
 َشأح ػهى انزفغٛش
 
للناس فى كل ما  -تعالى -القرآن الكريم هو منهج هللا

يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، ولذلك جلس النبى صّلى 
هللا عليه وسلم بين أصحابه، ليفصل لهم ما أجمل من 

  لبس،من  بهاالقرآن، وليزيل عن أذهانهم ما علق 

وكان الصحابة حريصين كل الحرص على مالزمة 
مجلس رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم، بل وجدنا 

بعضهم كان يتناوب مع صاحبه حضور المجلس النبوى 
 .إذا لم يستطع المالزمة

 



فهًب اَزمم انشعٕل صهّٗ هللا ػهّٛ ٔعهى إنٗ انشفٛك 

نهُبط صؾبثزّ  -ػض ٔعم -األػهٗ لٛض هللا

 .إنّٛيب اؽزبعٕا ٚفغشٌٔ نهُبط انكشاو، 
فهًب عبء ػصش انزبثؼٍٛ لٛض هللا يُٓى يٍ ٚأخز 

انؼهى ػهٗ أٚذٖ انًفغشٍٚ يٍ انصؾبثخ، ؽزٗ 

صبسٔا ػهًبء َبثغٍٛ، ثم كبٌ يُٓى يٍ ٚفزٗ فٗ 

ٔكبٌ نهزبثؼٍٛ يمٕيبد  .ئُّعٕد أعزبرِ ثأيش 

عٛذح كبَٕا ٚؼزًذٌٔ ػهٛٓب فٗ رفغٛشْى، ٔلذ أَزظ 

 .نُب انزبثؼٌٕ كًب ػظًٛب يٍ انزفغٛش
 



شفٓٛب، ؽزٗ دخم ػصش ٚزُبلم ٔظم انزفغٛش 

انزذٍٔٚ، صى دخم انزفغٛش فٗ أطٕاس أخشٖ يٍ 

ػصش إنٗ ػصش، رزهٌٕ أنٕاَّ ثزهٌٕ ارغبْبد 

أصؾبثٓب، ؽزٗ ٔصم إنٗ ػصشَب ْزا، ٔلذ 

أخز يٍ كم نٌٕ، ٔال غشٔ فٗ رنك، فٕٓ يبعخ 

سثبَٛخ، ُٚظش كم يُٓى إنٗ صأٚخ يٍ صٔاٚبْب، 

فزغزّٕٓٚ، ٔال ٚكبد ٚصشف َظشِ ػُٓب، ْٕٔ 

 .لشاسانجؾش انزٖ ال عبؽم نّ ٔال 
 



 :رذٍٔٚ انزفغٛش
انزذٍٔٚ فٗ ثذاٚخ األيش كبٌ خبصب ثبنمشآٌ انكشٚى، 

يٍ  شٗءدٌٔ انؾذٚش انُجٕٖ، ؽزٗ ال ٚهزجظ 

ال ركزجٕا »: ٔعهىانمشآٌ ثغٛشِ، لبل صهّٗ هللا ػهّٛ 

 .«فهًٛؾّػُٗ، ٔيٍ كزت ػُٗ غٛش انمشآٌ 
فهًب أيٍ انهجظ أثبػ انُجٗ صهّٗ هللا ػهّٛ ٔعهى 

كزبثخ انؾذٚش أٚضب، ٔٚذل نزنك لٕنّ صهّٗ هللا ػهّٛ 

ٔعهى ٕٚو فزؼ يكخ، نًب طهت أثٕ شبح أٌ ٚكزت نّ 

   .«شبحاكزجٕا ألثٗ »: خطجزّ
 



 يشؽهخ انزذٍٔٚ



إٌ رذٍٔٚ انزفغٛش كؼهى يغزمم ػٍ انؾذٚش، : أٔالا 

ٔنٛظ كجبة يٍ أثٕاثّ ثذأ فٗ يشؽهخ يجكشح، ػهٗ 

أٚذٖ انزبثؼٍٛ، انزٍٚ عًؼٕا لذسا كجٛشا يُّ ػهٗ 

ػٍ  يب سٔ٘ : أٚذٖ انصؾبثخ، ٔيًب ٚذل ػهٗ رنك

ػشضذ انمشآٌ ػهٗ اثٍ ػجبط صالس : يغبْذ لبل

 ، ألف ػُذ كم آٚخ أعأنّ، فٛى َضنذ؟ػشضبد
 



ٔثُبء ػهٗ يب عجك، فئٌ يب فؼهّ انخهٛفخ : صبَٛبا 

انؼبدل ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚض، ؽًُٛب أيش ٔانّٛ ػهٗ 

، ثغًغ (عُخ يبئخ)ؽضو انًذُٚخ، أثب ثكش ثٍ 

ال ٚؼزجش انؾهمخ األٔنٗ نزذٍٔٚ انزفغٛش، انؾذٚش، 

ؽزٗ ٔإٌ كبٌ ثبثب يٍ أثٕاة انؾذٚش، فبنزذٍٔٚ 

كبٌ عبثمب نخالفخ  -ٔكؼهى يغزمم أٚضب -نهزفغٛش

 .سؽًّ هللا -ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚض
 



صى رأرٗ يشؽهخ انزذٍٔٚ انزٙ كزت فٛٓب : صبنضبا 

اثٍ عشٚظ، فٗ انزفغٛش صالصخ أعضاء كجبس، ػٍ 

   .ػًُٓباثٍ ػجبط سضٗ هللا 
 



صى خطب انزفغٛش ثؼذ رنك خطٕح ألشة : ساثؼبا 

إنٗ انشًٕنٛخ نًؼظى آٚبد انمشآٌ انكشٚى، ؽٛش 

كزبثب فٗ ( ْـ 207انًزٕفٗ عُخ )انفشاء كزت 

يؼبَٗ انمشآٌ، كًب ظٓش رفغٛش نٛؾٛٗ ثٍ عالو 

 .ْـ 200انًزٕفٗ عُخ 
 



ٔيب صال انزفغٛش ًُٕٚ ٔٚضدْش، ؽزٗ : خبيغبا 

ٔصم إنٗ يشؽهخ االعزمصبء نكم آٚخ يٍ آٚبرّ، 

ٔظٓش رنك ػهٗ أٚذٖ يغًٕػخ يٍ انؼهًبء، يٍ 

 310اثٍ عشٚش انطجشٖ انًزٕفٗ عُخ :   أشٓشْى

ْـ، ٔرفغٛشِ ٚؼزجش ألذو رفغٛش ٔصم إنُٛب، ٔاثٍ 

 يشدّْٔٚـ، ٔاثٍ  327أثٗ ؽبرى انًزٕفٗ عُخ 

 .ْـ، ٔغٛشْى يٍ األئًخ انفضالء 410انًزٕفٗ عُخ 
 



 :أشٓش انًفغشٍٚ يٍ انصؾبثخ
انخهفبء : اشزٓش ثبنزفغٛش يٍ انصؾبثخ ػششح

األسثؼخ، أثٕ ثكش ٔػًش ٔػضًبٌ ٔػهٗ، ٔاثٍ 

يغؼٕد ٔاثٍ ػجبط، ٔأثٙ ثٍ كؼت، ٔصٚذ ثٍ 

صبثذ، ٔأثٕ يٕعٗ األشؼش٘، ٔػجذ هللا ثٍ انضثٛش، 

ٔكبٌ أكضش انًفغشٍٚ يٍ انخهفبء األسثؼخ ػهٙ ثٍ 

ٔكبٌ انغجت فٙ رنك  -سضٙ هللا ػُّ -أثٙ طبنت

   .ػُّ رمذو ٔفبرٓى 
 



ٔكًب اشزٓش ثؼض أػالو انصؾبثخ ثبنزفغٛش اشزٓش 

ثؼض أػالو انزبثؼٍٛ انزٍٚ أخزٔا ػُٓى، يؼزًذٍٚ 

ػهٗ انًصبدس انزٙ عبءد فٙ انؼصش انغبثك، 

ثبإلضبفخ إنٗ يب كبٌ نٓى يٍ اعزٓبد َٔظش، ٔنًب 

ارغؼذ انفزٕؽبد اإلعاليٛخ ٔاَزمم كضٛش يٍ أػالو 

انصؾبثخ إنٗ األيصبس انًفزٕؽخ، ٔنذٖ كم ٔاؽذ 

يُٓى ػهى غضٚش، رزهًز ػهٗ أٚذٚٓى كضٛش يٍ 

انزبثؼٍٛ نٛأخزٔا يٍ ػهًٓى ٔنُٛٓهٕا يٍ يؼبسفٓى، 

 .َٔشأد يذاسط يزؼذدح
 



 يذاسط انزفغٛش
ظٓشد يذاسط انزفغٛش فٙ ػٓذ انزبثؼٍٛ 

ٔكبٌ ػذدْب صالس يذاسط رُغت كم ٔاؽذح 

 :ْٔٙيُٓب إنٗ صؾبثٙ يٍ انصؾبثخ 



َشأد ػهٗ ٚذ اثٍ : يذسعخ يكخ انًكشيخ .1

ػجبط سضٙ هللا ػُّ ْٕٔ رشعًبٌ انمشآٌ انز٘ 

انهٓى »: ثمٕنّدػب نّ انُجٙ صهّٗ هللا ػهّٛ ٔعهى 

ٔلذ اشزٓش يٍ « فمّٓ فٙ انذٍٚ ٔػهًّّ انزأٔٚم

، ٔيغبْذ ثٍ عجٛشعؼٛذ ثٍ : راليٛزِ كضٛش يُٓى

، ٔػطبء ثٍ كٛغبٌ عجش، ٔػكشيخ، ٔطبٔٔط ثٍ 

ٔغٛشْى يغ اخزالف فٙ انشٔاٚخ ػٍ اثٍ  سثبػأثٙ 

 .ػجبط فٙ انمهخ ٔانكضشح



فٙ انًذُٚخ انًُٕسح : يذسعخ انًذُٚخ.2

اشزٓش أثٙ ثٍ كؼت ثبنزفغٛش أكضش يٍ غٛشِ، ٔكبٌ 

يًٍ أخز ػُّ ٔاشزٓش يٍ راليٛزِ ثٕاعطخ أٔ 

يؾًذ ثٍ كؼت : سأعٓى ثذٌٔ ٔاعطخ كضٛش، ٔػهٗ 

، ٔأثٕ انؼبنٛخ انشٚبؽٙ، ٔصٚذ ثٍ أعهى انمشظٙ

 .ٔغٛشْى سضٙ هللا ػُٓى أعًؼٍٛ
 



ٔفٙ انؼشاق َشأد : يذسعخ انؼشاق .3

انؼهًبء ، ٔكبَذ كًب لبل ػُٓب يغؼٕد يذسعخ اثٍ 

ٔػشف ثبنزفغٛش يٍ أْم ( َٕاح يذسعخ أْم انشأ٘)

ثٍ  ػهمًخ: انؼشاق كضٛش يٍ انزبثؼٍٛ اشزٓش يُٓى

لٛظ، ٔيغشٔق ثٍ األعذع، ٔاألعٕد ثٍ ٚضٚذ، 

، ٔػبيش انشؼجٙ، ٔانؾغٍ انًٓزاَٙٔيشح 

 .  انجصش٘، ٔلزبدح ثٍ دػبيخ انغذٔعٙ
 



 :انزفغٛش فٙ يشؽهخ انًصُفبد انغبيؼخ
اصدادد يبدح انزفغٛش ثؼذ ػصش انزبثؼٍٛ، ٔثذأد 

رظٓش انًصُفبد انزٙ عًغ يؤنفْٕب ألٕال 

انصؾبثخ ٔانزبثؼٍٛ فٙ انزفغٛش، ٔلذ سٔ٘ أٌ 

ْٕ أٔل يٍ (  ْـ 179د )أَظ اإليبو يبنك ثٍ 

صُف رفغٛش انمشآٌ ػهٗ طشٚمخ انًٕطأ، صى رجؼّ 

 .«يغُذاألئًخ، فمّم ؽبفع إال ٔنّ رفغٛش 



ػٍ ؽشكخ انزأنٛف فٙ يغبل  انغٕٛطٙٔرؾذس 

صى ثؼذ ْزِ »: فمبل انزفغٛش ثؼذ ػصش انزبثؼٍٛ، 

انطجمخ أنّفذ رفبعٛش رغًغ ألٕال انصؾبثخ 

، (ْـ 198د )ػُٛٛخ ٔانزبثؼٍٛ، كزفغٛش عفٛبٌ ثٍ 

، ٔشؼجخ ثٍ (ْـ 197د )انغشاػ ثٍ  ٔٔكٛغ

 206د )ْبسٌٔ ، ٔٚضٚذ ثٍ (ْـ 160د )انؾغبط 

ؽًٛذ ، ٔػجذ ثٍ (ْـ 211د )انشصاق ، ٔػجذ (ْـ

 شٛجخ ، ٔأثٙ ثكش ثٍ أثٙ (ْـ 249د )

 .، ٔآخشٍٚ(ْـ 235د )
 



ٔرطٕسد انؾٛبح انؼهًٛخ فٙ األيخ اإلعاليٛخ 

رطٕسا عشٚؼب، ٔرُٕػذ انًؼبسف ٔانضمبفبد، 

ٔثشصد انًزاْت انفمٓٛخ، ٔاالرغبْبد 

انفكشٚخ، ٔاَؼكظ رنك ػهٗ رفغٛش انمشآٌ 

انكشٚى، فزأصشد انزفبعٛش ثضمبفخ انًفغش 

   .نزنكٔرٕعٓبرّ انفكشٚخ، فزُٕػذ رجؼب 



فبخزصشٔا  !خالئكصى أنّف فٙ انزفغٛش 

األعبَٛذ، َٔمهٕا األلٕال ثزشاا، فذخم يٍ ُْب 

صى صبس كم  .ثبنؼهٛمانذخٛم، ٔانزجظ انصؾٛؼ 

يٍ ٚغُؼ نّ لٕل ٕٚسدِ، ٔيٍ ٚخطش ثجبنّ 

شٙء ٚؼزًذِ، صى ُٚمم رنك ػُّ يٍ ٚغٙء ثؼذِ 

أٌ نّ أصال، غٛش يهزفذ إنٗ رؾشٚش يب  ظبَّب

 .ٔسد ػٍ انغهف انصبنؼ
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