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 رأي شيخ اإلسالم ابن تينية يف املقامات واألحوال عند الصوفية
 

6 

تٓاٚيت يف ٖصا ايبشح ضأٟ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ يف املكاَات ٚا٭سٛاٍ  املًدل

ٝات٘ ْٚػب٘ َٚٛيسٙ ْٚؿأت٘ ٚطًب٘ يًعًِ عٓس ايكٛف١ٝ، َػتعطنّا س

ٚؾٝٛخ٘ َٚهاْت٘ ايع١ًُٝ ٚثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘ ، شانطّا بعض ت٬َٝصٙ 

 ايباضظٜٔ، ثِ أِٖ َ٪يفات٘.

َبتس٥ّا بتعطٜف املكاَات يف ايًػ١ ٚاملكاّ عٓس ايكٛف١ٝ ، َعطفّا ا٭سٛاٍ 

يعٖس ٚضأٟ َٚتططقّا يتعسز املكاَات ٚا٭سٛاٍ ٚتساخًٗا، ايفكط ٚايػ٢ٓ ، ٚا

ابٔ ت١ُٝٝ فٝ٘ ، ثِ أٚنشت ايتٛنٌ ٚتعطٜف٘ ٚز٫ي١ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ عًٝ٘، 

َتٛغعّا يف املػا٠٫ يف داْب ايتٛنٌ عٓس بعض ايكٛف١ٝ، ٚفا٥ست٘  

يًُ٪َٓني َٛدعّا ايكٍٛ يف شيو ; ثِ تٓاٚيت َكاّ ايتٛب١ َعطفّا ي٘ 

ؿذ١ ٚايربٖإ َٚػتؿٗسّا با٭زي١ ايكطآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ ، َٓاقؿّا ا٭زي١ با

بعٝسّا عٔ ايتعكب ٚاهل٣ٛ ، ثِ تٛغعت فُٝا جيب  يف ايتٛب١ ، َع شنط 

ختُت ٖصا ايبشح غامت١ ، فٝٗا أِٖ ،  ضأٟ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ فٝ٘

ًٜٓت٘ باملكازض ٚاملطادع  ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ، ٚش

 ز/ ق٬ح بهطٟ قُس ٜٛغف

 أغتاش ايعكٝس٠ املػاعس ن١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ 

 ايػٛزإ -داَع١ أّ زضَإ اإلغ١َٝ٬ 
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 َكس١َ :

بصٍ ايعسٜس َٔ عًُا٤ ايػًف دٗٛزٓا عع١ُٝ يف قاضب١ اـطافات اييت ابتسعٗا املتكٛف١ ٚايفطم املدايف١  

يططٜل ايػًف ايكاحل ، ٚيف َكس١َ ٖ٪٤٫ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ عبس ايػ٬ّ املعطٚف " بابٔ ت١ُٝٝ " ٚايصٟ 

ا٤ ٚا٭فهاض; َا ٜتفل َع ٖسٟ ايهتاب ٚايػ١ٓ ، َٚا خايف ب٘ َٔ اغتٗٛاِٖ فهط املتكٛف١ نإ ي٘ َٔ اٯض

فامطفٛا عٔ ايَػٓٔ ايكِٜٛ . ٚيعٌ ضأٟ ابٔ ت١ُٝٝ يف ا٭سٛاٍ ٚاملكاَات عٓس ايكٛف١ٝ ٚايصٟ اخرتت٘ َٛنٛعّا 

 .  ١ٝهلصا ايبشح ، ٜعهؼ آضا٤ٙ ايٛانش١ اييت تتفل َع ا٭غؼ ايػ١ًُٝ يًعكٝس٠ اإلغ٬َ

 غبب اختٝاض املٛنٛع :   

َٛنٛع املكاَات ٚا٭سٛاٍ ي٘ ع٬ق١ ٚثٝك١ بايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ ; ٚ٭١ُٖٝ ايعكٝس٠ يف سٝا٠ ايفطز املػًِ ، / 1

 اخرتت ايبشح يف ٖصا املٛنٛع . 

ٕٓ نجريّا َٔ ايؿبٗات ٜأتٞ عٔ ططٜل ايفِٗ اـاط٧ يًُكاَات ٚا٭سٛاٍ ; يصا اقته٢ ا٭َط بٝإ شي2 و / إ

 ٚفل ضأٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ ، َتُج٬ّ يف ضأٟ ابٔ ت١ُٝٝ يف ٖصا ا٭َط .

 أٖساف ايسضاغ١ :

عطض َٚٓاقؿ١ آضا٤ ابٔ ت١ُٝٝ يف َٛنٛع املكا٫ت ٚا٭سٛاٍ َٔ أدٌ تكشٝض بعض املفاِٖٝ اـاط١٦ اييت / 1 

  متؼ عكٝس٠ املػًِ .

  تِٗ نٌ َػًِ . َعطف١ آضا٤ ايػًف يف بعض قهاٜا َٚػا٥ٌ ايعكٝس٠  اييت/ 2

 .  اتبعت يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايٛقفٞ:املٓٗر املتبع  

 خط١ ايبشح : 

 املبشح ا٭ٍٚ  : سٝا٠ ابٔ ت١ُٝٝ ٚؾدكٝت٘ ايع١ًُٝ 

 املطًب ا٭ٍٚ : ْؿأت٘
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 املطًب ايجاْٞ : ؾٝٛخ٘ ٚت٬َٝصٙ 

 املطًب ايجايح : ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘ 

 املطًب ايطابع : َ٪يفات٘

 ٞ : املكاَات ٚا٭سٛاٍاملبشح ايجاْ

 املطًب ا٭ٍٚ : تعطٜف املكاَات ٚا٭سٛاٍ

 املطًب ايجاْٞ : َكاّ ايفكط ٚايػ٢ٓ

 املطًب ايجايح : َكاّ ايعٖس

 املبشح ايجايح : َكاّ ايتٛنٌ ٚايتٛب١ 

 املطًب ا٭ٍٚ : تعطٜف ايتٛنٌ 

 املطًب ايجاْٞ : فا٥س٠ ايتٛنٌ يًُ٪َٓني 

 املطًب ايجايح : تعطٜف ايتٛب١ 

 املطًب ايطابع : ايتٛب١ َٔ ايػف١ً 
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 املبشح ا٭ٍٚ : سٝا٠ ابٔ ت١ُٝٝ ٚؾدكٝت٘ ايع١ًُٝ

 :املطًب ا٭ٍٚ : ْؿأت٘

ٖٛ ؾٝذ اإلغ٬ّ ، تكٞ ايسٜٔ، أبٛ ايعباؽ، أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ عبس ايػ٬ّ بٔ عبس اهلل ابٔ أبٞ 

(. مسٞ دسٙ ا٭ع٢ً قُسّا "بت١ُٝٝ"; ٭ْٓ٘ 1يسَؿكٞ)ايكاغِ بٔ اـهط بٔ قُس بٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ، ثِ ا

نُا قٌٝ سر ع٢ً زضب " تُٝا " فطأ٣ طف١ً، فًُا ضدع ٚدس اَطأت٘ قس ٚيست ي٘ بٓتّا، فكاٍ: ٜا ت١ُٝٝ، فًكب 

ٕٓ دسٙ قُسّا ي٘ أَ٘ تػ٢ُ  ٕٓ تػ١ُٝ ؾٝذ اإلغ٬ّ "بابٔ ت١ُٝٝ " ْػب١ إىل دسٙ، ٚقٌٝ إ "بت١ُٝٝ"، فٝعٗط أ

(. ٚيس ابٔ ت١ُٝٝ  يف ايعاؾط أٚ ايجاْٞ عؿط َٔ ؾٗط ضبٝع 2اْت ٚاعع١ فٓػب إيٝٗا ٚعطف بٗا)"ت١ُٝٝ"، ٚن

 (3عطإ.)  ٖـ661ا٭ٍٚ َٔ غ١ٓ 

 أت٘ ٚطًب٘ يًعًِ :  ـْؿ

عاف ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ َع ٚايسٜ٘ عطإ إىل إٔ بًؼ عُطٙ غبع غٓٛات تكطٜبا، عٓسٖا انطط إىل    

 (4ل بعس إٔ ظسف ايتتاض إىل سطإ.)اهلذط٠ َع ٚايسٜ٘ إىل زَؿ

ٚقس تطب٢ ابٔ ت١ُٝٝ يف بٝت عًِ بني أبٝ٘ عبس اؿًِٝ ٚدسٙ عبس ايػ٬ّ ، ٚأبٛٙ قكل دًٌٝ ي٘ ٜس طٛىل يف 

نإ إَاَا سذ١  –(ٚدسٙ عبس ايػ٬ّ ـــــ فس ايسٜٔ ـأبٛ ايربنات  5ايفطا٥ض ٚاؿػاب ٚايٛعغ ٚاإلضؾاز.)

(.       يصا لس ْؿأ٠ ؾٝذ اإلغ٬ّ ع١ًُٝ َٓص 6فػري ٚي٘ َعطف١ تا١َ با٭قٍٛ)باضعّا يف ايفك٘ ٚاؿسٜح ٚايت

ايكػط، سٝح بسأ ؼكًٝ٘ ٚطًب٘ يًعًِ َٓص ْع١َٛ أظافطٙ . قاٍ ابٔ عبس اهلازٟ: "ٚعين باؿسٜح، ٚقطأ ْٚػذ، 

سهِ أقٍٛ ٚتعًِ اـط ٚاؿػاب، ٚسفغ ايكطإٓ، ٚأقبٌ ع٢ً ايفك٘ ، ٚقطأ ايعطب١ٝ ع٢ً ابٔ عبس ايكٟٛ ٚأ

ايفك٘ ٚغري شيو ; ٖصا نً٘ ٖٚٛ ابٔ بهع عؿط٠ غ١ٓ، فاْبٗط أٌٖ زَؿل بصنا٥٘، ٚغ٬ٕٝ شٖٓ٘ ، ٚق٠ٛ 

 (.   7سافعت٘ ، ٚغطع١ إزضان٘ " )

                                                           
 .  3، َهتب١ ، ايفطظزم ، ايطٜاض ، م  ھ1397، 1ـُشُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلازٟ ، ايعكٛز ايسض١ٜ يف َٓاقب ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ، ط

 4ـــ املكسض ْفػ٘ ، م 2

 387، م 2، َهتب١ ايطا١ٜ ، ايطٜاض ، ز ھ 1416ـــ عبس ايطمحٔ ابٔ أمحس بٔ ضدب اؿٓبًٞ ، ايصٌٜ ع٢ً طبكات اؿٓاب١ً ، ط 3

  26،  م  1ّ ،ز1974،  1ــــ قُس بٔ ؾانط ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، زاض قازض بريٚت ، ط4

( ، ٚأبٛ ايف٬ح عبس اؿٞ بٔ ايعُاز اؿٓبًٞ ، ؾصضات ايصٖب، ط ز. تص، َهتب١ 416ضقِ ايرتمج١ ) 311ــــ  310ـــ  ابٔ ضدب اؿٓبًٞ ، املطدع ايػابل ، م5

 376، م 5عٝػ٢ ايبابٞ اؿًيب ، ايكاٖط٠، ز

  622، ضقِ ايرتمج١  655-653م 2زاض املعاضف ، ايكاٖط٠ ، زٙ، 1392،  1ـــ  أمحس بٔ قُس بٔ عجُإ ايصٖيب ، َعطف١ ايكٓطا٤ ايهباض، ط6

5ــــــ  قُس بٔ عبس اهلازٟ ، املطدع ايػابل ، م7
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ْٓ٘ مسع أدعا٤ نبري٠ َٔ ا٭سازٜح . قاٍ ابٔ عبس اهلازٟ: "  أَا مساع٘ يٮسازٜح ٚاٯثاض ; فكس شنط ايعًُا٤ أ

ٔ سٓبٌ َطات، ٚمسع ايهتب ايػت١ ايهباض ٚا٭دعا٤، َٚٔ َػُٛعات٘ َعذِ ٚمسع َػٓس اإلَاّ أمحس ب

ايطرباْٞ ايهبري"; إىل غري شيو مما شنطٙ ايعًُا٤ َٔ ايهتب اييت مسعٗا أٚ سفعٗا .

تعطض ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ إىل ا٭ش٣ ٚاحملٔ خ٬ٍ سٝات٘; َٚا شيو إ٫ حملاضبت٘ اـطافات اييت نإ 

ٚقاضبت٘ ايفطم املدايف١ يططٜل ايػًف ايكاحل، ٚاختٝاضٙ بعض اٯضا٤ ٚا٭فهاض اييت ؽايف  ٜػًهٗا املتكٛف١،

; سٝح دا٤  ٖـ705َا عًٝ٘ مجٗٛض ايٓاؽ يف عكطٙ ، ٚقس أٚشٟ ٚغذٔ عس٠ َطات ، َٔ شيو َا دط٣ ي٘ غ١ٓ 

( فكاٍ: أْا 1)ا٭َط َٔ َكط بإٔ ٜػأٍ عٔ َعتكسٙ، فذُع ايكها٠ ٚايعًُا٤ ٚاملػًُني مبذًؼ ْا٥ب زَؿل

(، ٚطًب٘ َٔ زاضٙ ، فأسهط ٚقطأٙ ، فٓاظعٛٙ 2نٓت غ٦ًت عٔ َعتكس أٌٖ ايػ١ٓ، فأدبت عٓ٘ يف دع٤ َٔ غٓني )

ٕٓ ٖصا  يف َٛنعني أٚ ث٬ث١ َٓ٘ ٚطاٍ اجملًؼ ، فكاَٛا ٚادتُعٛا َطتني يتت١ُ اؾع٤، ثِ ٚقع ا٫تفام ع٢ً أ

 ( . 3َعتكس غًفٞ دٝس ، ٚبعهِٗ قاٍ شيو َهطٖا)

قس دط٣ ي٘ يف زَؿل عس٠ قٔ، ٚأٚشٟ ٚغذٔ عس٠ َطات بػبب َا أفت٢ ب٘ ، َٔ إٔ اؿًف بايط٬م ٜهٕٛ ٚ 

ميٝٓا إشا مل ٜككس ب٘ ايط٬م، ٚبػبب ن٬َ٘ سٍٛ ؾس ايطساٍ إىل ايكبٛض، ٚأْ٘ ٫ جيٛظ. ٚآخط َط٠ غذٔ ّٜٛ 

أؾٗط، ثِ تٛف٢ ضمح٘  اهلل تعاىل  ٚشيو يف قًع١ زَؿل، ٚبك٢ بٗا غٓتني ٚث٬ث١ ٖـ6/8/726ا٫ثٓني بعس ايعكط 

(4ضمح١ ٚاغع١.)

 ٚت٬َٝصٙ ٝٛخ٘ـــؾاملطًب ايجاْٞ : 

تًك٢ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ايعًِ َٔ عسز ٜفٛم املا٥تا ؾٝذ َٔ ؾٝٛر عكطٙ ، نُا أؾاض إىل شيو تًُٝصٙ 

 ايؿٝٛر ايتاي١ٝ أمسا٩ِٖ :  –عسا ٚايسٙ ٚدسٙ  –(.َٚٔ أبطظ ٖ٪٤٫ 5ابٔ عبس اهلازٟ)

 (6ٙ ، ٚقس اغتفاز َٓ٘ ابٔ  ت١ُٝٝ يف اؿسٜح .)668ـــــــــــ 575محس بٔ عبس ايسا٥ِ بٔ ْع١ُ املكسغٞ " أ

 (7" ، ٚنإ ؾٝدّا ٫بٔ ت١ُٝٝ يف اؿسٜح . ) ٖـ682ــ597عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ أمحس بٔ قساَ٘ املكسغٞ" 

 

                                                           
 ـــ ٖٛ مجاٍ ايسٜٔ آقٛف ا٭فطّ.

 ـــ اؾع٤ ايصٟ ٜككسٙ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٖٛ ايعكٝس٠ ايٛاغط١ٝ . 2

  138-137ابٔ عبس اهلازٟ ، ايعكٛز ، م  3

401، م 2،  ٚابٔ  ضدب، ايصٌٜ ، ز 218م ــــ  ْفػ٘ ،4

  4ـــ ابٔ ضدب ، املطدع ايػابل ، م5

 77، م 18ٙ ، َهتب١ ايطؾس ، ايطٜاض، ز1405،  3ــــ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ ، فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ، ط6

 95ـ   ابٔ ت١ُٝٝ ، املطدع ْفػ٘ ، م  7



 

171 
 

  2015يونيو  –يناير  -المجلذ األول  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ق٬ح بهطٟ قُس ٜٛغف وفيةرأي شيخ اإلسالم ابن تينية يف املقامات واألحوال عند الص

ايصٟ بطع يف ايفك٘ ٚا٭قٍٛ،  "  ھ694 - 622ؾطف ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ، أمحس بٔ ْع١ُ املكسغٞ ايؿافعٞ،" 

 (.1ٚايعطب١ٝ تٛف )

 (. 2" ، نإ ابٔ ت١ُٝٝ ممٔ قطأ عًٝ٘ ايعطب١ٝ   ) ھ699 قُس بٔ عبس ايكٟٛ بٔ بسضإ املكسغٞ املتٛيف غ١ٓ "

ظاٖسّا  " ، نإ ؾٝدّا ھ 690ــــــــ عًٞ بٔ أمحس بٔ عبس ايٛاسس ايػعسٟ املعطٚف "بابٔ ايبداضٟ " املتٛيف غ١ٓ "5

 عاملّا عابسّا، َهجطّا، َهطَّا يًطًب١. 

 أَا ت٬َٝص ابٔ ت١ُٝٝ فكس نجط عسزِٖ ، نجط٠ فاقت غريٙ َٔ عًُا٤ عكطٙ .ٚغٓهتفٞ بصنط بعهِٗ ِٖٚ : 

"  . ٚقس نإ َٔ ت٬َٝص ابٔ ت١ُٝٝ  ٖـ744-705قُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلازٟ بٔ قساَ٘ "  -1

ايسض١ٜ يف َٓاقب ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚايتفػري املػٓس ، امل٬ظَني ي٘ ، َٚٔ َ٪يفات٘: ايعكٛز 

 (3ايصٟ مل ٜتُ٘  .)

 (4" .) ٖـ748ــــــــ673قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ايرتنُاْٞ ا٭قٌ "  -2

مشؼ ايسٜٔ  أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب ، املفػط ٚايٓشٟٛ ايؿٗري  "بابٔ ايكِٝ  -3

ي٘ َٔ امل٪يفات : ايتبٝإ يف أقػاّ ايكطإٓ ٚإع٬ّ املٛقعني ،  " ٖـ751ــــ  691اؾٛظ١ٜ " غ١ٓ " 

 ٚغريٖا نجري . 

" َٚٔ َ٪يفات٘: تفػري ايكطإٓ   ٖـ 774إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري  ايبكطٟ املتٛيف غ١ٓ "  

 (.5ايععِٝ، ٚايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ . )

                                                           
م  5ٚابٔ ايعُاز ، ؾصضات ايصٖب  ز 362 – 361، م 13ّ، َهتب١ املعاضف، بريٚت ،ز1979،  3ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ، ط ـــ إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري، 1

424- 425  

 439، ضقِ ايرتمج١ 333-332م  2، ٚابٔ ضدب ، ايصٌٜ ع٢ً طبكات اؿٓاب١ً  ،ز 365م 13ـــــ  ابٔ نجري ، املطدع ايػابل ، ز2

 222 -221،  م14، زــــ ابٔ نجري ، املكس ْفػ٘ 3

  2752ضقِ ايرتمج١  71م 2، زاض ايهتاب ايعطبٞ ، بريٚت، ز1378،  2ــــ أمحس بٔ قُس  بٔ عجُإ ايصٖيب ، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكٓطا٤ ، ط4

  400-399م 1، َطبع١ املسْٞ ، ايكاٖط٠  ز 1ــ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ سذط ايعػك٬ْٞ ، ايسضض ايها١َٓ ، ط5
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 املطًب ايجايح 

 ٚثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘ ١ـ٘ ايعًُٝـَهاْت
اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً طًب ايعًِ َٓص قػطٙ، ٚقس آتاٙ اهلل غطع١ يف اؿفغ ٚق٠ٛ يف ايفِٗ ، سطم ؾٝذ 

 ٚفُٝا ًٜٞ أَج١ً َٔ ثٓا٤ ا٭١ُ٥ عًٝ٘ يف اجملا٫ت ايتاي١ٝ : 

قاٍ اؿافغ ايبعاض:" نإ إشا ُقط٨ يف فًػ٘ آٜات َٔ ايكطإ ايععِٝ ٜؿطع يف تفػريٖا، فٝٓكهٞ ايتفػري:

ٚايسضؽ بطَت٘ ٖٚٛ يف تفػري بعض أ١ٜ َٓٗا ، قاٍ ابٔ عبس اهلازٟ " ٚنإ إشا شنط ايتفػري اجملًؼ ظًُت٘ 

بٗت ايٓاؽ َٔ نجط٠ قفٛظ٘ ، ٚسػٔ إٜطازٙ ، ٚإعطا٥٘ نٌ قٍٛ َا ٜػتشك٘ َٔ ايرتدٝض ٚايتهعٝف 

(1ٚاإلبطاٍ "  )

شيو َٔ اؾباٍ اييت ٫ تطتكٞ  قاٍ اؿافغ ايبعاظ:  " أَا َعطفت٘ بكشٝض املٓكٍٛ ٚغكُٝ٘، فإْ٘ يف  اؿسٜح:

ٕٚ إ٫  ٌٓ إٔ شنط ق٫ّٛ إ٫ ٚقس أساط عًُ٘ مببتهطٙ ، ٚشانطٙ ، ْٚاقً٘ ، ٚأثطٙ ، أٚ ضا شضٚتٗا ، ٫ٚ ٜٓاٍ غٓاَٗا ; ق

 (2ٚقس عطف ساي٘ َٔ دطح، ٚتعسٌٜ، بإمجاٍ ٚتفكٌٝ " )

كشاح ، ٚغايب َتٕٛ ايػٓٔ قاٍ ابٔ ضدب: " ٚيكس نإ عذٝبا يف َعطف١ عًِ اؿسٜح . فأَا سفغ َتٕٛ اي

 (.  3ٚاملػٓس ; فُا ضأٜت َٔ ٜساْٝ٘ يف شيو أق٬ّ " )

 –فه٬ّ عٔ املصاٖب ا٭ضبع١ –قاٍ ايصٖيب : "... ٚأَا ْكً٘ يًفك٘ َٚصاٖب ايكشاب١ ٚايتابعني  ا٭سهاّ ايفك١ٝٗ:

ايفك٘ ٚاخت٬ف املصاٖب، :" ... ٚفام ايٓاؽ يف َعطف١  -ْك٬ عٔ ايصٖيب –ٚقاٍ ابٔ ضدب فًٝؼ ي٘ فٝ٘ ْعري " 

 ٚفتا٣ٚ ايكشاب١ ٚايتابعني، عٝح إشا أفت٢ مل ًٜتعّ مبصٖب، بٌ ٜكّٛ مبا زيًٝ٘ عٓسٙ".   

ْٓ٘ نإ أعطف بفك٘ املصاٖب  ٚقاٍ ابٔ نجري:" فكاض إَاَا يف ايتفػري َٚا ٜتعًل ب٘، عاضفّا بايفك٘ ، فٝكاٍ : إ

 ا باخت٬ف ايعًُا٤ ، عاملا يف ا٭قٍٛ ٚايفطٚع ".َٔ أًٖٗا ايصٜٔ ناْٛا يف ظَاْ٘ ٚغريٙ ، ٚنإ عامل

ْك٬  –يكس أث٢ٓ ايعًُا٤ ع٢ً دٗٛز ؾٝذ اإلغ٬ّ يف ٖصا اجملاٍ، ٚممٔ شنط شيو: ابٔ عبس اهلازٟ  : س٠ ـايعكٝ

(. ٚقاٍ " ْعط يف 4قاٍ :" ... ٚأَا َعطفت٘ باملًٌ ٚايٓشٌ ٚا٭قٍٛ ٚايه٬ّ ف٬ أعًِ ي٘ فٝ٘ ْعريّا" ) –عٔ ايصٖيب

ايعكًٝات، ٚعطف أقٛاٍ املتهًُني ٚضز عًِٝٗ ْٚب٘ ع٢ً خط٦ِٗ ٚسصض َِٓٗ، ْٚكط ايػ١ٓ بأٚنض سذر ٚأبٗط 

بطاٖني، ٚأٚشٟ يف شات اهلل َٔ املدايفني، ٚأخٝف يف ْكط ايػ١ٓ احمله١ ست٢ أع٢ً اهلل َٓاضٙ، ٚمجع قًٛب أٌٖ 

 (5أٌٖ املًٌ ٚايٓشٌ")ايتك٣ٛ ع٢ً قبت٘ ٚايسعا٤ ي٘ ، ٚنبت أعسا٤ٙ ، ٖٚس٣ ب٘ ضدا٫ َٔ 

                                                           
 391، م 2ٚابٔ ضدب ، ايصٌٜ ع٢ً طبكات اؿٓاب١ً ، ز 11ــ 10ٔ عبس اهلازٟ ،ايعكٛز ايسض١ٜ ، م ــــ اب1

  30ٙ ، زاض ابٔ اؾعضٟ ، ايطٜاض ، م1414، 1ــــ  اؿافغ ايبعاض ، ا٭ع٬ّ ايع١ًٝ ، ط2

 391، م 2ــــ ابٔ ضدب اؿٓبًٞ ، ايصٌٜ ، ز 3

 19-18ــ  ابٔ عبس اهلازٟ ، املكسض ْفػ٘  ، م4

 390-389، م2ــ ابٔ ضدب ، ايصٌٜ ،ز 5
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إىل غري شيو َٔ أقٛاٍ ا٭١ُ٥ يف بٝإ َٓعي١ ؾٝذ اإلغ٬ّ ايع١ًُٝ ٚقبت٘ يًعًِ، ٫ٚ أزٍ ع٢ً شيو َٔ 

 نجط٠ تكاْٝف٘ يف كتًف ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ مما غٝٛنش٘ املطًب ايتايٞ . 

 املطًب ايطابع

 ٘اتـَ٪يف

ٕٓ َ٪يفات ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ نجري٠ د سّا، َٚٔ ايكعٛب١ سكطٖا; ٚيصيو اختًفت شنط ايعًُا٤ أ

 عباضاتِٗ يف ؼسٜسٖا ٚسكطٖا، ٚفُٝا ًٜٞ شنط بعض أقٛاهلِ: 

ْٓٗا أنجط َٔ إٔ أقسض ع٢ً إسكا٥ٗا، أٚ حيهطْٞ مج١ً  قاٍ اؿافغ ايبعاض: ) ٚأَا َ٪يفات٘ َٚكٓفات٘ فإ

ٓؿٛض٠ يف ايبًسإ ، فكٌ بًس ْعيت٘ إ٫ أسس; ٭ْٓٗا نجري٠ دسّا ، ، ٖٚٞ َ -غايبا–أمسا٥ٗا، بٌ ٖصا ٫ ٜكسض عًٝ٘ 

 (1ٚضأٜت فٝ٘ َٔ تكاْٝف٘(.)

ٚقبٌ شيو أث٢ٓ ع٢ً ؾٝذ اإلغ٬ّ يف فاٍ ايتكٓٝف، ٫ٚغُٝا يف فاٍ تفػري ايكطإٓ فكس شنط أْ٘ أ٢ًَ يف 

ُ٘ َأَسْستفػري ) ًٖ َٛ اي ُٖ  ٌِ َٛ) فًسّا نبريّا  ، ٚيف قٛي٘ : 2(ُق ٢ًَ اِيَعِطٔف اِغَت ُٔ َع َُ مٛ مخؼ ٚث٬ثني  3( ٣ايٖطِس

 نطاغ١ . 

ْٓٗا ٫ ؼك٢، ٚقػُٗا إىل مخػ١ فا٫ت:   ٚقس شنط٣ ايكفسٟ بعض َكٓفات ابٔ ت١ُٝٝ ، ٚأؾاض إىل أ

 اجملاٍ ا٭ٍٚ : َكٓفات٘ يف ايتفػري . 

 يف ا٭قٍٛ. َكٓفات٘ ايجـاْٞ :

 يف أقٍٛ ايفكـ٘ . َكٓفات٘ ايجـايح:

 يف ايفكـ٘  َكٓفات٘ ايطابـع:

 أمسا٤ نتب ٭ْٛاع ؾت٢ َٔ ايتكاْٝف .  اـاَؼ :

 (.      4ٚقس اغتػطم شنط ٖصٙ املكٓفات أنجط َٔ غت قفشات )

 (5ٚقس شنط ابٔ  ؾانط ايهتيب بعض َ٪يفات ؾٝذ اإلغ٬ّ، ٚقػُٗا إىل عس٠ فا٫ت نُا فعٌ ايكفسٟ.)  

ٕٓ َ٪يفات ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٜكعب سكطٖا َٚٔ أُٖٗا َا      ًٜٞ:  ع٢ً ايعُّٛ إ

 أَجاٍ ايكطإٓ  –ا٫غتكا١َ ـــــــ اقتها٤ ايكطاط املػتكِٝ ملدايف١ أقشاب اؾشِٝ أقػاّ ايكطإٓ 

                                                           
 23ــ  ايبٓعاض ، ا٭ع٬ّ ايع١ًٝ ، م 1

 1ــ غٛض٠ اإلخ٬م : اٯ١ٜ  2

 5ــ غٛض٠ ط٘ : اٯ١ٜ  3

 30-23، م7، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ، بريٚت ،ز ھ 1420ــ  ق٬ح ايسٜٔ بٔ خًٌٝ بٔ أبٝو ايكفسٟ ، ايٛايف بايٛفٝات  ، ط  1

 80- 75، م1 ، فٛات ايٛفٝات " َطدع غابل " ،زـــــ  ابٔ ؾانط ايهتيب5
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 ز/ ق٬ح بهطٟ قُس ٜٛغف وفيةرأي شيخ اإلسالم ابن تينية يف املقامات واألحوال عند الص

 -ايطز ع٢ً املٓطكٝني  -زض٤ تعاضض ايعكٌ ٚايٓكٌ  -تفػري غٛض٠ ايٓٛض  -تفػري غٛض٠ اإلخ٬م 

َكس١َ يف  -ايفك١ٝٗ  ايكٛاعس ايٓٛضا١ْٝ  -قاعس٠ د١ًًٝ يف ايتٛغٌ ٚايٛغ١ًٝ  -ايعبٛز١ٜ  -ايكفس١ٜ 

 َٓٗاز ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف ْكض ن٬ّ ايؿٝع١ ٚايكسض١ٜ .  -أقٍٛ ايتفػري 

 املبشح ايجاْٞ 

 ٚا٭سٛاٍ اتــاَــاملك 

 املطًب ا٭ٍٚ : تعطٜف املكاَات ٚا٭سٛاٍ

ٖا .ٚقس املكاَات ٚا٭سٛاٍ َجٌ ايتٛب١ ٚايتٛنٌ ٚايكرب، ٚايؿهط ٚاـٛف، ٚايطدا٤، ٚايٛضع ٚايطنا ٚغري       

تتهطض شنطٖا نجريا يف نتب ايكٛف١ٝ ; بٌ ٫ ٜهاز خيًٛ نتاب يف ايتكٛف َٔ ايتططم إيٝٗا ، يصيو 

 ٜتٛدب عًٝٓا َعطف١ املككٛز َٓٗا عٓس ايكٛف١ٝ . 

 ١:  ـاملكاَات يف ايًػ

َٚاتَٓٔدُص املكاَات مجع َكاّ ٖٚٛ َٛنع ايكٝاّ ٖٚٛ إَا إٔ ٜطاز ب٘ أَط سػٞ نُا قاٍ تعاىل:    ّٔ  َٔٔ ٚاط  َََٓكا

َِ ٖٝٔ . قاٍ املفػطٕٚ: َكاّ إبطاِٖٝ  اؿذط ايصٟ فٝ٘ أثط قسَٝ٘ ٚاملٛنع ايصٟ نإ فٝ٘ اؿذط. 1 ص ۖ ََُك٢ًّٓ  ٔإِبَطا

 فٗصا َكاّ سػٞ .  

ُُّٛزا َإٔ َٰعَػ٢ٚقس ٜطاز باملكاّ أَط َعٟٓٛ نُا يف قٛي٘ تعاىل: ط ََِٓش َّا  َََكا ػري قاٍ يف تف 2ص َِٜبَعَجَو َضبَُٓو 

3اؾ٬يني:) ٖٚٛ َكاّ ايؿفاع١ يف فكٌ ايكها٤( فٗصا َكاّ َعٟٓٛ .

 :١ـاّ عٓس ايكٛفٝـاملك

اغتعٌُ ايكٛف١ٝ ن١ًُ َكاّ يتسٍ ع٢ً َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتعُل يف ايعباز٠ ٚيف شيو ٜكٍٛ اؾطداْٞ يف     

ف ( . ٚقس ؾطح ٖصا املع٢ٓ ايتعطٜفات )ٖٛ َا ٜتٛقٌ إيٝ٘ بٓٛع تكطف ٜٚتشكل ب٘ بهطب تطًب، َٚكاغات تهً

بعباض٠ أٚنض أبٛ ْكط ايػطاز فكاٍ: )فإٕ قٌٝ َا َع٢ٓ املكاَات ؟ ٜكاٍ: َعٓاٙ َكاّ ايعبس بني ٜسٟ اهلل عع 

   4ٚدٌ فُٝا ٜكاّ فٝ٘ َٔ ايعبازات ٚاجملاٖسات ٚا٫ْكطاع إىل اهلل عع ٚدٌ(.

                                                           
 125ــ غٛض٠ ايبكط٠ : اٯ١ٜ   1

 79ــ غٛض٠ اإلغطا٤ : اٯ١ٜ  2

، َطبع١  ھ1395،  2ٚعًٞ بٔ قُس اؾطداْٞ ، ايتعطٜفات ، ط376، زاض ابٔ ايكِٝ ، ايطٜاض ، م 2ــ د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ  ، تفػري اؾ٬يني ، ط 3

 285ايطغاي١ بريٚت ، م

 223، َطبع١ املسْٞ ، ايكاٖط٠ ، م   ھ 1384، 1ــ  قٞ ايسٜٔ بٔ عًٞ أبٛ ْكط ايػطاز ايطٛغٞ ، ايًُع يف ايتكٛف ، ط 4
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ٕٓ ايكٛف١ٝ اغتعًُٛا ن١ًُ َكاّ مبعٓاٖا املعٟٓٛ .  فايػايو عٓسِٖ ٜبسأ مبكاّ ايتٛب١ َج٬، ٖٚٛ ٖٚصا ٜعين أ

َكاّ َعٟٓٛ ، ثِ قس ٜٓتكٌ إىل َكاَات أخط٣ نايتٛنٌ ٚايكرب ٚايؿهط ٚمٛ شيو ٚنًٗا َٔ املكاَات 

1املع١ٜٛٓ .

ٛاٍـا٭س

ا٭سٛاٍ مجع ساٍ ٚاؿاٍ يف ايًػ١. َا عًٝ٘ اإلْػإ َٔ خري أٚ ؾط ٚقس اغتعٌُ ايكٛف١ٝ ٖصٙ ايه١ًُ يًس٫ي١ 

٢ً َا ميط بايػايو َٔ قفات َتػري٠ ناـٛف ٚايطدا٤ ٚاؿعٕ ٚايططب ٚمٛ شيو. ٜكٍٛ أبٛ ْكط ع

 2ايػطاز )ٚأَا َع٢ٓ ا٭سٛاٍ فٗٛ َا حيٌ أٚ ؼٌ ب٘ ايكًٛب َٔ قفا٤ ٚنسض. 

ٕٓ املطاز با٭سٛاٍ عٓسِٖ َعاْٞ تطز ع٢ً ايػايو َٔ غري تهًف َٓ٘ ٫ٚ تعُس، خ٬فا  ٜٛنض يٓا ٖصا أ

اييت غبل إٔ عطفٓا أْٗا َطاسٌ َٔ ايتعُل يف ايعباز٠ ٜكٌ إيٝٗا املط٤ ظٗسٙ َٚجابطت٘ . ٖٚصا ٖٛ يًُكاَات 

 3َع٢ٓ قٛهلِ: )ا٭سٛاٍ تأتٞ َٔ عني اؾٛز ٚاملكاَات ؼكٌ ببصٍ اجملٗٛز (.

 :اـٛاٍ ٚتساخًٗـاَات ٚا٭سـسز املكــتع

ٕٓ املكاَات ٚا٭سٛاٍ يٝؼ َتفل ع٢ً عسزٖا عٓس ا ْٓٗا قس تتساخٌ عٝح ٜكعب يف ايٛاقع أ يكٛف١ٝ. نُا أ

ٕٓ ايكٛاعس اييت ٚنعٖٛا يًتُٝٝع بني املكاَات ٚا٭سٛاٍ ٖٞ يف اؿكٝك١ غري َططز٠  ايتُٝٝع بٝٓٗا، ٚشيو ٭

ٕٓ املكاَات هلا قف١ ايسمي١َٛ بُٝٓا ا٭سٛاٍ هلا  ِْٓٗ ٜكطضٕٚ أ فُٝا شنطٚٙ َٔ ا٭سٛاٍ ٚاملكاَات ، َجاٍ شيو أ

ػتُط. ٜكٍٛ ايكؿريٟ: ٚقاسب املكاّ ممهٔ يف َكاَ٘، ٚقاسب اؿاٍ َرتم عٔ ساي٘ . َٚع قف١ ايتػٝري امل

ٕٓ َِٓٗ َٔ أؾاض إىل بكا٤ ا٭سٛاٍ ٚزٚاَٗا نُا ٜكٍٛ ايكؿريٟ ْفػ٘: )ٚأؾاض قّٛ إىل بكا٤ ا٭سٛاٍ  ٖصا فا

 ٚزٚاَٗا(.  

ٕٓ املط٤ ٜرتق ٕٓ املكاّ ي٘ قف١ ايسمي١َٛ َعاضض بكٛهلِ إ ٕٓ قٛهلِ إ ٢ َٔ َكاّ إىل َكاّ ، ٚبٗصا تٓتفٞ قف١ ثِ أ

 ايجبات املصنٛض٠ . 

ٕٓ بعض ايكٛف١ٝ ٜعترب بعض ا٭َٛض ناـٛف َٔ املكاَات نُا ٚضز شيو عٔ أبٞ طايب املهٞ بُٝٓا  ْط٣ أ

ٜعتربٙ غريٙ َٔ ا٭سٛاٍ نُا ٚضز شيو عٔ أبٞ ْكط ايػطاز . ٚاعترب ايكؿريٟ ايطنا َٔ نُٔ ا٭سٛاٍ 

ٕٓ اؿاٍ نإ يف بُٝٓا اعترب أبٛ ْ كط ايػطاز ايطنا َٔ نُٔ املكاَات. ٚايطأٟ اؾاَع يًطأٜني ايػابكني ٖٛ أ

 بساٜت٘ َع٢ٓ ٜططأ ٜٚعٍٚ ف٬ اغتكطاض ي٘ يهٓ٘ بايتهطاض قس ٜكري َع٢ٓ ضاغدا ٫ ٜعٍٚ .

                                                           
 116ــ  ابٔ ت١ُٝٝ ، فُٛع ايفتا٣ٚ ، م  1

 68ـ اؾطداْٞ ، ايتعطٜفات ، م  2

 223ــ ايطٛغٞ ، ايًُع ،  3
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ْٓ٘ نإ يف بساٜت٘ سا٫ّ ٜط  ٕٓ ٜكبض شيو املع٢ٓ َكاَا عٓس قاسب٘ يف ايٓٗا١ٜ. َع أ طأ ٚ ٜعٍٚ. َٔ ٖٓا ميهٔ أ

ٚقس َجًٛا ٖصا عاٍ املطاقب١ ايصٟ ٜططأ ٚ ٜعٍٚ َطات عسٜس٠ عٓس ايػايو ثِ ٜكبض َكاَا يكاؿ٘ ٚشيو 

سني ٜػًب عًٝ٘ َطاقب١ اهلل يف مجٝع أعُاي٘ ٚأسٛي٘ . ٖٚصا ٖٛ ايطأٟ ايػسٜس ايصٟ حيٌ املؿه١ً َٔ أغاغٗا 

(.1) 

 ٢ــط ٚايػٓـايفكاملطًب ايجاْٞ : َكاّ 

املٛاقفات اييت أٚنض فٝٗا ايؿٝذ أبٔ ت١ُٝٝ ضأٜ٘ ٚبإ فٝٗا ْبٛغ٘ يف ايتفهري َٚكسضت٘ ع٢ً ٚنع َٔ أِٖ      

ا٭َٛض يف ْكابٗا ايكشٝض ، َػأي١ ايفكط ٚايػ٢ٓ ٌٖٚ ايفكري ايكابط أفهٌ َٔ ايػين ايؿانط؟ َٚا َس٣ 

 ايفكط بايعٖس ؟ ٚ ٌٖ ايعٖس ٜكته٢ َعاْك١ ايفكط ٚاختٝاضٙ؟.

ٕٓ ا٭ غٓٝا٤ ٚايفكطا٤ ناْٛا ٜػتٕٛٚ يف َكاعسِٖ عٓس ايٓيب )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( ٚ يف ٜكٍٛ ايؿٝذ أ

ٕٓ َٔ أغٓٝا٤ ايكشاب١ نعجُإ ، ٚطًش١ ، ٚايعبري ،  ا٫قطفاف خًف٘ يف ايك٠٬ ، ٚيف غري شيو َٔ ا٭َٛض. ٚأ

 (. 2ٚغعس بٔ َعاش ٚمِٖٛ َٔ ي٘ َٓعي١ يٝػت يػريِٖ َٔ ايفكطا٤)

يكػط ايصٟ دا٤ ب٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ نُا ٜطاٙ ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ ٚحيهٝ٘ عٔ اـًٝف١ عُط ٖٚصا ٖٛ ايعسٍ ٚا     

بٔ عبس ايععٜع، ٚايًٝح بٔ غعس ،ٚابٔ املباضى ، َٚايو ، ٚأمحس بٔ سٓبٌ ٚغريِٖ يف َعاًَتِٗ يٮغٓٝا٤ 

ٕٓ ايفكط3ٚايفكطا٤ ) ٕٓ  (. ٚيٝؼ ٖصا ٖٛ ضأ٣ ايهجري َٔ ايكٛف١ٝ.ٓ فإٔ أنجط ايكٛف١ٝ ٜكطضٕٚ أ َكاّ ؾطٜف ٚأ

 (.4ايفكطا٤ أفهٌ َٔ ا٭غٓٝا٤ ع٢ً ساٍ ٚمٛ شيو. )

ٕٓ ايعٖس ٜهجط عٓس ايفكطا٤ فع٬ ٖٚصا َا زفع ايٓاؽ إيٞ     ْب٘ ايؿٝذ إيٞ َٛقع ا٫يتباؽ يف ٖصٙ املػأي١ فبني أ

ٕٓ َٔ اي ٕٓ ايعٖس ٜهجط يف ايفكطا٤; ٭ ٕٓ ايفكط َكاّ ؾطٜف نُا ٜسعٕٛ. ٚاؿكٝك١ أ عك١ُ إٔ ٫ جيس ا٫عتكاز بأ

ٕٓ ايعٖس عٓس ا٭غٓٝا٤ نُا ٖٛ عٓس  ٔٓ اؿكٝك١ عٓس ايؿٝذ ابٔ  ت١ُٝٝ أ املط٤ َا ٜسفع٘ إىل سب ايسْٝا، ٚيه

ايفكطا٤; بٌ ٖٛ عٓس ا٭غٓٝا٤ أنٌُ َٓ٘ عٓس ايفكطا٤ ٚإٕ نإ عٓس ايفكطا٤ أنجط َٓ٘ عٓس ا٭غٓٝا٤. فًٝؼ 

ٕٓ َا قطض ٕٓ ايفكط ابت٤٬ يٝؼ َٔ يًفكطا٤ أٟ َٝع٠ ع٢ً ايػ٢ٓ ، ٫ٚ ؾو أ ٙ ايؿٝذ  ابٔ ت١ُٝٝ قشٝض ، ٭

ٔٔ طاملكاَات َجً٘ َجٌ ايػ٢ٓ نُا قاٍ تعاىل:  ََ ٍُ َضبِّٞ َأِنَط َُٝكٛ ُ٘ َف َُ َْٖع َٚ  ُ٘ ََ ُ٘ َفَأِنَط ُٙ َضٗب ًَا ََا اِبَت ُٕ ٔإَشا  َٖا اِئإَْػا  َفَأ

. ٔٔ َْ َٖا ٍُ َضبِّٞ َأ َُٝكٛ ُ٘ َف ٘ٔ ٔضِظَق ِٝ ًَ ُٙ َفَكَسَض َع ًَا ََا اِبَت َٖا ٔإَشا   5ص ََٚأ

                                                           
،  2ٚقُٛز  أبٛ ايفٝض املٓٛيف ،مجٗط٠ ا٭ٚيٝا٤ ، ط 469، زاض ايجكاف١ ايسٚس١ ، م  ھ 1412،  3ط ــــ عُط بٔ قُس ايػٗط ٚضزٟ . عٛاضف املعاضف ،1

  192ّ، َهتب١ َكطف٢ ايبابٞ اؿًيب ، ايكاٖط٠ ، م 1998

  11دـ  126 – 125ـــ ابٔ ت١ُٝٝ . فُٛع ايفتا٣ٚ م 2

ـــــ املكسض ْفػ٘ ، املٛنع ْفػ٘ . 3

   75ـــ ايطٛغٞ ، ايًُع ، م4

 16ــ 15ــ  غٛض٠ ايفذط ، اٯ١ٜ  5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya16.html
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ْٓ٘ ٫ فه١ًٝ يًفكط ع٢ً ايػ٢ٓ، ٚيٝؼ ايفكط َكاَا َٔ املكاَات نُا ظعِ نجري َٔ  ٖصا ٖٛ اؿل ايٛانض ٚأ

ٕٓ ايفكط أَط قُٛز يصات٘، ْٓ٘ َكاّ ؾطٜف َٔ َكاَات ايٛقٌ إىل  ايكٛف١ٝ. فكس ظعِ نجري َٔ ايكٛف١ٝ أ ٚإ

 .1اي١ٜ٫ٛ. ست٢ قاٍ اإلَاّ ايػعايٞ يف نتاب اإلسٝا٤ )بٝإ فه١ًٝ ايفكط َطًكّا(

ٌٓ ٚع٬ .      ٚايفكط يف ايًػ١ ٜطًل ع٢ً ق١ً املاٍ ٚعسَ٘ ; نُا ٜطًل  ٜٚطاز ب٘  افتكاض املدًٛم ـايك٘ د

ٕٓ أضاز ايكٛف١ٝ متذٝس ايفك       ٕٓ ٚع٢ً ٖصا فإ ط باملع٢ٓ ا٭ٍٚ ، ٖٚٛ ق١ً شات ايٝس فٗصا خطأ ع٢ً إط٬ق٘. ٭

ايفكط ْاظي١ تٓعٍ بايعبس نػريٖا َٔ ايٓٛاظٍ ، فُٔ قرب عًٝٗا ٚؾهط ْاٍ ا٭دط ٚايجٛاب ٚنإ فكطٙ غببا يف 

ٕٓ احملُٛز ٖٛ ايفكط; بٌ ٖٛ سػٔ ايكرب عًٝ٘ ٚ عسّ إظٗاض اي ٔٓ ٫ ٜكاٍ ٖٓا إ هذط اضتكا٥٘ أع٢ً ايسضدات ٚيه

َٔ َٓ٘ ٚاستػاب شيو نً٘ عٓس اهلل . ٚقس  َسح اهلل ٖصا ايكٓف َٔ ايفكطا٤ فكاٍ تعاىل : ط  ًُِفَكَطا٤ٔ اٖئصٜ ٔي

َٔ ايٖتَعٗفٔف َٔ َٝا٤َ  ٔٓ ٌُ َأِغ ٖٔ ُِ اِيَذا ُٗ َِٜشَػُب َٕ َنِطّبا ٔفٞ اِيَأِضٔض  َِٜػَتٔطُٝعٛ ٘ٔ َيا  ًٖ ٌٔ اي ُٖ ُأِسٔكُطٚا ٔفٞ َغٔبٝ َُا ُِٗ ٔبٔػٝ ِِ َتِعٔطُف

ٖٓاَؽ ٔإِيَشاّفا  َٕ اي َِٜػَأُيٛ ِْ  َۗيا  ًٝٔ ٘ٔ َع َ٘ ٔب ًٖ ٕٖ اي ِٕٝط َفٔإ ِٔ َخ َٔ ََا ُتٓٔفُكٛا   2ص َٚ

فاملُسٚح يف ٖ٪٤٫ ايفكطا٤ ،ٖٛ نِْٛٗ َتعففٕٛ حيػبِٗ اؾاٌٖ أغٓٝا٤ َٔ ايتعفف ، ٚيٝؼ احملُٛز ٖٛ 

ٔ ناْت ي٘ بكري٠ . ٚإٕ أضاٚز متذٝس اتكافِٗ بايفكط َطًكّا نُا قاٍ بعض ايكٛف١ٝ ،  ٖٚصا أَط ٚأنض مل

ٕٓ دٓؼ ا٫فتكاض  ايفكط باملع٢ٓ ايجاْٞ ، ٖٚٛ افتكاض املدًٛم إىل خايك٘ فٗصا أٜهّا ٫ ٜ٪خص ع٢ً إط٬ق٘ ; ٭

َٛدٛز عٔ مجٝع املدًٛقات غٛا٤ اعرتفٛا ب٘ أٚ مل ٜعرتفٛا ب٘ ، فاؾُاز ٚ اؿٝٛإ َفتكط يف خًك٘ ٚاغتُطاض 

ٖصا ا٫فتكاض َٔ سٝح ٖٛ يٝؼ مبٛنع َسح ٫ٚ شّ; ٚيهٔ احملُٛز ٖٛ اغتُطاض ٖصا ايفكط ٚدٛزٙ إىل خايك٘ ، ٚ

 ٚتصنط ْع١ُ اهلل زا٥ُا. 

َِٝطَػ٢أَا ايهافط ف٬ ٜؿعط بافتكاضٙ إىل اهلل عع ٚدٌ فٝطػ٢ ٜٚتهرب نُا قاٍ تعاىل: ط  َٕ َي ٕٖ اِئإَْػا َإٔ  . َٰنًٖا ٔإ

٢َٓ ُٙ اِغَتِػ  3ص   ٰٖضآ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193، م  4،َهتب١ محٝسٚ ، ايكاٖط٠ ، دـ ھ 1394، 1ـــ قُس بٔ قُس أبٛ ساَس ايػعايٞ ، إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ ، ط 1

 273ــ غٛض٠ ايبكط٠ : اٯ١ٜ  2

 7ــ 6ــ غٛض٠ ايعًل : اٯ١ٜ  3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya7.html
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 املطًب ايجايح 

 سـايعَٖكاّ  

ٕٓ ايعٖس ٜعترب َٔ أِٖ        اؾتٌُ ايتكٛف ع٢ً َػا٥ٌ نجري٠ َجٌ ايتك٣ٛ ٚايٛضع ٚايفكط ٚغري شيو فإ

َكاّ ؾطٜف، ٖٚٛ أغاؽ ا٭سٛاٍ املػا٥ٌ يف ايتكطف ع٢ً اإلط٬م. ٜكٍٛ اإلَاّ أبٛ ْكط ايطٛغٞ: ) ٚايعٖس 

(. ٜٚكٍٛ أٜهّا: ) فُٔ مل حيهِ 1املطن١ٝ ٚاملطاتب ايػ١ٝٓ ، ٖٚٛ أٍٚ َا قسّ يًكاقسٜٔ إىل اهلل عع ٚدٌ(. )

( َٚٔ ٖٓا جيب ع٢ً ايباسح يف ايتكطف إٔ ٜتبني ايعٖس 2أغاغ٘ يف ايعٖس مل ٜكض ي٘ ؾ٤ٞ مما بعسٙ ()

ب يف ايتكطف )املطٜس( ع٢ً بكري٠ َٔ أَطٙ يف اـط٠ٛ ا٭ٚىل ايكشٝض َٔ ايعٖس ايعا٥ف ست٢ ٜهٕٛ ايطاغ

 ٚا٭غاؽ ا٭ٍٚ. فٝتبني ايعٖس ايكشٝض َٔ غريٙ . 

ٕٓ ايعٖس عٓس ايكٛف١ٝ أخص قٛضّا َتفاٚت١ يف ايبعس ٚايكطب عٔ املٓٗر اإلغ٬َٞ ، فُٔ أقٛاهلِ اؿػ١ٓ          إ

 (.3ًف ")يف شيو قٛهلِ : " ايعٖس ععٚف ايٓفؼ عٔ ايسْٝا ب٬ ته

 ( .4ٚقٛهلِ أٜها : " ايعٖس خًٛ ايكًب مما خًت َٓ٘ ايٝس ")

ٖصا تكٜٛط يًعٖس مبع٢ٓ سػٔ ،ٖٛ عسّ اْؿػاٍ ايكًب بايسْٝا ٚايتهًف بٗا .أَا َا ٜطْٚ٘ َٔ َبايػات يف ٖصا 

( سني غأي٘ ضدٌ ) َت٢ أزخٌ ساْٛت ايتٛنٌ ٚ أيبؼ ضزا٤ 5ايؿإٔ َجٌ قٛهلِ ع٢ً يػإ حي٢ٝ بٔ َعاش )

يعٖس ٚأقعس َع ايعاٖسٜٔ ؟ فكاٍ : إشا قطت َٔ ضٜانتو يٓفػو يف ايػط إىل سس يٛ قطع اهلل عٓو ايطظم ا

ث٬ث١ أٜاّ مل تهعف ْفػو فإَا َا مل تبًؼ ٖصٙ ايسضد١ فذًٛغو ع٢ً بػاط ايعاٖسٜٔ دٌٗ ثِ ٫ سس 

ٕٓ يف املبايػ١ يف ايعٖس إىل سس تطى فعٌ اـ6ترتى فعٌ اـريات إٔ تفتهض () ريات ٚعُاض٠ املػادس ٚمٛ (. إ

شيو ، سٝح ٫ ٜكتكط سس ايعٖس ع٢ً تطنو املعاقٞ أٚ املباسات ٚمٛ ٖصا . بٌ ٜكٌ إىل تطى اؿػٓات  

 ٖٚصا َصَّٛ .

ٕٓ ايعٖس ٜكسم ع٢ً تطى ايكًٌٝ نُا ٜكسم ع٢ً تطى ايهجري ، ٫ٚ جيب إٔ ٜؿرتط يتشكك٘ ايؿطٚط  ٚأ

 ايكاغ١ٝ .

 

                                                           
 .72ــــ أبٛ ْكط ايطٛغٞ. ايًُع ، م  1

 ، ايكفش١ ْفػٗا .ـــــ املكسض ْفػ٘  2

 .94ـــــــ ايكؿريٟ ، ايطغاي١  ، م  3

 .94ـــــــ ايكؿريٟ ، ايطغاي١  ، م  4

، زاض ھ1391،  2ٖـ ، اْعط عبس ايط٩ٚف بٔ تاز ايعاضفني بٔ ْٛض ايسٜٔ املٓاٟٚ ، ايهٛانب ايسض١ٜ ، ط258ٖٛ حي٢ٝ بٔ َعاش ايطاظٟ َات بٓٝػابٛض عاّ 5

 272، م  1ايطق١ ، بريٚت . ، دـ 

  96ـــ ايكؿريٟ ، املكسض ْفػ٘ ، م  6
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س:ـٞ ايعٖـ١ فـضأ٣ ابٔ تُٝٝ

ٕٓ ايعٖس َٓ٘ َا ٖٛ َؿطٚع ٚ َٓ٘ َا ٖٛ غري َؿطٚع ، فايعٖس املؿطٚع ) تطى      ٜط٣ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ إ

(. ٚأَا تطى نٌ َا ٜػتعني ب٘ ايعبس ع٢ً طاع١ اهلل فًٝؼ شيو َٔ ايعٖس 1َا٫ ٜٓفع يف ايساض اٯخط٠ ()

 (.2املؿطٚع )

خ٬فّا يًُػايني َٔ ايكٛف١ٝ ايصٜٔ ٫ ٜهعٕٛ سسا فاق٬ بني إشّا اإلَاّ ابٔ ت١ُٝٝ حيسز املع٢ٓ ايكشٝض      

 ايعٖس ايكشٝض املؿطٚع ٚغري املؿطٚع.

ٕٓ َا شنطٙ ابٔ ت١ُٝٝ فٝ٘ ٚنٛح ؿكٝك١ ايعٖس، ٚفٝ٘ ضبط ايعٖس بػا١ٜ ؾطع١ٝ ; سٝح      ٜتبني مما غًف أ

ْٓ٘ تطى َا٫ ٜٓفع يف اٯخط٠ . فكس ضبط ايعٖس بػا١ٜ ؾطع١ٝ ٖٚٞ اإلفاز٠ يف اٯخط٠ ، َع ٚنٛح  ٜكٍٛ عٓ٘ أ

ايعباض٠ ٚعسّ املبايػ١ يًصٜٔ ٫ ػسُٖا يف عباضات املتكٛف١ ايػابك١. ٜٚؿٗس ملا قاي٘ ابٔ ت١ُٝٝ: أ٫ّٚ: قٛي٘ 

َُا آَتاَىتعاىل: ط  ُ٘ ايسَٓاَض اِيآٔخَط٠َ  َٚاِبَتٔؼ ٔفٝ ًَٓ   3ص ۖ اي

ٌِثاْٝا: قٛي٘ تعاىل:ط  ِٔ ُق ََ ٔ٘ ًَٓ ١ََٓ اي َّ ٔظٜ ٙٔا َسطَٓ  4ص  يَٓٔتٞ َأِخَطَز ٔئعَبأز

ايعٖس ايكشٝض يٝؼ ٖٛ ؼطِٜ َا أسٌ اهلل يعبازٙ ي٢ٗٓ ايؿطع عٔ شيو ; ٚيهٓ٘ اَتٓاع ؾدكٞ ٚععٚف      

َٔ ايٓفؼ عُا ٫ ٜفٝس يف اٯخط٠ ، فإشا َا انطط ايؿدل إىل ؾ٤ٞ مما اَتٓع عٓ٘ َٔ املباسات يعسّ تٛفط 

ٞ عادت٘ َٓٗا .ٖٚٓا فطم نبري بني ايعٖس املٛافل يًؿطع اإلغ٬َٞ  ٚبني غريٖا ، أقسّ عًٝٗا ٚأخص َٓٗا َا ٜف

 ايعٖس املدايف ي٘ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  28، م 11ــــ ابٔ ت١ُٝٝ ، فُٛع ايفتا٣ٚ ، دـ 1

 ـــــ  املكسض ْفػ٘ ، ايكفش١ ْفػٗا  2

 87ــ غٛض٠ ايككل . اٯ١ٜ  3

 32ــ غٛض٠ ا٭عطاف : اٯ١ٜ   4
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 املبشح ايجايح 

 َكاّ ايتٛنٌ ٚايتٛب١

 املطًب ا٭ٍٚ :َكاّ ايتٛنٌ

عطف اإلَاّ ايػعايٞ ايتٛنٌ فكاٍ: ايتٛنٌ َؿتل َٔ ايٛناي١ ، ٖٚٛ عباض٠ عٔ اعتُاز ايكًب ع٢ً          

". ٚعطف٘ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ فكاٍ: ٚايتٛنٌ  ساٍ يًكًب ٜٓؿأ عٔ َعطفت٘ باهلل عع ٚدٌ ٚ اإلميإ 1ٌ ٚسسٙ"ٚنٝ

ٕٓ مل ٜؿأ ايٓاؽ، َٚا مل ٜؿأ  ْٓ٘ َا ؾا٤ اهلل نإ ٚإ بتفطزٙ باـًل ٚايتسبري، ٚايهط، ٚايٓفع ،  ٚايعطا٤، ٚاملٓع. ٚأ

ٕٓ ؾا٤ ايٓاؽ"  ٌِ ٫ط  ". قاٍ تعاىل: 2مل ٜهٔ ٚ إ ٫َٚ َنطّٓا ُق َِْفّعا  َِٓفٔػٞ  ًُٔو ٔي َِ ُ٘ َأ ًَٓ ََا َؾا٤َ اي   3ص ٔإ٫ 

يكس أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ايتٛنٌ نُبسأ إغ٬َٞ ععِٝ ، ٚضفع َٔ ؾإٔ املتٛنًني يف نجري َٔ اٯٜات 

ُ٘ايهطمي١. قاٍ تعاىل: ط  َٛ َسِػُب ُٗ ٘ٔ َف ًَٓ ٢ًَ اي ٌِ َع َٛنَٓ ََٜت  ََٔ ملكبٍٛ عٓسٙ. قاٍ تعاىل: ٚقطٕ ايتٛنٌ باإلميإ ا 4ص َٚ

ًُِٛا ٔإٕ ُنُٓتِ ط َٛنَٓ ٘ٔ َت ِٝ ًَ ٘ٔ َفَع ًَٓ ََُٓتِ ٔباي ِِ آ ُٔنَي ٔإٕ ُنُٓت ًٔ َفٔإَشا ٚبني َٓعي١ املتٛنًني عٓسٙ  فكاٍ تعاىل: ط   5ص َُِٓػ

ًٔنَي َٛنٔٓ َُُت ُٜٔشبُٓ اِي  َ٘ ًَٓ َٕٓ اي ٘ٔ ٔإ ًَٓ ٢ًَ اي ٌِ َع َٛنَٓ ََِت َفَت ٢ ايتٛنٌ ٚاإلؾاز٠ مبٔ قسم ٚايكطإٓ ٤ًَٞ باؿح عً 6ص َعَع

ٕٓ ضغٍٛ اهلل )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( قاٍ:"  َٔ املتٛنًني .ٚ يف اؿسٜح ايؿطٜف عٔ أبٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ أ

 ( 7ٜسخٌ اؾ١ٓ َٔ أَيت غبعٕٛ أيفا بػري سػاب ِٖ ايصٜٔ ٫ ٜػرتقٕٛ ٫ٚ ٜتطريٕٚ ٚع٢ً ضبِٗ ٜتٛنًٕٛ " )

 ١ :املػا٠٫ يف ايتٛنٌ عٓس بعض ايكٛفٝ

ٕٓ َكاّ ٜٓتعِ ث٬ث١ أؾٝا٤ عًِ، ٚساٍ، ٚعٌُ . فايعًِ ٖٛ ا٭قٌ، ٚايعٌُ ٖٛ      ٝٓٔ بعض أ١ُ٥ ايتكٛف أ يكس ب

 (.8ايجُط٠ ، ٚاؿاٍ ٖٛ املطاز باغِ ايتٛنٌ، ٚقس شنط ٖصا ايتفكٌٝ ايػعايٞ يف اإلسٝا٤ )

ْٓ٘ أَط َتٓاف َع ايعٌُ أٚ ٖٛ  بعض ايكٛف١ٝ ُأثط عِٓٗ عباضات غاَه١ ٫ ٜفِٗ َٓٗا إ٫ تفػريِٖ يًتٛنٌ   بأ

عٌُ غًيب أنجط َٔ أٟ ؾ٤ٞ آخط . فُٔ شيو قٛهلِ " ايتٛنٌ إٔ ٜهٕٛ ايعبس بني ٜسٟ اهلل ناملٝت بني ٜسٟ 

 (.9ايػاغٌ ٜكًب٘ نٝف ٜؿا٤ ٫ ٜهٕٛ ي٘ سطن١ ٫ٚ تسبري" )

                                                           
  259، م  4ـــــ  ايػعايٞ ، إسٝا٤  عًّٛ ايسٜٔ، دـ 1

  82، م  1ضز ايػايهني ، دـ ـــــــ ابٔ ايكِٝ ، َسا 2

 49ــ غٛض٠ ْٜٛؼ : اٯ١ٜ  3

 3ـ غٛض٠ ايط٬م : اٯ١ٜ  4

 84ــ غٛض٠ ْٜٛؼ : اٯ١ٜ  5

 159ــ غٛض٠ آٍ عُطإ : اٯ١ٜ  6

  125م 4ّ،املهتب١ اإلغ١َٝ٬ ، اغطاْبٍٛ ،دـ ،1981، 1ـــ قُس أبٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ، قشٝض ايبداضٟ ، ط 7

 245، م 2، دـ  ـــ ايػعايٞ ، ايػابل8

 129ــــــ ايكؿريٟ ، ايطغاي١ ، م  9
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ٕٓ ناْٛا ٫ خيطدٕٛ غري ايتٛنٌ َٔ عُٛ       ّ امل٪َٓني. ٚيهِٓٗ فايتٛنٌ عٓسِٖ ٜتعاضض َع ايعٌُ. ٚإ

ٕٓ ايتٛنٌ زضد١ ًٜتعّ بٗا َٔ ٜػتطٝعٗا َٔ ايكٛف١ٝ ، ايػًب١ٝ املصنٛض٠ آْفا ٚإٕ مل ٜػتطع إٔ  ٜطٕٚ أ

ٓٓ٘ يف ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜهٕٛ يف عساز املتٛنًني ، تٛنٝض ٖصٙ  ًٜتعَٗا جيٛظ ي٘ ا٫ػاٙ إىل ايعٌُ ٚايتهػب ٚيه

 ٚاييت ٚضزت يف ايطغاي١ ايكؿري١ٜ . ايفهط٠ عٓس ايكٛف١ٝ  لسٙ يف ايٓكٛم ايتاي١ٝ

ْٓ٘ ْعط إيٞ قٛيف َس ٜسٙ إيٞ قؿط بطٝذ يٝأنً٘ بعس ث٬ث١ أٜاّ فكاٍ ي٘: ٫  ض٣ٚ عٔ أبٞ تطاب ايٓدؿيب أ

 (.1ٜكًض يو ايتكطف أيعّ ايػٛم )

 (.2قاٍ بعهِٗ " إشا قاٍ ايفكري بعس مخػ١ أٜاّ أْا دا٥ع فأيعَٛٙ بايػٛم َٚطٚٙ بايعٌُ ٚايهػب " ) 

ٕٓ ايتٛنٌ ٫ ٜتٓاف٢ َٚعاٚي١ ايعٌُ ٚايتهػب ٚمٛٙ ، فكس أَط اهلل تعاىل بايعٌُ نُا أَط بايتٛنٌ ٚ اؿ ل أ

 ٕٓ ٕٓ ايؿدل إشا عٌُ ٜكض أ ٫ ميهٔ  إٔ ٜأتٞ يف ايهتاب ايهطِٜ ٚ ايتؿطٜع اإلهلٞ ايععِٝ َا فٝ٘ تٓاقض . فإ

ٕٓ ايعٌُ ٖٛ ايٛغ١ًٝ ٕٓ ٜعٌُ ٜٚعتكس أ ايٛسٝس٠ يًٛقٍٛ إيٞ ايٓتا٥ر . ٚ أَا إٔ ٜعٌُ  ٜؿعط بأسس أَطٜٔ : إَا أ

ُْٓا ايٓتٝذ١ ٚسكٛهلا َط١ْٖٛ  ٘ٓ ٫ ٜٛدب ؾ٦ٝا َٔ ايٓتا٥ر بصات٘. إ ٜٚعتكس إٔ ايعٌُ أَط زعا اهلل إيٝ٘، ٚيهٓ

 بإضاز٠ اهلل .

ْٓ٘ ظٗسٙ اـا  ُْٓا ٖٛ َتٛنٌ ع٢ً عًُ٘ ; عٝح ٜعتكس أ م ايعاٌَ يف اؿاي١ ا٭ٚىل غري َتٛنٌ ع٢ً اهلل إ

ٕٓ شيو َٔ مثطات عًُ٘ ا٭نٝس٠ ، فٗٛ بٗصا ٜتذاٌٖ  ٜػتطٝع إٔ جيًب يٓفػ٘ اـري ٜٚبعس عٔ ْفػ٘ ايؿط، ٚإ

سكٝك١ ايكها٤ ٚايكسض اييت مشًت نٌ سطن١ ٚغهٕٛ يف ايهٕٛ، فًٝؼ يف ايهٕٛ سطن١ ٫ٚ غهٕٛ إ٫ بتكسٜط 

 اهلل عع ٚدٌ ٚتػًٗٝ٘ ٚتٛفٝك٘. َٚا ؾا٤ اهلل نإ َٚا مل ٜؿأ مل ٜهٔ .

ْٓ٘ ٜب٤ٛ يف ايٓٗا١ٜ   ٕٓ َجٌ ٖصا ايعاٌَ نجريا َا ٜٓتر ي٘ عًُ٘ عهؼ َا ٜٓعطٙ  َٔ  ْتا٥ر ٚأ ٚقس ٫سغ ايٓاؽ إ

 بػ٤ٛ ايعاقب١ .

ُْٓا ايعٌُ أَط َطًٛب َٓ٘ ؾطعا  ٕٓ ايعٌُ ٚسسٙ ٖٛ امل٪ثط. إ أَا ايعاٌَ يف اؿاي١ ايجا١ْٝ ٜعٌُ ٖٚٛ ٫ ٜعتكس أ

َِٜطُدَٛٔ َباؾط٠ يًعٌُ. قاٍ تعاىل: ط فٗٛ ٜعٌُ اَتجا٫ ملا أَط اهلل ب٘   َٕ ِٔ َنا َُ ٬َُّ َقأيّشا َف ٌِ َع َُ َِٝع ًِ ٘ٔ َف  ٔيَكا٤َ َضبٔٓ

َٕط  ٚقاٍ أٜهّا: 3ص ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٚاِي  ُ٘ ََٚضُغُٛي  ِِ ًَُه َُ ُ٘ َع ًَٓ ََٝط٣ اي ًُٛا َفَػ َُ ٌٔ اِع ، فبٗصا ٜهٕٛ قس مجع بني اإلميإ 4ص  َُٚق

 ٞ اهلل عع ٚدٌ ٚبني تٓفٝص َا أَط اهلل ب٘ َٔ ايعٌُ .بايكها٤ ٚايكسض ٚإٜهاٍ ايٓتا٥ر إي

ٕٓ ايعاًَني قٓفإ قٓف غري َتٛنٌ.    ٕٓ عكٝس٠ ايتٛنٌ عكٝس٠ ع١ًُٝ ٚيٝػت عكٝس٠ غًب١ٝ. ٚأ ٜتهض بٗصا أ

 َٔ ٕٓ ٚقٓف َتٛنٌ، أَا َٔ تطى ايعٌُ إط٬قا ، فٗصا مل ٜفِٗ ايتٛنٌ ع٢ً ٚدٗ٘ ايكشٝض. أ٫ تط٣ أ

                                                           
 134ــــــــ ْفػ٘ ، م  1

 ــــ املكسض ْفػ٘ ، ايكفش١ ْفػٗا 2

 110ــ غٛض٠ ايهٗف : اٯ١ٜ  3

 105ــ غٛض٠ ايتٛب١ :اٯ١ٜ 4
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حيكٌ َٓٗا ع٢ً ْتاز ظضاعٞ، حيتاز إيٞ سطخ ا٭ضض ٚضٜٗا ، ٖٚهصا غا٥ط أعُاٍ  متًٓو أضنّا ٜٚطٜس إٔ

ٕٓ ٜأتٝ٘ بايٓتا٥ر ٚاحملاقٌٝ ايعضاع١ٝ إىل بٝت٘  ايف٬س١. فًٛ قعس يف بٝت٘ ٖٚٛ ٫ ٜعٌُ ؾ٦ٝا ٚزعٞ اهلل تعاىل أ

ؿل ايٓاؽ أضنِٗ فٌٗ ٜكط ٖصا ايؿطع أٚ ايعكٌ؟ إشّا ف٬ بس َٔ إٔ ٜصٖب إىل اؿكٌ ٜٚؿك٘ ٜٚعضع٘ نُا ٜ

ٜٚعضعْٛٗا يًشكٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر. ٚإٔ ٜتٛنٌ ع٢ً اهلل يف ايٓتا٥ر  ، فٗصا ٖٛ ايصٟ ٜكطٙ ايؿطع ٚايعكٌ، ٖٚصا 

 ٖٛ ايتٛنٌ اؿل .

ٕٓ ايؿطٜع١ قطضت يف دٖٛطٖا ٚنًٝاتٗا ٚدع٥ٝاتٗا ٚدٛب ايعٌُ باإلناف١ إىل َا أَطت ب٘ َٔ         أخريّا ْكٍٛ أ

  عع ٚدٌ يف ايٓتا٥ر ٚايعٛاقب بايتٛنٌ ايكازم عًٝ٘. يعّٚ ا٫عتُاز ع٢ً اهلل

 املطًب ايجاْٞ 

 س٠ ايتٛنٌ يًُ٪َٓنيـفا٥ 

يكس أثاض اإلَاّ ابٔ ت١ُٝٝ عجّا ططٜفّا َفٝسّا غا١ٜ ايفا٥س٠ يف َٛنٛع ايتٛنٌ، ٜٗسف ٖصا ايبشح إيٞ    

 ايسع٠ٛ إيٞ ظٜاز٠ ايتُػو بايتٛنٌ َٔ قبٌ امل٪َٓني.

ٕٓ ايتٛنٌ ٫ ٜػتفاز َٓ٘ بؿ٤ٞ  َٚٛنٛع ٖصا ايبشح ٖٛ ايطز ع٢ً ايؿب١ٗ اييت قس تطز يف شٖٔ بعض ايٓاؽ يف أ

 يف تػٝري َا قس ُقٓسض ع٢ً املط٤ َٔ خري أٚ ؾط، أٚ ٚؾكا٤ أٚ غعاز٠ .

ٔٓ طا٥ف١ ممٔ تهًِ يف  ٕٓ ايتٛنٌ ي٘ فا٥س٠ عع٢ُ ٫ تتشكل بسْٚ٘ ، سٝح ٜكٍٛ: " ٚقس ظ ٜٚبني ابٔ ت١ُٝٝ أ

ٕٓ ايتٛنٌ ٫ حيكٌ ب٘ دًب َٓفع١ ٫ٚ زفع َهط٠ ; بٌ َا نإ َكسضا بسٕٚ ايتٛنٌ فٗٛ  أعُاٍ ايكًٛب أ

ٔٓ ايتٛنٌ عباز٠ ٜجاب عًٝٗا َٔ دٓؼ ايطنا بايكها٤")  (.1َكٓسضَع ايتٛنٌ. ٚيه

ْٓ٘ ٜفعٌ  ْٓ٘ نف٢ ب٘ ٚن٬ٝ( عًِ أ ٜٚطز ايؿٝذ ع٢ً ايكا٥ًني بصيو فٝكٍٛ: ) فإشا نإ غبشاْ٘ ٚقف بأ

ٕٓ ٫2 حيتاز َع٘ إيٞ غريٙ يف دًب املٓافع ٚزفع املهاض)باملتٛنٌ عًٝ٘ َا ٕٓ ايؿٝذ ٜط٣ أ ( َٚع٢ٓ شيو أ

ايتٛنٌ أَط كتل مبٔ اغتعًُ٘ زٕٚ غريٙ ، ٚإشا نإ نصيو فهٝف ٜهٕٛ ساٍ َٔ اغتعًُ٘ نشاٍ غريٙ ، 

٘ٓ غٝهفٝ٘ يف دًب املٓافع ٚزفع املهاض َا٫   هف٢ فٝ٘ غريٙ َٜع َا تكسّ َٔ ؽكٝل اهلل عع ٚدٌ يًُتٛنٌ بأْ

ٕٓ ايتٛنٌ نايسعا٤ خيتكإ مبٔ      ٜكطٕ ايؿٝذ ٖٓا بني ايتٛنٌ ٚايسعا٤ يف َػأي١ ا٫ختكام باملٓفع١ فإ

 ٜػتعًُُٗا ، ٚ ٫بس ملٔ اغتعًُُٗا َٔ سكٛي٘ ع٢ً َٓافع كتك١ ب٘ ، زٕٚ َٔ مل ٜػتعًُُٗا .

ٖٛ سػب املتٛنٌ ، ٭ْٓ٘ عًل ٖصٙ ٚقس ٚنض ايؿٝذ شيو بكٛي٘ : " ف٬ ٜكاٍ ٖٛ سػب غري املتٛنٌ نُا  

 .3اؾ١ًُ تعًٝل اؾعا٤ ع٢ً ايؿطط . فُٝتٓع يف َجٌ شاى إٔ ٜهٕٛ ٚدٛز ايؿطط نعسَ٘ "

                                                           
  78 ، َهتب١ ابٔ ضؾس ، ايطٜاض ،  م ھ 1،1405ــــ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ ، داَع ايطغا٥ٌ  ، ط 1

 92ــــــ املكسض ْفػ٘ ، م  2

 88ــ   ابٔ ت١ُٝٝ ، داَع ايطغا٥ٌ ، م   3
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ٚا٭زي١ اييت اغتسٍ بٗا ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً َا قسَ٘ ، َا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ تطغٝب يف ايتٛنٌ. فًٛ   

 .1مل ٜهٔ شيو َطغبّا يف ايتٛنٌمل حيكٌ يًُتٛنٌ َٔ ايهفا١ٜ َا٫ حيكٌ يػريٙ 

ُ٘ٚيف تفػري قٛي٘ تعاىل: ط  ًَٓ َٞ اي ٌِ َسِػٔب َٕ ُق ًُٛ َٛنٔٓ َُُت ٌُ اِي َٛنَٓ ََٜت  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ط  2ص َع َٛ َسِػُب ُٗ ٘ٔ َف ًَٓ ٢ًَ اي ٌِ َع َٛنَٓ ََٜت  ِٔ ََ  3ص َٚ

ٕٓ اؿػب أَط كتل ٫ َؿرتى . ٚايتٛنٌ غبب شيو ا٫ختكام، ٚاهلل تعاىل إشا ٚ عس ايعٌُ ٜبني ايؿٝذ أ

ٌُ بٛعس أٚ اختل أًٖ٘ بهطا١َ ف٬بس إٔ ٜهٕٛ ٚدٛز شيو قٛي٘ تعاىل: ط َٛٔنٝ َِ اِي ِْٔع َٚ  ُ٘ ًٖ َٓا اي *  ََٚقاُيٛا َسِػُب

ُٗ َُِػِػ َٜ  ِِ ٌٕ ٖي ََٚفِه  ٔ٘ َٔ ايًٖ ِّ  ١َُٕ ِٓٔع ًَُبٛا ٔب ٘ٔ َفاَْك ًٖ َٕ اي َٛا َٚاٖتَبُعٛا ٔضِن ِٕ  ِِۗ ُغ٤ْٛ  ٌٕ َعٔعٝ ُ٘ ُشٚ َفِه ًٖ   4ص  َٚاي

     ٕٓ ٖصٙ اٯ١ٜ عكبت اؾعا٤ ٚ اؿهِ ع٢ً ايٛقف ٚ ايعٌُ عطف ايفا٤، ٖٚٞ تفٝس ايػبب،  فسٍ شيو ع٢ً أ

ٕٓ ٖصا اؾعا٤ ع٢ً شيو ايعٌُ   (.5)تًو ايتٛنٌ ٖٛ غبب ٖصا ا٫ْك٬ب بٓع١ُ َٔ اهلل ٚفهٌ ٚ أ

ٕٓ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ املايو ٚ املتكطف     ٕٓ ايتٛنٌ اعتكاز ٚعٌُ . فا٫عتكاز ٖٛ أ َػتدًل ايكٍٛ يف ايتٛنٌ، أ

ْٓ٘ ٫ أسس ميًو يف ٖصا ايهٕٛ  ٘ٓ ٖٛ ايطاظم ٖٚٛ ايٓافع ايهاض ٖٚٛ احملٞ املُٝت ٚأ اؿكٝكٞ يف ايهٕٛ ٚسسٙ ٚأْ

ؾ٤ٞ َٓٗا َٔ عٓس ْفػ٘ ، َا مل ٜأشٕ اهلل يف شيو  َجكاٍ شض٠ ٫ٚ أقٌ َٔ شيو،  ٫ٚ ميًو إٔ ٜتكطف يف

َٚاٖتَك٢ ٜٚٝػطٙ ي٘ قاٍ تعاىل: ط  ِٔ َأِعَط٢  ََ َٖا  ٢َٓ  *َفَأ ُِٝػَط٣  *ََٚقٖسَم ٔباِيُشِػ ًِ ُٙ ٔي َٝػُِّط ُٓ ٌَ  *َفَػ ِٔ َبٔد ََ َٖا  ََٚأ

٢َٓ ٢َٓ *َٚاِغَتِػ ًُِعِػَط٣  *ََٚنٖصَب ٔباِيُشِػ ُٙ ٔي َٝػُِّط ُٓ ٫عتكاز ٜٛضخ يف ْفؼ قاسب٘ ايجك١ ٚايك٠ٛ يف ٖٚصا ا6ص  َفَػ

ايٓفؼ فٝٓطًل إيٞ َا ٜطٜس َٔ أعُاٍ ، ٖٚٛ ٚاثل نٌ ايجك١ َٔ إٔ أَطٙ بٝس اهلل عع ٚدٌ ٚسسٙ ٚإٔ أسسّا ٫ 

. 7ٜػتطٝع إٔ ٜهطٙ ٫ٚ ٜٓفع٘ إ٫ بإشٕ اهلل. ٚيف اؿسٜح " َٔ غطٙ إٔ ٜهٕٛ أق٣ٛ ايٓاؽ فًٝتٛنٌ ع٢ً اهلل "

٪َٔ اؾطأ٠ ع٢ً ايعٌُ. ٚنٌ َٔ تٛنٌ ع٢ً اهلل يف ؾ٤ٞ َٔ زٜٓ٘ ٚزْٝاٙ نإ أسط٣ إٔ فايتٛنٌ ٜعطٞ امل

 ٜكسّ ع٢ً شيو ايعٌُ ب٬ تٗٝب ٫ٚ تطزز . ٚنإ أدسض إٔ حيكٌ ع٢ً مثط٠ شيو ايعٌُ.
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 املطًب ايجايح 

 َكاّ ايتٛب١ 

 (.1ععّ إٔ ٫ ٜعٛز )ايتٛب١ يف ايًػ١ ايطدٛع عٔ ايصْب. ٖٚٞ عٓس ايفكٗا٤ ْسّ، ٚإق٬ع ٚ       

ٔٓ ٌٖ َكاّ  ٕٓ ايتٛب١ َٔ أٍٚ املكاَات اؿُٝس٠ اييت ٜعطفٗا ايػايو . ٚيه ٚقس اتفكت أقٛاٍ ايعًُا٤ ع٢ً أ

ايتٛب١ َكاّ عابط ميط ب٘ ايػايو ثِ ٜٓتكٌ َٓ٘ إيٞ غريٙ َٔ املكاَات ؟ أّ َكاّ ٜػتُط َع ايػايو طٍٛ 

ٕٓ ايتٛب١ ٖٞ أٍٚ املٓاظٍ ٚأٚغطٗا ٚآخطٖا. ف٬ ٜفاضقٗا ايعبس  عُطٙ ؟ قاٍ ايبعض با٭ٍٚ. ٚقاٍ غريِٖ: أ

 2ايػايو ٚ ٫ ٜعاٍ فٝٗا إىل املُات. ٚإٕ اْتكٌ إيٞ َكاّ آخط اْتكٌ بٗا ٚاغتكشبٗا .

ٕٓ اهلل عع ٚدٌ خاطب أٌٖ اإلميإ ٚخٝاض خًك٘ بكٛي٘ : ٘ٔ  ٔإَي٢ َُٚتُٛبٛاط  ٚزيٌٝ أقشاب ٖصا ايطأٟ ا٭خري أ٫ٚ: إ ايًَٓ

ُٔٝعّا َٕ َد ًُٔشٛ ِِ ُتِف ًَُٓه َٕ َيَع ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٗا اِي ُٜٓ ، فٗصٙ اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ َس١ْٝ ٖٞ غٛض٠ )ايٓٛض ( ٚقس خاطب اهلل فٝٗا  3ص َأ

ٕٓ ايتٛب١ تػتُط َع امل٪َٔ طٍٛ سٝات٘ َُٗا  عبازٙ بعس إمياِْٗ ٚقربِٖ ٖٚذطتِٗ ٚدٗازِٖ . فٗصا ٜع٢ٓ أ

 (.4ٍ قاؿ١ )عٌُ َٔ أعُا

ٍَثاْٝا: إٔ قٛي٘ تعاىل : ط  َُٜتِب َفُأٚ  ِِ ََٔ يَٓ ََٰٕٚ ُُٛ ُِ ايعَٓأي ُٖ ، فٗصٙ اٯ١ٜ قس قػِ اهلل عع ٚدٌ فٝٗا ايعباز  5ص ٥َٔو 

ٕٓ نٌ َ٪َٔ تا٥ب ٚ يف اؿسٜح إٕ  إيٞ تا٥ب ٚظامل فكط  ،ٚأٚقع اغِ ايعامل ع٢ً َٔ مل ٜتب. فٗصا ٜع٢ٓ أ

ٚغًِ ( قاٍ:  "ٜا أٜٗا ايٓاؽ تٛبٛا إيٞ اهلل فٛ اهلل أْٞ ٭تٛب إيٝ٘ يف ايّٝٛ أنجط َٔ ضغٍٛ اهلل )ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

  6غبعني َط٠  "

 ٚنٌ شيو زيٌٝ ع٢ً اغتُطاض ايتٛب١ .

 ١ :ـ١ ا٭زيـَٓاقؿ

 ٜكض إٔ ٜٓاقـ أقشاب ٖصا ايطأٟ يف أزيتِٗ املصنٛض٠ غابكا مبا ًٜٞ:        

ُٔٝعّا ٔإَي٢ َُٚتُٛبٛاإٕ قٛي٘ تعاىل:ط  أ٫ٚ:    ٘ٔ َد ًَٓ َٕ اي ًُٔشٛ ِِ ُتِف ًَُٓه َٕ َيَع ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٗا اِي ُٜٓ ص يٝؼ فٝ٘ َطايب١ باغتُطاض  َأ

ايتٛب١. ٚيهٔ فٝ٘ َطايب١ بفعٌ ايتٛب١ . ٖٚصا ٚادب ع٢ً َٔ ٜطتهب َا ٜٛدب ايتٛب١ َٔ امل٪َٓني. فإ تاب عٔ 

عاز إىل ايصْب أٚ اضتهب شْبّا آخط ٚدب إٔ شْب٘ تهفٝ٘ تٛب١ ٚاسس٠ ٫ٚ ٜطايب بػٛاٖا عٔ ْفؼ ايصْب ،  فإٕ 
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ٕٓ اـ٬ف يف ايتٛب١ َٔ سٝح ٖٞ َكاّ جيتاظٙ املط٤ إيٞ َا بعسٙ أٚ  ٜتٛب عٔ ٖصا ا٭خري تٛب١ دسٜس٠  ; ٚسٝح أ

 ٜػتُط َع٘ .

 فا٫عرتاض ٖٓا إٔ َٔ تاب ٫ ٜعٛز إيٞ َا تاب عٓ٘ َطًكا . ٚبٗصا تهٕٛ ايتٛب١ بايٓػب١ ي٘ َكاَا عابطا جيتاظٙ

 إيٞ َا بعسٙ .

ٕٓ َكاّ ايتٛب١ َػتُط       أَا َٔ عاز إيٞ ايصْب ْفػ٘ فٗٛ مل حيهِ َكاّ ايتٛب١ َٔ ايبسا١ٜ، فًٝؼ َع٢ٓ ٖصا أ

 َع٘. ٚاٯ١ٜ يٝؼ فٝٗا َع٢ٓ اغتكشاب ايتٛب١. َا مل ٜتشكل َا ٜٛدبٗا .

ٕٓ ا٫غتؿٗاز بكٛي٘ تعاىل: ط  ثاّْٝا: ٍَإ َُٜتِب َفُأٚ  ِِ ََٔ يَٓ َُِٰٚ ُٖ َٕ ٥َٔو  ُُٛ ص بتكػِٝ ايعباز إيٞ تا٥ب ٚظامل ٫  ايعَٓأي

ٕٓ ايتا٥ب ٖٛ نجري ايتٛب١ ; بٌ ٜكسم ع٢ً  ٔٓ يٝؼ فٝ٘ َا ٜسٍ ع٢ً أ ثايح هلُا . فٗصا قشٝض َٔ سٝح ٖٛ ٚيه

ٕٓ نجري ايتٛب١ ٜكض إٔ تهٕٛ تٛبات٘ ٖصٙ َٔ  املط٤ اغِ تا٥ب ٚيٛ تاب َط٠ ٚاسس٠ ٚمل ٜٓفض تٛبت٘ . َٚع ٖصا فا

ْٓٗا مبع٢ٓ شْٛب َتع ٕٓ ايتٛب١ ٖٓا حيتٌُ أ سز٠ أَا سسٜح ) فٛ اهلل إْٞ ٭تٛب يف ايّٝٛ أنجط َٔ غبعني َط٠ ( فإ

ْٓٞ ٫غتػفط اهلل عع ٚدٌ ٚأتٛب إيٝ٘  ا٫غتػفاض . فكس ٚضز ْفؼ اؿسٜح يف نتاب ايعٖس ٫بٔ سٓبٌ بًفغ " إ

 (.1نٌ ّٜٛ َا١٥ َط٠ ")

ٕٓ ٜهٕٛ َع٢ٓ ايتٛب١ يف اؿسٜح ا٫غتػفاض. ٚا ٫غتػفاض جيٛظ تهطاضٙ بايٓػب١ يًصْب ايٛاسس قسض املػتطاع ٭

 ساقً٘ طًب املػفط٠ ٚقاسب٘ ٫ ٜسض٣ ٌٖ غفط ي٘ أّ ٫؟

أَا ايتا٥ب فأٍٚ َا جيب عًٝ٘ يف ايتٛب١ اإلق٬ع عٔ ايصْب ثِ ايٓسّ ٚععّ إٔ ٫ ٜعٛز . فتهطاض ايتٛب١ عٔ شْب 

ْٓ٘ مل ٜكًع عٔ شيو ايصْب. أٟ مل ٕٓ قاسب ايتٛب١ ٫ ٜعًِ قبٛهلا  ٚاسس َعٓاٙ أ تكض تٛبت٘ ا٭ٚىل .ٚإٕ قٌٝ أ

ٕٓ سكل شيو  ٕٓ ايتا٥ب غا١ٜ َا ميًه٘ ٖٛ اإلق٬ع عٔ ايصْب   ٚايٓسّ عًٝ٘ ٚايععّ إٔ ٫ ٜعٛز. فإ أٜهّا: فاؾٛاب أ

 قس ي٘ إٔ ٜطًب َٔ اهلل قبٍٛ تٛبت٘ تًو .٫ إٔ ٜهطض ايتٛب١ ْفػٗا .

ايطز ع٢ً أقشاب ٖصا ايطأٟ ، ميهٓٓا إٔ لُع بني ايكٛيني ايػابكني َٔ سٝح بعس إٔ تبني يٓا إَهإ       

ٕٓ ايتٛب١ نُا تكسّ تتهٕٛ َٔ ث٬ث١ عٓاقط  امل٬سع١ اييت ٫سعٗا نٌ فطٜل فاختاض ي٘ اؿهِ املٓاغب. ٭

 (.2أٚهلا اإلق٬ع عٔ ايصْب عًٝ٘ ٚ ايجايح ايععّ إٕ ٫ ٜعٛز إيٝ٘ )

يتٛب١ ٖٚٛ اإلق٬ع عٔ ايصْب ، ٚايجاْٞ ايٓسّ عًٝ٘ ، ايعٓكط ايجايح ٖٚٛ ايععّ إٔ فُٔ ٫سغ ايعٓكط ا٭ٍٚ يف ا

ٕٓ ايععّ ٜهٕٛ  ٕٓ ايتٛب١ عٔ ايصْب ايٛاسس إٕ ٫ تتهطض ملا تكسّ بٝاْ٘ يف ايٓكاف ايػابل . ٚ٭ ٫ ٜعٛز إيٝ٘، قطض ٓأ

إٕ ٜتٛب َٓ٘ ، ٚيٝؼ ا٭ٍٚ ٫ٚ َط٠ ٚاسس٠ فإٕ بك٢ غًُت ي٘ ايتٛب١ ٚ إٕ اْفػذ ٚقع قاسب٘ يف شْب ثإ عًٝ٘ 

 زيٌٝ ع٢ً اْفػار ايععّ أ٫ ٚقٛع٘ يف شْب دسٜس.

                                                           
 7، َهتب١ َكطف٢ اؿًيب ، ايكاٖط٠ ، م  ھ1398،  4نتاب ايعٖس ، طــــ أمحس بٔ سٓبٌ، نتاب ايعٖس ، أمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ ،   1

ٕٓ ٖصٙ ايعٓاقط ايج٬ث١ ٖٞ ؾطٚط يًتٛب١ ٚ يٝػت عٓاقط هلا ٚايطادض عٓسٟ أْٗا عٓاقط ٭ٕ ايؿطط ٫ ٜسخٌ نُٔ املا 2 ١ٖٝ ـــ ٜعٔ بعض ايهتاب أ

 عّ إٔ ٫ ٜعٛز زاخً٘ يف َا١ٖٝ ايتٛب١ عٝح ٫ تتكٛض بسْٚٗا . امل٪يف أَا ايعٓكط فساخٌ نُٔ املا١ٖٝ ٚ اإلق٬ع عٔ ايصْب ٚ ايٓسّ عًٝ٘ ٚع
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ٕٓ ايتٛب١ تكاسب املط٤ طٍٛ  أَا َٔ ٫سغ ايعٓكط ايجاْٞ ٖٚٛ ايٓسّ ع٢ً ايصْب ايػابل فٗصا ي٘ إٔ ٜكٍٛ: أ

غريٙ ٜٚػتُط سٝات٘ إش قس ٜػتُط َع املط٤ عٓكط ايٓسّ فٝعٗط  ، عًٝ٘ ا٫ْهػاض ٚايصٍ هلل تعاىل أنجط َٔ 

 شيو َع٘ طٍٛ سٝات٘ .

ٕٓ اغتُطاض َكاّ ايتٛب١ عٓس ايؿدل ايٛاسس حيتٌُ      بٗصا ميهٔ اؾُع بني ايكٛيني. نُا ميهٔ إٔ ٜكاٍ إ

أَطٜٔ، ا٭ٍٚ: إٔ ٜبك٢ َػتػطقا يف تٛب١ ٚاسس٠ عٔ شْب ٚاسس. ٚايجاْٞ: إٔ ٜتٛب زا٥ُا َٔ نٌ شْب ٜػتذس ي٘ 

 ف٬ ٜفتأ تا٥با طٍٛ سٝات٘. 

ٕٓ ابٔ آزّ ٫ خيًٛ ٚ ٕٓ َكاّ ايتٛب١ َػتُط ٚإٕ ناْت نٌ تٛب١ بعٝٓٗا َٓفك١ً عٔ ا٭خط٣ ، ٚشيو ٭ ايطادض أ

َ٘ َٔ ايصْب أٚ ايػف١ً أٚ ايتككري يف ايٛادبات ٚيكس َسح اهلل تعاىل َٔ ٜهجط َٔ ايتٛب١ َٔ عبازٙ فكاٍ ط إ َٕٓ ايًَٓ

َٛٓأبنَي ُٜٔشبُٓ ُٜٔشبُٓ ايتَٓ ٗٔٓٔطٜ  َٚ َُُتَط ٚيٝؼ َع٢ٓ ٖصا إٕ ا٫غتُطاض يف َكاّ ايتٛب١ ميٓع ا٫ْتكاٍ إيٞ املكاَات  1ص َٔاِي

ٕٓ َكاّ ايتٛب١ ٖٓا َعٓاٙ ا٫غتعساز يًتٛب١ َٔ أٟ شْب ٜػتذس . ٚيٝؼ ٖٛ ا٫غتػطام يف ايتٛب١  ا٭خط٣ ،٭

 ٚاسس٠ ٚا٫ْؿػاٍ بٗا عٔ غريٖا َٔ ايعبازات .

 ٌٖ ايتٛب١ تكتهٞ ْػٝإ ايصْب ؟

ًكٛف١ٝ عٛخ يف ايتٛب١ اَتاظٚا بٗا يف َكٓفاتِٗ َٓٗا عجِٗ يف ايتٛب١ ٌٖ تكتهٞ َٔ ايتا٥ب ْػٝإ ي         

 ايصْب؟ أٚ زٚاّ تصنطٙ؟

 .2فكاٍ بعهِٗ: سكٝك١ ايتٛب١ إٔ تٓكب شْبو بني عٝٓٝو. ٚقاٍ آخط : سكٝك١ ايتٛب١ إٔ تٓػ٢ شْبو

( َٜٛا فطأٜت٘ 3ٓٝس ٜكٍٛ: زخًت ع٢ً ايػطٟ )ٚقس تعطض هلصا ايبشح ايكؿريٟ يف ضغايت٘ فكاٍ: " مسعت اؾ

َتػريّا فكًت ي٘ : َايو ؟ : زخٌ عًٞ ؾاب فػأيين عٔ ايتٛب١ فكًت ي٘: إٔ ٫ تٓػ٢ شْبو فعاضنين ٚقاٍ: بٌ 

ٞٓ إشا نٓت يف  –ايتٛب١ إٔ تٓػ٢ شْبو فكًت  ٕٓ ا٭َط عٓسٟ َا قاٍ ايؿاب. قاٍ: ملا ؟ قًت ٭ْ ٚايه٬ّ يًذٓٝس: إ

 .4ٓكًين إىل ساٍ ايٛفا٤ فصنط اؾفا٤ يف ساٍ ايكفا٤ دفا٤ فػهت"ساي١ اؾفا٤ ف

ٕٓ اؾٓٝس ٜط٣ إٔ ايعبس بعس إٔ ٜتٛب َٔ ايصْب ٜٚػتكِٝ أَطٙ َع اهلل ، ست٢        ْػتٓتر َٔ ٖصٙ ايكك١  أ

ٜػسم عًٝ٘ َٔ ايٓعِ ٚايفها٥ٌ ٚميٓش٘ َٔ زضدات ايكطب ٚاي١ٜ٫ٛ َا ٜؿا٤ ، ف٬ ساد١ ي٘ بعس شيو إىل شنط 

ايصْب ٭ْٓ٘ نإ عٓس اضتهاب شْب٘ يف ساي١ دفا٤ َع ضب٘. ثِ ؼٍٛ بعس ايتٛب١ إيٞ ساي١ ايٛفا٤ ٚايكطب . فف٬ 

ساد١ إيٞ شنط اؿاٍ ا٭ٍٚ ٭ْٗا تعهط عًٝ٘ َا ٖٛ فٝ٘ َٔ يص٠ اؿاي١ ايجا١ْٝ . فصنط ايصْب أٚ عسّ شنطٙ 

ٌُ إٔ ٜعٛز إيٞ ايصْب َط٠ أخط٣ إشا ْػٞ شْب٘ َتٛقف ع٢ً زضد١ قطب املصْب بعس تٛبت٘ َٔ ضب٘ . فإٕ نإ حيت

                                                           
  222ــ غٛض٠ ايبكط٠ : اٯ١ٜ  1

  371، م  1، دـ  ھ1401، زاض ايطا١ٜ ، ايطٜاض  ، 2ـــ أبٛ طايب املهٞ ، قٛت ايكًٛب ، ط 2

 ــ ٖٛ غط٣ ايػكطٞ خاٍ اؾٓٝس بٔ قُس ايبػسازٟ .  3

 79 ـــ ايكؿريٟ ، ايطغاي١ م3
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، فُٔ ا٭ٚفل يف سك٘ إٔ ٫ ٜٓػ٢ شْب٘ . ست٢ ٜؿعط زا٥ُا بايتككري يف داْب اهلل ٚاـذٌ َٔ شْٛب٘ ايػابك١ ، 

 ف٬ ٜعٛز ملجًٗا .

٢ ٫ أَا ايصٟ اْتكٌ إيٞ سٝا٠ ايطاع١ ٚ ايتًصش بٗا ست٢ ؾعط بايػعاز٠ فٝٗا. فا٭ٚفل ي٘ إٔ ٜصنط شْب٘ ست 

 ٜصنط َا ٜ٪مل ْفػ٘ بؿعٛضٙ مبا نإ َٓ٘ ساٍ اضتهاب٘ يًصْب . 

ٕٓ اؾٓٝس ٜطٜسٙ َٔ اْتكاضٙ يطأ٣ ايػ٬ّ يف إٔ ايتٛب١ ٖٞ إٔ ٜٓػ٢ شْب٘ . بسيٌٝ تعًًٝ٘ ايػابل  ٖصا َا أسػب أ

ايكفا٤ يصيو ايطأٟ بكٛي٘: )٭ْٓٞ إشا نٓت يف ساي١ اؾفا٤ فٓكًين إيٞ ساٍ ايٛفا٤، فصنط اؾفا٤ يف ساٍ 

 دفا٤ (.

ٔٓ ضمبا نإ ٖٓاى تفػري آخط ملع٢ٓ قٍٛ ايؿاب     ٕٓ ٖصا املع٢ٓ ايصٟ ٜٗسف إيٝ٘ اؾٓٝس قشٝض ، ٚيه ٫ ؾو أ

ٕٓ شنط ايصْب ْٚػٝاْ٘  " بٌ ايتٛب١ ٖٞ إٔ تٓػ٢ شْبو " أزم َٔ ٖصا ايطأٟ ايصٟ شٖب إيٝ٘ اؾٓٝس . ٚشيو إ

كاّ ايتٛب١ ٚايٓسّ . ٖٚٛ َا عرب عٓ٘  بصنط ايصْب أٚ عسّ يٝؼ ٖٛ املطاز ٖٓا ; بٌ املطاز ٖٛ ايٛقٛف عٓس َ

ايٛقٛف عٓس ٖصا املكاّ ٚ ػاٚظٙ إٟ َكاَات أخط٣ ، ٖٚٛ َا عرب عٓ٘ بٓػٝإ ايصْب .ٚقس تكسّ ايبشح ٖصا 

 ا٭َط يف أٍٚ ٖصا ايبشح .

َٔ اخت٬ف بني يكس ٚقع خ٬ف بني ايكٛف١ٝ ٚغريِٖ يف َػأي١ َا جيب ايتٛب١ عٓ٘ . فُٔ شيو َا قس سسخ   

بعض ايكٛف١ٝ ٚبني ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ . فايكٛف١ٝ ٜتٛغعٕٛ فُٝا جيب ايتٛب١ عٓ٘ . نايتٛب١ َٔ ايػف١ً 

ٚايتٛب١ َٔ ض١ٜ٩ اؿػٓات ٚمٛ شيو، ٚضز يف ايطغاي١ ايكؿري١ٜ " تا٥ب ٜتٛب َٔ ايع٫ت، ٚتا٥ب ٜتٛب َٔ 

 1ايػف٬ت ، ٚتا٥ب ٜتٛب َٔ ض١ٜ٩ اؿػٓات "

 المطلب الرابع 
ة من الغفلةـالتوب 

[ ِبآَياِتَنا َوَكاُنىا َعْنَها َغاِفِليَن َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَُّبىا]  

فطٜٔ ٖٚصٙ ٖٞ املصنٛض٠ يف اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚٞ غف١ً عٔ آٜات اهلل تعاىل اييت تٓازٟ با٭ميإ ب٘. /غف١ً ايها1

ِٔ ٚقس ٚضز شنطٖا يف عسز نبري َٔ اٯٜات ايساي١ ع٢ً أْٗا كتك١ بايهافطٜٔ نكٛي٘ تعاىل: ط  ِِ َع ُٖ  َٔ َٚايَٓٔصٜ

                                                           
  80ـــ ايكؿريٟ ، ايطغاي١ م  1

 146ــ غٛض٠ ا٭عطاف : اٯ١ٜ  2
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َٕ ًُٛ َٓا َغأف َٜأت ُٓٓاُض*  آ ُِ اي ُٖ َٚا ََِأ َِٚيـ٦َٔو  ِِ قٛي٘ تعاىل: ط 1ٚص  ُأ ُٖ ٔٔ اِيَآٔخَط٠ٔ  ِِ َع ُٖ َٚ َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايسُٓ َٔ اِيَش َٔ ٖٔطّا  َٕ َظا ُُٛ ًَ َِٜع

َٕ ًُٛ ِِٚقٛي٘ ط  2ص َغأف ُٖ َٓا ِٔٓ ٔفٞ َفَأِغَطِق َٝ ًٔنَي اِي َٗا َغأف ِٓ ُْٛا َع ََٚنا َٓا  َٜأت ِِ َنصَُٓبٛا ٔبآ ُٗ َْٓ  3ص  ٔبَأ

 ١ ٚ ٖٞ نفط قطٜض ./ فٗصا نًٗا غف١ً عٔ ا٭ميإ ٚ ايعكٝس٠ ايكشٝش

غف١ً امل٪َٓني. ٖٚصٙ تسخٌ يف عُّٛ َا ضفع عٔ ا٭١َ َٔ اـطا٤ ٚايٓػٝإ. ٚيٝؼ فٝٗا إْهاض ٫ٚ تهصٜب بآٜات 

 اهلل ، فايتٛب١ َٓٗا يٝػت يف زضد١ ايتٛب١ َٔ ايصْٛب، ٚايهبا٥ط .

ٕٓ ايػف١ً قس ٫ تهٕٛ شْبا يف سس شاتٗا فُٔ شيو ق   ِِ َٰشٛي٘ تعاىل:        ط ٚضزت آٜات نجري٠ تؿري إيٞ أ ٔيَو َإٔ يَٓ

ًَٔو اِيُكَط٣ َُٜهٔ ضَٓبَُٓو ِٗ َُٰ َٕ ًُٛ َٗا َغأف ًُ ِٖ ََٚأ  ِٕ ًِ َٓأت ط، َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل:   4ص ٔبُع ُُِشَك َٕ اِي َُٛ َِٜط  َٔ َٕٓ ايَٓٔصٜ ًَأت  ٔإ اِيَػأف

َٚاِيآٔخَط٠ٔ َٝا  ِْ ُٓٛا ٔفٞ ايسُٓ َٓأت ُئع َٔ ٪ُُِ ًٔنَي َٔٔ ُنَٓت َٚٔإٕ(... ٚقٛي٘ تعاىل: ط 23ايٓٛض: ) غٛض٠  ص  اِي َٔ اِيَػأف ُٔ ٘ٔ َي ًٔ ص  َقِب

(. فٗصٙ اٯٜات تسٍ ع٢ً إٔ ايػف١ً يٝػت شْبا يف سس شاتٗا إ٫ إٔ تهٕٛ غف١ً َككٛز٠ نُا ٖٞ 3ٜٛغف: )غٛض٠ 

ٕٓ َٔ زضدات ايتٛب١ زضد١ ٖٞ ايتٛب١ َٔ ايػف١ً فٝ٘ إؾعاض بإٔ ا يػف١ً عٓس عٓس ايهافطٜٔ ، فكٍٛ ايكٛف١ٝ بأ

ٕٓ ايتعبري عٔ ٜكع١  امل٪َٓني إ٫ أْٗا ٫ تعترب َٔ  ايصْٛب إشا مل تهٔ غف١ً َككٛز٠ نُا أغًفٓا ، ٫ٚ ؾو أ

 امل٪َٔ ٚسطق٘ ع٢ً ٚقت٘ بٗصا ا٭غًٛب ٖٛ تعبري َبايؼ فٝ٘ .

ٕٓ ايكٛف١ٝ إٕ أضازٚا بصيو اعتباض ايػف١ً َٔ ايصْٛب اييت جيب ايت ٛب١ َٓٗا خ٬ق١ َا ٜكاٍ  يف ايتٛب١، أ

نايعْا ٚؾطب اـُط ٚغري شيو ، فٗصا غري َػًِ ب٘ . ٚإٕ أضازٚا بصيو ايتعبري عٔ ؾس٠ سطم امل٪َٔ ع٢ً 

فٗصا تعبري مجٌٝ ع٢ً َا فٝ٘ َٔ  –ٚقت٘ ٚ عسّ تططم  ايػف١ً إي١ٝ ست٢ أْ٘ ايػف١ً نايصْب غٛا٤ بػٛا٤ 

 َبايػ١ . 

ػٓات َٔ املٛنٛعات قس ٫ خيطط نجري َٔ ايٓاؽ َٛنٛع ايتٛب١ َٔ ض١ٜ٩ اؿ

. ٚيهٔ ايكٛف١ٝ مل ٜفتِٗ ايتهًِ يف ٖصا املٛنٛع . بٌ يكس ٚدس يف عٗس ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ َٔ قاٍ بايتٛب١ َٔ 

ٕٓ ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ ٕٓ ايتٛب١   قاٍ َبٝٓا ضأٜ٘ يف ٖصا املٛنٛع  اؿػٓات ْفػٗا ٚيٝؼ َٔ ض٩ٜتٗا فكط . بسيٌٝ أ إ

ت ن٬ٍ ٚدٌٗ ; بٌ قس ٜكٌ ا٭َط إيٞ سس ايهفط ٚإٕ ناْت اؿػ١ٓ اييت غٝتٛب عٓٗا مما ٜعس َٔ اؿػٓا

ْٓ٘ ٚدس َٔ ٜكٍٛ بٗصا ايطأٟ يف عكط ايؿٝذ  5تطن٘ نفطا . نا٭ميإ ٚايعبازات املفطٚن١  . ٖٚصا  ٜسٍ ع٢ً أ

                                                           
 8ـــ7ــ غٛض٠ ْٜٛؼ : اٯ١ٜ  1

 7ــ غٛض٠ ايطّٚ : اٯ١ٜ  2

 136:  ا٭عطافـــ غٛض٠  3

 131ــ غٛض٠ ا٭ْعاّ : اٯ١ٜ  4

  219ـــــ ابٔ ت١ُٝٝ ، داَع ايطغا٥ٌ ، م  5



 

111 
 

  2015يونيو  –يناير  -المجلذ األول  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ق٬ح بهطٟ قُس ٜٛغف وفيةرأي شيخ اإلسالم ابن تينية يف املقامات واألحوال عند الص

ٓٓ ٘ ايعإ َٔ اؿػٓات ٖٚٛ . ٚقس اغتططز ايؿٝذ بؿ٤ٞ َٔ ايتعُل يف ٖصا املٛنٛع فأداظ ايتٛب١ مما نإ ٜع

يٝؼ نصيو .

 ٚشيو ع٢ً سس قٍٛ ايؿاعط :

 (  1إشا قاغـين اي٬تــٞ أزٍ بٗا         ناْت شْٛبٞ فكـٌ يٞ نٝف أعتصض) 

نصيو ٜكطض ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ إٕ مما ٜتاب عٓ٘ يف فاٍ اؿػٓات َا ٜعسٙ املط٤ سػٓات ي٘ . ٖٚٛ َككط 

ِِ عً٘ إٜاٖا : نُا دا٤ يف قٛي٘ تعاىل: ط يف فعً٘ أٚ خا٥ف َٔ تككريٙ يف ف ُٗ ًُُٛب َُٚٓق ََا ٤َاَتٛا   َٕ ُِٜ٪ُتٛ  َٔ َٚايَٓٔصٜ

١ًَْ َٕ َٚٔد ِِ َضٔدُعٛ ٔٗ ِِ ٔإَي٢ َضبٔٓ ُٗ َْٓ ٚقس ٜبني اؿسٜح َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ سني غأيت ايػٝس٠ عا٥ؿ١ أّ امل٪َٓني )ضنٞ  2ص َأ

يطدٌ ٜع٢ْ ٜٚػطم ٜٚؿطب اـُط ٚخياف ؟ فكاٍ: ٫ ٜا اهلل عٓٗا( ايٓيب )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( قا١ً٥: " أٖٛ ا

 .3بٓت ايكسٜل ٚيهٓ٘ ايطدٌ ٜك٢ً، ٜٚكّٛ، ٜٚتكسم ٚخياف إٔ ٫ ٜكبٌ َٓ٘ "

 ْ٘ٓ فُجٌ ٖصا ٜتٛب مما ٜتٛقع٘ َٔ تككري يف تًو اؿػٓات. أٚ بعباض٠ أخط٣ ٜتٛب َٔ اؿػٓات اييت ٜط٣ أ

 نإ َككطا يف أزا٥ٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ . 

ؾبٝ٘ مبا تكسّ َٔ قٛي٘ ظٛاظ ايتٛب١ مما نإ ٜعٓ٘ ايعإ َٔ اؿػٓات ِٖٚ يٝؼ نصيو إ٫ إٔ ٖٚصا 

 ايفطم بُٝٓٗا ٚانض .

ٕٓ َٔ زضدات ايتٛب١: زضد١ عًٝا ٖٞ ايتٛب١ َٔ ض١ٜ٩ اؿػٓات . ٖٚصٙ عباض٠      ٕٓ ايكٛف١ٝ قايٛا بأ غبل إٔ عطفٓا أ

ٓٓ٘ ٫ ٜط٣ َع زقٝك١ ٚدٝس٠ ميهٔ إٔ ٜفِٗ َٓٗا  ٕٓ ايتا٥ب َٔ ض١ٜ٩ اؿػٓات ٖٛ ايصٟ ٜفعٌ اؿػٓات; ٚيه أ

ْٓ٘ فعٌ ؾ٦ٝا ظاْب َا ٖٛ ٚادب عًٝ٘ ػاٙ ٫َٛٙ َٔ د١ٗ ، ٚبػبب َا ٬ٜسع٘ َٔ تٛفٝل اهلل عع ٚدٌ  شيو أ

 دا٤ شيو ع٢ً ٜسٜ٘ ف٬ ٜط٣ يٓفػ٘ سكا يف ْػب١ تًو اؿػٓات إيٝ٘ .

ٕٓ ايكٛ . ٖٚصٙ 4ف١ٝ ٜتُػهٕٛ أٜها بعباض٠ تكٍٛ " شْٛب املكطبني سػٓات ا٭بطاض"فٗصا نً٘ سػٔ ٚأٚنض إ٫ أ

ايعباض٠ غري ٚانش١ املع٢ٓ. ٚقس عًل ايؿٝذ أبٔ ت١ُٝٝ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ يف نتب٘ فٓب٘ أ٫ٚ إيٞ إٔ ٖصا ايًفغ 

ٙ يٝؼ قفٛظا عُٔ قٛي٘ سذ١، ف٬ ٖٛ َط٣ٚ عٔ ايٓيب )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( ٫ٚ عٔ أسس َٔ غًف ٖص

ا٭١َ ٚأ٥ُتٗا. ثِ بني ايؿٝذ إٔ ٖصٙ ايعباض٠ قس ؼٌُ َع٢ٓ قشٝشا ٚقس ؼٌُ َع٢ٓ فاغسّا . أَا املع٢ٓ 

                                                           
 ــــ املكسض ، ايكفش١ ْفػٗا 1

 60امل٪َٕٓٛ : اٯ١ٜ  ــ  غٛض٠ 2
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ٕٓ ا٭بطاض ٜككطٕٚ ع٢ً أزا٤ ايٛادبات ٚتطى احملطَات، ٖٚصا ا٫قتكاض غ١٦ٝ يف  ايكشٝض فً٘ ٚدٗإ. أسسُٖا: إ

 (.1كطٜٔ فٝشطَ٘ زضداتِٗ )ططٜل املكطبني َٚع٢ٓ نْٛ٘ غ١٦ٝ ٖٛ إٔ خيطز قاسب٘ عٔ َكاّ امل

ٕٓ شيو َبًؼ عًُ٘ ٚ قسضت٘ . َٚٔ             ٕٓ ايعبس قس ٜ٪َط بفعٌ ٜهٕٛ سػّٓا َٓ٘ ، إَا ٚادبا ٚإَا َػتشبّا ٭ إ

ٜهٕٛ أعًِ َٓ٘ ٚأقسض بصيو ٜ٪َط بٗا ٖٛ أع٢ً َٓ٘ . فًٛ فعٌ ٖصا َا فعً٘ ا٭ٍٚ يهإ شيو غ١٦ٝ .  َٚجٌ 

كاٍ: إٔ ايعاَٞ ٜ٪َط بػ٪اٍ ايعًُا٤ املأَٛضٜٔ ع٢ً اإلغ٬ّ بايطدٛع إيِٝٗ ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ يصيو مبجاٍ ف

ٕٓ نإ يف شيو تكًٝسِٖ .أَا ايعًُا٤ ايكازضٕٚ ع٢ً َعطف١ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚا٫غتس٫ٍ  عػب ق٠ٛ إزضان٘ . ٚأ

٢ ايفاغس هلصٙ ( . ثِ سصض ايؿٝذ َٔ املع2ٓبٗا يٛ تطنٛا شيو ٚأتٛا مبا ٜ٪ثط ب٘ ايعاَٞ يهاْٛا غ٦ٝني بصيو )

ٕٓ اؿػٓات اييت أَط اهلل بٗا أَطّا عاَا ٜسخٌ فٝ٘ ا٭بطاض ٜٚهٕٛ بايٓػب١ يًُكطبني  ايعباض٠ ، ٖٚٛ إٔ ٜعٔ ايعإ أ

ٕٓ ايكًٛات اـُؼ ٚقب١ اهلل ٚضغٛي٘ ، ٚايتٛنٌ عًٝ٘ ، ٚإخ٬م ايسٜٔ ي٘ ٚمٛ  َٔ ايػ٦ٝات . نإٔ ٜعٔ أ

قٍٛ فاغس غ٬ فٝ٘ قّٛ َٔ ايعْازق١ املٓافكني املٓتػبني يًعًُا٤  شيو ٖٞ يف سل املكطبني َٔ ايػ٦ٝات . فٗصا

 (3ٚايٓعباز.)

ِٗٓ جيٝعٕٚ ايتٛب١ َٔ اؿػٓات فُٔ شيو قٍٛ ضِٜٚ ابٔ أمحس عٔ        يف ن٬ّ ايكٛف١ٝ عباضات تِٖٛ أْ

ْٓٗا ٖٞ ايتٛب١ َٔ ايتٛب١ )  (.4ايتٛب١ ، أ

ٕٓ ايتٛب١ يف سس شاتٗا سػ١ٓ. فايتٛب١ ٖٞ تٛب١ َٔ ٖصا ايكٍٛ ٜتٛد٘ إيٝ٘ اعرتاض ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ ايػ ابل; ٭

ٕٓ املككٛز بايتٛب١ َٔ ايتٛب١ ٖٛ ايتٛب١ مما  اؿػٓات. ٚاملع٢ٓ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطف إيٝ٘ ن٬ّ "ضِٜٚ " ِٖ أ

ٕٓ ايتٛب١ ٫ بس إٔ تهٕٛ َػبٛق١ بايصْب ايصٟ اغتٛدبٗا. ٜٚكاؽ ٖصا ع٢ً َجٌ قٛي٘ تعاىل:ط  ٜػتٛدب ايتٛب١. ٭

َٓٓاَؽ ٔباِئبطٔٓ َٕ اي َُُطٚ َٕ اِئهَتاَب  َأَتِأ ًُٛ ِِ َتِت ََٚأُْت  ِِ َٕ َأُْفَػُه ِٛ َٕ ََۚٚتَٓػ ًُٛ ًَا َتِعٔك ٕٓ ظاٖطٙ ايٓهري عًِٝٗ يف ا٭َط   5ص . َأَف فإ

ْٓ٘ ملا اقرتب ب٘ ْػٝإ ايرب َٔ قبًِٗ تٛد٘ ايٓهري إىل  بايرب ، ٚا٭َط بايرب أَط سػٔ بٌ ٚادب ؾطعا . إ٫ أ

 ِ بايرب املكطٕٚ بٓػٝاِْٗ أْفػِٗ َٓ٘ .أَطٖ

نصيو ايتٛب١ َٔ ايتٛب١ املآٍ َٓٗا تطى ايصْٛب أق٬ ، ست٢ ٫ تهٕٛ تٛب١ فٗٛ ْف٢ املًعّٚ ٚاملطاز ْفٞ ٫ظَ٘ .   

ٚاملككٛز إٔ ٜهٕٛ َٓ٘ شْب ٜػتٛدب ايتٛب١ أٟ طًب اهلل تعاىل إٔ ٜعكُ٘ َٔ ايصْٛب ست٢ ٫ ٜهطط إيٞ 

 ايتٛب١ .
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هٔ إٔ ٜفػط ب٘ ن٬ّ ضِٜٚ إشا قطف إيٞ املع٢ٓ اؾا٥ط ؾطعا ٚ قًس بكٓا ا٭َاّ ابٔ ايكِٝ ببشح ٖصا َا مي   

َػأي١ ايتٛب١ َٔ ايتٛب١ املصنٛض٠ يف نتاب٘ َسضاز ايػايهني ; ٚيهٓ٘ مل ٜكٌ إيٞ َع٢ٓ تطتاح إيٝ٘ ْفػ٘ فُٝا 

ْٓٗا َٔ اؾٌُ اييت ٜطاز بٗا سل  ٚ باطٌ ٜٚهٕٛ َطاز املتهًِ بٗا سكا ٜبسٚ ، ٚقاٍ عٔ ٖصٙ اؾ١ًُ ايػابك١ إ

 (.1فٝطًك٘ َٔ غري متٝٝع )

ٕٓ املطاز بٗسٙ ايعباض٠ ٖٛ املع٢ٓ اؾا٥ع ؾطعا ٚإٔ نإ قاسبٗا قس  ٚبٗصا ٜهٕٛ ا٭َاّ ابٔ ايكِٝ قس ضدض أ

أطًكٗا َٔ غري تٛنٝض ناف; عٝح تطى فٝٗا فا٫ يتفِٗ ع٢ً غري شيو املع٢ٓ . ٚيف ٖصا تربٜط ناف ملا 

ا إيٝ٘ َٔ تٛنٝض يًُع٢ٓ اؾا٥ع ؾطعا هلصٙ ايعباض٠ ٚايصٟ ْطدٛ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ املككٛز فع٬ َٓٗا ، ف٬ شٖبٓ

 ٜهٕٛ ٖصا ايكٍٛ َٔ  قبٌٝ ايتٛب١ َٔ اؿػٓات .

 قس ْٓبٗ٘ اإلَاّ ابٔ ت١ُٝٝ يف َٛنٛع ايتٛب١ تٓبٝٗات يطٝف١ َٓٗا َا ًٜٞ :      

فٝ٘ إىل آخط عُطٙ ، ٫ٚبس َٓ٘ ؾُٝع اـًل، ٚاغتؿٗس إٕ ايتٛب١ َكاّ ٜػتكشب٘ املط٤ َٔ أٚ َا زخٌ  -1

ُٕ ع٢ً شيو بكٛي٘ تعاىل: ط  َٗا اِئإَْػا ًَ َُ ُّٗٛيا ََۖٚس َّا َد ًُٛ َٕ َظ ُ٘ َنا ْٖ َٓأفَكا *ٔإ ُُ َٚاِي َٓأفٔكنَي  ُُ ُ٘ اِي َُٝعصَِّب ايًٖ ٔت يِّ

َٓأت  َٔ ٪ُُِ َٚاِي ٓٔنَي  َٔ ٪ُُِ ٢ًَ اِي ُ٘ َع ًٖ َُٜتَٛب اي َٚ ُُِؿٔطَنأت  َٚاِي ُُِؿٔطٔننَي  ُّا َۗٚاِي ُ٘ َغُفّٛضا ٖضٔسٝ ًٖ َٕ اي ٚقٛي٘   2ص ََٚنا

ٞٔٓ تعاىل:ط َٓٓٔب ٢ًَ اي ُ٘ َع ًَٓ َٔ اتََٓبُعُٛٙ ٔفٞ َغاَع١ٔ اِيُع َيَكِس َتاَب اي َٚاَ٭َْكأض ايَٓٔصٜ  َٔ َٗأدٔطٜ ُُ ََا َناَز َٚاِي ِٔ َبِعٔس  َٔ ِػَط٠ٔ 

ِْ ِِ َض٤ُْٚف َضٔسٝ ٔٗ ُ٘ ٔب َْٓ ِِ ٔإ ٔٗ ِٝ ًَ َِٓ َتاَب َع ِِ ُث ُٗ ِٓ َٔ ًُُٛب َفٔطٜٕل  ٕٓ ايتٛب١  3ص  َٜٔعُٜؼ ُق ٚبصيو اغتسٍ ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً أ

 .4تؿٌُ مجٝع اـًف َٔ سٝح اؿاد١ إيٝٗا ٚمل ٜػتػٔ عٓٗا ْيب ٫ٚ ٚيٞ قاحل

ٕٓ َٔ  تاب عٔ شْب غفط ي٘ اي -2  .5صْب فكط ٫ٚ ٜػتًعّ شيو غفطإ َا مل ٜتب عٓ٘ َٔ شْٛب غريٙإ

ْٓ٘ قس ٜهٕٛ ايعبس بعس ايتٛب١ َٔ ايصْب خريا َٓ٘ قبٌ ايصْب . بٌ يكس اغتؿٗس بطأٟ طا٥ف١ َٔ  -3 إ

ٕٓ ايعبس  ٕٓ ايعبس يٝعٌُ اؿػ١ٓ فٝسخٌ بٗا ايٓاض ، ٚإ ٕٓ َِٓٗ غعٝس بٔ دبري سٝح قايٛا: إ ايػًف قاٍ أ

سخٌ بٗا اؾ١ٓ . ٜعٌُ اؿػ١ٓ فٝعذب بٗا ٜٚفتدط بٗا ست٢  تسخً٘ ايٓاض. ٜٚعٌُ يٝعٌُ ايػ١٦ٝ فٝ

    6ايػ١٦ٝ ف٬ ٜعاٍ خٛف٘ َٓٗا ٚ تٛبت٘ َٓٗا ست٢ تسخً٘ اؾ١ٓ.

 

 

                                                           
  203، م 1كِٝ ، َساضز ايػايهني ، زــــ ابٔ اي 1

 73ــ 72ــ غٛض٠ ا٭سعاب ، اٯ١ٜ  2

 117ــ غٛض٠ ايتٛب١ ، اٯ١ٜ  3

  688، م  1ـــ ابٔ ت١ُٝٝ فُٛع ايفتا٣ٚ ، ز 4

  330، 702، م   11ـــ املكسض ْفػ٘ ، دـ  5

 294، م 10ـــــ ْفػ٘ ، ز 6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya73.html
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ـامت١ : ا  

 تؿتٌُ ع٢ً ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات اييت تٛقًت ايسضاغ١ إيٝٗا . 

 أ٫ّٚ ايٓتا٥ر : 

بؼ ٫ٚ غُٛض فٝ٘ ، ٚقس اغتفانت أزيتِٗ ع٢ً شيو َٔ ايهتاب ضأٟ ايػًف  بؿإٔ املكاَات ٚانض ٫ ي/ 1

  ٚايػ١ٓ ضزّا ع٢ً املتكٛف١ .

/ إٕ بٔ ت١ُٝٝ قس عٌُ عًٞ تٓفٝص ايفهط اإلغ٬َٞ مما عًل ب٘ َٔ أٖٚاّ دا٤ت َٔ ؽطجيات ايف٬غف١ 2

 ٚدٗٛز ايفكٗا٤ ٚتأ٬ٜٚت ايباسجني .

ٕٓ َٛنٛع " املكاَات " قس 3 ٚقف عٓسٙ ايهجريٕٚ قسميّا ٚسسٜجّا  ، ٚمل ٜػًِ َٔ ايعيٌ / ثبت َٔ خ٬ٍ ايبشح أ

 فٝ٘ إ٫ َٔ اتبع ٖسٜ٘ تعاىل ، ِٖٚ ا٭ْبٝا٤ ٚأتباعِٗ َٔ امل٪َٓني املدًكني . 

ٝٓٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ يًٓاؽ أغؼ ايعكٝس٠ ايػ١ًُٝ  ، ٚاييت متػو بٗا ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ ٚاغتُط 4 / ب

 مطاف عٓٗا إ٫ بعس ظٗٛض ايكٛف١ٝ ٚبعض ايفطم ايهاي١ .املػًُٕٛ عًٝٗا ، ٚمل ٜعٗط ا٫

ٕٓ اـ٬ف بني أٌٖ ايػ١ٓ ٚايكٛف١ٝ ٖٛ خ٬ف يف املٓٗر، قبٌ إٔ ٜهٕٛ خ٬فّا 5 / تبني َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ أ

 تفكًّٝٝا سٍٛ ا٭زي١ املتعسز٠ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ . 

شإ ضأٟ  ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ يف / َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ا٭سٛاٍ ٚاغتكطا٤ ا٭زي١ اـاق١ بصيو ثبت ضد6

 شيو ، ٖٚٛ ضأٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ .

 ٜٛقٞ ايباسح باٯتٞ : ثاّْٝا ايتٛقٝات : 

  نطٚض٠ ايتجبت ٚاتباع ٖسٟ ايهتاب ٚايػ١ٓ يف َػا٥ٌ ايعكٝس٠ ./ 1

٬غف١ تهجٝف اؾٗٛز َٔ أدٌ تٓك١ٝ ايفهط اإلغ٬َٞ ٢َٓ ا٭ٖٚاّ اييت عًكت ب٘ بػبب  ؽطجيات ايف/ 2

 ٚاملتكٛف١ ٚتأ٬ٜٚت ايباسجني .  

 املكازض ٚاملطادع :

 ، زاض ايطا١ٜ ، ايطٜاض . ھ1401،  2ــ أبٛ طايب املهٞ ، قٛت ايكًٛب ، ط1

 ، َهتب١ ابٔ ضؾس ، ايطٜاض. ھ1405، 1ـــــــ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ ، داَع ايطغا٥ٌ، ط2

 ايطؾس ، ايطٜاض. ، َهتب١ ھ1405،  3ـــ فُٛع ايفتا٣ٚ ، طــ3

، َطبع١  ھ1382،  1ـــــــ أمحس بٔ سذط ايعػك٬ْٞ ." ؾٗاب ايسٜٔ "،، ايسضض ايها١َٓ يف أعٝإ املا١٥ ايجا١َٓ ، ط3

 املسْٞ ، ايكاٖط٠ .
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 ،َهتب١ َكطف٢ اؿًيب ، ايكاٖط٠ . ھ1398،  4ـــــــ أمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ ،  نتاب ايعٖس ، ط4

 ، َطبع١ املسْٞ ، ايكاٖط٠ ھ1383،  1ٔ عجُإ ايصٖيب ، َعذِ ايؿٝٛر ، طـــــــ أمحس بٔ قُس ب5

ـــــ تكٞ ايسٜٔ 7ّ ، َهتب١ املعاضف ، بريٚت .      1979،  3ــــــ إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري ، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ، ط6

 ، َهتب١ ايعطٚب١ ، ايكاٖط٠ .ھ1381،  1ايفتٛسٞ ، َٓت٢ٗ ا٫ططازات ، ط

ِٝٓ ، ايطٜاض  .٬2ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ ، تفػري اؾ٬يني ، طــــــــ  د8  ، زاض ابٔ ايك

 ــــــــ عبس اؿٞ بٔ ايعُاز اؿٓبًٞ ، ؾصضات ايصٖب ، ط ز.تص َهتب١ ايبابٞ اؿًيب ، ايكاٖط٠  .9

ّ ،  1416ــــــ عبس ايطمحٔ بٔ أمحس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ضدب اؿٓبًٞ  ، ايصٌٜ ع٢ً طبكات اؿٓاب١ً ، ط ، 10

 َهتب١ ايطا١ٜ ، ايطٜاض .

 ، َطبع١ املسْٞ ايكاٖط٠ .ھ1391 2ــــــــــ عبس ايط٩ٚف بٔ تاز ايعاضفني بٔ ْٛض ايسٜٔ املٓاٟٚ ، فٝض ايكسٜط ، ط 11

 ، زاض ايطق١ ، بريٚت .ھ1391،  2ــــــــــــ عبس ايط٩ٚف بٔ تاز ايعاضفني بٔ ْٛض ايسٜٔ املٓاٟٚ ، ايهٛانب ايسض١ٜ ، ط

 ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ، بريٚت . ھ1399،  1ــــــ عبس ايهطِٜ قُس ايكؿريٟ ، ايطغاي١ ايكؿري١ٜ ، طـــ12

 ، املهتب١ اإلغ١َٝ٬ ، بريٚت . ھ1416،  3ــــ عبساهلل بٔ قُس بٔ حيٝٞ ايطٛغٞ ، ايًُُع ، ط13

 بٞ ، بريٚت .ّ ، زاضايفهط ايعط1،1971ــــــــ عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ اؾطداْٞ ، ايتعطٜفات ، ط14

 ، زاض بٔ اؾعضٟ ، ايطٜاض . ھ1414،  1ــــــــــ عُط بٔ عًٞ ايبعاض ، ا٭ع٬ّ ايع١ًٝ ، ط15

 ، زاض  ايجكاف١ ، ايسٚس١ . ھ1412،  3ــــــــ عُط بٔ قُس ايػٗط ٚضزٟ ، عٛاضف املعاضف ، ط16

 ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ، بريٚت . ھ1392،  1ــــــــــ فدط ايسٜٔ قُس بٔ عُط ايعكؿطٟ ، ايهؿاف ، ط17

 ، َهتب١ ايفطظزم ، ايطٜاض . ھ1408،  4ــــــــ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ ،  َساضز ايػايهني ، ط18

، َهتب١  ھ 1397،  1. قُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلازٟ ، ايعكٛز ايسض١ٜ يف َٓاقب ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ، ط19

 ايفطظزم ، ايطٜاض .

 ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت  . ھ1410،  3أمحس بٔ عجُإ ايصٖيب ،  طبكات ايكٓطا٤ ، ط . قُس ب20ٔ

 ّ ، املهتب١ اإلغ١َٝ٬ ، اغطاْبٍٛ  . 1981 1ـــــــــ قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ ، قشٝض ايبداضٟ ، ط21

 تب١ اإلغ١َٝ٬ ، بريٚت .، امله ھ1400، 2ـــــــــ قُس بٔ عًٞ بٔ أمحس ايساٚٚزٟ ، طبكات املفػطٜٔ ، ط22

، َهتب١ محٝسٚ       اإلغ١َٝ٬  ھ 1394، 1ــــــــــ قُس  بٔ قُس بٔ قُس  ايػعايٞ ، إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ ، ط 23

 ، ايكاٖط٠

 ،َهتب١ ابٔ سعّ ايطٜاض. ھ1392ـــــــ قُس قٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس ، َٓش١ اؾًٌٝ ، ط ، 24

 ّ ، َهتب١ َكطفٞ ايبابٞ اؿًيب ، ايكاٖط٠ .1998،  2املٓٛيف ،  مجٗط٠ ا٭ٚيٝا٤ ، طـــــــــــ قُٛز أبٛ ايفٝض 25

 ، َهتب١ املعاضف ، ايطباط . ھ11398ــــــــــ َطعٞ بٔ ٜٛغف اؿٓبًٞ ، املٓاقب ايسض١ٜ ، ط26


