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 ًَدص ايبحح

 أمحد بٝٗكٞ

 .2.9.21222.  

 ايكضا٤ ٚايكدر يف ايكزإٓ" َؿّٗٛ"

عًِ ايدالي١ ب ؾِٗ اآلٜات ايرتب١ٝ يف ايكزإٓ يذيو، أ2ٕٚ يػ١ عزب١ْٝشٍ اهلل ايكزإٓ 2ٚ ٖٞ ضزٚر١ٝ١ٜ برتايقد بني يٓا ايكزإٓ إٔ ٚ

 جُٞ ٚايضٝاقٞ َٚتضُٓاتُٗا ايرتب١ٜٛيؿِٗ ايكضا٤ ٚايكدر ع٢ً َضت٣ٛ املع٢ٓ املع ايكزإٓ ٖٚذٙ دراص١ أَز 2َِٗ

 يف ايكزإٓ ايهز2ِٜ ًكضا٤ ٚايكدراملتضُٓات ايرتب١ٜٛ يٚٚأِٖ األٖداف هلذا ايبحح ملعزؾ١ املع٢ٓ املعجُٞ ٚايداليٞ 

 حٝاتِٗ، ٚإٔ ايكزإٓ أؾصح يػ١ٜٓطًل ٖذا ايبحح َٔ إٔ ايكزإٓ أعار ايٓاظ إىل ايرتب١ٝ اإلصال١َٝ ٜٚأَزِٖ بتطبٝكٗا يف أثٓا٤ 

 املتضُٓات ايرتب١ٜٛ ؾ2٘ٝ تؿٝد َٔ ٖذا املع٢ٓ عزب١ٝ يف املع٢ٓ املعجُٞ ٚايداليٞ، ٜٚض

، حٝح حيًٌ بتًو ايباحح اآلٜات  َٚدخً٘ عًِ ايدالي١ايطزٜك١ املضتع١ًُ يف ٖذا ايبحح ٖٞ طزٜك١ حت١ًًٝٝ ٚصؿ١ٝ، ٚ

 2 ايكضا٤ ٚايكدرايكزآ١ْٝ اييت تغٌُ ع٢ً 

ُِ، ٖٛ ٚايكدر يًكضا٤ املعجُٞ املع2٢ٓ 9 ٖٞ ْٚتا٥ج ٖذا ايبحح َّ، َْٚاَي٘ َٓٗا، ٚؾزؽ ٚأّد٣ احُلِه ُ٘، َٚؾَزَؽ َٚأَت َََز َِِٓ  أْؿذ، َٚأ

 اهلل ب٘ َٜكضٞ ايذٟ ايكضا٤ُ ٚ ي٘، املكدَّر َهاْ٘ َأٚ ايغ٤ٞ ٚقُت ؾٗٛ ٚيًكدر2 ٚأساٍ ٚأبعد ايضٝطز٠، َٔ ٚمتّهٔ ٚأًٖو، َٚات، ، ٚبًَؼ

 أراد، ٖٛ ٚايكدر كضا٤يً ايضٝاقٞ املع٢ٓ 2.2 َٚطَبَخ عًٝ٘، ٚقٟٛ ٚاصتطاع َٓ٘ أحد، ٚمتّهٔ َٔ تدبري أٚ قصد ٚدٕٚ عبادٙ، ع٢ً

 ًٖٚو، ٚؾزؽ، ٚجياسٟ، ٚصٓع، ٚأد٣، ٚؾصٌ، ٚأظٗز، ٚٚنٌ، ٚأٚح٢، ايهرب٣، ٚايٛؾا٠ ٚحهِ، ٚأَات، ٚأمت، ٚقتٌ، ٚأَز، ٚخًل،

 ٚعرب، ٚرسم، ٚؾتح، ٚعظِ، ٚعزف ٚقاظ، ٚقض٢، ٚاْتؿع، ٚعاقب، ٚصٛر، ٚخًل ٚعظِ، قرت، ؾٗٛ ٚيًكدر2 ٚقطع ٚعذب،

  ايزٚح حٝح َٔ ايٓؿٛظ تشن١ٝ ٖٛ ،ٚايكدر ضا٤كيً ايرتبٟٛ ايتضُٔ 232ٚمتهٔ ٚاإلْا٤، ٚاحلاٍ، ٚاملد٠، ٚعًِ، ٚصري، ٖٚد٣، ٖٚٝأ،

 ٚاالصتعداد ب٘ ٚايغهز أجً٘، اهلل خًل مبا ٚاإلميإ خًك٘، يف اهلل إراد٠ قبٍٛ  اإلْضإ ع٢ً البد َٚٓٗا،2 ايزٚح١ٝ ايرتب١ٝ َٓٗج ٖٓاى

 غري نإ ٚيٛ اهلل عٓد َٔ ٚاألعزار تايضٝأ َٔ ب٘ ٜعٌُ مبا ٜٚعرتف ٚاإلحضاْات، ايعبادات َٔ ب٘ اهلل أَز مبا ٚميتجٌ أجً٘، َاجا٤ قبٌ

 ٜٓتب٘ ٚ حهُ٘، يف عادٍ اهلل بإٔ ٜعتكد ٚ املٛت، قبٌ ايصاحل١ أعُاٍ ع٢ً ٜصز ٚ اهلل، حكا٥ل بعد أًٖ٘ ٜٚكدّ يذْٛب٘، ٜٚضتػؿزٙ عُد

 ٜٚكبٌ اهلل، ع٢ً ايٓاظ ٜكدّ ال ٚ حاٍ، نٌ ع٢ً تعاىل هلل ايذنز ٜهجز ٚ ْٚٗٝ٘، اهلل أَز يتبًٝؼ َض٦ٛيٝا ٜهٕٛ ٚ املؿضد٠، األؾعاٍ عٔ

  اهلل قدرٙ َا ٜكبٌٚ خًٛم أحضٔ يف ٚصٛرٙ خًك٘ اهلل بإٔ ٜٚعتكد ع٤ٞ، بأٟ ٚالٜضتٗش٤ٙ اهلل ٜعظِ ٚ ٜٚغهزٙ، اهلل أعطاٙ ايذٟ ايزسم

 ايعامل بإٔ ٜٚعتكد ٚاآلخز٠، ايدْٝا يف ؾا٥د٠ ي٘ يٝط ايهاؾزٜٔ أعُاٍ بإٔ ٜٚعتكد جشا٤، هلا األعُاٍ نٌ بإٔ ٜٚعتكد ٜٚغعز ٚطٜٛال، قصريا

 ٚاجلٓط2  ناجلضد تعاىل اهلل ص١ٓ جمز٣ جيزٟ


