


 
 

 مضامين عقدية في قوله تعالى

 ژک     ک  ک  ک      ژ
 

 حيميسليمان بن سامل الّس. د         

 باملسِٙٞ املِ٘ضٝ ازباًعٞ اٮغ٩ًٚٞ- ع٘ٝ ٗأق٘ي اهسّٙكوٚٞ اهسٵ

 
اسبٌددس ، و ٗاهكدد٩ٝ ٗاهػدد٩َ عوددٟ ضغدد٘ي ا، و ٗعوددٟ  هددٕ ٗقدد  ٕ   

اهلدس٠ ٗزٙدّ اسبدي هٚهٔدطٖ     ب فإْ ا، قس أضغى ضغد٘هٕ  أًا بعس;  ًّٗ ٗا٨ٖ.

عوٟ اهسّٙ كوٕ ٗه٘ كطٖ اهلافطْٗو ٗقس ضفد  ا، شكدطٖ فد٩ ٙٱدصكط  ٨      

 ٕ ًددع عوٚددٕو ااٖ ا، ٗ ددٗغددوٍو ٗ  ٗقدد  ٕ شٱكددط ًعددٕو قددوٟ ا، عوٚددٕ ٗ هدد

ٗأكطًٕ خبكا٢ل يف اهسُٚا ٗا٬خطٝ زهت عوٟ عو٘ ؾدنُٕ ٗضفعدٞ ًلاُ،دٕو    

ط س ؾددطا ا، قددسضٖ عوددٟ غددا٢فوددٕ اه٘غددٚوٞ ٗاهةهددٚوٞو ٗاملمدداَ ا ٌدد٘زو ٗقدد 

اشب٢٩يو فٔ٘ غٚس ٗهس  زَو ٗخري اشبودي أضغدى شبدري أًدٞ أخطلدت هوِداؽو       

 .عوٟ أً،ٕ أْ ٙعهٍ ٗٙ٘قط ٗجيىو ٨ٗ ٙ،ٍ اٮمياْ  ٨ بصهم فٌّ  ي اهِيب 

ًدّ أعدسا١ اهدسّٙو     اهةِٚدٞ ٗاهةِٚدٞ ًدّ ا٨غد،ٔعا١ بدٕ      ًٗا ُػٌعٕ بد   

ٗهٚؼ ب سع ًّ اهطغى  واتٕو ٗأٗشٜيف  ٚ فوٚؼ بغطٙب; فلٍ ُأغ١ٛ  هٕٚ 

ٗٓددٍ  ودط ًددٍِٔٔع٥ بٔددٍ ٗغٱددٗاغدد،ٱ وٗشٙددتبت اهطغددى ُٗأصٵيف شهددمو فمددس ُكدد

ِٲددعه،ٍٔو ٗٓددصا أًددط       ;قددة٘ٝ اشبوددي  ٘ٵاا مل هٚلددْ٘ شهددم ضفعدداا هددسضلاتٍٔو ٗعودد

 ًؿرتن ب  اهطغى عوٍٚٔ اهػ٩َ ًّ أعسا٢ٍٔ. 
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 .(30ٙؼ: ) ژڄ    ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ ژ قاي تعاىل:      

 . (11اسبجط: ) ژہ  ہ   ہ   ھ  ھ  ھ      ھ  ے  ژ ٗقاي تعاىل:     

ٗٓدددصا اه،لددداٗي عودددٟ ازباُدددب اهؿدددطٙج ٓددد٘ اً،دددساز هدددِٔ  أغددد٩فٍٔ ًدددّ     

 ّ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ اهػددابم و قدداي تعدداىل:    اهلةددطٝ املو ددسٙ

 . (118اه مطٝ: ) ژ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ

و  ٨ بنٓوددٕ ١اهػددٛهددٕ ٨ٗ قٚدي امللددط   ًِٗ،كددط ٕ دٍ هِ ٚدددٗا، ًِ،مد 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ژ قددددددداي تعدددددددداىل:  

 ژٿ  ٹ           ٹ  ژ اىل: داي تعد دو ٗق(10ا٪ُعاَ: ) ژٿ  ٹ   ٹ  

 . (95اسبجط: )

ٗ ْ ممددا ظدداس املػددوٌ  ٗ ملٔددٍ ًددا ك،ددب يف بعدد  قدد ج بعدد  بدد٩ز  

و اغ،ٔعا١ ٗغدطٙٞ بداهِيب  ًٗا خل،ٕ بع  أٙسٍٙٔ ا٬مثٞ مما فٕٚ  واهغطب

مما  وقس اغ،ِلطٓا املػوٌْ٘ عاًٞ فٔصٖ اه٘قا ٞ ٗٓصٖ اهؿِاعٞ يف  مٕ 

ْٵ ٙددسيٵ ُٔددٍ عوددٟ اغدد،عساز تدداَ أٝ يف اهِةدد٘ؽو ًٗػدد،مطٵ ٞ اهددِيب ضب ٵدد عوددٟ أ

 باهِةؼ ٗاملاي ٗاه٘هس.  هةسا١ اهطغ٘ي 

غددب  ٨ٗ ضٙددب أْ ًددّ أسٔددط ))ٙمدد٘ي ؾددٚذ اٮغدد٩َ ابددّ تٌٚٚدٞد ض ددٕ ا،: 

 ٗؾدد،ٌٕ فإُددٕ ٙغددٚن املدد٧ًِ  ٗٙدد٧ملٍٔ أكفددط ممددا هدد٘ غددةم زًددا١     ضغدد٘ي ا، 

 . (1)(( فإْ ٓصا ٙفري اهغهب ، ٗاسبٌٚٞ هٕ ٗهطغ٘هٕ و٘اهلًٍٗأخص أ وبعهٍٔ

 :ٗهػاْ  اهلٍ ٙطزز ق٘ي  ػاْ بّ ثابت 
 

ٓجددٰ٘  ضبٌددساا فنل ددتٱ عِددٕ   

....... 

ٗعِددددددس ا، يف شان ازبددددددعا١   

.......... 
                                                 

  (.20اهكاضَ املػو٘ي )( 1)
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ى ـن             ــعـم
ئ ــ        ـانــالش
 رـ         ـتــواألب

  

 ِٚةدددداا بطٵاا ددددداضكاا ٓجددددٰ٘   ً

.......... 

أًددددددد  ا، ؾددددددٌٚ،ٕ اه٘فددددددا١  

فددددإْ أبددددٛ ٗٗاهددددسٖ ٗعدددددطنٛ  .............

........... 

 (1)هعطض ضبٌدس ًدِلٍ ٗقدا١    

......... 
 

ريٝ ٗاسبٌٚددٞد داهغددد- ٞد٘ب ا٪ًدددودددًددد  أملددٕد يف ق- ٓدددصا اهةعدددى نس أٙمددددٗقددد

 . (11اهِ٘ض: ) ژ  ٺپ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ژ اي تعاىل: دٗاهععٝو ق سٝدٗاه٘ 

فددإْ ))ُكددطتٕ ٗاهددصب عِددٕ;  :ٗضب ،ددٕ ٗتدد٘قريٖ ٗ ْ ًددّ تعهددٍٚ اهددِيب 

٪ُٕ ًّ اه،ععٙط املةطٗضو ٗ٪ُدٕ ًدّ أعهدٍ     ;فطض عوِٚا ُكطٝ اهطغ٘ي 

  .(2)((ازبٔاز يف غ ٚى ا،

يف بٚدداْ  دداي ًددّ  عددّ أٗ تددِمل    ددت أْ أؾدداضن أددس املمددىٵ ٗهددصا أ

٘  اسب ٚددب املكددلةٟ   ژک     ک  ک  ک    ژ هددٕ تعدداىل:  ًددّ خدد٩ي ق

 . (3اهل٘ثط: )

ٗهٚؼ هدٛ اهمدسضٝ أْ أُد،مٍ بٚدسٜ     ))ٗكٌا ٙم٘ي اهػ لٛ ض دٕ ا،:  

كداضٖ ًِلدطو ٗهلدّ ٨ ٙلةدٛ      ًّٛ ٓصا اهػاب املوعدْ٘و ٗا، ٙعودٍ  ُد   

اٮُلاض باهموب ِٓٔاو فنلآس مبا أقسض عوٕٚ ًدّ اهوػداْ ٗاهمودٍو ٗأغدني     

 . (3)((ا، عسَ امل٧اخصٝ

 .ژک     ک  ک  ک    ژ ًهاً  عمسٙٞ يف ق٘هٕ تعاىل:  :ٗقس أمسٚ،ٕ  

 

 ئمعنى الشان : أواًل 

ٝ ًفدى اهؿدِاعٞ اهد غ .    ا١ِٰٰلا١ يف اهوػاْ: ؾدِن: اهؿ د  

 ٖ: أبغهٕ. َنٗؾِٰ اهؿ١ٰٛ ٤ِٰٶٰؾ

                                                 
  (.1/18) زٙ٘اْ  ػاْ بّ ثابت( 1)

  (.209اهكاضَ املػو٘ي )( 2)

  (.92-91اهػٚج املػو٘ي )( 3)
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ِٲنٝو ٙمددداي: ٰؾدددِنا ٗؾٱدددِنا ٗؾٶدددِناو  ًٰٰٗؾددد ِٰ ُاا ؿٲدددِنا ًٗؿدددِنٝاٗ ِٲ ُااو  ٗؾددد ٗؾددد

 : أبغهٕ. باه، طٙم ٗاه،ػل 

ًٱ ٗضلى ٰؾِا١ٌٰٝ اهطلدى فٔد٘ ًؿد١ِ٘:     ٤ِٰٶيو ٗؾٱد ُود اشُب ٤ٚ  غ ٰغٗؾِا٢ٚٞ: 

ًٱ  هاا.  ٰغ شا كاْ 

ِٲعٙدى:  ٧ٗتؿاُ و قداي  ژک     ک  ک  ک    ژ ٗا أٜ: ت اظه٘او ٗيف اه،

ًٱ ژک     ک  ژ : اهةطا١: قاي ا، تعداىل هِ ٚدٕ    ٗٵ   غٶأٜ:  ن ٓد٘  هدم ٗعدس

 ا٪برت.  

 غهٞ. ١ّ: اه ٶ١ّ ٗاهؿِّؿ امل غ و ٗاه :٤ٗاهؿاُ

- ِْٰٙماي: اهؿٵد  و(2املا٢دسٝ:  ) ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ ٗيف ق٘هٕ تعاىل: 

 .  (1)غهٞ: اه ٶ- بإغلاْ اهِْ٘-  ِْٲٗاهؿٵ – ب، طٙم  اهِْ٘

 اهلعّ ٗاهػب ٗا٨غ،ٔعا١.   :ٗٙلْ٘ يف ًعِٟ اهؿِا١ٝ ٗاه غ 

ٞ   وفاهلعّ: اههطب باهطًح وٚدٕ  ٙمداي:  عدّ فٚدٕ ٗع   و (2)ٗاغد،عري هو٘قٚعد

 . (3)أٜ: عابٕ

 .(5)اظزضا١و ٗٗقج اهغري مبا فٕٚ (4)ٗاهػب: اهؿ،ٍ ٗٓ٘ ق ٚح اهل٩َ

ٗتٔددعأو  وٗا٨غدد،ٔعا١: اهػدددطٙٞ; ٙمدداي: ٓددعٜ بددٕو ًِٗددٕو ٗٓددعأ ٙٔددعأ     

 .(6)ٗاغ،ٔعأ بٕ: غدط

ٗكددصهم عوٌِددا بهددطٗضٝ املؿددآسٝ أْ كددى ))ٙمدد٘ي ابددّ  ددعَ ض ددٕ ا،: 

                                                 
 (.3/348اُهط: هػاْ اهعطب ًازٝ )ؾِن(و ٗبكا٢ط شٜٗ اه،ٌٚٚع يف هلا٢ج اهل،اب اهععٙع هوةريٗظ  بازٜ ) (1)

 (. 483اه،٘قٚج عوٟ ًٌٔا  اه،عاضٙج هوٌِاٜٗ ) (2)

 اُهط: هػاْ اهعطب ًازٝ ) عّ(.  (3)

 (و ٗهػاْ اهعطب ًازٝ )غب( ٗ)ؾ،ٍ(. 2/330ِٔاٙٞ يف ظطٙب اسبسٙث ٨بّ ا٪ثري )اُهط: اه (4)

 (. 125(و ٗاه،عطٙةا  هوجطلاُٛ )424و 395اه،٘قٚج هوٌِاٜٗ ) (5)

 اُهط: هػاْ اهعطب ًازٝ )ٓعأ(. (6)
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  َ ١     ًػد،ٔع٥ بدٕو   وغاب ٗؾامت ًػد،دج باملؿد،٘ فا٨غد،دةاا ٗا٨غد،ٔعا١ ؾٛد

 .(1) ((ٗا س

 ٗاهػب ٗا٨غ،ٔعا١  ٨ ًّ ً غ  عسٗ خ ٚث.  ٨ّٗ ٙلْ٘ اهلع

ْ   ْ اهػددبٵ))قدداي اهغعاهددٛ ض ددٕ ا،:   ًددصًَ٘  ٗاهة ددـ ٗبددصا١ٝ اهوػددا

ًِٗٔددٛ عِددٕو ًٗكددسضٖ اشب ددث ٗاهودد٧َ ... ٗاه اعددث عوٚددٕ  ًددا قكددس اٮٙددصا١و  

ٗاهودد٧َو ًٗددّ  وٗأٓددى اشب ددث وقٗ ًددا ا٨ع،ٚدداز اسباقددى ًددّ طباهلددٞ اهةػددا

 . (2)((عازتٍٔ اهػب

٘ ؾداُ  ٤فاهؿُا ػ،ٔع٥ فٔد  ً كى غابو ٗأ ؾامتو ٗأ  اعّو ٗأ ٗاهعسٗٵوٗ   ٤ ٴ: امل غ  

 ً غ . 

 

 معنى األبرتثانيًا : 

 اغ،٣كاي اهؿ١ٛ قلعاا.  :ٗٓ٘ وط،ٲا٪برت: ًّ اهٰ 

 ملاع. : قلع،ٕ ق ى اٮمتاَو ٗا٨ُ ،اض: ا٨ُبرتاا اهؿ١ٰٛ ط ٱٰ،ٙماي: ٰب

ج   ط ٗت ،ٵد طاا فداُ ،ٰ ،ٲد طٖ ٰب ،ٱد ٖ ٰٰٙطٰ،د طو ٙمداي: بٰ ،ٲٗقٚى: كى قل  ٰب طو ٗاه داتط: اهػٚد

 .  اهما  

و (3)اهدسٗاب  ًدّ يٚد   -ًّ أٜ ً٘ند  كداْ   - بُٰٗا٪برت: اململ٘ع اهص 

 ثٍ ألطٜ قل  اهعمب صبطاٖ فمٚى: ف٩ْ أبرتو  شا مل ٙلّ هٕ عمب خيوةٕ. 

 . (4)و ٗضلى باتط: ٙمل  ض ٕٗضلى أبرت: اُمل  شكطٖ عّ اشبري

وٟ دعد  ٛو صكط اغٍ ا، تعاىل فٚٔاو ٨ٗ قٱٞ برتا١:  شا مل ٙٱدى: خل دٚدٗق

 . (5)((بدأ فيو بذكر اهلل فهو أبتركل أمر ال ي  ))و سبسٙث: اهِيب 

                                                 
 (.11/412ا وٟ ٨بّ  عَ ) (1)

 (.131-3/130  ٚا١ عوَ٘ اهسّٙ هوغعاهٛ ) (2)

 ٝ )برت(و ٗاُهط اهماً٘ؽ ا ٚط ًازٝ )برت(.هػاْ اهعطب ًاز (3)

 (.113اه،٘قٚج هوٌِاٜٗ ) (4)

 ( .  2/359ًػِس اٮًاَ أ س ) (5)
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س     بل ن     زو  
اآلي      ة وبي      ان 

 ........ معناها

ٞ خ ٚفدٞ... ٗاملعدسَٗو   ٗقاي اهةدريٗظ  بدازٜ: ا٪بدرت: اململد٘ع اهدصُبو ٗ ٚٵد      

 . (1)ٗكى أًط ًِمل  ًّ اشبري .ٗاهصٜ ٨ عمب هٕو ٗاشباغط..

ٗلا١ يف اهو اب: قاي أٓى اهوغٞ: ا٪برت ًّ اهطلاي: ًدّ ٨ ٗهدس هدٕو ًٗدّ     

 .(2)اهسٗاب: اهصٜ ٨ شُب هٕو ٗكى ًّ اُمل  ًّ اشبري أثطٖ فٔ٘ أبرت

اهدصٜ ٨ عمدب هدٕو أٗ اهدصٜ ٨ خدري       و ٗا٪برت: املِملد   : اهملفاه رت  شاا

 طٖ بعس ً٘تٕ. يف أثطٖو أٗ اهصٜ ٨ ٙ مٟ شك
 

ک     ژ همدددددس ٗضز يف غددددد ب ُدددددعٗي ق٘هدددددٕ تعددددداىل: 

 : (3)مخػٞ أق٘اي ژک  ک  ک    

 ٔا ُعهت يف اهعام بّ ٗا٢ى اهػٌٔٛ. أُٵ أ سٓا:

اي ابّ ع اؽ ضنٛ ا، عٌِٔدا: ُعهدت يف اهعدام    دق

عوددٟ بدداب املػددجس ف٘قددج قسثددٕ  ،ددٟ زخددى    ىو همددٛ ضغدد٘ي ا، دبددّ ٗا٢دد

ًدّ قدِازٙس قدطٙـو فمداه٘ا: ًدّ اهدصٜ كِدت         اهعام املػدجسو ٗفٚدٕ أُداؽ   

و ٗكاْ قس ت٘يف ق ى شهدم ع دس ا،   ذبسث؟ قاي: شان ا٪برتو ٙعين اهِيب 

و ٗكاُ٘ا ٙػٌْ٘ ًّ هٚؼ هٕ ابّ أبرتو فنُعي ا، عع ٗلدى  بّ ضغ٘ي ا، 

 . (4)ٓصٖ اهػ٘ضٝ

ٗض٠ٗ ابّ  غ اق بػِسٖ عّ ٙعٙس بّ ضًٗاْ قاي: كاْ اهعام بّ ٗا٢دى  

ٌا ٓ٘ ضلدى أبدرت ٨ عمدب هدٕو     قاي: زعٖ٘ فإُٵ شا شكط ضغ٘ي ا، اهػٌٔٛ  

ک     ک  ژ  ٕو فنُعي ا، تعاىل:دطٖو ٗاغرت ،ٍ ًِده٘ ٓوم اُمل  شك

                                                 
 اهماً٘ؽ ا ٚط ًازٝ )برت(. (1)

 (.20/523اهو اب يف عوَ٘ اهل،اب ٨بّ عازي اسبِ وٛ ) (2)

 (.8/332ظاز املػري ٨بّ ازب٘ظٜ ) (3)

 (.12/724(و ٗتةػري اهلربٜ )399اُهط: أغ اب اهِٵعٗي هو٘ا سٜ ) (4)
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 .(1) ىل  خط اهػ٘ضٝ ژک  ک    

و ل ريٗممّ شٓب  ىل أُٔا ُعهت يف اهعام بّ ٗا٢ى اهػٌٔٛ: غعٚس بّ 

 .(2)ٗصبآسو ٗق،ازٝو ٗأكفط اهطٗاٙا  تِل عوٟ شهم

ٗٓدصا قد٘ي ابدّ ع داؽو ًٗماتدىو ٗاهلوديبو       ))قاي اهطاظٜ ض ٕ ا،: 

 .(3) ((ٗعاًٞ أٓى اه،ةػري

 ٔا ُعهت يف أبٛ لٔى. أُٵ اهفاُٛ:

كداْ أٓدى ازبآوٚدٞ  شا    ))قداي:   فمس ض٠ٗ ابّ ع اؽ ضندٛ ا، عٌِٔدا  

خدط  أبد٘    ًا  ابّ اهطلى قداه٘ا: بدرت فد٩ْو فوٌدا تد٘يف  بدطآٍٚ بدّ اهدِيب         

ک     ک  ک  ژ قدد ابٕ فمدداي: بددرت ضبٌددسو فددنُعي ا، تعدداىل:   لٔددى ٪

 . (4)((ٙعين أبا لٔى ژک    

 .(5)ٔا ُعهت يف أبٛ هلبو قاهٕ علا١أُٵ اهفاهث:

 .(6)ٔا ُعهت يف عم ٞ بّ أبٛ ًعٚطو قاهٕ مشط بّ علٚٞأُٵ اهطاب :

 أُٵٔا ُعهت يف ياعٞ ًّ قطٙـ. اشباًؼ:

سٖ ٗعد      ّ علطًٞد عدّ ابدّ ع داؽ ضنٛد      فمس ض٠ٗ ابدّ لطٙدط اهلدربٜ بػِد

                                                 
 (.400(و ٗاُهط: أغ اب اهِٵعٗي هو٘ا سٜ )1/393اهػريٝ ٨بّ ٓؿاَ ) (1)

 (.725-12/724(و ٗتةػري اهلربٜ )8/333اُهط: ظاز املػري ٨بّ ازب٘ظٜ ) (2)

 (.5/504(و ٗاُهط: ف،ح اهمسٙط هوؿ٘كاُٛ )32/132تةػري اهةدط اهطاظٜ ) (3)

(و 8/333(و ٗظاز املػددري ٨بددّ ازبدد٘ظٜ )32/133(و ٗتةػددري اهةدددط اهددطاظٜ )20/151) اُهددط تةػددري اهمددط يب (4)

 (. 8/732(و ٗف،ح اه اضٜ ٨بّ  جط )20/524ٗاهو اب يف عوَ٘ اهل،اب )

(و ٗاُهدددط: تةػدددري اهةددددط اهدددطاظٜ    8/133(و ٗظاز املػدددري ٨بدددّ ازبددد٘ظٜ )  4/556ُلدددت اهمدددط ْ هومكددداب )   (5)

 (.5/503ٛ )(و ٗف،ح اهمسٙط هوؿ٘كا32/32ُ)

(و ٗاُهط: اهو اب يف عوَ٘ اهل،اب 8/333(و ٗظاز املػري ٨بّ ازب٘ظٜ )725-12/724اُهط: تةػري اهلربٜ ) (6)

(و ٗفدد،ح اه دداضٜ ٨بددّ 20/151(و ٗتةػددري اهمددط يب )32/133(و ٗتةػددري اهةدددط اهددطاظٜ )20/524اهل،دداب )

 (.8/732 جط )
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ا، عٌِٔا قاي: ملدا قدسَ كعدب بدّ ا٪ؾدطا ًلٞد أتدٖ٘و فمداه٘ا هدٕ: عبدّ أٓدى            

و فِد ّ خدري أَ ٓدصا اهكِد ٘ض       املِد رت   (1)اهػماٙٞ ٗاهػساُٞ ٗأُت غٚس أٓدى املسِٙٞد

ک     ژ عهدت عوٚدٕ:   فِٰ ععٍ إُٔ خري ًِاو فماي: بدى أُد،ٍ خدري ًِدٕو    ددٕو ًًّٙ ق٘

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ژ ٗأُعهددت عوٚدددٕ:   :قدداي  ژک  ک  ک    

 . (2)(52- 51اهِػا١: ) ژڀ  ژ  : ىل ق٘هٕ ژی  

 ٗ قاهددت قددطٙـ بددرت  ٛ  ىل اهددِيب  ددٗيف ضٗاٙددٞ عددّ علطًددٞ قدداي: ملددا أ

 .(3) ژک     ک  ک  ک    ژ عهت: ضبٌس ًِاو فِٰ

اضزٝ يف غدد ب ُددعٗي ق٘هدٕد تعدداىل:  اي اهد٘د ک     ک  ژ فٔددصٖ يودٞد ا٪قد٘د

٨ٗ ٙ عددس يف كددى أٗه٣ددم اهلةددطٝ أْ ٙم٘هدد٘ا ًفددى شهددم; فددإٍُٔ    و ژک  ک    

كاُ٘ا ٙم٘هدْ٘ فٚدٕ ًدا ٓد٘ أغد٘أ ًدّ شهدمو ٗهعدى اهعدام بدّ ٗا٢دى أكفدطٍٓ             

 . (4)صهم اؾ،ٔط  اهطٗاٙا  بنْ ا٬ٙٞ ُعهت فٕٚوً٘اس ٞ عوٟ ٓصا اهم٘ي ف

ٓ٘ امل،كج ب،وم اهكةٞو ٗاهعربٝ  ٗا٬ٙٞ عاًٞ يف أْ ًّ أبغ  اهِيب 

 ن ٨ خبك٘م اهػ ب. بعٌَ٘ اهوة

ٗأٗىل ا٪قد٘اي يف شهدم   ))قاي اهلدربٜ ض دٕ ا، بعدس أْ غداق ا٪قد٘اي:      

 عِسٜ باهك٘اب أْ ٙماي:  ْ ا، تعاىل شكطٖ أخرب أْ ًد غ  ضغد٘ي ا،   

                                                 
ٗأقدى اهكدِ ٘ض: غدعةٞ تِ دت يف لدصع اهِدودٞ ٨ يف ا٪ضضو       اهكِ ٘ض: ٓ٘ اهطلى اهةطز اهصٜ ٨ ٗهس هدٕ ٨ٗ أرو   (1)

ٗقٚى: ٓٛ اهِدوٞ املِةطزٝ اهيت ٙسق أغةؤاو أضازٗا إُٔ  شا قو  اُمل  شكطٖ كٌدا ٙدصٓب أثدط اهكدِ ٘ضو ٪ُدٕ      

 (.٨3/55 عمب هٕو اهِٔاٙٞ ٨بّ ا٪ثري )

ًدّ ضٗاٙدٞ اه دعاض بٔدصا اٮغدِازو      ( 4/593(و ٗشكدطٖ اسبدافن ابدّ كدفري يف تةػدريٖ )     12/725تةػري اهلربٜ ) (2)

(و ٗظاز 80(و ٗاهكداضَ املػدو٘ي ٨بدّ تٌٚٚدٞ )    2/306ٗقاي  غِازٖ قد ٚحو ٗاُهدط: اهػدٚ٘ ٛ يف اهدسضٵ املِفد٘ض )     

 (.8/133املػري ٨بّ ازب٘ظٜ )

 (.32/133(و ٗتةػري اهةدط اهطاظٜ )20/151(و ٗتةػري اهمط يب )12/725تةػري اهلربٜ ) (3)

 (.32/133اظٜ )تةػري اهةدط اهط (4)



 251 ژک     ک  ک  ک      ژ ضامين عقدية في قوله تعالى م

ا٪شي املِمل و فصهم قةٞ كى ًّ أبغهٕ ًّ اهِاؽو ٗ ْ كاُت  ٓ٘ ا٪قى

 .(1) ((ا٬ٙٞ ُعهت يف ؾدل

ک     ک  ک  ژ س تةػريٖ ه٭ٙٞ: دض ٕ ا، عِاُٛ دد٘ي اهؿ٘كدٗٙم

 عوٟ اهعٌَ٘و فٚعٍ خدريٜ اهدسُٚا   أٜ ً غهم ٓ٘ املِمل  عّ اشبري :ژک    

ٟ    ٗا٬خطٝ و أٗ اهدصٜ ٨ ٙ مد و ٗسدآط    شكدطٖ  و أٗ اهصٜ ٨ عمدب هٕد ا٬ٙٞد   بعدس ً٘تٕد

 و ٨ٗ ِٙدايف كدْ٘ غد ب    اهعٌَ٘و ٗ ْ ٓصا ؾدنْ كدى ًدّ ٙد غ  اهطغد٘ي     

 .(2)((بّ ٗا٢ىو فا٨ع، اض بعٌَ٘ اهوةن ٨ خبك٘م اهػ باهِٵعٗي ٓ٘ اهعام 

قداي ابدّ ع داؽ:    ))قداي اٮًداَ اه دداضٜ:     ژک  ژ ٗلا١ يف ًعِٟ 

 .(3) (()ؾا٣ُم( عسٗن

و (4)فٌعِددٟ ا٬ٙددٞ: أْ عددسٗن ًٗ غهددم ٓدد٘ ا٪قددى ٗا٪شي املِملدد  زابددطٖ 

 .(5)ٗاململ٘ع شكطٖ ًّ خري اهسُٚا ٗا٬خطٝ

   :ْ بوٚغٞ ٗأغاهٚب بسٙعٞعوٟ ًعاا٬ٙٞ ٗقس اؾ،ٌوت ))

هٯعدطاض عدّ    لعى ا٪ًط برتن ا٨ ،ٌاي ه٩غ،٣ِااو ٗلعوٕد خامتدٞ  ًِٔا: 

و ٗمل ٙػددٌٕ هٚؿددٌى كددى ًددّ اتكددج ٗاهعٚدداش بددا، بٔددصٖ اهكددةٞ          ٤اهؿدداُ 

 ِٕ ا،. هعٚٵ ًعِٚاا اهم ٚ ٞو ٗ ْ كاْ املطاز بٕ ؾدكاا

٨ مبجدطز  ًِٗٔا: اه،ِ ٕٚ بصكط ٓصٖ اهكدةٞ اهم ٚ ٞد عودٟ أُدٕ مل ٙ،كدج       

ْٵ    ٪ ; ن ؾدكداا قدس ٙد٧ثط       قٚاَ اهكةٞ بٕو ًّ ظري أْ ٧ٙثط فٚدٕ ؾد٣ٚا اه ،ٞد ًدّ ؾِد

 فٕٚ ؾ٧ِٖ.  

                                                 
 (.12/726تةػري اهلربٜ ) (1)

 (.5/503ف،ح اهمسٙط هوؿ٘كاُٛ ) (2)

 (.8/732ق ٚح اه داضٜ ً  اهة،ح ) (3)

ِٲعٙى هو غٜ٘ ) (4)  (.4/534ًعامل اه،

 (.20/151تةػري اهمط يب ) (5)
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ًِٗٔا: تعطٙدج ا٪بدرت بدد)أي( امل٧شُدٞ باشبك٘قدٚٞ بٔدصٖ اهكدةٞو كنُدٕ         

 .(1) ((قٚى اهلاًى يف ٓصٖ اهكةٞ

اعوددٍ أُددٕ تعدداىل ملددا بؿددطٖ بددداهِعٍ      ))ٙمدد٘ي اهةدددط اهددطاظٜ ض ددٕ ا،:     

عوددٍ تعدداىل أْ اهِعٌددٞ ٨ تِٔددن  ٨  شا قدداض اهعددسٗ ًمٔدد٘ضااو ٨ لددطَ   اهعهٌٚددٞ ٗ

 ٗفٕٚ هلا٢ج:  ژک     ک  ک  ک    ژ ٗعسٖ بمٔط اهعسٗ فماي: 

ٗه،دم  زكنُدٕ تعداىل ٙمد٘ي: ٨ أفعودٕ هلدٛ ٙدط٠ بعد  أغد اب         أ سٓا: 

 . ٗبع  أغ اب ضبِٞ ُةػٕ فٚم،وٕ اهغٚن

ٓدصا اهدصٜ ٙ غهدم ٨    ٗثاُٚٔا: ٗقةٕ بلُ٘دٕ ؾدا٣ُااو كنُدٕ تعداىل ٙمد٘ي:      

ٙمسض عوٟ ؾ١ٛ  خط غ٠٘ إُٔ ٙ غهمو ٗامل غ   شا عجع عدّ اٮٙدصا١و ف ٣ِٚدص    

قددرتق قو ددٕ ظٚهدداا ٗ ػددسااو ف،كددري اهعددساٗٝ ًددّ أعهددٍ أغدد اب  كدد٘ي ا ِدٞد  

 هصهم اهعسٗ.  

ٗثاهفٔا: أْ ٓصا اهرتتٚب ٙسي عوٟ إُٔ  منا قاض أبرتاا; ٪ُدٕ كداْ ؾدا٣ُاا    

كددصهم فددإْ ًددّ عدداز٠ ضبٌدد٘زاا فمددس عدداز٠ ا،  ً غهددااو ٗا٪ًددط باسبمٚمددٞ 

 تعاىلو ٨ٗغٌٚا ًّ تلةى ا، بإع١٩ ؾنُٕ ٗتعهٍٚ ًطت ،ٕ. 

ٗضابعٔددا: أْ اهعددسٗ ٗقددج ضبٌددساا عوٚددٕ اهكدد٩ٝ ٗاهػدد٩َ باهموددٞ ٗاهصهددٞ 

اهععٙددع ًددّ أعددعٖ  : ُٗةػددٕ بدداهلفطٝ ٗاهسٗهددٞو فموددب ا، ا٪ًددط عوٚددٕو ٗقدداي

لفطٝ ٗاهلددد٘ثط  ٌدددس عوٚدددٕ اهػددد٩َو  ا،و ٗاهدددصهٚى ًدددّ أشهدددٕ ا،و فددداه 

ٗا٪برتٙددٞ ٗاهددسُا١ٝ ٗاهصهددٞ هوعددسٗو ف كددى بدد  أٗي اهػدد٘ضٝ ٗ خطٓددا ُدد٘ع ًددّ    

 .  (2)((امللابمٞ هلٚج

يب    أٗ أبغد  ًدا لدا١ بٕد ًّد اهلدسٜ ٗزّٙد اسبدي فوٕد           فلى ًّ أبغد  اهِد

                                                 
 (.20/525اهو اب يف عوَ٘ اهل،اب ) (1)

 (.32/134تةػري اهةدط اهطاظٜ ) (2)
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داللة اآلية الكريمة 
وقت      عل    ى ك     ر 
ه ـ  ـغضـبـش  ان ه وم

 ....... 

فإُٕد غد  إُ ٗتعداىل    ))ُكٚب ًّ اه رتو قاي ؾٚذ اٮغ٩َ ابّد تٌٚٚٞد ض ٕد ا،:    

ي ا، ًّد كدى خدري فٚد رت شكدطٖو ٗأٓوٕد ًٗاهٕد فٚدػدط شهدم يف            ٤ ؾاُبرت ضغ٘د

ا٬خطٝو ٗٙ رت  ٚاتٕ ف٩ ِٙ،ة  بٔاو ٨ٗ ٙ،عٗز فٚٔا قداسباا ملعدازٖو ٗٙد رت قو ٕد فد٩      

ْ بطغوٕو ٗٙ رت أعٌاهٕ ف٩ ٙػ،عٌوٕ  ٕ ٗضب ،ٕو ٗاٮميا ٙعٛ اشبريو ٨ٗ ٧ٙٓوٕ ملعطف،

و ٗٙدد رتٖ ًّد ا٪ُكدداض فد٩ جيددس    و ٗٙد رتٖ ًدّد يٚدد   و ٨ٗ عُ٘ددااهدٕد ُاقدطاا  يف  اعٞد

    ْ باؾدطٓا   اهمطب ٗا٪عٌاي اهكاسبٞ ف٩ ٙصٗق هلا  عٌدااو ٨ٗ جيدس هلدا  د٩ٗٝو ٗ 

ي    ٗضزٖ  وبهآطٖ فمو ٕ ؾاضز عِٔاو ٗٓصا لعا١ ًّ ؾِن بع  ًا لا١ بٕد اهطغ٘د

دٕ   و أٗ ؾدٚد اٖو أٗ ً، ٘عدٕد نٖ هدٕد   ىأٗ أًددريٖو أٗ كدد ريٖ... ٗكدد  و٪لددى ٓد٘د ًدّد ؾدِد

ُ ،اض عوٟ قسض ؾِا١تٕ هٕو ف١٨٧ٔ ملا ؾ٧ِٖٗ ٗعدازٖٗ لداظآٍ ا، بدنْ    ا٨ ُكٚب ًّ

 .(1) ((بهس شهم هلٍو ف رتٍٓ ًِٕو ٗخل ُ ٕٚ  لعى اشبري كوٕ ًعازٙاا

 

ًدد غ  ٗغددابو ٗقددس بدد  ا،    ٤ٗشهددم أْ اهؿدداُ 

غدددد  إُ ٗ تعدددداىل أُددددٕ ٓدددد٘ ا٪بددددرت بكددددٚغٞ اسبكددددط     

عا١ ٘ ازبددٓددٗاه،٘كٚدسو فٚجددب أْ ٙد رت ٗٙملدد و ٗٓدصا    

 املػ، ي ملّ أسٔط اهؿِ ْ كٌا ٙسي عوٕٚ سآط ا٬ٙٞ.  

قدددداي ؾددددٚذ اٮغدددد٩َ ابددددّ تٌٚٚددددٞ ض ددددٕ ا،:  

٨غدٍ املؿد،ي املِاغدب    اٗا٨ُ، اض عوٟ ؾِد ُٕو  ٗذبمٚي شهم إُٔ غ  إُ ضتب ))

عودٟ أْ املؿد،ي ًِدٕ عودٞ هدصهم اسبلدٍو         شا عوي بٕ  لٍ كاْ شهدم زهد٩ٚا  

ا تهدٌِٕ اهؿِد ْ   مم د  و ٗشهم أخدلٵ ُ ،اضٖفٚجب أْ ٙلْ٘ ؾِ ُٕ ٓ٘ امل٘لب ٨

ًّ اهلةط ا   أٗ ُم  اهعٔسو ٗا٨ُ ،داض ٙم،هٛد ٗلد٘ب ق،ودٕو بدى ٙم،هٛد       

ٗا٪ثط... ٙ٘نح شهم أْ اهعم٘بدا  اهديت ؾدطعٔا ا، ُلدا٨ا ًفدى       اُملاع اهع 

                                                 
 (.46-7/45(و ٗاه،ةػري اهل ري )527-٠ٗ16/526 )صبٌ٘ع اهة،ا (1)
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ش اهِلداي ٨ قكدى بدصهمو     قل  اهػاضق ٗعبدٖ٘ ٨ تػدمط بإسٔداض اه،٘بدٞو     

ْ صٗبدرتٖ ٗضبمدٕ كٚدج ٙػدمط بعدس ا٪خد      فٌا ؾدطع هملد  قدا  ٕ     ٓدصا   ; فدإ

اهوةن ٙؿعط بنْ املمك٘ز اقدل٩َ قدا  ٕو ٗاغ،٣كداهٕ ٗال،ٚا دٕو ٗقلد       

عم٘ب،ٕ أبعس ًّ كى أ دسو   ؾِ ُٕو ًٗا كاْ بٔصٖ املفابٞ كاْ عٌا ٙػمط

 .(1) ((ملّ تنًوٕ ّٗٓصا بٚٵ

ٗأشٙ،ٕ ٗتِمكٕ كةدطو ٗقدس    وٗيف اهػب ٗاهؿ،ٍ أشٙٞ هطغ٘ي ا، : قوت

 .  لا١ اه٘عٚس اهؿسٙس ٗاهعصاب املٔ  ملّ  ش٠ ا، غ  إُ ٗتعاىل ٗضغ٘هٕ

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ قدددداي تعدددداىل:  

 . (57ا٪ عاب: ) ژڑ  ڑ   ک  

قدداي اهمانددٛ عٚدداض ض ددٕ ا، يف اسبجددٞ عوددٟ  جيدداب ق،ددى ًددّ غددب  

 و اهدسُٚا ٗا٬خدطٝ  فٌّ اهل،اب اهععٙع هعِٞ ا، مل٧شٕٙ يف))أٗ عابٕ:  اهِيب 

ٌددا اهوعددّ  ُٵ ْٵأٗٗقطاُددٕ تعدداىل أشاٖ بددنشاٖو ٨ٗ خدد٩ا يف ق،ددى ًددّ غددب ا،و    

 .(2) ((ٗ لٍ اهلافط اهم،ى وٙػ،٘ل ٕ ًّ ٓ٘ كافط

ُٔددٟ  ملدا أًدط ا، تعهدٍٚ ضغد٘هٕ     ))ي اهؿدٚذ اهػدعسٜ ض دٕ ا،:    ٘ٗٙمد 

ٗٓددصا ٙؿددٌى  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ ٗت٘عددس عوٚٔدداو فمدداي:   وعددّ أشٙ،ددٕ

ٍ دٞ ًّ غدٞ أٗ فعوٚددى أشٙٞ ق٘هٚك ٕ دأٗ تدِمل هد   وب ٗؾد، ا ٙعد٘ز  دأٗ ًد  وٕ أٗ هسِٙد

ًٶددد   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ  ;عوٚدددٕ بدددا٪ش٠  ِٔعٲٶددد َه ّٲأٜ أبعدددسٍٓ ٗ دددطزٍٓو ٗ ٍ يف ِ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ ;اهدددسُٚاو أُدددٕ ٙ، ددد،ٍ ق،دددى ًدددّ ؾددد،ٍ اهطغددد٘يو ٗ شاٖ 

هٚػت  باهعصاب ا٪هٍٚو فنشٙٞ اهطغ٘ي  ٠لعا١ هٕ عوٟ أشاٖو أْ ٧ٙش ژک  
                                                 

 (.458-457اهكاضَ املػو٘ي ) (1)

(و ٗاهػدٚج املػدو٘ي عودٟ ًدّ     42(و ٗاُهط: اهكداضَ املػدو٘ي ٨بدّ تٌٚٚدٞ )    407اهؿةا ب،عطٙج  م٘ق املكلةٟ ) (2)

 (.105هوػ لٛ ) غب اهطغ٘ي 
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و ٗهٕ ًدّ اه،عهدٍٚ    ٕكنشٙٞ ظريٖ; ٪ُٕ ٨ ٧ًّٙ اهع س با،  ،ٟ ٧ًّٙ بطغ٘ه

 .(1) ((اهصٜ ٓ٘ ًّ ه٘اظَ اٮمياْ ًا ٙم،هٛ شهم أْ ٨ ٙلْ٘ ًفى ظريٖ

ڦ  ژ ٗاه غ  ٗاهؿ،ٍ ٨ ٙكسض  ٨ ًّ  اقس ًػ،ٔع٥و قاي تعاىل: 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 

ژ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ

 . (66 – 64اه،٘بٞ: )

ٗٓصا ُل يف أْ ا٨غ،ٔعا١ با، ٗ ٙاتٕ ٗضغ٘هٕ كةدطو ٗقدس زهدت ا٬ٙدٞ     

 .(2) لازٵاا أٗ ٓاظ٨ا فمس كةط عوٟ كةط ًّ تِمل ضغ٘ي ا، 

( طمتكةدددأٓدددى اه،ةػدددري ) ي قدددا))قددداي اهماندددٛ عٚددداض ض دددٕ ا،:    

 .))(3)م٘هلٍ يف ضغ٘ي ا، ب

  ًِٗٔا: ;ٗقس زهت اهػِٞ عوٟ ق،ى ًّ غب أٗ تِمل اهِيب 

أْ أعٌٟد كاُدت هٕد أَ ٗهدس تؿد،ٍ       :ًالا١ عّ ابّد ع داؽ ضنٛد ا، عٌِٔدا    

يب  ٕ  اهدِد ِٲ    وٗتمدد  فٚدد و ٗٙعلطٓددا فدد٩ ت ٌددا وقدداي: ف وعلددطفِٚٔآددا فدد٩ تِ،ٔدٛد

ٕ  و اهِيب كاُت شا  هٚوٞ لعوت تم  يف و ف٘ندعٕ يف  (4)فنخدص املغد٘ي   وٗتؿد،ٌ

ِٓدان باهدسَو   ًا ،ؤاو ف٘قد  بد  ضلوٚٔدا  ةدىو فولددت     معوٚٔا ف ٗاتلنبلِٔا 

أنشدد اهلل رالد ً ف دل )) :فجٌد  اهِداؽ فمداي    كط شهدم هطغد٘ي ا،   فوٌا أق ح شٱٱ
                                                 

 (.6/246تٚػري اهلطٍٙ اهط ّ يف تةػري ك٩َ املِاْ ) (1)

 (.366(و ٗاُهط: ا٨غ،ٔعا١ باهسّٙ أ لإً ٗ ثاضٖ هومطؾٛ )31اهكاضَ املػو٘ي ) (2)

 (.408اهؿةا ) (3)

املغ٘ي ؾ ٕ املؿٌىو ُكوٕ زقٚي ًاضو ٗاملؿٌى: اهػدٚج اهمكدريو مسدٛ بدصهم ٪ُدٕ ٙؿد،ٌى عوٚدٕ اهطلدىو أٜ          (4)

سض. اُهددط: ًعددامل اهػددِّ  ٙغلٚددٕ بف٘بددٕو ٗاؾدد،ماق املغدد٘ي ًددّ ظاهددٕ اهؿدد١ٛ ٗاظ،اهددٕ  شا أخددصٖ ًددّ  ٚددث مل ٙدد      

 (.68(و ٗاهكاضَ املػو٘ي )3/296هودلابٛ )
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 .((ما ف ل لي عليو حق إال قام

 و  ضغد٘ي ا،  فماَ ا٪عٌٟ ٙ،دلٟ اهِاؽ ٗٓ٘ ٙ،عهعي  ،ٟ قعدس بد  

فد٩   ٓدا فنُٔا وٙا ضغ٘ي ا، أُدا قدا  ٔاو كاُدت تؿد،ٌم ٗتمد  فٚدم       :فماي

 ٛ ِٲ   وتِ،ٔد ْ علدطو ٗهدٛ ًِٔدا    ٗأظلطٓدا فد٩ ت ًفدى اهو٧هد٧ت و ٗكاُدت بددٛ     ابِدا

ْ ٞضفٚمدد املغدد٘ي   فنخددص وٗتمدد  فٚددم  واه اض ددٞ لعوددت تؿدد،ٌم   و فوٌددا كددا

وا شهدا الأ)):  فماي اهِيب ؤا،عوٚٔا  ،ٟ ق،و ٗاتلن ف٘نع،ٕ يف بلِٔاو 
 .(1)((أن دمها ىدر

 وظدري ًػدوٌٞ   :أٜ وهدس ٗٗكاُت هٕ أَ  :ق٘هٕ)) :قاي اهػِسٜ ض ٕ ا،

. ٗفٕٚ زهٚى عودٟ أْ اهدصًٛ  شا   عوٟ شهم ا٪ًط اهؿِٚ .. ٥رتت دبٗهصهم كاُ

 .(2)((مل ٙلج هػإُ عّ ا، ٗضغ٘هٕ ف٩ شًٞ هٕ فٚ ى ق،وٕ

فدِمٔددا  وٗتمدد  فٚددٕ يب أْ ٙٔ٘زٙددٞ كاُددت تؿدد،ٍ اهددِ» :ٗعددّ عوددٛ 

 .(3)«زًٔا فنبلى ضغ٘ي ا،  وضلى  ،ٟ ًاتت

ٗزهٚى عوٟ ق،دى   وٗٓصا اسبسٙث ُل يف ل٘اظ ق،ؤا ٪لى ؾ،ٍ اهِيب 

٪ْ ٓدصٖ املدطأٝ    ;ٗق،دى املػدوٍ ٗاملػدوٌٞ  شا غد ٵا بلطٙدي ا٪ٗىل      وًٛاهطلى اهص

اهدصّٙ  هٚٔد٘ز  املا قسَ املسِٙدٞ ٗازع يٚد     ٪ْ اهِيب  ;كاُت ً٘ازعٞ ًٔازُٞ

ٗٓصا ًؿٔ٘ض عِس أٓدى   وكاُ٘ا بٔا ً٘ازعٞ ًلومٞو ٗمل ٙهطب عوٍٚٔ لعٙٞ

                                                 
(و ٗاهلرباُدددٛ يف املعجدددٍ  3533(و ح)7/107(و ٗغدددِّ اهِػدددا٢ٛ ) 4361(و ح)529-4/528غدددِّ أبدددٛ زاٗز )  (1)

( ٗقاي: ق ٚح اٮغدِاز عودٟ ؾدطس ًػدوٍ     4/394(و ٗاسباكٍ يف املػ،سضن )11984(و ح)11/351اهل ري )

 ٕ (: ٗٓددصا  غددِاز لٚددس عوددٟ ؾددطس   274اهددصٓيبو ٗقدداي اهػدد لٛ يف اهػددٚج املػددو٘ي )   ٗمل خيطلدداٖو ٗٗافمدد

( ٗ غددِازٖ 5/92( ٗقداي يف  ضٗا١ اهغوٚددى ) 3665( ح)3/824اهكد ٚحو ٗقدد  ٕ ا٪ه داُٛ يف قدد ٚح أبددٛ زاٗز )  

 ق ٚح عوٟ ؾطس ًػوٍ. 

 (.7/108 اؾٚ،ٕ عوٟ غِّ اهِػا٢ٛ ) (2)

(و ٗقدداي ؾددٚذ اٮغدد٩َ يف    9/200اهػددِّ اهلددرب٠ هو ٚٔمددٛ )   (و 4362ٗ(و ح)530-4/529غددِّ أبددٛ زاٗز )  (3)

(: أخطلددٕ أبدد٘ زاٗز ٗعِددٕ 5/91(: ٗٓددصا اسبددسٙث لٚددسو ٗقدداي ا٪ه دداُٛ يف  ضٗا١ اهغوٚددى ) 61اهكدداضَ املػددو٘ي )

 اه ٚٔمٛو ٗ غِازٖ ق ٚح عوٟ ؾطس اهؿٚد .
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 .(1) ((عهٞ امل،٘اتط بٍِٚٔاهعوٍ مبِٲ

      ٜ كٌدا يف  دسٙث    وًّٗ ا٪زهٞ: قكدٞ ق،دى كعدب بدّ ا٪ؾدطا اهٚٔد٘ز

مد  لع دب بد  أشدرن فقندو قدد )): قاي: قداي ضغد٘ي ا،    لابط بّ ع س ا، 
 .(2)اسبسٙث ((... ذى اهلل ورسولوآ

 أْ كعب بّ ا٪ؾطا كاْ ٙٔج٘ ضغد٘ي ا،   :ٗٗلٕ اهس٨هٞ ًّ اهمكٞ

 ٍ يب    وٗامل٧ًِ  ًّ أق ابٕو ٗٙ،ؿ ب بِػا١ املػوٌ   ،ٟ  شآد بدٕ   فدنًط اهِد

ٗقس كاُت هلعدب بدّ ا٪ؾدطا     وفم،وٕ اهك ابٛ ازبوٚى ضبٌس بّ ًػوٌٞ 

   :عسٙسًٝلا٢س 

 .ض عوٟ ق،اهٕٗتٔٚٚ  اهلةا ؤًِا: تنهٚ ٕ عوٟ اهِيب 

 ًِٗٔا: ضثا٦ٖ هم،وٟ املؿطك .

 .(3) اض يف ًلٞ بنْ زٍِٙٔ خري ًّ زِٕٙإُٔ أخرب عِس ًا ظاض اهلة ًِٗٔا:

طا ًدّ شهدم غد٠٘ أشٙ،دٕ ،     ددد عب بدّ ا٪ؾ ددد ى كدق،د  ٍ ٙعوى اهدِيب  دٗه

ٗيف شهددم ٙمدد٘ي ابددّ  وٗأقدد ابٕ اغدد،ع٩ُٕ بعددساٗٝ اهطغدد٘ي ٗ وٗهطغدد٘هٕ 

يب     ف)) :تٌٚٚٞ ض ٕ ا،   إُٕ ملا شٓب  ىل ًلٞد ٗضلد   ىل املسِٙٞد مل ِٙدسب اهِد

ٕ  عِٕ اهلجا١ ُسبٍٔ ٕاملػوٌ   ىل ق،وٕو فوٌا بوغ ٗاسبلدٍ اسبدازث    و ىل ق،ود

فعوددٍ أْ شهددم اهلجددا١ ٗا٪ش٠ اهددصٜ كدداْ بعددس   و اهػدد ب اسبددازثٙهدداا  ىل

 .(4) ((عٔسٖ ٗهم،وٕ  قة٘هٕ ًّ ًلٞ ً٘لب هِم

ٙث عودددٟ أْ أش٠ ا، ٗضغددد٘هٕ عودددٞ ٓدددصا اسبدددس قدددس زيٵ)): ٗقددداي أٙهددداا

                                                 
 (.268(و ٗاُهط: اهػٚج املػو٘ي هوػ لٛ )62اهكاضَ املػو٘ي ) (1)

 (.405و 403-12(و ٗق ٚح ًػوٍ ً  اهِٜ٘ٗ )3031( ح)6/184 داضٜ ً  اهة،ح )ق ٚح اه (2)

(و ٗا٨غد،ٔعا١  248(و ٗاهػدٚج املػدو٘ي هوػد لٛ )   80(و ٗاهكداضَ املػدو٘ي )  7/392اُهط شهم يف ف،ح اه اضٜ ) (3)

 (.37باهسّٙ هومطؾٛ )

 (.76-75اهكاضَ املػو٘ي ) (4)
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 وأخط٠ ظري صبطز اهلةط ٗاهطزٝ دٞفٚلْ٘ عو و ىل ق،ى كى أ س ه٩ُ،ساب

    ٞ ٗا٪ش٠ ،  وفإْ شكط اه٘قج بعس اسبلٍ حبطا اهةا١ زهٚدى عودٟ أُدٕ عود

 .(1) ((ٗٙ٘لب اهطزٝ وٗٙ٘لب ُم  اهعٔس وٗضغ٘هٕ ٙ٘لب اهم،ى

ٗعودى  )) :صا اسبدسٙث ٗقاي اهمانٛ عٚاض ض ٕ ا،  عِس اغ،س٨هٕ بٔد 

 .(2) ((بى ه٫ش٠ اٮؾطانهٕ فسي إُٔ ق،وٕ  ٙاٖ هغري  ٖشانق،وٕ ب

 :بددّ ا٪ؾددطا اٗقدداي اهػدد لٛ ض ددٕ ا، بعددس أْ غدداق ضٗاٙددا  قكددٞ    

 بٔا ًّ ٗلٖ٘: ا٨غ،س٨يٗٗلٕ ))

م  لع دب )) :عوٟ ًا يف اهك ٚ   ًّ ق٘ي اهِيب  ا٨ق،كاض :أ سٓا
ٗٓد٘ ٙم،هدٛ اه،عوٚدى بدا٪ش٠و فلدى ًدّ        ((ولونو قدد أذى اهلل ورسدب  األشرن فق

 :عداىل كٌدا قداي ت  ٪ش٠ أخل ًّ اهلةدط  شاٖ ٗسٔط أشاٖ ٙم،ىو ٨ٗ ؾم أْ ا 

ٙم،هٛ أْ كدى   اسبسٙثفاه،عوٚى يف  (61اه،٘بٞ: ) ژۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ 

 . (3) ((ىٙم، ش٠ اهِيب  ًّ 

ٗقس ُل ابّ املِصض عوٟ اهمكٞ ٗاغ،سي بٔصا اسبسٙث عوٟ ٗل٘ب ق،ى  

 .(4)ػاباه

يب   مل ٙدنًط بم،دى اهػداب  دطز      ٗاهِاسط يف ا٪زهٞ ًّ اهػِٞ جيس أْ اهِد

ًد  كدْ٘ اهػدب ًػد،وعًاا      كُٕ٘ كافطاا ظري ًعآدسو ٗ مندا ق،ودٕ ٪لدى اهػدب     

 .(5)و ٗٓصا اهمسض ً٘لب هوم،ى  ٚث كاْٗا اضبٞهولةط ٗاهعساٗٝ 

ّ زاهددٞ عوددٟ ق،ددى ًدد  ٗا٪ ازٙددثٗا٬ٙددا  )) :قدداي اهػدد لٛ ض ددٕ ا، 

                                                 
 (.403املكسض اهػابي ) (1)

 (.409اهؿةا ) (2)

 (.245اهػٚج املػو٘ي ) (3)

 (.3/160اٮؾطاا ٨بّ املِصض ) (4)

 (.169اهكاضَ املػو٘ي ) (5)
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  .(1) ((٧ٙشٕٙ ًلوماا ًّ ظري تةكٚى ب  املػوٍ ٗاهلافط

 . ٗاهِم٘ي عّ ا٪٢ٌٞ ً،٘افطٝ يف كةط ٗق،ى ًّ ؾ،ٍ أٗ  عّ يف اهِيب

أْ - ٗفمِددا ا، ٗ ٙددان -اعوددٍ )) :قدداي اهمانددٛ عٚدداض ض ددٕ ا،   

ٕ   ٕسبدي بد  أ و أٗأٗ عابٕ يٚ  ًّ غب اهِيب  ٕ  وُمكداا يف ُةػد أٗ  وأٗ ُػد 

عدّ  طٙدي اهػدب     ١ّٛ خكاهٕو أٗ عطض بٕو أٗ ؾ ٕٔ بؿً خكوٞزِٕٙو أٗ 

هدٕو فٔد٘ غداب     ٗاهعٚدب  وأٗ اه،كغري هؿنُٕو أٗ اهغ  ًِٕعوٕٚو  اٮظضا١أٗ  وهٕ

ٗكدصهم ًدّ هعِدٕو أٗ زعدا عوٚدٕو أٗ       هٕو ٗاسبلٍ فٕٚ  لدٍ اهػداب ٙم،دى ...   

َ     متِٵ أٗ اهعٚدب يف   وٟ ًهطٝ هٕو أٗ ُػب  هٕٚ ًا ٨ ٙوٚدي مبِكد ٕ عدّ  طٙدي اهدص

ريٖ ظد ًِٗلدط ًدّ اهمد٘ي ٗظٗضو أٗ     وٗٓجدط  وٕ اهععٙعٝ بػدج ًّ اهلد٩َ لٔ،

ٕ ظٌمما لدط٠ ًدّ اهد ١٩ ٗا ِٞد عوٚدٕو أٗ       بؿ١ٛ بد ع  اهعد٘اضض اه ؿدطٙٞ     كد

هسٙددٕو ٗٓدصا كوددٕ  يداع ًدّ اهعوٌددا١ ٗأ٢ٌٞد اهة،دد٠٘ ًدّ هددسْ       ٝازبدا٢عٝ ٗاملعٔد٘ز  

ٍٵ ضن٘اْ ا، عوٍٚٔ  ىل اهك ابٞ  .(2) ((لطا ٓو

ٗأي  ع٘اَ أٓدى اهعودٍ عودٟ ٗلد٘ب اهم،دى      ))ض ض ٕ ا، ٗقاي ابّ املِص

 وٗاهؿددافعٛ وٗاهوٚددث بددّ غددعس   وٓددصا قدد٘ي ًاهددم   عوددٟ ًددّ غددب اهددِيب    

                                                 
 (.291اهػٚج املػو٘ي ) (1)

ٖو ٗمل ٙمٍ اسبس عوٟ ًدّ تد٘ىل   شا قس عةٟ عّ بع  ًّ غ ٕ ٗ هلّ قس ٙؿلى عوٟ  اه ع  أْ اهِيب 

  ازثٞ اٮفم ًف٩او ٗازب٘اب ًّ ٗلٖ٘: كرب 

 وٕ أْ ٙعة٘ عِٕو ٨ٗ ٧ٙاخص ًّ أغا١  هٕٚو أٗ  شاٖ.  ف إُٔ كاْ ضب   مٕ  -1

ْٵ ضبٌساا ٙم،ى أق ابٕ.   إُٔ  -2 ٌٵّ أغا١  هٕٚ; تنهٚةاا هومو٘ب عوٟ اٮغ٩َو ه٩٣  ٙ، سٵث اهِاؽ أ  كاْ ٙعة٘ ع

كاْ ٙعة٘ عٌّ سوٌٕ أٗ ِٙ،مٍو كى شهم ت عاا هوٌكدو ٞو  ٨ أْ اهعةد٘ كداْ ق دى )بدطا١ٝ( أكفدط ًِدٕ         إُٔ  -3

 ا بعس بطا١ٝ فمس ُػذ اسبلٍ باهعة٘ ٗاهكربو ٗأًط أاز اهلةاض ٗاملِافم و ٗاٮظ٩س عوٍٚٔ. بعسٓاو أً

-111(و ٗاهػدٚج املػددو٘ي ) 237-226و 153(و ٗاهكدداضَ املػدو٘ي ) 413-411اُهدط شهدم يف: اهؿدةا )   

 (.381(و ٗا٨غ،ٔعا١ باهسّٙ هومطؾٛ )116

 (.404اهؿةا ) (2)
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 .(1) ((ًّٗ ت عٍٔ وٗ غ اق وٗأ س

 . (2) ((اهم،ى ٗأيع٘ا عوٟ أْ عوٟ ًّ غب اهِيب )) :ٗقاي أٙهاا

مت ؾدداأيدد  اهعوٌددا١ عوددٟ أْ  )): ٕ ا،داي ضبٌددس بددّ غدد ِْ٘ ض دد  دٗقدد

ٗ لٌدٕ عِدس    وامل،ِمل هٕ كافطو ٗاه٘عٚس لاض عوٚدٕ بعدصاب ا،   اهِيب 

 .(3) ((ًّٗ ؾم يف كةطٖ ٗعصابٕ كةط وا٪ًٞ اهم،ى

ّ غددب دٌٚدددا فدابِددداي أق دقدد))ٕ ا،: دض دداي ازبكددام اسبِةددٛ  ددددٗق

 .(4) ((فمس قاض ًطتساا ٗكاْ ًػوٌااأٗ عابٕ  اهِيب 

ٕ  وًّ غب اهدِيب  )) :ًاهم ض ٕ ا،عّ ٗقاي ابّ اهماغٍ   وأٗ ؾد،ٌ

 . (5)((ٗ لٌٕ عِس ا٪ًٞ اهم،ى كاهعُسٙي وأٗ تِمكٕ فإُٕ ٙم،ى وأٗ عابٕ

ًددّ  ًددّ غددب اهددِيب )) :ٗقدداي ع ددس ا، بددّ ع ددس اسبلددٍ ض ددٕ ا، 

 .(6)((ًػوٍ أٗ كافط ق،ى ٗمل ٙػ،،ب

    َ مسعدت أبدٛ ٙمد٘ي فدٌّٚ     )) :أ دس ض دٕ ا،   ٗقداي ع دس ا، بدّ اٮًدا

 .(7) ((تهطب عِمٕ :قاي غب اهِيب 

كى ًدّ ؾد،ٍ اهدِيب    )) :ٗض٠ٗ  ِ ى عّ اٮًاَ أ س ض ٕ ا، إُٔ قاي

 (8) ((أٗ تِمكٕ ًػوٌاا كاْ أٗ كافطاا فعوٕٚ اهم،ى. 

يب    اعٞ ٗلددطَ ًددّ  عددّ يف اهدِد  وفةدٛد ٓددصٖ اهِمدد٘ي اهلةاٙدٞد ملعطفدٞد ؾدِد

                                                 
(و 3(و ٗاهكداضَ املػددو٘ي ) 11/415(و ٗا وددٟ ٨بدّ  ددعَ ) 404و ٗاُهددط: اهؿدةا ) (2/584اٮقِداع ٨بددّ املِدصض )   (1)

 (.96ٗاهػٚج املػو٘ي )

 (.153اٮياع ) (2)

 (.97-96(و ٗاهػٚج املػو٘ي )4(و ٗاُهط: اهكاضَ املػو٘ي )405اهؿةا ) (3)

 (.527(و ٗاُهط: اهكاضَ )3/504طب،كط اخ،٩ا اهعوٌا١ هوجكام ) (4)

 (.405اهؿةا ) (5)

 (.406املكسض ُةػٕ ) (6)

 (.512(و ٗاهكاضَ املػو٘ي )3/1292ًػا٢ى اٮًاَ أ س بطٗاٙٞ ع س ا، ) (7)

 (.103(و ٗاُهط: اهػٚج املػو٘ي )525(و ٗاهكاضَ املػو٘ي )2/339أٓى املوى ٗاهطزٝ ًّ ك،اب ازباً  هود٩ي ) (8)
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مل هددٕ كةدد ٗقددس اتةمددت ُكدد٘م اهعوٌددا١ ًددّ يٚدد  اهل٘ا٢ددج )) ط عوددٟ أْ اه،دِد

 .(1) ((ً ٚح هوسَ

هةػددازٖ ٗ فػددازٖ ٪ْ  كدداي ٣ٗ ْ فاعوددٕ ًػدد، ي هودد رت ٗاهملدد  ٗا٨غ،   

 يف ا٪ًٞ ٗيف زِٙٔا. عّ  يف اهِيب اهلعّ 

عّ ا٪شٓاْ يف ٓصا اهؿنْ قاعسٝ اه،عاًدى ًد  أعدسا١ اٮغد٩َ يف     ٨ٗ ٙغٚب 

٘ٝ ٗقدسض اٮغد٩َ    د  اي اههدعج ٗاهمد٘ٝو ٗأْ ٓدصٖ اهماعدسٝ ٨ ربد،ل بعٔدس اهِ      

ٜ ب; بى ٓٛ عاًٞ يف كدى ظًداْ   ف ػ عودٟ ا٪ًٞد اٮغد٩ًٚٞ سدطٗا اهصهٞد       جيدط

 ژڃ  ڃ  ژ ى بم٘هدٕ تعداىل:   ٌد ٗاهل٘اْو ٗعو٘ ؾنْ أعسا٢ٔاو ف،ع٘ز  شاا  ىل اهع

ٕ (48ا٪ عاب: ) فٚدٕ ندطض عودٟ     وو ٗأ٨ ٙرتتب عوٟ  ُلاض املِلط ًِلط أعهٍ ًِد

 اٮغ٩َ ٗاملػوٌ .  

فٌددّ كدداْ ًددّ املدد٧ًِ   )): ٙمدد٘ي ؾددٚذ اٮغدد٩َ ابددّ تٌٚٚددٞ ض ددٕ ا، 

فوٚعٌددى ب ٙددٞ  وبددنضض ٓدد٘ فٚٔددا ًػ،هددعجو أٗ يف ٗقددت ٓدد٘ فٚددٕ ًػ،هددعج  

أٗتدد٘ا اهل،دداب  ّهٕ ًددّ اهددصٙ٘اهكددرب ٗاهكددةح ٗاهعةدد٘ عٌددّ ٙدد٧شٜ ا، ٗضغدد  

ٌددا ٙعٌوددْ٘ ب ٙددٞ ق،دداي أ٢ٌددٞ اهلةددط اهددصّٙ  ٗأًددا أٓددى اهمدد٘ٝ فإُٵو  ٗاملؿددطك

ل،داب  ،دٟ ٙعلد٘ا ازبعٙدٞ عدّ      ٙلعِْ٘ يف اهسّٙو ٗب ٙٞ ق،اي اهصّٙ أٗتد٘ا اه 

 .(2) ((ٙس ٍٗٓ قاظطْٗ

 

 

                                                 
صا اه دداب; ًفددى: اهكدداضَ املػددو٘ي ٨بددّ تٌٚٚددٞو  ( و ٗقددس ُأفددطز  ًكددِةا  ًػدد،مو ٞ يف ٓدد  527اهكدداضَ املػددو٘ي ) (1)

ي   ج املػددو٘ي عودٟد ًدّد غددب اهطغد٘د ي   ٗاهػدٚد ج املػددو٘ي يف غددب اهطغد٘د ٨بدّد كٌدداي باؾدداو  هوػدد لٛو ٗاهػدٚد

ةا  اهديت شكدط  ٓدصٖ املػدنهٞ       ٗتِ ٕٚ اه٨٘ٝ ٗاسبلاَ عوٟ ؾامت خري ا٪ُاَ ٨بّ عابسّٙو ٗظريٓاو فه٩ ٳعّ املكِد

 ًّ اهل،ب املكِةٞ يف ٓصا اه اب. (و فمس شكط يو36ٞ-33ٚج املػو٘ي )نٌِاا. ٗاُهط: ًمسًٞ اهػ

 (.221اهكاضَ املػو٘ي ) (2)
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دال  اآلي             ة 
عل   ى دف   ا    
ع        ز وج          

ه ــ         ـرتـونص
 ه ـي            ـبـنـل

........... 

وم     ن الش     واهد 
 عل          ى  ل           

........ 

زهدددت ا٬ٙدددٞ عودددٟ أْ ا، لدددى ٗعددد٩ قدددس تددد٘ىل  همدددس

و ٗبدد  اٮلابددٞ عوددٟ اهلةدداض عِددسًا  عِدد٘ا يف اهددِيب  

غدد  إُ ٗتعدداىل أْ اهصهددٞ ٗاشبػددطاْ عوددٟ ًددّ ؾددِنٖو أٗ  

 و ٗ ْ عسٖٗ ٓ٘ امل٘ق٘ا بٔصٖ اهكةٞ اهم ٚ ٞ. أبغهٕ 

 عِدددددس تةػدددددري ا٬ٙدددددٞ: ٙمددددد٘ي اهدددددطاظٜ ض دددددٕ ا،

اهلةددداض ملدددا ؾددد،ٌٖ٘ فٔددد٘ تعددداىل ألددداب عِدددٕ ًدددّ ظدددري ))

ٗاغلٞو فماي:  ْ ؾا٣ُم ٓد٘ ا٪بدرتو ٗٓلدصا غدِٞ ا٪  دابو فدإْ اسب ٚدب        

فٔآِدا تد٘ىل اسبدي غد  إُ       شا مس  ًّ ٙؿ،ٍ يف   ٚ ٕ ت٘ىل بِةػٕ ل٘ابٕو

ى  ى      ې  ې    ې         ژ هم يف ً٘ان     قاه٘ا: شل٘ابٍٔو ٗشكط ًفى 

ٻ       ٻ  ٻ   ٱ       ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ    ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ             ۇئ  ۇئ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   پ ژ و فمددددداي غددددد  إُ: (8- 7غددددد ن: )  ژ پ پ   ٻ 

ڤ  ڤ  ژ ألددداب فمددداي:  ٘ا هػدددت ًطغددد٩ اهو ٗملدددا قددد(8غددد ن: ) ژٺ  ٺ  

و فٌدددددددا ألدددددددى ٓدددددددصٖ   (3- 1ٙدددددددؼ: ) ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .  (1)((اًٞاهلط

ّ ا، يف    ممو غ٘هٕ طٗا، ًِ،مٍ ه ٞ ًدّ غِد ّ  عّ عوٕٚ ٗغ ٕ ٗٓٛ غِد

اعٞ ذبمٚمدداا هم٘هددٕ تعدداىل:    ک     ک  ک  ژ اهددصّٙ اضتل دد٘ا ًفددى ٓددصٖ اهؿدِد

 . ژک    
 

يب    ىل كػددددط٠ ٗقٚكددددطو  قكدددٞد ك،دددداب اهدددِد

يب      ٗك٩ٌٓا مل ٙٱ ػوٍو هلدّ قٚكدط أكدطَ ك،داب اهِد

  ط٠ ًدددعق ٗكػدددو ٗأكدددطَ ضغددد٘هٕو فف دددت ًولدددٕو

                                                 
  (.32/134تةػري اهةدط اهطاظٜ )( 1)
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ٗاغددد،ٔعأ بطغددد٘ي ا، فٌدددعق ا، ًولدددٕ بدددسع٘ٝ     ٘ي ا، دددددد،اب ضغدددددك

 .(1) اهطغ٘ي 

ک     ک  ک  ژ ذبمٚدددي هم٘هدددٕ تعددداىل: - أعودددٍ ،ٗا-ٗٓدددصا ))

و فلدى ًددّ ؾددِنٖ ٗأبغهددٕو ٗعددازاٖ فددإْ ا، ٙملدد  زابددطٖو ٗمي ددي  ژک    

 .(2)((عِٕٚ ٗأثطٖ

يب ش٠ ٗ عددّ يف  بددى  ،ددٟ ا٪ضض تددطف  ٗت،ِلددط ملددّ   و فمددس ض٠ٗ اهدِد

كاْ ضلى ُكدطاُٚاا فنغدوٍو ٗقدطأ اه مدطٝ ٗ ي عٌدطاْو      »قاي:  أُؼ بّ ًاهم 

يب   و فعدداز ُكددطاُٚااو فلدداْ ٙمدد٘ي: ًددا ٙددسضٜ ضبٌددس  ٨   فلدداْ ٙل،ددب هودِد

ك، ت هٕو فنًاتٕ ا،و فسفِٖ٘ فنق ح ٗقس هةه،ٕد ا٪ضضو فمداه٘ا: ٓدصا فعدى     ًا

ا عددّد قدددا     ٍٔو ُ ؿدد٘د ِا فدددنهمٖ٘و ف ةدددطٗا هددٕد ضبٌدددس ٗأقددد ابٕ ملدددا ٓدددطب ًددِد

ا    فنعٌم٘او فنق ح ٗقس هةه،ٕ ا٪ضضو فماه٘ا: ٓصا فعى ضبٌس ٗأقد ابٕو ُ ؿ٘د

ا هٕد يف ا٪ضض      عّ قا  ِا ملا ٓطب ًٍِٔ فنهمٖ٘ خاض  اهمربو ف ةدطٗا هٕد ٗأعٌم٘د

 .(3)«فنهمٖ٘ ًا اغ،لاع٘او فنق ح ٗقس هةه،ٕ ا٪ضضو فعوٌ٘ا إُٔ هٚؼ ًّ اهِاؽ

فٔصا املوعْ٘ اهصٜ افرت٠ عوٟ ))ٚٞ ض ٕ ا،: قاي ؾٚذ اٮغ٩َ ابّ تٌٚ

ا ك،ددب هددٕو قكددٌٕ ا، ٗفهدد ٕ بددنْ    ًددأُددٕ ًددا كدداْ ٙددسضٜ  ٨    اهددِيب 

كدى   أخطلٕ ًّ اهمرب بعس أْ زفدّ ًدطاضااو ٗٓدصا أًدط خداض  عدّ اهعدازٝ ٙدسيٵ        

أ س عودٟ أْ ٓدصا كداْ عم٘بدٞ ملدا قاهدٕو ٗأُدٕ كداْ كاشبداا  ش كداْ عاًدٞ            

ز ا٨ضتدسازو  ش  و ٗأْ ٓدصا ازبدطَ أعهدٍ ًدّ صبدطٵ      ٍٔ ًفدى ٓدصا  ٚامل٘تٟ ٨ ٙك

 ٍٔ ًفدى ٓدصاو ٗأْ  ا، ًِد،مٍ هطغد٘هٕ     ٚكاْ عاًٞ املطتسّٙ مي٘تْ٘ ٨ٗ ٙكد 

                                                 
  (.4424( ح)8/126اُهط: ق ٚح اه داضٜ ً  اهة،ح )( 1)

  (.165اهكاضَ املػو٘ي )( 2)

  (.2781( ح)132-17/131ؾطح اهِٜ٘ٗ ) (و ٗق ٚح ًػوٍ ً 3617(ح)6/624ق ٚح اه داضٜ ً  اهة،ح )( 3)
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اهلدداشب  شا مل ميلددّ  بممددّ  عددّ عوٚددٕ ٗغدد ٕو ًٗهٔددط هسِٙددٕو ٗهلددص 

 .(1)((اهِاؽ أْ ٙمٌٚ٘ا عوٕٚ اسبس

كدصب   فاُهط عِاٙدٞ ا، تعداىل بإسٔداض   ))ٗٙم٘ي اهػ لٛ ض ٕ ا،:  

ًّ افرت٠ عوٟ ُ ٚدٕو ٗعدسَ ق د٘ي ا٪ضض هدٕو  ،دٟ ٙهٔدط هوِداؽ أًدطٖو ٗ ٨         

فلدفري ًددّ املطتدسّٙ ًددات٘ا ٗمل توةهٔدٍ ا٪ضضو ٗهلددّ ا، أضاز أْ ٙةهددح    

 . (2)((ٓصا املوعْ٘و ٗٙ   كصبٕ هوِاؽ

ممدّ غد ٕ أٗ تِمكدٕ; فمدس شكدط       تِد،مٍ هطغد٘ي ا،    ٗاسبٚ٘اُا  أٙهاا

 ٕ عِددسًا كدداْ اهِكدداض٠ ِٙؿددطْٗ زعدداتٍٔ بدد  ق ا٢ددى    ابددّ  جددط ض ددٕ ا،: أُدد

 ٍ ٗقددس ًلددّ هلددٍ اهلاظٚدٞد ٨٘ٓكدد٘  طٙددي اهددسع٘ٝ    واملغدد٘ي ًددّ ألددى تِكددريٓ

 سبهد٘ض بػ ب ظٗل،ٕ اهكدوٚ ٚٞو ٗشا  ًدطٝ ت٘لدٕ ياعٞد ًدّ ك داض اهِكداض٠        

ٍٔ     وعمدس هػد ب تِكدري أ دس أًدطا١ املغد٘ي       و ةى ًغ٘هٛ ك ري فجعدى ٗا دس ًِد

يب  مل اهدِد فوٌددا أكفددط   وْ ِٓددان كوددب قددٚس ًطبدد٘س   و ٗكدداٗٙػدد ٕ  ٙ،دِد

ٕ    صبد اهكوٚيب اشب ٚدث ًدّ شهدم ظ    فدوكدٖ٘ ًِدٕ    وط اهلودب ٗٗثدب عوٚدٕ فدٌؿد

و فمدداي: ٓددصا بل٩ًددم يف  ددي ضبٌددس  :بعددس لٔددسو فمدداي بعدد  ًددّ  هددط 

بى ٓصا اهلوب ععٙع اهِةؼ ض ُٛ أؾري بٚسٜ فهّ أُٛ أضٙدس أْ أندطبٕو    ;ك٩

يب        داي ف٘ثدب اهلودب ًدطٝ أخدط٠      فن وثٍ عاز  ىل ًا كداْ فٚدٕ ًدّ غدب اهِد

بػد ب شهدم عبد٘ أضبعد       ٍعوٟ عِي اهكوٚيبو ٗقو  ظٗضٖ فٌا  ًّ  ِٕٚو فنغدو 

 .  (3)((ًّ املغ٘ي أهةاا

ٗاهمكٞ يف  ٩ٓن ا، ٗا ساا ٗا ساا ًّ ١٨٧ٓ املػد،ٔع٢  ًعطٗفدٞ قدس    

                                                 
  (.117-116اهكاضَ املػو٘ي )( 1)

  (.113اهػٚج املػو٘ي )( 2)

   (.2/203اهسضض اهلاًِٞ ٨بّ  جط )( 3)
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 .(1)شكطٓا أٓى اهػري ٗاه،ةػري

عودٟ ق،دى اهػدابو ٗكدصهم      ٖٗغدِِٕ ٗغدري   ٗقس لط  أٗاًط اهِيب ))

ٞ ا، تعدداىل أُددٕ ٙٔوددم ًددّ غدد ٕ    ٨ٗ ٙدد٧خطٖو ٗٓلددصا عددطا ٗاؾدد،ٔط يف   غدِد

ٍٔ اهػدب أخدصٗا عدال٩ا  ،دٟ قداض شهدم ًعطٗفداا             كاض اهم٩ع إُٔ ً،دٟ ٗقد  ًِد

 .(2)((ٌْ٘ بٕ قطب اهِكطٝ  شا تعطض اهلةاض هصهمواملػوٌ  ٙع ب 

هٔدط عودٟ فاعودٕ    ق٩ًٞ سةط فدإْ شهدم اه،دِمل ٙ    ٗكى ًّ ُمكٕ ))

 .(3)((ثٍ ٙعصبٕ ا، اهعصاب اهؿسٙس وق ى ً٘تٕ يف اهسُٚا

 ٨ برتٖ ا،  ،دٟ أٓدى اه دسع املدداهةْ٘      ٨ٗ ٙ٘لس ًّ ؾِن اهطغ٘ي ))

ْٵ    جيوػدددْ٘ هوِددداؽ   س قً٘دددااجباملػددد هػدددِ،ٕو قٚدددى ٪بدددٛ بلدددط بدددّ عٚددداف أ

ًّ لوؼ هوِداؽ لودؼ اهِداؽ  هٚدٕو هلدّ أٓدى        :ٗٙ،لوٌْ٘ باه سعٞو فماي

 .(4)((ِٞ ٙ مْ٘ ٗٙ مٟ شكطٍٓو ٗأٓى اه سعٞ مي٘تْ٘ ٗمي٘  شكطٍٓاهػ

ٗٓدٛ   ٗبٔصا ت،   ز٨هٞ ا٬ٙٞ عوٟ زفاع ا، عدّ ُ ٚدٕ ٗ  ٚ دٕ ٗخوٚودٕ     

تِ،هٍ نٌّ غوػوٞ ا٬ٙا  اهمط ُٚٞ اهلطميٞ اهد٘اضزٝ يف  ةدن ا، ُٗكدطتٕ    

 . (67املا٢سٝ: ) ژ  ژ  ژ    ڑ  ڑژ كم٘هٕ تعاىل:  هِ ٕٚ 

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ژ ىل: ٗق٘هددددددددٕ تعددددددددا

ۀ  ہ  ژ ٗق٘هٕد تعداىل:    .(30ا٪ُةاي: ) ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  

٘بٞ: ) ژہ  ہ  ہ    .(95اسبجط: ) ژٿ  ٹ           ٹ  ژ . ٗق٘هٕ تعاىل: (40اه،

 

                                                 
   (.410-1/408(و ٗاهػريٝ ٨بّ ٓؿاَ )164اُهط: اهكاضَ املػو٘ي )( 1)

  (.117(و ٗاُهط: اهكاضَ املػو٘ي )290اهػٚج املػو٘ي )( 2)

  (.824أب٘ بلط لً٘ٛ ) -٪شٓاْ  ىل ًعاُٛ اهمط ْ ضز ا( 3)

   (.174-13/173صبٌ٘ع اهة،ا٠ٗ ٨بّ تٌٚٚٞ )( 4)
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تض       من اآلي       ة 
وج      ول محب      ة 

 ي ـب             ــنـــال
 .... 

 ْ اهؿِ ْ ٓ٘ اه غ و ٗٙمابوٕ اسبدبو فاسبدب   

ٕ  ميددداْو ٗبغهددد ُمدددٚ  اهددد غ و فٌ  دددٞ اهدددِيب 

 كةط ٗخص٨ْو ٗبهسٓا ت،ٌٚع ا٪ؾٚا١. 

فا  ٞ تعهٍٚ ٗ ل٩يو ٗاهؿِ ْ ٗاه غ  ذبمدري  

 َ٘و فداهلعّ فٚدٕ   مد أقى ًّ أق٘ي اٮمياْ ٗعوٚٔدا ٙ  ٗ ش٨يو فٌ  ٞ اهِيب 

ٌٵِٙاق  ٓصا ا٪قىو ٗبٔصا ٙ، ٚٵ  .ّ ا٬ٙٞ ه٘ل٘ب ضب ٞ اهِيب ّ ته

ٗلعؤا ًمسًٞ عوٟ  ٗقس أٗلب ا، عع ٗلى ٓصٖ ا  ٞ يف ظري ًا  ٙٞو

چ  چ      چ  ژ ضب ٞ اٮُػاْ هِةػٕ ًٗاهٕ ٗأٓوٕ ٗاهِاؽ أيعد و قداي تعداىل:    

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ ڎ  

ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

 .(24اه،٘بٞ: )  ژگ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ

  دٞ جيدب أْ   ٘هٕو ٗأْ توم ادٞ ا، ٗضغد٘ب ضب دت عوٟ ٗلا٬ٙٞ ُكٵدف

 .(1)٩ا يف شهم ب  ا٪ًٞدسًٞ عوٟ كى ضب ٘بو ٨ٗ خدْ٘ ًمدتل

ٗتِ ٚٔدداا  ااكةددٟ بٔددصٖ ا٬ٙددٞ  هٵدد  ))ٙمدد٘ي اهمانددٛ عٚدداض ض ددٕ ا،:   

 وٗعهدددٍ خلطٓدددا   وٗز٨هدددٞ ٗ جدددٞ عودددٟ هدددعَٗ ضب ،دددٕو ٗٗلددد٘ب فطندددٔا      

و  ش قطع تعاىل ًّ كاْ ًاهدٕ ٗأٓودٕ ٗٗهدسٖ أ دب  هٚدٕ ًدّ       ٗاغ، ماقٕ هلا 

ثددٍ  وژ  گ  گ  گ  گ  ڳژ ٗأٗعددسٍٓ بم٘هددٕ تعدداىل:  وضغدد٘هٕا، ٗ

 .(2)((ٗمل ٙٔسٖ ا، فػمٍٔ ب،ٌاَ ا٬ٙٞو ٗأعؤٌٍ أٍُٔ ممّ نىٵ

فا٬ٙددٞ زهٚددى  (6ا٪ ددعاب: )ژ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ ٗقدداي تعدداىل: 

املد٧ًِ و ٗٓدصٖ   أٗىل بٕ ًّ ُةػٕ فوٚؼ ًّ  عوٟ أْ ًّ مل ٙلّ اهطغ٘ي 
                                                 

   (.1/301عوٟ أً،ٕ  ٌس  اه،ٌٌٚٛ ) (و ٗ م٘ق اهِيب 8/95اُهط: تةػري اهمط يب )( 1)

  (.248اهؿةا )( 2)
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أ ددب  ىل اهع ددس ًددّ ُةػددٕ; ٪ْ ا٪ٗه٘ٙدٞد     ِيب ا٪ٗه٘ٙدٞد ت،هددٌّ أْ ٙلددْ٘ اهدد   

ٓددصا جيددب أْ ٙلددْ٘  أقددؤا اسبددبو ُٗةددؼ اهع ددس أ ددب  هٚددٕ ًددّ ظددريٖو ًٗدد   

 . اهطغ٘ي أٗىل بٕ ًِٔاو ف صهم قكى هٕ اغٍ اٮمياْ

طنا ٗاه،ػدوٍٚو  دا٨ُمٚداز ٗاهلاعٞد ٗاهد    يصٖ ا٪ٗه٘ٙٞ ٗا  ٞ كٌادٗٙوعَ ًّ ٓ

 .(1)ٗ ٙفاضٖ عوٟ ًا غ٘اٖ وٗاه،ػوٍٚ ٪ًطٖ وٗغا٢ط ه٘اظَ ا  ٞ ًّ اهطنا حبلٌٕ

ٗتمدسمئا عودٟ غدا٢ط     ٗلا١ يف اهػِٞ ًدا ٧ٙكدس ٗلد٘ب ضب دٞ اهدِيب      

: أُدٕ قداي هودِيب     ا ابو فةٛ اهك ٚح ًدّ  دسٙث عٌدط بدّ اشبلداب      

: ٪ُت أ ب  هٛ ًّ كدى ؾد١ٛ  ٨ ًدّ ُةػدٛو فمداي اهدِيب        وٙاضغ٘ي ا،

و فماي هدٕ عٌدط: فإُدٕ    ((ب إليك م  نفسكال والذي نفسي بيده، حتى أكون أح))

 . (2)((اآلن ياعمر)): ا٬ْ ٗا، ٪ُت أ ب  هٛ ًّ ُةػٛو فماي اهِيب 

دكم حددال يددنم  أ)): قدداي: قدداي ضغدد٘ي ا،   ٗيف اهكدد ٚ   عددّ أُددؼ  
 .  (3)((ي  حتى أكون أحب إليو م  والده وولده والناس أالم

ٍ  ٨»فم٘هددٕ:  ٕ )) «ٙدد٧ًّ أ ددسك اٮميدداْ اه٘الددبو ٨ٗ   أٜ: ٨ قكددى هدد

 .(4)((ٙلْ٘ ًّ أٓوٕ

ٛ ٓدد٘ ةددفٌددّ قدداي  ْ املِ ))قدداي ؾددٚذ اٮغدد٩َ ابددّ تٌٚٚددٞ ض ددٕ ا،:     

ٕ  (اهلٌاي اه٘الب)فإْ أضاز إُٔ ُةٛ  واهلٌاي ٗٙ،عدطض   واهصٜ ٙصَ تاضكد

فٔددصا مل ٙمدد   (اهلٌدداي املػدد، ب)فمددس قددسقو ٗ ْ أضاز أُددٕ ُةددٛ  وهوعم٘بددٞ

 .))(5)قط يف ك٩َ ا، ٗك٩َ ضغ٘هٕ 

ْٵ ٓدٛ ا  دٞ    ٘بدٞ ؾدطعاا  ول ٞ املا  ٗاه،ع ري بد)أ ب( زهٚى قطٙح عوٟ أ

اهطال ٞو ٗأْ اٮميداْ اهلاًدى ً،٘قدج عودٟ ضل داْ ٓدصٖ ا  دٞ يف اهمودب         

                                                 
ا٨ت دداع  (و ٗضب ددٞ اهددِيب 1/304)عوددٟ أً،ددٕ  (و ٗ مدد٘ق اهددِيب 29اُهددط: اهطغدداهٞ اه، ٘كٚددٞ ٨بددّ اهمددٍٚ )  ( 1)

  (.44ٗا٨ب،ساع ع س اهط٦ٗا ضبٌس عفٌاْ )

  (.6632( ح)11/523ق ٚح اه داضٜ ً  اهة،ح )( 2)

 (.69( ح)375-2/374(و ٗق ٚح ًػوٍ ً  ؾطح اهِٜ٘ٗ )15( ح)1/58ق ٚح اه داضٜ ً  اهة،ح )( 3)

  (.529تٚػري اهععٙع اسبٌٚس )( 4)

 (.7/15صبٌ٘ع اهة،ا٠ٗ ) (5)
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تض       من اآلي       ة 
وج     ول تع      ي  
 النب                       ي 

 ..... رهــيـوقـوت

 . (1)عوٟ ًا غ٘آا ًّ ضب ٞ غا٢ط املدو٘ق 

زب٘اضح هٚ،ػِٟ ًّ خ٩هلا  ٞ هلا ع٩ًا  ٗز٢٨ى تهٔط عوٟ اٗٓصٖ ا 

ًّ ًسعٚٔاو ٗهعوين أؾري  ىل أٓدٍ   هسع٠٘ يف ضب ٞ اهِيب ًعطفٞ قازق ا

 : (2)ٓصٖ اهع٩ًا   يا٨ا

  ٕ،اع   .ٕٗات اعٕ ٗا٪خص بػِ،ٕ ٗاهػري عوٟ ُٔج 

  ٖاٮكفاض ًّ شكط  .ٕٚٗاهك٩ٝ عو 
  ٖكفطٝ تصكط  .ٕٗمتين ض٦ٙ،ٕ ٗاهؿ٘ق  ىل هما٢ 
  ٕ،ضب ٞ قطاب  .ٕ،ي بٚ،ٕ ٗأظٗالٕ ٗق اب ٗ 
  ٕ،ِضب ٞ غ  هٚٔا.  ٗاهساع  
  .ٌٕٚتعوٍٚ اهمط ْ اهلطٍٙ ٗت٩ٗتٕ ٗاهعِاٙٞ بٕو ٗتعه 
 ٗهل،ابٕ ٗهطغ٘هٕ ٗ٪٢ٌٞ املػوٌ  ٗعاً،ٍٔ. ٚاهِك ، ٞ  
  ٕبغ  ًّ أبغهٕ ا، ٗضغ٘ه  .ًٖٗعازاٝ ًّ عازا 
 

ٓد٘ ًدا ٙم،هددٕٚ     ْ تعهدٍٚ اسب ٚدب املكدلةٟ    

ري ا٪زبو ٗمتاَ اه،د٘ق  يٝ ٗاهطغاهٞ ًّ كٌاً٘ماَ اهِ 

 و ًّٗ  كدس  م٘قدٕ   ٗٓ٘ ًّ أعهٍ ًهآط   ٕ 

 .(3)عوٟ أً،ٕو كٌا إُٔ ًّ أٍٓ ٗال ا  اهسّٙ

ٗاهلعددّ ٗاهؿدد،ٍ أٗ ا٨غدد،ٔعا١ ِٙدداق  اه،عهددٍٚ     

                                                 
 (.45ب  ا٨ت اع ٗا٨ب،ساع ) اُهط: ضب ٞ  اهطغ٘ي  (1)

(و ضب ٞ 432-429(و اهػٚج املػو٘ي هوػ لٛ )55-52اُهط  ٘ي ٓصٖ اهع٩ًا : اهؿةا هومانٛ عٚاض ) (2)

(و ا٨غدد،ٔعا١ باهددسّٙ 366-1/323عوددٟ أً،ددٕ ) (و  مدد٘ق اهددِيب 68-65بدد  ا٨ت دداع ٗا٨ب،ددساع ) اهددِيب 

 (.315-312صب ًّ اهؿةا هوؿاًٛ )(و امل52ٔ-49هومطؾٛ )

 (.67ب  ا٨ت اع ٗا٨ب،ساع ) اُهط: ضب ٞ اهِيب (  3)
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ٗاه،٘قري ٗٙمسح يف ًماَ اهِ ٘ٝ ٗاهطغاهٞو ٗٓ٘ ًِاا هوسّٙو ًّٗ ٓدصا اه٘لدٕ   

 . ٗت٘قريٖ ٗل٘ب تعهٍٚ اهِيب  ژک     ک  ک  ک    ژ تهٌِت ا٬ٙٞ 

أًدا اُ،ٔدان عدطض ضغد٘ي     ))ٙم٘ي ؾدٚذ اٮغد٩َ ابدّ تٌٚٚدٞ ض دٕ ا،:      

فإُدددٕ ًِددداا هدددسّٙ ا، باهلوٚدددٞو فدددإْ اهعدددطض ً،دددٟ اُ،ٔدددم غدددمط   ا، 

ا٨ ددرتاَ ٗاه،عهددٍٚو فػددمط ًددا لددا١ بددٕ ًددّ اهطغدداهٞو ف لددى اهددسّٙو فمٚدداَ  

املس دٞ ٗاهفِدا١ عوٚدٕ ٗاه،عهدٍٚ ٗاه،د٘قري هددٕ قٚداَ اهدسّٙ كودٕو ٗغدم٘س شهددم          

،كط هٕ ممّ اُ،ٔم ِٗلب عوِٚا أْ ُ ٘س اهسّٙ كوٕو ٗ شا كاْ كصهمغم

 .(1)((اُ،ٔان هسّٙ ا، عطنٕو ٗا٨ُ،كاض هٕ باهم،ى; ٪ْ اُ،ٔان عطنٕ

ٗ ل٩هٕو ٗت٘قريٖ ؾع ٞ عهٌٚٞ ًّ ؾعب اٮمياْو ٗٓدصٖ   ٗتعهٍٚ اهِيب 

 .(2) ٞعهٞ ٗضت ٞ ا عه،ٔا ٗضت ،ٔا ف٘ق ًِٲاهؿع ٞ ظري ؾع ٞ ا  ٞ; بى  ْ ًِٲ

و ٗتد٘قريٖو فمداي عدع    ًٞ كودٔا تعهدٍٚ اهدِيب    ا٪ٗقس أٗلب ا، عوٟ 

ٓدددد٘   عٙددددطو ٗاه،ع(9اهةدددد،ح: ) ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ژ ٗلددددى: 

 اهِكطٝو ٗاه،٘قري ٓ٘ اه،عهٍٚ. 

ًٗعِدٟ اه،ععٙدط اه،م٘ٙدٞ باهِكدط ٗاملعُ٘دٞو      ))قاي ابدّ لطٙدط ض دٕ ا،:    

و ٗأًدا اه،د٘قري فٔد٘ اه،عهدٍٚ     ٨ٗ ٙلْ٘ شهم  ٨ باهلاعٞ ٗاه،عهدٍٚ ٗاٮلد٩ي  

 .(3)((ٗاٮل٩ي ٗاه،ةدٍٚ

اغدٍ لداً  هِكدطٖ     :اه،ععٙدط ))ٗقاي ؾٚذ اٮغ٩َ ابّ تٌٚٚٞ ض ٕ ا،: 

ٗاه،دد٘قري: اغددٍ لدداً  هلددى ًددا فٚددٕ      ًِٗعددٕ ًددّ كددى ًددا ٧ٙشٙددٕ.     وٗتنٙٚددسٖ

غدددلِٚٞ ٗ ٌنُِٚدددٞ ًدددّ اٮلددد٩ي ٗاٮكدددطاَو ٗأْ ٙعاًدددى ًدددّ اه،ؿدددطٙج        

                                                 
  (.211اهكاضَ املػو٘ي )( 1)

  (.2/423عوٟ أً،ٕ ) (و ٗ م٘ق اهِيب2/124اُهط: املِٔا  يف ؾعب اٮمياْ هو وٌٚٛ)( 2)

  (.26/75تةػري اهلربٜ )( 3)
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 .(1)((كُٕ٘ عّ كى ًا خيطلٕ عّ  س اه٘قاضٗاه،لطٍٙ ٗاه،عهٍٚ مبا ٙ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ژ ٗقاي تعاىل: 

 . (157ا٪عطاا: ) ژڱڱ  ں  ں  ڻ  

   .ًععضاا ً٘قطاا ًٔٚ اايف أً،ٕ أْ ٙلْ٘  فنباْ عع ٗلى أْ  ي اهطغ٘ي 

ٕ ٗأخرب غ  إُ أْ اهة٩ح   ٗتععٙدطٖو   منا ٙلْ٘ ملّ ي  ب  اٮمياْ بد

 .(2)اه،ععٙط ٓآِا اه،عهٍٚ ْيف أ ٨ٗ خ٩ا

ٗيف ازبٌ  اسباقى يف ا٬ٙ،  بد  اٮميداْ بدٕ ٗتعهٌٚدٕ تِ ٚدٕ ٗ ضؾداز  ىل       

 .  (3)ًّ اٮمياْ اه٘الب اهصٜ ٨ ٙ،ٍ  مياْ اهع س  ٨ بٕ ٙعسٵ أْ اهمٚاَ حبم٘قٕ 

ًٗددّ أعهددٍ اهِكددط ٗاه،دد٘قري  اٙددٞ عطنددٕ ممددّ ٧ٙشٙددٕو ٙمدد٘ي ؾددٚذ      

 ٕ  ْ ا، فدطض عوِٚدا تععٙدط ضغد٘هٕ ٗتد٘قريٖو      ))ا،:  اٮغ٩َ ابّ تٌٚٚٞ ض د

 ل٩هٕ ٗتعهٌٕٚو ٗشهم ٙ٘لب قْ٘ عطنٕ  :ُكطٖ ًِٗعٕو ٗت٘قريٖ :ٗتععٙطٖ

 .(4)((اه،ععٙط ٗاه،٘قري بى شهم أٗي زضلا  ;بلى  طٙي

،ابٕ اهععٙددع عددّ ٗلددٖ٘ ا٪زب ًدد   ددددكددح عددع ٗلددى ٗأبدداْ يف ك أفس دددددٗق

و ػوٍ أْ ٙ،نزب بٕ ً  ضغد٘ي ا،  ٗتعهٌٕٚو ًٗا ِٙ غٛ عوٟ امل اهِيب 

ک  ک  ک  ک  ژ تعداىل:   يم يف  ٙا  ؾ،ٟ ٗبنغداهٚب ً،ِ٘عدٞو فمدا   هٗش

 . (1اسبجطا : )ژ  گ  گ  گ  گ  ڳ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ژ ٗقاي تعاىل: 

 ﮸         ﮷      ﮶     ﮵     ﮴      ﮳    ﮲   ۓ   ۓ    ے    ے      ھ    ھ  ھ 

                                                 
  (.422اهكاضَ املػو٘ي )( 1)

   (.2/125ِٔا  يف ؾعب اٮمياْ )اُهط: امل( 2)

  (.2/424عوٟ أً،ٕ )  م٘ق اهِيب ( 3)

  (.209اهكاضَ املػو٘ي )( 4)
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              ﮺  ﮹  ﯁    ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻  

 .(4 – 2اسبجطا : )ژ       

 .  (63اهِ٘ض: )ژ چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇڍڍژٗقاي تعاىل:       

تدد٘قريٖ ٗبددطٖو ٗأْ ٨ ٙ،مددسَ بدد  ٙسٙددٕو ٨ٗ ُطفدد       فٌٌددا جيددب هددٕ   ))       

عهِا ا١ بعاهك٘  عِسٖو ٨ٗ ظبعى زعا١ٖ كس  ا٪ق٘ا  ف٘ق ق٘تٕو ُٗغ

بعدس ً٘تدٕ    بعهااو ٗتععٙطٖ بامل اهغٞ يف تعهٌٕٚ ُٗكطتٕ ٗ عاُ،ٕ... ٗ طً،دٕ  

اتددٕو ٗشهددم عِددس شكددطٖ ٗشكددط    ٚٗتدد٘قريٖ ٗتعهٌٚددٕ ٨ظَ كٌددا كدداْ يف    

 .(1)((ٕ ٗغريتٕ ًٗعاًوٞ  هٕ ٗعرتتٕ سٙفٕ ٗغِ،ٕو ٗمساع امس

 ٙلْ٘ باهموب ٗاهوػاْ ٗازب٘اضح.  ٗتعهٍٚ اهِيب 

٨  ًددا ٙػدد،وعَ ا فدداه،عهٍٚ باهموددب: ٓد٘د    اقددلةاٖ ا،  وٳ ع،مدداز كُ٘دٕد ضغد٘د

ٟ   وٗضفد  شكدطٖ   وبطغاه،ٕو ٗخكٕ بِ ٘تٕو ٗأعوٟد قدسضٖ   غدا٢ط اشبودي    ٗفهدوٕ عود

 اهِةؼ ٗاه٘هس ٗاه٘اهس ٗاهِاؽ أيع .   عَ تمسٍٙ ضب ،ٕ عوٟوأيع و كٌا ٙػ،

ٗأًا اه،عهدٍٚ باهوػداْ: فٚلدْ٘ باهفِدا١ عوٚدٕ مبدا ٓد٘ أٓودٕو ممدا أثِدٟ بدٕ            

 ٕ أٗ أثِددٟ بددٕ عوٚددٕ ضبددٕ ًددّ ظددري ظودد٘ ٨ٗ تمكددريو ٗٙددسخى يف شهددم       وعوددٟ ُةػدد

 .كٌا ٙؿٌى ا٪زب يف اشبلاب ًعٕ ٗاسبسٙث عِٕ  و٩ٝ ٗاهػ٩َ عوٕٚاهكٵ

      ٕ  وٗأًددا اه،عهددٍٚ بددازب٘اضح: فٚؿددٌى اهعٌددى بلاع،ددٕو ٗدبطٙددس ً،ابع،دد

ًٗ٘افم،ددٕ يف  ددب ًددا ق ددٕ ٗبغدد  ًددا ٙ غهددٕو ٗاهػددعٛ يف  سٔدداض زِٙددٕو        

 .(2)ٗقْ٘  طً،ٕ واهصب عُِٕٗكطٝ ؾطٙع،ٕو ٗ

ٗضب ،دٕ ُٗكدطتٕ    وٗتد٘قريٖ  فِػنهٕ عدع ٗلدى أْ ٙطظقِدا تعهدٍٚ ُ ٚدٕ      

ٗأْ ٙػد،عٌوِا يف  اع،دٕ    وا ٗل٘اض ِدا دا ٗعوٟ أهػِ،ِدِاا يف قو٘بِدا ددسآطاا ٗب

 غ٘ا١ اهػ ٚى. ىل فٔ٘ امل٘في ٗاهلازٜ  وٗ اعٞ ضغ٘هٕ 

 

                                                 
  (.431اهػٚج املػو٘ي هوػ لٛ )( 1)

عوددٟ أً،ددٕ  (و ٗ مدد٘ق اهددِيب 68بدد  ا٨ت دداع ٗا٨ب،ددساع ) (و ٗضب ددٞ اهددِيب 89-88اُهددط: املكددسض اهػددابي )( 2)

(470-471.)   
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 ةــامتــاخل

 فٔصٖ أٍٓ ُ،ا٢  اه  ث: ا و ٗبعس.. اهصٜ بِعٌ،ٕ ت،ٍ اهكاسباسبٌس ، 

ٗٙدسخى يف ٓدصا املعِدٟ اهلعدّ ٗاهػدب      أْ اهؿِ ْ ًعِداٖ اهد غ  ٗاهعدساٗٝو     .1

 ٗا٨غ،ٔعا١.  

 .أْ اه رت ٓ٘ اهمل و ٗا٪برت: املِمل  ًّ كى خري .2
ٓ٘ ا٪قى ا٪شي املِمل  ًدّ كدى    أْ ا، عع ٗلى أخرب أْ ً غ  اهِيب  .3

ْ كاُدت ا٬ٙدٞ ُعهدت يف ؾددل     ٗ  خريو ٗأْ ٓصٖ قةٞ كى ًّ أبغهٕ 

 بعِٕٚو فا٨ع، اض بعٌَ٘ اهوةن ٨ خبك٘م اهػ ب. 
يب       .4 يب    ;زهددت ا٬ٙدٞد عوددٟ كةددط ًددّ  عددّ يف اهدِد  و٪ْ يف شهددم أشٙدٞد هودِد

 .  ٪شٙٞ كةطاٗ
; ٪ْ ا، غ  إُ ضتدب ا٨ُ ،داض عودٟ    زهت ا٬ٙٞ عوٟ ق،ى ؾا٣ُٕ ًٗ غهٕ  .5

  ٛ اُملدداع اهعدد  ٗا٪ثددطو  ؾددِ ُٕو ٗا٨ُ ،دداض ٙم،هددٛ ٗلدد٘ب ق،وددٕ; بددى ٙم،هدد

 ٗٓصا ًا أكستٕ ا٪زهٞ ًّ اهل،اب ٗاهػِٞ ًٗا ُمى عّ اهػوج. 
٘ىل غد  إُ  و ٗقدس تد  زهت ا٬ٙٞ عودٟ زفداع ا، عدع ٗلدى ُٗكدطتٕ هِ ٚدٕ        .6

ک     ک  ژ و فمداي:  هلةداض عِدس ًدا ؾد،ٌٖ٘     ٗتعاىل اٮلابدٞ عودٟ ا  

ِٲژک  ک      عهٞ. و فٚا هلا ًّ ًلطًٞ ًٗ
و ٗشهم أْ ا، غ  إُ ٗتعاىل ٙغاض هِ ٕٚ ِٗٙد،مٍ   اهِيب قل  زابط ًّ  عّ يف .7

آس  ا شا مل ٙ،ٌلّ املػوٌْ٘ ًّ  ق وًّ ً،ِمكٕ ًٞ اسبس عوٕٚو ٗقس زهت اهؿ٘د

    ْ ّ املعطٗفٞد يف ٓدصا اهؿدن   هم٘هٕد تعداىل:   ٗهعوٕد ذبمٚمداا   وعوٟ شهمو ٗٓ٘ ًّ اهػِد

 .  ژٿ  ٹ           ٹ  ژ و ٗق٘هٕ تعاىل: ژک     ک  ک  ک    ژ
ٕ  تهٌّ ا٬ٙٞ ه٘ل٘ب ضب ٞ اهدِيب   .8 ٗشهدم أْ اهدسّٙ ًد ين عودٟ      وٗتعهٌٚد

 فاهؿِ ْ ٗاه غ  ِٙايف شهم.  واه،عهٍٚ ٗا  ٞ
ًعطفٞ ًا ِٙ غٛ هدٕ قدو٘ا  ا، ٗغد٩ًٕ عوٚدٕ      ا٪ًٞفٚجب عوٟ  ٗأخرياا

فٌٚدا أخدرب    ًّ ا  ٞ ٗاه،عهٍٚ ٗاهِكطٝ ٗاه،٘قريو ٗأْ أؽ شهم تكدسٙمٕ  

 ًا ُٟٔ عِٕ ٗظلطو ٗأ٨ ٙع س ا،  ٨ مبا ؾطع.  ال،ِابٗٗ اع،ٕ يف ًا أًط 
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 املصادر واملراجع

و 1بدّد املِددصضو ذبمٚددي أبد٘د  دداز قددغري أ ددسو س   ٨ -اٮيدداع .1 و زاض  ٚ دٞد

 َ.  1982-ه1402اهطٙاض 
 ه1406و زاض اهل،دب اهعوٌٚدٞو بدريٗ     1وغعاهٛو سه-  ٚا١ عوَ٘ اهسّٙ .2

-1986 .َ 
وؿدددٚذ ُاقدددط اهدددسّٙ ه -ض اهػددد ٚى ضٗا١ اهغوٚدددى يف ربدددطٙ  أ ازٙدددث ًِدددا .3

 َ. 1979 - ه1399و املل،ب اٮغ٩ًٛ 1ا٪ه اُٛو س
و زاض 3و٘ا سٜو زضاغٞ ٗذبمٚي ز.اهػٚس ازبٌٚودٛو س ه -أغ اب اهِٵعٗي .4

 َ. 1990- ه1410اهل،اب اهعطبٛو بريٗ  
و 1 دس بدّ ضبٌدس اهمطؾدٛو س    ٪ -ا٨غ،ٔعا١ باهدسّٙ أ لاًدٕ ٗ ثداضٖ    .5

 َ. 2005 - ه1426زاض ابّ ازب٘ظٜو اهسًاَ 
6.  ٍ بدّ املِدصضو قدسَ هدٕ ٗخدط  أ ازٙفدٕ       ٨ -اٮؾطاا عوٟ ًصآب أٓى اهعود

 ع س ا، اه اضٗزٜو ُؿط ًل، ٞ ًكلةٟ اه اظو ًلٞ امللطًٞ. 
و 1بّ املِصضو ذبمٚي ز.ع س ا، بّ ع س اهععٙدع ازبدربّٙو س  ٨ -اٮقِاع .7

 . ه1408ًلاب  اهةطزٗؽ اهطٙاض 
اضن اهكدد٩ٝ ٗاهةددطا٢  ًددّ ك،دداب    أٓددى املوددى ٗاهددطز عوددٟ اهعُازقددٞ ٗتدد      .8

و ًل، دٞ  1ودد٩يو ذبمٚدي ز. بدطآٍٚ بدّ  دس اهػدولاْو س      ه -ازبداً  

 َ. 1996 - ه1416املعاضاو اهطٙاض 
س اهددسّٙ ضبٌددس بددّ   دد-بكددا٢ط شٜٗ اه،ٌٚٚددع يف هلددا٢ج اهل،دداب اهععٙددع   .9

 .  ٙعم٘ب اهةريٗظ  بازٜو ذبمٚي ضبٌس عوٛ اهِجاضو املل، ٞ اهعوٌٚٞو بريٗ 
٨بدّ لطٙدط اهلدربٜو     -ربٜ )لداً  اه ٚداْ يف تنٗٙدى اهمدط ْ(    تةػدري اهلد   .10

 َ. 1999 - ه1420و زاض اهل،ب اهعوٌٚٞو بريٗ  3س
و زاض 3تةػدددري اهةددددط اهدددطاظٜ )اه،ةػدددري اهلددد ري ًٗةددداتٚح اهغٚدددب(و س    .11

 َ. 1985 - ه1405اهةلط اهعطبٛو بريٗ  
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 . ه1402بّ كفريو س زاض املعطفٞو بريٗ  ٨ -تةػري اهمط ْ اهعهٍٚ .12
و بدريٗ     1ػري اهمط يب )ازباً  ٪ لاَ اهمط ْ( ستة .13 و زاض اهل،دب اهعوٌٚٞد

 َ.  1988-ه1408
بدّ تٌٚٚدٞو ذبمٚدي ٗتعوٚدي ز.ع دس اهدط ّ عٌدريٝو        ٨ -اه،ةػري اهل ري .14

 َ. 1988 - ه1408  و زاض اهل،ب اهعوٌٚٞو بريٗ 1س
املِداٜٗو ذبمٚدي    اهدط١ٗا ٌدس ع دس     -اه،٘قٚج عوٟ ًٌٔدا  اه،عداضٙج   .15

 َ. 1990-ه1410و زاض اهةلطو زًؿي 1ْ اهساٙٞو سز.ضبٌس ضن٘ا
وؿدٚذ غدوٌٚاْ بدّ    ه -تٚػري اهععٙدع اسبٌٚدس يف ؾدطح اهل،داب اه،٘ ٚدس      .16

 و املل،ب اٮغ٩ًٛو بريٗ . 3س بّ ع س اه٘ٓابو سٌع س  ا، بّ ضب
17.    ْ وؿدٚذ ع دس اهدط ّ    ه -تٚػري اهلطٍٙ اهط ّ يف تةػدري كد٩َ املِدا

 َ. 1987 - ه1407مايفو عِٚعٝ بّ قاحل اهفااهػعسٜو س ًطكع قاحل 
يب  .18 ٞو تددنهٚج ز. ضبٌددس بددّ    مدد٘ق اهدِد عوددٟ أً،ددٕ يف ندد١٘ اهل،دداب ٗاهػدِد

 .  1997َ- ه1418و ًل، ٞ أن٘ا١ اهػوجو اهطٙاض 1خوٚةٞ اه،ٌٌٚٛو س
 ٩ي اهسّٙ اهػٚ٘ ٛو س زاض املعطفٞ. زب-اهسض املِف٘ض يف اه،ةػري باملنث٘ض .19
بدّ  جدط اهعػدم٩ُٛو س زاض    ٨ -اهسضض اهلاًِٞ يف أعٚاْ املا٢ٞ اهفاًِٞ .20

 ازبٚىو بريٗ . 
 َ.1974 ممٕ ز.ٗهٚس عطفا و زاض قازض بريٗ  -زٙ٘اْ  ػاْ بّ ثابت .21
٪بٛ بلدط ضبٌد٘ز لدً٘ٛ ض٢دٚؼ قهداٝ       -ضز ا٪شٓاْ  ىل ًعاُٛ اهمط ْ .22

 ُٚجريٙاو     عوٟ ُةمٞ اسبا   زَ زاْ ض٢ٚؼ ؾطكٞ أًِؿٛ ب٩ل٘غٛ.
23.  ٞ لعددٞ اهؿددٚذ ع ددس اههددآط أبددٛ     بددّ اهمددٍٚو ًطا ٨ -اهطغدداهٞ اه، ٘كٚدد

 . ه1347و املل عٞ اهػوةٚٞو ًلٞ امللطًٞ 1اهػٌحو س
ظٜو س٨- عوددٍد اه،ةػدددرييفظاز املػدددري  .24 و 1بددّد ازبدد٘د و زاض اهل،دددب اهعوٌٚددٞد

 َ.  1994-ه1414بريٗ  
 و زا٢طٝ املعاضا اهعفٌاُٚٞو اهلِس. 1و ٚٔمٛو سه-اهػِّ اهلرب٠ .25
ه ِدددساضٜ ٗغدددٚس  وِػدددا٢ٛو ذبمٚدددي ز.ع دددس اهغةددداض ا  ه-اهػدددِّ اهلدددرب٠  .26
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 َ. 1991 - ه1411و زاض اهل،ب اهعوٌٚٞو بريٗ  1كػطٜٗ  ػّو س
 بٛ زاٗز اهػجػ،اُٛو زاض اهل،ب اهعوٌٚٞو بريٗ . ٪ -اهػِّ .27
 اهػريٝ اهِ ٘ٙٞ ٨بّ ٓؿاَو زاض اهةلط اهمآطٝ.  .28
،مددٛ اهددسّٙ اهػدد لٛو   ه-اهػددٚج املػددو٘ي عوددٟ ًددّ غددب اهطغدد٘ي      .29

 َ. 2005 - ه1426َو بريٗ  و زاض ابّ  ع1ذبمٚي غوٍٚ اهل٩هٛو س
30.  ٍ و زاض 1وِددٜ٘ٗو ضالعددٕ اهؿددٚذ خوٚددى املددٚؼو س  ه -ؾددطح قدد ٚح ًػددو

 َ. 1987- ه1407اهموٍو بريٗ  
و زاض ابّ  دعَو  1ومانٛ عٚاضو سه -اهؿةا ب،عطٙج  م٘ق املكلةٟ .31

 َ. 2002 - ه1423بريٗ  
بّ تٌٚٚدٞو  ممدٕ ٗعودي  ٘اؾدٕٚ     ٨ -اهكاضَ املػو٘ي عوٟ ؾامت اهطغ٘ي .32

 اهسّٙ ع س اسبٌٚسو زاض اهل،ب اهعوٌٚٞو بريٗ .  ضبٌس ضبٛ
و ًل، ددٞ 1وؿددٚذ ُاقددط اهددسّٙ ا٪ه دداُٛو س ه -قدد ٚح غددِّ أبددٛ زاٗز  .33

 َ. 1989 - ه1409هسٗي اشبوٚ و اهطٙاض  ٞاهرتبٚٞ اهعطبٚ
34.    ٜ بدددّ  جدددط اهعػدددم٩ُٛو زاض   ٨ -فددد،ح اه ددداضٜ ؾدددطح قددد ٚح اه دددداض

 املعطفٞو بريٗ .  
 ٞو بريٗ . وؿ٘كاُٛو زاض املعطفه -ف،ح اهمسٙط .35
 وةريٗظ  بازٜو ٧ًغػٞ اهطغاهٞو بريٗ . ه -اهماً٘ؽ ا ٚط .36
بّ عازي اهسًؿدمٛ  بٛ  ةل عٌط بّ عوٛ ٪ -اهو اب يف عوَ٘ اهل،اب .37

 َ. 1998 - ه1419و زاض اهل،ب اهعوٌٚٞو بريٗ  1اسبِ وٛو س
 بّ ًِه٘ضو زاض قازض بريٗ .٨ -هػاْ اهعطب .38

ٌدد  املوددم فٔددس هل اعددٞ  صبٌدد٘ع ف،ددا٠ٗ ؾددٚذ اٮغدد٩َ ابددّ تٌٚٚددٞو س صب   .39

 َ. 1995 - ه1416املك ج اهؿطٙجو باملسِٙٞ 
ضبٌس عفٌاْو س  اهط١ٗاع س ه -ب  ا٨ت اع ٗا٨ب،ساع ضب ٞ اهطغ٘ي  .40

 . ه1414اهط٢اغٞ اهعاًٞ ٮزاضٝ اه  ٘ث اهعوٌٚٞ ٗاٮف،ا١و اهطٙاض 
 بّ  عَو زاض اهةلط . ٨ -ا وٟ .41
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وٛ ازبكامو ذبمٚدي  بٛ بلط أ س بّ ع٪-طب،كط اخ،٩ا اهعوٌا١ .42

 َ. 1995- ه1416و زاض اه ؿا٢ط اٮغ٩ًٚٞ 1ز.ع س ا، ُصٙط أ سو س
ًػددا٢ى اٮًدداَ أ ددسو بطٗاٙددٞ ابِددٕ ع ددس ا،و ذبمٚددي ٗزضاغددٞ ز.عوددٛ بددّ   .43

 َ. 1986- ه1406و ًل، ٞ اهساضو املسِٙٞ املِ٘ضٝ 1غوٌٚاْ املِٔاو س
ٞو بدريٗ   و زاض اهل،دب اهعوٌٚد  1و داكٍو س ه-املػ،سضن عوٟد اهكد ٚ     .44

 َ.1990-ه1411
ِٲعٙى .45 و زاض املعطفدٞو بدريٗ    2و ػ  بّ ًػدع٘ز اه غدٜ٘و س  ه -ًعامل اه،

 َ. 1987- ه1407
46.  ّ و ًِؿدد٘ضا  املل، ددٞ اهعوٌٚددٞو بددريٗ    2ودلددابٛو سه -ًعددامل اهػددِ

 َ.1981- ه1404
بددٛ اهماغددٍ اهلرباُددٛو ذبمٚددي  ددسٜ ع ددس ا ٚددس ٪ -املعجددٍ اهلدد ري .47

 بغساز. و اهساض اهعطبٚٞ 1اهػوةٛو س
بٛ ع س ا، اسبػ  بدّ اسبػدّ اسبوٌٚدٛو    ٪ -املِٔا  يف ؾعب اٮمياْ .48

 ذبمٚي  وٌٛ ضبٌس ف٘زٝو زاض اهةلط. 
و 1كداحل اهؿداًٛو س  ه-املٔصب ًّ اهؿةا ب،عطٙج  م٘ق املكدلةٟ   .49

 َ. 2003 - ه1424زاض اهموٍو بريٗ  
َ  ُلت .50 ّ ٌدس بد    -اهمط ْ اهساهٞ عوٟ اه ٚاْ يف أُ٘اع اهعوَ٘ ٗا٪ لدا

و زاض ابددّ اهمددٍٚ 1عودٛ اهلطلددٛ اهمكددابو ذبمٚددي ز.ؾداٙ  ا٪مسددطٜو س  

 َ. 2003 - ه1424هوِؿطو اهسًاَ 
بدّ ا٪ثدريو ذبمٚدي  دآط اهدعٗاٜٗ      ٨ -اهِٔاٙٞ يف ظطٙب اسبدسٙث ٗا٪ثدط   .51

 ٗضبٌ٘ز اهلِالٛو زاض   ٚا١ اهل،ب اهعطبٚٞو اهمآطٝ. 
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