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 1025يونيو   –الخامس  المجلذ الثاني ـ  ينايرالعذد  جامعة الناصرمجلة 

 

 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

  

 

 

 خصائص البينة القرآنية

11 

 ًَدل ايبشح
ّٗٛ ايب١ٓٝ ٚإعذاظٖا ؼسٜس َؿٜٗسف ايبشح إىل 

ٚايؿطم بٝٓٗا ٚبني املعذع٠ ٚخكا٥ل ايب١ٓٝ ايهرب٣ ، 

َٚكاضْتٗا غكا٥ل َعذعات ا٭ْبٝا٤ ٚايبٝٓات ا٭خط٣ 

َٚٓاغبتٗا ؿا٫ت ايٓاؽ املدتًؿ١ ، ثِ بٝإ نٕٛ ايكطإٓ ب١ٓٝ 

)َعذع٠( عًُٝ٘ ، أغاغٗا ايعًِ اٱهلٞ ، ثِ بني ٚدٛٙ إعذاظ 

، ب١ٓٝ ع١ًُٝ نرب٣ باَتٝاظ  أْٗاعٔ  ربٴعايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ اييت تٴ

، ٚتكاّ بٗا اؿذ١ ع٢ً اـًل  ايٓاؽ ناؾ١سا٫ت تٓاغب 

أمجعني ، يف نٌ ظَإ َٚهإ ، ٚيف نٌ دٌٝ ٚعكط ، ٜٚسضى 

إعذاظٖا أقشاب نٌ يػإ ، ٚنٝـ أْٗا ؽاطب َساضى 

ٔٳ هلِ  ٝٵ ٝٳبٹ ايٓاؽ املدتًؿ١ ٜٚط٣ أٌٖ نٌ عًِ ؾٝٗا َا ٜهؿٞ ي

ٖصا ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاىل ، أٚساٙ إىل ضغٛي٘  إعذاظٖا ٚإٔ

قُس ٚؾٗس ي٘ ب٘ بأْ٘ ضغٍٛ َٔ عٓسٙ ٚإٔ ٖصا ايكطإٓ َٓعٍ 

ٔٔ  ﴿: نُا بٝٓٗا اهلل يف نتاب٘ ؾكاٍ َٔ يسٕ سهِٝ خبري ، ٖيـهٹ

ٕٳ  ٗٳسٴٚ ٜٳؿٵ ُٳ٥ٰٹَه١ُ  ٚٳاِي ٘ٹ  ُٹ ًِ ٘ٴ بٹعٹ ٝٵَو َأْعٳَي ٍٳ ٔإَي ُٳا َأْعٳ ٗٳسٴ بٹ ٜٳؿٵ ٘ٴ  ًٓ اي

ٗٔٝسّا ٚٳَنَؿ ٘ٹ ؾٳ ًٓ  . ص166طايٓػا٤: ﴾٢ بٹاي

 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ

 ايكطإٓ املػاعس بكػِ عًّٛ ايكطإٓ ٚعًّٛأغتاش ايتؿػري 

 داَع١ عُطإ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ 
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 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

 َكس١َ: 

 خامت ع٢ً ٚايػ٬ّ ٚايك٠٬ ، نً٘ ايسٜٔ ع٢ً يٝعٗطٙ اؿل ٚزٜٔ باهلس٣ ضغٛي٘ أضغٌ ايصٟ هلل اؿُس

 ..  ٚبعس نجريّا تػًُّٝا ٚغًِ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، ٚضغً٘ أْبٝا٥٘

 ، قُس ْبٝ٘ بٗا اهلل أٜس اييت ، ايهرب٣ ايع١ًُٝ املعذع٠ ٖٚٞ"  ايكطآ١ْٝ ايب١ٓٝ خكا٥ل" بٝإ ؾإٕ

 يٮدٝاٍ ، سني نٌ ٚيف عكط نٌ يف إعذاظٖا ٜعٗط ٚاييت ، أمجعني يًٓاؽ سذ١ ، اـامت١ يطغايت٘ َٓاغب١

ٔٻ ﴿: تعاىل اهلل يكٍٛ َكساقّا ، املتعاقب١ ُٴ ًَ ٙٴ ٚٳَيتٳعٵ  ايصٟ"  ايعًِ عكط"  ايعكط ٖصا يف ٫ٚغُٝا"  (1)﴾ سٹنٕي بٳعٵسٳ ْٳبٳَأ

ُٹٔ ، ايع١ًُٝ ٚايرباٖني ٚباؿذر ٞايعًُ ايبشح مبكطضات أًٖ٘ غًَٸِ  املتدككني ايباسجني ع٢ً هب َا أِٖ َي

 . ايعاملني ضب تٓعٌٜ ٚأْ٘ ٚسذٝت٘ ايكطإٓ ٖصا إعذاظ ٱظٗاض يًٓاؽ ٚإظٗاضٙ بٝاْ٘

 َعذع٠ أععِ إظٗاض يف تهُٔ ، ايبشح ٖصا عًٝٗا ٜٓطٟٛ اييت ا٭١ُٖٝ إٕ:  اختٝاضٙ ٚأغباب ايبشح أ١ُٖٝ

 تعاىل اهلل أضازٖا اييت ، إعذاظٖا ٚز٥٫ٌ خكا٥كٗا ببٝإ ٚشيو ، أ١َ ٚأععِ ْيب ٭ععِ ١ٝاٱْػاْ تاضٜذ يف

 ٚأظَاِْٗ ايػٓتِٗ اخت٬ف ع٢ً يًٓاؽ ٖازّٜا يٝهٔ ، املبني ايهتاب ٖصا َٓاغب١ ٚبٝإ  ، ايٓاؽ ع٢ً سذ١

 .يًعاملني ضمح١ ٚنْٛ٘ ، ٚأَانِٓٗ

ٖٛ أْ٘ ؾاع عٓس نجري َٔ ايٓاؽ ٫ٚغُٝا يف امل٪يؿات ٚإٕ َٔ  أِٖ ا٭غباب اييت سؿعتين  هلصا ايبشح 

ايكسمي١ يف إعذاظ ايكطإٓ ، إٔ إعذاظٙ قكٛض يف ايبٝإ ٚايؿكاس١ ٚايب٬غ١ ، ٚؾٛتٛا بصيو أغاؽ إعذاظ ٖصا 

ايكطإٓ ٚمشٛي٘ ، ايصٟ ٜطتبط ب٘ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ناؾ١ َٓص ْعٚي٘ ٚإىل قٝاّ ايػاع١ ،  َٚا نإ ي٘ شيو يٛ 

ع٢ً ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ ، َٚٔ أدٌ زؾع ٖصا اٱؾهاٍ يف ٖصا ايؿِٗ ،  ٚتكطٜط إٔ ايكطإٓ اقتكط إعذاظٙ 

َعذع٠ ع١ًُٝ باَتٝاظ ىاطب بٗا ايٓاؽ ناؾ١ يف نٌ ظَإ َٚهإ عطبِٗ ٚعذُِٗ ، نإ ٖصا ايبشح " 

 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ " ٖٚٛ إثبات إٔ ٖصا ايكطإٓ ب١ٓٝ ع١ًُٝ با٭زي١ ايٓك١ٝ.

 شح:أٖساف ايب

َٚٔ أدٌ ؼكٝل ايؿا٥س٠ ٚا٭١ُٖٝ هلصا يبشح ٚسٌ اٱؾهاٍ املتكسّ ، تتشسز أٖساف ٖصا ايبشح يف 

 ايٓكاط ايتاي١ٝ : 

 بٝإ تعطٜـ املعذع٠ ٚايب١ٓٝ ٚايؿطم بُٝٓٗا . .1

بٝإ خكا٥ل إعذاظ ايب١ٓٝ ايهرب٣ ٚاْؿطازٖا عٔ غا٥ط ايبٝٓات ا٭خط٣ َٚٓاغبتٗا يطغاي١ خامت ايٓبٝني   .2

 ني بٗا ناؾ١ .ٚاملداطب

 بٝإ إٔ أقٌ إعذاظ ٖصٙ ايب١ٓٝ ايهرب٣ ٚأغاغٗا ٖٛ ايعًِ اٱهلٞ ،  ٚأْٗا َعذع٠ ع١ًُٝ باَتٝاظ. .3

                                                           
(

1
 ( .88(  سورة ص اآلية )
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 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

بٝإ ٚدٛٙ ٖصٙ املعذع٠ ٚأْٛاع إعذاظٖا ، ٚإٔ إعذاظٖا ٫ ٜكتكط ع٢ً ٚد٘ َٓٗا ، ٚإٔ نٌ ٚدٛٙ إعذاظٖا  .4

 أغاغ٘ َٚبٓاٙ ٖٛ عًِ اهلل تعاىل .

 َٓٗر ايبشح َٚكازضٙ : 

ٔ أدٌ ؼكٝل أٖساف ايبشح غًهت يف تكطٜط َباسج٘ املٓٗر ايعًُٞ بأْٛاع٘ عػب َا ٜكتهٝ٘ َٚ

ايبشح ايعًُٞ ؾاغتدسَت املٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ يف مجع ا٭زي١ ٚاخرتت َٓٗا َا ناْت ز٫يت٘ ٚانش١ ع٢ً 

يتؿػري ٚقٛاعسٙ املطاز يهجط٠ ا٭زي١ نُا اغتدسَت املٓٗر ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝٞ يف زضاغ١ ا٭زي١ عػب أقٍٛ ا

َٚٔ ثِ اغتدسَت املٓٗر ا٫غتٓباطٞ يف تكطٜط  ايٓتا٥ر ٚا٭سهاّ ، نُا اغتدسَت املٓٗر ا٫غتس٫يٞ َٔ 

 ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ املس١ْٚ يف ايػري٠ ٚايتاضٜذ ع٢ً ٚدٛٙ إعذاظ ٖصا ايكطإٓ.

طّا يطٍٛ َٛنٛع ايبشح َٚٔ سٝح ايتٛثٝل ؾكس ععٚت َا ْكًت٘ إىل َكسضٙ ايتعاَّا با٭َا١ْ ايع١ًُٝ ، ْٚع

ايػابل يف تكطٜط َا ٚقًت ٚاؿاد١ إىل تطنٝعٙ ٚإهاظٙ ، ؾكس اقتكست نجريّا يف ايٓكٌ ٚاعتُست املٓٗر 

ٚعٔ َكازض ايبشح : ؾايكطإٓ ايهطِٜ أِٖ املكازض ـ ٚنصا ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚؾطٚسٗا ـ ٚنتب ايتؿػري ٚعًّٛ إيٝ٘.

 ايكطإٓ ـ ٚنتب اٱعذاظ ايعًُٞ.

 :  ٖٝهٌ ايبشح

 يكس دعًت ٖصا ايبشح َٔ َكس١َ ٚأضبع١ َباسح :

 ايب١ٓٝ ايع١ًُٝ. إعذاظ َؿّٗٛاملبشح ا٭ٍٚ : 

 ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ َٚٓاغبتٗا ؿا٫ت ايٓاؽ إعذاظ خكا٥ل املبشح ايجاْٞ : 

 ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝايعًِ اٱهلٞ أغاؽ إعذاظ  املبشح ايجايح :

 ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝٚدٛٙ إعذاظ  املبشح ايطابع :

 َكازض َٚطادع ايبشح:
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 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

 املبشح ا٭ٍٚ

 ايب١ٓٝ ايع١ًُٝ إعذاظ َؿّٗٛ

 : تعطٜـ ايب١ٓٝ 

ز٫ي١ ٚانش١ عك١ًٝ ناْت أٚ قػٛغ١ ; ٚاؾُع بٝٓات، ٚؾ٢ احملكٍٛ ايب١ٓٝ اؿذ١ "  ٖٞ : :يػ١ ايب١ٓٝ 

 .(3)َٚع٢ٓ ايب١ٓٝ: ايربٖإ ايعكًٞ ٚا٭َط اؾًٞ;  (2)ايب١ٓٝ َا بإ ب٘ اؿل; ٚ(1)ايٛانش١

دا٤ يف ايتعاضٜـ:" ايب١ٓٝ : ايس٫ي١ ايٛانش١ عك١ًٝ ناْت أٚ سػ١ٝ َٚٓ٘ مسٝت ؾٗاز٠ ايؿاٖسٜٔ ب١ٓٝ; 

ٚقاٍ اؿطايٞ: ايب١ٓٝ َٔ ايكٍٛ ٚايهٕٛ: َا ٫ ٜٓاظع٘ َٓاظع يٛنٛس٘ ٚقاٍ بعهِٗ: ايب١ٓٝ: ايس٫ي١ ايؿاق١ً 

٘ يف ايطبع ٚايعًِ ٚايعكٌ عٝح ٫ َٓسٚس١ بني ايكه١ٝ ايكازق١ ٚايهاشب١; ٚقاٍ بعهِٗ: ايب١ٓٝ َا ظٗط بطٖاْ

  .(4)عٔ ؾٗٛز ٚدٛزٙ "

ٚايبٝٓات: مجع ب١ٓٝ قؿ١ َٔ بإ ٜبني ؾٗٛ بني ٚا٭ْج٢ ب١ٓٝ أٟ ٚانش١ ٖٚٛ قؿ١ حملصٚف أٟ ايس٫ي١ ايب١ٓٝ 

 . (5")أٚ ايع١َ٬ ؾإشا قٌٝ ي٘ ب١ٓٝ أٟ ع١َ٬ ٚانش١ ع٢ً قسق٘ 

ضغٛي٘  ١ ٚايس٫ي١ ايكاطع١ سػ١ٝ أٚ عك١ًٝ ، ٜ٪ٜس اهلل بٗاٖٞ اؿذ١ ايٛانش تعطٜـ ايب١ٓٝ اقط٬سّا:

ٓٳاتٹ قاٍ تعاىل:  تكسٜكّا ي٘ يف زعٛاٙ ; ِّٝ ٓٳا بٹاِيبٳ ًَ ٓٳا ضٴغٴ ًِ َيَكسٵ َأضٵغٳ
(6) ١ِّٓٝ . ٜعين: باٯٜات ايٛانش١ ٚاؿذر ايب

 .(7)اهلل عًِٝٗع٢ً سكٝك١ َا أضغًٛا ب٘ إيِٝٗ، ٚقش١ َا زعِٖٛ إيٝ٘ َٔ اٱميإ بِٗ، ٚأزا٤ ؾطا٥ٔض 

َكسض ايؿعٌ أعذع ٖٚٛ مبع٢ٓ ايؿٛت ٚايػبل ، ٖٚٛ َؿتل َٔ ايعذع ، ٚايعذع ايهعـ، أٚ عسّ اٱعذاظ : ٚ

 .(8)ايكسض٠ 

ٜككس ب٘ إعذاظ ايكطإٓ يًٓاؽ، إٔ ٜأتٛا مبجً٘، أٟ ْػب١ ايعذع إيٞ ايٓاؽ بػبب عسّ قسضتِٗ ٚإعذاظ ايكطإٓ: 

 . (9)ع٢ً اٱتٝإ مبجً٘

                                                           
ُٸس 7984/ 1(  تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ) 1) ُٸس بٔ عبس ايطظٸام اؿػٝين، أبٛ ايؿٝض، املًٓكب مبطته٢، ايعٻبٝسٟ( . ق  بٔ ق

 بريٚت. -(  يعبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ كًٛف ايجعاييب، زاض ايٓؿط: َ٪غػ١ ا٭عًُٞ يًُطبٛعات 2/100( اؾٛاٖط اؿػإ يف تؿػري ايكطإٓ، ) 2)

 -ٖـ1403 -يبٓإ  -ُس ايػطْاطٞ ايهًيب، زاض ايٓؿط: زاض ايهتاب ايعطبٞ ( حملُس بٔ أمحس بٔ ق103ـ102/ 2( ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ،)3)

 ّ، ايطبع١: ايطابع١ .1983

ؼكٝل :  1410بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -قُس عبس ايط٩ٚف املٓاٟٚ زاض ايؿهط املعاقط ، زاض ايؿهط  154/م1(  ايتٛقٝـ ع٢ً َُٗات ايتعاضٜـ ز4)

 ز. قُس ضنٛإ ايسا١ٜ

  154/م1قٝـ ع٢ً َُٗات ايتعاضٜـ ز(  ايت5ٛ)

 ( . 25(  غٛض٠ اؿسٜس اٯ١ٜ )6)

ٖـ  احملكل : أمحس  310 - 224(  داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ آٟ ايكطإٓ قُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس بٔ نجري بٔ غايب اٯًَٞ، أبٛ دعؿط ايطربٟ، ط 7)

 ( . 5/370ّ )  2000 -ٖـ  1420قُس ؾانط ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ، ايطبع١ : ا٭ٚىل ، 

 ( . 5/370(  أْعط يػإ ايعطب ٫ٕ َٓعٛض َاز٠ عذع ) 8)

   ( يًؿٝذ / عبس اجملٝس بٔ ععٜع ايعْسا14ْٞ(  تأقٌٝ اٱعذاظ ايعًُٞ يف ايكطإٓ ايػ١ٓ )9)
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 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

 

أٚ ايطغٍٛ تكسٜكّا ي٘ ٜ٪ٜس اهلل بٗا ايٓيب  (1)أَط خاضم يًعاز٠ َكطٕٚ بايتشسٟ، غامل َٔ املعاضن١ ٖٞ املعذع٠: ٚ

خاضد١ عٔ سسٚز طاقتِٗ  ٭ْٗاٚبٝإ شيو : إٔ ٖصٙ املعذع٠ يٝؼ يبؿٕط إَهإ اٱتٝإ مبجًٗا ، ي٘ يف زعٛاٙ

أْ٘ ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل ٚإٔ اهلل  ٚقسضتِٗ ، ٚايطغٍٛ يف شيو نػا٥ط ايبؿط ، ؾإشا َا دا٤ بٗا ايطغٍٛ َسعّٝا

ؾًِ ، يف ايعذع َجًِٗ تعاىل أٜسٙ بٗا يٝكسق٘ ايٓاؽ ، ٚقس ثبت عذع ايبؿط عٔ اٱتٝإ بٗا أٚ مبجًٗا ٚايطغٍٛ 

تكسٜكّا ي٘ يف أْ٘ َطغٌ بٗا ٖصا ايطغٍٛ تأٜٝسّا ٚبٗا ٜبل إ٫ إٔ تهٕٛ َٔ عٓس إي٘ قازض تؿٛم قسضت٘ ايبؿط ، أٜس 

ع٠ سكٌ ا٫غتس٫ٍ بكسض٠ اهلل ع٢ً اٱميإ ب٘ َٔ ٚد٘ ، ٚع٢ً قسم ٖصا ايطغٍٛ ٚقش١ ؾباملعذ، َٔ عٓسٙ 

 ضغايت٘ َٔ ٚد٘ آخط . 

قؿ١ َأخٛش٠ َٔ ايعًِ : ٖٚٛ إزضاى ا٭ؾٝا٤ ع٢ً سكا٥كٗا ، ٚاملككٛز بٗا اؿكا٥ل ايع١ًُٝ اييت  ٚايع١ًُٝ :

 . نؿـ عٓٗا مبٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ايٓعط١ٜ ٚايتذطٜب١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ 

 ايؿطم بني ايب١ٓٝ ٚاملعذع٠ :

يف غٝام آخط مبع٢ٓ عسّ ٚإمنا ٚضزت مل ٜطز تػ١ُٝ ايب١ٓٝ باملعذع٠ أٚ َؿتكاتٗا يف ايكطإٓ ايهطِٜ; 

ٔٳ  ايكسض٠، أٚ يٝػٛا مبٓأ٣ عٔ قسض٠ اهلل ٚعكاب٘ ; نكٛي٘ تعاىل : ُٴعٵذٹٔعٜ َٳا َأْتٴِ بٹ ٚٳ ٕٳ ٯتٺ  َٳا تٴٛعٳسٴٚ ٕٻ   ا٭ْعاّ ٔإ

ٕٳ  قٛي٘ تعاىل:ٚ ، ( 134) ٜٴعٵذٹعٴٚ ِٵ ٫َ  ٗٴ ْٻ ٔٳ َنَؿطٴِٚا غٳبٳُكِٛا ٔإ ٔٻ اٖيصٹٜ ٜٳشٵػٳبٳ  ( ، ٚقٛي٘ تعاىل :59) اٯ١ٜ ا٭ْؿاٍ ٚٳ٫َ 

٘ٹ ًٓ َٴعٵذٹٔعٟ اي ٝٵطٴ  ِٵ َغ ْٻُه ُٴِٛا َأ ًَ ٚٳَيا ؾٹ ٚقٛي٘ تعاىل : ، ( 2ايتٛب١ اٯ١ٜ ) ٚٳاعٵ ٔٳ ؾٹٞ اِيَأضٵٔض  ُٴعٵذٹٔعٜ َٳا َأْتٴِ بٹ ٞ ٚٳ

ُٳا٤ ايػٻ
ٚٳَيا ؾٹٞ اِيَأضٵٔض  ٚقٛي٘ تعاىل :، (  22ايعٓهبٛت اٯ١ٜ )  ٚٳاتٹ  ُٳا ٞٵ٤ٺ ؾٹٞ ايػٻ َٹٔ ؾٳ ٙٴ  ٝٴعٵذٹعٳ ٘ٴ يٹ ًٖ ٕٳ اي َٳا َنا ٳ

 

ٔٳ  ٚقٛي٘ تعاىل :(  44ؾاطط اٯ١ٜ ) ُٴعٵذٹٔعٜ َٳا َأْتٴِ بٹ ٚٳ ٘ٴ ٔإٕ ؾٳا٤  ًٓ ٘ٹ اي ٜٳِأتٹُٝهِ بٹ ُٳا  ْٻ ٍٳ ٔإ َقا
ؾٗصٙ ، ( 33ٖٛز اٯ١ٜ ) 

 ع قسضتِٗ عٔ إضاز٠ اهلل عع ٚدٌ اٯٜات ٚغريٖا نجري مل ٜأت اٱعذاظ ؾٝٗا مبع٢ٓ ايب١ٓٝ أٚ املعذع٠، ٚإمنا باَتٓا

يف قٛي٘ ٚشيو يف غٝام ايتشسٟ بايب١ٓٝ ، أٟ تكطٜط ايعذع اٱعذاظع٢ً َع٢ٓ  تسٍٚضزت أيؿاظ  ٚيهٔ

ٔټتعاىل :  ٚٳاِيذٹ ُٳعٳتٹ أٱْؼٴ  ٔٔ ادٵتٳ ِٵ  ُقٌ ٖي٦ٹ ٗٴ ٕٳ بٳعٵهٴ ٛٵ َنا ٚٳَي ٘ٹ  ًٹ ُٹجٵ ٕٳ بٹ ٜٳِأتٴٛ  ٫َ ٕٔ ٖٳـصٳا اِيُكطٵآ  ٌٔ ُٹجٵ ٜٳِأتٴِٛا بٹ ٢ًَ َإٔ  عٳ

ٗٔريّا  يٹبٳعٵٕض َظ
ِّٔ  ٚقٛي٘ تعاىل : ، (88اٱغطا٤ اٯ١ٜ )  ْٳا َؾِأتٴِٛا بٹػٴٛضٳ٠ٺ  ٢ًَ عٳبٵسٹ ٓٳا عٳ ْٳعٻِي ُٻا  ِّ ٜٵبٺ  ِٵ ؾٹٞ ضٳ ٚٳٔإٕ ُنٓتٴ

ٚٳازٵعٴٛ ٘ٹ  ًٹ ًُِٛاِّجٵ ٚٳَئ تٳِؿعٳ ًُِٛا  ِٵ تٳِؿعٳ ِٵ قٳازٹقٹنيٳ ، َؾٔإٕ ٖي ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٘ٹ ٔإ ًٓ ٕٔ اي ِّٔ زٴٚ ٗٳسٳا٤ُنِ    ( 24ـ23ايبكط٠ اٯ١ٜ ) ِا ؾٴ

ِّٔ ٚقٛي٘ تعاىل : ٔٔ اغٵتٳَطعٵتٴِ  َٳ ٚٳازٵعٴِٛا  ٜٳاتٺ  َٴِؿتٳطٳ ٘ٹ  ًٹ ِّجٵ ٛٳٕض  ٌٵ َؾِأتٴِٛا بٹعٳؿٵٔط غٴ ٙٴ ُق ٕٳ اِؾتٳطٳا ٜٳُكُٛيٛ ّٵ  ِٵ  َأ ٘ٹ ٔإٕ ُنٓتٴ ًٓ ٕٔ اي زٴٚ

قٳازٹقٹنيٳ 
ٕٔ  ٚقٛي٘ تعاىل : ،  ( 13ٖٛز اٯ١ٜ )  ِّٔ زٴٚ ٔٔ اغٵتٳَطعٵتٴِ  َٳ ٚٳازٵعٴِٛا  ٘ٹ  ًٹ ِّجٵ ٌٵ َؾِأتٴِٛا بٹػٴٛضٳ٠ٺ  ٙٴ ُق ٕٳ اِؾتٳطٳا ٜٳُكُٛيٛ ّٵ  َأ

ِٵ قٳازٹقٹنيٳ ٘ٹ ٔإٕ ُنٓتٴ ًٓ اي
ٚا عٔ اٱتٝإ ّ ايكسض٠ ، أٟ عذعٚاملع٢ٓ ٖٓا مبع٢ٓ ايعذع ٖٚٛ عس، (  38ْٜٛؼ اٯ١ٜ )  

ؾعطؾٓا بٗصا إٔ ايبٝٓات اييت أٜس اهلل بٗا ايطغٌ تكتهٞ اٱعذاظ ٚتتهُٓ٘ ٚع٢ً ضأغٗا ب١ٓٝ ، مبجٌ ٖصٙ ايب١ٓٝ 

                                                           

ٖـ ،  671اهلل ، املتٛيف غ١ٓ  ( املػ٢ُ " اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ " حملُس بٔ أمحس بٔ أبٞ بهط بٔ ؾطح ايكططيب أبٛ عبس1/9(  أْعط تؿػري ايكططيب )1)

 ( ، زاض ايٓؿط : زاض ايؿعب ، ايكاٖط٠ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، أغِ احملكل : أمحس عبس ايعًِٝ ايربزْٚٞ .20عسز ا٭دعا٤ )
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 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

ٚإمنا اقطًض ايكطإٓ ع٢ً تػ١ُٝ املعذع٠ ٖٚٞ أنرب ب١ٓٝ َعذع٠ سكًت يًبؿط١ٜ ;  ايطغٍٛ اـامت 

ا ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل ٖٚٛ قازم يف زعٛاٙ ، ٚإمنا تػ٢ُ ايب١ٓٝ َعذع٠ بايب١ٓٝ; ٭ٕ ايككس َٓٗا بٝإ إٔ ٖص

فاظّا ; يتهُٓٗا اٱعذاظ أٟ ْػب١ ايعذع إىل ايبؿط عٔ اٱتٝإ مبجًٗا ، ؾاٱعذاظ ٖٛ شات املع٢ٓ ايصٟ دعًٗا 

،  ػا١ٜ َٓٗاب١ٓٝ ، ٚهلصا مسٝت َعذع٠ ، ٚاٱعذاظ ٚغ١ًٝ ٚايبٝإ غا١ٜ ؾاطًل ايكطإٓ َكطًض ايب١ٓٝ تػًٝبّا يً

 ٘نايبؿاضات ايػابك١ بيٝػت نًٗا َعذعات ي٘ ،  ؾبٝٓات ايطغٍٛ ; َٔ ٚد٘ ثِ إٕ ايب١ٓٝ أعِ َٔ املعذع٠ 

  يف اٯ١ٜ نُا ي٘ ، ٚإٕ ناْت تعس َٔ َعذعات ايٓيب ايصٟ بؿط ب٘ ، ؾايبؿاضات ايػابك١ بٝٓات ٔٔ ٜٳُه ِٵ  َي

ُٴ ٚٳاِي ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  ٓٳ١ُاٖيصٹٜ ِّٝ ِٴ اِيبٳ ٗٴ ٝٳ َٴَٓؿهِّنيٳ سٳتٻ٢ تٳِأتٹ (;" ، ؾكس عٴطِّفٳ يؿغ ايب١ٓٝ ، 1)ؿٵٔطنٹنيٳ 

يٲؾاض٠ إىل ٚدٛز عًِ عٓٗا َػبل عًٝٗا; ؾهأْ٘ قٌٝ: ست٢ تأتِٝٗ ايب١ٓٝ املٛقٛؾ١ هلِ يف نتبِٗ، ٜٚؿري إيٝٗا 

ِٵ ؾٹٞ  يف قؿت٘ ٚأقشاب٘:  ، َٚا دا٤ يف آخط غٛض٠ ايؿتضَا ٚضز يف أخباض عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ عٓ٘  ٗٴ ًُ َٳجٳ شٳيٹَو 

ٙٴ ...اٯ١ٜ  ِٵ ؾٹٞ اٱلٌٝ َنعٳضٵٕع َأخٵطٳزٳ ؾٳِطَأ ٗٴ ًُ َٳجٳ ٚٳ ( . ٚٚضٚز شنط امس٘ يف يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ 2(")3)ايتٛضا٠ 

ٕٳ}نُا قاٍ اهلل تعاىل :  ٜٳتٻبٹعٴٛ ٔٳ  ٘ٴ اٖيصٹٜ ْٳ ٜٳذٹسٴٚ ٞٻ اٖيصٹٟ  ِّ ٞٻ اُ٭ ٓٻبٹ ٍٳ اي ٌٔ  ايطٻغٴٛ ْٵذٹٝ ٚٳأٱ ٛٵضٳا٠ٹ  ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٖٴ َٳِهتٴٛبّا عٹٓسٳ

ٚٻيٹنيٳ ، ٚقٛي٘ :  157ا٭عطاف{ ٘ٴ َيؿٹٞ ظٴبٴٔط اِيَأ ْٻ َع٢ٓ أٚغع ، ؾهٌ ايب١ٓٝ تؿٌُ ُٔ ٖصا ايٛد٘ ؾ، 196ايؿعطا٤ ٚٳٔإ

بٝا٤ ، ٚنصيو ؾإٕ َكطًض ايب١ٓٝ ٫ ٜكتكط إط٬ق٘ ع٢ً َعذعات ا٭َْعذع٠ ب١ٓٝ ٚيٝؼ نٌ ب١ٓٝ َعذع٠ 

ٚقس اقطًض ايكطإٓ ع٢ً يباطٌ ٜٚعطف بٗا ايكٛاب َٔ اـطأ، ٚإمنا ٜطًل ع٢ً نٌ سذ١ تعٗط اؿل ع٢ً ا

ٓٳاتٹ "، قاٍ تعاىل: ، ٚايػًطإ تػ١ُٝ " املعذع٠ " بايب١ٓٝ، ٚاٯ١ٜ، ٚاؿذ١، ٚايربٖإ ِّٝ ٓٳا بٹاِيبٳ ًَ ٓٳا ضٴغٴ ًِ َيَكسٵ َأضٵغٳ
(4) 

ٓٹٞ ٔإغٵطٳ ، ٚقاٍ تعاىل:  ٌٵ بٳ ٓٳ١ٺ غٳ ِّٝ ٜٳ١ٺ بٳ ٔٵ آ ِّ ٖٴِ  ٓٳا ٝٵ ِٵ آتٳ ٌٳ َن ا٥ٹٝ
ٕٷ  ، ٚقاٍ تعاىل  (5) ٖٳا ٓٻاؽٴ َقسٵ دٳا٤ُنِ بٴطٵ ٗٳا اي ٜټ ٜٳا َأ

َټبٹّٝٓا ْٴٛضّا  ِٵ  ٝٵُه ٓٳا ٔإَي ٚٳَأْعٳِي ِٵ  ِّٔ ضٻبُِّه
ُٳعٹ ، ٚقاٍ تعاىل :(6) ِٵ َأدٵ ٗٳسٳاُن ٛٵ ؾٳا٤ َي ًَ ٘ٹ اِيشٴذٻ١ُ اِيبٳايٹػٳ١ُ َؾ ًٓ ًٹ ٌٵ َؾ  (7)نيٳُق

َټبٹنٕي  }ٚقاٍ تعاىل:   ٕٕ ًَِطا ٚٳغٴ ٓٳا  ٜٳاتٹ َٴٛغٳ٢ بٹآ ٓٳا  ًِ ٔٴ ٔإ٫ٖ بٳؿٳطٷ  }ٚقاٍ : 96ٖٛز {ٚٳَيَكسٵ َأضٵغٳ ْٻشٵ ِٵ ٔإٕ  ٗٴ ًُ ِٵ ضٴغٴ ٗٴ َقاَيتٵ َي

ٝٳُه ْٻِأتٹ ٓٳا َإٔ  ٕٳ َي َٳا َنا ٚٳ ٙٹ  ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳٔ   ٢ًَ ٔټ عٳ ُٴ ٜٳ ٘ٳ  ًٓ ٔٻ اي ٚٳَيـهٹ ِٵ  ًُُه ٘ٹ ِّجٵ ًٓ ٚٳع٢ًَ اي ٘ٹ  ًٓ ٕٔ اي ٕٕ ٔإ٫ٖ بٹٔإشٵ ًَِطا ِ بٹػٴ

ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٌٔ اِي ٛٳٖن ٝٳتٳ ًِ  .11إبطاِٖٝ {َؾ

                                                           

 ( .1(  غٛض٠ ايب١ٓٝ اٯ١ٜ ) 1)

 ( .29(  غٛض٠ ايؿتض اٯ١ٜ: )2)

حملُس ا٭َني بٔ قُس بٔ املدتاض اؾهين ايؿٓكٝطٞ. ، زاض ايٓؿط: زاض ايؿهط يًطباع١ (  257/ 9(  اْعط أنٛا٤ ايبٝإ يف إٜهاح ايكطإٓ بايكطإٓ،)3)

 ّ. ، ؼكٝل: َهتب ايبشٛخ ٚايسضاغات.1995 -ٖـ 1415 -بريٚت.  -ٚايٓؿط.  

 ( . 25(  غٛض٠ اؿسٜس اٯ١ٜ )4)

 ( . 211(  غٛض٠ ايبكط٠ اٯ١ٜ )5)

 ( .174اٯ١ٜ )1(  غٛض٠ ايٓػا6٤)

 ( . 149عاّ اٯ١ٜ )(  غٛض٠ ا٭7ْ)
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 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

 املبشح ايجاْٞ

 َٚٓاغبٗا يًطغاي١ اـامت١ ايع١ًُٝايب١ٓٝ خكا٥ل 

 :ا٭ْبٝا٤ ايبٝٓات أغاؽ ضغا٫ت 

ايٓيب املطغٌ َٔ ايسعٞ ايهصاب،  إٕ ايب١ٓٝ ٖٞ أِٖ ؾ٤ٞ يف باب ايٓبٛات، ؾبٗا تكاّ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ ٜٚتبني

َٚا نإ يًُؿطنني ٚايهاؾطٜٔ إٔ ٜٓؿهٛا عٔ نؿطِٖ إىل اٱميإ إ٫ بايب١ٓٝ ايٛانش١ ٚاؿذ١ ايكاطع١ 

ِٴ ٚايربٖإ ايػاطع، قاٍ تعاىل : ٗٴ ٝٳ َٴَٓؿهِّنيٳ سٳتٻ٢ تٳِأتٹ ُٴؿٵٔطنٹنيٳ  ٚٳاِي ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  ٔٔ اٖيصٹٜ ٜٳُه ِٵ   َي

ٓٳ١ُ ِّٝ  .( 1ايب١ٓٝ اٯ١ٜ )  اِيبٳ

 َٚٓاغبتٗا ؿا٫ت ايٓاؽ: (املعذعاتايبٝٓات )أْٛاع 

أٟ تسضى باؿٛاؽ ، ٖٚٞ بٝٓات بػٝط١ ٫ ؼتاز إىل تؿهري املاز١ٜ ( : املعذعات اؿػ١ٝ )  بٝٓاتايٓٛع ا٭ٍٚ : اي

تٗا عٓس ؼسِٜٗ بٗا ٜسضى أْٗا عكًٞ ؾبُذطز إزضانٗا ٜسضى ايعكٌ أْٗا خاضق١ يًعاز٠ ، ٚبعذعِٖ عٔ فاضا

 َعذع٠ .

ـ ٜبعجٕٛ إىل أقٛاَِٗ خاق١ ٚ٭ظ١َٓ قسٚز٠ ؾكس  ملا نإ ايطغٌ قبٌ قُس ـ َٓاغبتٗا ؿا٫ت ايٓاؽ: 

أٜسِٖ اهلل مبعذعات ) بٝٓات ( سػ١ٝ َاز١ٜ ، تتٓاغب َع َػت٣ٛ ايٓهٛز ايبؿطٟ ايصٟ ٚقًٛا إيٝ٘ ـ عكًّٝا 

 سٚز ضغا٫تِٗ اؾػطاؾ١ٝ ٚايعَا١ْٝ .ٚعًُّٝا ـ ٚتتٓاغب نصيو َع س

ٚهلصا دا٤ت ٖصٙ املعذعات غكا٥ل تتٓاغب َع سسٚزٖا ظَاّْا َٚهاّْا ٚز٫ي١ّ ، ٭ٕ املطاز َٔ ٖصٙ املعذع٠ : 

 ٖٞ إثبات إٔ ٖصا ايطغٍٛ َطغٌ َٔ عٓس اهلل سكّا .

شا َات شٖبت َعذعت٘ َع٘ ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ املعذعات َتك١ً بؿدل ايٓيبٻ ٫ تٓؿكٌ عٓ٘ ٫ٚ تعٌُ إ٫ ي٘ ؾإ

ؾ٬ ٜطثٗا أتباع٘ ٫ٚ تبك٢ يكَٛ٘ َٔ بعسٙ . نعكا َٛغ٢ ْٚاق١ قاحل ، ٚإبطا٤ ا٭نُ٘ ٚا٭بطم ٚإسٝا٤ 

املٛت٢ يعٝػ٢ ٚناْؿكام ايكُط حملُسٺ ـ ق٢ً اهلل ٚغًِ عًِٝٗ أمجعني ـ ٚمٛ شيو ؾ٬ ٜػتطٝع ايٝٗٛز إٔ 

ٛا بٗا اؿذط ؾٝٓبذؼ َٓٗا املا٤ أٚ تتشٍٛ يف أٜسِٜٗ إىل س١ٝ ٜأتٛا بعك٢ َٛغ٢ ؾٝؿًكٛا بٗا ايبشط أٚ ٜهطب

سكٝك١ٝ تػع٢ ، ٚنصيو ٫ ٜػتطٝع ايٓكاض٣ ِٖٚ أتباع املػٝض عٝػ٢ إٔ ٜرب٤ا  ا٭نُ٘ ٚا٭بطم أٚ وٝٛا 

املٛت٢ ٚيٛ ساٍٚ شيو أنرب سٛاضٟ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ، ٚنصيو ٫ ٜػتطٝع أسسٷ َٔ أتباع قاحل إٔ ىطز 

اق١ ناييت سسثت يكاحل . ؾهٌ َعذع٠ َٔ ٖصٙ املعذعات خاق١ بايطغٍٛ امل٪ٜس بٗا ٫ تٓتكٌ َٔ ايكدط٠ ْ

 إىل غريٙ إ٫ بإشٕ اهلل .

* ثِ إٕ ٖصٙ املعذعات َٓٗا َا ٜبك٢ َع ايٓيبٸ ٜػتدسَٗا َت٢ َا أضازٖا َس٠ سٝات٘ ، نعكا َٛغ٢ ، ٚطب 

بك٢ َع ايطغٍٛ ط١ًٝ سٝات٘ ، بٌ ٜهؿٞ إٔ ؼسخ َط٠ّ عٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ . َٚٓٗا َا ٫ ًٜعّ تهطاضٖا ٫ٚ إٔ ت

ٚاسس٠ّ ؾكط ٚتهٕٛ بصيو ب١ٓٝ ظاٖط٠ َٚعذع٠ قاٖط٠ ، ٚغايبّا َا ٜهٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ املعذعات امل٪قت١ ظَاّْا 
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َٚهاّْا ٚسا٫ّ تأٜٝسّا َٔ اهلل يطغٛي٘ اغتذاب١ َٓ٘ يسَؼ اقرتاسات ايهاؾطٜٔ ٚإقا١َ يًشذ١ عًِٝٗ ضدا٤ إٔ 

أٚ زَػّا يؿب١ٗ أثاضٖٚا أٚ طًبّا طًبٛٙ نٓاق١ قاحل ، ٚاْؿكام ايكُط حملُسٺ ـ عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ـ أٚ ٜ٪َٓٛا 

زؾاعّا عِٓٗ ٚإلا٤ هلِ َٔ نٝس ايهاؾطٜٔ نإلا٤ اهلل ـًًٝ٘ إبطاِٖٝ َٔ ايٓاض زٕٚ إٔ متػ٘ بػ٤ٛ ، 

ٛقٛت١ هلا أغباب عاضن١ ٖٚٞ ٚناْؿ٬م ايبشط ملٛغ٢ َع قَٛ٘ ٚغطم ؾطعٕٛ ٚدٓٛزٙ ، ؾٗصٙ َعذعات َ

 نصيو تسٍ ع٢ً ضغاي١ ايطغٍٛ ٚأْ٘ َ٪ٜس َٔ عٓس اهلل تعاىل . 

ٚملا نإ ٖصا ايٓٛع َٔ املعذعات َطتبط١ بؿدل ايطغٍٛ يعّ إٔ تهٕٛ َعذعت٘ غري ضغايت٘ ، شيو  •

قش١ ايطغاي١ اييت  إٔ ضغايت٘ قس تبك٢ بعس ممات٘ ٚوًُٗا أتباع٘ َٔ بعسٙ ، ٚإمنا ؾإٔ املعذع٠ إٔ تأتٞ ٱثبات

ّأَط ايطغٍٛ بتبًٝػٗا ، ؾإشا قطضت شيو ؼكل َككٛزٖا ، ؾايطغاي١ ؾ٤ٞ ٚاملعذع٠ ؾ٤ٞ آخط . ؾٗٞ َٓؿك١ً 

 عٔ ايطغاي١ َػتك١ً عٓٗا ؾعكا َٛغ٢ غري تٛضات٘ ، ٚطب عٝػ٢ غري إلًٝ٘ .

كّٛ بٗا اؿذ١ إ٫ ع٢ً َٚٔ ٖٓا ناْت ٖصٙ املعذعات َكٝس٠ عسٚز ايعَإ ٚاملهإ ٚايس٫ي١ ٚا٭ؾطاز ٫ ت

َٔ ضآٖا أٚ ْكًت إيٝ٘ تٛاتطّا ، ؾًٛ مل ٜأتٹ شنطٖا يف ايكطإٓ أٚ يف ايػ١ٓ ايكشٝش١ ملا سكٌ ايعًِ ايكطعٞ 

اؾاظّ بكشتٗا ٚثبٛتٗا ، ٚمٔ إمنا آَٓا بٗصٙ املعذعات ٚسكٌ يٓا ايعًِ ايكطعٞ بجبٛتٗا يٛضٚزٖا يف ايكطإٓ 

طإٓ ْكٌ إيٝٓا بايتٛاتط ٚنصيو ايػ١ٓ ايكشٝش١ اييت ْكًٗا ايجكات ٚايػ١ٓ ايكشٝش١ ، ٚقس عًُٓا إٔ ايك

ؾآَٓا بٗا َٔ ٖصا ايٛد٘ ٚي٫ٛ شيو ملا سكٌ يٓا ٖصا ايعًِ ايكطعٞ اؾاظّ بكشتٗا ؾٗٞ بٗصا ا٫عتباض دع٤ 

 َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚإميآْا بايكطإٓ ٜكتهٞ اٱميإ بٗا نْٛٗا دع٤ َٓ٘ ٚنصيو ايػ١ٓ ايكشٝش١ .

٬ تهؿٞ ٖصٙ املعذعات ٭ٕ تهٕٛ سذ١ قاطع١ ٱميإ ايبؿط١ٜ ع٢ً َس٣ ايعكٛض ٚتعاقب ا٭دٝاٍ َٚٔ ٖٓا ؾ

 ؿسٚز ز٫يتٗا ظَاّْا َٚهاّْا .

ٖٚٞ اييت تسضى بايعكٌ ، ٫ٚ ٜتٛقـ إزضانٗا ع٢ً فطز عك١ًٝ( : املعذع٠ ايايع١ًُٝ )ب١ٓٝ ايٓٛع ايجاْٞ : اي

 ٛف ع٢ً إعذاظٖا . اؿٛاؽ ، ٚؼتاز إىل ْعط ٚتسبط ٚتؿهط يًٛق

 ب١ٓٝ ايع١ًُٝ:اي خكا٥لبني املعذعات اؿػ١ٝ ٚ أِٖ ايؿٛاضم

املعذع٠ اؿػ١ٝ : َكٝس٠ عسٚز ايعَإ ٚاملهإ يطغاي١ ايطغٍٛ ، ؾٗٞ َعذع٠ َ٪قت١ َٔ ْاس١ٝ ايعَٔ ،  .1

ؿ١ َكٝس َٔ ْاس١ٝ املهإ ٚايكّٛ . بُٝٓا املعذع٠ ايع١ًُٝ غري َكٝس٠ مبهإ ٫ٚ َ٪قت١ بعَإ ؾٗٞ قا

 يهٌ ظَإ َٚهإ يف مجٝع ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ ، َٓص ْعٚهلا إىل قٝاّ ايػاع١ . 

املعذع٠ اؿػ١ٝ : َطتبط١ بؿدك١ٝ ايطغٍٛ ، تطؾع بعس ممات٘ ٫ٚ ٜتٛاضثٗا أتباع٘ َٔ بعسٙ . بُٝٓا املعذع٠  .2

ىل قٝاّ ايع١ًُٝ : غري َطتبط١ بؿدل ايطغٍٛ ، ؾٗٞ باق١ٝ بني ٜسٟ ايٓاؽ ، يف سٝات٘ ٚبعس ممات٘ إ

 ايػاع١ . 

املعذع٠ اؿػ١ٝ : تأتٞ غري ايطغاي١ ، ؾايطغاي١ ؾ٤ٞ ، ٚاملعذع٠ ؾ٤ٞ أخط . بُٝٓا املعذع٠ ايع١ًُٝ ، ٖٞ  .3

ِّٔ }ْؿؼ ايطغاي١ . ؾايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ املعذع٠ ٖٚٛ ايطغاي١ ، نُا قاٍ اهلل تعاىل:  ٓٳ١ٺ  ِّٝ ٢ًَ بٳ ٕٳ عٳ ُٳٔ َنا َأَؾ
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ِّ ٖٹسٷ  ًُٛٙٴ ؾٳا ٜٳتٵ ٚٳ ٘ٹ  ٘ٴ ضٻبِّ ، أٟ ٜٚتبع ايكطإٓ ؾاٖس َٓ٘ ٜعٗط ؾُٝا بعس َٔ ايعَإ يٝسٍ ع٢ً قسق٘ ،  17ٖٛز{ٓٵ

 ؾٗٛ ايؿاٖس ٚاملؿٗٛز عًٝ٘ ، ٚايب١ٓٝ ٚايسع٣ٛ ، نُا أْ٘ املعذع٠ ٚايطغاي١ .

املعذع٠ اؿػ١ٝ ز٫يتٗا ٚاسس٠ ٖٚٞ إثبات إٔ ٖصا َطغٌ َٔ عٓس اهلل . ٚيٝػت َتٓٛع١ يف ز٫يتٗا املعطؾ١ٝ ،  .4

تعرب عٔ قسض٠ اهلل تعاىل ٚقسم ايٓيب . بُٝٓا املعذع٠ ايع١ًُٝ : َتٓٛع١ ايس٫٫ت َته١ُٓ يهجري َٔ ؾٗٞ 

 ايعًّٛ ايساي١ أْٗا َٔ عٓس اهلل ، احملٝط عًُّا بهٌ ؾ٤ٞ .

املعذع٠ اؿػ١ٝ : تأثريٖا ع٢ً ايكًٛب ع٢ً ز٫يتٗا ؾكط . بُٝٓا املعذع٠ ايع١ًُٝ : تأثريٖا َتعسز بتعسز  .5

َٚا ؼًُ٘ َٔ عًّٛ َٚعاضف شات ز٥٫ٌ َتعسز٠ ، ؾًٗا يف نٌ قّٛ تأثري ، ٜٓاغب َػتٛاِٖ َٛانٝعٗا 

 ايعكًٞ ٚايعًُٞ .

املعذع٠ اؿػ١ٝ : ٫ تكّٛ بٗا اؿذ١ إ٫ ع٢ً َٔ ضآٖا أٚ ْكًت إيٝ٘ تٛاتطّا . ٚاملعذع٠ ايع١ًُٝ : تكّٛ بٗا  .6

ؿط إٔ ٜطاٖا ٜٚؿاٖس إعذاظٖا يف أٟ دٌٝ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ أمجعني إىل قٝاّ ايػاع١ . ٭ٕ بإَهإ أٟ ب

 ٚيف أٟ عكط ٚيف أٟ َهإ .

املعذع٠ اؿػ١ٝ : تأتٞ مج١ً ٚاسس٠ ٫ تتذعأ . ٚاملعذع٠ ايع١ًُٝ : دا٤ت َٓذ١ُ َٚؿطق١ ع٢ً َس٣ ث٬خ  .7

 .ٚعؿطٕٚ عاَّا ، ست٢ انتًُت 

 :ع١ًُٝ يًطغاي١ اـامت١ايب١ٓٝ ايَٓاغب١ 

ٚدعً٘ خامت ايٓبٝني ٚآخط املطغًني ، ؾ٬ ٜٛدس بعسٙ ْيبٸ ٫ٚ ضغٍٛ إىل ـ  ملا ختِ اهلل ايٓب٠ٛ مبشُسٺ ـ 

قٝاّ ايػاع١ ، نإ ٫ بس َٔ إٔ تهٕٛ ايطغاي١ اـامت١ ٚاملعذع٠ اـامت١ َتٓاغب١ َع َا تبك٢ َٔ عُط ٖصٙ 

 ميهٔ إٔ ايبؿط١ٜ إىل قٝاّ ايػاع١ ، ٚملا ناْت ايػ١ٓ اٱهل١ٝ قس اقتهت إٔ عُط ايطغٍٛ نعُط غا٥ط ايبؿط ٫ٚ

ٜهٕٛ ايطغٍٛ اـامت َعُطّا يف نٌ ا٭دٝاٍ ست٢ ٜسعٖٛا ٜٚكِٝ عًٝٗا اؿذ١ ٚايب١ٓٝ ، نإ ٫ بس إٔ تهٕٛ 

ايطغاي١ اـامت١ َٔ ْٛع آخط ؽتًـ عٔ غا٥ط ايطغا٫ت املٛقٛت١ احملسٚز٠ اييت غبكت ، ٚتكًض يهٌ ا٭ظ١َٓ 

( ٫ بس إٔ تهٕٛ َٔ ْٛع آخط تكًض يهٌ ظَإ َٚهإ ٚا٭َه١ٓ ٚايعطٚف ٚا٭سٛاٍ ، ٚنصيو املعذع٠ ) ايب١ٓٝ 

ٚتكِٝ اؿذ١ يف نٌ ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ ٚاملػتٜٛات املدتًؿ١ اييت تكٌ إيٝٗا ايبؿط١ٜ َٔ تطٛض يف كتًـ 

 ايعًّٛ ؾ٬ بس إٔ تهٕٛ املعذع٠ َٛانب١ هلصا ايتطٛض غابك١ ي٘ .

َػاٜط٠ ملا غبكٗا َٔ ايطغا٫ت ٚاملعذعات ،  ٖٚصا َا نإ ; ؾكس دا٤ت املعذع٠ اـايس٠ ٚايطغاي١ اـامت١

ـ ٚؾطٜعت٘ ٚبٝٓت٘ َٚعذعت٘ َػاٜط٠ ملا غبكٗا َٔ ايؿطا٥ع ٚاملعذعات ، تبك٢ َع اؿٝا٠  ؾذا٤ت ضغاي١ قُس ـ 

بكا٤ اٱْػإ ٚؼكل ي٘ َكاؿ٘ يف املعاف ٚاملعاز تطتكٞ بايبؿط١ٜ ٚتٛانب َػتٛاٖا ايعًُٞ ٚتطاعٞ ْهذٗا 

ِٜٗ إىل ايعًِ ٚتطتكٞ بعكٛهلِ إىل اؿكا٥ل ايع١ًُٝ ، ٚتكسّ هلِ اٱعذاظ تًٛ اٱعذاظ يف ايؿهطٟ تأخص بأٜس

نٌ املٝازٜٔ ٚع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠ ٚع٢ً مجٝع املػتٜٛات ، ؾذا٤ت ٚسّٝا أٚساٙ اهلل إيٝ٘ َتهُّٓا عًِ اهلل 



 

333 

 
 1025يونيو   –الخامس  المجلذ الثاني ـ  ينايرالعذد  جامعة الناصرمجلة 

 

 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
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ٚأغطاض ايػٝب يف ايتاضٜذ اهلسا١ٜ ، احملٝط بأغطاض اـًل ٚايتهٜٛٔ يف اٯؾام ٚا٭ْؿؼ ، ٚأغطاض ايتؿطٜع ٚ

 اٱْػاْٞ سانطٙ َٚانٝ٘ َٚػتكبً٘ ، ٚأغطاض ايبٝإ ؾكاس١ ٚب٬غت٘ . 

ب١ٓٝ ضغايت٘ اييت خك٘ اهلل بٗا عٔ ا٭ْبٝا٤ قبً٘ ، بأْٗا ٚسٞ ، ثِ عًل ضدا٤ٙ عًٝٗا  ٚهلصا ٚقـ ايطغٍٛ  

ب ٚنٛح آٜاتٗا ٚنجط٠ ز٥٫ًٗا ٚتٓٛع يف إٔ ٜهٕٛ أنجط ا٭ْبٝا٤ أتباعّا ع٢ً د١ٗ اؿكٝك١ ٫ ايععِ ، ٚشيو بػب

إعذاظٖا ٚخًٛز بكا٥ٗا ٚعُّٛ خطابٗا ٚب٬ؽ سذذٗا ٚب٬غتٗا ٚغطٛع بطٖاْٗا ٭ٌٖ نٌ ظَإ ٚدٌٝ نٌ 

عكط ٚأقشاب نٌ ؽكل عًِ ٚؾٔ ، هسٕٚ ؾٝٗا َٔ اٯٜات ايبٝٓات ٚاؿذر ايبايػات ٚايرباٖني ايٓريات 

ايكطإٓ ايععِٝ ، ؾكاٍ يف سسٜح قشٝض داَع َٔ دٛاَع ن٬َ٘ َا ٜهؿِٝٗ يٲميإ باهلل ٚضغٛي٘ ٚقسم ٖصا 

٘ٹ اِيبٳ ٝٵ ًَ ٔٳ عٳ َٳ ٘ٴ آ َٹجٵً َٳا  ٞٳ َٔ اٯٜات  ٌّ ٔإ٫ٖ ُأعٵطٹ ْٳبٹ ٝٳا٤ٹ  ْٵبٹ ٔٵ ا٭ َٹ َٳا  ُٳا املٓعٙ عٔ اهل٣ٛ إٕ ٖٛ إ٫ ٚسٞ ٜٛس٢ : " ْٻ ٚٳٔإ ؿٳطٴ، 

ٞٻ َؾ ٘ٴ ٔإَي ًٖ ٙٴ اي ٚٵسٳا ٝٶا َأ ٚٳسٵ ٕٳ اٖيصٹٟ ُأٚتٹٝتٴ٘  َٳ١ٹ".َنا ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ تٳابٹعٶا  ٖٴ ٕٳ َأِنجٳطٳ ٕٵ َأُنٛ  (1)َأضٵدٴٛ َأ

ؾؿٞ ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ إؾاض٠ إىل طبٝع١ املعذع٠ يف ايٛسٞ ايصٟ أْعي٘ اهلل ع٢ً قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚغًِ ؾٝبك٢ بعس َٛت٘ ٜٚتذسز إعذاظٙ ع٢ً َطٸ ايعكٛض .

كطإٓ َػتُط٠ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚخطق٘ يًعاز٠ يف أغًٛب٘، ٚيف قاٍ ابٔ سذط يف ؾطح اؿسٜح:" َٚعذع٠ اي

ب٬غت٘، ٚإخباضٙ باملػٝبات، ؾ٬ ميط عكطٷ َٔ ا٭عكاض إ٫ ٜٚعٗط ؾٝ٘ ؾ٤ٞ مما أخرب أْ٘ غٝهٕٛ، ٜسٍ ع٢ً 

ٚٴدٹس َٚٔ غٝٛدس "  .(2)قشت٘ زعٛاٙ ..... ؾعِ ب٘ َٔ سهط، َٚٔ غاب، َٚٔ 

ًشسٜح: " ؾؿٝ٘ ْهتتإ غؿٌ عُٓٗا ؾاضسٛٙ: ا٭ٚىل إٔ قٛي٘ "َا ٜكٍٛ قُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض يف ؾطس٘ ي

َجً٘ آَٔ عًٝ٘ ايبؿط" اقته٢ إٔ نٌ ْيب دا٤ مبعذع٠ ٖٞ إعذاظ يف أَط خام نإ قَٛ٘ أعذب ب٘ ٚأعذع 

عٓ٘ ؾٝ٪َٕٓٛ ع٢ً َجٌ تًو املعذع٠. َٚع٢ٓ آَٔ عًٝ٘ أٟ ٭دً٘ ٚع٢ً ؾطط٘، نُا تكٍٛ ع٢ً ٖصا ٜهٕٛ 

، ايجا١ْٝ إٔ قٛي٘ ٚإمنا نإ ايصٟ أٚتٝت ٚسٝا اقته٢ إٔ يٝػت َعذعت٘ َٔ قبٌٝ ا٭ؾعاٍ عًُٓا أٚ ادتُاعٓا

نُا ناْت َعذعات ايطغٌ ا٭ٚيني أؾعا٫ ٫ أقٛا٫، نكًب ايعكا ٚاْؿذاض املا٤ َٔ اؿذط، ٚإبطا٤ ا٭نُ٘ 

ٔ دٗيت ايًؿغ ٚا٭بطم، بٌ ناْت َعذعت٘ َا يف ايكطإٓ َٔ ز٫ي١ ع٢ً عذع ايبؿط عٔ اٱتٝإ مبجً٘ َ

ٚاملعاْٞ، ٚبصيو ميهٔ إٔ ٜ٪َٔ ب٘ نٌ َٔ ٜبتػٞ إزضاى شيو َٔ ايبؿط ٜٚتسبطٙ ٜٚؿكض عٔ شيو تعكٝب٘ 

بكٛي٘: ؾأضدٛ إٔ أنٕٛ أنجطِٖ تابعا إش قس عطـ بايؿا٤ امل٪ش١ْ بايرتتب، ؾاملٓاغب١ بني نْٛ٘ أٚتٞ ٚسٝا ٚبني 

ْت املعذع٠ قاؿ١ ؾُٝع ا٭ظَإ ست٢ ٜهٕٛ ايصٜٔ نْٛ٘ ٜطدٛ إٔ ٜهٕٛ أنجطِٖ تابعا ٫ تٓذًٞ إ٫ إشا نا

ٜٗتسٕٚ يسٜٓ٘ ٭دٌ َعذعت٘ أمما نجرئٜ ع٢ً اخت٬ف قطا٥شِٗ ؾٝهٕٛ ٖٛ أنجط ا٭ْبٝا٤ تابعا ٫ قاي١، 

                                                           

( ، ٚأخطد٘ َػًِ يف نتاب اٱميإ / باب :  498(  أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب / ؾهٌ ايكطإٓ ، باب : نٝـ ْعٍ ايٛسٞ ، ٚأٍٚ َا ْعٍ ، ) اؿسٜح 1)

 ( . 383إىل مجٝع ايٓاؽ ْٚػذ املًٌ مبًت٘ ، اؿسٜح )  ٚدٛب اٱميإ بطغاي١ ْبٝٓا قُس 

 ( ، يًشاؾغ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ ، زاض املعطؾ١ بريٚت .9/7ٝض ايبداضٟ )(  ؾتض ايباضٟ ؾطح قش2)
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 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

ٚقس ؼكل شيو ٭ٕ املعين بايتابع ايتابع ي٘ يف سكا٥ل ايسٜٔ اؿل ٫ اتباع ا٫زعا٤ ٚا٫ْتػاب بايكٍٛ. ٚيعٌ 

إىل نْٛ٘ أنجط َٔ مجٝعِٗ تابعا أٟ أنجط أتباعا َٔ أتباع مجٝع ا٭ْبٝا٤ نًِٗ، ٚقس أغؿٌ ايطدا٤ َتٛد٘ 

 بٝإ ٚد٘ ايتؿطٜع يف ٖصا ايًؿغ ايٓبٟٛ ايبًٝؼ.

ٖصٙ اؾ١ٗ َٔ اٱعذاظ إمنا تجبت يًكطإٓ مبذُٛع٘ أٟ فُٛع ٖصا ايهتاب إش يٝػت نٌ آ١ٜ َٔ آٜات٘ ٫ٚ ٚ

يٓٛع َٔ اٱعذاظ، ٚيصيو ؾٗٛ إعذاظ ساقٌ َٔ ايكطإٓ ٚغري ساقٌ نٌ غٛض٠ َٔ غٛضٙ مبؿت١ًُ ع٢ً ٖصا ا

ٛٵ ﴿ب٘ ايتشسٟ إ٫ إؾاض٠ مٛ قٛي٘  ٕٳ ٚٳَي ٔٵ َنا ٓٵسٹ َٹ ٝٵٔط عٹ ٘ٹ َغ ًٖ ٛٳدٳسٴٚا اي ٘ٹ َي  .(2)" (1)﴾َنجٹريّا اخٵتٹ٬ؾّا ؾٹٝ

 يحاملبشح ايجا

 ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝأغاؽ إعذاظ ايعًِ اٱهلٞ 

قُس ٖٞ َا أٚساٙ اهلل إيٝ٘ َٔ ايٛسٞ ، املتُجٌ يف ايكطإٓ يؿعّا َٚع٢ٓ  أؾاز اؿسٜح إٔ ب١ٓٝغبل إٔ 

ٚايػ١ٓ َع٢ٓ ؾكط ، ٖٚٓا ْبني إٔ ايكطإٓ ٖٛ ؾٗاز٠ اهلل ايهرب٣ يٓبٝ٘ بايطغاي١ ، ٚتتُجٌ ٖصٙ ايؿٗاز٠ يف عًُ٘ 

ايسْٝا ٚاٯخط٠ ،  ايصٟ أٚزع٘ يف ٚسٝ٘: املتعًل بأغطاض اـًل ٚايتهٜٛٔ يف ا٭ْؿؼ ٚاٯؾام ٚعًُ٘ بايػٝٛب يف

ٚتعٗط ؾٗاز٠ اهلل يٓبٝ٘ بأْ٘ ضغٍٛ قازم ٚإٔ ايكطإٓ نتاب٘ ٚن٬َ٘ ٚٚسٝ٘ أٚساٙ إيٝ٘ عٓسَا ٧ٜٝٗ اهلل 

ا٭غباب يًٓاؽ يًهؿـ عٔ أغطاض تًو ايػٝٛب ٚسكٝك١ شيو ايعًِ ايصٟ تهُٓت٘ أْبا٤ ايكطإٓ ، ٚعٓسَا ٜأشٕ 

أْبا٤ٙ ٚغع١ عًُ٘ غبشاْ٘ بأغطاض خًك٘ ، ٜٚتشكل اهلل بايهؿـ عٓٗا ٜعٗط قسم ْبٝ٘ ٚقسم نتاب٘ ٚقش١ 

اٱعذاظ يهتاب٘ بػبك٘ يًٓاؽ يف اٱخباض بأغطاض تًو ايعًّٛ ٚاملػٝبات ، ٖٚصا ايعًِ ايصٟ ثبت قسق٘ ٚقشت٘ 

ٍٳ  ﴿ٖٛ ؾٗاز٠ اهلل يٓبٝ٘ بأْ٘ ضغٍٛ َٔ عٓسٙ ، ؾٗاز٠ نُٓٗا نتاب٘ ، قاٍ تعاىل:  ُٳا َأْعٳ ٗٳسٴ بٹ ٜٳؿٵ ٘ٴ  ًٓ ٔٔ اي ٝٵَو ٖيـهٹ ٔإَي

ٗٔٝسّا  ٘ٹ ؾٳ ًٓ ٚٳَنَؿ٢ بٹاي ٕٳ  ٗٳسٴٚ ٜٳؿٵ ُٳ٥ٰٹَه١ُ  ٚٳاِي ٘ٹ  ُٹ ًِ ٘ٴ بٹعٹ ص قاٍ اـاظٕ عٓس تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ : " يهٔ 166طايٓػا٤: ﴾َأْعٳَي

 اهلل ٜؿٗس يو ٜا قُس بايٓب٠ٛ بٛاغط١ ٖصا ايكطإٓ ايصٟ أْعي٘ عًٝو " .

كّا ي٘ ٚتأنٝسّا ـ ٖٚٛ ايؿٗاز٠ ايهرب٣ ـ أضبع١ تكسٜ ٚقس تهُٔ ايكطإٓ ايصٟ أْعي٘ ع٢ً قًب ْبٝ٘ قُس 

 أٚد٘ َٔ ايؿٗاز٠ نأزي١ قه١ُ َرتابط١ عٔ أغاؽ إعذاظ ايكطإٓ :

 .إٔ اهلل تعاىل قس ؾٗس ؾٝ٘ بأْ٘ ن٬َ٘ أْعي٘ ع٢ً ْبٝ٘ قُس  ا٭ٍٚ :

  .أْ٘ أْعي٘ َتهُّٓا عًُ٘ ايصٟ أضاز إٔ ٜطًع ايعباز عًٝ٘ ايجاْٞ :

 ايصٟ تهُٓ٘ َتعًل بأغطاض ايػٝب ٚأغطاض اـًل ٚايتهٜٛٔ يف ا٭ؾام إٔ ٖصا ايعًِ ايجايح :

 ٚيف ا٭ْؿؼ ٚإٔ ٖصٙ ا٭غطاض ٫ عًِ يبؿط بٗا ٚقت ْعٚي٘ ٚأْٗا غتتهؿـ هلِ بعس سني 

                                                           

 ( . 82(  غٛض٠ ايٓػا٤ اٯ١ٜ )1)

 (.126، 125/  1) -(  ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط 2)
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 .تباعّا يف املػتكبٌ يهٌ ْبأ َػتكط  

ٜٛٔ يف ايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ـ ٖٛ إٔ ٖصا ايعًِ املتهؿـ يًٓاؽ ـ املتعًل بأغطاض ايػٝٛب ٚأغطاض اـًل ٚايته ايطابع :

 مبجاب١ ؾٗاز٠ اهلل يٓبٝ٘ ٚيهتاب٘ بأْ٘ سل .

: بايطغاي١ ، ؾكس ْكت بٗصا نجري َٔ ايٓكٛم ، َٓٗا قٛي٘ تعاىل ؾٗاز٠ اهلل يٓبٝ٘ ؾأَا ايٛد٘ ا٭ٍٚ : 

ٔٔ ُنِّ} ٢ًَ ايسِّٜ ٙٴ عٳ ٗٔطٳ ٝٴِع ٔٔ اِيشٳلِّ يٹ ٚٳزٹٜ ٗٴسٳ٣  ٘ٴ بٹاِي ٌٳ ضٳغٴَٛي ٛٳ اٖيصٹٟ َأضٵغٳ ٗٔٝسّا ٖٴ ٘ٹ ؾٳ ًٖ ٚٳَنَؿ٢ بٹاي ٚدا٤ت  28ايؿتض{٘ٹ 

ٌٵ }ٖصٙ ايؿٗاز٠ يف َكاّ ايطز ع٢ً إْهاض املؿطنني يطغايت٘ قاٍ تعاىل:  َٴطٵغٳ٬ّ ُق ٔٳ َنَؿطٴِٚا َيػٵتٳ  ٍٴ اٖيصٹٜ ٜٳُكٛ ٚٳ

ِٴ اِيهٹتٳابٹ  ًِ ٙٴ عٹ ٔٵ عٹٓسٳ َٳ ٚٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٗٔٝسّا بٳ ٘ٹ ؾٳ ًٓ ٘ٹ }٘ : ، ٚقٛي 43ايطعس{َنَؿ٢ بٹاي ًٖ ٔٵ عٹٓسٹ اي َٹ ٕٳ  ِٵ ٔإٕ َنا ٜٵتٴ ٌٵ َأضٳَأ ُق

ٗٵسٹٟ  ٜٳ ٘ٳ َيا  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٚٳاغٵتٳِهبٳطٵتٴ ٔٳ  َٳ ٘ٹ َؾآ ًٹ َٹجٵ  ٢ًَ ٌٳ عٳ ٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ ِّٔ بٳ ٖٹسٷ  ٗٔسٳ ؾٳا ٚٳؾٳ ٘ٹ  ُٹنيٳ ٚٳَنَؿطٵتٴِ بٹ ّٳ ايٖعايٹ ٛٵ اِيَك

ٚٳ}ٚقٛي٘  10ا٭سكاف{ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٗٔٝسّا بٳ ٘ٹ ؾٳ ًٓ ِٵ َؾَهَؿ٢ بٹاي ٓٳُه ٝٵ ِٵ }، ٚقٛي٘ :  29ْٜٛؼ{بٳ ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٗٔٝسّا بٳ ٘ٹ ؾٳ ٌٵ َنَؿ٢ بٹايًٓ ُق

ٗٔٝسّا }ٚقٛي٘ :  96اٱغطا٤{ ٘ٹ ؾٳ ًٖ ٚٳَنَؿ٢ بٹاي ٘ٹ  ٔٔ ُنِّ ٢ًَ ايسِّٜ ٙٴ عٳ ٗٔطٳ ٝٴِع ٔٔ اِيشٳلِّ يٹ ٚٳزٹٜ ٗٴسٳ٣  ٘ٴ بٹاِي ٌٳ ضٳغٴَٛي ٛٳ اٖيصٹٟ َأضٵغٳ ٖٴ

 . 28ايؿتض{

يف َكاّ ايطز ع٢ً إْهاضِٖ يٓعٍٚ ْ٘ ن٬َ٘ َٓعٍ َٔ عٓسٙ ، ؾُٔ شيو قٛي٘ تعاىل ، ٚأَا ؾٗازت٘ يهتاب٘ بأ

٘ٹ }ايكطإٓ عًٝ٘ ٚظعُِٗ بأْ٘ اؾرتاٙ ٚاختًك٘ َٔ عٓسٙ،:  ًٖ ٔٳ اي َٹ ٕٳ يٹٞ  ًٹُهٛ ُٵ ًَا تٳ ٘ٴ َؾ ٜٵتٴ ٕٔ اِؾتٳطٳ ٌٵ ٔإ ٙٴ ُق ٕٳ اِؾتٳطٳا ٜٳُكُٛيٛ ّٵ  َأ

٘ٹ ٕٳ ؾٹٝ ُٳا تٴؿٹٝهٴٛ ِٴ بٹ ًَ ٛٳ َأعٵ ٖٴ ٝٵ٦ّا  ِٴ  ؾٳ ٛٳ اِيػٳُؿٛضٴ ايطٻسٹٝ ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٗٔٝسّا بٳ ٘ٹ ؾٳ ، ٚقاٍ يف آ١ٜ  8ا٭سكاف{َنَؿ٢ بٹ

ٗٔٝسّا }قه١ُ:  ٘ٹ ؾٳ ًٓ ٚٳَنَؿ٢ بٹاي ٕٳ  ٗٳسٴٚ ٜٳؿٵ ُٳ٥ٰٹَه١ُ  ٚٳاِي ٘ٹ  ُٹ ًِ ٘ٴ بٹعٹ ٝٵَو َأْعٳَي ٍٳ ٔإَي ُٳا َأْعٳ ٗٳسٴ بٹ ٜٳؿٵ ٘ٴ  ًٓ ٔٔ اي ،  166ايٓػا٤{ٖيـهٹ

ٞٻ }ٚيهتاب٘ َعّا قٛي٘ تعاىل : َٚٔ ؾٗازت٘ يٓبٝ٘  ٞٳ ٔإَي ٚٳُأٚسٹ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٗٔٝسٷ بٹ ٘ٹ ؾٳ ًٓ ٌٔ اي ٗٳاز٠ّ ُق ٞٵ٤ٺ َأِنبٳطٴ ؾٳ ٟټ ؾٳ ٌٵ َأ ُق

ٗٳسٴ  ٗٳ١ّ ُأخٵطٳ٣ ُقٌ ٫ٖ َأؾٵ ٘ٹ آيٹ ًٓ َٳعٳ اي ٕٻ  ٕٳ َأ ٗٳسٴٚ ِٵ َيتٳؿٵ ٓٻُه ًَؼٳ َأ٥ٹ َٳٔ بٳ ٚٳ ٘ٹ  ٕٴ ُ٭ْصٹضٳُنِ بٹ ْٻٖٳصٳا اِيُكطٵآ ٌٵ ٔإ ٚٳاسٹسٷ ُق ٘ٷ  ٛٳ ٔإَيـ ٖٴ ُٳا 

ٕٳ  ُٻا تٴؿٵٔطُنٛ ِّ ٓٹٞ بٳٔط٤ٟٷ  ْٻ  ؾٗصا ٖٛ ْل ؾٗازت٘ يف ايكطإٓ. 19ا٭ْعاّ{ٚٳٔإ

َٔ ؾٗاز٠ اهلل تعاىل يف نتاب٘ : ؾٝتُجٌ يف عًِ اهلل ايصٟ أٚ زع٘ نتاب٘ ٚأضاز إٔ  ٚأَا ايٛد٘ ايجاْٞ ٚايطابع

 يٓبٝ٘ ٚيهتاب٘ بأْ٘ سل ، ؾكس ٚضزت بٗصا ايٓكٛم ، َٔ ٜطًع ايعباز عًٝ٘ ، ؾٗصا ايعًِ ٖٛ مبجاب١ ؾٗاز٠ اهلل

ٕٳ }شيو قٛي٘ تعاىل : ٚقاٍ يف آ١ٜ قه١ُ:  ٗٳسٴٚ ٜٳؿٵ ُٳ٥ٰٹَه١ُ  ٚٳاِي ٘ٹ  ُٹ ًِ ٘ٴ بٹعٹ ٝٵَو َأْعٳَي ٍٳ ٔإَي ُٳا َأْعٳ ٗٳسٴ بٹ ٜٳؿٵ ٘ٴ  ًٓ ٔٔ اي ٖيـهٹ

ٗٔٝسّا  ٘ٹ ؾٳ ًٓ ب٘ ٖٛ عسّ إساطتِٗ بٗصا ايعًِ ايصٟ  نُا أخرب إٔ غبب تهصٜب املؿطنني،  166ايٓػا٤{ٚٳَنَؿ٢ بٹاي

نُٓ٘ اهلل نتاب٘ ، ٚأْ٘ غٝهؿـ هلِ تأٌٜٚ شيو ايعًِ ٚسكٝك١ املطاز َٓ٘ يف املػتكبٌ ، ٚعٓسٖا غٝعًِ 

ًُ )املهصبٕٛ قش١ َا دا٤ يف نتاب اهلل ، قاٍ تعاىل :  ٜٔٚ ِٵ تٳِأ ٔٗ ٜٳِأتٹ ُٻا  ٚٳَي ٘ٹ  ُٹ ًِ ٜٴشٹُٝطِٛا بٹعٹ ِٵ  ُٳا َي ٌٵ َنصٻبٴِٛا بٹ  ( ٘ٴبٳ
َټػٵتٳَكطٌّ  ) ، نُا قاٍ : (39) ْٜٛؼ اٯ١ٜ ْٳبٳٕإ   ِّ ٌٕ * يُِّه ٛٳنٹٝ ٝٵُهِ بٹ ًَ ٛٳ اِيشٳلټ ُقٌ ٖيػٵتٴ عٳ ٖٴ ٚٳ َٴَو  ٛٵ ٘ٹ َق ٚٳَنصٻبٳ بٹ

ٕٳ ُٴٛ ًَ ٛٵفٳ تٳعٵ   .(66،67ا٭ْعاّ اٯ١ٜ: ) ( ٚٳغٳ

 …ب ٖٚٛ ايكطإٓ ايععِٝقاٍ ابٔ نجري : " ؾاهلل ٜؿٗس يو ٜا قُس بأْو ضغٛي٘ ايصٟ أْعٍ عًٝ٘ ايهتا

٘ٹ ُٹ ًِ ٘ٴ بٹعٹ أٟ : ؾٝ٘ عًُ٘ ايصٟ أضاز إٔ ٜطًع ايعباز عًٝ٘ َٔ ايبٝٓات ٚاهلس٣ ٚايؿطقإ ، َٚا ( ٚهلصا قاٍ :)َأْعٳَي
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وب٘ اهلل ٜٚطناٙ َٚا ٜهطٖ٘ ٜٚأباٙ ، َٚا ؾٝ٘ َٔ ايعًِ بايػٝٛب َٔ املانٞ ٚاملػتكبٌ". ٚقاٍ أبٛ ايعباؽ ابٔ 

ا أْعٍ إيٝ٘ ٖٞ ؾٗازت٘ بإٔ اهلل أْعي٘ َٓ٘، ٚأْ٘ أْعي٘ بعًُ٘ ، ؾُا ؾٝ٘ َٔ اـرب ٖٛ خرب ت١ُٝٝ : ؾإٕ ؾٗازت٘ مب

ٚٳَإٔ  ﴿عٔ عًِ اهلل ، ٚيٝؼ خربّا عُٔ زْٚ٘ ، ٖٚصا نكٛي٘ :  ٘ٹ  ًٓ ِٔ اي ًِ ٍٔ بٹعٹ ُٳا ُأْٔع ْٻ ُٴِٛا َأ ًَ ِٵ َؾاعٵ ٜٳػٵتٳذٹٝبٴِٛا َيُه ِٵ  ؾٔإٕ ٖي

ٌٵ َأْ ٗٳ ٛٳ َؾ ٖٴ ٘ٳ ٔإ٫ٖ  ٕٳ٫ٖ ٔإَيـ ُٴٛ ًٹ َټػٵ ص ٚيٝؼ َع٢ٓ فطز نْٛ٘ أْ٘ َعًّٛ ي٘، ؾإٕ مجٝع ا٭ؾٝا٤ َع١ًَٛ 14طٖٛز: ﴾تٴِ 

ي٘، ٚيٝؼ يف شيو َا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ سل، يهٔ املع٢ٓ: أْعي٘ ؾٝ٘ عًُ٘، نُا ٜكاٍ: ؾ٬ٕ ٜتهًِ بعًِ، ؾٗٛ 

ِٴ ايػِّطٻ ؾٹٞ ا ﴿غبشاْ٘ أْعي٘ بعًُ٘، نُا قاٍ:  ًَ ٜٳعٵ ٘ٴ اٖيصٹٟ  ٌٵ َأْعٳَي ٚٳاِيَأضٵٔض ُق ٚٳاتٹ  ُٳا . ٚإىل ٖصا املع٢ٓ (2)،"(1)﴾يػٻ

 . (3)شٖب نجري َٔ املؿػطٜٔ

ؾإٕ ايعًِ اٱهلٞ ايصٟ ٜعس ؾٗاز٠ اهلل يٓبٝ٘ ٚيهتاب٘ ، ؾكس ْكت آٜات ايكطإٓ بأْ٘  ٚأَا ايٛد٘ ايجايح :

م ٚا٭ْؿؼ ، يف ايهٕٛ َتعًل بأغطاض ايػٝٛب يف املانٞ ٚاؿانط ٚاملػتكبٌ ، ٚأغطاض اـًل ٚايتهٜٛٔ يف اٯؾا

ٚٳاِيَأضٵٔض }ٚاؿٝا٠ ، َٔ شيو قٛي٘ تعاىل :  ٚٳاتٹ  ُٳا َٳا ؾٹٞ ايػٻ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ ٗٔٝسّا  ِٵ ؾٳ ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٘ٹ بٳ ًٖ ٌٵ َنَؿ٢ بٹاي ُق

ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٚقٛي٘ : ،  52ايعٓهبٛت{ ٚٳاتٹ  ُٳا ِٴ ايػِّطٻ ؾٹٞ ايػٻ ًَ ٜٳعٵ ٘ٴ اٖيصٹٟ  ٌٵ َأْعٳَي ُق
ايهتاب عًُ٘ ايصٟ  ، أٟ ٚيف ٖصا(4)

نُٓ٘ ؾٝ٘، مبا يف شيو أغطاض ايهٕٛ ٚعذا٥ب اـًل ٚسهِ ايتؿطٜع ـ نُا غٝأتٞ ـ، نب١ٓٝ ٚانش١ ٚسذ١ 

بايػ١ ٚزيٌٝ قاطع ٚبطٖإ غاطع تجبت أْ٘ َٔ عٓس اهلل تعاىل ٚيٝؼ َٔ عٓس بؿط، إش مل ٜهٔ مبكسٚض أٟ بؿط 

ٔ ٭سس إٔ ٜطًع عًٝٗا إ٫ ظٗٛز ٚعٛخ ٚإَهاْٝات َعطؾتٗا أٚ اٱساط١ بٗا ٚقت ْعٍٚ ايكطإٓ، نُا ٫ ميه

 .ٚتكٓٝات تتهؿـ َٔ خ٬هلا تًو ا٭غطاض ٚاؿكا٥ل

ٓٳ١ٺ }ٖٚصا ايعًِ ٖٛ ايؿاٖس ايصٟ غٝأتٞ بعس ْعٍٚ ايكطإٓ تباعّا املصنٛض يف قٛي٘ تعاىل :  ِّٝ ٢ًَ بٳ ٕٳ عٳ ُٳٔ َنا َأَؾ

ًٹ َٹٔ َقبٵ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵ َِّ ٖٹسٷ  ًُٛٙٴ ؾٳا ٜٳتٵ ٚٳ ٘ٹ  ٔٳ اَ٭سٵعٳابٹ ِّٔ ضٻبِّ َٹ ٘ٹ  ٜٳِهُؿطٵ بٹ َٳٔ  ٚٳ ٘ٹ  ٕٳ بٹ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٵَيـ٦ٹَو  ُٳ١ّ ُأ ٚٳضٳسٵ َٳاَّا  َٴٛغٳ٢ إٳ ٘ٹ نٹتٳابٴ 

ٓٴ َٹ ٜٴ٪ٵ ٓٻأؽ ٫َ  ٔٻ َأِنجٳطٳ اي ٚٳَيـهٹ َٹٔ ضٻبَِّو  ٘ٴ اِيشٳلټ  ْٻ ٘ٴ ٔإ ٓٵ َِّ ٜٳ١ٺ  َٹطٵ ٙٴ َؾ٬َ تٳُو ؾٹٞ  ٛٵعٹسٴ َٳ ٓٻاضٴ  ٕٳ َؾاي ٚشيو عٓسَا  17ٖٛز {ٛ

ىربْا اهلل ؾٝٗا، أْ٘ غٝهؿـ يٓا تأٌٜٚ تًو ا٭ْبا٤، ٜٚطٜٓا آٜات٘ يف ؿـ نُا بٝٓت شيو آٜات أخط ، ٜته

اٯؾام ٚيف ا٭ْؿؼ بعس سني. ؾٓعطف سكٝك١ تأٌٜٚ تًو ا٭ْبا٤ يف اٯؾام ٚا٭ْؿؼ، ْٚتأنس َٓٗا، ٚتط٦ُٔ 

 ع٢ً قسم نتاب٘ ايصٟ أْعٍ ع٢ًقًٛبٓا، يصيو ايتأٌٜٚ ايصٟ أضاْا اهلل، يتهٕٛ آٜات بٝٓات، ْػتسٍ بٗا 

 .ٚعٓسَا ػُع تًو ايٓكٛم، اييت تؿػط بعهٗا بعهّا، ٚتهًُ٘ ٚتؿكً٘، ٜتذ٢ً املع٢ٓ ٚنٛسا 

                                                           

 ( .6(  غٛض٠ ايؿطقإ اٯ١ٜ )1)

بس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ أبٛ ايعباؽ، زاض ( يؿٝذ اٱغ٬ّ أمحس ع14/196(  فُٛع ايؿتا٣ٚ  نتب ٚضغا٥ٌ ٚؾتا٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ،) 2)

 ايٓؿط: َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايطبع١: ايجا١ْٝ، ؼكٝل: عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ ايعاقُٞ ايٓذسٟ.

 ( ابٔ اؾٛظٟ ٚايعكؿطٟ ٚأبٛ سٝإ ٚا٭يٛغٞ ٚايؿٛناْٞ ، ايبٝهاٟٚ ٚايٓػا٥ٞ ٚاـاظٕ ٚاؾ٬يني .3)

 (6غٛض٠ ايؿطقإ اٯ١ٜ : )   (4)
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ـٹ بٹطٳبَِّو َأ ﴿قاٍ تعاىل :  ٜٳِه ِٵ  ٚٳَي ٘ٴ اِيشٳلټ َأ ْٻ ِٵ َأ ٗٴ ٔٳ َي ٝٻ ٜٳتٳبٳ ِٵ سٳتٻ٢  ٔٗ ٚٳؾٹٞ َأُْؿػٹ ٓٳا ؾٹٞ اِيآَؾأم  ٜٳاتٹ ِٵ آ ٔٗ ٓٴٔطٜ ٘ٴغٳ ٢ًَ  ْٻ عٳ

ٗٔٝسٷ  ٞٵ٤ٺ ؾٳ ِّ ؾٳ ٗٳا  ﴿ٚقاٍ تعاىل : ،  (1)﴾ُن ْٳ ٘ٹ َؾتٳعٵٔطُؾٛ ٜٳاتٹ ِٵ آ ٝٴٔطُٜه ٘ٹ غٳ ًٖ ُٵسٴ يٹ ٌٔ اِيشٳ ٔٻ  ﴿ٚقاٍ تعاىل : ،  (2)﴾ٚٳُق ُٴ ًَ ٚٳَيتٳعٵ

ٙٴ بٳعٵسٳ سٹنٕي  ٕٳ  ﴿ٚقاٍ تعاىل : ،  (3)﴾ْٳبٳَأ ُٴٛ ًَ ٛٵفٳ تٳعٵ ٚٳغٳ َټػٵتٳَكطٌّ  ْٳبٳٕإ   ِّ  .(4)﴾يُِّه

ٯ١ٜ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ: ٚعسٷ َٔ اهلل تعاىل ، بإٔ ٜطٜٓا آٜات٘ يف اٯؾام ٚا٭ْؿؼ، ٜٚهؿـ يٓا تأًٜٚٗا ، ؾؿٞ ا

 ؾٓعطف املككٛز َٓٗا، ؾاؿُس هلل ع٢ً ٖصا ايٛعس، ٚتًو ايط١ٜ٩، ٚشيو ايهؿـ.

ٚاؿني عٓس  ٚيف اٯ١ٜ ايجايج١: ىرب اهلل تعاىل ؾٝٗا: إٔ َعطؾتٓا ٭ْبا٤ ايكطإٓ غتهؿـ ٚتتذ٢ً بعس سني،

ايعطب ٫ سس ي٘، ٫ٚ وكط ع٢ً ٚقت زٕٚ ٚقت، ٫ هاٚظ ٫ٚ ٜككط عٓ٘، بٌ ا٭قض ؾٝ٘ إٔ ٜطًل زٕٚ ؼسٜس أٚ 

تعٝني ي٘ ع٢ً ٚقت أٚ ظَٔ َعني، نُا أطًك٘ اهلل يف نتاب٘، نُا قطض شيو ابٔ دطٜط ايطربٟ، عٓس تؿػريٙ 

; ٚعًٝ٘ ؾإٕ يهٌ ْبأ يف ايكطإٓ سّٝٓا خاقّا ب٘، عٓسَا (5)ي١ٰٜ، بعس إٔ شنط ا٭قٛاٍ املتعسز٠ يف تؿػري اؿني

ٜأتٞ أدٌ شيو اؿني، ٜكع ؾٝ٘ تأٌٜٚ شيو ايٓبأ، ٜٓهؿـ املع٢ٓ املطاز َٔ ايٓبأ، ٜٚػتكط املع٢ٓ عٓس شيو 

ٌٕ نٹتٳابٷ  ﴿ايتأٌٜٚ. نُا قاٍ تعاىل: ِّ َأدٳ ، ٖٚصا ، ؾٝؿطم َع٢ٓ اٯ١ٜ، اييت ؼٌُ ايٓبأ، ٜٚعٗط املطاز بٗا(6)﴾يٹُه

ٕٳ  ﴿َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل: ُٴٛ ًَ ٛٵفٳ تٳعٵ ٚٳغٳ َټػٵتٳَكطٌّ  ْٳبٳٕإ   ِّ  ، أٟ ٚغٛف تعًُٕٛ أٜٗا املهصبٕٛ، قش١ َا أخرب ب٘.(7)﴾يُِّه

 طابعاملبشح اي

 ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝٚدٛٙ إعذاظ 

جٌ يف ايعًِ غبل إٔ تبني يٓا إٔ ايكطإٓ َعذع٠ ع١ًُٝ ، ٚأْ٘ ؾٗاز٠ اهلل يطغٛي٘  ، ٚإٔ ؾٗاز٠ اهلل ؾٝ٘ تتُ

اٱهلٞ ايصٟ نُٓ٘ اهلل تعاىل نتاب٘ ، ٚقس بني اهلل تعاىل إٔ ٖصا ايعًِ َتعًل بايػٝٛب َٚتعًل نصيو 

بأغطاض اـًل ٚايتهٜٛٔ يف ا٭ْؿؼ ٚا٭ؾام ، نُا أخرب إٔ ايٓاؽ ٚقت ْعٚي٘ مل وٝطٛا بعًُ٘ ، أٟ عكا٥ل 

ٓهؿـ ؾٝ٘ سكا٥كٗا تتًو ا٭ْبا٤ هلا ظَٔ ٚنٝؿٝات ٚأغطاض تًو ا٭ْبا٤ اييت محًتٗا اٯٜات ، ٚإٔ 

ٚنٝؿٝاتٗا ٚأغطاضٖا ؾٝتشكل تأًٜٚٗا ٜٚتهض تؿػريٖا ٜٚعطف سكٝك١ املطاز َٓٗا يًٓاؽ ، ٚإٔ نٌ ْبا٤ َٓٗا 

ي٘ سني ٜكع ؾٝ٘ تأًٜٚ٘ ٜٚٓهؿـ ؾٝ٘ املطاز َٓ٘ ٖٚهصا غتتهؿـ أْبا٤ ايكطإٓ تباعّا ، ست٢ ٜتبني يًهاؾطٜٔ 

                                                           

 ( . 52(  غٛض٠ ؾكًت اٯ١ٜ )1)

 ( .93(  غٛض٠ ايٌُٓ اٯ١ٜ )2)

 ( .88(  غٛض٠ م اٯ١ٜ )3)

 ( ،67(  غٛض٠ ا٭ْعاّ اٯ١ٜ )4)

ٖـ ، زاض ايؿهط ، 310ٖـ ٚاملتٛيف 224( ، يٲَاّ قُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس بٔ خايس ايطربٟ أبٛ دعؿط، املٛيٛز 23/121( داَع ايبٝإ يف تؿػري ايكطإٓ )5)

 بريٚت .

 ( .38(  غٛض٠ ايطعس اٯ١ٜ )6)

 ( .93(  غٛض٠ ا٭ْعاّ اٯ١ٜ )7)
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ا محٌ َٔ أْبا٤ ٖصٙ ا٭غطاض اييت ٫ ٜعًُٗا ايبؿط مبا ؾِٝٗ قُس ايصٟ أْعٍ عًٝ٘ ٚاملطتابني أْ٘ اؿل ، مب

ٜتبني إٔ ايعًِ  ايهتاب٘ ٚإثباتّا أْ٘ َٔ عٓسٙ . ٚبٗص اايكطإٓ ، ست٢ أشٕ اهلل يف ايهؿـ عٓٗا بٝاّْا يًٓاؽ ٚإعذاظ

درب ب٘ ٖٚٛ عًِ ايًػ١ ٚايبٝإ ، أٚ اٱهلٞ ٖٛ أغاؽ إعذاظ ايكطإٓ ، ٚغٛا٤ نإ ٖصا ايعًِ يف املدرب عٓ٘ أٚ امل

ٚغا٥ط أٚد٘ إعذاظ  ،ايعًِ باملطاز إخباضٙ ٖٚٛ اٱْػإ ٚخكا٥ك٘ ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايبس١ْٝ ٚايتأثري ؾٝ٘ 

 ٖصا ا٭غاؽ . عٔ ايكطإٓ اييت غتأتٞ إمنا تٓبجل َٔ ٖصا ا٭قٌ ٚتهؿـ ٚتعرب

 ْبٝٓٗا بإهاظ ؾُٝا ًٜٞ :  ، تباضات كتًؿ١ٚدٛٙ نجري٠ َتعسز٠ َٚتٓٛع١ باع ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝٱعذاظ ٚ

ؾكاس١ ٚب٬غ١ ، يف َؿطزات أيؿاظ٘ ٚتطانٝب مجً٘ ْٚعِ غٝام ايٛد٘ ا٭ٍٚ: تهُٓ٘ ٚإساطت٘ بأغطاض ايبٝإ ، 

نإ ايكطإٓ ايععِٝ غا١ٜ يف ايؿكاس١ ٚايب٬غ١ ; ٖٚصا ٚد٘ َٔ أٚ د٘ إعذاظ ايكطإٓ ، ٚيٝؼ  َٛنٛعات٘ : ؾًكس

ٜٴؿِٗ َٔ ن٬ّ بعض املتكسَني أٚ نُا قس ٜؿِٗ بعض ايٓاؽ ، ٚإٕ نإ ٖصا ٖٛ إعذاظٙ ايٛسٝس  نُا قس 

ايٛد٘ ٖٛ ايصٟ ٜعٗط أْ٘ ايصٟ أعذع ايعطب باعتباضِٖ أضباب ايؿكاس١ ٚايب٬غ١ ٚقت ْعٚي٘ ٚإىل َٜٛٓا، ٖٚٛ 

عِ َٔ ٖصا ن٬ّ عطبٞ َبني ؾذا٤ َٔ دٓؼ َا بطعٛا ٚاؾتٗطٚا ب٘ َٚا ٚتٓاؾػٛا ؾٝ٘ ، بٌ إعذاظ ايكطإٓ أ

ايٛد٘ بهجري ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ اٱعذاظ ايب٬غٞ مبا تهُٓ٘ َٔ املعاْٞ اييت خاطب بٗا ايعطب ٚزخًت ؼت 

َعٗٛزِٖ ٚؾُِٗٗ ٖٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ إعذاظٙ ، ٚيعٌ ٖصا ٖٛ ايكسض ايصٟ أعذعِٖ ، ٚيكس نإ ناؾّٝا ٱثبات 

ّ َٚٓٗا إعذاظٙ ايبٝاْٞ ٚايب٬غٞ ; أْ٘ ن٬ّ إعذاظٙ ع٢ً ايعطب شيو اؿني . ٚايػط يف أٚد٘ إعذاظٙ بؿهٌ عا

املتكـ بكؿات ايهُاٍ ٚاؾ٬ٍ ٚاٱنطاّ ايصٟ وٌُ عًُ٘ ايٛاغع احملٝط بهٌ ؾ٤ٞ ، ٚايصٟ ًٜٝل ب٘  اهلل 

ٖٛ إٔ ٜهٕٛ نا٬َّ َٔ نٌ ايٛدٛٙ ، َعذعّا ؾُٝع اـًل ، ؾًٝؼ عذٝبّا إٔ وٌُ نٌ ٚدٛٙ اٱعذاظ ; ٭ْ٘ 

ع٢ً ن٬ّ ايٓاؽ نؿهٌ اهلل ع٢ً  عًُ٘ ٚقؿات نُاي٘ ٚد٬ي٘ ، ٚؾهٌ ن٬ّ اهلل ٜعرب عٔ عع١ُ اهلل ٚ

، ؾًٗصا أعذع ايؿكشا٤ ٚايبًػا٤ َٔ قطٜـ ٚغا٥ط ايعطب ٚغريِٖ  خًك٘ ، ؾأٜٔ اـًل ٚأٜٔ اـايل ايععِٝ

إ٫ إٔ  إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ، ست٢ إٔ بًػا٤ قطٜـ ملا أبٗطِٖ ضٚع١ ايكطإٓ ٚاعرتؾٛا بصيو مل هسٚا بعس شيو

ٜٴ٪ٵثٳطٴ ﴿ٜكٛيٛا : أْ٘ غشط، نُا سه٢ اهلل قٍٛ بعهِٗ:  ٖٳصٳا ٔإٖيا غٹشٵطٷ  ٕٵ  ٍٳ ٔإ ٍٴ اِيبٳؿٳٔط  {24}َؾَكا ٛٵ ٖٳصٳا ٔإٖيا َق ٕٵ   ﴾ٔإ

 ص .25طاملسثط:

  -( َا ٜأتٞ :1َٚٔ ٚدٛٙ ؾكاست٘ ٚب٬غت٘ )

١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚإْو يت٬سغ أغًٛب٘ ايب٬غٞ ٚعصٚب١ أيؿاظ٘ ست٢ يف عطض املٛنٛعات ايعكس -

 اييت تػتسعٞ ايبعٴس عٔ ايًؿغ ايبسٜع غايبّا .

 َع نُْٛٗا نايكؿتني املتهازتني ٫ تهازإ ػتُعإ يف ايه٬ّ. (2)مجع٘ بني قؿيت ايعصٚب١ ٚاؾعاي١ -

                                                           

 . بتكطف ٜػري دسّا. 55( عًِ اٱميإ / ايؿٝذ / ايعْساْٞ . م1)

  ( ايعصٚب١ ٖٞ ضق١ ايًؿغ ٚغ٬غت٘ ، ٚاؾعاي١ : قٛت٘ َٚتاْت٘ .2)
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ؾٗٞ َػش١ خ٬ب١ عذٝب١ ، تتذ٢ً يف ْعاَ٘ ايكٛتٞ ٚمجاي٘ ايًػٟٛ ، ؾأَا -َػشت٘ ايًؿع١ٝ املُٝع٠ : -

ٓٻات٘ ، ٚاتكا٫ت٘ ٚغهتات٘ ، ْعاَ٘  ايكٛتٞ ؾإْو ػسٙ َتػكّا َ٪تًؿّا يف سطنات٘ ٚغهٓات٘ َٚسٚزٙ ُٚغ

اتػاقّا عذٝبّا ٚا٥ت٬ؾّا ضا٥عّا ، ٜػرتعٞ ا٭مساع ٜٚػتٟٗٛ ايٓؿٛؽ بططٜك١ ٫ ميهٔ إٔ ٜكٌ إيٝٗا أٟ 

 ن٬ّ آخط َٔ َٓعّٛ َٚٓجٛض .

ت٢ يٛ نإ أعذُّٝا ٫ ٜعطف ايًػ١ ايعطب١ٝ ، ٚيعٌ ؾذطغ٘ ايكٛتٞ هصب ايػاَع ي٘ ًٜٚؿت اْتباٖ٘ ، س -

ْٸ٘ ؾٛم  ٖصا ٖٛ ايصٟ محٌ بعض ايعطب يف عٗس ايٓب٠ٛ إٔ ٜكٛيٛا : إْ٘ ؾعط ، ثِ عازٚا إىل أْؿػِٗ ؾعًُٛا أ

 ايؿعط ٚأْ٘ ٫ٜػري ع٢ً َٓٗر ايؿعط َٚٓٛاي٘ ؾكايٛا : ٖٛ غشط .

ب نًُات٘ تطتٝبّا بسٜعّا ، عٝح أْو ػس يص٠ّ ٚأَا مجاي٘ ايًػٟٛ ؾٗٛ َا اَتاظ ب٘ يف ضقـ سطٚؾ٘ ٚتطتٝ -

ٜٴدٵؿ٢ ٚشاى  ٓٵُكط، ٖٚصا  ٜٳ ٜٳكٵُؿط ٚآخط  سني تػُع سطٚف ايكطإٓ خاضد١ َٔ كاضدٗا ايكشٝش١ ، ؾشطف 

ٜٴذٵٗط ، ؾدطز يًٓاؽ مبذُٛع١ كتًؿ١ َ٪تًؿ١ ، داَع١ بني ايًني ٚايؿس٠ ،  ٗٵُؼ ٚشاى  ٜٴ ٜٴِعٗط ، ٖٚصا 

ٚٳنٳعٳ ن٬ّ َٔ اؿطٚف املتكاب١ً يف َٛنع٘ ٚاـؿ١ْٛ ٚايطق١ ، ٚاؾٗط  ـُِؿ١ٝ ع٢ً ٚد٘ زقٝل قهِ ،  ٚا

مبٝعإ ، ست٢ تأيـ َٔ فُٛع شيو قايب يؿعٞ َسٖـ بًؼ مجاي٘ ايًػٟٛ ق١ُ اٱعذاظ ، عٝح يٛ 

 .(1)أزخٌ يف ايكطإٓ ؾ٤ٞ َٔ ن٬ّ ايٓاؽ ٫عتٌ َصاق٘ يف أؾٛاٙ قاض٥ٝ٘ ٚاختٌ ْعاَ٘ يف آشإ غاَعٝ٘

ابط٘ ٚنُاٍ تٓاغك٘ َع نْٛ٘ قس ْعٍ َؿطقّا سػب اؿٛازخ يف ث٬خٺ ٚعؿطٜٔ عاَّا ، بُٝٓا إسهاّ تط -

ايبؿط ٜعذعٕٚ إٔ ٜكٓؿٛا ن٬َّا َرتابطّا نرتابط ايكطإٓ إشا نإ قس قٌٝ يف َٓاغبات كتًؿ١ ٚيف 

 أظ١َٓ َتباعس٠ ".

 ا١ْٝ : تهُٓ٘ ٚإساطت٘ بأغطاض اهلسا١ٜ ٚايتؿطٜع يف اؿٝا٠ اٱْػجاْٞايٛد٘ اي

ٚاؾتُاي٘ ع٢ً ؾطٜع١ قاؿ١ َطؾس٠ َٔ سٝح عَُٛٗا ٚمشٛهلا ٚتهاًَٗا ٚتٛاظْٗا ٚٚاقعٝتٗا ٚدسٜتٗا  ،

َٚجايٝتٗا ، ٚثبٛت أقٛهلا َٚكاقسٖا َٚط١ْٚ ؾطٚعٗا ٚٚغا٥ًٗا ، َٚٓاغبتٗا يطبٝع١ اٱْػإ ٚاْػذاَٗا َع 

ؿؿت ايسضاغات نجريّا َٔ اؿهِ ؾططت٘ ٚؼكٝكٗا ملكاؿ١ ايعاد١ً ٚاٯد١ً يف َعاؾ٘ َٚعازٙ ، ٚقس ن

ٚاملكاحل ايكش١ٝ )ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ( ٚاملعاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املتعًك١ بأسهاّ ٖصٙ ايتؿطٜعات ٫ٚ تعاٍ ، ؾٗٞ 

  (2)عل ؾطٜع١ َعذع٠ شات خكا٥ل إعذاظ١ٜ ، ٚأَجًت٘ نجري٠ ٚامل٪يؿات يف اٱعذاظ ايتؿطٜعٞ يف بساٜاتٗا

 هجري َٔ أغطاض ايػٝب:: تهُٓ٘ ٚإساطت٘ يجايحايٛد٘ اي

                                                           

س عبساهلل زضاظ ، يعٜاز٠ ايتٛنٝض ٚايتؿكٌٝ يف إعذاظ ايكطإٓ ٚضٚعت٘ بتكطف ، ٚاْعط نتاب "ايٓبأ ايععِٝ" حملُ 335-2/331( َٓاٌٖ ايعطؾإ 1)

 ايًػ١ٜٛ . 

  ّ َهتب١ ايتٛؾٝل يًطباع١ ٚايٓؿط.2013( أْعط نتاب " اٱعذاظ يف ايتؿطٜعٞ يف اٱغ٬ّ " يًباسح ز. غًطإ ظاٜس ، ايطبع١ اـاَػ١ 2)
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 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

املتعًل عٛازخ ٚٚقا٥ع ايتاضٜذ اٱْػاْٞ َانٝ٘ ٚسانطٙ َٚػتكبً٘ ، ٚأغطاض ايػٝب املتعًل بٛدٛز سٝا٠  

ملدًٛقات ٚنا٥ٓات أخط٣ يف ا٭ضض ٚيف ٖصا ايهٕٛ نامل٥٬ه١ ٚاؾٔ ٚايها٥ٓات ايسقٝك١ ٚغريٖا مما نؿـ 

اٯخط٠ نايبعح ٚايٓؿٛض ٚاؿػاب ٚاملٝعإ ٚاؾعا٤  َٚا مل ٜهتؿـ ، ٚنصيو إْبا٥٘ عٔ أغطاض ايػٝب يف

ٚايكطاط ٚاؾ١ٓ ٚايٓاض، ٚأَجًت٘ نجري٠ ٚقس شنطٖا املكٓؿٕٛ يف عًّٛ ايكطإٓ قسميّا ٚسسٜجّا ، َٚٔ أَجًت٘ 

اييت نؿؿت أخريّا غطم ؾطعٕٛ ٚإبكا٤ دجُاْ٘ إىل ايّٝٛ ٖٚٞ املَٛٝا٤ اييت يف املتشـ املكطٟ باغِ ضَػٝؼ 

نؿـ عٓٗا ايعامل ايؿطْػٞ َٛضٜؼ بٛناٟ ٚناْت غببّا يف إغ٬َ٘ ، ٚاملجاٍ ايجاْٞ ؾدك١ٝ ايجاْٞ اييت 

ٖاَإ املصنٛض يف ايكطإٓ ٚاييت مل تطز يف أٟ نتاب مساٟٚ ٫ٚ َطدع تاضىٞ قسِٜ أٚ سسٜح ، ٚاييت أثبتت 

١ املعُاض١ٜ  ايٓكٛف املهتؿؿ١ قش١ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ٚعًُٗا ايٛظٝؿٞ نُػتؿاض َٚػاعس يؿطعٕٛ يف اهلٓسغ

 . (1)ٖٚٛ أخرب عٓ٘ ايكطإٓ 

  : تهُٓ٘ ٚإساطت٘ يهجري َٔ أغطاض اـًل ٚايتهٜٛٔ يف اٯؾام ٚا٭ْؿؼ:طابعايٛد٘ اي

ٚايها٥ٓات ا٭خط٣ ، ٚيف ايٓباتات ٚا٭ؾذاض )أٟ عًّٛ ايهٕٛ ٚاؿٝا٠( ، يف اٱْػإ ٚاؿٝٛإ ٚايطٝٛض ٚاؿؿطات 

هُٝٝا٤ ٚعًّٛ ا٭ضض َٔ دباٍ ٚٚزٜإ َٚٝاٙ ٚأْٗاض ٚعاض ٚطكؼ َٚٓار ٚايؿٛان٘ ٚايجُاض ، ٚيف ايؿٝعٜا٤ ٚاي

ٚغ٬ف دٟٛ ٚقدطٟ ٚعٓاقط َٚعازٕ، ٚيف ايهٕٛ َٔ مشؼ ٚقُط ٚنٛانب ٚلّٛ ٚأؾ٬ى َٚاز٠ تهٜٛٔ ٖصٙ 

ا٭دطاّ ، ٚعٔ ْؿأ٠ ايهٕٛ ٚتطٛضٙ ٚتٛغع٘ ْٚٗاٜت٘ َكريٙ، ٚعٔ بسا١ٜ اـًل ٚايتهٜٛٔ ؾُٝا غًـ ٚنٝؿٝت٘ ، 

يطب ٚايٛقا١ٜ ٚا٫غتؿؿا٤ ٚايع٬ز ٚا٭َطاض ٚا٭ز١ٜٚ ٚمٖٛا مما نؿؿت٘ ٚتٓاٚيت٘ عٛخ اٱعذاظ إىل ا

    ايعًُٞ َٚ٪يؿات٘ اييت ظٗطت يف عكط ايعًِ ٚايهؿٛؾات ايع١ًُٝ ٫ٚ تعاٍ ، ٚأَجًت٘ نجري٠ َػتؿٝه١ .

 : اختٝاض أيؿاظ٘ ٚمجً٘ ٚآٜات٘ ٚغٛضٙ ٚتطتٝبٗا ٚإسهاّاَؼايٛد٘ اـ

ٚزق١ َٛاقعٗا ٚقسض أعسازٖا ٚتٓاغكٗا َٚا ؾٝٗا َٔ ايتٛاؾكات، ايعذٝب١ َٚا ؼًُ٘ أٚ تسٍ عًٝ٘ َٔ َٛانعٗا  

ايس٥٫ٌ ايبًٝػ١ ٚا٭غطاض اـؿ١ٝ )ب٬غ١ٝ ٚع١ًُٝ( ٚإؾاضاتٗا املًؿت١ إىل عًّٛ أخط٣، عٝح يٛ ؾطنٓا إٔ أسسّا 

غطاض ٚايعذا٥ب يف ٖصا ايٛد٘ َٔ إعذاظٙ ، ٜكسض هلصا يؿاتت٘ ايٛدٛٙ ا٭خط٣ ٖٚٛ َػتشٌٝ ، ٚايكطإٓ ٤ًَٞ با٭

َٚٔ شيو ٚدٛٙ اٱعذاظ املططٚق١ ٚغري املططٚق١ ، ناٱعذاظ ايًؿعٞ ٚاؾًُٞ ٚايعسزٟ ٚايطقُٞ بأْٛاع٘ ، 

٫ٚ تعاٍ ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ اٱعذاظ عاد١ إىل زضاغ١ ٚمتشٝل ، َٚٔ أَج١ً ٖصا ايًٕٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ، 

ٕٚ يف  ت ٚاملػُٝات ٚاؿكا٥ل ايه١ْٝٛ ،ايتٛاؾل ايعذٝب بني املتكاب٬ ؾٗٓاى نًُات َتكاب١ً تتهطض بؿهٌ َتػا

 ايكطإٓ ايهطِٜ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

 َط145٠ َط٠ .......... املٛت تهطضت 145تهطضت  اؿٝا٠ 

 َط167٠ َط٠ ....... ايػ٦ٝات تهطضت  167ايكاؿات تهطضت 

                                                           

 . 97( أْعط نتاب عًِ اٱميإ / ايؿٝذ / ايعْساْٞ . م1)
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 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

 َط115٠   َط٠ .........اٯخط٠ تهطضت115 ايسْٝا تهطضت 

 َط٠ 88  َط٠ ..........ايؿٝطإ تهطضت 88   امل٥٬ه١ تهطضت

 َط٠ 83   َط٠ ........... ايطاع١ تهطضت 83   احملب١ تهطضت

 َط٠ 79   َط٠ ...........ايطمح١ تهطضت 79    اهلس٣ تهطضت

 َط٠ 102   َط٠ ..........ايكرب تهطضت 102    ايؿس٠ تهطضت

 َط٠ 50.........ايطٝبات تهطضت َط٠ .. 50   ايػ٬ّ تهطضت

 َط16٠َط٠ ........... ايع١ْٝ٬ تهطضت 16    تهطضت ن١ًُ اؾٗط

 َط11٠......... ا٫غتعاش٠ باهلل تهطضت  َط٠  11   إبًٝؼ تهطضت

 َط٠ .77َط٠ ....... اؾ١ٓ َٚؿتكاتٗا تهطضت 77تهطضت دِٗٓ َٚؿتكاتٗا 

 ُٔ ع٬قات ضٜان١ٝ زقٝك١ َٚتٛاظ١ْ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:ٖٚٓاى نًُات بٝٓٗا ع٬قات يف املع٢ٓ ٚضزت ن 

 َط٠ أٟ ايهعـ 114َط٠ ............ايطسِٝ تهطض 57   ايطمحٔ تهطضت

 َط٠ أٟ ايهعـ234َط٠ ..............املػؿط٠ تهطض117 اؾعا٤ تهطضت 

 َط٠ أٟ ايهعـ6َط٠ .............ا٭بطاض تهطض 3   ايؿذاض تهطضت

 َط24٠ايع١ًُ ٚ َؿتكاتٗا تهطضت   ...... 24تهطضت   ايٓٛض َٚؿتكاتٗا

 َط٠ أٟ ث٬ث١ أنعاف 36َط٠..... ..........ايٝػط تهطض12  ايعػط تهطضت

 َط332٠َط٠ ................ قايٛا تهطضت  332    قٌ تهطضت

ٚنأْ٘ ٜكٍٛ َط٠ ) 365ؾٗطا( ، ٚيؿع١ ايّٝٛ بًؼ عسزٖا  12َط٠ ) ٚنأْ٘ ٜكٍٛ إٕ ايػ١ٓ  12ٚيؿع١ ايؿٗط بًؼ 

 َٜٛا( 365إٕ ايػ١ٓ 

َط٠ )ٚيف  32ٚبهُٓٗا ن١ًُ ٜبػا ) مبع٢ٓ ايرب ( بُٝٓا بًؼ تهطاض ن١ًُ ايبشط  َط٠  12ٚقس ٚضزت ن١ًُ ايرب 

  (. 32/  12شيو إؾاض٠ إىل إٔ ٖصا ايتهطاض ٖٛ بٓػب١ ايرب إىل ايبشط ع٢ً غطض ا٭ضض ايصٟ ٖٛ بٓػب١ 

َٛنٛع َصٌٖ سكّا ،ٚقس بسأ بعض ايعًُا٤ املػًُني بسضاغتٗا عٔ إٕ َعذع٠ ا٭ضقاّ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

ططٜل أسسخ اٯ٫ت اٱسكا١ٝ٥ ٚاؿٛاغٝب ايهرت١ْٝٚ َا أَهٔ زضاغ١ ٚإلاظ ٖصا اٱعذاظ ايطٜانٞ اؿػابٞ 

ٚ ظٜاز٠ أٚ ْكل . ؾٓكل سطف ٚاسس ٫ ؾو أْ٘ َٔ عٓس اهلل تعاىل ،ٚأْ٘ ٚقًٓا غاملّا َٔ أٟ ؼطٜـ أ املصٌٖ ، 

أٚ ن١ًُ ٚاسس٠ أٚ ظٜازتٗا، ىٌ بٗصا اٱسهاّ ايطا٥ع يًٓعاّ اؿػابٞ ي٘ ، ؾٗصا اٱعذاظ َ٪غؼ ع٢ً أضقاّ ، 

ٚا٭ضقاّ تتهًِ عٔ ْؿػٗا، ؾ٬ فاٍ ٖٓا يًُٓاقؿ١، ٫ٚ فاٍ يطؾهٗا، ٖٚٞ تجبت إثباتّا ٫ ضٜب ؾٝ٘ إٔ ايكطإٓ 

ِٕ خٳبٹرٕينٹتٳابٷ ُأ}ايهطِٜ ٖٛ:  ٕٵ سٳهٹٝ ٔٵ َيسٴ َٹ ًَتٵ  ِٻ ُؾكِّ ٘ٴ ثٴ ٜٳاتٴ ُٳتٵ آ ( ٚقس ؾا٤ اهلل تعاىل إٔ تبك٢ َعذع٠ 1)ٖٛز: {سٵهٹ
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ٗٴ ٔٳ َي ٝٻ ٜٳتٳبٳ ِٵ سٳتٻ٢  ٔٗ ْٵُؿػٹ ٚٳؾٹٞ َأ ٓٳا ؾٹٞ اِيآَؾأم  ٜٳاتٹ ِٵ آ ٔٗ ٓٴٔطٜ ٘ٴ ا٭ضقاّ غطّا ست٢ انتؿاف اؿٛاغٝب اٱيهرت١ْٝٚ . )غٳ ْٻ ِٵ َأ

ٚٳَي ٗٔٝسٷ( )ؾكًت:اِيشٳلټ َأ ٞٵ٤ٺ ؾٳ ِّ ؾٳ ٢ًَ ُن ٘ٴ عٳ ْٻ ـٹ بٹطٳبَِّو َأ ٜٳِه  .(1)( 53ِٵ 

 : عسّ ٚدٛز اخت٬ف يف َعاْٝ٘ :ػازؽايٛد٘ اي

، أٟ اخت٬ف تٓاقض ٚتهاز أٚ انططاب ، ع٢ً تٓٛع َٛنٛعات٘ ٚعًَٛ٘ ايٛاغع١ ٚنجط٠ ز٥٫ً٘ ٚأسهاَ٘ 

ازخ يف ؾرتات َتكطع١ ٚظطٚف ٚأسٛاٍ كتًؿ١ ٚاغتؿان١ َعاْٝ٘ ، ٚضغِ ْعٚي٘ َؿطقّا سػب ايٛقا٥ع ٚاؿٛ

ط١ًٝ ث٬خ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ، لسٙ ع٢ً شيو نً٘ ٜكسم بعه٘ بعهّا ٜٚبني بعه٘ بعهّا ٜٚؿػط بعه٘ بعهّا 

ست٢ يف املٛنٛع ايٛاسس َٓ٘ ٚقس ططم يف أظَإ َتؿطق١ عٓس تٓعي٘ ، ٫ ٜعٜس َعاْٝ٘ إ٫ .(2)ٜٚهٌُ آخطٙ أٚي٘

ايصٟ ٜػتشٌٝ خًٛٙ َٔ ن٬ّ بؿط ، يٓككإ عًِ ايبؿط ٚظٜازت٘ ٚتأثطِٖ يف متاغهّا ٚد٤٬ ، ٖٚٛ ا٭َط 

ْعطتِٗ يٮَٛض مب٪ثطات نجري٠ ، تتػري تبعّا يف َؿاُِٖٝٗ ٚأسهاَِٗ ٚتكٛضاتِٗ ٚاعتكازاتِٗ عػب اؿٛازخ 

يف  ٫ ػس أثطّا يؿ٤ٞ َٔ ٖصا ا٫خت٬فٚايٛقا٥ع بٌ ْط٣ ٖصا يف نٌ عٌُ بؿطٟ ع٢ً عهؼ ايكطإٓ ايععِٝ، 

ٖٚصا َٔ أععِ ٚدٛٙ نتاب اهلل، ٭ْ٘ َٔ ن٬ّ ايصٟ ٫ تػريٙ ا٭سٛاٍ غبشاْ٘، ٫ٚ ٜؿٛب عًُ٘ ايٓكل، 

ٔٵ عٹٓسٹ }إعذاظ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚقس اغتسٍ ب٘ ايكطإٓ ع٢ً ٖصا ؾكاٍ تعاىل :  َٹ ٕٳ  ٛٵ َنا ٚٳَي ٕٳ  ٕٳ اِيُكطٵآ ٜٳتٳسٳبٻطٴٚ َأَؾ٬َ 

٘ٹ اخٵتٹ ٛٳدٳسٴِٚا ؾٹٝ ٘ٹ َي ٝٵٔط ايًٓ  .  82ايٓػا٤{٬َؾّا َنجٹريّا َغ

ٜكٍٛ ايطربٟ عٓس تؿػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ : " أؾ٬ ٜتسبط ايصٟ تكٍٛ هلِ ٜا قُس نتاب اهلل ؾٝعًُٛا  

سذ١ اهلل عًِٝٗ يف طاعتو ٚاتباع ايتابعني ٚإٔ ايصٟ أتٝتِٗ ب٘ َٔ ايتٓعٌٜ َٔ عٓس ضبِٗ ٫تػام َعاْٝ٘ 

ٚؾٗاز٠ بعه٘ يبعض بايتشكٝل ؾإٕ شيو يٛ نإ َٔ اهلل ٚا٥ت٬ف أسهاَ٘ ٚتأٜٝس بعه٘ بعها بايتكسٜل 

 ( .٫3ختًؿت أسهاَ٘ ٚتٓاقهت َعاْٝ٘ ٚأبإ بعه٘ عٔ ؾػاز بعض ")

ٕٳ َأَؾ٬َ} ﴿ٚقاٍ ايكططيب عٓس تؿػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ : " قٛي٘ تعاىل   ٕٳ ٜٳتٳسٳبٻطٴٚ ٛٵ اِيُكطٵآ ٕٳ ٚٳَي ٔٵ َنا ٝٵٔط عٹٓسٹ َٹ  َغ

٘ٹ ًٓ ٛٳدٳسٴِٚا اي ٘ٹ َي ( أٟ تؿاٚتا ٚتٓاقها عٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ ٚابٔ ظٜس ٫ٚ ٜسخٌ يف ٖصا 4)﴾ َنجٹريّا تٹ٬َؾّااخٵ ؾٹٝ

اخت٬ف أيؿاظ ايكطا٤ات ٚأيؿاظ ا٭َجاٍ ٚايس٫٫ت َٚكازٜط ايػٛض ٚاٯٜات ٚإمنا أضاز اخت٬ف ايتٓاقض 

ِ ٜتهًِ ن٬َا نجريا ٚايتؿاٚت ٚقٌٝ املع٢ٓ يٛ نإ َا ؽربٕٚ ب٘ َٔ اهلل ٫ختًـ ٚقٌٝ إْ٘ يٝؼ َٔ َتهً

إ٫ ٚدس يف ن٬َ٘ اخت٬ف نجري إَا يف ايٛقـ ٚايًؿغ ٚإَا يف دٛز٠ املع٢ٓ ٚإَا يف ايتٓاقض ٚإَا يف ايهصب 

                                                           

 َٛغٛع١ اٱعذاظ ايعسزٟ ؾطاؽ ْٛض اؿل َٛقع٘ ا٫نرتْٚٞ ( 1)

 ( اْعط نتاب/ زؾع اٜٗاّ ا٫نططاب عٔ آٜات ايهتاب يًؿٝذ قُس ا٭َني ايؿٓكٝطٞ يًطز ع٢ً َٔ تِٖٛ ٚدٛز تعاضض يف اٯٜات ايكطآ١ْٝ .2)

 ( 179/ 5( تكػري ايطربٟ )  3

 ( .  82(  غٛض٠ ايٓػا٤ اٯ١ٜ ) 4
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ؾأْعٍ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ ٚأَطِٖ بتسبطٙ ٭ِْٗ ٫ هسٕٚ ؾٝ٘ اخت٬ؾا يف ٚقـ ٫ٚ ضزا ي٘ يف َع٢ٓ ٫ٚ تٓاقها 

 ( .1َٚا ٜػطٕٚ ")٫ٚ نصبا ؾُٝا ىربٕٚ ب٘ َٔ ايػٝٛب 

 : ططٜكت٘ يف أغايٝب اـطاب َٚهْٛات٘ ;  يػابعايٛد٘ ا

ٚشيو إٔ اـطاب ايكطآْٞ ٜتهٕٛ َٔ ث٬ث١ دٛاْب أغاغ١ٝ : ا٭ٍٚ : اؿكا٥ل ٚاؿذر ايع١ًُٝ ، ٚايجاْٞ: 

ؾهاض ىاطب بٗا ايعكٌ ؾتتهٕٛ ا٭ ؾا٭ٍٚ :اؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ ، ٚايجايح : ايكٛايب ايبٝا١ْٝ ايب٬غ١ٝ ، 

ٚايتكٛضات ٚاملٛاظْات ٚايتُٝٝع بني ا٭َٛض املدتًؿ١ ٚمٛ شيو َٔ ايٛظا٥ـ ايعك١ًٝ املعطؾ١ٝ ، نُا أْ٘ ٜٛد٘ 

أْعاضِٖ ٚعكٛهلِ إىل تسبط َا ىاطبِٗ ب٘ ٚوجِٗ ع٢ً ايتؿهط ٚايٓعط ٚتطى ايعٔ ٚايتكًٝس َٚٛاْع ايتؿهري 

تكطٜطٖا يف ايعكٌ َػًو َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ٜٚػًو ـ نجريّا َٔ ا٭سٝإ ـ يف تٛنٝض سكا٥ك٘ ٚسذذ٘ ٚ

ىاطب بٗا ايٓؿؼ َهّْٛا املؿاعط  ٚايجاْٞ:نا٫غتكطا٤ ٚايٛقـ ٚايتشًٌٝ ٚا٫غتٓباط ٚا٫غتس٫ٍ ، 

ٚا٫ْؿعا٫ت ايٛدسا١ْٝ يف ايكًب ، ٖٚصٙ اؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ : َجٌ اؿض ٚايٓسا٤ ٚاٱغطا٤ ٚايتعذب 

ايرتٖٝب ٚايرتسِ ٚايتععِٝ ٚايتشكري ٚايتدٜٛـ ٚايتأَني ٚاٱغهاب ٚا٫غتٓهاض ٚا٫غتػطاب ٚايرتغٝب ٚ

ٚايتؿطٜض ٚاؿح ٚاٱؾاز٠ ٚايتكطٜع ٚايتٛبٝذ ٚايتأْٝب ٚايتجطٜب ٚا٫غتٗعا٤ ٚايؿهط ٚاٱؾاز٠ ٚاملسح ٚايجٓا٤ 

َجاٍ ٚا٫َتٓإ ٚايتؿهٌ ٚايصّ ٚايتكًٌٝ ٚايتهجري ٚايتكػري ٚايتهبري ٚايكك١ ٚاؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ ٚنطب ا٭

ٚا٫تعاظ ٚا٫عتباض ٚمٛ شيو َٔ ا٭غايٝب ايعطب١ٝ اييت ؼٌُ سٛاؾع ٚدسا١ْٝ َعرب٠ عٔ أسٛاٍ ايٓؿؼ 

اٱْػا١ْٝ ، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ أغايٝب اؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ ، يف أْٗا سٛاؾع َ٪ثط٠ ٚؾاع١ً  يف ايٓؿؼ، تٴشسٹخٴ اْؿعا٫ت 

ب ، ٚاييت ٜتٛقـ عًٝٗا اؽاش ايكطاضات ٚاملٛاقـ ٚدسا١ْٝ تػتجري ايٓؿؼ بػ١ٝ اغتذاب١ ايكًب ملكاقس اـطا

ايػًٛن١ٝ ، نرتمج١ يصيو ايتأثط ايٛدساْٞ يف ايٓؿؼ، ٚهلصا نجريّا َا مس٢ اهلل آٜات٘ باملٛعع١ ٚايصنط٣ 

نُا مساٖا باؿذ١ ٚايب١ٓٝ ٚايربٖإ ْٚٛعٗا هلِ بأغايٝب كتًؿ١ ٚيو إٔ تتأٌَ املعاْٞ اييت شنطْا يف 

ِٵ شٹ}ت: ٖصٙ  اٯٜات ايبٝٓا ٗٴ ٜٴشٵسٹخٴ َي ٚٵ  ٕٳ َأ ٜٳتٻُكٛ ِٵ  ٗٴ ًٖ ٛٳعٹٝسٹ َيعٳ ٔٳ اِي َٹ ٘ٹ  ٓٳا ؾٹٝ ٚٳقٳطٻِؾ ٝٸّا  ٙٴ ُقطٵآّْا عٳطٳبٹ ٓٳا ِنطّا ٚٳَنصٳيٹَو َأْعٳِي

ٗٔٝسٷ }، 113ط٘{ ٛٳ ؾٳ ٖٴ ٚٳ ُٵعٳ  ٚٵ َأِيَك٢ ايػٻ ًِبٷ َأ ٘ٴ َق ٕٳ َي ُٳٔ َنا ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو َيصٹِنطٳ٣ يٹ ٖٳـصٳا ٚٳَيَكسٵ قٳطٻ}،   37م{ٔإ ٓٳا ؾٹٞ  ِؾ

ْٴُؿٛضّا  ِٵ ٔإ٫ٖ  ٖٴ ٜٳٔعٜسٴ َٳا  ٚٳ ٝٳصٻٖنطٴِٚا  ٕٔ يٹ ٝٵَو }، 41اٱغطا٤{اِيُكطٵآ ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ُٳا َأ ٔٳ اِيَككٳٔل بٹ ٝٵَو َأسٵػٳ ًَ ْٳُكلټ عٳ ٔٴ  ْٳشٵ

ًٹنيٳ  ٔٳ اِيػٳاؾٹ ُٹ ٘ٹ َي ًٹ َٹٔ َقبٵ ٚٳٔإٕ ُنٓتٳ  ٕٳ  ْٻُكلټ عٳ}،  3ٜٛغـ{ٖٳـصٳا اِيُكطٵآ ٘ٹ ٚٳُنـ٬٘  ْٴجٳبِّتٴ بٹ َٳا   ٌٔ ٔٵ َأْبٳا٤ ايطټغٴ َٹ ٝٵَو  ًَ

ٓٹنيٳ  َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ٚٳشٹِنطٳ٣ يٹ ٛٵعٹَع١ْ  َٳ ٚٳ ٙٹ اِيشٳلټ  ٖٳـصٹ ٚٳدٳا٤َى ؾٹٞ  َٹٔ نٴطٍّ }،  120ٖٛز{ُؾ٪ٳازٳَى  ٘ٹ  َٳا بٹ ٓٳا  ٘ٴ َؾَهؿٳِؿ ٓٳا َي َؾاغٵتٳذٳبٵ

ْٳ ٔٵ عٹٓسٹ ِّ ُٳ١ّ  ِٵ ضٳسٵ ٗٴ َٻعٳ ٗٴِ  ًَ َٹجٵ ٚٳ ٘ٴ  ًَ ٖٵ ٙٴ َأ ٓٳا ٝٵ ٔٳ ٚٳآتٳ ًِعٳابٹسٹٜ ٚٳشٹِنطٳ٣ يٹ ٝٵَو }،  84ا٭ْبٝا٤{ا  ًَ ٓٳا عٳ ْٻا َأْعٳِي ِٵ َأ ٔٗ ٜٳِهؿٹ ِٵ  ٚٳَي َأ

ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ  ّٕ ٛٵ ٚٳشٹِنطٳ٣ يٹَك ُٳ١ّ  ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو َيطٳسٵ ِٵ ٔإ ٔٗ ٝٵ ًَ ٢ًَ عٳ ٜٴتٵ ٚٳشٹِنطٳ٣ يٹُأٚيٹٞ اِيَأِيبٳابٹ }،  51ايعٓهبٛت{اِيهٹتٳابٳ  ٖٴسٶ٣ 

ٚٳشٹِن} 54غاؾط{ ٓٹٝبٺ تٳبٵكٹطٳ٠ّ  َټ ِّ عٳبٵسٺ  َٹٔ }،   8م{طٳ٣ يٹُه ٛٵا  ًَ ٔٳ خٳ ٔٳ اٖيصٹٜ ِّ َٳجٳ٬ّ  ٚٳ ٓٳاتٺ  ِّٝ َټبٳ ٜٳاتٺ  ِٵ آ ٝٵُه ٓٳا ٔإَي ٚٳَيَكسٵ َأْعٳِي

                                                           

 ( . 290/ 5)  (  تؿػري ايكططيب 1
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ُٴتٻكٹنيٳ  ًِ ٛٵعٹَع١ّ يِّ َٳ ٚٳ ِٵ  ًٹُه ٚٳدٳازٹِي}، 34ايٓٛض{َقبٵ ٓٳ١ٹ  ٛٵعٹَع١ٹ اِيشٳػٳ ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  ٌٔ ضٳبَِّو بٹاِيشٹِه ٞٳ ازٵعٴ ٔإيٹ٢ غٳبٹٝ ٖٹ ٗٴِ بٹاٖيتٹٞ 

ٔٳ  ٗٵتٳسٹٜ ُٴ ِٴ بٹاِي ًَ ٛٳ َأعٵ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ًٹ ٌٻ عٳٔ غٳبٹٝ ُٳٔ نٳ ِٴ بٹ ًَ ٛٳ َأعٵ ٖٴ ٕٻ ضٳبٻَو  ٔٴ ٔإ ٓٻاؽٴ َقسٵ دٳا٤تٵُهِ }،  125ايٓشٌ{َأسٵػٳ ٗٳا اي ٜټ ٜٳا َأ

ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ُٳ١ْ يِّ ٚٳضٳسٵ ٖٴسٶ٣  ٚٳ ُٳا ؾٹٞ ايكټسٴٚٔض  ٚٳؾٹَؿا٤ يِّ ِٵ  ِّٔ ضٻبُِّه ٛٵعٹَع١ْ  ، ؾاْعط إىل ٖصٙ ا٭غايٝب  57ْٜٛؼ{نيٳ َٻ

ٚاؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ املسع١ُ يًشكا٥ل ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ يف اٯٜات ايػايؿ١ ، نأْٗا غٝاط تكطع ايكًٛب ٚقٛاضع 

تٗع ايٓؿٛؽ ٚتػتجريٖا يتػتذٝب ، ٚتأٌَ يف سبو املاز٠ ايع١ًُٝ َع اؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ يف قايب بٝاْٞ بًٝؼ 

ُٳؼِّ شٳيٹَو }  ؾطٜس َعذع يف قٛي٘: ٔٳ اِي َٹ ٕٴ  ٝٵَطا ٘ٴ ايؿٻ ٜٳتٳدٳبٻُط ّٴ اٖيصٹٟ  ٜٳُكٛ ُٳا  ٕٳ ٔإ٫ٖ َن َٴٛ ٜٳُكٛ ٕٳ ايطِّبٳا ٫َ  ٜٳِأُنًُٛ ٔٳ  اٖيصٹٜ

ٛٵعٹَع١ْ َٳ ٙٴ  ُٳٔ دٳا٤ ّٳ ايطِّبٳا َؾ ٚٳسٳطٻ ٝٵعٳ  ٘ٴ اِيبٳ ًٓ ٌٻ اي ٚٳَأسٳ ٌٴ ايطِّبٳا  َٹجٵ ٝٵعٴ  ُٳا اِيبٳ ْٻ ِٵ َقاُيِٛا ٔإ ٗٴ ْٻ ـٳ  ِّٔ بٹَأ ًَ َٳا غٳ ٘ٴ  ًَ ٗٳ٢ٳ َؾ ٘ٹ َؾاْتٳ ضٻبِّ

ٕٳ  ٗٳا خٳايٹسٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٓٻأض  ٚٵَيـ٦ٹَو َأقٵشٳابٴ اي ٔٵ عٳازٳ َؾُأ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٙٴ ٔإَي٢ ايًٓ َٵطٴ  . 275ايبكط٠{ٚٳَأ

ٖٚٓا يؿت١ ١َُٗ : ٖٚٞ إٔ سكٍٛ ا٫ْؿعاٍ ايٛدساْٞ نطٚضٟ ؿكٍٛ ا٫غتذاب١ ايكًب١ٝ اييت 

تهُٔ أ١ُٖٝ اؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ يف إسساث٘ ، إش إٔ اؿذر ايع١ًُٝ اييت ٜرتتب عًٝٗا غًٛى ٚعٌُ ، ٖٚٓا 

ؽاطب ايعكٌ ٚاييت تعس َاز٠ اٱقٓاع ٚايتأثري ايٛدساْٞ ا٭غاغ١ٝ ، قس ٫ ت٪تٞ مثطتٗا يف ا٫ْؿعاٍ ايٛدساْٞ 

، ؾًٗصا استادت  املٓتعط إسساث٘ َٔ خ٬هلا، يعٛا٥ل َٛدٛز٠ يف ايٓؿؼ تكًٌ تأثريٖا أٚ تكطؾٗا دع٥ّٝا أٚ نًّٝا

َاز٠ اـطاب ايع١ًُٝ اجملطز٠، إىل تععٜع َ٪ثط ىاطب ايكًب ) ايٓؿؼ( َباؾط٠ يٝشسخ ٖصا ايتأثري املتدًـ ، 

ٖٚصا ٖٛ زٚض أغايٝب اؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ . ٚيعٌ ٖصا املع٢ٓ ٖٛ ْؿؼ َا زيت عًٝ٘ اٯ١ٜ يف ٖصا اـطاب َٔ 

ِٴ }قٛي٘ تعاىل:  ًَ ٜٳعٵ ٔٳ  ًٹٝػّا ُأَٚيـ٦ٹَو اٖيصٹٜ ٛٵ٫ّ بٳ ِٵ َق ٔٗ ِٵ ؾٹٞ َأُْؿػٹ ٗٴ ٚٳُقٌ ٖي ِٵ  ٗٴ ٚٳعٹِع ِٵ  ٗٴ ٓٵ ِٵ َؾَأعٵٔطضٵ عٳ ٔٗ ًُٛبٹ َٳا ؾٹٞ ُق ٘ٴ  ًٓ اي

 .63ايٓػا٤{

أغايٝب ايبٝإ ايب٬غ١ٝ ، ٖٚٞ عباض٠ عٔ قٛايب يؿع١ٝ ؾكٝش١ َطنب١ يف مجٌ بًٝػ١ ؼٌُ  املهٕٛ ايجايح :

١ْٝ اييت قٝػت يف غٝام َٛنٛعٗا قٝاغ١ ؾطٜس٠ ، َعرب٠ تًو اؿكا٥ل ٚاؿذر ايع١ًُٝ َع اؿٛاؾع ايٛدسا

عٔ تًو اؿكا٥ل ٚاؿٛاؾع املطاز٠ ، َٔ سٝح اختٝاض ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ ٚأْٛاع تطانٝبٗا ٚأغايٝبٗا ايب٬غ١ٝ ، 

 ايساي١ عًٝٗا ٚاملعرب٠ عٓٗا بكٛض٠ تتٓاغب َع ساٍ املداطبني. 

ٝؼ ، تكاؽ ؾٝ٘ ٚتٛقٌ َٔ خ٬ي٘ املعًَٛات ؾأغًٛب ايبٝإ يف خطاب ايكطإٓ: ٖٛ قايب تعبريٟ بً

ٚاؿكا٥ل ٚاؿذر ايع١ًُٝ  ٚاؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ امل٪ثط٠ إىل املداطبني ; يتشسخ تأثريّا يف ايٓؿؼ ٚاْؿعا٫ّ 

 ٚدساّْٝا يف ايكًب بػ١ٝ ؼكٝل اغتذاب١ قًب١ٝ ملكاقس اـطاب ايكطآْٞ ترتدِ إىل غًٛى ٚمماضغ١ ع١ًُٝ. 

ُٳعٹنيٳ }صٙ اـكا٥ل بكٛي٘ : ٚقس ْب٘ ايكطإٓ إىل ٖ ِٵ َأدٵ ٗٳسٳاُن ٛٵ ؾٳا٤ َي ًَ ٘ٹ اِيشٴذٻ١ُ اِيبٳايٹػٳ١ُ َؾ ًٓ ًٹ ٌٵ َؾ ُق

، ٚاؿذ١ ٖٞ ايعًِ ٖٚٞ املهٕٛ ا٭ٍٚ ، ٚايبايػ١ ، مبع٢ٓ  امل٪ثط٠ ، إؾاض٠ إىل أغايٝب٘ ايٛدسا١ْٝ  149ا٭ْعاّ{

يػ١ نصيو مبع٢ٓ : ايبًٝػ١ إؾاض٠ إىل ب٬غ١ ايبٝإ امل٪ثط٠ يف ايٓؿؼ )ٚدسإ ايكًب ( ٖٚٞ املهٕٛ ايجاْٞ ، ٚايبا

ِٵ }ٖٚٞ املهٕٛ ايجايح، ٚنصيو ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل :  ٗٴ ٓٵ ِٵ َؾَأعٵٔطضٵ عٳ ٔٗ ًُٛبٹ َٳا ؾٹٞ ُق ٘ٴ  ِٴ ايًٓ ًَ ٜٳعٵ ٔٳ  ُأَٚيـ٦ٹَو اٖيصٹٜ

ًٹٝػّا  ٛٵ٫ّ بٳ ِٵ َق ٔٗ ِٵ ؾٹٞ َأُْؿػٹ ٗٴ ٚٳُقٌ ٖي ِٵ  ٗٴ ٖٛ اـطاب امل٪ثط ايصٟ ٜكع يف قًٛبِٗ ، ٚايكٍٛ ايبًٝؼ 63ايٓػا٤{ٚٳعٹِع
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َٛقعّا ععُّٝا ، نُا أْ٘ خطاب بًٝؼ ايبٝإ ، ٚقس تهُٓت ٖاتإ اٯٜتإ أغايٝب ٚدسا١ْٝ َجٌ أغًٛب اٱؾاض٠ 

إىل املداطب ايبعٝس، ٚشنطِٖ بايٛقـ ٫ با٫غِ املؿٝسإ يًتذٌٗٝ ٚايتشكري ثِ ايتٛدٝ٘ يٓبٝ٘ ٫ؽاش 

ب١ َعِٗ ، بسا٤ باٱعطاض ٚايٛعغ ٚايكٍٛ ايبًٝؼ باملع٢ٓ ايػابل َع بٝاْ٘ أغايٝب ٚدسا١ْٝ ٚغًٛن١ٝ َطت

٫ضتباط ٖصٙ ا٭غايٝب بايٓؿؼ أٚ ايكًب باعتباضٙ َٓبع ايتأثط ٚا٫ْؿعاٍ ايٛدساْٞ ٚايػًٛنٞ ، ٚيف اٯ١ٜ 

إناؾ١ إ٫ ا٭ٚىل بني زٚض اؿذر ايعك١ًٝ املسع١ُ با٭غايٝب ايٛدسا١ْٝ ايبًٝػ١ نُاز٠ أغاغ١ٝ يف اهلسا١ٜ 

 ايب٬غ١ ايبٝا١ْٝ . 

إٕ مجع اـطاب ايكطآْٞ بني ٖصٙ املهْٛات ايج٬ث١: اؿكا٥ل ايع١ًُٝ ، ٚاؿٛاؾع ايٛدسا١ْٝ ، 

ٚايكٛايب ايبٝا١ْٝ ايبًٝػ١، بٗصا ايػبو ايبسٜع ٚاؿبو ايؿطٜس يف غٝام َٛنٛع٘ ، ٖٛ خطاب ؾعٻاٍ ٜٗع 

ت ايهٝإ اٱْػاْٞ ايتع١ًُٝ ايٛظٝؿ١ٝ املعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ايهٝإ اٱْػاْٞ مجٝعّا ، ٭ْ٘ ىاطب نٌ َهْٛا

ٔٵ }ٚايػًٛن١ٝ ، ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ خًل اٱْػإ ٜٚعًِ تهٜٛٓات٘ َٚهْٓٛات٘ ٚأغطاضٙ ٚخؿاٜاٙ ، ايكا٥ٌ :  َٳ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ َأَيا 

ـٴ اِيدٳبٹريٴ  ٛٳ ايًٖطٹٝ ٖٴ ٚٳ ًَلٳ  ٚايٛدسإ مجٝعّا  ، ؾٗٛ ىاطب ايعكٌ ٚايكًب َعّا ، ٜٚػتجري ايؿهط 14املًو{خٳ

ٜٚػتذٝـ ايٓعط ٚايعاطؿ١ غٛآ٤ا ، نُا إٔ يف تٓاغل َهْٛات ٖصا اـطاب ٚتهاًَٗا ٚمشٛهلا َا ٜبٗط ايعكٍٛ 

ٜٚأغط ايكًٛب ٚؼاض ؾٝ٘ ا٭س٬ّ ٚتكع بؿبان٘ ايٓؿٛؽ ٚتٛدٌ يبٝاْ٘ ايكًٛب ٚتكؿعط ؿػٔ د٬ي٘ ا٭بسإ 

اؾُع ايبًٝؼ ٚايتٓاغل ايؿطٜس بني َهْٛات٘ ، ٜهُٔ ايػط  ٚؽهع ي٘ ا٭عٓام َٔ ضٚع١ اٱعذاظ ، ٚيعٌ يف شيو

يف تأثريٙ ايعذٝب ع٢ً ايعكٍٛ ٚايكًٛب ٚايٓؿٛؽ ٚا٭بسإ ، يس٣ قاض٥ٝ٘ ٚغاَعٝ٘ ، عاؾ١ٝ ٚؾؿا٤ أٚ ْؿط٠ ٚعصابا 

، يب٬غ١ اؿذ١ ٚٚنٛح احملذ١ ٚعع١ُ املتهًِ ٚد٬ي١ قسضٙ ٚإساط١ عًُ٘ ٚغع١ ضمحت٘ بعبازٙ ْٚكش٘ هلِ 

َٴذٹ١ً ـطاب٘ َػتذٝب١ يٓسا٤ مبا ٜ ٓؿعِٗ ٜٚكًشِٗ ٜٚكًض هلِ يف َعاؾِٗ َٚعازِٖ ، ؾتكـ ايٓؿؼ 

ضمحت٘ ٖٚساٙ أٚ خا٥ؿ١ َصعٛض٠ َٔ عاقب١ تككريٖا ٚكايؿتٗا أَطٙ ٚتٛدٝ٘ ؾتعطض عٔ مساع٘ َػتٓؿطٙ 

ُٴطٷ ؾطت َٔ قػٛض٠ ، نُا دا٤ ٚقـ مجٝع َا شنط يف ن٬ّ ايععِٝ املٓإ :   ًٖ}نأْٗا سٴ ٔٳ اي ٍٳ َأسٵػٳ ْٳعٻ ٘ٴ 

ٖٴ ًُٛزٴ ًٹنيٴ دٴ ِٻ تٳ ِٵ ثٴ ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٛٵ ٜٳدٵؿٳ ٔٳ  ًُٛزٴ اٖيصٹٜ ٘ٴ دٴ ٓٵ َٹ ٞٳ تٳِكؿٳعٹطټ  ْٹ َٻجٳا َټتٳؿٳابٹّٗا  ٘ٹ اِيشٳسٹٜحٹ نٹتٳابّا  ِٵ ٔإَي٢ شٹِنٔط ايًٖ ٗٴ ًُٛبٴ ٚٳُق ِٵ 

٘ٴ َؾ ًٖ ٌٵ اي ًٹ ٜٴهٵ َٳٔ  ٚٳ ٜٳؿٳا٤ٴ  ٔٵ  َٳ ٘ٹ  ٗٵسٹٟ بٹ ٜٳ ٘ٹ  ًٖ ٖٴسٳ٣ اي ٖٳازٺ شٳيٹَو  ٔٵ  َٹ ٘ٴ  ٌٕ }، 23ايعَط{ُٳا َي ٢ًَ دٳبٳ ٕٳ عٳ ٖٳصٳا اِيُكطٵآ ٓٳا  ٛٵ َأْعٳِي َي

ٜٳتٳَؿٖه ِٵ  ٗٴ ًٖ ٓٻأؽ َيعٳ ٗٳا يٹً ْٳهٵٔطبٴ ٍٴ  َٵجٳا ًَِو اِيَأ ٚٳتٹ ٘ٹ  ًٖ ٝٳ١ٹ اي ٔٵ خٳؿٵ ِّ َټتٳكٳسِّعّا  ٘ٴ خٳاؾٹعّا  ٜٵتٳ ٕٳ ٖيطٳَأ ٛٵ }، ٚقٛي٘:  21اؿؿط{طٴٚ ٚٳَي

ِّطٳ ٕٻ ُقطٵآّْا غٴ ٝٵَأٔؽ َأ ٜٳ ِٵ  ًَ ُٹٝعّا َأَؾ َٵطٴ دٳ ٘ٹ اَ٭ ًٓ ٛٵتٳ٢ بٳٌ يِّ ُٳ ٘ٹ اِي ِٳ بٹ ٚٵ ُنِّ ٘ٹ اَ٭ضٵضٴ َأ ٚٵ ُقطِّعٳتٵ بٹ ٍٴ َأ ٘ٹ اِيذٹبٳا ٓٴِٛا َإٔ تٵ بٹ َٳ ٔٳ آ اٖيصٹٜ

ٓٳعٴِٛا  ُٳا قٳ ٗٴِ بٹ ٔٳ َنَؿطٴِٚا تٴكٹٝبٴ ٍٴ اٖيصٹٜ ٜٳعٳا ٚٳ٫َ  ُٹٝعّا  ٓٻاؽٳ دٳ ٗٳسٳ٣ اي ٘ٴ َي ًٓ ٜٳؿٳا٤ٴ اي ٛٵ  ِٵ ٖي ٖٹ ِّٔ زٳأض ٌټ َقٔطٜبّا  ٚٵ تٳشٴ َقأضعٳ١ْ َأ

ُٹٝعٳازٳ  ـٴ اِي ًٹ ٜٴدٵ ٘ٳ ٫َ  ٕٻ ايًٓ ٘ٹ ٔإ ًٓ ٚٳعٵسٴ اي ٞٳ  ٜٳِأتٹ ٚٳ٫َ }،  31ايطعس{سٳتٻ٢  ٓٹنيٳ  َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ُٳ١ْ يِّ ٚٳضٳسٵ ٛٳ ؾٹَؿا٤  ٖٴ َٳا   ٕٔ ٔٳ اِيُكطٵآ َٹ ٍٴ  ٓٳعِّ ْٴ ٚٳ

ُٹنيٳ إٳ٫ٖ خٳػٳاضّا  ٕٳ بٹاٯخٹطٳ٠ٹ سٹذٳابّا ٚٳ} 82اٱغطا٤{ٜٳٔعٜسٴ ايٖعايٹ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ٔٳ ٫َ  ٔٳ اٖيصٹٜ ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳَو  ٝٵ ٓٳا بٳ ًِ ٕٳ دٳعٳ ٔإشٳا َقطٳِأتٳ اِيُكطآ

ٚٳٔإشٳا شٳَنطٵتٳ ضٳبٻَو ؾٹٞ ا ٚٳِقطّا  ِٵ  ٔٗ ْٹ ٚٳؾٹٞ آشٳا ٙٴ  ٗٴٛ ٜٳِؿَك ٓٻ١ّ َإٔ  ِٵ َأنٹ ٔٗ ًُٛبٹ ٢ًَ ُق ٓٳا عٳ ًِ ٚٳدٳعٳ ٛٵِا عٳَٻػٵتٴٛضّا ،  ٚٳٖي ٙٴ  ٚٳسٵسٳ  ٕٔ ٢ًَ ِيُكطٵآ

ْٴُؿٛضّا  ِٵ  ٖٹ  . 46، 45اٱغطا٤{{َأزٵبٳأض
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 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

 َٚٔ أٚد٘ إعذاظٙ يف أغايٝب اـطاب َا ًٜٞ :

تهُٓ٘ أقض املعًَٛات ٚأزقٗا ٚأنًُٗا ، ٚأقسم املعاْٞ ٚأٚنشٗا ، ٚأسػٔ ايه٬ّ ٚايتعبري بأؾكض "  .أ 

ػتشٌٝ ع٢ً بؿٕط إٔ املؿطزات ٚايرتانٝب ٚأبًػٗا ٚأعصبٗا ، ٚغطٜإ شيو ؾٝ٘ َٔ أٚي٘ إىل آخطٙ، ٚإْ٘ يٝ

ٜكٌ إىل ٖصا ايػُٛ ، ؾإْ٘ إٕ ضاع٢ زق١ املع١ًَٛ ؾات٘ ضْٚل ايًؿغ ٚعصٚبت٘ غايبّا، ٚإٕ أضاز تُٓٝل ا٭يؿاظ 

 ٚتعٜٝٓٗا مل ٜكٌ إىل َطازٙ يف زق١ املع٢ٓ املطاز أٚ املع١ًَٛ اييت ٜٛضزٖا .

 إضٚا٩ٙ ملطًب ايعكٌ ٚايعاطؿ١ َعّا عٝح ٫ ٜطػ٢ أسسُٖا ع٢ً اٯخط. .ب 

قكسٙ يف ايًؿغ َع ايٛؾا٤ عل املع٢ٓ : ؾإْ٘ هًٞ املع٢ٓ نا٬َّ ٚانشّا يف نًُات ٚعباضات قاقس٠  .ز 

يٝػت بايط١ًٜٛ امل١ًُ ، أَا ايبؿط ؾإْ٘ إٕ أضاز ا٫قتكاز يف ايًؿغ قكط يف ايتعبري عٔ املع٢ٓ املطًٛب ، ٚإٕ 

ْ٘ نبط ايًؿغ َع املع٢ٓ يف مج١ً أٚ أسب ػ١ًٝ املع٢ٓ قازٙ شيو إىل ايتطٌٜٛ يف ايعباض٠ ، ٚإٕ ُقسٸض أ

مجًتني ، ؾإٕ ايه٬ٍ ٚاٱعٝا٤ غًٝشك٘ بعس شيو يف بك١ٝ ايه٬ّ ، ْٚسض إٔ ٜكازؾ٘ ٖصا ايتٛؾٝل َط٠ ثا١ْٝ 

 إ٫ ايؿ١ٓٝ بعس ايؿ١ٓٝ . 

دٛز٠ غبه٘ ٚإسهاّ غطزٙ : َع أْ٘ س٣ٛ َٛنٛعات نجري٠ كتًؿ١ ؾا١ًَ ؿادات ايبؿط يف ايسْٝا  .ز 

ٜع ٚقكل َٚٛاعغ ٚبطاٖني عك١ًٝ ٚٚدسا١ْٝ َٚٓاقؿات ٚأَجاٍ ٚسهِ ٚغري شيو ، ؾكس ٚاٯخط٠ َٔ تؿط

غبو ٖصٙ املٛنٛعات مجٝعّا ٚغريٖا غبهّا سهُّٝا ، ؾرتاٙ َرتابطّا تطابط اؾػِ ايٛاسس ٚايطٚح ايٛاسس٠ 

. 

ً٘ ٚقًب٘ ، إؾباع٘ ايعا١َ ٚاـاق١ ع٢ً ايػٛا٤ : ؾاؾُٝع ٜتصٚم س٬ٚت٘ ٚهس ؾٝ٘ َٔ بػٝت٘ َا ميتع عك .ٙ 

ؾايعا١َ ًٜتصٕٚ ب٘ ٜٚؿُٕٗٛ َٓ٘ ع٢ً قسض اغتعسازِٖ َٚا تبًػ٘ عكٛهلِ ٚقًٛبِٗ ، ٚاـاق١ هسٕٚ 

س٬ٚت٘ ٜٚؿُٕٗٛ َٓ٘ أنجط مما تؿِٗ َٓ٘ ايعا١َ ، غ٬ف غريٙ َٔ ن٬ّ ايبؿط ؾتذس َٓ٘ َا ٜطنٞ 

ٜٴطٔض  ايعا١َ يػٗٛيت٘ ٚيهٔ اـاق١ متذٸ٘ يهْٛ٘ زٕٚ َػتٛاِٖ ، ٚإٕ أضن٢ اـاق١ ٫ضتؿاع َػتٛاٙ مل 

 .(1”)ايعا١َ يهِْٛٗ ٫ ٜؿُْٗٛ٘ 

 ايٛد٘ ايػابع: ق٠ٛ تأثريٙ ع٢ً قاض٥٘ ٚغاَع٘ ٚايطٚع١ ٚاهلٝب١ اييت تًشكِٗ عٓس قطآْ٘. 

ٚدٌ ٜٚػتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ  ٖٓاى ع٬َات ٚانش١ ب١ٓٝ يف ايكطإٓ تسٍ قاض٥٘ ٚغاَع٘ أْ٘ َٔ عٓس اهلل عع"

 َٔ عٓس غريٙ َٚٓٗا :

ه٬ّ ايبؿط زضدات ٚطبكات َتكاضب١ ٚميهٔ زَر ن٬ّ بعهِٗ ببعض يهٔ ايكطإٓ ميجٌ ؾ ٬ّ ؾطٜس:( أْ٘ ن1

زضد١ َتُٝع٠، ٚطبك١ َٔ ايه٬ّ خاق١، تتُٝع عٔ غا٥ط ن٬ّ ايبؿط ، ؾإشا تهًِ اـطٝب أٚ نتب ايهاتب، 

                                                           

 .201( عًِ اٱميإ َطدع غابل م1
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 خكا٥ل ايب١ٓٝ ايكطآ١ْٝ
 

 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

ٜؿعط ب٘ ايػاَع  ٚاغتؿٗس بآٜات َٔ نتاب اهلل ؼؼ بايؿاضم اؾًٞ بني َػت٣ٛ ن٬ّ اهلل ٚن٬ّ ايبؿط،

ّٕ يًبؿط ميهٔ زف٘ بػريٙ زٕٚ اٱسػاؽ بؿاضم .  (1)ٚايكاض٨، بُٝٓا نٌ ن٬

( نْٛ٘ ضٚسّا َٔ أَط اهلل : باعتباض إٔ قاض٨ ايكطإٓ َٚػتُع٘ ٜؿعط إٔ ايه٬ّ ايصٟ ٜػتُع إيٝ٘ ن٬ّ إي٘ 2

ٜهٕٛ أًَ٘ بكًب٘ ، ععِٝ ٚأْ٘ ضب نٌ ؾ٤ٞ ، ٖٚصٙ ع١َ٬ هسٖا نٌ ٚاسس ٜكػٞ إىل ايكطإٓ بػُع٘ ٜٚت

ايه٬ّ اْعهاغّا يؿدك١ٝ املتهًِ ٚعًُ٘ ٚخربت٘ ٚقؿات٘، ٚقاض٨ ايكطإٓ ٜكع يف ْؿػ٘ ؾعٛض بإٔ املتهًِ إيٝ٘ ٖٛ 

ْٳا  اهلل غبشاْ٘. قاٍ تعاىل: َٵٔط ٔٵ َأ ِّ ٝٵَو ضٴٚسّا  ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ص، ؾٗٓاى غط خام ٚغًطإ 52طايؿٛض٣: ٚٳَنصٳيٹَو َأ

 قاض٥٘ ٜسي٘ ع٢ً أْ٘ ن٬ّ اهلل . خام وًُ٘ ايكطإٓ إىل 

ًُٜؼ ايكاض٨ أثطّا َٔ آثاض إعذاظ ايكطإٓ سني ٜكطأ ايكطإٓ ايععِٝ ، ؾهًُا َا قطأٙ ٚدسٙ ( اؾس٠ ايسا١ُ٥ : 3

دسٜسّا، ٫ٚ ٜعاٍ ٜؿعط بأْ٘ دسٜس ٫ ٜب٢ً َُٗا تهطض ع٢ً ايًػإ ٚايػُع ، ٚنِ نطض املػًُٕٛ ٜٚهطضٕٚ غٛض٠ 

ّٜٛ ، ٚنًِٗ هُعٕٛ ع٢ً إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜعاٍ دسٜسّا ع٢ً أيػٓتِٗ ، ٖٚصٙ  ايؿاؼ١ ٚقكاض ايػٛض نٌ

ع١َ٬ ؽهع يًُُاضغ١ َٔ نٌ قاض٨ يًكطإٓ يف أٟ ظَإ ٚيف أٟ َهإ ، نُا أْٗا ع١َ٬ إهل١ٝ يف نٌ غٛض٠. 

٬ي١ ٚفسّا ٚيكس ْطل أسس نباض املػتؿطقني بٗصٙ اؿكٝك١ ، ٖٚٛ املػتؿطم " يٕٝٛ " ؾكاٍ : سػب ايكطإٓ د

إٔ ا٭ضبع١ عؿط قطّْا اييت َطت عًٝ٘ مل تػتطع إٔ ؽؿـ ٚيٛ بعض ايؿ٤ٞ َٔ أغًٛب٘ ايصٟ ٫ ٜعاٍ غهّا نإٔ 

 . (2)"عٗسٙ بايٛدٛز أَؼ

ٚقس اعرتف ايعطب بتأثري ايكطإٓ عًِٝٗ ، ٚتأثطِٖ ب٘ ، ٚهلصا ؾكس اْكػُٛا ؾتشت تأثري ايكطإٓ 

ايتأثط غبٌٝ إمياْ٘ ِٖٚ أنجط امل٪َٓني َٚٔ أبطظِٖ عُط بٔ اـطاب ؾطٜكإ : ؾطٜل تأثط ب٘ ٚآَٔ ؾهإ ٖصا 

ضنٞ اهلل عٓ٘ ، َِٚٓٗ َٔ تأثط ب٘ ؾذشس ٚاغتٓؿط ٚملا ضأٚا ٖصا ايتأثري ٜبًؼ َِٓٗ نٌ َبًؼ ، اْطًكٛا 

ٜتشاشضٕٚ ٜٚتٛاقٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ بايًػٛ عٓس مساع ايكطإٓ ست٢ ٫ ٜتأثط ب٘ َٔ ٜػُع٘ َِٓٗ ؾٝػًِ ، ٚقس سه٢ 

ٍٳ ﴿يكطإٓ عِٓٗ ؾعًِٗ ٖصا قاٍ تعاىل: ا ٔٳ ٚٳَقا ُٳعٴٛا َيا َنَؿطٴٚا اٖيصٹٜ ٗٳصٳا تٳػٵ ٕٔ يٹ ٛٵا اِيُكطٵآ ٘ٹ ٚٳاِيػٳ ِٵ ؾٹٝ ًُٖه ٕٳ َيعٳ ًٹبٴٛ  تٳػٵ

 ص .26ت:ؾكًط﴾

( ٚايتدًٝط يف ايه٬ّ ست٢ ٜكري يػّٛا" ،  ٚقاٍ 4( ٚايتكس١ٜ)3قاٍ فاٖس : ايػٛا ؾٝ٘ باملها٤)

 (5ايًػٛ ايباطٌ ، أٚ اضؾعٛا أقٛاتهِ يٝتؿٛف ايكاض٨ ي٘.)ايؿٛناْٞ : عاضنٛٙ ب

                                                           
يٝؼ  ( قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ : ْؿؼ ْعِ ايكطإٓ ٚأغًٛب٘ عذٝب بسٜع ، يٝؼ َٔ دٓؼ أغايٝب ايه٬ّ املعطٚؾ١ ، ٚمل ٜأت أسس بٓعري ٖصا ا٭غًٛب ، ؾإ1ْ٘)

 .  5/433عطبِٗ ٚعذُِٗ أ.ٖـ اؾٛاب ايكشٝض  َٔ دٓؼ ايؿعط ٫ٚ ايطدع ٫ٚ اـطاب١ ٫ٚ ايطغا٥ٌ ، ٫ٚ ْعُ٘ ْعِ ؾ٤ٞ َٔ ن٬ّ ايٓاؽ

 . بتكطف ٜػري دسّا. 60( عًِ اٱميإ / ايؿٝذ / ايعْساْٞ . م2)

 ( املها٤ : ايكػري .3)

 ( ايتكس١ٜ : ايتكؿٝل .4)

 . ( اْعط تؿػري ايؿٛنا5ْٞ)
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 ز/ غًطإ ظاٜس ٬َطـ
 

ٝٴػًُٛا، َٚٔ  ٚناْٛا وصِّضٕٚ ست٢ ايكازَني إىل َه١ َٔ غا٥ط ايعطب َٔ مساع ايكطإٓ خؿ١ٝ إٔ ٜتأثطٚا ب٘ ؾ

شيو َا شنطٙ ايُطَؿٌٝ بٔ عُطٚ ملا قسّ إىل َه١ َٔ أْ٘ مل ٜعٍ ب٘ ايهؿاض وصضْٚ٘ َٔ مساع ايكطإٓ ست٢ ٚنع 

أشْٝ٘ ُقطّٓا خؿ١ٝ إٔ ٜػُع ؾ٦ّٝا َٔ ايكطإٓ ، ٚأب٢ اهلل غبشاْ٘ إ٫ إٔ ٜػُع٘ ؾ٦ّٝا َٓ٘ َع ٚدٛز شيو يف 

ِٻ ؾطح اهلل قسضٙ يٲغ٬ّ.   (1)ايكطٔ ، ؾٗس٣ اهلل قًب٘ يػُاع ايكطإٓ َٚٔ ثٳ

ْٸ٘ ضٳمٻ ي٘ ، ؾبًؼ شيو أبا دٌٗ ؾأتاٙ ؾكاٍ : ٜا عِ إٕ قَٛو  ٚملا مسع ايٛيٝس بٔ املػري٠ ايكطإٓ ؾهأ

ٜطٜسٕٚ إٔ هُعٛا يو َا٫ّ يٝعطٛٙ يو ، ؾإْو أتٝت قُسّا يٹتٳعطٻض ملا قٹبٳً٘ ، قاٍ : قس عًُت قطٜـ أْٞ 

َٔ أنجطٖا َا٫ّ ! قاٍ: ؾكٌ ؾٝ٘ ق٫ّٛ ٜبًؼ قَٛو أْو َٓهط ي٘ ، قاٍ: َٚاشا أقٍٛ؟! ؾٛاهلل َا ؾٝهِ ضدٌ أعًِ 

، ٫ٚ بأؾعاض اؾٔ، ٚاهلل َا ٜؿب٘ ايصٟ ٜكٍٛ ؾ٦ّٝا َٔ ٖصا، ٚٚاهلل بايؿعط َين ٫ٚ أعًِ بطٳدٳٔعٙ ٫ٚ بككٝسٙ َين

ِٴ َا ؼت٘ !! ،  ٝٳشٵطٹ ٝٳعٵًٛ َٚا ٜع٢ً، ٚإْ٘ ي َٴػٵسٹم أغؿً٘، ٚإْ٘ ي إٕ يكٛي٘ ؿ٠ٚ٬ ٚإٕ عًٝ٘ يط٠ٚ٬، ٚإْ٘ مُلجُط أع٬ٙ 

قاٍ : ٖصا غشط ٜ٪ثط، قاٍ : ٫ ٜطن٢ عٓو قَٛو ست٢ تكٍٛ ؾٝ٘ !!. قاٍ : ؾسعين ست٢ أؾهط ؾٝ٘، ؾًُا ؾهط 

ٚٳسٹٝسّا( 2)ٜأثطٙ عٔ غريٙ ًَِكتٴ  ٔٵ خٳ َٳ ٚٳ ْٹٞ  َٳا٫ّ  {11}!! ؾٓعيت اٯٜات يف ايٛيٝس قاٍ تعاىل: شٳضٵ ٘ٴ  ًِتٴ َي ٚٳدٳعٳ

ُٵسٴٚزّا ٗٴٛزّا {12}َٻ ٓٹنيٳ ؾٴ ٗٔٝسّا {13}ٚٳبٳ ُٵ ٘ٴ تٳ ٗٻستټ َي َٳ ٕٵ َأٔظٜسٳ {14}ٚٳ ُٳعٴ َأ ٜٳِط ِٻ  ٕٳ {15}ثٴ ٘ٴ َنا ْٻ ٓٳا  َنًٖا ٔإ ٜٳاتٹ يٹآ

ٓٹٝسّا ٘ٴ قٳعٴٛزّا {16}عٳ ٖٹُك ٚٳَقسٻضٳ {17}غٳُأضٵ ٘ٴ َؾٖهطٳ  ْٻ ـٳ َقسٻضٳ {18}ٔإ ٝٵ ٌٳ َن ـٳ َقسٻضٳ {19}َؾُكتٹ ٝٵ ٌٳ َن ِٻ ُقتٹ ِٻ  {20}ثٴ ثٴ

ٚٳبٳػٳطٳ {21}ْٳَعطٳ ِٻ عٳبٳؼٳ  ٚٳاغٵتٳِهبٳطٳ {22}ثٴ ِٻ َأزٵبٳطٳ  ٜٴ٪ٵ {23}ثٴ ٖٳصٳا ٔإٖيا غٹشٵطٷ  ٕٵ  ٍٳ ٔإ ٍٴ  {24}ثٳطٴَؾَكا ٛٵ ٖٳصٳا ٔإٖيا َق ٕٵ  ٔإ

ـٳ ٘ٹ غٳَكطٳ {25}اِيبٳ ًٹٝ َٴعٵٔطنٹنيٳ {26}غٳُأقٵ ٔٔ ايتٻصٵنٹطٳ٠ٹ  ِٵ عٳ ٗٴ ُٳا َي ُٴطٷ  {49}طإىل إٔ قاٍ ص َؾ ِٵ سٴ ٗٴ ْٻ َنَأ

ٛٳضٳ٠ٺ {50}َټػٵتٳٓؿٹطٳ٠ْ َٹٔ َقػٵ ٝل ايتأثري ، ؾكٍٛ ايٛيٝس : إٕ ايكطإٓ غشط، ٜبني عُ ( 3) ص26-11:املسثطط ﴾ {51}َؾطٻتٵ 

 ايصٟ أسسث٘ ايكطإٓ يف ْؿػ٘ .

ٚقاٍ ايعٖطٟ : سٴسِّثٵتٴ إٔ أبا دٌٗ ٚأبا غؿٝإ ٚا٭خٓؼ بٔ ؾطٜل خطدٛا ي١ًٝ يٝػُعٛا َٔ ضغٍٛ اهلل 

j ٜكًٞ بايًٌٝ يف بٝت٘، ٚأخص نٌ ضدٌ َِٓٗ فًػّا يٝػتُع ؾٝ٘، ٚنٌ ٫ ٜعًِ مبهإ قاسب٘ ، ؾًُا ٖٛٚ ،

طٜل ؾت٬َٚٛا، ٚقاٍ بعهِٗ يبعض : ٫ تعٛزٚا، ؾًٛ ضآنِ بعض غؿٗا٥هِ طًع ايؿذط تؿطقٛا ؾذُعتِٗ ايط

٭ٚقعتِ يف ْؿػ٘ ؾ٦ّٝا، ثِ اْكطؾٛا ، ست٢ إشا ناْت اي١ًًٝ ايجا١ْٝ عاز نٌ ضدٌ َِٓٗ إىل فًػ٘ ؾباتٛا 

ٜػتُعٕٛ ي٘، ست٢ إشا طًع ايؿذط تؿطقٛا ، ؾذُعِٗ ايططٜل ؾكاٍ بعهِٗ يبعض َجٌ َا قايٛا أٍٚ َط٠، ثِ 

ْكطؾٛا. ست٢ إشا ناْت اي١ًًٝ ايجايج١ أخص نٌ ضدٌ َِٓٗ فًػ٘، ؾباتٛا ٜػتُعٕٛ ي٘، ست٢ إشا طًع ايؿذط ا

تؿطقٛا، ؾذُعِٗ ايططٜل، ؾكاٍ بعهِٗ يبعض : ٫ ْربح ست٢ ْتعاٖس أ٫ٓ ْعٛز ، ؾتعاٖسٚا ع٢ً شيو، ثِ 

                                                           

 .  227-2/226( ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ ٖؿاّ 1)

 ٤ َٔ دٗت٘ .( أٟ : أتٝت قُسّا تطٜس ؾ٦ّٝا َٔ ايعطا2)

ٚقاٍ قشٝض اٱغٓاز ع٢ً ؾطط ايبداضٟ ٚمل ىطداٙ ٚٚاؾك٘ ايصٖيب ، ٚعٔ اؿانِ أخطدٗا  2/550( أخطز ٖصٙ اؿازث١ اؿانِ يف املػتسضى 3)

 . 157-1/156ايبٝٗكٞ يف ؾعب اٱميإ 
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يف بٝت٘ ؾكاٍ : أخربْٞ ٜا أبا  تؿطقٛا. ؾًُا أقبض ا٭خٓؼ بٔ ؾطٜل أخص عكاٙ، ثِ خطز ست٢ أت٢ أبا غؿٝإ

سٓع١ً عٔ ضأٜو ؾُٝا مسعت َٔ قُس ، ؾكاٍ : ٜا أبا ثعًب١ ، ٚاهلل يكس مسعت أؾٝا٤ أعطؾٗا ٚأعطف َا ٜطاز 

بٗا ، ٚمسعت أؾٝا٤ َا عطؾت َعٓاٖا ، ٫ٚ َا ٜطاز بٗا ، قاٍ ا٭خٓؼ : ٚأْا ٚايصٟ سًؿت ب٘ نصيو ، قاٍ : ثِ 

ؾسخٌ عًٝ٘ بٝت٘ ؾكاٍ : ٜا أبا اؿهِ ، َا ضأٜو ؾُٝا مسعت َٔ قُس ؟  خطز َٔ عٓسٙ ست٢ أت٢ أبا دٌٗ

ؾكاٍ َاشا مسعت ! تٓاظعٓا مٔ ٚبٓٛ عبس َٓاف ايؿطف، أطعُٛا ؾأطعُٓا، ٚمحًٛا ؾشًُٓا، ٚأعطٛا ؾأعطٝٓا ، 

ٓٸا ْيب ٜأتٝ٘ ايٛسٞ َٔ ايػُا٤ ، ؾُت (1)ست٢ إشا ػاشٜٓا ٢ ْسضى ع٢ً ايطنب، ٚنٓا نؿطغٞ ضٖإ ، قايٛا : َ

 (2)َجٌ ٖصٙ! ٚاهلل ٫ ْ٪َٔ ب٘ أبسّا ٫ٚ ْكسق٘ . قاٍ : ؾكاّ عٓ٘ ا٭خٓؼ ٚتطن٘.

ٍټ ع٢ً تأثطِٖ ب٘ ٚتعذبِٗ َٓ٘ يهْٛ٘ يٝؼ نه٬َِٗ ، ٚيهٔ  ؾشطقِٗ ع٢ً اؿهٛض ي٬ّٝ يػُاع٘ مما ٜسټ

 ايعٓاز ٚاملهابط٠ محًِٗ ع٢ً تطن٘ نُا قاٍ أبٛ دٌٗ . 

ٝٵؼ بٔ دٓاز٠ ايػؿاضٟ قبٌ إغ٬َ٘، سٝح ٚمما ٜسٍ ع٢ً متٝع ايكطإٓ ايص ْٳ اتٞ عٔ ن٬ّ ايعطب َا ؾٗس ب٘ ُأ

 –غأي٘ أخٛٙ أبٛ شضٸ عُا ٜكٍٛ ايٓاؽ يف ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ : ٜكٛيٕٛ : ؾاعط، نأٖ، غاسط 

ع٢ً قاٍ أْٝؼ : يكس مسعت قٍٛ ايه١ٓٗ ؾُا ٖٛ بكٛهلِ ، ٚيكس ٚنعت قٛي٘  –ٚنإ أْٝؼ أسس ايؿعطا٤ 

 (4)".…ايؿعط ؾُا ًٜت٦ِ ع٢ً يػإ أسسٺ أْ٘ ؾعط، ٚاهلل إْ٘ يكازم ٚإِْٗ يهاشبٕٛ (3)أقطا٤

َٴِطعٹِ إىل املس١ٜٓ قبٌ إغ٬َ٘ يف ؾسا٤ ُأغاض٣ بسض ؾػُع ايٓيب  ٜكطأ يف ق٠٬ املػطب بػٛض٠   ٚقسّ دٴبري بٔ 

  (7)شيو أٍٚ َا ٚقط اٱميإ يف قًيب.، ٚيف ضٚا١ٜ : ٚ(6)قاٍ : ؾهأمنا قسع قًيب سني مسعت ايكطإٓ (5)ايطٛض

 (8)ؾٗ٪٤٫ َٔ قطٜـ أؾكض ايعطب ٜؿٗسٕٚ بب٬غ١ ايكطإٓ ٚؾكاست٘ َٔ خ٬ٍ تأثطِٖ ب٘.

                                                           

 ( ػاشٜٓا : َأخٛش َٔ قٛهلِ : دصا ايطدٌ إشا دًؼ ع٢ً ضنبتٝ٘ . 1)

 . 338-1/337( غري٠ ابٔ ٖؿاّ 2)

 ( أقطا٤ ايؿعط : ططا٥ك٘ ٚأْٛاع٘ .3)

 ( َػًِ ى/ ؾها٥ٌ ايكشاب١ ب/ َٔ ؾها٥ٌ أبٞ شض ، ٚأمحس يف َػٓس ا٭ْكاض َٔ سسٜح أبٞ شض ايػؿاضٟ .4)

 ( أخطد٘ ايبداضٟ ى/ اؾٗاز ٚايػري ب/ ؾسا٤ املؿطنني ، َٚػًِ ى/ ايك٠٬ ب/ ايكطا٠٤ يف ايكبض .5)

-1/211، ٚايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْٞ اٯثاض  2/444املسْٝني َٔ سسٜح دبري بٔ َطعِ ، ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣  ( أخطد٘ أمحس يف أٍٚ َػٓس6)

 . 2/492ٚغريِٖ ، ٚشنطٙ اؿاؾغ يف ؾتض ايباضٟ  2/265ٚايكػري  2/116، ٚايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري  212

 ( أخطد٘ ايبداضٟ ى/ املػاظٟ ب/ ؾٗٛز امل٥٬ه١ بسضّا .7)

بٌ إٕ بعض ْكاض٣ ايعطب املتأخطٜٔ ممٔ هلِ تهًع يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا قس اعرتؾٛا بصيو ، َِٚٓٗ ايهاتب ايبًٝؼ: إبطاِٖٝ ايٝاظدٞ ( 8)

ٚنصيو ايؿاعط املعطٚف خًٌٝ َططإ نُا ْكً٘ عُٓٗا ايطاؾعٞ ضمح٘ اهلل يف ٚسٞ ايكًِ ٚنصيو ا٭غتاش درب نَٛط َسضؽ عًّٛ ايب٬غ١ يف 

٭َطٜها١ْٝ يف نتاب اـٛاطط اؿػإ نُا ْكً٘ عٓ٘ ا٭غتاش: قُس ضؾٝس ضنا ضمح٘ اهلل . اْعط عًّٛ ايكطإٓ ايهطِٜ يًسنتٛض ْٛض اؾاَع١ ا

 .201ايسٜٔ عرت م
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َٚا أسػٔ َا غططٙ ايطاؾعٞ يف تكٜٛطٙ تأثري ايكطإٓ يف ايعطب ايصٜٔ ناْت ايؿكاس١ ٚايب٬غ١ َٔ أبطظ 

ذاظ ملا اغتطاع ايتأثري ؾِٝٗ ٭ْ٘ قس قاَت ؾِٝٗ َؿاخطِٖ ، ٚأْ٘ ي٫ٛ ؾكاس١ أيؿاظ٘ اييت بًػت سس اٱع

 (1)بايؿكاس١ "زٚي١ ايه٬ّ ٚيهٓٗا بكٝت ب٬ ًَو ست٢ دا٤ِٖ ايكطإٓ".

ٚيكس أزضى املػتؿطم )ؽ . ٍ( ٖصٙ ايع١َ٬ اٱهل١ٝ نُا أزضنٗا غريٙ، ؾكاٍ : "إٕ أغًٛب ايكطإٓ مجٌٝ ٚؾٝاض 

هصبِٗ إىل ت٬ٚت٘ ، غٛا٤ يف شيو ايصٜٔ آَٓٛا ب٘ ، أٚ مل ، َٚٔ ايعذب أْ٘ ٜأغط بأغًٛب٘ أشٖإ املػٝشٝني ، 

 ٜ٪َٓٛا ب٘ ٚعاضنٛٙ."

ٚقس شنطْا َس٣ تأثريٙ يف نؿاض قطٜـ ، ٜٚهؿٞ املتأٌَ َا أسسث٘ َٔ تأثري ٖا٥ٌ يف سٝا٠ ايعطب ا٭َٝني ست٢ 

تكتٗا ، ضغِ دعٌ َِٓٗ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ قازت ايبؿط١ٜ بايعًِ ٚايعسٍ ٚاؿل ، ٚقٗطت ايؿعٛب يف بٛ

 اخت٬ف أدٓاغٗا ٚأيٛاْٗا .

 ػطب١ يف تأثري ايكطإٓ ع٢ً ايتٛتط ايعكيب :

، ؾهإ ٜعطض ٖ٪٤٫ (2)أدط٣ ز. أمحس ايكانٞ ػطب١ يكٝاؽ أثط ايكطإٓ ع٢ً َٔ يسِٜٗ تٛتط عكيب 

 ؾٛدس إٔ ايصٜٔ، ٖ٪٤٫ املتٛتطٜٔ ع٢ً ػاضب َتعسز٠ ، ؾهإ هطب أثط ايػهٕٛ ٚاملٛغٝك٢ ٚايكطإٓ عًِٝٗ 

اغتُعٛا يًكطإٓ ِٖٚ ٫ ٜعطؾٕٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ انؿض ايتٛتط يسِٜٗ إىل ْػب١ تكٌ إىل غتني يف املا١٥، ٚإٔ 

ايصٜٔ ناْٛا ٜؿُٕٗٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٜٚعطؾٕٛ َعاْٞ اٯٜات انؿض تٛتطِٖ إىل تػعني يف املا١٥ ، بُٝٓا نإ 

إٔ أٚ ايكًل ،  ساي١ َٔ ا٭ضم يف ايّٓٛ ب٘تكٝتأثري ايػهٕٛ ٚاملٛغٝك٢ يف زضدات َتس١ْٝ. ٚميهٔ يهٌ ؾدل 

، ٚإٕ نجريّا َٔ اجملٗسٜٔ بايتٛتط  بكطا٠٤ َا تٝػط َٔ ايكطإٓ ؾإْ٘ نؿٌٝ بإشٖاب َا أمل بٜ٘عاجل ْؿػ٘ 

ايعكيب إشا اغتُعٛا إىل ن٬ّ اهلل اضؽت أعكابِٗ ٚضأٜت ايٓعاؽ ٜساعب أدؿاِْٗ، إٕ ٖصٙ ايك٠ٛ امل٪ثط٠ يف 

ٔٳ ﴿ا اٱهلٞ ايععِٝ . ٚقسم اهلل ايكا٥ٌ: ا٭عكاب تسٍ ع٢ً َكسضٖ ٓٴِٛا اٖيصٹٜ َٳ ٔټ آ ُٳ٦ٹ ٗٴِ ٚٳتٳِط ًُٛبٴ ٘ٹ بٹصٹِنٔط ُق ًٓ  َأ٫َ اي

٘ٹ بٹصٹِنٔط ًٓ ٔټ اي ُٳ٦ٹ ًُٛبٴ تٳِط ٔٳ {28}اِيُك ٓٴِٛا اٖيصٹٜ َٳ ًُِٛا آ ُٹ َٳآبٺ  ٚٳعٳ ٔٴ  ٚٳسٴػٵ ِٵ  ٗٴ  ص.28:ايطعسط ﴾ايكٻايٹشٳاتٹ ُطٛبٳ٢ َي

ٓٸا :تأثط ايؿاعط املعاقط ْ سٝح نإ ْكطاّْٝا ، ثِ أعًٔ إمياْ٘ بايكطإٓ ٚبايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ -ك٫ٛ س

قطأت ايكطإٓ ؾأشًٖين ، ٚتعُكتٴ ب٘ ؾؿتٓين ، ثِ أعست ايكطا٠٤ ؾآَٓت .. آَٓت  -ٚغًِ. ٜكٍٛ عٔ ْؿػ٘ :

ُٳً٘ ، ايٓيب ايعطبٞ ايهطِٜ  ٔٵ سٳ َٳ ٚنٝـ ٫ أَٚٔ  -:إىل إٔ ٜكٍٛ …بايكطإٓ اٱهلٞ ايععِٝ ، ٚبايطغٍٛ 

ٟٸ اْعطٖا ٚأسػٗا نٌ سني ؟! ٖٞ َعذع٠ ٫ نبك١ٝ املعذعات .. َعذع٠ إهل١ٝ خايس٠  َٚعذع٠ ايكطإٓ بني ٜس

ٚنِ استادت ٚؼتاز ا٭زٜإ  -تسٍ بٓؿػٗا عٔ ْؿػٗا ، ٚيٝػت عاد١ ملٔ وسخ عٓٗا أٚ ٜبؿط بٗا. ٚقاٍ :

اـًل ع٢ً اعتٓاقٗا ، إش يٝؼ يسٜٗا َا ٖٛ َٓعٛض ايػابك١ إىل عًُا٤ َٚبؿطٜٔ ٚؾٛاٖس ٚسذر ٚبطاٖني ؿض 

                                                           

 . 160-157( إعذاظ ايكطإٓ 1)

 ( عح ْؿط يف َ٪متط اٱعذاظ ايجأَ بكطط يًسنتٛض أمحس ايكانٞ .2)
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َٴعِِّ ٚأٖس٣ َبؿط  قػٛؽ ٜجبت أقٛهلا يف ايكًٛب .. أَا اٱغ٬ّ ؾكس غين عٔ نٌ شيو بايكطإٓ ؾٗٛ أعًِ 

، ٖٚٛ أقسم ؾاٖسّا ٚأبًؼ سذ١ ٚأزَؼ بطٖاّْا .. ٖٛ املعذع٠ اـايس٠ خًٛز ايٛاسس ا٭ظيٞ املٓعٛض٠ احملػٛغ١ يف 

 . (1). ثِ ْعِ قكٝس٠ ٜبني ؾٝٗا إعذاظ ايكطإٓ ٚععُت٘نٌ ظَإ "

 :  (ايٛد٘ ايجأَ: ا٫غتؿؿا٤ ب٘ يف نجري َٔ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ ٚايبس١ْٝ ، 

ٍٴ:  تٳعٳاَي٢ ٜكٍٛ ايؿٓكٝطٞ يف تؿػري قٛي٘  ٓٳعِّ ْٴ ٚٳ ٔٳ )  ٕٔ َٹ ٛٳ َٳا اِيُكطٵآ ُٳ١ْ ؾٹَؿا٤ٷ ٖٴ ٓٹنيٳ ٚٳضٳسٵ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ  ٜٳٔعٜسٴ ٚٳَيا يٹ

٘ٴ ،  82( اٱغطا٤  خٳػٳاضٶا ٔإٖيا ُٹنيٳايٖعايٹ ٛٵُي ٙٹ ؾٹٞ ٚٳَق ٜٳ١ٹ ٖٳصٹ ٛٳ َٳا:  اِيآ ٌٴص 82 \ 17ط ؾٹَؿا٤ٷ ٖٴ ُٳ ٘ٴ ٜٳؿٵ ْٳ ٛٵ ًِبٹ ؾٹَؿا٤ٶ َن ًَِك ٔٵ يٹ  َٹ

٘ٹ َٵطٳانٹ َِّؿأم َنايؿٻوِّ;  َأ ٝٵٔط ٚٳاي ٘ٴ ، شٳيٹَو ٚٳَغ ْٳ ٛٵ ّٔ ؾٹَؿا٤ٶ ٚٳَن ًَِأدٵػٳا ٞٳ ٔإشٳا يٹ ٗٳا ضٴقٹ ٝٵ ًَ ٘ٹ عٳ ُٳا ، بٹ ٍټ َن ٘ٴ تٳسٴ  اٖيصٹٟ قٹكٻ١ُ َي

ٌٳ ضٳَق٢ ٞٳ ، بٹاِيَؿاتٹشٳ١ٹ ايًٖسٹٜؼٳ ايطٻدٴ ٖٹ ٗٴٛضٳ٠ْ قٳشٹٝشٳ١ْ ٚٳ  ، ٚايتذاضب ايهجري٠ تكطع بٗصا َٚٓٗا َا غبل.  (2) ( َٳؿٵ

: تطابط ٖصٙ ايٛدٛٙ ببعهٗا ؾ٬ ٜطػ٢ َٓٗا ٚد٘ ع٢ً سػاب ٚد٘ آخط يف غبو ؾطٜس ٚتهاٌَ تاغعايٛد٘ اي

  .ب ٚتٓاغل َعذع عذٝ

 :  : أ١َٝ ايٓيب ايعاؾط  ايٛد٘

إٔ ايطدٌ ايصٟ أْعٍ عًٝ٘ ٖصا ايكطإٓ ايصٟ است٣ٛ نٌ ٖصٙ ا٭غطاض ٚايعًّٛ ، أَٞ عاف يف أ١َ أ١َٝ 

ٗٔ}٫ تعطف ايكطا٠٤ ٫ٚ ايهتاب١ . قاٍ تعاىل :  ٝٵ ًَ ًُٛ عٳ ٜٳتٵ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َِّ ِّنيٳ ضٳغٴ٫ّٛ  ِّ ٛٳ اٖيصٹٟ بٳعٳحٳ ؾٹٞ اِيُأ ٘ٹٖٴ ٜٳاتٹ ِٵ  ِٵ آ ٔٗ ٜٴعٳنِّٝ ٚٳ

َټبٹنٕي   ٍٕ ًَا ٌٴ َيؿٹٞ نٳ َٹٔ َقبٵ ْٴٛا  ٚٳٔإٕ َنا ُٳ١َ  ٚٳاِيشٹِه ِٴ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ ُٴ ِّ ٜٴعٳ ، ٚيكس دا٤ ٚقـ ايٓيب اـامت يف  2اؾُع١{ٚٳ

ٞٻ اٖيصٹٟ }ايهتاب ايػابك١ بأْ٘ أَٞ قاٍ تعاىل:  ِّ ٞٻ اُ٭ ٓٻبٹ ٍٳ اي ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳتٻبٹعٴٛ ٔٳ  ِٵ ؾٹٞ  اٖيصٹٜ ٖٴ َٳِهتٴٛبّا عٹٓسٳ ٘ٴ  ْٳ ٜٳذٹسٴٚ

ّٴ ٜٴشٳطِّ ٚٳ ِّبٳاتٹ  ِٴ ايٖط ٗٴ ٌټ َي ٜٴشٹ ٚٳ ُٴَٓهٔط  ٔٔ اِي ِٵ عٳ ٖٴ ٗٳا ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٖٴِ بٹاِي َٴطٴ ٜٳِأ  ٌٔ ْٵذٹٝ ٚٳأٱ ٛٵضٳا٠ٹ  ٜٳهٳعٴ ايتٻ ٚٳ ِٴ اِيدٳبٳآ٥ٹحٳ  ٔٗ ٝٵ ًَ  عٳ

ٔٗ ٝٵ ًَ ْٳتٵ عٳ ٍٳ اٖيتٹٞ َنا ٚٳاَ٭ِغ٬َ ِٵ  ٖٴ ِٵ ٔإقٵطٳ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ عٳ َٳعٳ ٍٳ  ٟٳ ُأْٔع ٓټٛضٳ اٖيصٹ ٚٳاتٻبٳعٴِٛا اي ٙٴ  ْٳكٳطٴٚ ٚٳ ٙٴ  ٚٳعٳعٻضٴٚ ٘ٹ  ٓٴِٛا بٹ َٳ ٔٳ آ ِٵ َؾاٖيصٹٜ

ٕٳ  ًٹشٴٛ ُٴِؿ ِٴ اِي ٖٴ ٚٵَيـ٦ٹَو  ًُِو  }،  157ا٭عطاف {ُأ َٴ ٘ٴ  ُٹٝعّا اٖيصٹٟ َي ِٵ دٳ ٝٵُه ٘ٹ ٔإَي ٍٴ ايًٓ ِّٞ ضٳغٴٛ ٓٻاؽٴ ٔإ ٗٳا اي ٜټ ٜٳا َأ ٌٵ  ُق

ٚٳا ٚٳاتٹ  ُٳا ٔٴ بٹايايػٻ َٹ ٜٴ٪ٵ ِّ اٖيصٹٟ  ِّ ِّ اُ٭ ٓٻبٹ ٘ٹ اي ٚٳضٳغٴٛيٹ ٘ٹ  ًٓ ٓٴِٛا بٹاي َٹ ُٹٝتٴ َؾآ ٜٴ ٚٳ ٝٹـٞ  ٜٴشٵ ٛٳ  ٖٴ ٘ٳ ٔإ٫ٖ  ٘ٹ َ٭ضٵٔض ٫ ٔإَيـ ُٳاتٹ ٚٳَنًٹ ٘ٹ  ًٓ

ٕٳ  ٗٵتٳسٴٚ ِٵ تٳ ًُٖه ٙٴ َيعٳ ، ٚنصيو قَٛ٘ ؾكس ٚقؿِٗ يف نتاب اهلل ٚيف ايهتب ايػابك١ بأِْٗ   158ا٭عطاف {ٚٳاتٻبٹعٴٛ

                                                           
 -ٚشنط َٔ نُٔ أبٝات قكٝست٘ : 202-201سٜٔ عرت م( عًّٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ز. ْٛض اي1)

ٌٻ غعِٝٗ      ٚآٜات٘    ّٴ –يٝػت تٴعٳسټ  –ٜكٛيٕٛ : َا آٜات٘ ؟ ن  عٹَعا

ٜٴطاّ    نؿ٢ َعذعٴ ايؿطقإ يًٓاؽ آٜـ١ّ       ع٬ ٚمسا نايٓذِ يٝؼ 

ّٴ   ُٳـا ٕٻ ع٢ً ا٭ؾٛاٙ قٴطٻ نٹ ٌټ بًٝـٕؼ عٓـسٙ ظٌ قاَتـّا       نأ  ؾُه

ّٴٚؾا    ٤ إي٘ ايعطف بايٓاؽ ضمح١ّ       ٚإٔ ٜت٬ؾ٢ سكسِٖ ٚخكا

ّٴ   ٜٳؿٴبٵ٘ َقتٳـا  ؾؿطٸم َا بني ايه٬ي١ ٚاهلـس٣       بؿطقإ ْـٛض مل 

ٖـ( زاض 1393قُس ا٭َني بٔ قُس املدتاض بٔ عبس ايكازض اؾهين ايؿٓكٝطٞ )املتٛؾ٢ :  (181/  3(أنٛا٤ ايبٝإ يف إٜهاح ايكطإٓ بايكطإٓ )2)

 يبٓإ . –يؿهط يًطباع١ ٚ ايٓؿط ٚ ايتٛظٜع بريٚت ا
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ٚٵتٴِٛا اِيهٹتٳابٳ  }أَٝني ٚإٔ قُسّا ضغٍٛ ا٭َٝني :  ٔٳ ُأ ًٖصٹٜ ٚٳُقٌ يِّ  ٔٔ ٔٔ اتٻبٳعٳ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ًٓ ٞٳ يٹ ٔٗ ٚٳدٵ ُٵتٴ  ًَ ٌٵ َأغٵ ٕٵ سٳآدټَٛى َؾُك َؾإ

ٝٵَو اِيبٳ٬َ ًَ ُٳا عٳ ْٻ ٛٵِا َؾٔإ ٛٳٖي ٚٻٔإٕ تٳ ٖٵتٳسٳِٚا  ُٴِٛا َؾَكسٹ ا ًَ ٕٵ َأغٵ ِٵ َؾٔإ ُٵتٴ ًَ ِّنيٳ َأَأغٵ ِّ ٘ٴ بٳكٹريٷ بٹاِيعٹبٳازٹ ٚٳاُ٭ ًٓ ٚٳاي ،  20آٍ عُطإ {ؽٴ 

ٓٳإض ٫ٖ  }ٚقاٍ سانّٝا عٔ أٌٖ ايهتاب:  ٘ٴ بٹسٹٜ ٓٵ َٳ ٔٵ ٔإٕ تٳِأ َٻ ٗٴِ  ٓٵ َٹ ٚٳ ٝٵَو  ٙٹ ٔإَي ٜٴ٪ٳزِّ ٘ٴ بٹكٹَٓطإض  ٓٵ َٳ ٔٵ ٔإٕ تٳِأ َٳ ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٚٳ

٘ٹ َقآ٥ٹُّا شٳ ٝٵ ًَ َٵتٳ عٳ َٳا زٴ ٝٵَو ٔإ٫ٖ  ٙٹ ٔإَي ٘ٹ اِيَهصٹبٳ ٜٴ٪ٳزِّ ًٓ ٢ًَ اي ٕٳ عٳ ٜٳُكُٛيٛ ٚٳ ٌٷ  ِّنيٳ غٳبٹٝ ِّ ٓٳا ؾٹٞ اُ٭ ٝٵ ًَ ٝٵؼٳ عٳ ِٵ َقاُيِٛا َي ٗٴ ْٻ يٹَو بٹَأ

ٕٳ  ُٴٛ ًَ ٜٳعٵ ِٵ  ٖٴ ْٻا : " ، ٜعٕٓٛ ايعطب. ٚهلصا قاٍ ايٓيب  75آٍ عُطإ {ٚٳ َٻ١ ٔإ ٝٻ١ ُأ ِّ ،" ضٚاٙ َػًِ  ْٳشٵػٴبٴ ٚٳَيا ْٳِهتٴبٴ َيا ُأ

أزع٢ ٱعذاظ ايكطإٓ ، إش يٛ نإ َتعًُّا ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ يهإ أزع٢ إىل يتهصٜب٘ ٚايععِ ، ٚنٕٛ ايٓيب أَٞ 

ٓٹَو ٔإشّا ٖياضٵتٳابٳ }أْ٘ َٔ تأيٝؿ٘ ، نُا قاٍ تعاي٣و  ُٹٝ ٝٳ ٘ٴ بٹ ٚٳَيا تٳدٴٗط َٹٔ نٹتٳابٺ  ٘ٹ  ًٹ َٹٔ َقبٵ  ًُٛ َٳا ُنٓتٳ تٳتٵ ٚٳ

ٕٳ  ًُٛ ُٴبٵطٹ ًَ}  48ايعٓهبٛت{اِي ْٳُكلټ عٳ ٔٴ  َٹٔ ْٳشٵ ٚٳٔإٕ ُنٓتٳ  ٕٳ  ٖٳـصٳا اِيُكطٵآ ٝٵَو  ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ُٳا َأ ٔٳ اِيَككٳٔل بٹ ٝٵَو َأسٵػٳ

ًٹنيٳ  ٔٳ اِيػٳاؾٹ ُٹ ٘ٹ َي ًٹ  3ٜٛغـ{َقبٵ

 : سؿع٘ َٔ ايتػٝري ٚايتبسٌٜ ضغِ تطاٍٚ ايعَإ ٚنجط٠ اـكّٛ: اؿازٟ عؿطايٛد٘ 

بسٌٜ ، َع َطٚض ا٭ظ١َٓ املتطاٚي١ ع٢ً ْعٚي٘ ، َٚٔ ايع٬َات اٱهل١ٝ يف ايكطإٓ نْٛ٘ قؿٛظّا َٔ ايتػٝري ٚايت

ٚنجط٠ املعازٜٔ ٚاؿاقسٜٔ ٚاـكّٛ املرتبكني ب٘ ٚبأًٖ٘ ، َٚع شيو مل تًٓ٘ ٜس ايتػٝري ٚايتبسٌٜ ، َٚا سكٌ 

َٔ قا٫ٚت ايتشطٜـ با٤ت مجٝعٗا بايؿؿٌ . ؾٗٛ قؿٛظ ع٢ً َػت٣ٛ اؿطف ايٛاسس بٌ ع٢ً َػت٣ٛ 

يتػُع ايكطإٓ ايّٝٛ ٜصاع َٔ إشاعات ايعامل املدتًؿ١ ، ؾإشا ٖٛ ايكطإٓ املعطٚف  سطن١ اؿطف ايٛاسس ، ٚإْو

. ٖٚصا نً٘ تكسٜل يٛعس اهلل غبشاْ٘ ايصٟ تهؿٌ عؿع٘ ؾكاٍ غبشاْ٘ يف آ١ٜ ايصٟ أْعٍ ع٢ً قُسٺ 

ْٳشٵ ﴿ٚاسس٠ قكري٠ تعس آ١ٜ يف ايب٬غ١ ٚاٱهاظ ٚاٱعذاظ ٖٚٞ قٍٛ اؿل تباضى ٚتعاىل:   ْٻا  ْٻا ٔإ ٚٳٔإ ٓٳا ايصِِّنطٳ  ْٳعٻِي ٔٴ 

ٕٳ  ٘ٴ َيشٳاؾٹُعٛ ؾاْعط إىل عسز ايتأنٝسات ع٢ً سؿغ ايكطإٓ يف اٯ١ٜ ، ا٭ٍٚ: " مٔ " ٖٚٛ نُري  ص .9طاؿذط: ﴾َي

َتهًِ باضظ َٓؿكٌ يًذُع ٜعٛز إىل اهلل تععُّٝا ، ٚيف ا٫ختكام ايصٟ ٜؿٝسٙ إعاز٠ ايهُري املٓؿكٌ تٛنٝس 

ْؿػ٘ ٖٛ ايصٟ ىتل عؿغ نتاب٘ ، ٚايجاْٞ: " ْعٻيٓا " ؾٝٗا تٛنٝسإ ا٭ٍٚ "ْعٻٍ" بكٝػ١ ، أٟ إٔ اهلل تعاىل 

املبايػ١ اييت تؿٝس تهطٜط ْعٍٚ ايكطإٓ إؾاض٠ إىل تٓعي٘ َؿطقّا ٚقٝؼ املبايػ١ ؾٝٗا تٛنٝس ، ٖٚٛ ىتًـ عٔ " 

ُا٤ ايسْٝا نُا قاٍ ابٔ عباؽ ، أْعٍ" ؾ٬ تؿٝس ايتهطٜط ٖٚٛ َػتدسّ ٜؿٝس ْعٍٚ ايكطإٓ مج١ً ٚاسس٠ إىل ايػ

ايجايح: املطاز بايصنط" ايكطإٓ ٖٚٛ املككٛز باؿؿغ ، ٚيف ٚقؿ٘ بايصنط ٖٓا تٛنٝس ع٢ً سؿع٘ َٔ ايٓػٝإ 

، ٚايطابع : ٫ّ ايتٛنٝس  يف " ؿاؾعٕٛ " ٖٚٞ اي٬ّ املعسًك١ اييت تأتٞ أق٬ّ َع املبتسأ ٚإمنا ظسًكت إىل اـرب 

٫ تبتسأ مب٪نسٜٔ ٚقس تكسضت بإٕ ايٓاقب١ اييت تؿٝس ايتٛنٝس، ٚاـاَؼ : إخباضٙ ، ٭ٕ اؾ١ًُ اٱمس١ٝ 

باؾ١ًُ اٱمس١ٝ اييت تؿٝس ايجبات ٚايسٚاّ ، ؾؿٞ اٯ١ٜ مخػ١ َ٪نسات ؾأٜٔ غٝأتٞ احملطؾٕٛ ٚاملبسيٕٛ ، ٚيف 

عكط َٚكط  ؼكل ٖصا ايٛعس عؿغ ايكطإٓ ط١ًٝ أضبع١ عؿط قطّْا َٔ ايعَإ ، َع نجط٠ اـكّٛ يف نٌ

ٚسٓكِٗ ٚسكسِٖ ع٢ً ايكطإٓ ٚع٢ً اٱغ٬ّ ٚغٝهِٗ َٓ٘ ست٢ َٔ املٓتػبني إيٝ٘ أنرب زيٌٝ ع٢ً إعذاظ 

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني....................   ايكطإٓ ٚقسم إْبا٥٘ .
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ايع١ًُٝايؿطع١ٝ ٚأِٖ املطادع   

  ايكطإٓ ايهطِٜ . .1

:  ؼكٝل .ٖذط زاض:  ايٓؿط ايطربٟ ، زاض دطٜط بٔ قُس دعؿط بٞيًطربٟ يٲَاّ أ ايكطإٓ تؿػري يف ايبٝإ داَع .2

  .ايرتنٞ احملػٔ عبس بٔ اهلل عبس/ ز

 ا٭يٛغٞ  اؿػٝين عبساهلل ابٔ قُٛز ايسٜٔ يؿٗاب ، املجاْٞ ٚايػبع ايععِٝ ايكطإٓ تؿػري يف املعاْٞ ضٚح .3

هٌ ايعػك٬ْٞ ايؿاؾعٞ ايٓاؾط : زاض ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ امل٪يـ : أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط أبٛ ايؿ .4

 .1379بريٚت ،  -املعطؾ١ 

:  ؼكٝل ، ٖـ1405 ا٭ٚىل ايطبع١ بريٚت ، ايعطبٞ ايهتاب زاض ، اؾطداْٞ عًٞ بٔ قُس بٔ ع٢ً ، ايتعطٜؿات .5

 . ا٭بٝاضٟ إبطاِٖٝ

 - ايع١ًُٝ ايهتب ضزا: ايٓؿط زاض ا٭ْسيػٞ، سٝإ بأبٞ ايؿٗري ٜٛغـ بٔ قُس: تأيٝـ احملٝط، ايبشط تؿػري .6

 عًٞ ايؿٝذ - املٛدٛز عبس أمحس عازٍ ايؿٝذ: ؼكٝل ا٭ٚىل،: ايطبع١ ّ،2001- ٖـ1422 - بريٚت/ يبٓإ

 اؾٌُ ايٓذٛيٞ أمحس.ز( 2 ايٓٛقٞ اجملٝس عبس ظنطٜا.ز( 1 ايتشكٝل يف ؾاضى َعٛض، قُس

 ، 1994ّ ٖـ1415 ا٭ٚىل ايطبع١ ، ايسَؿكٞ ايكطؾٞ نجري بٔ إمساعٌٝ ايؿسا٤ أبٞ/  يٲَاّ ، ايعطِٝ ايكطإٓ تؿػري .7

 . يبٓإ بريٚت املعطؾ١ زاض

 ايهتب زاض: ايٓؿط زاض ايؿاؾعٞ، ايطاظٟ ايتُُٝٞ عُط بٔ قُس ايسٜٔ ؾدط: تأيٝـ ايػٝب، َؿاتٝض أٚ ايهبري ايتؿػري .8

 ا٭ٚىل: ايطبع١ ّ،2000 - ٖـ1421 - بريٚت - ايع١ًُٝ

 يبٓإ – ايع١ًُٝ ايهتب زاض: ايٓؿط زاض آبازٟ، ايؿريٚظ: ٝـتأي عباؽ، ابٔ تؿػري َٔ املكباؽ تٜٓٛط .9

 -  بريٚت -  ايعطبٞ ايرتاخ إسٝا٤ زاض: ايٓؿط زاض ، ا٭ظٖطٟ أمحس بٔ قُس َٓكٛض أبٛ: تأيٝـ ، ايًػ١ تٗصٜب .10

 َطعب عٛض قُس: ؼكٝل ، ا٭ٚىل: ايطبع١ ّ،2001

 زاض:  ايٓاؾط ، ٖـ1031 غ١ٓ ٚاملتٛيف ٖـ952 غ١ٓ املٛيٛز ، املٓاٟٚ ايط٩ٚف عبس حملُس ، ايتعاضٜـ َُٗات ع٢ً ايتٛقٝت .11

  . ايسا١ٜ ضنٛإ قُس.  ز:  ؼكٝل ، ا٭ٚىل ايطبع١ ، ٖـ1410 ايٓؿط غ١ٓ ، زَؿل ، بريٚت ، ايؿهط زاض ، املعاقط ايؿهط

 1996ّ ايجا١ْٝ طبع١ قٓعا٤.  اٱضؾاز َهتب١ يًباق٬ْٞ ايكطإٓ إعذاظ .12

 ، ،ا٭ٚىل ٖـ1408 ، ايكاٖط٠ املعاضف زاض ـ ايكاغِ بٔ دعؿط بٔ قُس بٔ ايطٝب بٔ قُس بهط أبٛ ايكطإٓ، إعذاظ .13

 . قكط أمحس ايػٝس:  ؼكٝل

: ايطبع١ ّ،1997 - َكط - املعاضف زاض: ايٓؿط زاض ايباق٬ْٞ، ايطٝب بٔ قُس بهط أبٛ: تأيٝـ ايكطإٓ، إعذاظ .14

 قكط أمحس ايػٝس: ؼكٝل اـاَػ١،

 ّ .2000اْٞ َطنع ايبشٛخ ايطبع١ ا٭ٚىل عًِ اٱميإ ايؿٝذ ايعْس .15

 عٛخ َ٪متطات اٱعذاظ ايعًُٞ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ .  .16

 أعساز َٔ ف٬ت اٱعذاظ ايعًُٞ ايكازض٠ عٔ اهل١٦ٝ ايعامل١ٝ يٲعذاظ ايعًُٞ  ، مبه١ املهط١َ .  .17

  


