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ُ
ََّة   ي ْدُخوُْن   ف أ  

ْ
ال   اْل ْن   و  ًُ ٌْ ( 124) ٍ ِقريا   ُيْظو  ي   و 

 ٌُ ْحص 
 
ٌْ  دِيَا   أ ًَّ ْشو ى   مِّ

 
ُُ  أ  ّ ْ   هلل و ْج ُِ ٌ   و  ع   ُُمِْص ب  َِيفا   إِبْر اِِيى   مِوَّة   واتَّ ِِيى  إِبْر   اّلله  و اَّتَّ ذ   ح  وِيال   ا  ♂(125) خ 

 [اًمـِّسوءؾمورة ]

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 سملموكقؽم ًمقس" :سمؼوًمه قُمـوا  اًمذين ذم اًمتلويل أهل اظمتؾف: ضمعػر أبو ىمول]. 228صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

 [.اإلؾمالم أهل ,"سملموكقؽم ًمقس" :سمؼوًمه قُمـي: سمعضفم ومؼول". اًمؽتوب أهل أموين وٓ

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 أنه من: جموهد ىمول مو ذًمك, ذم سموًمصواب اًمتلويؾلم وأومم: ضمعػر أبو ىمول]. 234صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

 ومقام ذيمر ٕموكقفم جير مل اعمسؾؿلم ٕن سموًمصواب, أومم ذًمك ىمؾـو وإكام .ىمريش منميمي ,"سملموكقؽم ًمقس" :سمؼوًمه قُمـي

 :ىموًمه ذم وذًمك اعمػروِض, اًمشقطون كصقى أموينِّ  ذيمر ضمرى وإكام ,"سملموكقؽم ًمقس" :ىموًمه ىمبل أي من مه

 ًمقس" :صمـوؤه ضمل ىموًمه معـى ومنحلوق ,"ويؿـقفم يعدهم" :وىموًمه ,"إنعوم آذان ومؾقبتؽن ؤمرهنم وٕمـقـَّفم"

قموء من وأومم أطمق   ىمبل, ذيمره ضمرى ىمد سمام" سملموكقؽم  قمن أثر وٓ اًمتـزيل, فموهر من قمؾقه دًٓمي ٓ ومقه, شملويلٍ  ادِّ

 إمر ًمقس: إًذا أيي ومتلويل يمذًمك, ذًمك يمون وإذ. اًمتلويل أهل من إمجوع وٓ وؾمؾم, قمؾقه اهلل صغم اًمرؾمول

 سمسوٍء, أراديمم ممن إكؼوذيمم من اهلل, قمدوّ  وًمق ؽم يؿـقؽؿوهو اًمتي وطمزسمه, اًمشقطون أوًمقوء معنم يو سملموكقؽم,

ًرا ىموًموا  اًمذين اًمؽتوب أهل أموين وٓ=  سمه وإفمػوريمم قمؾقه وكرصشمؽم ـَو ًَمنْ : )قمـفم وسمحؾؿه سموهلل اهمؽما َـّورُ  ََتَسَّ  إِٓ اًم

ءَ  مـؽم قمومل يمل جموزي اهلل ومنن ,( َكَصوَرى َأوْ  ُهوًدا يَمونَ  َمنْ  إِٓ اجْلَـَّيَ  َيْدظُمَل  ًَمنْ ) و( َمْعُدوَدةً  َأجَّوًمو  َمن قمؿؾه, ضمزا

, وٓ وًمقًّو اهلل دون من ًمه جيدْ  وٓ سمه, جيز همػميمم, ومن ؾموًءا, مـؽم يعؿل  ذيمر من اًمصوحلوت من يعؿل ومن كصػًما

 [.اجلـي يدظمؾون وملوئلك مممن وهو أنثى أو

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 ًمقس" :سمؼوًمه قُمـي وأنه ذًمك, شملويل ذم ىمؾـو مو صحي قمغم أجًضو يدّل  وممو]. 235صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي
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 أتبع صمم وقمده, سمحول وأظمؼَم  أوًمقوءهُ  وقمدَ  مو اًمشقطون وقمدَ  وصف اهلل إن: جموهد ىمول يمام اًمعرب, منميمو" سملموكقؽم

 إهنور حتتفو من دمري ضمـوت ؾمـدظمؾفم اًمصوحلوت وقمؿؾوا  آمـوا  واًمذين" :سمؼوًمه اًمصودق وقمِده سمصػي ذًمك

و اهلل وقمد أبًدا ومقفو ظموًمدين  :سمؼوًمه إموينّ  إيوهم َتـقَته أوًمقوءه, اًمشقطون وقمد وصػه مع صمـوؤه ضمل ذيمر وىمد ,"طمؼًّ

 قِمَدشمه أتبع اًمذي سمؿثل اًمصػي, من إيوهم َتـقَته يتبع أن: أؿمبهُ  هو وموًمذي. إيوهم وقمده ذيمر يمام ,"ويؿـقفم يعدهم"

 جيز ؾموًءا يعؿل من اًمؽتوب أهل أموين وٓ سملموكقؽم ًمقس" :ىموًمه أن صحَّ  يمذًمك, ذًمك يمون وإذ. اًمصػي من سمه إيوهم

ء, ؾموء من أقمامهلم ؾمقئ مع= أموكقفم صوئرة إًمقه ومو اًمشقطون, أوًمقوء أموين قمن اهلل من ظمؼم هو إكام أيي," سمه  اجلزا

 ًمقس" :ىموًمه ذم اعمنميملم إمم اًمؽتوب أهَل  صمـوؤه ضمل ضمَّ  وإكام. اجلزاء طمسن من اهلل أوًمقوء أقمامل صوئرةٌ  إًمقه ومو

 :سمؼوًمه يؿـِّقفؿوهو أن وقمدهم اًمتي إيوهم اًمشقطون َتـقي من اًمػريؼلم أموين ٕن ,"اًمؽتوب أهل أموين وٓ سملموكقؽم

 [".ؤمرهنم وٕمـقـّفم وٕضؾـفم"

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 اًمذي اًمتلويُل  أيي, سمتلويل ذيمركوهو اًمتي اًمتلويالت وأومم: ضمعػر أبو ىمول]. 239صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

 ىمؾـو وإكام. سمه ضموزي يموومر, أو مممن من يمبػًما  أو صغػًما  ؾموًءا قمؿل من يمل أن وهو: وقموئشي يمعى سمن أيب قمن ذيمركوه

 مل إذ قمؿومفو, قمغم ومفي. أطمد مـفم يستثـي أو ُُيَصَّ  أن همػم من ؾموء, قمومل يملَّ  أيي ًمعؿوم: أيي سمتلويل أومم ذًمك

 [.وؾمؾم قمؾقه اهلل صغم اًمرؾمول قمن ظمؼم من سمذًمك طمجي ىمومً وٓ ظمصوصفو, قمغم دًٓمي أيي ذم يؽن

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 من ؾموًءا يعؿل اًمذي جيد وٓ: صمـوؤه ضمل سمذًمك يعـي: ضمعػر أبو ىمول]. 247صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

ه اهلل, سمعد من: يعـي ,"اهلل دون من="سمه أمره مو وظمالف اهلل معويص  سمه يـزل مو قمـه وحيؿي أمره, يكم" وًمقًّو=" وؾموا

 [.َكؽوًمه وأخقم اهلل قمؼوسمي من سمه حيّل  ممو يـرصه كورًصا  وٓ: يعـي ,"كصػًما  وٓ=" اهلل قمؼوسمي من

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 وٓ سملموكقؽم ًمقس" :هلم ىمول اًمذين: صمـوؤه ضمل سمذًمك يعـي: ضمعػر أبو ىمول]. 248صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

 ذيموريمم من اًمصوحلوت من يعؿل من أظمرة, ذم ومقفو ويـعم اجلـي يدظمل إكام: هلم اهلل يؼول ,"اًمؽتوب أهل أموين

 قمؾقه اهلل صغم حمؿدٍ  وسمـبّوة سموطمداكقتي مصدق حمؿٍد, وسمرؾموزم يب مممن وهو وإكوصمفم, قمبودي وذيمور وإكوصمؽم,
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, أن شمطؿعوا  ومال رؾموزم, اعمؽذسمون يب, اعمنميمون أهيو أنتم ٓ=  قمـدي من سمه ضموء وسمام وؾمؾم  حملَّ  يمػور, وأنتم حتّؾوا

سمون وأنتم اًمؼقومي, ذم مداظمؾفم وشمدظمؾوا  يب, اعمممـلم  [.سمرؾموزم مؽذِّ

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 اًمذين همٓء اهلل يظؾم وٓ: يعـي ومنكه ,"كؼػًما  يظؾؿون وٓ" :ىموًمه وأمو]. 248صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

ة فمفر ذم شمؽون اًمتي اًمـ ؼرة مؼدارَ  قمؿؾفم, صمواِب  من اًمصوحلوت يعؿؾون  ذًمك من أقمظم هو سمام ومؽقف اًمؼؾي, ذم اًمـَّوا

ء من يبَخسفم ٓ أنه قمبوَده صمـوؤه ضمل سمذًمك ُيؼم وإكام وأيمثر؟ , وٓ ىمؾقال أقمامهلم ضمزا  يمام ذًمك ُيوومِّقفم وًمؽن يمثػًما

 [.وقمدهم

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 من يعؿل ومن" :ىموًمه ذم" ِمن" :دظمول وضمه مو: ىموئل ًمـو ىمول ومنن]. 249صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

 قمبوَده أن قمؾم ىمد اهلل يؽون أن: أطمدمهو: وضمفون ًمدظموهلو: ىمقل ؟"اًمصوحلوت يعؿل ومن" :يؼل ومل ,"اًمصوحلوت

 ومضؾه من حيرمه ومل مـفو, أـموق مو قمؿل عمن َوقمده وملوضمى اًمصوحلوت, إقمامل مجقع يعؿؾوا  أن ُيطقؼوا  ًمن اعمممـلم

ى اًمؽبوئر اضمتـى عمن وقمَده أوضمى ذيمره شمعومم يؽون أن: مـفام وأظمر. ىمّوشمه مـفو قمؿؾه قمن قمجزْت  مو سمسبى  وأدَّ

 قمن واًمصػح أومم, سمه اًمػضل يمون إذ اعمممـلم, قمبوده قمغم مـه شمػضال قمؾقه, ًمه اًمواضمى سمعض ذم ىمرص وإن اًمػرائض,

 [.أطمَرى سمه اإليامن أهل

سي, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويل قمن اًمبقون ضمومع(: ـه313ت) اًمطؼمي ضمرير سمن حمؿد ضمعػر أبو , اًمرؾموًمي ممؾمَّ

 قمغم سموًمػضل وأهؾه ًمإلؾمالم صمـوؤه ضمل اهلل من ىمضوء وهذا: ضمعػر أبو ىمول]. 253صـ, اًمتوؾمع اجلزء, إومم اًمطَّبعي

 أؾمؾم ممن="ؾمبقال وأهدى ـمريًؼو, وأصوُب  اًمـوس, أهيو" ديـًو أطمسن ومن" :اهلل يؼول وأهؾِفو, همػمه اعمؾل ؾموئر

 من سمه ضموء ومقام وؾمؾم قمؾقه اهلل صغم حمؿًدا كبقه مصدىًمو سموًمطوقمي, ًمه وموكؼود هلل وضمفه اؾمتسؾم ممن: يؼول ,"هلل وضمفه

م رسمه, سمه أمره سمام قمومٌل  وهو: يعـي ,"حمسن وهو=" رسمه قمـد بع=" طمالًمه وحمؾِّل طمرامه حمرِّ  ,"طمـقًػو إسمراهقم مؾي واشمَّ

: يعـي ,"طمـقًػو=" سمه وأوصوهم سمعده من سمـقه سمه وأمر اًمرمحن, ظمؾقل إسمراهقم قمؾقه يمون اًمذي اًمدين واشمبع: سمذًمك يعـي

 [.وؾمبقؾه مـفوضمه قمغم مستؼقاًم 
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, إومم اًمطَّبعي سمدمشق, اًمؼؾم دار, اًمعزيز اًمؽتوب شمػسػم ذم اًموضمقز(: ـه468ت) اًمواطمدي أمحد سمن قمكم احلسن أبو

ه: َأْي { وضمفه أؾمؾم ممَّن ديـوً  أطمسن وَمنْ }]. 292صـ, إول اجلزء { حمسنٌ  وهو} ًمه ظموضعوً  اهلل إمم سمعبودشمه شموضمَّ

دٌ  بع} ُمَوطمِّ ي واشمَّ الم قمؾقفام حمؿد مؾَّي ذم داظمؾيٌ  إسمراهقم مؾَّيُ { طمـقػوً  إسمراهقم مؾَّ دٍ  سمؿؾَّي أىمرَّ  ومَؿنْ  اًمسَّ بع ومؼد حمؿَّ ي اشمَّ  مؾَّ

الم قمؾقه إسمراهقم ؾموًمي صػقَّوً { ظمؾقالً  إسمراهقم اهلل واختذ} اًمسَّ ة سموًمرِّ وً  واًمـ بوَّ  [.احلى ظموًمص ًمه حُمبَّ

 اًمعريب اًمؽماث إطمقوء دار, (اًمؽبػم اًمتَّػسػم) اًمغقى مػوشمقح(: ـه636ت) اًمرازي حمؿد اهلل قمبد أبو اًمدين ومخر

َطوُب : اًمثَّوًمَِثيُ  اعْمَْسَلَخيُ ]. 226, 225صـ, قمنم احلودي اجلزء, اًمثوًمثي اًمطَّبعي, سمبػموت قُِّؽمْ  ًَمقَْس  ىَمْوًمِهِ  ذِم  اخْلِ
 ظِمَطوٌب  سمَِلموكِ

نِ  ومِقهِ  َمْن؟ َمعَ  َٓ ُل : ىَمْو َوَّ ْٕ َْوصَموِن, قَمَبَدةِ  َمعَ  ظِمَطوٌب  َأنَّهُ : ا ْٕ ق ُفمْ  ا
َٓ  طَمنْمٌ  ُهـَوكَ  َيُؽونُ  َٓ  َأنْ  َوَأَموكِ َٓ  َكنْمٌ  َو َٓ  صَمَواٌب  َو  َو

وُموا  َوإِنِ  قِمَؼوٌب, ـَوَمُفمْ  َيِصُػونَ  ًَمِؽـَُّفمْ  سمِهِ  اقْمؽَمَ َو َأْص َلهنَّ
, قِمـْدَ  ؿُمَػَعوُؤُهمْ  سمِ و اَّللَّ  ًَمنْ  ىَمْوهُلُمْ  وَمُفوَ  اًْمِؽَتوِب  َأْهلِ  َأَمويِن   َوَأمَّ

َّٓ  اجْلَـَّيَ  َيْدظُمَل    َأبْـوءُ  َكْحنُ  َوىَمْوهُلُمْ [ 111: اًْمَبَؼَرةِ ] َكصورى َأوْ  ُهوداً  يمونَ  َمنْ  إِ
ِ
وُؤهُ  اَّللَّ وِئَدةِ ] َوَأطِمبَّ سُمـَو, وَماَل [ 18: اْحَ  ُيَعذِّ

ـَو ًَمنْ  َوىَمْوهُلُمْ  َّٓ  اًمـَّورُ  ََتَسَّ ق ُفمْ  اعْمُْسِؾِؿلَم, َمعَ  ظِمَطوٌب  َأنَّهُ : اًمثَّويِن  اًْمَؼْوُل [ . 83: اًْمَبَؼَرةِ ] َمْعُدوَدةً  َأجَّوموً  إِ
 هَلُمْ  َيْغِػرَ  َأنْ  َوَأَموكِ

َْمُر  َوًَمقَْس  اًْمَؽَبوئَِر, اْرشَمَؽُبوا  َوإِنِ  ْٕ مْحَ  سمِوًْمَعْػوِ  َُيُص   شَمَعومَم  وَمِنكَّهُ  يَمَذًمَِك, ا نْ  ذًمَِك  ُدونَ  َمو َوَيْغِػرُ  ىَموَل  يَماَم  َيَشوءُ  َمنْ  يِ َواًمرَّ َ
ِ
 عم

ِـَّسوءِ ] َيشوءُ  َتوسُمـَو َكبِقُِّؽمْ  ىَمْبَل  َكبِق ـَو: اًْمِؽَتوِب  َأْهُل  وَمَؼوَل  اًْمِؽَتوِب  َوَأْهُل  اعْمُْسِؾُؿونَ  شَمَػوظَمَر  َأنَّهُ  َوُرِوَي [ 116: اًم  ىَمْبَل  َويمِ

َتوسُمـَو اًمـَّبِقِّلَم, ظَموشَممُ  َكبِق ـَو: اعْمُْسؾُِؿونَ  َوىَموَل  ِمـُْؽْم, سموَّللَّ  َأْومَم  َوَكْحنُ  يمَِتوسمُِؽْم,  َهِذهِ  شَمَعومَم  اَّللَّ  وَمَلنَْزَل  اًْمُؽُتِى, َكوؾِمُخ  َويمِ

َييَ  ْٔ  [.ا

 اًمعريب اًمؽماث إطمقوء دار, (اًمؽبػم اًمتَّػسػم) اًمغقى مػوشمقح(: ـه636ت) اًمرازي حمؿد اهلل قمبد أبو اًمدين ومخر

طَ  َحَّو شَمَعومَم  َأنَّهُ  اقْمَؾمْ ]. 229, 228صـ, قمنم احلودي اجلزء, اًمثوًمثي اًمطَّبعي, سمبػموت  سمِوجْلَـَّيِ  َواًْمَػْوزَ  اًمـََّجوةِ  طُمُصوَل  ََشَ

ْكَسونِ  سمَِؽْونِ  ـًو اإْلِ َح  ُمْمِم ياَمنَ  ََشَ َ  اإْلِ و: َوضْمَفلْمِ  ِمنْ  وَمْضَؾهُ  َوسَملمَّ ينُ  َأنَّهُ : َأطَمُدمُهَ يِ  يَماَملِ  ِإفْمَفورِ  قَمغَم  اعْمُْشَتِؿُل  اًمدِّ  اًْمُعُبوِديَّ

ْكِؼقَودِ  َواخْلُُضوعِ 
ِٓ ينُ  َأنَّهُ  َوُهوَ : َواًمثَّويِن  شَمَعومَم, َّللَّ  َوا ِذي اًمدِّ اَلةُ  قَمَؾْقهِ  ِإسْمَراِهقمُ  قَمَؾقْهِ  يَمونَ  اًمَّ اَلُم, اًمصَّ  ِمنْ  َواطِمدٍ  َويُمل   َواًمسَّ

هِمقِى  ُمْسَتِؼل   ؾَمَبٌى  اًْمَوضْمَفلْمِ  َهَذْينِ  ْ ؾْماَلمِ  ِدينِ  ذِم  سِموًمؽمَّ و. اإْلِ ُل  اًْمَوضْمهُ  َأمَّ َوَّ ْٕ ؾْماَلمِ  ِدينَ  َأنَّ  وَموقْمَؾمْ : ا : َأْمَرْينِ  قَمغَم  َمْبـِي   اإْلِ

قْمتَِؼودُ  ِٓ و: َواًْمَعَؿُل  ا قْمتَِؼودُ  َأمَّ ِٓ ؿَموَرةُ  وَمِنًَمقْهِ  ا َنَّ  َك َوَذًمِ  َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  سمَِؼْوًمِهِ  اإْلِ ؾْماَلمَ  ِٕ ْكِؼقَودُ  ُهوَ  اإْلِ ِٓ  َواًْمَوضْمهُ . َواخْلُُضوعُ  ا

ْكَسوِن, َأقْمَضوءِ  َأطْمَسنُ  ْكَسونُ  اإْلِ هُ  سمَِؼْؾبِهِ  قَمَرَف  إَِذا وَموإْلِ يِ  سِمُرسُموسمِقَّتِهِ  َوَأىَمرَّ  َرسمَّ , َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  وَمَؼدْ  َكْػِسهِ  َوسمُِعُبوِديَّ و َّللَّ  اًْمَعَؿُل  َوَأمَّ

ؿَموَرةُ  وَمِنًَمقْهِ  قِّئَوِت, َوشَمْركُ  احْلََسـَوِت  وِمْعُل  ومِقهِ  َوَيْدظُمُل  حُمِْسنٌ  َوُهوَ  سمَِؼْوًمِهِ  اإْلِ ْل  اًمسَّ ْػَظيِ  َهِذهِ  ذِم  وَمَتَلمَّ ةِ  اًمؾَّ ئَِفو اعْمُْخَترَصَ  َواطْمتَِوا

َهْمَراِض, اعْمََؼوِصدِ  مَجِقعِ  قَمغَم  ْٕ   َفهُ َوضْم  َأؾْمَؾمَ  وَمَؼْوًُمهُ  َوَأجًْضو َوا
ِ
َّ
ِ
, ُيِػقدُ  َّلل , َكْػَسهُ  َأؾْمَؾمَ  َأنَّهُ  َمْعـَوهُ  احْلَرْصَ  ًمَِغػْمِ  َأؾْمَؾمَ  َوَمو َّللَّ
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ياَمنِ  يَماَمَل  َأنَّ  قَمغَم  شَمـْبِقهٌ  َوَهَذا اَّللَّ  ُصُل  َٓ  اإْلِ َّٓ  حَيْ ُُمورِ  مَجِقعِ  شَمْػِويضِ  قِمـْدَ  إِ ْٕ ي َوِإفْمَفورِ  اخْلَوًمِِق  ِإمَم  ا  احْلَْولِ  ِمنَ  اًمتَّؼَمِّ

ِة, , سمَِغػْمِ  اؾْمَتَعونَ  َمنِ  ـَمِريَؼيِ  وَمَسودِ  قَمغَم  شَمـْبِقهٌ  وَمِػقهِ  َوَأجًْضو َواًْمُؼوَّ يمِلمَ  وَمِننَّ  اَّللَّ َْصـَومِ  َيْسَتِعقـُونَ  يَموُكوا  اعْمنُْمِ ْٕ : َوَيُؼوًُمونَ  سمِو

ءِ  َٓ , قِمـْدَ  ؿُمَػَعوُؤَكو َهُم يُ  اَّللَّ ْهِريَّ بِقِعق ونَ  َواًمدَّ وَْماَلكِ . َيْسَتِعقـُونَ  َواًمطَّ ْٕ يِمِى  سِمو َبوئِعِ  َواًْمَؽَوا َهو, َواًمطَّ  يَموُكوا  َواًْمقَُفودُ  َوهَمػْمِ

ظِمَرةِ  قِمَؼوِب  َدوْمعِ  ذِم  َيُؼوًُمونَ  ْٔ ُمْ : قَمـُْفمْ  ا دِ  ِمنْ  َأهنَّ َٓ َقوِء, َأْو َنْبِ ْٕ ٌُ : َيُؼوًُمونَ  يَموُكوا  َواًمـََّصوَرى ا  ىَمِد  اًْمِػَرِق  وَمَجِؿقعُ  ,صَماَلصَميٍ  صَموًمِ

 [.اَّللَّ  سِمَغػْمِ  اؾْمَتَعوُكوا 

, اًمثوكقي اًمطَّبعي, اعمرصيي اًمُؽُتى دار, اًمؼرآن ٕطمؽوم اجلومع(: ـه671ت) اًمؼرـمبي حمؿد اهلل قمبد أبو اًمدين ؿمؿس

طَ ]. 399صـ, اخلومس اجلزء ياَمنَ  ََشَ َنَّ  اإْلِ يمِلمَ  ِٕ ٍِ  َوإـِْمَعومِ  اًْمَؽْعَبيِ  سمِِخْدَميِ  َأْدًَمْوا  اعْمنُْمِ َْضقَوِف, َوىَمْرِي  احْلَِجق ْٕ  َوَأْهِل  ا

ـَوءُ  َكْحنُ  َوىَمْوهِلِمْ  سِمَسْبِؼِفْم, اًْمِؽَتوِب    َأبْ
ِ
وُؤُه, اَّللَّ َ  َوَأطِمبَّ َقْماَمَل  َأنَّ  شَمَعومَم  وَمَبلمَّ ْٕ  [.إِياَمنٍ  هَمػْمِ  ِمنْ  شُمْؼَبُل  َٓ  احْلََسـَيَ  ا

, اًمثوكقي اًمطَّبعي, اعمرصيي اًمُؽُتى دار, اًمؼرآن ٕطمؽوم اجلومع(: ـه671ت) اًمؼرـمبي حمؿد اهلل قمبد أبو اًمدين ؿمؿس

  َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  مِمَّنْ  ِديـوً  َأطْمَسنُ  َوَمنْ : )شَمَعومَم  ىَمْوًُمهُ ]. 399صـ, اخلومس اجلزء
ِ
َّ
ِ
َبعَ  حُمِْسنٌ  َوُهوَ  َّلل ( طَمـِقػوً  إِسْمراِهقمَ  ِمؾَّيَ  َواشمَّ

َل  ؾْماَلمِ  ِدينَ  وَمضَّ َْدَيونِ  ؾَموِئرِ  قَمغَم  اإْلِ ْٕ   َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ ) وَ  ا
ِ
َّ
ِ
  ِديـَهُ  َأظْمَؾَص  َمْعـَوهُ ( َّلل

ِ
َّ
ِ

هَ  ًَمهُ  َوظَمَضعَ  َّلل  [.سمِوًْمِعَبوَدةِ  إًَِمقْهِ  َوشَمَوضمَّ

, اًمثوكقي اًمطَّبعي, واًمتوزيع ًمؾـنم ـمقبي دار, اًمعظقم اًمؼرآن شمػسػم(: ـه774ت) اًمؼريش يمثػم سمن إؾمامقمقل اًمػداء أبو

َييِ  َهِذهِ  ذِم  َواعْمَْعـَى]. 417صـ, اًمثوين اجلزء ْٔ ينَ  َأنَّ : ا َٓ  سمِوًمتََّحكمِّ  ًَمقَْس  اًمدِّ َؿـِّي, َو قَمى َمنِ  يُمّل  َوًَمقَْس  سمِوًمتَّ  طَمَصَل  ؿَمقْئًو ادَّ

دِ  ًَمهُ  ُه, سِمُؿَجرَّ َٓ  َدقْمَوا هُ : "ىَموَل  َمنْ  يُمل   َو دِ  ىَمْوًُمهُ  ؾُمِؿعَ " اعمُحق ُهوَ  إِكَّ   ِمنَ  ًَمهُ  َيُؽونَ  طَمتَّى َذًمَِك, سِمُؿَجرَّ
ِ
 ىَموَل  َوهِلََذا سُمْرَهوٌن: اَّللَّ

قُِّؽمْ  ًَمقَْس : }شَمَعومَم 
َٓ  ًَمُؽمْ  ًَمقَْس : َأْي { اًْمِؽَتوِب  َأْهلِ  َأَمويِنِّ  َوٓ سمَِلَموكِ دِ  اًمـََّجوةُ  هَلُمُ  َو َؿـِّي, سمُِؿَجرَّ ةُ  سَملِ  اًمتَّ , سمَِطوقَميِ  اًْمِعؼْمَ

ِ
 اَّللَّ

َبوعِ  قَمهُ  َمو َواشمِّ ةٍ  ِمْثَؼوَل  َيْعَؿْل  وَمَؿنْ } يَمَؼْوًمِهِ { سمِهِ  جُيْزَ  ؾُموًءا َيْعَؿْل  َمنْ : }سَمْعَدهُ  ىَموَل  َوهِلََذا اًْمِؽَراِم: ُرؾُمؾِهِ  َأْخِسـَيِ  قَمغَم  ََشَ  َذرَّ

ا  ةٍ  ِمْثَؼوَل  َيْعَؿْل  َوَمنْ . َيَرهُ  ظَمػْمً ا  َذرَّ ًْمَزًَميِ { ]َيَرهُ  ََشًّ  [.[8 ,7: اًمزَّ

, اًمثوكقي اًمطَّبعي, واًمتوزيع ًمؾـنم ـمقبي دار, اًمعظقم اًمؼرآن شمػسػم(: ـه774ت) اًمؼريش يمثػم سمن إؾمامقمقل اًمػداء أبو

  َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  مِمَّنْ  ِديـًو َأطْمَسنُ  َوَمنْ : }شَمَعومَم  ىَموَل  صُممَّ ]. 422صـ, اًمثوين اجلزء
ِ
َّ
ِ
ِه, اًْمَعَؿَل  َأظْمَؾَص { َّلل , قَمزَّ  ًمَِرسمِّ  وَمَعِؿَل  َوضَملَّ

َبعَ : َأِي { حُمِْسنٌ  َوُهوَ } َواطْمتَِسوسًمو إِياَمًكو قَمهُ  َمو قَمَؿؾِهِ  ذِم  اشمَّ ُ  ََشَ , َوِدينِ  اهْلَُدى ِمنَ  َرؾُموًَمهُ  سمِهِ  َأْرؾَمَل  َوَمو ًَمُه, اَّللَّ  َوَهَذانَ  احْلَقِّ

ـَمونِ  ْ سًمو, ظَموًمًِصو َيُؽونُ : َأْي  سمُِدوهِنِاَم, قَموِملٍ  قَمَؿُل  َيِصح   َٓ  اًمنمَّ , َيُؽونَ  َأنْ  َواخْلَوًمُِص  َصَوا
ِ
َّ
ِ
َواُب  َّلل بًِعو َيُؽونَ  َأنْ  َواًمصَّ  ُمتَّ

يَعيِ  ِ ـَملْمِ  َهَذْينِ  َأطَمدَ  اًْمَعَؿُل  وَمَؼدَ  ومؿن سموإلظمالص, وسموـمـه سموعمتوسمعي, فموهره ومقصح ًمِؾنمَّ ْ  ومؼد وَمَؿنْ . وَمَسدَ  اًمنمَّ
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َـّ  يراءون اًمذين وهم مـوومًؼو, يمون اإلظمالص ًّٓ  يَمونَ  اعْمَُتوسَمَعيَ  وَمَؼدَ  َوَمنْ  وَس,اًم  قَمَؿُل  وَمُفوَ  مَجََعُفاَم  َوَمَتى. ضَموِهاًل  َضو

ِذينَ : }اعْمُْمِمـلِمَ  ُل  اًمَّ ْدِق  َوقْمدَ  اجْلَـَّيِ  َأْصَحوِب  ذِم ] ؾَمقِّئَوِِتِمْ  قَمنْ  َوَكَتجوَوزُ  قَمِؿُؾوا  َمو َأطْمَسنَ  قَمـُْفمْ  َكَتَؼبَّ ِذي اًمصِّ  يَموُكوا  اًمَّ

طَْمَؼوِف ( { ]1[ )ُيوقَمُدونَ  ْٕ َبعَ : }شَمَعومَم  ىَموَل  َوهِلََذا :[ 16: ا دٌ  َوُهمْ { طَمـِقًػو ِإسْمَراِهقمَ  ِمؾَّيَ  َواشمَّ ؿَّ  اًْمِؼقَوَمِي, َيْومِ  ِإمَم  َوَأتَْبوقُمهُ  حُمَ

َـّوسِ  َأْومَم  إِنَّ : }شَمَعومَم  ىَموَل  يَماَم  ِذينَ  سمِِنسْمَراِهقمَ  اًم َبُعوهُ  ًَمؾَّ ِذينَ ] اًمـَّبِي   َوَهَذا اشمَّ ـُوا  َواًمَّ ُ  آَم  آلِ ( { ]2[ )اعْمُْمِمـلِمَ  َوزِم   َواَّللَّ

نَ  طٍ  إِمَم  َريبِّ  َهَدايِن  إِكَّـِي ىُمْل : } ]شَمَعومَم  َوىَموَل [ 68: قِمْؿَرا ا يَ  ىِمقاًَم  ِديـًو ُمْسَتِؼقمٍ  رِصَ  ِمنَ  يَمونَ  َوَمو طَمـِقًػو إِسْمَراِهقمَ  ِمؾَّ

يمِلمَ  َنَْعومِ ( { ]3[ )اعْمنُْمِ ْٕ ـَو صُممَّ } وَ [ 161: ا بِعْ  َأنِ  إًَِمْقَك  َأْوطَمقْ يمِلمَ  ِمنَ  يَمونَ  َوَمو طَمـِقًػو ِإسْمَراِهقمَ  ِمؾَّيَ  اشمَّ : اًمـَّْحلِ { ]اعْمنُْمِ

وِئُل  ُهوَ : َواحْلَـِقُف [ 123 كِ  قَمنِ  اْحَ ْ قَّتِِه, احْلَقِّ  قَمغَم  َوُمْؼبٌِل  سَمِصػَمٍة, قَمنْ  ًَمهُ  شَموِريًمو َأْي  ىَمْصًدا, اًمنمِّ هُ  َٓ  سمُِؽؾِّ , قَمـْهُ  َيُصد   َصود 

 َٓ هُ  َو  [.َراد   قَمـْهُ  َيُرد 

, اًمثوكقي اًمطَّبعي, واًمتوزيع ًمؾـنم ـمقبي دار, اًمعظقم اًمؼرآن شمػسػم(: ـه774ت) اًمؼريش يمثػم سمن إؾمامقمقل اًمػداء أبو

َذَ : }َوىَمْوًُمهُ ]. 422صـ, اًمثوين اجلزء ُ  َواختَّ هِمقِى  سَموِب  ِمنْ  َوَهَذا{ ظَمؾِقال إِسْمَراِهقمَ  اَّللَّ ْ َبوقِمِه: ذِم  اًمؽمَّ َنَّهُ  اشمِّ  سمِِه, ُيْؼَتَدى إَِمومٌ  ِٕ

 ٌُ ُب  َمو هَموَييِ  ِإمَم  َوَصَل  طَمقْ تِي اخُلؾَّي َدَرضَميِ  إمَِم  اْكَتَفى وَمِنكَّهُ  ًَمُه, اًْمِعَبودُ  سمِهِ  َيَتَؼرَّ َّٓ  َذاكَ  َوَمو ِي,اعْمُِحبَّ  َمَؼوَموِت  َأْروَمعُ  ِهَي  اًمَّ  إِ

ِه, ـَموقَمتِهِ  ًمَِؽْثَرةِ  ِذي َوإِسْمَراِهقمَ : }ىَمْوًمِهِ  ذِم  سمِهِ  َوَصَػهُ  يَماَم  ًمَِرسمِّ َؾِف  ِمنَ ( 4) يَمثػُِمونَ  ىَموَل [ 37: اًمـَّْجمِ { ]َورمَّ  اًمَّ  ىَمومَ  َأْي : اًمسَّ

َٓ  طَمِؼػٍم, قَمنْ  ضَمؾِقٌل  َأْمٌر  َيْشَغُؾهُ  َٓ  وَمَؽونَ  اًْمِعَبوَدِة, َمَؼوَموِت  ِمنْ  َمَؼومٍ  يُملَّ ( 5) وورمَّ  سمِهِ  ُأِمَر  َمو سمَِجِؿقعِ  . َصِغػمٍ  قَمنْ  يَمبِػمٌ  َو

هُ  ِإسْمَراِهقمَ  اسْمَتغَم  َوإِذِ : }شَمَعومَم  َوىَموَل  َييَ ( { 6[ )إَِموًمو ًمِؾـَّوسِ  ضَموقِمُؾَك  إِينِّ  ىَموَل ] وَمَلََتَُّفنَّ  سمَِؽِؾاَمٍت  َرسم  ْٔ  َوىَموَل [ . 124: اًْمَبَؼَرةِ ] ا

يً  يَمونَ  إسِْمَراِهقمَ  إِنَّ : }شَمَعومَم    ىَموكًِتو ُأمَّ
ِ
َّ
ِ

يمِلَم  ِمنَ  َيُك  َومَلْ  طَمـِقًػو َّلل طٍ  إِمَم  َوَهَداهُ  اضْمَتَبوهُ  ٕنُْعِؿهِ  ؿَمويِمًرا ] اعْمنُْمِ ا . ُمْسَتِؼقمٍ  رِصَ

ْكقَو ذِم  َوآشَمقْـَوهُ  نَ  أظِمَرةِ  ذِم  َوإِكَّهُ  طَمَسـَيً  اًمد 
ِ
لمَ  عَم وحِلِ  [[.122-123: اًمـَّْحلِ ( { ]7[ )اًمصَّ

, إومم اًمطَّبعي, سمؿرص اًمبويب مصطػى ومطبعي مؽتبي َشيمي, اعمراهمي شمػسػم(: ـه1371ت) اعمراهمي مصطػى سمن أمحد

وحِلوِت  ِمنَ  َيْعَؿْل  َوَمنْ )]. 167صـ, اخلومس اجلزء  َوٓ اجْلَـَّيَ  َيْدظُمُؾونَ  وَمُلوئِلَك  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  ُأنْثى َأوْ  َذيَمرٍ  ِمنْ  اًمصَّ

 وأطمواهلو وآداهبو أظمالىمفو رم اًمـػوس هبو شمصؾح اًمتي إقمامل من قمؿؾه يستطقع مو يمل يعؿل ومن أي( َكِؼػماً  ُيْظَؾُؿونَ 

ء آضمتامقمقي,  واًمقوم سموهلل اعمممـون اًمعومؾون وملوئلك -سموإليامن اًمؼؾى مطؿئن وهو أنثى أو ذيمرا  اًمعومل يمون ؾموا

 ورم. يموًمـؼػم طمؼػما  وًمو ؿمقئو أقمامهلم أضمور من يظؾؿون وٓ أرواطمفم وـمفورة أنػسفم سمزيموء اجلـي يدظمؾون أظمر

 اعمسؾؿلم من اجلفوًمي وذوو اًمؽسومم إًمقفو يلوى اًمتي إموكى رصوح هيدم مو واعموقمظي اًمعؼمة من ىمبؾفو ومو أيي هذه
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ين اًمقفودي قمغم ويػضؾه مسؾام كػسه يسؿى من حيوسمى اهلل أن يظـون اًمذين  وموًمذين اًمؾؼى, هذا ٕضمل واًمـرصا

 [.مبلم ضالل رم هم هبديه, آهتداء وضمرموا  فمفورهم وراء كبذوه وىمد إًمقه سموٓكتسوب يػخرون

, إومم اًمطَّبعي, سمؿرص اًمبويب مصطػى ومطبعي مؽتبي َشيمي, اعمراهمي شمػسػم(: ـه1371ت) اعمراهمي مصطػى سمن أمحد

 أردف اإليامن مع إقمامل سمصوًمح مـوـمون واًمسعودة اًمـجوة أن ؾمبحوكه سملم أن وسمعد]. 166.167صـ, اخلومس اجلزء

  َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  مِمَّنْ  ِديـوً  َأطْمَسنُ  َوَمنْ : )ومؼول اًمؽامل درضموت ذيمر ذًمك
ِ
َّ
ِ

 ىمؾبه ضمعل ممن أطمسن أطمد ٓ أي( حُمِْسنٌ  َوُهوَ  َّلل

 وٓ واًمشػعوء, اًموؾمطوء نم طمجوسمو وسمقـه سمقـه جيعل وٓ رضموء, وٓ دقموء رم همػمه إمم يتوضمه ومال وطمده, هلل ظموًمصو

ئن من إٓ ؿمقئو يطؾى ومال سموعمسببوت, إؾمبوب رسمط ؾمبحوكه أنه ويعتؼد هو, إٓ اًموضمود رم يرى  يلتى وٓ رمحته, ظمزا

 اًمؽومل اإليامن هذا مع وهو. اخلؾقؼي رم ؾمـفو اًمتي وإؾمبوب اًمسـن وهى مسوًمؽفو, من إٓ اخلزائن هذه سمقوت

 ٕن اًموضمه, سمنؾمالم اًمؼؾى شموضمه قمن قمؼم وىمد. واًمػضوئل إظمالق سملطمسن متحّل  ًمؾعؿل حمسن اخلوًمص, واًمتوطمقد

 [.اًمرسيرة رم مو قمغم يدل اًمذي هو ومقه ومو ويمآبي, ورسور وإقمراض, إىمبول من اًمـػس رم حو مظفر أقمظم اًموضمه

 اًمطَّبعي, اًمرؾموًمي ممؾمسي, اعمـون يمالم شمػسػم ذم اًمرمحن اًمؽريم شمقسػم(: ـه1376ت) اًمسعدي كورص سمن اًمرمحن قمبد

قُِّؽمْ } واًمتزيمقي واًمـجوة إمر{ ًَمقَْس : }أي]. 235صـ, إومم
َلَموكِ  اًمـػس أطموديٌ: وإموين{ اًْمِؽَتوِب  َأْهلِ  َأَمويِنِّ  َوٓ سمِ

 ومؽقف أمر, يمل ذم قمومّ  وهذا. ضمـسفو من ًمؽوكً سمؿثؾفو قمورضً ًمو جمردة دقموى هبو اعمؼؽمن اًمعؿل, قمن اعمجردة

 ُهوًدا يَمونَ  َمنْ  إِٓ اجْلَـَّيَ  َيْدظُمَل  ًَمنْ : }ىموًموا  أهنم هبو اهلل أظمؼم ىمد اًمؽتوب أهل أموين ومنن! إبديي؟ واًمسعودة اإليامن سملمر

ق ُفمْ  شِمْؾَك  َكَصوَرى َأوْ 
 ذم اهلل أدظمل ويمذًمك. وأطمرى أومم سموب من رؾمول وٓ ًمؽتوب يـتسى ًمقس ممن وهمػمهم{ َأَموكِ

 يلت مل إن ؿمقئو يػقد ٓ يمون, دين أي إمم آكتسوب جمرد ومنن واإلكصوف, اًمعدل ًمؽامل اإلؾمالم إمم يـتسى من ذًمك

ه, صحي قمغم سمؼمهون اإلكسون َز  ؾُموًءا َيْعَؿْل  َمنْ : }شمعومم ىمول وهلذا شمؽذهبو أو اًمدقموى شمصدق وموٕقمامل دقموا { سمِهِ  جُيْ

 ًمؽل أجضو وؿمومل ويمبوئرهو, اًمذكوب صغوئر من( 1) يمون ذكى ٕي ؿمومل اًمسوء ٕن اًمعومؾلم, جلؿقع ؿمومل وهذا

ء  [.أظمروي أو دكقوي يمثػم, أو ىمؾقل ضمزا

 اًمطَّبعي, اًمرؾموًمي ممؾمسي, اعمـون يمالم شمػسػم ذم اًمرمحن اًمؽريم شمقسػم(: ـه1376ت) اًمسعدي كورص سمن اًمرمحن قمبد

 ؾموءا يمؾه قمؿؾه يمون ومؿن ومستؽثر, ومؿستؼل اهلل, إٓ يعؾؿفو ٓ درضموت اعمؼوم هذا ذم واًمـوس]. 235صـ, إومم

 وهو صوحلو, قمؿؾه يمون ومن. إًمقم اًمعذاب ذم سموخلؾود ضموزي شموسمي دون من موت ومنذا. يموومرا  إٓ يؽون ٓ وذًمك
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 و وإذى واًمغم اهلم من يصقبه ومام اًمصغور اًمذكوب سمعض إطمقون سمعض مـه يصدر وإكام أطمواًمه, هموًمى ذم مستؼقم

 قمغم سمه جيزى ممو وهي ًمؾذكوب, مؽػرات ومنهنو - ذًمك وكحو موًمه أو طمبقبه أو ىمؾبه أو سمدكه ذم أٓم( 2[ )سمعض]

ء وهذا. يمثػمة مراشمى احلوًملم هذين وسملم سمعبوده, ًمطػو اهلل ىمقضفو قمؿؾه,  ذم خمصوص اًمعوم اًمسوء قمؿل قمغم اجلزا

 [.اًمـصوص ذًمك قمغم دًمً يمام ًمه, ذكى ٓ يمؿن اًمذكى من اًمتوئى ومنن اًمتوئبلم, همػم

 اًمطَّبعي, اًمرؾموًمي ممؾمسي, اعمـون يمالم شمػسػم ذم اًمرمحن اًمؽريم شمقسػم(: ـه1376ت) اًمسعدي كورص سمن اًمرمحن قمبد

  ُدونِ  ِمنْ  ًَمهُ  جَيِدْ  َوٓ: }وىموًمه]. 235صـ, إومم
ِ
 اؾمتحق من أن يتوهم ًمعؾه مو سمعض إلزاًمي{ َكِصػًما  َوٓ َوًمِقًّو اَّللَّ

 وزم ًمه ومؾقس ذًمك, سموكتػوء شمعومم وملظمؼم اؾمتحؼه, مو قمـه يدومع ؿموومع أو كورص أو وزم ًمه يؽون ىمد قمؿؾه قمغم اعمجوزاة

وحِلَوِت  ِمنَ  َيْعَؿْل  َوَمنْ . }ومؾقؽه رسمه إٓ اعمرهوب, قمـه يدومع كصػم وٓ اعمطؾوب, ًمه حيصل  ؾموئر ذًمك ذم دظمل{ اًمصَّ

 َذيَمرٍ  ِمنْ : }ىمول وهلذا. أنثى أو ذيمر يمبػم, أو صغػم ضمن, أو إكس من قمومل يمل أجضو ودظمل واًمبدكقي, اًمؼؾبقي إقمامل

 هبو يـدومع وٓ اًمثواب قمؾقفو يؽمشمى وٓ شمؼبل وٓ صوحلي شمؽون ٓ إقمامل, جلؿقع َشط وهذا{ ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  ُأنَْثى َأوْ 

 هو وموإليامن احوء, موج قمغم سمـي ويمبـوء أصؾفو ىمطع ؿمجرة يملهمصون اإليامن سمدون وموٕقمامل. سموإليامن إٓ اًمعؼوب

. سمه مؼقد ومنكه أـمؾق, قمؿل يمل ذم ًمه اًمتػطن يـبغي اًمؼقد وهذا يشء, يمل قمؾقه يبـى اًمتي واًمؼوقمدة وإؾموس إصل

 شمشتفي مو قمغم اعمشتؿؾي[ 236:ص{ ]اجْلَـَّيَ  َيْدظُمُؾونَ } اًمصوًمح واًمعؿل اإليامن سملم مجعوا  اًمذين: أي{ وَمُلوئَلَِك }

, يمومال جيدوكه سمل اخلػم, من قمؿؾوه ممو يمثػما  وٓ ىمؾقال ٓ: أي{ َكِؼػًما  ُيْظَؾُؿونَ  َوٓ} إقملم وشمؾذ إنػس  موومرا

 [.يمثػمة أضعوومو مضوقمػو

 اًمطَّبعي, اًمرؾموًمي ممؾمسي, اعمـون يمالم شمػسػم ذم اًمرمحن اًمؽريم شمقسػم(: ـه1376ت) اًمسعدي كورص سمن اًمرمحن قمبد

 قمغم اًمدال هلل اًموضمه إؾمالم وهو ًمؾؿعبود, اإلظمالص سملم مجع من دين من أطمسن أطمد ٓ: أي]. 235صـ, إومم

 اإلظمالص هذا مع{ َوُهوَ . }هلل إقمضوء وؾموئر اًموضمه وشموضمه وإظمالصه, وإكوسمته وشموضمفه اًمؼؾى اؾمتسالم

 ظمؾؼه خلواص ـمريؼو وضمعؾفو يمتبه, وأنزل رؾمؾه, هبو أرؾمل اًمتي اهلل ًمنميعي متبع: أي{ حُمِْسنٌ } وآؾمتسالم

َبعَ . }وأتبوقمفم  ًمؾخؾق اًمتوضمه وقمن اًمتوطمقد, إمم اًمنمك قمن موئال: أي{ طَمـِقًػو} وَشقمه ديـه: أي{ إِسْمَراِهقمَ  ِمؾَّيَ  َواشمَّ

َذَ } اخلوًمق, قمغم اإلىمبول إمم ُ  َواختَّ  حمؿد ًمؾخؾقؾلم طمصؾً اعمرشمبي وهذه اعمحبي, أنواع أقمغم واخلُؾي{ ظَمؾِقال ِإسْمَراِهقمَ  اَّللَّ

 سمام ورمَّ  ٕنه ظمؾقال إسمراهقم اهلل اختذ وإكام اعمممـلم, ًمعؿوم ومفي اهلل من اعمحبي وأمو واًمسالم, اًمصالة قمؾقفام وإسمراهقم

 [.اًمعوعملم ذم سمذيمره وكوه ظمؾقال واختذه ًمؾـوس, إمومو اهلل ومجعؾه سمه, اسْمُتكم سمام وىموم سمه ُأمر
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, سمبػموت اًمػؽر دار, سموًمؼرآن اًمؼرآن إيضوح ذم اًمبقون أضواء(: ـه1393ت) اًمشـؼقطي اعمختور حمؿد سمن إملم حمؿد

قُِّؽمْ  ًَمقَْس : شَمَعومَم  ىَمْوًُمهُ ]. 312صـ, إول اجلزء
َٓ  سمَِلَموكِ َيَي, اًْمِؽَتوِب  َأْهلِ  َأَمويِنِّ  َو ْٔ ْ  ا ْ  مَل َٓ  َأَموكِقِفْم, ِمنْ  ؿَمقْئًو ُهـَو ُيَبلمِّ  ِمنْ  َو

ِضعَ  ذِم  َذًمَِك  سَمْعضِ  ِإمَم  َأؿَمورَ  َوًَمِؽـَّهُ  اًْمِؽَتوِب, َأْهلِ  َأَمويِنِّ   َأيْمَثُر  َكْحنُ  َوىَموًُموا : اًْمَؽوِذسَميِ  اًْمَعَرِب  َأَمويِنِّ  ذِم  يَمَؼْوًمِهِ  ُأظَمَر  َمَوا

 ًٓ ًدا َأْمَوا َٓ سمِلَم  َكْحنُ  َوَمو َوَأْو َّٓ  ِهَي  إِنْ : قَمـُْفمْ  َوىَمْوًمِهِ  ,[ 35 \ 34] سمُِؿَعذَّ ْكقَو طَمَقوشُمـَو إِ  ,[ 29 \ 6] سِمَؿْبُعوصمِلَم  َكْحنُ  َوَمو اًمد 

َيوِت  ِمنَ  َذًمَِك  َوَكْحوِ  ْٔ َّٓ  اجْلَـَّيَ  َيْدظُمَل  ًَمنْ  َوىَموًُموا : اًْمِؽَتوِب  َأْهلِ  َأَمويِنِّ  ذِم  َوىَمْوًمِهِ . ا  شمِْؾَك  َكَصوَرى َأوْ  ُهوًدا يَمونَ  َمنْ  ِإ

ق ُفمْ 
َييَ  َأَموكِ ْٔ ًِ : َوىَمْوًمِهِ  ,[ 111 \ 2] ا   َأبْـَوءُ  َكْحنُ  َواًمـََّصوَرى اًْمقَُفودُ  َوىَموًَم

ِ
َييَ  َوَأطِمبَّوُؤهُ  اَّللَّ ْٔ  َذًمَِك  َوَكْحوِ  ,[ 18 \ 5] ا

َيوِت  ِمنَ  ْٔ َييِ  ُكُزولِ  ؾَمَبَى  َأنَّ  ِمنْ  اًْمُعَؾاَمءِ  سَمْعُض  َذيَمَرهُ  َوَمو. ا ْٔ  َأْهُل  وَمَؼوَل  شَمَػوظَمُروا, اًْمِؽَتوِب  َوَأْهَل  اعْمُْسؾِِؿلمَ  َأنَّ  ا

ـَو َكبِقُِّؽْم, ىَمْبَل  َكبِق ـَو: اًْمِؽَتوِب    َأْومَم  وَمـَْحنُ  يمَِتوسمُِؽْم, ىَمْبَل  َويمَِتوسُم
ِ
  َأْومَم  َكْحنُ : اعْمُْسِؾُؿونَ  َوىَموَل  ِمـُْؽْم, سِموَّللَّ

ِ
 َوَكبِق ـَو ِمـُْؽْم, سمِوَّللَّ

َتوسُمـَو اًمـَّبِقِّلَم, ظَموشَممُ  تِي اًْمُؽُتِى  قَمغَم  َيْؼِض  َويمِ ًْ  اًمَّ ُ  وَمَلنَْزَل  ىَمْبَؾُه, يَموَك قُِّؽمْ  ًَمقَْس : اَّللَّ
َلَموكِ َييَ  سمِ ْٔ  َمو ُيـَوذِم  َٓ  ,[ 123 \ 4] ا

َنَّ :  َذيَمْرَكو ةَ  ِٕ ًَْمَػوظِ  سمُِعُؿومِ  اًْمِعؼْمَ ْٕ َؾْمَبوِب  سمُِخُصوصِ  َٓ  ا ْٕ  [.ا

, سمبػموت اًمػؽر دار, سموًمؼرآن اًمؼرآن إيضوح ذم اًمبقون أضواء(: ـه1393ت) اًمشـؼقطي اعمختور حمؿد سمن إملم حمؿد

  َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  مِمَّنْ  ِديـًو َأطْمَسنُ  َوَمنْ : شَمَعومَم  ىَمْوًُمهُ ]. 313, 312صـ, إول اجلزء
ِ
َّ
ِ

َيَي, حُمِْسنٌ  َوُهوَ  َّلل ْٔ  َهِذهِ  ذِم  شَمَعومَم  َذيَمرَ  ا

َييِ  ْٔ   َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  مِمَّنْ  ِديـًو َأطْمَسنُ  َأطَمدَ  َٓ  َأنَّهُ  اًْمَؽِريَؿيِ  ا
ِ
َّ
ِ
ِسـًو يَمْوكِهِ  طَمولِ  ذِم  َّلل َنَّ :  حُمْ ْكَؽورِ  اؾْمتِْػَفومَ  ِٕ نٌ  اإْلِ ـَى ُمَضؿَّ  َمْع

َح  اًمـَّْػِي,  َوضْمَفهُ  ُيْسؾِمْ  َوَمنْ : شَمَعومَم  ىَمْوًُمهُ  َوُهوَ  اًْمُوصْمَؼى, سِموًْمُعْرَوةِ  اؾْمَتْؿَسَك  وَمَؼِد  يَمَذًمَِك  يَمونَ  َمنْ  َأنَّ  آظَمَر  َمْوِضعٍ  ذِم  َورَصَّ

  إِمَم 
ِ
  َوضْمِفهِ  إِؾْماَلمِ  َوَمْعـَى ,[ 22 \ 31] اًْمُوصْمَؼى سمِوًْمُعْرَوةِ  اؾْمَتْؿَسَك  وَمَؼِد  حُمِْسنٌ  َوُهوَ  اَّللَّ

ِ
َّ
ِ

  َواْكِؼقَوُدهُ  َوِإْذقَموُكُه, ِإـَموقَمُتهُ  َّلل
ِ
َّ
ِ

 َّلل

ِسـًو, يَمْوكِهِ  طَمولِ  ذِم  هَنْقِهِ  ـَوِب َواضْمتِ  َأْمِرِه, سِموْمتَِثولِ  شَمَعومَم    قَمَؿَؾهُ  خُمْؾًِصو: َأْي  حُمْ
ِ
َّ
ِ
كُ  َٓ  َّلل ىِمًبو ؿَمقْئًو سمِهِ  ومِقهِ  ُينْمِ   ومِقهِ  ُمَرا

ِ
َّ
ِ

 يَمَلنَّهُ  َّلل

ُه, هُ  َيُؽنْ  مَلْ  وَمِننْ  َيَرا ُ  َيَرا ُه, شَمَعومَم  وَموَّللَّ ْذقَمونَ  سمِهِ  َوشُمِريدُ  اًْمَوضْمِه, إِؾْماَلمَ  شُمْطؾُِق  َواًْمَعَرُب  َيَرا ْكِؼقَودَ  اإْلِ ِٓ ومَّ  َوا  [.اًمتَّ

, اًمراسمع اجلزء, اًمعريب اًمػؽر دار, اًمتػوؾمػم زهرة(: ـه1394ت) زهرة سمليب اعمعروف مصطػى سمن أمحد سمن حمؿد

 هـو واًمـػي حمسن, وهو هلل وضمفه أؾمؾم ممن ديـو أطمسن أطمد َٓ  وموعمعـى اًمـػي, سمؿعـى هـو وآؾمتػفوم]. 1874صـ

 سملطمسن اًمتعبػم وًمؽن. هلل وضمفه أؾمؾم من إٓ سمحق يممن أطمد َٓ  واعمعـى احلق, هو اعمراد وًمؽن احلسن, كػي هو

ه, اًمسؾقؿي اًمعؼول شمستحسن َٓ  اًمذي ذاشمه, ذم احلسن إمر وهو احلق هو هذا سملن يػقد  [.همػمه وشمستؼبح ؾموا
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. 2664صـ, اخلومس اجلزء, اًمقوم أظمبور مطوسمع, (اخلواـمر) اًمشعراوي شمػسػم(: ـه1418ت) اًمشعراوي متوزم حمؿد

 أن معـوه صالطمه قمغم اًمصوًمح ومنسمؼوء صالطمفو, قمغم اًمصوحلي إمور اإلكسون يؽمك أن من اًمصوحلي إقمامل وشمبدأ]

 مع شمتػق اًمتي اًمصوحلي إقمامل ذم اإلكسون يؽمىمى ذًمك سمعد ومن مرشمبي, أول هي هذه اًمػسود, يعؿل ًمن اعمممن

 طمتى ـمريؼوً  يرصف وموًمذي صوًمح: قمؿل هو إرض ذم اإلكسون ظمالومي سمه شمصؾح قمؿل ويمل إرض, ذم ظمالومته

 يعؿل ومن صوًمح, قمؿل همويتفم إمم يصؾوا  طمتى ًمؾبنم اعمواصالت وِتقئي صوًمح, قمؿل اًمتعى من اًمـوس يسؽميح

 قمؿل هو احلقوة طمريمي قمغم يعلم مو يمل. صوًمح قمؿل ومفذا احلقوة رضوريوت من سملؿمقوء اًمبنم سمول يـشغل أّٓ  قمغم

 يمذًمك. واطمد سمنهل اعمممـي همػم اعمتؼدمي اًمدول يمعؾامء إهل سموًمه ذم وًمقس اًمصوحلي إقمامل اإلكسون يصـع وىمد. صوًمح

ًٓ  يصـعون ىمد اعمالطمدة اًمعؾامء  اًمـوس, هبو يـتػع اًمتي أٓت سمعض وصـوقمي ـمرق يمرصف ًمإلكسون, صوحلي أقمام

 قمؾقه وكطبق اإلكسوكقي وظمدم وايمتشف اظمؽمع أنه يثبً أن يريد اًمػئي شمؾك من واًمواطمد اًمؽشػي, ًمؾطؿوح هبو وىموموا 

ء هلم وًمقس هلو, قمؿؾوا  اًمتي اإلكسوكقي من ضمزاءهم اًمعؾامء همٓء ؾمقلظمذ ًمذًمك مممن: همػم ًمؽـه صوحلًو, قمؿل أنه  ضمزا

ء ومؾه مممن وهو اًمصوحلوت يعؿل من أمو. اهلل قمـد  َوُهَو  أنثى َأوْ  َذيَمرٍ  ِمن اًمصوحلوت ِمنَ  َيْعَؿْل  َوَمن: }هو واضح ضمزا

 [[.124: اًمـسوء{ ]َكِؼػماً  ُيْظَؾُؿونَ  َوَٓ  اجلـي َيْدظُمُؾونَ  وملوئلك ُمْمِمنٌ 

. 2666صـ, اخلومس اجلزء, اًمقوم أظمبور مطوسمع, (اخلواـمر) اًمشعراوي شمػسػم(: ـه1418ت) اًمشعراوي متوزم حمؿد

. هلل وضمفه أؾمؾم ممن ديـوً  أطمسن أطمد ٓ: اًمتسوؤل هذا مثل قمغم واإلضموسمي{ هلل َوضْمَفهُ  َأؾْمَؾمَ  مِمَّنْ  ِديـوً  َأطْمَسنُ  َوَمنْ }]

 َأْصَدُق  َوَمنْ : }يمؾه اًمصدق هو ًمؽون سموخلؼم شمؽؾم ًمو أنه مع شمسوؤل صقغي ذم مميمداً  ظمؼماً  يؾؼى اهلل أن كرى وهؽذا

 -: يؼول ؾمبحوكه يملنه اًمؽالم, ذم اجلواب طمريي ًمـو ًمقؽمك سموًمسمال إًمقـو يؾؼي وؾمبحوكه[. 122: ًمـسوء{ ]ىِمقالً  اهلل ِمنَ 

 أؾمؾم ممن ديـو أطمسن من زم ومؼل وطمؽؿك ذمتك إـمور ذم اإلضموسمي ًمك وأترك اإلكسون أهيو قمؾقك اًمسمال أـمرح أنو

 وضمفه أؾمؾم ممن أطمسن أطمد ٓ -: ومتؼول هلل وضمفه أؾمؾم ممن أطمسن دمد ومال اجلواب قمن أنً وشمبحٌ هلل؟ وضمفه

رًا, اعمخوـمى من اإلضموسمي شمؽون وسمذًمك. هلل ر إىمرا  [.إدًمي ؾمقد - كعؾم يمام - وموإلىمرا

, اًمثوًمٌ اجلزء, إومم اًمطَّبعي, مرص هنضي دار, اًمؽريم ًمؾؼرآن اًموؾمقط اًمتػسػم(: ـه1431ت) ـمـطووي ؾمقد حمؿد

 شمـػعه ًمن ومنهنو اًمدكقو ذم صوحلي أقمامل من ىمدم مفام اًمؽوومر ٕن اعمممن همػم إلظمراج ىمقد ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  وىموًمه]. 322صـ

 سموقمتبور َيْعَؿْل  َوَمنْ  ىموًمه ذم من إمم يعود وَمُلوئلَِك  ىموًمه وهو اإلؿمورة واؾمم. احلق سموًمدين يمػره سمسبى أظمرة ذم

 [.معـوهو
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. 6, 5صـ, اًمثوين اجلزء, سموعمديـي ومفد اعمؾك جمؿع, اًمػتووى جمؿوع(: ـه728ت) شمقؿقي اسمن أمحد اًمعبوس أبو اًمدين شمؼي

ِهمْ  ُدونَ  ًمِْؾُؿْمِمـلِمَ  َواًْمَػاَلِح  اهْلَِداَييِ  طُمُصوَل  ِذيْمُرهُ  َويَمَذًمَِك ] ِذينَ { }ًمِْؾُؿتَِّؼلمَ  ُهًدى: }يَمَؼْوًمِهِ  اًْمُؼْرآنِ  ِمْلءَ  هَمػْمِ ـُونَ  اًمَّ  ُيْمِم

َييَ { سمِوًْمَغقِْى  ْٔ ِذينَ  َذمَّ  صُممَّ . ا ِذينَ  يَمَػُروا اًمَّ ْكَسونَ  إنَّ { }َواًْمَعرْصِ : }َوىَمْوًمِهِ  َكووَمُؼوا  َوَاًمَّ َّٓ { }ظُمرْسٍ  ًَمِػي اإْلِ ِذينَ  إ  آَمـُوا  اًمَّ

وحِلَوِت  َوقَمِؿُؾوا  َّٓ { }ؾَموومِؾِلمَ  َأؾْمَػَل  َرَدْدَكوهُ  صُممَّ : }َوىَمْوًمِهِ { اًمصَّ ِذينَ  إ وحِلَوِت  َوقَمِؿُؾوا  آَمـُوا  اًمَّ هِ  اًمـَّْوعِ  قَمغَم  وَمَحَؽمَ { . اًمصَّ  يُمؾِّ

يِ  ُمَّ ْٕ قَّيِ  َوا
ْكَسوكِ ُػولِ  سِموخْلََسوَرةِ  مَجِقِعَفو اإْلِ َّٓ  اًْمَغوَييِ  إمَم  َواًمس  لمَ  اعْمُْمِمـلِمَ  إ وحِلِ  َأْهُل  ُهمْ  اجْلَـَّيِ  َأْهُل  ضُمِعَل  َويَمَذًمَِك . اًمصَّ

ياَمنِ  ُ  ؿَموءَ  ومِقاَم  اًْمُؽْػرِ  َأْهُل  ُهمْ  اًمـَّورِ  َوَأْهُل  اإْلِ َيوِت  ِمنْ  اَّللَّ ْٔ شِمًرا  ؿَموئًِعو قِمْؾاًم  َمْعُؾوًمو َذًمَِك  َصورَ  طَمتَّى ا و ُمَتَوا ِريًّ َرا
 ِمنْ  اْضطِ

ؾُمولِ  ِدينِ  َعوَدةَ  َوَرسَمطَ . ِرؾَموًَمُتهُ  سَمَؾَغْتهُ  َمنْ  يُملِّ  قِمـْدَ  اًمرَّ  َذيَمرٍ  ِمنْ  َصوحِلًو قَمِؿَل  َمنْ : }ىَمْوًمِهِ  ِمْثلِ  ذِم  سمِهِ  اًْمَعَؿلِ  إْصاَلِح  َمعَ  اًمسَّ

ظِمَرةَ  َأَرادَ  َوَمنْ : }َوىَمْوًمِهِ { ـَمقَِّبيً  طَمقَوةً  وَمَؾـُْحقِقَـَّهُ  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  ُأنَْثى َأوْ  ْٔ  ؾَمْعقُُفمْ  يَمونَ  وَمُلوئَلَِك  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  ؾَمْعَقَفو هَلَو َوؾَمَعى ا

َقْماَمَل  َوَأطْمَبطَ { . َمْشُؽوًرا ْٕ وحِلَيَ  ا ِذينَ : }ىَمْوًمِهِ  ِمْثلِ  ذِم  سمَِزَواًمِهِ  اًمصَّ ٍب  َأقْماَمهُلُمْ  يَمَػُروا َواًمَّ ا ِذينَ  َمَثُل : }َوىَمْوًمِهِ { سمِِؼقَعيٍ  يَمرَسَ  اًمَّ

ِمْ  يَمَػُروا َقوةِ  َهِذهِ  ذِم  ُيـِْػُؼونَ  َمو َمَثُل : }َوىَمْوًمِهِ { يَمَرَمودٍ  َأقْماَمهُلُمْ  سِمَرهبِّ ْكقَو احْلَ ًْ  رِص   ومِقَفو ِريٍح  يَمَؿَثلِ  اًمد  { ىَمْومٍ  طَمْرَث  َأَصوسَم

 ْٔ ـَو: }َوىَمْوًمِهِ  َييَ ا َُممِ  مَجِقعِ  طَموَل  َوَذيَمرَ . يَمثػِمٌ  َذًمَِك  َوَكْحوُ { َمـُْثوًرا َهَبوءً  وَمَجَعْؾـَوهُ  قَمَؿلٍ  ِمنْ  قَمِؿُؾوا  َمو إمَم  َوىَمِدْم ْٕ يِ  ا ْفِديَّ  اعْمَ

ُمْ  ِذينَ  إنَّ : }ىَمْوًمِهِ  ذِم  يَمَذًمَِك  َأهنَّ ِذينَ  آَمـُوا  اًمَّ وسمِئِلمَ  َواًمـََّصوَرى َهوُدوا َواًمَّ   آَمنَ  َمنْ  َواًمصَّ
ِ
ظِمرِ  َواًْمقَْومِ  سمِوَّللَّ ْٔ { َصوحِلًو َوقَمِؿَل  ا

َييَ  ْٔ  [.ا

 احلؿد هلل اًمذي سمـعؿته شمتّم اًمّصوحِلوت


