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 األصل تفسري القرآن ابلقرآن

 أ.د. طو جابر العلواين

 أحيتاج القرآن إىل التفسري؟ 

قآا  رررلققجيرررلقا عرررلموُتقكرررلأناق رررل  قأ  قاءقيفقجيرررلقا برررعلماق    رررلءقأكثرررلقا  رررل ق قيفق قاجمليررريقمرررُتِّ
 قالقحيعررلجقإتقتة رَتقىن ورٌتقا وررل  ق أأ رق،ا هرنقيفقأ  رررقاتجرلتقا ةبرللاق ا العرراقا ولمي رق،ذاتر 

ررررق-جررررلق رررر أ -هللاققأل  قق؛ٔلق  عة ررررَتصرررر للًقا   شررررع لق  رررررقكررررلقق،   ررررلاءةق ا رررر كلقالًقجو رررر ق ي  
 بروبقههرمقاأل رنتقققري.قالق  عوبر قهه ر ق  ررقألريق راقا  رل ا ؤثلاتقا يتقجتو  ققل بقا ةهمق

ذ ررالقالقديرر وهمق رراققاقا  ررل ق  رراّق  رررق ل  رر ثررلق ررلقحيعررلجقإتقا ررع اللق ا ررعيال ق تو يررلقا يقي رراق
 راققميقأ ق رل  قايتتر قلققلتئق   رلآ قا  رقأي قدي حقق،ا  لآ قكلميق،قأل  قااأل ل ي ققإاتاكقموضقا ولين

ق ءشرم ققريق رلاقلينقا ريتقت  ور ق أ را ور  ررقمورضققا  رلتئقأ قا  رل  قأ قحيبلق  ر قميّققالكل  ،ق ق
ق  ررن قا ررلااقا  يررل ق،ق   رراقلررُتقل رراقا وررٌتقم رربق  ررعناهق  لقلترر قيفقا ةهررمق ه ررلقكررل قم رري ًق

 رراقا وررن قق ء ررأا اتق قاقهه ررلقحيعررلجقا  ررل قإتق ررعالاجقاألل ررل قا ة هي رر ررع اللقاللتقاالو  ي ررم
يفقاأل ةرل ق رلقهرنق رل ققذ رالقأل  قق؛ا ورلين رع اللقاألل رل ق ا نصرن قإتقاقرل  قا  ل يهتمق  رق

ََي أَياَُّهاااااا ﴿:قأرررررياءاتق ع ن ررررراقيفقا  ررررلآ ق"ق ذمررررريموررررضخرررررل:ق ثرررررل:ق" قق"مجيرررر " قق"كرررررل"ق: ثررررل
ََنُاوا ﴿أ ق﴾...ََي ِنَساء النَِّبِّ ﴿ قأ ﴾...النَّاسُ  ََ آ ي ِِ  رلقهرنق   ر قق راقا  رلآ  قق﴾...ََي أَياَُّها الَّا
ُُ ...﴿ قن  قتورلت:ق،ق    ق لقهنق  ي يقمي  قت يييق﴾...النَّاسُ ََي أَياَُّها ق﴿ققن  قتولت:ق ثل َفِصاََا

 ٍُ يفقيتق أيق،ا هرررمقه رررلقا ورررياإذقت قا ثلثررراقهعررري ق  ررررق   ررر قاألق(ٜٙٔ)البقااارة ق﴾...َثالثَاااِأ َأَيَّ
َُتَاتَااااِبَعْ ِ  ﴿:ق نضررر ق ثرررل  َِ اااْهَرْي َْ  ُُ ه ثرررلقهررر هقق،ميررركق  رررن قا ًتكيرررتق  ررررقا ععرررلم  ﴾...َفِصاااََا

قا  ررل قا نصررن قإ يهررلقهع عدرر ق جررناقاأل ررنتقكلأرراق عررلجقإتقخررةةق  ولهرراققرريقالق  ررع ي ق ررنا 

                                                           
)هّ ل(قمبوٌتقأىن ق كشف.ق هنقا مقا و مقا اللكق اق ولينقأ ةل قا  لآ ق  لق  عةلاق  هلقىنخعبلتقأ ققهنق بيتق ٔ

قتن  .ق
قٜٗٛٔ(قل.قا ياتقا عنأ ّياقٔٔ/ٔتاج قتة َتقا ع ن لق)
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أ قمشرللققأ ق رلققيريق،أ ق   ر ق   يريق، ا ع ييرتقمرُتق رلقهرنق رل ق خرل:ق،قرلات اق  ررقههرمقا   را
قإتقعَتقذ ال.ق ّيق  ه لأ قملق  ييقصةاق

 قرريقأررت ققررن قهللاققلعلم ق نً ررهجررلءهقأصررق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- رراقذ ررالقيفق بررلقا  رر قق ء قرريقرهررلق ررق
ََ اْلَفْ اِر  َّ  ...﴿:تولت ا َِْب اأَلْناَوِد َِ ََ اْطَا ا َُْب األَبْااََُ  َِ َ َلُ اُخ اْطَا اَربُوْا ََّتايَّ يَاتَابَاا َّ ْْ وَُكلُاوْا َوا

َُ ِإىَل الَّلَْاالِ  اََا اقمررقصرعيع ق رراقلري كق رييّققت ىقا اارلتيقيف، (ٚٛٔ)البقارة  ﴾...َأِتُّاوْا الصِّ
أمهرلقاطي رل ؟قق؟مريضق راقاطريلقاأل رنات رن قهللاق رلقاطريلقاألقق راقت»قللمتقا  ل  قهنع هللا يضرققرل :

ق.ٕ«مرلقهرنق رنااقا  يرلق ميرلجقا ةجرل؛قالق:مثققرل ق،الق ول ضقا  ةل،قإ قأمبلتقاطي ُتإأ قق:قل 
ََااا ِ  أَنُفِسااُ ْخ َأْو ﴿:ق قرريقأررت ققررن قهللاقتوررلت ِِ َوِإن تُاْبااُاوْا  َْ ااَااواِت َوََااا ِ  اأَل لِّلَِِّّ َااا ِ  السَّ
نا لقهللاق ن قحيل بقا  ل ق  ررقاطرقهةه ناقأ  ققق(ٕٗٛ)البقرة  ﴾...ُُتُْفوُه حُيَاِنْبُ خ ِبِو الِّّلُ 

    عهمق جيرلهل  قق لق  رقأذهل قا  ل قيفقخمع فقاأللنا قك لقحيل اهمق  رق لق  ن ن ا يتقخت
إ قكرل قهللاق يعل را لق  ررقكرلق رلق)ق:ت رن قهللاقهجرلؤ اقا  ر ق قرل ناقتق،م ق  عا نأ ق  ياهون ق  ر 

ررق( ررلقهررل  ن قمجويًررلق ذاهاررن قإتقا  ررلتخي ررلقيفقأذهلأ ررلقه أ ق مقهه ررناقا و ررن قيفققن رر ق هرر اق وررٍتقأ  
اااا ِ  أَنُفِساااُ ْخ َأْو ُتُْ ﴿:قتورررلت ََ ه ةررراققق(ٕٗٛ)البقااارة  ﴾...ُفاااوُه حُيَاِناااْبُ خ بِاااِو الِّّلُ َوِإن تُاْباااُاوْا 

قالق  ررن قاسأ ررل ق  ررذناًلقهلأله ررلتقا  رريذاقإذاقخ ررلتقق،ا و ررن قيفقااي رراقعررَتق ررلااقأظررلهمقإتقأ  ق
ا  رري لةقق األه ررلتق رريمقيفق  رري تقاسأ ررل   رر قمجيرر قاطررنا لققأل  قق؛ نتهررلق  رررقىن رر  رراقدررلاقخ

قا ريتقق،(ٕٙٛ)البقرة ق﴾...الَ ُيَ لُِّف الِّّلُ نَاْفًسا ِإالَّ ُوْنَعَها ﴿ك لقيفققن  قتولت:ق  يهلقق ققأ  قتارُتِّ
اقق ا  رررذن ي قق،جع ررلبقا و ررلقمرر ا رررلق  ررع ي قاهورر ق ا  رري لةق  يررر ق ققاقاسأ ررل ققلصررلةق  ررر  ررذن ي ق

ََنُاوْا ﴿:ق نتقأخلىقهعُتقأت ققن  قتورلتأ قيقت لتقذ القيفقق، ع ل اييةقىنال   ََ آ ي ِِ ََي أَياَُّها الَّا
ُقَ ْ ر ُقَ رِاقامْرِاقَ ا ر»ق،(ٕٓٔ)آل عاران ق﴾...اتاَُّقوْا الِّّلَ ََّتقَّ تُاَقاتِوِ  ََ ﴿ق:لٍ قَتِضرَ قاه  ي ِِ ََيَياَُّهاا الَّا

ََنُااوا اتاَُّقااوا الِّلََّ ََّتااقَّ تُاَقاتِااوِ  ق:قَررل َقق؟َ َ ررلقَلررُ قتُرَ لتِرر ِقق،قَررلُ نا:قَتقَتُ رنَ قاه ِقق،( ٕٓٔ آل عاااران)ق﴾آ

                                                           

(ق قٜٕٓٚىفقا بيل ق ا ًت  يقتقمق)ق(ٜٓٓٔصعيحق أخلج قا االتيقيفقعَتق نض ق اقا بعيح،ق    مقتقمق)لي كقٔ
ق(.ٕٖٖٕ(ق قل قل اقصعيحق أمنقاا اقىفقا بن قتقمق)ٜٕٔٚ)
ق
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قق،َ  ُ َررلَ قهَررلق ُرْوَبرررق،َأْ ق ُررْ َكَلقهَررلق ُرْ َ ررر ُقق؟َ َ ررْاق َرْ ررَنىقَ  َرررقَهررَ اق،قَررلُ نا:قَتقَتُ ررنَ قاهِ  هَرر َأْرَتَ قاه 
قَ َجل ق ََا اْنَتطَْعُتخْ ﴿ق:َ ت  ق.ٖ»(قٙٔق:ا ع لما)ق﴾فَاتاَُّقوا الِّلََّ 

أل رمقمراوضقق نجههمقرمنقا  لآ قا  رلميق ية رل اقمر ق رلققريق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-هه  اقكل قت ن قهللاق
ق   رضق  ريهمق راق ورلينقمورضقاايتتق لقهّبلقأ ق لق   ي قاألصن ّين ق)اجمل لقىن اُّت(،ق ذ رال

ق  تفسري القرآن وبَانو يقُو على أَريَيفقق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-  هجقت ن قهللاق م  الق  ن قق  ء

القأ لااقم ق  رقا ش لقا  يقذكلانهق  و  همقاق،أ ق  لأق  يهمق لق  ت ق  ي ق األَر األولق
 رريةهمق  هررلقا وررٌتقا بررعيحق  ررلااقهللاققيفق رريلمق عبررلقهررنقتمررلقآتتقا  عررلبقمودررهلقمرراوض ق

؛ق أأّرر قيفقإ ررلتقهرر هقا نلرريةق نلرريةقا ا ل يرراق   عررلبقا  ررلميىنأ لقًررلق رراقاسديررل قاقتوررلتقمبررلقأأررت 
ق ةّ لقمود قمودل.ق

ق   رررن قا و رررلقمررر قمقا رررؤ  ُت تو ررري هق   يًّرررلقق قكرررل ق  رررن قمع ايررر قذ رررالأأّرررق الثااااين َااارواألق
ق أّر هق(ٖٗ)البقارة ق﴾...َوَأِقَُااوْا الصَّااَلةَ ﴿ق:هعُتق  ت ققن قهللاقجلق ر أ قمةولقذ ال،ققأ ل هم

يج ر ق  ير قه و  همقكيةياقإقل اقا بلةق ا ةل مقمُتقا بلةقا  رع ي اقا  ان راق ا برلةقا لهنضراق
ََنُااوا  ﴿ق:قن رر قتوررلترمررنقيفققا بررلةق ا  ررل قمجيرر قاايتتقا رريتق تاتقيفقا  ررلآ  ََ آ ي ِِ ََي أَياَُّهااا الَّاا

ََبَُّ اااْخ  ََْكُعاااوا َواْناااُ ُاوا َواْعبُاااُاوا  ظُوْا َعلَاااى الصَّاااَلَواِت والصَّاااااَلِة ََّتاااافِ ﴿ق،(ٚٚ)احلاااا  ﴾...ا
ََ اللََّْاِل ِإنَّ ﴿ق،ق(ٖٕٛ)البقرة  ﴾اْلُوْنَطى َوُقوَُوْا لِِّلِّ قَانِِت َ  ا َِ َوزَُلًفا َِّ َوَأِقِخ الصَّاَلَة َطَر َِ الناََّها

 ََ اِكرِي َِّ ِِْكاااَرن لِلااا َِلِااَ   اااََِّلاِت  ِىْلَ السَّ ِْ لصَّااااَلَة لِاااُاُلوِ  َأِقاااِخ ا﴿،ق(ٗٔٔ)ىااود  ﴾احْلََسااَناِت يُااا
ََْشااُهوًدا ااْاِ  ِإىَل َسَسااِق اللََّْااِل َوقُاااْرآَن اْلَفْ ااِر ِإنَّ قُاااْرآَن اْلَفْ ااِر َكاااَن  ، (ٛٚ)اإلنااراء  ﴾الشَّ

هيبررر  ق  يررر قق،عع رررل ق  رررلقإتقذ رررالتتقا نضرررنءق االآكررر  الق ق عَتهرررل.قوآَيت صاااالة اطاااو  
مثقأي ررلهمقق صررةاقا بررلةقا عل رراقا بررلةق ا  ررل قا بررلةقكل  رراق مررُتق ررمقا  يةيرراقا  ل  رراق  بررلة

                                                           
ققا ب ف:قا ايه  ققٖٕٔق:ٔا وت ققٖٕٚأه :ققايث:قا  دلءق ا  يتق  ايه  ،ققا لا ي: ايقهللاقماق ال ق ٖ
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احلررجقلررُتقأاىقهل درراقاحلررجققق ه رر اقيفق.ٗا ااررلتيقت اهق،»أصاال  َأيتاااوين كاااا صاالوا«ق:قررل ًلق
:ق رمق   رنقرق   رفقمولهراق   ر ق   رةقمثق هنق  رن ق   روق شلهي أ ق  ع ّ ن قم ق الاألقكل 
.ققريققرل قذ رالقيفقلجراقا رناا ،ق ق٘«.ىاِا عااَ  بعاا ألقااكخ ال فلعلا  َنان  خ عين خِوا»

ق. ر يقمجوهرلقك هرل م  القتباحقمجي قاايتتقا عو  اقىنحلرجققك  رلق ة رلةقمر  القا ةورلقا  ارنيقا
ق أييتقا بنابقيفقا  لآ قهيريتكقا  رل قأ قهر هقن قأ ذ اق  رقت ن قهللاقملسو هلآو هيلع هللا ىلص    لحقا  ق أليلانًق

َِ اْطَْاااِر َواْلَاَِْسااِر  ﴿:قااي راق ل برراقا  دررياقا رريتق رةقا  ررؤا ق  هررلق ثررلققن ر قتوررلت َيْساالَُلوَنَ  َعاا
ََى قُاالْ َوَيْساا﴿، (ٜٕٔ)البقاارة  ﴾...قُاالْ  َِ اْلََاتَااا َوَيْساالَُلوَنَ  ﴿ق،(ٕٕٓ)البقاارة  ﴾...لَُلوَنَ  َعاا

َِ اْلاَ  َِ األِىلَّاِأ قُالْ  ﴿،ق(ٕٕٕ)البقارة  ﴾...ِحاَِ  قُالْ َع َِ ﴿،ق﴾...َيْسالَُلوَنَ  َعا َيْسالَُلوَنَ  َعا
 ذ رالققق(ٕٚٔ)النسااء  ﴾....َوَيْستَاْفُتوَنَ  ِ  النَِّساء ُقلِ  ﴿،ق﴾...الشَّْهِر احْلََراُِ ِقَتاٍل ِفَِو ُقلْ 

عررلجق اق ي رراق ه رراقيفقت ررالقاألجيررل ق  ررلقإ رريااقكعرربق اتا ررلتقتة ررَت ك رر قجيوررلقاحللجرراقإتق
ق،ك ررر ققهرر  ق ررر اقا  ررر ق هي رر ق  رررَتت قكةي ررراقمايررل قذ رررالقلأ قت اي يًرررقلميررل ق   يًررر ققتررريت بقيرر قهرررنإ 

ق ك  القتةل لقذ القا بيلق  قا  لآ قاجملييقالقجيو همقيفقللجاقإتقإ يااق قلاءةقكعبقتة َت ا.

  

                                                           

خلصاقل مقٗٙٔ/ٔا بةعاقأ قا لقم:قق-ا بيت:قت  يحقا عع ي قق-ا  ه قق ل القماقاحلن لثقايث:قا لا ي:قٖ
ق.ايث:قصعيح

ق.ٖٛٔ/ٙا بةعاقأ قا لقم:قق-ا بيت:قا ايتقا  َتقق-اماقا   اققجلملقماق ايهللاقايث:قا لا ي:ق ٘
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  بروز احلاجأ إىل التفسري 

ا رريخن قيفققاسقارل قا ب رل ّ ق  ررقاقعرَتقا ولميررا راقأم ررلءقا شرونبقاأل يّرموريقأ قمريأقا  رل ق
يفقللجراقإتق ولهراقا  رلآ قا  رلميق  ولأير قمشر لقذ رالقجو همقها ولمياقملق  نأناق ولهن قاس ل ق

 ررراقا و  رررلءقمل  ررراقمررراققأكرررةق أ  ررر ق  ررر  الق جررريانقاط يةررراق  رررلقمررراق اررريقا وت رررتق شررر لق برررلانًق
ميررررل قق  ررررل يةقا  ررررل قيفق األخاررررلتق ااي تق ي ررررن قا رررر قا  رررر اق(هرررررقٕٗٔ:ت)ق ررررهلبقا تهررررلي

 ورّلقذ رالق  رٍتق راقا ة ر قاطرليّف،ق   رل الققا عة َتقا و   ق   لآ قا ر يققرل قمر قت رن قهللاقملسو هلآو هيلع هللا ىلص
بقا ياخ راقيفق     ًيلقت رعةييقمر قا شرونققل   يًققاليكقا عةقهنع هللا يضرقا   اقتة َتًقا ة هلءقيفقت ن   .ق

قق.عَتهم قاس ل ق اقكلاق هل ق ه ناق

ل قا تا ريق ريىقا و  رلءق راقعرَتقا ورلبقموريقذ رالقيفقكعلمراق هع  ولقذ الق ة لق  لقذ القاال
ق"  ر م" ق"ا اارلتي" ي انتقا   اق لةظهلقه جيقأهرمق أمرلعق   رلءقا  ر اق راقعرَتقا ورلبق ثرلق

 قكررل ققرريق  رريقيفقإ قق"امرراقل اررل" عررَتهمق ق"امررنقاا ا" قق"ا ًت رر ي" ق"مرراق لجرر "ا ق"ا   ررل  " 
 رل عًتق  راقاحل ي راقأ قهيوعة أر قق"ذا رل قق رل "م يااق  رل قهيهرلق  راقا  ثرَت اق لجورن قأ را قإتق

  شرل اققاث عرُتاتً رلق رةقق رع لاءًقا رع لاءهلقا ذالقا و  لءقيفقمج قا   اق علم عهلق حمل  اق قهع ل قأا
قصر  قهللاق  ير -لقهر قا ةرًتةقا ت  يراقا ريتق ل رهلقت رن قهللاقمخ اقأ رهلق اث رُتق  شرل اق نً ر ق  اق

اايتتق  رررقأصررعلم قق تو رري همققق ةقمررعل   ررت ق  يرر قا  ررلآ قهي ررن قأ اًلقق ررنلرقإ يرر ق- آ رر ق  رر م
كعة ررَتقا  ررلآ قىن  ررلآ قدررلاهققا و  رر قا ع اي رر قأ قق ررلقجيررليقق لااقهبررلق  جرر قخمع ةرراقأمههررلقا نجررا رر
قق.هلملقمُتقآتت ق  نتقا  ق

    ق ع  اقا    ن ق راقا ةهرمقا و ير ق ا ع اير قا ريقي قايتتقا  عرلبقهععريثقا عتكيراق
مقهر اقا ر هجقا  ارنيقهياقأ قت رع كل ق  رقاألجيل قا    اقا عل   يققق.آبتتقا  علبق ا ع هلق م

قق.مب عدلهق عةلاةقم ق ا  َتخ نات ق كيةياقاالقعةهمت ق
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 ال تاب والسّنأ الفقو والفقهاء وف  الرتابب ب  

اقت القا ًتاتاي ققق ايفقا ةهمقلبلقيفق قاق ا لقلُتقملعقا ة  ق ا ة هلءق امع لقلقرملاهًقا   اق
دي رراقأ ق أيًررلق رر ققااقا  ررلآ قاجمليرريقا برريتقاأل  ق  عشررل  ق ا عررة اقا  رر اق برريتًق قمررُتقاألا رراقهررل عةق
قيفقتةررلاق برريتق الرريقىنحللك يررا ذ ررالقرثررلًاقىن ة رر قا رر يق برروبق  يرر قتبررنتق  ررع لقىن عشررل  ق

دي راقأ قأييتقق ناعتًققا   ًيلقق   لآ قاجملييقجو ناق  هلق بيتًقاقعشل  قهاياًلق اقجولقا   اقتة َتًقا 
 لريثقهبرل ققق.  رلقعا راققل  راق( ع ل قا  ر اقىن عشرل  )اا  لآ قم قهةعتقإ  ل ياققمبلقملقأيت

  رّ اقا  ان ّرا.ق مريأتقأقرنا قعثراقتظهرلق   ررنماق ر قأ قحيريثقمرُتقا  عرلبقا  رلميق ا رلقكرل ق  ا ر ق
إتقموضقا بعلماقأ قا علموُتق ثلققن م:ق)ا  بن:ق ع لهياق ا نقل  قعَتق ع لهيا(ق قرن قمودرهمق
)ا  لآ قمحّل قأ ج (ق قن قمودهم:ق)إّ قا  لآ قت ثلقهير قاجمل رلتقا ريتق عرلجقإتقا عةبريلقا ر يق

اق رررلقترررتا ققل  ررراق درررلقإ ررر ل يأقه هررر ق(ا  عرررلبقىن  ررر اقأ ررر ) إ ررر ل ياققذمررريهقاا  رررلقيفقا  ررر ا(
 يفقا ايرل ق  لاتار ق ا و رن قاطبرن:ق األ ا رلق ا  رناه قق عشرلميفقا رمق ا اس ر ل يلتققا تعلمو

قه هقاس  ل يلتقلىتق ن  لقه ا.قما  بن:قم بقا    ق ا ظاق ملق    لاتبق

 لرررياتققا  رررلآ قا  رررلميقلهرررا ررريتقذكلققبق ا  ررر اقهه ررراقىن  ل  ررراا ولقررراقمرررُتقا  عرررلق  رررنقأ ّق
ارر ق ررمق  ررع لق عىن  نا رريقا  هجيرراقا  ررع ا اق رراقا  عررلبقا  ررلميق ررلقمررلعتقاحللجرراقإتقت ررن اق 

قأنا  قا يتقذكلهلقا  لتان قيفقاتت  قا عة َت.أا مقا عة َتقم لق
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  عامل املنه  النبوي   التفسري َ

 راققرل وق كلأراققرل وقق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–كرل قت رن قهللاققق:ا اويقا   نيّق للظاق .ٔ
لأ ق ميلأ ق    الققرل قذاتق رن :قأهبحقا ولبق  لاًنق ت ن قهللاق وعةقأهبحققل ٍوقيفق  

 .ٙ«قل وق اقأينّققمييقىن دلاقأ  ق اقأهبحقأان»
 مع رررالقا  لقررراقا   ن رررا:ققكرررل ق  يررر قا برررلةقا  رررل قحيررريلقمبورررلينقا عورررلمَتق .ٕ

حمررريلقم  ررررل قا  رررلآ ق أظ رررر قق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–،ق الق رررالقأأّرررر قاقل  هررررلق ا رررلااقهبررررلا  لآأيررراق  و رررمق
  أ ل يا ق  لاات قيفقا عواَت.ق

هرر هقاط ررنةقخ ررنةق  هجيرراق  رررقا و  ررلءقأالق  ة ررناق  هررلق الق ررالقأ ررمقق .ٖ
كلأناق  رق   قهبلق أ ق   لءقأصن قا ة  قكله قكلأناق  ي ن ق اللثهمقاألصن ياقماعركق
يفقا   ررلتق  رراقهرر هقاط ررنةقا  هجيرراقأصررلمعهلقموررضقاايهررلتقليرركقاخترر قا   ررل قا وررل قق

اق ق ولأيررر قإ يهرررلق كرررل ق  ررريهمقأ ق وعرررةق ي ررريقك رررلقهرررنق لجويررراق ورررنا  قيفقتة رررَتقا  رررلآ ق
قا   رراقا ولميرراقإتق  ررل قا  ررلآ قىن عاررلتهقأ  رررقاتجررلتقا  ررل قا  ررلآ قهررنقاألصررلق حيررلك نق

  رر  القق.ق،ق   رري نهق  يهررلناقم  ررل قا  ررلآ ق  رررق  ررل قا وررلب  برريققا العرراق ا ةبررللا
 ع ررلاق  ررل قىن ذ ررالقرمررلا قا   ررنيقا ا ررلقيفقللجرراقإتقتبررعيحقؤكرريقأ قهرر اقااله أ ررلقأ

 .القا و مقاق    لجويّقق   ل قا ول ّققصّلقأا  لآ ق   ع ق
  رريهمققهررلقهيع ررنىن ررعل ةق تو رري همقإتِّققتو رريمقا  ررلآ قكررل قت ررن قهللاقق ارريأ .ٗ

 ق  ر  القه أر قا  رلتاُتق ر همق هرمقلرنانقاث رُتق  رعُتقم علمعِرق رلا  لآ قك لقأأت ق  ي ق أي
 اقا ةلأياقك اقإالقمويقتل ت قك ر ق  ريمق أ ق  ن ق  قل مقا  لآ قيفقا  قالقحي قأللي

                                                           
ق(ٜ٘)ا بةعاقأ قا لقم:قق-ا بيت:قا ععةاقا  لدياقق-ايث:اماقىنعقٙ

ق
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وررُتقا عرريملققعبررلتق  رررقمودرر ق هرر هقخ ررنةق  هجيرراقأخررلىقأل قتل ترر قك رر قتُق رر قلرر قاال
 ق.آتت قا ع لاء  رقههمق نقفقا  لآ قمش لق  يمقمويقق اجملعهي
كل ق  ي قا برلةق ا  رل ق و  هرمقا  رلآ قموريقت رالقا رعل ةق هر اقا عو ريمق .٘

ل رل قأا  رلآ قمر ق راققريمق  ورل ق  رلا  ق ق ع ل  قكلق لقجيو همققلات اق  رقمتثلق لقجلءق
ََا َوأَنَزَل الِّّلُ ق...﴿:يفقا ناق قمي لق  هن اققل قتولت َعَلََْ  اْلِ َتاَب َواحلِْْ َاَأ َوَعلََّاَ  

َْ تَاْعَلُخ وََكاَن َفْضُل الِّلِّ َعَلََْ  َعِظًَااا –ق قرل ق راق هرل قا  ر ( ٖٔٔ)النسااء  ﴾مَلْ َتُ 
َُْ ْخ آََيتِنَاااا َويُاااازَكَُِّ ْخ وَ ﴿:-ملسو هيلع هللا ىلص لُاااو َعلَااا ااانُ ْخ يَاتاْ َِّ ََُناااوالً  ََْناااْلَنا ِفاااَُ ْخ  يُاَعلُِّاُ اااُخ َكَااااا َأ

ََّااا مَلْ َتُ ونُااوْا تَاْعَلُاااونَ  أيق  هررلهمقهبررلقق(ٔ٘ٔ)البقاارة  ﴾اْلِ تَاااَب َواحلِْْ َاااَأ َويُاَعلُِّاُ ااخ 
مررلق عجررل عقق،لهبررلق  رررقا ررعل ةق ا عو رريمق لرري  عقق  رراملق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ق هرر اق وررٍتقأ ق  هجرر 

رمرلا قيفقا  ررقتصريقأيققاا ناق ق ي ن ققرلاتًق قيفقآإتقتعا قت اي لهتمق    همقىن  لقذ الق
  عررلبقهللاقتوررلتق  ررلااهقهي ررلق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص– هً ررلق ةه رر ققا ةهررمقأ قا ع ايرر قهي ررن قمعوي  رر قهررنتًا

 ررراقع رررلققمررري قا عررري مقأ ّقررررّاققلرررُتق  رررلتقمررراقت رررلقيفق ثرررلق اقورررا هررر اق عدرررحقأأرررت .ق
َوِإن  ...﴿يفققن ر قتورلت:ققا عري مقاآ ذ القألأ ق لقههمق اقق، لماق  عد قا ع ل قىن ًتاب با

ََْسااُتُخ النَِّساااء فَالَااْخ  ََ اْلََاااِمِب َأْو اَل اا ََّاانُ خ َِّ ََّْرَىااى َأْو َعلَااى َنااَفٍر َأْو َجاااء َأََّتااٌا  ُكنااُتخ 
ََْسُحوْا ِبُوُجوِىُ ْخ َوأَْيِايُ خ َِّ  ََاء فَاتَاََاَُّاوْا َصِعًَاا َطًَِّبا فَا ََاا يُرِياُا الِّّلُ ِلََْ َعاَل َتَُِاوْا  ْنُو 

َُْ ْخ َلَعلَُّ ااااْخ َتْشااااُ ُرونَ  اااارَُكْخ َولَُِااااِتخَّ نِْعَاتَااااُو َعلَاااا َْ ََّتااااَرٍج َوَلِ ااااَ يُرِيااااُا ِلََُطهَّ اااا َُْ خ َِّ  ﴾َعلَاااا
،قُتضنءقهنقيفق  حقا نجر ق ا  ةرق اقا نق قا عي مقا  يق  ن قمي ًلقإههمق،ق(ٙ)املاماة 

قك رر قق  ررن قىن ع ررل قا عررل قميرركقديررمقا ب ررمالقمرريقأ ققا لمررررراقأ قاالعع ررل ق رراقا بق   رر 
منررررلق  ةيررررالقإ» قررررل :قهه رررر ق اجعهررررلاهقق خ ررررقتإق ّ ررررلتًاق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ا ل ررررن قه ارررر قق،ا ررررًتاب
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 رررابققصرررةاقا عررري مقالقتع رررَتقمع رررَّتقق ألق ررر ق اي ًرررقٚ«ضرررلمعل قضرررلماق  نجررر ق ضرررلم ق  يررري ا
 لُتقأت قق.عع ل  ق نجبق لأمق اليق ناءقكل ق اق نجبق  نضنءقعي  قا أ قا  هلتةق

ََ ...﴿ق:قن  قتولت ا ََ اْطََِْب اأَلْناَوِد َِ َربُوْا ََّتيَّ يَاتَابَا ََّ َلُ ُخ اْطََُْب األَبْاََُ  َِ ْْ وَُكُلوْا َوا
َُ ِإىَل الَّلَْالِ  اََا أ قق: راقااي رامق رييقا  رل  قهِهرق(ٚٛٔ)البقارة  ﴾...اْلَفْ ِر  َّ َأِتُّاوْا الصِّ

 ررالق رراق  ررن قاسأ ررل ققيفقخي عرر قا ظ  رراق هررنق  ظررلقيفقخي ررُتقأمرريضق أ ررناقق القديُق
قا ة لاتقإالقمويقأ قق عاُتق  قاطريلقاألمريضق راقاطريلقاأل رناقه  رلق  رمقذ رالقققرل ق ر 

أرر قملق  رراقأ رراق قا ررلااق رراقاايأرر قملق ةهررمقأ ل رريقمرر ققٛ«وررل ضقا  ةررل أررالقإ»:قت ررن قهللاقملسو هلآو هيلع هللا ىلص
هر قهل  رنااق رلق اري قيفقاأل رناقمريضق اطريلقاألاألقيل قا لااقىنطأذ القا ةهمق ق نه قيفق

احلل القا يلق  رقأأ لق لقأتا قيفقا  يرلق خرلقا ايرلجقا ر يق ظهرلقموريقا  رنااق ري ق  ررق
 أأ لققيقاخ  لقا ةجلق.

 للظرراقق  هجيًررلق  عدرر قإضررلهاقإتقل رر  القهرر  قههررمقا  رر اقا  ان رراقههً رر .ٙ
قل وهرلقىن عالتهرلقأبنًصررمقا  هجر قمرُتقاألللا ركقهرلقأعول رلقل لقت ي قأ قأ ظلقإتقا  ر

رمررلءقا وررلملقاس ررل  قمررلقجي رر قمي هررلقمررلاملقأك ررلقحيرريثقا يررن قيفقكثررَتق رراقققا ةلقرراق  ررع  
 قاق نقفقا ة ر عبن لق ا يتقجو اق   هلج ق ذ الق ثلقاألللا كقا يتق تاتقيفق   قا

 .لىتق ن  لقه اقل لتا ًققلاس ل  ق اقا عبن لق نقةًق

                                                           
قخلصإٙٔ/ٔ:قا لقمقأ قا بةعاق-قا عو ي ق  ي قت  يح:قا بيتق-قتاهن  قماقإ علمق:ايثقت لقماق  لتق:ا لا يٚ

 صعيح:قايثقل م

ق
قٓٔ٘ٗا بةعاقأ قا لقم:قق-قا بيت:قصعيحقا االتيق-ا االتيقق ييقماقللمتقا  ل  قايث:قا لا ي: ٛ

قخلصاقل مقايث:ق]صعيح[
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قت ررالقخررل ق رراق–أ ًدررل–قا  هررلةقا  ان رراقا  رر اق رر ق  عول ررلق رر هجقم ررلء .ٚ
ق رلق ت ايً رلقاجمليريق   رلآ    ًيلقق ا يً لق بيتًاقا  ه لةقا  ان  اقا   اق ىن عالتقا  هجيا،قا لؤ ا
ق ا ررررل مقا ولهرررراق قنا رررريق ا شررررل ا،قا رررر هجق ت اي ررررلتقتةلصرررريلقحي ررررلقمرررر ،قا  ررررلآ قجررررلء

 ق. ا و لاينّققاحلدلتيّققا شهناق   ن لت

َة املنه    ىرو

قمل ررن قا ال ررلقاالتبررل ق  رررقتوع رريق لل رراقا بررعلماق  بررلقا  اررنةق لل رراقكلأرراقه رري
ررر ق  علموعررر ق-  ررر مق آ ررر ق  يررر قهللاقصررر ر-قهللا ق رررٍتقخررر  ا:ق» ةورررلقأ ق  رررن قهي رررلقمررر ق ا ع  ِّ

ررر ق االتِّارررل ق،ٓٔ«أصررر  قتأ ع رررنينقك رررلقصررر نا»ق،ٜ«  ل ررر  م ق للظررراق  ررررق وع ررريا ق ا ع  ِّ
قهل ل ن .قا ناق قيفق  َتت ق–   مق آ  ق  ي قهللاقص ر–قهللاق ل ن ق ا ع اي  ّققا و   ّققا ععُلك

ريقكرل ق–  ر مق آ ر ق  ير قهللاقص ر- قا ر  قمرُتقا رلملق يع ِّر قا ناقر ،قيفقا  رلآ قم ر نك قجي ِّ
ق    رنانتق  رن انتقمرُتقمتلً رلقا شر اق دريِّ ل قكرلانقا رييق ا ايرل قا  انيقهل ع اي .ق احليلة
ق ا ولهيّررا،قا ة ل ّرراق قرريتاهتمق    يررلهتمقأه رر قث لهرراقمب ررعنىقا ناقرر ق مررُتقا  ررلآيّن،قاس رر قا رر هج

قا  ر فقذ رالقإ رلتقيفق ا ة ل ّراقاالجع ل يّراقا ناقر قذ رالق مشل لقآأ اك،قا  ل يةق تبنتاهتم
ق–  رريهمقهللاقتضررنا –قا بررعلماق رراقا ررل اةقكررل ق  رر  القهيرر ،قا  ررل يق ا   ررنيّقق ا و  رر قا ورليف

ق–  رر مق آ رر ق  يرر قهللاقصرر ر–قهللاقت ررن قميررلةقتعو رر قجت يرراقأ رراقتةررنهتمقالقأ ق  رررقلل بررُت
ق بررررلهم،قيفقا اع ةرررراق   دررررلتقا  ررررلرمقىن رررر هجقا ررررن  ق رررراقا نليرررريقا ارررري لقهررررنقذ ررررالقأل 

قا  رمقذ رالق  ررقا رل ت تقا رع  اق  ر  القموريهم،قأييتق راق  هلقا ع اي ق  هجق ا عال:
                                                           

(قجتيهقهي قٖٜٗ،ق:قٕ(،ق)جٜٕٚٔااتقإليلءقا ًتاث،قتقمقاحلي كق)ق-صعيحق   م/ق  ي قدمحمقهؤااق ايقا الق . ٜ
قمع ل  ق م ةظقآخل.

خلصاقل مقٗٙٔ/ٔا بةعاقأ قا لقم:قق-ا بيت:قت  يحقا عع ي قق-ا  ه قق ل القماقاحلن لثقايث:قا لا ي: ٓٔ
ق.ايث:قصعيح
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قت ررالقكررلق ت  ي ررلق–  رر مق آ رر ق  يرر قهللاقصرر ر–قهللاقت ررن ق ت ل ررلاتق أهوررل قأقررنا ق رراقا ل ررل
ق ت رعا  قمر ،قتع  ررقأ ق  ررققرلاتةقا ع  ر ق بيرلقا عل يراقاألجيرل ق رل لقجتورلقا يتقا عةلصيل

قا بررررلةق  يرررر -قا ين يرررراقللكعرررر قتعررررلم ق هرررر ق ا و ررررلقآبتترررر قا  ررررلآ قالتاررررل ق  هًجررررلقذ ررررالق ررررا
قاسأ رلأياق دملت رلت ق هعرناه،ق قيلات ق قدل  ق تو ي  ق للم ق     ق ت ال قعي هقيفق- ا  ل 
قا ناق ق  قا عول لقيفق  هج قأ ق– ا  ل قا بلةق  ي -ق  ع قأ قأ  نم ق اقت شفقم ل  ا

قهللاقت رن قكرل قا ر يقا ناقر قخبرل  ق اق-ذ القإتقإضلها–ق ت شفق،   نانت ق ألياث 
ق هررر ا.قدلالتررر قيفق  ععرررلكقهيررر ،قليلتررر ق ديرررلت ق وررر ،ق عول رررلق–  ررر مق آ ررر ق  يررر قهللاقصررر ر–

قأه رر ،ق  لقررلتق  شرر لت ،ق قدررلتهقتلكياعرر قيفقرميررلهقا رر يق  ناقرر ق  ررل لق- ررالقال-قا ناقرر 
ق ا  رل قا برلةق  ير قكرل ق  ري .مجيًورلقأ ر   هلقا ريتقا   ي راقا ورل لةقإتقإضرلها.قأن ي راق  ل لة

ق ررراقهررر   قق  ررر  القا وررريو،ق ا ناقررر قا  رررلآينقا ررر هجقمرررُتق  رررلملقجت ررريًياقديثرررلق  ررر ع ق رررَتت قيف
قا برررلةق  يررر قكرررل قا ررر يقا ناقررر قذ رررالقههرررمق ررراق ورررت قيفقا  درررلتق ررراقا  ثرررَتقههرررمقا بررروب
ق برلق اقر قميتا اقا ةهمقذ الق   ن ق إصلل ،ق ع يَتهق جيعهيق جيلهيقهي ،ق ععلكق ا  ل 
قاألللا كقه ه . هبلقتلتالقا يتق األلياث.قاألللا كق ت اقأ البقإتقإضلهاقهي ق  لقا  انة
قا  اهبقأ  اقأقنا ق ك  لق أ يد ،قا ش ءق  رقتي ققيقجت ياقأقنا قإتقا اع ةن قحين لققي

قا  رررلآ قأررت  ق لل ررراقيفقا  رر  ن قاتترررالق  رري.قمي هرررلقا  هجرر ّققا رررلاملق للررظقملقإذا.قا اع ةررا
رر )قميهلمبةر قاألتمورراقا ةررلهيمق هر ه.قأمررًياقىن ع  يريق ررؤ ل اق ملق( االقعرياءق االتّاررل ق االهعرياءقا ع  ِّ

ق  ر  الق،-  ر مق آ ر ق  ير قهللاقصر ر–قمر قا ع   ررق  هجق ولهاق  عد ق  ي هلقأ قيفقتشًتك
ق ا ل ررلقاألأايررلءق رراق ررا  ق رراقهبررييقىنالهعررياءق–  رر مق آ رر ق  يرر قهللاقصرر ر–قهللاقت ررن قأ ررل
ََ  ُأولَِل َ ) ي ِِ تَاِاهْ  فَِبُهاَااُىخُ  الِّلَُّ  َىَان الَّ ق ا ري نةقا  ل راقيفقمبر هجهمقأيق(ٜٓ  األنعااُ) (اقاْ

قت ررن ق رراقا بررعلماقاختررلذق رراقذ ررالق  رراق قرري.قمع  يرريهمق ررؤ لق ملق ا ع ايرر ،ق ا ايررل ق ا عا يرر 
قا ناقويّرراق شررل  همق اً ررلق«ا رر هج»ق ررمق ثّ رراق   يرراققرري ةق–  رر مق آ رر ق  يرر قهللاقصرر ر–قهللا
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ق أ قا  ررر ا،ق ررراق–  ه رررلقهللاقتضررر –قا شرررياُتق ناقرررفقيفقذ رررالق للظررراق دي ررراق،احليلتّيرررا
قأشرر تق االهعررياءق االقعررياءقاالتِّاررل ق  ررا.قا بررعلماق ه هررلءققررلاءقكاررلتق م يرراق ل شرراقا ررؤ  ُت
قعا ،ق ررراق  ررر ق عا قاهعررريى،ق ررراقمررر  القهلهعررريىق،« ا   رررن قا ررر ثنت»ق ررر قا عول رررلقاجتلهرررلت
  ريقكلأراقت رالقا لؤ رراق.قخر  ق راق جلأار قهللا،ق ه ر ق راقا ر ثنتق ر  القا ريقي قا ةهرمق أصرلب

قمورريهمقجررلءق رراقموررضق رريىقمررلعتا درر لماق  ولقرراقمررُتقا  عررلبق ا  رر اقآ تق رر اّياقكثررَتةق
ق ت ا ررررراقاجمليررررري،قا  رررررلآ ق ررررر قا بت ررررر ّققا عول رررررلق ررررراقذم ررررراقا ررررريتقااي تق ررررراق  عاةيرررررفقاحللجرررررا

قا ارل ٍتّققا ع   رلقإتق بر ق راق-ذ رالقموري–قه جر .ق ريلقهلق راق مويريةقدتأةق ا   اقاألللا ك
ق ا ع رررهل.قات ي لتررر قأ قا ررر ثنتقملهي ررراقا ع يُررريق ررراقخملًجرررلقىن عارررلتهق اس رررلتيّققا ل رررتيّقق ا عة رررَت
قموريق  تت.قاضر لاىنًققإالقاأل رلقذ رالقعااتق رلقا ع   لتقموضق   اقاألللا ك،قتاقا اوض
قذ رالق عرَتق)أخارلتقاايلرلا(ققأأنا هرلقمورضقلجيّراقأ قمج راق«ا  ر اقلجي را»ق شر لتقذ ال
ق راقا  شرفقمتقأأر ق  رنق  هرلقخت ةراقا ريتقا ة ل راقااي تق  راق  هل،قأولينقأتا قالققدلتق ا

ق–  ررر مق آ ررر ق  يررر قهللاقصررر ر–قا ل رررن قأقرررلهقأ قهو ررر قأ ققل ررر ق رررلق ررر ق  عول رررلقا  رررلآينقا ررر هج
قا   يّرررررلت،قإتقا بت ي رررررلتق  رررررلاتق–ك ررررر –قا   رررررن قذ رررررالق ررررر قا عول رررررلق  درررررالقأ قأل  رررررا
ق اتدررلحقا  لصرري،قمعاررُُتققكةيررلقا رر هجقأل ّققا بت ي ررا،قا  دررلتق ررل لقا رر هجقإ ررلتقيفق  ةه ررا
ق.قا  لتت

  العقلَّأ املعاصرة 

ق أل رررنت،قا نضرررن  ّققا  رررلرمق ررراق-ىن رررع لات–قتاعررركق   يررراقا ولصرررلةقا و  يررراقإ ّقق
قا عع يلق  رقتوع يقا  هجياقه هقا اع ةا،قاألمولاقيفقا  ل  اقا  هجّياقإتقا  ةلذق  ل  
ق  علكراقا نضرن   قق اس رلتقاأل ل ياقا ن ل لق جتو هلق ا عة َتق ا   يق ا عة يالقا  هج 
قإتقا  ةلذقدي اقا  هجي اق هب ه.ق ا ّياقا  نأّياق ا  دلتقا  بن:ق  قتول  هلقيفقا ة ل  ا
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قحي  ق  هّجًيلقههً لقا  ان ّاقا   اق تةهمق ك ي لت ،قا و يلق قي  ق حمل تهقاجملييقا  لآ ق  لصي
ق  رقتو لقجتي ي  اقحمل التقأ قىن   يا،قر  لتقأ ق  نأّياق لضن ّاقإ لتقيفقا نقن ق ا

رلقاحللضرل،قيفقإأعلجهرلق عويريقا لضر ق ع اي لتقر  لتقأ قتوي لتقإلياث قتوارَتقه    
ق.جي يقثنبقيفقههً لق ت ايً لق   اقا لض ق ا

ا  ررر اقا  ان ررراقا  هرررلةقمبةهن هرررلقا  رررلآينق خبل برررهلقا ايلأيررراق ةرررًتجقأ قحيعرررلقا بلأررربققإ  ق
تارلتكق تورلتققريقأانلق هرل قترل ةقأتتقا  عرلبققا و   ق ا ع اي  ق  هلقأ  رقا  عنتتقأل قهللا

 ت اي ررر ق تةويرررلقآتتررر قيفقت يرررَتقق  إتارررل قت رررالقاألتتق تو ررريمقا  رررل قا  عرررلبق ميرررل ق  هرررلجقإتال ررر
 قأ قت ررن قا  رر اقا ةو يرر ق ا بلأرربقا و  رر قا ع اي رر ق رراقتبررلهلتقعدررذ ررالقك رر قكررل ق  ق،ا ناقرر 

صللااقا لتااقا و يلقيفقتو يمقا  علبق احل  اق يفقت يميق  هجقا ع   قمل ن قق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ت ن قهللاق
ق   ل قكلها.ققق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-هللاق

قب  القول والفعل 

 ضررررروفققق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ا  رررر قا بررررلاتةق ررررراقهع ررررل همق ألقرررررنا قاأبرررررل قا رررراقا ة هررررلءق  ررررر قا ايا
ا  ررررلأنينق  رررر ق لهرررراقا اشررررل اققهجتررررلىنالقا ذ ررررالقرثررررلًقق؛يفقلجيعهررررلخع ةررررناقاهع ررررل همقىنألهوررررل ق قا

هرررلألقنا ق  رررهلق ن  هرررلقإتققنا ررريق رررل  اقيفقاأل رررلق ا  هررر ق ميرررل قا و رررن ق اطبرررن:قق،ا  رررناأُت
قق. ا   نمق ا ةهن ق  لقإتقذ الق اس لمق ا ع يييق اسل ل ق ا عةبيلق)قاسمجل ق ا ايل (

ةبرلق راقا  عرلبقا  رلميقأ لقاألهول قهعرُتقتُق  اق    ناأُتق  عهلق   قهجلقا علت  ق  األقنا 
ققاجملعهرريق ه ررلق ررلق رررًت قا ةوررلقىن  ررن قهرر  ق رراقا برروبق  رر ُقالقأ ق رراقأقررنا قت ررن قهللاقميرركق

جعهرررررلاق اس رررررعيال قأ قديرررررلت قهيررررر ق   عررررر قا ة هيررررراق ثرررررلق رررررلقديلت رررررهلقيفقاألقرررررنا قكواررررر قيفقاال
  ربقا ةورلقأ ق  ربقا رًتكق  ريمقكر  القاألهورل ق. رمراقأوع ريقال قهبلق ميرل ق لاتاهرلقيفقس عي ا
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  عرر قا و  يراقا ة هيرراقا  لأنأيراق  اًررلق  نصرن قإتقاألل ررل ق   رلقا  ررلمقأهررنقإجترلهقأ قهر اقاسجترلهق
قا  ان را"قا  ر ا" ق"قرلاءةقا  رلآ "ق: عُتا  ل  اق  رقصي قاأل ةرل ق ا ريتقالق عرلجقإتقمجر قمرُتقا  رلا

  ررر  القهرررر  مقملقخيع ةرررناقيفقأ ق   رررر قاأل رررلق  نجررررنبق    ررر قا  هرررر ق؛قمعبررري  قا  رررلآ ق هي  عرررر 
لاق ا عةلضر ق  رهلةق  رلق ك لقاتة ناقيفقكثرَتقدمرلق عو ر قىن  ظرلقيفقاألخارلتق راقترناتلق ألرق.  ععلمي

خع ةررناقهيهررلقاق  رر همقلررُتقجررلء اقألهوررل قا ل ررن ق ت ل لاترر قه رريق، ررلأييق  ولهرراقا لجررل  عو رر قىنأل
 هررلق رراقاأل ررلأييق   رراقهي ررلق عو رر قم  ق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص– قأقنا ررا ررًتاكقتةررلقهمق  رررقاخعلهررلق رري يقمورريقا

هيهررلقإخررعل قكاررَتق قرريقطرر قذ ررالقق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ا عررن قا رريتقتررل يقهيهررلققأهوررل قت ررن قهللاققررل ناق  ق
مبجرلاهقهرلق ري ق  ررقق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–:قإذققرل :ق"قاخع ةرناقيفقأ  قهورلقا ل رن قاس ل قا رلاعيقيفقابرن 

ق  رقأتمواقأقنا :قق؟ل مقيفقل  لقأ قال

 أ ق  رررر قمرررراقق هررررنققررررن قامرررراق ررررل ٍج،ق أ ق ررررويٍيقاسصرررر اليِّق«ق  نجرررنب»:قأأ رررر قأَّتااااُاىا
قخَتا .ق

ق،ق ُأ بقذ القإتقا شلهو .«   يب»:ق]أأ  ق[قواثنَها

ققن ق ل الق.هنق،ق ق« إلىنلا»:قأأ  قلثهاواث

َابعها ق:ق عنقفقيفقا  ل،ق هنققن قا بَتيف،ق أكثلقا وعت اق] هنقا اعلت[".و

– قررل قإال ررل قا ررلاعيقأ دررل:ق" ذهرربقارريثن ق رراقأهررلقكررلق رر هبقإتقأ قهوررلقا ل ررن ق
إذاقهولق   ً لقهلق ثااقم ق  ي رلقل رمقأصرًلقالق جرنىًنق القأريىًنق القق-ص رقهللاق  ي قق آ  ق   م
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قٔٔكلحل مق  ي لققالقأ   "قق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص– احل مق  ي لقمويقأ لقهولقا ل ن ققا القكلاهقاإىنلاق القلظلًق
ق.ق

   رررلتقأل قا ةورررلقالقق ه:ق"هرررا  عبرررةر قرررل قا  رررتانقموررريقأ قل ررررقا ررر اهبقك هرررلقيفق
،ق ه هقإلع لالتق عولتضاقملقهنق ًتااقمُتقاسىنلاق ا  ريبق ا نجرنبق مرُتقأ ق  رن قصي اق  
 الق عوُتق الريق راقهر هقاألق رل قإالقمري يلق"،قق)أيق اقاألّ ا(قم ق مُتقأ ق شلتك قعَتهقلخمبنصًق

 راقاحل رمقإتقاأل راق إثاررلتق لرَتةقاأل  راقا ة هرلءقيفقهر اقا نضرن قذم راق راققصرونماقا برت قمعوي
ُتقي جنبقر يهلقهبلق  ي قا بلةق ا  ل ق إ ق لهاقجه قهو  ق ك  القتلااهمق إ عش ل مقتو

ق.قل ععالبق إ قكل ق جنبقا ع   ق معًقا ةولق اقا نجنبقأ قاالقى  عنق

مرُتقاأل راقق القخرلق:ق"ليكققل قا ابرليقرمنقذ الققا وع يأمنقاحل ُتقا ابليقيفأ لق ق
ن قهرر قأا رراقمبجلاهررلق قررل ققررن قهرر قهوررل قا  رر ق  رررقاألل ررل قمثقاخع ةررناقه ررل ققرريفقاس ررعيال ق 

هر قأا راقمبجلاهرلق  ررقق:ه رل قمودرهمق،خع رفقاأل  رن ا قق،ا اقإذاق رل قا نجر قا ريتق قوراق  ير أ
 ررلقإق : ررلق رراققررله مررلق  رررقاسىنلرراق.قق: قررل قآخررل  ق.مررلق  رررقا  رريبق: قررل قآخررل  ق.ا نجررنب

ا  رر قيفقذ ررالقا ةوررلقق   رراقا  ل  رراقا رريتقاتاوهررل،قهرر  قا رر يق قرر ق  يرر ق،قه أرر ا رراقىن عاررلتقا نجرر أ
قول قا  ل  اقهدلىن :قت قمسوياق لج قإ يهلقيفقاس عيال ق إ قملقأ   ياقكلأاق

هرر  القاجمل ررلقهررنقاا ق  رررقا نجررنبقأ قا  رريبقأ قق،جمل ررلقأ ق  ررن قهو رر قميررلانًقق أَّتااا ا
ق،هلق ي ق  رق ئقليتق ول قا نج قا  يقأ قو ق  ي ق،جمل لقميلانًقق اسىنلا،ق اايخلقأ قالق  نق

يبقا ق  رررقأ ق ث رر ق قورر ق  رررقا  ررأ قإا نجررنبقا ق  رررق جررنبق ث رر ق  ي ررلق قهرر  قأ قورر ق  رررق
قق.يًعلق  قكل ق  لق الًلل قو ق  عاأ قإأيبق  لق ق

                                                           
ا اللك:ق ايقهللاقماق ي رقق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ا  قأل ق ل  قاتا اق كعلم ققا  ق اق  مقاالصن قهي لق عو  قىنهول قا ل ن  ٔٔ

ق.قٚٛٔق:ا وي ر،ق  ي ق  اواقا بل وا:قجل واقاس ل قدمحمقماق وناقاأل ل يا،قا   يا:قك ياقا شل وا،ق:
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أا رراقمبجلاهررلقا  قق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ق وعررة اقأهوررل قا  رر قاقا  رر اق قا  ررل  ُتقمجيرر  ةررًتجقأق ررا:ق
إ عةلتقإتقا نج قا  يقأ قواق  ي قه عاق  ل ان قإبتال  ق ا ع   قمر ق  ررق جر قاس رلمق ه رلقق

أ قق  رربقاسقرريا هوررل قالقت ررًت قمبري قترري ق  رررق رررقأ قاألذمريقأ قاألصررن يُتقم ررلءق  رررقذ رالق  
  ر  القه ريقجو رناقق،  قعَتققلمر قأ ق  عي قهبلق  ي قأ قت ن ققلمأاسلجل قجو ناقعل اق لقدي اق

ق:قيفقأق ل ق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–أهول  ق

 رلق قر ق  ر ق  ررق رايلقاس عثرل ق   رلآ ق راق جرنبقا برلةق ا تكرلةق ا برن ققالقسخ األول 
ق.هي قت ن قهللاق أ ع قى ق  لقإتقذ القهيع ل احلجق ا بهلاق

هررلقاسىنلرراق رراقأهررلقا  يررل ق ا  وررناق ا  ررن قياألهوررل قا  ايويرراقا رريتقت  رربق  قالقسااخ الثاااين 
   رريتجقا ب يرر ق رراقاألا رراقق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–لق رر قت ررن قهللاقهيهررلقا اشررقى اسقل رراق هرر هق ع ررل قق ا  ررةل

  ررريخلقيفقذ رررالق رررلقكرررل قحياررر ق ررراقا  ورررل قق(لخ ررر ق  رررمق رررلقيفقاألتجقمجيًوررر)ق:ا ول ررراق ثرررلققن ررر 
ق.ملسو هلآو هيلع هللا ىلص– ا شلابق ا  ال ق  لا   قيفقا  ن ق ا ش ق م ياقمشل   ق

خل:قم ق ثلقإىنلاقق األهول قا يتقصيتتق   ق جلءتقأا  قأخلىقتاُتقأأّققالقسخ الثالث 
قق.قا تتاةقيفقا   لحق  رقأتم ق  جنبققيل قا  يلق  ي 

كج ريقا رتاينق ت اير ق:ققلآينق   رمقا  رل قأأر قت اير ق ر  ال لقاقًت قمعنجي ق  الرابعالقسخ و 
 و اقأ رلق راقخبل بر ققأل ل قا  ول ق ا    ق  لقإتقذ الق ه لكقأهول قصيتتق   قإمعياءق مل

قأ ق  ري ىنًققل ايوياقا يتق ا قا  ل ق  يهلقه رلق   راقصرةلت ق راقكنأر ق اجاًرا   ي اق اقاألهول ق
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هررلقخي ررنقأ قق ررلق ررلقملقتو رراقصررةع أ قق،ألهوررل قه أرر قأيخرر قت ررالقا بررةا ررالق رراقصررةلتقاأ قعررَتقذ
ق.قٕٔ"أ قالق ظهلقهي قذ الق  ظهلقهي ققبيقا  لم

 خالصأ االَر  

ه  قملق  اق  هلقهلقق، قالأ ياقا  ايوياقهول قا با ق  ن ق اقاألأ لقإ نقالقخيق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–هو  ق
 رلققرلآينق ت اير ق ق  رن قميرل قألأ لقإ قملق  اقهلقخي نق هق، قالأخناص ق ق  ن ق اقأ لقإخي نق
 لق ظهرلقهير قإو اقصةع قهلقخي نق قملقتُق  قالقهأ قتو اقصةع قأ لقإ قملق  اقهلقخي نق هق، قالأ  ق

 ق ل ق هللاقأ  مق.قأهه هق اواقق، قالأق قبيقا  لم

قق.يفقميل قا  لآ قا  لميق تةهي  ق      ُتق-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ه هقموضقأهمق ولملق جقا   قق

                                                           
  ي قدمحمقمحييقهللا،قق-ر يف:قا قاحل ُتقدمحمقماق   قماقا  يبقا ابليقا وعتنق-كعلبقا وع يقيفقأصن قا ة ا ٕٔ

،قىنب:"يفقا قٜٗٙٔ/ٖٗٛٔا وهيقا و   قا ةلأ  ق  يتا لتقا ولمياقا ش قا بتءقاال  قق-معول  قدمحمقم ل،قل اقل ة 
ق:.ٖٚٚ-   "قا    ق  رقاال لمقالق  عد ق جنبق ثلق لقهولقا

ق


