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 زضاغ١ تفػري١ٜ َٛضٛع١ٝ- ايكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ

10 

 املًدص

     

 .تعطٜف ايكٍٛ اسبػٔ ٚ َطازفات٘  حيتٟٛ ايبشح ع٢ً

 ٚبٝإ َهاْت٘ ٚضٛابّٓ٘ , ٚمناشز يًكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل  

عًِٝٗ ايػ٬ّ ) يعبازٙ , ٚيف خّٓاب ا٭ْبٝا٤  ( غبشاْ٘ ٚتعاىل) 

 ., ٚيف سػٔ ايكٍٛ َع املدايفني (

نُا حيتٟٛ ع٢ً شنط بعض مثاض ايكٍٛ اسبػٔ يف ذبكٝل 

غتذاب١ , ٖٚعمي١ ايؿّٝٓإ ٚدٓسٙ, ا٭خ٠ٛ ْٚبص ايفطق١ , ٚا٫

ٚضبب١ اهلل يًُشػٓني ٚايجٛاب املرتتب ع٢ً إسػاِْٗ يف ايسْٝا 

 ٚاٯخط٠ .

 َع بٝإ أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚتٛصٝات٘.

 

 ز/ ضبُس أمحس َصًح ايٛعٌٝ

 داَع١ إب–أغتاش ايتفػري ٚعًّٛ ايكطإٓ املػاعس 

Aljmalybrahymmhmd@gmai.com 
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 املكس١َ:

 اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚصشابت٘ أمجعني:

أَا بعس: فإٕ اهلل عع ٚدٌ خًل اشبًل يعبازت٘ , ٚايعباز٠ يف اٱغ٬ّ ٖٞ ْٗا١ٜ اشبطٛع ٚق١ُ ايؿعٛض بعع١ُ 

ٗا شات آثاض عُٝك١ يف ايتعاٌَ َع خًل اهلل , ٚتػتٟٛ املعبٛز , ٖٚٞ َساضز ايص١ً بني املدًٛم ٚاشبايل , نُا أْ

يف شيو أضنإ اٱغ٬ّ َٔ ص٠٬ ٚصّٛ ٚظنا٠ ٚسر ٚغا٥ط ا٭عُاٍ اييت ٜبتػٞ بٗا اٱْػإ ٚد٘ اهلل ٜٚتشط٣ 

ؾطع٘ , َٚٓاط ايتعاٌَ َٚساضٙ بني ايعباز قا٥ِ ع٢ً ايكٍٛ اسبػٔ فإٕ ٚدس اغتكاَت سٝاتِٗ ٚسػٓت 

 ٛز ايصٟ ٭دً٘ ؾطع اهلل ايؿطا٥ع .تعا٬َتِٗ ٚسصٌ املكص

 يف ايكطإٓ ايهطِٜ زضاغ١ تفػري١ٜ َٛضٛع١ٝ( )ايكٍٛ اسبػٔ:ٖصا َا غأبٝٓ٘ يف ٖصا ايبشح املٛغّٛ بعٓٛإ 

 أٖساف ايبشح :

 تعٜٛس ايًػإ ع٢ً سػٔ ايكٍٛ ٚطٝب ايه٬ّ. -1

 .ٚا٭سساخضبط ا٫ْفعا٫ت ايٓفػ١ٝ دباٙ املٛاقف  -2

 زا٥ط٠ احملب١ ٚاي٥ٛاّ بني أفطاز اجملتُع.ايتػابل حنٛ تٛغٝع  -3

 ػٔ ايكٍٛ َع تعسز ٚغا٥ٌ ا٫تصاٍ.تػًح ايسعا٠ إىل اهلل تعاىل حب -4

 َؿه١ً ايبشح :

متجًت َؿه١ً ايبشح يف بٝإ ضطض غٝاز٠ ظاٖط٠ ايػًع١ ٚازبفا٤ ٚايفشـ يف ايكٍٛ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭فطاز 

فع املؿك١ بهٌ صٛضٖا , ٚاحنػاض َفّٗٛ ايتعبس ع٢ً ٚازبُاعات َع إٔ زع٠ٛ اٱغ٬ّ قا١ُ٥ ع٢ً ايٝػط ٚز

 َٚطاقب١ اهلل يف ايكٍٛ ٚايعٌُ . ايعٛاٖط ايؿه١ًٝ زٕٚ ايتعُل يف َفّٗٛ ايتك٣ٛ

 ايسضاغات ايػابك١ :

ٚقف ايباسح ع٢ً بعض املكا٫ت ٚايسضاغات اييت ذبسثت عٔ ايكٍٛ اسبػٔ عَُٛاّٗ َٓٗا : زضاغ١ ايسنتٛض/ 

ّ , ايس٫٫ت ايرتب١ٜٛ يًكٍٛ اسبػٔ يف ض٤ٛ ايهتاب ٚايػ١ٓ , زضاغ١ ذب١ًًٝٝ , 2014 ٔغًُإ سػني َٛغ٢ ايعٜ

 اعتُس يف ايػايب ع٢ً اغتٓباط ايس٫٫ت َٔ ن٬ّ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ , زضاغ١ تطب١ٜٛ .

أَا َٛضٛع ايسضاغ١ َٛضٛع ايبشح)ايكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ( فٗٞ زضاغ١ تفػري١ٜ َٛضٛع١ٝ ربتًف 

ٝت٘ ٔ سٝح احملت٣ٛ ٚا٭غًٛب ٚاملٓٗر , َٚع شيو فاملٛضٛع حباد١ إىل ططق٘ بأغايٝب ٚصٛض َتعسز٠ ٭َُٖ

 ايبايػ١ يف اسبٝا٠ ايع١ًُٝ .

 َٓٗر ايبشح :

غًهت يف ايبشح املٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ ٯٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ثِ اعتُست ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ايٛصفٞ يُٓاشز 

 . اضٙ اييت اؾتٌُ عًٝٗا ايبشحايكٍٛ اسبػٔ َٚا ٖٝت٘ , ٚمث
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 خ١ّٓ ايبشح :

 اقتطت طبٝع١ ايبشح إٔ ٜتهٕٛ َٔ َكس١َ , ٚث٬ث١ َباسح , ٚخامت١.

 املبشح ايتُٗٝسٟ ا٭ٍٚ :

 املًّٓب ا٭ٍٚ : ايتعطٜف ٚاملطازفات.

 املًّٓب ايجاْٞ : َها١ْ ايكٍٛ اسبػٔ.

 املًّٓب ايجايح : ضٛابط ايكٍٛ اسبػٔ.

 كٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ :املبشح ايجاْٞ : مناشز يً

 املًّٓب ا٭ٍٚ :ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل تعاىل يعبازٙ.

 املًّٓب ايجاْٞ :ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ.

 املًّٓب ايجايح :ايكٍٛ اسبػٔ َع املدايفني.

 املبشح ايجايح : مثاض ايكٍٛ اسبػٔ :

 .املًّٓب ا٭ٍٚ :ذبكٝل ا٭خ٠ٛ ْٚبص ايفطق١

 املًّٓب ايجاْٞ :ا٫غتذاب١ ٚغطع١ ا٫ْكٝاز.

 املًّٓب ايجايح :ٖعمي١ ايؿّٝٓإ ٚدٓسٙ.

 املًّٓب ايطابع : ضبب١ اهلل يًُشػٓني ٚدعٌٜ َجٛبتِٗ.

 اشبامت١ : ٚفٝٗا خ٬ص١ ايبشح ٚأِٖ ايٓتا٥ر.
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 املًّٓب ايتُٗٝسٟ )ا٭ٍٚ(

 ايتعطٜف ٚاملطازفات 

 ايتعطٜف :أ٫ّٚٗ:

ايه٬ّ ٚايًفغ َٔ سٝح أصٌ ايًػ١ مبع٢ٓ )ٚاسس( يهٔ ايكٍٛ اؾتٗط يف املفٝس خب٬ف ايًفغ ًّٜٓل ايكٍٛ ٚ

,ٚاؾتٗط ايه٬ّ يف املطنب َٔ دع٥ني فصاعساّٗ ,ٚيفغ ايكٍٛ ٜكع ع٢ً ايه٬ّ ايتاّ ٚع٢ً ايه١ًُ ايٛاسس٠ ع٢ً 

  (1) غبٌٝ اسبكٝك١.

 ٜطاز ب٘ ايٝكني ٫ ايعٔ.ٜٚتبني َٔ ٖصا إٔ ايكٍٛ ٫ ٜهٕٛ سػٓاّٗ إ٫ إشا نإ َفٝساّٗ 

ٍَشػإ ٷ ,ٚاحملاغٔ يف ا٭عُاٍ ضس املػا٨ٚ  ٔٷ ٚ  .(2)ٚاٱسػإ : ضس اٱغا٠٤ ٜكاٍ ضدٌ ضبػ

ٕٳَٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل  ٜٳسٵضٳ٤ٴٚ ٚٳ ٓٳ١ِٱِب )) ٦ّْٳ١ّٔٱيّٖشٳػٳ بكٍٛ أٚ فعٌ  إيِٝٗ أغا٤ َٔ ٜسفعٕٛ أٟ {22: ايطعس}((  يػَّ

 (3)باٱسػإ إيٝ٘. 

٣ ايباسح : ٖٛ ايكٍٛ ايصٟ ٜػتشػٓ٘ شٚٚا ايعكٍٛ ايطادش١ ٚايفّٓط٠ ايػ١ًُٝ , ٚايكٍٛ اسبػٔ نُا ٜط

 ٜٚتشكل ب٘ ص٬ح ايكًٛب ٚغ١َ٬ ايصسٚض ٚطٝب ايٓفٛؽ.

 : َطازفات ايكٍٛ اسبػٔ :ثاْٝاّٗ

ايكٍٛ ايًني : ايه٬ّ ايساٍ ع٢ً َعاْٞ ايرتغٝب ٚايعطض ٚاغتسعا٤  ا٫َتجاٍ بإٔ ٜعٗط املتهًِ   -1

َٔ غساز ايطأٟ َا ٜتكبٌ ب٘ اسبل ٚميٝع ب٘ بني اسبل ٚايباطٌ َع دبٓب إٔ ٜؿتٌُ ايه٬ّ  يًُداطب أْ٘ ي٘

 ع٢ً تػفٝ٘ ضأٟ املداطب أٚ دبًٗٝ٘.

 فؿب٘ ايه٬ّ املؿتٌُ ع٢ً املعاْٞ اسبػ١ٓ بايؿ٤ٞ ايًني.

 ٚايًني ,سكٝك١ َٔ صفات ا٭دػاّ , ٖٚٛ ضطٛب١ ًَُؼ ازبػِ ٚغٗٛي١ يٝ٘.

                   (4)تعاض ايًني يػٗٛي١ املعا١ًَ ٚايصفح , ٚايًني َٔ ؾعاض ايسع٠ٛ إىل اسبلٚضس ايًني اشبؿ١ْٛ , ٜٚػ

٘ٴ ٜكٍٛ تعاىل آَطاّٗ َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ عٓسَا أضغ٬ إىل فطعٕٛ :))فّٔكّٕٛئّا ٛٵيّٗا ۥئّ ٓٶا قّٔ ّْٝ ٘ٴ يَّ َّ ٚٵ ٜٳتٳصٳنَّطٴ ۥيَّعٳ (( ٰٜٳدٵؿٳ٢ أّٔ

 {44:ط٘}

                                                           
 .4/18, ٟايهفٛ ايهًٝات : َعذِ املصًّٓشات ٚايفطٚم ايًػ١ٜٛ , أبٛ ايبكا٤-1
 .13/117يػإ ايعطب , َاز٠ )سػٔ (ز-2
 .417, تفػري ايػعسٟ ص 13/375ٜٓعط : تفػري ايّٓربٟ , ز-3
 . 16/225 ابٔ عاؾٛض , تفػري-4
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, ٚايّٓٝب َٔ نٌ ؾ٤ٞ أفطً٘ ٚايّٓٝبات َٔ ايه٬ّ أفطً٘ ٚأسػٓ٘. ايهًِ ايّٓٝب :ايّٓٝب خ٬ف اشببح  -2
(1) ِ٘ ٝٵ ِٴ ٱٜٳصٵعٳسٴ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل:))ِإئّ ًِ ّْبٴٱيّٖهّٔ  ن٬ّ ٚنٌ , ٚتًٌٗٝ ٚذبُٝس ٚتػبٝح قطا٠٤ َٔ {10:فاطط}(( يَّّٓ

  (2). ا٭ع٢ً املٮ بني صاسب٘ ع٢ً اهلل ٜٚجين , عًٝ٘ ٜٚعطض اهلل إىل فريفع طٝب سػٔ

ٚٳقّٕٛيّٕٛاٚقس ف َّاِؽ ػط ايكٍٛ ايّٓٝب بايكٍٛ اسبػٔ يف قٛي٘ تعاىل:)) ٓٶا((  ِيً أٟ قٛيٛا هلِ  {83ايبكط٠:}سٴػٵ

  (3)ايكٍٛ ايّٓٝب ٚداٚبِٖٛ بأسػٔ َا حيبٕٛ. 

ا٭زب : املتأٌَ يف تعطٜف أٌٖ ايعًِ يعًِ ا٭زب ٚاملتطُٔ يكٛاعس عًِ ايًػ١ َٔ حنٛ ٚب٬غ١......  جيسِٖ  -3

 ّٓٓبل ع٢ً ايكٍٛ اسبػٔ.ٜعطفْٛ٘ مبا ٜ

قاٍ ابٔ ايكِٝ : ٖٛ ايه٬ّ ازبٌُٝ ايصٟ ٜرتى يف ْفؼ غاَع٘ أٚ قاض٥٘ أثطاّٗ قٜٛاّٗ حيًُ٘ ع٢ً اغتعازت٘ 

  (4)ٚا٫غتعاز٠ َٓ٘ ٚاملٌٝ إىل ضبانات٘. 

  (5) ايٓصٝش١: قاٍ ابٔ ا٭ثري :)ايٓصٝش١ ن١ًُ ٜعرب بٗا عٔ مج١ً, ٖٞ إضاز٠ اشبري يًُٓصٛح ي٘. -4

ِٵ إخباضاٜك١ ا٭ْبٝا٤ ٚٚغًٝتِٗ يف ايسع٠ٛ قاٍ تعاىل ٖٚٞ طط ِّػٴهّٕ  ٚٳأّْٔصٳحٴ ضٳب٢ِّْت ٰئّـِٰضغٳـ عٔ ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ:))إّٔبٳ

ِٵ(( أٟ ٚأذبط٣ َا فٝ٘ ص٬سهِ ق٫ّٛٗ ٚفع٬ّٗ, ٚقٌٝ:)أبًػهِ أٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘, ٚأضغبهِ يف  {62ا٭عطاف:}ئّهّٕ

  (6) قبٛهلا , ٚأسصضنِ عكاب٘ إٕ عصٝتُٛٙ(.

ِٵٚقاٍ تعاىل عٔ ٖٛز عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ ٜسعٛ قَٛ٘ ِّػٴهّٕ ِٵ ضٳب٢ِّْت ٰئّـِٰضغٳـ ))إّٔبٳ ْٳائّهّٕ َِنيٷ(( ْٳاِصحٷ ٚٳأّٔ  .{68ا٭عطاف:}أّٔ

 

 

                                                           
 ,بتصطف.566-564,ص1يػإ ايعطب   ,ز-1
 .685تفػري ايػعسٟ , ص-2
 .1/419تفػرياٯيٛغٞ , -3
 .448تٗصٜب َساضز ايػايهني ,يعبساهلل بٔ عًٞ, ص-4
 .3/616يػإ ايعطب ,  َاز٠ )ٜٓصح( -5
 .8/125تفػري اٯيٛغٞ , -6
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 املًّٓب ايجاْٞ

 َها١ْ ايكٍٛ اسبػٔ

 ايكٍٛ اسبػٔ ٖٛ خّٓاب ايكطإٓ يبٓا٤ سطاض٠ ضاق١ٝ تكّٛ ع٢ً َبسأ ايتهافٌ ٚايتعإٚ ٚايرب.

ت اسبٝا٠ نًٗا ,عكٝس٠ّٗ ,ٚعباز٠ّٗ ,ٚأخ٬قاّٗ , َٚعا٬َت ,  ْعُاّٗ ٚأسهاَاّٗ , قٛاْني ٚتؿطٜعات , قُٝاّٗ ٜٚؿٌُ صبا٫

 َٚج٬ّٗ , عازات ٚتكايٝس , أعطافاّٗ َٚٛاظٜٔ.

ٚايكاض٨ يًكطإٓ ايهطِٜ جيس أْ٘ قس ٚضز فُٝا ٜكطب َٔ ْصف ايكطإٓ اٱؾاض٠ إىل ايكٍٛ اسبػٔ أٚ ايفعٌ اسبػٔ 

 ٚازبعا٤ اسبػٔ.

ٚٳقّٕٛيّٕٛاٚمم َّاِؽ ا ٚضز يف بٝإ َها١ْ ايكٍٛ اسبػٔ ٚاسبح عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل:)) ٓٶا((  ِيً أٟ ق٫ّٛٗ  {83ايبكط٠:}سٴػٵ

 سػٓاّٗ ٚمساٙ ب٘ يًُبايػ١.

ٜكٍٛ ايفدط ايطاظٟ:) قاٍ أٌٖ ايتشكٝل : ن٬ّ ايٓاؽ َع ايٓاؽ إَا إٔ ٜهٕٛ يف ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ أٚ يف ا٭َٛض 

ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ فإَا إٔ ٜهٕٛ يف ايسع٠ٛ إىل اٱميإ ٖٚٛ َع ايهفاض أٚ يف ايسع٠ٛ إىل ايس١ْٜٛٝ  , فإٕ نإ يف 

ايّٓاع١ ٖٚٛ َع ايفػام , أَا ايسع٠ٛ إىل اٱميإ ف٬ بس ٚإٔ تهٕٛ بايكٍٛ اسبػٔ نُا قاٍ تعاىل ملٛغ٢ ٖٚاضٕٚ 

٘ٴ :))فّٔكّٕٛئّا ٛٵيّٗا ۥ ئّ ٓٶاقّٔ ّْٝ ٘ٴ يَّ َّ ٚٵ ٜٳتٳصٳنَّطٴ ۥيَّعٳ  د٬يتُٗا َع فطعٕٛ َع بايطفل تعاىل اهلل أَطُٖا {44:ط٘}(( ٰٜٳدٵؿٳ٢ أّٔ

 .تعاىل اهلل ع٢ً ٚعتٛٙ ٚمتطزٙ فطعٕٛ نفط ْٚٗا١ٜ

ٌِ ِٰإي٢ّٔزٵعٴ ٱٚأَا زع٠ٛ ايفػام فايكٍٛ اسبػٔ فٝ٘ َعترب , قاٍ تعاىل:)) ُٳ١ِ ٱِب ضٳبّْؤّ غٳِبٝ ٛٵِعع١ِّٔ ٱٚٳيِّٖشهّٖ ُٳ ٓٳ١ِٱيّٖ (( يّٖشٳػٳ

ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِب زٵفّٔعٵٱ:))ٚقاٍ {125:ايٓشٌ} ٓٳؤّيَِّص٣ ٱ فِّٔإشٳا أّٔسٵػٳ ٝٵ ٘ٴ بٳ ٓٳ ٝٵ ٘ٴٚٳ٠ّ٘ ٰ عٳسٳۥ ٚٳبٳ َّ ِٷ(( ٚٳِي٢ّّ ۥنّٔأّٔ ُِٝ  .{34فصًت:}سٳ

ٚأَا يف ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ فُٔ املعًّٛ بايططٚض٠ أْ٘ إشا أَهٔ ايتٛصٌ إىل ايػطض بايتًّٓف َٔ ايكٍٛ مل حيػٔ 

 غٛاٙ.

ٚٳقّٕٛيّٕٛافجبت إٔ مجٝع آزاب ايسٜٔ ٚايسْٝا زاخ١ً  َّاِؽ ذبت قٛي٘ تعاىل:)) ٓٶا((  ِيً  (1)({83ايبكط٠:}سٴػٵ

ٚ٭ٕ ايكٍٛ اسبػٔ ايكسض ايصٟ ميهٔ َعا١ًَ مجٝع ايٓاؽ ب٘ .أَا اٱسػإ ايفعًٞ قس ٜتعصض فعً٘ نُا يف 

َّا ٚٳِإ َّ قٛي٘ تعاىل:))  ِٴ تٴعٵِطضٳ ٗٴ ٓٵ ُٳ١ٍبٵِتػٳا٤ٳ ٱ عٳ ٖٳا ضَّبّْؤّ ّْٔ ضٳسٵ ِٵيَّ فّٔكٌّٕ تٳطٵدٴٛ ٛٵيّٗا ٗٴ ٝٵػٴٛضٶا((  قّٔ  {28اٱغطا٤:}َّ

                                                           
 .3/589,ز1ايتفػري ايهبري : اجملًس-1
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ِٵ فتبني ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ايعاطٞ إشا مل جيس َا ٜعّٓٞ احملتادني ف٬ أقٌ َٔ ضزِٖ بايكٍٛ ازبٌُٝ))فّٔكٌّٕ ٗٴ ٛٵيّٗا يَّ  قّٔ

ٝٵػٴٛضٶا (( قٌ هلِ ق٫ّٛٗ يٝٓاّٗ تّٓٝب ب٘ ْفٛغِٗ ٚعسِٖ ٚعساّٗ   (1) مج٬ّٝٗ. َّ

 عٌُ صاحل , فإٕ َٔ ًَو يػاْ٘ ًَو مجٝع أَطٙ .ٚايكٍٛ اسبػٔ زاٍع يهٌ خًل مجٌٝ , ٚ

 ٚيصا جيب تطٜٚض ايًػإ ع٢ً َعاْٞ اشبري ٚايٓصح ٚدبٓب غفاغف ا٭َٛض.

أخطز ايرتَصٟ َٔ سسٜح َعاش بٔ دبٌ ضضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ : ٜا ضغٍٛ اهلل؟ ٚإْا مل٪اخصٕٚ مبا ْتهًِ ب٘ ؟ 

ٌ ٜهب ايٓاؽ يف ايٓاض ع٢ً ٚدِٖٛٗ أٚ ع٢ً َٓاخطِٖ فكاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :)) ثهًتو أَو ٜا َعاش ٖٚ

  (2) ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫ سصا٥س أيػٓتِٗ((

ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:))إٕ ايعبس يٝتهًِ بايه١ًُ َٔ ضضٛإ اهلل ,٫ 

اهلل ,٫ ًٜكٞ هلا با٫ّٗ, ٜٟٗٛ بٗا يف  ًٜكٞ هلا با٫ّٗ ,ٜطفع٘ اهلل بٗا زضدات, ٚإٕ ايعبس يٝتهًِ بايه١ًُ َٔ غدط

  (3) دِٗٓ((

ٚنإ أبٛ بهط ضضٞ اهلل عٓ٘ ٜطع سصا٠ يف فٝ٘ , ميٓع بٗا ْفػ٘ عٔ ايه٬ّ ٚنإ ٜؿري إىل يػاْ٘ ٜٚكٍٛ:) 

  (4) ٖصا ايصٟ أٚضزْٞ املٛاضز(

 ٚقاٍ ايؿاعط:

                                                                                                                                  عـٛز يػاْو ق١ً ايًـفغ     ٚاسفغ ن٬َو أميا سفِغ                    

 (5)إٜاى إٔ تعغ ايطداٍ ٚقس       أصٝشت ضبتاداّٗ إىل ايٛعٍغ

 

 

                                                           
 . 1/140أٜػط ايتفاغري ,٭بٞ بهط ازبعا٥طٟ , ز-1
( ٚيف 1122(  ,ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف ايػًػ١ً ايصشٝش١ ضقِ)2619,ضقِ)5/12غٓٔ ايرتَصٟ , أبٛاب اٱميإ , باب َا دا٤ يف سط١َ ايص٠٬, -2

 (.205صشٝح ازباَع ضقِ )
 .(6478, ضقِ )4/2032أخطد٘ ايبداضٟ , باب سفغ ايًػإ ,-3
 .3/120إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  , يًػعايٞ , -4
 .85أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ , يًُاٚضزٟ, ص-5
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 املًّٓب ايجايح

 ضٛابط ايكٍٛ اسبػٔ 

ٌٵإٔ ٜهٕٛ بعٝساّٗ عٔ ايتهًف , ٜكٍٛ -1 ِٵ َٳا تعاىل:)) قّٕ ّٕهّٕ ِ٘ أّٔغٵـ ٝٵ ّٔ ٔٵ عٳ َٳا أّٔدٵٍط َِ ْٳا ٚٳ ٔٳ أّٔ ِِّفنيٳٱ َِ ُٴتٳهّٔ  {86ص:}(( يّٖ

ٚايتهًف ٖٛ: ايتصٓع يف ايكٍٛ ٖٚٛ ضس ايتٝػري ٚايتبؿري ايصٟ أَط ب٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أبا َٛغ٢ 

ٍ هلُا:))بؿطا ٫ٚ تٓفطا ٜٚػطا ٫ٚ ا٭ؾعطٟ َٚعاش بٔ دبٌ ضضٞ اهلل عُٓٗا عٓسَا أضغًُٗا إىل ايُٝٔ فكا

  (1) تعػطا((

 ٚملػًِ عٔ ابٔ َػعٛز ضضٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:)) ًٖو املتّٓٓعٕٛ (( قاهلا ث٬ثاّٗ.

  (3) قاٍ ايٟٓٛٚ :)املتّٓٓعٕٛ( أٟ املتعُكٕٛ ايػايٕٛ اجملاٚظٕٚ اسبسٚز يف أقٛاهلِ ٚأفعاهلِ.(2)

تعُل يف ايؿ٤ٞ , املتهًف ايبشح عٓ٘ ع٢ً َصاٖب أٌٖ ايه٬ّ , ايساخًني فُٝا ٫ ٜعِٓٝٗ قاٍ اشبّٓابٞ: امل

  (4) اشبا٥طني فُٝا ٫ تبًػ٘ عكٛهلِ.

دا٤ يف ايبٝإ ٚايتبٝني :) إشا أضزت إٔ ٜهٕٛ ن٬َو َكب٫ّٛٗ قصساّٗ خفٝفاّٗ ع٢ً ايًػإ غ٬ّٗٗ فابتعس عٔ 

 ايتعكٝس ٖٛ ايصٟ ٜػتًٗو َعاْٝو ٜٚؿني ايفاظو.فإٕ ايتٛعط ٜػًو إىل ايتعكٝس , ٚ( 5)ايتٛعط

تأٌَ قٍٛ ابٔ ايػُاى ايعاٖس ٚقس قاٍ ي٘ أر يف اهلل : املٝعاز بٝين ٚبٝٓو غساّٗ ْتعاتب فكاٍ ي٘: بٌ املٝعاز بٝين 

 . (6)ٚبٝٓو غساّٗ ْتػافط( 

ٜٳـ -2 ٗٳاا ٰإٔ ٜكرتٕ ايكٍٛ بايعٌُ َصساقاّٗ يكٛي٘ تعاىل:))  ُّ ٔٳ ٱ أّٔ ٓٴيَِّصٜ َٳ ِٳ ٛا٤ٳا ٕٳ ِي ٕٳ َٳائّا تٳكّٕٛيّٕٛ ّٕٛ  طٳنّٔبٴ﴾٢﴿تٳفّٖعٳ

ِ٘ ٱِعٓسٳ َٳكّٖتٶا َّ ٕٳ َٳائّا تٳكّٕٛيّٕٛا إّٔٔي ّٕٛ  {3,2:ايصف}((﴾٣﴿تٳفّٖعٳ

فٗصٙ اٯٜات تبني أْ٘ ٫ ٜهٕٛ  يًكٍٛ أثط زٕٚ إٔ ٜرتدِ إىل ٚاقع عًُٞ , ٭ٕ ايبؿط َفّٓٛضٕٚ ع٢ً َتابع١ اشبري 

 ١ تًتعَ٘ ق٫ّٛٗ ٚتّٓبك٘ غًٛناّٗ.إشا ضأٚٙ َعطٚضاّٗ أَاَِٗ يف قس٠ٚ عًُٝ

                                                           
 (1733,َٚػًِ ضقِ )  8/4318ضٚاٙ ايبداضٟ , ايفتح , -1
 (2670, ضقِ ) 4/2055ضٚاٙ َػًِ , نتاب ايعًِ , -2
 . 16/220صشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ , -3
 .318ايتٛسٝس , غًُٝإ بٔ عبساهلل بٔ ضبُس عبسايٖٛاب  , ص تٝػري ايععٜع اسبُٝس يف ؾطح نتاب-4
 4/620ايتٛعط : ازبفا٤ ٚايػًع١ .  يػإ ايعطب ,-5
 67/  1 ايطا٥س , زضٚؽ يف ايرتب١ٝ ٚايسع٠ٛ , ملاظٕ عبسايهطِٜ ايفطٜح -6
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ٚيٓا املجٌ ا٭ع٢ً يف ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فعٓسَا ٢ْٗ عٔ ايطبا مل ٜهتف بايكٍٛ بٌ قطٕ ْٗٝ٘ بايفعٌ 

ٚايتّٓبٝل ع٢ً ْفػ٘ ٚأٌٖ بٝت٘ فكاٍ:)) ٚأٍٚ ضبا أضع٘ ضبا عُٞ ايعباؽ , ٚأٍٚ زّ أضع٘ زَٓا زّ ضبٝع١ بٔ 

ٍ سني ؾفع يف سس ايػطق١:))ٚأِٜ اهلل يٛ إٔ فاط١ُ بٓت ضبُس غطقت يكّٓع ٚقا (1) اسباضخ بٔ عبساملًّٓب((

  (2)ضبُس ٜسٖا(( 

ٚقاٍ اسبهُا٤ : أفطٌ ايعًِ ٚقٛف ايعامل عٓس عًُ٘ , ٚنٌ اَط٨ ٜعطف بكٛي٘ ٜٚٛصف بفعً٘ , فكٌ غسٜساّٗ , 

  (3)ٚافعٌ محٝساّٗ ( 

ٚافل قٛي٘ فعً٘ فصاى ايصٟ أصاب سع٘ , َٚٔ  ٚهلل زض  ابٔ ايكِٝ سٝح قاٍ :)إٕ ايٓاؽ قس أسػٓٛا ايكٍٛ فُٔ

  (4)خايف قٛي٘ فعً٘ فصاى إمنا ٜٛبذ ْفػ٘( 

املكاّ . فاملتأٌَ يف خّٓاب ايكطإٓ ايهطِٜ جيس أْ٘ خياطب  إٔ ٜطاعٞ املداطبني سػب َا ٜكتطٝ٘ -3

 .املؿطنني غري خّٓاب أٌٖ ايهتاب , ْٚط٣ خّٓاب اهلل تعاىل يًُػًُني خيتًف َٔ َطس١ً إىل أخط٣

ففٞ َه١ ناْت نٌ ْسا٤ات ايكطإٓ بـ)ٜا أٜٗا ايٓاؽ( , )ٜا بين آزّ( , ٚ)ٜا أٜٗا اٱْػإ( أَا يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 بعس إٔ أصبح يًُػًُني زٚي١ ٚباتت هلِ مجاع١ فٓازاِٖ بٓسا٤ دسٜس بـ) ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا (.

, ٚا٭زي١ ع٢ً شيو نجري٠ فكس دا٤ٙ ٚنصيو نإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜطاعٞ يف قٛي٘ املداطبني 

ضدٌ ٚقاٍ ي٘ : ٜا ضغٍٛ اهلل أٚصين فكاٍ :))٫ تػطب(( ٚدا٤ٙ ضدٌ آخط فًّٓب َٓ٘ ْفؼ ايًّٓب فكاٍ:)) قٌ 

  (5) آَٓت باهلل ثِ اغتكِ ((

فٗٛ ٖٓا ضاع٢ تػري ايؿدص يف خّٓاب٘ , إش ضأ٣ ساد١ ا٭ٍٚ ٭ٕ ٜػهٔ َٔ غطب٘ ٚحيس َٓ٘ , ٚضأ٣ يف اٯخط 

 ٭ٕ ٜعُل إمياْ٘ باهلل ٜٚػتكِٝ ع٢ً ططٜل اهلسا١ٜ.ساد١ 

إٕ ايساعٞ يف قٛي٘ حيػٔ ب٘ إٔ ٜهٕٛ نايتادط ايصٟ ٜعطض دباضت٘ , خيتاض ايٛقت ٚايعَٔ امل٥٬ُني ٚخياطب 

                           ايعكٍٛ مبا ٬َٜؼ أٚتاضٖا ٚحيطى نٛآَٗا.                                                                        

ٜعطف َٔ خياطبِٗ ٚنٝف خياطبِٗ ؟ َٚاشا ٜكسّ َعِٗ ؟ َٚاشا ٜ٪خط ؟ َٚا ايكطاٜا اييت ٜعّٓٝٗا أ١ُٖٝ 

 ٚأٚي١ٜٛ قبٌ غريٖا ؟ َٚا ا٭فهاض اييت ّٜٓطسٗا ٜٚبسأ بٗا ؟

 

 

                                                           
 .5/73َػٓس أمحس , -1
 .6788, ضقِ 8/160ايػًّٓإ ,  ضٚاٙ ايبداضٟ , باب نطا١ٖٝ ايؿفاع١ يف اسبسٚز إشا ضفع إىل-2
 . 34-30املػتّٓطف يف نٌ فٔ َػتّٓطف , يبٗا٤ ايسٜٔ ضبُس بٔ أمحس ا٭ؾبٗٞ , ص-3
 .192بسا٥ع ايفٛا٥س ,٫بٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ,ص-4
 .15416, ضقِ  24/141َػٓس أمحس , -5
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 ملبشح ايجاْٞا

 مناشز يًكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

يه٬ّ ٚأبًػ٘ فٗٛ قٍٛ َٔ أساط بهٌ ؾ٤ٞ عًُاّٗ , ٖٚٛ نتاب ٖسا١ٜ ٚإضؾاز , ايكطإٓ ايهطِٜ مبا سٛاٙ أسػٔ ا

 ْٚػتعطض يف ٖصا املبشح بعض مناشز ايكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف َّٓايب ث٬ث١ :

 : ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل تعاىل يعبازٙ. املًّٓب ا٭ٍٚ

جيسٙ مشٌ اسبػٔ ٚازبُاٍ  _ٚازبربٚت ٚايعع١ُ ٖٚٛ صاسب ايهربٜا٤_املتأٌَ يف خّٓاب اهلل عع ٚدٌ يعبازٙ 

     نً٘.                                                                                                                         

٘ٴ ٱقاٍ دٌ ٚع٬ :))  َّ ٍٳي ٔٳ ْٳعَّ ٗٶاُّٰتٳؿٳـبٶا ِٰنتٳـيّٖشٳِسِٜح ٱ أّٔسٵػٳ  {23:طايعَ}(( ِب

ٜكٍٛ اٯيٛغٞ : ))اهلل ْعٍ أسػٔ اسبسٜح(( ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ , ٚنْٛ٘ سسٜجاّٗ مبع٢ٓ نْٛ٘ ن٬َاّٗ ضبسثاّٗ ب٘ 

  (1) , ٖٚٛ سػٔ يف يفع٘ ٚ أغًٛب٘  َٚٓعٙ عٔ ايٓكص.

 _ٚيٝؼ أيس َٔ ايؿّٝٓإ عسا٠ٚ _ايتأغٞ مبٓٗر ايكطإٓ ايهطِٜ يف سػٔ اشبّٓاب ست٢ َع أيس ا٭عسا٤  ٚجيب

عٌ ضب ايعع٠ ٚازب٬ٍ ؟ ساٚضٙ ٚأداب٘ إىل طًب٘ سُٝٓا طًب اٱَٗاٍ فأًَٗ٘ ٜفعٌ َا ٜؿا٤ , بعس إٔ فُاشا ف

 سصضٙ َٔ غ٤ٛ ايعاقب١ ٚغ٤ٛ املآٍ .

ٚسُٝٓا أضغٌ ضغٛي٘ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ إىل فطعٕٛ ٖٚٛ ازبباض املتأي٘ ... أضغً٘ بآٜات ٚنطاَات َٚعذعات 

٘ٴ :)) فّٔكّٕٛئّاٚزع٠ٛ باسبػ٢ٓ ٚقاٍ ملٛغ٢ ٚأخٝ٘ ٖاضٕٚ ٛٵيّٗا ۥ ئّ ٓٶاقّٔ ّْٝ ٘ٴ يَّ َّ ٜٳدٵؿٳ٢ ٜٳتٳصٳنَّطٴ ۥيَّعٳ ٚٵ  .{44:ط٘}(( ٰأّٔ

ٚأضؾس املٛىل غبشاْ٘ ٚتعاىل عبازٙ بإٔ ٜكٛيٛا ايكٍٛ اسبػٔ يف ضباٚضاتِٗ َٚٓاظطاتِٗ َع طبايفِٝٗ ست٢ 

ٌٵ ٚإٕ ناْٛا ع٢ً سل ٚغريِٖ ع٢ً خ٬ف٘ ٚبٝإ اسبذ١ بأمجٌ ا٭غايٝب ٜكٍٛ تعاىل:))  ٔٳ ٜٳطٵظٴقّٕهِّٕ َٳٔ قّٕ ّْ 

ُٳـٱ ٌِيّٖأّٔضٵِض ٱٚٳِت ٰ ٚٳٰيػَّ َّايَّ٘ ٱ قّٕ ٚٵ ٚٳِإ ِٵ أّٔ َّانّٕ ٢ّٔ ِإ ٚٵِف٢ ٖٴسٶ٣ ئّعٳ ًّٔـ أّٔ ٕٳقٌّٕ ﴾٢٤﴿ُِّبنٍيٍٍ ٰضٳ ّٕٛ َّا يَّاتٴػٵـٳ ٓٳا عٳ َٵ ٌٴ أّٔدٵطٳ ْٴػٵـٳ َّا ٚٳئّا  عٳ

ٕٳ ّٕٛ ُٳ ٌٵ ﴾٢٥﴿تٳعٵ ُٳعٴقّٕ ٓٳا ٜٳذٵ ٓٳ ٝٵ َّ بٳ ٓٳاثٴ ٓٳاِب ٜٳفّٖتٳحٴ ضٳبُّ ٓٳ ٝٵ ٛٳيّٖشٳلّْ ٱبٳ ٖٴ ِٴٱيّٖفّٔتَّاحٴ ٱ ٚٳ ًِٝ  {26-24:غبأ}((    يّٖعٳ

ففٞ ٖصٙ اٯٜات إضؾاز َٔ اهلل عع ٚدٌ إىل أغًٛب املٓاظط٠ اسبه١ُٝ ٚأثط ايكٍٛ اسبػٔ , ٭ٕ أسس املتٓاظطٜٔ 

                                                                        فإٕ شيو ٜػطب٘ فٝفٛت ايػطض.                   إشا قاٍ يٰخط ٖصا ايكٍٛ خّٓأ , أٚ أْت طب٧ّٓ

                                                           
 .23/339تفػري اٯيٛغٞ -1
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ٚأَا إشا قاٍ ي٘ بإٔ أسسْا  ٫ ٜؿو يف أْ٘ طب٧ّٓ ٚايتُازٟ  يف ايباطٌ قبٝح ٚايطدٛع إىل اسبل أسػٔ 

ا٭خ٬م فٓذتٗس ْٚبصط أٜٓا ع٢ً اشبّٓأ يٝشرتظ فإْ٘ جيتٗس شيو اشبصِ يف ايٓعط ٜٚرتى ايتعصب ٚشيو 

٫ ٜٛدب ْكصاّٗ يف املٓعي١ , ٫ٚ تٓاظٍ عٔ اسبل ٫ٚ ؾو فٝ٘ , ٚيهٔ ع٢ً د١ٗ اٱْصاف يف اسبذاز ٚٚصف 

  (1) اسباٍ أٚضح َٔ يػإ املكاٍ.

ايعسٍٚ عٔ ا٭يفاظ  اييت ٫  _ٚفٝ٘ إضؾاز يٮ١َ _َٚٔ مناشز ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

َّٜػتشب شنطٖا َباؾط٠ إىل ايهٓا١ٜ ع ِٵ ٓٗا , َٚٔ شيو قٛي٘ تعاىل :))  إِّٔس ١ّّٔٔ ئّهّٕ ٝٵ ِّ ٱ ئّ ٝٳا ِٵ ِٰإي٢ّٔيطَّفّٔحٴ ٱيصّْ  ِْػٳا٥ِهّٕ

َّ ِٵ ِيبٳاؽٷ ٖٴ ِٵ يَّهّٕ َّ ِيبٳاؽٷ ٚٳأّْٔتٴ ٗٴ ِٳ يَّ ًِ ٘ٴ ٱ عٳ ِٵيَّ َّهّٕ ِٵ أّٔ ٕٳ نّٕٓتٴ ْٴٛ ِٵ تٳدٵتٳا ِٵ فّٔتٳابٳ أّْٔفّٕػٳهّٕ ٝٵهّٕ ّٔ ِٵ ٚٳعٳفّٔا عٳ َِّؾطٴٰبٳـٕٳ ٰيّٖـٳـٱفٳ عٳٓهّٕ ٖٴ ٚ 

 .ازبُاع عٔ ٚاملباؾط٠ بايطفح ن٢ٓ فكس {187:ايبكط٠}((  اٯ١ٜ...

ِٵ ِْػٳا٩ٴنّٕ ِٵ سٳطٵخٷ ٚقٛي٘ تعاىل:))  ِٵ فّٔأّٖتٴٛا يَّهّٕ ٢َّ سٳطٵثٳهّٕ ِٵ (( ٰأّٔ فعرب عٔ اٱتٝإ باسبطخ ٭ْٗا  {223ايبكط٠:}ِؾ٦ٵتٴ

٩ٕٚ , ٚيهٔ يف َٛضع اٱخصاب ايصٟ َٓاغب١ ٚإخصاب ٚتٛايس ٚمنا٤ , َٚازاّ سطثاّٗ فأتٛٙ بايّٓطٜك١ اييت تؿا

  (2) حيكل غا١ٜ اسبطخ.

ٚاملتأٌَ يف شيو ًُٜؼ مسٛ ا٭يفاظ ٚمجاٍ ايتعبري ٚإضؾاز يٲْػإ يف اختٝاض أسػٔ ايكٍٛ ٚأعف ايهًُات 

 ٚأمساٖا ٚايرتفع عٔ غفاغفٗا ٚأزْاٖا.

 املًّٓب ايجاْٞ

 ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ .

يهطِٜ َٓٗر ايطغٌ يف ايسع٠ٛ ايكا٥ِ ع٢ً سػٔ اشبّٓاب َٚٔ ٜػتعطض شيو اشبّٓاب جيسٙ عطض ايكطإٓ ا

 َكطٕٚ با٭زب قا٥ِ ب٘ غٛا٤ َع ضبِٗ )دٌ ٚع٬(أٚ َع أقَِٛٗ.

 ٚقس شنط بٔ ايكِٝ أَج١ً ع٢ً سػٔ خّٓاب ا٭ْبٝا٤ َع ضبِٗ َٓٗا :

٢ِٓيَِّص٣ ٱقٍٛ اشبًٌٝ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ :))  # ّٔكّٔ ٛٳ خٳ ٗٴ ِٜٔٳ فّٔ ٛٳيَِّص٣ ٱٚٳ﴾٨٧﴿ٗٵِسٜ ٢ِٓ ٖٴ ُٴ ٜٳػٵِكنِي ٜٴِّّٖٓع ٚٳِإشٳا ﴾٨٧﴿ٚٳ

ٛٳ َٳِطضٵتٴ ٗٴ  ٚمل ٜكٌ :)) ٚإشا  أَطضين(( سفاظاّٗ يٮزب َع اهلل.{80-78ايؿعطا٤:}ٜٳؿٵِفنِي   ((  فّٔ

                                                           
 399/ 6. تفػري ايبػٟٛ , 680ايػعسٟ : ص ري.  تفػ25/205ٜٓعط : ايتفػري ايهبري , ايطاظٟ , -1
 . 1/242.  يف ظ٬ٍ ايكطإٓ , غٝس قّٓب , 50/270اٯيٛغٞ  . تفػري1/265ٜٓعط : ايهؿاف , يًعطبؿطٟ , -2
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٘ٴ نّٕٓتٴ ٚعٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ يطب٘ :)) ِإٕ # ّٖتٴ ٘ٴ فّٔكّٔسٵ ۥقّٕ ُٵتٳ ًِ  يف ازبٛابني بني فطمٚ ,(( أقً٘ مل:)) ٜكٌ ٚمل((  ۥعٳ

ِٴ :))فكاٍ ٚغطٙ باسباٍ ٚتعاىل غبشاْ٘ عًُ٘ ع٢ً ا٭َط أساٍ ثِ , ا٭زب سكٝك١ ّٔ ْٳفِّٖػ٢ (( ثِ بطأ  َٳاِف٢تٳعٵ

ٚٳئّا ِٴ ْفػ٘ عٔ عًُ٘ بػٝب ضب٘ َٚا خيتص ب٘ غبشاْ٘ , فكاٍ:))  ّٔ ْٳفِّٖػؤّ (( ثِ أث٢ٓ ع٢ً ضب٘ ٚٚصف٘  ِف٢ َٳا أّٔعٵ

َّؤّبتفطزٙ بعًِ ايػٝٛب بأنًُ َّـ أّْٔتٳ ٗا , فكاٍ :))   ِإ ٝٴِٛبٱّٴ ٰعٳ  {116:املا٥س٠}((.  يّٖػٴ

٢ّْ َٚٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ يف زعا٥٘ يطب٘ ٚإظٗاض سادت٘ ٖٚٛ يف ططٜك٘ إىل َسٜٔ نإ يف غا١ٜ ايًّٓف :)) ضٳبّْ  #  ِإ

ُٳا ٔٵ ِإي٢َّّٔ أّْٔعٳيّٖتٳ ِي ٝٵٍط َِ  ٚمل ٜكٌ :)أطعُين( {24ايكصص:}فِّٔكريٷ(( خٳ

ٓٳاٚقٍٛ آ # ٓٳا زّ عًٝ٘ ايػ٬ّ :)) ضٳبَّ ُٵ ّٔ ٓٳا ظّٔ ِٵ ٚٳِإٕ أّْٔفّٕػٳ ٓٳا تٳػٵِفطٵ يَّ ٓٳا ئّ ُٵ َّٔ ٚٳتٳطٵسٳ ْٳ ٓٳهّٕٛ ٔٳ ئّ ٔٳٰيّٖدٳـٱ َِ ((   ِغِطٜ

 (عًٞ ٚقطٝت عًٞ قسضت قس ضب:) ٜكٌ ٚمل {23:ا٭عطاف}

# ٢ّْ ٢ِٓ ٚقٍٛ أٜٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ:)) أّٔ ِٴ ٚأّْٔتٳيطُّطُّ ٱ َٳػَّ ُِنيٳٰ يطَّٱ أّٔضٵسٳ ٚمل ٜكٌ:)فعافين  {83ا٭ْبٝا٤:} ((ِس

 (1) ٚاؾفين(.

 تًو مناشز َٔ خّٓاب ا٭ْبٝا٤ َع ضبِٗ , أَا خّٓاب ا٭ْبٝا٤ َع أقاضبِٗ ٚأقٛاَِٗ َا ًٜٞ:

ٖٳـ  # ٌٴشٳا ٰقٍٛ ٜٛغف عًٝ٘ ايػ٬ّ ٭بٝ٘ ٚإخٛت٘:))  ِٜٚ ٌٴ ٣َِٔٳ ٰٜٳـ٩ٵضٴ تٳأّٖ ٗٳا قّٔسٵ قّٔبٵ ّٔ ٔٳ ٚٳقّٔسٵ سٳكًّا ضٳب٢ّْ دٳعٳ  ِإشٵ ِب٢ أّٔسٵػٳ

٢ِٓ ٔٳ أّٔخٵطٳدٳ ِٔٱ َِ  خيذًِٗ ٫ إٔ , إخٛت٘ َع يٮزب سفعاّٗ( ازبب َٔ أخطدين:)ٜكٌ ٚمل {100:ٜٛغف}((  يػّْذٵ

 . ازبب يف دط٣ مبا

ٚٳدٳا٤ٳ ٔٳ  ٚقاٍ :))  ّْ ِٚٱِبهِّٕ  :)ضفع عٓهِ دٗس ازبٛع ٚاسباد١( أزباّٗ َعِٗ , ٚأضاف َا دط٣ إىل  ٜكٌ ٚمل((  يّٖبٳسٵ

َِٔايػبب ٚمل ٜطف٘ إىل ٝٵّّٓٔـٱ َّعٳغٳ إّٔٔ بٳعٵس  املباؾط ايصٟ ٖٛ أقطب ايٝ٘ َٓ٘ فكاٍ:)) ٢ِٕٓٴ ٰيؿَّ ٝٵ ٔٳ بٳ ٝٵ ٛٳِت٢((  ٚٳبٳ ِإخٵ

(2) فأع٢ّٓ ايفت٠ٛ ٚايهطّ ٚا٭زب سك٘.

 ٚيف َٛقف ٖٛز ٚصاحل عًُٝٗا ايػ٬ّ منٛشز يًدّٓاب ايًني ٚإقا١َ اسبذ١ ع٢ً قَُٛٗا بأمجٌ ا٭غايٝب.

ٜط٠ ايعطب١ٝ , فكّٛ ٖٛز يف ازبٓٛب با٭سكاف بني ايُٝٔ ٚعُإ ٚقّٛ صاحل يف ٚنإ ايؿعبإ ٜكّٓٓإ ازبع

(3) ايؿُاٍ مبسا٥ٔ اسبذط بني تبٛى ٚاملس١ٜٓ.

ٚقس شنطت زعٛتُٗا يف عسز َٔ غٛض ايكطإٓ َٚا ٫قٝاٙ َٔ قَُٛٗا َٔ اٱعطاض ٚا٫غتهباض , ٚنٝف قاب٬ 

ٍٳقَُٛٗا بايكٍٛ ايّٓٝب ٚاشبّٓاب ازبٌُٝ ٚعسّ َكاب١ً ا  يؿط مبجً٘ , فعٓسَا ضَٛا ٖٛزاّٗ بايػف٘ ضز قا٬٥ّٗ :))قّٔا

                                                           
 .398تٗصٜب َساضز ايػايهني , عبساهلل بٔ عًٞ ,ص-1
 .398تٗصٜب َساضز ايػايهني , عبس اهلل بٔ عًٞ ,ص-2
 .123-1/113, ٫بٔ نجري , ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ -3
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ِّ ٰٜٳـ ٛٵ ٝٵؼٳقّٔ ٖٳ١ّ٘ ِب٢ ئّ ٢ّْ ٰٚٳئّـ غٳفّٔا ٍٷِن ُِنيٳٰيّٖعٳـٱ ضَّبّْ ّْٔ ضٳغٴٛ ِٵ  ﴾٦٨﴿ئّ ِّػٴهّٕ ْٳائّهِّٕ ضٳب٢ِّْت ٰئّـِٰضغٳـإّٔبٳ َِنيٷ   ْٳاِصحٷ ٚٳأّٔ أّٔ

 .{68-67ا٭عطاف:}((

فا١ٖ يف بػاط١ ٚصسم نُا ْف٢ عٔ ْفػ٘ ايط٬ي١ ٚقس نؿف هلِ ٜكٍٛ غٝس قّٓب:)يكس ْف٢ عٔ ْفػ٘ ايػ

نُا نؿف ْٛح َٔ قبٌ عٔ َصسض ضغايت٘ ٖٚسفٗا, ٚعٔ ْصش٘ هلِ فٝٗا ٚأَاْت٘ يف تبًٝػٗا ٚقس قاٍ هلِ 

(1)شيو يف َٛز٠ ايٓاصح ٚيف صسم ا٭َني( 

ٍٳ ِّ ٰٜٳـ ٚنإ ضز ْيب اهلل صاحل عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً قَٛ٘ نصيو :))قّٔا ٛٵ ِٵأّٔضٳقّٔ ٜٵتٴ ٢ّٔ نّٕٓتٴ ِإٕ ٤ٳ ٓٳ١ٍ ٰعٳ ّْ  ضَّب٢ّْ ّْٔ بٳ

ٓٵ٢ِْ٘ ٰٚٳ٤ٳاتٳ٢ ُٳ١ّٗ َِ ُٳٔ ضٳسٵ ٢ِْ فّٔ ٔٳ ٜٳٓصٴطٴ ِ٘ ٱ َِ َّ ٕٵي ٘ٴ ِإ ٝٵتٴ ُٳا ۥعٳصٳ ٢ِٓ فّٔ ْٳ ٝٵطٳ تٳِعٜسٴٚ نُا أعطض  {63ٖٛز:}تٳدٵِػرٍي((  غّٔ

ُٳا َّ ٔٳ أّْٔتٳ عِٓٗ ٚدباٚظ عٓسَا قايٛا ي٘:))ِإ ٔٳٱ َِ ُٴػٳشَِّطٜ  {٤:153ايؿعطا}(( يّٖ

قاٍ ايعطبؿطٟ يف تفػريٙ:)ٚيف إداب١ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ َٔ ْػبِٗ إىل ايط٬ٍ ٚايػفا١ٖ مبا أدابِٖٛ ب٘ 

َٔ ايه٬ّ ايصازض عٔ اسبًِ ٚاٱغطا٤ ٚتطى املكاب١ً مبا قايٛا هلِ , َع عًُِٗ إٔ خصَِٛٗ أضٌ ايٓاؽ 

ا١ٜ اهلل عع ٚدٌ عٔ شيو تعًِٝ يعبازٙ نٝف أزب سػٔ ٚخًل ععِٝ , ٚسه اٚأغفِٗٗ يف إداب١ ا٭ْبٝا٤ , ٖص

 (2) خياطبٕٛ ايػفٗا٤ ٚنٝف ٜػطٕٛ عِٓٗ , ٜٚػبًٕٛ أشٜاهلِ ع٢ً َا ٜهٕٛ َِٓٗ(

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3/242يف ظ٬ٍ ايكطإٓ ,-1
 .2/119ايهؿاف , -2
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 املًّٓب ايجايح

 املدايفني ايكٍٛ اسبػٔ َع

, سسز اهلل ١ٜٖٛ ا٭١َ املػ١ًُ أْٗا أ١َ عكٝس٠ ٚزع٠ٛ ٚإٔ ع٬قاتٗا بػريٖا َٔ ا٭َِ ع٢ً اخت٬ف أيٛاْٗا 

 ٚيػاتٗا ٚأزٜاْٗا يٝػت يف سكٝكتٗا ع٬ق١ غًِ ٫ٚ سطب , ٫ٚ زفاع ٫ٚ ٖذّٛ ٚإمنا ٖٞ ع٬ق١ زع٠ٛ.

ٌِ ِٰإي٢ّٔ زٵعٴاقاٍ تعاىل:)) ُٳ١ِ ٱِب ضٳبّْؤّ غٳِبٝ ٛٵِعع١ِّٔ ٱٚٳيِّٖشهّٖ ُٳ ٓٳٱيّٖ ٗٴِ ٰٚٳدٳـ ١ِيّٖشٳػٳ ففٞ  {125ايٓشٌ:}أّٔسٵػٳٔ(( ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِبِزيّٖ

ىل اٱغ٬ّ ٚاجملازي١ بايّٓطٜك١ اييت ٖٞ أسػٔ ططم اجملازي١ َٔ ايطفل ٚايًني َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ا٭َط بايسع٠ٛ إ

 (1) غري فطاض١ ٫ٚ تعٓٝف.

ٚدا٤ عٓس ايػعسٟ :)أٟ يٝهٔ زعا٩ى يًدًل َػًُِٗ ٚنافطِٖ إىل غبٌٝ ضبو املػتكِٝ , املؿتٌُ ع٢ً 

(2) ٛي٘ ٚاْكٝازٙ(ايعًِ ايٓافع ٚايعٌُ ايصاحل باسبه١ُ أٟ نٌ أسس ع٢ً سػب ساي٘ ٚفُٗ٘ ٚقب

ٚٳئّاتٴذٳـ ٌٳِزيّٕٛا ٰقاٍ تعاىل:)) ٖٵ ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِب ِإيَّاِب ٰيِّٖهتٳـٱ أّٔ ٔٳ ٱ ِإيَّا أّٔسٵػٳ ُٴٛايَِّصٜ ّٔ ِٵ ظّٔ ٗٴ ٓٵ َّا ٚٳقّٕٛيّٕٛا َِ َٳ ٍٳيَِّص٣ ٱِب ٤ٳا ٓٳا إِّْٔع ٝٵ  ِإئّ

ٍٳ ِٵ ٚٳإِّْٔع ٝٵهّٕ ٓٳا ٰٚٳِإئّـ ِإئّ ِٵ ٰٚٳِإئّـٖٴ ٔٴِسسٷ ٰ ٚٳٖٴهّٕ ْٳشٵ ٘ٴ ٚٳ ٕٳَٴۥ ئّ ُٴٛ ًِ  ايكٍٛ ع٢ً اسبح اٯ١ٜ ٖصٙ ففٞ {46:ايعٓهبٛت}(( ػٵ

 ايه٬ّ يف فاشبؿ١ْٛ ,  ٚايًني ايطفل َٔ اسبػ٢ٓ بايّٓطٜك١ ٚصبازيتِٗ ايهتاب أٌٖ َٔ املدايفني َع اسبػٔ

 . تٓفع ٫ٚ تطط

ٚٳقّٕٛيّٕٛا َّا َٚٔ صٛض اسبػ٢ٓ : ايتصنري بٓكاط ا٫تفام نُا قاٍ تعاىل :)) َٳ ٍٳإّٔيَِّص٣ ٱِب ٤ٳا ٓٳا ِْع ٝٵ ٍٳ ِإئّ ِٵ ٚٳإِّْٔع ٝٵهّٕ  ِإئّ

ٓٳا ٰٚٳِإئّـ ِٵ ٰٚٳِإئّـٖٴ ٔٴ ِسسٷاٰ ٚٳٖٴهّٕ ْٳشٵ ٘ٴ ٚٳ ٕٳ (( أٟ ٚقٛيٛا يف َٓاظطاتهِ هلِ : حنٔ َ٪َٕٓٛ بايكطإٓ َٚ٪َٕٓٛ  ۥئّ ُٴٛ ًِ َٴػٵ

ٚايكتاٍ , بايتٛضا٠ ٚ اٱْـذٌٝ , ٚإهلاْا ٚإهلانِ ٚاسس , فٝٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ بني أٌٖ ا٭زٜإ ايتفاِٖ ٫ اشبصاّ 

(3) ٖٚصا ٜؿٌُ َٔ مل ٜهابط َِٓٗ ٜٚعٗط عساٚت٘.

ِٔ ٱ ِف٢ َٚٔ صٛض ايكٍٛ اسبػٔ َع املدايفني عسّ انطاِٖٗ ع٢ً اعتٓام اٱغ٬ّ قاٍ تعاىل :))ئّاِإنّٖطٳاٙ   قّٔسيسّْٜ

ٔٳ َّ ٔٳيطُّؾٵسٴ ٱ تَّبٳ  {256:ايبكط٠}(( يّٖػٳ٢ّْٱ َِ

                                                           
 .14/658. تفػري اٯيٛغٞ , 723ٜٓعط تفػري ايبػٟٛ , ص-1
 .452تفػري ايػعسٟ , ص-2
 . 991. ايتفػري املٝػط , يًصابْٛٞ , ص2/206ٜٓعط : أضٛا٤ ايبٝإ , يًؿٓكّٝٓٞ , -3
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ػًُٕٛ ٜعطضٕٛ اٱغ٬ّ ع٢ً غري املػًُني زٕٚ إنطاٙ , ٫ٚ ٜكٍٛ ايكططيب عٓس تفػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ : نإ امل

إيعاّ , بٌ نإ شيو َٔ أدٌ اٱعصاض إىل اهلل يف إب٬غ اسبل , قاٍ عُط بٔ اشبّٓاب ضضٞ اهلل عٓ٘ يعذٛظ 

ْصطا١ْٝ : أغًُٞ أٜتٗا ايعذٛظ تػًُٞ , إٕ اهلل بعح ضبُساّٗ باسبل , قايت : أْا عذٛظ نبري٠ , ٚاملٛت إيٞ أقطب 

ٙٳ,  ِٔ ٱ ِف٢ فكاٍ عُط : ايًِٗ اؾٗس ٚت٬ قٛي٘ تعاىل :))ئّاِإنّٖطٳا ٔٳيسّْٜ َّ ٔٳيطُّؾٵسٴ ٱ قّٔستَّبٳ  (1) ((  يّٖػٳ٢ّْٱ َِ

ًني ازباْب ٚاهلس٤ٚ ايتاّ , فٗصا عتب١ بٔ ضبٝع١ , ٚايصٟ ٚنإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ حياٚض املدايفني ب

نإ غٝساّٗ َٔ غازات قَٛ٘ , طًب َٔ قَٛ٘ إٔ ٜهًِ ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜٚعطض عًٝ٘ أَٛضاّٗ فأشْٛا 

ي٘ , فذا٤ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ست٢ دًؼ , ٚبسأ باسبسٜح َع ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فكاٍ :))قٌ ٜا 

 (2) يٛيٝس(( ٚايتفت إيٝ٘ بٗس٤ٚ تاّ , ست٢ اْت٢ٗ َٔ ن٬َ٘ , ثِ قاٍ:)) أقس فطغت ٜا أبا ايٛيٝس ؟ قاٍ: ْعِ.أبا ا

)فٗصٙ أخ٬ق٘ َع خصَٛ٘ ٚأعسا٥٘ , َٚٓ٘ ْتعًِ نٝف ْٛاد٘ اشبصِ بٗس٤ٚ تاّ , ٚق٠ٛ ذبهِ يف املؿاعط 

ًُٓا نٝف حناٚض خصَٛٓا بٗس٤ٚ , ٚا٭ساغٝؼ , ٚقػُات ايٛد٘ ٚتعبريات٘ , ٚعسّ اٱْفعاٍ ٚايػطب بٌ ع

(3) ْٚػتُع إيِٝٗ بإْصات ست٢ إشا اْتٗٛا َٔ ن٬َِٗ ْبسأ بتٛضٝح فهطتٓا(

دا٤ يف نتاب سطاض٠ ايعطب:)إٕ املػًُني ٚسسِٖ ايصٜٔ مجعٛا بني ايػري٠ يسِٜٓٗ ٚضٚح ايتػاَح حنٛ اتباع 

ا َٔ مل ٜطغبٛا فٝ٘ أسطاضاّٗ يف ايتُػو ا٭زٜإ ا٭خط٣ , ٚإِْٗ َع اَتؿاقِٗ اسبػاّ ْؿطاّٗ يسِٜٓٗ , تطنٛ

(4) بتعايُِٝٗ ايس١ٜٝٓ(

ٚقاٍ ايسنتٛض ْعُٞ يٛقا:)َا أض٣ ؾطٜع١ أزع٢ يٲْصاف ٫ٚ أْف٢ يٲدشاف ٚايعصب١ٝ َٔ ؾطٜع١ 

ِٵ َّهّٕ َٳ ٜٳذٵِط ٚٳئّا ٕٴ تكٍٛ:)) ٓٳـٳ٦ا ٍّ ؾٳ ٛٵ ٢ّٔ قّٔ (5){8املا٥س٠:}أّٔيَّاتٳعٵِسيّٕٛا  ((  ٰعٳ

ذبتاز أؾس ا٫ستٝاز إىل ايتًّٓف َاشا عًٝٓا يٛ أخصْا ْٛغع زا٥ط٠ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يٲغ٬ّ إٕ ايسع٠ٛ إىل اهلل )) 

, ٜٚعهفٕٛ ع٢ً قُٝ٘ ٚتطاث٘ ٚتاضخي٘, َٚاشا عًٝٓا يٛ قًٓا ببػاط١ اسبل زٕٚ إٔ خيطدٓا اسبُاؽ عٔ ٚعٝٓا ٫ٚ 

 (6) .(( إٔ ٜٛقعٓا يف َصاٜس ٜٓصبٗا يٓا خصَٛٓا

                                                           
 .3/28تفػري ايكططيب , -1
 .1/305ايػري٠ ايٓب١ٜٛ , ٫بٔ ٖؿاّ , -2
 .59ايعساي١ ٚاملصاسب١ ايٛط١ٝٓ ضطٚض٠ ز١ٜٝٓ ٚإْػا١ْٝ , ز/ عًٞ ضبُس ايص٬بٞ , ص-3
 , تطمج١ :عازٍ ظعٝرت. 128سطاض٠ ايعطب , يفٛغتافًٜٕٛٛ , ص-4
 .26ضبُس ايطغاي١ ٚايطغٍٛ , ْعُٞ يٛقا , ص-5
 257-256اص٬ح ايفطز ٚاجملتُع, ص ضباضطات ايؿٝذ ضبُس ايػعايٞ يف-6
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 املبشح ايجايح

 ػٔمثاض ايكٍٛ اسب

 يًكٍٛ اسبػٔ مثاضٙ املتعسز٠ يف ايعاد١ً ٚاٯد١ً, ٚحيتٟٛ ٖصا املبشح ع٢ً شنط بعض تًو ايجُاض.

 :  املًّٓب ا٭ٍٚ :ذبكٝل ا٭خ٠ٛ ْٚبص ايفطق١

َٔ َكاصس اٱغ٬ّ اييت حيطص عًٝٗا ٜٚسعٛ املػًُني إيٝٗا ٚسستِٗ ٚأخٛتِٗ اٱميا١ْٝ , ٚهلصا حيصض َٔ 

ٚايعسا٠ٚ فُٝا بِٝٓٗ , نايتداطب بايه٬ّ اشبؿٔ امل٪شٟ ايصٟ قس ٜ٪زٟ إىل نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إسساخ ايفطق١ 

اشبص١َٛ ٚايعسا٠ٚ , ٜٚأَطِٖ بس٫ َٔ شيو بايتداطب بايه٬ّ اسبػٔ ٚايه١ًُ ايّٓٝب١ , ٫ٚ ٜهتفٞ اٱغ٬ّ 

ٚايصفح بصيو بٌ ٜأَط بايسفع باييت ٖٞ أسػٔ عٓس سسٚخ َا قس ٜ٪زٟ إىل ايفطق١ , فٝأَط بايعفٛ عٔ املػ٤ٞ 

 عٓ٘ َٚكاب١ً اغا٤ت٘ باٱسػإ إيٝ٘.

ٛٳ ٱ ٜكٍٛ املٛىل عع ٚدٌ:)) خٴِص َٴطٵيّٖعٳفّٖ ِٔ ٚٳأّٔعٵِطضٵيّٖعٴطٵِف ٱِب ٚٳأّٖ ًِنيٳٰيّٖذٳـٱ عٳ  {199:ا٭عطاف}(( ِٖ

ٛٳٱايعفٛ يف ايًػ١ : ايفطٌ َٚا ٜأتٞ َٔ ايٓاؽ َٔ غري نًف١ , ٜٚسخٌ يف َفّٗٛ:))خٴِص ا١ًٖ املػ(( يّٖعٳفّٖ

اسبكٛم ايؿدص١ٝ يٲْػإ , ف٬ ٜٓبػٞ إٔ ٜتؿسز صاسبٗا يف اغتٝفا٥ٗا , ٜٚسخٌ أٜطأّٗ يف ٚاملػاضب١ يف 

(1)َفّٗٛ:))خص ايعفٛ(( زع٠ٛ اشبًل إىل ايسٜٔ اسبل بايطفل ٚايًّٓف 

َٴطٵ ٚٳأّٖ ؽ باسبػ٢ٓ ايٓا َعا١ًَ َٚٓٗا ايّٓاعات مجٝع شيو يف ٜٚسخٌ , باملعطٚف أٟ(( يّٖعٴطٵِفٱِب ٚقٛي٘ تعاىل:))

ٚٳأّٔعٵِطضٵ ٚايطفل , ِٔ ٚقٛي٘ تعاىل:)) ًِنيٳٰيّٖذٳـٱ عٳ  بعض أقسّ فطمبا , يعساٚتِٗ ناملعطض يػريٙ ايٓاصح نإ ملا(( ِٖ

 باملجٌ ٜكابًِٗ ف٬ , عِٓٗ اٱعطاض اسباي١ ٖصٙ يف فعًٝ٘ ا٭َني ايٓاصح هلصا ٚاٱٜصا٤ ايػفا١ٖ ع٢ً ازباًٖني

يٓافع ايصٟ ٜ٪ٌَ إٔ ا ا٭غًٛب ٖٛ املعا١ًَ َٔ ٭غًٛبا ٖٚصا , أشاِٖ ع٢ً ٜٚصرب عِٓٗ ٜٚعفٛ , عِٓٗ حيًِ بٌ

(2)ٜهفِٗ عُا ِٖ فٝ٘ َٔ ايتُطز ٚاٱٜصا٤ يٓاصشِٗ 

٣ِٛ ٚٳئّاتٳػٵتٳ ٓٳ١ّٕ ٱ ٜٚكٍٛ تباضى ٚتعاىل :))  ٦ّْٳ١ّٕ ٱ ٚٳئّايّٖشٳػٳ ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِبزٵفّٔعٵ ٱيػَّ ٓٳؤّيَِّص٣ ٱ فِّٔإشٳا أّٔسٵػٳ ٝٵ ٘ٴ بٳ ٓٳ ٝٵ ٚٳ٠ّ٘ ٰ عٳسٳ ۥٚٳبٳ

٘ٴ َّ ِٷۥ نّٔأّٔ ُِٝ ّٔكَّ﴾٣٤﴿ٚٳِي٣ّّشٳ ٜٴ َٳا ٔٳ ٱ ِإيَّاٖٳا ٢ٰٚٳ ّٔك٢َّ صٳبٳطٴٚايَِّصٜ ٜٴ َٳا ٍِ(( سٳغٍّ ِإيَّاشٴٖٚٳا ٰٚٳ  {34فصًت:}عٳِعٝ

                                                           
 .96-15/95تفػري ايطاظٟ , -1
 .7/225. تفػري ايكامسٞ ,  15/96ٜٓعط : تفػري ايطاظٟ , -2



 

533 
 

  2016 يوويو   - ىاير ي –بع انسا انعدد                   جامعة انىاصرمجهة 

 

 انقول انحسه في انقرآن انكريم
 دراسة تفسيرية موضوعية

 

 د/ محمد أحمد مصهح انوعيم
 

٫ ايػ١٦ٝ(( ٫ٚ ٜػتٟٛ اٱميإ باهلل ٚايعٌُ بّٓاعت٘ ٚايؿطى ب٘ ٚقاٍ ابٔ دطٜط ايّٓربٟ:)) ٫ٚ تػتٟٛ اسبػ١ٓ 

ٖٞ أسػٔ(( ٜكٍٛ تعاىل شنطٙ يٓبٝ٘ ضبُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚايعٌُ مبعصٝت٘ , ٚقٛي٘ :)) ازفع باييت 

ازفع ٜا ضبُس حبًُو دٌٗ َٔ دٌٗ عًٝو ٚبعفٛى عُٔ أغا٤ إيٝو  إغا٠٤ املػ٤ٞ ,  _ٚ٭تباع٘ٚا٭َط ي٘ _

ٚبصربى عًِٝٗ َٔ َا دبس ًٜٚكاى َٔ قبًِٗ , ))فإشا ايصٟ بٝٓو ٚبٝٓ٘ عسا٠ٚ نأْ٘ ٚيٞ محِٝ(( ٜكٍٛ 

ٖصا ايصٟ أَطتو ب٘ ٜا ضبُس َٔ زفع غ١٦ٝ املػ٤ٞ إيٝو بإسػاْو ايصٟ أَطتو ب٘ إيٝ٘ تعاىل شنطٙ افعٌ 

, فٝصري املػ٤ٞ إيٝو ايصٟ بٝٓو ٚبٝٓ٘ عسا٠ٚ نأْ٘ َٔ ٬َطفت٘ إٜاى , ٚبطٙ يًو َٔ بين أعُاَو , 

 (1) قطٜب ايٓػب بو , ٚاسبُِٝ : ٖٛ ايكطٜب.

تُاٍ املهطٚٙ , ))َٚا ًٜكاٖا إ٫ شٚ سغ ععِٝ(( يف ))َٚا ًٜكاٖا إ٫ ايصٜٔ صربٚا(( ع٢ً نعِ ايػٝغ ٚاس

 (2) اشبري ٚايجٛاب.

 املًّٓب ايجاْٞ

 ا٫غتذاب١ ٚغطع١ ا٫ْكٝاز

٫بس يًُطبٞ ايصٟ ٜطٜس إقباٍ ايٓاؽ ع٢ً قبٍٛ زع٠ٛ اسبل إٔ ٜٓٗر ططٜل ايًّٓف يف ايكٍٛ ٚإٔ خيتاض أسػٔ 

 ايهًُات ٚايعباضات.

, ٜبػض صاسب٘ يٰخطٜٔ فٝذب ايتًّٓف ٭ٕ نػب ايكًٛب أٚىل َٔ إٕ أغًٛب ايتشسٟ ٚيٛ باسبذ١ ايساَػ١ 

(3) املٛاقف.

ٚملا يًكٍٛ اسبػٔ َٔ تأثري ٚاغتذاب١ ٜكٍٛ ايػعسٟ:)فٗٛ ايػبب ايٛسٝس املجُط يًجُطات ازب١ًًٝ يًسع٠ٛ إىل 

ٌِ ِٰإي٢ّٔزٵعٴ ٱغبًٝ٘ ٜكٍٛ تعاىل:)) ُٳ١ِ ٱِب ضٳبّْؤّ غٳِبٝ ٛٵِعع١ِّٔ ٱٚٳيِّٖشهّٖ ُٳ ٓٳ١ِٱيّٖ ٗٴِ ٰٚٳدٳـ يّٖشٳػٳ  ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِبِزيّٖ

ٔٴ(( فاسبه١ُ ٚضع ايسع٠ٛ يف َٛضعٗا , ٚضعا١ٜ نٌ أسس حبػب َا ًٜٝل حباي٘ ٜٚٓاغب٘  {125ايٓشٌ:}أّٔسٵػٳ

ٜٚهٕٛ أقطب سبصٍٛ املكصٛز َٓ٘ ٚ))املٛعع١ اسبػ١ٓ(( ايبايػ١ يف اسبػٔ َبًػاّٗ ٜصري هلا َٔ ايتأثري ٚغطع١ 

                                                           
 .11/111تفػري ايّٓربٟ , -1
 .1152تفػري ايبػٟٛ, ص-2
 .11نٝف ْسعٛ ايٓاؽ , عبس ايبسٜع صكط ,ص-3
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)ٚاجملازي١ باييت ٖٞ أسػٔ(( بايعباضات ايٛاضش١ ٚايرباٖني ايب١ٝ٦ٝ اييت ا٫ْكٝاز َا ٜٓاغب َكتط٢ اسباٍ ٚ)

 (1) ذبكل اسبل ٚ تبٌّٓ ايباطٌ , َع ايطفل ٚايًني ٚعسّ املػاضب١ ٚاملؿامت١(

ٚيٓٓعط يف ثٓا٤ اهلل عع ٚدٌ فُٝا قص٘ عٔ َ٪َٔ آٍ ٜاغني سني أضاز زع٠ٛ قَٛ٘ إىل عباز٠ اهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ 

َٳاِي٢ٳ ٚٳ ٢ِْيَِّص٣ ٱ أّٔعٵبٴسٴ ئّا تعاىل:))  ِ٘ فّّّٔٓٔطٳ ٝٵ ٕٳ ((  ٚٳِإئّ فإْ٘ أضاز تكطٜع املداطبني , إش أعطضٛا عٔ  {22ٜؼ:}تٴطٵدٳعٴٛ

عباز٠ خايكِٗ , ٚعهفٛا ع٢ً عباز٠ َا ٫ ٜػين عِٓٗ ؾ٦ٝاّٗ , فأٚضز ايه٬ّ يف صٛض٠ اٱْهاض ع٢ً ْفػ٘ , تًّٓفاّٗ يف 

(2) هلِ َا خيتاض يٓفػ٘. اشبّٓاب ٚإظٗاضاّٗ يًدًٛص يف ايٓصٝش١ سٝح اختاض

 إٕ اغتعُاٍ ا٭يفاظ ايطقٝك١ تػاعس ع٢ً إقباٍ َٔ تسعٛٙ ٚذبسث٘ ٚإصػا٥٘ ملا تكٍٛ .

ض٣ٚ أبٛ أَا١َ إٔ غ٬َاّٗ ؾاباّٗ أت٢ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فكاٍ : ٜا ْيب اهلل أتأشٕ يٞ يف ايع٢ْ , فصاح ايٓاؽ 

, ازٕ َين (( فسْا ست٢ دًؼ بني ٜسٜ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ , ب٘ , فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :))قطبٛٙ 

فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :))أذبب٘ ٭َو؟ (( قاٍ : ٫ دعًين اهلل فساى , قاٍ:))نصيو ايٓاؽ ٫ 

 حيبْٛ٘ ٭َٗاتِٗ , أذبب٘ ٫بٓتو ؟((

ب٘ ٭ختو ؟(( قاٍ : ٫ دعًين قاٍ: ٫ دعًين اهلل فساى , قاٍ:))نصيو ايٓاؽ ٫ حيبْٛ٘ يبٓاتِٗ , قاٍ: أذب

اهلل فساى , قاٍ:))نصيو ايٓاؽ ٫ حيبْٛ٘ ٭خٛاتِٗ(( ٚظاز ابٔ عٛف ست٢ شنط ايع١ُ ٚاشباي١ ٖٚٛ ٜكٍٛ : ٫ 

دعًين اهلل فساى  ٖٚٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ :))نصيو ايٓاؽ ٫ حيبْٛ٘(( ست٢ ٚضع  ضغٍٛ اهلل ص٢ً 

))ايًِٗ طٗط قًب٘ , ٚاغفط شْب٘ , ٚسصٔ فطد٘ (( فًِ ٜهٔ بعس شيو اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسٙ ع٢ً صسضٙ ٚقاٍ :

(3) ًٜتفت إىل ؾ٤ٞ.

ٛب فتشسخ ايكٓاع١ ٚغطع١ ًٚاملتأٌَ يف شيو اهلسٟ ايٓبٟٛ جيس أثط املٛعع١ اسبػ١ٓ نٝف تصٝب ؾػاف ايك

َٔ ؾدص أٚ  ايتأثري ٚا٫غتذاب١ , ٚقس نإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إشا أضاز تكِٜٛ خّٓأ َا قس ٜهٕٛ

 (4) أؾداص فإْ٘ ٫ ٜٛادِٗٗ  ب٘ َباؾط٠ ٚإمنا ٜكٍٛ :))َا باٍ أقٛاّ قايٛا نصا ٚنصا((

                                                           
 .452تفػري ايػعسٟ , ص-1
 .116ٖطٙ , اغباب٘ , ع٬د٘ , ضبُس بٔ إبطاِٖٝ اسبُس , صغ٤ٛ اشبًل , َعا-2
 .5/256َػٓس أمحس , -3
 .2/1020( . ٚضٚاٙ َػًِ , 5063, ضقِ ) 3/354ضٚاٙ ايبداضٟ , نتاب ايٓهاح , -4
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إٕ املٛعع١ اسبػ١ٓ اييت تسخٌ إىل ايكًٛب بطفل , ٚتتعُل املؿاعط بًّٓف ٫ بايعدط ٫ٚ بايتأْٝب يف غري َٛدب 

ل يف املٛعع١ نجرياّٗ َا ٜٗسٟ ايكًٛب , ٫ٚ ٜفطح ا٭خّٓا٤ اييت قس تكع عٔ دٌٗ أٚ عٔ سػٔ ١ْٝ , فإٕ ايطف

(1)ايؿاضز٠ , ٜٚ٪يف ايكًٛب ايٓافط٠ , ٜٚأتٞ خبري َٔ ايعدط ٚايتأْٝب ٚايتٛبٝذ 

(2)إٕ اختٝاض أسػٔ ا٭يفاظ قس حيٍٛ اشبصِ إىل صسٜل , ٚايطافض إىل َٛافل , ٚاحملتاض إىل ٦َُّٓٔ 

 املًّٓب ايجايح

 ٖعمي١ ايؿّٝٓإ  ٚدٓسٙ 

كاز ايفنت ٚإشنا٤ ايعسا٠ٚ بني بين آزّ عَُٛاّٗ ٚبني املػًِ ٚ أخٝ٘ املػًِ خصٛصاّٗ , حيطص ايؿّٝٓإ ع٢ً إٜ

ٚٳقٌّٕ  ٚغ٬س٘ ايػ٤ٞ َٔ ايكٍٛ يصا أَط املٛىل عع ٚدٌ بتشطٟ أسػٔ ا٭قٛاٍ ٚدبٓب غ٦ٝٗا ,  ٜكٍٛ تعاىل: ))

ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱ ٜٳكّٕٛيّٕٛا يِِّعبٳاِز٣ َّ أّٔسٵػٳ ٝٵّّٓٔـٱ ِإ ٗٴ ٜٳٓعٳغٴٕٳ ٰيؿَّ ٓٳ ٝٵ َّ ِٵبٳ ٝٵّّٓٔـٱِإ ٕٳٕٳ ٰيؿَّ ِّٖإْػٳـ نّٔا ِّإِ ِٰي ٓٶا(( عٳسٴ  {53ا٭غطا٤:}ُِّبٝ

 ٚضز يف غبب ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ : إٔ عُط بٔ اشبّٓاب ضضٞ اهلل عٓ٘ ؾتُ٘ ضدٌ َٔ ايعطب فأَطٙ اهلل بايعفٛ .

هٛا شيو إىل ٚقاٍ ايهًيب : نإ املؿطنٕٛ ٜ٪شٕٚ أصشاب ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايكٍٛ ٚايفعٌ فؿ

 (3) ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فأْعٍ اهلل تعاىل اٯ١ٜ.

ٜكٍٛ ابٔ نجري يف تفػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ :))ٚقٌ يعبازٟ ٜكٛيٛا اييت ٖٞ أسػٔ...(( ٜأَط تباضى ٚتعاىل عبسٙ 

ِٗ ايه٬ّ ٚضغٛي٘ ضبُساّٗ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٔ ٜأَط عباز اهلل امل٪َٓني إٔ ٜكٛيٛا يف طباطبتِٗ ٚضباٚضات

ا٭سػٔ , ٚايه١ًُ ايّٓٝب١ , فإِْٗ إٕ مل ٜفعًٛا شيو ْعغ ايؿّٝٓإ بِٝٓٗ , ٚأخطز ايه٬ّ إىل ايفعاٍ , ٚٚقع 

 (4) ايؿط ٚاملداص١ُ ٚاملكات١ً , فإْ٘ عسٚ ٯزّ ٚشضٜت٘ َٔ سني اَتٓع عٔ ايػذٛز ٯزّ , ٚعساٚت٘ ظاٖط٠ ب١ٓٝ.

                                                           
 .4/2202يف ظ٬ٍ ايكطإٓ , -1
 شٜبإ ., تطمج٘ إىل ايعطب١ٝ : غامل أمحس  27فٔ ايتعاٌَ َع ايٓاؽ , زٌٜ ناضٜٓذٞ , ص-2
 .243أغباب ايٓعٍٚ , ٭بٞ اسبػٔ عًٞ ايٛاسسٟ , ص-3
 . 4/319تفػري ابٔ نجري  , -4
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مبا ٜفػس عًِٝٗ زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ , فسٚا٤ ٖصا إٔ ٫ ّٜٓٝعٛٙ يف  ))إٕ ايؿّٝٓإ ٜٓعغ بِٝٓٗ(( أٟ ٜػع٢ بني ايعباز

ا٭قٛاٍ غري اسبػ١ٓ اييت ٜسعِٖٛ إيٝٗا , ٚإٔ ًٜٝٓٛا فُٝا بِٝٓٗ , يٝٓكُع ايؿّٝٓإ ايصٟ ٜٓعغ بِٝٓٗ فإْ٘ 

 (1) عسِٖٚ اسبكٝكٞ)يٝهْٛٛا َٔ أصشاب ايػعري(ايصٟ ٜٓبػٞ هلِ إٔ حياضبٛٙ فإْ٘ ٜسعِٖٛ إىل شيو.

َّاٜٚكٍٛ تعاىل ٚٳِإ َّؤّ :))  ٔٳ ٜٳٓعٳغّٔ ٝٵّّٓٔـٱ َِ ِ٘ ٱِبغٵتٳِعصٵ ٱفٳ ْٳعٵغٷِٕ ٰيؿَّ َّ ٘ٴي َّ ُِٝعٷ ۥِإ ِٷ(( غٳ ًِٝ   {200ا٭عطاف:}عٳ

ٜكٍٛ ايكامسٞ يف تفػريٙ : َٚع٢ٓ اٯ١ٜ:)إَا ٜصٝبٓو َٔ ايؿّٝٓإ ٚغٛغ١ تجري غطبو ع٢ً دٌٗ 

ايعفٛ عِٓٗ َع ا٫غتُطاض ع٢ً أَطِٖ ازباًٖني ٚإغا٤تِٗ , ٚذبًُو ع٢ً خ٬ف َا أَطى ب٘ ايؿطع َٔ 

باملعطٚف )فاغتعص باهلل( أٟ اغتذط ب٘ ٚ ازع٘ يسفع ايؿّٝٓإ عٓو , إْ٘ مسٝع يسعا٥و عًِٝ باغتعاشتو ( 
ٚ٭ثط ايٛقٛف ع٢ً املٓٗر ايكطآْٞ يف قُع ايٓفؼ ا٭َاض٠ بايػ٤ٛ اييت ٜسخٌ ايؿّٝٓإ َٔ قبًٗا أغٛم ٖصا  (2)

فكاٍ : خطز ظٜٔ ايعابسٜٔ عًٞ بٔ اسبػني ضضٞ اهلل عٓ٘ َٜٛاّٗ َٔ املػذس فػب٘  ايُٓٛشز ايصٟ أٚضزٙ ابٔ نجري

ضدٌ , فاْتسب ايٓاؽ إيٝ٘ فكاٍ:)زعٛٙ , ثِ أقبٌ عًٝ٘ , فكاٍ: َا غرتٙ اهلل عٓو َٔ عٝٛبٓا أنجط , أيو 

ٕ ايطدٌ ساد١ ْعٝٓو عًٝٗا ؟ فاغتشٝا ايطدٌ , فأيك٢ إيٝ٘ مخٝص١ ناْت عًٝ٘ , ٚأَط ي٘ بأيف زضِٖ , فها

(3) بعس شيو إشا ضآٙ ٜكٍٛ : إْو َٔ أ٫ٚز ا٭ْبٝا٤ (

 املًّٓب ايطابع

 ضبب١ اهلل يًُشػٓني ٚدعٌٜ َجٛبتِٗ.

أخرب املٛىل غبشاْ٘ ٚتعاىل مبشبت٘ يًُشػٓني يف ايكٍٛ ٚايعٌُ ٚداظاِٖ ع٢ً شيو باشبري يف ايسْٝا ٚضفع١ 

 املكاّ يف اٯخط٠.

ٌٳ ٚٳِقٝ َّ ٜكٍٛ تباضى ٚتعاىل :)) ٔٳِي ٛٵا ٱ ِصٜ ٍٳ أ َٳاشٳاتَّكّٔ ِٵ ْعٳ ٝٵطٶا قّٔايّٕٛا ضٳبُّهّٕ ٔٳ خٳ َِّصٜ ٓٴٛا يِّ ِٙ ٰٖٳـ ِف٢ أّٔسٵػٳ ٝٳا ٱِش ْٵ ٓٳ١ّ٘يسُّ  ٚٳئّسٳاضٴ سٳػٳ

ٝٵطٷٯخط٠ ٱ ِٳ خٳ ِٓعٵ ُٴتَِّكنيٳٱ زٳاضٴ ٚٳئّ  {30:ايٓشٌ}((يّٖ

 (4)َا ٖٛ خري َٓٗا  ))يًصٜٔ أسػٓٛا يف ٖصٙ ايسْٝا سػ١ٓ(( َهافأ٠ يف ايسْٝا بإسػاِْٗ,ٚهلِ يف اٯخط٠

                                                           
 .460تفػري ايػعسٟ , ص-1
 .227-7/266تفػري ايكامسٞ , -2
 .9/105ايبسا١ٜ  ٚايٓٗا١ٜ , -3
 . 2/564ايهؿاف , -4
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شنط ايػعسٟ يف تفػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ :)ملا شنط اهلل قٌٝ املهصبني مبا اْعٍ اهلل , شنط َا قاي٘ املتكٕٛ , ٚأِْٗ 

اعرتفٛا ٚ أقطٚا بإٔ َا اْعي٘ اهلل ْع١ُ عع١ُٝ ٚخري ععِٝ اَنت اهلل ب٘ ع٢ً ايعباز , فكبًٛا تًو ايٓع١ُ , 

إىل عباز اهلل  ٚأسػٓٛاهطٚا اهلل عًٝٗا , ))يًصٜٔ اسػٓٛا((يف عباز٠ اهلل تعاىل , ٚتًكٖٛا بايكبٍٛ ٚ ا٫ْكٝاز , ٚؾ

فًِٗ ))يف ٖصٙ ايسْٝا سػ١ٓ(( ضظم ٚاغع ٚعٝؿ١ ١ٖٝٓ , ٚطُأ١ْٓٝ قًب ٚ أَٔ ٚ غطٚض , ))ٚيساض اٯخط٠ خري(( َٔ 

اٯفات َتكّٓع , خب٬ف ْعِٝ ٖصٙ ايساض , َٚا فٝٗا َٔ أْٛاع ايًصات ٚاملؿتٗٝات , فإٕ ٖصٙ ْعُٝٗا قًٌٝ ضبؿٛ ب

, ٚتعًكت ب٘ إضازتِٗ ,  أْفػِٗاٯخط٠ , ٚهلصا قاٍ:))ٚيٓعِ زاض  املتكني(( ايصٟ ٜعِّٓٝٗ اهلل فٝٗا نٌ َا متٓت٘ 

ٚشيو دعا٤ اتكا٥ِٗ يػدط اهلل ٚعصاب٘ , بأزا٤ َا أٚدب٘ عًِٝٗ َٔ ايفطٚض ٚايٛادبات املتعًك١ بايكًب 

 (1)زٙ ٚتطى َا ْٗاِٖ اهلل عٓ٘( ٚايبسٕ ٚايًػإ , َٔ سك٘ ٚسل عبا

ٚيٓٓعط إٍ مثط٠ ايكٍٛ اسبػٔ فُٝا اع٢ّٓ اهلل تباضى ٚتعاىل عبازٙ ايطباْٝني َٔ احملب١ ٚايجٛاب ايععِٝ يف 

ّْٔ ٚٳنّٔأّٔ ٌٳ ٰقّٔـ َِّب٢ٍّ ّْٔ ايسْٝا ٚاٯخط٠: ٜكٍٛ تعاىل:)) ٘ٴتٳ ٕٳ ۥَٳعٳ ُّٛ ُٳا نِّٔجريٷ ِضبّْ ٓٴٛا فّٔ ٖٳ ُٳا ٚٳ ِٵ ِي ٗٴ ٌِ ٢ِف أّٔصٳابٳ ِ٘ ٱ غٳِبٝ َّ َٳاي  ٚٳ

َٳا ضٳعٴفّٕٛا ْٴٛا ٱ ٚٳ ٘ٴ ٱٚٳغٵتٳهّٔا َّ ٔٳٰيصَّـٱ ٜٴِشبُّي َٳا ﴾٦٤٦﴿ِبِطٜ ٕٳٚٳ ِٵ نّٔا ٗٴ ٛٵئّ ٓٳا قّٔايّٕٛا إّٔٔ ِإيَّا قّٔ ٓٳا ٱ ضٳبَّ ٓٳاغِّٖفطٵئّ ْٴٛبٳ ٓٳا شٴ  ِف٢ ٚٳِإغٵطٳافّٔ

ْٳا َٵِط ٓٳا ٚٳثٳبّْتٵ أّٔ َٳ ْٳا ٱٚٳ أّٔقّٖسٳا ٢ّْٔصٴطٵ ِّ ٱ عٳ ٛٵ ِٴ ٰفّٔـٳاتٳ٢﴾٦٤٨﴿ٔٳِفِطٰٜيّٖهّٔـٱيّٖكّٔ ٘ٴ ٱٖٴ َّ ٛٳابٳي ٝٳا ٱ ثٳ ْٵ ٔٳيسُّ ٛٳاِب ٚٳسٴػٵ ٘ٴ ٱٚٳٯخط٠ ٱ ثٳ يَّ

ِٓنيٳٱ ٜٴِشبُّ ُٴشٵِػ  {148-146:عُطإ آٍ}(( يّٖ

ٜكٍٛ صاسب ايع٬ٍ :)إِْٗ مل ًّٜٓبٛا ْع١ُ ٚ ٫ ثطا٤ , بٌ مل ًّٜٓبٛا ثٛاباّٗ ٫ٚ دعا٤ .. مل ًّٜٓبٛا ثٛاب ايسْٝا 

ٛا أنجط أزباّٗ َع اهلل , ِٖٚ ٜتٛدٕٗٛ إيٝ٘ بُٝٓا ٜكاتًٕٛ يف غبًٝ٘ فًِ ًّٜٓبٛا َٓ٘ ٫ٚ ثٛاب اٯخط٠ , يكس ناْ

غبشاْ٘ إ٫ غفطإ ايصْٛب , ٚتجبٝت ا٭قساّ .. ٚايٓصط ع٢ً ايهفاض , فشت٢ ايٓصط ٫ ًّٜٓبْٛ٘ ٭ْفػِٗ إمنا 

طِٜ , ٖٚ٪٤٫ ايصٜٔ مل ًّٜٓبٛا ًّٜٓبْٛ٘ ٖعمي١ يًهفط ٚعكٛب١ يًهفاض .. إْ٘ ا٭زب اي٥٬ل بامل٪َٓني يف سل اهلل ايه

٭ْفػِٗ ؾ٦ٝاّٗ , أعّٓاِٖ اهلل َٔ عٓسٙ نٌ ؾ٤ٞ , أعّٓاِٖ َٔ عٓسٙ نٌ َا ٜتُٓاٙ ط٬ب ايسْٝا ٚظٜاز٠ , 

(2)أعّٓاِٖ نصيو َا ٜتُٓاٙ ط٬ب اٯخط٠ ٜٚطدْٛ٘( 

طٖا َٔ باطٓٗا , دا٤ يف اسبسٜح ايصٟ ضٚاٙ أمحس قٍٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :))إٕ يف ازب١ٓ غطفاّٗ ٜط٣ ظاٖ

ٚباطٓٗا َٔ ظاٖطٖا ... فكاٍ أبٛ َٛغ٢ ملٔ ٖٞ ٜا ضغٍٛ اهلل ؟ قاٍ ملٔ أٯٕ ايه٬ّ , ٚأطعِ ايّٓعاّ , ٚبات هلل 

 (3)قا٥ُاّٗ ٚايٓاؽ ْٝاّ(( 

                                                           
 .439تفػري ايػعسٟ , ص-1
 .1/489يف ظ٬ٍ ايكطإٓ ,  -2
 .6615, ضقِ  11/186ػٓس أمحس , َ -3
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 اشبامت١

 اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚصشابت٘ أمجعني أَا بعس :

 ٚأِٖ ايٓتا٥ر : فٗصٙ خ٬ص١ ايبشح 

 ايكٍٛ اسبػٔ ٖٛ خّٓاب ايكطإٓ يبٓا٤ سطاض٠ ضاق١ٝ تكّٛ ع٢ً َبسأ ايتهافٌ ٚايتعإٚ . -

٫ ؾ٤ٞ ٜػطؽ اسبب يف ايكًٛب ناٱسػإ , فكس دبًت ايكًٛب ع٢ً سب َٔ أسػٔ إيٝٗا , ٚبػض َٔ  -

 أغا٤ إيٝٗا .

 ايكٍٛ اسبػٔ ايكسض ايصٟ ميهٔ َعا١ًَ مجٝع ايٓاؽ ب٘. -

 اسبػٔ ضٛابط َٓٗا : ايبعس عٔ ايتهًف , َع اقرتإ ايكٍٛ بايعٌُ , َطاعا٠ أسٛاٍ املداطبني.يًكٍٛ  -

 جيب ايتأغٞ مبٓٗر ايكطإٓ ايهطِٜ يف سػٔ اشبّٓاب ست٢ َع أيس ا٭عسا٤. -

بإغ٬ظ  ايكٍٛ يًُٓافكني ٚسطب  ٭َطيٝؼ ٖٓاى تعاضض بني اٱسػإ بايكٍٛ إىل مجٝع ايٓاؽ , ٚبني ا -

حملاضبني , فايكٍٛ اسبػٔ ايصٟ أقصسٙ يف ٖصا املكاّ ٖٛ املساضا٠ اييت ٫ ت٪زٟ إىل ْكصإ زٜٔ أٚ ايهافطٜٔ ا

 َط٠٤ٚ.

يًكٍٛ اسبػٔ مثاض َٓٗا : ذبكٝل ا٭خ٠ٛ , ا٫غتذاب١ , ٖعمي١ ايؿّٝٓإ ٚدٓسٙ , ضبب١ اهلل يًُشػٓني  -

 ٚدعٌٜ َجٛبتِٗ.

 قا١ُ٥ املصازض ٚاملطادع

 ايكطإٓ ايهطِٜ. -*

 تب ايتفػري ٚعًّٛ ايكطإٓ:ن  -**  

 ّ.1988,  1أغباب ايٓعٍٚ , ٭بٞ اسبػٔ عًٞ ايٛاسسٟ , زاض ابٔ نجري , زَؿل , ط -1

أضٛا٤ ايبٝإ يف إٜطاح ايكطإٓ بايكطإٓ , ضبُس ا٭َني بٔ ضبُس املدتاض ايؿٓكّٝٓٞ , زاض اسٝا٤  -2

 ّ.1996,  1ايرتاخ ايعطبٞ , بريٚت , ط

 ّ.1999,  1عا٥طٟ , املهتب١ ايعصط١ٜ , بريٚت , طأٜػط ايتفاغري , ٭بٞ بهط دابط ازب -3

,  1تفػري اٯيٛغٞ : ضٚح املعاْٞ , ٭بٞ ايفطٌ ضبُس اٯيٛغٞ , زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ , بريٚت , ط -4

1999.ّ 

,  1تفػري ايبػٟٛ , َعامل ايتٓعٌٜ , ٭بٞ ضبُس اسبػني بٔ َػعٛز ايبػٟٛ , زاض ابٔ سعّ , بريٚت , ط -5

2002.ّ 

 ّ.1997,  2طاظٟ : ايتفػري ايهبري , يفدط ايسٜٔ ايطاظٟ , زاض اسٝا٤ ايرتاخ , بريٚت , طتفػري اي -6

,  1تفػري ايػعسٟ : تٝػري ايهطِٜ ايطمحٔ يف تفػري ن٬ّ املٓإ , َ٪غػ١ ايطغاي١ , بريٚت , ط -7

2000ّ 
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ايهتب  تفػري ايّٓربٟ : داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ , ٭بٞ دعفط ضبُس بٔ دطٜط ايّٓربٟ , زاض -8

 ّ.1999,  2ايع١ًُٝ , بريٚت , ط

تفػري ايكامسٞ , ضباغٔ ايتأٌٜٚ , ضبُس مجاٍ ايسٜٔ بٔ ضبُس غعٝس بٔ قاغِ اسب٬م ايكامسٞ  -9

 ّ.1418,  1, ذبكٝل : ضبُس باغٌ عٕٝٛ ايػٛز , زاض ايهتب ايع١ًُٝ , بريٚت , ط

 ّ.1961س ايكططيب , تفػري ايكططيب , ازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ , ٭بٞ عبساهلل ضبُس بٔ أمح -10

تفػري ابٔ نجري : تفػري ايكطإٓ ايععِٝ , ٭بٞ ايفسا٤  إمساعٌٝ بٔ نجري , زاض ايفهط, بريٚت,  -11

 ّ.1970,  2ط

,  2تفػري ايهؿاف , ٭بٞ ايكاغِ ضبُٛز بٔ عُط ايعطبؿطٟ , زاض اسٝا٤ ايرتاخ , بريٚت , ط -12

2001.ّ 

,  5ا٭فل يًّٓباع١ ٚايٓؿط , بريٚت , ط ايتفػري ايٛاضح املٝػط ,حملُس بٔ عًٞ ايصابْٛٞ , -13

2003 .ّ 

 تفػري ابٔ عاؾٛض : ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط , ٫بٔ عاؾٛض , زاض غشٕٓٛ , تْٛؼ , بسٕٚ ط. -14

 **نتب اسبسٜح : 

غًػ١ً  ا٫سازٜح ايصشٝش١ , ٭بٞ عبسايطمحٔ ضبُس بٔ ْاصط ايسٜٔ ا٭يباْٞ , َهتب١  -15

 ّ.1995 -ٖـ 1415,  1املعاضف , ايطٜاض , ط

,  2ٓٔ ايرتَصٟ , ٭بٞ عٝػ٢ ضبُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ , َهتب١ ايباٜٞ اسبًيب , َصط , طغ -16

1978.ّ 

,  2صشٝح ايبداضٟ , يٲَاّ أبٞ عبساهلل بٔ امساعٌٝ ايبداضٟ , املهتب١ ايعصط١ٜ , بريٚت , ط -17

1997. 

ريٚت , صشٝح ازباَع , ٭بٞ عبسايطمحٔ ضبُس بٔ ْاصط ايسٜٔ ا٭يباْٞ , املهتب اٱغ٬َٞ , ب -18

 بسٕٚ ط .

 .1972,  2صشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ , ضبٝٞ ايسٜٔ حي٢ٝ بٔ ؾطف , ط -19

فتح ايباضٟ بؿطح صشٝح ايبداضٟ , ٭بٞ ايفطٌ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط , زاض  -20

 اسٝا٤ ايرتاخ , بريٚت , بسٕٚ ط.

..., بريٚت , بسٕٚ َػٓس أمحس , ٭بٞ عبساهلل أمحس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ , املهتب اٱغ٬َٞ + زاض. -21

 ط .

 ** نتب َتٓٛع١ :
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أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ , ٭بٞ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس ايبػسازٟ ايؿٗري باملاٚضزٟ , زاض َهتب١ اسبٝا٠ ,  -22

 ّ.1986بسٕٚ ط , 

 ّ. 1985,  1ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ , ٭بٞ ايفسا٤ اسبافغ ابٔ نجري , زاض ايهتب ايع١ًُٝ , بريٚت , ط -23

,  2بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ , زاض ايهتب ايع١ًُٝ , بريٚت , ط بسا٥ع ايفٛا٥س , ضبُس  -24

1973.ّ 

تٗصٜب َساضز ايػايهني , ٫بٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ , تٗصٜب عبساملٓعِ صاحل ايعًٞ , زاض ايتٛظٜع ٚايٓؿط  -25

 ّ.1997اٱغ١َٝ٬ , ايكاٖط٠ , 
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