
 141-135ابلقرة  ثفاسري [1] عقيدة إساليية ُيقارٍة
 

www.alta3b.wordpress.com  

╝ 

ْا  ▬ ُ ْا   َوقَال ْدا   ُلٍُْ و   ُِ
َ
َجُدوا   ٍََصاَرى أ  ّ ِِيىَ  مِوَّةَ  بَن   ُقن   َت ٌَ  ََكنَ  َوَيا َحَِيفا   إِب َرا ِكِيَ  يِ

ًُْش  ْا  ( 135) ال  ُ ََّا قُْل  بِاّلله  آَي
ٍِزَل  َوَيا

ُ
ََا أ ٍِزَل  َوَيا إََِل 

ُ
اِعيَن  إِب َراِِيىَ  إَِل  أ ًَ َحاَق  َوإِس  ُقَْب  َوإِس  َباِط  َويَع  وِتَ  َوَيا َواألس 

ُ
وِتَ  َوَيا َوِعيَس  ُمَْس  أ

ُ
 أ

ِّى   يٌِ انلَّبِيُّْنَ  به ُق  لَ  رَّ َ  ُنَفره َحد   َبي 
َ
ى   أ ُّ  َ ٌُ  يه ْنَ  َلُ  َوََن  ًُ وِ ْا   فَإِن  ( 136) ُمس  َُ ث نِ  آَي ًِ ِ ُِ  آَيَُجى َيا ب ِ َجَدوا   َفَقدِ  ب  ِ إِن ا  وَّ

ْ ا   هَّ َْ ا ثَ ًَ ى   فَإِنَّ ىُ  ِشَقاق   ِف  ُِ ُّ ِفيَم َْ  اّللُّ  َفَسَيم  ُِ يعُ  َو ًِ َغةَ ( 137) اه َعوِيىُ  السَّ ٌ   اّلله  ِصب  ٌُ  َوَي َس ح 
َ
ٌَ  أ َغة   اّلله  يِ  ِصب 

 ٌُ ََا ُقن  ( 138) ََعبِدونَ  َلُ  َوََن  َْن ُُتَآجُّ
َ
َْ  اّلله  ِف  أ ُِ ََا َو انُلَا َونَلَا َوَربُُّكى   َربُّ ًَ ع 

َ
اهُُكى   َوهَُكى   أ ًَ ع 

َ
ٌُ  أ  َلُ  َوََن 

م  ( 139) ُُم وُِصْنَ 
َ
اِعيَن  إِب َراِِيىَ  إِنَّ  َتُقْلُْنَ  أ ًَ َحاَق  َوإِس  ُقَْب  َوإِس  َباَط  َويَع  ْا   َواألس  ْدا   ََكٍُ و   ُِ

َ
ٍُجى   قُن   ٍََصاَرى أ

َ
أ
َ
 أ

وَىُ  ع 
َ
مِ  أ

َ
ٌ   اّللُّ  أ وَىُ  َوَي ظ 

َ
ٌ أ ًَّ اَدة   َلَجىَ  مِ َّ ٌَ  ِعََدهُ  َش ا بَِغافِن   اّللُّ  َوَيا اّلله  يِ ًَّ وُْنَ  َع ًَ ة   ثِو َك ( 141) َتع  يَّ

ُ
ا َخوَت   قَد   أ َّ  لَ

ا َوهَُكى َلَسَبت   َيا لُْنَ  َولَ  َلَسب ُجى   يَّ
َ
أ ا تُس  ًَّ ْا   َع وُْنَ  ََكٍُ ًَ  اًمبؼرة[ؾمقرة ] ♂(141) َيع 

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 طمجة أبؾغ وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد ًمـبقف اهلل اطمتج: ضمعػر أبق ىمال]. 131صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

 واًمـصارى اًمقفقد مـ ًمؽ ًمؾؼائؾلم - ىمؾ حمؿد, يا: ومؼال وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم كبقف حمؿدا وقمؾؿفا وأيمؿؾفا, وأوضمزها

 سملهنا هلا اًمشفادة قمغم مجقعـا جيؿع اًمتل إسمراهقؿ مؾة كتبع شمعاًمقا  سمؾ: -" هتتدوا كصارى أو هقدا يمقكقا " :وٕصحاسمؽ

 ومقـؽرها ومقفا, كختؾػ اًمتل اعمؾؾ ؾمائر وكدع -اعمسؾؿة احلـقػقة يمان ديـف ومنن- سمف وأمر واضمتباه ارشمضاه اًمذي اهلل ديـ

 مؾة قمغم آضمتامع إمم اًمسبقؾ ًمـا يمام قمؾقف, آضمتامع قمغم ًمـا ؾمبقؾ ٓ -اظمتالومف قمغم- ذًمؽ ومنن. سمعضـا هبا ويؼر سمعضـا,

 [.إسمراهقؿ

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 سمعبادة يديـ ممـ يؽـ مل إكف: يؼقل ,"اعمنميملم ِمـ يمانَ  ما"و : ىمقًمف وأما]. 135صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

 [.مسؾاًم  طمـقًػا يمان سمؾ اًمـصارى, مـ وٓ اًمقفقد مـ يمان وٓ وإصـام, إوصمان

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 كبقّـا إمم اهلل أنزل اًمذي سماًمؽتاب صّدىمـا: أجًضا يؼقل ,"إًمقـا أنزل وما"]. 113, 136صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

 يمان وإنْ  - ومؽان. سمف مـفقلم وملمقريـ مّتبعقف, يماكقا  إذ إًمقفؿ, سماًمتـزيؾ اخلطاب وملضاف. وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد
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 ويعـل وصػُت  اًمتل اعمعاين مـ ومقف هلؿ ًمؾذي إًمقفؿ, اًمتـزيؾ سمؿعـك - وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم شمـزيال

ىمـا ,"إسمراهقؿ إمم أنزل وَما" :سمؼقًمف  ,"وإؾمباط ويعؼقَب  وإؾمحاَق  وإؾمامقمقَؾ "إسمراهقؿ  إمم أنزل سمام وآمـا أجًضا صدَّ

 مقؾمك, اهلل آشماها اًمتل سماًمتقراة أجًضا وآمـا: يعـل ,"وقمقسك ُمقؾَمك أويت وَما" :وىمقًمف. َيعؼقب وًمد مـ إنبقاء وهؿ

 مـ وكقر وُهدى طَمؼ يمؾف ذًمؽ أن وصّدىمـا وأىمَرركا يمؾفؿ, اًمـبقلم آشمك اًمتل واًمؽتب قمقسك, اهلل آشماه اًمذي وسماإلكجقؾ

ق وهدى, طمؼ قمغم يماكقا  أنبقائف مـ اهلل ذيمر مـ مَجقع وأن اهلل, قمـد  اًمدقماء ذم واطمد مـفاج قمغم سمعًضا, سمعضفؿ ُيصدِّ

ق ٓ"سمطاقمتف,  واًمعؿؾ اهلل, شمقطمقد إمم أ  سمبعض, وكؽػر إنبقاء سمبعض كممـ ٓ: يؼقل ,"مـفؿ أطمد سَملَم  ُكػرِّ  مـ وكتؼمَّ

 شمؼمأت ويمام إنبقاء, مـ سمغػممها وأىمّرت اًمسالم قمؾقفام وحمؿد قمقسك مـ اًمقفقدُ  شمؼمأت يمام سمعًضا, وكتقمم سمعضٍ 

 وأنبقاَءه, اهلل رؾمَؾ  يماكقا  أهّنؿ جلؿقعفؿ كشفد سمؾ إنبقاء, مـ سمغػمه وأىمّرت وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد مـ اًمـصاَرى

ـُ " :ىمقًمف وأما. واهلدى سماحلؼ سمعثقا  ـُ : ذيمره شمعامم يعـل ومنكف ,"ُمسؾؿقن ًَمفُ  وكح  مذقمـقن سماًمطاقمة, ظماضعقن ًمف وكح

 [.سماًمعبقدية ًمف

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 ىمال{. اْهَتَدْوا وَمَؼدِ  سمِفِ  آَمـُْتؿْ  َما سِمِؿْثؾِ  آَمـُقا  وَمِننْ : }شمعامم ىمقًمف شملويؾ ذم اًمؼقل]. 110صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

 إًمقؽؿ, أنزل وَما سماهلل, واًمـصاَرى اًمقفقدُ  صّدق ومنن ,"سمف آمـتؿ ما سمؿثؾ آمـقا  ومنن" :سمؼقًمف ذيمره شمعامم يعـل: ضمعػر أبق

 رهبؿ, مـ اًمـبققن أويت وما وقمقسك, ُمقؾمك أويت وَما وإؾمباِط, ويعؼقَب  وإؾمحاَق  وإؾمامقمقؾ إسمراهقؿَ  إمم أنزل وما

 واهتدوا, احلؼ, ـمريؼ وًمزمقا  وَرؿِمدوا, ُوومِّؼقا  ومؼد وأىمررشمؿ, اعمممـقن أّّيا سمف أنتؿ صّدىمتؿ ما مثَؾ  سمذًمؽ, وأىمروا

رهؿ مؾتؽؿ ذم سمدظمقهلؿ مـفؿ, وأنتؿ مـؽؿ طمقـئذ وهؿ  مـ يؼبؾ مل أنف قمغم أية, هبذه ذيمره شمعامم ومدّل . سمذًمؽ سمنىمرا

ها اًمتل اعمعاين هبذه سماإليامن إٓ قَمؿال أطمد  [ىَمبؾفا. قمدَّ

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 مـ- سمف صدىمتؿ سمام شمصديؼؽؿ مثؾ صّدىمقا  ومنن: وهق وصػـا, ما معـاه إكام]. 111صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

 مها اًمؾذيـ واإلىمراريـ اًمتصديؼلم سملم وىمع إكام وماًمتشبقف. اهتدوا ومؼد -وأنبقائف اهلل يمُتب مـ قمؾقؽؿ قمددكا ما مجقع

 مثؾ سملظمقؽ قمؿرو مرّ  سمذًمؽ يعـل ,"سمف مررُت  ما مثَؾ  سملظمقؽ قمؿرو مّر " :اًمؼائؾ يمؼقل. همٓء وإيامن همٓء إيامن

 ما سمؿثؾ آمـقا  ومنن" :ىمقًمف ومؽذًمؽ. اعمتؽؾؿ وسملم قمؿرو سملم ٓ اعمروريـ, سملم متثقال دظمؾ إكام واًمتؿثقؾ. سمف ُمروري

ـِ  سملم ٓ اإليامكلم, سملم اًمتؿثقؾ وىمع إكام ,"سمف آمـتؿ  [.سمف اعممَم
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سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

ْقا  وإن" :سمؼقًمف ذيمره شمعامم يعـك: ضمعػر أبق ىمال]. 112صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة  همٓء- شمقمم وإن ,"شَمَقًمَّ

, -"كصاَرى أو هقًدا يمقكقا " :وأصحاسمف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم عمحؿد ىماًمقا  اًمذيـ  سمؿثؾ يممـقا  ومؾؿ=  وملقمرضقا

 ورؾمؾف, اهلل وسملم اهلل ُرؾُمؾ سملم وومّرىمقا  اًمرؾمؾ, سمف واسمُتِعثت إنبقاُء, سمف ضماءت وسمام سماهلل, اعمممـقن أّّيا إيامكؽؿ

 وًمرؾمقًمف هلل وطَمرٍب  اقووِمرَ  قمصقان ذم ُهؿْ  إكام أهنؿ اعمممـقن, أّيا وماقمؾؿقا,=  سمبعضٍ  ويمػروا سمبعضٍ  ومصّدىمقا 

 [.وًمؽؿ

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 يا اهلل ومسقؽػقَؽ  ,"اهلل ومسقؽػقؽفؿُ " :سمؼقًمف ذيمره شمعامم يعـل: ضمعػر أبق ىمال]. 113صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

 شمقًمْقا  هؿ إنْ  واًمـصارى, اًمقفقد مـ ,"هتتدوا َكَصاَرى أو هقًدا يمقكقا " :وٕصحاسمؽ ًَمَؽ  ىماًمقا  اًمذيـ همٓء حمؿد,

 إنبقاء وؾمائر وإؾمحاق وإؾمامقمقؾ إسمراهقؿ إمم أنزل وما إًمقؽ, أنزل وسمام سماهلل, أصحاسمؽ إيامن سمؿثؾ يممـقا  أن قمـ

هق  اهلل ومنن اًمعؼقسمات7 مـ ذًمؽ وهمػم ضمقارك, قمـ سمجالء وإما اًمسقػ, سمؼتؾ إما - وُرؾُمؾف اهلل سملم وومرىمقا  همػمهؿ,

" اًمعؾقؿُ "- اًمّضاًمة واعمؾؾ اًمؽػر إمم واًمدقماء اجلفؾ مـ سملومقاهفؿ, ًمؽ ويبدون سملخسـتفؿ, ًمؽ يؼقًمقن حا" اًمسؿقع"

 َوقْمده, وأنجَز  قَماضمال ذًمؽ هبؿ اهلل ومػعؾ. واًمبغضاء احَلسد مـ أنػسفؿ ذم اعمممـلم وٕصحاسمؽ ًمؽ ُيبطـقن سمام

ه سمعًضا وأذّل  سمعًضا, وأضمغَم  سمعضفؿ, ىمتؾ طمتك قمؾقفؿ, إّياه سمتسؾقطف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم كبقّف ومؽػك  سماجلزية وأظمزا

غار  [.واًمصَّ

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 أنّ  وذًمؽ. اإلؾمالم صبغةَ : اًمصبغة"ب ذيمره شمعامم يعـك: ضمعػر أبق ىمال]. 113صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

 ٕهؾ اجلـاسمة هُمسؾ سمؿـزًمة شمؼديس, هلا ذًمؽ أن شمزقمؿ هلؿ ماء ذم ضمعؾتفؿ أـمػاهلؿ, شمـٍمِّ  أن أرادت إذا اًمـصارى

كقة ذم هلؿ صبغة وأنف اإلؾمالم,  وأصحاسمف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد ًمـبقف ىماًمقا  إذ- ذيمره شمعامم اهلل ومؼال. اًمـٍما

 صبغة إسمراهقَؿ, مؾة اشمبعقا  سمؾ واًمـصارى, اًمقفقد أّيا: حمؿد يا هلؿ ىمؾ: -"هَتتدوا َكَصاَرى أو هقًدا يمقكقا " :سمف اعمممـلم

َبغ, أطمسـ هل اًمتل اهلل ة قمـ واًمضالَل  سماهلل, اًمنمكَ  ودقمقا  اعمسؾؿة, احلـقػقة هل ومنهنا اًمصِّ  [.ُهداه حمجَّ
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سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

ـُ : }شمعامم ىمقًمف شملويؾ ذم اًمؼقل]. 113صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة : ضمعػر أبق ىمال({. 105) قَماسمُِدونَ  ًَمفُ  َوَكْح

ـُ : "ذيمره شمعامم وىمقًمف  ًمؾقفقد يؼقًمف أن وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم كبقَّف ذيمره شمعامم اهلل مـ أمٌر  ,"قَماسمدون ًمف وَكح

: وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد ًمـبقف ومؼال". َكصاَرى أو هقًدا يمقكقا : "أصحاسمف مـ شمبعف وعمـ ًمف ىماًمقا  اًمذيـ واًمـصارى,

ـُ  اهلل, صبغةَ  طمـقًػا, إسمراهقؿ مؾة كتبعُ  سمؾ ىُمْؾ   مؾة اشّمباقمـا ذم ًمف, اعمستؽقـلم هلل اخلاضعلم مؾة: يعـل. قماسمدون ًمف وكح

ر أمره, اشمباع ذم مستؽؼميـ همػم سمذًمؽ, ًمف َودْيـُقكتـا إسمراهقؿ,  واًمـصاَرى, اًمقفقدُ  اؾمتؽؼمت يمام رؾمَؾف, سمرؾماًمتف واإلىمرا

 [.وطمسًدا وسمغقًا اؾمتؽباًرا وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم سمؿحؿد ومؽػروا

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 اًمعبادةِ  خمؾصق هلل وكحـ: يعـل ومنكف ,"خُمؾصقن ًمف وكحـ" :ىمقًمف وملما]. 111, 111صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

. اًمعجَؾ  معف اًمِعجؾ وأصحاب إوصماَن, معف إوصمان أهؾ قمبد يمام أطمًدا, همػمه كعبد وٓ ؿمقئًا, سمف كنمك ٓ واًمطاقمة,

 صغم حمؿد أصحاب مـ ًمؾؿممـلم ذيمره شمعامم سمؼقًمف اإليامن, ٕهؾ واطمتجاج ًمؾقفقد, شمقسمقٌخ  ذيمره شمعامم اهلل مـ وهذا

-"هَتتدوا كصارى أو هقًدا يمقكقا " :ًمؽؿ ىماًمقا  اًمذيـ واًمـصارى ًمؾقفقد اعمممـقن, أّيا- ىمقًمقا : وؾمؾؿ قمؾقف اهلل

 جيقر, ٓ قمدٌل  واطمدٌ  ورسمؽؿ ورسمـا سمف, َكديـف أن أَمَركا اًمذي اهلل ديـ ذم ,"اهلل ذم" :سمؼقًمف يعـل ؟"اهلل ذم أتحاضمقكـا:"

ـُ  وكبقؽؿ, ويمتاسمؽؿ ديـؽؿ ًمؼدم مـا, سماهلل أومم أنّؽؿ وشمزقمؿقن. ايمتسبقا  ما قَمغم اًمعبادَ  جيازي وإكام  ًمف خُمؾصقن وكح

 ظمػًما  شمؽقكقن وملنَّك اعمسقَح, وسمعضؽؿ اًمعجَؾ, سمعضؽؿ ومعبد إياه, قمبادشمؽؿ ذم أرشيمتؿ وىمد ؿَمقئًا, سمف كنمك مل اًمعبادَة,

 [مـا؟ سماهلل وأومم مـا,

سة, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه013ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق , اًمرؾماًمة ممؾمَّ

 مـ اهلل ذم جُيادًمقكؽ اًمذيـ هلمٓء=  حمؿد يا ىمْؾ : إًذا أية ومؿعـك]. 116, 115صـ, اًمثاًمث اجلزء, إومم اًمطَّبعة

قـا ومـ إسمراهقؿ أمر ذم اًمشفادة مـ قمـَدهؿ ما يمتؿقا  إن واًمـصارى, اًمقفقد  وزقمؿقا  مسؾؿلم, يماكقا  وأهنؿ َمعف, ؾَمؿَّ

ةٌ  وإؾمباطَ  ويعؼقَب  وإؾمحاَق  وإؾمامقمقؾ إسمراهقؿ إنّ =:  ومؽذسمقا  كصارى, أو هقًدا يماكقا  أهنؿ  أي- ظَمؾْت  ىمد أمَّ

 طمقاهتا, أجام ذم ظمػم مـ يمسبت ما اهلل قمـد هلا وآماهلا, سملقمامهلا وظَمؾْت  رهبا, إمم ومصارت -( 1) ًمسبقؾفا مضت

 ذًمؽ, واًمـصارى اًمقفقد أّيا وماقمؾؿقا . ؾمقِّئفا إٓ يرضها وٓ أقمامهلا, صاًمح همػمُ  يـػعفا ٓ رش, مـ ايمتسبت ما وقمؾقفا

 مع رسمؽؿ, قمذاب مـ اًمـجاةَ  شَمرضُمقن هبؿ أنّ  وشمزقمؿقن شَمػتخرون, هبؿ اًمذيـ وهؿ( 0) - همٓء يمان إنْ  ومنكؽؿ,
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مقا  ما همػمُ  اهلل قمـد َيـػعفؿ ٓ - ظمطقئاشمؽؿ وقمظقؿ ؾمقئاشمؽؿ  وملنتؿ ؾمقئفا, همػم يرضهؿ وٓ إقمامل, صاًمح مـ ىمدَّ

 قمغم وماطمذروا. ؾَمقئفا همػمُ  يرّضيمؿ وٓ( 1) إقمامل, صاًمح مـ ىمدمتؿ ما همػم اهلل قمـد يـػعؽؿ ٓ أنْ  أطمَرى يمذًمؽ

 أنبقائف وقمغم اهلل قمغم واًمِػرية واًمضالًمة اًمؽػر مـ قمؾقف أنتؿ مما اهلل إمم واإلكاسمة سماًمتقسمة ظمروضَمفا وسمادروا أنػسؽؿ,

 يمان قمام شُمسلخقن وٓ ايمتسبتؿ, ما وقمؾقؽؿ يمسبتؿ, ما ًمؽؿ ومنكام وإضمداد, أسماء وَمَضائؾ قمغم آشمؽاَل  وَدقُمقا  وُرؾُمؾف,

 اًمؼقامة, يقم اهلل قمغم ىَمِدمت كػس يمؾ ٕن إقمامل, مـ َيعؿؾقن وإؾمباط ويعؼقُب  وإؾمحاُق  وإؾمامقمقُؾ  إسمراهقؿ

 [.همػُمها أؾمؾَػ  ما دون وأؾمؾػت, يمسبت قمام شُمسلل ومنكام

 اًمُؽُتب دار, (احاشمريدي شمػسػم) اًمسـة أهؾ شملويالت(: ـه000ت) احاشمريدي مـصقر أبق حمؿقد, سمـ حمؿد سمـ حمؿد

ا هذا يؽقن أن: حيتؿؾ صمؿ]. 244صـ, إول اجلزء, إومم اًمطَّبعة سمبػموت, اًمعؾؿقة  طمقث اًمؽػرة, ُأوئلؽ قمغم ردًّ

 َوضَمؾَّ  قَمزَّ  - اّللَّ  ومَلمر سمبعضفا7 ويمػروا اًمؽتب سمبعض آمـقا  ويمذًمؽ. سمبعض ويمػروا سمبعضفؿ آمـقا  اًمرؾمؾ, سملم ومرىمقا 

 ُأوئلؽ ومرق يمام مـفؿ, َأطمد سملم يػرىمقن ٓ مجقًعا, واًمؽتب يمؾفؿ, سماًمرؾمؾ يممـقا  أن إمم: ودقماهؿ اعمممـلم, -

 [.اجلؿؾة مـ ذيمر سمام هلؿ - َوضَمؾَّ  قَمزَّ  - اّللَّ  مـ اإليامن شمعؾقؿ اسمتداء يؽقن َأن: وحيتؿؾ. اًمؽػرة

 ىمال صمؿ]. 64صـ, إول اجلزء, سمبػموت اًمػؽر دار, اًمُعؾُقم سمحر(: ـه040ت) اًمسؿرىمـدي حمؿد سمـ كٍم اًمؾقث أبق

, وَمِننْ  ًمؾؿممـلم شمعامم  وؾمؾؿ, قمؾقف اهلل صغم حمؿد أصحاب يا سمف يعـل سمِِف, آَمـُْتؿْ  ما سمِِؿْثؾِ  واًمـصارى اًمقفقد يعـل آَمـُقا

, َوإِنْ . اًمضالًمة مـ اْهَتَدْوا وَمَؼدِ  ْقا  قمؾقفؿ -إنبقاء وسمجؿقع وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم سمؿحؿد اإليامن قمـ أقمرضقا : أي شَمَقًمَّ

 معان, صمالصمة ًمف: اًمؾغة ذم واًمشؼاق. ضالل ذم: ويؼال. اًمديـ مـ ظمالف ذم إهنؿ يؼقل ؿِمؼاٍق, ذِم  ُهؿْ  وَمِنكَّام -اًمسالم

ِرَمـَُّؽؿْ  ٓ: شمعامم ىمقًمف مثؾ اًمعداوة: أطمدها  ؿِمؼاَق  ظِمْػُتؿْ  َوإِنْ : ىمقًمف مثؾ اخلالف: واًمثاين ,[ 56: هقد] ؿِمؼاىِمل جَيْ

لمَ  َوإِنَّ : ىمقًمف مثؾ اًمضالًمة: واًمثاًمث ,[ 02: اًمـساء] سَمقْـِِفام
ِ ِ
اعم , وَمَسقَْؽِػقَؽُفؿُ  ,[ 20: احلج] سَمِعقدٍ  ؿِمؼاٍق  ًَمِػل اًمظَّ ُ  اّللَّ

 يمؾ قمغم سمنفمفاره إياهؿ ؾمقؽػقف أنف ًمـبقف, اًمـٍم شمعامم اهلل مـ ضامن هذا: اًمزضماج وىمال. ممكتفؿ قمـؽؿ اهلل يدومع أي

ه, ديـ ُ  يَمَتَب : شمعامم يمؼقًمف ؾمقا َـّ  اّللَّ َب
َهْمؾِ  [.هلؿ يماكت إمر قماىمبة أن يعـل[ 11: اعمجادًمة] َوُرؾُمكِم  َأنَا َٕ

. 65, 64صـ, إول اجلزء, سمبػموت اًمػؽر دار, اًمُعؾُقم سمحر(: ـه040ت) اًمسؿرىمـدي حمؿد سمـ كٍم اًمؾقث أبق

, ِصْبَغةَ ]
ِ
ـْ . واًمـصارى اًمقفقد ديـ ٓ واًمزمقه, اهلل ديـ اشمبعقا : أي اّللَّ ـُ  َوَم ـَ  َأطْمَس   ِم

ِ
 مـ أطمسـ ديـ أي ِصْبَغًة, اّللَّ

ـُ . اإلؾمالم ديـ وهق شمعامم, اهلل ديـ  ٕطمدهؿ وًمد إذا اًمـصارى أن وذًمؽ مؼرون, مقطمدون أي قماسِمُدوَن, ًَمفُ  َوَكْح
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 اًمـصارى مـ صـػ وهؿ اخلتان, مؽان ـمفقر هذا: ويؼقًمقن سمذًمؽ ًمقطفروه هلؿ, ماء ذم اًمساسمع اًمققم ذم همؿروه وًمد

 [.اعمعؿقدية: هلؿ يؼال

 اًمطَّبعة, اًمشارىمة سمجامعة اًمنميعة يمؾقة, اًمـفاية سمؾقغ إمم اهلداية(: ـه104ت) اًمؼقيس ـماًمب أيب سمـ مؽل حمؿد أبق

ـْ  اهلل ِصْبَغةَ : }شمعامم ىمال صمؿ]. 143صـ, إول اجلزء, إومم ـُ  َوَم ـَ  َأطْمَس  مـ اًمبدل قمغم مـصقب"  صبغة{. " اهلل ِم

 ذم ضمعؾتفؿ أـمػاهلا شمـٍم أن/  أرادت إذا اًمـصارى أن/  وذًمؽ ," اهلل صبغة سمؾ: " اعمعـك ومقؽقن{ / إسِْمَراِهقؿَ  ِمؾَّةَ }

كقة ذم هلؿ صبغة ذًمؽ إن: ويؼقًمقن اإلؾمالم, ٕهؾ اخلتاكة سمؿـزًمة هلؿ"  شمؼديس ذًمؽ أن يزقمؿقن هلؿ ماء  ومؾام. اًمـٍما

 إسمراهقؿ, مؾة كتبع سمؾ: هلؿ ىمؾ:  وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم  ًمـبقف اهلل ىمال{ هَتَْتُدواْ  كصارى َأوْ  ُهقداً  يُمقُكقاْ : }ًمؾؿسؾؿلم ىماًمقا 

 [.أبـاءيمؿ ومقف شمغؿسقن ما ٓ اعمسؾؿة, احلـقػقة وهل اًمصبغ أطمسـ هل اًمتل اهلل صبغة

 اًمطَّبعة, اًمشارىمة سمجامعة اًمنميعة يمؾقة, اًمـفاية سمؾقغ إمم اهلداية(: ـه104ت) اًمؼقيس ـماًمب أيب سمـ مؽل حمؿد أبق

 كصارى, أوٓدها شمصبغ واًمـصارى ّيقدًا, أوٓدها شمصبغ اًمقفقد إن: " ىمتادة ىمال]. 141صـ, إول اجلزء, إومم

 سمعده وإنبقاء كقطماً  سمف سمعث اًمذي اهلل ديـ وهق أـمفر, وٓ/  اإلؾمالم مـ أطمسـ صبغة ومال اإلؾمالم, اهلل صبغة وإن

 واًمػطرة".  قمؾقفا اًمـاس ومطر اًمتل اإلؾمالم ومطرة وهل اهلل7 ومطرة: اهلل صبغة: " جماهد وىمال".  قمؾقفؿ اهلل صؾقات

 ومؽلهنؿ يشء طمدوث اًمصبغ وأصؾ. آظمر سمديـ أنبقائفؿ ديـ همػّموا صمؿ اإلؾمالم, وهق اخلؾؼ قمؾقف ظمؾؼ ما اسمتداء

ـُ : }وىمقًمف. قمؾقف ظمؾؼقا  ما همػم ديـاً  أطمدصمقا   [.ورؾمؾف يمتبف وشمصديؼ أمره اشمباع ذم ظماضعقن: أي ,{قَماسمِدونَ  ًَمفُ  َوَكْح

 اًمطَّبعة, اًمشارىمة سمجامعة اًمنميعة يمؾقة, اًمـفاية سمؾقغ إمم اهلداية(: ـه104ت) اًمؼقيس ـماًمب أيب سمـ مؽل حمؿد أبق

ـَا ىُمْؾ : }شمعامم ىمال صمؿ]. 141, 141صـ, إول اجلزء, إومم قَك   ذِم  َأتَُحآضمُّ
ِ
ـَا َوُهقَ  اّللَّ ُؽؿْ  َرسمُّ  حمؿد يا ىمؾ: أي ,{َوَرسمُّ

 خمؾصقن ًمف وكحـ واطمد, وإهلؽؿ وإهلـا ومعبقديمؿ معبقدكا وهق اهلل ديـ ذم أتخاصؿقكـا: واًمـصارى اًمقفقد هلمٓء

 ختاصؿقكـا ومؽقػ. اعمسقح اًمـصارى وقمبدت اًمعجؾ, اًمقفقد قمبدت همػمه, معف قمبدشمؿ ىمد وأنتؿ واًمطاقمة, اًمعبادة

 [.ًمف اًمعبادة أظمؾصـا وكحـ همػمه قمبدشمؿ وىمد مـا سمف أومم أنؽؿ وشمزقمؿقن

 اًمعريب اًمؽماث إطمقاء دار, (اًمؽبػم اًمتَّػسػم) اًمغقب مػاشمقح(: ـه333ت) اًمرازي حمؿد اهلل قمبد أبق اًمديـ ومخر

َ  َحَّا شَمَعامَم  َأنَّفُ  اقْمَؾؿْ ]. 43صـ, اًمراسمع اجلزء, اًمثاًمثة اًمطَّبعة, سمبػموت ئِؾِ  سَملمَّ َٓ تِل سمِاًمدَّ َمْت  اًمَّ ةَ  شَمَؼدَّ ـِ  ِصحَّ ؾْماَلمِ  ِدي  اإْلِ

قًما سَمْعَدَها طَمَؽك ـْ  َأنَْقا ؾْماَلمِ  ذِم  اًمطَّاقِمـلِمَ  اعْمَُخاًمِِػلمَ  ؿُمَبفِ  ِم ْبَفةُ . اإْلِ ُومَم  اًمشُّ ْٕ ُؿْ  قَمـُْفؿْ  طَمَؽك: ا  َأْو  ُهقداً  يُمقُكقا : ىَماًُمقا  َأهنَّ
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وا سَمْؾ  ؿُمْبَفًة, َذًمَِؽ  شَمْؼِريرِ  ذِم  َيْذيُمُروا َومَلْ  هَتَْتُدوا َكصارى ْؼؾِق قَمغَم  َأََصُّ ُ  وَمَلضَماهَبُؿُ  ِد,اًمتَّ ـْ  شَمَعامَم  اّللَّ ْبَفةِ  َهِذهِ  قَم ـْ  اًمشُّ  ِم

ُل . ُوضُمقهٍ  َوَّ ْٕ سًما َذيَمرَ : ا ِمقًّا ضَمَقا ةَ  سَمْؾ  ىُمْؾ : ىَمْقًُمفُ  َوُهقَ  إًِْمَزا ـِ  ـَمِريُؼ  يَمانَ  إِنْ  َأنَّفُ  اجْلََقاِب  َهَذا َوشَمْؼِريُر  طَمـِقػاً  إِسْمراِهقؿَ  ِمؾَّ ي  اًمدِّ

ْؼؾِقدَ  َْومَم  اًمتَّ ْٕ َباعُ  َذًمَِؽ  ذِم  وَما ةِ  اشمِّ ِهقَؿ, ِمؾَّ َنَّ  ِإسْمَرا ءِ  ِٕ َٓ َػُؼقا  ىَمِد  اعْمُْخَتؾِِػلمَ  َهُم ةِ  قَمغَم  اشمَّ ـِ  ِصحَّ َظْمذُ  إِسْمَراِهقؿَ  ِدي ْٕ َػِؼ  َوا  سمِاعْمُتَّ

ـَ  َأْومَم  َظْمذِ  ِم ْٕ ُل  يَمانَ  إِنْ  سِماعْمُْخَتَؾِػ  ا ـِ  ذِم  اعْمَُعقَّ ي ْؼؾِقِد, قَمغَم  اًمدِّ ُل  يَمانَ  إِنْ : ىَماَل  ؾُمْبَحاَكفُ  وَمَؽَلنَّفُ  اًمتَّ ـِ  ذِم  اعْمَُعقَّ ي  قَمغَم  اًمدِّ

لِ  َٓ ؾْمتِْد ِٓ ْمـَا وَمَؼدْ  َواًمـََّظِر, ا ِئَؾ, ىَمدَّ َٓ ُل  يَمانَ  َوإِنْ  اًمدَّ ْؼؾِقِد  قَمغَم  اعْمَُعقَّ ضُمقعُ  اًمتَّ ـِ  ِإمَم  وَماًمرُّ اَلمُ  قَمَؾقْفِ  ِإسْمَراِهقؿَ  ِدي  ْركُ َوشمَ  اًمسَّ

ةِ  قَّةِ  اًْمقَُفقِديَّ
كِ ا ـَ  َواطِمدٍ  يُمؾَّ  َأنَّ  َأَخقَْس : ىِمقَؾ  وَمِننْ [ اًمثاكقة اًمشبفة. ]أومم َواًمـٍَّْمَ قِمل َواًمـََّصاَرى اًْمقَُفقدِ  ِم ـِ  قَمغَم  َأنَّفُ  َيدَّ  ِدي

اَلمُ  قَمَؾقْفِ  إسِْمَراِهقؿَ  ْقطِمقِد, ىَمائِاًل  يَمانَ  ِإسْمَراِهقؿَ  َأنَّ  صَمَبَت  َحَّا: ىُمْؾـَا. اًمسَّ ْثؾِقِث, َيُؼقًُمقنَ  اًمـََّصاَرى َأنَّ  َوصَمَبَت  سمِاًمتَّ  َواًْمقَُفقدَ  سمِاًمتَّ

ُؿْ  وَمَثَبَت  سمِاًمتَّْشبِقِف, َيُؼقًُمقنَ  ـِ  قَمغَم  ًَمْقُسقا  َأهنَّ اَلُم, قَمَؾقْفِ  إِسْمَراِهقؿَ  ِدي ًدا َوَأنَّ  اًمسَّ ؿَّ اَلمُ  قَمَؾْقفِ  حُمَ ْقطِمقِد, ِإمَم  َدقَما َحَّا اًمسَّ  يَمانَ  اًمتَّ

ـِ  قَمغَم  ُهقَ   [.ِإسْمَراِهقؿَ  ِدي

 اًمعريب اًمؽماث إطمقاء دار, (اًمؽبػم اًمتَّػسػم) اًمغقب مػاشمقح(: ـه333ت) اًمرازي حمؿد اهلل قمبد أبق اًمديـ ومخر

سمع اجلزء, اًمثاًمثة اًمطَّبعة, سمبػموت ا]. 41صـ, اًمرا ـَ  يمانَ  َوما: ىَمْقًُمفُ  َأمَّ يمِلمَ  ِم  َأنَّ  قَمغَم  شَمـْبِقفٌ  َأنَّفُ : َأطَمُدَها ُوضُمقٌه, وَمِػقفِ  اعْمنُْمِ

يَماءَ  َواًمـََّصاَرى اًْمقَُفقدِ  َمْذَهِب  ذِم  َنَّفُ  سَمقَّـَّاُه, َما قَمغَم  رُشَ ـْ  طَمَؽك شَمَعامَم  ِٕ ـُ  قُمَزْيٌر : ىَمْقهَلُؿْ  اًْمقَُفقدِ  سَمْعضِ  قَم , اسْم
ِ
 َواًمـََّصاَرى اّللَّ

ـُ  اعْمَِسقُح : ىَماًُمقا    اسْم
ِ
كٌ  َوَذًمَِؽ  اّللَّ  [.رِشْ

 اًمعريب اًمؽماث إطمقاء دار, (اًمؽبػم اًمتَّػسػم) اًمغقب مػاشمقح(: ـه333ت) اًمرازي حمؿد اهلل قمبد أبق اًمديـ ومخر

ا]. 41صـ, اًمراسمع اجلزء, اًمثاًمثة اًمطَّبعة, سمبػموت ُق  َٓ : ىَمْقًُمفُ  َأمَّ ُل . َوضْمَفانِ  وَمِػقفِ  ِمـُْفؿْ  َأطَمدٍ  سَملْمَ  ُكَػرِّ َوَّ ْٕ ـُ  َٓ  َأنَّا: ا  ُكْمِم

ِزَمةً  اعْمُـَاىَمَضةُ  يَماَكِت  ذًمؽ ومعؾـا ًمق ومنكا سمبعض, وكؽػر سمَِبْعضٍ  ًمِقؾِ  قَمغَم  َٓ ايِن . ضَماِئزٍ  هَمػْمُ  َوَذًمَِؽ  اًمدَّ ُق  َٓ : اًمثَّ  َأطَمٍد  سَملْمَ  ُكَػرِّ

ُؿْ : َكُؼقُل  َٓ  َأْي  ِمـُْفْؿ, هنَّ
ىُمقنَ  إِ َياَكاِت, ُأُصقلِ  ذِم  ُمَتَػرِّ َتِؿُعقنَ  ُهؿْ  سَمْؾ  اًمدِّ ُُصقلِ  قَمغَم  جُمْ ْٕ تِل ا ؾْماَلُم, ِهَل  اًمَّ ُ  ىَماَل  يَماَم  اإْلِ  اّللَّ

عَ : شَمَعامَم  ـَ  ًَمُؽؿْ  رَشَ ـِ  ِم ي ِذي ُكقطماً  سمِفِ  َوّصَّ  َما اًمدِّ قْـا َوما إًَِمْقَؽ  َأْوطَمقْـا َواًمَّ  َأىِمقُؿقا  َأنْ  َوقِمقسك َوُمقؾمك ِإسْمراِهقؿَ  سمِفِ  َوصَّ

ـَ  ي ىمُ  َوٓ اًمدِّ ُل  اًْمَقضْمفُ . ومِقفِ  قا شَمَتَػرَّ َوَّ ْٕ َيةِ  سمِِسَقاِق  َأْخقَُؼ : ا ْٔ  [.ا

 اًمعريب اًمؽماث إطمقاء دار, (اًمؽبػم اًمتَّػسػم) اًمغقب مػاشمقح(: ـه333ت) اًمرازي حمؿد اهلل قمبد أبق اًمديـ ومخر

ا]. 44, 43صـ, اًمراسمع اجلزء, اًمثاًمثة اًمطَّبعة, سمبػموت ـا َوُهقَ : ىَمْقًُمفُ  َأمَّ ُؽؿْ  َرسمُّ ُل . َوضْمَفانِ  وَمِػقفِ  َوَرسمُّ َوَّ ْٕ  سمَِتْدسمِػمِ  َأقْمَؾؿُ  َأنَّفُ : ا

ـْ  ظَمْؾِؼفِ  ؾَماًَمةِ  َيْصُؾُح  َوسمَِؿ ـْ  ًمِؾرِّ ُضقا  وَماَل  هَلَا, َيْصُؾُح  َٓ  َوسمَِؿ ُؽْؿ, قَمغَم  شَمْعؽَمِ َض  َأنْ  ًَمفُ  ًَمقَْس  اًْمَعْبدَ  وَمِننَّ  َرسمِّ ِف, قَمغَم  َيْعؽَمِ  سَمْؾ  َرسمِّ
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َْمرِ  شَمْػِقيُض  فِ قَمَؾقْ  جَيُِب  ْٕ قَّةِ  ا ايِن . ًَمفُ  سمِاًْمُؽؾِّ   ِإمَم  ًَمُؽؿْ  ِكْسَبةَ  َٓ  َأنَّفُ : اًمثَّ
ِ
َّٓ  شَمَعامَم  اّللَّ ِة, إِ يَمةٌ  اًمـِّْسَبةُ  َوَهِذهِ  سِماًْمُعُبقِديَّ  سَمقْـَـَا ُمْشؽَمَ

ُحقنَ  وَمؾِؿَ  َوسَمقْـَُؽْؿ, ضِمقُح  سَمؾِ  قَمَؾقْـَا, َأنُْػَسُؽؿْ  شُمَرضمِّ ْ ـْ  اًمؽمَّ َنَّا ضَماكِبِـَا ِم ؾُِصقنَ  ِٕ ِة, ذِم  ًَمفُ  خُمْ دُ  َوُهقَ  يَمَذًمَِؽ, َوًَمْسُتؿْ  اًْمُعُبقِديَّ  اعْمَُرا

ـُ : سمَِؼْقًمِفِ  ـِ  ذِم  اًمـَِّصقَحةُ  ِمـْفُ  وَماعْمَُرادُ  َأقْمامًُمُؽؿْ  َوًَمُؽؿْ  َأقْمامًُمـا ًَمـا: شمعامم ىمقًمف أما. أىمرب اًمتلويؾ َوَهَذا خُمْؾُِصقنَ  ًَمفُ  َوَكْح ي  اًمدِّ

َػَؼةِ  َوضْمفِ  قَمغَم  اًْمَؼْقَل  َهَذا هَلُؿْ  ىُمْؾ : ًمِـَبِقِّفِ  ىَماَل  شَمَعامَم  يَمَلنَّفُ  زَمَّ  َيْرضِمعُ  َٓ  َأْي  َواًمـَِّصقَحِة, اًمشَّ
ـْ  إِ رٌ  اًْمَؼبِقَحةِ  َأوْمَعاًمُِؽؿُ  ِم ك ََضَ  طَمتَّ

ـْ  اعْمَْؼُصقدُ  َيُؽقنَ  رِ  َذًمَِؽ  َدوْمعَ  اًْمَؼْقلِ  َهَذا ِم َ اَم وَ  اًمرضَّ دُ  إِكَّ َْصَؾِح, ِإمَم  َوإِْرؿَماُديُمؿْ  ُكْصُحُؽؿْ  اعْمَُرا ْٕ ْكَسانُ  َوسِماجْلُْؿَؾةِ  ا اَم  وَماإْلِ  إِكَّ

ـِ  ظَماًمِقًا يَمانَ  إَِذا اًْمَؼْقلِ  َمْؼُبقَل  َيُؽقنُ  َهْمَراضِ  قَم ْٕ ِة, ا ْكقَِقيَّ ءٍ  يَمانَ  وَمِنَذا اًمدُّ ـَ  ًمٌَِمْ َهْمَراضِ  ِم ْٕ ةَ  اًْمَؼْؾِب  ذِم  ىَمْقًُمفُ  َيـَْجعْ  مَلْ  ا  اًْمَبتَّ

ـَ  ومِقفِ  وَمقَُؽقنُ  اعْمَُرادُ  ُهقَ  وَمَفَذا ْدعِ  ِم ضْمرِ  اًمرَّ كِ  اًمـََّظرِ  قَمغَم  َيْبَعُث  َما َواًمزَّ َباعِ  َوََتَرُّ لِ  قَمغَم  اًمطِّ َٓ ؾْمتِْد ِٓ  وأما احلؼ, َوىَمُبقلِ  ا

 [.شمؼدم ومؼد اإلظمالص معـك

, اًمثاكقة اًمطَّبعة, واًمتقزيع ًمؾـنم ـمقبة دار, اًمعظقؿ اًمؼرآن شمػسػم(: ـه441ت) اًمؼريش يمثػم سمـ إؾمامقمقؾ اًمػداء أبق

ُ  َأْرؿَمدَ ]. 115صـ, إول اجلزء ياَمنِ  إِمَم  اعْمُْمِمـلِمَ  قِمَباَدهُ  شَمَعامَم  اّللَّ ؾِمَطةِ  إًَِمقِْفؿْ  ُأنِْزَل  سِماَم  اإْلِ ٍد  َرؾُمقًمِفِ  سِمَقا ؿَّ ُ  َصغمَّ  حُمَ  قَمَؾْقفِ  اّللَّ

اًل  َوؾَمؾَّؿَ  َنْبِقَاءِ  قَمغَم  ُأنِْزَل  َوسمِاَم  ُمَػصَّ ْٕ ِملمَ  ا َؿاًل  اعْمَُتَؼدِّ ـَ  َأقْمقَانٍ  قَمغَم  َوَكصَّ  جُمْ ؾُمِؾ, ِم َؾ  اًمرُّ َنْبِقَاِء, سَمِؼقَّةِ  ِذيْمَر  َوَأمْجَ ْٕ ( 0) َوَأنْ  ا

ىُمقا  َٓ  ؿْ  ُيْمِمـُقا  سَمْؾ  ِمـُْفْؿ, َأطَمدٍ  سَملْمَ  ُيَػرِّ َٓ  يُمؾِِّفْؿ, هِبِ ـْ  َيُؽقُكقا  َو ُ  ىَماَل  يَمَؿ ىُمقا  َأنْ  َوُيِريُدونَ : }ومِقِفؿْ  اّللَّ   سَملْمَ  ُيَػرِّ
ِ
 َوُرؾُمؾِفِ  اّللَّ

ـُ  َوَيُؼقًُمقنَ  ا اًْمَؽاومُِرونَ  ُهؿُ  ُأوئَلَِؽ *  ؾَمبِقال َذًمَِؽ  سَملْمَ  َيتَِّخُذوا َأنْ  َوُيِريُدونَ  سمَِبْعضٍ  َوَكْؽُػُر  سمَِبْعضٍ  ُكْمِم : اًمـَِّساءِ { ]طَمؼًّ

123, 121].] 

, اًمثاكقة اًمطَّبعة, واًمتقزيع ًمؾـنم ـمقبة دار, اًمعظقؿ اًمؼرآن شمػسػم(: ـه441ت) اًمؼريش يمثػم سمـ إؾمامقمقؾ اًمػداء أبق

ُ  َيُؼقُل ]. 121صـ, إول اجلزء ُت  َكبِقَّفُ  ُمْرؿِمًدا شَمَعامَم  اّللَّ   َصَؾَقا
ِ
اِدًَمةِ  َدْرءِ  ِإمَم ( 1) قَمَؾقْفِ  َوؾَماَلُمفُ  اّللَّ يمِلمَ  جُمَ  ىُمْؾ : }اعْمنُْمِ

قَكـَا   ذِم  َأتَُحاضمُّ
ِ
  شَمْقطِمقدِ  ذِم  َأتُـَافِمُروَكـَا: َأْي { اّللَّ

ِ
ظْماَلصِ  اّللَّ ْكِؼقَاِد, ًَمفُ  َواإْلِ

ِٓ َباعِ  َوا ا َوُهقَ } َزَواضِمِرهِ  َوشَمْركِ  َأَواِمِرهِ  َواشمِّ ـَ  َرسمُّ

ُؽؿْ  ُف { َوَرسمُّ ظْماَلصِ  اعْمُْسَتِحؼُّ  َوومِقُؽُؿ, ومِقـَا اعْمَُتٍَمِّ قَّةِ  إِلِ هَلِ يَؽ  َٓ  َوطْمَدهُ  ًَمفُ  اإْلِ ـَا! }ًَمفُ  رَشِ : َأْي { َأقْماَمًُمُؽؿْ  َوًَمُؽؿْ  َأقْماَمًُمـَا َوًَم

ـُ  ءُ  َكْح ء َوَأنُْتؿْ  ِمـُْؽْؿ, سُمَرآ َيةِ  ذِم  ىَماَل  يَماَم  ِمـَّا, سُمَرآ ْٔ ُظْمَرى ا ْٕ سُمقكَ  َوإِنْ : }ا  مِمَّا سَمِريئُقنَ  َأنُْتؿْ  قَمَؿُؾُؽؿْ  َوًَمُؽؿْ  قَمَؿكِم  زِم  وَمُؼْؾ  يَمذَّ

قكَ  وَمِننْ : }شَمَعامَم  َوىَماَل [ 11: ُيقُكَس { ]شَمْعَؿُؾقنَ  مِمَّا سَمِريءٌ  َوَأنَا َأقْمَؿُؾ    َوضْمِفَل  َأؾْمَؾْؿُت  وَمُؼْؾ  طَماضمُّ
ِ
َّ
ِ
ـِ  ّلل ـِ  َوَم َبَع  َوىُمْؾ  اشمَّ

ـَ  قِّلمَ  اًْمِؽَتاَب  ُأوشُمقا  ًمِؾَِّذي ْقا  َوإِنْ  اْهَتَدْوا وَمَؼدِ  َأؾْمَؾُؿقا  وَمِننْ  َأَأؾْمَؾْؿُتؿْ  َوإمِّ ُ  اًْمَبالغُ  قَمَؾقَْؽ  وَمِنكَّاَم  شَمَقًمَّ  آلِ { ]سِماًْمِعَبادِ  سَمِصػمٌ  َواّللَّ

نَ  ـْ  ِإظْمَباًرا شَمَعامَم  َوىَماَل [ 13: قِمْؿَرا فُ ( }1) ِإسْمَراِهقؿَ  قَم قينِّ  ىَماَل  ىَمْقُمفُ  َوطَماضمَّ   ذِم  َأتَُحاضمُّ
ِ
 َما َأظَماُف  َوٓ َهَدانِ  َوىَمدْ  اّللَّ
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يُمقنَ  ءٍ  يُمؾَّ  َريبِّ  َوؾِمعَ  ؿَمقْئًا َريبِّ  َيَشاءَ  َأنْ  إِٓ سمِفِ  شُمنْمِ ُرونَ  َأوَمال قِمْؾاًم  يَشْ َنَْعامِ { ]شَمَتَذيمَّ ْٕ ِذي إمَِم  شَمرَ  َأَخؿْ } َوىَماَل [ 53: ا  طَماجَّ  اًمَّ

فِ  ذِم  إسِْمَراِهقؿَ  َيةَ { َرسمِّ ْٔ  [[.125: اًْمَبَؼَرةِ ] ا

, اًمثاكقة اًمطَّبعة, واًمتقزيع ًمؾـنم ـمقبة دار, اًمعظقؿ اًمؼرآن شمػسػم(: ـه441ت) اًمؼريش يمثػم سمـ إؾمامقمقؾ اًمػداء أبق

ةٌ  شِمْؾَؽ : }شَمَعامَم  ىَماَل  صُمؿَّ ]. 121صـ, إول اجلزء  هَلُؿْ : َأْي { يَمَسْبُتؿْ  َما َوًَمُؽؿْ  يَمَسَبْت  َما هَلَا} َمَضْت  ىَمدْ : َأْي { ظَمَؾْت  ىَمدْ  ُأمَّ

ـْ  إًَِمقِْفْؿ, اْكِتَساسُمُؽؿْ  قَمـُْؽؿُ  ُيْغـِل َوًَمقَْس { َيْعَؿُؾقنَ  يَماُكقا  قَمامَّ  شُمْسَلُخقنَ  َوٓ} َأقْماَمًُمُؽؿْ  َوًَمُؽؿْ  َأقْماَمهُلُؿْ   ِمـُْؽؿْ  ُمَتاسمَِعةٍ  هَمػْمِ  ِم

َٓ  هَلُْؿ, وا َو دِ  شَمْغؽَمُّ ِـّْسَبةِ  سمُِؿَجرَّ ـَ  ِمْثَؾُفؿْ  شَمُؽقُكقا  طَمتَّك إًَِمقِْفؿْ  اًم ََوامِ  ُمـَْؼاِدي   رِ ِٕ
ِ
َباعِ  اّللَّ ـَ  ُرؾُمؾِِف, َواشمِّ ِذي ـَ  سُمِعُثقا  اًمَّ ي ِ  ُمَبنمِّ

, ـَ ـْ  وَمِنكَّفُ  َوُمـِْذِري ؾُمِؾ, سمَِساِئرِ  يَمَػرَ  وَمَؼدْ  َواطِمدٍ  سمِـَبِل   يَمَػَر  َم َٓ  اًمرُّ ـْ  ؾِمقَّاَم  َو َنْبِقَاِء, سمَِسقِِّد  يَمَػرَ  َم ْٕ  َوَرؾُمقلِ  اعْمُْرؾَمؾِلَم  َوظَماشَمؿِ  ا

لمَ  َربِّ 
ِ
ْكسِ  مَجِقعِ  إِمَم  اًْمَعاعَم ِـّ  اإْلِ ـْ  َواجْلِ ُت  اعْمَُؽؾَِّػلَم, ؾَمائِرِ  ِم   َصَؾَقا

ِ
  َأنْبِقَاءِ  ؾَماِئرِ  َوقَمغَم  قَمَؾقْفِ  َوؾَماَلُمفُ  اّللَّ

ِ
 [.أمجعلم اّللَّ

 اجلزء, ًمؾؽتاب اًمعامة اعمٍمية اهلقئة, (اعمـار شمػسػم) احلؽقؿ اًمؼرآن شمػسػم(: ـه1021ت) رضا قمكم سمـ رؿمقد حمؿد

ْثؾِ  إِنَّ : َوىَماَل ]. 066, 065صـ, إول
ِ ِ
  ُيْمِمـُقنَ  اًْمِؽَتاِب  َأْهَؾ  َأنَّ  َوَذًمَِؽ  َدىِمقَؼًة, َوُكْؽَتةً  ًَمطِقًػا َمْعـًك ُهـَا عم

ِ
 ُأنِْزَل  َوسِماَم  سمِاّلل

َنْبِقَاءِ  قَمغَم  ْٕ ـْ  ا ؿْ  قَمغَم  ـَمَرأَْت  َوًَمِؽ   إِْياَمهِنِ
ِ
َقاءِ  قَمغَم  ُأنِْزَل  َما ًُمَباَب  َوَأَضاقُمقا  اًْمَقصَمـِقَِّة, َكَزهَماُت  سمِاّلل َنْبِ ْٕ ظْماَلُص  َوُهقَ  ا  اإْلِ

ْقطِمقدُ  قَةُ  َواًمتَّ
ْلخِقُػ  اًمـَّْػسِ  َوشَمْزيمِ ُؽقا  اًمـَّاِس, سَملْمَ  َواًمتَّ اِهَرِة, اًْمِعَباَداِت  ُرؾُمقمُ  َوِهَل  سمِاًْمُؼُشقرِ  َومَتَسَّ  ِمـَْفا َوَكَؼُصقا  اًمظَّ

ـِ  ِمـُْفؿْ  يُمالًّ  ُيْبِعدُ  َما قَمَؾقَْفا َوَزاُدوا ظَمِر, قَم ْٔ ـْ  وَمَػَسُؼقا  ًَمُف, َوسَمْغَضائِفِ  قَمَداَوشمِفِ  ذِم  َوَيِزيدُ  ا ـِ  َمْؼِصِد  قَم ي ـْ  اًمدِّ قُمقنَ  طَمقُْث  ِم  َيدَّ

, اًْمَعَؿَؾ  ـِ ي َ  وَمَؾامَّ  سمِاًمدِّ ـِ  طَمِؼقَؼةَ  ًَمـَا اهللُ  سَملمَّ َنْبِقَاءِ  ِدي ْٕ َٓ  ومِقفِ  ظِماَلَف  َٓ  َواطِمدٌ  فُ َوَأنَّ  ا ءِ  َوَأنَّ  شَمْػِريَؼ, َو َٓ ـَ  َهُم ِذي قُمقنَ  اًمَّ  َيدَّ

َباعَ  َنْبِقَاءِ  اشمِّ ْٕ اَلِف  ذِم  وَمَقىَمُعقا  قَمـْفُ  َضؾُّقا  ىَمدْ  ا َؼاِق, اخْلِ ْياَمنِ  ِإمَم  َكْدقُمَقُهؿْ  َأنْ  َوشَمَعامَم  ؾُمْبَحاَكفُ  َأَمَرَكا َواًمشِّ ِحقِح  اإْلِ   اًمصَّ
ِ
 سِماّلل

ـُقا  سمَِلنْ  َواعْمُْرؾَمؾِلمَ  اًمـَّبِقِّلمَ  قَمغَم  َأنَْزَل  َوسمِاَم  ـُ  َما سمِِؿْثؾِ  ُيْمِم ـُ  ُكْمِم ـِ  قَمَؾقْفِ  ُهؿْ  سمِاَم  َٓ  سمِفِ  َكْح قَماءِ  ِم   طُمُؾقلِ  ادِّ
ِ
, سَمْعضِ  ذِم  اهلل  اًْمَبنَمِ

ً  َرؾُمقهِلِؿْ  َويَمْقنِ  ـَ  َأوِ  لِِإَ , اسْم
ِ
ـَ  اهلل ِق  َوِم َػرُّ َؼاِق  اًمتَّ ضَْمؾِ  َواًمشِّ اَلِف  ِٕ ؾُمقمِ  سَمْعضِ  ذِم  اخْلِ َؼاًمِقِد, اًمرُّ ِذي َواًمتَّ فِ  ُيْمِمـُقنَ  وَماًمَّ  سمِ

  ذِم 
ِ
ِذي ِمْثَؾ  ًَمقَْس  اهلل ـُ  اًمَّ ـُ  سمِِف, ُكْمِم ـُ  وَمـَْح ـِْزيِف, ُكْمِم ـُقنَ  َوُهؿْ  سِماًمتَّ ْشبِقِف, ُيْمِم ـُقا  وَمِننْ : ىَماَل  وَمَؾقْ  اًْمِؼقَاُس, َذًمَِؽ  َوقَمغَم  سمِاًمتَّ  آَم

 
ِ
اِدًُمقَكا َأنْ  هَلُؿْ  ًَمَؽانَ  اْهَتَدْوا وَمَؼِد  ُأوشُمقُه, َوَما اًمـَّبِقِّلمَ  ُأوئَلَِؽ  قَمغَم  ُأنِْزَل  َوسمِاَم  سمِاّلل ـَا: سمَِؼْقهِلِؿْ  جُيَ ـُ  ِإكَّ ـُقنَ  َكْح  سِمَذًمَِؽ  اعْمُْمِم

ِذي ُهقَ ( ِمْثؾِ ) َوًَمْػظُ  ُدوَكُؽْؿ,  [.اجْلََدلِ  قِمْرَق  َيْؼَطعُ  اًمَّ

 اجلزء, ًمؾؽتاب اًمعامة اعمٍمية اهلقئة, (اعمـار شمػسػم) احلؽقؿ اًمؼرآن شمػسػم(: ـه1021ت) رضا قمكم سمـ رؿمقد حمؿد

  ِصْبَغةَ )]. 133, 066صـ, إول
ِ
ـْ  َذيَمرَ  سِماَم  ُصبِْغـَا َأْي ( اهلل   ِصْبَغةَ  إسِْمَراِهقؿَ  ِمؾَّةِ  ِم

ِ
 َما َوِهَل  قَمَؾقَْفا, وُمطِْرَكا َووِمْطَرشَمفُ  اهلل
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ـْ  َواعْمُْمِمـلِمَ  َوُرؾُمَؾفُ  َأنْبِقَاَءهُ  سمِفِ  اهللُ  َصَبغَ  َؼاًمِقدِ  ومِقَفا َدظْمَؾ  وَماَل  اًْمِػْطَرِة, ؾُمـَّةِ  قَمغَم  قِمَباِدهِ  ِم َٓ  اًْمَقْضِعقَّةِ  ًمِؾتَّ َراءِ  َو َؤؾَماءِ  ِٔ  اًمرُّ

ءِ  قَماَمِء, َوَأْهَقا اَم  اًمزُّ ـَ  ُهقَ  َوإِكَّ   ِم
ِ
طٍ  َواؾِمَطةِ  سمِاَل  - شَمَعامَم  - اهلل َٓ  ُمَتَقؾمِّ ـْعِ  َو ْبَغةُ  َصاكٍِع, ُص  ًمِْؾَفقْئَةِ  ِصقَغةٌ  اًمؾَُّغةِ  َأْصؾِ  ذِم  َواًمصِّ

ـْ  ْقَب  َصَبغَ  ِم َكفُ  إَِذا اًمثَّ ـْ ) ظَماص   سِمَؾْقنٍ  ًَمقَّ ـُ  َوَم ـَ  َأطْمَس   ِم
ِ
ـَ  َٓ  َأْي ( ِصْبَغةً  اهلل ـْ  َأطْمَس ِذي اخْلَػْمِ  مِجَاعُ  وَمِفَل  ِصْبَغتِفِ  ِم  اًمَّ

ُػ  ُعقِب  سَملْمَ  ُيَمًمِّ ل َواًْمَؼَباِئِؾ, اًمشُّ ُر  اًمـُُّػقَس  َوُيَزيمِّ ا. َواًْمُؼُؾقَب  اًْمُعُؼقَل  َوُيَطفِّ ـِ  ِإمَم  اًْمِؽَتاِب  َأْهُؾ  َأَضاوَمفُ  َما َوَأمَّ ي ـْ  اًمدِّ  ِم

ؿْ  َأطْمَباِرِهؿْ  آَراءِ  ـَ  وَمُفقَ  َوُرْهَباهِنِ ـَْعةِ  ِم قَِّة, اًمصَّ
ْكَساكِ ْبَغةِ  اإْلِ ةِ  َواًمصِّ يَّ ـَ  ضَمَعَؾ  ىَمدْ  اًْمَبنَمِ ي طِمدَ  اًمدِّ ىَمةً  َمَذاِهَب  اًْمَقا ىَمًة, ُمَتَػرِّ  ُمَػرِّ

ةَ  ُمَّ ْٕ طِمَدةَ  َوا ىَمةً  ُمَتـَاوِمَرةً  ؿِمقًَعا اًْمَقا ـُ ) ُمَتَؿزِّ ِخذُ  وَماَل ( قَماسِمُدونَ ) َوطْمَدهُ ( ًَمفُ  َوَكْح ا ذِم  َيِزيُدونَ  َأْرسَماسًما َكاَوقُمَؾاَمءَ  َأطْمَباَرَكا َكتَّ ـَ  ِديـِ

ُمقَن, سمِآَراِئِفؿْ  ًَمـَا َوحُيِؾُّقنَ  َوَيـُْؼُصقَن, رِّ ـْ  َوَيْؿُحقنَ  َوحُيَ   ِصْبَغةَ  ُكُػقؾِمـَا ِم
ِ
 ِصْبَغةَ  َمَؽاهَنَا َوُيْثبُِتقنَ  ًمِؾتَّْقطِمقِد, اعْمُقضِمَبةَ  اهلل

كِ  اًْمَؼاِضقَةَ  اًْمَبنَمِ  ْ ـِْديدِ  سمِاًمنمِّ ُؾْمَتاذُ  ىَماَل . َواًمتَّ ْٕ َمامُ  ا َيةُ : اإْلِ ْٔ ؾْماَلمِ  ذِم  طَماضَمةَ  َٓ  َأنَّفُ  ِإمَم  شُمِشػمُ  َوا ـْ  اعْمُْسؾِؿِ  مَتْقِقزِ  ِإمَم  اإْلِ  ِم

هِ  ةِ  ِصـَاقِمقَّةٍ  سمَِلقْماَملٍ  هَمػْمِ ْعُؿقِديَّ َدارُ  َوإِكَّاَم  َمَثاًل, اًمـََّصاَرى قِمـْدَ  يَماعْمَ ؾِقَؿةَ  اًْمِػْطَرةَ  سمِفِ  اهللُ  َصَبغَ  َما قَمغَم  ومِقفِ  اعْمَ ـَ  اًمسَّ  ِم

ظْماَلصِ  قْمتَِداِل, اخْلَػْمِ  َوطُمبِّ  اإْلِ ِٓ ُُمقرِ  ذِم  َواًْمَؼْصدِ  َوا ْٕ   ومِْطَرةَ ) ا
ِ
تِل اهلل َـّاَس  وَمَطرَ  اًمَّ   خِلَْؾِؼ  شَمْبِديَؾ  َٓ  قَمَؾقَْفا اًم

ِ
 َذًمَِؽ  اهلل

ـُ  ي َـّ  اًْمَؼقِّؿُ  اًمدِّ  [(.03: 03( )َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  اًمـَّاسِ  َأيْمَثَر  َوًَمِؽ

, إومم اًمطَّبعة, سمؿٍم اًمبايب مصطػك ومطبعة مؽتبة رشيمة, اعمراهمل شمػسػم(: ـه1041ت) اعمراهمل مصطػك سمـ أمحد

 وٓ اًمقفقدية إٓ ديـ ٓ: اًمقفقد وىماًمت أي( هَتَْتُدوا َكصارى َأوْ  ُهقداً  يُمقُكقا  َوىماًُمقا )]. 112, 111صـ, إول اجلزء

 سمعقسك ويؽػرون إديان, ظمػم وديـفؿ اًمؽتب, أومضؾ ويمتاهبؿ إنبقاء, أومضؾ مقؾمك كبقفؿ ٕن ؾمقاها, اهلل يتؼبؾ

كقة إٓ اهلل يتؼبؾ ٓ: اًمـصارى وىماًمت واًمؼرآن, وحمؿد واإلكجقؾ  أومضؾ قمقسك إذ هبا, ظماصة اهلداية ٕن اًمـٍما

 ما صّح  وًمق واًمؼرآن, وحمؿد واًمتقراة سمؿقؾمك يمػروا وىمد إديان, ظمػم وديـفؿ اًمؽتب, أضمّؾ  ويمتاهبؿ إنبقاء

كقا, وٓ ّيقديا يؽـ مل ٕنف مفتديا إسمراهقؿ يمان حا: شمؼقًمقن  وإمامفؿ, اعمفتديـ ؾمقد أنف قمغم متػؼقن مجقعا وأنتؿ كٍما

 هداه, رم شمـازقمقن ٓ اًمذي إسمراهقؿ مؾة كتبع سمؾ: هلؿ ىمؾ أي( طَمـِقػاً  إِسْمراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  سَمْؾ  ىُمْؾ : )سمؼقًمف قمؾقفؿ اهلل ردّ  صمؿّ  ومـ

ـَ  يمانَ  َوما. )زيغ وٓ ومقفا اكحراف ٓ اًمتل اعمؾة ومفك يمِلمَ  ِم ه سماهلل ينمك ممـ إسمراهقؿ يؽـ ومل أي( اعْمنُْمِ  وصمـ مـ ؾمقا

يمفؿ مع إسمراهقؿ اشمباع دقمقاهؿ سمطالن وسمقان اًمؽتاب سملهؾ شمعريض هذا وذم. صـؿ أو  اهلل, اسمـ قمزير ًمؼقهلؿ إرشا

 [.سمف اعمممـقن وأتباقمف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد قمؾقف اًمذي اًمديـ هق احلـقػ إسمراهقؿ وديـ. اهلل اسمـ واعمسقح

, إومم اًمطَّبعة, سمؿٍم اًمبايب مصطػك ومطبعة مؽتبة رشيمة, اعمراهمل شمػسػم(: ـه1041ت) اعمراهمل مصطػك سمـ أمحد

ُق  ٓ)]. 112صـ, إول اجلزء  مـ اًمقفقد شمؼمأت يمام سمبعض, وكؽػر إنبقاء سمبعض كممـ ٓ أي( ِمـُْفؿْ  َأطَمٍد  سَملْمَ  ُكَػرِّ
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 وأىمّرت وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد مـ اًمـصارى وشمؼّمأت إنبقاء, مـ سمغػممها وأىمّرت اًمسالم قمؾقفام وحمؿد قمقسك

ـُ ) واهلدى سماحلّؼ  سمعثقا  اهلل رؾمؾ اجلؿقع أن كشفد سمؾ سمغػمه,  سماًمطاقمة ًمف ظماضعقن وكحـ أي( ُمْسؾُِؿقنَ  ًَمفُ  َوَكْح

 [.قمـفا َتقًمقن ٓ أهقاءيمؿ متبعقن أنتؿ سمؾ يمذًمؽ, ًمستؿ وأنتؿ اًمصحقح, اإليامن هق وذًمؽ سماًمعبقدية, ًمف مذقمـقن

, إومم اًمطَّبعة, سمؿٍم اًمبايب مصطػك ومطبعة مؽتبة رشيمة, اعمراهمل شمػسػم(: ـه1041ت) اعمراهمل مصطػك سمـ أمحد

 قمغم أنزل وسمام سماهلل اًمصحقح اإليامن آمـقا  ومنن أي( اْهَتَدْوا وَمَؼِد  سمِفِ  آَمـُْتؿْ  ما سِمِؿْثؾِ  آَمـُقا  وَمِننْ )]. 113صـ, إول اجلزء

 أو لِإ رؾمقهلؿ ويمقن اًمبنم سمعض رم اهلل طمؾقل اّدقماء مـ قمؾقف هؿ ما وشمريمقا  كحـ سمف كممـ يمام واعمرؾمؾلم, اًمـبقلم

 ما ًمباب وأضاقمقا  اًمقصمـقة كزقمات سماهلل إيامهنؿ قمغم ـمرأ  ىمد أنف ذاك. اهتديتؿ يمام وأصاسمقه احلؼ إمم اهتدوا ومؼد إهل, اسمـ

 مما قمؾقفا وزادوا مـفا وكؼصقا  اًمعبادات سمرؾمقم ومتسؽقا  اًمـػس, وشمزيمقة واًمتقطمقد اإلظمالص وهق إنبقاء قمغم أنزل

 [.مـؼقصة همػم يمامؾة هبا اًمعؿؾ يدقمقن طمقث مـ إديان مؼاصد قمـ سمف سمعدوا

, إول اجلزء, اًمعريب اًمػؽر دار, اًمتػاؾمػم زهرة(: ـه1061ت) زهرة سمليب اعمعروف مصطػك سمـ أمحد سمـ حمؿد

 شمقاًمت اًمتل اهلل سملنعؿ اًمؽاومرون احلاىمدون أي: اًمقفقد ىمال أي( هَتَْتُدوا َكَصاَرى َأو ُهقًدا يُمقكقا  َوىَماًُمقا )]. 111صـ

: اًمقصمـققن اعمثؾثقن اًمـصارى وىمال ىمبتفا, ذم وهؿ َتقـمفؿ, اهلداية ٕن هتتدوا, ّيقدا يمقكقا  أي هقدا, يمقكقا : قمؾقفؿ

 يتبعقن َٓ  وصمـققن, أهنؿ مع زقمؿفؿ, ذم هلؿ واًمعاىمبة أبدا قمـفؿ خترج ٓ طمؼبتفؿ ذم اهلداية ٕن هتتدوا7 كصارى يمقكقا 

, ما اًمقفقد ىمال. مضؾة ضاًمة يماذسمة ومؾسػة يتبعقن وًمؽـ مرؾماًل, كبقا , ما اعمثؾِّثقن اًمـصارى وىمال ىماًمقا  اهلل وملمر ىماًمقا

ـَ  يَمانَ  َوَما طَمـِقًػا إِسْمَراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  سَمْؾ  ىُمْؾ : )سمؼقًمف ىمقهلؿ يرد سملن كبقف شمعامم يملمَ  ِم  اعمؼقاس إن: اهلل رؾمقل يا هلؿ ىمؾ(. اعْمنُْمِ

 مؾة هق - صػحا يمالمفؿ قمـ مرضسما - احلؼ هبدى وآهتداء اًمباـمؾ, قمـ اًمبعد ٕضمؾ آشمباع7 اًمقاضمب اًمصحقح

 مػعقل ومؾة وشمرهاهتؿ, أوهامفؿ قمـ ًمإلَضاب هـا وسمؾ ,(طَمـِقًػا إِسْمراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  سَمْؾ  ىُمْؾ : )شمعامم ىمال وًمذا إسمراهقؿ,

 وماحلـقػقة إًمقف, هادًيا احلؼ كحق مائاًل  أو ًمالؾمتؼامة مائاًل  أي طمـقػا, إسمراهقؿ مؾة اشمبعقا  سمؾ: شمؼديره حمذوف ًمػعؾ

ـََػ  وضَمـَػ  احلؼ, أي اًمسؿحة  ,(إِلصْمؿٍ  ُمًتَجاكِػ هَمػْمَ : )شمعامم ىمال يمام اًمباـمؾ إمم اعمقؾ اجلـػ أن سمقد اعمقؾ, معـامها َوطَم

 [.اكحراف وٓ ومقف قمقج َٓ  اًمذي اعمستؼقؿ معـاه واحلـقػ آؾمتؼامة معـاه قػواحلـ احلؼ, كحق احائؾ واحلـقػ

, إول اجلزء, اًمعريب اًمػؽر دار, اًمتػاؾمػم زهرة(: ـه1061ت) زهرة سمليب اعمعروف مصطػك سمـ أمحد سمـ حمؿد

 جيؿع أزماهنا, اظمتؾػت وإن معـاها, ذم شمتبايـ َٓ  يمتب مـ اًمـبقلم قمغم أنزل ما اظمتالف قمغم اًمرؾمؾ جيؿع]. 110صـ
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 شمتبايـ وٓ اًمـبقلم رؾمائؾ ختتؾػ َٓ  ضمامعة مؾة ومفل اًمسالم, قمؾقف إسمراهقؿ مؾة وهمايتفا ًمبفا ذم يمؾفا أهنا اًمؽتب هذه

! اًمسالم قمؾقف إسمراهقؿ مؾة هل - وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم - حمؿد رؾماًمة يماكت وىمد أمجعلم, اًمـبقلم مؾة ومفل قمـدها,

ـِ  ذِم  قَمَؾقُْؽؿْ  ضَمَعَؾ  َوَما: )شمعامم ىمال وًمذا ي ـْ  اًمدِّ ؾَّةَ  طَمَرِج  ِم يُمؿ ُهقَ  إِسْمَراِهقؿَ  َأبِقُؽؿْ  مِّ  وىمد ,. . .(ىَمْبُؾ  ِمـ اعْمُْسِؾِؿلمَ  ؾَمامَّ

 [.سمذًمؽ يممـقن أهنؿ يعؾـقا  أن اعمممـلم وشمعامم ؾمبحاكف اهلل دقما وًمذا ىمبؾ, مـ اًمؽريؿ اًمـص هذا شمؾقكا

 اًمطَّبعة, اًمرؾماًمة ممؾمسة, اعمـان يمالم شمػسػم ذم اًمرمحـ اًمؽريؿ شمقسػم(: ـه1043ت) اًمسعدي كاَص سمـ اًمرمحـ قمبد

 ومجقع واًمباـمـة, اًمظاهرة أقمامًمف سمجؿقع شماما, ىمقاما سمف وىمقمقا  ديـف, وهق اهلل, صبغة اًمزمقا : أي]. 35صـ, إومم

 ذًمؽ أوضمب صػاشمؽؿ, مـ صػة يمان ومنذا صػاشمؽؿ, مـ وصػة صبغة, ًمؽؿ يؽقن طمتك إوىمات, مجقع ذم قمؼائده

 اًمذي ًمؾثقب[ 36:ص] اًمتام اًمصبغ سمؿـزًمة ًمؽؿ ـمبقعة اًمديـ وصار وحمبة, واظمتقارا ـمققما ٕوامره, آكؼقاد ًمؽؿ

 إقمامل, وحماؾمـ إظمالق, مؽارم قمغم اًمديـ حلث وإظمروية, اًمدكققية اًمسعادة ًمؽؿ ومحصؾت صػة, ًمف صار

ـْ : }-اًمزيمقة ًمؾعؼقل اعمتؼرر اًمتعجب ؾمبقؾ قمغم - ىمال ومؾفذا إمقر, ومعازم ـُ  َوَم ـَ  َأطْمَس   ِم
ِ
 ٓ: أي{ ِصْبَغةً  اّللَّ

 [.صبغتف مـ صبغة أطمسـ

, إول اجلزء, إومم اًمطَّبعة, مٍم هنضة دار, اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمقؾمقط اًمتػسػم(: ـه1101ت) ـمـطاوي ؾمقد حمؿد

ـَ  يمانَ  َوما طَمـِقػاً  إسِْمراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  سَمْؾ : شمعامم وىمقًمف]. 151صـ يمِلمَ  ِم  هذا شمضؿـ وىمد. طمـقػا إسمراهقؿ مؾة كتبع سمؾ: أى اعْمنُْمِ

 اجلؿؾة شمضؿـتف ما ًمقـػك اًمؽالم صدر ذم سمف يمشمك( سمؾ) طمرف ٕن واًمـصارى, اًمقفقد مـ يمؾ ادقماه ما إسمطال اًمؼقل

 ًمتـػك ذًمؽ سمعد سمؾ ومجاءت هَتَْتُدوا َكصارى َأوْ  ُهقداً  يُمقُكقا  َوىماًُمقا  اًمؽتاب أهؾ ىمقل هل هـا اًمساسمؼة واجلؿؾة اًمساسمؼة,

 وهق هنجف قمغم ؾمار مـ اشمباع وذم -اًمسالم قمؾقف -إسمراهقؿ قمؾقف يمان ما اشمباع ذم هل إكام اهلداية أن وًمتثبت اًمؼقل, هذا

ـَ  يمانَ  َوما. طَمـِقػاً  إِسْمراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  سَمْؾ : شمعامم ىمقًمف ومها اجلؿؾتلم هاشملم وذم. وؾمّؾؿ قمؾقف اهلل صغّم  حمؿد يمِلمَ  ِم  دقمقة اعْمنُْمِ

 هل سمؾ مستؼقؿة, ًمقست مؾتفؿ سملن شمعريض ذًمؽ وذم اًمنمك, قمـ وًمبعدها ٓؾمتؼامتفا, إسمراهقؿ مؾة اشمباع إمم ًمؾقفقد

 شمعامم اهلل إمم وكسبقا  أظمرى, آخفة اهلل مع أرشيمقا  ٕهنؿ اًمصحة مـ هلا أؾماس ٓ إسمراهقؿ اشمباع دقمقاهؿ وسملن معقضمة,

 [.سمف يؾقؼ ٓ ما

, إول اجلزء, إومم اًمطَّبعة, مٍم هنضة دار, اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمقؾمقط اًمتػسػم(: ـه1101ت) ـمـطاوي ؾمقد حمؿد

 ومؼد سمف آمـتؿ ما سمـػس آمـقا  ومنن اعمراد. وطمؼقؼتف اًمٌمء كػس معـاها, اًمؽريؿة أية ذم( مثؾ: )ويمؾؿة]. 152صـ
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 قمغم هـا «مثؾ» يمؾؿة أن اعمػرسيـ سمعض ويرى. شمبخؾ ٓ أنت واعمراد «يبخؾ ٓ مثؾؽ: »اًمعرب ىمقل ومـف اهتدوا,

 [.سمف كممـ أن اهلل أمركا ما شمعدد شمؼتيض ٓ وأهنا اإليامكلم, سملم وىمعت اعمامصمؾة وأن واًمـظػم, اًمشبقف وهل طمؼقؼتفا

, إول اجلزء, إومم اًمطَّبعة, مٍم هنضة دار, اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمقؾمقط اًمتػسػم(: ـه1101ت) ـمـطاوي ؾمقد حمؿد

ـُ : شمعامم وىمقًمف]. 154صـ   آَمـَّا ىُمقًُمقا : شمعامم ىمقًمف ذم سماهلل آمـا قمغم قمطػ قماسِمُدونَ  ًَمفُ  َوَكْح
ِ
 حمؿد يا هلؿ ىمؾ: واعمعـك سمِاّللَّ

 أرسماسما واًمرهبان إطمبار كتخذ ومال همػمه كعبد وٓ صبغتـا هل وصبغتف وطمده اهلل كعبد اعمسؾؿلم معارش كحـ إكـا

 صبغة سملهقائفؿ حمؾفا ًمقحؾقا  اًمتقطمقد, صبغة اًمـػقس مـ ويؿحقن وحيرمقن وحيؾقن ويـؼصقن ديــا ذم يزيدون

 [.واًمؽػر اًمنمك

, إول اجلزء, إومم اًمطَّبعة, مٍم هنضة دار, اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمقؾمقط اًمتػسػم(: ـه1101ت) ـمـطاوي ؾمقد حمؿد

ـُ : شمعامم وىمقًمف]. 155صـ  معنم يا -وكحـ واعمعـك, واًمؽرامة, سماهلداية اعمسؾؿلم أطمؼقة ًمسبب سمقان خُمْؾُِصقنَ  ًَمفُ  َوَكْح

 وضؾؾتؿ أرشيمتؿ ومؼد أنتؿ أما أظمرى, آخفة معف كنمك وٓ واًمعؿؾ, اًمعبادة هلل كخؾص مقطمدون, ًمرسمـا -اعمسؾؿلم

ـُ  اعْمَِسقُح  سمعضؽؿ وىمال «اهلل اسمـ قمزير: »سمعضؽؿ ومؼال   اسْم
ِ
 يصػ ومل. ىمقال وأىمقم ؾمبقال, مـؽؿ أهدى ومـحـ اّللَّ

 يمالمفؿ أوردوا سمؾ ظمطاهبؿ, ؾمامع مـ اعمخاـمبلم ًمـػقر دمـبا سماًمسقء اعمخاـمبلم أقمامل وٓ سماحلسـ, أقمامهلؿ اعمسؾؿقن

ـِ  َوزِمَ  ِديـُُؽؿْ  ًَمُؽؿْ  شمعامم ىمقًمف مقرد  كسبة قمغم اىمتٍموا سمؾ خمطئقن, وأنتؿ خمؾصقن وكحـ: يؼقًمقا  مل أهنؿ يمام ِدي

 مع سماؿمؽمايمف اإلكسان إظمبار ومنن هلل, خمؾصلم همػم اعمخاـمبلم سملن ًمطقػ شمعريض ذًمؽ وذم ٕنػسفؿ, اإلظمالص

 أوئلؽ ذم معدوم ظماصة ًمـػسف أثبتف اًمذي إمر هذا أن إمم يقمئ سملمر, ذًمؽ سمعد كػسف وإومراد أمقر, أو أمر ذم مجاقمة

 [.همػمكا ومعؾ يمام اًمنمك مـ سمٌمء كخؾطفا ومل وطمده, هلل أقمامًمـا ذم خمؾصقن وكحـ: اجلؿؾة ومؿعـك. اجلامقمة

 احلؿد هلل اًمذي سمـعؿتف شمتّؿ اًمّصاحِلات


