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╝ 

َّفُ  الّلُ  ؿَمِفدَ ▬ ـَ  إِنَّ ( 85) اْْلَِؽقؿُ  اًْمَعِزيزُ  ُهقَ  إَِّٓ  إًَِمـفَ  َٓ  سمِاًْمِؼْسطِ  ىمَآئَِمً  اًْمِعؾْؿِ  َوأُْوًُمقاْ  َواعْمَالَئَِؽةُ  ُهقَ  إَِّٓ  إًَِمـفَ  َٓ  أَن ي   قِمـدَ  اًمدِّ
ِ
 الّل

ـَ  اظْمتَؾََػ  َوَما اإِلؾْمالَمُ  ْ  اًمَِّذي   سمِآيَاِت  َيْؽُػرْ  َوَمـ سَمقْـَُفؿْ  سَمْغقاً  اًْمِعؾْؿُ  ضَماءُهؿُ  َما سَمْعدِ  ِمـ إَِّٓ  اًْمِؽتَاَب  أُْوشُمقا
ِ
  ومَنِنَّ  الّل

ِ
يعُ  الّل  ََسِ

َساِب  قكَ  ومَننْ ( 86) اْْلِ   َوضْمِفَل  أَؾْمؾَْؿُت  ومَُؼْؾ  طَمآضمُّ
ِ
ّ
ِ
ـِ  لل ـِ  َوَم بََع ـَ  َوىمُؾ اشمَّ ْ  ًمِّؾَِّذي قِّلمَ  اًْمِؽتَاَب  أُْوشُمقا  ومَنِنْ  أَأَؾْمؾَْؿتُؿْ  َوإُمِّ

إِن اْهتََدواْ  ومََؼدِ  أَؾْمؾَُؿقاْ  ْ  وَّ  [02-85]آل قمؿران :  (♂02) سمِاًْمِعبَادِ  سَمِصػمٌ  َوالّلُ  اًْمباَلَغُ  قَمؾَقَْؽ  ومَنِكََّم  شَمَقًمَّْقا

ل:  اًمػقديق إوَّ

, اًمسعقدية إوىماف وزارة, اعمـؽر قمـ واًمـفل سماعمعروف إمر(: ـه405ت) شمقؿقة اسمـ أمحد اًمعباس أبق اًمديـ شمؼل

َّٓ ]. 23صـ إومم, اًمطَّبعة  ؾؿَ سماًمعَ  وطمده اهلل إرادة مـ مشمؼدَّ  ما ؾفؾُم رُ  سمف ثعَ وسمَ  بفتُ يمُ  سمف أنزل اًمذي اهلل ديـ أنَّ  إ

ـْ ▬: شمعامم ىمال همػمه, أطمٍد  مـ اهللُ  يؼبؾ ٓ اًمذي اًمعامّ  اإلؾمالم هق وهذا اًمح,اًمصَّ  ـْ  دِيـًا اإْلِؾْماَلمِ  هَمػْمَ  َيبْتَغِ  َوَم  ُيْؼبََؾ  ومَؾَ

ظِمَرةِ  ذِم  َوُهقَ  ِمـْفُ  ْٔ ـَ  ا ـَ  ِم ي ُ  ؿَمِفدَ ▬: شمعامم وىمال[. 52: قمؿران آل] ♂اْْلَاَِسِ َّٓ  إَِلَ  َٓ  َأنَّفُ  اللَّ  َوأُوًُمق َواعْماََلئَِؽةُ  ُهقَ  إِ

َّٓ  إَِلَ  َٓ  سمِاًْمِؼْسطِ  ىمَائِمً  اًْمِعؾْؿِ  ـَ  إِنَّ  - اْْلَِؽقؿُ  اًْمَعِزيزُ  ُهقَ  إِ ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ؾْماَلمُ  اللَّ  [[.86 - 85: قمؿران آل] ♂اإْلِ

, سماًمؼاهرة اًمسؾػقة اعمطبعة, اًمؼؾبقة إقممل ذم اًمعراىمقة اًمتحػة(: ـه405ت) شمقؿقة اسمـ أمحد اًمعباس أبق اًمديـ شمؼل

ظْماَلص اَوأمَّ ]. 10, 18صـ اًمثاكقة, اًمطَّبعة ؾْماَلم طَمِؼقَؼة وَمُفقَ  ,اإْلِ ؾْماَلم ِإذْ  ,اإْلِ  ىَماَل  يَمَم  ,ًمغػمه َٓ  هلل آؾمتسالم ُهقَ  اإْلِ

يَماء ومِقفِ  رضمال مثال اهلل رضب▬ شَمَعامَم  َية ♂يستقيان َهؾ ًمرضمؾ ؾمؾم ورضمال متشايمسقن ُُشَ ْٔ  ومؼد ًَمفُ  يستسؾؿ مل وَمؿـ ,ا

ؾْماَلم ضد واًمنمك اًْمؽؼم مـ ويمؾ أُشك ومؼد َوًمغػمه هلل اؾمتسؾؿ َومـ اؾمتؽؼم ؾْماَلم اإْلِ  َواًْمؽؼم اًمنّمك ضد َواإْلِ

ؾْماَلم يَمانَ  َوِِلََذا يمثػم اًْمُؼْرآن ذِم  َوَذًمَِؽ  َّٓ  ِإَل  َٓ  َأن ؿَمَفاَدة اإْلِ هُ  َما قمَباَدة َوشمرك َوطمده اهلل قمَباَدة متضؿـة َوِهل اهلل إِ  ؾمقا

ؾْماَلم َوُهقَ  ِذي اًْمَعام اإْلِ ًملم مـ أطمد مـ اهلل يؼبؾ َٓ  اًمَّ َوَّ ْٕ هُ  ديـا وأظمريـ ا  يبتغ َومـ قمؿَران آل شَمَعامَم  ىَماَل  يَمَم  ؾمقا

ؾْماَلم همػم ـْ  ديـا اإْلِ ظِمَرة ذِم  َوُهقَ  ِمـْفُ  يؼبؾ وَمَؾ ْٔ َّٓ  ِإَل  َٓ  َأنف اهلل ؿمفد قمؿَران آل َوىَماَل  اْلاَسيـ مـ ا  َواعْمَاَلئَِؽة ُهقَ  إِ

َّٓ  ِإَل  َٓ  سمِاًْمِؼْسطِ  ىَماِئم اًْمعؾؿ وأوًمق ؾْماَلم اهلل قِمـْد اًمّديـ إِن اْْلَِؽقؿ اًْمَعِزيز ُهقَ  إِ ِذي َوَهَذا اإْلِ  أصؾ َأن يبلم ِِمَّا ذيمرَكا اًمَّ

ُُمقر ُهقَ  اْْلَِؼقَؼة ذِم  اًمّديـ ْٕ َقْمَمل َوَأن وإقممل اًْمُعُؾقم مـ اًْمَباـمِـَة ا ْٕ ـَْػع َٓ  اًمظَّاِهَرة ا  [.سمُِدوِِنَا شَم
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 قمامل دار, اًمطريؼ آداب ذم صـػف وما طمزسمقف ذم اًمشاذزم قمغم اًمرد(: ـه405ت) شمقؿقة اسمـ أمحد اًمعباس أبق اًمديـ شمؼل

 واًمـصارى اًمقفقد مـ وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم حمؿد سمف ضماء سمم يممـ مل مـ صمؿ]. 020صـ, إومم اًمطَّبعة, سمؿؽة اًمػقائد

ب ؿمؼل   يماومر ومفق  هؿ اًمذيـ اًمػالؾمػة همٓء مـ يمان إذا ومؽقػ اْلـػاء اًمصاسمئلم مـ يمان إذا ومؽقػ أظمرة ذم ُمَعذَّ

 ديـ اإلؾمالم يمان وِلذا همػمه ديـًا يؼبؾ ٓ وأنف اإلؾمالم اهلل قمـد اًمديـ أن ؾمبحاكف اهلل سملّم  وىمد اعمنميملم اًمصاسمئة مـ

 وٓ اهلل قمبادة يقضمبقن ٓ اًمػالؾمػة وهمٓء ًمف ُشيؽ ٓ وطمده اهلل ُيْعَبد أن اإلؾمالم ديـ وأصؾ. اًمـبقلم مجقع

مقن ه ما قمبادة حيرِّ ه ديـًا اهلل يؼبؾ وٓ سمف إٓ أطمدٌ  َيْسَعد ٓ اًمذي اًمعام اإلؾمالم قمـ ظمارضمقن ومفؿ ؾمقا  [.ؾمقا

 اًمطَّبعة, سمدمشؼ اًمؼؾؿ دار, واًمـصارى اًمقفقد أضمقسمة ذم اْلقارى هداية(: ـه428ت) اجلقزية ىمقؿ اسمـ اًمديـ ؿمؿس

  اْْلَْؿدُ ]. 085, 084صـ, إومم
ِ
َّ
ِ
ِذي لل ـَا َرِضَ  اًمَّ ؾْماَلمَ  ًَم ًَمةَ  ًَمـَا َوَكَصَب  ِديـًا, اإْلِ َٓ تِفِ  قَمغَم  اًمدَّ  ُمبِقـًا, سُمْرَهاًكا ِصحَّ

بِقَؾ  َوَأْوَضَح  ا َواقْمتَِؼاِدهِ  َمْعِروَمتِفِ  ِإمَم  اًمسَّ ـْ  َوَوقَمدَ  َيِؼقـًا, طَمؼًّ َلطْمَؽاِمفِ  ىَمامَ  َم ـْ  َوَذظِمرَ  ضَمِسقًم, َأضْمًرا  طُمُدوَدهُ  َوطَمِػظَ  سمِ َ
ِ
 َواوَماهُ  عم

سًما سمِفِ  ـَا َووَمَرَض  قَمظِقًم, َووَمْقًزا ضَمِزياًل  صَمَقا ْكِؼقَادَ  قَمَؾقْ
ِٓ طَْمَؽاِمِف, ًَمفُ  ا ِٕ َؽ  َو قْمتَِصامَ  َوَأْريَماكِِف, سِمَدقَماِئِؿفِ  َواًمتََّؿسُّ ِٓ هُ  َوا  سمُِعَرا

ِذي ِديـُفُ  وَمُفقَ  َوَأؾْمَباسمِِف, َنْبِقَائِفِ  ًمِـَْػِسفِ  اْرشَمَضاهُ  اًمَّ ِٕ َنْبِقَاءُ  َدقَما َوإًَِمقْفِ  اعْمُْفَتُدوَن,( اْهَتَدى) ومِقفِ  ىُمْدؾِمِف, َوَماَلئَِؽةِ  َوُرؾُمؾِفِ  َو ْٕ  ا

ـِ  َأوَمَغػْمَ  َواعْمُْرؾَمُؾقنَ    ِدي
ِ
ـْ  َأؾْمَؾؿَ  َوًَمفُ  َيْبُغقنَ  اللَّ َمَواِت  ذِم  َم َْرضِ  اًمسَّ ْٕ ـْ  َيْؼَبُؾ  وَماَل  ُيْرضَمُعقَن, َوإًَِمقْفِ  َويَمْرًها ـَمْققًما َوا  ِم

هُ  ِديـًا َأطَمدٍ  ـَ  ؾِمَقا ًملِمَ  ِم َوَّ ْٕ , ا ـَ ظِمِري ْٔ ـْ  َوا ؾْماَلمِ  هَمػْمَ  َيْبَتغِ  َوَم ـْ  ِديـًا اإْلِ ظِمَرةِ  ذِم  َوُهقَ  ِمـْفُ  ُيْؼَبَؾ  وَمَؾ ْٔ ـَ  ا ـَ  ِم ي  ؿَمِفدَ  .اْْلَاَِسِ

َنَاِم, ؿَمَفاَدةِ  ىَمْبَؾ  ِديـُفُ  سمَِلنَّفُ  ْٕ ك ِذيْمَرُه, َوَروَمعَ  سمِفِ  َوَأؿَمادَ  ا َْرطَماُم, قَمَؾقْفِ  اؿْمَتَؿَؾْت  َوَما َأْهَؾفُ  سمِفِ  َوؾَمؿَّ ْٕ ُ  ؿَمِفدَ : شَمَعامَم  وَمَؼاَل  ا  اللَّ

َّٓ  إَِلَ  َٓ  َأنَّفُ  َّٓ  ِإَلَ  َٓ  سِماًْمِؼْسطِ  ىَمائًِم  اًْمِعْؾؿِ  َوُأوًُمق َواعْمَاَلئَِؽةُ  ُهقَ  إِ ـَ  ِإنَّ  اْْلَِؽقؿُ  اًْمَعِزيزُ  ُهقَ  إِ ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ؾْماَلمُ  اللَّ  [.اإْلِ

 :اًمػقديق اًمثاين

 ًمؾطباقمة هجر دار, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه082ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق

َم ]. 046صـ, اْلامس اجلزء إومم, اًمطَّبعة, واًمـنم َيةِ  ِِبَِذهِ  صمـاُؤهُ  ضَمؾَّ  قَمـَك َوإِكَّ ْٔ ـَ  اًمـََّصاَرى َأَضاوَمِت  َما َكْػَل  ا ِذي  اًمَّ

قا    َرؾُمقَل  طَماضمُّ
ِ
ـَ  قِمقَسك ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾقْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اللَّ ِة, ِم كِ  َأْهؾِ  ؾَمائُِر  إًَِمقْفِ  َكَسَب  َوَما اًْمُبـُقِّ ْ ـْ  اًمنمِّ يًؽا, ًَمفُ  َأنَّ  ِم  َُشِ

اِذِهؿْ  َ ُهؿُ  َأْرسَماسًما, ُدوَكفُ  َواِّتِّ ُ  وَمَلظْمؼَمَ ـْ  اللَّ ُه, َما يُمؾَّ  اْْلَاًمُِؼ  َأنَّفُ  َكْػِسفِ  قَم َذهُ  َما يُمؾِّ  َربُّ  َوَأنَّفُ  ؾِمَقا َ كٍ  َويُمؾُّ  يَماوِمرٍ  يُمؾُّ  اِّتَّ  َرسًما ُمنْمِ

ـْ  سمِفِ  اًْمِعْؾؿِ  َوَأْهُؾ  َوَماَلئَِؽُتفُ  ُهقَ  سمِفِ  َيْشَفدُ  ِِمَّا َذًمَِؽ  َوَأنَّ  ُدوَكُف, ـِْزهيًا ًمِـَْػِسِف, شَمْعظِقًم  سمِـَْػِسفِ  صمـاُؤهُ  ضَمؾَّ  وَمَبَدأَ . ظَمْؾِؼفِ  ِم  َِلَا َوشَم

ـَ  َكَسَب  قَممَّ  ِذي ـْ  َأَمَرُهؿْ  َذيَمْرَكا اًمَّ كِ  َأْهؾِ  ِم ْ َـّ  يَمَم  إًَِمقَْفا, َكَسُبقا  َما سمِفِ  اًمنمِّ  ِذيْمِر  ىَمْبَؾ  سمِِذيْمِرهِ  ُأُمقِرِهؿْ  ذِم  َيْبَدُءوا َأنْ  ًمِِعَباِدهِ  ؾَم
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ِه, سًما هَمػْمِ دُ . سِمَذًمَِؽ  ظَمْؾَؼفُ  ُمَمدِّ ـَ  َواعْمَُرا ـْ  اْْلَؼَمُ  اًْمَؽاَلمِ  ِم ـِ  ؿَمَفاَدةِ  قَم ـْ  اْرشَمَضاُهؿْ  َم ُمقهُ  ظَمْؾِؼفِ  ِم ـْ  وَمَؼدَّ  َوقُمَؾَمءِ  َماَلئَِؽتِفِ  ِم

تِل - َماَلئَِؽَتفُ  نَّ أَ  وَمَلقْمَؾَؿُفؿْ  قِمَباِدِه, ُؿَفا اًمَّ هُ  اًْمَعاسِمُدونَ  ُيَعظِّ ـْ  هَمػْمَ كِ  َأْهؾِ  ِم ْ  ِمـُْفؿْ  اًْمِعْؾؿِ  َوَأْهُؾ  - ِمـُْفؿْ  اًْمَؽثػِمُ  ويَعُبُدَها اًمنمِّ

ـْ  ُمِؼقُؿقنَ  قَمَؾقْفِ  ُهؿْ  َما ُمـَْؽُرونَ  ـِ  َوىَمْقلِ  قِمقَسك ذِم  َوىَمْقِِلِؿْ  يُمْػِرِهؿْ  ِم ذَ  َم َ ا اِّتَّ هُ  َرسمًّ ـْ  هَمػْمَ  ؿَمِفَدِت : وَمَؼاَل  اْْلَْؾِؼ, ؾَمائِرِ  ِم

َّٓ  ِإَلَ  َٓ  َأنَّفُ  اًْمِعْؾؿِ  َوُأوًُمق اعْمَاَلئَِؽةُ  ـِ  يُمؾَّ  َوَأنَّ  ُهَق, إِ َذَ  َم ا اِّتَّ   ُدونَ  َرسمًّ
ِ
اَلةُ  قَمَؾقْفِ  ًمِـَبِقِّفِ  ِمـْفُ  اطْمتَِجاضًما يَماِذٌب7 وَمُفقَ  اللَّ  اًمصَّ

اَلمُ  ـَ  قَمغَم  َواًمسَّ ِذي قهُ  اًمَّ ـْ  طَماضمُّ نَ  َووْمِد  ِم  [.قِمقَسك ذِم  َكْجَرا

 ًمؾطباقمة هجر دار, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه082ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق

قكَ  وَمِننْ : }شَمَعامَم  ىَمْقًمِفِ  شَمْلِويؾِ  ذِم  اًْمَؼْقُل ]. 053, 052صـ, اْلامس اجلزء إومم, اًمطَّبعة, واًمـنم  َأؾْمَؾْؿُت  وَمُؼْؾ  طَماضمُّ

  َوضْمِفَل 
ِ
َّ
ِ
ـِ  لل ـِ  َوَم َبَع ـَ  َوىُمْؾ  اشمَّ َ  اًْمِؽَتاَب  ُأوشُمقا  ًمِؾَِّذي لمِّ ُمِّ ْٕ ْقا  َوإِنْ  اْهَتَدْوا وَمَؼدِ  َأؾْمَؾُؿقا  وَمِننْ  َأَأؾْمَؾْؿُتؿْ  َوا َم  شَمَقًمَّ  قَمَؾقَْؽ  وَمِنكَّ

ُ  اًْمَباَلغُ  َؽ  وَمِننْ : صمـاُؤهُ  ضَمؾَّ  سمَِذًمَِؽ  َيْعـِل{ سِماًْمِعَبادِ  سَمِصػمٌ  َواللَّ دُ  َيا طَماضمَّ ؿَّ ـْ  اًمـَّْػرُ  حُمَ نَ  َأْهؾِ  َكَصاَرى ِم  قِمقَسك َأْمرِ  ذِم  َكْجَرا

  َصَؾَقاُت 
ِ
  اْكَؼْدُت : وَمُؼؾِ  سمِاًْمَباـِمِؾ, ومِقفِ  وَمَخاَصُؿقكَ  قَمَؾقِْف, اللَّ

ِ
َّ
ِ
ِرطِمل, َومَجِقعِ  َوىَمْؾبِل سمِؾَِسايِن  َوطْمَدهُ  لل َم  ضَمَقا  ضَمؾَّ  ظَمصَّ  َوإِكَّ

َلْمِرهِ  ِذيْمُرهُ  , َوضْمِفَل  َأؾْمَؾْؿُت : َيُؼقُل  سمَِلنْ  سمِ
ِ
َّ
ِ
َنَّ  لل ِرِح  َأيْمَرمُ  اًْمَقضْمفَ  ِٕ ـِ  ضَمَقا  ظَمَضعَ  وَمِنَذا َوشَمْعظِقُؿفُ  َِبَاُؤهُ  َوومِقفِ  قَمَؾقِْف, آَدمَ  اسْم

ٍء, َوضْمُففُ  ِذي ًَمفُ  ظَمَضعَ  وَمَؼدْ  ًمٌَِمْ َمةِ  ذِم  ُدوَكفُ  ُهقَ  اًمَّ ـْ  قَمَؾقْفِ  اًْمَؽَرا ِرِح  ِم ا سُمْدكِِف, ضَمَقا ـِ : }ىَمْقًُمفُ  َوَأمَّ ـِ  َوَم َبَع : قمؿران آل{ ]اشمَّ

ـِ  َوَأؾْمَؾؿَ : َيْعـِل وَمِنكَّفُ [ 02 َبَعـِل َم   َوضْمَففُ  َأيًْضا اشمَّ
ِ
َّ
ِ
 [.َمِعل لل

 ًمؾطباقمة هجر دار, (اًمطؼمي شمػسػم) اًمؼرآن آي شملويؾ قمـ اًمبقان ضمامع(: ـه082ت) اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد ضمعػر أبق

ـَ  َوىُمْؾ : }شَمَعامَم  ىَمْقًمِفِ  شَمْلِويؾِ  ذِم  اًْمَؼْقُل ]. 054, 053صـ, اْلامس اجلزء إومم, اًمطَّبعة, واًمـنم ِذي  اًْمِؽَتاَب  ُأوشُمقا  ًمِؾَّ

قِّلمَ  ُمِّ ْٕ دُ  َيا َوىُمْؾ : صمـاُؤهُ  ضَمؾَّ  سِمَذًمَِؽ  َيْعـِل[ 02: قمؿران آل{ ]اْهَتَدْوا وَمَؼدِ  َأؾْمَؾُؿقا  وَمِننْ  َأَأؾْمَؾْؿُتؿْ  َوا ؿَّ ـَ  حُمَ ِذي  ُأوشُمقا  ًمِؾَّ

ـَ  اًْمِؽَتاَب  قِّلمَ  َواًمـََّصاَرى, اًْمقَُفقدِ  ِم ُمِّ ْٕ ـَ  َوا ِذي ـْ  َِلُؿْ  يمَِتاَب  َٓ  اًمَّ يِمل ِم  َهْؾ : َِلُؿْ  ىُمْؾ : َيُؼقُل  َأَأؾْمَؾْؿُتْؿ؟: اًْمَعَرِب  ُمنْمِ

ًُُمقَهةَ  اًْمِعَباَدةَ  َوَأظْمَؾْصُتؿُ  قَد,اًمتَّْقطمِ  َأوْمَرْدشُمؿُ  ْٕ َربِّ  َوا
لمَ  ًمِ

ِ
َنَْدادِ  ؾَماِئرِ  ُدونَ  اًْمَعاعَم ْٕ كِ  ا ا َُْشَ ْٕ تِل َوا يُمقَِنَا اًمَّ

 ذِم  َمَعفُ  شُمنْمِ

اُهْؿ, قِمَباَدشمُِؽؿْ  ِريُمؿْ  إِيَّ ُه, َربَّ  َٓ  َأنَّفُ  شَمْعَؾُؿقنَ  َوَأنُْتؿْ  سِمُرسُمقسمِقَّتِِفْؿ, َوِإىْمَرا َٓ  هَمػْمُ ُه, إَِلَ  َو : قمؿران آل{ ]َأؾْمَؾُؿقا  وَمِننْ } ؾِمَقا

دِ  اْكَؼاُدوا وَمِننِ : َيُؼقُل [ 02 وْمَرا قَّةِ  إِلِ
, اًْمَقطْمَداكِ

ِ
َّ
ِ
ًُُمقَهةِ  اًْمِعَباَدةِ  َوإظِْماَلصِ  لل ْٕ  ؾَمبِقَؾ  َأَصاسُمقا  وَمَؼدْ : َيْعـِل اْهَتَدْوا, وَمَؼدِ  ًَمُف, َوا

, ةَ حَمَ  َوؾَمَؾُؽقا  اْْلَؼِّ ؿْمدِ  جَّ  [.اًمرُّ
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 اًمُؽُتب دار, (املاشمريدي شمػسػم) اًمسـة أهؾ شملويالت(: ـه000ت) املاشمريدي مـصقر أبق حمؿقد, سمـ حمؿد سمـ حمؿد

يـ إن: ىمائؾقن وىمال]. 000, 008صـ, اًمثاين اجلزء إومم, اًمطَّبعة سمبػموت, اًمعؾؿقة ـْ  طمؼ هق اًمذي اًمدِّ  سملم ِم

يـ إن: ىمقم وىمال. سمف أمر اًمذي اللَّ  ديـ هق أنَّف يدقمل ديـًا دان ِمـ مـفؿ أطمد يمؾ ٕن اإلؾمالم7 وهق إديان,  اًمدِّ

 يؼرون ٓ سمعضفؿ ًمؽـ سماإليمن, مؼريـ اظمتالومفؿ مع يماكقا  ِٕنؿ اإلؾمالم7 ديـ هق اللَّ  قمـد مـ أمر سمف أمر اًمذي

يـ أن - َوضَمؾَّ  قَمزَّ  - وملظمؼم سماإلؾمالم7  َما: )ىمال أنف شمرى أٓ همػمه7 ٓ اإلؾمالم, ديـ هق اًمتقطمقد وومقف سمف أمر اًمذي اًمدِّ

ا إِسْمَراِهقؿُ  يَمانَ  َٓ  هَيُقِديًّ قًّا َو
كِ ا ـْ  َكٍْمَ  قمغم ًمقس - اًمسالم قمؾقف - إسمراهقؿ أن وضمؾ, قمز أظمؼم. . .(: ُمْسؾًِم  طَمـِقًػا يَمانَ  َوًَمِؽ

ُ  َرِضَ  - قَمبَّاسٍ  اسمـ وقمـ شمؼدم, ومقم ذيمركا ما قمغم اإلظمالص, هق واإلؾمالم اإلؾمالم, ديـ ؾمقى ديـ : ىمال - قَمـْفُ  اللَّ

ُ  ؿَمِفدَ "  َّٓ  ِإَلَ  َٓ  َأنَّفُ  اللَّ ـَ  َأنَّ : اًْمِعْؾؿِ  َوُأوًُمق َواعْمَاَلئَِؽةُ  ُهقَ  إِ ي ـْدَ  اًمدِّ   قِم
ِ
ؾْماَلُم, اللَّ  ُهقَ : َواًْمِؼْسطُ  سمِاًْمِؼْسِط, ىَمائِؿٌ  َوأنَّفُ  اإْلِ

 [". اًمُؼرآنِ  مَجِقعِ  ذِم  اًمَعْدُل 

: وىمقًمف]. 020صـ, إول اجلزء, سمبػموت اًمػؽر دار,  اًمُعؾُقم سمحر(: ـه040ت) اًمسؿرىمـدي حمؿد سمـ كٍم اًمؾقث أبق

  َوضْمِفَل  َأؾْمَؾْؿُت 
ِ
َّ
ِ

ـِ  َويمذًمؽ همػمه إل ٓ سملنف وأىمررت اهلل, سمعباديت ىمصدت أي لل ـِ  َم َبَع  أؾمؾؿت معـك: اًمؼتبل وىمال اشمَّ

ـَ  َوىُمْؾ  هق إٓ يعـل وضمفف, إٓ هاًمؽ ؿمكء يمؾ: ىمال يمم زيادة واًمقضمف هلل, أؾمؾؿت يعـل هلل, وضمفل  ُأوشُمقا  ًمِؾَِّذي

قِّلمَ  واإلْكجقؾ اًمتَّْقَراة ُأقْمُطقا  يعـل اًْمِؽتاَب  ُمِّ ْٕ : ويؼال. سماًمتقطمقد أظمؾصتؿ يعـل َأَأؾْمَؾْؿُتؿْ  اًمعرب منميمل يعـل َوا

, يؼقل ومؽلنف إمر, سمف واعمراد آؾمتػفام, ًمػظ اًمؾػظ . اكتفقا  يعـل ُمـَْتُفقَن؟ َأنُْتؿْ  وَمَفْؾ : أظمرى آية ذم ىمال يمم َأؾْمِؾُؿقا

  ِإمَم  َيُتقسُمقنَ  َأوَمال: أظمرى آية ذم وىمال
ِ
 أظمؾصقا  يعـل اْهَتَدْوا وَمَؼِد  َأؾْمَؾُؿقا  وَمِننْ . اهلل إمم شمقسمقا  أي ,[ 41: املائدة] اللَّ

ْقا  َوإِنْ  اًمضالًمة مـ اهتدوا ومؼد وسماًمؽتاب, وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم سمؿحؿد وصدىمقا  وأؾمؾؿقا  سماًمتقطمقد  إن يؼقل شَمَقًمَّ

ُ  سماًمرؾماًمة اًْمَبالغُ  قَمَؾْقَؽ  وَمِنكَّم ُيسؾؿقا  أن َأبَقا   يشء قمؿؾفؿ مـ قمؾقؽ ًمقس ومعـاه سملقممِلؿ, يعـل سمِاًْمِعبادِ  سَمِصػمٌ  َواللَّ

 [.سمف ُأمرت ما وَمعؾَت  وىمد اًمتبؾقغ, قمؾقؽ وإكم

 إومم, اًمطَّبعة سمدمشؼ, اًمؼؾؿ دار, اًمعزيز اًمؽتاب شمػسػم ذم اًمقضمقز(: ـه135ت) اًمقاطمدي أمحد سمـ قمكم اْلسـ أبق

 اهلل ديـ وهق ديــا إَّٓ  ديـ ٓ: ومريٍؼ  يمؾُّ  ومؼال سملدياِنؿ اعمنميمقن اومتخر{ اإِلؾمالم اهلل قمـد اًمديـ إنَّ }]. 020صـ

ِبؿ أية هذه ومـزًمت  [.اًمسالم قمؾقف حمؿد سمف ضماء اًمذي{ اإِلؾمالم اهلل قمـد اًمديـ إنَّ : }ومؼال شمعامم اهلل ويمذَّ
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, ًمؾـنم ـمقبة دار,  (اًمبغقي شمػسػم) اًمؼرآن شمػسػم ذم اًمتـزيؾ معامل(: ـه282ت) اًمبغقي اْلسلم حمؿد أبق اًمسـة حُمقل

ـَ  إِنَّ ]. 85صـ, اًمثاين اجلزء اًمراسمعة, اًمطَّبعة ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ؾْمالُم, اللَّ  يمم اًمصحقح,[ 82[ ]هلل] اعمرض اًمديـ: يعـل اإْلِ

ؾْمالمَ  ًَمُؽؿُ  َوَرِضقُت : ىمال ائَِدةِ ] ِديـاً  اإْلِ ـْ : َوىَماَل  ,[ 0: امْلَ ؾْمالمِ  هَمػْمَ  َيْبَتغِ  َوَم ـْ  ِديـاً  اإْلِ نَ  آلِ ] ِمـْفُ  ُيْؼَبَؾ  وَمَؾ  ,[ 52: قِمْؿَرا

لُّ  َووَمَتَح 
ًَمَِػ  اًْمِؽَسائِ ْٕ ـْ  ا ـَ  إِنَّ  ِم ي ا اًمدِّ َْومَم, َأنَّ  قَمغَم  َردًّ ْٕ ُ  ؿَمِفدَ : شَمْؼِديُرهُ  ا َّٓ  ِإَلَ  َٓ  َأنَّفُ  اللَّ   قِمـْدَ  اًمديـ أن َوؿَمِفدَ  ُهقَ  إِ

ِ
 اللَّ

ؾْماَلُم, ُ  ؿَمِفدَ  َأوْ  اإْلِ ـَ  َأنَّ  اللَّ ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ؾْماَلمُ  اللَّ َّٓ  ِإَلَ  َٓ  سمَِلنَّفُ  اإْلِ ًَمَِػ  اًْمَباىُمقنَ  َويَمَسَ  ُهَق, إِ ْٕ سْمتَِداِء, قَمغَم  ا ِٓ ؾْماَلمُ  ا : َواإْلِ

ظُمقُل  ُهقَ  ْؾِؿ, ذِم  اًمدُّ ْكِؼقَادُ  َوُهقَ  اًمسِّ
ِٓ اقَمُة, ا ْؾِؿ, ذِم  َدظَمَؾ : َأْي  َأؾْمَؾَؿ,: ُيَؼاُل  َواًمطَّ : شَمَعامَم  ىَمْقًمِفِ  ذِم  ىَمَتاَدةُ  ىَماَل  َواؾْمَتْسَؾَؿ, اًمسِّ

ـَ  إِنَّ  ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ؾْمالُم, اللَّ َّٓ  ِإَلَ  َٓ  َأنْ  ؿَمَفاَدةُ : ىَماَل  اإْلِ ُ  إِ رُ  اللَّ ىْمَرا ـْ  ضَماءَ  سمَِم  َواإْلِ   قِمـِْد  ِم

ِ
ـُ  َوُهقَ  شَمَعامَم  اللَّ   ِدي

ِ
ِذي اللَّ عَ  اًمَّ  َُشَ

ُه, َيْؼَبُؾ  ومال أوًمقاءه, قمؾقف َوَدلَّ  ُرؾُمَؾفُ  سمِفِ  َوسَمَعَث  ًمِـَْػِسفِ  َٓ  هَمػْمَ َّٓ  ََيِْزي َو  [.سمِفِ  إِ

ن شمػسػم(: ـه441ت) اًمؼريش يمثػم سمـ إؾممقمقؾ اًمػداء أبق , اًمثاكقة اًمطَّبعة, واًمتقزيع ًمؾـنم ـمقبة دار, اًمعظقؿ اًمؼرآ

ـَ  إِنَّ : }َوىَمْقًُمفُ ]. 02صـ, اًمثاين اجلزء ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ـَ  إظِْمَبارٌ { اإلؾْمالمُ  اللَّ   ِم

ِ
ـَ  َٓ  سمَِلنَّفُ  شَمَعامَم  اللَّ ـْ  َيْؼَبُؾفُ  قِمـَْدهُ  ِدي  ؾِمَقى َأطَمٍد  ِم

ؾْماَلِم, َباعُ  َوُهقَ  اإْلِ ؾُمؾِ  اشمِّ ُ  سَمَعَثُفؿُ  ومِقَم  اًمرُّ دٍ  ظُمتُِؿقا  طَمتَّك طِملٍم, يُمؾِّ  ذِم  سمِفِ  اللَّ ُ  َصغمَّ  سِمُؿَحؿَّ ِذي َوؾَمؾََّؿ, قَمَؾقْفِ  اللَّ قعَ  ؾَمدَّ  اًمَّ  مَجِ

َّٓ  إًَِمقْفِ  اًمطُُّرِق  ـْ  إِ ٍد  ضِمَفةِ  ِم ؿَّ ُ  َصغمَّ  حُمَ ـْ  َوؾَمؾََّؿ, فِ قَمَؾقْ  اللَّ َ  ًَمِؼَل  وَمَؿ ًدا سمِْعَثتِفِ  سَمْعدَ  اللَّ ؿَّ ُ  َصغمَّ  حُمَ ؿَ  قَمَؾقْفِ  اللَّ  قَمغَم  سمِديـ َوؾَمؾَّ

يَعتِِف, هَمػْمِ  ـْ : }شَمَعامَم  ىَماَل  يَمَم . سِمُؿَتَؼبَّؾٍ  وَمَؾقَْس  َُشِ ـْ  ِديـًا اإلؾْمالمِ  هَمػْمَ ( 0) َيْبَتغِ  َوَم ـَ  أظِمَرةِ  ذِم  َوُهقَ ] ِمـْفُ  ُيْؼَبَؾ  وَمَؾ  ِم

ـَ  ي نَ  آلِ ( { ]0[ )اْْلَاَِسِ َيةِ  َهِذهِ  ذِم  َوىَماَل [ 52:قِمْؿَرا ْٔ ا  ا ـِ  سِماْكِحَصارِ  خُمْؼِمً ي ؾْماَلمِ  ذِم  قِمـَْدهُ  اعْمَُتَؼبَّؾِ  اًمدِّ ـَ  إِنَّ : }اإْلِ ي ـْدَ  اًمدِّ  قِم

 
ِ
 [{.اإلؾْمالمُ  اللَّ

 اًمطَّبعة, سمؿٍم اًمباسمك مصطػك ومطبعة مؽتبة ُشيمة, اعمراهمل شمػسػم(: ـه8048ت) اعمراهمل مصطػك سمـ أمحد

ـَ  إِنَّ )]. 882صـ, اًمثاًمث اجلزء إومم, ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ؾْمالمُ  اللَّ ئع اعمؾؾ مجقع إن أي( اإْلِ  إنبقاء ِبا ضماء اًمتل واًمنما

. يقصقن إنبقاء يمان وسمف إقممل, وصقر اًمتؽاًمقػ سمعض ذم اظمتؾػت وإن واْلضقع, وآكؼقاد اإلؾمالم روطمفا

ئب مـ ظماًمصا يمان مـ اْلؼقؼل وماعمسؾؿ  زمان أي وذم يمان, مؾة أّى  مـ اإليمن مع أقممًمف رم خمؾصا اًمنمك, ؿمقا

ـْ » اؾمؿف قمز سمؼقًمف اعمراد هق وهذا وضمد, ؾْمالمِ  هَمػْمَ  َيْبَتغِ  َوَم ـْ  ِديـاً  اإْلِ : ٕمريـ اًمديـ ُشع اهلل أن ذاك. «ِمـْفُ  ُيْؼَبَؾ  وَمَؾ

 ذم اًمتٍمف شمستطقع ِبا ًمؾؿخؾقىمات همقبقة سمسؾطة آقمتؼاد ؿمقائب مـ اًمعؼقل وِّتؾقص إرواح شمصػقة( 8)

 هلل اًمـقة وإظمالص اًمعؿؾ سمحسـ اًمؼؾقب إصالح( 0. )أمثاِلا مـ هؿ عمـ واًمعبقدية اْلضقع مـ ًمتسؾؿ اًمؽائـات

 [.اًمديـقة اًمتؽاًمقػ سمسائر اًمؼقام صاطمبف قمغم ًمقسفؾ اْلؾؼل اًمروح هذا ًمؽمسمقة ُشقمت ومنكم اًمعبادات وأما. وًمؾـاس
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 اًمطَّبعة, سمؿٍم اًمباسمك مصطػك ومطبعة مؽتبة ُشيمة, اعمراهمل شمػسػم(: ـه8048ت) اعمراهمل مصطػك سمـ أمحد

ـَ  اظْمَتَؾَػ  َوَما)]. 884, 883صـ ,اًمثاًمث اجلزء إومم, ِذي َّٓ  اًْمِؽتاَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  إِ ( سَمقْـَُفؿْ  سَمْغقاً  اًْمِعْؾؿُ  ضماَءُهؿُ  ما سَمْعدِ  ِم

 وؿمقعا مذاهب وصاروا آكػا, ومصؾـاه ما كحق قمغم أنبقاؤهؿ سمف ضماء اًمذي اإلؾمالم مـ اًمؽتاب أهؾ ظمرج وما أي

 اًمرؤؾماء, مـ اْلدود ودماوز اًمبغل سمسبب إٓ وآىمتتال ًمالظمتالف ومقف جمال ٓ واطمد واًمديـ -اًمديـ ذم يؼتتؾقن

 وشملويؾ واِلقى سماًمرأى اًمديـ كصقص سمتػسػمهؿ ظماًمػفؿ مـ وشمضؾقؾفؿ مذهب قمغم مذهبا وكٍمهؿ سمغقفؿ وًمقٓ

 اعمسقحل اًمديـ ضمعؾقا  اًمذيـ هؿ وإطمبار اعمؾقك سملن ؿمفقد واًمتاريخ .آظمتالف هذا طمدث ملا حتريػف أو سمعضف

 اًمتقطمقد إمم دقمقا  اًمذيـ وأتباقمف ومآريقس. سمبعض سمعضفؿ يػتؽ ؿمقعا أهؾف وضمعؾقا  سمعضا, سمعضفا يـؼض مذاهب

ق سماإلْلاد م 002 ؾمـة ىمسطـطلم اعمؾؽ ألػف اًمذي اعمجؿع قمؾقفؿ طمؽؿ ىمد اًمنمك, ومشقّ  سمعد  وحتريؿ يمتبفؿ وإطمرا

 م, 305 ؾمـة صدر روماكك سمؼاكقن أريقؾمقة سمنسمادة اًمثاين شمققدوؾمققس طمؽؿ سمعد ومقم شمعاًمقؿف اكتنمت وملا اىمتـائفا,

 اًمديـ ذم اْلالف قمـ كبتعد أن اًمؼصص هذا مـ واًمعؼمة .سمعضا سمعضفا ويغاًمب شمتطاطمـ اًمتثؾقث مذاهب وسمؼقت

 ىمددا, ـمرائؼ وشمػرىمـا اًمساًمػقن, ومقف وىمع ومقم وىمعـا أؾمػا وا وًمؽـ ىمبؾـا, مـ ومعؾ يمم ومذاهب ؿمقع إمم ومقف واًمتػرق

ـّ  كزال ٓ ما اًمتػرق هذا سمسبب واًمذل اْلذٓن مـ وأصاسمـا  ويؿدكا ورمحتف, سمعػقه اهلل يشؿؾـا أن وكرضمق مـف, كئ

 يعقد طمتك وآشمػاق, اًمقطمدة إمم واًمعقدة واًمشؼاق, آظمتالف كبذ ذم اًمصادق اإليمن أهؾ ومقسعك قمـده مـ سمروح

 [.سمنطمسان شمبعفؿ ومـ اًمراؿمديـ, وظمؾػائف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـبل قمفد ذم إومم ؾمػمهتؿ إمم اعمسؾؿقن

 اًمطَّبعة, سمؿٍم اًمباسمك مصطػك ومطبعة مؽتبة ُشيمة, اعمراهمل شمػسػم(: ـه8048ت) اعمراهمل مصطػك سمـ أمحد

قكَ  وَمِننْ )]. 884صـ ,اًمثاًمث اجلزء إومم,   َوضْمِفَل  َأؾْمَؾْؿُت  وَمُؼْؾ  طَماضمُّ
ِ
َّ
ِ

ـِ  لل ـِ  َوَم َبَع  أو اًمؽتاب أهؾ ضمادًمؽ ومنن أي( اشمَّ

 مـ وشمعقدوه ديـفؿ رم أطمدصمقه ما شمرك إمم اعمديـة ذم اًمقفقد يدقمق وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـبل يمان وىمد -همػمهؿ

 اًمؼماهلم ِلؿ أىمؿت أن سمعد -ًمف واإلظمالص هلل اًمقضمف وإؾمالم اًمديـ طمؼقؼة إمم واًمرضمقع واًمتلويؾ اًمتحريػ

ه, قمم معرضا ًمف, خمؾصا رسمك قمغم سمعباديت أىمبؾت: ِلؿ ومؼؾ -سماْلؼ وضمئتفؿ واًمبقـات,  مـ اشمبعـك ومـ أنا ؾمقا

 إدًمة, ىمامت وىمد أما ظمػاء ومقف ومقم إٓ يؽقن ٓ ٕنف همٓء مثؾ مع اجلدل مـ ومائدة ٓ إكف -واْلالصة. اعمممـلم

 [.ؾمدى اًمقىمت إضاقمة وقمدم اإلقمراض إٓ مـؽ يستحؼ وٓ وقمـاد, مؽاسمرة ومفق اًمضاًملم ؿمبفات وسمطؾت

 اًمطَّبعة, سمؿٍم اًمباسمك مصطػك ومطبعة مؽتبة ُشيمة, اعمراهمل شمػسػم(: ـه8048ت) اعمراهمل مصطػك سمـ أمحد

 ومؼد اًمديـ, روح هق اًمذي اإلؾمالم هذا أؾمؾؿقا  ومنن أي( اْهَتَدْوا وَمَؼِد  َأؾْمَؾُؿقا  وَمِننْ )]. 885صـ ,اًمثاًمث اجلزء إومم,
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 مـ ٕن سمف, ضمئت ومقم اشمباقمؽ يستتبع اًمقضمف هذا قمغم إؾمالمفؿ ومنن اًمضالل, مفاوى مـ وكجقا  إوومر سماْلظ ومازوا

ْقا  َوإِنْ . )وفمفر ًمف ٓح متك ىمبقًمف إمم اًمـاس أىمرب ومفق اْلؼ, ـمؾب إمم متجف اًمؼؾب مستـػم ومفق طماًمف هذه م شَمَقًمَّ  وَمِنكَّ

 وىمد اًمبالغ, إٓ قمؾقؽ ما إذ ؿمقئا ذًمؽ يضػمك ومؾـ قمـف ؾمللتفؿ سمم آقمؽماف قمـ أقمرضقا  وإن أي( اًْمَبالغُ  قَمَؾقَْؽ 

ُ . )وأيمؿؾف وضمف أتؿ قمغم أديتف  ومقىمع همشاوة, سمٍمه قمغم وضمعؾ ىمؾبف قمغم ـمؿس سمؿـ أقمؾؿ ومفق( سمِاًْمِعبادِ  سَمِصػمٌ  َواللَّ

 [.اًمبالغ سمعد واًمتقومقؼ اِلداية ًمف يرضمك وسمؿـ اهتدائف, مـ اًمقلس

 اًمطَّبعة, اًمرؾماًمة ممؾمسة, اعمـان يمالم شمػسػم ذم اًمرمحـ اًمؽريؿ شمقسػم(: ـه8043ت) اًمسعدي كارص سمـ اًمرمحـ قمبد

 اإلؾمالم وهق ًمف, ويدان سمف يعبد أن يتعلم اًمذي واًمديـ اًمعبادة سملم اعمعبقد, اْلؼ اإلل أنف ىمرر وملا]. 801صـ, إومم

 أطمد مـ يؼبؾ ٓ اًمذي وهق يمتبف, قمؾقفا وطمثت رؾمؾف, إًمقفا دقمت اًمتل وـماقمتف سمتقطمقده هلل آؾمتسالم هق اًمذي

ه, ديـ  وهذا ذًمؽ, ذم رؾمقًمف ومتاسمعة واًمدقماء واإلكاسمة واًمرضماء واْلقف اْلب ذم ًمف ًمإلظمالص متضؿـ وهق ؾمقا

 قمغم حتثفؿ يمتبفؿ ضماءهتؿ ما سمعد اًمؽتاب أهؾ اظمتؾػ وإكم ـمريؼفؿ, قمغم ومفق شماسمعفؿ مـ ويمؾ يمؾفؿ, اًمرؾمؾ ديـ هق

 يتبعقا  أن اعمقضمب إيمؼم اًمسبب ضماءهؿ ومؼد وإٓ أنػسفؿ, مـ وقمدواكا وفمؾم سمقـفؿ, سمغقا اهلل, ديـ قمغم آضمتمع

 مـ إٓ اًمؽتاب أوشمقا  اًمذيـ اظمتؾػ وما} شمعامم ىمال ومؾفذا يمػرهؿ, مـ وهذا آظمتالف, ويؽميمقا  اْلؼ[ 803:ص]

 وظمصقصا سمعؿؾف, قمامؾ يمؾ ومقجازي{ اْلساب َسيع اهلل ومنن اهلل سمآيات يؽػر ومـ سمقـفؿ سمغقًا اًمعؾؿ ضماءهؿ ما سمعد

 وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم رؾمقًمف شمعامم أمر صمؿ إًمقؿ, واًمعؼاب اًمشديد ًمؾققمقد مستحؼ ومفذا معرومتف, سمعد اْلؼ شمرك مـ

 [.اإلؾمالم ديـ همػم يػضؾ ِمـ وهمػمهؿ اًمـصارى حماضمة قمـد

 اًمطَّبعة, اًمرؾماًمة ممؾمسة, اعمـان يمالم شمػسػم ذم اًمرمحـ اًمؽريؿ شمقسػم(: ـه8043ت) اًمسعدي كارص سمـ اًمرمحـ قمبد

 وؿمفدكا أىمرركا ىمد اشمبعـل ومـ أنا: أي{ اشمبعـ ومـ هلل وضمفل أؾمؾؿت} ىمد: ِلؿ يؼقل أن قمؾقف]. 801صـ, إومم

 ودمديد ومقؽؿ, ـمؿع عمـ شمليقس هذا ومػل سمبطالكف, وضمزمـا اإلؾمالم, ديـ ؾمقى ما وشمريمـا ًمرسمـا, وضمقهـا وأؾمؾؿـا

 سملهؾ شمقطمقده قمغم اؾمتشفد اهلل أن شمؼدم ىمد ٕنف إمر, قمؾقف اؿمتبف مـ قمغم وطمجة اًمشبفات, ورود قمـد ًمديـؽؿ

 قمؾقف اهلل صغم حمؿد كبقـا هق وأقمؾؿفؿ وأومضؾفؿ اًمعؾؿ أهؾ وؾمقد همػمهؿ, قمغم طمجة ًمقؽقكقا  قمباده مـ اًمعؾؿ

 ما اًمرضمقح واًمعؼؾ اًمصحقح اًمعؾؿ مـ ومؾفؿ درضماهتؿ, وشمػاوت مراشمبفؿ اظمتالف قمغم أتباقمف سمعده مـ صمؿ وؾمؾؿ,

 اْلؾؼ أيمؿؾ سمف وىمام اًمظاهرة, سملدًمتف وديـف اهلل شمقطمقد وشمؼرر صمبت ومنذا يؼارِبؿ, أو يساوهيؿ ما اْلؾؼ مـ ٕطمد ًمقس

ه ما أن وقمرف وىمادح, وريب ؿمؽ يمؾ واكتػك اًمقؼلم سمذًمؽ طمصؾ وأقمؾؿفؿ,  ىمال ومؾفذا سماـمؾة, إديان مـ ؾمقا
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: أي{ أؾمؾؿقا  ومنن أأؾمؾؿتؿ} وهمػمهؿ اًمعرب منميمل{ وإمقلم} واًمقفقد اًمـصارى مـ{ اًمؽتاب أوشمقا  ًمؾذيـ وىمؾ}

 قمـ{ شمقًمقا  وإن} قمؾقؽؿ ما وقمؾقفؿ ًمؽؿ, ما ِلؿ إظمقاكؽؿ, وصاروا اهتديتؿ يمم{ اهتدوا ومؼد} سمف أمـتؿ ما سمؿثؾ

 ومل اْلجة, قمؾقفؿ وىمامت رسمؽ, قمغم أضمرك وضمب ومؼد{ اًمبالغ قمؾقؽ ومنكم} ِّتاًمػف اًمتل سمإديان ورضقا  اإلؾمالم

 [{.سماًمعباد سمصػم واهلل} ىمال ومؾفذا ضمرمفؿ, قمغم سماًمعؼاب جمازاهتؿ إٓ هذا سمعد يبؼ

. 855صـ, اًمثاًمث اجلزء, ًمؾـنم اًمتقكسقة اًمدار, واًمتـقير اًمتحرير(: ـه8060ت) قماؿمقر سمـ حمؿد سمـ اًمطاهر حمؿد

ءِ  مُجُْفقرُ  ىَمَرأَ ] ا ـَ  إِنَّ  اًْمُؼرَّ ي َزةِ  سمَِؽْسِ  -اًمدِّ ئْـَاٌف  وَمُفقَ  -إِنَّ  ََهْ
ـِ  َهَذا وَمِضقَؾةِ  ًمَِبَقانِ  اسْمِتَداِئل   اؾْمتِ ي . َوَأْوضَمِزَها قِمَباَرةٍ  سمَِلمْجَعِ  اًمدِّ

وعٌ  َوَهَذا لِ  ذِم  ُُشُ قَرةُ  َهِذهِ  ومِقفِ  ُأنِْزًَمْت  هَمَرضٍ  َأوَّ ةِ  هَمَرضِ : اًمسُّ اضمَّ َن, َكَصاَرى حُمَ ئْـَاُف  وَمَفَذا َكْجَرا
ؾْمتِ ِٓ ـْ  ا ـَاؾَمَباِت  ِم  ُم

قَرةِ  اوْمتَِتاِح  نِ  شَمـِْزيؾِ  سمِِذيْمرِ  اًمسُّ ْكِجقِؾ, َواًمتَّْقَراةِ  اًْمُؼْرآ نِ  سمَِتْخِصقصِ  صُمؿَّ  َواإْلِ يْمرِ  اًْمُؼْرآ  َما َهْدَي  َيُػقُق  َهْدَيفُ  َلنَّ سمِ  َوشَمْػِضقؾِفِ  سمِاًمذِّ

ـَ  ىَمْبَؾفُ  ـِ  ُأسُّ  َذًمَِؽ  وَمِننَّ  اًْمُػْرىَماُن, ُهقَ  إِذْ  اًْمُؽُتِب, ِم ي مُ  اًْمَؽاَلمُ  يَمانَ  َومَلَّا اًْمَؼِقيِؿ, اًمدِّ  سِماًْمقَُفقدِ  شَمْعِريضٍ  قَمغَم  ُمْشَتِؿاًل  اعْمَُتَؼدِّ

ـَ  َواًمـََّصاَرى ِذي سُمقا  اًمَّ ِن, يَمذَّ نَ  َووْمدِ  ًمَِؼْقلِ  َوإسِْمَطالٍ  سمِاًْمُؼْرآ ؾُمقل ِمـُْفؿ ـَمَؾَب  مَلَّا َكْجَرا ؿَ  قَمَؾقْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمرَّ ؾْماَلمَ  - َوؾَمؾَّ  -اإْلِ

, َرَوى «يَمَذسْمُتؿْ : »َِلُؿْ  وَمَؼاَل  «ىَمْبَؾَؽ  َأؾْمَؾْؿـَا» دُ  اًْمَقاطِمِديُّ ؿَّ ـُ  َوحُمَ نَ  َووْمدَ  َأنَّ : إِؾْمَحاَق  سْم  اًمـََّبِقيَّ  اعْمَْسِجدَ  َدظَمُؾقا  مَلَّا َكْجَرا

قِّدُ  شَمَؽؾَّؿَ    َرؾُمقُل  َِلَُم  وَمَؼاَل  َواًْمَعاىِمُب  اًمسَّ
ِ
َٓ  «َأؾْمِؾَم : »اللَّ ـَا ىَمدْ : »ىَما ـَ  َيْؿـَُعُؽَم  يَمَذسْمُتَم,: »ىَماَل  «ىَمْبَؾَؽ  َأؾْمَؾْؿ ؾْماَلمِ  ِم  اإْلِ

  ُدقَماُؤيُمَم 
ِ
َّ
ِ

ؾِ  َوقِمَباَدشُمُؽَم  َوًَمًدا, لل هَ  َأنْ  َكاؾَمَب  , «قَب اًمصَّ ؾْماَلمِ  َذًمَِؽ  سَمْعدَ  ُيـَقِّ ِذي سِماإْلِ ُن, سمِفِ  ضَماءَ  اًمَّ  قَمغَم  قَمَطَػ  َوًمَِذًمَِؽ  اًْمُؼْرآ

ـَ  اظْمَتَؾَػ  َوَما: ىَمْقًَمفُ  اجْلُْؿَؾةِ  َهِذهِ  ِذي َّٓ  اًْمِؽتاَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  إِ  [.اًْمِعْؾؿُ  ضماَءُهؿُ  َما سَمْعِد  ِم

 وىمقًمف]. 24صـ, اًمثاين اجلزء, إومم اًمطَّبعة, مٍم ِنضة دار,  اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمقؾمقط اًمتػسػم: ـمـطاوي ؾمقد حمؿد

ـَ  إِنَّ  ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
ؾْمالمُ  اللَّ ء اًمؾغة ذم اًمديـ وأصؾ. إومم ًمؾجؿؾة مميمدة مستلنػة مجؾة اإْلِ  سمم دكتف يؼال. واْلساب اجلزا

 كػسف دان مـ اًمؽقس» اْلديث وذم دمازى, شمػعؾ يمم أى, شمدان شمديـ يمم: ىمقِلؿ ومـف صـقعف, قمغم ضمازيتف أى صـع

د «اعمقت سمعد ملا وقمؿؾ  وشمؽاًمقػ قمؼائد مـ رسمف قمـد مـ وؾمّؾؿ قمؾقف اهلل صغّم  اًمـبل سمف ضماء ما هـا سمف واعمرا

 ذم واإلؾمالم اإلؾمالم, هل -شمعامم -اهلل قمـد اعمرضقة اًمنميعة إن: أى. واًمنمع اعمؾة سمؿعـك ومقؽقن وشمنميعات,

د إًمقف ؾمؾؿف اهلل أمره وأؾمؾؿ. واؾمتسؾؿ اكؼاد أى أؾمؾؿ: يؼال وآكؼقاد آؾمتسالم هق اًمؾغة  اسمـ ىمال يمم -هـا سمف واعمرا

ر اهلل, إٓ إل ٓ أن ؿمفادة: »ضمرير  رؾمؾف, سمف وسمعث ًمـػسف ُشقمف اًمذي اهلل ديـ وهق اهلل, قمـد مـ ضماء سمم واإلىمرا
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 اهلل صغّم  حمؿد سمف ضماء اًمذي اْلـقػ اًمديـ وهق« 0» «سمف إٓ سماإلطمسان َيزى وٓ همػمه يؼبؾ ٓ أوًمقاءه, قمؾقف ودل

 [.وؾمّؾؿ قمؾقف

 ومنن: أى]. 32صـ, اًمثاين اجلزء, إومم اًمطَّبعة, مٍم ِنضة دار,  اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمقؾمقط اًمتػسػم: ـمـطاوي ؾمقد حمؿد

 اإلؾمالم هذا ٕن اْلؼ, ـمريؼ إمم اهتدوا ومؼد وؾمّؾؿ قمؾقف اهلل صغّم  حمؿد سمف ضماء سمم وصدىمقا  اهلل وضمقهفؿ أؾمؾؿقا 

 اًمرؾمقل أهيا -يرضك ًمـ إقمراضفؿ ومنن اعمستؼقؿ, اًمطريؼ هذا قمـ أقمرضقا  وإن ًمؾـاس اهلل ارشمضاه اًمذي اًمديـ هق

 قمؾقف ِّتػك ٓ سمخؾؼف سمصػم -ؾمبحاكف -وهق. إياهؿ سمتبؾقغف اهلل أمرك ما اًمـاس شمبؾقغ هق إكم قمؾقؽ اًمذي ٕن -اًمؽريؿ

 اإلظمبار ذم مباًمغة اْهَتَدْوا وَمَؼدِ  ىمقًمف ذم سماملاض وقمؼم. يستحؼف سمم إكسان يمؾ وؾمقجازى أومعاِلؿ, أو أىمقاِلؿ مـ ظماومقة

 قمؾقؽ ما إذ ؿمقئا شمقًمقفؿ يرضك ٓ شمقًمقا  وإن أى اًمنمط ضمقاب مؼام ىمائؿ اًْمَبالغُ  قَمَؾْقَؽ  وَمِنكَّم وىمقًمف ِلؿ اِلدى سمقىمقع

ُ  وىمقًمف. وأبؾغف وضمف أيمؿؾ قمغم أديتف وىمد اًمبالغ إٓ ء ومقف شمذيقؾ سمِاًْمِعبادِ  سَمِصػمٌ  َواللَّ  قمـ وؾمّؾؿ قمؾقف اهلل صغّم  ًمؾـبل قمزا

 يمؾ وؾمقجازى مجقعا اًمـاس سمـػقس قمؾقؿ -ؾمبحاكف -ٕنف مصػمهؿ, سمسقء وإكذار أطمقاِلؿ, إمم وإؿمارة يمػرهؿ,

 [.اًمثقاب وضمزيؾ اًمعاىمبة, سمحسـ ًمؾؿممـلم وقمد يمذًمؽ وومقف يستحؼف, سمم إكسان

 اْلامسة, اًمطَّبعة اعمـقرة, سماعمديـة واْلؽؿ اًمُعُؾقم مؽتبة, اًمؽبػم اًمعكم ًمؽالم اًمتػاؾمػم أيس: اجلزائري سمؽر أبق ضماسمر

 ؿمفادة يمذًمؽ يشفدون اًمعؾؿ وأوزم اعمالئؽة وأن هق إٓ إل ٓ أنف ؿمفد 8أنف وضمؾ قمز اجلبار خيؼم]. 065, 064صـ

 ومال سماًمعدل, وؾمػؾقف, قمؾقيف يمؾف, اعمؾؽقت ذم ىمائؿ شمعامم وأنف واًمػعكم اًمذايت, اْلضقر مبدأ قمغم ىمامت وطمؼ قمؾؿ

ه, إل وٓ همػمه رب . سمف اًمالئؼ مقضعف همػم ذم ؿمقئاً  يضع ومال وشمٍميػف شمدسمػمه ذم اْلؽقؿ وظمؾؼف مؾؽف ذم اًمعزيز ؾمقا

 صمؿ وشمعامم, ؾمبحاكف سماـمؾفؿ يمؾ وأبطؾ اًمعرب, وُشك اًمقفقد, ومؽر كجران, كصارى سماـمؾ قمغم اًمشفادة ِبذه ومرد

ه, ديـاً  شمعامم يؼبؾ ٓ اًمذي اْلؼ اًمديـ أن أيضاً  أظمؼم  شمعامم هلل اًمؽامؾ آكؼقاد مبدأ قمغم اًمؼائؿ اإلؾمالم, هق ؾمقا

ع ؾمائر مـ اًمتام واْلؾقص سماًمطاقمة, ـَ  إِنَّ : }ومؼال اًمنمك أنقا ي   قِمـْدَ  اًمدِّ
ِ
 ومال قمداه وما اإلؾمالم, وىمضائف طمؽؿف ذم{ اهلل

: ومؼال سماًمباـمؾ قمقسك شمللقف ؿملن ذم ًمرؾمقًمف, اعمجادًملم كجران, كصارى طمال قمـ شمعامم أظمؼم صمؿ. يرضاه وٓ 0يؼبؾف

ـَ  اظْمَتَؾَػ  َوَما} ِذي ـْ  إِٓ اًْمِؽَتاَب  ُأوشُمقا  اًمَّ  قمـ يؽـ مل اًمؽتاب أهؾ ظمالف أن يريد{ سَمقْـَُفؿْ  سَمْغقاً  اًْمِعْؾؿُ  ضَماَءُهؿُ  َما سَمْعدِ  ِم

 وضقاع واْلروب ًمؾػتـ اعمسبب اْلالف قمغم محؾفؿ وإكم طمؼقؼل قمؾؿ قمـ يمان وًمؽـ 0ومعرومتف سماْلؼ مـفؿ ضمفؾ

 اًمديـ أمر يػسد وسمذًمؽ همػمها, دون ِلا واًمدكققية اًمديـقة واًمسؾطة اًمرئاؾمة شمريد ومرىمة يمؾ إذ واْلسد اًمبغل اًمديـ,
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ـْ : }شمعامم ىمال صمؿ. ؿماهد واًمتاريخ أيضًا, اعمػضؾة اًمؼرون سمعد 8اعمسؾؿقن ومقفا شمقرط سمنمية ؾمـة وهذه واًمدكقا,  َوَم

  سمِآيَاِت  َيْؽُػرْ 
ِ
يعُ  اهللَ  وَمِننَّ  اهلل َساِب  ََسِ ئعف اْلامؾة سمآياشمف يؽػر مـ يمؾ وهيدد شمعامم يتققمد{ اْْلِ  ويعرض ومقجحدها ًمنما

 يشء يشغؾف ٓ ٕنف اْلساب7 َسيع وإكف وَيزيف ِبا وحياؾمبف قمصقاكف وؾمقئات يمػره ذكقب قمؾقف حييص شمعامم ومنكف قمـفا

قكَ  وَمِننْ : }ًمف ىمائالً  رؾمقًمف إمم سماْلطاب يؾتػت صمؿ قمدد, وٓ إطمصاء يعقبف وٓ آظمر قمـ ن وومد يريد{ طَماضمُّ  كجرا

ين  طمػافماً  وأنؽروه قمرومقه اًمذي اإلؾمالم إمم إياهؿ داقمقاً  ِلؿ اعمميس مقىمػؽ سمنفمفار معفؿ اْلجاج وماظمتٍم اًمـٍما

  َوضْمِفَل  َأؾْمَؾْؿُت : }ِلؿ ومؼؾ سمقـفؿ واعمـاومع اًمرئاؾمة قمغم
ِ
َّ
ِ

ـِ  لل ـِ  َوَم َبَع  اهلل ًمغػم يشء ومقـا ومؾقس هلل وضمفف أؾمؾؿ أيضاً { اشمَّ

 شمقًمقا  وإن{ اْهَتَدْوا وَمَؼِد  َأؾْمَؾُؿقا  وَمِننْ } أمققن ويا اًمؽتاب أهؾ يا أنتؿ 0وملؾمؾؿقا  يمؾفا وطمقاشمـا وأقممًمـا وىمؾقسمـا

ء اْلساب أما سمؾغت, وىمد اًمبالغ إٓ يمؾػت ما إذ إقمراضفؿ, يرضك ومال وأقمرضقا   اًمبصػم شمعامم اهلل إمم ومفق واجلزا

 [.اْلؽقؿ اًمعزيز وهق سمحؽؿف سمقـفؿ ويؼيض سمعؾؿف َيزهيؿ وؾمقف سمـقاهتؿ اًمعؾقؿ قمباده سملقممل


