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أحصٌ دِيَا مًٌ أشوى وجُّ هلل وِْ ُم ِ
[ؾمورة اًمـِّسوء]
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمتوؾمع ,صـ[ .228ىمول أبو ضمعػر :اظمتؾف أهل اًمتلويل ذم اًمذين ُقمـوا سمؼوًمهً" :مقس سملموكقؽم
وٓ أموين أهل اًمؽتوب" .ومؼول سمعضفمُ :قمـي سمؼوًمهً" :مقس سملموكقؽم" ,أهل اإلؾمالم].
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
اًم َّطبعي إومم  ,اجلزء اًمتوؾمع  ,صـ[ .234ىمول أبو ضمعػر  :وأومم اًمتلويؾلم سموًمصواب ذم ذًمك ,مو ىمول جموهد  :من أنه
ُقمـي سمؼوًمه ً" :مقس سملموكقؽم"  ,منميمي ىمريش  .وإكام ىمؾـو ذًمك أومم سموًمصوابٕ ,ن اعمسؾؿلم مل جير ٕموكقفم ذيمر ومقام
ِ
اعمػروض  ,وذًمك ذم ىموًمه :
أموين كصقى اًمشقطون
مه من أي ىمبل ىموًمهً" :مقس سملموكقؽم"  ,وإكام ضمرى ذيمر
ِّ
"وٕمـقـَّفم ؤمرهنم ومؾقبتؽن آذان إنعوم" ,وىموًمه" :يعدهم ويؿـقفم" ,ومنحلوق معـى ىموًمه ضمل صمـوؤهً" :مقس
ٍ
شملويل ومقه ٓ ,دًٓمي قمؾقه من فموهر اًمتـزيل ,وٓ أثر قمن
سملموكقؽم" سمام ىمد ضمرى ذيمره ىمبل ,أطمق وأومم من ا ِّدقموء
اًمرؾمول صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ,وٓ إمجوع من أهل اًمتلويل .وإذ يمون ذًمك يمذًمك ,ومتلويل أيي إ ًذا ً :مقس إمر
ٍ
سمسوء ,
قمدو اهلل ,من إكؼوذيمم ممن أراديمم
سملموكقؽم ,يو معنم أوًمقوء اًمشقطون وطمزسمه ,اًمتي يؿـقؽؿوهو وًمقؽم
ّ
اهمؽمارا سموهلل وسمحؾؿه قمـفم ًَ ( :م ْن ََت َ َّسـَو اًمـ َُّور إِ ٓ
وكرصشمؽم قمؾقه وإفمػوريمم سمه = وٓ أموين أهل اًمؽتوب اًمذين ىموًموا
ً
اجلـَّ َي إِٓ َم ْن يم َ
َون ُهو ًدا َأ ْو ك ََص َورى )  ,ومنن اهلل جموزي يمل قمومل مـؽم ضمزا َء قمؿؾهَ ,من
َأجَّ ًومو َم ْعدُ و َد ًة) و ( ًَم ْن َيدْ ُظم َل ْ َ
كصػما ,ومن يعؿل من اًمصوحلوت من ذيمر
يعؿل مـؽم ؾمو ًءا ,ومن همػميمم ,جيز سمه ,وٓ جيدْ ًمه من دون اهلل وًم ًّقو وٓ
ً
أو أنثى وهو مممن وملوئلك يدظمؾون اجلـي].
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمتوؾمع ,صـ[ .235وممو ّ
أجضو قمغم صحي مو ىمؾـو ذم شملويل ذًمك ,وأنه ُقمـي سمؼوًمهً" :مقس
يدل ً
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وأظمؼم سمحول وقمده ,صمم أتبع
سملموكقؽم" منميمو اًمعرب ,يمام ىمول جموهد  :إن اهلل وصف وقمدَ اًمشقطون مو وقمدَ أوًمقوء ُه
َ
ذًمك سمصػي ِ
وقمد ه اًمصودق سمؼوًمه" :واًمذين آمـوا وقمؿؾوا اًمصوحلوت ؾمـدظمؾفم ضمـوت دمري من حتتفو إهنور
إموين سمؼوًمه :
ظموًمدين ومقفو أبدً ا وقمد اهلل طم ًّؼو" ,وىمد ذيمر ضمل صمـوؤه مع وصػه وقمد اًمشقطون أوًمقوءهَ ,تـقتَه إيوهم
ّ
"يعدهم ويؿـقفم" ,يمام ذيمر وقمده إيوهم .وموًمذي هو أؿمب ُه :أن يتبع َتـقتَه إيوهم من اًمصػي ,سمؿثل اًمذي أتبع ِقمدَ شمه
صح أن ىموًمهً" :مقس سملموكقؽم وٓ أموين أهل اًمؽتوب من يعؿل ؾمو ًءا جيز
إيوهم سمه من اًمصػي .وإذ يمون ذًمك يمذًمكَّ ,
سمه" أيي ,إكام هو ظمؼم من اهلل قمن أموين أوًمقوء اًمشقطون ,ومو إًمقه صوئرة أموكقفم= مع ؾمقئ أقمامهلم من ؾموء اجلزاء,
ضم ضمل صمـوؤه َ
أهل اًمؽتوب إمم اعمنميملم ذم ىموًمه ً" :مقس
ومو إًمقه صوئر ٌة أقمامل أوًمقوء اهلل من طمسن اجلزاء .وإكام َّ
سملموكقؽم وٓ أموين أهل اًمؽتوب"ٕ ,ن أموين اًمػريؼلم من َتـقي اًمشقطون إيوهم اًمتي وقمدهم أن يؿـِّقفؿوهو سمؼوًمه :
"وٕضؾـفم وٕمـقـّفم ؤمرهنم"].
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
ُ
اًمتلويل اًمذي
اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمتوؾمع ,صـ[ .239ىمول أبو ضمعػر :وأومم اًمتلويالت اًمتي ذيمركوهو سمتلويل أيي,
يمبػما من مممن أو يموومر ,ضموزي سمه .وإكام ىمؾـو
ذيمركوه قمن أيب سمن يمعى وقموئشي :وهو أن يمل من قمؿل ؾمو ًءا
صغػما أو ً
ً
ذًمك أومم سمتلويل أييً :معؿوم أيي َّ
َص أو يستثـي مـفم أطمد .ومفي قمغم قمؿومفو ,إذ مل
يمل قمومل ؾموء ,من همػم أن ُُي َّ
يؽن ذم أيي دًٓمي قمغم ظمصوصفو ,وٓ ىمومً طمجي سمذًمك من ظمؼم قمن اًمرؾمول صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم].
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمتوؾمع ,صـ[ .247ىمول أبو ضمعػر :يعـي سمذًمك ضمل صمـوؤه :وٓ جيد اًمذي يعؿل ؾمو ًءا من
معويص اهلل وظمالف مو أمره سمه="من دون اهلل" ,يعـي :من سمعد اهلل ,وؾمواه ="وًم ًّقو" يكم أمره ,وحيؿي قمـه مو يـزل سمه
كورصا يـرصه ممو ّ
حيل سمه من قمؼوسمي اهلل وأخقم كَؽوًمه].
كصػما "  ,يعـي :وٓ
من قمؼوسمي اهلل ="وٓ
ً
ً
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمتوؾمع ,صـ[ .248ىمول أبو ضمعػر :يعـي سمذًمك ضمل صمـوؤه :اًمذين ىمول هلم ً" :مقس سملموكقؽم وٓ
أموين أهل اًمؽتوب"  ,يؼول اهلل هلم  :إكام يدظمل اجلـي ويـعم ومقفو ذم أظمرة ,من يعؿل من اًمصوحلوت من ذيموريمم
ٍ
ٍ
حمؿد صغم اهلل قمؾقه
وسمـبوة
حمؿد ,مصدق سموطمداكقتي
وإكوصمؽم ,وذيمور قمبودي وإكوصمفم ,وهو مممن يب وسمرؾموزم
ّ
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وؾمؾم وسمام ضموء سمه من قمـدي = ٓ أنتم أهيو اعمنميمون يب ,اعمؽذسمون رؾموزم ,ومال شمطؿعوا أن حت ّؾوا ,وأنتم يمػورَّ ,
حمل
اعمممـلم يب ,وشمدظمؾوا مداظمؾفم ذم اًمؼقومي ,وأنتم ِّ
مؽذسمون سمرؾموزم].
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
كؼػما " ,ومنكه يعـي :وٓ يظؾم اهلل همٓء اًمذين
اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمتوؾمع  ,صـ[ . 248وأمو ىموًمه" :وٓ يظؾؿون ً
ِ
مؼدار اًمـؼرة اًمتي شمؽون ذم فمفر اًمـَّواة ذم اًمؼؾي ,ومؽقف سمام هو أقمظم من ذًمك
صمواب قمؿؾفم,
يعؿؾون اًمصوحلوت من
َ
وأيمثر؟ وإكام ُيؼم سمذًمك ضمل صمـوؤه قمبو َده أنه ٓ َ
يمثػما ,وًمؽن ُيو ِّومقفم ذًمك يمام
يبخسفم من ضمزا ء أقمامهلم ىمؾقال وٓ ً
وقمدهم] .
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
اًم َّطبعي إومم  ,اجلزء اًمتوؾمع  ,صـ[ .249ومنن ىمول ًمـو ىموئل :مو وضمه دظمولِ " :من" ذم ىموًمه" :ومن يعؿل من
اًمصوحلوت"  ,ومل يؼل" :ومن يعؿل اًمصوحلوت"؟ ىمقلً :مدظموهلو وضمفون :أطمدمهو :أن يؽون اهلل ىمد قمؾم أن قمبو َد ه
اعمممـلم ًمن ُيطقؼوا أن يعؿؾوا مجقع إقمامل اًمصوحلوت ,وملوضمى َوقمده عمن قمؿل مو أـموق مـفو ,ومل حيرمه من ومضؾه
ىموشمه .وأظمر مـفام  :أن يؽون شمعومم ذيمره أوضمى وقمدَ ه عمن اضمتـى اًمؽبوئر وأ َّد ى
سمسبى مو
ْ
قمجزت قمن قمؿؾه مـفو ّ
اًمػرائض ,وإن ىمرص ذم سمعض اًمواضمى ًمه قمؾقه ,شمػضال مـه قمغم قمبوده اعمممـلم ,إذ يمون اًمػضل سمه أومم ,واًمصػح قمن
أطمرى].
أهل اإليامن سمه َ
ممؾمسي اًمرؾموًمي ,
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي)َّ ,
اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمتوؾمع ,صـ[ .253ىمول أبو ضمعػر :وهذا ىمضوء من اهلل ضمل صمـوؤه ًمإلؾمالم وأهؾه سموًمػضل قمغم
وأصوب ـمري ًؼو ,وأهدى ؾمبقال="ممن أؾمؾم
ؾموئر اعمؾل همػمه وأهؾِفو ,يؼول اهلل" :ومن أطمسن ديـًو" أهيو اًمـوس,
ُ
وضمفه هلل"  ,يؼول  :ممن اؾمتسؾم وضمفه هلل وموكؼود ًمه سموًمطوقمي ,مصد ًىمو كبقه حمؿدً ا صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ومقام ضموء سمه من
قمـد رسمه ="وهو حمسن" ,يعـي :وهو ٌ
حمرم طمرامه وحم ِّؾل طمالًمه ="واشمَّبع مؾي إسمراهقم طمـق ًػو" ,
قمومل سمام أمره سمه رسمهِّ ,
يعـي سمذًمك  :واشمبع اًمدين اًمذي يمون قمؾقه إسمراهقم ظمؾقل اًمرمحن ,وأمر سمه سمـقه من سمعده وأوصوهم سمه ="طمـق ًػو" ,يعـي :
مستؼقام قمغم مـفوضمه وؾمبقؾه].
ً
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أبو احلسن قمكم سمن أمحد اًمواطمدي (ت468ـه) :اًموضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزيز ,دار اًمؼؾم سمدمشق ,اًم َّطبعي إومم ,
حمسن}
شموضمه سمعبودشمه إمم اهلل ظموضع ًو ًمه {وهو
ٌ
اجلزء إول ,صـ{[ .292و َم ْن أطمسن ديـ ًو ممَّن أؾمؾم وضمفه} َأ ْيَّ :
حمؿ ٍد ومؼد اشمَّبع م َّؾ ي
أىمر سمؿ َّؾي َّ
ومؿ ْن َّ
اًمسالم َ
ُم َو ِّطمدٌ {واشمَّبع م َّؾ ي إسمراهقم طمـقػ ًو} م َّؾ ُي إسمراهقم داظمؾ ٌي ذم م َّؾي حمؿد قمؾقفام َّ
اًمسالم {واختذ اهلل إسمراهقم ظمؾق ً
سموًمرؾموًمي واًمـ َّبوة ُحم َّب ًو ًمه ظموًمص احلى].
ال} صػقَّ ًو ِّ
إسمراهقم قمؾقه َّ
ومخر اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمرازي (ت636ـه) :مػوشمقح اًمغقى (اًمتَّػسػم اًمؽبػم) ,دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب
اخل َط ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وب
وب ذم َىم ْوًم ه ًَم ْق َس سمِ َلموك ِّق ُؽ ْم ظم َط ٌ
سمبػموت ,اًم َّطبعي اًمثوًمثي ,اجلزء احلودي قمنم  ,صـ[ .226 ,225ا ْعم َْس َل َخ ُي اًم َّثوًم َث ُيُ ْ :
ِ ِ
إو ُلَ :أنَّه ِظم َطوب مع َقمبدَ ِة ْإَو َصم ِ
ِ
ُون ُهـ َ
ونَ ,و َأ َموكِق ُف ْم َأ ْن َٓ َيؽ ُ
اب َو َٓ
َنم َو َٓ َصم َو ٌ
ْ
ٌ َ َ َ
ُ
َم َع َم ْن؟ ومقه َىم ْو َٓنَّ َ ْ :
نم َو َٓ ك ْ ٌ
َوك َطم ْ ٌ
ِ
ِ
اَّللَ ,و َأ َّمو َأ َم ِوين َأ ْه ِل ا ًْم ِؽت ِ
وبَ ,وإِ ِن ا ْقم َ َؽم ُوموا سمِ ِه ًَم ِؽـ َُّف ْم َي ِص ُػ َ
َوب َوم ُف َو َىم ْو ُهلُ ْم ًَم ْن
ون َأ ْصـَو َم ُف ْم سمِ َل َّ َهنو ُؿم َػ َع ُ
وؤ ُه ْم قمـْدَ َّ
قم َؼ ٌ
يمون هود ًا َأو كَصورى [ا ًْمب َؼر ِة ]111 :و َىمو ُهلم كَحن َأبـوء ِ
اح ِ
وؤ ُه [ ْ
َوئدَ ِةَ ] 18 :وم َال ُي َع ِّذ ُسمـَو,
اَّلل َو َأ ِطم َّب ُ
اجلـَّ َي إِ َّٓ َم ْن َ ُ
َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ
ْ
َ َ
َيدْ ُظم َل ْ َ
ِ
ِ
لمَ ,و َأ َموكِق ُف ْم َأ ْن َي ْغ ِػ َر َهلُ ْم
وب َم َع ا ْعم ُ ْس ِؾ ِؿ َ
َو َىم ْو ُهلُ ْم ًَم ْن ََت َ َّسـَو اًمـ َُّور إِ َّٓ َأجَّوم ًو َم ْعدُ و َد ًة [ا ًْم َب َؼ َرة . ] 83 :ا ًْم َؼ ْو ُل اًم َّث ِوين َ :أنَّ ُه ظم َط ٌ
َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َن
مح ِي َم ْن َي َشو ُء يم ََام َىم َول َو َي ْغ ِػ ُر َمو ُد
اًمر ْ َ
ون ذًم َك عم ْ
َوإِن ْار َشم َؽ ُبوا ا ًْم َؽ َبوئ َرَ ,و ًَم ْق َس ْإَ ْم ُر يم ََذًم َكَ ,وم ِن َّك ُه َشم َع َومم َُيُص سمِو ًْم َع ْػ ِو َو َّ
يشوء [اًمـِّس ِ
َوب َوم َؼ َول َأ ْه ُل ا ًْم ِؽت ِ
ون َو َأ ْه ُل ا ًْم ِؽت ِ
وظم َر ْاعمُ ْس ِؾ ُؿ َ
وءَ ]116 :و ُر ِو َي َأنَّ ُه َشم َػ َ
َوب :كَبِقـَو َىم ْب َل كَبِقِّ ُؽ ْم َويمِت َُوسمـَو َىم ْب َل
َ
َ ُ
لم ,ويمِتَوسمـَو ك ِ
ِ
َوؾم ُخ ا ًْم ُؽت ِ
سموَّلل ِمـْؽ ُْم َ ,و َىم َول ا ْعم ُ ْسؾِ ُؿ َ
اَّلل َشم َع َومم َه ِذ ِه
ُىَ ,وم َلن َْز َل َّ
يمتَوسمِؽ ُْم َ ,وك َْح ُن َأ ْو َمم َّ
ون :كَبِقـَو َظموشم َُم اًمـَّبِ ِّق َ َ ُ

ْأ َي َي].
ومخر اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمرازي (ت636ـه) :مػوشمقح اًمغقى (اًمتَّػسػم اًمؽبػم) ,دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب
ول اًمـَّج ِ
َش َط ُطم ُص َ
وة َوا ًْم َػ ْو َز سمِ ْ
وجلَـ َِّي
َ
سمبػموت ,اًم َّطبعي اًمثوًمثي ,اجلزء احلودي قمنم  ,صـ[ . 229 ,228ا ْقم َؾ ْم َأنَّ ُه َشم َع َومم َحَّو َ َ
ور َيمام ِل ا ًْمعب ِ
سمِؽَو ِن ْ ِ ِ ِ
ين ا ْعم ُ ْشت َِؿ ُل َقم َغم ِإ ْفم َف ِ
لم َوم ْض َؾ ُه ِم ْن َو ْضم َف ْ ِ
َش َح ْ ِ
ود َّي ِي
اإل َيام َن َو َسم َّ َ
ُُ
مهوَ :أنَّ ُه اًمدِّ ُ
ْ
لمَ :أ َطمدُ ُ َ
َ
اإلك َْسون ُم ْممـًو َ َ

اهقم َقم َؾق ِه اًمص َال ُة واًمس َالم ,ويمُ ل و ِ
ِ
اخل ُضو ِع و ِآك ِْؼق ِ
ِ
ود ََّّلل َشم َع َوممَ ,واًم َّث ِوينَ :و ُه َو َأنَّ ُه اًمدِّ ي ُن ا ًَّم ِذي يمَ َ
اطم ٍد ِم ْن
َ
َ َّ ُ َ
ون َقم َؾقْه ِإ ْسم َر ُ ْ َّ
َ
َ
َو ْ ُ
ِ
ِ
َه َذ ْي ِن ا ًْم َو ْضم َف ْ ِ
ين ْ ِ
ين ْ ِ
قى ِذم ِد ِ
وًمؽم ِهم ِ
اإل ْؾم َال ِم َم ْبـِي َقم َغم َأ ْم َر ْي ِن :
اإل ْؾم َال ِمَ .أ َّمو ا ًْم َو ْضم ُه ْإَ َّو ُلَ :ومو ْقم َؾ ْم َأ َّن د َ
لم َؾم َب ٌ
ى ُم ْستَؼل ِسم َّ ْ
ِ ِ
اإل َؿم َور ُة سمِ َؼ ْوًمِ ِه َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه َو َذًمِ َك َِٕ َّن ْ ِ
ِآ ْقمتِ َؼو ُد َوا ًْم َع َؿ ُلَ :أ َّمو ِآ ْقمتِ َؼو ُد َوم ِن ًَمقْ ِه ْ ِ
وعَ .وا ًْم َو ْضم ُه
اخل ُض ُ
اإل ْؾم َال َم ُه َو آكْؼقَو ُد َو ْ ُ
ِ
وسمقتِ ِه و ِسمعب ِ
ِ
اإلكْس ِ
ونَ ,وم ْ ِ
وإلك َْس ُ
ود َّي ِي َك ْػ ِس ِه َوم َؼدْ َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه ََّّللَ ,و َأ َّمو ا ًْم َع َؿ ُل
ون إِ َذا َقم َر َ
ف ِسم َؼ ْؾ ِبه َر َّسم ُه َو َأ َىم َّر ِسم ُر ُسم ِ َّ َ ُ ُ
َأ ْطم َس ُن َأ ْقم َضوء ْ ِ َ
وتَ ,ومت ََلم ْل ِذم ه ِذ ِه اًم َّؾ ْػ َظ ِي ا ْعم ْخت ِ
َوت وشمَر ُك اًمسقئَ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َوم ِن ًَم ْق ِه ْ ِ
اطمتِ َوائِ َفو
َ
َرص ة َو ْ
َّ ِّ
َّ
احل َسـ َ ْ
اإل َؿم َور ُة سمِ َؼ ْوًمه َو ُه َو ُحمْس ٌن َو َيدْ ُظم ُل ومقه وم ْع ُل ْ َ
ُ َ َ
ِ ِ ِ
مجق ِع ا ْ َعم َؼ ِ
َقم َغم َ ِ
وص ِد َو ْإَ ْهم َر ِ
رصَ ,م ْعـَو ُه َأنَّ ُه َأ ْؾم َؾ َم َك ْػ َس ُه ََّّللَ ,و َمو َأ ْؾم َؾ َم ًمِ َغ ْ ِػم
اضَ ,و َأجْ ًضو َوم َؼ ْو ًُم ُه َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه ََّّلل ُيػقدُ ْ َ
احل ْ َ
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تفاشري اهنصاء 125-123

ِ
اَّلل و َه َذا َشمـْبِقه َقم َغم َأ َّن يمَ ام َل ْ ِ ِ
يض َ ِ
ور ِإ َمم ْ َ ِ ِ ِ ِ
مجقعِ ْإُ ُم ِ
حي ُص ُل إِ َّٓ ِقمـْدَ َشم ْػ ِو ِ
احل ْو ِل
ٌ
َّ َ
َّؼمي م َن ْ َ
اإل َيامن َٓ َ ْ
َ
اخلوًمق َوإ ْفم َفور اًمت َ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اَّللَ ,وم ِن َّن ْاعمُ ْ ِ
ُون سمِ ْ
وَٕ ْصـَو ِم َو َي ُؼو ًُم َ
لم يمَ وكُوا َي ْست َِعقـ َ
اؾم َت َع َ
ون :
نميمِ َ
ون سمِ َغ ْ ِػم َّ
َوا ًْم ُؼ َّوةَ ,و َأجْ ًضو َومػقه َشمـْبِق ٌه َقم َغم َوم َسود َـم ِري َؼي َم ِن ْ
ِ
وَٕ ْوم َال ِك وا ًْمؽَ و ِ
وؤكَو ِقمـْدَ اَّلل ,واًمدَّ ه ِري ُي واًم َّطبِ ِ
ايم ِ
ُونِ .سم ْ
ون َي ْست َِعقـ َ
قعق َ
ى َواًم َّط َبوئِعِ َو َهم ْ ِػم َهوَ ,وا ًْم َق ُفو ُد يمَ وكُوا
َه ُم َٓء ُؿم َػ َع ُ
َ َ
َّ َ ْ َّ َ
ِ
ِ
ٍ
وء ,واًمـَّصورى َيموكُوا ي ُؼو ًُم َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ِذم َد ْومعِ ِقم َؼ ِ
َي ُؼو ًُم َ
قع ا ًْم ِػ َر ِق َىم ِد
ونَ :صموًم ٌُ َصم َال َصميَ ,وم َجؿ ُ
َ
وب ْأظم َرة َقمـ ُْف ْم َ :أ َّ ُهن ْم م ْن َأ ْو َٓد ْإَنْبِ َق َ َ َ
اَّلل] .
اؾم َت َعوكُوا ِسم َغ ْ ِػم َّ
ْ
ؿمؿس اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمؼرـمبي (ت671ـه) :اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ,دار اًم ُؽتُى اعمرصيي ,اًم َّطبعي اًمثوكقي ,
قٍ و َىمر ِي ْإَ ْضق ِ
لم َأ ْد ًَم ْوا سمِ ِخدْ م ِي ا ًْم َؽ ْع َب ِي َوإِ ْـم َعو ِم ْ ِ
َش َط ْ ِ
اإل َيام َن َِٕ َّن ا ْعم ُ ْ ِ
وفَ ,و َأ ْه ِل
نميمِ َ
َ
احلج ِ َ ْ
َ
َ
اجلزء اخلومس  ,صـَ َ [ .399
َوب ِسمسب ِؼ ِفم ,و َىمو ِهلِم كَحن َأبـَوء ِ
ِ
لم َشم َع َومم َأ َّن ْ َ
احل َسـَ َي َٓ ُشم ْؼ َب ُل ِم ْن َهم ْ ِػم إِ َيام ٍن].
وؤ ُهَ ,وم َب َّ َ
اَّلل َو َأ ِطم َّب ُ
ا ًْمؽت ِ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َّ
إ ْقم َام َل ْ َ
ؿمؿس اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمؼرـمبي (ت671ـه) :اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ,دار اًم ُؽتُى اعمرصيي ,اًم َّطبعي اًمثوكقي ,
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قم َطمـِقػ ًو )
اجلزء اخلومس ,صـَ [ .399ىم ْو ًُم ُه َشم َع َوممَ ( :و َم ْن َأ ْطم َس ُن ديـ ًو ممَّ ْن َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه ََّّلل َو ُه َو ُحمْس ٌن َوا َّشم َب َع م َّؾ َي إِ ْسمراه َ
ون و ( َأؾم َؾم وضمفه َِّللِ) معـَوه َأ ْظم َؾص ِديـَه ِ ِ
ِ
ِ
َوم َّض َل ِدي َن ْ ِ
َّلل َو َظم َض َع ًَم ُه َوشم ََو َّضم َه إِ ًَمقْ ِه سمِو ًْم ِع َبو َد ِة].
ُ َّ
َ
اإل ْؾم َال ِم َقم َغم َؾموئ ِر ْإَ ْد َي َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
أبو اًمػداء إؾمامقمقل سمن يمثػم اًمؼريش (ت774ـه) :شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقم ,دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتوزيع ,اًم َّطبعي اًمثوكقي ,
ِ
ِ ِ ِ
َّح ِّكم َو َٓ سمِوًمت ََّؿـِّيَ ,و ًَم ْق َس يمُ ّل َم ِن ا َّد َقمى َؿم ْق ًئو َطم َص َل
ين ًَم ْق َس سمِوًمت َ
اجلزء اًمثوين ,صـَ [ . 417وا ْ َعم ْعـَى ذم َهذ ه ْأ َييَ :أ َّن اًمدِّ َ
ُون ًَمه ِمن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل ُسم ْر َه ٌ
ونَ :و ِهلَ َذا َىم َول
ًَم ُه ِسم ُؿ َج َّرد َد ْقم َوا ُهَ ,و َٓ يمُ ل َم ْن َىم َول " :إِ َّك ُه ُه َو اعمُحق" ُؾمؿ َع َىم ْو ًُم ُه ِسم ُؿ َج َّرد َذًم َك َ ,طمتَّى َيؽ َ ُ َ َّ
َوب} َأيًَ :مقس ًَمؽُم و َٓ َهلم اًمـَّجوة سمِؿجر ِد اًمتَّؿـِّي ,سم ِل ا ًْم ِعؼمة سمِ َطوقم ِي ِ
َشم َع َوممًَ { :م ْق َس سمِ َل َموكِ ِّقؽ ُْم َوٓ َأ َم ِوين َأ ْه ِل ا ًْم ِؽت ِ
اَّلل ,
َْ ُ
َ َّ
ْ ْ َ
َ
ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َّ
َ
ِّ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
جي َز سمِ ِه} َيم َؼ ْوًمِ ِه { َوم َؿ ْن َي ْع َؿ ْل ِم ْث َؼ َول َذ َّر ٍة
َش َقم ُه َقم َغم َأ ْخسـَي ُر ُؾمؾه ا ًْمؽ َرا ِمَ :و َهل َذا َىم َول َسم ْعدَ ُهَ { :م ْن َي ْع َؿ ْل ُؾمو ًءا ُ ْ
َوا ِّشم َبو ِع َمو َ َ
ٍ
ِ
اًمز ًْم َز ًَم ِي].]8 ,7 :
َشا َي َر ُه} [ َّ
َظم ْ ًػما َي َر ُهَ .و َم ْن َي ْع َؿ ْل م ْث َؼ َول َذ َّرة َ ًّ

أبو اًمػداء إؾمامقمقل سمن يمثػم اًمؼريش (ت774ـه) :شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقم ,دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتوزيع ,اًم َّطبعي اًمثوكقي ,
ِ ِ
ِ ِ
ص ا ًْم َع َؿ َل ًمِ َر ِّسم ِهَ ,قم َّز َو َضم َّلَ ,وم َع ِؿ َل
اجلزء اًمثوين  ,صـُ [ .422صم َّم َىم َول َشم َع َومم َ { :و َم ْن َأ ْطم َس ُن ديـًو َّمم ْن َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه ََّّلل} َأ ْظم َؾ َ
ِ
ِِ
ِ
إِيامكًو و ِ
اهلُدَ ى َو ِد ِ
احل ِّقَ ,و َه َذ َ
اَّلل ًَم ُهَ ,و َمو َأ ْر َؾم َل سمِ ِه َر ُؾمو ًَم ُه ِم َن ْ
ان
َ َ ْ
ين ْ َ
َش َقم ُه َّ ُ
اطمت َس ًوسمو { َو ُه َو ُحمْس ٌن} َأ ِي :ا َّشم َب َع ذم َقم َؿؾه َمو َ َ
اخلوًمِص َأ ْن يؽ َ ِ ِ
وهنامَ ,أي :يؽ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
اب َأ ْن َيؽ َ
ُون ُمت َِّب ًع و
اًمص َو ُ
ُون ََّّللَ ,و َّ
َ
ُون َظموًم ًصو َص َو ًاسموَ ,و ْ َ ُ
اًمنم َـمون َٓ َيصح َقم َؿ ُل َقموم ٍل ِسمدُ ِ ِ َ ْ َ
َّ ْ
ًمِ َّ ِ ِ
اًمنم َـم ْ ِ
لم َوم َسدَ َ .وم َؿ ْن ومؼد
ؾنمي َعي ومقصح فموهره سموعمتوسمعي ,وسموـمـه سموإلظمالص ,ومؿن َوم َؼدَ ا ًْم َع َؿ ُل َأ َطمدَ َه َذ ْي ِن َّ ْ
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َون َض ًّوٓ ضم ِ
وسَ ,و َم ْن َوم َؼدَ ا ْعمُت ََوسم َع َي يم َ
مج َع ُف َام َوم ُف َو َقم َؿ ُل
وه ًالَ .و َمتَى َ َ
َ
اإلظمالص يمون مـووم ًؼو ,وهم اًمذين يراءون اًم َّـ َ
وب ْ ِ
ِ
ِ
َجوو ُز َقم ْن َؾمقِّئَ ِ ِ
وِت ْم [ ِذم َأ ْص َح ِ
اًمصدْ ِق ا ًَّم ِذي َيموكُوا
ا ْعم ُ ْم ِمـِ َ
اجلَـَّي َو ْقمدَ ِّ
ين َك َت َؼ َّب ُل َقمـ ُْف ْم َأ ْطم َس َن َمو َقمؿ ُؾوا َو َكت َ
لم{ :ا ًَّمذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُيوقمَدُ َ
قم َطمـِق ًػو} َو ُه ْم ُحم ََّؿدٌ َو َأتْ َبو ُقم ُه ِإ َمم َي ْو ِم ا ًْم ِؼ َقو َم ِي ,
ون] (ْ [ } ) 1إَ ْطم َؼوف َ : ] 16 :وهلَ َذا َىم َول َشم َع َومم َ { :وا َّشم َب َع م َّؾ َي ِإ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ِ
لم] (ِ [ } )2
يم ََام َىم َول َشم َع َومم{ :إِ َّن َأ ْو َمم اًمـ ِ
آل
اَّلل َو ِزم ْاعمُ ْم ِمـِ َ
ين ا َّشم َب ُعو ُه َو َه َذا اًمـَّبِي [ َوا ًَّمذ َ
قم ًَم َّؾذ َ
َّوس سمِ ِن ْسم َراه َ
ين آ َمـُوا َو َّ ُ
ِ ِ ِ ِ
ان ]68 :و َىم َول َشمع َوممُ [ { :ىم ْل إِكَّـِي هدَ ِاين ريب إِ َمم ِ ٍ
ِ
قم َطمـِق ًػو َو َمو يم َ
ِقم ْؿ َر َ
َون ِم َن
َ
َ
َ
رصاط ُم ْستَؼق ٍم ديـًو ىم َق ًام م َّؾ َي إِ ْسم َراه َ
َ ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ون ِم َن ْاعمُ ْ ِ
ا ْعم ُ ْ ِ
قم َطمـِق ًػو َو َمو يمَ َ
لم} [اًمـ َّْح ِل :
نميمِ َ
نميمِ َ
لم] (ْ [ } )3إَنْ َعو ِمَ ]161 :و { ُصم َّم َأ ْو َطمقْـَو إِ ًَم ْق َك َأن اشمَّبِ ْع م َّؾ َي ِإ ْسم َراه َ
ِ ٍ
قف :هو ْ ِ
 ]123و ْ ِ
اًمنم ِك َىم ْصدً اَ ,أ ْي شم ِ
احل ِّق سمِؽُ ِّؾ َّقتِ ِهَ َٓ ,ي ُصد ُه َقمـْ ُه َصود ,
احلـ ُ ُ َ
َور ًيمو ًَم ُه َقم ْن َسمص َػمةَ ,و ُم ْؼبِ ٌل َقم َغم ْ َ
َ َ
احَوئ ُل َقم ِن ِّ ْ

َو َٓ َي ُرد ُه َقمـْ ُه َراد] .
أبو اًمػداء إؾمامقمقل سمن يمثػم اًمؼريش (ت774ـه) :شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقم ,دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتوزيع ,اًم َّطبعي اًمثوكقي ,
قى ِذم ا ِّشمب ِ
ِ
اًمؽم ِهم ِ
قم َظمؾِقال} َو َه َذا ِم ْن َسم ِ
اجلزء اًمثوين ,صـَ [ .422و َىم ْو ًُم ُهَ { :و َّ َ
وقم ِهَِٕ :نَّ ُه إِ َمو ٌم ُي ْؼتَدَ ى سمِ ِه ,
َ
اَّلل إِ ْسم َراه َ
اخت َذ َّ ُ
وب َّ ْ
طمق ٌُ وص َل ِإ َمم َهموي ِي مو ي َت َؼرب سمِ ِه ا ًْم ِعبود ًَمهَ ,وم ِن َّكه ا ْكتَفى إِ َمم درضم ِي اخل َّؾي ا ًَّمتِي ِهي َأر َومع م َؼوم ِ
وت ا ْعم ُ ِح َّب ِيَ ,و َمو َذ َ
اك إِ َّٓ
ُ
ََ َ
ُ َ
َ ُ ُ
َ َ َ َّ ُ
َ ْ َ َ
َ ْ ُ َ َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
قم ا ًَّم ِذي َو َّرم} [اًمـ َّْج ِم َ ] 37 :ىم َول يمَثِ ُػم َ
وم
اًمس َؾف َ :أ ْي َىم َ
ون ( )4م َن َّ
ًم َؽ ْث َرة َـمو َقمته ًم َر ِّسمه َ ,يم َام َو َص َػ ُه سمِ ه ذم َىم ْوًمه َ { :وإِ ْسم َراه َ
وورم ( )5يمُ َّل م َؼو ٍم ِمن م َؼوم ِ
سمِ َج ِؿقعِ َمو ُأ ِم َر سمِ ِه َّ
وت ا ًْم ِع َبو َد ِةَ ,ومؽ َ
َون َٓ َي ْش َغ ُؾ ُه َأ ْم ٌر َضمؾِ ٌقل َقم ْن َطم ِؼ ٍػمَ ,و َٓ يمَبِ ٌػم َقم ْن َص ِغ ٍػم .
ْ َ َ
َ
ت َوم َل ََتفن [ َىم َول إِين ضم ِ
اهقم رسم ه سمِ َؽ ِؾام ٍ
ِ
ِ
وقم ُؾ َك ًمِؾـ ِ
َّوس إِ َم ًومو] (ْ } )6أ َي َي [ا ًْم َب َؼ َر ِةَ . ]124 :و َىم َول
ِّ َ
َّ ُ َّ
َو َىم َول َشم َع َوممَ { :وإِذ ْاسمت ََغم ِإ ْسم َر َ َ ُ َ
َون ُأم ًي َىموكِتًو ِ ِ
ويمرا ٕنْع ِؿ ِه اضم َتبوه و َهدَ اه إِ َمم ِرصا ٍ
ِ
ِ
َّلل َطمـِق ًػو َو َمل َي ُك ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
ط ُم ْست َِؼق ٍم .
نميمِ َ
ْ َ ُ َ ُ
ُ
َّ
لم [ َؿم ً
قم يم َ َّ
َشم َع َومم { :إِ َّن إِ ْسم َراه َ
َ
ْ
وآ َشمقـَوه ِذم اًمد ْكقو طمسـَ ًي وإِ َّكه ِذم ِ
أظمر ِة َعمِن اًمص ِ ِ
لم] ([ } )7اًمـ َّْح ِل].]122-123 :
وحل َ
َ َ َّ
َ َ َ َ ُ
َ ْ ُ
أمحد سمن مصطػى اعمراهمي (ت1371ـه) :شمػسػم اعمراهميَ ,شيمي مؽتبي ومطبعي مصطػى اًمبويب سمؿرص ,اًم َّطبعي إومم ,
وت ِمن َذيم ٍَر َأو ُأنْثى وهو م ْم ِمن َوم ُل ِ
اجلزء اخلومس ,صـ([ .167ومن يعؿ ْل ِمن اًمص ِوحل ِ
وئل َك َيدْ ُظم ُؾ َ
ون ْ
اجلَـَّ َي َو ٓ
َ ُ َ ُ ٌ
ْ
ْ
َ َّ
ََ ْ َْ َ
ُي ْظ َؾ ُؿ َ
ون ك َِؼػما ً ) أي ومن يعؿل يمل مو يستطقع قمؿؾه من إقمامل اًمتي شمصؾح هبو اًمـػوس رم أظمالىمفو وآداهبو وأطمواهلو
آضمتامقمقي ,ؾموا ء يمون اًمعومل ذيمرا أو أنثى وهو مطؿئن اًمؼؾى سموإليامن -وملوئلك اًمعومؾون اعمممـون سموهلل واًمقوم
أظمر يدظمؾون اجلـي سمزيموء أنػسفم وـمفورة أرواطمفم وٓ يظؾؿون من أضمور أقمامهلم ؿمقئو وًمو طمؼػما يموًمـؼػم .ورم
هذه أيي ومو ىمبؾفو من اًمعؼمة واعموقمظي مو هيدم رصوح إموكى اًمتي يلوى إًمقفو اًمؽسومم وذوو اجلفوًمي من اعمسؾؿلم
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اًمذين يظـون أن اهلل حيوسمى من يسؿى كػسه مسؾام ويػضؾه قمغم اًمقفودي واًمـرصاين ٕضمل هذا اًمؾؼى ,وموًمذين
يػخرون سموٓكتسوب إًمقه وىمد كبذوه وراء فمفورهم وضمرموا آهتداء هبديه ,هم رم ضالل مبلم].
أمحد سمن مصطػى اعمراهمي (ت1371ـه) :شمػسػم اعمراهميَ ,شيمي مؽتبي ومطبعي مصطػى اًمبويب سمؿرص ,اًم َّطبعي إومم ,
اجلزء اخلومس  ,صـ[ .166.167وسمعد أن سملم ؾمبحوكه أن اًمـجوة واًمسعودة مـوـمون سمصوًمح إقمامل مع اإليامن أردف
ذًمك ذيمر درضموت اًمؽامل ومؼول( :ومن َأطمسن ِديـ ًو ِممن َأؾم َؾم وضمفه ِ ِ
َّلل َو ُه َو ُحم ِْس ٌن) أي ٓ أطمد أطمسن ممن ضمعل ىمؾبه
َّ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
ََ ْ ْ َ ُ
ظموًمصو هلل وطمده ,ومال يتوضمه إمم همػمه رم دقموء وٓ رضموء ,وٓ جيعل سمقـه وسمقـه طمجوسمو من اًموؾمطوء واًمشػعوء ,وٓ
يرى رم اًموضمود إٓ هو ,ويعتؼد أنه ؾمبحوكه رسمط إؾمبوب سموعمسببوت ,ومال يطؾى ؿمقئو إٓ من ظمزائن رمحته ,وٓ يلتى
سمقوت هذه اخلزائن إٓ من مسوًمؽفو ,وهى اًمسـن وإؾمبوب اًمتي ؾمـفو رم اخلؾقؼي .وهو مع هذا اإليامن اًمؽومل
ّ
متحل سملطمسن إظمالق واًمػضوئل  .وىمد قمؼم قمن شموضمه اًمؼؾى سمنؾمالم اًموضمهٕ ,ن
واًمتوطمقد اخلوًمص ,حمسن ًمؾعؿل
اًموضمه أقمظم مظفر حو رم اًمـػس من إىمبول وإقمراض ,ورسور ويمآبي ,ومو ومقه هو اًمذي يدل قمغم مو رم اًمرسيرة].
قمبد اًمرمحن سمن كورص اًمسعدي (ت1376ـه) :شمقسػم اًمؽريم اًمرمحن ذم شمػسػم يمالم اعمـون ,ممؾمسي اًمرؾموًمي ,اًم َّطبعي
إومم ,صـ[ .235أيًَ { :م ْق َس} إمر واًمـجوة واًمتزيمقي {سمِ َل َموكِ ِّق ُؽ ْم َو ٓ َأ َم ِوين َأ ْه ِل ا ًْم ِؽت ِ
َوب} وإموين :أطموديٌ اًمـػس
ِّ
اعمجردة قمن اًمعؿل ,اعمؼؽمن هبو دقموى جمردة ًمو قمورضً سمؿثؾفو ًمؽوكً من ضمـسفو .وهذا قمو ّم ذم يمل أمر ,ومؽقف
اجلـَّ َي إِٓ َم ْن يم َ
َون ُهو ًدا
سملمر اإليامن واًمسعودة إبديي؟! ومنن أموين أهل اًمؽتوب ىمد أظمؼم اهلل هبو أهنم ىموًموا ًَ { :م ْن َيدْ ُظم َل ْ َ
َأ ْو ك ََص َورى ِشم ْؾ َك َأ َموكِق ُف ْم} وهمػمهم ممن ًمقس يـتسى ًمؽتوب وٓ رؾمول من سموب أومم وأطمرى .ويمذًمك أدظمل اهلل ذم
ذًمك من يـتسى إمم اإلؾمالم ًمؽامل اًمعدل واإلكصوف ,ومنن جمرد آكتسوب إمم أي دين يمون ٓ ,يػقد ؿمقئو إن مل يلت
جي َز سمِ ِه }
اإلكسون سمؼمهون قمغم صحي دقمواه ,وموٕقمامل شمصدق اًمدقموى أو شمؽذهبو وهلذا ىمول شمعوممَ { :م ْن َي ْع َؿ ْل ُؾمو ًءا ُ ْ
وهذا ؿمومل جلؿقع اًمعومؾلمٕ ,ن اًمسوء ؿمومل ٕي ذكى يمون ( )1من صغوئر اًمذكوب ويمبوئرهو ,وؿمومل أجضو ًمؽل
ضمزاء ىمؾقل أو يمثػم ,دكقوي أو أظمروي].
قمبد اًمرمحن سمن كورص اًمسعدي (ت1376ـه) :شمقسػم اًمؽريم اًمرمحن ذم شمػسػم يمالم اعمـون ,ممؾمسي اًمرؾموًمي ,اًم َّطبعي
إومم ,صـ[ .235واًمـوس ذم هذا اعمؼوم درضموت ٓ يعؾؿفو إٓ اهلل ,ومؿستؼل ومستؽثر ,ومؿن يمون قمؿؾه يمؾه ؾموءا
وذًمك ٓ يؽون إٓ يموومرا  .ومنذا موت من دون شموسمي ضموزي سموخلؾود ذم اًمعذاب إًمقم .ومن يمون قمؿؾه صوحلو ,وهو
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مستؼقم ذم هموًمى أطمواًمه ,وإكام يصدر مـه سمعض إطمقون سمعض اًمذكوب اًمصغور ومام يصقبه من اهلم واًمغم وإذى و
[سمعض] ( )2أٓم ذم سمدكه أو ىمؾبه أو طمبقبه أو موًمه وكحو ذًمك  -ومنهنو مؽػرات ًمؾذكوب ,وهي ممو جيزى سمه قمغم
قمؿؾه ,ىمقضفو اهلل ًمطػو سمعبوده ,وسملم هذين احلوًملم مراشمى يمثػمة .وهذا اجلزاء قمغم قمؿل اًمسوء اًمعوم خمصوص ذم
همػم اًمتوئبلم ,ومنن اًمتوئى من اًمذكى يمؿن ٓ ذكى ًمه ,يمام دًمً قمغم ذًمك اًمـصوص].
قمبد اًمرمحن سمن كورص اًمسعدي (ت1376ـه) :شمقسػم اًمؽريم اًمرمحن ذم شمػسػم يمالم اعمـون ,ممؾمسي اًمرؾموًمي ,اًم َّطبعي
ِ
ِ
إومم ,صـ[ .235وىموًمه َ { :و ٓ َ ِ
اَّللِ َوًمِ ًّقو َو ٓ ك َِص ًػما } إلزاًمي سمعض مو ًمعؾه يتوهم أن من اؾمتحق
جيدْ ًَم ُه م ْن ُدون َّ
اعمجوزاة قمغم قمؿؾه ىمد يؽون ًمه وزم أو كورص أو ؿموومع يدومع قمـه مو اؾمتحؼه ,وملظمؼم شمعومم سموكتػوء ذًمك ,ومؾقس ًمه وزم
حيصل ًمه اعمطؾوب ,وٓ كصػم يدومع قمـه اعمرهوب ,إٓ رسمه ومؾقؽه{ .ومن يعؿ ْل ِمن اًمص ِوحل ِ
وت} دظمل ذم ذًمك ؾموئر
َ َّ َ
َ َ ْ َْ َ
إقمامل اًمؼؾبقي واًمبدكقي ,ودظمل أجضو يمل قمومل من إكس أو ضمن ,صغػم أو يمبػم ,ذيمر أو أنثى .وهلذا ىمول ِ { :م ْن َذ يمَ ٍر
َأ ْو ُأنْ َثى َو ُه َو ُم ْم ِم ٌن} وهذا َشط جلؿقع إقمامل ٓ ,شمؽون صوحلي وٓ شمؼبل وٓ يؽمشمى قمؾقفو اًمثواب وٓ يـدومع هبو
اًمعؼوب إٓ سموإليامن .وموٕقمامل سمدون اإليامن يملهمصون ؿمجرة ىمطع أصؾفو ويمبـوء سمـي قمغم موج احوء ,وموإليامن هو
إصل وإؾموس واًمؼوقمدة اًمتي يبـى قمؾقه يمل يشء ,وهذا اًمؼقد يـبغي اًمتػطن ًمه ذم يمل قمؿل أـمؾق ,ومنكه مؼقد سمه .
{ َوم ُل َ ِ
وئل َك} أي :اًمذين مجعوا سملم اإليامن واًمعؿل اًمصوًمح { َيدْ ُظم ُؾ َ
اجلـَّ َي} [ص ] 236:اعمشتؿؾي قمغم مو شمشتفي
ون ْ َ
إنػس وشمؾذ إقملم { َوٓ ُي ْظ َؾ ُؿ َ
ون ك َِؼ ًػما } أي ٓ :ىمؾقال وٓ يمثػما ممو قمؿؾوه من اخلػم ,سمل جيدوكه يمومال موومرا,
مضوقمػو أضعوومو يمثػمة].
قمبد اًمرمحن سمن كورص اًمسعدي (ت1376ـه) :شمقسػم اًمؽريم اًمرمحن ذم شمػسػم يمالم اعمـون ,ممؾمسي اًمرؾموًمي ,اًم َّطبعي
إومم ,صـ[ .235أي ٓ :أطمد أطمسن من دين من مجع سملم اإلظمالص ًمؾؿعبود ,وهو إؾمالم اًموضمه هلل اًمدال قمغم
اؾمتسالم اًمؼؾى وشموضمفه وإكوسمته وإظمالصه ,وشموضمه اًموضمه وؾموئر إقمضوء هللَ { .و ُه َو} مع هذا اإلظمالص
وآؾمتسالم { ُحم ِْس ٌن} أي :متبع ًمنميعي اهلل اًمتي أرؾمل هبو رؾمؾه ,وأنزل يمتبه ,وضمعؾفو ـمريؼو خلواص ظمؾؼه
ِ
ِ
قم} أي :ديـه وَشقمه { َطمـِق ًػو} أي :موئال قمن اًمنمك إمم اًمتوطمقد ,وقمن اًمتوضمه ًمؾخؾق
وأتبوقمفمَ { .وا َّشم َب َع م َّؾ َي إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
إمم اإلىمبول قمغم اخلوًمقَ { ,و َّ َ
خلؾي أقمغم أنواع اعمحبي ,وهذه اعمرشمبي طمصؾً ًمؾخؾقؾلم حمؿد
قم َظمؾقال} وا ُ
اَّلل ِإ ْسم َراه َ
اخت َذ َّ ُ
وإسمراهقم قمؾقفام اًمصالة واًمسالم ,وأمو اعمحبي من اهلل ومفي ًمعؿوم اعمممـلم ,وإكام اختذ اهلل إسمراهقم ظمؾقال ٕنه َّ
ورم سمام
ُأمر سمه وىموم سمام ْاسمتُكم سمه ,ومجعؾه اهلل إمومو ًمؾـوس ,واختذه ظمؾقال وكوه سمذيمره ذم اًمعوعملم].
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حمؿد إملم سمن حمؿد اعمختور اًمشـؼقطي (ت1393ـه) :أضواء اًمبقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن ,دار اًمػؽر سمبػموت ,
اجلزء إول ,صـَ [ .312ىم ْو ًُم ُه َشم َع َوممًَ :مقْ َس سمِ َل َموكِقِّؽ ُْم َو َٓ َأ َم ِوين َأ ْه ِل ا ًْم ِؽت ِ
لم ُهـَو َؿمقْئًو ِم ْن َأ َموكِ ِقف ْمَ ,و َٓ ِم ْن
َوب ْأ َي َيَ ,مل ْ ُي َب ِّ ْ
ِّ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ َ ِ
ِ ُ
ِ َ
ِ ِ
َأ َم ِ َ
َح ُن َأ ْيم َث ُر
وين ا ًْم َع َر ِب ا ًْمؽَ وذ َسميَ :و َىمو ًُموا ك ْ
وين أ ْه ِل ا ًْمؽتَوبَ ,و ًَمؽـَّ ُه أ َؿم َور إ َمم َسم ْعض َذًم َك ذم َم َواض َع أ َظم َر َيم َؼ ْوًمه ذم أ َم ِّ
ِّ

َأ ْم َو ً
لم [, ]29 \ 6
لم [َ , ] 35 \ 34و َىم ْوًمِ ِه َقمـ ُْف ْم :إِ ْن ِه َي إِ َّٓ َطم َقو ُشمـَو اًمد ْكقَو َو َمو ك َْح ُن ِسم َؿ ْب ُعوصمِ َ
آ َو َأ ْو َٓ ًدا َو َمو ك َْح ُن سمِ ُؿ َع َّذسمِ َ
وكَح ِو َذًمِ َك ِمن ْأي ِ
وتَ .و َىم ْوًمِ ِه ِذم َأ َم ِوين َأ ْه ِل ا ًْم ِؽت ِ
اجلـَّ َي ِإ َّٓ َم ْن يمَ َ
ون ُهو ًدا َأ ْو ك ََص َورى شمِ ْؾ َك
َ َ
َ ْ
َوبَ :و َىمو ًُموا ًَم ْن َيدْ ُظم َل ْ َ
ِّ
َأموكِقفم ْأي َي [ , ]111 \ 2و َىموًمِ ِه :و َىمو ًَم ًِ ا ًْمقفود واًمـَّصورى كَحن َأبـَوء ِ
َح ِو َذًمِ َك
اَّلل َو َأ ِطم َّب ُ
وؤ ُه ْأ َي َي [َ , ]18 \ 5وك ْ
ْ ُ ْ ُ َّ
َ
َ ْ
َ ُ ْ َ
َُ ُ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ى ك ُُز ِ
لم َو َأ ْه َل ا ًْم ِؽت ِ
َوب َشم َػ َ
وظم ُرواَ ,وم َؼ َول َأ ْه ُل
ول ْأ َي ِي َأ َّن ا ْعم ُ ْسؾِ ِؿ َ
م َن ْأ َيوتَ .و َمو َذيم ََر ُه َسم ْع ُض ا ًْم ُع َؾ َامء م ْن َأ َّن َؾم َب َ
ون :كَحن َأو َمم سمِ ِ
َوب :كَبِقـَو َىمب َل كَبِقؽُم ,ويمِتَوسمـَو َىمب َل يمِتَوسمِؽُم َ ,ومـَحن َأو َمم ِسم ِ ِ
ِ
ا ًْم ِؽت ِ
وَّلل ِمـْؽ ُْم َ ,وكَبِقـَو
َّ
وَّلل مـْؽ ُْمَ ,و َىم َول ا ْعم ُ ْسؾ ُؿ َ ْ ُ ْ
َّ
ْ ُ ْ
ْ ِّ ْ َ ُ ْ
ْ
لمَ ,ويمِت َُوسمـَو َي ْؼ ِض َقم َغم ا ًْم ُؽت ِ
اَّللًَ :مقْ َس سمِ َل َموكِ ِّقؽ ُْم ْأ َي َي [ُ َٓ , ] 123 \ 4يـ َِوذم َم و
ُى ا ًَّمتِي َيموك ْ
َظموشم َُم اًمـَّبِقِّ َ
ًَ َىم ْب َؾ ُهَ ,وم َلن َْز َل َّ ُ
َذ َيمركَو َّ َِٕ :ن ا ًْم ِعؼم َة سمِعؿو ِم ْإَ ًْم َػ ِ
وص ْإَ ْؾم َب ِ
وظ َٓ سمِ ُخ ُص ِ
وب].
َْ ُ ُ
ْ

حمؿد إملم سمن حمؿد اعمختور اًمشـؼقطي (ت1393ـه) :أضواء اًمبقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن ,دار اًمػؽر سمبػموت ,
اجلزء إول ,صـَ [ .313 ,312ىمو ًُمه شمع َومم :ومن َأطمسن ِديـًو ِممن َأؾم َؾم وضمفه ِ ِ
َّلل َو ُه َو ُحم ِْس ٌن ْأ َي َيَ ,ذيمَ َر َشم َع َومم ِذم َه ِذ ِه
َّ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
ََ ْ ْ َ ُ
ْ ُ ََ
ِ
يؿ ِي َأنَّ ُه َٓ َأ َطمدَ َأ ْطم َس ُن ِديـًو ِممَّ ْن َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه ِ ََّّللِ ِذم َطم ِ
اإل ْكؽَ ِ
اؾمتِ ْػ َفو َم ْ ِ
ول يمَ ْوكِ ِه ُحم ِْسـًو َ ِ :
ور ُم َض َّؿ ٌن َم ْعـَى
ٕ َّن ْ
ْأ َيي ا ًْمؽ َِر َ
ِ
ِ
آظمر َأ َّن من يم َ ِ
ِ
اؾمت َْؿ َس َك ِسمو ًْم ُع ْر َو ِة ا ًْم ُو ْصم َؼىَ ,و ُه َو َىم ْو ًُم ُه َشم َع َومم َ :و َم ْن ُي ْسؾِ ْم َو ْضم َف ُه
َ ْ
َون يم ََذًم َك َوم َؼد ْ
رص َح ذم َم ْوض ٍع َ َ
اًمـَّ ْػ ِيَ ,و َ َّ
َّلل ِإ َـموقمته و ِإ ْذقموكه  ,واك ِْؼقود ه ِ ِ
إِ َمم اَّللِ وهو حم ِْسن َوم َؼ ِد اؾمتَؿس َك سمِو ًْمعرو ِة ا ًْمو ْصم َؼى [ , ]22 \ 31ومعـَى إِؾم َال ِم وضم ِف ِه ِ ِ
َّلل
َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ َّ
َ َ ْ
ُْ َ ُ
َّ َ ُ َ ُ ٌ
ْ
ْ ْ َ
اىمبو ومِ ِقه ِ ِ
ِ ِ
ِ
ول يمَوكِ ِه ُحم ِْسـًوَ ,أي ُ :خمْؾِ صو َقمؿ َؾه َِّللِ َٓ ي ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
َشم َع َومم ِسمومتِ َث ِ
اضمتِـ ِ
َّلل يم ََلنَّ ُه
َّ
نم ُك ومقه سمِ ه َؿم ْقئًو ُم َر ً
ُ
َ ُ َّ
ً
ْ
َوب َهنْقِه ذم َطم ِ ْ
ول َأ ْم ِرهَ ,و ْ
ْ
وَّلل َشم َع َومم َي َرا ُهَ ,وا ًْم َع َر ُب ُشم ْطؾِ ُق إِ ْؾم َال َم ا ًْم َو ْضم ِهَ ,وشم ُِريدُ سمِ ِه ْ ِ
اإل ْذ َقم َ
ون َو ِآك ِْؼقَو َد اًمتَّو َّم].
َي َرا ُهَ ,وم ِن ْن َملْ َي ُؽ ْن َي َرا ُه َوم َّ ُ

حمؿد سمن أمحد سمن مصطػى اعمعروف سمليب زهرة (ت1394ـه) :زهرة اًمتػوؾمػم ,دار اًمػؽر اًمعريب ,اجلزء اًمراسمع ,
صـ[ .1874وآؾمتػفوم هـو سمؿعـى اًمـػي ,وموعمعـى َٓ أطمد أطمسن ديـو ممن أؾمؾم وضمفه هلل وهو حمسن ,واًمـػي هـو
هو كػي احلسن ,وًمؽن اعمراد هو احلق ,واعمعـى َٓ أطمد يممن سمحق إٓ من أؾمؾم وضمفه هلل .وًمؽن اًمتعبػم سملطمسن
يػقد سملن هذا هو احلق وهو إمر احلسن ذم ذاشمه ,اًمذي َٓ شمستحسن اًمعؼول اًمسؾقؿي ؾمواه ,وشمستؼبح همػمه].
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حمؿد متوزم اًمشعراوي (ت1418ـه) :شمػسػم اًمشعراوي (اخلواـمر ) ,مطوسمع أظمبور اًمقوم  ,اجلزء اخلومس ,صـ. 2664
[وشمبدأ إقمامل اًمصوحلي من أن يؽمك اإلكسون إمور اًمصوحلي قمغم صالطمفو ,ومنسمؼوء اًمصوًمح قمغم صالطمه معـوه أن
اعمممن ًمن يعؿل اًمػسود ,هذه هي أول مرشمبي ,ومن سمعد ذًمك يؽمىمى اإلكسون ذم إقمامل اًمصوحلي اًمتي شمتػق مع
ظمالومته ذم إرض ,ويمل قمؿل شمصؾح سمه ظمالومي اإلكسون ذم إرض هو قمؿل صوًمح :وموًمذي يرصف ـمريؼ ًو طمتى
يسؽميح اًمـوس من اًمتعى قمؿل صوًمح ,وِتقئي اعمواصالت ًمؾبنم طمتى يصؾوا إمم همويتفم قمؿل صوًمح ,ومن يعؿل
قمغم أّٓ يـشغل سمول اًمبنم سملؿمقوء من رضوريوت احلقوة ومفذا قمؿل صوًمح .يمل مو يعلم قمغم طمريمي احلقوة هو قمؿل
صوًمح .وىمد يصـع اإلكسون إقمامل اًمصوحلي وًمقس ذم سموًمه إهل يمعؾامء اًمدول اعمتؼدمي همػم اعمممـي سمنهل واطمد .يمذًمك
اًمعؾامء اعمالطمدة ىمد يصـعون أقمام ً
ٓ صوحلي ًمإلكسون ,يمرصف ـمرق وصـوقمي سمعض أٓت اًمتي يـتػع هبو اًمـوس,
وىموموا هبو ًمؾطؿوح اًمؽشػي ,واًمواطمد من شمؾك اًمػئي يريد أن يثبً أنه اظمؽمع وايمتشف وظمدم اإلكسوكقي وكطبق قمؾقه
أنه قمؿل صوحل ًوً ,مؽـه همػم مممنً :مذًمك ؾمقلظمذ همٓء اًمعؾامء ضمزاءهم من اإلكسوكقي اًمتي قمؿؾوا هلو ,وًمقس هلم ضمزا ء
قمـد اهلل .أمو من يعؿل اًمصوحلوت وهو مممن ومؾه ضمزاء واضح هو َ { :و َمن َي ْع َؿ ْل ِم َن اًمصوحلوت ِمن َذ َيم ٍر َأ ْو أنثى َو ُه َو
ون اجلـي َوَٓ ُي ْظ َؾ ُؿ َ
ُم ْم ِم ٌن وملوئلك َيدْ ُظم ُؾ َ
ون ك َِؼػما ً } [اًمـسوء].]124 :
حمؿد متوزم اًمشعراوي (ت1418ـه) :شمػسػم اًمشعراوي (اخلواـمر ) ,مطوسمع أظمبور اًمقوم  ,اجلزء اخلومس ,صـ. 2666
[{ َو َم ْن َأ ْطم َس ُن ِديـ ًو ِممَّ ْن َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه هلل} واإلضموسمي قمغم مثل هذا اًمتسوؤل ٓ :أطمد أطمسن ديـ ًو ممن أؾمؾم وضمفه هلل .
وهؽذا كرى أن اهلل يؾؼى ظمؼماً مميمد ًا ذم صقغي شمسوؤل مع أنه ًمو شمؽؾم سموخلؼم ًمؽون هو اًمصدق يمؾه َ { :و َم ْن َأ ْصدَ ُق
ِم َن اهلل ِىمق ً
ال} [ًمـسوء .]122 :وؾمبحوكه يؾؼي إًمقـو سموًمسمال ًمقؽمك ًمـو طمريي اجلواب ذم اًمؽالم ,يملنه ؾمبحوكه يؼول- :
أنو أـمرح اًمسمال قمؾقك أهيو اإلكسون وأترك ًمك اإلضموسمي ذم إـمور ذمتك وطمؽؿك ومؼل زم من أطمسن ديـو ممن أؾمؾم
وضمفه هلل؟ وشمبحٌ أنً قمن اجلواب ومال دمد أطمسن ممن أؾمؾم وضمفه هلل ومتؼول  ٓ - :أطمد أطمسن ممن أؾمؾم وضمفه
هلل .وسمذًمك شمؽون اإلضموسمي من اعمخوـمى إىمرار ًا ,وموإلىمرار  -يمام كعؾم  -ؾمقد إدًمي].
حمؿد ؾمقد ـمـطووي (ت1431ـه) :اًمتػسػم اًموؾمقط ًمؾؼرآن اًمؽريم ,دار هنضي مرص ,اًم َّطبعي إومم ,اجلزء اًمثوًمٌ ,
صـ[ .322وىموًمه َو ُه َو ُم ْم ِم ٌن ىمقد إلظمراج همػم اعمممن ٕن اًمؽوومر مفام ىمدم من أقمامل صوحلي ذم اًمدكقو ومنهنو ًمن شمـػعه
ذم أظمرة سمسبى يمػره سموًمدين احلق .واؾمم اإلؿمورة وهو ىموًمه َوم ُل وئلِ َك يعود إمم من ذم ىموًمه َو َم ْن َي ْع َؿ ْل سموقمتبور
معـوهو].
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تفاشري اهنصاء 125-123

شمؼي اًمدين أبو اًمعبوس أمحد اسمن شمقؿقي (ت728ـه) :جمؿوع اًمػتووى ,جمؿع اعمؾك ومفد سموعمديـي ,اجلزء اًمثوين ,صـ. 6 ,5
ون َهم ِػم ِهم ِم ْلء ا ًْم ُؼر ِ
[ َويم ََذًمِ َك ِذيمْ ُر ُه ُطم ُص َ
لم} {ا ًَّم ِذ ي َن ُي ْم ِمـ َ
ول ْ
ُون
آن َيم َؼ ْوًمِ ِهُ { :هدً ى ًمِ ْؾ ُؿت َِّؼ َ
اهلِدَ ا َي ِي َوا ًْم َػ َال ِح ًمِ ْؾ ُؿ ْم ِمـِ َ
َ ْ
لم ُد َ ْ ْ
ِ
إن ْ ِ
ون ًَم ِػي ُظم ْ ٍ
ى} ْأ َي َيُ .صم َّم َذ َّم ا ًَّم ِذ ي َن َيم َػ ُروا َو َا ًَّم ِذ ي َن كَو َوم ُؼوا َو َىم ْوًمِ ِهَ { :وا ًْم َع ْ ِ
سمِو ًْم َغ ْق ِ
اإلك َْس َ
رص} { َّ
ين آ َمـُوا
رس} { َّإٓ ا ًَّمذ َ
لم} { َّإٓ ا ًَّم ِذين آمـُوا و َقم ِؿ ُؾوا اًمص ِوحل ِ
و َقم ِؿ ُؾوا اًمص ِوحل ِ
وت} َ .وم َح َؽ َم َقم َغم اًمـ َّْوعِ ُيم ِّؾ ِه
وت} َو َىم ْوًمِ ِهُ { :صم َّم َر َد ْدكَو ُه َأ ْؾم َػ َل َؾموومِؾِ َ
َ َ َ
َ
َّ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اإلكْسوكِق ِي َ ِ ِ
ِ
لم اًمص ِ ِ
وخل َس َور ِة َواًمس ُػ ِ
اجلـ َِّي ُه ْم َأ ْه ُل
وحل َ
ول َإمم ا ًْم َغو َيي َّإٓ ا ْعم ُ ْممـ َ َّ
مجقع َفو ِسم ْ َ
َو ْإُ َّمي ْ ِ َ َّ
لمَ .ويم ََذًم َك ُضمع َل َأ ْه ُل ْ َ
اإليام ِن و َأه ُل اًمـ َِّور هم َأه ُل ا ًْم ُؽ ْػ ِر ومِقام َؿموء اَّلل ِمن ْأي ِ
اضطِ َر ِ
ار ًّيو ِم ْن
وت َطمتَّى َص َور َذًمِ َك َم ْع ُؾو ًمو ِقم ْؾ ًام َؿموئِ ًعو ُمت ََو ِاشم ًرا ْ
ُ ْ ْ
ِْ َ َ ْ
َ َ َّ ُ ْ َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ين اًمرؾم ِ ِ
ِ
ِ
وحلو ِم ْن َذيمَ ٍر
اًمس َعو َد َة َم َع ْ
إص َال ِح ا ًْم َع َؿ ِل سمِه ذم م ْث ِل َىم ْوًمهَ { :م ْن َقمؿ َل َص ً
ول قمـْدَ يمُ ِّل َم ْن َسم َؾ َغ ْت ُه ِر َؾمو ًَم ُت ُهَ .و َر َسم َط َّ
د ِ َّ ُ
َأو ُأنْ َثى وهو م ْم ِمن َوم َؾـُحقِقـَّه طمقو ًة َـمقب ًي} و َىموًمِ ِه{ :ومن َأراد ْأ ِظمر َة وؾمعى َهلو ؾمعقفو وهو م ْم ِمن َوم ُل َ ِ
وئل َك يم َ
َون َؾم ْع ُق ُف ْم
َ َ َ َ َ َ ََْ َ ُ َ ُ ٌ
َ َ ْ َ َ
ْ َ ُ َ َ ِّ َ َ ْ
َ ُ َ ُ ٌ
ْ
ِ
ِِ
م ْشؽُ ورا}  .و َأطمب َط ْإَ ْقمام َل اًمص ِوحل َي سمِ َزواًمِ ِه ِذم ِم ْث ِل َىموًمِ ِه{ :وا ًَّم ِذين َيم َػروا َأ ْقمام ُهلم يمَرس ٍ ِ ٍ
ين
اب سمِؼق َعي} َو َىم ْوًمهَ { :م َث ُل ا ًَّمذ َ
َ
ْ
َّ َ َ
َ َْ
َ ُ
ً
َ
َ
َ ُْ َ َ
احلق ِ
ود} و َىموًمِ ِه{ :م َث ُل مو يـ ِْػ ُؼ َ ِ ِ ِ
َيم َػروا ِسمر ِهبم َأ ْقمام ُهلم َيمرم ٍ
يح ومِ َقفو ِرص َأ َص َوسم ًْ َطم ْر َ
وة اًمد ْك َقو يمَ َؿ َث ِل ِر ٍ
ث َىم ْو ٍم}
ون ذم َهذه ْ َ َ
َ َ ُ
َ ْ
ُ َ ِّ ْ َ ُ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
َح ُو َذًمِ َك يمَ ثِػمَ .و َذيمَ َر َطم َول َ ِ
مجقعِ ْإُ َم ِم ا ْعم َْف ِد َّي ِي
ورا} َوك ْ
ْأ َي َي َو َىم ْوًمهَ { :و َىمد ْمـَو َإمم َمو َقمؿ ُؾوا م ْن َقم َؿ ٍل َوم َج َع ْؾـَو ُه َه َبو ًء َمـْ ُث ً
ٌ
إن ا ًَّم ِذين آمـُوا وا ًَّم ِذين هودوا واًمـَّصورى واًمصوسمِئِلم من آمن سمِ ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َّ ُهن ْم يمَ َذًمِ َك ِذم َىم ْوًمِ ِه َّ { :
وحلو }
َ َ ْ َ َ َّ
َ َ ُ َ َ َ َ َّ
َ َ َ
وَّلل َوا ًْم َق ْو ِم ْأظم ِر َو َقمؿ َل َص ً
ْأ َي َي].
اًمص ِوحلوت
شمتم ّ
احلؿد هلل اًمذي سمـعؿته ّ
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