ: أَت٘ ؾتسع٢ أ١َ قُس ؾٝكٍٛ 
ْعِ ضب ؾٗسْا إٔ قس بًػٛا ؾتكٍٛ تًو ا٭َِ : َٔ أضغًٛا إيٝ٘ ؟ ؾٝكٛيٕٛ 

نٝـ تؿٗسٕٚ ع٢ً َٔ : نٝـ ٜؿٗس عًٝٓا َٔ مل ٜسضنٓا ؾٝكٍٛ شلِ ايطب 
٫ ٚ أْعيت إيٝٓا عٗسى ٚ نتابو ضبٓا بعجت إيٝٓا ضغٛ: مل تسضنٛا ؟ ؾٝكٛيٕٛ 

: يٝٓا ؾٝكٍٛ ايطب قككو عًٝٓا إِْٗ قس بًػٛا ؾؿٗسْا َا عٗست إٚ
. (1)(قسقٛا

اؾٛاب َٔ ، ع٢ً ايٓاؽ تط٣ َا ٖٞ َاز٠ َٚٛنٛع ؾٗاز٠ إػًٌُ 
: ٚدٛٙ

آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚا ؾٝٗا َٔ قكل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ  :ا٭ٍٚ 
. (2)صَْٔ ُٓ َُٔمضُّ َع١ٍَْهَ َ حْعََٓ اٌَْمَظضِ طايػابك١، قاٍ تعاٍ

١ٜ أع٬ٙ أْٗا َٛنٛع َكازٜل اؿػٔ ٚا٭سػٔ ٗ اٯيٝهٕٛ َٔ 
ايؿٗاز٠ ّٜٛ ايكٝا١َ ٕا ؾٝٗا َٔ ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ عٔ دٗاز ا٭ْبٝا٤ ٚأخباض 

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

ََِٚب َخٍَْمُذ اٌْجَّم َٚاإِلٔطَ ِ الَّم طٚايتٓعٌٜ، قاٍ تعاٍ

                                                           

. 1/333ايكططيب / ايتصنط٠(1)
 .3غٛض٠ ٜٛغـ (2)
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 .(1)ص١ٌَِْعجُُدِْٚ 

ي١ٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يػ١ٓ ايكٛي١ٝ ٚايؿعا  :ايجايح 
. َٚا ؾٝٗا َٔ اٱخباض عٔ أسٛاٍ ا٭َِ

غرل٠ َٚٓٗر إػًٌُ ٗ ايعباز٠ َٚكاض١ْ أعُاٍ ايٓاؽ بًشاظ  :ايطابع 
. اٱّإ ٚايتك٣ٛ

: ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ (نصيو) ٚإبتسأت اٯ١ٜ بأزا٠ ايتؿبٝ٘
ز ٚدٛٙ ايك١ً ٚايؿب٘ بٌ َٛنٛع ايٓعط إٍ ْعِ اٯٜات ٚإها :ا٭ٍٚ 

. ا٭١َ ايٛغط َٚا ٗ اٯ١ٜ أٚ اٯٜات ايػابك١
ٕا أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ ٖسا١ٜ اهلل َٔ ٜؿا٤ إٍ  :ايجاْٞ 

ططٜل اؿل ٚاشلس٣، أخدلت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ دعٌ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا يتأنٝس 
ِٜ ٚأْعِ عًِٝٗ بإٔ ٖٚٞ إٔ إػًٌُ ٖساِٖ اهلل إٍ قطاط َػتل سكٝك١

. قرلِٖ أ١َ ٚغطّا
ٖٚصٙ ايعباز٠ ٖٞ  ،اٱشلٞ يًٓاؽ ْٝعّا بٛدٛب عبازت٘ٚدا٤ اـطاب 

ََٚ ْْ اْعجُُدِٟٚٔ ََ٘را ِطَساؽٌ طداز٠ اؿل ٚاشلس٣، قاٍ تعاٍ

ايٛغط ؾًِ ٜطز ٗ ايكطإٓ إ٫ يًُػًٌُ ٖٚٛ  ٠، أَا ْعت ا٭ّ(2)صُِعَْزِم١ٌُ 
. (3)صُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ  ُوُْٕزُْ خ١َْسَ طَٔ عَُٛات

تعسز ايٓعِ اٱشل١ٝ ع٢ً إػًٌُ ٚشنط ْع١ُ  َٔ ايتؿبٝ٘ إطاز :ايجايح 
. ا٭١َ ايٛغط بعس ْع١ُ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ

ٚإطاز أْ٘ َع ْع١ُ اشلسا١ٜ  ،إبتسأت اٯ١ٜ عطف ايعطـ ايٛاٚ :ايطابع 
 .ّاؾإٕ اهلل أْعِ ع٢ً إػًٌُ ظعًِٗ أ١َ ٚغط

 صََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ ُ َِّمًخ َٚظَـًبطقٛي٘ تعاٍ 

                                                           

 .56غٛض٠ ايصضاٜات (1)
. 61غٛض٠ ٜؼ (2)
. 110غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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ٖا ٜسٍ ع٢ً إتكاٍ َٛنٛع ٖصٙ  (ايٛاٚ) إبتسأت اٯ١ٜ عطف ايعطـ
:  اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ

. إؼاز َٛنٛع ايكب١ً ٗ اٯٜتٌ :ا٭ٍٚ 
ّ، ايطز ع٢ً ايصٜٔ أْهطٚا تٛد٘ إػًٌُ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطا :ايجاْٞ 

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

. َٓاظٍ اٱّإ، ٚإعاْتِٗ ٗ اٱعطاض عٔ قٍٛ ايػؿٗا٤
َٔ إعذاظ يػ١ ايعطـ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚتساخٌ َٛنٛعٗا َع اٯ١ٜ  :ايطابع 

ايتعسٟ َٔ أعسا٤ اٱغ٬ّ غكٛم ايكب١ً ٚعسّ ض قسٚايػابك١ َٓع 
. ايتُازٟ ٗ اٱْهاض

٠ََِْٚٙدٞ َِْٓ طختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاٍإٔا  :اـاَؼ 

. (1)ص٠َشَبُء  ٌَِٝ ِطَساٍؽ ُِعَْزِم١ٍُ 
اـطاب ٗ اٯ١ٜ يًُػًٌُ يبٝإ ععِٝ َػ٪ٚيٝاتِٗ ٗ ا٭ضض 

ٚتعن١ٝ ٚإعساز يًد٬ؾ١ ٗ  ٚايتؿطٜـ اٱشلٞ شلِ ٖٚٛ تأزٜب ٚتعًِٝ
 .ا٭ضض َٚٓع اٱؾطاط ٚايتؿطٜط ٗ ايعكا٥س

 :ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ
سهاَٗا عُا أبتعاز إتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً تهاٌَ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚ :ا٭ٍٚ 

ا١ٌَََْْٛ َ وٍَُّْْذ طقاٍ تعاٍ،  ٖٛ َصَّٛ َٔ قٝؼ اٱؾطاط ٚايتؿطٜط

 .(2) صٌَىُُْ ِد٠َٕىُُْ 
١َ تتؿٛم ع٢ً غرلٖا عكا٥سّٜا أضإٓ ٚايٓب٠ٛ َٔ إػًٌُ ايل دعٌ  :ايجا١ْٝ 

َاّ إدتُاعّٝا، ٚتعتُس ايعكٌ ٚايبكرل٠ ٗ ا٭ؾعاٍ، ٚعٓسٖا إخ٬قّٝا ٚأٚ
 .ٍ اشلس٣إسانط ٜكٛزٖا 

                                                           

. 25غٛض٠ ْٜٛؼ (1)
 .3إا٥س٠غٛض٠  (2)
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٥ٌ عٔ ــؽْ٘ أ: "ٗ اـــدل عٔ ايٓــيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآي٘ ٚغــًِ :ايجايج١ 

ماظ اٍ غرل ْٟب زٕٚ داْب ٫ٚ ٍ داإعس٫ّ أٟ ٫ ٌّٝ : قاٍ صَٚظَـًبط
 .اؿل

ٚايعسٍ  ٚايطؾازؼٌٜٛ ايكب١ً َكـسام َٔ َكازٜل ايتٛؾٝل  :ايطابع١ 
 .عٓس إػًٌُ

ؾطاز إككٛز٠ نُا يٛ قًت ٖٞ ايهاف تؿٝس ايتؿبٝ٘ ٚتطابل ا٭ :اـاَػ١  
ؾطاز غِ اٱؾاض٠ ع٢ً ١٦ٖٝ اٱإٜهّا، ٜٚبك٢ أَع٢ٓ  (نصيو)نتًو، ٚقس تطز 

 . زٜت ايك٠٬ ٚايعنا٠ نصيو، ٫ٚ تكٍٛ نتًوأ: ٜط ؾٝكٍٛٚايتصى
ا٭قٌ ٗ ايهاف ايتؿبٝ٘، ؾُا إككٛز َٔ ايتؿبٝ٘ ٗ اٯ١ٜ،  :ايػازغ١ 

ٍ إؾايتٛد٘  ،ٍ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٚعُّٛ اشلسا١ٜإٕ إؿب٘ ب٘ ايتشٍٛ أايعاٖط 
 .ْ٘ دع٤ َٔ ْعِ َتتاي١ٝإايبٝت اؿطاّ مل ٜهٔ فطزّا بٌ 

 صُ َِّمًخ َٚظَـًبط١ٜ ٖٞ ايٛسٝس٠ اييت تكـ إػًٌُٖصٙ اٯ :ايػابع١ 
إًٌ، ٚباٱَهإ َعطؾ١ بعض ا٭َِ ٚمل ٜأت ٖصا ايتؿـطٜـ يػرلِٖ َٔ 
ٖٚٞ ٫ّ ايتعًٌٝ   صٌَِزىُُٛٔٛا  طدٛاْب ٖصا ايٓعت بًشاظ اي٬ّ ٗ 

 .ٜهّا تكًض يًكرلٚض٠ ٚايعاقب١أٚ
ْعٜ٘ ٭سهاّ اٱغ٬ّ اٯ١ٜ َسح ٚثٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ٚت :ايجا١َٓ 

 .َٚٓاٖذ٘
خباض زلاٟٚ عٔ إٓعي١ ايعع١ُٝ اييت ْاشلا إػًُٕٛ إٗ اٯ١ٜ  :ايتاغع١ 

 .َٔ بٌ ا٭َِ ٚإًٌ
ْت تط٣ خاضط١ ايعامل أٚ ،َٔ َعاْٞ ايٛغط ايبعس إهاْٞ :ايعاؾط٠ 

ٍ داْب ٚدٛزِٖ ٗ كتًـ إٚنٝـ إ إػًٌُ َٓتؿطٕٚ ٗ ٚغطٗا 
 .غتساَتٗاأغباب ايٓعِ ٚأساْ٘ ٜعطٞ با٭ٚؾ٢ ٜٚٝػط ايبًسإ ٭ْ٘ غب

اٯ١ٜ زع٠ٛ زلا١ٜٚ يًُػًٌُ يتشٌُ َػ٪ٚيٝاتِٗ ايعا١َ  :اؿاز١ٜ عؿط٠ 
.  ٗ سح ْٝع ايٓاؽ ع٢ً اشلسا١ٜ ٚايطؾاز

سهاَ٘ أٚايتكٝس ب ، خ٬م اٱغ٬ّأيتشًٞ با َٛنٛع١ٝاٯ١ٜ تبٌ ٚ 
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ٌََْٚزُىْٓ طقاٍ تعاٍ،  ٗ َٛاظٜٔ ايسع٠ٛ إٍ اهلل ٚاٱيتعاّ بؿطا٥ه٘

. (1)صِِْٕىُُْ ُ َِّمٌخ ٠َْدُعَْٛ  ٌَِٝ اٌْ ١َْسِ 
٫ ٜٓشكط اـطاب ٗ اٯ١ٜ َٚٛنٛعٗا بإٛدٛزٜٔ َٔ  :ايجا١ْٝ عؿط٠ 

سلٌ إٛدٛز ٚإعسّٚ ايصٟ مل ٜٛيس َِٓٗ بعـس ٟإػًٌُ أٜـاّ ايتٓعٌٜ، بٌ 
 .تؿطٜـيعَُٛـات اـطـاب ايكطآْٞ يتبسٚ ظ٤٬ عع١ُ ٖصا اٍ

إبتسأت اٯ١ٜ باـطاب شٟ قبػ١ ايبؿاض٠ يًُػًٌُ بإٔ اهلل عع ٚدٌ 
: دعًِٗ ا٭١َ ايعسٍ ٚايٛغط ، ٚٗ ٖصٙ ايبؿاض٠ ٚدٛٙ

. إضاز٠ إػًٌُ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ، ٚإٔ ايبؿاض٠ خاق١ بِٗ :ا٭ٍٚ 
سلٍٛ ايبؿاض٠ ٭ٌٖ ايهتاب بًشاظ إٔ إختٝاض إػًٌُ شلصٙ  :ايجاْٞ 

٠ بأٌٖ ايهتاب نُا إغتبؿط إػًُٕٛ بٓكط ايطّٚ نأٌٖ نتاب إطتب١ ٚضسِ
 * ٠َََِِْٚٛئٍر ٠َْفَس ُ اٌُّْْ َُِِْٕٛ طع٢ً نػط٣ ٚدٓٛزٙ، قاٍ تعاٍ

. (2)صِثَْٕظِس  َّمِ 
عسّ خًٛ ا٭ضض َٔ أ١َ ٚغط تتكـ بايك٬ح ٚايعسٍ  :ايجايح 

. ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ق٬تٗا
ْؿٛؽ ايٓااؽ ْٝعّا بٛدٛز أ١َ عسٍ بٌ  بعح ايػه١ٓٝ ٗ :ايطابع 

ظٗطاِْٝٗ ٖٚٛ َٔ أغطاض تػ١ُٝ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا، أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ 
أضازٖا قطٜب١ َٔ ايٓاؽ ْٝعّا ٚغببّا ٗ إق٬سِٗ ٖٚساٜتِٗ، ثِ ايؿٗاز٠ 

عًِٝٗ، ؾكشٝض إٔ َع٢ٓ ا٭١َ ايٛغط ايعسٍ إ٫ إٔ ايًؿغ وٌُ أٜهّا ع٢ً 
ٖط، َٚٔ ع٬َات اؿكٝك١ ايتبازض، َٚٓ٘ ٗ إكاّ إٔ َعٓاٙ ايًػٟٛ ايعا

إػًٌُ أ١َ قطٜب١ َٔ أَِ أٌٖ ا٭ضض يٝسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إط٬ع 
أٌٖ ا٭ضض ع٢ً عكا٥س اٱغ٬ّ َٚعطؾتِٗ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ
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 صٌَِزىُُٛٔٛا شََُٙداَء َعٍَٝ اٌَّمبضِ  طقٛي٘ تعاٍ 

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

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

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

قاي١ اٱط٬م، ٖٚٞ سذ١ ع٢ً إتهًِ ٚايػاَع ٚيهٔ أٚدٛزٙ ؾتعتدل 
، ايكاض٨ ٚايػاَع ٚايٓاؽ ْٝعّان٬ّ اـايل ْكٍٛ ٖٞ سذ١ ع٢ً  غكٛم

َ ُي عََّّمب ٠َْفَعًُ الَ ٠ُطْ طَٓعٙ عٔ ايكبٝض ٚايباضٟ عع ٚدٌ ٭ٕ 

. (1)صَُُْٚ٘ ٠ُعْأٌََُْٛ 
٫ ع٢ً ططف إٕ اؿذ١ٝ ٫ تهٕٛ أٚيتعًل إٛنٛع بتهـايٝـ ايعبــاز، أٟ 

. زاايعب ّٚاسس ٚٙ
ٖا ): عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِعٔ ابٝ٘ ٚعٔ ايكازم 

أعط٢ اهلل اَيت ٚؾهًِٗ ب٘ ع٢ً غا٥ط ا٫َِ أعطاِٖ ث٬خ خكاٍ مل ٜعطٗا 
٫ ْيب ٚشيو إٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ نإ إشا بعح ْبٝا قاٍ ي٘ إدتٗس ٗ زٜٓو إ

٫ٚ سطز عًٝو ٚإٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ أعط٢ اَيت شيو سٝح ٜكٍٛ َٚا 
دعٌ عًٝهِ ٗ ايسٜٔ َٔ سطز ٜكٍٛ َٔ نٝل قاٍ ٚنإ إشا بعح ْبٝا دعً٘ 

يل سٝح ؾٗٝسا ع٢ً قَٛ٘ ٚإٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ دعٌ اَيت ؾٗسا٤ ع٢ً اخل
. ٜكٍٛ يٝهٕٛ ايطغٍٛ ؾٗٝسا عًٝهِ ٚتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ

َِٚٓٗ َٔ ضبط بٌ ايٛغـط ٗ اٯٜـ١ َٚا ٚضز عٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
بًشاظ إا١ٖٝ قشٝض ٚيهٔ ايتبأٜ ٚغًِ بإٔ خرل ا٭َٛض اٚغطٗا، ٚإع٢ٓ 

يؿكٌ ٚاؾٓؼ ٚإٛنٛع، ؾايٛغط سُٝٓا ٜتعًل باٱدػاّ ٚا٭عساز ٜعين ا
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 .ٚايتٛغط بٌ ا٭ؾٝا٤

ٚسُٝٓا ٜتعًل با٭َٛض إع١ٜٛٓ ٚاجملطزات ٜعين ايعسٍ ٚا٫غتكا١َ َٚساض 
 .ا٬ٕى
تِٗ ضاَّا يًُػًٌُ ٕا تسٍ عًٝ٘ ٗ َؿَٗٛٗا َٔ أًٖٞـَٔ اٯ١ٜ إىـٚتتض 

ًٜٚشل بِٗ إتدًـ ٚتعٗط  ،ٜطدع شلِ ايتايٞفٱقا١َ ؾعا٥ط اهلل ٗ ا٭ضض 
. ٠ ٚأٌٖ ايه٬ي١ بكسض كايؿتِٗ يًُػًٌُايهؿط َٚػا٨ٚ عٝٛب

 :ٚٗ ايؿٗاز٠ ٚدٛٙ
 .ؼًُٗا ٗ ايسْٝا ٚأزا٩ٖا ٗ اٯخط٠ -1
 .خط٠ؼًُٗا ٗ ايسْٝا ٚأزا٩ٖا ٗ ايسْٝا ٚاٯ -2

 .ٚاؽ أّ ٜتعس٣ اٍ غرلٖاــض باحلــٍ ٜٓشلــٚٙ، ٖاز٠ ــٚع ايــَٛض -3

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

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

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

ؾُا  ،إ ع٢ً نٌ سل سكٝك١ ٚع٢ً نٌ قٛاب ْٛضّا: اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚٗ اـدل عٓ٘ ، (1)(ٚاؾل نتاب اهلل ؾدصٚٙ، َٚا خايـ نتاب اهلل ؾسعٛٙ

ٍٚغرلٙ َٔ ، (2)(خطفؾٗٛ ظ نتاب اهللٜٛاؾل  نٌ سسٜح ٫): قا
ا٫سازٜح اييت تأَط بعطض ايػ١ٓ ع٢ً ايهتاب ٖا ٜعين ٗ َؿَٗٛ٘ عسّ 

ٚإ ايػ١ٓ ٫ تٓػذ ايكطإٓ اش اْ٘ ٫ ٜكض عك٬ّ ، سكٍٛ ايتشطٜـ ٗ ايكطإٓ 
، قاٍ ٚؾطعّا ايعطض ع٢ً َا تعست عًٝ٘ ٜس ايتشطٜـ َٚا نإ َٓػٛخّا
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َٕب اٌرِّْوَس َٚ طتعاٍ ِ َّٔمب ٌَُٗ ِ َّٔمب َْٔ ُٓ َٔصَّمٌْ

. (1)صٌ بـ ْٛ
، أٟ تعطض إًٌ (ايعطض ايعكا٥سٟ)ّهٔ تػ١ُٝ ٖصٙ اٯ١ٜ بآ١ٜ ٚ

يًٓاؽ َا  بايبٝإٕ ٚإػًِ ٜكّٛٚإباز٨ ٚا٫ؾعاٍ ع٢ً ا٫غ٬ّ ٚايكطإٓ، ٚ
يتهٕٛ هب عًِٝٗ َٚا ًٜعَِٗ تطن٘ ٚادتٓاب٘، ؾُا خايؿُٗا ٫ ٜ٪خص ب٘ 

ٌٕ ٚاسهاّ ـضاب١ إ تط٣ إؼــغ٬ّ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ؾ٬ ؽَباز٨ اٱ
ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ظاٖط٠ ٗ ْٝع ايبًسإ، ٚاْٗا تبًؼ أزلاع ايٓاؽ ٱُاّ 

. اؿذ١ ٚؼكل أغباب ايؿٗاز٠ َٚٔ أؾطاز ايعطض، عطض ايكب١ً ٚدٗتٗا
يًكطإٓ َٚباز٨ ٠ ايس١ٜٝٓ ـإْٗا ايطٜاز٠ ايعكا٥س١ٜ ٚإٓاض ايطٚسٞ ٚايععاّ

بايس٫ي١ ا٫يتعا١َٝ ع٢ً ق٠ٛ تسٍ ٚإٓع١، ؾاٯ١ٜ  بايعع٠ٕ تكذلٕ اٱغ٬ّ ؾ٬بس أ
 .ا٫غ٬ّ ٚقسضت٘ ع٢ً قس ايتعسٟ ٚاٱؾذلا٤ إٛد٘ إيٝ٘

اٱقط٬سٞ  بإؿّٖٗٛاز٠ ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ َع٢ٓ ايؿٗاز٠ ـٚتتهُٔ ايـ
يٝ٪زٖا إػًُٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ َا ضظقِٗ اهلل َٔ اٱغتكا١َ ٗ ايسْٝا ٚإقاَتِٗ 

٠ٚ ايع١ًٝٓ ـ٠ٚ ٚايسع٠ٛ ايكاَت١ أٚ بايسعـايػرل غٛا٤ نإ با٭ؽ اؿذ١ ع٢ً
َٔ أؾطاز  ٜعتدلشإ ايصٟ ٜتهطض نٌ ّٜٛ َٚٓٗا إقا١َ ايؿطا٥ض، ٚست٢ ا٭

 .َٚكازٜل تًو ايؿٗاز٠
ّٚهٔ إغتكطا٤ ٖصٙ إعاْٞ اؾسٜس٠ ٚإتؿعب١ يًؿٗاز٠ ٗ اٯ١ٜ َٔ ؾٗاز٠ 

غًٌُ ؾؿٝعّا بعس إ نإ ٗ ايطغٍٛ ع٢ً ا٭١َ، ٚٗ اٯخط٠ غٝهٕٛ يًِ
ؾايٓيب ، َع ايكٍٛ بايتبأٜ إٛنٛعٞ بٌ ايؿٗاز٠ ٚايؿؿاع١  ايسْٝا إَاَّا،

. ٜؿٗس يًُػًٌُ ْٝعّا بإتباع٘ ٚتكسٜك٘ ٜٚؿؿع يكاسب إعك١ٝ َِٓٗ
خطت ؾؿاعيت ٭ٌٖ ايهبا٥ط َٔ زإ: ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. (2)(أَيت
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 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭غ٠ٛ ٚايكس٠ٚ ؾُٔ َكازٜل ؾٗازت٘ ق٢ً اهلل

ٚايطٜاغ١ ايعا١َ ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚدعٌ إػًٌُ ؾٗسا٤ ع٢ً غرلِٖ 
ٜعتدل ٚ يًؿٗاز٠ عًِٝٗ، ز٫ي١ ع٢ً ٚدٛز َهاٌَ أخط٣اٍ ٜتهُٔتأٌٖٝ 

ب١ٓٝ ٚسذ١ ع٢ً إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ْٚاعتِٗ ٜٔملـإؼّإ إ
ٌٸ  .اهلل عع ٚدٌؽ ايطغاي١ عٔ ٚغًِ قس ب

إٕ ايتعاّ إػًٌُ بأسهاّ ايؿطٜع١ ٚإتٝإ ا٭ؾعاٍ ايعباز١ٜ عٔ تػًِٝ 
 ٚزيٌٝ ٚإقطاض ٚخهٛع تاّ ؾاٖس ٚب١ٓٝ ٚسذ١ ١َٜٝٛ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا،

ٚؾٝ٘ تٛنٝس عًُٞ يػُا١ٜٚ َا دا٤  ،ع٢ً قسم غطا٥طِٖ ٚغ١َ٬ أعُاشلِ
 .عع ٚدٌب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل 

إػًٌُ َػ٪ٚي١ٝ تعاٖس أسهاّ ايؿطٜع١ ٗ ا٭ضض اٯ١ٜ ب ْاطتأيكس 
ٚدا٤ت يتددلِٖ بإٔ َػ٪ٚيٝتِٗ َطنب١ َٔ تعاٖس ايؿطٜع١ ٚسؿغ ا١ًٕ 

َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ ٭ازٜكٗا اـٚايٓٛع ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ، َٚٔ َل
ُٕهٔ ٚقاعس٠ عٔ إٓهط َطاتب٘ إتعسز٠ باٱناؾ١ إٍ قٝؼ اؾٗاز ٚؾل ا

 .إٝػٛض
اٯ١ٜ إع٬ٕ عٔ تٛيٞ إػًٌُ َػ٪ٚي١ٝ ا٭َا١ْ ٗ ا٭ضض بتعاٖس ٚ

 اٱغ٬ّ ٚأسهاَ٘ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ بػرلتِٗ ٚتكٝسِٖ بايؿطا٥ض إٍ اٱغ٬ّ، 
ٚٗ اٯ١ٜ َسح يًُػًٌُ ٱختٝاضِٖ يًؿٗاز٠ ع٢ً ا٭َِ ٚاؾذلاط 

َٔ عٓس اهلل َٚٔ ايٓاؽ ّٜٛ  ايعساي١ ٗ ايؿاٖس، ؾاًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠ تعن١ٝ شلِ 
 ٚأًٖٝت٘ عسايت٘ زّايكٝا١َ، اش ول يًُسع٢ عًٝ٘ إ هطح ايؿاٖس ٜٚبٌ ع

ؾٗٛزّا ٜسٍ ع٢ً قبٍٛ ايٓاؽ ْٝعّا بؿٗازتِٗ  ؾاؽاش إػًٌُيًؿٗاز٠، 
ًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠ ع٢ً ا٭َِ َٚا أٚاِْٗ ٜعذلؾٕٛ ٜٚكطٕٚ بعساي١ إػـًٌُ ٚ

. ي١ٜتكؿٕٛ ب٘ َٔ ايكسم ٚايؿهٞ
ختٝاض إػًٌُ يًؿٗاز٠ ٜعين عسّ ٚقٛؾِٗ إٕ أايكٍٛ  ّهٌٖٔ ٚ

اؾٛاب  ٚأٚإ ايؿٗاز٠ يًشػاب ٚإػا٤ي١ اؿل ٚيٛ غكٛم شيو إٛطٔ
 صِلُفُُْٛ٘ ِ َّٔمُُْٙ َِعُْئٌَُْٛٛ طقاٍ تعاٍ، ٫، يعَُٛات اؿػاب 
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قا١َ إؾٗاز٠ ايطغٍٛ عًِٝٗ، ؾٝؿٗس إػًُٕٛ ع٢ً ايٓاؽ ٗ ٚتؿٝس اٯ١ٜ  ،(1)

قا١َ إػًٌُ يؿعا٥ط إب اؿذ١ عًِٝٗ، ٜٚؿٗس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
: َٔ ٚدٛٙ ، تباعِٗ ي٘إاهلل ٚسػٔ 

ايؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ بتبًٝػِٗ ٚزعٛتِٗ يٲغ٬ّ ٚاٱعطاض  -1
. ٚايكسٚز ايصٟ ٚادِٖٗٛ ب٘

ٜا٤ ش ٜطايب اهلل ا٭ْبإِٖٗ أتهصٜب ا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ ايؿطط ا٭ندل َٔ  -2
ع٢ً يػإ ايٓيب  َا دا٤بايؿٗٛز ؾٝ٪ت٢ بإػًٌُ يٝؿٗسٚا َا ٗ نتاب اهلل ٚ

 طقاٍ تعاٍ ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٌ
ِ ْْ َُ٘ٛ ِ الَّم َٚحْٟ

. (2)ص٠ُٛحَٝ
 صشََُٙداَء َعٍَٝ اٌَّمبضِ  طٗ قٛي٘ تعاٍ  (ع٢ً)اؿطف  -3

 ٚؽٍبّٜٛ ايكٝا١َ ٜٚؿٝس اٱغتع٤٬ ٖا ٜعين ٌْٝ إػًٌُ ايعع٠ ٚايطؾع١ 
. ايسضدات ايع٢ً

تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يًُػًٌُ ّٜٛ ايكٝا١َ  -4
سهاّ ايطغا٫ت ايػُا١ٜٚ، ٚتبٌ اٯ١ٜ أيًؿٗاز٠ باؿل َٚس٣ تكٝس ا٭َِ ب

َٛنٛع١ٝ ايؿٗاز٠ َٚكاّ ايؿاٖس ٚقسضت٘ ع٢ً ؼٌُ ايؿٗاز٠ ٗ ايسْٝا 
. زا٥ٗا ٗ اٯخط٣أٚ

ْؿٞ اٯ١ٜ ؾٗاز٠ ا٭َِ ا٭خط٣ ع٢ً إػًٌُ، ٚايعكٌ ٜ٪ٜس شيو ت -5
. مت ايؿطا٥عأ٭ٕ إػًٌُ آخط ا٭َِ ٚؾطٜعتِٗ 

خرل ايؿٗسا٤ : عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٗ اؿسٜح
. (3)قبٌ إٔ ٜػأشلا ايصٟ ٜأتٞ بؿٗازت٘

نٗا ع٢ً ٚتبٌ اٯ١ٜ ٚععِٝ قسض٠ اهلل ٗ دعٌ ايٓاؽ أَِ ٚتؿهٌٝ بع

                                                           

. 24غٛض٠ ايكاؾات  (1)
. 4غٛض٠ ايٓذِ  (2)
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بعض، ٚضظم إػًٌُ َا ٜكًشِٗ ٭َٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ٚهعًِٗ أ١ُ٥ 

ؽ، إش إٔ خكا٥ل ٚٚظا٥ـ ا٭١َ ايٛغط أعِ َٔ ايؿٗاز٠ ع٢ً ٚأغ٠ٛ يًٓا
ؾايٛغط ٖٛ ، ايٓاؽ، ٚإثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٞ غرلٙ عٓ٘ 

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

بًشاظ إٔ ؾٗازتٗا َٔ ايجٛاب شلا ع٢ً سػٔ زلتٗا َٚٓ٘ اٱَتجاٍ ٗ ؼٌٜٛ 
.  غعٝسا أٚ ؾكٝا ، غٛا٤ نإ إؿٗٛز عًٝ٘ ؾان٬ أٚ ٫  .ايكب١ً 

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

إػًٌُ عًِٝٗ، أٚ واٚيٛا اؾطح ٚايطعٔ بؿٗازتِٗ ّٚهٔ إغتكطا٤ سكٝك١ 
َٔ اٯ١ٜ ٖٚٞ إٔ إ٪ٌَٓ شلِ عٌُ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٛ زعٛتِٗ يًؿٗاز٠ ع٢ً 

: ايٓاؽ ٗ أؾعاشلِ يٝهٕٛ إنطاّ إػًٌُ َتعسزّا َٔ ٚدٛٙ
. ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ :٭ٍٚ ا

. إؾذلاى إػًٌُ َع ا٥٬ٕه١ ٗ ؾٗاز٠ ّٜٛ ايكٝا١َ :ايجاْٞ 
َا هعًِٗ ّٝعٕٚ ايعٌُ ايكاحل َٚا ، تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ  :ايجايح 

. ّٚسسٕٛ اؿػ١ٓ ٜٚصَٕٛ ايػ١٦ٝ، ٖٛ نسٙ َٔ ايكبٝض ٚإٓهط 
. ّ ا٭َِ ا٭خط٣إط٬ع إػًٌُ ع٢ً أعُاٍ ا٭ّ :ايطابع 

ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ّٜٛ  :اـاَؼ 
. ايكٝا١َ

إغتُاع اهلل عع ٚدٌ ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ يًُػًٌُ ِٖٚ ٜسيٕٛ  :ايػازؽ 
ت .بؿٗازتِٗ ع٢ً ايٓاؽ

ؾٗاز٠ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً أِٖٗ، ٚتهاف شلا ؾٗاز٠ إػًٌُ ٭ِْٗ  :ايػابع 
ـَى١ََْؿ ِ َذا  ِْئَٕب ِِْٓ ُوِّ ُ َِّمٍخ طعاٍٚضث١ ا٭ضض، قاٍ ت
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. (1)صِثش١ٍَِٙد َٚ ِْئَٕب ِثهَ َعٍَٝ َُ٘ الَِء ش١ًَِٙدا

ا٭١َ ايٛغط ايسع٠ٛ إٍ اهلل، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘  َٚٔ خكا٥ل
ُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ َرْأُُِسَْٚ طتعاٍ

، (2)صَُٚرْ َُِِْٕٛ ِثبّلِلَّمِ  إٌُّْىَسِ ِثبٌَّْْعُسٚؾِ ََٚرََْْْٕٙٛ َعْٓ 
بايتبًٝؼ ٚتعاٖست ٚتٛاضثت أدٝاشلِ أزا٤ ايٛظا٥ـ  تٚإٔ ا٭١َ ايٛغط قاّ

ايعباز١ٜ، يتهٕٛ أ١ًٖٝ ٚسذ١ ٚؾطزّا َٔ أؾطاز ايؿٗاز٠ ٚأِْٗ بصيٛا ٚغعِٗ 
. ٗ ايسع٠ٛ إٍ اٱغ٬ّ ٚاؿطب ع٢ً ايهؿط ٚايؿطى َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١

ع٢ً أْؿػِٗ أّ ٜهتؿ٢ بؿٗاز٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٌٖٚ ٜؿٗس إػًُٕٛ
ٚآي٘ ٚغًِ عًِٝٗ اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ ٱضاز٠ اٱط٬م َٔ يؿغ ايٓاؽ ٚسلٛي٘ 

.  بإػًٌُ إْطباقّا
ٚٗ أسهاّ ايؿٗاز٠ ٜؿذلط إٔ ٜهٕٛ ايؿاٖس عس٫ّ ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح  

٠ ايؿطٜو َٚٔ يتعنٞ إػًٌُ ٚتؿٗس شلِ بايعساي١ َا ِٖ أ١َ ٫ٚ تكبٌ ؾٗاز
ي٘ ْكٝب ٫ٚ ؾٗاز٠ ايػٝس يعبسٙ إأشٕٚ، ٫ٚ ؾٗاز٠ ايٛقٞ ؾُٝا ٚق٢ ب٘ 

٫ٚ ؾٗاز٠ َٔ ٜطٜس زؾع ايهطض عٔ ْؿػ٘، أَا ّٜٛ ايكٝا١َ ؾتكبٌ ايؿٗاز٠ 
َطًكّا ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بايٛقا٥ع ٖٚٞ سانط٠ عٓسٙ، ٜٚتعصض ايهصب 

ٚايب١ٓٝ ٚتؿاضى أعها٤ إؿٗٛز ٚاٱؾذلا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتأتٞ ايؿٗاز٠ يًشذ١ 
ا١ٌَََْْٛ َٔ ِْزُُ َعٍَٝ طقاٍ تعاٍٚإسع٢ عًٝ٘ ٗ ايؿٗاز٠، 

َٕب َ ٠ِْد٠ُِْٙ ََٚرشَُْٙد َ ْزُ ٍُُُْٙ ثَِّب  َ ـَْٛاُِِْ٘ٙ َُٚرَىُِّّ

. (3)صَوبُٔٛا ٠َىِْعجَُْٛ 
ٚٗ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً أْؿػِٗ إٍ داْب ؾٗازتِٗ ع٢ً غرلِٖ 

: َػا٥ٌ
. َٔ ضؾشات ؾٛظِٖ َطتب١ ا٭١َ ايٛغط ٚايعسٍإْٗا ضؾش١  :ا٭ٍٚ 

                                                           

 .41غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .65غٛض٠ ٜؼ (3)
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ٜؿٗس إػًِ باٱّإ ٚايك٠٬ يصا تهُٓت أنجط ايعبازات قبػ١  :ايجا١ْٝ 

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

ٚدٛب، ٚإغتشباب أزا٤ ايك٠٬ ْاع١ ع٢ً مٛ َ٪نس ٚغرلٖا َٔ اٍ
. َٛنٛعات ايؿٗاز٠

ايبؿاض٠ يًُػًٌُ بؿٗاز٠ بعهِٗ يبعض، ٚإغتشهاض ٖصٙ  :ايجايج١ 
ايؿٗاز٠ ٗ ايسْٝا عٓس أزا٤ ايعبازات ٚايكٝاّ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

. إٓهط
تتكـ بايعسٍ  ٚتبٌ اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ عسّ خًٛ ا٭ضض َٔ أ١َ ٚغط

ٚاؿه١ُ اييت تتذ٢ً بأزا٤ إػًٌُ يًؿطا٥ض ٚايعبازات خكٛقّا ايٛقٛف 
بٌ ٜسٟ اهلل ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ، ؾإٕ إْكطعت ايٓب٠ٛ بإْتكاٍ ايٓيب قُس 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً ؾإٔ اٱ١َ ايٛغط باق١ٝ إٍ ّٜٛ 
 .ايكٝا١َ تسعٛ ايٓاؽ يٲّإ

 ص٠ََٚىَُْٛ اٌسَّمظُُٛي َع١ٍَْىُُْ ش١ًَِٙدا  طقٛي٘ تعاٍ 
َِ ا٭ْبٝا٤ تهصب ٗ اٯخط٠ إٔ أدا٤ ٗ ايتؿػرل : غشل ايعدازإبٛ أقاٍ 

َط أْبٝا٤ِٖ، ٖصا ؾُٝٔ دشس ٗ ايسْٝا َِٓٗ أزٕٚ حيِٝٗ ؾٝرإضغٌ أَٔ 
تؿٗس ٚ ،١َ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكسم ا٭ْبٝا٤أايطغٌ، ؾتؿٗس 

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

ع٢ً مٛ اؿهاٜـ١ ٚعسّ ضؾع٘  (ٚدـا٤ ٗ ايتؿػــرل)ٚغــًِ، ٚقٍٛ ايعدـاز 
ٜهّا أ، يهٓ٘ ٜسٍ ٍ ايٓيب ٜسٍ ع٢ً ايٛضع ٚايتشطظ َٔ ايكٍٛ ٗ نتاب اهللإ

. ع٢ً نعـ اـدل
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايؿاٖس ٜسٍ ع٢ً ايكسم اٯ١ٜ ْٚعت 

                                                           

. 3/242يػإ ايعطب  (1)
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. ٜهّا ٗ ؾٗازتِٗأّٜٛ ايكٝا١َ ٚعسّ ايهصب ٚاْتؿا٥٘ عٔ إػًٌُ 

ٜا ضغٍٛ ): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ّاٚنُا غأٍ ا٭عطابٞ ايٓيب قُس
شٕ، إؾعْا : بٌ اهلل ْؿػ٘، ؾكاٍ: ٥٫ه١؟ ؾكاٍاهلل ٌٖ اهلل واغبٓا بٓؿػ٘ اّ امل

. (1) (تؿك٘ اٱعطابٞ: ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
١ٓ َٓ٘  تعاٍ ظعٌ ايٓيب ْؿػ٘ ؾٗٝسّا عًٝٓا ّٜٛ ايكٝا١َ ضاهلل ٕ تؿهٌإ

ٌَمْد  َبَءُوُْ َزظٌُٛي ِِْٓ َ ُٔفِعىُُْ طقاٍ تعاٍ ،غبشاْ٘ ٚبؿاض٠

َعِٕزُُّْ حَِس٠ضٌ َع١ٍَْىُُْ ِثبٌُّْْ ١َِِِٕٓ َعِص٠ٌص َع١ٍَِْٗ َِب 

ٚباغتشهاض  ،ٚتأتٞ ايؿٗاز٠ َع٢ٓ اؿهٛض ٚا٭َا١ْ (2)صَزُءٌٚؾ َزح١ٌُِ 
ؾؿاعت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜهٕٛ َٛنٛع ؾٗازت٘ 

ٍ اهلل تعاٍ بػ٪اٍ ايعؿٛ ٚإػؿط٠ شلِ إايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ بايتٛغٌ 
ٍ ؾٗازت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إباٱناؾ١  ٚضٓت٘ تعاٍ،بعؿٛٙ ٚسلٛشلِ 

. غباب ايعٕٛ ّٜٛ ايؿاق١أِٖ أتباع٘ ٖٚصا َٔ إٚغًِ بٓكطت٘ ٚ
 
 
 

ََِٚب  ََعٍَْٕب اٌِْمْجٍََخ اٌَّمِزٟ ُوَٕذ  ط قٛي٘ تعاٍ
َع١ٍََْٙب ِ الَّم ٌَِْٕعٍََُ َِْٓ ٠َزَّمجُِ  اٌسَّمظَُٛي َِِّّمْٓ ٠ََٕمٍُِت 

  صَعٍَٝ َعِمج١َِْٗ 
ٌٜٚ ايكب١ً ٚأْٗا ٗ عًِ اهلل يٝػت بسا١ُ٥ إٍ ـٗ اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً إضاز٠ تض

يٮَط بٝت إكسؽ ٖٚصا ٖا ٜطدض إْتعاض ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
َٚالَ طقٛي٘ تعاٍ ٚعَُٛاتبطٙ بصيو، ـبتكطٜب إ اهلل عع ٚدٌ أر ،بٗا

 ١ٌَِْهَ َٚح١ُُْٗ َرْعَجًْ ِثبٌُْمْس ِْ ِِْٓ َلْجًِ َ ْْ ٠ُْمَؼٝ 

                                                           

. 1/317أْعط ايهؿاف(1)
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ٚاٯ١ٜ ؾهٌ َٔ ايباضٟ عع ٚدٌ يسؾع  (1)صَُٚلًْ َزةِّ ِشْدِٟٔ ِعًٍّْب

. ايِٖٛ َٚٓع تأثرل اٱؾذلا٤ ٚتؿهٝو ٚتػا٩ٍ ايػؿٗا٤
ّٚهٔ إ تٓبجل َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ قاعس٠ قطآ١ْٝ ن١ًٝ ٖٚٞ تهُٔ اؿهِ 

غأي١ ايكب١ً شلٞ يٲختباض ٚاٱَتشإ ٚاٱبت٤٬، ؾايصٟ ٜطتس ع٢ً عكبٝ٘ ٗ ّٱا
ٜؿتهض ٚىع٣ ٚتٓهؿـ سكٝكت٘، ٚٗ شيو ْؿع ععِٝ يٲغ٬ّ ٚإػًٌُ، 

زازٙ ؾُٝا بعس ٚٗ أٚإ اؿاد١ ـأٟ إ إؾتهاس٘ ٗ َػأي١ ايكب١ً خرل َٔ إضت
ٜٚػبب إضتسازٙ ْٛع  ،خططّا ٚثػط٠ ع٢ً اٱغ٬ّس٦ٓٝص  اش ٜهٕٛٚإٛاد١ٗ 

 .قٓٛط ٜٚأؽ
ايكب١ً يتهٕٛ إَتشاّْا أٚيّٝا َٚٓاغب١  بتًٞ إػًُٕٛ َػاي١ ؼٌٜٛأ قسٍ 

 .يًتٓعٙ َٔ ايٓؿام
يصا ّهٔ ٌٓ إتباع ايطغٍٛ ٗ اٯ١ٜ ٚنصا   تعاٍ دٗازّا،اهلل ٚتعتدل عٓس

اٱْك٬ب ٚاٱضتساز ع٢ً إع٢ٓ ا٭عِ ٚا٭سلٌ غرل إٓشكط َٛنٛع 
تسٚا ايكب١ً، ٖٚصا ٫ ّٓع َٔ إكسام ايؿدكٞ ٗ اٯ١ٜ ٚايكٍٛ بإٔ قَّٛا إض

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

ضتساز ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚايؿطز١ٜ ؾاْ٘ ٫ إٚع٢ً ؾطض سكٍٛ 
ٍ ايكب١ً إْكٝاع إػًٌُ ايتاّ ٚتكٝسِٖ عهِ ايتشٍٛ ايٓٛعٞ إٜهط ب
ع٢ً  ٚاضأمؾط َٔ إػًٌُ ٕٚ أؾًِ وسثٓا ايتأضٜذ عٔ ْاع١  ،اؾسٜس٠

خدل غرل َطؾٛع، ؾكس ض٣ٚ ايؿهاٍ عٔ ابٔ ٚز ٚايبكا٤ ع٢ً ايكب١ً إٓػٛخ١ ٚ
بًػين إٔ أْاغّا َٔ ايصٜٔ أغًُٛا ضدعٛا ؾكايٛا َط٠ ٖٗٓا : دطٜر اْ٘ قاٍ

. (2)(َٚط٠ ٖٗٓا
، ٚيس َٚات يًٗذط٠ ضَٚٞ ا٭قٌ ي٘ َكٓؿات (150-80)ٚابٔ دطٜر 

                                                           

. 114غٛض٠ ط٘  (1)
 .1/287ايسض إٓجٛض (2)
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ٗ َه١ ٚاـدل نعٝـ غٓسّا ٚد١ٗ قسٚض، ٭ٕ ن١ًُ بًػين ْهط٠ ١ًَُٗٚ 

اٱغتؿٗاّ ، ٚظاٖط اٯ١ٜ إ أسس ايكشاب١ أٚ أٌٖ ايبٝتٍ إٚمل تطؾع ظاٖطّا 
، ٚإضاز٠ عُّٛ قازض َٔ غرل إػًٌُ  صَِب َٚالَّمُُْ٘ ط اٱْهاضٟ
 .إػًٌُ

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

  .َا باشلِ ناْٛا ع٢ً قب١ً ثِ تطنٖٛا: ؾكاٍ إٓاؾكٕٛ
يػٓا ْعًِ ساٍ اخٛآْا ايصٜٔ َاتٛا ِٖٚ ٜكـًٕٛ مٛ : ٚقاٍ إػًُٕٛ

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

ىطز عٔ َٓطٛم اٯ١ٜ ٚتأًٜٚٗا ٜٚ٪نس إ إػًٌُ  ٖٚصا ايكٍٛ ٫
اغتذابٛا ٭َط ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚضنٛا عهُٗا ع٢ً مٛ اٱط٬م، ْٚاع١ اٚ 

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

ٕ أَٔ ٗ َٛنٛعٗا عِ أٚيهٓٗا  صَٔمٍُِت َعٍَٝ َعِمج١َِْٗ َِِّّمْٓ َٞ ط
تتعًل بايكب١ً ٚاٱضتساز بٌ تؿٌُ ايهؿاض ايصٜٔ ٜٛيٕٛ ازباضِٖ عٓس زعٛتِٗ 

ٍ اٱغ٬ّ ٚض١ٜ٩ اٯٜات، َٚٓٗا ؼٌٜٛ اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬ اٍ قب١ً إ
يهؿط بسيٝـٌ عـسّ ٚدــٛز ايدلظخٝــ١ ٚايٛغطـ١ٝ بٌ اٱّإ ٚاابطاِٖٝ 

ٌَِْٕعٍََُ َِْٓ ٠َزَّمجُِ   طايًصٜٔ ظٗطا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ 

 ِٗ تبــاع إف صاٌسَّمظُــَٛي َِِّّمــْٓ ٠ََٕمٍِــُت َعٍَٝ َعــِمج١َْ
ايطغٍٛ ٖـٛ اٱّإ، ٚعــسَ٘ ٖٛ ايهؿط، ٚاٱْك٬ب ع٢ً ايعكب عٓٛإ 

. غتعاض٠ عٔ اؾشٛزإٚ
ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  تباعإٕ ا٬ٕظ١َ بٌ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٚإ

                                                           

 .2/397تؿػرل ايطاظٟ (1)
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سهاَٗا، ٚبُٝٓا أ١ُٖٝ َٛنٛع ايكب١ً ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚأٜسٍ ع٢ً 

عطت قاعس٠ ن١ًٝ ٚدا٤ت بًؿغ أدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ اـطاب يٮ١َ ثِ يًٓيب 
٫ٚبس ي٘ َٔ  ٚؾٝ٘ سح ع٢ً إتباع٘ ٚتكسٜك٘ ٚقانا٠ ؾعً٘ ايعبازٟايطغٍٛ 

 :ز٫٫ت َٓٗا
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚيٝؼ َٔ عٓس ايٓيب  تعاٍ اهلل ٕؼٌٜٛ ايكب١ً ّ -1

 .ٚغًِ
 .ْ٘ َٓاغب١ يٲختباض ٚاٱَتشإإ -2

ٍ َٝازٜٔ إندل نايتٛد٘ أَكس١َ ٕا ٖٛ  ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ -3
 .ايكتاٍ

 .ايكدل ٗ دٓب اهللاْ٘ َكسام َٔ َكازٜل  -4

بعح ايطعب ٚايؿعع ٗ قًٛب ايهاؾطٜٔ بط٩ٜتِٗ إغتذاب١ إػًٌُ  -5
 .ٌٜٚ ايكب١ً٭َط تض

ٖٔ ٜعٗط اٱَتجاٍ ٚاٱْكٝاز  َطا٤ ايػطاٜا ٚايكٛازأختٝاض إْ٘ َكس١َ إ  -6
 .َٔ عٓس اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايتاّ ٕا ٜأتٞ ب٘ ايطغٍٛ ا٭نطّ 

 ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ أقٌ ايتؿطٜع ٚتبًٝؼ ا٭سهاّ
ٗ ايك٠٬ ٚغرلٖا َٔ ا ٙ، ٖٚٞ زع٠ٛ يتعاٖس أَطَتشإ ٚؾطٚع ايسٜٔٚاٱ

. ا٭عُاٍ اييت ٜؿذلط ؾٝٗا اٱغتكباٍ
ي٫ٛ ايطٚاٜات مل تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً قب١ً : بٞ َػًِ قٛي٘أْٚكٌ ايطاظٟ عٔ 

نٓت َع٢ٓ قطت : ٚايػ٬ّ عًٝٗا، ٭ْ٘ قس ٜكاٍعًٝ٘ ايك٠٬ قبٌ ايطغٍٛ 
 :ٍٚقس ٜكا (1)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طنكٛي٘ تعاٍ

 (2)صََٚوبَْ  َّمُ َعِص٠ًصا حَِى١ًّبطنإ ٗ َع٢ٓ مل ٜعٍ نكٛي٘ تعاٍ
ََِٚب  ََعٍَْٕب اٌِْمْجٍََخ اٌَّمِزٟ طؾ٬ ّتٓع إ ٜطز بكٛي٘ تعاٍ

                                                           

. 110غٛض٠  آٍ عُطإ  (1)
. 7غٛض٠  ايؿتض  (2)
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  . (1)(إ٫ نصا ٚنصاأٟ اييت مل تعٍ عًٝٗا ٖٚٞ ايهعب١  صُوَٕذ َع١ٍََْٙب

٠ اييت تؿٝس إانٞ إ٫ َع ايكطٜٔ ظَٔٚيهٔ ا٭قٌ ٗ نإ إضاز٠ اٍ
إػتكبٌ، نُا تتذ٢ً ٖصٙ ايكط١ٜٓ باٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ٚاٱغتسا١َ ٚإضاز٠ اؿانط 

 :غٛض٠ آٍ عُطإ ٚيهٔ آٜات ايكطإٓ تسٍ ع٢ً ٚدٛز قب١ً غابك١ َٔ ٚدٛٙ
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ طقٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ :ا٭ٍٚ

ِرٟ َوبُٔٛا اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ ايَّم 

ٗ اٯٜتٌ، أٟ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ  (نإ) ، ٚقس شنط ايؿعٌ إانٞ(2) صَع١ٍََْٙب
 .ٚاٯ١ٜ ايػابك١ إصنٛض٠ أع٬ٙ

ف٤ٞ اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٝػ١ اٱستذاز، ْٚعت ايصٜٔ أْهطٚا ؼٍٛ  :ايجاْٞ
 .إػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚتطى ايكب١ً ايػابك١ بايػؿ٘ ٚخؿ١ ايعكٌ

، ٚمل تٓعٍ ٗ بسا١ٜ أٜاّ اشلذط٠ ٚإقا١َ َس٠١ْٝ ٖصٙ آٜات ايكبٌ :ايجايح
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إس١ٜٓ ٚقاسبت ايك٠٬ إػًٌُ 

َٔ أٜاّ ايسع٠ٛ ا٭ٍٚ، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ا٭َط بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ دا٤ 
ٜػتكبًٕٛ  عٔ أٍٚ اشلذط٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١، ٚإٔ إػًٌُ ناْٛا ّاَتأخطّا ظَإ
 .بٝت إكسؽ

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

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

  .  عًٝ٘ ايتػٝرل ٚايتبسٌٜططٚ بٝت إكسؽ أَط طاض٨ َٚ٪قت، َٚعًّٛ 
ٚاٯ١ٜ خطاب يًُػًٌُ بكٝػ١ اؾُع اٱغتػطاقٞ إتهُٔ اٱنطاّ 

ٚقرلٚضتِٗ ا٭١َ ايٛغط بٌ أٌٖ ا٭ضض، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايعع ٚايطؾع١ 
َٔ ؾهٌ اهلل تعاٍ أْ٘ ٫ ٜعطٞ ايٓع١ُ َٓؿطز٠ يًُػًٌُ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚ

                                                           

. 4/103َؿاتٝض ايػٝب  (1)
 .142غٛض٠ ايبكط٠ (2)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  52
ٗ تعسز ايٓعِ اييت تأتٞ َعٗا، ٚ َباضن١ َٓٗاَٚتشس٠ بٌ تتكـ غكا٥ل 

: شات اٯ١ٜ َٓٗا اْع١ُ ا٭١َ ايٛغط ْعِ نجرل٠ تسٍ عًٝ٘إكاّ دا٤ت َع 
نٕٛ َٔ َكازٜل ٚضاثتِٗ تأ١ًٖٝ إػًٌُ يًؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ ٍ :ا٭ٍٚ 

ع٢ً ْػذ ايؿطٜع١ بطغاي١ ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ،  ٕ ٜؿٗسٕٚ ع٢ً أِٖٗيٮْبٝا٤ ايصٟ
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايؿطٜع١ اييت دا٤ بٗا، ٭ٕ ؾٗاز٠ 

ِرٍْهَ ُ َِّمٌخ َلْد طا٭ْبٝا٤ إْكهت َٔ َكازٜل َا تكسّ قبٌ آٜتٌ

، ايٛاضز٠ غكٛم ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ٫ٚبس َٔ ؾٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ (1)صَخٍَذْ 
ايبؿط ٜهْٕٛٛ َعِٗ ٗ ايسْٝا ٜٚٓطبل ا٭َط ع٢ً إػًٌُ ٭ِْٗ ٚضث١  َٔ

ا٭ْبٝا٤ ١ًٓٚ يٛا٤ ايؿطٜع١ ايٓاغد١ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل 
، أٟ ىطدٕٛ (2)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طقٛي٘ تعاٍ

ز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ بايؿٗاز٠ عًِٝٗ، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ يًٓاؽ عػٔ ؾٗا
. ٚعسايتِٗ ٚضأؾتِٗ بايٓاؽ ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ اـرل ٚإغِ ايتؿهٌٝ

ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ٚبؿاض٠  :ايجا١ْٝ 
. ؾؿاعت٘ شلِ
. ْػذ ايكب١ً ٚؾٛظ إػًٌُ عػٔ اٱَتجاٍ :ايجايج١ 

ايبٝت  ٖٚٞ، إغتذاب١ إػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايكب١ً اؾسٜس٠  :ايطابع١ 
َِٚ ْْ َوبَْٔذ ٌَىَج١َِسًح طاؿطاّ َٔ َكازٜل اشلسا١ٜ ٗ قٛي٘ تعاٍ

. صِ الَّم َعٍَٝ اٌَّمِر٠َٓ ََ٘دٜ  َّمُ 
ايؿٗاز٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ بإٔ تٛدِٗٗ يًكب١ً  :اـاَػ١ 

ََِٚب َوبَْ  َّمُ ١ٌُِِؼ١َ  طاؾسٜس٠ َٔ اٱّإ يكٛي٘ تعاٍ

ت اٯ١ٜ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ، ٚؾٗاز٠ ، ؾًُا شنطصِ ٠َّبَٔىُُْ 
ايٓيب ع٢ً إػًٌُ، شنطت ؾٗاز٠ اهلل ع٢ً إػًٌُ بكسم اٱّإ 
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. ٚايتشٍٛ ٗ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ بككس ايكطب١ إٍ اهلل عع ٚدٌ 

ٚؾٝ٘ إؾاض٠ بإٔ ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً 
ٱَتجاٍ يكاعس٠ ّهٔ إٔ ْ٪غػٗا ٖٚٞ إػًٌُ بكسم اٱّإ ٚسػٔ ا

اٱؼاز بٌ ؾٗاز٠ اهلل ٚؾٗاز٠ ضغٛي٘، ٚعسّ ايتعاضض بُٝٓٗا أبسّا ٚٗ 
. ايسْٝا ٚاٯخط٠
ايبؿاض٠ يًُػًٌُ بايجٛاب ايععِٝ ع٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ  :ايػازغ١ 

ٚتعاٖسٙ ٚايكدل ع٢ً ا٭ش٣ ايصٟ ٜأتٞ َٔ أٌٖ اٱْهاض نُا دا٤ ٗ اٯ١ٜ 
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ طق١ايػاب

.  صِلْجٍَِزُِْٙ 
َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ ايػٌ تؿٝس إػتكبٌ ايكطٜب ٜٚسٍ 

أع٬ٙ َٚا قٍٛ اٍبايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً نؿا١ٜ اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٚإٔ 
. ٜػتُط  ٜذلؾض عٓ٘ َٔ ايهطض ئ

ٖصا، اؾٛاب  ّإْهاضٙقٛي٘ ٚاٯٜات بكطع  ٌٖٚ َٔ َٛنٛع١ٝ شلصٙ
. ْعِ

ايٓػا٤ إػًُات ؾٗاز٠ ٗ إكاّ إػًٌُ ع٢ً غرلِٖ ٚتؿٌُ ؾٗاز٠ 
بعطض ٚاسس َع ايطداٍ َٔ إػًٌُ ّٜٛ ايكٝا١َ ٱط٬م اٯ١ٜ ٚ٭ْٗا 

ٚضزت بًشاظ قؿ١ اٱغ٬ّ، ٚتطتٝب اؿهِ ع٢ً ايٛقـ َؿعط بايعًٝٸ١، 
 ْػا٤ ٗ إعا٬َت ٗ ايسْٝا، قاٍ تعاٍٚقس ٚضزت ؾٗاز٠ ؾٗاز٠ اٍ

َٚاظَْزشُِْٙدٚا ش١ََِٙد٠ِْٓ ِِْٓ ِز َبٌِىُُْ ـَِإْْ ٌَُْ ط
ِِْٓ  ٠َىَُٛٔب َزُ ١ٍَِْٓ ـََسُ ًٌ َٚاَِْسَ َربِْ َِِّّمْٓ َرْسَػَْْٛ 

. (1)صاٌشََُّٙداءِ 
ا٤ت بكٝػ١ اؾُع يًُػًٌُ ٗ ؾٗازتِٗ َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أْٗا ز

: ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ
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. ؾٗاز٠ إػًٌُ فتُعٌ ع٢ً نٌ ٚاقع١ ٚسازث١ :ا٭ٍٚ 
. اٯ١ٜ إم٬ي١ٝ ؾهٌ َػًِ ٜسيٞ بؿٗازت٘ :ايجاْٞ 

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

از٠ ايٓيب ٚٗ سٌ دا٤ اـطاب يًُػًٌُ بايؿٗاز٠ بًػ١ اؾُع، ؾإٕ ؾ٘
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٓؿطز٠ ؾٗٛ ايصٟ ٜؿٗس ع٢ً ا٭١َ ٚؾٝ٘ غا١ٜ 

. ايؿٗاز٠ ٚايؿؿاع١ ٗ إكاّ اؾٛاب ْعِاٱنطاّ ي٘، ٌٖٚ َٔ ق١ً بٌ 
تٓعٜ٘ شلِ ٚإخباض عٔ أًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠،  ايػرلٚٗ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً 

ٌَِزىُُٛٔٛا طٚي٘ تعاٍٚإتكاؾِٗ غكاٍ ايعساي١ ٚايتك٣ٛ، َٚٔ َكازٜل م

إضاز٠ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ يًٓاؽ ٚايؿاٌَ  صشََُٙداَء َعٍَٝ اٌَّمبضِ 
٭دٝاٍ بين آزّ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً بكا٤ اٱغ٬ّ 

أ١َ تتعاٖسٙ، ؾايؿٗٛز ع٢ً ايٓاؽ ٗ َؿاضم َع ٚدٛز َٚباز٥٘ ٚأسهاَ٘ 
بٌ أ١َ عع١ُٝ ٖٚٛ َٔ عَُٛات  ق١ً ٚطا٥ؿ١ ٕا٭ضض َٚػاضبٗا ٫ ٜهْٛٛ

. (1)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طقٛي٘ تعاٍ
ََِْٚٓ َ ْظٍَُُ َِِّّمْٓ َوَزَُ طٚدا٤ قبٌ ث٬خ آٜات قٛي٘ تعاٍ

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس بإٔ ايصٟ ىؿٞ ٚ، (2)صشََٙبَدًح ِعَْٕدُٖ ِِْٓ  َّمِ 
ايؿٗاز٠ َٛثك١ ٚقؿٛظ١ ٚإٔ إػًٌُ ايؿٗاز٠ ئ ٜهط إ٫ ْؿػ٘، ٚإٔ شات 

: وهطٕٚ يٝسيٛا بؿٗازتِٗ ٖٚٞ ٗ إكاّ َٔ دٗتٌ
. ايؿٗاز٠ ع٢ً ايصٟ ىؿٞ ؾٗازت٘ :ا٭ٍٚ 
 . بٝإ إٛنٛع ٚاؿهِ ايصٟ ُأضٜس إخؿا٩ٙ :ايجا١ْٝ 

حبث نغىي حبث نغىي 
ؾعاٍ تػـ٢ُ اؾعا٫ّ أٖا ٖٛ َؿٗٛض ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚعًِ ايٓشٛ ٚدٛز 
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  55
َػ٢، بات، ٚزلٝت ْاقك١ يتذطزٖا أقبض، أضٖا نإ، ظٌ، ؾ٘أْاقك١ ٚ

اْٗا : قاض َٛنٛعٗا ٗ ايعَٔ، َِٚٓٗ َٔ قاٍإْضعٔ عٓكط اؿسخ ٚ
ٍ خدلٖا إٓكٛب ٚعسّ انتؿا٥ٗا بازلٗا إؾتكاضٖا إزلٝت ْاقك١ بًشاظ 

. إطؾٛع
ٚتأتٞ نإ يًُانٞ إٓكطع ٖٚٛ اٱغتعُاٍ ايػايب ٚإتعاضف شلا، ٖٚٛ 

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

.  (1)صٚوبْ اثّٛ٘ب طبٌ بً طتعاٍ
 طغــتسا١َ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ إاؿـسٚخ َــط٠ ٚاســس٠ َٔ غرل  :ايجاْٞ

ََِٚب َوبَْ َ َٛاَة َلِِِْٛٗ ِ الَّم َ ْْ َلبٌُٛا َ خِْس ُُُْٛ٘ 
. (2)صِِْٓ َلْس٠َِزىُُْ 

َانٞ إػتُط ٚٱستُاٍ اؿسٚخ ٗ ايعَإ إانٞ نُا ٗ تأتٞ نإ يٌٚ
قٛيو نإ اشل٬ٍ غٌٝٗ ايباضس١، ْعِ قس ٜأتٞ نإ يًسٚاّ ٚاٱتكاٍ أٟ 

. (مل ٜعٍ)َع٢ٓ 
َِٚٓٗ َٔ  (3)صََٚوبَْ  َّمُ َل٠ًِّٛب َعِص٠ًصا  طنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ 

زٍ ت (نإ)ٚشٖب بعهِٗ اٍ إ : ، قاٍ ايطنٞ(نإ)ْهط ٖصا إع٢ٓ يـأ
ع٢ً اغـتُطاض َهـُٕٛ اـــدل ٗ ْــٝع ظَٔ إانــٞ ٚؾبٗتــ٘ قٛيــ٘ تعاٍ 

 .(4) صََٚوبَْ  َّمُ َظ١ًِّعب َثِظ١ًسا  ط
غتؿاز٠ اٱغتُطاض َٔ قط١ٜٓ ٚدٛب نٕٛ اهلل زلٝعّا بكرلّا، إّهٔ  يهٔ
ٜتهُٔ ايكط١ٜٓ ع٢ً إضاز٠ ،  نإ ظٜس ْا٥ُّا ْكـ غاع١ ؾاغتٝكغ ٚقٛيو

ا٫ َع اٱغتُطاض َٓ٘ ٚاشا قًت نإ ظٜس ناضبّا مل ٜػتؿس  يعَٔ إانٞا
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 .ايكط١ٜٓ

ٚايعاٖط ٖٛ ايدلظر ٚايٛغط بُٝٓٗا ؾهإ َعٓاٖا اجملطز َٔ ايكط١ٜٓ تسٍ 
 غتُطاضع٢ً ايعَٔ إانٞ ٖٚٞ َع ايكط١ٜٓ ايساي١ ع٢ً ايسٚاّ تؿٝس َع٢ٓ اٱ

عٔ َعٓاٖا ع٢ً اْكطاؾٗا ٬ّٜ َٔ غرل إ ٜهٕٛ ٖصا إع٢ٓ ايطـاض٨ ْاغدّا ٚزٍ
ا٭ٍٚ، ٖٚٛ إانٞ بٌ يًكط١ٜٓ ٚاؿه١َٛ ٚتٛغع١ َع٢ٓ نإ، ٚبٗصا إؿّٗٛ 

يًه١ًُ ايعطب١ٝ اغتك٬يٝتٗا َٚٛنٛعٝتٗا ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚقابًٝتٗا ع٢ً  تعط٢
، ٖٚٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ تعسز ٚدٛٙ إع٢ٓ َٔ غرل تٓاف اٚ تعاضض بٌ َعاْٝٗا

١ًٖٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٱستٛا٥ٗا يًُعاْٞ إتعسز٠ يًؿغ اٱعذاظ ايكطآْٞ ٚا
َٕبُٖ ُلْس ًٔب طٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ،  ايكطآْٞ ِ َّٔمب َ ٔصٌَْ

. (1)صَعَسِث١ًّب ٌََعَّمىُُْ َرْعِمٍَُْٛ 
اؾاز٠ ايسٚاّ  (نإ)ٚيٝؼ َٔ قط١ٜٓ ٗ اٯ١ٜ ايهـط١ّ تؿٝس إ إطاز َٔ 

ٚم ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إكاّ ٫ ٚايٓل ،ٚاٱغتُطاض ع٢ً شات ايكب١ً
ٜٓشكط َٛنٛعٗا بايكط١ٜٓ بإع٢ٓ ا٭قط٬سٞ بٌ ٖٞ بٝإ ٚتؿػرل ٚعٕٛ 

ٚا٭خبـاض َتٛاتط٠ ع٢ً ؼٜٛـٌ ايكبًــ١، ، ع٢ً ؾِٗ َع٢ٓ ايًؿغ ايعطبٞ 
َلْد ََٔسٜ طيـ١ ايته١ُٝٓ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍٚايكطإٓ ٜسٍ عًٝـ٘ بايس٫

ظَّمَّبِء ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ ـِٟ اي

. (2)ص...َرْسَػبَ٘ب
 صِ الَّم ٌَِْٕعٍََُ  طقٛي٘ تعاٍ 

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

ناْت َعس١َٚ ٗ اـاضز ٫ َع٢ٓ اْٗا مل  مٛ اٱغتسا١َ ٚعسّ ايػٝاب ٚإ
. ثِ ظٗطتي٘ تهٔ ظاٖط٠ 

ٚيٝؼ َٔ سكط ٭قػاّ عًِ اهلل عع ٚدٌ ٱط٬ق٘ ٚسلٛي٘ إٛدٛز 
                                                           

 .2غٛض٠ ٜٛغـ (1)
 .144اٯ١ٜ  (2)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  57
ايصات اٱشل١ٝ ٫ تكبٌ ايتعسز اٚ ايتذع١٥ ؾُٔ باب اٍٚ إ ٜهٕٛ ٚإعسّٚ، ٚ

ضز٠ عًُ٘ َتشسّا غٛا٤ نإ ايعًِ بايصات اٱشل١ٝ إكسغ١ اٚ إدًٛقات َر
. ناْت اٚ َاز١ٜ

ْعساّ إازٜات قبٌ سكٛشلا اٚ بعسٙ ٫ ٜهط ٗ عًِ اهلل تعاٍ شلا، إٚ
ٚسهٛضٖا عٓسٙ ٭ٕ عًُ٘ تعاٍ سهٛضٟ َٚٓبػط ع٢ً نٌ إدًٛقــات 

َتشإ، إختباض ٚإبت٤٬ ٚإٕ ؼٌٜٛ ايكب١ً أعُــاٍ ايٓاؽ، خاق١ ٚأَٚٓٗا 
ايتُٝٝع بٌ إػتذٝب ٚ ،ٍ اـاضزإؾُع٢ٓ عًِ اهلل ٖٓا ظٗٛض ايؿعٌ 

 .ٚاؾاسس
 ،ظٗاض عٓكط اٱختٝاض ايؿدكٞإ ٜتهُٔٚثٝك١ زلا١ٜٚ ٚ (يٓعًِ)ٚيؿغ 

 .ٚعسّ تعاضن٘ َع ايعًِ ا٭ظيٞ ٚؾٝض ايٛدٛز
َِِّّمْٓ ٠ََٕمٍُِت َعٍَٝ  َِْٓ ٠َزَّمجُِ  اٌسَّمظُٛيَ طقٛي٘ تعاٍ 

  صَعِمج١َِْٗ 
نِ ايكب١ً بضّ َٛنٛع١ٝ ي٘ ؾُٔ ًٜتعقرلٚض٠ تؿطٜـ يعٌُ اؾٛاضح ٚ

تبع ايطغٍٛ إْ٘ أاؾسٜس٠ ٜٚ٪زٟ ايك٠٬ َػتكب٬ّ ايبٝت اؿطاّ ٜكسم عًٝ٘ 
ٚ إٔ ٜسٍ زيٌٝ آخط ع٢ً ايتدكٝل أ٫ إا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. ايتدكل
ؾعاي٘ أٚٗ اٯ١ٜ سح ع٢ً قانا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 

ع٢ً بصيو، ٖٚٛ باب ٜػتطٝع نٌ تباع غٓت٘ ٌْٚٝ ايسضدات اٍإعُاي٘ ٚأٚ
ٍ نبرل إزا٤ ايك٠٬ أزضان٘ ٚبًٛؽ َكاقسٙ يعسّ ساد١ اٱغتكباٍ ٚإَػًِ 
. ٚ دٗس عكًٞ ٚؼكٌٝ عًُٞأَؿك١ 

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

َٛنٛع ايكب١ً ٚغرلِٖ ع٢ً سكط ايتُٝٝع بٌ إ٪ٌَٓ  ٫ٚ تسٍ اٯ١ٜ
ٚتػٝرلٖا ؾاثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غرلٙ ٚيهٓٗا ت٪نس َطاتب 

اٱختباض ٚاٱَتشإ ايعكا٥سٟ ٗ اٱغ٬ّ ٚاْ٘ ٫ ٜٓشكط بسخٛي٘ ٚايٓطل 
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بايؿٗازتٌ بٌ ٖٛ َػتسِٜ ٜٚتذ٢ً ٗ نٌ عكط ٚنٌ ّٜٛ بأزا٤ ايؿطا٥ض، 

ض ي٘ ايكشاب١ َٔ اٱَتشإ بايكب١ً ٚايتٛؾٝل ايٓٛعٞ ايعاّ ٗ َٚا تعط
اٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ ٜتذسز نٌ ّٜٛ بتٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ، 

قشٝض أْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم، ٭ٕ اؾٗاز ٚاٱَتجاٍ إبتسا٤ أؾل ٗ َطاتب 
. ايتهًٝـ َٔ احملانا٠ ٚتًكٞ ا٭َط بايتٛاضخ ايعكا٥سٟ

 تعاٍ َٔ غرل تهٝٝع ؿل اهلل ايجٛاب إؾان١ ٚؾهٌ َٔ ٚيهٔ إج١ًٝ ٗ
 .ايػبل باٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ

 
 
 

َِٚ ْْ َوبَْٔذ ٌَىَج١َِسًح ِ الَّم َعٍَٝ اٌَّمِر٠َٓ  طقٛي٘ تعاٍ 

 صََ٘دٜ  َّمُ 
 :ٖٚٞ صَوبَْٔذ  طشنطت أقٛاٍ ٗ ايهُرل ٗ 

 .ناْت ايكب١ً نُٛنٛع ٚسهِ نبرل٠ أٟ ثك١ًٝ بإٔ، ايكب١ً   -1

 .ابٔ عباؽ ٚفاٖس ٚقتاز٠ايتشٌٜٛ ٚتبسٌٜ ايكب١ً، عٔ   -2
 .ايك٠٬، عٔ ابٔ ظٜس  -3

 صاٌِْمْجٍََخ اٌَّمِزٟ ُوَٕذ َع١ٍََْٙب  طٚقس ٜعٛز ايهُرل إٍ 
ٟ ايبٝت اؿطاّ بسيٌٝ ـَّٓا إ ايكب١ً ٙـ ٜعًُٕٛ ضٜٔملـأٟ إ ايعطب ٚإؼ

ابطاِٖٝ عًٝ٘  ت٘ ٗ دٗازاٯٜات اييت ت٪نس ع٢ً بٓا٤ ايبٝت اؿطاّ َٚٛنٛعٞ
اِعَد ِِْٓ  َِٚ ْذ ٠َْسـَُ  ِ ْثَسا١ُُِ٘ اٌَْمَٛ ط، قاٍ تعاٍايػ٬ّ

. صاٌْج١َْذِ 
ٚيبكا٤ أسهاّ اؿٓٝؿ١ٝ ٚسر ايعطب يًبٝت ٬ٖٚى إبط١ٖ ٚدٓٛزٙ سُٝٓا 

تهًٝؿّا َ٪قتّا َٚكسضّا بعَإ   نإإكسؽ  غتكباٍ بٝتا ٚإأضاز ٖسّ ايهعب١، 
ٟ ٗ َعطؾتِٗ شيو إخباض ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ قسز اْا٫ّ ٜٚهـ

ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚقبٛي٘ ٚ ،ٖٚٛ يطـٚغًِ، ٚإٕ نإ اٱخباض َكس١َ ُٚٗٝسّا 
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 .ٱظٗاض سػٔ اٱَتجاٍ نط١ّ َٓاغب١

تباع اؿل أختل ب٘ إٗتسٕٚ ٚإؾايكدل ع٢ً ايكب١ً إ٪قت١ ٚايتػًِٝ ب٘ 
ٕ أايكبًتٌ ٚثايح اؿطٌَ، أٟ نُا  ٚيؿـطف بٝت إكسؽ ثاْـٞ ،٭ْ٘ تهًٝـ

. َتشاّْاإبت٤٬ ٚإٍ بٝت إكسؽ نإ إختباض ؾإ ايتٛد٘ إبت٤٬ ٚإؼٌٜٛ ايكب١ً 
ّٚهٔ إػاعس٠ ع٢ً ٖصا ايتاٌٜٚ بايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ ٚتًكٞ إػًٌُ 

ؼٌٜٛ ايكب١ً بايطنا ٚايكبٍٛ، ٚبعس إ ق٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
يٝأخص ايعٗط َتٛدّٗا اٍ بٝت إكسؽ، ْعٍ ددل٥ٌٝ  ضنعتٌ َٔ ق٠٬

 .بعهسٜ٘ ٚوٛي٘ اٍ ايهعب١
ٕ بين عبس ا٭ؾٌٗ أتِٖٛ ِٖٚ ٗ إ: عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّٚ
إ ْبٝهِ قس قطف : ٠٫ ٚقس قًٛا ضنعتٌ اٍ بٝت إكسؽ، ؾكٌٝ شلِـايل

ا٤ ٚقًٛا ـؽاٍ ايهعب١ ؾتشٍٛ ايٓػا٤ َهإ ايطداٍ، ٚايطداٍ َهإ ائ
ايطنعتٌ ايباقٝتٌ اٍ ايهعب١، ؾكًٛا ق٠٬ ٚاسس٠ اٍ قبًتٌ، ٚيصيو زلٞ 

 .(1)(َػذسِٖ َػذس ايكبًتٌ
ٕ َػذس ايكبًتٌ غرل ايصٟ ْعٍ ب٘ ددل٥ٌٝ ع٢ً ايٓيب ق٢ً أظاٖط اٍٚ

 ايؿعٌ ايعبازٟ ٖصا مل ٜٓشكطٍ ـاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتشٌٜٛ ايكب١ً، ٚيع
 نُا تكسّ ٗ ضٚا١ٜ َػذس بين ساضث١ اٚ َػذس قبا٤ ٍا٫ؾ٘ بين عبس دسَؼ

ْٛع إنطاّ ٚثٓا٤ شلِ ٭ِْٗ إنتؿٛا باـدل ٚؼٛيٛا  ، ٚؾٝ٘اٚ َػذس بين غامل
 .ىــٗ اؿاٍ َٔ غرل تطزز اٚ ف

إٕ َبازض٠ إػًٌُ بايتشٍٛ ٚاٱغتساض٠ اٍ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٜسٍ بايس٫ي١ 
 َاض٠أٖٚٛ يكب١ً ْٚعٍٚ ايٛسٞ ب٘، ايته١ُٝٓ ع٢ً إستُاٍ إْتعاضِٖ يتشٌٜٛ ا

ز٣ اهلل، أٟ إٔ ْتا٥ر ـسػٔ اٱَتجاٍ ٚغطع١ اٱغتذاب١ ٚاِْٗ َٔ ايصٜٔ ٙ
ٙ قٛب ايبٝت ـٚز اَٗاٍ ٗ ايتٛزــاٱختباض اٱشلٞ تعٗط ٗ اؿاٍ يعسّ ٚز

شلا ؾًػؿ١ ٕ تهٕٛ اؿطاّ، ٚتًو ايؿٛض١ٜ ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٫بس أ
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ٚؾٝٗا زضٚؽ ، تػتشل َعٗا ايتسبط ٚإَعإ ايٓعط  خاق١ ٚٚدٛٙ َٔ اؿه١ُ

: َٚػا٥ٌ
. قطع ايططٜل ع٢ً أٌٖ ايؿو ٚايطٜب: ا٭ٍٚ
 .َٓع ايذلزز ٚايتػٜٛـ ٗ تػٝرل ايكب١ً: ايجا١ْٝ

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

ٚ ايعُّٛ إبتسا٤ ايتهًٝـ بايتٛد٘ اٍ ايبٝت اؿطاّ ع٢ً ْض: ايطابع١
ٚإم٬ٍ اـطاب بعسز إػًٌُ ٖا ًٜعّ نٌ َهًـ ايعٌُ ب٘،  ،اٱغتػطاقٞ

يٝـ ٖٚٛ َكته٢ قاعس٠ اٜطؾسِٖ ٜٚٛؾكِٗ ٭زا٤ ايتو ٙتعاٍ إ ؾ١ اهللأَٚٔ ض
 .ايًطـ

 .عسّ إتاس١ ايؿطق١ يًتػا٩ٍ ٚايطز ٚايتُين ٚايتٛقـ : اـاَػ١

 .خكٛم ؼٌٜٛ ايكب١ً ٗغرلِٖ َٓع تأثط إػًٌُ بأقاٌٜٚ  : ايػازغ١

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

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

 .ٗ تأضٜذ ا٫غ٬ّ ؾأ١ٜٕ شات غاٜات عكا٥س

تٓعِٝ ٚغٔ ٍيكس نإ ا٫غ٬ّ ٗ تًو ا٫ٜاّ ٗ َطاسٌ ايبٓا٤ ٚا : ايتاغع١
ٚزلاع اٜاّ تؿطٜعٗا ٚع ايكب١ً ـَٛضايسا٥ِ سهاّ، ؾا٫ْؿػاٍ ايؿطا٥ع ٚا٭
بٌ  َع ايهؿاض ضا٤ ؾٝ٘ ٜهعـ أغؼ ٖصٙ ايبٓا٤ ٚوسخ اضبانّاايه٬ّ ٚاٯ

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

َٔ غرل تطزز نسيٌٝ ع٢ً ايتكسٜل بايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ َٚا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس 
يٝكبض ًَه١ ْؿػا١ْٝ ْٛع١ٝ ٚؾدك١ٝ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل
. ، ٚبطٖاّْا عكا٥سّٜاٚتهٕٛ زي٬ّٝ ،عسّٚثابت١ َٚتٛاضث١ عٓس إٛدٛز َِٓٗ ٚامل

إػًٌُ  ْكٝازإٗ سػٔ ايٓاؽ قا١َ اؿذ١ ع٢ً إ :اؿاز١ٜ عؿط٠ 
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، ٚؾٝ٘ بٝإ مل هازيٛا أٚ ىايؿٛاٚاْكٝاعِٗ يٮَط اٱشلٞ ٚنٝـ اِْٗ 

. ٫غتشكام إػًٌُ ـ٬ؾ١ ا٫ضض
ٙ إػًُٕٛ إقاب١ اعسا٤ ا٫غ٬ّ بايٝأؽ ٚاـٝب١ َا اظٗط :ايجا١ْٝ عؿط٠ 

. َٔ ايععّ ٚا٫غتذاب١، ٚإ ايتٛد٘ اٍ إػذس اؿطاّ ٖٛ اؿل
إبازض٠ اٍ ايهُاٍ عػٔ ا٫َتجاٍ ٚادتٓاب ا٫ؾطاط  :ايجايج١ عؿط٠ 

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

. ا٫غتذاب١
بعض أٌٖ ايهتاب ؾكس نإ تعاٍ يًُػًٌُ ْكط٠ اهلل  :اـاَػ١ عؿط٠ 

اتباعِٗ ٗ قبًتِٗ، ؾذا٤ ا٭َط اٱشلٞ يرلؾع اؿعٕ عٔ إػًٌُ بٜعرلِْٚٗ 
. ٜٚهؿـ َا بِٗ َٔ ايػِ

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

نُٔ ٜتٗ ايتهًٝـ َٔ إؿك١ ٚايهًؿ١ ؾاْ٘  َع َا :ايػابع١ عؿط٠ 
ٜػرلّا  ايصٟ دعً٘ايؿٛضٟ ٚ زا٤ ا٭متٚا٭َط با٫ ،ايتدؿٝـ ٚايعٕٛ اٱشلٞ

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

. ا٫قٌ
ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً ْٗا١ٜ َطس١ً َٔ اؾٗاز ٚامػاض تأثرل  :ايتاغع١ عؿط٠ 

 .ٍ إػًٌُعسا٤ ايسٜٔ عأ

تبسٌٜ ايكب١ً اثٓا٤ ايك٠٬ ؾٝ٘ َػا٥ٌ ٚاغطاض مل تػتكطأ بعس،  : ايعؿطٕٚ
ٜٚتذ٢ً ؾٝ٘ دٗاز يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚداْب َٔ ا٭ش٣ ايصٟ 
٫قاٙ ؾٗٛ أٍٚ َٔ ٜبازض إٍ اٱَتجاٍ، ٚإ ا٭َط ٗ تًو ايك٠٬ نإ َطنبّا 

 :َٔ أَٛض
 .أزا٤ ايؿطٜه١ :ا٭ٍٚ
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 .ؼٌٜٛ ايكب١ً :ايجاْٞ

 .إغتذاب١ إػًٌُ ٭َط اهلل :ايجايح
قانا٠ ٚإتباع إػًٌُ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  :ايطابع

ََِٚب  َربُوُْ اٌسَّمظُُٛي ـَ ُُرُٖٚ ط، قاٍ تعاٍغوٕايعباز٠ ٚاٍ

 .(1)صََِٚب ََٔٙبُوُْ َعُْٕٗ ـَبَْٔزُٙٛا
أخدلِٖ أسس إػًٌُ  امل، ؾشاملضٚا١ٜ إؼٚايتكسٜل بايجك١  :اـاَؼ

 .بتبسٌٜ ايكب١ً بٓٛا ع٢ً قسق٘ ٚعسايت٘ ٚإغتساضٚا إٍ د١ٗ ايبٝت اؿطاّ
تٛنٝس سكٝك١ تأضى١ٝ خايس٠ ٖٚٞ إ إػًٌُ  :اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ

ٜبازضٕٚ اٍ ا٫َتجاٍ ايػطٜع ٚقانا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ أِٖ 
َا  ٚايتعسٟ ع٫٢ً ّهٔ قٗطِٖ اٚ ايٓؿاش فز َػا٥ٌ ايعباز٠ َٔ غرل تطز

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

 .نٌ َٔ ٜعتسٟ عًِٝٗ ٜٚعٔ ؽًؿِٗ عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايؿطع١ٝ

 صََِٚب َوبَْ  َّمُ ١ٌُِِؼ١َ  ِ ٠َّبَٔىُُْ طقٛي٘ تعاٍ 
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

تٞ ـنٝـ بأعُايٓا اٍ: إٔ أْاغّا قايٛا): ٕ إبٔ عباؽـ٠ عـٚضز ٗ اٯٟ -1
ََِٚب َوبَْ طٍ قٛي٘ ــظ ٚزــظٍ اهلل عــا ا٭ٍٚ؟ ؾإٔــيًـٍ ٗ قبـّـا ْعــنٔ

. (2) ص َّمُ ١ٌُِِؼ١َ  ِ ٠َّبَٔىُُْ 
٠ عٔ اخٛاِْٗ ايصٜٔ َاتٛا قبٌ ــت ايكبٌـٕ عٓسَا ؼٍٛٚإػًِتػا٤ٍ    -2

ا َٔ ايٓكبا٤، ٚإ ـضٚض ٚنإــبطا٤ بٔ َعــٚاٍ ،ض٠ز بٔ ظضاــعـــؼًٜٛٗا َجٌ ؽ
ت إكسؽ ٚؾٝ٘ ؾاٖس ـّ إٍ بٞـ٫ت٘ـــٚ مـــ٠ ٙــٚز ٗ اٯٟـــإ إكلــاٱِٜ

ع٢ً إٔ أغباب ايٓعٍٚ أعِ َٔ إٔ تتعًل باٯ١ٜ نًٗا، ؾكس تأتٞ أغباب 

                                                           

 .7غٛض٠ اؿؿط (1)
 . 143غٛض٠ ايبكط٠ (2)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  63
 .خاق١ بؿطط ٚدع٤ َٔ اٯ١ٜ

 .سٌٜٛ ايكب١ًاٯ١ٜ ايهط١ّ أعِ ٚتؿٌُ اٱغتذاب١ ايػطٜع١ يت -3

ٗ َٛنٛع ايكب١ً ٚعسّ  سػٔ ايطاع١ ٚاٱيتعاّ ظٗاضإ ع٢ًاٯ١ٜ ؼح  -4
 .اٱيتؿات يػرل اؿهِ ايؿطعٞ بتشًٜٛٗا

أْٗا تتهُٔ ايجٛاب ٚايبؿاض٠ عػٔ اؾعا٤ ٚإٔ  شٗ اٯ١ٜ ٚد٘ آخط إ -5
إبازض٠ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ َكازٜل اٱّإ، ٜٚػتشل عًٝ٘ إػًِ 

 .ايجٛاب

زّ تهٝٝع اٱّإ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ٜتهُٔ اٱؾاض٠ إٍ إعتباض ع -6
 .اٱغتذاب١ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ْٛع دٗاز ٚعباز٠

 .عس ٚزع٠ٛ يٲغتُطاض ٗ سػٔ اٱَتجاٍٚ اٯ١ٜ ٗ -7

 ،ٚايتهًٝـ اي٬سل ،َٔ اٱّإ اٱْكٝاع يًشهِ ايٓاغذ -8
 .ٚايتؿطٜع اؾسٜس

دتاظٚا َطاتب َٔ إِْٗ أ١َ ٍٚ َٓعي١ َتكسإْتكاٍ إػًٌُ إت٪نس اٯ١ٜ  -9
اؾٗاز ٚؼًُٛا إؿام، ؾُع ا٭َط باؿهِ اؾسٜس دا٤ت ايبؿاض٠ بايٛعس 

 .ستػاب عًُِٗ ٚغعِٝٗ ٚعسّ تهٝٝع٘إٚاٱخباض عٔ 

ٍ بٝت إكسؽ تا١َ ا٭ضنإ ٚايؿطا٥ط ٚتٓطبل إايك٠٬  ناْت -10
 .عًٝٗا خكا٥ل اٱّإ

 .ؾٗا ُٜٚٓٝٗإ اهلل عع ٚدٌ وؿغ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ٜٚهاعإ -11

يعٌ ٗ اٱيتعاّ بايكب١ً ا٭ٍٚ ٚبًٛؽ زضد١ َٔ سػٔ  -12
ٍ إغبابّا يتشٌٜٛ ايكب١ً أتباع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إاٱْكٝاع ٚ

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

حبث بالغي  حبث بالغي  
ٕ أٜكاع ايػبب َٛقع إػـبب أٟ إّ اٯ١ٜ َٔ اجملاظ قؼ أٌٖ ايب٬غ١ عتدلإ
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ضغاٍ إضغٌ شيو أطًل ع٢ً َا تطؾض عٓ٘ ٚدٛٙ ايطاع١، ٚأاٱّإ 

إػًُات، ٚيهٔ ا٭قٌ ٖٛ اؿكٝك١ ٫ٚبـس َٔ ايٓعط ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ بإع٢ٓ 
 ٚععِٝ ٠ اهللٍ ضسِإا٭عِ ٚا٭نجط ْؿعّا، ٚإع٢ٓ اؿكٝكٞ ٖٛ ا٭قطب 

 .سػاْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍإ
ٕ دا٤ غكٛم اٱْكٝاز يٮٚاَط اٱشل١ٝ بتشٌٜٛ ايكب١ً إاٯ١ٜ ٚ ٚقسض 

 .قس ٜهٕٛ قسضٖا ٗ ؾ٤ٞ ٚآخطٖا ٗ ؾ٤ٞ آخط ايكطآ١ْٝ َطًكّا ٕ اٯ١ٜأ٫ إ
ٚاخط اٯٜات قٛاعس ن١ًٝ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٓٗا ؾٗٞ تتشسخ أٚنجرلّا َا تأتٞ 

غت٘ ٟعٔ اٱّإ ناختٝاض عكا٥سٟ ٚعٌُ دٗازٟ ْؿػٞ، أٟ إ اٱّإ بل
وتػب٘ ٚدط عٓس اهلل أاجملطز٠ ايبػٝط١ غرل إطنـب١ َٔ ا٭عُاٍ اؾٗاز١ٜ، ٚي٘ 

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

خدلْا أايكطآ١ْٝ بعس إ بؿــطْا بٗصٙ اٯ١ٜ ٚايعع١ُٝ ٗ نٌ نٓع َٔ نٓٛظ اٯٜات 
ٍ اـاضز عػٔ إاٱّإ ٚسسٙ قبٌ تطدً٘  با٭دط ٚاؾعا٤ اؿػٔ ع٢ً

. اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱشل١ٝ
 صِ َّم  َّمَ ِثبٌَّمبضِ ٌَسُءٌٚؾ َزح١ٌُِ طقٛي٘ تعاٍ 

َٚا خا١ُ اٯ١ٜ إخباض عٔ إكاقس ايػا١َٝ ٗ ايكب١ً َٛنٛعّا ٚؼ٬ّٜٛ،  -1
. قبٌ ايتشٌٜٛ

إٕ ا٬ٕى ايط١ٓ اٱشل١ٝ ٖا ٜعين ٚدٛز زضٚؽ َٚٛاعغ ٗ ؼٌٜٛ  -2
. ايكب١ً
. ٚايط١ٓ أٚغع َٓٗا ،ايطأؾ١ تتعًل بإبت٢ً -3
إ اهلل مل ٜذلى إػًٌُ ب٬ قب١ً ٚمل هعًِٗ ٜتؿطقٕٛ اٚ ىتًؿٕٛ ٗ  -4

ٍ غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ َػأي١ ايكب١ً بٌ دا٤ تعٌٝ ايكب١ً بايكطإٓ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع
 .ايتشطٜـ ٭ٕ ؾٝ٘ آٜات ا٭سهاّ ٚأغباب ْعٚشلا

ٚبٗا ت٪ز٣ ايك٠٬  ،ٜعٗط غٝام اٯ١ٜ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ ضأؾت٘ تعاٍ -5
غتكباٍ ايبٝت إٍ َا ٜذلؾض َٔ إنٌُ ؾطٚطٗا باٱناؾ١ أبأمت ٚدٖٛٗا ٚ
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اؿطاّ ع٢ً ايؿطا٥ض ٚا٭عُاٍ ا٭خط٣ َٔ إؾانات بازا٥ٗا ٚايتكٝس 

.  بأسهاَ٘ ٚغٓٓ٘
قًٛا نُا ضأٜتُْٛٞ : ٚقاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)

. ، َٚٔ أدعا٤ ايك٠٬ ايتٛد٘ يًهعب١ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ(1) (أقًٞ
زا٤ َا هعًِٗ َػتعسٜٔ أعإ إػًٌُ ع٢ً إٔ أ تعاٍ ٠ اهللَٔ ضأف -6

ٱَتجاٍ ايػطٜع ٗ ٍ اإٚتٛؾٝكِٗ  ،ٍ ايبٝت اؿطاّإَط ؼٌٜٛ ايكب١ً أيتًكٞ 
. ايتشٍٛ ٚيكس تًك٢ إػًُٕٛ ٖصا ا٭َط باٱغتبؿاض ٚايػعاز٠ ٚايػبط١

ٗ اٯ١ٜ نُشٌ يتًكٞ ايطأؾ١ ٚايط١ٓ،  صِثبٌَّمبضِ طٚضٚز يؿغ  -7
ٜعين إ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٕٓؿع١ ايٓاؽ ْٝعّا َا ٗ شيو ايصٜٔ إغتٗع٤ٚا أٚ 

. أسعِْٗ ٖصا ايتشٌٜٛ
ضا٥ض ٚتكٝسِٖ بأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚؾطا٥ط بإتٝإ إػًٌُ ايـ -8

إٍ اٱغ٬ّ  ؾٝٗا ايؿعٌ ايعبازٟ ٜٛدٕٗٛ ضغاي١ إٍ ايٓاؽ ْٝعّا ٜسعِْٛٗ
 .ْٚبص ايعٓاز ٚاـك١َٛ

ؾهٌ َػًِ ٖٛ اْػإ  ،بٌ ايٓاؽ ٚإػًٌُ عُّٛ ٚخكٛم َطًل -9
ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾايطأؾ١ ٚايط١ٓ ٖٓا تٓبػط ع٢ً اؾُٝع َع ايتبأٜ 

 بايٓاؽ إ دعٌ ٠ اهللؾُٔ ضسِ ،ت٬ف بايسضد١ ٚايهٝؿ١ٝ ٚايعَإٚاٱر
 ،إػًٌُ شلِ َجا٫ّ ٜكتس٣ َٚسضغ١ ٚعدل٠ َٚٛعع١ سانط٠ ٚسذ١ زا١ُ٥

ٚإٕ إمكط اٱْتؿاع َٓٗا ٚتبٌ اٯ١ٜ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً ض١ٓ باؾُٝع 
 .بإػًٌُ

ؾتػاٍ ٕ اٱأش إسهاّ ايكب١ً أَتجاٍ ايتاّ بؾتػاٍ اٱتكتهٞ قاعس٠ اٱ -10
ٍ ايكب١ً ٗ إ٫ بايتٛد٘ إايٝكٝين ٜكتهٞ ايؿطاؽ ايٝكٝين، ؾ٬ تدلأ ش١َ إهًـ 

. ق٬ت٘

                                                           

 .1/170َؿاتٝض ايػٝب (1)
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ٚٗ إغتكباٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ َع٘ بٝت 
: إكسؽ أقٛاٍ

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

ّا بٌ ايهعب١ ٚبٝت ٜطنإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َذ :ايجاْٞ 
. إكسؽ يٮيؿ١ َع ايٝٗٛز قاي٘ اؿػٔ ٚعهط١َ

إغتكباٍ بٝت إكسؽ بإدتٗاز َٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايجايح 
. ٚغًِ

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

. إغتكبٌ بٝت إكسؽ
ََِٚب  ََعٍَْٕب اٌِْمْجٍََخ طٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ يكٛي٘ تعاٍ

ََِٚب ٠َْٕـُِك َعْٓ طٚيعَُٛات قٛي٘ تعاٍ صاٌَّمِزٟ ُوَٕذ َع١ٍََْٙب

 ٠ُٛحَِٝ ْْ َُ٘ٛ ِ الَّم *اٌََْٜٙٛ 
ٌ
. (1)ص َٚحْٟ

َٚجًُا تعدط اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ إْهاض ايتشٍٛ َٔ إغتكباٍ بٝت إكسؽ، 
ؾإٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ ُٓع َٔ اٱؾهاٍ ٗ تعسز ايكب١ً، يصا مل ػس أسسّا َٔ 

إػًٌُ ٜكٍٛ ٕاشا مل ٜهٕٛ ايتٛد٘ ٗ ايك٠٬ إٍ ايهعب١ َٔ ا٭قٌ ؾتًك٢ 
ٜٗا بايكبٍٛ ٚايطنا ٚايؿدط ٚايعع، ٖٚٛ َٔ إػًُٕٛ تعسز ايكب١ً ٚايٓػذ ف

.  (2)صََْٚٔ ُٓ ٌَُٗ ُِعٍَُِّْْٛ طعَُٛات قٛي٘ تعاٍ

                                                           

 .4-3غٛض٠ ايٓذِ (1)
 .133اٯ١ٜ (2)
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َلْد ََٔسٜ َرَمٍَت َْٚ ِٙهَ ـِٟ  طقىنه تعاىل

اٌعَّمَّبِء ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘ب ـََٛيِّ 

َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ َٚح١َُْث َِب 
ٌُّٛا ُٚ َُٛ٘ىُُْ شَـَْسُٖ َِٚ َّم اٌَّمِر٠َٓ ُوُٕزُْ ـََٛ 

ُ ُٚرٛا اٌِْىَزبَة ١ٌََْعٍََُّْٛ َ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ ِِْٓ 

اٯ١ٜ  صَزثُِِّْٙ ََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب ٠َْعٍََُّْٛ 
144 .

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

 (بايٝا٤)ايباقٕٛ قطأ ب٘ إػًُٕٛ ٚؾٝ٘ بؿاض٠ شلِ، ٚاـطاب ٚنإٔ إطاز 
. ٌٖ ايهتابأٍ إٖٚٛ ضادع ، ٚعًٝ٘ ضغِ إكاسـ 

اإلعزاب وانهغت 
غِ ؾعٌ َهاضع َع٢ٓ ٜهؿٞ َجٌ قس إٚ ،زلّا َع٢ٓ سػبإ (قس)تأتٞ 

٫ عـ٢ً ايؿعٌ اجملطز َٔ إايتعكٝب تػـبٝش١، ٚتأتٞ سطؾـّا ٚس٦ٓٝص ٫ تسخـٌ 
ٚتعتدل َع " قس قاَت ايك٠٬"ٚسطف اٱغـتكباٍ، َجـٌ  ايٓاقـب ٚاؾاظّ

: ٔػ١ َعإ (قس)ايؿعٌ نايه١ًُ ايٛاسس٠، ٚقس ٜؿكٌ بُٝٓٗا بايكػِ، ٚيـ
". قس ُطط ايػُا٤"٫ َع إهاضع َجٌ إايتٛقع ٫ٚ ٜهٕٛ  -1
. تكطٜب إانٞ َٔ اؿاٍ -2
. ايتكًٌٝ َجٌ قس ٜكسم ايهصٸاب -3
. قا١َ ايك٠٬إ٫ٙ ٗ عأايتشكٝل نُا ٗ إجٌ  -4
ايٓيب ق٢ً اهلل  عٓا١ٍٜ إؾاض٠ إٖٚٛ إطاز ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ، ايتهجرل  -5
 ٍ ايػُا٤ َتطًعّا َٓتعطّاإٚآي٘ ٚغًِ َٛنٛع ايكب١ً ؾرلؾع بكطٙ  ٙعًٞ

 .باغتكطا٤
ٜعٛز اٍ  (مٔ)ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚؾاعً٘ نُرل َػتذل تكسٜطٙ : ْط٣
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١ُٖٝ ا٭َط بتشٌٜٛ أٚ ،ع عٓٛإ يععِٝ غًطاْ٘ايباضٟ عع ٚدٌ، ٚيػ١ اؾِ

 .ايكب١ً
. َؿعٍٛ ب٘ ٖٚٛ َهاف: يبتلٸ

. يٝ٘إَهاف  :ٚايهاف ٖٚٛ َهاف ، يٝ٘، إٚد٘ َهاف : ٚدٗو
. (تكًب)داض ٚفطٚض َتعًل بـ: ٗ ايػُا٤
. يًتعًٌٝ دا٤ت عاطؿ١: ايؿا٤: ؾًٓٛيٓٝو
ٖا ٫ّ ايعاقب١ ٕأَٛط١٦ يًكػِ ٚايعاٖط  ٖإإ: ٜكٍٛ ايٓشٜٕٛٛ: ٚٗ اي٬ّ
ٚتذلتب ، عس٠ َػا٥ٌقط٬ح ؾطعٞ تتؿطع عٓ٘ إ٭ٕ ايكػِ ، ٚايكرلٚض٠ 

ٌٸٚا٭قٌ عسَ٘، ٍ زيٌٝ إثبات٘ إٚوتاز ، عًٝ٘ آثاض ؾطع١ٝ  ؾعٌ : ، ْٛي
َؿعٍٛ ب٘ : ْٕٛ ايتٛنٝس، ايهاف (ايٕٓٛ)َهاضع َبين ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ضؾع

. أٍٚ
. َؿعٍٛ ب٘ ثإ: قب١ً

ناضع َطؾٛع بايؿتش١ إكسض٠، ٚايؿاعٌ نُرل تطن٢ ؾعٌ ّ: تطناٖا
. نُرل ٗ قٌ َؿعٍٛ ب٘ (ٖا) َػتذل تكسٜطٙ أْت

ٍٸ: ايؿا٤: ؾٍٛ ؾعٌ أَط َبين ع٢ً سصف  : ضابط١ ؾٛاب ؾطط َكسض، ٚ
. سطف ايع١ً، ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ أْت

. َهاف إيٝ٘: ٚايهاف، َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، ٖٚٛ َهاف : ٚدٗو
َهاف إيٝ٘ : ْٞ ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ْكب، إػذسظطف َهإ َب: ؾطط

.  قؿ١ يًُػذس فطٚض َجً٘: فطٚض بايهػط٠، اؿطاّ
إغِ ؾطط داظّ ٗ قٌ : سطف عطـ، سٝجُا:  ايٛاٚ:  ٚسٝح َا نٓتِ 

 .ؾعٌ َاض تاّ ٗ قٌ دعّ، ٚايهُرل ؾاعٌ نإ: ْكب ظطف َهإ، نٓتِ
ؾعٌ أَط َبين ع٢ً : ضابط١ ؾٛاب ايؿطط، ٚيٛا: ايؿا٤: ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، ٖٚٛ : ٚدٛٙ: ؾاعٌ، ٚدٖٛهِ: سصف ايٕٓٛ، ايٛاٚ
. َهاف، ٚايهُرل ايهاف َهاف إيٝ٘

ظطف َهإ َبين ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ْكب، ٚايهُرل اشلا٤ : ؾططٙ
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.  َهاف إيٝ٘

سطف َؿب٘ بايؿعٌ : ٕأإغت٦ٓاؾ١ٝ، : ايٛاٚ: ٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتابأٚ 
ْا٥ب ؾاعٌ، : غِ َٛقٍٛ َبين ع٢ً ايهِ، ايٛاٚإ: يًتٛنٝس، ايصٜٔ

. َؿعٍٛ ب٘: ايهتاب
ؾعٌ :  ٖٞ إعسًك١ ٚتؿٝس ايتٛنٝس، ٜعًُٕٛ: اي٬ّ:  يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل

: سطف َؿب٘ بايؿعٌ، اشلا٤:  إٔ . ؾاعٌ: ، ايٛاٚبجبٛت ايٕٓٛ  َهاضع َطؾٛع
. نُرل إغِ إٔ

سصٚف ساٍ داض ٚفطٚض َتعًل مب: َطؾٛع، َٔ ضبِٗ (إٔ)خدل: اؿل
.  َهاف إيٝ٘:  ( ِٖ)َٔ اؿل، ٚايهُرل 

: غِ اؾ٬ي١إْاؾ١ٝ تعٌُ عٌُ يٝؼ، ٚ:  غت٦ٓاؾ١ٝ، َاإ: ايٛاٚ: َٚا اهلل
 ق٬إغِ فطٚض يؿعّا َٓكٛب : ايبا٤ سطف دط ظا٥س، غاؾٌ :، بػاؾٌغِ َاإ

.  (َا)خرل
إغِ َٛقٍٛ ٗ قٌ دط َتعًل : َا: سطف دط: عٔ: عًُٕٟٛعُا  

: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ثبٛت ايٕٓٛ، ايٛاٚ: ًَٕٛ، ٜع بػاؾٌ
 .ؾاعٌ

. ٫ قٌ شلا ٭ْٗا ق١ً َا (ٜعًُٕٛ)ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ 
سٝاّْا ظطف ظَإ، ٖٚٞ َب١ٝٓ ع٢ً ايهـِ، أظطف َهإ ٚقس تأتٞ : سٝح

نُا ٗ اٯ١ٜ  (َا)شا زخًت عًٝٗا إٚقس تب٢ٓ ع٢ً ايؿتض اٚ عـ٢ً ايهػط، ٚ
ْٗا تهؿٗا عٔ اٱناؾ١ ٚػعًٗا تتهُٔ َع٢ٓ إمثا فقبشت سٞأايهط١ّ ٚ

. ايؿطط ٚػعّ ؾعًٌ
: دعًت٘ ْكؿٌ، قاٍ ايػسٟ: ْكــ ايؿـ٤ٞ، ٜكـاٍ ؾـططت٘: ٚايؿــطط

٫ٚح يٓا اشل٬ٍ نؿطط طٛم 
ع٢ً يبٸات ظضقا٤ ايًباؽ  
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ايؿطط ايصٟ ٫ : ْاسٝت٘ ٚدٗت٘ ٚقكسٙ، ٚقاٍ ابٛ اغـشل: ٚؾطط ايؿ٤ٞ
اٌٖ ايًػ١، ٚاٱتٝإ بًؿغ ايؿطط اعذاظ قطآْٞ ٕا ٜتهُٓ٘ َٔ اخت٬ف ؾٝ٘ بٌ 

. ايتدؿٝـ ٚايتٝػرل ٚعسّ اؾذلاط ايسق١ ايعك١ًٝ
ؼٛي٘ ْٚعت ايٛد٘ بايتكًب يٓعطٙ ٚعج٘، ٚ٭ْ٘ خ٬ف : ٚتكًب ايؿ٤ٞ

اؿاٍ اٱعتٝاز١ٜ ٗ ايٓعط ؾكس ٜهجط اٱْػإ ايٓعط اٍ اَاَ٘ اٚ ٜػاضٙ اٚ ّٝٓ٘ 
ا ايٓعط اٍ ايػُا٤ ؾ٬بس إ ٜهٕٛ عٔ ع١ً ٫ٚ ىًٛ َٔ اٚ اٍ ا٭ضض، اّ

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

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

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

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
بعس إ دا٤ت اٯٜات ايػابك١ ببٝإ اؾهاٍ اٌٖ ايهتاب ع٢ً ؼٌٜٛ 

إػًٌُ يكبًتِٗ َٔ بٝت إكسؽ اٍ َه١ إهط١َ ْٚعت اقشاب ٖصا 
 ٕ ايتشٌٜٛ مت َٔ عٓسيٝعًِ ايٓاؽ أت ٖصٙ اٯ١ٜ اٱؾهاٍ باِْٗ غؿٗا٤ دا٤

 تعاٍ ٚيٝؼ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٚيًُػـًٌُ ؾٝ٘ اَط ٗ اهلل
 .زع٠ٛ يًتػًِٝ ب٘ ْٚبص ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ بػبب٘

: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ
: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ
ََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ ُ َِّمًخ طايػابك١ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ :ا٭ٍٚ 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(2)صَٚظَـًب
                                                           

 .5/33ايهؿـ ٚايبٝإ (1)
. 143اٯ١ٜ (2)
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إبتسأت اٯ١ٜ ايػابك١ باـطاب يًُػًٌُ ٚإػًُات ٚإٔ اهلل  :ا٭ٍٚ 
دعًِٗ أ١َ ٚغطا، ٚإبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ باـطاب إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .دٌ ٜط٣ تكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ اهلل عع ٚ
أخدلت اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘   :ايجا١ْٝ 

ٚغًِ ع٢ً إػًٌُ ؾٌٗ تكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ باْتعاض ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ أؾطاز 
ؾٗٞ َٔ َكسَاتٗا ٚيكس تبع٘ إػًُٕٛ سإا أَطٙ ، اؾٛاب ْعِ ، ايؿٗاز٠ ٖصٙ 
إٍ ايبٝت اؿطاّ ؾتهٕٛ ؾٗاز٠ شلِ َٚا ؾٝ٘ خرلِٖ ْٚؿعِٗ ٗ اهلل بايتشٍٛ 

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

ٖصٙ اٯ١ٜ ايكب١ً اؾسٜس٠ اييت ؼٍٛ إيٝٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. ٚإػًُٕٛ
ابك١ إغِ بٝت إكسؽ إِا اؾاضت إيٝ٘ نػا١ٜ ٗ مل تصنط اٯ١ٜ ايؼ :ايطابع١ 

ايكب١ً إٓػٛخ١ أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾصنطت إغِ ايبٝت اؿطاّ نكب١ً دسٜس٠ ٭ٕ 
 .َٓع يًذٗاي١ ٚايػطضبٝإ ٚسهُٗا ثابت إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚؾٝ٘ 

ٕٚا دا٤ت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ باٱخباض عٔ إْهاض ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يتشٍٛ 
اٍ بٝت إكسؽ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط ايبٝت اؿطاّ نكب١ً إػًٌُ عٔ اغتكب

يًُػًٌُ يٝهٕٛ شنطٙ باٱغِ بطظخا زٕٚ اٱؾذلا٤ ٚقٍٛ ايػؿٗا٤ ٚتعسٟ 
 .ايعإٌ

ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ قبٌ ايػابك١  :ايجاْٞ 

 :ا٥ٌ، ٚؾٝٗا َؼ(1) صٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ ا 
بٝإ ع١ً ٚنٝؿ١ٝ ؼٍٛ إػًٌُ َٔ أٍٚ ايكبًتٌ ٖٚٛ بٝت إكسؽ  :ا٭ٍٚ 

 .ٚأْ٘ مت بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ ضز ع٢ً ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ٖصا ايتشٍٛ
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َٔ َعاْٞ ايػؿ٘ ٗ إْهاض ايتشٍٛ ٗ ايكب١ً أْ٘ مل ٜتِ إ٫ بأَط َٔ  :ايجا١ْٝ 
َس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ اهلل عع ٚدٌ، ٚػًت َكسَات٘ بتطًع ايٓيب َض

. ايػُا٤ إْتعاضّا يٮَط ٚإغتعسازّا يٲَتجاٍ
ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد طإٕ قٛي٘ تعاٍ :ايجايج١ 

، ٜسٍ ع٢ً ايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ع٢ً مٛ زا٥ِ ٚثابت ٖٚٛ (1)صاٌْ ََساَِ 
َس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٖٚٛ ايصٟ ػ٢ً باْكطاع ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ عٓس إْتكاٍ ايٓيب َض

 .ٚآي٘ ٚغًِ إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً ٚمل ٜٓعٍ ْػذ ٯ١ٜ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ
تأنٝس ا٭ش٣ ايصٟ ٫قاٙ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ  :ايطابع١ 

ايٓاؽ ٗ زعٛت٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ، ؾُع إٔ اهلل ٖٛ ايصٟ أَطٙ باغتكباٍ ايبٝت 
 .ضن٘ إغتكباٍ بٝت إكسؽاؿطاّ أْهط ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ت

تهُٓت آ١ٜ ايبشح ا٭َط إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :اـاَػ١ 
ٚغًِ بايتشٍٛ إٍ إػذس اؿطاّ ٗ ايك٠٬، ٚتهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط ي٘ 

باٱستذاز ٚايطز ع٢ً دساٍ ايصٜٔ وتذٕٛ ع٢ً ؼٌٜٛ ايكب١ً بكٛي٘ 
.  (2)صَِْؽِسةُ ُلًْ ّلِلَِّمِ اٌَّْشِْسُق َٚايْ طتعاٍ

ؾؿٞ آ١ٜ أَط بايؿعٌ ايعبازٟ َتٛد٘ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  
ٚإػًٌُ ٖٚٛ ايتشٍٛ إٍ ايكب١ً، ٚآ١ٜ أَط بايكٍٛ ضزّا ٚزؾاعّا عٔ اٱغ٬ّ 

. ٚتطغٝبّا ب٘
تط٣ ٕاشا تكسّ إْهاض ايػرل ع٢ً ؼٍٛ إػًٌُ ٗ قبًتِٗ بكٛي٘ 

اُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٗ طتعاٍ

ع٢ً ا٭َط اٱشلٞ بتشٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  صِلْجٍَِزُِْٙ 
. ٚإػًٌُ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ
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: اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ
 ص...ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبءُ طايعَاْٞ يٓعٍٚ قٛي٘ تعاٍ ّايتكس :ا٭ٍٚ 

ايبٝت اؿطاّ،  ٭َط بايتشٍٛ إٍ إغتكباٍع٢ً آ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ ا
إشا أَطْانِ بتٛي١ٝ ٚدٖٛهِ ؾطط إػذس اؿطاّ ؾإٕ ايػؿٗا٤ َٔ  :ٚايتكسٜط

. (....ايٓاؽ غٝكٛيٕٛ
ت١٦ٝٗ أشٖإ إػًٌُ يًكدل ٚاٱسذلاظ َٔ أٌٖ ايؿو عٓس ايتشٍٛ  :ايجاْٞ 

. إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ
اٍ ايبٝت بإٔ إػًٌُ غٝػُعٕٛ بٝإ َكس١َ دٗاز١ٜ ٱغتكب :ايجايح 

اٱستذاز ٚاٱْهاض ع٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚتأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل عع 
ٚدٌ ٜعًِ بإٔ إػًٌُ غٝتشٛيٕٛ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ نكب١ً عٓسَا ٜٓعٍ 

. ا٭َط اٱشلٞ ب٘
ػًٞ ٫ َٛنٛع١ٝ يًتكسِٜ ٚايتأخرل ٗ تطتٝب اٯٜات ٗ إكاّ ٍ :ايطابع 

. إع٢ٓ
َع إٔ ْعٚي٘ ٗ ْعِ اٯٜات  (...غٝكٍٛ ايػؿٗا٤)تكسّ قٛي٘ تعاٍ :اـاَؼ 

َتأخط ظَاّْا ع٢ً آ١ٜ ايبشح ٭ْٗا دا٤ت نُٔ ْعِ آٜات اٱستذاز ايعاّ ٗ 
. غٓٔ ا٭ْبٝا٤ ٚيعّٚ ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ٜٛدٗٛا ايًّٛ ٚاٱْهاض ؾُٔ إعذاظ ْعِ اٯٜات إٔ أٌٖ ايٓؿام ٚايؿو مل
إٍ ؾعٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع أْ٘ اٱَاّ ٗ ايتشٍٛ ٗ 

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

ٌَْذ ٌََٙب ِرٍْهَ ُ َِّمٌخ َلْد  َ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايح 

: ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1)ص....َِب َوعَجَذْ 
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: اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙتكسٜط اؾُع بٌ  :ا٭ٍٚ 
. تًو أ١َ قس خًت ٚدعًٓانِ أ١َ ٚغطّا :ا٭ٍٚ 
. تًو أ١َ قس خًت يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ :ايجاْٞ 

. دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚيهِ َا نػبتِ :ايجايح 
. ّا تًو أ١َ قس خًتغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسٜٚهٕٛ ايط :ايطابع 

. ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسّا ٚيهِ َا نػبتِ :اـاَؼ 
. يٕٛ عُا ناْٛا ٜعًُٕٛغأٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٫ٚ ت :ايػازؽ 

. يٕٛ عُا ناْٛا ٜعًُٕٛأيتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ ٫ٚ تؼ :ايػابع 
ٍٚ ٖٔ َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا إ٫ يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطؽ :ايجأَ 

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

. ٚيهِ َا نػبتِ َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ :اؿازٟ عؿط 
. ٚف ضسِٝتًو أ١َ قس خًت إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ :ايجاْٞ عؿط 

. شلا َا نػبت ٚيهِ َا نػبتِ إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ :ايجايح عؿط 
. ٫ٚ تػ٦ًٕٛ عُا ناْٛا ٜعًُٕٛ إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ :ايطابع عؿط 

بُٝٓا أخدلت آ١ٜ ايػٝام عٔ إْكها٤ أٜاّ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ دا٤ت آ١ٜ  :ايجا١ْٝ 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٝإ ايبشح باٱخباض عٔ سهٛض ايٓيب قُس ق٢ً 

أسهاّ ؾطٜعت٘ ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓاؽ َأَٛضٕٚ بايعباز٠ ٚإٔ غٝاب ٚاْكها٤ 
أٜاّ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٜطدع إيِٝٗ ايٓاؽ ٫ ق١ً ي٘ بٛدٛب إغتُطاض ايعباز٠ ٗ 

 .(1) ص َو َو   َو َو ْق ُت  اْق ِج َّن  َو اِج نَو  ِج َّن اِج َو ْق ُت ُت وِج طا٭ضض َا ٜؿا٤ اهلل، قاٍ تعاٍ
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  76

اَو ُت ْق  َو   َو َو ْق ُت ْق طتهُٓت آ١ٜ ايػٝام قاّْْٛا نًّٝا ٖٚٛ :ايجايج١  ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً  ص َو
سهٛض أعُاٍ اٱْػإ َع٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٬َٚظَتٗا ي٘، يصا دا٤ ا٭َط 

اٱشلٞ يًُػًٌُ بايكًٛات اي١َٝٛٝ اـُػ١ يتهٕٛ نؿاض٠ يًصْٛب بٝٓٗا ٚغببّا 
إٕ َجٌ ايكًٛات :  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚعٔ ضغٍٛ اهلل)يعٜاز٠ اؿػٓات 

. (1)(اـُؼ نُجٌ ْٗط داض ع٢ً باب أسسنِ ٜػتػٌ ؾٝ٘ نٌ ّٜٛ ٔؼ َطات
ئ ٜهًـ اهلل ايٓاؽ بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ إباضن١ بايػ٪اٍ عٔ ١ًَ  :ايطابع١ 

يٕٛ عٔ أَط اهلل أا٭دٝاٍ إتؿطق١ َٔ ايٓاؽ، َٚٓٗر ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، بٌ ٜؼ
 بايتٛد٘ إٍ ايكب١ً َٚا ٜسٍ عًٝ٘ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ بًعّٚ إقا١َ ايك٠٬ تعاٍ

 .دع٤ ٚادب ٗ ايك٠٬ٚبًشاظ إٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾطط 
اُّل    ُت ُت وَو ُت ْق  َو ْق َو ُت طٜسٍ قٛي٘ تعاٍ :اـاَػ١  ع٢ً عسّ اٱْؿػاٍ َا١ٖٝ  ص َو َو

 .ظّٚ تك٣ٛ اهللًٌَ ا٭َِ ايػابك١ ٚتكسّ٘ ع٢ً ايٛظٝؿ١ ايعباز١ٜ ٍٚ
أختتُت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام غكٛم عٌُ اٱْػإ  :ايػازغ١ 

 َو َو طٚعًِ اهلل ب٘ َٚٛنٛعٝت٘ ٗ اؿػاب، ؾاختتُت آ١ٜ ايػٝام بكٛي٘ تعاٍ

ُت بِجغَو  ِجٍل  َو َّن  طٚأختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ ص ُت ْق َواُت وَو  َو َّن   َو  ُت    َو ْق َو ُت وَو   َو َو  َّللاَّن

َٚٔ ٚدٛٙ اؾُع بُٝٓٗا، إٔ عسّ غ٪اٍ اؿانط عٔ ايػا٥ب،  ص َو ْق َو ُت وَو 
ٚاي٬سل عٔ ايػابل ٫ٜعين عسّ غ٪اي٘ ٚسػاب٘ عٔ عًُ٘، ٚدا٤ قٛي٘ 

 .، ع٢ً مٛ ايعُّٛ ايؿاٌَ يًٓاؽ ْٝعّا(2)ص َو ِج ُت وُت ْق  ِج َّن ُت ْق  َو ْق ُت اُت وَو طتعاٍ
: اٯ١ٜ باٯٜات ايتاي١ٝ ٚؾٝٗا ٚدٛٙق١ً ٖصٙ  :ايؿعب١ ايجا١ْٝ 

ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝ :ا٭ٍٚ 

: ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(3)صُ ُٚرٛا اٌِىَزبةَ 
                                                           

 .5/356ايسض إٓجٛض (1)
 .24غٛض٠ ايكاؾات  (2)
. 145اٯ١ٜ (3)
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ايبشح ٚايػٝام َٛنٛع ايكب١ً ٚاٱغتكباٍ ٗ تعًل َٛنٛع آ١ٜ  :ا٭ٍٚ 
ٕ ا٭ْبٝا٤ أايك٠٬ ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايكب١ً داَع َؿذلى بٌ إًٌٝ ٚإٛسسٜٔ ٚ

تٛد٘ ايعباز٠ إٍ قب١ً ككٛق١، ٌٖٚ َٔ َعاْٞ قكس ايكطب١ إٍ دا٤ٚا بًعّٚ 
 اؾٛاب ْعِ ٚتًو َػأي١ ٜسضنٗا اٱْػإ بايٛدسإ بإٔ تهٕٛ د١ٗ َع١ٓٝ اهلل

٠ ْؿؼ اٱْػإ ٜٚتٛد٘ شلا ٗ ضشلا ؾإٔ َٚٓعي١ ٗ عبازات ا٭١َ ٚٗ قطا
َٔ تًو  ي٘اهلل عع ٚدٌ ؾٝٗا تطغٝب بػُاع عبازت٘، ٜٚؿعع شلا ٗ سادات٘ ٚ

  .(1)صـََأ٠ََّْٕب ُرٌَُّٛٛا ـََثَّم َٚ ُْٗ  َّمِ طاؾ١ٗ، قاٍ تعاٍ
تبٌ اٯ١ٜ ايػٝام اٱختكام ٚايؿكٌ ٗ ايكب١ً، ٚإٔ إػًٌُ شلِ  :ايجا١ْٝ 

ٚمل ٜصنط ايهؿاض ٚإؿطنٕٛ ؾًٝؼ شلِ ، قبًتِٗ ٚأٌٖ ايهتاب شلِ قبًتِٗ 
ٚايتهاز بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب نُا ٗ نؿاض قطٜـ، يتبٌ إٔ ايتبأٜ   ،٠قبٌ

َٔ د١ٗ ٚبٌ ايهؿاض ٚإؿطنٌ َٔ د١ٗ أخط٣ َع اٱقطاض بٛدٛز اـ٬ف ٗ 
. ايكب١ً بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب

َط٠ ٚاسس٠ ؾإٕ آ١ٜ ايػٝام  (ايكب١ً) ي٦ٔ شنطت آ١ٜ ايبشح يؿغ :ايجايج١ 
. شنطتٗا ث٬خ َطات

يٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٍٕا دا٤ت آ١ٜ ايبشح با٭َط  :ايطابع١ 
بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ تهُٓت آ١ٜ ايػٝام َا ٜسٍ ع٢ً تػًُٝ٘ ٚإَتجاي٘ 

. يٮَط بايكب١ً اؾسٜس٠، ٚإٔ ايٓاؽ ْٝعّا ٜعًُٕٛ أْٗا قبًت٘
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ يٝؼ َٔ اشل٣ٛ، بٌ  :اـاَػ١ 

. ٚايك٬حٚؾٝ٘ ايؿ٬ح ، ٖٛ ٚسٞ ٚتٓعٌٜ 
ٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجاْٞ 

:  ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2)ص١ٌََُِِّٛٙب
                                                           

. 115غٛض٠ ايبكط٠ (1)
. 148اٯ١ٜ (2)
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تأزٜب إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٗ ايكطإٓ بٗساٜتِٗ إٍ تطى اٱنطاٙ  :ا٭ٍٚ 
الَ ِ ْوَساَٖ ـِٟ اٌد٠ِِّٓ َلْد َرج١ََّمَٓ طٗ ايكب١ً يكٛي٘ تعاٍ

 
ِّ
. (1)صاٌسُّشُْد ِِْٓ اٌَؽٟ

َع إٍ عسّ اٱْؿػاٍ باـ٬ف ٗ َٛنٛع ايكب١ً  زع٠ٛ إػًٌُ :ايجا١ْٝ 
أٌٖ ايهتاب يًعّٚ إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يًُػاضع١ ٗ ؾعٌ ايكاؿات ٖٚٛ َٔ 

ِٕٗ باٱناؾ١ إٍ زخٍٛ إغتكباٍ ايبٝت عَُٛات قاعس٠ تكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً ا
. ض بإػاضع١ ؾٝٗااؿطاّ ٗ َكازٜل اـرلات ايصٟ تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭ّ

يكس نإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜهجط َٔ تطًع٘ إٍ  :ايجايج١ 
ايػُا٤ ؾأخدلت آ١ٜ ايػٝام بأْ٘ ٜٓتعط َٔ اهلل ايتٛد٘ إٍ ايكب١ً اـاق١ 

ٕا تسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ  صٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙبطبإػًٌُ يكٛي٘ تعاٍ
ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛزٙ ٗ إس١ٜٓ  ؾٗطٍ قب١ً ايٝٗٛز ٗ ا٭أع٬ٙ ع٢ً إٔ تٛدٗ٘ إ

. يٝؼ ع٢ً مٛ ايسٚاّ ٚايجبات، ؾ٬ بس َٔ ايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ
وََّب َ ْزظٍََْٕب ـ١ِىُُْ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايح 

: َػا٥ٌ، ٚؾٝٗا (2)صَزظُٛالً 
ٜ٘ اـطاب ٚا٭َط دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ خطابّا َتعسزّا إش إبتسأت بتٛز :ا٭ٍٚ 

يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ثِ تٛدٗت باـطاب ٚا٭َط إٍ إػًٌُ 
َع إؼاز َٛنٛع ا٭َط ؾُٝٗا ٜٚتعًل بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬، 

ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام خطابّا يًُػًٌُ ٚإػًُات خطابّا يًُػًٌُ ٚع٢ً مٛ 
نجرل٠ تتعًل بًعّٚ تكسٜل ٚإتباع ايٓيب قُس اؾ١ًُ اـدل١ٜ اييت تتهُٔ أٚاَط 

. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾُٝا ٜٓعٍ عًٝ٘ َٔ عٓس اهلل

                                                           

. 256غٛض٠ ايبكط٠ (1)
. 151اٯ١ٜ (2)
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ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تهُٓت آ١ٜ ايبشح ا٭َط يًٓيب قُس  :ايجا١ْٝ 
: ٚإػًٌُ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل آ١ٜ ايػٝام َٔ ٚدٛٙ

َس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚعَُٛات قٛي٘ إْ٘ َٔ ضغاي١ ايٓيب َض :ا٭ٍٚ 
٭ٕ ؼٌٜٛ ايكب١ً مل  صوََّب َ ْزظٍََْٕب ـ١ِىُُْ َزظُٛالً ِِْٕىُُْ طتعاٍ

ٜأت إ٫ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ اٯٜات إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ 
٭ٕ ايٓيب ٜعٌُ بؿطٜع١ ايطغٍٛ ٚسسٖا  خكا٥ل ايطغاي١ ٚيٝؼ ايٓب٠ٛ

ضغٍٛ ؾٝأتٞ بؿطٜع١ َبتسأ٠ ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايتؿبٝ٘ ٗ أٍٚ آ١ٜ ايػابل، أَا اٍ
. (نُا أضغًٓا)ايػٝام بايهاف ٗ قٛي٘ تعاٍ

ٚقؿت آ١ٜ ايػٝام ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأْ٘ ٜتًٛ  :ايجاْٞ 
آٜات اهلل ع٢ً إػًٌُ، َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ َهاٌَ ايتشٍٛ إٍ 

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

ٚايتشٍٛ إٍ ايبٝت  (ّىٜٚعنٞ) ٚضز ٗ آ١ٜ ايػٝام قٛي٘ تعاٍ :ايجايح 
. ن١ٝ ٚايتطٗرل ٚأغباب ايك٬حظاؿطاّ َٔ َكازٜل ايت

آ١ٜ ايػٝام قٛي٘ تعاٍ ٗ ٚقـ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٚضز ٗ :ايطابع 
ٚا٭َط بإغتكباٍ  ص٠ََُٚعُِّّىُُْ اٌِْىَزبَة َٚاٌْ ِىَّْخَ طٚآي٘ ٚغًِ

ايبٝت اؿطاّ َٔ ايهتاب ٭ْ٘ ْل قطآْٞ قاطع ٫ ٜكبٌ ايتعسز ٗ إع٢ٓ 
. ٕػًٌُٚايتأٌٜٚ بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٜطناٖا اهلل عع ٚدٌ يبٓٝ٘ ٚا

إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٚإَا١َ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :اـاَؼ 
. ٚغًِ يًُػًٌُ ٗ ايتشٌٜٛ إيٝ٘ َٔ اؿه١ُ اييت ٜعًُٗا شلِ

٠ََُٚعُِّّىُُْ َِب ٌَُْ طأختتُت آ١ٜ ايػٝام بكٛي٘ تعاٍ :ايػازؽ 

ايصٟ دا٤ ب٘  ٚايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ ايعًِ صَرىُُٛٔٛا َرْعٍََُّْٛ 
. ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖا ٜسٍ ع٢ً اؿاد١ إٍ بعجت٘
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 عجاس اآليتعجاس اآليتإإ
 .تكطع اٯ١ٜ َٛنٛع اؾساٍ ٚاٱستذاز ٗ َٛنٛع ايكب١ً -1
اْٗا ٚثٝك١ زلا١ٜٚ تبٌ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً يٝؼ سهُّا تهًٝؿّٝا ؾاقّا اِا  -2

 .ٖٛ ض١ٓ ٚعؿٛ ٚؽؿٝـ
ٕ َعطؾ١ ٚعًِ اٌٖ ايهتاب بأَط ؼٌٜٛ ايكب١ً ٗ اخباض اٯ١ٜ ع -3

ٕكاي١ ايػؿٗا٤ ٗ قٛي٘ بطاٍ إاغكاط ٕا ٗ اٜسِٜٗ ٚسذ١ عًِٝٗ ٚ
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ طتعاٍ

. (1) صِلْجٍَِزُِْٙ 
. ٗ ظاٖط اٯ١ٜ زع٠ٛ ؾعٌ ّٜٛ تبسٌٜ ايكب١ً عٝسّا -4 
ٖصا ايّٝٛ بعـس نــبط٘ ٚؼسٜــسٙ ّٜٛ عٝـس تٓعِ ؾٝ٘ ا٭ٍٚ إ ٜهٕٛ  -5 

ايدلاَــر ٚإٓاٖر ايع١ًُٝ َٚا ٜتعًل بايكب١ً ٚيٝهٕٛ َٓاغب١ ٕعطؾــ١ ايسضٚؽ 
ٚايعدل َٚا ٜػــتٓبط َٔ ا٭سهــاّ ٚؾطٚع إػا٥ٌ ٗ باب ايكب١ً ٚايسضٚؽ 

. إٝسا١ْٝ يتعٌٝ د١ٗ ايكب١ً ٗ نٌ بًس٠ ٚقط١ٜ
قطؾت ايكب١ً ّٜٛ اٱثٌٓ ايٓكـ َٔ ضدب ع٢ً ضأؽ قاٍ ايٛاقسٟ  -6 

قٴطؾت ايكب١ً ٗ ؾعبإ ع٢ً : ٜٚكاٍ: قاٍ إبٔ إغشام)غبع١ عؿط ؾٗطّا
. (2) (ضأؽ مثا١ْٝ عؿطّا َٔ َكسّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إس١ٜٓ

ٜٚػتشل ِٖ عٓاٜٚٔ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ إٔ ٚسس٠ اٱغتكباٍ َٔ إ -7 
. قٝل ٚايسضاغات ٚإػا٥ٌ إػتٓبط١َٛنٛعٗا َٔ ايتض

. ٌٖ ايهتابأؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايبشح عٔ قٝؼ اٱستذاز َع  -8 
. عذــاظ اٯٜــ١ ض٩ٜــ١ ؼٜٛــٌ ايكب١ً ٚنأْ٘ ساقٌ ٗ ٖصا ايعَإإَٔ  -9
. غطاضّا عكا٥س١ٜأٗ اٯٜــ١ بٝــإ تأضىٞ يبساٜات ؼٌٜٛ ايكب١ً وهٞ  -10 

 (لد ٔسٜ) ٠خ٠ّٚىٓ  ْ ٔعّٟ ٘رٖ ا٠٢خ 

                                                           

 .142ايبكط٠ غٛض٠  (1)
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ٖٛ ٌٛ :

 . ثزداء ا٠٢خ ثٙرا اٌٍفظ :األٚي
ٌُ ٠سد ٘را اٌٍفظ ـٟ اٌمس ْ  ال  :اٌثبٟٔ

 .ـٟ ٘رٖ ا٠٢خ اٌىس٠ّخ
ظذ ِساد  ـٟ  (ٔسٜ) بء ٌفظ :اٌثبٌث

اٌمس ْ،   ٕز١ٓ ِٕٙب ثٕعجخ اٌفعً  ٌٝ   

عص ٚ ً، ٚ بءد ا٠٢خ اٌثب١ٔخ
(1)

، ث ظٛص عبٌُ 

، ث١ّٕب  بءد ا٢خسح ٚرٛث١خ ٚذَ  ً٘ إٌبز

٘رٖ ا٠٢خ ـٟ اٌثٕبء عٍٝ إٌجٟ ِ ّد طٍٝ 
  ع١ٍٗ ٚ ٌٗ ٚظٍُ ـٟ اٌ ١بح اٌد١ٔب، 

 .ٚ ِزثبٌٗ ٌألِس اإلٌٟٙ عص ٚ ً  ٌزصاَ وّبي

  اآليت سالحاآليت سالح 
 عبازٟ َطأيتكا٤ إػًٌُ ع٢ً إاٯ١ٜ عٓٛإ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ٚ -1 

 .َٜٛٞ داَع
ؾذلا٤ات ٚضزٖا بايتكطٜض اٱؽؿٝـ عٔ إػًٌُ بسض٤ ٗ اٯ١ٜ  -2 
. ٌٖ ايهتاب بايكب١ًأخباض عٔ عًِ ٚاٱ
ٚقطعّا يًذلزز  ،ٍ ّٜٛ ايكٝا١َإتتهُٔ اٯ١ٜ ؼسٜسّا زقٝكّا يًكب١ً  -3 

. ٍ ايكب١ً اؾسٜس٠إاحملتٌُ ٗ ايتٛد٘ 
 .غتكباٍسهاَّا دسٜس٠ غكٛم اٱأتطتب اٯ١ٜ  -4 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدٗازٙ يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل 
ٚقدلٙ ٗ غبٌٝ اهلل اـرل ٚايٓؿع ٚأغباب اشلسا١ٜ يًُػًٌُ ٚإػًُات إٍ 

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

ي١ اـدل١ٜ ٚتعكبٗا ا٭َط َباؾط٠ َٔ غرل إعذاظ آ١ٜ ايبشح أْٗا إبتسأت باؾِ
ع٢ً تعسز تكًب ٚد٘ ايٓيب قُس  ٙإٕ اـدل ؾٝٗا ٜسٍ ٗ ظاٖطٚؾاق١ً بُٝٓٗا 

َع٢ٓ ؼكٝل  (ؾًٓٛيٝٓو)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤، ؾذا٤ ا٭َط
                                                           

.  94غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
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. ٗ ايسعا٤ عادات ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ٤ا٭ٌَ ٚايطدا

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

ٚبطظخّا زٕٚ اؾساٍ ٚايتؿهٝو ٗ إط٬م ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 
ظ١ََُمُٛي طيػ٬ح ٚإسز ٗ آ١ٜ ايبشح َٔ قٛي٘ تعاٍٜٚػتكطأ َع٢ٓ ا

أٟ  ،(1)صاٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ 
إٔ إٓاؾكٌ أغكط َا ٗ أٜسِٜٗ ٚغًُٓٛا بإٔ إػًٌُ ٓؼٛيٛا إٍ إغتكباٍ 
ايبٝت اؿطاّ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ٚأِْٗ تًكٛا أَط ٖصا ايتشٍٛ 

. بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
ٚإعاْت٘ ٗ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ًتبٌ اٯ١ٜ ايعٓا١ٜ اٱشل١ٝ بايٓيب قُس 

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

 .ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜأؾعاي٘ ٚتٓعِٝ ؾ٪ْٚ٘ ب
بأَٛض ا٭١َ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتعٗط اٯ١ٜ إْؿػاٍ ايٓيب 

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

. ٜتهُٔ ايطنا ٚايكبٍٛ ٚايػبط١
ٜسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً إزضاى ايٓيب  صِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘بط ٚقٛي٘ تعاٍ 

يعسّ ايهطض ايٓٛعٞ ٗ ْػذ ايكب١ً ٚعسّ تأثرل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ؾذلا٥ِٗ، ٚإٔ إغتٗعا٤ِٖ ئ ٜ٪ثط غًبّا ٚإايػؿٗا٤ ٚأٌٖ اؾشٛز ٗ أقٛاشلِ 

 .  ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚع٢ً إػًٌُ ٗ عبازاتِٗ
                                                           

. 142اٯ١ٜ (1)
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بعح إػًٌُ ع٢ً ايعٌُ بآٜات٘ ع٢ً مٛ ايعُّٛ  َٚٔ اعذاظ ايكطإٓ

اٱغتػطاقٞ إتذسز ٗ نٌ ظَإ َٚهإ، ؾآ١ٜ ٚاسس٠ َٔ ايكطإٓ تطؾض عٓٗا 
عٌُ عُّٛ إػًٌُ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ باْهباط ٚزق١ ٚتعٌٝ ؾ١ٗ ايكب١ً ٗ 
ايك٠٬ َٔ غرل إ ىطز ٚاسس َِٓٗ عٔ َهُْٛٗا ؾايكب١ً عٓٛإ اٱغ٬ّ 

 .زٍ ع٢ً اٱْتُا٤ يًعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ أسهاَٗا ٚغٓٓٗاٚؾاٖس ع
ٖٚصٙ اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً ٚسس٠ إػًٌُ ٚتٛاضثِٗ يًعًِ ٚتؿكِٗٗ ٗ ايسٜٔ  

َٚٔ اعذاظٖا اْٗا تأتٞ بايٓػذ ٚايتػٝرل ايصٟ ٜ٪شٟ ايهاؾطٜٔ ٜٚهع 
 ٖصا ايتػٝرلبإٔ يًُػًٌُ َٓٗذّا َػتك٬ّ ٗ ايكب١ً َٚع ٖصا ؾاْٗا تكِٝ اؿذ١ 

ٚتٓصض َٔ ايتكسٟ ي٘ ٚقاٚي١ إٜصا٤ إػًٌُ ٗ ، سل ٚاْ٘ ٫بس ٚإٔ وكٌ 
. عبازاتِٗ نُا ؽدل اٯ١ٜ ٗ خاُتٗا ع٢ً إٔ ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٫ ٜٓػذ

إفاضاث اآليت 
ْٝعّا إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜبكط نٌ ؾ٤ٞ َٔ غرل آي١ باقط٠ ٜسضى إًٕٝٛ 

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

ٚؾٝ٘ غا١ٜ اٱنطاّ ي٘ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜط٣ غهٓات٘ ٚسطنات٘ ٚأْٗا ٗ َطنا٠ 
اهلل ٚضدا٤ ْعٍٚ ؾآبٝب ضٓت٘ ْٚعٍٚ ايٛسٞ َا ٜٓؿع إػًٌُ ٗ أدٝاشلِ 

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

ؾتؿهٌ عًٝ٘ بإدابت٘ ٕا ٜتطًع ، َتطًعّا َتًٗؿا يٓعٍٚ ايٛسٞ بتشٌٜٛ ايكب١ً 
اييت تؿٝس ايتعكب َٔ غرل ؾذل٠ أٚ  (ؾًٓٛيٝٓو)إيٝ٘ َٔ غرل تأخرل ٕكاّ ايؿا٤ ٗ

ٜ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إبطا٤، َٚٔ َؿاِٖٝ ض١ٜ٩ اهلل يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عٌ
ـَِإَّٔمهَ طأْ٘ ٗ عٌ اهلل، قاٍ تعاٍ ٗ َٛغ٢ (قس ْط٣)اٯ١ٜ

. (1)صِثَأْع١َُِٕٕب
                                                           

. 48ض٠ ايطٛض غٛ(1)
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يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكب١ً َسضغ١ عباز١ٜ َػتك١ً، تُٓٞ ًَه١  

ا٭خ٬م اؿُٝس٠ عٓس إػًٌُ، ٚت٪زبِٗ ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً إٓاغو ب١٦ٝٗ 
بس تتهُٔ ايتكسٜؼ ٕكاّ ايطبٛب١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ثابت١، ٚغا١ٜ قطٜب١ نؿطط يًتع

بطاعت٘، َٚٔ اٯٜات إٔ اهلل عع ٚدٌ ْػب ايبٝت اؿطاّ إٍ ْؿػ٘، قاٍ 
َٚؿَِّْٙس َث١ِْزٟ ٌٍَِّمبِاِف١َٓ َٚاٌَْمبِا١َِّٓ َٚاٌسُّوَّم ِ طتعاٍ

. (1)صاٌعُّجُٛدِ 
َٚع ؾطط١ٝ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬ ؾإٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل 

ٙ ٚغًِ أظٗط ايعٓا١ٜ ظ١ٗ ايكب١ً ض٣ٚ أْؼ إٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآٍ
ضأ٣ نا١َ ٗ ايكب١ً ؾؿل شيو عًٝ٘ ست٢ ض٥ٞ ٗ ٚدٗ٘ ؾكاّ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ؾشه٘ بٝسٙ ٚقاٍ إٕ أسسنِ إشا قاّ ٗ ق٬ت٘ ؾإِا ٜٓادٞ ضب٘ ٚإٕ ضب٘ بٝٓ٘ 
ؼت قسَ٘ ثِ أخص ٚبٌ ايكب١ً ؾ٬ ٜبعم أسسنِ قبٌ قبًت٘ ٚيهٔ عٔ ٜػاضٙ أٚ 

. (2)(ططف ضزا٥٘ ؾبكل ؾٝ٘ ٚضز بعه٘ ع٢ً بعض ؾكاٍ أٚ ٜؿعٌ ٖهصا
ايتطٗط ٚاؾًٛؽ ٚإغتكباٍ ايكب١ً ٚايك٠٬ ع٢ً قُس : ٚٗ آزاب ايسعا٤ 

تكٟٛ ايبكط يبؼ ْعٝـ ٚعٔ ايؿاؾعٞ أضبع١ )ٚآي٘ ٚا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ، 
نشٌ عٓس ايّٓٛ َٔ ايجٝاب ٚايٓعط إٍ اؿهط٠ ٚاؾًٛؽ َػتكبٌ ايكب١ً ٚاٍ

عًٝهِ : سذط ٜعين با٭مثس، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
. (3)(ايبكط ٜٚٓبت ايؿعط هًٛبا٭مثس ؾإْ٘ 

ٚشنط ٗ عًت٘ ٚإختكام ا٭مثس بٗصا ايٓؿع أْ٘ َٔ اؾبٌ ايصٟ ٚضز ؾٝ٘  
 ـٍَََّّمب َرَجَّمٝ َزثُُّٗ ٌٍِْجََجًِ  ََعٍَُٗ َدوًّب َٚخَسَّم طقٛي٘ تعاٍ

. (4)صُِٛظَٝ َطِعًمب

                                                           

. 26غٛض٠ اؿر (1)
 .2/428اؾُع بٌ ايكشٝشٌ(2)
 . 4/261ايػٓٔ ايهدل٣ يًبٝٗكٞ (3)
 .143غٛض٠ ا٭عطاف (4)
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اآليت نسف 
ٗ بسا١ٜ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ َه١ ٜػتكبًٕٛ ايبٝت اؿطاّ  نإ إػًُٕٛ

عٔ و٢ٝ بٔ عؿٝـ عٔ عؿٝـ قاٍ د٦ت ٗ )ٗ ق٬تِٗ، ٚٚضز باٱغٓاز
اؾا١ًٖٝ إٍ َه١ ؾٓعيت ع٢ً ايعباؽ بٔ عبس إطًب قاٍ ؾًُا طًعت 

ٍ ايهعب١ أقبٌ ؾاب ؾط٢َ ببكطٙ إٍ ايؿُؼ ٚسًكت ٗ ايػُا٤ ٚأْا أْعط إ
ايػُا٤ ثِ اغتكبٌ ايهعب١ ؾكاّ َػتكبًٗا ؾًِ ًٜبح ست٢ دا٤ غ٬ّ ؾكاّ عٔ 

ّٝٓ٘ قاٍ ؾًِ ًٜبح ست٢ دا٤ت اَطأ٠ ؾكاَت خًؿُٗا ؾطنع ايؿاب ؾطنع 
ايػ٬ّ ٚإطأ٠ ؾطؾع ايؿاب ؾطؾع ايػ٬ّ ٚإطأ٠ ؾدط ايؿاب غادسا ؾػذسا 

 ِٜ َع٘ ؾكًت ٜا عباؽ أَط عغ
ععِٝ أتسض٣ َٔ ٖصا ؾكًت ٫ قاٍ ٖصا قُس بٔ عبس اهلل بٔ  ؾكاٍ أَط

عبس إطًب بٔ أخ٢ أتسض٣ َٔ ٖصا َع٘ قًت ٫ قاٍ ٖصا عًٞ بٔ أب٢ 
طايب بٔ عبس إطًب ابٔ أخ٢ أتسض٣ َٔ ٖصٙ إطأ٠ ايت٢ خًؿُٗا قًت ٫ 

قاٍ ٖصٙ خسه١ بٓت خًٜٛس ظٚد١ ابٔ أخ٢ ٖٚصا سسث٢ٓ إٕ ضبو ضب 
ا٤ أَطِٖ بٗصا ايص٣ تطاِٖ عًٝ٘ ٚأِٜ اهلل َا أعًِ ع٢ً ظٗط ا٫ضض ايػِ

. (1)(نًٗا أسسا ع٢ً ٖصا ايسٜٔ غرل ٖ٪٤٫ ايج٬ث١
ٖصا قُس بٔ عبس اهلل ٜععِ إٔ اهلل أضغً٘ ب٘ ): ٚٗ ضٚا١ٜ قاٍ ي٘ ايعباؽ

ٚإٔ نٓٛظ نػط٣ ٚقٝكط غتؿتض عًٝ٘ ٖٚصٙ اَطأت٘ خسه١ بٓت خًٜٛس آَٓت 
ابٔ عُ٘ عًٞ بٔ أب٢ طايب آَٔ ب٘ قاٍ عؿٝـ ؾًٝتين نٓت  ب٘ ٖٚصا ايػ٬ّ

. (2)(آَٓت ٦َٜٛص ؾهٓت أنٕٛ ثايجا
ٚعٓسَا ٖادط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ إس١ٜٓ تٛد٘ 

قبًتِٗ إٍ بٝت إكسؽ سٝح ٜتٛد٘ ايٝٗٛز، ٚتًو آ١ٜ ٗ ايػع١ ٕ ٗ ٚإػًِ
بسا١ٜ اٱغ٬ّ إٍ إٔ ْعٍ بعس  ٚقٝؼ ايتدؿٝـ ٗ، ٚإٓسٚس١ ٗ اٱغ٬ّ 

                                                           

 .2/56تأضٜذ ايطدلٟ (1)
. 2/57تأضٜذ ايطدلٟ (2)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  86
مثا١ْٝ عؿط ؾٗطّا ايتشٌٜٛ إٍ إػذس اؿطاّ بآ١ٜ ايبشح ايب١ٜٛٓ باشلذط٠ 

ٖٚصا ايبكا٤ َٔ أغطاض شنط ايٓاغذ ٗ ايكب١ً بايٓل ٗ ، يٝبك٢ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ 
. ايكطإٓ زٕٚ إٓػٛر، ؾًِ تصنط اٯٜات إغتكباٍ إػًٌُ يبٝت إكسؽ

ْيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إيٝ٘ عٓس ٚمل ٜهٔ تٛد٘ اٍ
يكس تطتبت أسهاّ ، بساٜات اشلذط٠ بآ١ٜ قطآ١ْٝ، ٖا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ أَط َ٪قت 

ٜتذ٢ً  إناؾ١ٝ ع٢ً ا٭َط اٱشلٞ ٗ ايكطإٓ بإغتكباٍ إػًٌُ ايبٝت اؿطاّ
 ٠قبٌايٓٗٞ عٔ ٚطأ ايطدٌ ٱَطأت٘ َػتكبٌ اٍَج٬ ؾٝٗا تععِٝ ايبٝت َٓٗا 

. ٚايصٟ وٌُ ع٢ً ايهطا١ٖ
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ بتعٌٝ ايكب١ً بايبٝت اؿطاّ إغتكباٍ ْؿٛؽ 

ٗ طاعت٘ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  ِٖٚإؼاز، ٭َط اهلل إػًٌُ 
. (1)صَٚاْعَزظُِّٛا ِث َْجًِ  َّمِ َ ١ًِّعبطتعاٍ
ٕٕٛ ٗ ٚزٜٔ اهلل ايصٟ تصنطٙ اٯ١ٜ، ٚقس ؾاظ إؼ ٠ َٔ سبٌؾايكبٌ 

اٱَتجاٍ بٗصا إكسام ٚإٔ ايس٫٫ت ٚايػاٜات ايعكا٥س١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٗ 
قٍٛ يٝؼ بتاّ ايبٝت اؿطاّ أنجط َٔ إٔ ؼك٢ يصا فبسكط إغتكباٍ إػًٌُ 

اتؿل إػًُٕٛ ع٢ً إٔ ايتٛد٘ إٍ ايكب١ً أعين ايهعب١ ؾطط  ) بأْ٘إبٔ عطبٞ 
ٗ ٖصٙ إػ١ً٦ مل أقٌ ب٘  َٔ ؾطٚط قش١ ايك٠٬ ي٫ٛ إٔ اٱْاع غبكين

أْ٘ ؾطط ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ ؾأُٜٓا تٛيٛا ؾجِ ٚد٘ اهلل ْعيت بعسٙ ٖٚٞ آ١ٜ قه١ُ 
. (2)(غرل َٓػٛخ١ ٚيهٔ اْعكس اٱْاع ع٢ً ٖصا

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ ايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ بتعٌٝ ايكب١ً ٚاٱْتؿاع 
ٕ بٌ أغباب ٚسس٠ ٚايهٌ ٜعًِ أْ٘ ّ، ا٭َجٌ َٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 

إػًٌُ، َٚٓع إغتُطاض ايؿطق١ ٚاـ٬ف بِٝٓٗ خكٛقّا ٚأِْٗ ٜتٛدٕٗٛ 
إيٝٗا ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ َٔ نٌ أَكاض ا٭ضض يصا ؾُٔ أغطاض قٛي٘ 

                                                           

. 103غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
. 1/476ايؿتٛسات إه١ٝ (2)



 87ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
ُلًْ ّلِلَِّمِ اٌَّْشِْسُق طتعاٍ ٗ اٱستذاز ع٢ً أٌٖ إْهاض ؼٌٜٛ ايكب١ً

َٚٔ نٌ د١ٗ ٜعًٕٓٛ تٛسٝس ، بإٔ إػًٌُ ٗ نٌ َهإ (1)صَٚاٌَّْْؽِسةُ 
. اهلل ٚضم قؿٛؾِٗ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ

ايؿطٜع١ َٛنٛع١ٝ يًكب١ً، عٓس إستهاض إٝت بإٔ ٜػتكبٌ ايكب١ً ٚدعًت 
بطدًٝ٘ أٟ يٛ قعس ؾأْ٘ ٜهٕٛ َػتكب٬ّ يًكب١ً، ٚست٢ ٗ ايسؾٔ ؾإٕ ٜٛنع ع٢ً 

اهلل ٗ  ٠سِدٓب٘ يٝهٕٛ َػتكب٬ّ يًهعب١ بٛدٗ٘ َٚكازِٜ بسْ٘، يتتذ٢ً ض
. ٜٚهٕٛ آخط عٗس إػًِ بايسْٝا،  ايبٝت اؿطاّ

انصهت بني  ول وآخز اآليت 
إبتسأت اٯ١ٜ بتأنٝس عًِ اهلل عع ٚدٌ بكٝاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

اي١ بكطٙ ٗ ايػُا٤ تطًعّا يًٛسٞ، ٚايبشح عٔ د١ٗ إغتكباٍ زٚآي٘ ٚغًِ بإ
ت عٔ ا٭َط اٱشلٞ بتشٌٜٛ ثِ أخدل ايبٝت اؿطاّ ٗ ساٍ ؼٌٜٛ ايكب١ً،

ايكب١ً ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜتكطف ٗ 
ٜٚعًِ أْ٘ ٕ نإ ايؿعٌ ٜطناٙ يًُػًٌُ إايعبازات ٚا٭سهاّ َٔ عٓس ْؿػ٘ ٚ

. ٕ ٜؿعٌ ٖٛ تكًٝب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤شٚ ْؿع بٌ أقك٢ َا نا
ايكب١ً أْٗا تبسأ غطاب َٔ اهلل َٚٔ اٱعذاظ ٚايس٫٫ت ايعكا٥س١ٜ ٗ آ١ٜ 

يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتهُٔ اٱنطاّ ٚايًطـ ؾذا٤ت 
اٱغتذاب١ ٚؼكٝل ا٭َاْٞ ايعكا٥س١ٜ بتشٌٜٛ ايكب١ً 

َٚٔ اٱعذاظ ٚايس٫٫ت ايعكا٥س١ٜ ٗ آ١ٜ ايكب١ً أْٗا تبسأ غطاب َٔ اهلل 
نطاّ ٚايًطـ ؾذا٤ت يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتهُٔ اٱ

ٖٚصا  صـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ طاٱغتذاب١ ٚؼكٝل ا٭َاْٞ ايعكا٥س١ٜ بتشٌٜٛ ايكب١ً
ِ َّٔمَّب َ ُِْسُٖ طايتعكٝب ٚايػطع١ ٗ ا٭َط َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

، َع (2) صِ َذا َ َزاَد ش١ًَْئب َ ْْ ٠َُمَٛي ٌَُٗ ُوْٓ ـ١ََىُُْٛ 

                                                           

. 142اٯ١ٜ (1)
. 82غٛض٠ ٜؼ (2)
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ْؿع َٚكًش١ إ٪ٌَٓ ٚؾٝ٘  ٙيؿٛضٟ ٗػًٞ قإْٛ نًٞ ٖٚٛ إٔ ا٭َط اٱشلٞ ا

زع٠ٛ شلِ يًتٛد٘ بايسعا٤ ٚايتطًع إٍ ايػُا٤ ؾإ ْعٍ إًو ددل٥ٌٝ با٭َط 
ٚآ١ٜ ايكب١ً ؾإ اهلل عع ٚدٌ ٜٓعٍ ا٭َط بإكًش١ ٚزؾع إؿػس٠ ٚنؿـ 

. ايػ١ُ 
ٌٖٚ تكًب ٚد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ َػتكٌ 

ؾطع ايسعا٤، ٚأَاض٠ عًٝ٘ اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ، قاٍ  بصات٘ أّ أْ٘
، ٚست٢ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ؾإ اٯ١ٜ (1)صاْدُعِٟٛٔ َ ظَْزجِْت ٌَىُُْ طتعاٍ

 تسٍ ع٢ً خكٛق١ٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ إٔ تكًب
ٚدٗ٘ ٚسسٙ هعٟ عٔ ايسعا٤ ٜٚهؿٞ ٗ تًكٞ اٱغتذاب١ َٔ عٓس اهلل، ٖٚٛ 

، ؾهُا إٔ َٔ (2)ص ١ٌََْطَ  َّمُ ِثىَبؾٍ َعجَْدُٖ طٙ تعأٍَ َكازٜل قٍٛ
ايعٚاز بأنجط َٔ عسٜس٠ َٓٗا كتكات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚث٬ث١ أٜاّ ، ُْٗا ٟأضبع، ٚقّٛ ايٛقاٍ باتكاٍ قٝاّ ٌَٜٛ َع اي١ًًٝ اييت ب
. َع ايًًٝتٌ ايًتٌ بُٝٓٗا ٚتؿهٌ ٢ْٗٚ إػًٌُ عٓ٘

ٙ بٌ ايبكا٤ أٚ إؿاضق١، َٚٓٗا ؼكل ايط٬م َٔ ايٓيب بتدٝرل أظٚازَٚٓٗا 
ؼطِٜ أظٚاد٘ ع٢ً ايػرل بعس إْتكاي٘ إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً، َٚٓٗا ٚدٛب 

َِِْٚٓ اٌَّم١ًِْ ـََزَٙجَّمْد ِثِٗ َٔبـًٍَِخ طايتٗذس ٗ ايًٌٝ يكٛي٘ تعاٍ

. (3)صٌَهَ 
ٙ ٚغًِ ٗ قٛي٘ ؾهصا ؾُٔ كتكات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآٍ

: أَٛض  صَلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ طتعاٍ
. إٔ ٜػتذٝب ي٘ اهلل عع ٚدٌ بتكًب ٚدٗ٘ :ا٭ٍٚ 

                                                           

 .60غٛض٠ غاؾط (1)
. 36ايعَط  غٛض٠(2)
. 79غٛض٠ ا٭غطا٤ (3)



 89ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
ٖ٘ ٗ ايػُا٤، زاٱخباض عٔ ض١ٜ٩ اهلل عع ٚدٌ ي٘ ٖٚٛ ٜكًب ٚ :ايجاْٞ 

عا٥سّا إٍ اهلل عع ٚدٌ ٗ ايكطإٓ ع٢ً مٛ اٱهاب إ٫  (ْط٣)ٚمل ٜطز يؿغ 
، (1)صََِٚب ََٔسٜ ََِعىُُْ شَُفَعبَءُوُْ طإٔ قٛي٘ تعاٍ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، إش

خط٠ ٚساٍ ايب٪ؽ ٚايؿس٠ اييت عًٝٗا ايهؿاض ؾاْٗا َع أْ٘ ٜتعًل بايساض اٯ
. ٱْعساَِٗ  دا٤ بٓؿٞ ض١ٜ٩ ٚدٛز ايؿؿعا٤

أَا آ١ٜ ايبشح ؾإ اهلل أخدل عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  
ؾ٬ ؽؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ ٗ ) عاْ٘ ٜط٣ نٌ ؾ٧ٗ سطنات٘ ٚغهٓات٘، ٚاهلل ؽ

. (2)(ايػُٛات ٫ٚ ٗ ا٭ضض
تكًب ٚد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ناف يٓعٍٚ  :ايجايح 

ا٭َط اٱشلٞ ٚاٱغتذاب١ َٓ٘ تعاٍ، ٚؾٝ٘ إْصاض يًٓاؽ بًعّٚ إدتٓاب إٜصا٤ 
قاٍ ، ْس اهلل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ ٗ أَٔ ٚسطظ َٔ ع

، ٚػ٢ً ٖصا إع٢ٓ بٗع١ّ قطٜـ (3)صَٚ َّمُ ٠َْعظُِّهَ ِِْٓ اٌَّمبضِ طتعاٍ
ٚدٝٛؾٗا ٚايكبا٥ٌ إتشايؿ١ َعٗا اييت أضازت ايٌٓٝ َٓ٘ َٚٔ اٱغ٬ّ 

.  ٚإٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض
ٚمل تصنط اٯ١ٜ د١ٗ ايكب١ً أ٫ّٚ بٌ تكسَت إغتذاب١ اهلل يًٓيب قُس  

ٚآي٘ ٚغًِ ؾُٝا ٜطناٙ ٚوب٘ ٜٚؿتام إيٝ٘ يتهٕٛ ٖصٙ إكس١َ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
بايكب١ً اؾسٜس٠ ٚخكا٥كٗا ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل ٚتطغٝبا تعطٜؿّا 

دا٤ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ٚايجٓا٤ عًٝ٘، ٚبعسٖا 
. (ؾٍٛ ٚدٗو)قٛي٘ تعاٍ

ات ايؿعٌ ٚقٝػ١ ا٭َط ث٬خ ٚش يتهٕٛ ٚظٝؿ١ ايؿا٤ ٚتهطاضٖا ٗ اٯ١ٜ
قٝك١ ٖٚٞ حل اتأنٝس (ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ )(ؾٍٛ ٚدٗو )(ؾًٓٛيٝٓو)َطات ٖٞ 

                                                           

. 94غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 .6/527تؿػرل إبٔ نجرل (2)
. 67غٛض٠ إا٥س٠ (3)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  90
ايتتابع ٚإْعساّ ايؿذل٠ ٚإس٠ بٌ نٌ ؾطز َٓٗا ٚاٯخط، ٚتًو آ١ٜ ٗ ض١ٓ اهلل 

عع ٚدٌ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٗ أَٛض زِٜٓٗ، 
باٱغِ ع٢ً َعطؾ١ إػًٌُ ب٘ بٗصا اٱغِ َٚا  (ايبٝت اؿطاّ)ٜٚسٍ شنط

ٔؼ عؿط٠ َط٠ ٗ ايكطإٓ،  (إػذس اؿطاّ) ٜؿٝسٙ َٔ ايكسغ١ٝ، ٚٚضز يؿغ
. ٚؾٝ٘ بٝإ يععِٝ َٓعيت٘ ٗ ا٭سهاّ ٚسٝا٠ إػًٌُ ٚايٓاؽ

 ََعًَ  َّمُ اٌْىَْعجََخ طٚٚضز َط٠ بًؿغ ايهعب١ ٚايبٝت بكٛي٘ تعاٍ

 ( ؾطط) ، ٚٚضز يؿغ(1)صِل١َبًِب ٌٍَِّمبضِ اٌْج١ََْذ اٌْ ََساََ 
ٔؼ َطات ٗ ايكطإٓ نًٗا غكٛم إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َطتٌ ٗ ٖصٙ 

َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ طاٯ١ٜ ٚنصا ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚاـاَػ١ ٗ قٛي٘ تعاٍ

، ٜٚسٍ ٖصا ايتعسز (2)صـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
ٍ َٛنٛع١ٝ َػأي١ ايكب١ً ٚيعّٚ إْكٝاز إػًٌُ ٭ٚاَط اهلل عع ٚايبٝإ ع

. اٱخت٬ف ؾٝٗا عٚدٌ َٚٔ
َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ ٖصٙ اٯ١ٜ أْ٘ بعس ا٭َط يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚآي٘ ٚغًِ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ تٛد٘ شات ا٭َط إٍ إػًٌُ ٚإػًُات، 
إٔ اـطاب ٜٚٔ ٚإػًُات ٗ ايكب١ً َٚٓ٘ إٔ ايٓكٛم ٚضزت بتشٍٛ إػًِ

ٜهّا بعطض ٚاسس َع إػًٌُ ٚأْٗٔ إؾذلنٔ باٱَتجاٍ أتٛد٘ يًُػًُات 
. يتشٌٜٛ ايكب١ً ساٍ ْعٍٚ اٯ١ٜ

ٚآي٘ ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ٚضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ : ٚعٔ فاٖس ٚغرلٙ
ٚغًِ ٗ َػذس بين غ١ًُ، ٚقس ق٢ًٓ بأقشاب٘ ضنعتٌ َٔ ق٠٬ ايعٗط 

ٛٸ ٛٸٍ ايطٸداٍ َهإ ايٓػا٤ ؾتش ٚايٓػا٤ ، ٍ ٗ ايك٠٬ ٚاغتكبٌ إٝعاب، ٚس
ُٸٞ شيو إػذس َػذس ايكبًتٌ . (3)(َهإ ايطداٍ ؾػ

                                                           

. 97غٛض٠ إا٥س٠ (1)
. 149اٯ١ٜ (2)
. 1/261ايهؿـ ٚايبٝإ (3)



 91ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
ثِ تهُٓت اٯ١ٜ اؿذ١ ٚاٱستذاز ع٢ً أٌٖ ايهتاب بأِْٗ ٜعًُٕٛ بإٔ 

إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل ٚقسم ٚتٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، يتدتتِ 
. ايتشصٜط َٔ إٜصا٤ إػًٌُ ٗ َٛنٛع ايكب١ًاٯ١ٜ باٱْصاض ٚ

ٚبٌ ا٭َط يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭َط يًُػًٌُ 
بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ قب١ً ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم إطًل يؿعّا، ْٚػب١ 
ايتػاٟٚ ٗ إع٢ٓ ٚايس٫ي١، ؾذا٤ ا٭َط إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚدٗو، ب٬ ؾطط، بُٝٓا دا٤ ا٭َط إٍ إػًٌُ ٗ تؿكٌٝ  ٚغًِ ؾٍٛ
ٚؾٝ٘ بؿاض٠ تعسز أَكاض إػًٌُ، ٚخطٚز  ص َو َو ْق ُت  َو   ُت  ُت ْق طٚإط٬م َهاْٞ

إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض إٍ ا٭َكاض ؾاؼٌ َٚكٌُٝ ٚنإ ايٓيب ٜعسِٖ ب٘ ٚنإٔ 
بَو َوغَو ْق  َو ِج ْق  َو طٖصا ايٛعس تؿػرل ٯٜات ايكب١ً ٖصٙ، ٚٗ قٛي٘ تعاٍ  غَو ْق  ألَوبْقصَو رُت  َو

ظٔ إ٪َٕٓٛ  :، ٗ ٚاقع١ ا٭سعاب قاٍ قُس بٔ إغشام(1)ص اْق ُت ُت وُت  اْق َو َو  ِج َو 
َٴعٳتٸب  بٔ قؿرل  : أخٛ بين عُطٚ بٔ عٛف-نٌ ظٔ، ٚلِ ايٓؿام ست٢ قاٍ 

ٜٳعٹسٴْا إٔ ْأنٌ نٓٛظ نػط٣ ٚقٝكط، ٚأسسْا ٫ ٜكسض ع٢ً إٔ  نإ قُس 
. (2)(ٜصٖب إٍ ايػا٥ط

من غاياث اآليت 
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

بٝإ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ا٭ٍٚ 
. بإخباض ايكطإٓ عٔ ض١ٜ٩ اهلل عع ٚدٌ يتكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤

إْكطاع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ٗ  :ايجا١ْٝ 
َرْعَجًْ ِثبٌُْمْس ِْ ِِْٓ َلْجًِ َ ْْ  َٚالَ طأَٛض ايعبازات، قاٍ تعاٍ

. (3)ص٠ُْمَؼٝ  ١ٌَِْهَ َٚح١ُُْٗ َُٚلًْ َزةِّ ِشْدِٟٔ ِعًٍّْب

                                                           

 .10غٛض٠ ا٭سعاب  (1)

. تؿػرل إبٔ نجرل  (2)
. 114غٛض٠ ط٘ (3)
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. تٛثٝل اٯ١ٜ يتشٌٜٛ قب١ً إػًٌُ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ :ايجايج١ 

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٱغتكباٍ ٜعين ايتٛد٘ ٗ ايك٠٬  :ايطابع١ 
 .ٚإٓاغو إٍ ايبٝت اؿطاّ

بعح ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إٍ  :غ١ اـاّ
إبازض٠ ايؿٛض١ٜ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يعسّ تؿٜٛت ايجٛاب َٔ 

 :ٚدٛٙ
 .ثٛاب اٱَتجاٍ ايؿٛضٟ يٮَط اٱشلٞ :ا٭ٍٚ 
 .ظٗٛض إػًٌُ بكبػ١ ايطاع١ هلل عع ٚدٌ :ايجاْٞ 

تٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ إتباع إػًٌُ ٕا ٜأ :ايجايح 
ايٛسٞ، ٚإٔ تكسٜكِٗ بٓبٛت٘ إبتسا٤ٶ ٚاغتسا١َ ٚع٢ً مٛ ايتذسز ٗ نٌ 

ٚاقع١ ٚعٓس ْعٍٚ نٌ أَط أٚ ْٗٞ ْع١ُ َٚٓاغب١ يٮدط خاق١ ٗ َػأي١ ايكب١ً 
ٖٚٞ عا١َ اٱبت٤٬ ٚا٭ختباض  َٚتذسز٠ ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ بايك٠٬ إٍ 

 .ت ا٭خط٣، اييت يًكب١ً ٚاٱغتكباٍ َٛنٛع١ٝ ؾٝٗاداْب إٓسٚبا
 .بعح ايٝأؽ ٗ قًٛب ايهؿاض َٔ إضتساز بعض إػًٌُ :ايطابع 

إؼاز َا١ٖٝ ا٭َط ٚاٱَتجاٍ بٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  :ايػازغ١ 
ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ، ٚاؾاَع ٗ اٱغتكباٍ ٖٛ ؾطط إػذس اؿطاّ، ؾ٬ 

 .إػًٌُ ٚدٛب إغتكباشلِ ايبٝت اؿطاّىايـ أٟ دٌٝ َٔ 
. قرلٚض٠ َٛنٛع ايكب١ً َٓاغب١ ٚغببّا يٛسس٠ إػًٌُ :٠ بعايػا

إقذلإ اؿذ١ َع ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ باٱخباض عٔ عًِ  :٠ ثأَاٍ
. ٚتٓعٌٜ  أٌٖ ايهتاب بإٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل

ٚايكطع ٚايتعٌٝ يًكب١ً،  إبتسا٤ اٯ١ٜ بايبؿاض٠ يًُػًٌُ :٠ تاغعاٍ
ٚإختتاَٗا باٱْصاض ٚايٛعٝس ايصٜٔ ٜ٪شٕٚ إػًٌُ بإٔ ٜٓهطٚا إغتكباشلِ 

  .يًبٝت اؿطاّ ٗ ق٬تِٗ َٚٓاداتِٗ

  انتفسريانتفسري
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 صَلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ ـِٟ اٌعَّمَّبِء  طقٛي٘ تعاٍ 

غًِ ؽدل اٯ١ٜ عٔ ساي١ تطقب ٚؾٛم عٓس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ
ٚايهـدل٣ ايه١ًٝ ٖٚٞ إ ايٓيب َعكّٛ قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا،  ،ٚبًشاظ ايكطا٥ـٔ

غباب اؿرل٠ ٚايذلزز، إٔ ايٓب٠ٛ َٓع١ٖ َٔ ٚأٚاْ٘ َ٪ٜس بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ 
٭َط اٱشلٞ ٚايتٛثب ٚاٱغتعساز يٲَتجاٍ ايٓٛعٞ َٔ ا ْتعاضإ َٔ َكازٜك٘ٚ

غباب ٚع١ً ٖصا أيتذًٞ سإ  ٚاْ٘ قـسإٔ أإػًٌُ ناؾ١، ٚإ ايٓيب ٜعًِ ب
 :ايتطًع ع٢ً ٚدٛٙ

َاضات ايه١ْٝٛ ؾبا٬ٕظ١َ بٌ َا وسخ ٗ غتشهاض ايكطا٥ٔ ٚا٭إ -1
زضى ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أا٭ضض َٚا ٜط٣ ٗ ايػُا٤ ٚعًِ اشل١٦ٝ 

. ٚإ ؼٌٜٛ ايكب١ًأٚغًِ سًٍٛ 
 .تطتٝب ْعٍٚ اٯٜات ٚايتسضز ٗ ا٭سهاّ -2
شلٞ عٔ ططٜل ددل٥ٌٝ بكطب ؼٌٜٛ ايكب١ً يت١٦ٝٗ ايٓيب اٱخباض اٱ -3

. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٮَط ؽؿٝؿّا ٚتأزٜبّا
نُا يٛ نإ  ،ظٗٛض ز٫٫ت ٚع٬َات ع٢ً قطب تػٝرل ايكب١ً -4

غتعساز إًهٛتٞ ػاٙ ا٥٬ٕه١ ٚاٱإاٱغتعساز يٮَط اٱشلٞ ظاٖطّا ٗ سطن١ ٚ
.  شلصا ايؿٝض اٱشلٞ إباضى

ٌٸ -5 ٕ ٜتعًل بايكب١ً أعِ َٔ أْ٘ أب ٚد٘ ايٓيب ٗ ايػُا٤ ٚاٱط٬م ٗ تك
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًـِ ٜتٛقع فَـطّا َا ٜٓعٍ ب٘ ددل٥ٝـٌ أْ٘ ٜٓتعـط أش إ

سهاّ أٚ ايتٓعٌٜ ٚأَطّا خطرلّا غٝشسخ ٗ ايهٕٛ ٚعامل ايػُا٤ أسازثا ٶٚ
ٕٓتعــط ٚإتٛقــع ٖٚٛ ؼٜٛــٌ ايكطإٓ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتدــدل عــٔ ا٭َــط ا

. ايكبًــ١ ٚتػٝرلٖا
بعهِٗ َا نإ ٜعاْٝ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ  -6

ٚتعٝرلِٖ يًُػًٌُ باِْٗ ٜتدصٕٚ شات قبًتِٗ ؾهإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
َط اهلل أغٛا٤ ايتعطٜض ٚآي٘ ٚغًِ ٜطدٛ سٌ ٖصا إٛنٛع ٚايتدًل َٔ 

قاَــ١ اؿذ١ عًِٝٗ، ٚع٢ً ٖصا ايؿطض ٜهٕٛ إٚ بايـطز ٚأٍ عع ٚدٌ بايتبسٟ
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َٛنٛع تطًع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ غــرل َٓشكــط 

. َػــأي١ ؼٜٛـٌ ايكبًـ١ بٌ ٖٛ ايتؿٜٛض ٚايًذـ٤ٛ اٍ اهلل
ايطدا٤ ْٚعٍٚ تطًع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًػُا٤ ٜؿٝس  -7

ْتكاض اٱغ٬ّ ٚغٝازت٘ ٗ إط٬ي١ إٚاْ٘ ٜٓتعط سٞ ايؿهٌ اٱشلٞ ٚايٛ
ؾاقّا َٔ ايسضاغ١ ٜٚعٗط نٓٛظّا َسخط٠ ٗ اٯ١ٜ آٖٚصا ايكٍٛ ٜؿتض  ،ا٭ضض

ٕ يًكب١ً أْتكاض يٲغ٬ّ ٚعع٠ يًُ٪ٌَٓ ٚإايهط١ّ أٟ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً ؾٝ٘ 
. ْتكاض ٚغٝاز٠ اٱغ٬ّإَٓعي١ ٗ 

آي٘ ٚغًِ بايػُا٤ بايٛسٞ اٚ مل ٜهٔ اتكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ -8
ايكطإٓ ٚسسٙ بٌ َا ٖٛ اعِ ؾٝؿٌُ ايٛسٞ َطًكّا، ٚاؿسٜح ايكسغٞ، 

 تعاٍ ٚيهٓٗا اهلل ٚؼسٜح ا٥٬ٕه١، ٚايػ١ٓ، يصا ْكٍٛ بإ ايػ١ٓ اٜهّا َٔ عٓس
ََِٚب طيٝػت َٓعي١ بايًؿغ اِا بإع٢ٓ ٜٚسٍ عًٝ٘ اط٬م قٛي٘ تعاٍ 

 ٠ُٛحَٝ  ِ * ٠َْٕـُِك َعْٓ اٌََْٜٙٛ  
ٌ
. (1)صْْ َُ٘ٛ ِ الَّم َٚحْٟ

تكًب ٚد٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ ْٛع تػًِٝ  -9
. ٭َطٙ تعاٍ ٚاقطاض بايعبٛز١ٜ ٚايطنا َا قػِ

اْ٘ ْٛع ؾها١ٜ ٚايتذا٤ ايٝ٘ تعاٍ أٟ اعِ َٔ إ ٜتعًل بايكب١ً  -10
ناؾطٜٔ ٚقاضب١ ٚسسٖا، ٖٚٛ ؾعع اٍ ايباضٟ عع ٚدٌ يًٓذا٠ َٔ نٝس اٍ

. ايعإٌ
َطّا ٚؼسّٜا عكا٥سّٜا بايؼ ايتأثرل ٚا٭ثط، أٜعتدل َٛنـٛع تػٝرل ايكبًـ١  -11

بسٍ أْ٘ أقتٌ عٝػ٢  ٗ غباب ايتشطٜضأِٖ إٔ َٔ أٚٗ بعض ا٭خباض 
 .قبًـ١ َٛغ٢ غ٬ف دٗتٗـا

تعسز َهاٌَ اٱنطاّ اٱشلٞ ٗ َػأي١ تكًب بكط ايٓيب ق٢ً اهلل  -12
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ آؾام ايػُا٤ ٚاٱغتعساز إتكسّ يتًكٞ اؿهِ ايؿطعٞ عًٝ٘ 

. ٚاٱَتجاٍ ا٭سػٔ يٮَط اٱشلٞ
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 95ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
ٚضز َٛنٛع ايكب١ً َٔ باب إجاٍ ٚيٝؼ اؿكط ؾُٝا ٜتعًل  -13

َاضات أز ٚإ نجرلّا َٔ ا٭سهاّ غبكتٗا بإكسَات ٚايت١٦ٝٗ يًتؿطٜع اؾسٟ
. ٚع٬َات َٛط١٦ يٓعٚشلا ٚايعٌُ بٗا

يعٌ تكًب ايٛد٘ ٗ ايػُا٤ نٓا١ٜ عٔ ايسعا٤ ٚايتهطع اٍ ايباضٟ  -14
ٚقس ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ إ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ  ،عع ٚدٌ

: ٚززت إٔ اهلل قطؾين عٔ قب١ً ايٝٗٛز إٍ غرلٖا؟  ؾكاٍ ي٘ ددلٌٜ): ؾدلٌٜ
ى ٚغً٘، ؾذعٌ إِا أْا عبس َجًو، ٫ٚ أًَو يو ؾ٦ّٝا إ٫ َا أَطت، ؾازع ضبٸ

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسِٜ ايٓعط إٍ ايػُا٤ ضدا٤ إٔ ٜأتٝ٘ ددلٌٜ 
. (1)(بايصٟ غأٍ

َٔ إؿػــطٜٔ َٔ ؾِٗ تكًــب ٚدٗ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ َا  -15
 اْٛزقس ٜهٕٛ ، قشٝض نـإ ٜتهًِ بتشٌٜٛ ايكب١ً ٚإ نإ وب٘ ٜٚٓتعطٙ 

. ١ْٝ شلا َعإ َٚهاٌَ تتعس٣ ايعاٖطع٢ً ايٓل، ٚاٯ١ٜ ايكطآ
ٚاْ٘ اعاز بٓا٤ٖا ٖٚٝأٖـا َكس١َ ٭ٕ ايهعب١ ناْت قب١ً ابطاِٖٝ  -16

يبعجــ١ ايٓــيب قُــس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيــ٘ ٚغًِ نإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
َِٚ ْذ ٠َْسـَُ  طقاٍ تعاٍ ،يٝٗاإ ٚغًِ ٜتٛقع ؼٌٜٛ اٱغتكباٍ

. (2)صَٚاِعَد ِِْٓ اٌْج١َْذِ ِ ْثَسا١ُُِ٘ اٌْكَ 
يعٌ ٗ تعسز قب١ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َكساقّا يٛضاثت٘  -17

َا نإ  ضظقٕ٘ اهلل عع ٚدٌ أغطا٥ٌٝ بإا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ٚاؿذ١ ع٢ً بين 
. ٚظاز عً٘ٝعٓس َٛغ٢ 

يًتهجرل ٚعسّ ٚدٛز قط١ٜٓ ع٢ً ْؿأ٠ قٝاَ٘ ق٢ً اهلل  (قس)ٚضٚز  -18
ٙ ٚغًِ بتكطٜـ ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ زؾع١ ٚاسس٠ ٚابتسا٤، وتٌُ إ عًٝ٘ ٚآٍ

. ايٓيب نإ ٜتطًع اٍ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٓص ٚقٛي٘ اٍ إس١ٜٓ إٓٛض٠
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  96
: ٗ َٛنٛع اٱغتكباٍ ٗ بساٜات ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٗ َه١ ٚدٛٙ 

. نإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتٛد٘ اٍ ايهعب١ :ا٭ٍٚ
. َاَ٘أبٝت إكسؽ ٚهعٌ ايهعب١  ٍٜتٛد٘ إ :ايجاْٞ

ٍ بٝت إكسؽ إخط٣ أٚ ،ٍ ايهعب١إَط ايكب١ً َط٠ أايػع١ ٗ  :ايجايح
. ع٢ً مٛ ايتدٝرل

ٕ مل ٜؿـطع إنطاّ ايهعب١ َٔ ٚظا٥ـ ايٓب٠ٛ ٚإٖٛ ايجاْٞ ٭ٕ  قضٚا٭  
ٚ ٚدــٛز أٚ سه١ُ ٗ ايتؿطٜع أبػبب عكا٥سٟ ع٢ً ايؿٛض غـتكباشلا إٗ 

 اٱَاّ دعؿط ايكازمعٔ اؿًيب عٔ ْٚعــساّ إكتهــٞ، إؽ إاْــع ٚيٞ
نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٜكًٞ إٍ بٝت  :يت٘أقاٍ ؽ ٌٖ

ؾكاٍ عًٝ٘  ؟نإ هعٌ ايهعب١ خًـ ظٗطٙأ :ؾكًت ،ْعِ :قاٍ ؟إكسؽ
ٚاَا إشا نإ ٖادطٖا إٍ إس١ٜٓ ؾٓعِ ست٢  ،اَا إشا نإ َه١ ؾ٬ :ايػ٬ّ

.  ايهعب١سٍٛ إٍ 
ْٚػــب اٍ ابٔ عباؽ إ ايتٛد٘ اٍ بٝت إكسؽ نإ ؾطنّا قككّا ب٬ ) 
. (1)(ؽٝرل

ْعطاف ٚؼٌٜٛ إٖٛ فٜٓشكط َٛنٛع٘  ٕأعِ َٔ أثط ؼٌٜٛ ايكب١ً أ -19
غتك٬ٍ إٗ َػايو اٱّإ ٜعطف ب٘ إ٪َٔ َٔ إٓاؾل ٜٚعٗط ق٠ٛ اٱغ٬ّ ٚ

ٌٖ أبطاِٖٝ َٔ غرل خٛف َٔ إ ٍ قب١ًإإػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚعٛزتِٗ 
. ايهتاب
َتشاْــّا ٭ْ٘ َ٪قــت ؾايٓيب ق٢ً اهلل إغتكبـاٍ بٝت إكــسؽ إنإ  -20

ٕ أٍ تبسٌٜ ايكب١ً ؽؿٝؿّا عٔ إػًٌُ قبٌ إعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ ٜتطًع 
. غتكباٍ بٝت إكسؽ ٜٚكعب عًِٝٗ ايتػٝرلإ ٜعتازٚا
غٝرل ٚاٱضتكا٤ ٗ َٓاظٍ ايجبات ؼٌٜٛ ايكب١ً َطس١ً َٔ َطاسٌ ايت -21

ٕ تتِ ٖصٙ أضاز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٚايطغٛر ايعكا٥سٟ، ف
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 97ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
ٍ ايتايٞ َٔ ايكٝؼ اؾٗاز١ٜ ٚايعباز١ٜ إإطسًـ١ ايعباز١ٜ يٝتٛدـ٘ إػًُٕٛ 

ؾ٬ غطاب١ إ تط٣ تبسٌٜ ايكب١ً ٚؾطض ايكٝاّ ٚايعنا٠ ٗ ْؿؼ ايػ١ٓ ٖٚٞ 
ٜؿتض ايباب ٯؾام َٔ ا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ ايتشكٝل ٭ْ٘  ،٠ايػ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذط

ٚؾٝ٘ زضؽ ٭ٌٖ اؿٌ ٚايعكس ٗ  غـتكطا٤ خكٛقٝات ٖصٙ ايػ١ٓإايعًّٛ ٚ
ا٭١َ ٚأَكاضٖا ٱؽاش ايكطاضات إٓاغب١، ٚإٕ ناْت َتعسز٠ َا زاّ إكتهٞ 

 .َٛدٛزّا ٚإاْع َؿكٛزّا
ٚاؾع٤ َٓ٘ نُا ٚضز عين ايٓكـ ٚقػ١ُ ايؿ٤ٞ ٟٕ يؿغ ؾطط أَع  -22

، ؾاْ٘ مل ٜطز ٗ (1)(ايػٛاى ؾطط ايٛن٤ٛ): ٗ اؿسٜح قٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ
ٍ ايبٝت اؿطاّ ٚتهطض ٔؼ َطات ٗ ث٬خ إ٫ غكٛم ايتٛد٘ إايكطإٓ 

. ْؿطازٖا غكٛق١ٝ َع١ٓٝإغتك٬ٍ ايكب١ً ٚإؾرل اٍ ٟآٜات ٖا 
 ايطٚاٜـ١ يصا قس نُا ٗ ،ٍ عٓإ ايػـُا٤إايكب١ً َٔ ؽّٛ ا٭ضض  -23

ْؿطاز إٍ ايكب١ً ٚدٗتٗا ٗ ايػُا٤ ٚإٜهٕٛ تكًب ايٛد٘ ٚتكطٜؿ٘ ايتطًع 
. ٕ ٜتٛد٘ إػًُٕٛ شلاأايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بصيو قبٌ 

ْ٘ أأٟ أٜسٟ ايػرل عطاض عٔ آخط َا ٗ ْصاض ببس٤ اٱإتبسٍ ايكب١ً  -24
. ْصاض١ٜإآ١ٜ 

عتباض١ٜ غطاض اٱٍ مٛ فطز َٔ ا٭ايتطًع اٍ ايػـُا٤ ٚسسٙ ٚع -25
. زبط بععِٝ قسضت٘ تعاٍٖٛ َٓاغب١ يًتؾٝ٘ َٛاعغ ٚعدل ٚ، ٚايعا٥س٠
ٕ ايتػٝرل ٚايتشٌٜٛ ايؿٛضٟ ايسؾعٞ ٭َط ايكب١ً هعٌ ايٓيب ق٢ً إ  -26

. ٍ ايػُا٤إاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜػتعس ي٘ بايتطًع 
ٍ َا ْػـذ َـٔ ايكطإٓ ٚأَـط ايكب١ً إٔ أبٔ عباؽ ايكٍٛ بإٍ إْػب  -27

غــتكباٍ إَط ٜػتسٍ ب٘ نجرل َٔ ايعًُا٤ ع٢ً سكٍٛ ايٓػذ، ٚيهٔ أٖٚٛ 
 .بٝت إكـسؽ غرل َصنــٛض ٗ ايكطإٓ

٫ إَٚٔ ؾطا٥ط ايٓػـذ ٚؾل اٱقط٬ح تهُٔ ايكطإٓ يًٓاغذ ٚإٓػٛر 
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  98
ََِٚب  ََعٍَْٕب اٌِْمْجٍََخ اٌَّمِزٟ ُوَٕذ طٕ قٛي٘ تعاٍ إٔ ٜكاٍ بأ

غتكباٍ بٝت إكسؽ ْٚػد٘ ؾٗٛ ْػذ ٗ غبل إع٢ً  ٜسٍ (1)صاَع١ٍََْٗ 
. اؿهِ ٚثك٘ ايكطإٓ

غتكباٍ بٝت إكسؽ بايٓل ٗ ايكطإٓ آ١ٜ اعذاظ١ٜ إعسّ شنط  -28
ؾكس شنطت٘ اٯ١ٜ  ْ٘ مل ٜهٔ ع٢ً مٛ ايجبٛت ٚايسٚاّإيًتدؿٝـ ٚا٫ؾاض٠ ب

. ٚغًِ بأْ٘ ايكب١ً اييت نإ عًٝٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عًِ إ ايكب١ً غتتشٍٛ عٔ ٜعًِ  -29

ؾاخص  ،خدلٙ ب٘ ٚيهٓ٘ مل ٜعٌ د١ٗ ايكب١ً اؾسٜس٠إٔ ددل٥ٌٝ أبٝت إكسؽ ٚ
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتطًع ٗ ايػُا٤ يتًكٞ ا٭َط اٱشلٞ قبٌ 

. اقا١َ ايك٠٬
َات ؼٌٜٛ ايكب١ً َجاٍ يهٝؿ١ٝ ٖصا ايٛقـ ايبٝاْٞ ايهطِٜ ٕكس -30
تعاٍ يٓبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾاٖس ع٢ً َكسَات  اهلل تأزٜب

 .ْعٍٚ اؿهِ اٱشلٞ َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭عبا٤
تعٗط اٯ١ٜ أزب ايعبٛز١ٜ عٓس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

شْٞ عبسا إٕ اهلل اتذ: قاٍ زٙ إٍ ايػُا٤ غكٛم ايكب١ً ٚعٓ٘ مبتعسز ضَٞ ب
. (2)(قبٌ إٔ ٜتدصْٞ ْبٝا

: أَٛضع٢ً إٍ ايػُا٤ بًشاظ اٯ١ٜ  زٙمزٍ نجط٠ ضَٞ ايٓيب بتٚ
. ٚايصٟ ٜطاز َٓ٘ ٗ اٯ١ٜ ايتهجرل (قس) إبتسا٤ اٯ١ٜ باؿطف :ا٭ٍٚ 
. َٔ َع٢ٓ ايهجط٠ٗ يؿع٘ ٚضٚز يؿغ تكًٓب َٚا ٗ ايتؿسٜس  :ايجاْٞ 

َع٢ٓ مٛ  (ى ٗ ايػُا٤تكًب ٚد٘) إؾاز٠ سطف اؾط ٗ :ايجايح 
ٗ اٯ١ٜ أعِ ٜٚؿٌُ ايعطؾ١ٝ َٚع٢ٓ  (ٗ) ايػُا٤، ٚيهٔ َع٢ٓ سطف اؾط
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 99ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
. (1)صـَُزَٙب ُِسٚا ـ١َِٙبطإٍ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ

ٚايجا١ْٝ دا٤ت ، ٗ ايكطإٓ بٓػبت٘ إٍ اهلل إ٫ َطتٌ  (ْط٣) ٚمل ٜطز يؿغ
ا ََٔسٜ َََٚ طغكٛم اٱستذاز ع٢ً ايهؿاض ٗ اٯخط٠ بكٛي٘ تعاٍ

ٗ ايكطإٓ، أٜها َطتٌ  (تكًب)، ٚٚضز يؿغ(2)صََِعىُُْ شَُفَعبَءُوُْ 
الَ ٠َُؽسَّمَّٔمهَ َرَمُُّت اٌَّمِر٠َٓ َوَفُسٚا طٚدا٤ت ايجا١ْٝ بكٛي٘ تعاٍ

. (3)صـِٟ اٌْجالَدِ 
ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً عٓا١ٜ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايعباز٠ 

ٌٕ، ٚتجبٝت ؾطا٥ط ايك٠٬ ٚإٍ ّٜٛ ٚتأغٝؼ قٛاعس إٓاغو يًُؼ
ايكٝا١َ، ؾًٛ مل ٜتِ ؼٌٜٛ ايكب١ً بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ٫ وكٌ تػٝرلٖا، َع أْٗا 

َٔ أععِ ايٓعِ ع٢ً إػًٌُ يصا ٚقؿٗا اهلل عع ٚدٌ بأْٗا تطنٞ ايٓيب 
. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

بس٫ي١ ، أؾ١ ٭ْ٘ ض١ٓ ٚضٌٖٚ ٖصا ايتشٌٜٛ ٜطنٞ اهلل اؾٛاب ْعِ، 
ا٭َط ب٘، ٚضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا ٜذلؾض عٓ٘ َٔ 

 .تعاٖس ؾطٜه١ اؿر
َٚٔ أغطاض تػًب ٚد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ 

ََٚعِْٙدَٔب طٖٛ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بتطٗرل ايبٝت اؿطاّ بكٛي٘ تعاٍ
٠ًَ َ ْْ ؿََِّٙسا َث١ِْزٟ  ٌَِٝ ِ ْثَسا١َُِ٘ َِٚ ظَّْبعِ 

ؾإ ايٓيب  صٌٍَِّمبِاِف١َٓ َٚاٌَْعبِوِف١َٓ َٚاٌسُّوَّم ِ اٌعُّجُٛدِ 
قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜسضى إٔ أبٜٛ٘ إبطاِٖٝ ٚإزلاعٌٝ عًُٝٗا 

ايػ٬ّ قس أقًشا ايبٝت تطٗرلّا ٚتٓؿٝص َٔ ايطدؼ يٝتٛد٘ ي٘ ايٓيب قُس 
، ؾت٪ز٣ ايك٠٬ ٗ طٗط غًُٕٛ ٗ ق٬تِٗق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚامل

 .ٚإٍ بٝت اهلل ايطاٖط إطٗط
                                                           

 .97غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
 .94غٛض٠ ا٭ْعاّ (2)
 .196غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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 صـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘بطقٛي٘ تعاٍ 

ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل أ تعاٍ ٚاهلل خباض زلاٟٚ بإٔ تبسٌٜ ايكب١ً َٔإ -1
. َطأعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ ي٘ ؾٝٗا 

أ١ْٝ ؾٝٗا ٚيٛ ع٢ً مٛ ايسعا٤ مل ٜٓـ ايـٚايطنا بايكب١ً ا٭َط ٜؿٝس  -2
ع٬ّ إػبل إتكسّ ع٢ً ظَإ ايتؿطٜع ٚأٚإ ْؿطاز بايتبًٝؼ ٚاٱٚايػ٪اٍ ٚاٱ

. ايٛادب ايؿعًٞ
ْ٘ ٜسٍ عًـ٢ ععِٝ َٓعي١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٓس اهلل عع إ 
. ٚدٌ
: ٌٖ ايطنا -3
. اَط غابل ٭ٚإ ٖصا ايتبسٌٜ ●
. غٝشكٌ بايتبسٌٜ ●
عًـل بصات ايكبًـ١ ٚايبٝت اؿــطاّ أٟ إ ايٓــيب قــ٢ً اهلل عًٝ٘ ٜت  ●

. ٚآي٘ ٚغًِ نإ ٜطن٢ بايتبسٌٜ ٚايتشٌٜٛ اٍ ايبٝت اؿطاّ
 تعاٍ ؾايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل َطأبإ ايطنا ٜتعًل  ●

. ٜطن٢ سٝح اَط اهلل
ا ايٛاضز ٗ إ ٖصٙ ايٛدٛٙ تكًض فتُع١ َٚتؿطق١ ٱْطبام ايطض: اؾٛاب

اٯ١ٜ ايهط١ّ َٔ غرل تعاضض بٝٓٗا، ؾهٌ َٓٗا َٔ َكازٜل ايطنا اؿاقٌ 
. ؾع٬ّ عٓس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٚإطاز ب٘ ايٓيب قُس ،ب إؿطز اـطاب ٚايطنا دا٤ بكٝػ١ إداَط -4
ٕ ايتهًٝـ عاّ يًُػًٌُ، ؾإطاز ا٭١َ أق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع 

. ٠ َٚتؿطق١ عدل ا٭ظَإ إتعاقب١ ٚا٭دٝاٍ إت٬سك١فتُع
. ُاّ سهِ ايكب١ً اؾسٜس٠إاٯ١ٜ بؿاض٠ ع٢ً  -5
ٚايتُهٌ  ،سهاَ٘أغ٬ّ ٚضغٛر عٔ غٝاز٠ اٱ عذاظٟإخباض إْٗا إ -6

. زا٥ٗاأَٔ 
ع٢ً نجط٠ َػ٪ٚيٝات ايٓيب قُس ق٢ً  (ؾًٓٛيٝٓو) ايؿا٤ َٗكاّ  ٜٚسٍ
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٥ؿ٘ ايطغاي١ٝ بؿهٌ اهلل، ؾًِ ٜذلن٘ اهلل عع ٚدٌ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚظا

ٜطٌٝ ايتطًع إٍ ايػُا٤ ٚايتعًل بٓعٍٚ ايٛسٞ َػأي١ ككٛق١ ٚعًِ دسٜس 
ٖٚٛ َٔ ، ٚتعٝٝٓٗا ايكب١ً ات غكٛم ايكب١ً ؾتؿهٌ غبشاْ٘ ٚأْعٍ آٟ

ِ َّٔمَّب َ ُِْسُٖ ِ َذا َ َزاَد ش١ًَْئب َ ْْ طعَُٛات قٛي٘ تعاٍ

. (1)صـ١ََىُُْٛ ٠َُمَٛي ٌَُٗ ُوْٓ 
٫ٚ ٜسٍ ضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ إغتكباٍ ايبٝت 

ٜسٍ  اؿطاّ ع٢ً عسّ ضنا عٔ إغتكباٍ بٝت إكسؽ ٭ٕ إثبات ؾ٧ يؿ٧ ٫
. ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غرلٙ، َٚٛنٛع ايكب١ً نً٘ خرل قض

ٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضاض عٔ نٌ أَط َٔ اهلل عع 
بإٓػٛر َٔ ا٭سهاّ، ٚسب ايٓيب قُس  ٙبايٓاغذ ٚضنا َٙٓ٘ ضناٚدٌ، ٚ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٕا ؾٝ٘ َٔ ايجٛاب ايععِٝ 
٠َْعٍَُُ طقاٍ تعاٍ، يًُػًٌُ ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ اهلل ٜعًِ َا ٗ ايكًٛب 

. (2)صخَبِإََخ األَْع١ُِٓ ََِٚب ُر ِْفٟ اٌظُُّدٚزُ 
اٯ١ٜ إنطاّ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٚٗ 

ٖصا ايطنا َٔ  ٍٜػتذٝب ي٘ ٜٚعذٌ بٓػذ ايكب١ً، ٚٙٚ، ٜ٘ ىدل عُا ٜطض
َٳا اضٳ٣ ضٳبٻَو ا٫ ٜٴػٳأضعٴ ؾٹ٢  :َكازٜل قٛي٘ عا٥ؿ١ يًٓيب غكٛم ْػا٥٘

ٛٳاَى . اؾٛاب ٫ ،(3) ٖٳ
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غكٛم ايكب١ً  ضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ٚٗ َٛنٛع

: َػا٥ٌ
. إْ٘ ؾعٌ عبازٟ ٜتعًل بك٠٬ َٚٓاغو إػًٌُ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ :ا٭ٍٚ 
ٍ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ تجبٝت يسعا٥ِ ايسٜٔ ٚقطح ٟٗ ؼٛ :ايجا١ْٝ 
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 .19غٛض٠ غاؾط (2)
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ايتك٣ٛ، ٚتعاٖس إػًٌُ يًعبازات اييت أضاز اهلل عع ٚدٌ يعبازٙ ٖٚٛ ايصٟ 

. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜٚطٜسٜٙطن٢ ب٘ ايٓيب 
إٕ ضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ْػذ ايكب١ً  :ايجايج١ 

، (1)صٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙبطيكإْٛ نًٞ ٜتذ٢ً ٗ قٛي٘ تعاٍ
. ؾ٬بس إٔ قب١ً إػًٌُ تسٍ ع٢ً إغتك٬شلِ َٓاغو ايعباز٠

ع٢ً إزضاى ايٓيب قُس ق٢ً اهلل (قب١ً تطناٖا) ٜسٍ قٛي٘ تعاٍ :ايطابع١ 
إٔ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ َٔ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض أقبشٛا ٗ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ايكب١ً ٚتعسٟ غرلِٖ عًِٝٗ ساٍ َٔ ايك٠ٛ ٚإٓع١ عٝح ٫ ٜهطِٖ ؼٍٛ 
. بػببٗا

ظ١ََُمُٛي طَٚٔ اٱعذاظ ٗ إكاّ َا ٚضز ٗ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١

أٟ إٔ  صِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ  اٌعَُّفَٙبءُ 
ايصٜٔ مل ٜطنٛا بتشٍٛ إػًٌُ قبًتِٗ قاضٚا عادعٜٔ عٔ ايبطـ 

ٜٚسٍ عًٝ٘ أٜهّا ْعتِٗ بايػؿٗا٤ أٟ إٔ أٌٖ ، بإػًٌُ بػبب تػٝرل ايكب١ً 
١ٜ ايعًِ ٚايعك٤٬ َٔ أٌٖ ايهتاب مل ٜٓهطٚا ؼٍٛ إػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚٗ اٯ

َِٚ َّم اٌَّمِر٠َٓ ُ ُٚرٛا اٌِْىَزبَة طايتاي١ٝ ٚضز قٛي٘ تعاٍ

. (2)ص١ٌََْعٍََُّْٛ َ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ ِِْٓ َزثُِِّْٙ 
ٚإش أخدلت اٯ١ٜ عٔ ضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 :باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ؾتشتٌُ ٚدّٖٛا بايٓػب١ يًُػًٌُ
 .نا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتبع١ٝ ضنا إػًٌُ يط :ا٭ٍٚ 
 .ٜأتٞ ضنا إػًٌُ ٫سكّا بعس ؼٌٜٛ ايكب١ً :ايجاْٞ 

َٛنع ايطنا غكٛم ايكب١ً خام بايٓيب قُس ق٢ً اهلل  :ايجايح 
 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

                                                           

 .148اٯ١ٜ (1)
 .144اٯ١ٜ (2)
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ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، َٚا ٜطنٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ََِٚب ط إكاّ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍٜطنٞ إػًٌُ ْٝعّا، ٚضناٙ ٗ

 َٓ١ِّ ، ؾٗٛ ٜطٜس اغتكباٍ ايبٝت (1) صَ ْزظٍََْٕبنَ ِ الَّم َزحًَّْخ ٌٍَِْعبٌَ
ايبٝت اؿطاّ ٕا ؾٝ٘ َٔ ايسع٠ٛ إٍ اٱغ٬ّ ٚايجبات ٗ َٓاظٍ اٱّإ، 

.  ٚاؿطب ع٢ً ايؿطى
اؿطاّ  يس٫ي١ إغتكباٍ ايبٝتٌٖٚ ؾٝ٘ َكس١َ يؿتض َه١، اؾٛاب ْعِ  
ٚبعح ايؿٛم ٚايععّ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ يًؿتض َٚٓع إغتسا١َ ،  ت٘قسغٞع٢ً 

إغتشٛاش ايهؿاض َٚؿاِٖٝ ايؿطى ع٢ً ايبٝت ٖٚصا إٓع َٔ َكازٜل ٚقـ 
 .ايبٝت باؿطاّ

  صـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّعْجِِد اٌْ ََساَِ  طقٛي٘ تعاٍ 
قب١ً اؾسٜس٠ خباض عٔ اٍٚاٱ ،يتؿػرلاايؿا٤ سطف عطـ يًبٝإ ٚ -1

. يًُػًٌُ
. اٯ١ٜ ؼسٜس قطٜض َٚباضى يًكب١ً ع٢ً مٛ ايسق١ ٚيٝؼ اٱْاٍ -2
، ٚإطاز َٓ٘ ٖٓا ايهعب١ َٚع بعس ٚايٓاس١ٝ ايؿطط ايبعض ٚاؾع٤ -3

. ؾإ اٯ١ٜ تهُٓت يؿغ ايؿطط ؽؿٝؿّا ٚغع١ ،ايبٝت اؿطاّ
ع٢ً ععِٝ دا٤ت اٯ١ٜ غطاب اؾُع بعس إؿطز إداطب ٖا ٜسٍ  -4 

عِ َٔ عطـ أ١ُٖٝ اؿهِ ٗ سٝا٠ نٌ َػًِ ٚٗ نٌ ظَإ ٖٚٛ أإػ٪ٚي١ٝ ٚ
. ايعاّ ع٢ً اـام

. ٚ َا ٜٓػذ َٔ اؿهِأؾٝٗا أَط بتبع١ٝ إػًٌُ يًٓيب ٗ َا ٜكّٛ ب٘  -5
دتٓاب إُاث١ً ٗ ظًِ بعض َٔ غبل إْكٝاز ٚايتػًِٝ ْٚٗا زع٠ٛ يٲإ -6 

٣ ا٭ْبٝا٤ ٚغ٪اشلِ، ٚاٱنجاض َٔ ايؿبٗات إػًٌُ َٔ إًٌٝ بايطز عٌ
، ندل غٛض٠ َٔ ايكطإٓأش زلٝت بٗا إٚٚدٛٙ ايؿو نُا ٗ ا٭َط بصبض ايبكط٠ 

ِ َّم  َّمَ ٠َْأُُِسُوُْ َ ْْ َرْرَث ُٛا طٚٗ َٛغ٢ ٚضز ٗ ايتٓعٌٜ

َثَمَسًح َلبٌُٛا َ َرزَّم ُِرَٔب ُُ٘صًٚا َلبَي َ ُعُٛذ ِثبّلِلَّمِ َ ْْ 
                                                           

. 107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
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. (1)صاٌْجَب١ٍَِِ٘ٓ  َ ُوَْٛ ِِْٓ 

 ،ٜات ايػٛض٠آْٛع َٔ ايتساخٌ ع٢ً َعاْٞ ٍ نؿا٤ٶإيعٌ ٗ اٯ١ٜ  -7 
َٚٓٗا َػأي١ ايكب١ً ٚٚضٚزٖا ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ يتعًكٗا بصات إٛنٛع ايصٟ 

٭ؾعاٍ ا٭ٌٖ بعض يٝ٘ اٯٜات ايػابك١ اييت تهُٓت شنطّا ٚتعسازّا إؾاضت أ
 .إًٌ ايػابك١

ٕ ناْت تِٓ عٔ إؾدك١ٝ ٗ ٚاقع١ ٚعٌ، ٚ َٛنٛع ايبكط٠ قه١ٝ -8 
عِ َٓٗا ٚتتعًل بايعكا٥س ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٖا ٜسٍ إٔ ايكب١ً أ٫ إغذاٜا 

 .ع٢ً ا٭١ُٖٝ اٱناؾ١ٝ
َتجاٍ إػًٌُ شلا َٓاغب١ إٚسػٔ  َا ٗ اٯ١ٜ َٔ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ -9 

غًٌُ ٖٚٛ َٔ َكازٜل ٌْٝ امل خط٣يسضاغات َكاض١ْ بِٝٓٗ ٚبٌ إًٌ ا٭
. (2)صخ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طٕطتب١
زضاى عكٍٛ إايتػًِٝ ٚسػٔ اٱغتذاب١ يعسّ ٜػتًعّ ٖصا ايباب  -10 

 .ايبؿط ايكاقط٠ يعًٌ ا٭سهاّ
م٬يّٝا ٜؿٌُ نٌ َػًِ إدا٤ ا٭َط ايعاّ ٗ اٯ١ٜ يٝهٕٛ خطابّا  -11 

. ؾٝٓعسّ ايؿو ٜٚٓكطع ايذلززَٚػ١ًُ 
. ٌٖ ايطٜب١أق١ٝ ٚسطظ نس اٯ١ٜ ٚا -12 
ٕ إػًٌُ ٜػتذٝبٕٛ يًشهِ ايؿطعٞ ست٢ أٗ اٯ١ٜ ز٫ي١ ٚتٛنٝس ب -13 

ٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا زاّ فطزّا عٔ ايكطا٥ٔ إٚيٛ نإ َٛدّٗا 
 .اييت تؿٝس سكط اؿهِ ب٘

دتُاع ا٭َط اـام ٚايعاّ ٗ إٓ ٚاسس إ٫بس َٔ ز٫٫ت ع٢ً  -14 
ٕ أاز٠ ْػذ ايكب١ً زؾع١ ٚاسس٠ ٚيٝؼ ع٢ً مٛ ايتسضٜر خكٛقّا ٚضإَٓٗا 

. ْصاى ناْت تكاّ ٗ إس١ٜٓ ٚغرلٖا ْاع١آايكًٛات 
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ُاّ ؼٌٜٛ إٜهٕٛ إػًُٕٛ عّْٛا يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  -15 

 .بعهِٗثاضٖا أايكب١ً َٚٓع ايتأثرل ايػًيب ٚايهاض يًؿهٛى ٚايؿبٗات اييت 
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب  طقٛي٘ تعاٍ دا٤   -16 

ٚمل ٜعس  ،ٜسِٜٗأغكط ٗ أبكٝػ١ اؾُع أٟ  صَٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ 
شلِ تأثرل ع٢ً إػًٌُ ٭ْ٘ ٜسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ايتػًِٝ عكٍٛ 

. ايتبسٌٜ ٖٚٛ ظاٖط يًعٝإ
ٚإٍ ّٜٛ ايكب١ً ٚؼٛيت ت تػرلَٔ ايك٠٬ ٚاسس٠ ١َٜٝٛ ٗ ؾطٜه١  -17 

بت٤٬ات قت١ًُ َكاسب١ ي٘ اٚ إا٭َط ايصٟ ساٍ زٕٚ سكٍٛ ، ايكٝا١َ
. َتؿطع١ عٓ٘

ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس طٗ قٛي٘ تعاٍايباقط اٱَاّ عٔ  -18 

غتكبٌ ايكب١ً ٫ٚ تكًب ٚدٗــو إ: "اٯ١ٜ، قاٍ ص..اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ  طٕ اهلل ٜكٍٛ يٓبٝ٘ ٗ ايؿطٜه١ عٔ ايكبًــ١ ؾتؿػس ق٬تو ؾا

شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ َٚح١َُْث َِب ُوُٕزُْ ـٌََُّٛٛا 

. (1)"ص...ُٚ َُٛ٘ىُُْ شَـَْسُٖ 
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ طٜؿٝس اؾُع بٌ آ١ٜ ايبشح ٚقٛي٘ تعاٍ

غًِ ٚإػًٌُ نًٗا إٔ ق٠٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ (2)صاٌَّمبضِ 
 :باغتكباٍ قب١ً َع١ٓٝ، ٖٚٞ ع٢ً قػٌُ ٫ ثايح شلُا

 .ايبٝت اؿطاّ :ا٭ٍٚ 
 .بٝت إكسؽ :ايجاْٞ 

ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام ؿكط ايكب١ً بايبٝت اؿطاّ، ٚإٔ ايكب١ً دع٤ 
َٔ ايك٠٬ ٖٚٞ عٓٛإ إخ٬م ايعباز٠ هلل عع ٚدٌ ْٚبص ايؿطى َع إزضاى 

 .ٍ ٗ نٌ َهإبإٔ اهلل عع ٚز
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  مسائم فقهيتمسائم فقهيت
ٍ عٌ ايهعب١ ٜهؿٝ٘ دٗتٗا إايبعٝس ايصٟ ٫ ٜكسض ع٢ً ايتٛد٘  -1

ٚ أغتكباٍ ٜطدض نْٛٗا ا٭ْػب ٚؾل ايسيٌٝ ٚزلتٗا، ٚاقطب نٝؿ١ٝ يٲ
. َاض٠ ايؿطع١ٝ إتٝػط٠ا٭

٫ إػـذس اؿطاّ َع اٱَهإ قـ٣ٛ غتكباٍ عٌ ايهعب١ ع٢ً ا٭إهب  -2
إٕ ايٓيب )ٚضٟٚ خباض عسٜس٠ ٚقشٝش١ ايػٓسأٚؾٝ٘ يبعٝس، ٚيٛ ٍ ٚ اؿطّأ

: عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٕا خطز َٔ ايهعب١ ضنع ضنعتٌ ٗ قب١ً ايهعب١ ٚقاٍ
ايهعب١ قب١ً ٕٔ ٗ إػذس ٚشنط إٔ ، ، ٚقٌٝ أْٗا تؿٝس اؿكط(1) (ٖصٙ ايكب١ً

خباض إغتسيٛا بإؿطّ، ٚاؿطّ ٕٔ ٖٛ خاضز عٓ٘، ٚٚإػذس قب١ً ٕٔ ٗ ا
تػاعٗا عٓس إعتباضٖا اَتٓا١ْٝ يتػٌٗٝ د١ٗ ايكب١ً ٚإنعٝؿ١ ايػٓس ّٚهٔ 

ايبعس َٚؿك١ ايتٛد٘ اٍ ايهعب١، ٖٚصا ايكٍٛ ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ 
 إػذس ٚ ،إػذس أٌٖ قب١ً ايبٝت ٚ ايباب ايبٝت قب١ً ٚ قب١ً نً٘ ايبٝت)قاٍ
إ اؿطّ قب١ً يبٝإ ، (2) (نً٘ ا٭ضض أٌٖ قب١ً ٚاؿطّ ،اؿطّ أٌٖ قب١ً

شٖبٛا اٍ َٔ ايؿكٗا٤ ٭ٌٖ إؿطم ٚإػطب ٚب٘ قاٍ َايو، ْٚاع١ 
ايكٍٛ ا٭ٍٚ بإ ايهعب١ ٖٞ ايكب١ً يٓكٛم تؿٝس سكط ايكب١ً بايهعب١ ٚإ 

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً ضنعتٌ ٗ قبٌ ايهعب١ ٚقاٍ ٖصٙ 
. ايكب١ً
ّ ايصٟ ّتس بٌ إكًٞ ايعًِ ظ١ٗ ايهعب١ ٚاـط إػتكَٞع عسّ  -3
َاضات إؿٝس٠ يًعٔ ٖٚٞ نجرل٠ َٚتعسز٠ ٍ ايع٬َات ٚا٭إٜطدع  ٚبٝٓٗا

نجط، ٚقس ًٜتكٞ أٚ أبتعسز اٯؾام ٚايبًسإ، ؾُٝهٔ إ ٜهٕٛ يهٌ بًس ع١َ٬ 
غًبٗا ف١ًُ ٚتكسٜط١ٜ َٚٓٗا قٛاعس أٚ ٫ ًٜتكٞ، ٚأَع غرلٙ ٗ تًو ايع١َ٬ 
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٠ ؾٝٗا، َٚٓٗا َعطؾ١ خطٛط ايطٍٛ ٚايعطض ٌٖ اـدلأعًِ اشل١٦ٝ ٚأقٛاٍ 

ٚ أٚبعهٗا ٜتعًل بايؿُؼ ٕه١ إهط١َ ٚيبًس إكًٞ ٚايبٛق١ً ٚمٖٛا، 
. ٚ تهاضٜؼ ا٭ضضأػاٙ ايطٜاح إ

َهإ ايعًِ إيٝٗا عٓس عسّ إا٭َاضات إؿٝس٠ يًعٔ اييت هب ايطدٛع  -4
: عسٜس٠ َٓٗا

نايجابت ٗ َٛنع٘ بؿتض اؾِٝ ٚغهٕٛ ايساٍ، ٖٚٛ لِ  اَؾسٵٟ ●
ٜٚعتدل ٗ عًِ اشل١٦ٝ َٔ ا٭زي١ ايتكطٜب١ٝ، يصا  ،َٚٓكٛم عًٝ٘ ٗ اؾ١ًُ

ٖٚٞ ايططٜل اجملعٍٛ  -بؿتض اشلُع٠ -دعًٓاٙ َٔ ا٭َاضات َٚؿطزٖا أَاض٠ 
ٚاؿ١ً خًـ َجٌ بػساز ٚاغط ايعطام أٗ سل اؾاٌٖ، ؾٝذعً٘ َٔ ٗ 

نؿان٘ إٚ أضتؿاع٘ إا١ٜ إٓهب ا٭ّٔ، ٚا٭سٛط إ ٜهٕٛ شيو بًشاظ ؽ
ٚإٓهب َا بٌ ايهتـ ٚايعٓل، ٚٗ ايبكط٠ َٚا ٚا٫ٖا َٔ ايب٬ز عٓس اٱشٕ 

ٚقٌ َٚا بٓاسٝتٗا بٌ ايهتؿٌ، ٚٗ ايؿاّ خًـ ايهتـ املاي٢ُٓٝ، ٚٗ 
ا٭ٜػط، ٚٗ عسٕ بٌ ايعٌٝٓ، ٚٗ قٓعا٤ ع٢ً اٱشٕ اي٢ُٓٝ، ٚٗ اؿبؿ١ 

. قؿش١ اـس ا٫ٜػط
 .عهؼ اَؾسٵٟ ٖٚٛ غٴٌٗٝ ●
ٍ اؿادب ا٭ّٔ عٓس إشا ظايت عٔ ا٭ْـ إ٭ٌٖ ايعطام  ايؿُؼ ●

 .َٛادٗتِٗ ْكط١ اؾٓٛب
ٜهّا أ٭ٌٖ ايعطام  دعٌ إػطب ع٢ً ايٌُٝ ٚإؿطم ع٢ً ايؿُاٍ ●

 .ؾٝٛنع اؾسٟ بٌ ايهتؿٌ نُا ٗ إٛقٌ
 ،ّٔ٭ٌٖ إػطب ٜهعٕٛ ا٭ٍٚ عٓس طًٛعٗا ع٢ً ا٭ ايجطٜا ٚايعٝٛم ●

 .ٚايجاْٞ ع٢ً ا٭ٜػط
شا مل إِٖ بَٔ ا٭َاضات قب١ً بًس إػًٌُ ٗ ق٬تِٗ ٚقبٛضِٖ ٚقاضٟ  ●
. ْٗا غرل قشٝش١أٜجبت 
ٕ َعطؾ١ ز٥٫ٌ ايكب١ً ٚادب نؿا٥ٞ ؾا٭َط باٱغتكباٍ أا٭ق٣ٛ  -5
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ٜٓشٌ ع٢ً عسز إهًؿٌ ٚٗ ا٭ظَإ ايطٛي١ٝ ٚإ ايٛادب  م٬يٞإخطاب 

، ٚيهٔ قاعس٠ ْؿٞ اؿطز ٚإٝػٛض شلُا اؿه١َٛ، يصا هٛظ ٫ ب٘إ٫ ٜتشكٌ 
ٌٖ اـدل٠ ٚغرل٠ إػًٌُ، ٕا ٜػتًعَ٘ ؼسٜسٙ َٔ زضاغات أاٱنتؿا٤ بكٍٛ 

ختكام ٖٓسغٞ َكطٕٚ َؿك١ ٚؼكٌٝ، ٚتبأٜ ا٭قٛاٍ س٦ٓٝص هعً٘ ٫ إٚ
اظ أٚ ٚقس أقسضْا بٝاّْا عاَّا إقذلسٓا ؾٝ٘ اهاز د٘ ٍ ايٛادب ايعٝينإٜطق٢ 

، خاق١ َع أدٗع٠ يتشسٜس قب١ً نٌ َٛنع َٔ ا٭ضض ع٢ً مٛ ايسق١
 .اٱضتكا٤ ايعًُٞ ٚا٭قُاض ايكٓاع١ٝ

فيما يستقبم نه فيما يستقبم نه 
زا٤ ٚقهـا٤ ٚتٛابعٗا َٔ قـ٠٬ اٱستٝـاط يًؿهٛى أايكًٛات اي١َٝٛٝ 

ٚقها٤ ا٭دعا٤ إٓػ١ٝ ٚغذستٞ ايػٗٛ، ٚنصا غا٥ط ايكًٛات ايٛادب١ 
ب ٗ ق٠٬ ايٓاؾ١ً ساٍ اٱغتكطاض ٚيٝؼ ٗ ساٍ إؿٞ نك٠٬ اٯٜات، ٜٚر

ٕ قاضت إٚ ايطنٛب، ٫ٚ هب اٱغتكباٍ ٚاٱغتكطاض ٗ ق٠٬ ايٓاؾ١ً ٚأ
ٚادب١ بايعطض نايٓصض ٚمٛٙ، ٖٚصا ٫ ّٓع َٔ ا٬ٕظ١َ بٌ اٱغتكطاض ؾٝٗا 

 .ٚبٌ اٱغتكباٍ

  كيفيت اإلستقبالكيفيت اإلستقبال
قابع أٍ ايكب١ً ست٢ إْ٘ إكًٞ عٔ قٝاّ ٜهٕٛ ٚدٗ٘ َٚكازِٜ بس -1

ضدًٝ٘ ع٢ً ا٭سٛط، ٜٚهؿٞ ايكسم ايعطٗ ٫ٚ ًٜعّ ايسق١ ع٢ً مٛ 
ٍ ايكب١ً ٚنصا إَا ٗ ساٍ ايك٠٬ عٔ دًٛؽ ؾٝهٕٛ ٚدٗ٘ أعكًٞ، 

ٕ ٜهٕٛ ٚنعُٗا إٔ دًؼ ع٢ً قسَٝ٘ ٫بـس إقسضٙ ٚبطٓ٘ ٚعٝٓا ضنبتٝ٘، ٚ
. ع٢ً ٚد٘ ٜعس َكاب٬ّ يًكب١ً

ٕ ضأغ٘ إٔ ٜهٕٛ ن١٦ٝٗ إسؾٕٛ، أٟ أهب ايصٟ ٜكًٞ َهطذعّا  -2
ٍ إؿطم َهطذعّا ع٢ً داْب٘ ا٭ّٔ بايٓػب١ ٭ٌٖ إٍ إػطب ٚضدًٝ٘ إ

ٕ ق٢ً َػتًكّٝا ؾه١٦ٝٗ احملتهط إػاٙ ايكب١ً ٗ بًسٙ، ٚإٚ عػب أايعطام 
. ٍ ايكب١ً عٝح يٛ دًؼ نإ َػتكب٬ّإٕ باطٔ قسَٝ٘ أأٟ 
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غتكباٍ، ٚنصا إسؾٕٛ ٚبايهٝؿ١ٝ هب دعٌ احملتهط ٗ ساٍ اٱ -3

. اييت تكسَت يهٌ َُٓٗا
ٍ إٕ ٜهٕٛ إصبض ٚإٓشط َٚكازِٜ بسٕ اؿٝٛإ أايصبض ٚايٓشط ب -4

. ٜهّا َػتكب٬ّ ٚيهٓ٘ ا٭ٍٚإٔ ٜهٕٛ ايصابض أايكب١ً، ٫ٚ هب 
. ٫ هٛظ اٱغتكباٍ ساٍ ايتدًٞ بايبٍٛ ٚايػا٥ط-5

: ٗ َٛانع َٓٗا ٜػتشب اٱغتكباٍ
. قطا٠٤ ايكطإٓ -2.   ساٍ ايسعا٤-1

. ايتعكٝب -4.   ايصنط -3
. غذس٠ ايؿهط -6.  إطاؾع١ عٓس اؿانِ- 5
. غذس٠ ايت٠ٚ٬ -7
نإ : "عًٝ٘ ايػ٬ّاٱَاّ ايكازم ساٍ اؾًٛؽ َطًكّا، ٚعٔ  - 8

. (1)"ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ انجط َا هًؼ ػاٙ ايكب١ً
. قب١ً ساٍ اؾُاعٜهطٙ اغتكباٍ اٍ - 9

 حكاو اخلهم يف انقبهت  حكاو اخلهم يف انقبهت 
ٚعًٝ٘ اٱْاع  ،اٱخ٬ٍ با٫غتكباٍ عٔ عًِ ٚعُس َبطٌ يًك٠٬ -1

. ٚسسٜح ٫ تعاز
ٚ خطأ أٚ غؿ١ً أٚ ْػٝإ أيٛ نإ عسّ تٛدٗ٘ اٍ ايكب١ً عٔ دٌٗ  -2

ٍ َا بٌ ايٌُٝ ٚايٝػاض ؾايك٠٬ إٗ اٱعتكاز، ؾإ نإ باٱمطاف عٓٗا 
ٕ تبٌ ي٘ إثٓا٤ ٜػتكِٝ ٜٚػتكبٌ ٗ باقٞ ايك٠٬ ايتؿت ٗ ا٭ قشٝش١ ٚيٛ

ٍ د١ٗ ايٌُٝ ٚايٝػاض ؾإ نإ قس إَا يٛ نإ َٓشطؾّا أاـطأ ٗ ايٛقت، 
َا يٛ تبٝٓت ي٘ دٗتٗا بعس أخطأ ٜعٝس ٖصٙ ايك٠٬، أدتٗس ٚيهٔ إؼط٣ ٚ

طًكّا عاز٠، ٚيٛ نإ َػتسبطّا ايكب١ً ؾا٭سٛط اٱعاز٠ ّإخطٚز ايٛقت ؾ٬ 
. ٟ ٗ ايٛقت ٚخاضد٘أ
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ٚ نإ ْاغّٝا، ؾايعاٖط ٚدٛب اٱعاز٠ ٗ أيٛ مل ٜتشط ايكب١ً  -3

ٚ نإ أٚ د١ٗ ايٝػاض إٔ نإ َٓشطؾّا اٍ د١ٗ ايٌُٝ إايٛقت ٚخاضد٘ 
. َػتسبطّا

ٍ غرل ايكب١ً عإّا عاَسّا سطّ إصبٛح ٚإٓشٛض، إٚ مط أشا شبض إ -4
ٚ مل ٜعطف د١ٗ ايكب١ً ٫ ٜهٕٛ سطاَّا، ٚنصا أ ٚ دا٬ّٖأَا يٛ نإ ْاغّٝا أ

غتكباي٘ نُا يٛ تطز٣ اؿٝٛإ ٗ ب٦ط ٚمٛٙ ؾاْ٘ إ٫ ٜهٕٛ سطاَّا يٛ تعصض 
. ٍ غرل ايكب١ًإٕ نإ إٜصع٘ ٚوٌ ٚ

غتكباٍ ٚدب إغتكباٍ إٝت أٟ ٚنع ٗ قدلٙ ع٢ً غرل إيٛ تطى  -5
نإ تطى  ٕ ايٓبـ ٜٛدب ٖتو سطَت٘ غٛا٤أٚ أْبؿ٘ َا مل ٜت٬ف 

 .ٚ ْػٝإأٚ دٌٗ أاٱغتكباٍ عٔ عُس 

حبث روائي حبث روائي 
ٕ ؼٌٜٛ ايكبًـ١ سكٌ ٗ إس١ٜٓ بعس ٖذط٠ ايٓيب أتؿل إػًُٕٛ ع٢ً إ

ْ٘ سكٌ ٗ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ أقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ شلا، ٚا٭ضدض 
. ، ٚتكسَت اٱؾاض٠ إيٝ٘يًٗذط٠ إباضن١

ْ٘ أغابع عؿط َٔ بس٤ اشلذط٠ ايٓب١ٜٛ ْٚ٘ ٗ ايؿٗط اٍأنجط ايطٚاٜات أٚٗ 
، أٟ قبٌ ٚقٛع َعطن١ بسض بٓشٛ ؾٗطٜٔ نإ ٗ ضدب ٗ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ َٓٗا

ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً اٍ ايبٝت إكسؽ ث٬خ ٚشنط أ
. عؿط٠ غ١ٓ ٚتػع١ عؿط ؾٗطّا بإس١ٜٓ ثِ عرلت٘ ايٝٗٛز

اٌعُّفَٙبُء ِِْٓ ظ١ََُمُٛي  طٗ قٛي٘ تعاٍ عٔ ايكازم ٚ

ؼٛيت ايكب١ً اٍ ايهعب١ بعسَا ق٢ً ايٓيب : قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ صاٌَّمبضِ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َه١ ث٬خ عؿط٠ غ١ٓ اٍ بٝت إكسؽ ٚبعس 

ثِ : ؾٗط، قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّأٍ بٝت إكسؽ غـبع١ إَٗادطت٘ اٍ إس١ٜٓ ق٢ً 
ْٛا ٜعرلٕٚ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ٕ ايٝٗٛز ناأٚدٗ٘ اهلل اٍ ايهعب١ ٚشيو 

. ٍ قبًتٓاإْت تابع يٓا تكًٞ أ: عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٛيٕٛ ي٘
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ؾاغتِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ شيو غُّا ؾسٜسّا ٚخطز 

قبض أَطّا ٕا أٍ آؾام ايػـُا٤ ٜٓتعـط َٔ اهلل ٗ شيو إٗ دـٛف ايًٌٝ ٜٓعــط 
ز بين غامل قس ق٢ً َٔ ايعٗـط ٚسهط ٚقت ق٠٬ ايعٗط نإ ٗ َػـر

زٜ٘ ٚسٛي٘ اٍ ايهعب١ ٚاْعٍ خص بعضأضنعتٌ ؾٓعٍ عًٝ٘ ددلا٥ٌٝ ٚ
َلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ ـِٟ اٌعَّمَّبِء ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ طعًٝ٘

 صِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘ب ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
 ايهعب١ ؾكايت ايٝٗٛز ٍإزؽ ٚضنعتٌ ٚنإ قس ق٢ً ضنعتٌ اٍ بٝت إل

َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ َوبُٔٛا طٚايػؿٗا٤

. (1)صَع١ٍََْٙب
ٚٗ ايسض إٓجٛض عٔ ايدلا٤ ٕا قسّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
إس١ٜٓ ؾك٢ً مٛ بٝت إكسؽ غت١ عؿط ؾٗطّا، اٚ غبع١ عؿط ؾٗطّا ٚنإ 

ٚد٘ مٛ ايهعب١ ؾاْعٍ اهلل اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ وب إ ٟ ضغٍٛ اهلل ق٢ً
َلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ ـِٟ اٌعَّمَّبِء ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ  طتعاٍ

ضٚاٙ ايبداضٟ عٔ ٚقطٜب َٓ٘ ، (2)(ا٠٢خ ص...ِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘ب 
. (3)عبس اهلل بٔ ضدا٤ ٚٗ قشٝض َػًِ مٛٙ ا٫ إ إس٠ غت١ عؿط ؾٗطّا

  
حبث تأريـخي حبث تأريـخي 

ٜعتدل ؼٌٜٛ ايكب١ً َعًُّا تأضىّٝا عكا٥سّٜا َٚٔ َؿاخط ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٜٚٛثل 
يٓـا سكٝك١ ٖٚـٞ تعسز ق٠٬ اؾُاع١ ٗ َس١ٜٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

زا٤ أسهاّ اٱغ٬ّ ٚايتػامل ع٢ً أٜاّ ايٓب٠ٛ ٖا ٜسٍ ع٢ً تطغذ أٚغًِ 
ز٠ دع٤ َٔ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًُػًٌُ ٗ ٜاّ َعسٚأقبشت ٚبأْٗا أايؿطا٥ض ٚ

                                                           

 .142ايبكط٠ غٛض٠  (1)
 .1/370تؿػرل إبٔ أبٞ سامت (2)
 .1/452أْعط تؿػرل إبٔ نجرل (3)
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ما٤ إس١ٜٓ إٓــٛض٠ آْـصاى، نُا ٜبٌ إٔ إػادس تػؿت أبٝٛتِٗ ٚق٬تِٗ، ٚ

ْ٘ مل ٜٓشكط بإػذس ايصٟ نإ ضغــٍٛ اهلل أعسّ غٗٛي١ ؼٌٜٛ ايكب١ً، ٚ
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغــًِ ٜكًٞ ؾٝ٘

ٍ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ ؾبعس إ ْعٍ ددل٥ٌٝ بتػٝرل ايكب١ً ٚايٓيب م
ٌٖ َػذس قبا٤ أَع٘ َٔ إػًٌُ ٗ ق٠٬ ايعٗط ٚقس قًٛا َٓٗا ضنعتٌ ؾإ 

ناْٛا ٗ ق٠٬ ايكبض بإس١ٜٓ َػتكبًٌ بٝت إكسؽ َٚػتسبطٜٔ ايهعب١ ٕا 
ٍ ايهعب١ ؾاغتساضٚا إٕ ايكب١ً قس سٛيت إ: بُٝٓٗا ؾكٌٝ شلِإػاؾ١ باعتباض 

ٌٖ إػــذس ؾــطف أٜط طًب يًب١ٓٝ ٚايسيٌٝ، ٚسـاظ ِٖٚ ٗ ايك٠٬ َٔ ؽ
ؾ٘ اهلل عع ٚدٌ بايكطإٓ بكٛي٘ تعاٍ ٕ ؾطٸأسػــٔ اٱغتذاب١ بعس 

. (1)صٌََّعْجٌِد ُ ظِّطَ َعٍَٝ اٌزَّمْمَٜٛ ِِْٓ َ َّمِي ٠ٍََْٛ ط
ٜصنط ٜٚ٪ْح، َٛنع بايكطب َٔ إس١ٜٓ إٓٛض٠  -بهِ ايكاف  -ٚقبا٤ 

قبض ٗ ٖصا ايعَإ دع٤ َٓٗا، نُا أًٌَٝ ٚ َٔ د١ٗ اؾٓٛب مّٛا َٔ
غتكباٍ ايهعب١ ٭ٕ اٱغـتساض٠ ناْت إغتسٍ بٗصٙ ايٛاقع١ ع٢ً عسّ ٚدٛب أ

َهاٙ إٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أضاز٠ دٗـ١ إػذس ٚإظ١ٝٓ آْٝـ١ ٚب
، ٚيهٓٗا قه١ٝ ٗ ٚاقع١ ٫ إعتباض ؾٝٗا شلِ ٖا هعً٘ ًَشكّا بايػ١ٓ ايتكطٜط١ٜ

خطأ غرل إتعُس َا بٌ ايٌُٝ ٚايٝػاض، ٚايكسض إتٝكٔ َٓٗا تٛنٝس إيتعاّ يٌ
ٗ ٖصا ايعَإ قػطّٜٚا إػًٌُ بايتٓعٌٜ ٚاسهاَ٘، ٚأقبض ٖصا إبشح 

يٲضتكا٤ ايعًُٞ ٚايتكين ايصٟ ّهٔ إٔ ٜػاعس ع٢ً تعٌٝ ايكب١ً ع٢ً مٛ 
 .ايسق١

ُٚ َُٛ٘ىُُْ شَـَْسُٖ  َٚح١َُْث َِب ُوُٕزُْ ـٌََُّٛٛا طقٛي٘ تعاٍ 

 ص
ٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٕ اـطاب ايكطآْٞ إتٛد٘ أإعطٚف 

٫ َا ٜ٪َط ب٘ َٔ عٓس اهلل إ٫ ٜؿعٌ  اْكٝازٖا ي٘ ٭ٕ ايٓيبٜطاز َٓ٘ ا٭١َ ٚيعّٚ 

                                                           

. 108غٛض٠ ايتٛب١  (1)
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ٕ ٜطز زيٌٝ ع٢ً ايتدكٝل ٚنْٛ٘ قه١ٝ أ٫ إدٝاشلا أعع ٚدٌ َع تعسز 

ز٠ أظٚاز ايٓيب ع٢ً ا٭ضبع أٚ ٗ إختكاق٘ نُا ٗ ظٜا ؾدك١ٝ تؿطٜؿ١ٝ
، ، ٚعسّ ا٭نٌ بايًٌٝ بٌ َٜٛٞ ايكٝاّايجايح ٗ ايػ١ٓ بكّٛ ايٛقاٍ

. ْٚعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜعتدل َكساقّا تطبٝكّٝا شلصٙ ايكاعس٠
ٍ إغتساض إخص ددل٥ٌٝ بعهس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ أؾُا 

ٖٚـِ ٗ قـ٠٬ ايعٗط ٕا ضغذ ٗ  غتساض إػًُٕٛ َٔ خًؿ٘إد١ٗ ايهعب١ 
ٖٚٛ ٕ َا ٜ٪َط ب٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٜطاز َٓ٘ ا٭١َ، أشٖاِْٗ بأ

، ٚايٓيب قُس (1)صََٚ ِؿ١ُعٛا  َّمَ َٚاٌسَّمظُٛيَ طَٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ
.  ٜ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ اٱَاّ ٗ ايك٠٬ عٓس ؼٌٜٛ ايكب١ًق٢ً اهلل عٌ

ا٭قٌ ٗ اـطاب ايكطآْٞ ٖٛ ايعُّٛ ا٫ إ ٜطز  ٕإٔ ٜكاٍ أّٚهٔ 
زيٌٝ ع٢ً ايتدكـٝل ٚيهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ دـا٤ت باـطاب ايعاّ بعس اـام، 

: ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ
. تجبٝت اؿهِ ٚتٛنٝسٙ - 1
. َٓع ايذلزز ؾٝ٘ - 2
. باطٌٝ اٌٖ اـك١َٛ ٚايٓؿامأاْ٘ ْٛع ٚقا١ٜ َٔ ايتؿهٝو ٚ -3
ايكب١ً اؾسٜس٠ ع٢ً نٌ َػًِ ٖا  َها٤ سهِإْبػاط َػ٪ٚي١ٝ إبٝإ  -4

. ثطٙأُٖٝت٘ ٚأٜسٍ ع٢ً ععِٝ 
. تٝإ ايؿطا٥ضإَـط ايكب١ً ٚأخطٛض٠ َا نــإ ٜٛادٗـ٘ إػًُٕٛ ٗ  -5
 ،اؿهِ باٱغتكباٍ دا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ زؾع١ ٚاسس٠ -6

٫ ٗ ساٍ ايعصض ٚعسّ إؾًٝؼ مث١ ؾكٌ بٌ عٌُ ايٓيب ٚعٌُ إػًٌُ 
. يتبًٝؼ اٯْٞسكٍٛ ا

ٱشلٞ َباؾط٠ اّ ايتؿطٜـ ٚاٱنطاّ بتًكٞ ا٭َط ٌْٝ نٌ َػٌ -7
. باغتكباٍ ايكب١ً اؾسٜس٠
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. غتكباٍ ايهعب١ ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يهٌ َػًِإَٛنٛع١ٝ  -8
غتكباٍ ايكب١ً َع إايؿٍُٛ إهاْٞ ي١ٰٜ يتٛنٝس ٚسس٠ اؿهِ ٗ  -9

قاض اٱغتكباٍ بإٓاطل ْضإخت٬ف اٯؾام ٚتباعس ا٭َكاض، ٚيسؾع ِٖٚ إ
. ايكطٜب١
عتباض ايتبأٜ اؾػطاٗ ٚإٛاْع إؼاز ايكب١ً ٜعين غكٛط إاٱط٬م ٗ  -10

. ايطبٝع١ٝ َٔ اؾباٍ ٚايبشاض ٚإٛاقع اٱقطٓاع١ٝ ناؾسضإ ٚايػابات
ؼاز اؿهِ بايٓػب١ يًعامل ٚاؾاٌٖ، إدتاض إتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  -11

ٟ، ايصٟ ٜعٝـ ٗ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ ٚايصٟ ٜعٝـ ٚإهطط، ايكا٥ِ ٚإػتًل
. ٚغط ايهؿاض ٚٗ بًساِْٗ

اٯ١ٜ بؿاض٠ ع٢ً ؾتض ا٭َكـاض ٚايبًـسإ ايٓا١ٝ٥ ٕا تسٍ عًٝ٘ قٝػ١  -12
ْٗا ْعيت أاٱْهاض َٔ اٱط٬م ٚإا١ٖٝ اجملطز٠ ٚعسّ اؿكط خكٛقّا ٚ

. ظ٫١ٝ٥ ع٢ً مٛ إٛدب١ اجلإططاف إس١ٜٓ أٚاٱغ٬ّ مل ٜتعس 
قشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل أظاٖط اٯ١ٜ ؾٝ٘ بؿاض٠ ع٢ً خطٚز  - 13

ٍ ايػعٚات بعٝسّا عٔ َه١، ٚبٝإ يٛظٝؿتٗا ٚاْٗا غتهٕٛ إعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. ٚآي١ ٕٓع اٱضباى ٚاـ٬ف ،سطظّا شلِ

َط ايكب١ً قس إٔ أتؿٝس ايذلتٝب، أٟ  ص َٚح١َُْث َِب  طايٛاٚ ٗ  -14
بٓذاح ٚتٛؾٝل، ٚدا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ َتعًكّا ببكاع  ؾطؽ َٓ٘ ٗ إس١ٜٓ
. ا٭ضض إدتًؿ١

 : ٚٗ ؼٌٜٛ إػًٌُ ٗ قبًتِٗ ِٖٚ ٗ ايك٠٬ ٚدٛٙ
 .ؼٍٛ ايكب١ً ٗ ضدب بعس ظٚاٍ ايؿُؼ قبٌ قتاٍ بسض بؿٗطٜٔ :ا٭ٍٚ 
ٙٴطْعٍٚ قٛي٘ تعاٍ :ايجاْٞ  ِٵ ؾٳِططٳ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ٛٳٗيٛا  ٚضغٍٛ اهلل ق٢ً  صَؾ

ٚقس ق٢ًٓ بأقشاب٘ ضنعتٌ َٔ  غ١ًُ، بين  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َػذس اهلل
ٛٸٍ ٗ ايك٠٬ ٚاغتكبٌ إٝعاب، ٛٸٍ ايطٸداٍ َهإ ايٓػا٤  ق٠٬ ايعٗط ؾتش ٚس
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ُٸٞ شيو إػذس َػذس ايكبًتٌ عٔ فاٖس  (1)(ٚايٓػا٤ َهإ ايطداٍ ؾػ

 .ٚغرلٙ
٣ ٚدٛز ق٠٬ تسٍ ا٭خباض ايٛاضز٠ غكٛم ؼٌٜٛ ايكب١ً عٌ :ايجايح 

غرل ايك٠٬ اييت ٜكًٝٗا ايٓيب قُس ق٢ً  ْٚٛاسٝٗا ْاع١ ٗ إس١ٜٓ إٓٛض٠
ق٢ً اهلل  ّااهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إػذس ايٓبٟٛ، ٚتًو آ١ٜ بإٔ ايٓيب قُس

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜػازض إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً إ٫ ٚقس تعسزت ق٠٬ اؾُاع١ 
 . ست٢ زاخٌ إس١ٜٓ إٓٛض٠ 

دا٤ْا : ٚايبعاض عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ خطز إبٔ غعس ٚإٕ أبٞ ؾٝب١ٚأ
ٛٸيت إٍ بٝت  َٓازٟ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ إٕ ايكب١ً قس س

اهلل اؿطاّ، ٚقس ق٢ً أٱَاّ ضنعتٌ ؾاغتساضٚا ، ؾكًٛا ايطنعتٌ ايباقٝتٌ 
. (2)(مٛ ايهعب١

ظَإ بين ُأ١َٝ ؾطأٜت سذذت َع أبٞ ٗ : ٚقاٍ خًـ بٔ ٜاغٌ ايهٛٗ
ٚغًِ ٚآي٘ ٗ إس١ٜٓ َػذس ايكبًتٌ ٜعين َػذس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٜسخٌ اؾاٌٖ : ؾًُا نإ ظَإ أبٞ دعؿط قايٛا  بكبا ٚؾٝ٘ قب١ً بٝت إكسؽ،
ٞٸ ، (3)(ؾ٬ ٜعطف ايكب١ً ؾٗسٸّ ايبٓا٤ ايصٟ بين ع٢ً ٜسٟ عبس ايكُس بٔ عً

ٜتعًل ٜعاسِ قطاب ايكب١ً عاٍ، يٝهٕٛ َعًُّا  ٚيهٔ ٫ بأؽ ببكا٤ أثط ي٘ ٫
ٚضأٜت َػذس )ؼٍٛ ايكب١ً َٚا ؾٝ٘ َٔ إٛاعغ ٚإػا٥ٌ إػتٓبط١ ب٘ َٛنٛع

إٓاؾكٌ ايصٟ شنطٚا اهلل تعاٍ ٗ ايكطإٓ ٚؾٝ٘ دشط ىطز َٓ٘ ايسخإ ٖٚٛ 
. (4)(ايّٝٛ َعب١ً

 ٠٠ أٟ إٔ بينٚإضاز٠ َع٢ٓ ايٓاس١ٝ ٚاؾ٘ (ؾطط)َٔ أغطاض ٚضٚز يؿغ
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 .1/282ايسض إٓجٛض (2)
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116
ايهعب١ يٛ ٖسَت ٫ غاَض اهلل ؾإٕ إغتكباٍ إػًٌُ ٜبك٢ ع٢ً ساي٘ بايتٛد٘ 

إغتك٬ٍ  عٕٛنعٗا ٖٚٛ غبب ٗ إعاز٠ بٓا٥ٗا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٓٗا َٔ
. إػًٌُ ٗ بًس ككٛم إٍ غرل ايكب١ً، ٚخطٚز ايصٟ ىايـ َٔ ا١ًٕ

َٔ ٚغط إػذس اؿطاّ َٚٔ َعاْٞ ايؿطط ٚغط ايؿ٤ٞ، ؾٝهٕٛ إطاز 
 .ٖٛ ايهعب١ ٭ْٗا تكع ٚغط٘

خطابّا َتذسزّا ٭دٝاٍ  صـٌََُّٛٛا ُٚ َُٛ٘ىُُْ طيكس دا٤ قٛي٘ تعاٍ
إػًٌُ اٍ ّٜٛ ايكٝا١َ إش ؽاطبِٗ اٯ١ٜ بًعّٚ تعاٖس إغتكباٍ ايبٝت 

ؾكط نُا ٗ ٚق١ٝ  اٯبا٤اؿطاّ، ٖٚصا اٱغتكباٍ يٝؼ تطن١ ٚٚق١ٝ َٔ 
َ َْ ُوُٕزُْ شََُٙداَء ِ ْذ حََؼَس ٠َْعُمَٛة طٜعكٛب ٭بٓا٥٘

، (1)صاٌَُّْْٛد ِ ْذ َلبَي ٌَِج١ِِٕٗ َِب َرْعجُُدَْٚ ِِْٓ َثْعِدٞ
ٚإ ناْت ٖصٙ ايٛق١ٝ ساد١ ٗ َكاَات اٱّإ ؾُع ايٛق١ٝ ٚٚضاث١ اٱبٔ 

٭بٝ٘ إػًِ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾإ آ١ٜ ايبشح ؽاطب نٌ َػًِ َٚػ١ًُ 
بايتٛد٘ إٍ إػذس اؿطاّ ٚإؽاشٙ قب١ً، ٖٚٛ َٔ  بًٛغ٘ٚبعس قبٌ ٚعٓس 

ِ َّٔمب َْٔ ُٓ طقاٍ تعاٍ ،ايؿٛاٖس ع٢ً سؿغ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ

َٕب اٌرِّْوَس َِٚ َّٔمب ٌَُٗ ٌ بـ ْٛ  .(2)صَٔصَّمٌْ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع ٱضاز٠ تكٝس إػًٌُ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 

بٞ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ وطم ع٢ً ٗ ق٠٬ اؾُاع١ ٚنإ ائ
تػ١ٜٛ قؿٛف إكًٌ َٚا ؾٝٗا َٔ أغباب ايتعاٖس ايٓٛعٞ ايعاّ ٱغتكباٍ 
ايبٝت ؾهًُا ناْت ايؿطز بٌ إكًٌ أقٌ نإ اٱسذلاظ ٗ إغتكباٍ ايبٝت 

إشا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أنجط، ٚأخطز إبٔ َطزٜٚ٘ عٔ أْؼ إٔ ايٓيب 
تكسّ ٜا ؾ٬ٕ ، تأخط ٜا ؾ٬ٕ ، أقُٝٛا قؿٛؾهِ  ،اغتٛٚا: ٠ قاٍقاّ إٍ ايك٬

َْٕ ُٓ اٌظَّمبَُّْٛ طثِ ٜتًٛ  ،ٜطٜس اهلل بهِ ٖسٟ ا٥٬ٕه١ َِٚ َّٔمب ٌَ

                                                           

. 133غٛض٠ ايبكط٠  (1)

. 9غٛض٠ اؿذط  (2)
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َْٕ ُٓ اٌُّْعَجِّ َُْٛ *  .(2)(1)صَِٚ َّٔمب ٌَ

 

َِٚ َّم اٌَّمِر٠َٓ ُ ُٚرـٛا اٌِْىَزـبَة طقٛي٘ تعـاٍ

 صْْ َزثُِْٙ ١ٌََْعٍَُّـَْٛ َ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ َِ 
ٍ إعذاظ قطآْٞ ٗ طٝات اؿهِ ايؿطعٞ، ؾُع تٛد٘ اـطاب ايتهًٝؿٞ إ

ٌٖ ايهتاب ٗ زع٠ٛ أقا١َ ايب١ٓٝ ٚايدلٖإ ع٢ً إإػًٌُ تط٣ اٱستذاز ٚ
ٱقطاضِٖ بكش١ ايتشٌٜٛ ٚيعّٚ ايتػًِٝ ب٘ ٭ْ٘ ٚعس دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ 

ٕ ايٓيب أب٘، ٚقايٛا  ْهطٚا ايٛسٞأ ؾططّا َٔ أٌٖ ايهتاب ٕأقبٌ، ٚشنط 
ٍ إخط٣ أٍ بٝت إكسؽ ٚإبتسع٘ َٔ عٓسٙ َط٠ إق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  

ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ سذ١ عًِٝٗ إيتهٕٛ ٚ ١ٜاٯنعب١، ؾاْعٍ اهلل عع ٚدٌ ٖصٙ اٍ
. ٚغ٬سّا بٝس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ت٪خص باٚإ ٭ٕ اٯ١ٜ ٫  تتبعِٗٚايعًُا٤ ٜتساضغٕٛ ايهتاب، ٚايعا١َ 
اؿذ١ ؾكس ٜٓتؿع  ٚيعُّٛايٓعٍٚ ٚسسٙ بٌ ٖٞ انجط سل٫ّٛ ٚاعِ َٛنٛعّا، 

ْو ػس أَٓٗا ا٭ز٢ْ ٚايتابع زٕٚ إتبٛع ٚايعامل، َٚٔ غٓٔ ايسٜاْات 
اؿل عٓس ض١ٜ٩ إتباع ٍ إايؿكـطا٤ ٚإػـتهعؿٌ ِٖ ايصٜٔ ٜبازضٕٚ ٗ ايػـايب 

 .اٯٜات
ٙ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتذ٢ً عٔ ايتٛضا٠ ايعًِ بكسم ْبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٞٚ

. أٌٖ ايهتابيُٝٗا إٚاٱلٌٝ ُٖٚا ايهتابإ ايًصإ ٜطدع 
٫ٚبس إ ٜهْٛٛا عسزّا ق٬ًّٝ ٭ٕ ايهجرل ٫ هٛظ عًِٝٗ : "قاٍ ايطاظٟ

. (3)"ايتٛاط٪ ع٢ً ايهتُإ
ٕ أط٬م اؾُع ٗ اٯ١ٜ ٚايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ ٚايٛدسإ ٜبٌ إٚيهٔ قٝػ١ 

قّا ٚظَاّْا َٚهاّْا، ٚيٝؼ َٔ ٬َظ١َ بٌ ايهتُإ َٔ د١ٗ، ؾداأاٯ١ٜ أعِ 
                                                           

. 166-165غٛض٠ ايكاؾات  (1)

. 8/269ايسض إٓجٛض  (2)

. 4/123َؿاتٝض ايػٝب  (3)
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ؾكس ٜػتشٛش ، تباع٘ إٚبٌ ق١ً ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ اؿل ٜٚكطٕٚ ع٢ً عسّ 

ٚمل ،  ز٣اٯ١ٜ ايهط١ّ ع٢ً اي٘تسٍ تتبع اشل٣ٛ، ٚفثط٠ ىايؿٝطإ ع٢ً 
قطاض ع٢ً تطى اٱٚ ،٠ اؿل قا١َ اؿذ١ َعطفإٍ إتتعطض يًهتُإ بٌ 

. دشٛزٙ
: ٚدٛٙ صَ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ  ط عا٥س١ٜ ايهُرل ٗ ٚٗ

ٕ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ أٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٜعٛز  -1
. بؿطٚا ب٘

ٚاٱتؿام ع٢ً  ،َا ٜأتٞ ب٘ َٔ ا٭سهاّ يط٩ٜتِٗ اٯٜات ايباٖطات -2
. قسق٘ ٚاَاْت٘

. َط ايكب١ً ٚؼًٜٛٗاأ-3
. ا يًهٌ ٜذلؾض ع٢ً اؾع٤ ٚايؿططّٚ ،ْ٘ دع٤ َٔ ايك٠٬ ٖٚٞ سلإ -4
ْعٍ بايكب١ً اؾسٜس٠ قطإٓ ٖا ٜعين ايجبات ٚايسٚاّ ٚعسّ ايٓؿع َٔ  -5

. ثاض٠ ايؿًإايتؿهٝو ٚ
عاز أبطاِٖٝ اييت إٕ ايهعب١ ٖٞ قب١ً أٌٖ ايهتاب ٜعًُٕٛ بأنإ  -6
. بٓا٤ٖا
سهاَٗا َٚا تأتٞ أَٚٔ  ،ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ سل -7
. ٌٜٚ ايكب١ًب٘ تض
ٍ ايكبًتٌ َٔ إٕ ايك٠٬ أ ٕعًُٟٛ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتابيكس نإ  -8

. ع٬َات ْيب آخط ايعَإ
ٚيٝؼ ابتساعّا َٔ ايٓيب ق٢ً  ، تعاٍاهلل ا٭َط بتشٌٜٛ ايكب١ً َٔ عٓس -9

. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚ بعهـٗا يٛسـس٠ إٛنٛع ٗ أدتُاع ٖصٙ ايٛدـٛٙ إيٝؼ َٔ َاْع َٔ 

إٓاط، ٚيتعسز إكاقس ايؿطٜؿ١ ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ ٚقاب١ًٝ َٛنٛع ايكب١ً تٓكٝض 
. يًتؿعب

 صََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب ٠َْعٍََُّْٛ  طقٛي٘ تعاٍ 
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يكس دعٌ اهلل غبشاْ٘ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباض تتكـ بايعٚاٍ 

اٱْػإ  ٚاٱنُش٬ٍ، ايعٚاٍ ايصاتٞ ٚايٓٛعٞ، ؾايصاتٞ ٖٛ إْكها٤ أٜاّ
ؾٝٗا َٚػازضت٘ شلا نطّٖا، ٚايٓٛعٞ بًٛؽ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا إٍ ْٗا١ٜ ٚأدٌ ٫ 

َُٚحٍَِّْذ األَْزعُ َٚاٌْجِجَبُي ـَُدوَّمَزب َدوَّمًخ طتتعساٙ، قاٍ تعاٍ

، (1)صَٚاحَِدحً 
َٚع إٔ َٛنٛع اٯ١ٜ ٖٛ إغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ؾإٕ خاُتٗا 

ٗ ؾٝ٘ تٛنٝس َٛنٛع١ٝ ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ تهُٓت ايتصنرل ٚايٛعٝس ٚ
يعسّ إٜصا٤ إػًٌُ ؾٝ٘، ايك٬ت بِٝٓٗ ٚبٌ أٌٖ ايهتاب، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ 

. ٚإدتٓاب إثاض٠ ايؿو ٚايطٜب
ٚأخدلت اٯ١ٜ عٔ عًِ أٌٖ ايهتاب ثِ شنطت عًُِٗ ٚإٔ اهلل ٜعًِ ب٘، 

: ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ
. عًِ اٱْػإ َٔ عًُ٘ :ا٭ٍٚ 
. عًِ ايٓٛعٞ يًطا٥ؿ١ ٚأٌٖ ا١ًٕ ٚأْ٘ ٜسخٌ ٗ ايعٌُإضاز٠ اٍ :ايجاْٞ 

. إضاز٠ َا ٜذلؾض عٔ عًُِٗ بايكب١ً َٔ ايعٌُ ٚايكٍٛ :ايجايح 
إككٛز َٔ خا١ُ اٯ١ٜ ا٭عِ َٔ َٛنٛع ايكب١ً ؾإطاز َٔ قٛي٘  :ايطابع 

َطًل أعُاٍ ايبؿط  صََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب َرْعٍََُّْٛ طتعاٍ
تعٛز  (ٜعًُٕٛ)٬َت ٚايػٓٔ ٚايعازات، ٚإٔ ايٛاٚ ٗ قٛي٘ تعاٍَٚٓٗا إعا

. إٍ ايٓاؽ ٚيٝؼ إٍ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب
٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل يػ١ ايعُّٛ ٗ خٛاتِٝ 

 .آٜات ايكطإٓ، ٚإضاز٠ إْتؿاع ايٓاؽ َٓٗا غٛا٤ ناْت بؿاض٠ أٚ إْصاضّا
ْهط عًِٝٗ ؼٛشلِ إٍ ايكب١ً إػًٌُ ٟٚ ٟٜ٪شٕٔ ٚعٝس ٚؽٜٛـ  -1

. اؾسٜس٠
ْصاض ٚتٓبٝ٘ يهتُاِْٗ اؿل ٚايبؿاضات ايٛاضز٠ عل ايٓيب قُس ق٢ً إ  -2
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. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

. تصنرل ٚتٛنٝس زلاٟٚ ٕعطؾتِٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚاْ٘ سل -3
خؿا٤ إطابك١ بٌ إٚ ،قا١َ ع٢ً ايعٓازقطاض ٚاٱِٖ يٓبص اٱتزعٛ -4

ايهتب اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا ٖٛ َصنٛض عٓ٘ ٗ  قؿات ايٓيب قُس ق٢ً
. ايػابك١

ساطت٘ باؾع٥ٝات باب يًتٛب١ ٚايك٬ح إ تعاٍ ٚاهلل ايتدٜٛـ بعًِ-5
. ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض ٚاؾاسسٜٔ

 
 
 
 
 
 
 
 

ٌَِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ ُ ُٚرٛا  طقىنه تعاىلقىنه تعاىل
نَ ََِٚب اٌِىَزبَة ِثُىِّ  ٠ٍَخ َِب رجُِعٛا ِلْجٍَذَ 

َ َْٔذ ِثَزبِث ٍ ِلْجٍَزَُُْٙ ََِٚب َثْعؼُُُْٙ ِثَزبِث ٍ 

ِلْجٍََخ َثْعٍغ ٌََِٚئْٓ ارَّمجَْعَذ َ َْ٘ٛاَء ُُْ٘ ِِْٓ 
 ِّْٓ َثْعِد َِب  َبَء نَ ِِْٓ اٌِْعٍُِْ ِ َّٔمهَ ِ ًذا ٌَ

. 145اٯ١ٜ  صاٌ َّمب١ٌَِِّٓ 
 

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
. (1) (٠َٚا أْت بتابٔع قبًتِٗ ع٢ً اٱناف)قط٨
، ٚاي٬ّ قٌٝ اْٗا ٚهٛظ إٔ تهٕٛ عاطؿ١ أٜهّا ، غت٦ٓاؾ١ٝإايٛاٚ : ٚي٦ٔ

 .ؾطط١ٝ: ٕإَٚٛط١٦ يًكػِ، 
ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايػهــٕٛ ٗ قــٌ دعّ ؾعـــٌ ايؿطط، : أتٝت
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 ؾاعٌ: ٚايتا٤

. غِ َٛقٍٛ ٗ قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘إ: ايصٜٔ
٥ب ؾاعٌ، ْا :ؾعٌ َاض َبين يًُذٍٗٛ، ٚايٛاٚ: ٚتٛا ايهتابأ

َهاف : داض ٚفطٚض َتعًكإ بأتٝت، آ١ٜ: بهٌ ثإ، َؿعٍٛ ب٘: ٚايهتاب
َؿعٍٛ ب٘، ٚاؾ١ًُ ٫ قٌ : ؾعٌ َاض ٚؾاعٌ، قبًتو: تبعٛا ْاؾ١ٝ،: َاإيٝ٘، 

. ع٢ً ايكٍٛ بإٔ اي٬ّ يًكػِ شلا، ٭ْٗا دٛاب ايكػِ
يٝؼ، تعٌُ عٌُ  ْاؾ١ٝ :َا، ٚقٌٝ إعذلان١ٝإغت٦ٓاف سطف : ايٛاٚ: َٚا 
. نُرل َٓؿكٌ ٗ قٌ ضؾع إغِ َا: أْت
فـطٚض يؿعّا : تبع، ٚتابعأسطف دط ظا٥س ٜؿٝس ايتٛنٝس أٟ ٫ : ايبا٤: بتابع 

ٖٚٛ  (تابع)َؿعٍٛ ب٘ ٱغِ ايؿاعٌ: ، قب١ًاْ٘ خدل َا ؿاظَٓكـٛب قـ٬ّ ب
 .َتكٌ َهاف إيٝ٘: نُرل (ِٖ)َٓكٛب

. تكسّ أع٬ٙ سطف عطـ ٚاؾ١ًُ تعطب نُا: ايٛاٚ: َٚا بعهِٗ
َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، : َجٌ إعطاب ي٦ٔ أتٝت، أٖٛا٤ِٖ: ٚي٦ٔ إتبعت

 .َهاف إيٝ٘ (ِٖ)ٚايهُرل
: غِ َٛقٍٛ، دا٤ىإ: داض ٚفطٚض، َا: َٔ بعس: َٔ بعس َا دا٤ى 

 .١ًْ ٫ قٌ شلا ٭ْٗا ق١ً َا
إٕ ٚإزلٗا، : داض ٚفطٚض ٗ َٛنع ْكب ع٢ً اؿاٍ، إْو: َٔ ايعًِ

اي٬ّ إعسًك١ ٚاؾاض ٚاجملطٚض : ٚدعا٤، ٕٔ ايعإٌسطف دٛاب : إشّا
َتعًكإ َشصٚف خدل إٕ، ١ًْٚ إٕ َٚا ٗ خدلٖا ٫ قٌ شلا ٭ْٗا دٛاب 

 . ايكػِ

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
ايكب١ً ٖٞ َٛنٛع ٖصٙ اٯٜات تتشسخ عٓٗا ع٢ً مٛ ايعُّٛ ٚايتأثرل 

ٜٔ بػبب تبسٌٜ ايكب١ً ض بإػًِؾبُٝٓا تٓاٚيت اٯٜات ايػابك١ قا٫ٚت اٱنطا
ْعساّ ايتأثرل ع٢ً إغتكطاضٖا نشهِ ؾطعٞ ثابت دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ إٚ
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 .اٌٖ ايهتاب ٗ َٛنٛع ايكب١ً

: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ
: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ
َرَمَُّت  َلْد ََٔسٜطق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ :ا٭ٍٚ 

: ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1)ص....َْٚ ِٙهَ 
: َٔ ٚدٛٙ اٱيتكا٤ إباضن١ بٌ اٯٜتٌ أَٛض :ا٭ٍٚ 
. نٌ َٔ اٯٜتٌ خطاب َٔ اهلل عع ٚدٌ :ا٭ٍٚ 
تػاٟٚ د١ٗ اـطاب َط٠ أخط٣، إش إبتسأت آ١ٜ ايبشح باـطاب  :ايجاْٞ 

بُٝٓا إختكت يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ثِ خاطبت إػًٌُ، 
. آ١ٜ ايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

إؼاز َٛنٛع اٯٜتٌ بإٔ ن٬ّ َُٓٗا تتعًل بايكب١ً ٚتعٝٝٓٗا  :ايجايح 
. ٚإضاز٠ د١ٗ ايبٝت اؿطاّ

ٗ  (ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب)اٱؾاض٠ إٍ أٌٖ ايهتاب ٚشنط يؿغ :ايطابع 
. نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام

تأنٝس اؿذ١ ٚايدلٖإ ٗ قش١ ٚقسم ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ  :اـاَؼ 
. إٍ ايبٝت اؿطاّ

: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ايجا١ْٝ 
قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب  :ا٭ٍٚ 

. بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو
. يتِٗقس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ َٚا أْت بتابع قب :ايجاْٞ 

. قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً بعض :ايجايح 
قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس  :ايطابع 

. َا دا٤ى َٔ ايعًِ
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ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ١ٜ  :اـاَؼ 

. َا تبعٛا قبًتو
. ناٖا َٚا أْت بتابع قبًتِٗؾًٓٛيٝٓو قب١ً تط :ايػازؽ 

. بتابع قب١ً بعضؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا َٚا بعهِٗ  :ايػابع 
ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس َا دا٤ى  :ايجأَ 

. َٔ ايعًِ
ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا  :ايتاغع 

...... ايهتاب بهٌ آ١ٜ 
. طط إػذس اؿطاّ َٚا أْت بتابع قبًتِٗؾٍٛ ٚدٗو ف :ايعاؾط 

َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ  :اؿازٟ عؿط 
. بعض

ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ  :ايجاْٞ عؿط 
. بعس َا دا٤ت َٔ ايعًِ

ٚإٕ ايصٜٔ أتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ ٚي٦ٔ  :ايجايح عؿط 
. ٜتِٗ بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتوأت

. ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛ ايهتاب يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ :ايطابع عؿط 
ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو  ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا :اـاَؼ عؿط 

. َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ
. َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً بعض َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ :ايػازؽ عؿط 

ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس َا دا٤ى َٔ ايعًِ َٚا اهلل  :ض ايػابع عـ
 .بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ

بٝإ َٛنٛع١ٝ ايعًِ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً باٱؾاض٠ إيٝ٘ ٚشنط يؿع٘ ٗ  :ايجايج١ 
اٯٜتٌ ؾأخدلت آ١ٜ ايػٝام بإٔ أٌٖ ايهتاب ٜعًُٕٛ أْ٘ اؿل، ٚأخدلت آ١ٜ 

. ايبشح بإٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٖٛ ايعًِ
دا٤ت آ١ٜ ايػٝام با٭َط إتعسز ٗ يؿع٘ إتشس ٗ َٛنٛع٘ إش  :ايطابع١ 
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تٛد٘ اـطاب اٱشلٞ ٗ آ١ٜ ايػٝام بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ إٍ ايٓيب قُس 

إػًٌُ بُٝٓا دا٤ت آ١ٜ ايبشح باـطاب  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ثِ إٍ
ب٘  يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً مٛ اـكٛم، ًٜٚشل

ؾٮٕ ٚدٛب اٱغتكباٍ ؾطض عٝين ع٢ً نٌ إػًُٕٛ بايتبع١ٝ، ٚؾٝ٘ ْهت١ 
. َػًِ َٚػ١ًُ دا٤ اـطاب شلِ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ

أَا اٱستذاز ٚايٓػب١ بٌ قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚقب١ً أٌٖ ايهتاب ؾأختل اـطاب ؾٝٗا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٙ َٛعع١ ٚغبٌٝ ٖسا١ٜ َٚٓاغب١ يًتؿك٘ ٗ َٛنٛع ايكب١ً ٚغًِ يبٝإ إٔ
ٚاٱغتبؿاض بٓع١ُ ؼًٜٛٗا إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚإق٬ح إػًٌُ يًذساٍ 

َزُىْٓ ِِْٕىُُْ ُ َِّمٌخ طا٭سػٔ ٗ َٛنٛع٘ ٚنٝؿٝت٘، قاٍ تعاٍ ٌَْٚ

٠َْدُعَْٛ  ٌَِٝ اٌْ ١َِْس ٠ََْٚأُُِسَْٚ ِثبٌَّْْعُسٚؾِ ٠ََََْْْٕٚٙٛ 

ْٕىَسِ َعْٓ ايْ  . (1)صُِ
ََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ ُ َِّمًخ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجاْٞ 

: ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2)صَٚظَـًب
: َٓٗا تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚي٦ٔ آتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ  :ا٭ٍٚ 

. آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو
عًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ ٚي٦ٔ َٚا ز :ايجاْٞ 

. أتٝت أٌٖ ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو
. َٚا أْت بتابع قبًتِٗ َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا :ايجايح 
َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس  :ايطابع 

. َا دا٤ى َٔ ايعًِ
ٕ اهلل يٝهٝع إّاْهِ ٚي٦ٔ آتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بٌ َٚا نا :اـاَؼ 
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 .143اٯ١ٜ (2)



 125ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
. آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو

َٔ خكا٥ل اٯ١ٜ ايٛغط زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ إغتكباٍ ايبٝت  :ايجا١ْٝ 
. اؿطاّ ٚإٕ إَتٓعٛا عٔ اٱَتجاٍ

ٕا أخدلت آ١ٜ ايػٝام عٔ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ تهُٓت  :ايجايج١ 
ع٢ً قبًتِٗ ٚإٕ تٛدٗت شلِ ايب١ٓٝ بإٔ إغتكباٍ بكا٤ أٌٖ ايهتاب  آ١ٜ ايبشح

ايبٝت اؿطاّ سل ٚقسم، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًٌُ يًكدل ٗ طاع١ اهلل ٚايطنا 
. َا نتب شلِ، ٚعسّ اٱيتؿات إٍ غرلِٖ ٗ عبازاتِٗ

َٓع إؽاش إػًٌُ ايؿس٠  ٚايػًع١ ٚايكػ٠ٛ َع أٌٖ ايهتاب  :ايطابع١ 
ايبشح شنطت ف٤ٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل غكٛم ايكب١ً، ؾإٕ قًت إٕ آ١ٜ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باؿذ١ ٚايدلٖإ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٫ٚ ٜؿٝس ايٓٗٞ عٔ ايؿس٠ 
ٚايػًع١ ٗ إكاّ، اؾٛاب تهُٓت آ١ٜ ايبشح اٱخباض عٔ ايػٝب بإغتشاي١ 

إتباع أٌٖ ايهتاب يًُػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚأسهاّ ايص١َ ٚايعٗٛز َعِٗ يعّٚ 
.  قٛم ايكب١ًتطنِٗ ٚؾأِْٗ بذ

ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايح 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)صاٌَّمبضِ 
: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
غٝكٍٛ َا ٫ِٖٚ عٔ قبًتِٗ ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب  :ا٭ٍٚ 

. بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو
عٔ قبًتِٗ َٚا أْت بتابع  َٔ ايٓاؽ َا ٫ِٖٚغٝكٍٛ ايػؿٗا٤  :ايجاْٞ 

. قبًتِٗ
غٝكٍٛ ايػؿٗا٤ َٔ ايٓاؽ َا ٫ِٖٚ عٔ قبًتِٗ ٚي٦ٔ إتبعت  :ايجايح 

. أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس َا دا٤ى َٔ ايعًِ إْو إشّا عٔ ايعإٌ
٠ َا تبعٛا قبًتو قٌ هلل صٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ :ايطابع 
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. إؿطم ٚإػطب

َٚا أْت بتابع قبًتِٗ قٌ هلل إؿطم ٚإػطب بٗسٟ َٔ ٜؿا٤  : اـاَؼ
. إٍ قطاط َػتكِٝ

نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام َٔ آٜات ايكب١ً، يتهٕٛ ايك١ً  : ايجا١ْٝ
ٚايتساٌٖ بٝٓٗا َٔ إعذاظ ْعِ ايكطإٓ، َٚٓاغب١ ٱقتباؽ ايسضٚؽ ٚإغتٓباط 

َٔ َكازٜل قٛي٘  إػا٥ٌ ٚا٭سهاّ َٚٓ٘ فٝ٪ٖا َتذاٚض٠ َٚتكاضب١، ٖٚٛ
. (1)صََِٚب  ََعًَ َع١ٍَْىُُْ ـِٟ اٌد٠ِِّٓ ِِْٓ حََس ٍ طتعاٍ

بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٗ َٛنٛع ٚسهِ ايكب١ً عُّٛ  :ايجايج١ 
ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ ٖٞ اٱقطاض ٚايتػًِٝ بٛدٛب اٱغتكباٍ 

تٛد٘ إػًٌُ إٍ ٗ ايعبازات ٚايتكطب إٍ اهلل تعاٍ، َٚاز٠ اٱخت٬ف ٖٞ 
ايبٝت اؿطاّ ٚبكا٤ أٌٖ ايهتاب ع٢ً قبًتِٗ، ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ٗ ْعت 

ايصٜٔ أْهطٚا ع٢ً إػًٌُ ؼًِٜٛٗ ٗ ايكب١ً ؾًِ تٓػبِٗ إٍ أٌٖ ايهتاب أٚ 
َا ٫ِٖٚ )طا٥ؿ١ َِٓٗ بٌ ْعتتِٗ بايػؿ٘ ٚخؿ١ ايعكٌ، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ قٛشلِ

ا ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٚست٢ َٔ عٓس أْؿػِٗ ٚيٝؼ َِ (عٔ قبًتِٗ
. ططٚ ايتشطٜـ عًٝٗا

ٚوتٌُ ف٤ٞ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٯٜات ٚايبٝٓات  :ايطابع١ 
٭ٌٖ ايهتاب ع٢ً ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ د١ٗ ايعَإ ٚتعاقب 

: ا٭ؾعاٍ ٚدّٖٛا
مل ٗ ايػُا٤ ٚقٛي٘ أثٓا٤ تطًع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؽ :ا٭ٍٚ 

.   (2)صَلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ ـِٟ اٌعَّمَّبءِ طتعاٍ
ٗ ا٭ؾٗط ا٭ٍٚ شلذط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايجاْٞ 

. إٍ إس١ٜٓ ٚأثٓا٤ إغتكباي٘ بٝت إكسؽ
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تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايعَٔ إػتكبٌ ٗ ف٤ٞ بايبٝٓات ٚاٱستذاز  :ايجايح 

اييت تؿٝس تعًٝل ا٭َط ع٢ً إػتكبٌ ٚإطاز اٱط٬م  (ي٦ٔ)اٍيكٛي٘ تع
َرُصٚالَ ٌََِٚئْٓ َشاٌََزب ِ ْْ طايعَاْٞ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ

أٟ ٫ ٜػتطٝع غرل اهلل إٔ  ،(1)صَ ِْعَىََُّٙب ِِْٓ َ حٍَد ِِْٓ َثْعِدِٖ 
. ي٦ٔ آشٜت٘ ٫ ٜػهب: ّػو ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٚتكٍٛ

ؾٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايتذ
ٚإػًٌُ، أخدلت اٯ١ٜ عٔ شات ايٓتٝذ١ ٚا٭ثط غٛا٤ بإقا١َ اؿذ١ ٚايب١ٓٝ 

 (أتٝت)ع٢ً يعّٚ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ أٚ عسَٗا، ٱؾاز٠ ايؿعٌ إانٞ
ؾإشا ناْت اؾ١ًُ َكسض٠ بؿعٌ َانٞ  (ي٦ٔ)َع٢ٓ إهاضع ٭ْ٘ دا٤ بعس

. (َا تبعٛا قبًتو)ا ايٓاؾ١َٝٓؿٞ إقذلْت مب
بعس ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ، بسيٌٝ ْػب١ ٚإناؾ١  :ايطابع 

. (قبًتو)إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ إٍ ايٓيب قُس 
ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ طإطاز َٔ اٯٜات بكٛي٘ تعاٍ :اـاَؼ 

َٔ إغتكباٍ أعِ ٗ َٛنٛعٗا  صُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة ِثُىِّ  ٠َخٍ 
ايبٝت اؿطاّ ٚإطاز ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ، ٚايؿٛاٖس ٚإعذعات اييت تسٍ ع٢ً ْبٛت٘ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل 

ُلًْ ـٍََِّمِٗ اٌْ ُجَّمُخ اٌْجَبٌَِؽُخ ـٍََْٛ طاٯ١ٜ ايهط١ّ قاٍ تعاٍ

. (2)صشَبَء ٌَََٙداُوُْ َ  َِّْع١َٓ 
َٚٔ  (َا دا٤ى َٔ ايعًِ)أختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاي١ :يطابع١ ا

: َكازٜل ايعًِ بًشاظ آ١ٜ ايػٝام ٚدٛٙ
اٱخباض عٔ عًّٛ ايػٝب بإْهاض ْؿط َٔ ايٓاؽ ؼٍٛ إػًٌُ  :ا٭ٍٚ 

. إٍ ايبٝت اؿطاّ بإؽاشٙ قب١ً شلِ
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ؾٗا٤ ْعت ايصٜٔ غٝٓهطٕٚ إغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ بايؼ :ايجاْٞ 

: ٚخؿ١ ايعكٌ ٜٚسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً َػا٥ٌ
. تٓعٙ ًٌَ أٌٖ ايهتاب َٔ ؾعًِٗ :ا٭ٍٚ 
ظدطِٖ ٚإضاز٠ إق٬سِٗ باٱَتٓاع عٔ ٖصا اٱْهاض، يٝهٕٛ ٖصا  :ايجا١ْٝ 

. اٱَتٓاع َٓاغب١ يًتسبط ٗ أغطاض ٖصا ايتشٌٜٛ
إٍ ايبٝت زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقطاض بكش١ ٚغ١َ٬ ؼٍٛ إػًٌُ  :ايجايج١ 

. اؿطاّ ٗ قبًتِٗ
. عسّ ضدٛع إػًٌُ إٍ إغتكباٍ إػذس ا٭قك٢ :ايطابع١ 

تعاٖس إػًٌُ ٱغتكباشلِ ايبٝت اؿطاّ، ٱزضاى ايعك٤٬ عسّ  :اـاَػ١ 
. ايعٌُ بكٍٛ ايػؿٝ٘

ََٚ ِؿ١ُعٛا  َّمَ طزؾاع اهلل ٚضغٛي٘ عٔ إػًٌُ، قاٍ تعاٍ :ايجايح 

، ؾذا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح (1)صٌَّمىُُْ ُرْسحََُّْٛ َٚاٌسَّمظَُٛي ٌَ َ 
ٚايػٝام َٔ َكازٜل ض١ٓ اهلل بإػًٌُ بإٔ ىدلِٖ َا ٜكٛي٘ ايٓاؽ عٔ 

. يبٝت اؿطاّ، ٜٚأَط ضغٛي٘ ايهطِٜؼٛشلِ إٍ إغتكباٍ ا
ايتػًِٝ بإٔ اشلسا١ٜ بٝس اهلل، ٚإٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ  :ايطابع 

إػًٌُ ٜبصيٕٛ ايٛغع ٗ طاع١ اهلل، ٚإْتٗاز غبٌ ايكطاط إػتكِٝ ٚإٕ 
ايك٬ح، ٜٚتًٛ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ عس٠ َطات ٗ ايّٝٛ ٚع٢ً مٛ ايٛدٛب 

  .(2)صاِْ٘دَٔب اٌظَِّساؽَ اٌُّْعَْزِم١َُ طقٛي٘ تعاٍ
َطتٌ ٗ ايكطإٓ، إسساُٖا ٗ آ١ٜ ايبشح  (قبًتِٗ)تهطض يؿغ :اـاَؼ 

١ٜ ٗ ْعِ ايكطإٓ بصاتٗا ٚايتبأٜ بُٝٓٗا ٗ ٚا٭خط٣ ٗ آ١ٜ ايػٝام، ٚتًو آ
إع٢ٓ، ؾإطاز َٔ ٗ آ١ٜ ايػٝام ايكب١ً اييت ؼٍٛ عٓٗا إػًُٕٛ، أَا ٗ آ١ٜ 

. ايبشح ؾإطاز قب١ً أٌٖ ايهتاب اييت عٔ عًٝٗا
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: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ايتاي١ٝ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :ايؿعب١ ايجا١ْٝ 

ٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ طٚي٘ تعاٍق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بل :ا٭ٍٚ 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص....١ٌََُِِّٛٙب
. إؼاز َٛنٛع اٯٜتٌ ٖٚٛ ايكب١ً ٗ ايعبازات :ا٭ٍٚ 
ايػع١ ٚإٓٛزس١ ٗ سهِ اهلل ٚزع٠ٛ إػًٌُ إٍ عسّ بٝإ  :ايجا١ْٝ 

اٱغتدؿاف ٚاٱغتٗعا٤ بتٛد٘ أٌٖ ايهتاب إٍ قبًتِٗ، ؾكس ٜكٍٛ قا٥ٌ إٕ 
ت ايػؿٗا٤ خام بايصٜٔ ٜصَٕٛ إػًٌُ ٗ ؼًِٜٛٗ ايكب١ً، ٫ٚ ٜؿٌُ ْع

ايصٟ ًّٜٛ َٔ بكٞ ع٢ً قبًت٘ َٔ أٌٖ ايهتاب وٌُ ؼٌٜٛ ايكب١ً ع٢ً 
اٱط٬م ٭قايت٘، إ٫ َع ايسيٌٝ ع٢ً ايتكٝٝس، ؾتهُٓت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح 

 ٚايػٝام ٖصا ايتكٝٝس ٕٓع إػًِ َٔ ايتعسٟ ع٢ً أٌٖ ايهتاب غكٛم
. قبًتِٗ

٫خ َطات ٚمل ٜطز ٗ آ١ٜ ٗ آ١ٜ ايبشح خ (ايكب١ً)ٚضز يؿغ :ايجايج١ 
 (ٚيهٌ ٚد١ٗ)ٚعٔ إبٔ عباؽ ٗ قٛي٘)ايػٝام َع إٔ َٛنٛعٗا ٖٛ ايكب١ً

يهٌ قب١ً ٜطنْٛٗا ٚٚد٘ اهلل سٝح تٛد٘ : أٌٖ ا٭زٜإ ٜكٍٛ ٜعين بصيو
  .(2)(إ٪َٕٓٛ

ّ، ٚتأنٝس أٚي١ٜٛ اٱّإ ػًٞ قاعس٠ تكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً إ٘ :ايطابع١ 
. ٚايتك٣ٛ ٚعٌُ ايكاؿات ٚعسّ اٱْؿػاٍ َػأي١ ايكب١ً

تصنط آ١ٜ ايػٝام باٯخط٠ ٚايٛقٛف بٌ ٜسٟ اهلل يًشػاب،  :اـاَػ١ 
. بأسهاّ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًٌُ يًتكٝس

َٔ ايعًِ ايصٟ ضظق٘ اهلل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايػازغ١ 
. َا تسٍ عًٝ٘ آ١ٜ ايبشح إٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜطٚغًِ ى

َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ ـََٛيِّ طبكٛي٘ تعاٍ اٯ١ٜ ق١ً ٖصٙ :ايجاْٞ 
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: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)صَٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 

: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
إػذس اؿطاّ ٚي٦ٔ أتٝت َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط  :ا٭ٍٚ 

. آ١ٜ َا تبعٛا قبًتوايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ 
َٚا أْت  َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ :ايجاْٞ 

. بتابع قب١ً قبًتِٗ
َٔ بعس  ٤ِٖإتبعت أٖٛا ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ٚي٦ٔ :ايجايح 

. َا دا٤ى َٔ ايعًِ إْو إشا ٕٔ ايعإٌ
. م َٔ ضبوبعهِٗ بتابع قب١ً بعض ٚإْ٘ احل َٚا :ايطابع 

ٚسٝح َا نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً  :اـاَؼ 
. بعض

ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو ي٬٦  :ايػازؽ 
. ٜهٕٛ يًٓاؽ عًٝهِ سذ١

 ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ يعّٚ إدتٓاب اؾساٍ ٚاـك١َٛ ٗ :ايجا١ْٝ 
َٛنٛع ايكب١ً َع أٌٖ ايهتاب، َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ أْ٘ بعس ْعٍٚ اٯ١ٜ 

ٚاؿهِ ايكطآْٞ تٓعٍ آ١ٜ أخط٣ تٓكٌ إػًٌُ إٍ ؾعٌ آخط َٔ ايكاؿات 
َتكّٛ ع٢ً اؿهِ ايٓاظٍ َا ٜسٍ ع٢ً ثبٛت٘ ٚؼكك٘ ٚعٌُ إػًٌُ ب٘، َٚٔ 

بإػاضع١ ٗ غًٌُ اٱعذاظ شنط ايكب١ً ٚتعسزٖا ٗ شات اٯ١ٜ اييت تأَط امل
. ؾعٌ ايكاؿات ٚإنتٓاظ اؿػٓات

تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ بتأنٝس اٱبتعاز عٔ إتباع أٖٛا٤ ايػرل،  :ايجايج١ 
ايصٟ ؼصض َٓ٘ آ١ٜ ايبشح، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتأنٝس بايسع٠ٛ َٔ اهلل يًُػًٌُ 

. بايتػابل
يػٝام إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ اـرلات اييت تأَط آ١ٜ ا :ايطابع١ 

                                                           

 .149اٯ١ٜ (1)
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بايتػابل ٚإػاضع١ إيٝٗا، ٚؾٝ٘ سح ع٢ً عسّ ايذلزز أٚ اٱبطا٤ ٗ إغتكباٍ 

. ايبٝت اؿطاّ
بإغتكباٍ ايبٝت ٚسكاْتِٗ إػًٌُ يًكدل ٗ اٱَتجاٍ زع٠ٛ  :اـاَػ١ 

. إٍ ايبٝت اؿطاّ ايصٜٔ ًَِْٜٛٛٗ ع٢ً ايتٛد٘ ٤َٔ إٜصا
َٚٔ ُاّ  (عُيت عًٝهِٚ٭مت ٕ)ٚضز ٗ آ١ٜ ايػٝام قٛي٘ تعاٍ :ايػازغ١ 

ايٓعِ ْػذ ايكب١ً ْٚعٍٚ آٜات إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َكطّْٚا بايب١ٓٝ ٚاؿذ١ 
. ٚايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ

ـَبْذُوُسِٟٚٔ َ ْذُوْسُوُْ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايح 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)صَٚاشْىُُسٚا ٌِٟ َٚالَ َرىُْفُسِْٚ 
شنط اهلل ٚتعٌٝ ايكب١ً ٚسكطٖا ٗ نٌ َٔ ا٭َط يًُػًٌُ ب :ا٭ٍٚ 

ضاّ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، إش إٔ تٛد٘ إػًٌُ ساٍ اٱختٝاض بايبٝت احل
. يًكب١ً َٔ عَُٛات شنطِٖ هلل

ْعٍٚ ا٭َط بٓػذ ايكب١ً  (أشنطنِ)َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ :ايجا١ْٝ 
ٙ ايصٟ آتا ٚقرلٚض٠ تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ق٬تِٗ، َٚٓ٘ ايعًِ

يكٛي٘  اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ عاّ ٚخام،
: َٚٔ ايجاْٞ بًشاظ آ١ٜ ايػٝام أَٛض (َا دا٤ى َٔ ايعًِ)تعاٍ

شنط اهلل عع ٚدٌ َٔ ايعًِ َٚعطؾ١ َا١ٖٝ ايسْٝا، ٚأْٗا َعضع١  :ا٭ٍٚ 
 طيٰخط٠، قاٍ تعاٍ

َ
ِٟٙ َِٚ َّم اٌدَّماَز ا٢خَِسَح ٌَ

   .(2)صاٌْ ١َََٛاُْ 
ٜكًٞ إػًُٕٛ ق٬تِٗ ْاع١ ٚؾطاز٣ َػتكبًٌ ايكب١ً، ٖٚٛ  :ايجاْٞ 

. َٔ شنطِٖ اهلل
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ إٔ ٜصنطٚٙ ٗ ايك٠٬ ِٖٚ  :ايجايح 
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. َػتكبًٕٛ ايبٝت اؿطاّ

إشا نإ تعٌٝ ايكب١ً َٔ شنط اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ، ٚإٔ  :ايطابع 
َٔ شنطِٖ ي٘ غبشاْ٘ غٛا٤ بايك٠٬ ٚؾطط١ٝ ايكب١ً ؾٝٗا،  إَتجاشلِ شلصا ا٭َط

ؾطط ايكب١ً ؾٌٗ َٔ َكازٜل َػتشسث١ يصنط اهلل عع ٚدٌ أٚ بصات 
يًُػًٌُ َع ٖصا ايصنط إػتشسخ ٚايصٟ ٜتذسز ٗ نٌ ّٜٛ اؾٛاب ْعِ إش 

. ٚعس ٚبؿاض٠ (أشنطنِ)إٔ قٛي٘ تعاٍ
يؿهط هلل، َٚٔ ايؿهط ي٘ تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط يًُػًٌُ با :ايجايج١ 

: غبشاْ٘ بًشاظ آ١ٜ ايبشح ٚدٛٙ
، ٚإظٗاضِٖ يًٛسس٠ إغتكباشلِ ايبٝت اؿطاّ إَتجا٫ّ ٭َط اهلل :ا٭ٍٚ 

. شات قٝػ١ ايتك٣ٛ
ٚايدلٖإ ع٢ً قسم ٚقش١ إغتكباٍ إتٝإ أٌٖ ايهتاب باؿذ١  :ايجاْٞ 

. إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ
. ايتٓعٙ عٔ إتباع ا٭ٖٛا٤ :ايجايح 
 .ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايعًِ :ايطابع 

  
 عجاس اآليتعجاس اآليتإإ
ٗ ايك٬ت بٌ أٌٖ ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ إغٝيب َػتسِٜ  َطأؽدل اٯ١ٜ عٔ - 1

 .اـك١َٛأغباب  ب٘ ََٔٚا تتكـ إًٌ ايػابك١ 
 .غتك٬ٍ نٌ ١ًَ بكبًتٗاإ- 2
ايطأٟ َٚع تكاضب ا٭َِ ٚتساخٌ اؿهاضات ٚتبازٍ إصاٖب - 3

. َاض٠ ع٢ً ايتعسز ٗ ايسٜا١ْأٗ ٖصا ايعَإ ؾإ َٛنٛع ايكب١ً ٜبك٢  ٚاـدل٠
قٛاٍ أْتكاض اٱغ٬ّ باغتكطاض ايكب١ً ٚعسّ تأثرل إٍ إؾاض٠ إٗ اٯ١ٜ - 4

 .ٌٖ ايهتاب ٚؾهٛنِٗ غكٛقٗاأ
ٚتعٗط اٯ١ٜ أَطٜٔ ٗ ايكب١ً بُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘ ؾُاز٠ 
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ؾذلام ٖٞ عسّ إتباعِٗ يكب١ً ايٓيب قُس اٱيتكا٤ ٖٞ عسّ اٱتباع، َٚاز٠ اٱ

ب٬ّٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكبًتِٗ ؾٮْ٘ ع٢ً اؿل ٜٚتدص ايعًِ ؽ
. َٚٓٗادّا ٫ٚ ٜتبع ا٭ٖٛا٤

بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل ؾطٜل َٔ ايٓاؽ  دشٛزاٯ١ٜ ايتشسٟ ؾُع  ٚتتهُٔ
٠ عٓازّا َع عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾأِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ايكٝاّ باٱؼاز ٗ د١ٗ ايكبٌ
. ايكطآ١ْٝ ٯ١ٍَٜهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚعسّ اٱغتطاع١ ٖصا َٔ اٱعذاظ ايػرلٟ 

اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٚيعّٚ تعاٖس إػًٌُ ٭سهاَٗا ٚاٱقتسا٤  ٚتبٌ
ٌٖٚ ايكب١ً َٔ عَُٛات ٗ َٛنٛعٗا بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 (1)(قًٛا نُا ضأٜتُْٛٞ أقًٞ)قٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
اؾٛاب ْعِ، ؾاؿسٜح ؾاٌَ يؿطا٥ط ٚأضنإ ٚأدعا٤ ايك٠٬، ٚتبٌ  

ايكطإٓ عًِ ٚخرل قض هب إتباع٘،  اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايتٓعٌٜ ٚآٜات
. عٓ٘ ظًِٚإٔ تطن٘ ٚاٱعطاض 

َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ٚقـ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بأْ٘ عًِ، ٖا ًّٞ ع٢ً 
: ؼكٝل َكازٜل ايعًِ اييت ٜتهُٓٗا إغتكباٍ ايبٝت ٚٚدٖٛ٘ َٓٗاايعًُا٤ اٍ
بإغتكباٍ ا٭َط اٱشلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ا٭ٍٚ

. ايبٝت اؿطاّ، ْٚعٍٚ اٯٜات اييت تسٍ عًٝ٘
عسّ ٚدٛز ؾذل٠ َٚس٠ بٌ ا٭َط بإغتكباٍ ايهعب١ ٚبٌ ايعٌُ  :ايجاْٞ

. َػذس ايكبًتٌ (غاملبين )َهاَٝٓ٘ يصا زلٞ َػذس
َٛنٛع  إسز اٱشلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ :ايجايح

. ايكب١ً َٚطًكّا
. أٌٖ ايهتاب عٔ اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱشل١ٝ يـبتذايعًِ  :ايطابع

اٱَتٓاع عٔ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  :اـاَؼ
. اشل٣ٛإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ إتباع 
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إغتسا١َ اـ٬ف ٚاٱخت٬ف بٌ أٌٖ ايهتاب غكٛم  :ايػازؽ

. اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬
، ٚإَتٓاعِٗ ايكب١ًإَتجاٍ إػًٌُ ٚإػًُات يٮَط اٱشلٞ بٓػذ  :ايػابع

. عٔ اٱْكات ٭ٌٖ ايعٓاز
ٚايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ  َٚٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أْٗا ٚاق١ٝ ٯ١ٜ ايكب١ً

َٔ إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ٖصا ا٭َط، َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ  ؾٝٗا امل
  . ايٓػذ ٗ أسهاّ ايكب١ً

 

 اآليت سالحاآليت سالح
ُٚٓع َٔ اعطا٤ اعتباض  ٗ قًٛب إ٪ٌَٓ ثك١تبعح اٯٜات ايهط١ّ اٍ- 1

، إدايؿ١ ٕهاٌَ ٖصٙ اٯٜات ٚؼٌٜٛ ٗ َػأي١ ايكب١ًٱْهاض بعض ايٓاؽ 
. ايكب١ً
٫ٚ ٜتٛدٕٗٛ شلِ ٗ غرلِٖ ٍ إإػًٌُ ٫ ٜتطًعٕٛ  اٯ١ٜػعٌ  - 2

. قاٚي١ يتبسٌٜ قبًتِٗ
َٔ إًٌ ا٭خط٣ ؾطٜل غ٬ّ إاٯ١ٜ ايهط١ّ ٫ ُٓع َٔ ضدا٤ - 3

 .َا ٗ شيو بعض عًُا٥ِٗ
تبٌ اٯ١ٜ دٗاز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َٛنٛع  -4

ٖا أٌٖ اـك١َٛ ٚايؿكام ٗ َٛنٛع ايكب١ً ٚتجبٝتٗا، ٚضز ايؿبٗات اييت ٜجرل
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ طايكب١ً قاٍ تعاٍ

. (1)صَعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ َوبُٔٛا َع١ٍََْٙب
، َٔ اٱَتٓاع ايصاتٞ، بٌ (يٛ) َٚا تسٍ عًٝ٘ (ٚيٛ أتٝت)مل تكٌ اٯ١ٜ -5

. َٔ ايتٛنٝس (إٔ) َٚا تسٍ عًٝ٘ (ٚي٦ٔ)دا٤ت بكٛي٘ تعاٍ
 (قبًتو)ْػب١ ايكب١ً اؿل إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ -6
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ؾاٖس ع٢ً إغتك٬ٍ إػًٌُ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 

بإٔ ؾطؾِٗ اهلل  ،(1) صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طتعاٍ
. عع ٚدٌ باٱختكام بإغتكباي٘

اٱْكات ٭ٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ ٗ  عسٍّٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًٌُ ٗ ا -7
. ، ٚقا٫ٚتِٗ ايتؿهٝو بٓػدٗاؼٌٜٛ ايكب١ً َٛنٛع

. سح إػًٌُ ع٢ً تعاٖس إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ -8
إزضاى سكٝك١ إٔ ايبٝت اؿطاّ قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  -9

ايسٜٔ، َٚعطؾ١ إٓعي١ ايعع١ُٝ ٚغًِ ٚغ١ًٝ زلا١ٜٚ ايتؿك٘ إػًٌُ ٗ أَٛض 
ع٢ً ا٭ْبٝا٤  ًٜ٘ضٚتـيًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ اـ٥٬ل 

. قب١ً ْاغد١ غرل َٓػٛخ١ايػابكٌ، بإٔ ناْت 
إػًٌُ  تكٝسٗ قًٛب ايهؿاض، ٚػعًِٗ ٜسضنٕٛ ايٝأؽ تبعح -10

باؾع٤ ؾاٖس ع٢ً يٮٚاَط اٱشل١ٝ، إش إٔ ايتكٝس ٚإَتجاشلِ بأسهاّ ايعبازات، 
ع٢ً أزا٥ِٗ ايتكٝس بايهٌ، ؾاٱَتجاٍ يٮَط اٱشلٞ ٗ َٛنٛع ايكب١ً زيٌٝ 

. ايك٠٬ بأدعا٥ٗا
اٱيتعاّ بأسهاّ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٚاق١ٝ َٔ اٱضتساز، َٚٔ  -11

ايتككرل ٗ ايؿطا٥ض ٚأسهاّ ايعبازات ٚتًو آ١ٜ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، َٚٔ 
ؾطض اهلل ايك٠٬ ٗ َّٚا، ٚايؿطا٥ض ع٢ً َطاتب ؾكس اٯٜات ْر أغطاض ْعٍٚ

ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ دا٤ ٗ ايٓاغد١ َه١ إهط١َ، ٚيهٔ آ١ٜ ايكب١ً 
. إس١ٜٓ
. ايتشصٜط َٔ إتباع اشل٣ٛ -12
بٝإ ايكبض ايصاتٞ ٚايػرلٟ ي٣ًٛٗ، َٚٔ ايػرلٟ َعك١ٝ ا٭ٚاَط  -13

. ٚراٱشل١ٝ، ٚتطى ايٓاغذ، ٚاٱقطاض ع٢ً إٓؼ
مل تأت اٯ١ٜ بايٓٗٞ عٔ إتباع اشل٣ٛ َطًكّا، بٌ دا٤ت بايٓٗٞ عٔ  -14
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ع٢ً مٛ اـكٛم، ٚؾٝ٘ شّ إناٗ شلِ، ٚبٝإ بعض إًٌ إتباع أٖٛا٤ أٌٖ 

ٚيهٓ٘ ٗ َٛنٛع َػأي١ ٗ ايتأزٜب ٚاشلسا١ٜ، ٖٚٞ إٔ ايٓٗٞ إشا دا٤ عاَا ٶ
ٚايٓٛع١ٝ َٔ ككٛم ٜهٕٛ عّْٛا ٚغ٬سّا يٲَتجاٍ ٚايعٓا١ٜ ايؿدك١ٝ 

. إػًٌُ َٛنٛع٘
   .سح إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا ع٢ً إتباع ايعًِ -15

 سباب اننشولسباب اننشول  
إ ٜٗٛز إس١ٜٓ ْٚكــاض٣ لطإ قايٛا يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ضٟٚ 

، (1) (ت٢ ا٭ْبٝا٤ قبًو ؾاْعٍ اهلل تعاٍ ٖصٙ اٯ١ٜأٚآي٘ ٚغًِ ا٥تٓا بآ١ٜ نُا 
 اـ٬فظٗاض إتٗا َٚٛنٛعٗا ْٚعٚشلا، ٚتتهُٔ عِ ٗ ز٫ٍأٚيهٔ اٯ١ٜ 

 .يتكا٤ ٗ ايكب١ًاٱٚعسّ 

مفهىو اآليت مفهىو اآليت 
ٖٚٞ ؾاٖس زلاٟٚ  ،اٯ١ٜ بٝإ ؿكا٥ل تأضى١ٝ ٗ عامل ايعكا٥س ٚإًٌ

ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ بٌ نٌ َٔ إػًٌُ ٚدٛز ايتبأٜ ٗ َػأي١ ايكب١ً إ ٍع
ظٗطت اٯ١ٜ غ١َ٬ أ، فا اؿسٚيهٓٗا مل تكـ عٓس ٖصٚايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، 

ٌََِٚئْٓ ارَّمجَْعَذ َ َْ٘ٛاَءُُْ٘ طٖٛ اؿل بكٛي٘ تعاٍ ٚأْ٘ ْٗر إػًٌُ 

 ِّْٓ ِِْٓ َثْعِد َِب  َبَءنَ ِِْٓ اٌِْعٍُِْ ِ َّٔمهَ ِ ًذا ٌَ

 صاٌ َّمب١ٌَِِّٓ 
 :َٚتعًل ا٭ٖٛا٤ ٗ اٯ١ٜ وتٌُ ٚدّٖٛا

 .عسّ ايكٍٛ بايٓػذ ٗ ايكب١ً َع أْ٘ سل: ا٭ٍٚ
 .ٍ ايبٝت اؿطاّإْهاضِٖ ع٢ً إػًٌُ ْػذ ايكب١ً ٚتٛدِٗٗ إ: ايجاْٞ

ق٢ً اهلل ٌٖ ايهتاب عٔ اٯٜات اييت دا٤ بٗا ايٓيب أقسٚز : ايجايح
 .قطاضِٖ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً قبًتِٗٚإ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
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. يٝبك٢ إػًُٕٛ َعِٗ ع٢ً قبًتِٗ غعِٝٗ: ايطابع
٣ ٗ يًٗسق١ تكًض َكازٜل ٖٚصٙ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١ َتشس٠ َٚتؿط 

ختاض ايكب١ً قبٌ إبايٓػب١ يًٛد٘ ا٭ٍٚ ٫ ٜؿٌُ َٔ  ،َٛنٛع ايكب١ً ْعِ
 ،ٕ ايكب١ً دع٤ ٚؾطط َٔ ايك٠٬أاٱغ٬ّ َا ٖٛ غابل ع٢ً ايٓػذ نُا 

. ٚايك٠٬ ؾطع اٱغ٬ّ
: ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ با٭قاي١ قُس اٯ١ٜ خطاب يًٓيب  :ا٭ٍٚ
أغطاض قٛي٘  َٔإػًٌُ ٚإػًُات بايتبع١ٝ، ٖٚصا اٱؿام ٗ يػ١ اـطاب ٚ

ٌََِٚئْٓ ارَّمجَْعَذ َ َْ٘ٛاَءُُْ٘ َثْعَد اٌَّمِرٞ  َبَءنَ ِِْٓ طتعاٍ

ٜسٍ عًٝ٘ َٔ ؼصٜط إػًٌُ َٔ إتباع إغٛا٤ أٌٖ اـك١َٛ  اّٚ ،صاٌِْعٍُِْ 
. ٚاـ٬ف، ٚأضباب ايؿو ٚايطٜب

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ قُسّا ظ ٚدٌ ايٓيب عكِ اهلل ع :ايجا١ْٝ
ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ أؾطاز ٖصٙ ايعك١ُ ٖٚٞ سه١ُ إتباع اشل٣ٛ، َٚهاٌَ 

يًُػًٌُ بًعّٚ إدتٓاب أٌٖ اشل٣ٛ، ٚاٱَتٓاع عٔ إغتشٛاش َٚٛعع١ 
. اشل٣ٛ

اٯ١ٜ َٓاغب١ نط١ّ يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ ٚإضتكا٥ِٗ ٗ إعاضف  :ايجايج١
َٔ هب  َاعسٛاٍ أٌٖ إًٌ ا٭خط٣، ٚؽًؿِٗ ٚاٱساط١ عًُّا بأاٱشل١ٝ، 

ت٪نس اٯ١ٜ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚٗ باب ايعبازات، ايٛظا٥ـ 
. ٚآي٘ ٚغًِ ٚيعّٚ إتباع٘

ُٓع اٯ١ٜ َٔ إتباع اشل٣ٛ ايصٟ ٜتُجٌ بايعٓاز، ٚايبكا٤ ع٢ً  :ايطابع١
ْيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اؿهِ إٓػٛر، ٚعسّ ايتػًِٝ َا دا٤ ب٘ اٍ

. ٚغًِ
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تبٌ اٯ١ٜ ع١ً اٱخت٬ف ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٚأْ٘ ضادع إٍ  :اـاَػ١
عٔ إتباع اؿل، اٱَتٓاع عٔ إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً إتباع  اشل٣ٛب َتٓاعاٱ

. ي٣ًٛٗ
بايصنط ع٢ً مٛ ايتعٌٝ ٚؾٝ٘ إؾاض٠ خكت اٯ١ٜ أٌٖ ايهتاب  :ايػازغ١

غتكباٍ ايكب١ً َٔ أؾطاز ايعبازات عٓس إًٌٝ، ٚيهٔ إٍ إٔ َٛنٛع إ
ٗ د١ٗ ايكب١ً ايتبأٜ ٗ د١ٗ ايكب١ً، أقٌ اٱخت٬ف تعٌٝ ٗ  ت٬فراٱ

ا٭قٌ ٚاٱعتكاز، ؾإػًُٕٛ ٜتبعٕٛ ايعًِ، أَا ايصٜٔ ىايؿِْٛٗ ؾٝتبعٕٛ 
. اشل٣ٛ

 اٯ١ٜ َٛاغا٠ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غكٛم :ايػابع١
يًٓػذ ٗ ايػرل إتباع  ب عٓ٘، ؾكس ٜطدٛ ؾطط َٔ إػًٌُإعطاض أٌٖ ايهتا

ايكب١ً ٕا عٓسِٖ َٔ ايعًِ ٚايبؿاضات اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ بايٓيب 
ا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بٝاّْا يتعصض َكسام ٖص

أِْٗ ٫  بسيٌٝايصاتٞ  بٌ يٛدٛز إاْع إكتهٞايطدا٤، يٝؼ يعسّ ٚدٛز 
ٜػتذٝبٕٛ ٭َط ايكب١ً اؾسٜس٠، ٚإٔ دا٤ شلِ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

. ٚغًِ بهٌ آ١ٜ
: َٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ َٔ ٚدٛٙ :ايجا١َٓ
. ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :ا٭ٍٚ
، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ ؿطاّإتباع ا٭َط اٱشلٞ بإغتكباٍ ايبٝت ا :ايجاْٞ

. (1)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طتعاٍ
. ، َٚا ٜذلؾض عٓ٘ َٔ أغباب ايه٬ي١عسّ إتباع اشل٣ٛ :ايجايح

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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: ٚأخطز ايبٝٗكٞ عٔ عطا٤ قاٍ اٱَتٓاع عُا عًٝ٘ أٌٖ اشل٣ٛ :ايطابع
غٛا أٌٖ ا٫ٖٛا٤ ٫ ػاٍ: بًػين إٔ ؾُٝا أْعٍ اهلل ع٢ً َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

. (1)(ؾٝشسثٛا ٗ قًبو َا مل ٜهٔ
إػًٌُ زع٠ٛ ايٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ببٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إيتعاّ  :اـاَؼ

. عٓٗابا٭سهاّ اييت تٓعٍ َٔ ايػُا٤، ٚعسّ ضدٛعِٗ 
سح ايٓاؽ ع٢ً إدتٓاب أٌٖ اؾساٍ ٚاـك١َٛ ٚايصٜٔ  :ايػازؽ

. ٜكطٕٚ ع٢ً قاضب١ ايتٓعٌٜ
: ٠ بٌ ايعًِ ٚإتباع اشل٣ٛ، ٚؼتٌُ ايٓػب١ بُٝٓٗا ٚدّٖٛاا٬ٕظّ :ايػابع
. ايتػاٟٚ، ؾإتباع اشل٣ٛ ٖٛ ايعًِ :ا٭ٍٚ
ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، ؾبُٝٓٗا َاز٠ يٲيتكا٤ ٚأخط٣  :ايجاْٞ
. يٲؾذلام

: ايعُّٛ ٚاـكٛم إطًل، ٖٚٛ ع٢ً ؾبعتٌ :ايجايح
. َٔ ايعًِإتباع اشل٣ٛ دع٤ ٚؾطع  :ا٭ٍٚ
. ايعًِ َٔ إتباع اشل٣ٛ :ايجا١ْٝ
. ايتبأٜ بٌ ايعًِ ٚإتباع اشل٣ٛ :ايطابع

. ٚايكشٝض ٖٛ ايؿعب١ ايجا١ْٝ َٔ ايٛد٘ ايجايح
آٜات ايكطإٓ عًِ، ٖٚٞ ٖا دا٤ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايجأَ

ٚغًِ َٔ عٓس اهلل، ٚيكس تؿهٌ اهلل ببٝإ َٓعي١ آزّ ي٥٬ًُه١ باٱخباض عُا 
َٚعٍُ  دَ األَظَّْبَء طبا٭زلا٤ قاٍ تعاٍ َٔ عًِ ق٘ظض

. ع٢ً ا٥٬ٕه١ بعًِ آزّ ا٭زلا٤ ٚإستر، (2)صُوَّمَٙب

                                                           

 .4/317ايسض إٓجٛض (1)
 .31غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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إطاتب ايعاي١ٝ ٗ ايعًِ اييت ْاشلا ايٓيب قُس اٯ١ٜ يبٝإ ٖصٙ  ٚدا٤ت
أسهاّ ايؿطٜع١ ايٓاغد١، ٚإعاْت٘ ٗ ايعٌُ ٙ ٚتًكٞق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. غس ٚايعٓازأٌٖ احلَٔ بٗا، ٚايٛقا١ٜ 
اييت ، ٚؾٛظ إػًٌُ بايكب١ً اؿل ايهتابتعسز ايكب١ً عٓس أٌٖ  :ايتاغع

. ٖٞ عًِ ٚضؾش١ َٔ ايعًِ
زع٠ٛ إػًٌُ يًتسبط ٗ أبٛاب ايعًِ اييت ٜسٍ عًٝٗا إغتكباٍ  :ايعاؾط

. ايبٝت اؿطاّ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ
، ٖا ٚدٛز أ١َ تتبع اشل٣ٛ، ٚؼاٍٚ إٔ تػٟٛ اٯخطٜٔ :اؿازٟ عؿط

ٚاق١ٝ َٔ  ٖٜٞسٍ ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يٲغ٬ّ ْٚعٍٚ ٖصٙ اٯٜات اييت 
. ايػٛا١ٜ، َٚسضغ١ ٗ ايعك١ُ َٔ إتباع اشل٣ٛ

قاٍ ، تسبط اٯٜات  عٔبٝإ ؽًـ ايصٜٔ ٫ ٜتبعٕٛ ايكب١ً  :ايجاْٞ عؿط
 صََٚلبٌُٛا ُلٍُُٛثَٕب ُؼٌٍْؿ َثًْ ٌََعَُُْٕٙ  َّمُ ِثىُْفِسُِْ٘ طتعاٍ

ض ٖصا ايتدًـ َٔ إعطانِٗ عٔ اٯٜات ٚإعذعات اييت دا٤ بٗا ، ٜٚع٘(1)
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس

اآليت نسف 
يكس ْعٍ ا٭َط اٱشلٞ بتٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإؽاشٙ قب١ً ٗ 

َٚح١َُْث َِب ُوُٕزُْ ـٌََُّٛٛا ُٚ َُٛ٘ىُُْ طق٬تِٗ، قاٍ تعاٍ

ٚتًكٛا ٖصا ا٭َط بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً  (2) صشَـَْسُٖ 
ٚدا٤ت  ،(3)صخ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طإغتشكاقِٗ ٕكاَات

                                                           

 .88غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .150غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (3)



 141ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ

ٖصٙ اٯ١ٜ يتجبٝت أقساَِٗ ٗ ٖصٙ إكاَات، ٚسجِٗ ع٢ً ايتكٝس بأسهاّ ايكب١ً 
ٟ ٭ْٗا َٔ َكازٜل ايعًِ ٚؾهٌ خكِٗ اهلل عع ٚدٌ ب٘، ؾُٔ ايًطـ اٱي٘

: ٗ إكاّ أَٛض
تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ايصٟ أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ  :ا٭ٍٚ

ٜهٕٛ قب١ً إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً أ١ًٖٝ اٱغ٬ّ يٲغتسا١َ ٚعسّ 
. ْػذ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

ايتؿطٜـ ٗ اٯ١ٜ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  خطابف٤ٞ  :ايجاْٞ
: تؿطٜـ َٔ دٗاتٚغًِ ٜٚتذ٢ً ؾٝ٘ اٍ

. يػ١ اـطاب اييت تتهُٔ قٛاعس ٗ ايؿكا١ٖ :ا٭ٍٚ
تعًل َٛنٛع اٯ١ٜ بايكب١ً ٖٚٞ أَط عبازٟ ىل نٌ َػًِ  :ايجا١ْٝ

. َٚػ١ًُ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ
. اٯ١ٜ عٕٛ يًٓيب ٗ اٱستذاز ع٢ً أٌٖ ايهتاب :ايجايج١

غِٗ ٗ إخباض ايٓيب عٔ بكا٤ اٱخت٬ف بٌ أٌٖ ايهتاب أْـ :ايطابع١
. َٛنٛع ايكب١ً

 ٚثبٛتتٓعٜ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ ايعًِ  :اـاَػ١
. إدتٓاب٘ إتباع أٖٛا٤ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ

ْػب١ إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً بأْٗا قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  :ايػازغ١
. (قبًتو)عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكٛي٘ تعاٍ

عسّ ضدٛع إػًٌُ إٍ إغتكباٍ بٝت ايٛعس اٱشلٞ ايهطِٜ ب :ايجايح
إكسؽ، أٚ ايتشٍٛ إٍ قب١ً أخط٣ غرل ايبٝت اؿطاّ َطًكّا، يكٛي٘ 

. صََِٚب َ َْٔذ ِثَزبِث ٍ ِلْجٍََزُُْٙ طتعاٍ
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ طاع١ اهلل ٗ َٛنٛع إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ  :ايطابع

. َٔ اؿه١ُ
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اؿطاّ ٚأْ٘ َٔ ايعًِ ايصٟ اهلل بإغتكباٍ ايبٝت  ؾهٌتٛنٝس  :اـاَؼ
آتاٙ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜٚٓتؿع َٓ٘ إػًُٕٛ 

 يٌٓٗاعطض غٛا٤، ؾهٌ ؾطز ْٚاع١ ٜػتطٝعٕٛ  ٗ ايٓؿأتٌ ٚايٓاؽ ؾٝ٘
. ٚا٭خص َٓ٘

إفاضاث اآليت 
بعس إٔ شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ سكٝك١ ٖٚٞ إقطاض أٌٖ ايهتاب بإٔ إغتكباٍ 

اؿطاّ سل ٚأَط َٔ عٓس اهلل دا٤ت ٖصٙ اٯب١ زع٠ٛ يًٓيب قُس ق٢ً  ايبٝت
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يًكدل ٚؼٌُ ا٭ش٣ ايصٟ ٜأتٞ َٔ إقطاض 

أٌٖ ايهتاب ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً قبًتِٗ ٚدساشلِ ٚإستذادِٗ ع٢ً تٛد٘ 
ؿطاّ، إػًٌُ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، يتهٕٛ ٚاق١ٝ يٮَط بإغتكباٍ ايبٝت ا

با٭َط  ايكطآ١ْٝ اٯ١ٜٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ايصاتٞ ٚايػرلٟ بإٔ تأتٞ 
 ايتعبسٟ، ثِ تأتٞ آ١ٜ أخط٣ بعسٖا يتجبٝت ٖصا اؿهِ، ٚإظاس١ اؿٛادع اييت

ْعت ايكب١ً اؾسٜس٠ بأْٗا قب١ً ايٓيب  إٕ ؼٍٛ زٕٚ ايعٌُ ايٓٛعٞ ايعاّ ب٘
ٜعّا ٕعطؾ١ ععِٝ َٓعيت٘ عٓس قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ زع٠ٛ يًٓاؽ دِ

. ي١ اؾسٜس٠، ٚايتكٝس بأسهاَٗااهلل ٚسح يًُػًٌُ يتعاٖس ايكب
اٯ١ٜ َٔ إتباع اشل٣ٛ، ٖٚصا ايتشصٜط ؾاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس  ٚؼصض

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْٗا تسعٛ إٍ ايعًِ ٚإؽاشٙ ٚغ١ًٝ يٲختٝاض 
ٕ تػٝرل ايكب١ً ٖٛ أَط َٔ عٓس اهلل، ايكشٝض، ٚأزا٤ ايٛظا٥ـ، َٚٓٗا إزضاى أ

. ٚإٔ ايتػٝرل مل ٜهٔ إٍ قب١ً َػتشسث١ ؾايبٝت اؿطاّ قب١ً ا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ
اٯ١ٜ تطغٝب بطًب ايعًِ، ٚسح ع٢ً ايعٌُ َكته٢ ز٫٫ت٘،  ٚٗ

ٚبٝإ َػأي١ ٖٚٞ ايتٓاٗ ٚايتعاضض بٌ ايعًِ ٚاشل٣ٛ، ٚإٔ إتباع ايعًِ 
، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يٲْتؿاع ٖا آت٢ اهلل عع ٚدٌ غبٌٝ ايٓذا٠، ٚططٜل ايؿٛظ
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ٚع٢ً  ،ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ايعًِ ٚاٯٜات ايباٖطات
ؾطض إٔ ايتػٝرل يكب١ً َػتشسث١ ؾإٕ ٚادب ايٓاؽ ايتكسٜل ٚايكبٍٛ 

ٚاٱَتجاٍ ٭ْ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚنٝـ ٚقس دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
. إٍ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌٚغًِ بايطدٛع 

انصهت بني  ول وآخز اآليت 
ايعطـ ايٛاٚ، يًعطـ ع٢ً آ١ٜ ايتشٍٛ إٍ ايهعب١  إبتسأت اٯ١ٜ عطف

إػًٌُ شلا َػتذٝبٌ ٭َط اهلل عع ٚدٌ، َٚع إٔ اٯ١ٜ قب١ً، ٚإْكطاف 
ايػابك١ خاق١ بتؿطٜع ؼٌٜٛ ايكب١ً ؾأْٗا تهُٓت تػًِٝ أٌٖ ايهتاب 

بٝت اؿطاّ ٚأْ٘ سل ٚقسم، ٚإٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ بإغتكباٍ اٍ
ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜٓكطف إٍ ايبٝت اؿطاّ ٜٚتدصٙ قب١ً إ٫ بأَط َٔ عٓس اهلل عع 

 (ي٦ٔ)ٚدا٤ اؾٛابايبٝت ْاغذ غرل َٓػٛر  ٚدٌ، ٚإٔ سهِ إغتكباٍ
أدٝبت ظٛاب يٛ ٭ٕ إانٞ ٚيٝٗا نُا : ا٭خؿـٚقاٍ  )(يٛ)ٚنأْ٘ دٛاب

يٛ ؾسخًت نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ع٢ً قاسبتٗا قاٍ غبشاْ٘ ٚ ي٦ٔ أضغًٓا ًٜٞ 
ضوا ؾطأٚٙ َكؿطا يعًٛا ؾذط٣ ي٦ٔ فط٣ يٛ ٚ قاٍ ٚ يٛ أِْٗ آَٓٛا ٚ اتكٛا 

. (1)(ثِ قاٍ ٕجٛب١ ؾذط٣ فط٣ ي٦ٔ
إع٢ٓ ٗ ايًؿغ ايكطآْٞ أعِ ٫ٚ ٜٓشكط بايٓشٛ بٌ ٜؿٌُ ايب٬غ١  ٚيهٔ

٠، ؾُج٬ّ ٖٓاى تبأٜ َٛنٛعٞ ٗ ايس٫ي١ ٚإع٢ٓ ٚايس٫ي١ ايه١َٝ٬ ٚايعكا٥سٟ
دا٤ت ٗ نُٔ بٝإ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ  (ي٦ٔ)بايٓػب١ يًُجٌ أع٬ٙ، ٭ٕ ست٢

يٛ ؾٗٛ سطف إَتٓاع  أَا٠، ع٢ً ايؿعٌ ٖٚٛ ايصٟ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأٍ
ٱَتٓاع، ٚٗ شنطٙ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ إعذاظ قطآْٞ بإٔ ٖ٪٤٫ مل ٚئ ٜ٪َٓٛا َٚا 

يٝعًٓٔ، ؾُع٢ٓ  (يعًٛا)إٔ َع٢ٓ: يٝ٘ غٝبٜٛ٘ ٚأقشاب٘ قشٝض إش قايٛاشٖب إ

                                                           

 .1/424فُع ايبٝإ (1)
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أْٗا  (يٛ) َع٢ٓٚي٦ٔ غرل َع٢ٓ يٛ، ٚنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ع٢ً سكٝكتٗا ٚسكٝك١ 
ّتٓع بٗا ايؿ٤ٞ ٱَتٓاع غرلٙ، نكٛيو يٛ أتٝتين ٭نطَتو، ؾأَتٓع اٱنطاّ 

. اٱتٝإيعسّ سكٍٛ 
إٕ تأتٌ أنطَو، : ٙ، تكٍٛإٔ ٜكع بٗا ايؿ٤ٞ يٛقٛع غرل (إٔ)َٚع٢ٓ

، يصا تسٍ بسا١ٜ (ٜػتكبٌ امل، ٚإٕ َه٢ؾاٱنطاّ ٜكع بٛقٛع اٱتٝإ ٚيٛ ٕا 
: اٯ١ٜ ب٦ًٔ ع٢ً أَٛض

بٝإ ععِٝ ايؿهٌ اٱشلٞ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ا٭ٍٚ
ٚإػًٌُ، ٚإطتب١ اييت ْاشلا َٔ بٌ اـ٥٬ل، ٚبسا١ٜ َٚٛنٛع اٯ١ٜ ٚغًِ 

ز ع٢ً تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ؾتبٌ قكل ا٭ْبٝا٤ إٔ قاضب١ ؾاٙ
 ِٖقّٛ، ٚدٗاز ا٭ْبٝا٤ ٗ دصبِٗ يٲّإ، ٚإقطاض ِٖقّٛا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ 

، بُٝٓا دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓػذ ٚايعٓازع٢ً ايهؿط 
ٚ ؾاٖس بإٔ ايكب١ً، ٚتًكٞ أقشاب٘ شلصا ايٓػذ بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ، ٚٙ

أقشاب٘ خرل َٔ أقشاب ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ؾًِ تػُع إعذلانّا ٚإقطاضّا 
. ْاع١ شات عسز ٜعتس ب٘ َٔ إػًٌُأؾطاز أٚ ع٢ً ايكب١ً ايػابك١ َٔ 

اهلل عع ٚدٌ ٜ٪تٞ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٕإ :ايجاْٞ
. ع٢ً قسم ْبٛت٘ ايعع١ُٝ غرل إتٓا١ٖٝ ٚاييت تسٍاٯٜات ٚايدلاٌٖ 

زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب يًتسبط ٗ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  :ايجايح
. ٚآي٘ ٚغًِ ٚعسّ ايتعذٌ بأْهاضٖا

ٜات ٚايس٫٫ت ايباٖطات اييت إٍ ؼٌٜٛ ايكب١ً بًشاظ اٯايٓعط  :ايطابع
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٗٛ مل ٜأت بتشٌٜٛ ايكب١ً  ٖادا٤ ب

ٚمل ٜٓعٍ ا٭َط بتشًٜٛٗا إ٫ بعس َطٚض مثا١ْٝ عؿط ؾٗطّا عًٝ٘ ٗ  ٚسسٖا،
إػًٌُ ٚايهؿاض ٭َاضات ٚع٬َات ْعٍٚ  ٚض١ٜ٩إعذعات  ٚظٗٛضإس١ٜٓ 

. إسز إًهٛتٞ يٓكطٙ
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. أٌٖ ايهتاب ع٢ً قبًتِٗبكا٤  :ايجايح
َس ظٜاز٠ إّإ إػًٌُ ٚتػًُِٝٗ باٯٜات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب َض :ايطابع

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإٕ نإ أٌٖ ايهتاب ٫ ٜتععٕٛ َٓٗا ٗ َٛنٛع 
ايكب١ً، ؾإٕ إػًٌُ ٜتدصْٚٗا ْدلاغّا ٚغبٌٝ اشلسا١ٜ ٗ َٝازٜٔ اؿٝا٠ 

: ٖٞإدتًؿ١، ٚشنطت اٯ١ٜ أططاؾّا 
. يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاـطاب اٯ١ٜ بًػ١  ف٤ٞ :ا٭ٍٚ
ب١ ٖٛ ايكب١ً ٚايكسغ١ٝ اـاق١ ؾ١ٗ اٱغتكباٍ ٗ َٛنٛع اٯ :ايجاْٞ

. ٚإٓسٚباتايك٠٬ ٚغرلٖا َٔ ايعبازات 
. تعٌٝ قب١ً إػًٌُ ٖٚٞ ايهعب١ إؿطؾ١ :ايجايح
. أٌٖ ايهتاب َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ :ايطابع

: قب١ً أٌٖ ايهتاب ٖٚٞ ع٢ً قػٌُ :اـاَؼ
. قب١ً ايٓكاض٣ :ا٭ٍٚ
. قب١ً ايٝٗٛز  :ايجاْٞ

: ظٗط اٯ١ٜ ايتبأٜ إٛنٛعٞ ٗ َػأي١ ايكب١ً َٔ ٚدٛٙٚت
. دا٤ت قب١ً إػًٌُ بآ١ٜ َٔ عٓس اهلل :ا٭ٍٚ
: تكذلٕ قب١ً إػًٌُ باٯٜات ٚايبٝٓات ايعاٖطات َٔ دٗات :ايجاْٞ
. ع٢ً ْػذ ايكب١ً ٚإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ تكسّ اٯ١ٜ :ا٭ٍٚ
. اؾسٜس٠ بإعذعات إقذلإ ا٭َط بايتشٍٛ إٍ ايكب١ً :ايجا١ْٝ

. إغتُطاض ف٤ٞ اٯٜات بعس ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ :ايجايح
تعسز َٛانٝع اٯٜات، ٚعسّ إمكاضٖا ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٖٚصا  :ايطابع

ٚتهطض يؿغ ايكب١ً ٗ اٯ١ٜ ايتعسز عٕٛ َٚسز يتجبٝت أسهاّ ايكب١ً اؾسٜس٠ 
 قب١ً أٌٖ ايهتاب، ٚبكٝػ١ ث٬خ َطات، َط٠ ٗ قب١ً إػًٌُ، َٚطتٌ ٗ

 (َٚا أْت بتابع قبًتِٝٗ) َع اٱؾذلام ٗ ا٭قٌ، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜاٱؼاز 
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بكٝػ١ ايتج١ٝٓ، ٚإضاز٠ قب١ً ايٓكاض٣ ٚقب١ً ايٝٗٛز ن٬ّ ع٢ً سس٠، بٌ دا٤ت 
: ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ (قبًتِٗ)إؿطز اٯ١ٜ بكٝػ١ 

. بٝإ اٱؼاز إٛنٛعٞ ٗ قبًيت أٌٖ ايهتاب :ا٭ٍٚ
أَط اهلل ب٘ ايٓيب قُسّا  ايصٟأٌٖ ايهتاب خ٬ف قبًيت نٌ َٔ  :يجا١ْٝا

. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
قطع أٌَ أٌٖ ايهتاب فتُعٌ ٗ إَهإ ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً  :ايجايج١

. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ
ٜٛاد٘ أٌٖ ٜػتطٝع إٔ  اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اٱغ٬ّ أقبض قّٜٛاتسٍ  :ايطابع١

. ايهتاب َتشسٜٔ ٫ أقٌ ٗ باب ايعبازات
ػًٞ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ٌٖ  :اـاَػ١

. ايهتاب ٚغرلِٖ
زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يًذٗاز  :ايػازغ١

. ٗ باب ايعبازات
ايٝأؽ  ٠ ٚبعجتيكس سػُت ٖصٙ اٯ١ٜ اـك١َٛ ٚاؾساٍ ٗ َػأي١ ايكبٌ

َٔ إػًٌُ ٗ ٖصا ايباب، ؾًٝؼ َٔ ْػذ أٚ تػٝرل ٗ قًٛب أٌٖ ايهتاب 
يكبًتِٗ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َكس١َ ٕٛانٝع ٚأسهاّ أخط٣ ٗ باب ايعكا٥س 

، ٚيٝهٕٛ آ١ٜ ٕٛنٛعٝت٘تهٕٛ شلا شات ايٓتٝذ١ ٚاؿهِ، ؾذا٤ َٛنٛع ايكب١ً 
ناّ ايٓػذ ايػُاٟٚ، َٚهاٌَ ٚعدل٠ ٭ٌٖ ايهتاب، َٚسضغ١ يًٓاؽ ٗ أح

ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚإٔ أقً٘ ايهتاب ثِ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ اييت دا٤ت ٗ إكاّ ع٢ً 
: ٚدٛٙ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭َط َٔ عٓس اهلل تًكٞ ايٓيب قُس   :ا٭ٍٚ
. بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚتطى إغتكباٍ بٝت إكسؽ
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خ١ََْس ُ َِّمٍخ طمإغتكباٍ ايبٝت سل، ٖٚٛ َٔ خكا٨ :ايجاْٞ

. (1)صُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ 
باٯٜات ٚإستذاد٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ف٤ٞ ايٓيب قُس :ايجايح

ٌََِٚئْٓ طع٢ً أٌٖ ايهتاب غكٛم ايكب١ً ٚغرلٖا، إش إٔ قٛي٘ تعاٍ

٫ٜٓؿٞ ف٤ٞ  صَ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ ُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة ِثُىِّ  ٠َخٍ 
. ٜ٘يٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٯٜات، خكٛقّا ٚأْٗا تذل٣ عٌايٓيب قُس ق٢ً اهلل ع

ا٭قٌ ٖٛ إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ دا٤ِٖ  قته٢ّٚ
عسّ إتباع٘ ٗ َٛنٛع ايكب١ً باٯٜات ٚايدلاٌٖ ٚيهِٓٗ أقطٚا ع٢ً 

يتددل عٔ ٚدٛز إاْع ايصاتٞ عٓس أٌٖ ايهتاب َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ  تؾذا٤
 اٱَتجاٍ يٮَط 

إٔ إْكطاف إػًٌُ ٖٚٛ ٗ ْػذ ايكب١ً، َع ٚدٛز إكتهٞ اٱشلٞ 
اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ َٔ  ايؿطٜع١ ايصٟ تؿهٌ نُاٍاؿطاّ ٗ ق٬تِٗ َٔ 

ا١ٌَََْْٛ َ وٍَُّْْذ ٌَىُُْ ِد٠َٕىُُْ طعَُٛات قٛي٘ تعاٍ

إش إٔ نُاٍ ايسٜٔ مل ٜأت زؾع١  ،(2)صََٚ ْرَُّّْذ َع١ٍَْىُُْ ِْٔعَِّزٟ
ٚسهِ ككٛم بٌ ٖٛ تسضهٞ ٜٚتعًل بأسهاّ  نٛعٚاسس٠، أٚ ٗ َٛ

ضاقٞ ايؿاٌَ اجملُٛعٞ ٚاٱغتؼع٢ً مٛ ايعُّٛ  ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ 
. يًعبازات ٚإعا٬َت

ق٢ً اهلل عًٝ٘  اٯ١ٜ إَتٓاع أٌٖ ايهتاب عٔ إتباع ايٓيب قُس ٚقسَت
٠ ١ٜ، ٚتت١ُ ـا١ُ اٯٟٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٭ْ٘ َٛنٛع ٖصٙ اٯ

. ايػابك١
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ٌٖٚ عسّ إتباعِٗ يكب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ 

ََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب طعًُِٗ إصنٛض ٗ خا١ُ اٯ١ٜ ايػابك١

اٱَتٓاع، اؾٛاب أّ إطاز َٔ ايعٌُ ٖٛ ايؿعٌ ٚيٝؼ  ،(1) ص٠َْعٍََُّْٛ 
ٚإظٗاضِٖ ضاّ ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾأَتٓاعِٗ عٔ اٱَتجاٍ ٱغتكباٍ ايبٝت احل

ايػدط١ٜ بإػًٌُ ٗ َٛنٛع ْػدٗا َٔ ايعٌُ ايصٟ دا٤ت اٯ١ٜ 
ظ١ََُمُٛي ط ٚٗ ايتٓعٌَٜٓ٘ ايػابك١ بايتٛبٝذ عًٝ٘، ٚايتشصٜط 

اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ 

ٗ اٯ١ٜ بكٝػ١  (ايكب١ً)ٚدا٤ يؿغ ،صاٌَّمِزٟ َوبُٔٛا َع١ٍََْٙب
: ؾ١ ع٢ً ٚدٛٙاٱنا

 (قبًتو)اٱناؾ١ إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :ا٭ٍٚ
، ٖٚٛ ايصٟ ٜسعِٖٛ إٍ اؾساٍيبٝإ أْ٘ أ١َ ٗ اـرل، ٗ َٛاد١ٗ أٌٖ 

. ايكب١ً اؾسبس٠
كايؿ١ قبًتِٗ ٕا دا٤ ب٘ اٱناؾ١ إٍ أٌٖ ايهتاب َطًكّا بإعتباض  :ايجاْٞ

ٱغتك٬ٍ ايتكػِٝ، ٚغًِ ٖٚٞ َٔ ايػدل ٚ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
. نٌ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بكب١ً ككٛق١

ٚإككٛز ايتؿهٝو أٟ قب١ً  (قب١ً بعض)، اٱناؾ١ إٍ بعض :ايجايح
غتك٬ٍ، ٚٚضز يؿغ قب١ً ٗ ايٝٗٛز، ٚقب١ً ايٓكاض٣، ن٬ّ ع٢ً مٛ اٱ

 اٯ١َٜٓٗا ٗ ٖصٙ  ث٬خدا٤ت  باٱْؿطاز ٚاٱناؾ١ غبع َطاتايكطإٓ 
ٚث٬خ ٗ اٯٜات ايج٬ث١ ايػابك١، ٚمل ٜأت ٗ غرلٖا إ٫ َط٠ 

َٚا َْعٍُٛا ُث١َُٛرىُُْ ِلْجًٍَخ ََٚ ِل١ُّٛا طٚاسس٠

. ، ٖا ٜسٍ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٖٚٛ عسز يٝؼ بايكًٌٝ(2)صاٌظَّمالَحَ 

                                                           

 .144اٯ١ٜ (1)
 .87غٛض٠ ْٜٛؼ (2)
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ََِٚب َثْعؼُُُْٙ ِثَزبِث ٍ ِلْجٍََخ طتسٍ يػ١ ايتصنرل ٗ اٯ١ٜ ٌٖٚ

ع٢ً اٱخباض عٔ تعسز ٚنجط٠ دٗات ايكب١ً بايٓػب١ ٭ٌٖ  ،صَثْعغٍ 
ايهتاب، ٚإْكػاّ ايٝٗٛز ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٚإْكػاّ ايٓكاض٣ ؾٝ٘، ٚعسّ 

ٕ مل إإتؿاقِٗ َٔ دسٜس اؾٛاب ٫ زيٌٝ ع٢ً ٖصا اٱْؿطاض ٚايكػ١ُ، ٚ
. ٜهٔ َػتبعسّا 
ٗ اٯ١ٜ َطتٌ، ٗ خطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل  (ٚي٦ٔ)ٚٚضز يؿغ

: ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ، عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٚاٱخباض عٔايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  َٓعي١بٝإ  :ا٭ٍٚ

. نجط٠ اٯٜات اييت أت٢ بٗا َٔ عٓس اهلل
بٝإ تٛايٞ اٯٜات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايجا١ْٝ

ٜٓتؿعٕٛ َٓٗا، ، ؾإٕ إػًٌُ ِٖ ايصٜٔ بعهِٗٚغًِ ؾإٕ مل ٜٓتؿع َٓٗا 
نُا إٔ إعطاض أٌٖ ايهتاب نأ١َ عٔ ايدلاٌٖ ٚاؿذر اييت ٜأتٞ بٗا 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ ّٓع َٔ قٝاّ أؾطاز ْٚاعات 

َِٓٗ بإتباعٗا بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايؿٛاٖس عًٝ٘ نجرل٠ غٛا٤ ٗ أٜاّ ْعٍٚ 
ٚنصا ، قط١َٕامليطٛي١ٝ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚأٚإ ؼٌٜٛ ايكب١ً أٚ ٗ أؾطاز ايعَإ ا

اييت تأتٞ، ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ايػرلٟ بإٔ تٓعٍ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٜٚتٛد٘ 
ؾٝٗا يّٛ يكّٛ ٚأٌٖ ١ًَ، ؾٝتصنط أضباب ايعكٍٛ َِٓٗ ٜٚ٪َٕٓٛ بتًو 

. اٯٜات
بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿؼ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايجايج١

 َّمُ ظَِى١ََٕزُٗ َعٍَٝ َزظٌُِِٛٗ ـََأَْٔصَي طقاٍ تعاٍٚإػًٌُ، 

: ٚدٛٙ،  ٚؾٝ٘ (1)صََٚعٍَٝ اٌُّْْ ١َِِِٕٓ 
تعسز ٚنجط٠ اٯٜات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  :ا٭ٍٚ

. ٚآي٘ ٚغًِ
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ٚبكا٩ِٖ بٝإ غبب إَتٓاع أٌٖ ايهتاب عٔ ايكب١ً اؾسٜس٠،  :ايجاْٞ

. ع٢ً قبًتِٗ
زٜس٠ باٯٜات ٚايدلاٌٖ، ٖا ٜسٍ ع٢ً إقذلإ ا٭َط بايكب١ً اجل :ايجايح

إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٓكط ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٯٜات 
. ٚايدلاٌٖ ايكاطع١

. َٛنٛع ايكب١ً ٗإغتسا١َ اٱخت٬ف بٌ أٌٖ ايهتاب  :ايطابع
: َػا٥ٌ ٚؾٝ٘ايػرل ايتٓبٝ٘ ٚايتشصٜط َٔ إتباع أٖٛا٤  :ايطابع١
ض يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإطاز تٛد٘ ايتشصٟ :ا٭ٍٚ

. أؾطاز ا٭١َ َٔ إػًٌُ ٚإػًُات
. سكط ايتٓبٝ٘ غكٛم إتباع ا٭ٖٛا٤ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ :ايجا١ْٝ
. ايعًِ ٚاق١ٝ َٔ إتباع ا٭ٖٛا٤ :ايجايج١

ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أضبع َطات، دا٤ت إثٓتإ َٓٗا  (تبع)ٚتهطضت َاز٠
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚإثٓتإ غكٛم أٌٖ  خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً

. ايهتاب
ٚيٝؼ َٔ سكط يٰٜات ٚإعذعات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً 

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ٌٖ ايهتاب، ٚاييت ٚضزت ٗ أٍٚ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ
ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ ُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة ِثُىِّ ط

: ّٖاٚوتٌُ َٛنٛعٗا ٚدٛ ،ص ٠َخٍ 
، ٖٚٛ ايبٝت اؿطاّ، ٚنإٔ ٗ خكٛم ايكب١ً ايٓاغد١ اؾسٜس٠ :ا٭ٍٚ

. بهٌ آ١ٜ ٗ قبًتو :ٚتكسٜطٙاٯ١ٜ سصؾّا 
. َطًل اٯٜات بكب١ً أٌٖ ايهتاب :ايجاْٞ

عُّٛ َٛانٝع اٯٜات، ٚا٬ٕى ؾٝٗا تٛنٝس قسم ْب٠ٛ قُس  :ايجايح
اع٘ ٗ قبًت٘، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚيتهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً يعّٚ إتب

ٚعسّ ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ بػبب إتباعِٗ ي٘ ٗ أَط ايكب١ً، ؾتؿٌُ 
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اٯٜات ايكب١ً ٚايٓػذ ؾٝٗا ٚٚدٛب إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، َٚٛانٝع 

ٚأسهاّ أخط٣ غرل ايكب١ً ٭قاي١ اٱط٬م، ٚعسّ ٚدٛز زيٌٝ أٚ أَاض٠ 
ي٘ ٗ قٛ (نٌ)إٛدب١ ايه١ًٝ ضغٛع٢ً اؿكط ٚايتكسٜط، ٚجمل٧ٝ 

                      .صِثُىِّ  ٠َخٍ طتعاٍ

  انتفسريانتفسري
ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ ُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة  طقٛي٘ تعاٍ 

  صِثُىِّ  ٠ٍَخ َِب َرجُِعٛا ِلْجٍََزهَ  
ٌٖ أ ٕأبخباض زلاٟٚ دا٤ ع٢ً مٛ ايكطع ٚاؾعّ إاٯ١ٜ - 1

. ايهتاب ٫ ٜتبعٕٛ قب١ً إػًٌُ
ٕ ضأٚا إٍٚ ايبٝت اؿطاّ إِْٗ ٫ ٜتٛدٕٗٛ أبض خباإ اٯ١ٜ ٗ- 2

. اٯٜات اييت تتهُٔ ايسع٠ٛ يصيو
ايصٜٔ ٜتدًؿٕٛ عٔ تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً شّ - 3

ايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚاٱقطاض بإعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

اٍ يٮٚاَط ؾٝٗا ٚٗ اٱَتحايكب١ً َٔ ايتعبسٜات إغتكباٍ - 4
. ا٭دط ٚايجٛاب

خباض أٚيًهتب ايػُا١ٜٚ  ايتشطٜـَٔ ٚدٛٙ ٚقٝؼ  يٝؼ- 5
ع٢ً ؾطض ٚدٛز َجٌ ٖصا ا٭َط ؾإ اٯٜات  إْهاض تػٝرل ايكب١ًْبٝـا٤ ا٭

. (1)ص٠ُ َسِّـَُْٛ اٌَْىٍَُِ َعْٓ ََِٛاِػِعِٗ طقاٍ تعاٍ ْاغد١ ٚسذ١
ع٢ً مٛ ات إعذعات ٚايبٌاٯ١ٜ ايهط١ّ شنطت يكس - 6 

غٛض داَع يًُٛدب١  صِثُىِّ  ٠َخٍ  طاٱط٬م ٭ٕ نٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ 
ؾطاز إٛنٛع ؾتؿٌُ اٯٜات أٜٚسٍ ع٢ً ثبٛت احملٍُٛ ؾُٝع  ،ايه١ًٝ
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 ،اؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ إتعسز٠ ٚإدتًؿ١ ٚإتشس٠ إهاٌَ ٚإٛنٛعات

. ططٚ ايتشطٜـ ع٢ً نتب غابك١ثبات إٚ
 ٌٖ ايهتابأبّ ْؿع ٚتأثرل ايدلاٌٖ خدلت اٯ١ٜ عٔ عسأ- 7

. ٚايٓاؽ ٭ْٗا ؽاطب ايعكٍٛ
غطا٥ٌٝ إقس ٜهٕٛ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بٝإ ؾشٛز ٚعٓاز بين - 8

ٚتطزٜس ايػ٪اٍ ٚطًب ايتؿكٌٝ َا  غكٛم ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا، قطاضِٖإٚ
. ع٢ً عسّ اٱغتذاب١ َاض٠أٖٚٛ ؾٝ٘ ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ 

ٌٖ ايهتاب َع نجط٠ اٯٜات إٔ قًت ٫بس إ ٜ٪َٔ بعض إ- 9
َٚا دا٤ ب٘ ايٓيب  غًِ ايهجرل َِٓٗ بٓعٍٚ ايكطإٓأْعِ ؾكس : تكاشلا، قًتٴإٚ

ٌٖ أغِ إٚعٓٛإ عٔ َٔ إعذعات، ٖٚ٪٤٫ خطدٛا باعتٓاقِٗ اٱغ٬ّ 
. ٚنصا َٔ ٜػًِ َِٓٗ ٫سكّا ٚايصّ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ،ايهتاب

تتدص َٓٗذّا ٗ  ٌٖ ايهتاب نعكٝس٠ ٚؾطٜع١أباٯ١ٜ  تتعًل - 10
ٚ ايٓكاض٣ َانٕٛ ع٢ً ؾطٜعتِٗ إٔ ايٝٗٛز أبَٛنٛع ايكب١ً ؾٗٞ ؽدل 

ايصٟ ٜتؿاخطٕٚ ب٘ بطاِٖٝ إٕ ناْت قب١ً إٚٚئ ٜكَٛٛا بتبسٌٜ قبًتِٗ 
. يٝ٘إٜٚٓتػبٕٛ 

عسّ ايتبع١ٝ َطًكّا اييت تؿرل شلا اٯ١ٜ يٝػت غ١ٓ زلا١ٜٚ ٗ - 11
ْتٝذ١  ْٗاإايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ، بٌ  ا٭ضض َب١ٝٓ ع٢ً ايتعسز ٗ ايكب١ً عٓس

 َطأايعٓاز ٚاٱقطاض ٚبكا٤ بعض إًٌ ع٢ً ايكب١ً اييت قاضت َٓػٛخ١ ب
.  تعاٍاهلل

م٬يٞ إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٗ ايك٠٬ خطاب تهًٝؿٞ إ- 12
 ،ْ٘ ؾطط َٔ ؾطٚط ايك٠٬أٜٓبػط ع٢ً نٌ َٔ بًؼ غٔ ايتهًٝـ باعتباض 

، يكٝػ١ ا٭َط اييت ؼٌُ ع٢ً ايٛدٛب ٖٚٞ ٚادب١ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا
 صـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ طقاٍ تعاٍ، ٚايًعّٚ 
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(1). 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اـطاب يًٓيب قُس 
ٚأْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜأتٞ باٯٜات ٜٚكِٝ اؿذ١ ع٢ً أٌٖ ايهتاب، ٚيهٔ 

ٚإػًُات ْٝعّا ٖٚٛ َٔ عَُٛات  َهاَٝٓٗا أعِ، ٚتؿٌُ إػًٌُ
َزُىْٓ ِِْٕىُُْ ُ َِّمٌخ ٠َْدُعَْٛ  ٌَِٝ اٌْ ١َِْس طقٛي٘ تعاٍ ٌَْٚ

ْٕىَسِ  ، (2) ص٠ََْٚأُُِسَْٚ ِثبٌَّْْعُسٚؾِ ٠ََََْْْٕٚٙٛ َعْٓ اٌُّْ
ٖٚٞ  ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٖٚٛ َٔ اٯٜات اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس 

: َٓٗاع٢ً ٚدٛٙ نجرل٠ يٝؼ شلا سكط 
نٌ زع٠ٛ َٔ أسس إػًٌُ ٚإػًُات ٭ٌٖ ايهتاب بإتباع  :ا٭ٍٚ

. اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ٜاتايكب١ً ٖٞ آ١ٜ َٔ اٯ
ْ٘  َٔ اٯٜات اييت إتٛد٘ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ٗ ق٬تِٗ ف :ايجاْٞ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايدلاٌٖ اييت وتر بٗا ع٢ً أٌٖ أت٢ بٗا ايٓيب 
. يٛدٛز أ١َ إغتذابت يًشل ايتٓعٌٜايهتاب 

ٚايدلاٌٖ اييت تسٍ ع٢ً  إػًٌُ شلصٙ اٯ١ٜ َٔ اٯٜات ت٠ٚ٬ :ايجايح
بايتٓعٌٜ  تكسٜكِٖٗٚٞ زع٠ٛ ٍق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قسم ْب٠ٛ قُس 

. ٚإعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب
دا٤ت يتجبٝت سهِ عبازٟ إٍ  ٖصٙ (آٜات ايكب١ً) نٌ آ١ٜ َٔ :ايطابع

. ّٜٛ ايكٝا١َ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايتصنرل بايبؿاضات بايٓيب قُس  :اـاَؼ

. ايٛاضز٠ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ
بتكسٜل إغتكباٍ ايبٝت  أٌٖ ايهتابقٝاّ بعض عًُا٤  :ايػازؽ

 .اؿطاّ، ٚأْ٘ َٔ قؿات ايٓب٠ٛ، ؾٗٛ آ١ٜ ٚسذ١
                                                           

 .144غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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 صََِٚب َ َْٔذ ثَزبِث ٍ ِلْجٍََزُُْٙ  طقٛي٘ تعاٍ 
: اٯ١ٜ َػا٥ٌ ٗ
ٍ بٝت إكسؽ إزلاٟٚ ع٢ً عسّ ضدٛع إػًٌُ  خباضاٯ١ٜ إ -1

ٚيٝؼ شات ايبٓا٤  ،ٍ ّٜٛ ايكٝا١َإٕ ايكب١ً َٛنع ايهعب١ ٚدٗتٗا أش إنكب١ً 
. ٚيعّٚ ٚدٛزٙ

ٕ نإ ٗ ظاٖطٙ ٚاسسّا أٟ ٗ عسّ تبعٝتِٗ إٚعسّ اٱتباع ٗ ايكب١ً  -2
 قبًت٘ ٚعسّ تبع١ٝ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ يًٓيب قـ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٗ

. ٕ ا٭قٌ ٚايػبب كتًـ ُاَّاأ٫ إٚآي٘ ٚغًِ شلِ ٗ قبًتِٗ 
َِب ٠َْٕـُِك طٖٚٛ ايصٟ ايٓيب ٫ ٜتبع قبًتِٗ  تعاٍ اهلل َط َٔأب -3

 ٠ُٛحَٝ *َعْٓ اٌََْٜٙٛ
ٌ
 تباعإَا عسّ أ، (1) صِ ْْ َُ٘ٛ ِ الَّم َٚحْٟ

ْؿػِٗ َٔ أ شلٞ ؾٝ٘ بٌ بػبب ٚسطَإإَط أيكبًتٓا ؾًٝؼ َٔ  ايٓاؽ
. اٱغتذاب١ يٮَط ايػُاٟٚ

٘ٸٗ اٯ١ٜ تٓب -4 ٚايتؿهرل َذاضاتِٗ  ّٜ٘ ٚؼصٜط يًُػًٌُ َٚٓع َٔ اي
. غ٬ّقبًتِٗ َٔ أدٌ زعٛتِٗ يٲ ٗ

ؼٌٜٛ ايكب١ً َٓاغب١ يتػٝرل ايكًٛب ٚق٬سٗا ٚايػعٞ يسخٍٛ  -5
. اؾ١ٓ

ٕػًٌُ ؾإ ظاٖط اٯ١ٜ ٫ ىًٛ ٕ بٝت إكسؽ نإ قب١ً اأبًشاظ  -6
ايصٜٔ عرلٚا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ تٛدٗ٘  ٚي٦ويّٛ ٭َٔ 

ٜٔ ٜتٛد٘ ٗ ق٬ت٘ أمل ٜسض قُس : يكبًتِٗ ٗ بٝت إكسؽ ٚقايـٛا َج٬ّ
. ست٢ ٖسٜٓاٙ

ختاضٙ إؾاـرل َا  ،ٕ ايك٬ح ٗ ايتٛد٘ اٍ ايهعب١أبخباض إٗ اٯ١ٜ  -7
                                                           

 .4-3غٛض٠ ايٓذِ  (1)
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. اهلل

ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ْٚكٌ ٚاٯ١ٜ إق٬ح خت٬ف ٗ ايػا١ٜ، اٱ -8
، (1)(تباع قبًتِٗإب غتك٬سِٗإإ إطاز يٝؼ ّهٓو ): ايطدلغٞ ق٫ّٛ ٖٚٛ

. تتهُٔ بح ايٝأؽ ٗ ْؿٛغِٗ َٔ إػًٌُ ٗ خكٛم ايكب١ًٚ
غٛض٠ ايهاؾطٕٚ دًّٝا عسّ ايتؿطٜط ٗ ايعكا٥س، ٚتتعًل ٖصٙ تعٗط  -9

. إٗاز١ْ ٗ باب ا٭سهاّ اٯ١ٜ بايجبات ٚعسّ
ستُاٍ سكٍٛ ايٓػذ ٚايسٚض َط٠ إٌٖ ايهتاب أنٞ ٫ ٜعٔ  -10

ْ٘ َكسؽ عٓس أٍٚ بٝت إكسؽ ٫غُٝا إخط٣ ٚضدٛع إػًٌُ أ
. نطاّ إػًٌُ ي٘ مل ٜتػرلإؾُع تبسٌٜ ايكب١ً ؾإ  ،إػًٌُ

زؽ ٕ قب١ً إػًٌُ ِٖٚ ٗ َه١ ٗ بسا١ٜ اٱغ٬ّ بٝت إلأَا  -11
شا ؾتشٛا َه١ قًٛا ؾٝٗا إٕ إػًٌُ أؾٗط ا٭قٛاٍ ؾكس ٜعٔ بعهِٗ أع٢ً 

. َجٌ ق٬تِٗ ٗ ا٭ٜاّ ا٭ٍٚ يٲغ٬ّ
ٌٖ ايهتاب أدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًشػِ ٚايكطع ٚتبسٜس طُع  -12

. بإػًٌُ
ٕػًٌُ اتطٌُ ٚغه١ٓٝ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚ -13

ٌٖ أٜٓؿعِٗ ٗ اٱستذاز ٚايتعاٌَ َع  َطأباغتكطاض د١ٗ ايكب١ً ٖٚٛ 
. ايهتاب غكٛم ايكب١ً َٚا ٜتعًل بٗا

 اهلل َط َٔأبٕ َٛنٛع ايكب١ً أاٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً تسٍ  -14
. ٕ ٜتًكٛٙ بايطنا ٚايكبٍٛأٚع٢ً إػًٌُ  ،تعاٍ

تباع قب١ً إٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بعسّ إا٭َط اٱشلٞ  -15
عُاشلِ ايعباز١ٜ َٔ أزم إٔ أبٚايٓكاض٣ ٜعٜس إػًٌُ ععّا ٚؾدطّا  ايٝٗٛز

 تعاٍ ٚع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ ٚاٱتكاٍ َع غٓٔ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ اهلل عٓس
. نابطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ
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٭ٌٖ ايهتاب نـطاٙ إػًٌُ إخبـاض عٔ عـسّ إٚٗ اٯ١ٜ بؿـاض٠ -16

الَ ِ ْوَساَٖ ـِٟ طاٍٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تع ع٢ً تػٝـرل ايكب١ً

. (1)صاٌد٠ِِّٓ 
دعا٤ أتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً عسّ تؿطٜط إػًٌُ ٗ أٟ دع٤ َٔ  -17

. ْٗا دع٤ َٔ اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝأٚعُاشلِ ايعباز١ٜ أ
بتًكٞ ا٭سهاّ  تٛدٝ٘ بهٝؿ١ٝ ايتعبسٗ اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًٌُ ٚ -18

ٜ٘ ٚآي٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ َٚٔ عٓس ايطغٍٛ ا٭نطّ ق٢ً اهلل عٌ
. ٚغًِ
. ٗ اٯ١ٜ غًل يباب ايبسع١ ٚاٱدتٗاز ٗ َكابٌ ايٓل -19
َط ب٘ ايٓيب أا٬ٕظ١َ بٌ َا ُأَط ب٘ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ ٚبٌ ايصٟ  -20

. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭سهاّ ايٓػذ ٗ ايؿطا٥ع
. زعا٥ِٗ بعسّ دٛاظ كايؿتِٗإبطاٍ إايطز ع٢ً ايٝٗٛز ٚ -21
بإ بٝت إكسؽ قب١ً بعهِٗ ي١ اييت ٜتُػو بٗا بطاٍ إكٛإ -22

قب١ً  ٚايبٝت اؿطاّ  ،ا٭ْبٝا٤ ٫ٚ هٛظ كايؿتٗا ٭ٕ ا٭َط بٝس اهلل عع ٚدٌ
، ٜٚٓؿطز غكٛق١ٝ ٗ اؾ١ًُ ، َٚا َٔ ْيب إ٫ ٚقس سذ٘ ٚطاف ب٘ا٭ْبٝا٤

ِ َّم َ َّمَي َث١ْذٍ ُِٚػَ  طٖٚٞ ٚدٛزٙ أٜاّ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ تعاٍ

 .(2) صٌَّمبضِ ٌََّمِرٞ ِثجَىَّمخَ يِ 
ٚعسّ  ،َسح ٚثٓا٤ يًُػًٌُ ٠ اييت دا٤ بٗا ايكطإٓقبٌٍتباعٓا ٍإ -23

 .إتباع ايػرل شلا شّ شلِ
قا١َ ايٓيب إٕ سهِ ايكب١ً غرل َتشس َع َهإ أظٗطت اٯ١ٜ أ -24

، َط ؼٌٜٛ ايكب١ً ؿٌ ؾتض َه١أؾًِ ٜطدأ ، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ِ َّٔمَّب َ ُِْسُٖ ِ َذا َ َزاَد طَات قٛي٘ تعاٍٖٚٛ َٔ عُٛ

                                                           

 .256غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .96غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ع٢ً ؾاٖس ٚؾٝ٘ ، (1) صش١ًَْئب َ ْْ ٠َُمَٛي ٌَُٗ ُوْٓ ـ١ََىُُْٛ 

. ٖادطٜٔ َٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ٚا٭ْكاض ثبات اٱّإ ٗ قًٛب امل
 صََِٚب َثْعؼُُُْٙ ِثَزبِث ٍ ِلْجٍََخ َثْعٍغ  طقٛي٘ تعاٍ 

: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ
اب ئ ٜتشسٚا ٜٚتؿكٛا ٗ عبازاتِٗ، ؾهٌ َِٓٗ ٌٖ ايهتإٔ إ -1

. غٝهٕٛ َػتك٬ّ عٔ اٯخط
ؼازِٖ ايتاّ نس اٱغ٬ّ ٚؾع٬ّ ٕا تٛد٘ إخباض عٔ عسّ إٚبؿاض٠  -2

خطادِٗ َٔ اؾعٜط٠ مل ٜؿعع يٓذستِٗ ًَو إٚإػًُٕٛ حملاضب١ ايٝٗٛز 
نٌ ٫ٚ عاْت٘ نُا طًبٛا ْكط٠ إؿطإِْٚٗ طًبٛا ْكطت٘ أستُاٍ إايطّٚ َع 

. ٜهط بٗصٙ ايكاعس٠ ٚدٛز بعض ايعٛاٖط احملسٚز٠ ظَاّْا َٚهاّْا
ٌٖ ايهتاب ١ًَ ٚاسس٠ ست٢ َع ْٝتِٗ اٱيتكا٤ أئ ٜهٕٛ  -3

. ٚاٱدتُاع ع٢ً قاضب١ اٱغ٬ّ
ٚزٚاّ  غتُطاضإإٛنٛعٞ شلصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ب عذاظاٱتكاٍ إ  -4

داظ ايػرلٟ يًكطإٓ ٍ ٖصا ايعَإ، ٖٚٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اٱعإَكساقٗا 
. ايصٟ ٫ ٜٓشكط بعَإ ايتٓعٌٜ

يكطإٓ ظاٖط٠ ٗ خباض عٔ ايػٝب ٚقٝػ١ ايتشسٟ اييت دـا٤ بٗا ااٱ  -5
ٱظٗاض ٫ إٱتؿـام ع٢ً قب١ً ٚاسس٠ ٫ يؿ٤ٞ ٌٖ ايهتاب باأ ٣ْٛآٜات٘، ؾًٛ 

. غتطاعٛا ايتطبٝل ٚايعٌُإاـ٬ف َع ٖصٙ اٯ١ٜ ٕا 
ْؿطاز نٌ َِٓٗ يٌ ايػابك١ تجبٝت ٱ٥ع ٚاملَٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ ايؿطا -6

ٍ د١ٗ إٍ بٝت إكسؽ، ٚايٓكاض٣ إٚدٕٗٛ بكب١ً َػتك١ً ٚايٝٗٛز ٜت
. ٚقٌٝ ٭ْ٘ د١ٗ طًٛع ايؿُؼ إؿطم سٝح ٚيس عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٍ إٗ َؿَٗٛٗا تؿرل  ْٗاأ ٫إسسخ اٯ١ٜ ٗ َٓطٛقٗا عٔ ايكب١ً تت -7
. ظٗٛض اـ٬ف ٚاـك١َٛ بِٝٓٗ
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اٯ١ٜ ض١ٓ ٚؽؿٝـ عٔ إػًٌُ َا تسٍ عًٝ٘ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ  -8

. ٚايته١ُٝٓ
مكاض ايكب١ً إزز ٗ قبًتِٗ سذ١ ٚزيٌٝ ع٢ً عسّ إدايؿ١ ٚايتع -9

. ببٝت إكسؽ
، ؾُٛنٛع اٯ١ٜ ْؿٞ ٍ اٱغ٬ّإغرل إػًِ اٯ١ٜ ؼٍٛ ٫ تٓؿٞ  -10

. ْتُا٤ ايسٜيناٱاٱيتكا٤ ٚاٱدتُاع ع٢ً قب١ً ٚاسس٠ بًشاظ 
  .تباع بعهِٗ قب١ً بعضإغباب عسّ أايسع٠ٛ ٕعطؾ١  -11
 

 صٌََِٚئْٓ ارَّمجَْعَذ َ َْ٘ٛاَء ُُْ٘  طقٛي٘ تعاٍ 
، تباع قبًتِٗ إ٫ ٜٓشكط تؿػرل اٯ١ٜ َٛنٛع ايكب١ً ٚايٓٗٞ عٔ 

: عِ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌأَٚٛنٛعٗا 
: ي٣ًٛٗ َعٓٝإ -1

 .ٍ َا ؼبإؽ عاّ ٖٚٛ ٌَٝ ايٓـ :ا٭ٍٚ
. ٍ َا تػتًصٙ َٔ غرل ٚاعع ؾطعٞإخام ٖٚٛ ًَٝٗا  :ايجاْٞ

. ٚإطاز ٖٛ ايجاْٞ ٖٚٛ ايػايب ٗ اٱقط٬ح
. قاعس٠ ن١ًٝ ٚسهِ ؾطعٞ َهاٌَ اٯ١ٜ -2
دتٓاب إٚسح ع٢ً  ،يًػرلعٔ ايطنٕٛ يًُػًٌُ ْٗٞ  اٯ١ٜ ٗ -3

ُٕٛا الَ ٠َبَ ٠َُّٙب اٌَّمِرٞطقاٍ تعاٍ تباعِٗ ٚاٱْكٝاز شلِإ َِ  َْ

 .(1)صَرزَّم ُِرٚا ِثـَبًَٔخ ِِْٓ ُدِٚٔىُُْ 
ٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إٕ نإ ظاٖطٙ َٛدّٗا إٚاـطاب  -4

 .إتعسز٠ ٕ إككٛز ا٭١َ بادٝاشلاأ٫ إٚغًِ 
اٯ١ٜ غط ٗ ؾًػؿ١ ا٭ٚاَط اٱشل١ٝ، ؾكس دا٤ت َاز٠ ٚغببّا َٚجا٫ّ  -5

ٍ ايه٬ي١ إٌٖ ايهتاب ٜ٪زٟ أٖٛا٤ أباع تإ: َٚكساقّا يكاعس٠ ن١ًٝ ٖٞ
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 159ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
. ٚاـػطإ ٗ ايساضٜٔ

ٕ اشل٣ٛ إػاٜط يًٗس٣ ٜكٛز أٚ ،تباع اشل٣ٛإايٓٗٞ ٚايتشصٜط َٔ  -6
. ٍ ايٓاضإْطباقّا إٚقٗطّا 

ٌٖ ايهتاب ٗ ا٭سهاّ أتأزٜب إػًٌُ ٚؼصٜطِٖ َٔ قانا٠  -7
ْيب قُس ق٢ً اهلل ٍ ايكطإٓ ٚاٍإايتٓبٝ٘ ع٢ً يعّٚ ضدٛعِٗ ايؿطع١ٝ، ٚ

. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َػا٥ٌ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ
ٌٖ ايهتاب ٖٛ َٔ أٌٖ ت٪نـس اٯ١ٜ ايهـط١ّ بإ نٌ َا عٓـس  -8

ٚا٤ َٔ غرل إ تٓؿٞ تباع ا٭ٙإاشل٣ٛ ٚايه٬ي١ اّ اْٗا اخل ٚت٢ٗٓ عٔ 
بًشاظ ٚقؿِٗ بأِْٗ أٚتٛا ايهتاب ٖٛ ايجاْٞ  ٚاباجل ،َا ٖٛ خ٬ؾٗا

 . َٚٓاؾع٘ عًِٝٗ ٚتطؾض َٛنٛع٘
بعس ْعٍٚ ايكطإٓ ٚيعّٚ بايعٓاز ايصّ ٫ ٜتعًل با٭سهاّ بٌ ٜتعًل  -9

. تباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِإ
ٌٖ أٍ إا١َٝ ع٢ً عسّ ضدٛع إػًٌُ اٯ١ٜ تسٍ بايس٫ي١ اٱيتع -10

 .ايهتاب
غـتشٛاش إٚسهاَ٘ وٍٛ زٕٚ طػٝإ اشل٣ٛ أٚتباع ايكطإٓ إ -11
. ٍ ايػرل ٗ ا٭سهاّإطإ ٚاؿاد١ ايؿٞ

بٓعتِٗ باشل٣ٛ ٚإ اؾعاشلِ مل عٓسِٖ ايؿطاؽ ايعكا٥سٟ ٚايؿهطٟ  -12
. تٓذِ عٔ سل ٚتٓعٌٜ

اٯ١ٜ نُّٓا سكٍٛ ايتشطٜـ يًتعاضض ٚايتٓاٗ بٌ ايتٓعٌٜ تؿرل  -13
. (1) ص٠ُ َسِّـَُْٛ اٌَْىٍَُِ َعْٓ ََِٛاِػِعِٗ طقاٍ تعاٍ ٚاشل٣ٛ

عٓس إًٌ ا٭خط٣ يبٝإ  تعاٍ اهلل يًؿهط ع٢ً تؿهٌ اٯ١ٜ زع٠ٛ -14
. ٖٚٛ دع٤ َٔ إٛعع١ ٚايعدل٠ اييت تتهُٓٗا قككِٗ ٗ ايكطإٓ

. "َت٘أٍ إإ اٯ١ٜ تٗسٜس يًٓيب، ٚإع٢ٓ َتٛد٘ : "شنط -15
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ٜاى إِا ْعٍ ايكطإٓ بًػ١ إاٯ١ٜ خاي١ٝ َٔ ايتٗسٜس ٚايتدٜٛـ ٚيهٔ 

غس ٌٖ احلأيكا٤ ايٝأؽ ٗ ْؿٛؽ إز زلعٞ ٜا داض٠، ؾإطاإٚعين أ
ٍ بٝت إكسؽ نكب١ً ٚعسّ تػٝرل إٚ ايطدٛع أخباضِٖ بتعصض ايبكا٤ إٚ

قاٍ تعاٍ ٗ خطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ،ٍ إػذس اؿطاّإايتٛد٘ 
َٚالَ َر ْعََجَّم  َّمَ َؼبـِالً عََّّمب ٠َْعًَُّ طٚآي٘ ٚغًِ

 َٛاغا٠ ٚزع٠ٛ يًُػًٌُ يًكدل ع٢ً ا٭ش٣، ٚؾٝ٘ (1) صاٌ َّمبٌَُِّْٛ 
 (2) (إِا قاي٘ َٔ عًُ٘: تػ١ًٝ ٚقاٍ: ، ٚعٔ إبٔ ع١ٓٝٝ ٗ اٯ١ٜٚع٢ً ايطاع١ 

 .
َٚالَ َرزَّمجِْ  َ َْ٘ٛاَءُُْ٘ طٚايكطإٓ ٜؿػط بعهِٗ بعهّا قاٍ تعاٍ 

ق٢ً  ّاقُس، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓيب (3)صعََّّمب  َبَءنَ ِِْٓ اٌْ َكِّ 
٫ ٜتبع أٖٛا٤ِٖ أبسّا ٭ْ٘ ٜتبع ا٭ٚاَط اٱشل١ٝ، قاٍ  ٚآي٘ ٚغًِاهلل عًٝ٘ 

  *ََِٚب ٠َْٕـُِك َعْٓ اٌََْٜٙٛطتعاٍ
ٌ
ِ ْْ َُ٘ٛ ِ الَّم َٚحْٟ

      .(4) ص٠ُٛحَٝ
ٍ اشلـ٣ٛ ٚؼـصض َٓ٘، قاٍ إيكس ٚضزت آٜات نجرل٠ تٓػــبِٗ  -16
ًذا ََِٚب ُلًْ الَ َ رَّمجُِ  َ َْ٘ٛاَءُوُْ َلْد َػٍٍَُْذ  ِ طتعاٍ

. (5)صَ َٔب ِِْٓ اٌَُّْْٙزِد٠َٓ 
خباض ٚتٛنٝس ٚب٬ؽ إٚيهٓٗا ، ستًُت ايٓٗٞ ٚايطزع إٕ إاٯ١ٜ ٚ  -17 

. ٭ٌٖ ايهتاب بعسّ تأثرلِٖ ع٢ً إػًٌُ
٫ اييت ضظق٘ اهلل أْ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ قؿات - 18 
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ع٠ٛ يًتػًِٝ َا ٜأتٞ ب٘ ب٬غّا ٫ َا ٜتًكاٙ بايٛسٞ، ٚؾٝ٘ زإٜكٍٛ ٫ٚ ٜعٌُ 

 . ٚ ّْٗٝاأٚ أَطّا أْصاضّا إٚ أ
اٯ١ٜ زع٠ٛ يًؿهط ع٢ً دعٌ إػًٌُ ٜهتؿٕٛ َا دا٤ ب٘ ايطغٍٛ  -19

.  تعاٍاهلل ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس
ٜتبعٕٛ ا٭ٖٛا٤ ايصٜٔ ٕ إػًٌُ ٜعطؾٕٛ أظاٖط اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً  -20

. تطاض ع٢ً ؼٌٜٛ ايكب١ًٗ اٱستذاز ٚاٱع
َٚسح يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٭ٌٖ ايعٓاز ٗ اٯ١ٜ تٛبٝذ ٚشّ  -21

. ٚغًِ ٚتؿطٜـ ي٘ باغتػٓا٥٘ بايعًِ اؿهٛضٟ ٚايتٓعٌٜ ٚآٜات ايكطإٓ
تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً َا نإ ٜعاْٝ٘ إػًُٕٛ َٔ قا٫ٚت اٱغٛا٤ َٔ   -22

. إًٌ ا٭خط٣ٌٖ أ
ٜٚكِْٛٗ، يكطإٓ يًُػًٌُ ٚاْ٘ ّٓعِٗ تعٗط اٯ١ٜ إَا١َ ا  -23

. ٌٖ ايهتابأ تباعإدتٓاب إَطِٖ باؽاش اؿٝط١ ٚأٟٚ
ْ٘ ظًِ ٜسٍ بايهطٚض٠ أٖٛا٥ِٗ أٌٖ ايهتاب ٗ أتباع إٚقـ  -24

ِْٗ ظإٕٛ، ٚيٛ بًشاظ عسّ إغتذابتِٗ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أع٢ً 
ت ٚاؿذر اٯٜا َٔٚغًِ يكٝس١ٜ ايٛقـ بايعًِ يًذشٛز ؾُٝا دا٤ 

. ٚايدلاٌٖ
، ْعِ : ٌٖ إػًُٕٛ َؿُٛيٕٛ َٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ، اؾٛاب  -25

، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ ٚيهٔ ع٢ً غبٌٝ إسح ٚايجٓا٤ َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا
، ٭ِْٗ بازضٚا (1)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طتعاٍ

 .إيٲَتجاٍ يتشٌٜٛ ايكب١ً، ٚثبتٛا ٗ َٓاظٍ اٱِٜ
ْعيت ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ آَٔ أاٯٜات اييت   -26 

ٜهّا دا٤تِٗ اٯٜات ٚيهٔ أٜكٓٛا بٗا ؾِٗ أٚزضنٖٛا أٚبٗا إػًُٕٛ 
. بٛاغط١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
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غٛا٤ إتباع اشل٣ٛ ٚقاٚي١ إَٚٓ٘  ،ايعًِ َٔ ايهًٝات إؿهه١- 27

. ٨ِٖٜصاإٚإػًٌُ 
ش إٔ دشٛزِٖ بطغاي١ ايٓيب قُس إتٛبٝذ ٚتكبٝض يؿعًِٗ  اٯ١ٜ- 28

  .ؾس ٚدٛٙ ايعًِأق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اٌَّمِر٠َٓ  َر١َْٕبُُْ٘ اٌِْىَزبَة  ط قىنه تعاىلقىنه تعاىل



 163ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
٠َْعِسـَُُٛٔٗ وََّب ٠َْعِسـَُْٛ َ ْثَٕبءُُْ٘ َِٚ َّم 

 
َ
ْوزَُُّْٛ اٌْ َكَّم َُُْٚ٘ ـَِس٠ًمب ُُِِْْٕٙ ٌَٟ

. 146اٯ١ٜ  ص٠َْعٍََُّْٛ 
  

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت  
: ؾعٌ َاض، ٚؾاعٌ، َٚؿعٍٛ ب٘، ايهتاب: آتٝٓاِٖ َبتسأ،: ايصٜٔ

. َؿعٍٛ ب٘ ثإ، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ٫ قٌ شلا ٭ْٗا ق١ً ايصٜٔ
َؿعٍٛ ب٘، ٚاؾ١ًُ خدل : ؾاعٌ، اشلا٤: ؾعٌ َهاضع، ايٛاٚ: ٜعطؾْٛ٘ 

َكسض١ٜ ت٪ٍٚ َع َا بعسٖا َكسض : سطف دط، َا: ايهاف: َاى.ايصٜٔ
ٚ أٚ َؿع٫ّٛ ب٘، أٜٚعطب سػب َٛقع٘ ٗ اؾ١ًُ ؾكس ٜهٕٛ َبتسأ َ٪خطّا، 

. بٓا٥ِٗأفطٚضّا نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ َٚعٓاٙ نُعطؾتِٗ 
: سطف َؿب٘ بايؿعٌ يًتٛنٝس، ؾطٜكّا: ، إٕ غت٦ٓاؾ١ٝإٚايٛاٚ ساي١ٝ : ٕإٚ

نُرل ٗ قٌ دط َتعٌ َشصٚف : سطف دط، ِٖ: َٓكٛب، َٔ إغِ إٔ
: ؾعٌ َهاضع، ايٛاٚ: اي٬ّ ٖٞ إعسًك١، ٜهتُٕٛ: ، يٝهتُـْٕٛعت يؿطٜكّا

 .ؾاعٌ
َبتسأ، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ َٔ ايؿعٌ : ساي١ٝ، ِٖ: ايٛاٚ: ِٖٚ ٜعًُٕٛ

 .ٚايؿاعٌ خدل
ق٢ً قُس سسٜح ايٓيب  ٗٚأعًُ٘ إٜاٙ، ٚبٝٓ٘ ي٘، : عطٸؾ٘ ا٭َط: ٜكاٍ

َعسَّمَؾ َثْعَؼُٗ طٚضز ٗ ايتٓعٌٜ،  َع أظٚاد٘ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .، أٟ بٝٸٔ ؾططّا َٓ٘، ٚتطى اٯخط(1)صََٚ ْعَسعَ َعْٓ َثْعغٍ 

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث  
: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ

: ق١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػاب :ا٭ٍٚايؿعب١ 
                                                           

 .3غٛض٠ ايتشطِٜ  (1)
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ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ :ا٭ٍٚ 

: ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1)ص....ُ ُٚرٛا اٌِىَزبةَ 
تهُٓت اٯ١ٜ ايػابك١ قٛاٌْ ن١ًٝ غكٛم ايكب١ً، َٓٗا إٔ أٌٖ  :ا٭ٍٚ 
بٝت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إغتكباي٘ يٌ ّاٜتبعٕٛ ايٓيب قُس ايهتاب ٫

اؿطاّ، يتأتٞ آ١ٜ ايبشح سذ١ ٗ ٚدٛز ايسيٌٝ بٌ ظٗطاِْٝٗ، ٚؾٝ٘ آ١ٜ 
ٗ ايكطإٓ يٲستذاز إعذاظ ٗ ْعِ ايكطإٓ ٖٚٞ تعكب اؿذ١ ٚايسيٌٝ 

. ٚغٓد١ٝ اؾساٍ
ٚيٝؼ َٔ سكط ٕٓاؾع ٖصا ايتتابع ٚايتعاقب ٚايتساخٌ، ٖٚٛ َٔ 

الَ ٠ُِس٠ُد ِثىُُْ ٠ُِس٠ُد  َّمُ ِثىُُْ ا١ٌُْعَْس َٚ طعَُٛات قٛي٘ تعاٍ

، ؾ٬ هتٗس إػًُٕٛ ٗ ايبشح ٚايتشكٝل ٗ اؿذ١ اييت ٜأتٞ (2)صاٌُْععْسَ 
بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً اؿل ٚايكسم ٚايٓؿع ٗ ثٓاٜا 

ِثُىِّ  ٠ٍَخ َِب طايهتاب ٚأسازٜح ايػ١ٓ عٔ اؿذ١ ٚاٯ١ٜ ٗ قٛي٘ تعاٍ

ٟ َٛدٛز٠ ٗ اٯ١ٜ اييت بعسٖا ؾِٗ بايتشكٝل ؾ٘ ، صَرجُِعٛا ِلْجٍََزهَ 
ٚايبشح ٗ آٜات ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ػس آٜات ٚسذر أخط٣ نجرل٠، ٖٚٛ 

. (بهٌ آ١ٜ)ٗ قٛي٘ تعاٍ (نٌ)إٛدب١ ايه١ًَٝكسام غٛض 
ٚاؿذ١ شلِ شنطت نٌ َٔ اٯٜتٌ أٌٖ ايهتاب بًػ١ إسح  :ايجا١ْٝ 

اؾٛاب ٫، ٭ٕ إسح ططٜل َٔ إدتُاع ايٓكٝهٌ ٖٛ ٌٖٚ عًِٝٗ 
يٲستذاز، ٚتأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ عًُِٗ بًػ١  اٯ١ٜ ٚايسيٌٝ ايصٟ ٜأتٞ ب٘ 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يصا تط٣ ايػٛض إه١ٝ نًٗا ؽٜٛـ 

ٚٚعٝس ٭ْٗا ْاظي١ ٗ َه١ بٌ ظٗطاْٞ ايهؿاض ٚإؿطنٌ، أَا ايػٛض إس١ْٝ 
. ؾأْٗا تبٌ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ

٤ اؿل ٚنتُإ ايبؿاضات ٚاؿكا٥ل، زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ ْبص إخؿا :ايجايج١ 
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٭ٕ ٖصا ايهتُإ ْٛع ططٜل ٱتباع اشل٣ٛ، ٚضؾش١ ي٘، ٖٚٛ بصات٘ إتباع 

. ي٣ًٛٗ
َٔ َكازٜل َعطؾ١ أٌٖ إًٌ ايػابك١ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل  :ايطابع١ 

زٍ ع٢ً ايسع٠ٛ يتًكٞ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٖا ٟ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ ؼٍٛ قبًت٘
. ايتٓعٌٜ بتشٌٜٛ ايكب١ً بايكبٍٛ، ٫ٚ أقٌ بعسّ اٱْهاض

ؼصض آ١ٜ ايبشح َٔ إتباع أٖٛا٤ ايٓاؽ اييت تتٓاؾ٢ َع ايعًِ،  :اـاَػ١ 
َٚٔ َكازٜل ايعًِ ٗ إكاّ إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً سل ٚٚسٞ َٔ عٓس اهلل ٫ ٜكبٌ 

 (غٝكٍٛ ايػؿٗا٤)ٚي٘ تعاٍايذلزز ٚايذلزٜس، ٌٖٚ قٍٛ ٚإْهاض ايػؿٗا٤ ٗ م
َٔ ا٭ٖٛا٤ اييت ٢ْٗ اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ّأَ إتباعٗا، اؾٛاب ْعِ، ٖا ٜسٍ ع٢ً سح ايٓيب قُس
. ٚإػًٌُ ع٢ً إهٞ ٚايجبات ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّٚغًِ 

َٚعطؾ١ يػرلٙ تعسز اٯٜات  (بهٌ آ١ٜ)َٚٔ اٱعذاظ ٗ قٛي٘ تعاٍ
ٚاؿذر اييت عٓس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً أٌٖ ايهتاب 

غكٛم ايكب١ً ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٜٚسٍ بؿش٣ٛ اـطاب 
: ٚا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ع٢ً أَٛض

تعسز ٚنجط٠ اٯٜات اييت عٓس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ا٭ٍٚ 
. يهتابٚغًِ ع٢ً أٌٖ ا

. نجط٠ اؿذر ٚايدلاٌٖ ٗ ايسع٠ٛ إٍ اهلل :ايجاْٞ 
نجط٠ ايدلاٌٖ ٚايس٥٫ٌ ٗ نٌ سهِ دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً  :ايجايح 

َِٚ َّٔمهَ ٌَُزٍَمَّمٝ طاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

. (1)صاٌُْمْس َْ ِِْٓ ٌَُدْْ حَِى١ٍُ َع١ٍٍُِ 
ايهؿاض ٚإؿطنٌ بكبض ٚغ٤ٛ ؾعًِٗ ٚيعّٚ إقا١َ اؿذر ع٢ً  :ايطابع 

 . إّاِْٗ
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يٲغت٦ٓاف ٚإٕ شنط بعض  (َٚا أْت بتابع قبًتِٗ)دا٤ت ايٛاٚ ٗ

إؿػطٜٔ أْٗا يًعطـ ؾعسّ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
٭ٌٖ ايهتاب ٗ قبًتِٗ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً َا غٝأتِٝٗ ب٘ َٔ اٯٜات 

٫ ٜأتٕٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ّٚايس٫٫ت ايباٖطات، ٚٙ
ايكب١ً بآ١ٜ َٔ د١ٗ ٗ بآ١ٜ ٚقس إْتكٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

اٌْ َكُّ طعٓس اهلل، ٚيٝؼ َٔ تعاضض بٌ اٯٜات يصا دا٤ بعسٖا قٛي٘

. (1)صِِْٓ َزثِّهَ ـَالَ َرىََُّٛٔم ِِْٓ اٌَُّّْْزِس٠َٓ 
: اظ ايعَإ ٚدّٖٛاٚوتٌُ َهُٕٛ اٯ١ٜ بًض

إضاز٠ َا بعس ؼٌٜٛ قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ا٭ٍٚ 
. إٍ ايبٝت اؿطاّ

. إككٛز َا قبٌ ؼٌٜٛ ايكب١ً، ْٚعٍٚ اٯ١ٜ ايػابك١ :ايجاْٞ 
. إؾاز٠ إع٢ٓ ا٭عِ :ايجايح

اٱط٬م، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ إغتكباٍ ايٓيب  ٠ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خرل ٭قاٍ
ز ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يبٝت إكسؽ قبٌ ْعٍٚ آ١ٜ ْػذ ايكب١ً قِ

يٝؼ إتباعّا ٭ٌٖ ايهتاب بسيٌٝ أِْٗ شاتِٗ كتًؿٕٛ ٗ ايكب١ً، َع ايتبأٜ 
ٍ ايٓػذ نإ ٖٓاى تؿاب٘ دٗيت بؾل، ٗ َع٢ٓ اٱتباع قبٌ ٚبعس ْػذ ايكب١ً 

ضٜل َٔ أٌٖ ٚفٗ د١ٗ ايكب١ً بٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ آي٘ ٚغًِ 
إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإٍ ايٓيب قُس ايٓػذ ؾكب١ً ايهتاب أَا بعس 

َٚا : ٚتكسٜط اٯ١ٜ، أَط زا٥ِ ٫ ٜكبٌ ايذلزٜس ؾٝٗا إٔ ايٓػذ إش ّٜٛ ايكٝا١َ  
. ايكب١ً ٫ٚ بعسٖا أبسّا رأْت بتابع قبًتِٗ قبٌ ْؼ

٠ أٌٖ ايهتاب إٕ عسّ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكبٌ
ٗ  قبٌ ايٓػذ ٚبعسٙ إِا ٖٛ عٔ عًِ يسْٞ ٚٚسٞ َٔ عٓس اهلل يكٛي٘ تعاٍ

. صِِْٓ َثْعِد َِب  َبَءنَ ِِْٓ اٌِْعٍُِْ طآ١ٜ ايػٝام
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بعح يًٝأؽ ٗ قًٛب إؿطنٌ  (َٚا أْت بتابع قبًتِٗ) ٚٗ قٛي٘ تعاٍ

ٜتعطض َٔ سسٚخ ؼطٜـ أٚ تػٝرل ٗ أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ؾُا مل 
يًٓػذ بام ع٢ً ساي٘ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚنصا ايٓاغذ َجٌ إغتكباٍ ايبٝت 

. اؿطاّ
ٚضز ؾٝٗا َطتٌ، ٚمل ٜأت ٗ آ١ٜ  (تابع) َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إٔ يؿغ

أخط٣ َٔ ايكطإٓ، ٖا ٜسٍ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايكًب١ ٗ إًٌ ايػُا١ٜٚ 
  .ٚإغتك٬ٍ إػًٌُ بكبًتِٗ
عٔ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً ْاع أٌٖ ايهتاب إَت ٕا شنطت اٯ١ٜ ايػابك١

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ قبًت٘ ٚيٛ دا٤ بهٌ آ١ٜ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ عذ١ 
ٚب١ إٍ تإناؾ١ٝ ٖٚٞ أِْٗ ٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٥ِٗ أٟ أْ٘ ٫ تكٌ اٍ

٦ٜ٘ شلِ باٯٜات يٛثٛقِٗ َٔ ْبٛت٘ ٚؾدك٘ ايهطِٜ، ٖٚٛ َٔ أغطاض َر
ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ ُ ُٚرٛا طزا٠ ايؿططف٤ٞ اٯ١ٜ ايػابك١ بأ

. صاٌِىَزبةَ 
قطاضِٖ ع٢ً عسّ إٌٖ ايهتاب ٚإٔ بٝٓت اٯ١ٜ ايػابك١ دشٛز أبعس ٚ

بطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، إاٱّإ َع تعسز تٛايٞ ايٓعِ ٚدشٛزِٖ يكب١ً 
م ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس َعطؾتِٗ باٯٜات ٚقس

ِْٗ ٜعطؾٕٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ َا ٫ ٜكبٌ إٚ، تعاٍ
 .ايًبؼ ٚايؿو

َلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجاْٞ 

ٚؾٝٗا  ،(1)ص.....ـِٟ اٌعَّمَّبِء ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘ب
: َػا٥ٌ

ْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ قَ طإبتسأت آ١ٜ ايػٝام بكٛي٘ تعاٍ :ا٭ٍٚ 

ٜٚعطف أٌٖ ايهتاب ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  صـِٟ اٌعَّمَّبءِ 
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قبًت٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٌٖٚ ٜعطؾٕٛ تكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 

ا أخدلت بٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ أّ أِْٗ عًُٛا بٗا َِٚ، ٌٖٚ ٖصٙ إعطؾ١ غابك١ 
ٗ ايػُا٤، اؾٛاب ٫ زيٌٝ  هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس ق٢ً ا تطًععٓس 

ع٢ً ٖصٙ إعطؾ١، ٫ٚبس َٔ َا٥ع بٌ عًِ اهلل َٚعطؾ١ ايٓاؽ ٗ إٛنٛعات 
ايٓاؽ ٗ نٌ ؾطز َٓٗا أنجط ٖا ٜعًُٕٛ  ٚايهًٝات ٚاؾع٥ٝات، ؾُا هًٗ٘

ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ طٜٚسٍ قٛي٘ تعاٍ

: ع٢ً أَٛض ،(1)صْثٍَِزُِْٙ َعْٓ قِ 
. ايبٝت اؿطاّسكٍٛ اٱْهاض بعس ؼٍٛ إػًٌُ إٍ إغتكباٍ  :ا٭ٍٚ 
٤ ايصٜٔ يٝؼ عٓسِٖ تسبط ٗ ا٭َٛض قسٚض اٱْهاض َٔ ايػؿٗا :ايجاْٞ 

. ٚايٛقا٥ع
تعًل اٱْهاض بتبسٌٜ إػًٌُ قبًتِٗ ٚإْتكاشلِ َٔ إغتكباٍ بٝت  :ايجايح 

أٟ أِْٗ مل ٜتعطنٛا يًتٓعٌٜ ٚؼٍٛ ايٓيب  (بًتَِٗا ٫ِٖٚ عٔ م)إكسؽ
ٗ قبًتِٗ ِٖٚ ٜعًُٕٛ إٔ ٚإػًٌُ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. قسقٕٛ بأَطٙ ٜػًُٕٛ بإٔ َا ٜؿعً٘ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜإػًٌُ تابعٕٛ ي٘ ّ
ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد طٜؿٝس اؾُع بٌ قٛي٘ تعاٍ :ايجا١ْٝ 

إٕ ٖصا ايهتُإ ٫  ص١ٌََىْزَُُّْٛ اٌْ َكَّم طٚبٌ قٛي٘ تعاٍ صاَِ اٌْ َسَ 
ٜهط إػًٌُ ٫ٚ ٜهٕٛ بطظخّا زٕٚ ْعٍٚ ا٭سهاّ ٚايعٌُ بايٓاغذ ٚتطى 

إٓػٛر، ٚؾٝ٘ آ١ٜ بإٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ 
. ٜعًُٕٛ بايتٓعٌٜ ٜٚعطنٕٛ عٔ ايصٜٔ ٜكسٕٚ عٔ اؿل بعس َعطؾت٘

١ٌََْعٍََُّْٛ طشنطت آ١ٜ ايبشح عًُِٗ باؿل بكٛي٘ تعاٍ :ايجايج١ 

ٚشنطت آ١ٜ ايبشح إخؿا٩ِٖ ٚنتُاِْٗ  صَ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ ِِْٓ َزثُِِّْٙ 
ٜٚؿٝس اؾُع بُٝٓٗا إٔ اؿل  (يٝهتُٕٛ اؿل ِٖٚ ٜعًُٕٛ)يًشل بكٛي٘ تعاٍ

إخؿا٤ ايتٓعٌٜ ايصٟ ىؿٕٛ إِا ٖٛ تٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل، ٚؼتٌُ ايٓػب١ بٌ 
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 :ٚإخؿا٤ اؿكا٥ل ٚدّٖٛا

. ايتػاٟٚ ٚنٌ ؾطز َٓٗا قطّ :ا٭ٍٚ 
إخؿا٤ ايتٓعٌٜ َٔ ايهبا٥ط ٖٚٛ أؾس قبشّا َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل  :ايجاْٞ 

. ٚايٛقا٥ع
ايتؿكٌٝ ؾُٔ ايٛقا٥ع َا ٜهٕٛ إخؿا٩ٖا أقٌ إمثا ٚنطضّا َٔ  :ايجايح 

. إخؿا٤ ايتٓعٌٜ
 .ٍ سط١َ نٌ َُٓٗاٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ َع اٱْاع ع

ََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ ُ َِّمًخ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايح 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص...َٚظَـًب
دا٤ت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ، ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام  :ا٭ٍٚ 

ََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ طبًػ١ اـطاب إتٛد١ٗ إٍ إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ

َٚٔ أغطاض ايكطإٓ إٔ َعاْٞ ايًؿغ ايكطآْٞ أعِ َٔ يػ١  صَٚظَـًب ُ َِّمخً 
. اـطاب

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأْ٘ ْيب  ّابعطف ايٓاؽ ايٓيب قُس :ايجا١ْٝ 
. ٜسعٛ إٍ اشلسا١ٜ ٚايك٬ح، َٚٔ َكازٜل اشلسا١ٜ إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً

ٙ ٚآي٘ ٚغًِ بهُرل شنطت آ١ٜ ايبشح ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٞ :ايجايج١ 
: ايػا٥ب اشلا٤ ٗ ٜعطؾْٛ٘، ٚشنطت٘ آ١ٜ ايػٝام بكؿات ٖٞ

ايطغٍٛ، ٚٚضزت ٖصٙ ايكؿ١ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ا٭ٍٚ 
. ٚغًِ ٗ اٯ١ٜ َطتٌ

٠ََٚىَُْٛ اٌسَّمظُُٛي َع١ٍَْىُُْ طايؿٗٝس بكٛي٘ تعاٍ :ايجا١ْٝ 

. صش١ًَِٙدا
. ؾٗا اهلل َطتب١ ا٭١َ ايٛغطإَاّ ا٭١َ اييت ؾطٸ :ايجايج١ 

. ايصٟ ق٢ً إٍ قبًتٌ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌضغٍٛ اٍ :ايطابع١ 
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ؾٛظ ايصٟ ٜتبع ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايكب١ً  :اـاَػ١ 

. ٚايعبازات ٚا٭سهاّ َطًكّا
ٕ ىؿٕٛ اؿكا٥ل ٚايتٓعٌٜ، تهُٓت آ١ٜ ايبشح ايصّ يًصٟ :ايطابع١ 
ايػٝام بايجٓا٤ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدا٤ت آ١ٜ 

ٚإػًٌُ بإظٗاضِٖ يًتٓعٌٜ بايعٌُ بأسهاَ٘ ٚغٓٓ٘ َع تٛاضثِٗ ٖصا ايعٌُ 
. إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ع٢ً إػًٌُ ؾٗاز٠ ايطغٍٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٚػًت
َْ َِِّمَخ َ ِث١ىُُْ ِ ْثَسا١َُِ٘ َُ٘ٛ ظََّّمبنُ طبكٛي٘ تعاٍ

اٌُّْع١ٍَِّْٓ ِِْٓ َلْجًُ َٚـِٟ ََ٘را ١ٌَِىَُْٛ اٌسَّمظُُٛي 

أٟ  ،(1)صش١ًَِٙدا َع١ٍَْىُُْ ََٚرىُُٛٔٛا شََُٙداَء َعٍَٝ اٌَّمبضِ 
از ٭ٚاَط ٚاٱْكٞؾٗازت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عًِٝٗ عػٔ اٱغ٬ّ 

ٗ از٠ ٌٖٚ ؽتل ايؿ٘، ايك٠٬ اهلل، َٚٓٗا تٛدِٗٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ 
 ٚؾا١ًَ َٛنٛع ايكب١ً بايكشاب١ أٚإ ْعٍٚ اٯ١ٜ اؾٛاب ٫، ؾٗٞ عا١َ

  .يًُػًٌُ ٚإػًُات إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ
: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ايؿعب١ ايجا١ْٝ 

اٌْ َكُّ ِِْٓ َزثِّهَ ـَالَ طايتاي١ٝ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ :ا٭ٍٚ 

:  ٚؾٝٗا َػا٥ٌ  ،(2)صْْ اٌَُّّْْزِس٠َٓ َرىََُّٛٔم َِ 
ٗ اٯٜتٌ، ٌٖٚ إطاز شات إع٢ٓ أّ أْ٘  (اؿل) يؿغتهطض  : ا٭ٍٚ

. َتعسز، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ
إخؿا٤ ؾطٜل َٔ  اؿل ٚايتٓعٌٜ ٚقسم ايٓب٠ٛ ست٢ َع ػًٞ :ايجا١ْٝ 

. ايٓاؽ يًبؿاضات ب٘
ضغٍٛ اهلل شلاتٛد٘ َٔ َعاْٞ اؿل ٗ إكاّ ايكب١ً اييت ٟ :ايجايج١ 

ٚإػًُٕٛ ٖٚٛ ايبٝت اؿطاّ ٚإٕ إخؿا٤ أَط ايتشٍٛ إيٝٗا ٗ ايهتب ايػابك١ 
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٫ ٜهط ٗ ساٍ ايٝكٌ عٓس إػًٌُ ٭ِْٗ ٜتبعٕٛ ايتٓعٌٜ، ٚيٛ سسخ 

بكؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تعاضض ظاٖطٟ بٌ ايتٓعٌٜ 
َٕٛ بايٛسٞ ٚآٜات ايكطإٓ يصا دا٤ عٓس أٌٖ إًٌ ايػابك١ ؾإٕ إػًٌُ ٜعٌ

: ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ ،ايتعسز ٗ آٜات ايكب١ً
بٝإ َٛنٛع١ٝ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ أسهاّ ايؿطٜع١  :ا٭ٍٚ 
. اٱغ١َٝ٬
ٚإَتجاشلِ ٭سهاّ  تأنٝس ٚدٛب عٌُ إػًٌُ بآٜات ايكطإٓ :ايجا١ْٝ 

. ايكب١ً
نٌ أٜاّ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ  مل ٜأت تٛد٘ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ٗ :ايجايج١ 

، إش ْعيت آٜات ايكب١ً ٚإػًُٕٛ ٜػتكبًٕٛ بٝت إكسؽ  إبتسا٤ ٚإغتسا١َ
. يجُا١ْٝ عؿط ؾٗطّا زخٌ ؾٝٗا أؾٛاز َٔ ايٓاؽ اٱغ٬ّ

ِ َّم طقبٌ ث٬خ آٜات تعسز آٜات ايكب١ً َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ :ايطابع١ 

عسز ٚاٱعاز٠ ٚبٝإ إبتسا٤ ؾؿٞ ايت ص َّمَ ِثبٌَّمبضِ ٌََسُءٌٚؾ َزح١ٌُِ 
ْػذ ايكب١ً بتكًٝب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ 

. ٚتصنرل ٚتجبٝت ٭سهاّ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ آٜات تطغٝب
إٍ ٜتذ٢ً ايتعسز ٗ َٛنٛع ايكب١ً بتٛد٘ اـطاب بايتشٍٛ  :اـاَػ١ 

ايٓيب ٙ ٚآي٘ ٚغًِ تاض٠ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٞ
. (ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ)(ؾٍٛ ٚدٗو)إػًٌُ تاض٠ أخط٣ٚإٍ 

ايبٝإ ٚايتهطاض ٗ ٖصٙ اٯٜات بإٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً سل نُا ٗ  :ايػازغ١ 
ٖصٙ اٯ١ٜ بإعتباض إٔ ٖصا ايتشٌٜٛ َٔ َعاْٞ اؿل ٗ آ١ٜ ايبشح ٖٚٛ 

. (1)صُِْ٘ َ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ ِِْٓ َزةِّ طإككٛز ٗ قٛي٘ تعاٍ
إنطاّ إػًٌُ بتعسز آٜات ايكب١ً ٚا٭َط بتٛد٘ ٚدِٖٛٗ إٍ  :ايػابع١ 
، يٝهٕٛ ٖصا ايتٛد٘ مٛ ططٜك١ ٚؾاٖس ع٢ً تٛد٘ قًٛبِٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  172
. ضٓتٌْ٘ٚٝ اهلل عع ٚدٌ 

تهطاض ْعت إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بأْ٘ سل ٚقسم ٚؾٝ٘ تصنرل  :ايجا١َٓ 
٠ ٚاٱْاب١ ٚايطدٛع إٍ ايبؿاضات بٓب٠ٛ قُس ق٢ً ٭ٌٖ ايهتاب ٚزع٠ٛ يًتٛب

ؾٝٗا َٔ ايتٛد٘ إٍ إػذس عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َٚا اهلل 
. اؿطاّ قب١ً ي٘ ٚيًُػًٌُ

ا٤ قبٌ ٚز (يٝهتُٕٛ اؿل)ٗ آ١ٜ ايبشح َطًكّا (اؿل)يؿغ ٚضز :ايطابع١ 
يٝهتُٕٛ اؿل َٔ ضبِٗ : ايبشحآٜتٌ َكٝسّا بأْ٘ َٔ عٓس اهلل يٝهٕٛ تكسٜط آ١ٜ 

. (ِٖٚ ٜعًُٕٛ
ب١ً، ٫ٚ تهاز ؽًٛ تعسز شنط ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب ٗ آٜات ايل :اـاَػ١ 

ٚبطٖإ إيِٝٗ، ٚيهٔ يٝؼ  آ١ٜ َٔ ٖصٙ اٯٜات ايعؿط٠ َٔ شنط ٚإؾاض٠ ٚسذ١
ٜـ ٚؾٝ٘ تأنٝس يًتهٌ ،ؾٝٗا خطاب شلِ بٌ تٛد٘ اـطاب ؾٝٗا يًُػًٌُ

. ضاّبإغتكباٍ ايبٝت احل
. ايكب١ًزؾع ساٍ ايؿو ٚايذلزز عٔ إػًٌُ ٗ َٛنٛع  :ايػازغ١ 
ٚقا١ٜ إػًٌُ َٔ أٌٖ اؾساٍ ٚاـك١َٛ غكٛم إغتكباشلِ  :ايػابع١ 

. يًبٝت اؿطاّ
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ طٕا ٚضز قٛي٘ تعاٍ :ايجا١َٓ 

ايبشح ٚتعكبتٗا آ١ٜ ايػٝام دا٤ت آ١ٜ  (1)صَِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ 
بإٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً سل ٚقسم، يٝتذ٢ً إْتكاض ٚظٗٛض اؿل، ٭ٕ ايػؿ٘ 

ايػؿ٘ ٗ يّٛ إػًٌُ ُع ٜرٚقس قاقط عٔ َعاضن١ اؿل، ٚنصا نتُاْ٘، 
ايصٟ تسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚنتُإ اؿل ْٚعٍٚ ؼٌٜٛ ايكب١ً ايصٟ تسٍ عًٝ٘ 

. آ١ٜ ايبشح
َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ ـََٛيِّ ط١ٜ بكٛي٘ تعاٍق١ً ٖصٙ اٯ :ايجاْٞ 

                                                           

 .142اٯ١ٜ (1)



 173ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
: ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1)صَٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 

ايبشح بكٝػ١ آ١ٜ ايػٝام بًػ١ اـطاب، بُٝٓا دا٤ت آ١ٜ دا٤ت  :ا٭ٍٚ 
  .اؾ١ًُ اـدل١ٜ

أٌٖ إًٌ ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖا ٜعطؾ٘  :ايجا١ْٝ 
. ٍ ايبٝت اؿطاّإ

إع٢ٓ تهطض يؿغ اؿل ٗ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام، ٚبُٝٓٗا َٔ د١ٗ  :ايجايج١ 
عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾاؿل ٗ آ١ٜ ايبشح أعِ ٚايكسض إتٝكٔ َٓ٘ ٗ آ١ٜ 

. ايػٝام ٖٛ إػاٙ ايكب١ً ٚإغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ
ٕ آٜات أضبع آٜات َٔ غت آٜات َتذاٚضات ّٗ  (اؿل) ٚٚضز يؿغ

ايكب١ً ٖا ٜسٍ ع٢ً شنط قب١ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتٛدٗ٘ 
. إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١

ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ اؿل بإغتكباٍ  :ايطابع١ 
 اي٘ببإغتل خامت ايٓبٌٝ يًبٝت اؿطاّ ٫ ٜهط ٗ إَتجاي٘ ٚإػًٌُ يٮَط اٱشلٞ

ٚإٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتًك٢ ا٭سهاّ بايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ، 
ََِٚب ط٫ٚ َٛنٛع١ٝ ٱخؿا٤ طٛا٥ـ َِٓٗ ايبؿاضات بٓبٛت٘، قاٍ تعاٍ

. (2)ص٠ُِؼَُّْٛ ِ الَّم َ ُْٔفعَُُْٙ 
ٗ أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱؾاض٠ إٍ ايعًِ، ٚيعّٚ تٛظٝؿ٘  :اـاَػ١ 

باٱخباض عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ َا ٚأختتُت آ١ٜ ايػٝام  ،٥لع٬ٕ اؿكاإ
ايعباز١ٜ ٚإبازض٠ إٍ ٚظا٥ـ ٜؿعٌ إػًُٕٛ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ شلِ ٭زا٤ اٍ

. إغتكباٍ ايٝت اؿطاّ
وََّب َ ْزظٍََْٕب ـ١ِىُُْ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايح 
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:  ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص...َزظُٛالً ِِْٕىُُْ 

: ٜٔ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙاؾُع بض تكسٟ :ا٭ٍٚ 
. نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب ٜعطؾْٛ٘ :ا٭ٍٚ 
. نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ :ايجاْٞ 

. َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿل ّ ضغ٫ّٛ ٚإٕ ؾطٜكّاىنُا أضغًٓا ٗ :ايجايح 
. ٜكّا َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿلٜٚعًُهِ َا مل تهْٛٛا تعًُٕٛ ٚإٕ ؾط :ايطابع 
ثِ تؿهٌ اهلل عع بٝإ إتكاٍ ؾهٌ اهلل ع٢ً ايٓاؽ بايتٓعٌٜ،  :ايجا١ْٝ 

ٚدٌ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ ايصٟ دعً٘ 
ءٍ طاهلل

ْ
. (2)صِرج١َْبًٔب ٌُِىِّ شَٟ

ٖا ٕإفعٔ ْعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١  َجًُا أخدل ايكطإٓ :ايجايج١ 
. أخدلت ٚبؿطت بٓعٚي٘

ٚاييت ايبشح ػًٞ يػ١ ايتـأنٝس ٗ آ١ٜ ايػٝام ٕهاٌَ آ١ٜ  :ايطابع١ 
: تتهُٔ أَٛضّا تعطف بصاتٗا ٚأثطٖا ٖٞ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإعذعات اييت دا٤  بعج١ :ا٭ٍٚ 
تٞ بٗا، ي٬ًُظ١َ بٌ ايطغاي١ ٚإعذع٠ ؾٝعًِ أٌٖ ايهتاب بإٔ ايٓيب ٜأ

. زلاّٜٚا ع٢ً قسم ْبٛت٘ بإعذع٠ ٚتهٕٛ ؾاٖسّا
قٝاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكطا٠٤ آٜات ايكطإٓ  :ايجاْٞ 

. َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭سهاّ ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ
. ايٓاؽ َٔ بطاثٔ اؾا١ًٖٝ ٚايٛث١ٝٓ زلاٟٚ أْكص اٱغ٬ّ ؾتض :ايجايح 
ايهتاب ا٥سٟ يًٓاؽ بتعًُِٗ إبتسا٤ ؾكٌ َٔ ايتأضٜذ ايعل :ايطابع 

. ٚايتٓعٌٜ بسخٍٛ اٱغ٬ّ
عًّٛ اٍايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ تعًِٝ  :اـاَؼ 
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 175ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
ٚإعاضف ٚقكل ا٭ْبٝا٤، ٚاؿه١ُ اييت تهٕٛ ططٜكّا يٲّإ ٚتجبٝت َعإ٘ 

اْدُع  ٌَِٝ ظَج١ًِِ َزثِّهَ طٗ ايٓؿٛؽ، ٚاجملتُعات، قاٍ تعاٍ

  .(1)صَِِخ َٚاٌَِّْْٛع َِخ اٌْ ََعَٕخِ ِثبٌْ ِهْ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ تٛايٞ ايٓعِ ٚايعًّٛ ع٢ً إػًٌُ بٓب٠ٛ  :ايػازؽ 

. ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾٝٗا ططز يًػؿ١ً ٚاؾٗاي١
ٜٚعًُهِ َا مل تهْٛٛا )أختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ : ـاَػ١ا

ٌٸ (تعًُٕٛ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايٓيب قُس ق٢ًَٗا َٚٔ َكازٜل ايعًِ اييت ٜع
: ٚغًِ يًُػًٌُ َهاٌَ آ١ٜ ايبشح َٔ ٚدٛٙ

خباض عٔ سكٝك١ ٖٚٞ ٚدٛز أَِ آتاِٖ اهلل ايهتاب، أٟ ٫ اٱ :ا٭ٍٚ 
ظايٛا ع٢ً ْٗر ضغٌ غابكٌ، نُا ٗ إتباع ايٝٗٛز يٓب٠ٛ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، 

ٚإتباع ايٓكاض٣ يٓب٠ٛ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚنٌ ٚاسس َُٓٗا َٔ ايطغٌ 
. ّ اهلل غاز٠ ايبؿطغ١ أٚيٞ ايععّ ايصٜٔ دعً٘اـِ

إػًٌُ ٱنطاّ أٌٖ ايهتاب بتػُٝتِٗ ٗ آ١ٜ  زع٠ٛ :ايجاْٞ 
. (ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب)ايبشح

َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايجايح 
: ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ
. ايعع ٚإٓع١ يًُػًٌُ :ا٭ٍٚ 
. ظر زٕٚ زبٝب ايؿو ٚايطٜب إٍ ْؿٛؽ إػًٌُإْ٘ بط :ايجا١ْٝ 
. ؾٝ٘ بطٖإ ٚسذ١ ٗ اؾساٍ ٚاٱستذاز :ايجايج١ 

ايعًِ إػتشسخ يًُػًٌُ بإٔ أٌٖ ايهتاب ٜعطؾٕٛ بعج١ ايٓيب  :ايطابع١ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ ٚآثاض ضغايت٘ ٗ اجملتُعات ٚدصبٗا 

. ّ ايؿطى ٚايه٬ي١ٕؿاٖٞايٓاؽ يًتٛسٝس، ٚقاضبتٗا 
أختتُت نٌ َٔ اٯٜتٌ بايعًِ ٚايتشكٌٝ ٚبٝإ إا٥ع ايصٟ  :غ١ غازاٍ
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. بإضتكا٥ِٗ ٗ ايعًِ ٚإعطؾ١قاض عًٝ٘ إػًُٕٛ 

َٚٔ اٯٜات إٔ أٍٚ آ١ٜ ْعيت ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
بإٔ ٜهٕٛ يتكٝٝس ايتعًِٝ  ،(1)صاْلَسْ  ِثبْظُِ َزثِّهَ اٌَّمِرٞ َخٍَكَ ط

ْاؾعّا ٗ ايٓؿأتٌ، ثِ تهطض ا٭َط اٱشلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ،(2)صاْلَسْ  ََٚزثُّهَ األَْوَسَُ طٚبٛاغطت٘ يًُػًٌُ بعس آٜتٌ بكٛي٘ تعاٍ

 أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ّس ايٓيب قُسّا ٚإػًٌُ بأؾطاز ايعًِ إتهجط٠
. ٚدٛزٙبهطَ٘ ٚإسػاْ٘ 

 عجاس اآليتعجاس اآليتإإ     
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

تكطب يػ١ ايتُجٌٝ ٗ اٯ١ٜ إسضنات ايعك١ًٝ اٍ اؿؼ  :ا٭ٍٚ 
 .ٚايٛدسإ
 .ايدلٖإ  ٚتكِٝ اؿذ١ بأٚنض بٝإاٯ١ٜ تتهُٔ  :ايجا١ْٝ 
ٚسذ١، قاٍ  عًِٝٗ ٚزي٬ّٝ ّاٜهٕٛ َا عٓسِٖ َٔ ايهتاب ؾاٖس :ايجايج١ 

 .(3)ص٠َىَُْٛ ٌٍَِّمبضِ َعٍَٝ  َّمِ حُجَّمٌخ َثْعَد اٌسُّظًُِ  ألالَّم طتعاٍ
 .ؾعاض بعًُِٗ ٖصاإغٝيب ٚؼس ٚ خباضإ اٯ١ٜ ٗ :ايطابع١ 

ؾهٌ ُجٌٝ ٖٛ  ،بٌ ايتؿـبٝ٘ ٚايتُجٌٝ عُـّٛ ٚخكٛم َطًل :اـاَػ١ 
تؿبٝ٘ ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾايتُجٌٝ تؿبٝ٘ ٚيهٓ٘ عكًٞ يصا ٚضز تؿبٝ٘ َعطؾتِٗ 

 ،٫ٚزِٖ ايصنٛض إًتككٌ بِٗأببٞ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َعطؾتِٗ ئً
 .ايؿطسٌ بِٗ
ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أعذاظ آخط ٖٛ إٗ ٖصا ايتُجٌٝ  :ايػازغ١ 

                                                           

 .1ايعًل غٛض٠ (1)
. 3غٛض٠ ايعًل (2)
 .165ايٓػا٤ غٛض٠ (3)
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ٚهب إ ٜؿطسٛا ببعجت٘ ٭ْٗا  ،بٓا٤ا٭ٚغًِ عٕٛ شلِ ٚض١ٓ نُا ِٖ 

 .ْػٌتكاٍ يٌإبٓا٤ ا٭ٕ أتكاٍ يًٓب٠ٛ ٚزٚاَٗا نُا إ
ْٗا تعاٖس يًٓب٠ٛ ٚتطغٝذ ٚتٛنٝس يهطٚض٠ أ اٯ١ٜ عذاظإَٔ  : ايػابع١ 

ٌٖ ايهتاب ٚٚاقعِٗ أبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ْؿٛؽ 
َٚٓع ايتهأَ ٚايتعإٚ ع٢ً  ،ايَٝٛٞ سجّا َٓ٘ تعاٍ ع٢ً ْكطت٘ ٚاٱّإ ب٘

 .قاضبت٘
ْٗا ؼٍٛ زٕٚ ْعِٗ يهٌ إفّاِْٗ إٍ إٕ مل ت٪ز ٖصٙ إعطؾ١ إ :ايجا١َٓ 

شٕ إٚ ؾُٝا بعس ؾٗٞ أقٛاِٖ يٲدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ غٛا٤ ٗ بساٜات ايبعج١ 
 .بؿاض٠ يًُػًٌُ

ٜٔ ٗ باب اؾساٍ ٚاٱستذاز اٯ١ٜ غ٬ح بٝس إػًِ :ايتاغع١ 
َْٔ ُٓ طقٛي٘ تعاٍٚإغتشهاض َهاٌَ ايهتب ايػابك١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات 

بًشاظ إٔ اٱخباض عٔ َعطؾتِٗ  ،(1)صَ حْعََٓ اٌَْمَظضِ  َُٔمضُّ َع١ٍَْهَ 
يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًذ يٛضٚز شنطٙ ٚايبؿاض٠ بٓبٛت٘ ٗ ايهتب 
ايػابك١ َٔ أسػٔ ايككل، ٚيٝهٕٛ َٔ سػٓٗا أْٗا َاز٠ يًبكرل٠ ٗ ايسٜٔ، 

. َٚٛنٛع اٱقا١َ ايدلٖإ ع٢ً قسم ْبٛت٘
٠ ايعُّٛ ٗ َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيب قُس إبتسأت اٯ١ٜ بًؼ :ايعاؾط٠ 

بايتبعٝض ٚإٔ ؾطٜكّا َِٓٗ ؾكط ايصٜٔ ٚأختتُت غًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ
ىؿٕٛ ايبٝٓات ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ايسق١ ٚإٛنٛع١ٝ ٚايهبط ٗ ايبٝإ ايكطإٓ 

. ٚيػ١ اٱسكا٤ ٚايؿٝكٌ ٗ ا٭َٛض
 (٠عسـٛٔٗ) ٠ّٚىٓ رع١ّخ ٘رٖ ا٠٢خ  ٠خ

اٌٍفظ ـٟ اٌمس ْ  ال ـٟ  ٌُٚ ٠سد ٘را

. (2) ٠ز١ٓ ِٓ اٌمس ْ

                                                           

 .3ٜٛغـ غٛض٠ (1)
. 20ا٭ْعاّ  أْعط غٛض٠(2)
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 اآليت سالحاآليت سالح
تٝاِْٗ بايبٝٓات إٌٖٚ ايهتاب أؽؿـ اٯ١ٜ عٔ إ٪ٌَٓ ٗ ايػعٞ ٱقٓاع 

َٚا ْعٍ َٔ اٯٜــات اـاقــ١ بكــسم ْبــ٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
غ٢ٓ  ٚغًِ بعس اٱخبــاض ايكطآْٞ عٔ َعطؾتِٗ ٚتأنسِٖ َٔ ْبٛت٘ ؾؿٝٗا

 .قٓاعِٗ قس تهـٕٛ َٔ ؼكـٌٝ َا ٖٛ ساقٌإٚنؿا١ٜ ٭ٕ قا٫ٚت 
ٜػأيٕٛ أٌٖ ايهتاب عٔ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  يكس نإ إؿطنٕٛ

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ِْٗ أٌٖ نتاب ٚعٓسِٖ أخباض ايطغا٫ت، ؾذا٤ت ٖصٙ 
ََِٚب طاٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

١َِّٓ َ زْ  ٚزع٠ٛ ٱظٗاضٖا ٖٚٛ  ،(1)صظٍََْٕبنَ ِ الَّم َزحًَّْخ ٌٍَِْعبٌَ
بًشاظ إٔ َٔ َكازٜل  (ٚإٕ ؾطٜكا  )َٔ َكازٜل ايتبعٝض ٗ قٛي٘ تعاٍ 

ايط١ٓ ٗ إكاّ ايبٝإ ٚنؿـ ايبؿاضات، ٚإعا١ْ ايٓاؽ ع٢ً عسّ نتُاْٗا 
ْٓ ٠َُؼسُّٚطأٚ قرلٚض٠ ٖصا ايهتُإ عسِٜ ايهطض، قاٍ تعاٍ ُوُْ ِ الَّم ٌَ

. (2)صَ ًذٜ
يكس أتكٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ ايًطٝـ اـبرل، َٚٔ بسٜع إسػاْ٘ ف٤ٞ 

غابل بايبؿاض٠ بايٓيب اي٬سل يتهٕٛ تكسٜكّا يًُعذع٠ اييت ٜأتٞ اٍ ٍٚايطؽ
يٓاؽ ٗ ايتكسٜل بٓبٛت٘ ٚتطى ايذلزز ٚططز ايؿو، ٚنإ بٗا، ٚؽؿٝؿّا عٔ ا

بٓٛ قٝٓكاع، ٚبٓٛ ايٓهرل، ٚبٓٛ : ْٞ إغطا٥ٌَٝٔ بٗ إس١ٜٓ إٓٛض٠ ث٬خ قبا٥ٌ 
 قطٜع١، ؾذا٤ت اٯ١ٜ سذ١ ٚزع٠ٛ ؿؿغ ٚتعاٖس ايعٗٛز بِٝٓٗ ٚبٌ ضغٍٛ

 .اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

مفهىو اآليت مفهىو اآليت 

                                                           

. 107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (1)
. 111آٍ عُطإ غٛض٠ (2)
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ٌٖ ايهتاب إٔ ٖٚٛ َعطؾ١ ايكطآ عذاظإتعٗط اٯ١ٜ ٚدّٗا آخط َٔ ٚدٛٙ 
ايعٌُ ٟ ّهٔ ايتؿهٝو بٌ أ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓعٚي٘ ٚبٓب٠ٛ قُس 

ثطٖا، ؾكس ٜذلى ايٓاؽ ايعٌُ بايهتاب أايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٚبٌ ب
دشٛزّا اٚ ن٬ي١، ٚقس تكً٘ ٜس ايتشطٜـ يتهٕٛ غؿا٠ٚ ٚسادبّا ظًُاّْٝا 

ٚيهٔ ا٭ثط  وٍٛ زٕٚ َعطؾ١ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ َا ٗ ايهتاب َٔ ايبؿاضات
. يٲيتؿات إيٝ٘ ايسع٠ٛ ٙ يتٛنٝسبام، ٚدا٤ ايكطإٓ 

بإ قٝؼ اٱقػا٤ ٚايتشطٜـ مل تػتطع اٱخباض اٯ١ٜ  ٖصٙتتهٔ ٚ 
. َِٓٗاؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٍٛ اٯٜات ٚايبؿاضات اٍ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ 

ضغٌ ا٭ْبٝا٤ أزلا٥٘ تعاٍ ايععٜع، ٖٚٛ ايػايب ايصٟ ٫ ٜكٗط ٚيكس أ ؾُٔ
ايهتُإ ئ وٍٛ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، ؾُا ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َٔ ايبؿاضات 

ْٛاضٖا ٗ باب أْهؿاف ٚإزٕٚ تأثرلٖا، أٟ اْ٘ مل ٜهٔ سادعّا زٕٚ ظٗٛضٖا 
ايطغِ َٔ  ٚع٢ًعا١ْ ايٓاؽ ع٢ً اٱّإ، بإاؿذ١ ٚايدلٖإ ٚقٛاعس ايًطـ 

ٌٖ ايهتاب ٜٓتعطٕٚ ظٗٛض ْيب آخط ظَإ أقا٫ٚت نتُإ اٯٜات نإ 
َات٘، ٚاييت دا٤ت فتُع١ ٜٚتٓاقًٕٛ ٗ َٓتسٜاتِٗ ٚفايػِٗ قؿات٘ ٚع٬

ََٚوبُٔٛا ِِْٓ طقاٍ تعاٍ،  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبطغٍٛ اهلل قُس 

. (1) صَلْجًُ ٠َعَْزْفِز َُْٛ َعٍَٝ اٌَّمِر٠َٓ َوَفُسٚا
َكس١َ يٲّإ ب٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٕ ْعٍٚ ايبؿاض٠ بايٓيب قُس إ

ْعٍ ْع١ُ ؾٗٛ أ شاإاْ٘ ْ٘ غبضٚأٌٖ ايهتاب خاق١، ٚأْع١ُ ع٢ً ايٓاؽ ٚ
َُِٚجَشًِّسا طٚٗ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚضز قٛي٘ تعاٍ ،ٕ ٜطؾعٗأَ أ نطّأ

. (2)صِثَسظٍُٛي ٠َْأِرٟ ِِْٓ َثْعِدٞ اظُُّْٗ َ حَّْدُ 

                                                           

. 89غٛض٠ ايبكط٠  (1)
. 6غٛض٠ ايكـ  (2)
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ٌٖ ايطٜب َٔ ايبؿاض٠ ٗ نؿـ ظٜـ َا ٜكٛي٘ أْتؿع إػًُٕٛ إٚيكس  
يٓا سكٝك١ ته١ٜٝٓٛ ٍ ٌٖ ايهتاب ٚبصا تترظًت عٓس أ ٜهّانٓٗا أٚايعٓاز ٍٚ

قسٙ اـبٝج١ ٚإ اؿكا٥ل ٕ ايتشطٜـ ؾؿٌ ٗ ؼكٝل َكاخايس٠ ٖٚٞ أ
، ٖٚٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّيًٓاؽ ضاز اهلل شلا اٱغتسا١َ يتهٕٛ عّْٛا ٚاؿذر أ

بتكطٜب  صَّٚلِلَِّمِ ٍُِْهُ اٌعَّمََّٛادِ َٚاألَْزعِ طَٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ
 ؼٍٛ زٕٚ إغ٬ّ ٚإْكٝاز ايعٛا٥ل اييتإٔ َٔ ًَو اهلل عع ٚدٌ إظاس١ 

ََِٚب َخٍَْمُذ اٌْجَّم طايٓاؽ هلل عع ٚدٌ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ

 .(1)صَٚاإِلٔطَ ِ الَّم ١ٌَِْعجُُدِْٚ 

اآليت نسف 
تبٌ اٯ١ٜ َٓعي١ ٚعًٛ ؾإٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 

َعطؾتِٗ قاضت  ٚتعاقب ا٭ْبٝا٤ ٚتٛايٞ ايٛسٞ عًِٝٗ عٝحاٱْػا١ْٝ تأضٜذ 
، ٚنُا ٜطدٛ اٱْػإ إٔ ٜهٕٛ عٓسٙ ٚيس، ٜٚتطًع إيٝ٘ ٭بٓا٥ِٗ ي٘ نُعطؾتِٗ

بػطٚض ٖٚٛ ُٜٓٛ ٜٚهدل، ؾهصا ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ِْٗ ٜعطؾٕٛ تًكٞ ايٓاؽ بايكبٍٛ ٚايطنا ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل، ٚٗ إف

ُٗ طايتٓعٌٜ ِثبٌَُْٙدٜ َِٚد٠ِٓ اٌْ َكِّ  َُ٘ٛ اٌَّمِرٞ َ ْزظًََ َزظٌَُٛ

ٜػازض ا٭ب ايسْٝا ٜٚبك٢ اٱبٔ ٚ، (2)ص١ٌُِْ َِٙسُٖ َعٍَٝ اٌد٠ِِّٓ ُوِِّٗ 
َٔ بعسٙ ٚباٱغ٬ّ ٜتذسز شنط اهلل ٚتعُط ا٭ضض بايعباز٠ ٚايٓػو ٚؼتٌُ 

: َس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدّٖٛاَعطؾتِٗ بايٓيب َض
. ٠قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ إباضى :ا٭ٍٚ 

                                                           

. 56غٛض٠ ايصاضٜات (1)
. 33ايتٛب١ غٛض٠ (2)
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بعس ْعٍٚ ايٛسٞ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايجاْٞ 
. ع٢ً ٜسٜ٘ٚتٛايٞ إعذعات 

عٓس ض٩ٜتِٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚؼكل إعطؾ١  :ايجايح 
. ٚاقعّا

بعس ايتصنرل َعطؾتِٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايطابع 
َٔ َكازٜل  ٚنًٗا ٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ،نُٓت٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ايصٟ ت

تؿهٌ اهلل، ع٢ً ايٓاؽ عا١َ ٚأٌٖ ايهتاب ٚإػًٌُ خاق١، َٚٔ 
 َع بٝإ ٚتؿكٌٝ ،(1)صُلًْ ـٍََِّمِٗ اٌْ ُجَّمُخ اٌْجَبٌَِؽخُ طعَُٛات

: ع٢ً ٚدٛٙبًشاظ ايؿٛاٖس ٚإكازٜل َذ٤ٞ اؿذ١ 
، ٚبطٖإ بايػ١ د١ًٝسذ١ زؾع١ َٚط٠ ٚاسس٠، تتكـ بٗا بأْٗا  :ا٭ٍٚ 

. قاطع
ف٤ٞ اؿذ١ ع٢ً مٛ ايسؾعات ٚإطات إتعسز٠ يتهٕٛ فتُع١  :ايجاْٞ 
. سذ١ بايػ١
قرلٚض٠ اؿذ١ بايػ١، ثِ تتٛاٍ بعسٖا َكازٜل اؿذ١ ٚايدلٖإ  :ايجايح 

ٚنٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ َكازٜل ايًطـ اٱشلٞ ٚقٝؼ تكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ 
٠ ايٓاؽ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أغباب َعطف اٱّإ، ٚتتذسز

بكؿ١ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ بتٛايٞ إعذعات ٚؾهض أعسا٥٘ ٚؿٛم اـعٟ َٔ 
١ٌَِْمـََ  ؿََسـًب ِِْٓ اٌَّمِر٠َٓ طْكبٛا ي٘ ايعسا٠ٚ، قاٍ تعاٍ

. (2)صَوَفُسٚا َ ْٚ ٠َىْجَِزُُْٙ ـ١َََْٕمٍِجُٛا خَبِاج١َِٓ 

انصهت بني  ول وآخز اآليت 

                                                           

. 149ا٭ْعاّ غٛض٠ (1)
. 127آٍ عُطإ غٛض٠ (2)
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زأت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ٚدٛز أ١َ َٔ ايٓاؽ آتاِٖ اهلل ايهتاب إبت
ايػابك١، ٚإنطاّ أٌٖ إًٌ تؿك٘ إػًٌُ ٗ أسهاّ ٗ ٚايتٓعٌٜ، ٚتًو آ١ٜ 

. ايهتاب ايصٜٔ ٜتبعٕٛ ا٭ْبٝا٤
بعس إختتاّ اٯ١ٜ ايػابك١ بٗسا١ٜ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

َٔ ايعًِ ع أٖٛا٤ ايػرل، َٚا ٗ ٖصا اٱتباع ٚإػًٌُ إٍ اٱسذلاظ َٔ إتبا
أت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط أٌٖ ايهتاب َٛنٛع ٜتعًل بايعًِ يًصات ٚايػرل ٚإبتس

ٚإعطؾ١، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إا٥ع بِٝٓٗ ٚبٌ غرلِٖ َٔ ايٓاؽ، ٚإٔ تًكٞ 
ايعًِ ٚإعطؾ١، ايهتاب ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤ بايكبٍٛ َطتب١ ٚإضتكا٤ ٗ زضدات 

ٖٚٛ َعطؾ١ أٌٖ  ،شٙ إطتب١، ٚدا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ ساٍ ٚٚاقعَٚكس١َ ي٘
. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايٓيبايهتاب 

ايصٟ  (ٜعطؾْٛ٘) ٚشنطت اٯ١ٜ قؿ١ َطنب١ ٭ٌٖ ايهتاب بكٛي٘ تعاٍ
ٜتهٕٛ َٔ ث٬خ نًُات، ؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿعٍٛ ب٘، َع ايتعسز ٗ إطاز َٔ 

عع ٚدٌ ٜٗب إتعسز غٛا٤ بايصات أٚ بإعطؾ١  إؿعٍٛ ب٘، يبٝإ إٔ اهلل
. ٚإؿّٗٛ، َع ا٬ٕظ١َ بٌ إعطٚف ايعكا٥سٟ عٓس أٌٖ ايهتاب

ٚبعس إٔ شنطت اٯ١ٜ َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ٚضغايت٘ ٚقؿات٘ دا٤ت بايتؿبٝ٘ يتكطٜب إع٢ٓ ٚإقا١َ اؿذ١ َٚٓع 

بطت بإٔ َعطؾتِٗ ي٘ تؿب٘ َعطؾتِٗ ٭بٓا٥ِٗ ُٚٝٝعِٖ اؾساٍ ٚإػايط١ ٚأر
شلِ َٔ بٌ ايٓاؽ، ٚوب اٱْػإ إبٓ٘ ٜٚطدٛ ي٘ إٔ ىًؿ٘ ٚنصا ا٭قٌ ٗ 

ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾا٭قٌ ٖٛ سبِٗ ي٘ ٚضدا٤ ظٗٛض زٚي١ 
. شاب ايٓاؽ إٍ اٱّإ ٚقرلٚض٠ أٌٖ ايتٛسٝس ٗ عع َٚٓع١اٱغ٬ّ ٚإْر

. ؾٕٛ اؿل َع عًُِٗ بٜ٘ذشنطت اٯ١ٜ إٔ طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتاب ثِ 
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أخل ٗ َٛنٛعٗا ٚأعِ ٗ سهُٗا َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إٔ خا١ُ اٯ١ٜ 
 َٔ أٍٚ اٯ١ٜ، إش أخدلت بإٔ ؾطٜكّا َِٓٗ ٜهتُٕٛ اؿل ٚيٝؼ نًِٗ، ٚإطاز

. ٖإْٚهطأَ اؿل أعِ َٔ إعطؾ١ ايؿدك١ٝ 

إفاضاث اآليت 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيب أخدلت اٯ١ٜ عٔ

اّ ٚضتب١ ايٓب٠ٛ ٖٚٞ أزل٢ ٚغًِ ٚبكٝػ١ ايجٓا٤ عًٝ٘ بًشاظ أِْٗ ٜعطؾْٛ٘ َل
: َطتب١ ؾاظ بٗا أسس َٔ ايبؿط َٚٔ َكازٜل َعطؾ١ ايٓيب ٗ إكاّ أَٛض

ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ ٚػًٞ َعاْٞ اٱعذاظ ٗ أيؿاظٗا َٚعاْٝٗا  :ا٭ٍٚ 
. ٖاٚتأٌٜٚ

. ايس٫٫ت ٚايبٝٓات اؿػ١ٝ اييت تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘ :ايجاْٞ 
ؼكل ايٓكط ٚايػًب١ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايجايح 

عسزِٖ َٚ٪ِْٚٗ ٚأغًشتِٗ ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚإػًٌُ َع ق١ً 
ًَتٵ يٹٞ ا٭ضٵضٴ: ٚغًِ ٚٳدٴعٹ ٗٵٕط،  َٳػٹرلٳ٠َ ؾٳ ٗٴٛضٶا،  ْٴكٹطٵتٴ بٹايطټعٵبٹ  ٚٳَط َٳػٵذٹسٶا 

٘ٹ خٳاقٻ١ّ  َٹ ٛٵ ٜٴبٵعٳحٴ ٔإَي٢ َق ٞټ  ٕٳ ايٓٻبٹ ٚٳَنا ٚٳُأعٵطٹٝتٴ ايؿٻَؿاعٳ١  ِٴ،  ًٖتٵ يٹٞ اِيػٳٓٳا٥ٹ ٚٳُأسٹ
َٻ١ّ َعطٚؾ١ ٚػًت  ايػتٚنٌ ؾطز َٔ ٖصٙ ايٓعِ  ،(1)(ٚٳبٴعٹجٵتٴ ٔإَي٢ ايٓٻأؽ عٳا

. ظاٖط٠ يًٓاؽ بإكسام ايعًُٞ ٭ٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ
ٜعطؾْٛ٘ بكؿات٘ ايؿدك١ٝ اييت ٚضزت ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ  :ايطابع 

. ايػابك١
اييت تسٍ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٦ٖٝٚت٘ خكاٍ ايٓيب قُس ق٢ً  :اـاَؼ 

ٕا قسّ : ع٢ً إٔ ْيب عل ٚقسم، ٚٗ سسٜح أْؼ إٔ عبس اهلل بٔ غ٬ّ قاٍ
أْ٘ يٝؼ بٛد٘ ٕس١ٜٓ ْعط إٍ ٚدٗ٘ ؾعًِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ا

                                                           

. 2/132تؿػرل إبٔ نجرل (1)
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نصاب ٚتأًَ٘ ٚؼكل أْ٘ ٖٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٓتعط، ؾكاٍ ي٘ إْٞ 
غا٥ًو عٔ ث٬خ َا ٜعًُٗٔ إ٫ ْيب َا أٍٚ أؾطاط ايػاعات، َٚا أٍٚ 

طعاّ ٜأنً٘ أٌٖ اؾ١ٓ، ٚايٛيس ٜٓعع إٍ أبٝ٘ أٚ إٍ أَ٘؟ ؾكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
اض ؼؿطِٖ َٔ إؿطم إٍ إػطب، أَا أٍٚ أؾطاط ايػاع١ ؾٔ: " ٚغًِٚآي٘ 

ٚأَا أٍٚ طعاّ ٜأنً٘ أٌٖ اؾ١ٓ ؾعٜاز٠ نبس اؿٛت، ٚأَا ايٛيس ؾإشا غبل َا٤ 
ؾكاٍ أؾٗس أْو يطغٍٛ اهلل " ايطدٌ ْعع ي٘ ٚإٕ غبل َا٤ إطأ٠ ْعع شلا

. (1)(سكّا
ٚتسعٛ اٯ١ٜ ايٓاؽ إٍ غٓٔ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح بعسّ إخؿا٤ اؿكا٥ل، 

ٍ َٔ ٜكّٛ بهتُإ اؿل، َٚٔ إعذاظ آٜات ايكطإٓ تػ١ُٝ ٚعسّ اٱيتؿات إ
أٟ إٔ إخؿا٥ِٗ ي٘ ٫ ّٓع َٔ ظٗٛضٙ ٚػًٝ٘ بايتٓعٌٜ  (سل)ىؿٕٛ بأْ٘ َا

َٚاٌَّمِرٞ ُ ِٔصَي  ١ٌَِْهَ طتعاٍٚايٛسٞ ٚبكٝؼ ايبٝإ ٚاٱعذاظ، قاٍ 

اؿل ٚؾهض  يٝهٕٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ إسكام ،(2)صِِْٓ َزثِّهَ اٌْ َكُّ 
. إخؿا٥٘قٝؼ 

 
 

من غاياث اآليت  
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ َعطؾ١ ايٓاؽ بٓب٠ٛ قُس قبٌ أٚإ ايبعج١،  :ا٭ٍٚ 
. ٖصا ايؿطٜل َذ٤ٞ ايهتاب ٚايتٓعٌٜ شلِٜٚتكـ 

                                                           

 .14/47تؿػرل ايطاظٟ (1)
 .1ايطعس غٛض٠ (2)
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َٔ خكا٥ل ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ايبؿاض٠ غامت ا٭ْبٝا٤  :ايجا١ْٝ 
. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

٠َبَثِٕٟ ِ ظَْساِا١ًَ اْذُوُسٚا طز ٗ ايتٓعٌٜٚض :ايجايح 

ِْٔعَِّزٟ اٌَّمِزٟ َ َْٔعُّْذ َع١ٍَْىُُْ ََٚ ِّٟٔ ـَؼَّمٍُْزىُُْ َعٍَٝ 

 َٓ١ِّ َٚعطؾ١ أٌٖ ايهتاب بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ،(1)صاٌَْعبٌَ
َٔ ْع١ُ اهلل عًِٝٗ، َٚٔ تؿهًِٝٗ ع٢ً ايعإٌ، ٚغًِ نُعطؾتِٗ ٭بٓا٥ِٗ 

ٚإتكاشلا ٚزٚاَٗا ٕ َٓاؾع ٚآثاض ٖصٙ إعطؾ١ َٔ ٖصٙ ايٓع١ُ ٚايتؿهٌٝ ٚيتهٛ
. بٓبٛت٘بايتكسٜل 

ايكطآ١ْٝ بإٔ تهٕٛ َعطؾتِٗ بٝإ إؾطاق١ َٔ َسضغ١ ايتؿبٝ٘  :ايطابع١ 
. ايٓيب نُعطؾ١ ا٭٫ٚزب

بٝإ إا٥ع ٚاٱنطاّ ايصٟ خل اهلل ب٘ أٌٖ ايهتاب َعطؾتِٗ  :اـاَػ١ 
نُا ٜعطؾٕٛ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ َٚعذعات٘ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل

. أبٓا٤ِٖ، ٚيعّٚ َكاب١ً ٖصا اٱنطاّ بايؿهط هلل عع ٚدٌ
 يًبؿاضت بايٓيبأٌٖ ايهتاب َٔ اٱخباض عٔ إخؿا٤ ؾطٜل  :ايػازغ١ 

. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
تطغٝب بإظٗاض  سكٍٛ نتُإ اؿل عٔ َعطؾ١ ٚعًِ، ٚؾٝ٘ :ايػابع١ 

. اؿكا٥ل
زع٠ٛ خا١ُ اٯ١ٜ إػًٌُ يًتبًٝؼ ٚايػعٞ ٱهاز ايصٟ ٜعٗط  :ايجا١َٓ 

. ايبؿاض٠ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايهتاب نُا ٗ عبس اهلل بٔ غ٬ّ

  انتفسريانتفسري
اٌَّمِر٠َٓ  َر١َْٕبُُْ٘ اٌِْىَزبَة ٠َْعِسـَُُٛٔٗ  طقٛي٘ تعاٍ  

 صوََّب ٠َْعِسـَُْٛ َ ْثَٕبَءُُْ٘ 
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ايتٓهط شلا ٜ٪زٟ قٝك١ عكا٥س١ٜ ستذاز ٚتٛثٝل زلاٟٚ حلإاٯ١ٜ  -1

ي٫ٛ  ؽ ٚاٱبت٤٬ يًُ٪ٌٍَٓ ايتهًٌٝ ٚاـػطإ يهجرل َٔ ايٓاٹإخؿا٩ٖا إٚ
 .ض١ٓ اهلل

ٌٖ ايهتاب ٭ْٗا تسعِٖٛ بايس٫ي١ أدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًتدؿٝـ عٔ  -2
. ٍ نؿـ تًو اؿكٝك١إايته١ُٝٓ 

ض ٚايتؿهط ٍ ايتسبإش تسعِٖٛ إٌٖ ايهتاب أبض١ٓ ٚضأؾ١  اٯ١ٜ ٗ -3
. َٚٛاد١ٗ ايٛاقع ظطأ٠

ت٢ ب٘ أٍ غاسٌ ا٭َإ ٕطابك١ ايصٟ إْٗا دػط يًٓذا٠ ٚاٱْتكاٍ إ -4
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل ٕا ٗ ايهتب اييت غبل 

. ْعٚشلا َٔ ايػُا٤
اٯ١ٜ غ٬ح بٝس إػًٌُ َٚاز٠ يٲستذاز ٚزع٠ٛ يعٜاز٠ اٱّإ، أٟ  -5

ْتؿاع إندل َٔ أَٓٗا ْتؿاعِٗ إٜهٕٛ ٚ ٜهّاأ٩ٌَٓ ٜٓتؿعٕٛ َٔ اٯ١ٜ ٕ املأ
َتشس ٜهٕٛ إككٛز باٯ١ٜ َتعسزّا ٚغرل بإ عذاظ ايكطإٓ إٖٚصا َٔ  ،غرلِٖ
ََ٘را َثالٌَغ ط، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍبايصات ٚايعطض غٛا٤

َٓطٛقّا  ، ٗ بٝإ إٔ إػًٌُ ٜٓتؿعٕٛ َٔ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ(1)صٌٍَِّمبضِ 
. َٚؿَّٗٛا، ٚإٔ نٌ اـطاب ٚإٛنٛع ؾٝٗا ىل غرلِٖ

ٚشنط ايهتاب ٖٓا َكس١َ ٚز٫ي١ ع٢ً إٔ َعطؾتِٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٛاغط١ ايهتاب ايصٟ عٓسِٖ ٚايٓاظٍ ع٢ً ْبِٝٗ َٚا ؾٝ٘ َٔ 

ايبؿاض٠ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾِٗ ٜعطؾْٛ٘ َا ِٖ أٌٖ 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  نتاب، ٌٖٚ ٜعين ٖصا أِْٗ ٚسسِٖ ٜعطؾٕٛ ايٓيب قُس ق٢ً

ٚغًِ بًشاظ إٔ تعًٝل اؿهِ ع٢ً ايٛقـ َؿعط بايع١ًٝ ٚزٚضإ اؿهِ 
. ٚؾل ايٛقـ

اؾٛاب ٖصا قشٝض إ٫ إٔ إع٢ٓ ٚإعطؾ١ أعِ إش إٔ غرل ايهتاب ٜعطؾْٛ٘ 
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: َٔ ٚدٛٙ

بكا٤ سٓٝؿ١ٝ إبطاِٖٝ، ٚإٓاغو ايعباز١ٜ نُا ٗ قطح ايبٝت  :ا٭ٍٚ 
. ِٖ ٚداًٖٝتِٗاؿطاّ ٚسر ايٓاؽ ي٘ َع ؾطى

. ايٓاؽ َٔ أٌٖ ايهتاب إقتباؽ :ايجاْٞ 
ايذلن١ ايهط١ّ يًٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ بٌ ايٓاؽ ٖٚٛ ايصٟ ٜتٛاضث٘  :ايجايح 

ٌََمْد َوبَْ ـِٟ َلَظِظُِْٙ طايٓاؽ َٔ أخباض ا٭ْبٝا٤، قاٍ تعاٍ

ٜٚهٕٛ أٌٖ ايهتاب بعطض ٚاسس َع  ،(1)صِعجَْسٌح ألٌُِْٟٚ األٌَْجَبةِ 
ٖصا ايٛد٘ يٝهٕٛ بِٝٓٗ ٚبٌ غرلِٖ َٔ ايٓاؽ عُّٛ ٚخكٛم غرلِٖ ٗ 

َطًل، إش ٜعًِ أٌٖ ايهتاب قؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٜٚعطؾٕٛ قؿات٘ أٜهّا َٔ شٟ ٜتًْٛ٘ ٜٚكسضٕٚ عٓ٘، عٔ ططٜل ايهتاب اٍ

.  اٱخباض ٚايع٬َات إٛدٛز٠ بأٜسٟ ايٓاؽ
: م يٛدٛٙٚدا٤ شنط أٌٖ ايهتاب ع٢ً مٛ اـكٛ 

. تعسز ططم َعطؾتِٗ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :ا٭ٍٚ 
. ايٛثاق١ ٗ ا٭خباض اييت بٌ أٜسِٜٗ، ٚأْ٘ سل ٚقسم :ايجاْٞ 

إتباع ؾطط َٔ ايٓاؽ ٭ٌٖ ايهتاب، ٚإْكاتِٗ شلِ ٗ أخباض  :ايجايح 
. ايٓب٠ٛ

قُس  َٛنٛع١ٝ ٚسس٠ غٓد١ٝ إعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب :ايطابع 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ٚيكس آَٔ أٌٖ ايهتاب 

َعذعات ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ؾٝكتهٞ ا٭َط ايتكسٜل َعذعات ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٛسس٠ إٛنٛع ٗ تٓكٝض إٓاط، ٚيًبؿاضات بٓبٛت٘ 

. ٗ ايهتب ايػابك١
ب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزضاى أٌٖ ايهتاب إٔ ٕ :اـاَؼ 

. ض١ٓ يًعإٌ
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ٟ َٓاؾع َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٙتط٣ َا 

: اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ، ٚغًِ 
ت١٦ٝٗ ا٭شٖإ ٚإغتكباٍ اجملتُعات يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  :ا٭ٍٚ 

. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايكبٍٛ
يتًكٞ بعج١ ايٓيب قُس ٌٖ ايهتاب ٖصٙ إعطؾ١ َسز ٚعٕٛ ٭ :ايجاْٞ 

. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتكسٜل
. تًكٞ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتكسٜل ٚايٓكط٠ :ايجايح 
. بعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛب إؿطنٌ :ايطابع 

ٜهٕٛ أٌٖ ايهتاب ؾٗسا٤ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  :اـاَؼ 
. زع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚؾٝ٘، عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. إْ٘ َٔ َكازٜل اؿذ١ ايبايػ١ هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ :ايػازؽ 
 .ايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ :ايػابع 

 :، ؾٝ٘ ٚدٛٙص٠َْعِسـُُٛٔٗ  طتط٣ ٕٔ ٜعٛز ايهُرل ٗ 
. ْب٠ٛ ٚايطغاي١ٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿ١ اٍإ :ا٭ٍٚ
. ايكطإٓ ايهطِٜٜعٛز إٍ : ايجاْٞ

ٚقتاز٠ ٚايطبٝع  ،(1)بٔ عباؽإٚضٟٚ عٔ  ،ْ٘ سلأٚؼٌٜٛ ايكب١ً : ايجايح
. بٓا٤ِٖأَط ايكب١ً ْٚكًٗا نُا ٜعطؾٕٛ أايهتاب ٜعطؾٕٛ  ٌٖإٔ عًُا٤ أ

، باعتباض  صَِب  َبَءنَ ِِْٓ اٌِْعٍُِْ  طايعًِ يكٛي٘ تعاٍ  :ايطابع
م ٜعٛز ايهُرل عًٝ٘ َع عـسّ ٚدٛز قط١ٜٓ تـسٍ ع٢ً غرلٙ، غِ غابإْ٘ أ

قطب أ صاٌَّمِر٠َٓ  َر١َْٕبُُْ٘ اٌِْىَزبَة  طٚايهتاب ٗ قٛي٘ تعاٍ 
ْ٘ ٜتعًل أٚ أٚيهٔ إككٛز بإعطؾ١ غرل ايصٟ دا٤ِٖ  ،ٍ ايهُرلإ

بايبؿاضات اييت ٜتهُٓٗا، ٚإعطؾ١ تتعًل بايصات ٚاؾع٥ٝات، ٚايعًِ ٜتعًل 
 :ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ ،ات ٚقؿ١ ايؿ٤ٞ ٚسهُ٘بايهًٞ
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ٚعؿطٜٔ َط٠ انجطٖا تتعًل  ّاٗ ايكطإٓ ث٬خ (عطف)ٚضزت َاز٠  :ا٭ٍٚ

٠َْعِسـَُْٛ  ط (1)صـََدَخٍُٛا َع١ٍَِْٗ ـََعَسـَُُْٙ  طبا٭ؾدام 

َٚ ََعٍَْٕبُوـُْ شُـــُعًٛثب  ط (2)صُوالًّ ِثِع١ّبُُْ٘ 

َذٌِــهَ َ ْدَٔٝ َ ْْ ط (3)صََٚلجَبِاـًَ ٌَِزَعبَزـُــٛا 

.  (4)ص ٠ُْعـَسـْـَٓ 
اٌَّمِر٠ـَٓ  َر١َْٕــبُُْ٘  طٚضز قـٛي٘ تعــاٍ  :ايجا١ْٝ

َط٠  (5)صاٌِْىَزـبَة ٠َْعِسـَُُٛٔٗ وََّب ٠َْعِسـَُْٛ َ ْثَٕبَءُُْ٘ 
ْٗا تتعًل بايكطإٓ ؾ٬ ٜعين ٖصا أخط٣ ٗ غٛض٠ ا٭ْعاّ، ٚع٢ً ؾطض أ

ٕ إككٛز أٜهّا، ٚنصا ع٢ً ؾطض أٙ تسٍ عًٞ آ١ٜ ايبشحٕ أبايهطٚض٠ 
ِْٗ ٫ ٜعطؾٕٛ ايٓيب ق٢ً أٖصٙ اٯ١ٜ ايكطإٓ ؾ٬ ٜعين ٖصا  ايهُرل ايٛاضز ٗب

ايػ١ٓ  ٍإعًٝ٘، باٱناؾ١  خط٣أاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ يس٫ي١ آٜات 
. قطاض نجرل َٔ عًُا٥ِٗ بصيو عٓسَا زخًٛا اٱغ٬ّإٚ

١ٜ تتعًل بايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ غٛا٤ ناْت إعطؾ١ ٗ اٯ :ايجايج١
ْٗا سذ١ إفع٬ٙ أَٔ ايٛدٛٙ ا٭خط٣ إصنٛض٠  غرلٙٚ أٚ بايكطإٓ أٚغًِ 
. عًِٝٗ

َهإ ايتؿهٝو بٌ قسم ايٓيب إٕ ايػا١ٜ ٚايٓتٝذ١ ٚاسس٠ يعسّ إ :ايطابع١
ْ٘ ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل ٚبٌ ايكطإٓ َٚٛنٛع أٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. ا ٜكسض عٔ ايٓيب َٔ ايعًّٛ ٚايػ١ٓ اييت تٓبأ عٔ ايٛسٞؼٌٜٛ ايكب١ً ّٚ
ٕ إطاز َٔ ايهُرل ٖٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أا٭ق٣ٛ  :اـاَػ١

ٚغًِ دا٤ بًػ١ ايػا٥ب، َٚٛنٛع إعطؾ١ ٚدٛز قؿات٘ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ 
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  190
. ٚؼككٗا ٗ اـاضز بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٜعين ٜعطؾٕٛ ضغٍٛ اهلل نُا : "اٯ١ٜ قاٍ ٗ ايكازم  ٚعٔ اٱَاّ 
ْعٍ عًِٝٗ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ أبٓا٤ِٖ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ قس أٜعطؾٕٛ 

ُِ ََّّمٌد  طقشاب٘ َٚٗادطت٘ ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ أٚايعبٛض قؿ١ قُس ٚقؿ١ 
َزظُُٛي  َّمِ َٚاٌَّمِر٠َٓ ََِعُٗ َ ِشدَّماُء َعٍَٝ اٌْىُفَّمبِز 

٠َُُْْٕٙ َرَساُُْ٘ ُزوَّمًعب ظُجَّمًدا ٠َجَْزُؽَْٛ ـَْؼالً ُزحََّبُء ةَ 

ِِْٓ  َّمِ َِٚزْػَٛأًب ِظ١َّبُُْ٘ ـِٟ ُٚ ُُِِْٛ٘ٙ ِِْٓ َ َ ِس 

اٌعُّجُِٛد َذٌِهَ َِثٍَُُُْٙ ـِٟ اٌزَّمَْٛزاِح ََِٚثٍَُُُْٙ ـِٟ 

ٖٚصٙ قؿ١ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  (1)صاإلٔج١ً 
ٌٖ ايهتاب نُا قاٍ أقشاب٘ ؾًُا بعج٘ اهلل عع ٚدٌ عطؾ٘ أ٠ ايتٛضا٠ ٚقـ

". (2)صـٍَََّّمب  َبَءُُْ٘ َِب َعَسـُٛا َوَفسٚا ِثِٗ  طدٌ د٬ي٘ 
ٍ إٍٚ ايكطإٓ إٍ ايٓيب ٚإٌٖ ّهٔ ايكٍٛ بإ ايهُرل ٜعٛز  :ايػازغ١

ٍ ٚاسس إْ٘ ٜعٛز إ: ٚ باٱؿـام ٚايتبع١ٝ، اؾٛابأَا بعطض ٚاسس أاٱغ٬ّ 
. ْطباق١ٝ قٗط١ٜإ ْٗاإتبع١ٝ ايبٛاقٞ ف َاأٖا َٔ

ٟٴإ :ايػابع١ يبؼ اؿكا٥ل ايعكا٥س١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ضزا٤ ٕ ٖصا ايتؿبٝ٘ ايكطآْٞ 
َج١ً ايكطإٓ َٚا أٜٚعٗط َكـسض٠ إػًٌُ ع٢ً ؾِٗ  ،عذاظ١ٜإاحملػٛؽ بب٬غ١ 

. ؾٝٗا َٔ ٚدٛٙ ايب٬غ١ ٚاؿه١ُ ٚاٱغتعاض٠
ؾإجـٌ ٚايتؿـبٝ٘ ٗ ايكـطإٓ ٜتكــ  بٗـاّ،إيٝؼ ٗ اٯٜـ١  :ايجا١َٓ

بايٛنـٛح ٚقطب إع٢ٓ ٚتتذ٢ً ؾٝ٘ ايػع١ ٚايؿٍُٛ ٖٚٛ غ٬ف إجٌ ٗ 
. ٍ ايبٝإ ٚايتؿػرلإٚنإ قتادّا  ،ايعٗس ايكسِٜ ٜٚػ٢ُ ؾٝ٘ ايًػع

١ٜ ايكطآ١ْٝ ٚنجط٠ زضضٙ ٗ تعسز َهاٌَ َٚعاْٞ ايًؿغ ٚاٯ :ايتاغع١
ايكطإٓ ": ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍٚضز عٔ ايٓيب قُس  َٚؿاُٖٝ٘

 .(3)"سػٔ ٚدٖٛ٘أيٍٛ شٚ ٚدٛٙ قت١ًُ ؾآًٛٙ ع٢ً ش
                                                           

. 29غٛض٠ ايؿتض  (1)
. 89غٛض٠ ايبكط٠  (2)
 .1/443اٱتكإ ٗ عًّٛ ايكطإٓ (3)
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ع٢ً ايٓيب  ص٠َْعِسـُُٛٔٗ  طسػٔ ايٛدٛٙ ٖٛ ٌٓ ايهُرل ٗ أٚ

ٚايكطإٓ ٚاٱغ٬ّ َٔ غرل تعاضض بٝٓٗا  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايٓيب بايبؿاض٠ بٚنٌ ٚاسس َٓٗا ٜكٍٛ ايتكسٜل باٯخط 

اٌَّمِر٠َٓ ط، ٚقس ٚضز قٛي٘ تعاٍٚشنط قؿات٘ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚغًِ 

 َر١َْٕبُُْ٘ اٌِْىَزبَة ٠َْعِسـَُُٛٔٗ وََّب ٠َْعِسـَُْٛ 

.  صَ ْثَٕبَءُُْ٘ 
ٚنإ إؿطنٕٛ َٔ أٌٖ َه١ ٚغرلٖا ٜػأيٕٛ ايٝٗٛز ٚأٌٖ ايهتاب  

ٚىدل  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ْبٛت٘، ق٢ً اهللَطًكّا عٔ قسم ايٓيب قُس 
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ عًٝ٘ بكؿات ْيب آخط ايعَإ َا ٫ ٜٓطبل بعهِٗ 

يؿهشِٗ ٚإبطاٍ ايتشطٜـ ٚايعٜـ غكٛم قؿات٘، ٚؾٝٗا تٛنٝس ؿكٝك١ إٔ 
 ضغايت٘ ٦ٖٝٚت٘أٌٖ ايهتاب ٜعطؾٕٛ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ب

ب٦ٝٗتِٗ ٚقٛضِٖ ا٠ ٚاٱلٌٝ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ ْٚعت٘ إصنٛض ٗ ايتٛض
 .ٚقؿاتِٗ ٫ ًٜتبػٕٛ عًِٝٗ بػرلِٖ

ٜٚتذ٢ً إعطؾ١ غايبّا َا تأتٞ ٗ ايكطإٓ غكٛم ا٭ؾدام،  :ايعاؾط٠
ٍ ايؿدل إقطب ايٓاؽ أإٛنٛع إؿب٘ ب٘ ٖٚٛ ا٫بٓا٤، ٚدـ٤ٞ ب٘ ٭ٕ  ٗ
ثِ اٱعساز ٚايذلب١ٝ َٚٛاضز  ْعكاز ايٓطؿ١ ٚسٌ ايٛنعإَطٙ َٓص أبٓ٘، ٜتابع إ

 .اؿاد١
ساط١ ايع١ًُٝ، ٜٚكاٍ عطؾت ايؿ٤ٞ ٚاٱزضاى اٱ: إعطؾ١ :اؿاز١ٜ عؿط٠

عطؾت اهلل ٫ٚ ٜكاٍ : شا عًُت٘ بإسس٣ اؿٛاؽ اـُػ١، ٜٚكاٍإ: عطؾاّْا
زضاى باؿٛاؽ، اٱزضاى اؾع٥ٞ ٚايبػٝط اجملطز عٔ إبعًُت٘ يتعًل إعطؾ١ 

زضنٛا باؿذ١ ٚايدلٖإ أِْٗ أا بؿططتِٗ ٜعطؾٕٛ اهلل ٚاْٛأٟ إ إؿطنٌ ى
ٚاٯٜات ايهجرل٠ ٚدٛز ايكاْع ٚنطٚض٠ عبازت٘ ٚؾهطٙ ٚاٱّإ بٓبٝ٘ قُس 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ َبعٛخ َٔ عٓسٙ باٯٜات ايبٝٓات، ٚيهِٓٗ 
ٌََِٚئْٓ ظَأٌََْزُُْٙ َِْٓ َخٍََك اٌعَّمََّٛادِ  طْهطٚا أٚدشسٚا 

عَ َٚظَ َّمَس اٌشَّمّْطَ َٚاٌَْمََّس   ١ٌََُمٌَُّٛم  َّمُ ـََأَّٔمب َٚاألَزْ 
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 .(1)ص ٠ُْ ـَىَُْٛ 

مل تٓشكط  ٕ تًو إعطؾـ١أف٧ٝ اٯ١ٜ بًػ١ اؾُع ٜسٍ ع٢ً  : ايجا١ْٝ عؿط٠
ٚسسِٖ ِٖ ايصٜٔ  عًُـا٤إٍ أبؾطاز قًًٌٝ َِٓٗ نُا قس ٜعٔ أٚظُاع١ 

ٚاخؿا٤ تًو اؿكا٥ل ع٢ً غًِ بكؿات٘ ٜعطؾٕٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ
ٍ َعطؾ١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إِٖ ٫ ٜكًٕٛ هعٌ تباعا٭

. بٓا٥ِٗأبنجط ايتكاقّا إٔ عا١َ ايٓاؽ أٚخكٛقّا 
شل١ٝ ت٪نس إيكس دا٤ ٖصا ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ٗ إعطؾ١ بآ١ٜ  : ايجايج١ عؿط٠

ٍ َا إِْٗ ناْٛا أبس َٔ ظٗٛضٖا خاق١ ٚخؿا٤ ٖصٙ اؿكٝك١، ٫ٚإعٔ عذع اٍ
ٜٚٓتعطٕٚ قبٌ ايبعج١ بكًٌٝ ٜبؿطٕٚ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. خطٚد٘
ْعٍ ٗ ايتٛضا٠ أٖصٙ إعطؾ١ َا  غبابأاٯٜـ١ ٫ ؼكط  : ايطابع١ عؿط٠

ٚٚقاٜا ٚعٗٛز ا٭ْبٝا٤ َٔ  ٚاٱلٌٝ ؾتؿٌُ ايهتب ايػُا١ٜٚ إٓعي١ ا٭خط٣
ٍ اٯٜات اييت دا٤ بٗا ايٓيب إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، باٱناؾ١ إ قبٌ ٚزعا٤

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتطابكٗا ٚظٜازتٗا نُّا ٚنٝؿّا َع اٯٜات اييت 
. دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ

ي٘ خؿا٤ قؿات ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآإست٢ ع٢ً ؾطض : اـاَػ١ عؿط٠
ٚغًِ عٔ عا١َ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚاٱدتٗاز ٗ قٝؼ ايتشطٜـ ؾإ ايتٛضا٠ 

ٚاٱلٌٝ ٜتهُٓإ ز٫٫ت ْب٠ٛ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ ٚقس بؿطا 
ُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ طبٓبٛت٘ ٚأَت٘، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ

. (2)صُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ 
تط٣ ٌٖ َٔ ق١ً بٌ َعطؾ١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  : ايػازغ١ عؿط٠

 ٚآي٘ ٚغًِ بٓبٛت٘ ٚسؿـغ ا٭ْػــاب ٚبـط ايٛايسٜٔ ٬َٚظ١َ ايٛيس ٭بٝ٘؟

                                                           

. 61ْهبٛت غٛض٠ ايع (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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اؾٛاب ْعِ، ٚقس دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بتٛنٝس ق١ً 

ٚضز قٛي٘  ايطسِ ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚٗ ايطؾل بايٛايسٜٔ
  . (1)صـَالَ َرُمًْ ٌََُّٙب ُ ؾٍّ طتعاٍ

َا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ شات  :ايػابع١ عؿط٠
ْبٝا٤ ايػـابكٕٛ َع ظٜاز٠ ظاٖـط٠ ٚقػــٛغ١ َٚسضن١ بايعكـٌ، ا٭َا دا٤ ب٘ 

ظي١ عع١ُٝ ستٌ َٔإايكٝاؽ بٌ اؿانـط ٚايػـا٥ب ايكـسِٜ ايصٟ  ٚقس ٜكعب
. ٚٚسس٠ ايتٓعٌٜ ٗ ايٓؿٛؽ، ٚيهٓ٘ اٱعذاظ ٚايتٛؾٝل اٱشلٞ

يعٌ َٔ ٚدٛٙ ايتشطٜـ إبايػ١ ٚايتؿدِٝ ٕعذعات ا٭ْبٝا٤  :ايجا١َٓ عؿط٠
ايػابكٌ قاٚي١ يًتكسٟ ٕا ٜأتٞ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

. َٚكس١َ يًكسٚز عٓٗا
َعذعات ا٭ْبٝا٤ ايػابك١ َا ّٓع ايػًٛ دا٤ ايكطإٓ ببٝإ  :ايتاغع١ عؿط٠

. عطاضٚاٱٚ ايتؿطٜط ٚاٱخؿا٤ أ
يكس نإ ايكطإٓ إعذع٠ اـايس٠ ٚايدلٖإ ايػاطع ٚايسيٌٝ  :ايعؿطٕٚ

 غبشاْ٘ اهلل ايكاطع ع٢ً ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتؿهـٌ
ٚاغط١ َٚا ٜسٍ ع٢ً اٱعذاظ باٍ ،باٯٜات اؿػ١ٝ ٚايدلاٌٖ ايٛدسا١ْٝ

ٕ ؾططّا َٔ ايٛقا٥ع أغتشهاض إكسَات يٝسضى اٱْػإ َٔ خ٬شلا إٚ
ِٖ َعاضى أٚا٭سساخ َا نإ وكٌ ي٫ٛ اٱعذاظ ٚإسز اٱشلٞ نُا ٗ 

، قاٍ إػًٌُ نُعطن١ بسض سٝح ايهجط٠ ٚايٓؿرل ٚايػ٬ح عٓس قطٜـ
. (2)صٌَََٚمْد ََٔظَسُوُْ  َّمُ ِثجَْدٍز ََٚ ُْٔزُْ َ ِذٌَّمخٌ طتعاٍ

: ٗ إكاّ ٚدٛٙٚٗ إعطؾ١ 
. َعطؾ١ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :ا٭ٍٚ 
. قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل إزضاى :ايجاْٞ 

                                                           

. 23غٛض٠ ا٭غطا٤  (1)
. 123غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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اٌَّمِر٠َٓ  َر١َْٕبُُْ٘ اٌِْىَزبَة طٚضزت شات اٯ١ٜ  :ايجايح 

ٗ غٛض٠ ا٭ْعاّ  ص٠َْعِسـَُُٛٔٗ وََّب ٠َْعِسـَُْٛ َ ْثَٕبَءُُْ٘ 
قُس ق٢ً اهلل ٗ اؿسٜح عٔ ايكطإٓ ٚثبات ايٓيب  ت اٯ١ٜ اييت قبًٗاٚدا٤

. (1)عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ايتٛسٝس ٚسطب٘ ع٢ً ايؿطى ٚايه٬ي١
ِ َّم اٌد٠َِّٓ ِعَْٕد  َّمِ طظٗٛض اٱغ٬ّ، قاٍ تعاٍ :ايطابع 

. (2)صاإِلظالََُ 
. ضاّؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ َٔ بٝت إكسؽ إٍ ايبٝت احل :اـاَؼ 
ٜعطؾٕٛ إٔ ايهعب١ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ٖٚٛ إطٟٚ عٔ  :ايػازؽ 

. (3)قتاز٠ ٚايطبٝع بٔ أْؼ
قؿ١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ  :ايػابع 

. قؿات أبٓا٥ِٗايػابك١، ٜعطؾٕٛ ٜٚتٛاضثٕٛ اٱخباض عٔ قؿات٘ نُا ٜعطؾٕٛ 
ايتٛضا٠ بإٔ قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٜعطؾٕٛ َا َهتٛب ٗ :ايجأَ 

.  ٚغًِ ضغٍٛ اهلل
:  ب٘ ٚدّٖٛا ؾ١ ا٭بٓا٤ نُؿب٘ٚؼتٌُ َعط

. نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜعطف إبٓ٘ أٚ أبٓا٤ٙ :ا٭ٍٚ 
أٌٖ ايهتاب فتُعٌ ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ ع٢ً مٛ ايعُّٛ  :ايجاْٞ 

َٔ بين اٱغتػطاقٞ خكٛقّا ٚإٕ اٯ١ٜ ْعيت ٗ إس١ٜٓ ٚنإ ٜكطٓٗا ؾطٜل 
. ضا٥ٌٝؽإ

. أٟ ؾطز َٔ أٌٖ ايهتاب ٜعطف أبٓا٤ِٖ ْٝعّا :ايجايح 
، ٚايكسض إتٝكٔ ٚإتبازض إٍ اٱْاي١ٝ يٮبٓا٤إضاز٠ إعطؾ١  :ايطابع 

تٝٓاٙ ايهتاب ٜعطؾ٘ نُا شٟ آٍا: ايصٖٔ ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾاٯ١ٜ إم٬ي١ٝ ٚتكسٜطٖا

                                                           

. 20-19أْعط غٛض٠ ا٭ْعاّ اٯ١ٜ (1)
 .18غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
. 1/282أْعط تؿػرل إبٔ أبٞ سامت (3)



 195ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
: اّ يٛدٛٙأبٓا٤ٙ، ٚيهٔ يػ١ ايؿطز ٖصٙ ٫ تكًض ٗ إلٜعطف 

. دا٤ت اٯ١ٜ إستذادّا ع٢ً أٌٖ ايهتاب :ا٭ٍٚ 
. ؿاظ ْعِ اٯ١ٜ ٚقٝػ١ اؾُع ؾٝٗا :ايجاْٞ 

يٛ دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ إؿطز ٭ْكطؾت يٛاسس َٔ ا٭ْبٝا٤  :ايجايح 
 .(1)صَٚ َر١َْٕبُٖ اإِلٔج١ًَِ طايػابكٌ، ٚٗ عٝػ٢ ٚضز قٛي٘ تعاٍ

  صَْ ١ٌََىْزَُُّْٛ اٌْ َكَّم  َِٚ َّم ـَِس٠ًمب ُِِْٕٗ  طقٛي٘ تعاٍ 
ٌٖ إٔ دا٤ قسض اٯ١ٜ بًػ١ اٱط٬م ٚايعُّٛ ٗ َعطؾ١ أبعس - 1

ايهتاب يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبؿاضات٘ اظٗاضّا يتُاّ اؿذ١ 
عًِٝٗ، دا٤ ايؿطط ا٭خرل َٓٗا ع٢ً مٛ ايػايب١ اؾع١ٝ٥ يًتبهٝت ٚايتٛبٝذ 

ايٛانشات َٚٓٗا بعج١ ايٓيب ق٢ً اهلل  خؿا٤ ايبؿـاضات ٚايس٫٫تإبػبـب 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٯٜات اييت دا٤ بٗا ٚسكٝك١ ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس

. تعاٍ
: ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ ،ٌٖ ايهتاب مل ٜصنط ٗ اٯ١ٜأايؿطٜل اٯخط َٔ - 2
ِِْٓ َ ًِْ٘ اٌِْىَزبةِ طقاٍ تعاٍ ،ايؿطٜل اٯخط ٫ ٜهتِ اؿل -أ

. (2)صَْٚ  ٠َبدِ  َّمِ ُ َِّمٌخ َلبِاٌَّخ ٠َْزًُ 
. ْ٘ سل ؾٝهٕٛ نإػتهعـأْ٘ ٜهتِ اؿل ٖٚٛ ٫ ٜعًِ إ -ب
نجط َٔ ؾطٜل تتؿاٚت َٓاظشلِ ٚزضدات إٔ ايصٜٔ مل ٜصنطٚا إ -ز

ٚ ايتكـطٜض عٓسِٖ، ٚقس ٜهٕٛ َِٓٗ َٔ ٜعٗط اٯٜات تاض٠ أايهتُإ 
. خط٣ ضٜا٤ٶ ٚسبّا يًسْٝاأٜٚهتُٗا 

ناؾطّا َػتهدلّا ؾإ ؾطٜكّا َِٓٗ مل ًٜتؿت شا نإ ؾطٜل َِٓٗ داسسّا إ -3
عُس غٛا٤ نإ ٍ اؿل َٚٛنٛع٘، ٖٚٛ ٫ ٜكٍٛ ب٘ ؾًٗ٘ ب٘ ٚيٝؼ عٔ إ

. ٚ تككرلأٖصا اؾٌٗ عٔ قكٛض 

                                                           

 .46غٛض٠ إا٥س٠ (1)
 .113غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ٌٖ ايهتاب ٫ أاٯ١ٜ ؽدل ٚؾل َؿّٗٛ إدايؿ١ إ ايؿطٜل اٯخط َٔ  -4

عًٝ٘ ِْٗ ٜكطٕٚ بكـؿات ٚقسم ايٓيب قُس ق٢ً اهلل إٜهتُٕٛ اؿل بٌ 
 :ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚ٪٤٫ ع٢ً قػٌُ

 ٚابايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاسػٔ ايصٜٔ آَٓٛا : ا٭ٍٚ
. َِٚٓٗ عبس اهلل بٔ غ٬ّ، ّاغ٬َ٘

ٚ خا٥ؿّا أَطتبهّا  َككطّاايصٜٔ ؽًؿٛا عٔ اٱّإ َِٚٓٗ َٔ نإ  : ايجاْٞ
. قا٫٤ ايـإغتٝكٓتٗا ْؿػ٘ ٚيهٓ٘ أب٢ إَٚٔ ض٩غا٥٘ عطف اٯٜات 

يكٓٛط عٔ ْؿٛغِٗ ٚتبعح اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُػًٌُ ٚتٓؿٞ ايٝأؽ ٚا -5
. غ٬ّ ؾطط َٔ اٌٖ ايهتابإا٭ٌَ ٗ 

ٌٖ ايهتاب أتٗا ايته١ُٝٓ اٱشٕ َؿاؼ١ بعض تعطٞ اٯ١ٜ ٗ ز٫ٍ -6
ٕ ايطـطٜل مٛ اٯخطٜٔ ايصٟ ٜهتُٕٛ اؿل غرل أيسخٍٛ اٱغـ٬ّ نُا 

. َػسٚز
. عك١ٝ قس ٜػتسِٜ ٚقس ٜهٕٛ ايعهؼايتًبؼ بايهتُإ نِ -7
، ٖٚٞ ظٗاض اؿلإْٚٗا ؾطق١ يًتساضى ٚايٓسّ أغطاض اٯ١ٜ أَٔ  -8

ِ َّم َِ٘رِٖ َرْرِوَسٌح ـََّْٓ شَبَء ارَّم ََر طشنط٣ َٚٛعع١، قاٍ تعاٍ

 .(1)ص ٌَِٝ َزثِِّٗ ظَج١ِالً 
ٚقس شنطت اٯ١ٜ إٔ ايصٜٔ ىؿٕٛ اؿل ٚايتٓعٌٜ ؾطٜل َِٓٗ، ٚغهتت 

، َٚس٣ إقػا٥٘ ٚإغتذابت٘ يًصٜٔ ٜهتُٕٛ اؿل، ضٜل اٯخطفٕ اٍاٯ١ٜ ّ
يٝهٕٛ َٔ خكا٥ل اٯ١ٜ ايتاي١ٝ اؿطب ع٢ً إطا٤ ٚاؾساٍ ٚايؿو باؿل، 

ٚبإخؿا٤ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٯٜات ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ َع عًُِٗ بٗا ٚأنطاض 
، ايهتُإ ايصٟ ٜكَٕٛٛ ب٘، ٚؾٝٗا زع٠ٛ يًؿطٜل اٯخط بإظٗاض سكا٥ل ايتٓعٌٜ

. ٚايتسبط َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 :ٗ اٯ١ٜ ٚدّٖٛا  ص٠َْعٍََُّْٛ طَٚٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ 

                                                           

 .19غٛض٠ إعٌَ  (1)
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 .ٜعًُٕٛ أِْٗ ٜهتُٕٛ ٚىؿٕٛ أَطّا َا َٔ ايتٓعٌٜ :   ا٭ٍٚ
 .ٜعًُٕٛ أِْٗ ىؿٕٛ اؿل :  ايجاْٞ

ٚآي٘ ٜعًُٕٛ أِْٗ ىؿٕٛ قؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ :  ايجايح
 .ٚغًِ 

ٜٓهطٕٚ َا ٜعًُٕٛ َٔ قؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ : ايطابع 
 .ٚغًِ 

واٚيٕٛ اٱعطاض عٔ سكٝك١ ظٗٛض اٱغ٬ّ، ٚقٝاّ زٚيت٘، :  اـاَؼ
ْٛ َوسَِٖ طقاٍ تعاٍ ١ٌُِْ َِٙسُٖ َعٍَٝ اٌد٠ِِّٓ ُوِِّٗ ٌََٚ

 .(1)صاٌُّْشِْسُوَْٛ 
: ؾٝ٘ ٚدٛٙ صَُُْٚ٘ ٠َعٍََُّْٛ  طقٛي٘ تعاٍ 

َٔ  ايٓيب إبؿط ب٘ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل ٜعًُٕٛ إ -1
. قبٌ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ

ق٢ً  إ عُط غأٍ عبس اهلل بٔ غ٬ّ عٔ ضغٍٛ اهلل: "عٔ ايطاظٟ -2
٭ْٞ يػت : ٚمل؟ قاٍ: عًِ ب٘ َين بابين قاٍأْا أ: اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ

 .(2)َا ٚيسٟ ؾًعٌ ٚايست٘ خاْت، ؾكبٌ عُط ضأغ٘أْٚ٘ ْيب أؾو ٗ قُس أ
عِ ٚإطاز أ ٚبٓا٤ ٫ تٓشكط باي٫ٛز٠ بٌ ٕٙ إطاز َٔ َعطؾ١ اٯبا٤ يٮأ

ا٭٫ٚز قػاضّا ناْٛا اٚ نباضّا، ا٫ إ ٜكاٍ اْ٘ ٚضز يًُكاض١ْ ٚنؿـ اؿكٝك١ 
. ٚتكطٜبٗا بإجٌ ٚايٛدسإ ٚيتأنٝس اؿذ١

. ايػُا٤ ٕ ايكطإٓ نتاب ْاظٍ َٔإ -3
ٜعًُٕٛ َا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ٚايعكاب ا٫خطٟٚ بػبب نتُإ  -4
َٚظ١ََْعٍَُُ اٌَّمِر٠َٓ َظٍَُّٛا َ َّم َُِٕمٍَتٍ ط، قاٍ تعاٍاؿل

                                                           

 .33غٛض٠ ايتٛب١ (1)
. 4/128ح ايػٝب َؿاتٞ (2)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  198
. (1)ص٠ََٕمٍِجَُْٛ 

. ٕ ايٓكط ٚايػٝاز٠ غتهٕٛ يٲغ٬ّإ- 5
. ٜعًُٕٛ إ إػًٌُ ٜعطؾٕٛ تعُسِٖ نتُإ اؿل- 6
اٱغ٬ّ ٚئ ٜكسح بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  إ نتُإ اؿل ئ ٜهط- 7

ْٓ ٠َُؼسُُّٚوُْ ِ الَّم َ ًذٜطقاٍ تعاٍ ،عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ . (2) صٌَ
. ٕ ايكطإٓ ٚايتأضٜذ غٝؿهشاِْٗإ- 8
. ععِٝظًِ ٚؾٝ٘  ٜهتُٕٛ ٖٛ اؿل َا- 9
. ٜعًُٕٛ عسّ دٛاظ نتُإ اؿل- 10
ٜهطِٖ زٕٚ ٕ قٝاَِٗ بايتشطٜـ أَٚطٙ إٔ اهلل غايب ع٢ً إ- 11
. غرلِٖ
قطاضِٖ ع٢ً نتُإ اؿكا٥ل إاؾ١ًُ ٗ قٌ ساٍ ٖا ٜسٍ ع٢ً - 12

ِْٗ أٚٚا٭َاضات ايساي١ ع٢ً ْب٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. ٚ غؿ١ًأق١ٝ ايهبرل٠ عٔ عًِ ٚيٝؼ عٔ دٌٗ ٜطتهبٕٛ ٖصٙ إع

ْاؽ ِْٗ بػبب ٖصا ايهتُإ ٜ٪ثطٕٚ غًبّا ع٢ً بعض اٍأٜعًُٕٛ  -13
ٚظاضِٖ أغ٬َِٗ ٖا هعًِٗ ٜتشًُٕٛ إٚضَا ناْٛا سا٬ّ٥ ٚغببّا ٗ تأخط 

. ٚآثاَِٗ
إ ٖصا ايهتُإ ٜػبب ايؿػاز ٗ ا٭ضض ٚهعًِٗ ٜتشًُٕٛ - 14

ٌٖ ًَتِٗ َٚٔ غرلِٖ، نُا ٗ غ٪اٍ َؿطنٞ قطٜـ أغرلِٖ َٔ  ٚظاضأ
ّ ٕا طـابك١ قـؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغٌّٚعٔ  ،يًٝٗٛز

. عٓسِٖ َٔ قؿات ْيب آخط ايعَإ ؾٓؿٛا تًو إطابك١ عٓازّا ٚاغتهباضّا
قاٍ  نتُإ اؿل َع ايعًِ هعً٘ َٔ َكازٜل ايتشطٜـ- 15
ََٚلْد َوبَْ ـَِس٠ٌك ُُِِْْٕٙ ٠َعَُّْعَْٛ َوالَََ  َّمِ ُ َّم طتعاٍ
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 199ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
. (1)ص٠ُ َسِّـَُُٛٔٗ 

 
 

  قىنه تعاىلقىنه تعاىل
اٌْ َـكُّ ِِْٓ َزثِّـهَ ـَالَ َرىُــََّٛٔم ِِْٓ  ط

. 147اٯ١ٜ  صاٌَُّّْْزِس٠َٓ 
 

 انقزاءةانقزاءة
ع٢ً اٱبساٍ َٔ ، (2)(َٓكٛبّا" اؿلٻ َٔ ضبو"ْ٘ قطأ إضٟٚ عٔ عًٞ 

. اؿل ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ايػابك١

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
داض : بوٕ ٜهٕٛ خدلّا ٕبتسأ قصٚف، َٔ ضأَبتسأ ٚهٛظ : اؿل

. ٚفطٚض،  ٗ قٌ خدل 
. ْا١ٖٝ: ، ٫ٕ تهٕٛ غبب١ٝأغت٦ٓاؾ١ٝ، ٚهٛظ إايؿا٤ : ؾ٬

ؾعٌ َهاضع َبين ع٢ً ايؿتض ٱتكاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝس ايجك١ًٝ ٗ : تهْٛٔ 
. نُرل َػتذل تكسٜطٙ أْت: قٌ دعّ ب٬ ايٓا١ٖٝ، إغِ تهْٛٔ

. داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف خدل: َٔ إُذلٜٔ
ايؿو ؾٝ٘، ٚقس ٜأتٞ إطا٤ داَعّا يًؿو ٚاؾسٍ : ٤ ٗ ايؿـ٤ٞٚاٱؾذلا

ٚضٟٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  غباب ايطٜب١أٚايصٟ وٌُ عٓاٜٚٔ اـك١َٛ 
. (3) (٫ ُاضٚا ٗ ايكطإٓ ؾإٕ َطا٤ٳ ؾٝ٘ نؿط: ٚآي٘ ٚغًِ، إْ٘ قاٍ

يف سياق اآلياث يف سياق اآلياث 
                                                           

. 75غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .1/322ايهؿاف (2)
. اؾساٍ: ، ٚإطا15/278٤يػإ ايعطب (3)
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يؿت ايٓعط  دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس َهاٌَ اٯٜات ايػابك١ ٖا ٜؿٝس

ٍ يعّٚ ايتسبط ٚايتؿهط َا ؾٝٗا َٔ إكاقس ٚإعاْٞ، ٚسكٝك١ إٚاٱؾاض٠ 
ٌٖ ايهتاب يكؿات ايٓيب قُس أْؿطاز نٌ ١ًَ بكب١ً ككٛق١، َٚعطؾ١ إ

ؾطاز اؿل َٚٛاضز ايكطع ٚاؾعّ ٚيٝؼ أق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ َٔ 
 .نٌ اؿل

: عبتٌق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ف
: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ايؿعب١ ا٭ٍٚ

اٌَّمِر٠َٓ  َر١َْٕبُُْ٘ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ :ا٭ٍٚ 

: ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1)ص....اٌِْىَزبَة ٠َْعِسـَُُٛٔٗ 
: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
. َٔ ضبو ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب ٜعطؾْٛ٘ اؿل :ا٭ٍٚ 
. اؿل َٔ ضبو ٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ :ايجاْٞ 

. ٚإٕ ؾطٜكّا َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿل َٔ ضبو :ايجايح 
. إٕ ؾطٜكّا َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿل اؿل َٔ ضبوٚ :ايطابع 

. اؿل َٔ ضبو ِٖٚ ٜعًُٕٛ :اـاَؼ 
. ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب ٜعطؾْٛ٘ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :ايػازؽ 

. ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ ّٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ٙ :ايػابع 
. يٝهتُٕٛ اؿل ِٖٚ ٜعًُٕٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :ايجأَ 
دا٤ت آ١ٜ ايػٝام بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ، ٚتعكبتٗا آ١ٜ ايبشح  :ايجا١ْٝ 

َٚٔ اٱعذاظ ، بكٝػ١ اـطاب إٛد٘ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. (اؿل)قا٥ِ بصات٘ ٗ آ١ٜ ايػٝام ١َٖٛٚ َٚٛنٛع إبتسا٩ٖا بهٌ

آ١ٜ ايبشح تأنٝس ٕهاٌَ آ١ٜ ايػٝام ٚزع٠ٛ يًتسبط ٗ َعاْٝٗا  :ايجايج١ 
. ٚز٫٫تٗا
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زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يًكسٚض  :ايطابع١ 

ٚبٌ  ٚايٛدسا١ْٝ عٓس ايتعاضض بٝٓٗاعٔ ايكطإٓ ٚيٝؼ يًع٬َات اٱدتُاع١ٝ 
إخباض ايكطإٓ إش تسعٛ آ١ٜ ايبشح إػًٌُ إٍ يعّٚ ايتػًِٝ بايكٛاٌْ 

. ٠ ٚايػطضٚايكٛاعس اييت دا٤ بٗا ايكطإٓ، ُٚٓع َٔ اؾٗاٍ
اؿل ايصٟ ىؿٝ٘ بعهِٗ إِا ٖٛ ايتٓعٌٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ، َٚا  :اـاَػ١ 

. ؾٝ٘ ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٙ ٤زاّ اؿل َٔ عٓس اهلل ؾ٬ ٜػتطٝع ؾطٜل َٔ ايٓاؽ إخؿا َا :ايػازغ١ 

. ٚنتُاْ٘
. يٓاؽتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ، َٚعطؾتِٗ ٭سٛاٍ ا :ايػابع١ 
َٔ اؿل بًشاظ اٯ١ٜ ايػابك١ ْعٍٚ ايهتب ايػابك١ ٚٚدٛز أَِ  :ايجا١َٓ 

ٍٚ تتبع ا٭ْبٝا٤ ٚتعٌُ بايهتاب ايػابل نايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚؾٝٗا بؿاض٠ ْع
. ايكطإٓ

ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ طتعاٍ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ :ايجاْٞ 

 ،(1)ص....ُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة ِثُىِّ  ٠ٍَخ َِب َرجُِعٛا ِلْجٍََزهَ 
: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص....ِلْجٍََزهَ 

: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
ؿل َٔ ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو ا :ا٭ٍٚ 

. ضبو
. ٕ َٔ إُذلَٜٕٔٚا تبعٛا قبًتو ؾ٬ تو :ايجاْٞ 

. اؿل َٔ ضبو َٚا أْت بتابع قبًتِٗ :ايجايح 
. َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً بعض اؿل َٔ ضبو :ايطابع 

أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو ؾ٬ ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ  :اـاَؼ 
. تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ
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ا ٕٔ َٔ بعس َا دا٤ى َٔ ايعًِ إْو إشا٤ِٖ ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛ :ايػازؽ 

. ايعإٌ ؾ٬ تهٔ َٔ إُذلٜٔ
. بتابع قب١ً بعض ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ َٚا بعهِٗ :ايػابع 
نٌ آ١ٜ ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٞ َٔ  :ايجا١ْٝ 

ّا، اؿل ايصٟ أْعِ ب٘ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓيب ٚإػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝع
عّا يٲّإ، أَا غرلِٖ ؾتهٕٛ شلِ َٛعع١ ؾٝتدصٖا إػًُٕٛ َاز٠ َٚٛنٛ
ٚقس بسأ اٱغ٬ّ غطٜبّا ٗ َه١ ثِ إتػع  ٚعدل٠ َٚكس١َ يسخٍٛ اٱغ٬ّ

ِ َذا  َبَء َْٔظُس  َّمِ َٚاٌَْفْزحُ طيٝؿٌُ أقطاض ا٭ضض، قاٍ تعاٍ

  .(1)صـَْٛا ًبََٚزَ ٠َْذ اٌَّمبضَ ٠َْدُخٍَُْٛ ـِٟ ِد٠ِٓ  َّمِ  َ  *
َٔ آٜات ايكطإٓ، َٓٗا تتذ٢ً َعاْٞ اؿل ٚايكسم ٗ نٌ آ١ٜ  :ايجايج١ 

إتباع أٌٖ ايهتاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اٱخباض ايػٝيب عٔ عسّ 
ٚغًِ ٗ إغتكباي٘ يًبٝت اؿطاّ ٚإٕ دا٤ شلِ بهٌ سذ١ ٚز٫ي١ ب١ٓٝ يتبك٢ 

ٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ طتعاٍايكب١ً َتعسز٠، ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ٗ قٛي٘ 

. (2)ص١ٌََُِِّٛٙب
َٔ اؿل ايصٟ ٫ ضٜب ؾٝ٘، ٚايصٟ أؾاضت إيٝ٘ آ١ٜ ايبشح آ١ٜ  :ايطابع١ 

: ٟأَٛضّا تتعًل بايكب١ً َا بٝٓت٘ آ١ٜ ايػٝام َٔ أَٛض ٚٙ ايػٝام
ف٤ٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٯٜات ٚايدلاٌٖ  :ا٭ٍٚ 

. ع٢ً قسم ْبٛت٘ ْٚػذ ايكب١ً ايكاطع١ اييت تسٍ
. قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٞ ايهعب١ :ايجاْٞ 

أٌٖ ايهتاب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ٫ ٜتبع  :ايجايح 
. إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ

ئ ٜتبع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًُٕٛ أٌٖ  :ايطابع 
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. ِٖايهتاب ٗ قبًت

. ايسٜٔ بٌ ؾطم أٌٖ ايهتابعسّ اٱؼاز ٗ ايكب١ً ٚأسهاّ  :اـاَؼ 
. تٓعٙ إػًٌُ عٔ إتباع أٖٛا٤ ايػرل :ايػازؽ 

َلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايج١ 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص....ـِٟ اٌعَّمَّبءِ 
: ٙتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛ :ا٭ٍٚ 
. ؾًٓٛيٓٝو قب١ً تطناٖا اؿل َٔ ضبو :ا٭ٍٚ 
. اؿل َٔ ضبو ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ :ايجاْٞ 

. ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾطط إػذس اؿطاّ اؿل َٔ ضبو :ايجايح 
. ٚسٝح َا نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ اؿل َٔ ضبو :ايطابع 

. ايهتاب يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل َٔ ضبو ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا :اـاَؼ 
. قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :ايػازؽ 

. ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :ايػابع 
. ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :ايجأَ 
إْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ  ؾ٬ تهْٛٔ ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ  :ايتاغع 
. َٔ إُذلٜٔ

. َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :اؾط ايع
يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بايكطإٓ يٝٓتٗٞ َع٘ نتُإ  :ايجا١ْٝ 

ؼٌٜٛ خؿا٤ يٲ ضاٯٜات ٚإخؿا٤ سكا٥ل ايتٓعٌٜ، ٖٚا قاض دًّٝا ٫ٚ ٜتعط
. قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٔ اؿل ٜأتٞ َٔ عٓس  ٜعًِ :ايجايج١ 
إٍ ْعٍٚ ددل٥ٌٝ  ٜتطًعٚاهلل بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ؾأخص ٜكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ 

.  بتشٌٜٛ ايكب١ً
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  204
ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً سل ٚٚادب ٫بس إٔ  :ايطابع١ 

ٗ إكاّ اـرل ايهجرل ٚايجٛاب ايععِٝ ٗ ٜتكٝس ب٘ إػًُٕٛ، َٚٔ َعاْٞ اؿل 
  .إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ

 :ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ايتاي١ٝ ٚؾٝٗا ٚدٛٙ : ايؿعب١ ايجا١ْٝ
ٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝ : ا٭ٍٚ

 : ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص١ٌََُِِّٛٙب ـَبظَْزجُِمٛا اٌْ ١ََْسادِ 
 :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ:  ا٭ٍٚ
 .ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا اؿل َٔ ضبو :  ا٭ٍٚ
 . ؾاغتبكٛا اـرلات اؿل َٔ ضبو :  ايجاْٞ

 .أٜٔ َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا اؿل َٔ ضبو :   ايجايح
 .إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط اؿل َٔ ضبو  :  ايطابع

 .٫ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ف:  اـاَؼ
 .ؾاغتبكٛا اـرلات ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :  ايػازؽ

 .أٜٔ َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :   ايػابع
 .إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :  ايجأَ
ٚدا٤ت تهُٓت اٯ١ٜ ايػابك١ شّ ايصٜٔ ىؿٕٛ أسهاّ ايتٓعٌٜ : ايجا١ْٝ 

آ١ٜ ايبشح يتأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايصٟ ىؿٕٛ ٖٛ سل َٔ عٓس اهلل ٖا ٜسٍ 
ٗ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ بس ٚإٔ ٜعٗطٙ ٭ٕ َٔ َكازٜل  ٚضؾشات اؿل 

إكاّ ايط١ٓ بايٓاؽ ؾذا٤ت آ١ٜ ايػٝام يٲخباض عٔ بعض ٚدٛٙ اؿل 
ٖٞٚ: 

 .يهٌ ١ًَ زلا١ٜٚ قب١ً ٜتدصْٚٗا : ا٭ٍٚ
، َٚٓٗا إبازض٠ إٍ إغتكباٍ ّ إػاضع١ ٗ ؾعٌ ايكاؿاتيعٚ : ايجاْٞ

 . بٝت اؿطاّ بعس ْعٍٚ آٜات ايكب١ًاٍ
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 .اٱّإ بإعاز ٚأْ٘ سل ٚستِ : ايجايح
٠َُِٚزَّم طقاٍ تعاٍ، عع ٚدٌ ٫ تػتعكٞ  عًٝ٘ َػأي١ اهلل إٕ  : ايطابع

. (1)صِْٔعََّزُٗ َع١ٍَْهَ ٠ََِْٚٙد٠َهَ ِطَساؿًب ُِعَْزِم١ًّب
يتأنٝس قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  (ضبو)ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًؿغ :اـاَؼ 

 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
دا٤ت آ١ٜ ايبشح خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : ايجايج١

ؾتعكبتٗا آ١ٜ ايػٝام خطابّا يًُػًٌُ ، ٚنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا تؿٝس إع٢ٓ ا٭عِ 
 . ٚإضاز٠  ايٓاؽ ْٝعّا

ْت اٯ١ٜ ايػابك١ إٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكس بٞ:  ايطابع١
، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض أْٗا ْع١ُ َٔ عٓس اهلل ٚإٔ ايكطإٓ  ٚقسمسل 

ٚأْٗا  إًٌٝنتاب ْاظٍ َٔ عٓس اهلل ثِ شنطت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بإٔ ايكب١ً غ١ٓ ٗ 
حَْصُٔٛا َٚالَ َرُِٕٙٛا َٚالَ دَ طتتكـ بايتبأٜ ٚايتعسز ، قاٍ تعاٍ 

  .صََٚ ُْٔزُْ األَْعٍََْْٛ ِ ْْ ُوُْٕزُْ ُِْ ١َِِِٕٓ 
بأسهاَٗا ٚغٓٓٗا ْٛع ططٜل يٮدط  ٚايتكٝسايكب١ً  تعٌٝإٕ  :اـاَػ١ 

ٚايجٛاب ٚايٓذا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ إش أخدلت آ١ٜ ايػٝام عٔ ست١ُٝ اؿؿط يًٓاؽ 
اؿطاّ قب١ً  ايبٝت بإؽاشٗ َٛنٛع ايكب١ً  يًكدلْٝعّا ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًٌُ 

 .شلِ 
دا٤ت خا١ُ آ١ٜ ايػٝام قاّْْٛا نًّٝا بإٔ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧  :ايػازغ١ 

بايٓاؽ، ؾٝض ٚخدل قض قسٜط، ٚتبٌ آ١ٜ ايبشح إٔ اٱط٬م ٗ ض١ٓ اهلل 
 . إٍ عبازاتِٗ ٚغبٌ ايؿٛظ ٗ اٯخط٠اهلل بإٔ ٜٗسِٜٗ 

 َْذ ـََٛيِّ َِِْٚٓ ح١َُْث خَسَ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :  ايجاْٞ

 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2)صَٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
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 :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ 

َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ اؿل َٔ :  ا٭ٍٚ
 .ضبو 

 .ٚاْ٘ اؿل َٔ ضبو :  ايجاْٞ
 .َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ اؿل َٔ ضبو :  ايجايح
ٕ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ؾ٬ تهْٛٔ ّٚ:  ايطابع

 .َٔ إُذلٜٔ 
 .ٚاْ٘ يًشل َٔ ضبو ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ :   اـاَؼ

 .َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ : ايػازؽ 
ٕا شنطت آ١ٜ ايبشح إٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :  ايجا١ْٝ 

يطـ َٔ عٓس اهلل ، دا٤ت آ١ٜ ايػٝام ببٝإ َكسام َٔ ْٚعٍٚ ايكطإٓ سل ٚ
َكازٜل اؿل ٖٚٛ إغتكباٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ 

 . ايبٝت اؿطاّ 
قاٍ ، تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّيكس أْهط ؾطٜل َٔ ايٓاؽ :  ايجايج١

ُُْ٘ َعْٓ ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّم طتعاٍ

 . (1)صِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ َوبُٔٛا َع١ٍََْٙب
ؾذا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام زع٠ٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚغًِ ٚإػًٌُ يًجبات ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚعسّ اٱيتؿات إٍ يػ١ 
 اٱْهاض ٚايًّٛ َٔ بعهِٗ ، ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايسع٠ٛ باٱخباض بإٔ ْػذ ايكب١ً

 .سل
اسس٠ ؾكس تهطض يؿغ َع أْ٘ يٝؼ بٌ آ١ٜ ايبشح ٚغٝام إ٫ آ١ٜ ٚ:  ايطابع١

. ٗ اٯٜتٌ (اؿل َٔ ضبو)
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، َٚٓٗا ٗ إكاّ إٔ ْػذ ايكطإٓ ايتشسٟ ٗ ايب٬غ١ ٚايػَٓٔٚٔ إعذاظ 

 .ايكب١ً سل ٚآ١ٜ ؾٝٗا ايك٬ح ٚاشلس١ٜ 
٠ىُُْ وََّب َ ْزظٍََْٕب ؾِ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ:  ايجايح

 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ (1)صَزظُٛالً ِِْٕىُُْ 
 :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :   ا٭ٍٚ

 .نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ اؿل َٔ ضبو :  ا٭ٍٚ 
 .نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُذلٜٔ : ايجاْٞ 
 .ٜٚعًُهِ ايهتاب ٚاؿه١ُ اؿل َٔ ضبو :  ايجايح
 .مل تهْٛٛا تعًُٕٛ اؿل َٔ ضبو  ٜٚعًُهِ َا:  ايطابع
ٜتعًل َٛنٛع آ١ٜ ايبشح ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايجا١ْٝ 

ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام بصات إع٢ٓ ٚتؿٝس ايبٝإ ٚايتأنٝس 
 ٚايتؿكٌٝ ٕكازٜل اؿل 

آي٘ دا٤ت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ اـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ:  ايجايج١
 .ٚغًِ ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام بًػ١ اـطاب يًُػًٌُ ٚإػًُات

 : َٔ َكازٜل اؿل بًشاظ آ١ٜ ايػٝام أَٛض:  ايطابع١
 ضغٍٛ ٚقاسبق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  قُسّاإٔ ايٓيب :  ا٭ٍٚ

 .ؾطٜع١ َبتسأ٠
 .ايٓع١ُ ايعع٢ُ ع٢ً ايعطب ٚإػًٌُ بإٔ خامت ايٓبٌٝ َِٓٗ:  ايجاْٞ

عج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ ظٗطاْٞ إػًٌُ ب:  ايجايح
 .ٚٗ اؾعٜط٠ اييت ٜكطٓٗا ايعطب ، ٚعٓس ايبٝت اؿطاّ

َٔ خكا٥ل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ت٬ٚت٘ ٯٜات اهلل : ايطابع 
 .َٚا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ ايًؿعٞ ٚإٛنٛعٞ
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عِٗ شلا يكٛي٘ تعاٍ بًٛؽ آٜات اهلل إٍ إػًٌُ، ٚزلا:  اـاَؼ

ٚػسز ٖصٙ ايت٠ٚ٬ ٚزلاع إػًٌُ شلا ٗ نٌ ظَإ  ص٠َْزٍُٛ َع١ٍَْىُُْ ط
 .َٚهإ

تعن١ٝ ٚتطٗرل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ شلِ َٔ :  ايػازؽ
 .اؾا١ًٖٝ َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١ زضٕ

قٝاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بتعًِٝ إػًٌُ :  ايػابع
 .يهتاب إٓعٍ َٔ عٓس اهلل ا

تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َعاْٞ اؿه١ُ :  ايجأَ
َوبَْ ـِٟ ٌََمْد طقاٍ تعاٍ  ،ٚا٭خ٬م اؿُٝس٠ ٚقكل ا٭ْبٝا٤

 . (1)صَلَظِظُِْٙ ِعجَْسٌح ألٌُِْٟٚ األٌَْجَبةِ 
عًَّٛا  تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ:  ايتاغع

 . َػتشسث١ ٚآزاب ايؿطا٥ض ٚايػٓٔ ٚغبٌ ٌْٝ ايجٛاب ٚأغباب زخٍٛ اؾ١ٓ

عجاس اآليت عجاس اآليت إإ
ْٗا بصاتٗا سل ٚقسم، أ تعاٍ بتٛنٝس سكا٥ل ايكطإٓ َع اهلل تؿهٌ

 ٚقٝػ١ ايتشصٜط بًػ١ إداطب َٔ ايؿـو ٚايطٜب َـع ايتػًِٝ بعسّ ؾو
عذاظ إغتسا١َ إٚٚايؿٍُٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٖا ٜعين ايعُّٛ  ايٓيب

 .اٱخباض ايكطآْٞ ٬ٕظَت٘ يًكسم َٚطابكت٘ يًٛاقع
: عع ٚدٌ ٜؿٗس يًكطإٓ ٚنٌ آ١ٜ ؾٝٗا بأَٛضإٕ اهلل 
. قبٌ ايٓػذ أٚ ايتػٝرل أٚ ايذلزٜستسل ٚقسم ٫ٚ  اإْ٘ :ا٭ٍٚ 
. ٠ اٯٜات إٍ اهلل بًشاظ أْٗا سلْػب :ايجاْٞ 

ؿل إٍ اهلل عع ٚدٌ ٜتهُٔ ايٛعس ػ٢ً َعاْٞ ايط١ٓ بٓػب١ ا :ايجايح 
ٚإظٗاض أؾطازٙ َٚكازٜك٘ ، ٚعسّ تطتب ا٭ثط ايعاّ ع٢ً بتعاٖسٙ ٚسؿع٘ 
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ءٍ ط إخؿا٥٘ بسيٌٝ ْعٍٚ ايكطإٓ

ْ
نطٚب  يتهٕٛ (1)صِرج١َْبًٔب ٌُِىِّ شَٟ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َتذسز٠ بٛاغط١ ايكطإٓ  ٚقٝؼ َعطؾتِٗ يًٓيب
ٕ بايٓاؽ َِٚٓٗ أٚي٦و ايصٟٙ ، ٚؾٝ٘ ض١ٓ ٚبإعذعات اييت تذل٣ ع٢ً ٜسٟ

، ٚػسز قٝؼ َعطؾ١ اضات ٚايصٜٔ ىؿٕٛ أغطاض ايتٓعٌٜناْٛا ٜعطؾْٛ٘ بايبـ
ٖا ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإظٗاضسكا٥ل ايتٓعٌٜ ٖٚٛ َٔ ايٓيب أٜاّ بعج١ َٚا بعس

ََِٚب َ ْزظٍََْٕبنَ ِ الَّم َزحًَّْخ طتعاٍَٚات قٛي٘ عِ

 َٓ١ِّ . (2)صٌٍَِْعبٌَ
ضاز اهلل عع ٚدٌ َٔ ايتعسز ٗ ايكب١ً ٚإختكام نٌ َٔ إػًٌُ يكس أ
ٚايٓكاض٣ بكب١ً َع١ٓٝ ططز إطا٤ ٚايعٓاز ٚاؾساٍ بايباطٌ بٌ ٚايٝٗٛز 

ٚإػايط١ َٚا  ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ اٱخت٬ف با٭سهاّ ٚايػٓٔ غببّا يًُطا٤ٜٔإًٞ
اٱخت٬ف ٗ  ع٢ًٚٱَتجاٍ ، ؾاشا اعتاز أٌٖ إًٌ ق١َٛ ٜذلؾض عٓ٘ َٔ اخل

إيٝٗا نٌ ّٜٛ ؾإٕ تًكٞ َطًل اٱخت٬ف ايتٛد٘ ايكب١ً ٚاييت وتادٕٛ 
بايكبٍٛ ٚايطنا ٜكبض ًَه١ عٓسِٖ ٭ِْٗ َتؿكٕٛ ع٢ً ٚدٛب عباز٠ اهلل، 

ُلًْ ٠َبَ ًَْ٘ طٚقسم ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

ْٛا  ٌَِٝ َوٍٍَِّخ ظََٛاٍء َث١ََْٕٓ  ا اٌِْىَزبةِ َرَعبٌَ

. (3)صََٚث١َْٕىُُْ َ الَّم َْٔعجَُد ِ الَّم  َّمَ 
إٕ تعٌٝ ايكب١ً سطب ع٢ً ايؿطى ٚايه٬ي١ يٲْؿػاٍ ٚايتكٝس بإغتكباٍ 
ايكب١ً بًشاظ أْ٘ أَط َٔ عٓس اهلل ٚاؾ١ٗ اييت وب ايتعبس بٗا ٚايتٛد٘ شلا، 

١ٌَْطَ اٌْجِسَّم َ ْْ ُرٌَُّٛٛا ُٚ َُٛ٘ىُُْ ِلَجًَ طقاٍ تعاٍ

ِزِق َٚاٌَّْْؽِسةِ ٌََِٚىَّم اٌْجِسَّم َِْٓ  ََِٓ ِثبّلِلَّمِ اٌَّْ ْ 

. (4)صَٚا١ٌََِْْٛ ا٢خِِس َٚاٌَّْالَِاىَِخ َٚاٌِْىَزبةِ َٚاٌَّمج١ِّ١َِٓ 
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اٌْ َكُّ ِِْٓ ط٠ّٚىٓ رع١ّخ ٘رٖ ا٠٢خ  ٠خ

زد ٘را اٌٍفظ خّط ِساد ـٟ ٚلد ٚ صَزثِّهَ 

ٌٍٕجٟ ِ ّد طٍٝ   ، ٚوٍٙب خـبة اٌمس ْ

  .ٌٗ ٚظٍُع١ٍٗ ٚ 

اآليت سالح اآليت سالح 
 ع٬ْٗا ْؿٞ ايؿو ٚايطٜب١إ١ّ ايجك١ ٚايطُأ١ْٓٝ ٗ ايٓؿؼ بتبعح اٯ١ٜ ايهط

ٍ إٍ عسّ اٱيتؿات إٚتسعٛ إػًٌُ ا ايكطإٓ، ٚإعٔ ا٭ٚاَط اييت دا٤ ب٘
 .غباب اؾشٛزأٚقٛاٍ ايػؿٗا٤ أ

بإٔ دا٤ت آ١ٜ نا١ًَ  (1)ٚقس شنطت نًُات اٯ١ٜ شاتٗا غٛض٠ آٍ عُطإ
أٟ أْٗا مل تأت دع٤ٶ ٚؾططّا َٔ آ١ٜ أخط٣ ٜٚتعًل نًُات، اٍات بص

َٛنٛعٗا ٗ خًل آزّ َٔ تطاب ٚقرلٚضت٘ إْػإ َؿ٦ٝت١ ٚقسض٠ اهلل بايهاف 
. ٚايٕٓٛ

، ؿل ايصٟ ىؿٕٛ ْاظٍ َٔ عٓس اهللاٯ١ٜ ايتشسٟ باع٬ٕ إٔ اٚتتهُٔ 
: ٚٗ ْػب١ اؿل إٍ اهلل َػا٥ٌ

. ا٫ثِ بهتُإ سكا٥ل ايتٓعٌٜٚ ايس٫ي١ ع٢ً ايٛظض :ا٭ٍٚ 
. ع٠ٛ ايٓاؽ يًٓؿط٠ َٔ ٖصا ايهتُإز :ايجا١ْٝ 
ٜتهؿٌ إظٗاض ٚبٝإ اؿل، ٚنُا ػس إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ  :ايجايج١ 

ّا ٗ ايكطإٓ إٔ إٛنٛع ٚاؿهِ ٜتهطض ٗ آٜتٌ أٚ أنجط أٚ تهٕٛ آ١ٜ تؿػرل
 ٚيػع١ ؾهً٘ ٚإسػاْ٘، ٚتؿك٬ّٝ أٚ تعهٝسّا ي١ٰٜ ا٭خط٣ ض١ٓ َٔ عٓس اهلل

،  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚنصا ٗ اؿكا٥ل َٚعطؾتِٗ يكؿات ايٓيب
عسِٜ  ؾا٤رٖصا اٱَع٘ إخؿا٩ٖا أٚ إٔ ؾاْٗا تطز بعس٠ قٝؼ ٚٚدٛٙ َا ٜتعصض 

َٚاٌَّمِرٞ َ ْٚح١ََْٕب  ١ٌَِْهَ ِِْٓ اٌِْىَزبةِ َُ٘ٛ طا٭ثط، قاٍ تعاٍ

                                                           

. 60غٛض٠ آٍ عُطإ اٯ١ٜ (1)
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.  (1)صاٌْ َكُّ 

ٕطا٤ ٚاؾساٍ ، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يًتٓعٙ َٓ٘ بايطدٛع إٍ ٍ ؾهضْبص ٚٚاٯ١ٜ 
. بطاٌٖ ايٓب٠ٛ ايػاطع١ ٚخعا٥ٔ آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايعًّٛ 

أضبع َطات ٗ ايكطإٓ نًٗا ٗ شات  صاٌَُّّْْزِس٠َٓ طٚقس ٚضز يؿغ 
ايكبض  إع٢ٓ ٚاـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖا ٜسٍ ع٢ً

، ٚبسأ إمػاضٙ َٔ ا٭ضض ٚق١ً أثطٙ بدلن١ ؾو ٚاؾساٍ بايباطٌيٌٟ ايصات
، ٖا ٜسٍ ع٢ً ايكبض ايصاتٞ يًؿو (2)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِْب٠ٛ قُس 

ض ٚق١ً أثطٙ بدلن١ ْب٠ٛ قُس ق٢ً ٚاؾساٍ بايباطٌ، ٚبسأ إمػاضٙ َٔ ا٭ض
. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ساد١ إٍ إطا٤ ، ؾعٓسَا  يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ ٗ غ٢ٓ ٚعسّ
٢ٜٗٓ اهلل عع ٚدٌ عٓ٘ ؾاْ٘ غبشاْ٘ ٤ٖٞ َكسَات ٚأغباب إغتؿٓا٥ِٗ عٓ٘ ، 

بؿاض٠ ايتٓعٙ  صـَالَ َرىََُّٛٔم ِِْٓ اٌَُّّْْزِس٠َٓ طأٟ إٔ قٛي٘ تعاٍ 
. عٔ إطا٤ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ 

ٚت ٚثب. ا ايتٓعٙ ف٤٢ ٖصٙ اٯٜات بتعٌ قب١ً إػًٌُ َٚٔ َكازٜل ٖص  
سهُٗا ٚتٛايٞ اٯٜات ع٢ً ٜس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا 

. ب٘ ٗ ايهتب ايػابك١ ٚأْ٘ خامت ايٓبٌٝ ٜعطؾ٘ َع٘ ايٓاؽ بأْ٘ ايٓيب إبؿط 

مفهىو اآليت مفهىو اآليت 
 غبشاْ٘ َا خؿـ عٔ ايٓيب يؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً اهللَٛنٛع اٯ١ٜ عٓٛإ ٍ
ات بعجت٘ ٗ ايهتب ٕ دعٌ بؿاضأٚإػًٌُ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

خباض عٔ باٱٕ إسز اٱشلٞ أٌٖ ايهتاب َع٢ٓ ٚتطاخ أ شٖإايػُا١ٜٚ ٚٗ أ
مل ٜهٔ ؾكط بايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٭ْ٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْبٛت٘ 

ٕ ٖصٙ ايهتب غتتعطض يًتشطٜـ ٚايتػٝرل ؾذعٌ تًو ا٭خباض أغبشاْ٘ عًِ 
                                                           

 .31ؾاطط غٛض٠ (1)
 .94 ْٜٛؼ ،114ا٭ْعاّ  60أْعط غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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ب٘، بُٝٓا ٜٚبؿط بعهِٗ ايبعض اٯخط  ،ٌٖ ايهتابأٙ َطّا َتٛاضثّا ٜتٓاقٌأ
ٕ ٜس ايتشطٜـ ئ ناؾ١ٝ ٭ْ٘ غبشاْ٘ عًِ أ خباضٙايكطإٓ ٚأ سهاّدا٤ت أ

. تػتطٝع ايٌٓٝ َٓ٘
ٚيهٓ٘ ، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِخطابّا يًٓيب  خا١ُ اٯ١ٜدا٤ت ٚ

 يٝهٕٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ،ايٓاؽ ْٝعّا ٚإػًٌُ ٜؿٌُ م٬يٞ عاّ إ
ٖٚٛ  ،(1)صِ َّٔمب َ ْزظٍََْٕبنَ شَبًِ٘دا َُِٚجَشًِّسا ََِٚٔر٠ًساط

قاعس٠ ن١ًٝ تتهُٔ تجبٝت سكا٥ل ايتٛسٝس ٚقسم ايٓب٠ٛ عٓس ا٭ٚيٌ 
ط٬م تكسٜل بايكطإٓ، ٚإٚايطٜب ٚزع٠ٛ يٌٚاٯخطٜٔ، ؾٗٞ ظدط عٔ ايؿو 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقؿ١ إُذلٜٔ ْٛع شّ يًصٜٔ مل ٜ٪َٓٛا بطغايت٘ 
يًتُٝٝع بٌ  يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بأْٛاض ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ

اؿل ٚايباطٌ، ٚاـرل ٚايؿط، ٚايٓؿع ٚايهطض، ٚاؿػٔ ٚايكبٝض، يصا ؾإٕ 
زا١ٜ، ٚدصب ؾاز٠ اشلس٣ اي٘إظٗاض أغطاض ايتٓعٌٜ إنا٠٤ يططم 

ٚتبعت  (ِٖٚ ٜعًُٕٛ)تعاٍٗ قٛي٘ ٚاٱغتكا١َ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايعًِ 
ا٭ْبٝا٤  اٯ١ٜ ايهط١ّ ٗ ز٫يتٗا ايته١ُٝٓ ع٢ً نؿـ عًّٛ ايتٓعٌٜ، ٚبؿاضات

إش أِْٗ مل ٜأتٛا يكَِٛٗ بٌ دا٤ٚا حملاضب١ ايؿػاز ٚإظاس١ إٓهط َٔ ا٭ضض، 
ٗ قطح ايتٛسٝس قبٌ إٔ ٜػازض ٜٚذلى عٓس ايٓاؽ ٚنٌ ٚاسس َِٓٗ ٜهع يب١ٓ 

ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝعًِ ايٓاؽ إٔ ببعجت٘ ُاّ 
ا١ٌَََْْٛ َ وٍَُّْْذ ٌَىُُْ طٚق٬ح ايبؿط١ٜ يصا ْعٍ قٛي٘ تعاٍ يٓع١ُ،ا

. (2)صِد٠َٕىُُْ ََٚ ْرَُّّْذ َع١ٍَْىُُْ ِْٔعَِّزٟ
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٚايٓاؽ يتًكٞ ضغاي١ ايهتابٚتسعٛ اٯ١ٜ أٌٖ 

ٚآي٘ ٚغًِ بايكبٍٛ ٚايتكسٜل، ٚقس ٚضز ٗ شّ بعض إؿطنٌ ٖٚٛ ايٓهط 
                                                           

. 8تض غٛض٠ ايـ(1)
 .3إا٥س٠ ض٠  غٛ(2)
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اٌَّمَُّٙم ِ ْْ َوبَْ ََ٘را طقٛي٘ تعاٍ ٚزعا٩ٙ ٗ ايؿط، اضخاحلبٔ 

ـِْس َع١ٍََْٕب حِجَبَزًح ِِْٓ  َُ٘ٛ اٌْ َكَّم ِِْٓ ِعِْٕدنَ ـََأِْ

. (1)صْاِزَٕب ِثَعَراةٍ َ ١ٌٍُِ اٌعَّمَّبِء َ ْٚ ا
 ٚدا٤تٚا٭ثط،  ايٓب٠ٛ بايصاتيكس أضاز اهلل عع ٚدٌ تصنرل ايٓاؽ بٓع١ُ 

ع غتشهاض ايبؿاضات ايٓب١ٜٛ ْٚبص اؾشٛز بايطغا٫ت، َٚٔٱاٯ١ٜ ٖصٙ 
ٜب ٗ تًو ايبؿاضات، ؾإٕ نتُاْٗا ٚإخؿا٤ٖا َٔ قبٌ ؾطٜل َٔ ٚايط ايؿو

ْؿٛؽ غٛا٤ ٗ شات ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل ايٓاؽ هب أ٫ ٜبعح ايؿو ٗ اٍ
أٚ ٗ ايبؿاضات بٗا، بٌ ٖٞ سل ٚقسم ٚإٕ عسّ شنطِٖ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ايبشح ٖٚٛ أَط َصَّٛ تسعٛ آ١ٜ ، شلا إِا ٖٛ نتُإ ٚإخؿا٤ يًشل ٚايتٓعٌٜ 
. يًتٓعٙ عٓ٘

نسف اآليت 
٫ تٓشكط أنطاض نتُإ اؿل بصات َٛنٛع اٱخؿا٤، بٌ تهٕٛ َكس١َ 

ٕا اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ؾطٜل َٔ ايٓاؽ عٔ زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً يكسٚز
شا ؾإٕ آ١ٜ ايبشح سطظ َٔ ٖصا ٜػبب٘ ٖصا ايهتُإ َٔ ايًبؼ ع٢ً ايٓاؽ، ٍ

 اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ٜٔايًبؼ، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يًذ٤ٛ إٍ اٯٜات ٚايدلاٙ
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚتبعح  اؽ ؾتؿهٌ اهلل بًطؿ٘ ٚضٓت٘يكس نإ إخؿا٤ اٯٜات إبت٤٬ ئً
ايٓؿٛؽ إٍ َعطؾ١ أغطاض ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايٛدس ٗ  اٯ١ٜ ايؿٛم

ٗ اٯ١ٜ َطتٌ، يٝهٕٛ ؾٝٗا  (عطف) تهطاض َاز٠ َعاْٞٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ 
خؿ٢ ؾطٜل َٔ ٚسطب ع٢ً اؾٗاي١ ٚططز يًػؿ١ً ؾإٕ أ، بإعطؾ١ تطغٝب 

                                                           

. 32غٛض٠ ا٭ْؿاٍ (1)
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زلا٤ نهٝا٤ ايؿُؼ ايصٟ ٜٓؿص إٍ ايبٝٛت ايٓاؽ اؿل ؾكس ْعٍ َٔ اٍ
. ٜٚٛقغ ايكًٛب

ٚاهلل تعاٍ ٖٛ اؿل، ٚنٌ َؿ٦ٝت٘ ٚقٓع٘ ٚخًك٘ سل، ٚنٌ َا ٜأتٞ َٓ٘ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ غبشاْ٘ سل َٚٓ٘ بعج١ ايٓيب قُس 

ٚع١ً يًشل ٚايكسم ٚايك٬ح، يكس أضاز اهلل عع  ٜٚٗسٟ إٍ اؿلؾٗٛ سل 
. م إٔ ٜتػؿ٢ ايػُٛات ٚا٭ضض، ٜٚهٕٛ ٖٛ ايؿٝكٌ بٌ ايٓاؽٚدٌ يًض

إستذت ٗ ا٭ضض خًٝؿ١ يٝهٕٛ ٚعٓسَا خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ 
َلبٌُٛا َ َرجَْعًُ ـ١َِٙب َِْٓ ٠ُْفِعُد ـ١َِٙب ٠ََٚعِْفهُ طا٥٬ٕه١

ِ ِّٟٔ طؾأدابِٗ اهلل بكٝػ١ اٱستذاز ٚبٝإ ععِٝ قسضت٘ ،(1)صاٌدَِِّبءَ 

يٝهٕٛ َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ٗ إكاّ  ،(2)صالَ َرْعٍََُّْٛ َ ْعٍَُُ َِب 
: أَٛض

. ْعٍٚ اؿل َٔ عٓس اهلل :ا٭ٍٚ 
. ايٓب٠ٛ سل ٚقسم :ايجاْٞ 

عسّ تطتب ا٭ثط ٚايهطض ع٢ً نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ اؿل  :ايجايح 
ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايكؿات ْعٍٚ ايكطإٓ َٚٚكازٜك٘ َٔ 

. ٍٙض١ّ ايوايؿدك١ٝ 
يكس ْعت اٯ١ٜ بٌ اؿل ٚتطى إطا٤، يٝهٕٛ ايتايٞ تجبٝتّا يٮٍٚ، ٖٚٛ 

اؿل ايصٟ ٜهٕٛ عك١ُ ٚٚاق١ٝ َٔ ايؿو ٚايطٜب َٔ غرل إٔ ًٜعّ ايسٚض 
. بُٝٓٗا

 

                                                           

. 30غٛض٠ ايبكط٠ (1)
. 30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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انصهت بني  ول وآخز اآليت 

بكإْٛ نًٞ ٖٚٛ ْعٍٚ اؿل َٔ عٓس اهلل، ٚتتكٌ اٯ١ٜ ٗ  بسأت اٯ١ٜ
ا باٯ١ٜ ايػابك١ إش ٚضزت ن١ًُ اؿل ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ثِ َٛنٛعٗا ٚز٫٫ت٘

ٚضزت ٗ آ١ٜ ايبشح ٚنأْٗا بسٍ شلا َٚعٓاٖا أعِ َٔ ايبسي١ٝ ٭ٕ َٛنٛع آ١ٜ 
ايبشح مل ٜٓشكط غكٛم َا ٜهتُٕٛ َٔ اٯٜات ؾٝؿٌُ ايتٓعٌٜ ٚقسق٘، 
ٜٔ ٚقبض إخؿا٥٘ ٭ْ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ بإٔ ٜتهطض شات ايؿغ َطت
ٗ شات إٛنٛع َع إٔ ايجاْٞ أعِ، ٖٚٛ َٔ أغطاض تكػِٝ ايكطإٓ إٍ آٜات 

غتك٬ٍ نٌ آ١ٜ ٗ َٛنٛعٗا ٚتساخًٗا َع غرلٖا َٚع ق١ً نًُات اٯ١ٜ إَع 
ْٗا تهُٓت ايبٝإ ٚايتأنٝس ٚايٓٗٞ ٚايتأزٜب ٚايبؿاض٠، ؾًِ تكـ اٯ١ٜ عٓس إف

: َػا٥ٌاٱخباض عٔ اؿل بٌ شنطت أْ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ 
ّ بإخؿا٤ اؿل ايصٟ ٜأتٞ َٔ عٓس بٝإ ععِ ايصْب ٚؾس٠ اٱخ :ا٭ٍٚ 

. عع ٚدٌ اهلل
. ايٛعٝس يًصٜٔ وؿٕٛ اؿل ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل :ايجا١ْٝ 
ٚسذب٘ عٔ ايٓاؽ،  َا ٜٓعٍ َٔ اهلل َٔ اؿل ٫ ّهٔ إخؿا٩ٙ :ايجايج١ 

. ٙ ٚآي٘ ٚغًِٖٚٛ َٔ أغطاض ساد١ ايٓاؽ يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٞ
اؿل ٚايكسم ٗ ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً  اٯ١ٜ َٔ َكازٜل :ايطابع١ 

ِ َّٔمب طإخؿا٤ اؿل، قاٍ تعاٍاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ تهؿـ خؿاٜا 

. (1)صَ ْزظٍََْٕبنَ ِثبٌْ َكِّ َثِش١ًسا ََِٚٔر٠ًسا
ؾٝٗا ٚأختتُت اٯ١ٜ بايٓٗٞ عٔ إطا٤ ٚايؿو، ٚقشٝض إٔ يػ١ اـطاب 

َٛنٛعٗا أعِ ؾٗٛ إ٫ إٔ ١ٖ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َتٛز
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ٗ أدٝاشلِ إتعاقب١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتسعِٖٛ  اتخطاب يًُػًٌُ ٚإػًِ
.  َهاٌَ اٯ١ٜ إٍ اٱيتؿات شلصٙ اؿكٝك١

 قُس بٞائَٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ قٝؼ إخؿا٤ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يكؿات  
ّ باق١ٝ ٗ نٌ ظَإ، ٚيهٔ أثطٖا َعسّٚ أٚ ؾب٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغٌ

 ٚاٯخط بٌ اؿٌَعسّٚ بؿهٌ اهلل ٚبطن١ ٖصٙ اٯٜات ٚتعٗط ٖصٙ ايكٝؼ 
شاتٗا، أٟ أِْٗ ىؿٕٛ بع٢ً ا٭يػ١ٓ أٚ بايهتاب١، ٚغطعإ َا تعٍٚ ٚؽتؿٞ 

اؿل ٚوطؾٕٛ قؿات ٚع٬َات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
أنطاض َا ٜهتُٕٛ، ٖٚٛ  أإخؿا٤ َا ىؿٕٛ، ٚزضخباض عٔ اٱؾٝهٕٛ َٔ اؿل 

ْٓ ٠َُؼسُُّٚوُْ ِ الَّم َ ًذٜطَٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ . (1)صٌَ

يت  من غاياث اآل
 : ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ  

تأنٝس ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ، ٚإٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ سل :  ا٭ٍٚ
 . ٚقسم 

ٍ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل اٯ١ٜ سذ١ ؾٗبا٤ ٚبطٖإ غاطع ع:  ايجا١ْٝ
أغباب ايؿو ٚإطا٤  زؾععًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً ايٓاؽ 

قاٍ  ،ثط ي٘أخؿا٤ ظاٖطّا َهؿٛؾّا ٫ ؾذا٤ت اٯ١ٜ ؾعٌ َٛنٛع اٱ
ُٻتٵ َطا٨ٔطتعاٍ ٗٳ ٘ٴ َي ُٳتٴ ٚٳضٳسٵ ٝٵَو  ًَ ٘ٹ عٳ ًٖ ٌٴ اي ٛٵ٫َ َؾهٵ ًَٗٛىٚٳَي ٕٵ ٜٴهٹ ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ َٹ   .صَؾ١ْ 

ايصٜٔ ىؿٕٛ اؿل ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل ،  ٠ايتصنرل بػ٤ٛ عاقب:   ٠ثايحاٍ
 . ٖٚصا ايتصنرل زع٠ٛ شلِ يٲْاب١ 

تأنٝس ايبؿاضات ايٛاضز٠ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :  ٠ايطابع
 .٭زي١ ايًٛاَع اباؿذر ايكٛاطع ، ٚ

 . ٜب تٗصٜب ايٓؿٛؽ ، ٚإق٬ح  اجملتُعات بٓبص ايؿو ٚايط:  غ١اـاّ
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تبٌ خا١ُ اٯ١ٜ إمػاض إطا٤ ٚاؾساٍ بايباطٌ ببعج١ ايٓيب :  ٠ايػازؽ

 ٜٔؾايكطإٓ سل ٚبٝٓات ْٛاقع ، ٚبطاٙ، قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. غٛاطع ، يتهٕٛ سطبّا ع٢ً إخؿا٤ سكا٥ل ايتٓعٌٜ، أٚ ؼطٜـ ايبؿاضات

  انتفسريانتفسري
 صاٌْ َكُّ ِِْٓ َزثِّهَ  طقٛي٘ تعاٍ  
اؿل ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بسٍ عٔ اؿل ايٛاضز ٗ قٛي٘ تعاٍ  ٌٖ -1

عِ َٓ٘، أٚ أ، َبتس٤ٶغرلٙ يصا دا٤ إطاز ، اٚ ص١ٌََىزَُُّْٛ اٌْ َكَّم ط
ايعاٖط ٖٛ ا٭خرل ٚإ اؿل ٖٓا بسٍ عٔ اؿل ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ نُا ٜتهُٔ 

 .قاعس٠ ن١ًٝ ٗ عًِ ايه٬ّ
ٚتٓعٌٜ  ،يٓيب قــ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغــًِ ٚنتُاْٗاإــطاز قــؿات ا -2

. سهاَ٘ ٗ ا٭ضضأٚز١َّٛ  ٚعكا٥س اٱغ٬ّايكطإٓ ٚايٛسٞ 
ْبا٤ أٚخؿا٤ اؿكا٥ل ايٓب١ٜٛ إٍ بطــ٬ٕ ٚعسّ تأثـرل إؾاض٠ إٗ اٯ١ٜ  -3

. ٕ وذبٖٛاأايهتب ايػُا١ٜٚ ٭ْٗا َٔ عٓس اهلل ؾ٬ ّهٔ يًٓاؽ 
َٔ قا٫ٚت نتُإ ا٭َط  ؿذ١ عًِٝٗ ٚيًتشصٜطاٯ١ٜ يبٝإ قٝاّ ا -4

 .اٱشلٞ َٚا ٜعٓٝ٘ َٔ ايعٓاز ٚايهؿط
: َٔ عٓس اهلل ٭َٛض اؿل ٕأبدا٤ ايكٝس 

ٌٖ ايهتاب أش نٝـ ٜػع٢ ؾطط َٔ إيبٝإ ٍٖٛ ٚدػا١َ إعك١ٝ  -1
.  تعاٍاهلل ٱخؿا٤ اؿل َٔ عٓس

٠ ٚتكسٜل بتعاٖس َٛاثٝل ايٓبٛ ٍٚ َٔ غرلِٖأٌٖ ايهتاب إٔ إ  -2
ٕ ٜهٕٛ عّْٛا ع٢ً أع٬ٕ اٱّإ، ؾُا عٓسِٖ َٔ ايهتاب هب إْٚبٝا٤ ا٭

َٚاٌَّمِر٠َٓ  َر١َْٕبُُْ٘ طقاٍ تعاٍ ظٗاض اؿل ٚيٝؼ نتُاْ٘إ

َٕصَّمٌي ِِْٓ َزثِّهَ ِثبٌْ َكِّ  . (1)صاٌِْىَزبَة ٠َْعٍََُّْٛ َ َّٔمُٗ ُِ
ى ايٓاؽ زضاإٚغ٬ّ َٔ ايكب١ً ٚغرلٖا اٱسهاّ أبؿاض٠ تجبٝت   -3
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.  تعاٍاهلل ٕ ايكطإٓ َٓعٍ َٔ عٓسأٚيكسم ايٓب٠ٛ 

ٍ نُرل إَٗات ا٭زلا٤ اؿػ٢ٓ أغِ ايطب ٖٚٛ َٔ إناؾ١ إ  -4
ؾٝ٘ ز٫ي١ ٚإداطب ايهاف ٚإطاز َٓ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

خ٬م ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إٚساٍ ايكطب ٚسػٔ عبٛز١ٜ ع٢ً 
سٛاٍ أط٬عّا ع٢ً إٚنطاَّا إاق٘ باٱخباض اٱشلٞ تؿطٜؿّا ٚختلإٚٚغًِ 

ط٬م ٚعُّٛ ايٓٗٞ عٔ ايؿو ٚايطٜب إايٓاؽ ٗ عبازاتِٗ، ٫ٚ ّٓع َٔ 
 .يٝؿٌُ َٛنٛع اـطاب ايٓاؽ ْٝعّا

 :ٌٖٚ ىتل َع٢ٓ اؿل ٗ اٯ١ٜ بايتٓعٌٜ أّ ٜؿٌُ أَٛضّا     
 .إخباض اٯ١ٜ عٔ نتُإ ؾطٜل َِٓٗ اؿل :  ا٭ٍٚ
بتشكل َكساقٗا ايٛاقعٞ ايصٟ إخؿا٩ِٖ اٯٜات َع عًُِٗ :  ايجاْٞ

 .ٜٓتعطٕٚ ٜٚتطًعٕٛ بؿػـ إٍ أٚاْ٘
َعطؾتِٗ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚقؿات٘ ٚقسم :  ايجايح

 .ْبٛت٘ نُعطؾتِٗ ٭بٓا٥ِٗ
تعسز َكازٜل ايؿب٘ بٌ َعطؾتِٗ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ : ايطابع 

 .مل َٚعطؾتِٗ بأبٓا٥ِٗٚآي٘ ٚؽ
 .ايصٜٔ ىؿٕٛ اٯٜات ٚاؿل ؾطٜل َِٓٗ ٚيٝؼ اؾُٝع:  اـاَؼ 

 .ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ:  ايػازؽ
اؾٛاب إضاز٠ إع٢ٓ ا٭عِ ٚإٔ اؿل ايصٟ شنطت٘ ٖصٙ اٯ١ٜ أعِ َٔ يؿغ 

إٔ ايصٟ  اؿل ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ ايػابك١ ست٢ ع٢ً إضاز٠ َع٢ٓ ايبسي١ٝ بًشاظ
ٜهتُٕٛ َٔ َكازٜل اؿل ٗ إكاّ أعِ، ٚؾٝ٘ بٝإ يكبض إخؿا٤ اؿكا٥ل، 

 .َٚٓع ايؿو ؾٝٗا ٚٗ نؿؿٗا إظٗاضٖاٚتأنٝس يؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٗ 
: ؾٝ٘ َػا٥ٌ صـَالَ َرىَُّٛٔم ِِْٓ اٌَُّّْْزِس٠َٓ  طقٛي٘ تعاٍ 

 ٕطاز ا٭١َاـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ظاٖطٙ ٚا -1
 .ٚايٓاؽ

 .٫ تؿههٛا ٗ ظٗٛض اؿل ْٚكط٠ اٱغ٬ّ  -2
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ْتؿـاض اٱغ٬ّ َٚعطؾ١ ايٓاؽ إ٫ٚبس َٔ ضؾع١ ٚعًٛ ن١ًُ ايتٛسٝس  -3

ٌٖ أخؿا٤ إيٰٜـات اييت دـا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضغِ 
. ٜسِٜٗأايهتاب يًشكا٥ل اييت بٌ 

ٚغٝاز٠ اٱغ٬ّ إباضن١ ايتػٝرل  مل هعٌ اهلل عع ٚدٌ سطن١ -4
ٌٖ ايهتاب يًشكا٥ل أيهطِٜ َتٛقؿ١ ٗ دٖٛطٖا ع٢ً نؿـ ٚايتكسٜل بٓبٝ٘ ا

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ دا٤ َٚع٘ اٯٜات ٚايدلاٌٖ اييت  ّإ ايٓيب قُسأش إ
. تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘

ٕ أآ١ٜ ٚبطٖإ ع٢ً قسم ايٓب٠ٛ َٔ غرل ايكطإٓ ٖٛ إعذع٠ اـايس٠ ٚ -5
. خباضِٖ عٔ ايبؿاضات إتٛاضث١ عٓسِٖإٌٖٚ ايهتاب أٍ تأٜٝس إوتاز 
 .سسّا غرلِٖأيكس دعٌ اهلل نتُاِْٗ اؿل ٚايبؿاضات َػأي١ ٫ تهط  -6
ٚزعٛتِٗ يعسّ اٱيتؿات  ،إ إػًٌُإِٜدا٤ ايٓٗٞ ٗ اٯ١ٜ يتجبٝت  -7

. ٍ قٝؼ ايؿو ايكازض٠ َٔ غرلِٖإ
 ْ٘ سل َٔ عٓسأَٚٛنٛع اٯٜتٌ ايػابكتٌ  ٕ ٜتعًل ايٓٗٞ ٖٓاأّهٔ  -8

.  تعاٍ ٗ تٛنٝس ٚتٓبٝ٘ ٭ُٖٝتُٗا ٗ ايعكٝس٠اهلل
ـَالَ َرُىْٓ ِِْٓ اٌَُّّْْزِس٠َٓ  طٚضز ٗ غٛض٠ آٍ عُطإ  -9

ٚزؾع ٍ اهلل ٚبٝإ اٯٜات ٚاٱستذاز إ، ٖٓا ٕا ٜػتًعَ٘ اؾٗاز ٚايسع٠ٛ (1)ص
 .د١ ٚاٯ١ٜ ٚايدلٖإباحلأغباب ايؿو ٚايطٜب 

ٌٖٚ َٔ ٚدٛٙ إطا٤ إٓٗٞ عٓ٘ دساٍ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ىؿٕٛ اٯٜات 
ٍ ؾٝ٘ ؾس٠، ٚدساٍ ٖصا اؾساٍ ؾإطا٤ دسااؾٛاب إطاز قٝػ١ ٚنٝؿ١ٝ 

َٴُاضا٠  ٚإ٫ ؾإٕ آٜات ايكطإٓ : بايباطٌ، ٜٚكاٍ دا٤ت با٭َط َاضاٙ َطا٤ ٚ
 طزاٍ إتكّٛ باؿذ١ ٚايدلٖإ، قاٍ تعاٍباجل

َ
َٚ َبِدٌُُْْٙ ِثبٌَّمِزٟ ِٟ٘

. (2)صَ حْعَُٓ 
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ٚٗ اٯ١ٜ سطب ع٢ً إطا٤ ، ٕا ؾٝٗا َٔ تأنٝس ايكبض ايصاتٞ يًُطا٤ 

ٚأنطاضٙ ، ٚؾٝٗا تأزٜب يًُػًٌُ بايتٓعٙ عٓ٘ َع إخباض بعسّ اؿاد١ إيٝ٘ 
سُٝٓا  ٢ٜٗٓ اهلل عع ٚدٌ عٔ ؾعٌ ٚايػ٢ٓ عٓ٘ ، ٚتًو آ١ٜ ٗ عًّٛ ايكطإٓ  ف

ؾاْ٘ غبشاْ٘ نُٔ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ اٱغتػٓا٤ 
ٙٴ (طعٓ٘ ٖٚٛ َٔ عَُُٛات  قٛي٘ تعاٍ  ٘ٴ بٹَهافٺ عٳبٵسٳ ًٖ ٝٵؼٳ اي  .(1)صَأَي

 : َٚٔ ٚدٛٙ ايهؿا١ٜ ٗ إكاّ أَٛض 
ٜعطؾٕٛ ايٓيب قُسّا  ٚتٛا ايهتابأاٱخباض ايكطآْٞ بإٔ ايصٜٔ :  ا٭ٍٚ

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ ٚع٬َات٘ 
ٗ َؿاضم َٚػاضب ا٭ضض إٍ ٜٚػتُع شلا بكا٤ آ١ٜ ايبشح تت٢ً :  ايجاْٞ

 .ّٜٛ ايكٝا١َ 
نتِ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ز٥٫ٌ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :  ايجايح

ٖا ، ؾايبؿاض٠ سذبت ؾكس دا٤ت يًٓاؽ ْٝعّا د١ًٝ ٚانش١ ٫ ّهٔ إخؿا٩
ٚأخؿٝت عٔ ايٓاؽ ، ؾذا٤ َٛنٛعٗا شٚات ا٭َط ٚإكسام ايصٟ تتعًل ب٘ 

 .ايبؿاض٠ ضأؾ١ َٔ اهلل بايٓاؽ ، ٚزع٠ٛ شلِ يٲّإ 
 

   
 
 
 
 
 

                  

  قىنه تعاىلقىنه تعاىل
                                                           

 .36غٛض٠ ايعَط (1)
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ٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙب ـَبظَْزجُِمٛا  ط
دِ َ ٠َْٓ َِب َرىُُٛٔٛا ٠َْأدِ ِثىُُْ  َّمُ اٌْ ١ََْسا

ٍء َلِد٠ٌس  
ْ
اٯ١ٜ  صَ ١ًِّعب ِ َّم  َّمَ َعٍَٝ ُوِّ شَٟ

148 .
 

  انقزاءةانقزاءة
ايكطا٤ باقٞ ٚ، (ٖٛ ٫َٖٛا)بٛ بهط عٔ عاقِ أقطأ عبس اهلل بٔ عاَط ٚ

. اييت ٗ إكـاسـ ٖٚٞ ا٭قـٌ ٚإعتدل٠ ٗ ايكـطا٠٤  ع٢ً ايكطا٠٤

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
ف خدل َكسّ، ايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ، ٚاؾاض ٚاجملطٚض َتعًكإ َشصٚ: ٚيهٌ

. َبتسأ َ٪خط َطؾٛع بايه١ُ: ٚد١ٗ
ايؿا٤ : يٝ٘، ؾاغتبكٛاإَهاف  (ٖا)َبتـسأ ٚخدل، ٚايهـُرل : ٖـٛ َٛيٝٗا

. ؾاعٌ: ؾعٌ اَط َبين ع٢ً سصف ايٕٓٛ، ايٛاٚ: ٖٞ ايؿكٝش١، اغتبكٛا
: ٜٔأ: ٜٔ َاأٍ اـرلات، إَٓكـٛب بٓعع اـاؾض، ٚايتكسٜط : اـرلات

ْٗا تعاز ٗ أش إظا٥س٠ : ٚب ع٢ً ايعـطؾ١ٝ إهاْٝـ١، َاغــِ ؾـطط دـاظّ َٓكـإ
. زٚات ايؿططأٔؼ سا٫ت َٓٗا عٓسَا تأتٞ بعس 

دٛاب ايؿطط فعّٚ : ٜأت ،ؾعٌ َهاضع فعّٚ ٭ْ٘ ؾعٌ ؾطط: تهْٛٛا
تكسّ : ، إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜطساٍ: عصف سطف ايع١ً، ْٝعا

 .(1)إعطابٗا
ؾاش عٔ ايكٝاؽ، أٚ ٖٛ إغِ،  ٌٖٚ ٖٞ َكسض (ٚد١ٗ )ختًـ ٗ أ

إغِ يًذ١ٗ اييت ٜتٛد٘ إيٝٗا، ٚاؾ١ٗ إكسض  ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ؾٛد١ٗ
ٜٚػاضع إٍ أَط ، ٚنٌ ططف ٜبازض ططؾٌ أٚ أنجط ْٛع َؿاع١ً بٌ  اٱغتبام 

:  َطنب َٔ
                                                           

 .٠َٔ غٛض٠ ايبكط 106 تؿػرل اٯ١ٜ 8م 18أْعط اؾع٤ (1)
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. شات ايؿعٌ أٚ اؾ١ٗ :ا٭ٍٚ

  .ايػعٞ يػبل اٯخطٜٔ ؾٝ٘ :اْٞايح

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
بُٝٓا تعطنت اٯٜات ايػـابك١ يهتُإ اٖـٌ ايهتاب يٮخباض ٚايبؿاض٠ 

اييت عٓسِٖ ببعجـ١ ايٓيب قُـس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع اْٗا سل ٚقسم 
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ؾهً٘ تعاٍ ٗ اغتك٬ٍ نٌ ا١َ عهِ ايكب١ً ٚاسهاَٗا 

 . تعاضض اٚ اخت٬ٍ ٚيتؿتض ابٛابّا ٱقا١َ اؿذ١َٔ غرل
: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ

: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ايؿعب١ ا٭ٍٚ
، ٚؾٝٗا (1)صاٌْ َكُّ ِِْٓ َزثِّهَ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ :  ا٭ٍٚ

 : َػا٥ٌ
دٌ إٔ ىًل أزّ أخدل إٮ٥ه١ سُٝٓا أضاز اهلل عع ٚ : ا٭ٍٚ

ٗ ٖصٙ اٯٜات  ٣يتتذٌ (2)صِ ِّٟٔ  َبِعًٌ ـِٟ األَْزِع َخ١ٍَِفخً طبكٛي٘
 َكازٜل ٚٚدٛٙ َٔ خ٬ؾ١ اٱْػإ ٗ ا٭ضض بٓعاّ عكا٥سٟ ٜتكّٛ بإٔ نٌ

، ٚإٔ ٚظٝؿ١ إ٪ٌَٓ إػاضع١ إٍ ؾعٌ اـرل أٌٖ ١ًَ شلِ قب١ً ٜتٛدٕٗٛ إيٝٗا
 .ٚايك٬ح 
ٜٚتٛد٘ اـطاب ٗ ، ٜتٛد٘ ايهتابٕٝٛ إٍ دٗات ٖٞ قب١ً شلِ  : ايجا١ْٝ

ٚؾٝ٘   (م َٔ ضبواحل)آ١ٜ ايػٝام إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 .غا١ٜ اٱنطاّ ي٘

ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل  : ايجايج١
ب ع٢ً إؽاش ايبٝت اؿطاّ تاعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٫ ٜهطٖٕٛ أٌٖ ايو

الَ طقب١ً، بٌ إٔ ايتعسز ٗ ايكب١ً َػتُط، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ
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 .(1)صِ ْوَساَٖ ـِٟ اٌد٠ِِّٓ 

، ٚإخباض اٯٜات ايػابك١ باؿل َٔ عٓس اهلل، بعس ايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ :ايطابع١ 
دا٤ت آ١ٜ ايبشح با٭َط يًُػاضع١ ٚايتػابل ٗ ؾعٌ ايكاؿات َٚٓٗا 

 .اٍ ايبٝت اؿطاّ عٓس أزا٤ ايك٠٬ازض٠ إٍ اغتكبإب
ايٛاضز ٗ آ١ٜ  صاٌْ َكُّ ِِْٓ َزثِّهَ طقشٝض إٔ قٛي٘ تعاٍ : اـاَػ١

ٍ ٚى، ايػٝام ٜتعًل َا قبًٗا إ٫ أْ٘ ٫ ّٓع َٔ تػؿٝ٘ ٕهاٌَ اٯٜات ايتاي١ٝ 
عٓس اهلل بًشاظ   ، َٚٔ اؿل ايٓاظٍ َٔأَط ْٚٗٞ ٗ ايكطإٓ ٖٛ سل ٚقسم

 : آ١ٜ ايبشح أَٛض
 .إؽاش قب١ً ٗ ايعبازات : ا٭ٍٚ
 .إيٝٗايهٌ أٌٖ ١ًَ َٔ إٛسسٜٔ قب١ً ٜتٛدٕٗٛ  :ايجاْٞ 
 .يعّٚ اٱْكٝاز إٍ أٚاَط اهلل ٚإتباع اؿل : ايجايح
 .ٜا٠ ايسْٝا غ١ُٝٓ َٚعضع١ يٰخط٠إؽاش  احل :ايطابع 

 .سٝاظ٠ ؾهٌ ايػبل ٗ عٌُ ايكاؿات : اـاَؼ
ٕٓهط ٚعسّ ايتٛاْٞ يبعح ع٢ً ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اا : ايػازؽ

 .ٚايتػٜٛـ ؾٝ٘
 .دٌ َا ٜؿعٌ ايٓاؽعًِ اهلل عع ٚ :ايػابع 

ٚا٭ضٚاح بعح ايٓاؽ َٔ ايكبٛض ٚسهٛضِٖ بٌ ٜسٟ اهلل بصات ا٭دػاز  : ايجأَ
 .غرل زا٥ِ إْؿكاٍ ايطٚح عٔ اؾػس بإٛتيٝهٕٛ ، ٚاييت غازضٚا بٗا ايسْٝا

 .إغتذاب١ ا٭ؾٝا٤ نًٗا هلل عع ٚدٌ:  عايتاؽ
أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً :  اـاَػ١
، يتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ َكازٜل ي٘ ٚغًِ بايتٓعٙ عٔ إطا٤ ٚايؿواهلل عًٝ٘ ٚآ

دسٜس٠ َٔ اؿل تهٕٛ عّْٛا ي٘ ٚيًُػًٌُ ٗ ططز أغباب َٚكسَات إطا٤ 
 .هللٖٚٛ َٔ بسٜع سه١ُ ا
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ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :  ايجاْٞ

ٚؾٝ٘ ، (1)صُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة ِثُىِّ  ٠ٍَخ َِب َرجُِعٛا ِلْجٍََزهَ 
 : َػا٥ٌ

، ؾهٌ أٌٖ ١ًَ إبتسأت آ١ٜ ايبشح بكإْٛ نًٞ تتعسز َكازٜك٘: ا٭ٍٚ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ، ٚإبتسأت آ١ٜ ايػٝام غطاب يًٓيبشلِ قب١ً خاق١ بِٗ

ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚدٛٙ اٱستذاز َع أٌٖ ايهتاب َا ٜؿٝس ايتدؿٝـ عٓ٘ ٚعٔ 
ٌََِٚئْٓ َ َر١َْذ اٌَّمِر٠َٓ طٜٔ ٚعٔ أٌٖ ايهتاب ؾكٛي٘ تعاٍإػًِ

ض١ٓ  صُ ُٚرٛا اٌِىَزبَة ِثُىِّ  ٠ٍَخ َِب َرجُِعٛا ِلْجٍََزهَ 
نٌ ّٜٛ يٝهٕٛ َٔ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٖٚٞ َتذسز٠ ٗ  ٣عا١َ تتػـ

ْع َٔ مت، َٚٓ٘ تػًل بابّا يًدك١َٛ ٚاـ٬ف عذاظ ايكطإٓ إٔ بهع نًُاتإ
. قٔ زَا٤ٶ نجرل٠تض، ٚٚب ٚإقتتاٍسط

، ؾكس َٓع اهلل عع ٚدٌ بآ١ٜ ٚٗ قك١ أقشاب ايؿٌٝ َٛعع١ ٚعدل٠
إٔ ٜهٕٛ َكس١َ ٚ، تػٝرل اؾٝٛف غكٛم َٛنٛع ايكب١ًايبشح ٚايػٝام 

ٍ ٚإضاز٠ ايػعٚ ٚإهاز أغباب ايٓؿرل ايعاّ َٚا ٜذلؾض ٕكاقس أبعس ٗ ايكتا
 .ا٭َٛاٍ ايطا١ً٥ ٚتعطٌٝ ا٭عُاٍ ٚم ا٭ضٚاح ٚخػاض٠ٙعٓ٘ َٔ ظ
، ٚف٧ نٌ آ١ٜ َُٓٗا غكٛم اٱؼاز إٛنٛعٞ بٌ اٯٜتٌ:  ايجا١ْٝ

ايكب١ً َٚٔ أغطاض ْعِ اٯٜات إٔ ن٬ّ َُٓٗا تتعًل بكب١ً إػًٌُ ٚقب١ً أٌٖ 
، ٚشّ ٭ٌٖ ايهتاب غكٛم ايكب١ً ٟضٚيٝؼ ٗ أٟ َُٓٗا تعطايهتاب ، 

، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ غٝاز٠ يًُػًٌُ يًكبٍٛ بتعسز ايكب١ً ُٖا تأزٜب ٚتعًِٝٗبٌ 
قاض َٚٛانع عسٜس٠ َٔ ايعامل ٚإٔ ايٓػذ ّاٱغ٬ّ ٚظٗٛض زٚيت٘ ٗ أ

 .غًٌُ ٚإػًُات إٍ ّٜٛ ايكٝا١َبامل ٠ٚإؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً خام
ٍ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ مأخدلت آ١ٜ ايػٝام عٔ ف٧ ايعًِ يطغٍٛ اهلل :  ث١ايجاٍ

ابل ٗ ايؿهٌ ٚغبٌ اـرل ٚغًِ ٚتهُٓت آ١ٜ ايبشح ا٭َط بإػاضع١ ٚايتؼ
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، ٖا ٜسٍ ع٢ً سكٍٛ ٖصا ايتػابل ٚٚؾل َؿاِٖٝ ايعًِ اييت أْعِ ٚايك٬ح

غًٌُ ْع١ُ ٟ عٓس املاهلل بٗا ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٙ
 .ٚض١ٓ ٚثط٠ٚ

 ، يصا دا٤ت آ٤١ٜ بطظر زٕٚ ايتػابل ٗ اـرلاتإتباع ا٭ٖٛا:  ايطابع١
 .ايػٝام ٗ ايٓٗٞ عٔ ٖصا اٱتباع

، ٚأٚإ يتكٝس بأسهاّ ايكب١ً ّٜٛ ايكٝا١َبٝإ َٛنٛع١ٝ ا : اـاَػ١
ِ َّم طتبٌ يًٓاؽ قش١ أعُاشلِ َٔ عسَٗا، قاٍ تعاٍاؿػاب سٝح ٟ

 .(1)صـَْظًِ ١َِِمبُرُُْٙ َ  َِّْع١َٓ ٠َََْٛ ايْ 
ََٚوَرٌِهَ  ََعٍَْٕبُوُْ ُ َِّمًخ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ  : ايجايح

 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ، (2)صَٚظَـًب
 :قسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙت : ا٭ٍٚ
 .َٛيٝٗا ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ : ا٭ٍٚ
 .ا يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽَٛيٝ٘ ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ : ايجاْٞ

 .اَٛيٝٗا ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝس ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ : ايجايح
ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا إ٫  : ايطابع

 .يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ
 .ع إّاْهِنٞيٝٗا َٚا نإ اهلل يٞٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛ : اـاَؼ
 .ٕ اهلل بايٓاؽ ض٩ٚف ضسِٝإَٛيٝٗا ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ  : ايػازؽ

. اـرلات يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽؾاغتبكٛا  : ايػابع
. غتبكٛا اـرلاتاٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ف :ايجأَ 
. غتبكٛا اـرلات ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسّااف :ايتاغع 
َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا إ٫ يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ  :ايعاؾط 
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. ـرلاتغتبكٛا ااف

. غتبكٛا اـرلات يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ ٖٔ ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘اف :اؿازٟ عؿط 
. غتكبٛا اـرلات ٚإٕ ناْت يهبرل٠ إ٫ ع٢ً ايصٜٔ ٖس٣ اهللاف :ايجاْٞ عؿط 

. غتكبٛا اـرلات َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِاف :ايجايح عؿط 
. ٚف ضسِٝغتبكٛا اـرلات إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩اف :ايطابع عؿط 

. َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا ٕٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا أٟ :اـاَؼ عؿط 
. ا ٜأت بهِ اهلل يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽأُٜٓا تهْٛٛ :ايػازؽ عؿط 

. أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسّا :ايػابع عؿط 
إ٫ يٓعًِ َٔ ٜتبع َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا  :ايجأَ عؿط 

. ايطغٍٛ أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل
. اهلل نَِٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ أُٜٓا ٜتهْٛٛا ٜأت ب :ايتاغع عؿط 

. ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ ٚاأُٜٓا تهٕٛ :ايعؿطٕٚ 
. ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط :اؿازٟ ٚايعؿطٕٚ 

. يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط :ايجاْٞ ٚايعؿطٕٚ 
  .إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ٜسّاٜٙٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ف :ايجايح ٚايعؿطٕٚ 

َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا إ٫ يٓعًِ َٔ ٜتبع  :ايطابع ٚايعؿطٕٚ 
. ايطغٍٛ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط

َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ  :اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ 
. قسٜط

إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ إٕ اهلل ع٢ً نٌ  :ايػازؽ ٚايعؿطٕٚ 
. ؾ٤ٞ قسٜط
ٚتهُٓت آ١ٜ ايػٝام تتعًل نٌ َٔ اٯٜتٌ َٛنٛع ايكب١ً،  :ايجا١ْٝ 

اٱخباض عٔ عًِ أٌٖ ايهتاب بٓػذ قب١ً إػًٌُ ٚإٔ َٔ قؿات ايٓيب 
ايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ إغتكباي٘، اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس ق٢ً 

ٚأخدلت آ١ٜ ايبشح عٔ عسّ ايتعاضض ٚاـ٬ف ٗ َٛنٛع ايكب١ً ٚإٕ 
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 ي١ َع١ٓٝ، يتهٕٛ أسهاّ ايكب١ًبتبآٜت ٚتعسزت ٚإختكت نٌ ١ًَ زلا١ٜٚ بل

ٚايتعسز ؾٝٗا َٓاغب١ يًتعسز ٚاٱخت٬ف ٗ َٓاٖر ٚأسهاّ إػًٌُ ٚايٝٗٛز 
يٓكاض٣ ٚإٔ ٖصا اٱخت٬ف هب أ٫ ٜهٕٛ غببّا يًدك١َٛ ٚايٓؿط٠ ٚا

. ٚإطا٤
ٕا شنطت آ١ٜ ايػٝام تٛدٝ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايجايج١ 

ـ١ٌٍَََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ طٚإػًٌُ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بكٛي٘ تعاٍ

غتبام إٍ اـرلات ٚايتػابل ٚتهُٓت آ١ٜ ايبشح ا٭َط باٱ ،(1)صَرْسَػبَ٘ب
ٚايتػابل ؾٝٗا، يٝهٕٛ َٔ َكازٜكٗا إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٚيعّٚ إػاضع١ 
 ٣إٍ إؽاشٙ قب١ً، َٚٔ اٱعذاظ ٗ إكاّ إٔ ٜهٕٛ اٱغتبام إٍ سٝح ٜطض

. اهلل ٜٚطنٞ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
اـام بأٌٖ  ٕا شنطت آ١ٜ ايبشح ايكإْٛ ايػُاٟٚ ايهًٞ :ايطابع١ 

تهُٓت آ١ٜ ايػٝام  صٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙبطا٭ضض ٖٚٛ
ا٭َط إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ بإؽاش ايبٝت 

. اؿطاّ قب١ً
ٍء طأختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ :اـاَػ١ 

ْ
ِ َّم  َّمَ َعٍَٝ ُوِّ شَٟ

: اظ آ١ٜ ايػٝام أَٛضَٚٔ بسٜع قسضت٘ بًض صَلِد٠سٌ 
إٕ اهلل وب إٔ ٜتٛد٘ إٛسسٕٚ إٍ د١ٗ ككٛق١ ٜػتكبًْٛٗا  :ا٭ٍٚ 
. ٗ عبازتِٗ
ٗ ايعبازات، ؾتٓػذ ايؿطٜع١ بػرلٖا، ٚيهٔ نٌ ؾطط١ٝ ايكب١ً  :ايجاْٞ 

يًكب١ً ايٓاغد١  ُٚاّ ايؿهٌ َٔ عٓس اهلل، ؾطٜع١ تبك٢ شلا قبًتٗا نطَّا ٚدٛزّا
. ضاّسٝح ايتٛد٘ يًبٝت احل

ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا  :ايؿعب١ ايجا١ْٝ 
: ٚدٛٙ
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َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ طايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ :ا٭ٍٚ 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1) صـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 

ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط  :٭ٍٚ ا
. إػذس اؿطاّ

. ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ٚاْ٘ يًشل َٔ ضبو :ايجاْٞ 
. َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا  :ايجايح 
ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس ؾاغتبكٛا اـرلات َٚٔ سٝح خطدت  :ايطابع 

. اؿطاّ
. اـرلات ٚاْ٘ اؿل َٔ ضبوؾاغتبكٛا  :اـاَؼ 
. ؾاغتبكٛا اـرلات َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ :ايػازؽ 

َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ أٜ  :ايػابع 
. َاتهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا

تهْٛٛا بإٔ بهِ اهلل  ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ أٜ َا :ايجأَ 
. ْٝعّا

. تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا بو أٜ َاٚاْ٘ يًشل َٔ ض :ايتاغع 
. تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا ٚأْ٘ يًشل َٔ ضبو أٜٔ َا :ايعاؾط 

أٜ َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا َٚا اهلل بػاؾٌ عُا  :اؿازٟ عؿط 
. تعًُٕٛ

َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ إٕ  :ايجاْٞ عؿط 
. ٤ قسٜطٟاهلل ع٢ً نٌ ف

. إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط ٚإْ٘ يًشل َٔ ضبو :خ عؿط ايجاٍ
. َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط :ايطابع عؿط 
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 229ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
ٕا إبتسأت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ ايعُّٛ ٚايتعسز ٗ ايكب١ً بًشاظ ا١ًٕ  :ايجا١ْٝ 

ٚايسٜٔ، إبتسأت آ١ٜ ايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
اغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ يتعٌٝ قب١ً إػًٌُ ٚبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ، ب

ظ١ََُمُٛي طٕٚٓع ايؿو ٚايطٜب، ٚاٱْكات ٭ًٖ٘، قاٍ تعاٍ

. (1)صاٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ 
يكس أَطت آ١ٜ ايبشح إػًٌُ بايتػابل ٚإػاضع١ إٍ ؾعٌ  :ايجايج١ 

. اـرل
ٚإبتسأت آ١ٜ ايػٝام بايبعح ع٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٖٚٛ َٔ 

اـرلات يتهٕٛ َبازض٠ إػًٌُ ٚإغتذابتِٗ ايؿٛض١ٜ يًتٛد٘ ؾطط ايبٝت 
اؿطاّ َكساقّا يٲَتجاٍ ٕا ٗ آ١ٜ ايبشح َٔ ايتػابل ٚإػاضع١ إٍ اـرلات، 

ُوُْٕزُْ خ١ََْس طعاٍٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ض١ٓ اهلل بإ٪ٌَٓ، َٚكسام يكٛي٘ ت

أَط ؾٝػاضع ببإٔ ٜأَط اهلل عع ٚدٌ ْبٝ٘  ،(2)صُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ 
ٖٛ إٔ إػًٌُ ٜ٪زٕٚ ايك٠٬  يٲَتجاٍ ؾٝكتسٟ ب٘ إػًُٕٛ ٭ٕ ا٭قٌ

. ْاع١ َع ايٓيب ؾشُٝٓا ٜتٛد٘ ٗ قبًت٘ وانْٛ٘ ٜٚكتسٕٚ ب٘
َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ طايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعاٍ :ايجاْٞ 

: ٚؾٝٗا َػا٥ٌ  ،(3)ص...ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط  :ا٭ٍٚ 

. إػذس اؿطاّ
. نِ ؾططٙٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ٚسٝح َانٓتِ ؾٛيٛا ٚدٛٙ :ايجاْٞ 

. ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ي٬٦ ٜهٕٛ يًٓاؽ عًٝهِ سذ١ :ايجايح 

                                                           

 .142غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .150اٯ١ٜ (3)
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. ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ؾ٬ ؽؿِٖٛ ٚاخؿْٛٞ :ايطابع 

. ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ٫ٚمت ْعُيت عًٝهِ ٚيعًهِ تٗتسٕٚ :اـاَؼ 
ؾاغتبكٛا اـرلات َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط  :ايػازؽ 

. إػذس اؿطاّ
. نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ بكٛا اـرلات ٚسٝح َاؾاغت :ايػابع 
تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا ي٬٦ ٜهٕٛ يًٓاؽ عًٝهِ  أٜ َا :ايجأَ 

. سذ١
آُٜا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ٫ٚ مت ْعُيت عًٝهِ ٚيعًهِ  :ايتاغع 

َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ إٕ :  ايعاؾط .تٗتسٕٚ
 .اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط

ٚسٝح َا نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ إٕ اهلل ع٢ً نٌ :  اؿازٟ ايعؿط
 .ؾ٤ٞ  قسٜط 

 . ي٬٦ ٜهٕٛ يًٓاؽ عًٝهِ سذ١ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط:  ايجاْٞ عؿط
ايصٜٔ ظًُٛا َِٓٗ ؾ٬ ؽؿِٖٛ ٚاخؿْٛٞ إٕ اهلل ع٢ً نٌ :  ايجايح عؿط

 .ؾ٤ٞ قسٜط
 .٣ نٌ ؾ٤ٞ قسٜط٫ٚمت ْعُيت عًٝهِ إٕ اهلل عٌ  :ايطابع عؿط 

ٕا بٝٓت آ١ٜ ايبشح بإ اهلل أْعِ ع٢ً ايٓاؽ بٓع١ُ ايكب١ً   :ايجا١ْٝ 
ٚدعًٗا َتعسز٠ ، يهٌ أٌٖ ١ًَ د١ٗ ٜتٛدٕٗٛ إيٝٗا إبتسأت آ١ٜ ايػٝام 

بتأنٝس ا٭َط اٱشلٞ إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايصٟ ٜتهُٔ 
إٍ  ق٠٬قا١َ بإٔ ٜتٛد٘ ٗ أٍٜ د١ٗ ايكب١ً َع اٱط٬م ٗ َٛنع اٱٟتع

 . ايبٝت اؿطاّ غٛا٤ نإ ٗ اؿهط أٚ ايػؿط
اؾُع ٚيػ١ اـطاب إتٛد١ٗ إٍ  بكٝػ١دا٤ت آ١ٜ ايبشح   :ايجايج١ 

إػًٌُ ٚإػًُات ْٝعّا يًُػاضع١ ٗ ايكاؿات نٞ ٜتٛدٗٛا يًكب١ً 
اييت أضاز  اؾسٜس٠ ٚع٢ً مٛ زؾعٞ َٔ غرل تطزز ٭ْٗا أَط ستِ ٖٚٞ اؾ١ٗ

 . اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜتٍٛ إيٝٗا إػًُٕٛ
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شنطت آ١ٜ ايبشح إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتِ ْعُت٘ ع٢ً إػًٌُ،  : ايطابع١ 

: َٚٔ َكازٜل ايٓع١ُ بًشاظ آ١ٜ ايبشح أَٛض
إخباض إػًٌُ عٔ قإْٛ تعسز ايكب١ً، ٚإختكام نٌ ١ًَ بكب١ً  :ا٭ٍٚ 

. َع١ٓٝ
. ع١ ٗ اـرلاتا٭َط اٱشلٞ بإػاض :ايجاْٞ 

عسّ إغتجٓا٤ أسس َٔ إػًٌُ ٗ ا٭َط ٚايسع٠ٛ ٚايذلغٝب  :ايجايح 
بؿعٌ ايكاؿات، ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ إنطاّ إػًٌُ ٚعَُٛات قٛي٘ 

. (1) صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طتعاٍ
 إعاز، ٚتأزٜب إػًٌُ يٲقطاض ب٘ ٚايتػًِٝ ب٘عٔ اٱخباض  :ايطابع 

ُٽا :ٚعٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز قاٍ ٖٳ ّٳ  ُٴٛ ٗٴ ٌٳ اِي ٔٵ دٳعٳ ٘ٹ ،  َٳ ِٻ آخٹطٳتٹ ٖٳ ٚٳاسٹسٶا ، 
٘ٴ  ًٖ ٍٔ اي ٜٴبٳا ِٵ  ٝٳا ، َي ْٵ ٍٔ ايسټ ٛٳا ّٴ ؾٹ٢ َأسٵ ُٴٛ ٗٴ ٘ٹ اِي ٔٵ تٳؿٳعٻبٳتٵ بٹ َٳ ٚٳ ٙٴ ،  ٝٳا ْٵ ِٻ زٴ ٖٳ ٘ٴ  ًٖ ٙٴ اي َنَؿا

ًََو ٖٳ ٗٳا  ٜٳتٹ ٚٵزٹ ِّ َأ . (2)ؾٹٞ َأ
ّ قسض٠ اهلل ٚأْ٘ يٝؼ َٔ سادب زٕٚ ْعُ٘ يٝتٛد٘ بٝإ ععٞ :اـاَؼ 

إػًُٕٛ إٍ ايسعا٤ ٚنْٛ٘ ؾطزّا َٔ أؾطاز اـرلات اييت أَطت آ١ٜ ايبشح 
. بإػاضع١ ؾٝٗا

وََّب َ ْزظٍََْٕب ـ١ِىُُْ طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ :ايجايح 

: (3)صَزظُٛالً ِِْٕىُُْ ٠َْزٍُٛ َع١ٍَْىُُْ  ٠َبِرَٕب ٠ََُٚصو١ِّىُُْ 
: تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ 
. نِ ضغ٫ّٛ َٓهِٗٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ ٚيُٝٗا نُا اضغًٓا  :ا٭ٍٚ 
. نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ َٓهِ ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا :ايجاْٞ 

. ضغ٫ّٛ َٓهِ ؾاغتبكٛا اـرلات نُا أضغًٓا ؾٝهِ :ايجايح 

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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ّ آٜاتٓا ٜٚعنٝهِ ٜٚعًُهِ نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ٜتًٛ عًٝو :ايطابع 

. ايهتاب ٚاؿه١ُ ؾاغتبكٛا اـرلات
. نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا :اـاَؼ 
. نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ َٓهِ آُٜا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل :ايػازؽ 

. أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل إ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط :ايػابع 
أخدلت آ١ٜ ايبشح بإٔ نٌ أٌٖ ١ًَ شلِ قب١ً ٜتٛدٕٗٛ إيٝٗا  :ايجا١ْٝ 

َػاٜط٠ ٚغرل َتشس٠ َع قب١ً غرلِٖ، ٚإبتسأت آ١ٜ ايػٝام باـطاب يًُػًٌُ 
بإٔ اهلل عع ٚدٌ أضغٌ ؾِٝٗ ضغ٫ّٛ َِٓٗ ٖٚٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

. ٚغًِ 
عًٝ٘  ؾاٯ١ٜ مل تصنطٙ باٱغِ ٚيهٓٗا شنطت٘ بكؿات ايٓب٠ٛ اييت تٓطبل

: زٕٚ غرلٙ ٖٚٞ
. قؿت ايطغاي١ ٚست١ُٝ ٬َظ١َ اٯٜات ٚإعذعات شلا :ا٭ٍٚ 
ت٠ٚ٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٯٜات ع٢ً  :ايجاْٞ 

.  سهاّ ٚايػٓٔ ٚايكٛاٌْإػًٌُ، َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭
مل يًُػًٌُ تعن١ٝ ٚتطٗرل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؽ :ايجايح 

 *ََِٚب ٠َْٕـُِك َعْٓ اٌََْٜٙٛ طبايكطإٓ ٚايٛسٞ ٚايػ١ٓ، قاٍ تعاٍ

 ٠ُٛحَٝ
ٌ
. (1)صِ ْْ َُ٘ٛ ِ الَّم َٚحْٟ

تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إػًٌُ ايهتاب  :ايطابع 
ََِْٚٓ ٠ُْ َد اٌْ ِىََّْخ طٚآٜات ايكطإٓ َٚعاْٞ اؿه١ُ، قاٍ تعاٍ

 
َ
. (2)صخ١ًَْسا َوِث١ًسا ـََمْد ُ ِٚرٟ

 مل َاإػًٌُ تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :اـاَؼ 
يؿطا٥ض ٚنٝؿ١ٝ أزا٤ ايك٠٬ ٚأٚقاتٗا، ٜهْٛٛا ٜعًُْٛ٘ َٔ قبٌ َٔ ا

                                                           

 .4-3ايٓذِ غٛض٠ (1)
 .269ايبكط٠ غٛض٠ (2)
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ٚايؿطا٥ض ا٭خط٣ ٚمٖٛا َٔ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٍ إًٌ، ٚيعّٚ ٙايكب١ً عٓس أ، َٚٓ٘ تعسز (1)خصٚا عين َٓاغههِ :ٚغًِ
 .ٍ إػًٌُ ب٘ٚقب

عجاس اآليت إ
ٗ اٯ١ٜ ططز يًؿت١ٓ ٚزع٠ٛ يًٛسس٠ َع تعسز ايكب١ً يًتُٝٝع ٗ ايطتب١ - 1

. ٚإٛنٛع بٌ ايؿطق١ ٚبٌ ايتعسز
إ ايتعسز ٗ ايتٛد٘ ٗ ايك٠٬ ٚايكب١ً ٫ ٜعين ايعسا٠ٚ ٚاٱخت٬ف - 2

. ١ٜ ايج٬ث١ٚايتبأٜ بٌ ا٭زٜإ ايػُاٚ
ٚا٭خباض  ،تعطٞ اٯ١ٜ ا٭ٚي١ٜٛ ٱتٝإ ايؿطا٥ض ٚعٌُ ايكاؿات- 3

عٔ ست١ُٝ ايطدٛع اٍ اهلل عع ٚدٌ ٗ إكاّ ٜعين ٗ ز٫يت٘ اٱيتعا١َٝ 
. ايتشصٜط، ٚاؿح ع٢ً اتٝاْٗا

تسعٛ اٯ١ٜ إػًٌُ اٍ عسّ ايٛقٛف عٓس َٛنٛع ايكب١ً - 4
. ٚتػٝرلٖا

 َٔ اٱْؿػاٍ َع اٌٖ ايهتاب دسا٫ّ ؼصض اٯ١ٜ إػًٌُ- 5
يتٛد٘ اٍ ايٛظا٥ـ اؾٗاز١ٜ تسعِٖٛ ٍٚخكَٛـ١ ٚاقٓاعـّا شلِ غكٛقـٗا ٚ

 .ا٭خـط٣ بعس إ اْتٗـت ٖصٙ إطس١ً بتٛؾٝل ٚتأٜٝس ٚاعا١ْ اشل١ٝ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع ٗ ططف إأَٛض ٚإأَٛض ب٘ 

تبام إم٬يٞ بعسز إػًٌُ ؾا٭َط باٱؽ صـَبظَْزجُِمٛا اٌْ ١ََْسادِ ط
 ٚإػًُات إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ َع تعسز َكازٜل اـرل، ٚإٔ ايتػابل ؾٝٗا ٫

ٖا ٜسٍ ع٢ً أْٗا َتذسز٠ َٚتهجط٠، ٖٚٛ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ  زهعًٗا تٓـ
 اططٜليٝهٕٛ إٔ هعٌ شلِ َاز٠ َٚٛنٛعّا َٔ اي٬َتٓاٖٞ ٜتػابكٕٛ ؾٝ٘ 

. يًبح ايسا٥ِ ٗ اؾ١ٓ
قطبٗا َٔ إػًٌُ ٚتٝػرلٖا ٭َط بايتػابل ٗ اـرلات ع٢ً ٜٚسٍ ا
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. سكٍٛ إتعسز َٓٗا ٗ إٓ ٚاسس إَهإ ٚد٥٬ٗا ٚ

: عٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات، َٔ دٗات ٚتسٍ اٯ١ٜ ٗ َؿَٗٛٗا ع٢ً ايعدط
. ا٭َط بؿعٌ اـرلات :ا٭ٍٚ 
٤ إٍ اـرلات، َٚا تػتًعَ٘ إػاضع١ َٔ ايتٗٞا٭َط بإػاضع١  :ايجا١ْٝ 

. ت يعٌُ ايكاؿاتطٞ إكسَاإيٝ٘، ٚشلا ٚإبازض٠ 
. ؾػاٍ بؿعٌ اـرلات بطظر ٚٚاق١ٝ َٔ إضتهاب ايػ٦ٝاتاٱٕ :ايجايج١ 

ايتػابل ٚإػاضع١ ٗ اـرلات ت١ُٝٓ ًٕه١ ايتك٣ٛ ٚايٓؿط٠ َٔ  :ايطابع١ 
يكطإٓ إٔ ا٭َط بايؿعٌ اؿػٔ ْٗٞ عٔ نسٙ إعاقٞ يٝهٕٛ َٔ إعذاظ ا

. ايكبٝض
ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً تؿك٘ إػًٌُ بتُٝٝعِٖ بٌ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ،  :اَػ١ اخل

. ٚاـرل ٚايؿط، َٚعطؾتِٗ يػبٌ ايك٬ح
. تطغٝب إػًٌُ بإنتٓاظ ايكاؿات ٚإسطاظ ايجٛاب :ايػازغ١ 

َٚٔ َكازٜل اـرلات ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٖٚٛ َكس١َ 
 (غتبكٛا اـرلاتاف) ٜػ١ اؾُعيؿعٌ اـرلات َٚٔ أغطاض ف٤ٞ اٯ١ٜ بل

ََٚرَعبَُٚٔٛا َعٍَٝ طايتعإٚ ٚايتعانس ٗ غبٌ ايك٬ح، قاٍ تعاٍ
اٌْجِسِّ َٚاٌزَّمْمَٜٛ َٚالَ َرَعبَُٚٔٛا َعٍَٝ اإِلْ ُِ 

. (1)صَٚاٌُْعْدَٚاِْ 
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠ ٚأضاز يًُػًٌُ اٱْتؿاع 

ٗ اٯ١ٜ تصنرل بإٛت ٚإستُاٍ ظٜاضت٘ ٗ أٟ َٔ أٜاَٗا بايعٌُ ايكاحل، ٚ
ٚقت َٔ ايًٌٝ أٚ ايٓٗاض يٝدتِ إػًِ عًُ٘ بؿعٌ ايكاؿات غٛا٤ ناْت 

. باٍ ايبٝت اؿطاّعباز٠ َاي١ٝ أٚ بس١ْٝ َٚٓٗا إغتل
ٌٚىً ) ٠ّٚىٓ  ْ ٔعّٟ ٘رٖ ا٠٢خ  ٠خ

 ال ٌُٚ ٠سد ٘را اٌٍفظ ـٟ اٌمس ْ  (ٚ ٙخ

 ٌفظ ٚورٌهـٟ ٘رٖ ا٠٢خ اٌشس٠فخ، 
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 .(١ٌِٛٙب)

ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إختكام َػأي١ ايكب١ً بؿإٔ ععِٝ ٗ َطاتب ايعباز٠، 
ٖٚٞ باب يًك٬ح ٚايتك٣ٛ ٚإغتشهاض شنط اهلل ست٢ خاضز ايك٬ح 

عهٛض د١ٗ ايكب١ً ٗ ايٛدسإ خاق١ ٚأْٗا أَط سػٞ نذ١ٗ َٔ اؾٗات 
. اٱْػإ اا٭ضبع١ ٫ ٜػؿٌ عٓ٘

اآليت سالح 
تباع ايطغـٍٛ ٗ ايتٛد٘ اٍ ايكب١ً اؾسٜس٠ إٌَ ع٢ً تػاعس اٯ١ٜ إػٌ

ٚؾطف ايكس١ّ ٭ٕ ا٭َط بٗا َٔ عٓس اهلل تعاٍ ٚتتهُٔ ؾًػؿ١ تعسز ايكب١ً 
 .ٜهّا، نُا ت٪ٌٖ اٯ١ٜ إػًٌُ يتًكٞ ا٭سهاّ ٚايٓػذ ؾٝٗاأَٓٗا  إ٪قت١

 شات ٚتعٝٝٓ٘ ظ١ٗاٍٚتسعٛا اٯ١ٜ إػًٌُ إٍ تعاٖس َٛنٛع ايكب١ً ب
بًشاظ تعسز ككٛق١ ٖٞ ايبٝت اؿطاّ، ٚبعس بٝإ قإْٛ ايتعسز ٗ ايكب١ً 

تهُٓت اٯ١ٜ ا٭َط يًُػًٌُ بإػاضع١ ٗ اـرلات ٚايتػابل ؾٝٗا ، إًٌ 
.  شاتّا َٚٛنٛعّا ٚق٫ُّٛ نُّا ٚنٝؿّا

ايتػابل ٗ ْٛع ٚاسس، ؾًٛ غاضع  قطٚدا٤ت قٝػ١ اؾُع يبٝإ عسّ ح 
٠، ٚأخط ٗ إخطاز ايعنا٠ ٚثايح ٗ ا٭َط بإعطٚف َػًِ ٗ أزا٤ ايك٬

ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾٗٛ َٔ ايتػابل يٝهٕٛ َٔ َكازٜك٘ إٔ نٌ ٚاسس َِٓٗ 
أغ٠ٛ ٚقس٠ٚ يػرلٙ غٛا٤ ٗ بًسٙ ٚظَاْ٘ أٚ ٗ بًس ٚظَإ ٫ سل ي٘ ٚتسعٛ 

ٕ ا٭خ٬م عٯ١ٜ إػًٌُ إٍ ْؿط ا٭خ٬م اؿُٝس٠ ٚايتشًٞ بٗا، ٚايتٓعٙ ا
 نس ْٚكٝض يؿعٌ اـرل ايصٟ تسعٛ إيٝ٘ اٯ١ٜ ٖٞ ش١ََٛ اييت امل

ٚتسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً قٝاّ إػًٌُ بؿعٌ اـرلات ٚايكاؿات 
ٚيهٓٗا أَطتِٗ بؿطز إناٗ ٖٚٛ ايتػابل ؾٝٗا َٚا ٜططز ايهػٌ ٚاـٍُٛ 

 .ّٚٓع َٔ ايتؿطٜط ٚايتػٜٛـ ؾٝٗا عِٓٗ،
ا َرىُُٛٔٛا ٠َْأدِ ِثىُُْ َ ٠َْٓ ََ طٚتعكب ايتصنرل باٯخط٠ 

يٮَط بؿعٌ اـرلات ض١ٓ بإػًٌُ ٚإخباض عٔ سهٛض ا٭عُاٍ َع  ص َّمُ 
ايٓاؽ ّٜٛ اؿؿط، ٚإٔ إػًٌُ غتشهط َعِٗ اـرلات اييت ؾعًٖٛا، 



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  236
أٟ إٔ شات ايتػابل خرل قض ٚؾعٌ َػتكٌ ي٘ ثٛاب٘ َٚٔ . َٚػابكتِٗ ؾٝٗا

ٌَ يؿعٌ اـرلات ٚإعاْتِٗ يًتٛد٘ إٍ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٖسا١ٜ إػٌ
 ايبٝت اؿطاّ َع ايكبٍٛ ٚايطنا

مفهىو اآليت 
ؾطاز ايٓعاعات ٚأْٚٗٞ عٔ اٱْؿػاٍ َكسَات  ،اٯ١ٜ زع٠ٛ يٓبص اـ٬ف

ٚاـكَٛات ٭ْٗا باب يًٖٛٔ  ٚايهعـ َا تػبب٘ َٔ اٱْؿػاٍ ٚتبسٜس 
عُاٍ ايدل أم ٗ اؾٗٛز، يصا دا٤ت اٯ١ٜ باؿح ع٢ً إػاضع١ ٚايتػاب

ٚإنتٓاظ ٚايك٬ح، ٚاٱغتعساز يًُٛت، ٚايبعح ٚاؿػاب باـرلات 
. ايكاؿات

قذلإ ايتصنرل باٯخط٠ َع اؿح ع٢ً اـرلات يػ١ قطآ١ْٝ تبعح ايػه١ٓٝ ٚإ 
ِ َّم اٌَّمِر٠َٓ طتعاٍ ، قاٍٗ ْؿؼ إػًِ ٚاـٛف ٚايؿعع ٗ ْؿؼ ايهاؾط

ُٕٛا ََٚعٍُِّٛا اٌظَّمبٌِ َبدِ  ََٚ َلبُِٛا اٌظَّمالََح  َِ
َٚ َرْٛا اٌصَّمَوبَح ٌَُُْٙ َ  ُْسُُْ٘ ِعَْٕد َزثُِِّْٙ َٚالَ َخٌْٛؾ 

. (1)صَع١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ ٠َ َْصَُْٔٛ 
ٚا٭ؾطاز ا٭َِ  ٚسلٍٛ تٛنٝشٞ دا٤ يتٛنٝس ايتكا٤ (ْٝعّا)ٚقٝس 

ْٝعّا ٗ اؿؿط سٝح تبسٚ ايػطا٥ط ٚتتبٌ إٓاؾع ا٭خط١ٜٚ ايعع١ُٝ 
. ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٗ ق٬تِٗاضِٖ باخيتٕػًٌُ ٍ

 تعاٍ يطاع١ اهلليؿو َٔ ايٓؿٛؽ ٚزع٠ٛ اخا١ُ اٯ١ٜ ْؿٞ ٚتتهُٔ 
. ٌْٚٝ ايطغا٥ب باٱّإ

: ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ
. بٝإ ايػع١ ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚايػٓٔ :ا٭ٍٚ
. تٛنٝس يعّٚ إغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ :ايجا١ْٝ
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. ٠ٚ إػًٌُ يًُٛاظب١ ع٢ً ايؿطا٥ض، ٚعٌُ ايكاؿاتزع :ايجايج١

. ايتصنرل بايّٝٛ اٯخط َٓاغب١ يتعاٖس ايكب١ً، ٚؾعٌ ايكاؿات : ايطابع١
. بعح ايٓاؽ ْٝعّا ّٜٛ ايكٝا١َ : اـاَػ١

 .بٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل، ٚغع١ ضٓت٘ : ايػازغ١

. يٛسٞإختٝاض إًٌ ايػابك١ يكبًتِٗ عٔ ططٜل ايٓب٠ٛ ٚا :ايػابع١ 
قٝس اٱّإ ٚإضاز٠ قكس ايكطب١ ٗ إػاضع١ ٗ اـرلات بسيٌٝ  :ايجا١َٓ 

 .تٛد٘ اـطاب َٚٛنٛع ايتػابل ؾٝٗا يًُػًٌُ

  
  
  
  
  
  
  

يت نسف يت نسف اآلاآل
دا٤ت اٯٜات ايػابك١ بتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ ًَو اهلل عع ٚدٌ يًػُاٚات 

َٚٔ اٯٜات  ،(1) صَّٚلِلَِّمِ اٌَّْشِْسُق َٚاٌَّْْؽِسةُ طٚا٭ضض ٚقاٍ تعاٍ
إٔ اؾٗات َػدط٠ يٲْػإ ٗ عبازت٘ هلل عع ٚدٌ، إش إٔ زلت َٚٛنع 

ؾتهٕٛ  ٚإٛنع ايكب١ً ثابت ٚيهٔ ايتٛد٘ شلا ٗ دٗت٘ ٜتبأٜ بًشاظ اؾ١ٗ
. ١٦ٖٝ ايصٟ ٗ إؿطم غرل ايصٟ ٜهٕٛ ٗ إػطب
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ٚدعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ إَاَّا ٜٗسٟ إٍ ؾعٌ ايكاؿات، َٚٓ٘ ٖصٙ 

باـطاب إٍ إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا بايذلغٝب باـرلات، ٚإبازض٠ إٍ اٯ١ٜ 
ؾعًٗا، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ ايتػٜٛـ ٚايتأخرل ٗ ايكاؿات قس ٜ٪زٟ إٍ عسّ 

زْٚٗا ٕا تأتٞ ب٘ ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ َٔ اؿٛازخ  َٛاْعإتٝاْٗا، أٚ ٚدٛز 
. ٚا٭غباب

ٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚإتٝإ شات َٚٔ اـرلات ايعٌُ بايٓاغذ ٚإغتكبا
ٜعٜسٖا بٗا، ٜٚعٗط قسم ايعبٛز١ٜ  ايك٠٬ اييت ٜأتٞ اٱغتكباٍ ؾططّا ؾٝٗا

ٜٚػاعس ع٢ً خًٛم اي١ٝٓ ٚسػٔ إضاز٠ ايتٛد٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ بصٍ 
ايكب١ً اييت أَط اهلل بٗا َٔ عَُٛات قٛي٘ ٚإغتكباٍ  ٚغه١ٓ نأْ٘ ٜطاٙ

ٞ ـَِإِّٟٔ َلِس٠ٌت ُ  ١ُِت َِٚ َذا ظَأٌََهَ ِعجَبِدٞ َعِّ طتعاٍ

. (1)صَدْعََٛح اٌدَّماِعٟ ِ َذا َدَعبِٟٔ
ٚؾٝ٘ ؼكٝل ٚإع٬ٕ يًعبٛز١ٜ باؾٛاضح ٚا٭ضنإ ٚؾاٖس ع٢ً نُاٍ 

إعطؾ١ ٚايٝكٌ ٗ ايٛدسإ، ٚإظٗاض يؿٛم ايكًب إٍ ايكطب َٔ سهرل٠ 
 .ايعٌُ بايطدا٤ ايكسؽ، ٚإقذلإ

 
إفاضاث اآليت 

ٍ ايٓاؽ يٝذتٗسٚا ٗ طاعت٘، ٚىًكٛا ٗ عبازت٘ يكس خًل اهلل عع ٚز
 ،(2)صََِٚب َخٍَْمُذ اٌْجَّم َٚاإِلٔطَ ِ الَّم ١ٌَِْعجُُدِْٚ طقاٍ تعاٍ

ٚمل ٜذلى اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ ىتاضٕٚ َا ٜؿا٤ٕٚ َٔ نطٚب ايعباز٠ أٚ 
ٜهتؿٕٛ بإػ٢ُ ٚقطف ايطبٝع١ َٓٗا، أٚ ٜٛاظبٕٛ عًٝٗا ٗ ايًٌٝ ٚايٓٗاض، 

عٝٝٓٗا َٔ عٓس اهلل ٗ نٝؿٝتٗا ٚأٚقاتٗا َٚا ؾٝ٘ َٓع اؿطز ٗ ايسٜٔ، بٌ دا٤ ت
.  ٚإدتٓاب ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ
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 239ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
َٚٔ ايعبازات ؾطط١ٝ ايكب١ً ٗ ايك٠٬، ؾذعٌ اهلل عع ٚدٌ أٍٚ بٝت  

يًُػًٌُ يٝهٕٛ عٓٛاّْا يٛسستِٗ، ٚؾاٖسّا ع٢ً أخٛتِٗ  ٚنع يًٓاؽ قب١ً
يٝهٕٛ َٔ  ،(1)صاٌُّْْ َُِِْٕٛ ِ ْخَٛحٌ ِ َّٔمَّب طاٱّا١ْٝ، قاٍ تعاٍ

. َكازٜل ا٭خ٠ٛ اٱؼاز ٚايتؿاب٘ ٗ أزا٤ ايؿعٌ ايعبازٟ
َٚٔ اٯٜات ٗ إكاّ إٔ نٌ َػًِ ٜػتكبٌ ايكب١ً ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ 

ٚع٢ً مٛ ايٛدٛب َٚهاعؿ١ ثٛاب ق٠٬ اؾُاع١ تأنٝس ٕعاْٞ ا٭خ٠ٛ اييت 
إٕ ضغٍٛ اهلل : أبٞ غعٝس اـسضٟ قاٍعٔ )تذلؾض َٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ

أؾهٌ َٔ ق٠٬ ايؿطز غُؼ  ق٠٬ اؾُاع١: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ قاٍ
  .(2)(ٚعؿطٜٔ زضد١

٫ٚ ٜػتطٝع ايعكٌ اٱْػاْٞ اٱضتكا٤ إٍ تؿطٜع ايكب١ً، ٚإزضاى َا ي٘ َٔ 
ايػاٜات اؿُٝس٠، ؾٗٛ ؾاٖس ع٢ً إٔ نٝؿ١ٝ ايعبازات َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، 

يًٓاؽ يًُٛاظب١ عًٝٗا ٚايتؿاْٞ ٗ َطنا٠ اهلل عع ٚدٌ، ٚدا٤ ع٠ٛ ٚؾٝ٘ ز
يتٛنٝس إٔ ايتبأٜ ٗ د١ٗ ايكب١ً بٌ إػًٌُ ٚايٝٗٛز  (يهٌ ٚد١ٗ)قٛي٘ تعاٍ

زع٠ٛ يًُػًٌُ يعسّ إنطاٙ أٌٖ ايهتاب ٚايٓكاض٣ َٔ عٓس اهلل، يٝهٕٛ ؾٝ٘ 
غتكباشلِ ايبٝت نتاب عٔ إٜصا٤ إػًٌُ بإع٢ً تطى قبًتِٗ، ٚظدط ٭ٌٖ اٍ

ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ َِب طاؿطاّ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ

. (3)صَٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ َوبُٔٛا َع١ٍََْٙب
ٱضاز٠  (اـرلات) ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ اـرل ٚاٱسػإ ٚقٝػ١ اؾُع 

. ٚظَاّْا َٚهاّْاعسّ اؿكط ؾٝٗا َٛنٛعّا 
غاضع١ ٚايتػابل ؾٝٗا، ٖٚٞ ٚامل (اـرلات) ْػُٞ ايسْٝا زاضّٚهٔ إٔ 

ٗ  َػأي١ غٝاي١ ؾا١ًَ ٕٝازٜٔ ايعبازات ٚإعا٬َت، يتهٕٛ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًؿٓا٤
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ؾاعدلٖٚا ٫ٚ  إِا ايسْٝا قٓطط٠: ، قاٍ إػٝض يًشٛاضٌَٜطنا٠ هلل

يعبٛض ؾذا٤ تعٌٝ ايكب١ً بايبٝت اؿطاّ آي١ ؾع١ًٝ ٚٚاغط١ ٍ ،(1)(تعُطٖٚا
 .ٚايٓذا٠ ٗ ايٓؿأتٌ

انصهت بني  ول وآخز اآليت 
٠ سلٍٛ ٱضاز (نٌ) إبتسأت اٯ١ٜ عطف اي٬ّ ٚغٛض إٛدب١ ايه١ًٝ

ايكب١ً، ٚإٔ ايهؿاض َؿُٛيٕٛ بأسهاّ إغتكباٍ ايبٝت ايٓاؽ ْٝعّا ٗ أسهاّ 
ض، ٕ ؽًؿٛا ٚإَتٓعٛا عٓٗا، ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫ ٜٓاٗ اٱختٝاإاؿطاّ، ٚ

: ، أَٛضّاصٌُِىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙبطٜٚتهُٔ قٛي٘ تعاٍ
. تعٌٝ ايكب١ً يهٌ أٌٖ ١ًَ :ا٭ٍٚ
 (ٖٛ َٛيٝٗا)٫ بس َٔ اٱَتجاٍ بايتٛد٘ ايكب١ً بسيٌٝ قٛي٘ تعاٍ :ايجاْٞ

ؾًٝؼ يًٓاؽ ايتؿطٜط بأَط اهلل عع ٚدٌ، يٝسٍ ايتعسز ٗ ايكب١ً ع٢ً ععِٝ 
، صـَبظَْزجُِمٛا اٌْ ١ََْسادِ طقٛي٘ تعاٍ ًَو اهلل عع ٚدٌ، ٚدا٤

يًشح ع٢ً إبازض٠ ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚتًكٞ ايٓػذ ٗ ايكب١ً بايطنا 
َٔ غرل تعٌٝ ٕٛنٛعٗا يبٝإ  (اـرلات)ٚاٱَتجاٍ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط

. ايػع١ ٗ ؾعٌ ايكاؿات
 (ؾاغتبكٛا اـرلات)ٚبٌ (يهٌ ٚد١ٗ)تط٣ َا ٖٞ ايك١ً بٌ قٛي٘ تعاٍ

: ؾٝ٘ ٚدٛٙ َٓٗا
. زع٠ٛ إػًٌُ ٱدتٓاب اٱْؿػاٍ باؾساٍ غكٛم ايكب١ً :ا٭ٍٚ
إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ إػابك١ ٗ اـرلات، ٚقس ؾاظ ب٘  :ايجاْٞ

. إػًُٕٛ ٚإػًُات ٕبازضتِٗ يٲَتجاٍ يتشٌٜٛ ايكب١ً
ٗ يًتعكٝب ٚيبٝإ إٔ إػابك١  (ؾاغتبكٛا) دا٤ ايعطـ بايؿا٤ :ايجايح

تعٌٝ قب١ً نٌ ١ًَ َٔ غرل ١ًَٗ أٚ تأخرل، فاـرلات تأتٞ بعس ايتٛد٘ يًكب١ً 
. اٱغتكباٍ ؾطط ؾٝٗا ٭ٕباب ٭زا٤ ايك٠٬ 

                                                           

 .1/74اـكاٍ (1)
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خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ طاٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إٔ إػًٌُ :ايطابع

، يتكٝسِٖ بايعبازات ٚؾطا٥طٗا َٚػاضعتِٗ ٗ عٌُ (1) صٌٍَِّمبضِ 
. ايكاؿات

إْتكًت اٯ١ٜ ايهط١ّ إٍ تٛنٝس ايبعح ٚايتؿٛض، ٚإسهاض ايٓاؽ ْٝعّا ٚ
ّٜٛ ايكٝا١َ بٌ ٜسٟ اهلل يًشػاب يٝهٕٛ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾاٖسّا ع٢ً 

. اٱَتجاٍ ٭َط اهلل، ٚٚاق١ٝ َٔ ايعصاب
 (أُٜٓا تهْٛٛا)ٚبٌ قٛي٘ تعاٍ (ٚيهٌ ٚد١ٗ)ٚايك١ً بٌ قٛي٘ تعاٍ

٠ ايسْٝا ٚأْٗا زاض إَتشإ ٚب٤٬ َٚعضع١ يٰخط٠، ٚإٔ اٱّإ تٛنٝس اؿٝا
ٚؾعٌ اـرلات ٖٛ ايػبٌٝ إٍ ٌْٝ ايجٛاب ايععِٝ ٗ اٯخط٠، ٚايٓذا٠ َٔ سط 

ايٓاض، ٚإش ىتًـ ايٓاؽ ٗ َٛنٛع ايكب١ً ؾإٕ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ أٚإ ايؿكٌ 
 طقاٍ تعاٍ ،بِٝٓٗ

ْ
َّم َِْس ُِعىُُْ ـََأحْىُُُ َثٟ

َٔىُُْ ـ١َِّب ُ َّم  ٌَِٟ

. (2) صُوُْٕزُْ ـ١ِِٗ َر َْزٍُِفَْٛ 
ٚأختتُت اٯ١ٜ ببٝإ قسض٠ اهلل ع٢ً إسهاض ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ بعس إٛت 

ٚايؿٓا٤، ٚاهلل غبشاْ٘ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚؾٝ٘ ضز ع٢ً ايسٖط١ٜ ٚأٌٖ 
َلبٌُٛا َ ِاَرا ِِْزَٕب طٚضز عِٓٗ ٗ ايتٓعٌٜ يكٍٛاؾشٛز ايصٜٔ 

. (3) صُوَّمب ُرَساًثب َِٚع َبًِب َ ِاَّمب ٌََّجُْعُٛ َْٛ َٚ 
انتفسري انذاتي 

ٗ ايكطإٓ إ٫ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٚيٝؼ ؾٝ٘  (ٚد١ٗ) مل ٜطز يؿغ
ٖا ٜسٍ ع٢ً إختكام ايكب١ً بًؿغ ٜسٍ ع٢ً َٛنٛع عبازٟ  (د١ٗ)يؿغ

ِذٞ ِ ِّٟٔ َٚ َّمُْٙذ َْٚ ِٟٙ ٌَِّم طخام، ٚٚضز قٛي٘ تعاٍ ٗ إبطاِٖٝ
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ٗ دٗازٙ ٗ غبٌٝ اهلل  ،(1)صـَـََس اٌعَّمََّٛادِ َٚاألَْزعَ َح١ًِٕفب

ٚإستذاد٘ ع٢ً ايهؿاض ٚإؿطنٌ ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح تٛنٝسّا ؾٗاز 
بايتٛد٘ إٍ ايكب١ً نٌ ّٜٛ عس٠ َطات، يٝهٕٛ ٖصا ايتٛد٘ ع٢ً إػًٌُ 

: ٚدٛٙ
٭ضض ٖٚٞ ايع١ً إْ٘ ؾاٖس ع٢ً تعاٖس إػًٌُ يًعباز٠ ٗ ا :ا٭ٍٚ

. ٠ ـًل اٱْػإٟايػا٨
إغتكباٍ إػًٌُ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬ إستذاز َٜٛٞ َتذسز  :ايجاْٞ

. ع٢ً ايهؿاض ٚإؿطنٌ
. ؾٝ٘ دصب يًٓاؽ يٲغ٬ّ :ايجايح
. إْ٘ أَاض٠ ٗ ٚضاث١ إػًٌُ يٮْبٝا٤ ٗ سػٔ زلتِٗ ٚتكٛاِٖ :ايطابع

باٱخباض عٔ اشلس٣ ٚايك٬ح ايصٟ ٕا دا٤ت اٯٜات ايػابك١  :اـاَؼ
دا٤  (ٚمٔ ي٘ كًكٕٛ) (ٚمٔ ي٘ عابسٕٚ) ٜتكـ ب٘ إػًُٕٛ بكٛي٘ تعاٍ

ع٢ً إخ٬م إػًٌُ ايعباز٠  عًُّٝا َّٜٛٝاتٛد٘ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ زي٬ّٝ 
عؿط َطات ٗ ايكطإٓ َٓٗا مثا١ْٝ ٗ ؾعٌ  (اـرلات)هلل عع ٚدٌ ٚقس ٚضز يؿغ

قاٍ  ،َطتٌ ٗ ايكطإٓ (ؾاغتبكٛا)يؿغٚإػاضع١ ٚإٓاؾػ١ ؾٝ٘، ٚٚضز اـرل 
ْٛ شَبَء طتعاٍ ٌُِىٍّ  ََعٍَْٕب ِِْٕىُُْ ِشْسَعًخ ََِِْٕٚٙب ًب ٌََٚ

 َّمُ ٌَجََعٍَىُُْ ُ َِّمًخ َٚاحَِدًح ٌََِٚىْٓ ١ٌَِْجٍَُُٛوُْ ـِٟ َِب 

ْز ُِعىُُْ  َربُوُْ ـَبظَْزجُِمٛا اٌْ ١ََْسادِ  ٌَِٝ  َّمِ ََ 

، ٬ٜٚسغ إؼاز َٛنٛع اٯ١ٜ أع٬ٙ َع اٯ١ٜ قٌ ايبشح، ٭ٕ (2)صَ ١ًِّعب
إغتكباٍ ايكب١ً ؾطع ٚدع٤ َٔ ايؿطٜع١ ٚا١ًٕ َٚٔ أِٖ َكازٜل اـرل زخٍٛ 

، (3)(غٝكٍٛ ايػؿٗا٤) اٱغ٬ّ، ٚإتٝإ ايكاؿات بككس ايكطب١، ٚأخدلت آ١ٜ
اٯ١ٜ يبٝإ َكسام َٔ  بإٔ إؿطم ٚإػطب هلل عع ٚدٌ ٚدا٤ت ٖصٙ
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بعح أدٝاشلِ إتعاقب١ ْٝعّا ّٜٛ َٟكازٜل ًَو اهلل يٮضض ْٝعّا بإٔ 

.  ايكٝا١َ
ٚتتذ٢ً يػ١ اٱط٬م ايعَاْٞ ٚإهاْٞ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ بكٛي٘  
، أَا ايعَاْٞ ؾإٕ صَ ٠َْٓ َِب َرىُُٛٔٛا ٠َْأدِ ِثىُُْ  َّمُ طتعاٍ

إٍ نٌ إْػإ شنطّا ٚأْج٢ ٚٗ نٌ ظَإ، اـطاب ايكطآْٞ َتذسز َٚتٛد٘ 
ايصٟ ٜسٍ ع٢ً اٱط٬م إهاْٞ  (أُٜٓا)ٚأَا إهاْٞ ؾتتذ٢ً ٜكٛي٘ تعاٍ

.  (سٝح)بًشاظ إٔ أٜٔ دا٤ت َٓعي١
َٚٔ أغطاض ٖصا اٱط٬م سلٍٛ ايصٜٔ غٛف ٜػهٕٓٛ ايهٛانب َٔ 

بت٤٬ إنتؿاف اـرلات ؾٝٗا، ٚعٓس اشلطب َٔ ايؿً ٚاٱبين آزّ، سُٝٓا ٜتِ 
َِِْٕٙب َخٍَْمَٕبُوُْ طع٢ً ا٭ضض ٖٚٛ ٫ ٜتعاضض َع قٛي٘ تعاٍ

. (1)صَٚـ١َِٙب ُِٔع١ُدُوُْ ََِِْٕٚٙب ُٔ ِْس ُىُُْ َربَزًح ُ خَْسٜ
 
 
 

من غاياث اآليت 
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

ؾذا٤ خًل آزّ بٝإ ععِٝ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ،  :ا٭ٍٚ
ٕ ضٚس٘ ٚعًُ٘ ا٭زلا٤ َٔ غرل ض١ٓ َٓ٘ تعاٍ ٚتؿهٌ ْٚؿذ ؾٝ٘ ّ

ٚاغط١، ٚأَط ا٥٬ٕه١ بايػذٛز ي٘ يٝعُط ا٭ضض بايعباز٠، ٚتؿهٌ اهلل 
قاٍ  ،بٛنع ايبٝت اؿطاّ يٝهٕٛ بٝتّا ي٘ غبشاْ٘ ٜككسٙ إػًُٕٛ يًشر

َٚؿَِّْٙس َث١ِْزٟ ٌٍَِّمبِاِف١َٓ َٚاٌَْمبِا١َِّٓ َٚاٌسُّوَّم ِ طتعاٍ

. (2) صاٌعُّجُٛدِ 
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إػًٌُ، ٚؽدل بأْ٘  ٠نُٔ اٯٜات اييت تعٌ قبٌ ١ٜٚدا٤ت ٖصٙ اٯ

ايبٝت اؿطاّ َع شنط ايتعسز ٗ ايكب١ً ٚأْ٘ َٓاغب١ يٲَتشإ ٚاٱبت٤٬ بًشاظ 
إٔ ايٓاؽ ْٝعّا كاطبٕٛ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، يٝهٕٛ إطاز َٔ ايهٌ ٗ قٛي٘ 

ايٓاؽ ، ايتكػِٝ ايطٛيٞ ٭دٝاٍ صٌُِىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙبطتعاٍ
َٛغ٢ عًٝ٘  يٓب٠ٛعػب ظَإ ضغاي١ ا٭ْبٝا٤، ٜٚهٕٛ َٔ اؿل ٚد١ٗ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايٓيب قُس  يبعج١ٚٚد١ٗ ايػ٬ّ، ٚٚد١ٗ ٭ٜاّ عٝػ٢، 
. ٖٚٞ شاتٗا ايٛد١ٗ اييت إغتكبًٗا إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚغًِ

نٛع ايكب١ً، ٚبٝإ َٓع ايؿت١ٓ بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٗ َٛ :ايجا١ْٝ
ايػع١ ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚعسّ ايتعاضض عٓس ايتعسز ٗ د١ٗ ايكب١ً، ٚٗ 

بساٜات ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚاد٘ إػًُٕٛ اٱْهاض ٚاٱغتٗعا٤ َٔ 
.  ؾطط َٔ ايٓاؽ

ظ١ََُمُٛي طقاٍ تعاٍ، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯٜات بٓعتِٗ غؿ١ ايعكٌ  

اضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّم 

، ٚمل ُط ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ ست٢ غازت أسهاّ (1) صَوبُٔٛا َع١ٍََْٙب
بٝإ ايػع١ ٗ سهِ ايكب١ً، ٖصٙ اٯ١ٜ ٚتهُٓت  اٱغ٬ّ، ٚظٗطت زٚيت٘،

ٚعسّ إنطاٙ أٌٖ ايهتاب ع٢ً تطى قبًتِٗ ٖٚٞ ؾطع أسهاّ اؾع١ٜ ٚقبٛشلا 
َ ٠ََّْٕب طنتاب َع إقطاضِٖ ع٢ً ًَتِٗ ٚؾطٜعتِٗ قاٍ تعأٍَ أٌٖ اٍ

. (2) صُرٌَُّٛٛا ـََثَّم َٚ ُْٗ  َّمِ 
. بٝإ أٚي١ٜٛ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚؾعٌ ايكاؿات :ايجايج١

ايتصنرل بّٝٛ ايكٝا١َ ٚايسع٠ٛ يٲغتعساز ي٘، َٚٔ أؾطاز ٖصا  :ايطابع١
اّ ايصٟ ٜسٍ ع٢ً يعّٚ أزا٤ اٱغتعساز اٱَتجاٍ يٮَط بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿط
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ايهٌ، ٚدا٤ت آٜات ايكطإٓ اؾع٤ ٚإضاز٠ شنط ايك٠٬ ٭ْ٘ دا٤ َٔ باب 
ََٚ ِل١ُّٛا اٌظَّمالََح َٚ ُرٛا طقاٍ تعاٍ بٛدٛب أزا٤ ايك٠٬

، يٝؿٝس اؾُع بٝٓ٘ ٚبٌ ٚدٛب إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، (1)صاٌصَّمَوبحَ 
. ي٘ٚدٛب إتٝإ ايك٠٬ بؿطط إغتكبا

َٔ بسٜع قٓع  ايٓػذ ٗ ا٭سهاّ َٚٓٗا ايكب١ً نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ :اـاَػ١
اهلل ٚععِٝ قسضت٘، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إٍ إٓاؾع ايعع١ُٝ اييت ٜتهُٓٗا ْػذ ايكب١ً، 

. ٚتبسًٜٗا
تسٍ خا١ُ اٯ١ٜ ع٢ً إسز اٱشلٞ ٗ تجبٝت قب١ً إػًٌُ ع٢ً  :ايطابع١

إػًُٕٛ ٖسؾّا ٜكبٕٛ إيٝ٘، ٜٚتٛغًٕٛ إٍ  ؾتض َه١ اؾٛاب ْعِ، ؾكس دعً٘
 اهلل عع ٚدٌ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١بإٔ تػامل ٍٍاهلل عع ٚدٌ يتشكٝك٘ 

ُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ طٖٚصا ايتػامل َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

ٚإػًُٕٛ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚقس إدتٗس ايٓيب قُس (2)صٌٍَِّمبضِ 
عٞ يؿتشٗا ٚدا٤ إغتكباٍ ايبٝت ٗ ايك٠٬ زع٠ٛ زلا١ٜٚ ١َٜٝٛ ٗ ايؼ

. يتٓعٜٗٗا َٔ أزضإ ايهؿط ٚا٭قٓاّ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚٗ ايػ١ٓ ايجا١َٓ يًٗذط٠ غاض ايٓيب قُس 

                       .ٚإ٪َٕٓٛ مٛ َه١ يٝسخًٖٛا ؾاؼٌ بؿهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ
انتفسري  انتفسري  

: قٛاٍأشنطت ؾٝ٘  صٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ  ط قٛي٘ تعاٍ
نجط أٍٚ فاٖس إْٚػب  ،يهٌ ١ًَ َٔ إًٌ نايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ قب١ً - 1

. (3)إؿػطٜٔ
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. يهٌ ْيب ٚقاسب ١ًَ ٚد١ٗ أٟ َٓٗاز ٚططٜل - 2
. ٌٖ ايهتاب قب١ً يك٬تِٗإٔ يًُػًٌُ ٚيهٌ ١ًَ َٔ أإطاز  - 3
ايعطف، ٚقب١ً ايطٚسـاٌْٝ ايهطغٞ، ٚيهٔ ايكسض  ٕ قب١ً إكطبـٌإ - 4

إتٝكٔ ٖٛ تعًل اٯ١ٜ بإًٌٝ ٗ ا٭ضض، ٚع٢ً ؾطض سلٍٛ ا٥٬ٕه١ باٯ١ٜ 
. ؾاْ٘ ٫ ًٜػٞ َٛنٛعٗا ا٭ٍٚ ٚايتعسز ٗ ايكب١ً

ٚ أيهٌ قّٛ َٔ إػًٌُ ٚدٗـ١ َٔ نإ َِٓٗ ٚضا٤ ايهعب١  - 5
، ؾإطاز (1)ٗ تؿػرل اٯ١ٜ ٜاض اؾبا٥ٞختإٚ سلاشلا ٖٚٛ أٚ عٔ ّٝٓٗا أقساَٗا 

ٍ ايكب١ً ٚعػب بًساِْٗ ؾُِٓٗ َٔ تهٕٛ ايهعب١ إإػًُٕٛ ٗ تٛدِٗٗ 
. ٚ إػطبأٚ ايؿطم أبايٓػب١ ي٘ ٗ د١ٗ ايؿُاٍ َِٚٓٗ ٗ د١ٗ اؾٓٛب 

ّ، إطاز إًٌ ا٭خط٣ بًشاظ ايعَإ ايػابل يًبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚاٱغ٬- 6
ٚؽكٝل قبًتِٗ قبٌ اٱغ٬ّ ٚقب١ً إػـًٌُ بعس ايبعجـ١ ايـيت ٜكتهٞ ا٭َط 

َـط ايكبًـ١ إٔ تهٕٛ قبًـ١ يًٓاؽ ْٝعـّا ٗ تٛنٝس سكٍٛ ايٓػذ ٗ أاٱشلٞ 
. ْٗا مل تهٔ ٚاسس٠ ٗ نٌ ايؿطا٥عأٚ

: ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ
. غطاض ايتهايٝـ ايؿطع١ٝ ٗ ا٭ضضإٔ ٖصا ايتعسز غط َٔ إ- 1
غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٜسخٌ ٗ اـرلات ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ إ- 2

. ٍ ايٛسس٠ عػٔ اٱَتجاٍإبذلى ايتعسز ٚاٱخت٬ف ٗ ايكب١ً 
. ْػذ ايكب١ً ٜهٕٛ ؾا٬َّ ٗ َٛنٛع٘ يهٌ ١ًَ- 3
ٍ زضاغات َػتشسث١ غكٛم ْػذ ايكب١ً إاٯ١ٜ ايهط١ّ تسعٛ - 4

ٍ َعطؾ١ َٛنع إنجطِٖ عاد١ إٔ أغباب شيو أٚعَُٛاتٗا، ٚيعٌ َٔ 
. ٕ ٜهٕٛ عٓسٙ َكسغّاأٚايكب١ً َٚهاْ٘ َٚهإ 

سٝح اؾباٍ ٚايت٬ٍ ٚق١ً  ايبٝت اؿطاّ بعٝس عٔ أٌٖ ايهتاب ٜٚكع - 5
قبٌ ساطت٘ بإؿطنٌ ٚا٭قٓاّ ٚا٭ٚثإ إٍ إؾـذاض، باٱناؾ١ ايجُاض ٚا٭
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. َٚ٪قت١ٚنإٔ بٝت إكسؽ قب١ً بس١ًٜ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ إباضن١ 

ضاز سؿغ َٓطك١ َه١ ٚإس١ٜٓ ٗ إٔ اهلل عع ٚدٌ أَٔ ا٭غباب - 6
َٓـأ٣ عٔ ايتٓعُٝات اؿهـ١َٝٛ ايػـٝاغ١ٝ ٚغًط١ ايسٚي١ نٞ ٜهٕٛ ب١٦ٝ 

َٓاغب١ ٱْتؿاض اٱغ٬ّ ٗ بساٜات ايسع٠ٛ ّٜٛ نإ ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ؾدام أٜٚػع٢ ٱغ٬ّ  ،ا٭ؾطاز ٚاؾُاعاتغ٬ّ إبٚغـًِ ٜتطًع ٜٚؿطح 

. َعٌٝٓ ٕٓعيتِٗ اٱدتُاع١ٝ
ب٘ عٓس اؿانِ، َٚٓطك١  ٚؾٞ ي٬ضتكا٤ ٚاؿذ١ ٗ ايٓب٠ٛ ؾعٝػ٢ - 7

َه١ ٚإس١ٜٓ بعٝس٠ عٔ غًطإ اؿهَٛات ٕا اضازٙ اهلل عع ٚدٌ َٔ بػط 
. غ٬ّ ْٚؿطٙاٱ

يعٌ ٗ دعٌ قب١ً ايٓكاض٣ ٚايٝٗٛز اٍ إؿطم ٚبٝت إكسؽ - 8
ز١َ ٚتٛط١٦ يعٗٛض اٱغ٬ّ، ٚيتكبض َاْعّا َٔ قا٫ٚت ايتعذٌٝ َل
، تًو احملا٫ٚت اييت تكبض عس١ّ ا٭ثط َع دٗاض ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬إب

. إظزٜاز ق٠ٛ اٱغ٬ّ
ٌٖ ايهتاب أ ٜعٗطٚا َػتكًٌ ٗ قبًتِٗ ؾإ َا زاّ إػًُٕٛ مل- 9

ايٓيب ق٢ً  يٝ٘إ زعٍٛ َا ٟإٚزٚي١ ايطّٚ َعطنٕٛ عِٓٗ غرل ًَتؿتٌ ظس 
ق٬ّ اٱغتك٬ٍ ٗ أعتازٚا إاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ قَٛ٘ َٔ ايعطب ايصٟ 

، ٚيعٌ َٔ ٚإختٝاض ايدلاضٟ يًػهٔ إعا١ًَ ٚؾو اـك١َٛ ٚايٓعاعات
ططاف أإ ًَو ايطّٚ ٚنػط٣ قس ٜك٬ٕ  َكسَات ايبعج١ اٯٜات إتك١ً

. اؾعٜط٠ ٚايُٝٔ ٫ٚ ٜبًػإ َه١ ٚإس١ٜٓ
 

 صَُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙب  طٙ تعاٍ قٍٛ
ٜعٛز هلل عع ٚدٌ أٟ اْ٘ غبشاْ٘ ٖٛ ايصٟ خكل  (ٖٛ)ايهُرل - 1

. نٌ قب١ً ٚٚد٘ قَّٛا ١ًَٚ شلا
ؾإ ايهُرل ٖٛ ٜعٛز يهٌ قّٛ اٚ  (ٖٛ ٫َٖٛا)َا ع٢ً ايكطا٠٤ أ- 2

َط ستُٞ ٚايٓعاع أتباعِٗ ٚاْكٝازِٖ يًكب١ً اييت خككت شلِ إٕ أ١ًَ أٟ 
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.   تعاٍاهلل َطأٚبْبٝا٤ ا٭ض إ ؼسٜسٖا دا٤ ب٘ قـػطٟٚ باعتبـا

ٜسٍ ع٢ً إع٢ٓ ا٭ٍٚ ٚعػب ايكطا٠٤ إؿٗٛض٠ ٗ إكاسـ - 3
ٚإ نإ َتعًكّا  صـ١ٌٍََََُِّّٕٛمهَ ِلْجًٍَخ َرْسَػبَ٘ب  طقٛي٘ تعاٍ 

ثبات زلاٜٚت٘ ٚأَط إباغتكباٍ ايهعب١، ٚإ غرلٖا َٔ َٛانع ايكب١ً وتاز ٗ 
. ٍ زيٌٝإب٘ ْبٝا٤ ا٭

تٞ ُاَط بٗا، دا٤ ٍ اؾ١ٗ ٚايكب١ً اٍإٕ نٌ َتٛد٘ إٔ إطاز أقٌٝ - 4
. ٕ نإ إككٛز اؾُعإبكٝػ١ إؿطز ٚ

َـط ايكبًـ١ ٚدعـٌ قب١ً أٗ اٯٜـ١ ْـٛع ؽؿٝــ بايتٛغـع١ ٗ - 5
تكًت اؿطٚب سٍٛ بٝت إكسؽ، ٚساٍٚ ايعإٕٛ ٱ٫ إٚإػًٌُ َػتك١ً 

. ٱغ٬ّ بايتعسٟ عًٝ٘ بٌ اؿٌ ٚاٯخطٍ اإاٱغا٠٤ 
ٌٖ ايهتاب قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚإ نإ أَهـا٤ يكب١ً إٗ اٯ١ٜ - 6

 اهلل َطأ، ؾكبًتِٗ تًو ناْت ٚادبّا ٚبٜهّاأيِٝٗ إا٭َط باٱغ٬ّ َتٛدّٗا 
سسُٖا أؾٝهٕٛ سهِ ايتٛد٘ شلا ع٢ً ٚدٌٗ َا بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ أتعاٍ 

: ْاغذ يٰخط
ٍ بٝت إكسؽ قبٌ ؼٌٜٛ ايكب١ً بؿطط اٱغ٬ّ أٟ إايتٛد٘  :ٍا٭ٚ 

ٍ بٝت إكسؽ ٫ٚ ٜعين ٚسس٠ إس٦ٓٝص نإ ايٝٗٛز ٚإػًُٕٛ ٜتٛدٕٗٛ 
يؿطط اؿهِ شلِ َعّا، ؾإػًِ تٛدٗ٘ قشٝض ؾع٥ٝت٘ َٔ اٱغ٬ّ، ٜكبٌ َٓ٘ 

ٙ مل ٜ٪ت ؾإأتٞ غرل َأَٛض ؾٝ٘ ٚإأَٛض ب ،َأَٛض باٱغ٬ّقكس ايكطب١ ٚ٭ْ٘ 
. ب٘

ٍ بٝت إكسؽ إٍ ايبٝت اؿطاّ ؾ٬ هٛظ ايتٛد٘ إؼٌٜٛ ايكب١ً  :ايجاْٞ
 .س٦ٓٝص َطًكّا

مكاض ايعبازات ٚؾطا٥طٗا ٚدع٥ٝاتٗا باهلل عع إتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً - 7
ٚقاتّا أيعبـاز ٚهعـٌ شلا آدـا٫ّ ٣ٚ اٍعٚدٌ ٖٚٛ ايصٟ ٜأَط بٗا ٚبتعٝٓٗا 

. قسز٠
اٱشلٞ غٛا٤ نإ ابتسا٤ يٮَط  ٚا ٜٚػتذٝبٛاّتجٌٕ أع٢ً ايٓاؽ - 8
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. عًِ بإكاحل ٚإؿاغسأٖٚٛ غبشاْ٘  ٚ ْػدّا يػرلٙ،أ

ٜٚعطف َٔ خ٬ي٘  ،َتشإ يًٓاؽإٚختباض إَٛنٛع ايكب١ً ْٛع - 9
. َطٙ اهللأٍ سٝح إإ٪َٔ ايصٟ ٜتٛد٘ 

. ٚ د١ٗ َع١ٓٝأٚيٝؼ ع٢ً َٛنع  ، تعاٍاهلل َطأتباع إا٬ٕى ع٢ً - 10
َها٤ نٌ إغتسا١َ إظاٖـط اٱط٬م ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٜعين عسّ - 11

. قب١ً تٛدٗت شلا ١ًَ َٔ إًٌ
ٌَ ٗ َعٓاٖا قٝػ١ ا٭َط تضاٯ١ٜ ١ًْ خدل١ٜ يؿعّا َٚع٢ٓ ٚ- 12

إػتسِٜ إٓبػط ع٢ً نٌ ا٭ظ١َٓ بسيٌٝ عُّٛ ا٭َط اٱشلٞ باغتكباٍ ايبٝت 
ـَبظَْزجُِمٛا طقّا ٗ قٛي٘ تعاٍ، ٚدا٤ ا٭َط َٓطٛسهاّ ايٓػذأٚاؿطاّ 

.  صاٌْ ١ََْسادِ 
، َٔ ايجٛاب ختٝاضّاإايصٟ مل ٜتٛد٘ يًكب١ً اؾسٜس٠ وطّ ْؿػ٘ - 13

. ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫ ٜٓاٗ اٱختٝاض
سهاّ نٌ ١ًَ أٚايتٛثٝل ايػُاٟٚ ٕٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ تأضٜذ - 14
. ٚزٜٔ

٭ْٗا ؾطط ايك٠٬  زٜسٖاَط ايكب١ً ٚتضيتكٝس بأَٔ ٚظا٥ـ ايٓب٠ٛ ا- 15
ٖٚٞ عباز٠ ٬َظ١َ يٛدٛز اٱْػإ ٗ ا٭ضض َٓص أٜاّ أبٝٓا آزّ عًٝ٘ 

: ع٢ً ٚدٍٛٙ ايكب١ً إ، ؾهٌ ْيب َأَٛض بايتٛد٘ ايػ٬ّ
. ع٢ً مٛ اٱْؿطاز ٚايسٚاّ :ا٭ٍٚ
. مٛ ايتعسز بايٓػذ ع٢ً :ايجاْٞ

ٜٔ ٜأتٕٛ اٱبتسا٤ بكب١ً دسٜس٠ نُا ٖٛ ساٍ بعض ايطغٌ ايص :ايجايح
. بايؿطا٥ع 
اٱتباع ٕٔ غبك٘ َٔ ايطغٌ أٟ قس ٜهٕٛ ايٓيب ضغـ٫ّٛ ٚيهٓ٘  :ايطابع

. ؾ٬ ٬َظ١َ بٌ ايطغاي١ ْٚػذ ايكب١ً،  تباع قب١ً ايطغٍٛ ايصٟ غبك٘إبَأَٛض 
ٍ ٚدٛب تٛد٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إ ؾاض٠إٗ اٯ١ٜ - 16

ي١ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚبصا تهٕٛ ٖصٙ غتك٬ي٘ عٔ قبإٚ ،ٍ ايكب١ً اؾسٜس٠إ
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َلْد ََٔسٜ َرَمَُّت َْٚ ِٙهَ ـِٟ  طاٯ١ٜ تؿػرلّا قت٬ُّ يكٛي٘ تعاٍ 

. (1) صاٌعَّمَّبءِ 
َا زاّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ غـٝس ايطغـٌ ٚخامت - 17

. ٕ ٜٓاٍ َا ْاي٘ بعض ايطغٌ َٔ اٱغتك٬ٍ بكب١ً دسٜس٠أايٓبٌٝ ؾ٬بس 
غتكباٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ايهعب١ إبَط ا٭- 18

. ٍٚ قب١ً ٚبٝت ٚنع يًٓاؽأٍ إؾهًٝت٘ بايتٛد٘ تٛنٝس ٭
ٕ ايهعب١ ٖٞ اييت أبتؿطٜـ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ - 19

ٕ تتعطض يًٓػذ ٚبصا ٜهٕٛ تؿهٌٝ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ أغتبك٢ َٔ غرل 
. ْبٝا٤سس َٔ ا٭أ ًٜٓ٘ ٚمل تعسز ايٛدٛٙٚآي٘ ٚغًِ ّ

تباع ايكب١ً إْٗا ؼح إػًٌُ ع٢ً أ٫ إٕ دا٤ت بًػ١ اـدل إٚاٯٜـ١ - 20
. غ٬َٞ بكبًت٘غتك٬ٍ ايسٜٔ اٱإاؾسٜس٠ يًشهِ اٱشلٞ بًعّٚ 

ايكب١ً اؾسٜس٠ يٝػت ؾططّا ٗ ايك٠٬ ؾشػب بٌ ٖٞ ؾطط - 21
. ٚدع٤ َٔ ايسٜا١ْ ايٓاغد١

ضاز ٚاٱغتك٬ٍ بايكب١ً بايٓػب١ يًُػًٌُ ٜسٍ اٱْـَٛنٛع١ٝ - 22
. ع٢ً ععِٝ ؾإٔ اٱغ٬ّ َٔ بٌ إًٌ

ايكبًـ١ دـع٤ َٔ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚايتؿطٜع١ٝ ٗ ايؿًػؿ١ - 23
. ايعكا٥س١ٜ

ٚقس ٜكّٛ َكاّ  ،يٝ٘إعصف إهاف  ص ٌُِىٍّ  طدا٤ قٛي٘ تعاٍ - 24
ايكطا٥ٔ، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ َط ٜسٍ عًٝ٘ ٚقس ٫ ٜهٕٛ ٚتسٍ عًٝ٘ أاحملصٚف 

ْؿطاز إٚؾٝ٘ ٖٓا ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ  ،إكاّ يٲختكاض ٚايب٬غ١ ٚظٗٛض إع٢ٓ
قب١ً اٱغ٬ّ بايصنط ٚاٱغِ ٚايتشسٜس زٕٚ غرلٙ َا ؾٝٗا بٝت إكسؽ، ٚنُا 

ٕ ايصنط باٱغِ إفؾطف َٔ ايعسّ، إٔ ايٛدٛز إٔ ايجابت ٗ ايؿًػؿ١ أ
. اٱْاي١ٝؾهٌ َٔ اٱؾاض٠ أٚايتدكٝل 
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زيـ١ ٜػـتسٍ بٗا ع٢ً َعـطؾ١ احملـصٚف َٓٗـا ايعكـٌ أيًشـصف - 25

أٟ  (1)صَٚاظَْأْي اٌَْمْس٠ََخ طنكٛي٘ تعاٍٚايتبازض ٚإْكطاف إع٢ٓ 
قذلإ ايًؿغ بايؿعٌ، ٖٚٞ فتُع١ إَٚٓٗا  ،ٌٖ ايكط١ٜ، َٚٓٗا ايتًبؼ بايعٌُأ

. تؿذلى ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ
: قٛاٍأؾٝ٘  صا اٌْ ١ََْسادِ ـَبظَْزجُِمٛ طقٛي٘ تعاٍ 

. ٚاـرلات ٖٞ ايطاعات ،عٔ ايطبٝع ،ٍ اـرلاتإغاضعٛا - 1
ٍ ايكبٍٛ َٔ اهلل عع ٚدٌ ؾُٝا ٜأَطنِ ب٘ َبازض٠ َٔ إبازضٚا - 2

. (2)يٝ٘ عٔ ايعدازإٜطًب ايػبل 
بٔ إتٓاؾػٛا ؾُٝا ضغبتِ ؾٝ٘ َٔ اـرل ؾًهٌ عٓسٟ ثٛاب٘، عٔ - 3
. عباؽ

: ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ
. نٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهط١ّ- 1
. ٍ اٯ١ٜ ايهط١ّ بًشاظ إكاّ ٚايكطا٥ٔإّهٔ ايٓعط - 2
. غتكباٍ ايبٝتإِٖ َٛنٛعاتٗا ٖٛ أَٔ - 3
ٕ اـطاب ٜٓشٌ بعسز إػًٌُ أأٟ ، ْػإ إزع٠ٛ يهٌ اٯ١ٜ - 4

ا ٖٛ ٕ ايهؿاض َهًؿٕٛ بايؿطٚع نِأٚإًٌٝ ٚغرلِٖ غٛا٤ ع٢ً ايكٍٛ ب
. ْٗـِ غرل َهـًؿٌ بٗاأ ّأإؿٗٛض عٓس عا١َ عًُا٤ إػـًٌُ، إدتاض ٚ

تؿطع اـرلات ٚتؿعبٗا َٔ َٛنٛع ايكب١ً يتتكٌ بؿطٜه١ اؿر  - 5
غ٬ّ ٫ بؿطط اٱإٕ نإ اؿر ٫ ٜكبٌ أاييت ٖٞ َٔ نطٚضٜات ايسٜٔ، ٚ
اٌَّمبضِ حِجُّ  َّٚلِلَِّمِ َعٍَٝطقاٍ تعاٍ ،يتكَٛ٘ نعباز٠ باي١ٝٓ ٚقكس ايكطب١

. (3)صاٌْج١َْذِ َِْٓ اظَْزـَبَع  ١ٌَِِْٗ ظَج١ِالً 

                                                           

.  82غٛض٠ ٜٛغـ  (1)
 .1/231فُع ايبٝإ(2)
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. تهٕٛ ٖصٙ اٯٜات سازل١ ٚقاطع١ ٕٛنٛع ايكب١ً- 6
. ٜصا٤ َٔ قبٌ غرل إػًٌُإؾذلا٤ ٚإلا٠ َٔ نٌ  ٗ ٖصٙ اٯٜات- 7
ْٗا َع أٗ مٛ ٔؼ آٜات َٔ ايكطإٓ  ؾطٜه١ ايكٝاّت دا٤- 8

بُٝٓا ا٭َط بتشٌٜٛ ايكب١ً اخص ضات ايسٜٔ، ؾطٜه١ َػتك١ً ٚنطٚض٠ َٔ نطٚ
ُٖٝت٘ َٚا وٝط ب٘ أمٛ نعـ شيو ٗ عسز اٯٜات ٚايهًُات ٖا ٜسٍ ع٢ً 

. َٔ ايعٓا٤ ٚاؾٗاز يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ
ش مت إَط ؼٌٜٛ ايكب١ً نإ ٗ تطبٝك٘ ٚتٓؿٝصٙ ٚايؿطٚع ؾٝ٘ آ١ٜ أ- 9

سجِٗ  عسا٤ اٱغ٬ّ ٗأَـاّ أا قطـع ايطـطٜل ايعٌُ ب٘ ساٍ ْعٍٚ ا٭َط َِ
ٚدعًِٗ ؾكـط ٜتهًُٕٛ بًػ١ اٱغتػطاب  ٙ،ٚ ايذلزز ٗأع٢ً ايتػـٜٛـ 

ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ اٌَّمبضِ  طٚايتػًِٝ عاٍ تبسٌٜ ايكب١ً 

. (1) صَِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ َوبُٔٛا َع١ٍََْٙب 
قٝـؼ تٓؿٝص ا٭ٚاَـط اٱشل١ٝ، ٚإ اؿعّ ٚإباغت١ ٫ ٜعٗط ايتعسز ٗ ٍ 

. سهاّ ايعبازات ٚإٓاغوأتٓشكط َٝازٜٔ ايكتاٍ ٚغٛح إعاضى بٌ تؿٌُ 
ٕ ٗ اٯ١ٜ تأزٜبّا ٚتعًُّٝا يًُػًٌُ ٚنأْٗا تكٍٛ شلِ أايعاٖط - 10

ؽصٚا َٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚسػِ أَطٖا بػطع١ ٚؾٛض١ٜ ضنٝع٠ ٚقاعس٠ ٗ ايعٌُ إ
. غ٬ّٚتجبٝت ؾطا٥ع اٱ ،ٖازٟاجل

ؼاز ا٭َط ٚايتٓؿٝص خطٚز َٛنٛع ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ إٌٖ ٜؿٝس - 11
َكازٜل ٖصٙ اٯ١ٜ بايتدكل ٚيٝؼ بايتدكٝل اؾٛاب ٫، ٭ٕ اٱَتجاٍ 

سػٔ ٚاقسم أمت ٚأَٚٔ  ،ـسٙ َػاضع١ ٗ اـرلاتٗ َٛنٛع ايكب١ً ٚح
. ٚعَُٛاتٗاط٬م اٯ١ٜ إٜؼ إػاضع١ يهٔ شيو ٫ ّٓع َٔ م

يًس٫ي١ عٌ ف٤ٞ آ١ٜ ٕ تؿطع قاعس٠ دسٜس٠ ٗ ايكطإٓ ٖٚٞ أّهٔ - 12
بكــاعـس٠ نـ١ًٝ يتهٕٛ اٯ١ٜ َٓاغــب١ يًهًٝات ٚؾطزّا ٜكًض َهاٌَ آ١ٜ أخط٣ 

. ضؾازّا ٗ ايكهاٜا إؿاب١ٗإٚ ٚتأزٜبّا ٚتعًُّٝا ،يًتعُِٝ ٚايؿٍُٛ ٚاٱط٬م

                                                           

 .142غٛض٠ ايبكط٠ (1)



 253ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
سهاّ ٚزضٚؽ ٚتتؿطع عٓٗا َػا٥ٌ ٚقٛاعــس أٚتػتٓبط َٔ تًو ايكاعس٠ 

. ٚتٓطبـل ع٢ً َكازٜل َٛنٛع١ٝ ٚسه١ُٝ عسٜس٠ ،عطؾ١ٝ
ٚعسّ ايذلزز ٗ ا٭َط بإعطٚف  ،ٍ إبازض٠ ٚاٱقساّإتسعٛ اٯ١ٜ - 13

 عبازات ساٍ ايتُهٔ َٓٗازا٤ اٍأدتُاع ؾطا٥ط٘ ٚٗ إٚايٓٗٞ عٔ إٓهط عٓس 
َزُىْٓ ِِْٕىُُْ ُ َِّمٌخ ٠َْدُعَْٛ طٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ٌَْٚ

 ٌَِٝ اٌْ ١َِْس ٠ََْٚأُُِسَْٚ ِثبٌَّْْعُسٚؾِ ٠ََََْْْٕٚٙٛ َعْٓ 

ْٕىَِس َُٚ ٌَِْٚئهَ ُُْ٘ اٌُّْْفٍِ َُْٛ  . (1)صاٌُّْ
ٚنصا  زا٤ ؾطٜه١ اؿر َج٬ّ ٗ ساٍ اٱغتطاع١ َٔ ٖصٙ اـرلاتأ- 14

. إػتشبات ٚايكاؿات
يٝ٘ إيؿغ اـرلات عٓٛإ ؾاٌَ يًٛادبات ٚإػتشبات َٚا ْسب  -15

. ح ايعكٌ ْؿع٘ ٚؾا٥ست٘ايؿطع ٚضزٸ
تٝاْٗا َٔ إٚزا٥ٗا إٔا ٗ  اـرلات زع٠ٛ يًتٓاؾؼ ٚايتػابل ٗاٯ١ٜ  -16

ٖٚٛ ٫ ٜتعاضض َع َعاْٞ ا٭خ٠ٛ ٗ اٱغ٬ّ ٚقٛي٘  ايجٛاب ايععِٝ
، ٭ٕ إطاز َٔ ايتػابل (2)صَّٔمَّب اٌُّْْ َُِِْٕٛ ِ ْخَٛحٌ  ِ طتعاٍ

غًِ يؿعٌ اـرل َا ٜسؾع أخاٙ ٜٚهٕٛ َٓاغب١ يًتػبٝب ٗ ؾعٌ َبازض٠ امل
اـرل، ٚايتشطٜض عًٝ٘، ٚتطؾض ايجٛاب ع٢ً ؾاعٌ اـرل ٚغبب٘ ٚٚاغطت٘ 

ٚايساعٞ إيٝ٘ ٚٗ َسح إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ّتجًٕٛ يٮٚاَط اٱشل١ٝ غؿ١ٝ 
ُ ٌَِْٚئهَ طقاٍ تعاٍ ،َٚٓٗا ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ قبً٘ ،ٚخهٛع

. (3)ص٠ُعَبِزُعَْٛ ـِٟ اٌْ ١ََْسادِ 
زا٤ ايكاؿات َسخٌ نطِٜ يتجبٝتٗا ٗ أايتٓاؾؼ ٗ اـرلات ٚ- 17

تٝاْٗا ؾكس ٜتِ ايتٓاؾؼ ع٢ً بٓا٤ َػذس ٗ إا٭ضض ٚسح عًٝٗا ٚزع٠ٛ ع٢ً 
ٍ إغرلٖا ٚ ٚأ٤ َػذس آخط ٗ تًو إس١ٜٓ بٓا إٍ خطٕٚ آَس١ٜٓ َج٬ّ، ؾٝبازض 

                                                           

 .104غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .10غٛض٠ اؿذطات (2)
 .61غٛض٠ إ٪َٕٓٛ (3)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  254
خط٣ ٭ٕ إٓاؾػ١ ٗ إهاضّ تكبؼ اجملتُع أق٬س١ٝ إٚايكٝاّ َؿاضٜع خرل١ٜ 

. ٚغرل ا٭عُاٍ ؾٝ٘ بكبػ١ ايعٌُ ايكاحل ضدا٤ ا٭دط ٚايجٛاب
إق٬ح  ٚؾٝ٘ ٚؾعٌ اـرل ٜتػؿ٢ ايٓاؽ ايذلاسِ ٚايتٛازز بِٝٓٗ- 18

. ٚزع٠ٛ إٍ اهلل عع ٚدٌيًٓؿٛؽ، ٚتٓك١ٝ يًُذتُعات، 
ٜطات ٭ْٗا ططٜل يٝذعٌ إػًُٕٛ نُٔ غاٜاتِٗ ا٭غاغ١ٝ ؾعٌ اخل -19

. ٕ ايسْٝا َعضع١ اٯخط٠أ ؿاظاؾ١ٓ ب ٍإ
. َها٤ يًكاؿاتإٚاٯ١ٜ ض١ٓ ٖٚس٣ ٚعٕٛ - 20
َسضغ١ داَع١  ٜهٕٛضّا َتهّْٛا َٔ نًُتٌ إّٔ أعذاظ ايكطإٓ إَٔ  -21

. عٌُ إدتًؿ١ ٚساؾعّا ٚزي٬ّٝ ٖٚازّٜاٗ َٝازٜٔ اٍ
٫ َع إايتٓاؾؼ ٗ اـرلات تٓؿٞ اٯ١ٜ ايطٜا٤ ٗ سا٫ت إػابك١ ٚ- 22

ٖٚٛ بعٝس، ٭ٕ اٯ١ٜ  ايكطب١ َٚٔ غرل قكس ،قكسٙ ع٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ
ٚايتٛدـ٘ ايٓؿػٞ مٖٛـا ًَه١ ايتك٣ٛ ٚتُٓٞ  إٍ دين اؿػٓاتتسعٛ 

. ٠ ؾٝٗاٚإبازض
ُٓع اٯ١ٜ َٔ ْعت ايصٜٔ ٜػاضعٕٛ ٗ اـرلات بٓعٛت تكسض عٔ - 23

. اؿػس ٚايػرل٠ ٚاؾٌٗ
اـرلات ؾكـس تٝـإ إظ ٚزع٠ٛ يًتٛنـٌ ع٢ً اهلل ٗ ٚاق١ٝ ٚسط اٯ١ٜ- 24

غـبابٗا تا١َ َٚت١٦ٝٗ ٚيهٔ ايؿطٚع ؾٝٗا ٜػــٌٗ تًـو أ٫ تهٕٛ َكسَاتٗا ٚ
. َا َتٛقع َٔ إعٛقاتٜٚعٌٜ  ،ا٭غــباب ٚإكسَــات

عُّٛ ٚعسّ سكطٖا ٗ باب ٚضز ا٭َط باـرلات َطًكّا ٖا ٜؿٝس اٍ- 25
١َ، ؾكس ٜهٕٛ َٔ اـرلات اٱسػإ يًٓاؽ أ ١َ زٕٚأ ٚأٚ قّٛ أزٕٚ آخط 

ِ َّم  َّمَ طقاٍ تعاٍ ،ٍ اٱغ٬ّإَٚٔ ٚدٛٙ اٱسػإ زعٛتِٗ  ،ْٝعّا

. (1)ص٠َْأُُِس ِثبٌَْعْدِي َٚاإِلحْعَبِْ 
نؿٌ تٝػرل ٍٚ اـرلات إبايتػابل ٚإبازض٠ ٕ اهلل عع ٚدٌ أ- 26

                                                           

 .90غٛض٠ ايٓدٌ (1)



 255ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
. غبابٗا ٚتصيٌٝ ايكعاب ٗ ططٜكٗاأ

عِ َٔ إٓاؾػ١، ؾٗٛ ٜؿٌُ إبازض٠ أاٱغتبام ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ - 27
ٕ ٜسخٌ ططف آخط يًُٓاؾػ١ ٭ٕ اـطاب ٗ اٯ١ٜ إٔ غرل ايؿدك١ٝ ّٚ

نٌ َػًِ ع٢ً اٯ١ٜ َكٝس٠ بايتٓاؾؼ، ٚؼح  ام٬يٞ ٚايسع٠ٛ ؾٝ٘ َطًك١ غرل
. سػإٚاٱاـرل 

ٚضٚز اٯ١ٜ ٚا٭َط بكٝػ١ اؾُع ٜعين عسّ امكاض إبازض٠ اٍ - 28
ؾطاز بٌ باؾُاعات ٚاؾُعٝات ٚإ٪غػات ٚا٭اـرلات بايكه١ٝ ايؿدك١ٝ 

. اـرل١ٜ
ٗ تٝإ ايكاؿات ٚإ تًهأ ٚابطأ ايػرل إؼح اٯ١ٜ ايهط١ّ ع٢ً - 29

تٝاْٗا غٛا٤ نإ انجط َا٫ّ اٚ ْؿٛشّا اٚ َٓعي١ اٚ ا١ًٖٝ إٍٚ بأٖٔ ٖٛ  زا٥ٗاأ
عسّ اتٝإ ؾطز بٗا ع٢ً  ؾعٓس ،٭ْٗا َٔ ايٛادبات اٚ إػتشبات ايهؿا١ٝ٥

. تٝاْٗاإاٯخطٜٔ 
ٚاـطاب  دا٤ ا٭َط بإغتبام ؾعٌ اـرلات ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايعع١ّٚ

، ؾهٌ َهًـ َِٓٗ ٕػًُات بًػ١ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞايؿاٌَ يًُػًٌُ ٚا
َسعٛ يًُػاضع١ ٗ اـرلات ٚإػابك١ َع غرلٙ، ٚيٝؼ َٔ سكط يهٝؿ١ٝ 

اـرل َٚا ؾٝ٘ ايك٬ح ٚايدل ٜس بلْعِ ٖٞ قسٚز٠  َٚٛنٛع تًو إػابك١،
٠، ٚق٠٬ اؾُاع١ َٔ ايَٝٛٞ ؾُج٬ّ ايك٠٬ٚاٱسػإ، ٚبايكٛاعس ايؿك١ٝٗ 

. اـرلات يهٔ ٫ هٛظ أزا٩ٖا قبٌ ٚقتٗا
َزُىْٓ ِِْٕىُُْ ُ َِّمٌخ ٠َْدُعَْٛ  ٌَِٝ طقٛي٘ تعاٍ ٚضزٚ  ٌَْٚ

اٌْ ١َِْس ٠ََْٚأُُِسَْٚ ِثبٌَّْْعُسٚؾِ ٠ََََْْْٕٚٙٛ َعْٓ 

ْٕىَسِ  زٍ ع٢ً أْ٘ ن٬ّ َٔ ايسع٠ٛ إٍ اـرل ٚا٭َط بإعطٚف ٟ، ٍ(1) صاٌُّْ
ٕ إٓهط َٔ ؾعٌ اـرلات ٚإػابك١ ؾٝٗا، ٖٚٞ أٜهّا َكس١َ، ْٚتٝذ١ ْٗٞ عٚاٍ

شلا، ٚتًو آ١ٜ ٗ ايتٛثٝل ٚاشلسا١ٜ َٔ عٓس اهلل، يٝهٕٛ قٛي٘ 

                                                           

 .ّا بتؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜايصٟ دا٤ خامَٔ ٖصا ايتؿػرل أْعط اؾع٤ ايجأَ ٚا٭ضبعٌ (1)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  256
، زع٠ٛ يًُتعسز ٚإتساخٌ صـَبظَْزجُِمٛا اٌْ ١ََْسادِ طتعاٍ

. ٚايتٛيٝسٟ َٔ ؾعٌ اـرل ٚايك٬ح
ايتؿطٜط بايعبازات ٚتطى  ض َٔٚتسٍ اٯ١ٜ ٗ َؿَٗٛٗا ع٢ً ايٓٗٞ ٚايتشصٟ

ايكاؿات، ٚايعدط عٔ اٱبطا٤ ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ُٚٓع َٔ اٱقػا٤ 
يكٍٛ ايػؿٗا٤ ٚأعسا٤ اٱغ٬ّ ايصٜٔ ٜطغبٕٛ ٗ قسٸ إػًٌُ عٔ ٚظا٥ؿِٗ 

ْٛ َرىُْفُسَْٚ طتعاٍ، قاٍ ايعباز١ٜ         .(1) صَٚدُّٚا ٌَ

حبث  صىيل حبث  صىيل 
ٕطًــل قس ٜهــٕٛ ايٛادب َؿــطٚطّا نُا ٗ اؿر ٗ َكابـٌ ايٛادب ا

ٚا٫غتطاع١ َٔ ايعاز  ،غباب اؿرأؾــذلاطـ٘ با٫غتطاعـ١، ٚت٦ٝٗـ١ ٫
ٚايطاسًـ١ يٝؼ بٛادـب ٭ٕ ؼكٝــٌ َكـسَـ١ ايٛادـب يٝؼ ٚادبّا، ٚيهٔ 

ٚ َػتًعَات اؿر قبٌ أٚاْـ٘ ع٢ً مـٛ أٖصا ٫ ّٓع َٔ ايػعٞ ٗ ا٭َط 
. غتشباب تععُّٝا يؿعا٥ط اهللايٓـسب ٚا٫

اـطاب َطنبـ١ َٔ ايٛدـٛب ٚا٫غتشباب نٌ عػـب آ١ٜ اؿر ٕ أأٟ 
، ٚتعاٖس تًو ا٫غتطاع١ َج٬ّ ٚا٭قٌ ؾٝ٘ ايٛدٛب، ايتهًٝؿٞ إٛد٘ إيٝ٘ 

ٚإ اؿر خكٛقّا ٚإ ؾع١ًٝ ايٛدٛب قس تهٕٛ َكاض١ْ يعَإ ؾع١ًٝ أؿٌ 
ٜٚػـ٢ُ ايٛادب إٓذع  ٜاّ ؾٗط ضَهإ بط١ٜ٩ اشل٬ٍايٛادب نُا ٗ م

ؾعًٞ، اٚ تهٕٛ ؾع١ًٝ ايٛدٛب َتكس١َ ظَاّْا ع٢ً ؾع١ًٝ ايٛادب ٚدٛب٘ ٭ٕ 
َهإ ٚقٛع٘، ٚايٓعاع قـػطٟٚ إ، ٚقس اختًـ ٗ (ايٛادب إطًل)ٜٚػ٢ُ 

ٕ ايٛادب َؿطٚط بسخٍٛ ٚقت٘ ناؿر ٗ أش إتؿام ع٢ً ايهدل٣ اٱبعس 
.  ٠ عٓس زخٍٛ ٚقتٗاَٛزل٘ ٚايك٬

ٚدا٤ ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ ايٛادب إٓذع غرل إعًل، ؾًٝؼ 
بٌ ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت ٚبٌ ايتٛد٘ ايؿعًٞ ي٘ ٗ ١ًَٗٚ مث١ ؾطط أٚ َس٠ 

ايك٠٬، ٚتًو آ١ٜ ٗ أسهاّ ايكطإٓ، ٚأغطاض ْعٍٚ آٜات٘ ع٢ً مٛ ايٓذّٛ 
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 257ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز / ّإ َعامل اٱ
. ٚايتسضٜر

َِب َرىُُٛٔٛا ٠َْأدِ ِثىُُْ  َّمُ  َ ٠َْٓ  طٚٗ قٛي٘ تعاٍ 

: َػا٥ٌ صَ ١ًِّعب
ٕ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ايكطإٓ َسضغ١ ٚعدل٠ َٚٛعع١، ؾكس اخدل إ- 1

. غبشاْ٘ عت١ُٝ ايبعح ّٜٛ ايكٝا١َ ٚاؿػاب
ٚ أتعاٍ َٚٓٗا اٱْػإ سّٝا اهلل  ٠ا٭ؾٝا٤ ْٝعٗا َػتذٝب١ يكسض- 2

عٗا تصنط٠ ٚسح ع٢ً اـرلات يتهٕٛ َٝتّا، ٚبًشاظ ْعِ اٯ١ٜ ؾإ َٛنٛ
. ٚاق١ٝ َٔ ايٓاض ٚآيـ١ ٚعْٛــّا ٗ ادتٝاظ ايكطاط ّٜٛ ايكٝا١َ

ظٗاض ا٬ٕظ١َ بٌ َٛنٛع ايكب١ً ّٜٚٛ اؿؿط ؾهُا إ إ- 3
إػًٌُ ٜتٛدٕٗٛ ْٝعّا اٍ ايكب١ً ٗ ايك٠٬ ؾهصا هُعِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ 

. ١َٚنإٔ ٗ ٚسس٠ اٱغتكباٍ تصنرلّا بّٝٛ ايكٝا
َا إٔ ايكب١ً أَٔ ؾإ ا٫َتجاٍ باغــتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بؿاض٠ - 4

. يٮَــٔ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ٚع٢ً مــٛ ايٓـٛع ٚا١ًٕ أٟ ا٭َٔ يًُػًٌُ
اٱؼاز ٚاٱَتجاٍ ٗ َٛنٛع ايكب١ً باب يًط١ٓ ّٜٛ ايكٝا١َ - 5

َٔ اِٖ  ؾػٝذتُع إػًُٕٛ ٦َٜٛص ٚقس ادتُعٛا قبًٗا َٛنــٛع ايكب١ً ٖٚٛ
َكازٜل ايطاع١، أٟ إ ؼكٝل ا٫دتُاع ٗ ايسْٝا ع٢ً أَط عبازٟ اَتجا٫ّ 

.  تعاٍ ا٫دتُاع ٗ اؾ١ٓاهلل ٭َطٙ تعاٍ ٜهٕٛ دعا٩ٙ ّٜٛ ايكٝا١َ بؿهٌ
ؾــطا٤ ا٭َــٔ َـٔ ايؿــعع ٜـّٛ ايكٝا١َ عػٔ اٱغتذاب١ ٗ - 6

أْ٘ زعا٤ ٚتهطع اٍ ٚى ،ٍ ايبٝت اؿطاّإَٛنٛع ايكب١ً ٚتٛد٘ إػًٌُ 
. يط١ٓ ٚايعؿٛ ٚإػؿط٠ ٦َٜٛصٍٚغ٪اٍ  ،ايباضٟ عع ٚدٌ

تتهُٔ اٯ١ٜ ٚعسّا ٚٚعٝسّا، ٚعسّا يًُ٪ٌَٓ بايجٛاب ٚسػٔ - 7
. ايًكا٤، ٚٚعٝسّا يًهؿاض بػ٤ٛ ايعاقب١ ٚست١ُٝ اؿػاب

 تعاٍ ظعٌ ايبٝت اؿطاّ أَّٓا ٬َٚشّا ًَٚذأ أعِ َٔ اهلل ٕ ؾهٌإ- 8
ؽاشٙ قب١ً إٜهّا أزا٤ ؾطٜه١ اؿر، بٌ ٜؿٌُ أيبٝت َٚٛنع٘ ٜٚٓشكط با إٔ

ٖٚٛ  ٜٚتٛد٘ ي٘ إػًُٕٛ ٚإػًُات َٔ ْٝع أقكاع ا٭ضض ٗ ايك٠٬
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َِٚ ْذ  ََعٍَْٕب اٌْج١ََْذ َِثَبَثًخ طَٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

ًٕب . (1)صٌٍَِّمبضِ ََٚ ِْ
ٍء َلِد٠سٌ  طقٛي٘ تعاٍ  

ْ
: ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ ص ِ َّم  َّمَ َعٍَٝ ُوِّ شَٟ

ٜػــتذٝبٕٛ ْٝعا ٕ هعـٌ ايٓاؽ أع٢ً ٖٛ ايكــازض اهلل غبشاْ٘ - 1
ٍ ايبٝت اؿطاّ ٜٚ٪زٕٚ إؾٝتٛد٘ ايهٌ ايٓاغد١ ـًٕٛ ٭َــط ايكب١ً ّٚتح

. ايك٠٬ ْاع١ ٚؾطاز٣
َتشإ ؾٗ٪٤٫ ايصٜٔ إبت٤٬ ٚإ اضيكس دعٌ اهلل غبشاْ٘ ايسْٝا ز- 2

ا٫ّ ايصٜٔ ٚ ايٛثٕٓٝٛ ِٖٚ ا٭غ٤ٛ حأتاب، ٌٖ ايوأع٢ً قبًتِٗ َٔ  قطٚاأ
دتُعٛا ٗ َٛنٛع ايكب١ً ٚشلساِٖ ق٬ّ يٛ ؾا٤ اهلل ٱأٍ قب١ً إمل ٜتٛدٗٛا 

. ْعٌأ
 ٗ  اهللٍإٚزع٠ٛ يًتٛد٘  ،اٯ١ٜ غه١ٓٝ ٚتطٌُ يًُػًٌُ- 3

. اؿٛا٥ر
 تعاٍ اييت ٠ اهللقسضط٬م إَٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ قٛاعس ن١ًٝ ٗ تتض- 4

ٍ نٌ إٝازٜٔ ايه١ْٝٛ ٚايته١ٜٝٓٛ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚتعٗط د١ًٝ غٛاتِٝ تٓبػط ع
. َهإ ايتؿطع ٚايتؿعبإاٯٜات َٚا شلا َٔ قؿ١ ايعُّٛ ٚ

 ٠ اهللقسضبعح ضٚح ا٭ٌَ ٚايبؿاضات ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ َا زاَت  - 5
ٕ أٚ غبب ٜػتطٝع أ٠ٚ يٝؼ َٔ مْٚتكاض اٱغ٬ّ إ٫بس َٔ فتعاٍ َطًك١، 
ٚقس ْكط اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ ٗ َعطن١  ٚ َاْعّا زٕٚ ايٓكطأٜكـ سادعّا 

ٌَََٚمْد ََٔظَسُوُْ  َّمُ ِثجَْدٍز ََٚ ُْٔزُْ طبسض، ِٖٚ ق١ً قاٍ تعاٍ

. (2)صَ ِذٌَّمخٌ 
ْٗا َطًك١ أٟ بايٓػب١ يٮؾٝا٤ ْٝعّا أ تعاٍ ٠ٚ اهللقسضتصنرل بععِٝ ٍا- 6

. ٚفطز٠ عٔ ايعَإ ٚإهإ ٚاؾ١ٗ

                                                           

 .125غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .123غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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سٝا٤ إٛت٢ َٔ إُهٔ غرل إُتٓع يٛدٛز أبإ  خباضإٯ١ٜ ٗ ا- 7

إكتهٞ ٚؾكس إاْع، ؾٗٛ تعاٍ ٫ ٜٛقــ بايعذع ٚ٭ٕ ايٓؿٛض َٔ إكسٚض 
. ٚدب ايتعًل ايعاّ

 تعاٍ ٚؾٝ٘ ضز ع٢ً ٠ اهللسكٍٛ اؿؿط بكسض بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ- 8
ٍ إـٌ ٚاٯخط ايــت تعٗــط بٌ احلططح ايؿــهـٛى ٚايؿــبٗات اييت ٫ ظ

. ٚتتعًل غكٛم نٝؿ١ٝ ْع ايععاّ ايباي١ٝ ٚمٖٛا ،َٜٛـٓا ٖصا
ٕ نٌ ؾ٤ٞ َػتذٝب أايهسٚضات ايٓؿػـا١ْٝ باٱّإ ب ايتدًل َٔ - 9

. ، ٚسانط عٓسٙيكسضت٘ تعاٍ

  شبهت اآلكم واملأكىلشبهت اآلكم واملأكىل

شا إْػإ ٕ اٱأْٚٗا تطز ٖصٙ ايؿب١ٗ ع٢ً ايكٍٛ بإعاز اؾػُاْٞ َٚهِ
ٕ ٜهٕٛ ّٜٛ ايٓؿٛض ٗ أَا أْػإ آخط ؾإ اؾع٤ إأنٍٛ َٓ٘ ٱقاض غصا٤ٶ 

خطٟٚ ا٭ٟ ع١ٝٓٝ ايبسٕ أٚ ٗ بسٕ إأنٍٛ، ٖا ٜٓؿٞ ُاّ ايع١ٝٓٝ أ نٌاٯ دػِ
شا نإ إٚد٘ اؾعا٤ أٚنصيو نٝـ تهٕٛ . ْػإ شات٘ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝااٱيبسٕ 

ٗ اؾعا٤ عـصاب شلصا  ٚ ناؾطّا ٚإأنٍٛ َٓ٘ َ٪َّٓا ؾكس ٜهٕٛأاٯنٌ ٚثّٓٝا 
ٚد٘ اؾعا٤ إدتًؿ١ ع٢ً شات أٚ تتساخٌ أٚ ٜهـٕٛ ؾٝ٘ ثـٛاب يًهاؾط أإ٪َٔ 

 .ايبسٕ

ٕ ايكٛض٠ دٖٛط أش إٖٚصٙ ايؿب١ٗ َسؾٛعـ١ ٚمت تؿٓٝس َا ؾٝٗـا َٔ قٍٛ 
خط٣ ٜػرل أٍ َا١ٖٝ إدعا٤ ْتكاٍ ا٭إٚ ،غتك٬شلاإبتؿغ ثابت ٫ ٜٓكًب ٚتض

عتباضٖا إٖٚط عٓس سًٛي٘ باحملـٌ ٚتكّٛ٘ ي٘، ٚيعٌ إٛنٛع، ٚايكٛض٠ ٖٞ اجل
ضاز٠ إع٢ٓ إٚايٛقـ يًؿ٤ٞ ٚؽطٝط٘ ْٛع ؽؿٝـ  ،عٓس ايعطف اـاضدٞ

ٕ أَج٬ّ ٫ ٜعين تػرل قٛض٠ إا١ٝ٥، بٌ  غاضّا ٖٚٛا٤ايعاٖطٟ، ؾكرلٚض٠ إا٤ 
ٍٚ َٔ ؾهًٗا ا٭ نًعتإاق١ٝ َٛدٛز٠ غرل َعس١َٚ، ٚيهٓٗا تعاٍ ب إاز٠ ٫

. خطآٚقاضت شات ؾهٌ 
ٖٚٞ تبسٍ سكٝك١ ايؿ٤ٞ  (ا٫غتشاي١)ٚٗ ايؿك٘ ٗ باب إطٗطات 
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يٝؼ ٗ ايٓكٛم يؿغ فقاعس٠ َػتكطأ٠  تعتدلٚقٛضت٘ ايٓٛع١ٝ، ٚ

شا إازّا ؾاْٗا تطٗط، ٚايطعاّ ايٓذؼ ناـؿـب١ إتٓذػـ١ تكبض ضّ (ا٫غتشاي١)
٤ بسٕ إٝت غرل دعاأغتشاي١ قس ػعٌ ٜٛإ، ٖٚـصٙ اٱقاض دـع٤ َٔ احل

. ٗ بسٕ اٯنٌٚٚقؿّا ْطباقّا إ ٠زاخٌ
ٍ ايذلق٠ٛ إٕ ايكدل وؿط أايسؾٔ ٚ سهاّأٗ  ايتؿسٜسايبٝإ ٚٚأْت تط٣ 

ٍ تطاب ٚزخٛي٘ ٗ عٓاقط إْػإ ايٛاقـ، ٚؼٍٛ بسٕ إٝت ٱَٔ طٍٛ ا
بسٕ اؿٞ، َع ْسض٠ غصا٤ اؿٝٛإ أعِ َٔ اْتكاٍ بسٕ إٝت بايٛاغط١ اٍ 

دعا٤، يصا ؾإ بسٕ إ٪َٔ ٗ عًِ اهلل قسز َٚعطٚف، ٚيٝؼ ٤ تًو ا٭يتكاإ
ٚ عٔ تطاب، ٚنٌ ؾ٤ٞ أٚ عٔ سٝٛإ أْػإ عٔ آخط إَٔ ايعػرل ؾطظ بسٕ 

ٕ ايكٛض٠ اـاق١ يٝػت أَػتذٝب هلل عع ٚدٌ ٜٚعطف ٚظٝؿت٘ َٚكاَ٘، ٚ
ؾٛض عتُاز اؿٝج١ٝ ٗ ايبعح ٚائإٍ إناؾ١ ؾططّا ٗ َاز١ٜ ايبسٕ، ٖصا باٱ

دػاز إٛت٢ تب٢ً إٔ أْٚػإ خاق١ ع٢ً ايٓؿؼ اييت ؾٝٗا ٜهٕٛ تؿدل اٱ
. خط٣أبساّْا أٚتتؿاعٌ دع٥ٝاتٗا َع ايذلاب ٚايٓباتات ٚقس تسخٌ 

َجً٘ ٚإ ضآٙ ٗ  ْػإ ٫خط٠ ٖٛ عٌ بسٕ اٱاٯايبسٕ ايصٟ وؿـط ٗ ٚ
ابت ٗ َط خأٖٛ ٚخط٠ ٜكٍٛ ٖصا ؾ٬ٕ ايصٟ عٗسْـاٙ ٗ اؿـٝا٠ ايسْٝا اٯ

ٕ أبطاٍ شلا ٚإٖٚٚٛ عـس شاتـ٘ ضز ع٢ً ٖصٙ ايؿـب١ٗ  ،ايؿـطٜع١ ٖٚهـٔ عك٬ّ
 . تًبػت ايـطٚح ٗ عامل ايدلظر ببـسٕ َجـايٞ َؿاب٘ ي٘

ٍ إْػإ ٚضس٬ت٘ اٱضتكا٤ ايعًُٞ ٗ ٖصا ايعَإ ٚقعٛز َٚع اٱ
خط٣ ا٭َا ساٍ َٔ ّٛت ٗ ايهٛانب  :خط٣ قس ٜطز غ٪اٍ ٖٛايهٛانب ا٭

َِِْٕٙب  طٚاهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ  ،غتكطاض اؿٝا٠ ؾٝٗاإاق١ عٓس ر

َخٍَْمَٕبُوُْ َٚـ١َِٙب ُِٔع١ُدُوُْ ََِِْٕٚٙب ُٔ ِْس ُىُُْ َربَزًح 

 .(1)صُ خَْسٜ

ْٗا تػبل ايٓؿٛض ٖٚٞ َٔ أعاز٠ ٫ تسٍ ع٢ً ايؿٛض١ٜ بٌ إٕ تًو اٱ
 ّٓع َٔ ستُاٍ خطٚز ْؿط عٔ ايكاعس٠ ٫إٚ تعاٍ، ٠ اهللقسضط٬م إَكازٜل 

                                                           

. 55غٛض٠ ط٘  (1)
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دطٜاْٗا ٚشنطٖا، ٚٚسس٠ إٛنٛع ايؿا١ًَ يصيو ايٓؿط ايصٟ قس ٜكطٔ 

ؼـاز غٓد١ٝ ايذلب١ ٜ٪نس إايسؾـٔ َٚٔ ثِ ايٓؿــٛض، ٚ سهاّأؾتؿًُ٘ ايهٛانب 
. ط٬م اؿهِ َٚٓاغبت٘ يًُٛنٛعإ

ٚقس غٴ٦ٌ عٔ إٝت : "ايكازم عًٝ٘ ايػـ٬ّدعؿط اٱَاّ ٚٗ سـسٜح 
٫ ايط١ٓٝ اييت خٴًل إست٢ ٫ ٜبك٢ ي٘ ؿِ ٫ٚ ععِ ْعِ، : ٜب٢ً دػسٙ؟ قاٍ

َٓٗا ؾاْٗا ٫ تب٢ً بٌ تبك٢ ٗ ايكدل َػتسٜط٠ ست٢ ٜٴدًل َٓٗا نُا خٴًل أٍٚ 
 .(1)"َط٠

ٕ ؾب١ٗ أع٢ً اـًك١ ا٭ٍٚ، ٚٚايٓؿٛض ٕ ايبعح أٚا٭خباض ٚظاٖط  
ٜٗا َٛنٛعّا ٍإ٭ٕ ايٓٛب١ ٫ تكٌ  ،نٌ ٚإأنٍٛ أدٓب١ٝ عٔ َٛنٛع ايبعحاٯ

 .ٚق٫ُّٛ
َ ٠َْٓ َِب طٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح بػٝط١ ٗ َهُْٛٗا إش إٔ اـطاب ؾٝٗا

إم٬يٞ بعسز ايٓاؽ َٔ أٜاّ  ،(2)صَرىُُٛٔٛا ٠َْأدِ ِثىُُْ  َّمُ َ ١ًِّعب
وهطٙ اهلل بطٚس٘ ٚدػسٙ َٔ غرل يٝ٘ ايػ٬ّ، ؾهٌ إْػإ أٜاّ أبٝٓا آزّ ع

َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ خا١ُ تساخٌ بٌ ا٭ؾطاز، ٚعسّ ايتساخٌ ٖصا 
ٍء َلِد٠سٌ طاٯ١ٜ

ْ
. صِ َّم  َّمَ َعٍَٝ ُوِّ شَٟ

إٕ إغتشهاض اٱط٬م ٗ قسض٠ اهلل َع ايٛعس ٚايعٗس َٓ٘ تعاٍ بإسهاض 
نٌ ٚإأنٍٛ، ٚزع٠ٛ يٲغتعساز شلصا ايٓاؽ ْٝعّا ناف يسؾع ؾب١ٗ اٯ

ٚا  ٌَِٝ َٚظَبِزعُ طاٱسهاض بإػاضع١ ٗ اـرلات، قاٍ تعاٍ

َِْؽِفَسٍح ِِْٓ َزثِّىُُْ ََٚ َّمٍخ َعْسػَُٙب اٌعَّمََّٛاُد َٚاألَْزعُ 
 .(3)صُ ِعدَّمْد ٌٍُِّْزَّمِم١َٓ 

                                                           

 .7/43ايبشاض (1)
 .148اٯ١ٜ (2)
 .133آٍ عُطإ غٛض٠ (3)
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قىنه تعاىل قىنه تعاىل 
َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس  ط

ٍْ َكُّ ِِْٓ َزثِّهَ  اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ َِٚ َّٔمُٗ ٌَ

. 149اٯ١ٜ  صاـًٍِ عََّّمب َرْعٍََُّْٛ ََِٚب  َّمُ ِثػَ 
 

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
إغِ َبين ع٢ً : سطف دط، سٝح: ، َٔسطف عطـايٛاٚ : َٚٔ سٝح

ٍٸ)ب ايهِ ٗ قٌ دط َتعًل نُرل ٗ قٌ  ؾعٌ َاض ٚايتا٤: ، خطدت(ٚ
ٕ دا٤ ٗ اٯ١ٜ أ، ٚاؾاض ٚاجملطٚض َتعًكإ بؿعٌ قصٚف ؾبعس ضؾع ؾاعٌ

، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ صٌَُِٚىٍّ ِٚ ٌَْٙخ َُ٘ٛ ١ٌََُِِّٛٙب  طايػابك١ 
. ٚد١ٗ ايٓيب ٚإػًٌُ خاق١

ِّظا٥س٠ يطبط َا بعسٖا َا قبًٗاايؿا٤ : ؾٍٛ َط َبين ع٢ً سصف أؾعٌ : ، ٚ
، فطٚض يٝ٘إظطف َهإ ٖٚٛ َهاف، إػذس َهاف : سطف ايع١ً، ؾطط

 .فطٚض َجً٘ قؿ١ يًُػذس: اؿطاّ
 .إٕإغِ : سطف َؿب٘ بايؿعٌ، اشلا٤: ساي١ٝ، إٕ: ايٛاٚ: ٚإْ٘

. َطؾٛع ٕإخدل : اؿل ،تأتٞ يًتٛنٝسٚ اي٬ّ ٖٞ إعسًك١: يًشل
. داض ٚفطٚض، ٚايهاف نُرل ٗ قٌ َهاف إيٝ٘: َٔ ضبو

ْاؾ١ٝ تعٌُ عٌُ يٝؼ، إغِ : سطف إغت٦ٓاف، َا: ايٛاٚ: َٚا اهلل بػاؾٌ
.  َطؾٛع (َا) إغِ: اؾ٬ي١

إغِ فطٚض يؿعّا َٓكٛب ق٬ّ، خدل : ايبا٤ سطف ظا٥س، غاؾٌ: بػاؾٌ 
. إغِ َٛقٍٛ ٗ قٌ دط َتعًل بػاؾٌ: سطف دط، َا: عٔ: َا، عُا

 .ؾاعٌ: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚايٛاٚ: تعًُٕٛ
قس تأتٞ ايتٛي١ٝ َع٢ٓ اٱقباٍ ٚاٱغتكباٍ نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚتسٍ عًٝ٘ 

ٚٳٖي٢ عٓ٘)٫ف َا إشا تعس٣ بعٔايكطا٥ٔ ٚيتعسٜٗا باي٬ّ، بذ َأعٵطٳضٳ عٓ٘ أٟ : ٚ
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 (1) (َأٚ ْٳَأ٣

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
١ُٖٝ ٜٚٛاد٘ أتتٓاٍٚ ٖصٙ اٯٜات َػـأي١ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٖٚٛ تؿـطٜع شٚ 

غتًعّ ا٭َط ايبٝإ إف، ٚاؿػس  أٌٖ ايؿوبعض ايؿبٗات اييت ٜجرلٖا 
ايبت ٚعسّ ايتأدٌٝ َععظّا ْتؿا٤ ايًبؼ َٚا ٜؿٝس ايكطع ٚإٚٚايٛنٛح 

.  تعاٍاهلل خباض عٔ قسٚضٙ َٔ عٓسباٱ
: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ

: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ا٭ٍٚ
، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) (غٝكٍٛ ايػؿٗا٤) ايك١ً بٌ آ١ٜ :ا٭ٍٚ

: َػا٥ٌ
٤ ٚإغتٗعا٥ِٗ بإػًٌُ ٭ٕ ايتشٍٛ إٍ بٝإ بط٬ٕ قٍٛ ايػؿٗا :ا٭ٍٚ

. ايكب١ً دا٤ بأَط َٔ عٓس اهلل
زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقتسا٤ بإػًٌُ، ٚايٌٓٗ ٖا عٓسِٖ َٔ ايعًّٛ  :ايجا١ْٝ

اييت تتذ٢ً باٱَتجاٍ يٮٚاَط، بتكطٜب إٔ طاع١ اهلل ٚاٱغتذاب١ ي٘ عًِ 
 .ٚؾعٌ سػٔ، ٚإضتكا٤ َٔ غًِ ايهُا٫ت

ا٤ إػًٌُ ع٢ً إغتكباشلِ ايبٝت اؿطاّ، ٚإِا دا٤ ًّٜٛ ايػؿ٘ :ايجايج١
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِؼٌٜٛ ايكب١ً بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس 

نإ إػًُٕٛ ٜػتكبًٕٛ بٝت إكسؽ بأَط َٔ اهلل إٍ ْبٝ٘ قُس  :ايطابع١
. ضاّٚنصا بايٓػب١ ٗ ْػدٗا ٚؼًٜٛٗا إٍ ايبٝت احل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ با٭َط إٍ ايٓيب قُس  دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ :اـاَػ١
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ با٭َط ي٘ بإغتكباٍ ايبٝت  (قٌ هلل إؿطم ٚإػطب)ٚغًِ

. اؿطاّ، إكطٕٚ باـطاب ايصٟ ٜتهُٔ اؿذ١ ٚايدلٖإ
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ِ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ ِِْٓ طتعاٍدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘  :ايػازغ١

: ، ٚبًشاظ اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٜهٕٛ َٔ اؿل أَٛضصَزثِّهَ 
. تطى إػًٌُ ٱغتكباٍ بٝت إكسؽ :ا٭ٍٚ
. تٛد٘ إػًٌُ ٚإػًُات ناؾ١ ٗ ق٬تِٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ :ايجاْٞ

. هلل إؿطم ٚإػطب :ايجايح
. ٜٗسٟ اهلل َٔ ٜؿا٤ إٍ قطاط َػتكِٝ :ايطابع
: ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1)(أ١َ ٚغطّا) ايك١ً بٌ آ١ٜ :ايجاْٞ
. تتدص ا٭١َ ايٛغط ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٭ْ٘ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ :ا٭ٍٚ
بإغتكباٍ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدا٤ ا٭َط اٱشلٞ يًٓيب قُس  : ايجا١ْٝ

. ايبٝت اؿطاّ يٝهٕٛ إػًُٕٛ ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ
ع٢ً  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِٔ ؾٗاز٠ ايطغٍٛ قُس  : ايجايج١

. إػًٌُ إَتجاشلِ يتشٌٜٛ ايكب١ً
: ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ َٔ َكازٜل اؿل أَٛض : ايطابع١
. ْػذ ايكب١ً ٚؼٍٛ إػًٌُ قٛب ايبٝت اؿطاّ : ا٭ٍٚ
. ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ : ايجاْٞ

. ٍ إػًٌُع ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِؾٗاز٠ ايٓيب قُس  : ايجايح
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتٛنٝس ْٚػذ إغتكباٍ ايٓيب قُس  : ايطابع

. صاٌِْمْجٍََخ اٌَّمِزٟ ُوَٕذ َع١ٍََْٙبطيكٛي٘ تعاٍيبٝت إكسؽ 
نإَتشإ ٚإختباض بٝإ ع١ً ٚغبب َٔ أغباب ْػذ ايكب١ً  : اـاَؼ

. غٍٛ ٖٔ ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘ضٜتبع اٍيٝعًِ اهلل َٔ 
. ْػذ ايكب١ً يٝؼ نبرلّا ع٢ً إػًٌُ ايصٜٔ ٖساِٖ اهلل : غازؽاٍ

ٕ اهلل عع ٚدٌ ٫ ٜهٝع إّإ ٚدٗاز ٚقدل إػًٌُ ٚإَتجاشلِ إ:  ايػابع
. ٭َط اهلل بتشٌٜٛ ايكب١ً
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اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ إٕ ؼٌٜٛ ايكب١ً ض١ٓ ٚضأؾ١ بايٓاؽ ٚٗ إختتاّ : ايجأَ

، زع٠ٛ يًٓاؽ يٲقتسا٤ صاضِ ٌََسُءٌٚؾ َزح١ٌُِ ِ َّم  َّمَ ِثبٌَّم طغبشاْ٘
. بإػًٌُ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚايتسبط ٗ َٓاؾع٘

: ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (قس ْط٣) ايك١ً بٌ آ١ٜ: ايجايح
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ تهُٔ اٯٜتٌ يٮَط اٱشلٞ إٍ ايٓيب قُس : ا٭ٍٚ

. ّبإٔ ٜكطف ٚدٗ٘ قٛب ايبٝت اؿطا ٚغًِ
ٚايتكٝٝس ٗ اٯٜتٌ، ؾكس شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ف٤ٞ اٱط٬م : ايجا١ْٝ

ؼٌٜٛ ايكب١ً سل َٔ عٓس اهلل، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱخباض بإٔ أٌٖ ايهتاب 
ايهتاب ٗ َػأي١ ٜعًُٕٛ أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ، ٚؾٝ٘ بٝإ ٕٛنٛع١ٝ أٌٖ 

. ٚؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ
خاُيت اٯٜتٌ بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َا ٜؿعٌ ايعباز، إؼاز أيؿاظ : ايجايج١

َع ايتبأٜ ٗ قٝػ١ اـطاب، ٚإضاز٠ قٝػ١ ايػا٥ب ٗ خا١ُ اٯ١ٜ 
.  صََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب ٠َْعٍََُّْٛ طأع٬ٙ
ََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ طأَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت اـا١ُ بكٝػ١ اـطاب 

. يجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ٗ إَتجاشلِ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً، ٍصعٍََُّْْٛ دَ عََّّمب 
: ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ(2) (ٚي٦ٔ أتٝت) ايك١ً بٌ آ١ٜ: ايطابع
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱخباض عٔ ؽًـ أٌٖ ايهتاب عٔ إتباع : ا٭ٍٚ

ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس 
. ٚاؿذر ٗ إكأَّ اٯٜات 

ٗ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عسّ إتباع أٌٖ ايهتاب يًٓيب : ايجا١ْٝ
يٝؼ َاْعّا زٕٚ إتباع إػًٌُ ي٘ ٚإْكٝازِٖ ٭َط اهلل عع ٚدٌ  َػأي١ ايكب١ً

. ٗ ٚدٛب ؼًٜٛٗا إٍ ايبٝت اؿطاّ
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َٔ  ٙ ٚغًِ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآٍٜأتٞ ا٭َط اٱشلٞ إٍ ايٓيب : ايجايج١

 غرل ٚاغط١ بؿط، ٚئ ٜهط ٗ اٱَتجاٍ ي٘ إَتٓاع غرل إػًٌُ َٔ اٱَتجاٍ ي٘
. ٚايتكٝس بأسهاَ٘

تطغٝب أٌٖ ايهتاب بإغتكباٍ ايبٝت ٚظدطِٖ عٔ اٱْهاض ع٢ً : ايطابع١
ِ َّٔمُٗ اٌْ َكُّ ِِْٓ طإػًٌُ ٗ إغتكباشلِ ايبٝت اؿطاّ يكٛي٘ تعاٍ

. صَزثِّهَ 
قُس ٖٚٛ إٔ ا٭ٚاَط اٱشل١ٝ تأتٞ يًٓيب ز قإْٛ ثابت تٛنٞ: اـاَػ١

. ؾُٝتجٌ إػًُٕٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
. ايتبأٜ بٌ ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٚبٌ ا٭ٖٛا٤: ايػازغ١
ا٭َط بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ عًِ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ب٘ : ايػابع١
ٌٕ يكٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ ٚإؼقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ايٓيب 

. صَِب  َبَءنَ ِِْٓ اٌِْعٍُِْ طأع٬ٙ
، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) (ايصٜٔ آتٝٓاِٖ) ايك١ً بٌ آ١ٜ: اـاَؼ

: َػا٥ٌ
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ عٛز٠ إ٪ٌَٓ إٍ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، : ا٭ٍٚ

 يٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِق٢ً اهلل ع ّاقُسٖٚٞ ايهعب١، ؾبعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب 
. إَاَّا ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايهعب١

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٜعطف أٌٖ ايهتاب إٔ ايٓيب قُسّا : ايجا١ْٝ
. َأَٛض بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ

َا ٜتكـ ب٘ ْيب آخط ايعَإ بإغتكباٍ ايبٝت ٜعًِ أٌٖ ايهتاب : ايجايج١
. اؿطاّ

م، ٚتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتددل عٔ ٜهتِ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب احل: ايطابع١
. يًبٝت اؿطاّ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ظٗٛضٙ بتٛد٘ ايٓيب 
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ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ إخؿا٤ ايٓاؽ يًشل ٚايبؿاضات : اـاَػ١

. ايػُا١ٜٚ مل ّٓع َٔ نؿؿٗا ٚبٝاْٗا
، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) (اؿل َٔ ضبو) ايك١ً بٌ آ١ٜ: ايػازؽ

: َػا٥ٌ
. ٗ اٯٜتٌ (اؿل َٔ ضبو) تهطاض قٛي٘ تعاٍ: ا٭ٍٚ
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ أنست اٯ١ٜ أع٬ٙ َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيب  :ايجا١ْٝ

ئ ٜهط عكٝك١ ٖصٙ  اؿل ايصٟ دا٤ َٔ عٓس اهللٚإخؿا٤ ؾطٜل  ٚآي٘ ٚغًِ
. إعطؾ١

َس ق٢ً ايٓيب َضٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بهؿـ اؿل، ٚاٱخباض عٔ ع٬َات 
. اييت دا٤ت بٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

. زع٠ٛ إػًٌُ يًتكٝس بأسهاّ ايكب١ً: ايجايج١
ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ؾٝٗا  ،(2) (ٚيهٌ ٚد١ٗ) ايك١ً بٌ اٯ١ٜ ايػابك١: ايػازؽ

: َػا٥ٌ
إبتسأت اٯ١ٜ أع٬ٙ بإٔ يهٌ أٌٖ ١ًَ ططٜك١ ٚقب١ً ٜتٛدٕٗٛ : ا٭ٍٚ
. ٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتعٌٝ قب١ً إػًٌُ ٖٚٞ ايبٝت اؿطاّإيٝٗا، ٚدا
بازض٠ إٍ ايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٭ْ٘ َٔ ّزع٠ٛ إػًٌُ يٌ: ايجا١ْٝ

. اـرلات اييت هب إػاضع١ إيٝٗا
أنست اٯ١ٜ أع٬ٙ ست١ُٝ إعاز، ٚبعح ايٓاؽ يًشػاب، ٖٚٛ َٔ : ايجايج١

غٛا٤ ٭ْ٘ قطإٓ أٚ  (اؿل َٔ ضبوٚإْ٘ ) عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ
ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ بًشاظ إٔ إطاز َٓ٘  (إْ٘)اشلا٤ ٗيعَُٛات ايهُرل 

يٝؼ ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٚإؽاشٙ قب١ً بٌ ٖٛ أعِ ٜٚؿٌُ َهاٌَ اٯ١ٜ 
. أع٬ٙ
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: ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ

، ٚؾٝٗا (1) (نٓتِ ٚسٝح َا) ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ايك١ً بٌ: ا٭ٍٚ
: َػا٥ٌ

َِِْٚٓ طّاظيـٚإبتسا٤ اٯٜتٌ بصات ا٭َط َٛنٛعّا ٚسهُّا : ا٭ٍٚ

ٚمل  ،صح١َُْث خََس َْذ ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس اٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
 ثًُٗاّبع نًُات َتؿابٗات ٜهٕٛ أٚشلُا ؽ آٜتإ َتتايٝتإٗ ايكطإٓ  تأت

. خطابا ٚأَطا
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باـطاب يًُػًٌُ ٚإخباضِٖ بإٔ اهلل أضغٌ : ايجا١ْٝ

ضغ٫ّٛ شلِ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّاايٓيب قُس
ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًٌُ  ،قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبشح خطابّا يًٓيب 

. يًبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬بإتباع٘ ٗ ايتٛد٘ 
 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِٔ آٜات اهلل اييت ٜتًٖٛا : ايجايج١

. ع٢ً إػًٌُ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚإٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل َٔ عٓس اهلل
َٚكازٜل  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِٔ قؿات : ايطابع١

ٜعًِ إػًٌُ ايهتاب ٚاؿه١ُ، ٚاٯ١ٜ قٌ تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ أْ٘ 
ايبشح َٔ ايهتاب ٚاؿه١ُ ٭ْٗا تتهُٔ ا٭َط ٚايع١ً ٚايٛعس بايجٛاب 

.  يٲَتجاٍ يٮٚاَط اٱشل١ٝ
بايعٌُ ايكاحل، ٚعٔ ضغٍٛ  تطغٝب إػًٌُٗ ٚػتُع ٖصٙ ايٛدٛٙ  

بازتٞ أَٮ ٜا ابٔ آزّ تؿطؽ يع:  ٜكٍٛ ضبهِ :اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
،  ّاٜا ابٔ أزّ ٫ تباعس َين ؾأَٮ قًبو ؾكط. قًبو غ٢ٓ ، ٚأَٮ ٜسٜو ضظقّا 

. (2)ٚاَٮ ٜسٜو ؾػ٬
ْػذ ٚؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ ا٭َٛض ٚا٭سهاّ اييت عًُٗا ضغٍٛ : اـاَػ١
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. إػًٌُ، ٚمل ٜهْٛٛا ٜعًُٕٛ بٗا َٔ قبٌ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاهلل 

عجاس اآليت إ
. َتجاٍ ايعَاْٞ ٚإهاْٞٚاٱغتسا١َ ايؿٛض١ٜ ٗ ايتطبٝل إٯ١ٜ تعٗط ا- 1
غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ إٍ ايٓػذ ٗ إَهإ ايطدٛع إاٯ١ٜ تٛنٝس يعسّ - 2
. ٕ أؾازت اٯ١ٜ ايػابك١ ايؿٛض١ٜأبعس 

.  تعاٍاهلل غتكباٍ ايهعب١ سل ٚؾطض َٔإ- 3
ٕ يػ١ خطاب ْتكاشلا ّإٚ ،عذاظ ٗ اٯ١ٜ اٱيتؿات ايب٬غٞاٱَٔ - 4
 ٍإيػ١ اؾُاع١، َٚٔ قٝػ١ ا٭َط  ٍإقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٓيب 

. خباض عٔ ايجٛاب ٚسػٔ اؾعا٤ بتشكل ا٫َتجاٍاٱ
ٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إخت٬ف ٚاٱُٓع اٯ١ٜ َٔ ايطدٛع - 5

.  تعاٍاهلل َطأبغتكباٍ بٝت إكسؽ ٭ٕ ايتبسٌٜ إٚغ٪اي٘ اٱبكا٤ ع٢ً 
 ٚيعّٚ تعاٖسٙ ٚايجبات عًٝ٘ ،تبٌ اٯ١ٜ ععِٝ َػ٪ٚي١ٝ ؼٌٜٛ ايكب١ً- 6

. َٚٔ سل إػًٌُ اٱؾتداض بايتٛد٘ ايؿٛضٟ إٍ ايبٝت اؿطاّ نكب١ً شلِ
 .تعطٞ اٯ١ٜ ؼٌٜٛ ايكب١ً قبػ١ اؾٗاز إػتسِٜ -7

أَا  ،ملٚدا٤ أٍٚ ٚٚغط اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؽ
خاُتٗا ؾٗٞ خطاب يًُػًٌُ ٚإػًُات ْٝعّا، ٖٚٛ بًشاظ ْعِ اٯ١ٜ 

ٚتًو آ١ٜ ٗ يطـ اهلل عع ٚدٌ باٱخباض ، ؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً إبتطغٝب 
عٔ ايجٛاب ايععِٝ ايصٟ ٜٓتعطِٖ بطاعتِٗ ٚسػٔ إَتجاشلِ يٮٚاَط اٱشل١ٝ 

. بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ قب١ً
ايذلزٜس ٚايتؿطٜط ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٚتعدط عٔ زع٠ٛ ُٚٓع اٯ١ٜ َٔ 

دٛاظ ايتعسز ؾٝٗا بايٓػب١ يًُػًٌُ، ؾًٝؼ شلِ إ٫ قب١ً ٚاسس٠ ٖٚٞ ايبٝت 
: اـكٛم ٚايعُّٛ بٌ بسا١ٜ ٚخا١ُ اٯ١ٜ َػا٥ٌ  ضاؿطاّ َٚٔ أغطا

بٝإ سػٔ زلت إػًٌُ، بإٔ ٜأتٞ ا٭َط إٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً :  ا٭ٍٚ
َٖٚٛٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ . آي٘ ٚغًِ ّٚتجٌ إػًُٕٛ ْٝعّا ي٘اهلل عًٝ٘ ٚ
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. (1)صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ ط

ايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ نكب١ً ٗ ايٛادبات ٚإػتشبات ايعباز١ٜ  : ايجا١ْٝ
ٕ نإ ؾططّا ٗ ايك٠٬ إ٫ إٔ ايؿطط غرل إ، ؾٗٛ ٚعٌُ ٜجاب عًٝ٘ إػًُٕٛ

يٛن٤ٛ ضٚط، ٚايك٠٬ ؾعٌ َطنب، نٌ ؾطز َٓ٘ ي٘ أدط ٚثٛاب ٚٗ اإـ
 :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقاٍ : ٚٚضز عٔ عجُإ بٔ عؿإ قاٍ

ٔٵ  َٹ ٙٹ سٳتٻ٢ تٳدٵطٴزٳ  ٔٵ دٳػٳسٹ َٹ ٙٴ  ٜٳا ٛٴنٴ٤ٛٳ خٳطٳدٳتٵ خٳَطا ٔٳ اِي ٛٳنٻَأ َؾَأسٵػٳ ٔٵ تٳ تٳشٵتٹ َٳ
ٙٹ . (2)َأِظَؿأض

إػًٌُ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ أعُاي٘ إقتسا٤  : ايجايج١
ايعباز١ٜ ٚعسّ ؽًؿِٗ عٓ٘، ؾٝأتٞ ا٭َط ٚاـطاب ٚاٱخباض يًٓيب قُس 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل ٚقسم َٔ عٓس 
اهلل، ٜٚتًكاٙ إػًُٕٛ بايكبٍٛ ٚإزضاى سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ْػذ ايكب١ً ٚايتٛد٘ 

ٚاؿل ٗ َٛنٛع٘ ع٢ً  ،اهلل ٍ ايبٝت اؿطاّ إِا ٖٛ أَط ٚسل َٔ عٓسإ
: ٚدٌٗ

. إضاز٠ ْػذ ايكب١ً:  ا٭ٍٚ
ٙ ٚغًِ أٚإ ايٓػذ ٚبسا١ٜ ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآٍ: ايجاْٞ 

.        إٍ ايبٝت اؿطاّقبًت٘ ٗ 
بتشٌٜٛ  إٕ إقذلإ ا٭َط اٱشلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

قاٍ ، ايكب١ً باٱخباض بأْ٘ سل ٚقسم َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ْع١ُ ٚؾهٌ 
َٚ َّمُ ٠َ َْزضُّ ِثَسحَِّْزِٗ َِْٓ ٠َشَبُء َٚ َّمُ ُذٚ اٌَْفْؼًِ طتعاٍ

يٝهٕٛ َٛنٛع ٚسهِ ايكب١ً ططٜكّا يٛسس٠ إػًٌُ،  ،(3)صاٌَْعِ ١ُِ 
. ٚغب٬ّٝ يًٗسا١ٜ ٚدصب ايٓاؽ يٲّإ
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 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  271
١ٜ ايػابك١ بصنط قإْٛ نًٞ ٖٚٛ إغتك٬ٍ نٌ أٌٖ ١ًَ بكب١ً ٚدا٤ت اٯ

. ٠مقَٛذ
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بتعٌٝ قب١ً إػًٌُ، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ اٱغ٬ّ ١ًَ ٚ

َػتك١ً بصاتٗا، ٚإٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ًٜتكٕٛ 
. ٗ أزا٤ ايعبازات بعطض ٚاسس

َط ٜسٍ ع٢ً ايٛدٛب أٚ اٱغتذاب ٚأختًـ ٗ عًِ ا٭قٍٛ ٌٖ ا٭
ٚإؿٗٛض ٚإدتاض ٖٛ ا٭ٍٚ، إ٫ َع ايكط١ٜٓ ايكاضؾ١ ٚقس تسٍ عًٝ٘ ٖصٙ 

. اٯ١ٜ بًشاظ ا٬ٕظ١َ بٌ ا٭َط ٚقبػ١ اؿل
ِٚٓ ح١ث ) ٠ّٚىٓ رع١ّخ ٘رٖ ا٠٢خ  ٠خ

اٌٍفظ  ال ـٟ ٘رٖ ٘را ٌُٚ ٠سد  (خس ذ

 (خس ذ)ِٕٗ ٌفظ، ٚا٠٢خ ٚا٠٢خ اٌزب١ٌخ

.  ٠سد  ال ـٟ ٘بر١ٓ ا٠٢ز١ٓـبٔٗ ٌُ 

 ال ـٟ ٘رٖ ا٠٢خ  (اخشْٛ)ٌُٚ ٠سد ٌفظ  

ٚـ١ٗ دالٌخ عٍٝ اٌشأْ اٌع ١ُ ٌجٙخ 

  .اٌمجٍخ ٌٚصَٚ اٌزم١د ثأحىبِٙب
اآليت سالح 

ٍ ايكب١ً اؾسٜس٠ إعا١ْ شلِ ع٢ً ايتٛد٘ إٗ اٯ١ٜ ؽؿٝـ عٔ إػًٌُ ٚ
 .عاٍ تاهلل ْٗا سل َٔ عٓسأبعكط ايتهًٝـ بٗا ٚاٱخباض 

ٚبعس إٔ أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱط٬م ٚايعُّٛ بكسض٠ اهلل ٚسلٛشلا 
ٍء طبكٛي٘ تعاٍ  ّٚيًُٛدٛز ٚإعس

ْ
َ َّم  َّمَ َعٍَٝ ُوِّ شَٟ

إبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ عطف ايعطـ ايٛاٚ ٖا ٜسٍ ع٢ً إتكاشلا صَلِد٠سٌ 
ب١ً ايٓيب ، ؾُٔ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ إٔ دعٌ مَٛنٛعّا ٚسهُّا باٯ١ٜ ايػابك١

 ،قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ ايبٝت اؿطاّ ؾ٬ بس إٔ تتِ ٚتتشكل
ٚؾٝ٘ ظدط يًٓاؽ عٔ ْٗٞ أٚ َٓع إػًٌُ َٔ إغتكباٍ ايبٝت ٚزع٠ٛ إٍ 

بكٛي٘  إٍ إبطاِٖٝ ٚازلاعٌٝ  ٚدٌ تعاٖسٙ يٝهٕٛ َٔ َكازٜل أَط اهلل عع
اٌَْعبِوِف١َٓ َ ْْ ؿََِّٙسا َث١ِْزٟ ٌٍَِّمبِاِف١َٓ َٚ طتعاٍ 
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إق٬ح ايبٝت اؿطاّ يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً  (1)صَٚاٌسُّوَّم ِ اٌعُّجُٛدِ 

. نٌ عاّ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚؾس اؿاز ٚإعتُطٜٔ
: َٔ ٚدٛٙ ،ٌٖٚ ؾٝ٘ إؾاض٠ يًكب١ً اؾٛاب ْعِ

.  َٔ بٌ َػادس ا٭ضض (بٝيت)عع ٚدٌ ي٘ اهلل تػ١ُٝ  :ا٭ٍٚ 
ع ايػذٛز أعِ َٔ إٔ ىتل بايصٜٔ اّ يًطىتطٝٗط ايبٝت اؿط :ايجاْٞ 

ٜ٪زٕٚ ايك٠٬ ٗ ايبٝت اؿطاّ ؾٝؿٌُ ايصٜٔ ٜػتكبًٕٛ ايبٝت َٔ َؿاضم 
ؾهًُا ٜتطٗط إػًُٕٛ يًك٠٬ بكٛي٘ ايعَإ  َٚػاضب ا٭ضض

ُٕٛا ِ َذا ُلُّْزُْ  ٌَِٝ طتعاٍ ٠َبَ ٠َُّٙب اٌَّمِر٠َٓ  َِ

٠َىُُْ  ٌَِٝ اٌظَّمالَِح ـَبْؼِعٍُٛا ُٚ َُٛ٘ىُُْ ََٚ ٠ْدِ 
اٌََّْساـِِك َٚاِْعَ ُٛا ِثُسُءِٚظىُُْ ََٚ ْزُ ٍَىُُْ  ٌَِٝ 

ٜػتكبًْٛ٘ ؾإ ا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ قاَٛا  ؾهصا ايبٝت ايصٟ (2)صاٌْىَْعج١َِْٓ 
. بتطٗرلٙ ٚإق٬سِٗ ٱؼاشِٖ ي٘ قب١ً

يطنٛع ٚايػذٛز  ٬ٜظّ ؾطط ايكب١ً نٌ ٚادبات ايك٠٬ َٚٓٗا ا :ايجايح 
. ٚإْكٝاز هلل عع ٚدٌ بكٝؼ ايطاع١  ٙ ايتػًَِٝٔٚ

إخباض آ١ٜ ايبشح بإٔ ا٭َط اٱشلٞ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ  :ايطابع 
أؾطاز ايعَإ َا ٖٛ غابل  ، َٚا ٜسٍ ٖصا إع٢ٓ َٔ إْبػاط٘ ع٢ًعٓس اهلل

        . عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚتأخط عٓٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل يبعج١

مفهىو اآليت 
ٚاؿتِ ٗ اٯ١ٜ ت٪نس ثبٛت ايٓػذ ٚسكط قب١ً إػًٌُ قٝػ١ ايكطع 

ٕ اـطاب يٮ١َ ْٝعٗا بٛاغط١ ٚأٍ ّٜٛ ايكٝا١َ خكٛقّا إبايبٝت اؿطاّ 
 (اؿل)ْٗا بأٚقؿ١ قب١ً إػًٌُ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايطغٍٛ ا٭نطّ 

ْٗا ٚأْٗا ض١ٓ ٚقها٤ ستِ أٚبايتعطٜـ با٭يـ ٚاي٬ّ تٛنٝس زلاٟٚ ع٢ً 
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٫بس َٔ  َط نطِٜٚأ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدع٤ َٔ ضغاي١ ايٓيب قُس 
ِ َّٔمب َ ْزظٍََْٕبنَ ِثبٌْ َكِّ َثِش١ًسا طقاٍ تعاٍ  ،تبًٝػ٘

. (1) صََِٚٔر٠ًسا
ب ايععِٝ َٚاز٠ غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بؿاض٠ يًُػًٌُ بايٓؿع ٚايجٛاؾإ

ٜتأثطٕٚ بذلى تٗا ؾ٬ ْؿطازِٖ بؿطا٥ط عبازاتِٗ ٚنٝؿٝايٛسس٠ إػًٌُ ٚإ
ٕ ْ٘ يٛ نإ إػًُٕٛ ٚغرلِٖ ّؼطٜؿِٗ شلا، َع٢ٓ أ ٚاٯخطٜٔ يعبازاتِٗ أ

ٌٖ ايهتاب بايتككرل ٗ ايعباز٠ ب َتشسٜٔ ٗ قب١ً ٚاسس٠، ثِ قاّ أٌٖ ايهتاأ
ٚايكب١ً ؾكس ٜ٪ثط ٖصا غًبّا ع٢ً إػًٌُ خكٛقّا ٗ ٖصا ايعَإ ظَإ 

. ايع١ٕٛ ٚتساخٌ اؿهاضات
ٚ ؾاٖس اٯخطٕٚ إػًٌُ ٜتعاٖسٕٚ ايكب١ً نٌ ّٜٛ ٔؼ َطات ٍٚ 

ايهٝس ٚاؿػس، ؾذا٤ ْػذ نٕٛ عٓٗا ٭غانِٗ شيو ٚضَا قابًٛٙ بِٖٚ َعط
ٍ غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؽؿٝؿّا عِٓٗ ٚعّْٛا شلِ عإػًٌُ بإ ْؿطازايكب١ً ٚإ

 قبًتِٗ ٤ظايهٝؿ١ٝ تكطف اٯخطٜٔ أ يتؿاتِٗتعاٖس ايكب١ً ٚايعبازات ٚعسّ إ
. (2)صُوُّ حِْصةٍ ثَِّب ٌََد٠ُِْْٙ ـَِسحَُْٛ طقاٍ تعاٍ

ٖا تسعِٖٛ إٍ قانا٠ إػًٌُ ٯ١ٜ ؾهٌ ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٭ٕٚا
ٕ ايكب١ً أش شلا ٗ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ إ عتباضب١ً ٚايتٛد٘ شلا ٚدعٌ إنطاّ ايلبإ
ضٜب، ٖا ٜبعح ْ٘ مٚأ يٝ٘، ٚاٱغتكباٍ عٓٛإ ايتٛد٘ إنط باهلل عع ٚدٌتصٸ

. ايػه١ٓٝ ٗ ايٓؿؼ
ع يًؿكام ٚايؿو عٓس إػًٌُ َع ٚٗ ٚقـ ْػذ ايكب١ً باؿل َٔ 

احملٌ  تعاٍ يٝؼ ٗ د١ٗ ٚمٖٛا َٔ َؿاِٖٝ اهلل ٕإػًٌُ ع٢ً أ ْاعإ
ٗ بطٕٛ ايهتب، ٫ عدل٠ بايكٍٛ ايؿاش ايصٟ مل ٜبل إ اٱؾاض٠ اؿػ١ٝ ٫ٚٚ
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٫ّ يًشٛازخ َٚؿتكطّا يًُهإ، ٚٚادب يٝ٘ ٜٚهٕٛ َضؾهٌ شٟ د١ٗ ٜؿاض إ
 ايٛدٛز َٓعٙ عٔ اؾػ١ُٝ َٚا ٜتؿطع عٓٗا َٔ إهإ ٚاؿًٍٛ ٚاؾ١ٗ ٚيهٔ

. َتشإٚإ بت٤٬ايكب١ً ْٛع تعبس ٚتؿطٜـ َهاْٞ ٚإ
قاٍ تعاٍ  ايٓاؽ،َٚ٘ ع٢ً سكٍٛ ايتهصٜب َٔ ؾطط َٔ ٜٚسٍ ٗ َؿ٘

. (1) صاَءُُْ٘ ـََمْد َورَّمُثٛا ِثبٌْ َكِّ ٌََّّمب  َ ط
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدا٤ت اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب  :ا٭ٍٚ
اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬ ٚإٓاغو اييت شنطت اٯ١ٜ اـطٚز ٚإطاز  :ايجا١ْٝ

. ٜؿذلط أٚ ٜػتشب ؾٝٗا اٱغتكباٍ
بٌ ٖٛ إضاز٠ اٱط٬م ٗ ايٓػذ، ٚإٔ إغتكباٍ ايبٝت يٝؼ ؽٝرلّٜا  :ايجايج١
. أَط تعٝٝين
َٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ايس٫ي١ ع٢ً سػٔ زلت إػًٌُ، ٚإَتجاشلِ  :ايطابع١

ٚإزضانِٗ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيٮَط اٱشلٞ ايصٟ ٜأتٞ يًٓيب 
بإغتكباٍ ايبٝت يكإْٛ ٖٚٛ إٔ إػًٌُ ْٝعّا َؿُٛيٕٛ باـطاب ٚا٭َط 

ُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ طاٍاؿطاّ، ٖٚصا اٱزضاى َٔ َكازٜل قٛي٘ تع

اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٭َط يًُػًٌُ بايتٛد٘ ٚدا٤ت  ،(2) صُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل إٍ ايبٝت اؿطاّ يتٛنٝس عُّٛ اؿهِ، ٚبٝإ َٓعي١ 

ايٓيب  مٛ َػتكٌ ٚإضاز٠ ا٭١َ بٛاغط١ع٢ً بتًكٞ اؿهِ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
. ٙ ٚغًِ َٚا ٜٛس٢ إيٝ٘قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآٍ

يططز ايؿو ٚايِٖٛ  (ٚأْ٘ اؿل َٔ ضبو)دا٤ قٛي٘ تعاٍ :اـاَػ١
. غكٛم ْػذ ايكب١ً
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سح إػًٌُ يًتكٝس بأسهاّ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٕا ؾٝ٘ َٔ  :ايػازغ١
. إٓاؾع ايعع١ُٝ ٗ ايٓؿأتٌ

اآليت نسف 
٠ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٲغ٬ّ إٔ ٜهٕٛ ايؿطٜع١ ايباقٞ

ؾتؿهٌ بأسهاّ ْػذ ايكب١ً يٝهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً ايتعسز ٗ ايكب١ً ٚنٝؿ١ٝ أزا٤ 
إًٌٝ يعبازاتِٗ، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ ْٝعّا ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٭ْ٘ سل نُا 

. (ٚأْ٘ اؿل َٔ ضبو) أخدلت ٖصٙ اٯ١ٜ
اٍ ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ اشلسا١ٜ ٚايطؾاز م

ّلِلَِّمِ اٌَّْشِْسُق َٚاٌَّْْؽِسُة ٠َِْٙدٞ َِْٓ ٠َشَبُء  ٌَِٝ طتعاٍ

، َٚٔ َكازٜل اؿل ٗ إكاّ إٔ ايبٝت اؿطاّ (1) صِطَساٍؽ ُِعَْزِم١ٍُ 
ايكب١ً اييت ٜتٛد٘ شلا ايٓاؽ إقتسا٤ با٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، َٔ غرل إٔ ٜتعاضض 

. ٖا ٚسهُٗاَع غ١َ٬ ٚقش١ ايعباز٠ بايكب١ً إٓػٛخ١ ٗ ظَإ
ٜبِٗ ع٢ً َا ٖساِٖ ٟخدٌ ٜٗسٟ ايٓاؽ إٍ اؿل ٚاشلس٣، ٚإٕ اهلل عع ٚ

ي٘، ٚتًو آ١ٜ َٔ ايًطـ اٱشلٞ، ؾ٫ًٛ ٖصٙ اٯٜات مل ٜٗتس إػًُٕٛ إٍ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ؾتؿهٌ غبشاْ٘ ٚأْعٍ ع٢ً ايٓيب 

دٛب ٜٚؿٌُ إػًٌُ ٖصٙ اٯ١ٜ يتهٕٛ أَطّا ٜتكـ بايٛ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚإػًُات ٚأدٝاشلِ إتعاقب١ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ؾصبِٗ إٍ غبٌ 

ايك٬ح، ٚإعاْتِٗ ٗ أزا٤ ايؿطا٥ض ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ، ٚيًٝٓٗٛا َٔ 
. خعا٥ٔ ا٭دط ٚايجٛاب

اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ بايبٝت اؿطاّ، ٚدعٌ سذ١ ٚادبّا ع٢ً يكس إغتعبس 
َّٚلِلَِّمِ َعٍَٝ اٌَّمبضِ حِجُّ اٌْج١َْذِ َِْٓ طإػتطٝع قاٍ تعاٍ
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، ٚيهٔ اٱغتطاع١ غرل َتٝػط٠ يؿطط َٔ (1)صاظَْزـَبَع  ١ٌَِِْٗ ظَج١ِالً 
إػًٌُ ٗ َؿاضم َٚػاضب ا٭ضض، ؾذا٤ اؿهِ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 
ٗ ايك٠٬ يٝهٕٛ غٝاس١ ٗ ضساب٘، ٚطٛاؾّا يًطٚح سٛي٘، َٚٔ اٯٜات ٗ 

ْ٘ تعاٖس ؿر ايبٝت ٕا ٜبعج٘ َٔ ايؿٛم ٗ ايٓؿؼ نٌ ّٜٛ يعٜاز٠ أإغتكباي٘ 
 .ايبٝت ايصٟ ٜتٛد٘ إيٝ٘ غؿٛع ٚخهٛع

ٗ اجملايؼ، ٚعٔ ٟ ٖصٙ اٯٜات سب ايكب١ً ٚد١ٗ ايكب١ً، ٚاٱغتكباٍ ّٕت
. (2) (غتكبٌ ب٘ ايكب١ًأاجملايؼ َا  خرل: ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ايكب١ً ٗ ايك٠٬ ٚغرلٖا َٔ َكسَات إغتكباٍ إغتكباٍ  يتهٕٛ َسضغ١ٚ
َ ٠َْٓ َِب طيصا ٚضز ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ اإػًِ يٰخط٠ ٚإغتعسازٙ ي٘

.   (3)صَرىُُٛٔٛا ٠َْأدِ ِثىُُْ  َّمُ 
ايبٝت اؿطاّ باٱخباض ض بإغتكباٍ ّيًطـ اٱشلٞ ٗ اٯ١ٜ إقذلإ ا٭َٚٔ ا

ٜكبٌ ايٓػذ ٚايتبسٌٜ، ؾكس َٔ عٓس اهلل بأْ٘ سل ٚؾهٌ َٔ عٓس اهلل ؾ٬ 
إٍ ايبٝت اؿطاّ ثِ إٍ بٝت إكسؽ عٓسَا تٛد٘ إػًُٕٛ ٗ بسا١ٜ ايسع٠ٛ 

أقاَٛا ٗ إس١ٜٓ، ؾأخدلت آ١ٜ ايبشح بإٔ ْػذ ايكب١ً ٚدعًٗا إٍ ايبٝت 
أخط٣، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً قش١ اؿطاّ سل َٔ عٓس اهلل ٫ٚ ٜكبٌ ايٓػذ َط٠ 

. يبٝت اؿطاّ قبٌ اشلذط٠إغتكباٍ إػًٌُ ا٭ٚا٥ٌ ٍ
ََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب طٚأختتُت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ

ٖٚٛ قإْٛ نًٞ ٜأتٞ بًػ١ اـطاب تاض٠ ٚايػا٥ب تاض٠ أخط٣،  صَرْعٍََُّْٛ 
. ٚأخط٣ باٱْصاض ٚايٛعٝس اؿػٔ ا٤ظباجلٜٚأتٞ َط٠ يًجٓا٤ ٚايبؿاض٠ 

                                                           

. 97آٍ عُطإ  غٛض٠(1)
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ب ع٢ً إغتكباشلِ ايبٝت ٚدا٤ ٗ اٯ١ٜ بايبؿاض٠ يًُػًٌُ بععِٝ ايجٛا
اؿطاّ ٚقدلِٖ ع٢ً قٍٛ ايػؿٗا٤ ٚأٌٖ اٱْهاض ٚاؾساٍ غكٛم 

َبازضتِٗ يًؿعٌ ايٓاغذ ٭ْ٘ سل، ٚتطنِٗ يًُٓػٛر ٖٚٛ أٜهّا سل، 
ٚإػًٌُ يبٝت إكسؽ سل أٜهّا ٚيهٔ بكسضٙ َٔ سٌ ؾإغتكباٍ ايٓيب 

إْكها٤ مٛ مثا١ْٝ  عسْعٍٚ آٜات ايكب١ً ب أٚإٚقٍٛ ايٓيب إٍ إس١ٜٓ ٚإٍ 
ع٢ً إغتكباشلِ يبٝت إكسؽ ٚإغتكباشلِ يًبٝت ، يٝجاب إػًُٕٛ ضّاعؿط ؾ٘

ٚاؾساٍ يكٛي٘  اؿطاّ ايصٟ ؾٝ٘ ا٭دط ٚايجٛاب ٚايػ١َ٬ َٔ أٌٖ ايطٜب
. صٌَِئالَّم ٠َىَُْٛ ٌٍَِّمبضِ َع١ٍَْىُُْ حُجَّمخٌ طتعاٍ ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ

ٜ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يبٝت إكسؽ ٚإغتكباٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عٌ
بإػًٌُ، ٚعسّ  قِ بايػ١ٓ ْٚػذ بايكطإٓ ٚتسعٛ اٯ١ٜ ايٓاؽ ْٝعّا يٲقتسا٤

. ايتؿطٜط با٭ٚاَط ايعباز١ٜ ايٓاظي١ َٔ عٓس اهلل
َِب طٚتتهُٔ ايذلغٝب بهتاب١ ا٥٬ٕه١ يًعبس اؿػٓات، قاٍ تعاٍ

 .(1)ص٠ٌت َعِز١دٌ ٠ٍَِْفظُ ِِْٓ َلٍْٛي ِ الَّم ٌََد٠ِْٗ َزقِ 

 
 
 

إفاضاث اآليت 
ح اٱْػإ سٝح ٜؿا٤ ؾٝٗا ٟيكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ا٭ضض ٚاغع١ ٜؼ

، ٜٚتٓكٌ ٗ ايػهٔ َٔ بًس٠ إٍ أخط٣، َٚٔ بٝت إٍ غرلٙ، سهطّا ٚغؿطّا
ابت١ َع ايبٝت اؿطاّ، ٜػأٍ عٔ دٗت٘ ٗ خٚيهٓ٘ واؾغ ع٢ً ق١ً ١َٜٝٛ 
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إّاّْٝا، ٚٚاق١ٝ َٔ إٗايو ٚإغٛا٤ ايؿٝطإ، ٚاؿطم  ايػؿط، يتهٕٛ قاسبّا

ع٢ً ايتكٝس بإغتكباٍ ايبٝت عطٚز بايطٚح ٗ عامل إًهٛت، ٚغٝاس١ ٗ 
م ايصاتٞ، ٚق١ً َع اٯبا٤ اؾطٱا٭ضض مٛ غا١ٜ َها١ْٝ ككٛق١ تتكـ با

ٚإ٪ٌَٓ َٔ ا٭َِ ايػايؿ١، ٚتطن١ نط١ّ يٮبٓا٤ ٚا٭دٝاٍ اي٬سك١ َٔ 
َكسام َٔ َكازٜل قٛي٘ ٖٚٞ ٖصٙ ا٭َا١ْ  َكذل١ْ بايسع٠ٛ يتعاٖسٌٕ إؼ
، (1) صََِٚب َخٍَْمُذ اٌْجَّم َٚاإِلٔطَ ِ الَّم ١ٌَِْعجُُدِْٚ طتعاٍ

: ؾإغتكباٍ ايبٝت عباز٠ َٔ ٚدٛٙ
٠٫ َٔ إْ٘ ؾطط ٗ ايك٠٬ اييت ٖٞ عُٛز ايسٜٔ، ؾ٬ تكض ايل :ا٭ٍٚ

. اؿطاّزٕٚ إغتكباٍ ايبٝت 
اٱغتكباٍ بصات٘ عباز٠ ٭ْ٘ طاع١ هلل عع ٚدٌ، ٚإَتجاٍ ٕا ٗ ٖصٙ  :ايجاْٞ

. اٯ١ٜ ايهط١ّ
ٚتٛقرل إْ٘ َكس١َ يعُاض٠ ا٭ضض بايعباز٠، ٚططٜل يًك٬ح،  :ايجايح

. َكازِٜ ايبسٕ يًبٝت ايصٟ خل اهلل عع ٚدٌ ب٘ ْؿػ٘ ٚزلٸاٙ بٝت٘تٛد٘ ب
٭َط إٍ ايٓيب بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٬ٜٚسغ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ تهطاض ا

ٚتٛنٝس أْ٘ سل َٔ عٓس اهلل، يٝهٕٛ ايتهطاض تٛنٝسّا يًٓػذ، ٚزع٠ٛ 
يػؿٗا٤ َٔ اٱغتٗعا٤ بإػًٌُ ٗ ؼٌٜٛ ٍ ّايًُػًٌُ يًتكٝس ب٘، ٚظدط

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٫قاٙ ايٓيب  ع٢ً َاايكب١ً، ٚيٝبك٢ ٖصا ايتهطاض ؾاٖسّا 
قشاب٘ َٔ ايعٓا٤ ٚا٭ش٣ ٗ تجبٝت َٓاغو ايعباز٠، ٚايؿٝض ٚأ ٚآي٘ ٚغًِ 

اٱشلٞ إتكٌ ع٢ً إػًٌُ ٗ ايعبازات ٚإٓاغو ٚإعا٬َت َٚا ؾٝ٘ َٔ 
 .تٗصٜب ا٭خ٬م، ٚتطغٝذ َؿاِٖٝ اٱّإ ٗ ايٓؿٛؽ

انصهت بني  ول وآخز اآليت 
غا١ٜ ايصٟ ٜأتٞ يًتبعٝض، ٚٱبتسا٤ اٍ (َٔ) ت اٯ١ٜ عطف اؾطإبتسأ

َٚع٢ٓ ايبا٤، ٚيبٝإ قؿ١ ْٚعت ككٛم نُا ٗ قٛي٘ 
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ٖصٙ ، ٚدا٤ت (1) صـَب َْزِٕجُٛا اٌسِّ ْطَ ِِْٓ األََْٚ بِْ طتعاٍ

ٗ اؿهِ، ؾؿٞ أٟ َهإ نإ  َعٗا اٯ١ٜ يبٝإ ايعُّٛ ٚإؼاز َٚا بعسٖا
غًِ هب إٔ ٜتٛد٘ قٛب ايبٝت اؿطاّ ٗ ق٬ت٘، ٚؾٝ٘ تطغٝب باؿر، امل

إتٝاْ٘، َٚٔ اٱعذاظ إٔ يؿغ اـطٚز ٗ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً إبتسا٤ ايػا١ٜ ٚقكس 
: عًٝ٘، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ (سٝح خطدت) ٗ ظاٖط٠ يس٫ي١ يؿغ

. إغتشهاض إػًِ يًبٝت اؿطاّ ٗ ايٛدٛز ايصٖين :ا٭ٍٚ
ايتصنرل باؿر، ٚاـطٚز إٍ ايبٝت اؿطاّ، بإعتباض إٔ اـطٚز  :ايجا١ْٝ

. َكس١َ عك١ًٝ
ا٭َه١ٓ ٜسٍ تعسز إط٬م اؿهِ َع تعسز إهإ ٚايعَإ، إش إٔ  :ايجايج١

. ع٢ً إضاز٠ أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ، ٱغتشاي١ إؼاز اؿاٍ َع تعسز احملٌ
يكطؾ٘ إٍ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚشنطت اٯ١ٜ ٚد٘ ايٓيب  

 غًِ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚد١ٗ ايكب١ً، ٚؾٝ٘ إنطاّ إناٗ إٍ ايٓيب 
ٚبٌ ايكب١ً َٚٓاؾع ٖصٙ ايك١ً ٗ تٗصٜب ايٓؿٛؽ، ٚبٝإ ايك١ً بٌ ايٛد٘ 

. ٚسػٔ عاقب١ ا٭عُاٍ ٚاؾعا٤ اؿػٔ عًٝٗا
إْكطاف عٔ ظ١ٜٓ ايسْٝا إٕ قطف إػًٌُ ٚدِٖٛٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ 

زع٠ٛ شلِ يًذٗاز ٗ غبٌٝ اهلل بايعباز٠، بًشاظ إٔ اؾٗاز أعِ َٔ خطؾٗا ظٚ
إٍ إٔ اؾٗاز بإغتكباٍ ايكب١ً زع٠ٛ يًٓاؽ ٜازٜٔ ايكتاٍ، باٱناؾ١ ايػٝـ ّٚ

. يٲغ٬ّ ٚبٝإ يٲعذاظ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٚٚاق١ٝ َٔ ؾط ٚنٝس ا٭عسا٤
ِ ْذ طغِ ايبٝت، قاٍ تعاٍاٚٚضز شنط إػذس اؿطاّ ٗ ايكطإٓ ب

ًٕب قازٜل ، َٚٔ ّ(2)ص ََعٍَْٕب اٌْج١ََْذ َِثَبَثًخ ٌٍَِّمبضِ ََٚ ِْ
ايًذ٤ٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإنتػاب ا٭َٔ ب٘ إغتكباي٘ ٗ ايك٠٬، ٚايتٛد٘ 

إيٝ٘ َطًكّا، ٭ٕ تٛد٘ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ أَٔ شلِ ٚيًٓاؽ ٕا ؾٝ٘ َٔ 
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ز ا٭َط بايتٛد٘ إٍ ٚضٚايسع٠ٛ إٍ اهلل، ٚاٱْكطاع عٔ ايسْٝا، َٚٔ ٚدٛٙ 

ع١ٝ اٱغتكباٍ ٗ أؾعاٍ َٛنٛ ٠إضاز (َٚٔ سٝح خطدت) ايكب١ً باـطٚز
عباز١ٜ ٚادب١ َٚػتشب١ عسٜس٠، إش ٜػتكبٌ إػًُٕٛ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬ 

اي١َٝٛٝ أزا٤ ٚقها٤، ٚتٛابع ايك٠٬ ٚايكًٛات ايٛادب١ ٚإػتشب١ نك٠٬ 
ٚق٠٬ ايٓاؾ١ً ساٍ اٱغتكطاض زٕٚ أزا٥ٗا ٗ إؿٞ  اٯٜات ٚق٠٬ اٱغتػكا٤

ايبٝت اؿطاّ ٗ ايصبض ٚايٓشط َكازِٜ بسٕ ٚايطنٛب ٫ٚبس َٔ إغتكباٍ 
اؿٝٛإ إٍ ايكب١ً، ٜٚػتشب اٱغتكباٍ ٗ أؾعاٍ عسٜس٠ َٓٗا قطا٠٤ ايكطإٓ، 

. ٚايسعا٤ ٚايتعكٝب ٚإطاؾع١ عٓس اؿانِ، ٚغذس٠ ايؿهط، ٚغذس٠ ايت٠ٚ٬
َٚٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايجابت١ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إٔ اٱخ٬ٍ 

 ٚعٌُ َبطٌ يًك٠٬، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بٛقـ ايبٝت بأْ٘ باٱغتكباٍ عٔ عًِ
ٖٚٞ قؿ١ ٜٓؿطز بٗا، ؾًٝؼ ٗ ا٭ضض َٛنع يًعباز٠ أٚ يػرلٖا  (اؿطاّ)

إٍ ٬َظ١َ ٖصٙ ايكؿ١ ي٘ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ،  ٠ٜتكـ بٗصا اٱغِ، باٱناف
ٖٚٞ خكٛق١ٝ إَتاظ بٗا، ٚؾاٖس ع٢ً أًٖٝت٘ ٱغتكباٍ إػًٌُ ي٘، ٚزع٠ٛ 

ٖصا ايٛادب إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً قٛي٘  شلِ يتعاٖس
. (1) صُوُْٕزُْ خ١ََْس ُ َِّمٍخ ُ خِْس َْذ ٌٍَِّمبضِ طتعاٍ

شنط ايبٝت اؿطاّ، ع٢ً مٛ ايتعٌٝ إٛنٛعٞ ٚاؿهُٞ، إش ٜسٍ  ٚدا٤
يًُػًٌُ ٖٚٞ اٱغتكباٍ ٚقطف ايٛدٛٙ  ٚدٛز ٚظٝؿ١ عباز١ٜ عا١َع٢ً 

ٚأساطٗا اهلل عع ،  سط١َشات ككٛق١ تتكـ بأْٗا َباضن١ ٚمٛ د١ٗ 
عبازاتِٗ، ٚبطظخّا  ٗ ّْٚا يًُػًٌُعٚدٌ بعٓا١ٜ ٚيطـ خام، يتهٕٛ 

. زٕٚ طػٝإ ايهؿط ٚاؾشٛز
ٚبعس أْ٘ إبتسأت اٯ١ٜ با٭َط بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚقؿت ا٭َط 

بٓػذ، ٚؾٝ٘ تٛنٝس بإٔ ايؿطٜع١ بأْ٘ سل ٚأَط ثابت َٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ ٜعٍٚ 
ايؿطا٥ع ٖٚٞ ايٓاغد١ غرل إٓػٛخ١، ٚؾٝ٘ تؿطٜـ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ آخط 
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ٚإػًٌُ، ٚزع٠ٛ يتعاٖسٙ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إناٗ يًٓيب 

: ايٓع١ُ إطنب١ َٔ ٚدٛٙ
. اٱغتكباٍ ٗ ايعبازات، ٚتعٌٝ د١ٗ ككٛق١ يٲغتكباٍ :ا٭ٍٚ
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ َط اٱشلٞ باٱغتكباٍ يًٓيب ف٤ٞ ا٭ :ايجاْٞ

. ٚغًِ
. بٝإ دٛاظ ٚٚقٛع ايٓػذ ٗ ايكطإٓ :ايجايح
. سط١َ ٚقسغ١ٝ ايبٝت اؿطاّ :ايطابع

. ٚٚادب ٫ هٛظ تطن٘ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ سل  :اـاَؼ
 ايبٝت اؿطاّ ٚايصٟ ٭َط إغتكباٍايجٛاب ايععِٝ باٱَتجاٍ  :ايػازؽ

. ٜسٍ عًٝ٘ شات ا٭َط ٚخا١ُ اٯ١ٜ
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإش إبتسأت اٯ١ٜ بًػ١ اـطاب يًٓيب 

ْٗا أختتُت باـطاب يًُػًٌُ ْٝعّا بسعٛتِٗ إٍ ايتكٝس بأسهاّ ايكب١ً، اف
 ،ٚإبازض٠ يٲَتجاٍ، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭دط، ٚبًٛؽ إطاتب ايػا١َٝ ّٜٛ ايكٝا١َ

ََِٚب َوبَْ  َّمُ ١ٌُِِؼ١َ  طتعاٍ قبٌ غت آٜاتيصا ٚضز قٛي٘ 

. (1) صِ ٠َّبَٔىُُْ 

 
انتفسري انذاتي 

ٔؼ عؿط٠ َط٠، مل ٜتعًل َٓٗا ٗ ايكطإٓ  (َٔ سٝح)ٚضز يؿغ
اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚن٬ُٖا خطاب يًٓيب ٫ َا ٚضز ٗ ٖصٙ إغكٛم ايكب١ً 

ّا، تط٣ ٕاشا مل تهتـ ا٭١َ أٜضٚإطاز قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
َٚٔ سٝح )قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٯٜات باـطاب اـام يًٓيب 

َٚح١َُْث َِب ُوُٕزُْ ـٌََُّٛٛا طايعاّ يًُػًٌُأٚ اـطاب  (خطدت
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ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗا تسٍ ع٢ً شات إع٢ٓ باٱناؾ١  ،(1)صُٚ َُٛ٘ىُُْ شَـَْسُٖ 

ٗ ايتٛد٘ يًكب١ً، ٕ، ٚغرل٠ إػًٌُ إٍ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، اييت ٖٞ تؿػرل يًكطآ
: ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ

. ٜسٍ تعسز اـطاب ع٢ً َٛنٛع١ٝ ْػذ ايكب١ً :ا٭ٍٚ
إعا١ْ إػًٌُ ٗ ايتشٍٛ إٍ ايكب١ً اؾسٜس٠، َٚٓع ايذلزز  :ايجاْٞ

. ٚأغباب ايؿو
ٗ تهطاض ٚتعسز قٝػ١ اـطاب ضز زلاٟٚ ع٢ً ايػؿٗا٤ ٚأٌٖ  :ايجايح

َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ َوبُٔٛا طااؾساٍ ايصٜٔ قايٛ

. (2) صَع١ٍََْٙب
. تعسز يػ١ اـطاب إعاز٠ يٮَط ٚؾٝ٘ ْؿع عاّ يًُػًٌُ :ايطابع

بٝإ دٗاز ايٓيب ٗ غبٌٝ اهلل، إش ٜتكس٣ بٓؿػ٘ يٮَٛض  :اـاَؼ
ْيب ٚايٓػذ ثِ ٜأتٞ ا٭َط يًُػًٌُ يٲقتسا٤ ب٘، ٚؾٝ٘ َكسام بإٔ اٍايعباز١ٜ 

. أ١َ ٗ اـرلقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
َطتٌ ٗ ايكطإٓ، ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚنٌ  (خطدت) ٚٚضز يؿغ

ٚغكٛم  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا خطاب يًٓيب ّٚاسس٠ َٓ٘
آٜات ايكطإٓ، ٜٚتهُٔ أغطاضّا تبٌ إٔ تكٝس ايكب١ً، ٖٚٛ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ٗ ْعِ 

بايكب١ً أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط بايك٠٬، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس ايٓيب 
: بٌ ٖٛ َكاسب ي٘ ٗ سً٘ ٚتطساي٘، ٚٚضز عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ

. (3) (أنجط َا هًؼ ػاٙ ايكب١ً ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِنإ ضغٍٛ اهلل 
إثٓتٌ ٚعؿطٜٔ َط٠، َٓٗا ٔؼ عؿط٠ َط٠ ٗ  (إػذس) ٚدا٤ يؿغ

 ز اؿطاّ، ٚتًو آ١ٜ ٗ بٝإ َٛنٛع١ٝ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايعبازات،إػر
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َٔ ايكسغ١ٝ، ٚيهٌ َط٠ ٜصنط ؾٝٗا َٛنٛع ٚتذلؾض عٓ٘  ٚتٛنٝس ٕا ي٘

ٗ ا٭سهاّ ٗ قٛي٘  َػا٥ٌ، نُا ٜؿاضى إػذس اؿطاّ إػادس ا٭خط٣
ََٚ ِل١ُّٛا ط،(1) صخُُرٚا ِش٠ََٕزىُُْ ِعَْٕد ُوِّ َِعْجِدٍ طتعاٍ

. (2)ص َُٛ٘ىُُْ ِعَْٕد ُوِّ َِعْجِدٍ ُٚ 
ٔؼ عؿط٠ َط٠ أٜهّا َٓٗا  (ايبٝت) ٚٚضز إغِ إػذس اؿطاّ بًؿغ

ٖٚصا اٱؼاز ٗ ايعسز آ١ٜ َٔ عٓس اهلل ٗ إنطاّ ايبٝت  (بٝيت) َطتإ بًؿغ
. اؿطاّ

َطتٌ ٗ ايكطإٓ، ٚدا٤ ع٢ً يػإ إبطاِٖٝ  (بايبٝت اؿطاّ) ٚٚضز ٚقؿ٘
ثَّمَٕب ِ ِّٟٔ َ ظْىَُٕذ ِِْٓ ُذز٠َِّّمِزٟ ِثَٛاٍد َؼ١ِْس زَ طعًٝ٘ ايػ٬ّ

ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ سط١َ ، (3) صِذٞ َشْزعٍ ِعَْٕد َث١ِْزهَ اٌُّْ َسَّمَِ 
ٚبعسٖا، قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اؿطاّ َكاسب١ ي٘ قبٌ بعج١ ايٓيب 

ٚبٌ اؿطّ ٚإػذس اؿطاّ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾإػذس دع٤ َٔ 
.  ضاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّٚنطب عًٝٗا بإٓاض إب ؿطّ ايصٟ بٝٸٔ سسٚزٙا

ٚناْت قطٜـ تعطؾٗا ٗ اؾا١ًٖٝ ٭ِْٗ غهإ اؿطّ، ٚيتذسز سر  
ٚنٓع تعبسٟ َٔ أٜاّ آزّ  ايكبا٥ٌ نٌ غ١ٓ، ٖٚٛ َٔ تطن١ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ََِٚب َخٍَْمُذ اٌْجَّم طعًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

آ١ٜ َٔ َٛنعا ٚبٓا٤ َٚٓاغها سؿع٘ ، ٚ(4)صاإِلٔطَ ِ الَّم ١ٌَِْعجُُدِْٚ َٚ 
َع إبٔ َٔطبع  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب عٓس اهلل ٚقس نتب 

ْهِ ع٢ً إضخ َٔ إضخ اإٔ قطٚا ع٢ً َؿاعطنِ ف: ا٭ْكاضٟ إٍ قطٜـ
إػذس اؿطاّ ٭ْ٘ احملطّ ٖٛ اؿطّ، ٚزلٞ بٝت اهلل ب: ، ٚقٌٝ(5) (إبطاِٖٝ
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ؾٝ٘ إخاؾ١ ايٓاؽ ٚايتعسٟ عًِٝٗ ٗ أْؿػِٗ ٚأَٛاشلِ أَٔ ؾ٬ ٜكض 

. ٚأعطانِٗ
ٗ ايكطإٓ ٔؼ َطات ٗ ايكطإٓ، نًٗا ٗ ايبٝت  (ايؿطط) ٚٚضز يؿغ 

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اؿطاّ ٚٚدٛب إغتكباي٘، ث٬ث١ َٓٗا خطاب يًٓيب 
َٚح١َُْث َِب طٕات ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٕٝ ٱضاز٠ إػًٌُ ٚإؼاٚإثٓتٚغًِ 

. (1)صُوُٕزُْ ـٌََُّٛٛا ُٚ َُٛ٘ىُُْ شَـَْسُٖ 
ٚؾٝ٘ بؿاض٠ إتػاع اٱغ٬ّ ٚتعسز ا٭َكاض ٚا٭َانٔ اييت ٜتٛد٘ َٓٗا 

. إػًُٕٛ ٗ إغتكباشلِ

من غاياث اآليت 
: ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ

. تؿطٜع تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ :ا٭ٍٚ
: ٤ٟ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بٛدٛٙ َٓٗاَر :ايجا١ْٝ
. ْػذ ايكب١ً ايػابك١، ٚتٛد٘ إػًٌُ إٍ بٝت إكسؽ :ا٭ٍٚ
بإغتكباٍ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭َط اـام يًٓيب  :ايجاْٞ

. ايبٝت اؿطاّ، نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ
ا٭َط اٱشلٞ يًُػًٌُ ٚإػًُات بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ نُا  :ايجايح

. ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ
ٗ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ زع٠ٛ إػًٌُ يٲقتسا٤ بايٓيب  :ايجايج١
. ايعبازات

دعٌ إػًٌُ ع٢ً ٜكٌ ٗ َٛنٛع ْػذ ايكب١ً، بتهطاض ا٭َط  :ايطابع١
. بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚاٱخباض بأْ٘ سل َٔ عٓس اهلل

قطإٓ ا٭خط٣، ؾهٌ آ١ٜ إَها٤ ٚتكسٜل ايٛسٞ ٚآٜات اٍ :اـاَػ١
. ٭سهاّ ايكطإٓ ا٭خط٣ٚسهِ قطآْٞ تجبٝت 
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إؼاز سهِ اٱغتكباٍ ٗ ساٍ اؿهط ٚايػؿط، ؾُٔ نإ عٓس  :ايػازغ١

يكٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ  بٝت إكسؽ شات٘ هب إٔ ٜتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ
. (1)صَٚح١َُْث َِب ُوُٕزُْ ـٌََُّٛٛا ُٚ َُٛ٘ىُُْ شَـَْسُٖ طايتاي١ٝ
ْػذ ايكب١ً سل ٚقسم، ٚأَط ْاظٍ َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ ت١٦ٝٗ  :غابع١اٍ

٭شٖإ إػًٌُ ٭سهاّ ايٓػذ ايكطآْٞ ٗ ايعبازات ٚا٭سهاّ، ٌٖٚ تٓػذ 
. ٕ قاٍ ب٘ بعض ا٭قٛيٌٝإايػ١ٓ ايكطإٓ اؾٛاب ٫، ٚ

إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚقبٍٛ ْػذ  زع٠ٛ إػًٌُ يًُبازض٠ :ايجا١َٓ
. ايطنا ٚايػبط١ ٚاٱَتجاٍايكب١ً ب

 .ايطدا٤ يٌٓٝ إػًٌُ ايجٛاب ايععِٝ :ايتاغع١
 انتفسري
َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ ـََٛيِّ َٚ َْٙهَ شَـَْس طقٛي٘ تعاٍ 

 صاٌَّْعْجِِد اٌْ ََساَِ 
ٚيػ١ ايبٝإ َٚعاْٞ  غطاض ٚنٓٛظ ايكطإٓ َا ؾٝ٘ َٔ ا٭ٚاَطأَٔ - 1

. اؿه١ُ اييت تتكـ بٗا
تٛدٝـ٘ عبــازات ب غــبشاْ٘ اهلل تؿهٌع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜ تسٍ - 2

. دعا٤ ٚايؿطا٥ط َٛنٛعّا ٚظَاّْا ٚؾع٬ّا٭إػـًٌُ ع٢ً مٛ ايتؿكٌٝ ٚبٝإ 
ٚؽدل إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا  ،ٍ ايذلززإ٫ ػعٌ اٯ١ٜ مث١ غبٌٝ - 3

. ايٓؿع ايععِٝ ؾازت٘إضازت٘ َٚؿــ٦ٝت٘ تعـاٍ ٖا ٜعين إَٚــطٙ أبٕ ْػذ ايكب١ً أ
. عِ َٔ اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬ ٚإٓاغو ا٭خط٣أظاٖط اٯ١ٜ - 4
. ٖتُاّ ٚايعٓا١ٜ باٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬اٱظٜاز٠ - 5
غطاض أٍٚ ايبٝت اؿطاّ ٗ إكاقس ايعباز١ٜ إاٯ١ٜ زع٠ٛ يًتٛد٘ - 6
. ايػؿط
قل َػ٢ُ اٱغتكباٍ ٗ أٟ ساٍ ط٬قٗا ٚيٛ بتضإٌٓ اٯ١ٜ ع٢ً - 7
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. سٛاٍ ايعٌُ ٚايػعٞأ َٔ

ؽاشٙ غ١ٓ، إٚعتباض اٱغتكباٍ ٗ َٛاضز اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايعباز١ٜ إ- 8
. يصا ٜػتشب اٱغتكباٍ ٗ نٌ ؾ٤ٞ

طاع١ ا٭ٚاَط اٱشل١ٝ إٍ ايكب١ً ٚتهؿٞ إتطغٝب إػًٌُ بايتٛد٘ - 9
ٌَِّمِر٠َٓ اظَْزجَبُثٛا طقاٍ تعاٍ بطٚح اٱْكٝاع ٚاٱَتجاٍ ا٭َجٌ

. (1)صُِْ٘ اٌْ ُْعٌََِٕٝسةِّ 
عتٝازِٖ ع٢ً ايعٌُ بكٝػ١ كاطب١ ايكطإٓ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ إ- 10

ٕ اـطاب إٛد٘ يًٓيب ق٢ً اهلل أب غتكطا٤ قاعس٠ ن١ًٝ عك١ًٝإٚآي٘ ٚغًِ ٚ
اٱدتُاع ٚاٱيتكا٤ بؿدل ع٢ً عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜعين كاطب١ ا٭١َ ٖا ٜسٍ 

غ٠ٛ اؿػ١ٓ ٚايٛاغط١ ٚا٭ّ ؾٗٛ قٛض ا٭ؾعاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغٌ
. إباضن١ بٌ ايػُا٤ ٚا٭ضض

نطاّ خام ٚتؿطٜـ َطنب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ إ اٯ١ٜ ٗ- 11
نطاّ ا٭١َ عػٔ تبعٝتٗا ي٘ ٗ إٚب ،ٚآي٘ ٚغًِ بٓعٍٚ ايكطإٓ با٭َط ايؿدكٞ

. ا٭ؾعاٍ ٚايعبازات
ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أ تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً- 12

ٍ ّٜٛ إبام ٖٚصا ا٭َط َتذسز ٚ ،َطٙ اهلل عع ٚدٌأ٫ َا إٚغًِ ٫ ٜؿعٌ 
. ايكٝا١َ
َِِْٚٓ ح١َُْث خََس َْذ  طقـٝػ١ اٱطـ٬م إهــاْٞ بكٛيـ٘ تعاٍ - 13

َط ايكبًـ١ ثابـت ٚزا٥ـِ ٜٚؿـٌُ نٌ بكعـ١ َٔ بكاع ا٭ضض ٜٚسٍ إٔ أأٟ  ص
ٚ أٚ َه١ أغذ ايكب١ً غٛا٤ ناْت ق٠٬ إػًٌُ ٗ إس١ٜٓ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً ٕ

. ٚ أٟ َهإ آخطأٗ بٝت إكسؽ ْؿػ٘ 
ٕ ايصٟ ٜ٪َط أٖٚٞ  ،تأغٝؼ قاعس٠ دسٜس٠ َػتكطأ٠ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ- 14

تٝاْ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ط١ًٝ سٝات٘ ٜعين بايهطٚض٠ إب
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. ٜا١ٍَ ّٜٛ ايلإيتعاّ إػًٌُ بايعٌُ ب٘ إ

تعٗط ٍاٯٜـ١ َداطبـ١ ايٓـيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآي٘ ٚغًـِ  دا٤ت  -15
ش ّهٔ تط١ْ قٝػ١ اـطاب ٖصٙ إعبا٥ٗا، أععِٝ َػ٪ٚيٝات ايٓب٠ٛ ٚؾس٠ 

ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ إٍٚ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بتٛدٗ٘ ٚأَت٘ إٍ ا٭َط إ
ٕ تهٕٛ أط، ؾ٬ غطاب١ ٕ َػ٪ٚيٝت٘ مل تهٔ ؾدك١ٝ ؾلأٍ ايبٝت اؿـطاّ ٚإ

. ي٘ ايؿؿاع١ ٚإٓعي١ ايطؾٝع١
يكإْٛ  ٍ ايبٝت اؿطاّإؾانات ٚبطنات ايتٛد٘ إعٔ  خباضإ ٗ اٯ١ٜ- 16

نًٞ ٖٚٛ ا٬ٕظ١َ بٌ ا٭َط اٱشلٞ ٚايٓؿع ايعاّ ٗ ايساضٜٔ، قاٍ 
ََِْٚٓ ٠ُـِْ   َّمَ ََٚزظٌَُُٛٗ ـََمْد ـَبَش ـًَْٛشا طتعاٍ

. (1)صَعِ ١ًّب
ٍْ َكُّ ِِْٓ َزثِّهَ طقٛي٘ تعاٍ   صَِٚ َّٔمُٗ ٌَ

ٚتعًل  صاٌْ َكُّ ِِْٓ َزثِّهَ  طقــس تكــسّ قبــٌ آٜتــٌ قٛيـ٘ تعاٍ 
: ٍ ايهعب١، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌإبايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ٖٚٛ ٖٓا ٜتعًل بايكب١ً ٚايتٛد٘ 

 َطأتعاٍ ٚ اهلل ْٗا سل َٔ عٓسأبغتك٬شلا بايٛقـ إٚؾطاز ايكب١ً إ- 1
. ٚ ايتػٝرلأايٓػذ  ٚأثابت ٫ ٜكبٌ ايذلزز 

يٝٗا ٖٚٞ َٛنٛع١ٝ ٚععِٝ َٓعي١ إبٝإ سكٝك١ عكا٥س١ٜ مل ًٜتؿت - 2
. ايكب١ً ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

ٚؾٝٗا ز٫٫ت ٚزضٚؽ مل  ،ْٗا ؾطف ٚعع ٚضؾع١ يًُػـًٌُإ- 3
. تػتي بعس

. تػٝرل ايكب١ً تكطع اٯ١ٜ ايططٜل ع٢ً نٌ قاٚي١ يًٓعط ٗ- 4
. غ٬ّ َٔ عٓس اهلل ٚبأَطٙاٱسهاّ أتٛنٝس زلاٟٚ بإٔ - 5
ٍ ايكب١ً إٕ تٛدٗ٘ أؽؿٝـ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ب- 6

. يٝؼ َٔ عٓسٙ
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سهاّ أتعاٍ ٗ ا٭ٚاَط إٛي١ٜٛ ٚ ٠ اهللبطاعــزضؽ يًُػـًٌُ  -7

. ايؿطٜع١
ْ٘ ثابت ٗ أ٫ إّا َػتشسثّا نإ تػٝرل إَط ايكب١ً ٚإٔ أبخباض اٱ- 8

قٌ ايٛدٛب أظٗاضٙ ٚايؿطٚع بايعٌُ ب٘، ٚنإٔ إٚإ أقٌ ايؿطٜع١ ٖٚصا أ
. ايٛادب ٚؼكـل َكسَاتـ٘ ٚٚدٛز ايكابٌ ظَإثابت ٖٚصا 

، ؾتبسٌٜ ايكب١ً أٌٖ ايهتابٚ أثط ٗ تػٝرل ايكب١ً ٕدايؿ١ أ٫ َٛنٛع١ٝ  - 9
َط أؼاز قب١ً إػًٌُ َعِٗ، بٌ ٖٛ سل ٚإٗ  بعهِٗمل ٜأت بػبب تعٝرل 

.  تعاٍاهلل ثابت َٔ عٓس
ٍ ايبٝت اؿطاّ إْسؾاع َٔ عا١َ إػًٌُ ع٢ً ايتٛد٘ إباٱقباٍ - 10

. ؾٗصٙ اٯ١ٜ غ٬ح ٚعٕٛ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ تبسٌٜ ايكب١ً
ٌٖ اؿػس أقٛاٍ أؾتتإ ٚايذلزز ٚزلاع اٱاؿًٝٛي١ زٕٚ - 11

ا٭َط بتبسٌٜ ايكب١ً نإ ايؿطٚع ٚايعٌُ ؾًٝؼ مث١ ٚقت  ؾشإا ْعٍبػها٤ ٚاٍ
. يػُّٛاؾاسسٜٔ ٍٚ َٓاغب١ يبح أيًذلزز 
عذاظ َػـتشسخ آخـط ٜعٗط إٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚعَُٛاتٗا ٚؾٛضٜتٗا  -12

ع٢ً بٝت إكسؽ أٍٚ ايكبًتٌ ٚثايح بإغت٤٬ٝ غرل إػًٌُ ٖصٙ ا٭ٜاّ 
 َط آخطأيٝ٘ َع تعسِٜٗ ٖصا ؾكس وسخ إاؿطٌَ، ؾًٛ ظًت ايكبًـ١ بايتٛد٘ 

غًش١ ايسَاض ايؿاٌَ، أايتػابل ٗ قٓاع١ ٚسٝاظ٠  قٌٍ ٜٚضقتتاٜٚتهطض اٱ
غاضع١ ٗ ايكاؿات،نُا ٚضز قبٌ آٜتٌ ٜٚطٜس اهلل يًُػًٌُ ٚايٓاؽ امل

أٟ إٔ ْػذ قب١ً إػًٌُ ٚتٛدِٗٗ  . (1)صـَبظَْزجُِمٛا اٌْ ١ََْسادِ ط
يًبٝت اؿطاّ ٚاق١ٝ َٔ اؿطٚب بِٝٓٗ ٚبٌ أٌٖ ايهتاب، َٚٓاغب١ يٲْؿػاٍ 

بطاع١ اهلل ٚإػاضع١ ٗ اـرلات، ٖٚٛ َٔ أغطاض ٚقـ ايصٜٔ إْهطٚا 
ظ١ََُمُٛي اٌعَُّفَٙبُء ِِْٓ طايػؿ٘ بكٛي٘ تعاٍؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ ب

اٌَّمبضِ َِب َٚالَّمُُْ٘ َعْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَّمِزٟ َوبُٔٛا 

                                                           

 .147ايبكط٠ غٛض٠ (1)



 25ز/ ــــــــــ   َعامل ا٫ّإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  289
. (1)صَع١ٍََْٙب

بعاز ؾًػؿتٗا ٚاؿه١ُ أمل تعطف ٕ ٗ اٯ١ٜ ؽؿٝؿّا ٚغع١ أيصا ّهٔ ايكٍٛ 
 ٖٚٞ َكسض ق٠ٛ ،َٓٗا ٚاٯٜات اٱعذاظ١ٜ ؾٝٗا بسض٤ ايؿت١ٓ َٚٓع اؿطٚب

َت٬ى ايعسٚ يًػ٬ح ا٭نجط بطؿّا ٗ إٚأَٔ يًُػًٌُ خكٛقّا َع ؿاظ 
 .بعض ا٭ظ١َٓ

ٙ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ضاز٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٞإتعٗط اٯ١ٜ ؾٓا٤  -13
ٍ إَطٙ تعاٍ ٚاٱغتذاب١ إٓذع٠ غرل إكٝس٠ َٚبازضتِٗ بايتٛد٘ أضازت٘ ٚإب

. ١ٜ َٚٛاق١ً اؾٗازغتعسازِٖ يًتهضإايبٝت اؿطاّ زيٌٝ ع٢ً 
 صََِٚب  َّمُ ِثَؽبـًٍِ عََّّمب َرْعٍََُّْٛ طقٛي٘ تعاٍ 

خطاب يًُػًٌُ ؾتهٕٛ اٯ١ٜ ٚعسّا ٚثٓا٤ ٚضنا ٕا ٜؿعًٕٛ َٔ  اٯ١ٜ-1
دتٝاظ إٚاٱغتذاب١ ايؿٛض١ٜ يتبسٌٜ ايكب١ً ٚايكبٍٛ باَتٓإ ٚؾدط بٓػذ ايكب١ً، 

. ٚ قعاب اٚ َعٛقاتأغرل ؾت١ٓ َٔ أٜاّ تؿطٜعٗا 
 َا عًٞ ىؿ٢ يٝؼ يعبٝس٠ إًو ٜكٍٛ نُا َعٓاٙ ٖٓا ايتٗسٜس: "ٍٚقٞ-2

. (2)" يبإطقاز ضبو إٕ قٛي٘ َجً٘ ٚ ؾٝ٘ عًٝ٘ أْتِ
ْل اٯ١ٜ ي٘ ٚدٛٙ كتًؿ١ تعطف ٚيٝؼ ٗ اٯ١ٜ تٗسٜس يًُػًٌُ ٚ

سٝاّْا بًػ١ أْٗا تطز إٕٚ نإ ايًؿغ ٚاسسّا خاق١ بايكطا٥ٔ إكاي١ٝ ٚاؿاي١ٝ ٚا
 .خط٣ بًػ١ ايػا٥بأسٝاّْا أٚاـطاب 

ٚتتهُٔ ايٛعس خا١ُ ٖـصٙ اٯٜــ١ ٚثٝكــ١ ؾــطف ٚعــع يًُػًٌُ -3
بايجٛاب ٚا٭دط ٗ ساٍ ايتكٝس ايتاّ بٗصا  شلِ ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶاٱشلٞ ايهطِٜ 

. ايتشٍٛ
 تعاٍ عًُّا َا ٜؿعٌ إػًُٕٛ ٗ ٠ اهللساطإعٔ خباض إٚاٯ١ٜ تٓبٝ٘ -4

. سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ ايعباز١ٜ ٚايس١ْٜٛٝ
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ْٗا قاعس٠ ن١ًٝ تػتٛعب ا٭ؾطاز أ٫ إاٯ١ٜ ٗ َٛنٛع ايكب١ً  ٕأقشٝض -5

ٕ عًُ٘ تعاٍ سهٛض أٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚقس ثبت ٗ عًِ ايه٬ّ إٚٚا٭ؾعاٍ 
. ٤ٟٕ ٜػٝب َٓٗا فأْٝع ا٭ؾٝا٤ عٓسٙ َٔ غرل 

حبث بالغي 
ٗ اٯ١ٜ ْهت١ ب٬غ١ٝ ٖٚٞ اٱيتؿات ٚايتشٍٛ َٔ يػ١ اـطاب ايؿدكٞ 

ٍ يػ١ اؾُع إداطب، ٚؾٝ٘ تٓبٝ٘ يًػاَع َع سح ع٢ً إتابع١ بؿٛم إ
غًٛب ٚٚترل٠ ٚاسس٠ ٭ْٗا تتعًل إبكا٤ ايه٬ّ ع٢ً إقػا٤ بتٝكغ ٚعسّ إٚ

يتعَٛا ب٘ ْٝعّا دا٤ إّ ٙإٕبايؿعٌ ايعبازٟ إػتػطم ؾُٝع إػًٌُ، َٚا 
ٕ ا٭َط بتشٌٜٛ ايكب١ً أاٱخباض عٔ ايجٛاب ٚا٭دط ع٢ً مٛ ايعُّٛ، ؾهُا 

 .نطاّ إػًٌُ با٭دط ْٚعٍٚ ايؿهٌ ٚايدلن١إٜتٍٛ  تعاٍ ؾاْ٘ اهلل َٔ
َٚٔ أغطاض اٱيتؿات ٗ إكاّ زع٠ٛ إػًٌُ يًُػاضع١ يٲَتجاٍ ٭َط 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتٛد٘ إٍ ايكب١ً بًشاظ أْ٘ اهلل إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
خطاب إم٬يٞ َٛد٘ يًُػًٌُ ٚإػًُات نُا أنست٘ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚيٝهٕٛ 

: ايجٛاب ع٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َتعسزّا َٔ ٚدٛٙ
ٟ إٛد٘ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ تًكٞ اـطاب ايكطإٓ :ا٭ٍٚ 

. ٜٔيًُػًِ ضٚغًِ ع٢ً أْ٘ خطاب ٚأّ
ٗ ساٍ اؿهط ٚبإس١ٜٓ إٓٛض٠، بٌ ايبٝت  عسّ إمكاض إغتكباٍ :ايجاْٞ 

ٌٖٚ تسٍ اٯ١ٜ ٗ ظاٖطٖا ع٢ً ا٭َط ، ٜؿٌُ ايػؿط ٚبكاع ا٭ضض نًٗا 
بإغتكباٍ ايبٝت عٓس ايؿطٚع ٗ ايػؿط، ٚٚقٛف إػًِ َػتكب٬ّ ايكب١ً آّْا َا 

ٯ١ٜ إؾاض٠ إٍ ايتٛنٌ ٫ زيٌٝ عًٝ٘، ٚٗ ا (َٚٔ سٝح خطدت) يكٛي٘ تعاٍ
 .عٌع٢ً اهلل عٓس اـطٚز ٚايععّ ع٢ً ايـ

 صىيل حبث 
: ٍإتؿطٜع٘  قٌأٜكػِ ايٛادب بًشاظ 

ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ ٚدٛب٘ َػتك٬ّ قا٥ُّا بصات٘ نٛدٛب  :ايٛادب ا٭قًٞ
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. ايك٠٬ ٚٚدٛب ايكٝاّ

غٛا٤  قًٞايصٟ ٜتؿطع ٚدٛب٘ َٔ ايٛادـب ا٭ ٖٚٛ :ايٛادب ايتبعٞ
. ٚ دع٤ َٓ٘أؾطط  ٚأٙ نُكس١َ ٍ

ؾطط  غتكباٍاٱ ٕأيكب١ً اؾسٜس٠ ٚادـب تبعٞ بًشاظ ٍ اإٌٖٚ ايتٛد٘ 
ْ٘ إ: ، اؾٛاببًشاظ ْعٍٚ ا٭َط ب٘ َػتك٬ّ ْ٘ ٚادب أقًٞإٗ ايك٠٬، أّ 

، ٚٚادب تبعٞ يؿططٝت٘ ٚادب أقًٞ يتٛد٘ ا٭َط اٱشلٞ ب٘ خاق١
ٕ إعِ َٔ أقٛاعسٙ سهاَ٘ ٚإٔ تهٕٛ أعذاظ ايكطإٓ إيًك٠٬، ٖٚصا َٔ 

. يًعًُا٤ ٚايتكػُٝات اٱغتكطا١ٝ٥ ٖٚاّ ايبؿطأؼٝط بٗا 
 **********
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