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 إقرار األمانة العلمية
 

 المسبل  ااكاايمممب  عبدالهادا الهددا ماطدد علاعادفالهع  د   أنا الطالب:  
( أقبببا 15170لحببب  اقبببإل قمبببي  اللمامببب ر  بببات مبببباال  اسسبببإل اليااسبببا  ا سببب مم  

إخببب ا ااكمانببب  الالممببب  الملابببااز رلملبببا  نلبببات اسببباللا اببنننا اللتمببب  ااببب  
( لنمب  اليالب  الالممب  لهبدا الهطي د الهطاص دناطدسا عاد  البدسا   د المانون  ابب  

 المالسببلما( وأننببا لببإل أقببإل االنسبب  أو اللالمبب  مبب  أمبب  أاحببا  أو البب: أو وسببا   
  واالاببات اكسببالم: رلممبب  لببإلر ن ببالا ياخبب  لمامببا أو خااللببا إل االطامسبب  السانونمبب

سببناي اكرمببا  كبببحاالا  امببا أننببا أقببا  الالممبب   ببا رملمبب  النسبب  أو اللالمبب  واا
 اايإل قماما انسخ لذا الاح  م  غماي ولااااه رنوانًا أو مضمونًا.

ورلى ذلك  إننا ألحم  اامب  المسبلولم  السانونمب  الملالاب  رلبى مخبال لا 
مسبببلساً  امبببا  بببا ذلبببك سبببح: اليالببب  لبببذلك إ  حبببي   لبببذه المخال ببب  حالمبببًا أو 

 الالمم  الممنوح  لا.
 

 واهلل على ما أقول شهيد
 

اعبالهادا الهدا ماطد علاعافالهع     لإلام:ا
 ......................................اللوقمع  ...

..................................اللبببببببببببببببببببببببببببباامخ  ...
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 و تقـــــديـــر

ٌ
 شـــــكر

الحمي هلل الذي أساغ رلمنا نامه واامنا االاس  يو  سبا ا المخلوقبا   و ضبلنا 
اا سببب إل يو  سبببا ا الا بببا  وببببلى اهلل وسبببلرإل وابببااك رلبببى سبببمينا محمبببي ورلبببى  لبببه 

  وبحاه اكاااا.
ألممبب  ًا الببذي أناببإل رلبباة انامبب  الببباا والم ببااا  حلةببى ا خبب  ببإ  ال بباا هلل أوًل و 
 لذا الاح   وااي .....  

لتمب  ال باا ورمبمإل اللسبيما  ر  إ  م  الماوء  أ  أرابا  با ابيء رملبا لبذا
إلببى أسببلاذي ال اضبب  الببيالوا  مخلبباا ا ببما راببي السبب إل الاببالإل( الببذي ل ضبب  اساببو  
ا  ببااز رلببى لببذه الاسببال   االلولمببه وا ا بباي  سببي اببا  اك: الحنببو  واك  الماببم  

  ا   له ال ض  وال ناء ااي اهلل لاالى.والبيمق الو 
امببببا ألسببببيإل اخببببالا ال بببباا والحلببببااإل إلببببى اكسببببالذ  ال ضبببب ء أرضبببباء للنبببب  
المناق   الذم  اذلوا لليًا ووقلًا  ا ماالا  لذه الاسال   وألوله اال باا واللسبيما إلبى 

 اكاايممم  اللمام   ات مباال  وأخا قسإل اليااسا  ا س مم  الا.
يإل اال اا واللسبيما أمضبًا لاب  مب  سبارينا  با لبذه الاسبال   للبإل منبا اما ألس

 ا  احلااإل ولسيما.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمـــــــة

لمابو  للنباب ا بماًا ونبذماًا  وأ بلي أ  ل إلبه  ؛الحمي هلل الذي أنت  الالبا: قممباً 
إلة اهلل  وحببيه ل  ببامك لببه  وأ ببلي أ  محمببي راببيه واسببوله اا ببه للنبباب سبباالًا منمبباًا 

ومبب  لبباالإل إلببى مببوإل   مببا لااقبب: اللمبب  والنلبباا  وبببحاه اكاببااا  ورلببى  لببه اكطلبباا
   أما ااي  .اليم 

ببببلى اهلل  -إذ ابببمة  النابببا  ؛الابببامإل سبببي سبببطع رلبببإل الل سبببما منبببذ نبببتو  السبببا   
ببببا اببببا   -اضببببا اهلل رببببنلإل -للبببببحاا   -رلمببببه و سببببلإل  مببببا محلببببالو  مبببب  امببببا   ولمة

 سببببي غببببيوا مبببب  أرلببببإل النبببباب البببببحاا  مبببب  ذوي اللسببببا  ال بببببم، والامببببا  البببببام،  
والابوه    إل ل لإل ل ممذلإل م  اللااام  الذم  أخذوا لذا الالإل ر  الببحاا   االل سما
وقببي انل ببا رلببإل الل سببما مببع انل بباا ا سبب إل   حبباتوا قببب: السبباق االاابب  الل سببمارببنلإل  

 -لاببالى –  ببا اكا   واببا  اللبباااو  رنببي  لببوحلإل الالببيا  لببيخو  النبباب  ببا يمبب  اهلل
 .والاما  ل لمه والام  اه  وقااء  السا   الاامإل   قام  الب   ما او  نياء الحقة 

 مبببب  الالمببباء الم سبببام  مبببب  ألابببات اللببببااام   إ  لبببذا الالبببإل والامبببب  أ بببات لبببم ً 
وأ نمبب   مببه اكرمبباا واببية  مببه   الو  مبب  الالببوإلل ببأ ضبب  مببا ا ببلا  اببه الملالملببإل أ  

  إذ  مه الالإل الذي لاسي رلمه الخنابا ول نبى -لاالى –أبحا: الساا ، لو الا: اهلل 
و  اكولببببى مبببب    ا ببببللا ا مببببا مبببب  الم سببببام  منببببذ السببببا  ببببا ليومنببببه اكقبببب إل والمحببببااا

  وملالبببي   بببإل قلببباي  -اضبببا اهلل ربببنلإل – اا  واللبببااام  اببباا  راببباب وااببب  رمببباحالبببب
 ملبا  الب: الل سببما    بإل بباا الالمباء إلبى اللببنمز  با الل سبما  والحسب  الابباي

وملبببا  مببببيااب ومنبببالي ملابببيي   بببا الل سبببما  ارلمببببي  و بببا مسبببيمللا ل سبببما الطاببباي
وأقببوا    ول سببما السببا   االسببن   ل سببما السببا   اببالسا  ااضببلإل رلببى الل سببما ابباك ا مبب  

ارلمي ااضلإل رلى الل سما ابالاأي و بق اللللباي  با مابانا  اللااام  أقوا  البحاا  و 
رلببى  اآلخببا ويللبب  اكل ببام وماانملببا  وارلمببي ااضببلإل  اآلمبب   مبب  خبب   اللابب  و سللببا

  با السبا  ال بام  ولبي الحبا م ااب  أي  اللمع ام  المذلام  م  الل سما ااك ا والل سما االا 
حمبببا ان بببن  رلممببب  ااقمببب   ألللبببه أ  مابببو  أحبببي م بببالما رلمببباء ذلبببك السبببا    حلبببىو  ا مبببا
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 ببنلز الاابببه ال بببلما  ل سبببما السببا   الامبببمإل( وكلممببب  لبببذا الل سببما  سبببي اخلبببباه ا مبببا مببب  
احمببه  -نار مببز الببيم  سببامي ابب  مسبباوي الابباتاو   هو الالمبباء  ومبب  أولمببك الببذم  اخلبببا 

  ا الااه الايا المنما الملخا م  ل سما اا  ا ما. ه(785    -اهلل

   :أهمية الموضوع
    لللخا ألمم  لذا الموضوت  ا أموا منلا

 وما وقع رلمه م  مخلباا .  اكلمم  الالمم  لل سما اا  ا ما .1
والببباا  ر مبببز البببيم  اببب  سبببامي الاببباتاونا حلةبببى ل   الانامببب  اببباللاا  ا سببب ما .2

 مضمع اما ضات اا  لاا  رلماء المسلمم .
 .رلمه م  مبايا  أ  لذا المخطوط لإل مساق أ  ُحسق م  قا   مما أطلا .3
 لحسمق لتء م  المخطوط مالاا إسلامًا  ا اناء المالا  ا س مم . .4
مببب  ألبببب  الالببببوإل  ولببببو  المخطبببوط ملالببببق ال سبببما السببببا   الابببامإل ورلببببإل الل سبببما .5

 وأ ا لا.
 ماا   طامس  أس  نا اكقيمم   ا الاح  والالاا  واللنلمز وا  اي  منلا . .6

   :أسباب اختيار الموضوع
 أما اخلمااي للحسمق لذا اللتء م  المخطوط  إنه االع لألساا: اآللم  

 .لاولحسمس اغالا ال يمي   ا يااس  المخطوطا  .1
 لذا المخطوط لإل مساق أ  حسق م  قا . إ  .2
ورلبوإل   ألمم  الالا: لما  مه م  لاا  رلمبا م بم  ال سبه ول سبما مابانا السبا   .3

 واللاامز االماء الل سما.   ورلوإل اللاامخ  الحيم 
 .الماء السارم   ا لنومللاالواخل ز   اللااز رلى ماانا الما  السا   .4

 هيكلية الرسالة:
لبذه  سسبم   لبتءًا منبه أخبذ ملمور  م  الط : قاإل الحسمق لذا المخطوط 

لحلببوي رلببى ألببإل النلببا ي اللببا لوبببل  إلملببا  ببا الاسببال  إلببى مسيمبب  وقسببمم  وخالمبب  
 وال لببااب الاامبب  للاسببال   وقا مبب  االمبببايا والماالببع اللببا اسببلان  الببا   لببذا الاحبب 
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وألممببب  الموضبببوت  وسبببا: اخلمبببااه    ا طببباا الاببباإل لليااسببب وخببببب  المسيمببب  إلبببى 
سسبببإل ال بببانا اليااسبببا و السسبببإل واابببي المسيمببب  أ ببباي  قسبببمم  اكو  ال  ولمالمببب  الاسبببال 

   اما ملا  لحسمساال
 :ناببذ  ربب  حمببا  مللببز ل سببما اابب  ا مببا الببذي حسسبب  لببتءًا مبب   لهقاددمالها لاددف

مببببذه  ل مو  بببموخه  و يااسببب  لحمبببا  المللبببز ول ببببم   اسبببمه   وليلبببه  و  مخلبببباه 
منللببه و سببا: لببنلمز الالببا:  و نسبباله للمللببز  و ملل الببه  و الببه  واسببإل الالببا:  و 

  ا لذا الالا:. 
 :سببي قببيم   مببه اللببتء الخبباا اببه محسسببًا و ببق قوارببي اللحسمببق    أطددداماددماله :ق ددم 

الذي مايأ م  سوا  الحلاا  إلبى نلامب  سبوا  اللحبامإل وم بلم  رلبى اللوحبا  مب  اقبإل 
 ( لوح .51  ماو  ريي اللوحا  واذا (527( إلى  477 

 :  منهجي في التحقيق
 النا و ق السواري ا م  م  الملاا  الموإل.  الا .1
مببع ماارببا    مببع ذاببا السببوا واقببإل اآلمبب  لببالخاملو  قمبب  اضبباط اآلمببا  السا نمبب  .2

ا. ووضاللا ام  قوسم  لما موا ق اوام  ح ا ر  رابإل الاسإل السا نا
أقا: بوا  أاايلا المللز  واللتمب  المبنلي الالمبا أ  أخاج النا  ا  حاول  .3

 لحسمق النبوا اللاا م  .  ا المالمي
نلببا   ببإذا لببإل ألببي رو سبب  النسببو  اللببا بببام الببا المللببز مبب  الالبب: اللببا نسبب   .4

   بإذا لبإل ألبي أ بما المبباياالال: اللا نس  رنلا  بإننا أو بق النسب  مب  ااب  
 إلى ريإل الوقوز رلمه.

 لسا نم  إلى مبايالا وذاا  م  قاأ الا.نسا  السااءا  ا .5
 با الببحمحم   اً قم  الخامي اكحايمب  البوااي   با المخطبوط   بإذا ولبي حبيم  .6

اقلببببببا  رلبببببى لخبببببامي الحبببببيم  منلمبببببا  أمبببببا إذا ابببببا   بببببا غمبببببا أو أحبببببيلما 
مبع امبا  الحابإل رلمبه مب  حمب    البحمحم   ُنخاله م  ال: الحيم  اكخاى

 .البح  والضاز
 الما  اللا لبا: قااءللا أو  ملا لاب.قم  اضاط ال .7
 ذلك م  المبايا اكبلم . وو بببس  اح  الالما  اللا لحلاج إلى  ام   .8
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أو مببب   لبببا مبببع رتولبببا إلبببى يواومببب  أببببحاالامنسبببا  اكامبببا  ال ببباام  إلبببى قا ل .9
 مبايا ال: اللا  واكي:.

 .الوااي  ا الالا:راة   االال:  .10
 -رلبملإل السب إل -الالم  اكر إل رني واوي الالإل كو  ما   سوى اكنامباء  قم  .11

 ل لخ ى ماا للإل.  وأر إل البحاا  مم
مببذاالا إل( ورابباا   اضببا اهلل رنببه( رنببيما رابباا   بببلى اهلل رلمببه و سببل أضبب   .12

 .-اضا اهلل رنه  -المللز وأضالا ام   اطلم  لاذا 
 كقواب  والاموت  ا   ا ماانه.ا  ااا   ور ما  اللاقمإل  وا  وضا .13
 لال   ا نلام  اللحسمق خالم  ذاا   ملا ما لوبل  إلمه م  نلا ي  ا لذا الاح . .14
  اآللاولا رلى النحو   لمسل  لناو  الاح  ؛وضا   لااب .15

  لاب اكحايم  الناوم .
 . لاب اآل اا

  لاب اكاما  ال اام 
  لاب الال: الوااي   ا الالا:.

 والماالع.  لاب المبايا
   لاب الموضورا  الاام .

الببذم  قبباموا ومسومببو  ايااسبب  لببذا الالببا: المسببمى  الاببيا المنمببا  الطبب : طال:ظددة:
الملخبببا مببب  ل سبببما ااببب  ا مبببا( كابببا المحامبببي ر مبببز البببيم  اببب  سبببامي اببب  مسببباوي 

 لإل ااآللا  . هولحسمس الااتاونا
سبببوا   ل سبببما ومببب  المخطبببوط ولببب اً الطالببب: محمبببي  بببا وو   وقبببي أخبببذ لبببتء .1

 .ال الح  والاسا 
سببوا     رمبباا   و ل سببمامبب  المخطببوط ولبب اً الطالبب: ل بباإل أاببو قببام   أخببذ لببتء .2

 والنساء والما ي .
  واكرببببااز  مبببب  المخطببببوط سببببوا  اكنابببباإل اً الطالبببب: ولمببببي ال بببباو   أخببببذ لببببتء .3

 واكن ا  واللوا  .
 لام  سوا  ا سااء.م  المخطوط م  ايام  سوا  مونب إلى ن اً خالي ال او   أخذ لتء .4
مب  المخطبوط مب  ايامب  سبوا  الالبز إلبى نلامب   اً الطال: سبالإل ضبوء  أخبذ لبتء .5
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 سوا  النوا.
مبب  المخطببوط مبب  ايامبب  سببوا  ال اقببا  إلببى  اً الطالبب: محمببي ال ببامز  أخببذ لببتء .6

 نلام  سوا   اطا. 
إلبى نلامب    م  المخطوط مب  ايامب  سبوا  مسب اً الطال: خالي إسمارم   أخذ لتء .7

 ا  ال ل،.سو 
م  المخطوط مب  ايامب  سبوا  الحلباا   اً لتء راي اللايي ال ملواي  أخذالطال:  .8

 إلى نلام  سوا  اللحامإل.
مب  المخطبوط مب  ايامب  سبوا  الملبك إلبى نلامب  سبوا   اً ا ما قلمب   أخبذ لبتءالطال:  .9

    الناب.

 
  



 
 دراسة حلياة املؤلفنبذة عن ابن كثرية والقسم األول: 

 

 

 عن ابن كثرينبذة 

 و
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 -رحمه الله  -نبذة ابن كثير 
 م  لو الحا م اا  ا ما؟ 

وخطمبب: ال بباممم     وم سببا المحببي م   وأيمبب: المببلاخم   لببو  سمببه الم سببام 
رمببباي البببيم  أاببببو ال بببياء إسبببمارم  ابببب  رمبببا اببب  ا مببببا اببب  ضبببوء ابببب  ا مبببا السا ببببا 

ا مباإل  "  وب ه الحا م اا  حلبا  ممبا نسلبه ا مباإل البذلاا اسولبه(1) اليم سا ال ا اا
 .(2)"المحي  الااات  سمه مل ن  محي  ملس  م سا

 : والدته ونشأته وعائلته
رلببى الباال،  ببا  ه(701طلببع السبا  ال ببام  سبن   ولبي الحببا م ااب  ا مببا  با م

  را لب  الحبا م اابب  ممنطسب  ُابباى قبا: يم ببق  وقبي ن بن  ببا را لب  رلممب   إذ  السبب
 (3) إْذ اا  خطماباً   وا ع لواء الالإل   سي لسلإل أاوه أحي منااا الالإل  ا ما اسماي  المنااا

 اوحمب  ي أخبذ رنبه الحبا مأخوه اكااا راي الولبا: البذ  وم  را لله الذم  لن ا الإل
والسبببل اي  مببب  رلمبببه اابببي و بببا  أامبببه  وخبوببببًا أ  أاببباه لبببو ا مااببباًا سبببن    ااراملبببه

 ورما الحا م سنلا .  ه(703 

 :  طلبه للعلم
قضببى الحببا م ااببب  ا مببا سبب  سبببنوا   ببا ُابببباى  ببإل انلسبب  إلبببى يم ببق سبببن  

وألببإلة ح مببه ولببإل   واببيأ الحببا م اابب  ا مببا طلاببه للالببإل اح مببه للسببا   الاببامإل  ه(707 
إذ خبلإل السبا   الابامإل سبن  إحبيى ر با  وسبااما   رلبى ال بمخ  ؛م  رماه  مالغ الاا ا 

وقببي   ه(730المسبباا المحببي  أاببا راببي اهلل محمببي ابب  حسببم  ابب  غببم   الحنالببا   
اال مخ البال، الاااي الناسك الخا بع  ووب ه  ذلك الحا م اا  ا ما  ا لاامخه هذاا 

 .(4)إماإل مسلي الس لم 

                                           
  .(34  33ر4    الايام  والنلام منما (1 
 (.574ر1الياا الاامن    (2 
 (.33  31ر14والنلام     الايام  منما (3 
 .(118ر14الايام  والنلام     منما (4 
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وللللببببى لوانبببب: أخبببباى مبببب   خبببببم  الحببببا م اابببب  ا مببببا اببببالنما  ببببا إنلالببببه 
الالمببببببا مبببببب  المبببببببن ا  الملممببببببت   ببببببا موضببببببوراللا النا ابببببب   ومنللمللببببببا الاااربببببب   

المب   وابذا  با ل سبماه السممب  الالممب  الا نباى وموسورمللا اللاما  ورلبى سبام  الم با 
بببلى اهلل رلمببه  -اسمبب  الاببه  الااببه لببامع المسببانمي حبباو   مببه لمببع حببيم  الاسببو  

والاابه الايامب  والنلامب  أا   مبه مب  ابيء الخلبق إلبى تمانبه ومالابا مب  اللبواامخ  -وسلإل
 .(1)وقو  مباياه وسلول  أسلواه رمله المالمي  والمالاا   ا منلله وموسو 
ذا ل حبببنا ملل ببا  الحببا  م اابب  ا مببا ناالببا ذا  طببااع موسببورا  ببا ا مببا واا

 سلبباء الناومبب   ولببامع المسببانمي  والايامبب  والنلامبب   وطاسببا      االل سببما  والسببما منلببا
   وغمالا. ال ا ام

أمببا ربب  رببيي ملل ببا  الحببا م اابب  ا مببا  سببي أحبببالا ووببب لا محمببي ابب  راببي 
 .( ملل اً 69  أنلا الا اهلل ا  بال، ال ال، وقي ذاا 

  

                                           
 .(294ر14  الايام  والنلام   منما (1 
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 دراسة لحياة المؤلف

 :اسمه
محمي ا  محمي سامي ا  مساوي ا  محمبي اب  مسباوي اب  محمبي اب  رلبى اب  

رم  ابب  اكسببلاذ أاببا رلببا الببيقاق لببو الحسبب  ابب  رلببا ابب  اأحمببي ابب  رمببا ابب  إسببم
ق أو أحمببي الا مببز أاببو المحامببي ابب  سببامي امحمببي ابب  إسببحق ابب  راببي البباحمإل ابب  إسببح

(1 الالمانا النمسااواي  إل الااتاونا ال ا اااليم  أاا محمي ا  الضماء 
 . 

ايابدددددددددده:
نسبببا  إلبببى اببباتاو  ولبببا إحبببيى اببب ي  بببااب خببباج منلبببا لمارببب  مببب  الالمببباء 

 .(2 وال ض ء وأل  الخما
سبببامي اببب  محمبببي اببب    وقبببي وقبببع خطبببن  بببا اسبببمه  بببا ااببب  المببببايا   سمببب 

يم   وسبا: الخلبط مسبع سبامي البو محمي اب  مسباوي  و ساي ا  مساوي    مساوي  وقم 
 سببامي اب  محمبي ابب  مسباوي  ر مبز الببيم   أابو سباي(؛ حمبب  أواي    امنبه وابم  اانبه

اا  المبايا  ا اا  ال: اكي: لح  اسإل الا  ممبا موقبع الماالبع  با لالمب  
ه لببو محمببي ابب  سببامي ابب  مسبباوي ابب  مسبباو ببا اابب  الالبب: أ  (3) اك:  ببا حمببا 

إسببمارم  ابب  الحسبب  ابب  رلببا ابب  محمببي ابب   محمببي ابب  رلببا ابب  أحمببي ابب  رمببا ابب 
إسببحاق ابب  راببي البباحمإل ابب  أحمببي أاببو راببي اهلل نسببمإل الببيم  ابب  سبباي الببيم  النمسببااواي 

ا(4).الااتاونا ال سمه ال ا اا ن ن اااتاو  وأنه م  ذام  أاا رلا اليقاق
 :  مولده

ولببي  ببا  ببانا ر ببا اامببع اكو  سببن  سبباع ور ببام  وسببااما   مبب  ابب ي  ببااب 
 .(5)وا لا   ملا رلى أامه االالإل وسمع منه الا  ون ن الا  تاو ااا

                                           
 ر: م  المخطوط. 2 اللوح و   (535ر1  الااا م  م ليو  ( 21ر10منما  الضوء ال مع كل  السا  اللاسع   (1 
 (.14ر5  منما  اكنسا: للسماانا (2 
 (.55ر1  للوي الالماء  ا لبنمز السما  الناوم   ا السانم  ال ام  واللاسع  منما (3 
 (.230ر1أنااء الاما    منما (4 
 (.21ر10منما  الضوء ال مع كل  السا  اللاسع   (5 
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 :  شيوخه
 (4)والا  با(3) والبذلاا(2) والااتالبا(1) ألباته ااب  م بامخه ولبإل الح بام المبتي

وقباأ  واا  ا ما (9)واان  الاما  (8)واا  غالا (7)والمميوما(6) واا  الخاات(5) وأاو حما 
 .  (11) ا م مخله  (10)الا مز اللالارلى أامه الاًا لمة  ذااه 

                                           
لببو موسببز ابب  راببي البباحم  ابب  موسببز ابب  راببي الملببك ابب  موسببز ابب  رلببا ابب  أاببا التلببا ا مبباإل الا مبب   (1 

مب  لببانم ه البا: للبذم: ه  654ا  مخ المحي م   اليم سا المبتي ولبي  با اامبع اكخبا سبن  الحا م الاام
 .(76ر74ر3الاما   واكطااز  طاسا  ال ا ام   

لو الساسإل ا  محمي ا  موسز ا  محمي ا  موسز الااتالا رلإل البيم  اب  الباء البيم  اليم بسا الحبا م ولبي  (2 
وي بب  اخلببما  ه  739لاببًا إلببى مابب   ببا اااببع ذي الحلبب  سببن ومببا  ذاه  665 ببا لمببايى اكولببى  سببن  

 (. 279ر277ر4الياا الاامن   ا أرما  الما   ال امن   
لببو محمببي ابب  أحمببي ابب  ر مببا  ابب  قاممببات اابب  ال ببمخ راببي اهلل اللاامببانا ال ببااقا اليم ببسا ال ببا اا المسبباا  (3 

مالبببإل ساسبببإل اكاالبببا  وااببب  اابببا الخمبببا  لوألبببات لبببه أابببو تاامبببا ااببب  المبببباي  واه 673المحبببي  ولبببي سبببن  
  (.97ر1المحي م   

وبنز اللبانمز  ا ال سه و اكبو  والحبيم   ه 694لو خلم  الا  ا ب م اليم  أاو سامي ولي سن   (4 
 (.215ر212ر2الياا الاامن   ا أرما  الم   ال امن   

أاو حما  اكنيلسبا ولبي  با أواخبا  بوا   محمي ا  موسز ا  رلا ا  موسز ا  حما  الااناطا أ ما اليم  (5 
 (.65ر58ر6  اليا الاامن   ا أرما  الم   ال امن  ه 745ب ا سن   28لو ا ه 654سن  

محمي ا  إسبمارم  اب  إاباالمإل اب  سبالإل اب  ااابا  اب  سباي اليم بسا اكنببااي الاابايي مب  ولبي راباي  اب   (6 
الببيا  ه 756مببا   ببا  البب   ببلا امضببا  سببن  ه 667البببام  المابباوز ابب  الخاببات ولببي  ببا البب: سببن  

 . (120 -119ر5الاامن   ا أرما  الم   ال امن   
محمي اب  محمبي اب  إاباالمإل اب  أابا الساسبإل اب  رنبا  الممبيوما ببيا البيم  أابو ال بل،  ولبي  با  بااا  سبن   (7 

 (.419ر5اليا الاامن   ا أرما  الم   ال امن    ه  754ما   ا  لا امضا  سن  ه 664
ه 650لو محمي ا  غالا ا  نلإل ا  راي الاتمت البيمماطا   بمب البيم  أابو رابي اهلل السبالاي مولبيه سبن   (8 

 (.393ر5  لببببب.اليا الاامن   ا أرما  الم   ال امن  741ما  لمل  ال ال  م   لا اامع اكو  سن  
ي اب  رابي الباحمإل اب  رابي الواحبي اب  أحمبي المسيسبم  المااو ب  اانب  الامبا   ولبي  سبن  لا تمنب: انب  أحمب (9 

ه  740ا لاسببع ر ببا لمببايى اكولببى سببن  مالبب   بب مبب  ألبب  امبب  المسببيب  ببمخ  رالمبب  االحببيم  ه 646
 (.249ر248ر2اليا الاامن   ا أرما  الم   ال امن   

الاامإل ا  نببا اهلل اب  سباي اهلل اب  أابا حامبي ال باز  أابو لو نام  اهلل ا  محمي ا  راي الاحمإل ا  راي  (10 
الخمببا ابب  الا مببز السا ببا الاابباي اللالببا ا ببل، اللببمإل والببااء ال ببمااتي ال ببا اا  ولببي  ببا ببب ا سببن  خمببب 
ر ا  و مانما   ا ماات  سمع الا ما م  أامه  ولمار  اماب  وحاب: إلمبه الطلب:  الضبوء ال مبع كلب  السبا  

 (.108ر5اللاسع 
 ( .21ر10منما  الضوء ال مع كل  السا  اللاسع   (11 
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 :  تالميـذه
 ا  ر مبز البيم امحمي ا  أابا الحب إااالمإل ا  محمي ا  مااات ا   سمع منه

مبببا  مبببوإل اللماببب   لسبببا البببيم  اببب   بببمب البببيم  اببب  ابببا ا البببيم  الخنلبببا ال بببمااتيو 
رمبا  أحمبي اب  (1)سن  س  و   م  وقم  خمبب و   بم  ىمايى اكولسايب ر ا لُ 

محمي اب  رمبا اب  محمبي اب  أابا طالب: لب   البيم  أابو ال لبوم ااب   خبا البيم  ا  ا
  رابببي الببباحمإل اببب  رابببي الابببامإل اببب  نببببا اهلل اببب  سببباي اهلل اببب  (2)الاببباتاونا الالمبببا ا

ولي لملب  الخمبمب  حامي ا  أاا الطالا ا  اما  السا ا الاااي اللمانا والخطم: أا
 .(3)ماات ال  ب ا سن  أااع وأااام  وسااما   ا 

 مصنفاته:  
للاباتاونا لبببانمز ريمبي  ؛ منلببا ماالب: االااامبب   ومنلبا مببا الب: اال ااسببم    ببإلة 
لالإل االااام   وم  مبن اله االااام  الا:   النلإل مب  اب إل سبمي الابا: والالبإل(( كابا 

الابه  ه(550 اكنيلسبا ا قلم با    الاااب أحمي ا  ماي ا  رمسى ا  وامب  الللمابا
بببلى اهلل  -  أاببوا:  ولابب  الاببا: الاا ببا مخلبببًا انيرمبب  مببن وا  ربب  الناببا رلببى ر ببا 
    الايا المنما الملخا م  ل سما اا  ا ما.و   (4) ا مللي -رلمه و سلإل

ولببببه الببببا:     ببببام الم ببببااق(( ولببببو الببببا:    م ببببااق اكنببببواا الناومبببب  مبببب  
   بببحام اكخابباا المبببط وم (( لضمبباإل اضببا الببيم  حسبب  ابب  محمببي الببباغانا 

 .(5)حبببيم اً  2246وريي اكحايم  المولوي   مه لساا:  ه( 650
نلسببى  ببا سببما مولببي  اله اال ااسببم  الببا:    مناسببك الحببي(( و   المنومبب  مببب

الحمبي هلل البذي خلبق   وخالمب   أولبه   وقبي الابه رلبى أاااب  أقسباإل(6)لناا المببط ى(ا

                                           
 (.21ر10منما  الضوء ال مع كل  السا  اللاسع   (1 
 (.21ر10  المالع ن سهمنما   (2 
 (.21ر10  المالع ن سهمنما  (3 
  .(1920ر2منما  ا ز المنو  ر  أساما الال: وال نو    (4 
 (.1689ر2  المالع ن سهمنما   (5 
 (.161ر2م  الااا م   ا أسماء الملل م   منما  لي (6 
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السسببإل اكو   ممببا اببا  مبب  أو    قابب  اك ببماء -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -نببوا محمببي 
 ممبا ابببببببا  مب  أو  وليلبه إلبى   خلق نواه إلى تما  وليله و مبه  مانمب  أابوا:  ال بانا

مي  إقامله اماب  الماامب   و مبه و  مما اا  م  ناوله   أاوا:  ال ال ناوله  و مه لسا  
 ممببا اببا  مبب  سببن  للالببه  و مببه أحببي ر ببا اااببًا  والخالمبب   ببا   لسببا  أاببوا:  الاااببع

ه ولببيه وقببي رااةبب -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -أنببوات  ببلةى  ولببذا ماببوي إلببى لامببمإل الناببا 
 .(1)ه(1068ا  قاةه للاا تايه     اكب  راي الاتمت المسني ر مز اليم   ولالإل

 :  وفـاته
 (2).بل785 ا أواخبببببببا لمبببببايى اآلخا  سن   -احمه اهلل  -لو ا 

  

                                           
 (.1851ر2  منما  ا ز المنو  ر  أساما الال: ال نو  (1 
 (.7ر6  منما  الياا الاامن   ا أرما  الم   ال امن  (2 



 

 
 دراسة املؤلف 
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 : اسـم الكتاب
وسببممله الابببيا المنمببا "نببار المبببببللز رلببى لسببمم  الالببا:  ببا المسيمبب   سببا   

 ."الملخا م  ل سبما اا  ا ما

 :نسبة الكتاب للمؤلف
ابا اسبمه  با حبم  ذُ  لإل أقز رلبى نسبا  الالبا: لملل به إلة  با مسيمب  الالبا: 

سبببامي اببب  مسببباوي اببب  محمبببي اببب  مسببباوي  البببيم  المحامبببي ر مبببزمسيمببب  الالبببا: " أابببو 
سببممله الاببيا المنمببا الملخببا مبب  ل سببما اابب  ا مببا  ولببذا   الابباتاونا"  وااببيلا قببا 

 .(1 ملاي  يلم  رلى أ  نسا  الالا: للااتاونا

        :سبب تأليف الكتاب
لبباة أ بباا المللببز  ببا المسيمبب  إلببى سببا: لببنلمز لببذا الالببا:  سببا   " اقلببام ر

ن ببااابب  إخببوانا  ببا طامببق الالببإل والببيم    مبب  ألبب  الماببانا والمسببم  أ  ألخببا  وخ  ر
مببااي مبب  مساطاببه وماانمببه" منببه مسابببيه  وأممةببت لاةببه مبب  ماانمببه  وأاببمة  للببإل مببا لببو ال

   ا لحاما اللوا:  ما لللاا: وا: اكااا: م  أم  وامز لا وأنةبى أ  أا بز  سل 
با لبإل ماب  لبا ابي  امسه الملنةى   لإل متيلإل إ لة الماالا   ا ا لحام   نلاالإل اسوله  "  لمة

م  للسملإل اا لاا   واهلل الاامإل ولا ا باا "  اسبلخا  اهلل لابالى واسبلو تْسله واغانبا 
 يوارببببا ال بببباا إلببببى غببببوا ذلببببك الاحببببا الاممببببق   لاابببب   مببببه اكسببببانمي والماببببااا  

 مبا  ومب  لبذا السبو  ن لبإل أ  المللبز وسممله الايا المنما الملخا م  ل سبما ااب  ا
 (2).خما اا  ا مالألز الالا: اطل: م  أخ ة ه  ساإل ال

 :  منهجه في كتابه
سببلك الابباتاونا منللببًا رلممببا يقمسببا  ببا إمببااي الل سببما  لنبباو  لممببع ضبباو: 

 اً مالابب منللببه الامببا   ون حببم أ  منللببه لببإل مخبباج ربب  مببنلي  ببمخه اابب  ا مببا وأذاببا
    اآللاحس: ألممله  ولا ا

                                           
   .:ر5رمنما  اللوح  اقإل (1 
 :.رأر5رمنما  اللوح  اقإل (2 
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ابدهق آس:اهللا اللاعالا عا  اا-أ لاا
أ  مبببيا ل سببماه االامببا  السا نببا  ولببو مببنلي م ببالا قببي اسببمه  رلببى حبباا المللببز .1

ا ماإل ال ا اا  ا الااه السمإل   الاسال (( ولاله الاما  اكو  مب  أنبوات الامبا   وقبي 
ولبي  مب  مامنب  ل مب  اللبا مامبي ل سبمالا أخذ الذا المبنلي  با ايامب  اب  ل سبماه  المبا 
لموضب، المانبى ااآلمبا  السا نمب   وقبي  ؛ إنه موايلا ومبام الا  ا  ومذاا مااي اللبا

ا  ﴿  -لاببالى –امببا  ببا ل سببما قولببه  م ببما إلببى ل سببما السببا   اببالسا   َُ َل  و  َوََل ََتَۡهرروا
ۡۡ ِبَۡعر    ُا  لبذه إ باا  إلبى اآلمبا  اللبا  ملبا إطب ق  م ب   ﴾بِٱلَۡقۡوِل َكَجۡهوِ َبۡعِضر

َل داَعا ﴿قوله لاالى  َۡلا ََتَۡعلاو  ُا َعا َءِ َبۡعِض ۡۡ َكعا ُا وِل بَۡنَك  .(1)﴾اَبۡعض    ََء رّواوا
 حبباا المللببز رلببى لسببمم  السببوا رلببى طامسبب   ببمخه اابب  ا مببا وأمبباا  نتوللببا .2

 ببمخه اابب  ا مببا وقببي ااسببل ناء سببوا  السمببا  سببي خببالز  ملببا  مينمبب  اانبب  أإل مامبب 
سمةالا  سوا  اقلاا (

(2). 
مبب  مببنلي الم سببا أنببه ملببلإل أحمانببًا ال بببم  اكحابباإل ال سلمبب  رنببي ل سببماه لبباا   .3

 مببا  اكحابباإل وملوسببع  ببا امببا  للببك المسببا   ومببواي رلملببا اكيلبب  وماسببط السببو  
  .واما  الموضع اللا ل ات  ملا الاما  م  ذلك حيم ه ر  الاما  والنممم   ملا

ملابببا  الم سبببا إلبببى اللانببب: الاسبببيي وذابببا  ااء رلمببباء المسبببلمم  وامبببا   ااء  .4
 بببا  -لابببالى –المبببذال: والخل  بببا  والحللببباج كلببب  السبببن  م اببب  المببب  اهلل 

ابب  اوربب   "أنببه ا ه ا ببلايه مببالم " ابب  رابباب اربب   اللنبب  ومبب  اكيلبب  رلببى ذلببك 
وقبو  الاابوي  با   ابال لاي ولبو محمبو  رلبى المسمبي  مساوي وغماه أنبه ا ه مطلسباً 

ل سببماه وذلبب: لماربب  إلببى أنببه ا ه اامنببه  واسببلي  مبب  ذلبب: مبب  ألبب  السببن  أ  
ى  ﴿   كنبه قبا  ؛الالم  للك اللمل  لبإل لسبع َ َۡ ر ُا ٰى ِمۡن  ََء َيِٰت َرب ِرِِ رۡل

َ
ولبو  ﴾ لََقۡع َرأ

  .(3)ولسا  ذلك للناب اا  اأى ااه كخاا اذلك
امبببا  بببا المببب  التابببا     اسبببم  االاسبببإل السا نببباأسبببلو: الالااببب  لببباا  الالمبببا   .5

  والببلو    واللوامب التابو   والمل اب    والم  ا   واللواا   والب     اان  لاسإل

                                           
 ( م  لذه الاسال .37( منما  ا  1 
 ( م  لذه الاسال .123ا    منما (2 
 ( م  لذه الاسال .106( منما  ا  3 
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أالببع  ببنيرولإل إلببى ا سبب إل وأياء  »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – ومبب  ذلببك قولببه
ا.(1)«تااله التاو   م  اسللا: لا لما 

مبا واي مب   وذلبك مب  خب    ا ممبا  وا سب إلوم  مبنلي الم سبا أنبه  باق ابم   .6
  -لاببالى –ومنببه قولببه    مببا  ل ببما إلببى الخببل ز اببم  حسمسبب  ا ممببا  والسبب إل

ۡورلَۡاَكا  ﴿
َ
َل أ اروا  رن قاوّ ُِ َل َوَ ٰ ۡۡ تاۡؤِمكارو  ۡعَو با  ََء َمكااۖ قال لا

َ
  اللبا اكحايمب ﴾قَالَِت رۡۡل

ن  أ  ا ممببا  أخببا مبب  ا سبب إل  مبب  يلمبب  كلبب  السبباسببلي  الببا المللببز  و ببا اآل
ومببي  رلمببه حببيم  لاامبب  حببم  سببن  ربب  ا سبب إل  ببإلة ربب  ا ممببا   اقببى مبب  اكرببإل 

ابم  المبلم   -بلى اهلل رلمبه وسبلإل -وقي  اق الناا  إلى اكخا  إل اكخا منه.
  لببللء اكربباا: المببذاوام  والمسببلإل  ببي  رلببى أ  ا ممببا  أخببا  مبب  ا سبب إل  وأ

ا منببا سم  ابب  مسببلمو  لببإل مسببلحاإل ا ممببا   ببا قلببوالإل  وذلبب: ا مبباإل مبب  لمسببو  ببا اآل
 .(2)الاخااي إلى أ  لللء اانوا منا سم  مملاو  ا مما   ولا  ولل 

  ومبببب  المببببي رلبببى السبببباا ملما  وأابببباذمالإلول م االمببببن وا مالمبببي المللببببز رلببببى الل سبببما .7
الم سببام   مبب  اأا ببا ا مببخاا ببا  انببا إسبباا م  واخببل ز تمببايللإل اضبب ًل للنبباب  وقببي 

ا.م  الحاام  ر  ال: أل  الالا:  ا ل سما السا   ولمب لنا احلماج لذلك احمي اهلل
نةمبا مبنلا اباا  منلبا  با ا مبا آلل مذاا المللز ا .8 م  اللبا مسل بلي البا ااملب  واا

َۡ ِمرررۡن ﴿مبببا  وذلبببك  بببا مواضبببع ا مبببا  اسولبببه  آلمببب  ا ۡؤِمكِ ۡوَ ٰ بِرررٱّۡاا
َ
رنلارررِ َ أ

نفا 
َ
ۖ أ ۡۡ   -لابالى – اسولبه  وذلك  ا مواضع ا مبا   ولاا  منلا الا اامل  (3)﴾٦ِسِه
﴿  ۖ َل رۡۡلاۡسََنٰ َوزَِياَدة ۡحَسكاو 

َ
ِيَن أ ۡۡ َقَت   ََل يَۡوَهقا وَ  ل َِّلا وَهها ۡحرَبٰ ا واجا

َ
َ  ِِرَ  أ وَل
ا
َوََل ذِلار ٌۚ  أ

وَن  ۡۡ فِيَها َخِِٰلا  .(4)﴾ ٢٦رۡۡلَكا ِِۖ ها
ومب   مذاا المللز أحايم  وأ اا مابم   ضب  السبوا  اللبا مامبي أ  م سبالا أحماناً  .9

وأحمانبببًا مابببيأ االسبببوا  ماا بببا    (5)( و  الببببز(اقلااببب سبببوا   ق( و   أم لببب  ذلبببك

                                           
 ( م  لذه الاسال .40( منما  ا  1 
 ( م  لذه الاسال .53  ا  منما (2 
 ( م  لذه الاسال .40  ا  منما (3 
 ( م  لذه الاسال .67  ا   منما (4 
 ( م  لذه الاسال .272  123  56ا    منما (5 
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      .(1) الحلاا ( و  المملحن ( و  المنا سو ( وم  أم ل  ذلك سوا 
سوا  ولبمب اآلمب  م ما المللز  ا اا  اآلما  اللا ساق ل سمالا  إلى اسإل ال .10

 قولبهرنبي ل سبما  وذلك  ا مواضع ا ما    ساق  ا سوا  الاسا  قولهوم ا  ذلك 
ۡۡ ﴿   -لاببالى – رر ُا ِا لَ ا ا ﴿  ﴾ امببا سبباق  ببا سببوا  الاسببا  ياَضٰررعِۡف َُ ِا   َفياَضٰررعَِف
ۡضَعاف  
َ
ا َور َكثرَِية   ا أ طا ِإَوََلِِۡ تاوَۡجعاونَ  ّللا ا َوَيۡبص   .(2)﴾٢٤٥ َيۡقبِضا
مببب  ابببا: اكمانببب  الالممببب  اللبببا ارلاالبببا منسببب: المللبببز اكقبببوا  إلبببى أببببحاالا  .11

   إ  اا  السو  لواحي لاا  مبام اه  ولاا  ل مبام ابهرلمالنا م  ااا  الالإل 
وا لمببا ا مببا  ببا الاحبب    نمببا إ  اببا  كا ببا مبب  واحببي  إنببه مسببلام  رابباا  

ٞ  ناِضريع  احبي ﴿قا  اا  راباب وغمبا وا"    وغما واحي( اما  ا قوله اَها َطۡلر ّ﴾ 
للنببا أ  المببااي احببا السببماء "  ولبباا  مسببلام  وغمبباه امببا  ببا قولببه(3) "أي  منضببوي
 .(4)"ك  اللللل ملولي م  السماء ؛اما قا  ملالي وغماه  واحا اكا 

  امبببا  بببا قولبببه  رنبببي ذاببباه لألقبببوا  منسبببالا إلبببى مببببايالا  وذلبببك  بببا مواضبببع قلملببب  .12
 .  (5)اواه الااوي  ا ل سماه "لتاء م  أنام  رلمه االلوحمي إلة اللن قا   مسو  ل  "
  قببا  اسببو  اهلل  ا مبباا مببا م ببما إلببى أسببماء المببلل م  يو  ذاببا الببالإل وذلببك اسولببه .13

نةلبببإل ملانببب  منللببب  محتنببب »  -بببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل - اواه  «الولبببي  مبببا  السلبب:  واا
ۡۡ  ﴿   وقولبه (6)الحا م الابتاا ر ۡۡ َرَبها ا  ََء تَىٰها قبا  ااب  لامبا  أي رباملم   ﴾ ََء ِخِذيَن َما

  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -قببا  اسببو  اهلل   وقولببه (7)امببا  لببالإل اهلل مبب  ال بباا  ( 
 .(8)اواه الطااانا «ماانلا أخاى  إ  الال  إذا نتت  ما  م  اللن  راي»

  والماببام   مو سبب  ااكيلبب  وقولببهمنسبب  أقببوا  ألبب  الالببإل  ببا مسببا   ال سببه واكحابباإل  .14
                                           

 ( م  لذه الاسال .292  256  33  ا  منما (1 
 ( م  لذه الاسال .306  ا  منما (2 
 ( م  لذه الاسال .58( منما  ا  3 
 ( م  لذه الاسال .141( منما  ا  4 
 ( م  لذه الاسال .153( منما  ا  5 
 ( م  لذه الاسال .305( منما  ا  6 
 ( م  لذه الاسال .75( منما  ا  7 
 ( م  لذه الاسال .165( منما  ا  8 
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ِِخروِ  ﴿  ِ وَرَۡلَروِۡ  ر ﴾ أي  لبذا البذي أمانبااإل ابه مب  ياوَعظا بِِِۦ َمن ََكَن ياۡؤِمنا بِرٱّللا
قام  ال لاي  إنةما منلما اه م  ملم  اباهلل  ومب  للنبا ذلب: ال با اا  با  ا  لاي واا

وابه    با االبياء النابام امبا ملب: رنبيه  أحي قولمه إلى ولو: ا  بلاي  با الالاب 
 .(1)قا  طا    م  الالماء    مب،  الالا  إلة االسو  وا  لاي رلملا

  امبا  ال باام   با الاابهما  السا نمب  ااكاا  اآلرني ل سماه لمللز مسل لي ال .15
َوةا  ﴿  -لاببالى –  امببا  ببا ل سببما قولببه وذلببك  ببا مواضببع ا مببا  ُۡ ا ََءۡ  َورر وََجررا

 ِِۖ  واكاما  لا  ﴾رَّۡاۡوِ  بِٱۡۡلَق 

 مببببببببببببببببب  ل مبببببببببببببببببتا  يمابببببببببببببببببه مسنًابببببببببببببببببا
 

 (2) إنببببببببببببببه ل اببببببببببببببي مببببببببببببببا  مببببببببببببببي وق **
 

ا:الأل:دا ثالهش  عةا- دي د
مببب  مسبببني ا مببباإل أحمبببي والالببب:  االسبببليل  االحبببيم  النابببويارلنبببى المللبببز 

               السل  والموطن وغمالا م  الال: المسني .
اكحايمببب  اللبببا اسبببلي  البببا المللبببز  بببا أغلالبببا ببببحمح   وأحمانبببا ما بببز رلببب   .1

  وااومبببا  ضبببام   ملنبببا ا   الاوامبببا  الضبببام     سببباق اوامبببا  ببببحمح  ملبببوالا 
              .(3)وذلك م  ال: البحمحم  والسن  والمسانمي

ِكن   ﴿  -لابالى – م  اسولبهآللاما  ا ؛أحمانا مسوق حيم ا واحياً  .2 ۡا  َولََٰ ر ُا َ َحباَ  إََِلۡ رّللا
 ۡۡ ُا ِ وب
ِا  ِِف قالا يَمَٰن َوَزياَك  -قبا   ابا  اسبو  اهلل  -اضا اهلل رنبه –﴾ ر  أنب رۡۡلِ
قبا    بإل  -  وا ممبا   با السلب:  ا سب إل ر نمب »  مسو  -بلى اهلل رلمه وسلإل

   .(4) اواه أحمي «اللسوى للنا   إل مسو  -م ما إلى بياه     ماا 
ۡۡ ﴿   اسولبه اآلمب لامبا   ؛وأحمانا مسبوق أا با مب  حبيم  ُۡها َبَعر َل َوربا ِيرَن  ََء َمكارو  َورَّلا
ۡۡلَۡقَكا 
َ
ۡ بِإِيَمٰن  أ ُاها ِيا ر 

ِ ذا ۡۡ ب َُها ِيا ۡۡ ذار    قبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -﴾ ورب  النابا ِه
مالابببوا  لبببإل  مسبببا  لبببه   سبببن  رببب  أاومبببه وتوللبببه وولبببيه.إذا يخببب  المبببلم  اللنةببب»

                                           
 ( م  لذه الاسال .310  ا  منما (1 
 .(115ر4( الام  لا  اك ما  2 
 .م  لذه الاسال  (77   ا ( منما3 
 ( م  لذه الاسال .41  ا  منما (4 
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اواه الطااانبببا  «ياللبببك   مسبببو   مببباا: قبببي رملببب  لبببا وللبببإل  مبببلما اإلحببباقلإل ابببه
 ببلى اهلل -قبا  اسبو  اهلل   قبا  -اضا اهلل رنبه –أاو لاما    سي اوى"  وقوله

ى مبباا: أنةبب     مسببو البببال،  ببا اللنةبب إ  اهلل لما ببع اليالبب  للااببي»  -رلمببه وسببلإل
 .(1)"اواه أحمي اإسناي بحم، «؟لا لذه

والسبببن  والمسبببانمي قاببب    المللبببز  بببا ااببب  اكحايمببب  الببب: الببببحمحم مبببذاا  .3
ببلى اهلل رلمببه  -و با النسببا ا رب  رابي اهلل اب  رمببا أ  اسبو    اسولبه  المبل 
 «رلبببى منبببااام  نبببوا  بببا البببينما المسسبببطم  إ »  قبببا  -وسبببلإل

امبببا لببباء  بببا (2)
 (3).«ما ع إلمه رم  اللم  قا  النلاا ورم  النلاا قا  اللم  »البحم،  

   مبببذاا المللبببز ل بببم  ان ببباي ابببه أو ل اابببه(  بببا ا مبببا مببب  المواضبببع وذلبببك اسولبببه .4
أوبببببمك السببببوى اهلل  إنببببه اأب ابببب   بببباء  ورلمببببك » -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل -

االللببباي  إنبببه الاانمببب  ا سببب إل  ورلمبببك ابببذاا اهلل ولببب و  السبببا    إنبببه اوحبببك  بببا 
 ببلى اهلل -قبا  اسبو  اهلل   وقولبه(4) ل باي ابه أحمبي «السماء وذااك  ا اكا 

إذا انببلإل    بب   بب  ملنببالى ا نببا  يو  ال البب  إلر اإذنببه  ببإ ة ذلببك »  -سببلإلرلمببه و 
                   .(5) ان اي اه مسلإل «محتنه

الحبيم  ال بم  حسبنه وببححه( وذلبك رنبيما  إلبى المللز م ما  ا ااب  اكحايمب  .5
ببببلى اهلل رلمبببه  -قبببا  اسبببو  اهلل "  مابببو  الحبببيم  قبببي اواه اللامبببذي امبببا  بببا قولبببه

 .(6)"اواه اللامذي وبححه «وأية راي لك ما ألما  إ  لا ا الللإل ما ا لماً »  -وسلإل
قبا  اهلل ااب   يإل ل باع لاابايلا »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -وقوله قا  اسبو  اهلل 

ل ل ابب  مببأل  بببياك  بباً  ولببإل أسببية  سبباك  «أمببأل بببياك غنببى وأسببي  سبباك  واا
 أ  اسبو  اهلل "   وأحمانبا ل م بما إلبى ذلبك اسولبه (7)"اواه أحمي واللامذي وحسنه

                                           
 ( م  لذه الاسال .81( منما  ا  1 
 ( م  لذه الاسال .44  ا  منما (2 
 ( م  لذه الاسال .88  ا  منما (3 
 الاسال .( م  لذه 211  ا  منما (4 
 ( م  لذه الاسال .223 ( منما  ا 5 
 ( م  لذه الاسال .115( منما  ا  6 
 ( م  لذه الاسال .84  ا  منما (7 
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اية اانلببه تمنبب: إلببى أاببا الابباا واببا  اسبب ملا قابب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -
اواه أحمبي  "ولبإل محبي   بلاي  ول ببياقاً   إس مه اس  سنم  رلى النةاام اكوة 

 (1).وأاوياوي واللامذي
نمبببا مبببذاا  ملبببا المللبببز  بببا ااببب  اك .6 حايمببب  ل مبببذاا  ملبببا السبببني ول الببباوا   واا

امببا  ببا الحببيم   إذا لنبباو  الالبب  ال مببا  ربباي  ماانلببا   المببل   سببط  مبب ً  مسببو 
 . ما قطا  م   ماا اللن  إلة أاي  اهلل ماانلا ضا م ( أخاى(. و ا اوام 

بببلى  - مب ً  مسببو  ابا  اسببو  اهلل  االاوامب  ن سببلا منسب: الحببيم  كا با مبب  ااوي .7
 مبلا رلى أ ا ا  ب   مالوا  ااالم  إلة ال لا والاببا(  -اهلل رلمه وسلإل

 .(2)وأاوياوي والنسا ا اواه أحمي
 اببا  مسبباأ  ببا الامببي اسبباز واقلاابب (  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -وقولببه أ  الناببا  .8

   .(3)وأل  السن  اكااا  اواه مسلإل

مسبببني ا مببباإل أحمبببي وسبببن  اللامبببذي  حايمببب  اللبببا ارلمبببي رلملبببامببب  مبببباياه  بببا اك .9
   سبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -  وذلك اسوله وا ما ما مللمع امنلا وسن  أاا ياوي

 قبا    وقولبه(4)اواه أحمبي وأابوياوي  اال:  و الذي ن سا اميه ما خباج منبا إلة حبق(
 اواه أحمبي «لباء رلبى  بابللسا   حقة واا  »  -بلى اهلل رلمه وسلإل -اسو  اهلل 
ل محب  أ  م باق »  قبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -أ  اسبو  اهلل "  وقولبه(5)وأاوياوي.

   .(6)"اواه أحمي وأاوياوي واللامذي «ام  ا نم  إلة اإذنلما
امبا   ا ن ب سماق الحيم   مب ً  مسبو   ل م ا ماًا ما منلا ااكحايم  انا ا م  .10

مبببا » . و بببا اوامببب «الالببب  ال مبببا  رببباي  ماانلبببا أخببباىإذا لنببباو  »الحبببيم    بببا
 (7).«قطا  م   ماا اللن  إلة أاي  اهلل ماانلا ضا م 

                                           
 ( م  لذه الاسال .264  ا  منما (1 
 ( م  لذه الاسال .71  ا  منما (2 
 ( م  لذه الاسال .56  ا  منما (3 
 ( م  لذه الاسال .102( منما  ا  4 
 ( م  لذه الاسال .77  ا  منما (5 
 ( م  لذه الاسال .225   ا منما (6 
 ( م  لذه الاسال .165   ا منما (7 
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ببلى اهلل  -أ  النابا "  أحمانا مسيإل البحمحم  قا  السن  والمسانمي وذلك اسوله .11
وألبببب  السببببن   اواه مسببببلإل «اببببا  مسبببباأ  ببببا الامببببي اسبببباز واقلاابببب » -رلمببببه وسببببلإل

انللمب  إلبى اسبو  "وأحمانبا مسبيإل غمباه رلبى الببحمحم  وذلبك اسولبه   (1)"اكااا 
أللببااإل اللاببا ا  مسببو  اابب   يإل مببالا »  ولببو مسببو  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -اهلل 

أو لببببيق    أو لاسببب   نالمببب   مبببالا  لببب  لبببك مببب  مالبببك إلة مبببا أالببب   ن نمببب 
 (2)."اواه أحمي ومسلإل « نمضم ؟

 و اب    الببحمحم  أو  با الببحم،( وذلبك اسولبه ا ماًا ما مبنلا ال بم   اب   با .12
  لمةا سنله رب  ا حسبا   قا  للاام  -رلمه الب   والس إل - ا البحم، أنه 

وقولببه  وقببي  ابب   ببا  (3)« إنببه مببااك   ببإ  لببإل لابب  لببااه  أ  لااببي اهلل اننببك لببااه»
  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -إ  اسبو  اهلل   البحمحم  أمضًا رب  أابا لامبا  قبا 

  (4)«منبببه مبببا اسبببلطالإل  ومبببا نلمبببلاإل رنبببه  ببباللناوه  بببنلواإذا أمبببالاإل ابببنما »  قبببا 
  -رلمبه البب   والسب إل -قبا "   ولاا  مسو   لاذا  ا البحمحم ( وذلك اسوله

ول مببب    ل لببتا  طا  بب  مببب  أملببا مبببالام  رلببى الحبببق ل مضببالإل مببب  خببذللإل»
 «هلل لابالى ولبإل رلبى ذلبكحلبى مبنلا أمبا ا»و با ل بم  «خال لإل إلى قماإل السبار 
اببببا  الببببً  ملبببب ة »  ولبببباا  مببببذاا اسببببإل المللببببز اسولببببه  (5)لاببببذا  ببببا البببببحمحم 

 .(6)"لاذا  ا الاخااي «للحلمي  لما ما  را وا رلى قااه  اايوه
ا مبا مب  اكحايمب  مسيإل اوام  ا ماإل أحمي ر  اوام  أل  السن  اكااا   با  .13

سببماو  »  مسبو  -ببلى اهلل رلمبه وسببلإل -نببه سبمع اسببو  اهلل " إ مب ً  مسبو   
 اسببو  إ   وقولببه (7)اواه احمببي وأاببو ياوي « ببا لببذه اكمبب  أقببواإل ماببذاو  االسببيا

واببببا    اية اانلببببه تمنبببب: إلببببى أاببببا الابببباا » -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل -اهلل 

                                           
 ( م  لذه الاسال .56ا  ( منما  1 
 م  لذه الاسال . (190 ( منما  ا 2 
 ( م  لذه الاسال .189ا     منما (3 
 م  لذه الاسال . (305ا  ( منما  4 
 لذه الاسال . م  (162ا    منما (5 
 م  لذه الاسال . (110ا     منما (6 
 م  لذه الاسال . (134   ا منما (7 
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ولببإل محببي   ببلاي  ول   سبب ملا قابب  إسبب مه اسبب  سببنم  رلببى النةاببام اكوة إ
         .(1)"وأاوياوي واللامذي اواه أحمي «بياقاً 

مببا اوى أاببولاما  "  اسبلخيإل المللببز ل ببم محمببا السببن  رببي  مباةا  وذلببك  ببا قولببه .14
 «ول ل ابباوا  ببا الخببالق  إنببه ل لحببمط اببه ال اببا   اوا  ببا خلببق اهللل اةبب»  ما وربباً 

  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -اسببو  اهلل    سببا   وقولببه (2)اواه محمببا الس ببنر   ببا ل سببماه
ا  با  سباك لبذا أااٍ  أنب  رنةب  ومسبو  لبك  ااااا إ  اهلل مساأ رلمك الس إلا أم»

إنببا ربب  ااةببا  ؟أسببخط رلببى ااببا -اضببا اهلل رنببه –أاببوااا    سببا  «أإل سبباخط
                  .(4( 3 اواه محما السن   ا الماالإل "اا 

نمبا مسلببا رلبى ااب   لالمللز  ا اا  اكحايم   .15 مب  مذاا السبني ابامً  واا
ولببإل مببذاا   ربب  تا أ  الببً  قببا  إنببا أقبباأ الم ببب    وذلببك اسولببه الببا  السببني
   .(5)اا  مساوي

ااااااااااا:- ضفالهللاعياماا- عا  الهد:دبةاا- ده داا
لبإل أرباز النباب االل سبما اابي النابا  -اضا اهلل رنلإل - اما أ  البحاا 

 سي ارلمي المللز رلى ل اسمالإل  وأا ا النسب  ربنلإل  با  -رلمه وسلإلبلى اهلل  -
   الاواما   وم  أوله ألمم  ل سما البحااا

أ  أقبواللإل  با أسباا: النببتو  للبا حابإل الا بع  واببذلك أقبواللإل  با اكمبوا الامامبب   .1
                  للا حاإل الا ع.

                 واسلنااط اكحااإل.    وقي نت  السا   الاللإل   للإل السيا  رلى  لإل السا  .2
حلم  قو  البحااا  ا الل سما وخبوبًا إذا لبإل ماااضبه ببحااا  خبا أرلبإل  .3

منببه  بببا الل سبببما  ولببذه الحلمببب  مل اولببب  ال ببباو  رلملببإل االل سبببما    بببا المالاببب  
  واابب  مسبباوي  الما بباو  ابباا  رابباب  والمالابب  ال انمبب   اكولببى الخل بباء اكااابب 

                                           
 م  لذه الاسال . (264ا    منما (1 
 م  لذه الاسال . (120    امنما (2 
 ( منما  قوله ماالإل أي الا: ماالإل السن .3 

 م  لذه الاسال . (193ا  ( منما  4 

 لذه الاسال . م  (137ا    منما (5 
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              .-اضا اهلل رنلإل ألمام  -ورا      لاما  اوأا
ابب  الا مببا مببنلإل حمببا االاابب  الببوحا  ولببذا مسبباري رلببى امببا   البببحاا اابب   .4

 الناسخ والمنسو  واما  الم ا   والماا والمينا  ولخبما الااإل.
            م  اللنوم  المذموإل. ل اسمالإلخلو  .5
 الل ا  م  الاوام  .ومنلا النسي المااا و   منللمللإلقو   .6

ضببا   إلببى اللمبباإل المللببز ورناملببه اببإمااي ل اسببما البببحاا  مبب  أقببواللإل   لببو إ
لبباا  مسببوق قببو  البببحااا مسببنيًا مخلببباًا اببذاا الطامببق اطامببق الضببحاك ربب  اابب  
رااب  وطامق رلا ا  أاا طلح  ر  اا  راباب  وطامبق الابو ا رب  ااب  راباب  

مذاا طامسًا ضبام ًا رب  الببحااا  بإل ماي به ا بالي مب  وذلك لاما  نسي السني  وأحمانا 
يةددةلا ه ﴿ال باا امبا  ببا ل سبما سبوا  الببنلإل.ر  ااب  راباب  ببا قولبه  َه َهدا ددَ ه   اِعيداه ﴾ طه

 قا  ال ارا  إلملا لاام  يلن  منو   قا 
 اأى لنببببببب  المبببببببنوى ومبببببببا  وقلبببببببا ولبببببببو

 

 البببببببببببببالل اأى غمببببببببببببباه مبببببببببببببا قبببببببببببببي ا ه **
 

 سببي سببلك المللببز مسببلاًا  ببا اخلببباا السببني وذاببا الطامببق اببا ملاببم   والببذا
ا   يالله م  البح  ولذا م  المنللم  اللا الاالا المللز  ا لان: ل سما البحاا .

ا: عا  اله دبع سا- لبعداا
 -اضبا اهلل ربنلإل - سبام  أخبذ  الل سبما رب  الببحاا  طاس  اللااام  م  المإ  

 م ً  اوى الل سما راام  وملالي ورطاء وسامي ا  لامبا ولبللء اللبإل اووا الل سبما رب  
إل   وأمضبا أابو الاالمب  أخبذ الل سببما رب  أابا اب  ااب: ومببنلوغمباه مب  البببحاا ااب  راباب 

 وقببو  ل سببمالإل لببنلا ااببي البببحاا  -اضببا اهلل رببنلإل - مبب  أخببذ الل سببما ربب  اابب  مسبباوي
لببذا ارلمببي المللببز الابباتاونا رلببى ل اسببمالإل وأا ببا النسبب  رببنلإل  ول مبب  حمبب  السببو  واللسببيإل

    وذلك للسمم  الالمم  اللا انللللا المللز  ا ل سماه وم  أوله لذه السمم  ما ملا
   .(1  «خما الناب قانا  إل الذم  ملونلإل ...» -بلى اهلل رلمه وسلإل -قو  الناا  .1

                                           
(  938 -2( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: ال لايا   اا: ل م لي رلى  لاي  لوا إذا  بلي  1 

 (.5209حيم  اقإل  
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اللببااام  للببإل اوامببا   ببا أسبباا: النببتو  للببا حاببإل الا ببع  وذك إذا لبباء  اوامببا   أ  .2
   وماو  للا حاإل الا ع.   إنلا لسوي ااضلا ااضاً   انسانمي  اال  ر  أا ا م  لاااا

إذا واي  الاوامبب  الضببام   ربب  البببحااا   ببإ  الاوامبب  البببحمح  ربب  اللبباااا  .3
     البحااا. رلىولاو  اال الي للا إذا اا  اللاااا قي لللمذ   لسوملا

غتاا  أقواللإل  ا الل اسما وخاب   ا الل اسما اامبا  الحلبإل م ب  ل سبما الطاباي  .4
 حم  محلوي رلى ا ا  الاواما  م  أقوا  الم سام  م  اللااام .

السببيي أا ببا اكقببوا  الببذم  منسبب  رببنلإل منسببالا إلببى اابب  رابباب وقلبباي  وملالببي و  .5
 واا  أاا حالإل.  واا  لاما الطااي

 ببإل   مبب  أخبباى مبب  السببا   مسل ببلي الببا  ببإل مببنلا احببيم آرنببيما م سببا  مبب  مببنلا ا .6
 ببببا أغلبببب:  سببببا ي  ولببببذه الطامسبببب   أو أ ببببا مبببب  الم سبببام   مبببنلا اسببببو  بببببحااا

     ولذا مسلك  مخه الحا م اا  ا ما.ل سماه

ااااااااااااااا:له عا  الهاغ  ا-صدطاداا
أغنببب   الل سبببما ابببالسا   والحببيم  وأقبببوا  الببببحاا  واللبببااام إ  السببل اي  مببب  

غامب: السبا   مباوي رب   باا  ا اللاوي  ا ملا  غامب: السبا    المللز ر  الل سم
ر  البحاا  واللبااام  وألابات اللبااام   وأغلبالإل مب  و  -بلى اهلل رلمه وسلإل -الناا 

 ابوي  با ل سبما المللبز واضبحًا للمةباً مبا  اللة وللذا مملبا أ با الا   بمح  قاا   راام 
يواومببب  ال ببباا  والمللبببز قبببي سببباا رلبببى طامسببب   رببب مسل بببليًا اال ببباا الااابببا نسبببً  

   بببببالمللز ملبببببلإل والسبببببمات  والنسببببب    ا بببببلم  ل سبببببماه رلبببببى ا مبببببا مبببب  الببببباأي  ببببموخه
  سببمااببا راا: واللابب  االلمامببه االاوامبب   وقببي أخببذ الببذه الاوامبب  كنلببا لببا أسبباب الل 

ولح  لوا لا منضوي رلإل أساا: النتو   والناسخ والمنسو  والل سما النابوي  ول اسبما 
           البحاا  واللااام .

اا:لهطددا اله فالع طااعا ادا-ادااداا
ا:لألط اةابعضيذ  اطياداالهطددا اله فاد حاباد .أا

ڑ  ژ   -لابببالى –وذلبببك رببب  ل سبببماه لسولبببه ل سبببما ااببب  لامبببا  لبببامع الامبببا (  .1
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وأ  لببببللء اكرببباا: المبببذاوام   ببببا  ژک  گ  گ  گ   گ  ڳ    کک  ک
ا  مسلمو  لإل مسلحاإل ا مما   با قلبوالإل   بايةروا كن سبلإل   م  لمسوا منا سم آلا

اضبا - ولذا مانى قبو  ااب  راباب  مسامًا أرلى مما وبلوا إلمه  نيةاوا  ا ذلك
 .خلااه اا  لامااوطا    و  -اهلل رنه

ببلى  -إنبا اسبو  اهلل  »  السا   الاممإل لا  أاا حالإل وم اله مب  الحبيم  ل سما .2
اواه  «إلى اللن  أو إلى النباا  إلماإل  لالمو  أ  المااي إلى اهلل -اهلل رلمه وسلإل
 .اا  أاا حالإل

إنببا رنببي اهلل خببالإل النامببم  واا   يإل  »  للااببوي( وم الببه  ببا الحببيم  السببن  ببام  .3
ببا  ببا طمنلببه وسببننا  لمنلببي  اإل اببنوة  ذلببك يرببو  إابباالمإل وا بباا  رمسببى واأمببا أم 

 .«اللا حم  وضالنا وقي خاج للا نوا أضاء للا قبوا ال ةاإل
نا لااا مببب  امبببا   امضببباء  ملبببا ألبببا » البببا: اكإل  لل بببا اا( وم البببه مببب  الحبببيم  .4

ببل  الببا أنبب  وأملببك   النبباب لاببإل    سببا  «؟مببا لببذه»   سلبب نابب  لببذه اللمابب   ضة
ولاإل  ملا خما  و ملبا سبار  ل موا سلبا مبلم   مبيروا   لملوي والنبااىا ملا لاع 

 .«اهلل اخما إلة اسللم: له ولو رنينا موإل المتمي
بببلى  -قببا  اسببو  اهلل   وربب  أاببا موسببى قببا  ببا: ا ممببا   للاملسببا( وم الببه  .5

إ  مببب  إلببب   اهلل إابببااإل ذي ال بببما  المسبببلإل  وحامببب  السبببا   »  -اهلل رلمبببه وسبببلإل
ابببببااإل السبببببلطا  المسسبببببط  ول اللبببببا ا رنبببببه  الابببببالا  مبببببهغمبببببا  اواه أابببببوياوي  «واا

 .والاملسا  ا  ا: ا مما 
اااا:لهطددا اله فاهما د حاباد .با

 -بلى اهلل رلمه وسبلإل - ل ل لالوا رلى اسو  اهلل"ل سما ا ماإل ملالي  وم اله  .1
 ."ا اء حلى مسضمه اهلل رلى لسانه

اا  مع اللم  م   ال ااسا إ  سلما "السيي  قا  السيي  ل سما .2
 ا س ا مخيملما ومخز للما ومنا   -بلى اهلل رلمه و سلإل -أبحا: الناا 

لإل مسا  نا ماً  الناب ذا  موإل  اسا سلمما  ام  طااملما  وأ  سلما  لما سا
  ."مالإل   لا  باحااه مالماه  لإل ملياه   ضااا الخااء
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 صف املخطوطو
سببخ  واحببي   ولببا نسببخ  مبببوا  ربب  ارلمببي   ببا لحسمببق لببذا الامبب  رلببى ن

مخطبببوط اميمنببب  اسبببطناو   امالاببب  نبببوا ر مبببا   لاامبببا(  ولبببا لسبببع  بببا مللبببي واحبببي  
(   با اب  لوحب  بب حلا   582(  ربيي لوحالبه  384   مبن   لح  اقإل إلياء رباإل

 سإل طوًل .14سإل راضًا  و 9مسماب ا  ب ح  

 : المؤلـف
 .(ه785   المحامي ر مز اليم  ا  سامي ا  مساوي الااتاونا  وأا

 :  نوع الخـط
 خط ال ل  الما   إلى النسخ أحمانًا .الا  االخط الم اقا ولو 

 : الناسـخ
 محمي ا  ال مخ إااالمإل ا  محموي الحا م اللولمبا الللاما.

 :  تاريخ النسـخ
ن   مبببا  ور بببام  سببب اكولبببى مبببايىنسبببخ   بببا واحبببي ور بببام  خلببب  مببب   بببانا لُ 

 ولساما  .

  : والكلمات عدد األسطر في كل صفحة
  ورببيي الالمببا   ببا ابب  سببطا سبب  ر ببا   لسامابباً     ببو  سببطااً  رببيي اكسببطا

 لساماًا. الم 

اعااالها :دتالهط لاا :ق قاد:
 واحبي وخمسو  لوح  .

 :  حالة المخطوط
 لببمي  ل مولي الا خاإل أو ضمات.

 بوا م  المخطوط . ري لذا الوبز  معوقي أا س  
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 ب ح  الانوا  م  مالا  إسطناو 
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 حتقيق اجلزء املختار من املخطوط: القسم الثانـي

 

 لثانـيالقسم ا
 

حتقيق اجلزء املختار من 
 املخطوط
 

    التحريمسورة الحجرات إلى نهاية سورة بداية من 

 لوحة . (51) عدد اللوحات
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ات   تفسري
َ
ر
ُ
ج
ُ
 احل

ُ
ة
َ
ور
ُ
 س

 ولا مينم  

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا
﴿ َ ۡۡ َل َب و  ما ِ َل ََل باَقع  ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا
َ
أ َ  َي  َل رّللا و  ۦِۖ َورباقا ُِ و ِ َورَوا ٌۚٞ  يََعِي رّللا َ َوِاي ۡ  إِنا رّللا  ١َعلِي

 ۡۡ ُا ۡحَوٰتَ
َ
َل أ وا  َل ََل تَۡوَفعا ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ ا  بِٱلَۡقۡوِل َكَجۡهوِ  َي  َُ َل  و  فَۡوَق َحوِۡ  رنلاِ  ِ َوََل ََتَۡهوا

ن ََتَۡبَط 
َ
ۡۡ ِبَۡع   أ ُا وَن َبۡعِض ۡۡ ََل تَۡشعاوا ُا ن

َ
ۡۡ َوأ ُا ۡۡ ِعكَع  ٢أۡعَمٰلا ۡحَوَٰبها

َ
ِيَن َيغاَضوَن أ إِنا رَّلا
 ٌۡۚ ۡجوٌۚ َعِظي
َ
ۡغفَِوة  َوأ ۡ ما ُاۡقَوٰى  َّها ۡۡ ِّل ا قالاوبَها ََُحَن رّللا ِيَن رۡم

َ  َِِ  رَّلا وَل
ا
ِ أ وِل رّللا  .﴾ ٣رَوا

 -رلمبه البب   والسب إل -لاسبو  لسي أي: اهلل رابايه المبلمنم    ممبا ماباملو  ابه ا
 .م  اللوقما وا رماإل

ۦِۖ ا﴿   سبا  ُِ رو ِ َورَوا َ يََعِي رّللا ۡۡ َل َب و  ما ِ   ل لسباروا  با اك بماء ابم  أي ﴾ََل باَقع 
ميمه؛ أي أمامه وقيامبه  مانبا ابم  مبيي أمالمبا ونلملمبا  اب  اونبوا لاابا لبه  با لممبع 

بببلى اهلل  -اكمببواحلى يخبب   ببا رمببوإل لببذا اكي: حببيم  مابباذ حمبب  قببا  لببه الناببا 
 ببإ  لببإل »  قببا  قببا   االببا: اهلل «؟اببإل لحاببإل »(1) حببم  اا ببه إلببى الببمم  -رلمببه وسببلإل

قببا   الللببي اأمببا   ضببا:  « ببإ  لببإل للببي؟ »  قببا   اسببن  نامببه اسببو  اهلل قببا  «للببي؟
 لمببببا ماضببببا اسببببو  - الحمببببي هلل الببببذي و ببببق اسببببو  اسببببو  اهلل»   ببببا بببببياه وقببببا 

   .(4( 3  واللامذي (2  اواه أحمي وأاو ياوي.«اهلل
                                           

ومب  سببواحللا ربي  وبببنااء  -بببلى اهلل رلمبه وسببلإل –( البمم   ولببا إحبيى الببيو  اللبا انل ببا  ملبا ا سبب إل  با ربببا النابا 1 
 (  35ر1الاليا    والمني: وغمالا م  المي  ومولي  ملا ا ما م  قاا   الاا: الذم  سانوا االمم  مالإل

السلسلانا  محي  حا م  سمه  حي  ر  أاا رما الضاما  ومسلإل ا  إاباالمإل السضباا   أاو ياوي سلمما  ا  اك ا (2 
وغمببالإل  حببي  رنببه اللامببذي والنسببا ا واانببه أاببواااوغمالإل  مبب  مبببن اله الببا: السببن   كحمببي ابب  حنابب  ربب  البباوا  

 (.166ر2  ذاا  الذل:و   (149ر 4 للذم: الللذم:  ه(  275   وال سا   
ابباالمإل الملببيوي  أاببو رمسببى محمبب (3  ي ابب  رمسببى اللامببذي  حببا م محببي  حببي  ربب  قلمابب  ابب  سببامي  وأاببا مبببا:  واا

وغمبالإل حببي  رنببه ماحبو  ابب  ال ضبب  محمبي ابب  رناببا  وحامببي اب   ببااا  وغمببالإل  مب  مبببن اله  اللببامع البببحم،  
  (678ر3 لببببب. ممببتا  الرلببيا   279الالبب   ببا الحببيم     و   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ال ببما    ببا  ببما   الناببا 

 (.134ر3 مالإل الملل م  و   (634ر2 لذاا  الح ام و   (327ر3  ذاا  الذل: و 
اا: الللاي الاأي  ا السضباء  وأاا ياوي  ا سننه (  22007(  حيم  اقإل  333ر36  همسني ا  ا ماإل أحميأخاله ( 4 

 (301ر5ابا: مبا لباء  با الساضبا امبز مسضبا   ا سننه  الا: اكحااإل   امذياللو (  3592( حيم  اقإل  327ر2 
 (.881( حيم  اقإل  380ر2 ا السلسل  الضام     ( وضا ه  ووا سه اكلاانا1377حيم  اقإل  
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رلملمببا لاببا   مببهولببو قية   والللببايه إلببى مببا ااببي الالببا: والسببن  اأمببه ذ ببنخا ماببا
 م  اا: اللسيإل ام  ميي اهلل واسوله. 

أي "ل لسولببوا خبب ز الالببا: والسببن " ورنببه أمضببا  نلببوا أ  (1) اابب  رابباب  قببا 
 .  (2)ملالموا ام  ميي ا مه
ا باء  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -أي ل ل لالوا رلى اسو  اهلل (3) وقا  ملالي 

 .(4)حلى مسضمه اهلل رلى لسانه
وقبببا   (6)  ل مسضبببوا أمببباا يو  اهلل واسبببوله مببب   ببباا ع يمنبببك(5)وقبببا  الضبببحاك

 ل ليروا قا  ا ماإل .  (7)الحس 

﴿   َ َل رّللا و  ٌۚٞ  ﴿أي   مما أمااإل اه   ﴾ َورباقا َ َوِاي ۡ   ﴿كقوالاإل   أي ﴾ إِنا رّللا  ﴾َعلِي
 انمالاإل.

ۡۡ  ﴿ وقولبه  ُا َ ۡحَوٰت
َ
َل أ وا  البإل اهلل أ  لبذا أي:  با  أية  ﴾ فَۡوَق َحۡوِ  رنلارِ  ِ  ََل تَۡوَفعا
  وق بوله. -بلى اهلل رلمه و سلإل -الناا  ل ما اوا أبواللإل ام  ميي

امبا قبا   -اضبا اهلل رنلمبا -نتل   ا ال بمخم  أابا اابا  ورمبا وقي اوي أنلا 
                                           

راببياهلل اابب  رابباب ابب  راببي المطلبب: السا ببا اللا ببما  أاببو الاابباب اابب  رببإل الاسببو   أمببه أإل ال ضبب  انبب   (1 
ه  68ا ز ورمباه إحبيى وسبااو  سبن    الحاا   ولي وانو لا إل اال ا: قا  الللا   ولو ا ولو  با الطب

 .(294ر1   ذاا  الذل:و   90ر4ا باا  
 .(336-335ر21  لطاايالسا   ل ل سمامنما  لامع الاما   ا  (2 
أابببو الحلببباج ملالبببي اببب  لابببا مبببولى مخبببتوإل لببباااا  ابببا  أرلملبببإل االل سبببما  المسببباا الم سبببا أحبببي اكرببب إل  (3 

طاسببا  ه( 103  اك اببا   قبباأ رلببى راببي اهلل ابب  السببا :  وراببي اهلل ابب  رابباب  مببا  امابب  ولببو سببالي  
 .19ر2 ذاا   الذل: و   164ر3غام  النلام  و   439ر3ممتا  الرليا  و   69ر1ال سلاء 

 (.610  ل سما ملاليو (  334ر7  ماالإل اللنتم و (  336ر21  ( لامع الاما 4 
( الضحاك ا  متاحإل الالخا الم سا ومسا  أاو محمي الل لا الخاسانا  واي رنه الاوام   با حباوز السبا    لباااا  5 

حي  ر  أاا سامي الخياي  وأنب ا  مالك  وسبامي اب  لامبا   نخبذ رنبه الل سبما وقبي رباز االل سبما  واوى لبه 
 .  258ر5  والوا ا االوا ما  333ر1  وغام  النلام  326ر2ه ممتا  ا رليا  105اكااا    

 .(337ر21لامع الاما  لا  لاما الطااي    ( منما6 
( الحسبب  الاببباي لببو ا مبباإل الم ببلوا الملمببع رلببى ل للببه  ببا ابب   بب   أاببو سببامي الحسبب  ابب  أاببا مسبباا اللبباااا 7 

أإل المبلمنم   ولبي الحسب   الاباي ا ل، الااء اكنبااي موللإل مولى تمي ا   اا  وأمه اسملا خما  مبول  كإل سبلم 
 (.226ر1  واللاا  ه(. للذم: اكسماء110 ا خ    رما ا  الخطا: واا  ممللك ال باح  والحام      
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ببلى  -ااي الخمباا  أ  مللابا  أابوااا ورمبا ا ابا ببوللما رنبي النابا  (1)اا   أاا ملما 
  (3)حبااب    ن باا أحبيلما اباكقات اب (2)حم  قيإل رلمه اا: انا لممإل -سلإلاهلل رلمه و 

اضبببا اهلل  - خبببا االببب   خبببا   سبببا  أابببوااا لامببباوأ ببباا اآل  (4)أخبببى انبببا ملا بببع
مببا أاي  إل خ  ببا  قببا   مببا أاي  خ  ببك   اال ابب  أبببواللما  ببا ذلببك   -رنلمببا

َل  ﴿   ننت  اهلل ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا
َ
أ ۡۡ َي  ُا ۡحَوٰتَ

َ
َل أ وا   اآلم . ﴾ فَۡوَق َحۡوِ  رنلاِ  ِ  ََل تَۡوَفعا

 -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل -سمع اسو  اهلل مُ  - اضا اهلل رنه - ما اا  رما
 .(6 (5)اواه الاخااي ااي لذه اآلم  حلى سمل لمه

 واهلل ل أالمبببك إل ابببنخا  مبببا اسبببو  اهلل -اضبببا اهلل رنببه – ببإل قبببا  أابببو اابببا 
 .(8)اواه الاتاا (7)السااا

َيَهرا  ﴿  قبا   لمبا نتلب  لبذه اآلمب  -ضا اهلل رنبها  - (9)ور  أنب ا  مالك 
َ
أ َي 

                                           
( ا ماإل  مخ الحاإل أاوااا وأاو محمي راي اهلل ا  رامي اهلل ا  أاا ُملما  االلباما اا  رابياهلل اب  ُلبيرا   مسبا  اسبمه 1 

 أاا ُمالم  تلما  اللممما المينا  أياك    م  م  البحاا   س    سمه م  ال ال   ما  سن  ساع ر ا  للامًا. 
ابا: ونبذاا نسب: انبا لمبمإل  با رمبا  ومب  النبتاا اامبا  وانبو لمبمإل اب  أي طانلب  اب  انبو لمبمإل لبإل قاا ب  مل اقب   با لممبع ال( 2 

  (.18ر1مضا ا  نتاا ا  رينا  وقاا   لممإل واطونلا ا ما  ا  أا ا الاا: .إسااز اكرما   
لإل  قمب  ( اكقات ا  حااب ا  رسا  ا  سب ما  اللمممبا الملا بع   بلي  بل، ماب  وحنبم  والطبا ز ولبو مب  الملل ب  قلبوا3 

نما قم  له اكقات لسات اا  ااأسه واا   ام ا  ا اللاللم  وا س إل وقل  اكقات  ا مااا  المامبوك  با  اسمه  الب واا
 (. 58ر1ه(  ا باا   51ر ا  م  انمه     

الابب  ابب  انببو ملا ببع ابب  يااإل وولببي ملا ببع ابب  يااإل سبب ما  ابب  ملا ببع وأملببإل  ببااز ابب  اليلبب  ابب  رببوز ابب  اابب: ابب  سبباي و ( 4 
 (.  90ر4ملا ع  م  انا ملا ع اكقات ا  حااب واسإل اكقات  ااب واا   ا اأسه قات. أنسا: اك ااز  

ه  سمع م   أاا رابإل النام   مابا اب  194( أاو راياهلل محمي ا  إسمارم  الاخااي  إماإل المحي م  اا  موليه سن  5 
الاااب السااج  أابوااا اب  ختممب   مسبلإل اب  الحلباج وغمبالإل    إااالمإل  رامي اهلل ا  موسى  وغمالإل  سمع منه  أاو 

 (. 255ر3   ذاا  الذل:  555ر2ه  منما  لذاا  الح ام 256
(  2662ر2( أخالببه الاخببااي االلببامع البببحم،  الببا: الرلببباإل االالببا: والسببن   اببا: مببا مابباه مبب  اللامببق واللنبباتت  6 

 (.6872حيم  اقإل  

ام ببب  المسببااا  لخ بب  الببببو  والابباز ببب   لمببببيا محببذوز  النلامبب   بببا غامبب: اك بببا ( أي اببباح: السببااا أو 7 
 (.912ر2 

ُنببوْا لت لتا   اببا:  همسببنيأخالببه الاببتاا  ببا  (8  م ت ءتامت لتُاإل  تُاببوَٰٓاْ مت َٰٓنتم لتببا َّلرببذ  (  لببذا الحببيم  104اقببإل   ( حببيم 135ر1.(  أتبببوت 
 (.3720( حيم  اقإل  501ر2بحم، رلى  اط مسلإل ولإل مخاله  المسلياك رلى البحمحم    

واببا  مانببى -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أنببب ابب  مالببك ابب  النضببا ابب  ضمضببإل ابب  تمببي اكنبببااي الختالببا  خببايإل اسببو  اهلل ( 9 
حببيم ًا  مولببيه  2286ا  وقمبب  االحنبباء اوى رنببه الببا  الحببيم  أابباحمت  انبباه الناببا ااسلبب  اببا  مللنملببا واببا  مخضبب: االببب 

 .  365ر1 ذاا  الذل: و   79ر1أسي الااا   ( ه93  االميمن  ولو  خا م  ما  م  البحاا   
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 ۡۡ ُا َ ۡحَوٰت
َ
َل أ وا  َل ََل تَۡوَفعا ِيَن  ََء َمكاو  إلبى  خبا اآلمب   للبب  ااب  اب   ﴾ فَۡوَق َحۡوِ  رنلاِ  ِ  رَّلا

 -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل -قا   أنا مب  ألب  النباا  واحلباب رب  النابا و  ا امله  (1)قمب
ابا رمبا ومبا  بن   ااب  ا أمب:ا)(2)ذمابا لساي ا  -بلى اهلل رلمه و سلإل - سا  الناا 
 قا  ساي  إنه للااي وما رلم  له ا اوى. أم لاا؟(

   سبا   ااب  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -قا    نلاه ساي  ذاا له قو  اسبو  اهلل 
ببببلى اهلل  -أا اابببإل ببببولا رلبببى اسبببو  اهلل  مببب  ولسبببي رلمببب  أنبببا  أنتلبب  لبببذه اآلمببب 

 سبا   -بلى اهلل رلمبه وسبلإل - ننا م  أل  الناا   ذاا ذلك ساي للناا  -رلمه وسلإل
 (3)اواه مسببببلإل «ابببب  لببببو مبببب  ألبببب  اللنبببب  »  -بببببلى اهلل رلمببببه و سببببلإل -اسببببو  اهلل 

 .(4)وللاخااي م له ماسوطا
وامبب  أخبباى لمسببلإل  والبببحم، أ  سبباي ابب  مابباذ لببإل مابب  حمن ببذ حمببا امببا  ببا ا 

 .ساي  اا  ال  غما مسمى اما  ا الاخااي  ولمب  ملا ذاا
 -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -قببا    سببا  اسببو  اهلل  (5)قمبب  اسببمه رابببإل ابب  رببيي 

                                           
  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل - اا  ا   ماب اب  امباا السبمب الختالبا  ومسبا  لبه أابو محمبي المبينا خطمب: النابا ( 1 

للبباي  ببلي اببياا يخبب  رلمببه الناببا ولببو رلمبب   سببا  اذلبب: 12  بب  أاببا ااببا البببيمق سببن  اسل ببلي االممامبب   ببا خ
 .1483ر1  الوا ا  ا الوا ما  11ر2للذم: الللذم: ه 12الانب ا: الناب ر   اا  ا  قمب   

كوسبا اكنببااي  ببحااا للمب  مب  الميمنب   اانب  لبه سبماي  ااب  النامبا  اب  امباا السبمب  ( ساي اب  ماباذ2 
ا بباا  ه  5 ر   ما  وي   االاسمع  اللت لموله را  الاحم اً و لي أحي  اكوب  وحم  لواءلإل موإل ايا

 .(122ر1    ذاا  الذل:78ر3
أحمي ا  حناب   و محمى ا  محمى    مسلإل ا  الحلاج ا  مسلإل الس ماي  م  أ لا رلماء الحيم   سمع م  (3 

سببحاق ابب  االومببو  المسببني   أاوروانبب  اابب  ببباري  وغمالمببا  مبب  مبببن الهو ي  اللامببذ    وغمببالإل  سببمع منببههاا
لبببذاا  الح بببام   منمببباه(  261 ببباا   والبببا: أولي االببببحاا     لسبببمم   بببمو  مالبببك وسببب ما  و و الاامبببا  

 ( .221ر7 اكر إلو   (270ر3 ذاا  الذل: و   588ر2
 اقبببإل (394ر1  اط رملبببها ممبببا   ابببا: مخا ببب  المبببلم  أ  محبببالبببا:   اللبببامع الببببحم،( أخالبببه مسبببلإل   بببا 4 

ۡۡ فَرۡوَق َحرۡوِ   ﴿ ا اللبامع الببحم،  البا: الل سبما  ابا:  الاخااي(  و 329  الحيم  ُا ۡحرَوٰتَ
َ
َل أ روا  ََل تَۡوَفعا

  والل م لمسلإل. (4846  اقإل حيم (  1538ر3   ﴾رنلاِ  ِ 
رابإل ا  ريي ا  الال   ا  ضاما  حلمز اكنبباا ابا  سبمي انبا رلب    ولبو أخبو ماب  اب  ربيي ومانبى ( 5 

أابارما ومسبا  أابا رابي اهلل  وال سببوا رلبى ذاباه  با الاببيامم   اسبلخل ه النابا رلبى الاالمبب  االميمنب   وابذلك رلبى ألبب  
    (.238ر1(  ذاا  الذل:  5ر4(ه  ا باا   45   -اضا اهلل رنه –قااء   لي أحي وما اايلا ما  
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-بببببلى اهلل رلمبببه و سببببلإل -اذلببب:  ايربببه لببببا   بببذل: رابببببإل  سبببا   إ  اسبببو  اهلل 
أما لاضبى أ  لابم  حممبيا  »   سا  له -بلى اهلل رلمه و سلإل - ميروك  نلما الناا

  سبا   اضبم  اا باى اهلل واسبوله  ول أا بع ببولا أابياً  «ولسل   لميا ولبيخ  اللنب ؟
َضرروَن  ﴿   ببننت  اهلل -اهلل رلمببه و سببلإلابببلى -رلببى بببو  اسببو  اهلل  ِيررَن َيغا إِنا رَّلا

 ۡۡ ۡحَوَٰبها
َ
 نبا واي ذابا لبذه أاسبط مب  ل  والاب  الخ ب  (2)اآلم  اواه اب  لامبا (1)﴾ أ

 غما واحي م  اللااام .
-ببلى اهلل رلمبه و سبلإل - سي نلى اهلل رب  ا بع الببو  احضبا  اسبو  اهلل  

  با قاباه   بإل نلبى رب  الللبا كنبه حباة  ؛امبا ابا  ماباه  با حمالبه  بومااه رني حلالبه
 .ولاممإل  ووقاا  خاط: اسامنما    لمخاطاه اما مللا الال   له االسو 
ۡۡ ِبَۡع    ﴿  لبذا قبا ول ُا ا  بِٱۡلَقۡوِل َكَجۡهوِ َبۡعِض

َُ َل  و  َلا  ﴿  امبا قبا  ﴾ َوََل ََتَۡهوا
َل داَعا  ََۡتَۡعلاو  ُا َعا َءِ َبۡعِض ۡۡ َكعا ُا وِل بَۡنَك  (3). ﴾ اَبۡعض    ََء رّواوا

ونَ  ﴿  وقولبه وا ۡۡ ََل تَۡشرعا ُا نر
َ
ۡۡ َوأ ُا ن ََتَۡبَط أۡعَمٰلا

َ
ا بع إنمبا نلمبلاإل رب   أي  ﴾ أ

البببو  رنبببيه  خ بببم  أ  ماضببب: مببب  ذلببك  ماضببب: اهلل لاضببباه  ولحببباط رمببب  مببب  
رلبى  وحب ر   إلى خ   البو  رنبيه -ساحانه – إل ني: اهلل   أغضاه ولو ل مياي

َ  َِِ    ﴿ سا  ذلك  وأا ي إلمه  واغ:  مه وَل
ا
ِ أ وِل رّللا ۡۡ ِعكَع رَوا ۡحَوَٰبها

َ
َضوَن أ ِيَن َيغا إِنا رَّلا

ِينَ  ُاۡقَوٰى   رَّلا ۡۡ ِّل ا قالاوَبها ََُحَن رّللا ۡغفِرَوة   ﴿خلبلا له ولاللبا ألب  ومحب أأي  ا﴾رۡم ۡ ما َّها
 ٌۡۚ ۡجوٌۚ َعِظي
َ
 .﴾ َوأ

مببا أممببا المببلمنم   البب  ل  -اضببا اهلل رنببه -لبب: إلببى رمببااُ  وربب  ملالببي قببا  
 البب:  ؟م ببللا المابببم   ول مامبب  الببا أ ضبب   أإل البب  م ببللا المابببم  ول مامبب  الببا

                                           
ببلى اهلل رلمبه  –(  م  طامق  اا  ا  قمب  والمبنز  اا: أبحا: الناا 67ر2  المالإل الااما  ( منما1 

(  وضبببا ه اكلابببانا  بببا 280ر22الامبببا    لبببامع(  والطاببباي  بببا 20425  (  حبببيم  اقبببإل239ر11  -وسبببلإل
 (.6398(  حيم  اقإل  891ر13   سلسل  اكحايم  الضام   والموضور

الببا:   محمببي ابب  لامببا ابب  متمببي الطابباي  مبب  اابباا أ مبب  اللللبباي  ولببو مبب  ألبب  طااسببلا   مبب  لبببانم ه (2 
منمبا  سبما أرب إل النبا ء ه( 310   اللاامخ  والبا: اللاببا   والبا: الل سبما الم بلوا ال سبما الطاباي  

 (.191ر4 رما و ما  اكو   (710ر2 لذاا  الح امو   298ر27
 .63رم سوا  النوا  اآل (3 
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َ  ِِرررَ   ﴿ ((ماملبببو  البببا إ  البببذم  م بببللو  الماببببم  ول   -اضبببا اهلل رنبببه - رمبببا وَل
ا
أ

 ٌۡۚ ۡجوٌۚ َعِظي
َ
ۡغفَِوة  َوأ ۡ ما ُاۡقَوٰى  َّها ۡۡ ِّل ا قالاوَبها ََُحَن رّللا ِيَن رۡم

 (1). ﴾   رَّلا

ۡۡ ََل إِِ ﴿ ۡكََثاها
َ
َرِٰ  أ ا َءِ رۡۡلاجا َكاداونََ  ِمن َوَر  ِيَن يا َل  ٤َيۡعقِلاونَ نا رَّلا و  ا ََ ۡۡ َح ها نا

َ
َوَّۡو أ

 ٰ ا  َحّتا ۡۡ  َورّللا اها ا ّ ۡۡ لَََكَن َخرۡي  َج إََِلِۡه ور   ََتۡوا ۡ  را َغفا  ﴾.٥ ِحي
 ذإل الذم  منبا يونبه مب  وااء حلباا  نسبا ه  امبا لببنع ربواإل -لاالى – إل إنه 

ۡۡ ََل َيۡعقِلاوَن َِ ﴿اكرباا: وقبا    َوَّرۡو  ﴿  سبا    اكي:  با ذلبك   بإل أا بي إلبى ﴾أۡكََثاها
  ۡۡ رر اها ا ّ ۡۡ لَررََكَن َخرررۡي  َج إََِلِۡهرر ٰ ََتۡرروا َل َحررّتا و  ا ََ ۡۡ َحرر رر ناها

َ
أي  لابا  للببإل  با ذلببك الخمببا   ﴾أ

ا َِ ﴿   ا الياام    إل قا  يارما إلى اللوا  وا ناا  والمبلح  ور   َورّللا ۡ  را َغفا  .﴾ِحي

  امبا  با مسبني أحمبي  أنبه نبايى (2) ابا أنلبا نتلب   با اكقبات اب  حباابوقبي ذُ 
مببا اسببو  اهلل   لببإل     و ببا اوامبب  سببا   مببا محمببي -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -اسببو  اهلل 

 ذاك اهلل رببت »   سببا   مببا اسببو  اهلل إ  حمببيي لببتم   واا  ذ مببا ل ببم    سببا   ملاببه
لبذا ناب مب  الابا:  سبالوا  انطلسبوا انبا إلبى  قا   اللمع (4)ور  تمي ا  أاقإل(3) «ول 

 واا  ما  ملاا نام  الناحه.  اه الال   إ  ما  ناما  نح  ناو  أساي
إلبى   لباءوا نخااله اما قبالوا   -بلى اهلل رلمه وسلإل -قا    نلم  اسو  اهلل 

   .حلاله ولالوا منايونه ولو  ا حلاله  ما محمي ما محمي
َكاداونََ  إ ﴿   بننت  اهلل ِيَن يا ا َءِ  نا رَّلا ۡۡ ََل َيۡعقِلارونَ ِمن َوَر  ۡكََثاها

َ
َرِٰ  أ قبا   ﴾رۡۡلاجا

                                           
(  ومانبباه الخلمبباا والللاابب   واكببب  اللاببوي  مببه لببو إذاابب  الببذل: لببمخلا 552ر7منمببا  الببيا المن ببوا  ( 1 

أخالببه الملسببا  إاامببته مبب  الخابب  ومنلسببا مبب  الببينب حلببى ماببو  ذلاببا خالبببا ااببي أ  لاببو  النبباا قببي أذاالببه 
  (. 612ر2انت الاما   ا سن  اكقوا  واك اا   اا: سوا  الحلاا    اللنيسا  ا

( اكقات ا  حااب ا  رسا  ا  محمبي اب  سب ما  اب  ملا بع اب  مالبك اب  لمبمإل قبيإل رلبى النابا اابي  بل، ماب  2 
واببا    و ببلي مببع الناببا  ببل، مابب  وحنمنببًا وحضببا الطببا ز وقببي  ببلي اكقببات مببع خالببي ابب  الولمببي حببا: الاببااق

 . (67ر1  أسي الااا  ا ا س إل  ا  ا اللاللم  و  ام 
ابا: البا: الل سبما   (  واللامبذي  با سبننه 15991( حبيم  اقبإل  369ر25أخاله ا ماإل أحمي  با مسبنيه   (3 

 .(3267   حيم  اقإل وبححه اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي (  2605  أو  الالا:  حيم  اقإل
النامبا  الختالبا  اخللبز  با انملبه  قمب  أابو رمبا وقمب  أابو رباما   بلي سباع  ( تمي اب  أاقبإل اب  تمبي اب  قبمب اب 4 

    (.291ر1 ذاا  الذل:  و (  21ر3ا باا   ه( 66    -بلى اهلل رلمه وسلإل -ر ا  غتو  مع الناا 
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لسبي ببيق اهلل قولبك مبا تمبي   »   لا  مسو  -بلى اهلل رلمه وسلإل - نخذ اسو  اهلل 
 .(2( 1 اواه ا  لاما واا  أاا حالإل «لسي بيق اهلل قولك ما تمي

ََ ٰلَر ت  ِ ﴿ َِ َل قَۡوَمِرل  ن تاِصريباو 
َ
َل أ َُنَياكاروا   ِ بَََِبرإت َف ۡۡ فَاِورقا  ََءكا

ا َل إِن َجرا ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا
َ
أ َي 

 َۡ ۡۡ َنِٰعِم ُا ٰ َما َفَعۡل َل لََعَ و  ُاۡصبِحا ِرَن  ٦َف ۡۡ ِِف َكثِرريت م  ُا ِ  َّۡو ياِطريعا وَل رّللا ۡۡ رَوا ُا نا فِي
َ
َل أ وا  َورۡعلَاا

 
َ
َُۡرۡۡل ِكن    ۡموِ لََعكِ ۡفرَو  َولََٰ ُا ۡا رۡل ر ُا إَ إََِلۡ ۡۡ َوَرروا ُا ِ روب

ِا  ِِف قالا يَمَٰن َوَزياَكر ۡا رۡۡلِ ُا َ َحباَ  إََِلۡ رّللا
وَن  ِٰشعا ۡا رلرا َ  َِِ  ها وَل

ا
وَق َورۡلعِۡصَياَن  أ سا ۡ   ٧َورۡلفا ي ُِ ٌۚۡ َح ا َعلِي ِ َونِۡعَا    َورّللا َِن رّللا ا.﴾فَۡضٗل  م 

 مابا  اذابه  ؛ا ال اسق احلماطبا  ب  محابإل اسولبهاالل ا   ا خا -لاالى -أما
ومب  للنبا املنبع ااب    ل   مسع الحااإل  ا خطن  م ما نيام  ل مسا  لااا ول لبياااا

لحلما   سبسه  با ن بب اكمبا  وقاللبا  خباو   ؛الالماء م  قاو  اوام  مللو  الحا 
وقببي ذاببا   مببا لببو مسبباا  ببا رلببوإل الحببيم كنببه مللببو  الحببا   ا ؛لاببيإل لحسببق ال سببق

حبم  اا به اسبو  اهلل  (3)ا ماو  أ  لذه اآلم  نتل   ا الولمي ا  رسا  ا  أاا مابمط 
 .(4) (بيقا  انا المبطلق رلى  -بلى اهلل رلمه وسلإل -

والبي  -اضبا اهلل رنبه – (5)الختاربا رب  الحباا  اب  ضبااا اما  ا مسني أحمبي
بببلى اهلل رلمبببه  -قببا  قبببيم  رلببى اسبببو   -اضببا اهلل رنلبببا - (6)مممونبب  أإل المبببلمنم 

                                           
 أاوحببالإل محمببي ابب  حاببا  أحمببي  مببلا  ومحببي   حببي  ربب  الحسببم  اللبباوي  وأاببا خلم بب  اللمحببا  وأاببا راببيالاحم ( 1 

مسبببني النسبببا ا  وغمبببالإل  حبببي  رنبببه الحبببااإل ومنببببوا الخالبببيي  وأابببو ماببباي رابببي الببباحم  اتق اهلل  مببب  مببببن اله  ال
طاسببا  ال ببا ام  و   16ر3 ببذاا  الببذل: و   90  89ر3منمببا  لببذاا  الح ببامه(  354البببحم،  اوضبب  الاسبب ء    

 (.173ر9مالإل الملل م  و   131ر3
( وذااه اا  أاا حالإل  ا ل سماه ر  تمي ا  أاقبإل 5123(  حيم  اقإل  210ر5لااما  أخاله الطااانا  الا: المالإل ا( 2 

( حيم  اقبإل 201ر3لمع ال وا ي م  لامع اكبو  وملمع التوا ي   واا  مام   ا (  18607(  حيم  اقإل  3302 
 7226.) 

لبه ببحا  قلملب  واوامب  مسبما  ولبو الولمي ا  رسا  ا  أاا مامط ا  أاا رماو ا  أاا أمم  ا   مب ا  راي منباز  ( 3 
أخو أمما الملمنم  ر ما  كمه  اا ه الناا رلى بيقا  انا المببطلق اوى رنبه أابو موسبى وال بااا وولبا الاو ب  

أسبي الاااب    و (414  413  412ر3سبما أرب إل النبا ء   ه 46لا ما    بإل ارلبت  اباللتما  اابي مسلب  أخمبه ر مبا . 
 (.286ر1 ذاا  الذل:    و (108ر3 

الطااانببا واابب  لامببا والواحببيي وغمببالإل انسببانمي ملبببل  ول مخلببوا الملببب  و ( 279ر4  أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه( 4 
 منلا م  ضاز.

الحاا  ا  ضااا ا  حام: ا  المبطلسا الختارا  والي لواام  أإل المل منم  وقم  إنه لباء إلبى الميمنب  ومابه  بياء ( 5 
وأسببلإل أمبباإل الناببا وماببه اانببا  لببه ونبباب مبب  قومببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اانلببه ااببي أ  أسببا   ولتوللااسببو  اهلل 

 ( .212ر1أسي الااا   و   294ر1ا باا  
مممونبب  انبب  الحبباا  ابب  حببت  الل لمبب  أخبب  أإل ال ضبب  لسببيإل نسببالا مببع أخللببا ومممونبب  أإل المببلمنم  اببا  اسببملا ابباة  ( 6 

 = مممون  ولتوللا النابا  با ذي السابي  سبن  سباع ولتوللبا اابي بب م  واانب  -بلى اهلل رلمه وسلإل – سمالا الناا 
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ويرببانا إلببى التاببا   ببنقاا  الببا    ببيرانا إلببى ا  سبب إل  ببي خلبب   مببه  ببنقاا  اببه -وسببلإل
وأياء التاببا   مبب  اسببللا: لببا لمابب    مببا اسببو  اهلل أالببع  ببنيرولإل إلببى ا سبب إل  وقلبب 

 تااله  ولاس  إلا مااسو  اهلل اسول  اا  اذا واذا لمنلمك ما لما  م  التاا .
ا اا  الذي أااي اسو  اهلل  والغ   لما لمع الحاا  التاا  مم  اسللا: له

أ  ماابببب  إلمببببه احلبببباب رلمببببه الاسببببو   لببببإل منلببببه ومبببب   -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل -
قومبه  سبا  للبإل (1)  بيرا اسباوا   قي حبي   بملإل سبخط  مب  اهلل واسبوله أنه ،الحاا 

ابا  وقةبب  لبا وقلبًا ماسب  إلبى اسبوله لمسببا   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -إ  اسبو  اهلل 
الخلببز ول  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -مااببا  رنببيي مبب  التاببا  ولببمب مبب  اسببو  اهلل 

 -ببلى اهلل رلمبه وسببلإل -أاى حباب اسبوله إلة مب  سبخطه  ببانطلسوا  نبنلا اسبو  اهلل 
الولمببي ابب  رسابب  إلببى الحبباا  لمسببا  مببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -واابب  اسببو  اهلل 

ببا أ  سبباا الولمببي إلببىة أ  الببغ إلببى اابب  الطامببق  اببا  رنببيه ممببا لمببع مبب  التاببا    لمة
 سببا  مااسببو  اهلل إ  الحبباا  منانببا  -ى اهلل رلمببه وسببلإلبببل - بباق؛  ببنلى اسببو  اهلل 

 للااببب  إلبببى الحببباا  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل -اسبببو  اهلل  التابببا  وأااي قللبببا  ضبببا:
 و ببب  ربب  الميمنبب  لسببملإل الحبباا    نقابب  الحبباا  انبببحااه حلببى إذا اسببلسا  الاابب 

   إلى م  اا لإل؟   لما غ ملإل قا  للإل  سالوا  لذا الحاا 
ااب  إلمبك  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -إ  اسبو  اهلل  قبالوا  ؟إلمك.قا  ولبإلقالوا  

والبببذي ااببب  محمبببيًا   بببترإل أنبببك منالبببه التابببا   وأاي  قللبببه. قبببا   ل الولمبببي اببب  رساببب  
بببلى اهلل رلمببه  -اببالحق مببا اأملببه الةببً  ول ألببانا  لمببا يخبب  الحبباا  رلببى اسببو  اهلل 

   .(2)(؟ا منا  التاا  وأاي  قل  اسول  قا  -وسلإل
ما اأمله ول ألانا وما أقالب  إل حبم  احلباب رلبىة  قا   ل والذي اا ك االحق

 خ م  أ  لاو  سخط  م  اهلل واسوله . -بلى اهلل رلمه وسلإل -اسو  اهلل 

                                           
 (. 150ر8اا   رني أاا الإل وانا للا املًا  ا السا  ومال  الا.ا ب= 

( اسبباوا   سبباوا  والسبباا   وتا  الحبببا  لابب  أولببه قامبب: مبب  را ببا  ومملببي إلببى حببي نلبباا  الببمم   وسبباى المببا  1 
 (.  276ر1  خماا  وسااله  وساا  الطامق وسطه وماممه والساام  السحاا  لنلا لمً . المباام المنما

(  11350( حبببيم  اقبببإل  108ر7  وملمبببع التوا بببي  أخالبببه ااببب  مابببم   البببا: لمبببع ال وا بببي مببب  لبببامع اكببببو ( 2 
 .(16ر9وبححه اكلاانا السلسل  البحمح  الاامل   
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ِ بَََِبرإت ِِ ﴿   نتل  الحلباا   قا  ۡۡ فَاِورقا  ََءكا
َل إِن َجراا ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا

َ
أ إلبى  ﴾َي 

ۡ   ﴿  قوله ي ُِ  .﴾َح
 - ابببا  اسبببو  اهلل  (2)نحبببوه قبببا  قلببباي  (1)وااببب  أابببا حبببالإل  واوي ااببب  لامبببا 

 .(3)«اللننا م  اهلل والالل  م  ال مطا »مسو    -بلى اهلل رلمه وسلإل
ِ   وقوله ﴿ وَل رّللا ۡۡ رَوا ُا نا فِي

َ
َل أ وا  وارلموا أ  ام  أملااإل اسو  اهلل   ﴾أيَورۡعلَاا

وانسايوا كماه   إنه أرلإل امبالحاإل وأ  ق رلماإل مبناإل واأمبه  بماإل ألبإل اوه  امموه ووقة 
 م  اأماإل كن ساإل .

ۖ  ﴿  امبا قبا  لابالى ۡۡ ِسرِه نفا
َ
َۡ ِمرۡن أ ۡؤِمكِ ۡوَ ٰ بِٱّۡاا

َ
  أ  اأملبإل  بإل ابمة  (4)﴾٦رنلاِ َ أ

 .سخمز االنسا  إلى ماارا  مبالحلإل
ٰۡۡ  ﴿   سا  َُ ۡموِ لََعكِ

َ
َِن رۡۡل ۡۡ ِِف َكثرِيت م  ُا أي  لبو أطباراإل  با لممبع مبا  ﴾﴾ََِّۡوياِطيعا

 لخلااونه كيةى ذلك إلى رنلاإل وحالاإل  والان  ا  إل والل ك.
ِك    ﴿  وقوله ۡۡ  َولََٰ ُا ِ وب

ِا  ِِف قالا َك يَمَٰن َوَزيا ۡا رۡۡلِ ُا َ َحباَ  إََِلۡ حاابه إلبى  ﴾ أي رّللا
 وحسنه  ا قلوااإل.ن وساإل 
 -وسبببلإل ببببلى اهلل رلمبببه - ابببا  اسبببو  اهلل  قبببا  -اضبببا اهلل رنبببه -ورببب  أنبببب 
قببا    بإل م بما إلبى ببياه  ب   مبباا   -وا ممبا   با السلب:  ا سب إل ر نمب »  مسبو 

 .(5). اواه أحمي«اللسوى للنا -  إل مسو 

                                           
 ببا السلسببل   وبببححه اكلاببانا(  18459(  حببيم  اقببإل  405  403ر30 ( أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه 1 

 (.16ر9البحمح  الاامل   
أابو رابي اهلل   وقمب  أوب اكنبااي  مانى أاا رماو ( قلاي  ا  الناما  ا  تمي ا  راما ا  سواي ا  م ا ا 2 

 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –وأحيًا والم الي اللا مع الناا  ولو أخو أاا سامي الخياي كمه   لي الاسا  وايااً 
 (.379ر4  لو ا سن      ور ام   أسي الااا 

انببت و  (  943  حببيم  اقببإل  (295ر1   والاللببونا  ببا ا ببز الخ بباء(248ر7أخالببه أاببا مالببى  ببا مسببنيه ( 3 
   (.2504  وضا ه اكلاانا  ا ضامز اللامع حيم  اقإل  (5680(  حيم  اقإل  99ر3الاما   

 .6رم سوا  اكحتا:  اآل (4 
اا  أابا  بما   با و (  ل اي اه رلى ا  مساي   12404  (  حيم  اقإل34ر3أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه   (5 

  مبببه نمبببا قبببا  ( 294ر3  الاخبببااي  بببا اللببباامخ(  و 302  301ر5  مسبببنيه( وأابببو مالبببى  بببا 6ر5المببببنز  
 (.6906سلسل  اكحايم  الضام   والموضور   حيم  اقإل  وضا ه اكلاانا  ا 
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وَق  وقولبه  ﴿ سا ۡفَو َورۡلفا ُا ۡا رۡل ُا إَ إََِلۡ وااب  إلبماإل الا با   أي ﴾ِ َورۡلعِۡصَيانَ َوَروا
  ولبببا لممببع المااببببا ولبببذا لبببيامي ﴾ِ َورۡلعِۡصرررَيانَ  ﴿البببذنو: الاابباا  اولببب  وال سببوق

ونََِ لامببا  النامبب . وقولببه ﴿ ِٰشررعا ۡا رلرا رر َ  ِِررَ  ها وَل
ا
لببإل   الملببب و  الببذه الببب    ﴾ أي أ

 الاا يو  الذم  قي  لالإل اهلل ا يلإل.
ببببلى اهلل  -  أنبببه ابببا  مببب  يرببباء اسبببو  اهلل (1)التاقببباورببب  ا ارببب  اببب  نبببا ع 

وتمنبببه  بببا   الللبببإل حاببب: إلمنبببا ا ممبببا » مبببوإل أحبببي حبببم  انا بببن الم بببااو  -رلمبببه وسبببلإل
  وااه إلمنا الا ا وال سوق والابما  والالنا م  الاا يم   الللإل لو نبا مسبلمم  .قلوانا

 با  (2)اواه أحمبي والنسبا ا «م لبونم لحم  غما ختاما ول اوأحمنا مسلمم  وألحسنا االب
 رم  الموإل واللمل .

 .(3) «سم له  لو ملم  م  ساله حسنله وساء له»و ا الحيم  الما وت  
ِ َونِۡعَا      إل قا   ﴿  َِن رّللا أي  لذا الاطاء الذي منحلاموه اا   ض   ﴾فَۡضٗل  م 

 م  اهلل رلماإل ونام  م  رنيه .
﴿  ٌۡۚ ا َعلِرري ۡ  َورّللا ُِرري    ممبب  مسببلحق الاوامبب  رلببمإل امبب  مسبلحق الليامبب  أي ﴾َح

 حامإل  ا أقواله وأ االه و اره وقياه .
َُانِ  ﴿ ائَِف َاا لََعَ  ِإَون َطا َاراۖ فَرإِِن َبَغرۡت إِۡحرَعاٰها َل بَۡنَكها و  ۡحرلِحا

َ
َل فََ َُلارو  َُ َۡ رۡق ۡؤِمكِ رّۡاا
ٰ تَِفا  َل رلاِّت َبۡبِِغ َحّتا ۡخَوٰى فََقُِٰلاو 

ا
َارا بِٱۡلَعرۡعِل رۡۡل َل بَۡنَكها و  ۡحلِحا

َ
ا ََءۡ  فََ ِ  فَإِن فَا ۡموِ رّللا

َ
 ََء إَِٰٓى  أ
 َۡ ۡقِسِط َِ  رّۡاا َ ُيا َلۖ إِنا رّللا وا  ۡقِسطا

َ
َل  ٩َوأ و  ۡۡ  َورباقا ُا َخَوۡي

َ
َ أ ۡۡ َل َب و  ۡحلِحا

َ
ۡؤِمكاوَن إِۡخَوة  فََ َاارّۡاا إِنا

 َ ۡۡ تاوََۡحاونَ  رّللا ُا  ﴾ .١٠١ لََعلا

                                           
( ا ار  ا  اا ع ا  مالك ا  الال   ا  رماو ا  رباما اب  اكنببااي التاقبا  وأمبه أإل مالبك انب  أابا اب  1 

واخللببز  ببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –   ببلي اببياًا وأحببيًا وسببا ا الم ببالي مببع اسببو  اهلل سببلو  مانببى أاامابباذ
 (.297ر1   لوي أاملإل اا ع ا  مالك اياًا لو ا  ا أو  إماا  مااوم .لسلاا:

(  والنسبا ا  با سبننه  ابا: ذابا اخبل ز أل بام النباقلم  15492( حيم  اقبإل  247ر24أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  ( 2 
 (.2165(  وبححه اكلاانا بحم، وضامز سن  اللامذي  حيم  اقإل  9225( حيم  اقإل  156ر6للخاا   

  اببا: السلنببباا رنببي  ببا سبننه النسببا او (  15531حببيم  اقبإل   (424ر3  أخالبه ا مبباإل أحمببي  با مسببنيه (3 
 - رلمبببه وسبببلإلببببلى اهلل –ابببا: يربببوا  النابببا  الاخبببااي  بببا اكي: الم ببباي (  و 10445  حبببيم  اقبببإل اللسببباء

  (.11240( حيم  اقإل  1124ر1  وتمايله  ا بحم، اللامع الباما وبححه اكلاانا (  254ر1 
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 اا ببب م اببم  الملسبباللم  الابباغم  ااضببلإل رلببى اابب  اسولببه  -لاببالى –أمببا 
َل  ﴿ َُلاو  َُ َۡ رۡق ۡؤِمكِ َُاِن رّۡاا ائَِف قللبا   والبذا اسبلي  ألب  ل﴾   سبمالإل مبلمنم  مبع اِإَون َطا

الخببوااج  مخبباج مبب  ا ممببا  االمابببم  واا  رممبب   ل امببا مسببو  رلببى أنببه ل الحببقة 
   (1).ونحولإل  ولاذا  ا   ا بحم، الاخااي وم  لااالإل م  المالتل 

خطب: مومبا  ومابه رلبى  -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل - أ  اسبو  اهلل(2) ر  أاا اابا 
لبببى النببباب أخببباى  -مبببااضبببا اهلل رنل -المنابببا الحسببب  اببب  رلبببى   لاببب  منمبببا إلمبببه مبببا   واا

   .(3)«المسلمم  ولا  اهلل أ  مبل، اه ام    لم  رممملم  م   إ  اانا لذا سمي»ومسو   
 إنببه أبببل، اهلل اببه اببم  ألبب  ال بباإل  -رلمببه الببب   والسبب إل - اببا  امببا قببا   

 وأل  الاااق ااي الحاو: والواقاا  اللا ل .
ۡمروِ  ﴿  وقولبه

َ
ٰ تَِفا ََء إَِٰٓى  أ َل رلاِّت َبۡبِِغ َحّتا ۡخَوٰى فََقُِٰلاو 

ا
َاا لََعَ رۡۡل فَإِِن َبَغۡت إِۡحَعاٰها

  ِ  ولطماه. ولسمع للحقة  ﴾.رّللا

لبببو  -ببببلى اهلل رلمبببه و سبببلإل - قمببب  للنابببا  قبببا  -اضبببا اهلل رنبببه -ورببب  أنبببب 
يًا وانطلببق والبب واابب: -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل - ناببا اهلل  ببانطلقأابباة   ألمبب  راببي اهلل ابب 

   .-والس إل الب  رلمه  -المسلمو  مم و   ولا أا  ساخ    لما انطلق إلمه الناا
 واهلل لسي  ذانا ام، حمااك((  سبا   الب  مب  اكنبباا  واهلل  ا إلمك رنة  قا  

قببا    اضبب: لااببي اهلل الببا  مبب  قومببه   اضبب: لابب   لحمبباا اسببو  اهلل أطمبب: منببك.
 اببا  امببنلإل ضببا: االلامببي واكمببيي والناببا   والانببا أنببه   واحببي منلمببا أبببحااه  قببا 

َاراۖ  ﴿  أنتلب   بملإل َل بَۡنَكها و  ۡحرلِحا
َ
َل فََ َُلاو  َُ َۡ رۡق ۡؤِمكِ َُاِنِ َن رّۡاا ائَِف ﴾ اواه أحمبي و با ِإَون َطا

                                           
  ولببو -لاببالى –( اللببامع البببحم،  لمحمببي ابب  إسببمارم  الاخببااي  مبب  ألببإل البب: الحببيم   وأببب، الببا: ااببي الببا: اهلل 1 

أو  الال: السل   ا الحيم   وضبا  رلمبه ا مبا مب  ال باوم  مب  أرمملبا   بل، الابااي ا بام ببحم، الاخبااي  لاب  
 (.851ر3  -( 130ر3( ومالإل الملل م  555 - 541ر1ه منما ا ز المنو   256حلا    

ببحااا للمب    ى مبيي اسبو  اهلل  نرلسبهأسبلإل رلب -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل -أاو ااا  ال س ا الطا  ا مولى النابا  (2 
حببي  رنببه انببوه اكااابب  والحسبب  الاببباي  اببا  مبب   سلبباء البببحاا  واببا  مناببا أنببه ولببي الحبباا  ومسببو  أنببا مببولى 

 (.16 -15ر2 ذاا  الذل: و (  205ر4للذم: الللذم: و (  5ر3أر إل النا ء  سماه( 101   اسو  اهلل. 
للحسبب  ابب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –قببو  الناببا ابا:  الببا: البببل،   ،أخالبه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم( 3 

 (. 3430    حيم  اقإل -اضا اهلل رنلما –رلا 
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 .  (1)هالبحمحم  نحو 
َۡ  ﴿ وقوله ۡقِسِط َِ  رّۡاا َ ُيا َلۖ إِنا رّللا وا  ۡقِسطا

َ
َاا بِٱۡلَعۡعِل َوأ َل بَۡنَكها و  ۡحلِحا

َ
ا ََءۡ  فََ ﴾  فَإِن فَا
 (2)النسبا ا أببا: ااضبلإل لباا   االسسبط ولبو الابي . و با أي  اريلوا امنلإل  مما ابا 
إ  »  قببببببا  -بببببببلى اهلل رلمببببببه وسببببببلإل -  أ  اسببببببو  اهلل (3)ربببببب  راببببببي اهلل ابببببب  رمببببببا

 (4)«المسسطم   ا الينما رلى منبااا مب  لللبل ابم  مبيي الباحم  امبا أقسبطوا  با البينما
إ  »قبببا    -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل -مسبببلإل رنبببه رببب  النابببا  ىامبببا او   سبببنايه قبببويإ

  -ربت ولب  – رب  ممبم  الباحم   رني اهلل موإل السمم  رلى منبااا مب  نبوا المسسطم 
 .(5)«والُ الذم  مايلو   ا حاملإل وأللملإل وما وت  واللا ميمه ممم   
ۡؤِمكاوَن إِۡخَوة   وقوله  ﴿ َاارّۡاا اللممع إخو   ا اليم   اما قا  اسو  اهلل   أي ﴾إِنا

 .  (6)«المسلإل أخو المسلإل لمملمه ول م لمه»  -بلى اهلل رلمه و سلإل -
اربُ  ابه   كُ لتباملا الام: قبا  المت  المسلإل كخمه م  يرا»و ا البحمحم      الموت

و باك  المبلم  للمبلم  االانمبا  م بي ااضبه ااضبا»  و مه أمضبا (7) «ام  ٍ  كت  مم  ولت 
   واكحايم   ا لذا ا ما .(8)«ام  أباااه

                                           
(  وأابو ال ضب   با اللبامع الببحم، للسبن  والمسبانمي  12628(  حبيم  اقبإل  157ر3 ( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسبنيه 1 

 اا: ل سما سوا  الحلاا .
أاو راي الاحم  ا   ام: النسا ا  الحا م المحي   باح: السن   حبي  رب  إسبحاق اب  االومبه  ول باإل اب  رمباا  ( 2 

ومحمببي ابب  مسبباوا  وغمببالإل  حببي  رنببه أاوا ببما الببيولاا  وأاببو لا ببا الطحبباوي  وأاببو رلببا النمسببااواي  وغمببالإل  مبب  
ه منمببا  للببذم: الللببذم: 353طالبب:     مبببن اله السببن  الاابباى والبببااى  والخبببا ا  ببا  ضبب  رلببا ابب  أاببا 

 (.   244ر1(  ومالإل الملل م  125ر14(  وسما أر إل النا ء 239ر2(  ولذاا  الح ام 32ر1 
( راي اهلل ا  رما ا  الخطا: السا ا الايوي  ولي سن      م  المااب  النابوي  أسبلإل مبع أامبه وطلب: مب  النابا 3 

ااب  ابيا  اسلببااه الناببا ولبإل ماب  قبي الببغ سب  الا بي  و بلي مااابب  أ  م بااك  ببا ما -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –
 ( 310ر1(  و ذاا  الذل:  107ر4ه(.ا باا   74الخنيق ورماه خمب ر ا  سن     

 ( 5917( أخاله النسا ا  ا سننه  الا: السضاء  اا: ذاا الخل ز رلى التلاي  حيم  اقإل  4 
(  الببا:  يا: السضبباء  اببا:  ضببمل  ا مبباإل الابباي   حببيم  اقببإل 1458ر3( أخالببه مسببلإل  ببا اللببامع البببحم،   5 

  (  اا:  ض  الحااإل الااي   ا حامه. 321ر8(  والنسا ا  ا السن  الاااى  1827 
 ا إران  المسلإل. ( اا: مالاء  1426( حيم  اقإل  134ر4(  واللامذي  ا سننه  273ر4( أخاله أاو ياوي  ا سننه  6 
( أخاله مسبلإل  با الببحم، اللبامع  البا: البذاا والبيراء واللواب  والسبلا اا  ابا:  ضب  البيراء للمسبلمم  املبا 7 

 (. 2732الام:  حيم  اقإل  
( أخالبببه الاخبببااي  بببا اللبببامع الببببحم،   البببا: البببب    ابببا: ل بببامك اكببببااع  بببا المسبببلي وغمببباه  ومسبببلإل  بببا 8 

(  واللامببذي   ببا سببننه  اببا: الاببا والبببل  اقببإل 2585اببا: الاببا والبببل   حببيم  اقببإل  بببحمحه  الببا: اكي:  
 (. 2560(  والنسا ا  ا السن  الاااى  اا: التاا  اقإل  1928 
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َل  ﴿  وقولبه و  ۡحلِحا
َ
ۡۡ   فََ ُا َخَوۡي

َ
َ أ ۡۡ َ  ال  لبم  المسللللبم  ﴿  ﴾ مانبا َب َل رّللا رو  ﴾  َورباقا

ۡۡ تاوََۡحاونَ   ا لممع أموااإل  ﴿  أي ُا  لاا لاحموا محسسًا ا  ام:.  أي ﴾ لََعلا

ِركۡ  ﴿ ا م  َل َخرۡي  وناو  ُا ن يَ
َ
ِن قَۡوم  َعََس  أ َل ََل يَۡسَخۡو قَۡو   م  ِيَن  ََء َمكاو 

َيَها رَّلا
َ
أ ۡۡ َوََل َي  ها

ۡلَقٰر
َ
َل بِٱۡۡل و  ۡۡ َوََل َبَكابَزا ُا َس نفا

َ
َل أ وا  ۖ َوََل تَۡلِازا نا ِۡكها ا م  نا َخرۡي  ُا ن يَ

َ
ا َء  َعََس  أ ِن ن َِسا ا َء  م  ِ ِۖ نَِسا

ونَ  ٰلِاا ۡا رلظا َ  َِِ  ها وَل
ا
ُاۡ  فََ ۡۡ َي يَمِٰن  َوَمن لا وقا َبۡعَع رۡۡلِ سا ۡا رۡلفا  ﴾. بِۡئَس رِِلۡو

ولو احلسباالإل والسبللتاء البإل  امبا  اب    ر  السخام  االناب -لاالى – نلى
 الحببق   اُ طتببالااببا ات » أنببه قببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل - ببا البببحم، ربب  اسببو  اهلل 

   .(1)«وغما الناب» -وماوي - «الناب   طُ مْ وغُ 
والمببااي اببذلك احلسبباالإل واسلبببااالإل  ولببذا حببااإل  إنببه قببي ماببو  المحلسببا أرمببإل 

 .منه خااهلل وأح: إلمه م  المحلساله  والمسلقياا رني 
ِن  وللبذا قبا   ﴿ ا َء  م  ۡۡ َوََل نَِسا ِۡكها ا م  َل َخرۡي  وناو  ُا ن يَ

َ
ِن قَۡوم  َعََس  أ ََل يَۡسَخۡو قَۡو   م 

 ۡۡ ُا َسر نفا
َ
َل أ وا  ۖ َوََل تَۡلِارزا نا ِۡكها ا م  نا َخرۡي  ُا ن يَ

َ
ا َء  َعََس  أ ﴾  بنا رلبى نلبا الالبا   ن َِسا

 انلا النساء.  ورطز
ۡۡ  ﴿  وقولبه ُا َس نفا

َ
َل أ وا    ول لطانبوا  بملإل  بم اً   ﴾ أي  ل لامابوا النبابَوََل تَۡلِازا

   .واللمات اللمات م  الناب مذموإل ملاو   ل للمتوا ااضاإل ااضا
ٖ  و ﴿  امبا قبا  لابالى َارَزٖت ََّارَز ِ ها

واللمبت ابالسو     باللمت اال بب  (2)﴾ َِيۡل  ل ِكا 
ِۢ بَِكِاري ت  اما قا   ﴿ ا َء ا شا ازت ما   بماً ما  رلبملإل أي  محلسبا للنباب وملمبتلإل طارنباً  (3)﴾َهاا
 ولواللمت االمسا .  امنلإل االنممم 
ۡلَقٰررِ ِۖ  ﴿ وقولببه 

َ
َل بِٱۡۡل و  سببوء مت للببيروا ااكلسببا:  ولببا اللببا   ﴾ أيَوََل َبَكررابَزا

                                           
(  واوامبب  91( حببيم  اقببإل  93ر1اببا: لحببامإل الااببا وامانببه   الببا: ا ممببا     ببا اللببامع البببحم، مسببلإل أخالببه( 1 

( حببيم  اقببإل 9ر8لللامببذي  ببا اللببامع البببحم،  الببا: الاببا والبببل   اببا: مببا لبباء  ببا الااببا   «غمببا النبباب»
 2130  .) 

 1رم   اآل( سوا  اللمت 2 
  11م ر  اآلسوا  السلإل (3 
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 لا.سمارُ  ال خات 
لَۡقٰرِ ِۖ  ﴿ سبلم  منا نتلب   با انبا »  قا  (1)ور  أاا لاما  

َ
َل بِٱۡۡل و    (2)﴾ َوََل َبكَابَزا

أو  الميمنبب  ولببمب  منببا البب  إل ولببه اسببما  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -قببيإل اسببو  اهلل 
مبببا اسبببو  اهلل إنبببه   أحبببي  مبببنلإل ااسبببإل مببب  للبببك اكسبببماء  قبببالوا ه   ببب    ابببا  إذا يربببا

 .(3)اواه أحمي وأاوياوي «ماض: م  لذا
يَمِٰن   ﴿  وقوله وقا َبۡعَع رۡۡلِ سا ۡا رۡلفا ﴾ أي  ا ب الب   والسإل ال سبوق بِۡئَس رِِلۡو

ولبببو اللنببباات ااكلسبببا:  قبببا  الحسببب   ابببا  الملبببويي والنبببباانا مسبببلإل   مسبببا   لبببه اابببي 
 . لو أر   ذلك  ما نباانا  س مه ما ملوييإ

وقمبب   مببا منببا ق  ااببي مببا لببا:.  خببا  ما اسببقوقبا   راامبب  لببو قببو  الالبب  آل 
إ  مانبباه أ  مبب   ابب  منلمببا مبب  السببخام  واللمببت والناببت  لببو  اسببق   بب  ل الببوا ذلببك 

  لسلحسوا اسإل ال سق.
ُاۡ   ﴿ ۡۡ َي ونَ  أي  م  لذا ﴿ا﴾َوَمن لا ٰلِاا ۡا رلظا َ  َِِ  ها وَل

ا
 ﴾. فََ

ِنَ  ﴿ ا م  َل َكثرِي  ََُِباو  َل رۡج ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا
َ
أ َل  َي  و  سا ۖ َو ََل ََتَسا  ۡ ِ إِثۡ ن  ِ إِنا َبۡعَ  رلظا ن  رلظا

ۡ ُا َُ  باۡعضا َِ   َوََل َيۡغ ُيا
َ
ِخيِِ  َبۡعًضا أ

َ
َۡ أ َل َۡلۡ كا

ۡ
ن يََ
َ
ۡۡ أ كا َحعا
َ
َل  أ رو  وإا  َورباقا ُااا وِۡه َُ ا فَ  ُ َمۡي

َ  إِنا  َ رّللا ۡ   رّللا  ﴾. ١٢ تَوا ب  راِحي
ولبو الللمب  واللخبو  لأللب    راايه الملمنم  رب  ا مبا المب ة  -لاالى – نلى 
ك  اابب  ذلببك إ بببإل  محبب   لمللنببب: ا مبباا منبببه  ،لبببوالنبباب  بببا غمببا محل  واكقبباا:

  االمب  خالب  مب  ل لمبنة » -اضبا اهلل رنبه –احلماطا  اما قا  رما ا  الخطا: 
 .(4)«سوء وأن  للي للا  ا الخما مح ً الملم  رلى مح  

                                           
( أاببو لامببا  ابب  الضببحاك ابب  خلم بب  ابب   الابب  ابب  رببيي ابب  اابب: ابب  راببي اك ببل  اكنبببااي  أخببو  اابب  ابب  1 

 ( .150ر3ولو او ا اوى رنه قمب ا  أاا حاتإل وغماه.أسي الااا     بحا  الضحاك ولي ااي الللا  له
 562ر13اليا المن وا   منما (2 
( واابب  4962  حببيم  اقببإل  (  وأاببو ياوي  ببا سببننه  الببا: الل سببما260ر4أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه   (3 

لنسبا ا  با الااباى  حبيم  وا  (968(  حبيم  اقبإل  390  389ر22( والطااانبا  3741  ماله  حيم  اقبإل
  .   وبححه اللامذي  ا سننه  والل م كاا ياوي(11516  اقإل

 (.395ر1(  و مالا المحاملا  38ر1  أحايم  مخلاا   ا البحمحم   منما (4 



 لهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةاله:َ لت"اااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

47     

  مطببوز االااابب  ومسببو  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -اأمبب  الناببا :اقببا اوربب  اابب  رمببا
وأرمبببإل حاملبببك  والبببذي ن بببب محمبببي امبببيه لحامببب    مبببا أطمابببك وأطمببب: امحبببك مبببا أرممبببك»

 .(2)مالهل اي اه اا   (1)«  واا  نم  اه إل خمااً أرمإل رني اهلل حام  منك  ماله ويمهالملم  

ببلى اهلل رلمبه  -اسبو  اهلل   قبا   قبا  -اضبا اهلل رنبه – (3)ورب  أابا لامبا   
ول    سبوالناول  ول للسسبوا ول لحسسبوا  أابذ: الحبيم   إ  المب ة  إمااإل والم ة »  -وسلإل

 .  (4)ول لياااوا واونوا رااي اهلل إخوانا( لاذا  ا البحمحم   وللااغضوا  لحاسيوا
-بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -سببما  الناببا  قببا  -اضببا اهلل رنببه -وربب  مااومبب  

 .(5)ل اي اه أاوياوي «إنك إذا الاا  رواا  الناب أ سيللإل أو اي  أ  ل سيلإل»  مسو 
والللسببب غالاببا مطلببق  ببا ال ببا ومنببه اللاسببوب  وأمببا اللحسببب  ماببو  غالاببا 

َل  ﴿   ا الخمبا امبا قبا  ماسبو: َل ِمرن َيَٰبَِنا رۡذَهباو  و  سا ََُحسا ِخيرِِ  َف
َ
ََ َوأ ر وقبي  (6)﴾٨٧ياووا

 مسلام   ا ال ا اما ما  ا الحيم .
إلبببى  السبببلمات    الللسبببب الاحببب  رببب  ال ببباء واللحسبببب(7)وقبببا   اكوتاربببا

                                           
  وضبا ه (3932( حيم  اقإل 1297ر2اا: حام  الملم  وماله    ا سننه  الا: ال ل    ماله ( أخاله اا 1 

 (.33ر14  الاامل  الضام   ا السلسل  اكلاانا 
واللبباامخ   والل سببما  ( الحببا م الاامببا أاببو راببي اهلل محمببي ابب  متمببي الستومنببا اابب  مالببه الاااببا ببباح: السببن 2 

ومحي  للك اليماا ولي سن  لسع وما لم   وقا  أاو مالى الخلملا اا  ماله  س  ااما مل بق رلمبه  محبلي ابه 
 ( .636ر2  لذاا  الح ام اقم  وما  وال اإل  ورا  اا  ماله رلى أاا تار .له ماا   االح  إلى الاا 

بببلى اهلل  –أاببو لامببا  راببي البباحم  ابب  بببخا اليوسببا  بببحااا للمبب   أا ببا مبب  اوى الحببيم  ربب  الناببا  (3 
ه 59اوى رنه لمار  م  البحاا   منلإل اا  رما  وااب  راباب  ولبااا  وأنبب وغمبالإل     -رلمه وسلإل

   .28ر1لذاا  الح ام و   57ر1 ذاا  الذل: و (  70ر2:  اامالسل
 ا  حبببيم  اقبببإلااُ يت واللرببب يُ ابببا: مبببا منلبببى رببب  اللحاُسببب البببا: اكي:      بببا اللبببامع الببببحم،الاخبببااي أخالبببه( 4 

  حببيم  واللنببال  سببب واللنبا بواللل المب لحببامإل ابا: ( ومسبلإل  ببا ببحمحه  الببا: الابا والبببل   6064 
   لمسلإل.  والل م (2563اقإل  

وأابو مالبى  با مسبنيه  (4888اا: النلبا رب  الللسبب حبيم  اقبإل الا: اكي:    أخاله أاو ياوي  ا سننه( 5 
 (. 4088وبححه اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي اقإل    (7389( حيم  اقإل 382ر13 

 . 87رم ( سوا  موسز اآل6 
 م  ولبي سبن   مبا  و مبانم   حبي  رب  رطباء اب  ( اكوتارا  مخ ا س إل أاو رماو ا  محمي اليم بسا الحبا7 

لببذاا   أاببا ااببام والساسببإل وغمالمببا  سببا  امبباو  والببا لببو ا وأبببله مبب  سبباا السببني  اانبب  بببناله الالاابب .
 (.178ر1  الح ام



 لهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةاله:َ لت"اااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

48     

 حيم  السوإل ولإل له ااالو .
ۡ ﴿ وقوله  ُا َُ  باۡعضا  سبالا ال باات  ﴾لذا نلا ر  الاما   وقي َبۡعًضا َوََل َيۡغ

ذابباك »قمبب   مببا اسببو  اهلل مببا الامابب ؟ قببا   قببا   -اضببا اهلل رنببه – لامببا ربب  أاببا 
إ  ابا   مبه مبا لسبو  »  قبا  ؟أ ام  إ  اا   ا أخبا مبا أقبو     قم «أخاك اما مااه

 .(1)اواه أاوياوي واللامذي وبححه « سي اغلاله واا  لإل ما   سي الله
والاما  محام  اا لمات ول مسل نى مب  ذلبك إل مبا الحب  مببلحله امبا  با 

لمببا اسببلنذ  رلمببه ذلببك  -الببب   والسبب إلرلمببه  -اللببام واللاببيم   والنبببمح  اسولببه 
 .(2)«؟ ا ب أخو الا ما   ذنوا لها »الال  ال الا

 مااومببب أمبببا »وأابببو الللبببإل   مااومببب وقبببي خطالبببا  (3)واسولبببه ل اطمببب  انببب  قبببمب
 ابذا مبا ملباي ملباى ذلبك .(4)« بالوك  وأما أاو الللإل    مضع رباه رب  رالسبه

 .رلى اللحامإل ال يمي
بببلى اهلل رلمببه  -اسببو  اهلل   قببا   قببا  -اضببا اهلل رنببه –وربب  أاببا لامببا  

مب  ال با  اوراضه احسب: امبا   وماله  يمه  إلاا  المسلإل رلى المسلإل حا »  -وسلإل
 .(5)واللامذي اواه أاوياوي «أ  محسا أخاه المسلإل

مبا ما با »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل - قبا   قبا  اسبو  اهلل (6)ور  أاا اات  اكسلما

                                           
( السبن   400ر7( واللامبذي  با سبننه  4876(  الا: اكي:  اا:  ا الاما   اقبإل  420ر4سننه   ا ( أخاله أاوياوي 1 

 (  وبححه اللامذي ووا سه اكلاانا.2059ا: الاا والبل   اا: ما لاء  ا الاما   اقإل  ال
مب:    ( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: اكي:2  ( حبيم  2250ر5ابا: مبا ملبوت مب  اغلمبا: ألب  ال سباي والاة

 (.6054اقإل  
(  اطم  ان  قمب ال لام  إحيى الملالاا  واخب  الضبحاك اانب  لحب  أابا رمباو اب  ح با اب  المامبا  المختومبا  3 

 طلسلا ااي ما اان  تول  له  نبحلا اسو  اهلل انسام  ا  تمي  لتول  منبه  وقبي او  أحايمب   با الن سب  والمطلسب  
  (.355ر1ورسي الياا  ا أخااا المنلما   319ر2والال  ولو م   ا خ    مااوم . سما أر إل النا ء 

 (.1480( حيم  اقإل  445ر9( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: الط ق  اا: المطلس      ل ن س  للا  4 
(  واللامبذي  با سبننه  البا: الابا والببل   ابا: مبا 4882( أخاله أاو ياوي  ا سننه  الا: الاا  اا:  ا الاما  اقإل  5 

(  وببححه اللامبذي ووا سبه اكلابانا  با ببحم، سبن  أابا ياوي 1927  المسلإل رلى المسلإل حبيم  اقبإل  لاء  ا   س
 (. 4085حيم  اقإل  

( أاو اات  اكسلما  اخللز  ا اسمه واسإل أامه وأب، ما قم   مه لو نضبل  اب  رامبي قالبه أحمبي اب  حناب  ومسبا  نضبل  6 
اكسلما خالي ا  نضل  نبت  الاببا  ولبه البا ياا ومبا  االاببا  سبن  ا  رااي  وقا  الخطم: الاايايي اسإل أاا اات  

 (.28ر6سلم  للللا . أسي الااا   
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 إنببه مبب   ول للااببوا رببوااللإل  مبب   مبب  السببانه ولببإل مببيخ  ا ممببا  قلاببه ل لالببااوا المسببلمم 
 .(1)أاوياوي اهل اي  «وم  للاع اهلل رواله م ضحه  ا امله  للاع روااللإل للاع اهلل رواله
  ل ولببإل م بب  ا ممببا  قلاببه مببا ما ببا مبب   مبب  السببانه»  و ببا اوامبب  اابب  رمببا

  إنه م  ملابع ربواا  المسبلمم  ملابع اهلل روالبه   اوا روااللإلول للاة   لالااوا المسلمم 
   واكحايم   ا لذا ا ما .(2)«لهحلوز ا   اولو  م ضحه وم  ملاع اهلل رواله

َِ   ﴿  وقوله ُيا
َ
ِخيِِ  أ

َ
َۡ أ َل َۡلۡ كا

ۡ
ن يََ
َ
ۡۡ أ كا َحعا
َ
ا  أ  ُ  .﴾َمۡي

ببلى  - اا  مع اللبم  مب  أببحا: النابا (3)  سلما  ال ااساإ   قا  السةيي 
ما  لمبا ز للمبا ومنبا  مب  طااملمبا  وأ  سبل با سب ا مخبيملما ومخب -اهلل رلمبه وسبلإل

مالمببباه  لبببإل لبببإل مسبببا مالبببإل   لاببب  بببباحااه  نا مببباً  ما النببباب ذا  مبببوإل  اسبببا سبببل اسببا
أ  ملباء   مبا لبذاغ  مبا مامبي سبلما  أو لبذا الاابي  بم ا  سال   ملياه   ضااا الخااء

بببلى  -إلببى طابباإل مسببيوا وخابباء مضبباو:   لمببا لبباء سببلما  أاسبب ه إلببى اسببو  اهلل 
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -ا   بانطلق  بنلى اسبو  اهلل ًمبيامطل: للما إ -اهلل رلمه وسلإل

 .(اا  رنيكإ  لليملإل ا اسو  اهلل اا نا أبحااا لم  وماه قيم له  سا 
 ما   خاالمبا اسبو  اسبو  البع سبل «قبي ا لبيموا ؟ياإلما مبنع أبحااك اا »  قا  

 سبال  ا-ببلى اهلل رلمبه وسبلإل - انطلسا حلبى ألمبا اسبو  اهلل ا-بلى اهلل رلمه وسلإل -اهلل 
ما  اسببببل لماإنامببببا قببببي ا لببببيم»  أبببببانا طاامببببا منببببذ نتلنببببا قببببا  مببببا ل والببببذي اا ببببك اببببالحقة 

َِ   ﴿ قا    نتل  (4)«اسولاما ُيا
َ
ِخيِِ  أ

َ
َۡ أ َل َۡلۡ كا

ۡ
ن يََ
َ
ۡۡ أ كا َحعا
َ
ُ ا أ  . (5)اإنه اا  نا مً  ﴾َمۡي

َ  وقولببه  ﴿ َل رّللا ررو  واخ ببوا    ممببا أمببااإل اببه ونلببااإل رنببه  ااقاببوه  ببا ذلببك ﴾ َورباقا

                                           
وا مببباإل أحمبببي  بببا   (4880  حبببيم  اقبببإل (195  194ر5  ابببا: الاماببب   ( أخالبببه أابببو ياوي  بببا سبببننه  اكي:1 

 (.4083الحيم   وبححه اكلاانا  ا سن  أاا ياوي اقإل(  20014  حيم  اقإل (421  420ر4  مسنيه
  (. 247ر10  السن  الاااى  اوالاملسا   (7423 (  حيم  اقإل419ر13   ا مسنيه مالى أخاله أاو (2 
راي اهلل ال ااسا  ومسا  له سلما  ا  ا س إل قم  إنه أبالانا  وابا  أو  م باليه الخنبيق و بلي اسمب   ( سلما  أاو3 

  اوى رنبه أنبب وااب: وااب  راباب ولبو البذي قبا  تالبياً  واا  رالماً  إنه  لي ايااً   و لوم الاااق  ومسا   الم الي
 (.109ر1 ذاا  الذل:    و (113ر3ا باا   ه( 36     «سلما  منا أل  الام  »   مه المبط ى

 الحيم . لذا ( لإل أر ا رلى4 
 (.443 -442  ل سما السيي الااما  ( منما5 
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َ ﴿   منه ۡ  ﴿  إلمبهرلى م  لا:   أي ﴾تَوا ب   إِنا رّللا  لمب  البع إلمبه وارلمبي رلمبه. ﴾. راِحي
و أ  ملحلب  مب  البذي اغلاابه   وأ  ل مابوي   وطامق المالا:  ا لواله أ  مسلع ر  ذلك

لبإل مالبإل امبا ابا  منبه  وطامسبه أ   اذإإذ اامبا لبنذى أ بي ممبا  ؛وقم  ل م بلاط السبلح  
   .ومي ع رنه ما اسلطات لياااا لما ساق  مح مه غماله اايه روضا رما اغلا:

  حمببى ملمنببا مبب  منببا ق اامابب  مبب»  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -امببا قببا  الناببا 
ومبب  امببى ملمنببا ا بباء مامببي   اابب  اهلل ملاببا محمببا لحمببه مببوإل السممبب  مبب  نبباا للببنإل
 (1) .اواه أحمي وأاوياوي « منه حاسه اهلل رلى لسا للنإل حلى مخاج مما قا 

ما م  اماا مخذ   اماءًا مسبلما  »  -بلى اهلل رلمه وسلإل -وقا  اسو  اهلل 
إًل خذلبببه اهلل  بببا مبببوط  محببب:  مبببه   ومنبببلسا  مبببه مببب  راضبببه  منللبببك  مبببه حاملبببه

ولنللبك  مبه   نباله وما م  امباا منببا مسبلما  با موضبع منبلسا  مبه مب  راضبه
 .(2)وياويل اي اه أا «إًل نباه اهلل  ا موط  مح: نباله  حامله

َل   ﴿ ائَِل ِِلََعاَرفاوا  ا َوَقَبا وب  عا ۡۡ شا ُا نََثٰ وََجَعۡلَنٰ
ا
ِن َذَكوت َوأ ۡ م  ُا ۡقَنٰ

َيَها رنلااسا إِناا َخلَ
َ
أ َي 

ٌۚۡ َخبرِي  أ إِنا  َ َعلِي ۡۡ  إِنا رّللا ُا ٰ ۡبَقى
َ
ِ أ ۡۡ ِعكَع رّللا ُا   ﴾١٣ َِۡكَوَم

اا واكن بى  البذة  ولاب  مبنلإل  الناب أنه خلسلإل مب  ن بب واحبي  -لاالى -أخاا
ولاللببإل  بباواا أي اطونببا واءوسببا لساا بب   لمببع  -رلملمببا السبب إل - ولمببا  يإل وحببواء

ل بباقلإل واللمببارلإل وال ببا: مبب  أسببماء   ببا: ا ببل، ال ببم  وسببموا  بباواا لل بباالإل أي 
الملببياي ولببا أرببإل مبب  الساا بب   وقمبب  المببااي اال بباو: اطببو  الالببإل  والساا بب  اطببو  

 الاا:.
امببا أ  اكسببااط اطببو  انببا إسبباا م    لممببع النبباب  ببا ال بباز والطمنمبب  االنسببا  

نما مل اضلو  ااكموا اليمنم  وملااا  ال اما . -رلملما الس إل -إلى  يإل وحواء   سواء  واا

                                           
  ابا: (  وأاو ياوي  با مسبنيه  البا: اكي:15649حيم  اقإل  (  460ر24أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  ( 1 

  حبيم  وضا ه اكلاانا  ا ضامز اللامع البباما وتمايلبه(  4885  م  اي ر  مسلإل غماله  حيم  اقإل
 (. 12339  اقإل

 با ببحم، (  وحسبنه اكلابانا 4886    ابا: مب  اية رب  مسبلإل غمالبه  حبيم  اقبإلأخاله أاو ياوي  ا سننه (2 
 (.5690    حيم  اقإلوتمايله اللامع الباما وضامز
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إِنارررا  ﴿  واحلسببباا النببباب ااضبببلإل ااضبببا  اابببي النلبببا رببب  الاماببب   وللبببذا قبببا 
نََثٰ 
ا
ِن َذَكوت َوأ ۡ م  ُا ۡقَنٰ

منالبا رلبى لسباوملإل  با الا بام  والساا ب  يو  ال باو:   ﴾َخلَ
َل   ولببا المببمإل مبب  مضببا ﴿  واحببيللا قاملبب  اللاببااز امببنلإل  ببا  لمحببب   أي ﴾ِِلََعرراَرفاوا 

 .   ا      م  قامل  اذا واذاقا: النس: واايه  قا  ملالي  اما مسا   
   قا  -بلى اهلل رلمه و سلإلا-ر  الناا  -اضا اهلل رنه – ور  أاا لاما 

م باا    لالموا م  أنساااإل ما لبلو  ابه أاحباماإل   بإ  ببل  الباحإل محاب   با اكلب »
 .(1)اواه اللامذي .«ن   ا اك اس ا الما  من
ۡۡ  أ إِنا  ﴿ وقولببه  رر ُا ٰ ۡبَقى

َ
ِ أ ۡۡ ِعكررَع رّللا ُا اهلل أي  إنمببا لل اضببلو  رنببي  ﴾َِۡكررَوَم

 .حسا:ل ااك االلسوى.
ببلى اهلل رلمبه  - قبا   سب   اسبو  اهلل -اضبا اهلل رنبه - اما اوى أاولاما 

 قالوا  لمب ر  لذا نسنلك. «لإلاهلل ألساأااملإل رني »قا    ؟أي  الناب أااإل -وسلإل
 بببنااإل النببباب موسبببز نابببا اهلل  ااببب  نابببا اهلل  ااببب  نابببا اهلل  ااببب  نابببا اهلل »قبببا   

 قبالوا  نابإل. « ا  مااي  الابا: لسبنلونا؟»  قالوا  لمب ر  لذا نسنلك  قا   «خلم  اهلل
 .  (2)اواه الاخااي « خماااإل  ا اللاللم  خماااإل  ا ا س إل إذا  سلوا  ا اليم »قا   

  قببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -أ  الناببا  -اضببا اهلل رنببه – (3)وربب  أاببا ذا
   .(4)اواه أحمي «إل أ  ل ضله السوى اهللانما  إنك لمب اخما م  أحما ول أسوي »

الابإل انبو  يإل و يإل » -بلى اهلل رلمه وسبلإل -قا  اسو  اهلل   ور  حذم   قا 

                                           
وببححه (  2107    اا: ما لاء  ا لالبإل النسب:  حبيم  اقبإلأخاله اللامذي  ا سننه  الا: الاا والبل ( 1 

 (.276  حيم  اقإل  ا السلسل  البحمح اكلاانا 
  حيم   ژڍ  ڌ        ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  ژاا: الا: الل سما    أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،( 2 

 (.4689  اقإل
وقمب  اسبمه اامبا التالبي الم بلوا الببايق اللللب   أرلب  إسب مه أمباإل   أاو ذا الا ااي لو لني: اب  لنباذ  (3 

  «ومح ببا وحببيه  وممببو  وحببيه  مبباحإل اهلل أاببا ذا ماابب  وحببيه»  الناببا اببنرلى بببوله  وقببي قببا   مببه الناببا
 (.194ر1الذل:   ذاا  (  و 61ر7ه( ا باا   32  

  ( .21445( حيم  اقإل  321ر5  أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه (4 
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 « لماون  ألو  رلى اهلل مب  اللاب  وأاا لإل آولمنللم  قوإل م خاو  ا  خلق م  لاا:
 .(1)اواه الاتاا واوى أاوياوي واللامذي م له ماسوطا

  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل -قببببا  اسببببو  اهلل   قببببا  (2)وربببب  رسابببب  ابببب  ربببباما
االببببات لبببإل  (3)رلبببى أحبببي الابببإل انبببو  يإل طبببز  الببببات  امسبببا  لمسببب  أنسببباااإل لبببذه»

 اخبم ً  اً مة وا بى االالب  أ  مابو  ابذ  ممللوه لمب كحي رلى أحي  ض  إل ايم  ولسبوى
 .(5( 4 اواه أحمي والاملسا « اح اً 

ٌۚۡ َخبِررري   ﴿  وقولببه َ َعلِرري رلببمإل ااببإل خامببا اببنموااإل  ملببيي مبب    ﴾ أي١٣ إِنا رّللا
 ولو الحامإل  ا ذلك اله.  م اء وم ض  م  م اء رلى م  م اء

يَمٰرنا  ﴿ ِل رۡۡلِ ا يَۡعخا ۡاَكا َوَّاا
ۡولَ
َ
َل أ اوا  ن قاوّ ُِ َل َوَ ٰ ۡۡ تاۡؤِمكاو  ۡعَو با  ََء َمكااۖ قال لا

َ
قَالَِت رۡۡل

ۡ ُا ُۡ ِ ا  ََل يَل َُ و َ َورَوا َل رّللا و  ۖ ِإَون تاِطيعا ۡۡ ُا ِ وب
ۡۡ َشرۡ   ِِف قالا ر ُا ِ ۡعَمٰل

َ
ِۡن أ رور    ً م  َ َغفا ا  إِنا رّللا

 ٌۡۚ ۡا إِنااَ  ١٤راِحي ِۦ ثا ُِ و ِ َورَوا َل بِٱّللا ِيَن  ََء َمكاو  ۡؤِمكاوَن رَّلا ۡۡ  ا رّۡاا ۡمَوِِّٰه
َ
َل بِرَ و  َل َوَََٰٰهرعا ۡۡ يَۡوتَراباو  َّر

ِٰعقاوَن  ۡا رلصا َ  َِِ  ها وَل
ا
ِ  أ ۡۡ ِِف َونِيِل رّللا ِسِه نفا

َ
ونَ  قاۡل  ١٥َوأ باَعل ِاا

َ
ۡا  أ ا َيۡعلَ ۡۡ َورّللا ُا َ بِِعيكِ رّللا

ۡ  َما ِِف رّسا  ِ ََشۡ َء  َعلِي
ل  ُا ِ ا ب ۡرِض  َورّللا

َ
َلۖ قال َلا  ١٦َمَٰوِٰ  َوَما ِِف رۡۡل و  ۡولَاا

َ
ۡن أ
َ
َكوَن َعلَۡيَ  أ َياا

نَ  ا َياا ِۖ بَِل رّللا ُا ا إِۡوَلَٰا
َل لََعَ َكو  َۡ  َباا ۡۡ َصِٰعقِ ُا ك يَمِٰن إِن كا ۡۡ ِّۡۡلِ ُا ٰ ۡن َهَعا

َ
ۡۡ أ ُا  إِن ١٧َعلَۡي

                                           
  (4336    اببا:  ببا  ضبب  ال بباإل والببمم   حببيم  اقببإل ببا سببننه اللامببذيو (  340ر7أخالببه الاتاا ببا مسببنيه  ( 1 

  (.4568  حيم  اقإل  ا بحم، وضامز اللامع الباما وتمايله   وبححه اللامذي ووا سه اكلاانا
بببلى اهلل  -لنببا ا مبباإل المسبباي أاببو ربباب ومسببا  أاببو ربباما أاببو أسببي المببباي ببباح: الناببا ( رسابب  ابب  ربباما اللُ 2 

حببي  رنببه سببامي ابب  المسببم:  اببا  رالمببا  بببمحا  سملببا  اضببما  بباراا اامببا ال ببن  ولببو الببذي اببامع  -رلمببه وسببلإل
   (.266ر1 ذاا  الذل:   و (250ر4ا باا    و (467ر2سما أر إل النا ء ه 58اسو  اهلل رلى الللا . 

الاإل  ا النلسا: إلبى أ: واحبي امنتلب  واحبي   با البنسا واللساببا   ( أي  قام: ااضاإل م  اا  والمانى3 
ر  غام  اللماإل  و اللإل  ا نسبانلإل االمام  البذي لبإل مالبغ أ  ممبأل المامبا    بإل أرلملبإل أ  الل اضب  لبمب 

 (.129ر3  النلام الايام  و االنس: ولا  االلسوى  
ا مبباإل الحببا م الا مبب   ببمخ خاسببا  أاببوااا أحمببي ابب  الحسببم  ابب  رلببا ابب  موسببى  ببباح: اللبببانمز ولببي سببن   (4 

أااع و مانم  و    ما    ا  ااا  وسمع أاا الحس  محمي ا  الحسم  الالوي  واواك له  با رملبه لحسب  قببيه 
 (.1132ر3ملليا . لذاا  الح ام  ولو ر ا   وله الا: ولو السن  الاااى وقو   لمه وح مه 

اللببامع البببحم، للسببن  وأاوال ضبب   ببا (  17447  (  حببيم  اقببإل158ر4  أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه (5 
ببببحم، اللاغمببب:  وببببححه اكلابببانا لامببباه  بببا  (449ر6والمسبببانمي  ابببا: مببب  اكخببب ق الحممبببي  اللواضبببع  

 (.2962  ( حيم  اقإل78ر3  واللالم:



 لهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةاله:َ لت"اااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

53     

ۡا غَ  َ َيۡعلَ ِ بَِاا َبۡعَالاوَن رّللا ا بَِصريا ۡرِض  َورّللا
َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل  ﴾ . ١٨ۡيَ  رّسا

رلى اكراا: الذم  أو  ما يخلوا  ا ا  س إل ايروا كن سبلإل  -لاالى – أناا
ۡۡ  ﴿  اسوله ما  ا مما   ا قلوالإل اايلولإل م  مساإل ا مما  ۡعَو با  ََء َمكااۖ قال لار

َ
قَالَِت رۡۡل

ۡولَۡاَكا 
َ
َل أ اوا  ن قاوّ ُِ َل َوَ ٰ  .﴾تاۡؤِمكاو 

يلم  كل  السن  أ  ا مما  أخا م  ا س إل  ومبي  رلمبه حبيم  اآلم   و ا
اقببى مبب  اكرببإل ل ببإل ربب  ا حسببا       ببإل ربب  ا ممببا   لاامبب  حببم  سببن  ربب  ا سبب إل

 خا منه.لأل إل   إلى اكخا
أرطببى اسببو   -اضببا اهلل رنببه - (1)وقبباا البببحمحم  ربب  سبباي ابب  أاببا و ببا

 بببببلى اهلل رلمببببه -الطببببا وأنببببا لببببالب  لبببباك اسببببو  اهلل  -بببببلى اهلل رلمببببه و سببببلإل -اهلل 
 إنببا  سمبب   سلبب  مالببك مببا اسببو  اهلل ربب   بب   واهلل اة مببنلإل البب  لببو أرلببالإل إلبب -وسببلإل
 ذاببا ذلببك سبباي «أو مسببلمًا؟ »  -سببلإلبببلى اهلل رلمببه و  -  اسببو  اهلل ه ملمنببًا  سببا ااك
 نببا كرطببا الالبب  وغمبباه أحبب:ة إ» ببإل قببا    وألااببه ام بب  ذلببك     بباً  -اضببا اهلل رنببه -
 .(2)«منه خ م  أ  ما:  ا الناا رلى ولله اة إل

ام  الملم  والمسبلإل   بي  رلبى أ   -بلى اهلل رلمه و سلإل -وقي  اق الناا  
   .ا مما  أخا م  ا س إل

 ببا الببا: ا ممببا   ببا  ببام بببحم، الاخببااي  وي  ذلببك أ  ذاك الالبب  امببا ل بباي 
اببب    مببب  لمسبببوا منبببا سم آلابببا  مسبببلما غمبببا منبببا ق  وأ  لبببللء اكرببباا: المبببذاوام   بببا ا

مسببلمو  لبببإل مسببلحاإل ا ممبببا   ببا قلبببوالإل   ببايةروا كن سبببلإل مسامببًا أرلبببى ممببا وببببلوا إلمبببه 
خلبببااه ااببب  اوطا  ببب  و  -اضبببا اهلل رنبببه - ولبببذا مانبببى قبببو  ااببب  راببباب   بببنيةاوا  بببا ذلبببك

وذلببب: ا مببباإل الاخبببااي إلبببى أ  لبببللء ابببانوا منبببا سم  مملببباو  ا ممبببا  ولاببب    (3)لامبببا
                                           

أاا وقاا واسإل أاا وقاا مالك ا  ألم: ا  راي مناز اب  تلبا  اب  اب : السا با التلباي ابا  ( ساي ا  1 
سببااع سبباا   ببا ا سبب إل أسببلإل ااببي سببل  ولببو أو  مبب  امببى سببلإل  ببا سببام  اهلل   ببلي اببياا والحيمامبب  وسببا ا 

 (.364ر1  ا سلاا: الم الي ولو أحي الا ا  الم لوي للإل االلن  لو ا سن  أااع وخمسم .
( 27    ابا: لبإل ماب  ا سب إل رلبى الحسمسب   حبيم  اقبإلأخاله الاخبااي  با اللبامع الببحم،  البا: ا ممبا ( 2 

  (.150    حيم  اقإللنلمز قل: م  مخاز رلى إممانهاا:  الا: ا مما     ا بحمحه مسلإلو 
 (.554ر7ل سما ا  ا ما  و (  350ر7ماالإل اللنتم     و (389ر21( منما  لامع الاما   3 
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 ولل   واهلل أرلإل.
ۡوررلَۡاَكا  ﴿  وقولببه

َ
َل أ ارروا  ررن قاوّ ُِ اسلسببلمنا خببوز السلبب  والسبباا  قببا    ﴾أيَوَ ٰ

 . (2)    نتل   ا انا أسي ا  ختمم(1)ملالي 
ا يَۡعخا  ﴿ ۡۡ َوَّاا ُا ِ وب

يَمٰنا ِِف قالا لإل لبلوا إلى حسمس  ا ممبا  اابي   بإل   أي ﴾ِل رۡۡلِ
ۡ قا   ﴿ ُا ُۡ ِ ا  ََل يَل َُ و َ َورَوا َل رّللا و  ۡۡ َشرۡ   ِإَون تاِطيعا ُا ِ ۡعَمٰل

َ
ِۡن أ أي لمنسبباإل مب   ﴾ا    ً م 

 ألوالا  م ا.
ٌۚۡ  ﴿  وقوله  ور  راِحي َ َغفا  لا: إلمه و أنا:.لم    ﴾أي إِنا رّللا

ۡۡ يَۡوتَاباو ﴿  وقولبه لَ ِۦ ثااا ُِ و ِ َورَوا َل بِٱّللا ِيَن  ََء َمكاو  ۡؤِمكاوَن رَّلا َاا رّۡاا  لبإل م باوا  ﴾أيإِنا
ولالببيوا ابببنمواللإل   ولبببا اللبببيمق المخلببا  ابب   البببوا رلببى حالبب  واحببي  متلتلببوا ولببإل

ۡا  ببا طاربب  اهلل واسببوله ﴿   أي واببذلوا ن بباب أمببواللإل ومللببللإل  وأن سببلإل رر َ  ِِررَ  ها وَل
ا
أ

ِٰعقاوَن   ا قوللإل إذا قالواإنلإل ملمنو  ل لاا  اكراا: الذم  لبمب مالبإل   أي ﴾رلصا
 .م  اليم  إل الالم  المالا  

الملمنببو   ببا »  قببا  –بببلى اهلل رلمببه و سببلإل  - وربب  أاببا سببامي  أ  الناببا
ۡا  ﴿ «ألبتاء    ب  الينما رلى ِۦ ثا ُِ و ِ َورَوا َل بِٱّللا ِيَن  ََء َمكاو  ۡۡ  رَّلا ۡمَوِِّٰه

َ
َل بِرَ و  َل َوَََٰٰهعا ۡۡ يَۡوتَاباو  َ ّ

  ِ ۡۡ ِِف َونِيِل رّللا ِسِه نفا
َ
 إل الذي إذا أ از   ﴾ والذي منمنه الناب رلى أمواللإل وأن سلإلَوأ

 .(3) -رتول –رلى طمع لااه هلل 
ونَ  قاۡل  ﴿ وقوله  باَعل ِاا

َ
ۡۡ  أ ُا َ بِرِعيكِ ا  اونبه امبا  با ضبما ااإل﴿مأي  لخ ﴾رّللا َورّللا

ۡرِض  
َ
َمَٰوِٰ  َوَما ِِف رۡۡل ۡا َما ِِف رّسا أي  ل مخ ى رلمه م سا  ذا   ا اكا  ول  با  ﴾َيۡعلَ

 .واهلل اا   اء رلمإل  م  ذلك ول أااا ول أباا  السماء
                                           

رنبى ا مباإل ملالبي ا  ( ا ماإل ملالي لو محا ا  ملالي ا  روان  أاوااا ال بتااي اكنيلسبا قبا  ااب  ال اضب1 
وأابا محمبي اب  البواي وابا  تالبيًا  با  االإل السااءا  ورلبإل الل سبما وأخبذ نببماًا مب  ال سبه  حبي  سبمع امببا

    (.123ر1  ا  الم سام طاس  الاااي  ما   ا  ال  لمايى اكولى سن  س  وسلم  و   ما  
( انبو أسببي اب  ختممبب  ولبي أسببي اب  ختممبب  يويا  واالب  ورمبباو ولبإل ألبب  أامبا   ببا انبا ختممبب  اب  مالببك ابب  2 

 ( .85ر1  انو لاي .لملا  أنسا: الاا: نضا ا  الحاا  ا  يويا  ا  أسي
 (.11050(  حيم  اقإل  102ر17  أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه( 3 
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َلۖ   بإل قبا   ﴿ و  ۡولَاا
َ
ۡن أ
َ
َكوَن َعلَۡيَ  أ مانبا  اكرباا: البذم  ممنبو  اإسب ملإل  ﴾ َياا

 باي اهلل رلبملإل قبا ً    -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل - وملاااللإل ونبباللإل رلبى اسبو  اهلل
﴿  ِۖ ُا ا إِۡوَلَٰا

َل لََعَ َكو  بَرِل  ﴿  رلبماإل  مبه  بإ  ن بع ذلبك مابوي رلبماإل وهلل المنةب ﴾قال َلا َباا
نَ  ا َياا ۡۡ  رّللا ُا ٰ ۡن َهَعا

َ
ۡۡ أ ُا َۡ ِّۡۡلِ َعلَۡي ۡۡ َصِٰعقِ ُا ك  .اإل ذلكاأي  ا يرو   ﴾يَمِٰن إِن كا

مبببا ما بببا »لألنبببباا مبببوإل حنبببم   -ببببلى اهلل رلمبببه و سبببلإل -امبببا قبببا  النابببا 
اكنبببباا ألبببإل نلبببياإل ضببب  ًل  لبببيااإل اهلل ابببا؟ وانبببلإل مل ببباقم   بببنل اإل اهلل ابببا؟ وانبببلإل 

 .   مأواسوله  الما قا   م ا قالوا  اهلل (1) «؟رال   نغنااإل اهلل اا
ببلى  -إلبى اسبو  اهلل  لباء  انبو أسبي -اضا اهلل رنبه - ور  اا  رااب 

 سبا  اسبو    أسبلمنا وقالللبك الابا: ولبإل نساللبك   سبالوا مبا اسبو  اهلل -اهلل رلمه و سبلإل
 (2)«إ   سللبببإل قلمببب  وال بببمطا  منطبببق رلبببى ألسبببنللإل» -ببببلى اهلل رلمبببه و سبببلإل -اهلل 

َكوَن َعلَۡيَ   ﴿ اآلم  ونتل  لذه َۡ  ﴿  ﴾ إلى قوله َياا  .﴾ ١٧َصِٰعقِ
 إِن ﴿  وابباه ااكرمبا  المخلوقبا   سبا   خااا االمه الممع الاا نبا  إل ااا ا 

ِ بَِاا َبۡعَالاوَن  ا بَِصريا ۡرِض  َورّللا
َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ۡا َغۡيَ  رّسا َ َيۡعلَ  ﴾. ١٨رّللا

  

                                           
ومسبببلإل  بببا ( 4330  ابببا: غبببتو  الطبببا ز  حبببيم  اقبببإل    البببا: الماببباتياللبببامع الببببحم، بببا  الاخببباايأخالبببه ( 1 

(  مب  حبيم  رابي اهلل اب  تمبي 139  اا: إرطاء الملل   قلبوالإل رلبى ا سب إل  حبيم  اقبإل  بحمحه  الا: التاا 
 .  -اضا اهلل رنه –ا  رابإل 

 (. 11519  اا: سوا  الحلاا   حيم  اقإل الا: الل سما   أخاله النسا ا  ا السن  الاااى( 2 
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 فسري سورة قت
 ولا مام 

 

وقمببب  مببب  الحلببباا   ول   لبببذه السبببوا  لبببا أو  الحبببت: الم بببب  رلبببى الببببحم،
   وسن  أاا ياوي  واا  ماله(1)ما  ا مسني أحمي   اكو واليلم  رلى بحة    ال  للا

ببببلى اهلل رلمبببه  –  قبببا   سبببنل  أببببحا: اسبببو  اهلل (2)م ببب ذرببب  أوب اببب  ح
 امز لحتاو  السا  ؟  -وسلإل

حببببيى ر بببببا  و ببببب   ر بببببا   وحبببببت:   سببببالوا    ببببب   وخمبببببب وسببببباع ولسبببببع واا
 ا وأااام  سوا   اللا اايل  سوا  ق. الم ب  وحيه( إذا رلإل لذا  إذا ريي   مانمً 

والنسببباء  وخمبببب الما بببي  واكناببباإل واكربببااز   و   رمببباا    لببب  الاسبببا  وامانبببه 
ابباالمإل والحلببا والنحبب   ولسببع   واكن ببا  واببااء   وسبباع مببونب ولببوي وموسببز والارببي واا

حبببيى   سببباحا  والالبببز ومبببامإل وطبببه واكنامببباء والحبببي والملمنبببو  والنبببوا وال اقبببا   واا
  واكحببتا:  ر ببا   ال بباااء والنمبب  والسبببا والانااببو  والبباوإل ولسمببا  وألببإل السببلي 

وحبإل   وحإل السلي   وغا ا  والتما  وا  البا ا   وسان و اطا ومب و    ر ا 
 ببإل ااببي   والحلبباا   وال ببل،  والسلببا   واكحسبباز  واللا مبب   والببيخا   رسببق والتخبباز

 .-اضا اهلل رنلإل -ما قاله البحاا  ا ذلك حت: الم ب  
بببلى اهلل  -أ  الناببا (3)وربب  أاببا واقببي اللم ببا لببه سببوا  ق وهلل الحمببي   أ  أوة  لاببمة 
 .(4)وأل  السن  اكااا  اواه مسلإل «اا  مساأ  ا الامي اساز واقلاا » -رلمه و سلإل

                                           
   (.89ر26أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه   ( 1 
أوب ا  حذم   ا  ااما  ا  رمما  ا  ربوز اب  ال س با اوى رنبه اانبه ر مبا  اب  رابي اهلل ببحااا للمب  نبت  االطبا ز ابا  ( 2 

   (.89ر1ي الااا  (  وأس84ر1 ا و ي  سمز اوى أحايم  منلا المس، رلى السيمم . ا باا   
( أاو واقي اللم ا ببحااا للمب  مخللبز  با اسبمه قمب   الحباا  اب  مالبك وقمب   اب  ربوز اب  الحباا  اب  رابي منبا  اب   بلع 3 

ببلى  –اا  حلمز انا أسي  لي اياًا  وابا  محمب  لبواء انبا لمب  وضبما وسباي اب  اابا مبوإل ال بل، وحنبم  اوى رب  النابا 
 (.  195ر1ور  أاا ااا ورما لو ا سن   ما  وسلم . ا باا    -اهلل رلمه وسلإل

(  وأابو 16166( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: حت: الم ب   اا: ما اا: مب  ق حلبى مخبلإل  حبيم  اقبإل  4 
 (  واللامذي  با سبننه  البا: البب    ابا: مبا1393ياوي  ا سننه  الا: الب     اا: لحتم: السا    حيم  اقإل  

(  والنسببا ا  ببا سببننه  الببا: الل سببما  اببا: سببوا  السمببا  حببيم  اقببإل 534لبباء  ببا السببااء   ببا الامببيم   حببيم  اقببإل  
 (.1345(  اا  ماله  ا سننه  الا: ا قام    ا اإل مسلح: مخلإل السا    حيم  اقإل  11550 
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   قالبب  مببا ح مبب  -اضببا اهلل رنلببا - (1) وربب  أإل ل بباإل انبب  حاا بب  ابب  النامببا
اا  مساأ لبذه السبوا   با الملبامع  -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل  إلة م   اة  ﴾قا   ﴿

  للضبببمنلا قواربببي إممانمببب  مببب  االبببياء الخلبببق والااببب  والن بببوا ؛واللماببب   االامبببي  الااببباا
 واللاغم: واللالم:.  وال وا: والاسا:  واللن  والناا  والحسا:  والسماإل  والمااي

 ِ ِۡ ِمۡسِب رّللا ارّواِنَٰمۡح رّواِحي
ۡو ََء ِن رَّۡاِجيِع  ﴿ وَن َهَٰذ   ١قا  َورۡلقا ۡۡ َفَقاَل رۡلَكٰفِوا ِۡكها ۡ َمكِذر  م  ا ََءها ن َجا

َ
َل أ بَۡل َعِجباوا 

  ٢ََشۡ َءٌۚ َعِجي ٌۚ 
َ
ِ بَعِيع   َءِ أ ٞا كاا تاَو ب اۖ َذَِّٰ  رَۡج َُۡكا َورا ۡرضا  ٣َذ  ِم

َ
ٱا رۡۡل قَۡع َعلِۡاَكرا َمرا تَركقا

ۖ وَِعكَعنَا كَِتٰ ٌۚ َحفِيُۢظ  ۡۡ روِي    ٤ِمۡكها ۡمروت ما
َ
ۡۡ ِِفا أ ر ۡۡ َفها ا ََءها را َجرا ِ َّاا  بِٱۡۡلَق 

َل باو   ﴾٥ بَۡل َكذا
 حبباز مبب  حبباوز الللبباء المببذاوا   ببا أوا بب  السببوا اسولببه  ﴾قا   ﴿  قببا  ملالببي وغمبباه

  ونحببببو ذلببببك  وقببببي سبببباق الاحبببب  رنلببببا  ببببا أو  سببببوا  الاسببببا   وقمبببب  ﴾س او﴿ا﴾صا   ﴿
   قا  تنببايقللإل قا مبب  خاا با  انبا إسباا م   واخبل ولبذ  لاب  محبمط الممبع اكا 

 اض ًل للناب واهلل أرلإل.
وقببي أا ببا ا مببا مبب  الم سببام   مبب  الحاامبب  ربب  البب: ألبب  الالببا:  ببا ل سببما 

نلببا يلةبب ولببمب لنببا احلمبباج لببذلك احمببي اهلل  وقمبب  المببااي قضببا اكمببا  واهلل  السببا     واا
  سل  للا  ق ا   سال   ق  و مه نما لملإل اليلم  رلى ذلك.  اسوله رلى محذوز
ۡو ََء ِن رَّۡاِجيِع  ﴿  وقولبه أي  الابامإل الامبمإل واخلل بوا  با لبوا: السسبإل مبا  ﴾َورۡلقا

ۖ  لو  سمب  لبو قولبه  ﴿ ۡۡ ۡرضا ِمۡكها
َ
ٱا رۡۡل و مبه نمبا اب  لبو مضبمو   ﴾قَۡع َعلِۡاَكا َما تَكقا

ولسامببباه ولحسمسبببه  واا  لبببإل ماببب    واا ابببا  الماببباي  إ ابببا  النابببو الاببب إل اابببي السسبببإل  ولبببو 
﴾  .السسإل مللسى ل ما  اما لو ا ما اما ساق  ا قوله  ﴿آَٰ

ۡ  وقوله  ﴿ ا ََءها ن َجا
َ
َل أ    .أي  لالاوا م  إاسا  اسو  إلملإل م  الا ا ﴾بَۡل َعِجباوا 

َكانَ  ﴿  امبا قبا  لابالى
َ
ا  أ وَۡحۡيَكا

َ
ۡن أ
َ
رلت ِّلكااِس َعَجًبا أ ۡ إَِٰٓىٰ رَجا ِرۡكها مانبا  (2) ﴾ م 

 إل أخاا ربنلإل  با   لمب لذا االم:  إ  اهلل مبط ى م  الم  ا  اسً  وم  الناب
                                           

الاضوا   اوى رنلا راي الباحم  اب  ( أإل لا إل وقم   أإل ل اإل ان  حاا   ا  الناما  اكنباام  ااما  اما  1 
 .(465ر3الا ا  لما .أسي الااا    ساي وخام: وقي أخذ  سوا  ق م  لسا  اسو  اهلل الذي اا  مساأ

 2رم   اآلسوا  مونب( 2 



 "ملهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةاااااااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 58   

 لالالإل أمضًا ر  المااي واسلااايلإل لوقورلا.
  ﴿   سبا 

َ
كاا  َءِ أ َُۡكا َورا إذا ملنبا والمنبا وببانا لااابا امبز مماب   أي  مسولبو  ﴾َذ  ِم

ِ بَعِيرع   ﴿ الانمب  واللاامب:؟ الالوت ااي ذلك إلى لذه ٞا أي  اامبي الوقبوت لمبا  ﴾َذَِّٰ  رَۡجر
قَررۡع َعلِۡاَكررا َمررا  ﴿  ايةا رلببملإل -لابالى –  سببا   ابانوا مالسببيو  اسببلحالله وربيإل إماانببه

 ۖ ۡۡ ۡرضا ِمۡكها
َ
ٱا رۡۡل ول مخ بى رلمنبا أمب    أي  نالإل ما لنا  مب  ألسبايلإل  با الالبى ﴾تَكقا

لى أم  بباا  ﴿  ل اق  اكايا  ﴾ أي  حبا م  وَِعكَعنَا كَِتٰر ٌۚ َحفِريظا  وأم  ذلا  واا
وا  اك ماء  ا الالا: مح وم  مضاوط    بإل ابم  لابالى سبا:    الالإل  ام   لذلك

   .يا الإل ورنايلإل واسلااايلإل ما لمب ااام
وِ   سالوا  ﴿ ۡموت ما

َ
ۡۡ ِِفا أ ۡۡ َفها ا ََءها ا َجا ِ َّاا  بِٱۡۡلَق 

َل باو  ولذا حبا  اب  مب   ﴾٥ ي   بَۡل َكذا
امببا   خبباج ربب  الحببق وملااالببه ااببي ذلببك  لببو ااطبب   والمببامي  المضببطا: المخللببز

   .م  لاك الحق ماج رلمه أماه واللاب رلمه يمنه  قا  قلاي 

َٰها َوَما ََّهرا ِمرن  ﴿ ََ بَََۡيَنَٰها َوَزيانا ۡۡ َكۡي ا َءِ فَۡوَقها َاا َل إَِٰٓى رّسا وا  وا ۡۡ يَكظا فَلَ
َ
وجت أ  ٦فاروا

ۡلَقۡيَكا فِيَها َرَوِٰسَ 
َ
ۡرَض َمَعۡدَنَٰها َوأ

َ
ِ َزۡوِۢج بَِهي ت  َورۡۡل

ۢنَبتَۡكا فِيَها ِمن كا 
َ
ة  َوذِۡكرَوٰى  ٧َوأ َبۡبِِصَ

ِ َعۡبعت َمكِي ت 
ٰتت وََح ا رۡۡلَِصر ٨لِكا  ۢنَبتَۡكا بِِِۦ َجنا

َ
ا َء  َمَبَٰوٗك  فََ ا َءِ َما َاا نۡلَا ِمَن رّسا  ٩يِع َونَزا

ٞ  ناِضيع   اَها َطۡل وجا  ١٠َورنلاۡخَل بَاِوَقٰتت ّ ا  َكَذَِّٰ  رۡۡلاوا  ُ ۡي ة  ما ۡحَيۡنَكا بِِِۦ بَِۡلَ
َ
ا ل ِۡلعَِبادِِۖ َوأ ِزۡق   ﴾ر 

ابوا  راايه رلى قياله الاممم  اللا أملا الا ما لو أرمبإل ممبا -لاالى –ناه  لالة
وا  ﴿  مسلاايم  لوقوره   سا  وا ۡۡ يَكظا فَلَ

َ
َٰها أ ََ بَََۡيَنَٰها َوَزيانا ۡۡ َكۡي ا َءِ فَۡوَقها َاا َل إَِٰٓى رّسا  ﴾ 

وجت  ﴿ االنلوإل  أي أي  مب   بسوق و لبوق أي  لبمب  ملبا  ﴾ ٦َوَما ََّها ِمن فاروا
ۡرَض َمررَعۡدَنَٰها  ﴿ رمب: ول نسببا وقولببه 

َ
ۡلَقۡيَكررا فِيَهررا  ﴾أي  وسببانالا و ا ببنالا﴿َورۡۡل

َ
َوأ

 إنلببا مسببلسا  رلبببى لمبباا المببباء   لببب   لممببي انلللببا ولمضبببطا:ولببا اللاببا   ﴾ َرَوِٰسَ 
ِ َزۡوِۢج بَِهي ت  لوانالبا﴿ المحمط الا مب 

ۢنَبتَۡكا فِيَها ِمن كا 
َ
  أي  حسب  ابامإل مسباةاه ﴾ ٧َوأ

ة  َوذِۡكَوىٰ  ﴿  أي  لالنا ذلك لابماًا ولذاماًا . ﴾َبۡبِِصَ

ِ َعۡبعت َمكِي ت  ﴿
بات إلبى اهلل  ﴿ أي خاضبع ملواضبع ولب    ﴾لِكا  نۡلَرا ِمرَن  الر َونَزا
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ا َء  َمَبَٰوٗك   ا َءِ َما َاا ٰرتت  ﴿ أي نا ابا  ﴾رّسا ۢنَبتَۡكا بِرِِۦ َجنا
َ
 أي  حبيا ق واسبالم  ونحولبا ﴾فََ

َورنلاۡخَل  ﴿ مبيخا حابه والحبمي ولو التات الذي  وح: النا  ﴾أي وََح ا رۡۡلَِصيِع  ﴿
 .(1)﴾ أي  طوا   السا بَاِوَقٰتت 

ٞ  ناِضيع   ﴿ اا  رااب وغما واحي قا  اَها َطۡل  أي  منضوي. ﴾ّ

ا ل ِۡلعَِبادِِۖ  ﴿ ِزۡق  وجا  أي للخ  بق﴿ ﴾ر  ا  َكرَذَِّٰ  رۡۡلاروا  ُ ۡي ة  ما ۡحَيۡنَكا بِِِۦ بَِۡلَ
َ
ولبا  ﴾َوأ

 . (2)اكا  اللا اان  لامي  ل ناا   ملا  لما نت  رلملا الماء
َُرۡت  ﴿ ۢنَب

َ
ِ َزۡوِۢج بَِهري ت  رۡهََتاۡ  َوَرَبرۡت َوأ

مب  أتالمبا وغمالبا ممبا (3)﴾ ٥ ِمرن كا 
 لببذا م ببا   ببا الاابب  ااببي المببو  اببذلك محمببا اهلل المببولى   لحبباا الطبباز  ببا حسببنلا

 ما  الامنا  .آلاما  ا غمالا م  ا
ودا  ﴿ ۡحَبٰ ا رّواس ِ َوَثاا

َ
ۡۡ قَۡو ا ناوحت َوأ بَۡت َقۡبلَها ٖت وََعد  َوفِوَۡعۡونا ِإَوخۡ  ١٢َكذا ارو َوٰنا ّ

َل فََحقا وَِعيعِ ١٣ َب رّوَوا ٞت  كا   َكذا با َُ ِ َوقَۡو ا با يۡ
َ
ۡحَبٰ ا رۡۡل

َ
ِل   ١٤َوأ وا

َ
َفَعيِنَكرا بِرٱۡۡلَۡلِق رۡۡل

َ
أ

ِۡن َخۡلقت َجِعيعت  نۡست م 
ۡۡ ِِف لَ  ﴾ . ١٥ بَۡلها

 ه اهلل ان بااللإل ونمباا لإل مب  المابذام ا باا قبام  امبا أحلةب -لاالى –ي اهلل لية 
الإل ابه مب  الاباق الاباإل اسبوإل نبوم ومبا ربذة   قاللإل م  النسما  والاذا: اكلمإل  ا الينما

 .اما ساق  ا سوا  ال اقا  بة وأبحا: الاة   الممع أل  اكا 
ررودا  ﴿ ٖت  ١٢َوَثاا اررو ألبب   ولببإل أملببه الببذم  اابب  إلببملإل مبب  ﴾وََعد  َوفِوَۡعررۡونا ِإَوۡخررَوٰنا ّ

وامبز خسبز اهلل البإل اكا   وببماة أاضبلإل احمبا  منلنب   ومااملللبا مب  الابوا  (4)سيوإل
َُ ِ  خام   اا الإل وطامانلإل﴿ يۡ

َ
ۡحَبٰ ا رۡۡل

َ
ٞت   ولإل قوإل  ام:﴿ ﴾َوأ    .ولو الممانا ﴾َوقَوۡ ا بابا

                                           
اال ببع وال ببالق اللابب  المال ببع و بب   ذو  ببالق  إذا اببا  م ببلي غضبباه  و ببلمق الحمبباا  خببا   ( م ببلق  أي1 

 (.372ر1  لاج اللا  والبحام الااام  اية الن ب. ومسا  ال لمق بوله.
أنه المنموإل  ولذا مباوى رب    أحيلا أ  النضمي الملاااإل الملااا:  قاله اا  رااب  ال انا  (  مه      أقاوم 2 

 (. 343ر5النا  والامو    السا إل المالي  قاله اا  اللاي.  اا  رااب أمضا  ال ال 
 . 5رم اآل  سوا  الحي( 3 
 ملمبع( سيوإل   او  م  السيإل ولو النيإل والسيوإل مي  لنا رلى اسإل الالي ل اسإل الساضا  وذاا المميانا  ا 4 

 (. 200ر3مالإل الاليا   م  أرما  حل: مااو   راما  رنيلإل  اكم ا  أ  سيوإل لا سامم  الي  
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رَل  ﴿  وقي ساق  ننه  ا سوا  البيخا  َب رّوَوا اب  مب  لبذه اكمبإل :﴾أيكا   َكذا
 وم  اذ: اسو   اننما اذ: الممع الاس .  ولللء الساو  اذ: اسوللإل

َۡ  ﴿  اسولبه وَۡولِ بَۡت قَۡو ا ناوح  رّۡاا رلبملإل   حبقة   أي ﴾١٤فََحقا وَِعيعِ  ﴿(1)﴾١٠٥ َكذا
أ  مببمالإل مبا  المخباطاو ما أوريلإل اهلل رلى اللابذم: مب  الابذا: والنابا    لمحبذا 

ِل   أبباالإل وقولبه  ﴿ وا
َ
َفَعيِنَكا بِرٱۡۡلَۡلِق رۡۡل

َ
رلتنبا االبياء الخلبق حلبى لبإل  با ن أ﴾ أي  أ
ِرۡن َخۡلرقت َجِعيرعت  بَۡل   ك م  ا رباي ﴿ نۡست م 

ۡۡ ِِف لَ مانبى  أ  االبياء الخلبق لبإل  ﴾ ١٥ ها
 أسل  منه. اا راي  ول التنالمالتنا  امز 

ِي ﴿  امبا قبا   َو رَّلا َل  وَها ۡهَونا َعلَۡيِِ  َيۡبَعؤا 
َ
َو أ إا  وَها ۡا ياعِيعا وقبي سباق (2) ﴾ رۡۡلَۡلَق ثا

ابيأنا ولبمب أو   ملذمنا اا   يإل مسو  ل  مامينا اما»   ا البحم، مسو  اهلل لاالى
 .(3)«م  إرايله اة الخلق انلو  رل

﴿   ۖ ِا ۡا َما تاوَۡووِسا بِِِۦ َنۡفسا نَسَٰن َوَنۡعلَ ۡقَكا رۡۡلِ
ۡقَوبا إََِلِِۡ ِمۡن َحۡبرِل َولََقۡع َخلَ

َ
َوََنۡنا أ

َااِل قَعِيع   ١٦رَّۡورِيِع  ِ ِۡ وََعِن رّش  َِياِن َعِن رَۡلَِا َُلَق  َُلََّقا رّۡاا ا يَۡلفِظا ِمرن قَرۡول  إَِلا  ١٧إِۡذ َي ما
يِِۡ َرقِي ٌۚ َعُِيع   كَت ِمكۡ  ١٨ََلَ ِۖ َذَِّٰ  َما كا ِ َوةا رَّۡاۡوِ  بِٱۡۡلَق 

ُۡ ا ََءۡ  َو ََ ِِف  ١٩ِا ََتِيعا وََجا َونافِر
ائِق  وََشِهيع   ٢٠رَّصورِ  َذَِّٰ  يَۡو ا رّۡوَِعيِع  َعَها َوا َ َنۡفست ما ا ََءۡ  كا كَت ِِف َغۡفلَ ت  ٢١وََجا لاَقۡع كا

َك رَۡلَۡوَ  َحِعيع   ا ََءَك َفَبَِصا َشۡفَكا َعكَ  ِغَطا َُ ِۡن َهَٰذ  فَ  ﴾٢٢ م 
نبببه خالسبببه ورلمبببه محبببمط الممبببع   انرلبببى قيالبببه رلبببى ا نسبببا -لابببالى -أخابببا

 مالإل ما لوسوب اه ن ب انا  يإل م  الخما وال ا.  -لاالى –  حلى إنه أمواه
إ  »  نبه قبا أ -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –وقي  ا   ا البحم، رب  اسبو  اهلل 

 .(4)«إلْ اه أو للالة  سلا ما لإل لام ْ    اه أن ُ اهلل للاوت كملا ما حية 
                                           

 .105رم سوا  ال اااء اآل (1 
  27رم اآل  سوا  الاوإل (2 
 (.4974( حيم  اقإل  1903ر4  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما   اا: 3 
ه والسبااا  اْ ابا: الطب ق  با ا غب ق والُاب البا: الطب ق ( 487ر10  ( أخاله الاخااي  با اللبامع الببحم،4 

     الببا: ا ممببا   اببا: للبباوت اهلل ربب  حببيم  الببن ب  (423ر1 ومسببلإل  ببا بببحمحه .(5269  والملنببو  اقببإل
 (. 201ر127  اقإلحيم  
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ۡقَوبا إََِلِِۡ ِمۡن َحۡبِل رَّۡورِيِع  ﴿  وقوله
َ
مانا  م  ا  أقا: إلى ا نسبا   ﴾َوََنۡنا أ

لببه  مبب  حابب  الانببق ولببو ربباق اببم  الحلسببوإل و الالاببا واببم  مل بباق  ببا الاببي   ومبب  لنوة
لحببباي لابببالى اهلل ولسبببيب منلمبببا  إنلمبببا من مبببا  لرلبببى الالبببإل  إنمبببا  ببباة مببب  الحلبببو  وا

 .أقا: إلمه ا  قا  ونح  أقا: إلمهمسلضمه  إنه لإل مس   وأنا اا لمات ولا  الل م ل 

قَۡوبا  ﴿ اما قا   ا المحلضا 
َ
نإَوََنۡنا أ ُِ ٰ ۡۡ َوَ  ُا و ََلِِۡ مِك باۡبِِصا  ﴾ نَلا

ل مطا  لم   اذلك ملاي م  اا  لمانا  م  اله  للملك لمة  م  ا نسا  اما أ  
 المبيوق. يإل ملاى اليإل  اما أخاا اذلك البايق 

َِيرراِن  وللبذا قبا  للنبا ﴿ َُلَق  َُلََّقا رّۡاا مانبا  الملاببم  اللبذم  مالابا  رمبب   ﴾إِۡذ َيرر
َااِل قَعِيع   ا نسا ﴿ ِ ِۡ وََعِن رّش  إل  الذي ر  الممم  ت قاري ملابي م   أي  ﴾َعِن رَۡلَِا

ا يَۡلفِظا  والذي ر  ال بما  مالب: السبم ا ﴿  مال: الحسنا  ِمرن  ﴿ ااب   يإل  أي ﴾ما
 ﴾ أي  ما ملالإل االم  قَۡول  

يِِۡ َرقِي ٌۚ َعُِيع   ﴿ إلة وللا م  مااقالبا حا مبا حاضباًا مابية ذلبك    ﴾أي ١٨إَِلا ََلَ
 واخلل وا ل  مال: الملك ا   اء م  الا إل .

أو إنمبا مالب: مبا  مبه  بوا: ورسبا: امبا لبو قبو   وقلاي   اما لو قو  الحس  
 م  مع اكو .آللا ارلى السولم  وما اا  رااب

ببببلى اهلل رلمبببه  –قبببا   قبببا  اسبببو  اهلل  (1)ورببب  اببب   ااببب  الحببباا  المتنبببا 
الغ مبا الاب   مالب: اهلل لأ    ة الال  لملالإل االالم  م  سخط اهلل ما مم ة إ»  -وسلإل

ه  والنسا ا اواه أحمي «له الا سخطه رلمه إلى موإل ملساه  .(2)واللامذي وبححة

                                           
ا   ا  الحاا  ا  قت  ا   الا  ا   وا راي الاحم  ا  المتنا  مب  ألب  الميمنب  ابا  بباح: لبواء متمنب   (1 

 ببببذاا    و (170ر1ا ببببباا   ه 60مببببوإل ال ببببل، أحايم ببببه  ببببا السببببن  وبببببحمحا اابببب  ختممبببب  وابببب  حاببببا . 
  (27ر1الذل: 

التلبي  ابا: قلب  الاب إل   البا:   با سبننه اللامذيو (  1585( اقإل  180ر25  ( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه2 
اللامبذي  ووا سبه ( وببححه 3969  اا: از اللسا   ا ال لن  اقإل   ا سننه ( واا  ماله2320 حيم  اقإل

 (.1888اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي  حيم  اقإل  
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 اإل م  الا إل منانمه حيم  ا   ا  الحاا .واا  رلسم  مسو    
بببباح: الممبببم  مالببب: ولببببو أممبببا رلبببى ببببباح:  (1)قبببا  اكحنبببز اببب  قببببمب 

اا  أمسك   إ  اسبلا ا اهلل نلباه أ  مالالبا و   الااي خطم   قا  له ال ما    إ  أبا:
نببه أ أاببا الالببا  وذاببا ربب  ا مبباإل أحمببي   أنببه اببا  مببن ة  ببا ماضببه  الاببه ربب  طبباوب

 أحمي حلى ما  احمه اهلل .  اء حلى اكنم   لإل م  ة مال: ا  
ا ََءۡ  ﴿ َوةا رَّۡاۡوِ  بِٱۡۡلَق ِ  وََجا ُۡ  أملا ا نسا   إنه المخاط: رلى البحم،.أي   ﴾َو

البذا  لم لب لما  سب  أابو اابا   أنلا قال  -اضا اهلل رنلا - (2)ور  را     
 .الام 

 مببببببببببببببببببب  ل مبببببببببببببببببببتا  يمابببببببببببببببببببه مسنًابببببببببببببببببببا
 

 (3) ببببببببببببوق  إنببببببببببببه ل اببببببببببببي مببببببببببببا  مببببببببببببي **
 

   و ا اوام  أنلا قال 
 لببببابببببمبببببببباك مببببببببا مانبببا ال بببااء رببب  ال لبببى

 

 (4) إذا ح ببببببال  مومبببببببا وضببباق الببا البببيا **
 

ا ََءۡ   ﴿  لاالى اما قا  ولا    سا  ما انم  اذلك  قال    ا ز ر  ولله وََجا
ِا ََتِيرعا  كرَت ِمۡكر ِۖ َذِّٰرَ  َمرا كا ِ َوةا رَّۡاۡوِ  بِٱۡۡلَق 

ُۡ أي  لاباه وللبا: وأبب  الحمبي  ﴾١٩َو
  ببباهأنبببه لمبببا لا -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –وقبببي  اببب   بببا الببببحم، رببب  النابببا   الممببب 

 .(5)«ساحا  اهلل إ ة للمو  لسااا »المو  لا  ممس، الااق  ر  ولله ومسو  

                                           
وقمبب  بببخا ابب  قببمب ابب  مااومبب  ابب    حنببز ابب  قببمب اللمممببا مانببى أاببا احببا واسببمه الضببحاك ابب  قببمب( اك1 

كنبه  ؛ م  لناك ذااناه  با الببحاا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –حبم  ا  رااي  ا  ماة  اا  قي أياك الناا 
اببب  التامبببا. و ببب   بببا إمببباا  مببببا: أسبببلإل رلبببى رلبببي اسبببو  اهلل مابببي مببب  ااببباا اللبببااام  االاببببا  لبببو ا االا

 ( .45ر1اا:  مسلال
( را  بب  أإل المببلمنم  انبب  ا مبباإل البببيمق اكااببا  خلم ببب  اسببو  اهلل أاببا ااببا راببي اهلل ابب  أاببا قحا ببب  2 

ر ما  ا  راما ا  اا:  السا م  اللممم  المام  الناوم   تولب  النابا أ سبه نسباء اكمب  رلبى ا طب ق 
سبببما أرببب إل النبببا ء  ه( 57   وابببذلك نبببت  البببوحا  بببا امللبببا.  نبببت  ااببب   مبببا  السبببا    بببا اااءللبببا

 (.258ر1 ذاا  الذل:    و (135ر2 
 ( .115ر4الام  لا  اك ما  ( 3 
 (. 27ر1يموا  حالإل الطا ا    ( منما4 
 .(6510  اقإل ا: الاقاق  اا: سااا  المو  حيم ال  أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،( 5 
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ََ ِِف رَّصررورِ  ا﴿ وقولببه  قببي سبباق الابب إل  ببا ن ببخ البببوا لل ببتت وللببباق  ﴾َونافِرر
 وللاا   وذلك موإل السمم .

 امبببز أنابببإل  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –ورببب  أابببا سبببامي قبببا   قبببا  اسبببو  اهلل 
 وحلببى لاللببه منلمببا ملببى مببلما اببالن خ(  اللسمببه وأببباى سببماه قببي وببباح: البببوا

 .(1)اواه اللامذي ولوا حسانا اهلل وناإل الوام ( سا  ما اسو  اهلل  ما لنمانا قا   ق
ائِق  وََشِهيع   وقوله  ﴿ َعَها َوا َ َنۡفست ما ا ََءۡ  كا ملك مسبوقه إلبى المح با   أي ﴾٢١وََجا

وقببا    (2)ولببو اخلمبباا اابب  لامببا اآلمبب  وملببك م ببلي رلمببه انرمالببه لببذا لببو المببالا مبب 
 .(4)الملك وال الي الام وقا   أاولاما  السا ق  وغما واحي  (3)ر ما 

وقا  اا  راباب  السبا ق مب  الم  اب  وال بلمي ا نسبا  ن سبه  م بلي رلبى ن سبه  
ِۡن َهَٰذ     ﴿وقولبه  (5) كَت ِِف َغۡفلَ ت م  أحبيلا  أ ة   با البينما و مبه    ب  أقبوا   أي ﴾لاَقۡع كا

  و ببالا واحبي مبب  ابا  وال ببانا  أ ة المبااي ابب  (6) ولببذا رب  اابب  راباب  المبااي اببذلك الابا ا
ال الب    (7)لامبا اخلمباا ااب  االنسبا  إلبى البينما االمسمب   والبينما ابالنوإل  ولبو  خبا آلك  ا

رلببى  ولببهوأ (8)واببه قببا  اابب  تمببي -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أ ة المخاطبب: اببذلك الناببا 
لسببي انبب   ببا غ لب  مبب  لببذا السببا   قابب  أ  مبوحى إلمببك   ا بب نا رنببك غطبباءك   مانبا

اإنتاله إلمك  اباك الموإل حيمي  لابا ذلك ولالمه  والمالا م  السبماق خب ز لبذا 
ِۡن َهَٰذ     ﴿ا نسا  م  حمب  لبو المبااي اسولبه ا  الخطا: مع كَت ِِف َغۡفلَ ت م   ﴾لاَقۡع كا

                                           
بببحم، وبببححه اكلاببانا (  2618  اببا: مببا لبباء  با  ببن  البببوا  حببيم  اقبإل سبننه أخالبه اللامببذي  ببا ( 1 

 (.1078  وضامز سن  اللامذي  حيم  اقإل
 (.431ر21 منما  لامع الاما  (2 
سببمارم  أاببو ر مببا  البببااونا النمسببااواي الببوارم الم سببا المحببي  مارم  ابب  راببي البباحم  ابب  أحمببي ابب  إسبب( لببو إ3 

اإل المسببلمم  أوحببي وقلببه  ببلي  لببه أرمببا  الالببا  االامببا   ببا الح ببم والل سببما حببي  ربب  اكسببلاذ  ببمخ ا سبب إل إمبب
   (.25ر1واا  ا ما السمات واللبنمز  ما  سن  لسع وأااام  وأاااما  . طاسا  الم سام     تالا الساخسا

أن سببلإل اكمببيي واكالبب  ( أي  امانببى م ببلي رلملببا امببا رملبب   قالببه الضببحاك  والسببا ق مبب  الم  ابب   وال ببالي مبب  4 
 (.360ر7لما لمماا م  الم  ا . ماالإل اللنتم     ولا اوام  الاو ا ر  اا  رااب  وقا   خاو 

 (.430ر21  منما  لامع الاما  (5 
 .635ر13  واليا المن وا (349ر7للماوايي   والامو     والنا434ر21منما  لامع الاما   (6 
  .(432ر21  ( اواه اا  لاما  ا ل سماه7 
  (.349ر7للماوايي   والامو   النا  و (434ر21 لامع الاما   منما (8 
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 أي  م  لذا الموإل.
رَك رَۡلَرۡوَ  َحِعيرع   ﴿ ا ََءَك َفَبَِصا َشۡفَكا َعكَ  ِغَطرا َُ ك  اب  أحبي أي  قبوي  ﴾٢٢ فَ

ماببو  مببوإل السممبب  مسلاببباًا حلببى الا بباا ماونببو  مببوإل السممبب  رلببى السببلسام   لابب  ل 
 من الإل ذلك.

ۡۡ  ﴿  قا  لابالى ۡۡ ِعكرَع َرب ِِهر َل را َءاوِورِه رو  وَن نَاكِسا ۡجوِما  اكمب  (1)﴾ َوَّۡو تََوى  إِذِ رّۡاا
يا َعُِيعٌۚ ﴿ ِا  َهَٰذ  َما ََلَ ۡلقَِيا ٢٣َوقَاَل قَوِيكا

َ
رار  َعكِيرعت  أ

ا َكفا َۡ كا ِۡلَخررۡيِ  ٢٤ِِف َجَهكا
ٖت ل  كارا ما

َُعت َموِي    ۡع رِعيِع  ٢٥ما ۡلقَِيراإا ِِف رۡلَعرَذ ِب رّشا
َ
ِ إَِ ًٰها  ََء َخَو فَأ َٞ رّللا ِي َجَعَل َم ۞قَراَل  ٢٦رَّلا
ن ََكَن ِِف َضَلِٰۢل بَعِيعت  ُِ ِا  َوَ ٰ ُا ۡطَغۡي

َ
ا أ ِا  َرباَكا َما ۡمتا  ٢٧قَوِيكا يا َوقَۡع قَعا َل ََلَ و  َُِصاا قَاَل ََل ََتۡ
ۡ بِٱّۡوَِعيِع  ُا ٰ ت ل ِۡلَعبِيعِ  ٢٨إََِلۡ نَا۠ بَِظلا

َ
ا أ يا َوَما لا رۡلَقۡولا ََلَ َبعا  ﴾.٢٩ َما يا

ر  الملك الموا  اام  اا   يإل أنه م لي رلمه موإل السممب  امبا  -لاالى -أخاا
يا َعُِيعٌۚ  ﴿  ا  ومسو    أي  مالمي محضا ا  تماي  ول نسبا . ﴾ ٢٣َهَٰذ  َما ََلَ

  واخلمبباا اابب  لامببا  م ببم  السببا ق (2)وقببا  ملالببي  لببذا ابب إل الملببك السببا ق
 .(3)وال لمي ولو موله  اني ذلك محاإل اهلل  ا خلسه االاي 

ار  َعكِيعت  ﴿   مسو 
ا َكفا َۡ كا لۡقِيَا ِِف َجَهكا

َ
واخلل وا  ا قوله ألسما  سا  ااضلإل  ﴾أ

لا لا  لاا  الاا: مخاطاو  الم اي االل نم   وأن ي اا  لاما رلى لذا قو  
 ال ارا  

  ببببإ  لتلاانببببا مببببا اابببب  ر بببباز أنتلببببا
 

 (4)واا  للاابببانا أحبببإل راضبببًا ممناببباً  **
 

المبببالا  السبببا ق أحضببباه إلبببى راضبببه  وقمببب  الخطبببا: السبببا ق وال بببالي ولبببو
   .ناا للنةإل أيةى ال لمي ما رلمه أمالما اهلل اإ لسا ه  االحسا:   لما 

ولبو ماباا  للحبق   والا اا الانمي لو ا ما الا ا واللاذم: االحق المااني لبه

                                           
  12راكم   سوا  السلي  (1 
 (.614مانا اه الملام   اال: و لمي  ل سما ملالي    ( قا 2 
 ( .430ر21  ( سا ق مسوقلا  و الي م لي رلملا اامللا  لامع الاما 3 
 (.78ر1م ا  السا     ( لذا الام  م   والي ال ااء  ا4 
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 االااط  مع رلمه اذلك.
ِلَۡخرۡيِ  ﴿

ٖت ل  كاا ول ابا  مبه ول ببل  ول ببيق     ل مبليي مبا رلمبه مب  الحسبوق ﴾ما
ۡعَُعت  ﴿ أي   باك  با اللوحمبي و با  ﴾َموِي    ﴿ ه ومبا ه ومللاوت  مه الحيأي   مما من س ﴾ما
ِ إَِ ًٰها  ََء َخَو  ﴿ أماه َٞ رّللا ِي َجَعَل َم ِعيِع  ﴿ ولو ال اك ااهلل ﴾رَّلا لۡقِيَاإا ِِف رلَۡعَذ ِب رّشا

َ
 .﴾فَأ

أنببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ربب  الناببا  -اضببا اهلل رنببه –وربب  أاببا سببامي 
اا  لااا رنمي  واب  مب    مسو  وال  الموإل ا      م  الناا ملالإل مخاج رنق   قا 

يرببببا مببببع اهلل إللببببًا  خببببا  واالمبببببوام   و ببببا اوامبببب  مبببب  قلبببب  ن سببببًا اامببببا ن ببببب اببببي  
 .(1)واللامذي المبوام   إل منطوي رلملإل( اواه أحمي

ِا  ﴿ -اضا اهلل رنه –ر  أاا لاما   لبو  وألااربه  اا  راباب قا  ﴾قَاَل قَوِيكا
 .(2)ال مطا  الذي وا  اه

ِا  ﴿ ُا ۡطَغۡي
َ
ا أ ِا  َرباكَا َما ن ََكَن ِِف َضَلِٰۢل بَعِيعت  ﴿ مبا أضبللله  أي ﴾ قَاَل قَوِيكا ُِ  ﴾ َوَ ٰ

َوَمرا  ﴿  أخباى للااطب  ماانبيًا للحبق  امبا  با  مب  ان  اا  لو  ا ن سه ضاًل قباا ً   أي
ن
َ
ا أ ۡلَطٰن  إَِلا ِن وا ۡ م  ُا ۡي

ۡۡ ِٰٓىِۖ  ََكَن ِٰٓىَ َعلَ ُا ََُجۡب ۡۡ فَٱۡو ُا  .اآلم  (3)﴾ َدَعۡوتا

يا  ﴿  وقوله َل ََلَ و  مسو  الا:ة لاالى لضنسا وقامنه م  الحبق وذلبك   أي ﴾ََل ََتَُِۡصاا
أنلمببا مخلببببما  ابببم  مبببيي الحبببق   مسبببو  ا نسبببا لبببذا أضبببلنا رببب  البببذاا اابببي إذ لببباءنا 

ن ََكَن ِِف َضَلِٰۢل بَعِيعت  ﴿  ومسو  ال مطا  ُِ ِا  َوَ ٰ ُا ۡطَغۡي
َ
ا أ  ر  منلي الحق.  أي ﴾َرباكَا َما

يا  ﴿   مسو  الا:ة لاالى للما َل ََلَ و  َُِصاا  .رنيي  أي ﴾ََل ََتۡ

ررۡ بِٱّۡوَِعيررعِ  ﴿ ُا ۡمتا إََِلۡ ارلببذا  إلببماإل رلببى ألسببن  الاسبب     أي ﴾ َوقَررۡع قَررعا
يا  الحلبي والامنبا  ﴿وأنتل  الال: وقام  رلبماإل  لا رۡلَقرۡولا ََلَ َبرعا   قبا  ملالبي ﴾َما يا

                                           
 بببا سبببننه  (  مببب  حبببيم  أابببا سببامي الخبببياي  واللامبببذي11374( اقببإل  40ر3  أخرجهههه اممهههام أحمهههد، فهههي مسهههنده (1 

وقببا  اللامببذي  حببيم  حسبب  غامبب:   (2775اقببإل    (  الببا: ببب   للببنإل  اببا: مببا لبباء  ببا ببب   النبباا30ر10 
 (.447ر6اكلاانا  ا السلس  البحمح    ووا سه بحم،(

 (.610ر1 ملالي (  ول سما636ر13 (  واليا المن وا440ر21 لامع الاما   منما (2 
  22رم   اآلسوا  إااالمإل( 3 
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ٰ ت ل ِۡلَعبِيعِ ﴿ (1)مانا قضم  ما أنا قا  اه نَا۠ بَِظلا
َ
ا أ لس  أرذ: أحيًا إلة   أي ﴾٢٩ َوَما

 اذناه ااي قماإل الحل  رلمه.

زِيعت  ﴿  َهۡل ِمن ما
ولا ِ  َوَبقا
ۡ
َََُل َۡ َهِل رۡم َهكا ولا ِۡلَ َۡ  ٣٠ يَۡوَ  َنقا ُاقِ كا ا ِّۡلاا ۡزلَِفِت رۡۡلَ

ا
َوأ

وا ب  َحفِيظت  ٣١َغرۡيَ بَعِيع  
َ
ِ أ
وَن لِكا  ا ََء  ٣٢َهَٰذ  َما تاوَععا ۡن َخِِشَ رّرواۡحَمَٰن بِٱۡلَغۡيرِ  وََجرا ما

لاوَها بَِسَلٰ تِۖ َذَِّٰ  يَۡو ا رۡۡلالاودِ  ٣٣بَِقۡل ت َمكِي    ا َءاوَن فِيهَ ٣٤رۡدخا ا يََشا ۡ ما ۡيَكا َمزِيع  َّها   ﴾ا َوََلَ
وذلببك كنببه ورببيلا أ  سببممأللا مبب    أخاببا لاببالى أنببه مسببو  لللببنإل لبب  امببلأل 

وملسبا  ملبا ولبا لسببو     لبو سباحانه مبنما امب  مبنما ابه إلملبا  اللنب  والنباب ألمابم 
   .م آللذا لو المالا م  ا ؟ل  اسا  اء لتميو   ل  م  متمي؛ أي

  قبببا  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –رببب  النابببا  -اضبببا اهلل رنبببه – امبببا اوى أنبببب
 .(2)اواه الاخااي «طْ   قت طْ قت   لسو   ل  م  متمي حلى مضع قيمه  لسو و سى  ا الناا لْ مُ »

حلبى مضبع ا:ة  ؟إل ملسا  ملا ولا لسو  لب  مب  متمبيللنة تا  لل » و ا اوام 
مببتا   قببط قببط ورتلببك واامببك  ول  الاببتة   ملببا قيمببه  منببتوي ااضببلا إلببى اابب  ولسببو 

اواه أحمببي  « ببا اللنبب   ضبب  حلببىة من بباء اهلل خلسببًا  خببا  مسببانلإل  ببا  ضببو  اللنبب 
 نحوه. (3)ولمسلإل

ببببلى اهلل رلمبببه  –قبببا  اسبببو  اهلل   قبببا  -اضبببا اهلل رنبببه – ورببب  أابببا لامبببا 
ببب»  -وسببلإل ام  والمللاببام   وقالببب    ابببالملااة اْ و  ببأُ   اا  سالبب  النببباا  والنةببب  اللنةببلحالة
 للإل .إل وغاة لُ طُ ست ست ا إلة ضا اء الناب وت ن  لُ خُ يْ ل مت لا  ما   اللنة 

إنمبببا أنببب  احملبببا أاحبببإل ابببك مببب  أ ببباء مببب  »  لللنببب  -ربببتة ولببب ة  -قبببا  اهلل  
: اببك مبب  أ بباء مبب  راببايي ولابب  واحببي  إنمببا أنبب  رببذااا أرببذة   راببايي  وقببا  للنبباا

بببا النببباا  ببب  لمللبببج حلبببى مضبببع اهلل  ملااللبببه   قبببط   قبببط  قبببط  سبببو لمنامبببا ملللبببا   نمة

                                           
  .(638ر13  واليا المن وا  (443ر21لامع الاما     منما( 1 
 . (4848اقإل  حيم    ژی  ی  ی  ی  ژ  اا: الا: الل سما   أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، (2 
 ابا: النباا مبيخللا اللابااو  البا: اللنب    ومسبلإل  با اللبامع الببحم،(  234ر3  اممام أحمهد فهي مسهندهأخرجه ( 3 

 (.  2848  حيم  اقإل  واللن  ميخللا الضا اء
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ببا   لنالببك لمللببج ولنببتوي ااضببلا إلببى اابب  اللنبب    بب  مملببإل اهلل مبب  خلسببه أحببيًا  وأمة
 .(1)  لاذا  ا البحمحم « إ ة اهلل من اء للا خلسا

ۡزلَِفررِت رۡۡلَكارر ا  ﴿  وقولببه 
ا
أينمبب  وقاابب  مبب    قببا  قلبباي  وغمببا واحببي أي ﴾َوأ

 .(2)الملسم 
َهَٰذ  َمرا ﴿ لب كنبه واقبع لمحا ؛ولمب ااامي ام  وذلك موإل السم ﴾ ٣١َغرۡيَ بَعِيع  ﴿

وا ب  
َ
ِ أ
وَن لِكا  ات لا : ﴿  أي ﴾تاوَععا مح م الالي    منسضبه ول   أي ﴾٣٢ َحفِيظت  الة

ى اكوا: الح ببببمم الببببذي ل مللببببب مللسببببًا  مسببببوإل حلةبببب(3)قببببا  رامببببي ابببب  رممببببا  منا ببببه.
ولب ة﴿ ۡن َخِِشَ رّواۡحَمَٰن بِٱۡلَغۡيِ   مسبلا ا اهلل رتة مب  خباز اهلل  با سباةه حمب    أي ﴾ما

والبببب  ذاببببا اهلل خالمببببًا »  -رلمببببه الببببب   والسبببب إل - ل مببببااه أحببببي إلة اهلل  امببببا قببببا 
   .(4)«  اض  رمناه

 ََء بَِقۡل ت َمكِي    ﴿
ا لاوَها بَِسرَلٰ ت  ﴾إلمه خاضع ليمه ﴿ وََجا اسب م  مب    أيِۖ ﴾رۡدخا

  أي ﴾ َذَِّٰ  يَۡو ا رۡۡلالاودِ اوقم  اس إل م  اهلل وم  اله رلملإل وقمب  ﴿  واللموإلالاذا: 
 مخليو   ا اللنة     ممولو  أايًا  ول مسسمو  ساميًا.

ا َءاوَن فِيَها  ﴿  وقوله  ا يََشا ۡ ما ملما أاايوا وليوا م  أي أبناز الم ذ   ﴾أيَّها
 أحضا للإل رلى ال وا.

ۡيَكا َمزِ  ﴿ ا مباا  مباة   قبا  ﴾يرع  َوََلَ
مب  المتمبي أ  لمباة السبحاا  انلب  اللنب   (5)

                                           
(  ومسبلإل  با ببحمحه  4850( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما  اا: سوا   ق(  حبيم  اقبإل  1 

 (. 73544لا اللاااو   حيم  اقإل  الا: اللن   اا: الناا ميخل
 (. 449ر21(  ولامع الاما   643ر13( منما  اليا المن وا  2 
وحبي  رب   -صهلى هللا عليهه وسهلم –( رامي ا  رمما ا  قلاي  اللم ا الماا الوارم الم سا  ولي  ا حمبا  الاسبو  3 

ه( سما أر إل النبا ء 80أامه ور  رما ا  الخطا:  اا  م   سا  اللااام   واا  رالما وارمًا ااما السيا   
 (.323ر6(  والوا ا االوا ما   50ر1(  ولذاا  الح ام 156ر4 

و ضب   (  الا: اآلذا   اا: مب  للبب  با المسبلي منلمبا البب  234ر1( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  4 
 ( .2427(  اا:  ض  إخ اء البيق   حيم  اقإل  381ر6(  ومسلإل  ا بحمحه  660المسالي  حيم  اقإل  

أياك سباام  ابيامًا حبية  رب   ( ا ما ا  ماة  الحضباما ال سمبه ربالإل ألب  حمبا ابا  إمامبًا رالمبًا طالابًا للالبإل5 
واببا  مسببمةى اللنببي      مانببى أاببا الساسببإلوأاببا الببياياء ورابباي  ابب  البببام   ورنببه أاببو التالامبب  وماحببو  مابباذ

 (.42ر1  لذاا  الح امو (  47ر7  سماأر إل النا ءلو ا  ا الا ا ال ام  م  الللا    المسيإل  
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يرو  ا بباء إلة أمطبباللإل  و ببا الحببيم  ربب  مبب بب   ؟ مسببو   مبباذا لامببيو   ببنمطاه لاببإل
إنةبببك »  قبببا  لبببه -رلمبببه البببب   والسببب إل -أنبببه  -اضبببا اهلل رنبببه – (1)ااببب  مسببباوي 

 .(2)«لل للا الطما  ا اللنة   مخا ام  ميمك م ومةا
ۖ   ﴿ ولبو اسولبه  َل رۡۡلاۡسََنٰ َوزَِياَدة ۡحَسكاو 

َ
ِيَن أ ۡۡ َقرَت  وَ ل َِّلا روَهها َوََل ذِلار ٌۚ  ََل يَۡوَهرقا واجا

ونَ  ۡۡ فِيَهرا َخٰرِِلا ر ۡحرَبٰ ا رۡۡلَكار ِِۖ ها
َ
َ  َِِ  أ وَل
ا
  وقبي سباق أنلبا النةمبا إلبى وللبه (3)﴾٢٦أ

ۡيَكرا َمزِيرع    با قولبه ربتة ولب ة﴿ -اضبا اهلل رنبه –وقا  أنب ا  مالبك  الاامإل.  ﴾َوََلَ
 .(4) ا ا  لما   -ول ة  رتة  -مملا للإل الا:ة 

  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –  ا البا: اكإل رب  أنبب قبا   (5)وقي أواي ال ا اا
 سبا   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ألانا لااا م  اما   امضاء  ملا نا  إلبى اسبو  اهلل »

بل  البا أنب     سبا  «؟مبا لبذه»  -بلى اهلل رلمه وسبلإل –اسو  اهلل  لبذه اللماب   ضة
وأملك   الناب لاإل  ملا لاع الملبوي والنببااى ولابإل  ملبا خمبا  و ملبا سبار  ل موا سلبا 

ببلى اهلل  –قا  النابا  ولو رنينا موإل المتمي.  اهلل اخما إلة اسللم: له ملم   ميرو
إ ة اابك الخبذ  با  -رلمه السب إل -قا    (6)«المتمي؟ا لاام  وما موإل م»  -رلمه وسلإل

ال ببايوب وايمبببًا أ ببم،  مبببه ا ببب: المسببك   بببإذا ابببا  مببوإل اللماببب  أنبببت  اهلل مببا  ببباء مببب  
م  الببه  وحولببه منببااا مبب  نببوا رلببى المسارببي المسببلنما   وح بب  للببك المنببااا ااااسببا 

                                           
راببي اهلل ابب  مسبباوي ابب  غا بب  ابب  حامبب: ابب   ببمخ ابب  مخببتوإل ابب  الحبباا  ابب  نببتاا ا مبباإل الحاببا  سمببه اكمبب  اببا  مبب  ( 1 

ء الابالمم    بلي ابياا ولبالا الللبالم  وابا  مبوإل المامبوك رلبى الن ب  ومناقابه غتمبا  حبية  السااسم  اكولم   وم  النلابا
ببلما  ولببو أحببي السببااء اكااابب  ومبب  السببااسم  اكولببم .  رنببه أاوموسببى وأاببولاما  واوى رنببه السببااء  أاببو راببي البباحم  الس 

   (460ر1لام   ا طاسا  السااء  (  وغام  الن195ر1(  و ذاا  الذل:  461ر1ه( سما أر إل النا ء  32  
مبب  طامببق راببي اهلل ابب  الحبباا  ربب  راببي اهلل ابب   (793  ( حببيم  اقببإل418ر2  أخالببه ال ا ببا   ببا مسببنيه( 2 

سلسبل  اكحايمب     وضا ه اكلابانا  با(1949  ( حيم  اقإل464ر2  مساوي  وأاا مالى  ا المسني الااما
 (.6784حيم  اقإل   الضام   والموضور 

  26رم   اآلسوا  مونب (3 
 .(354ر6 والامو   النا  (457ر21 ولامع الاما   منما (4 
( محمي ا  إيامب ال ا اا أاو راي اهلل ا  الاااب ا  ر ما  ا   ا ع ا  السا : ا  رامي ا  ل اإل ا  رابي 5 

ا ولبي سبن  السا : ليه بحااا أسبلإل مبوإل ابي -بلى اهلل رلمه وسلإل –المطل: ا  راي مناز لي اسو  اهلل 
 (.25ر1وقيإل ااياي  اللمع رلماللا وأخذوا رنه  طاسا  الم سام  اكيناوي    خمسم  وما   ون ن اما 

 . (57(  حيم  اقإل  87ر1أخاله اليااقطنا  ا مسنيه   ( 6 
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مسببو    للسببوا مبب  واا لببإل  مبب  ذلبب: ماللبب  االمبباقو  والتاالببي رلملببا ال ببلياء والبببية 
ابببإل قبببي ببببيقلاإل وربببيي  اسبببنلونا أنبببا ااة   -ربببتة ولببب ة  -رلبببى للبببك الا ببب:   مسبببو  اهلل 

مبا  ب لإل  اة قبي اضبم  ربناإل ولابإل رلب  ااةنبا نسبنلك اضبوانك   مسبو   أرطاإل   مسولبو 
وليية متمي.  لإل محاو  موإل اللما  لما ماطبملإل  مبه ااةلبإل مب  اللنب   ولبو المبوإل البذي 

  (1)اواه ااب  لامبا «و مبه لسبوإل السبار   و مبه خلبق  يإل   مه اااإل رلبى الابا  ىاسلو 
 اناسط م  لذا.

َل ِِف رۡبَِلٰرِع َهرۡل ِمرن ﴿﴿ بارو  ا َفَكقا ۡ َبۡطش  َشَع ِمۡكها
َ
ۡۡ أ ِن قَۡون  ها ۡ م  ها

َكا َقۡبلَ ُۡ ۡهلَ
َ
ۡۡ أ َوَر
ِيٱ   ا   ٣٦َّما َُ رَو َشرِهيع  إِنا ِِف َذَِّٰ  ََّلِۡرَوٰى َِّان ََكَن  َٞ وَها رۡا ۡلرََّق رّسا

َ
ۡو أ
َ
َولََقرۡع ٣٧قَۡل ٌۚ أ

َكا ِمن َلغاوبت  ياامت َوَما َمسا
َ
ُا ِ أ َاا ِِف ِو ۡرَض َوَما بَۡنَكها

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ٰ َما  ٣٨َخلَۡقَكا رّسا ۡ لََعَ َِ فَٱۡح

ۡاِس َوَقۡبَل ر ِٖ رّشا لاو اوَن وََوب ِۡح ِِبَۡاِع َرب َِ  َقۡبَل طا وّ وِب َيقا وا ۡدَبَٰو  ٣٩ۡلغا
َ
ِا َوأ ِۡل فََسب ِۡح َوِمَن رَلا

ودِ   مانا  واإل أللانا قا  لللء الماذام  . ﴾٤٠رَّسجا

ا ﴿  ۡ َبۡطش  َشَع ِمۡكها
َ
ۡۡ أ ِن قَۡون  ها َل  اانوا لإل أا ا منلإل وأ ية قبوة ﴿  ﴾.أيم  بارو  َفَكقا
ِيٱ    ﴾. ِِف رۡبَِلِٰع َهۡل ِمن َّما

غمببباه أي  سبببا اوا وضبببااوا  ملبببا     وقبببا (2)أ ببباوا  ملبببا  أي قبببا  ااببب  راببباب 
ومسا  لم  طبوةز  با  سامام  مالاو  اكاتاق والملالا والمااس: أا ا مما ط لإل الا.

  الا ي نس:  ملا  قا  امال السمب
 لببببسببببببي نبببسببباببببببببب   بببببببببببببببا اآل ببببببببببببببببباق حلببببببببببى

 

 الانببببببببببببببببممببببببببب  اا مبببببببببببببا:اضبببببم  مببببببببببب   **
 

ِيٱ   ﴿  وقولبه  ؟لب  مب  م باة ابا  للبإل مب  قضباء اهلل وقبياه  أي ﴾ َهۡل ِمن َّما
إذ لباءلإل لمبا ابذةاوا الاةسب   بننلإل أمضبًا  ؛أواية ربنلإل ربذا: اهلل ؟ول  ن البإل مبا لمابوه

ا  قَۡل ٌۚ  اابا ﴿ل  أي ﴾إِنا ِِف َذَِّٰ  ََّلِۡرَوٰى  ﴿  لابإل وقولبه ل م اة  َُ قلب:   أي ﴾َِّان ََكَن 
 ورس  ماا اه.

َو َشِهيع   ﴿ َٞ وَها ۡا ۡلََّق رّسا
َ
ۡو أ
َ
 اسلمع الا إل  ورباه ولاسلبه اسلابه ول لمبه الابه.  أي ﴾أ

                                           
 (  لإل أر ا رلى حاإل الحيم . 457ر21اواه اا  لاما  ا ل ساه  ( 1 
 ( .652ر13  المن وااليا و   (460ر21  لامع الاما ( 2 
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  غمبببببببا غا ببببببب: ألسبببببببى  ببببببب   سبببببببماه إذا اسبببببببلمع انذنمبببببببه  ولبببببببو  بببببببالي  والابببببببا: لسبببببببو 
كَا ِمرن لَغاروبت  ﴿ ياامت َوَما َمسا

َ
ُا ِ أ َاا ِِف ِو ۡرَض َوَما بَۡنكَها

َ
َمَٰوِٰ  وَرۡۡل مب    أي ﴾َولََقۡع َخلَۡقكَا رّسا
 لم  اا  قاياًا رلى لذا  لو رلى إحماء المولى أقيا.  إرماء ول نب: ول لا:  أي

قالبب  الملببوي خلببق اهلل السببموا  واكا   ببا سببل  أمبباإل  ببإل اسببلاام   قببا  قلبباي 
مبوإل الاةاحب    ولإل مسمونه - ا الموإل السااع ولو موإل السا  

 بننت  اهلل لابذمالإل  -(1)
  مما قالوه.
ارونَ ا﴿ وّ ٰ َما َيقا ۡ لََعَ َِ وََورب ِۡح ِِبَۡارِع  ﴿ لبللء المابذام  واللبالإل  مانبا ﴾ فَٱۡح

وِب  روا رۡاِس َوَقۡبرَل رۡلغا ِٖ رّشا لاو واانب  البب   الم اوضب  قاب  ا سبااء  ﴾َرب َِ  َقۡبَل طا
وقمباإل اللمب   وقا  الااو:  با وقب  الاببا    نلا  قا  طلوت ال مب  ا وق  ال لا

 ببإلة نسببخ  ببا حببق   ورلببى أملببه حببولً  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –رلببى الناببا  اببا  والابباً 
اكم  ولواه   إلة ااي ذلك نسخ اهلل ذلك اله لمل  ا سااء اخمب ببلوا   ولاب  مبنل ة 

 ب لا البا، والابا  لما قا  طلوت ال مب وقا  الااو:.
ببلى  –انةبا للوسبا رنبي النابا   قبا   رب  لامبا اب  رابي اهلل و ا البحمحم 

امببا   ااةاببإل  لاونببه إنةاببإل سببلاو »  السمببا لملبب  الاببيا  سببا   نمببا إلببى -اهلل رلمببه وسببلإل
و   مببه   ببإ  اسببلطالإل أ  ل لالاببوا رلببى ببب   قابب  طلببوت ضببامة لبباو  لببذا السمببا ل لُ 

 .(2)«ال مب وقا  غاوالا  ا الوا
وِب   إلة قاأ ﴿ وا ۡاِس َوَقۡبَل رۡلغا ِٖ رّشا لاو  ﴾.وََوب ِۡح ِِبَۡاِع َرب َِ  َقۡبَل طا

ِا  ﴿  وقوله ِۡل فََسب ِۡح ودله﴿  ب ة   أي ﴾َوِمَن رَلا ۡدَبَٰو رَّسجا
َ
 قا  اا  رااب  ﴾َوأ

  (3). لو اللسام، ااي الب  
لبباء   أنببه قببا  -اضببا اهلل رنببه – وملمببيه مببا  ببا البببحمحم  ربب  أاببا لامببا 

                                           
 (. 654ر13اليا المن وا  و   (467  466ر21  لامع الاما   منما (1 
(  554    ابا:  ضب  بب   الاببا  حبيم  اقبإل( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، الا: مواقمب  البب  2 

 (. 633    اا:  ض  ب لا البا، والابا  حيم  اقإلومسلإل  ا بحمحه  الا: المسالي
  .(598ر8  و ل، الاااي(  473ر21 لامع الاما   منما( 3 
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 ما اسو  اهلل ذلب: ألب  البي وا االبيالا  الالبى والنةابمإل المسبمإل   سااء الملالام   سالوا
مبلو  امبا نببلا  ومببومو  امبا نببوإل  وملببيةقو  امبا  قالوا «وما ذاك؟»   سا 

أ ب  أرلمابإل  بم ا إذا  اللمبوه سباسلإل مب  اابياإل ول »  قا  نلبيةق  ومالسو  ول نالق.
 لسبباحو  ولحمببيو  ولاابباو  ياببا ؟ماببو  أحببي أ ضبب  مببناإل إلة مبب   ابب  م بب  مببا  الببلإل

ألببب  اكمبببوا  امبببا  النبببا مبببا اسبببو  اهلل سبببمع إخواننبببا   سبببالوا «اببب  بببب      بببا و   بببم 
 .(1)«ذلك  ض  اهلل مللمه م  م اء»   سا    الوا م له.

وااب  راباب وغمبا واحبي  امبا اوى  اوقم  المااي الااالبا  اابي المابا:  قالبه رلب 
مبببلا رلببى »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اببا  اسببو  اهلل   قببا  -اضببا اهلل رنببه – اة رلبب

 (2).والنسا ا وأاوياوي اواه أحمي «والاباأ ا ا  ب   مالوا  ااالم  إلة ال لا 
ببلى اهلل رلمبه  –رني اسو  اهلل  ا   لمل  -اضا اهلل رنه – ور  اا  رااب

مببا اابب     بببلى ااالببم  خ م لببم  اللببذم  قابب  ال لببا  ببإل خبباج إلببى الببب    سببا  -وسببلإل
السبلوي(.  ااالم  قا  ب   ال لا إيااا النلوإل  وااالم  ااي الماا: إياباا  رااب

 .(3)غام: اواه اللامذي

وِي ت  ﴿
ََكنت قَ َكادِ ِمن ما َكادِ رّۡاا ٞۡ يَۡوَ  يا َُِا ِ  َذَِّٰ   ٤١َورۡو ۡيَحَ  بِٱۡۡلَق  وَن رّصا يَۡوَ  يَۡسَاعا

وِج  ۦ َوناِايتا ِإَوََلَۡكا رَّۡاِصريا  ٤٢يَۡو ا رۡۡلاوا ۡرضا َعرۡكها  ٤٣إِنااَ ۡحنا ناۡۡحِ
َ
قا رۡۡل ۡۡ ِِسَ ع   يَۡوَ  تََشقا

ۡو ََء ِن  ٤٤َذَِّٰ  َحۡۡشٌۚ َعلَۡيَكا يَِسري   ِۡو بِرٱۡلقا َباارتِۖ فَرَذك  َِ ۡيِهۡ 
نَت َعلَ
َ
ا أ اونََۖوَما وّ ۡا بَِاا َيقا ۡعلَ

َ
ۡنا أ َنا

 .﴾٤٥ َمن ََيَافا وَِعيعِ 
ولبو إسباا م  أمللببا   اسبلمع مبا محمبي مبوإل منبايي الملبك المنبايى االح با  مانبا

يَرۡوَ   ﴿ كوبا  الملسطا   إ ة اهلل منماا ة أ  لللما  ل ب  السضباءالاماإل الاالم  وا
  ِ ۡيَحَ  بِٱۡۡلَق  وَن رّصا الن خب   با الببوا اللبا ابالحق البذي ابا  أا بالإل   مانبا  ﴾يَۡسَاعا

                                           
 (. 595( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: المسالي  اا: اسلحاا: الذاا ااي الب    حيم  اقإل  1 
( أاببو ياوي  ببا سببننه  الببا: الببب    اببا: الببب   ااببي الابببا  1012( اقببإل  294ر2( أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  2 

(  والنسبا ا  با السبن  الااباى  البا: البب    ابا: اخبل ز النباقلم  لخابا أابا اسبحاق رب  راببإل 1275 حيم  اقبإل 
 (.275ر3(  وضاة ه اكلاانا  ا بحم، وضامز سن  أاا ياوي  341ا  ضما  ر  رلا  حيم  اقإل  

للامبببذي ووا سبببه (  وضببباة ه ا3275( أخالبببه اللامبببذي  بببا سبببننه  البببا: الل سبببما  ابببا: سبببوا  الطبببوا  حبببيم  اقبببإل  3 
 (. 1261اكلاانا  ا بحم، وضامز اللامع الباما وتمايله  حيم  اقإل  
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وِج  ﴿ مملباو  مه  ۦ َوناِايرتا ِإَوََلَۡكرا  ﴿ مب  اكلبيا   أي ﴾َذَِّٰ  يَوۡ ا رۡۡلاوا إِنارا َۡحرنا نارۡۡحِ
لمبه مببما الخ  بق  ولو  لو الذي مايأ الخلق  إل ماميه  أي ﴾ رَّۡاِصريا  ألبو  رلمبه  واا

 اللإل   ملاتي ا ة اامله.
ۡۡ ِِسَ ع    ﴿ ۡرضا َعۡكها

َ
قا رۡۡل منبت  مطباًا مب   -رتة ول ة  -وذلك أ  اهلل  ﴾يَۡوَ  تََشقا

 .السماء منا  اه ألساي الخ  ق  ا قاوالإل
ذا لاامل  اكلساي أما اهلل إساا م   ن خ   اما منا  الح:  ا ال اى االماء  واا

وقي أوير  اكاوام  ا  س: البوا  إذا ن خ  مه خالب  اكاوام للبولي    ا البوا
اوم إلببى اللسببي الببذي  ابب  ول لببا لمببالا ة  لببااببم  السببماء واكا    مسببو  اهلل ورتة 

اان  لاماه  مالع ا  اوم إلى لسيلا   لي:   مه اما مبي:ة السبإل  با اللبيمغ  ولن بق 
. ول ة  اكا  رنلإل  مسومو  إلى موقز الحسا: ساارا ماايام  إلى أما اهلل رتة

 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قبا   قبا  اسبو  اهلل  -اضا اهلل رنبه –ور  أنب  
 .(1)اواه مسلإل «اكا أنا أوة  م  لن ق رنه »

للبك إرباي  سبلل  رلمنبا  مسبما  لبيمنا   أي ﴾َذَِّٰ  َحۡۡشٌۚ َعلَۡيَكرا يَِسرري   ﴿  وقوله
ا إَِلا َوِٰحَعة  ََكَۡاِۢح ﴿  اما قا  نَا ۡموا

َ
ا أ   .﴾ بِٱۡبََِصِ  َوَما

اونَ ﴿  وقوله وّ ۡا بَِاا َيقا ۡعلَ
َ
ۡنا أ  .ملمنةك ذلكلك الم ااو  م  اللاذم: وا نااا     ﴾َنا

َباارتِۖ  ﴿  وقولبه َِ ۡيِهۡ 
نَت َعلَ
َ
ا أ ولسب  االبذي للابا لبللء رلبى اللبيى    أي ﴾َوَما

 .إنةما اا   مذ اااً  ولمب ذلك مما ال   اه.
ۡو ََء ِن َمرن ََيَرافا وَِعيرعِ  ﴿   بإل قبا   ِۡو بِٱۡلقا البغ أنب  اسبال  ااةبك   أي ﴾٤٥ فََذك 

الللبإلة الالنبا ممب  »  مسبو  ومالو وربيه وابا  قلباي  إنةما ملذاا م  مخاز اهلل وورميه 
  .«ما اااة ما احمإل (2)ورميك ومالو موريك مخاز

                                           
رلبى لممبع  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –  ابا: ل ضبم  نامنبا ( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  البا: ال ضبا  1 

 ( 2278الخ  ق  حيم  اقإل  
 .(45ر3  والامو   النا  منما (2 
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 سورة الذارياتفسري ت
 ولا ماةم 

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا
ا ﴿ ٰرَِيِٰت ذَۡرو  ا  ١َورلذا ا  ٢فَٱلَۡبِٰاَلِٰت وِۡقو  اۡۡس  ۡمًو   ٣فَٱۡلَجٰوَِيِٰت ي

َ
َمِٰت أ ِ َقس  إِناَاا  ٤فَٱّۡاا

وَن ََّصادِق   ٞ   ٥تاوَععا ِ ِيَن لََوٰق ا َءِ ذَ ِ  رۡۡلا  ٦ِإَونا رَل  َاا َت  ٧باِ  َورّسا ۡۡ لَِف قَۡولت َُّمَُۡلِ ُا ا إِن
فَِ   ٨

ا
ِا َمۡن أ وَن  ٩ياۡؤفَ ا َعۡك ٰحا َِل رۡۡلَرا وَن  ١٠قُا ۡۡ ِِف َغۡاَوٖت َواها ِيَن ها لاوَن   َ يَۡس ١١رَّلا
ِيِن  يااَن يَۡو ا رَل 

َ
ۡفَُوَن  ١٢أ  رنلاارِ يا

ۡۡ لََعَ ِي  ١٣يَۡوَ  ها ۡۡ َهَٰذ  رَّلا ُا َََُُۡ ِ َل ف كُاۡ بِِِۦ ذاوقاو  كا
َُۡعِجلاونَ   .﴾١٤تَۡس

 ى  سمبب  مببا مانببى قولببه لاببال -اضببا اهلل رنببه -طالبب:  ابب  أاببا اسبب   رلبب
ا  ﴿ ٰرَِيِٰت َذۡرو  ا ﴿   سبا   البام، ﴾َورلذا فَٱۡلَجٰوَِيٰرِت ﴿ السبحا:  قبا  ﴾فَٱۡلَبِٰاَلِٰت وِۡقرو 
ا  اۡۡس  ۡمًو   ﴿  قا   الس   ﴾ي

َ
َمِٰت أ ِ َقس  ا.(1)الم  ا   قا  ﴾فَٱّۡاا

واببببه  سببببالا اابببب    ما وربببباً  -اضببببا اهلل رنببببه -ربببب  رمببببا ابببب  الخطببببا: اوي 
   .وغما واحي -مااضا اهلل رنل - رااب

وَن  ﴿وللببذا قببا    (2)رلببى وقببوت المابباي -لاببالى –ولببذا قسببإل مبب  اهلل  إِناَاررا تاوَعررعا
ِيَن ﴿(3) أي  خاا بيق ﴾ََّصادِق   ٞ   ﴿ولو الحسا:   ﴾ِإَونا رَل  ِ  لاا   ل محال .أي   ﴾لََوٰق

قالوا وقاًا ل س  مانا محم  الماء ال سم  الاتما  والس   اللا للباي  با المباء لامبًا 
 .(4)اهلل سلً   والم  ا  الذم  مسسمو  اكموا ال ارم  والاونم   ام  الخ  ق انما

                                           
(  وبححه  ووا سه الذلاا  ا الللخما والحا م ا  466ر2الحااإل  ا المسلياك رلى البحمحم    أخاله (1 

 (.149ر4حلا  ا لالمق اللالمق  
الم  ا  اللا لسسإل أما اهلل  با خلسبه قالبه الالابا   أنه السحا: مسسإل اهلل اه الحموم ام  الناب  ال انا  قول    مه (2 

سباا م  ولببو بباح: البببوا ولبإل لاامب  ولببو بباح: الببوحا  والالمب   ومماا مب  ولببو بباح: البباتق والاحمب   واا
   .(361ر5  والامو  اا  اكاوام  رلملإل الس إل  النا واللوم  ورتاا م  ولو ملك المو  وق

 ولبذالوا: حبق اللتاءوالاسبا: مب  مالوريو   ال انا ملالي قاله  لاا   السمام  موإل أ   أحيلما  وللا   مه (3 
  (.362ر5  والامو   .النا السسإل

أ  الببيم  اللببتاء ومانبباه أ  لببتاء أرمببالاإل   ال ببانا   ة الحسببا: لوالبب:  قالببه ملالببي  أأحببيلما  (  مببه وللببا 4 
 (.362ر5  والامو   النا ولو مانى قو  قلاي .  اال وا: والاسا: لاا  
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ا َءِ َذ ِ  رۡۡلابارِ   ﴿  وقولبه َاا   والسبلواء  والحسب   واللمبا   الالباء  أي ﴾َورّسا
 . (2)اللاوي   ومانى الحاك  (1)وا ماو   قاله اا  رااب

وللببذا قببا   ااضببلإل لببو أ ة المبباء إذا ضببااله الببام، للاببيه  منسببخ ااضببه ااضببًا 
 وقمبب    ببذاك الحاببك  وقمبب  ال ببية   مانببا  ذا  الببب اق   حاابب  اببالنلوإل طاا ببق طاا ببق 

رنببي ألبب  اللم بب   ببا ال لببك  السببماء السببااا   ولببا اللببا  ملببا الاواابب: ال االبب   ولببا مانببا 
 .إلى الحس  والالاء ال ام  الذي  وق السااع  واهلل أرلإل .ولذه اكقوا  ملسااا  االا 

   إنبببه مببب  حسبببنلا مال اببب   ببب ا   -اضبببا اهلل رنبببه –ااببب  راببباب   امبببا قبببا 
  ببب مس   ببيمي  الانبباء ملسببا  اكالبباء أنمسبب  الالبباء  ماللبب  اببالنلوإل ال واابب  والسببمااا 

 .(3)مو ح  اال مب والسما والاواا: التالاا  
َت  ﴿  وقوله  َُلِ ِف قَۡولت َُّمۡ

ۡۡ لَ ُا إنةاإل أملبا الم بااو  المابذةاو  للاسب    أي ﴾إِنا
 .ل ا قو  مضطا: ل ملل إل ول مللمع

فِرَ   ﴿
ا
ِا َمرۡن أ مبباز رب  ا ممبا  مب  بباز  ومضب  مب    أي ﴾ياۡؤفَ ا َعۡك

وذلبك أنةلبإل ابانوا   كنبه قبو  ااطب   مب  لوضباُ   با ن سبهإنةما مباوج رلبى   أي  ض ة 
 .اال  ملنو   مبا ونه ر  ا مما     مسولو  لو ساحا  مللسو  الذي مامي ا مما 

رروَن  ﴿  وقولببه ٰحا وقمبب    موقنببو  االاابب  الاببذااو  الببذم  ل  أي ﴾قاُِررَل رۡۡلَرا
وَن  ﴿  وقولبه  وقمب  لبإل الالنب   المالااو  ۡۡ ِِف َغۡارَوٖت َوراها ر ِيَن ها  با غ لب    أي ﴾رَّلا

ِيِن   َ يَۡس  ﴿ وا ا غا لو  للو  يااَن يَۡو ا رَل 
َ
نةمبا مسولبو    مانا ملى مبوإل السممب  ﴾لاوَن أ واا

                                           

ا َءِ َذ ِ  رۡۡلاباررِ   }  قولببه (  و ببا666ر13  (  الببيا المن ببوا371ر7  ماببالإل اللنتمبب   منمببا( 1  ررَاا   أي ،{َورّسا
الطامسبب  الحسببن   م بب  مببا مملببا رلببى المبباء مبب  لاببو: الببام،  واببذلك حاببك ال بباما   بباا لاسببماه ولببا لمببع 

 (. 372ر3  ميااك اللنتم  حاما  اطامس  وطاق.
ُابيت ال باا(  السبما منبه اللاي م  ال ةاتا  خ ز الساط( أو لو   ( لاي2  اتاتبُاإلت  واللابوي  ولبا الاٍء.لباج   ولت

  (.502ر7  الااوب
ا َءِ  }  ( أما قوله3  َاا ولبو الم بلوا أنلبا   أنلبا السبحا: البذي ممب  اكا .ال بانا  اكو   وللا   ملا   {َورّسا

الحابك   اكو   أقبوا  {رۡۡلابارِ  }  و با قولبه السماء الما ور   قا  راي اهلل ا  رما لبا السبماء السبااا .
الحسب    ولبو قبو  أابا ببال، ال الب   أنلا ال بية   ا  رااب رلى اخل ز  ال انااسلواء ولو ماوي ر  ال

 (.362ر5اع أنلا حاا  االنلوإل  قاله الحس   النا  والامو   الاا  قاله قلاي  وملالي  والتمن 
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 .لذا لاذماًا ورنايًا و اةا واسلااايًا 
َُوَن  ﴿  قا  لاالى ۡف ۡۡ لََعَ رنلاارِ يا   وقبا  ملالبي  ماذةاو  ومحاقو   أي ﴾يَۡوَ  ها

 .(1)اما ل ل  الذل:  ا الناا
﴿  ۡۡ ُا َُ ََُۡررر َل فِ ُاۡ بِرررِِۦ  ﴿  ربببذاااإل وحببباقاإل  أي ﴾ذاوقارررو  كررر ِي كا َهٰرررَذ  رَّلا
َُۡعِجلاونَ   .ا  مسا  للإل ذلك لسامااة ولوامخً أي ﴾١٤تَۡس

ياون  إ ﴿ ٰتت وَعا َۡ ِِف َجنا ُاقِ ۡۡ   ١٥ِِنا رّۡاا ۡۡ َرَبها ا  ََء تَىٰها َلَقۡبَل َذَِّٰ    ََء ِخِذيَن َما ۡۡ ََكناو  ها إِنا
 َۡ ِ ِۡسَ روَن  ١٦َّما ِۡل َمرا َيۡهَجعا َِن رَلا َل قَلِيٗل  م  وَن  ١٧ََكناو  َُۡغفِوا ۡۡ يَۡسر ر ۡورَحارِ ها

َ
َوِِفا  ١٨َوبِٱۡۡل

وِ   ائِِل َورَّۡاۡحوا ا ۡۡ َحق   ل ِلسا ۡمَوِِّٰه
َ
ۡرِض  ََء َيٰت   َوِِف  ١٩أ

َ
َۡ  رۡۡل ِ وقِك نفا  ٢٠ ل ِۡلاا

َ
فَرَٗل َوِِفا أ

َ
ۡۡ  أ ُا ِسر

وَن  وَن  ٢١باۡبِِصا ۡۡ َوَما تاوَععا ُا ا َءِ رِزۡقا َاا ِۡثَل  ٢٢َوِِف رّسا ِا  َۡلَق   م  ۡرِض إِنا
َ
ا َءِ َورۡۡل َاا ِ رّسا فََوَرب 

وَن  ۡۡ تَكِطقا ُا نا
َ
ا أ  ﴾.٢٣َما

 أنةلببإل مببوإل ماببايلإل  ببا لنةببا  ورمببو  اخبب ز  سببم  هللربب  الملة  -لاببالى –أخاببا 
  مه م  الاذا: والناا . ما أول ك اك سماء

ۡۡ   ﴿  وقوله  ر ۡۡ َرَبها ا  ََء تَىٰها  أي رباملم  امبا  لبالإل   قبا  ااب  لامباا﴾ ََء ِخِذيَن َما
 .(2)اهلل م  ال اا  (

﴿  َۡ ِ ِۡسَ َلَقۡبَل َذَِّٰ  َّما ۡۡ ََكناو  أي  قا  أ  م با  رلبملإل ابانوا محسبنم  أمضبًا  ﴾ إِناها
ياررون  ﴿ حببا  مبب  قولببه  ﴾ ََء ِخررِذيَن   ﴿ ببا اكرمببا   والمببالا أ  قولببه ٰررتت وَعا  ﴾ِِف َجنا

 بببالملسو   بببا حبببا  ابببونلإل  بببا اللنبببا  والامبببو   خبببذو  مبببا  لبببالإل االبببإل  أي مببب  النابببمإل 
 والساوا والااط  .

                                           
امبا م بل  البذل: االنباا ولبو قبو  مطاخبو  ومحاقبو   أي ماذاو   قاله اا  راباب  ال بانا  أحيلا   مه      أوله ( 1 

ل سبما الضبحاك و (  364ر5مابذاو  لوامخبًا ول امابًا تمباي   با ربذاالإل  الناب  والامبو    الضحاك وراامب   ال الب  
َُوَن }وقا  اا  اللوتي  (  789  ۡف محاقو  وماذاو  وم  ذلبك مسبا  للحلباا  السبوي اللبا اننلبا احلاقب   أي  {يا

لتبى ُلبإل إلت متو  ﴿  (. والسو  الذي اخلااه الطااي  ا لنوم  قوله30ر8ما  تاي المس ال لم . االناا  قبو   ﴾ُم لتبو ت  َّلنرباا   رت
نمبببا مسبببا  ؛ مابببذاو  ابببا حااق  مببب  قبببا  لاببباز لالبببذل: االنببباا إذا طاخللبببا البببا   لنببب ك  ال لنببب  أببببللا الخلاببباا واا

 (.498ر21محاقو  الا اما محاق الذل: الا.لامع الاما    لويللا أي 
 (. 500ر21  ( اواه اا  لاما  ا ل سماه2 
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َۡ  ﴿  وقولببه  ِ ِۡسررَ َلَقۡبررَل َذِّٰررَ  َّما ۡۡ ََكناو  رر    ببا الببينما محسببنم  اسولببه  أي ﴾ إِناها
َل ﴿ باو  َل َورۡۡشَ او  ِ َهكِ ا َكا يااِ  رۡۡلَاَِلَ ِ   َ

َ
ۡۡ ِِف رۡۡل ُا ۡولَۡف

َ
ا أ  إل إنةه ابم  إحسبانلإل  با الامب    (1)﴾ل بَِاا

روَن  ﴿   سا  ۡرِل َمرا َيۡهَجعا َِن رَلا َل قَلِيٗل  م  با﴾ و با ﴾ََكناو  أنةلبا نا مب    أحبيلما  قبول  ﴿مت
 .للورلإللسيماه اانوا قلمً  م  اللم  

رلبببملإل لملببب  واحبببي  إل منخبببذو  منلبببا ولبببو لبببإل لاببب  لمضبببا   قبببا  ااببب  راببباب 
إمةبا مب    (3)-لابالى – قب  لملب  لبنلا رلبملإل إلة مببلو   ملبا هلل  وقا  مطاةز (2). م اً 

مةا م  وسطلا.  أوللا واا
وقمب  ابانوا مببلو    ملللبيو  قلةما ماقيو  لمل  حلبى البباام ل  وقا  ملالي

با ﴾ ﴿أ ة  وال بانا (4) ابماة والا باء ولبا بب   اكو  ام  المابا: مببيام  لسبيماه ابانوا  مت
اااببيوا قمبباإل اللمبب    واخلببااه ااب  لامببا  وقببا  الحسبب   قلبمً  مبب  اللمبب  للببورلإل ونببوملإل

 ن طوا  ميوا إلى السحا حلةبى ابانوا مسبلا ام  اسبحا.      منامو  م  اللم  إلة أقله
َل قَلِريٗل   ﴿   سبا   ب   ل أليلا  منا ذ اا اهلل الا قوماً  (5)وقا  ال  كاا أمامه ََكناو 
وَن  ِۡل َما َيۡهَجعا َِن رَلا له طواى لم  اقي إذا    سا  ونح  واهلل قلم  م  اللم  ما نسوإل ﴾م 

   .ناب والسى اهلل إذا اسلمسم
 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –  لمبببا قبببيإل اسبببو  اهلل (6)وقبببا  رابببي اهلل اببب  سببب إل  

                                           
 . 24( سوا الحاق  اآلم  1 
(  والللببوت  النببوإل االلمبب  يو  النلبباا   ومببا( بببل  والمانببى  503ر21( منمببا  لببامع الامببا   ببا لنومبب  السببا   للطابباي  2 

منبامو   مبه البه قلبمً  ولبذا مانبى اانوا مللاو  قلمً  م  اللم   أي  مبل و  أا ا اللم   وقم   ماناه ابا  اللمب  البذي 
للبا أو وسبطلا.ماالإل  با مب  أوة قو  سامي اب  لامبا رب  اب  راباب  مانبا ابانوا قب ة لملبً  لمبا البإل إلة ببلاوا  ملبا  بم ا إمة

 (. 373ر7اللنتم   
 ( 502ر21( منما  لامع الاما   ا لنوم  السا   للطااي  3 
(  618اكسببحاا   ببإذا اببا  السببحا أخببذوا  ببا السببلا اا  ل سببما ملالببي   ( أي  مببا منببامو   اببانوا ممببيو  الببب   إلببى4 

وامانى  خا  أ  المحسنم  اانوا قلم   إل اسلننز م  اللمب  مبا مللابو   قالبه الضبحاك  ال بانا  أنبه خطبا: مسبلننز 
 (.365ر5ااي لماإل ما لسيمه  االياله اانوا قلم . النا  والامو   

ا للم  واسمه ببيى اب  رلب   لالبه ااضبلإل  با انبا سبلإل مب  االلب  وخال به غمباه  سبا  مببا ( أاو أمام  الااللا بحاا5 
 إل انلس  منلا  سا  حما م  ال اإل وما  الا واا  م  الما ام   ا الاوامب  وأا با حيم به رنبي ال باممم   لبو ا سبن  إحبيى 

 (.139ر3و مانم  وقم   سن  س  و مانم  ولو  خا م  ما  اال اإل أسي الااا  
  حبي  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –راي اهلل ا  س إل ا  الحاا  ا ماإل أابو الحباا   حلمبز اكنبباا مب  خبواا النابا ( 6 

رنه أاو لاما  وأنب ا  مالك واا  قي  لي  ل، ام  المسبيب  أسبلإل وقب  للبا  النابا وقيومبه وابا  رابي اهلل مب  انبا 
(  414  413ر2ه(  سما أر إل النا ء  43اهلل ما  االميمن   قمنسات مسا  اا  اسمه الحبم   اما الناا اسمه راي 

  (.233ر1(  و ذاا  الذل:  80ر4وا باا   



 "لهذل  دتلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 77     

  وا  ببوا السبب إل  وبببلوا اكاحبباإل  أطامببوا الطابباإل»  الميمنبب  اببا  أوة  مببا سببماله مسببو 
ابببانوا ا مببباًا مببب  اللمببب  مبببا   والحسببب  (2)وقبببا  التلببباي .(1)«وببببلةوا االلمببب  والنببباب نمببباإل

وَن  ﴿  وقولبه  (3)مبلةو  َُۡغفِوا ۡۡ يَۡسر ۡوَحارِ ها
َ
مببلةو    ملالبي وغمبا واحبي  قبا  ﴾َوبِٱۡۡل

ۡورَحارِ  ﴿  اما قا  لابالى  السلا اا إلى اكسحااومميةو  
َ
َُۡغفِوِيَن بِٱۡۡل ۡسر  (4)﴾١٧ َورّۡاا

 . إ  اا  السلا اا  ا ب    لو أحس 
لبب    لبب  مبب  لا بب:  ببنلو: رلمببه»  وقببي  ابب   ببا البببحم،  ببا حببيم  النببتو 

 .(5)«حلى مطلع ال لا ؟ل  م  سا    ناطا سلاله  م  مسلا ا  نغ اله
ۡۡ َحرق    َوِِف  ﴿  وقوله ۡمَوِِّٰه

َ
لمبا وبب لإل االبب    نبى اوبب لإل االتابا  والابا  ﴾أ

ۡۡ َحق    َوِِف  ﴿   سا   والبل  ۡمَوِِّٰه
َ
أمةا .ژڱ  ڱ  ژ لتء مسسوإل قي أ اتوه   أي ﴾أ

 .وله حق  ولو الذي ماليا االسلا   السا    مااوز
واا  لبباء رلببى للسببا   حببقة »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اسببو  اهلل   امببا قببا  
 .(6)وأاوياوي اواه أحمي « اب

؛ (7)لو الخااق الذي لمب له  ا ا سب إل سبلإل  وأمةا المحاوإل  سا  اا  رااب 
 . ا ام  الما  ول اس: له ول حا    أي

                                           
 (  واابب 2485حببيم  اقببإل  (  واللامببذي  ببا سببننه  23784( حببيم  اقببإل  201ر39 أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  (1 

 (.569( حيم  اقإل  68ر2(  وبححه اكلاانا  ا السلسل  البحمح   1334ماله  ا سننه حيم  اقإل  
لو محمي ا  مسلإل ا  راياهلل ا   لا: التلاي أحي ال سلاء والمحي م  أو  م  يور  الحيم   لاااا م  أل  الميمنب   ( 2 

 (. 177ر4و ما  اكرما    ه(  منما  24  -احمه اهلل لاالى –ا ى ر ا  م  البحاا  لو ا 
 (. 506ر21  لامع الاما   ا لنوم  السا   للطااي منما  (3 
 .17رم ( سوا     رماا  اآل4 
ومسببلإل  ببا (  11215  اببا: الببيراء  ببا  خببا اللمبب   حببيم  اقببإل  ( أخالببه الاحببااي  ببا اللببامع البببحم،  الببا: اللللببي5 

 (.758حيم  اقإل    اا: اللاغم:  ا اليراء  بحمحه  الا: المسا ام 
   ابا: حببق للسببا    حببيم وأاببو ياوي  ببا سبننه  الببا: التاببا (  1730( حببيم  اقبإل  254ر3 أخالبه ا مبباإل أحمببي  با مسببنيه  (6 

 (.1665 ا بحم، وضامز سن  أاا ياوي  حيم  اقإل   وضا ه اكلاانا(. 1665اقإل  
لبه  -ربتة ولب ة  -لو الال  المحااز الذي ل ماو  له ما   ول ذل:  قضبى اهلل  ژڱ  ژ   ( قو  الطااي  ا قوله7 

با  أ  السبا   البذي مسبن  النباب ل اقلبه  (  و با مانبى  خبا 513ر21ذلك  لبامع الامبا   با لنومب  السبا   للطاباي   وأمة
اي   ال بانا  أنبه البذي ملمبج اابي الملا ز الذي مسن  النباب  بم ًا ول مالبإل احاللبه قالبه قلب   مه أقوا  أحيلا  المحاوإل 
 قالبه ااب  راباب  و با مانبى  خبا  أنه مب  لبمب لبه سبلإل   با ا سب إل ولمب له  ملا سلإل قاله الحس   ال ال   الانمم 

محيوي محاوإل ولو ضية الماااك وقي حواز اس:     إذا  يةي  ال  محااتز ا ل، الااء أي  أي  المحاوإل المحااز 
  (.619ا ملالي  رلمه  ا ماا ه  ل سم
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ۡرِض  ََء َيٰررت   َوِِف  ﴿  وقولببه
َ
َۡ  رۡۡل ِ رروقِك  ملببا مبب  اآلمببا  اليالبب  رلببى   أي ﴾ ل ِۡلاا
والملباي  الاالا  مما قي ذاأ  ملبا مب  ببنوز الناالبا  والحموانبا رمم  خالسلا وقياله 

ومبا لالبوا رلمبه مب    واخل ز ألسن  الناب وألوانلإل  واللاا  والس اا واكنلاا والاحاا
والسبببااي    والحاابببا  والسبببانا   ومبببا امبببنلإل مببب  الل ببباو   بببا الاسبببو  وال لبببوإل  السبببوى
ع ا  مب  ألسبايلإل  با المحب  البذي لبو وما  ا لاامالإل م  الحاإل  ا وض  وال ساو 

 .محلاج إلمه  مه

رونَ  ﴿  وللذا قبا  فََٗل باۡبِِصا
َ
ۡۡ  أ ُا ِس نفا

َ
و ملبا  مبا  إذ اانب  نط ب    أي ﴾ َوِِفا أ

 . إل رممًا إلى أ  ن خ  مه الاوم    إل مضا    إل رلس 

ۡۡ  ﴿   بإل قبا   رر ُا ا َءِ رِزۡقا ررَاا ونَ  المطبا﴿  مانببا ﴾َوِِف رّسا مانببا   ﴾ َوَمررا تاوَعررعا
 .(1)قاله اا  رااب وغماواحي   اللنة 

ِ  ﴿     بببإل أقسبببإل ان سبببه  سبببا (2)وقبببا  راامببب  أي مببب  ال بببوا: والاسبببا:  فَرررَوَرب 
ونَ  ۡۡ تَكِطقا ُا نا

َ
ا أ ِۡثَل َما ِا  َۡلَق   م  ۡرِض إِنا

َ
ا َءِ َورۡۡل َاا مبا وربيلإل ابه مب  أمبا السمامب    أي﴾ رّسا

 .لمام   مهولو حق   والاا  واللتاء اا   ل محال 

اضبببا اهلل  –اببب  لاببب   ذوابببا  مابببا  امبببا ل ل ببباوا  بببا نطسابببإل حبببم  لنطسبببو 
 إ ة لذا لحق اما إنك للنا.  إذا حية  ا اء مسو  لباحاه -رنه

بببلى اهلل  –الانبا أ  اسببو  اهلل  قببا   -اضبا اهلل رنببه – ورب  الحسبب  الاببباي 
 ماسً . (3)مبيقوا( اواه اا  لاما قال  اهلل أقوامًا أقسإل للإل االإل  إل لإل  قا   -رلمه وسلإل

﴿  َۡ َوِم ُۡ َۡ رّۡاا َِ إِبَۡرٰهِي تَىَٰ  َحِعيثا َضۡي
َ
اۖ  ٢٤َهۡل أ َل َورَلٰا  او  َل َعلَۡيِِ َفَقراّ إِۡذ َدَخلاو 

وَن  وا َُ ۡ  قَۡو   َمك ٰ ۡت  ٢٥قَاَل َوَل  ََء بِعِۡجلت َوِا
ا َ ۡهلِِِۦ فََجا ََل  ٢٦فََو َغ إَِٰٓى 

َ
ۡۡ قَراَل أ ِا ا إََِلِۡه َب َفَقوا

لاونَ  كا
ۡ
وَۡجَس  ٢٧تََ

َ
َلٰ   َعلِي ت  فََ وإا بِغا ا ۖ َوبَۡشا َۡ  ََل ََتَ

َل او  ۖ قَاّ ۡۡ ِخيَف   ِا   ٢٨ِمۡكها تا
َ
ۡقَبلَِت رۡمَوأ

َ
فََ

                                           
  (.523ر21 لامع الاما    منما( 1 
مببب  الخمبببا وال بببا    قبببو  ملالبببي  قبببو  رطببباء ولبببو مببب  ال بببوا: والاسبببا:  وال بببانا  اكوة   (  مبببه    ببب  أقبببوا 2 

 (. 375ر7  ما لوريو  م  اللن  والناا  ماالإل اللنتم   قو  الضحاك  وال ال 
 لإل أر ا رلمه  ا ال: الحيم  .و (  523ر21اواه اا  لاما الطااي  ا ل سماه   (3 
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  ۡ وزٌۚ َعقِي ۡت وَۡجَهَها َوقَالَۡت َعجا ُا ٖت فََص ۡا  ٢٩ِِف ََصا ُِري َو رۡۡلَ ِا  ها َل َكَذِِّٰ  قَاَل َرَبِ ِۖ إِنا او  قَاّ
ۡا   ﴾٣٠ رۡلَعلِي

تَىٰررَ  َحررِعيثا  ﴿  لببوي والحلبا أمضببًا سوله سباس  لببذه السبب   ببا سبوا 
َ
َهررۡل أ

 َۡ َوِم ُۡ َۡ رّۡاا َِ إِبَۡرٰهِي  .اااماً  كنلإل اانوا م  ا  ؛سمالإل ماامم  ﴾َضۡي

ونَ  بَۡل ِعَباد   ﴿  لاالى  ا وب لإل  اما قا   َوما ُۡ رلمه  -وك  إااالمإل (1)﴾٢٦ َم
ۡ   ﴿  أااملإل الالم  قاالإل وقوله -الس إل ٰ اۖ قَاَل َوَل َل َوَلٰا  او  الا بع أقبوى وأ اب  مب  ﴾َفَقاّ
  إ  الخلم  أ ض .   ايةه أ ض  م  اللسلمإل  النب:

وَن  ﴿  وقوله وا َُ ساا م   وذلك ان  لاام ﴾قَۡو   َمك ومماا م  قيموا رلمه  با   واا
 بوا   اا  حسا  رلملإل ملاا  رممم   لإل ماا لإل.

ۡت  ﴿ انس ة خ م   ا سبار   أي ﴾فََو َغ إَِٰٓى  َۡهلِِِۦ  ﴿  وقوله   ََء بِعِۡجلت َوِا
ا  ﴾فََجا

 .م وي رلى الاضز  م  خماا ماله  أي
ن جَ  ﴿  اما  ا  م  أخباى

َ
 ََء بِعِۡجل  َحكِيذت َفَاا َبَِث أ

ا ۡۡ  ﴿ (2)﴾٦٩ ا ِا ا إََِلِۡهر َب  ﴾َفَقوا
لاونَ ا﴿أيناه منلإل  أي كا

ۡ
ََل تََ
َ
حم  لبإل مسب   . ا الماايا  ورا  حس  زللطة  ﴾ قَاَل أ

 إ  اأم  أ  لل ض  ولحس   ا ا  .  الموإل  ولذا اما مسو  السا    اقااوا والوا
ۖ  ﴿وقوله    ۡۡ ِخيَف   وَۡجَس ِمۡكها

َ
  قولبه لذا رلبى مبا لسبيإل  با سبوا  أخباى  ولبا ﴾فََ

ا  ﴿ ا ر َََء  ۡۡ فَلَاا وَها ُِ ۡۡ ََل تَِصلا إََِلِِۡ نَ يِۡعَيها
َ
ۡۡ ِخيَف    أ وَۡجَس ِمۡكها

َ
ا  َوأ رِۡورۡلَكا

ا
ا أ ا َۡ إِنا َل ََل ََتَ او  قَاّ

ٖت  او ائَِا    ٧٠ إَِٰٓىٰ قَۡوِ  ّ ِا قَا تا
َ
روَب َورۡمَوأ ا َءِ إِۡورَبَٰق َيۡعقا َنَٰها بِإِۡوَبَٰق َوِمن َوَر  ۡ ۡت فَنَۡشا َُ فََضِح

وز  ٧١ نَا۠ َعجا
َ
َِلا َوأ
َ
ر َءٌۚ َعِجير   َبۡعِِل َشريۡ َوَهَٰذ   قَالَۡت َيَٰوۡيلََّت   ََءأ َل  ٧٢ ًخاۖ إِنا َهٰرَذ  ََِّشۡ اوا  قَراّ
ۡموِ ر
َ
َۡ ِمۡن أ َبۡعَجبِ

َ
ِا  ََحِيع  أ ۡهَل رۡبَۡيِت  إِنا

َ
ۡۡ أ ُا ِا  َعلَۡي ُا ٰ ِ َوَبوََك ِۖ رََۡحَتا رّللا ِيع   ّللا  (3)﴾٧٣ َّما

َلٰ   َعلِي ت  ﴿  وللذا قا  للنا وإا بِغا ا  .﴾َوبَۡشا

                                           
 . 26رسوا  اكناماء اكم  (1 
 .69رسوا  لوي اكم  (2 
 .73رسوا  لوي اكم ( 3 
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ٖت  ﴿  وقولبه  ِا  ِِف ََصا تار
َ
ۡقَبلَِت رۡمَوأ

َ
  اطب ط سب  وأخبذ   با ببمح  وغ  ﴾أيفََ

ۡت وَۡجَهَهرا  ﴿ ﴾َيٰرَوۡيلََّت   ﴿  وذلبك قوللبا  قاله اا  رااب وغما واحبي(1)واق   ُا  ﴾فََصر
َوقَالَرۡت  ابا   بم ًا ﴿ن ضاا  اميلا رلى ولللا لحماًا ولالاًا لاباي  النسباء إذا أ  أي

  ۡ وزٌۚ َعقِي    ؟وقي ان   ا حا  ال اا: ل أحا  ت امز ألي وأنا رلو   أي ﴾َعجا

ۡا  ﴿ ۡا رۡلَعلِري ُِري رَو رۡۡلَ ِا  ها َل َكَذِِّٰ  قَاَل َرَبِ ِۖ إِنار او  حابمإل  با أقوالبه   ﴾ أي٣٠ قَاّ
 .اله رلمإل اما مسلحسو  م  الااام وأ ا

وَۡولاوَن  ﴿ َيَها رّۡاا
َ
ۡۡ أ ُا ا  ٣١قَاَل َفَاا َخۡطبا َل إِنارا اوا  َۡ قَراّ ا إَِٰٓىٰ قَرۡومت ََّمۡروِِم رِۡورۡلَكا

ا
 ٣٢أ

ۡت  ِن ِط ۡۡ ِحَجاَرة  م  ۡيِه
ِۡوَل َعلَ َۡ  ٣٣لُِنا ۡۡسِفِ ۡخوَۡجَكرا َمرن ََكَن  ٣٤َمَسواَمً  ِعكَع َرب َِ  ِّۡلاا

َ
فََ

 َۡ ۡؤِمكِ َۡ  ٣٥فِيَها ِمَن رّۡاا ۡسرلِِا َِن رّۡاا ا  ََء يَر   َوتَوَ  ٣٦َفَاا وََجۡعنَا فِيَها َغرۡيَ َبۡيتت م  ۡرَكرا فِيَهرا
 َۡ َِل
َ
ِيَن ََيَافاونٱۡلَعَذ َب رۡۡل  .﴾٣٧ ل َِّلا

الباوت وا باوه ابالا إل الالبمإل مبا  قا  إااالمإل للم  ا  اابي أ  ذلب: رنبه  مانا
 ؟ (2)و مإل ل لإل ؟ما  نناإل  أي  خطااإل

﴿ َۡ ا إَِٰٓىٰ قَۡومت ََّمۡوِِم رِۡوۡلَكا
ا
ا أ ا َل إِنا اوا  ِرن  مانا قوإل لبوط﴿ ﴾قَاّ ۡۡ ِحَجاَرة  م  ِۡوَل َعلَۡيِه لُِنا

ۡت  َۡ  ﴾أي مالم  ﴿َمَسواَمً   ٣٣ِط ۡۡسِفِ ماللا  رنيه انسما لإل اب    أي ﴾ِعكَع َرب َِ  ِّۡلاا
 حلا رلمه اسإل باحاه.

َۡ  وقوله  ﴿  ۡؤِمكِ ۡخوَۡجكَا َمن ََكَن فِيَها ِمَن رّۡاا
َ
 ولإل لوط وأل  امله إلة اماأله. ﴾٣٥فََ

﴿  َۡ ۡسرلِِا ِرَن رّۡاا مب  وا بق  اآلمب  احبلي البذه ﴾َفَاا وََجۡعنَا فِيَهرا َغررۡيَ َبۡيرتت م 
المالتلببب  ممببب  ل م ببباق ابببم  مسبببمى ا ممبببا  وا سببب إل ؛ كنبببه أطلبببق رلبببملإل المبببلمنم  

ورنبينا أ  اب  مبلم  مسبلإل   ك  لبللء ابانوا قومبًا مبلمنم  ؛ولذا ضبامز  والمسلمم 
 ول ملتإل ذلك  ا ا  حا .  للنا لخبوبم  الحا   ال ق السما   ا  راب
﴿  َۡ َِلر

َ
ِيرَن ََيَافاونٱۡلَعرَذ َب رۡۡل ا  ََء يَ   ل َِّلا لالنالبا رابا  امبا   أي ﴾٣٧ َوتََوۡرَكا فِيَها

                                           
 (.528ر21  لامع الاما   منما (1 
أللالبببإل  مخبببا و  م ببب   -لابببالى –ر مببب  للخبببا  م  لبببيللإل رلبببى أ  اهلل    بببا ميمنببب  قبببوإل لبببوط رابببا   أي  ( أي2 

 (.377ر7  رذاالإل ماالإل اللنتم 
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  ببا   وأمببا اببنلإل احمببا  خام بب  منلنبب   أنتلنببا الببإل مبب  الاببذا: والناببا  وحلبباا  السببلم 
ِيَن ََيَافاونٱۡلعَ  ذلك راا  ﴿ َۡ ل َِّلا َِل

َ
 ﴾. َذ َب رۡۡل

ۡلَطٰنت  ﴿ ِا إَِٰٓىٰ فِوَۡعۡوَن بِسا رَۡوۡلَنٰ
َ
وَس  إِۡذ أ ۡت مَ َوِِف ما ۡو  ٣٨بِ

َ
ۡككِِِۦ َوقَاَل َسِٰحوٌۚ أ ٰ بِوا ََُو ا َف

ۡ   ٣٩ََّمۡكاون   لِري رَو ما ۡ ِ وَها ۡۡ ِِف رَۡلَ كاوَدإا  َفَكَبۡذَنٰها ِا وَجا َخۡذَنٰ
َ
ۡا  ٤٠فََ رَۡورۡلَكا َعلَرۡيِه

َ
َوِِف َعد  إِۡذ أ

 َۡ ِيَح رۡلَعقِي تَۡت َعلَۡيِِ إَِلا َجَعلَ  ٤١رّو 
َ
ِۡ َما تََذرا ِمن ََشۡ َء  أ ِا َكٱّواِمي ُۡ٤٢  ۡۡ وَد إِۡذ قِيَل َّها َوِِف َثاا

ۡت  ٰ ِح  َحّتا
َل و  ُاعا وَن  ٤٣َبَا روا ۡۡ يَكظا ر ٰرعَِق ا وَها ۡا رلصا َخرَذۡبها

َ
ۡۡ فََ ۡمروِ َرب ِِهر

َ
َل َعۡن أ َُۡو  َفَارا  ٤٤َفَع

َُِِصِيَن  ك  ما
َل َل ِمن قَِيامت َوَما ََكناو  و  ََُطٰعا ۖ  ٤٥رۡو ِن َقۡبلا َۡ  َوقَۡوَ  ناوحت م  ا َفِٰسقِ َل قَۡوم  ۡۡ ََكناو   ﴾.٤٦إِناها

وَس   ﴿  قا  لاالى ۡرِض  ََء َيٰت   َوِِف  ﴿ ا  لو رطز ﴾َوِِف ما
َ
 ﴾. رۡۡل

ررۡلَطٰنت  ﴿ ِا إَِٰٓىٰ فِوَۡعررۡوَن بِسا رَۡوررۡلَنٰ
َ
ۡت مَ إِۡذ أ   اببيلم  اببالا وحلبب  قاطابب   أي ﴾بِرر

ۡككِِِۦ ﴿ ٰ بِوا ََُو ا  .موسى رنايًا واسلاااااً  نرا   ارو  رمةا لاء اه   ﴾ أيَف
ۡو ََّمۡكارون   ﴿  انبحااه ولموره اللا ماه  وقم  ااانه أي

َ
  أي ﴾َوقَاَل َسٰرِحوٌۚ أ

كارروَدإا    ﴿اً ل مخلببو أمبباك  ممببا ل لنببا اببه مبب  أ  ماببو  سبباحاًا أو ملنونبب ِا وَجا َخۡذَنٰرر
َ
فََ

 ۡۡ ۡ ِ  ﴿ ألسمنالإل  أيا﴾َفَكَبۡذَنٰها َو  ولو الاحا﴿ ﴾ِِف رَۡلَ ۡ  وَها لِي   .أي ملوإل اا ا  الا ﴾ما
﴿  َۡ ِيَح رۡلَعقِري ۡا رّرو  ۡيِه

رَۡوۡلَكا َعلَ
َ
  الم سبي  اللبا ل لنبلي  بم ا  ﴾أياَوِِف َعد  إِۡذ أ

تَررۡت َعلَۡيررِِ  وللببذا قببا ﴿
َ
ممببا م سببيه الببام، مبب  الن ببوب   أي ﴾َمررا تَررَذرا ِمررن ََشۡ َء  أ

 واكموا .  والموا ا
ِۡ  إَِلا  ﴿  ِمي ِا َكٱّوا ُۡ  .اللنو: قم  لو .اال اء اللالك الاالا  أي ﴾َجَعلَ
بنُ »  قبا  -بلى اهلل رلمه وسبلإل –اما  ا   ا البحم، أ  اسو  اهلل     ُ اْ ب 

ۡت  ﴿ (1)«وا  اُ الير ا   اي  رت   ْ ات ل  لْ ا وأُ ات البر ا   ٰ ِح  َحّتا
َل و  ُاعا ۡۡ َبَا وَد إِۡذ قِيَل َّها  .﴾َوِِف َثاا

ۡۡ ﴿ (2)اا  لاما مانا  إلى وق   نباء  لبالاإل   قا  ۡموِ َرب ِِهر
َ
َل َعۡن أ َُۡو    أيا﴾َفَع

وَن  ﴿ ااسبالإل الناقب  روا ۡۡ يَكظا ٰعَِق ا وَها ۡا رلصا َخَذۡبها
َ
وذلبك أنلبإل انلمباوا الابذا:    ب   ﴾فََ

                                           
  «نببا  االببباا »  -ببلى اهلل رلمبه وسببلإل –اببا: قبو  الناببا  البا: السلسبساء   اللبامع البببحم،  أخباج الاخبااي  ببا( 1 

   (.1035حيم  اقإل  
 .(378ر7(  وماالإل اللنتم   541ر21  لامع الاما   ا لنوم  السا   للطااي  منما( 2 
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 .أماإل ولاءلإل  ا بامح  الموإل الاااع ااا  النلاا
َل ِمن قَِيامت  ﴿ و  ََُطٰعا َُِِصِريَن ﴿ م  نلبو  ول لبا:أي  ﴾رۡو ك  ما

َل   أي ﴾َوَما ََكناو 
 ول قايام  رلى أ  منلباوا مما لإل  مه .

ۖ  ﴿  وقولبه  ِن َقۡبلا ۡۡ  ﴿ وأللانبا قبوإل نبوم مب  قاب  لبللء  أي ﴾َوقَۡوَ  ناوحت م  ر ها إِنا
 َۡ ا َفِٰسقِ َل قَۡوم   وقي ساس  لذه السبا ماسوط   ا سوا ملايي  واهلل أرلإل. ﴾ََكناو 

وَن ﴿ وِوعا ۡييَلعت ِإَوناا َّاا
َ
ا ََء بَََۡيَنَٰها بِأ َاا وَن  ٤٧َورّسا َۡ رۡلَمِٰهرعا ۡرَض فَوَۡشَنَٰها فَركِۡع

َ
 ٤٨َورۡۡل
وَن  وا ۡۡ تََذكا ُا ِ لََعلا ۡۡ ِ ََشۡ َء  َخلَۡقَكا َزوَۡج

ِا نَرِذيو   ٤٩َوِمن كا  ِۡكر رۡ م  ُا ِۖ إِّن ِ لَ َل إَِٰٓى رّللا فَفَِووا 
  ۡ ِ إَِ ٰهً  َوََل ٥٠َمبِ َٞ رّللا َل َم ۡ  ََتَۡعلاو  ِا نَِذيو  َمبِ ِۡك ۡ م  ُا ِ لَ

 .﴾٥١ا  ََء َخَوۖ إِّن 
رر ﴿  ربب  خلببق الاببالإل الالببوي والسبب لا اسولببه -لاببالى –ناببه  ا ََء بَََۡيَنَٰهررا َورّسا َاا
ۡييَلعت 
َ
وَن  ﴿   قاله اا  رااب وغما واحبي.(1)اسو   أي ﴾بِأ وِورعا قبي وسبانا   أي ﴾ِإَونارا َّاا

 .رمي حلى اسلسل  اما لا أالاءلا وا انالا ااما
ۡرَض فَوَۡشَنَٰها  ﴿
َ
وَن  ﴿ لالنالا  ا ًا للمخلوقا   أي ﴾َورۡۡل َۡ رۡلَمِٰهرعا   أي ﴾فَكِۡع

 . ناإل الااسطو  نح 
َوِمرن ﴿ .(2)نابإل مبا وطبن  لاابايي  أي -اضبا اهلل رنبه –ااب  راباب   وقا  

 ِ ۡۡ ِ ََشۡ َء  َخلَۡقَكا َزوَۡجر
  ببن م  مخلل بم  أي لالنبا لممبع المخلوقبا  أتوالباً   أي ﴾كا 

وا ممببا  والا ببا  والحمببا    والاببا والاحببا  وال ببمب والسمببا  لببمً  ونلبباااً   سببماء وأاضبباً 
 .والسااي   ورلى لذا وال ساو   والمو 
وَن  ﴿   وللذا قا  وا ۡۡ تَرَذكا ُا  للالمبوا أ  الخبالق واحبي ل بامك لبه.  أي ﴾لََعلا

﴿ ِۖ َل إَِٰٓى رّللا  أللنوا وارلميوا  ا أموااإل رلمه.  أي ﴾فَفَِووا 

﴿   ۡ ِا نَِذيو  َمبِ ِۡك ۡ م  ُا ِ لَ
ِ إَِ ٰهً ٥٠إِّن  َٞ رّللا َل َم ل ل ااوااه   أي ﴾ا  ََء َخَوۖ َوََل ََتَۡعلاو 

                                           
بُاو ت ﴾  وقولبه  686ر13  والبيا المن بوا(379ر7 مابالإل اللنتمب    و (546ر21لامع الامبا    (1   مبه  ﴿وتاا نربا لتُموس 

  لموسبباو  السببماء قالببه ابب  تمببي.ال ال   اببالمطا قالببه الحسبب .ال انا لموسبباو   ببا البباتق  رببي  أوله.أحببيلا
  (.373ر5  والامو   النا سماء م للا. لموساو  اخلق  لساياو  رلى السات أا ا م  السات السماء الاااع

  ول سبببما (379ر7  نابببإل مبببا وطبببن  لاابببايي  مابببالإل اللنتمببب   الااسبببطو  نحببب   قبببا  ااببب  راببباب  أي  منمبببا( 2 
 (.503ر19الساطاا  
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ۡ  ا م ًا.﴿ ِا نَِذيو  َمبِ ِۡك ۡ م  ُا ِ لَ
 ﴾.٥١إِّن 
ِينَ ﴿ ََت رَّلا

َ
ا أ ِن َكَذَِّٰ  َما ۡو ََّمۡكاونٌۚ  ِمن َقۡبلِهِۡ م 

َ
َل َواِحوٌۚ أ او  قَاّ َلا ِ وۡل   بِِۦِ   ٥٢راوا

َل تََو َحۡو 
َ
أ

وَن  ۡۡ قَۡو   َطاغا نت بَِالاومت  ٥٣بَۡل ها
َ
ا أ ۡۡ َفَاا ََُولا َعۡكها َۡ  ٥٤َف ۡؤِمكِ ٞا رّۡاا ِۡكَوٰى تَكَف ِۡو فَإِنا رَّل  َوَذك 

نا  ٥٥ ُاٱۡۡلِ نَس إَِلا  َوَماَخلَۡق وِن َورۡۡلِ وِن  ٥٦ َِلَۡعباعا ۡطعِاا ن يا
َ
رِيعا أ
ا
ا أ ِۡزقت َوَما ِن ر  ۡ م  رِيعا ِمۡكها

ا
ا أ َما

ۡا  ٥٧ واةِ رَّۡاُِ زا قا ذاو رۡلقا َو رّوا َ ها ۡۡ  ٥إِنا رّللا ۡحرَبٰبِِه
َ
ِۡثَل َذناوِب أ ا م  َل َذناوب  و  ِيَن َظلَاا فَإِنا َِّّلا

َُۡعِجلاونِ  ِينَ ٥٩فََٗل يَۡس ونَ  فََوۡيل  ل َِّلا ِي ياوَععا ۡا رَّلا َل ِمن يَۡوِمِه و   .﴾٦٠ َكَفوا
ِيرَن  ﴿  -رلمه الب   والس إل - مًا لنامهمسلة  -لاالى –قا   ََت رَّلا

َ
ا أ َكَذَِّٰ  َمرا

 .ابذلك قبا  المابذاو  اكولبو  لاسبللإل  ﴾ أي اما قا  لك لبللء الم بااو ِمن َقۡبلِِهۡ 
 لذا ساحاا وملنو  رنايًا واسلااااًا .مانا ما لاءلإل م  اسو  إل اانوا مسولو  

 بِرِۦِ   ﴿  قا  لاالى 
َل تََو َحۡو 
َ
أوببى ااضبلإل ااضبًا لبذه المسالب  اكلبز   أي ﴾أ

وَن  ﴿  مه لللبوامخ ۡۡ قَرۡو   َطراغا ر   لاب  لبإل قبوإل طابا  ل باال  قلبوالإل  سبا   أي ﴾بَۡل ها
   . خالإل اما قا  أوللإل
ۡۡ  ﴿  قا  لاالى ََُولا َعۡكها نت بَِالارومت  ﴿ أرا  رنلإل مبا محمبي  أي ﴾َف

َ
ا أ  ﴾َفَاا

َۡ  ﴿    نلومك رلى ذلبك  أي رۡؤِمكِ ٞا رّۡاا ِۡكَوٰى تَكَفر ِۡو فَإِنا رَّل  امبا منل بع البا   أي ﴾َوَذك 
 .السلو: الملمن 

نا  َوَماَخلَۡقتا  ﴿   إل قبا  لابالى وِن  رۡۡلِ نَس إَِلا َِلَۡعبارعا لمسباوا ااابايلا   أي ﴾َورۡۡلِ
 .(1)طورا أو االًا ولذا اخلماا اا  لاما

قا  السيي م  الاااي  ما من ع ومنلا مبا ل   وقم  إل لماا و  وقم  أي للاااي 
ا  ﴿(2) من بع ولانا رّللا ۡرَض ََلَقا

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ۡن َخلََق رّسا ۡ ما ِۡلَها

َ
مبنلإل راباي  لبذا (3) ﴾٣٨َولَِِن َوأ

                                           
 .(688ر13 واليا المن وا ( 374ر3والامو     النا(  و 554ر21لامع الاما     منما (1 
ل سما السيي  ."م  الاااي  ما من ع  ومنلا ما ل من ع ؛ ك  باحالا م اك"  اا  ا ما ر  السيي قا  اوى( 2 

قالببه   لمسبباوا االااويمبب  طورببًا واالبباً    مببه لببنوم   أحببيلا ﴾ ُاببُيو   إ لر ل متا ﴿  قولببه  و ببا مانببى  خببا (.445 
 لماا بونا  قالبه الضبحاك  إلة   إلة كلاللإل رلى ال ساء والسااي  قاله تمي ا  أسلإل.ال ال   اا  رااب  ال انا

إلة للااببباي  ولبببو المبببالا  وابببه قبببا  الاامبببع اببب  أنبببب  والااببباي  اسبببإل لبببامع لألقبببوا  واك ابببا  المبببالا    الااابببع
 (. 375ر5والااطن  اللا محالا اهلل وماضالا ورلى لذا  ميخ   ملا اللوحمي ا اوره.النا  والامو   

 . 38رم ( سوا  التما اآل3 
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 .ال اك ولمب من الإل م 
ِۡزقت  وقوله  ﴿  ِرن ر  ۡ م  رِيرعا ِمرۡكها

ا
ا أ أي  أ  ماتقبوا أحبيا مب  خلسبا ول أ   ﴾َمرا

وِن  ﴿ ماتقوا أن سلإل ۡطعِاا ن يا
َ
رِيعا أ
ا
ا أ  .أي  أ  مطاموا أحيًا م  خلسا ﴾َوَما

لببإل لطاببإل   أي (1)(اسببلطاملك  لببإل لطامنببا  ولببذا امببا لبباء  ببا الحببيم  مسببو  
زا قا  رايي  إل ام  أ  الااتق لو ل غماه  سا  ﴿ َو رّوا َ ها ذاو  ﴾أي للممع خلسه ﴿إِنا رّللا

ۡا  واةِ رَّۡاُِ  . ﴾ أي  لو السوي المسليا الاام   ا السو  والسيا رۡلقا

إنا أنا الاتاق »  -بلى اهلل رلمه وسلإل –أقاأنا اسو  اهلل   قا  اا  مساوي 
 .(2)اواه أحمي وأاوياوي والنسا ا واللامذي وبححه «الملم ذو السو  

 مب  أطاربه لباتاه ألبإل    بامك لبه م  أنه خلق الخلق لماايوه وحيه لآلومانى ا
 .اه أ ية الاذا:وم  رباه رذة   اللتاء

 لببو خببالسلإل  .وأخاببا أنببه غمببا محلبباج إلببملإل ابب  لببإل ال سببااء  ببا لممببع اكحببوا 
 .وااتقلإل 

ببببلى اهلل رلمبببه  – قبببا  اسبببو  اهلل  قبببا  -اضبببا اهلل رنبببه –ورببب  أابببا لامبببا  
ل ل اببب    قبببا  اهلل ااببب   يإل ل ببباع لاابببايلا أمبببأل ببببياك غنبببى وأسبببي  سببباك»  -وسبببلإل واا

 . (3)اواه أحمي واللامذي وحسنه «مأل  بياك  اً  ولإل أسية  ساك
  ااببب   يإل خلسلبببك لاابببايلا  ببب  للاببب:»  مسبببو  اهلل  ا للمببب و بببا ااببب  الالببب: 
واا   لببك    بإ  ولبيلنا ولبي  اب   باء  واطلانبا للبينا  ولا لب  ااتقبك  ب  للاب:

                                           
 (. 3033    اا: اكسماء والب ا   حيم  اقإلمسلإل  ا اللامع البحم،( أخاله 1 
(  وأاوياوي  با سبننه  3970  3771  3741  ( حيم  اقإل80ر7(  285ر6  أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه( 2 

  (7707  حببيم  اقببإل  ببا سببننه النسببا او (  2940    حببيم  اقببإل ببا سببننه اللامببذيو (  3993حببيم  اقببإل  
  (.2343  اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي  حيم  اقإل وا سهاللامذي  و  بححه

الببا: ببب   السمامبب     ببا سببننه  اللامببذيو (  8696 (  حببيم  اقببإل321ر14 أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه ( 3 
  اا: واا  مال   ا سننه  الا: التلي(  2468  اا: م  اان  اآلخا  لمه لاءله الينما ااغم   حيم  اقإل

وبببححه اكلاببانا  ببا بببحم، سببن  اابب  مالببه  حببيم   وحسببنه اللامببذي  ( 4107  ما  حببيم  اقببإلاْللتببإل  االببين
 (.3315اقإل  
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 .«إلمك م  ا   اء وأنا أح:ة    الك ا   اء
ا  ﴿  َل َذناوب  و  ِيَن َظلَاا  نبماًا م  الاذا:.  أي ﴾فَإِنا َِّّلا

﴿  ۡۡ ۡحرَبٰبِِه
َ
ِۡثَل َذناروِب أ البذم  أللابوا مب  اكمبإل السبال   والبذنو:  با   أي ﴾م 

 ماء  إل اسلام   ا الحم والنبم:. ءالمملو اللا  اليلو الاممإل 
َُۡعِجلاونِ  ﴿   أو االاذا:  إنه واقع الإل ل محال . ﴾فََٗل يَۡس

ونَ  ﴿ ِي ياوَععا ۡا رَّلا َل ِمن يَۡوِمِه و  ِيَن َكَفوا  موإل السمام .  مانا ﴾٦٠ فََوۡيل  ل َِّلا
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 الطور سورة تفسري
 ولا مام 

 

ببلى اهلل رلمبه  -   قبا   سبما  اسبو  اهلل(1) ا البحمحم  ر  لامبا اب  ماطبإل
﴾  مساأ  ا الماا: - وسلإل  .(2)(قااء  منه  ما سما  أحيًا أحس  بولًا أو ﴿وتَّلط وا 

مبببلا »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل - اأمبب  اسببو  اهلل   قالبب  (3)أإل سببلم  وربب 
 .(4)اواه الاخااي «: الام  مساأ االطوا والا: مسطواإلى لن
 

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي اِمۡسِب رّللا

ورت  ١َورلَطورِ ﴿ ۡسطا ورت  ٢َورَِتٰ ت ما َشا ت ما
ورِ  ٣ِِف َرق  َِ  ٤َورۡبَۡيِت رَّۡاۡعاا ۡق  َورّسا

 ِٖ ورِ  ٥رَّۡاۡوفاو ٞ   إِنا  ٦َورۡبَۡحوِ رَّۡاۡسجا ِ ٞت  ٧َعَذ َب َرب َِ  لََوٰق ا  ِمن َد فِ َُ ا  ورا  ٨ما يَۡوَ  َباا
ا  ا َءا َمۡور  َاا ا َوتَِسريا  ٩رّسا َبالا َورۡي  َۡ  ١٠رۡۡلِ بِ ِ ذ  َُ ِۡلاا

ۡۡ ِِف َخرۡوضت  ١١فََوۡيل  يَۡوَمِِذت ل  ر ِيَن ها رَّلا
َۡ َدعا  ١٢يَۡلَعباوَن  باونَ  ١٣يَۡوَ  ياَعَعوَن إَِٰٓىٰ نَارِ َجَهكا ِ رذ  َُ ُاۡ بَِهرا تا كر  ١٤َهِٰذإِ رنلاارا رلارِّت كا

وَن  ۡۡ ََل باۡبِِصا ُا ن
َ
ۡ  أ
َ
ا أ فَِسۡحوٌۚ َهَٰذ 

َ
َارا  ١٥أ ۖ إِنا ۡۡ ُا ا َءٌۚ َعلَۡي َل َوَو  و  ا َِ ۡو ََل تَۡص

َ
وا أ ا َِ رۡحلَوَۡها فَٱۡح

ۡۡ َبۡعَالاونَ  ُا ك َۡزۡوَن َما كا  ﴾١٦ َتا
امخلوقاله اليال  رلبى قيالبه الامممب  أ  رذاابه واقبع انريا به   -لاالى – أقسإل

اهلل رلمبه لو اللا  الذي ماو   مبه أ بلاا م ب  البذي الةبإل   ول يا ع له رنلإل   الطوا

                                           
لاما ا  مطاإل ا  ريي ا  نو   ا  رابي منباز السا با النبو لا  وأمبه أإل حامب: انب  سبامي وقمب   أإل لممب  انب  ( 1 

 با  بياء أسباى ابيا أسبلإل لامبا  -وسبلإلببلى اهلل رلمبه  –وقبيإل رلبى النابا  سامي  اا  مب  أابااا ورلمباء النسب: 
   (.462ر1ام  الحيمام  وال ل، ما   ا خ    مااوم  سن  ساع أو  ما  أو لسع وخمسم  ا باا   

 (.  3798( حيم  اقإل  1475ر4  الللا  ا الماا:( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: اكذا   اا: 2 
لببا لنبي انبب  أاببا أممب  المابباوز ابتاي الااابب: اب  المااببا  ابب   -سبلإلببلى اهلل رلمببه و  –أإل سبلم  توج الناببا  (3 

رنبي أابا سبلم  اب  رابي اكسبي اب  لب   قمب  إنلبا  -السب إلالبب   رلمبه  -راي اهلل ا  المخبتوإل اانب  قالبه 
 (. 629ر1  اا:مأوة  مامن  يخل  الميمن   اة لا اهلل لاممما ولاامما  لالا  إلى الحا  .السل

 (. 4853حيم  اقإل   اا: سوا  الطوا  الا: الل سما   الاخااي  ا اللامع البحم،( أخاله 4 
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 موسى وأاس  منه رمسى  وما لإل ما   مه  لا ل مسمى طواًا إنما مسا  له لا .
ورت  ﴿ ۡسرطا الالب: المنتلب  اللبا مسباأ   لبو اللبوم المح بوم  وقمب  قمب   ﴾َورَِتٰ ت ما

 .رلى الناب للاااً 
ررورت  ﴿  وللببذا قببا  َشا ت ما

ررورِ  ٣ِِف َرق  السببماء ولببو الببذي  ببوق  ﴾َورۡبَۡيررِت رَّۡاۡعاا
 .السااا  ااا  كلللا ولو احما  الااا  اكاضم 

 ببا   قببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – ببا البببحمحم  أ  اسببو  اهلل  امببا  ابب  
ذا »  حببيم  ا سببااء ااببي ملاوتلببه السببماء السببااا   ببإل ا ببع اببا إلببى الامبب  المامببوا  واا

ملاابيو   مبه   مانبا  (1)«أل ًا ل ماويو  إلمه  خا مبا رلبملإل ميخله ا  موإل سااو  لو
ومطو ببو  اببه امببا مطببوز ألبب  اكا  ااااببللإل  و ببا ابب  سببماء امبب  ملااببي  مببه ألللببا 

 (2)واوي أ  اابب  الاببواء ومبببلو  إلمببه  والببذي  ببا السببماء الببينما مسببا  لببه امبب  الاببتة .
  مسبلي  با السبماء مسبا  لبه   ر  الامب  المامبوا  سبا  -اضا اهلل رنه –سن  رلمًا 
مله  ا السماء احامب  الامب   با اكا   مببلا  مبه اب  الااا   حا  ا لاالضاةام  ا

 .(3)أايًا( اواه اا  لاما إلمهسااو  أل ًا م  الم  ا  ل ماويو   موإل
َِ  وقوله  ﴿ ۡق ِٖ  َورّسا وََجَعۡلَكا  ﴿ بإل للبى    (4)قا  رلى مانبا  السبماء ﴾٥رَّۡاۡوفاو
ا ََء َوۡقف   َاا وظ  رّسا ۡفا ۡۡ عَ ا َّما ونَ اۖ وَها ۡعوِضا وابه قبا  غمبا واحبي واخلبااه ااب    (5)﴾٣٢ ۡن ََء َيَُِٰهاما

   وقم  لو الاا  مانا أنه سسز للممع المخلوقا .(6)لاما

                                           
   (.429إلى السموا   حيم  اقإل   -بلى اهلل رلمه وسلإل -اللامع البحم،  اا: ا سااء ااسو  اهلل   ا أخاله مسلإل( 1 
ولبه أخاباا ا مبا  مبع رلبا  ( راي اهلل ا  رماو الم باوي لبو ااب  الابواء مب  الوب الخبوااج ولبإل مبب، حيم به 2 

 ( .329ر3  واا  ملتمه وماممه  ا اكس ل  وقي الع ر  مذلاه الخوااج وراوي بحاله رلا.لسا  الممتا 
(  3991    اببا: حببيم  الااابب  والمسببلي الحببااإل والحبباإل الببه  حببيم  اقببإلأخالببه الاملسببا  ببا  ببا: ا ممببا  (3 

الطااانبا  با المالبإل (  و 4435  : أخاباا الخبوااج  حبيم  اقبإلوالمطال: الاالم  اتوا بي المسبانمي ال مانمب   ابا
 (.477( حيم  اقإل  476ر1وضا ه اكلاانا  ا السلسل  الضام    (  476ر1الااما  

لبامع   االسسز  ا لذا الموضع السماء ولاللا سس ًا ؛ كنلا سما لألا  سماء الام  الذي لو سس ه  ( مانا4 
  (.567ر21الاما   

 .32اكناماء اآلم ر ( سوا 5 
 (.567ر21  الطاايل سما   ( منما6 
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ورِ  ﴿  وقولبه  لبو المباء البذي لحب    (1)قبا   الاامبع اب  أنبب ﴾َورۡبَۡحوِ رَّۡاۡسجا
 .(2)الاا   الذي منت  اهلل منه المطا الذي محما اه اكلساي  ا قاوالا

واخللبز  با مانبى المسبلوا  قمب  المبااي أنبه  وقا  اللملوا  لبو لبذا الاحبا. 
َوۡ   ﴿  موقببي مببوإل السمامبب  نببااًا اسولببه ِ ررج  أضببام   لبببما نببااًا   أي(3) ﴾ِإَوَذ  رۡبَِحررارا وا
اضببا  -رابباب ولماربب   لاببذا اوي ربب  رلببا واابب   (4)للببنلي محمطبب  انلبب  الموقببز

 .-اهلل رنلما
إنمببا سببمم  الاحببا مسببلواًا كنببه ل م ببا: منببه مبباء ول مسببسى  (5)وقببا  اابب  تمببي

 .واذلك الاحاا موإل السمام   اه تات
المسبببلوا  المملبببوء مسبببا  سبببلا  اكنببباء إذا مأللبببه  واخلبببااه ااببب    وقبببا  قلببباي 

لامبببا  وقمبببب  ال ببببااع  وقمببب  المببببااي االمسببببلوا الما بببوز ربببب  اكا  مامالببببا  مابببباق 
ما ورًا  لمب مب  لملب  إلة  -اضا اهلل رنه –ألللا  اما اوي ر  رما اا  الخطا: 

(     ما به اهلل ربتة والاحا م از  ملبا  ب   مباا   مسبلنذ  اهلل أ  من ضبخ رلبملإل ولب ة
 .  (6)اواه أحمي

ٞ   إِنا  ﴿  وقولبه  واقبع االابا ام :البذا لبو المسسبإل رلمبه ؛ أي ﴾َعَذ َب َرب ِرَ  لََوٰقِر
                                           

( الاامع ا  أنب الاااي الحن ا الاباي  إل الخاسانا  اوى ر  أنب اب  مالبك وأابا الاالمب  والحسب  الابباي 1 
ق ولبو وب وا  ا  محات اوى رنبه أابو لا با البااتي واكرمب  وسبلمما  اللممبا وقبا  ااب  أابا حبالإل ببيو 

 (. 207ر3للذم: الللذم:  ه(  139ا الاالم      أح:ة إلار م  أا
لبذا الحبيم   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –أنه للنإل  اواه ب وا  ا  مالى رب  النابا   أحيلا  (  مه      أقاوم 2 

ماس   إ  ب وا  لو ا  مالى اا  أمم  ولو لاااا م لوا  وأما أاوه  لو بحااا م  أببحا: اسبو  اهلل 
لبو احبا اكا  ولبو   ال الب  -اضبا اهلل رنبه –لابا   اواه أابو ببال، رب  رلبى لو احا لح  ا  ال انا

 (697ر13اليا المن وا  و  (.378ر5  النا  والامو  المالا ولو قو  اللملوا.
  .6رسوا  الن طاا اكم  (3 
المااب البذي قبي  لو  والالاا  وقا  أاو الاالم  سلا  ا ناء إذا مألله قاله ملالي  المملوء  مسا   ( المسلوا4 

نما سما الاحا 386ر7  الاذ: االمل،  ماالإل اللنتم  المخللط  ذل: ماله ونض:  وقا  الاامع ا  أنب (. واا
 (.429ر7  ا  ا ماال سما  كنه ل م ا: منه ماء ول مسسى اه تات. ؛المسلوا

  (.161ر3لما:  ا اما   ا ا ع الا  .ه( 182أسلإل الايوي  الملو ا   ا  تمي ا رايالاحم  ( 5 
سلسبببب  الضببببام   اكلاببببانا  ببببا ال وضبببباة ه(  303  (  حببببيم  اقببببإل395ر1( أخالببببه ا مبببباإل أحمببببي  ببببا مسببببنيه  6 

 (. 4392    حيم  اقإل(382ر2والموضور   
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ٞت ﴿ ا  ِمن َد فِ َُ ا   لمب له يا ع مي  اه رنلإل إذا أااي اهلل الإل ذلك.  أي ﴾ما

ٞ   إِنا  قباأ﴿ -اضبا اهلل رنبه –اوي أ  رما ا  الخطبا:  ا﴾َعَذ َب َرب ِرَ  لََوٰقِر
ا ﴿  وقولبه  (1) (ا للا ااو  رمي منلا ر بام  مومباً  اا  ا َءا َمۡور  َاا ورا رّسا قبا  ااب   ﴾يَۡوَ  َباا

 (2)وقمبب  لببيوا يواًا ولمببوج ااضببلا  ببا اابب    ببسسلالأي ملحبباك لحاماببًا ولببو   رابباب
ا ﴿ َبالا َورۡي   ولن ز ن  ًا.لااء منا ًا  مذل:  مبما  أي ﴾َوتَِسريا رۡۡلِ

  َۡ بِ ِ ذ  َُ ِلۡاا
 وم  للإل ذلك الموإل م  رذا: هلل ونااله الإل  أي ﴾ فََوۡيل  يَۡوَمِِذت ل 

ۡۡ ِِف َخوۡضت يَلَۡعباوَن  ﴿ ِيَن ها لإل  ا الينما مخوضو   ا الااط  وملخذو    أي ﴾رَّلا
َۡ َدعا  ﴿ مي او  ومساقو   أي ﴾يَۡوَ  ياَعَعوَن  يمنلإل لتوًا ولااًا  ﴿   أي ﴾إَِٰٓىٰ نَارِ َجَهكا

كُاۡ بَِها لسو  للإل التاانم  ﴿  مي او   ملا ي اًا لذه الناا أي ِ رنلاارا رلاِّت كا َهِٰذإ
باونَ  ِ ذ  َُ وَن  ﴿ لساماًا ولوامخاً  ﴾ تا ۡۡ ََل باۡبِِصا نُا

َ
ۡ  أ
َ
ا أ فَِسۡحوٌۚ َهَٰذ 

َ
لذا لوامخ للإل  ﴾ ١٥أ
إلى السحا الذي  -بلى اهلل رلمه وسلإل –  اهلل أمضًا رلى ما اانوا منساو  اسو 

 ايخلولا يخو  م  ماماه  ا لممع للاله.  أي ﴾رۡحلَوَۡها  ﴿ ماطا اكاباا

﴿  ۖ ۡۡ ُا ا َءٌۚ َعلَۡي َل َوَو  و  ا َِ ۡو ََل تَۡص
َ
وا أ ا َِ رلبى ربذاالا أإل لبإل  سواء باالإل  أيا﴾فَٱۡح

ۡۡ َبۡعَالاونَ  لبااوا ل خ ا لاإل منلا﴿ ُا ك َۡزۡوَن َما كا َاا َتا  ﴾١٦ إِنا
 ل مملإل اهلل أحيًا  ا  ملاتى اً  اامله.  أي
ٰتت َونَعِي ت ﴿ َۡ ِِف َجنا ُاقِ ۡۡ َعَذ َب  ١٧إِنا رّۡاا ۡۡ َرَبها ۡۡ َوَوقَىٰها ۡۡ َرَبها ا  ََء تَىٰها َۡ بَِاا ِه ُِ ٰ َف
 ِۡ َل َهكِ ا  ١٨رۡۡلَِحي باو  َل َورۡۡشَ او  ِر َكا ۡۡ َبۡعَالاروَن   َ ُا كر ُاِك  ١٩ل بَِارا كا وفَ تِۖ   ِر ما ۡصرفا رت ما ا ٰ ِسا

َۡ لََعَ
ۡت  ۡ ِِباور  ِع  .﴾٢٠َوَزواۡجَنٰها

ٰتت َونَعِري ت رب  حبا  السباياء  سبا   ﴿ -لاالى –أخاا  َۡ ِِف َجنا ُاقِ وذلبك  ﴾ إِنا رّۡاا
                                           

( 589ر12(  اببا: مسببني رمببا ابب  الخطببا:  وانببت الامببا   28ر28أخالببه السببموطا  ببا اللببامع الحببيم    ( 1 
 . (35832حيم  اقإل  

لمبببوج مولبببًا قالبببه   مانببباه لبببيوا يواًا قالبببه ملالبببي  ال بببانا   مبببه سببباا  لبببنوم   ابببم  أقبببوا  الم سبببام  أحبببيلا( 2 
انلللببا قالببه  للا ببن  للبباي السببماء لامببًا  الخببامب  ل ببسق السببماء قالببه اابب  رابباب  الاااببع  الضببحاك  ال البب 
واخل ز سماه قالبه ومواه اضطاا: نممه  أ  السماء لالنا ال لك   لنسل: انس اًا  السااع  أاورامي   السايب
 .(701  700ر13اليا المن وا  (  و 380ر5  والامو  اا  احا  النا 
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َۡ  اضببي مببا أول ببك  مببه مبب  الاببذا:  ﴿ ُِِهرر ٰ ملنامببم  امببا ألببالإل اهلل مبب  أي  مل الببم   ﴾َف
ِۡ  النامإل مب  أببناز المسبللذا  ﴿ ۡۡ َعرَذ َب رۡۡلَِحري ۡۡ َرَبها أي  وقبي نلبالإل اهلل  ﴾١٨َوَوقَىٰها

مببع مببا أضببمز إلملببا مبب  يخببو   مبب  رببذا: النبباا  وللببك نامبب  مسببلسل  اببذاللا رلببى حببيةللا
 .اللن 

َل  ﴿  وقولبه بارو  َل َورۡۡشَ او  ِر َهكِ ا  وا بااوا﴿مسبا  للبإل البوا   أي ﴾َكا مبنمو    أي ﴾ل   َ
ۡۡ َبۡعَالاوَن  ﴿ الااقا  رب  السبسإل ُا ك حسبانًا  وقولبه  أي ﴾بَِاا كا   لبذا ابذاك ل ضبً  منبه واا

ُاِك ﴿ وفَ تِۖ   ِما ۡصفا رت ما ا ٰ ِسا
 .موضور  ااضلا إلى لن: اا   أي ﴾َۡ لََعَ

السبببباا  ببببا الحلببببا   امببببا  ببببا   أي -اضببببا اهلل رنببببه –  قببببا  اابببب  رابببباب 
الحيم  الما وت  إ  الال  لملاىء الملان مسياا أااام  سن  مبا ملحبو  رنبه ول مملبه  

 .(1)منلمه ما ا لل  ن سه ولذ  رمنه( اواه اا  أاا حالإل
ۡت ﴿ ۡ ِِباررور  ِعرر ولالنببا للببإل قامنببا  بببالحا  وأناحنببالإل   أي ﴾٢٠َوَزواۡجررَنٰها

 تولا  حسا  م  الحوا الام .
ۡۡلَۡقَكا  ﴿

َ
ۡ بِإِيَمٰن  أ ُاها ِيا ر 

ۡۡ ذا ُۡها َبَع َل َوربا ِيَن  ََء َمكاو  ِ َورَّلا ِرۡن ب ۡ م  َِلۡرَنٰها
َ
ا أ ۡۡ َوَمرا َُها ِيار ۡۡ ذار  ِهر

 رۡموِ 
َ ِن ََشۡ َءت  كا ۡ   ِٕۢيَعَالِِهۡ م  وَن  ٢١بَِاا َكَسَ  رَهِ َُها ا يَۡش ِاا َُِه ت َوَۡلۡ ت م  ۡ بَِفٰ ۡمَعۡدَنٰها

َ
 ٢٢َوأ

ََُنٰ  ۡ  َي ثِي
ۡ
ا َلا لَۡغو  فِيَها َوََل تََ و 

ۡ
وَن فِيَها َكَ ۡۡ  ٢٣زَعا ناها

َ
ۡۡ َكأ اها ۡۡ ِغۡلَاان  ّ وفا َعلَۡيِه ارؤ  ّ۞َوَيطا ۡؤّ

كاون   ُۡ اوَن ٢٤ما ا ََءّ ٰ َبۡع ت يَتََسا
ۡۡ لََعَ ها ۡقَبَل َبۡعضا

َ
َۡ  ٢٥َوأ ۡشفِقِ ۡهلَِكا ما

َ
كاا َقۡبلا ِِفا أ َل إِناا كا اوا  َفَانا  قَاّ

وِ   اا ا َعلَۡيَكا َوَوقَىَٰكا َعَذ َب رّسا ۡا  ٢٧رّللا َ رّواِحي ََ َو رۡل ِا  ها وإاۖ إِنا كاا ِمن َقۡبلا نَۡععا  ﴾٢٨ إِناا كا
واامبببه واملنانبببه ولط بببه اخلسبببه  أ  المبببلمنم  إذا  رببب   ضبببله -لابببالى –أخابببا 

الاابببللإل ذامببباللإل  بببا ا ممبببا  ملحسلبببإل اآابببا لإل  بببا المنتلببب   واا  لبببإل مالابببوا رمللبببإل للسببباة 
 .ااء ااكاناء رنيلإل  ا مناتللإل   ملمع امنلإل رلى أحس  الولوهاآلأرم  

ۡۡلَۡقكَا  ﴿اوللذا قا  
َ
ِ أ ۡۡ ب ِياَُها ۡۡ ذار   ما ع الناقا  ا الام  اااملبه ول مبنسا ذلبك  ﴾ِه

                                           
المطال: الاالم  للحا م اا  حلا الاسس نا  اا: ب   اللن    اووق   رلمه   حالإل اا ( لإل أقز رلمه رني 1 

 (. 4728  أساننا اهلل إمالا  حيم  اقإل
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ۡ  م  رمله ومنتلله  اما قا   ﴿ َِلَۡنٰها
َ
ا أ  ااء م  رمللإل م   اء.آلأي  وما نسبنا ا ﴾َوَما

إ  اهلل لما ببع ذامب  المبلم   ببا »ما وربًا  -اضببا اهلل رنبه –  قبا  ااب  راباب 
 .م آل إل قاأ لذه ا  (1)«يالله واا  اا  يونه  ا الام  للساالإل رمنه

والببذم  أياك ذامببللإل ا ممببا   املببوا اطببارلا   امببا قببا   ببا اوامبب  أخبباى  أي
ببلى اهلل رلمبه  –ألحسللإل اآاا لإل إلى اللن  وأوليلإل الببااا للحبق البإل  ورب  النابا 

 مسا  لبه لبإل مالابوا   إذا يخ  الملم  اللن  سن  ر  أاومه وتولله ووليه.  قا  -وسلإل
   .(2)ماا: قي رمل  لا وللإل  ملما اإلحاقلإل اه( اواه الطااانا  ياللك   مسو 

ببببلى اهلل رلمبببه  -النابببا  (3)قبببا   سببنل  خيملببب   -اضبببا اهلل رنبببه -وربب  رلبببا  
 لمبا  -سبلإلو  ببلى اهلل رلمبه -اسبو  اهلل ر  واليم  مالا للبا  با اللاللمب    سبا    -وسلإل

 بببا النببباا(  لمبببا اأى الااالمببب   بببا ولللبببا قبببا    لبببو اأمببب  ماانلمبببا كااضبببللما( قالببب   مبببا 
  -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل - اسببو  اهلل قببا     ببا اللنبب (  ببإل قببا  ؟اسببو  اهلل  ولببيي منببك

   إ  المبببلمنم  وأوليلبببإل  بببا اللنببب   واا  الم ببباام  وأوليلبببإل  بببا النببباا(  بببإل قببباأ اسبببو  اهلل
ۡ  ﴿ -رلمه وسلإلبلى اهلل  - ُاها ِيا ۡۡ ذار  ُۡها َل وَربابََع ِيَن  ََء َمكاو   .(4)لاذا  ا مسني أحمي ﴾وَرَّلا

 اآلاباء  وأمبا  ضبله رلبى اآلاباءرلى اكاناء اااا  رم   -لاالى –ولذا  ضله 
 اااا  يراء اكاناء.
ببلى اهلل رلمبه  –قبا  اسبو  اهلل   قبا  -اضبا اهلل رنبه –أاو لاما    سي اوى

 ؟مبباا: أنببى لببا لببذه  البببال،  ببا اللنبب   مسببو  إ  اهلل لما ببع اليالبب  للااببي»  -وسببلإل

                                           
 بببا السلسبببل  الببببحمح   وببببححه اكلابببانا(  11370  (  حبببيم  اقبببإل245ر7  ع ال وا بببيملمبببع التوا بببي ومناببب( 1 

 (. 2490  (  حيم  اقإل647ر5 
(  مب  طامبق رابي اهلل اب  الااباب اب  رابي المطلبب:  12242(  حبيم  اقبإل  440ر11( اواه الطااانبا  با المالبإل الاامبا  2 

 .  (1498حيم  اقإل   ا اللامع الباما وتمايله  موضوت قا  ال مخ اكلااناو 
خيملبب  أإل المببلمنم  وسببمي  نسبباء الاببالمم   ببا تمانلببا أإل الساسببإل اانبب  خوملببي ابب  أسببي ابب  راببي الاببتى السا ببم  ( 3 

منب  مببون  ااممب  مالب  قاب  اكسيم  أإل أولي الاسو  وأو  م   مب  ابه وببيقه قاب  اب  أحبي اانب  راقلب  ي
 (. 109ر2سما أر إل النا ء   .الللا 

  (مسبني أامبه  (  وأخالبه رابياهلل اب  أحمبي  با1132  (  حبيم  اقبإل349ر2 با مسبنيه   ا ماإل أحمي هأخال( 4 
 ببا وضببا ه اكلاببانا  ربب  تاذا  ربب  رلببا  (  مبب  طامببق محمببي ابب   ضبب  ربب  محمببي ابب  ر مببا 134ر1 

  (.5791  سلسل  اكحايم  الضام   والموضور   حيم  اقإل
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 .(1)اواه أحمي اإسناي بحم، «مسو  ااسلا اا وليك لك
إذا مببا  ااب   يإل انسطبع رملببه »  -بببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ورنبه رب  اسبو  اهلل 

 .(2)اواه مسلإل «له ولي بال، ميرو اه  أو إلة م       بيق  لاام   أو رلإل منل ع

 رۡموِ  ﴿  وقوله 
َ ۡ   ِٕۢيكا لما أخاا رب  مسباإل ال ضب  ولبو يالب   ﴾بَِاا َكَسَ  رَهِ
خبذ امب  غمبا رمب  أخابا أمضبًا رب  مسباإل الابي  ولبو أنبه ل مل  اآلااءالذام  إلى منتل  
 رۡموِ  ﴿أحيًا اذن: أحبي 
َ ۡ   ِٕۢيكا ذنب: أي مبالل  ااملبه ل محمب  رلمبه  ﴾بَِاا َكَسَ  رَهِر

 غماه م  الناب سواء اا  أاًا أو اانًا .
َُِه ت  ﴿  وقوله ۡ بَِفٰ ۡمَعۡدَنٰها

َ
وألحسنبالإل ا واابه ولحبإل مب  أنبوات  بلةى ممبا   أي ﴾َوأ
 مسلطا: وم للا.

ا ﴿  وقوله  و 
ۡ
وَن فِيَها َكَ ََُنٰزَعا اَلا  ﴿ ملاباطو   ملبا الابنب مب  الخمبا   أي ﴾َي

  ۡ ثِي
ۡ
أي  ل ملالمبو    (3)الااط  واللن مإل الاذ: اللاو  قا  اا  رااب ﴾لَۡغو  فِيَها َوََل تََ

 ملا اا إل لذما  ول  ح  اما ملالإل ابه ال باا  مب  ألب  البينما   نبته اهلل خمبا اكخبا  
تالب   ر  قذواا  خما الينما وأذالا  ن بى رنلبا امبا لسبيإل ببيات الباأب وولبع الباط  واا

   .الاس  االالم   وأخاا احس  منمالا وطم: طاملا
ٰ  ﴿  اما قا  ةت ل ِلشا ا ََء ََّلا َۡ َبۡيَضا ِ  .(4)﴾٤٦ وِب

ۡۡ ِغۡلَاران   ﴿  وقوله وفا َعلَۡيِه أخابا رب  خبيملإل  با اللنب  ابننلإل اللللبل ا﴾َوَيطا
 .الاط: المانو   ا حسنلإل ونما للإل

                                           
اللبامع الببحم، للسبني وأابو ال ضب   با (  10611  (  حبيم  اقبإل357ر16أخاله ا ماإل أحمي  با مسبنيه  ( 1 

 ( وبححه.1617  والمسانمي  اا: اليراء للواليم  ااي المو   حيم  اقإل
 (. 1631    اا: ما ملحق م  ال وا: ااي المو   حيم  اقإلأخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الوبم ( 2 
و ملبا أاااب  أولبه  أحبيلا  ل  ﴾ لتن  مإل   وتلت    ملتا و  ﴿لر لتا(  و ا مانى  خا  ا قوله  705ر13منما  اليا المن وا   (3 

نما ذلك  ا الينما م  ال بمطا .ال انا  ل ابذ:  ملبا ول حلبز   ااط   ا الخما ول من إل  قاله اا  رااب وقلاي   واا
لملا ول مبل إل ااضبلإل ااضبات  قالبه ملالبي  الااابع  ل لابو  با اللنب  ول ابذ:  قاله الضحاك  ال ال   ل ملساا و  ر
   (.383ر5والامو      النا ولذا ماوي ر  اا  رااب أمضاً 

 . 46رم ( سوا  البا ا  اآل4 
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ونَ }  اما قا   ا ۡۡ وِۡلرَ ٰن  َُّمَرِلا وفا َعلَۡيِه ٰ  ﴿ اآلمب  ﴾١٧ َيطا ۡۡ لََعَ رها ۡقَبرَل َبۡعضا
َ
َوأ

اوَن  ا ََءّ أقالبوا ملحباي و  وملسباءلو  رب  أرمباللإل وأحبواللإل  با البينما   أي ﴾َبۡع ت يَتََسرا
ولذا اما ملحاي  أل  ال اا: رلى ال اا: إذا أخبذ  بملإل ال باا: امبا ابا  مب  أمبالإل 

ۡهلَِكرا
َ
كارا َقۡبرلا ِِفا أ َل إِناا كا اوا  َۡ اقَاّ ۡشرفِقِ أي  قبي انبا  با ياا البينما ونحب  ابم  أللمنبا  ﴾ ما

 رذااه ورسااه . خا  م  م  اانا م  سم  م 

وِ  } رراا ا َعلَۡيَكرا َوَوقَىَٰكررا َعرَذ َب رّسا  لببيق رلمنبا وألاانبا ممبا نخبباز   ﴾َفَارنا رّللا

وإاۖ  }والسموإل اسإل م  أسماء للنإل  كاا ِمن َقۡبلا نَرۡععا نلضبات إلمبه  اسبللا: لنبا   أي ﴾إِناا كا

َ  }وأرطانا سلالنا ََ َو رۡل ِا  ها ۡا } البايق اما وريأي  اللطمز  ﴾إِنا  .االملمنم  ﴾٢٨ رّواِحي

الللبإل    ا الب    سال  اآلم  قاأ  لذه -اضا اهلل رنلا -اوي أ  را     
 .(1) اواه اا  أاا حالإل .م ة رلمنا وقنا رذا: السموإل إنك أن  الاا الاحمإل(

اهِنت َوََل ََّمۡكاون  }
َُ ِ نَت بِكِۡعَاِت َرب َِ  ب

َ
ا أ ِۡو َفَاا باٱا  ٢٩فََذك  َتَ اوَن َشاِعو  نا وّ ۡ  َيقا

َ
أ

َۡ  ٣٠رَّۡاكاوِن  بِِِۦ َرۡيَ   ب ِِص َتَ َِن رّۡاا ۡ م  ُا َل فَإِّن ِ َمَع و  ا   ٣١قاۡل تََوباصا ۡ بَِ َٰذا ها ۡحَلٰاا
َ
ۡۡ أ واها ما
ۡ
ۡ  تََ
َ
أ

وَن  ۡۡ قَۡو   َطاغا ۡ  ها
َ
ا   بَل َلا ياۡؤِمكاوَن  ٣٢أ َُ اوَن َبَقوا وّ ۡ  َيقا

َ
َل فَۡليَ  ٣٣أ ِۡثلِِِۦا إِن ََكناو  َل ِِبَِعيثت م  تاو 

ۡ
أ

 َۡ   ﴾َصِٰعقِ

الالمبببغ اسبببالله إلبببى رابببايه  -رلمبببه البببب   والسببب إل - اسبببوله -لابببالى –أمبببا 
 .ومذاالإل اما أنت  رلمه   إل اما ماممه اه أل  الاللا  وال لوا

اهِنت َوََل ََّمۡكارون  }   سبا  
َُ ِ نَت بِكِۡعَاِت َرب َِ  ب

َ
ا أ ِۡو َفَاا ﴾أي  لسب  احمبي فََذك 

 .اهلل ااال  اما مسوله الللل  م  ا اا قام  
والابببال  لبببو البببذي منلمبببه الاا بببا مببب  اللبببا  االالمببب  مللسالبببا مببب  خابببا السبببماء 

 ولوالذي ملخاطه ال مطا  م  المب. ﴾َوََل ََّمۡكاون  }

                                           
السبموطا  ببا (  و 2092 با: ا ممبا   حبيم  اقبإل  (  والاملسبا  با 120ر6( اواه ااب  أابا حبالإل  با ل سبماه  1 

 (. 211ر2   ا مبن ه ا  أاا  ما ا(  و 707ر13المن وا اليا 
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باٱا  }  رلببملإل  ببإل قببا  مناببااً   ارروَن َشرراِعو  ناررَتَ وّ ۡ  َيقا
َ
ننلمببا اببه قببواات   أي ﴾أ

الببيلا  والمنببو  المببو   مانببا نببباا ونلابببي رلمببه حلببى منلمببه المببو   نسببلام، منببه 
َل  } ومب   بننه  قبا  لابالى و  انلمباوا  بإنا منلمبا ماابإل  وسبلالمو    أي ﴾قاۡل تََوباصا

 .لم  لاو  الااقا  والنبا    ا الياام  
لما اللماوا  ا ياا النيو   ا  اً أ  قام  -اضا اهلل رنه –  قا  اا  رااب

احاسوه  ا و اق ولاابوا اه   قا  قا   منلإل -بلى اهلل رلمه وسلإل –أما الناا 
اما للك م  اا  قاله م  ال اااء تلما والنااا   إنما لو   المنو  حلى مللك

باٱا بِِِۦ َرۡيَ  }  انحيلإل   ننت  اهلل ذلك م  قوللإل اوَن َشاِعو  ناَتَ وّ ۡ  َيقا
َ
 .(1) ﴾رَّۡاكاونِ  أ

ۡ  }   بإل قبا  ها ۡحَلٰاا
َ
ۡۡ أ واها ما
ۡ
ۡ  تََ
َ
رسبوللإل لبنمالإل البذا البذي مسولونبه  مبك   أي ﴾أ

ونَ }الااطل  اللا مالمو   ا أن سلإل أنلبا ابذ: وتوام  اكقوا   ۡۡ قَرۡو   َطراغا ر ۡ  ها
َ
 ﴾أ

 لا  لإل قوإل ض   اامي ماانيو    لذا لو الذي محمللإل رلى ما قالوه  مك.  أي

ا   }  وقولبه َُ اوَن َبَقوا وّ ۡ  َيقا
َ
اخللسبه وا لبااه مب  رنبي ن سبه مانبو  السبا      أي ﴾أ

السا   ول مالاببو  ربب  ا ببالإل الببذي محمللببإل رلببى اب  أي ﴾نَ بَررل َلا ياۡؤِمكاررو}  قبا  اهلل
 لذه المسال    إل ألتملإل الحل  .

َۡ  }   سا   َل َصِٰعقِ ِۡثلِِِۦا إِن ََكناو  َل ِِبَِعيثت م  تاو 
ۡ
مبنلوا ام ب  ﴾ ا قوللإل ا لااه  لفَۡلَيأ

ام لبه ول  ءواإل لبو اللمابوا لبإل والخ  بق مبا لباالسبا     بإنل اما لباء ابه محمبي مب  لبذ
 اا ا سوا م  م له.

وَن }. ۡا رلَۡخٰلِقا ۡ  ها
َ
 مِۡن َغرۡيِ ََشۡ َء  أ

َل و  لِقا ۡ  خا
َ
ۡرَض  بَل  ٣٥أ

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل َل رّسا و  ۡ  َخلَقا

َ
أ

وَن  ٣٦َلا ياوقِكاوَن  ۡا رّۡااصَۜۡيِطوا ۡ  ها
َ
ائِنا َرب َِ  أ ۡۡ َخَز  ۡ  ِعكَعها

َ
ۡ  يَۡسَُِاعاوَن  ٣٧أ لا ۡۡ وا ۡ  َّها

َ
ِِِۖ أ فِي

 ِ 
ۡ
ۡ   فَلۡيََ ۡلَطٰنت َمبِ ۡ بِسا ها ۡسَُِاعا ا  ٣٨ما َُ   ۡ

َ
ۡا رۡبَكاوَن  أ ُا ۡ  تَۡس  ٣٩رۡبََنٰتا َولَ

َ
ۡ   َ أ ا َفها ۡجو 

َ
ۡۡ أ لاها

ۡغَومت َمۡثَقلاوَن  ِن ما ُاباوَن  ٤٠م  ُۡ ۡۡ يَ ۡا رلَۡغۡي ا َفها ۡ  ِعكَعها
َ
ِيَن ٤١أ اۖ فَٱَّلا وَن َكۡيع  ۡ  ياوِيعا

َ
أ

                                           
 (  593ر21 لامع الاما    منما (1 
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َل  و  ون َكَفوا ُِيعا ۡا رَّۡا ونَ  ٤٢ ها اۡۡشِرا ا ي ِ َعاا ۡبَبَٰن رّللا ِ  وا ٌِۚ َغرۡيا رّللا ٰ ۡۡ إَِ  ۡ  َّها
َ
لذا  ﴾٤٣ أ

 المساإل  ا إ اا  الااوام   ولوحمي اكلولم .
روَن }   سا   ۡا رۡلَخٰلِقا ر ۡ  ها

َ
 ِمرۡن َغررۡيِ ََشۡ َء  أ

َل و  لِقا ۡ  خا
َ
أولبيوا مب  غمبا   أي ﴾أ

ل لاببذا ول ذاك  ابب  اهلل الببذي خلسلببإل وأن ببنلإل ااببي أ    أيمولبي؟ أإل أولببيوا أن سببلإل؛ 
 لإل ماونوا  م ًا مذاواًا.

بببلى اهلل  –سببما  اسببو  اهلل   قببا  (1) ببا البببحمحم  ربب  لامببا ابب  مطاببإل
ۡ  } اآلم  مساأ  ا الماا: والطوا  لما الغ لذه -رلمه وسلإل

َ
 ِمرۡن َغررۡيِ ََشۡ َء  أ

َل و  لِقا ۡ  خا
َ
أ

وَن  ۡا رۡلَخٰلِقا  ۡ  ٣٥ها
َ
ۡرَض  بَل َلا ياوقِكاوَن أ

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل َل رّسا و  ۡ  َخلَقا

َ
ۡ  اأ

َ
ائِنا َرب ِرَ  أ ۡۡ َخَز  ِعكَعها

ون صَۜۡيِطوا ۡا رّۡاا وابا  سبماره لبذه مب  لبذه السبوا  مب  لملب   (2)اباي قلابا أ  مطمبا ﴾ها
 .اليخو   ا ا س إل ااي وقا  ايا رلىما حمله 
َل }   ببإل قببا  لاببالى  ررو  ۡ  َخلَقا

َ
ررَمَٰوِٰ  أ ألببإل خلسببوا السببموا  واكا ؟   أي ﴾رّسا

ولببذا إنابباا رلببملإل  ببا  بباالإل ابباهلل ولببإل مالمببو  أنببه الخببالق وحببيه ل  ببامك لببه  لابب  
 .ريإل إمسانلإل اه محمللإل رلى ذلك

ائِنا َرب ِررَ  } ۡۡ َخررَز  ۡ  ِعكررَعها
َ
ألببإل ملبببا و   ببا الملببك وامببيلإل م ببالم،   أي ﴾أ
ۡا }الخبتا   ۡ  ها
َ
ونأ صَۜرۡيِطوا المحاسباو  للخ  بق  لبمب اكمبا ابذلك  اب  اهلل   أي ﴾رّۡاا

 لو المالك الملباز ال اا  لما مامي.
وَن فِيِِ  }  وقوله َُِاعا ۡ  يَۡس لا ۡۡ وا ۡ  َّها

َ
 ِ }ماقبا  إلبى المبأل اكرلبى   أي ﴾ أ

ۡ
 فَۡلَيَ

  ۡ ۡلَطٰنت َمبِ ۡ بِسا ها َُِاعا ۡس مبالا  رلبى ببح  مبا   لمبن  البذي مسبلمع للبإل احلب   أي ﴾ما
لببمب للببإل سببام  إلببى ذلببك  لمسببوا رلببى  بباء ول للببإل   مبب  ال اببا  والمسببا  أي لببإل  مببه
 إل قا  منااًا رلملإل  مما نساوه إلمه م  الانا  ولاللإل الم  ا  إنا بًا  واخلمباالإل  يلم .

الببذاوا كن سببلإل رلببى ا نببا   احمبب  إذا ا ببا أحببيلإل ابباكن ى مبب ة وللببه مسببويًا ولببو 
 .لذا وقي لالوا الم  ا  انا  اهلل ورايولإل مع اهلل اممإل 

                                           
 م  لذه الاسال . 75ا  ( ساق لالمله1 
 .(4854أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما  اا: سوا  الطوا  حيم    (2 
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ا } سبا     َُ   ۡ
َ
ۡا رۡبَكاوَن  أ ُا ۡ  تَۡسر} ولبذا لليمبي وورمبي ﴾رۡبََنٰتا َولَ

َ
ا  َ أ ۡجرو 

َ
ۡۡ أ  ﴾لاها

ِررن } أي  ألببا  رلببى ا غببك إمببالإل اسببال  اهلل؛ أي  لسبب  لسببنللإل رلببى ذلببك  ببم اً  ررۡ م  َفها
ۡغررَومت َمۡثَقلاررونَ  ۡا }  لببإل مبب  أينببى  بباء ملاامببو  ومبب سللإل وم ببق رلببملإل﴾ أي  ما ۡ  ِعكررَعها

َ
أ

ُابارروَن  ُۡ ۡۡ يَ رر مالببإل أحببي مبب  ألبب  السببموا   أي  لببمب اكمببا اببذلك  إنببه ل ﴾رلَۡغۡيرر ا َفها
ون } واكا  الام: إلة اهلل ُِيرعا ۡا رَّۡا ر َل ها و  ِيَن َكَفروا اۖ فَرٱَّلا وَن َكۡيع  ۡ  ياوِيعا
َ
مانبا  أإل  ﴾ أ

وابا  امبيلإل   النباب والامبي ابك وانببحااك م  غباوايو با الب  اسوللإل لذا  مبكمامي لللء 
ِ  } إنمبا مالببع رلببى أن سببلإل ٌِۚ َغرررۡيا رّللا ۡۡ إَِ ٰرر رر ۡ  َّها
َ
لبذا إنابباا  ببيمي رلببى الم بباام   ببا  ﴾أ

ببببا مسولبببو  وم لبببباو   سببببا    رابببايللإل اكبببببناإل واكنبببياي مببببع اهلل   بببإل نببببتةه ن سببببه الااممببب  رمة
ۡبَبَٰن } ونَ وا اۡۡشِرا ا ي ِ َعاا  ﴾.٤٣ رّللا

ا } َل كِۡسف  و   م ِ ِإَون يََوۡو  ۡوكا َل َوَحاب  ما او  وّ ا َيقا ا َءِ َواقِط  َاا َل  ٤٤َن رّسا و  ٰ ياَلٰقا ۡۡ َحّتا فََذرۡها
وَن يَ  ِي فِيِِ ياۡصَعقا ۡا رَّلا ۡۡ َشۡ   ٤٥ۡوَمها ها ۡۡ َكۡيعا ۡغَِن َعۡكها وَن     يَۡوَ  ََل يا ۡۡ ياكَِصا ِإَونا  ٤٦ا َوََل ها

روَن  ۡۡ ََل َيۡعلَاا ۡكََثَها
َ
نا أ ُِ َل َعَذ ب ا داوَن َذَِّٰ  َوَ ٰ و  ِيَن َظلَاا ِۡ َرب ِرَ   ٤٧َِّّلا ر ُۡ ۡ ِۡلا َِ َورۡحر
و ا  َۡ َبقا ۡعياََِكاۖ وََوب ِۡح ِِبَۡاِع َرب َِ  ِح

َ
و ِ  ٤٨فَإِناَ  بَِ ِا ِإَوۡدَبَٰو رنلَجا ِۡل فََسب ِۡح  ﴾ ٤٩ َوِمَن رَلا

   .ر  الم اام  الماانيم  االماااا  المحسوس  -لاالى –أخاا 
ا }   سبا  َل كِۡسف  ا م ِ ِإَون يََوۡو  ا َءِ َوراقِط  َاا أي  رلبملإل مابذاو  ابه لمبا ببيقوا   ﴾َن رّسا

   .ول أمسنوا ا  مسولو   لذا سحا: مااوإل؛ أي ملاااإل ااضه رلى اا  مسسمنا
ۡۡ }  قبا  لابالى َل }يرلبإل مبا محمبي  أي﴾فَررَذرۡها ررو  ٰ ياَلٰقا ِي فِيررِِ يَررَحررّتا ۡا رَّلا ۡوَمها
وَن  ۡۡ َشرۡ  } وذلبك مبوإل السمامب  ﴾ياۡصَعقا ها ۡۡ َكۡيرعا ۡغَِن َعرۡكها   ﴾ أي مابالإل  بم اً ا     يَۡوَ  ََل يا

وَن } ۡۡ ياكَِصا  . ل من الإل م  الاذا:  أي ﴾َوََل ها

َل َعَذ ب ا داوَن َذِّٰرَ  }   إل قبا   و  ِيَن َظلَاا  أي قاب  ذلبك  با البينما اسولبه﴾ ِإَونا َِّّلا

وَن } ۡۡ يَوِۡجعا ِ لََعلاها ََ ۡك
َ
ۡدَّنٰ داوَن رۡلَعَذ ِب رۡۡل

َ
َِن رۡلَعَذ ِب رۡۡل ۡ م   م .اآل ﴾٢١َونَلاِذيَقكاها

رونَ  }  وللذا قا  ۡۡ ََل َيۡعلَاا ۡكرََثَها
َ
نا أ ُِ نابذالإل  با البينما وناللبملإل   أي ﴾َوَ ٰ

 ملا االمبا : لاللإل مالاو  وملواو     م لمو  ما مااي الإل  ا  إذا للبى ربنلإل مبا 
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إ  المنبا ق   اانوا  مه  رايوا إلبى أسبوأ مبا ابانوا رلمبه امبا لباء  با ااب  اكحايمب  
 (1) .أاسلوه( مياي  مما رسلوه ول  مما إذا ما  ورو ا م له  ا ذلك ام   الااما  ل

ۖ  }  وقولبه  ۡعياََِكرا
َ
ِۡ َرب ِرَ  فَإِنارَ  بَِ ر ُۡ ۡ ِۡلا َِ ابباا رلبى أذالبإل ول   أي ﴾َورۡح

 لااللإل  إنك اماأى منةا ولح  ا ءلنا واهلل مابمك م  الناب.
و ا  }  وقوله َۡ َبقا إلبى   وغمبا واحبي  أي  قا  الضحاك ﴾وََوب ِۡح ِِبَۡاِع َرب َِ  ِح

. وقببي (2)ولاببااك اسببمك  ولاببالى لببيةك  ول إلببه غمبباك  واحمببيكالببب   سبباحانك الللببإل 
اواه أحمبي  «لذا  ا االياء الب  »  اوى مسلإل  ا بحمحه ر  رما أنه اا  مسو 

 .(3)وأل  السن 
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – وغمباه رب  النابا -اضبا اهلل رنبه –ر  أاا سامي 

   .(4)«أنه اا  مسو  ذلك»
  واخلببااه اابب  لامببا (6)حببم  لسببوإل مبب  نومببك مبب   اا ببك  أي  (5)اللببوتاء أاببووقببا  

ببلى اهلل  –رب  اسبو  اهلل  -اضا اهلل رنه - (7)مسلملاًا اما اواه  رااي  ا  البام 

                                           
و (  9916  ( حببيم  اقببإل179ر7  كمببا  ببا: ا ممببا   اببا: ذاببا مببا  ببا اكولببات وا( أخالببه الاملسببا  ببا 1 

 (. 4578  ( حيم  اقإل25ر11  اكلاانا  ا بحم، وضامز اللامع الباماضاة ه 
 (. 713ر13  واليا المن وا  (606ر21  لامع الاما   منما( 2 
(  حبيم  52ر1ل مللبا االاسبمل (       اا: حل  مب  قبا ( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: الب  3 

 (. 399  اقإل
اببا: مببب  اأى  الببا: البببب      بببا سببننه (  وأاببو ياوي11473( حبببيم  اقببإل  51ر18  أخالببه ا مبباإل أحمبببي  ببا مسببنيه( 4 

ببب      ابا: مبا مسببو  رنبي ا للبام ال(  واللامبذي  ببا سبننه  البا: الببب  775للبإل واحمببيك اقبإل  السبل لام اسباحانك ال
  (  وااب  مالبه سبننه132ر2خبا مب  البذاا    ابا: نبوت  البا: ال للبام(  والنسا ا  ا السن  الاااى  242حيم  اقإل  

سلسببل  اكحايمبب  الضببام   والموضببور  (  وضبباة ه اكلاببانا  ببا 804ا للببام الببب    حببيم  اقببإل  اببا: الببا: ا قامبب   
 (.6323( حيم  اقإل  708ر13 

ب ورمبباو ابب  را  بب  واابب  راببا ( أاببو اللببوتاء أوب ابب  راببي اهلل الاااببا الاببباي مبب  اابباا الالمبباء حببي  ربب 5 
 ل: الاطاايي ورماو ا  مالك النااي واا  أحي الاااي الذم  قاموا رلى الحلاج الااا اوى رنه  أاو اك

  (.421ر7  سما أر إل النا ء
 (.439ر7  اا  ا مامنما  ل سما  (6 
اكنبااي أحبي النساباء لملب  الاساب   سبا  امب  ا  الختاج ا ماإل السيو  أاوالولمي  رااي  ا  البام  ا  قمب ا   لا( 7 

المسيب  حي  رنه أاو أمام  الااللا  بلي الم بالي اللبا مبع النابا وأحبي البذم  لمابوا السبا    با تمب  النابا مبا  
   (.200ر1 ذاا  الذل:  و   (27ر4ا باا     و (6  5ر2سما أر إل النا ء   ه( 35   اام  المسيب.
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لبه   بامك لبه  ل إلبه إلة اهلل وحبيه ل  م  لاااة م  اللم   سبا »  أنه قا  -رلمه وسلإل
والحمببي هلل ول إلببه إلة اهلل  الملببك ولببه الحمببي  ولببو رلببى ابب   بباء قببيما  سبباحا  اهلل 

 واهلل أااا ول حو  ول قوة  إلة ااهلل.
 ببإ  رببتإل  لوضببن  ببإل اسببللم: لببه   - ببإل يرببا  أو قببا  - ا: اغ ببا لببا   ببإل قببا 

 .(1)اواه الاخااي وغماه «بلى قال  ب له
انبببب  أحسببببن     أي حببببم  لسببببوإل مبببب  ابببب  مللببببب إ (2) وقببببا  ملالببببي ورطبببباء

 .(3)اتيي  خماًا  واا  ان  غما ذلك اا  لذا ا ةاا  له 
أنببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ربب  الناببا  -اضببا اهلل رنببه –وربب  أاببا لامببا  

سباحانك   م  للب  ا مللسه  ا ا  مه لاطه   سبا  قاب  أ  مسبوإل مب  مللسبه»  قا 
إلة غ ا اهلل لبه مبا ابا    أ لي أ  ل إله إلة أن  أسلا اك وألو: إلمك  كالللإل واحمي

  ا رم  الموإل واللمل   (4)اواه اللامذي وبححه والنسا ا « ا مللسه ذلك

ِا }وقولبه   ِۡل فََسرب ِۡح امبا  رابيه ابالل و  والبب    با اللمب اأي  اذاباه و  ﴾َوِمَن رَلا
ۡع }  قا  ََُهجا ِۡل َف ن َيۡبَعَثَ  َرَبَ  َمقَ  بِِِۦ نَافِلَ   َوِمَن رَلا

َ
ود  ام  لاَ  َعََس  أ ۡاا  .(5)﴾٧٩  ا َّما

و ِ }  وقوله قي ساق أنلا الااالا  الللا  قا  ب   ال لا  ﴾ ٤٩ ِإَوۡدَبَٰو رنلَجا
 رني لنوحلا للاماوا .   إنلما م اورلا  رني إيااا النلوإل؛ أي

 ل لبببببيرولما واا    ما ورببببباً  -اضبببببا اهلل رنبببببه –وقبببببي اوي رببببب  أابببببا لامبببببا   

                                           
 (.1103(  حيم  اقإل  387ر1امع البحم،  اا:  ض  م  لااا م  اللم   بلى  الل  ا ( أخاله الاخااي1 
مب  مولبيي اللنبي ن بن اماب  ورلةبإل الالااب  البا  وابا  مبولى لانبا  لبا مانبى ابناا محمبي  ( رطباء اب  أابا اابام2 

وأرببوا وأ طببب واببا  رالمببًا اببالسا   وماانمببه ولببو اابب   مببانم  لببو ا سببن  خمببب ر ببا  وما بب    واببا  أسببوي
 (.14ر1  طاسا  الم سام 

 ( .801(  ول سما الضحاك  624  ول سما ا ماإل ملالي  (711ر13 اليا المن وا  منما (3 
(  3429(  اقبببإل  423ر7  ابببا: مبببا مسبببو  إذا قببباإل مببب  مللسبببه   بببا سبببننه  البببا: البببيروا  اللامبببذي أخالبببه (4 

اا: ما مسو  إذا للب  ا مللبب ا با  مبه لاطبه  اقبإل  الا: رم  الموإل واللمل    والنسا ا  ا السن  الاااى
 (.2433اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي  اقإل   اللامذي ووا سه (  وبححه1023 

 . 79رم ( سوا  ا سااء اآل5 
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 .(1) طايلاإل الخم ( اواه أاو ياوي
لببإل مابب  اسببو    أنلببا قالبب  -اضببا اهلل رنلببا -و ببا البببحمحم  ربب  را  بب   

رلبى  باء مب  النوا ب  أ بي لاالبيًا منبه رلبى ااالبا »  -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –اهلل 
 .(2)«ااالا ال لا خما م  الينما وما  ملا»  و ا ل م لمسلإل «ال لا

  

                                           
(  1260  (  حيم  اقبإل1487  (ااالا ال لا  اا:  ا لخ م لماأخاله أاو ياوي  ا سننه  الا: الب    ( 1 

 . (14360  (  حيم  اقإل360ر29 ا بحم، وضامز اللامع الباما   ااكلاان وضاة ه
  اببا: لاالببي ااالببا ال لببا ومبب  سببمالما لطورببا  حببيم  اقببإل ( أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم، اللللببي2 

 (.725  اا: اسلحاا: ااالا ال لا  حيم  اقإل  ا بحمحه  الا: ب   المسا ام   مسلإلو (  1169 
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 تفسري سورة النجم
 ولا مام 

سببببلي    أو  سببببوا  أنتلبببب   ملببببا  ببببا البببببحمحم  ربببب  راببببي اهلل ابببب  مسبببباوي قببببا  
﴿ ِۡ وسببلي مبب  خل ببه إلة الببً   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – سببلي  ملببا اسببو  اهلل  ﴾وَرنلاۡجرر

ا  الاخبااي لبو أممب    قب(1)اأمله أخذ ا ًا م  لاا:  سلي رلمبه   اأملبه اابي ذلبك قلب  ابا اًا(
   واهلل أرلإل .(3)رلا  ا  ااما  قي لاء  ا غما لذه الاوام  أ  ذلك الال و  (2 خلز ا 

ِ بِِ ِۡ رّللا ِۡ ۡس ارّواِنَٰمۡح رّواِحي
ِۡ إَِذ  َهَوٰى ﴿ ۡۡ َوَما َغَوٰى  ١َورنلاۡج ُا  ٣َوَما يَكِطقا َعِن رَّۡهَوى   ٢َما َضلا َحاِحبا

َو إَِلا وَۡۡح  ياوَۡحٰ   ﴾.٤إِۡن ها
الخبالق مسسببإل امبا  بباء مب  خلسببه  والمخلبوق لمنااببا أ    وغمبباه (4)قبا  ال بااا

 .(6( 5 حالإل أاامسسإل إلة االخالق( اواه اا  
ِۡ إَِذ  َهَوٰى ﴿   سوله مانا اه ال اما إذا سسط  مع   قا  ملالي ﴾َورنلاۡج

 .  ولاذا ر  اا  رااب وغماه واخلااه ا  لاما وقم  لو التلا  (7)ال لا
                                           

  اببا: ومسببلإل  ببا بببحمحه(  4582( حببيم  اقببإل  1842ر4  اببا: سببوا  الببنلإل   ببا اللببامع البببحم،أخالببه الاخببااي ( 1 
  (.1905( حيم  اقإل  234ر5 ض  اسلمات السا   وطل: السااء   

ولبو البذي   سلإل( أمم  ا  خلز ا  ول: م  انا للي  أحي لاااا  قام   ا اللاللم  وم  ساياللإل  أياك ا س إل ولإل مُ 2 
 محاضبلإلأساه راي الاحم  ا  روز موإل ايا  ا ه ا    بام االنباب ملوا ا س إل  و  رذ: ا ًل الحا ا  ا اياء 

 (.  لإل أر ا رلى لالمله إلة  ا الا: اكر إل للتاالا( .22ر2  اكر إل للتاالا   سللوه رلى قلله
مبوإل ابيا ابا اًا   -اضبا اهلل رنبه –لله حمت  ا  رابي المطلب: ( رلا  ا  ااما  ا  راي  مب ا  راي مناز أخو  ما  ق3 

 (.448ر1للذم: اكسماء  
( ال ااا  لو راما ا   ااحم  ا ماإل ر م  الابا أاو رماو اللميانا.ومسا   لو راما ا  راي اهلل واان  أمبه مب  4 

  (295ر4ساا للولء موليه  ا إما  رما ا  الخطا:  سما أر إل النا ء  
  إيامب اب  المنبذا اب  ياوي اب  ملباا  أابو محمبي اللمممبا الحنملبا  ا مباإل اب  الو راي الاحم  ا  أاا حالإل محمي ( 5)

ا ماإل حبا م الباي وااب  حا ملبا ابا  احباًا  با الالبإل احب  مبع أامبه بباماًا وان سبه اامباًا وسبمع مب  أامبه وااب  واا  وأابا 
ع مللببيا  والببا: اللببام الاتمببت مبب  مبببن اله ل سببما  ببا أااببتاربب   اوى رنببه الحسببم  ابب  اللمممببا ورلببى ابب  راببي 

 (.326ر3طاسا  الم سام      سن  ساع ور ام  و   ما  .واللايم  ما

 (.442ر7اا  ا ما  ا ل سماه   ( لإل أقز رلمه رني اا  أاا حالإل  واواه6 

منلببا النلببوإل إذا اقببا إلملببا  لببوى( أقاومبب ( أي  ذلببك الببنلإل الببذي  لتببوى(  لببو للببذه الناببو  اللببا حببي    و ببا قولببه  إذا 7 
ذا اال ع أو نت . النا ال ماطم   و  ذا سسط  واا (  و ا مانى  خبا أقسبإل اال امبا أو اخبنب النلبوإل إذا 390ر5والامو    اا

  (.389ر3غا: أو انل ا موإل السمام    ميااك اللنتم   
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 . (1)لإل السمعقإذا امى اه ال ماطم  رني اسلاا  ﴾إَِذ  َهَوٰى  ﴿  وقا  الضحاك 

ِٞ ﴿   مب  اسولبهآلولبذه ا (2)إذا نبت  ور  ملالي  مانا السا    ۡا بَِاَوٰقِر ۡقِسر
ا
فََٗلا أ

وِ   ٌۚۡ  ٧٥رنلَجا وَن َعِظي ۡ  لاۡو َبۡعلَاا ِا  لََقَس ۡ  ٧٦ِإَونا ۡو ََء ن  َكوِي قا
ِا  لَ كاونت  ٧٧إِنا

ُۡ  ٧٨ِِف كَِتٰ ت ما
وَن  وا َطها ِا ا إَِلا رّۡاا َيَاَس َۡ  ٧٩َلا ِ رۡلَعٰلَِا ِن راب   .(3)﴾٨٠ تزَنِيل  م 

ۡۡ َوَمرا َغرَوىٰ ﴿  وقوله ُا لبذا لبو المسسبإل رلمبه ولبو ال بلاي   ﴾َما َضلا َحراِحبا
 .اننه ة اا ي لااع للحق لمب اضا  -رلمه الب   والس إل -للاسو 

والاباوي لبو الابالإل   (4)والضا  لو اللال  الذي مسلك رلى غما طامق ااما رلبإل
اسببببوله و بببباره  ربببب  م بببباال  ألبببب  الضبببب   اببببالحق  الابببباي  رنببببه إلببببى غمبببباه  نببببته اهلل 

بببلى  –ولببا رلببإل ال بباء والمانببه  والامبب  اخ  ببه  ابب  لببو  االنبببااى وطاا ببق الملببوي.
والرلبببيا    ومبببا اا بببه اهلل ابببه مببب  ال بببات المطلبببا  بببا غامببب  السبببلسام  -اهلل رلمبببه وسبببلإل

إِۡن غبا  ن سبانا ﴿لمسبو  قبوًل رب  لبوًى و   أي ﴾َوَما يَكِطقا َعِن رَّۡهَوى   ﴿  وللذا قا 
َو إَِلا وَۡۡح  ياوَۡحٰ  إنمبا مسبو  مبا أمبا ابه مالابه إلبى النباب ابامً  مو بواًا رب    أي ﴾٤ها

 غما تماي  ول نسبا .
  مسببو  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أنببه سببمع اسببو  اهلل  (5)امببا اوى أاببو أمامببه 

   سببا  البب  -اامابب  ومضببا -   ا بب ار  البب  لببمب اناببا م بب  الحمببم لمببيخ  اللنةبب»

                                           
  (.399ر7  للنتم أنه الالوت م  النلوإل  ماالإل ا  (  سي اوى راام  ر  اا  رااب1 
(  والابب: لسببمى ال امببا نلمببًا سببلر  منلببا مببالا  625ال امببا إذا سببسط مببع ال لببا  ل سببما ا مبباإل ملالببي    ( مانببا2 

 (. 6ر20وواحي   خ  ا  مملح  الناب الإل أاباالإل  ل سما الساطاا  
 . 80م رسوا  الواقا  اآل (3 
ما ض  رب  قببي الحبق ول غبوى  با الابات   و مه وللا   أحيلما -بلى اهلل رلمه وسلإل –( مانا اه محمي 4 

(. و ا مانبى 390ر5  ما ض  ااالاا: الض    وما غوى ان  خا: سامه  النا  والامو   الااط   ال انا
ماً  (وما غوى  آلخا اسوله غوى ماوي مب  الابا ولوغباٍو وغبوي مابوي     ولانه ا مي سيمي  مسا وما باا غتو 
إل  لامع الاما   ا لنوم  السا   للطااي م  اللا  إذا  (. 8ر22  ا  

( أاو أمام  الااللا واسمه بيى ا  رل   ولاله ااضلإل م  انا سلإل م  االل  سا  مبا  إل انلس  منلا 5 
 سا  حما م  ال اإل وما  الا م  الما ام  م  الاوام  وأا ا حيم به رنبي ال باممم  لبو ا أابو أمامب  سبن  

 (.139ر3ولو  خا م  ما  م  البحاا  اال اإل  أسي الااا     س  و مانم   وقم إحيى و مانم  
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 .(1) إنما أقو  ما أقو ( اواه أحمي  قا  ؟مااسو  اهلل أما ااما  م  مضا
ان  أال: اب   باء سبماله   قا  -اضا اهلل رنه –ور  راي اهلل ا  رماو 

إنببك لالبب:   أامببي ح مببه  نللنببا قببام   سببالوا -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –مبب  اسببو  اهلل 
ولببببو ا ببببا مببببلالإل  ببببا  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل – ابببب   بببباء لسببببماه مبببب  اسببببو  اهلل

 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل – بببذاا  ذلبببك لاسبببو  اهلل   نمسبببا  رببب  الالااببب  الاضببب:.
  وربب  (2) االبب:  ببو الببذي ن سببا امببيه مببا خبباج منببا إلة حببق(اواه أحمببي وأاببوياوي   سبا 

أقبو   قالوا ما اسو  اهلل إنبك ل رانبا قبا    إنبا ل  قا  -اضا اهلل رنه –أاا لاما  
   .(3)اواه أحمي واللامذي إلة حسًا(
َوٰى  ﴿ ِا  َشِعيعا رۡلقا ََُوٰى  ٥َعلاَا ٖت فَٱۡو ٰ  ٦ذاو ِموا لَۡعَ

َ
فاِق رۡۡل
ا
رَو بِرٱۡۡل ۡا َدنَرا  ٧وَها ثار

 ٰ ََُعٰٓىا ۡدَّنٰ  ٨َف
َ
ۡو أ
َ
ِ أ ۡۡ وَۡۡحٰ  ٩فَََكَن قَاَب قَوَۡو

َ
ا أ وَۡۡح  إَِٰٓىٰ َعۡبِعإِۦ َما

َ
َؤ دا َما  َما َكَذَب  ١٠فََ رۡلفا

ى  
َ
ٰ َما يََوٰى  ١١َرأ ِا  لََعَ ونَ ُاَمٰوا َف

َ
ۡخَوٰى  إَولََقۡع ر َََء  ١٢أ

ا
ََُ ٰ  ١٣نَۡزلًَ  أ كر  ١٤ِعكرَع ِورۡعَرةِ رّۡاا

َوى  
ۡ
ۡعَرةَ َما َيۡغَِشٰ  ١٥ِعكَعَها َجكا ا رَّۡاَ ِ لََقرۡع  ١٧َما َز َغ رۡبََِصا َوَما َطَِغٰ  ١٦إِۡذ َيۡغَِش رّس 

ىٰ 
َ
ى   َرأ َ َۡ ُا  ﴾ . ِمۡن  ََء َيِٰت َرب ِِِ رۡل

أنببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ربب  اسببوله محمببي المبببط ى  -لاببالى –أخاببا 
َوٰى  رلمه الذي لاءاه إلى الناب﴿   .-رلمه الس إل -ولو لاام   ﴾َشِعيعا رۡلقا

ولت َكوِي ت  ﴿  امبا قبا   رَوا
ِا  لََقۡولا ۡت  ٖ  ِعكَع ذِي رۡلَعۡوِش ذِي قاوا  ١٩إِنا ُِر  (4)﴾٢٠َم

ٖت  وقا  للنا﴿ ذو منمبا   وقا  ااب  راباب  (5)ذو قو   قاله ملالي وغماه  أي ﴾ذاو ِموا
                                           

 ببا بببحم، وضببامز  اكلاببانا(  وبببححه 22269  (  حببيم  اقببإل257ر5  ببا مسببنيه  ا مبباإل أحمببي أخالببه (1 
 (. 9494    حيم  اقإلوتمايله اللامع الباما

  ابا:  ا سبننه  البا: الالبإل ياوي وأاو  (65109  (  حيم  اقإل57،58ر11  ا مسنيه  ا ماإل أحميأخاله  (2 
 (. 3099(  وبححه اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي  حيم  اقإل  3646   ا الاا  الالإل  حيم  اقإل

  اببا: مببا لبباء  ببا  ببا سببننه اللامببذيو (  8481(  حببيم  اقببإل  185ر14   ببا مسببنيه ا مبباإل أحمببيأخالببه  (3 
 بببا ببببحم، وضبببامز سبببن  اللامبببذي  ووا سبببه اكلابببانا  وببببححه اللامبببذي(  2121المبببتام  حبببيم  اقبببإل  

  (.1990حيم  اقإل  
 .21م ر( سوا  اللاوما  اآل4 
(  مببه خمسبب  أولببه أحببيلا  ذو منمببا حسبب   قالببه اابب  رابباب  ال ببانا  ذو غنبباء  قالببه الحسبب   ال البب   ذو قببوة   قالببه 5 

 (.391ر5 اق  الخامب  ذو رس  قاله اكناااي.النا  والامو   ع  ذو بح   ا اللسإل وس م   ا اآلملالي  الااا
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 .(1)حس  وقوة   يمي 
ََُوىٰ  ﴿  وقولبه   لاامب  اسببلوى  با اك بق اكرلببى  ولوالبذي مببنلا  مانبا ﴾فَٱۡورر

   .(2)لو مطلع ال مب  منه البا، والنلاا  وقا  ملالي
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –أ  اسبو  اهلل  -اضا اهلل رنبه –ور  اا  مساوي  

 با ببواله  سبية  هأمبا واحبي   إنبه سبنله أ  مامب  لبإل مبا لاامب   با ببواله إلة مبالم »
با ال انمب   إنبه ابا  ٰ  ﴿  بباي  بذلك قولبه مابه حمب  اك ق  وأمة لَۡعَ

َ
فاِق رۡۡل
ا
رَو بِرٱۡۡل  «﴾وَها

 .(3)اواه اا  أاا حالإل
لببذا ال ببيمي السببوى ذو   اابب  لامببا خاببب  إلببى أ  المانببى  اسببلوى؛ أي وذلبب:

اببباك ق اكرلبببى؛ لممابببًا وذلبببك لملببب   (4) -ببببلى اهلل رلمبببه و سبببلإل - المبببا  لبببو ومحمبببي
 .ا سااء ولإل موا سه أحي رلى ذلك

لاامببب   بببا » -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –اأى اسبببو  اهلل   ورببب  رابببي اهلل قبببا  
لنام منلا قي سية اك بق مسبسط مب  لناحبه مب  الللاومب   بواله وله سلما   لنام ا 
 .(5)ان اي اه أحمي «واليا والماقو  ما اهلل اه رلمإل

                                           
ذو خلببق   قببوة  و ببية   ببا خلسببه مانببا لاامبب  قالببه اابب  رابباب ذو مبباة  مانببا منمببا حسبب   وقببا  مسالبب   ( مانببا1 

 (.390ر3  (  ميااك اللنتم 400ر7  طوم  حس   ماالإل اللنتم 
قاإل لاام  رلى بواله اللبا خلبق   سامي ا  لاما  ال انا  اسلوى لاام   ا ماانه قاله  (  مه ل بم  أحيلا2 

لبه و با اسبالله   اسلوى السا    ا بياه أي  رلملا كنه اا  ل مملا له قا  ذلك.ال ال   أنبه ارلبي   با قوة
 اسلساإل رلى بوا  ن سه الحسمسمب  يو    أي ( اسلوى    ا قوله  و ا مانى  خا ( 392ر5  النا  والامو 
 (. 390ر3  ماالإل اللنتم  اا  ملم   الا الما لاط االوحا.البوا  اللا 

(  201ر28  المسبني اللبامع وأابو ال ضب   با ( 3864  (  حبيم  اقبإل411ر6  ا مسبنيه   ماإل أحميأخاله ا (3 
 .(225ر10وبححه  واواه الطااانا  ا المالإل الااما   (9287  حيم  اقإل

با أسباي ااسبو  اهلل   أي (  اسلوى  ( قوله4  ببلى  –لذا ال يمي السوي وباحااإل محمي ااك ق اكرلى  وذلك لمة
 امطلع ال مب اكرلى ورطبز اكرلبى ورطبز اسولبه -رلملما الس إل - اسلوى لو ولاام  -اهلل رلمه وسلإل

 (.12ر22لامع الاما    -بلى اهلل رلمه وسلإل –ولو( رلى ما  ا قوله  اسلوى م  ذاا محمي  
أنبه اأى لاامب  لبه » (  ال بم3060  اا: إذا قا  أحياإل  مم   حيم  اقإل  خاله الاخااي  ا اللامع البحم،أ( 5 

اأى لاامبب  لببه »(  ال ببم 450اببا:  ببا ذاببا سببيا  المنللببى  حببيم  اقببإل    ببا بببحمحه  مسببلإلو   «سببلما   لنببام
المسببني اللببامع أاببو ال ضبب   ببا  (  و3748(  حببيم  اقببإل  294ر6   ببا مسببنيه ا مبباإل أحمببيو   «سببلما   لنببام

 ( .9288(  حيم  اقإل  202ر28 
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ٰ  ﴿  وقولبه  ََُعٰٓىا ۡا َدنَا َف ۡدَّنٰ  ٨ثا
َ
ۡو أ
َ
ِ أ ۡۡ  بإل اقلبا: لاامب    أي ﴾فَََكَن قَاَب قَوَۡور

لمبا لباط رلمبه إلبى اكا  حلبى ابا  امنبه وابم   -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –إلى محمي 
 اسيالما إذا مبيةا  قالبه ملالبي وقلباي   أي قا: قوسم  -رلمه الب   والس إل - محمي

إ  المااي اذلك اابي مباام    وقي قم  (1)والليلا لو النتو  رلى ال اء حلى مسا: منه
 ولا السوب إلى اايلا.

ۡدَّنٰ  ﴿  وقولبببببه 
َ
ۡو أ
َ
لسبببببلام   بببببا اللاببببب    ابببببا   ولبببببذه الببببببما  أقبببببا:  أيا﴾أ

ۡا قََسرۡت  ﴿  اسولبه  المخاا رنه ون ا مبا تاي رلمبه ِرِن َبۡعرِع َذِّٰرَ  فَرِ َ  ثا ۡ م  ُا قالاروبا
َشررَع قَۡسررَوة   

َ
ۡو أ
َ
مببا لببا اببنلم  مبب  الحلبباا  ابب  لببا م للببا أو متمببي   أي (2)﴾َكٱۡۡلَِجرراَرةِ أ

   .م آلولاذا لذه ا  رلملا  ا ال ية  والسوة 
بببلى اهلل  –ولبذا البذي قمبب  مب  المسلببا: البيانا البذي ببباا امنبه واببم  محمبي 

ولببو قببو  را  بب  واابب  مسبباوي وأاببا ذا وأاببا  -رلمببه السبب إل -لاامبب   -رلمببه وسببلإل
 .  (3)مسلإل  ا بحمحه هاو  -اضا اهلل رنلإل -لاما  

اأى محمببي ااةببه ا ببلايه مبباةلم  »  أنببه قببا  -اضببا اهلل رنببه - ربب  اابب  رابباب
 .(5)  ولاء  ا حيم   امك ا  أاا نما(4)«ذه إحيالما لا  ل

 ببإل ينببا اللابباا ا:ة الاببتة  »   ببا حببيم  ا سببااء -اضببا اهلل رنببه –ربب  أنببب 

                                           
  أنه احم  الولا م  السوب  قاله ملالي  ال ال   قمي قوسم   قاله قلاي  والحس   ال انا  أحيلا  (  مه أقاوم 1 

السبيا قيا ذااربم  قالبه السبيي   مابو  ألسبا:  راباا  رب    م  مساضلا إلى طا لا  قاله راي الحاا   الاااع
والسوب رااا  ر  ذاات   إل اخلل وا  ا المانى الذا البيانا رلبى    ب  أوله.أحبيلا أنبه لاامب  مب  اابه  قالبه 

مبب  ااببه  قالببه محمببي ابب  اابب:   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أنببه محمببي   ملالببي ولببو قببو  اابب  رابباب  ال ببانا
 (.393ر5  النا  والامو  -بلى اهلل رلمه وسلإل –أنه لاام  م  محمي   ال ال 

 .73رسوا  الاسا  اكم  (2 
 3)﴿  ٰ لَۡعَ

َ
فاِق رۡۡل
ا
َو بِٱۡۡل  با ببوا  اكيممبم   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –اسبو  اهلل  وذلبك أ  لاامب  ابا  مبنلا  ﴾َوها

اما اا  منلا النامم   سنله اسبو  اهلل أ  مامبه ن سبه رلبى الببوا  اللبا لاب  رلملبا  بنا ه ن سبه مبالم  مابالإل 
 (. 401ر7  اللنتم 

 (. 455    اا: مانى قو  ولسي ا ه نتل   حيم  اقإلأخاله مسلإل  ا البحم، اللامع( 4 
ببا  أاببو راببياهلل المببينا  بببيوق  مخطببج مبب  الخامسبب   مببا   ببا حببيوي أاااببم  ( 5   ببامك ابب  راببياهلل ابب  أاببا نتم 

 . 317وما    لسام: الللذم:  لا  حلا ا 
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وامب  (1)« ليلى حلى اا  منبه قبا: قوسبم  أو أينبى   وللبذا لالبإل ا مبا  با مبل  لبذه الاة
مبب    ببإ ر آلكنلببا ل سببما للببذه ا ؛ ببإ  ببب،ة  لببو محمببو  رلببى وقبب   خببا وقببب  أخبباى

وللببذا    ببا اكا  ل لملبب  ا سببااء -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –لببذه اانبب  واسببو  اهلل 
ۡخرَوٰى  إَولََقۡع ر َََء  قبا  ﴿

ا
ََُ ٰ  ١٣نَۡزلًَ  أ كر    لبذه لبا لملب  ا سبااء ﴾ ١٤ِعكرَع ِورۡعَرةِ رّۡاا

فَََكَن ﴿  سنل  تاًا ر  قوله  قا  (2)ال ماانا سلمما  واكولى اان   ا اكا   ور 
ۡدَّنٰ 
َ
ۡو أ
َ
ِ أ ۡۡ وَۡۡحٰ  ٩قَاَب قَوَۡو

َ
ا أ وَۡۡح  إَِٰٓىٰ َعۡبِعإِۦ َما

َ
 ﴾ ١٠فََ

رلمبه  - اأى لاامب »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –حي نا رابي اهلل أ  محمبيًا   قا 
 .(3)اواه الاخااي «له سلما   لنام -الس إل

بببلى  –اببا  أو   ببن  اسببو  اهلل   قالبب  -اضببا اهلل رنلببا -وربب  را  بب   
أنبببه اأى  بببا منامبببه لاامببب  انلمببباي   بببإل إنبببه خببباج لمسضبببا حاللبببه » -اهلل رلمبببه وسبببلإل

مممنببا  -ببلى اهلل رلمببه وسبلإل – ببا  ابه لاامبب  مبا محمبي مببا محمبي  نمببا اسبو  اهلل 
 بإل ا بع اأسبه  بإذا لبو  بانا اللمبه رلبى اكخباى رلبى أ بق    بم ًا    با و ماًل  لبإل مبا

 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –مسببانه  لببا: الناببا   مببا محمببي لاامبب  لاامبب    ا سبب السببماء
 .(4)«حلى يخ   ا الناب  لإل ما  م اً 

 إل خاج م  الناب  إل نمبا  با ه  بيخ   با النباب  لبإل مبا  بم ًا  بإل خباج  نمبا  
ٰ  ﴿   ا ه   ذلك قوله ََُعٰٓىا ۡا َدنَا َف ۡو  ﴿ مانا لاام  إلبى محمبي (5)﴾ثا

َ
ِ أ ۡۡ فَََكَن قَاَب قَوَۡور

ۡدَّنٰ 
َ
 .﴾قم  ألسا: نبز أباع وقم  ذاارم  اا  امنلماأ

ى   ﴿ -اضبا اهلل رنبه –وقا  اا  مسباوي  
َ
رَؤ دا َمرا َرأ لسبي اأى ا﴾َما َكرَذَب رۡلفا

                                           

   حبيم  اقبإل ژڃ  چ  چ   چ  ژ ابا: وقولبه  البا: اللوحمبي   أخالبه الاخبااي  با اللبامع الببحم،( 1 
 7079) . 

لبو أابو اسبحاق ال بماانا وقمب  غمباه  اوى   و ال بماانا وسبلمما  والبيه سحاق ا  سلمما  اب  أابا سبمما إ( لو 2 
 (.206ر1للذم: الللذم:   اوى رنه أاو أسام  ورسا  ا  الماما  .  و ر  أامه

 (.  3060( حيم  اقإل  1181ر3الاخااي  ا اللامع البحم،  الل سما  اا: إذا قا  أحياإل  مم  والم  ا    أخاله( 3 
 لإل أقز رلى لخامله.( 4 
ل بب     ( الليلا لو النتو  اسا: ال اء  وقي لاء اللسيما االسوب  والام،  والسوط  والذاات  والابات  ومنبه5 

 (.390ر3  إل اللنتم ماال حلى لال ع ال مب مسياا امحم .
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لاامببب   بببا حلببب   مببب  ا ببباز قبببي مبببأل مبببا ابببم  » -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –اسبببو  اهلل 
 .(1)اواه اا  لاما «السماء واكا 

وَۡۡحٰ  ﴿   الى لذا ماو  قوله
َ
ا أ وَۡۡح  إَِٰٓىٰ َعۡبِعإِۦ َما

َ
ماناه  بنوحى لاامب  إلبى ا﴾فََ

 أو  نوحى اهلل إلى رايه محمي ما أوحى اواسط  لاام .  راي اهلل محمي ما أوحى
ۡۡ َجِرۡعَك أ ﴿اأوحبى اهلل إلمبه  قبا  -اضبا اهلل رنبه –(2) ورب  سبامي اب  لامبا ََِّر

ا  .(3)﴾٦ اَوىٰ   َ َف يَتِيا 

وقبا  غمباه إ  اللنب  محامب  رلبى اكنامباء حلبى  (4)﴾٤ َوَرَفۡعَكا َّرَ  ذِۡكرَوكَ  ﴿
ى   ليخللا  ورلى اكمإل حلى ليخللا أملك ﴿

َ
َؤ دا َمرا َرأ ٰ  ١١َما َكَذَب رۡلفا ِا  لََعَ ونَر ُاَمٰوا َف

َ
أ

  ورب  ااب  مسباوي وغمباه (5)قي ساق ر  ااب  راباب  أنبه ا ه ا بلايه مبالم ( ﴾َما يََوٰى 
م  اوى رنبه و قا  ال مخ احمه اهلل  (6)طلسًا ولو محمو  رلى المسمي  اال لاي م أنه ا ه

 االابا  سي أغا:  إنه ل مب،  ا ذلك  اء م  البحاا .
 وذلببب: لمارببب  إلبببى أنبببه ا ه اامنبببه (7)المابببالإل  وقبببو  الاابببوي  بببا ل سبببماه مانبببا
 واهلل أرلإل. وقو  أنب والحس  وراام  و مه نما 

                                           
والنسببا ا  ببا (  3594    اببا: ومبب  سببوا  الببنلإل  حببيم  اقببإلأخالببه اللامببذي  ببا سببننه  الببا: ل سببما السببا  ( 1 

 با ببحم، وضبامز سبن   وبححه اكلاانا(  11541  حيم  اقإل   اا: سوا  النلإل سننه  الا: الل سما
  (3283  اللامذي  حيم  اقإل

أابو رابي اهلل البوالاا   الوالاا موللإل ا مباإل الحبا م الم سبا ال بلمي أابو محمبي ومسبا ( سامي ا  لاما ا  ل اإل 2 
ك ببيق اللواب  رلمبك  وحسب  المب  الللبإل إنبا أسبنل  موللإل أحي اكرب إل  اوى رب  ااب  راباب ابا  مبيروا

  (.359ر7سما أر إل النا ء  ه(  95اك    
 6رم ( سوا  الضحى اآل3 
 .4رم ( سوا  ال ام اآل4 
ۡخرَوٰى  إَولََقرۡع ر َََء  ﴿ -ربتة ولب  -اللامع البحم،  اا: مانى قو  اهلل   ا مسلإل( أخاله 5 

ا
حبيم  اقبإل   ﴾نَۡزلَرً  أ

 176.) 
  كنه قط: اللسي وقواإل الحما .ال بانا ؛أحيلما أااي باح: ال لاي  ااا رنه اال لاي  ال لاي قول   و ا مانى (6 

 ن ب ال لاي كنه مح  الرلساي. أنه أااي
مببا اأى اامنببه للببك اللملبب   ابب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –   مببا اببذ: قلبب: محمببي ( وقببو  الااببوي  ببا لببذه اآلمبب7 

الببذي اأى ابب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –مببا اببذ:  ببلاي محمببي   بببيقه وحسسببه  وقبباأ اآلخبباو  ابباللخ مز  أي
  (403ر7ماالإل اللنتم    اأى لاام  ولوقو  اا  مساوي ورا   .  قوإل واخلل وا  ا الذي ا ه  سا  بيقه 
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 اأى محمببي ااببه  قلبب   قببا  -اضببا اهلل رببنلإل -وربب  راامبب  ربب  اابب  رابباب 
 ألمب اهلل مسو   

بَۡصٰوا  ﴿
َ
ِا رۡۡل وَ  َلا تاۡعرِرا َا رۡۡلَبرِيا وَها َو رّلاِطي بَۡصَٰوۖ وَها

َ
 قا   ومحك ذاك(1) ﴾١٠ ياۡعرِكا رۡۡل

 حس  غام:.  وقا  (2)اللامذيإذا لللى انواه  الذي لو نواه وقي اأى ااه مالم ( اواه 
واوي أمضبببًا أ  ااببب  راببباب لسبببا ااابببًا ااا ببب   سبببنله رببب   ببباء   ااةبببا حلةبببى  

 .إنرا انو لا إل   لاواله اللاا    سا  اا  رااب
اا:  إ  اهلل قسإل المله وا مه ام  محمي وموسى   الإل موسبى مبالم    سا  

 وا ه محمي مالم .
ٰ َما يََوٰى  ﴿  وقوله ِا  لََعَ ونَ ُاَمٰوا َف

َ
أ للايلونه لياًل لامو  اه ي اه رمةا ا ه   أي ﴾أ

اضا  -يخل  رلى را      (3)واا  ذلك حم  الع م  ا سااء  وقا  مساوق  ورلمه
   سل  لسي لالم  ا اء ُقزر له  ااي   سل  ل  اأى محمي ااةه   سال  -اهلل رنلا

ى   لََقعۡ  ﴿ اوميًا   إل قاأ  َ َۡ ُا ٰى مِۡن  ََء َيِٰت َرب ِِِ رلۡ
َ
أم  لذل: اك إنةما لو    سال   ﴾ َرأ

أو اا  مالإل   لاام   م  أخااك أ  محميًا اأى ااه أو الإل  م ًا مما أ ما اه
اَع ِ  اللا قا ﴿  (4)الخمب ۡا رّسا َ ِعكَعإا  ِعلۡ ِلا  إِنا رّللا  سي أرمإل ال ام  (5) ﴾٣٤رلَۡغۡيَث اَويازَن 
اأى لاام   لإل ماه  ا بواله إلة مالم   ماة  رني سيا  المنللى  وماة   ا  ولانه

 . (6)الاخااي نحوه ىله سلما   لنام قي سية اك ق( او ألماي و 
  لب  اأمب  اابك  سبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –سبنل  النابا   ور  أاا ذاقبا 

                                           
 .103م رسوا  اكنااإل اآل( 1 
  وضببا ه (  وقببا  أاببو رمسببى غامبب: مبب  لببذا الل ببم3590  اببا: سببوا  الببنلإل  حببيم  اقببإل  أخالببه اللامببذي  ببا سببننه( 2 

 . (3279مز سن  اللامذي  حيم  اقإل  بحم، وضا اكلاانا  ا
واكو  البببوا: غببتا  ببا خ  بب  رمببا ابب     ببإل الحنملببا ومسببا   أوب ابب  مسبباوق  ابب  مسبباوق اللمممببامسبباوق ابب  أوب ( 3 

ا ببباا   الخطببا: وحببي  ربب  موسببى اك ببااي أنببه سببمع محببي  احببيم  اكبببااع وذاببا اابب  حاببا  أنببه مبب   سببا  اللببااام .
 (.293ر6 

ابب  مسبباوي  ال ببانا  أنببه اأى لاامبب  وقببي سببي (  مببه    بب  أقاومبب   أحببيلا  مببا غ ببا السببيا  مبب   بباا  الببذل:  قالببه ا4 
 اك ق انلنحله قاله اا  مساوي  ال ال   ما ا ه حم  نام  رمناه ونما ا لايه  قاله الضحاك. 

 . 34رم ( سوا  لسما  اآل5 
( ال ببم  قببي سببي اك ببق(  واللامببذي  ببا سببننه  4577أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  اببا: سببوا  الببنلإل  حببيم  اقببإل  ( 6 

   .(3278اا: سوا  النلإل  حيم  اقإل  الا: الل سما 
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 .(2)اواه مسلإل  اأم  نواًا( و ا اوام  (1) نوا أنةى أااه(
والالمب    والاب إل لموسبى   ألالاو  أ  لابو  الخلب   اباالمإل  اا  رااب وقا 

 .(3)اواه النسا ا (-بلى اهلل رلمه و سلإل -لمحمي 
ى   ﴿وقولبه  َ َۡ ر ُا ٰى ِمۡن  ََء َيِٰت َرب ِرِِ رۡل

َ
لبذه لبا المبا  ال انمب  اللبا اأى  ﴾ لََقۡع َرأ

لاام  رلى بواله اللا خلسه اهلل رلملبا  واانب   -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 
وقببي سبباق حببيم  الماببااج  ببا سببوا  سبباحا    بباا  رابباب م اةبب  الالمبب    لملبب  ا سببااء

لسببببلز  وخال ببببه ولاااببببه لماربببب  مبببب  الخلببببز وا(4)مبببب   آللملبببب  ا سببببااء مسببببلنيًا الببببذه ا
 واللاااو  وغمالإل. -اضا اهلل رنلإل - لمارا  م  البحاا 

بببببلى اهلل رلمببببه  -قببببا  اسببببو  اهلل   قببببا  -اضببببا اهلل رنببببه -اابببب  مسبببباوي  وربببب 
 .((5أحمي  اأم  لاام  وله سلما   لنام منل ا م  ام ه الللاوم  اليا والماقو ( اواه -وسلإل

َوى  ﴿  وقوله
ۡ
لن  منوي إلملا لاام    قا  اا  رااب ﴾ِعكَعَها َجكا ا رَّۡاَ

 .(6)أاوام ال لياء إلملا والم  ا   وقم  منوي
ر  ﴿  وقولبه رۡعَرةَ َمرا َيۡغَِشٰ ِ غ بمللا الم  اب  م ب  الااابا    أي ﴾إِۡذ َيۡغَِش رّس 

 ؟ وغ مللا ألوا  اما  ا حيم  الماااج ما أياي ما لا  وغ ملا نوا الاة:
 . اا  م  ذل:  م آلقا  اا  مساوي  ا لذه ا 

                                           
 (.461نوا أنى أااه  حيم  اقإل   -رلمه الس إل -( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: ا مما   اا:  ا قوله 1 
 (.462 نوا أنى أااه( حيم  اقإل   -رلمه الس إل -أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: ا مما   اا:  ا قوله  (2 
بببححه اكلاببانا  ببا و (  11539    حببيم  اقببإلاببا: سببوا  الببنلإل  أخالببه النسببا ا  ببا سببننه  الببا: الل سببما( 3 

 (.442  م   اللن   حيم  اقإل
با ُأسباي ابالناا   ر  اا  مساوي قبا ( ولو أنه ما اواه طلح  ر  ماة  4  انللبى إلبى  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –لمة

لملببا منللببا مببا  لملببا منلببا مببا مابباج مبب  اكاوام  مسببا  منلببا  واا سببيا  المنللببى ولببا  ببا السببماء السايسبب   واا
 (. 398ر5  ملاط اه م   وقلا  مسا  منلا الخاا.النا  والامو 

 ببا بببحم، وضببامز سببن  وبببححه اكلاببانا (  4396    حببيم  اقببإل(404ر7أخالببه ا مبباإل أحمببي مسببنيه  ( 5 
 (. 3361  اللامذي  حيم  اقإل

إ  مانبى المنللبى لبو النللباء   اننبه قبا  رنبي سبيا  النللباء    ( والبوا: البذي انللبى إلمبه الطاباي أ  مسبا 6 
ذي ما بالا  باا  مب  أ  الب  و با مانبى  خبا (.35ر22لنللاء رلإل ا  رالإل م  الخلبق إلملا.لبامع الامبا   

 أنه نوا ا: الاتة .   ذل: قاله اا  مساوي  واا  رااب أنلإل الم  ا   والضحاك
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وغ ببببمللا الم  ابببب    الخببببالق ا ببببملا نببببوا  -اضببببا اهلل رنببببه –قببببا  أاببببولاما   
 .(1)وقا  له س  والمه رني ذلك

أو تاالبي  ا لبا محمبي واأى   ابا  أغببا  السبيا  لللبلًا مبا قولباً   وقا  ملالي 
  .(2)ااه اسلاه 

  قببا  ؟ باء اأمبب  ما با للببك السبيا   مااسببو  اهلل ؛ أي  قمب   وقبا  ااب  متمببي
 .  واقلا ملاًا قا مًا مسا، هلل اأم  ما ملا  اا  م  ذل:  واأم  رلى ا  واق  م 

َوَمرا ﴿ (3)ما ذل: مممنًا ول  ماًل   ﴾ قا  اا  راابَما َز َغ رۡبََِصا َوَما َطَِغٰ ﴿
ما لاوت ما أما اه ولذه بب   رمممب   با ال ابا  والطارب    إنبه مبا  اب  إلة  ﴾َطَِغٰ 

  ول سن   وق ما أرطا وما أحس  ما قا  ال ارا  ما أما اه
 لنببببب  المبببببنوى ومبببببببا  وقلبببببببا ولببببببببببواأى 

 

 (4)اأى غمببببببباه مبببببببببببا قبببببببببببببببببي ا ه للالبببببببا **
 

ى   لتستبيا﴿  وقولبه َ َۡ ر ُا ٰى ِمۡن  ََء َيٰرِت َرب ِرِِ رۡل
َ
َِيرَ  ِمرۡن  ََء َيَُِٰكرا ﴿  ﴾  اسولبه َرأ  لُِنا

َى َۡ ُا مب   ي اليال  رلى قيالنا ورمملنا  والالم  اآلملبم   اسبلي  مب  ذلب:  أ(5)﴾٢٣رۡل
ى   لتستبياأ  الالم  للك اللمل  لإل لسع كنبه قبا  ﴿ أل  السن  َ َۡ ر ُا ٰى ِمۡن  ََء َيِٰت َرب ِرِِ رۡل

َ
 ﴾ َرأ

 ولواا  اأى ااه كخاا اذلك ولسا  ذلك للناب .
ٰى  ﴿ زا َٰت َورۡلعا ۡا رللا ُا فََو ََءۡي
َ
ۡخَوى   ١٩أ

ا
ا ر ٢٠َوَمَكٰوةَ رثلااثِلََ  رۡۡل َُ َكوا َو ۡا رَّلا ُا لَ

َ
نرََثٰ أ

ا
ۡۡل

ا بَِها  ٢٢تِۡلَ  إِذ   قِۡسَا   ِضزَيى   ٢١ نَزَل رّللا
َ
ا أ ا ۡ ما اؤاكا ۡۡ َو ََء بَا ُا ن

َ
ا أ وَها ُااا ۡي ا َء  َواا ۡوَاا

َ
ا أ إِۡن ِِهَ إَِلا

ۡا رّۡها  ِِه ب  ِن را ۡ م  ا ََءها سا َولََقۡع َجا نفا
َ
نا َوَما َبۡهَوى رۡۡل وَن إَِلا رلظا ۡلَطٰن   إِن يَتابِعا ۡ   ٢٣َعى  ِمن وا

َ
أ

                                           
غ بمللا نبوا   لا الا الم  ا  أم ا  الاااا  قاله مسالب   وابذلك حبم  مساب  رلبى ال بلا  وقبا  الحسب   ( أي1 

 ا: الات   اسلناا . 
قالوا ك  السيا  لخبلا ا   ب  أوبباز  ولبا مب   ؟م  ال لاوسا: اخلماا السيا  للذا اكما يو  غمالا  (2 

ميمي  وطاإل لذمذ  واا ح  تام     اال  ا مما  الذي ملمع قبوًل ورمبً  ونمب    مللبا امنتلب  الامب  لللباوته  
 (.396ر5  وطاملا امنتل  النم  لامونه  واا حللا امنتل  السو  لملواه.النا  والامو 

 باال ع رب  الحبي   مسبو  ابا محمي  اي  مممنًا ول  ماًل رمةا اأى ول لاوت ما أمبا ابه.امانى ما ما    أي( 3 
 ( .44ر22الذي ُحية له قاله لا ا.وامانى  خا ما تاع مممنًا ول  ماًل قاله اا  رااب .لامع الاما  

 ( لإل أقز رلى اسإل قا له ول الااه. 4 
 .23رم ( سوا  طه اآل5 
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 ٰ نَسِٰن َما َبَاَنا وَ ٰ  فَلِلاِِ  ٢٤ِّۡۡلِ
ا
ِِخَوةا َورۡۡل رَمَٰوِٰ  ََل باۡغرَِن  ٢٥ر لَر ت ِِف رّسا ِرن ما ۞َوَررۡ م 

ۡۡ َشۡ   ُاها ا َءا َوَيۡوَى    ً َشَفَٰع ا َِّان يََشا َذَن رّللا
ۡ
ن يََ
َ
 ﴾ا إَِلا ِمِن َبۡعِع أ

لببذا لسامببع للم بباام   ببا راببايللإل غمببا اهلل مبب  اكبببناإل و اكو ببا   والخبباذلإل 
 .للا الامو  مضالا  للااا  اللا انالا خلم  الاحم 

ٰرَت  ﴿   سا  لابالى  ۡا رللا ُا فََو ََءۡي
َ
واانب  الب   ببخا  امضباء منسو ب  رلملبا  ﴾أ

ومب  لااالبا   ام  االطبا ز لبه أسبلاا وسبين  وحولبه  نباء مامبإل رنبي ألللبا ولبإل  سمبز
وابانوا قبي قبا  ااب  لامبا  . م لخاو  الا رلى م  ريالإل م  أحماء الابا: اابي قبام 

لاببالى اهلل ربب  قببوللإل  - ملن بب  منببه  البب    مانببو  ا ببلسوا اسببملا مبب  اسببإل اهلل  سببالوا 
أنلببإل قبباأوا البب    وغمببا واحببي  -اضببا اهلل رنببه –وربب  اابب  رابباب   (1)(-رلببوةًا اامببااً 

قاببباه  ابببا  البببً  ملببب ة للحلبببمي  لمبببا مبببا  را بببوا رلبببى» و سببباوه اننبببه ال بببيمي اللببباء 
 .  (2)لاذا  ا الاخااي « اايوه

رلملبببا انببباء وأسبببلاا انخلببب   ابببم  ماببب   وابببذا الابببتى مببب  الاتمبببت  واانببب   بببلا 
إ  لنبا الابتى ول ربتى   والطا ز  اان  قام  ماممونلا اما قا  أاو س ما  مبوإل أحبي

 .(3)قولوا  اهلل مولنا ول مول لاإل( -بلى اهلل رلمه وسلإل –لاإل   سا  اسو  اهلل 
ااببب   -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –لمبببا  بببل، اسبببو  اهلل   ورببب  أابببا الط مببب  قبببا  

 ب   سبماا     نلالبا خالبي واانب  رلبى واانب  البا الابتى اب  الولمبي إلبى نلبي  اً خالي
 -ى اهلل رلمبه وسبلإلببل – سطع السماا  وليإل الام  البذي ابا  رلملبا   بإل ألبى النابا 

 البع خالبي   لمبا األبه السبين  ولبإل حلاللبا  «االبع  إنبك لبإل لببنع  بم اً »   نخااه  سا 
ما رتى  ما رتى   نلالبا خالبي  بإذا امباأ  رامانب  نا با    املناوا  ا الحم  ولإل مسولو 

                                           
اابب  رابباب وملالببي والضببحاك ووا  ربب  ل ببيميلا  وسببا ا السببااء  قببااء  سببي اببا  اكرمبب  ولببا   أمببا البب   (1 

رلمبه السبومق كببحااه قالبه السبيي   أنه اا  بنما االطا ز ابا   ر  لخ م لا   م  خ  لا  للإل  ملا قول 
لى الحلبا  ب  أنه بخا  مل  رلملا السومق ام  ما  والطا ز  أما م   ييلا أنه اا  ال  مل  السومق ر

  (.397ر5  والامو   رلى قااه النا م ا: منه أحي إلة سم  مااويه  إل ما 
َٰت  ﴿( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما  اا: 2  ۡا رللا ُا فََو ََءۡي

َ
ٰى  أ زا   (.4859حيم  اقإل   ﴾َورۡلعا

 (.4043    حيم  اقإليغتو  أح  اا: ( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: المااتي3 
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 االا لح   اللاا: رلى اأسلا   امسبلا االسبمز حلبى قلللبا   بإل البع إلبى اسبو  اهلل 
 .  (1)«للك الاتى»   نخااه  سا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –

وأما منا   اانب  رنبي قيمبي ابم  ماب  والميمنب   واانب  ختارب  واكوب والخبتاج 
 .  (2) ا لاللملا ماممونلا ومللو  منلا للحي إلى الااا 

وقبي اانب  التمبا  الابا:  نحبوه  -اضا اهلل رنلبا -اوى الاخااي ر  را    
غمببا لببذه البب    اللببا نببا  الااابب  وغمالببا طواغمبب  أخببا لامملببا الاببا: الامببمإل 

نما أ اي لذه االذاا كنلا أ ي م  غمالا.  رلملا  ا السا    واا
واانببب  الاببا: قبببي الخبببذ  مبببع الااابب  طواغمببب  ولبببا امبببو    (3)سبببحاقإقببا  ااببب  

لبيى للبا امبا ملبيى للاااب   ولطبوز البا وحلبا: وم للبا سبين  ماممونلا الامبمإل الاااب .
لببا اانبب  لابباز أنلببا كن ؛از  ضبب  الااابب  رلملببااببل ولببااطببوا لإل الببا  ولنحببا رنببيلا  

ومبب   انبب  ذو الخلببب  لببيوب وخبب اإل والملبب وا  ومسببليه -رلمببه السبب إل -امبب  إابباالمإل 
 –  إلمببه اسببو  اهلل اببأمضببًا  ا الممانمبب الااابب    ومسببا  للببا الاالبب  ا يلإل مبب  الاببا:ابباببا  

   . ليملا لاما ا  راي اهلل -بلى اهلل رلمه وسلإل
وذاا أنه اا  اه ال:   اماإل  واا  لحمما وأل  المم  ام  ابنااء مسا  للا

َكوا  مع لاع اسلخالاه وقل ه وليما الام  ﴿ ذلااوأ  الحاام  اللذم    أسوي ۡا رَّلا ُا لَ
َ
أ

نََثٰ 
ا
ا رۡۡل َُ ن ى  ولخلااو  كن ساإل الذاوا   لو أللالو  له وليًا  إل وليًا   أي ﴾َو

لواًا ااطل     أي ﴾قِۡسَا   ِضزَيى   اقلسملإل أنلإل ومخلوق م لاإل لذه السسم  لاان  ﴿

                                           
وأابو مالببى  ببا (  11547    اببا: سبوا  الببنلإل  حبيم  اقببإلأخالبه النسببا ا  با السببن  الااباى  الببا: الل سبما( 1 

 . ( وبححه902( حيم  اقإل  196ر2مسنيه   
االم باك مب  قيمبي ابم  ماب  والميمنب   واانب  أرمبإل   ل سمبز  وقمب   بخا  للذم  وختارب   وقمب   قم   ( منا 2 

اكو بببا  قبببياًا وأا البببا ربببييًا  واانببب  اكوب والخبببتاج للببب  للبببا  وسبببمم  منبببا  ك  يمببباء النسبببا ك لمنبببى لبببذه 
 (.159ر2  رنيلا.الاحا المحمط

( لو محمي ا  إسحاق ا  مساا ا  خماا وقمب  ااب  مسباا اب  اولبا  المطلابا  مبولى    قبمب اب  مخامب  اب  3 
ببلى  –ا  مب  ألب   الالبإل االماباتي  ماباتي اسبو  اهلل المطل: ا  راي مناز  وقم  إ  انمله أابو اابا واب

ه(  سبما   50وأماإل الاا: وأخااالإل  واا  ا ما الحيم  غتما الالإل  وابا   سب  مبا  سبن    -اهلل رلمه وسلإل
 . (21ر2اا  إسحاق  
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 إل قا  منااًا رلملإل  مما االيروه م  الاذ:    امز لساسمو  اااإل لذه السسم 
ا إِۡن  لااء م  رااي  اكبناإل ولسممللا﴿لقوا وَها ُااا ۡي ا َء  َواا ۡوَاا

َ
ا أ م  للساء   أي ﴾ِِهَ إَِلا

ۡلَطٰن    ﴿ أن ساإل ا بَِها مِن وا
نَزَل رّللا
َ
ا أ ا ۡ ما اؤاكا ۡۡ َو ََء بَا نُا

َ
إِن م  حل  واالا ﴿  ﴾ أيأ

سا  نفا
َ
نا َوَما َبۡهَوى رۡۡل لمب للإل مسلني إلة حس  منلإل اآاا لإل   أي ﴾يَتابِعاوَن إَِلا رلظا

ل حم ن وسلإل  ا اما سللإل ولاممإل  اا لإل الذم   سلاوا لذا المسلك الااط  قاللإل  واا
َعى   اكقيمم  ﴿ ۡا رّۡها ب ِهِ ِن را ا ََءهاۡ م  ولسي أاس  اهلل إلملإل الاس  االحق   أي ﴾َولََقۡع َجا

 المنما والحل  الساطا   وما الااوا ما لاءولإل اه ول انسايوا له.
ٰ  ﴿   ببإل قببا  نَسٰررِن َمررا َبَاررَنا ۡ  ِّۡۡلِ

َ
 حببب  لببه لببمب ابب  مبب  لمنببى خمببااً   أي ﴾أ

﴿ ۡۡ ُا ِ َمانِي 
َ
وا َء  لاۡنَس بَِ َُِتِٰ ِۗ َمن َيۡعَاۡل وا ۡهِل رۡل

َ
ِ أ َماِّن 
َ
َۡز بِِِۦ َوََلا أ ا  ِمن داوِن ا جا َُ َوََل َجِۡع 

ِ َوَِل    ول اب  مب  وية  مابو  امبا قبا مبا اب  مب  تربإل انبه مللبي   (1)﴾١٢ا ا َوََل نَِصرري  رّللا
  م ًا محب  له.

ببببلى اهلل رلمبببه  - قبببا  اسبببو  اهلل  قبببا  -اضبببا اهلل رنبببه –رببب  أابببا لامبببا  
 «إذا لمنببى أحببياإل  لمنمببا مببا ملمنببى   إنببه لمببياي مببا مالبب: لببه مبب  امنملببه»  -وسببلإل

 .(2)ل اي اه أحمي
وَ ٰ  فَلِلارِِ  ﴿  وقولبه

ا
ِِخرَوةا َورۡۡل إنمبا اكمبا البه هلل مالبك البينما واآلخببا    أي ﴾ر

ۡۡ َشۡ  ﴿اوالملباز  ملما   ُاها َمَٰوِٰ  ََل باۡغَِن َشَفَٰع لَ ت ِِف رّسا ِن ما ن   ً َوَرۡ م 
َ
ا إَِلا ِمِن َبۡعِع أ

ا َءا َوَيۡوَى   ا َِّان يََشا َذَن رّللا
ۡ
 .﴾يََ

ٞا ِعكَعإا ا إَِلا بِإِۡذنِر﴿  اسولبه ِي يَۡشَف  بإذا ابا  لبذا  با حبق الم  اب  (3) ﴾ِِۦ  َمن ذَ  رَّلا
 قبي نلبى رب  واكنبياي رنبي اهلل  ب ار  لبذه اكببناإل  امز لالو  أملا الضبالو   المساام 

 وأنت  االنلا ر  ذلك م  لممع الاه؟  راايللا رلى ألسن  لممع الاس 
نََثٰ ﴿

ا
َ  تَۡسِاَيَ  رۡۡل َُ ِ ِ ِِخَوةِ لَناَسَاوَن رَّۡاَل  ِيَن ََل ياۡؤِمكاوَن بِٱ

رۡ بِرِِۦ  ٢٧إِنا رَّلا َوَما َّها
                                           

 . 123رم النساء اآل ( سوا 1 
 ببا بببحم، وضببامز  ه اكلابباناوضبباة (  8689  (  حببيم  اقببإل316ر14 ببا مسببنيه   ا مبباإل أحمببيأخالببه ( 2 

 (. 1451  اللامع الباما  حيم  اقإل
 . 255رم ( سوا  الاسا  اآل3 
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ِ َشۡ   ۡغَِن ِمَن رۡۡلَق  نا ََل يا ۖ ِإَونا رلظا نا  رلظا
وَن إَِلا ِۖ إِن يَتابِعا رن  ٢٨ا     ِمۡن ِعۡل   ۡعوِۡض َعرن ما

َ
فََ

ٰ َعن ذِكۡ  َيٰوةَ رََلۡنَيا تََو ا ۡۡ ياوِۡد إَِلا رۡۡلَ َ ۡا  ٢٩وِنَا َوّ ۡعلَر
َ
َو أ ِۡ  إِنا َرباَ  ها َِن رۡلعِۡل ۡ م  ها َذَِّٰ  َمۡبلَغا

َُع ۡا بَِاِن رۡه ۡعلَ
َ
َو أ  ﴾.بَِان َضلا َعن َونِيلِِِۦ وَها

امبا  رلبى الم باام   با لسبممللإل الم  اب  لسبمم  اكن بى  -لابالى –لسي أنابا 
ۡۡ  ﴿  قبا  َُ ا َشَ َٰعباها ُۡ ُا ۡۡ  َو َل َخۡلَقها و  َشِهعا

َ
رّواِنَٰمۡح إَِنًٰثا  أ ۡۡ ِعَبٰعا ِيَن ها َ  رَّلا َُ ِ ِ  رَّۡاَل 

َل وََجَعلاو 
اۡس    .حم  قالوا إنلإل انا  اهلل  أي (1)﴾١٩ لاونَ   َ َوي

ِۖ  ﴿   سا  ۡ بِِِۦ ِمۡن ِعۡل   اب   لمب للإل رلإل بحم، مببيق مبا قبالوه  ﴾أيَوَما َّها
ۡغَِن ِمنَ  اذ: وتوا وا لبااء﴿لو  نا ََل يا ۖ ِإَونا رلظا نا وَن إَِلا رلظا ِ َشۡ   إِن يَتابِعا   أي ﴾ا     رۡۡلَق 

إ  مبنلإل   ل مسوإل الم  مساإل الالإل ول ملبيي  بم ًا  وقمب  الحبق لنبا امنبى الابذا: أي
 ل منسذلإل م  الاذا:.

ٰ َعن ذِكۡ  ﴿  وقوله ن تََو ا ۡعوِۡض َعن ما
َ
 واللاه. م  الذي أرا  ر  السا    ﴾أيوِنَا فََ

َيٰوةَ رََلۡنَيا ﴿  وقوله إنما أا ا لمه ومالغ رلمه الينما   ذاك مبا ل   ﴾أيِۡ إَِلا رۡۡلَ
ِۡ   ﴿  خما  مه وللذا قا  َِن رۡلعِۡل ۡ م  ها طل: الينما والساا للا لو غام    أي﴾َذَِّٰ  َمۡبلَغا
 ما وبلوا إلمه.

 ببببلى اهلل رلمبببه - قبببا  اسبببو  اهلل  قالببب  -اضبببا اهلل رنلبببا -ورببب  را  ببب   
 الينما ياا م  ل ياا لبه  ومبا  مب  ل مبا  لبه  وللبا ملمبع مب  ل رسب  لبه(   -وسلإل

 .(2)اواه احمي
 .(3)«الللببإل ل للابب  الببينما أااببا لمنببا  ول مالببغ رلمنببا»  و ببا الببيراء المببن وا

َُع ﴿  وقوله ۡا بَِاِن رۡه ۡعلَ
َ
َو أ ۡا بَِان َضلا َعن َونِيلِِِۦ وَها ۡعلَ

َ
َو أ لو الخالق   ﴾أيإِنا َرباَ  ها

                                           
 ببا بببحم، وضببامز  وضبباة ه اكلاببانا(  24419  (  حببيم  اقببإل840ر40أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  ( 1 

 (.6757    حيم  اقإلوتمايله اللامع الباما
 بببا ضبببامز اللبببامع  وضببباة ه اكلابببانا(  24419  حبببيم  اقبببإل( 480ر40أخالبببه ا مببباإل أحمبببي  بببا مسبببنيه  ( 2 

 (.6757  ( حيم  اقإل676ر1  الباما وتماي 
  وحسبنه اللامبذي (3841  ( حبيم  اقبإل486ر12    اا: الللإل أقسإل لنا م  خ ملكأخاله اللامذي  ا سننه( 3 

  (.2ر8   ا بحم، وضامز سن  اللامذي اكلااناووا سه 
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للممع المخلوقا  والاالإل امبال، راايه  ولوالذي مليي مب  م باء ومضب  مب  م باء  
 وذلك اله م  قياله ورلمه وحامله ولو الااي  الذي لملوت أايا. 

ِ َما ِِف رّ﴿﴿ ۡرِض َوّلِلا
َ
َمَٰوِٰ  َوَما ِِف رۡۡل َس   سا

َ
ِيَن أ  َوَيۡجرزَِي ر ا َِلَۡجزَِي رَّلا

َل َل بَِاا َعِالارو  و 
َل بِٱۡۡلاۡسََن  ۡحَسكاو 

َ
ِيَن أ ٰ  ٣١رَّلا ِۡ َورۡلَفَو ثۡ َِِو رۡۡلِ ََُِباوَن َكَب  ِيَن َجۡ

َۡ  إِنا َربارَ  رَّلا ِحَش إَِلا رّلاَار
َو  ِ  ها ٞا رَّۡاۡغفَِوة ۖ َوِٰو ۡۡ ُا ِ ُٰ َ ما

ا
وِن أ ِجكا   ِِف باطا

َ
ۡۡ أ ُا ن
َ
ۡرض ِإَوۡذ أ
َ
َِن رۡۡل ۡ م  كا

َ
نَشَ
َ
ۡۡ إِۡذ أ ُا ِ ۡا ب ۡعلَ

َ
أ

ََّق   ۡا بَِاِن ربا ۡعلَ
َ
َو أ ۖ ها ۡۡ ُا َس نفا

َ
َل أ  ﴾.٣٢ فََٗل تاَزَروا 

أنببه مالببك السببموا  واكا  وانببه الانببا رمببا سببواه الحببااإل  ببا  -لاببالى -أخاببا
َس   ابالحق ﴿ خلسه االابي  وخلبق الخلبق

َ
ِيَن أ ِيرَن ر ا َِلَۡجزَِي رَّلا  َوَيۡجرزَِي رَّلا

َل َل بَِارا َعِالارو  و 
َل بِٱۡۡلاۡسرََن  ۡحَسكاو 

َ
ملباتي ابً  ااملبه  بإل  سةبا المحسبنم  ابننلإل البذم  مللنابو    ﴾ أي أ

ل ملابببباطو  المحامببببا  الااببببا ا واا  وقببببع مببببنلإل اابببب    ااببببا ا ا  ببببإل وال ببببواح ؛ أي
َۡ   ﴿  ومسبلالإل وقولبه الباا ا  إنه ما باللإل اسبل ناء منسطبع ؛ ك  اللةمبإل مب   ﴾إَِلا رّلاَا

 باا ا الذنو: ومحساا  اكرما .
لببو الالبب  ملببإل   وقببا  ملالببي  (1)إلة مببا سببلز -اضببا اهلل رنببه -قببا  اابب  رابباب

لببو الالبب    -اضببا اهلل ربنلإل -وقببا  ااب  البببحاا   (2) االبذن:  ببإل منبتت رنببه ول ماببوي
 (3)وقبا  ااب  التامبا التنبا  واللمب  مب   با: الخمبا  مللنالبا وملبو: منلبا مبم: اللمب  مب 

وم لبه رب  ااب  راباب  لو مبا ابم  الحبيم  حبية البينما وربذا: اكخبا .  -اضا اهلل رنه –
 ذاا اهلل رلمه حيًا  ا الينما ول رذااا  ا اكخا .مما لإل   ولو يو  ا  مول: حي  أي

                                           
ام  أحبيلا إلة اللمببإل البذي ألمبوا ابه  با اللاللمب  مبب  ا  بإل وال بواح   إنبه ما بو رنبه  ببا (  مبه أقبوا  ابم  الم سب1 

لبو   لو أ  ملإلة الا وم اللا  إل ملو: منلا قاله الحس  وملالي.ال ال   ا س إل قاله اا  تمي ا   اا   ال انا
  (.401ر5  أ  ماتإل رلى المواقا   إل مالع رنلا مسلاًا.النا  والامو 

َۡ   ﴿ ا مانى  خا م  الم سام   ا قوله( و 2  َا كنبه لبمب مب  الاابا ا  ؛الباا ا والسبل ناء منسطبع  أي ﴾إَِلا رّلا
 (. 394ر3  ولو االنما   والسال   واللمس   والامت   ميااك اللنتم  وال واح 

خامب:  وأمبه أسبماء   ومسبا لبو رابي اهلل اب  التامبا اب  الابواإل اب  خوملبي اب  أسبي اكسبيي أابوااا   ( اا  التاما3 
ان  أاا ااا لالا  اه إلى الميمن  واا  أو  مولوي  ا ا س إل م  قام   واومع له االخ    رسم: مو  
متمي  واان  ولمله لسع سنم  وقلله الحلاج ا  موسز  ا أماإل راي الملك ا  ماوا   ا سن      وسااو  

 (. 188ر5للللا .للذم: الللذم:  
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إ  لا ا الللإل ما ا » -بلى اهلل رلمه وسلإل –قا  اسو  اهلل   قا  اا  رااب
 .(1)اواه اللامذي وبححه «لمًا وأية راي لك ماألما

ِ   ﴿  وقوله  ٞا رَّۡاۡغفَِوة احمله وسا  ا   اء وما اله لسع   أي ﴾إِنا َرباَ  َوِٰو
  ﴿  المذنام  اللإل لم  لا: منلبا وقولبه

َ
ِرَن رۡۡل ۡ م  كا

َ
نَشَ
َ
ۡۡ إِۡذ أ ُا ِ ۡا ب ۡعلَ

َ
َو أ   أي ﴾ۡرضها

ابما ااإل رلمإل انحوالاإل وأ االاإل وأقوالاإل اللا سلببيا ربناإل  ولسبع مبناإل حبم  أن بن 
 امسبا لللنب     يإل م  اكا   واسلخاج ذامله م  بلاه أم ا  الذاة   إل قسملإل  امسم 

 و امسا للساما.
ۖ  ﴿  وابذا قولبه ۡۡ ُا ِ ُٰ َ ما

ا
وِن أ ِجكا   ِِف باطا

َ
ۡۡ أ ُا ن
َ
الملبك المواب  اباللام  اتقبه  الب:  ﴾ِإَوۡذ أ

مبب  ملالنببا  سببسط منببا أانببا ألنبب   ببا اطببو     (2) قببا  ماحببو  ؟وأللببه ورملببه و ببسا أو سببامي
 .(3)سسط  وانا  مم  اسا  إل بانا  موخا ل أاا لك  ماذا ااي لذا ننلما؟( اواه أاو حالإل

ۖ  ﴿  وقولببه ۡۡ ُا َسرر نفا
َ
َل أ ن ببب مببا لببا رلببإل اهلل مبب  ابب    قببا  الحسبب  ﴾فَررَٗل تاَزَررروا 

لى ما لا با ا      لتابوا أن سباإل ول  بانا   (4)ول لمبيحولا احسب  أرماللبا ل بااولاواا
رلببببإل انلبببب  الاببببا أوا أن سبببباإل إ  اهلل ا ببببتت للُ »  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –وقببببا  اسببببو  اهلل 

 .(5)اواه مسلإل  «:سلم  م  اا  إلى تمن ان  أااقاله حم  غما اسإل تمن:  «مناإل
-ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – البً  رنبي النابا    ُلبمبيم ات   قبا  ااا  أنبهور  أاا 
 - مببااااً  – نببق ببباحاكقطابب  رُ  ومحببك»  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – سببا  اسببو  اهلل 

                                           
 (  والحببااإل  ببا المسببلياك3284    اببا: ومبب  سببوا  الببنلإل  حببيم  اقببإلللامببذي سببننه  الببا: الل سببماأخالببه ا( 1 

 ببا بببحم، سببن   وبببححه اللامببذي ووا سبه الحببااإل  ببا المسببلياك  واكلابانا ( 181  (  حبيم  اقببإل122ر1 
 (. 2618  اللامذي  حيم  اقإل

ابي اهلل وقمب   أابو أمبو: وقمب  أابو مسبلإل اليم بسا  ال سمبه ماحو  اليم سا أاو راي اهلل  رالإل أل  ال باإل مانبى أابا ر( 2 
أحايمبب  وأاسبب  ربب  رببي  مبب  البببحاا  لببإل مببياالإل اببناا ابب  اابب:  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أاسبب  ربب  الناببا 

 (.185ر8ورااي  ا  البام   حي  رنه التلاي وتمي ا  واقي لو ا سن  ا نلا ر ا  وما  . سما أر إل النا ء  
(  990(  حبيم  اقببإل  363ر3ه رنبي ااب  أابا حبالإل  ووق بب  رلمبه  با الملالسب  ولبوالا الالبإل  ( لبإل أقبز رلمب3 

 م  طامق أحمي ا  مسلإل ر  رماو ا  حمت  ر  ياوي ا  أاا لني ر  ماحو .
(.و ببا مانببى  خببا 70ر22   بب  ل ببليوا كن سبباإل اننلببا تامبب  اام بب  مبب  الببذنو: والماابببا  لببامع الامببا   أي( 4 

لنساولا إلى تااء الام  وتماي  الخما والطارا  أو إلى التاا  والطلاا  م  المااببا ول نبوا رلملبا       أي
 (.394ر3  التاا مناإل والنسا أوةًل وأخاًا.ميااك اللنتم  والضمولا  سي رلإل اهلل

 (.2142قإل  ( أخاله مسلإل  ا البحم، اللامع  اآليا:  اا: اسلحاا: لاما السإل السام، إلى حس   حيم  ا 5 
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ا تاةبول أُ   حسبماه واهللُ     نباً  أحسب:ُ   ل محالب   لمسب  هُ ات إذا اا  أحياإل مبا يحبًا بباح  
اومبباه  ببا البببحمحم  والسببماق  «مالببإل ذلببك رلببى اهلل أحببيًا  أحسبباه اببذا واببذا إ  اببا 

ببلى  –قبا  اسبو  اهلل   قبا  -اضا اهلل رنه - (2)  ور  المسياي ا  اكسوي(1)كحمي
 . (3)اواه مسلإل «اا: وا  ا ولوللإل الل  حإذا اأملإل المياحم   ا»  -اهلل رلمه وسلإل

﴿  ٰ ِي تََو ا فََو ََءيَۡت رَّلا
َ
ۡعَطٰى قَلِيٗل   ٣٣أ

َ
ۡكَعى  َوأ

َ
رَو  ٣٤َوأ ۡا رۡلَغۡيرِ  َفها ِعكَعإا  ِعۡلر

َ
أ

وَسٰ  ٣٥يََوى   َِ ما حا  بَِاا ِِف حا
ۡ
َباَ ۡۡ يَا َ ّ  ۡ
َ
ِي َوِفا   ٣٦أ َۡ رَّلا ۡخَو  ٣٧ِإَوبَۡرٰهِي

ا
 تَزِرا َو زَِرة  وِۡزَر أ

َلا
َ
أ

نَسِٰن إَِلا َما َورَىٰ  ٣٨ ۡنَس ِّۡۡلِ
ن لا
َ
ِا  َورۡوَف  ٣٩َوأ نا َورۡعَي

َ
ا ََء  ٤٠يارَوىٰ  َوأ ِا رۡۡلَرَز  َۡزاٰر ۡا جا ثار

ۡوَِفٰ 
َ
 .﴾٤١رۡۡل

ٰ  ﴿  لسي ذإل اهلل مب  لبولى رب  طارلبه َق َوََل َحرِلا َب  ٣١فََٗل َحرعا رن َكرذا ُِ َوَ ٰ
 ٰ ۡكَعى   ﴿ (4)﴾٣٢َوتََو ا

َ
ۡعَطٰى قَلِيٗل  َوأ

َ
  إل قطاه    وا ماو  أي  قا  اا  رااب ﴾َوأ

أ نببباء الح بببا  ابببانوا مح ببباو  ا ببباًا   ملبببيو   ببباام ببب  السبببوإل إذا   قبببا  راامببب  وسبببامي
رَو ﴿  (5)بخا  لمنالإل م  إلماإل الام   مسولو  أايمنا وملاابو  الامب  ۡا رلَۡغۡيِ  َفها ِعكَعإا  ِعلۡ

َ
أ

 .رني لذا الذي قي أمسك ر  البيق  والاا والبل  اخً  و حًا وحاباً   أي ﴾يََوى  

ۡ   ﴿ (6)«ول لخب  مب  ذي الابا  إقب لً  لان بق اب »  وللذا لاء  ا الحيم 
َ
أ

                                           
. 26629( أخالببه الاخببااي  ببا البببحم، اللببامع  الببا: ال ببلايا   اببا: إذا تاببى البب  الببً  ا بباه  حببيم  اقببإل  1 

(. وا مبباإل أحمببي  ببا 3000ومسببلإل  ببا بببحمحه  الببا: التلببي  اببا: النلببا ربب  المببيم إذا اببا   مببه إ ببااط  اقببإل  
 ( الل م له.5ر6مسنيه  

سوي ا  راي ماو  ا  ول: ا  راي مناز ا  تلبا  التلباي كنبه ابا  لانباه وحال به ( المسياي ا  اكسوي نس: إلى اك2 
 با اللاللمبب   سمبب  المسبياي ابب  اكسببوي ولبو المسببياي رمبباو ابب   الاب  ابب  مالببك ابإل مطبباوي ابب  رمباو ابب  سبباي  ببلي 

 (. 466ر1المسياي  ل، مبا وما   ا أاضلا  حم  إلى الميمن      و   م  السلماا:  
 (.3002( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  التلي  اا: النلا ر  الميم إذا اا   مه إ ااط  حيم  اقإل  3 
 . 32( سوا  السمام  اآلم ر4 
(  مه أاااب  أقاومب  ابم  الم سبام   أحبيلا أنبه أرطبى قلبم  مب  ن سبه االسبلملات  بإل اا نسطبات قالبه ملالبي  ال بانا  5 

رااب  ال ال   أرطى قلم  م  ماله  إل منبع قالبه الضبحاك  الااابع  أرطبى السبانه أطات قلم   إل ربى قاله اا  
(  و ببا مانببى  خببا قطببع رطملببه وأمسببك  وأبببله إابباء الحببا ا 402إل5وأاببيى اسلاببه قالببه مسالبب   النابب  والامببو   

 (.395ر3ولو أ  للساه ُايم  ولا ب ا  االبخا   ممسك ر  الح ا. ميااك اللنتم   
 وببححه(  3338(  حبيم  اقبإل  209ر3 ا: ا مما   اا: اللحام  رلى ببيق  اللطبوت  املسا  ا أخاله ال( 6 

 (. 2661(  حيم  اقإل  347ر6اكلاانا  ا السلسل  البحمح  الاامل   
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وَسٰ  َِ ما حا  بَِاا ِِف حا
ۡ
َباَ ۡۡ يَا َ  مانا أس اا اللوام . ﴾ّ

ِي َوِفا   ﴿ َۡ رَّلا لببإل وأامب  مببا أمببا ابه  والببغ وأيى اسببال  اهلل إلببى   أي ﴾ِإَوبۡررَرٰهِي
وۡحَ  ﴿  خلسه  اسلحق اذلك أ  ماو  للناب أمامبًا مسلبيي ابه.اما قبا 

َ
ۡا أ نِ ثا

َ
ا إََِلۡرَ  أ اۡيَكرا

َۡ َحكِيف   ٞۡ ِملاَ  إِبَۡرٰهِي ۖ رتابِ  .(1)﴾١٢٣ ا

َۡ  ﴿ -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –لبب  اسببو  اهلل   وربب  أاببا أمامبب  قببا   ِإَوبۡررَرٰهِي
ِي َوِفا   و ةببى رمبب  مومببه »  قببا  اهلل واسببوله أرلببإل.  قلبب  «ألببياي مببا و ببى؟»  قببا  ﴾رَّلا

 .(2)حالإل اواه اا  لاما واا  أاا «انااع اااا  م  أو  النلاا
 -تة ولب ة رب -رب  اهلل  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ور  أابا ذاة رب  اسبو  اهلل 

  (3)اواه اللامذي «اا   يإل اااع لا أااع اااا  م  أو  النلاا أا ك  خاه»  أنه قا 
أل »  أنبه قبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رب  اسبو  اهلل  (4)ور  ماباذ اب  أنبب

  سبببمى اهلل إاببباالمإل خلبببمً  البببذي و ةبببى؟ إنبببه ابببا  مسبببو  الماأببببا، وأمسبببى أخابببااإل لبببإل
ونَ ﴿ َۡ تاۡصبِحا وَن وَِح َۡ باۡاسا ِ ِح ۡبَبَٰن رّللا اواه ااب  لامبا  «مب حلبى خبلإل اآل (5)﴾١٧ فَسا

   .(6)واا  أاا حالإل
َلا  ﴿   إل  ات لاالى  ا اما  ما اا  أوحاه  ا ببحز إاباالمإل وموسبى  سبا 

َ
أ

ۡخرروَ 
ا
ابب  ن ببب ملمبب  ن سببلا اا ببا أو اامببا  أي   بباء مبب    أي ﴾ تَررزِرا َو زَِرة  وِۡزَر أ

                                           
 . 123رم ( سوا  النح  اآل1 
 ببا ( مبب  طامببق إسبباا م   واابب  رسببااا 415ر7  الااببوي  ببا ل سببماه وذابباه(  78ر22لببامع الامببا     منمببا (2 

 . ( م  طامق لا ا ا  التاما214  213ر6 لاامخه 
   وبببححه(475  اقببإل   اببا: مببا لبباء  ببا ببب   الضببحى  حببيم أخالببه اللامببذي  ببا سببننه  الببا: الببب   (3 

 (.395اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي  حيم  اقإل   ووا سه
ببلى اهلل رلمبه  –باا بحااا للم  اا  امببا وال باإل  اوى رب  النابا ا  أنب الللنا حلمز اكن ( مااذ4 

أحايمب  ولبه اوامب  رب  أابا البياياء وااب: اكحابباا  اوى رنبه سبل  اب  ماباذ  قمب  اسبا إلبى خ  بب   -وسبلإل
 (. 98ر3  راي الملك ا  ماوا .ا باا 

 .17رم ( سوا  الاوإل اآل5 
(  212ر6  (  وااببب  رسبببااا  بببا لاامخبببه427    حبببيم  اقبببإل(192ر20اواه الطااانبببا  بببا المالبببإل الاامبببا   (6 

(  وضببباة ه اللملمبببا  بببا ملمبببع التوا بببي 15624  (  حبببيم  اقبببإل388ر24 بببا مسبببنيه   ومسبببني ا مببباإل أحمبببي
 (.17010(  حيم  اقإل  159ر10 
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 .لمحمله رنلا أحي  الذنو:  إنما رلملا وتالا
نَسِٰن إَِلا َما َوَىٰ  ﴿  اما قا  ۡنَس ِّۡۡلِ

ن لا
َ
رلمه وتا غماه   اما لمحم   أي ﴾ َوأ

مببب  الااممببب  آللبببو لن سبببه  ومببب  لبببذه اابببذلك ل محبببب  لبببه مببب  اكلبببا إل مبببا اسببب: 
اسلناط ال ا اا وم  الااه  أ  ن بب السبااء  ل مبب  االبياء  واالبا إلبى اكمبوا  كنبه 

 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –لببمب مبب  رمللببإل ول اسببالإل وللببذا لببإل منببي: إلمببه اسببو  اهلل 
سااببا  ال قاأملببه ول حبب لإل رلمببه ل اببنا  ول إممبباء  ولببإل منسبب  أحببي مبب  البببحاا  واا

مسلبببا  مببه االنبببوا ول ملببباز  مببه اببننوات اكقمسبب    نمببا الببيراء والبببيق   ببذاك 
 .(1)وبوللا  ومنبوا م  ال اات رلملا ملمع رلى
قببا  اسببو    وأمببا الحببيم  الببذي اواه مسببلإل  ببا بببحمحه ربب  أاببا لامببا  قببا  

مب  ولبي   إذا ما  ا نسا  انسطع رملبه إلة مب   ب  »  -بلى اهلل رلمه وسلإل –اهلل 
 لبذه ال   ب   با الحسمسب  (2) «بال، ميروله  وبيق  لاام  م  اايه  أو رلبإل منل بع ابه

 .لا م  سامه وايةه وطلاه
واا  ولببيه مبب    إ  أطمبب: مببا منابب  الالبب  مبب  اسبباه»امببا لبباء  ببا الحببيم   
  والبيق  اللاام  االوقز ونحوه لا م    باا رملبه ووق به  وقبي قبا  لابالى (3)«اساه

﴿   ۡۡ َل َو ََء َثٰوَها و  ما ُا ا َما قَعا ُۡ  . (4) اآلم  ﴾١٢َونَ

و اب   والالإل الذي ن اه  ا الناب  اقليوا اه اابيه لبو أمضبًا مب  سبامه ورملبه.
م  يرا إلى ليى اا  له م  اكلا م   ألوا م  لااه م  غمبا أ  »   ا البحم،

 .(5)«منسا م  ألوالإل  م اً 

                                           
  (.67ر4منما   ل، الولا:  ام منلي الط :  ( 1 
  والنسا ا  ا السن  الاااى(  1432  الوقز  حيم  اقإل  اا:  ا أخاله اللامذي  ا سننه  الا: اكحااإل( 2 

 با ببحم، اللبامع البباما وتمباي    ببححه اكلابانا(  3651  اا:  ض  البيق  ر  المم   حبيم  اقبإل
 (. 795  حيم  اقإل

  وبححه اكلاانا (3528    اا:  ا الال  منا  م  ما  وليه  اقإلأخاله أاو ياوي  ا سننه  الا: الاموت (3 
 (.3013حم، سن  أاا ياوي  حيم  اقإل   ا ب

  12رم   اآلسوا  مب (4 
  اا: م  س  سن  حسن  أو سبم   ومب  يربا إلبى لبيى أو ضب ل   حبيم  ( أخاله مسلإل  ا البحم، اللامع5 

 (. 6745اقإل  
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ِا  َوۡوَف ياَوىٰ  ﴿  وقوله نا َوۡعَي
َ
مبوإل السمامب   با ممتانبه مب  أاملبه ال باء   ﴾أيَوأ

ۡوَِفٰ  ﴿  وقوله
َ
ا ََء رۡۡل َز  ِا رۡۡلَ ٰ َۡزا ۡا جا  .﴾٤١ثا

.  أي  اكو ا اكام  اكلإل احس: سامه إ  خماًا  خما واا   اةا   اة
﴿  ٰ ََُ ك نا إَِٰٓىٰ َرب َِ  رّۡاا
َ
ٰى  ٤٢َوأ َُ بۡ

َ
ۡضَحَ  َوأ
َ
َو أ ِا  ها نا
َ
ۡحَيا  ٤٣َوأ

َ
َماَ  َوأ
َ
َو أ ِا  ها نا
َ
َوأ

نرََثٰ  َ ٤٤
ا
َكَو َورۡۡل ِ رَّلا ۡۡ وَۡج ِا  َخلََق رّزا نا

َ
ةَ  ٤٦ِمرن َنۡطَفر   إَِذ  باۡارََنٰ  ٤٥أ

َ
نا َعلَۡيرِِ رلَاۡشرَ

َ
َوأ

ۡخَوٰى 
ا
ِا  ٤٧رۡۡل نا

َ
ۡقََنٰ َوأ

َ
ۡغََنٰ َوأ
َ
َو أ ۡعَوٰى  ٤٨  ها ِ َو َرَب رّش  ِا  ها نا

َ
وَ ٰ  ٤٩َوأ

ا
ۡهلََ  َعًد  رۡۡل

َ
ِا  أ نا
َ
َوأ

ۡبََّقٰ  ٥٠
َ
ا أ َل َفَاا وَد  ۡطرَِغٰ  ٥١َوَثاا

َ
َۡ َوأ ۡظلَر
َ
ۡۡ أ ر َل ها ۡۡ ََكناو  ها ۖ إِنا ِن َقۡبلا رَ   ٥٢َوقَۡوَ  ناوحت م  َُ ۡؤتَفِ َورّۡاا

ۡهَوٰى 
َ
ىَٰها ٥٣أ ٰ  َفَغشا ََُاراَرٰى  ٥٤َما َغِشا ي ِ  ََء ََلا َءِ َرب َِ  َب

َ
نا إَِٰٓىٰ َرب ِرَ   ﴿  ﴾اسولبه ٥٥فَبَِ

َ
َوأ

 ٰ ََُ ك  منللى الخلق ومبمالإل إلمه موإل السمام .  ﴾أيرّۡاا
مبا انبا أوي   قاإل  منا مااذ ا  لاب   سبا   قا  (1)وييكا ور  رماو ا  مممو 

إلبببى   لالمبببو  أ  الماببباي إلبببى اهلل»إلبببماإل   -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –إنبببا اسبببو  اهلل 
 .(2)اواه اا  أاا حالإل «اللن  أو إلى الناا

نا إَِٰٓىٰ  ﴿   ببا قولببه -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ربب  الناببا (3) وربب  أاببا ابب  اابب:
َ
َوأ

 ٰ ََُ ك ل اباوا »  ولبذا م ب  مبا اوى أابولاما  ما ورباً  (4)«ل  اا   ا الباة:»  قا  ﴾َرب َِ  رّۡاا
 ببا  (6)اواه محمببا الس بنر (5) « إنبه ل لحببمط ابه ال اببا   اهلل ول ل ابباوا  با الخببالق با خلبق 

                                           
رلببى مببي مابباذ  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –( رمببا ابب  مممببو  اكويي مانببى أاببا راببياهلل أو أاببا محمببى  أسببلإل  ببا حمببا  الناببا 1 

وبببحاه   بببإل قبببيإل الميمنبب  وببببح: ااببب  مسبباوي وغمببباه  اوى رنبببه سبببامي ابب  لامبببا  قمببب  مببا  سبببن  خمبببب وسببباام   
 (. 377ر2ا باا   ا لمممت البحاا   

لاا (  وبححه البذ1651( حيم  اقإل  181ر2(  والطااانا  ا المالإل اكوسط  83ر1( أخاله الحااإل  ا المسلياك  2 
 (. 1668( ووا سه اكلاانا  ا السلسل  البحمح   حيم  اقإل  281(  حيم  اقإل  157ر1 ا الللخما  

( أابا اب  ااب: اب  قبمب اب  رامبي ابب  تمبي اب  مااومب  اب  رمباو اب  مالبك ابب  النلباا وقمب   اسبمه لبمإل اهلل اب   الاب  ابب  3 
وأاو الط م   انباه البا رمبا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –ا رماو ا  الختاج اكنباا وله انملا  أاو المنذا اناه الا النا

ا  الخطا: و لي الاسا  واياًا اوى رنبه راباي  اب  الببام  وااب  راباب لبو ا سبن   ب   و   بم  للللبا   با خ  ب  
 ( .31ر1ر ما .أسي الااا   

(  والساطاببا  ببا 396ر3ا   ( والمنلببق اللنببيي  ببا انببت الامبب266ر7( والببيا المن ببوا  417ر7( منمببا  ل سببما الااببوي  4 
 (.115ر17ل سماه  

  حبيم  وتمايلبه  با ببحم، وضبامز اللبامع البباما اكلابانا وضباة ه(  163ر1  اليملما  ا مسني ال ايوب( أخاله 5 
 (.6220اقإل  

 ( والساطاببا  ببا396ر3 ببا انببت الامببا    والمنلسببى اللنببيي( 266ر7( والببيا المن ببوا  417ر7( منمببا  ل سببما الااببوي  6 
 ( .115ر17ل سماه  
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ل اباوا  با مخلوقبا  اهلل ول ل اباوا  با ذا  اهلل  بإ  اهلل »وللبذا  بالي  با السبن    ل سماه
 أو اما قا . (1) «خلق ملاًا ما ام   حم  أذنه إلى رالسه مسما     ما   سن 

رٰى  ﴿  وقولبه َُ بۡ
َ
ۡضَحَ  َوأ
َ
َو أ ِا  ها نا
َ
خلبق  با رابايه الضبحك والااباء   أي ﴾َوأ

ۡحَيا  ﴿ وساالما ولما مخلل ا 
َ
َماَ  َوأ
َ
َو أ ِا  ها نا
َ
َيٰوةَ  ﴾ اسوله ﴿َوأ ََِيلََق رَّۡاۡوَ  َورۡۡلَ  (2)﴾رَّلا

 االماا ب  ابالناا   وأحمبى المبلم  الابا اأمبا    أمبا   با البينما وأحمبا للااب  وقمب   مانا
نََثٰ وَ ﴿

ا
َكَو َورۡۡل ِ رَّلا ۡۡ وَۡج ِا  َخلََق رّزا نا

َ
 مبم:  ا الاحإل.  أي ﴾ِمن َنۡطَف   إَِذ  باۡاََنٰ  ٤٥أ

ۡاََنٰ  ﴿  اسولبه َِن ت يا ِن ما  م 
ۡۡ يَ ا ناۡطَف   َ ّ

َ
ةَ  ﴿  مب  وقولبهآلا (3)﴾٣٧ أ

َ
نا َعلَۡيِِ رلَاۡشرَ

َ
َوأ

ۡخررَوىٰ 
ا
لببو قببايا رلببى ا ربباي  ولببا الن ببن  اكخبباى مببوإل امببا خلببق الاببياء    ﴾ أيرۡۡل

ۡقََنٰ  ﴿ السمام 
َ
ۡغََنٰ َوأ
َ
َو أ ِا  ها نا
َ
ملك راايه المبا  ولالبه للبإل  لنب  مسممبًا للبإل ل   أيا﴾َوأ

 محلالو  إلى اماه  لذا لماإل النام  رلملإل  واه قا  ا ماو .
ۡغََنٰ  ﴿  وقا  اا  رااب

َ
ۡقََنٰ  أرطى ﴿ ﴾أ

َ
مانباه أغنبى ن سبه   اضا قمب  ﴾َوأ

 .(4)أغنى م   اء م  خلسه وأ سا م   اء منلإل  وأ سا الخ  ق إلمه  وقم 
ۡعَوٰى  ﴿ ِ َو َرَب رّش  ِا  ها نا
َ
لبو لبذا البنلإل الوقباي   قبا  ملالبي رب  ااب  راباب ﴾َوأ
ۡهلَرَ  َعًد  ﴿ (5)ماتإل اللوتاء  اان  طا    مب  الابا: ماايونبه  الذي مسا  له

َ
ِا  أ نار
َ
َوأ

 
ا
راي ا  إاإل ا  ساإل ا  نوم واانوا م  أ بي النباب   ولإل قوإل لوي ومسا  للإل  ﴾وَ ٰ رۡۡل

ََص  َعبَِي ت  ﴿وأقوالإل وأرلالإل رلى اهلل ورلى اسوله  نللالإل اهلل   ﴾.٦ بِوِيحت ََصۡ
ۡبََّقٰ  ﴿  وقوله

َ
ا أ َل َفَاا وَد  َوقَرۡوَ   ﴿ أللالإل االبمح   لإل ماق منلإل أحبي  أيا﴾َوَثاا

 ۖ ِن َقۡبلا ۡطَِغٰ  ﴿ م  قا  لللء  أي ﴾ناوحت م 
َ
َۡ َوأ ۡظلَ
َ
ۡۡ أ َل ها ۡۡ ََكناو  ها أ ية لمايًا م    أي ﴾إِنا

ۡهرَوىٰ  ﴿ الذم  مب  اابيلإل
َ
َ  أ َُ ۡؤتَفِ مبيا   لبوط قاللبا رلبملإل  لاب  رالملبا   مانبا ﴾َورّۡاا

 سا للا  وأمطانا رلملإل حلاا  م  سلم  منضوي مسوم .
                                           

 (.1788( اقإل  395ر4السلسل  البحمح    وحسنه اكلاانا  ا(  163ر1  اليملما  ا مسني ال ايوب( اخاله 1 
  2رم ( سوا  الملك اآل2 
 . 37رم ( سوا  السمام  اآل3 
 .(53ر13   واليا المن وا 84ر22لامع الاما    ( منما4 
 .(628ر1 ل سما ا ماإل ملالي (  و 86ر22 لامع الاما    ( منما5 
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ىَٰها َما َغِشا  ﴿  قا وللذا   مانبا  مب  الحلباا  اللبا أاسبللا رلبملإل مطبااً ا﴾َفَغشا
ي ِ  ََء ََلا َءِ َرب َِ  ﴿
َ
ََُاراَرٰى  فَبَِ ولبو  ؟  با أي نابإل اهلل رلمبك أملبا ا نسبا  لملباي  أي ﴾َب

 .(1)اخلماا اا  لاما
وَ    ﴿

ا
رِ رۡۡل َِن رنلَذا زِفَِت رِزِفَ ا  ٥٦َهَٰذ  نَِذيو  م 

َ
ِ ََكِشَف ٌۚ  ٥٧أ لَۡنَس ََّها ِمن داوِن رّللا

فَِاۡن َهَٰذ  رۡۡلَِعي ٥٨
َ
روَن  ٥٩َبۡعَجباروَن  ثأ ُا وَن َوََل َبۡب ُا وَن  ٦٠َوتَۡضرَح ۡۡ َسٰرِاعا ُا نر

َ
 ٦١َوأ

و َل۩ ِۤهَّلِل ْۤاوُدُجۡسٱَف  .﴾٢ َورۡعباعا
مب  لنسبلإل أاسب   -بلى اهلل رلمه وسلإل –مانا محميًا  ﴾َهَٰذ  نَِذيو   ﴿  قوله لاالى

زِفَرتِ ﴿ والنذما المحيي لما ماام  م  ال ا البذي مخ بى وقوربه مب  أنبذالإل. أاسلوا  اما
َ
 ﴾أ

لَنَۡس ََّهرا ِمرن ﴿اكنلا قاماب  الوقبوت ؛السمام  سمم  الا  أي ﴾رِزِفَ ا  اقلاا  وين  ﴿  أي
ِ ََكِشَف ٌۚ   رلى رلملا سواه.ل مي الا م  يو  اهلل أحي ول مطلع   أي ﴾داوِن رّللا

م لبا »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قبا  اسبو  اهلل   قبا  (2)ور  سبل  اب  سباي
م لبا »  ا الباإل  بإل قبا  للباو اق ام  أباامه الوسبطى واللبا  «وم   السار  الالم 

طلمابب   م لببا وم بب  السببار  االبب  اا ببه قببوإل »   ببإل قببا  «وم بب  السببار  ا اسببا الببا 
  -رلمببه الببب   والسبب إل - ببإل قببا   «ألمببلإل ألمببلإل   لمببا خ ببا أ  مسبباق ألم ا واببه

 حسا .وله  الي  خا م  بحام و  (3)«أنا ذلك النذما»
رااضبببلإل رنبببه ولللةببب منابببااً   بببإل قبببا  ملإل رلبببى الم ببباام   بببا اسبببلمارلإل السبببا   واا

فَِاۡن َهَٰذ  رۡۡلَِعي﴿  منه
َ
وَن  ﴿ م  أ  ماو  بحمحاً   ﴾ أيَبۡعَجباونَ  ثأ ُا منه  ﴾َوتَۡضَح

رروَن  ﴿ اسببللتاًء وسببخام  ُا  -لاببالى –امببا أخاببا   امببا م ابب  الموقنببو  اببه  ﴾ أيَوََل َبۡب

                                           
 (.92ر22   اني ناماء ااك اا   يإل اللا أناملا رلمك لالا: ول ك وللاي .لامع الاما   ( أي1 
( سل  ا  ساي ا  مالك ا  خالي ا   الاب  اب  حاا ب  اب  رمباو اب  الخبتاج اكنببااي السباريي  بلي قضباء 2 

وأنببه  بباق امنلمببا  واببا  اسببمه حتنببا  سببماه اسببو  اهلل  ببا المل رنببم   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اسببو  اهلل 
وسببمع منببه لببو ا سببل  سببن   مببا  و مببانم  ومسببا  إنببه  خببا مبب  مببا  مبب   سببل   واأى سببل  ابب  سبباي الناببا

 (.486ر1  االميمن .أسي الااا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –أبحا: الناا 
(  6482  حببيم  اقببإل للبباء ربب  الماابببا   اببا: النأخالببه الاخببااي   ببا اللببامع البببحم،  الببا: الاقبباق (3 

 (.2283رلى أمله  حيم  اقإل   -بلى اهلل رلمه وسلإل - اا:   سله  ا بحمحه  الا: ال ضا    مسلإلو 
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ونَ اَوَيِخَوونَ  ﴿  رنلإل اسوله ُا ۡذقَاِن َيۡب
َ
 .(1)م ﴾ اآل َِّۡل

وَن  ﴿  وقوله  ۡۡ َسِٰاعا ُا ن
َ
 مااضو  مسلاااو  قاله اا  رااب وغما واحي.  أي ﴾َوأ

رلمبه البب    - راايه االسلوي لبه والااباي  والملاااب  لاسبوله -لاالى - إل أما
َل  ِۤهَّلِل ْۤاوُدُجۡسٱَف ﴿  واللوحمببي وا خب ا  سببا  -والسب إل و   اخلبببوا لببه   أي ﴾ ٦٢ َورۡعباررعا
اببالنلإل وسببلي » -بببلى اهلل رلمببه وسبلإل –سببلي النابا   وربب  اابب  راباب قببا  ووحبيوه.

 .(2)اواه الاخااي «المسلمو  والم ااو  والل  وا نبله 

  

                                           
 .109رم اآلسوا  ا سااء ( 1 
 (.4862   حيم  اقإل ﴾ُاُيواْ وتَّرْ  ل لره َٰٓ  ُلُيوآَْٰ ﴿ تٱسْ   اا: أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما( 2 
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 تفسري سورة اقرتبت
 ولا مام 

ابا  مسباأ  با » -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – أ  اسبو  اهلل(1) ارب  أابا واقبي اللم ب
وابببا  مسببباأ المبببا المحا ببب    وغمببباه(2)اواه أحمبببي ومسبببلإل «الامبببي اسببباز واقلااببب  السبببار 

رايلببه  واللوحمببي و  ءل ببلماللما رلببى ذابببا الورببي والورمببي واببي  الاابباا  ابببا  اا الخلبببق واا
      مم .وغماذلك م  المسابيالام  الناوا 

ِ  ِمۡسِب  رّواِحيۡ رّواِنَٰمۡح رّللا

اَع ا َورنَشقا رۡلَقَاوا  ﴿ َبِت رّسا َُِاو    ١رۡقَتَ َل ِوۡحو  َمۡس او  وّ َل َوَيقا و  ۡعوِضا َل  ََء يَ   يا ِإَون يََوۡو 
َُقِو    ٢ ۡموت َمۡس

َ
َ أ ۡۡ  َوُكا ا ََءها ۡهَو 

َ
َل أ وا  َبعا َل َوربا باو  ا َءِ َما فِيِِ وَ ٣ََوَرذا ۢنَبا

َ
َِن رۡۡل ۡ م  ا ََءها ۡزَدَجروٌۚ لََقۡع َجا ما

را  ٤ َاُۢة َبٰلَِغ  ۖ َفَاا باۡغِن رنلَذا ُۡ  ﴾.٥ ِح
 امبببا قبببا  لابببالى   و بببااع البببينما وانسضبببا لا  رببب  اقلببباا: السبببار  -لابببالى -أخابببا

ََت  ﴿
َ
َُۡعِجلاوإا   أ ِ فََٗل تَۡس ۡموا رّللا
َ
اَع ا  ﴿ سا  (3) ﴾﴾أ َبِت رّسا  .أي  اقلاا  السمام  ﴾رۡقَتَ

بببلى  –اهلل  رنببي اسببو  ا للوسبباً انةبب قببا   -اضببا اهلل رنببه –ربب  اابب  رمببا  
مببببا أرمبببباااإل  ببببا »ااببببي الابببببا  سببببا    (4)وال ببببمب رلببببى قامساببببا  -اهلل رلمببببه وسببببلإل

                                           
أاو واقي اللم ا لو أاو واقي الحاا  ا  روز اللم ا م  انا لم  ا  اابا اب  رابي منبا  اب  انانب  اب  ختممب   (1 

  إنببه  ببلي اببيااً   رببوز ابب  الحبباا  قمبب   الحبباا  ابب  رببوز  وقمبب   الانببانا اللم ببا  اخللببز  ببا اسببمه  سمبب 
و بلي المامبوك اال باإل  ولباوا اماب    وانبا سباي  وانبا لمب   وابا  مابه لبواء انبا ضبما   لإل م ليلا  وقم 

 (.260ر3  أسي الااا  وما  الا وي   الا سن   ما  وسلم .
  ابا: مبا مسباأ ابه  با بب   ومسبلإل  با ببحمحه  البا: بب   الامبيم (  217ر5 أخاله ا مباإل أحمبي  با مسبنيه  (2 

مببا مسبباأ  ببا الضببحى وال طببا  حببيم  اقببإل   اببا: وأاببوياوي  ببا سببننه  الببا: الببب  (  891الامببيم   حببيم  اقببإل   
السببن    ببا (  والنسببا ا534  اببا: مببا لبباء  ببا السببااء   حببيم  اقببإل  واللامببذي  ببا سببننه  الببا: الببب  (  1154 

  ابا: السبااء   با سبننه  البا: ا قامب  (  وااب  مالب 11550  اا: سوا  السما  حيم  اقبإل    الا: الل سماالاااى
 (.1282   ا ب   الاميم   حيم  اقإل

 .1رسوا  النح  اكم  (3 
ا اانبب  ًمببلت اْ ك  لُ  ؛سببما اببذلك  ابببما  اللببباما لابب  م بباز رلببى الحبباإل مبب  للبب  الاببا: قمبب   قامساببا  (4 

أقابى  إقاباء( ألببق  لملمبه  - لببو .  للا   مبه سب حلا مب  البياق والسسبا واللابا:  اانب   لساسبع( أي
  (.510ر2  المباام المنما ووضع ميمه رلى اكا .  ااكا  ونب: ساقمه
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 .(1)أرماام  مضى إل اما اسا م  النلاا  مما مضا(
 -اضبببا اهلل رنلمبببا -رببب  أنبببب  (2)و بببا الببببحمحم  رببب   ببباا  رببب  قلببباي 

اواه  «اا ب  أنبا والسبار  البالم »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل - قا  اسبو  اهلل قا  
خبا   أياي أذاباه ا ضب  أحبيلما رلبى اآل  قا   اا  سما  قلاي  مسو  (3) أحمي 

 .ر  أنب أو قاله قلاي  
اا ب   با »قبا    -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رب  النابا  (4)اب   بياي ور  المسبلواي

اواه  «وأ ببباا انبببباامه السبببااا  والوسبببطى  ن بببب السبببار   سببباسللا امبببا سببباس  لبببذه لبببذه
  (6)«أنببا الحا ببا الببذي مح ببا النبباب رلببى قببيما»   ببا البببحمحم ء وقببي لببا  (5)اللامببذي

 ﴿ أل إ  اهلل مسبببو   - ابببا  مسبببو      بببا خطاببب  اللماببب  وقبببي أواي ااببب  لامبببا أ  حذم ببب 
اَع ا وَرنَشقا رلَۡقَاوا  َبِت رّسا أل واا  المبوإل المضبمااوغيًا   أل واا  الينما قي  ذن  ا ااق ﴾رۡقَتَ

 .  (7)السااق  أل واا  الاام  الناا  والسااق م  ساق إلى اللن ((

بببلى اهلل رلمببه  –الاسببو   قببي اببا  لببذا  ببا تمببا ﴾ َورنَشررقا رۡلَقَارروا  ﴿وقولببه  
 .اما  ا  ذلك  ا اكحايم  الملوالا  -وسلإل

 ان ببق السمببا رلببى قببا   -اضببا اهلل رنببه –البببحمحم  ربب  اابب  مسبباوي   ببا 

                                           
وحسببنه الحببا م اابب  حلببا  ببا  ببل، الاببااي ( 5966  حببيم  اقببإل ( 177ر12  ( أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه1 

 (.350ر11 
 . 29ساق لالمله  ا سوا  الحلاا  ا (2 
 وَلَذم   أَزْوََٰجَهُذم   مُذو َ وَٱلَّذِيينَ يَر  }  اا: اللاا  وقو  اهلل لاالى أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، الا: الط ق( 3 

  اببا: قببا: ومسببلإل  ببا بببحمحه  الببا: ال ببل  وأ ببااط السببار (  5301اقببإل   {أَنفُسُذذهُم  إِلَّذذا ءُشُذذهَاَالَّهُم  يَكُذذن
 (.13337  ( اقإل50ر21ا ماإل أحمي  ا مسنيه   (  و ا اوام  ل اي اه2950السار   اقإل  

ابب  ابب  رمبباو ابب   ببماا  ابب  محبباا: ابب   لببا السا ببا  اكحبب:المسببلواي ابب   ببياي ابب  رمبباو ابب  حسبب  ابب  ( 4 
سببمارا وألسنببه سببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ال لباي وأمببه يرببي انبب  لببااا  وقببا  غمبباه إنببه سبمع مبب  الناببا 

  (.6ر3  منلإل قمب ا  أاا حاتإل.أسي الااا    إل سا  مبا  اوى رنه أل  الاو    الاو  
 با  وضباة ه اكلابانا(  2374ء  با قبو  النابا اا ب  أنبا  حبيم  اقبإل    ابا: مالبا( أخاله اللامذي  با سبننه5 

 .(6089    حيم  اقإلوتمايله بحم، وضامز اللامع الباما
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –  ابا: مبا لباء  با أسبماء اسبو  اهلل   البا: المناقب:اللبامع الببحم،اله الاخبااي  با ( أخ6 

 (.3532اقإل  
 . (108ر22 اواه اا  لاما  ا ل سماه ( 7 
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 بباقلم   اقبب   ببوق اللابب  و اقبب  يونببه   سببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –رلببي اسببو  اهلل 
 .(1) ا ليوا( -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 

أ  ألبب  مابب  سببنلوا اسببو  اهلل  قببا   -اضببا اهلل رنببه - و ملمبا أمضببًار  أنببب
 ببناالإل السمببا  ببسلم  حلببى اأوا حببااء امنلمببا   أ  مبباملإل  مبب  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –

ببلى اهلل  –ام  الالماء أ  ان ساق السما قبي وقبع  با تمب  النابا  رلمه ولذاأما مل ق
 .وأنه اا  أحي المالتا  الاالاا  -رلمه وسلإل

حلببى ان ببق السمببا امابب  » ربب  اابب  مسبباوي قببا   و ببا اوامبب  الاملسببا اإسببنايه
لببذا سببحا سببحااإل اببه اابب  أاببا اا بب   ببباا  بباقلم    سببا  ا بباا قببام  مببا ألبب  مابب  

 إ  اانوا اأوا ما اأملإل  سي بيق  واا  اانوا لإل ماوا م   ما اأمبلإل  لبو (2) انماوا الس اا
  اواه اابب  «اأمنبباه  سببالوا   سبب   السبب اا  وقببيموا مبب  ابب  ولببه سببحا سببحااإل اببه قببا  

اَع ا َورنَشقا رۡلَقَاوا ﴿وتاي  ننت  اهلل    (3)لاما َبِت رّسا و ا اوام  كحمبي قبا  ااب   ﴾رۡقَتَ
  .(4)«حلى اأم  اللا  م  ام   اج السما »مساوي

َل  ََء يَ    ﴿وقوله   َل  ﴿يلم  وحل واالانًا  أي  ﴾ِإَون يََوۡو  رو  ۡعوِضا أي  ل منسبايوا  ﴾يا
َُِاو    ﴿ له اب  ملااونبه وميااونبه َل ِورۡحو  َمۡسر او  وّ ومسولبو  لبذا البذي  باليناه  أي  ﴾َوَيقا

َل ﴿ ضمح  ل يواإل لبه  م م  الحلي سحا سحانا اه مسلما أي  ذال:  ااط  باو  اَوَرذا
  ۡۡ ا ََءها ۡهَو 
َ
َل أ وا  َبعا   أي  ابذاوا ابالحق إذلباءلإل والاابوا مبا أمباللإل ابه أا ءلبإل وألبواللإل ﴾َوربا

 م  للللإل وسخا   رسللإل.

                                           

  حببيم   ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ے  ے  ژ   اببا: ( أخالبه الاخبااي  ببا اللبامع البببحم،  البا: الل سبما1 
 (.7250  ان ساق السما  حيم  اقإل   اا: ا بحمحه  ب ا  المنا سم  مسلإلو (  4584  اقإل

رمببب  السببب ما  (السببب اا  حيمبببي  أو للبببي  لوضبببع رلبببى أنبببز الاامبببا  بببمخطإل البببا االحامببب  لل ببباب  و ( السببب اا (2 
الس ا( قطع المسا    مسا  لو منبا اامبي وسب ا الببا، للواحبي واللممبع    الاناس    أي (الس اا   ومسامه  و

 (.433ر1  المالإل الوسمط
(  وببححه 3600  ( حبيم  اقبإل120ر12    اا: ومب  سبوا  السمباأخاله اللامذي  ا سننه  الا: الل سما (3 

 (. 7289  سن  اللامذي ا بحم، وضامز اكلاانا 
(. لببإل 209ر28المسببني اللببامع  أاببو ال ضبب   ببا (  و 3924  (  حببيم  اقببإل39ر7 أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه ( 4 

   أر ا رلى حاإل الحيم .
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َُقِو    ﴿وقوله   ۡموت َمۡس
َ
َ أ قا  قلاي   أ  الخما واقع انل  الخما وال ا واقبع  ﴾َوُكا

 وقم  مسلسا أي  واقع انلله موإل السمام .  (1)انل  ال ا 
ا َءِ وَ َِ﴿وقوله    ۢنَبا

َ
َِن رۡۡل ۡ م  ا ََءها أي  ر  قبا اكمبإل  أي  م  اكخااا ﴾لََقۡع َجا

 الإل م  أنوات الاذا: ممامللى رلملإل  ا لذا السا  . االاس  وما ح ة الماذام  
ۡزَدَجوٌۚ  ﴿ نلبا ورمب  للبإل رب  ال باك  تيلباا أي لمبيا امانبى ا ﴾َما فِيِِ ما
 رلى الطاما . يواللماي

َاُۢة َبٰلَِغ  ۖ  ﴿وقولبه   ُۡ ضب له لمب   -لابالى –  با لياملبه أي ا﴾ِح لمب  لبياه واا
را  ﴿  أضبله  باء لانبا النبذا رمب  الب: اهلل رلمبه ال بساو   مانبا أي  ﴾ َفَاا باۡغِن رنلَذا

ۖ فَلَۡو  ﴿امبا قبا    ؟وخلإل رلا قلاه  م  الذي مليمه مب  اابي اهلل قاۡل فَلِلاِِ رۡۡلاجا ا رۡلَبٰلَِغ ا
 َۡ ۡۡجَعِ
َ
ۡۡ أ ُا ٰ ا ََء ََّهَعا  .(2)﴾١٤٩ َشا

ٖا  ﴿ ۘۡ يَۡوَ  يَۡع ۡۡ ََُولا َعۡكها و  َف ُا
ِٖ إَِٰٓىٰ ََشۡ َءت نَ روَن ِمرَن  ٦رَلا  ۡۡ ََيۡواجا بَۡصٰواها

َ
ًعا أ شا خا

ۡۡ َجَو د  َمكتَِۡش   ناها
َ
ۡجَع ِث َكأ
َ
َۡ ٧رۡۡل وَن َهَٰذ  يَۡو ٌۚ َعِۡس  إِ  َمۡهِطعِ ولا رۡلَكٰفِوا ِۖ َيقا ِٖ   .﴾٨َٰٓى رَلا 

انلما و   ما محمي وأرا  ر  لللء الذم  إذا اأوا  م  مااضو  مانا  لو ة 
و   ﴿للإل ُا

ِٖ إَِٰٓىٰ ََشۡ َءت نَ ٖا رَلا   اء مناا  ممع ولوموقز الحسا: وما  أي  ﴾يَۡوَ  يَۡع
ۡۡ  ﴿ مه م  الا ء ا  و اكلوا  بَۡصٰواها

َ
ًعا أ شا وَن مَِن  ﴿ذلمل  أاباالإل أي  ﴾خا ََيۡواجا

ۡجَع ِث 
َ
ۡۡ َجَو د  َمكتَِۡش   ﴿ولا الساوا ﴾رۡۡل ناها

َ
انل االإل وسار  اننلإل  ا  أي  ﴾َكأ

  . اقآلسمالإل إلى موقز الحسا: إلاا  لليارا لااي منل ا  ا ا
َۡ  ﴿وللذا قا     ِۖ إِ  ﴿مسارم  أي  ﴾ َمۡهِطعِ ِٖ  ل مخال و  ول ملنخاو   ﴾َٰٓى رَلا 

وَن َهَٰذ  يَۡو ٌۚ َعِۡس   ﴿ ولا رۡلَكٰفِوا  موإل  يمي اكلوا  با:. أي  ﴾َيقا

                                           
لابب  أمببا حسمسبب  مااببا  منببه  ببا الببينما  سببمملا  ومببا اببا  منببه  ببا اآلخببا    " مبب ( وقببا  الالاببا ربب  لببذه اآل1 

انللبه  مسبلساة     وال باة مسلسا قاااه   الخما مسبلسا انللبه  با اللنةب م  خما أو  اة  ا  أما  وقم   سمااز 
 (.426ر7  ماالإل اللنتم "   ا الناا

 .149رم ( سوا  اكنااإل اآل2 
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﴿  ۡۡ بَۡت َقۡبلَها َل ََّمۡكاون  َورۡزداِجَو َكذا او  َل َعۡبَعنَا َوقَاّ باو  ذا َُ ّن ِ  ٩قَۡو ا ناوحت فَ
َ
ِا ا أ فََعَعَربا

َُِِصۡ  ا  ١٠َمۡغلاوب  فَٱن َُۡحَكا  َءت َمۡكَهِاوت  َفَف
ا ا َءِ بَِاا َاا بَۡوَٰب رّسا

َ
ياون ا فَرٱِۡلَََّق  ١١أ ۡرَض عا

َ
ۡونَا رۡۡل َوفَجا

ۡموت قَۡع قاِعرَ 
َ
ا َءا لََعَ  أ ت  ١٢ رَّۡاا ۡلَوٰحت َوداِسا

َ
ٰ َذ ِ  أ ِا لََعَ ا َء  ّ َِان ََكَن  ١٣وَََحَۡلَنٰ ۡعياََِكا َجَز 

َ
ََتۡوِي بَِ

فَِو  كِوت  ١٤كا  َفَهۡل ِمن َمعا
ا  ََء يَ   رِ  ١٥َولََقع تاَوۡرَنَٰها ََ ََكَن َعَذ ِِب َوناذا ۡي

َُ نَا  ١٦فَ ۡ َولََقۡع يَۡسا
ِۡكوِ َفَهۡل ِمن مَ 

ۡو ََء َن َِّّل  كِوت رۡلقا  ﴾.١٧ عا
بَۡت  ﴿مانبا   َل َعۡبرَعنَا  قاب  قومبك مبا محمبي ﴿ا﴾َكذا باو  رذا َُ  أي  ﴾قَرۡو ا ناروحت فَ

َل ََّمۡكارون  وَرزۡداِجرَو  االلاذم: واللموه االلنو ﴿ باحوا او  ا اسبلطم أي  قبا  ملالبي  ﴾َوقَراّ
 .(1)هو وواريلنونلا  وقم  انللاوه وتلاوه  

﴿  َُِِ ۡۡ تََ َل لَِِن لا او  روَننا قَاّ ُا َۡ  َيٰكاوحا َِلَ روِم   ولبذا لولمبه حسب   (2)﴾١١٦ مرَن رَّۡاوۡجا
ّن ِ َمۡغلاوب   ﴿

َ
ِا ا أ ﴾ أي  ضامز ر  مساومللإل  ا نلبا أنب  لبيمنك قبا  لابالى  فََعَعَربا

ا  ﴿ َُۡحَكا  َءت َمۡكَهِاوت  َفَف
ا ا َءِ بَِاا َاا بَۡوَٰب رّسا

َ
ابم  أي  الا ما منبباا انبباااا  بيميًا أطابق مبا  ﴾أ

ياون رررا  ﴿ السبببماء واكا  أااابببم  مومبببا ۡرَض عا
َ
ۡونَرررا رۡۡل أي  نااببب  لممبببع أالببباء  ﴾َوفَجا

ا َءا  اكا  حلى اللنانما اللا لا محا  النماا   إنلا لااب  رمونبا ﴿  أي  ﴾فَرٱِۡلَََّق رَّۡارا
ۡموت قَۡع قاِعَر  ﴿ م  السماء وم  اكا 

َ
 .أي  انما مسيا ﴾لََعَ  أ

اا  رااب لإل لمطا السماء قا  ذلك المبوإل ول اابيه إل مب  السبحا:  إل  قا  
وسب   رلبا رب  الملبا  قبا   لبا  باج   مطا  مب  غمبا سبحا:أ ا للك الما   إنلا 

 .(3)السماء ومنلا  لح  السماء اماء منلما
ت  ﴿وقوله   ۡلَوٰحت َوداِسا

َ
ٰ َذ ِ  أ ِا لََعَ المسامما قا  اا  رااب وغماه  لا  ﴾وَََحَۡلَنٰ

 .(4)حاك  قاله اا  لاما واحيلا يساا ومسا  يسما اما مسا  حااك وحامك  واللمع 
وقببا  راامبب  والحسبب   لببو بببيالا  (5)اليسببا أضبب ت السبب من   وقببا  ملالببي 

                                           
 .( البوا: اما  ا ل سما اا  ا ما ]ولواريوه[1 
 . 116رم اآلسوا  ال اااء  (2 
 (.75ر74ر14اليا المن وا  ( 3 
 (. 123ر22لامع الاما    (4 
 (. 643ر1ل سما ملالي  و (  428ر7وماالإل اللنتم    ( 25ر22  المبيا ن سه (5 
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 .وأبللا  وقم  االلاوقم  لو طا الا  الذي مضا: الا الموج 
ۡعياََِكررا  وقولببه  ﴿

َ
 ولحبب  ح منببا وا ءلنببا  منبباى  انمانببا امببا  أي  ﴾ََتۡرروِي بَِ

فِروَ  ﴿ ا َء  ّ َِارن ََكَن كا رلمبه  -وانلببااًا لنبوم   أي  لبتاء للبإل رلبى ا بالإل اباهلل ﴾ َجَز 
ا  ََء يَرر    ﴿ وقولببه  -السبب إل أي  لاانببا للببك ال البب  والسبب من  راببا   قببا   ﴾َولََقررع تاَوۡرَنَٰهررا

َفَهررۡل ِمررن  وللببذا قبا  ﴿  (1)  نببوم حلببى أياالببا أو  لببذه اكمب (قلباي    أاسى اهلل سبب من
كِوت   أي   ل  م  ملذاا أو ملام  ولا  المااي م  ذلك لنب الس  . ﴾َمعا

وِن  اسولبه  ﴿ ۡلِ  رَّۡاۡشحا ۡۡ ِِف رۡلفا َُها ِيا ناا ََحَۡلَكا ذار 
َ
ۡۡ أ اها ِرن  ٤١َو ََء يَ   ّ رۡ م  وََخلَۡقَكا َّها
ِۡثلِررِِۦ َمررا يَۡوَكبارروَن   و ببا الببحمحم  ربب  راببي اهلل قببا   سببما  اسببو  اهلل    (2)﴾٤٢م 

كِوت  ﴿  مساأ» -بلى اهلل رلمه وسلإل – ملبذاا مبلام خبا ز  ياًل أي  ﴾َفَهرۡل ِمرن َمرعا
 .(3)«م   رسواللإل

رِ  وقوله  ﴿ ََ ََكَن َعَذ ِِب َوناذا ۡي
َُ امز اا  رذااا لم  ا انا واذ:  أي  ﴾ فَ

ِۡكوِ  ﴿ انلبا  للإل ولإل ملام اما لاء نذاي  وامز ؟اسلا ۡو ََء َن َِّّل  نَا رلۡقا ۡ َولََقۡع يَۡسا
كِوت  أي  سللنا ل مه ومسانا ماناه لم  أاايه لملذاا الناب  اما  ﴾ ١٧ َفَهۡل مِن َمعا

لَۡبِٰ   قا   ﴿
َ
َل رۡۡل او  ّ وَل
ا
َو أ ََُذكا َل  ََء َيُِِِٰۦ َوَِلَ وا  باوا َعا ِ َبَٰوك  َل  ِا إََِلَۡ  ما نَزلَۡنٰ

َ
 .(4)﴾٢٩كَِتٰ ٌۚ أ

نبا قااءلبه رلبى اكلسب  »وقا  ملالبي وغمباه   قبا  ااب  راباب  لبول أ    (5) «مانبا لوة
  اه رلبى لسبا  اآليممبم  مبا اسبلطات أحبي مب  الخلبق أ  مبلالإل ااب إل اهلل  امبا سباق أنببهاهلل مسةب

 ه  ببرايوذلبك ا  (6)«إ  لبذا السببا   أنبت  رلبى سبباا  أحباز »قبا    -رلمبه البب   والسبب إل -
 اما لو ماسوط  ا مسلإل. «أ  لوة  رلى أملا ماة  ااي أخاى »  -بلى اهلل رلمه وسلإل –

                                           
 .(77ر14  واليا المن وا  (413ر5والامو    (  النا 128ر22  لامع الاما  (1 
 . 42رم ( سوا  مب اآل2 
  حبيم  اقبإل {مُّس تَقيرّ عََِابٌ رَةًهُم بُكْصَبَّحَ لَقَا وَ}  اا: البحم،   الا: الل سما أخاله الاخااي  ا اللامع( 3 

 (.823  اا: ما ملالق االسااءا   حيم  اقإل  ومسلإل  ا بحمحه  الا: ب   المسا ام (  4874 
 . 29ا اآلم رسوا   (4 
  (.634ل سما ملالي   (5 
 حبيم  اقبإل ابا: أنبت  السبا   رلبى سباا  أحباز  الا:  ضا   السبا     أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، (6 

 4991 .) 
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كِوت  وقوله  ﴿ ؟ لسا   الذي مسا اهلل ح مه ومانباهلذاا لذا ا أي  ﴾َفَهۡل ِمن َمعا
  ربب  مطببا الببوااق ابببما  اللببتإل وقمبب   لبب  مبب  منتلببام  الماابببا؟ و ببا الاخببااي

 ور  قلاي  م له.ل  م  طال: رلإل  ماا  رلمه؟  أي 
رِ ﴿ ََ ََكَن َعَذ ِِب َوناذا ۡي َُ بَۡت َعد فَ ا ِِف يَۡوِ   ١٨َكذا ََص  ا ََصۡ ۡۡ رِيح  رَۡوۡلَكا َعلَۡيِه

َ
ا أ ا إِنا

ت  َُِاو  لت َمكَقعِوت  ١٩ََنۡست َمۡس
ۡعَجازا ََنۡ
َ
ۡۡ أ ها نا
َ
ٖا رنلااَس َكأ رِ  ٢٠تزَنِ ََ ََكَن َعَذ ِِب َوناذا ۡي َُ  ٢١فَ

 َ كِوت َولََقۡع ي ِۡك َفَهۡل ِمن َمعا
ۡو ََء َن َِّّل  نَا رۡلقا ۡ  ﴾٢٢ۡسا

اوا اسبللإل امبا ببنع قبوإل نبوم وأنبه ر  رباي قبوإل لبوي  أنلبإل ابذة  -لاالى -أخاا
ا  ﴿  أاس  رلملإل -لاالى – ََص  ا ََصۡ  أي ا﴾ِِف يَرۡوِ  ََنۡرست  ﴾ولا ال يمي  الاباي﴿رِيح 

كنبه مبوإل البب   مبه ربذاالإل البينموي واكخباوي قالبه الضبحاك وغمبا  ؛نحس  ويماا رلملإل
 .(1)واحي

لت َمكَقعِوت  ﴿  وقوله
ۡعَجازا ََنۡ
َ
ۡۡ أ ها نا
َ
ٖا رنلااَس َكأ منسلع م  ماانه سباقط  أي  ﴾تزَنِ

 ماسببى ل ب  ابب  اأب   اأسبه (2)رلبى اكا  وذلبك أ  الببام، اانب  لببنلا أحبيلإل ] ل لببغ[
 اللا قطا  واحيلا رلت.وأرلات نخ  أبوللا 

رِ  ﴿ ودا بِٱنلَذا بَۡت َثاا
و   ٢٣َكذا عا ِف َضَلٰلت وَوا

ا إِذ   لا ا ِا ا إِنا ِكاا َوِٰحع   ناتابِعا ا م  بََۡش 
َ
َل أ اوا  َفَقاّ

ِۡش   ٢٤
َ
َو َكرذا بٌۚ أ ِۡكوا َعلَۡيِِ ِمِن بَۡنكَِكا بَۡل ها ۡلَِّقَ رَّل   َءا

َ
ر ٢٥أ َُ رِن رۡل وَن َغرع   ما ذا با َورَيۡعلَاا
ِۡشا 
َ
ۡ  ٢٦رۡۡل َِ ۡۡ َورۡحَط ۡۡ فَٱۡرتَقِۡبها اها َُۡك   ّ ِ َل رنلااقَ ِ ف وِۡولاو  ۖ وَ  ٢٧إِناا ما ۡۡ ا ََء قِۡسَاُۢة بَۡنَكها نا رَّۡاا

َ
ۡۡ أ نَن ِۡئها

َََُض    ِۡشۡبت ََّمۡ
َ ۡۡ  ٢٨كا َل َحاِحَبها ََ ََكَن َعَذ ِِب َوناذا  ٢٩ََُعاََطٰ َفَعَقَو فَ َفَكاَدۡو  ۡي َُ ا  ٣٠رِ فَ إِنارا

َُِظوِ  ۡح ِۡ رّۡاا  َكَهِشي
َل ۡۡ َحۡيَح   َوِٰحَعة  فَََكناو  ۡيهِ

رَۡوۡلَكا َعلَ
َ
ِۡكوِ َفَهۡل  ٣١أ

ۡو ََء َن َِّّل  نَا رۡلقا ۡ َولََقۡع يَۡسا
كِوت   ﴾ .٣٢ِمن َمعا

ِا ا  ﴿ ببالحاً  لذا إخااا ر   موي أنلإل اذاوا اسبوللإل ر ِكاا َوِٰحرع   ناتابِعا ا م  بََۡش 
َ
َل أ اوا  َفَقاّ

                                           

 بيمي و با  ا  وقي لنوة  ذلك  خباو  امانبى   ژڭ  ڭ    ژ  والنحب لو ال اة   ژڭ  ڭ    ڭ  ژ   و ا لنوم  قوله (1 
ببياي وقببو  الضببحاك مببوإل  ببيمي.لامع الامببا   مبب  قببا قببو  اابب  رابباب ربب  لببذه اآل (  ل سببما 134ر22  أمبباإل   

 (. 810  الضحاك
لو ل مإل الاأب  و ا الحيم  اما ل لغ الخات   والم لغ م  الاط: واللما الذي أبااه المطا  نسسطه   ال لغ( 2 

 (.406ر1المحمط  ا اللا    إاطا: النخ   وا  لاا الذاا.  ويقه  وا   ع
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عاو   ِف َضَلٰلت وَوا
ا إِذ   لا لسبي خانبا وخسبانا إ  سبلمنا النبا قمبايًا لواحبي منبا. إل لالابوا  أي  ﴾إِناا

ِۡش   ﴿  سبالوا    إل امبوه االابذ:  م  إلساء الوحا رلمه خاب  م  يونلإل
َ
َو َكرذا بٌۚ أ  ﴾بَۡل ها

وَن َغع   ﴿  حي الاذ:  مللاا مامي اللامإل رلمنبا قبا  لابالى اوت ر لم أي   أي ﴾َويَۡعلَاا
ِۡشا  ﴿ موإل السمام  حم  منت  الإل الاذا:

َ
ذا با رۡۡل َُ ِن رۡل  .وورمي  يمي  ولذا لليمي للإل ﴾ ما

َُۡكر    ﴿   بإل قبا  لابالى  َل رنلااقَر ِ فِ وِۡولاو  أي  اخلابااًا للبإل   بنخاج اهلل للبإل ا﴾إِناا ما
برلبى طابق مبا سبنلوا  ل    م  بخا  بمةاءاءُ ات  ْ ناق  رممم  رت    رلبملإل  با لابو  حلة
 . مما لاءلإل اه -رلمه الس إل -لبيمق بال، 

ۡۡ  ماًا لاسوله بال،  ﴿  إل قا     أي  انلما ما ملو  إلمه أمالإل ﴾فَٱۡرتَقِبۡها
﴿ ۡ َِ ا ََء قِۡسَاُۢة وَ   إ  الااقا  والنبا  لك ﴿  أي  اباا رلى أذالإل ﴾وَرۡحَط نا رَّۡاا

َ
ۡۡ أ نَن ِئۡها

 ۖ ۡۡ  ِۡشۡبت ََّمَََُۡض   ﴿  وقوله  أي  موإل للإل وموإل للناق  ﴾بَۡنكَها
َ أي  ا  نبم: م   ﴾كا

 إذا غاا    واحلضا وحضا امانى واحي  قا  ملالي  والهنالماء محضاه م  اان  
ذا لاء  حضاوا اللة  حضاوا الماء  ۡۡ  ﴿ إل قا  لاالى    (1)ا (واا َل َحاِحبَها واسمه  ﴾َفكَاَدۡو 

إِذِ  ﴿لناو  السمز  اسالا  واا  أ سى قومه لسوله  ﴾ أي ََُعاََطٰ َفَعَقَو فَ  قياا ا  سالز﴿
ۡشَقىَٰها
َ
 .(2)﴾١٢ رۢنبََعَث أ

واانبب  الاببا:   إل حلببى ميرلببه الببام،قببا  اابب  تمببي  لببو ال ببلا الاببالا الببذي لل ةبب
   لبببو المبببااي مببب  الل بببمإل المحلمبببا  ملالبببو  حمبببااًا رلبببى الموا بببا مببب  مببباب ال بببوك

قالببه   امببا مخمببي مبباب الببتات والناببا   ول لبب  وخمببي  مانببا بببااوا اال ببلا إذا لحطببإل
 .(3)غيرواحد

                                           

نببم: مابالإل اللنتملالااوي  قا   ژپ           پ  ژ   و ا مانى  خا  ا قوله (.635ل سما ا ماإل ملالي   ( منما 1 
ذا اببا   مبب  المبباء  وقولببه  محلضببا( أي  محضبباه مبب  اانبب  نوالببه   ببإذا اببا  مببوإل الناقبب  حضببا   بباالا  واا

 ( .431ر7  "موملإل حضاوا  االإل  واحلضا امانى واحي

 .12م ر( سوا  ال مب اآل2 

 قاله ااب  راباب  ال بانا   الاماإل المحلاق  أحيلا مانا  إلى ري  أقاوم   ماناه اخلل   أقوا  الم سام   ا (3 
 قالببببه سببببامي ابببب  لامببببا  ال البببب    أنببببه اللبببباا: الببببذي ملنببببا ا مبببب  الحببببا ط ولبببببماه الببببام،  محلمببببا مسببببليمااً 

 (.416ر5والامو     النا أنلاالحمااالاالم  م  الخ : إذا باا ل مما قاله الضحاك.
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 (1)لبببو الماربببى االببببحااء حبببم  ممببباب ومحلببباق ونسببب له البببام، وقبببا  السبببيي  
﴿ ِٖۢ او بَۡت قَۡو ا ّ رِ  َكذا ۡ بَِسرَحوت  ٣٣بِٱنلَذا اۡيرَنٰها

ِۖ جا ٖت ارو ا  ََء َل ّ ۡۡ َحاِحًبا إَِلا رَۡوۡلَكا َعلَۡيِه
َ
ا أ ا  ٣٤إِنا

َو  َُ ِۡن ِعكِعنَا  َكَذَِّٰ  َجۡزِي َمن َش  م 
ِۡعَا   رِ  ٣٥ن  َل بِٱنلَذا ََُااَرۡو  ۡ َبۡطَشتََكا َف نَذرَها

َ
َولََقۡع  ٣٦َولََقۡع أ

رِ  َضۡيفِِِۦ َعن َوداوإا َرٰ  َل َعَذ ِِب َوناذا وقاو  ۡۡ فَذا ۡعياَكها
َ
ا أ َوةً َعرَذ ب   ٣٧َفَطَاۡسَكا ُۡ ۡ با َولََقۡع َحباَحها

َُقِو    َل َعَذ ِِب  ٣٨َمۡس وقاو  رِ  فَذا كِوت  ٣٩َوناذا ِۡكوِ َفَهۡل ِمن َمعا
ۡو ََء َن َِّّل  نَا رۡلقا ۡ  ﴾. ٤٠َولََقۡع يَۡسا

اسببوللإل وخببال وه  واالااببوا المابباوه مبب  اوا ربب  قببوإل لببوط امببز اببذة  -لاببالى –أخاببا 
ولبببا ال اح ببب  اللبببا لبببإل مسببباسلإل البببا أحبببي مببب  الابببالمم   وللبببذا أللالبببإل اهلل   إلمبببا  البببذاوا

 حمببب    -رلمبببه السببب إل -أمبببا لاامببب   -لابببالى – اكمبببإل   إنبببه ل ابببًا لبببإل مللابببه أمببب  مببب 
الحلببباا  مببب  وأاسبببللا وألاالبببا ا  مبببيا نلإل حلبببى وبببب  إلبببى رنبببا  السبببماء  بببإل قلالبببا رلبببملإل

ۡ بَِسَحوت  سلم    إل اسل نى  سا   ﴿ اۡيَنٰها
ِۖ جا ٖت او ا  ََء َل ّ أي  خالوا م   خا اللمب   نلبوا ا﴾إَِلا

ممببببا أبببببا: قببببوملإل الا بببباا  وخبببباج ناببببا اهلل لببببوط وانالببببه مبببب  اببببم  أملببببالإل سببببالمم  لببببإل 
 .ممسسلإل سوء

َو  وللبذا قبا   ﴿  َُ َولََقرۡع  وأطاربه﴿مب  وحبي اهلل  ﴾أي َكَذَِّٰ  َجۡرزِي َمرن َشر
ۡ َبۡطَشتََكا  نَذرَها

َ
  ولسبي ابا  قاب  حلبو  الابذا: البإل قبي أنبذالإل ابنب اهلل ورذاابه أي  ﴾أ

 ول أباوا إلمه ا   اوا  مه ولمااوا اه.   ما الل لوا إلى ذالك
 اب  أ  مسبلإل إلبملإل لبوط أضبما ه الم وا منةبأي  ﴾َضرۡيفِِِۦ  َعرن َوداوإا َولََقۡع َرٰ  ﴿

اهلل الببإل  نضببا لإل لببوط  واا بب    ببا بببوا   بباا: مبباي حسببا  محنببً  مبب الببذم  لببا له 
 نقالوا إلمه مسارو  م  ا  ماا    نغلق لبوط  اماأله الضال  إلى قوملا  نرلمللإل الإل

يونلإل الاا:   ط سوا محباولو  اسبا الابا:  وذلبك ر بم  ولبوط مبيا الإل وممبانالإل يو  
ََلا َءِ َبَكاَِت  ﴿ أضما ه ومسو   ؤا َۡ  مانا نساللإل﴿ (2)﴾ َه  ۡۡ َفٰعِلِ ُا ك  .(3)﴾٧١ إِن كا

َل  ﴿ او  ت  َِقاّ َقۡع َعلِۡاَت َما نَلَرا ِِف َبَكاتِرَ  ِمرۡن َحرق 
 أي  لبمب لنبا  بمل  أا:(4) ﴾٩لَ

                                           

ك   ؛مب  الل ببإل ولبو الاسببا ولببو م بلقة   ال بلاو   لاببألمبا مبباب ولبزر مب  ا  ژڤ      ژ   و با قولبه لاببالى (1 
 .(203ر27  اللحاما واللنوما المااب م  ذلك مبما سامع الناساا.

 .78رم ( سوا  لوي اآل2 
 .71رم ( سوا  الحلا اآل3 
 .79رم ( سوا  لوي اآل4 
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ۡا َمرا ناوِيرعا ﴿ ر
  لمبا ا بلي الحبا  وأابوا إل البيخو   خباج رلبملإل لاامب  (1)﴾ ِإَوناَ  َِلَۡعلَ

لناحمبه  با نطمسب  أرمبنلإل  قمب   إنلبا غباا   ضا: رلملإل اطباز  -رلمه الس إل -
 . ا ولوللإل

وقمببببب   اببببب  لبببببإل مابببببق للبببببإل رمبببببو  االالمببببب    الابببببوا رلبببببى أياببببباالإل ملحسسبببببو  
رِ  االحمطا   وملوريو  لوطًا إلى البباام .﴿ َل َعَذ ِِب َونارذا وقاو  أي  مبا أنبذااإل ابه  ﴾فَذا

َُقِو    لوط م  الاذا: قا  لاالى  ﴿ َوةً َعَذ ب  َمۡس ُۡ ۡ با أي  يا إل ل م با  ﴾َولََقۡع َحباَحها
 خا .لإل منه حلى أ ضا الإل إلى رذا: اآلول ان ااك ل  للإل رنه
را  ﴿ ا ََء  ََء َل فِوَۡعۡوَن رنلَذا باو َلأَِب ٤١َولََقۡع َجا َُرِعر  َكذا ۡۡ َۡخَذ َعزِيزتَمۡق َخۡذَنٰها

َ
 ٤٢َيُِٰكَا َكا َِها فََ

فا  كا
َ
 ََءة  ِِف رَّزباوِ أ

ا ۡ بََو  ُا ۡ  لَ
َ
ۡۡ أ ُا ِ ِ  َ وَل
ا
ِۡن أ ۡۡ َخرۡي  م  ٞ  َمكَُِِص   ٤٣اراكا اوَن ََنۡنا َۡجِي وّ ۡ  َيقا

َ
 ٤٤أ

ٞا َوياَوَلوَن رََلباَو  َموَ  ٤٥َوياۡهزَ ا رۡۡلَۡا
َ
ۡدَِهٰ َوأ
َ
اَع ا أ ۡۡ وَرّسا ها اَع ا َموِۡععا  ﴾. ٤٦ بَِل رّسا

ربب   ارببو  وقومببه أنلببإل لبباءلإل موسببى ولببااو  االا بباا  إ   -لاببالى –أخاببا 
لبببا  اولا الة و مبببا  ملابببيي   ابببذة    منبببوا  والنبببذاا  إ  ا ببباوا  وأمبببيلما امالبببتا  رمممببب 

  -لابالى - ول أ باًا   بإل قبا  اً أي   نللالإل  لإل مابق مبنلإل أحبي  نخذلإل أخذ رتمت مسليا؛
﴿ ۡۡ اراكا فا كا
َ
ۡۡ  ﴿ قام أملا الم ااو  أا اا  أي  ﴾أ ُا ِ َ  رِ وَل

ا
ِرۡن أ مانبا مب   ﴾َخرۡي  م 

أأنببلإل خمببا مبب    الببذم  لسببيإل ذاببالإل ممبب  أللاببوا اسببا: لاببذمالإل الاسبب  وا ببالإل االالبب:
 ََءة  ِِف رَّزباوِ  ﴿ا؟أول اإل

ا ۡ بََو  ُا ۡ  لَ
َ
أي  أإل مااإل م  اهلل اااء  أ  ل منالاإل رذا: ول  ﴾أ

 ناا   إل قا  مخااا رنلإل.
ۡ  يَ  ﴿
َ
َُِصٌۚ أ ٞ  َمك اوَن ََنۡنا َۡجِي وّ مالسيو  أنلإل ملناباو  ااضلإل ااضبًا   أي ا﴾قا

ٞا  مانا ميًا واحيً  رلى م  خال نا ننلبا رلى مب  رايانبا قبا  لابالى  ﴿ َوياۡهَز ا رۡۡلَۡار
 .(2)[سمنباز اللإل ومالاو أي  ] ﴾َوياَوَلوَن رََلباَو 

ولببو ا قابب  لببه مببوإل  قببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ربب  اابب  رابباب أ  الناببا  
أابوااا  ذ نخب «الللإل إ      لإل لااي اابي المبوإل أابياً   الللإل أن يك رليك ووريك»ايا  

                                           
  .78رم ( سوا  لوي اآل1 
 [.  مللإل ومالاو   اقسمل] ( البوا: ما لاء  ا ل سما اا  ا ما2 
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 ولبو مسبو    ولبو م ب:  با البيات  حساك مااسو  اهلل ألحح  رلى ااك  خباج ميه وقا  
ٞا َوياَوَلوَن رََلبارَو  ﴿ َمروَ  ٤٥َوياۡهَز ا رۡۡلَۡا

َ
ۡدَِهٰ َوأ
َ
راَع ا أ ۡۡ َورّسا ها راَع ا َموِۡعرعا ﴾ اواه  بَرِل رّسا

ببلى  – رلبى محمبينبت   قال   -اضا اهلل رنلا - ور  را     (1)الاخااي والنسا ا
نا للاام  ألاب:  ﴿ -اهلل رلمه وسلإل َموَ  اما  واا

َ
ۡدَِهٰ َوأ
َ
اَع ا أ ۡۡ َورّسا ها اَع ا َموِۡععا  ﴾ بَِل رّسا

 أي  السار  أرمإل المة  وأ ية مااا  م  اكسا والسل  موإل ايا.(2) اواه الاخااي
وت  ﴿ عا َۡ ِِف َضَلٰلت وَوا ۡجوِمِ  رّۡاا
اۡسَحباونَ  ٤٧إِنا َل َمسا  ِِف رنلاارِ لََعَ  يَۡوَ  ي ۡۡ ذاوقاو  وهِهِ ِٰواجا
ِا بَِقَعرت  ٤٨َوَقَو   ََشۡ َء  َخلَۡقَنٰ

ا  َوِٰحَعة  ََكَۡاِۢح بِٱۡبََِصِ  ٤٩إِناا كا
ا إَِلا نَا ۡموا
َ
ا أ ا  ٥٠َوَما كَا ُۡ ۡهلَ

َ
َولََقۡع أ

كِوت  ۡۡ َفَهۡل مِن َمعا ُا ۡشيَاَع
َ
ََُطوٌۚ  ٥١أ  َحغرِيت َوَربرِيت َمۡس

َ وإا ِِف رَّزباوِ َوُكا
َ ََشۡ َءت َفَعلا نا إِ  ٥٣َوُكا

ٰتت َوَنَهوت  َۡ ِِف َجنا ُاقِ  ﴾. ِِ ِِف َمۡقَعِع ِحۡعق  ِعكَع َملِي ت َمۡقَُِعرِ  ٥٤رّۡاا

نببباا  رببب  الملبببامم  أنلبببإل  بببا ضببب   رببب  الحبببق وسببباا أي  -لابببالى -أخابببا
اۡسرَحباونَ  لساا رلملإل اما لإل  مه م  ال اوك والا ا  بإل ابم  ربذاالإل  سبا   ﴿ ِِف  يَۡوَ  ي

ۡۡ  رنلاارِ لََعَ  وهِِه  ملا رلى ولبوللإل ل مبياو  أمب    أي  اما اانوا أض ًل مسحاو  ﴾ِٰواجا
َل َمسا َوَقَو  مذلاو ؟ ومسا  للإل لساماا ولوامخا﴿ إِناا  ﴿ أي  ربذا: للبنإل وقولبه  ﴾ذاوقاو 

ِا بَِقَعرت  ۡقَنٰ
ا ََشۡ َء  َخلَ  ﴾.كا

ا ََشۡ َءت  لسولبه  ﴿ َرإا  َبۡقِعيو   وََخلََق كا أي  خلسنبا اب   باء مالوابًا   (3)﴾ ٢ اَفَقعا
  ا اللوم المح وم.

يلمب  رلبى   مب   واآل(4)قا  الحس   قيا اهلل ا   اء م  خلسه قيا الذي منااا له
 والااله للا قا  ملوالا.  إ اا  قيا اهلل السااق لخلسه ولو رلمه اك ماء قا  اونلا

                                           

اقبإل    حبيم ﴾وَأَمَذرُّ  أَد هَىَٰ وَٱلسَّاعَةُ عياُهُم بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَو ﴿اا:  الا: الل سما   ( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،1 
 .(11557  اقإل  حيم ٱلاُّبُرَ{ وَيُوَلُّو َ ٱلْجَم عُ زَمُسَيُه } اا: والنسا ا  ا السن  الاااى  الا: الل سما (  4877 

 (.4876  حيم  اقإل  ﴾ وَأَمَرُّ أَد هَىَٰ وَٱلسَّاعَةُ عياُهُم بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَو ﴿أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما  اا: ( 2 
 .2رم ( سوا  ال اقا  اآل3 
رتولب  لوربي لبللء قياناه وقضبمناه و با لبذا امبا  أ  اهلل   (  ا قو  للطااي160ر22  لامع الاما   منما (4 

نتلبب  لببذه اكمبب   ببا أنبباب مبب  أملببا   رلببى لاببذمالإل االسببيا مببع ا ببالإل اببه  وقمبب  الملببامم  االاببذا: اكلببمإل
 (.90ر14  اليا المن وا  (435ر7  ماالإل اللنتم  ا  خا التما  ماذاو  اسيا اهلل   ماونو 
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ببلى  –لباء م بااوا قبام  إلبى النابا  قبا   -اضبا اهلل رنبه -ور  أاا لاما  
اۡسرَحباونَ  مخابمونه  ا السيا  نتلب   ﴿ -اهلل رلمه وسلإل ۡۡ  ِِف رنلارارِ لََعَ  يَۡوَ  ي روهِِه ِٰواجا
َل َمسا َوَقوَ  ِا بَِقَعرت  ٤٨اذاوقاو  ۡقَنٰ

ا ََشۡ َء  َخلَ   (1).اواه مسلإل ﴾ ٤٩إِناا كا
خبا التمبا   أنلا نتل   ا أناب م  أملبا ماونبو   با »ما ورا  (2)ور  تااا  
 .(3)اواه اا  ماله «ماذاو  اسيا اهلل

بببلى اهلل رلمبببه  –نببه سببمع اسببو  اهلل أ -مبببااضببا اهلل رنل –وربب  ابب  رمببا 
 .(4)اواه احمي وأاو ياوي «سماو   ا لذه اكم  أقواإل ماذاو  االسيا»مسو    -وسلإل

 مسبو   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –سبما  اسبو  اهلل  ورب  اب  رمبا أمضبا قبا  
اواه أحمببي (5) «سبماو   با لببذه اكمب  مسببخ أل وذلبك  ببا المابذام  االسبيا والتنيمسمبب »

 .(6)واللامذي وبححه
لابب  أمبب  ملببوب  »قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ورنببه أمضببا أ  اسببو  اهلل 

لابببببويولإل  واا  مبببببالوا  ببببب  وملبببببوب أملبببببا البببببذم  مسولبببببو  ل قبببببيا  إ  ماضبببببوا  ببببب  
 قببا  لببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ورنببه أمضببا أ  اسببو  اهلل  (7)اواه أحمببي «ل ببليولإل

وارلإل أ  اكم  لو اللماوا رلى أ  من اوك ا باء لبإل مالابه اهلل لبك لبإل من ابوك  ولبو »

                                           
 (. 2656حيم  اقإل  ( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: السيا  اا: ا   اء اسيا  1 
تااا  اب  أو بى أابو الحالب: الاباماي ا مباإل الاامبا قاضبا الاببا   الابباي أحبي اكرب إل سبمع مب  رمباا  اب  حببم    (2 

وأاا لاما   واا  رااب  اوى رنه أمو: السخلما   وقلاي   والت ب، أنه قاأ  با بب   ال لبا ]  بإذا نسبا  با النباقوا [ 
 (.  81ر8    ولسام .سما أر إل النا ء   خاة مملًا واا  ذلك  ا سن 

(  والطااانببا  بببا المالببإل الاامبببا 83( أخالببه اابب  مالبببه  ببا سبببننه  الببا: المسيمببب   اببا:  ببا السبببيا  حببيم  اقبببإل  3 
 (.1114(  حيم  اقإل  344ر4(  واا  قانع  ا مالإل البحاا   5323(  حيم  اقإل  276ر5 

(  4710(  وأاو ياوي  با سبننه  البا: السبن   ابا:  با السبيا  حبيم  اقبإل  90ر2( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  4 
 وضا ه اكلاانا  ا ضامز سن  أاا ياوي. 

( التنيمسم   نسا  إلى التنيق   ولا اسإل لمذل: التنيمق قم   ولو الماط  للا ا المملا ا س إل أو م  ل يم  لبه  5 
 (. 109ر10اي اكبناإل  حا م  المسني  أو الذي ما

(  واللامببذي  ببا سببننه  الببا: السببيا  اببا: السببيا  حببيم  اقببإل 5867(  اقببإل  108ر10أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  ( 6 
(  وبببححه اللامببذي ووا سببه اكلاببانا 4061(  واابب  مالببه   ببا سببننه الببا: ال ببل   اببا: الخسببوز  حببيم  اقببإل  2154 

   (.3282ه  حيم  اقإل   ا بحم، سن  اا  مال
(  وضبباة ه اكلاببانا  ببا بببحم، وضببامز اللببامع 5584(  حببيم  اقببإل  415ر9( أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  7 

 (.10183الباما  حيم  اقإل  



 "لم  بتلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 135     

  ل ببب  اكقببب إل  اللمابببوا رلبببى أ  مضببباوك ا ببباء لبببإل مالابببه اهلل رلمبببك لبببإل مضببباوك
 .(1)اواه اللامذي وبححه «وطوم  البحز

ببلى اهلل  –قبا  اسبو  اهلل  قا   -اضا اهلل رنه –ور  رلى ا  أاا طال: 
م ببلي أ  ل إلببه إل اهلل  وأنببا اسببو   ل مببلم  راببي حلببى مببلم  اببنااع »  -رلمببه وسببلإل

اواه اللامبذي  «  وملم  االاا  ااي المو   وملم  االسيا خماه و باهاهلل اا نا االحقة 
 .(2)واا  ماله

الب: »  -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –قا  اسو  اهلل  ور  راي اهلل ا  رماو قا  
َوَٗكَن  قبا   ﴿ «اهلل مسايما الخ  ق قا  أ  مخلق السموا  واكا  اخمسم  ألز سن 

ِا  لََعَ رّۡاَ  ا َءِ َعوۡشا  .(4)اواه مسلإل (3)﴾٧ا
 َوِٰحَعة  ََكَۡاِۢح بِٱۡبََِصِ  وقوله  ﴿

ا إَِلا نَا ۡموا
َ
ا أ لبذا إخاباا رب  ن بوذ م بم له  با خلسبه   ﴾َوَما

 إنمبببا نبببنما اال ببباء مببباة  واحبببي  ل نحلببباج إلبببى لنامبببي ا انمببب   امبببا أخابببا ان بببوذ قبببياه  بببملإل أي 
  ا طا ه ل ملنخا طا   رم . نما اه مولويًا الم، الابا  أي ن ماو  ذلك الذي 

ۡۡ  له  ﴿وقو   ُا ۡشَياَع
َ
ا أ َكا ُۡ ۡهلَ
َ
مانا أم الاإل وسل اإل م  اكمإل الماضم  ا﴾َولََقۡع أ

كِوت  ﴿ الماذام  االاس   لب  مب  مبلام امبا ألباى اهلل رلبى أول بك  أي  ﴾َفَهۡل ِمن َمرعا
 .وقيا للإل م  الاذا:

ِن َقۡبرلا   امبا قبا   ﴿  ۡشيَاِعِهۡ م 
َ
َ ََشۡ َءت َفَعلاروإا ِِف رَّزباروِ  ﴿ (5)﴾٥٤َكَاا فاعَِل بَِ  ﴾َوُكا

 َحغرِيت َوَربرِيت  أي  مالو: رلملإل انميي الم  ا  ﴿
َ  ﴾َمۡسرََُطوٌۚ  ﴿أي  م  أرمباللإل  ﴾َوُكا

أي  ملمببوت رلببملإل ومسببطا  ببا بببحا  لإل ل ماببايا ببباما  ول اامببا  إل أحبببلا  امببا 
مببا »قببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أ  اسبو  اهلل  -اضببا اهلل رنلببا -سباق ربب  را  بب  

                                           
بببححه (  2706  ابا: قبو  النابا ماحنملب  سبار  وسبار    أخالبه اللامبذي  با سبننه  البا: بب   السمامبب  (1 

 (. 13917    حيم  اقإلوتمايله  ا بحم، وضامز اللامع الباما اكلاانااللامذي  ووا سه 
وااببب  مالبببه  بببا سبببننه  البببا: (  2145    ابببا: السبببيا  حبببيم  اقبببإلأخالبببه اللامبببذي  بببا سبببننه  البببا: السبببيا (2 

اكلابانا  با ببحم، سبن  اللامبذي  اقبإل اللامبذي  ووا سبه ( ببححه 81    اا:  ا السيا  حيم  اقإلالمسيم 
 .  (66 ا بحم، سن  اا  ماله  حيم  اقإل  و   (1744 

 .7رم ( سوا  لوي اآل3 
اج  يإل وموسى رلملما الس إل  حيم  اقإل  4  لت  (.6919( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: السيا  اا: ح 
 . 54( سوا  سان اآلم ر5 
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 .(1)اواه احمي والنسا ا واا  ماله «را    إماك ومحساا  الذنو:  إ  للا م  اهلل طالاا
  سبا  لبه  أنه رمب  ذنابا  اسلببااه  نلباه     با منامبه (2)ور  سلمما  ا  الماما 

    ماسلمما 
 ل لحسبببببببببببا  مبببببببببببب  البببببببببببذنو: بببببابببببببببببببببمااً 

 

 مببببببابببببببببببوي ااببببببببببمااً  إ  البببابببببببما غببببببببببببياً  **
 

 بيهبببببببببببببببببإ  الببببببببببباما ولببببببببببو لسببببببببببببببايإل رلببببب
 

 رببببببببببببببنببببببببي ا لبببببببببه مبببسبببببببببطاًا لببسبببطمبببببببببببااً  **
 

 بببببببببببببا بببالاببطالبب للبببب  بببببببببببببباتلالواك رلببببببببببى
 

 بببببببباببببببببببب: السبببببببببببماي و بببببببما  ل ممببببببببببااً  **
 

 إلبببببببلببببببببببببببببببببه إذا أحببببببببببببببببببببب:ة  إ  المحببببببببببببببببببببب:ة 
 

 اطبببببببببببباا ال بببببببببببلاي وألببببببببببببببلإل الببببببلببب اببببببببببببببببما  **
 

 بببببببببببببببب بببببببببببب اسببببببببن  لبببببببببببياملك ا لببببببببببببببببه اببنمبببببببب
 

 (3) اببببببببببب ى اببببببببببااك لببببببببببببايما ونبببببببببببببببببمااً  **
 

ٰررتت َوَنَهرروت  وقولببه  ﴿ َۡ ِِف َجنا ُاقِرر  رّۡاا
اااببب مببا لأل ببسماء  مببه مبب   ي أا﴾إِنا
  ا اسالم  وأنلاا م  الماء والخما واللا  والاس . الض   والساا أي 
  أي   ببا ياا ااامبب  واضببوا  و ضببله واملنانببه ﴾ِِف َمۡقَعررِع ِحررۡعق   وقولببه  ﴿

َُرِعرِ ﴿ الخبالق لأل بماء اللبا ومسبيالا ولبو مسلبيا أي  ملبك الملبوك  ﴾ِِ ِعكَع َملِير ت َمۡق
  ]مببيم اهلل المابا  االبببيق (4)رلبى مبا م بباء رلبى مببا مطلابو  ومامبيو   قببا  الببايق

 .(5)   مساي  مه إلة أل  البيق[
  

                                           
ابا: ذابا البذنو:   سبننه واا  مالب   با   (24415  (  حيم  اقإل477ر40أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه   (1 

 (. 4243   ا بحم، وضامز سن  اا  ماله  حيم  اقإل وبححه اكلاانا(  4233  حيم  اقإل
اوى   مباوى رب  الحسب  و ااب   انمله أاو سبامي  سلمما  ا  الماما  السمسا مولى ا   الا  م  أل  الابا  (2 

 (.390ر6  ما  سن  خمب وسلم  وما  .ال سا  لا  حاا   وأل  الاااق  رنه ا  الماااك
 (. 301ر21 م  طامق سامي ا  مسلإل ا  اا ك  لاامخ يم ق  ا  أخاله اا  رسااا (3 
السمي الاالإل لا ا البايق ا  رلا اب  تمب  الااابيم  اب  رابي اهلل اب   بمخ الامبياوب الحسبمنا الممنبا ال با اا   (4 

سبببن  سببباع ولسبببام  ولسببباما    ابببات  بببا الل سبببما  وال سبببه  والحبببيم  والااامببب   ولبببي اميمنببب  لبببامإل مببب  حضبببا مبببو 
  (.427ر2ه(.الايا الطالع امحاس  م  ااي السا  السااع  148والحسا: وال لك   اا  حس  ال لإل ما   

ابببه  ه  بببمسابببي ببببيق هلل  وربببي أولما  مسابببي حبببق ل لاببو  مبببه ول لن مإل.ال بببانا  مببب  وللبببا   أحبببيلما(  ببا لبببذه اآل5 
قبايا    أي  ژۋ  ژ   (. و با مانبى  خبا  با قولبه421ر3والامبو     الناب والملمك والملك واحي ولو اهلل.

 (.408ر3  أ  ل اء إل ولو لح  ملاه  ميااك اللنتم   أ  مالإل  و ا ي  اللناما  ملما
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 تفسري سورة الرمحن
 ولا مام 

تاة   ر
 أ  الً  قا  لا  مساوي  إنا أقاأ الم ب   ا ااا  واحبي   سبا   (1)

 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –النابا  (2)راي اهلل أليًا الي ال اا ل أاالك؟ قي رلم  قباا  
 قببامنلم  مبب  أو  الم ببب   واببا  أو  م ببب  اابب  مسبباوياللببا اببا  مسببا  قببامنلم  

  .(3)اواه أحمي ﴾١ رّواۡحَمٰنا  ﴿

رلببى أبببحااه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -قببا   خبباج اسببو  اهلل  (4)وربب  لببااا 
لسببي قاأللببا رلببى اللبب  » سببالوا  سببا     خالببا  سبباأ رلببملإل سببوا  البباحم  مبب  أوللببا إلببى 

ي ِ  ََء ََلا َءِ  ﴿ ه لببمبببناإل  انبب  المبببا ألمبب  رلبببى قو لملبب  اللببب   اببانوا أحسببب  مببايويًا 
َ
فَبِرررَ

بَانِ  ِ رذ  َُ َاا تا ُا ِ  اواه اللامبذي «قبالوا ل ا باء مب  ناملبك اانبا نابذ:  لبك الحمبي ﴾َرب 
ا.(5)واوى الاتاا نحوه وغماه 

  

                                           
وقم  أابا مطباق أياك اللاللمب    تا ا  حام  ا  حاا   ا  أوب اكسيي م  أسي انا ختمم  مانى أاامامإل (1 

ولبو مب  ااباا اللبااام  اوى رب  رمبا ورلبا وااب  مسباوي اوى رنبه  -بلى اهلل رلمه وسبلإل –ولإل ما الناا 
 ( .299ر2  لو ا سن      و مانم  للللا   أسي الااا  ال ااا والنخاا واا   اض  رالما االسا  

(  54ر5   بب  اببي  مبب  السببلاان  اببالساا    لسببا  المحببي م السبباا   لببا اللببا لاببم  ضبباط م بب  لببذه الالمببا   (2 
و ا مانى  خا قي ملمع الا إل ابم  السباا   مب  الل بم وم باق امنلمبا  با المانبى وماباز ذلبك مب  اكغباا  

 ( .7ر2النلام   ا غام: الحيم     والمسابي
مسببني البببحاا   ببا الالبب: (  اسببنايه بببحم، رلببى  بباط ال ببمخم   412ر1  أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه (3 

 (.499ر24اللسا   
ا  لني: ا  ا ا: ا  سواء  ا  راما ا  بابا  الااماي اخللز  با انملبه  سمب   راياهلل ا  لناي لااا  (4 

أاو خالبي ولبو أخبو سباي اب  أابا وقباا وأمبه خالبي  اب  أابا وقباا سبا  الاو ب  واالنبى البا ياا لبو ا سبن  
 (.160ر1   ما   أسي الااا س  وسلم  اوى ر  الناا أحايم  ا

الابببتاا ا بببز و   (2291  ابببا: ومببب  سبببوا  البباحم   حبببيم  اقبببإل  أخالببه اللامبببذي  بببا سبببننه  الببا: الل سبببما (5 
وبببححه (  3766(  حبيم  اقببإل  515ر2المسببلياك  والحببااإل  با   (2624  حببيم  اقبإل   (74ر3اكسبلاا  

 . (2269  حم، سن  اللامذي  حيم  اقإلوحسنه اكلاانا  ا باللامذي  ووا سه الذلاا  ا الللخما 
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 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

ۡو ََء َن  ١رّواۡحَمٰنا ﴿ َۡ رۡلقا نَسَٰن َخلََق  ٢َعلا ِا رۡبََياَن  ٣رۡۡلِ ۡاسا َورۡلَقَاوا  ٤َعلاَا رّشا
َع ِن  ٥ِِباۡسَبانت  َجوا يَۡسجا ۡا َورّشا َٞ رِّۡازَي َن ٦َورنلاۡج ا ََء َرَفَعَها َوَوَض َاا َل ِِف  ٧َورّسا َلا َبۡطَغۡو 

َ
أ

َل رِّۡارزَي نَ  ٨رِّۡازَي ِن  و  ِۡۡسا َل رَّۡوۡزَن بِٱۡلقِۡسِط َوََل َتا و  قِياا
َ
نَراِ   ٩ َوأ

َ
ۡرَض َوَضرَعَها َِّۡل

َ
 ١٠َورۡۡل

ۡكَااِ  
َ
َُِه   َورنلاۡخلا َذ  ا رۡۡل ٰ ۡيَحرانا  ١١فِيَها َف َِ َورّوا ي ِ  ََء ََلا َءِ  ١٢َورۡۡلََ  ذاو رۡلَعۡصر

َ
فَبِرَ

بَانِ  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  ﴾.َرب 

ربب   ضببله واحملببه أنببه أنببت  رلببى راببيه السببا   ومسببا ح مببه  -لاببالى – أخاببا
ۡو ََء َن  ١رّواۡحَمٰنا    احمه  سا   ﴿و لمه رلى م َۡ رۡلقا  محميًا ومساه للذاا  مانا ﴾َعلا

نَسَٰن ﴿ َق رۡۡلِ
ِا رۡبََياَن  مانا   يإل ﴿ ﴾َخلَ مسا  -لاالى –﴾مانا المنطق وذلك أنه َعلاَا

النطبببق رلبببى الخلبببق كياء ل ولبببه  وسبببل  خببباوج الحببباوز مببب  مواضبببالا مببب  الحلبببق 
 واللسا  وال  لم  رلى اخل ز مخااللا وأنوارلا.

ۡاسا َورۡلَقَاوا ِِباۡسرَبانت  وقولبه  ﴿  أي  ملامبا  ملاباقام  احسبا: مابم  ل  ﴾رّشا
 .مخللز ول مضطا:

ا  اما قا   ﴿  ۡاسا يَۢنَبِِغ ََّها ن تاۡعرَِك رۡلَقَاروَ  ََل رّشا
َ
قبا  راامب    اآلمب  (1)﴾٤٠ أ

لببو لابب  اهلل نببوا لممببع أاببباا ا نببب واللبب  والببيوا: والطمببوا  ببا رمنببا راببي  ببإل "
ا ببز حلااببا يو  ال ببمب لمببا اسببلطات أ  منمببا إلملببا نببوا ال ببمب لببتء مبب  سبباام  

مبب  نببوا الااسببا  ونببوا الااسببا لببتء مبب  سبباام  لببتءًا مبب  نببوا الاببا   ونببوا  اً لببتء
الاببا  لببتء مبب  سبباام  لببتءًا مبب  نببوا السببلا. انما مبباذا أرطببى اهلل راببيه مبب  النببوا 

 .(2)اواه اا  أاا حالإل " ا رمنمه وق  النما إلى وله ااه الاامإل رمانا

َع ِن  وقولبه ﴿ رَجوا يَۡسرجا ۡا َورّشا ااب  راباب وغمبا واحبي  البنلإل مبا قبا   ﴾َورنلاۡج
   ولو اخلماا اا  لاما.وقبا  ملالبي وغمباه (3)م  الناا  اناسط رلى اكا ؛ مانا 

                                           
 .40رم ( سوا  مب اآل1 
 ( .489ر7ل سما اا  ا ما   (2 
 (.489ر7(  ول سما اا  ا ما 442ر7(  وماالإل اللنتم   424ر5والامو    (  والنا 174ر22( لامع الاما   3 
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 .(1)لو النلإل الذي  ا السماء ولواكملا
نا ر ﴿ اسولبه 

َ
ۡۡ تََو أ َ ّ
َ
َ ُۤدُجۡسَيأ ۡرِض  ۤۥُهَل ّللا

َ
رَمَٰوِٰ  َوَمرن ِِف رۡۡل  مب .اآل(2) ﴾١٨ َمن ِِف رّسا

 وأما ال لا  لو ماياإل رلى ساق.
َٞ رِّۡارزَي َن  وقولبه  ﴿ ا ََء َرَفَعَها َوَوَضر َاا نَزنۡلَرا  مانبا الابي  امبا قبا   ﴿ ﴾َورّسا

َ
َوأ

وَ  رنلااسا بِٱۡلقِۡسِطِۖ  َُِتَٰ  َورِّۡازَي َن َِلَقا ۡا رۡل  .(3)﴾٢٥َمَعها

َل ِِف رِّۡازَي ِن  واذا قا  للنا  ﴿  َلا َبۡطَغۡو 
َ
السموا  واكا  ابالحق  خلق أي  ﴾أ

 .والاي  ] للاو  [ اك ماء اللا االحق والاي 
َل رِّۡازَي َن  وللذا قا   ﴿  و  ِۡۡسا َل رَّۡوۡزَن بِٱۡلقِۡسِط َوََل َتا و  قِياا

َ
لاخسوا الوت   أي  ﴾َوأ

ِۡ  ﴿ ا  تنوا االحق والسسط اما قا  َُقِي ۡس َل بِٱۡلقِۡسَطاِس رّۡاا  .(4)﴾١٨٢َوزِناو 

نَاِ   وقوله  ﴿
َ
ۡرَض َوَضَعَها َِّۡل

َ
أي  اما ا ع السماء وضع اكا  ومليلا  ﴾َورۡۡل

وأاسبالا االلابا  الااسببما   للسبلسا لمببا رلبى ولللبا مبب  اكنباإل ولببإل الخ  بق المخلل بب  
َُِهرر    أنببوارلإل وأ ببااللإل وألببوانلإل وألسببنللإل  ببا سببا ا أقطاالببا ﴿ ٰ أي مخلل بب   ﴾فِيَهررا َف

  .،اكلوا  والطاوإل والاوا 
ۡكَااِ   ﴿

َ
﴾ أ بايه االبذاا ل با ه وا با  ن ابه اطابا و مااسبا قا  َورنلاۡخلا َذ  ا رۡۡل

ك   مببا النخبب  ماببو  أوًل  ببا غبب ز مببالإل   اابب  رابباب وغمبباه اكامبباإل أورمبب  الطلببع
لن ق واحيلا اإل وا  ما سلاسا  لو اإل وام    إل من ق رب  الانسبوي  مببما اسباًا  بإل 

   .(5)ن اه واسلواله اطاا  إل منضي وملنالا 
  -اضببا اهلل رنبببه –الخطبببا:  ابب  رمببا إلبببى امبببقالبب:  ربب  ال ببااا قبببا  

أخابباك أ  اسببلا أللنببا مبب  رنببيك  ترمبب  أ  قببالاإل  ببلا  لمسبب  اخلمسبب  ل بباء مبب  

                                           
 (.489ر7ل سما اا  ا ما  و (  636ل سما ا ماإل ملالي   (1 
 .18رم ( سوا  الحي اآل2 
 . 25رم ( سوا  الحيمي اآل3 
 . 182رم ( سوا  ال اااء اآل4 
 (.490ر7ل سما اا  ا ما    و (442ر7ماالإل اللنتم   و (  182ر22لامع الاما     منما (5 



 "له :طسلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 140     

الخما  لخاج م    ذا  الحمما ر  م   اللللبل   بإل لخضبا  مابو  ابالتماي اكخضبا  
لمنببع  لنضببي  ماببو  انطمبب:  ببالوذج أابب    ببإل  ببإل لحمبباة  ماببو  االمبباقو  اكحمببا   ببإل 

لمببباب  مابببو  رببببم  للمسبببمإل وتايًا للمسبببا ا   بببإ  لاببب  اسبببلا ببببيقلنا  ببب  أاى لبببذه 
رمببا أممببا المببلمنم  إلببى  ال ببلا  إلة مبب   ببلا اللنبب    البب: إلمببه رمببا مبب  راببي اهلل

 اللبا أناللبا اهلل  رنبينا ولبا ال بلا   قبما ملك الباوإل  إ  اسبلك ببيقلك لبذه ال بلا 
 .(1)رلى مامإل حم  ن س  اامسى اانلا   الق اهلل ول للخذ رمسى إللًا م  يو  اهلل 

ِا  ِمن تاَو بت ﴿ َق
ِ َكَاَثِل  ََء َدَ ۖ َخلَ ا   إِنا َمَثَل ِعنََسٰ ِعكَع رّللا َُ ۡا قَاَل  ونا ثا ُا ن َفَي كا

ۡاَتِينَ  ٥٩ َِن رّۡاا ن م  ُا ب َِ  فََٗل تَ اقاالا ولواللمز الذي  اكاماإل  وقم  (2) ﴾٦٠رۡۡلََق ِمن را
ۡيَحانا  قاله قلاي  والسيي ﴿(3) رلى رنق النخ  َِ َورّوا  .﴾َورۡۡلََ  ذاو رۡلَعۡص

َِ  قببا  اابب  رابباب  ﴿ واق الببتات اكخضببا الببذي قطببع اأسببه  لببو  ﴾رۡلَعۡصرر
   وللذا قم   لو اللم .(4)مسمى الابز إذا ماب

المبااي أ  الحب: ابالسم، وال باما  با حبا  الامحا  خضا  البتات ولاب   وقا   
 ناالبببه ربببببز  ولومببببا رلبببى السببببنال   وامحببببا  ولوالبببواق المللببببز رلببببى سبببباقلا.وقم  
الابببز الببواق أو  مببا نابب  الببتات اسبب   والامحببا  الببواق مانببا إذا أيلبب  واناسببي  مببه 

 تلما  ا قبميله الم لوا    اما قا   (5)الح: 
 مناببب  الببببببح:  بببا ال ببباى وقبببول لببببببببه مببببب 

 

  مببببببببببببا، منببببببببه الاسبببببب  ملببببببببببلت ااامببببببببببا **
 

 بببببببببهببببببببببببببببببببه حاببببببببببه  بببببا الوسبببومخبببببببببباج منب
 

   بببببببا ذاابببببب  مبببببببا  لبببببببببم  اببببا  واربببببببما **
 

بَانِ  وقم   لو الامحا  المااوز قوله  ﴿ ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
 ﴾.فَبَِ

؟ قاله ملالي وغمبا (6)أي   اني اآللء اااما ماما ا م  ا نب والل  لاذاا 

                                           
 (.490ر7  ل سما اا  ا ما (1 
 . 60رم ( سوا     رماا  اآل2 
 .(442ر7  ماالإل اللنتم و (  425ر5  والامو  (  والنا 182ر22  لامع الاما   منما( 3 
 ( .491ر7ل سما اا  ا ما  و (  426ر5  والامو  (  والنا 183ر22  لامع الاما  (4 
 (.491ر7  ل سما اا  ا ماو (  426ر5  والامو  (  والنا 187ر22  لامع الاما   منما (5 
 ( .110ر14  اليا المن واو (  491ر7 اا  ا ما ل سما  منما (6 
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مبببببالا  رلبببببماإل وانبببببلإل مامبببببواو  البببببا ل  إلالبببببنا واحبببببي ومبببببي  رلمبببببه السبببببماق اابببببيه أي 
الللبببإل ول  لسبببلطاو  إنااالبببا ول لحويلبببا  بببنح  نسبببو  امبببا قالببب  اللببب  الملمنبببو  ابببه 

 سببما  قالبب   (1)اء انبب  أاببا اابباا بباء مبب   ل ببك اانببا ناببذ:   لببك الحمببي.ر  أسببم
مببلا نحبو الباا  قاب  أ  مببيت  ولبو مسباأ ولبو -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –اسو  اهلل 

﴾. اما ملما والم ااو  مسلماو  ﴿ ا ُلاتذ اتا   ا ُامت   تا نتي  ءتالتَٰٓء  ات
ارِ  ﴿ نَسَٰن ِمن َحۡلَصٰلت َكٱۡلَفخا َق رۡۡلِ
رارت وََخلََق رۡۡلَاانا ِمن  ١٤َخلَ

ِرن نا رارِجت م   ١٥ما
بَاِن  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
ِ  ١٦فَبَِ ۡۡ ِ َوَرَب رَّۡاۡغوَِب ۡۡ َارا  ١٧َرَب رَّۡاۡۡشَِق ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
فَبَِ

بَاِن  ِ ذ  َُ َُقَِياِن  ١٨تا َاا بَۡوَزخ  َلا َيۡبغَِياِن  ١٩َمَوَج رۡبَۡحَوۡيِن يَۡل ي ِ  ٢٠بَۡنَكها
َ
َاا فَبَِ ُا ِ  َءِ َرب 

 ََء ََلا
بَاِن  ِ ذ  َُ اؤا َورَّۡاوَۡجانا  ٢١تا َاا رَّلۡؤّ جا ِمۡكها بَاِن  ٢٢ََيۡوا ِ رذ  َُ َارا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
ا  ٢٣فَبِرَ َُ َو

ََش  ِۡ   َ رۡۡلََو رِ رّۡاا ٰ ۡعَل
َ
بَانِ  ٢٤ا ا ِِف رۡبَۡحوِ َكٱۡۡل ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
 ﴾ .٢٥ فَبَِ

خلسببه ا نسببا  مبب  بلبببا  اال خبباا  وخلسببه اللببا  مبب  مببااج  -لاببالى -ذاببا
وربب   قالببه اابب  رابباب وغمببا واحببي  (2)مبب  نبباا  ولببو طبباز للالببا  وخالبببلا وأحسببنلا

خلسب  »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قبا  اسبو  اهلل  قالب   -اضا اهلل رنلبا -را    
 .(3)«مما وبز لاإلالم  ا  م  نوا  وخلق اللا  م  مااج م  ناا وخلق  يإل 

﴿  ِ ۡۡ ِ َوَرَب رَّۡاۡغروَِب ۡۡ مانبا م باقا الببمز وال بلاء ومااالمبا   ﴾ َرَب رَّۡاۡۡشَِق
ِ رَّۡاَشٰوِِق َورَّۡاَغٰوِبِ  اكخباى ﴿ اآلمب  اما قا   با ۡا بَِوب  ۡقِس

ا
وذلبك اباخل ز (4) ﴾٤٠ فََٗلا أ
  .وااوتلا منه إلى الناب  مطالع ال مب ولنسللا  ا ا  موإل

ِۡذإا  ﴿و ا  م  أخاى  َو فَٱَتا َِ إَِلا ها ٰ والمبااي  (5)﴾٩َورِيٗل  اراَب رَّۡاۡۡشِِق وَرَّۡاۡغوِِب ََلا إَِ 
منببه لببنب الم ببااق والمابباا:  ولمببا اببا   ببا اخببل ز لببذه الم ببااق والمابباا: مبببال، 

                                           
راببي اهلل ابب  ر مببا   السا ببم  اللمممبب  توج التامببا ابب  الاببواإل    انبب  أاببا ااببا البببيمق  واسببإل أاببا ااببا أسببماء (1 

ولا أإل راي اهلل ا  التاما واان  أس  م  را    ولا أخللا كاملا أسبلم  اابي سباا  ر با رامبًا ولبالا  
 (.8ر7أسي الااا   ه 73إلى الميمن   اوى رنلا راي اهلل ا  رااب واانلا راو .  

 (.110ر14  اليا المن واو (  492ر7  ل سما اا  ا ما  منما( 2 
 (.2996  مل اق   اقإل أحايم   اا:  ا أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: التلي (3 
 . 40رم سوا  الماااج اآل (4 
 .9رم سوا  المتم  اآل (5 
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﴾ با لُاتبذ اتا   أي   ﴾َمَوَج رۡبَۡحرَوۡيِن يَۡلَُقَِيراِن وقولبه  ﴿ للخلق م  ال سلم  ﴿ تا بنتي  ءتالتَٰٓء  اتا ُامت
أاسبببللما وخ ةلمبببا ومنالمبببا أ  مللسمبببا  امبببا لاببب  امنلمبببا مببب  الابببات  الحبببالت ال ابببب   

المببال، والحلببو   ببالحلو لببذه اكنلبباا اللاامبب  اببم  النبباب امببا سبباق  والمببااي اسولببه الاحببام  
   (1).اء واحا اكا  ا سوا  ال اقا  واخلماا اا  لاما للنا أ  المااي احا السم

امبببا قبببا  ملالبببي وغمببباه  ك  اللللبببل ملولبببي مببب  السبببماء وأببببياز الاحبببا  ولبببذا ل 
َاا بَۡوَزخ  َلا َيۡبغَِيراِن   إنبه لابالى قبا   ﴿ (2)مساريه الل م  ولاب  امنلمبا حبالت  أي  ﴾بَۡنكَها

مببب  اكا  لببب   ماابببا ذاك رلبببى لبببذا ولبببذا رلبببى ذاك   م سبببي اببب  واحبببي منلمبببا اكخبببا 
ومتملببه ربب  ببب له اللببا لببا مسبببوي  منببه  والمالببا  مبب  ملمورلمببا  ببإذا ولببي ذلببك مبب  

ل   اما قا   ﴿  أحيلما ا ى ۡۡ راوا ُا ِ ت
ۡ
ۡۡ يََ َ ّ
َ
نِس أ ِ وَرۡۡلِ ن  ۡۡ  َيَٰاۡعَۡشَ رۡۡلِ ُا ِرك والاسب   (3)﴾١٣٠ م 

قالبه ملالبي  (4)لبو ببااا اللللبل إنما اانوا م  ا نبب خابب  يو  اللب   والمالبا  قمب  
لبو نببوت مبب   السببلز  وقمبب   وغمباه  وقمبب   لببو اابااه ولمببيه  حابباه ااب  لامببا مبب  ااب 
مبا سبسط  قطبا  مب  السبماء  اللوالا أحما اللو  ملخبذ منبه الخبات  قبا  ااب  راباب 

 بإذا لبإل مسبع  با ببي    و با اوامب   (5) ا الاحا  وقا   ا بي   إل اا  منلا لللبل 
   .الخاذ لذه الحلم  نام  رلى أل  اكا   امل ة الا رلملإل نلا رناا  ولما اا منا  

بَاِن  وقا   ﴿ ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
 ﴾.فَبَِ

ََش وقوله  ﴿ ا رۡۡلََو رِ رّۡاا
َُ قا   أي  الس   اللا للاي  ا الاحا  ﴾ا ا   َ َو

   وقم  (6)وما لإل ما ع قلاه  لمب امن ن  ملالي  ما ا ع قلاه م  الس    لو من ن 
ِۡ  لانا الااي ا . ﴿ -ااسا ال م  - مانا المخلوقا   وقم   لا ٰ ۡعَل

َ
 أي  ﴾َكٱۡۡل
إلى قطا مما   االلاا   ا ااالا وما  ملا م  الملالا والمااس: المنسول  م  قطا

                                           
 (.113ر14المن وا  اليا و (  429ر5والامو     الناو (  200ر22لامع الاما    (1 
 (.492ر7ل سما اا  ا ما    و (201ر22  لامع الاما   منما (2 
 . 130رم سوا  اكرااز اآل (3 
 (.493ر7  ل سما اا  ا ماو (  206ر22  لامع الاما   منما( 4 
 (.114ر14اليا المن وا    منما (5 
 (.493ر7   مال سما اا  او (  445ر7ماالإل اللنتم   و (  211ر22لامع الاما    (6 
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ي ِ  وللذا قا   ﴿  مه ب م الناب  ا لل: ما محلالو  إلمه م  أنوات الاضا ع
َ
فَبَِ

اَ  ُا ِ  َءِ َرب 
بَاِن  ََء ََلا ِ ذ  َُ ان  مع رلى ا  أاا طال:  قا   (1)ور  رمما  ا  سومي  ﴾ا تا
ذ أقال  س من  ما وت  اارلا  اسط رلى إرلى  اطج ال اا   -اضا اهلل رنه –

ََش  ﴿ مسو  اهلل  ميمه  إل قا   ا رۡۡلََو رِ رّۡاا
َُ ِۡ   َ َو ٰ ۡعَل

َ
والذي أن نلا  ﴾ ا ا ِِف رۡبَۡحوِ َكٱۡۡل

 َمۡن َعلَۡيَها فَانت  ﴿   رلى قلله.كقلل  ر ما  ول ما للاي  ا احواه ما
َ َويَۡبََّقٰ  ٢٦كا

ۡكَو ِ   ِا َرب َِ  ذاو رۡۡلََلِٰل َورۡۡلِ بَاِن  ٢٧وَۡج ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
ِا  َمن ِِف   َ يَۡس  ٢٨فَبَِ لا
نت 
ۡ
َو ِِف َشَ ا يَۡوم  ها ۡرِض  كا

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل   ٢٩رّسا

َ
بَاِن فَبَِ ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

 ﴾.٣٠ي ِ  ََء ََلا
وابذلك ألب  السبموا      لممع أل  اكا  سمذلاو  وممولبو أ -لاالى –أخاا 
ل ممبو   -بلابالى ولسبية  – بإ  البا:   ول ماسى أحي سوى ولله الابامإل  إلة م   اء اهلل

ِا    ﴿  مب  اسولبهآلأايًا ولذه ا َ ََشۡ َء  َهاِّر ٌۚ إَِلا وَۡجَهر ذو اللب   أي  لبو ألب  أ  (2) ﴾٨٨كا
ولمبا   قبا  ااب  راباب  أي ذو الاممب  والااامباء مل      مابى وأ  مطات    مخالز 

أخاا ر  لساوي ال  اكا  اللإل  با الو با   وأنلبإل سمببماو  إلبى البياا اكخبا   بمحاإل 
بَاِن  قا   ﴿ (3) احامه الاي   مه ذو الل   وا اااإل ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
 ﴾.فَبَِ

ۡرِض    َ يَۡس  ﴿  وقولبه
َ
رَمَٰوِٰ  َورۡۡل ِا  َمن ِِف رّسا لبذا إخاباا رب  غنباه رمبا سبواه  ﴾لا

سبباللإل  موا لسبباا لممببع اكا  إلمببه  ببا لممببع الحببال   وأنلببإل مسببنلو  السببا  حبباللإل و 
نبه  ﴿  نت واا

ۡ
َو ِِف َشرَ ا يَۡوم  ها يارمبًا وماطبا سبا ً   وم بك رانمبا وم ب ا  ملمب: ﴾ أي كا

 .  قاله ملالي(4)سسممًا وما ز اااًا وما ا ذنااً 
ل مسببلانا رنببه ألبب  السببموا  واكا  محمببا مملببا ومممبب  حمببًا   وقببا  قلبباي   

وبببامخلإل ومنللببى  بباوالإل   ومااببا ببباماًا وم ببك أسببماًا ولببو منللببى حالبب  البببالحم 

                                           
رممبا  اب  سباي اللمبيانا المباما أابو السبا   الابو ا  لبباااا  سب   اوى رب  رلبا ورب  أابا لامبا   با اضببع  (1 

ه(  للبببببذم: 80ر بببببا البببببً  مببببب  الببببببحاا   اوى رنبببببه التامبببببا اببببب  ربببببيي وطلحببببب  وغمبببببالإل  مبببببا  سبببببن   
 .(135ر8اللليم: 

 .88رم سوا  السبا اآل (2 
 (.118ر14اليا المن وا  و (  494ر7  ل سما اا  ا ماو (  445ر7اللنتم    ماالإل  منما (3 
 (.121ر14اليا المن وا  و (  433ر5  والامو  (  النا 213ر22( لامع الاما   4 
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   -ببلى اهلل رلمبه وسببلإل –قبا   لب  اسبو  اهلل   (2)اكتييورب  رابي اهلل   (1)وما بملإل
نت ﴿

ۡ
ررَو ِِف َشررَ ا يَررۡوم  ها أ  ما ببا ذناببا  »مااسببو  اهلل ومببا ذاك ال ببن ؟ قببا    ﴾  سلنببا كا

  وربب  اابب  أاببا حببالإل م لببه (3)اواه اابب  لامببا «وم بباج اااببًا  وما ببع قومببًا ومضببع  خببام 
ابببما  اللببتإل مبب  ا مببه  وربب   امببا رلسببه الاخببااي (4)واوى ما ورببا ربب  أاببا الببياياء

ماقولبببه حمااءقلمبببه نبببوا  ااببب  راببباب أ  اهلل خلبببق لوحبببا مح ومبببًا مببب  ياة  امضببباء ي لببباه
منمببا  مببه ابب  مببوإل    ما بب  وسببلم  نمببا    والااببه نواراضببه مببا اببم  السببماء واكا 

 .  (5)ما م اء وم ا   ومات ومذ   ومحما وممم   مخلق  ا ا  نما 
َِ رثلاَقَٗلِن وَ  ﴿ يَ

َ
ۡۡ أ ُا غا لَ بَاِن  ٣١َكۡفوا ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
ِ  ٣٢فَبَِ ن  َيَٰاۡعَۡشَ رۡۡلِ

وَن إَِلا  رذا َل  ََل تَكفا و  رذا ۡرِض فَٱنفا
َ
رَمَٰوِٰ  َورۡۡل ۡقَطرارِ رّسا

َ
َل ِمۡن أ و  ذا ن تَكفا

َ
ۡۡ أ ُا ََُطۡع نِس إِِن رۡو َورۡۡلِ

ۡلَطٰنت  ي ِ  َءَ  ٣٣بِسا
َ
بَاِن فَبَِ ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

َاس  فََٗل  ٣٤ ََلا ارت َوَنا
ِن نا َو ظ  م  َاا شا ُا ياوَۡولا َعلَۡي

َُِِصَ ِن  َاا  ٣٥تََ ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
بَاِن تا فَبَِ ِ ذ  َُ٣٦ ﴾ . 

قببا  اابب  رابباب وغمبباه  لببذا ورمببي الاابباي االمحاسببا   ولببمب المببااي ال ببااع ربب  
 .(6)ل م اله  ن  -لاالى –كنه  ؛ ا 

امببببا قببببا  الاخببببااي  سنحاسببببااإل ل م بببباله  بببباء ربببب   بببباء  امببببا مسببببو  الاببببا: 
وقا  ااب  لبامي أي  سمسضبا لابإل  .(7)ك اغ  لاإل وما اه  ا  أي  كخذنك رلى غالك 

                                           
 (.495ر7(  ول سما اا  ا ما  212ر22( منما  لامع الاما   1 
  وأحي الا ا  المابيويم  بحااا للم اانمله  ولو  ( راي اهلل ا  سخاا  اكتيي ال نوي الاو ا أاو ماما الم لوا2 

م  أبحا: راي اهلل اب  مسباوي  ولبه أحايمب  وقبي خباج أابو روانب  حيم به  با ببحمحه وابذلك ااب  حابا  ولبو ا 
 (. 376  375ر7ه(  إاما  للذم: الاما   62 ا ولم  رامي اهلل ا  تماي سن   

   ببا اللببامع البببحم،  اببا: ال سببا والتلببي والسناربب   حببيم  اقببإل ( واابب  حاببا214ر22( اواه اابب  لامببا  ببا ل سببما  3 
 (.301(  وبححه اكلاانا  ا بحم، اا  حاا   الم  ( حيم  اقإل  688 

أاببو الببياياء اسببمه رببومما ابب  ربباما ابب  مالببك ابب  تمببي ابب  قببمب ابب  أممبب  الختالببا وأمببه محابب  انبب  واقببي ابب  رمببا ابب  ( 4 
بببلى اهلل رلمببه  –ا ألبب  يااه إسبب مًا  اببا   سملببا ربباقً  حاممببًا  خببى اسببو  اهلل اكطناابب  لببنخا إسبب مه قلببمً  اببا  أخبب

امنه وام  سلمما  ال ااسبا  بلي مبا اابي أحبي مب  الم بالي ولبا أابو البياياء قضباء يم بق  أسبي الاااب   با ماا ب   -وسلإل
 (.168ر3البحاا   

 . 4969ر07(  ول سما اا  ا ما446ر7اللنتم    (  وماالإل2159ر22( لامع الاما   5 
 (. 123ر14  واليا المن وا  4349ر5(  النا  والامو   216ر22( منما  لامع الاما   6 
 ( .496ر7(  ول سما اا  ا ما  447ر7( ماالإل اللنتم   7 
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َِ رثلاَقررَٗلِن  وقولببه ﴿ يَرر
َ
امببا لبباء  ببا البببحم،  ببا حببيم  سببلا   مانببا ا نببب واللبب   ﴾أ

ِ  ﴿ إلة ال سلم  و ا اوام  إلة ا نبب واللب    بإل قبا  الساا مسماه ا   اء  رن  َيَٰاۡعَۡشَ رۡۡلِ
َل  و  ذا ن تَكفا
َ
ۡۡ أ ُا نِس إِِن رۡوََُطۡع ۡرِض  أي  للبوتوا ولخالبوا ﴿ ﴾وَرۡۡلِ

َ
َمَٰوِٰ  وَرۡۡل ۡقَطارِ رّسا

َ
 ﴾ِمۡن أ

َل   أي  مبب  لوانالببا وأقطاالببا وأطاا لببا ﴿ و  ررذا مبب  المببو   أي  إ  اسببلطالإل أ  للااببوا ﴾فَٱنفا
والخببباوج مببب  للبببك اكقطببباا  بببالااوا واخالبببوا منلبببا ولاببب  ل لسبببلطاو  لاابببا مببب  أمبببا اهلل 

 سياو  رلى اللخلا م  حامه  ماإل.لوقياه ا  لو محمط ااإل ل
لَۡطٰنت  ﴿  بِسا
ولا  ﴿أي  ابنما اهلل  ﴾إَِلا ۡيَن رَّۡاَفَو  َيقا

َ
نَسٰنا يَوَۡمِِذ  أ  ١١ّلََكا ََل َوَزَر  ١٠رۡۡلِ

ۡسََُقوَ  َراس  فَرَٗل  وللذا قا   ﴿ .(1)﴾١٢ إَِٰٓىٰ َرب َِ  يَوَۡمِِذ  رّۡاا ارت َوَنا
ِن نا َو ظ  م  َاا شا ُا ياوَۡولا َعلَۡي

رر نِ  لببو الللبب: وقببا  ملالببي    (2)قببا  اابب  رابباب ال ببوام  للبب: النبباا أو يخانببه ﴾ تَََُِِصَ
  وقبا  (4)وقبا  أابو ببال،  لبو الللب: البذي  بوق النباا ويو  البيخا  (3)اكخضا المنسطع

 قبا  ااب  لامبا  والابا: لسبمى البيخا   (5)الضحاك  أي سم  م  ناا ونحباب أي يخبا 
   والسااء  ملما  رلى الضإل  قا  النااا   (6)نحاسًا  اضإل النو  واسالا 

 لسبببببببببببببببلمطمضببببببببببببباء اضببببببببببببببببوء سببببببببببببااج ا
 

 (7)لبببببببببببببإل ملابببببببببببببببب  اهلل  مبببببببببببببه نحببباسبببببببببببا **
 

لببو  يخانببا وربب  نببا ع ابب  اكاتق أنببه سببن  اابب  رابباب ربب  ال ببوام  سببا   أي
اللل: الذي ل يخا  ماه   سنله  اليا رلى ذلك م  اللا    نن ي ام  أمم  اب  أابا 

    ا حسا   (8)البل  
                                           

 .12رم سوا  السمام  اآل (1 
 (.  125ر14(  واليا المن وا  497ر7سما اا  ا ما  (  ول 434إل5(  والنا  والامو   222ر22( لامع الاما   2 
 ( .125ر14اليا المن وا  و (  497ر7ل سما اا  ا ما  و (  223ر22لامع الاما    (3 
 (.497ر7ل سما اا  ا ما    منما (4 
 (.498ر7ل سما اا  ا ما  و   (822ر821ل سما الضحاك   (5 
 ( 226ر22لامع الاما    (6 
 ( 244ر2اللايي  النااا  يموا   (7 
أممبب  ابب  أاببا البببل  ال ببارا الم ببلوا ذابباه ابب  السببا   ببا البببحاا   وقببا  لببإل ميااببه ا سبب إل وقببي بببيقه  (8 

 ببا اابب   ببااه وقببا  قببي ابباي أممبب  أ  مسببلإل  و ببا الاخببااي ربب  أاببا لامببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –الناببا 
ممة  اقمة  ان  راي  مب ا  رااي ا  رابي منباز  ( وأإلة أ(ااي أممة  ا  البل  أ  مسلإل ما ورًا  ا الحيم   

 قي ينا أللا وأنا أرلإل أ  الحن م  حق ولا  السك مياخلنا.   لمةا ما  ما  المو  لا  مسو 
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 مببببببببببببب  مببالبببببببببببببببببغ حسبببببببببببببببببببا  رنببببببببببببببببببببببببا أل
 

 مبباببببلبببابببببببببببببببببببل  لبببببببببببببببببببببي: إلبببببببببببببببببببببببى راببببببببببببببببببببام **
 

 ألمبببببببببببببببببببب أابببببببببببببببوك  مبببببببببببببنا ابببببببببببببا  قببمبببببببببببببببنا
 

 إلبببببببببببببى السببببببمنبببببببببببا   سبببببببببببببب   بببببببببببا الح ببببببببببام **
 

 ممبببببببببببببببببانما مبببببببببببببببببببببم  ل بببببببببببببببببب: ابببببببببببامببببببببببببببببباا
 

 (1)ولببن ببببببببببببببببخ ذا مببببببببببببببببباا للببببببببببببببببب: ال بببببببببببببببببوام  **
 

 لبب   قببا   بببيق    مببا النحبباب؟ قببا   لببو الببيخا  الببذي ل للبب: لببه  قببا   
 ناإل  أما سما  نااا  انا ذاما  مسو   قا   ؟لاا ه الاا:

 مضببببببببببببباء اببببببببببببببببضوء سبببببببببببببااج السلمبببببببببببببببط
 

 باببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلببببببببببلإل مببببببببببلا  اهلل  بببببببببببمه نبببببحاسبب **
 

  (2)النحبببباب لببببو الببببب ا مببببذا:  مببببب: رلببببى الوسببببلإل وقببببا  ملالببببي وغمبببباه 
لو ذلالإل لااام  مبوإل السمامب  لبايلاإل الم  اب  والتاانمب  اإاسبا   والمانى رلى ا  قو  

ي ِ  اللل: م  الناا  والنحاب المذا: رلماإل للالاوا وللبذا قبا   ﴿
َ
ر ِن فَبِرَ َُِِصَ فَرَٗل تََ

َاا  ُا ِ  َءِ َرب 
بَاِن تا  ََء ََلا ِ ذ  َُ٣٦ .﴾ 

َِهانِ  ﴿ ا َءا فَََكنَۡت َوۡرَدة  َكٱَل  َاا ِت رّسا َارا ٣٧فَإَِذ  رنَشقا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
بَاِن  فَبَِ ِ رذ  َُ تا

اۡس  ان    لا َعن  َ َفَيۡوَمِِذت َلا ي ي ِ  ٣٩َذۢنبِِِۦا إِنس  َوََل َجا
َ
بَاِن فَبَِ ِ رذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ۡعرَوفا يا ٤٠ ََء ََلا
ۡقرَع ِ  
َ
ۡۡ َفياۡؤَخذا بِٱنلاَوِِٰص َورۡۡل وَن بِِسيَمٰها ۡجوِما بَاِن  ٤١رّۡاا ِ رذ  َُ َارا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
 ٤٢فَبِرَ

وَن  ۡجوِما با بَِها رّۡاا ِ
ذ  َُ ۡا رلاِّت يا َ ََحِر ٤٣َهِٰذإِۦ َجَهكا ۡۡ وفاوَن بَۡنَكَها َوَب ي ِ  ٤٤ي    ََء نت َيطا

َ
فَبِرَ

بَاِن  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
  .﴾ ٤٥ ََء ََلا

ا َءا  مانا ﴿ َاا ِت رّسا ۡت  موإل السمام  وان ال  اسولبه ﴿ ﴾فَإَِذ  رنَشقا ا َءا رنَشرقا َاا  (3) ﴾١ إَِذ  رّسا
َِهررانِ  ﴿ مللببو  مببذو: امببا مببذو: الببيايي وال ضبب   ببا السبباك  ومللببو  امببا  ﴾ فَََكنَررۡت َوۡرَدة  َكٱَل 

ميل  الا   لاا  حمااء  ولاا  بب ااء  ولباا  خضبااء وتاقباء وذلبك مب   بية  اكمبا  لااكبااع ال
 مااب   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قبا  اسبو  اهلل  امبا قبا  أنبب اب  مالبك ولو  مبوإل السمامب   

 المطا الضامز. قم  الطم   (4)الناب موإل السمام  والسماء مطم  رلملإل( 

                                           
 ( 168يموا  أمم  اا  ألا البل    (1 
 ( 126ر14(  الذا المن وا  198ر8(  الاحا المحمط  225ر22لامع الاما     منما (2 
 .1رم ساق اآل( سوا  ا ن 3 
اللبامع الببحم، للسبن  أابو ال ضب   با (  و 13814  حيم  اقبإل  (320ر21أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه   (4 

 ( .13841(  اا: لخ مز موإل السمام  رلى الملمنم   حيم  اقإل  220ر2  والمسانمي
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َِهانِ  ﴿وقا  اا  رااب   لو اكيلبإل اكحمبا ابال اب البواي  ورب   ﴾ َوۡرَدة  َكٱَل 
أ  ال اب الواي ماو   ا الاامع ب ااء و ا ال لاء حمااء  بإذا ا بلي  وغماه  (1)الااوي

 .الااي لاما لونلا
مبوإل ذي ألبوا    ماو  االمل  ابيايي التمب   قبا  ملالبي  وقا  الحس  ألوانا  وقم   

 لبما[ السماء االيل  الذا :  وذلك حم  مبمالا حاة للنإل.  ] (2)قا  اا  لامي 
اۡس  وقوله  ﴿ ان    لا َعن  َ َفَيۡوَمِِذت َلا ي َهٰرَذ  يَرۡو ا ََل  ﴿ ﴾  اسوله َذۢنبِِِۦا إِنس  َوََل َجا
وَن  وَن  ٣٥يَكِطقا َُرِذرا ۡۡ َفَيۡع  لبذا  با مسباإل وحبا   بإل  با مسباإل وحبا    (3)﴾٣٦َوََل ياۡؤَذنا َّها
 .مسن  الخ  ق ر  لممع أرماللإل إنه 

َۡ   َ فََوَرب َِ  لَََۡس  ﴿قا  لاالى    ۡۡجَعِ
َ
ۡۡ أ َل َيۡعَالاوَن  ٩٢لَكاها ا ََكناو  قا  اا   (4)﴾٩٣َعاا

لببإل  ل مسببا  للببإل لبب  رملببلإل اببذا واببذا؛ كنببه لاببالى أرلببإل اببذلك ولابب  مسببا  للببإل  رابباب 
  وقمب  ل لسبن  الم  اب  (5)الملباإلرمللإل اذا واذا  قبا  أابو الاالمب  رب  الملباإل ذنب: 

نلإل اسبممالإل  وذلبك اابي مبا مبلما البإل إلبى النباا   مسبايو  إلملبا و الملامم  كنلبإل ماا ب
 .وملسو   ملا

ۡۡ يا  امببا قببا  لاببالى ﴿ رروَن بِِسرريَمٰها ۡجوِما  رّۡاا
مملببالإل رلببملإل قببا  الحسبب   ﴾ۡعررَوفا

  واللحلمبب  اا الملمنببو  اببالماا ببونلإل ااسببوياي الولببوه وتاقبب  الامو .امببا مابباز  وقلباي  
   .(6)م  الوضوء

ۡقررَع  ِ  وقولببه  ﴿
َ
وابببملإل مببع ن﴾ أي  الممببع التاانمبب   َفياۡؤَخررذا بِررٱنلاَوِِٰص َورۡۡل

ملخببذ انابببم  الاببا ا وقيممببه   وملسببو   ببا النبباا  قببا  اابب  رابباب  أقببياملإل مبب  خلببز

                                           
لببو ا مبباإل الحببا م الملللببي محمببا السببن  أاببو محمببي الحسببم  ابب  محمببي ال ببااء الااببوي ال ببا اا وملسبب: ابباا   (1 

( والمبباام، ابا  ( بام السبن  اليم  أحي الالماء الذم  خيموا الالبا: الاتمبت والسبن  الناومب   مب  مببن اله  
 (. 75ر7إماما تاليا  سملا محي ا م ساًا  طاسا  ال ا ام  الاااى  

 (.498ر7ل سما اا  ا ما  و   (4369ر5ماالإل اللنتم    (2 
 . 36رم ( سوا  الماس   اآل3 
 .93رم ( سوا  الحلا اآل4 
 ( .499ر7ل سما اا  ا ما  و (  436ر5والامو    والنا (  230ر22لامع الاما     منما (5 
 ( 499ر7  ل سما اا  ا ماو (  450ر7  ماالإل اللنتم و (  231ر22لامع الاما    (6 
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ۡا رلاِّت  ﴿  ولوامخباً   سا  للإل لسامااً  .(1)وماسا اما ماسا الحط:  ا اللنوا َهِٰذإِۦ َجَهكا
وَن  ۡجوِما با بَِها رّۡاا ِ

ذ  َُ او  اولويلبا  لبالا حاضبا  ﴾ أي  لبذه النباا اللبا انبلإل لابذة يا
 ل اليونلا رمانا.

َ ََحِي    ََء نت  ﴿  وقوله  ۡۡ وفاوَن بَۡنَكَها َوَب او   ا اللحمإل  ولباا  أي  لاا  ماذة  ﴾َيطا
و االنحبباب مسطببع اكمابباء واكح بباء  ولببذا ولببو ال بباا: الببذي لبب  مسببسو  مبب  الحمببمإل

اۡسَحباوَن  ﴿  اسوله لاالى َلِٰسلا ي ۡۡ َورّسا ۡعَنٰقِِه
َ
ۡغَلٰلا ِِفا أ
َ
ۡا ِِف رنلارارِ  ٧١إِذِ رۡۡل ِۡ ثار ِِف رۡۡلَِاري

وَن  اۡسَجوا  ومانى     حاا قي الغ الاام   ا الحااا  ل مسلطات م   يله  (2) ﴾٧٢ي
  (3)واببه قببا  ملالببي وغماواحببي   رلمببه وا ببلي حبباةهقببي انللببى  قببا  اابب  رابباب 

ولما اا  مااقا  الابا  الملبامم  مب  ريلبه ولنابمإل اللبيا  الملسبم  مب   ضبله ولط به 
ا قببا  مملنةبب  لا ببااخلسببه  واببا  إنببذااه للببإل ممببا متلببالإل رمببا لببإل  مببه مبب  الماابببا وا

ا ُلاتذ اتا   اذلك رلى اامله   ا ُامت  ﴾ .﴿ تا نتي  ءتالتَٰٓء  ات
َُاِن  ﴿ بَاِن  ٤٦َوَِّاۡن َخاَف َمَقاَ  َرب ِِِۦ َجكا ِ رذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
ا  ٤٧ ٤٧فَبَِ َذَو تَرا

ۡفَكانت 
َ
بَانِ  ٤٨ أ ِ ذ  َُ َاا   تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
َاا  ٥٠فِيِهَاا َعۡيَكاِن ََتۡوَِياِن  ٤٩فَبَِ ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
فَبَِ

بَانِ  ِ ذ  َُ َُِه ت َزوَۡجاِن  ٥١تا ٰ ِ َف
بَانِ  ٥٢فِيِهَاا ِمن كا  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
 . ﴾٥٣فَبَِ

ا به   ورطباء  (4)قا  اا   وذ: ستباإلت ات بازت مت ل متب  خت ﴾ ۦنتلب   مب  ﴿وت نرلتبا    أابا  با لت
ولمبب  خبباز مسامببه اببم    أي رامبب  أنلببا والبببحم، -اضببا اهلل رنببه – البببيمق ااببا

 با  ولبإل مطبع ول  (5)﴾٤٠َوَنَ  رنلاۡفرَس َعرِن رَّۡهرَوٰى  مبوإل السمامب  ﴿ -لاالى –ميي اهلل 
واللنب: محاامبه   لبه مبوإل    بنيى  باا   اهلل الحما  الينما  ورلإل أ  اآلخا  خما وأاسى

 السمام  رني ااه لنلا .

                                           
 ( 823ل سما الضحاك  و   (130ر14  اليا المن واو (  147ر20ل سما الساطاا   (1 
 .72رم ( سوا  غا ا اآل2 
 ( 447ل سما السيي  و (  500ر7  ل سما اا  ا ماو (  233ر22لامع الاما    (3 
سببا  الابببا  وسببمع الببا الحسبب   ه  86اببا  مولببيه سببن   راببي اهلل ابب   ببوذ: أاببو راببي البباحم  الخاسببانا الالخببا( 4 

يإل يم بق وسبمع البا ماحبول وحبي مابه  ام  و اا نضا   إل انلس  إلى ال اإل وسا  امب  المسبيب وقبمالاباي واا  س
 ( .164ر29لاامخ يم ق  ه(  144   

  40رم ( سوا  الناترا  اآل5 
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 -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –و ا البحمحم  ر  راي اهلل ا  قمب أ  اسو  اهلل 
لا  مب   ضب   نمللمبا ومبا  ملمبا  ولنلبا  مب  ذلب:  نمللمبا ومبا  ملمبا  ومبا لنة »  قا 

   .(1)«  ري لنة   ا رلى ولله الاااو ام  السوإل وام  أ  منماوا إلى االإل إلة اياء 
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –أ  اسبو  اهلل  -اضبا اهلل رنبه -ور  أابا البياياء 

َُراِن  ﴿  مب آلقباأ مومبا لبذه ا»  ؟﴾  سلب   واا  تنبى واا  سباقَوَِّاۡن َخاَف َمَقاَ  َرب ِِِۦ َجكا
َُاِن   سا   ﴿  َوَِّارنۡ  ﴿   سبا   ؟﴾  سل   واا  تنى واا  سباقَوَِّاۡن َخاَف َمَقاَ  َرب ِِِۦ َجكا

َُراِن  واا  اغبإل »  سبا   ؟ سلب   واا  تنبى واا  سباق مااسبو  اهلل ﴾َخاَف َمَقاَ  َرب ِِِۦ َجكا
 .(2)اواه النسا ا واا  لاما «الياياء أنز أاا

ببببلى اهلل رلمبببه  –قبببا  اسبببو  اهلل  قبببا   -اضبببا اهلل رنبببه –ورببب  أابببا لامبببا  
أل إ    ومببب  أيلبببي البببغ المنبببت   أل إ  سبببلا  اهلل غالمببب   مببب  خببباز أيلبببي »  -وسبببلإل

  .(3)اواه اللامذي «سلا  اهلل اللن 
يلمبب  رلببى أ  اللبب  مببيخلو   ببامل  لضنببب واللبب ة   لببا مبب  أي   اآلمبب  ولببذه

 .اللن  إذا  منوا والسوا
َوَِّاۡن َخاَف َمَقاَ  َرب ِِِۦ  رلى ال سلم  ااي اللتاء  سا   ﴿ -لاالى – وللذا امل ة  
َُاِن  ۡفَكرانت   بإل ناب  لبالم  اللنلبم   سبا   ﴿ ﴾َجكا

َ
ا أ أي  أغببا  نضبا  حسبن   ﴾ َذَو تَرا

بَانِ  ﴿ لحم  م  ا   ما  نضبمل   ا سب  ِ رذ  َُ َارا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
قبا  رطباء   ﴾٥٣فَبِرَ

   وقببببا  ملالببببي وغمبببباه (4)ولماربببب   اك نببببا  أغبببببا  ال ببببلا ممببببب ااضببببلا اابببب  
ذوالببا  أي  .وقببا  اابب  رابباب وغمببا واحببي (5)واحببيلا  ببن  ولببو الاببب  المسببلسمإل طببولً 

                                           
باابا: أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما   (1  ب  ُيون ل مت م  نرلتبا    ﴿وت ومسبلإل (  4878اقبإل   ﴾٦٢لت

 (.296  اا: إ اا  الم  الملمنم   ا اآلخا  االإل  اقإل   ا بحمحه  الا: ا مما 
  (11560(  حببيم  اقببإل  478ر6  اببا: سببوا  البباحم  الببا: الل سببما  الاابباى أخالببه النسببا ا  ببا السببن   (2 

 . (7147  ( حيم  اقإل369ر15وتمايله    ا بحم، وضامز اللامع الباما وضاة ه اكلاانا
(  2450    حبيم  اقبإل( أخاله اللامذي  ا سننه الا: ب   السمام   اا: أمما ملم  أطابإل ملمنبًا رلبى لبوت3 

 (.954   ا السلسل  البحمح  الاامل   حيم  اقإل وبححه اللامذي  ووا سه اكلاانا
 ( 502ر7ل سما اا  ا ما  و   (241ر22لامع الاما    (4 
 ( 825ل سما الضحاك  و (  452ر7  إل اللنتم ماال (5 
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 .(1)مانا أنوارًا م  الم ذ ألوا .
ۡفَكانت  ﴿وقا  قلاي   

َ
ا أ  .(2)مانا ا ضللا وساللا ومتمللا رلى ما سوالا ا﴾ َذَو تَا

 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –و  اهلل سببما  اسبب وربب  أسببماء انبب  أاببا ااببا قالبب  
أو قبا  مسبلم   - مسما  ا م  ال ن  منلا الاااب: ما ب  سبن »وذاا سيا  المنللى  سا   

 .(3)اواه اللامذي «   مالا الس  ن ملا  اا  الذل: ا  - ا م  ال ن  منلا ما   ااا:
 ﴾ فِيهَِاا َعۡيَكراِن ََتۡوَِيرانِ ﴿(5)   ا  غب  ملمع  نونا مب  ال االب (4)وقا  رطاء 

 أي  لسبباحا  لسببسا للببك اك ببلاا واكغبببا  لم مببا مبب  لممببع اكلببوا   قببا  الحسبب  
 .  (6)مسا  كحيلما اللسنمإل ولألخا السلسام 

. (8)خببا مبب  خمالببذ  لل ببااام آل  أحببيلما مبب  مبباء غمببا  سبب   وا(7)وقببا  رطمبب 
َُِهر ت َزوَۡجراِن  ﴿ وللبذا قبا  اابيلا ٰ ِ َف

مب  لممبع أنبوات ال مباا ممبا  أي  ﴾فِيِهَاا ِمن كا 
ولخطببا رلببى   ول أذ  سببما   لالمببو  وخمببا ممببا لالمببو    ببإ   ببإل مببا ل رببم  اأ 

بَانِ  قل: ا ا ﴿ ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
ما  ا الينما  مبا  حلبو   قا  اا  رااب   ﴾ فَبَِ

خبا  آلولمب  ا الينما مما  با ا  نه حلوإإلة    حلى الحنم .ول ماة  إلة ولا  ا اللنة 
 أ  ام  ذلك اونًا رممما  و اقا امةنا  ا الل اض  واهلل أرلإل . مانا  (9)إلة أسماء

                                           
 ( 825ل سما الضحاك  و (  139ر14  اليا المن واو (  438ر5والامو    ( النا 1 
 ( 452ر7  ماالإل اللنتم و   (241ر22  لامع الاما   منما (2 
اكلاانا  ا (  وضا ه 2541     حيم  اقإل  اا: ما لاء  ا ب    ماا أل  اللنة أخاله اللامذي  ا سننه (3 

 (.458  ضامز سن  اللامذي حيم  اقإل
( رطبباء ابب  راببياهلل ابب  أاببا مسببلإل  وأاببو مسببلإل  اسببمه ممسببا  الخاسببانا مببولى المللبب: ابب  أاببا ببب ا   سببا  4 

 .(358ر5ه(  الاام   ا ضا اء الالا   153ال اإل  وم  ال اإل ام  المسيب  ما  سن   
  (502ر7  ال سما اا  ا مو (  452ر7  ماالإل اللنتم  (5 
  (503ر7ل سما اا  ا ما  و   (452ر7  ماالإل اللنتم  (6 
رطم  ا  قمب الا ابا  ومسبا  الا ربا أابو محمبى الحمببا اوى رب  أابا اب  ااب: ومااومب  والنامبا  اب   (7 

ا ما وأاا الياياء  اوى رنه اانه ساي وسامي ا  راي الاتمت وراي الاحم  اب  متمبي  وابا  النباب مببلةحو  
  (.116ر3للذم: الللذم:  ه(  110   لإل رلى قااء  رطم  ا  قمب  مباح

  (503ر7ل سما اا  ا ما و   (452ر7  ماالإل اللنتم  (8 
   .(195ر8الاحا المحمط  و (  117ر27اوم الماانا  و (  152ر20ل سما الساطاا  و (  141ر14اليا المن وا   (9 
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ُاِك  ﴿ ِ َد نت   ِما ۡۡ كاتَر قت  وََجرََن رۡۡلَ َ َۡ ئِكاَها ِمرۡن إِۡورتَ
ا ب ۢ َبَطا ٰ فاوا ي ِ  ََء ََلا َءِ ٥٤َۡ لََعَ

َ
فَبِرَ

بَاِن  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ ۡوِف  ٥٥َرب  ان   ّفِيِهنا َقِٰصَرٰ ا رلطا ۡۡ َوََل َجا نا إِنس  َقۡبلَها ي ِ  ٥٦ۡۡ َيۡطِاۡثها
َ
فَبَِ

 َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
بَانِ  ََء ََلا ِ نا رَۡلَاقاو ا َورَّۡاوَۡجانا ٥٧ذ  ناها

َ
بَانِ  ٥٨َكأ ِ ذ  َُ َااتا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
 ٥٩فَبَِ

 رۡۡلِۡحَسٰنا 
 َءا رۡۡلِۡحَسِٰن إَِلا

ا بَانِ  ٦٠َهۡل َجَز  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
 ﴾.فَبَِ

ُاِك  ﴿ الللوب  ضطلات وقم  لااء لنا النمانا  أل  اللن   وا ﴾ َۡ   ِما
ائِكاَها  رلى ب   اللااع ﴿ ٰ فاواب ۢ َبَطا مِۡن  ﴾لمع اطان  ولا اللا لح  الملاا  ﴿لََعَ

قت   َ َۡ ولوما غلم م  اليمااج  وقم   لو اليمااج المامو  االذل:   ناه رلى  ﴾إِۡوتَ
  از الملاا   از الاطان   لناملا ااكينى رلى اكرلى.

اطا نلبا  لو اأملإل الموالا  وقا  اا  يمناا  قا  اا  مساوي لذه الاطا     امز
ِ َد نت  ﴿ مبب  إسببلااق وموالالببا مبب  نببوا. ۡۡ كاتَرر ملببى  أي   مالببا قامبب: إلببملإل ﴾وََجررََن رۡۡلَ

وفاَهررا َد نَِيرر     بباءوا لنبباولوه رلببى أي ببب   اببانوا  امببا قببا   ﴿ ال بباا  ولمببا ذاببا (1) ﴾٢٣قاطا
رۡوِف  ال باا  ﴿أي   با  ﴾ فِيِهنا  ورممللبا قبا  اابيه ﴿ غضمضبا  رب   أي  ﴾َقِٰصرَرٰ ا رلطا

وقبببي واي أ    (2) غمبببا أتواللببب    ببب  مبببام   بببم ا أحسببب  مببب  أتواللببب  قالبببه ااببب  راببباب وغمببباه
 الواحي  منل  لسو  لااللا  واهلل ما أاى  ا اللن   م ا أحس  منك.

نا إِنس  ّ ﴿  الحمي هلل الذي لالك لا ولالنا لك.   ل ة  لإل م لا  ﴾أي ۡۡ َيۡطِاۡثها
ان    ﴿ وأبله م  اليإل أي لإل مبيمل  االلمبات  امال ة ملولإل  ۡۡ َوََل َجرا ﴾ رب  إِنس  َقۡبلَها

 .(3)أاا  الا  الخ نا
ببنز   اللب     ب  أببناز   -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –قا  اسو  اهلل  قا   

وممانببو (  للببإل ألنحبب  مطمبباو   ببا اللببواء  وبببنز حمةببا  وابب :  وبببنز محلببو 
نا رَۡلَراقاو ا َورَّۡاوَۡجرانا  للخطبا: ﴿ منابلل ة    إل قا  (4)الاملسااواه  ناها

َ
 ﴾قبا  ملالبي َكأ

                                           
  23سوا  الحاق  اآلم ر (1 
 (.118ر27(  واوم الماانا  504ر7(  ول سما اا  ا ما  453ر7(  وماالإل اللنتم   246ر22منما  لامع الاما    (2 
اوى رنببه أحايمبب   حببي  رنببه أاببو إيامببب الخببولنا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أابو  الابب  الخ ببنا ببباح: الناببا  (3 

ه للبذم: 75ا  رماو وقم   لبالإل اب  نا بإل   ولاما ا  ن ما نت  اال اإل وقم   سا  يااما وقم   اسمه حا وإل 
 (.567ر2(  وسما أر إل النا ء  49ر12الللذم:  

(  ابببا: ا ممبببا  ابببالل   3532(  اقبببإل الحبببيم   85ر10( أخالبببه الحبببا م ااببب  حلبببا الاسبببس نا  بببا المطالببب: الاالمببب   4 
 (.3702( حيم  اقإل  495ر2الحيم  بحم، ا سناي رلى  اط ال مخم  ولإل مخالاه  المسلياك رلى البحمحم   
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 .  (1)أي  ا ب اء الماقو  واما  المالا 
 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –رببب  النابببا  - اضبببا اهلل رنبببه -رببب  ااببب  مسببباوي 

وااء سبباام  حلبب  مبب   مبب  ألبب  اللنبب  لمبباى امببا  سبباقلا نسبباء  إ  المبباأ  مبب  قببا  
لا حلى ماىحاما  نا رَۡلَاقاو ا َورَّۡاوَۡجانا   إ  اهلل لاالى مسو  ﴿ (مخة ناها

َ
﴾ وأما الماقو  َكأ

 إنببه حلببا لببو أيخلبب  رلمببه سببلاًا  ببإل اسلببب مله لاأملببه مبب  واا ببه( اواه اابب  أاببا حببالإل 
   .(2)واواه اللامذي موقو اً 
  قبا    -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رب  النابا  -اضا اهلل رنه -ر  أاا لاما  

 للال  مب  ألب  اللنب  توللبا  مب  الحبوا الابم   رلبى اب  واحبي  سبااو  حلب   مباى 
   (3)مخ ساقلا م  وااء ال ما:( اواه أحمي

ما لذاااوا  الالا  أا ا  ا اللن  أإل النسباء (4)وقا  اا  سمام   ؟إما ل اخاوا واا
 أ  أو  تمبببا  مبببيخ    -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –أولبببإل مسببب  أاوالساسبببإل   سبببا  أابببولاما  

واللبا للملبا رلبى أضبواء اواب: ياي  با السبماء    اللن  رلى بوا  السما لمل  الايا
لا  اماا منلإل توللا  ا نلا  ماى مخة سوقلما م  وااء اللحبإل ومبا  با اللنب  أربت:( 

 . وأل  الحيم  مخاةج  ا البحمحم .(5)اواه احمي
 رۡۡلِۡحَسٰرنا  وقوله  ﴿

 َءا رۡۡلِۡحَسٰرِن إَِلا
ا مبا لمب  أحسب  الامب   با  ﴾أي َهرۡل َجرَز 

ِ ِِّ ﴿ الينما إلة ا حسا  إلمه  ا اكخا  اما قا   َل رۡۡلاۡسََن َّلا ۡحَسكاو 
َ
ۖ   يَن أ  .(6)﴾٢٦ َِٰوزَِياَدة

                                           
 (.147ر14  اليا المن واو   (250ر22  لامع الاما  (1 
(  وضبباة ه 2533  اللنبب   حببيم  اقببإل    اببا: ببب   نسبباء ألببأخالببه اللامببذي  ببا سببننه  الببا: ببب   اللنبب  (2 

 (.4587( حيم  اقإل  459ر1اكلاانا  ا بحم، وضامز اللامع الباما وتماي   
بببحم، وضببامز وبببحححه اكلاببانا  ببا (  8542  ( حببيم  اقببإل220ر14 أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  (3 

 (. م  واا لا  سن  اللامذي  ال م
اب  أابا رمبا  الابباي إمباإل وقلبه اوى رب  أنبب اب  مالبك وتمبي امحمي ا  سمام  اكنبااي موللإل أاو اابا  (4 

  ه(110  ومببا  االابببا  سببن   ه وطا  بب  مبب  اللببااام وأاببا الببياياء ولببو مبب  ل ممذلبب  ومااومبب   ابب   اابب 
 ( .190ر9للذم: الللذم:  

اببا: أو  تمببا  لببيخ  اللنبب  رلببى بببوا  السمببا لملبب   الببا: ببب   اللنبب    أخالببه مسببلإل  ببا اللببامع البببحم، (5 
  .(2834  الايا 

 .26رم ( سوا  مونب اآل6 
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  -بلى اهلل رلمه وسلإل -قاأ اسو  اهلل  قا   -اضا اهلل رنه - ور  أنب
 رۡۡلِۡحَسٰنا  ﴿

 َءا رۡۡلِۡحَسِٰن إَِلا
ا اهلل  وقا    ل  لياو  ما قا  اااإل( قالوا  ﴾َهۡل َجَز 

قا    مسو  ل  لتاء م  أنام  رلمه االلوحمي إلة اللن ( اواه الااوي  واسوله أرلإل.
  (1) ا ل سماه.

ولمبببا ابببا   بببا البببذي ذابببا نامببب  رمممببب  ل لساوملبببا رمببب  اببب  ملببباي ل ضببب  
بَانِ  ﴿ ااي ذلك اله  واملنا  قا  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
 ﴾ . فَبَِ

َُاِن  ﴿ بَاِن  ٦٢َوِمن داونِِهَاا َجكا ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
َُاِن  ٦٣فَبَِ اما ۡعَها ي ِ  ٦٤ما

َ
فَبَِ

بَانِ  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 
َُاِن  ٦٥ ََء ََلا اَخ ي ِ  ٦٦فِيِهَاا َعۡيَكاِن نَضا

َ
بَاِن فَبَِ ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

 ٦٧ ََء ََلا
ان   َُِه  َوََنۡل  َوراما ٰ بَاِن  ٦٨فِيِهَاا َف ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
 ٧٠فِيِهنا َخۡيَرٰ ٌۚ ِحَسان   ٦٩فَبَِ
بَانِ  ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
روَرٰ   ِِف رۡۡلَِيراِ  ٧١فَبَِ ۡقصا رور  ما ي ِ  ََء ََلا َءِ  ٧٢حا

َ
َارا  فَبِرَ ُا ِ َرب 

بَاِن  ِ ذ  َُ ان   ٧٣تا ۡۡ َوََل َجرا نا إِنس  َقۡبلَها ۡۡ َيۡطِاۡثها َ بَاِن  ٧٤ّ ِ رذ  َُ َارا تا ُا ِ  َءِ َرب 
ي ِ  ََء ََلا
َ
 ٧٥فَبِرَ

ُاِك  َۡضت وََعۡبَقوِي   ِحَسانت   ِما ٰ َرۡفَوف  خا
بَاِن  ٧٦َۡ لََعَ ِ ذ  َُ َاا تا ُا ِ  َءِ َرب 

ي ِ  ََء ََلا
َ
تََبٰرَوَك  ٧٧فَبَِ

 ِ ۡا َرب  ۡكَو ِ   ذِي رۡۡلََلٰلِ  َ  رۡو   .﴾ ٧٨َورۡۡلِ
لالا  اللنلبا  يو  الللبم  قاللمبا  با المالاب  وال ضبمل  والمنتلب  ابنا السبا     

لنلببببا  مبببب  ذلبببب:  نمللمببببا ومببببا  ملمببببا   اكولمببببا  للمسبببباام   وقببببي سبببباق  ببببا الحببببيم  
 .   (2)واكخاما  كبحا: الممم  قاله أاوموسى

 لابببذا رببب  ااببب  راببباب. (3)مببب  يونلمبببا  بببا ال ضبببمل  واليالببب   قبببا  ااببب  متمبببي 
واليلم  رلى  از اكولمم  رلى اكخبامم  أنبه ناب  اكولمبم  قاب  لبالم  واللسبيمإل مبي  

ا  ولو مالا  ا  از اللسيإل ورلوه رلى ال انا وأنه قا  لناك  ﴿ رلناءلرلى ا َذَو تَرا
ۡفَكانت 
َ
 ولا اكغبا  وال نو  ولا الم ذ. ﴾ أ

َُاِن  وقا   للنبا ﴿  اما ۡعَها قبي  ﴾ أي  سبوياوا  مب   بية  الباي قبا  ااب  راباب ما

                                           
 مي ال بامحا  رب  التامبا اب  ربيي رب  أنبب اب  مالبك.أخاانبا أابو سبا  (  قبا 456ر7  ماالإل اللنتم  للااوي (1 

 (. 4984  حيم  اقإل  ا سلسل  اكحايم  الضام   والموضور  وأ الا وضاة ه اكلاانا
 .(506ر7  ل سما اا  ا ماو (  456ر7  ماالإل اللنتم و   (254ر22  لامع الاما  (2 
 .(507ر7  ل سما اا  ا ماو   (254ر22  لامع الاما   منما (3 
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 واه قا  ا ما م  البحاا  واللااام . (1)اسويلا م  الخضا  م   ية  الاي م  الماء
﴾ فِيهَِاا َعۡيكَاِن ََتۡوِيَانِ  ﴿ وقا  لناك   (2)وقا  الساطاا  أي مملل لا  م  الخضا 

اَخَُاِن  ﴿ وقا  لنا  ﴾ أي   ماضلا  واللاي أقوى م  النضخ  وقم   فِيهَِاا َعۡيكَاِن نَضا
َُِه ت َزوَۡجاِن  وقا  لناك ﴿ أي مملل لا  ل لسطاا . ٰ ِ َف

فِيهَِاا ﴾ وقا  للنا ﴿فِيهَِاا مِن كا 
ان   َُِه  َوََنۡل  َوراما ٰ  اال   ولا تة وأا ا  ا اك ااي واللنومع رلى رول  كة أ  اكولى أ ﴾َف

ان   ﴿ ناا   ا سماق ا  اا  ل لاإل وللذا لمب قوله  ﴾.َوََنۡل  َوراما

وأ بببااي النخببب  والامبببا   اه الاخبببااي.امبببا قببباة   مبب  ابببا: رطبببز الخببباا رلبببى الاببباإل
اضبا  –ي ا  حممي رب  رمبا اب  الخطبا: مو ا مسني را االذاا ل ا لما رلى غمالما.

مببا  قبالوا  -بببلى اهلل رلمبه وسببلإل –لبباء أنباب مبب  الملبوي إلببى اسبو  اهلل  قبا   -اهلل رنبه
أ مببنالو  امبببا  محمببي أ ببا اللنببب   االبب ؟ قبببا    ناببإل  ملبببا  االبب  ونخببب  وامببا ( قبببالوا 

 ل  ؟ قبببا   مسضبببو  ابببالحوا ي از( ذلبببك قبببالوا  نابببإل وأضبببا مبببنالو   بببا البببينما؟ قبببا  
 .(3) أذى(ولانلإل مااقو  وما حو   مذل: اهلل ما الإل م  

نخب  اللنب  سبا لا اسبو  كلب  اللنب   منلبا مسطاباللإل ومنلبا  قا  اا  رااب  
حلللإل وااالا ذل: أحما ولذورلا تماي أخضبا  و مالبا أحلبى مب  الاسب  وألبم  مب  

 .(4)التاي ولمب له رلإل 
 قبا   -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل -أ  اسبو  اهلل  -اضا اهلل رنبه -ور  أاا سامي 

 .(5)اوالما اا  أاا حالإل .(اللن   إذا الامان  م  امانللا االااما المسل:رلى  نما  
أي  خماا  ااما  حسن   ا اللن  قاله  ﴾فِيهِنا َخۡيَرٰ ٌۚ ِحَسان    إل قا   ﴿

 الوله  قاله اللملواو قلاي   وقم   لمع خما  ولا الماأ  البالح  الحسن  الخلق 
أخاانا ر  الخماا   -بلى اهلل رلمه وسلإل -مااسو  اهلل  ور  أإل سلم  قال  قل  

                                           
 (. 152ر14  اليا المن واو (  441ر9    النك والامو (256ر22  لامع الاما   منما (1 
 .(507ر7  ل سما اا  ا ما (2 
  (.35أخاله رامي اا  حممي  ا مسنيه  اا: مسني رما ا  الخطا:  حيم  اقإل   (3 
 .(508ر7  ل سما اا  ا ماو   (156ر14  اليا المن واو   (261ر22  لامع الاما   منما (4 
 (  157ر14السموطا  ا اليا المن وا    واواه لإل أقز رلمه رني اا  أاا حالإل (5 



 "له :طسلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 155     

  .(1)«خماا  الولوه  خماا  اكخ ق »الحسا   قا   
وَرٰ   ِِف رۡۡلِيَاِ    إل قا   ﴿ ۡقصا ور  ما رۡوِف  ﴿ ﴾ لناك قا حا ول  ﴾فِيِهنا َقِٰصَرٰ ا رلطا

 .مم  قبا  واا  اا  اللممع مخياا   ك أ  اللا قبا  طا لا ان سلا أ ض  م 
قا  اا  مساوي  لا  مسلإل خما   ولا  خما  خممب   أاااب  أابوا: مبيخ  رلمبه  

ابب  مببوإل لح بب  وااامبب  وليمبب   لببإل مابب  قابب  ذلببك ل ماحببا  ول طمحببا  ول اخبباا  ول 
 ذ اا   حوا رم  اننل  ام  مانو .

ببلى اهلل رلمبه  –أ  اسبو  اهلل  رب  رابي اهلل اب  قبمب  ﴾ِِف رۡۡلَِياِ   وقوله ﴿ 
إ   ا اللن  خممب  مب  لللبل ملو ب  راضبلا سبلو  مبمً   با اب  تاومب  »  قا  -وسلإل
 .  (2)اواه الاخااي «أل  ما ماو  اآلخام  مطوز رلملإل الملمنو  امنل

وقببا  أاببو الببياياء  الخممبب  لللببل  واحببي   ملببا سببااو  اااببا مبب  ياة اواه اابب  أاببا 
 .(3)حالإل

 قبا   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رب  النابا  -اضبا اهلل رنبه –ور  أاا سامي 
أينى أل  اللن  منتل  الذي له  مانو  ألبز خبايإل  وا نلبا  وسبااو  تولب   ومنبب: »

   .(4)اواه اللامذي «له قا  م  لللل وتاالي وماقو  اما ام  اللاام  وبنااء
ان    وقوله  ﴿ ۡۡ َوََل َجا نا إِنس  َقۡبلَها ۡۡ َيۡطِاۡثها َ نبه تاي  با إ﴾ سباق ل سبماه قامابًا إلة ّ

نا رَۡلَاقاو ا َورَّۡاوَۡجانا  وبز اكوا   اسوله  ﴿ ناها
َ
 ﴾.َكأ

ُاِك  وقولبه  ﴿ َۡضت وََعۡبَقوِي   ِحَسرانت   ِما ٰ َرۡفَوف  خا
 قبا  ااب  راباب وغمباه ﴾َۡ لََعَ

    (5). المحااب والاسط واحيلا ا ا   الا از 

                                           
 ببا ضببامز اللاغمبب:  وضببا ه اكلابانا(  154ر3  مبن وا الخطببا:أخالبه الببيملما  ببا مسبني ال ببايوب  اببا:  (1 

 (.2230(  حيم  اقإل  253ر2 واللالم: 
متاإل     ا مرْسُبوات     ﴿ُحوا    اا: أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما( 2   .(4879  اقإل  ﴾َّْلخ 
 (.509ر7  ل سما اا  ا ما (3 
  وضببباة ه (2565ابببا: مبببا لببباء مبببا كلببب  اللنببب  مببب  ااامببب   اقبببإل   أخالبببه اللامبببذي  بببا سبببننه  البببا: بببب   (4 

 . اللم ما  ا ملمع التوا ي
 .(458ر5  اللنتم ماالإل و (  443ر5  والامو  (  النا 247ر22  لامع الاما  (5 
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. وقمبب  (1)المحببااب الملببيلااابب  تمببي الا بباز رلببى السبباما الم بب  الابب ء وقببا  
 وقا  اا  راباب وغمبا واحبي   (2)ا  لاما  الا از اما  اللن االوسا ي  قا   مانا 

 .  (3)التاااا الااساي 
وقمبب   الببيمااج   .(4)لمايلببا ابب  لامببا  لببا  رلبباق التاااببا مانببا سببامي وقببا  

  وقمب   (5)وس   الحس  ر  الااساي  سبا   لبا اسبط ألب  اللنب  ل أابا لابإل  اطلاولبا 
وأخضببا  والاسببط أسبب     وأببب ا  أحمببا  الااسبباي ابب  أسببلإل  إنلببا الماا ببق  وقببا  تمببي

  ابب   ببو: مو ببا السامسببا  قببا  المحملبب  إلببى الاقبب   وقمبب   لببا الطنببا ب (6)مبب  ذلببك
اضبا  – با رمبا اب  الخطبا:  -رلمبه البب   والسب إل -رني الاا: راساي  ومنه قا  

 .  (7)م اي  امه( اً     لإل أا راسام-اهلل رنه
ورلى ا  لسيما  ب   ماا ق أل  اللنلبم  اكولمبم  أا بع وأرلبى مب  لبذه البب    

ُاِك   إنه قا  لناك  ﴿ قت    ِما َ َۡ ئِكاَها ِمۡن إِۡوتَ
ا ٰ فاواب ۢ َبَطا وسبا    ﴾  نا  اطا    ا لإلَۡ لََعَ

الخالمب  أنبه قببا  ولمباإل واكخبباى اال باء امبا مببيم ابه الاطبا   اطامبق اكولبى  لباا  رب  ملا
 رۡۡلِۡحَسٰرنا  ﴿  ااي الب ا  الملسيم 

 َءا رۡۡلِۡحَسٰرِن إَِلا
ا  وببز ألللبا اا حسبا    ﴾َهۡل َجرَز 

م  اللنلبم  اكولمبم  رلبى لبالم  ضبرلى الماالب: والنلامبا   لبذه ولبوه ريمبي   با ل أ ولو
ۡا َرب ِرَ   اكخامم   لالنا اهلل م  ألللبا   بإل قبا   ﴿ ۡكرَو ِ   رۡۡلََلٰرلِ ذِي  تََبَٰوَك رۡور ﴾  ٧٨وَرۡۡلِ

وأ  مببذ اببا  ببب   أي  لببو ألبب  أ  ملببب ة ول مابببى  وأ  مابباإل  ماابببي  وم بباا  بب  ما بببا 
   .(8)أي ذي الامم  والاااماء  منسى  قا  اا  رااب 

                                           
 .(509ر7  ل سما اا  ا ما (1 
 (.169ر14  اليا المن واو   (458ر7  ماالإل اللنتم  (2 
  (.509ر7  ل سما اا  ا ماو (  276ر22  لامع الاما  (3 
 .(509ر7  ل سما اا  ا ماو (  169ر14  اليا المن واو (  459ر7  ماالإل اللنتم ( 4 
 .(509ر7  ل سما اا  ا ما (5 
 .(451ر7  ماالإل اللنتم و (  277ر22  لامع الاما   منما (6 
أاببا ح ببا السا ببا    اببا: مناقبب: رمببا ابب  الخطببا:أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  الببا: المناقبب: (7 

  اببا: مبب   ضببا   ومسببلإل  ببا بببحمحه  الببا:  ضببا   البببحاا (  3682  اقببإل -اضببا اهلل رنببه –الاببيوي 
 ( .23923اقإل   - رنهاضا اهلل –البحاا  رما ا  الخطا: 

 .(510ر7ل سما ا  ا ما  و (  278ر22  لامع الاما  (8 
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أللةببوا اهلل »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  أاببا الببياياء قببا   قببا  اسببو  اهلل 
 .(1)اواه أحمي «ما ا لاإل

إ  مببب  »  -بببلى اهلل رلمبببه و سبببلإل -قبببا  اسبببو  اهلل  أابببا موسبببى قببا  وربب  
إلبب   اهلل إاببااإل ذي ال ببما  المسببلإل  وحامبب  السببا   غمببا الاببالا  مببه ول اللببا ا رنببه 

اااإل السلطا  المسسط  .(2)اواه أاوياوي والاملسا  ا  ا: ا مما  «واا
مبببوا امبببا ذا أل»  -ببببلى اهلل رلمبببه و سبببلإل -ورببب  أنبببب وغمببباه أ  اسبببو  اهلل  

   .  (3)اواه أحمي والنسا ا «اذي الل   وا اااإل »و ا اوام   «الل   وا اااإل
 لحام وا لمبا واحبي  با المانبى ولبوا  التموا ومسا   ا لمام  لو ومانى ألموا 

بببلى اهلل  –قالبب   اببا  اسببو  اهلل  -اضببا اهلل رنلببا -المياومبب  واللببتوإل  وربب  را  بب  
الللبببإل أنببب  السببب إل ومنبببك » مانبببا اابببي البببب   إلة اسبببيا مبببا مسبببو  ل مسابببي  -رلمبببه وسبببلإل

 .(4)«الس إل لاااا  ماذا الل   وا اااإل
  

                                           
 .وأ الا (  ضا ه اكلاانا  ا السلس  الضام   والموضور 199ر5  أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه (1 
السن  والاملسا  الا:   (4843  اا:  ا لنتم  الناب مناتللإل  اقإل أخاله أاو ياوي  ا سننه  الا: اكي:  (2 

 (.4053(  وحسنه اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي  اقإل  163ر8الاااى  
   اا: ذو الل   وا اااإل  حيم  اقبإلوالنسا ا  ا السن  الاااى(  138ر29  أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه (3 

 (.1536  اقإل   وبححه اكلاانا  ا السلس  البحمح (77169 
اا: اسلحاا: الذاا ااي الب   واما  ب له  حيم  اقبإل  الا: الب     ا اللامع البحم،أخاله مسلإل   (4 

 591). 
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 تفسري سورة الواقعة

  ا مام ول

 بببمالنا لبببوي  »قبببا  أابببوااا  مااسبببو  اهلل قبببي  بببا   قبببا    رببب  ااببب  راببباب قبببا  
اونَ  ﴿و والواقابب   والماسبب    ا ََءّ ۡا يَتََسررا ِرَۡ   ﴿وا(1)﴾١َعرر ررو  ررۡاسا كا اواه  «﴾١إِذَ  رّشا

 –سببما  اسببو  اهلل  قببا   -اضببا اهلل رنببه –  وربب  اابب  مسبباوي (3( 2 اللامببذي وحسببنه
 اواه «مبب  قبباأ سببوا  الواقابب  ابب  لملبب  لببإل لببباه  اقبب  أاببياً »  مسببو  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل

 ا  ا: ا مما   ور  ااب  رسبااا  با لالمب  ااب  مسباوي رب  لبااا اب   (4)الاملسا
مبب  مبببلا البببلوا  انحببو » -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اببا  اسببو  اهلل  قببا   (5)سببما 

بلوالاإل اللا لبلو  الموإل  ولانه اا  مخ ز  واا  مساأ  با ال لبا الواقاب  و نحولبا 
 .(6)اواه مسلإل وغماه  «م  السوا

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

ِت ٣َخافَِض   را فَِع ٌۚ  ٢لَۡنَس ِّوَۡقَعَُِها ََكذِبَ ٌۚ  ١إَِذ  َوَقَعِت رَّۡو قَِع ا  ﴿ ۡرضا إَِذ  راجا
َ
رۡۡل

ا  ا  ٤رَج   َبالا بَس   ِت رۡۡلِ اسا ا  ٥َوب ا َء  َمۢنَبث   ا ثََلَٰثر    ٦فَََكنَۡت َهَبا ۡزَوٰج 
َ
ۡۡ أ ُا ك ۡحرَبٰ ا  ٧َورا

َ
 فََ

ۡحَبٰ ا رَّۡاۡيَاَك ِ 
َ
ا أ ۡحَبٰ ا رَّۡاۡش  ٨رَّۡاۡيَاَك ِ َما

َ
ۡحَبٰ ا رَّۡاۡش   َ َوأ

َ
ا أ وَن  ٩َا ِ   َ َا ِ َما ٰبِقا َورلسا

ٰبِقا  باوَن  ١٠وَن رلسا َقوا َ  َِِ  رّۡاا وَل
ا
ِۡ  ١١أ ِٰت رنلاعِي  ﴾ . ١٢ِِف َجنا

                                           
  1رم ( سوا  اللاوما اآل1 
 1رم سوا  النان اآل (2 
(  وببححه 3609  حبيم  اقبإل 131ر12  اا: ومب  سبوا  الواقاب   أخاله اللامذي  ا سننه  الا: الل سما (3 

 (.6036( حيم  اقإل  604ر1  لهبحم، اللامع الباما وتماي ا  اكلاانا اللامذي ووا سه
(  وضبا ه اكلابانا  با السلسبل  الضبام   حبيم  اقبإل 2498   با: ا ممبا   حبيم  اقبإل أخالبه الاملسبا  با (4 

 289.) 
أاو   أاو خالي وقم   لااا ا  سما  ا  لناي  ا  لني: ا  حلما ا  سواي  ا  راما اخللز  ا انمله  سم  (5 

اهلل ولو حلمز انا تلا  ا  أخ  ساي ا  أاا وقباا  وأمبه خالبي  انب  أابا وقباا اوى أحايمب  رب  راي 
 (. 488ر1  أسي الااا ه 66أحايم  ا ما  سا  الاو   واالنى الا    -بلى اهلل رلمه وسلإل –الناا 

حببببيم  اقببببإل (  258ر4أخالببببه مسببببلإل  ببببا اللببببامع البببببحم،  الببببا: المسببببالي  اببببا: وقبببب  الا بببباء ولنخمالببببا   ( 6 
 .(20995( حيم  اقإل  504ر34  ا مسنيه  ا ماإل أحمي(  و 1486 
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 الواقابب  اسببإل مبب  أسببماء مببوإل السمامبب  سببمم  اببذلك للحسببق اونلببا وولويلببا أي 
 قام  السمام  ونتل  بمحللا ولا الن خ  اكخما  .

ااز مببا لا لمب لوقورلا إذا أااي اهلل اونلبا بب أي  ﴾لَۡنَس ِّوَۡقَعَُِها ََكذِبَ ٌۚ  ﴿
  امانببى اببذ: (1) والااذابب  مبببيا االاا مبب  والااقابب ( ي الا  قببا  اابب  لامببامببول مببانع 
 لاي وأ  لاو  لمب  ملا الا . مانا 

ابانوا  با  إلبى أسب   السبا لم  واا  مخ ب  أقوامباً  أي  ﴾ َخافَِض   را فَِعر ٌۚ  وقولبه  ﴿
البببينما أذلء  قبببا  الحسببب    ببباالبببينما أربببتاء  وما بببع  خبببام  إلبببى أرلبببى رلمبببم  واا  ابببانوا 

السببار  خ ضبب  أرببياء اهلل إلببى  -اضببا اهلل رنببه –امببا قببا  رمببا ابب  الخطببا:   وغمبباه
ۡرضا إِ  ﴿   وقولبه (2)الاامبيالسامب: و   اسما  أولماء اهلل إلى اللنة  الناا وا ا 

َ
رِت رۡۡل ذَ  راجا

رررا  إَِذ   اسولبببه  ﴿  (3)لحامابببا  وتلتلببب  تلبببتاًل قالبببه ااببب  راببباب وغمببباه ﴾أي  حااببب رَج  
ۡرضا 
َ
ّۡزِلَِت رۡۡل ب(5)قبا  الاامبع  (4)﴾١ زَِّۡز ََّها زا  امبا  ملبا  منلبيإل اب  مارلملبا اباجة     الة

را    وقوله  ﴿(6)الاااا  اما  مه  وأب  الاج اللحامك َبرالا بَس   رِت رۡۡلِ اسا ﴾ أي   للب  َوب
   .(7) لًا  قاله اا  رااب وغماه

ِهيًٗل  اللاا ﴿وقا  اا  تمي  أي  باا   ا ما ا َء   ﴿ وقوله  (8)﴾١٤ َكثِنب  فَََكنَۡت َهَبا
ا  اللااء لبو البذي مطمبا مب  النباا إذا اضبطام   -اضا اهلل رنه – اقا  رل ﴾َمۢنَبث  

   .مطما منه ال اا  إذا وقع لإل ما   م اً 
وقمبب   امببباب ال ببلا البببذي   (9)وقببا  راامبب   المناببب  الببذي ذالببه البببام، وا لببه

                                           
 ( .279ر22  لامع الاما  (1 
 (.514ر7ل سما اا  ا ما  و (  175ر14اليا المن وا  و   (281  280ر22لامع الاما     منما (2 
  .(1184ميااك اللنتم  وحسا ق اللنوم   و (  7ر8  ماالإل اللنتم  (3 
 .1رسوا  التلتل  اكم  (4 
الاامع اا  أنب الااباي ومسبا  الحن سبا  الابباي  نبت  خااسبا   اوى رب  أنبب اب  مالبك  وأابا الاالمب   مبا   با  (5 

 (.  207ر3ه(  للذم: الللذم:  139خ    أاا لا ا المنبوا  وذاا الذلاا أنه لو ا سن   
  (.514ر7ل سما اا  ا ما    منما (6 
 . (7ر8  ماالإل اللنتم و (  283ر22  لامع الاما   ا لنوم  السا   (7 
 .14رم ( سوا  المتم  اآل8 
  .(515ر7ل سما اا  ا ما   (9 
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  مبب  انخواللبا اليالب  رلبى توا  اللاببا  رب  أماانلبا مبوإل السمامبب آلولبذه ا  الامباملبذاوه 
 وذلاالا ولسممالا ونس لا وبماواللا االال  المن و .

ا ثََلَٰث    وقوله  ﴿ ۡزَوٰج 
َ
ۡۡ أ ُا ك ﴾ أي  منسسإل النباب إلبى    ب  أببناز  قبوإل رب  َورا

لببو  الببالإل انممببانلإل  ملخببذ ممببم  الاببا   ولببإل الببذم  خالببوا مبب   ببق  يإل اكممبب    مل 
 ولببإل لملببوا ألب  اللنبب   و خبباو  ربب  مسبباا الاببا     البإل ذا  الممببم   قببا  السببيي

ولإل الذم  خالوا م   بق  يإل اكمسبا  ملخبذ البإل ذا  ال بما   مللبو  البالإل ا بماللإل 
ولبببإل أخبببا وأقبببا: مببب  أببببحا:   ولبببإل رامببب  ألببب  النببباا  وطا  ببب  سبببااسو  ابببم  ميمبببه

 ببملإل الاسبب  واكنامبباء والبببيمسو  وال ببلياء  ولببإل أقبب  رببييًا مبب    الممببم  ولببإل سببايللإل
 .(1)أبحا: الممم (

ۡحَبٰ ا  وللذا قا   ﴿
َ
ۡحَبٰ ا رَّۡاۡيَاَكر ِ  فََ

َ
ا أ ۡحرَبٰ ا رَّۡاۡشر ٨رَّۡاۡيَاكَ ِ َما

َ
ا   َ َوأ َا ِ َمرا

ۡحَبٰ ا رَّۡاۡش 
َ
وَن  ٩َا ِ   َ أ ٰربِقا وَن رلسا ٰربِقا اكنبوات ال   ب   با  لابذا قسبملإل إلبى لبذه ﴾وَرلسا

ِيَن رۡحَطَفۡيكَا ِمرۡن ِعبَادِنَراۖ   خا السوا  ولاذا ذاالإل  ا قولبه لابالى﴿ َُِتَٰ  رَّلا ۡوَرۡثكَا رۡل
َ
ۡا أ ثا

ۡ َمۡقَُِصع   َۡفِسِِۦ َوِمۡكها ِ ۡ  نل  ِ ۡۡ َظاّ ِ  َذِّٰرَ   فَِاۡكها ِ بِٱۡۡلَۡيَرِٰ  بِرإِۡذِن رّللا ۡۡ َوابِقا رلبى   (2)﴾٣٢ َوِمۡكها
 .(3)أحي السولم   ا المالإل لن سه  ا سوا  الم  ا   واه قا  اا  رااب

ا ثََلَٰث    وقا  ملالي  ﴿ ۡزَوٰج 
َ
أي   اقا وقم   أ والا وأبنا ا ا نا   ا اللنب   ﴾أ

ببلى اهلل رلمبه  - أ  اسو  اهلل -اضا اهلل رنلا -  ور  را    (4)وواحي   ا الناا
قبببالوا  اهلل واسبببوله  «؟إلبببى مببب  اهلل مبببوإل السمامببب ألبببياو  مببب  السبببااسو  »قبببا    -وسبببلإل
ذا سببب لوا ابببيلوه وحامبببوا للنببباب احاملبببإل » قبببا   أرلبببإل. البببذم  إذا أرطبببوا الحبببق قالبببوه واا

وقمبب   اكنامبباء رلببى مبباالالإل  وقمبب   السببااسو   ببا ا سبب إل  (5) اواه أحمببي «كن سببلإل
 .وقم   إلى الللا   وقم   لإل الذم  بلوا الساللم 

                                           
  (.515ر7ل سما اا  ا ما  و (  8ر8  ماالإل اللنتم و   (287ر22  لامع الاما   منما (1 
 .32رم اطا اآلسوا    (2 
 . (515ر7  ل سما اا  ا ماو   (181ر20ل سما الساطاا    منما( 3 
  .(1184ميااك اللنتم  وحسا ق اللنوم   و (  288ر22لامع الاما     منما (4 
وضبببباة ه اكلابببانا  ببببا ضبببامز اللببببامع (  24443  (  حبببيم  اقبببإل69ر6 بببا مسببببنيه   ا مببباإل أحمببببي أخالبببه (5 

 .(101  حيم  اقإل  الباما وتمايله
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 لببى أرمببا  الاببا  وقمبب   إلببى ابب  مببايرى اهللاا وقمبب   المسبباارو  إلببى اللوابب  و  
خاولبا  با سبام  اهلل ولاب  وللب  ويلمب   وللإلوأ  أوللإل اواحًا إلى المسلي إلمه  وقم  

خببا  مبب  السببااسم  إلببى لببذه الببياا إلببى الخمبباا  اببا   ببا اآلمبب  السببا    مبب  سبباق  ببا 
 .الااام   إ  اللتاء م  لنب الام 

بارروَن  ﴿  وللببذا قببا  لاببالى  َقوا َ  ِِررَ  رّۡاا وَل
ا
ٰررِت  ﴿ ﴾ أي  إلببى لببواا السببيب.أ ِِف َجنا

 ِۡ    .﴾١٢رنلاعِي
﴿ َۡ لِ وا

َ
َِن رۡۡل ِِخروِينَ  ١٣ثالا   م  ِرَن ر  م 

رونَ ت  ١٤َوقَلِيرل  وۡضا رت ما ا ٰ ِسا
ُاِك  ١٥لََعَ َۡ   ِر َم

 َۡ ِ ََُقٰبِل ۡۡ  ١٦َعلَۡيَها ما وفا َعلَۡيِه وَن  َيطا ا ِرن  ١٧وِۡلَ ٰن  َُّمَرِلا ست م 
ۡ
بَرارِيَق َوَررَ

َ
ۡكَو بت َوأ

َ
بِرَ

ۡت  عِ وَن َعۡكَها َوََل يازنِفاوَن  ١٨ما عا ونَ  ١٩َلا ياَصعا ا ََُخرريا ا َي ِاا َُِه ت م  ٰ را  ٢٠َوَف ِاا ِۡ َطررۡيت م  ر َوَۡلۡ
وَن  َُها ۡ   ٢١يَۡش ورٌۚ ِع كاوِن  ٢٢وَحا ُۡ وِٕ رَّۡا

ا ۡمَثِٰل رَّلۡؤّ
َ
َل َيۡعَالاروَن ٢٣َكَ ا ََءِ بَِارا ََكنارو  ََل  ٢٤َجَز 
ثِيًاا 
ۡ
ا َوََل تََ وَن فِيَها لَۡغو  ا ٢٥يَۡسَاعا ا َوَلٰا   .﴾٢٦ إَِلا قِيٗل  َوَلٰا 

ي  لماربببب  مبببب  ربببب  لببببللء السببببااسم  المسبببباام  أنلببببإل  لبببب ؛ أ -لاببببالى –أخاببببا 
واببباآلخام  لبببذه خبببام   قمببب   المبببااي اببباكولم  اكمبببإل الماضبببم   اكولبببم  وقلمببب  مببب  اآل

رلمببه  - واسببلننب اسولببه  (1)ابب  لامببااولببو اخلمبباا   اكمبب   ولببذا ربب  ملالببي والحسبب 
 .«ح  اكخاو  السااسو  موإل السمام ن »  -الب   والس إل

َۡ  ﴿ قا   لما نتلب   اما اوى أاولاما  لِ وا
َ
َِن رۡۡل ِِخوِينَ  ١٣ثالا   م  َِن ر  م 

﴾  َوقَلِيل 
ببلى اهلل رلمبه  – سبا  النابا  -بلى اهلل رلمه وسلإل – ق ذلك رلى أبحا: الناا 

إنا كالو أ  لاونبوا اابع ألب  اللنب   لب  ألب  اللنب   اب  أنبلإل نببز ألب  »  -وسلإل
 .(2)اواه أحمي واا  أاا حالإل «أو  طا أل  اللن  ولساسمونلإل النبز ال انا  اللن 

إنببا كالببو أ  لاونببوا ااببع ألبب  اللنبب    »  -رلمببه الببب   والسبب إل -  سولببه 
أ     ولابب   ممببا اخلببااه اابب  لامببا نمببا «الحببيم  المامببه ولببو م بباي  ببا ببب   اللنبب 

لببذه اكمبب  لببا خمببا اكمببإل اببنا السببا     مااببي أ  ماببو  المسااببو   ببا غمالببا أا ببا  
                                           

  .(184ر20  ل سما الساطااو (  9ر8  اللنتم ماالإل و   (291ر22  لامع الاما   منما( 1 
   حببيم  اقببإلواابب  مالبب   با سببننه (3330ر10اابب  أاببا حبالإل  و  ( 328ر23أخالبه ا مبباإل أحمببي  با مسببنيه   (2 

 (.8142  حيم  اقإل له ا بحم، اللامع الباما وتماي (  وبححه اكلاانا4283 
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 .(1)الللإل إلة أ  نساا  ملموت اكمإل الذه اكم 
والباال،  با لبذا المسباإل   ء أا ا م  سا ا اكمإلوالمالا أ  المساام  م  للل 

َۡ  ﴿  أ  ماو  المااي اسوله لِ وا
َ
َِن رۡۡل ِِخوِينَ  لذه اكم  ﴿ ا﴾ بيثالا   م  َِن ر  م 

﴾  َوقَلِيل 
  امبا قببا  الحسب   أمبا السبااسو   سببي مضبوا ولاب  الللبإل الالنببا (2)مب  لبذه اكمب   أي 

َۡ  ﴿ وقبا   اآلم  م  أبحا: الممم    ساأ الحس  لذه لِر وا
َ
ِرَن رۡۡل ممب  مضبى  ﴾ثالا   م 

ِِخروِينَ  مب  لبذه اكمب  ﴿ َِن ر  م 
ابانوا مسولبو  أو مالبو  أ  ماونبوا اللبإل مب   ﴾ َوقَلِيل 
ابب  أمبب   أو  ام   أ  اللممببع مبب  لببذه اكمبب   ول ببك أ ماابب  سبب لببذه اكمبب   واببه قببا 

   .(3)ا  أم  احسالا لممع اكمإل اآلم  خما م   خالا   محلم  أ  لاإل
خمبا »قبا    -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل -وللذا  ا   ا الببحام أ  اسبو  اهلل 

 .(4)الحيم  المامه « إل الذم  ملونلإل   إل الذم  ملونلإل  الساو  قانا
 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -وأمببا الحببيم  الببذي اواه أحمببي واللامببذي أ  اسببو  اهلل 

 اابببي الحابببإل اببببح    (5)«أولبببه خمبببا أإل  خببباهم ببب  أملبببا م ببب  المطبببا ل مبببياي »قبببا   
إسنايه  محمو  رلى أ  اليم  اما لو محلاج إلى أو  لذه اكم   ا إا غه إلى مب  
ااببيلإل  اببذلك لببو محلبباج إلببى السببا مم  اببه  ببا أواخالببا وال ضبب  للملسببيإل واببذلك الببتات 

لى ال انا  .محلاج إلى المطا اكو  واا
البببتات إلمبببه  ابببي   إنبببه لبببوله لمبببا ناببب   بببا  و  واحلمببباجلبببألولاببب  الامبببي  الااببباى  

ل لبتا  طا  ب  مب  »  -رلمبه البب   والسب إل -وللبذا قبا    اكا  ول لالق أساسه  ملبا

                                           
  (.824ر7أضواء الاما     و (518ر7  ل سما اا  ا ما( 1 
  .(182ر14اليا المن وا   (2 
 (.7519  ل سما اا  ا ما( 3 
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ابا:  ضبا   أببحا: النابا  أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  البا:  ضبا    (4 

اببا:  ضبب   الببا:  ضببا   البببحاا    ومسببلإل  ببا بببحمحه  (خمببا أملببا قانببا  (  ال ببم3450  حببيم  اقببإل
 .(خما أملا السا  الذم  ملونا  ( ال م2533  م  اقإلالبحاا   إل الذم  ملونلإل حي

(  واللامذي  با سبننه  ابا: مبا لباء  با م ب  ااب   يإل وأللبه وأمله.حبيم  334ر19( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  5 
( 293ر22(  وببببححه اللامبببذي  ووا سبببه اكلابببانا  بببا ببببحم، وضبببامز اللبببامع البببباما وتمايلبببه   2869اقبببإل  

 .(10793حيم  اقإل  
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و ببا  «ول مب  خبال لإل إلبى قمباإل السبار   ل مضبالإل مب  خبذللإل أملبا مبالام  رلبى الحبقة 
والاببا    (1)لاببذا  ببا البببحمحم  «ولببإل رلببى ذلببك -لاببالى –حلببى مببنلا أمببا اهلل »ل ببم 

أ  لبذه اكمبب  أ باز مبب  سببا ا اكمبإل والمسااببو   ملببا أا با مبب  غمالببا رلبى منتلبب  ل بباز 
رت  وقولبه  ﴿  ورمإل ناملا  واكحايم   ا  از لبذه اكمب  و ضبللا ا مبا يمنلا  ا ٰ ِسا

لََعَ
ونَ ت  وۡضا  .(2)لاذا ر  اا  رااب وغما واحي  ﴾ أي  منسول  االذل: واللللل ما

 ومنبببه وضبببم  الناقببب    قبببا  ااببب  لامبببا (3)م ببباا  االبببيا والمببباقو (    قبببا  راامببب 
 .(4)اللا لح  اطنلا  كنه مض وا  اذلك الساا  ا اللن  مض وا  االذل: وال لا(

ُاِك  وقوله  ﴿  َۡ   َِم ِ ََُقٰبِل ﴾ أي  ولوه ااضلإل إلى ااب  لبمب أحبي  َۡ َعلَۡيَها ما
وَن  وااء أحبي  ﴿ ا ۡۡ وِۡلرَ ٰن  َُّمَرِلا وفا َعلَۡيِه ﴾ رلبى بب   واحبي  ل مااباو  رنلبا ول َيطا

ۡت  م ماو  ول ملاماو   ﴿ عِ ِن ما ست م 
ۡ
بَارِيَق َوَرَ
َ
ۡكَو بت َوأ

َ
الامتا   ﴾ أإل اكاوا:  لا بَِ

اللبببا ل خبببااطمإل للبببا ول  ذا   واكاببباامق اللبببا لماببب  الوبببب م  والابببلوب اللنامبببا   
بببات واللممببع مبب  خمببا مبب  رببم  لاامبب  ماببم  لببمب مبب  أورمبب  لنسطببع وم بباع أي  ال 

 م  رمو  ساح .
وَن َعۡكَها َوََل يازنِفاوَن  وقولبه  ﴿  عا ﴾ أي  ل مببيت الوسبلإل ول منبتز َلا ياَصعا
 .ا  لا  اال  مع ال ي  المطاا  واللذ  الحابل   رسوللإل
السبببباا   خبببببا  وقببببي سبببباق ربببب  اابببب  رابببباب أنببببه قببببا    ببببا الخمببببا أااببببع  

لبمب  والبيات  والساء  والاو    ذاا اهلل خما اللن  ونتللا ر  لبذه الخببا   أي 
 .﴾ أي  لمذل: ااسوللإلَوََل يازنِفاوَن    ﴿(5)للإل  ملا بيات اأب

ونَ  ﴿  وقولببه  ا ََُخررريا ررا َي ِاا َُِهرر ت م  ٰ ﴾ أي  مطو ببو  رلببملإل امببا ملخمبباو  مبب   َوَف

                                           
(  71  حببيم  اقببإل  ل لببتا  طا  بب  مبب  أملببا  اببا: قولببهأخالبه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  الببا: الالببإل   (1 

 (.5059  ل لتا  طا    م  أملا  حيم  اقإل  اا: قوله ومسلإل  ا بحمحه  الا: ا ماا  
  .(183ر14اليا المن وا  و (  9ر8  ماالإل اللنتم و (  450ر5  والامو    النا منما (2 
 (. 521ر7  ل سما اا  ا ماو (  292ر22  لامع الاما  (3 
  .(521ر7ل سما اا  ا ما  و (  185ر20  ل سما الساطااو (  293  292ر22  لامع الاما   منما (4 
  .(10ر8  ماالإل اللنتم و (  451ر5  والامو   الناو (  298ر22لامع الاما     منما (5 
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 .أا  ال اال  رلى ب   اللخما للا  ال ماا  و مه يلم  رلى لوات
 خطب  مبيي   قا   ألمنبا ال نب  ا مبا  ال امبي والبوذا (1)اما اوى رااا  ا  ذلم: 

ام  ميمه  سبا  امبيه المسباى رلبى  -بلى اهلل رلمه وسلإل – ا نواحملا وأا  اسو  اهلل 
مطابق  بإل ألمنبا  .«اب  مب  موضبع واحبي  إنبه طاباإل واحبي مبارااا »   ميي الممنى  إل قبا 

 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ولالبب  مببي اسبو  اهلل   ألبوا  اللمببا  لالبب   اب  مبب  اببم  مبيي
 ببإل ألمنببا امبباء  .«مببارااا  ابب  مبب  حمبب   بب    إنببه غمببا لببو  واحببي »  ببا الطاببق  سببا  
مبببيه ومسببب، مبببيه االببب  ا مبببه وللبببه وذاارمبببه  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل – اسببب  اسبببو  اهلل 

 .(2)اواه اللامذي واا  ماله «وء مما غما  الناامارااا  لذا الوض» واأسه  وقا  
  سالبب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  أنببب قببا   ألبب  امبباأ  رلببى اسببو  اهلل 

اأمب  ابننا ألمب   نخالب  مب  الميمنب   نيخلب   -بلى اهلل رلمه وسبلإل –مااسو  اهلل 
اللن    سما  ولا  االل  إلملا اللن    نما   إذا  ب   اب   ب   و ب   اب   ب   

 .سمم  ا نا ر ا ال ً  
قبببي ااببب لإل سبببام  قاببب  ذلبببك  لببباء البببإل  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –ابببا  النابببا  

 رلملإل  ما: طلب ل خ: أوياللإل   سم  اذلابوا البإل إلبى نلبا الامبذ  أو الامبذج  قبا  
 امسببوا  مببه  خالببوا وولببوللإل اببالسما لملبب  الاببيا   ببنلوا ابببح   مبب  ذلبب:  ملببا اسببا 

أاايوا  وأالب   نالوا م  اسالا ما  اءوا  ما مسلاونلا م  وله إلة أالوا م  ال االب  مبا 
مببا اببا  مبب  المببا اببذا واببذا  نبببم:  بب   و بب     لبباء الا ببما مبب  للببك السببام   سببا  

 المبباأ   سببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –حلببى رببية ا نببا ر ببا الببً    ببيرا اسببو  اهلل 
لببذا الحببيم   « لبباء ا بب   و بب   امببا قببا  قبببا المبباك  سبببللا  ولالبب  لسببو  »

 .(3)اواه أحمي رلى  اط مسلإل
                                           

اببيقا  قومبه   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رااا  ا  ذلم: اللممما المنساي ا  حاقبوا اب  لابي  اب  رامبي ألبى النابا  (1 
 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ولببإل مببذاا إلمبباإل النسبب: قببا  رابباا  االلنببا انببو مببا  ابب  رامببي ابببيقا  أمببواللإل إلببى الاسببو 

 (.281ر2لااا   ا ماا   البحاا     سيم  الميمن   وليله لالسا  ا الملالام  واكنباا  أسي ا
 (  واابب  مالببه1848  اببا:  ببا لبباك الوضببوء قابب  الطابباإل  حببيم  اقببإل   ببا سببننه  الببا: اكطامبب  أخالببه اللامببذي (2 

( ال ببم  لوضبب وا ممببا غمببا  النبباا  523اببا: الوضببوء ممببا غمببا  النبباا  حببيم  اقببإل   الببا: الطلبباا     ببا سببننه
 (.706حيم  اقإل    بحم، وضامز سن  اللامذي وضاة ه اكلاانا  ا

 ببا  ابب  حاببا وا(  3289(  حببيم  اقببإل  44ر6   ببا مسببنيه مالببى وأاببو (  135ر3   ببا مسببنيه أحمببي أخالببه ا مبباإل( 3 
   .الا: الالما إسنايه قوي رلى  اط مسلإل وقا  اا  حاا  ( 6054(  حيم  اقإل  418ر13  اللامع البحم،
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الالب  إذا إ  »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قبا  اسبو  اهلل  قبا   (1)ور   واا  
 .(2)اواه الطااانا «ماانلا أخاى  نتت  ما  م  اللن  راي

وَن  وقوله  ﴿ َُها ا يَۡش ِاا ِۡ َطرۡيت م  ببلى اهلل  –قا  اسبو  اهلل  ﴾ ر  أنب قا  َوَۡلۡ
  سببا  أاببوااا  « ببلا  اللنبب رببى  ببا لا إ  طمببا اللنبب  انم ببا  الاخبب  »  -رلمببه وسببلإل

نبببا  -قاللبببا    ببب   - اللبببا أنابببإل منلبببا »مااسبببو  اهلل إ  لبببذه لطمبببا نارمببب    سبببا    واا
   .(3)ل اي اه أحمي «كالو أ  لاو  مم  منا  منلا

  سببب   رببب  الابببو ا قبببا   -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –ورنبببه أمضبببا أ  اسبببو  اهلل 
  وأحلبببى مببب  الاسببب   مبببه طمبببوا نلبببا أرطانمبببه اابببا  بببا اللنببب  أ بببي اماضبببًا مببب  اللبببا»

بببلى اهلل رلمببه  – سببا   رمببا إنلببا لنارمبب   قببا  اسببو  اهلل  «أرناقلببا انرنبباق اللببتا
   .(4)اواه اللامذي وحسنه « اللا أناإل منلا»  -وسلإل

ۡ   وقولبه  ﴿ ورٌۚ ِع كاروِن  ٢٢وَحا ُۡ وِٕ رَّۡا
ا ۡمَثِٰل رَّلۡؤّ

َ
وقباأ ااضبلإل ابالا ع رلبى  ﴾َكَ

محلمب  مانمبم   أحبيلا  أ  مابو  لااابا لمبا  حوا ربم   وقبااء  اللبا  ملا لسيما  وللإل
 .قاله م  الساا  

ۖ  امبا قبا   ﴿  ق  َ َۡ َۡض ِإَوۡورتَ س  خا ركعا ۡۡ ثَِيابا وا وال بانا  أ  مابو   (5)﴾﴾٢١ َعٰلَِيها
ممببا مطببوز اببه الولببيا  المخلببيو  رلببملإل الحببوا الاببم   ولابب  ماببو  ذلببك  ببا السبببوا 

كاروِن  وقولبه  ﴿ والخماإل ل  ا الملالب والملامع. ُۡ روِٕ رَّۡا
ا ۡمَثٰرِل رَّلۡؤّ

َ
﴾ أي  ابننلإل َكَ

نا َبررۡي    امببا لسببيإل  ببا سببوا  البببا ا  ﴿  اللللببل الاطبب:  ببا اماضببه وببب ا ه ناها
َ
َكررأ

كاون   ُۡ  .وب ل  أمضا (6)﴾٤٩ ما

                                           
مانببى أاببا راببي اهلل  وقمبب   أاببوا راببي البباحم  ولببو مبب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –(  واببا  ابب  الببيي مببولى اسببو  اهلل 1 

 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –حمما م  المم  وقم  لو م  السةاا  موضع ام  ما  والمم    اب  رلبى ولء اسبو  اهلل 
 (. 480ر1ه. أسي الااا   54   ولإل مت  ماه س اًا وحضاًا وخاج إلى ال اإل  نت  إلى الامل  

(  1358( وأابببو ال ضبب   بببا لبببامع السببن  والمسبببانمي  حبببيم  اقبببإل  102ر2( أخالببه الطااانبببا  بببا المالببإل الاامبببا  2 
 (.1446وضاة ه اكلاانا  ا ضامز اللامع الباما وتمايله  حيم  اقإل  

 (.1331(  حيم  اقإل  221ر3( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  3 
(  وبببححه اللامببذي  2542اللامببذي  ببا سببننه  الببا: بب   اللنبب   اببا: ببب   طمببا اللنب   حببيم  اقببإل   ( أخالبه4 

 ووا سه اكلاانا.
 . 21( سوا  ا نسا  اآلم ر5 
 . 49م رسوا  البا ا  اآل (6 
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َل َيۡعَالاوَن  وللذا قا   ﴿  ا ََءِ بَِاا ََكناو  ﴾ أي  لذا الذي ألح نالإل اه ملاتا  للإل َجَز 
ثِيًارا  رلى ما أحسنوا م  الام    بإل قبا   ﴿

ۡ
ا َوََل تََ وَن فِيَها لَۡغرو  إَِلا قِريٗل   ٢٥ََل يَۡسَاعا

ا ا َوَلٰا  را ا خالمبا رب  المانبى  ﴾ أي  لمسماو   ا اللن  ا مًا لغمًا ؛ أي ٢٦ َوَلٰا 
ثِيًاررا  ﴿أو اب   ا بي   با مانبى حسمبا

ۡ
ا  ول ا مببًا قامحبًا ﴿ ﴾ أي َوََل تََ إَِلا قِرريٗل  َوررَلٰا 

ا  ﴾أي  إلة اللسلمإل منلإل ااضلإل رلى اا . َوَلٰا 

ۡۡ  امبا قبا   ﴿ ُاها ٌۚۡ  ََتِيا ٰ ۡحرَبٰ ا  ﴿ (1)﴾٢٣ فِيَها َوَل
َ
ا أ ِۡ َما ۡحَبٰ ا رَۡلَِا

َ
ِۡ اَوأ اِِف  رَۡلَِار

ودت  ۡضا ودت  ٢٨ِوۡعرت ُّما كضا ودت  ٢٩َوَطلۡحت ما ۡاعا ت ما
وبت  ٣٠َوِظل 

ُا ۡس ا َءت ما َُِه ت َكثرَِيٖت  ٣١َوَما ٰ َلا  ٣٢َوَف
وَع ت َوََل َمۡاكاوَع ت  ۡوفاوَع    ٣٣َمۡقطا نا  ٣٤َوفاواشت ما َنٰها

ۡ
نَشَ
َ
ا أ ا َء  إِناا راًر  ٣٥إِنَشرا َُ بۡ

َ
نا أ  ٣٦فََجَعۡلرَنٰها

تَۡو ب ا 
َ
بًا أ وا ِۡ  ٣٧عا ۡحَبِٰ  رَۡلَِا

َ
ِ َۡ  ٣٨ۡل  لِ وا

َ
َِن رۡۡل ِِخوِيَن  ٣٩ثالا   م  َِن ر  ﴾ ٤٠َوثالا   م 

مآ  السااسم  ولإل المساابو   رطبز رلبملإل حبا  أببحا:  -لاالى –لما ذاا  
ا  و  منتل  السااسم    سبا   ﴿ولإل اكاااا   إ  منتلللإل ي  الممم  ِۡ َمرا ۡحَبٰ ا رَۡلَِار

َ
َوأ

ۡحَبٰ ا 
َ
ِۡ اأ أي  اء أبحا: الممم  لالاا وما حاللإل وامبز مبآللإل  بإل  ﴾ مانا رَۡلَِا

ررودت اِِف   سببا  سببا   ﴿ ۡضا لببو الببذي    واابب  لامببا  سببا  اابب  رابباب ولماربب ﴾ِوررۡعرت ُّما
 .ل وك  مه

  امبا قبا  (2)والمبالا أ  المبااي ا لمبا و ا اوام  رنه أنه لو الموقا ابال ما 
قلمبب    ال ببوك اقلبباي   انببا نلحببي  أنببه المببوقا الببذي ل ببوك  مببه   ببإ  سببيا الببينما ا مبب

 .(3)خا  رلى الااب مو ا ال ما ا   وكو ا اآل  ال ما غالااً 
مااسبو  اهلل ذابا اهلل  با  أقا  أراااا موما  سبا   قا   (4)ور  سلمإل ا  راما 

 قبا    مبا لبا؟( -بلى اهلل رلمه وسلإل –اللن   لا  للذي باحالا  قا  اسو  اهلل 
  ألمب اهلل مسبو   -بلى اهلل رلمه وسلإل – سا  اسو  اهلل  السيا  إ  له  واًا ملذمًا.

                                           
 .23رم ( سوا  مونب اآل1 
 (.453ر5  (  النا  والامو 307ر22لامع الاما    (2 
 ( 525ر7اا  ا ما   ل سما (3 
ولبالا  با رلبي أابا اابا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –سلمإل ا  راما  أاو راما أياك اللاللمب  ولبإل مبا النابا  (4 

 (.289ر1  اا:مالسل .ه( 130     البيمق  اوى ر  أاا ااا ورما ور ما  ورلا ورمةاا ا  ماسا
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ودت اِِف  ﴿ ۡضا  بوا   مباً   إنلبا للناب   مباًا  اب  ﴾؟ خضي اهلل  بواه  لاب  مابا ِوۡعرت ُّما
م لببق ال مببا  منلببا ربب  ا نببم  وسبباام  لونببا مبب  طابباإل مببا  ملببا لببو  م بباه اآلخببا( اواه 

رود   مسا  خضي  واه إذا قطع ونبتت منبه وقولبه  ﴿(2)النلاي (1)أاوااا كضا   ﴾ َوَطۡلحت ما
 البببمم ألبب   وقبببا  اابب  تمبببي   واببه قبببا  اابب  راببباب وغمبباه  قببا  أاببو سبببامي  لببو المبببوت

   وقببا  السبببيي (4)  وقببا  الحسبب   لببو  ببلا لببه مبب  اببااي طمبب:(3)مسببمو  المببوت الطلبب،
  (5)ولاب  لبه  مبا أحلبى مب  الاسب   منضوي مب وز  قا  اا  راباب  م باه طلب، البينما

   .(6)قا  اللولاي  الطل،  ا اللا  الطلع
وطلبع منضبوي  البى لبذا مابو   أنبه قبا   -اضا اهلل رنه –وقي اوى ر  رلى 

ت  مبب  بببب   السبببيا   اننبببه مخضبببوي أ  طلاببه منضبببوي ولبببو ا بببا   مببباه وقولبببه  ﴿
َوِظرررل 

ودت  ۡاررعا    قببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ربب  أاببا لامببا  أ  الناببا   ببا البببحمحم   ﴾ما
  اقبباأوا إ   بب لإل (7) إ   ببا اللنبب   ببلا  مسببما الااابب:  ببا مللببا ما بب  ربباإل ل مسطالببا(

ودت ﴿ ۡاعا ت ما
قا  اا  لاما   الغ ذلبك ااابا  سبا   ببيق والبذي أنبت  اللبواا  رلبى ﴾ َوِظل 

  أو لذربب   ببإل ياا اببنرلى للببك   لببو أ  الببً  اابب: حس بب(8)موسببى والسببا   رلببى محمببي 
ال بببلا  مبببا الالبببا حلبببى لسبببسط لامبببًا  إ  اهلل غاسبببلا امبببيه ون بببخ  ملبببا مببب  اوحبببه  واا  

 لو مخاج م  أب  للك ال لا .وما  ا اللن  إلة و   أ نانلا لم  وااء سوا اللن 

                                           
وبححه الذلاا  ا (  3778واقا   حيم  اقإل  أخاله الحااإل  ا المسلياك رلى البحمحم   اا: سوا  ال (1 

 .الللخما
لو ا مباإل سبلمما  اب  اك با  اب  إسبحاق اب  ا بما اب   بياي اكتيي  بباح: السبن   ولبه ربي  لببانمز   (2 

مب  اابباا ح ببام الحببيم   ابا  إمبباإل ألبب  الاببااق  سبمع مبب  أاببا رمبباو الضباماي  ومسببلإل ابب  إابباالمإل  حببي  
 . (127ر2ه(  لذاا  الح ام  203سن    رنه اللامذي  والنسا ا  ولي

 ( .12ر8ماالإل اللنتم   و (  454ر5والامو     النا (3 
 ( .194ر20ل سما اا  ا ما  و (  12ر8ماالإل اللنتم    (4 
 (.526ر7ل سما اا  ا ما  و (  206ر10  اليا المن وا (5 
   (.526ر7اا  ا ما   ل سماو (  401ر2  اللسلم  لالوإل اللنتم   ( منما6 
 ببا  مسببلإلو (  4599    اببا: سببوا  الواقابب   حببيم  اقببإلأخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  الببا: الل سببما (7 

 (.2826  حيم  اقإل اا: إ   ا اللن   لا  مسما الااا:  ا مللا  الا: ب   اللن    بحمحه
 (. 313ر22  لامع الاما  (8 
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 –و ببا اوامبب   ببا البببحمحم  ربب  أاببا سببامي وسببل  ابب  سبباي ربب  اسببو  اهلل 
إ   بببا اللنببب   بببلا  مسبببما الاااببب: اللبببواي المضبببما »قبببا    -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل

ولببببذا حببببيم  ملببببوالا مسطببببوت ابببببحله رنببببي أ مبببب   (1)«السببببامع ما بببب  ربببباإل  مببببا مسطالببببا
 أسانميه.الحيم  للايي طاقه وقو  

مبا  با اللنب  »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قا  اسو  اهلل  ور  أاا لاما  قا  
   (2).اواه اللامذي وحسنه « لا  إلة وساقلا م  ذل:

وبت  ﴿  وقوله
ُا ۡس ا َءت ما مانا  مباو:  ملاي  ا غمبا أخبيوي  امبا سباق  ﴾َوَما

 َء  َغرۡيِ  ََء ِونت  ﴿  ا ل سما قوله لاالى 
ا ا ِن ما نَۡ ٰو  م 

َ
ا أ  .(3)﴾١٥ فِيَها

َُِهرر ت َكثِرررَيٖت  ﴿ وقولببه   ٰ ﴾ أي  ورنببيلإل مبب  ال وااببه الا مببا  الملنوربب   ببا َوَف
 .ول خطا رلى قل: ا ا  ول أذ  سما   اكلوا  مما ل رم  اأ 

إنبا اأمب  اللنب   لناولب  »و ا البحمحم   با حبيم  بب   الخسبوز قبا    
 .(4)«منلا رنسويًا  ولو أخذله كاللإل منه ما اسم  الينما

وَع ت َوََل َمۡاكاوَع ت  ﴿  وقوله  للنسطع  بلاء ول ببم ًا اب  أاللبا  ﴾ أي  ٣٣َلا َمۡقطا
 ل مملنع رلملإل اسيا  اهلل  اء. وايا إل مسلما ملما طلاوا ولي

إذا »  امببا  ببا الحببيم   (5)قببا  قلبباي   لممببنالإل مبب  لناوللبباروي ول  ببوك ول ااببيو 
ما قطاب  مب   مباا اللنب  إلة أابي  » . و ا اوام «لناو  الال  ال ما  راي  ماانلا أخاى

ۡوفاوَع   وقوله  ﴿ .(6)«اهلل ماانلا ضا م  رب  أابا سبامي   ﴾ أي  رالم  وطم   نارمب َِفاواشت ما
                                           

(  ومسببلإل  ببا 3252م،  الببا: اببيء الخلببق  اببا: ببب   اللنبب  والنبباا  حببيم  اقببإل  ( أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببح1 
 (.2826بحمحه  الا: ب   اللن   اا: إ   ا اللن   لا  مسما الااا:  ا مللا  حيم  اقإل  

( وقببا   حببيم  حسبب  غامبب: مبب  حببيم  أاببا 2525( أخالببه اللامببذي  ببا سببننه  اببا: ببب    ببلا اللنبب   حببيم  اقببإل  2 
 اكلاانا.سامي  وبححه 

  15اآلم ر -بلى اهلل رلمه وسلإل –( سوا  محمي 3 
(  748( أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  الببا: اكذا   اببا: ا ببع الابببا إلببى اكمبباإل  ببا الببب    حببيم  اقببإل  4 

 ا ب   الاسوز مب  أمبا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –الناا  رلىومسلإل  ا بحمحه  الا: الاسوز  اا: ما را  
 (.907اللن  والناا  حيم  اقإل  

 (. 197ر20(  ول سما الساطاا  381ر22( منما  لامع الاما   5 
اكلاانا  ا السلسل  الضام   والموضور   وضاة ه(  1449(  حيم  اقإل  102ر2( أخاله الطااانا  ا المالإل الااما  6 

 (.3146(  حيم  اقإل  138ر7 
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ۡوفاوَعر    ﴿   ا قوله -بلى اهلل رلمه و سلإل - ر  الناا اال ارلبا امبا » قبا  ﴾ َوفارواشت ما
مانبى لبذا الحبيم     قبا  ااضبلإل (1)اواه النسبا ا واللامبذي وحسبنه «ام  السماء واكا 

 .اال ات ال ا   ا اليالا  وااي ما ام  الياللم  اما ام  السماء واكا 
 وقمبب   (2)وقببا  الحسبب   اال ببات  بباا  الالبب  مبب  ألبب  اللنبب  مسببما   مببانم  سببن  

والابببا: لسبببما المببباأ   ا بببًا ولااسبببا ما ورببب  أي  ا اببب  االلمبببا   المبببااي ابببال ا  النسببباء 
ا َء   وال ضب  رلببى نسبباء البينما  وللببذا البب: رلمببه﴿ نا إِنَشررا َنٰها

ۡ
نَشررَ
َ
ا أ أرببينال ة  ببا  ﴾ أي إِناررا

الن ببن  اآلخببا  ااببي مببا ابب  رلببا ت امبببًا  بببا  أااببااًا أي  ااببي ال موابب  رببي  أااببااًا رااببا 
بًا وقم  ﴿  و  والماا   والم ح .ملحااا  إلى أتوالل ة االح وا  .﴾ أي  غنلا  عا

ا َء  إِ  ﴿  -ببلى اهلل رلمبه و سبلإل -ور  أنب قا   قا  اسبو  اهلل  نا إِنَشا َنٰها
ۡ
نَشَ
َ
ا أ  ﴾ناا

 .(3)حالإلأاا  واا    واا  لاما  اواه اللامذي «قا  رلا ت ا   ا الينما رم ًا امباً »
غمببا مبذاوا لابب  لمببا ي ة السبماق ولببو ذاببا  رلببى اى ضببمما أن بننال لببقمب   

وربباي الضببمما   ال ببى اببذلك ربب  ذاببال امضببالال   ملببا   ال لببا ال ببا  رلببى النسبباء
ٰ تََو َرۡ  بِٱۡۡلَِجاِب  ﴿ رلمل  اما  ا قوله  .امانى ال مب رلى الم لوا (4)﴾٣٢َحّتا

ۡ   ﴿    ذاا   ا قوله(5)قا  أاو رامي    ورٌۚ ِع كاونِ  ٢٢وَحا ُۡ وِٕ رَّۡا
ا ۡمَثِٰل رَّلۡؤّ

َ
  ﴾َكَ

مااسبو  اهلل ايت اهلل أ   أل  رلوت  سال   و ا مسني راي ا  حممي ر  الحس  قا  
 ولب  لاابا قبا      قبا  «  ل ليخللا رلوتما أإل     إ  اللنة »    سا  ميخلنا اللنة 

                                           
 ( 3294    اببا: مببا لبباء  ببا ببب    مببا: ألبب  اللنبب   حببيم  اقببإلاللامببذي  ببا سببننه  الببا: الل سببماأخالببه  (1 

 .(1609   حيم  اقإل  بحم، وضامز سن  اللامذي وحسةنه اللامذي  وضاة ه اكلاانا  ا
 .(198ر14  اليا المن واو (  13ر8  ماالإل اللنتم  (2 
اابب  لامببا  ببا و  ( 3296  ومبب  سببوا  الواقابب   حببيم  اقببإل  اببا: أخالببه اللامببذي  ببا سببننه  الببا: الل سببما (3 

 الضببببببام   سلسبببببل  اكحايمببببب  وضببببببا ه اكلابببببانا  بببببا ( 3331ر10  ااببببب  أابببببا حبببببالإلو (  321ر22ل سبببببماه  
 .(3204    حيم  اقإلوالموضور 

 .32رم ( سوا  ا اآل4 
ه(   ببا 110ي  ببا سببن   أاببو رامببي  مامببا ابب  الم نببى اللممببا مببوللإل  الاببباي النحببوي  ببباح: اللبببانمز  ولبب (5 

اللملبب  اللببا لببو ا  ملببا حسبب  الاببباي  حببية  ربب  ل بباإل اابب  ربباو   وحببي  رنببه رلببا ابب  المببيمنا  سببما أربب إل 
   (.471ر17النا ء  
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ا َء   مسبببو   ﴿إ  اهلل   نخااولبببا أنلبببا للبببيخللا ولبببا رلبببوت   نا إِنَشرررا َنٰها
ۡ
نَشرررَ
َ
ا أ  ٣٥إِنارررا

اًر  َُ بۡ
َ
نا أ  .(1)﴾ فََجَعۡلَنٰها

إ  أل  اللن  »  -بلى اهلل رلمه وسلإل –قا  اسو  اهلل  ور  أاا سامي قا  
 .(2)اواه الطااي «إذا لاماوا نساءلإل ري  أاااااً 

المبلم  قبو  ماطبى »  -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –قا  اسو  اهلل  ور  أنب قا  
اواه  «ماطبببى قبببو  ما ببب  قبببا   ؟مااسبببو  اهلل ومطمبببق ذلبببك ابببذا وابببذا  بببا النسببباء  قلببب  

 .(3)اللامذي وبححه
الابا: الاوا بق كتواللب  وأتواللب  للب  را بسو  وابه قبا    وقا  اا  رااب

ًبا  ﴿   با قولبه  (5)قا  اا  ااما   (4)ا ماو  وا الانلب  و  لبا ال بال  الاب  ألب  ماب  ﴾عا
 .(6)أل  الميمن الا  

تَۡو ب ررا  و ببا قولببه  ﴿ 
َ
مانببا  ببا سبب  واحببي   بب   و   ببم   ﴾ قببا  اابب  رابباب أ

. وقبببببا  السبببببيي  أي  بببببا اكخببببب ق (8)اكلببببباا: المسبببببلوما   . وقبببببا  ملالبببببي (7)سبببببن  
ل امبببا اببب   بببا البببينما    مانبببا (9)الملواخمبببا  امبببنل   لبببمب امبببنل  لاببباغ  ول لحاسبببي

 .لمماًا وملاا  لممااً  ملنل  أي مسلوما  اكسنا   ضاا ا ملاايما .وقم  
  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قبا  اسبو  اهلل  قبا   -اضا اهلل رنه –ور  رلا 

إ   ببا اللنبب  لمللماببًا للحببوا الاببم  ا ابب  أبببوالًا لببإل لسببمع الخ  ببق ام للببا  مسلبب  »
                                           

حبببيم  اقبببإل  -ببببلى اهلل رلمببه وسبببلإل –( أخالببه اللامبببذي  البببا: السبببن   اببا: مبببا لببباء  بببا ببب   مبببتام اسبببو  اهلل 1 
 (. 199ر1(  وراي ا  حممي  الا: ال ما   المحميم   230 

 (.322ر22( اواه اا  لاما  ا ل سماه  2 
(  وقببا  اكلاببانا  2536( أخالببه اللامببذي  الببا: السببن   اببا: مببا لبباء  ببا ببب   لمببات ألبب  اللنبب   حببيم  اقببإل  3 

 ( .2059حس  بحم،.بحم، سن  اللامذي حيم  اقإل  
 (.207ر8(  الاحا المحمط  643ا ا ماإل ملالي  ( منما  ل سم4 
( راببياهلل ابب  اامبببا  ابب  الحبببم: اكسبببلما  أاببو سببل  اكسبببلما  المبباوتي   ا مبباإل الحبببا م   ببمخ مبباو وقاضبببملا   5 

 (.52ر9ه(  سما أر إل النا ء  105حي  ر  أامه  ورماا  ا  الحبم   وذلك  ا سن  اللامذي  ما  سن   
 ( .202ر14اليا المن وا  و (  199ر20ل سما الساطاا  و (  455ر5 والامو  النا   (6 
 (.534ر7ل سما اا  ا ما  و (  15ر8ماالإل اللنتم   و (  455ر5والامو    النا  (7 
 (.203ر14اليا المن وا  و (  329ر22( لامع الاما   8 
 (.534ر7ل سما اا  ا ما  و (  456ر5والامو    النا  (9 



 "له لمعةلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةاااااااااااااااااااااااااااله ديفا)له :ق م(الهقام

 171    

نسبببخط    ونحببب  الااضبببما   ببب  (1)ونحببب  النارمبببا  نابببنب  نحببب  الخالبببيا   ببب  نامبببي
 .(2)اواه اللامذي «طواى لم  اا  لنا وانا له

إ  الحبوا الابم  لمانبم  »قبا    -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –ور  أنب أ  اسو  اهلل 
   .(3)اواه الحا م الموبلا « ا اللن  مسل   نح  خماا  حسا  خلسنا كتواج اااإل

ۡحَبِٰ   وقوله  ﴿
َ
ِ للبإل ولبو خلس  وايةخبا  كببحا: الممبم  وتوللب   ﴾ أي ۡل 
ا َء   ملالق اسوله  ﴿ نا إِنَشا َنٰها

ۡ
نَشَ
َ
ا أ ا ﴾ قاله اا  لاما  ومما  أ  ماو  ملالسا اما قالبه إِنا

تَۡو ب ا  ولو قوله  ﴿
َ
 .أي   ا إن ا لإل (4)﴾أ

بببلى اهلل رلمببه  –قببا  اسببو  اهلل  امببا  ببا البببحمحم  ربب  أاببا لامببا  قببا   
السمببا لملبب  الاببيا  والببذم  ملببونلإل رلببى   رلببى بببوا  أو  تمببا  مببيخلو  اللنةبب»  -وسببلإل
طببببو  ول مل لببببو  ول اوابببب: ياةي  ببببا السببببماء إضبببباء   لماولببببو  ول ملاوة  أ ببببية  ضببببوء

  وأتواللبإل الحبوا الابم   ملمخطو  أم اطلإل الذل: وا حلإل المسك وملامالإل اكلو 
   .(5)«أخ قلإل رلى خلق ال  واحي رلى بوا  أاملإل  يإل سلو  ذاارًا  ا السماء

مببيخ  ألبب  »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –قببا  اسببو  اهلل  وربب  أاببا لامببا  قببا  
لاايًا ماحلبم  أانباء  ب   و   بم   ولبإل رلبى خلبق  يإل  اللن  اللن  لايًا مايًا امضاً 

   (6)اواه أحمي ولللامذي نحوه «سلو  ذاارًا  ا را  ساا  أذات
َۡ  وقولبه  ﴿  لِ وا

َ
َِن رۡۡل ِر ٣٩ثالا   م  ِِخروِيَن َوثالا   م  لبم  وة ﴾ أي  لمارب  مب  اكَن ر

َۡ  ﴿  خام   قا  اا  راابولمار  م  اآل لِ وا
َ
َِن رۡۡل ِِخوِيَن  ٣٩ثالا   م  َِن ر  م 

﴾ قا  َوثالا  

                                           
ا ول نحلببباج  قبببا   بببا السببباموب ابببلب ااببباإل واببب ب اسبببمع  السبببًا ا بببلي  حاللبببه  لح ببب  اكحبببوذي ( نابببنب  أي ل ن لسببب1 

 (.242ر7 
(  وضببباة ه اكلابببانا  بببا سلسبببل  اكحايمببب  2564( أخالبببه اللامبببذي  بببا سبببننه  ابببا: اببب إل الحبببوا الابببم   حبببيم  اقبببإل  2 

 (.1982الضام   والموضور   حيم  اقإل  
(  واللامذي  ا سننه  اا: مبا لباء  با اب إل الحبوا الابم   حبيم  اقبإل 402ر4المطال: الاالم   أخاله الحا م اا  حلا  ا ( 3 

 .(1602(  وبححه اكلاانا  ا بحم، اللامع الباما وتمايله  حيم  اقإل  2565 
 (.402  401ر2( اللسلم  لالوإل اللنتم   4 
(  3327ببلوا  اهلل رلمبه وذاملبه  حبيم  اقبإل   ( أخاله الاخااي  ا اللامع الببحم،  البا: خلبق  يإل  ابا: خلبق  يإل5 

 (. 2834ومسلإل  ا بحمحه  الا: ب   اللن   اا: أو  تما  ليخ  اللن  رلى بوا   حيم  اقإل  
اللامبذي  با سبننه  ابا: المب  البا: لابااك ولابالى  حبيم  و  ( 8524( حبيم  اقبإل  210ر14   با مسبنيه ا ماإل أحمبيأخاله  (6 

 (.14032( حيم  اقإل  1404ر1  مذي  ووا سه اكلاانا  ا اللامع الباما وتمايلهوبححه اللا (  2552اقإل  
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 .(1)اواه اا  لاما «لما لمماا م  أملا»  -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 
مومببًا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –خبباج رلمنببا اسببو  اهلل  وربب  اابب  رابباب قببا  

الالب  والنابا مابه البال   والنابا  راض  رلاة اكمبإل  لاب  ممبا النابا مابه»  سا  
واأمب  مابه سبوايًا ا مباًا سبية   والنابا لبمب مابه أحبي  ماه الالط والناا لمب ماه الط

اك ببق  الببو  أ  ماببو  أملببا  سمبب  لببذا موسببى  ببا قومببه   ببإل قمبب  لببا انمببا  اأمبب  
 ماًا سبية اك بق  سمب  لبا انمبا لابذا ولابذا   اأمب  سبوايًا ا مباًا سبية اك بق  سمب  سوايًا ا

  اامبا حسبا:  ل باق النباب ولبإل لا لبللء أملبك ومبع لبللء سبااو  أل بًا مبيخلو  اللنةب
ببا نحبب   ولببينا   سببالوا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – لببذااا أبببحا: الناببا   «ماببم  للببإل أمة

بببلى  –أانالنببا  الببغ ذلببك الناببا  لببإل واسببوله  ولابب  لببللء ببا ال بباك ولانةببا  منةببا ابباهلل 
لببإل الببذم  ل ملطمبباو  ول مسببلاقو  ول مالببوو  ورلببى االببإل »  سببا   -اهلل رلمببه وسببلإل

 مببنلإل أنببا مااسببو  اهلل قببا  ناببإل   سبباإل  خببا   سببا    سبباإل راا بب  ابب  محببب  «ملوالببو 
 .(2)اواه الاخااي «ساسك الا راا  »  منلإل أنا قا   سا  

راضب  رلبىة » قبا   -بلى اهلل رلمه و سبلإل - ور  راي اهلل ا  مساوي ر  اسو  اهلل
 ؟نا إساا م  قل  أي ا:ة  نم  أملااكناماء اللمل  انلاارلا حلى ألى رلاة موسى اااا  ا

لببللء أملببك  ربب  مممنببك  ببإذا مبباا: مابب  قببي سببي  ولببوه الالببا  قمبب   قببا   انمببا 
ذا اك ببق قببي سببية ولببوه الالببا  قمبب   ا:ة اضببم   سمبب  انمببا قلبب   ؟أاضببم   ربب  مسببااك واا

قلبب  ا:ة اضببم    سمبب  إ  مببع لببللء سبباام  أل ببا مببيخلو  اللنبب  ل  ؟لببللء أملببك أاضببم 
إ  لاونببوا مبب  السبباام   اونببوا »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –   سببا  الناببا «حسببا: رلببملإل

لبب  اك ببق   ببإنا قببي واا  رلببتلإل وقبببالإل  اونببوا مبب  ألبب  المبباا: واا  رلببتلإل  اونببوا مبب  أ
 .(3)اواه اا  لاما واا  أاا حالإل «اأم   إل أناسًا مللاو و  ا مااً 

َااِل ﴿ ِ ۡحَبٰ ا رّش 
َ
ا أ َااِل َما ِ ۡحَبٰ ا رّش 

َ
ومت وَََحِي ت  ٤١َوأ ومت  ٤٢ِِف َواا ِن َُيۡاا ت م 

َوِظل 
 بَارِدت َوََل َكوِي    ٤٣
َۡ  ٤٤َلا ۡتَفِر َل َقۡبَل َذَِّٰ  ما ۡۡ ََكناو  ها روَن لََعَ رۡۡلِكرِث  ٤٥إِنا َل ياِِصَ َوَٗكنارو 
 ِۡ   ٤٦رۡلَعِظي

َ
اوَن أ وّ َل َيقا وثاوَن َوَٗكناو   َءِناا ََّاۡبعا

َ
كاا تاَو ب ا وَِعَظًٰاا أ َُۡكا َورا اوَن  ٤٧ئَِذ  ِم ّ وا

َ
نَا رۡۡل اؤا َو  ََء بَا

َ
أ

                                           
 (.334ر22( اواه اا  لاما  ا ل سماه  1 
 (.5420( حيم  اقإل  2170ر5اا: م  لإل ماق  أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الط:  ( 2 
ملمببببع التوا ببببي واللم مببببا  ببببا  (3333ر10ل سببببماه  اابببب  أاببببا حببببالإل  ببببا و (  331ر22( اواه اابببب  لامببببا  ببببا ل سببببماه  3 

 (.6431وبححه اكلاانا  ا بحم، اا  حاا   حيم  اقإل  (  406ر10 
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ِِخوِيَن  ٤٨ َۡ َور لِ وا
َ
ۡعلاومت  ٤٩قاۡل إِنا رۡۡل وَن إَِٰٓىٰ ِميَقِٰت يَۡومت ما وعا َيَهرا ثا  ٥٠ََّاۡجاا

َ
ۡۡ أ ر ُا ۡا إِنا

باوَن  ِ ذ  َُ ٓالَونَٱّۡاا ِن زََقومت  ٥١رّضا وَن ِمن َشَجوت م 
وَن   ا َفَاا ِ  ٥٢ٓأَلَِكا فََشٰوِباوَن  ٥٣وَن ِمۡكَها رۡباطا
 ِۡ ِۡ  ٥٤َعلَۡيِِ ِمَن رۡۡلَِاي َۡب رِّۡهي ِينِ  ٥٥فََشٰوِباوَن ۡشا ۡۡ يَۡوَ  رَل  اها ّ  . ﴾ َهَٰذ  نازا

حا  أبحا: الممبم  ولبإل السباياء رطبز رلبملإل ذابا أببحا:  -لاالى –لما ام  
رَااِل  ﴿  ال ما  ولإل اك سماء  سا  ِ ۡحرَبٰ ا رّش 

َ
ا أ َااِل َمرا ِ ۡحَبٰ ا رّش 

َ
أي  باء  ﴾ مانبا َوأ

ومت   سا   ﴿   إل قسإل ذلك  لإل وامز مآللإل ﴾ لبو المباء وَََحِري ت ﴾ ولو اللواء الحباا﴿ِِف َواا
ومت  الحباا﴿ ِن َُيۡاا ت م 
المحمبوإل   وقمب   (1)﴾ لبو البيخا  اكسبوي قالبه ااب  راباب ولمارب َوِظل 

 بَارِدت َوََل َكوِي    اسإل م  أسماء الناا﴿
 .لمب طم: اللاو: ول حس  المنما ﴾ أي َلا

اما قا  قلاي   لاااي المنت  ول اامإل المنما  والاا: للاع لذه الل م   ا  
ۡۡ ﴿  إل ذاا اسلحساقلإل لذلك  سا    (2)لذا الطااإل لمب اطم: ول اامإل الن ا  مسولو   إِناها

 َۡ ۡتَفِ َل َقۡبَل َذَِّٰ  ما مم  ماللم  الذا  أن سلإل مااضم  إنلإل اانوا  ا الينما مناة  ﴾ أي ََكناو 
وَن  رما لاءللإل اه الاس  ﴿ َل ياِِصَ  ﴾ مياومو  ول ملواو  لوا  رلى الحن  أي َوَٗكناو 

 ولا  اكنياي واكو ا  أااااًا م  يو  اهلل.  ولو الا ا ااهلل  الذن: الاممإل
كارا تاَو ب را    ﴿(3)قا  ال ااا  لو الممم  الامبوبو  َُۡكرا َورا ئِرَذ  ِم

َ
اروَن أ وّ َل َيقا َوَٗكناو 

وثاوَن   َءِناا ََّاۡبعا
َ
اروَن  ٤٧وَِعَظًٰاا أ ّ وا

َ
نَرا رۡۡل اؤا َو  ََء بَا

َ
أنلبإل مسولبو  ابذلك مابذام  ابه  ﴾ مانبا أ

 .مسلاايم  لوقوره حال م  رلى ذلك
ِِخوِيَن  ﴿ قبا  لابالى   َۡ وَر لِ وا

َ
ۡعلارومت  ٤٩قاۡل إِنا رۡۡل وَن إَِٰٓىٰ ِميَقِٰت يَرۡومت ما وعا ﴾ ََّاۡجاا

أخابالإل مبا محمببي أ  اكولبم  واآلخببام  مب  لببي   يإل سبملماو  إلببى راببا  السمامبب   أي 
لو موقب  اوقب  محبيوي  ول ملسبيإل ول ملبنخا ول متمبي  ل ماايا ول مسام، منلإل أحيًا أي 

ٓاَلونَ ثا  ﴿ منسا  ول َيَها رّضا
َ
ۡۡ أ ُا باوَن  ۡا إِنا ِ ذ  َُ ِرن زََقرومت  ٥١رّۡاا وَن ِمرن َشرَجوت م 

﴾  ٥٢ٓأَلَِكا
ممألوا منلببببا الاطببببو    ببببوذلببببك أنلببببإل مساضببببو  ومسببببلاو  حلببببى مببببنالوا مبببب   ببببلا التقببببوإل 

                                           
 (.537ر7  ل سما اا  ا ماو (  18ر8  ماالإل اللنتم و (  456ر5  والامو  ( النا 1 
 (.538ر7ل سما اا  ا ما  و (  18ر8  ماالإل اللنتم و (  337ر22لامع الاما    (2 
 (.18ر8  ماالإل اللنتم و (  457ر5  والامو  لنا ( ا3 
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﴿ ِۡ ِۡ  ٥٤فََشٰوِباوَن َعلَۡيِِ ِمَن رۡۡلَِاي َۡب رِّۡهي ا اب  الاطبا  الممباء قالبه  ﴾ ولبافََشٰوِباوَن ۡشا
 لا إل ولا م .   واحيلا ألمإل واكن ى لمماء  ومسا  (1)اا  رااب وغماه

ِۡ ﴿ وقا  راام    ا ا  الماا  مما الماء مببًا ول مباوى وأببله ياء ﴾رِّۡهي
واببذلك ألبب  للببنإل ل مبباوو  مبب  الحمببمإل أاببيًا  ببإل  (2)منخببذ ا ابب   بب  مبباوي حلببى لمببو 

ِينِ  قبا  لابالى  ﴿ ۡۡ يَۡوَ  رَل  اها ّ لبذا البذي وبب نا لبو ضبما للإل رنبي االبإل  أي  ﴾ َهَٰذ  نازا
 .موإل حساالإل
ًَل  ﴿  اما قا   ا حق المبلمنم   ٰرتا رۡلفِرۡوَدۡوِس نارزا ۡۡ َجنا اأ :ا(3)﴾١٠٧ََكنَۡت َّها

قاوَن  ض دفةا   لطة.﴿ ِ ۡۡ فَلَرۡوََل تاَصرع  ُا را  ٥٧ََنۡنا َخلَۡقَنٰ ُاۡ ما فَرَو ََءۡي
َ
ۡۡ  ٥٨باۡاكاروَن أ ُا نر

َ
 ََءأ

وَن  ۡ  ََنۡنا رۡلَخٰلِقا
َ
ِا ا أ ونَ َۡ  ٥٩ََتۡلاقا ۡا رَّۡاۡوَ  َوَما ََنۡنا بَِاۡسباوقِ ُا ۡرنَا بَۡنَك ن  ٦٠ََنۡنا قَعا

َ
لََعَ  أ

وَن  ۡۡ ِِف َما ََل َبۡعلَاا ُا ِشَئ ۡۡ َونَا ُا ۡمَثٰلَ
َ
َل أ ِ وَ ٰ  ٦١َنَبع 

ا
ةَ رۡۡل
َ
ۡا رلَاۡشرَ ُا  فَلَرۡوََل َولََقرۡع َعلِۡار

ونَ  وا  .﴾ا٦٢ تََذكا
مسببااًا للمابباي اايًا رلببى ذوي الانبباي مبب  ألبب  التمببغ والضبب    -لاببالى – قببا  

وثارونَ ﴿ وا لحاي م  الذم  قالوا   َءِنارا ََّاۡبعا
َ
كاا تاَو ب را وَِعَظًٰارا أ َُۡكا َورا ﴾ وذلبك ببيا ئَِذ  ِم

ۡۡ  ااي ﴿مسبللمنلإل رلى وله اللابذم: وا ُا نحب  االبيأنا خلسابإل اابي  ﴾ أي ََنۡنا َخلَۡقرَنٰ
أ  لببإل لاونببوا  ببم ًا مببذاواًا  ولببمب الببذي قببيا رلببى الاببياء  اسببايا رلببى ا ربباي  اطامببق 

قاوَن  ﴿ وللذا قا   ؟اكولى ِ   ل  لبيقو  االاا . ﴾ أي فَلَۡوََل تاَصع 

ا باۡاكارونَ   إل قا   مسليًل رلبملإل اسولبه  ﴿  ُاۡ ما فَو َََءۡي
َ
ۡ  ََنۡرنا  ٥٨ أ

َ
ِا ا أ ونَر ۡۡ ََتۡلاقا ُا نر

َ
 ََءأ

ررونَ  ﴾ أي  مببا لببباونه مبب  النطببز أنببلإل لساونببه  ببا اكاحبباإل ولخلسونببه  ملببا أإل اهلل  رلَۡخٰلِقا
ۡا رَّۡاروَۡ    بإل قبا   ﴿ ؟الخالق لبذلك ُا ۡرنَا بَۡنرَك  ﴾ أي  قضبمنا وسبومنا امبناإل المبو ََنۡنا قَعا

﴿ َۡ ۡۡ  ﴿ مابالتم ﴾ أي  َوَما ََنۡنا بَِاۡسباوقِ ُا ۡمَثٰلَ
َ
َل أ ِ ن َنبَع 
َ
أي  نامبا خلسابإل مبوإل  ﴾ لََعَ  أ

                                           
 (.212ر14اليا المن وا  و (  19ر8  ماالإل اللنتم و (  343ر22  لامع الاما  (1 
ل سبببببما ااببببب  ا مبببببا و ( 211ر10  البببببيا المببببببو   بببببا رلبببببوإل الالبببببا: المانبببببو و (  457ر5  والامبببببو   الناببببب (2 

 (.538ر7 
 .107( سوا  الالز اآلم ر3 
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وَن  وننلا اخلق م لاإل﴿ السمام  ۡۡ ِِف َما ََل َبۡعلَاا ُا ِشَئ  .﴾ أي  م  الب ا  واكحوا َونَا

وَ    إل قا   ﴿ 
ا
ةَ رۡۡل
َ
ۡا رلَاۡشَ ُا أي  قي رلملإل أ  اهلل أن ناإل اابي أ   ﴾ َولََقۡع َعلِۡا

لاونببوا  ببم ًا مببذاواًا   خلساببإل ولابب  لاببإل السببمع واكاببباا واك  ببي    لبب  للببذااو  لببإل 
ولبا   ولا الاياء  قبايا رلبى الن بن  اكخباى  ولاا و  أ  الذي قيا رلى لذه الن ن 

 .ا راي  اطامق اكولى
ِي ﴿  اما قا   َو رَّلا َل  وَها ۡهَونا َعلَۡيِِ   َيۡبَعؤا 

َ
َو أ إا  وَها ۡا ياعِيعا وغمباه مب   (1)﴾٢٧ رۡۡلَلَۡق ثا

ثاونَ  ما  الامنبا   ﴿آلا ا ََتۡوا ُاۡ ما فََو ََءۡي
َ
روَن  ٦٣أ ٰرِعا ۡ  ََنۡرنا رل ا

َ
ِا ا أ ونَ ۡۡ تَۡزرَعا ُا ن

َ
ا َءا  ٦٤ ََءأ َّرۡو نََشرا

ِا  َعلَۡنٰ وَن  َۡلَ ها ُا ۡۡ َبَف ُا ا َفَظلۡ َطٰا  ۡغَوما  ٦٥حا وَن  ٦٦وَن إِناا َّاا وما ا ََء  ٦٧بَۡل ََنۡنا ََّمۡوا ۡا رَّۡارا ُا فَرَو ََءۡي
َ
أ

باوَن  ِي تَۡۡشَ اوَن  ٦٨رَّلا زنِّ ۡ  ََنۡنا رّۡاا
َ
ۡزِن أ وإا ِمَن رّۡاا نَزِۡلااا

َ
ۡۡ أ ُا ن
َ
را  ٦٩ ََءأ َجاج 

ا
ِا أ ا َءا َجَعلَۡنٰر َّۡو نََشرا

َ فَلَۡوََل  وَن ت وا ُا وَن  ٧٠ۡش ۡا رنلااَر رلاِّت تاورا ُا فََو ََءۡي
َ
َِشر ٧١أ ۡ  ََنۡنا رّۡاا

َ
ا أ ۡۡ َشَجَوَبَها با

ۡ
نَشأ
َ
ۡۡ أ ُا ن
َ
وَن   ا  ََءأ

ۡقوِيَن  ٧٢ ا ل ِلۡاا ِۡ  ٧٣ََنۡنا َجَعلَۡنَٰها تَۡذكَِوة  َوَمَتٰع  ِۡ َرب ِرَ  رلَۡعِظري الحبا   بق  ﴾افََسرب ِۡح بِٱۡور
ۡۡ  أ بباملإل مببا ل مبباو  مبب  اكا  وللسببو   ملببا الاببيا﴿ اكا  واا بباا  الاببيا   ملببا أي  ُا نرر

َ
ا ََءأ

ِا  ونَ  .ا  نح  نناله  واا  ااضلإل إذا قاأ لذا وأم اله قا  ا  أن  ماا: ﴾ أي  تَۡزرَعا

     ل لسببول ة -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  أاببا لامببا  قببا   قببا  اسببو  اهلل  
ررا  ﴿ ألببإل لسببمع إلببى قولببه لاببالى  قببا  أاببولاما    حا بب (  تاربب  ولابب  قبب  ُاۡ ما فَررَو ََءۡي

َ
أ

ثاونَ   .(2)اواه اا  لاما والاتاا اآلم  ﴾ ََتۡوا
ِا  وقوله  ﴿  َعۡلَنٰ ا َءا َۡلَ ۡۡ  ﴿ ﴾ أي  كماسناه قا  اسبلوا ه واسلحببايه َّۡو نََشا ُا َفَظۡل
وَن  ها ُا وَن  ﴿  ﴾  إل  سا ذلك اسولهَبَف ۡغَوما ونَ  ٦٦إِناا َّاا وما لو لالناه  ﴾ أي  بَۡل ََنۡنا ََّمۡوا

أي   لنوربببو  ا مابببإل  لسولبببو  لببباا  إنبببا لماامبببو ؛حطامبببا لملبببلإل ل البببو   بببا المسالببب  
لماببذاو   لملسببو  لل ببا والمابباإل  لببو الببذي ذلبب: مالببه مبب  غمببا رببو   وقمبب   أي 

رررونَ  ولببباا  مسولببو   ﴿  (3)والاببااإل الابببذا: قالببه ااببب  رابباب وما ﴾ أي   بَرررۡل ََنۡرررنا ََّمۡوا

                                           
  27رم الاوإل اآل ( سوا 1 
(  والاملسبا  با السببن  1135    حبيم  اقببإلوااب  حابا   ببا ببحمحه  (348ر22اواه ااب  لامبا  با ل سببماه   (2 

      الااببباى مببب  طامبببق مسبببلإل أابببا مسبببلإل اللامبببا  ابببا: مبببا مسبببلح: مببب  ح بببم المنطبببق  بببا البببتات  حبببيم  اقبببإل
 . (2801  اقإل(  حيم  715ر6  السلسل  البحمح وبححه اكلاانا  ا  (  11751 

 (.540ر7  ل سما اا  ا ماو (  216ر14  اليا المن وا  منما( 3 
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أي ملببلإل ممنورببو  مبب  الحببم أي  حامنببا مببا انببا نطلاببه مبب  الامببع  ببا الببتات  وقمبب   
 .(1)لالاو  ول لاو   ولحتنو  رلى ما  الاإل م  تاراإل ولو اخلماا اا  لاما

ۡۡ  وقا  قلاي  والسيي  أي  ﴿ ُا ﴾ لنيمو  أي  رلبى مبا أسبل لإل مب  البذنو: َفَظۡل
ل البببب  امانببببى لنامبببب      مسببببا  (2)أو مبببب  ا ن بببباق  ببببا الببببتات والل اببببه مبببب  اكضببببياي

باوَن  وامانى حتن    بإل قبا   ﴿ ِي تَۡۡشَ ا ََء رَّلا ۡا رَّۡاا ُا فََو ََءۡي
َ
ۡ   ٦٨أ

َ
ۡزِن أ وإا ِمَن رّۡاا نَزِۡلااا

َ
ۡۡ أ ُا ن
َ
 ََءأ

اوَن  زنِّ  .(3)مانا  السحا:  قاله اا  رااب غما واحي ﴾ََنۡنا رّۡاا

اوَن  ﴿ ۡ  ََنۡنا رّۡاازنِّ
َ
ا  ٦٩أ َجاج 

ا
ِا أ ا َءا َجَعۡلَنٰ َ فَلَۡوََل  ﴿ ﴾  بيميالملوح َّۡو نََشا ونَ ت وا ُا ﴾ ۡش

ۡ  نام  اهلل رلماإل  ا إنتاله المطا كللاإل رذااًا تلًل ﴿ ُا ِا َۡشَ ب  لا ِۡكر ِا َشرَجو   م  َوِمۡكر
وَن  اِسياا ۡ  ١٠فِيِِ ت ُا ِ رثلاَاَرِٰ   إِنا ياۢنبِتا لَ

ۡعَنَٰ  َوِمن كا 
َ
ُاوَن َورنلاِخيَل َورۡۡل ۡي َٖ َورّزا ۡر بِِِ رّزا

ونَ  ۡومت ل ِقَ  ِِف َذَِّٰ  ٓأَليَ    وا ُا ََُف  .م اآل (4)﴾١١َي

اببا  إذا  ببا: قببا  الحمببي »   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -   النابباو ببا الحببيم  أ 
 .(5)ا  أاا حالإلااواه  «لاله ملحا ألالًا اذنواناهلل الذي سسانا رذاًا  االًا ااحمله ولإل م

وَن   بإل قبا   ﴿  ۡا رنلااَر رلاِّت تاورا ُا فََو ََءۡي
َ
مب  التنباي ولسبلخالونلا ﴾ أي  لسبيحو  أ

ا  ﴿ مبب  أبببللا. ۡۡ َشررَجَوَبَها با
ۡ
نَشررأ
َ
ۡۡ أ ُا نرر
َ
﴾ أي  اللببا لسببيم منلببا النبباا ولببا المببا   ََءأ

َِشر والا باا  ﴿ ۡ  ََنۡنا رّۡاا
َ
﴾ أي  اب  نحب  البذم  لالنباه مويرب   با وضبالا  بإذا وَن   ا أ

  .أخذ م  ال لالم  غبنا  أخضاا   حك أحيلما ااكخا خال  م  امنلا الناا
 ﴾ أي  الناا البااى لذاا  للناا الاااى  أي مذااو للا.ََنۡنا َجَعۡلَنَٰها  وقوله  ﴿

إ  نباااإل لبذه لبتء »قا    -بلى اهلل رلمه وسلإل -ور  أاا لاما  ر  الناا 
مبب  سبباام  لببتءًا مبب  نبباا للببنةإل وضبباا  اببالاحا مببالم   ولببول ذلببك مببا لابب  اهلل  ملببا 

                                           
  (213إل 20  ل سببما الساطابباو (  21ر8  ماببالإل اللنتمب والااببوي  با (  353ر22اواه ااب  لامببا  با ل سببماه   (1 

 (. 540ر7  ل سما اا  ا ماو 
  .(450ل سما السيي  و (  1188  ميااك اللنتم  وحسا ق اللنوم و (  20ر8  ماالإل اللنتم   منما (2 
 (.216ر14  اليا المن واو (  21ر8  ماالإل اللنتم و (  354ر22  لامع الاما  (3 
 .11رم ( سوا  النح  اآل4 
وضببباة ه (  4479  الاملسبببا  بببا  بببا: ا ممبببا  حبببيم  اقبببإلو (  3334ر10اواه ااببب  أابببا حبببالإل  بببا ل سبببماه   (5 

 .(4202  حيم  اقإل  ام   والموضور  ا السلسل  الض اكلاانا
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 .(1)اواه أحمي «من ا  كحي
نبباااإل » قببا   -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل - و ببا البببحمحم  رنببه أ  اسببو  اهلل
         قمببب   مااسبببو  اهلل إ  اانببب  لاا مببب   قبببا  «لبببتء مببب  سببباام  لبببتءًا مببب  نببباا للبببنإل

 .  (2)والل م للاخااي « ضل  رلمل  السا  وسلم  لتءًا الل  م   حالا»
 السببا  وسببلم  لببتءاً رلملببا  لسببي  ضببل  ن سببا امببيه والببذي»و ببا اوامبب  لمسببلإل 

ۡقرروِيَن  ﴿  وقولبه (3)«م ب  حالبا اللب  ررا ل ِۡلاا  ﴾ قببا  ااب  راباب وغمبا واحببي  أي َوَمَتٰع 
 .  (5)وقم   المسوى للنا اللا ع (4)للمسا ام  واخلااه اا  لاما

وربب  ملالببي  أي  للحاضببا والمسببا ا  لابب  طابباإل ل مبببلحه إلة النبباا غنمببًا اببا  
بببط ء وسببا ا المنببا ع والمضبباا  ببإل مبب  لمحلببالو  إلمببه للطبباخ واأو  سمبباًا   ببإ  اللممببع 

لطببز اهلل أ  أو يرلببا  ببا الحلبباا وخببالا الحيمببي احمبب  ممابب  المسببا ا مبب  حمبب  ذلببك 
 .(6) ا ملاره ام   مااه   إذا احلاج إلى ذلك أخاج تنيه وأواى وأوقي نااه وانل ع الا

لبى أسب االإل واا  ابا  ذلبك رامبا أي الا  للمسا ا لالاو  الا إ وللذا قا  الحس   
قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – ببا حببق النبباب اللببإل امببا اوى اابب  رابباب أ  اسببو  اهلل 

 .(7)اواه أاو ياوي واا  ماله «الناا والاأل والماء المسلمو   اااء  ا      »
ِۡ  وقولببه  ﴿ ِۡ َرب ِررَ  رۡلَعِظرري أي  الببذي اسيالببه خلببق لببذه اك ببماء ا﴾فََسررب ِۡح بِٱۡورر

المخلل ببب  الملضببباي   المببباء البببتل  الابببذ: الابببااي  ولبببو  ببباء للالبببه ملحبببا ألالبببًا امبببا 
وخلق الناا المحاق  ولا  ذلبك مببلح  للااباي ومن اب  للبإل  با مابا  ينمبالإل   الاحا

ۡا  وتايًا للإل  ا المااي .﴿ ۡقِس
ا
ِ فََٗلا أ وِ  ب ِٞ رنلَجا ِ روَن  ٧٥َاَوٰق ۡ  لاۡو َبۡعلَاا ِا  لََقَس ٌۚۡ ِإَونا  ٧٦َعِظري

                                           
(  وضببباة ه اكلابببانا  بببا ببببحم، وضبببامز اللبببامع البببباما وتمايلبببه  280ر12( أخالبببه ا مببباإل أحمبببي  بببا مسبببنيه  1 

 (.2018حيم  اقإل  
 (.3265( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: ايء الخلق  اا: ب   الناا وأنلا مخلوق   حيم  اقإل  2 
 (.2843مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: اللن  وب   نامملا وألللا  اا:  ا  ية  حا للنةإل  حيم  اقإل   ( أخاله3 
 (.357ر22( اواه اا  لاما  ا ل سماه  4 
 (.21ر8(  وماالإل اللنتم   461ر5(  والنا  والامو   356ر22( لامع الاما   5 
 (. 542ر7(  ول سما اا  ا ما  216ر20( منما  ل سما الساطاا  6 
(  واابب  مالبب   ببا سببننه  الببا: الالببو   3477( أخالببه أاببو ياوي  ببا سببننه  الببا: الامببوت  اببا:  ببا منببع المبباء حببيم  اقببإل  7 

 (.  2968( وبححه اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي حيم  اقإل  2566اا: المسلمو   اااء  ا      حيم  اقإل  
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  ۡ ۡو ََء ن  َكوِي قا
ِا  لَ كاونت  ٧٧إِنا

ُۡ وَن  ٧٨ِِف كَِتٰ ت ما وا َطها ِا ا إَِلا رّۡاا ِ  ٧٩َلا َيَاَس ِرن راب  تزَنِيل  م 
 َۡ ُاۡ َمۡعهِكاوَن  ٨٠رۡلَعٰلَِا ن

َ
فَبَِ َٰذ  رۡۡلَِعيِث أ

َ
باونَ  ٨١أ ِ ذ  َُ ۡۡ تا ُا نا

َ
ۡۡ أ ُا  ﴾ ٨٢ َوََتَۡعلاوَن رِزۡقَ

 (1)خلسببه ولانببه اسببل ل، اببذلك ا مببه  اهلل ل مسسببإل ا بباء مبب  حاك إ الضبب قببا 
والببذي رلمببه اللملببوا أنببه قسببإل مبب  اهلل مسسببإل امببا  بباء مبب  خلسببه ولببا   ولببذا ضببامز

 .يلم  رلى رممله
لنببا تا ببي  ولسببيماه ل أقسببإل امواقببع النلببوإل  قالببه اابب   -ل – ببإل قببا   ااضببلإل  
 .(2)لاما

ۡ   ر  سامي ا  لاما ولاو  لوااه ﴿  ۡو ََء ن  َكوِي قا
ِا  لَ لمس   ﴾ وقا   خاو  إِنا

 تا ي  ا  للا مانى منوى  ا أو  السسإل إذا اا  مسسما اه رلى ن ا اما  -ل  -
ببلى اهلل  – ل واهلل ما مسب  مبي اسبو  اهلل  -اضا اهلل رنلا -قال  را    

واببذا للنببا ولسببيماه ل أقسببإل امواقببع النلببوإل  لببمب اكمببا   (3)مببي امبباأ  قببط( -رلمببه وسببلإل
 اما ترملإل  ا السا   أنه سحا أو الان   ا  لو قا   اامإل.

 أقسبإل. وقا  ااضبلإل  مانباه  لبمب اكمبا امبا مسولبو   بإل اسبللنز الاب إل  سمب  
واخلل ببوا  ببا مانببى موقببع النلببوإل   ابب  اابب  رابباب مانببا  نلببوإل السببا    إنببه نببت  لملبب  

لمل  م  السبماء الالمبا إلبى السبماء البينما   بإل نبت  م اقبًا  با السبنم  اابي. إل قباأ  السيا
 مواقبببع النلبببوإل  بببا السبببماء ومسبببا   وقبببا  ملالبببي وغمببباه   (4)ووا سبببه لمارببب  اآلمببب  لبببذه

                                  .(5)ااا  لامامطالالا وم اا لاولو اخلما
                                           

(. و مه وللا   أحيلما أنه إنااا أ  مسسإل اهلل ا اء م  مخلوقاله  838ل سما الضحاك  و (  468ر5والامو     ( النا1 
وال ببانا  أنببه ملببوت أ  مسسببإل الخببالق االمخلوقببا  لامممببًا مبب  الخببالق امببا أقسببإل اببه مبب  مخلوقالببه. أمببا  ببا قببو    بب ( 

ه  ب  لابذاوا ول للحبيوا مبا ذاالبه مب  وللا  أحيلما  أ   ل( ببل  تا بي  ومانباه أقسبإل  وال بانا  أ  قبو    ب ( ومانبا
 نام  وأملاله م  حل .

( أي   نقسببإل متمببي  ملاببي  وقببايء  ألقسببإل ومانبباه  ألنببا أقسببإل البب إل لإل الالببياء يخلبب  رلببى لملبب  مبب  مالببيأ وخاببا ولببا أنببا 2 
أقسإل   إل حذز الماليأ ول مب، أ  لاو  ال إل السسإل ك  حسلا أ  لسا  الا النو  الملاي   ميااك اللنتمب  وحسبا ق اللنومب  

( تا ي  ل مانى للا  ا  مبللى البا  با أو  السسبإل إذا ابا  مسسبمًا ابه رلبى من با  ( قا   خاو   لمس   ل1189( 1188 
مي اماأ  قط( ولاذا لالنا لسبيما  -بلى اهلل رلمه وسلإل –ل واهلل ما مس  مي اسو  اهلل  -اضا اهلل رنلا -اسو  را    

 .                                   سحا أو الان  ا  لو قا   اامإلالا إل  ل( أقسإل امواقع النلوإل لمب اكما اما ترملإل  ا السا   الاامإل أنه 
 (.2713  اا: ما ملوت م  ال اوط  ا ا س إل  حيم  اقإل    الا: ال اوطاللامع البحم، ا  ( أخاله الاخااي3 
 (.544ر7ل سما اا  ا ما  و (  463ر5والامو     الناو (  359ر22( لامع الاما   4 
 (.1199ميااك اللنتم   و (  361ر22اما   ( منما  لامع ال5 
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الحس   انل االا موإل السمام  ورب  الضبحاك  ور  قلاي   مواقالا مناتللا ور  
 .  (1)مانا  اكنواء اللا اا  أل  اللاللم  إذا امطاوا قالوا  مطانا انوء اذا واذا

ٌۚۡ  وقولبه  ﴿ وَن َعِظري ۡ  لاۡو َبۡعلَاا ِا  لََقَس واا  لبذا السسبإل البذي أقسبم  ابه  ﴾ أي  ِإَونا
ۡ   ﴿ لسسبإل رمببمإل  لبو لالمببو  رمملبه لاممببلإل المسسبإل اببه رلمبه ررو ََۡء ن  َكرروِي ِا  لَقا  ﴾ أي إِنارر

كاونت  ﴿ لالا: رممإل
ُۡ وَن  مح بوم مب  مبوقا﴿ ﴾ أي ِِف كَِتٰ ت ما روا َطها ِا ا إَِلا رّۡاا ﴾ َلا َيَاَس

 .  (2)الالا: الذي  ا السماء ل ممسه إل الم  ا  واه قا  ا ماو  قا  اا  رااب 
وأمبببا  بببا البببينما  ممسبببه الابببا ا  وقبببا  قلببباي   ل ممسبببه رنبببي اهلل إل المطلببباو  

  والمببااي اببه المبببحز  واببا  اابب  رابباب منلببى أ  مماةبب (3)الببنلب  والمنببا ق الببالب
 .ن ا وماناه نلا اآلم  الملوي والنبااى م  قااء  السا    ومالا

وللببببذا قببببا  مالببببك وال ببببا اا وأا ببببا ألبببب  الالببببإل ل ملببببوت لللنبببب: والحببببا    
والمحببببي  حمبببب  المبببببحز ومسببببه  وأاببببو حنم بببب  اخ  ببببه  ببببا اللنبببب: والمحببببي  و ببببا 

أ  ل ممببب » ابب  حببتإل وامببا ل -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –الالببا: الببذي الاببه اسببو  اهلل 
 .(4)اواه مالك  ا الموطن «السا   إلة طالا

بلى اهلل  –واما  ا بحم، الاخااي ومسلإل ر  اا  رما أ  اسو  اهلل  
ِ  وقوله  ﴿  (5)«نلى أ  مسا ا السا   إلى أا  الايو» -رلمه وسلإل ِن راب  تزَنِيل  م 
 َۡ نه إلذا السا   منت  م  اهلل ا: الاالمم  ولمب لو اما مسولو   ﴾ أي رۡلَعٰلَِا

فَبَِ َٰذ  رۡۡلَِعيِث  ﴿و الحق الذي ل مام   مه وقوله  سحا أو الان  أو  اا ا  ل
َ
أ

نُاۡ َمۡعهِكاوَن 
َ
َوََتَۡعلاوَن ﴿  (6)ماذاو  غما مبيقم  قاله اا  رااب وغماه ﴾ أي أ

باونَ  ِ ذ  َُ ۡۡ تا ُا نا
َ
ۡۡ أ ُا  .(7)﴾ قا  اا  رااب أي للالو   اااإل أناإل لاذاو  اه٨٢ رِزۡقَ

                                           
 (.544ر7ل سما اا  ا ما  و (  838( ل سما الضحاك  1 
 (. 544ر7ل سما ا  ا ما  و (  363ر22منما  لامع الاما    (2 
 (.464ر5(  ذااه الطااانا ر  اا  رااب.النا  والامو  386ر22( لامع الاما   3 
(  حبيم  ببحم، 469(  ابا: اكمبا االوضبوء لمب  مببة السبا    حبيم  اقبإل  199ر1الموطبن    با ( أخاله ا ماإل مالك4 

 (.170ر1ا سناي رلى  اط ال مخم  ولإل مخالاه  نب: الاام  كحايم  الليام    
اللامع البحم،  اا: النلا أ  مسبا ا االمببحز إلبى أا  الا باا إذا خمبز وقوربه انمبيملإل حبيم  ( أخاله مسلإل  ا 5 

 (.1869 اقإل 
 (.24ر8ماالإل اللنتم   و   3699ر22( لامع الاما   6 
 (.24ر8ماالإل اللنتم   و (  368ر22( لامع الاما  7 
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 (2) بنوء  مبا اتق  ب   لانبا مبا  باا أ  مب  لاب  أتي (1)ور  اللم إل ا  ربيي
سلسببساء ابباكنواء وذلببك أنلببإل اببانوا مسولببو   إذا مطبباوا مطانببا انببوء اببذا ول لولببذا  ببا ا

ۡۡ  ماو  ذلك م  قا  اهلل  سم  للإل ﴿ ُا  ﴾ أي   اا اتقاإل اللاذم:.َوََتَۡعلاوَن رِزۡقَ
ببلى اهلل  –و  اهلل و ا البحمحم  رب  تمبي اب  خالبي أنبه قبا   ببلى انبا اسب

ببب   البببا، االحيمامبب   ببا أ ببا سببماء اانبب  مبب  اللمبب    لمببا انببباز  -رلمببه وسببلإل
 قالوا اهلل واسوله أرلإل. «؟و  ماذا قا  اااإلا يل  ل»أقا  رلى الناب  سا   

أبببا، مبب  راببايي مببلم  اببا واببا ا   نمببا مبب  قببا   مطانببا ا ضبب  اهلل »قببا   
االاوابب:  وأمبباة مبب  قببا   مطانببا انببوء اببذا واببذا  ببذلك وااحملببه  ببذاك مببلم  اببا اببا ا 

 .(3)«اا ا اا ملم  االاوا:
ۡاِسَ   وقي ساق حاإل ذلك رني قولبه  ﴿  ا ِّلكااِس مِن راَۡحَ ت فََٗل ما ا َيۡفَُِح رّللا ما
 ۖ سببمع الببً   -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل - واوى اابب  لامببا أ  اسببو  اهلل (4)﴾٢ ََّهررا

 .(5)«اذا  ا  لو اتق اهلل»مطانا ااا  ر انم  اكسي   سا   مسو   ومطاوا 
وَ  فَ  ﴿ ۡلقا وَن  ٨٣لَۡوََلا إَذ  بَلََغِت رۡۡلا وا ۡۡ ِحيَكِِذت تَكظا ُا ن

َ
ۡۡ  ٨٤َوأ ُا ۡقَوبا إََِلِِۡ ِمك

َ
َوََنۡنا أ

وَن  ن َلا باۡبِِصا ُِ َۡ  ٨٥َوَ ٰ ِ ۡۡ َغرۡيَ َمِعيَ ُا ك َۡ  ٨٦فَلَۡوََلا إِن كا ۡۡ َصِٰعقِ ُا ك ا إِن كا وَنَها ﴾ ٨ تَوِۡجعا
وَ  فَ  مانا ﴿ ۡلقا  .حلضاال﴾ وذلك حم  الَۡوََلا إَذ  بَلََغِت رۡۡلا

وَن  وللذا قا   ﴿ وا ۡۡ ِحيكَِِذت تَكظا ُا ن
َ
﴾ أي  إلبى المحلضبا ومبا مااابيه مب  سبااا  َوأ

ۡۡ  المو  ﴿ ُا قَۡوبا إََِلِِۡ ِمك
َ
أو م  النا الذم  مساضبو  اوحبه ﴾ أي  االسيا  والالم  َوََنۡنا أ

وَن  ﴿ ن َلا باۡبِِصا ُِ َۡ  للاونلإل وقولبه  ﴿ أي  ﴾َوَ ٰ ِ ۡۡ َغررۡيَ َمرِعيَ ُا كر أي   ﴾فَلَرۡوََلا إِن كا

                                           
( اللم إل ا  ريي ا  راي الباحم  اب  تمبي اب  أسبمي اب  لبااا الطبا ا اكخابااي الا مب  أابو رابي الباحم  الطبا ا الابو ا 1 

اوى رنبه محمبي اب  سباي وأابو الللبإل لبو ا سبن  سباع ومبا لم  ولبه الملا   حي  ر  ل اإل ا  رباو  وااب  أابا لملبى  
 (.  85ر19    ولساو  سن . سما أر إل النا ء  

 (.24ر8(  ماالإل اللنتم   368ر22( لامع الاما   2 
(  والاخببااي  الببا: اللببامع 415(  اببا: السببلمطاا اببالنلوإل  حببيم  اقببإل  192ر1الموطببن   ( أخالببه ا مبباإل مالببك  ببا3 

(  ومسبلإل  البا: اللبامع الببحم،  ابا: امبا  ا با مب  846البحم،  اا: مسلسا  ا ماإل الناب إذا سلإل  حيم  اقبإل  
 ( .240قا  مطانا االنوء  حيم  اقإل  

 .2م ر( سوا   اطا اآل4 
 (.370ر22ل سماه   ( اواه اا  لاما  ا5 
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ا  ﴿ محاسبام  مانبا   ب  لالابو  لبذه البن ب اللبا الاب  الحلسبوإل إلبى ماانلبا  ﴾تَوِۡجعاوَنَها
 .قاله اا  رااب وغما واحي  (1)اكو  ومسالا م  اللسي إ  انلإل غما محاسام 

 لببببول إ  انببببلإل غمببببا مبببببيقم  أناببببإل لببببيانو   وربببب  اابببب  لامببببا والحسبببب  أي  
 . (2)ولاا و  ولح او   ايةوا لذه الن ب

ا إِن ََكَن ِمررَن . ﴿(3)وقببا  ملالببي  غمببا مببوقنم  وقمبب   غمببا ماببذام  مسلببوام  ررا ما
َ
فََ

 َۡ ِ ب َقوا ۡحَبٰ ِ  ٨٩نَعِي ت فََوۡوح  َوَرۡيَحان  وََجكاتا  ٨٨رّۡاا
َ
ا إِن ََكَن ِمۡن أ ا ما

َ
ِۡ  َوأ ۡ  لاَ   ٩٠رَۡلَِا ٰ فََسَل

 ِۡ ۡحَبٰبِٱَۡلَِا
َ
َۡ  ٩١ِمۡن أ ِ ٓال  َۡ رّضا بِ ِ ذ  َُ  إِن ََكَن ِمَن رّۡاا

ا ا ما
َ
ِۡن ََحِري ت  ٩٢َوأ ل  م  ا َوتَۡصرلِيَ ا  ٩٣َفزنا

ِۡ ٩٤َجِحي    َو َحَق رَۡلَقِ ِ  ٩٥إِنا َهَٰذ  َّها ِۡ فََسب  ِۡ َرب َِ  رلَۡعِظي لذه اكحوا  ال     لا  ﴾ ۡح بِٱۡو
َۡ  ﴿ أحببوا  النبباب رنببي احلضبباالإل  إمببا أ  ماببو  مبب  السببااسم  ِ ب َقرروا ﴾ أو ماببو   ِمررَن رّۡاا

 .أ  ماو  م  الماذام  الضالم  ر  الليى مةااا و مم  يونلإل م  أبحا: الممم   
ا إِن ََكَن  ﴿ وللبذا قبا    ررا ما

َ
المحلضبا مب  المسبباام  ولبإل البذم  امل لببوا  أي  ﴾فََ

 للببإل ذلببك  أي  ﴾فَررَوۡوح  َوَرۡيَحرران  وََجكاررتا نَعِرري ت  أوامببا ال بباما  اننوارلببا و ياالببا ﴿
أ  م  ابب  الاحمبب  لسببو  »ولا ببالإل الم  ابب  رنببي المببو  امببا سبباق  ببا حببيم  الاببااء 

ى اوم وامحببا  أمللببا البباوم الطمابب  مبب  اللسببي الطمبب: الببذي انبب  لامامنببه أخالببا إلبب
   (5) اوم أي ااح  وامحا  مسلااح  . قا  اا  رااب   (4)«وا: غما غضاا 

. وقببا  ملالببي وغمبباه   بباوم وامحببا  لنبب  (6)قببا  اابب  لامببا  الااحبب  مبب  الببينما 
     .(7)واخاء

امحبببا  أي اتق والاببب  ببببحم،  بببإ  مببب  مبببا  مساابببًا  ورببب  ملالبببي أمضبببًا 
سبببلااح   وال بببام والسببباوا والببباتق لواحبببب  لبببه لممبببع ذلبببك مببب  الاحمببب  والااحببب  

                                           
 (. 548ر7ل سما اا  ا ما  و (  466ر5والامو     الناو (  375ر22( منما  لامع الاما   1 
 (.548ر7( ل سما اا  ا ما  2 
 (.430ر3ميااك اللنتم   و (  466ر5والامو     ( منما  النا3 
 (.243ر14  اليا المن وا  و (548ر7ا  ا ما  ال سما و (  467ر5والامو    ( منما  النا 4 
  .(240ر14  واليا المن وا  (548ر7ل سما اا  ا ما  و (  466ر5النا  والامو   و (  377ر22( لامع الاما   5 
 (.231ر20ل سما الساطاا  و (  377ر22( اواه اا  لاما  ا ل سماه  6 
 (.549ر7ل سما اا  ا ما  و (  231ر20ل سما الساطاا  و (  466ر5والامو     ( النا7 
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 .(1)الحس  ولن  نامإل
ل م ببااق الببينما أحببي مبب  المسبباام  حلببى مببللى ااببب  مبب    (2)وقببا  أاوالاالمبب  

وقي ساق الا إل  ا ذلك مع اكحايمب   با  (3) مه  مسا  اوحه  مه .مامحا  اللن   
َل بِٱۡلَقۡوِل ياثَب ِتا ر ﴿ سوا  إااالمإل رني قوله ِيَن  ََء َمكاو  ا رَّلا  .(4)﴾٢٧ رثلاابِتِ   ّللا

ببببلى اهلل رلمبببه  - أنلبببا سبببما  اسبببو  اهلل -ااضبببا اهلل رنلببب –ورببب  را  ببب  
ولبا  (5)اواه أحمبي وأابوياوي واللامبذي «﴾ ما بع البااءفَرَوۡوح  َوَرۡيَحران   مسباأ ﴿» -وسلإل

الامحبببا  وخال بببه الاببباقو  مانببباه مخببباج اوحبببه  بببا  قبببااء  ماسبببو: وحبببيه  قبببا  الحسببب  
 .ا ل، الااء  له اوم و ام اما ساق ﴾فََوۡوح  َوَرۡيَحان  ﴿ (6)ال  سا 

أنلبتاوا إذا   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل - أنلا سنل  اسو  اهلل(7) ور  أإل لاناء 
ماببو  النسببإل »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -ملنببا ونبباى ااضببنا ااضببًا   سببا  اسببو  اهلل 

و با   (8)«إذا اانب  مبوإل السمامب  يخلب  اب  ن بب  با لسبيلامالق اال بلا حلبى  طمااً 

                                           
 (.450  ل سما السييو (  646  ل سما ملاليو (  377ر22  لامع الاما  (1 
أاو الاالم  ا مع ا  ملاا  ا ماإل المسايء الحا م الم سا أاو الاالم  الاباي أحي اكر إل  اا  مولى لمباأ   (2 

ولو  ا: وأسلإل  ا خ    أاا ااا البيمق ح بم  -بلى اهلل رلمه وسلإل –م  انا امام أياك تما  الناا 
 (. 207ر4سما أر إل النا ء   .ه 93    السا   وقاأه رلى أاا ا  اا: ولبيا   اي  الالإل  وقم 

وأولبببى لبببذه اكقبببوا   بببا ذلبببك  مالحبببًا  " (  بببإل قبببا 379  378ر22أواي لبببذه اكقبببوا  الطاببباي  بببا لبببامع الامبببا    (3 
رنا االاوم  ال ام والاحمب  والما با  وأببله مب  قبوللإل ولبي  اوحبًا  نسبمما مسبلام،  والبوا: رنيي قو  م  قا  

إلمبه مب  ابا: الحبا  وأمبا الامحبا   إنبه رنبيي الامحبا  الببذي مللسبا ابه رنبي المبو  امبا قبا  الاالمب  والحسب   ومبب  
 (.549ر7ما اا  ا ما  (  ل س26ر8  ماالإل اللنتم   "ك  ذلك اكغل: واكملا م  ماانمه ؛قا   ا نحو قوللما

 . 27رم ( سوا  إااالمإل اآل4 
  ابببا: وأابببوياوي  بببا مسبببنيه(  24352    ابببا: السبببااء  ملبببوالا   حبببيم  اقبببإلأخالبببه ا مببباإل أحمبببي  بببا مسبببنيه (5 

   اببا: أاببوا: السببااءا  حببيم  اقببإلواللامببذي سببننه  الببا: السببااءا   (3991  الحبباوز والسببااءا  حببيم  اقببإل
 (.2340  اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي حيم  اقإل اللامذي  ووا سه (  وبححه3119 

 (.160ر27اوم الماانا   (6 
و با الحبيم   جأإل لبان  أإل قبمب وقمب   أقبز رلبى نسبالا وقبي اخللبز  با اسبملا  سمب  إلل  أإل لانا اكنباام  (7 

نلببتاوا إذا ملنببا    أ -وسببلإلبببلى اهلل رلمببه  –ربب  ياة انبب  مابباي ربب  أإل لببانا اكنببباام  أنلببا سببنل  الناببا 
إل النسببإل طمبباًا مالببق اال ببلا حلةببى إذا اببا  مببو »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ومبباى ااضببنا ااضببا  سببا  الناببا 
 (.392ر7أسي الااا    .«السمام  يخل  ا  ن ب  ا ماانلا

حبيم  اقبإل وتمايله   بحم، اللامع الباما وبححه اكلاانا  ا(  424ر6  أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه( 8 
 2989). 
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 لذا ا اا  لا  ملم  ومانى مالق منا  وم لي له االبح .
  أنببه قببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –مببا اواه اابب: ابب  مالببك ربب  اسببو  اهلل  

 «إنمببا نسببم  المببلم  طببا ا مالببق  ببا  ببلا اللنبب  حلببى مالاببه إلببى لسببيه مببوإل ماا ببه»
 .(1)اواه أحمي اإسناي قوي

قببا   حببي نا  بب   ابب   بب   مسببمع اسببو  اهلل   (2)وربب  راببي البباحم  ابب  أاببا لملببى
م  أح: لساء اهلل أح: اهلل لساءه وم  اباه لسباء اهلل اباه » مسو   -بلى اهلل رلمه وسلإل –

ذلببك  لببمب»  سببالوا إنببا نابباه المببو  قببا   «مببا مااببماإل» نابب: السببوإل مااببو  قببا    «اهلل لسبباءه
َۡ  ولانبه إذا احلضبا﴿ ِ ب َقوا  إِن ََكَن ِمَن رّۡاا
ا ا ما
َ
﴾  بإذا ا با فََوۡوح  َوَرۡيَحران  وََجكارتا نَعِري ت افََ

َۡ  اذلك أح: لساء اهلل واهلل لاالى للسا ه أح: ﴿ ِ ٓال  َۡ رّضا بِ ِ ذ  َُ  إِن ََكَن ِمَن رّۡاا
ا ا ما
َ
ل   ٩٢َوأ ا َفزنا

ِۡن ََحِي ت   .(3)اواه أحمي «﴾  إذا ا ا اذلك ااه اهلل واهلل للسا ه أااه ي   َوتَۡصلِيَ ا َجحِ  ٩٣م 

ا  ﴿  لمانباه وقولبه  بالي   -اضا اهلل رنلا -و ا البحمحم  ر  را     را ما
َ
َوأ

ۡحَبٰ ِ  حلضبا﴿م﴾ أي  الإِن ََكَن 
َ
ِۡ  ِمۡن أ ۡحرَبٰ ِ  ٩٠رَۡلَِا

َ
ۡ  لاَ  ِمۡن أ ٰ ِۡ  فََسَل ﴾ رَۡلَِار

لسبببو  كحبببيلإل  سببب إل لبببك؛ أي  ل ابببنب رلمبببك أنببب  إلبببى لا بببالإل الم  اببب  ابببذلك  أي 
 .  (4)أن  م  أبحا: الممم ( س م 

اما قا  راام   لسلإل الم  ا  ولخااه أنه م  أبحا: الممم  وماو  ذلك 
َُ ا  اسوله  ﴿ ِ ِ ۡا رَّۡاَل  لا َعلَۡيِه  تَتَزَنا

َل و  ۡا رۡوََُقٰاا ا ثا َل َرَبَكا رّللا او  ِيَن قَاّ َل َوََل إِنا رَّلا َلا ََتَافاو 
َ
أ

وَن  ۡۡ تاوَععا ُا ك كا ِ رلاِّت كا َل بِٱۡۡلَ و  بِۡۡشا
َ
َل َوأ َيٰوةِ رََلۡنَيا َوِِف  ََنۡنا  ٣٠ََتَۡزناو  ۡۡ ِِف رۡۡلَ اؤاكا ۡوَِلَا

َ
أ

                                           
 بببا ببببحم، وضبببامز وحسسبببه اكلابببانا (  15787(  حبببيم  اقبببإل  65ر25أخالبببه ا مببباإل أحمبببي  بببا مسبببنيه   (1 

 (.4138  اللامع الباما  حيم  اقإل
الاببو ا ال سمبه ومسببا  أاببو محمبي مبب  أانبباء  رابي البباحم  اب  أاببا لملببى  ا مباإل الا مبب  الحبا م أاببو رمسببى اكنببااي (2 

وابا  رابي الباحم  مب  ااباا   وااب  مسباوي  وأابا ذا  ورلبا  خ    البيمق  وحبي  رب  رمبا اكنباا ولي  ا
   .267ر4 سما أر إل النا ءه 82الذم  خالوا مع راي الاحم  ا  اك ا  م  الالماء والبلحاء   

ومسبببلإل  بببا ببببحمحه  البببا: البببذاا  ( 18283  (  حبببيم  اقبببإل216ر30  أخالبببه ا مببباإل أحمبببي  بببا مسبببنيه (3 
 (.2684    اا: م  أح: اهلل أح: اهلل لساءه حيم  اقإليراءوال

 .(244ر14واليا المن وا   (550ر7ا  ا ما  ا ل سماو   (381ر22  لامع الاما   منما (4 
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وَن  عا ۡۡ فِيَها َما تَعا ُا ۡۡ َولَ ُا سا نفا
َ
َُِ ا أ ۡۡ فِيَها َما تَۡش ُا ِِخَوةَِِۖولَ ِۡن َغفا  ٣١ر َل  م  ورت نازا

. وقا  (3)وقا  قلاي   سلإل م  رذا: اهلل وسلم  رلمه م  ا  اهلل  (2( 1 ﴾ ٣٢ راِحي ت 
ۡ  لاَ   الاخااي  ﴿ ٰ ۡحَبٰ ِ  ﴿ لك أنكأي  س إل  ﴾فََسَل

َ
ِۡ  ِمۡن أ  .﴾ رَۡلَِا

ا إِن ََكنَ  ﴿ وقوله   ا ما
َ
َۡ  ﴾ أي  المحلضا﴿ َوأ ِ ٓال  َۡ رّضا بِ ِ ذ  َُ ِۡن  ٩٢ِمَن رّۡاا ل  م  ا َفزنا

ل   ﴿ ﴾ أي  م  الماذام  االحق الضالم  رب  اللبيىَوتَۡصلَِي ا َجِحي    ٩٣ََحِي ت  ا ﴾ َفرزنا
ِررۡن ََحِرري ت  أي  ضببما   ﴿  ولببو المببذا: الببذي مبببلا اببه مببا  ببا اطببونلإل والللببوي  ﴾م 

 .الناا لاماه م  لممع للاله﴾ أي  ولساما له  ا َوتَۡصلَِي ا َجِحي    ﴿

ِۡ   بإل قببا  لاببالى  ﴿  ررَو َحررَق رَۡلَقِرر ﴾ أي  إ  لبذا الخاببا لببه الحببق  إِنا َهٰررَذ  َّها
ِۡ  المسم  الذي ل مام   مه ول م ا كحي رنه ﴿ ِۡ َرب َِ  رۡلَعِظي  .﴾ فََسب ِۡح بِٱۡو

ببببلى اهلل رلمببببه  –لمبببا نتلبببب  رلبببى اسببببو  اهلل  قببببا   (4)رببب  رساببب  ابببب  رببباما
ِۡ  ﴿ -وسلإل ِۡ َرب َِ  رۡلَعِظي َوب ِِح  ﴿ ولمبا نتلب  «الالولا  ا ااوراإل»قا    ﴾ فََسب ِۡح بِٱۡو

لَۡعَ 
َ
َۡ َرب َِ  رۡۡل  .(6)ياوي واواه أحمي وأا «الالولا  ا سلوياإل»قا     (5)﴾١رۡو

مبب  قببا  سبباحا  »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  لببااا قببا   قببا  اسببو  اهلل 
 .(7)اواه اللامذي والنسا ا «الاممإل واحميه غاس  له نخل   ا اللن  اهلل

                                           
 .32 - 30سوا   بل  اآلما ر( 1 
 (.550ر7(  ول سما اا  ا ما  244ر14(  واليا المن وا  381ر22اواه اا  لاما   (2 
 (.244ر14(  واليا المن وا  380ر22( لامع الاما   3 
رسا  ا  راما ا  راب ا  ريي ا  قمب ا  الللنا مانى أاا حماي وقم   أاو لامبي اوى رنبه أابو ر با   أنبه قبا   قبيإل ( 4 

اببا وأنبا  با غبنإل لببا أارالبا  لااللبا  بإل ذلابب  إلمبه وابا  مب  أبببحا: مااومب  اب  أ -ببلى اهلل رلمبه وسببلإل –اسبو  اهلل 
 (.275ر2ه  أسي الااا   ا ماا   البحاا     58س ما  وولا مبا وسانلا ولو ا الا.   

 . 1( سوا  اكرلى اكم ر5 
(  وأابا ياوي  با سبننه  البا: البب    ابا: مبا مسبو  الالب   با ااوربه  155ر4أخاله ا مباإل أحمبي  با مسبنيه  ( 6 

(  وضبا ه اكلابانا 887 با الاابوت واللبوي  حبيم  اقبإل  (  واا  مالب   با سبننه  ابا: اللسبام، 869حيم  اقإل  
  ا ضامز سن  اا  ماله.

(  والنسببا ا  ببا السببن  الاابباى  3460أخالببه اللامببذي  ببا سببننه  الببا: الببيروا   اببا:  ضبب  سبباحا  اهلل  حببيم  اقببإل  ( 7 
 ن  اللامبذي حبيم  اقبإل(  وبححه اللامبذي  ووا سبه اكلابانا  با ببحم، سب10663اا: رم  الموإل واللمل   حيم  اقإل  

 2757.) 
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    -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قا  اسبو  اهلل  و ا البحمحم  ر  أاا لاما  قا  
سبباحا  اهلل  الملببا  خ م لببا  رلببى اللسببا   سمللببا   ببا الممببتا  حامالببا  إلببى البباحم   

 .(1) واحميه ساحا  اهلل الاممإل(
  

                                           
بُع َّلْ   ابا: أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  البا: اللوحمبي( 1  نتضت ت م ت ﴿وت بوت  ب    إل  طت ل متبوْ س ْسبَّلْ  مت حبيم  اقبإل  ﴾َّْلس مت مت

  ابببا:  ضببب  اللللمببب  واللسبببام، والبببيراء  حبببيم  اقبببإل ومسبببلإل  بببا ببببحمحه  البببا: البببذاا والبببيراء(  7563 
 2694.) 
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 تفسري سورة احلديد
 ولا مام 

اببا  مسبباأ  -ببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أ  اسببو  اهلل  (1)رب  الاااببا  ابب  سبباام  
المساحا  قا  أ  ماقي وقا    إ   مل   م  أ ضب  مب  ألبز  مب ( لابذا اواه أابو ياوي 

 .م  الم اا إلملا  ا الحيم  لا واهلل أرلإلواآل(2) واللامذي وحسنه والنسا ا
ٌۚۡ  ﴿قولبه    ِ ََشۡ َء  َعلِري

رل  ُا ِ رَو ب ۖ وَها ِٰهوا َورۡبَاِطنا ِِخوا َورلظا لا َور وا
َ
وَرۡۡل امبا  ﴾٣ها

 سمنلا امانه قاماا إ   اء اهلل لاالى.
 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

ۡا  ﴿ ي ُِ َو رۡلَعزِيزا رۡۡلَ ۡرِضِۖ وَها
َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ِ َما ِِف رّسا رَمَٰوِٰ   ١َوباَح ّلِلا ۡل ا رّسا ا  ما َُ

ِ ََشۡ َءت قَِعيوٌۚ 
ٰ كا  َو لََعَ ۖ وَها ۦ َوياِايتا ۡرِضِۖ ياۡۡحِ

َ
َو  ٢ َورۡۡل ۖ َوها ِٰهوا َورۡبَاِطنا ِِخوا َورلظا لا َور وا

َ
َو رۡۡل ها

 ٌۡۚ ِ ََشۡ َء  َعلِي
ل  ُا ِ  ﴾. ٣ب

أخاا لاالى أنه مسا، له ما  ا السموا  واكا ؛ أي  م  الحمونبا  والنابا  
ۡرضا َوَمن فِيِهنا  ِإَو اما قا   ا  م  أخاى ﴿

َ
ٞا َورۡۡل ۡب َمَٰوٰ ا رّسا ا رّسا َُ اَسب ِحا  ِن ََشۡ َء  إَِلا ت ن م 

ن  ُِ اَسب ِحا ِِبَۡاِعإِۦ َوَ ٰ ور  ي ِا  ََكَن َحلِيًاا َغفا ۡۡ  إِنا وَن تَۡسنِيَحها  .(3)﴾٤٤ اَلا َبۡفَقها

َو رۡلَعزِيزا  وقوله  ﴿ ۡا  ﴿ أي  الذي خضع لبه اب   باء ﴾وَها ي ُِ  با خلسبه  ﴾رۡۡلَ
ۖ  وأماه و اره ﴿ ۦ َوياِايتا ۡرِضِۖ ياۡۡحِ

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ۡل ا رّسا ا  ما أي  لو المالك الملباز  ﴾َُ

ِ ََشۡ َءت قَرِعيوٌۚ  ﴿  ا خلسه  محما وممم  وماطا م  م اء مبا م باء
ٰ كا  رَو لََعَ أي   ﴾وَها

                                           
الاااا  ا  ساام  السلما  م  أرما  ألب  البب   سبا  حمبا واوى أحايمب   واوى رنبه لامبا اب  ن مبا  (1 

( اكم  لو ا الاااا  (ول رلى الذم  إذا ما ألوك للحمللإل وحام: ا  رامي  ولو مم  نت   مه قوله لاالى  
 (.313ر1(  و ذاا  الذل:  419ر3ه( سما أر إل النا ء  75    سن .

  واللامبذي  با سببننه(  5057  ابا: مبا مسببا  رنبي النبوإل  حبيم  اقببإلالابا اكي:    لبه أابو ياوي  با سببننهأخا  (2 
  ابا: رمب  المبوإل واللملب   والنسا ا  ا السن  الااباى(  2921    حيم  اقإل21اا: اقإل  الا:  وا: السا   

 (.1073  (  وضا ه اكلاانا  ا ضامز سن  أاا ياوي  حيم  اقإل10549  حيم  اقإل
 .44رم ( سوا  ا سااء اآل3 
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 .ما  اء اا  وما لإل م ن لإل ما 
ِٰهوا َورۡبَ  وقولبه  ﴿ ِِخوا َورلظا لا َور وا

َ
َو رۡۡل ٌۚۡ ها ِ ََشۡ َء  َعلِري

ل  ُا ِ َو ب ۖ وَها  لبذه ﴾ ٣اِطنا
 الم اا إلملا  ا حيم  رااا  ا  ساام  أنلا أ ض  م  ألز  م .  اآلم 

  سنل  اا  رااب  سل   ما  اء أليه  ا ببياي؟ قبا   مبا (1)قا  أاو تمم 
 لو؟ قل   واهلل ل ألالإل اه. سا  لا  أ اء م   ك وضحك؟

كَت ِِف َش  ت  حلى أنت  اهلل ﴿حي  أقا   ما نلا م  ذلك   ا إََِلَۡ   فَإِن كا نَزنۡلَا
َ
ا أ ا ِاا م 

ب َِ    َ فَۡس  ا ََءَك رۡۡلََق ِمن را َُِتٰ ِمن َقۡبلَِ   لََقۡع َجا ِيَن َيۡقَو َءاوَن رۡل
وقا  لا  إذا   (2)﴾٩٤ ِل رَّلا

ِ ََشۡ َء   ولي   با ن سبك  باء  سب   ﴿
رل  ُا ِ رَو ب ۖ وَها ِٰهوا َورۡبَراِطنا ِِخوا َورلظا لا َور وا

َ
َو رۡۡل ها

 ٌۡۚ           .(3)اواه أاو ياوي ﴾ َعلِي
نحببوًا مبب  اضببا  ر ببا  اآلمبب  وقبي اخلل بب  راببااا  الم سببام  وأقببواللإل  ببا لببذه 

 المالا رلى اب   باء رلمبًا   (4)قوًل  قا  الاخااي  قا  محما  مانا اا  تماي ال ااء
   .(5)(والااط  رلى ا   اء رلماً 
 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أ  اسببو  اهلل  -اضببا اهلل رنببه –وربب  أاببا لامببا  

الللبإل ا: السببموا  السباع وا: الاببا  الامبمإل  اانببا وا: ابب  »رنبي النببوإل  ابا  مببيرو
إلة أن  أروذ اك مب    اء  منت  اللواا  وا نلم  وال اقا    الق الح: والنوى ل إله

خببا  لببمب نبب  اكو   لببمب قالببك  بباء  وأنبب  اآل ببا ابب   بباء أنبب   خببذ انابببمله  أ
اابيك  باء  وأنب  المبالا لبمب  وقبك  باء  وأنب  الاباط  لبمب يونبك  باء  اقبب  

 .(6)اواه مسلإل والسماق كحمي «رنةا اليم  واغننا م  ال سا

                                           
( لو سماك ا  الولمي أاو تمم  الحن ا الم لوا ااسمه وانمله اوى ر  اا  رااب واا  رما ومالك اب  ما بي اوى رنبه 1 

 (.127ر12 اا  وراام  وراو  ا  التاما وغمالإل.للذم: الاما   
 .94م ر( سوا  مونب اآل2 
 ببا بببحم،  وبببححه اكلاببانا(  5110اببا:  ببا اي الوسوسبب   حببيم  اقببإل  الببا: اكي:     ببا سببننه ( أخالببه أاببو ياوي3 

 (.4262سن  أاا ياوي حيم  اقإل  
سببلمما  ابب  تمبباي ال ببااء مببباي مببولى انببا سبباي ابب  ااببا مبب  قببمب رببم   أاببو أمببو: مبباوى ربب  اابب  ولبب: وحلبباج ابب  محمببي ( 4 

 (.35ر7وما لم .ا اما   ا ا ع ا الما:     ا  البسم  لو ا سن  خمسم  غاكروا حي  رنه 
  .(4881(  حيم  اقإل  361ر13ل سما سوا  الحيمي   اا:    الا: ا مما  ل، الاااي  ا ( أخاله الاخااي5 
 ببا  ا مبباإل أحمببي(  و 2713وإل وأخببذ المضببلع  حببيم  اقببإل    اببا: مببا مسببو  رنببي النبب ببا اللببامع البببحم، ( أخالببه مسببلإل6 

  (.9247م  اقإل  (  حي140ر15مسنيه  
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ورملببببه االمببببالا ااملببببه خا  وقببببا  اابببب: اكحابببباا رملببببه ابببباكو  ااملببببه ابببباآل
ۡا  االاباط . ﴿ ََُوٰى لََعَ رۡلَعۡوِشِۖ َيۡعلَر ۡا رۡو ياامت ثا

َ
ُا ِ أ ۡرَض ِِف ِو

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ِي َخلََق رّسا َو رَّلا ها

ۡرِض 
َ
ۡۡ  َما يَلِ ا ِِف رۡۡل ُا َو َمَع جا فِيَهاۖوَها ا َءِ َوَما َيۡعوا َاا جا ِمۡكَها َوَما يزَنِلا ِمَن رّسا ۡيرَن  َوَما ََيۡوا

َ
أ

ا بَِاا َبۡعَالاوَن بَِصري   ۡۡ  َورّللا ُا ك رورا  ٤َما كا ما
ا
ٞا رۡۡل ِ تاوَۡج ۡرِض  ِإَوَٰٓى رّللا

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ۡل ا رّسا ا  ما ُا

ِۡل   ٥ َۡل ِِف رنلاَهارِ َوياولِ ا رنلاَهاَر ِِف رَلا ورِ  ياولِ ا رَلا ِ بَِذ ِ  رَّصعا ۡا َو َعلِي  ﴾.٦ وَها
رببب  خلسبببه السبببموا  واكا  ومبببا امنلمبببا  بببا سبببل  أمببباإل   بببإل  -لابببالى – أخابببا

 بببا سبببوا   اآلمببب  أخاببا ااسبببلوا ه رلبببى الابببا  اابببي خلسلببب   وقبببي سبباق الاببب إل  بببا لبببذه
 اما أغنى ر  إرايله للنا. (1)اكرااز

ۡرِض  وقوله  ﴿
َ
ۡا َمرا يَلِر ا ِِف رۡۡل   أي  مالبإل مبا مبيخ   ملبا مب  حب: وقطبا ﴾ َيۡعلَ

جا ِمۡكَهرا  ﴿ وَِعكرَعإا  َمَفراتِحا رۡلَغۡيرِ  ََل  مب  تات ونابا  و مباا امبا قبا   ﴿ ﴾َوَما ََيۡروا
َهرا َوََل َحبار طا ِمرن َوَرقَر   إَِلا َيۡعلَاا ِ َورۡبَۡحوِ  َوَما تَۡسقا  ََ ۡا َما ِِف رۡل

َو  َوَيۡعلَ  ها
ا إَِلا َها ِِف   ت َيۡعلَاا
لاَمِٰت  ۡرِض َوََل َرۡط ت ظا
َ
 ِِف كَِتٰ ت  رۡۡل

ۡت  َوََل يَابِس  إَِلا  .(2)﴾ ٥٩َمبِ
ا َءِ  وقوله  ﴿ رَاا قبياا  ﴾ أي  مب  اكمطباا  وال لبوج والاباي واكَوَما يزَنِلا ِمرَن رّسا
 اب  الابااإل  وقبي سباق  با سبوا  الاسبا  أ  مبا منبت  قطبا  مب  السبماء واكحااإل مبع الم 

 اهلل اه حم  م اء لاالى.إلة ومالا ملك مساالا  ا الماا  الذي منما 
ۖ  وقوله  ﴿ جا فِيَها  .أي  م  الم  ا  واكرما  ﴾َوَما َيۡعوا

ورمبب  النلبباا   ما ببع إلمببه رمبب  اللمبب  قابب  النلبباا»امببا لبباء  ببا البببحم،   
 .(3)«قا  اللم 
ا بَِارا َبۡعَالاروَن بَِصرري   وقولبه  ﴿  ۡۡ  َورّللا ُا كر ۡيَن َما كا

َ
ۡۡ أ ُا َو َمَع أي  اقمب:  ﴾وَها

أو نلبباٍا   وأمبب  مببا انببلإل مبب  اببٍا واحببٍا ولمبب ٍ   رلببماإل   ببلمي رلببى أرمببالاإل  حمبب  انببلإل
اللممبع  با رلمبه رلبى السبواء  ولحب  ابباه وسبماه ومسبمع   (4) ا الامو  أو الس اا

                                           
 .54رم (  ا اآل1 
 .59رم ( سوا  اكنااإل اآل2 
 إ  اهلل ل منباإل( حبيم    -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ابا:  با قولبه  الا: ا ممبا    أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،( 3 

 (.179اقإل  
ق با وق با  ومس باا  والس باا ابال ل، الخابت ( الس اا  الس ا م ات  ل ناا   ملبا ول مباء واللمبع ق باا  مسبا  أا  ق با وم بات  4 

 .(560ر1ا  أيإل مسا  أا  خاته ق ااا   وأق ا  الياا أي خل   وأق ا الال  لإل ماق رنيه أيإل  مخلاا البحام  
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رروَن َوَمررا  ا ماببإل ومبباى مابباناإل  ومالببإل سببااإل ونلببوااإل امببا قببا  لاببالى ﴿ اِۡسَ ۡا َماي َيۡعلَرر
ِا   ۡعلِكاوَن  إِنا ورِ يا ِ بَِذ ِ  رَّصعا ۡا  .(1)﴾ ٥ َعلِي

قببا  للاامب   لمةبا سبنله ربب   -رلمبه البب   والسب إل - و اب   با الببحم، أنببه
 . وابا  ا مباإل أحمبي(2)«أ  لااي اهلل اننك لااه  بإ  لبإل لاب  لبااه  إنبه مبااك»ا حسا   

 من ي لذم  الاملم  
 اليلبببببببببببببببا مومببا  بب  لسبب   إذا مببا خبببببلبببببببببببببببو  

 

 خببببببببببببلو  ولبببببببببببا  قب  رلبا اقبببببببببببببببببببببم: **
 

 ول لحببببببببببببببببببببببسا  اهلل مبببببببببببببببببببببببببببا   سبببببباربببببببببببببببببببب 
 

 (3)ول أ  مبببببببا لخبببببببببب ى رلبببببببببببببمه ماببببببببم: **
 

ۡرِض   وقولبه  ﴿
َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ۡل ا رّسا ا  ما ِإَونا  ﴾أي  لبو المالبك للبينما امبا قبا   ﴿ُا

وَ ٰ 
ا
 .(4)﴾١٣نَلَالَٓأۡلِخَوةَ َورۡۡل

ۡا  ولو المحموي رلى ذلك اما قا   ﴿ ر ُۡ ا رۡۡلا َُ ِِخرَوةِِۖ َو وَ ٰ َور
ا
ا رۡۡلَۡارعا ِِف رۡۡل َُ

ونَ   .(5)﴾ ٧٠ ِإَوََلِِۡ تاوَۡجعا

 . ا السموا  واكا  وألللا رامي أاقاء أذلةء ام  ميمه لممع ما 
رورا  وللذا قا   ﴿  ما

ا
ٞا رۡۡل ِ تاوَۡجر ﴾ أي  إلمبه المالبع مبوإل السمامب    حابإل ِإَوَٰٓى رّللا

ۡرَل ِِف رنلاَهرارِ   ا خلسه امبا م باء وقولبه  ﴿  ﴾ أي  لبو الملبباز  با الخلبقيارولِ ا رَلا
ه ما م اء   لاا  مطو  اللمب  والنلباا ولباا  ابالااب مسل: اللم  والنلاا ومسيالما احامل

ولبباا  ملاالمببا مالببيلم   ولبباا  ماببو  ال ببب   ببلاًء  ببإل بببم ًا   ببإل خام ببًا  ببإل اامابباً  وابب  
ورِ  ذلك احامله ولسيماه لما ماميه اخلسه ﴿ ِ بَِذ ِ  رَّصرعا ۡا َو َعلِي ﴾ أي  مالبإل السباا ا  وَها

 واا  يق  وخ م .
﴿  ۡۡ ُا َل ِمك ِيَن  ََء َمكاو  ِِِۖ فَٱَّلا َۡ فِي ۡ َمۡسَُۡخلَفِ ُا ا َجَعلَ َل مِاا و  نفِقا

َ
ِۦ َوأ ُِ و ِ َورَوا َل بِٱّللا  ََء ِمكاو 

                                           
 . 5رم سوا  لوي اآل (1 
 (.4499حيم  اقإل    ژھ  ے     ھ  ژ سوا     اا:أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما (2 
 ( الاحا طوم .10ر1  يموا  أاا الالالم ( 3 
 .13رم ( سوا  اللم  اآل4 
 .70رم سوا  السبا اآل (5 
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ۡجو  َكبرِي  وَ 
َ
ۡۡ أ َل َّها و  نَفقا

َ
ۡۡ  ٧أ ُا ِ  بِرَوب 

َل ۡۡ ِِلاۡؤِمكارو  ورا رولا يَرۡععا ِ وَرّواوا ۡۡ ََل تاۡؤِمكاوَن بِٱّللا ُا  َوَما لَ
َخرر
َ
َۡ َوقَۡعأ ُاۡ َمررۡؤِمكِ كرر ۡۡ إِن كا ُا ٰ َعۡبررِعإِۦا  ََء َيٰررتِۢ َبي َِنٰررتت  ٨َذ ِميررَثَٰق ِلا لََعَ ررزَن  ِي يا ررَو رَّلا ها

 َ َمِٰت إَِٰٓى رنلَورِ  ِإَونا رّللا
َِن رلَظلا ۡ م  ُا اۡخوَِج ِ ۡ   َل  ۡۡ َّو ََءاوف  راِحي ُا ِ َل ِِف  ٩ب و  َلا تاكفِقا

َ
ۡۡ أ ُا َوَما لَ

 ِ ِ َوّلِلا ََُل  َونِيِل رّللا ٰ ُِۡح َوَق نَفَق ِمن َقۡبِل رلَۡف
َ
ۡن أ ۡ ما ُا َُوِي ِمك ۡرِض  ََل يَۡس

َ
َمَٰوِٰ  وَرۡۡل  ِميَرٰثا رّسا

ا  ا رۡۡلاۡسرََنٰ  وَرّللا  وََعرَع رّللا
ٗا   َل  َو َُلارو  ٰ َل ِمِن َبۡعرعا َوَق و  نَفقا

َ
ِيَن أ َِن رَّلا ۡا َدرََج   م  ۡعَظ

َ
َ  َِِ  أ وَل
ا
 بَِارا أ

ۡ   ١٠برِي  َبۡعَالاوَن خَ  ۡجو  َكوِي
َ
ا ا أ َُ ا  َو َُ ِا   ا َفياَضٰعَِف َ قَوًۡضا َحَسك  ِي ياۡقوِضا رّللا ن ذَ  رَّلا  .﴾ ١١ ما

اا مما  ابه وااسبوله رلبى الولبه اكامب   والبيواإل وال ابا   -لاالى –لسي أخاا اهلل 
ا ن اق مما لالابإل مسبلخل م   مبه؛ أي  ممبا لبو ماابإل رلبى سبام   رلى رلى ذلك  وح ر 

الااامبب    إنببه قببي اببا   ببا أمببيي مبب  قببالاإل  ببإل ببباا إلببماإل   نا ببي لاببالى إلببى إن بباق المببا  
رررا  ببا طارلببه  واا  لببو م البببوا حاسببالإل رلمببه ورببباقالإل للبباالإل الوالاببا   مبببه وقولببه  ﴿ مِاا

 ِِِۖ َۡ فِي ۡ َمۡسَُۡخلَفِ ُا إ اا  إلى أنه سماو  مخل بًا رنبك   لاب ر واا بك أ  مطمبع اهلل ﴾ َجَعلَ
 مببه  مابببو  أسببباي امبببا أنابببإل اهلل ابببه رلمبببك منببك  أو ماببببا اهلل ابببه  مابببو  قبببي سبببام   بببا 

 –قببا   انللمبب  إلببى اسببو  اهلل  (1)مااونلببه رلببى ا  ببإل والاببيوا .ور  راببي اهلل ابب  ال ببخما
ا ا  مسببو  اابب   يإل مببالا مببالا  لبب  لببك أللببااإل اللابب»ولببو مسببو    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل

اواه أحمبببي  «؟أو لببببيق   نمضبببم   أو لاسببب   نالمببب  مببب  مالبببك إلة مبببا أالببب   ن نمببب 
 .(3)«وتاي وما سوى ذلك  ذال: ولاااه للناب»  (2)ومسلإل

ۡۡ وَ  وقولبه  ﴿ ُا َل ِمك ِيَن  ََء َمكاو  ۡجرو  َكبِرري  فَٱَّلا
َ
ۡۡ أ َل َّها و  نَفقا

َ
﴾ لاغمب:  با ا ممبا  أ

َل  وا ن اق  ا الطار   إل قا   ﴿ ۡۡ ِِلاۡؤِمكارو  ورا رولا يَرۡععا ِ َورّواوا ۡۡ ََل تاۡؤِمكاوَن بِٱّللا ُا َوَما لَ
 ۡۡ ُا ِ ﴾ مانببا  وأي  بباء ممببنااإل مبب  ا ممببا  والاسببو  اببم  أملببااإل مببيرواإل إلببى بِررَوب 

 ذلك  ومام  لاإل الحلي والااالم  رلى بح  ما لاءاإل اه .

                                           
راياهلل ا  ال خما ا  روز ا  اا: ا  واقبي اب  الحبام   واسبمه مااومب  اب  ااب: اب  ااماب  الاباماي  لبه  (1 

 (.123ر2بحا  سا  الابا   أسي الااا   
ومسببببلإل  ببببا بببببحمحه  الببببا: التلببببي (  16322(  حببببيم  اقببببإل  244ر26   ببببا مسببببنيه ا مبببباإل أحمببببيأخالببببه  (2 

 (. 2958    اا: التلي والاقا ق  حيم  اقإلوالاقا ق
 (.2959  حيم  اقإل اا: التلي والاقا ق  الا: التلي والاقا ق   أخاله مسلإل  ا اللامع البحم، (3 
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ۡۡ  وقوله  ﴿ ُا َخَذ ِميَثَٰق
َ
وتربإل -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –﴾ مانا  اما  الاسو  َوقَۡعأ

 .(2)أ  المااي اذلك المم اق الذي أخذ رلملإل  ا بل:  يإل واه قا  ملالي (1)اا  لاما
ٰ َعۡبرِعإِۦا  ََء َيٰرتِۢ َبي َِنٰرتت  وقولبه  ﴿ ِلا لََعَ رزَن  ِي يا

َو رَّلا ﴾ أي  حللبًا واضبحا  ها
 .(3)وااالم  قاطاا 

َمِٰت إَِٰٓى رنلَورِ   ﴿
َِن رلَظلا ۡ م  ُا اۡخوَِج ِ ﴾ أي  مب  ملمبا  الخلب  والا با واكااء َل 

َ  الملضاي  إلى نوا الليى والمسم  وا ممبا  ﴿ ۡ   ِإَونا رّللا ۡۡ ََّو َءاوف  راِحري ُا ِ ﴾ أي   با ب
تال  ال اه. تاح  الال  واا اساله الاس  لليام  الناب  واا  إنتاله الال: واا

مببا أمببالإل أوًل اا ممببا  وا ن بباق   ببإل حبب لإل رلببى ا ممببا   واببم  أنببه قببي أتا  ول 
ِ  رنلإل مواناه حارضلإل أمضا رلى ا ن اق  سا   ﴿ َل ِِف َورنِيِل رّللا رو  َلا تاكفِقا

َ
ۡۡ أ ُا َوَما لَ

ۡرِض  
َ
رَمَٰوِٰ  َورۡۡل ِ ِميَرٰثا رّسا قب ًل   بإ اَوّلِلا البذي أن سبلإل  ﴾ أي  أن سبوا ول لخ بوا  سباًا واا

 . ا سامله لو مالك السموا  واكا   واميه مسالميلا  ورنيه ختا نلا
ِن ََشۡ َءت  وقي قبا   ﴿  ُاۡ م  نَفۡق

َ
ا أ َۡ  َوَما ٰزِقِ َو َخرۡيا رلررا ۖ  وَها ِا ۡلِفا َو َيا  مب    (4)﴾ ٣٩ َفها

 لوا  رلى اهلل أن ق ولإل مخ  ال سا ورلإل أنه سمخل ه.
ََُل   وقوله  ﴿ ٰ ُِۡح َوَق نَفَق ِمن َقۡبِل رۡلَف

َ
ۡن أ ۡ ما ُا َُوِي ِمك أي  ل مسلوي م   ﴾ََل يَۡس

قا   ل، ما   ا ال ضب   -رلمه الب   والس إل -أن ق ماله وقال  الايوة مع الاسو  
واليالببب  مبببع مببب  أن بببق وقالببب  اابببيه  بببإ  قالبببه ابببا  الحبببا   بببيميًا  لبببإل ماببب  حمن بببذ إلة 

وللبذا (5)ال ل،  سي ملبا ا سب إل ويخب  النباب  با يمب  اهلل أ والباً  البيمسو   وأمةا ااي
                                           

أاو لا ا محمي ا  لاما اب  متمبي الطاباي بباح: الل سبما الاامبا واللباامخ ال بلما  واانب  وليلبه سبن   لو (1 
أاابع ور بام  ومبا لم   واانبب  و البه مبوإل السببا  وي ب  مبوإل اكحببي  با يااه  با السببايب والا بام  مب   ببوا  

 . (20ر2لذاا  الح ام   اااياي.ه(  310 سن  
اج المابا السا با المختومبا  مبولى السبا : اب  أابا السبا : المختومبا أحبي ملالي ا  لابا أابو الحلب  لو (2 

  أ مبب  اللببااام  والم سببام  ولببو مبب  أخببباء أبببحا: اابب  رابباب  اببا  أرلببإل ألبب  تمانببه االل سببما لببو ا سببن 
 . (42ر10  للذم: الللذم: لبب. 103

 (.33ر8ماالإل اللنتم   و (  11ر8  ل سما اا  ا ما (3 
 .39ر مسوا  ساا اآل (4 
 .(12ر8  ل سما اا  ا ماو (  471ر5  والامو  ( النا 5 
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ا رۡۡلاۡسََنٰ   قبا   ﴿  وََعَع رّللا
ٗا   َل  َو َُلاو  ٰ َل ِمِن َبۡععا َوَق و  نَفقا

َ
ِيَن أ َِن رَّلا ۡا َدرََج   م  ۡعَظ

َ
َ  َِِ  أ وَل
ا
﴾ أ

ى أ  المببااي أي  واببً  مبب  ال ببامسم  ورببيلإل اهلل اللنبب  احسبب: يالبباللإل  واللملببوا رلبب
 .(3)وغماه أنه بل، الحيمام  (2)ور  ال ااا  (1)اال ل، للنا  ل، ما 

ل لسببباوا »قبببا    -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –و بببا الببببحمحم  رببب  اسبببو  اهلل 
أحبببيلإل ول  أبببحااا   والببذي ن سببا امببيه لببو أن ببق أحبببياإل م بب  أحببي ذلاببًا مببا الببغ مببير 

السبببوي خمبببا وأحببب: إلبببى اهلل مببب   المبببلم »  (4)ولابببذا  بببا الحبببيم  الببببحم، «نببببم ه
 اطببز امببيم اآلخببا وال نبباء رلمببه مببع ل ضببم   (5)«المببلم  الضببامز  و ببا ابب  خمببا

 اكو  رلمه.
ا بَِاا َبۡعَالاوَن َخبرِي   وللذا قا   ﴿ ﴾ أي   لخااله  او  ام   وا: م  أن بق َورّللا

خ ببه اللباإل  وم   ا  يلك اايه وما ذاك إلة االمبه ا ضب  اكو   قا  ال ل، وقال  واا
ن اقه  ا حا  الللي والضمق ول ك رني ألب  ا ممبا  أ  الببيمق أاباااا  اضبا  –واا

م    إنه سمي م  رم  البا مب  سبا ا اكمبإل  إنبه له الحم اكو ا م  لذه اآل -اهلل رنه
 .أن ق ماله اله االااء وله اهلل 

ورنبيه  -بلى اهلل رلمه وسلإل –وقي اوى اا  رما قا   ان  رني اسو  اهلل  
ورلمببه رابباء  قببي خلةلببا  ببا بببياه اخبب     نببت   -اضببا اهلل رنببه –أاببوااا البببيمق 

 سبببا   مبببالا أاى أاببباااا رلمبببه راببباء  قبببي خلةلبببا  بببا ببببياه  -السببب إل هرلمببب - لاامببب 
قبا   إ  اهلل مسبو   اقباأ رلمبه السب إل وقب   «قاب  ال بل، اة أن ق مالبه رلب»اخ  ؟  سا   

                                           
أحبببيلما لمسبببلوي مببب  قاببب   بببل، ماببب  وقالبببب   ومببب  أسبببلإل اابببي  لحلبببا وقالببب   قالبببه ااببب  رابببباب    مبببه قبببول  (1 

 (. 471ر5م  أن ق ماله  ا الللاي وقال  قاله قلاي .ل سما الماوايي    وملالي.ال انا
لببو ربباما ابب  راببي اهلل  مولببيه  ببا إمببا  رمببا ابب  الخطببا: لسبب    لوربباما ابب   ببااحام  ابب  راببي اهلل  ومسببا  (2 

 . (79ر1لذاا الح ام  ه 104ي  والحاا  وغمالإل  لو ا سن  سنم  خل  منلا  حي  ر  رلسم   واكسو 
أ ضب  مب  اكخباى  ابا  خبا  واانب  ن سلبا  إحبيالما ا  قلال  اا  أحبيلما أ ضب  مب  اآلبل، الحيمام  ا (3 

  .(471ر5السلا  والن س  قا   ل، ما  أ ض  م  السلا  والن س  ااي ذلك.ل سا الماوايي  
 لبو انب   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –  اا: قو  النابا   الا:  ضا   البحاا اللامع البحم، أخاله الاخااي  ا (4 

اضببا اهلل  –  اببا: البببحاا  ضببا   البببحاا (  ومسببلإل  ببا بببحمحه  الببا:  3673خلببمً ( حببيم  اقببإل  ملخببذًا 
 (.2541حيم  اقإل   -رنه

 (.2664    اا:  ا اكما االسو  ولاك الالت  حيم  اقإلأخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: السيا (5 
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ببببلى اهلل رلمبببه  –  سبببا   اسبببو  اهلل ؟أاا  أنببب  رنبببا  بببا  سببباك لببذا أإل سببباخطلببه  
ا  ببا  سبباك ابباااا إ  اهلل مسبباأ رلمببك السبب إل ومسببو  لببك  أااٍ  أنبب  رنةببا أمبب»  -وسببلإل

إنببا ربب  ااةببا  ؟ااببا اة أسببخط رلبب -اضببا اهلل رنببه – سببا   أاببوااا  «لببذا أإل سبباخط
 الحيم  ضامز ا سناي .   مع أ  لذا(1)اواه محما السن   ا الماالإل «اا 

ا  وقوله ﴿  َ قَۡوًضا َحَسك  ۡقوِضا رّللا ِي يا ن ذَ  رَّلا  ﴾ قا   رما ا  الخطا: ما
وقم  لو الن س  رلى الاما   (2) لو ا ن اق  ا سام  اهلل   -اضا اهلل رنه –

ورتمم  بايق  والبحم، أنه أرإلة م  ذلك   ا  م  أن ق  ا سام  اهلل انم  خالب   
 .م  ا رموإل لذه اآليخ  

ا   وللبببذا قبببا   ﴿  َُ ِا   ۡضرررَعاف   اكخببباى  ﴿ اآلمببب  ﴾ امبببا قبببا    ببباَفياَضٰرررعَِف
َ
ا أ

ۡ   ﴿(3)﴾﴾َكثرَِية    ۡجو  َكوِي
َ
ا ا أ َُ  أي  لمم  واتق لتم  ولو اللن . ﴾١١ َو

ِي  ﴿ اآلمب  قا   لما نتلب  لبذه -اضا اهلل رنه –ر  اا  مساوي   رن َذ  رَّلا ما
ا   َُ ِا   ا َفياَضٰعَِف َ قَۡوًضا َحَسك  ۡقوِضا رّللا    مااسبو  اهلل(4)﴾ قبا  أابو اليحبيام اكنببااييا

قبا   أانبا مبيك  «نابإل منابا اليحبيام»قا    ؟مامي منةا السا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –
قا    إنا أقاض  ااا حا طا  ولو حا ط  مه سبلما    قا    ناوله ميه. مااسو  اهلل.

نخلبب   وأإل اليحببيام  ملببا ورماللببا  قببا   لبباء أاببو اليحببيام  نايالببا مببنإل اليحببيام قالبب   
 .«اض  اااقأخالا  سي أ»لامك قا   
ونسلببب  منبببه ملارلبببا  .«ااببب، امابببك منابببا اليحبببيام»و بببا اوامببب  إنلبببا قالببب  لبببه   

اإل مب  ربذق ايام  با اللنب  »قا    -بلى اهلل رلمه وسلإل –وبامانلا. وأ  الاسو  
                                           

 (.103ر3(  وضا ه الذلاا  ا الممتا   34ر8اواه الااوي  ا ل سما    (1 
مبب  اخللببز الم سبباو  رلببى أقببوا . منلببا أ  السببا  الحسبب  لببو أ  لببذه اآل(  و ببا رمببوإل 396ر22لامببا   ( لببامع ا2 

مسببو   سبباحا  اهلل والحمببي هلل ول حببول ول قببو  إلة ابباهلل واهلل أااببا  ومنلببا  أنببه الن سبب  رلببى اكلبب  قالببه تمببي ابب  أسببلإل  
 (.472ر5ما الماوايي ومنلا  اللطوت االااايا  قاله الحس   ومنلا  الن س   ا سام  اهلل قاللا ا  حما  ل س

 . 245رم آلسوا  الاسا  ا (3 
أاو اليحيام اكنبااي له بحا  واماأله أإل اليحيام لو أاو اليحيام أحمي ا  محمي ا  اسمارم  ا  محمبى  (4 

ا  متمي اللممما اليم سا  اوى ر  أاا راما موسى ا  راما ومحموي ا  ل اإل  اوى رنه الطااانا وم  
 (. 317ر3ع ا الما:  اايه.ا اما   ا ا 
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ا: نخلب  مبيل  راوقلبا ياة ومباقو  كابا اليحبيام  ببا »و با ل بم  (1)«كابا اليحبيام
 .(2)اواه اا  أاا حالإل «اللن 

﴿  َ ۡۡ ۡ َب ۡؤِمَنِٰت يَۡسَىٰ ناوراها َۡ َورّۡاا ۡؤِمكِ يِۡعيِهۡ يَۡوَ  تََوى رّۡاا
َ
ِۖ  أ يَۡمٰكِِه

َ
ۡا َوبِرأ ُا ٰ را اۡۡشَ ب
ۡا  َو رۡلَفۡوزا رۡلَعِظي نَۡ ٰوا َخِِٰلِيَن فِيَها  َذَِّٰ  ها

َ
ٰت  ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل رولا  ١٢رَۡلَۡوَ  َجنا يَۡوَ  َيقا

َُنِۡس  ونَا َنۡق وا َل رنظا ِيَن  ََء َمكاو  َنٰفَِقٰتا َِّّلا وَن َورّۡاا َنٰفِقا ا َءَ  رّۡاا َل َوَر  رو  ۡۡ قِيَل ررِۡجعا ۡۡ ِمن نَورِرا ر كا
إا  ِمن قَِبلِِِ رۡلَعذَ  ِا  فِيِِ رّواَۡحَ ا َوَظِٰهوا ِ بَاِطكا ا  بَابا ُا ورت  ۡ بِسا َِب بَۡنَكها َضا

ۖا فَ َل ناور  و   با فَٱِۡلَِاسا
ُا  ١٣ ۡۡ َورۡرتَنۡر ُا ۡۡ َوتََوباۡص ُا َس نفا

َ
ۡۡ أ ُا ََُ ۡۡ َف ُا كا ُِ ٰ َل بََِلٰ َوَ  او  ۖ قَاّ ۡۡ ُا َع ن ما ُا ۡۡ نَ َ ّ

َ
ۡۡ أ َكاداوَنها ۡۡ يا

ورا  ِ رۡلَغوا ۡ بِٱّللا ِ وََغواكا ۡموا رّللا
َ
ا ََء أ ٰ َجا َماِّنَ َحّتا

َ
ۡا رۡۡل ُا تۡ ۡۡ  ١٤وََغوا ُا فَٱَۡلَۡوَ  ََل ياۡؤَخرذا ِمرك

ۖ َوبِۡئَس رَّۡاِصريا  ۡۡ ُا ٰ ۖ ِِهَ َمۡولَى ۡا رنلاارا ُا ٰ َوا
ۡ
َل  َمَ و  ِيَن َكَفوا  ﴾ ١٥ فِۡعيَ   َوََل ِمَن رَّلا

لمنم  المببببيقم  أنلبببإل مبببوإل السمامببب  مسببباى نبببوالإل ابببم  أخابببا لابببالى رببب  المببب 
 أميملإل  ا الاابا  احس: أرماللإل.

قا  اا  مساوي   رلى قيا أرماللإل مماو  رلى البااط  منلإل مب  نبواه م ب  
اللا  ومنلإل م  نواه م   النخل   ومنلإل م  نواه م ب  الالب  السبا إل  وأينبالإل نبواًا مب  

  (4) . واا  لاما (3)اواه اا  أاا حالإل )ومط ن ماة  أخاىنواه  ا إالامه ملسي ماة  
مبب  » اببا  مسببو   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وقببا  قلبباي   ذاببا لنببا أ  ناببا اهلل 

 بيو  ذلبك حلةبى أ   (5)الملمنم  م  مضاء نبواه مب  الميمنب  إلبى ربي  أابم  وببنااء
 .  (6)«الملمنم  مضاء نواه م  موضع قيممه

                                           
 (.2283    اا: ااو: المبلا رلى اللنات   حيم  اقإلأخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: اللنا ت (1 
 . (3339ر10اواه اا  أاا حالإل  ا ل سماه   (2 
 . (3336ر10( اواه اا  أاا حالإل  ا ل سماه  3 
 .(267ر14  اليا المن وا(  و 15ر8  ا  ا ماال سما ( 4 
خببا االاوطبب  مبب  يم ببق ونببذاا أوًل االممانمبب   إنلببا اسببإل بببنااء  ببا موضبباا  أحببيلما اببالمم   واآل  بببنااء (5 

السيمإل أتا    لما وا للا الحا   قالوا ناإل  سما اللا  اناإل أي انما  لمةا اأوا ميمنللا ولبيولا مانمب  االحلباا  
   بببنااء ورببي   مانمبب  وسببلو  مببمً .حبببمن   سببالوا لببذه بببنا  ومانبباه حبببمن   سببمم  بببنااء اببذلك واببم

 (.426ر3مالإل الاليا   
 (.178ر23وذااه الطااي  ا ل سماه ر  قلاي     رلمه  ا ال: الحيم  قزالحيم  لإل أ (6 
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قبببا   إنابببإل مالوابببو  رنبببي اهلل انسبببما اإل وسبببممااإل (1)ورببب  لنببباي  اببب  أابببا أممببب 
وح لاإل ونلوااإل وملالساإل   إذا اا  مبوإل السمامب   قمب   مبا  ب   لبذا نبواك  مبا  ب   

 ل نوا لك.
َ  وقباأ  ﴿ ۡۡ ۡ َبر يۡرِعيِهۡ يَۡسَىٰ ناوراها

َ
﴾ مانبا  رلبى الببااط ورب  أابا ذا وأابا  أ

أنببا أوة  مبب  مببلذ  لببه مببوإل »قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسبلإل –البياياء مخابباا  ربب  الناببا 
السمامبب  االسببلوي وأوة  مبب  مببلذ  لببه اا ببع اأسببه  ببانما مبب  اببم  مببيي ومبب  خل ببا وربب  

 سببا  لببه البب   مببا ناببا اهلل امببز  «مممنببا وربب   ببمالا  بباراز أملببا مبب  اببم  اكمببإل
مبب  أ ببا  أرببا لإل محللببو »لابباز أملببك مبب  اببم  اكمببإل مببا اببم  نببوم إلببى أملببك قببا   

الوضبببوء ول مابببو  أحبببي مببب  اكمبببإل غمبببالإل  أربببا لإل مللبببو  البببالإل انممبببانلإل  وأربببا لإل 
 .(3)اواه اا  أاا حالإل(2)«اسممالإل وولوللإل وأرا لإل انوالإل ام  أميملإل وذامللإل

ِۖ  وقولببه ﴿ يَۡمٰكِِه
َ
ِا   ﴾ أي  وانممببانلإل الببالإل امببا قببا   ﴿َوبِررأ َ كَِتَٰبرر َِ و

ا
َفَاررۡن أ

 . (5)قاله الضحاك  (4)﴾٧١بَِيِايكِِِۦ 

ۡا رَۡلَۡوَ   وقوله  ﴿ ُا ٰ ا اۡۡشَ أي  مسا  للإل ا اااإل الموإل لنبا  أي  لابإل الا باا   ﴾ب
نَۡ ٰوا َخِِٰلِيَن ﴿

َ
ٰت  ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل َو رۡلَفرۡوزا  أابيًا ﴿ أي  ماا م ﴿  ملتبا﴾ ﴾َجنا َذَِّٰ  ها

ۡا   ﴾.رۡلَعِظي

َُرنِۡس  وقولبه  ﴿ ونَرا َنۡق وا َل رنظا ِيَن  ََء َمكاو  َنٰفَِقٰتا َِّّلا وَن َورّۡاا َنٰفِقا ولا رّۡاا ِمرن  يَۡوَ  َيقا
 ۡۡ بببا مسبببع مبببوإل السمامببب   بببا الااببببا  مببب  اكلبببوا  المترلببب   ا﴾نَرررورِرا ولبببذا إخاببباا رمة

                                           
 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –لنبباي  ابب  أاببا أممبب  اكتيي  ومسببا  اليوسببا أاببو راببي اهلل ال بباما اوى ربب  الناببا  (1 

لمااومب  ولبو مب  ااباا اللبااام  وحبي  رب  ماباي اب  لاب  وأابا البياياء اوى  أحايم   لي  ل، مبا وولبا
 (.63ر4  (  سما أر إل النا ء134ر5للذم: الاما   ه 75رنه وليه سلمما    

( 5665( حبببيم  اقبببإل  250ر2ملمبببع التوا بببي  واللم مبببا  بببا اكوسبببط  أخالبببه الطااانبببا  بببا المالبببإل ( 2 
وببححه (  21788( حبيم  اقبإل  199ر5  وا مباإل أحمبي  با مسبنيه(  478ر2   ا المسلياك الحااإلو 

 (.180بحم، اللاغم: واللالم:  حيم  اقإل  اكلاانا  ا 
 (.3336ل سما اا  أاا حالإل ا   منما (3 
 .71رم ( سوا  ا سااء اآل4 
 .(843( منما  ل سما الضحاك ا  5 
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والببتلت  الامممبب   واكمببوا ال ممابب   وأنببه ل منلببو موم ببذ إلة مبب   مبب  ابباهلل واسببوله  
 ورم  اما أماه ولاك ما رنه تلاه.

ملمبب  مببوإل السمامب   مببا مب  مببلم  ول اببا ا  اهلل مااب قببا     (1)ورب  أاببا أمامب 
منبا سو   مسولبو  ماى ا ةه حلةى ماا  اهلل االنوا إلبى المبلمنم  اسبيا أرمباللإل  لباالإل ال

ا مللونببا أو انلماونببا نسلبباب أي  نسلضبباء مبب  نببوااإل   مضبباء الاببا أانماونببا أي  
َل  ﴿  (2)والمنا ق انوا الملم  امبا ل مسلضباء اكرمبى ااببا الاببما( رو  قِيرَل ررِۡجعا

ۖا  َل ناررور  ررو  ۡۡ فَٱِۡلَِاسا رر ا ََءكا  ﴾ ولببا خيربب  اهلل اللببا خببيت الببا المنببا سم  حمبب  قببا  َوَر 
 ﴿  ۡۡ ها َو َخِٰععا َ وَها وَن رّللا  مالاو  إلبى المابا  البذي قسبإل  مبه النبوا  ب   (3)﴾١٤٢ياَخِٰععا

ِا  فِيرِِ رّواَۡحَر ا  مليو   م ًا  منبا و  إلملإل وقي ضا: امبنلإل ﴿ ِ بَاِطكار ا  بَرابا ُا ورت  بِسا
إا  ِمن قَِبلِِِ رۡلَعَذ با    .(4)اواه اا  أاا حالإل اآلم  ﴾ َوَظِٰهوا

ااب  راباب  امنمبا النباب  با ملمب  إذ ااب  اهلل نبواًا   لمةبا اأى الملمنببو   وقبا 
بببا اأى المنبببا سو   النبببوا لوللبببوا نحبببوه وابببا  النبببوا للبببإل يلبببمً  مببب  اهلل إلبببى اللنةببب    لمة

   .(5)الملمنم  قي انطلسوا الااولإل  نملإل اهلل رلى المنا سم 
َُررنِۡس   سببالوا حمن ببذ﴿ ونَررا َنۡق وا ۡۡ  رنظا  إنةببا انةببا مااببإل  ببا الببينما قببا   ﴾ِمررن نَررورِرا

 .الملمنو   االاوا م  حم  ل لإل م  الملم   اللمسوا لنالك النوا
إ ر اهلل »  -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –ور  اا  رااب أمضًا قا   قا  اسو  اهلل 

ببا رنببي البببااط  ببإ  اهلل  مببيرو النبباب مببوإل السمامبب  انسببما لإل سببلاًا منببه رلببى راببايه  وأمة
ماطبببا اببب  مبببلم  نبببواًا واببب  منبببا ق نبببواًا   بببإذا اسبببلووا رلبببى الببببااط سبببل: اهلل نبببوا 

َُنِۡس   سا  المنا سو   ﴿ المنا سم  والمنا سا   ونَا َنۡق وا ۡۡ  رنظا     وقا  الملمنو   ﴾ِمن نَورِرا

                                           
نلسب  منلبا  سبا  حمبا مب  ال باإل وابا  مب  سبا  مببا  بإل ا أاو أمام  الااللا واسبمه ببيي اب  رلب    (1 

خا م  ما  م  البحاا  اال باإل مب  أببحا: النابا  الما ام   ا الاوام  وأا ا حيم ه رني ال اممم   ولو 
 (.15ر6أسي الااا   ه( 81     ا قو  ااضلإل. -بلى اهلل رلمه وسلإل –

 .(16ر8  ا  ا ماال سما و   (35ر8  ماالإل اللنتم   منما (2 
 .142رم سوا  النساء اآل (3 
 .(3338ر10اواه اا  أاا حالإل  ا ل سماه   (4 
 .269ر14  اليا المن واو (  40ر22لامع الاما    (5 
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ۡۡ نَلَا ناوَرنَا ﴿ تِۡا
َ
اأ َكا  .(2)اواه الطااانا «   مذاا رني ذلك أحي أحياً  (1)﴾٨َربا

ورت  وقوله  ﴿ ۡ بِسا َِب بَنَۡكها قا  الحس  وقلاي   لو حا ط ام  اللن   ﴾فََضا
 وغما واحي. (4)وقا  اا  تمي(3)والناا 

َاا  لو الذي قا  اهلل لابالى  ﴿ ۡعرَو ِف رَِجر ِحَجاب   َوبَۡنكَها
َ
َيۡعوِفاروَن    ال  ولَََعَ رۡۡل

 ٰ ۡحَبَٰ  بِِسيَاى
َ
َل أ ۡۡ  َونَاَدۡو  رونَ ها ۡۡ َيۡطَاعا ر لاوَها وَها ۡۡ يَرۡعخا َ ّ  ۡۡ ُا ٌۚۡ َعلَۡي ٰ ن َوَل

َ
ولبو (5) ﴾٤٦رۡۡلَكا ِ أ

ِا  فِيِِ رّواَۡحَ ا َوَظٰهِواإا  ِمن قَِبلِِِ رلَۡعرَذ با ﴿ (6)البحم،    أي  النباا قبا  ااب  لامبا ﴾ بَاِطكا
لاببذا ربب  راببي البباحم  ابب    إ  ذلببك السببوا سببوا امبب  المسببيب رنببي وايي للببنإل  وقببي قمبب 
 (10)اكحاباا وااب: (9)ورلا ا  الحسم  تم  الااايم  (8)ور  رااي  ا  البام   (7)رماو

ولذا محمو  رنلإل رلى أنلإل أاايوا الذا لسام: المانبى وم باًل لبه ل أ  لبذا لبو البذي 

                                           
 .8م ر( سوا  اللحامإل اآل1 
(  623ر1 ببا سلسببل  اكحايمبب  الضببام     وضبباة ه اكلاببانا(  122ر11المالببإل الاامببا    ببا الطااانببا اواه( 2 

 (.434حيم  اقإل  
 (. 274ر14اليا المن وا  و (  402ر22( لامع الاما   3 
( لو راي الاحم  ا  تمي ا  أسلإل الايوي موللإل المينا  اوى ر  أامه وب وا  ا  سلمإل وأاا حاتإل و خام   4 

اوى رنببه مالببك ابب  ماببو  ومببونب ابب  رامببي وتلمببا ابب  محمببي اللممببا وماحببوإل ابب  راببي الاتمببت الاطبباا  مببا  
 (. 177ر6وما  . للذم: الللذم:   سن  ا نلم  و مانم 

 . 46( سوا  اكرااز اكم ر5 
 (.17ر14(  ل سما اا  ا ما  273ر14(  اليا المن وا  402ر22( لامع الاما   6 
ا  رماو ا  راياهلل اب  بب وا  اب  رمباو ال بمخ ا مباإل الببايق  محبي  راي الاحم  لو ا ماإل اكوتارا ( 7 

 .(314ر25ه(  سما أر إل النا ء  157ه(  ولو ا سن    88ولمي سن   ال اإل  اوى ر  أاا نامإل  
( رابباي  ابب  البببام  ابب  قببمب ابب   لببا ابب   الابب  الختالببا اكنبببااي  ببلي اببياًا و ببلي  ببل، مبببا اببا  أحببي 8 

أحايمب  ا مبا  وأنبه ممب  لمبع السبا    با رلبي  -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –النسااء االاسا  واوى ر  اسو  اهلل 
 (. 28ر4ا باا   ه 34هلل وذل: إلى ال اإل مع مااذا وأاا الياياء لمالملإل السا      اسو  ا

( رلا ا  الحسم  ا  رلا ا  أاا طال: اللا ما أاو الحسم  ومسا  أاو الحسب   ومسبا  أابو رابي اهلل المبينا 9 
لباااا  ي وتمبي وأابا لامبا   واوى رنبه محمب تم  الااايم  اوى ر  أامه ورمبه الحسب  واوى رب  ااب  راباب

 ( .154ر3  للذم: الللذم:  ه(92     أل  الميمن  واا   س  ا ما الحيم 
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –الذي اا  ملويمبًا  نسبلإل اابي و با  النابا   ( اا: ا  مالع الحمماي الممانا الا م 10 

الالب: ا سبباا ملم    ابا  محببي لإل رب  -اضببا اهلل رنبه –وقبيإل الميمنب  مب  الببمم   با أمباإل رمببا اب  الخطبا: 
واا  حس  ا س إل  حي  ر  رما وبلم: حي  رنه أاولاما  ومااوم  واا    ومنخذ السن  ر  البحاا 

 (.200ر1 ذاا  الذل:  و (  490ر3سما أر إل النا ء  ه( 75 رااب لو ا سن  
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والنبباا  ببا أسبب   السببا لم   وقببو    أامببي مبب  مانببى السببا    ببإ  اللنبب   ببا أرلببى رلمببم 
اابب:  إ  اااببًا مببالاه  مببه الاحمبب  لببو أحببي أاببو: المسببلي اكقبببى  لببو مبب  اللالببا  

 بببببإ  المبببببااي ابببببذلك سبببببوا مضبببببا: مبببببوإل السمامببببب  لمحلبببببت ابببببم  المبببببلمنم   لم  ما سببببباا 
والمنبببا سم    بببإذا انللبببى إلمبببه الملمنبببو  يخلبببوه مببب  ااابببه   بببإذا اسبببلاملوا يخبببوللإل أغلبببق 

واسا المنا سو  م  واا به مب  الحمبا  والملمب  والابذا:  امبا ابانوا  با البينما  با الاا: 
ۖ ﴿(1)ا ا ولل  و كة  ۡۡ ُا َع ن ما ُا ۡۡ نَ َ ّ

َ
ۡۡ أ َكاداوَنها ﴾ أي  منايي المنبا سو  المبلمنم  إنةبا يا

انةبببا ماابببإل  بببا البببينما ن بببلي ماابببإل اللمابببا  ونببببلا ماابببإل اللماربببا  ونسبببز ماابببإل 
َل بََِلٰ  وا  ﴿ااا ا  ونحضا مااإل الات  او  ﴾ أي   نلا: الملمنبو  المنبا سم  قبا لم   قَاّ

ۡۡ  البببا قبببي انبببلإل مانبببا ﴿ ُا َسررر نفا
َ
ۡۡ أ ُا ََُررر ۡۡ َف ُا ُِررركا ﴾ أي  أللالمولبببا االن ببباق َوَ ٰ

ۡۡ  واسببلامللمولا االماابببا وال ببلوا  ﴿ ُا ﴾ أي  أخببالإل اللوابب  مبب  وقبب  إلببى َوتََوباۡصرر
ۡۡ  وق ﴿ ُا َماِّنَ  ااب  اابي المبو  ﴿﴾ أي   االإل  ا الَورۡرتَنۡ

َ
ۡا رۡۡل ُا تۡ أي  قلبلإل   ﴾وََغوا

ِ  سما ا لنا وقم   غالاإل الينما  ومبا تلبلإل ابذلك ﴿ ۡموا رّللا
َ
ا ََء أ ٰ َجا  مانبا المبو  ﴾ َحّتا

ورا  ﴿ ِ رۡلَغررروا ۡ بِرررٱّللا ابببانوا رلبببى خيماببب  مببب   أي  ال بببمطا  قبببا  قلببباي     ﴾وََغرررواكا
ال مطا   واهلل ما تالوا رلملا حلةى قذ لإل اهلل  ا النةاا( والمانبى أنةابإل مانبا ااكابيا  ل 

نةما انلإل  ا  كة وحما    .(2)نم  مالا ول إخ ا واا
امبببا قبببا  ملالبببي  ابببانوا مبببع المبببلمنم  أحمانبببًا وما بببونلإل وماا ببباونلإل  وابببانوا 

 .  (3)السو  م  الملمنم  ل منا ا قوللإل الذي أخاا لاالى رنلإل ولذا مالإل أموالًا.
َ َنۡفِۢس بَِاا َكَسَبۡت رَهِيَك ٌۚ  ﴿ ِۡ  ٣٨كا ۡحَبَٰ  رَۡلَِا

َ
ا أ اوَن  ٣٩إَِلا ا ََءّ ٰتت يَتََسا  ٤٠ِِف َجنا

 َۡ ۡجوِِم ۡۡ ِِف َوَقَو  ٤١َعِن رّۡاا ُا َُ َۡ  ٤٢َما َولَ ِ َصل  ۡۡ نَ ا ِمَن رّۡاا َ َل ّ او  ۡا  ٤٣ قَاّ ۡۡ نَ ا ناۡطعِر َ َوّ
 َۡ ُِ َۡ  ٤٤رِّۡاۡس ائِِض َٞ رۡۡلَا كاا ََناوضا َم ِيرِن  ٤٥َورا با بَِيرۡوِ  رَل  ذ ِ َُ كاا نا تََٰٰكرا  ٤٦َورا

َ
َحرّتا  أ

ۡا   .(4)﴾٤٧رَۡلَقِ
َفَاررا   لببذا إنةمببا خبباج مببنلإل رلببى ولببه اللسامببع للببإل واللببوامخ  ببإل قببا  لاببالى  ﴿

                                           
 ( .475ر5  والامو  (  والنا 36ر8  ماالإل اللنتم و   (403ر22  لامع الاما   منما (1 
 . (275ر14  اليا المن واو (  476ر5  والامو  والنا   (406ر22لامع الاما    (2 
 ( .648ل سما ا ماإل ملالي   (3 
 .47رم ( سوا  المي ا اآل4 
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 ٰ ۡۡ َشَفَٰع ا رلشا ها َۡ تَكَفعا  .(1)﴾٤٨ فِعِ

َل  اما قبا  للنبا ﴿ و  ِيَن َكَفوا ۡۡ فِۡعيَ   َوََل ِمَن رَّلا ُا أي  لبو  ﴾ فَٱَۡلَۡوَ  ََل ياۡؤَخذا ِمك
لاء أحيلإل الموإل ام ء اكا  ذلاًا وم له ماه لم ليي ابه مب  ربذا: اهلل مبا قاب  منبه 

ۡا رنلاارا   سوله  ﴿ ُا ٰ َوا
ۡ
 .أي  لا مبمااإل ومنسلااإل ﴾ َمَ

ۖ  وقولبببه  ﴿  ۡۡ ُا ٰ ﴾ أي  لبببا أولبببى اابببإل مببب  اببب  منبببت  رلبببى ا بببااإل ِِهَ َمرررۡولَى
 ﴾. َوبِۡئَس رَّۡاِصريا  واالماااإل ﴿

ِ َوََل  ﴿ ِ َوَمرا نَرَزَل ِمرَن رۡۡلَرق  ۡۡ َِّلِۡرروِ رّللا روباها
َٞ قالا ن ََتَۡش

َ
َل أ ِيَن  ََء َمكاوا  ِن َِّّلا

ۡ
ۡۡ يََ َ ّ
َ
أ

َتٰ  ُِ َل رۡل وتاو 
ا
ِيَن أ َل َكٱَّلا وناو  ُا ۡۡ يَ ِۡكها ۖ َوَرثرِي  م  ۡۡ َمعا َفَقَسۡت قالاوباها

َ
ۡا رۡۡل َ  ِمن َقۡبلا َفَطاَل َعلَۡيِه

وَن  ۡۡ  ١٦َفِٰسقا ر ُا ۡا رَِيٰرِت لََعلا ر ُا ۡرَض َبۡعَع َمۡوتَِهرا  قَرۡع بَناكارا لَ
َ
َ ياۡۡحِ رۡۡل نا رّللا

َ
َل أ وا  رۡعلَاا

َٞ  ﴿ مانا  أما    للملمنم  ﴾١٧َبۡعقِلاوَن  ن ََتَۡشر
َ
ۡۡ  أ أي  للبم  ولخضبع رنبي  ﴾قالاروباها

 الذاا والمورم   وسمات السا    ل لمه ولنساي له ولسماه ولطماه.
قا  اا  رااب  إ  اهلل اسلاطن قلو: الملمنم   ابالالإل رلبى اأب  ب   ر با  

ِ َوَمرا   سبا  للبإل  ﴿ (2)م  نبتو  السبا   ۡۡ َِّلِۡرروِ رّللا وباها
َٞ قالا ن ََتَۡش

َ
َل أ ِيَن  ََء َمكاوا  ِن َِّّلا

ۡ
ۡۡ يََ َ ّ
َ
أ

 ِ  .(3)﴾ مانا  السا   اواه اا  أاا حالإلنََزَل ِمَن رۡۡلَق 

ۡۡ  ﴿ اآلمب  ور  اا  مساوي قا    ما اا  ام  إس منا وابم  أ  رالانبا اهلل البذه  َّر
َ
أ

 
َ
َل أ ِيَن  ََء َمكاوا  ِن َِّّلا

ۡ
ِ يََ ۡۡ َِّلِۡروِ رّللا وباها

َٞ قالا . وقا  قلاي   (4)اواه مسلإل إلة أااع سنم ( ﴾ن ََتَۡش
إ  »قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل -اوى أ  اسببو  اهلل  (5)ذاببا لنببا أ ة  ببياي ابب  أوب

                                           
 .48( سوا  المي ا اآلم ر1 
 ( .37ر8(  وماالإل اللنتم   477ر5( النا  والامو   2 
 (.3338ر10( اواه اا  أاا حالإل  ا ل سماه  3 
 ل بذ ْاا   ُقلُبوُاُلإلْ  لتْخ تبعت  أت  ءتامتُنبوَٰٓاْ  ل لربذ م ت  متبْن    ﴿ أتلتبإلْ ( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: الل سما  اا:  با قولبه لابالى 4 

 (.3027حيم  اقإل   ﴾َّللره  
وقمب   أابا رابي  ياي ا  أوب ا   اا  ا  المنذا ولو اا  أخا حسا  ا   ااب  اكنببااي الختالبا مانبى أابا مالبى ( 5 

الاحم   نت  االام  المسيب م  ال اإل وقم   إنه  لي مياا قا  رااي  ا  البام  اا   بياي ممب  أولبا الالبإل والحلبإل 
 (.613ر2ه أسي الااا   58واا   ياي ا ما الاااي  والوات والخوز م  اهلل لاالى لو ا  ياي ا  أوب   
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 .(1)«أوة  ما ما ع م  الناب الخ وت
َُِتٰررَ   وقولبه  ﴿ َل رۡل وتاررو 

ا
ِيَن أ َل َكررٱَّلا وناررو  ُا اهلل المببلمنم  أ  مل ببالوا  نلببى ﴾َوََل يَ

االذم  حملوا الالبا: قباللإل مب  الملبوي والنببااى  لمةبا لطباو  رلبملإل اكمبي ابيةلوا البا: اهلل 
انمببيملإل وا ببلاوا اببه  منببًا قلببمً   وناببذوه وااء ملببوالإل  وأقالببوا رلببى اكااء المخلل بب  واكقببوا  

لاببانلإل أااااببًا مبب  يو  اهلل   انببي الملل ابب   وقلببيوا البباللإل  ببا يمبب  اهلل والخببذوا أحابباالإل وا 
ۡۡ  ذلببك قسبب  قلببوالإل ول مسالببو  مورمبب  ول للببم  قلببوالإل اورببي ول ورمببي. ﴿ ِررۡكها َوَرثِررري  م 

ونَ   ﴾ أي   ا اكرما   سلوالإل  اسي  وأرماللإل ااطل  . َفِٰسقا

ۡۡ وََجَعۡلَكررا قالاررو امببا قببا  لاببالى  ﴿ ٰها ۡۡ لََعررنا ِيررَثَٰقها ۖ فَبَِاررا َنۡقِضررِهۡ م  ۡۡ َقِٰسررَي    َبها
ِفاونَ  َو   .(2)﴾١٣ُيا

 إ  انا إساا م  لمةا طا  رلملإل اكمي  سس  قلبوالإل اخلاربوا ا  مساوي اوقا  
 .(الااًا م  رني أن سلإل اسللوله قلوالإل واسلحلله ألسنللإل واسللذله

واببببا  الحببببق محببببو  امببببنلإل واببببم  ا مببببا مبببب   ببببلواللإل  سببببالوا  لاببببالوا نببببيت انببببا 
الاانا لذا   م  لااانا رلمه لااناه وم  اباه أ  ملااانبا قللنباه    البوا ذلبك إساا م  إلى 

ببا اأى مامبببناو  رمببي إلببى مببا مابباز مبب  الببا: اهلل والاببه  واببا  امببنلإل البب   سمببه  لمة
 . ا  اء لطمز  إل أياله   لاله  ا قا 

ببا أا بباوا السلبب  قببا  ااضببلإل لابب   مببا لببللء   ببإل رلببق ذلببك السببا   ببا رنسببه  لمة
قبببي أ  ببملإل السلببب   ببا انبببا إسبباا م   بببايروا   نببًا  اراضبببوا رلمببه الببباااإل  إنبببه إ   إنةاببإل

لااااإل  سملااااإل اسم  الناب واا  أابى  باقللوه   بيروا   نبا ذلبك ال سمبه  سبالوا  لبه لبلم  
قبالوا  ألبلم  البذا    ااضبوا رلمبه إلبى  خباه  ؟االاانا لذا  قا   ما  مبه أراضبوه رلبىة 

قا   ناإل  من  الذا وأ اا اميه إلى السا  اما  ا لذا  لااوه  لمةا مبا   ل بوه  ولبيوه 
ملالسًا ذلك السا   وليوا  مه ما ماباز مب  البا: اهلل  سبا   ااضبلإل لباا   مبا لبللء 

                                           
 با ببحم،  اكلابانا وببححه  (295ر7  نا  با المالبإل الاامباالطاااو   (131ر27  اواه الطااي  ا ل سماه (1 

 (.2576   حيم  اقإل  وضامز اللامع الباما
 .113رم ( سوا  الما ي  اآل2 
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مببا انةببا نسببمع لببذا أبببااه  لنبب   ا لاقبب  انببو إسبباا م  رلببى ا نببم  وسبباام  ملةبب   وخمببا 
 .(1)إل أبحا: ذي السا (مللل

نةابإل أو بك اابإل إ  اسمبلإل أو: (قا  اا  مسباوي( اسمبا مبناإل أ  لباوا أمبواًا  مب  واا
ه أنببه للببا اببلنااونلببا  بب  لسببلطماو  للببا غمبباًا   احسبب: المبباء مببناإل أ  مالببإل اهلل مبب  قل

 مخلباًا. (2)اااه( اواه اا  أاا حالإل واا  لاما

ۡرَض َبۡعَع َمۡوتَِهرا   ﴿
َ
َ ياۡۡحِ رۡۡل نا رّللا

َ
َل أ وا  ملبم   -لابالى –﴾  مبه إ باا  إلبى أنبه رۡعلَاا
وملببيي الحمببااى ااببي ضببلللا  وم بباج الابباو: ااببي  ببيةللا   امببا   السلببو: ااببي قسببوللا

محمببببا اكا  المملبببب  المليابببب  االامبببب  الللببببا  الواابببب   اببببذلك ملببببيي السلببببو: الساسببببم  
ۡا رَِيٰرِت  ومولي إلملا النةوا ااي ما اانب  مس لب  ﴿ اااالم  السا   ُا ﴾ مانبا قَۡع بَناكاا لَ

ۡۡ َبۡعقِلاونَ  ﴿   الواضحا اليلل ُا  .لاا ل لموا ذلك ولنللوا وللليوا أي  ﴾ لََعلا

ۡجرو   ﴿
َ
ۡۡ أ ۡۡ َوَّها َا َّها ا ياَضَٰع َ قَۡوًضا َحَسك  َل رّللا و  ۡقَوضا

َ
َقِٰت َوأ ِ ع  صا َۡ َورّۡاا قِ ِ ع  صا إِنا رّۡاا

  ۡ ۡۡ ١٨َكوِي ر ۡۡ َّها ا َءا ِعكرَع َرب ِِهر وَنۖ َورَّشَهَع  يقا ِ ع  ِ ۡا رّص  َ  َِِ  ها وَل
ا
لِِِۦا أ ِ َوراوا َل بِٱّللا ِيَن  ََء َمكاو  َورَّلا

ۡۡ وَ  ۡجواها
َ
َل أَِبأ باو  َل َوَرذا و  ِيَن َكَفوا ۖ َورَّلا ۡۡ ِۡ ناوراها ۡحَبٰ ا رۡۡلَِحي

َ
َ  َِِ  أ وَل
ا
ا أ  .﴾ َيَُِٰكا

ببا م مبب: اببه المبببيقم  والمبببيقا  اببنمواللإل رلببى ألبب  الحالبب   أخاببا لاببالى رمة
ا  وال اقبب  ﴿ َ قَۡوًضررا َحَسررك  َل رّللا ررو  ۡقَوضا
َ
أي  ي اببوه انمبب  خالببب  االابباء ولببه اهلل ل  ﴾َوأ

ۡۡ  مامببيو  لببتاء ممبب  أرطببوه ول  بباواًا  وللببذا قببا   ﴿ رر َا َّها أي  مساابب  للببإل  ﴾ياَضٰررَع
ۡجررو   ﴿ الحسببن  اا ببا أم اللببا  ومببتاي ذلببك إلببى سببااما   ضبباز  و ببوق ذلببك

َ
ۡۡ أ رر َوَّها

  ۡ  .(3): ] اامإل [ن﴾ أي   وا: لتم  حس  ومالع بال، ومَكوِي

وَنۖ  وقوله  ﴿ يقا ِ ع  ِ ۡا رّص  َ  َِِ  ها وَل
ا
لِِِۦا أ ِ َوراوا َل بِٱّللا ِيَن  ََء َمكاو  ﴾ لذا لماإل اللمل  َورَّلا

ۡۡ  وبز الملمنم  ااهلل واسله اننلإل بيةمسو   إلة قا   ﴿ ِِه ا َءا ِعكَع َرب  ﴾ اسل نا ًا َورَّشَهَع 
ى وربببب  اابببب  مسبببباوي أ  ال ببببلياء رطببببز رلبببب للابببب إل قالببببه اابببب  رابببباب وغمببببا واحببببي 

                                           
 . (278ر14  اليا المن واو   (410ر22  لامع الاما  (1 
 ( .3340ل سما اا  أاا حالإل    و (410ر22 اا  لاما    ل سما منما (2 
 .  ساقط  م  اكب  ومل ال  م  ل سما اا  ا ماما ام  المااو م  ( 3 
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ا َعلَۡيِهۡ  البيمسو  اما  ا قولبه  ﴿ َۡ رّللا ۡنَع
َ
ِيَن أ َٞ رَّلا َ  َِِ  َم وَل

ا
وَل فََ َ َورّواوا ِٞ رّللا َوَمن ياِط

 ِ َِن رنلابِ   َ  َِِ  َرفِيق   ۧم  وَل
ا
َن أ َۡ  وََحسا ٰلِِح ا َءِ َورلصا َۡ َورَّشَهَع  يقِ ِ ع  ِ  .(1)﴾ ٦٩ اَن َورّص 

اببم  البببيمسم  وال ببلياء  ببي ة رلببى أنلمببا بببن ا  ول  ببك أ  البببيمق    بباق 
   .أرلى مسامًا م  ال لمي

 بببببلى اهلل رلمببببه -امببببا اوى أاببببو سببببامي الخببببياي  ببببا البببببحمحم  أ  اسببببو  اهلل 
إ  أل  اللن  لملبااءو  ألب  الاباز مب   بوقلإل امبا ملبااءو  الاواب: الابااا »قا     -وسلإل

قبالوا  مااسبو  اهلل للبك منبات  اكنامباء  «الماا: لل اض  ما امبنلإلم  اك ق م  الم اق أو 
 .(2)«الى والذي ن سا اميه الا   منوا ااهلل وبيةقوا الماسلم »ل مالالا غمالإل قا   

وقمب   المببااي أنبه أخاببا رب  المببلمنم  اباهلل واسببله ابننلإل بببيةمسو  و بلياء قالببه 
ملمنببو أملبببا » -بببلى اهلل رلمبببه و سببلإل -امببا اوى الاببااء رببب  اسببو  اهلل  (3)ملالببي
 .(5)اواه اا  لاما اآلم   إل ل  لذه (4)« لياء

 وقولبببه  (7)   ملم بببو  مبببوإل السمامببب  مابببًا ااكبببباام (6)اببب  مممبببو  ووقبببا  رمبببا 
﴿  ۡۡ ِِه ا َءا ِعكَع َرب   .﴾ أي   ا لنةا  النامإلَورَّشَهَع 

لسببام  ببا أ  أاوام ال ببلياء  ببا حواببب  طمببا خضببا »امببا  ببا البببحمحم   
ۖ  الحيم  وقولبه  ﴿ (8)«اللن  حم   اء  ۡۡ ۡۡ َوناوراها ۡجواها

َ
ۡۡ أ ﴾ أي  للبإل رنبي اهلل ألبا  َّها

لتم  ونوا  رممإل مساى ام  أميملإل  ولإل  با ذلبك مل باولو  احسب: مبا ابانوا  با ياا 
                                           

 .69رم ( سوا  النساء اآل1 
اببا: مببا لبباء  ببا ببب   اللنبب  وأنلببا مخلوقبب   حببيم  اقببإل  الببا: ببب   اللنبب    أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،( 2 

 .(28319حيم  اقإل    اا: لاا ا أل  اللن  أل  الااز ومسلإل  ا اللامع البحم، (  3256 
 (. 649( أي  م ليو  رلى أن سلإل اا مما  ااهلل رتول ر  ل سما ا ماإل ملالي  ا  3 
اا  لاما م  طامق إسمارم  ا  محمى ر  الاااء ا  رات: وقا   لذا الحيم  ضامز ليًا وذااه اب  لامبا  با ل سبماه  اواه( 4 

 (.281ر14السموطا  ا ل سماه  و (  276ر2(  وراي الاتاق  ا ل سماه  414ر22 
 (.415ر22( اواه اا  لاما  ا ل سماه  5 
رمبباو ابب  مممببو  اكويي المببيحلا الاببو ا  ا مبباإل الحلبب  أاببو راببياهلل  أياك اللاللمبب  وأسببلإل  ببا اكمبباإل الناومبب   وقببيإل ( 6 

ال بباإل مببع مابباذ ابب  لابب    ببإل سببا  الاو بب   حببي  ربب  رمببا  ورلببا  واابب  مسبباوي  واوى رنببه ال ببااا  أاببو إسببحاق  
 .(174ر7ه(  سما أر إل النا ء   150ن   لو ا س

بباع حسبن  أي  أ با ن  أي  أ ا نام  حسن  ورلمه منبك إمسا       م ر اهلل رلمه إباع حس (  ا باع( اك ا الحس .7 
نما قم  لأل ا الحس  إباع   اا  الناب إلمه اا باع.  (. 192ر8لسا  الاا:   حس  واا

 (.1887    اا: أ  أاوام ال لياء  ا اللن   حيم  اقإل،( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم8 
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 .الينما م  اكرما 
 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –امبببا قبببا  رمبببا اببب  الخطبببا:  سبببما  اسبببو  اهلل  
 ببذاك   البب  مببلم  لمببي ا ممببا  لسببا الاببيو  بببيق اهلل  سلبب   ال ببلياء أااابب »مسببو   

ببلى اهلل  –وا بع اأسبه حلبى سبسط  قلنسبو  اسبو  اهلل  «الذي منما الناب إلمه لاذا
وقلنسببو  رمببا  وال ببانا  مببلم  لسببا الاببيو  اننمببا مضببا: ملبباه ا ببوك  -رلمببه وسببلإل

  ال انمبب   وال البب   مببلم  خلببط رمببً  الطلبب، لبباءه سببلإل غببا:  سللببه  ببذاك  ببا اليالبب
بالحًا و خا سبم ًا لسبا الابيو  ببيق اهلل حلةبى قلب   بذاك  با اليالب  ال ال ب   والااااب  
ال  ملم  أسباز رلبى ن سبه إسباا ًا ا مباًا لسبا الابيو  ببيق اهلل حلةبى قلب   بذاك  با 

 .(1)اواه اللامذي وحسنه اليال  الاااا (
و وقوله ﴿ ِيَن َكَفوا َل أَِبَورَّلا باو  َل َوَرذا لام  حا  الساياء ومبآللإل رطبز  لمةا ﴾ َيَُِٰكا 

َ  َِِ   اذاا اك سماء وحاللإل وقا   ﴿ وَل
ا
ِۡ  أ ۡحَبٰ ا رۡۡلَِحي

َ
 ﴾.١ أ

راثاو  ِِف  ﴿ َُ ۡۡ َوتَ ُا ِ بَۡنرَك وا َيٰوةا رََلۡنَيا لَعِ   َوَّۡهرو  َوزِيَكر   َوَبَفراخا َاا رۡۡلَ نا
َ
َل أ وا  رۡعلَاا

رونا  ُا ۡا يَ ا ثا ۡصَفو   ِا ما ٰ ا ۡا يَِهي ا َفَتَ ِا  ثا اَر َنَباتا فا ُا ۡعَجَ  رۡل
َ
ۡوَ ٰعِِۖ َكَاَثِل َغۡيث  أ

َ
ۡمَوِٰل َورۡۡل
َ
 رۡۡل

اۖ َوِِف رِ َطٰا  ٞا حا ا إَِلا َمَتٰر َيرٰوةا رََلۡنَيرا ِ َورِۡضَوٰن   َوَمرا رۡۡلَ َِن رّللا ِخَوةِ َعَذ ب  َشِعيع  َوَمۡغفَِوة  م 
ورِ  وا ۡ  ٢٠رۡلغا ِعرعا

ا
ۡرِض أ
َ
ا َءِ َورۡۡل رَاا َها َكَعۡوِض رّسا ۡۡ وََجكا   َعۡوضا ُا ِ ب  ِن را  إَِٰٓىٰ َمۡغفَِوٖت م 

َل وا  َوابِقا
 ِ  ب
َل ِيَن  ََء َمكاو  ِۡ َِّّلا ا ذاو رۡلَفۡضِل رۡلَعِظي ا َءا  َورّللا ِ ياۡؤبِيِِ َمن يََشا لِِۦِ  َذَِّٰ  فَۡضلا رّللا ِ َوراوا  .﴾ٱّللا

َيٰوةا رََلۡنَيا لَعِ   َوَّۡهرو   لسي ألا  اهلل أما الحما  الينما وحسالا  سا   ﴿ َاا رۡۡلَ نا
َ
﴾ أ

 أي  إنما حب  أمالا رني ألللا لاذا.
ي ِنَ  امبا قبا   ﴿  َهَوِٰ   زا َ  رّشا َقكَطَوةِ ِّلكااِس حا َۡ َورۡلَقَنِٰطريِ رّۡاا ِ  َءِ َورۡبََ

ا ِمَن رلَ َِسا
َيرٰوةِ رََلۡنَيراۖ وَ  ٞا رۡۡلَ ِۡ َورۡۡلَۡوِثِۗ َذِّٰرَ  َمَتٰر ٰ نَۡع

َ
َسواَم ِ َورۡۡل َهِ  َورۡلفِضا ِ َورۡۡلَۡيِل رّۡاا ا ِمَن رَّلا رّللا

ۡسنا رۡلَم   .(2)﴾١٤ ابِ   َ ِعكَعإا  حا

َكَاثَررِل  ﴿ تا لبب   سببا  م بب  الحمببا  الببينما  ببا أنلببا تلببا   انمبب  -لاببالى – ببإل ضببا: 
                                           

حسةبنه (  1644  ابا:  ضب  ال بلياء رنبي اهلل  حبيم  اقبإل  أخاله اللامذي  ا سبننه  البا:  ضبا   الللباي (1 
 .(3446  حيم  اقإل اللامذي  وضاة ه اكلاانا  ا اللامع الباما وتمايله 

 . 14رم سوا     رماا  اآل( 2 
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ِل ولو المطا الذي منلا ااي قنبوط النباب امبا قبا   ﴿ ﴾ َغيۡث   زَن  ِي يا
َو رَّلا ِارۡلَغۡيرَث  وَها

َو رَّۡوِ َ رۡۡلَِايعا  ِا   وَها َُ ا رََۡحَ َل َوَيَۡشا و   . (1)﴾٢٨ ِمِن َبۡعِع َما َقَكطا

ِا   وقوله  ﴿ اَر َنبَاتا فا ُا ۡعَجَ  رلۡ
َ
 (2)اللا  أي  مال: التاات ناا  ذلك التات ﴾أ

اات ذلك اذلك لال: الحما  الينما للا اا  إنلإل أحاا   نا  االام   واما مال: التة
  اء رلملا وأمم  الناب إلملا.

راۖ  ﴿ َطٰا  رونا حا ُا ۡا يَ ا ثار ۡصرَفو   ِا ما ٰ ا ۡا يَِهي ا َفَتَ أي   بإل مالب  ذلبك البتات  لبااه  ﴾ثا
مببب اةًا ااببي مببا اببا  أخضبباًا نضببا  ببإل ماببو  ااببي ذلببك الببه إلببى أ  مبببما ماسببًا مناسبباًا 
ملحطمبًا  لابذا الحمببا  البينما لابو  أوًل  بباا   بإل لاللبب   بإل لابو  رلببوتًا  بولاء  وا نسببا  

   .نماماو  اذلك  ا أوة  رماه ورن وا   اااه غضًا طامًا لم  اكرطاز  الا الم
 إل إنه  ات  ا الالول   لاما طااربه وم سبي ااب  قبواه  بإل ماابا  مببما  بمخا 

 ااماًا ضامز السوى قلم  الحاا  مالته ال اء المسما.
َت  اما قا  لاالى  ﴿  ِن َضۡع ۡ م  ُا ِي َخلََق ا رَّلا َت  رّللا ۡا َجَعَل ِمِن َبۡعِع َضۡع  قاواة   ثا

ۡا َجَعَل ِمِن َبۡعِع  ٖت ثا ۡا رۡلَقِعيوا ََيۡلاقا َما يَشَ  ا وََشۡنَب    َضۡعف   قاوا َو رۡلَعلِي ا َءا  وَها      (3)﴾٥٤ ا

ببا اببا  لببذا الم بب  ياًل رلببى توا  الببينما وانسضببا لا و ااغلببا ل محالبب   وأ   ولمة
 .اآلخا  اا ن  ا   ٍك حذاًا م  أمالا واغ:  ا ما  ملا م  الخما

ِ َورِۡضرَوٰن     سبا   ﴿  ِرَن رّللا ِِخَوةِ َعَذ ب  َشِعيع  َوَمۡغفَِوة  م  أي  لبمب  با  ﴾َوِِف ر
مةا ما ا  م  اهلل واضوا . اآلخا  إلة لذا وأمةا ذاك  إمةا رذا:  يمي واا
 

ورِ  وقوله  ﴿ وا ٞا رۡلغا ا إَِلا َمَتٰ ﴾ أي  لا ملات   اٍ  غااة ٢٠َوَما رۡۡلََيٰوةا رََلۡنَيا
لم   (4) 

 .ه ل ياا سوالا  ول مااي وااءلااا  إلملا   إنةه مالا الا ولالاه حلةى مالسي انن

                                           
 .28رم ال وا  اآل( سوا  1 
 .والبحم، اما لاء  ا ل سما اا  ا ما  الذي( (2 
 .54رم ( سوا  الاوإل اآل3 
(  الابباا( الخطببا نلببى اسببو  اهلل (  4  ربب  امببع الابباا  وغالببه( الببينما  ُغبباواًا( مبب  اببا: قاببي  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –غبباا 

. المباام المنما  خيرله اتمنللا  لا غاوا   غار ال خا م  اا: ضا:  غااا ( اا  (.  445ر2ل ل،  لو غااٌّ
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ببببلى اهلل رلمبببه  –قبببا   قبببا  اسبببو  اهلل  -اضبببا اهلل رنبببه –ا لامبببا  ابببورببب  أ
ا  موضع سوط  ا اللنة  خما م  الينما وما  ملا  اقبالوا ﴿»  -وسلإل َيٰوةا رََلۡنَيرا َوَما رۡۡلَ

ورِ  وا ٞا رۡلغا  ولو  اا   ا البحم، إلى قوله اقالوا. (1)اواه اا  لاما «﴾٢٠إَِلا َمَتٰ

لللنب  أقبا: »  -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –ور  اا  مساوي قا   قا  اسو  اهلل 
 .(2)اواه الاخااي «إلى أحياإل م   ااك ناله والناا م   ذلك

 -لاببالى -  الحبيم  يلمب  رلببى اقلباا: الخمبا وال با مبب  ا نسبا   للبذا ح ةبه   با
رلببى الماببايا  إلببى الخمبباا  واللاارببي ربب  المحامببا  وال ببلاا  امببا ما ببا رنببه الببذنو: 

 والتةل   ومحب  له ال وا: واليالا .
ۡرِض   سبا   ﴿

َ
ا َءِ َورۡۡل َاا َها َكَعۡوِض رّسا ۡۡ وََجكا   َعۡوضا ُا ِ ب  ِن را  إَِٰٓىٰ َمۡغفَِوٖت م 

َل وا  ﴾ َوابِقا
َل إَِٰٓىٰ َمۡغفِرَوٖت  والمااي لنسلما اما  با أمب  أخباى﴿ وا  رَها  وََوارِعا ۡۡ وََجكار   َعۡوضا ر ُا ِ ب  ِرن را م 
 َۡ ُاقِ ۡ  ِّۡلاا ِععا

ا
ۡرضا أ
َ
َمَٰوٰ ا َورۡۡل  .(3)﴾١٣٣ رّسا

ا َءا   للنا﴿ وقا  ِ ياۡؤبِيِِ َمن يََشا لِِِۦ َذَِّٰ  فَۡضلا رّللا ِ َوراوا َل بِٱّللا ِيَن  ََء َمكاو  ۡ  َِّّلا ِععا
ا
 ﴾أ

حسبببانه إلبببملإل ﴿ ا ذاو  أي  لبببذا البببذي ألللبببإل اهلل لبببه لبببو مببب   ضبببله ومنبببه رلبببملإل واا َورّللا
 ِۡ  وااامله. ﴾ مل ض  رلى م  م اء اما م اء م   ضله رۡلَفۡضِل رۡلَعِظي

ن ﴿
َ
ِرن َقۡبرِل أ  ِِف كَِتٰر ت م 

ۡۡ إَِلا ُا ِس نفا
َ
ۡرِض َوََل ِِفا أ

َ
َحاَب ِمن َمِصيَب ت ِِف رۡۡل

َ
ا أ َما

ِ يَِسري   ا  إِنا َذَِّٰ  لََعَ رّللا َها
َ
َأ َۡ ۡۡ   ٢٢نا ر ُا ٰ ا  ََء تَى َل بَِاا و  ۡۡ َوََل َبۡفوَحا ُا ٰ َما فَاتَ َل لََعَ َوۡو 

ۡ
ۡيَٗل تََ َُ ِ ل 

ا  ور  َورّللا خا
َُالت فَ ۡ  ُّما
ا َِ  كا ََُولا فَإِنا  ٢٣ََل ُيا وَن رنلااَس بِٱۡباۡخِلِۗ َوَمن َي وا ما

ۡ
ِيَن َيۡبَخلاوَن َوَيَ رَّلا

َو رۡلَغَِنَ  َ ها  .﴾ رۡۡلَِايعا  رّللا

                                           
  اببا: مببا لبباء  ببا ببب   والاخببااي  ببا بببحمحه  الببا: اببيء الخلببق(  417ر22اواه اابب  لامببا  ببا ل سببماه   (1 

  اا: ب   اللنب   حبيم  اا  ماله  ا سننه  الا: ب   اللن (  و 3078اللن  وأنلا مخلوق   حيم  اقإل  
 (.15564  (  حيم  اقإل336ر24   ا مسنيه ا ماإل أحميو ( 4473  اقإل

   اا: اللن  أقا: إلى أحياإل مب   بااك نالب   حبيم  اقبإلأخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الاقاق (2 
 6123 .) 

 . 133رم ( سوا     رماا  اآل3 
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ا  رب  قببياه السببااق  با خلسببه قابب  أ  مخلبق الاامبب   سبا   ﴿ -لاببالى -أخابا  َمررا
 ۡۡ ُا ِسر نفا

َ
ۡرِض َوََل ِِفا أ

َ
َحاَب ِمن َمِصيَب ت ِِف رۡۡل

َ
إَِلا  ﴾ أي   با اآل باق و با أن سباإل  ﴿أ

ا   َهرا
َ
َأ َۡ ن نا
َ
ِرن َقۡبرِل أ ﴾ أي  مب  قاب   أ  نخلبق الخلمسب  وناباأ النسبم .وقم   ِِف كَِتٰ ت م 

لبببى الخلمسببب  ضبببمما نااألبببا را بببي إلبببى أن سببباإل  وقمببب   إلبببى المببببما  واكحسببب  ربببويه إ
 والاام  ليلل  الا إل رلملا.

اما قا   الحس   ا لوا: السا   رب  ذلبك اب  مببما  ابم  السبماء واكا  
 . (1)  ا الا: اهلل م  قا  أ  مااأ النسم  

 .(2)قا  قلاي    مبما  اكا  السنو ( مانا  اللي:
﴿  ۡۡ ُا ِسرر نفا

َ
ب أحببي مبببماه ﴾ اكولببات واكمبباا  قببا   والانببا أنببه لببمَوََل ِِفا أ

 ولبببذه خبببي  ربببوي ول نااببب  قبببيإل ول خللبببا  رببباق إلة ابببذن: ومبببا ما بببو اهلل رنبببه أا بببا.
 م  أي  يلم  رلى السيام  ن ا  الالإل السااق. اآلم 

 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –ورببب  رابببي اهلل اببب  رمبببا قبببا   سبببما  اسبببو  اهلل 
اخمسبم  ألبز سبن  ال: اهلل مسايما الخ  ق قاب  أ  مخلبق السبموا  واكا  »مسو   

  .(3)اواه مسلإل «قا   ورا ه رلى الماء
ِ يَِسررري   وقولببه  ﴿ ﴾ أي  إ ة رلمببه لاببالى لأل ببماء قابب  اونلببا إِنا َذِّٰررَ  لََعَ رّللا

ْاق  ما مولبي  با أحمانلبا سبل  لبم   كنبه مالبإل مبا ابا  ومبا مابو    والااله للا رلى ط 
 وما لإل ما  لو اا  امز اا  ماو .

ۡۡ   وقوله  ﴿ ُا ٰ ا  ََء تَى َل بَِاا و  ۡۡ َوََل َبۡفوَحا ُا ٰ َما فَاتَ َل لََعَ َوۡو 
ۡ
ۡيَٗل تََ َُ ِ ﴾ أي  أرلمنااإل ل 

السببيإل رلمنببا وسبباق الاالنببا لأل ببماء قابب  اونلببا  ولسببيمانا الاا نببا  قابب  ولويلببا للالمببوا 
أ  مببا أببباااإل لببإل مابب  لمخطبب اإل ومببا أخطببناإل لببإل مابب  لمبببمااإل   بب  لنسببوا أي   بب  

ۡۡ   ا رلببى مببا  ببالاإل كنةببه لببو قببيةا  بباء لاببا  ﴿لحتنببو  رر ُا ٰ ا  ََء تَى َل بَِاررا ررو  ﴾ أي  َوََل َبۡفوَحا

                                           
 (.26ر8  ل سما اا  ا ما  منما (1 
 .(286ر14اليا المن وا  و (  419ر22( منما  لامع الاما   2 
 (.2553  يم  اقإلح -رلملما الس إل -  اا: حلاج  يإل وموسى أخاله مسلإل  ا اللامع البحم، (3 
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لبباءاإل وأرطببااإل مانببا  ول ل خبباوا رلببى النبباب امببا أناببإل اهلل اببه رلببماإل  ببإ ة ذلببك لببمب 
نةمبا لبو مب  قبيا اهلل  واتقبه لابإل  ب  للخبذوا نامب  اهلل أ باًا واطباًا  اساماإل ول ابياإل  واا

 .رلى النةابل خاو  الا 
رور   وللبذا قبا   ﴿  خا

َُالت فَ ۡ  ُّما
ا َِ  كا ا ََل ُيا ﴾ أي  ملاابا رلبى ن سبه  خبوا َورّللا

 .رلى غماه
وقبببا  راامببب   لبببمب أحبببي إلة لبببو م بببام ومحبببت  ولاببب  الالبببوا ال بببام  بببااًا والحبببت  

وَن رنلااَس بِٱۡباۡخِلِۗ  بااًا   إل قا   ﴿ وا ما
ۡ
ِيَن َيۡبَخلاوَن َويََ ي  م الو  المناا ومحاضبو  ﴾ أرَّلا

ََُولا  ﴿ الناب رلمه َو رلَۡغَِنَ رۡۡلَِايرعا  ﴿ ﴾ أي  ر  أمبا اهلل وطارلبه َوَمن َي َ ها ﴾ لبو  فَإِنا رّللا
ۡۡ َوَمن ِِف  اما قا  موسى  ﴿ ُا ن

َ
َل أ وا  وا فا ُۡ ۡرِض َۡجِيع  إِن تَ

َ
َ لََغَِنٌّ ََحِيعٌۚ ا فَإِنا ررۡۡل  .(1)﴾٨ ّللا

ۡا لََقۡع  ﴿ ر نَزنۡلَا َمَعها
َ
لََكا بِٱۡبَي َِنِٰت َوأ رَۡوۡلَكا راوا

َ
َُِتٰرَ   أ روَ  رنلاراسا  رۡل َورِّۡارزَي َن َِلَقا

ِا  لَ إا  َوراوا ا ا َمن يَكِصا َۡ رّللا ٞا ِّلكااِس َوَِلَۡعلَ س  َشِعيع  َوَمَنٰفِ
ۡ
نَزنۡلَا رۡۡلَِعيَع فِيِِ بََ

َ
  بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوأ
 َ مانبا لسبي أاسبلنا اسبلنا ابالمالتا  الابالاا   والبيل    ﴾  قَروِيٌّ َعزِيرز  بِٱۡلَغۡيِ   إِنا رّللا

َُِتَٰ   ﴿ الساطاا  ٱۡل اا نَزنۡلَا َمَعها
َ
 .ولو النس  البيق والممتا  ولو الاي  ﴾ َوأ

وقم   لو الحق الذي ل لي اه الاسو  البحمح  المخال   ل ااء السبسمم  امبا  
ِ رلاِّت فِۡطَوَ  ر قا   ﴿  .(2)﴾٣٠ َفَطَو رنلااَس َعلَۡيَها  ّللا

َٞ رِّۡازَي نَ  وقا   ﴿ ا ََء َرَفَعَها َوَوَض َاا وَ  رنلاراسا  وللبذا قبا  للنبا  ﴿(3)﴾٧َورّسا َِلَقا
أي  االحق والاي   ولو الاات الاس   مما أخااوا ابه  وطبارللإل  ممبا أمباوا  ﴾بِٱۡلقِۡسِط 

 .اه  إ ة الذي لاءوا اه لو الذي لمب وااءه حق
ۡت ََكَِاتا َرب َِ  ِحۡعق   اما قبا  لابالى  ﴿  نَزنۡلَرا  ﴿ وقولبه (4)﴾١١٥ ا وََعرۡعَل   َوَباا

َ
َوأ

 ﴾ أي  ولالنا الحيمي اايرًا لم  أاى ر  الحق ورانيه ااي قماإل الحل  رلمه  رۡۡلَِعيعَ 

                                           
 .8رم ( سوا  إااالمإل اآل1 
 .30رم ( سوا  الاوإل اآل2 
 .7رم ( سوا  الاحم  اآل3 
 .115رم ( سوا  اكنااإل اآل4 
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امابب  ااببي الناببو   بب   ر ببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وللببذا أقبباإل اسببو  اهلل 
مضببام لللوحمبببي  سببن  مببوحى إلمببه االسببوا المامبب  واللبببا لببيا  مببع الم بباام   وامببا  واا

با قامب  الحلب  رلبى مب  لخلبز  بات اهلل الللبا  وأمبالإل االسلبا    وامنا  ويلل    لمة
 .االسموز  وضا: الاقا: لم  خالز السا   ورانيه

اا ب  االسبمز »قبا    -بلى اهلل رلمه وسبلإل –اما اوى اا  رما أ  اسو  اهلل  
ميي السار  حلةى مااي اهلل وحبيه ل  بامك لبه  ولاب  اتقبا لحب  مب  امحباء ولاب  ام  

 .(1)اواه أحمي وأاوياوي «الذل  والبااا رلى م  خالز أماي وم  ل اه اسوإل  لو منلإل

س  َشررِعيع   وللببذا قببا  لاببالى  ﴿
ۡ
﴾ مانببا  السبب م االسببموز والحبباا: فِيررِِ بَررَ
ٞا ِّلكارراِس  والسببنا  والنبببا  والببياوت ونحولببا ﴿ ﴾ أي   ببا ماا ببلإل االسببام  َوَمَنٰفِرر

وال بببنب والسبببيوإل والمن ببباا واكتممببب  والملا ببب   وسبببا ا اآلل  اللبببا مسبببلاا  البببا  بببا 
الحاا   والحماا  والطاخ والخات  وما ل قواإل للناب ايونبه وغمبا ذلك.قبا  ااب  راباب  

مانا  المطاق  اواه ااب    (4) والممسا  (3)والالالا (2)     أ ماء نتل  مع  يإل السنيا 
 .  (5)لاما واا  أاا حالإل
ِا  بِٱۡلَغۡيِ    وقوله  ﴿ لَ إا  َوراوا ا ا َمن يَكِصا َۡ رّللا ﴾ أي  لماى اهلل م  نمله  ا َوَِلَۡعلَ

َ قَروِيٌّ  ﴿ حم  السب م نببا  اهلل واسبوله أي   با  ﴾َعزِيرز   أي   با أمباه ﴿ ﴾إِنا رّللا
نةمببا  ببات الللبباي ملاببه منبببا مبب  نبببا يمنببه  مبب  غمببا احلمبباج منببه إلببى النبباب   واا

 لمالو ااضاإل ااا .
ۡۡ تَرعتِۖ  ﴿ َُِتٰرَ ۖ فَِارۡكها ِياُِِهَاا رنلَبارواةَ َورۡل َۡ وََجَعۡلَكا ِِف ذار  ا ِإَوبَۡرٰهِي رَۡوۡلَكا ناوح 

َ
َولََقۡع أ
وَن  ۡۡ َفِٰسقا ِۡكها ۡيَكا لََعَ   ََء َثٰوِهِ  ٢٦َوَرثرِي  م  ۡا َقفا ِا ثا َۡ َو ََء َبۡيَنٰر ۡيَكا بِعِنََس ربِۡن َمۡوَي لَِكا َوَقفا ۡ بِواوا

                                           
 حببيم  اقببإل مخطبب: رلببى قببوب   اببا: الالبب  ببا سببننه ياوي وأاببو ( 126ر9أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه   (1 

 (.1694   ا السلسل  الضام   والموضور   حيم  اقإل(  وضاة ه اكلاانا 9901 
 .(الوسمط  ب   ي  ما مطاق الحياي رلمه الحيمي  السنيا  (2 
حيمببي  ذا  الالببم  وحيمببيلا  ذا  الالببم    مسببا   اللببا لاببو  مببع الحببياي منخببذ الببا الحيمببي المحمببى  الالالببا  (3 

  .(ك      ي ذا  الالم .اللسا وحيا
 . (و ق ت الممسا  المس  الطوم .  المطاق   مسا   الممسا  (4 
 ( 425ر22  اواه اا  لاما  ا ل سماه (5 
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َُۡبَنٰهَ  وَها َما َك ََُععا فَ   َورََۡحَ    َورَۡهَبانِياً  رۡب
ۡ
وإا َرأ َبعا ِيَن ربا ِجيَلۖ وََجَعۡلَكا ِِف قالاوِب رَّلا ۡۡ رۡۡلِ ا َعلَۡيِه
ِ َفَاا رََعوۡهَ  ا ََء رِۡضَوِٰن رّللا ۖ َوَرثِرري    َ ا َحقا رَِعيََُِهاۖ َف إَِلا ربَُِۡغا ۡۡ ۡجروَها

َ
ۡۡ أ َل ِمۡكها ِيَن  ََء َمكاو  اتَۡنَكا رَّلا

ونَ  ۡۡ َفِٰسقا ِۡكها  .﴾٢٧ م 
أنه منذ اا  نوحًا لإل ماس  اايه نامًا ول اسبوًل إلة مب  ذاملبه   -لاالى –أخاا 

 ول أوحبى إلبى واذلك إااالمإل خلم  الاحم   لإل منت  م  السبماء الاابًا ول أاسب  اسبولً 
ِياُِِهَاا رنلَباواةَ  ا ا م  اايه إلة ولو م  س لله اما قا   ا  م  أخباى  ﴿ وََجَعۡلَكا ِِف ذار 

َُِتَٰ ۖ  ﴾ حلةى اا   خا اكناماء انا إساا م  رمسى اا  مامإل البذي ا با مب  اابيه َورۡل
 .-بلى اهلل رلمه وسلإل –محمي 

ِا  وللذا قا   ﴿ َۡ و َََء َبۡيَنٰ ۡيكَا بِعِنََس ربِۡن َمۡويَ لِكَا َوَقفا ۡيكَا لََعَ   ََء َثٰوِهِۡ بِواوا ۡا َقفا ثا
 ۖ جِيَل وإا  ﴾ ولو الالا: الذي أوحاه اهلل إلمه﴿رۡۡلِ َبعا ِيَن ربا ﴾ ولإل وََجَعلَۡكا ِِف قالاوِب رَّلا
فَ   َورََۡحَ     ﴿الحواامو 
ۡ
َورَۡهَبانِياً   ﴾ االخلق وقوله  ﴿رََۡحَ    وَ  ﴾ اقة  ولا الخ م  ﴿َرأ
وَها  ََُععا ﴾ أي  ما  اضنالا رلملإل وما َما َكَُۡبَنَٰها  ﴾ أي  االيرلا أم  النبااى﴿رۡب

نةما لإل اللتمولا م  للساء أن سلإل.   ارنالا للإل  واا
ِ  وقولببه  ﴿ ا ََء رِۡضررَوِٰن رّللا اببذلك  ﴾  مببه قببول   أحببيلما  أنلببإل قبببيواإَِلا ربَُِۡغررا

وغمبببا واحبببي.وال انا  مبببا الانبببا رلبببملإل ذلبببك إنةمبببا الانبببا  (1)اضبببوا  اهلل  قالبببه ااببب  لامبببا
 رلملإل االااء اضوا  اهلل.

﴾ أي   مبا قباموا امبا اللتمبوا حبق السمباإل ولبذا َفَاا رََعوَۡها َحقا رَِعيََُِهاۖ  وقولبه  ﴿
مبنما ابه اهلل.وال بانا   با ذإلة للإل مب  وللبم   أحبيلما   با الالبيات  با يمب  اهلل مبالإل 
 ريإل قماملإل اما اللتموه مما ترموا أنه قاا  مساالإل إلى اهلل .

مبببااا  »  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –ورببب  ااببب  مسببباوي قبببا   قبببا  اسبببو  اهلل  
لب  رلمب  أ  انبا إسباا م  ل اقبوا رلبى ا نلبم  »قل  لامبك مااسبو  اهلل قبا    «مساوي

لببإل لببنل، مببنلإل إلة  بب    بباق  قامبب  اببم  مببيي الملببوك واللاببااا  ااببي  ؟وسبباام   اقبب 
 ساللبب  اللاببااا    إلببى يمبب  اهلل ويمبب  رمسببى اابب  مببامإلرمسببى اابب  مببامإل  ببير  طا  بب  

                                           
 (  ولو قو  سامي ا  لاما وقلاي .29ر8  ل سما اا  ا ما  منما (1 
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 . سلل   باا  ونل 
 ببببإل قامبببب  طا  بببب  أخبببباى لببببإل مابببب  للببببا قببببو  االسلببببا   سامبببب  اببببم  مببببيي الملببببوك  

ى ااب  مبامإل  سللب  وقطاب  االمنا بما وُحاقبْ  واللاااا   يروا إلى يم  اهلل ويمب  رمسب
االنماا   باا  ونل    إل قام  طا    أخاى لإل ما  للا قوة  االسلبا  ولبإل لطبق السمباإل 

وَها َمرا  االسسط   لحس  االلاا   لااي  ولالا  ولإل البذم  ذابا اهلل﴿ ََُععا َورَۡهَبانِياً  رۡب
 ۡۡ َُۡبَنَٰها َعلَۡيِه  .(1) ا سن  النسا ااواه اا  أاا حالإل  «﴾َك

اببيل  اللببواا   -رلمببه السبب إل -اانبب  ملببوك ااببي رمسببى  ربب  اابب  رابباب قببا   
وا نلم  واا   ملإل ملمنو  مساأو  اللبواا  وا نلمب    سمب  لملبوالإل مبا نلبي  بم ًا أ بية 

ۡ  لللء  إنلإل مساأو  ﴿ نام   لإل م لمو  (2)]رلمنا[ ُا ۡۡ َُيۡ ا َوَمن لا نَزَل رّللا
َ
ا أ َ  َِِ  بَِاا وَل

ا
فََ

ونَ  ۡا رۡلَكٰفِوا  .(3)(﴾٤٤ ها

مببا  مببع مببا ماماوننببا  مببه مبب  أرمالنببا  ببا قببااءللإل  ببايرولإل  لمسبباأوا امببا اآل لببذه
نسبباأ ولملمنببوا امببا  منةببا  ببيرالإل  لمالببإل ورببا  رلببملإل السلبب  أو ملااببوا قببااء  اللببواا  

 سالب  طا  ب  مبنلإل  اانبوا وا نلم  إلة ما ايلوا منلا  سالوا  ما لاميو  إلى ذلك يرونا  
 .لنا اسطوان   إل اا اونا إلملا  إل أرطونا  م ًا نا ع اه طاامنا و ااانا    ناي  رلماإل

وقال  طا     يرونا نسم،  ا اكا  ونلمإل ون ا: اما م با: البوح    بإ  
اا قيالإل رلمنا  ا أاضاإل  اقللونا  وقال  طا     اانوا لنا يواًا  ا ال ما ا ونحل ا اآلاب

ونحا  الاسو     ناي رلماإل ول نما ااإل ولمب للإل م  الساا ب  إلة لبه ملبإل  مبه   البوا 
ِ  ذلك  انت  اهلل لاالى  ﴿ ا ََء رِۡضرَوِٰن رّللا ۡۡ إَِلا ربَُِۡغرا َُۡبَنَٰها َعلَۡيِه وَها َما َك ََُععا َورَۡهَبانِياً  رۡب
 ﴾.َفَاا رََعوَۡها َحقا رَِعيََُِهاۖ 

يلإل مم  قي غما الالا: قالوا  نلااي امبا لاابي  ب   ونسبم، امبا واآلخاو  اا 
سام     ونلخذ يواًا اما الخذ     ولإل رلى  االإل ل رلإل للإل اإمما  الذم  اقلبيوا 

                                           
(   377ر4 با اكوسبط ال بم قامب:   (  اواه الطااانبا3341ر10اواه اا  أاا حالإل  ا ل سماه ال م مااما   (1 

 .(29ر8 ما  واواه اا  ا
 .ما ام  الماسو لم  لإل لذاا  ا ل سما اا  ا ما (2 
 . 44رم سوا  الما ي  اآل (3 
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ببا اابب  الناببا  ولببإل ماببق مببنلإل إلة السلمبب  انحببطة مببنلإل  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اببه   لمة
الببب   بببا ببببوماله  ولببباء سبببا ،  مببب  سبببماحله  وبببباح: البببيةما مببب  يمببباه  بببآمنوا ابببه 

ِ  وببيةقوه   سبا  اهلل  ﴿ ۡۡ ۡۡ كِۡفلَر ُا ِ ِۦ يارۡؤت ُِ و  بِوَوا
َل َ َو ََء ِمكاو  َل رّللا و  َل رباقا ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ َي 

 .(1)﴾ۦاِمن راَۡحَُِِِۦ

     -ببببببلى اهلل رلمبببببه وسبببببلإل –أ  اسبببببو  اهلل  -اضبببببا اهلل رنبببببه –نبببببب ورببببب  أ
اببا  مسببو  ل ل ببييوا رلببى أن سبباإل  م ببيي اهلل رلببماإل   ببإ  قومببًا  ببييوا رلببى أن سببلإل »

  ببببيي اهلل رلببببملإل  للببببك اسامببببالإل  ببببا البببببوامع والببببيماا الاانمبببب  االببببيرولا مببببا الانالببببا 
 .(2)اواه أاوياوي «رلملإل

ببا سببنل   (3)سببامي الخببياي أاببا وربب  أ  الببً  لبباءه  سببا   أوبببنا  سببنل  رمة
أوبمك السبوى اهلل  إنبه اأب اب  »م  قالك   -بلى اهلل رلمه وسلإل –رنه اسو  اهلل 

 اء  ورلمك االللاي  إنه الاانم  ا س إل  ورلمك اذاا اهلل ول و  السا    إنه اوحبك 
   .(4)ل اي اه أحمي « ا السماء وذااك  ا اكا 

لابببب  ناببببا الاانمبببب  »قببببا    -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –الناببببا وقببببا  أنببببب  أ  
 .(5)اواه أحمي «والاانم  لذه اكم  الللاي  ا سام  اهلل

ِ ِمرن راَۡحَُِرِِۦ  ﴿ ۡۡ ۡۡ كِۡفلَر ُا ِ ِۦ ياۡؤت ُِ و  بِوَوا
َل َ َو ََء ِمكاو  َل رّللا و  َل رباقا ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ َي 

ونَ  ا َبۡاشا ۡۡ ناور  ُا ۡ   َوَيۡجَعل لا رور  راِحري ا َغفا ۡۡ  َورّللا ُا ۡهرلا  ٢٨بِِِۦ َوَيۡغفِۡو لَ
َ
َۡ أ َرٗلا َيۡعلَر ِ ّل 
ا  ا َءا  َورّللا ِ ياۡؤبِيِِ َمن يََشا نا رۡلَفۡضَل بَِيِع رّللا

َ
ِ َوأ ِن فَۡضِل رّللا ٰ ََشۡ َءت م  وَن لََعَ َلا َيۡقِعرا

َ
َُِتِٰ  أ  رۡل

 ِۡ  ﴾. ٢٩ ذاو رۡلَفۡضِل رۡلَعِظي

                                           
 ( .30ر8(  واا  ا ما 204ر23الطااي    منما (1 
السلسبل  الضبام      وضا ه اكلاانا  با(4904    اا:  ا الحسي  حيم  اقإلأخاله أاو ياوي  الا: السن  (2 

 (.3468  حيم  اقإل
( أاببو سببامي الخببياي  سبباي ابب  مالببك اابب  سببنا  اكنبببااي الختالببا المببينا اببا  مبب  رلمبباء البببحاا  وممبب   ببلي امابب  3 

ال بببلا  اوى حبببيم ا ا مبببا  وأابببوه مببب   بببلياء أحبببي حبببي  رنبببه ااببب  رمبببا ولبببااا وغمالمبببا مببب  الببببحاا  لبببه أحايمببب   بببا 
 (.44ر1لذاا  الح ام  ه 74ا نم  وخمسم  حيم ًا   ال  ر ا حيم ًا وان اي مسلإل البحمحم  ان اي الاخااي اس

   (.555(  لحسمق اكلاانا  بحم،(  ا السلسل  البحمح  الاامل   حيم  اقإل  82ر3( أخاله ا ماإل أحمي  الا: المسني  4 
 (.4739حيم  اقإل   (  وضاة ه اكلاانا  ا اللامع الباما وتمايله 266ر3ا ماإل أحمي  ا مسنيه   ( أخاله5 
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 ا  ن  ملمنا ألب  الالبا: وأنةلبإل  اآلم  ساق  مما اوى اا  رااب أ ة لذه قي
 .(1)مللو  ألالإل مالم  

ببلى اهلل  - قا   قبا  اسبو  اهلل (2)اما  ا البحمحم  ر  أاا موسى اك ااي
الالبب  لابو  لبه اكمبب   مالملبا  محسب  لالمملببا    ب  مللببو  ألبالإل مباةلم   » -رلمبه وسبلإل

لبب  الالببا:  مبب  انامببه أ والبب  مبب ومليالببا  محسبب  أيالببا  ببإل مالسلببا  ملتوللببا  لببه ألبباا   
 .(3)«و م  اا  له ألاا   وراي مملوك أيةى حقة اهلل وحقة موالمه  له ألاا 

مباةلم   وقا  سامي ا  لاما  لما ا لخا ملمنوا أل  الالا: اننلإل مللبو  ألبالإل
َل   ببا حببقة لببذه اكمبب   ﴿ اآلمبب  أنببت  اهلل لببذه َ َو ََء ِمكاررو  َل رّللا ررو  َل رباقا ِيررَن  ََء َمكاررو  َيَهررا رَّلا

َ
أ َي 

 ِ ۡۡ ۡۡ كِۡفلَ ُا ِ ِۦ ياۡؤت ُِ و ا  ﴾ وتايلبإل ﴿ِمن راَۡحَُِِِۦ  ﴾ أي ضبا م  ﴿بِوَوا ۡۡ ناور  ُا َوَيۡجَعل لا
وَن بِِِۦ  ۡۡ   لامبى والللالب ﴿مانا  ليًي ملابا اه مب  ا ﴾َبۡاشا ر ُا ﴾   ضبللإل َوَيۡغفِۡو لَ

 .(4)االنوا والما ا ( اواه اا  لاما
حاباًا مب  أحاباا الملبوي مبا أ ضب   -اضبا اهلل رنبه –وسن  رما ا  الخطا: 

قبا   ا ب     ما بب  وخمسبم  حسبن  قبا    حمبي اهلل رمبا رلببى  ؟مبا ضباز لابإل حسبن 
   .(5)أنةه أرطانا ا لم 

 –قبببا   قبببا  اسبببو  اهلل  -اضبببا اهلل رنبببه –مسبببني أحمبببي رببب  أابببا لامبببا   و بببا
م لاإل وم   الملوي والنبااى ام ب  الب  اسبلام  رمباًل  سبا   »  -بلى اهلل رلمه وسلإل

لب  الملبوي مأل  ا ؟م  مام  لبا مب  بب   الببا، إلبى نببز النلباا رلبى قمبااط قمبااط
 ؟الابا رلى قمااط قمااط إل قا   م  مام  لا م  نبز النلاا إلى ب   

                                           
 (.31ر8    ول سما اا  ا ما(276ر20  ل سما الساطاا  منما (1 
أاو موسى اك ااي لو راي اهلل ا  قمب اا  سلمإل ا  حا: بحااا للم  ا ماإل الااما بباح: اسبو  اهلل  (2 

حي  رنه اامي  ا  الحبم: وأاو أمام  الااللا  وأنب ا  مالك وقبي أاسبله النابا  -لمه وسلإلبلى اهلل ر –
 (. 337ر3سما أر إل النا ء   -بلى اهلل رلمه وسلإل –إلى ري  وولا اماأ  الاو   لاما  وغتا مع الناا 

بببلى اهلل رلمببه  –ا محمببي نامنببالببا: الللبباي  اببا: ولببو: ا ممببا  ااسببال    أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم، (3 
ببلى  –  ومسلإل  ا بحمحه  الا: ا مما   اا: ولو: ا مما  ااسبال  نامنبا محمبي (2849حيم  اقإل   -وسلإل

   .(404  حيم   -اهلل رلمه وسلإل
 .(442ر22اواه اا  لاما  ا ل سماه   (4 
 . (238ر22لامع الاما    (5 
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أل  املبب  النبببااى  ببإل قببا   مبب  مامبب  لببا مبب  ببب   الابببا إلببى غبباو:  
أل  ننلإل الذم  رمللإل  اضا  الملوي والنبااى وقالوا  ؟ال مب رلى قمااطم  قمااطم 

قبالوا  ل  قبا    إنةمبا  ؟نح  أا ا رمً  وأق ة رطاًء قبا   لب  ملمبلاإل مب  ألبااإل  بم اً 
 .(1)اواه الاخااي «م  أ اء لو  ضلا أولمه

م بب  المسببلمم  »قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  أاببا موسببى ربب  الناببا 
والملوي والنبااى ام   ال  اسلنلا قومًا ماملبو  لبه رمبً  مومبًا إلبى اللمب  إلبى ألبا 
مالوإل  املبوا إلبى نببز النلباا  سبالوا  ل حالب  لنبا إلبى ألباك البذي  باط  لنبا ومبا 

 بناوا ولاابوا    سبا  للبإل  ل ل البوا أاملبوا اسمب  مبوماإل وخبذوا ألبااإل ابام ً رملنا ااط   
واسلنلا  خام  اايلإل  سبا   أاملبوا اسمب  مبوماإل ولابإل البذي  باط  مب  اكلبا  املبوا 
حلةبى إذا اببا  حبم  ببب   الاببا قببالوا  مبا رملنببا ااطب  ولببك اكلبا الببذي لالب  لنببا 

ا مب  النلباا  باء مسبما  ناوا. اسبلنلا قومبًا أ   مه  سا   أاملوا اسم  مبوماإل  إنةمبا اسب
 اسبلاملوا ألبا  ال بامسم    غااب  ال بمب ىماملوا له اسم  موملإل  املبوا اسمب  مبوملإل حلةب

 .(2)ل اي اه الاخااي «الملما   ذلك م للإل م   ما قالوا م  لذا النوا
َلا َيقۡ  وللبذا قبا  لابالى  ﴿

َ
َُِتِٰ  أ ۡهلا رۡل

َ
َۡ أ َٗلا َيۡعلَ ِ ِرن فَۡضرِل ّل  ٰ ََشۡ َءت م  وَن لََعَ ِعرا

 ِ   ﴾ أي  لملحسبببق أنةلبببإل ل مسبببياو  رلبببى اية مبببا أرطببباه اهلل ول أرطببباء مبببا منبببع اهلل. رّللا
﴿  ِۡ ا ذاو رۡلَفۡضِل رۡلَعِظي ا َءا  َورّللا ِ ياۡؤبِيِِ َمن يََشا نا رۡلَفۡضَل بَِيِع رّللا
َ
 ﴾ . ٢٩ َوأ

َۡ  قا  اا  لاما  ﴿ َٗلا َيۡعلَ ِ وقبي ذابا رب  ااب  مسباوي أنبه قباأ  (3)أي  لبمالإل﴾ ّل 
 لاا مالإل( ووا سبه ااب  لامبا وغمباه ك  الابا: للاب   ل( ببل   با اب  الاب إل يخب  

لببه و خبباه لحببي غمببا مبببام   ببا أوة
عَ   السببااق اسولببه  ﴿ (4) َلا تَۡسررجا

َ
 .(5)﴾١٢َمَكَعررَ  أ

ا ََءۡ  ََل ياۡؤِمكاو ﴿ ا إَِذ  َجا َها نا
َ
ۡۡ أ اۡشعِواكا  .(6)﴾١٠٩َن َوَما ي

  

                                           
 (.2268اللامع البحم،  الا: ا لاا   اا: ا لاا  إلى نبز النلاا  حيم  اقإل   ( أخاله الاخااي   ا1 
 (.2271( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: ا لاا   اا: ا لاا  م  الابا إلى اللم   حيم  اقإل  2 
 (.444ر22( اواه اا  لاما  ا ل سماه  3 
 ( .486ر5(  والنا  والامو   444ر22( لامع الاما   4 
 .12( سوا  اكرااز اآلم ر5 
 ر.109( سوا  اكنااإل اآلم ر6 
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 سورة اجملادلة تفسري
 ولا مام 

ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِۡمۡسِب رّللا
ٞا  ﴿ ا يَۡسرَا ِ َورّللا ََُِلا إَِٰٓى رّللا اَ  ِِف َزوِۡجَهرا َوتَۡشر ا قَرۡوَل رلارِّت تاَجٰرِعّ َٞ رّللا قَۡع َورِا

ِ بَِصرريٌۚ  ٞا َ َوِاي ا  إِنا رّللا َاا َررا الحمبي هلل   قالب  -اضبا اهلل رنلبا -رب  را  ب  ا﴾١ََتَاوا
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –لسي لاء  الملايل  إلبى النابا   الذي وسع سماه اكبوا 

ا قَرۡوَل رلارِّت  ﴿ بننت  اهلل   لالمه وأنا  ا ناحم  الام  ما أسبمع مبا لسبو  َٞ رّللا قَرۡع َورِا
ا   َاا َررا ٞا ََتَاوا ا يَۡسَا ِ َورّللا ََُِلا إَِٰٓى رّللا اَ  ِِف َزوِۡجَها َوتَۡش  .لاذا اواه الاخااي (1)﴾تاَجِٰعّ

أنلبببا قالببب   لابببااك  -اضبببا اهلل رنلبببا -اببب  أابببا حبببالإل رببب  را  ببب  لو بببا اوامببب  
 اة ومخ بببى رلببب (2)البببذي أوربببى سبببماه اببب   ببباء  إنبببا ل أسبببمع اببب إل خولببب  انببب   الاببب  

ولببا لسببو   مااسببو   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ولببا ل ببلاا توللببا إلببى الاسببو    ااضببه
ا  الللبإل وانسطبع ولبيي مبالا منةب  احلى إذا اابا  سبنة   ون ا  له اطنا  اهلل أا   اااا

ا  ﴿ا:اآلمب  قالب    مبا ااحب  حلبى نبت  لاامب  البذه  إنا أ باو إلمبك  باقلا َٞ رّللا قَرۡع َورِا
اَ  ِِف َزوِۡجَهرا  وابا  امباءًا ابه لمبإل  وابا  إذا  (3)ولبو أوب اب  الببام  ﴾قَۡوَل رلاِّت تاَجِٰعّ

ذا ذلبب: لببإل مسبب   ببم ا  نلبب  اسببو  اهلل  بببلى  –أخببذه لممببه وا ببلي اببه ممببالام  اماألببه  واا
 .لسل لمه  ا ذلك ول لاا إلى اهلل -اهلل رلمه وسلإل

  (4)ابمك ولاالاك  ا  ن  توللاخومانى للايلك ل  اآلم   ننت  اهلل لذه 

                                           
 (.339  حيم  اقإل  الا: الل سما  اا: سوا  الملايل اللامع البحم،    ا  أخاله الاخااي (1 
خول  ان   الا   قم  خول  ان  حامإل  اان  لح  أوب ا  البام  أخا راباي  اب  الببام  و ملبا نتلب  أو   مب  مب  ( 2 

 ( .513ر2وقا  رما ا  الخطا:  ولا الماأ  اللا سمع اهلل  اوالا م  ساع سموا . السلاا:    سوا  الملايل 
أوب ابب  البببام  ابب  قببمب ابب  أببباإل ابب   لببا ابب   الابب  ابب  الخببتاج اكنبببااي   ببلي اببياًا وأحببيًا وسببا ا  (3 

ا  ولبو البذي مبالا مب  اماألبه واسبا إلبى تمب  ر مبا  اب  ر ب -بلى اهلل رلمه وسلإل –الم الي مع الاسو  
 ( .78ر1اا:  مسله(  ال34      وط لا قا  أ  ما ا

(  ولا مب  طامبق اكرمب  رب  لمبمإل اب  سبلم  رب  رباو  رب  3342ر10  حالإل ا أاا ل سما اا   منما (4 
 (.18840  را     حيم  اقإل
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ِ ﴿اوا الماالا   ا الا إل  حوالل ٞا َ َوِاي  ﴾بَِصريٌۚ ﴿اأي  لما لنالمه ولضات إلمه ﴾إِنا رّللا
ام  م او إلمه.

ۡۡ إَِلا ر ا ر ﴿ ُاها َ ٰر ما
ا
ۖ إِۡن أ ۡۡ َ ٰرُِِه ما

ا
رنا أ را ها ائِِهۡ ما ِن ن َِسا ۡ م  ُا وَن ِمك ِيَن ياَظِٰهوا ى ر ِ رَّلا

َِن رۡلَقۡوِل  ا م  و  َُ ك اوَن ما وّ ۡۡ ََلَقا ها ۡۡ  ِإَونا َنها ور  َوََلۡ وٌّ َغفا َ لََعفا ا  ِإَونا رّللا ور  وَن  ٢َوزا ِيَن ياَظِٰهوا َورَّلا
وَن بِرِِ  ۡۡ تاوَعظا ُا ِ ا  َذٰل اوا ََُاا ن َي

َ
ِن َقۡبِل أ َُۡحوِيوا َرَقَب ت م   َف

َل او  وداوَن َِّاا قَاّ ۡا َيعا ۡۡ ثا ائِِه ۦ  ِمن ن َِسا
ا بَِاا َبۡعَالاوَن َخبرِي   ۡۡ َجِعۡ  ٣َورّللا

راۖ  َفَان لا اوا ََُاا ن َي
َ
ِ ِمرن َقۡبرِل أ ۡۡ َُابَِع َُ فَِصَيا ا َشۡهَوۡيِن ما

  ِ ودا رّللا رعا ِۦ  َوتِۡلرَ  حا ُِ رو ِ َورَوا  بِٱّللا
َل ا  َذَِّٰ  ِِلاۡؤِمكاو  ُِيك  َۡ ِمۡس ِ ٞۡ فَإِۡطَعا ا ِوت  َُِط ۡۡ يَۡس  َفَان لا

 ٌۡۚ َِل
َ
 .﴾٤َوِّۡلَكٰفِوِيَن َعَذ بٌۚ أ

  ربب  خوملبب  انبب   الابب  (1)  راببي اهلل ابب  سبب إلو ببا مسببني أحمببي ربب  موسببز ابب 
سبوا  الملايلب   قالب   انب  رنبيه  اقال    اة واهلل و ا أوب ا  البام  أنبت  اهلل ببي

مومببًا  االالببه ا بباء   اضبب:  سببا    اة قببي سبباء خلسببه  قالبب    ببيخ  رلببواببا   ببمخا اامبباًا 
أن  رلاة املا أما.قال    إل خاج  للب  ا نايي قومه سبار   بإل يخب  رلباة  بإذا لبو 

ن سا قال   قل   ا ة  والذي ن سا امبيه ل لخلبا إلباة  وقبي قلب  مبا قلب    ر مامينا 
لالب: المباأ   املناب  منبه  الالبه امبا وله  منبا احامبه  قالب    بوا انا  حلةى محاإل اهلل واسب
ا  قالب    بإل خالب  إلبى ااب  لبااالا  اسبلاا  منلبا  ماابا  لسملبه رنةبنال مخ الضامز  

 للسببب  ابببم  ميمببببه   -ببببلى اهلل رلمببببه وسبببلإل – بببإل خالببب  حلبببى ل بببب  إلبببى اسبببو  اهلل 
مب  سبوء خلسبه  قالب    لاب  اسبو   ىلسمب  منبه ولالب  أ باو إلمبه مبا ألسب ذاا  لبه مبا 

 .«ماخولببب  ااببب  رمبببك  بببمخ اامبببا  بببالسا اهلل  مبببه»مسبببو    -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –اهلل 
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قال    و اهلل ماااح  حلىة نت   باة السبا     لا بى اسبو  اهلل 

 .«ماخول  قي أنت  اهلل  مك و ا باحاك قا ناً »ما ملا اه  إل ساي رنه  سا  لا  
ٞا  ﴿ بإل قباأ رلباة  ا يَۡسَا ِ وَرّللا اَ  ِِف َزوِۡجَها َوتَۡشََُِلا إَِٰٓى رّللا ا قَۡوَل رلاِّت تاَجِٰعّ َٞ رّللا قَۡع َوِا

ِ بَِصريٌۚ  ٞا َ َوِاي ا  إِنا رّللا َاا َررا ٌۚۡ  ﴿  إلبى قولبه ﴾ََتَاوا َِلر
َ
ببلى  –قالب    سبا  لبا اسبو  اهلل  .﴾أ

                                           
بلى  –موسز ا  راياهلل ا  س إل  بحااا للم   انمله موسز أاو ماسو:  ولو مينا أللسه اسو  اهلل  (1 

 ا حلاه ووضع ميه رلى اأسه وسماه موسز  واوى ر  ر ما  ورلا وأاا الياياء  اوى  -اهلل رلمه وسلإل
 .(728ر1  ه(  للذم: اكسماء واللاا 43رنه متمي ا  أاا أممه واا  أاا اللم إل وغمالإل     
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مبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –قالب    سلب  مااسبو  اهلل  «مامبه  لمالبق اقاب »  -اهلل رلمه وسلإل
مبب   قالب    سلبب  واهلل إنبه ل بمخ اامببا مبا ابه « لمببإل  ببلام  مللبااام »رنبيه مبا مالببق  قبا   

ببلى اهلل  –قالب    سلب  مااسبو  اهلل  « لملبيق سلم  مسامنًا وسسا م  لما»بماإل قا   
 إنبا سبنامنه » -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ما ذاك رنيه  قال    سا   اسبو  اهلل  -رلمه وسلإل

قببي أبببا  وأحسببن  »سببنرمنه اابباق  خببا قببا      اهللقالبب    سلبب  مااسببو  «اابباق مبب  لمببا
           .(1)قال     ال  اواه أاوياو « اذلاا  لبيقا اه رنه  إل اسلوبا ااا  رمك خمااً 

  بببا اواملبببه خولببب  مببب  غمبببا لبببباما ول منا بببا  امنلمبببا لبببذا لبببو الببببحم،  ببباو 
وأمبا قضبم  سبلم  اب    وابه قبا  ااب  راباب واكا باو   لبذه السبوا  اسا: نتو  ببي
 . اان  ااي ذلك واهلل أرلإل (2)بخا الاماضا

ائِِهۡ  ﴿ سولبه   ِن ن َِسا ۡ م  ُا وَن ِمك ِيَن ياَظٰهِوا مب  الملبا   أبب  الملباا م بلقة  ﴾رَّلا
وذلك أ  اللاللم  اانوا إذا لمالا أحيلإل مب  اماألبه قبا  للبا  أنب  رلباة املبا أمبا   بإل 
 ا ال ات ابا  الملباا  با سبا ا اكرضباء قماسبًا رلبى الملبا وابا   با اللاللمب  ط قبًا 

 مبه ا باا  ولبإل ملالبه ط قبًا امبا ابانوا مالميونبه  للذه اكمب  ولاب  -لاالى – ناخا اهلل 
والملباا مب  طبب ق اللاللمب    وقبب    (3) با اللاللمب   قببا  سبامي اب  لامببا  ابا  ا مبب ء

اهلل ا مبب ء أااابب  أ ببلا ولابب   ببا الملبباا الا بباا   وقببي اسببلي  مالببك رلببى أ  الاببا ا ل 
ۡ  ﴿اسوله  اآلم  ميخ   ا لذه ُا  .للملمنم  الخطا:  ا﴾ِمك

واسببليلوا رلمببه   وألببا: اللملببوا اببن  لببذا خبباج مخبباج الاالبب:  بب  م لببوإل لببه
ائِِهۡ  ﴿  اسوله ِن ن َِسا  .رلى أ  اكم  ل ملاا منلا ول ليخ   ا لذا الخطا: ﴾م 

ۡۡ إَِلا ر ا   ﴿  وقولبه ُاها ٰ َ ما
ا
ۖ إِۡن أ ۡۡ َ ُِِٰه ما

ا
نا أ ا ها ۡۡ  ر ِ ما ر َنها المباأ   ل لببما  أي ﴾ى َوََلۡ

نمببا إ‘  ونحببوه أمببه اببذلك  أو املببا أمببا  أو م بب  أمببا  اسببو  الالبب  أنبب  رلبباة اببنما
                                           

(  وحسبببنه اكلابببانا  بببا 2214  ابببا:  بببا الملببباا  حبببيم  اقبببإل البببا: الطببب ق   أخالبببه أابببو ياوي  بببا سبببننه (1 
 (. 1934  بحم، سن  أاا ياوي حيم  اقإل

( سلم  ا  بخا الاماضا ا  سلم  ا  حاا   ا  الحاا  ا  الختالا سبا  الميمنب   واوى رب  النابا 2 
  (.117ر3أحايم  ا ما   ولو أحي الااا م  الذم  ألو اسو  اهلل  مالإل البحاا    -بلى اهلل رلمه وسلإل –

مب  مبي  رلبى أ  إمب ءه ألة ملامالبا لبإل ماب  ط قبا مبيا  لى مللو إذا حلز ولا اكلم  ومالا اآل  ا م ء (3 
 (. 3331ر1  ال ا اا وأنه لا  له انلماا لماإل أااا  أ لا ل مطال:  ملا اال اء  التالا  ا غام: أل ا م



 "لهطَداهةلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةاااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 217     

ا   ﴿  وللذا ذملبإل اهلل وقبا   أمه اللا وليله ور  ِرَن رۡلَقرۡوِل َوزا ا م  رو  َُ ك اوَن ما وّ ۡۡ ََلَقا ها ا﴾ِإَونا
ررور   ﴿اا ما اح ببًا ابباط ً :اأي رروٌّ َغفا َ لََعفا اببا  مببناإل  ببا حببا  رمببا   أي ﴾ ٢ِإَونا رّللا

 .ولإل مسبي إلمه الملالإل  ولاذا أمضًا رما خاج م  ساق اللسا  اللاللم 
سبمع البً  مسبو  ل  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –اما اواه أاوياوي أ  اسبو  اهلل  

ولابب  لببإل محاملبببا رلمببه لملببباي    لببذا إناببباا (1)«؟أخلببك لبببا»   سببا   ماألببه مببا أخلبببا
كنبه ل  باق رلبى الببحم، ابم  اكإل  ؛لحامب  رلمبهولبو قببيه   كنه لإل مسببيه ؛ذلك

 .وما أ اه ذلك  وخال   ورم   وغمالا م  المحااإل م  أخ 
َل  ﴿  وقوله او  وداوَن َِّاا قَاّ ۡا َيعا ۡۡ ثا ائِِه وَن ِمن ن َِسا ِيَن ياَظِٰهوا اخلل بوا  با المبااي  ﴾اَورَّلا

وداونَ  ﴿  اسوله ۡا َيعا ولبذا  ماوي إلى ل م الملاا  ماااهالاوي لو أ     سا  ااضلإل ﴾اثا
 .(2)قو  ااط  ولو اخلماا اا  حتإل

 .(3)مطلق وقا  ال ا اا  لو أ  ممسالا ااي الملاا تمانًا ممانه أ  مطلرق  مه    
 ب  لحب     وقا  مالك وأحمي  لو الاتإل رلبى اللمبات وا مسباك  وأنبه اللمبات 

 .(4)له حلرى ما  ا
أاو حنم   لو أ  ماوي إلبى الملباا اابي لحاممبه وا بع مبا ابا  رلمبه  با  وقا  
لمبه   مالا الال  م  اماألبه  سبي حاملبا لحاممبًا ل ما ابه إل الا باا  ملى   اللاللم  واا

                                           
  اكلابانا  ضباة ه(  2212اا:  ا الالب  مسبو  كماألبه مباأخلا  حبيم  اقبإل   الا: الط ق   أخاله أاو ياوي  ا سننه( 1 

 (.2210حيم  اقإل     ا بحم، وضامز سن  أاا ياوي
نما م اه أ  ماو  م  للال  وك  اهلل لاالى وب ه  ( السو 2  اننه الاوي إلى ل م الملاا  لو ااط  قطاا ل مب، واا

مناا م  السو  وتوا  امز مسا  له إذا أري  السو  المحاإل والسا: المحموا ولا  رلمك الا اا   أحااإل لا  
 (.192ر4الاااا  

كماأله أن  رلا املا أما   بإ  قبا  أنب  منبا أو أنب  مابا املبا ( مذل: ال ا اا أ  الملاا لو أ  مسو  الال  3 
أما وما أ اه ذلك  لو ملاا  واا  قا  ل نم  لا  لمب املاا  ولو قا  إذا ناحلك  نن  رلا املا أما  ناحلا لإل 

نبه ببام ما  ملمالاًا  ك  اللحامإل إنما مسبع مب  النسباء  ولبو قبا  أنب  طبالق املبا أمبا مامبي الملباا  لبا طبالق ك
 (.203ر1االط ق.اكإل ل ا اا  

( قو  رلماء المالام   ا الاوي مول: أ  محي  منلإل  اء والممالا لإل مطلق  ا حا  ملااه ول قا  ذلك  بإذا لمبالاا 4 
 إل لإل مطلق ااي الملاا  لو امبا ابا  لبإل محبي  منبه  باء  با الطب ق  مسبلحم  مانبى  بإل مابوي ك  الاا بي إنمبا مابوي 

نمبا  بااق المسبمب  لبو مامبي أ   إلى  اء قي اا   ااقه والممالا لإل م ااق تولله  ا حا  الملاا ول قاله ول اابيه واا
 (.181ر1سحاق المالاا  الل م  ا الملاا  أحااإل السا   كاا إماوي  سي ولا  رلمه الا اا   ا حا  ان ب  
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 .(1)ذل: البحاا 
مانببببا مامببببيو  أ  ماببببويوا إلببببى اللمببببات الببببذي حامببببوه رلببببى   وقببببا  ابببب  لامببببا 
وابببا  ل مببباى انسبببًا أ  ما بببى  ممبببا يو    ل ببباجمانبببا غ بببما  ا  وقبببا  الحسببب .أن سبببلإل

 .(2)ال اج قا  أ  ما  ا
لببمب لببه أ    وقببا  التلبباي.الببوطىء  مانببا  الناببام  المببب  وقببا  اابب  رابباب 

 مساللا ول أ  ممسلا حلرى ما  ا.
 وربب  ااببب  راببباب أ  الببً  مبببالا مببب  اماألببه  ا بببملا قاببب  أ  ما  ببا  بببنلى النابببا 

قببا  مااسببو  اهلل   «مببا حملببك رلببى ذلببك» ببذاا ذلببك لببه  سببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –
ْللتْملببا  ببا السمببا  لببإل أملببك ن سببا أ  وقْاببُ  رلملببا  ضببحك اسبببو  اهلل   –اأمبب  امببا  حت

اواه ااب  مالبه وأابوياوي والنسبا ا  «وأماه أ  ل مساالا حلرى ما با» -بلى اهلل رلمه وسلإل
 .(3)نحوه واذا اللامذي وحسنه وبححه

َُۡحوِيوا َرَقَب ت  ﴿   سولبه  إرلباق اقاب  ااملب  مب  قاب  أ  ملماسربا  الاقاب    أي ﴾ۦاَف
 ال با اا حمب  مبا أطلبق  .للنا مطلس  غما مسمي  اا ممبا  و با ا باا  السلب  مسمبي  ابه
 . (4)للنا رلى ما قمي لناك ل لحاي المول: ولو رلق الاقا 

 (5)اب  الحابإل السبلماوارلضي  ا ذلك امبا اواه رب  مالبك اسبنيه رب  مااومب   

                                           
ر  ابينلا أو لبتءًا  با اًا منلبا ل محب  النمبا إلمبه رلبى اللنامبي  الملاا رني اكحناز  ولو أ  م اةه اماأله أو رضوًا مااا اه ( 1 

وحامببه حامبب  اللمببات ويوارمببه حلةببى ما ببا  ببإ  لببامع قابب  اللا مببا اسببلا ا اهلل لاببالى  والاببوي الببذي للبب: اببه الا بباا  أ  ماببتإل 
أنب  رلباة م ب  أمبا أو ابنما  بإ  رلى وط لا ومنااا للا أ  لمنع ن سلا منه ولطالاه االا اا  وملااه الساضبا رلملبا ولبو قبا  

 (.37ر1خلماا للالم  المخلاا   ن  والا اا  رلق اقمق للتيء  الأااي الملاا  ملاا واا  أااي الط ق  واحي  اا
 (.193ر4ا  الاااا  مه الا اا .منما  أحااإل السا   ل( ول مح  له أ  مطن حلةى ما  ا   إ  وطىء قا  الا اا  لإل للايي رل2 
(  وأاببو ياوي سببننه  الببا: 2065أخالببه اابب  مالبب   ببا سببننه  الببا: الطبب ق  اببا: الملببامع ممببالا قابب  أ  ما ةببا  حببيم  اقببإل  ( 3 

(  واللامببذي 167ر6(  والنسببا ا السببن  الاابباى  الببا: الطبب ق  اببا: الملبباا   2223الطبب ق  اببا:  ببا الملبباا  حببيم  اقببإل  
(  657ر1(  وببححه اللامبذي  ووا سبه الحبااإل  با المسبلياك  1199اقبإل   ا سننه  الا: الط ق  اا:  ا الممالا  حيم  

 (.1777حيم  اقإل  
( قو  ال ا اا  الحاما الاقا ( يلل  الاب إل رلمبه أي  البملإل لحامبا اقاب  والملمبع رلمبه رنبي الالمباء أ  قبو  أنب  رلباة 4 

ه  مب  رباي لمبا قبا  لتمبه ا باا  الملباا  املا أما مناا م  السو  وتوا  م  قا  لذا السبو  حباإل رلمبه وطباء اماألب
 ( .358ر17الملموت  ام الملذ:  

وله  -بلى اهلل رلمه وسلإل –( مااوم  ا  الحاإل السلما بحااا للم  نت  الميمن  وسا   ملا واوى أحايم  ر  الناا 5 
بحا   ا أل  الحلات  إل نت  الابا  وقم  ما  اخاسا  وقي اوى مااوم  السلما      ر ا حيم ا وقي اوى ا ماإل 

 (. 636ر1 واللاا للذم: اكسماء و (  102ر3مسلإل اا  لذه اكحايم   ا باا   
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أرلسلبببا    قبببا  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –وأ  اسبببو  اهلل    بببا قبببب  اللاامببب  السبببوياء
 .(1)اواه مسلإل ( إنلا ملمن 
وَن بِِِۦ ﴿  وقوله ۡۡ تاوَعظا ُا ِ ا بَِاا َبۡعَالاوَن  ﴿لتلاو  وللماو  اه   أي ﴾َذٰل َورّللا
ۡۡ َجِۡع فَِصَيا ا َشۡهَوۡينِ  ﴿  وقولهخاما اما مبلحاإل رلمإل انحوالاإل   أي ﴾َخبرِي  

 ﴾َفَان لا
ِۦ ﴿م  م ساًا اما ساق  ا الحبيم  آلا ُِ رو ِ َورَوا َل بِرٱّللا  بارنا لبذا   أي ﴾َذِّٰرَ  ِِلاۡؤِمكارو 

ِ  ﴿  وقوله ودا رّللا عا  .محاامه    لنللاولا  أي ﴾اَوتِۡلَ  حا

ٌۚۡ ﴿ا  وقوله َِل
َ
ا انحااإل الذم  لإل ملمنوا ولإل مللتمو   أي  ﴾٤ َوِّۡلَكٰفِوِيَن َعَذ بٌۚ أ

   ل لالسيوا أنلإل نالو  م  البا ء اب  للبإل ربذا: ألبمإل؛  با البينما واآلخبا لذه ال اما 
ا  ََء َيٰرتِۢ  ﴿ نَزنۡلَرا

َ
ۡۡ  َوقَرۡع أ ِيَن ِمن َقۡبلِِه بَِت رَّلا َل َكَاا كا ُاو  بِ ا  كا

َُ و َ َورَوا اَدوَن رّللا َا ِيَن ُيا  إِنا رَّلا
ۡ   َبي َِنٰتت   ۡ بَِاا َعِالاروا  ٥َوِّۡلَكٰفِوِيَن َعَذ ب  َمِه ا َفياََب ِئاها ا َۡجِيع  ۡا رّللا ِا يَۡوَ  َيۡبَعثاها ٰ ۡحَصرى

َ
َل  أ  

ِ ََشۡ َءت َشِهيعٌۚ 
ٰ كا  ا لََعَ وإا  َورّللا ا َونَسا رَمَٰوِٰ  َوَمرا ِِف  ٦رّللا ۡا َمرا ِِف رّسا َ َيۡعلَر نا رّللا

َ
ۡۡ تَرَو أ َ ّ
َ
أ

ۡرِضِۖ 
َ
ۡدَّنٰ ِمن رۡۡل

َ
ۡۡ َوََلا أ ها َو َوادِوا ۡۡ َوََل ََخَۡس   إَِلا ها ها َو َر بِعا َۡوٰى ثََلَٰث   إَِلا ها ونا ِمن جا ُا َما يَ
َل يَۡوَ  رۡلقَِيَٰا ِ  إِنا  ۡ بَِاا َعِالاو  َب ِئاها ۡا يَا َلۖ ثا ۡيَن َما ََكناو 

َ
ۡۡ أ َو َمَعها ۡكََثَ إَِلا ها

َ
ِ َذَِّٰ  َوََلاأ َ ب ِ  رّللا

ل  ُا

 ٌۡۚ ا.﴾٧ ََشۡ َء  َعلِي
َل  ﴿يوا  بباره أنلببإلنبباهلل واسببوله ورا وارمبب   بباقر  -لاببالى – أخاببا ُاررو  بِ أي  ُأ  ﴾اكا

ا  ََء َيٰتِۢ َبي َِنٰرتت   ﴿لمنوا ولانوا وُأختوا اما  ا  ان بمارلإل ممب  ابا  قباللإل  نَزنۡلَا
َ
أي  ﴾َوقَۡع أ

ۡ   ِّۡلَكٰفِوِيَن َعَذ ب  وَ ﴿واضحا  ل مخال ا  ول ماانيلا إلة اا ا  الا مابااا   أي ﴾َمِهر
 والخضوت ليمه. نسماي لهل ا ُقاال  ما اسلاااوا م  الاات  ات اهلل وا

ا  ﴿ إل قا     ا َۡجِيع  ۡا رّللا وذلك موإل السمام  ملمبع اهلل اكولبم  واآلخبام  ا﴾يَوَۡ  َيۡبَعثاها
ۡ بَِاا َعِالاوا ﴿ا ا بامي واحٍي  َب ِئاها َل  َفيَا  ﴾ . ا   أي   مخاالإل اما بناوا م  خما و ا 

وإا  ﴿ا ا َونَسا ِا رّللا ٰ ۡحَصى
َ
ضباطه اهلل وح مبه رلبملإل ولبإل قبي نسبوا امبا ابانوا   أي ﴾أ

                                           
 (595ر2الاقاب  الوالاب     ابا: مبا ملبوت مب  الالبق  با أخاله ا ماإل مالك  با الموطبن  البا: الالبق والبولء (1 

  ابببا: لحببامإل الابب إل  ببا الببب   ونسببخ مببا اببا  مببب   ببا بببحمحه  الببا: المسببالي ( ومسببلإل8  حببيم  اقببإل
 (.537  إااحله  حيم  اقإل
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ِ ََشۡ َءت َشِهيعٌۚ  ﴿ارملوا
ٰ كا  ا لََعَ  ل مام: رنه  اء  ول مخ ى ول منسى  م ًا   أيا﴾َورّللا

  واط ره رلملإل وسبماره ا ملبإل  مخااًا ر  إحاط  رلمه -لاالى – إلة قا   
َمَٰوِٰ  َوَمرا ﴿ا  والم  ماانلإل حم  ابانوا وأمب  ابانوا  سبا  ۡا َما ِِف رّسا َ َيۡعلَ نا رّللا

َ
ۡۡ تََو أ َ ّ
َ
أ

ۡۡ َوََلا  ها َو َوادِوا ۡۡ َوََل ََخَۡس   إَِلا ها ها َو َر بِعا َۡوٰى ثََلَٰث   إَِلا ها ونا ِمن جا ُا ۡرِضِۖ َما يَ
َ
ۡدَّنٰ ِِف رۡۡل

َ
أ

ۡيَن َما ََكناو 
َ
ۡۡ أ َو َمَعها ۡكََثَ إَِلا ها

َ
مطلع رلملإل مسمع ا ملإل وسبارلإل   أي ﴾ِمن َذَِّٰ  َوََلاأ

 ونلوالإل واسله أمضًا مع ذلك لال: ما ملنالو  اه مع رلإل اهلل اه وسماه له 
ٰ  ﴿اما قا    ۡۡ َوَجَۡوا ۡا ِِساها َ َيۡعلَ نا رّللا

َ
َل أ وا  ۡۡ َيۡعلَاا َ ّ

َ
َ أ نا رّللا

َ
ۡۡ َوأ ياوِب  ها ۡا رلۡغا ٰ  .(1)﴾٧٨َعلا

ُاباوَن ﴿ وقبا   ُۡ ۡۡ يَ يِۡه لاكَا ََلَ ۡ  بََِلٰ َوراوا ۡۡ َوَجَۡواٰها ٞا ِِساها ناا ََل نَۡسَا
َ
ۡ  َُيَۡسباوَن أ

َ
  (2)﴾٨٠أ

ول  -لابالى – مامرب  رلمبه اآلمب  قا   وللذا حاى غما واحبٍي ا لمبات رلبى أ  المبااي البذه
ولا  سماه أمضًا مبع رلمبه البإل وابباه نا بذ   بملإل  لبو مطلبع رلبى    ك  ا إااي  ذلك

 .خلسه ل مام: رنه م  أموالإل  اء  
ٌۚۡ  ﴿   إلة قا  ِ ََشۡ َء  َعلِي

ل  ُا ِ َ ب  يَۡوَ  رۡلقَِيَٰا ِ  إِنا رّللا
َل ۡ بَِاا َعِالاو  َب ِئاها ۡا يَا قا   ﴾٧ ثا

 .واخللملا االالإلاالالإل  اآلم  ا لل،  ا ماإل أحمي
﴿  ِۡ ثۡ ََُنَٰجۡوَن بِٱۡۡلِ ِا َوَي  َعۡك

َل و  وداوَن َِّاا ناها ۡا َيعا َل َعِن رنلاۡجَوٰى ثا و  ِيَن ناها ۡۡ تََو إَِٰٓى رَّلا َ ّ
َ
أ

نفا 
َ
اوَن ِِفا أ وّ ا َوَيقا َي َِ  بِِِ رّللا ۡۡ ُيا َ ا َءاوَك َحياۡوَك بَِاا ّ وِلِۖ ِإَوَذ  َجا ۡعَوِٰن َوَمۡعِصَيِت رّواوا ۡۡ َورۡلعا ِسِه

ۡا يَۡصلَۡوَنَهاۖ فَبِۡئَس رَّۡاِصريا َّوۡ  ۡۡ َجَهكا ولا  َحۡسباها ا بَِاا َنقا باكَا رّللا ِ َعذ  َل  ٨ََل يا ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا
َ
أ َي 
ِ َورِلا   َِ َل بِٱۡل وِل َوتََنَٰجۡو  ۡعَوِٰن َوَمۡعِصَيِت رّواوا ِۡ َورۡلعا ثۡ  بِٱۡۡلِ

َل ََُنَٰجۡو  ۡۡ فََٗل َب َل إَِذ  تََنَٰجۡيُا و  ۡقَوٰىۖ َورباقا
وَن  َۡۡشا ِيا إََِلِِۡ َتا َ رَّلا َل َولَرۡنَس  ٩رّللا ِيرَن  ََء َمكارو  َن رَّلا رۡيَطِٰن َِلَۡحرزا َاا رنلاۡجَوٰى ِمَن رّشا  إِنا

ۡۡ َشۡ   ار ِهِ ِ  وَ   ً بَِضا ِ ا إَِلا بِإِۡذِن رّللا ۡؤِمكاونَ  لََعَ رّللا ِ رّۡاا
ََُوُكا  ﴾. فَۡلَي

 -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –  وذلك أنه اا  ام  الناا (3)وي المل إلقا  ملالي  ل
بببلى اهلل رلمببه  –واببانوا إذا مببار الببإل البب  مبب  أبببحا: الناببا   واببم  الملببوي موايربب 

                                           
 .78رسوا  اللوا  اآلم  (1 
 .80رسوا  التخاز اآلم  (2 
 (.42ر8  ل سما اا  ا ماو (  470ر22  لامع الاما  (3 
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 بإذا   ملنالو  امنلإل حلرى مم   الملم  أنلإل ملنالو  اسللبه أو امبا ماباه المبلم  -وسلإل
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – نلبالإل النابا   اأى الملم  ذلك خ ملإل  لباك طامسبه رلبملإل

َل َعرِن   بننت  اهلل ﴿  إلى النلبوى وار  النلوى  لإل منللوا وراي رو  ِيرَن ناها ۡۡ تَرَو إَِٰٓى رَّلا َّر
َ
أ

ِا  َل َعۡكر رو  وداوَن َِّاا ناها ۡا َيعا انةبا نلنباو: رلبى   ﴾ ورب  أابا سبامي الخبياي قبا رنلاۡجَوٰى ثا
  .له حال ولايوطاقه م  اللم  أما  مم  رنيه نا -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 
ببا اانبب  ذا  لملبب  ا ُببا ألبب  النببوا: والمحلسبباو  حلةببى انةببا أنيمبب  نلحببي      لمة

مالببذه النلببوى؟ ألببإل لنلببوا »   سببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – خبباج رلمنببا اسببو  اهلل 
ا المسببم،  اقببًا منببه   سببا   إنرببن انرببا  ببا ذابب  اسببو  اهلل اهلل  سلنببا لانببا إلببى «ربب  النلببوى

ال باك »ا  البى مااسبو  اهلل  قبا   قلنب «أل أخاااإل اما لو أخوز رلماإل رنيي منبه؟»
 .(1)حيم  ضامز اواه اا  أاا حالإل «الخ ا أ  مسوإل الال  مام  لماا  ال ٍ 

رۡعَوِٰن  ﴿  وقوله  ِۡ َورۡلعا ثۡ ََُنَٰجۡوَن بِٱۡۡلِ ِۡ  ملحبي و   ممبا امبنلإل﴿  ﴾ أيَوَي ثۡ ﴾ بِرٱۡۡلِ
ۡعَوٰنِ  ولو ما مخلا البإل ﴿ رلمبه  - ماببم  الاسبو  منبه﴾ولبا مبا ملالبق اامبالإل  و  وَرلۡعا

و  رلملا وملااضو  الا. -الس إل  ومخال له مبا 
ا  ﴿  وقولبه َي َِ  بِرِِ رّللا ۡۡ ُيا َ ا َءاوَك َحياۡوَك بَِاا ّ اضبا اهلل  –رب  را  ب   ﴾ِإَوَذ  َجا

ملبوي  سبالوا السباإل رلمبك  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –يخ  رلى اسو  اهلل   قال  -رنلا
بببلى اهلل رلمببه  –  سببا  اسببو  اهلل  ورلببماإل السربباإل قالبب   مببا أاببا الساسببإل  سالبب  را  بب 

أل لسبببمالإل مسولبببو    قلببب  (ول البببل ح  حببب اهلل ل محببب: ال  مبببا را  ببب  إ ر    -وسبببلإل
 (أو مبا سبما   أقبو  ورلبماإل   -رلمبه وسبلإل بلى اهلل – سا  اسو  اهلل  ؟السراإل رلمك
ا   ننت  اهلل﴿ َي َِ  بِِِ رّللا ۡۡ ُيا َ ا َءاوَك َحياۡوَك بَِاا ّ   .(2)اواه اا  أاا حالإل ﴾ِإَوَذ  َجا

نحبوه و با اوامب   مبه أنلبا قالب   -اضا اهلل رنلا - و ا البحم، ر  را   
إنرببه    قببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وأ  اسببو  اهلل   رلببماإل السبباإل والببذاإل واللانبب   للببإل

                                           
(  11252(  حببيم  اقببإل  355ر17  ببا مسببنيها مبباإل أحمببي و   (3343ر10 ببا ل سببماه   اواه اابب  أاببا حببالإل( 1 

  .(4204( حيم  اقإل  204ر9بحم، وضامز سن  ا  ما له   وبححه اكلاانا  ا
  ابا: النلبا رب  االبياء ألب  البا: السب إل  ومسلإل  ا بحمحه(  3343ر10   ا ل سماه اواه اا  أاا حالإل (2 

 (.1265  اقإلالالا: االس إل  حيم  
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 .(1)(ول مسللا: للإل  منا  مسللا: لنا  ملإل
رولا   ﴿  وقولبه ا بَِارا َنقا َكا رّللا با ِ َعرذ  ۡۡ َّۡوََل يا ِسِه نفا

َ
اوَن ِِفا أ وّ م البو  لبذا   ﴾ أيَوَيقا

ملبباإل السبب إل نرمببا لببو  ببلإل  ببا الابباط   ومسولببو  مببا محا ببو  مبب  الابب إل واا ومببع لببذا   واا
مسولو   با أن سبلإل لبو ابا  نامبًا لابذانا اهلل امبا نسبو  لبه  با الاباط  االاسواب   با البينما 

ۡا  ﴿  ك  اهلل مالبإل ل سبماه  سبا  لابالى ۡۡ َجَهركا للبنرإل ا بامللإل  با اآلخبا    أي ﴾َحۡسرباها
  .أي  للنةإل للإل ﴾يَۡصلَۡوَنَهاۖ فَبِۡئَس رَّۡاِصريا ﴿

اهلل   . قا (2)الساإل رلمك  حمروه مسولو  اا  المنا سو  إذا  وقا  اا  رااب
  ملياًا راايه الملمنم  أ  ل لاونوا م   الا ا  والمنا سم    إلر قا  اهلل  حسالإل

ۡعَوٰنِ  ﴿ ِۡ َورلۡعا ثۡ  بِٱۡۡلِ
َل ۡۡ فََٗل َبََُنَٰجۡو  َل إِذَ  تََنَٰجۡيُا ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا

َ
أ اه اما ملنالا   ﴾ أي َي 

ِ  كلإل رلى ض للإل م  المنا سم ﴿أل  الالا:  وم  ماالا ا  م    َِ َل بِٱلۡ َوتََنَٰجۡو 
وَن  َۡۡشا ِيا إََِلِِۡ َتا َ رَّلا َل رّللا و   مخاااإل الممع أرمالاإل وأقوالاإل اللا   أي ﴾َورِلاۡقَوٰىۖ َورباقا

 قي أحبالا رلماإل وسملتماإل الا.
امببي ابب  رمببا إذ  انبب   خببذاً   قببا  (3) ببا البببحمحم  ربب  ببب وا  ابب  محببات 

مسبببو   بببا  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –امبببز سبببما  اسبببو  اهلل   ربببا  لبببه الببب   قبببا 
   ؟النلوى موإل السمام 

إ ر اهلل لمببببينا »مسببببو    -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –قببببا   سببببما  اسببببو  اهلل  
 ؟المببلم   مضببع ان ببه ومسببلاه مبب  النبباب ومسببااه اذنواببه ومسببو  لببه  ألابباز ذنبب: ابببذا

حلةببى إذا قببااه  ببا ن سببه أنببه قببي للببك قببا    ببإنا سببلاللا رلمببك  ببا  ؟ألابباز ذنبب: اببذا
ببا الا بباا والمنببا سو   مسببو   الببينما وأنببا أغ الببا لببك المببوإل   ببإل ماطببى الببا: حسببناله  وأمة

                                           
  (6395    حببيم  اقببإلالببا: الببيروا   اببا: الببيراء رلببى الم بباام   أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم، (1 

 (.1264    اا: النلا ر  االياء أل  الالا: االس إل  حيم  اقإلومسلإل  ا بحمحه  الا: الس إل
 (.55ر8  ماالإل اللنتم و (  470ر22  لامع الاما   منما (2 
  محات الماتنا الاباي الاااي أحي اكر إل  حي  رب  أابا موسبى اك بااي ورمباا  اب  حببم  ب وا  ا (3 

اإل وحامإل ا  حتإل  اوى رنه لامع  ااا واابا المتنبا وقلباي  و ااب   ابا  وارمبا قانلبا هلل  وابا  ا مبا الببم
 (.286ر4  سما أر إل النا ءه(  74والسماإل واا  تاليا  ا الينما    
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َۡ  ﴿  «اك لاي ٰلِِا ِ لََعَ رلظا ََل لَۡعَك ا رّللا
َ
ۡۡ  أ ِِه ٰ َرب  َل لََعَ ِيَن َكَذباو  ََلا َءِ رَّلا ؤا  ا.(2  (1 ﴾١٨َه 

رۡيَطِٰن  ﴿   إل قا  لاالى َاا رنلاۡجَوٰى ِمَن رّشا لُمسباار  إنةمبا النلبوى ولبا ا  أي ﴾إِنا
َل  ﴿اًءاحم  ملولإل ملم  الا سبو  ِيَن  ََء َمكاو  َن رَّلا ۡيَطِٰن َِلَۡحزا إنةمبا مببيا   مانبا ﴾ِمَن رّشا

َل  ﴿الببذا مبب  الملنببالم  ربب  لسببوم  ال ببمطا  ولتممنببه ِيررَن  ََء َمكاررو  َن رَّلا أي  ا﴾َِلَۡحررزا
ومبب  أحبببة مبب  ذلببك  ببم ًا  لمسببلاذ   لإل ولببمب ذلببك اضبباارلإل  ببم ًا إلا اببإذ  اهلللمسببوء

و ببا البببحمحم  ربب  اابب    ابباهلل ولملوابب  رلببى اهلل  إنببه ل مضبباٌّه  بباء إلة اببإذ  اهلل
   بب   بب  ملنببالى إذا انببلإل »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –قببا  اسببو  اهلل   مسبباوي قببا 

 .(3)«ا نا  يو  باحالما  إ ة ذلك محتنه
ببببلى اهلل رلمبببه  –قبببا  اسبببو  اهلل   قبببا  -اضبببا اهلل رنبببه –ورببب  ااببب  رمبببا 

ان باي  «إذا انلإل         ملنالى ا نا  يو  ال ال  إلر اإذنه  إ ة ذلك محتنه»  -وسلإل
ا.(4)اه مسلإل
َل  ﴿ ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا
َ
أ ۡۡ َي  ُا ا  إَِذ  قِيَل لَ َل َيۡفَسِح رّللا و  َل ِِف رَّۡاَجٰلِِس فَٱۡفَسحا و  حا َبَفسا

َۡ َدرَ  َل رۡلعِۡل وتاو 
ا
ِيَن أ ۡۡ َورَّلا ُا َل ِمك ِيَن  ََء َمكاو  ا رَّلا ِٞ رّللا َل يَۡوفَ و  ا َل فَٱنُشا و  ا ۖ ِإَوَذ  قِيَل رنُشا ۡۡ ُا ََٰٰتت  لَ

ا بَِاا َبۡعَالاوَن َخبرِي    .﴾ا١١َورّللا
ملياًا راايه الملمنم   ماًا للإل أ  محس  ااضلإل إلبى ااب   با  -لاالى – قا 
ۡۡ  ﴿  الملالب ُا َل إَِذ  قِيَل لَ ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا

َ
أ َل  َي  و  حا رَّۡاَجٰلِرِس ِِف  ﴿لوساوا   أيا﴾َبَفسا
َل  و  ا  ﴿اأي  أوسبباوا  سببا    سبب، م سبب،  سببحًا إذا أوسببع  ببا المللبببا﴾فَٱۡفَسررحا َيۡفَسررِح رّللا
 ۖ ۡۡ ُا الامب  امبا لباء  أي  موسع اهلل لاإل  ا ملالب اللن   وذلك أ  اللبتاء مب  لبنبا﴾لَ

وللببذا أ ببااه  (5)«مسببليًا انببى اهلل لببه املببًا  ببا اللنةبب  مبب  انببى هلل»  ببا الحببيم  البببحم،

                                           
 .18آلم ر( سوا  لوي ا1 
متسُبوُ  َّْكت  ابا: البا: الل سبما   أخاله الاخااي  با اللبامع الببحم،( 2  بذتُاوْا﴾ْ ب﴿وت م ت ات (  4685حبيم  اقبإل   لت ُي لت َٰٓبلُلتَٰٓء  َّلربذ 

 (.2768  اا: قاو  لوا  السال  واا  ا ا قلله  حيم  اقإل  ومسلإل  ا بحمحه  الا: اللوا 

الببا: السببل ذا   اببا: إذا اببانوا أا ببا مبب     بب   بب  اببنب االمسببااة  والمنالببا   حببيم  اقببإل ( أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  3 
 (.2184(  ومسلإل  ا بحمحه  الا: الس إل  اا: لحامإل منالا  ا  نم  يو  ال ال  ااما اضاه  حيم  اقإل  6290 

   (.2183  ال ال  ااما اضاه  حيم  اقإل  اا: لحامإل منالا  ا  نم  يو  الا: الس إل  اللامع البحم،   ا أخاله مسلإل( 4 
ومسبلإل  با ( 450  اا: م  انى هلل مسليًا  حيم  اقبإل الا: الب     أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، (5 

 (.533    اا:  ض  انا المسالي والح  رلملا  حيم  اقإلبحمحه  الا: المسالي
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 با ملبالب البذاا  وذلبك أنةلبإل ابانوا إذا اأوا أحبيلإل  اآلمب  نتلب  لبذه  قا  قلاي و   ا ما 
م سبب،   ببنمالإل اهلل أ  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –مسبباً  ضببن وا املالسببلإل رنببي اسببو  اهلل 

لمببوإل اللمابب  واببا  اسببو   اآلمبب  نتلبب  لببذه  (2)قببا  مسالبب  اابب  حمةببا  (1)ااضببلإل لبباا ٍ 
 لباء نباب  مب  ألب    اا  ضمقموم ٍذ  ا الب  ة  و ا الم -بلى اهلل رلمه وسلإل –اهلل 

 م .ايا واانوا ماام
   سبالوا -بلى اهلل رلمه وسبلإل –وقي ساسوا  ا المللب  ساموا حما  اسو  اهلل 

 ببإل سببلرموا رلببى السببوإل  بباي وا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – بباير رلببملإل الناببا   السبب إل رلمببك
رلببملإل  سبباموا رلببى أالللببإل منلمبباو  أ  موسببع للببإل  لببإل م سببحوا للببإل   ببقر رلببى اسببو  

قببإل مببا  بب   وأنبب  مببا  بب    نقبباإل مبب  » لمبب  حولببه   سببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اهلل 
المللبب اسببيا الن ببا البذم  قبباموا اببم  ميمبه مبب  ألبب  ابيا   ببقر ذلببك رلبى مبب  أقببمإل مبب  

 بننت  اهلل لبذه  (3)«الااال   ا ولبوللإل -بلى اهلل رلمه وسلإل –للسه وراز الناا م
ل »  قبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –و ا الببحمحم  أ  اسبو  اهلل   م  موإل اللما آلا

و ببا اوامبب   (4)«مسببمإل الالبب  الالبب  مبب  مللسببه  ببإل مللببب  مببه ولابب  ا سببحوا ولوسبباوا
   .(5)«ولا  ا سحوا م س، اهلل لاإل» أحمي

قومبببوا إلبببى »و بببا لبببوات السمببباإل للبببوااي إذا لببباء أقبببوا  أحبببيلا أنبببه ملبببوت لحبببيم   
مبب  أحبب:ر أ  ملم بب  لببه الالببا  قمامببًا  لملاببوأ مساببيه »وال ببانا ل ملببوت لحببيم    (6)«سببمياإل

                                           
 .(45ر8  اا  ا ما ل سماو (  650  ل سما ملاليو (  477ر22  لامع الاما  (1 
مسالبب  ابب  حمببا  ابب  اوا  ا مبباإل الاببالإل المحببي  ال سبب  حببي  ربب  ال ببااا وملالببي والضببحاك وراامبب   اوى  (2 

اباالمإل اب  أيلبإل ورابي اهلل اب  المابااك لبا: مب  خاسبا  اب  أابا مسبلإل بباح:  رنه  مخه رلسم  ا  ما بي واا
  (.341ر6سما أر إل النا ء   .ه(150سن   اليول  لو ا  ا 

 (.833( اقإل الحيم   294ر1( اواه قط:  ا م   السا    3 
ل ببب  َّلْ  لت تسرببُحوْا  ا ﴿إ ذتا ق مبب ت لتُاببإلْ   اببا: أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  الببا: السببل ذا  (4  ببُحواْ  تٱ ْ  متلت   ﴾ست

اا: لحامإل إقام  ا نسا  م  موضاه الماام البذي  ومسلإل  ا بحمحه  الا: الس إل  ( 6270حيم  اقإل  
 (.2177  ساق إلمه  حيم  اقإل

سلسببل  اكحايمببب  (  وضبباة ه اكلاببانا  ببا 10271  (  حبببيم  اقببإل483ر2أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه   (5 
 (.216ر6الضام   والموضور  و  الا  

(  3043حاببإل البب   حببيم  اقببإل  نببت  الاببيو رلببى   اببا: إذا الببا: الببب  اللببامع البببحم،    ببا ( أخالببه الاخببااي6 
 (.1768  اا: لوات قلا  م  نس  الالي  حيم  اقإل  ومسلإل  ا بحمحه  الا: اآليا:
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لبه م  قيإل م  س ا وللحبااإل  با محب  ولم  ولو أنره ملوت لمبوال ال  الل  (1) «م  الناا
بب   ببا  -سببلإلو  بببلى اهلل رلمببه - حببم  حامببه اسببو  اهلل ذسبباي ابب  ماببا امببا ي ة رلمببه قبة

ببا ا ه مسبباً  قببا  للمسببلمم    ومببا ذاك إلر لماببو   «قومببوا إلببى سببمياإل»انببا قاممبب   طلاببه  لمة
ببا الخبباذه ربباي   إنببه  ببااا الالببإل  واببانوا موم ببٍذ غمببا مسببلمم     أن ببذ لحامببه خببال للإل موأمة

بببلى اهلل  –أولببى وقببي لبباء  ببا السببن  أنرببه لببإل مابب   ببخا أحبب:ر إلببملإل مبب  اسببو  اهلل 
   .(2)« اا  إذا لالا ل مسومو  له لما مالمو  م  ااالله لذلك -رلمه وسلإل

 اا  مللبب حمب  انللبى ابه المللبب -والس إل رلمه الب   -و ا السن  أنةه 
وابببا  الببببحاا  مللسبببو  منبببه رلبببى   ولاببب  حمببب  مللبببب مابببو  ببببيا ذلبببك المللبببب

واببم  ميمببه غالاببًا ر مببا  ورلببا   االبببيمق مللببب ربب  مممنببه ورمببار  مسببااه  مبباالالإل
   .واانا منمالما اذلك  كنلما اانا مالاا  الوحا

     اببببا  مسببببو  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –امببببا اوى اابببب  مسبببباوي أ  اسببببو  اهلل 
 (3)اواه مسببلإل « ببإلة الببذم  ملببونلإل   ببإل الببذم  ملببونلإل  والنلببا اكحبب إللملمنببا مببناإل أولببوا »

ورب  رابي اهلل اب    و ياابه ويقا سبه  وما ذاك إلة لماسلوا رنه ما مسولبه مب  أحاباإل ال بات
ل محبب  »  قببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أ  اسببو  اهلل  -مببااضببا اهلل رنل –رمبباو 

 .(4)اواه أحمي وأاوياوي واللامذي وحسنه «أ  م اق ام  ا نم  إلة اإذنلما
ِإَوَذ  قِيَل  ﴿  ومانبى (5) ا سحوا  با ملبالب الحبا:  قا  اا  رااب وغماه أي

َل  و  ا َل فَٱنُشا و  ا  .إذا يرملإل إلى خما  نلماوا ا﴾ارنُشا

 ببا املببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اببانوا ماونببو  رنببي الناببا   وقببا  اابب  تمببي 

                                           
(  وببححه اكلابانا  با ببحم، 5229    ابا:  با قمباإل الالب  للالب   حبيم  اقبإلأخاله أاو ياوي  ا سننه (1 

 (.4357  سن  أاا ياوي  حيم  اقإل
( 2756  ابا: مبا لباء  با ااالمب  قمباإل الالب  للالب   حبيم  اقبإل  با سبننه  البا: البب   أخاله اللامبذي  (2 

 (.2211وبححه اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي  حيم  قإل  
قامللا  حيم  اقإل   الا: الب    اللامع البحم، ( أخاله مسلإل  ا 3   (.432اا: لسوم  الب وز واا
  وأابببو ياوي  بببا سبببننه  البببا: اآليا:  ابببا:  بببا لنتمببب  النببباب منببباتللإل  (576ر1( أخالبببه ا مببباإل أحمبببي  بببا مسبببنيه  4 

( واللامذي  ا سننه  الا: اآليا:  ابا: مبا لباء  با ااالمب  الللبوب ابم  اللبم  اامبا إذنلمبا  4845حيم  اقإل  
 (.  4054(  وبححه اللامذي  ووا سه اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي  حيم  اقإل  5753حيم  اقإل  

 (. 48ر8  ل سما اا  ا ماو (  492ر5  والامو   الناو (  478ر22  لامع الاما   منما (5 
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أ  نبببااز ل اامبا م ببق ذلبك رلمببه  بُنماوا أنلببإل إذا ُأمباوا اا  ومحا بو  أ  ملا بوا طببوم ً 
ا بَِارا  ﴿  منبا وا اب  ماب  اسولبه ۡۡ  َورّللا ر ُا ۡزََكٰ لَ

َ
َو أ َلۖ ها و  َل فَٱرِۡجعا و  ۡا ررِۡجعا ُا ِإَون قِيَل لَ

ۡ  بَ   .(1)﴾٢٨ ۡعَالاوَن َعلِي

ۡۡ  ﴿وقوله   ُا َل ِمك ِيَن  ََء َمكاو  ا رَّلا ِٞ رّللا أي  ل لالسبيوا أنبه إذا ل سب، مبناإل أحبي   ﴾ايَۡوفَ
نسببًا  با حسربه اب  لبو كخمبه إذا قاب  أو أمبا ابالخاوج والنببااز  خباج  أ  مابو  ذلبك 

رنببي اهلل  واهلل ل مضببمع ذلببك لببه  ابب  ملتمببه الببا  ببا الببياام   ببإ ة مبب  لواضببع  ا ابب  والابب 
ِٞ ر ﴿كما اهلل ا ع اهلل قياه ون ا ذاباه  وللبذا قبا    ِيرَن يَۡوفَ ۡۡ وَرَّلا ُا َل ِمرك ِيَن  ََء َمكارو  ا رَّلا ّللا
ا بَِاا َبۡعَالاوَن َخبرِي   َۡ َدَرََٰٰتت  وَرّللا َل رلۡعِۡل وتاو 

ا
أي  ام  مسبلحقٌّ ذلبك ممب  ل مسبلحسه وقبي  ﴾ أ

اذاانا  ض  الالإل وألله  ا  ام بحم، الاخااي  ا الا: الالإل واهلل أرلإل.
ِيَن  ََء َمكاوا  ﴿ َيَها رَّلا
َ
أ ۡۡ َحَعقَ    َذَِّٰ  َي  ُا ٰ َ يََعۡي َجَۡوا ۡۡ َل َب و  ما ِ وَل َفَقع  ۡا رّواوا ُا َل إَِذ  َنَٰجۡي  

 ٌۡۚ ور  راِحي َ َغفا َل فَإِنا رّللا و  ۡۡ ََتِعا
ۡطَهوا  فَإِن لا

َ
ۡۡ َوأ ُا َ يَرَعۡي ١٢َخرۡي  لا ۡۡ َل َبر و  ما ِ ن باَقع 

َ
ۡۡ أ ُا ۡشَفۡق
َ
 ََءأ

ۡۡ بَ  َ ۡۡ َحَعَقٰتت  فَإِۡذ ّ ُا ٰ َكرٰوةَ َجَۡوا َل رّزا رلَٰوةَ َو ََء تارو  َل رّصا و  قِياا
َ
ۡۡ فَرَ ُا ا َعلَرۡي َل َوتَاَب رّللا ۡفَعلاو 

ِ بَِاا َبۡعَالاونَ  ا َخبرِيا ا   َورّللا َُ و َ َورَوا َل رّللا و  ِطيعا
َ
ا﴾. َوأ

بببلى  -راببايه المببلمنم  إذا أااي أحببيلإل أ  منببالا اسببو  اهلل  -لاببالى –أمببا 
أ  مسببيةإل اببم  مببيي ذلببك بببيق  لطلبباه   مسببااةه  ممببا امنببه وامنببه  ؛ أي-اهلل رلمببه و سببلإل
َخرررۡي   ﴿أي لسببيمإل البببيق    وللببذا قببا  ذلببك  ك  مبببل، للببذا المسبباإل ؛ولتامببه وللللببه
 ۡۡ ُا ۡطَهروا   ﴿ا﴾لا

َ
َل  ﴿   بإل قبا   ﴾َوأ و  ۡۡ ََتِرعا ر

  ل سباه مب  رلبت رب  ذلبك   أي ﴾فَرإِن لا
﴿  ٌۡۚ ور  راِحي َ َغفا   إنه ما أما الا إلة م  قيارلملا . ﴾افَإِنا رّللا

ۡۡ َحرَعَقٰتت   ﴿   إل قبا   ُا ٰ َ يََعۡي َجَۡوا ۡۡ َل َب و  ما ِ ن باَقع 
َ
ۡۡ أ ُا ۡشَفۡق
َ
أخ بلإل مب    أي ﴾ ََءأ

َل ﴿ا اسلمااا لذا الحاإل رلماإل م  ولو: البيق  قا  منالا  الاسو . ۡۡ َبۡفَعلاو  َ  ﴾افَإِۡذ ّ
ۡۡ  ﴿ما أمالإل   أي ُا ا َعلَۡي رلَٰوةَ  ﴿اوت ربناإل وخ بز لبل  أي ﴾ َوتَاَب رّللا َل رّصا و  قِياا

َ
 ﴾فََ

َكٰوةَ  ﴿الم اوض    أي َل رّزا ا.الوالا  ﴾َو ََء تاو 

                                           
  .28( سوا  النوا اآلم ر1 
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ِ بَِاا َبۡعَالاونَ  ﴿ ا َخبرِيا ا   َورّللا َُ و َ َورَوا َل رّللا و  ِطيعا
َ
وقي    نسخ ولو: ذلك رنلإل ﴾ َوأ

 -اضبا اهلل رنبه –ا  أاا طال:  اقا  نسخلا سوى رل اآلم  إنه لإل مام  الذه  قم 
   سبببنله رببب  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –قبببيةإل يمنبببااًا ببببيق   لببببيق البببا   بببإل نبببالى النابببا 

اضبا  –اب  أابا طالب:  ار ا خبا   بإل أنتلب  الاخبب    ورب  ملالبي قبا   قبا  رلب
 ببا له اا با      م   با البا: اهلل لبإل مامب  البا أحبي اابيي  ابا  رنبيي يمنباا-اهلل رنه
 نسبخ    لببيق  ابيالإل -بلى اهلل رلمه وسلإل – ان  إذا نالم  اسو  اهلل   ياالإل

 .  (1)م آل إل ل  لذه ا  ول مام  الا أحي اايي  لإل مام  الا أحي قالا
بلى اهلل  –قا  الناا  اآلم  لمرا نتل  لذه  قا  -اضا اهلل رنه –ور  رلا 

ل   قبببا  «نببببز يمنببباا»  قبببا   ل لطمسونبببه  قبببا  «؟مبببا لببباى يمنببباااً »  -رلمبببه وسبببلإل
إنربك »  -بلى اهلل رلمه وسلإل – سا  له الناا . اما   قا  ؟«ما لاى»  قا   لطمسونه
 ابببببا خ ربببببز اهلل رببببب  لبببببذه   قبببببا  رلبببببا  (2)اواه اببببب  لامبببببا ولللامبببببذي م لبببببه «التلمبببببي
 .وت   اما  م  ذل:  ومانى قوله  اما .اكم 

بببلى اهلل  –  المسببلمم  أا بباوا المسببا   رلببى اسببو  اهلل إ  وقببا  اابب  رابباب
ببا قببا  ذلببك لببا  ا مببا  مبب   -رلمببه وسببلإل حلرببى  ببس وا رلمببه  ببنااي اهلل أ  مخ ببز رنببه  لمر

 .(3)المسلمم  وا  وا ر  المسنل  
ۡۡ  ﴿   ننت  اهلل اايه  ۡۡ َحرَعَقٰتت  فَرإِۡذ َّر ُا ٰ َ يََعۡي َجۡرَوا ۡۡ َل َب و  ما ِ ن باَقع 

َ
ۡۡ أ ُا ۡشَفۡق
َ
 ََءأ

َكٰوةَ  َل رّزا لَٰوةَ َو ََء تاو  َل رّصا و  قِياا
َ
ۡۡ فََ ُا ا َعلَۡي َل َوتَاَب رّللا    ﴾  وسرع اهلل رلملإل ولإل مضمقَبۡفَعلاو 

ا.(4)م  نلاا  نسخ  سار ما اان  إلر   قا  قلاي 
ِينَ  ﴿ ۡۡ تََو إَِٰٓى رَّلا َ ّ
َ
ۡۡ  أ ۡۡ َوََل ِمرۡكها ُا ِرك رۡ م  را ها ا َعلَرۡيِهۡ ما َل قَۡوًما َغِضرَ  رّللا تََولاۡو 

ِذِب  َُ وَن لََعَ رۡل وَن وَ َوَيۡحلِفا ۡۡ َيۡعلَاا َل  ١٤ها ا ََء َمرا ََكنارو  ۡۡ َوا ها ۡۡ َعَذ ب ا َشِعيًعاۖ إِنا ا َّها َععا رّللا
َ
أ

                                           
 . (50ر8  ل سما اا  ا ما  منما (1 
   ابا: ومب  سبوا  الملايلب   حبيم  اقبإل با سبننه  البا: الل سبما اللامبذيو   ر22  اواه اا  لاما  با ل سبماه (2 

  (.652  ضامز سن  اللامذي  حيم  اقإل( وضا ه اكلاانا  ا 3300 
 .(50ر8  ل سما اا  ا ماو   (484ر22  لامع الاما  (3 
 (.337ر14  اليا المن واو (  61ر8  ماالإل اللنتم   منما (4 
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ۡ   ١٥َيۡعَالاوَن  ۡۡ َعَذ ب  َمِه ِ فَلَها َل َعن َونِيِل رّللا كا   فََصَعو  ۡۡ جا يَۡمَٰكها
َ
َل أ وا  َذا لان باۡغرَِنَ  ١٦رَتا

ِ َشۡ   َِن رّللا ۡ م  ها ۡوَ ٰعا
َ
ۡۡ َوََلا أ اها ۡمَوّٰ

َ
ۡۡ أ وَن   ً َعۡكها ۡۡ فِيَها َخِِٰلا ۡحَبٰ ا رنلاارِِۖ ها

َ
َ  َِِ  أ وَل
ا
يَۡوَ   ١٧ا  أ

ۡا ر ۡۡ َيۡبَعثاها ها ََلا إِنا
َ
ٰ ََشۡ َء   أ ۡۡ لََعَ ها نا

َ
ۡۡ َوَيۡحَسباوَن أ ُا وَن لَ ا  َكَاا َُيۡلِفا َُ وَن  ا َفَيۡحلِفا ا َۡجِيع  ّللا

ۡا رۡلَكِٰذباوَن  ََلا  ١٨ها
َ
ۡيَطِٰن  أ َ  َِِ  ِحۡزبا رّشا وَل

ا
ِ  أ ۡۡ ذِۡكَو رّللا نَسىٰها

َ
ۡيَطٰنا فََ ۡا رّشا ۡيهِ

َُۡحَوذَ َعلَ رۡو
ۡيَطٰنِ إِنا ِحزۡ  وَن  َب رّشا ۡا رۡلَخِٰۡسا ا.﴾١٩ها
رلبببى المنبببا سم  ومبببوالللإل الا ببباا  بببا الاببباط  ولبببإل  بببا ن بببب  -لابببالى -ابببانأ

ر ﴿  اما قا  لابالى  اكما ل مالإل ول مع الملمنم  َ َذَِّٰ  ََلا إَِٰٓىٰ َه  ۡۡ َۡ َب ََلا َءِ َمَذبَۡذبِ ؤا
ََلا َءِ  َوَمن ياۡضلِِل  ؤا ا  َونِيٗل  َوََلا إَِٰٓىٰ َه  َُ ا فَلَن ََتَِع    .(1)﴾ ١٤٣ رّللا

ِينَ  ﴿   سبا   ۡۡ تََو إَِٰٓى رَّلا َ ّ
َ
ا َعلَۡيِهۡ  أ َل قَۡوًما َغِضَ  رّللا انبا  الملبوي البذم  م ﴾تََولاۡو 

 ممالونلإل وموالونلإل  ا الااط . و اا  المنا س
ۡۡ  ﴿   إلر قا   ۡۡ َوََل ِمۡكها ُا ِك ۡ م  ا ها لللء المنا سو  لمسبوا  با الحسمسب  مبناإل  ﴾ما

ررروَن  ﴿   بببإلر قبببا   أم لبببا الملمنبببو   ول مببب  البببذم  موالبببونلإل ولبببإل الملبببوي   أي ﴾َوَيۡحلِفا
رررِذِب  ﴿المنببا سو   َُ ولبببإل رببالمو  أنرلبببإل ابباذاو   ممبببا حل بببوا اببه ولبببا الممبببم   ﴾لََعَ رۡل
قبالوه واا  ابا   با ن بب ل سمما  ا م   حاللإل كنلإل ل مالسبيو  ببيق مبا   الاموب

ا  ﴿  وللذا  لي اهلل ااذالإل  ا إممانلإل و لايللإل لبذلك   بإلر قبا   اكما مطااساً  َععا رّللا
َ
أ

َل َيۡعَالاوَن  ا ََء َما ََكناو  ۡۡ َوا ها ۡۡ َعَذ ب ا َشِعيًعاۖ إِنا ابي اهلل للإل رلى لذا الببنمع الابذا: ا﴾َّها
وللببذا   وغ  ببلإل  المببلمنم  اببا ام  وماببايا اكلببمإل رلببى أرمبباللإل السببم   ولببا مببوال  ال

ِ  ﴿  قبا  َل َعرن َورنِيِل رّللا كار   فََصرَعو  ۡۡ جا يَۡمَٰكها
َ
َل أ وا  َذا ممبا  وأاطنبوا أملباوا اك  أي ﴾رَتا
   ببمم  ا مببا ممبب  ل مابباز حسمسبب  أمببالإل  بباغلار الببإل  ممببا  الااذابب الا ببا والسببوا ااك

ۡ  ﴿ا حب  الذا بيٌّ ر  سام  اهلل لاا  الناب  ۡۡ َعَذ ب  َمِه  با مساالب    أي ﴾فَلَها
لاررن  ﴿   ببإلر قببا   مببا امللنببوا مبب  الحلببز ااسببإل اهلل الامببمإل  ببا ا ممببا  الااذابب  الحان بب 

ِ َشرۡ   ِرَن رّللا ۡ م  ها ۡوَ ٰرعا
َ
ۡۡ َوََلا أ اها ۡمَوّٰ

َ
ۡۡ أ لبك ربنلإل انسبًا إذا لب  مبي ع ذ  أيا﴾ا    ً باۡغَِنَ َعۡكها

وَن  ﴿الاءلإل ۡۡ فِيَها َخِِٰلا ۡحَبٰ ا رنلاارِِۖ ها
َ
َ  َِِ  أ وَل
ا
 .﴾أ

                                           
 .143رسوا  النساء اآلم  (1 
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ا  ﴿   بإلر قبا   ا َۡجِيع  ۡا رّللا مح بالإل مبوإل السمامب  لممابًا ل مابايا   ﴾أييَۡوَ  َيۡبَعثاها
ٰ ََشۡ َء    ﴿منلإل أحيًا  ۡۡ لََعَ ها نا

َ
ۡۡ َوَيۡحَسباوَن أ ُا وَن لَ ا  َكَاا َُيۡلِفا َُ وَن  محل و    أي﴾َفَيۡحلِفا

سبلسام  امبا ابانوا محل بو  للنباب  با البينما ؛ لااهلل أنلإل اانوا  ا الينما رلى اللبيى وا
ومالسبيو  أ  ذلبك مبن الإل رنبي اهلل   ك  م  را  رلبى  باء مبا  رلمبه وااب  رلمبه

 . ملاو  رلملإل اكحااإل المالا    الإل رني الناباما من
ٰ ََشۡ َء    ﴿  وللبذا قبا   ۡۡ لََعَ ها نا

َ
قبا  مناباًا   حل لبإل ذلبك لباالإل  أي ﴾َوَيۡحَسباوَن أ

ۡا رۡلَكِٰذباونَ  ﴿  رلملإل حساانلإل ذلك ۡۡ ها ها ََلا إِنا
َ
  ناةي الخاا رنلإل االاذ:. ﴾اأ

اا   ا م ة حلا  م   -بلى اهلل رلمه وسلإل –ور  اا  رااب أ  الناا  
إنةه سمنلماإل إنسا   منما »م  قي ااي مسلا رنلإل الم   قا   محلاه ورنيه ن ا م  المسل

بلى اهلل  – لاء ال  أتاق  يراه اسو  اهلل  «اامنا  مطا   إذا ألااإل    لالموه
ن ا يرالإل  حل وا  «ر إل ل لمنا أن  و    و    و   » المه  سا    -رلمه وسلإل

ۡۡ  ﴿له وارلذاوا إلمه  ننت  اهلل  ُا وَن لَ ا  َكَاا َُيۡلِفا َُ وَن  م ( اواه أحمي واا  اآل ﴾َفيَۡحلِفا
 ر  الم اام  حم  قا    -لاالى –وحا  لللء اما أخاا (1)ا  لاما نحوهولأاا حالإل 

﴿  ِ َل وَرّللا او  ن قَاّ
َ
ا أ ۡۡ إَِلا ُاها ن فََُِۡ ُا ۡۡ تَ َ ۡا ّ َۡ  ثا ِ ۡۡشِر كاا ما رۡوَُۡحوَذَ  ﴿ إلة قا    (2)﴾٢٣َرب ِكَا َما كا

يَۡطٰنا  ۡا رّشا أي  غل: واسلولى رلى قلوالإل ال مطا  حلةى أنسالإل أ  مذاا اهلل  ﴾اَعلَيۡهِ
 واذلك مبنع م  اسلحوذ رلمه.

مببا مبب     بب  »  مسببو  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –امببا اوي أنببه سببمع اسببو  اهلل 
ايو ل لساإل  ملإل البب   إلة قبي اسبلحوذ رلبملإل ال بمطا   المبك االلمارب   ا قام  ول 

 الب    ا اللمار .    مانا(3)اواه أاو ياوي « إنما منا  الذ : السابم 
ررۡيَطِٰن   ﴿ ببإلر قببا     َ  ِِررَ  ِحررزۡبا رّشا وَل

ا
مانببا  الببذم  اسببلحوذ رلببملإل ال ببمطا   ﴾أ
ۡيَطٰنِ  ﴿ إل قا     ننسالإل ذاا اهلل. ََلا إِنا ِحزَۡب رّشا

َ
ۡا رلَۡخٰسِ  أ اأي   ا الياام . ﴾١٩وَن وا رها

                                           
(  وااب  10ر10 ااب  أابا حبالإل  با ل سبماه و (  2407(  حبيم  اقبإل  231ر4  أخاله ا ماإل أحمي  با مسبنيه( 1 

  (.489ر22لاما  ا ل سماه  
 . 23رم ( سوا  اآلنااإل اآل2 
( وببببححه 547    ابببا: الل ببيمي  ببا لبباك اللمارببب   حببيم  اقببإلأخالببه أاببو ياوي  ببا سبببننه  الببا: الببب   (3 

 (.511  اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي حيم  اقإل
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﴿  َۡ ِ َذل 
َ
َ  َِِ  ِِف رۡۡل وَل

ا
ا ا أ َُ و َ َورَوا اَدوَن رّللا َا ِيَن ُيا نَرا۠  ٢٠إِنا رَّلا

َ
ۡغلِرَنا أ
َ
ا َۡل ََُ  رّللا َك

ِِلا   َ قَوِيٌّ َعزِيز   َوراوا  ََتِعا  ٢١إِنا رّللا
َ َلا ادارّللا اَدوَن َمۡن َحا ِِخوِ ياَو  ِ َورَۡلَۡوِ  ر ا ياۡؤِمكاوَن بِٱّللا قَۡوم 

ََُ  ِِف  َ  َِِ  َك وَل
ا
ۡۡ  أ ۡو َعِشرَيَبها

َ
ۡۡ أ ۡو إِۡخَوَٰنها

َ
ۡۡ أ ا ََءها ۡبَكا
َ
ۡو أ
َ
ۡۡ أ ا ََءها َل  ََء بَا ا  َوَّۡو ََكناوا  َُ و ۡا َورَوا  قالاوبِِه
وحت  ۡ بِوا ياَعها

َ
يَمَٰن َوأ نَۡ ٰوا َخِِٰلِيَن فِيَهرا  رَِىَ  رۡۡلِ

َ
ٰتت ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل ۡۡ َجنا ها

ۖ َوياۡعِخلا ِا ِۡك م 
وَن  ۡفلِحا ۡا رّۡاا ِ ها ََلا إِنا ِحۡزَب رّللا

َ
ِ  أ َ  َِِ  ِحۡزبا رّللا وَل

ا
ِا  أ َل َعۡك و  ۡۡ َورَضا ا َعۡكها ا ﴾٢٢رّللا

 واسببوله؛ مانببا  الببذم  لببإل  ببا حببي  أخاببا لاببالى ربب  الا بباا الماانببيم  المحبباي م  هلل
َ  ِِرَ  ﴿وال ات  ا حي   أي  ملاناو  للحق  مساقو  له لإل  ا ناحم  واللبيى  با ناحمب   وَل
ا
أ

 َۡ ِ َذل 
َ
اأي   ا اك سماء الماايم  المطاويم  ر  البوا: اكذلم   ا الياام .  ﴾ِِف رۡۡل

ِِلا   ﴿ نَا۠ َوراوا
َ
ۡغلَِنا أ
َ
ا َۡل ََُ  رّللا أي  قي حابإل والب:  با الاابه اكو  وقبياه البذي  ﴾ َك

ل مخالز ول ممانع ول ماي    ان ر النبا  له  ولالاابه واسبله ورابايه المبلمنم   با البيراام  
َ قَرروِيٌّ َعزِيررز   ﴿وأ  الااقابب  للملسببم  أي  البب: السببوي الاتمببت أنببه الاالبب: رلببى  ﴾إِنا رّللا

أ  الااقابب  والنبببا  للمببلمنم   ببا الببينما واآلخببا    ببإلر  ولببذا قببيا  محاببإل وأمببا  مابباإل أريا ببه 
ا  ﴿اقبا  لابالى  َُ و َ َورَوا ادارّللا اَدوَن َمۡن َحا ِِخوِ ياَو  ِ وَرَۡلَوِۡ  ر ا ياۡؤِمكاوَن بِٱّللا  ََتِعا قَوۡم 
أي   ﴾اَلا

ۡۡ  ﴿ ل مواي و  المحاي م  ا ََءها ۡبكَا
َ
ۡو أ
َ
ۡۡ أ ا ََءها َل  ََء بَا  .ولو اانوا م  اكقاام  ﴾ َوَّۡو ََكناوا 

ۖ َوَمرن َيۡفَعرۡل  ﴿ امبا قبا  َۡ ۡؤِمكِ ا ََء ِمن داوِن رّۡاا ۡوَِلَا
َ
ۡؤِمكاوَن رۡلَكٰفِوِيَن أ ُاِخِذ رّۡاا  َي

َلا
ۡۡ باَقىٰ     َل ِمۡكها و  ُاقا ن َب

َ
ا أ ِ ِِف ََشۡ َء  إَِلا ۡا ر َذَِّٰ  فَلَۡنَس ِمَن رّللا راكا ِ ِا   َوياَحذ  ا َنۡفَسر  ِإَوَٰٓى رّللا ّللا

  .(1)﴾  َّاصريِ 
ِِخروِ ﴿ا م آلااضلإل نتل  لذه ا  قا  ِ َورَۡلَۡوِ  ر ا ياۡؤِمكاوَن بِٱّللا  ََتِعا قَۡوم 

 با  ﴾اَلا
 .حم  قل  أااه موإل ايا (2)اللارام ا  أاا رامي  راما ا  راي اهلل

حبببم  لاببب  أمبببا الخ  ببب   -اضبببا اهلل رنبببه –وللبببذا قبببا  رمبببا اببب  الخطبببا: 
 .لسلخل له ولو اا  اا  رامي  حمراً   اايه  ا أول ك السل   واى

                                           
 .28رم ( سوا     رماا  اآل1 
لبم  ومب  راما ا  رابي اهلل اب   (2  اللباام اب  لب   اب  ألمب: اب  الحباا  اب   لبا اب  مالبك أحبي السبااسم  اكوة

 با  لبا  بلي لبه  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رتإل البيمق رلبى لولملبه الخ  ب  مللمبع  با النسب: لبو والنابا 
اه أمم  اكم  اوى أحايم  ا ما   أسي الااا     (.125ر3الناا االلن  وسمة
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ۡۡ  ﴿  وقم   ا قوله ا ََءها َل  ََء بَرا   نتلب   با أابا رامبي  قلب  أاباه مبوإل ابيا ﴾َوَّۡو ََكناوا 
﴿  ۡۡ ا ََءها ۡبَكررا
َ
ۡو أ
َ
ۡۡ  ﴿  با الببيمق لبإل موم بذ  اسلبب  اانبه رابي الباحم ا﴾ أ ۡو إِۡخررَوَٰنها

َ
 ببا  ﴾أ

ۡۡ  ﴿ا(1)اب  رممبا أخاه رامبيقل    مبا: اا  رمما ۡو َعِشرَيَبها
َ
 با رمبا قلب  قامابًا  ﴾أ

و ببا حمببت  ورلببا ورامببي  ابب  الحبباا  قللببوا رلابب  و ببما  والولمببي ابب    لببه موم ببذ  أمضبباً 
   .رلا  موم ذ  
بببببلى اهلل رلمببببه  –ومبببب  لببببذا السامبببب  حببببم  اسل بببباا اسببببو  اهلل   قببببا  ال ببببمخ 
مبا ملخبذ مبنلإل قبور   ابن  م بايوا  مابو  ن اا الببيمق   المسلمم   ا أساى ايا -وسلإل

 .ولا ر اهلل أ  مليملإل  ولإل انو الاإل والا ما   للمسلمم 
مااسو  اهلل ا  ماننا مب   ب   قامب: لامبا  اقللبه   ل أاى ما اأى  قا  رما

مبببب   بببب    لببببمالإل اهلل لمسبببب   ببببا قلوانببببا مببببوير   اً ولمابببب    نبببب    رلمرببببًا مبببب  رسمبببب لماةببببو 
 .  (2)للم اام  السبة  اطوللا

يَمَٰن  ﴿  وقولبه ۡا رۡۡلِ وبِِه
ََُ  ِِف قالا َ  َِِ  َك وَل

ا
مب  الةببز اننبه ل مبواية مب    أي ﴾أ

   . لو مم  ال: اهلل  ا قلاه ا مما   حاية اهلل واسوله ولو اانوا أااه أو أخاه
ۡ ﴿  قببا  اابب  رابباب ياررَعها

َ
ۖ ﴿ا(3)قببوالإل  أي ﴾اَوأ ِا ِۡكرر وحت م  انبببا   أيا﴾بِرروا

 .(4)وحًا ك  نبالإل محما اها سما نباه إمةاه   وقا  الحس .منه
 ا مما  االسا   وحلله وقم  راةا ام  .  وقم  أي 
ٰروا  ﴿وقوله    نَۡ 

َ
ٰتت ََتۡوِي مِن ََتَُِۡها رۡۡل ۡۡ َجنا ها

سباق ل سبمالا  اآلمب  ﴾َوياۡعِخلا
 ماة . غما

                                           
اي  ا  ساي ا  راما ا  لنيت ا  انان  اللم ا مانى أاا رابإل  قاضا أل  ماب  ولبو رامي ا  رمما ا  قل (1 

ه( ا بباا   با لمممبت الببحاا  68مايوي  ا اااا اللااام   اوى رب  رمبا وغمباه  مابا  سب   مبا  سبن   
 .(.60ر5 

 ا  واك ابببا   وانببت الامببا   ببا سببن  اكقببو 208  ( حببيم  اقبببإل335ر1أخالببه ا مبباإل أحمببي  الببا: المسببني   (2 
 (.29939  ( حيم  اقإل682ر10 

 (.496ر5    النا  والامو (494ر22  لامع الاما  (3 
 (.496ر5  النا  والامو ( 4 
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ِا   ﴿  و ا قوله َل َعۡكر رو  ۡۡ َورَضا ا َعرۡكها لطم ب  ولوانب  لمبا سبخطوا رلبى ا﴾رَِىَ رّللا
وأاضبالإل رنبه امبا أرطبالإل مب    الساا : وال باا ا  با اهلل روةضبلإل اهلل االاضبا ربنلإل

 النةامإل المسمإل وال ض  الاممإل.
ََلا إِنا ِحۡزَب ﴿ااوقولبه 

َ
ِ  أ َ  َِِ  ِحۡزبا رّللا وَل

ا
روَن أ ۡفلِحا ۡا رّۡاا ِ ها لبللء   أي ﴾ ٢٢رّللا

 رااي اهلل وأل  ااامله.
ِ ﴿  و ا قوله ََلا إِنا ِحۡزَب رّللا

َ
للمم، ا  حلإل وساايللإل ونباللإل  ا  ﴾أ

 .الياام   ا مساال  ما أخاا ر  أول ك اننلإل حت: ال مطا 
 هلباه ملامب  ونس  أ  أاا حاتإل اكراج ال: إلبى التلباي ارلبإل أ  اللباه لالبا 

   .وأنلإل الخام  ذاالإل الخ م   خوبلإل كولما ه  اهلل رلى أميي أولما ه
إ  اهلل »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ولسببي لبباء   ببب للإل رلببى لسببا  اسببو  اهلل 

ذا حضبباوا لببإل مببيروا قلببوالإل  محبب: اكخ مبباء اكلسمبباء اكاامبباء الببذم  إذا غببااوا لببإل م لسببيوا  واا
ا لبللء أولمباء اهلل البذم  قبا  اهلل   «مخالبو  مب  اب   لنب  سبوياء مملمب   اللبيى ،مباام

وَن ﴿ا ۡفلِحا ۡا رّۡاا ِ ها ََلا إِنا ِحزَۡب رّللا
َ
ِ  أ َ  َِِ  ِحزۡبا رّللا وَل

ا
 .(1)اواه اا  أاا حالإل ﴾ ٢٢أ

الللببإل ل للابب     -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –قببا  اسببو  اهلل   وربب  الحسبب  قببا 
را ﴿ا(2)(  إنا ولي   مما أوحمله إلار   رنيي ميًا ول نام  ل الا ول ل اسق  ََتِعا قَۡوم 

َلا
ا  َُ و َ َورَوا ادارّللا اَدوَن َمۡن َحا ِِخوِ ياَو  ِ َورَۡلَۡوِ  ر إنةلبا نتلب    قمب   قبا  سب ما ا﴾ياۡؤِمكاوَن بِٱّللا

  م  مخالط السلطا .  ا
  

                                           
لبإل أقبز رلمبه رنبي اابب  أابا حبالإل  ووق ب  رلمبه  ببا سبن  ااب  مالبه  ابا: مبب  لالبى لبه السب م  مب  ال ببل    (1 

 (  حبيم  اقبإل484ر1  وتمايلبه اللبامع البباما  ا ببحم، وضبامزوضاة ه اكلاانا (  4124  حيم  اقإل
 4839.) 

 (. 1314(  حيم  اقإل  432ر3  الوقا   ا ل سما الا از لخامي اكحايم  واك اااواه التمالا  ا  (2 
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 تفسري سورة احلشر
 ولا مينم 

تلبب  سببوا  الح ببا؟ قببا   نربب  سببامي ابب  لامببا قببا   قلبب  لابب  رابباب  ببمم  أ
 اوامبب  قلبب  لابب  رابباب سببوا  الح ببا  قببا   قبب  سببوا و ببا ( (1أنتلبب   ببا انببا النضببما

 . (2)النضما. اواه الاخااي انا
 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

 

ۡا  ﴿ ي ُِ َو رۡلَعزِيزا رۡۡلَ ۡرِضِۖ وَها
َ
َمَٰوِٰ  َوَما ِِف رۡۡل ِ َما ِِف رّسا ۡخَوَج ١َوباَح ّلِلا

َ
ِيا أ َو رَّلا ها

َل ِمۡن  و  ِيَن َكَفوا ۡ رَّلا ناها
َ
َل أ َلۖ َوَظَكوا  و  ن ََيۡواجا

َ
ۡۡ أ ِل رۡۡلَۡۡشِ  َما َظَكَُا وا

َ
ۡۡ ِۡل َُِتِٰ  ِمن دَِيٰوِهِ ۡهِل رۡل

َ
أ

ۡا رّوَۡعر َلۖ َوقََذَف ِِف قالاوبِِه ۡۡ َُيۡتَِسباو  َ ا ِمۡن َحۡيثا ّ ۡا رّللا تَىٰها
َ
ِ فَأ َِن رّللا ۡ م  وناها صا ۡۡ حا ُاها انَِع َ   ما

ۡوِباوَن باياوَبها  بَۡصٰوِ َيا
َ
ِ  رۡۡل وَل
ا
َ َل َي  و  ا َِ َُ َۡ فَٱۡع ۡؤِمكِ يِۡعي رّۡاا

َ
ۡۡ َوأ يِۡعيِه
َ
َُرَ   ٢ۡ بِأ ن َك

َ
َوَّرۡوََلا أ

ا  ِِخَوةِ َعَذ با رنلاارِ ارّللا ۡۡ ِِف ر ۡۡ ِِف رََلۡنَياۖ َوَّها َبها
ۡا رۡۡلََٗلا ََء لََعذا َل  ٣َعلَۡيِه ۡۡ َشرٓاَقو  ها نا

َ
َذَِّٰ  بِأ

َ َورَوا  َ َشِعيعا رۡلعَِقاِب رّللا َ فَإِنا رّللا ِ رّللا اق  اَشا ۖ  َوَمن ي ا َُ وَها  ٤و ُااا ۡو تََوۡر
َ
َك   أ ِ ِن َل  ُاۡ م  َما َقَطۡع

 َۡ ِ َوَِلاۡخزَِي رۡلَفِٰسقِ وَِّها فَبِإِۡذِن رّللا حا
ا
ائَِاً  لََعَ  أ  .﴾قَا

ه أخاببا لاببالى أ  لممببع مببا  ببا السببموا  ومببا  ببا اكا  مبب   بباء مسبباة، لبب
 .ومبلا له وموحيه  وممليه ومسيسه

ِرن ََشۡ َء  إَِلا  امبا قبا   ﴿  ۡرضا َوَمرن فِريِهنا  ِإَون م 
َ
ٞا َورۡۡل ۡب َمَٰوٰ ا رّسا ا رّسا َُ اَسب ِحا  ت

ن  ُِ اَسب ِحا ِِبَۡاِعإِۦ َوَ ٰ رور  ي ِا  ََكَن َحلِيًارا َغفا ۡۡ  إِنار وَن تَۡسرنِيَحها  وقولبه  (3)﴾٤٤ اَلا َبۡفَقها
َو رۡلَعزِيزا  ﴿ ۡا  ﴿ :﴾ أي  منمع اللناوَها ي ُِ ِيا  ﴾  ا قياه و باره وقولبه  ﴿ رۡۡلَ رَو رَّلا ها

َُِتٰ ِ  ۡهِل رۡل
َ
َل ِمۡن أ و  ِيَن َكَفوا ۡخَوَج رَّلا

َ
قاله ااب  راباب  .(4)مانا  ملوي انا النضما ﴾ أ

                                           
 با  مسبلإلو (  4029  ابا: حبيم  انبا النضبما  حبيم  اقبإل  أخاله الاخااي  با اللبامع الببحم،  البا: الماباتي( 1 

 (.  3031  حيم  اقإل  تي  اا: حيم  انا النممابحمحه  الا: الماا
 (.4883    حيم  اقإلأخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما  اا: ل سما سوا  الح ا (2 
 .44رسوا  ا سااء اآلم  (3 
 (.498ر5    النا  والامو (496ر22  لامع الاما  (4 
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ببا قبببيإل الميمنبب  لببباينلإل -بببلى اهلل رلمبببه وسببلإل –وغمببا واحببي  وذلبببك أ  اسببو  اهلل    لمر
بب  رلببى أ  ل مسببالللإل ول مساللونببه   نسضببوا الالببي الببذي اببا  امببنلإل  وأرطببالإل رلببيًا وذمة
وامنببه  نحبب  اهلل الببإل انسببه الببذي ل مبباية  وأنببت  رلببملإل قضبباءه الببذي ل مبببي   ببنل لإل 

 وأخباللإل مبب  حبببونلإل الحببمن  اللببا مبا طمببع  ملببا -بببلى اهلل رلمبه وسببلإل –النابا 
ومبب ة الملببوي أنةلببا مببا ناببللإل مبب  اببنب اهلل   مببا أغنببى رببنلإل مبب  اهلل  ببم ًا   المسببلمو 
مبب  الميمنبب   اببا  مببنلإل طا  بب   وأل لببإل -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اسببو  اهلل  وسببمةالإل

مبب  أرببالا ال بباإل ولببا أا  المح ببا والمن ببا  ومببنلإل طا  بب   (1)ذلاببوا إلببى أذارببا 
رلبى أ ة للبإل  أل لإل رنلبا قي  -ى اهلل رلمه وسلإلبل –ذلاوا إلى خماا  واا  الناا 

مببا حملبب  إاللببإل  واببانوا مسلاببو  مببا  ببا امببوللإل مبب  المنسببول  اللببا ل ممابب  أ  لحمبب  
بَۡصِٰو    ﴿وللذا قا  مالإل 

َ
ِ  رۡۡل وَل
ا
َ َل َي  و  ا َِ َُ َۡ فَٱۡع ۡؤِمكِ يِۡعي رّۡاا

َ
ۡۡ َوأ يِۡعيهِ
َ
ۡ بِأ ۡوِباوَن باياوَبها َيا

وابذة:  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –﴾ ل ااوا  ا راقا  م  خبالز أمبا اهلل وأمبا اسبوله 
الااببه امببز محبب   اببه مبب  انسببه المخببتي لببه  ببا الببينما مببع مببا مببيةخاه لببه  ببا اآلخببا  مبب  

 الاذا: اكلمإل.
بببا قلببب   وملخبببا غبببتو  انبببا النضبببما ممبببا ذاببباه أببببحا: الماببباتي والسبببما أنةبببه لمة

ببلى  –واانوا سباام  مب  أببحا: اسبو  اهلل  - رنلإلاضا اهلل - أبحا: ا ا ماون 
بببا ابببا   بببا أ نببباء الطامبببق (2)وأ لببب  مبببنلإل رمببباو اببب  أممةبب  الضبببماي -اهلل رلمببه وسبببلإل    لمة

ببلى  –االاًا إلى الميمنب  قلب  اللبم  مب  انبا رباما  وابا  مالمبا رلبي  مب  اسبو  اهلل 
ببا الببع أخاببا ابب -اهلل رلمببه وسببلإل بببلى اهلل  –ذلك اسببو  اهلل وأمببا  لببإل مالببإل اببه رمبباو   لمة

ابم  انبا النضبما وابم  انبا رباما  (3)«لمبالقلل  اللم  لابي مب  يمة  » سا    -رلمه وسلإل
إلببى انببا النضببما مسببلامنلإل  ببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –حلببز  ورلببي   خبباج اسببو  اهلل 
                                           

أذارا  اال ل،  إل الساو  واسا الااء ورم  ململ  وألز ولاء اننه لمع أذار  لمع قل  ولو الي  ا أطااز  (1 
  .(130ر1مالإل الاليا    ال اإل ملاوا أا  الالساء ورما   وقا  الحا م أاو الساسإل أذارا  ميمن  االالساء.

ببلى  –امبي اب  ااب: اب  انانب  اا به النابا رماو ا  أمم  ا  خوملي الضماي  ااب  رابي اهلل اب  إمباب اب  ر (2 
رمنا إلى قام   حم  ُخام:  أسلإل ولو م  ملالا  إلى الحا ب   بإل لبالا إلبى الميمنب   بلي  -اهلل رلمه وسلإل
 (. 181ر4أسي الااا    اياا وأحيًا.

 هح(  وبببح3004    اببا:  ببا خاببا النضببما  حببيم  اقببإلأخالببه أاببو ياوي  ببا سببننه  الببا: الخببااج وا مبباا  (3 
 (.2595  اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي  حيم  اقإل
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 .يمة  ذمنك الاللم  واان  منات  انا النضما امالا الميمن  رلى أمما  منلا  اقلا
ببلى اهلل رلمبه  –قا  محمي اا  اسحاق   ا الااه السما   إلة خاج اسو  اهلل  
إلى انا النضما مسلامنلإل  ا يمةب  ذمنبك السلملبم  مب  انبا رباما اللبذم  قلللمبا  -وسلإل

 .رسي للما -بلى اهلل رلمه وسلإل –رماو ا  أممة  لللواا الذي اا  اسو  اهلل 
ببا ألببالإل وطلبب: إلببملإل قببالوا ناببإل  مببا أاببا الساسببإل نامنببك رلببى مببا أحاابب  ممببا    لمة

اسببلان  انببا رلمببه   ببإلة خبب  ااضببلإل ابباا   وقببالوا  إنةاببإل لبب  للببيوا الالبب  رلببى م بب  
إلى لنب: لبياا مالبو رلبى لبذا الامب   -بلى اهلل رلمه وسلإل –واسو  اهلل  حاله لذه

ابب  اابب: أحببيلإل  (1)لحبب لببذلك رمبباو ابب   انلببي:  ؟حنببا منببهم ملسببا رلمببه بببخا   ما 
 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – سا   أنا لبذلك   بباي لملسبا رلمبه ببخاً  وابا  اسبو  اهلل 

 – بنلى اسبو  اهلل  -اضا اهلل ربنلإل - ا ن ا م  البحاا   ملإل أاوااا ورما ورلا
الخاببببا مبببب  السببببماء امببببا أااي السببببوإل   سبببباإل وخبببباج االاببببًا إلببببى  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل

ببا اسببللا وا الميمنبب . مبب  غمببا أ  مالببإل البببحاا   لمة
قبباموا  ببا طلاببه  لسببوا الببً  مسبباً   (2)

 .اأمله ياخً  إلى الميمن  سا   م  الميمن    سنلوه رنه  
ي  الاببيا  نقابب  أبببحااه حلرببى انللببوا إلمببه  ببنخاالإل الخاببا امببا اانبب  ملببوي أاا 

 .االللمل لحاالإل والمسما إلملإل -بلى اهلل رلمه وسلإل –اه  وأما اسو  اهلل 
بنوا منبه  با الحببو    بنما اسبو  اهلل   ببلى  – إلة ساا حلةى نت  البإل  لحبر

اسطببع النخبب  واللحامببق  ملببا   نببايوه أ  مببا محمببي قببي انبب  لنلببى ربب   -اهلل رلمببه وسببلإل
 ا  قطع النخ  ولحامسلا؟ال ساي ولاماه رلى م  مبناه   ما ا

اب  سبلو   اوقي ابا  البط مب  انبا ربوز مب  الخبتاج مبنلإل رابي اهلل اب  أابا  
  وسببومي  ويارببب قببي اا ببوا إلببى انببا النضببما أ  (1)  ومالببك ابب  أاببا قوقبب (3)وويمابب  

                                           
 .البوا: اما واي  ا ل سما اا  ا ما  لح ( ولمب اما  ا المخطوط  حلا ( (1 
أي للا ببوا  ببا اكمببوا والنمببا وال بباء و مببه لببيااه وأربباي النمببا  مببه مبباة  ااببي أخبباى لمسببلسمه  المالببإل   اسببللا وا (2 

 (.27ر1  الوسمط
ويما  ا  رماو ا  مساا ا  روز ا  لبااي اب  طحمب    ويما  ا  رماو ا  لااي ا  الللنا  وقا  الالاا (3 

 (.413ر5  حلمز لانا سواي ا  مالك النلاا.أسي الااا 
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ا الببوا ولمنةاببوا   إنببا لبب  نسببلماإل إ  قللببلإل قاللنببا مااببإل  واا  خبباللإل خالنببا مااببإل   لاابببوا 
بببلى اهلل  –ذلببك مبب  نبببالإل  لببإل م الببوا وقببذز اهلل  ببا قلببوالإل الاربب:   سببنلوا اسببو  اهلل 

أمبواللإل إلة  أ  مللبملإل ومابزة رب  يمبا لإل رلبى أ ة للبإل مبا حملب  ا اب  مب  -رلمه وسلإل
لسبب م   الببوا  احلملبب  مبب  أمببواللإل مببا اسببلسل  اببه ا ابب    اببا  الالبب  الحلسبب  مانببا  ا
لبباز اااببه  مضبباه رلببى ملببا اامبباه  منطلببق اببه   خالببوا إلببى خماببا  إمملببيإل املببه ربب  

 اانب   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ومنلإل م  ساا إلى ال باإل وخل بوا اكمبوا  لاسبو  اهلل 
ببببب  مضبببببال -ببببببلى اهلل رلمبببببه وسبببببلإل –لاسبببببو  اهلل  ا حمببببب  م ببببباء  سسربببببملا رلبببببى خابة

سبببمةاك اببب   - (3)وأابببا يلانببب  (2)الملبببالام  اكولبببم  يو  اكنبببباا إلةسبببل  اببب  حنمبببز
ولببإل ُمسببلإل مبب  انببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ذابباًا  سبباًا  نرطالمببا اسببو  اهلل  -خا بب 

حب   وأابو سبامي لاا  رإل رماو اب   (4)النضما إلر ال    مامم  ا  رما ا  اا:
 أسلما رلى أمواللما  نحاتالا. (5)ا  ول:

ألببإل لببا مببا لسمبب  مبب  اابب  »لمببامم    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وقببا  اسببو  اهلل 
رلبى أ  مسلب  رمباو اب   لالب ٍ  لا  مبامم  اب  رممبا  (6)«رمةك وما لإل اه م   ننا

   حلا   سلله  ونت   ا انا النضما سوا  الح ا انسالا  لاذا قا  اا  إسحاق.

                                           
لو الناما  ا  ملك ا   الا  ا  أحاإل اب   لبا اب   الاب  اب  قوقب  واسبمه غبنإل اب  ربوز وقوقب  لسب: ل الاب   (1 

 (.166ر2  للذم: اكسماء ا  أحاإل نس: الناما  إلى لااا وأاو بال، أاو بال، رنه لإل ميااه
اا سامي  بلي ابياا سلم  ا  حنمز ا  ول: ا   الا  ا  ملير  ا  الحاا  ا  خنساء ولو أنبااي مانى أ (2 

ولو الذي  ا  مع اسو  اهلل حم  انلتإل الناب ومبا   -بلى اهلل رلمه وسلإل –والم الي اللا مع اسو  اهلل 
 (. 573  572ر2أسي الااا   و   (325ر2ه( سما أر إل النا ء  38     سلم  االاو   سن   ما  و   م 

ي السباريي  ابا  مبوإل أحبي رلمبه ربباا  حمبااء مسبا   أخبى ( أاو يلان  اكنبااي سماك ا  خا   ا  لوذاي اب  تمب3 
امنه وام  رلا  ا  غبتوا   اب  اب  يلانب  مبوإل أحبي مبع النابا واامابه رلبى المبو   -بلى اهلل رلمه وسلإل –الناا 

 (.243ر1  سما أر إل النا ء  ه(12     ولو مم   ااك  ا قل  مسملم  الاذا: واسللي موم ذ  
 مب    ا: ا  رماو م  انا النضما أسلإل وحس  إس مه ولو م  اااا الببحاا  ونتلبمامم  ا  رمما ا  ا (4 

 (.434ر5م  سوا  الحيمي  نسلإل وم  ماه  أسي الااا   
مبوإل قاممبب   نسبلإل  وقببا   -بببلى اهلل رلمبه وسببلإل –( أابو سببامي اب  ولبب: السامبا نسبب: إلبى قاممبب   نبت  إلببى النابا 5 

مسضا  ا سام  ملبتوا وا ه لالنبا قاممبا  -بلى اهلل رلمه و سلإل -أاا سامي ا  ول: أ  أااه قا   لي  الناا 
نما نساه  ا اكنباا االحلز ك  قامم  والنضما حل اء اكنباا  أسي الااا     (.  141ر6أو نضامًا واا

 . (192ر2  السما  الناوم  كا  ل اإل  منما (6 
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َو   سوله  ﴿  َُِتٰ ِ ها ۡهِل رلۡ
َ
َل مِۡن أ و  ِيَن َكَفوا ۡخَوَج رَّلا

َ
ِيا أ انا يعني:  ﴾رَّلا

ِل رۡۡلَۡۡشِ  النضما﴿ وا
َ
ۡۡ ِۡل ؛ ااب  م   كر أ  أا  المح ا للنا﴾ قا  اا  رِمن دَِيٰوِهِ
 . (1)اواه اا  أاا حالإل اآلم  مانا  ال اإل  لمساأ لذه

قبببالوا  إلبببى أمببب ؟  «أخالبببوا»  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –وقبببا  للبببإل اسبببو  اهلل 
 .(2)«إلى أا  المح ا»قا   

انبا النضبما  -بلى اهلل رلمه وسلإل –ور  الحس  قا   لمةا أللى اسو  اهلل  
 .  (3)اواه اا  لاما «لذا أوة  الح ا وأنا رلى اك ا»قا   

َل  وقولبه  ﴿ رو  ن ََيۡواجا
َ
ۡۡ أ ُا ﴾ أي   با مبية  حبباااإل للبإل وقببالا واانب   َما َظَكَ

 .أمةاإل مع  ية  حبونلإل ومناللا سلة 
ۡۡ  وللذا قبا   ﴿  ا ِمۡن َحۡيثا َّر ۡا رّللا تَىٰها

َ
ِ فَأ َِن رّللا ۡ م  وناها صا ۡۡ حا ُاها انَِع ۡ ما ناها

َ
َل أ َوَظَكوا 

َل   أخبباى    مبب  ا اهلل مببا لببإل مابب   ببا اببا  امببا قببا   ببامبب﴾ أي  لبباءلإل مبب  أ َُيۡتَِسررباو 
وَن  ﴿ وا ۡا رۡلَعَذ با ِمۡن َحۡيثا ََل يَۡشعا تَىٰها
َ
 .(4)﴾ ٢٦َوأ

ۡا رّوَۡعَ    وقوله  ﴿  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – ﴾ قا   ابا  النابا َوقََذَف ِِف قالاوبِِه
قببي حابببالإل حلةببى الببغ مببنلإل ابب ة مالببغ  ببنرطوه مببا أااي مببنلإل   بببالحلإل رلببى أ  محسبب  

البببب    -للبببإل يمببباءلإل وأ  مخببباللإل مببب  أاضبببلإل إلبببى أا  أخببباى  واوى أنةبببه رلمبببه 
اللبب ء  إلببى انببا النضببما  وأمببالإل أ  مببللللإل  ببا (5)اابب  محمببي ابب  مسببلم  -والسبب إل

.       لما  
                                           

(  وببححه اكلابانا  با ببحم، وضبامز 18850  (  حبيم  اقبإل3345ر10 اا  أاا حبالإل  با ل سبماه اواه (1 
 (.82ر11سن  النسا ا  

( حبيم  اقبإل 610ر4(  وبححه الحااإل  ا المسلياك   359ر3أخاله الاملسا  ا سننه  اا: يل   الناوة    (2 
 8691.) 

 .(59ر2  ا  ساي  ا الطاسا او (  499ر22   ا ل سماه الطااي اواه (3 
 .26رم ( سوا  النح  اآل4 
لبي رلبى رلبي اسبو  اهلل  (5  أابا   بإ  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –محمي ا  أاا مسبلم  اب  رابي اكسبي المختومبا و 

ولتوج اسو  اهلل اماأله أإل سلم   ماو  كوليه الم   -بلى اهلل رلمه وسلإل –سلم  لو ا  ا حما  اسو  اهلل 
يااك ولإل أاااله  م  أولى   (.89 - 88ر5  أسي الااا   ه(43  لو ا سن   البحا  منلإلاواا
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ۡۡ ِِف  وقولبه  ﴿ ِِخَوةِ َعَذ با رنلاارِ َوَّها وقولبه   ﴾ أي  حبلإل لتإل ل ابية للبإل منبه. ر
ا  ﴿ َُ رو َ َورَوا َل رّللا ۡۡ َشرٓاَقو  ها نا

َ
﴾ أي  إنةمبا  اب  اهلل البإل ذلبك وسبلط رلبملإل اسبوله َذَِّٰ  بِأ

وراايه الملمنم  ؛ كنةلإل خال وا اهلل واسوله واذةاوا اما أنت  اهلل رلى اسبله  با الا باا  
 .ولإل ماا و  ذلك اما ماا و  أاناءلإل -بلى اهلل رلمه وسلإل –ي لمحم

َ َشِعيعا رۡلعَِقابِ   إلة قا   ﴿ َ فَإِنا رّللا ِ رّللا اق  اَشا  ﴾. َوَمن ي
َكرر    وقولبه  ﴿ ِ ِررن َل  ُاۡ م  قببا   ﴾ اللببم  ولبو نببوت مبب  اللمبا ولببو لم ببيه. َمررا َقَطۡعرر

وقا  ااضلإل  اللمن  ألبوا  اللمبا  م  اللما. (1)أاورامي   ولو ما خالز الالو  والاانا
 .سوى الالو 
  (2)قببا  اابب  لامببا  لببو لممببع النخبب  ونسلببه ربب  ملالببي ولببو] الاببوما  [أمضببا 

ببا حابببالإل أمببا اسطببع نخببمللإل إلانبب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وذلببك أ  اسببو  اهلل  لمة
ذلااببًا لاسببوللإل مانببا  مببا قطاببلإل ومببا لبباالإل مبب  اك ارااببًا واا  ببلاا  بباللممع اإذنببه للببإل واا

اغامًا كنو لإل    .وم م له وقياه واضاه  و مه ناام  االايوة وختي للإل  واا
وقا  ملالي  نلى اا  الملالام  ااضًا ر  قطع النخب   وقبالوا  إنمبا لبا  

مساإل للمسلمم   نت  السا   البيمق م  نلى ر  قطابه ولحلمب  مب  قطابه مب  ا  بإل  
نةما قطاه ولااه اإذنه  .(3)واا

بببا للبببإل  بببا قطبببع النخببب     بببإلة  بببيةي رلبببملإل  بببنلوا النابببا  ورببب  لبببااا قبببا   اخة
 سببالوا  مببا اسببو  اهلل رلمنببا إ ببإل  ممببا قطانببا أو رلمنببا وتا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – 

وَِّها فَبِإِۡذنِ ﴿  اهلل  مما لاانا   ننت  حا
ا
ائَِاً  لََعَ  أ وَها قَا ُااا ۡو تََوۡر

َ
َك   أ ِ ِن َل  ُاۡ م  ِ  َما َقَطۡع   ﴾ رّللا

 .(4)اواه الحا م الموبلا

                                           
امببيه ومسببا   لببو نببوت مبب  لمببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –( الالببو   لببا ضببا: مبب  اللمببا  ومسببا   لببو ممبب  غاسببه الناببا 1 

  مضببا: إلببى السببواي  ومسببا   الالببو  ضببا: مبب  ألببوي اللمببا االميمنبب  ونخلللببا لسببمى لمنبب   الميمنبب  أااببا مبب  البببمحا
 (. والاانا  لو نوت لمي م  اللما ميوا أحما  ا: اب ا  ومسا   نخ  اانا ونخ  اانم .29ر5لسا  الاا:  

 (.652(  ول سما ملالي  508  507ر22( منما  لامع الاما   2 
 (.6ر8ل سما اا  ا ما  (  و 652( منما  ملالي  3 
 (. 125ر7(  ووضاة ه اللم ما  ا ملمع التوا ي  135ر4( أخاله أاو مالى  ا مسنيه  4 
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 بببنللى انبببا النضبببما وأقبببار     النضبببما وقاممببب ابببحاا »ورببب  ااببب  رمبببا قبببا   
  قاممببب    سلببب  الببباللإل وقسةبببإل نسببباءلإل وأوليلبببإل ابببم  ابببرلبببملإل حلةبببى حاا  قاممببب  ومببب ة 

 ببنمةنلإل وأسببلموا  وأللببى  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –المسببلمم  إلة ااضببلإل لحسببوا اببالناا 
واب     وملبوي انبا حاا ب   ملوي الميمن   ال لإل انا قمنسات  ولإل البط رابي اهلل اب  سب إل

 .(1)اواه الاخااي ولمسلإل نحوه «ملوي االميمن 
حاةق نخب   -بلى اهلل رلمه وسلإل –و ا الاخااي ر  اا  رما أ  اسو  اهلل 
    (2)انا النضما وقطع  ولا  الاوما  وللا مسو  حسةا 

 ولببببببببببببببببا  رلبببببببى سببببببببببببباا  انببببببببببببببببا لببببببببببببببلي
 

 ومبببببا  مسلبببببطببببببببببماببببببببببببببببببببببببببببببببببامق االابببببببببببحببببب **
 

 مسو   (3)  نلااه أاو س ما  ا  الحاا 
 أياإل اهلل ذلبببببببببببك مببببببببببببببببببببببببببببببب  بنببببببببببببببمببببببببببببببببع

 

 وحبببببببببببببببارق  ببببببببببببببببا نبببببببببببببببواحمببببببببببببببببلا السابببببببببمببببببا **
 

 اببببببببنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتهالإل أمببببببببببنا منببببببببببببببببببببببببلا سبببببببببل
 

 (4)ابببببببببببببببببلإل أي أاضبببببمببببببببببببببببببببببببنا نببببببببضببببببببببببببببببماول **
 

   مذاا إل ء انا النضما وقل  ا  اك از  (5)وقا  اا: ا  مالك 
 ابببببببببببواحلبببببببسببببببببببببي خبببببتمببببببببببببببببب  ابببببببباياللا ال

 

 اببببببببذااببببببببببببب البببببببببببيلبببببببببببببببببا ذو ببببببببببببباز مببببيوا  **
 

 وذلببببببببببك أنبببببببببلإل ا بببببببببببببببببباوا ابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا:
 

  اابببببببببببببببببببببببببمارببببببببببببببببببممبببببإل أمبببببببببببببببببببببببباه أمببببببببببببببببببببببببا  **
 

 وقبببببببببببببببببببي أولببببببببببببببوا مببببباببببببببا  بببلمببببببببا ورلمبببببببا
 

  ولبببببببببببببببببببببببباءلإل مبببببببببببببببب  اهلل النبببببببببببببذمببببببببببببببببببببببببببببببببببببا **
 

 أيى البببببببببباابببببببببببببببببببانببببببذمبببببببببببببببببببببببا ببببببببببببببببباق 
 

  و مبببببببببببببببببببببببببببا  مبببببببببباببببببمبببببببببنبببببببببببب  لبببببببنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببما **
 

                                           
 (.4029المااتي  اا: حيم  انا النضما  حيم  اقإل   الا: اللامع البحم، خاله الاخااي  ا ( أ1 
حسببا  ابب   اابب  ابب  المنببذا ابب  حببااإل ابب  رمبباو ابب  تمببي منبباه ابب  رببيي ابب   الابب  الختالببا اكنبببااي  ببإل مبب  انببا مالببك ( 2 

منبب: لبه مناباًا  با المسبلي مسبوإل  -بلى اهلل رلمه وسبلإل –واا  الناا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –النلاا  ارا اسو  اهلل 
 (.253ر1    و ذاا  الذل:(6ر2ه(   أسي الااا    54    كنه  ارا الناا  ؛رلمه قا ما و ض  حسا  رلى ال اااء

بببلى اهلل رلمببه  –أاببو سبب ما  ابب  الحبباا  ابب  راببي المطلبب: ابب  راببي منبباز السا ببا اللا ببما اابب  رببإل الناببا  واببا  أخببا الناببا ( 3 
م  الاضار  أاضاللما حلمم  ان  أاا يلم: السايم  وأمه غتم  ان  قبمب اب  طامبز مب  ولبي  لبا اب  مالبك وابا   -وسلإل

 .(171ر1  و ذاا  الذل:  (141ر6ه( أسي الااا    20أاو س ما  قي لسى الناا ا نم  الاسا: ام  ما  والميمن      
 (.4033حيم  انا النضما  حيم  اقإل   اا:الا: المااتي  اللامع البحم،  ( أخاله الاخااي  ا 4 
اا: ا  مالك ا  أاا اا: واسإل أابا ااب: رمباو اب  السبم  اب  سبواي اب  سبلم  اكنببااي الختالبا مانبى أابا رابي اهلل ( 5 

با قبيإل الميمنب   أمه لملى ان  ا   الا  م  انا سلم   لي الاسا   ا قو  و خى اسو  اهلل امنبه وابم  طلحب  اب  رابي اهلل لمة
 .(244ر1  و ذاا  الذل:  (461ر4( ه  أسي الااا   50حي الذم  نت   ملإل قا   اامإل     ولو أ
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  سببببببببببببببببببببالوا مبببببببببا ألبببببببببببم  انمببببببببببببابببببببببببيق
 

  بببببببببباا منبببببببببببببببببببببا لبببببي مبببببببببببببببببببباوأنببببببببببب  امبببببنببببببببببببببب **
 

  سببببببببببببا  ابببببببببلببببببببببببببببببى لبببببببببببببسي أيمببببببببب  حسببببببببببا
 

  مبببببببيقنبببببببببببببببببببببا اببببببه ال لببببببببببببببببببببببببببببإل الخامببببببببببببببببببا **
 

 ملببببببببااببببببببببببببه مببببببببببببلي لابببببببببببب  ا بببببببببي  بببببببببم 
 

  ومببببببببببب  مبببببا ببببببببببببببببا ابببببه مبببببببلببببببببببببببببببببببببت الا ببببببببببوا **
 

  ببباابببببببببببوا غبببببببببببببببياا وابببببببببببببب ببببببببببببببباا بببببلبببمبببببببا أُ 
 

  بببببببلإل رببببببببببببببببببب  الحبببببببببببببق الن بببببببببببببببواابببب ولببببببببببببببببببير  **
 

 اهلل النببببببببببببباا اببببببببببببببببببباأي بببببببببببببببببببببببببيق أاى
 

  واببببا  اهلل مبببببببحبببببببببببببببباإل ل مبببببببببببببببلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوا **
 

 وسبببببببببببببببلطبببببببببببببه رببببببلمبببببببببببببببببببببلببببببببإل بببببببنمبببببببببببببببببيه 
 

   ببببببباا  نبببببببببببببببببببببببماه نببببببببببببببببباإل النببببببببببببببببببببببببببببببببببما **
 

  ابببببببببببببببببببببويا منبببببببببببببببببببببلإل ااببببببببببب: بببببباماا
 

  مببببببببباربببببببببببببببببببببه النضببببببببببببببما ببببببذلبببببببببببب  اببببببببباي  **
 

 رببببببببببببببببببببلى الابببببببببببببببببب م   بببببببببببإل وقبببببببببي رللببببببببه
 

   (1)انمببببببببببببببببببببببيمنا م بببببببببببببببببببببببببببببلا  ذاببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوا **
 

 لببببببببببببببببببمبببببببببببببببببببب ً ابببببببببببببببنما محبببببببببببببببمي إذ يب 
 

  إلبببببببببببببببى اببببببببببببا: أخبببببببببببا اببببببببا: مببببببسبببببمببببببببببببببببببا **
 

  مببببببببببببا ابببببببباه  ننببببببببببببببببببببببتله امبببببببببببببببببببباببببببببببببببببببببببا  
 

  ومحببببببببمبببببببببببببببببوي أخبببببببببببببببببببببببوه  سبببببببببببببببببببببببب  لسبببببببوا **
 

  لببببببببببلك انببببببببببببببببو النضببببببببببببما اببببببياا سبببببببببوء
 

  المابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببما و امبببببببببببا اللبببببببببباإلأابببببببببببببببببببباالم **
 

 بببببببببببببببببا التحبببببببببببببببببببزغبببببببببببببببببيا  ألبببببببببببببببببببببالإل  
 

  لبببببببببببببببوًا اسبببببببببببببببببو  اهلل ولببببببببببو الببببببببببإل ابببببمات  **
 

 وغسبببببببببببببببببببببا  الببببببببحمبببببببببببببببببببا  مببببببببببببببببببببببببواتاوه
 

  رببببببببببلى اكرببببببببببببببببببببببياء ولو للبببببببببإل وتمببببببببببببببببببببببببا **
 

  سبببببببببببببببا  السبببببببببببببببلإل ومببببببببببببببببحاإل  بببببببببببببببببيوا
 

  وخبببببببببالز أمبببببببببببببببببببببببببببببالبببببببببببببببببببببببببببإل اببببببببببببذ: وتوا **
 

 وابببببالً   بببببذاقبببببببببببوا غببببب:ة أمبببببببببببببببببببالبببببببببببببببببببببببببببببإل
 

  لببببببببببببببببببببببببببا   بببببببببببببببببببببببببب    مببببببببببببببببببببببببنلإل ااببببببببببببببببببببما **
 

 وألبببببببلبببببببببببببببببوا ربببببببببببببببببببببببببببباميم  لسبببببببببببببببببببببببمنسات  
 

  (2) وغبببببببببببببببببببببببببببببويا منببببببببببببببببببببلمو نبببببببببببببخ  ويوا **
 

 ا ا ماون . أحيقا  او  إسحاق  وقا  انا النضما ااي قا  اا 
اابببي ابببيا اسبببلة   قاببب  انبببا النضبببمااو بببا الاخبببااي رببب  رببباو  أنةبببه قبببا   اانببب  و 

 واهلل أرلإل. (3)أ لا
رنا ﴿ ُِ ۡيِِ ِمۡن َخۡيلت َوََل رَِٗكبت َوَ ٰ

ۡۡ َعلَ ُا وَۡجۡف
َ
ا أ ۡۡ َفَاا ِۦ ِمۡكها ُِ و ٰ رَوا ا لََعَ ا ََء رّللا فَا

َ
ا أ َوَما

 َ ِ ََشۡ َءت قَِعيو  رّللا
ٰ كا  ا لََعَ ا َءا  َورّللا ٰ َمن يََشا ِا  لََعَ لَ اَسل ِطا راوا ِۦ ِمۡن  ٦ ي ُِ و ٰ رَوا ا لََعَ ا ََء رّللا فَا

َ
ا أ ا ما

ُا  نِيِل ََكۡ ََل يَ ِۡ َوربِۡن رّسا ُِ ۡوََبٰ َورَۡلََتََٰمٰ َورَّۡاَسٰ وِل َوَِّلِي رۡلقا ِِ َوِّلواوا
َوٰى فَلِلا ۡهِل رۡلقا

َ
وَن أ

                                           
 سموز مسلول  م  أغمايلا.  أي (1 
 (  ولا قبمي  لاا: ا  مالك مذاا  ملا إل ء انا النضما.199ر2السما  الناوم  لا  ل اإل    منما (2 
 (.330( حيم  اقإل  329ر7 الللاي  اا: وم  سوا  الح ا أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: (3 
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َل  َورباقا  و  َُها ِا فَٱن ۡۡ َعۡك ُا ٰ وإا َوَما َنَهى ذا ولا فَخا ۡا رّواوا ُا ٰ ا  ََء تَى ۡۡ  َوَما ُا ا َءِ ِمك ۡغكَِيا
َ
َ رۡۡل ۡۡ َل داولََۢة َب و 

َ َشِعيعا رۡلعَِقابِ  ۖ إِنا رّللا َ  ﴾.رّللا

مب  امبا  مبا  ال باء وبب له ومبا حامبه   بال اُء  اب ة مبا  أخبذ مب  آل ا لبذه ا
مبالإل مالا اا م  غما قلا  ول إملاز خم  ول ااا:  انموا  انبا النضبما لبذه  إنةلبا 

ملز رلمه اخم  ول ااا: ؛ أي  لإل مساللوا اكرياء  ملا االماباات  والمبباول  اب  نبت  
بببلى اهلل رلمببه  –مبب  لمابب  اسببو  اهلل أول ببك مبب  الاربب: الببذي ألسببى اهلل  ببا قلببوالإل 

رلى اسوله   للذا لبارز  مه اما م اء  ايةه رلى المسلمم   ا ولوه  ه   ن اء-وسلإل
ۡۡ   سا ﴿  الاا والمبال، اللا ذاالا اهلل لاالى ِۦ ِمۡكها ُِ و ٰ رَوا ا لََعَ ا َءَ رّللا فَا

َ
ا أ ﴾ أي  م  َوَما

ۡۡ  انبا النضبما﴿ ُا وَۡجۡف
َ
ا أ مسبا  لبه ولبز ال باب   رلإل مب  خمب  ول اابا:﴾ أي  أسبا َفَاا

والااما إذا ساا ساماًا وأول ه باحاه إذا حمله رلى السما السامع  والمااي االاابا:  
ِ ََشۡ َءت  ﴿ ا ا  الذي ماا: رلمه

ٰ كا  ا لََعَ ا َءا  َورّللا ٰ َمرن يََشرا ِا  لََعَ لَ اَسل ِطا راوا َ ي نا رّللا ُِ َوَ ٰ
 ماال: ول ممانع  ا  لو السالا لا   اء.﴾ أي  لو قيما ل قَِعيو  

رَوىٰ   بإل قبا   ﴿ ۡهرِل رۡلقا
َ
ِۦ ِمۡن أ ُِ و ٰ رَوا ا لََعَ ا ََء رّللا فَا

َ
ا أ ا ﴾ أي  لممبع الالبيا  اللبا ما

رۡوََبٰ  ل ل، لاذا  حاملا حاإل أموا  انا النضما وللذا قا  ﴿ روِل َوَِّلِي رۡلقا فَلِلاِِ َوِّلواوا
 ُِ رنِيلِ َورَۡلََتََٰمٰ َورَّۡاَسٰ  لبذه مببااز أمبوا    واللبا اابيلا  ﴾ إلبى  خالبا ِۡ َوربِۡن رّسا
 ال اء وولوله.

أ  اهلل  -اضبا اهلل رنبه – ا البحمحم  ر  مالك اب  أوب قبا   قبا  رمبا 
ٰ  ﴿  قي خار اسوله  ا لذا ال اء ا اء لإل ماطه أحيًا غمباه  بإلة قباأ ا لََعَ ا ََء رّللا فَرا

َ
ا أ َوَما

ٰ َمرن  ِا  لََعَ لَ اَسل ِطا راوا َ ي نا رّللا ُِ ۡيِِ ِمۡن َخۡيلت َوََل رَِٗكبت َوَ ٰ
ۡۡ َعلَ ُا وَۡجۡف

َ
ا أ ۡۡ َفَاا ِۦ ِمۡكها ُِ و رَوا

ِ ََشۡ َءت قَررِعيو  
ٰ كا  ا لََعَ ا َءا  َورّللا بببلى اهلل رلمببه  –﴾واانبب  لببذه خالببب  لاسببو  اهلل  يََشررا

   ببإلة منخببذ مببا اسببا  ملابب  مببا  (1)من ببق رلببى أللببه ن سبب  سببنللإل مبب  لببذا المببا » -وسببلإل
و بببا اوامببب  أخببباى اانببب  أمبببوا  انبببا النضبببما ممبببا أ ببباء اهلل رلبببى اسبببوله ممبببا لبببإل   اهلل

 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –واانب  لاسبو  اهلل   مولز المسبلمو  رلمبه اخمب  ول اابا:
                                           

 اببا: الملبب  ومبب  ملبباةب البباب ببباحاه  حببيم  اقببإل الببا: الللبباي   أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم، (1 
  (.1757    اا: حاإل ال اء  حيم  اقإلومسلإل  ا بحمحه  الا: الللاي  (2904 
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بب  من ببق رلببى أللببه ن سبب  سببنللإل   ببإلة ملابب   مببااسا  ببا السبب م والابباات رببية   ببا خابة
 ببا  امانلبباولببذه لببا المبببااز المببذاوا   ببا خمببب الانممبب   وقببي سبباق  (1)«سببام  اهلل

اان  لاسبو   »   ور  مالك ا  أوب قا    ما احلية اه رما أ  قا  (2)سوا  اكن ا 
 ل  ب اما انا النضما وخماا و نيك  أما انبو النضبما  -بلى اهلل رلمه وسلإل –اهلل 

ببا نببيك  اانبب  كانبباء السببام   وأمببا خماببا  لت   –لببا اسببو  اهلل أ اانبب  حاسببًا لنوااببه  وأمة
ن سب  كللبه  مبا  ضب   ا  ابم  المسبلمم  ولبتءً م     ألتاء لت  -بلى اهلل رلمه وسلإل

 .(3)وياواه أاويا «ر  ن س  ألله لاله ام   سااء الملالام 
ۡۡ   وقوله  ﴿ ُا ا َءِ ِمك ۡغكَِيا

َ
َ رۡۡل ۡۡ وَن داولََۢة َب ُا ﴾ أي  لالنا لذه المبااز ََكۡ ََل يَ

لما  ال اء ام  ماسى منال  ملال: رلملبا اكغنمباء وملببا و   ملبا امحب  ال بلوا  
 واكااء  ول مبا و  منه  م ًا إلى ال سااء.

وإا  وقوله  ﴿ رذا رولا فَخا ۡا رّواوا ر ُا ٰ ا  ََء تَى ﴾ أي  ملمبا أمبا ابإل ا باء  با الوه  َوَما
.أااإل رنه  اللناوه   إنةه إنةما وملما نل نما منلى ر   ا   ما اخما واا

والمسلو بما   و ا البحمحم  رب  رابي اهلل اب  مسباوي قبا   لاب  اهلل الوا بما 
والملنمبا  والمل للا  للحس   المامباا  خلبق اهلل   لاءلبه امباأ   سالب   إنةبه الانبا 

بببلى اهلل رلمببه  –أنةببك لانبب  امبب  وامبب    سببا   مببالا ل ألابب  مبب  لابب  اسببو  اهلل 
ولو  ا البا: اهلل   سالب   لسبي قباأ  مباام  اللبوحم   مبا ولبي   مبه مبا لسبو    -وسلإل

ۡۡ  أمبا قباأ  ﴿ مبهلمه لسي وليلقا   ل   ان   قاأ ُا ٰ وإا َوَما َنَهى ذا ولا فَخا ۡا رّواوا ُا ٰ ا  ََء تَى َوَما
َل   و  َُها ِا فَٱن  .(4)قا    إنه قي نلى رنه قال   الى. ﴾َعۡك

ببلى اهلل  –وقي  ا   ا البحمحم  أمضًا ر  أاا لاما  قبا   إ  اسبو  اهلل 
  إذا أمبببببالاإل ابببببنما  بببببا لوا منبببببه مبببببا اسبببببلطالإل ومبببببا نلمبببببلاإل رنبببببه قبببببا    -رلمبببببه وسبببببلإل

                                           
 (.25ر1أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه   (1 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ ا قولبببببببه لابببببببالى  ولببببببب( 2 

 . 41سوا  اكن ا   اآلم ر  ژٺ  
وحسبنه اكلابانا  با (  2969    اا:  ا ب اما اسو  اهلل م  اكمبوا   حبيم  اقبإلأخاله أاو ياوي  ا سننه (3 

 . (2967    حيم  اقإلبحم، وضامز سن  أاا ياوي
ُسببببوُ   تُخببببُذوُه﴾اببببا: الببببا: الل سببببما    اللببببامع البببببحم،أخالببببه الاخببببااي  ببببا  (4  ُاببببإُل َّلار ببببآَٰ ءتالتم  مت  حببببيم  اقببببإل ﴿وت

 (. 2125  اا: لحامإل  ا  الوابل  والمسلوبل   حيم  اقإل  ا بحمحه  الا: اللااب  سلإلم(  و 4886 
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َ َشِعيعا رۡلعَِقابِ  وقوله  ﴿ (1) اللناوه( ۖ إِنا رّللا َ َل رّللا و   ﴾.َورباقا

 أي  لم  رباه وخالز أماه وأااه واالا: ما تلا رنه ونلاه.
َل ِمن ﴿ و  ۡخوِجا

ا
ِيَن أ َ ِٰجوِيَن رَّلا  َءِ رّۡاا

ا َقَو  ۡۡ  ِّۡلفا ۡمَوِِّٰه
َ
ۡۡ َوأ ِ  دَِيٰوِهِ ِرَن رّللا وَن فَۡضٗل  م  َُغا يَنۡ

ا ا   َُ و َ َورَوا وَن رّللا ا  َورِۡضَوٰن ا َوَيكِصا
ا
يَمَٰن ِمن أ ِيَن َبَبوا َءاو رَلا َر َورۡۡلِ

ِٰعقاوَن َورَّلا ۡا رلصا َ  َِِ  ها وَل
وَن ِِف  ۡۡ َوََل َجِعا َِبوَن َمۡن َهاَجَو إََِلِۡه ۡۡ ُيا وَن لََعَ  َقۡبلِِه َل َويارۡؤثِوا وتارو 

ا
ا أ ا ِاا ۡۡ َحاَج   م  ورِهِ عا  حا
ۡا  َ  َِِ  ها وَل

ا
حا َنۡفِسِِۦ فََ ۡۡ َخَصاَح    َوَمن ياوَق شا ۡۡ َوَّۡو ََكَن بِِه ِسِه نفا

َ
وَن  أ ۡفلِحا ِيرَن ٩رّۡاا َورَّلا

وَن َرباَكا رۡغفِۡو نَلَا َوِۡلِۡخَوٰنَِكا
ا وّ ۡۡ َيقا ا َءاو ِمِن َبۡعِعهِ يَمِٰن َوََل ََتَۡعرۡل ِِف  َجا ونَا بِرٱۡۡلِ ِيَن َوَبقا

رَّلا
 ٌۡۚ ا إِناَ  ر ََءاوف  راِحي َكا َل َربا ِيَن  ََء َمكاو   ل َِّلا

 ﴾. قالاوبَِكا ِغٗل  
َ ِٰجروِيَن  قا  لاالى مامنا حا  ال سااء المسلحسم  لما  ال باء أنةلبإل﴿  َءِ رّۡاا

ا َقَو  ِّۡلفا
َل ِمن و  ۡخوِجا

ا
ِيَن أ ۡۡ دَِيٰوِهِ  رَّلا ۡمَوِِّٰه

َ
َِن رّللا َورِۡضرَوٰن اِ   ۡۡ َوأ وَن فَۡضٗل  م  َُغا أي  خالبوا مب   ﴾يَنۡ

ا ا   يماالإل وخال وا قوملإل االااء ماضا  اهلل واضبوانه  ﴿ َُ و َ َورَوا وَن رّللا ا  َوَيكِصا
ا
َ  َِِ  أ وَل

ِٰعقاوَن  ۡا رلصا  ولللء لإل سايا  الملالام    ﴾ أي  لللء الذم  بيقوا قوللإل ا اللإلها

م بباالإل مببع   ببإلة قببا  لاببالى  مايحببًا لألنببباا ومامنببًا  ضببللإل و ببا لإل وابباملإل  واا
ۡۡ  الحالب  ﴿ يَمَٰن ِمن َقرۡبلِِه ِيَن َبَبوا َءاو رَلا َر َورۡۡلِ
﴾ أي  البذم  سبانوا ياا الللبا  مب  َورَّلا

 قا  الملالام  و منوا قا  ا ما منلإل.
وأوبببى الخلم بب  ااببيي االملببالام    -اضببا اهلل رنببه –قببا  رمببا ابب  الخطببا:  

لم  أ  مااز للإل حسةًا ومح م للإل ذمةللإل  وأوبمه ااكنباا خمباًا البذم  لابوءوا البياا   اكوة
 .(2)اواه الاخااي أ  مسا  م  محسنلإل وأ  ما و ر  مسم لإل(  وا مما  م  قا

ۡۡ  وقوله  ﴿ َِبوَن َمۡن َهاَجَو إََِلِۡه ﴾ أي  م  ااةملإل و اةز أن سلإل أنلإل محا بو  ُيا

                                           
 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –  اببا: القلببياء اسببن  اسببو  اهلل   الببا: ا رلببباإلاللببامع البببحم،  ببا ( أخالببه الاخببااي1 

حبيم   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –  اا: لوقما اسو  اهلل  ا بحمحه  الا: ال ضا   (  ومسلإل7288حيم  اقإل  
 (.1337اقإل  

م ت لتاتورُءوَّلببببيراات وتَّْ     اببببا: أخالببببه الاخببببااي  ببببا اللببببامع البببببحم،  الببببا: الل سببببما( 2  بببب ت ﴿وتَّلرببببذ  حببببيم  اقببببإل  ﴾ممت 
 4888.) 



 "له:ش   ا"ا  ةالهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا  ااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 244     

 ومواسونلإل انمواللإل.  الملالام 
 بب  قبوإل قببيمنا رلببملإل أحسبب  مواسببا  رب  أنببب قببا   قببا  الملبالاو   مببا اأمنببا م

  لسببي ا ونببا الملنبب  وأ ببااونا  ببا الملنببن  حلةببى لسببي  ببا قلمبب  ول أحسبب  اببذًل  ببا ا مببا
اواه أحمبي  « مبا أ نمبلإل رلبملإل ويربولإل اهلل للبإللأ»خ منا أ  مذلاوا ااكلا الةبه  قبا   

 .(1)ولللامذي م له وبححه
َل  وقولبه  ﴿ وتارو 

ا
ا أ ا ِاا ۡۡ َحاَج   م  ورِهِ عا وَن ِِف حا ﴾ أي  ول ملبيو   با أن سبلإل َوََل َجِعا

 واللسيمإل  ا الذاا والالا .  حسيًا للملالام   مما  ضللإل اهلل اه م  المنتل  وال از
ااببب  تمبببي  وقبببي لالبببإل ااببب  اكنبببباا  بببا أمبببوا  انبببا النضبببما طمابببًا  بببا  قبببا 

 (2)قسمللا  االالإل اهلل  ا ذلك
ۡيِِ ِمۡن َخۡيرلت َوََل رَِٗكبت   سبا   ﴿ 

ۡۡ َعلَ ُا وَۡجۡف
َ
ا أ ۡۡ َفَاا ِۦ ِمۡكها ُِ و ٰ رَوا ا لََعَ ا ََء رّللا فَا

َ
ا أ َوَما

 َ ٰ َمرن ي ِا  لََعَ لَ اَسل ِطا راوا َ ي نا رّللا ُِ ِ ََشۡ َءت قَرِعيو  َوَ ٰ
ٰ كا  ا لََعَ ا َءا  َورّللا  ﴾  سبا  اسبو  اهلل َشرا

 «إ  خببببواناإل قببببي لااببببوا اكمببببوا  واكولي وخالببببوا إلببببماإل»  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –
 «أو غمبا ذلبك»  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – سالوا  أموالنا امننا قطا ع   سا  اسو  اهلل 

قبببوإل  ل ماا بببو  الامببب   لا بببونلإل ولساسبببمونلإل لبببإل »قبببا    ؟قبببالوا  ومبببا ذاك مااسبببو  اهلل
  سالوا  ناإل مااسو  اهلل. (3)«ال ما

ببلى اهلل  –قبا   قالب   اكنبباا للنابا  -اضبا اهلل رنبه –ور  أاا لامبا   
ل ما وننببا الملنبب  ون بباااإل  ببا »أقسببإل امننببا واببم  إخواننببا النخمبب   قببا   -رلمببه وسببلإل

 .(4)الاخااياواه  «ال ما   قالوا سمانا وأطانا
ۡۡ َخَصاَح     وقوله  ﴿ ۡۡ َوَّۡو ََكَن بِِه ِسِه نفا

َ
وَن لََعَ  أ ﴾ مانبا  ال اقب  والحالب  َوياۡؤثِوا

أي  مسببببي مو  المحبببباومي رلببببى حالبببب  أن سببببلإل وماببببيءو  االنبببباب قبببباللإل  وقببببي  ابببب   ببببا 
                                           

(  واللامبذي  با سبننه  البا: بب   السمامب   1375(  حبيم  اقبإل  360ر20ا مباإل أحمبي  با مسبنيه  أخاله  (1 
ا السلسبل  الببحمح   ب اكلابانا اللامبذي  ووا سبه  وبححه (2675اا: يراء اهلل وال ناء رلمه  حيم  اقإل  

 (.610ر2 
 .(70ر8  ل سما اا  ا ماو   (76ر8ماالإل اللنتم    (2 
 .(526ر22ل سماه   الطااي  ا اواه (3 
 (.2200( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: المتاار   اا: إذا قا   اا نا ملن  النخم  وغماه  حيم  اقإل  4 
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أ ضببببب  الببببببيق  للبببببي »قبببببا    -ببببببلى اهلل رلمبببببه وسبببببلإل –الببببببحم، أ  اسبببببو  اهلل 
َعراَ   ذا المسباإل أرلبى مب  حبا  البذم  وبب لإل اهلل اسولبه  ﴿ول (1)«المس  روَن رلطا َوياۡطعِاا

ِورًي 
َ
ا َوأ ا َوَيتِيا  ُِيك  ب ِِِۦ ِمۡس ٰ حا  .(2)﴾ لََعَ

 إ  لللء لبيةقوا ولو محا و  ما لبيةقوا اه  وقي ل ماونوا للإل حال  إلمبه ول 
ضبباوا  اببه  ولببللء   بباوا أن سببلإل مببع خبابببللإل وحببالللإل إلببى مببا أن سببوه  ومبب  لببذا 

بببلى  –الممببع مالببه   سببا  لببه اسببو  اهلل  -اضببا اهلل رنببه –المسبباإل لبببيق البببيمق 
  سا   أاسم  للإل اهلل واسوله. (3)«ماأاسم  كللك؟»  -اهلل رلمه وسلإل

قببا   ألببى البب  إلببى اسببو   -اضببا اهلل رنببه –و ببا البببحمحم  ربب  أاببا لامببا  
 سبببا  مااسبببو  اهلل أبببباانا الللبببي   ناسببب  إلبببى نسبببا ه  لبببإل  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل -اهلل 

 سبباإل  «أل البب  مضببمز اللملبب »  -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -ملببي رنببيل ر  ببم ًا  سببا  الناببا
البب   مبب  اكنببباا  سببا   أنببا مااسببو  اهلل   ببذل: إلببى أللببه  سببا   لماألببه  ضببمز اسببو  

 ل ليخامه  م ا   سال   واهلل ما رنيي إلر قو  البام . -بلى اهلل رلمه و سلإل -اهلل 
مملإل  ولاالا  نط اء السبااج ونطبوي اطوننبا  قا    إذا أااي البام  الا اء  نو 

لسببي » سببا    -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -اللملبب     البب   ُببإلة غببيا الالبب  إلببى اسببو  اهلل 
وَن  ﴿ -ولب ة  رببتة  –وأنبت  اهلل (4) «مب   بب   و  نب  -أو ضببحك -رلب: اهلل  َوياررۡؤثِوا

ۡۡ َخَصاَح     ۡۡ َوَّۡو ََكَن بِِه ِسِه نفا
َ
 ﴾.لََعَ  أ

حا َنۡفِسِِۦ  وقوله  ﴿ ﴾ أي  م  سلإل م  ال ،  سي أ ل، وأنل،.ورب  َوَمن ياوَق شا
إمباةاإل والملبإل  ببإ  الملبإل ملمببا  »قببا    -سبلإلبببلى اهلل رلمبه و  -لبااا أ  اسبو  اهلل 

موإل السمام   والسوا ال  ،  إ  ال  ، أللك م  اا  قالاإل حمللإل رلى أ  سب اوا يمباءلإل 
                                           

( 1449  مببب  حببيم  رابببياهلل ابب  حا بببا الخ امببا  حبببيم  اقبببإل أخالببه أابببو ياوي  ببا سبببننه  الببا: البببب    (1 
 (.1286  اقإلوبححه اكلاانا  ا بحم، سن  أاا ياوي  حيم  

 . 8رم ( سوا  ا نسا  اآل2 
( 3939حبيم  اقبإل   -اضبا اهلل رنبه –  ابا: مناقب: أابا اابا الببيمق أخاله اللامذي  ا سننه  البا: المناقب:( 3 

 ( .2902وحسنه اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي  حيم  اقإل  
ُمبببب ﴿  اببببا: أخالببببه الاخببببااي  ببببا اللببببامع البببببحم،  مناقبببب: اكنببببباا( 4  لتببببى َٰٓ    ُاو ت لْ وت ببببل إلْ  رت حببببيم  اقببببإل  ﴾ أتنُ س 

م ااه  حيم  اقإل  (3798   .(2054 ومسلإل  ا بحمحه  الا: اك اا   اا: إاااإل الضمز و ض  واا
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 .(1)ان اي اه مسلإل وأحمي «واسلحل وا محااملإل
ِ  وقوله  ﴿ وَن َرباَكا رۡغفِۡو نَلَا َوِۡلِۡخَوٰنَِكا رَّلا

ا وّ ۡۡ َيقا ا َءاو ِمِن َبۡعِعهِ ِيَن َجا ونَا َورَّلا يَن َوَبقا
 ٌۡۚ ا إِنارَ  ر ََءاوف  راِحري َل َرباَكرا ِيَن  ََء َمكاو   ل َِّلا

يَمِٰن َوََل ََتَۡعۡل ِِف قالاوبَِكا ِغٗل   ﴾ لبللء لبإل   بِٱۡۡلِ
السسببإل ال البب  ممبب  مسببلحق  سببااللإل مبب  مببا  ال بباء ولببإل  الملببالاو   ببإلة اكنببباا  ببإلة 

 اللاااو  للإل اإحسا  اما قا   ا  م  اااء .
اوَن ِمنَ  ﴿ ّ وا

َ
وَن رۡۡل ٰبِقا ۡ بِإِۡحَسٰرنت  َورلسا روها َبعا

ِيَن ربا نَصارِ َورَّلا
َ
َ ِٰجوِيَن َورۡۡل راِىَ  رّۡاا

ۡۡ ر َععا َّها
َ
ِا َوأ َل َعۡك و  ۡ َورَضا ا َعۡكها ٰتت  ّللا نَۡ ٰوا  َجنا

َ
ََُها رۡۡل بَرع  ََتۡوِي ََتۡ

َ
ا أ َذِّٰرَ  ا  َخِِٰلِيرَن فِيَهرا

ۡا   .(2)﴾١٠٠رۡلَفۡوزا رۡلَعِظي
 اللببببباااو  للبببببإل اإحسبببببا  لبببببإل الملاابببببو  آل ببببباالإل الحسبببببن  وأوببببببا لإل اللمملببببب  

ۡۡ  ﴿  اآلمب  وللذا قا   با لبذه اليارو  للإل  ا السةا والا نم   ا َءاو ِمِن َبۡعِعهِ ِيَن َجا َورَّلا
اونَ  وّ يَمِٰن َوََل ََتَۡعرۡل ِِف  ﴾ أي  قبا لم  ﴿ َيقا ونَا بِرٱۡۡلِ ِيرَن َورَبقا

َرباَكارۡغفِۡونَلَاَوِۡلِۡخَوٰنَِكا رَّلا
 ٌۡۚ ا إِناَ  ر ََءاوف  راِحي َكا َل َربا ِيَن  ََء َمكاو   ل َِّلا

﴾ قال   را    أماوا أ  مسلا اوا للإل قالاوبِكَا ِغٗل  
ببلى اهلل  -اا كببحا: محمبي ورنلا قالب   أمبالإل االسبلا  اآلم   سا ولإل  إل قاأ لذه

ل لبذل: لبذه »  مسبو  -بلى اهلل رلمبه وسبلإل – ساالمولإل سما  ناماإل  -رلا وسلإل
للا  .(3)اواه الااوي «اكم  حلةى ملا   خالا أوة
َاا    ﴿-اضبا اهلل رنبه - قا   قاأ رما ا  الخطبا: (4)ور  مالك ا  أوب إِنا
 ِۡ ُِ ا َءِ َورَّۡاَسٰ َقَو  َعَقٰتا ِّۡلفا َۡ  رّصا ِقَاِب َورۡلَغٰروِِم ۡۡ َوِِف رّو  َؤلاَف ِ قالاوباها َۡ َعلَۡيَها َورّۡاا َورۡلَعِٰالِ

نِيِلِۖ فَوِيَض    ِ َوربِۡن رّسا ۡ  م ِ  َوِِف َونِيِل رّللا ي ُِ ٌۚۡ َح ا َعلِي ِ  َورّللا ٌۚۡ  حلرى الغ ﴿ ﴾٦٠ َن رّللا َعلِري
  ۡ ي ُِ  .(5)﴾٦٠ َح

                                           
وا مببباإل أحمبببي  بببا مسبببنيه   (2578    ابببا: لحبببامإل الملبببإل  حبببيم  اقبببإلأخالبببه مسبببلإل  بببا اللبببامع الببببحم، (1 

 .(323ر3 
 .100رم ( سوا  اللوا  اآل2 
 (.321ر4 ماالإل السن ( اواه الااوي  ا 3 
بببلى اهلل رلمببه  –( مالببك ابب  أوب ابب  الحببي ا  ابب  الحبباا  ابب  رببوز ابب  اامابب  ابب  نضببا ابب  مااومبب   أياك الناببا 4 

 لي مع رما ا  الخطا:  ل، ام  المسيب  حي  ر  رمبا ورلبا ور مبا  وطلحب  والتامبا ورابي الباحم   -وسلإل
 (.  171ر4سما أر إل النا ء    و (10ر5لم  ولسام   أسي الااا   لو ا االميمن  سن  ا ناا  روز 

 .60رم ( سوا  اللوا  اآل5 
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ِرن ََشۡ َءت  ﴿   سا   لبذه للبللء  بإلة قباأ ُاۡ م  َارا َغكِۡار نا
َ
َل أ وا  نا  َورۡعلَاا

َ
ِا  فَرَ اَسر ِ َخا ّلِلا

نِيِل  ِۡ َوربِۡن رّسا ُِ ۡوََبٰ َورَۡلََتََٰمٰ َورَّۡاَسٰ وِل َوَِّلِي رۡلقا  .(1)﴾ ٤١َوِّلواوا

ررَوٰى   سببا   لببذه للببللء  ببإلة قبباأ  ﴿ ۡهررِل رۡلقا
َ
ِۦ ِمررۡن أ ُِ ررو ٰ رَوا ا لََعَ ا ََء رّللا فَررا

َ
ا أ ررا ما

ۡوََبٰ  وِل َوَِّلِي رۡلقا ا َءِ  حلةى الغ ﴿ا﴾فَلِلاِهَوِّلواوا َقَو   ﴾. ِّۡلفا

﴿  ۡۡ يَمَٰن ِمن َقۡبلِِه ِيَن َبَبوا َءاو رَلا َر َورۡۡلِ
ۡۡ  ﴿ ﴾َورَّلا ا َءاو ِمرِن َبۡعرِعهِ ِيَن َجرا  بإلة  ﴾َورَّلا
ببب   لببب   ر ببب   لمبببنلم ة الااربببا ولبببو اسببباو حممبببا قبببا   لبببذه اسببب لورا  المسبببلمم  رامة

 .(2)نبماه منلا مالإل مااز  ملا لامنه
َُِتِٰ  لَِِۡن  ﴿ ۡهِل رلۡ

َ
َل مِۡن أ و  ِيَن َكَفوا ۡا رَّلا وَن ِۡلِۡخَوٰنِهِ

ا وّ َل َيقا و  ِيَن نَاَفقا ۡۡ تََو إَِٰٓى رَّلا َ ّ
َ
أ

ا  ۡۡ َورّللا ُا نا َ ۡۡ نَلَكِصا بَع   ِإَون قاوتِلُۡا
َ
َحًع  أ
َ
ۡۡ أ ُا ٞا فِي ۡۡ َوََل ناِطي ُا ۡۡ نَلَۡخواَجنا َمَع ۡخوِۡجُا

ا
أ

ۡۡ لَ  ۡۡ َولَِِن لَ  ١١َكِٰذباونَ يَۡشَهعا إِناها وَنها ا َل ََل يَكِصا ۡۡ َولَِِن قاوتِلاو  وَن َمَعها َل ََل ََيۡواجا و  ۡخوِجا
ا
ِِۡن أ

وَن  ۡا ََل ياكَِصا ۡدَبَٰو ثا
َ
ۡۡ ََلاَولَنا رۡۡل وها ِ  َذَِّٰ   ١٢ناَِصا َِن رّللا ورِهِۡ م  عا َشَع رَۡهبَ   ِِف حا

َ
ۡۡ أ نُا
َ
َۡل

ۡۡ قَۡو    ناها
َ
وَن  َلا بِأ ِِۢ   ١٣َيۡفَقها ر عا  َءِ جا

ا ۡو مِن َوَر 
َ
َك   أ ى ََّمَصا ۡۡ َۡجِيًعا إَِلا ِِف قاو  ُا ََل ياَقُِٰلاونَ

ۡۡ قَۡو   َلا َيۡعقِلاوَن  ناها
َ
ٰ  َذَِّٰ  بِأ ۡۡ َشّتا ا َوقالاوباها ۡۡ َۡجِيع  ۡۡ َشِعيع   ََتَۡسباها ۡ بَنَۡكها ها وا

ۡ
َكَاثَِل  ١٤بََ

 ۡۡ ِيَن مِن َقۡبلِهِ
ۡ   رَّلا َِل

َ
ۡۡ َعَذ بٌۚ أ ۡۡ َوَّها ۡموِهِ

َ
َل َوبَاَل أ ۖ ذَ قاو  ا ۡيَطِٰن إِۡذ قَاَل  ١٥قَوِيب  َكَاثَِل رّشا

 َۡ َ رَبا رلَۡعٰلَِا َخافا رّللا
َ
ا أ ِكَ  إِّن ِ ا َكَفَو قَاَل إِّن ِ بَوِيا َء  م  ۡو فَلَاا نَسِٰن رۡكفا فَََكَن  ١٦ِّۡۡلِ

َاا ِِف رنلا  ناها
َ
ا أ َاا َۡ َعٰقِبََُها ٰلِِا َل رلظا ؤا  يِۡن فِيَها  َوَذَِّٰ  َجَز   ﴾.١٧ ارِ َخِِٰلَ

ربببب  المنببببا سم  اببببإا  سببببلو  وأضبببباااه حببببم  اا ببببوا إلببببى انببببا  -لاببببالى –أخاببببا 
ۡا  النضما مايونلإل النبا م  أن سبلإل  سبا   ﴿ وَن ِۡلِۡخرَوٰنِِه

ا وّ َل َيقا و  ِيَن نَاَفقا ۡۡ تََو إَِٰٓى رَّلا َ ّ
َ
أ

َحرًع  
َ
ۡۡ أ ُا ٞا فِي ۡۡ َوََل ناِطي ُا ۡۡ نَلَۡخواَجنا َمَع ُا ۡخوِۡج

ا
َُِتِٰ  لَِِۡن أ ۡهِل رۡل

َ
َل ِمۡن أ و  ِيَن َكَفوا رَّلا

ۡۡ لَ  ر ها ا يَۡشرَهعا إِنا ۡۡ َورّللا ُا نا َ ۡۡ نَلَكِصا ُا بَع   ِإَون قاوتِۡل
َ
﴾ أي   ممبا وربيولإل ابه إمةبا َكٰرِذباونَ أ

ببا كنلببإل ل مسببع مببنلإل الببذي  مة كنلببإل قببالوا للببإل قببوًل  ومبب  رببايللإل أ  ل م ببوا للببإل اببه  واا
ۡۡ  قببالوه  وللببذا قببا   ﴿ رروَنها ا َل ََل يَكِصا َولَررِِن  ﴾ أي  ل مسبباللو  مالببإل﴿َولَررِِن قاوتِلاررو 

                                           
 .41رم ( سوا  اكن ا  اآل1 
 .(360ر20  ول سا الساطاا(  284ر2( منما  ل سما رايالاتاق  2 
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 ۡۡ رروها   ﴾ أي  قبباللوا مالبإل﴿ناَِصا
َ
رروَن ََلاررَوَلنا رۡۡل ۡا ََل ياكَِصا ﴾ ولببذه ا باا  مسببلسلة  ۡدَبٰررَو ثارر

   .ان سلا
ِ    بإلة قبا  لابالى  ﴿ ِرَن رّللا ورِهِۡ م  رعا َشَع رَۡهَب   ِِف حا

َ
ۡۡ أ ُا ن
َ
﴾ أي  مخبا و  مبناإل َۡل

ۡۡ قَۡو    وللذا قا   ﴿  أ ية م  خو لإل م  اهلل ها نا
َ
وَن َلا َذَِّٰ  بِأ   .﴾ َيۡفَقها

ِِۢ  ََل ياَقُِٰ   إلة قا   ﴿ ر رعا  َءِ جا
ا ۡو ِمن َوَر 
َ
َك   أ ى ََّمَصا ۡۡ َۡجِيًعا إَِلا ِِف قاو  ُا ﴾ مانبا  لاونَ

اباات  والمساللب  اب  أنلإل م  لانلإل وخلالبإل ل مسبياو  رلبى مواللب  لبم  ا سب إل االم
  محاباو   مساللو  لميا اوا رنلإل ضباوا   بإلة قبا   إمةا  ا حبو  أو م  وااء ليا

ۡ بَۡنَكها  ﴿ ها وا
ۡ
ۡ  اما قبا   ﴿  ﴾ أي  رياوللإل  مما امنلإل  يمي ۡۡ َشِعيع   بََ ُا َوياِذيَق َبۡعَض

 ِۗ َس َبۡع  
ۡ
  .(1)﴾٦٥ بََ

ٰ   وللبذا قبا   ﴿ ۡۡ َشرّتا را َوقالاروباها ۡۡ َۡجِيع  ﴾ أي  لباالإل مللمابم   لحسبالإل ََتَۡسباها
 مللل م  ولإل مخلل و  غام  ا خل ز.

ۡۡ  ﴿  بإل قبا    ۡمروِهِ
َ
َل َوَباَل أ اۖ َذ قاو  ۡۡ قَوِيب  ِيَن ِمن َقۡبلِِه

﴾ مانبا  ام ب  مبا َكَاَثِل رَّلا
  وقبا  ااب  راباب  مانبا  ملبوي انبا (2)أبا: ا ةاا قام  موإل ايا قاله ملالي وغمباه

بببلى اهلل رلمببه  –ولببو أ بباه االبببوا:  ببإ  اسببو  اهلل   قمنسببات  اببذا قببا  قلبباي  وغمبباه
 .(3)قا  ذلكقي أل لإل  -وسلإل

ۡو  وقوله  ﴿ نَسِٰن رۡكفا ۡيَطِٰن إِۡذ قَاَل ِّۡۡلِ ﴾ مانا  م   لللء الملوي  ا َكَاَثِل رّشا
 بإلة لمبا   لننبانةاإل إلالمنا سم  وقوللإل للإل ل   قوللل لإل النبا م و ريذم  و االلإل ا اغلاا

حسةببب  الحسبببا ق وخبببذللإل الحبببباا والسلبببا   وأراضبببوا ربببنلإل وأسبببلمولإل للمللاببب   ام ببب  
له لببه لابباأ منببه  - والامبباذ ابباهلل - ال ببمطا  إذ مسببو  لضنسببا  اا ببا  ببإذا يخبب   ممببا سببوة

َۡ  وقا   ﴿  ولااري رنه َ َربا رۡلَعٰلَِا َخافا رّللا
َ
ا أ ب   بامه ابه اوى إِّن ِ ﴾ وللبذا الم ب  قبة

لاًا لااةي سلم  سبنً  اقا   إ  ا  -اضا اهلل رنلما -ا  مساوي اا  لاما أ  رلمةًا أو ا

                                           
 .65رم ( سوا  اكنااإل اآل1 
 (.653  ملاليل سما و   (509ر5  والامو  (  والنا 540ر22  لامع الاما  (2 
 .(75ر8(  ول سما اا  ا ما  539ر22( لامع الاما   3 
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أاايه ال ببمطا   نرمبباه  امببي إلببى امبباأ   نلنالببا  وللببا إخببو   سببا  إخوللببا  رلببماإل الببذا 
 .السب   مياوملا

قببا    لببالوا الببا إلمببه  ببياوالا واانبب  رنببيه  امنمببا لببو مومببًا رنببيلا إذ أرلالببه  
 نلالببا  حملبب    امببي إلملببا  سلللببا  لبباء إخوللببا   سببنلوه رنلببا  سببا   قببي لبباء  ببمطانلا 
 ذل: الا ولإل أطسه   ببيةقوه  بنلى ال بمطا  إلبملإل  با المنباإل  سبا  للبإل إ  الاالب: قبي 

 .للا  إل ي نلا  ا ماا  اذا واذا لا انخلاإل   لمةا أحاللا قل
بلا رلبماإل أإل ألباكل  لمةا أباحوا قا  الب  مبنلإل  اأمب  الاااحب  ا  قبالوا  ؟مبا أقبة

بلا  سبا   اب   واحبي مبنلإل أنبا اأمب  الاااحب  م ب  لبذا  قبالوا   بواهلل  بلا رلمنا. سبة ا  قبة
لوه  بإلة انطلسبوا يوا ملالإل رلى ذلك الاال:   نلوه  ننت اما لذا إلة ل اء   انطلسوا واسلا

اه  لسمه ال مطا    سا   إنا أنا الذي أوقالك  ا لذا ول  منلمبك منبه غمباي   اسبلي 
 سلي له  لمةا ألوا ابه ملالبإل لاباأ منبه  وأنلمك م  ذلك  لا سلي  واحي ً 

قَراَل إِّن ِ ﴿ (1)
 َۡ َ َربا رۡلَعٰلَِا َخافا رّللا

َ
ا أ ِكَ  إِّن ِ  ﴾  سلله. بَوِيا َء  م 

رببببب  ااببببب  راببببباب وا مبببببا مبببب  السبببببلز والم بببببلوا أ ة الاالببببب: لبببببو  يواببببذا او 
 .(2)اابمباً 
بب  لببامي الاالبب: امببا لببا ماسببوط   ببا البببحمحم    بب  مخال بب  لسبة ولببذه السبة
َاررا ِِف رنلاررارِ افَررََكنَ  وقولببه  ﴿ ناها

َ
ا أ َاررا َُها ﴾ أي  راقابب  اكمببا اببالا ا وال اربب  لببه َعٰقَِب

ٰ  ومبمالما إلى للنةإل خاليم   ملا﴿ َۡ َوَذ ٰلِِا َل رلظا ؤا   ﴾. َِّ  َجَز 
﴿ 
َ
َ يَأ َ  إِنا رّللا َل رّللا رو  َمۡت لَِغرعتِۖ َورباقا ا قَعا ۡو َنۡفس  ما َ َوِۡلَكظا َل رّللا و  َل رباقا ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

ِ بَِاا َبۡعَالاوَن  ۡۡ  ١٨َخبرِيا نَسرىٰها
َ
َ فََ َل رّللا رو  ِيَن نَسا َل َكرٱَّلا وناو  ُا ۡا َوََل تَ ر َ  ِِرَ  ها وَل

ا
ۡۡ  أ َسرها نفا
َ
أ

وَن  ونَ  ١٩رۡلَفِٰسقا ائِزا ۡا رۡلَفا كا ِ ها ۡحَبٰ ا رۡۡلَ
َ
كا ِ  أ ۡحَبٰ ا رۡۡلَ

َ
ۡحَبٰ ا رنلاارِ َوأ

َ
َُوِيا أ   ﴾ََل يَۡس

                                           
( مبب  طامببق النضببا ابب   ببمم  اببه وأخالببه راببي البباتاق  ببا ل سببماه 213ر5اللبباامخ الاامببا  أخالببه الاخببااي  الببا: (1 

   (.541ر22( ولامع الاما   185ر5( م  طامق إسحاق الاملسا  ا ال ا:  منما  اللام واللايم   285ر2 
اا  الاال:  با ال لبا  مسبا  لبه اابمببًا قبي لاابي  با ببوماله سباام  سبن   لبإل ماببا اهلل  ملبا طا ب  ربم   (2 

حلببى أرمببى إالببمب  لمببع إالببمب مبباي  ال ببماطم    سببا   أل ألببي مببناإل مبب  ما منببا أمببا اابمبببًا  اللببامع 
 . (37ر18كحااإل السا    
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 السواه ولو م م   ا  المنمواا  ولاك المنااا . -لاالى – أما اهلل
َمۡت لِ  وقولبه  ﴿ ا قَرعا ۡو َنۡفس  ما ﴾ أي  حاسباوا أن سباإل قاب  أ  لحاسباوا  َغرعتِۖ َوِۡلَكظا

 وانمبباوا مبباذا ايخببالإل كن سبباإل مبب  اكرمببا  البببالح  لمببوإل مابباياإل وراضبباإل رلببى ااةاببإل
﴿   َ َل رّللا و  ِ بَِارا َبۡعَالاروَن  ﴿ لنامبي  با  ﴾وَرباقا َ َخبِرريا ﴾ أي  ارلمبوا أنبه ربالإل  الممبع إِنا رّللا

 أرمالاإل وأحوالاإل  ول مخ ى رلمه مناإل خا م  ول مام: رنه م  أموااإل للم  ول حسما. 
َ  وقولببه  ﴿ َل رّللا ررو  ِيَن نَسا َل َكررٱَّلا وناررو  ُا ﴾ أي  ل لنسببوا ذاببا اهلل  منسببماإل َوََل تَ

وللببذا  الامبب  الامبب  لبببال، أن سبباإل اللببا لببن ااإل  ببا مابباياإل  ببإ  اللببتاء مبب  لببنب 
 قا   ﴿
ا
وَن أ ۡا رۡلَفِٰسرقا ر َ  َِِ  ها ﴾ أي  الخباالو  رب  طارب  اهلل اللبالاو  مبوإل السمامب  وَل

 الخاساو  موإل ماايلإل.
ۡۡ َعرن ذِۡكروِ  امبا قبا   ﴿ كا ۡوَ ٰعا

َ
ۡۡ َوََلا أ ُا ۡمَوٰلا

َ
ۡۡ أ ُا َل ََل تاۡلِه ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ َي 

ونَ  ۡا رۡلَخِٰۡسا َ  َِِ  ها وَل
ا
ِ  َوَمن َيۡفَعۡل َذَِّٰ  فََ   .(1)﴾٩ رّللا

اضبببا اهلل  - ورببب  ااببب  السبببلز قبببا   ابببا   بببا خطاببب  أابببا اابببا الببببيمق 
ولاوحبببو  كلببب  مالبببوإل   مببب  اسبببلطات أ  مسضبببا أمبببا لالمبببو  أنابببإل لابببيو    -رنبببه

م اببب   ولببب  م اببب  ذلبببك إلة اببباهلل  إ  قومبببًا لالبببوا  لببباللإل لاكلببب  ولبببو  بببا رمببب  اهلل  
ۡۡ  ﴿ .(لامببالإل  نلببااإل اهلل أ  لاونببوا أم بباللإل نَسررىٰها

َ
َ فََ َل رّللا ررو  ِيَن نَسا َل َكررٱَّلا وناررو  ُا َوََل تَ

  ۡۡ َسها نفا
َ
 إخواناإل؟﴾ أم   م  لاا و  م  أ

وخلبوا اال بسو  والسةبااي   وأمب  اللاةبااو    قيموا رلبى مبا قبيموا  با أمباإل سبل لإل 
نولا االحوا ط لو  الذم  انوا الميا   وحبة    ؟اكوة

قبي ببااوا لحبب  الببخا واآلابباا  لبذا الببا: اهلل ل ل نبى رلا اببه  اسلضبم وا منببه 
 تاامبببببا وألببببب  املبببببه  سبببببا  لمبببببوإل ملمببببب   واسلضبببببم وا اسبببببنا ه وامانبببببه  إ  اهلل أ نبببببى رلبببببى 

وَنكَا رََغب   ﴿ وَن ِِف رۡۡلَۡيَرِٰ  َويَۡععا اَسٰوِعا َل ي ۡۡ ََكناو  رإِناها َۡ ا َورََهب  َل نَلَرا َخِٰشرعِ ل  .(2)﴾٩٠ اۖ َوَٗكنارو 
خما  ا قو  ل مااي اه وله اهلل  ول خمبا  با مبا  ل من بق  با سبام  اهلل  ول خمبا  بمم  

                                           
 .9رسوا  المنا سو  اآلم  (1 
 .90راآلم سوا  اكناماء  (2 
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 .(1)مخاز  ا اهلل لوم  ل إل( اواه الطااانا اإسناي لمي مال: للله حلمه  ول خما  مم 
ۡحرَبٰ ا رۡۡلَكار ِ   وقولبه  ﴿

َ
ۡحرَبٰ ا رنلارارِ َوأ

َ
َُوِيا أ أي  ل مسبلوي لبللء ا﴾ََل يَۡس

 .ولللء  ا حاإل اهلل موإل السمام 
ِ  امبا قبا   ﴿  ر    رّسا

َل و  ِيَن رۡجَتَحا ۡ  َحِسَ  رَّلا
َ
َل   َ أ ِيَن  ََء َمكارو  ۡۡ َكرٱَّلا ر َۡعلَها ن جا

َ
اِ  أ
روَن  اا ُا ا ََء َما َُيۡ ۡۡ  َوا ۡۡ َوَمَااباها َۡياها ا َء  َّما ٰلَِبِٰت َوَو  َل رلصا مبا  وغمالبا مب  اآل(2) ﴾٢١وََعِالاو 

اا.الامنا  ولذا يا ٌّ رلى أ  اهلل مااإل اكاااا وملم    ال لة
ونَ  وللذا قا  للنا  ﴿ ائِزا ۡا رۡلَفا كا ِ ها ۡحَبٰ ا رۡۡلَ
َ
﴾ أي  النةالو  المسبلمو  مب   أ

 رذا: اهلل.
ِ  َوتِۡلرَ  ﴿ ِۡن َخۡشريَ ِ رّللا ِع  م  ا َمََُصع  ِا  َخِٰشع  َُ ۡي

َ
ٰ َجَبلت لاَوأ
و ََۡء َن لََعَ نَزنۡلَا َهَٰذ  رلۡقا

َ
َّۡو أ
ۡمَثٰلا نََۡضِباَها ِّل

َ
ونَ رۡۡل روا ُا ۡۡ َيََُف ر ۡا رلَۡغۡيرِ   ٢١كااِس لََعلاها رَوۖ َعٰلِر َِ إَِلا ها ِي ََلا إَِ ٰر ا رَّلا رَو رّللا ها

ۡا  َو رّواۡحَمٰنا رّواِحي َ َٰعةِِۖ ها ۡؤِمنا  ٢٢وَرّشا ۡا رّۡاا ٰ َل َعوسا رّسا َو رَّۡالِ ا رلۡقا َِ إَِلا ها ٰ ِي ََلا إَِ  ا رَّلا َو رّللا ها
َهۡيِانا رلۡ  وَن رّۡاا اۡۡشِررا را ي ِ َعاا رۡبَبَٰن رّللا ا  وا ِ  َ

َُ َُ ا رلَۡخٰلِرقا رۡبَرارِ ا  ٢٣َعزِيزا رۡۡلَباارا رّۡاا رَو رّللا ها
ۡا  ُِي َو رلَۡعزِيزا رۡۡلَ ۡرِضِۖ وَها

َ
َمَٰوِٰ  وَرۡۡل ا  َما ِِف رّسا َُ اَسب ِحا  ا َءا رۡۡلاۡسََنٰ  ي ۡوَاا

َ
ا رۡۡل َُ  ۖ ِرا َصو   ﴾. ارّۡاا

اهلل أمببا السببا   واببمة  رلببوة قببياه  وأنببه منااببا أ  لخ ببع السلببو: وللبببيةت  رمةببإل
 والورمي اكامي  رني سماره  لما  مه الوري الحقة 

ِرۡن َخۡشرَي ِ   سبا   ﴿ ع  م  ِ ََُصرع  ا َم ِا  َخِٰشع  َُ ۡي
َ
ٰ َجَبلت لاَوأ

ۡو ََء َن لََعَ نَزنۡلَا َهَٰذ  رۡلقا
َ
َّۡو أ

  ِ غلمله وقساوله لو أ لإل لذا السا    لبياةا مبا  مبه لخ ةبع  أي  إذا اا  اللا   ا ﴾رّللا
لبم  قلبوااإل ول لخ بع ول لولبيةت م  خوز اهلل   امز ملمق ااإل ما أم لا الا ا أ  ل 

 ؟ ملإل ر  اهلل أماه ولياةالإل الااهلبيةت م  خ م  اهلل  وقي  لل
ونَ  وللذا قبا   ﴿ روا ُا ََُف ۡۡ َي ر ۡمَثٰرلا نََۡضِرباَها ِّلكاراِس لََعلاها

َ
﴾ أي  لابا  َوتِۡلَ  رۡۡل

 .منلالوا وملاموا

                                           
 .(3152  واللم ما  ا ملمع التوا ي (39الااما  حيم  اقإل   المالإل واواه الطااانا  ا (1 
 .21رم ( سوا  اللا م  اآل2 
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قا  اا  رااب  لو أنا أنتل  لذا السا   رلى لاب  حمللبه إمةباه لببيةت وخ بع 
مبب   سلببه ومبب  خ ببم  اهلل   ببنما اهلل النبباب إذا نببت  رلببملإل السببا   أ  منخببذوه االخ ببم  

 .(1)للخ عال يمي  وا
بببا  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –وقبببي  اببب   بببا الحبببيم  الببببحم، أ  اسبببو  اهلل  لمة

با  رم  له المناا  وقي اا  مبوإل الخطاب  مسبز إلبى لانب: لبذت مب  لبذوت المسبلي   لمة
لخطمببب:  لببباوت  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –وضبببع المنابببا أوة  مبببا وضبببع ولببباء النابببا 

اللذت إلى نحو المناا  ولا  م   اما م   الباا الذي مسا  لما اا  مسمع البذاا 
 .(2)والوحا رنيه(

  ا ااب  اوامبا  لبذا الحبيم  قبا  الحسب  الابباي   بننلإل أحبق أ  ل بلاقوا  
الااممببب   إذا  اآلمببب  مببب  اللبببذت ولابببذا لبببذه -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –إلبببى اسبببو  اهلل 

اانبب  اللاببا  لوسببما  ابب إل اهلل و لملببه لخ ببا  ولبببيةر  مبب  خ ببمله   امببز ااببإل 
 وقي سمالإل و لملإل؟ 
نا قاۡو ََء ن   اما قا   ﴿

َ
ِرِِ ا َوَّۡو أ َۡ ب ِ

ۡو َكا 
َ
ۡرضا أ
َ
َعۡت بِِِ رۡۡل ِ ط  ۡو قا

َ
بَالا أ َۡ  بِِِ رۡۡلِ ِ ري  وا

 ِۗ ٰ ََ ۡو ِ  اأي  لاا  لبذا السبا    وقبا   ﴿ (3)﴾٣١رَّۡا َها ََّاا َيۡهبِطا مِۡن َخۡشيَ ِ رّللا كۡ ِإَونا مِ
ا بَِغٰفِل   ا َبۡعَالاونَ  َوَما رّللا   .(4)﴾ ٧٤َعاا

و  إل قا   ﴿ َِ إَِلا ها ٰ ِي ََلا إَِ  ا رَّلا َو رّللا ﴾ أخاا لاالى أنه الذي ل إله إلة لو    ها
ۡا رۡلَغۡيررِ   ﴿ سببواه  وابب   مببا مااببي مبب  يونببه  ااطبب    وأنةببها:ٌّ غمبباه ول إلببه مولببوي  َعٰلِرر

َ َٰعةِِۖ  ﴾ أي  مالإل لممع الاا نبا  والم باليا  لنبا والاا ابا  رنةبا   ب  مخ بى رلمبه َورّشا
  اء  ا اكا  ول  ا السماء م  للم  وحسما حلةى الياة  ا الملما .

ۡا  وقولبه  ﴿ َو رّواۡحَمٰنا رّرواِحي ل سبماه  با أوة  الالبا:  والمبااي أنبه ذو سباق  ﴾ها
الاحم  الواسبا  ال ةبامل  للممبع المخلوقبا    لبو احمب  البينما واآلخبا  واحمملمبا  وقبي 

                                           
 (.396ر14اليا المن وا و (  512ر5والامو     النا (1 
 .(3585  3583  اا: ر ما  الناوة   حيم  اقإل الا: المناق:   أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، (2 
 . 31رم ( سوا  الاري اآل3 
 .74رم ( سوا  الاسا  اآل4 



 "له:ش   ا"ا  ةالهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا  ااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 253     

ا ََشۡ َءت   قا  لاالى  ﴿  . (1)﴾١٥٦َورََۡحَِّت وَِوَعۡت كا
ٰ َنۡفِسِِ رّواَۡحَ َ  وقا   ﴿ ۡۡ لََعَ ُا ََُ  َرَب َِ   إل قا   ﴿  (2)﴾٥ َك ِي ََلا إَِ ٰر ا رَّلا رَو رّللا ها
َو رَّۡالِ ا   باز  ملا ا  ممانا  ول ميا ا .ل﴾ أي  المالك للممع اك ماء المإَِلا ها

رَعوسا  وقولبه  ﴿ ۡا  الطبالا المابااك لسيسبه الم  اب  ﴿ ﴾ رۡلقا ٰ رَل أي  مبب   ﴾ رّسا
 لممع الامو: والنسا ا لاماله  ا ذاله وب اله وأ االه.

ررۡؤِمنا  ﴿وقولبه   قبا  اابب  رابباب  أي أمبب  خلسببه أ  مململببإل  وقمبب   بببيق  ﴾ رّۡاا
ولبو مب  ا ممبا  البذي لبو   راايه الملمنم   ا إممانلإل ابه امبا وربيلإل مب  ال بوا:

 ضية اللخومز.
ِۡن َخۡوفِۢ  اما قا   ﴿ ۡ م  َهرۡيِانا  وقوله  ﴿ (3)﴾٤ َو ََء َمَكها ﴾ قبا  ااب  راباب   رّۡاا

ۡا  أي  لبو اقمب: رلبملإل امبا قبا   ﴿ (4)وغما واحي أي  ال ةالي رلى خلسه انرمباللإل ثار
ٰ َما َيۡفَعلاوَن  ا َشِهيعٌۚ لََعَ  ﴾.٤٦رّللا

وغلب: اك بماء   منبا    أي  الذي قي ربتة اب ة  باء  سلباه ﴾ رۡلَعزِيزا  وقوله  ﴿
ا   لنااه ااتةله ورممله ولااوله واااما ه  وللذا قبا   ﴿ ِ  َ ر َُ َُ باارا رّۡاا ﴾ أي  البذي ل رۡۡلَ

 .ول الاااماء إلة لاممله  للمق اللاام  إلة له
 اً  مب  نباترنا واحبي  والااامباء ايا با  الاممب  إتااي»اما لسيةإل  ا البحم،   
 .(5)«رذالهمنلما 

باارا  قلباي   ﴿وقبا   . وقبا  ااب  لامبا  (6)﴾ البذي لابا رابايه رلبى مبا م باءرۡۡلَ
باارا  ﴿  .  (7)﴾ المبل، أموا خلسه الملباز للإل  مما  مه ب حلإلرۡۡلَ

                                           
 .156رم سوا  اكرااز اآل (1 
 .54رم سوا  اكنااإل اآل (2 
 .4رم سوا  قام  اآل (3 
 (.544ر8ل سما اا  ا ما  و (  655ر8  ماالإل اللنتم  (4 
 .(2620الااا  حيم  اقإل    اا: لحامإل أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: الاا والبل  (5 
 (.514ر5والامو    (  النا 554ر22  لامع الاما  (6 
 .(401ر14(  واليا المن وا  655ر8 ماالإل اللنتم  و (  554ر22لامع الاما    (7 
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ا  وقبا  قلباي   ﴿ ِ  َ َُ َُ ِ  ﴿ ﴾ مانبا  رب  اب   سبوء خلسبه  بإل قبا   رّۡاا رۡبَبَٰن رّللا وا
وَن  اۡۡشِرا ا ي  له رمةا مسو  المالمو . ﴾ ل ام ا الا ولسيمساَعاا

ۖ  وقوله  ﴿ ِرا َصرو  ا رۡلَخٰلِرقا رۡبَرارِ ا رّۡاا َو رّللا ﴾ الخلبق اللسبيما والاباء لبو ال باي  ها
ااات ما قيةاه وقااه إلى الولوي ولمب ا  مب  قبيا  بم ًا والةابه مسبيا رلبى  ولو اللن مذ واا

ملايه سوى اهلل لاالى.  لن مذه واا
قببببا  لببببه  اببب   ماببببو  رلببببى الببببب   اللببببا مامببببي  مانبببا  الببببذي إذا أااي  ببببم ًا 
ۖ  والبوا  اللا مخلاا وللذا قا   ﴿ ِرا َصو  ﴾ أي  الذي من ذ ما مامي إملايلا رلى رّۡاا

 الب   اللا ماميلا.
ا َءا رۡۡلاۡسََنٰ   وقوله  ﴿ ۡوَاا

َ
ا رۡۡل  .(1)﴾ ساق ل سماه  ا سوا  اكراازَُ

ببببلى اهلل  –و  اهلل والحبببيم  البببذي  بببا الببببحمحم  رببب  أابببا لامبببا  رببب  اسببب
أنه قا    إ ة هلل لسا  ولسام  اسمًا  ما   إلة واحي   مب  أحببالا يخب   -رلمه وسلإل

 .(2)اللن  ولو ولا مح:  الولا(
رَمَٰوٰ ِ  وقولبه  ﴿ ا  َمرا ِِف رّسا َُ اَسب ِحا  ۡرِضِۖ  ي

َ
رَمَٰوٰ ا  ﴾ اسولبه  ﴿َورۡۡل ا رّسا َُ اَسرب ِحا  ت

ن  ُِ اَسب ِحا ِِبَۡاِعإِۦ َوَ ٰ ِن ََشۡ َء  إَِلا ي ۡرضا َوَمن فِيِهنا  ِإَون م 
َ
ٞا َورۡۡل ۡب ۡۡ  رّسا وَن تَۡسنِيَحها َلا َبۡفَقها

ور   ِا  ََكَن َحلِيًاا َغفا  .(3)﴾٤٤ اإِنا

َو رۡلَعزِيزا  وقوله  ﴿  .﴾ أي     مااإل لنااه وَها

ۡا  ﴿ ُِي ببلى اهلل  –رب  النابا  (4)ورب  ماسب  اب  مسباا  ا  اره وقياه. ﴾ رۡۡلَ
مبب  قببا  حببم  مبببا،  بب   مبباةا  أرببوذ ابباهلل السببممع الالببمإل مبب  »قببا    -رلمببه وسببلإل

                                           
ل لره  َّْكت ( 1  آَٰءُ ﴿وت ذتُاواْ  ا لتا  تٱْيُروهُ  َّْلُحْسنتى   ْسمت م ت  وت ُيو ت  َّلرذ  ْو ت  ۦۚأتْسمت َٰٓ  ه     آَٰ  ُمْلح  ُلو ت  اتاُنواْ  متا ستُمْلتت  .﴾متْامت
(  6957    ابا: إ  هلل ما ب  اسبإل إلة واحبي   حبيم  اقبإل( أخاله الاخااي  ا اللبامع الببحم،  البا: اللوحمبي2 

 .(6986    اا:  ا أسماء اهلل لاالى و ض   حيم  اقإل ا بحمحه  الا: الذاا واليراء واللوا  مسلإلو 
 . 44رسوا  ا سااء اآلم  (3 
ماسبب  ابب  مسبباا ابب  راببي اهلل ابب  مااببا ابب  حبباةاق ابب  اابب: ابب  مضببا المتنببا مانببى أاببا مسبباا سببا  الابببا   (4 

لمبببه منسببب:  لبببا اببب  ماسببب   بببلي اماببب  الحيمامببب  ولبببو ا االاببببا   بببا  خبببا خ  ببب  مااومببب    واالنبببى البببا ياا واا
 ( 255ر2اا:  مالسل
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واةب  اهلل ابه سباام  ألبز   ال مطا  البالمإل   بإل قباأ  ب    مبا  مب   خبا سبوا  الح با
ملك مبلةو  رلمه حلةبى ممسبا  واا  مبا   با ذلبك المبوإل مبا   بلميًا  ومب  قبا  حبم  

اواه أحمي واليةااما واللامذي وغاةاه «ممسا اا  اللك المنتل 
 واهلل أرلإل . (1)

  

                                           
واليااما  ا سننه  الا:  ضبا   السبا    ابا: حبإل  ( 20320(  حيم  اقإل  36ر5   ا مسنيه ( أخاله ا ماإل أحمي1 

 ضبا   البا:  واللامبذي  با سبننه   (857( اا: الطلا امبز  حبيم  اقبإل  233ر1  اليخا  والحواممإل والمساحا 
ع وضبباة ه اكلاببانا  بببا ضببامز اللبببام  ( 3172سببوا  الح بببا  حببيم  اقبببإل     اببا: قبببااء   بب    مبببا  مبب السببا  

 (.5732حيم  اقإل   الباما وتمايله 
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 فسري سورة املمتحنةت
 ولا مينمة 

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

روَن ي﴿  ا ََء تالۡقا ۡوَِلَرا
َ
ۡۡ أ واكا ِي وََععا و  َل َععا و  ُاِخذا َل ََل َب ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
بِرٱَّۡاَوداةِ ََلِۡهرۡ إِ أ

ۡۡ إِن  ر ُا ِ ِ َرب   بِرٱّللا
َل ن تاۡؤِمكارو 
َ
ۡۡ أ وَل ِإَويااكا وَن رّواوا ۡوِجا ِ َيا َِن رۡۡلَق  ۡ م   ََءكا

َل بَِاا َجاا و  َوقَۡعَكَفوا
 ۡۡ ُا ك ۡعلَ  كا

َ
نَا۠ أ
َ
وَن إََِلِۡهۡ بِٱَّۡاَوداةِ َوأ اِۡسَ ا ََء َموَۡضاَِت  ت ۡۡ ِجَ ٰع   ِِف َونِيِِل وَربَُِۡغا ُا ۡۡ َخوَۡج ُا ۡخَفۡير

َ
ا أ ۡا بَِاا

رنِيِل  ا ََء رّسا ۡۡ َفَقۡع َضلا َورَو  ُا ِا ِمك ۡۡ  َوَمن َيۡفَعۡل ُا ۡعلَك
َ
ا أ ۡۡ  ١َوَما ر ُا َل لَ ونارو  ُا ۡۡ يَ رورا إِن َيۡثَقفا

وَن  روا فا ُۡ َل َّرۡو تَ ۡ بِٱَّسوا َءِ َوَوَدو  ِّۡسَََُها
َ
ۡۡ َوأ يِۡعَيها
َ
ۡۡ أ ُا َل إََِلۡ وا  طا ا َء  َويَنۡسا ۡعَع 

َ
ۡۡ لَرن تَركفَ  ٢أ ُا  َع

ا بَِاا َبۡعَالاوَن بَِصري   ۡۡ  وَرّللا ُا ۡۡ  يَوَۡ  رلۡقَِيَٰا ِ َيۡفِصلا بَۡنَك كا ۡوَ ٰعا
َ
ۡۡ َوََلا أ ُا رَۡحاما

َ
  .﴾أ

وذلبك أ  حاطابًا ابا   (1)سا: نتو  بيالذه السوا  قضمة  حاط: ا  أابا اللاب 
الً  م  الملالام   م  ألب  ابيا  وابا  لبه اماةب  أولي وأمبوا  ولبإل ماب  مب  قبام   اب  

ببا رببتإل اسببو  اهلل  رلببى  ببل، ماةبب  لمببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اببا  حلم ببًا لا مببا    لمة
 .نس  ألللا الالي  أما المسلمم  االلللمت لذلك

 امببي حاطبب:  البب: الااببًا  (2)(ى ننخببذلإل االبب حلبب وقبا    الللببإلة رببإل  رلببملإل خاانببا 
ببلى اهلل  - واا ه مع اماأ  م  قام  إلى أل  ماةب   مالملبإل امبا ربتإل رلمبه اسبو  اهلل 

لملخبذ ابذلك رنبيلإل مبيًا   بنطلع اهلل ذلبك اسبوله اسبللاا  ليرا به   ااب   با  -رلمه وسبلإل
  ا.إ ا الماأ   نخذ الالا: منل

اا نبا اسبو  اهلل   قبا  -اضبا اهلل رنبه - اما  ا   ا الببحمحم  رب  رلبا
انطلسببوا حلةببى لببنلوا اوضبب      سببا  (4)والمسببياي(3)أنببا والتامببا -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –

                                           
( حاط: ا  أاا اللا  واسإل أاا اللا  رمباو اب  رممبا اب  سبلمى مب  انبا خال ب  اب  ربيي حلمبز انبا أسبي وانملبه أابو 1 

راي اهلل واا  حلم ًا للتاما ا  الابواإل اب  خوملبي اب  أسبي وابا  مبولى لاامبي اهلل اب  حممبي اب  تلمبا اب  الحباا  اب  أسبي 
 (. 659ر1و ا حاط: سن     م   أسي الااا    لي اياا  ل

 .(435ر23  الااما المالإل الطااانا  او  ( 10233منما  ملمع التوا ي  اا: غتو  ال ل،  حيم  اقإل  ( 2 
( التاما ا  الابواإل اب  خوملبي اب  أسبي اب  رابي الابتى اب  اب : السا با اكسبيي أابو رابي اهلل أمبه بب م  انب  رابي المطلب: ااب  3 

وابا  إسب مه اابي   اب  خمبب ر با  سبن اوااب  أخبا خيملب  انب  خوملبي أسبلإل ولبو  -بلى اهلل رلمه وسلإل –رمةه اسو  اهلل 
 (.  307ر2أسي الااا    ه( 36     لالا إلى الحا    أاا ااا واا  ااااا أو خامسا  ا ا س إل

( المسبياي اب  رمباو اب   الاب  اب  مالببك اب   مامب  اب  مطباوي اب  نلمبا المابباوز االمسبياي اب  اكسبوي ولبذا اكسبوي الببذي 4 
نب  نس: إلمه ا  راي ماو  التلاي ونس: إلمبه ك  المسبياي حال به  لانباه ولبو البذي لبالا إلبى الحا ب  و بلي ابياًا واا

 (.243ر5أسي الااا   (ه  33للاز     و اله  ا خ    ر ما  وما  انا  له اا
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مالببا الببا:  خببذوه منلببا  انطلسنببا لاببايي انببا خملنببا حلةببى ألمنببا   ببإ ة الببا مامنبب ً  (1)خببا 
قلنببببا   الببببا:مببببا ماببببا   قالبببب   أخالببببا الالببببا:   ببببإذا نحبببب  االمامنبببب  قلنببببا  الاوضبببب 

 نخبذنا الالبا:    نخال  الالا: مب  رساببلا  قا   للخال ة الالا: أو لللسم ة ال ما:
 بببإذا  مببه مببب  حاطبب: اببب  أاببا اللاببب  إلبببى  -بببلى اهلل رلمبببه وسببلإل – نلمنببا اسبببو  اهلل 

 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أنبباب مبب  الم بباام  اماةبب  مخاببالإل ابباا  أمببا اسببو  اهلل 
 .«ماحاط: ما لذا؟»  - رلمه وسلإلبلى اهلل –قا  اسو  اهلل 

  ل لالبب  رلببار إنببا انبب  امبباًأ ملبببسًا  ببا قببام  ولببإل أابب  مبب  أن سببلإل  قببا  
ذلبك  لنااماةب    نحااب  إذ  با إلمو  أللملواا  م  ماك م  الملالام  للإل قااا  مح

االبيايًا ومبا  الب  ذلبك ا باًا ول   أ  ألخذ  ملإل ميًا محمو  الا قااالا  م  النس:  ملإل
 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –  سبببا  اسبببو  اهلل  ربب  يمنبببا ول اضبببًا ابببالا ا اابببي ا سببب إل

ببلى  – سبا  اسبو  اهلل   يرنا أضا: رنبق لبذا المنبا ق   سا  رما «إنةه بيقاإل»
   سببا   ومببا مببيامك لابب ة اهلل اطلببع إلببى ألبب  اببيا  إنةببه قببي  ببلي اببيااً »  -اهلل رلمببه وسببلإل

 .(2)«ا  لاإلارملوا ما   لإل  سي غ 
َل ََل ي  بننت  اهلل السبوا  ﴿  وتاي الاخااي  ا الا: الماباتي  ِيرَن  ََء َمكارو  َيَهرا رَّلا

َ
أ

ا ََء  ۡوَِلَررا
َ
ۡۡ أ واكا ِي وََعررعا و  َل َعررعا و  ُاِخررذا و ببا اوامبب  لببه  سببي ولابب  لاببإل اللنةبب  وللببذا  (3)﴾َب

 الحيم  اواما  ملايي  وراااا  مل اول .
ا ََء ي ﴿   سوله لابالى  ۡوَِلَرا

َ
ۡۡ أ واكا ِي وََعرعا و  َل َعرعا و  ُاِخرذا َل ََل َب ِيَن  ََء َمكارو  َيَها رَّلا

َ
﴾ أ

الببذم   ببات اهلل   الم بباام  والا ةبباا الببذم  لببإل محبباااو  هلل واسببوله وللمببلمنم   مانببا
َيَهررا َي   ﴿  ونلببى أ  ملخببذوا أولمبباء وأبببيقاء امببا قببا  لاببالى  رببياوللإل ومببباامللإل

َ
أ

ِيَن  ا َءا َبۡعر ت  رَّلا ۡوَِلَرا
َ
ۡۡ أ رها ا ََءۘۡ َبۡعضا ۡوَِلَا

َ
وَد َورنلاَصَٰوى  أ َل رَۡلَها و  ُاِخذا َل ََل َب ۡ   ََء َمكاو  اها َُرَوّ َوَمرن َي

ۡۡ  إِنا ر ِا  ِمۡكها ۡۡ فَإِنا ُا ِك َۡ م  ٰلِِار َ ََل َيۡهِعي رۡلَقرۡوَ  رلظا ولبذا لليمبي  بيمي وورمبي (4) ﴾٥١ ّللا

                                           
 .(335ر2منما  مالإل الاليا    (1 
 بببا  مسبببلإلو (  3007    ابببا: اللاسبببوب  حبببيم  اقبببإلأخالبببه الاخبببااي  بببا اللبببامع الببببحم،  البببا: الللببباي (2 

 (.2494    اا: م   ضا   أل  ايا  حيم  اقإلبحمححه  الا:  ضا   البحاا 
 (.4274  المااتي  اا: غتو  ال ل،  حيم  اقإل الا:  أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، (3 
 .51رسوا  الما ي  اآلم  (4 
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وك  حاطاًا  اب  ذلبك مببانا  لسبام  حمامب  لحالبه  ؛نا ما  الامآلوغمالا م  ا  أامي
 رذاه . -بلى اهلل رلمه وسلإل –قا  اسو  اهلل   ل االياياً 

رروَل  ﴿  وقولببه رروَن رّواوا ۡوِجا ۡۡ اَيا ﴾ لببذا مببع مببا قالببه مبب  الللمببمي رلببى ِإَويارراكا
وريإل موالللإل كنلإل مخالو  الاسو  وأببحااه مب  ابم  أملبالإل ااالبً  لمبا   رياوللإل

خب ا الامب  هلل ۡۡ  ﴿  وللبذا قبا   لإل رلمه م  اللوحمي واا ُا ِ ِ َرب   بِٱّللا
َل ن تاۡؤِمكاو 
َ
  أي ﴾أ

 لإل ما  لاإل رنيلإل ذن: إلة إمماناإل ااهلل.
ن  ﴿  اسوله

َ
ا أ ۡۡ إَِلا َل ِمۡكها و  ِ رۡلَعزِيزِ رۡۡلَِايعِ َوَما َنَقاا  بِٱّللا

َل   (1)﴾٨ ياۡؤِمكاو 

ۡۡ  ﴿  وقولبه ُا ك ۡۡ ِجَ ٰع   ِِف َونِيِِل  إِن كا ُا إ  انبلإل ابذلك  ب  للخبذولإل   أي ﴾ َخوَۡج
حنسبببًا رلببببماإل   وقببببي أخالبببواإل مبببب  يمببباااإل وأمببببوالاإل  وأربببياءاإل  بببإنلإل أرببببيا ا  أولمببباء

 .وسخطًا ليمناإل
وَن إََِلِۡهۡ  ﴿  وقوله اِۡسَ ۡۡ  ت ُا ۡعلَكر

َ
ا أ ۡۡ َوَما ُا ۡخَفۡي

َ
اأ ۡا بَِاا ۡعلَ
َ
نَا۠ أ
َ
ةِ َوأ م البو    أي ﴾بِٱَّۡاَودا

ما ا والمةوالا﴿ ا ََء  ذلك وأنا الاالإل االساا ا والضة ۡۡ َفَقرۡع َضرلا َورَو  ُا ِا ِمرك َوَمن َيۡفَعۡلر
ررنِيلِ  ۡۡ   ببإلة قببا  ﴿  أخطببن طامببق اللببيى  ﴾ أي رّسا ررورا   ااببإلإ  مم بباوا   أي ﴾ إِن َيۡثَقفا

﴿  ۡۡ يِۡعَيها
َ
ۡۡ أ ُا َل إََِلۡ وا  طا ا َء  َوَينۡسا ۡعَع 

َ
ۡۡ أ ُا َل لَ وناو  ُا ۡ بِٱَّسروا َءِ  يَ َُها ِّۡسرََ

َ
لبو قبياوا   ﴾ أي َوأ

ونَ  رلماإل لما السوا  ماإل م  أذًى منبالوناإل ابه االمسبا  وال ابا  ﴿ وا فا ُۡ َل َّۡو تَ   أي ﴾َوَوَدو 
ورببياوللإل لاببإل اامنبب  ومببالاً   امببز لوالببو  م بب    نببالوا خمببااً لومحابببو  رلببى أ  ل 

 .ولذا لحام  رلى رياوللإل أمضاً  ؟لللء
ۡۡ  ﴿ وقوله  ُا ۡۡ  يَروَۡ  رلۡقَِيَٰار ِ لَن تَركَفَع كا ۡوَ ٰرعا

َ
ۡۡ َوََلا أ ُا رَۡحراما

َ
أي  قااابالاإل ل  ﴾ أ

 اما مسخط اهلل.ن ااإل رني اهلل إذا أااي اهلل ااإل سوءًا  ون الإل ل مب  إلماإل إذا اضملمولإل ل

ول من ابببه رنبببي اهلل   ومببب  وا بببق أللبببه رلبببى الا بببا لماضبببملإل  سبببي خبببا: وخسبببا
 . ولو اا  قاماًا إلى ناا  م  اكناماء  قاااله م  أحي

بببا ق بببى (   بببا النةببباا   قبببا  ؟مااسبببو  اهلل أمببب  أابببا  رببب  أنبببب أ  البببً  قبببا   لمة

                                           
 .8رم ( سوا  الااوج اآل 1 
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 .(1)اواه مسلإل وأحمي (إ  أاا وأااك  ا النةاا   سا  يراه 
﴿   ۡۡ ُا ا  ﴿  ﴾  مابو   امببق  ببا اللنةب  و امببق  با السبباماَيۡفِصررلا بَۡنررَك بَِاررا  َورّللا
 .﴾  محاسااإل احس: أرمالاإل َبۡعَالاوَن بَِصري  

َل  ﴿ ۡۡ إِناا باَوَٰٓءؤا  َل لَِقۡوِمِه او  ِا ا إِۡذ قَاّ ِيَن َمَع َۡ َورَّلا ۡوَوةٌۚ َحَسَك   ِِفا إِبَۡرٰهِي
ا
ۡۡ أ ُا قَۡع ََكنَۡت لَ

ۡا رۡلَعَ َٰوةا َورۡبَۡغَضاا َءا  ُا ۡۡ َوَبَع  بَۡنَكَكا َوَبۡنَك ُا ِ ِ َكَفۡونَا ب وَن ِمن داوِن رّللا ا َبۡعباعا ۡۡ َوِماا ُا ِمك
ۡملِ ا 
َ
ا أ َُۡغفَِونا ََّ  َوَما ۡو

َ
بِيِِ َۡل
َ
َۡ ِۡل ِ وَۡحَعإا ا إَِلا قَۡوَل إِبَۡرٰهِي َل بِٱّللا ٰ تاۡؤِمكاو  بًَع  َحّتا

َ
ِ ََّ  مِ أ َن رّللا

نَنَۡكا ِإَوََلَۡ  رَّۡاِصريا ِمن ََشۡ َءتِۖ را 
َ
َۡكا ِإَوََلَۡ  أ ِيرَن  ٤باَكا َعلَۡيَ  تََوَّكا َُۡكر   ل َِّلا َرباَكا ََل ََتَۡعۡلَكرا فِ

ۡا  ي ُِ نَت رۡلَعزِيزا رۡۡلَ
َ
اۖ إِناَ  أ َكا َل َورۡغفِۡو نَلَا َربا و  ۡورَوةٌۚ  ٥َكَفوا

ا
ۡۡ أ ۡۡ فِيِه ُا َحَسرَك    لََقۡع ََكَن لَ
َو رۡلَغَِنَ رۡۡلَِايعا  َ ها ََُولا فَإِنا رّللا ِِخَو  َوَمن َي َ َورَۡلَۡوَ  ر َل رّللا و   ﴾.ّ َِان ََكَن يَوۡجا

البببببذم  أمبببببالإل امببببببايم  الابببببا ام  وربببببياوللإل   قبببببا  لابببببالى لاابببببايه المبببببلمنم 
ۡورَوةٌۚ  ﴿ وملباناللإل واللاباي مبنلإل 

ا
ۡۡ أ ر ُا َۡ  قبيو  ﴿  أي ﴾قَۡع ََكنَۡت لَ َحَسرَك   ِِفا إِبۡرَرٰهِي

ِا ا  ِيَن َمَع ۡۡ ﴿ وألااره الذم   منوا ماه  أي ﴾َورَّلا ُا َل ِمرك ۡۡ إِناا بارَوَٰٓءؤا  َل لَِقۡوِمِه او    أيا﴾ِۡ قَاّ
ۡۡ  لااأنببا مببناإل ﴿ رر ُا ِ ِ َكَفۡونَررا ب وَن ِمررن داوِن رّللا ررا َبۡعباررعا  اببيمناإل وطببامسلاإل  ﴾أيَوِماا

ۡا رۡلَعرَ َٰوةا َوَبَع  بَۡنَكَكرا وَ  ﴿ ُا وقبي  بار  الابياو  والااضباء مب  اآل  امننبا   أي ﴾َبۡنرَك
ِ  مببا يمببلإل رلببى ا ببااإل  ببنح  أاببيًا نلابباأ مببناإل ونااضبباإل ﴿  وامببناإل َل بِررٱّللا ٰ تاۡؤِمكاررو  َحررّتا
إلى أ  لوحيوا اهلل  لاايوه وحيه ل  امك لبه وللاابوا مبا لاابيو  مابه   مانا ﴾وَۡحَعإا ا 

 بناإل واكو ا .م  اكنياي واك
َُۡغفَِونا َّرَ  ا﴿َٰٓ   وقولبه  ۡور

َ
بِيِِ َۡل
َ
َۡ ِۡل لابإل  با إاباالمإل إسبو    ﴾ أيإَِلا قَۡوَل إِبَۡرٰهِي
 سلا اا كامه  إنه إنةما اا  ر  موري .لملااا  حسن  لمليو  الا إلة  ا ا

وِۡعَعةت  ﴿ بِيِِ إَِلا َعن ما
َ
َۡ ِۡل ا  َوَما ََكَن رۡوُِۡغَفارا إِبَۡرٰهِي ِا  وََعَعَها نار

َ
ا ا أ َُ  َ ۡا ا تَنَ إِيااإا فَلَاا

و    ۡ   َععا ٰإٌۚ َحلِي وا
َ
َۡ َۡل ِا  إِنا إِبَۡرٰهِي  ِمۡك

َ
أ ا ََ ِ َب ا ِ ۡملِ ا ََّ   وقا  كامبه﴿  (2)﴾١١٤ ّلل 

َ
ا أ ل   ﴾ أي َوَما

                                           
(. 347اببا: امببا  أ  مبب  مببا  رلببى الا ببا  لببو  ببا النبباا  حببيم  اقببإل  الببا: ا ممببا     أخالببه مسببلإل  ببا اللببامع( 1 

 .(263ر3 ا مسنيهوا ماإل أحمي  
 . 114رم سوا  لوي اآل( 2 
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وذلك أ  ااب  المبلمنم  ابانوا مبيرو     اا  اهأ  إأغنا ول أي ع رنك رذا: اهلل 
قبا لم  إ ة إاباالمإل ابا  مسبلا ا كامبه   كاا لإل الذم  مالوا رلى ال ةاك ومسبلا او  للبإل

ن ﴿  بننت  اهلل
َ
َل أ ِيَن  ََء َمكاوا  ِ  قاۡوََبٰ ِمِن  َما ََكَن ِّلكاِ  ِ َورَّلا وَل

ا
َل أ َۡ َوَّۡو ََكناوا  ۡۡشِرِ  ِّۡلاا

َل و  َُۡغفِوا يَۡس
ِۡ  َبۡععِ  ۡحَبٰ ا رۡۡلَِحي

َ
ۡۡ أ ها نا
َ
ۡۡ أ َ َّها ۡا بِيرِِ إَِلا َعرن   ١١٣َما تَنَ

َ
َۡ ِۡل َوَما ََكَن رۡورُِۡغَفارا إِبۡرَرٰهِي

وِۡعَعةت  ا  ما و   وََعَعَها ِا  َععا نا
َ
ا ا أ َُ  َ ۡا ا تَنَ ۡ   إِيااإا فَلَاا ٰإٌۚ َحلِي وا

َ
َۡ َۡل ِا  إِنا إِبَۡرٰهِي  ِمۡك

َ
أ ا ََ ِ َب ا ِ   (1)﴾ا١١٤ ّلل 

 سلا اا للم اام  قاله اا  رااب وغما واحي للمب لاإل  ا إااالمإل إسو   ا ا  مانا
ربب  قببو  إابباالمإل والببذم  ماببه حببم   ببااقوا قببوملإل ولابباءوا  -لاببالى – ببإلة أخاببا  

نَنَۡكا را  ﴿   للنوا إلى اهلل ولتروا إلمه  سالوا  منلإل
َ
َۡكا ِإَوََلَۡ  أ لوالنا   ﴾أيباَكا َعلَۡيَ  تََوَّكا

الماباي   ﴾ أيِإَوََلۡرَ  رَّۡاِصرريا  رلمك  ا لممع اكمواوسلمنا أموانا إلمك و وضبنالا﴿
َل   ا الياا اآلخا  .﴿ و  ِيرَن َكَفروا َُۡكر   ل َِّلا ل لابذانا انمبيملإل ول   ﴾أي َرباَكا ََل ََتَۡعۡلَكرا فِ

 ااذا: م  رنيك  مسولوا لو اا  لللء رلى حق ما أباالإل لذا .
ل لملبببالإل رلمنبببا  م لنونبببا ابببذلك مببباو  أنلبببإل إنةمبببا ملببباوا رلمنبببا   وقبببا  قلببباي  

 .(2)واخلااه اا  لاما  لحسلإل رلى ذلك
ۡا  ﴿  وقوله ُِري نَت رۡلَعزِيزا رۡۡلَ

َ
اۖ إِناَ  أ َكا واسبلا ذنوانبا واربز   أي ﴾َورۡغفِۡو نَلَا َربا

نَت رۡلَعزِيزا  رنةا  مما امننا وامنك﴿
َ
ۡا  ﴿ ل مضاإل م  لذ الناابك الذي ﴾إِناَ  أ ي ُِ  ﴾رۡۡلَ

ۡوَوةٌۚ َحَسَك   ّ َِان ََكَن  ﴿   ا أقوالك و ارك وقياك  بإل قبا  لابالى
ا
ۡۡ أ ۡۡ فِيِه ُا لََقۡع ََكَن لَ

ِِخَو   َ َورَۡلَۡوَ  ر َل رّللا و  ومسل نى منه أمضًا ما لسيإل ك  لبذه اكسبو    ﴾ لنامي لما لسيةإليَوۡجا
 .الم ال  للنا لا اكولى اامنلا

ِِخررَو   ﴿  وقولببه َ َورَۡلَررۡوَ  ر َل رّللا ررو  ﴾ للمببمي إلببى ذلببك لابب  مببلم  ّ َِاررن ََكَن يَوۡجا
ََُولا  ﴿  وقوله .واالمااي با أمبا اهلل ابه  ﴾ أي َوَمن َي َو رۡلَغَِنَ رۡلَۡ  ﴿ رمة َ ها  ﴾ِايعا فَإِنا رّللا
ۡۡ َوَمن ِِف  ﴿  اسوله ُا ن

َ
َل أ وا  وا فا ُۡ ۡرِض َۡجِيع  إِن تَ

َ
َ لََغَِنٌّ ََحِيعٌۚ ا فَإِنا ررۡۡل   .(3)﴾٨ّللا

                                           
 . 114رم ( سوا  لوي اآل1 
  .(655(  ول سما ملالي  569ر22ا   لامع الام (2 
 .8رم ( سوا  إااالمإل اآل3 
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ولبذه بب له ل لناابا إلة   قا  اا  رااب  الانبا البذي قبي امب  غنباه ولبو اهلل
لببببو   ولببببمب ام لببببه  بببباء والحممببببي المسببببلحمي إلببببى خلسببببه؛ أي  (1)لببببه لببببمب لببببه اببببزء  

 .ل إله غماه ول ا:  سواه  المحموي إلى لممع أ االه وأقواله
ا  ﴿ ا قَرِعيو   َورّللا ة   َورّللا رَودا ۡ ما ِۡكها ُاۡ م  ِيَن َعَدۡي َ رَّلا ۡۡ ۡۡ َوَب ُا ن َجَۡعَل بَۡنَك

َ
ا أ َعََس رّللا
  ۡ ور  راِحي ۡۡ ياَقُِٰلاورا  ٧َغفا َ ِيَن ّ ا َعِن رَّلا ۡا رّللا ُا ٰ ۡۡ َلا َيۡكَهى ِن دَِيِٰورا ۡ م  ورا ۡوِجا ۡۡ َيا َ ِيِن َوّ ۡۡ ِِف رَل 

َِِۡ ۡقِسرِط َِ  رّۡاا َ ُيا ۡۡ  إِنا رّللا َل إََِلِۡه وا  ۡۡ َوباۡقِسطا وها َ ََ ن َب
َ
ِيرَن  ٨أ ا َعرِن رَّلا ۡا رّللا ُا ٰ َاراَيۡكَهى إِنا

َل لََعَ   و  ۡۡ َوَظَٰهوا ِن دَِيٰوِرا ۡ م 
ورا ۡخوَجا
َ
ِيِن َوأ ۡۡ ِِف رَل  َُلاورا ٰ ۡۡ  َق اها ََُوّ ۡۡ  َوَمن َي ن تََولاوۡها

َ
ۡۡ أ ُا إِۡخَو ِج

ونَ  ٰلِاا ۡا رلظا َ  َِِ  ها وَل
ا
 ﴾.ا٩ فََ

ن   َعََس  قا  لاالى لااايه الملمنم  ااي أ  أمالإل ااياو  الاا ام   ﴿
َ
ا أ  رّللا

ة    رَودا ۡ ما ِرۡكها ُاۡ م  ِيَن َعَدۡير َ رَّلا ۡۡ ۡۡ َوَب ُا وأل ب  اابي   اابي الااضب محاب    ﴾ أيَجَۡعَل بَۡنَك
ا قَرررِعيو    ﴿  الن بببا  وال اقببب  ﴾ رلبببى مبببا م ببباء مببب  اللمبببع ابببم  اك بببماء الملنبببا ا  َورّللا

 والملاامنبب    مللببز اببم  السلببو: ااببي الاببياو  والسسبباو   لبببا، مللمابب  ملة سببً  امببا قببا 
ۡۡ َورۡذكا  مملننارلى اكنباا ﴿ ُا ك ۡۡ إِذۡ كا ُا ِ َعلَۡي َل نِۡعَاَت رّللا و  ا َء   وا ۡعَع 

َ
ۡۡ أ ُا ِ وب

َ قالا ۡۡ ََ َب لا
َ
فَأ

ُاۡ بِكِۡعَاُِِِۦا إِۡخَوٰن ر ۡحَبۡح
َ
ألبإل »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –وابذا قبا  للبإل النابا (2)﴾١٠٣افََ

   .(3)«وانلإل مل اقم   نل اإل اهلل اا؟  ألياإل ض ةًل  ليااإل اهلل اا
  وقو  ال ارا 

 ال ةلبببببمبببببلببببببببم  ابببببايمببببببببببباوقبببببببببي ملمبببببببببببببببع اهلل 
 

 (4)مببببببمنببببببببا  ابببببببببببببببببببب  المبببببببب   أ  ل ل قمببا **
 

ۡ   ﴿  وقولبه ررور  راِحرري ا َغفا ما با للاببا ام  ا ببالإل إذا لبااوا منببه وأنببااوا   أيا﴾َورّللا
 م  ذن: اا .  وماحملإل الواللإل أي  إلى االإل وأسلموا له

                                           
 (.88ر8  ل سما اا  ا ما (1 
 .103رسوا     رماا  اكم  (2 
ومسبلإل  با (  4075  ابا: غبتو  الطبا ز  حبيم  اقبإل البا: الماباتي   أخاله الاخااي  ا اللامع الببحم، (3 

 (.2493    اا: رطاء الملل   قلوالإل  حيم  اقإلبحمحه  الا: التاا 
 310ا    الاحا الطوم ا  الملوميموا  قمب  (4 
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اسلام  أاا سب ما   -بلى اهلل رلمه وسلإل –أ  اسو  اهلل   (1)قا  اا   لا: 
با قبا  اسبو  اهلل   رلبى ااب  البمم  (2)ا  حبا: أقاب   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – لمة

ولببو  ولالببي ربب  الببيم    اببا  أو  مبب  قالبب   ببا البباةي    لسببا ذا الخمبباا مالببيةًا  ساللببه
ة    ﴿ مم  أنت  اهلل  مه َودا ۡ ما ِۡكها ُاۡ م  ِيَن َعَدۡي َ رَّلا ۡۡ ۡۡ َوَب ُا ن َجَۡعَل بَۡنَك

َ
ا أ   .﴾َعََس رّللا

ِرن  ﴿  وقولبه ۡ م  رورا ۡوِجا ۡۡ َيا ِيِن َوَّر ۡۡ ِِف رَل  ۡۡ ياَقُِٰلاورا َ ِيَن ّ ا َعِن رَّلا ۡا رّللا ُا ٰ َلا َيۡكَهى
 ۡۡ لإل مساللوناإل  ا البيةم  االنسباء  ل منلااإل ر  ا حسا  إلى الا ا  الذم   أي ﴾دَِيٰوِرا

ۡۡ  ﴿ والضا   منلإل وها َ ََ ن َب
َ
َل  ر  ااةلإل ﴿  أي ﴾أ وا   لايلوا ولحسنوا إلبملإل  أي ﴾َوباۡقِسطا

﴿ َِِۡ ۡقِسِط َِ  رّۡاا َ ُيا  .(3)وساق ل سماه  ا سوا  الحلاا  ﴾ إِنا رّللا

أسببماء انبب  قببيةم  قلملبب  رلببى اانللببا    قببا  -اضببا اهلل رنببه –وربب  التامببا  
 ناب  أسبماء أ  لساب  لبيمللا وأ    وسبم  ولبا م باا ً   أاا ااا الياما ضباا: وقبام

َلا  ﴿   ببننت  اهلل لاببالى -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – سببنل  را  بب  الناببا  .لببيخللا امللببا
 ۡۡ ِرن دَِيٰروِرا ۡ م 

ورا ۡوِجا ۡۡ َيا َ ِيِن َوّ ۡۡ ِِف رَل  ۡۡ ياَقُِٰلاورا َ ِيَن ّ ا َعِن رَّلا ۡا رّللا ُا ٰ لبا أ  ل﴾  نما َيۡكَهى
 .(4)اواه أحمي واا  لاما واا  أاا حالإل (لسا  ليمللا وأ  ليخللا امللا

وابم   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –واا  ذلك  ا المية  اللا اان  ام  اسبو  اهلل 
ۡۡ  قبام  وقولبه  ﴿ ِرن دَِيٰروِرا ۡ م  رورا ۡخوَجا

َ
ِيرِن َوأ ۡۡ ِِف رَل  َُلارورا ٰ ِيَن َق ا َعِن رَّلا ۡا رّللا ُا ٰ إِناَااَيۡكَهى

َل  و  ۡۡ   ﴾ أي  لااونوا ﴿َوَظَٰهوا ن تََولاروۡها
َ
ۡۡ أ ُا أي  إنةمبا منلبااإل اهلل رب  مبوال   ﴾لََعَ  إِۡخرَو ِج

وقبببباللواإل وأخالببببواإل وربببباونوا رلببببى إخبببباالاإل ومببببنمااإل لببببللء الببببذم  رااضببببواإل االاببببياو  
ٰلِااونَ  ﴿ امااياللإل  إل أاةي الورمي رلى موالللإل ۡا رلظا َ  َِِ  ها وَل

ا
ۡۡ فََ اها ََُوّ  ﴾.ا٩ َوَمن َي

                                           
( ااب   ببلا: التلبباي اسبمه محمببي ابب  مسببلإل اب  راببياهلل اكببباا اب   ببلا: اابب  راببياهلل اب  الحبباا  ابب  تلببا   1 

 .(107ر1ه(  مالإل ال اااء  124لو ا سن   
أاوس ما  ا  حبا: اب  أممب  اب  رابي  بمب اب  رابي منباز السا با اكمبوي  ولبو والبي متمبي ومااومب  ولبي قاب   (2 

الللاا  اماله وأموا  قام  إلبى ال باإل ولبو البذي  تال م  اا ا سنم  واا  م  أ ااز قام  واا  لالاًا ملل
 (.144ر6  أسي الااا  .ه(31     و لي حنمنا  أسلإل لمل  ال ل،  اللا موإل أحي اقاي قام 

 م  لذه الاسال . 38منما  الب ح  ( 3 
  (3349ر10واابب  أاببا حببالإل  ببا ل سببما    (16111( حببيم  اقببإل  37ر26أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه   (4 

 (.206ر5لامع المسانمي والسن   واا  ال ض   ا 
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ۡا  ﴿  ۡعلَ
َ
ا أ ۖ رّللا نا َُِحكاوها َ ِٰجَرٰ ت فَٱۡم ۡؤِمَنٰتا ما ۡا رّۡاا َل إَِذ  َجاا ََءكا ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا

َ
أ َي 

ر ۡۡ َوََل ها ر اها رنا ِحرل   ّ ارِِۖ ََل ها فا ُا نا إَِٰٓى رۡل وها ۡؤِمَنٰتت فََٗل تَوِۡجعا نا ما وها ُااا ۖ فَإِۡن َعلِۡا ۡۡ بِإِيَمٰكِِهنا
نا  َُيَِلوَن  ورَها جا

ا
نا أ وها ُااا ا  ََء تَۡن نا إَِذ  وها ُِحا ن تَك

َ
ۡۡ أ ُا َكاَح َعلَۡي َل  َوََل جا و  نَفقا

َ
ا أ ا ۡ ما ۖ َو ََء تاوها نا َّها

َو فِوِ َوۡس 
َُ ِۡ رۡل َل بِعَِص و  ُا ۡۡ َوۡلنَۡس   َ َوََل باۡاِس ُا نَفۡق

َ
ا أ َل َما َل   َ لاو  و  نَفقا

َ
ا أ َل َما ِ ِ  لاو  ۡا رّللا ر ُۡ ۡۡ حا ر ُا ِ َذٰل

ُا  ۡ  َُيۡ ي ُِ ٌۚۡ َح ا َعلِي ۖ َورّللا ۡۡ ُا رارِ  ١٠ۡا بَۡنَك فا ُا ۡۡ إَِٰٓى رۡل ر ُا ۡزَوِٰج
َ
ِرۡن أ ۡۡ ََشۡ َء  م  ُا ِإَون فَراتَ

ۡۡ َف  ُا ۡؤِمكاونَ   َ َفَعاَقۡب ُاۡ بِِِۦ ما ن
َ
ِيا أ َ رَّلا َل رّللا و  َل  َورباقا و  نَفقا

َ
ا أ ِۡثَل َما ۡ م  ها ۡزَوٰجا

َ
ِيَن َذَهَبۡت أ َل رَّلا   ﴾اتاو 

ببلى اهلل رلمبه  –ا  ال بل، ذابا ببل، الحيمامب  ابم  اسبو  اهلل قي ساق  ا سو 
واا  ابا  رلبى يمنبك   وابا   مبه رلبى أنةبه ل منلمبك منةبا أحبي  وام  ا ةاا قبام  -وسلإل

ورلببى طامببق   مبب  مخبببب  للسببن آللببذه ا   الببى لببذه الاوامبب  لاببو   إلمنبباإلة اييلببه 
لبباءلإل النسبباء ملببالاا  أ    ببإ ة اهلل أمببا راببايه المببلمنم  إذا  سببخ ان   السببلزاابب

ارِِۖ  ﴿  مملحنول ة  فا ُا نا إَِٰٓى رۡل وها ۡؤِمَنٰتت فََٗل تَوِۡجعا نا ما وها ُااا  .﴾فَإِۡن َعلِۡا

 قبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –وس   اا  رااب امز اا  املحا  اسبو  اهلل  
  أا   إلبببى ربببواببباهلل مبببا خالببب  اغاببب      توجابببمملحبببنل ة اببباهلل مبببا خالببب  مببب  ا 

اواه ااببببب  ( واببببباهلل مبببببا خالببببب  إلة حاةبببببا هلل ولاسبببببوله  واببببباهلل مبببببا خالببببب  لبببببينما  أا   
بببلى اهلل  –و ببا اوامبب  الاببتاا  أ  الببذي اببا  محل لبب ة ربب  أمببا اسببو  اهلل   (1)لامببا

 .رما ا  الخطا:( -رلمه وسلإل
راببيه  اً راباب ابا  املحببانل ة أ  م بلي  أ  ل إلبه إلة اهلل وأ  محمبي ااب  ورب 

ۖ  ﴿  ملالي قا   واسوله نا َُِحكاوها لول ة ما لاء ال ة  إ  اا  لاء الب ة نسا   أي ﴾فَٱۡم
 .ولإل للم   االاول ة إلى أتوالل ة  أو سخط  أو غماه  غض: رلى أتوالل ة 

نل ة أ  مسببببلحل   ابببباهلل مببببا أخببببالا ة الن ببببوت ومببببا امحببببا  وقببببا  راامبببب  وقلبببباي 
 .(2) إذا قل  ذلك قا  منل ة   هوح:  اهلل واسول  أخالا  إلة ح:  ا س إل وألله

ارِِۖ  ﴿  وقوله فا ُا نا إَِٰٓى رۡل وها ۡؤِمَنٰتت فََٗل تَوِۡجعا نا ما وها ُااا ﴾ و مه يلل  رلى فَإِۡن َعلِۡا

                                           
 (. 112ر2   ا مسنيه الاتااو (  575ر22ل سماه   ا  اواه اا  لاما (1 
 ( .522ر5  والامو     والنا(577ر22( لامع الاما   2 
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 ط ت رلمه مسمنًا.أ  ا مما  مما  ال
ۖ  ﴿  وقولبه رنا ۡۡ َُيَِلروَن َّها ر ۡۡ َوََل ها اها نا ِحل   ّ حاةمب  مب  لبا اللبا آل﴾ لبذه اََل ها

وقبببي ابببا  لبببا تا  بببا االبببياء ا سببب إل أ  ملبببتوج الم ببباك   المسبببلما  رلبببى الم ببباام 
بببلى اهلل  –توج تمنب: انبب  اسببو  اهلل  (1)وللببذا اببا  أابو الابباا ابب  الاامببع  الملمنب 

ببا وقبع  با اكسببااى مبوإل اببيا   وقببي اانب  مسببلم  ولبو رلبى يمبب  قومبه -رلمبه وسبلإل  لمة
ببلى  –اماأله تمن:  ا  يا ه اس ي  للبا اانب  كمةلبا خيملب   لمةبا ا لبا اسبو  اهلل    اا

أاأمبلإل إ  لطلسبوا أسبمالا ولبايةوا »  وقبا  للمسبلمم   اقة للا اقةً   يمي  -اهلل رلمه وسلإل
رلببى  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – نطلسبه اسبو  اهلل  «نابإل   البوا  رلملبا البذي للبا  سبالوا

ببلى  –اسبو  اهلل  مبهابذلك وببيةقه  ممبا وربيه واا لبا إللبه  أ  ماا  اانله إلمبه  بو ى
 مع تمي ا  حاا    نقام   ا الميمن  ااي وقا  ايا. -اهلل رلمه وسلإل

سبببلإل توللبببا أابببو الاببباا سبببن   مبببا   ايةلبببا رلمبببه أ  ا نلبببم  إلبببى أ  نواانببب  سببب 
ببببلى اهلل  –امبببا قبببا  ااببب  راببباب أ  اسبببو  اهلل  االنةابببام اكو  ولبببإل محبببي  للبببا ببببياقًا.

سبب ملا قابب  إسبب مه اسبب  سببنم  إاية اانلببه تمنبب: إلببى أاببا الابباا واببا   » -رلمببه وسببلإل
 .(2)اواه أحمي وأاوياوي واللامذي «رلى النةاام اكوة  ولإل محي   لاي  ول بياقاً 

ا أنبه ك  البذي رلمبه اللملبو  ؛ولذا محمو  رلى أ  ريةللا لإل لبنس  منبه اابي
 ملى انسض  الاية  ولإل مسلإل ان سخ نااحلا منه.

َل  ﴿  وقوله و  نَفقا
َ
ا أ ا ۡ ما اي اوا إلى أتواج الملالاا  م    ﴾ مانا َو ََء تاوها

 .(3)والملوا قاله اا  رااب وغما واحي الم اام  ما رتموا رلمل ة م  اكبيق 
نا  ﴿  وقولببه  رروها ُِحا ن تَك

َ
ۡۡ أ ُا َكرراَح َعلَررۡي لتولببول ة ا بباطه مبب    ﴾ أيَوََل جا

                                           
ببلى  –أاو الااا اب  الاامبع اب  رابي الابتى اب  رابي  بمب اب  رابي منباز اب  قببا السا با ببلا اسبو  اهلل  (1 

توج انله تمن: وقم  اسإل ااما  ولو اا  أخ  أإل الملمنم  خيمل  واا  أاو الاباا  بلي ابياًا مبع  -اهلل رلمه وسلإل
 . (182ر6أسي الااا   (  و 330ر1ه(  سما أر إل النا ء  12ا اا     ال

  اا: إلبى أاو ياوي  ا سننه  الا: الط ق(  و 2366(  حيم  اقإل  195ر4   ا مسنيه أخاله ا ماإل أحمي( 2 
ابا: مبا لباء   با سبننه  البا: النابام  (  واللامبذي2240اية رلمه اماأله إذا أسبلإل اابيلا  حبيم  اقبإل  ملى ل

(  وببححه اكلابانا  با ببحم، سبن  ااب  مالبه  1143 ا البتولم  الم باام  مسبلإل أحبيلما  حبيم  اقبإل  
 ( .1635حيم  اقإل  

 (.656ل سما ملالي  و (  580ر22لامع الاما     منما (3 
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َو فِوِ  ﴿ نسضاء الاية  وسا ا المسيةما  والملمما ا
َُ ِۡ رۡل َل بِعَِص و  ُا ﴾ لذا لحامإل َوََل باۡاِس

 .سلمااامال ة لم  اهلل رلى راايه الملمنم  ناام الم ااا  وا
لمةبا رالبي ا ةباا قبام   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –و ا البحم، أ  اسبو  اهلل  

   .لاءه نساء م  الملمنا   موإل الحيمام 
َ ِٰجَرٰ ت  ﴿   بننت  اهلل ۡؤِمَنٰتا ما ۡا رّۡاا َل إَِذ  َجاا ََءكا ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا

َ
أ   ﴾إلبى قولبهَي 

َو فِوِ  ﴿
َُ ِۡ رۡل َل بِعَِص و  ُا ﴾  طلةق رما ا  الخطةا: موم ذ  اماألم  لتوةج إحيالما َوََل باۡاِس
وطلةبببق أمضبببًا لمارببب  مببب    (2)واكخببباى بببب وا  اببب  أممةببب ت( (1)مااومببب  اببب  أابببا سببب ما 

البحاا  نساءلإل الم ااا   توةل  االم اام 
(3). 

ۡۡ َوۡلنَۡس   َ َوۡس  ﴿  وقولبه ُا نَفۡق
َ
ا أ َل َما َل   َ لاو  و  نَفقا

َ
ا أ َل َما وطبالاوا امبا أن سبلإل رلبى   أي ﴾ لاو 

أن سبوا رلبى أتواللبإل ال لبا ولمطبالاوا امبا   إلبى الا ةباا إ  ذلبا   أتوالاإل ال لا ذلا
 لالا  إلى المسلمم .

ُۡ  ﴿  وقوله ۡۡ حا ُا ِ ۡۡ َذٰل ُا ۡا بَۡنَك ُا ِ َُيۡ  ا البل، واسل ناء النساء   أي ﴾ۡا رّللا
ٌۚۡ  منه واكما الذا الةه لبو حابإل اهلل محابإل ابم  خلسبه ﴿ ا َعلِري ﴾ امبا مببل، رابايه َورّللا

ِنۡ  حامإل  ا ذلبك ﴿ ۡۡ ََشۡ َء  م  ُا ۡۡ َف  ِإَون فَاتَ ُا رارِ َفَعراَقۡب فا ُا ۡۡ إَِٰٓى رۡل ُا ۡزَوِٰج
َ
ِيرَن   َر أ َل رَّلا اتاو 

َل   و  نَفقا
َ
ا أ ِۡثَل َما ۡ م  ها ۡزَوٰجا

َ
 ﴾ َذَهَبۡت أ

ولببإل   لببذا  ببا الا ةبباا الببذم  للببإل رلببي إذا  بباة  إلببملإل امبباأ     قببا  ملالببي وقلبباي 
ا  باء حلةبى مبي ع  إذا لاء  منلإل اماأ  ل مي ع إلبى توللب  مي اوا إلى أتواللإل  م اً 

 .  (4)إلى توج الذةالا  إلملإل م   ن سله رلملا 

                                           
( مااوم  ا  أاا س ما   واسإل أاا س ما  بخا ا  حا: ا  أمم  ا  راي  مب ا  راي مناز وأمه لني ان  رلاب  اب  1 

ااما  ا  راي  مب وقا  أاو رما مااوم  وأاوه م  الملل   قلبوالإل ووله رمبا رلبى ال باإل رنبي مبو  أخمبه متمبي لبو ا 
 (. 243ر2مااوم  ايم ق سن  لسع وخمسم   ا سلماا:  

( ب وا  ا  أمم  ا  خلز ا  ول: ا  حذا   السا ا اللمحا  م  ولي ا  لم، ا  ااب: وقمب  أابو أممب  ولمبا انملبا  2 
له م لوالا  وقل  أاوه أمم  ا  خلز اابيا ابا اًا وقلب  اسبو  اهلل ااب  رمبه أابا اب  خلبز انحبي ابا اًا وأسبلإل اماب  اابي 

 (. 432ر1السلماا:   ه( 41    ال ل، 
 (.  2581( حيم  اقإل  974ر2اخااي  ا اللامع البحم،  الا: ال اوط  اا: ال اوط  ا الللاي والمبالح    ( أخاله ال3 
 ( .95ر8ل سمااا  ا ما  و (  99ر8  ماالإل اللنتم  (4 
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إ  لحسبب  امبباأ  البب  مبب  الملببالام  االا ةبباا أمببا لببه   مانببا  وقببا  اابب  رابباب
 .م   ما أن ق ولاذا  م  الانمم  -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 

ۡۡ  ﴿  (1)قبا  ملالبي ُا  بنرطوا   أببالإل غنممب  مب  قبام  أو غمبالإل  أي ﴾َفَعاَقۡب
كنةببه  ؛ولببذا قامبب: مبب  اكوة   ملببا م للببا  مانببا  الببذم  ذلابب  أتواللببإل م بب  مببا أن سببوا

لة  مبب  الانببا إل ال لببا ملخببذ مبب  الا ةبباا ولببذا أوسببع ولببو  إ  أمابب  ذلببك  لببو اكولببى واا
 .اخلماا اا  لاما

﴿  َ َل رّللا و  واخلل بوا  با    مما أمااإل اه ونلبااإل رنبه إ  انبلإل مبلمنم   ﴾ أي َورباقا
أ  اية الملببا امببا سبباق اببا  والاببًا أو منببيواًا انبباًء رلببى أ ة ذلببك البببل، إ  وقببع رلببى 
اية النسببباء والا لبببا  لممابببًا  نسبببخ  بببا حبببقة النسببباء ابببا  والابببا واا  وقبببع رلبببى الالبببا  

ً  اا  منيواًا واهلل أرلإل .  خابة
ۡؤِمَنٰتا يا  ﴿ ا ََءَك رّۡاا َيَها رنلاِ َ إَِذ  َجا
َ
أ ِ َشرۡ  َي  اۡۡشِۡرَن بِرٱّللا  ي

ن َلا
َ
ا َوََل     َبايِۡعَكَ  لََعَ  أ
َۡ بِباۡهَتٰنت  بِ

ۡ
نا َوََل يََ ۡوَ َٰعها

َ
ُاۡلَن أ َۡ َوََل َيۡق لِِهنا  يَۡۡسِۡقَن َوََل يَۡزنِ رۡجا

َ
يِۡعيِهنا َوأ
َ
َ أ ۡۡ ِا  َب َيۡفَتِيَك

نا َوروۡ  وفت َفَبايِۡعها ۡ  َوََل َيۡعِصيَكَ  ِِف َمۡعوا ور  راِحي َ َغفا َ  إِنا رّللا نا رّللا رب  را  ب   ﴾ َُۡغفِۡو َّها
اببا  ممببلح  مبب  لببالا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أ  اسببو  اهلل  -اضببا اهلل رنلببا -

َبايِۡعَكَ   ﴿ اآلم  إلمه م  الملمنا  الذه ۡؤِمَنٰتا يا ا ََءَك رّۡاا َيَها رنلاِ َ إَِذ  َجا
َ
أ   ﴾ إلى قولهَي 

﴿   ۡ ور  راِحي ببلى اهلل  – مب  أقباة البذا ال باط مب  الملمنبا  قبا  للبا اسبو  اهلل  ﴾َغفا
مببا   قبط  ببا الماامابب  ول واهلل مببا مسبب  مبيه مببي امبباأ ٍ  ا مبباً  (قببي اامالبك   -رلمبه وسببلإل

 .(2)اواه الاخااي (قي اامالك رلى ذلك   ماامال  إلة اسوله
 ا نسباء  -بلى اهلل رلمه وسلإل –ألم  الناا   قال  (3)ور  أممم  ان  اقمس 

 .م آلا   نخذ رلمنا ما  ا السا   أ  ل ن اك ااهلل  م اً   لنااماه

                                           
 (.656ل سما ملالي  (  و 523ر5والامو    ( النا 1 
آَٰءتُاإُل َّلْ ﴿إ ذتا أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما اا: ( 2   ( .4891حيم  اقإل   ﴾ُملت ل ات  ٍ  ُمْلم نت  ُ لت
ببلى اهلل رلمبه  – نمممب  اانب  خالب  أولي اسبو  اهلل   ( أممم  ان  اقمس  وأملا اقمس  ان  خوملي أخ  خيمل  ان  خوملي3 

ى حلبباج ابب  واو  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وقببي اامابب  الناببا   مبب  خيملبب  اوى ربب  أمممبب  محمببي ابب  المناببيا -وسبلإل
 (. 25ر7محمي ر  أاا لام، ر  أممم  ان  اقمس  أحايم .أسي الااا   
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  قلنببا  اهلل واسببوله أاحببإل انببا مبب  أن سببنا  قلنببا « ممببا اسببلطال  وأطسببل ة »  وقببا  
إنةمبببا قببببولا لمبببباأ  واحببببي    إنبببا ل أبببببا ، النسبببباء»  قببببا  ؟مااسبببو  اهلل أل لبببببا حنا

 .(1)وأا ا أبحا: السن  وبححه اللامذي اواه أحمي «اسولا لما   اماأ 
بببا اااطببب  انببب  سببب ما    وربب  را  ببب  انببب  قيامببب  اببب  ممابببو  قالبب  أنبببا مبببع أمة

أابباماا  رلببى أ  ل »  ماببامع النسببو  ومسببو  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –الختارمةبب  والناببا 
ليابب ة ول لببنلم  االلببا   ل لامنببه اببم  ل بباا  ابباهلل  ببم ًا ول لسبباق  ول لببتنم  ول لسببلل  أو 

 ابب ة مسلبب    ممببا اسببلطال ة  -ناببإل  قلبب  - ول لابببمننا  ببا مابباوز  أمببيما ة وأاللابب ة 
 .(2)اواه أحمي «وأقو  مال ة 

 سباأ رلمنبا » -بلى اهلل رلمه وسبلإل –اامانا اسو  اهلل   قال  (3)ور  أإل رطمة 
ِ َشۡ   ﴿ اۡۡشِۡرَن بِٱّللا  ي
أسبايلنا   نب    ونلانا ر  النماح   ساض  امباأ  مبيلا قبا  ﴾ا     َلا

 ببببم ًا  انطلسبببب   -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –أامببببي أ  ألتملببببا ممببببا قببببا  للببببا اسببببو  اهلل 
 . (4)لاذا  ا البحمحم  « الا   اامالا

  واوى (5)«مبنل ة امباأً  غمالبا وغمبا أإل  سبلمإل اانب  ملحبا   مبا و بى»و ا اوام  
قب  »أمبا رمبا اب  الخطبا: وقبا    -بلى اهلل رلمه وسبلإل –أ  اسو  اهلل  الام اا 

 ماببببباماا ة رلبببببى أ  ل ل ببببباا  اببببباهلل -ببببببلى اهلل رلمبببببه وسبببببلإل –للببببب ة إ  اسبببببو  اهلل 
اللبا  بسة  اطب  حمبت  ملنابا   با النسباء  (7)واان  لني ان  رلا  ا  ااما   (6)« م اً 

                                           
(  واللامذي  ا سننه  الا: السما  اا: مبا لباء  با اماب  النسباء  حبيم  اقبإل 357ر6( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  1 

مالب   با سبننه  البا: الللباي  ( وااب  149ر7(  والنسا ا  ا السن  الاااى  الا: الاما   ابا: اماب  النسباء  1597 
 (.1300( وبححه اكلاانا  ا بحم، سن  اللامذي  حيم  اقإل  2874اا: اما  النساء  حيم  اقإل  

 (  لإل أقز رلى حامه.27062( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  حيم  اقإل  2 
( أإل رطم  اكنباام   اسبملا نسبما  انب  الحباا   وقمب  نسبما  انب  ااب:  لابي  أإل رطمب  مب  ألب  الاببا   واانب  مب  3 

ببلى اهلل  –اااا نسباء الببحاا   واانب  لاسب  المبولى ولابتو مبع النابا واانب  ممب  قمنبا ااسب  إحبيى انبا  النابا 
 (.356ر7  أسي الااا   ه( 70     -رلمه وسلإل

آَٰءتكت َّلْ اخااي  ا اللامع البحم،  الا: الل سما  اا: ( أخاله ال4  نت  ُ ﴿إ ذتا لت (  ومسبلإل 4892حيم  اقبإل   ﴾ُماتام ْانتكت  ُمْلم 
 (.936 ا بحمحمه  الا: اللنا ت  اا: الل يمي  ا النماح   حيم  اقإل  

 (.1306حيم  اقإل  ( أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: اللنا ت  اا: ما منلى م  النوم والاااء  5 
 (.596ر22( اواه اا  لاما  ا ل سماه  6 
( لني ان  رلا  ا  ااما  ا  راي  مب اب  رابي منباز السا بم  اللا بمم  امباأ  أاوسب ما  اب  حبا: ولبا أإل مااومب  أسبلم   با 7 

مااابب  المامببوك ال ببل، ااببي إسبب إل توللببا أاببا سبب ما    ببلي  أحببي ولببا اببا ا  ولببا اللببا م لبب  احمببت  ااببي مولببه و ببلي  
 (.281ر7وحاض  رلى قلا  الاوإل لو م   ا خ    رما ا  الخطا:. أسي الااا  
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نةمببا لناببا   اقببًا مبب  اسببو  اهلل   – سالبب   إنببا إ  ألالببإل ماا نببا واا  را نببا قللنببا  واا
 سببال  النسببو  ال لببا مببع لنببي وأاببم  أ  مببلالم   سالبب  لنببي  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل

  طب  إلملبا اسبو  اهلل  ؟مب  الالبا  ولا ملنابا   امبز لساب  مب  النسباء  بم ًا لبإل لسالبه
قالبب  لنببي  واهلل إنببا  «قبب  للبب ة ول مسبباق »لامببا   وقببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –

    أياي أمح ة لا أإل ل؟  (1)كبا  م  ما  أاا س ما  اللنا 
قبببا  أابببو سببب ما   ماأببببا  مببب   ببباء  ممبببا مضبببى و ممبببا غمبببا  لبببو لبببك حببب    

ورا لبببا  بببيرالا وأخبببذ  امبببيه  اببباذ  ابببه  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل -  ضبببحك اسبببو  اهلل
ببا سببلز   ببباز رنلببا اسببو  اهلل  «؟أنبب  لنببي» سببا    بببلى اهلل  – سالبب   ر ببا اهلل رمة

ولببب   -ببببلى اهلل رلمبببه و سبببلإل -  سالببب   مااسبببو  اهلل «ول مبببتنم » سبببا    -رلمبببه وسبببلإل
قالببب  لنبببي   « ة لبببلل  أوليببببببببببببببببسملتنبببا الحببباة   قبببا  ول  مبببا ل واهلل»قبببا    ؟لتنبببا امببباأ  حببباة 

َوََل  ﴿ ااًا   بننلإل ولبإل أرلبإل   ضبحك رمبا حلةبى اسبللسى قببا  ااةمنبالإل بباااًا وقلللمبولإل ااب
َۡ بِباۡهَتٰنت  بِ

ۡ
لِِهنا  يََ رۡجا

َ
يِۡعيِهنا َوأ
َ
َ أ ۡۡ ِا  َب وفت  قبا   ﴿ ﴾َيۡفَتِيَك   أي ﴾َوََل َيۡعِصيَكَ  ِِف َمۡعروا

وابببا  ألببب  اللاللمببب  ممبببتق    مبببنال ة أ  مبببنح ة    بببا اببب   أمبببا وا بببق طارببب  اهلل وقمببب 
  .(2)وميرو  االوم  وال اوا  ال ما: ومخي   الولوه ومسطا  ال اوا

الن سباء ورلبى مبيه  بو:  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –اامع اسو  اهلل   قا  ال ااا
لسلبببُ   ابببباءلإل    سالببب  امببباأ  «ول مسبببلل  أوليابببب ة »   بببإل قبببا   (3)قبببي وضببباه رلبببى ا ةببببه
واببببا  ااببببي ذلببببك إذا لبببباء النسبببباء ماامانببببه لمالبببب ة  اببببا    قببببا  ؟ولوبببببمنا اببببنوليلإل

  إذا أقاا  الا .  رلمل ة 
ۡؤمَِنٰتا يابَايِۡعَكَ    سوله  ﴿  ا ََءَك رّۡاا َيَها رنلاِ َ إِذَ  َجا

َ
أ ﴾ أي  م  لاءك منل ة  َي 

ِ َشۡ   لاامع رلى لذه ال اوط  اامالا﴿ اۡۡشِۡرَن بِٱّللا ن َلا ي
َ
﴾ أي  أموا   نيَۡۡسِقۡ ا َوََل     لََعَ  أ

                                           
أي المضببببلاا  واسبببلاي للببببا واحلببب  واللنببببا  الاالمبببب  ابببذا  ببببا النسبببخ والبببببوا: أنلبببا اللنببببا  االلبببباء   اللنبببا  (1 

 (. 319ر40اانى  يمي وأموا رماإل  لاج الااب    المااوط   أي
 ( والسبموطا  با الببذا596ر22الب: الحببيم . وقبي اواه ااب  لامببا الطاباي  با ل سببماه   رلمببه  با أقبز( لبإل 2 

 (.429ر14  المن وا
 (.100ر8(  ول سما اا  ا ما  428ر14اليا المن وا  منما   (3 
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وج مسب اًا  ا ن سللا  للا أ  لنا  م   (1)ماله الناب اكلان:   نمةا إذا اا  التة
االمااوز رلى ما لا  اه راي  أم اللا  واا  اا  ااما رلإل  رمً  احيم  لني اما  ا 
ما البحمحم  أنةلا قال   مااسو  اهلل  إ ة أاا س ما  ال   حم، ل ماطمنا م  الن س  

 – سا  اسو  اهلل  ؟ما منا وما ا انا   ل  رلاة لنام أ  أخذ  م  ماله ااما رلمه
 .(2)   خذي م  ماله االمااوز ما ما مك وما ا انمك(-بلى اهلل رلمه وسلإل

نا  ﴿  وقولبه ۡوَ ٰررَعها
َ
ُاۡلَن أ ولببويه امببا اببا    م ببم  قلبب  الولببي ااببي ﴾ لببذا َوََل َيۡقرر

اا سبببساط امبببا م البببه   ألببب  اللاللمببب  مسللبببو  أوليلبببإل خ بببم  إمببب ق وقللبببه ولبببو لنبببم 
 .اا  الللل  م  النساء ل   لحم  إمةا لاا   اسي أو ما أ اله

َۡ بِباۡهَتٰنت  ﴿  وقولبه بِ
ۡ
لِِهنا  َوََل يََ رۡجا

َ
يِۡعيِهنا َوأ
َ
َ أ ۡۡ ِا  َب   ﴾ قبا  ااب  رابابَيۡفَتِيَك

 .(3)ل ملحس  انتوالل ة غما أوليلإل  مانا
مسببو  حبببم   -بببلى اهلل رلمبببه وسببلإل –امببا اوى أاببولاما  أنببه سبببمع اسببو  اهلل 

أم مببا امبباأ  أيخلبب  رلببى قببوإل مببا لببمب مببنلإل  لمسبب  مبب  اهلل  ببا »  مبب  الم رنبب  نتلبب  
وأم مببا البب  لحببي ولببيه ولببو منمببا إلمببه احللبب: اهلل منببه    بباء ولبب  مببيخللا اهلل لنلببه

لم  واآلخام   . (4)اواه أاوا ياوي «و ضحه اهلل رلى الوب اكوة
َوََل  ﴿  وقولبببه  ومنبببه أ  للبببلسط المببباأ  مولبببويًا ولسبببو  لتوللبببا لبببذا ولبببيي منبببك

وفت   .مالل ة اه م  مااوز ونلملل ة رنه م  منااأ مما   مانا﴾ َيۡعِصيَكَ  ِِف َمۡعوا

أمبببا اهلل   وقبببا  ااببب  تمبببي  إنةمبببا لبببو  ببباط  ببباطه اهلل للنسببباء  قبببا  ااببب  راببباب
 .اطار  اسوله ولو خما  اهلل م  خلسه  ا المااوز ولو الاااي 

ورب  الحسب    امبا سباق  با حبيم  أإل  رطمب   ونلال  موم ذ  ر  النةوم  وقالوا

                                           
 واي  ا المخطوط  ماللا( والبحم، اما  ا ل سما اا  ا ما  ماله(. (1 
  اببا: مبب  ألبباى أمببا اكمببباا رلببى مببا لابباا وه امببنلإل  الامببوتأخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم،  الببا:  (2 

 (.1714    اا: قبة  لني  حيم  اقإلومسلإل بحمحه  الا: اكقضم (  2211  حيم  اقإل
 .(430ر14(  واليا المن وا  525ر5والامو    (  والنا 594ر22منما  لامع الاما   ( 3 
وضبا ه اكلابانا  (2263  لالبمم  با النل باء  حبيم  اقبإل   ابا: الأخاله أاو ياوي  ا سبننه  البا: الطب ق (4 

 (. 497   ا سن  ضامز سن  أاا ياوي  حيم  اقإل
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أ  للحببي   الالببا  إلة »رلببمل ة  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اببا   ممببا أخببذ الناببا   قببا 
 .(1)«تا  محية  الماأ  حلةى ممذي ام   خيمه إ  الال  ل م  أ  لاو  محاإل

ببلى اهلل  –ابا   ممبا أخبذ رلمنبا اسبو  اهلل    ور  اماأ  م  المااماا  قالب  
ول ن بقة   ول نن با  باااً   ابمه  ا مااوز أ  ل نخمب  وللباً نأ  ل  -رلمه وسلإل

 .(2)اواه اا  أاا حالإل (ول نيروا وم ً   لمااً 
بببببلى اهلل رلمببببه  - قببببا  اسببببو  اهلل  البببببحمحم  ربببب  اابببب  مسبببباوي قببببا  و ببببا

 .(3)«لمب منةا م  ضا: الخيوي و قة اللمو: ويرا ايروى اللاللم »  -وسلإل
لاببببب  النا حببببب  » -بببببلى اهلل رلمبببببه و سبببببلإل - وربببب  أابببببا سبببببامي أ  اسبببببو  اهلل

 .(4)اواه أاوياوي «والمسلما 
َل مَِن  ﴿ و  ۡۡ قَۡع يَِِسا ۡيهِ

ا َعلَ َل قَۡوًما َغِضَ  رّللا ۡو  َل ََل َبََُولا ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا
َ
أ َي 

باورِ  قا
ۡحَبِٰ  رلۡ

َ
ارا مِۡن أ فا ُا ِ َكَاا يََِِس رلۡ ﴾ نلى لاالى ر  موال  الاا ام   رِِخَوة

  .(5) ا  خا السوا 
للبا والمبااي البإل الملبو   ي والنببااى وسبا ا الا ةباا ممب  غضب: اما نلى رب  أوة

 امببز لوالببونلإل وللخببذونلإل أبببيقاء   اهلل رلمببه ولانببه واسببلحقة مبب  اهلل الطبباي وا اابباي
ِِخَوةِ  ﴿ ءوأخ ة  َل ِمَن ر و  َكَارا  ﴿ حابإل اهلل مب   بوا: اآلخبا  ونامملبا  با﴾ أي  قَۡع يَِِسا

بارورِ  ۡحَبِٰ  رۡلقا
َ
ارا ِمۡن أ فا ُا امبا مب ب الا ةباا اكحمباء مب    أقبوا  أحبيلا مبه   ﴾ يََِِس رۡل

  كنلبإل ل مالسبيو  اا بًا ول ن بوااً   قااااللإل الذم   با السابوا أ  مللمابوا البإل اابي ذلبك
 . سي انسطع الاللإل منلإل

                                           
(  وضبباة ه اكلاببانا  ببا سلسببل  اكحايمببب  410( حببيم  اقببإل  168ر25اواه الطااانببا  ببا المالببإل الاامببا    (1 

  (.146ر13الضام   والموضور   
 .(238ر12 ا اللملمي  (  واا  راي الاا 390ر3   ا مسنيه ( أخاله اا  أاا  ما 2 
 اببا: مببا منلببى ربب  الحلببق رنببي المبببما   حببيم  اقببإل الببا: اللنببا ت   أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم، (3 

 (.165    اا: لحامإل ضا: الخيوي  حيم  اقإلومسلإل  ا بحمحه  ا مما  (1296 
 (.  3128النوم  حيم  اقإل     اا:  ا ا سننه  الا: اللنا ت ( أخاله أاو ياوي4 
بببآَٰءتكت َّلْ   ابببا: أخالبببه الاخبببااي  بببا اللبببامع الببببحم،  البببا: الل سبببما( 5  ببب ُ ﴿إ ذتا لت نت  حبببيم  اقبببإل  ﴾ُماتام ْانتبببكت  ُمْلم 

 (.936  اا: الل يمي  ا النماح   حيم  اقإل  ومسلإل  ا بحمحه  الا: اللنا ت(  4892 
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حمباء مبنلإل أ  مالابوا إلبملإل م  ما  م  الا ةاا  سبي مب ب اك  وقا  اا  رااب
 . (1)أو ماا لإل اهلل

مانببباه امبببا مببب ب   وقمببب .اكحمببباء قبببي م سبببوا مببب  اكمبببوا  الا ةببباا  وقبببا  الحسببب 
 .الا ةاا والذم  لإل  ا الساوا م  ا  خما

سبببباوي وغمبببباه  امببببا مبببب ب غببببيًا الاببببا ا إذا مببببا  ورببببام  لببببتاءه واطلببببع مقببببا  اابببب  
 .(2)رلمه

 واخلااه اا  لاما واهلل أرلإل.
  

                                           
 .(103ر8    ول سما اا  ا ما(526ر5  والامو  (  والنا 602ر22  لامع الاما منما   (1 
 .(103ر8    ول سما اا  ا ما(605ر22  لامع الاما   منما (2 



 "لهد فلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااافا)له :ق م(لهقاماله دي

 272     

فت
 
 فســري ســورة الص

 ولا مينمبببب 
أ  أناسبًا مب  أببحا: اسبو  اهلل  -هنباضا اهلل ر - (1)ر  راي اهلل ا  س إل

 -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –لببو أاسببلنا إلببى اسببو  اهلل   قببالوا -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –
نسبنله ربب  أحب:ة اكرمببا  إلببى اهلل  لبإل مببذل: إلمببه أحبي  وقببالوا لانببا أ  نسبنله ربب  ذلببك 

ونتلبب   ببملإل لببذه   أول ببك الن ببا الببً  البب ً  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – ببيرا اسببو  اهلل 
﴾السوا    .الًبز ﴿ستار،ت
 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل – قبببا  رابببي اهلل اببب  سببب إل   ساألبببا رلمنبببا اسبببو  اهلل  

 .(2)واوى اللامذي واليااما م له وأحمي نحوه  اواه اا  أاا حالإل مسلسً . .ال لا
 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

ۡا  ﴿ ي ُِ َو رۡلَعزِيزا رۡۡلَ ۡرِضِۖ وَها
َ
َمَٰوِٰ  َوَما ِِف رۡۡل ِ َما ِِف رّسا ِيرَن  ١َوباَح ّلِلا َيَها رَّلا

َ
أ َي 

اوَن َما ََل َبۡفَعلاوَن  وّ َۡ َبقا ِ َل ّ َل َما ََل َبۡفَعلاوَن ٢ ََء َمكاو  او  وّ ن َبقا
َ
ِ أ ًُا ِعكَع رّللا َ َمۡق َا َ  ٣َك إِنا رّللا

 ِ َِ  رَّلا وص  ُيا ۡوحا ۡكَيٰن  ما ۡ با ناها
َ
ا َكأ ا.﴾٤يَن ياَقُِٰلاوَن ِِف َونِيلِِِۦ َحف  
رَو  ﴿  ساق الا إل  ا ل سما قولبه ۡرِضِۖ وَها

َ
رَمَٰوِٰ  َوَمرا ِِف رۡۡل ِ َمرا ِِف رّسا َوباَح ّلِلا

ۡا  ي ُِ  .اما أغنى ر  إرايله اآلم  ﴾رۡلَعزِيزا رۡۡلَ

اوَن َما ََل َبۡفَعلاروَن  ﴿  وقولبه لابالى وّ َۡ َبقا ِ إناباا رلبى مب  مابي وربيًا ومسبو   ﴾ّ
 والذا اسلي ة اا  أممةب  السبلز رلبى أنةبه ملب: الو باء االوربي مطلسباً   قوًل    م ا اه

   .سواء لال: رلمه رتإل الموروي أإل ل

                                           
راببي اهلل ابب  سبب إل ابب  الحبباا  اكنبببااي اببا  حلم ببا للببإل مبب  انببا قمنسببات ولببو مبب  ولببي موسببز ابب  ماسببو:  (1 

حبم  أسبلإل رابي  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رلملما الس إل واا  اسمه  ا اللاللم  الحبم   سبماه اسبو  اهلل 
 (.119ر2  اهلل واا  اس مه لما قيإل الناا الميمن  ملالاا اوى رنه أاناءه  أسي الااا 

(  3306  اببا: ومبب  سببوا  البببز  حببيم  اقببإل  واللامببذي  ببا سببننه(  3353ر10( اواه اابب  أاببا حببالإل  ببا ل سببماه  2 
(  وبححه اكلاانا  ا بحم، سبن  اللامبذي  حبيم  23789(  حيم  اقإل  206ر39  وا ماإل أحمي   ا مسنيه

 (.2636اقإل  
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 ق انببم مبب  ال»  قببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –و ببا البببحمحم  أ  اسببو  اهلل 
ذا ورببي أخلببز  إذا حببية  اببذ:   بب   ذا أللمبب  خببا   واا  -لاببالى –وللببذا أاةببي   (1)«واا

ًُرا  ﴿  لذا ا نااا رلملإل اسولبه َ َمۡق َا ِعكرَع  رمبإل ذلبك  با المسب  والباا ﴿  ﴾ أيَك
َل َما ََل َبۡفَعلاوَن  او  وّ ن َبقا

َ
ِ أ   .﴾رّللا

امبا لبو قبا    إذا لالةق االوري رتإل  رلى الموروي ول: الو باء ابه  وذل: مالك
؛ (2)ولببب: رلمبببه أ  ماطمبببه مبببا ياإل ابببذلك  كحبببي لبببتوةج ولبببك رلببباة اببب ة مبببوإل  ابببذا  لبببتوةج

مب  رلبى أنةلبا نتلب  حبم  آلوذل: اللملوا  إلى أنةه ل مل: الو اء ابه مطلسبًا وحملبوا ا
 لمةا  ا  نا  رنبه ااضبلإل  لمةوا  امض  الللاي رلملإل

را  ﴿  امبا قبا  لابالى  (3) فَلَاا
  َُِ ۡا  كا َُالا  َعلَۡيِه ۡۡ  إَِذ  فَوِيق   رۡلقِ ِۡكها َشرعا َخۡشرَي    م 

َ
ۡو أ
َ
ِ أ َل  ََيَۡشۡوَن رنلااَس َكَخۡشَي ِ رّللا او  َوقَراّ

َُۡبَت  َۡ َك ِ َُاَل َرباَكا ّ َجلت  َعلَۡيَكا رۡلقِ
َ
ا إَِٰٓى  أ ۡوَبَكا خا

َ
ِۗ  َّۡوََلا أ وِي ت

ٞا رََلۡنَيا قَلِيرل   قَ ِِخرَوةا قاۡل َمَتٰ َور
وَن فَُِيًٗل  َخرۡي   ََّقٰ َوََل باۡظلَاا اا  أناب م    اما قا  اا  رااب والمانى  (4)﴾ ٧٧ّ َِاِن ربا

لويينا أ  اهلل لابالى يلةنبا رلبى أحب:ة اكرمبا    الملمنم  قا  أ  م ا  الللاي مسولو 
ألب  وللباي   مبه  نخاا اهلل نامةه أ  أح: اكرما  إممبا  اباهلل ل  بكة   اإلمه  نام  ال

وا ابببه بببا نبببت  الللببباي اببباه ذلبببك أنببباب مببب    ماببببمله البببذم  خبببال وا ا ممبببا  ولبببإل مسبببا   لمة
اروَن َمرا ََل  ﴿  الملمنم  و قة رلملإل أماه  سبا  سباحانه وّ َۡ َبقا َل ِّر ِيرَن  ََء َمكارو  َيَهرا رَّلا

َ
أ َي 

للب  قا  مسبو  الالب     وقم  نتل   ا  ن  السلا (5)ولو اخلماا اا  لاما ﴾اَبۡفَعلاونَ 
   .وباا  ولإل مباا  وضاا  ولإل مضا: وطان  ولإل مطا    ولإل مسال 

و  المسببلمم  النبببا ول اببي   ببا قببوإل مبب  المنببا سم  اببانوا مت نتلبب  وقببا  اابب  تمببي
 .(6)م و  للإل اذلك

                                           
ومسببلإل  ببا (  33  اببا: ر مبب  المنببا ق  حببيم  اقببإلالببا: ا ممببا     أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم، (1 

 (.220    اا: اما  خبا  المنا ق  حيم  اقإلبحمحه  الا: ا مما 
 (.18ر4  السماواناالنوايا والتمايا  لا  أاا تمي   منما (2 
نا ع  ببا اببيا ع البببو (  343ر11ال ببام الاامببا لابب  قيامبب     و (242ر4أحابباإل السببا   لابب  الاااببا    منمببا (3 

 . (324ر10لالم: ال اا ع  
 .77رم سوا  النساء اآل (4 
  .(107ر8  ماالإل اللنتم و   (608ر22  لامع الاما   منما (5 
 .(108ر8  اللنتم  ماالإلو (  527ر5  والامو  ( النا 6 
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ا  ﴿اوقولبه  ِيَن ياَقُِٰلاوَن ِِف َونِيلِِِۦ َحف   َِ  رَّلا َ ُيا مبب ةو  بب ةًا ول   أي ﴾إِنا رّللا
وص   ﴿امتالو  ر  أماانلإل ۡوحا ۡكَيٰن  ما ۡ با ناها

َ
 محاإل مابا ااضه ااا    أي ﴾ َكأ

   ب  مضبحك    -بلى اهلل رلمبه وسبلإل –قا  اسو  اهلل   ور  أاا سامي قا 
 (والسببوإل إذا ببب  وا للسلببا   والسببوإل إذا ببب  وا للببب    الالبب  مسببوإل مبب  اللمبب   اهلل إلببملإل

 .(1)اواه أحمي واا  ماله
ل مسالبب  الاببيو إلة  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اببا  اسببو  اهلل   ابب  لامببااوقببا  
 .ولذا لالمإل  م  اهلل للملمنم   أ  مبا لإل
وص   ﴿  وقوله ۡوحا ۡكَيٰن  ما ۡ با ناها

َ
  مللبق ااضه ااا   ا البةز   أي ﴾َكأ

ألببإل لببا إلببى أبببحا: الانمببا  امببز ل محا ببو  أ  مخللببز انمببانلإل؟   قببا  قلبباي 
وببببز   بببا   واا  اهلل محببب:  ببببزة المبببلمنم   بببا قلببباللإل   ابببذلك اهلل أ  مخللبببز أمببباه

ا.(2)اواه اا  أاا حالإل .ب للإل  الماإل انما اهلل  إنةه ربم  لم  أخذ اه(
﴿ ۖ ۡۡ ر ُا ِ إََِلۡ رولا رّللا ّن ِ رَوا

َ
وَن أ ۡعلَاا َۡ تاۡؤذاونََِن َوقَع با ِ وَسٰ لَِقۡوِمِِۦ َيَٰقۡوِ  ّ ِإَوۡذ قَاَل ما
 َۡ ا ََل َيۡهِعي رۡلَقۡوَ  رۡلَفِٰسقِ ۡۡ  َورّللا ا قالاوبَها َز َغ رّللا

َ
َل أ وا  ا َز غا َۡ  ٥فَلَاا ِإَوۡذ قَاَل ِعنََس رۡبنا َمۡوَي
ا ّ َِاا َيَٰبَِنا  ق  ِ ۡ َمَصع  ُا ِ إََِلۡ ولا رّللا رولت بَ إِۡوَر  َءِيَل إِّن ِ رَوا ِرا بِوَوا َ ِ نَۡش  َ يََعيا ِمَن رِلاۡوَراٰ ِ َوما ۡۡ

َل َهَٰذ  ِوۡحو  َمبِۡ او  ۡ بِٱۡبَي َِنِٰت قَاّ ا ََءها اَجا ۖ فَلَاا َۡحَعا
َ
ِا ا أ َِت ِمِن َبۡعِعي رۡواا

ۡ
ا ﴾يََ

رروَسٰ  ﴿  ربب  اسببوله والممببه موسببى ابب  رمبباا  -لاببالى –أخاببا  ِإَوۡذ قَرراَل ما
َۡ تارۡؤذاونََِن  ِ كي  باء لواببلو  اكذى إلبار وقبي لالمبو  ببيقا   أي ﴾لَِقۡوِمِِۦ َيَٰقۡوِ  ّ
 ممبا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –و ا لذا لسبلم  لاسبو  اهلل  . مما ل لاإل اه م  الاسال 

 .ما له االبااوأ  أبااه م  الا اا م  قومه وغمالإل
و مببه نلببا    (3)لسببي أوذي أا ببا مبب  لببذا  ببباا(  احببإل اهلل موسببى   وللببذا قببا  

                                           
وضبباة ه اكلاببانا  ببا السلسببل  الضببام   (  11761  (  حببيم  اقببإل284ر14  أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه (1 

 (.3453  (  حيم  اقإل455ر7والموضور   
 .(3354ر10  اا  أاا حالإل  ا ل سماه اواه (2 
م ت ءتاذتوْ لت ﴿ ابببا: البببا: الل سبببما   أخالبببه الاخبببااي  بببا اللبببامع الببببحم،( 3  بببى   اْ لتُاوُنبببوْا اتٱلربببذ  حبببيم  اقبببإل  ﴾ُموست

 4799. ) 



 "لهد فلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااافا)له :ق م(لهقاماله دي

 275     

امببا قببا    أو موابببلوا ابه أذىً  -ببلى اهلل رلمببه وسبلإل –للمبلمنم  أ  منببالوا مب  الناببا 
ا  ﴿  لابالى ََ وَسٰ َف َل ما ِيَن  ََء َذۡو  َل َكٱَّلا وناو  ُا َل ََل تَ ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ َل  َوَٗكَن َي  او  ا قَراّ ا ِماا إا رّللا

َ
أ

ِ وَِجيه    .(1)﴾٦٩ا ِعكَع رّللا
وا  ﴿  وقولبه ا َز غا َز َغ  ﴿ ابه  لمةبا ربيلوا رب  الابات الحبق مبع رلملبإل  أي ﴾فَلَاا

َ
أ

  ۡۡ ا قالاوَبها  .وأسانلا ال ةك والامى  أماللا ر  الحق والليى  أي ﴾رّللا
ۡف  ﴿  امبا قبا  

َ
ٖت   َِوناَقل ِ ا أ َل َموا وا

َ
َل بِِِۦا أ ۡۡ ياۡؤِمكاو  َ ۡۡ َكَاا ّ بَۡصٰوَها

َ
ۡۡ َوأ ۡۡ ِِف  َعَبها َونََذراها

وَن  ۡۡ َيۡعَاها ۡغَيٰكِِه َۡ  ﴿ااآلمب  للذا قا   ا لذهو  (2)﴾١١٠طا ا ََل َيۡهِعي رۡلَقۡوَ  رۡلَفِٰسرقِ ا﴾َورّللا
 .(3) اسق ل مليي م  ساق  ا رلمه أنه  أي  قا  التلاج
ا  ﴿  وقوله ق  ِ ۡ َمَصع  ُا ِ إََِلۡ ولا رّللا َۡ َيَٰبَِنا إِۡوَر  َءِيَل إِّن ِ رَوا ِإَوۡذ قَاَل ِعنََس رۡبنا َمۡوَي
َ يََعيا ِمَن رِلاۡوَراٰ ِ بَ ّ َِاا    اللواا  قبي ا با  ابا وأنبا مببياق مبا أخابا  رنبه  ماناا﴾ۡۡ

 ا الاااا الماا أحمي.وأنا ما ا ام  اايي ولو الاسو  الناا اكم
وقبببي أقببباإل  بببا مبببأل انبببا إسببباا م  ما ةببباا    امسبببى لبببو خبببالإل أنامبببا انبببا إسببباا م  
ولسبي أحسب    ولبو أحمبي خبالإل اكنامباء والماسبلم  البذي ل اسبال  اابيه ول نابوة   امحمي

ببببلى اهلل رلمبببه  –سبببما  اسبببو  اهلل     قبببا (4)الاخبببااي  ممبببا اوى لامبببا اببب  مطابببإل 
إ ة لبببا أسبببماء أنبببا محمبببي وأنبببا أحمبببي وأنبببا المببباحا البببذي ممحبببو اهلل ابببه    مسبببو  -وسبببلإل
 .(5)ولمسلإل نحوه (وأنا الحا ا الذي مح ا الناب رلى قيما وأنا الااق:  الا ا

 -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –ابببا  اسبببو  اهلل   ورببب  أابببا موسبببى اك بببااي قبببا 

                                           
 .69رم ( سوا  اكحتا: اآل1 
  110رم ( سوا  اكنااإل اآل2 
 . (475ر3  ميااك اللنتم  وحسا ق اللنوم و   (108ر8  ماالإل اللنتم  (3 
لاما ا  مطاإل ا  ريي ا  نو   ا  راي مناز ا  قببا السا با أمبه أإل  لممب  انب  سبامي مب  انبا رباما  (4 

واا  لاما م  حلماء قام  واا  م  أنسب: قبام  لسبام  وللابا: قاطاب   أسبلإل لامبا اب  مطابإل مبوإل ال بل، 
 ( 143ر1  اا:موقم  راإل خماا ما  لاما سن  ساع وخمسم   السل

 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ابا: مبا لباء  با أسبماء اسبو  اهلل  الا: المناق:  اللامع البحم،   ا ( أخاله الاخااي5 
حبيم  اقبإل  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –  ابا:  با أسبما ه (  ومسلإل  ا بحمحه  البا: ال ضبا  3532حيم  اقإل  

 2354.) 
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وناا  اللوا  ونابا    حا اأنا محمي وأنا أحمي والمس ا وال  مسمةا لنا ن سه أسماًء  سا  
 .  (1)اواه مسلإل  (وناا  الملحم   و ا اوام  (الاحم 

     -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –قبببا  اسبببو  اهلل   ورببب  الااابببا  اببب  سببباام  قبببا 
 ببا طمنلببه وسببننا اإل اببنوة  ذلببك يرببو   (2)إنببا رنببي اهلل خببالإل النامببم  واا   يإل لمنلببي  

ببا ل إابباالمإل وا بباا  رمسببى وا  اللببا حببم  وضببالنا وقببي خبباج للببا نببوا أضبباء للببا مببا أم 
 -رلبملإل السب إل - مباء بإل إ  اكنا  (3)والااوي  ا  ام السن  اواه أحمي (قبوا ال ةاإل

إذا  البببهإل ولبببنمالإل االااربببه ونبببباه وموات لنالبببه ولبببب ه  بببا البببالإل رلبببى أمملببب ت لبببإل لببب
الخلمبب  والببي واببا  قببي ا ببللا لببذا اكمببا  ببا ألبب  اكا  رلببى لسببا  إابباالمإل   اابب 

واببذا رلببى لسببا    اكنامبباء ااببيه حببم  يرببا كلبب  ماةبب  أ  ماابب  اهلل  ببملإل اسببوًل مببنلإل
أخاانبببا  بببا ابببيء أمببباك مانبببا  بببا   وللبببذا اوامببب  كحمبببي وغمببباه قبببالوا  رمسبببى ااببب  مبببامإل

ببا اللببا اأ ايرببو  أاببا إابباالمإل وا بباا  رمسببى    اكا  قببا  ؛ (4) (ابب  مببامإل والمببا أمة
 .-رلمه الب   والس إل -  ذااه    أ ا ذلكملا  ا أل  ماة   أي

ۡ بِٱۡبَي َِنِٰت ﴿ا  وقوله ا ََءها اَجا َل  ﴿  قا  اا  لامي واا  لاما ﴾فَلَاا او  ا االا  ﴾قَاّ
ا .﴾َهَٰذ  ِوۡحو  َمبِۡ﴿،ا(5)والماانيو 
ا ََل َيۡهِعي  ﴿ ِۡ  َورّللا ٰ َو ياۡعََع  إَِٰٓى رۡۡلِۡوَل ِذَب وَها َُ ِ رۡل  رّللا

ٰى لََعَ ِن رۡفَتَ ۡا ِماا ۡظلَ
َ
َوَمۡن أ
 َۡ ٰلِِا وَن َِلاۡطِف  ٧رۡلَقۡوَ  رلظا وَن   ا ياوِيعا َۡ ناورِإِۦ َوَّۡو َكوِإَ رۡلَكٰفِوا ُِ ا ما ۡۡ َورّللا ۡفَوٰهِهِ

َ
ِ بَِ َل ناوَر رّللا و 

ِيرِن َكا ِرِِۦ َوَّرۡو َكروِإَ  ٨ ِ َِلاۡظِهرَوإا  لََعَ رَل  رَعٰى َودِيرِن رۡۡلَرق  ا  بِٱّۡها
َُ و رَۡوَل رَوا

َ
ِيا أ َو رَّلا ها

                                           
حببيم  اقببإل  -رلمببه وسببلإلبببلى اهلل  –اببا:  ببا أسببما ه  الببا: ال ضببا     أخالببه مسببلإل  ببا اللببامع البببحم، (1 

 2355.) 
أرببتت رلببى أاببا   أي وبببارله  ببا ال ببمب  وحببيم  رلببا حببم  وقببز رلببى طلحبب  ولببو قلمبب   سببا   لمنلببي  (2 

لبابباه مبا   ملسبى رلبى اكا  قلبمً  و با حبيم  مااومب  أنبه قبا   محمي أ  أااك لح  نلوإل السماء أي
 (.570ر1  ماة رلمك ليلله   ليله أي اماه  ا اكا   لسا  الاا:

(  الحببببيم  17190    اببببا: حبببيم  الاااببببا  اببب  سببباام   حببببيم  اقبببإلأخالبببه ا مببباإل أحمببببي  البببا: المسبببني (3 
 ضامز   ا السلس  الضام   المخلبا  

 بببححه اكلابانا  با الم بباا  حبيم  اقببإلو (  17150(  حببيم  اقبإل  127ر4أخالبه ا مباإل أحمببي  با مسبنيه  (4 
 5759) . 

 .(613ر22  لامع الاما   منما (5 
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وَن  ۡۡشِرا ا﴾ا.٩رّۡاا

ل أحبببي أملبببإل ممببب  م لببباي الابببذ: رلبببى اهلل وملاببب  لبببه أنبببيايًا و ببباااء   مانبببا
َۡ ﴿  وللبذا قبا   ولوميرى إلى اللوحمبي وا خب ا ٰلِِار ا ََل َيۡهِعي رۡلَقۡوَ  رلظا  بإلة  ﴾َورّللا

وَن َِلاۡطِف  ﴿  قبا  ۡۡ   ا ياوِيعا ۡفَوٰهِِه
َ
ِ بِرَ َل ناروَر رّللا   محباولو  أ  مباي وا الحبق االااطب   أي ﴾و 

وامبا أ  لبذا مسبلحم    وم للإل  ا ذلك ام   م  مامي أ  مط ىء  باات ال بمب ا مبه
وَن وَ  ﴿  وللذا قا   اذا ذاك مسلحم  َۡ ناورِإِۦ َوَّۡو َكوِإَ رۡلَكٰفِوا ُِ ا ما رَو  ﴿   بإل قبا  ﴾رّللا ها

وَن  ۡۡشِرا ِِِۦ َوَّۡو َكوِإَ رّۡاا
ِيِن َكا  ِ َِلاۡظِهَوإا  لََعَ رَل  َعٰى َودِيِن رۡۡلَق  ا  بِٱّۡها

َُ و رَۡوَل رَوا
َ
ِيا أ ا﴾ا٩رَّلا

ااما  مه الا ام . (1)وقي ساق الا إل رلى لالم  اآلملم   ا سوا  اااء 
َِلر ت  ﴿

َ
ِرۡن َعرَذ ب  أ ۡ م  ُا ٰ تَِجَٰوٖت تاكِجري

ۡۡ لََعَ ُا َل دا
َ
َل َهۡل أ ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ  ١٠َي 

ونَ  ِۦَوتاَجٰهِعا ُِ و ِ َورَوا ۡۡ  تاۡؤِمكاوَن بِٱّللا ُا ۡۡ َخرۡي  لا ُا ِ ۡۡ  َذٰل ُا ِس نفا
َ
ۡۡ َوأ ُا ِ ۡمَوٰل

َ
ِ بَِ ِِف َونِيِل رّللا

ُا  ك وَن إِن كا نَۡ ٰروا  ١١ۡۡ َبۡعلَاا
َ
ٰتت ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل ۡۡ َجنا ُا ۡۡ َوياۡعِخۡل ُا ناوَب

ۡۡ ذا ُا َيۡغفِۡو لَ
ۡا  ِٰت َعۡعنت  َذَِّٰ  رۡلَفۡوزا رۡلَعِظي َن َطي َِب   ِِف َجنا ُِ ِ  ١٢َوَمَسٰ ِرَن رّللا َِبوَنَهاۖ نَِۡص ر م  ۡخَوٰى َتا

ا
َوأ

 ِ ِ ُۡح  قَوِي    َوبَۡش  َۡ َوَف ۡؤِمكِ ا.﴾رّۡاا

قي ساق  ا لالم  السوا  م  حبيم  رابي اهلل اب  سب إل أ  الببحاا  أاايوا أ  
 .مسنلوا ر  أح: اكرما  إلى اهلل لم الوه

َل َهرۡل  ﴿مب  آلوم  لملللا لذه ا (2) ننت  اهلل لذه السوا   ِيرَن  ََء َمكارو  َيَهرا رَّلا
َ
أ َي 

َِل ت 
َ
ِۡن َعَذ ب  أ ۡ م  ُا ٰ تَِجَٰوٖت تاكِجي

ۡۡ لََعَ ُا َل دا
َ
 .﴾ أ

ونَ  ﴿   إل  سةا لذه الللاا  الاممم  السااس   سا  ِۦَوتاَجِٰهعا ُِ و ِ َورَوا  تاۡؤِمكاوَن بِٱّللا
 ۡۡ ر ُا ۡۡ َخرۡي  لا ُا ِ ۡۡ  َذٰل ُا ِس نفا

َ
ۡۡ َوأ ُا ِ ۡمَوٰل

َ
ِ بَِ إِن  ﴿ مب  للباا  البينما  أيا﴾ِِف َونِيِل رّللا
وَن  ۡۡ َبۡعلَاا ُا ك  .﴾كا
ۡۡ  ﴿   بإل قبا  ُا ۡۡ ذاناوَب ُا   إ   البلإل مبا أمبالاإل ابه ويللبلاإل رلمبه  أي ﴾ َيۡغفِۡو لَ

                                           
يَٰٓ أتاْ   ( سبوا  ابااء  ولبا قولبه لاببالى1  ب ت ﴿ُلبوت َّلربذ  ُسبب ست مب    ا ٱْللُبيتى   ۥولتهُ ات ي  بق   وت لتببى ۥل ُمْمل باتهُ  َّْلحت لتبوْ  ۦُال به   َّلبي م    رت  اتببا هت  وت

 .﴾َّْلُمْ ا ُاو ت 
 .2  1ام  ل سما لذه السوا  الاامم .اآلم  لسيإل  ا اي (2 
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والبببيالا  الاالمبببا  وللبببذا  وأيخلبببلاإل اللنبببا  والمسببباا  الطمابببا   غ بببا  لابببإل البببتل 
ۡا  ﴿  قا    .﴾َذَِّٰ  رۡلَفۡوزا رۡلَعِظي

َِبوَنَهرراۖ  ﴿   ببإل قببا  ۡخررَوٰى َتا
ا
  وأتمببياإل رلببى ذلببك تمبباي  لحا ونلببا ولببا  أي ﴾َوأ

ُۡح  قَوِي   نَِۡص  ﴿ا ِ َوَف َِن رّللا ال لوحبا   لبذه التمباي    ا  رال  ولو  ل، ما  وساأي ﴾م 
  وللبذا قبا   لا خما الينما موبول  ابناإل اكخبا  لمب  أطبات اهلل واسبوله ونببا يمنبه

﴿  َۡ ررۡؤِمكِ ِرر رّۡاا ِ َيَهررا َي   ﴿   ببإل حبب ةلإل رلببى نبببا  الببيم  وللبباي المخببال م   سببا ا﴾اَوبَۡش 
َ
أ

ِ َكَاا قَاَل ِعنََس  نَصاَر رّللا
َ
َل أ وناوا  َل كا ِيَن  ََء َمكاو  ِ رَّلا َۡ ِّۡلَحَو رِي  نَصرارِيا إَِٰٓى  ۧرۡبنا َمۡوَي

َ
َن َمرۡن أ

ِۖ َف  نَصارا رّللا
َ
ِۖ قَاَل رۡۡلََو رَِيوَن ََنۡنا أ ائَِفر  ۖ   َ رّللا ا ِرِن بَرَِنا إِۡورَر  َءِيَل َوَرَفرَو  طا ائَِف   م  ا اَمَكت طا

َل َظٰ  و  ۡحَبحا
َ
ۡۡ فََ و ِهِ ٰ َععا َل لََعَ ِيَن  ََء َمكاو  ياۡعنَا رَّلا

َ
 .﴾اِهوِينَ فَأ

راايه الملمنم  أ  ماونوا أنبااًا هلل  ا لممع أحواللإل ابنقواللإل  -لاالى –أما 
امسببى ل و هلل ولاسببوله امببا اسببللا: الحواامببوأ  مسببللماوا   وأ ابباللإل وأن سببلإل وأمببواللإل

ِ  ﴿  حببم  قببا  نَصررارِيا إَِٰٓى رّللا
َ
قَرراَل  ﴿امبب  مامنببا  ببا الببيرو  إلببى اهلل  أي ﴾َمررۡن أ
ِ  ﴿ ولببإل ألاببات رمسببى ﴾رۡۡلََو رَِيرروَن  نَصررارا رّللا

َ
نحبب  أنبببااك رلببى مببا   أي ﴾ََنۡررنا أ

وللبذا ااب لإل يربا  للنباب  با اب ي ال باإل  لابذا ابا    أاسل  ابه ومبواتاوك رلبى ذلبك
م  ال  مبلومنا حلةبى أالبغ »  مسو   ا أمةاإل الحي -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 

 -لاببالى – حلةببى قببمة  اهلل (1)«قببي مناببونا أ  أالببغ اسببال  ااببا اً قام بباسببال  ااببا  ببإ  
و ببببااطوه أ  ممناببببوه مبببب    مبببب  ألبببب  الميمنبببب   ابببباماوه وواتاوه (2)لببببه اكوب والخببببتاج

و بو ا لبه    لمةا لالا إلملإل ام  ماه م  أببحااه  اكسوي واكحما إ  لو لالا إلملإل
 اسوله اكنباا.وللذا سمةالإل اهلل و   اما راليوا اهلل رلمه

ِِن بََِنا إِۡوَر    َ َف  ﴿  وقوله  ائَِف   م  ا ائَِف   اَمَكت طا ا لمةا الغ رمسبى   أي ﴾ َءِيَل َوَرَفَو  طا

                                           
  (63ر7الحبا م ااب  حلبا   بل، الابااي  وببححه( 4734  اا:  با السبا    حبيم  اقبإل   ا سننه أخاله أاو ياوي( 1 

   .(3960ياوي  حيم  اقإل   ااكلاانا  ا بحم، سن  أاو  (624ر2 ا المسلياك   الحااإلووا سه 
ااكنبببباا   -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –لمبببا قامللبببا  م بببلوالا  مببب  الابببا:  بببا م بببا:  وقبببي لسبببالإل اسبببو  اهلل  (2 

ج وأوب أخببوا  أاولمببا حاا بب  ابب   الابب  واكوب والخببتاج ولمببا أانبباء حاا بب  ابب   الابب  ولببو الانسبباء اابب  وخببتا 
رمباو اب   الاب  ولببو ااب  رباما  مبب  اطبو  اكوب والخبتاج رمباو ابب  ربوز اب  مالببك اب  اكوب ولبإل مبب  

 .(342ر3  انا السمام   الاسي ال امي
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تاه مب  واتاه مب  الحبواامم  اللبي  ااسال  ااةه إلى قومبه وو  -رلمه الب   والس إل -
ببا  لبباءلإل اببه ولحببيوا طا  بب  مبب  انببا إسبباا م  امببا لبباءلإل اببه وضببل  طا  بب    خالبب  رمة

له واموه وأمه االاماإل  ولإل الملوي وغل  طا    مم  الااه حلةى ا ابوه  بوق مبا أرطباه  ناوة
وقا بب  إنببه  البب     بب    اهلل مبب  الناببوة   وا لاقببوا  اقببًا و ببماًا  مبب  قا بب  مببنلإل  إنببه اابب  اهلل 

 النساء.ا  واوم السيب  وم  قا   إنه اهلل  اما ساق م بً   ا سوا  اك: وال
َل  ﴿وقوله   ِيَن  ََء َمكاو  ياۡعنَا رَّلا
َ
اأي  نبانالإل رلى مب  ربايالإل مب   باق النببااى ﴾فَأ

َل َظٰهِوِينَ  ﴿ و  ۡحبَحا
َ
   .-وسلإل بلى اهلل رلمه -أي  رلملإل وذلك ااا   محمي  ﴾فََ

ببا أااي اهلل أ  ما ببع رمسببى إلببى السببماء خبباج إلببى أبببحااه  امببا قببا  اابب  رابباب  لمة
الببً   ببا الامبب  مبب  رببم   واأسببه مسطببا مبباًء  سببا   إ  مببناإل مبب  ما ببا اببا  ولببإل ا نببا ر ببا

  ماببانا وماببو  لببسما نلببا ر ببا  مبباة  ااببي أ   مبب  اببا   ببإل قببا   أماببإل ملسببى رلمببه  ببالا  
   بإل رباي رلبملإل  سبا .ب با: مب  أحبي لإل سبنًا  سبا  لبه  اللبماا  با ياللبا؟ قبا    سباإل 

رلمبببه  - ى رلمبببه  ببباه رمسبببى وا بببع رمسبببىال بببا: أنبببا  سبببا   نابببإل أنببب  ذاك. قبببا    بببنلس
 ببامله  ا ببا الامبب  إلببى السببماء قببا   ولبباء الطلبب: مبب  الملببوي  نخببذو   مبب  اوتنبب -السبب إل

  سللببوه وبببلاوه وا ببا اببه ااضببلإل ا نلببا ر ببا  مببا  ااببي أ   مبب  اببه   ل اقببوا  بب    بباق 
وقالبب   اقبب     (1)وقالبب   اقبب   اببا  اهلل  منامببا  بباء  ببإل ببباي إلببى السببماء ولببللء الماسوامبب 

 .(2) اه إلمه لللء النتسطوامة ا اا   منا اا  اهلل ما  اء ما 
 اببببه إلمببببه لببببللء ا اببببا   منببببا راببببياهلل واسببببوله مببببا  بببباء اهلل  ببببإلة   وقالبببب   اقبببب 

 لمببالا  الاا الببا  رلببى المسببلم   سللولببا  لببإل مببت  ا سبب إل طامسببًا حلةببى   المسببلمو 
ِرِن بَرَِنا إِۡورَر  َءِيَل   َ َف  ﴿ -بلى اهلل رلمه وسلإل – اً اا  اهلل محمي ائَِف   م  ا  با  ﴾اَمَكت طا
ائَِف   ﴿ا تما  رمسى ا ِيرَن  ﴿ اللبا ا با   با تمب  رمسبى  مانبا ﴾َوَرَفَو  طا يارۡعنَا رَّلا

َ
فَأ

                                           
و: الاااذرا الذي را   ا ال اإل  ا السبا  السبايب المبم يي  مسولبو  الماسوام   لا  اق  م  النبااى ألاات ماس (1 

االحبباي ال لببو  والناسببو  وماا ببو  انببببحا: الطامابب  الواحببي   الماسوامبب ( المااقاببب  ومبب  أل املببا  المااقبب:( مببب  
 (.  613ر2 راق: والمياك اال نا و  الماسا:( لا الماأ  اللا م  رايللا أ  للي ذااًا  إل أن ى المالإل الوسمط 

لببإل أبببحا: نسبببطوا الحاببمإل الببذي ملببا  بببا تمبب  أممببا المببلمنم  المبببنمو  ابباهلل الاابباب  لببباج   النسببطوام  (2 
 (.214ر14الااوب  
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َل   َظِٰهوِينَ  ﴿منلإل رلى ريوةلإل   أي ﴾ ََء َمكاو 
َل و  ۡحَبحا
َ
 نبباح    أي (1)اواه النسا ا ﴾فََ

أ  رمسبببى  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –الببببيمق محمبببي حلببب  مببب   مببب  اامسبببى مبببالا  
رابببي اهلل والملبببه واوحبببه  لبببذه اكمببب  اللايمببب  ل متالبببو  قبببا مم  ابببالحق  مبببالام  رلبببى 

وحلةى مسال   خبالإل البيلا  مبع المسبم، رمسبى ااب    الخلق حلةى منلا اهلل أمالإل اذلك
 .مامإل اما واي  اذلك اكحايم  البحام واهلل أرلإل

  

                                           

حببيم   ( 489ر6  ژىث  يث  حج  مج  جح     ژ اببا:  أخالببه النسببا ا  ببا السببن  الاابباى  الببا: الل سببما   (1 
 .(11591  اقإل
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 تفسري سورة اجلمعة
 ولا مينم 

بببلى اهلل  –أ  اسببو  اهلل  -اضببا اهلل رنلمببا -ربب  اابب  رابباب وأاببا لامببا  
 .     (1)اواه مسلإل  اا  مساأ  ا ب   اللما  اسوا  اللما  والمنا سم ( -رلمه وسلإل

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

﴿  ِۡ ُِري َعوِس رۡلَعزِيرزِ رۡۡلَ ۡرِض رَّۡالِِ  رۡلقا
َ
َمَٰوِٰ  َوَما ِِف رۡۡل ِ َما ِِف رّسا اَسب ِحا ّلِلا  ١ي

 ِ   ِ م 
ا
ِي َبَعَث ِِف رۡۡل َو رَّلا َُِتَٰ   ۧها ۡا رۡل ها ۡۡ َوياَعل ِاا ِيِه ۡۡ  ََء َيُِِِٰۦ َوياَزر  َل َعلَۡيِه ُۡلاو  ۡۡ َي ِۡكها وَل  م  َن رَوا
َاَ  ِإَو ُۡ ۡت َورۡۡلِ ِف َضَلٰلت َمبِ

َل ِمن َقۡبلا لَ رَو  ٢ن ََكناو  ۡۡ  وَها َل بِِهر رو  را يَۡلَحقا ۡۡ َّاا َو ََء َخوِيَن ِمۡكها
 ِۡ ا ذاو رۡلَفۡضِل رۡلَعِظي ا َءا  َورّللا ِ ياۡؤبِيِِ َمن يََشا ۡا َذَِّٰ  فَۡضلا رّللا ي ُِ  ﴾. رۡلَعزِيزا رۡۡلَ

أنبببه مسبببا، لبببه ومنتلبببه لممبببع المخلوقبببا  ناطسلبببا ولامبببيلا  امبببا  -لابببالى – أخابببا
اَسب ِحا ِِبارعإقبا   ﴿ ِن ََشۡ َء  إَِلا ي رَعوِس   بإل قبا  ﴿ (2)﴾ِإَون م  أي  لبو مالبك  ﴾رَّۡالِرِ  رلۡقا

السموا  واكا  الملباز  ملما احام   ولبو المسبيب المنبته رب  النسبا ا الموببوز 
ِۡ  ﴿ اب ا  الاما  ُِي ساق ل سماه غما ماة . ﴾رلَۡعزِيزِ رۡۡلَ

 

ِ  وقوله  ﴿   ِ م 
ا
ِي َبَعَث ِِف رۡۡل َو رَّلا ۡۡ  ََء َيُِِِٰۦ  ۧها َل َعلَۡيِه ُۡلاو  ۡۡ َي ِۡكها وَل  م  كمم و   ﴾َن رَوا

َل ر لإل الاا: اما قا  لابالى  ﴿ وتاو 
ا
ِيَن أ ِ لۡ َوقال ل َِّلا   ِ م 

ا
ۡۡ   َُِۧتَٰ  َورۡۡل ُا ۡولَۡا

َ
َل  َن  ََءأ و  ۡورلَاا

َ
فَإِۡن أ

ِ بِٱۡلعِبَ  ا بَِصريا َاا َعلَۡيَ  رۡبََلٰغا  َورّللا َل فَإِنا َلۖ ِإَّون تََولاۡو  ََُعو  لخبما اكممبم   (3)﴾٢٠دِ  اَفَقِع رۡه
 االذاا ل من ا م  ريالإل.

ِا  ََّلِۡرو  لاَ  َولَِقۡوِمَ ۖ  ولا  المنة  رلملإل أالغ وأا ا  ا قوله لاالى  ﴿  ِإَونا
اۡس  ولو ذاا لامالإل ملذااو  اه  ولذا وأم اله ل منا ا قوله  (4)﴾٤٤لاونَ   َ وََوۡوَف ت

                                           
 (. 880  879  حيم  اقإل اا: ما مساأ  ا موإل اللما  الا: اللما     ( أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،1 
 .44رسوا  ا سااء اآلم  (2 
 .20رسوا     رماا  اآلم  (3 
 .44رسوا  التخاز اآلم  (4 
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ۡۡ َۡجِيًعا لاالى  ﴿ ُا ِ إََِلۡ ولا رّللا َيَها رنلااسا إِّن ِ رَوا
َ
أ  .(1)﴾١٥٨قاۡل َي 

ِ  وقوله  ﴿ َٞ رّللا نا َم
َ
وَن أ ۡۡ لَتَۡشَهعا ُا ئِكا

َ
ۡ بِِِۦ َوَمِن بَلََغ  أ نِذَررا

ا
ا  ِۡل ۡخَوٰى  قال َلا

ا
 ََء َِّهً  أ

َو إَِ ِٰ   َاا ها ۡشَهعا  قاۡل إِنا
َ
وَن  أ ۡۡشِرا

ا ا ت ِاا  .(2)﴾َوِٰحع  ِإَوناَِن بَوِيا َء  م 
إا  وقوله إخاااًا ر  السبا  ﴿ ۡحَز ِب فَٱنلارارا َموِۡعرعا

َ
ۡو بِِِۦ ِمَن رۡۡل فا ُۡ  (3)﴾١٧ِ َوَمن يَ

إلى لممبع  -بلى اهلل رلمه وسلإل – له إلى غما ذلك م  اآلما  اليال  رلى رموإل اا
 الخلق أحمالإل وأسويلإل اما ساق  ا سوا  اكنااإل.

ِ   سولبه  ﴿   ِ م 
ا
ِي َبَعَث ِِف رۡۡل َو رَّلا ۡۡ  ۧها ِرۡكها وَل  م  مببياق إلااب  اهلل لخلملبه  ﴾َن رَوا

إااالمإل حم  يرا كل  ماة  أ  ماا  اهلل  بملإل اسبوًل مبنلإل  مللبو رلبملإل  مالبه ومبتاملإل 
مبب  الاسبب  وطمببوب مبب    لببا اهلل سبباحانه رلببى حببم   ها بباومالملببإل الالببا: والحامبب    

ا السا   وقبي ا بلية  الحالب  إلمبه  وقبي مسب  اهلل ألب  اكا  رباالإل ورلملبإل إلة اسامب
وللببذا قببا      مبب  ألبب  الالببا: ؛ أي نببتاًا مسببماًا ممبب  لمسببك امببا اابب  اهلل اببه رمسببى

﴿ ِ   ِ م 
ا
ِي َبَعَث ِِف رۡۡل َو رَّلا ۡۡ  ۧها ِۡكها وَل  م  م  وذلك أ  الاا: اانوا قيممًا ملمسام  آلا ﴾َن رَوا
اللوحمببي    اببيةلوه وغمبباه وقلاببوه وخببال وه واسببلايلوا ا-رلمببه السبب إل - اببيم  إابباالمإل الخلمبب 

 ببااًا واببالمسم   بباةًا  واالببيروا أ ببماء لببإل مببنذ  اهلل الببا  واببذلك ألبب  الالبباام  قببي اببيةلوا 
 .الالإل وحاة ولا وغماولا

ا ببات اامبب   ببام  للممببع الخلببق  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – اابب  اهلل محمببيًا  
  مببه لببيامللإل وامببا  للممببع مببا محلببالو  إلمببه مبب  أمببا ماا ببلإل  والببيرو  للببإل إلببى مببا
با مسباالإل إلبى النباا ومسبخط اهلل رلبملإل  مساالإل إلى اللن  وماضى اهلل رنلإل  والنلبا رمة
حااإل  اب  للممع ال بالا  وال باوك والامب:  با اكببو  وال باوت  ولمبع لبه لابالى 

وأرطببباه مبببالإل مابببط أحبببيًا مببب  الابببالمم    لحمبببي لممبببع المحاسببب  ممببب  ابببا  قالبببهاولبببه 
  بلوا  اهلل وس مه رلمه يا ما إلى موإل اليم    خام آلول ماطمه أحيًا م  ا  اكولم 

ۡا  وقوله  ﴿ ي ُِ َو رۡلَعزِيزا رۡۡلَ ۡۡ  وَها  بِِه
َل و  ا يَۡلَحقا ۡۡ َّاا   .﴾ َو ََء َخوِيَن ِمۡكها

                                           
 . 158رسوا  اكرااز اآلم  (1 
 .19رسوا  اكنااإل اآلم  (2 
 .17رسوا  لوي اآلم  (3 
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ببببلى اهلل  –  قبببا   انةبببا للوسبببا رنبببي النابببا -اضبببا اهلل رنبببه –رببب  أابببا لامبببا  
ۡۡ   أنتل  رلمه سوا  اللماب   ﴿ -رلمه وسلإل َل بِِه و  ا يَلَۡحقا ۡۡ َّاا ﴾ قبالوا  مب  لبإل و َََء َخوِيَن ِمۡكها
 -اضبببا اهلل رنبببه - لبببإل مببباالالإل حلةبببى سببب      بببا  و منبببا سبببلما  ال ااسبببا  ؟مااسبببو  اهلل

لببو اببا  »مببيه رلببى سببلما  ال ااسببا  ببإل قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – وضبع اسببو  اهلل 
 لاذا  ا البحمحم .  (1)«م  لللء - أو ال  -ا مما  رني ال اما لناله الا 

ببلى اهلل رلمببه  –  با الحبيم  يلمب  أ  لبذه السبوا  مينمب  ورلبى رمبوإل اا لبه 
 إلى لممع الناب؛ كنه  سا. -وسلإل

ۡۡ  ﴿ وقوله ﴾ ا ااب  وللذا ال: الاه إلبى  بااب والباوإل وغمبالإل مب  و َََء َخوِيَن ِمۡكها
لببى الاببات مببا لبباء  اببه  وللببذا قببا  ملالببي وغمببا واحببي   ببا لببذه اكمببإل  مببيرولإل إلببى اهلل واا

 .(2)م  غما الاا: -بلى اهلل رلمه وسلإل –م  لإل اكرالإل وا  م  بيرق الناا آلا

إ  »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –قببا   قببا  اسببو  اهلل  (3)وربب  سببل  ابب  سبباي 
 بإلة  « ا أب : أب : أب : الا  ونساء م  أملا مبيخلو  اللنةب  اامبا حسبا:

ۡۡ  قاأ ﴿ َل بِِه و  ا يَۡلَحقا ۡۡ َّاا ببلى  –مانا  اسم  م  اسبا مب  أمب  محمبي  (4)﴾َو ََء َخوِيَن ِمۡكها
  .-اهلل رلمه وسلإل

ۡا  وقوله  ﴿ ُِي َو رلَۡعزِيزا رۡۡلَ ﴾ أي  ذو الات  والحام   ا  اره وقياه  وقوله  وَها
ا َءا   ﴿ ِ ياۡؤبِيِِ َمن يََشا بلى اهلل رلمه  –هلل محميًا ﴾ مانا  ما أرطاه اَذَِّٰ  فَۡضلا رّللا

                                           
 (.2546  اا:  ضا    ااب  حيم  اقإل الاا ضا   البحاا    أخاله مسلإل  ا اللامع البحم، (1 
أنلببإل الالببإل ااببي الاببا:  قالببه   أحببيلا أنلببإل المسببلمو  ااببي البببحاا   قالببه اابب  تمببي.ال انا  و مببه أااابب  أقاومبب  (2 

  أنلبإل اكط با  اابي الالا .ومحلمب  خامسباً   أنلإل الملبوك أانباء اكربالإل  قبالع ملالبي.الاااع  الضحاك.ال ال 
 .(7ر6  والامو   النا  أنلإل النساء ااي الالا .منما

( سل  ا  ساي ا  مالك ا  خالي ا   الا  ا  حاا   ا  رماو ا  الختالا اب  ااب: اكنببااي السباريي  بلي قضباء 3 
المل رنم  وأنه  اق امنلما واا  اسمه حتنا  سماه اسو  اهلل سبلً  اأى سبل  اب   -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 

 ( .575ر2ه( أسي الااا   91ساي الناا وسمع را  سل  حلى أياك الحلاج ا  موسز.    
 ببا بببحم، وضببامز اللببامع  وبببححه اكلاببانا(  848(  حببيم  اقببإل  248ر6المالببإل الاامببا  اواه الطااانببا  ببا  (4 

وذلببك  ببا اللببتء اكخمببا مبب  لببذا الحببيم  ولببو قولببه  مبب  أملببا مببيخلو    (1937( حببيم  اقببإل  384ر5 الببباما 
   اللن  ااما حسا:(.
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م  الناو  الاممم   وما خاة اه أمله م  اا له إلملإل  يرالإل إلى ا س إل  -وسلإل
ِۡ  والليام  وللذا قا  ﴿ ا ذاو رلَۡفۡضِل رلَۡعِظي   .﴾َورّللا

ۡۡ َُيِۡالاوَها َكَاَثِل رۡۡلَِاارِ  ﴿ َ ۡا ّ َل رِلاۡوَراَٰ  ثا ِيَن َحا ِلاو  ۡورَفاَرِا  بِرۡئَس َمَثرلا  َُيِۡالا َمَثلا رَّلا
َ
أ

َل أَِب باو  ِيَن َكذا َۡ رلَۡقوِۡ  رَّلا ٰلِِا ا ََل َيۡهِعي رلَۡقوَۡ  رلظا ِ  وَرّللا َل إِن  ٥َيِٰت رّللا ِيَن َهراداوا  َيَها رَّلا
َ
أ قاۡل َي 

ِ ِمن ا َءا ّلِلا ۡوَِلَا
َ
ۡۡ أ ُا نا
َ
ۡۡ أ ُا َل  زََعۡا َۡ رّۡاَ  داوِن رنلااِس َفََُاكاوا  ۡۡ َصِٰعقِ ُا ك ِا ا  ٦وَۡ  إِن كا َوََل َيََُاكاۡونَر

 َۡ ٰلِِا ِ بِٱلظا ۡا ا َعلِي ۡۡ  وَرّللا يِۡعيِه
َ
َمۡت أ بََعِا بَِاا قَعا

َ
ِا   قاۡل  ٧أ ِا فَإِنار ِي تَفِرَووَن ِمۡكر إِنا رَّۡاروَۡ  رَّلا

َ ٰعَ  ِۡ رلَۡغۡيِ  وَرّشا ِ ۡا تاَوَدوَن إَِٰٓىٰ َعٰل ۖ ثا ۡۡ ُا َلٰقِي ۡۡ َبۡعَالاونَ ما ُا ك ۡ بَِاا كا ُا َب ِئا  ﴾ .٨ةِ َفيَا

ببا للملببوي الببذم  أرطببوا اللببواا  -لاببالى –قببا   وحملببوا الامبب  الببا  لببإل ماملببوا   ذاما
البا  مب للإل  با ذلبك ام بب  الحمباا إذا حمب  الابًا ل مبياي مببا  ملبا   لبو محمللبا حمببً  

 .حسمةًا ول مياي ما رلمه
ول  نبببهوابببذلك لبببللء  بببا حمللبببإل الالبببا: البببذي أولبببوه ح مبببوه ل مبببًا ول مل لمو  

لبوه وحاة بوه واببيةلوه  لبإل أسبوأ حبباًل مب  الحممبا ؛ ك  الحمبباا ل  رملبوا امسلضباه  ابب  أوة
 . لإل له واا  لللء للإل  لوإل  لإل مسلاملولا

ر اكخباى  ﴿ اآلمب  وللذا قا   با  ِۡ بَۡل ها ٰ نَۡع
َ
َ  َِِ  َكٱۡۡل وَل

ا
ۡا أ ر َ  ِِرَ  ها وَل

ا
َضرَل  أ
َ
ۡۡ أ

َل أَِب وقبا  للنبا  ﴿  (1)﴾ ١٧٩ رۡلَغٰفِلاونَ  باو  ِيرَن َكرذا ا ََل بِۡئَس َمَثلا رۡلَقرۡوِ  رَّلا ِ  َورّللا َيٰرِت رّللا
 َۡ ٰلِِار أي  ملمبوا رلبى أن سبلإل الابذم: اكنامباء مانبا  مب  سباق  ﴾ َيۡهِعي رۡلَقرۡوَ  رلظا

 .رلمه أنه لمليملإل
بببلى اهلل  -قببا   قببا  اسببو  اهلل  -اضببا اهلل رنلمببا - اابب  رابباب وربب  

مببب  لالبببإل مبببوإل اللماببب  وا مببباإل مخطببب:  لبببو ام ببب  الحمببباا محمببب  »  -رلمبببه وسبببلإل
 .(2)اواه أحمي «أس اااً 

وِن   إل قبا  لابالى  ﴿ ِ ِمكرعا ا َءا ّلِلا ۡوَِلَرا
َ
ۡۡ أ ر ُا نا
َ
ۡۡ أ ُا َل إِن زََعۡا وا  ِيَن َهادا َيَها رَّلا

َ
أ قاۡل َي 

                                           
 .179رسوا  اكرااز اآلم  (1 
 اللملمببي  ببام الموطببنواابب  راببي الاببا  ببا (  2033  (  حببيم  اقببإل475ر3أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه   (2 

وضببباة ه (  3123  ا بببي  ابببا: ا نببببا  وا مببباإل مخطببب:  حبببيم  اقبببإلملمبببع التو اللم مبببا  بببا  (  و37ر19 
 ( .440   ا ضامز اللاغم: واللالم:  حيم  اقإلاكلاانا 
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َل  ََُاكاوا  َۡ  رنلااِس َف ۡۡ َصِٰعقِ ُا ك أي  إ  انبلإل لترمبو  أنابإل رلبى لبيًى  وأ   ﴾ رَّۡاۡوَ  إِن كا
ۡۡ ﴿ محمببيًا وأبببحااه رلببى ضبب ل    ببايروا اببالمو  رلببى الضببا  مبب  ال  لببم  ُا كرر إِن كا

 َۡ  ﴾  مما لترمونه. َصِٰعقِ
﴿   ۡۡ يۡرِعيِه

َ
َمۡت أ بََعِا بَِاا قَعا

َ
ِا ا أ ََُاكاۡونَ ﴾ أي  امبا ماملبو  مب  الا با والملبإل َوََل َي

َۡ  وال لوا﴿ ٰلِِا ِ بِٱلظا ۡا ا َعلِي ﴾ وقبي سباق الاب إل رلبى لبذه الماااضب  للملبوي حمب  َورّللا
ِ خَ  قا  لابالى﴿ ِِخَوةاِعكَع رّللا ۡا رَلا را ر ُا َل  َِّص   اقاۡل إِن ََكنَۡت لَ ََُاكاروا  ِرن داوِن رنلاراِس َف  م 

 َۡ ۡۡ َصِٰعقِ ُا ك  ﴾ ٩٤رَّۡاۡوَ  إِن كا
والمببااي أ  مببيروا رلببى الضبب   مبب  أن سببلإل أو خبببوملإل امببا لسببيةم  مااللبب  

رۡل َبَعر النبااى  ا    رماا  ﴿ ِۡ َفقا ا ََءَك ِمَن رۡلعِۡلر َ  فِيِِ ِمِن َبۡعِع َما َجا َل اَفَاۡن َحااجا َّۡو 
ٖا  َُِهۡل فَ  نَۡع ۡا نَنۡ ۡۡ ثا ُا َس نفا

َ
َسَكا َوأ نفا
َ
ۡۡ َوأ ا ََءنَا َونَِساا ََءكا ۡۡ َونَِسا ۡبَكاا ََءكا

َ
ا ََءنَا َوأ ۡبكَا
َ
َكۡجَعل لاۡعَكَت أ

 َۡ  رۡلَكٰررِذبِ
ِ لََعَ ررَلٰلَ ِ قاررۡل َمررن  ومساالبب  الم بباام   ببا سببوا  مببامإل﴿ (1)﴾٦١ رّللا ََكَن ِِف رّضا

ا رّواۡحَمٰنا  َُ ۡد  وَن َمۡن فَۡلَيۡاعا اَعَ  فََسَيۡعلَاا ا رّسا ا رۡلَعَذ َب ِإَوما وَن إِما َل َما ياوَععا ۡو 
َ
ا  َحّتا  إَِذ  َرأ َمعا

َو َۡش    ََكن   ها كع  ما َا جا ۡضَع
َ
 .(2)﴾٧٥  ا َوأ

إ  اأمبب  محمببيًا  (3)قببا   قببا  أاببو للبب  -اضببا اهلل رنلمببا - وربب  اابب  رابباب
  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل - قا   قا  اسبو  اهلل  أطن رلى رنسه حلى هنرني الااا  آللم

لو  ا  كخذله الم  ا  رمانًا  ولو أ  الملوي لمنبوا المبو  لمبالوا واأوا مساربيلإل مب  »
لالاببوا ل ملببيو   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –النباا ولببو خبباج الببذم  مابباللو  اسببو  اهلل 

 .(4)اواه الاخااي والنسا ا واللامذي «ألً  ول مالً 
ِ ا﴿  إَِٰٓىٰ ذِۡكروِ رّللا

َل َعر ِ فَٱۡورَعۡو  لَٰوةِ ِمن يَۡوِ  رۡۡلااا َل إَِذ  ناودَِي ِّلصا ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا
َ
أ َي 

                                           
 . 61رم ( سوا     رماا  اآل1 
 .75رم ( سوا  مامإل اآل2 
( أاببو للبب  رببيور اهلل و ارببو  لببذه اكمبب  اسببمه رمبباو ابب  ل بباإل اببا  أاببو للبب  مانببى  ببا اللاللمبب  أاببا الحاببإل  وانبباه 3 

أاا لل  واا  أابو للب  واانبه راامب  مب  أ بي النباب ربياو  لاسبو  اهلل   سلب   -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 
 (.465ر1، اسلم . للذم: اكسماء واللاا   اهلل أاا لل  موإل ايا اا اًا واسا راام   اسلإل ااي ال ل

ببب ر لتببب    لربببإلْ  ﴿   ابببا:أخالبببه الاخبببااي  بببا اللبببامع الببببحم،  البببا: الل سبببما( 4  بببمت     تًاانتْسبببلت متنلتبببه   ات حبببيم  اقبببإل  ﴾ا ٱلنراب 
والنسببا ا (  3345حببيم  اقببإل   ﴾اتا ببكت  ا ٱْسببإل   اتأْ ﴿َّْقبباببا: ومبب  سببوا   واللامببذي  ببا سببننه  الببا: الل سببما (  4958 

 ( .11685  اا: سوا  الالق  حيم  اقإل   ا السن  الاااى  الا: الل سما
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ونَ  ۡۡ َبۡعلَاا ُا ك ۡۡ إِن كا ُا ۡۡ َخرۡي  لا ُا ِ َٞ  َذٰل  رۡبَۡي
َل و  َل ِِف  ٩َوَذرا رو  رلَٰوةا فَٱنتَِۡشا فَإَِذ  قاِضرَيِت رّصا

َُغا  ۡرِض َورۡب
َ
وَن رۡۡل ۡۡ باۡفلِحا ُا ا لاَعلا َ َكثرِي  َل رّللا و  وا ِ َورۡذكا َل ِمن فَۡضِل رّللا  .﴾و 

ماببو  لكنلببا م ببلس  مبب  اللمببع واا  ألبب  ا سبب إل مل ؛إنمببا سببمم  اللمابب  لمابب  
 مببه ابب  أسبباوت مبباةً   ببا الماااببي الاابباا  و مببه امبب  لممببع الخ  ببق  إنببه المببوإل السببايب مبب  
السل  اللا خلق اهلل  ملا السموا  واكا   و مه خلق  يإل و مبه أيخب  اللنب   و مبه أخباج 
منلبا و مببه لسببوإل السبار   و مببه سببار  ل موا سلبا راببي مببلم   مسبن  اهلل  ملببا خمببًاا إلة أرطبباه 

بببلى اهلل  –ه  امببا  ابب  اببذلك اكحايمبب  البببحام.ور  سببلما  قببا   قببا  أاببو الساسببإل إمببا
 – سبببا  اسبببو  اهلل  .قلببب  اهلل واسبببوله أرلبببإل «؟ماسبببلما  مبببا مبببوإل اللماببب »  -رلمبببه وسبببلإل

اواه اابببب  أاببببا  «مببببوإل اللمابببب  لمببببع اهلل  مببببه أاببببوااإل أو أاببببواإل»  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل
  موإل الااوا   و ا  أ  اكمبإل قالنبا أمباوا ابه  ضبلوا رنبه    ومسا   ا اللا  السيمم (1)حالإل

واخلاا الملوي موإل السا  اللا لبإل مسبع  مبه خلبق  واخلباا النببااى اكحبي البذي االبيا  مبه 
   .الخلق  واخلاا اهلل للذه اكم  موإل اللما  الذي أام  اهلل  مه الخلمس 

 قببا   قببا  اسببو  اهلل  -اضببا اهلل رنببه –امببا  ببا البببحمحم  ربب  أاببا لامببا  
نح  اآلخاو  السااسو  موإل السمام  امي أنلبإل أولبوا الالبا: »  -بلى اهلل رلمه وسلإل –

مب  قالنببا   ببإلة لببذا مبوملإل الببذي  ببا  اهلل رلببملإل  بباخلل وا  مبه  لانببا اهلل لببه   النبباب لنببا 
   .(2)«اع  الملوي غيًا والنبااى ااي غي مه ل

لماببب  مبببا اانبببا قالنبببا   ابببا  للملبببوي مبببوإل أضببب ة اهلل رببب  ال»و بببا ل بببم لمسبببلإل  
السببا   واببا  للنبببااى مببوإل اكحببي   لبباء اهلل انببا  لببيانا لمببوإل اللمابب    لابب  اللمابب  
والسببا  واكحببي اببذلك لببإل لنببا لاببع مببوإل السمامبب  نحبب  اآلخبباو   ببا الببينما اكولببو  مببوإل 

 .  (3)«السمام  المسضا للإل قا  الخ  ق

                                           
اببب  ا مبببا  بببا ل سبببماه   وا(3356ااببب  أابببا حبببالإل  بببا ل سبببماه  (  و 237ر6  المالبببإل الاامبببااواه الطااانبببا  بببا  (1 

 .وبححه(  277ر1المسلياك    والحااإل  ا (119ر8 
ومسبلإل  با (  7036  اا: البن خ  با المنباإل  حبيم  اقبإل الا: اللااما   أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، (2 

 (.855    اا: ليام  لذه اكم  لموإل اللما   حيم  اقإلبحمحه  الا: اللما 
 (. 856    اا: ليام  لذه اكم  لموإل اللما   حيم  اقإلأخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: اللما  (3 
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ِيررَن  ت لااايلببه مببوإل اللمابب   سببا  ﴿وقببي أمببا اهلل المببلمنم  االللمببا َيَهررا رَّلا
َ
أ َي 

 ِ  إَِٰٓىٰ ذِۡكروِ رّللا
َل َع ِ فَٱۡوَعۡو  لَٰوةِ ِمن يَۡوِ  رۡۡلااا َل إَِذ  ناودَِي ِّلصا ﴾ أي   اقببيوا وارمبيوا  ََء َمكاوا 

نةمبا لبو الللمباإل  واللموا  ا سمااإل إلملا  ولمب المبااي االسباا للنبا الم با السبامع واا
َر َد  اسولبه  ﴿البا 

َ
رۡؤِمن  َوَمۡن أ رَو ما ِِخَوةَ وََورَىٰ ََّهرا َورۡعَيَها وَها َ  ِِرَ  ََكَن  ر وَل

ا
ۡ فََ َورۡعياها

ور   ُا ۡش  . (1)﴾١٩ اما
  امضببوا  مسا نلببا -اضببا اهلل رببنلإل -واببا  رمببا ابب  الخطببا: واابب  مسبباوي 

قا  الحس   أما واهلل ما لو االساا رلبى اكقبياإل  ولسبي ُنلبوا أ  مبنلوا  (2)إلى ذاا اهلل(
 .(3)البلو  ورلملإل السامن  والوقاا  وذلك االسلو: والنم  والخ وت

ببا الم ببج السببامع إلببى الببب    سببي ُنلبب  لمببا  ببا  (4)رنببه اوربب  قلبباي  نحببوه وأمة
إذا سبببمالإل »  قبببا  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –الببببحمحم  رببب  أابببا لامبببا  رببب  النابببا 

ا قام   ام وا إلى الب   ورلماإل االسامن  والوقاا ول لساروا  مبا أياابلإل  ببلوا ومبا 
 .الذا ل م الاخااي و ملم (5)« الاإل  نلموا

إذ سبمع  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ر  قلاي  قا   امنما نح  نببلةا مبع النابا 
ببا ببلى قبا  ما ببنناإل قبالوا اسببلاللنا إلبى البب   قببا   ابلل  ب  ل الببوا إذا »  البا   لمة

   .(6)«ألملإل الب    الماإل السامن   ما  ا أياالإل  بلةوا وما  الاإل  نلموا
أ  مالسببب  قاببب  ملم بببه إلملبببا  لمبببا  اببب   بببا  اللماببب ومسبببلح: لمببب  لببباء إلبببى 

                                           
 .19رم ( سوا  السااء اآل1 
 (. 642ر8   ل، الاااي واا  حلا  ا(  157ر2اواه اا  أاا  ما   ا مبن ه   (2 
إ ر   أنبه الامب  للبا امبا قبا  لابالى   النم  االسلو: قاله الحس   ال انا  أحيلا   ا الساا إلملا أااا  أقاوم  (3 

ا رلببى السببيإل مبب  غمببا الم بب  الاااببع أنببه إلاابب  الببيارا قالببه السببيي   سبباماإل ل ببلةى( قالببه اابب  تمببي  ال البب 
  (.و با ذابا اهلل    ب  أقبوا   أحبيلا( امضبوا إلبى ذابا اهلل إساات  وذاا أ  رما واا  مساوي ابا  مسبا    

أنه البب      أنلا الوق   حااه السي ي.ال ال   أنلا مورم  ا ماإل  ا الخطا   قاله سامي ا  المسم:.ال انا
 .(9ر6  والامو    النا منما ولو قو  اللملوا.

 (.120ر8(  ول سما ا  ا ما  117ر8  ماالإل اللنتم   منما (4 
ذا   ابا: لمسباى إلبى البب   ولمبن  السبامن  والوقباا  حبيم  اقبإل البا: اك( أخاله الاخااي  ا اللامع الببحم،  5 

 (.  602( ومسلإل  ا بحمحه  الا: المسالي  اا: اسلحاا: إلما  الب   اوقاا وسامن   حيم  اقإل  636 
(  635  اببا: قببو  الالبب   اللنببا الببب    حببيم  اقببإل الببا: اكذا    أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع البببحم، (6 

 (.603    اا: اسلحاا: إلما  الب   اوقاا وسامن   حيم  اقإلحمه  الا: المساليومسلإل  ا بح
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إذا لبباء أحببياإل اللمابب  »قببا    -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -البببحمحم  أ  اسببو  اهلل 
ببببلى اهلل رلمبببه  - رببب  أابببا سبببامي قبببا   قبببا  اسبببو  اهلل و ملمبببا أمضببباً  (1)« لمالسببب 
 - و ملمبا أمضبًا أ  اسبو  اهلل (2)«غس  موإل اللماب  والب: رلبى اب  محبللإل»  -وسلإل

مب  اغلسب  مببوإل اللماب  غسب  اللناابب   بإلة اام  با السببار  »  -ببلى اهلل رلمبه و سببلإل
 اننةما قا: اين   وم  اام  با السبار  ال انمب   اننةمبا قبا: اسبا   ومب  اام  با اكولى 

  ومببب  اام  بببا السبببار  الااااببب   اننمبببا قبببا:  السبببار  ال ال ببب   اننةمبببا قبببا: اا بببًا أقبببا 
يلال   وم  اام  ا السار  الخامسب   اننمبا قبا: امضب    بإذا خباج ا مباإل حضبا  

أ  ملببباب أحسببب   ماابببه وملطمببب: وملسبببوك  ومسبببلح: لبببه (3)«الم  اببب  مسبببلماو  البببذاا
 .وملنمز وملطلا

 ببببلى اهلل رلمبببه - قبببا  سبببما  اسبببو  اهلل (4)لمبببا اوى أابببو أمبببو: اكنببببااي
مببب  اغلسببب  مبببوإل اللماببب  ومببببة مببب  طمببب: إ  ابببا  رنبببيه ولببباب مببب  »مسبببو    -سبببلإلو 

إذا ذ أحيًا   بإلة أنبب  ل  إل خاج حلةى منلا المسلي  مااع إ  ايا له ولإل م  أحس   مااه
اواه أحمبي وكابا  «خاج إمامه حلةى مبلا اان  ا ةاا  لما امنلا وام  اللما  اكخباى

 .(5)ياوي نحوه
لَٰوةِ  وقوله  ﴿  ﴾ المااي الذا النياء النياء ال انا الذي اا  مبلذ  ابم   إِذَ  ناودَِي ِّلصا

إذا خباج  للبب رلبى المنابا    إنبه ابا  حمن بذ   -بلى اهلل رلمه وسلإل –ميي اسو  اهلل 
 . إنما اا  ذلك لا ا  الناب  رلى التوااء تايهملذ   لذا لو المااي   نمةا النياء اكو  

                                           
 (  ومسبلإل877ابا:  ضب  الاسب  مبوإل اللماب   حبيم  اقبإل   البا: اللماب   لامع البحم، ( أخاله الاخااي  ا ال1 

 (.844اا:  ض  غس  موإل اللما   حيم  اقإل  الا: اللما      ا بحمحه
 (  ومسبلإل879ابا:  ضب  الاسب  مبوإل اللماب   حبيم  اقبإل   البا: اللماب   للامع البحم، ا  ا ( أخاله الاخااي2 

 (.846  اا: ولو: غس  اللما  رلى ا  االغ م  الالا   حيم  اقإل   ا بحمحه  الا: اللما 
(  ومسبببلإل  بببا 881اللماببب   حبببيم  اقبببإل   ابببا:  ضببب البببا: اللماببب   اللبببامع الببببحم،   بببا  ( أخالبببه الاخبببااي3 

 (.850  اا: الطم: والسواك موإل اللما   حيم  اقإل  بحمحه  الا: اللما 
به النابا 4  ابالنتو   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –( أاو أمو: اكنبااي الختالا الاخااي الاي اي السمي الاامبا البذي خبة

  سببوي   وانببى المسببلي ال ببامز  اسببمه خالببي ابب  تمببي ابب  رلمببه  ببا انببا النلبباا إلببى أ  انمبب  لببه حلببا  أإل  المببلمنم
 الابب  ابب  رمبباو ابب  رببوز ابب  مالببك ابب  النلبباا ابب  الختالببا حببي  رنببه لببااا ابب  سببما   والمسببياي ابب  ماببي  ببلي 

 (.402ر2. سما أر إل النا ء  ه(51     الم الي اللا مع اسو  اهلل
  ابا: اللباب لللماب   حبيم   با سبننه  البا: البب   وأابو ياوي(  23571  حبيم  اقبإل   با مسبنيه ( أخاله ا ماإل أحمي5 

 (.898(  وبححه اكلاانا  ا بحم، سن  اا  ماله  حيم  اقإل  1078اقإل  
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لببه إذا للببب ا مبباإل  (1)امببا اوى السببا : ابب  متمببي  قببا   اببا  النببياء مببوإل اللمابب  أوة
وأابا اابا ورمبا   لمةبا ابا   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رلى المنابا رلبى رلبي اسبو  اهلل 

 .(2)ر ما  ااي تم  وا ا الناب تاي النياء ال ال  رلى التوااء( اواه الاخااي
مانا  ملذ  رلى الياا اللا لسمةى االتوااء  واانب  أا بع ياا االميمنب  اسبا:  

 .المسلي حلةى مللمع الناب
مباإل وذاك ور  ماحو  أ  النياء اا   ا اللما  ملذ   واحبُي  حبم  مخباج ا  

َٞ   الببذي محبباإل الامببع وال ببااء إذا نببويي اببه  وقولببه ﴿  رۡبَۡيرر
َل و  ﴾ أي  والااببوا الامببع إذا َوَذرا

 نويي للب    وللذا ال سوا رلى لحاممه ااي النياء ال انا.
رونَ  وقولبه  ﴿  ۡۡ َبۡعلَاا ُا كر ۡۡ إِن كا ُا ۡۡ َخرۡي  لا ُا ِ قابالاإل  َذٰل ﴾ أي  لباااإل الامبع واا

لى الب   خما لاإل ؛  ا الياام  إ  انلإل لالمو  .  إلى ذاا اهلل واا
لَٰوةا  فَإَِذ  قاِضَيتِ  وقولبه  ﴿  َل  ﴿ ﴾ أي   باع منلبا رّصا رو  َُغا ۡرِض َورۡب

َ
َل ِِف رۡۡل و  فَٱنتَِۡشا

 ِ رلبى ابا: إذا ببلى اللماب  انبباز  وقبز  (3)﴾ واا  رااك ا  مالك ِمن فَۡضِل رّللا
المسببببلي  سببببا   الللببببإل إنببببا ألابببب  يرولببببك وبببببلم   امضببببلك وانل ببببا  امببببا أمالنببببا 

 .(4) ااتقنا وأن  خما الااتقم ( اواه اا  أاا حالإل 
امببا اوى ربب  اابب  السببلز أنببه قببا   مبب  اببات وا ببلاى  ببا مببوإل اللمابب  ااببي  

لَوٰ  الب   ابااك اهلل لبه سباام  مباةً  لسبو  اهلل ﴿ ۡرِض فَرإَِذ  قاِضرَيِت رّصا
َ
َل ِِف رۡۡل رو  ةافَٱنتَِۡشا

 ِ َل ِمن فَۡضِل رّللا و  َُغا روَن  ﴾ وقولبه  ﴿ َورۡب ۡۡ باۡفلِحا ر ُا ا لاَعلا َ َكثِرري  َل رّللا و  وا ﴾ أي   با َورۡذكا
رطببا اإل  بباذااوا اهلل ذابباًا ا مبباًا  ول ل ببالاإل الببينما ربب   حببا  اببمااإل و بباا اإل وأخببذاإل واا

                                           
السا : ا  متمي ا  ساي ا   مام  ا  اكسوي وقم  غمبا ذلبك السبا : اب  الحباا  الماباوز اباا  أخب  نمبا  (1 

ا  امانى أاامتمي قم  إنه انانا لم ا ولوحلمز أمم  ا  راي  مب ولي  ا السن  ال انم  م  الللا  ولو لا: 
 (.417ر1  ااا أسي ال .ه(80    التاما وحية واليه مع اسو  اهلل ولو رماه ساع سنم 

 ( .912    اا: اكذا  موإل اللما   حيم  اقإلأخاله الاخااي  ا اللامع البحم،  الا: اللما  (2 
رااك ا  مالك الا ااي الانانا المينا اوى ر  ا  رما وأابا لامبا  ورا  ب  اوى رنبه اانباه خ بمإل ورابي اهلل  (3 

رمبا اب  رابي الاتمبت ومبا  ربااك اب  مالبك وسلمما  ولو م  خماا اللبااام  وابا  ربااك مب  أ بي أببحا: 
 ( .156ر7للذم: الللذم:   االميمن   ا خ    متمي ا  راي الملك.

 (.122ر8  ا  ا ما  ا ل سماهوا(  3356  اا  أاا حالإل  ا ل سماه اواه (4 



 "لهَطعةلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

290     

 الذي من ااإل  ا اآلخا .
م  يخ  سوقًا م  اكسواق  سا   ل إلبه إًل اهلل وحبيه » لاء  ا الحيم  وللذا

ل  ببامك لببه لببه الملببك ولببه الحمببي ولببو رلببى ابب   بباء قببيما البب: اهلل لببه ألببز ألببز 
 .(1)«حسن  ومحا رنه ألز ألز سم  

ا قا ﴿ ائِا  وَك قَا َل إََِلَۡها َوتََورا ۡو َّۡهًو  رنَفَضوا 
َ
َل تَِجَٰوةً أ ۡو 
َ
َِن رّلاۡهوِ ِإَوَذ  َرأ ِ َخرۡي  م  ۡل َما ِعكَعرّللا

 َۡ ٰزِقِ ا َخرۡيا رلرا ِ  َورّللا رال: لاالى رلى مبا ابا  وقبع مب  ا نببااز رب  ﴾  َوِمَن رِل َِجَٰوة
َل  الخطابب  مببوإل اللمابب  إلببى الللبباا  اللببا قببيم  الميمنبب  موم ببذ   سببا  لاببالى  ﴿ ۡو 

َ
ِإَوَذ  َرأ

ۡو َّۡهًو  رنَفَضوا 
َ
وَك تَِجَٰوةً أ َل إََِلَۡها َوتََورا ﴾ أي  رلبى المنابا لخطب:  لابذا ذاباه غمبا واحبي  

أ  الللببباا  اانببب   (2)مببب  اللبببااام   ابببناا الاالمببب  والحسببب  وقلببباي   وتربببإل مسالببب  اببب  حمبببا 
 –قابب  أ  مسببلإل  واببا  مالببا طابب   انبببا وا مالببا ولااببوا اسببو  اهلل  (3)ابب  خلم بب اليحمبب  

 رلببى المناببا إلة السلمبب  مببنلإل  و ببا البببحمحم  ربب  لببااا قببا   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل
مخطبب:  خبباج النبباب  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – قببيم  رمببا مبباة  الميمنبب  واسببو  اهلل

َل إََِلَۡهررا  واسببا ا نببا ر ببا الببً   نتلبب  ﴿ ۡو َّۡهررًو  رنَفَضرروا 
َ
َل تَِجٰررَوةً أ ۡو 

َ
﴾ و ببا قولببه  ِإَوَذ  َرأ

ا﴿ ائِا  وَك قَا   رلبى أنةبه ملب: أ  مخطب: ا مباإل قا مبًا والمبااي ابالللو المبذاوا ﴾ يلمبَوتََورا
 (4)قيم  الميمن  اسلسالولا االطا  واللب مق  ور  لبااا اب  سبما وقم   اان  الاما إذا 

مبذاةا و السبا   مسباأ امنلمبا  مللببخطالبا    -بلى اهلل رلمه وسبلإل –اسو  اهلل لقا   اا  
واانببب  بببب له  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –ا النببباب(  و بببا اوامببب  انببب  أببببلا مبببع الناببب

                                           
مالببه  ببا واابب  (  3756  اببا: مببا مسببو  إذا يخبب  السببوق  حببيم  اقببإل  أخالببه اللامببذي  ببا سببننه  الببا: الببيروا ( 1 

(  2726  حببيم  اقببإل  وبببححه اللامببذي(  2226  اببا: اكسببواق ويخوللببا  حببيم  اقببإل  سببننه  الببا: الببيروا 
 .(2235ووا سه اكلاانا  ا بحم، وضامز سن  اا  ماله  حيم  اقإل  

ي  الالخا الخاات طاز ولا   ح إلالناطا ا ماإل الاالإل المحي  أاو اسطا مسال  ا  حما  ا  يوا  يوا أاو (2 
ابباالمإل ابب  أيلببإل ولببه  ربب  ال ببااا وملالببي والضببحاك اوى رنببه  ببمخه رلسمبب  ابب  ما ببي واامببا ابب  مابباوز واا

 (. 414ر11سما أر إل النا ء   أحايم   ا البحام واا  م  الالماء الااملم  ذا نس: و ض .
يحمبب  ابب  خلم بب   لببإل أقببز رلببى لالملببه االل بببم  وولبب  اابب  الابب إل رلمببه ولببو أ  لاقبب  قببا  ليحمبب  ابب  ( 3 

ومحبك واهلل إنبا كرلبإل أ  بباحاك  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –خلم   الالاا حبم  قبيإل رلمبه االبا: اسبو  اهلل 
نا انةا ننلماه ونليه  ا الاانا  (.32ر2  .أسي الااا ه( 102     ناا ماس  واا

أابو   لااا ا  سما  ا  لناي  ا  لني: ا  حامب: اب  رباما اب  باببا  الااابيي واخللبز  با انملبه  سمب  (4 
أاو راي اهلل ولو حلمز انا تلا  ولو اا  أخ  ساي ا  أاا وقاا سا  الاو   واالنى البا يااًا   خالي وقم 

 (.488ر1.أسي الااا   ه(66 وقم  لو ى سن   ولو ى  ا أماإل ا ا ا  ماوا 



 "لهَطعةلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

291     

 .(1)قباًا وخطاله قباًا( اوالما مسلإل
وملبب: أ  مخطبب: قا مببًا خطالببم   وأقبب  مببا   والخطابب   امضبب   ببا ببب   اللمابب 

 -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –مسببببع رلمببببه اسببببإل الخطابببب  أ  محمببببي اهلل ومبببببلا رلببببى الناببببا 
وموبببا السببوى اهلل لببذه البب     ببا   ببا الخطالببم  لمماببًا  وملبب: أ  مسبباأ  ببا اكولببى 
وال انمببب   مبببً  مببب  السبببا   ومبببيرو للمبببلمنم   بببا ال انمببب   لبببولاك واحبببيً  مببب  لبببذه الخمبببب ل 

وذلبب: أاببو حنم بب  إلببى أنببه لببوألى السببامح  أو لحممببي   أو   (2)لببب، لمالببه رنببي ال ببا اا
 لذا السيا ل مسع رلمه اسإل الخطا  ولومنموا االخطا  واهلل أرلإل. لااما   ألتأه وُاي ان ة 
ِ  وقولبه  ﴿ ﴾ أي  البذي رنبي اهلل مب  ال بوا: رلبى البب   وال ابا  قاۡل َما ِعكرَعرّللا

َۡ  ﴿ -بلى اهلل رلمه وسلإل –مع الناا  ٰزِقِ ا َخررۡيا رلررا ِ  وَرّللا َِن رّلاۡهوِ َوِمَن رِل َِجَٰوة ﴾  َخرۡي  م 
 لم  لواة  رلمه وطل: الاتق  ا وقله. أي 

  
  

                                           
 (.863  اا: ذاا الخطالم  قا  الب    حيم  اقإلالا: اللما     أخاله مسلإل  ا اللامع البحم، (1 
  (.19ر1منما  ا قنات  ا ال سه ال ا اا للماوايي   (2 



 "لهطيدفق سلهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 292     

 تفسري سورة املنافقون
 ولا مينم 

 ِ ِۡ ِمۡسِب رّللا  رّواِنَٰمۡح رّواِحي

ۡا إِناَ   ﴿ ا َيۡعلَ ِ  َورّللا ولا رّللا َل نَۡشَهعا إِناَ  َّوَوا او  وَن قَاّ َنٰفِقا ا ََءَك رّۡاا َ إَِذ  َجا ا ّ ا  َورّللا ُا و وَوا
َۡ لََكِٰذباوَن  َنٰفِقِ َل َعن َونِيِل  ١يَۡشَهعا إِنا رّۡاا كا   فََصَعو  ۡۡ جا يَۡمَٰكها

َ
َل أ وا  َذا ا ََء َما رَتا ۡۡ َوا ها ِ  إِنا رّللا

َل َيۡعَالاوَن  روَن  ٢ََكناو  ۡۡ ََل َيۡفَقها ر ۡۡ َفها ٰ قالاوبِِه َٞ لََعَ بِ  َفطا
َل و  ۡا َكَفوا َل ثا ۡۡ  ََء َمكاو  ها نا

َ
 ٣َذَِّٰ  بِأ

شا  ۡۡ خا ها نا
َ
ۖ َكأ ۡۡ ٞۡ لَِقۡوِِّه َل تَۡسَا او  وّ ۖ ِإَون َيقا ۡۡ ها ۡجَساما

َ
ۡۡ باۡعِجباَ  أ َُها ۡي

َ
   َمَسكاَعة ۖ َُيَۡسباوَن ِإَوَذ  َرأ

وَن  ُا ٰ ياۡؤفَ ّنا
َ
ۖ أ ا ۡا رّللا َُلَها ٰ ۡۡ  َق َو فَٱۡحَذرۡها ۡا رۡلَععا ۡۡ  ها َعلَۡيِه ا َحۡيَح    .﴾ ٤كا

ببلى  –ر  المنا سم  إنلإل مل ولبو  اا سب إل إذا لباءوا النابا -لاالى –أخاا 
ببا  ببا ابباط  اكمببا  لمسببوا اببذلك ابب  -اهلل رلمببه وسببلإل رلببى الضببي مبب  ذلببك  وللببذا    نمة
ِ   قا  لابالى  ﴿ رولا رّللا َل نَۡشرَهعا إِنارَ  َّوَوا او  روَن قَراّ َنٰفِقا ا ََءَك رّۡاا ﴾أي  إذا حضباوا إَِذ  َجا

واللوك اذلك  وأملاوا لك لبمب امبا مسولبو   وللبذا ارلبا  الملب  مخابا  أنبه  رنيك
ۡا إِناَ   اسو  اهلل  سا   ﴿ ا َيۡعلَ َ َورّللا ا ّ ُا و  .﴾  وَوا

َۡ لََكِٰذباوَن   إل قا   ﴿  َنٰفِقِ ا يَۡشَهعا إِنا رّۡاا خاباوا ابه واا  ابا  مطااسبًا أي   مما أ ﴾َورّللا
 الإل االنسا  إلى ارلسايلإل.كنلإل لإل ماونوا مالسيم  بح  ما مسولو   وللذا اذة  ؛للواقع

ِ   وقولبه  ﴿ َل َعرن َورنِيِل رّللا كا   فََصرَعو  ۡۡ جا يَۡمٰكَها
َ
َل أ وا  َذا ممبا  ﴾ أي  السبوا النباب ااكرَتا

 ممبببا مسولبببو    ببباغلاة البببإل مببب  ل ماببباز للمببب  أمبببالإل   اقو لمببببية  ؛ مببب آلالااذاببب  والحل بببا  ا
 قلإل  ممببا مسولببو   ومبب   ببننلإلوبببية       اامببا اقلببيى الببإل  ممببا م الببو و لببإل مسببلموا أن ارلسببي

أنلببإل اببانوا  ببا الابباط  اامببيم  ربب  ا سبب إل   حببب  الببذا السببيا ضبباا اامارلببى ا مببا مبب  
 .الناب

َل َيۡعَالاونَ ﴿   وللذا قا   ا ََء َما ََكناو  ۡۡ َوا ِ  إِناها َل َعن َونِيِل رّللا الضبحاك  وابا  ﴾فََصَعو 
ااسبببا اللمبببت  أي  لببببيمسلإل المبببالا لسمببب  ملسبببوة  ابببه السلببب    (1)مساللببا الخبببذوا إممبببانلإل

                                           
  إنلبببا للببباي ملببباى حل لبببإل الاببباذ: أو  ببلايللإل لبببذه.  ابببال ل، أي (أممببانلإل   ببباذ  ل سبببمام   (إممبببانلإل  ( قببااء 1 

 (.198ر8ووقام  م  السل  والساا  ل سما الامضاوي   ( لن   الحلز  ا اللوامي  وقاا إممانلإل أي
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ۡۡ  واللملوا مساللا﴿ يَۡمَٰكها
َ
 لمع ممم . رلى ال ل، ﴾أ

ونَ  وقوله  ﴿  ۡۡ ََل َيۡفَقها ۡۡ َفها ٰ قالاوبِِه َٞ لََعَ بِ  َفطا
َل و  ۡا َكَفوا َل ثا ۡۡ  ََء َمكاو  ناها

َ
﴾ أي  َذَِّٰ  بِأ

واسببلاياللإل الضبب ل  االلببيى    ممببا  إلببى الا بباإنةمببا قببيا رلببملإل الن بباق لالببورلإل ربب  ا 
 طاع اهلل رلى قلبوالإل  ب  مبب  إلملبا لبيًى ول مخلبا إلملبا خمبا   ب  لابا ول لللبيي 

ۖ  ﴿ ول م سلبو   بم اً  ۡۡ ها ۡجَسرراما
َ
ۡۡ باۡعِجبارَ  أ َُها ۡيرر

َ
﴾ أي  وابانوا أ بااًل حسببن  وذوي ِإَوَذ  َرأ

إلى قلوالإل لا غللإل  ولإل مع ذلك  با غامب   باح  وألسن   إذا سمالإل السامع مباى 
شا   َمَسكاَعة ۖ  الضاز والالت واللبا   ﴿ ۡۡ خا ناها
َ
﴾ أي  أ باام اب  أاوام وألسباإل اب  َكأ

ۡۡ   أحبب إل  وللببذا قببا   ﴿ َعلَۡيِه ا َحررۡيَح   ﴾ أي  المببا وقببع أمببا أو خببوز  أو َُيَۡسررباوَن كا
لبوا لمبا  با قلبوالإل مب  و لإل  ومن وا أنلإل قي ألإل أنه نات  اانبو    ا ال اا مالسيو  لل

ۖ  وللبذا قبا   ﴿ الار:  لإل لمارا  وبوا ا  ماانا  ا ۡا رّللا َُلَها ۡۡ  َقٰر َو فَٱۡحَذرۡها ۡا رۡلَععا ها
وَن  ُا ٰ ياۡؤفَ ّنا

َ
رب  أابا لامبا  رب  النابا  ﴾أي  امبز مببا و  رب  اللبيى إلبى الضب   أ
  للمنببا سم  ر مببا  ماا ببو  الببا  لحمببللإل لانبب إ ة »أنببه قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –

ول مساابببو  المسبببلي إلة ُللببباًا  ول مبببنلو  البببب   إلة   وغنممبببللإل غلبببو   وطاببباملإل نلاببب 
 و ببببا اوامبببب  «يابببباًا  مسببببلااام  ل مببببنل و  ول ملل ببببو   خ بببب:  االلمبببب   ُبببببخ:  االنلبببباا

    .(1)اواه أحمي «سخ: االنلاا»
 ۡۡ ۡ ِإَوَذ  قِيَل َّها َعوَن وَها ۡۡ يَصا َُها ۡي

َ
ۡۡ َوَرأ َل را َءاوَوها ۡو  ِ َّوا ولا رّللا ۡۡ رَوا ُا َُۡغفِۡو لَ َل يَۡس َبَعاَّۡو 

وَن  ا َِ ُۡ َُ َ  ٥َمۡس ۡۡ  إِنا رّللا ر ا َّها ۡۡ لَن َيۡغفَِو رّللا َُۡغفِۡو َّها ۡۡ تَۡس َ ّ  ۡ
َ
ۡۡ أ َُۡغَفۡوَ  َّها ۡو

َ
ۡۡ أ ا َءٌۚ َعلَۡيِه َوَو 

َۡ  ََل َيۡهِعي رۡلَقۡو َ  ٰ  ٦رۡلَفِٰسقِ ِ َحرّتا روِل رّللا ٰ َمۡن ِعكَع رَوا َل لََعَ و  اوَن ََل تاكفِقا وّ ِيَن َيقا ۡا رَّلا ها
رونَ  َۡ ََل َيۡفَقها َنٰفِقِ نا رّۡاا ُِ ۡرِض َوَ ٰ

َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ائِنا رّسا ِ َخَز  َل  َوّلِلا اروَن لَرِِن  ٧يَكَفَضو  وّ َيقا

ا إَِٰٓى رَّۡاِعيَك ِ ََلا  رنا راَجۡعَكا ُِ َۡ َوَ ٰ ۡؤِمكِ ِۦَوِّۡلاا ُِ رو ِ رۡلعِزاةا َوِّوَوا َذلا  َوّلِلا
َ
َعَز ِمۡكَها رۡۡل

َ
ۡخوَِجنا رۡۡل
وَن  َۡ ََل َيۡعلَاا َنٰفِقِ  ﴾.٨رّۡاا

ولا  ﴿  ر  المنا سم  أنلبإل -لاالى -أخاا ۡۡ رَوا ُا َُۡغفِۡو لَ َل يَۡس ۡۡ َبَعاَّۡو  ِإَوَذ  قِيَل َّها
 ۡۡ َل را َءاوَوها ۡو  ِ َّوا أي  أراضوا رمةا قم  للإل  ورط وا ر  ذلك اسلااااًا واحلسااًا لمبا  ﴾رّللا

                                           
ملمببع التوا ببي  اببا:  ببا الن بباق ور مالببه  واللم مببا  ببا  (  و7913(  حببيم  اقببإل  293ر2 أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه ( 1 

 (.5872( حيم  اقإل  794ر12والموضور    سلسل  اكحايم  الضام   وضاة ه اكلاانا  ا (.411حيم  اقإل  
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ررَعونَ  وللببذا قببا   ﴿ قمبب  للببإل  ۡۡ يَصا َُها ۡيرر
َ
ببا ُيُرببوا إلمببه ﴿ ﴾ َوَرأ ررۡ  أي  مااضببو  رمة وَها

ا  َِ ُۡ َُ وحبوة  سب ما  وللبه رلبى مممنبه ونمبا اامنبه  بتااً  ﴾وَن َمۡس
 بإل لباتالإل  لابذا  (1)

ۡۡ  إِنا رلبى ذلبك  سبا   ﴿ ر ا َّها ۡۡ لَن َيۡغفِرَو رّللا َُۡغفِۡو َّها ۡۡ تَۡس َ ّ  ۡ
َ
ۡۡ أ َُۡغَفۡوَ  َّها ۡو

َ
ۡۡ أ ا َءٌۚ َعلَۡيِه َوَو 
 َۡ َ ََل َيۡهِعي رۡلَقۡوَ  رۡلَفِٰسقِ  .(2)  اااء  الا إل رلمهم  اما ساق  ا سوا آلا ﴾رّللا

وقببا  غمببا واحبببي مبب  السبببلز أ  لببذا السبببماق الببه نبببت   ببا رابببي اهلل ابب  أابببا  
  ل مناا  ا ًا له مب  ن سبه ومب  قومبه وابا   بملإل (4)له مساإل مسومه ا  لما  (3)سلو 

مبوإل اللماب  ولبو مخطب: النباب قباإل  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – ام ًا  إذا للبب النابا 
ام  أملبااإل  أاباماإل اهلل  -بلى اهلل رلمه وسلإل –أملا الناب  لذا اسو  اهلل »  سا  

وأرتةاإل اه  انباوه ورتاه واسماوا لبه وأطمابوه   بإل مللبب حلبى إذ ببنع مبوإل أحبي مبا 
بببنع ؛ مانببا  االورببه ا لبب  اللببم  والببع النبباب  قبباإل لم ابب  ذلببك امببا اببا  م الببه 

اللبب  أي  رببيوة اهلل لسبب  لببذلك انلبب  وقببي  نخبذ المسببلمو  ا مااببه مبب  نواحمببه وقببالوا  
بببنا  مببا بببنا    خبباج ملخطةببى اقببا: النبباب غضبباا   لسمببه الببا  مبب  اكنببباا 

قبببا   قمببب  أ بببيي أمببباه  منانبببا ااببب  أببببحااه  ؟اابببا: المسبببلي  سبببالوا  وملبببك مالبببك
قبا   واهلل  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – نا   سالوا وملك االع مسبلا ا لبك اسبو  اهلل ورنة 
   .(5)«اا أ  مسلا ا لاما أال

                                           
اه االاسا  ْتاًا نما منه  ا أحي  سمه ولإل مسلساله 1  (  تا    تاه( م تاه  تاًا  نما الماايي و تا إلمه م ت 

 (. 164ر12اولله.لاج الااوب  
م ت  لتُلإلْ  لتْا  ْا إ   لتسْ  (2  بار ً  ستْاا  ل بكت  لتلُبإلْ  َّللربهُ    بات  تلتب  متاْ  مت ُسبول ه   ا ٱللربه   ات تبُاواْ  ا بنتنرُلإلْ  ذت  بس م ت  َّْلستبْوإلت  متْلبي ي لت  وتَّللربهُ  ۦۗوتات  ﴾َّْل ت س 

سبوز أسبلا ا للبإل تمباي   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –  رنبيما نتلب  لبذه اكمب  قبا  النابا 80سوا  اللوا  اكمب ر
 رلى ساام  ما    ننت  اهلل  م  المنا سو .

ا  سلو  المنا ق وسلو  أإل راي اهلل وللذا قا  الالماء البوا:  ا ذلك أ  مسا  راي اهلل ا   ( راي اهلل ا  أاا3 
به  مبا  ا مبا م بلوا  ولبو ا  با  أاا  سلو  االا ع النوم  وابا  رابي اهلل اب  أابا  اأب المنبا سم  ونبت   با ذمة

نمببا  وا نببه  ببا قممبببه قمبب  النلببا ربب  الببب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –تمبب  اسببو  اهلل  رلببى المنببا سم  واا
 (. 246ر1للذم: اكسماء واللاا    .ه( 9     بلةى رلمه لااام  اانه

( و مما  ا  راي اهلل ا  ُأاا حم  لوةى وللا   أحبيلما  أنبه  اب  ذلبك اسبللتاء واملناربا مب   اب  مبا يربا إلمبه 4 
ى ماذا قل .قاله ملالي.النا  والامو  م  إلما  الاسو  ل سلا اا له  قاله قلاي   ال انا  أنه لوةى اأسه امان

 (. 127ر8(  ل سما ا  ا ما  17ر6 
نما لاء  ا السما  الناوم   5   (. 463ر5(  والايام  والنلام   223ر6( لإل أقز رلمه  ا ال: الحيم  واا
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ابا  إذا نبت  منبتًل  -بلى اهلل رلمه وسلإل –أ  اسو  اهلل  (1)ور  سامي ا  لاما
ببا اانبب  غببتو  لاببوك الاببه أ  راببي اهلل ابب  أُاببا ابب  سببلو   لببإل مالحبب  حلةببى مبببلا  مببه  لمة

ابب  سببلو  لابب  أ  منببت   خببا النلبباا  وقمبب   ق ة اكرببت  منلببا اكذ ة   االحبب  قببا   لمخببال
ا ََءَك  ﴿ اآلمبب   ببننت  اهلل لببذه   مسببلا ا لببك -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ا بب  الناببا  إِذَ  َجررا
وَن  َنٰفِقا ۡۡ  ﴾ إلى قوله ﴿رّۡاا َل را َءاوَوها ۡو  ِ َّوا ولا رّللا ۡۡ رَوا ُا َل يَۡسَُۡغفِۡو لَ ۡۡ َبَعاَّۡو   .﴾ِإَوذَ  قِيَل َّها

لببإل مابب  ممبب  خبباج  ببا و ببا قولببه غببتو  لاببوك نمببا ابب  سببلو  ببإ  اابب  سببلو  
نمببا الم ببلوا رنببي أبببحا: المابباتي أ   غببتو  لاببوك  ابب  الببع اطا  بب  مبب  اللببم   واا

 ذلك  ا غتو  المامسمع ولا غتو  انا المبطلق.
مسببببمإل لنبببباك اقللبببب  رلببببى المبببباء  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل – امنمببببا اسببببو  اهلل  

 .(3)ا  تمي   واا  ألماًا لاما ا  الخطا: وسنا (2)لللاه ا  سامي الا ااي 
قببا  اابب  اسببحاق اتيحمببا رلببى المبباء  بباقلل    سببا  سببنا   مببا ما ببا اكنببباا 

ون با مب  اكنبباا رنبي رابي اهلل  (4)وقا  لللباه  مبا ما با الملبالام   وتمبي اب  أاقبإل
ببا سببمالا قببا   قببي نا اونببا واا بباونا  ببا ا ينببا  واهلل مببا م لنببا ول امبب:  ابب  ُأاببا   لمة

الاك منالك  واهلل ل   الانا إلى الميمن  لمخبال ة   ْ م  قام  لذه إلة اما قا  السا    ست 
 اكرتة منلا اكذ .

 إل أقا  رلى م  رنيه م  قومه وقا   ما بنالإل انن سباإل  أحلللمبولإل ا يابإل  
وقاسببببملمولإل أمببببوالاإل  أمببببا واهلل لببببو ا  ببببلإل رببببنلإل للحولببببوا رببببناإل مبببب  ا ياببببإل إلببببى غمالببببا  

                                           
راباب ورابي اهلل اب  ( سامي ا  لاما اكسيي ال سمه المحي  الم سا اا  أحي رلماء اللااام  أخذ الالإل رب  رابي اهلل اب  1 

رما وقا  ااضلإل اا  أرلإل اللااام  االط ق سامي ا  المسم: واالل سما ملالي وألمالإل لذلك سامي ا  لاما لبو ا 
 (.10ر1 ا سن  خمب ولسام   طاسا  الم سام  للياويي  

لميمنب  ابا  مبولى لانبا ( أاو سبامي الا بااي لبه ببحا   بلي اماب  الاضبوا  وابا   با غبتو  المامسبمع ألمباًا لامبا سبا  ا2 
 (.367ر1سا:  لم   حي  ر  أاا لاما  اوى رنه أاولانا الخولنا   ل، الاا:  ا الانم  واكل

( سنا  ا  تمي أاو  او  الالباوي مب  اللبااام  أياك رلبى اب  أابا طالب: اوى رنبه اانبه أابو  باو  متمبي اب  سبنا  اللبتاي 3 
 (. 1210ر3ه(. الملللز والمخللز لليااقطنا  155وسنا  ا  متمي ماوى ر  س ما  ا  رممن  وغماه    

ا  اا: ا  الختاج اكنبااي  انمله أاو رما  ( تمي ا  اكاقإل ا  تمي ا  قمب ا  الناما  ا  مالك ا   الا 4 
ببلى اهلل رلمبه  –أاو راما  اوى رنه اا  رااب وأنب ا  مالك وااب  أابا لملبى  غبتا مبع اسبو  اهلل   وقم 
 ( .159ر1اا:  مسلواان  و اله سن   ما  وسلم   ال لسع ر ا غتو  نت  الاو   -وسلإل
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بببلى اهلل رلمبببه  – ببذل: البببا إلببى اسبببو  اهلل  -اضبببا اهلل رنببه -  سببمالا تمببي اببب  أاقببإل
  بنخااه الخابا   سبا  رمبا -اضا اهلل رنه – ولو غ إل ورنيه رما ا  الخطا: -وسلإل
رلمبببه  -   مبببا اسبببو  اهلل مبببا راببباي اببب  ا بببا  لمضبببا: رنسبببه   سبببا -اضبببا اهلل رنبببه -

    امببز إذا لحبي  النبباب مببا رمببا أ  محمبيًا مسلبب  أبببحااه  ولابب  -البب   والسبب إل
با البغ رابي اهلل اب  سبلو  أ  ذلبك البغ اسبو  اهلل  ببلى اهلل  –ناي ما رمبا االاحمب (  لمة

ألاه  ارلذا إلمبه  وحلبز اباهلل مبا قبا  رلمبه تمبي اب  أاقبإل وابا  رنبي قومبه  -رلمه وسلإل
اماببا   سببالوا  مااسببو  اهلل رسببى أ  ماببو  لببذا الابب إل أولببإل  ببا حيم ببه ولببإل مح ببم مببا 

 .ُمللاًا  ا سار  اا  ل ماوم  ملا -بلى اهلل رلمه وسلإل –قاله  واام اسو  اهلل 
 سبلإل رلمبه الحمب  النابوة    بإل قبا    -اضبا اهلل رنبه – لحضما لسمه أسمي ا  ا 

ببلى اهلل رلمبه  –واهلل لسي اح   ا سار  مناا  ما ان  لباوم  ملبا   سبا  اسبو  اهلل 
ترببإل أنببه إذا قببيإل الميمنبب  أنببه سببمخاج  ؟أمببا الاببك مببا قببا  ببباحاك اابب  ُأاببا»  -وسببلإل

قببا  مببا اسببو  اهلل أنبب  الاتمببت ولببو الببذلم . إل قببا  مااسببو  اهلل   (1)«اكرببت  منلببا اكذ ر 
نةببا لنببنمإل لببه الخببات لنلولببه   إنببه لمبباى أنببه قببي  (2)اا ببق اببه  ببو اهلل لسببي لبباء اهلل اببك واا

االنبباب حلةببى أمسببوا ولمللببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أسببلاله ملاببه   سبباا اسببو  اهلل 
إل نت  االناب لم باللإل رمةبا ابا  مب  حلةى أباحوا  وبيا مومه حلةى ا لي الضحى  

 . (3) لإل منم  الناب أ  وليوا مبر اكا   ناموا ونتل  سوا  المنا سم   الحيم 
 بببا غبببتا   -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –قبببا   انةبببا مبببع اسبببو  اهلل  (4)ورببب  لبببااا 

  مالألنببباا؟ وقببا  ي اسببع البب   مبب  الملببالام  الببً  مبب  اكنببباا   سببا  اكنببباا 
مببا اببا  يرببوى »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – سببا  اسببو  اهلل  ؟ماللملببالام الملببالاي 

                                           
 م  طامق اا  إسحاق  ر  محمي ا  محا.(  53ر4( أخاله الاملسا  ا يل   الناو   1 
( الخببات  أي امانببى الخببزر مخبباُته الاببه  والمخببات مببا مخببات اببه  والخبباات  حا لببه  وخببات ا ببام أحاببإل أمبباه والخببات 2 

 ببوا مب  لمببي اللبولا وايم ببه والخبات خماطب  اكيإل وابب  الاب  منببه خبات  والمخباتم  الطمببا والحمباإل وخبباتا  
 (. 350ر1للا   الملك السنو  المحمط  ا ا

   لإل أقز رلى حاإل الحيم .(1403( حيم  اقإل  112ر4( أخاله الاملسا  ا يل   الناو   3 
( لااا ا  راي اهلل ا  الناما  ا  سنا  ا  رامي ا  ريي اب  ااب: اب  سبلم  اكنببااي السبلما   بلي ابياًا وأحبي ا 4 

ولببو أو  مبب  أسببلإل مبب  اكنببباا قابب  الاسابب   -وسببلإلبببلى اهلل رلمببه  –والخنببيق وسببا ا الم ببالي مببع اسببو  اهلل 
 (. 65ر1  ا سلماا:  ه( 78     اكولى وله حيم  رني الالاا
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 .(1)«يرولا  إنلا منلن  ؟اللاللم 
 سبببا  رابببي اهلل اببب  ُأابببا اببب  سبببلو   وقبببي  الولبببا  واهلل لببب   الانبببا إلبببى الميمنببب  

 .لمخال ة اكرتة منه اكذ ة 
إل اسبو  قا  لااا  واان  اكنباا  ا الميمن  أا ا م  الملالام   حبم  قبي 

 إل ا ا الملالاو  ااي ذلك   سبا  رمبا  يرنبا أضبا:  -بلى اهلل رلمه وسلإل –اهلل 
يربه ل ملحبي  النباب أ  »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –رنق لبذا المنبا ق   سبا  النابا 

 .  (2)اواه أحمي و ا البحمحم  نحوه «محميًا مسل  أبحااه
مبع رمبا  با غبتا   سبما  رابي اهلل اب  ُأابا اب   انب ور  تمي اب  أاقبإل قبا   

سببلو  مسببو   كبببحااه ل لن سببوا رلببى مبب  رنببي اسببو  اهلل  ولبب   الانببا إلببى الميمنبب  
ببا  ببذااه رمببا لاسببو  اهلل مل بببلى اهلل  –خببال ة اكرببتة منلببا اكذ    ببذاا  ذلببك لامة

 . حي له -بلى اهلل رلمه وسلإل – ناس  إلاة اسو  اهلل  -رلمه وسلإل
اس  إلى راي اهلل ا  ُأاا اب  سبلو  وأببحااه  حل بوا اباهلل مبا قبالوا   ابذانا  ن 

 نببباانا لتببإل  لببإل مبببانا م لببه قببط وللسبب   ببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اسببو  اهلل 
  ومسلبك -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –الام   سا  رمةا  ما أاي  إلة أ  اذاك اسو  اهلل 

ا ََءَك  قا  حلرى أنت  اهلل ﴿ روَن إَِذ  َجا َنٰفِقا ببلى اهلل  –﴾ قبا    ااب  إلبار اسبو  اهلل رّۡاا
 .(3)اواه أحمي و ا الاخااي نحوه «إ  اهلل قي بيقك»وقاألا  إل قا    -رلمه وسلإل
قبا  اب  اسبحاق  امبا الببغ رابي اهلل اب  رابي اهلل اب  ُأاببا مبا ابا  مب  أمبا أامببه  

 سببا  مااسببو  اهلل  إنةببه الانببا أنببك لامببي قلبب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ألببى اسببو  اهلل 
 راي اهلل ا  ُأاا  مما الاك رنه؟

                                           
ومسببلإل  ببا (  3330  اببا: مبب  يرببوى اللاللمبب   حببيم  اقببإل  البببحم،  الببا: الببيروا  أخالببه الاخببااي  ببا اللببامع( 1 

 .(6748اقإل   اا: نبا اك  مالمًا أو مملومًا  حيم الا: اليروا    بحمحه 
   اا: سوا  المنا سو   حبيم  اقبإل(  والاخااي  ا بحمحمه  الل سما53ر4أخاله ا لماإل أحمي  ا مسنيه   ( 2 

 (. 6748    اا: نباًا ك  مالما أو مملوما  حيم  اقإلومسلإل  ا بحمحه  الا: الاا والبل (  4622 
ابا:  البا: الل سبما    والاخبااي  با ببحمحه(19510  (  حيم  اقإل370ر4ا ماإل أحمي  ا مسنيه  أخاله( 3 

 . ( 4621  سوا  المنا سو   حيم  اقإل
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 إ  ان   ارً   مانا اه   ننا أحم  إلمك اأسه   واهلل لسي رلمب  الخبتاج مبا  
أخ بى أ  لبنما ابه غمباي  مسللبه  ب  لبيرنا  مبا أنباابا  للبا البٍ  أابار اوالبيه منبا  غ

ُأاببا مم ببا  ببا النبباب  نقللببه  نقلبب  ملمنببًا ااببا ا ن سببا أنمببا إلببى قالبب  راببي اهلل ابب  
ابببب  نلا ببببق اببببه ونحسبببب  »  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –خبببب  النبببباا  سببببا  اسببببو  اهلل ي ن

 .(1)«بحاله ما اسا مانا
ببا ق لببوا االاببم  إلببى الميمنبب  وقببز راببي  (2)وذاببا راامبب  وغمببا واحببٍي  أ  النبباب لمر

و  رلمبه   لمةبا  اهلل ا  راي اهلل ا  أُاا رلى ابا: الميمنب   واسبل ة سبم ه   لاب  النباب ممباة
 سببا   واهلل ل للببوت  ؟لبباء أاببوه راببي اهلل ابب  أُاببا قببا  لببه اانببه  وااءك    سببا   مالببك وملببك

ببا لبباء اسببو  اهلل (3)الاتمببت وأنبب  الببذلم مبب  للنببا حلةببى مببنذ  لببك  إنببه  بببلى اهلل  –   لمة
وابا  إنةمبا مسبما سباق    باا إلمبه رابي اهلل اب  أُابا   سبا  اانبه رابي اهلل  واهلل  -رلمبه وسبلإل

 سبا    -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –مااسو  اهلل ل ميخللا حلةى لنذ  له   نذ  له اسو  اهلل 
 لبت اآل . بيخ   لبإل ملاب  إلة أمامبًا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –أما إذا أذ  لك اسبو  اهلل 

و بببا اوامببب  قبببا  كامبببه واهلل ل مبببيخ  الميمنببب  أابببيًا حلةبببى     اببب  حلةبببى ا بببلاى ومبببا  قببب ت 
 .(4) (اكرت  وأنا اكذ   -بلى اهلل رلمه وسلإل –مسو   اسو  اهلل 

ِ  َوَمن َيۡفَعۡل  ﴿ ۡۡ َعن ذِۡكوِ رّللا كا ۡوَ ٰعا
َ
ۡۡ َوََلا أ ُا ۡمَوٰلا

َ
ۡۡ أ ُا َل ََل تالِۡه ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ َي 

وَن  ۡا رلَۡخِٰۡسا َ  َِِ  ها وَل
ا
ۡا  ٩َذَِّٰ  فََ َحرَعكا

َ
َِتَ أ
ۡ
ن يَرَ
َ
ِرن َقۡبرِل أ ۡ م  ُا ا َرزَۡقرَنٰ َل ِمن ما و  نفِقا

َ
َوأ

وَل رَ  َۡ رَّۡاوۡ ا َفيَقا ٰرلِِح ِرَن رلصا رن م  كا
َ
َق َوأ عا حا
َ
َجلت قَوِي ت فََ

َ
ۡوتََِنا إَِٰٓى  أ خا

َ
ِ َّۡوََلا أ َولَرن  ١٠ب 

ِ بَِاا َبۡعَالاوَن  ا َخبرِيا َجلاَها  وَرّللا
َ
ا ََء أ ا َنۡفًسا إِذَ  َجا َو رّللا ِ  ﴾.ياؤَخ 

ولي رب  أما لاالى راايه الملمنم  اا ا  ذااه  ونلملإل أ  م باللإل اكمبوا  واك
ببا خلببق لببه مبب  طاربب  ااببه  ذلببك وأخاببالإل أنببه مبب  اْللتلتببى املببات الحمببا  الببينما وتمنللببا رمة

                                           
 (. 292ر2  ا  ل اإلناوم  ل( لإل أقز رلمه  ا ال: اللخامي  ووق   رلمه  ا ال: السما  ال1 
ي قمبب   اببا  لحبببم  اابب  ( راامب  أاببو راببي اهلل السا ببا مبوللإل الا مبب  الحببا م الم سببا أابو راببي اهلل مببوللإل المببينا الااابا 2 

 (.  11ر9ه(  سما أر إل النا ء  105أاا الحا الانااي  ولاه لا  رااب حية  ر  اا  رااب  ورا        
 .(132ر8  ا  ا ماال سما و   (670  669ر22لامع الاما     منما (3 
( حببيم  520ر2  (  وا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه1299( حببيم  اقببإل  475ر3أخالببه اابب  الحممببيي  ببا مسببنيه   (4 

  (.1240اقإل  
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وذااه   إنه م  الخاسام  البذم  مخسباو  أن سبلإل وأللبملإل مبوإل السمامب    بإلة حب لإل رلبى 
 .ا ن اق  ا طارله

حَ  وقا   ﴿ 
َ
َِتَ أ
ۡ
ن يََ
َ
ِن َقۡبِل أ ۡ م  ُا ا َرزَۡقَنٰ َل ِمن ما و  نفِقا

َ
ِ َوأ وَل َرب  ۡا رَّۡاۡو ا َفَيقا َعكا
ۡوتََِنا  خا
َ
 .ل ة أملللنا مسن  الالا أي   ﴾َّۡوََلا أ

﴿  َۡ ٰلِِح َِن رلصا ن م  كا
َ
َق َوأ عا حا
َ
وِي ت فََ
َجلت قَ
َ
﴾ أي  أتابا مبالا وأاب  مب  إَِٰٓى  أ

وابببب   م ببببا ط منببببيإل رنببببي  (1)المببببلمنم   والمببببااي االببببب م لنببببا الحببببي  قالببببه ابببب  رابببباب
حلضبباا ومسببن  طببو  المببية  ولببو  ببم ًا مسببماًا لملببيااك مببا  الببه ولملببا  لملببا   ومببا لا

نِذرِ رنلااَس يَرۡوَ    ا  لمب اآ    وا   احس: ل امطه  أمةا الا ةاا  اما قا  لابالى  ﴿
َ
َوأ

َجلت 
َ
ا إَِٰٓى  أ ۡونَا ِ خ 
َ
ا أ َكا َل َربا و  ِيَن َظلَاا ولا رَّلا ۡا رۡلَعَذ با َفَيقا بِيِه

ۡ
ِٞ  وِير ت قَ  يََ َجِرۡ  َدۡعَوتَرَ  َونَتابِر

ِن َقۡبلا  ُاۡ م  ۡقَسۡا
َ
َل أ وناوا  ُا ۡۡ تَ َ َو ّ

َ
َل  أ ِن َزَو لت رّوَوا ۡ م  ُا

(2)﴾ َما لَ
َحرّتا  إَِذ  ﴿وقنل  ععنلل  ، 

وِن  ِ ررِۡجعا ۡا رَّۡاۡو ا قَاَل َرب  َحَعها
َ
ا ََء أ ۡعَالا َصٰلِح   ٩٩َجا

َ
ا أ ِ
ا  لََعِل  َو  ا فِيَاا تََوۡرتا  ّلََكا إِناَها ََكَِا ٌۚ ها
ۡبَعثارونَ  ائِِهۡ بَۡوَزخٌۚ إَِٰٓىٰ يَۡوِ  يا ائِلاَهاۖ َوِمن َوَر  ا ﴿  بإل قبا  لابالى   (3)﴾ ١٠٠ قَا َو رّللا ِ َولَرن يارَؤخ 

َجلاَها  
َ
ا ََء أ  .﴾ َنۡفًسا إَِذ  َجا

ولبو أرلببإل   أي  ل منمبا اهلل ول مملب  أحببيًا اابي حلبو  أللببه -لاببالى - بإل قبا 
وأخاببا امبب  ماببو  بببايقًا  ببا قولببه وسببلاله ممبب  لببو اير لابباي إلببى  ببا  ممببا اببا  رلمببه 

ِ بَِاا َبۡعَالاوَن  وللذا قا   ﴿ ا َخبرِيا  .﴾َورّللا

التمباي   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ي اسبو  اهلل نبقبا   ذاانبا ر (4)ور  أاا الياياء
نةمببا التمبباي   ببا الامببا أ  مبباتق   ببا الامببا  سببا    إ  اهلل ل مببلخا ن سببًا إذا لبباء ألللببا  واا

   .(5)اهلل الااي ذا م  بالح  ميرو  له  ملحسه يراءلإل  ا قااه( اواه اا  حالإل

                                           
 (.134ر8ماالإل اللنتم    والااوي  ا(  672ر2  لامع الاما   ( منما1 
 .44رم وا  إااالمإل اآلس (2 
 . 100رم ( سوا  الملمنو  اآل3 
 ( لسيم  لالمله .4 
(  وضبببباة ه اكلاببببانا   ببببا بببببحم، وضببببامز اللببببامع الببببباما 3174ر10 ببببا ل سببببماه   أاببببا حببببالإل ( اواه ااببب 5 

 (.1671حيم  اقإل وتمايله  
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 تفسري سورة التغابن
 ولا مينم 

ببلى اهلل  –قا   قبا  اسبو  اهلل  -اضا اهلل رنلما -ر  راي اهلل ا  رماو 
خمبب  مبا  مب  سبوا    با ل بامك اأسبه   مبا مب  مولبوي مولبي إلة مالبو: -رلمه وسلإل
 .  (1) ضامز اواه اا  رسااا  ا لاامخهحيم   اللااا (

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

ِ ََشۡ َءت  ﴿
ٰ كا  َو لََعَ ۖ وَها ا رۡۡلَۡاعا َُ ۡل ا َو ا رّۡاا َُ ۡرِضِۖ 

َ
َمَٰوِٰ  َوَما ِِف رۡۡل ِ َما ِِف رّسا اَسب ِحا ّلِلا ي

وَ  ١قَِعيوٌۚ  ا بَِاا َبۡعَالاروَن بَِصرريٌۚ  ها ۡ َمۡؤِمن   َورّللا ُا ۡۡ ََكفِو  َوِمك ُا ۡۡ فَِاك ُا ِي َخلََق
 ٢رَّلا

ۡر
َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل ۖ ِإَوََلِِۡ رَّۡاِصريا  ِض َخلََق رّسا ۡۡ َوَررا ۡحَسَن حا

َ
ۡۡ فََ َررا ِ َوَحوا َمرا ِِف  َيۡعلَرۡ ٣رۡۡلَق 

ۡا َما ۡرِض َوَيۡعلَ
َ
َمَٰوِٰ  َورۡۡل وَن َوَما باۡعلِكاوَن  َورّللا  رّسا اِۡسَ ورِ  ت ِ بَِذ ِ  رَّصعا ۡا  ﴾. ِاَعلِي

لببذه السببوا  لببا المسبباحا   وقببي سبباق الابب إل رلببى لسببام، المخلوقببا  لااا لببا 
ا رۡۡلَۡاعا  ومالالبا  وللبذا قبا   ﴿ َُ ۡل ا َو ا رّۡاا ﴾ أي  لبو الملبباز  با لممبع الاا نبا  َُ

ِ ََشۡ َءت قَرِعيوٌۚ  اه  وقوله  ﴿المحموي رلى لممع ما مخلسه ومسي
ٰ كا  رَو لََعَ ﴾ أي  ملمبا وَها

 وما لإل م ن لإل ما .  أااي اا  ا  ممانع ول ميا ع
ۡ َمۡؤِمن    وقولبه  ﴿ ُا ۡۡ ََكفِو  َوِمك ُا ۡۡ فَِاك ُا ِي َخلََق

َو رَّلا ﴾ أي  لبو الخبالق لابإل ها
ولوالاببما امب  مسبلحق رلى لذه الب   وأااي مناإل ذلك    اية م  ولبوي مبلم  وابا ا  

 .ولو  لمي رلى أرما  راايه  وسملتملإل الا ألإلر اللتاء  الليام  مم  مسلحق ا ض  
ا بَِاا َبۡعَالاوَن بَِصريٌۚ  وللذا قبا   ﴿  ۡر ﴾  بإل قبا   ﴿َورّللا

َ
رَمَٰوِٰ  َورۡۡل  ِض َخلَرَق رّسا

ِ ب ۡحَسَن حا  أي  االاي  والحام   ﴿ ﴾ٱۡۡلَق 
َ
ۡۡ فََ َررا ۖ َوَحوا ۡۡ  .﴾ أي  أ االاإلَوَررا

 ببإل أخاببا لاببالى ربب  رلمببه  ﴾ أي  المالببع والمببآ:.ِإَوََلۡررِِ رَّۡاِصررريا  وقولببه  ﴿
ۡرِض  َيۡعلَرۡ الممع الاا نا  السما م  واكاضم  والن سبم   سبا   ﴿

َ
رَمَٰوِٰ  َورۡۡل َمرا ِِف رّسا

                                           
(  1763(  حببيم  اقببإل  119ر4  (  والطااانببا  ببا المالببإل اكوسببط150ر63اواه اابب  رسببااا  ببا لاامخمببه   (1 

 .(81ر3واا  حاا   ا سننه  
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وَن َوَما باۡعلِكاوَن  َورّللا  اِۡسَ ۡا َما ت ِ  َوَيۡعلَ ۡا ورِ ِاَعلِي  .﴾ بَِذ ِ  رَّصعا
﴿   ۡ َِلر

َ
ۡۡ َعَذ بٌۚ أ ۡۡ َوَّها ۡموِهِ

َ
َل َوَباَل أ َل ِمن َقۡبلا فََذ قاو  و  ِيَن َكَفوا َل رَّلا ۡۡ َنَبؤا  ُا ِ ت

ۡ
ۡۡ يََ َ ّ
َ
أ
َل َوتَوَ  ٥ و  َفروا َُ وَنَكا فَ بََۡش ر َيۡهرعا

َ
َل أ اوا  ۡ بِٱۡبَي َِنِٰت َفَقراّ لاها ۡۡ راوا بِيِه

ۡ ِا  ََكنَت تَا نا
َ
َلۖ َذَِّٰ  بِأ لارو 

ا َغَِنٌّ ََحِيع   ا  َورّللا َُۡغََن رّللا  ﴾.وارۡو

ربب  اكمببإل الماضببم   ومببا حبب ة الببإل مبب  الاببذا: والناببا   ببا  -لاببالى –أخاببا 
َل ِمن َقۡبلا  مخال   الاس  واللاذم: االحق  سا   ﴿ و  ِيَن َكَفوا َل رَّلا ۡۡ َنَبؤا  ُا ِ ت

ۡ
ۡۡ يََ َ ّ
َ
﴾ أي  أ

ۡۡ  خاالإل وما ابا  مب  أمبالإل﴿ ۡمروِهِ
َ
َل َوَباَل أ إل لابذمالإل واييء أ اباللإل  م﴾ أي  وخبفََذ قاو 

ولو ما ح ة الإل  ا الينما م  الاسواب  والخبتي  وللبإل مضبا ا إلبى ذلبك ربذا:  ألبمإل  با 
 .اآلخا 

ۡ بِٱۡبَي َِنٰرِت   بإل رلب   سبا   ﴿  رلاها ۡۡ راوا بِيِه
ۡ
ِا  ََكنَت تارَ نا

َ
﴾ أي  ابالحلي َذَِّٰ  بِأ

وَنَكا  ﴿ والااالم  الساطاا واليل    بََۡش  َيۡهعا
َ
َل أ اوا  أ  لابو  الاسبال   اايوا﴾ أي  اسبلَفَقاّ

َلۖ  ﴿  ا الا ا  وأ  ماو  ليالإل رلى ا با مب للإل َل َوتََولارو  و  َفوا َُ ﴾ أي  ابذةاوا ابالحق فَ
ا   ﴿ نسمببايلونالببوا ربب  الامبب  وأراضببوا ربب  ا َُۡغََن رّللا     ﴾أي  رببنلإل وربب  طببارللإلوارۡورر

ا َغَِنٌّ  ﴿  ﴾  ا أ االه. ََحِيع   ﴿ أي  ر  خلسه ﴾َورّللا

﴿  ۡۡ ُا نا بَِاراَعِاۡل ۡا َِلاََبارؤا ا ثار ِ َِلاۡبَعُثا ۡل بََِلٰ َوَرَب 
َل  قا ۡبَعثاو  ن لان يا

َ
َل أ وا  ِيَن َكَفوا َۡ رَّلا زََع
ِ يَِسري   ِۦ َور  َ َف  ٧َوَذَِّٰ  لََعَ رّللا ُِ و ِ َورَوا َل بِٱّللا ا بَِارا َبۡعَالاروَن اِمكاو  نَزنۡلَرا  َورّللا

َ
ِيا أ نلَرورِ رَّلا

ا  ٨َخبرِي   ِ َوَيۡعَارۡل َصٰرلِح  ِِٞۖ َذَِّٰ  يَۡو ا رِلاَغاباِنِۗ َوَمن يارۡؤِمِن بِرٱّللا ۡا ۡۡ َِلَۡوِ  رۡۡلَ ُا يَۡوَ  َجَۡاعا
 ِ ِا َو   ِۡو َعۡك ف  َُ ٰتت ََتۡوِي مِ   َ يا ِا َجنا ا  َذِّٰرَ   ناتِِِۦ َوياۡعِخۡل بَرع 

َ
ا أ نَۡ ٰوا َخِِٰلِيَن فِيَهرا

َ
ََتَُِۡها رۡۡل

ۡا  َل أَِب ٩رۡلَفۡوزا رۡلَعِظي باو  َل َوَرذا و  ِيَن َكَفوا ۡحرَبٰ ا رنلارارِ َخِِٰلِيرَن فِيَهراۖ َورَّلا
َ
َ  ِِرَ  أ وَل
ا
ا أ َيَُِٰكا

 .﴾َوبِۡئَس رَّۡاِصريا 

مترمو  أنةلبإل ل ماا بو  ر  الم اام  والا اا والملحيم  أنلإل  -لاالى –أخاا  
ۡۡ   ﴿  ول من او  ُا نا بَِااَعِاۡل ۡا َِلاََباؤا ا ثا ِ َِلاۡبَعُثا ۡل بََِلٰ َوَرَب 

﴾ أي  للخاا ة الممع أرمبالاإل قا
ِ يَِسري   للمللبا وحسمالبا﴿  وسبل   ولبذه﴾ أي  ااب اإل وملباتالاإل رلبى اهلل لبمة  َوَذَِّٰ  لََعَ رّللا
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أ  مسسببإل اااببه رلببى وقببوت المابباي  -الببب   والسبب إل - اسببوله رلمببهال ال بب  اللببا أمببا  اآلمبب 
َُۢنِب  ﴿  وولويه  باكولى  با سبوا  مبونب ۖ   ا َويَۡس ِا  َۡلَرق   ا إِنا ِ ۡل إِي َوَرَب 

َوۖ قا َحقٌّ ها
َ
ُاۡ  ونََ  أ ن

َ
اأ َوَمرا

ۡعِجزِينَ  َل ََل  ﴿  وال انم   ا سبوا  سبان (1)﴾٥٣بِاا و  ِيَن َكَفوا ِ َوقَاَل رَّلا ۡل بََِلٰ َوَرَب 
ۖ قا اَع ا تِنكَا رّسا

ۡ
تََ

ٖت  ِا ِمۡثَقالا ذَرا ِۡ رلَۡغۡيِ ِۖ ََل َيۡعزابا َعۡك ِ ۡۡ َعٰل ُا تِنَكا
ۡ
ۡحَغوا ِمرن  َِلََ

َ
ۡرِض َوََلا أ
َ
َمَٰوِٰ  َوََل ِِف رۡۡل ِِف رّسا

 ِِف كَِتٰ ت  َذِّٰ 
ا إَِلا ََ ۡك
َ
ۡت  َوََلاأ ن لارن ﴿  وال ال   لبا لبذه(2) ﴾٣َمبِ

َ
َل أ وا  ِيرَن َكَفروا َۡ رَّلا زََعر

ِ يَِسري   ۡۡ  َوَذَِّٰ  لََعَ رّللا ُا نا بَِااَعِاۡل َباؤا ۡا َِلَا ا ثا ِ َِلاۡبَعُثا ۡل بََِلٰ َوَرَب 
َل  قا ۡبَعثاو   .﴾يا

نَزنۡلَا    َ َف  ﴿   إلة قا 
َ
ِيا أ ِۦ َورنلَورِ رَّلا ُِ و ِ َورَوا َل بِٱّللا ا بَِاا  ﴾ مانا  السا   ﴿اِمكاو  َورّللا

  .أي     مخ ى رلمه م  أرمالاإل خا م  ﴾ ٨َبۡعَالاوَن َخبرِي  

ِِٞۖ  ﴿وقولبه   ۡۡ َِلَۡوِ  رۡۡلَۡار ُا ولومبوإل السمامب  سبم ا ابذلك كنبه ملمبع  ﴾يَۡوَ  َجَۡاعا
لو  واآلخاو   ا بامي واحي مسمالإل اليارا ومن ذلإل الابا  . مه اكوة

ود   ۡو   َذَِّٰ  يَ  اما قا  لاالى  ﴿  ۡشها ا رنلااسا َوَذَِّٰ  يَۡو   ما ُا   ٖ و ۡاا  .(3) ﴾١٠٣ َّما

﴾ قبا  اابب  راباب  لبو مبب  أسبماء مبوإل السمامبب   َذِّٰررَ  يَررۡو ا رِلاَغرراباِنِۗ  وقولبه  ﴿
وقبا  مسالب  اب     واذالك قبا  قلباي  وملالبي.(4)وذلك أ  أل  اللن  ماانو  أل  الناا

 لللء إلى اللن   ومذل: انول ك إلى الناا.   لغا  أرمإل م  أ  ميخ (5)حما 
ِ َوَيۡعَارۡل    وقي  سبا ذلبك اسولبه  ﴿-احمه اهلل - قا  ال مخ  َوَمن يارۡؤِمِن بِرٱّللا

 ِ ِا َو   ِۡو َعۡك ف  َُ ا يا ٰتت ََتۡوِي مِ   َ َصٰلِح  ِا َجنا ا   ناتِِِۦ َوياۡعِخۡل بَرع 
َ
ا أ نَۡ ٰوا َخِِٰلِيَن فِيَها

َ
ََتَُِۡها رۡۡل

ۡا  َذَِّٰ   َل أَِب ٩رۡلَفۡوزا رۡلَعِظي باو  َل َوَرذا و  ِيَن َكَفوا ۡحَبٰ ا رنلاارِ َخِِٰلِيَن فِيَهاۖ َورَّلا
َ
َ  َِِ  أ وَل
ا
ا أ َيَُِٰكا

 ﴾ ساق ل سما م له غما ماة . َوبِۡئَس رَّۡاِصريا 

                                           
 .35ر( سوا  مونب اآلم 1 
 . 3ر( سوا  سان اآلم 2 
 .103ر( سوا  لوي اآلم 3 
     أوله  أحيلا  أنه مب  أسبماء مبوإل السمامب   ال بانا  كنبه غبُا   مبه ألب  اللنب  ألب  النباا  ال الب   كنبه مبوإل  (  مه4 

 (.23ر6غات   مه المملوإل المالإل ك  المملوإل اا   ا الينما مااونا  باا  ا اآلخا  غاانًا  النا  والامو   
 .  ساس  لالمله( 5 
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ِ َيهۡ  ﴿ ِ  َوَمن ياۡؤِمِن بِٱّللا َحاَب ِمن َمِصيَب   إَِلا بِإِۡذِن رّللا
َ
ا أ ِ َما

رل  ُا ِ ا ب ِا   َورّللا ِع قَۡلَبر
  ۡ ۡا  ١١ََشۡ َء  َعلِي بِر ونِلَا رۡبََلٰغا رّۡاا ٰ رَوا َاا لََعَ ۡۡ فَإِنا ُا ۡ وَل  فَإِن تََوَلا َل رّواوا و  ِطيعا

َ
َ َوأ َل رّللا و  ِطيعا

َ
َوأ

ۡؤِمكاوَن  ١٢ ِ رّۡاا
ََُوُكا ِ فَۡلَي َو  َولََعَ رّللا  ها

َِ إَِلا ٰ ا ََلا إَِ   .﴾١٣رّللا
ۡرِض  اما أخاا اه  با سبوا  الحيمبي ﴿ -لاالى – أخاا 

َ
َحاَب ِمن َمِصيبَ ت ِِف رۡۡل

َ
ا أ َما

ا   َها
َ
َأ َۡ ن نا
َ
ِن َقۡبِل أ  ِِف كَِتٰ ت م 

ۡۡ إَِلا ُا ِس نفا
َ
َحاَب ِمن َمِصريبَ    ﴿  قبا  للنبا (1) ﴾َوََل ِِفا أ

َ
ا أ َما

  ِ َوَمن يارۡؤِمِن ﴿اا،(2)مانا  قياه وم م له وقضبا ه﴾ قا  اا  رااب  انما اهلل إَِلا بِإِۡذِن رّللا
  ۡ ِ ََشۡ َء  َعلِري

رل  ُا ِ ا ب ِا   وَرّللا ِ َيۡهِع قَۡلَبر با  البه  با البينما لبيًى  با قلابه بِٱّللا ﴾ وروضبه رمة
وقبا  ااب  راباب  أي  ملبي  ومسمنا بايقًا  وقي مخلز رلمه ما اا  أخبذ منبه أو خمباًا منبه 

  وقمبب   (3)ومببا أخطببنه لببإل مابب  لمبببماه  أبببااه لببإل مابب  لمخط ببهقلاببه للمسببم    ببمالإل أ  مببا 
رونَ إِناا  ﴿ ماناه مسلالع مسبو   ا إََِلۡرِِ َرِٰجعا را ِ ِإَونا رلابًا »و با الحبيم  المل بق رلمبه   ﴾ ّلِلا

للمببلم  ل مسضببا اهلل لببه قضبباء إلة اببا  خمبباًا لببه إ  أبببااله ضبباةاء ببباا اا  خمبباًا لببه  
 (4). « اا  خمااة له  ولمب ذلك كحي إلة للملم واا  أبااله ساةاء  اا 

وَل   وقوله  ﴿  َل رّواوا و  ِطيعا
َ
َ َوأ َل رّللا و  ِطيعا

َ
  واسوله  مما  ات و ا  ل﴾ أما اطارَوأ

رونِلَا رۡبََلٰرغا  ما اه أما   ولاك ما نلى رنه وتلبا   بإل قبا   ﴿ ٰ رَوا َاا لََعَ ۡۡ فَإِنا ُا ۡ فَإِن تََوَلا
ۡا  بِ أي  إ  نالبلإل رب  الامب   إنمبا رلمبه مبا حمةب  مب  البا ع ورلبماإل مبا حملبلإل ﴾ رّۡاا

ورلمنببببا   ومبببب  الاسببببو  الببببا ع  مبببب  السببببمع والطاربببب   قببببا  التلبببباي  مبببب  اهلل الاسببببال 
َو    إلة قا  مخااًا أنه اكحي البمي الذي ل إله غماه  سا   ﴿  (5 اللسلمإل  ها

َِ إَِلا ٰ ا ََلا إَِ  رّللا
 ِ ۡؤِمكاررونَ  َولََعَ رّللا ِ رّۡاا

َُررَوُكا ﴾  بباكو  خاببا ربب  اللوحمببي ومانبباه الطلبب: أي  وحببيوا فَۡلَي
راَب رَّۡاۡۡشِِق َورَّۡاۡغوِِب ََلا  امبا قبا   ﴿  ولوالبوا رلمبه  له وأخلبوا الاااي  ليمه  ا للم 

                                           
 . 22رم ( سوا  الحيمي اآل1 
 ( .138ر8ا  ا ما  ال سما و (  142ر8( ماالإل اللنتم   2 
ماناه مليي قلاه اهلل لاالى  ال انا ك أنه مالإل أنه م  رني اهلل وماضى ومسلإل  قاله   (  مه أااع لنوم   أحيلا3 

نبا إلمبه االابو   الااابع  أ  مسبلالع  مسبو   ا ما  ال ال  ذا أنابإل رلمبه   إنبا هلل واا  باا لبو إذا االلبى بباا واا
ذا أملإل غ ا  قاله الالاا.منما  ( .23ر6 والامو    النا واا

 (.7692    اا: الملم  أماه اله خما  حيم  اقإلأخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الا: التلي والاقا ق( 4 
 ( .138ر8  ا  ا ماا(  ول سما 13ر23  ( لامع الاما 5 
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ِۡذإا َورِيٗل   َو فَٱَتا َِ إَِلا ها ٰ  .(1)﴾٩إَِ 

ِيَن  ﴿ َيَها رَّلا
َ
أ ۡۡ  ِإَون َي  وها ۡۡ فَٱۡحرَذرا ُا ا لا و   ۡۡ َععا ۡوَ ِٰعرا

َ
ۡۡ َوأ ُا ۡزَوِٰج

َ
َل إِنا ِمۡن أ  ََء َمكاوا 

 ٌۡۚ ور  راِحي َ َغفا َل فَإِنا رّللا و  َل َوَبۡغفِوا و  َل َوتَۡصَفحا و  ا  ١٤َبۡعفا َُۡكر    َورّللا ِ ۡۡ ف كا ۡوَ ٰعا
َ
ۡۡ َوأ ُا ۡمَوٰلا

َ
ا أ َاا إِنا

  ۡ ۡجوٌۚ َعِظي
َ
ۡۡ  فَ  ١٥ِعكَعإا ا أ ُا ِس نفا

َ
ِ ا ۡل  َل َخرۡي  و  نفِقا

َ
َل َوأ و  ِطيعا
َ
َل َوأ و  ۡۡ َورۡوَاعا ُا ََُطۡع َ َما رۡو َل رّللا و  ٱباقا

وَن  ۡفلِحا ۡا رّۡاا َ  َِِ  ها وَل
ا
حا َنۡفِسِِۦ فََ ِا  ١٦َوَمن ياوَق شا ا ياَضٰرعِۡف َ قَۡوًضا َحَسك  َل رّللا و  إِن باۡقوِضا
ُا  ا َش ۡۡ  َورّللا ُا ۡۡ َوَيۡغفِۡو لَ ُا ٌۚۡ لَ ۡا  ١٧ورٌۚ َحلِي ُِي َ َٰعةِ رۡلَعزِيزا رۡۡلَ ۡا رۡلَغۡيِ  َورّشا ِ  ﴾. ١٨ َعٰل

رببب  اكتواج واكولي أ  مبببنلإل ربببيوة البببتوج والوالبببي  امانبببى أ   -لابببالى – أخابببا 
ۡۡ  اسولبه لابالى  ﴿  لا  اه ر  الامب  الببال، م ُا ۡمرَوٰلا

َ
ۡۡ أ ُا َل ََل تالِۡه ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ َي 

رونَ  ۡا رلَۡخِٰۡسا ر َ  َِِ  ها وَل
ا
ِ  َوَمن َيۡفَعۡل َذَِّٰ  فََ ۡۡ َعن ذِۡكوِ رّللا كا ۡوَ ٰعا

َ
وللبذا قبا    (2)﴾٩َوََلا أ
ۡۡ   ﴿ للنببا  وها  أي  رلببى يمببناإل  قببا  ملالببي  مانببا  محمبب  الالبب  رلببى قطمابب  ﴾فَٱۡحررَذرا

ورب  ااب  راباب سبنله الب    3) الاحإل أو مابم  ااةه    مسبلطمع مبع حاةبه إلة أ  مطمابه
ۡۡ   ﴿ م آلر  لذه ا وها ۡۡ فَٱۡحَذرا ُا ا لا و   ۡۡ َععا ۡوَ ِٰعرا

َ
ۡۡ َوأ ُا ۡزَوِٰج

َ
َل إِنا ِمۡن أ ِيَن  ََء َمكاوا  َيَها رَّلا

َ
أ ﴾ َي 

 ببببناى  -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –قببببا  لببببللء أسببببلموا امابببب    ببببناايوا أ  مببببنلوا اسببببو  اهلل 
 .أوليلإل وأتواللإل أ  ميرولإل

ببا ألببوا اسببو  اهلل   م  اأوا النبباب قببي  سلببوا  ببا الببي   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل – لمة
رور   ﴿ مب وا أ  مااقاوا   ننت  اهلل لبذه اآل لمة  َ َغفا َل فَإِنا رّللا و  َل َوَبۡغفِوا و  َل َوتَۡصَفحا و  ِإَون َبۡعفا
 ٌۡۚ  .(4)اواه اللامذي وبححهاذا  ﴾راِحي

َُۡكر     وقوله  ﴿ ِ ۡۡ ف كا ۡوَ ٰعا
َ
ۡۡ َوأ ُا ۡمَوٰلا

َ
ا أ َاا ﴾ أي  اخلاباا واابل ء مب  اهلل لخلسبه إِنا

 لمالإل م  مطماه مم  مابمه.

                                           
 .9رم ( سوا  المتم  اآل1 
 .9رم ( سوا  المنا سو  اآل2 
  ولببو محلمبب   النابب  رلببى أن سبباإل   احببذاولإل رلببى يمببناإل  قالببه اابب  تمببي  وال ببانا  ( رلببى ولللببم  أحببيلما3 

 ( .662ل سما ا ماإل ملالي  و (  25ر6والامو   
(  وببححه اللامبذي  3634    اا: وم  سبوا  اللاباا   حبيم  اقبإلأخاله اللامذي  ا سننه  الا: الل سما( 4 

 (. 3317  بحم، وضامز سن  اللامذي  حيم  اقإل ووا سه اكلاانا  ا
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ۡ   وقوله  ﴿ ۡجوٌۚ َعِظي
َ
ا ِعكَعإا ا أ َهَوِٰ   اما قا   ﴿ ﴾َورّللا َ  رّشا ي َِن ِّلكااِس حا ِمَن زا

 ِۡ نَۡعٰر
َ
َسرواَم ِ َورۡۡل ر ِ َورۡۡلَۡيرِل رّۡاا َهرِ  َورۡلفِضا َقكَطَوةِ ِمرَن رَّلا َۡ َورۡلَقَنِٰطريِ رّۡاا ِ  َءِ َورۡبََ

ا  رلَ َِسا
ۡسنا رۡلَم  ا ِعكَعإا  حا َيٰوةِ رََلۡنَياۖ َورّللا ٞا رۡۡلَ ورب  ُاامبي ت قبا   (1)  ﴾ ١٤اِب   َر َورۡۡلَۡوِثِۗ َذَِّٰ  َمَتٰ

اضبا اهلل  -مخطب:  لباء الحسب  والحسبم   -بلى اهلل رلمه وسبلإل –اهلل  اا  اسو 
بلى اهلل رلمبه  –با  أحماا  مم ما  وما اا    نت  اسو  اهلل مورلملما قم -رنلما
ا  ﴿ بببيق اهلل واسببوله»  مبب  المناببا وحمللمببا  وضببالما اببم  ميمببه  سببا  -وسببلإل َاررا إِنا

َُۡكر     ِ ۡۡ ف كا ۡوَ ٰعا
َ
ۡۡ َوأ ُا ۡمَوٰلا

َ
نمبا  إلبى لبذم  الببامم  مم بما  وما باا   لبإل أبباا  ﴾أ

وربب  أاببا سببامي   (2 اواه أحمببي وألبب  السببن  واللامببذي «حلةببى قطابب  حببيم ا وا اللمببا
نةلبإل ملانب  م»  -بلى اهلل رلمه وسلإل –قا   قا  اسو  اهلل  لب  اخالولي  ما  السل:  واا

 .(3)اواه الحا م الاتاا «محتن 

َل  وقوله  ﴿ و  ۡۡ فَٱباقا ُا ََُطۡع َ َما رۡو  .﴾ أي  للياإل وطاقلاإلرّللا
بببلى اهلل  –امببا  ابب   ببا البببحمحم  ربب  أاببا لامببا  قببا   قببا  اسببو  اهلل  
قبا   (4) إذا أمالاإل انما  بنلوا منبه مبا اسبلطالإل  ومبا نلمبلاإل رنبه  باللناوه( -رلمه وسلإل

يَ  ناسخً  لللا  ا    رماا  ولبا قولبه  ﴿ اآلم  ااضلإل أ  لذه
َ
أ َل َي  ِيرَن  ََء َمكارو  َهرا رَّلا

وَن  ُاۡ َمۡسرلِاا نر
َ
وبانا إَِلا َوأ َ َحقا باَقاتِِِۦ َوََل َباا َل رّللا و  ﴾  إنةلبا لمةبا نتلب  ا بلية رلبى ١٠٢رباقا

السبببوإل الامببب   سببباموا حلةبببى وامببب  ربببااقمالإل ولساةحببب  لاببباللإل   بببننت  اهلل لخ م بببًا رلبببى 
َُطَ  المسلمم ﴿ َ َما رۡو َل رّللا و  ۡۡ فَٱباقا ُا  .(5)﴾  نسخ  للك اكم ۡع

                                           
 . 14( سوا     رماا  اآلم ر1 
(  وأاوياوي  ا سننه  البا: اللماب   ابا: ا مباإل 22996(  حيم  اقإل  100ر38( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه  2 

(  واللامذي  ا سننه  الا: المناق:  اا: مناق: الحس  والحسم   حيم  اقبإل 1109مسطع الخطا   حيم  اقإل  
إل ر  المناا قا   ااغه م  الخطا   حبيم  (  والنسا ا  ا السن  الاااى  الا: اللما   اا: نتو  ا ما3774 

(. وبببححه 3600(  واابب  مالبب   ببا سببننه  الببا: اللابباب  اببا: لبباب الحمببا للالببا   حببيم  اقببإل  1585اقببإل  
 (. 7205اللامذي  ووا سه اكلاانا  ا بحم، وضامز اللامع الباما وتمايله  حيم  اقإل  

(  وبببححه اكلاببانا  ببا بببحم، وضببامز اللببامع الببباما  1797(  حببيم  اقببإل  247ر2أخالببه الاببتاا  ببا مسببنيه   (3 
 (.  13116حيم  اقإل  

 -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –( أخالبه الاخبااي  با اللبامع الببحم،  البا: الرلبباإل  ابا: القلبياء اسبن  اسبو  اهلل 4 
 (.1337(  ومسلإل  ا بححمه  الا: ال ضا    اا: لوقماه ولاك إا اا سلاله  حيم  اقإل  7288حيم  اقإل  

  (.3358ر10اواه اا  أاا حالإل  ا ل سماه   (5 
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َل  وغمببا واحببي مبب  السببلز نحببو ذلببك  وقولببه  ﴿ (1)وربب  أاببا الاالمبب   و  َورۡوررَاعا
َل  ررو  ِطيعا
َ
﴾ أي  اونببوا منسببايم  لمببا مببنمااإل اهلل اببه واسببوله  ول لمملببوا رنببه ممنببً  ول  َوأ

 .لالااوا مارنه ُتلالإلماُلإل  ول مساً   ول لسيموا ام  ميي اهلل واسوله ول للخل وا رمةا أ
ۡۡ   وقوله  ﴿ ُا ِس نفا

َ
ِ ا ۡل  َل َخرۡي  و  نفِقا

َ
أي  وأاذلببببببوا مما اتقابإل اهلل رلبى اكقباا:  ﴾َوأ

وذوي الحالببا  وأحسببنوا إلببى خلببق اهلل امببا أحسبب  إلببماإل  مابب  خمبباًا لاببإل  ببا الببياام   
َ  ِِرَ  َوَمن ياوَق  واا  ل ل الوا ما   اةًا لاإل  ا الينما واآلخبا  وقولبه ﴿ وَل

ا
حا َنۡفِسرِِۦ فََ شا

ونَ  ۡفلِحا ۡا رّۡاا مع اكحامب  المناسبا  لبه امبا مانبا   (2)الح اساق ل سماه  ا سوا   ﴾ ها
 ر  إرايله للنا.

ۡۡ  وقولبه  ﴿  ر ُا ِا لَ ا ياَضٰعِۡف َ قَۡوًضا َحَسك  َل رّللا و  ﴾ أي  ملمبا أن سبلإل مب  اإِن باۡقوِضا
  المه لتاءه ونت  ذلك منتل  السا  اء  لو مخل ه  وملما لبيقلإل م   اء 

مبب  مسببا  غمببا ملببوإل ول »مسببو    -لاببالى –امببا  ابب   ببا البببحم، أ  اهلل  
ۡۡ  وللذا قا   ﴿ (3)«ريوإل ُا ِا لَ ا ا  اما ساق  با سبوا  الاسبا   ﴿ ﴾اياَضٰعِۡف َُ ِا   َفياَضٰرعَِف
ۡضَعاف  
َ
ا َيۡقبِ ا َور َكثرَِية   ا أ طا ِإَوََلِِۡ  ّللا ا  ﴾.٢٤٥ تاوَۡجعاونَ َوَيۡبص 

ۡۡ   وقوله  ﴿ ُا ورٌۚ  أي  وما ا رناإل السمة ا   وللبذا قبا   ﴿ ﴾اَويَۡغفِۡو لَ ُا ا َش ﴾ وَرّللا
ٌۚۡ أي  ملبببات  رلبببى السلمببب  ابببالا ما ﴿ ﴾ أي  مبببب ، وما بببا ومسبببلا ومللببباوت رببب  اَحلِررري

ۡا  الذنو:  والتلة  والخطامبا والسبم  ا   ﴿ ُِري رَ َٰعةِ رلَۡعزِيرزا رۡۡلَ ۡا رلَۡغۡيرِ  وَرّشا ِ ﴾ سباق َعٰل
 ل سماه غما ماة   واهلل أرلإل.

  

                                           
أاو الاالم  ا مبع اب  ملباا  الامباحا الابباي  ا مباإل المسباا الحبا م الم سبا  أابو الاالمب  الامباحا  الابباي أحبي اكرب إل ابا  ( 1 

ولببو  ببا: وأسببلإل  ببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –مببولى لمبباأ  مبب  انببا امببام ابب  مااببوت   ببإل مبب  انببا لمببمإل  أياك تمببا  الناببا 
   (.231ر7ه(. سما أر إل النا ء 90خ    أاا ااا البيمق ويخ  رلمه  وسمع م  رما    

 . 9م  (  ا اآل2 
اا: اللاغم:  با البيراء والبذاا مب   خبا اللمب    الا: ب   المسا ام    أخاله مسلإل  ا اللامع البحم،( 3 

 (. 1811  حيم  اقإل
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 تفسري سورة الطالق
 ولا مينم 

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

﴿ َ َل رّللا رو  ةَۖ َورباقا َل رۡلعِرعا و  ۡحصا
َ
تِِهنا َوأ نا لِعِعا وها ا ََء َفَطل ِقا ۡا رلَ َِسا ُا َيَها رنلاِ َ إَِذ  َطلاۡق

َ
أ  َي 

نا ِمِن باياوتِِهنا َوََل  وها ۡوِجا ۖ ََل َتا ۡۡ ُا ودا َربا رعا َۡ بَِفِٰحَش ت َمَبن َِك ت  َوتِۡلرَ  حا بِ
ۡ
ن يََ
َ
ا أ ََيۡواۡجَن إَِلا

ا ۡمو 
َ
ِۡعثا َبۡعَع َذَِّٰ  أ َ ُيا ِا   ََل تَۡعرِي لََعلا رّللا َۡ َنۡفَس وَد رّللا َفَقۡع َظلَ عا ََُععا حا ِ  َوَمن َي  ﴾ .رّللا

ممببًا   ببإل اكمبب  لااببًا  أوًل ل ببام ًا ولاا  -رلمببه الببب   والسبب إل -طبب: الناببا اخ
  ح ب   نل  إلى ألللا  ننت  اهلل -بلى اهلل رلمه وسلإل –ر  أنب طلةق اسو  اهلل 

تِِهنا ﴿ نا لِعِرعا وها ا ََء َفَطل ِقا ۡا رلَ َِسا ُا َيَها رنلاِ َ إَِذ  َطلاۡق
َ
أ م  الالبا  إنلبا ببوة اا   ﴾  سمب  لبهَي 
 .((1اواه اا  لاما واا  أاا حالإل .ولا م  أتوالك ونسا ك  ا اللن (  م اة قو 

طلةببق ح ببب   -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –امببا واي مبب  غمببا ولببه أ  اسببو  اهلل 
 . إل االالا

ولببا حببا     ببذاا رمببا   لببه امبباأ و ببا البببحمحم  أ  راببي اهلل ابب  رمببا طلةببق 
منببه  ببإلة  -بببلى اهلل رلمبه وسببلإل – لاببمم اسببو  اهلل  -بببلى اهلل رلمببه وسبلإل –لاسبو  اهلل 
الالببا  ببإل ممسببالا حلةببى لطلببا   ببإلة لحببم   لطلببا   ببإ  اببيا لببه أ  مطلسلببا لما  »قببا  لببه  

قبا  ااب   (2)«لنسباءا لمطلسلا طالااة قا  أ  ممسرلا   للك الاي  اللا أما اهلل أ  مطلبق للبا 
نا  ﴿  -بلى اهلل رلمه وسبلإل –رما  وقاأ الناا  روها ا ََء َفَطل ِقا ۡا رلَ َِسرا ُا َيَها رنلاِ َ إِذَ  َطلاۡق

َ
أ َي 

تِِهنا  تِِهنا  ﴾ وقوله  ﴿لِعِعا نا لِعِعا وها ﴾ قبا  ااب  مسباوي  وغمبا واحبي  أي  الطلبا مب  َفَطل ِقا
غمببا لمبببات  وقبببا  ااببب  راببباب  أي  ل مطلسلبببا ولببا حبببا    ول  بببا طلبببا قبببي لامالبببا 

   .(3)حلةى إذا حاض  وطلا  طلسلا لطلمس ً  مه  ولا  ملاالا 
                                           

 بببا ببببحم،  حسبببنه اكلابببانا  (3359واواه ااببب  أابببا حبببالإل  بببا ل سبببماه   (30ر23  اواه الطاببباي  بببا ل سبببماه( 1 
 (. 7800  ( حيم  اقإل780ر1   لوضامز اللامع الباما وتماي

ومسببلإل  ببا (  4625  اببا: سبوا  الطبب ق  حببيم  اقبإل البا: الل سببما   أخالبه الاخببااي  با اللببامع البببحم،( 2 
 . (1471ااما اضالا  حيم  اقإل   بحمحه  الا: الط ق  اا: لحامإل ط ق الحا  

 (.143ر8  ا  ا ماال سما و (  147ر8  ماالإل اللنتم و (  22ر23  لامع الاما   ( منما3 
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تِِهنا  وقببا  راامبب   ﴿ نا لِعِررعا رروها ﴾ الاببية   الطلببا  والسبباء  الحمضبب  أ  َفَطل ِقا
ومب    (1)مطلسلا حالى مسلامنًا حمللا ول مطلسلا وقي طاز رلملا ول مبياي حالبى أإل ل

طببب ق سبببن  وطببب ق ايرببب    طببب ق  إلبببى للنبببا أخبببذ ال سلببباء أحاببباإل الطببب ق  وقسةبببموه
السبن   أ  مطلسلبا طببالاًا مب  غمبا لمببات  أو حبامً  قبي اسببلاا  حمللبا  والابيرا  لببو 
 ؟أ  مطلسلبببا  بببا حبببا  الحبببم  أو  بببا طلبببا قبببي لامالبببا  مبببه ول مبببياي أحملببب  أإل ل

وطبب ق  البب  ل سببن   مببه ول ايربب   ولببوط ق الببباما  واآلمسبب  وغمببا المببيخو  الببا  
 ال اوت واهلل أرلإل.  سهه ال: وموضع اسط

ةَۖ  وقولببه  ﴿ َل رۡلعِررعا ررو  ۡحصا
َ
﴾ أي  اح مولببا وارا ببوا االببياءلا وانللاءلببا  لبب   َوأ

َ  لطو  الاية  رلى الماأ   لملنع م  اكتواج ﴿ َل رّللا و   . ا ذلك﴾ أي  َورباقا

نا ِمِن باياوتِِهنا َوََل ََيۡواۡجَن  ﴿ وها ۡوِجا ﴾ أي  مية  الاية  للا حبق السبانى رلبى ََل َتا
التوج ما يام  مالية  منه   لمب للتوج أ  مخاللا ول ملوت للا الخاوج كنلا مالسلب  

 لحق التوج أمضًا. 
َۡ بَِفِٰحَشرر ت َمَبن َِكرر ت   وقولببه  ﴿ بِ

ۡ
ن يَررَ
َ
ا أ ﴾ أي  ل مخببال  مبب  امببولل ة إلة أ  إَِلا

  .م  المنت  وال اح   المامن   م م  التنالالا: الماأ   اح   مامن   لخاج 
أنةلبا لخباج حمن بذ   قامب   اما قا  اا  مساوي واا  رااب وا ما أ م  اللااام  

  امبا ((2الحي وم م  ما إذا ن ت  أو اذ  رلى أل  الال  و ذللإل  با الاب إل وال ابا 
 .وغما واحيقا  أاا ا  اا: 

ِ   َ وقوله  ﴿  ودا رّللا عا وَد رّللا  ﴿ أي   اا اه ومحاامبه ﴾تِۡلَ  حا عا ََُععا حا ﴾ َوَمن َي
ِا  أي  وم  مخاج رنلا ومللاوتلا إلبى غمالبا ول مبنلما البا  ﴿ َۡ َنۡفَسر أي   ﴾َفَقۡع َظلَ

 .ا ا  ذلك
                                           

أحبيلما أنبه    ا طلا م  غما لمبات  ولبو طب ق السبن   و با ارلاباا الابيي  با طب ق السبن  قبول   ( مانا1 
لبا    بًا مابًا  با قباء ابا  طب ق ايرب   ولبذا قبو  مالاا واا  م  السن  أ  مطلق  ا ا  قاء واحي   بإ  طلس

أنبه غمبا مالابا وأ  السبن   با تمبا  الطب ق ل  با ربييه  بإ  طلسلبا   أاا حنم   ومالك احملمبا اهلل  ال بانا
   ًا  ا قاء اا  غما اير  قاله ال ا اا احمه اهلل  واا  طلسلا حا ضا أو  ا طلا لمات اا  اير .النا  

 (.29ر6والامو   
 (.150ر8ماالإل اللنتم   و (  534ر14  اليا المن وا  ( منما2 
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ا وقولبه  ﴿  ۡمو 
َ
ِۡعثا َبۡعَع َذَِّٰ  أ َ ُيا ﴾ أي  إنةمبا أاسمنبا المطلسب   ََل تَۡعرِي لََعلا رّللا

توج  ا مبية  الابية  لاب ة البتوج منبيإل رلبى ط قلبا وملسبا اهلل  با قلابه الممب   ا منت  ال
  لبو الالاب  وابه (1)إلملا وماالاللا  ماو  ذلك أمسا وأسبل   قالب   اطمب  انب  قبمب

 قا   خاو .
ومبب  للنببا ذلبب: ااببب  السببلز ومبب  لببااالإل اا مببباإل أحمببي إلببى أنببه ل ملببب: 

  مالمببيم  رلبببى حببيم   اطمبب  انببب  (2)للبباالسببانى للمالولبب ؛ واببذا للملبببو ى رنلببا تو 
قببمب حببم  طلسلببا توللببا أاببو رمببا ابب  ح ببا  خببا  بب   لطلمسببا  واببا  غا اببًا رنلببا 
اببالمم    نرلملببا اببذلك  ناسبب  إلملببا واملببه ا بباما مانببا  ن سلببه  سببخطله   سببا   واهلل 

لبمب لبك رلمبه » سبا    -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –لمب لك رلمنا ن سه   ال  اسو  اهلل 
للبببك امببباأ  ما بببالا »وأمالبببا أ  لالبببي  بببا امببب  أإل  بببامك   بببإل قبببا    «ن سببب  ول سبببانى

  الحببيم  و ببا ((3«أبببحااا ارلببي ي رنببي أإل مالببوإل   إنببه البب  أرمببى لضببام   مااببك
 سلبب  إ ة   نببا طلسنببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اوا  كحمببي قالبب    نلمبب  اسببو  اهلل 

 .ومنانا السانى والن س 
قببببا   مااسببببو  اهلل إ  أخببببا طلسلببببا    ببببا  .«لببببك ولانبببب     قببببمبمببببا » سببببا  لببببه   
انمبباي مبا انبب     قببمب إنةمببا »  -ببلى اهلل رلمببه وسببلإل –قالبب    سببا  اسببو  اهلل  لممابًا.

الن س  والسانى للماأ  رلى توللا ما اان  لبه رلملبا الاب    بإذا لبإل ماب  رلملبا الاب   ب  
إنبه ملحبي  إلملبا انتلبا رلبى ااب  أإل »قبا     بإلة  «ن س  ول سانى اخالا  انتلا رلى   ن 

 وذاا  لماإل الحيم   واوى النسا ا نحوه. (4)«ااكمالوإل  إنه أرمى ل م

                                           
 اطمبب  انبب  قببمب ابب  خالببي اكااببا ابب  ولبب: ابب   الابب  ابب  وا لبب  ابب  رمبباو ابب   لببا السا ببم  ال لامبب  أخبب   (1 

أ    الضحاك ا  قمب اان  م  الملالاا  اكوا   ولا اللا طلسلا أاو ح ا ا  الماما   نمالا اسبو  اهلل
 (.400ر3    أإل مالوإل ولتوللا أسام  ا  تمي.أسي الااا لالية  ا ام

 .(38ر23  لامع الاما   ( منما2 
(  1480  اببا: المطلسبب   بب   ل ن سبب  للببا  حببيم  اقببإلالببا: الطبب ق    أخالببه مسببلإل  ببا اللببامع البببحم،( 3 

وا ماإل أحمي  با  (1210  اا: مالاء  ا ن س  المطلس   حيم  اقإل الا: الط ق   وا ماإل مالك  ا الموطن
 .(27145( حيم  اقإل  73ر6مسنيه   

 ساق لخامله.( 4 
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َل َذَوۡي  ﴿ و  ۡشرِهعا
َ
وفت َوأ نا بَِاۡعوا ۡو فَارِقاوها

َ
وف  أ نا بَِاۡعوا وها ُا ۡمِس

َ
نا فََ َجلَها
َ
فَإَِذ  بَلَۡغَن أ

ِِخروِ   ِ َورَۡلَرۡوِ  ر ۡۡ ياوَعظا بِِِۦ َمن ََكَن ياۡؤِمنا بِٱّللا ُا ِ ِ  َذٰل َ َٰعةَ ّلِلا  رّشا
َل و  قِياا
َ
ۡۡ َوأ ُا ِك  َعۡعلت م 
 َ ُاِق رّللا ا َوَمن َي ا َُّمۡوَج  ُا َو  ٢ َجَۡعل  ِ َفها ۡ لََعَ رّللا ََُوُكا ِا ِمۡن َحۡيثا ََل َُيۡتَِس ا  َوَمن َي َوَيۡوزاۡق

ِ ََشۡ 
ا لِكا  ِۦ  قَۡع َجَعَل رّللا ۡموِإ

َ
َ َبٰلِغا أ ِا ا  إِنا رّللا ا   َءَحۡسبا ا﴾.٣قَۡعر 

نا  ﴿ َجلَها
َ
ربيةلل ة وقبااا  ذلبك ولاب  لبإل أي   اا   رلبى انسضباء  ﴾فَإَِذ  بَلَۡغَن أ

ل اع الاية  االالم    حمن ذ  إمةا أ  مابتإل البتوج رلبى إمسباالا ولبو الاللبا إلبى رببم  
نااحبببه وا سبببلمااا البببا رلبببى مبببا اانببب  رلمبببه رنبببيه اماببباوز ؛ أي  محسبببنًا إلملبببا  بببا 
ببببا أ  ماببببتإل رلببببى م ااقللببببا امابببباوز  أي  ابببب  مسااحبببب  ول م ببببالم  ول  مة بببببحاللا  واا

 ز ا  مطلسلا رلى وله لمم  وسام  حس .لانم
ۡۡ  وقولبه  ﴿ ُا ِرك  َذَوۡي َعرۡعلت م 

َل و  ۡشِهعا
َ
﴾ أي  رلبى الالاب  إذا ربتملإل رلملبا َوأ

إلة  قا  رطاء  لملوت  ا ناام ول ط ق ول الات إلة  الي ري  امبا قبا  لابالى  
 .أ  ماو  م  رذا(
ۡۡ ياوَعظا بِِِۦ َمن ََكَن ياؤۡ وقوله  ﴿  ُا ِ ِِخوِ  َذٰل ِ َورَۡلَۡوِ  ر ﴾ أي  لبذا البذي ِمنا بِٱّللا

قام  ال لاي  إنةما منلما اه م  ملم  ااهلل  .أمانااإل اه م  ا  لاي واا
ومبب  للنببا ذلبب: ال ببا اا  ببا أحببي قولمببه إلببى ولببو: ا  ببلاي  ببا الالابب  امببا 

  إلة   واببه قببا  طا  بب  مبب  الالمبباء  بب  مببب،  الالابب((1ملبب: رنببيه  ببا االببياء الناببام
را ابالسو  وا  بلاي رلملبا  وقولبه  ﴿  ا َُّمۡوَج  ُا َ َجَۡعل  ُاِق رّللا ﴾ أي  ومب  ملبق اهلل َوَمن َي

ِا ِمرۡن َحۡيرثا ََل  مما أمباه ابه ولباك مبا نلبى رنبه ملاب  لبه مب  أمباه مخالبًا ﴿  َوَيۡوزاۡقر
 ﴾ أي  م  لل  ل مخطا رلى االه. َُيۡتَِس ا  

مللببو رلببار لببذه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  أاببا ذا  قببا   لابب  اسببو  اهلل 
ا  ﴿ اآلم  ا َُّمۡوَج  ُا َ َجَۡعل  ُاِق رّللا ِا ِمۡن َحۡيثا ََل َُيۡتَِس ا   ٢َوَمن َي  ﴾ حلةى  اع مب َوَيۡوزاۡق
حلةببى  قببا   مببا أاببا ذا  لببو أ ة النبباب أخببذوا الببا ا ببللإل  لابب  مللولببا وماييلببا رلببار  اآلمبب 

 .(2)ناس  ( اواه أحمي
                                           

 (. 146ر8(  ل سما ا  ا ما  42ر23( لامع الاما   1 
اللاغم: واللالم:  حبيم  اقبإل  ه اكلاانا  ا(  وضاة 21551(  حيم  اقإل  436ر35  أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه( 2 

 1056.) 
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َ َجَۡعرل ور  اا  مساوي قا   إ  ألمع  مب   با السبا    البًا  ﴿  ُارِق رّللا َوَمن َي
ررا  ا َُّمۡوَج    وقببا  (1)﴾ وقببا  اابب  رابباب  أي  منلمببه مبب  ابب  اببا:  ببا الببينما واآلخببا ُا

اكمبوا وقبا  قلباي   أي  مب   بالا    (2)الاامع  أي  م  ا ة  اء ضاق رلى النباب
 والاا: رني المو   وماتقه م  حم  ل مالو ول منم .

   مبب  أا ببا -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  اابب  رابباب قببا   قببا  اسببو  اهلل  
سلا اا ملا  اهلل له م  ا  لإل   الا وم  ا  ضمق مخالبًا وماتقبه مب  حمب  لم  ا

 .(3)ل محلس:( اواه أحمي
ببببلى اهلل رلمبببه  –إلبببى اسبببو  اهلل  (4)سبببحاق  لببباء مالبببك اك بببلااإقبببا  ااببب  

   -بببلى اهلل رلمببه و سببلإل -  سببا  لببه  ُأسببا اانببا رببوز   سببا  لببه اسببو  اهلل -وسببلإل
منماك أ  لا ا م  قبو  ل حبو   -بلى اهلل رلمه و سلإل - أاس  إلمه أ  اسو  اهلل 

ول قبببوة  إلة اببباهلل(
ناقببب  للبببإل وابببانوا قبببي  بببيةوه االسبببي   سبببسط السبببي  رنبببه  خببباج  بببإذا لبببو ا (5)

للا  خالا  لإل م لن أاومبه   ااالا وأقا    إذا اساج السوإل الذم   يةوه  بام الا  الاع أوة
إلة ولبو منبايي االابا:  سبا  أابوه  رببوز وا:  الاااب     سالب  أمبه  واسبوألاه وربوز امببز 

 اسبلاسا الابا: والخبايإل  بإذا لبو ربوز قبي مبأل ال نباء إابً    ؟مسيإل رلمنا لما لو  مه م  السبي  
بببلى اهلل رلمببه  – سببار رلببى أامببه أمبباه وأمببا ا ابب   قببا  أاببوه  ق  تببا حلةببى  لببا اسببو  اهلل 

بببلى  – سببا  لببه اسببو  اهلل    نسببنله رنلببا  نلبباه  ببنخااه اخاببا رببوز وخاببا ا ابب  -وسببلإل
َ  ان  بباناا امالبك ونبت  ﴿وما   ابنع الا ما أحاا »  -اهلل رلمه وسلإل ُارِق رّللا َوَمن َي
ا  ا َُّمۡوَج  ُا ِا ِمۡن َحۡيثا ََل َُيۡتَِس ا   ٢َجَۡعل   .  (6)اواه اا  أاا حالإل «﴾ َويَۡوزاۡق

                                           
أقاوم  أحيلا  أي  منلمه م  اب  ابا:  با البينما واآلخبا   قالبه ااب  راباب ال بانا  أ  المخباج مب  رلمبه اننبه مب   (  مه1 

قا  اهلل   إ  اهلل لو الذي ماطا وممنع قاله مساوق.ال ال   مخالا مب  الااطب  إلبى الحبق  ومب  الضبمق إلبى السبا . 
 (.31ر6قاله اا  لامي.النا  والامو   

 (.537ر14(  واليا المن وا  1519ر8إل اللنتم   ( منما  ماال2 
(  والنسببا ا  ببا السببنني الاابباى  اببا:  ببوا: ذلببك  حببيم  اقببإل 2234(  حببيم  اقببإل  104ر4أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  ( 3 

 ( .12249(  وضاة ه اكلاانا  ا بحم، وضامز اللامع الباما  حيم  اقإل  19290 
( روز ا  مالك ا  أاا ربوز اك بلاا  بباحاا للمب   مانبى أابا رابيالاحم   ومسبا  أابو حمباي  أو  م باليه خمابا  4 

واا  ماه اام  أ لع موإل ال ل،  سا  ال اإل  اوى رنه م  الببحاا  أابو أمبو: اكنببااي  وأابو لامبا   لبو ا ايم بق 
 (. 381ر2ه(  أسي الااا   73سن   

 (.972(  وضاة ه اكلاانا  ا ضامز اللاغم: واللالم:  حيم  اقإل  3360ا ل سماه  اواه اا  أاا حالإل  ( 5 
 (. 147ر8(  واا  ا ما  ا ل سماه  3360( اواه اا  أاا حالإل  ا ل سماه  6 
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ِا ا   وقوله  ﴿ َو َحۡسبا ِ َفها ۡ لََعَ رّللا ََُوُكا ﴾ ر  اا  رااب أنه اا: مومًا خلبز َوَمن َي
مبا »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل -  سبا  لبه اسبو  اهلل -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 

ذا سبنل   اسبن  غ إل إنا ُأرلة  مك الما   اح م اهلل مح مك  اح م اهلل لليه للالك  واا
ذا اسلان   اسلا  ااهلل  وارلإل أ  اكمب  لبو اللمابوا رلبى أ  من ابوك لبإل من ابوك  اهلل  واا

وكإلة ا بباء قببي الاببه اهلل لببك  ولبب وك لببإل مُضببا  ا بباء قببي  إلة  و اللماببوا رلببى أ  مضبباة
 .(1)اواه أحمي واللامذي وبححه «الاه اهلل رلمك ا ا  اكق إل ول ة  البحز
مب  نبت  ابه »  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل - ور  اا  مساوي قا   قا  اسو  اهلل

 لبباه اهلل  حالبب   ننتللببا االنبباب اببا  قمنببًا أ  ل لسببل  حاللببه  ومبب  أنتللببا ابباهلل لاببالى
 .(2)اواه أحمي «ااتق رال  أو امو   ل 

ۡمروِإِۦ وقولبه  ﴿
َ
َ َبٰلِغا أ ﴾ أي  من بذ قضباماه وأحاامبه  با خلسبه امبا مامبيه إِنا رّللا

ِ ََشۡ   باله﴿مو 
ا لِكا  ا  َءقَۡع َجَعَل رّللا ﴾ أي  لاب  مب  اب   باء مب  ال بية  والاخباء  قَرۡعر 

 ألً  منللا إلمه.
وت  يَِِۡسَن ِمَن رَّۡاِحيِ  ِمن ر ِىَور ا   ﴿ ۡشرها

َ
نا ثََلَٰثر ا أ باها ۡۡ فَعِرعا ُا ۡۡ إِِن رۡرتَنۡر ُا ِ ئ

ا ن َِسرا
َ ٰتا  ر ِىَور ا   وَل

ا
ۡۡ َُيِۡضَن  َوأ َ ا  ِمرۡن  ّ ُا َ َجَۡعرل  ُاِق رّللا نا  َوَمن َي نَيَضۡعَن ََحۡلَها

َ
نا أ َجلاها
َ
َۡحَاِل أ
َ
رۡۡل

ا  اۡۡس  ۡموِإِۦ ي
َ
  ٤أ

َ
ِ َذَِّٰ  أ ِا َو   ِۡو َعۡك ف  َُ َ يا ُاِق رّللا ۡۡ َوَمن َي ُا ا ا إََِلۡ

َُ نَز
َ
ِ أ ۡۡ   َ ۡموا رّللا اتِِِۦ َوياۡعِظر

ۡجًو  
َ
ا ا أ َُ٥﴾. 

ام  اهلل رية  اآلمس  ولا اللا انسطع رنلبا المحبم  لااالبا أنةلبا    ب  أ بلا  
ذا البباما  روضا ر  ال     قاوء  ا حق م  لحم  اما يل  رلمبه  مب  الاسبا   واب

 .اللا لإل لالغ س  الحم  ؛ أ  ريةللا ااية  اآلمس       أ لا
ۡۡ َُيِۡضرَن   ر ِىَور ا   وللبذا قبا   ﴿  َ ۡۡ  ﴾وقولبه  ﴿ّ ُا  مبه قبول   أحبيلما   ﴾إِِن رۡرتَنۡر

                                           
ببلى اهلل رلمبه  –  ابا: النابا  با سبننه (  واللامبذي2763( حبيم  اقبإل  887ر4 ( أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه 1 

بببحم، وضببامز  وبببححه اللامببذي  ووا سببه اكلاببانا  ببا(  2706مببا حنملبب  سببار  وسببار   حببيم  اقببإل   -وسبلإل
 (. 13917  حيم  اقإل  وتمايله اللامع الباما

( إسببنايه  حسبب ( مسببني البببحاا   ببا الالبب: 3693    حببيم  اقببإل2249ر6 أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه ( 2 
 (.26ر26اللسا   
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أي  إ  اأمببب  يمبببًا و ببباالإل  بببا اونبببه حمضبببًا واسلحاضببب  ولبببو قبببو  ملالبببي والتلببباي  
ربببيةلل ة ولبببإل لاا بببوه  لبببو    ببب  أ بببلا مببباوى لبببذا رببب  ااببب  وال بببانا   ببباالإل  بببا حابببإل 

 .ا  لاما  ولو أملا  ا المانىاولواخلماا  (1)لاما
بيتي النسبباء لببإل لببذاا  ببا  (2)امبا قببا  ُأاببا ابب  ااب:  ببيتيًا مبب  ر  مااسببو  اهلل إ ة ر 

ولب ة﴿ ِمرَن  يَِِۡسرنَ  ر ِىَور ا   الالا: البااا والاااا وأول  اكحما   قبا   بننت  اهلل رتة
وت َور ا   ۡشها
َ
نا ثََلَٰث ا أ باها ۡۡ فَعِعا ُا ۡۡ إِِن رۡرتَنۡ ُا ِ ئ

ا َ ٰتا  ر ِىرَّۡاِحيِ  ِمكَ َِسا وَل
ا
ۡۡ َُيِۡضَن  َوأ َ َۡحَراِل  ّ

َ
رۡۡل

نا   نَيَضۡعَن ََحۡلَها
َ
نا أ َجلاها
َ
َ ٰتا  اواه اا  لاما وقوله  ﴿ ﴾أ وَل

ا
َۡحَاِل  َوأ

َ
  ﴾ أي  وم  اانرۡۡل

حبببامً  ربببيةللا اوضببباه  ولبببو ابببا  اابببي الطببب ق أو ممبببو  البببتوج ا بببواق ناقببب   بببا قبببو  
 .اللملوا  اما لو نا لذه اآلم   واما واي  اه السن 

أنلمبا ذلابا  با الملبو ى  -اضا اهلل رنلمبا -واا  رااب  اوقي اوي ر  رل 
واللبا  با  اآلمب  رنلا توللا أنلا لالية اناابي اكللبم  مب  الوضبع واك بلا رمبً  البذه

قبا   لباء الب  إلبى ااب  راباب وأابو لامبا  لبالب  (3)وقبي اوى أابو سبلم  سوا  الاسبا .
 سبببا   أ لنبببا  بببا امببباأ  ولبببي  اابببي توللبببا ابببنااام  لملببب    سبببا  ااببب  راببباب  مببب   خبببا 

َ ٰتا  اكللم   قل  أنبا  ﴿ وَل
ا
ن َوأ

َ
نا أ َجلاها
َ
َۡحَاِل أ
َ
نا   رۡۡل مبا   أنبا مبع ﴾ قبا  أابو لا يََضۡعَن ََحۡلَها

إلبى را  ب  مسبنللا  سالب    (4)اا  أخا مانا  أاا سلم    ناس  اا  رااب غ مه ااماباً 
موله ابنااام  لملب    خطاب   نناحلبا  ااي قل  توج ُساما  اكسلمم  ولا حالى  وضا 

لابببذا  بببا   بببمم  خطالبببا  (5)وابببا  أابببو السبببناا  -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –اسبببو  اهلل 
                                           

 (.663(  ول سما ا ماإل ملالي  32ر6  النا  والامو   (49ر23( لامع الاما   1 
( ُأابا ابب  اابب: ابب  قببمب ابب  رامببي ابب  تمببي ابب  مااومبب  اب  النلبباا واسببمه لببمإل البب    وقمبب   لببمإل اهلل ابب   الابب  ابب  رمبباو 2 

البا  بلي  -بلى اهلل رلمه وسبلإل –الختاج اكااا اكنبااي وأإل  أاا بلمل  ان  اكسوي ا  حااإل ا  ريي انةاه الناا 
 (. 30ر1أسي الااا    .ه( 21     الاسا  واياًا اوى رنه رااي  ا  البام  واا  رااب

( أاو سلم  ا  راي اكسي ل   ا  راي اهلل ا  رما ا  مخبتوإل السا با المختومبا  اسبمه رابي اهلل اب  رابي اكسبي  أمبه 3 
ولبو أحبي البذم  لبالاوا إلبى الحا ب   بلي ابياًا ان  اتة  ان  رابي المطلب: اب  لا بإل اب  رابي منباز  لبو اب  ربإل النابا 

 (. 190ر3أسي الااا    .ه( 3     ولام انحي لاحا انيم   ما  منه  ا لمايى اكخا
 ( اام: ا  أاا مسلإل والبي ا بيم  اب  اامب: مبولى ااب  راباب مبيمنا  اوى رب  ااب  راباب ومااومب  ومممونب  وأإل سبلم 4 

 (. 168ر7اللام واللايم    .ه(98   
أاو السناا  ا  اااك ا  الحاا  ا  راي الياا اذا نساه رماو  ا  الالاا  لو أاو السبناا  اب  ااابك اب  الحباا  اب  ( 5 

رملم  ا  السةااق واسمه رما وأمه ان  أوب الاذام  أسلإل  ا ال ل، ولو م  الملل   قلوالإل واا   اراًا سا  الاو  . 
 (.192ر3أسي الااا   
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. أ  ُسببباما  اكسبببلمم  لبببو ا رنلبببا (2)و ملمبببا رببب  المسبببوا اببب  مخامببب  .(1)(الببببحمحم 
ببا لالةبب  مبب  ن اسببلا ُخطابب    اسببلنذن   توللببا  لببإل ممابب  إلة لمببالا حلةببى وضببا    لمة

  ا الناام  نذ  للا أ  لنا،  ُناح . -بلى اهلل رلمه وسلإل –اسو  اهلل 
را وقولبه  ﴿  اۡۡس  ۡمروِإِۦ ي

َ
ا  ِمرۡن أ ُا َ َجَۡعرل  ُاِق رّللا ﴾ أي  مسبل  رلمبه أمبا  َوَمن َي

ِ  ﴾ أي  ما ذاا م  اكحاباإل  ﴿ َذَِّٰ   الينما واآلخا    إل قا   ﴿ ۡموا رّللا
َ
﴾ أي  حامبه  أ

ۡۡ  ﴿ و اره ُا ا ا إََِلۡ َُ نَز
َ
ُارِق  ﴿ -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –اواسط  اسبو  اهلل  ﴾أ َوَمرن َي

ِ ر ِا َور   ِۡو َعۡك ف  َُ َ يا ۡجرًو    َ ّللا
َ
ا ا أ َُ  ۡۡ ﴾ أي  ومبذل: رنبه المحبذوا وملبت  لبه اتِِِۦ َوياۡعِظر

 ال وا: رلى الام  المسما.

َل َعلَۡيِهنا  ِإَون  ﴿ و  نا ِِلاَضي ِقا ۡۡ َوََل تاَضٓاَروها ِن واۡجِعرا ُاۡ م  ك َُ نا ِمۡن َحۡيثا َو ُِكاوها ۡو
َ
أ

ۡۡ َف  ر ُا ۡرَضرۡعَن لَ
َ
رنا  فَرإِۡن أ ٰ يََضرۡعَن ََحۡلَها َل َعلَۡيِهنا َحّتا و  نفِقا

َ
َ ِٰت ََحۡلت فََ وَل

ا
نا أ نا   َر كا اتاوها

َل بَ  و  تَِاوا
ۡ
نا َوأ ورَها جا

ا
ِۖ ِإَونأ وفت ۡ بَِاۡعوا ُا ۡخَوٰى  ۡنَك

ا
ا ا أ َُ ٞا  ِۡض ۡۡ فََستا با َِلاكفِۡق ذاو َوَع ت  ٦َبَعاَِسۡ

ا َنۡفًسرا إَِلا َمر َا رّللا ل ِر َُ ا  ََل يا ِا رّللا ٰ ا  ََء تَى ا ِا  فَۡلياكفِۡق ِماا ِن َوَعُِِِۦۖ َوَمن قاِعَر َعلَۡيِِ رِزۡقا ا م  ا
ا َبعۡ  ا  ََء تَىَٰها  َوَيۡجَعلا رّللا اۡۡس  ۡۡست ي  ﴾.َع عا

راببببايه إذا طلببببق أحببببيلإل اماألببببه أ  مسببببانلا  ببببا منببببت  حلةببببى  -لاببببالى –أمببببا 
ُاۡ  لنسضبا ربيةللا  سبا   ﴿ ك َُ نا ِمۡن َحۡيثا َور ُِكاوها ۡو
َ
﴾ أي  رنبياإل مب  ولبياإل  قبا  أ

قببببا  قلببباي   إ  لببببإل للبببي لنبببب: املببببك  حلةبببى ااببب  رابببباب وغمبببا واحببببي  مانبببا  سببببالاإل.
نا  وقولبه  ﴿  (3) نسبانلا  مبه ﴿وت ﴾ أي  ل لبلذَوََل تاَضٓاَروها َل َعلَۡيِهنا  نل ة و  قبا  ا﴾اِِلاَضي ِقا

                                           
بببا   َّْكت  ﴿ وتُأْولت ببب ُ الاخبببااي  بببا اللبببامع الببببحم،  البببا: الل سبببما  ابببا:  ( أخالبببه1  ُللُببب ر  ْحمت ببباْ  أت  أتلت ْملتلُببب ر   ت متضت حبببيم  اقبببإل ﴾ حت

 4909  .) 
( المسوا ا  مخام  ا  نو   ا  ألم: ا  راي مناز اب  تلبا  السا با التلباي أابو رابي الباحم  لبه ببحا  وأمبه رالاب  2 

  ربوز ولبي اماب  اابي الللبا  اسبنلم  وابا   سملبا مب  ألب  الالبإل والبيم  وأقباإل االميمنب  ان  روز أخ  راي الاحم  ا
إلببى أ  قلبب  ر مببا   ببإل سبباا إلببى مابب   لببإل مببت  الببا حلببى قلبب  مااومبب   ببإل قلبب  المسببوا احلببا منلنمببق ولببو مبببلا  ببا 

 (. 14ر3الحلا سن  أااع وسلم .أسي الااا   
ذا اا  موساًا موسع رلملا  ا السا  والن س   واا  اا   سماًا  الى  ( مانا  مطلسا  نسا اإل أي  أسانول  حم 3  سانلإل  واا

قيا الطاق . والمالية  الالام  لسلحق رلى التوج الن س  والسانى ما يام   ا الاي  ونانا االسانى ملن  السانى   إ  
(. 154ر8  ربيللا  مابالإل اللنتمبب   اانب  البياا اللبا طلسلبا  ملبا ملابًا للبتوج ملب: رلببى البتوج أ  مخباج وملباك للبا مبية 

 (. 152ر8ول سما اا  ا ما  
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 .  (2)  مانا  ل لضالالا لل ليي اما للا أو لخاج م  مسانه(1)حما  مسال  ا 
ررنا  وقببا  الضببحاك  لببو أ  مطلسلببا  ببإذا اسببا مومببا  االالببا وقولببه  ﴿ ِإَون كا

َ ِٰت ََحۡلت  وَل
ا
قبا  ااب  راباب وغمبا واحبي  المباأ  الابا   إ  اانب  حبامً  أن بق رلملبا  ﴾أ

  ابببيلم  أ  الالامببب  للبب: ن سللبببا سبببواًء اانببب  حبببامً  أو حبببا ً   (3)حلةببى لضبببع حمللبببا
نةمببا نبباة رلببى ا ن بباق رلببى الحامبب    وقببا   خبباو   ابب  السببماق ال ببه  ببا الالامببا  واا

لابببًا  ببباحلمي إلبببى البببنا رلبببى ولبببو: واا  اانببب  الامةببب   ك  الحمببب  مطبببو  ميةلبببه غا
ا ن اق إلى الوضع ل   ملولإل إنةما مل: الن سب  امسياالبذه الابية    بإلة اخلل بوا لب  الن سب  

 رلى قولم  منبوبم  لل ا اا. ؟للا اواسط  الحم  أو للحم  وحيه
ۡۡ  وقوله  ﴿  ُا ۡرَضۡعَن لَ

َ
﴾ أي  إذا وضا  حمللب ة ولب ة طوالبق وانسضب  فَإِۡن أ

 للببببا حمن ببببذ  أ  لاضببببع الولببببي وأ  لملنببببع منببببه  ولابببب  ااببببي أ  لاذمببببه االلاببببن   رببببيةلل ة 
 ولواببااوا  اللببا  الببذي ل قببواإل للولببي غالاببًا إلة اببه   ببإ  أاضببا  اسببلحسة  ألببا  م للببا 

ۡرَضررۡعَن  ﴿ وللببا أ  لااقببي أابباه أو ولمببه رلببى مببا مل سببا رلمببه مبب  ألببا    وللببذا قببا 
َ
فَررإِۡن أ

ۡۡ َف  ُا نا   َ لَ نا  اتاوها ورَها جا
ا
 ﴾. أ
ِۖ  وقوله  ﴿ وفت ۡ بَِاۡعوا ُا َل بَنۡكَ و  تَِاوا
ۡ
﴾ أي  ولما  أموااإل  مما امناإل االمااوز َوأ

ةاِ  م  غما إضااا ول نسبا  ول مضااً  اما قا   ا سوا  الاسا   ﴿ ََل تاَضٓارا َوَِٰلَ
اود   ِۦ   بَِوََلَِها َوََل َمۡوّ ا  بَِوََلِإ
 .(4)﴾٢٣٣ُا
ۡۡ  ِإَون وقوله  ﴿ با أي  واخللز الال  والماأ   إ  طلا  الماأ   ا  ﴾َبَعاَِسۡ

ألا  الاضات ا ماًا ولإل ملالا الال  إلى ذلك أو اذ  الال  قلمً  ولإل لوا سه رلمه 
 .(5) لمسلاضع له غمالا   لو اضم  اكإل اما اسلللا  اه اكلنامة   لا أحق  اوليلا

ِن َوَعُِِِۦۖ  وقوله  ﴿ أي  لمن ق رلى المولويواليه أو ولمه  ﴾َِلاكفِۡق ذاو َوَع ت م 
ا   ﴿ أي  ضمق ﴾َوَمن قاِعرَ  ﴿ احس: قياله ِا رّللا ٰ ا  ََء تَى ا ِا  فَلۡياكفِۡق مِاا  م  الما  ﴾َعلَۡيِِ رِزۡقا

                                           
 ( ساق لالمله.1 
(  34ر6(  مبه قبول   أحبيلما  با المسباا   قالبه ملالببي.ال انا  للضبمسوا رلبمل   با الن سب   قالبه مسال .الناب  والامببو   2 

  ا المسا  مع ولوياإل السا .  (  قا  الطااي مانا  للضمسوا رلمل 61ر23لامع الاما   
 (. 153ر8ا  ا ما  ال سما و (  62ر23( منما  لامع الاما   3 
 .233م ر( سوا  الاسا  اآل4 
 (. 35ر6والامو    والنا  ( 76ر23لامع الاما   منما  ( 5 
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ا َنۡفًسا إَِلا ﴿ َا رّللا ِ ل  َُ ا  ََء تَىَٰها   ََل يا َا ََل ﴿ لو اسوله ﴾َما ِ ل  َُ ا َنۡفًسا إَِلا واۡوَعَها    يا   (1)﴾ رّللا
 -بلى اهلل رلمه وسلإل –ور  أاا مالك اك ااي  واسمه الحاا  قا   س   اسو  اهلل 

ي ق      ن ا اا  كحيلإل ر ا  ينانما  لبيق منلا ايمناا  واا  آلخا ر ا أواق
 أواٍق   سا   اسو  اهلللبيق منلا انوقم   واا  آلخا ما   أوقم   لبيق منلا اا ا 

قا  اهلل   «لإل  ا اكلا سواء ا   قي لبيق اا ا ماله» -اهلل رلمه وسلإل بلى -
ِن َوَعُِِۦِۖ  ِ﴿  .(2)لذا الحيم  غام: اواه الطااانا ﴾ياكفِۡق ذاو َوَع ت م 

را  وقولبه  ﴿ اۡۡس  ۡۡست ي ا َبۡعَع عا  رّللا
ربيٌّ منبه لابالى ووربيه حبقٌّ ولبو ل و ﴾ َوَيۡجَعلا

اۡۡسً  مخل ه أي  ااي ضمق و ية  غنبًى وسباً  ولبو اسولبه  ﴿ ۡۡسِ ي َٞ رۡلعا َٞ  ٥ فَإِنا َم إِنا َمر
ا  اۡۡس  ۡۡسِ ي   .(3)﴾٦رۡلعا

ور  أاا لاما  قا   يخ  ال   لمةا اأى ما الإل مب  الحالب  خباج إلبى الاامب   
لى اللنبوا  سبلاله   بإلة  قالب   الللبإل  لمةا اأ  اماأله ذلك قام  إلى الاحى  وضاللا واا

ااتقنببا   ببإذا الل نبب  قببي امببلأل  قالبب   وذلابب  إلببى اللنببوا  وليلببه مملل ببًا قببا    الببع 
البببتوج وقبببا   أببببالإل اابببيي  بببم ًا قالببب  اماألبببه  نابببإل مببب  ااةنبببا  بببنإلر إلبببى الاحبببى  ا البببا 

أمبا » قبا   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –واسلخال  الماأ  ما  ا اللنوا  ذاا ذلك للنابا 
 .(4)اواه أحمي «لا الا لإل لت  ليوا إلى موإل السمام إنه لو لإل 
رلِِِۦ فََحاَورۡبَنَٰها ِحَسراب ا َشرِعيع    ﴿ ۡمروِ َرب َِهرا َوراوا

َ
َُۡت َعۡن أ ِن قَۡوَي   َع ي ِن م 

َ
َوَرأ

ا  و  ُۡ بَۡنَٰها َعَذ ب انَ ۡۡسً   ٨وََعذا ۡموَِها خا
َ
ۡموَِها َوَٗكَن َعٰقَِب ا أ

َ
عَ  ٩فََذ قَۡت َوَباَل أ

َ
ۡۡ أ ر ا َّها عا رّللا

ا ۡۡ ذِۡكرو  ر ُا ا إََِلۡ نرَزَل رّللا
َ
َل  قَۡع أ ِيَن  ََء َمكاو  ۡلَبِٰ  رَّلا

َ
ِ  رۡۡل وَل
ا
َ َ َي  َل رّللا و  اۖ فَٱباقا  ١٠ َعَذ ب ا َشِعيع 
 ِ ۡۡ  ََء َيِٰت رّللا ُا َل َعلَۡي ُۡلاو  وَل  َي ٰرلَِبِٰت ِمرَن  راوا َل رلصا َل وََعِالاو  ِيَن  ََء َمكاو  اۡخوَِج رَّلا ِ

َبي َِنٰتت َل  ما
نَۡ ٰ 
َ
ٰتت ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل ِا َجنا ا ياۡعِخۡل ِ َوَيۡعَاۡل َصٰلِح  َمِٰت إَِٰٓى رنلَورِ  َوَمن ياۡؤِمِنِ رّللا

وا رلَظلا

                                           
  .286سوا  الاسا   اآلم ر  (1 
 بببا سلسبببل  اكحايمببب   وضببباة ه اكلابببانا(  3440  ( حبببيم  اقبببإل292ر3اواه الطااانبببا  بببا المالبببإل الاامبببا  ( 2 

 (.3449  ( حيم  اقإل452ر2  الضام   والموضور 
  6رم ( سوا  ال ام اآل3 
 ببا السلسببل  الضببام    وضبباة ه اكلاببانا (  10709  ( حببيم  اقببإل513ر2أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا مسببنيه  ( 4 

 (. 5406  (  حيم  اقإل680ر11والموضور    
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ا  َخِِٰلِينَ  َُ ا  ۡحَسَن رّللا
َ
اۖ قَۡع أ بَع 
َ
ا أ  ﴾.  رِزۡقًافِيَها

لوري اهلل لم  خالز أماه واذة: اسله وسلك غما ما  اره مخااًا رمةا ح ة 
ۡموِ َرب َِها  ااكمإل السال   اسا: ذلك  سا   ﴿

َ
ِن قَۡويَ   َعَُۡت َعۡن أ ي ِن م 

َ
﴾ أي  لماةي  َوَرأ

بَۡنَٰها  ﴿ اسله  وطا  واسلااا  ر  الاات أما اهلل وملااا فََحاَوۡبَنَٰها ِحَساب ا َشِعيع   وََعذا
ا  و  ُۡ ۡموَِها ﴾ أي  منااًا  مماًا ﴿َعَذ ب انَ

َ
﴾ أي  لتاءه و س  راقا  أمالا  فََذ قَۡت َوبَاَل أ

ۡۡسً   ولااله ونيموا حم  ل من ع النيإل ﴿ ۡموَِها خا
َ
َععا ر ﴿ ﴾  ا الياام َوَٗكَن َعٰقِبَ ا أ

َ
ا أ ّللا

ۡۡ عَ   إلة قا  ااي ما قاة م    أي   ا اآلخا  مع ما رل  للإل  ا الينما ﴾َذ ب ا َشِعيع  َّها
لَۡبِٰ   ﴿  خاا لللء

َ
ِ  رۡۡل وَل
ا
َ َي َ َل رّللا و  ﴾ أي  اك لاإل المسلسمم   ل لاونوا م للإل فَٱباقا

َل  ﴿ . مبمااإل ما أباالإل ِيَن  ََء َمكاو  نزَ  ﴿ قوا اهلل واسله﴾ أي  بية  رَّلا
َ
ۡۡ قَۡع أ ُا ا إََِلۡ َل رّللا

ا  ونَ  مانا  السا   اسوله  ﴿ ﴾ذِۡكو  ا  لََبٰفِظا َُ ِۡكَو ِإَوناا  نۡلَا رَّل   .(1)﴾٩ إِناا ََنۡنا نَزا
ِ  وقولببه  ﴿ ۡۡ  ََء َيٰررِت رّللا ُا َل َعلَررۡي ُۡلاررو  رروَل  َي َبي َِنٰررتت  راوا قببا  ااضببلإل اسببوًل ﴾ما

اب  لبو البذي البغ البذاا  وقبا  امنبو: رلبى أنبه ابي  ا بلما  وم اسب  ك  الاسبو  
 .(2)ر  الذاا؛ مانا  ل سماًا له لاما  البوا: أ  اسوًل لالم 

ِ  وللبذا قبا   ﴿ ۡۡ  ََء َيِٰت رّللا ُا َل َعلَۡي ُۡلاو  وَل  َي َبي َِنٰرتت  راوا أي   با حبا  اونلبا ﴾ما
ٰلَِبٰ  ﴿ امةن  واضبح  للمةب  َل رلصا َل وََعِالاو  ِيَن  ََء َمكاو  اۡخوَِج رَّلا ِ
َمِٰت إَِٰٓى رنلَورِ  َل 

﴾ ِت ِمَن رلَظلا
 أي  م  الا ا إلى ا مما .

نَۡ ٰروا  وقولبه  ﴿
َ
ٰتت ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل ِا َجنا ا ياۡعِخۡل ِ َوَيۡعَاۡل َصٰلِح  َوَمن ياۡؤِمِنِ رّللا

ا رِزۡقًا َخِِٰلِينَ  َُ ا  ۡحَسَن رّللا
َ
اۖ قَۡع أ بَع 
َ
ا أ نى غقي ساق ل سما م   لذا غما ماة  اما أ ﴾ فِيَها
نا  ﴿ رب  إرايلبه ۡمروا بَۡنرَكها

َ
لا رۡۡل ۖ يَتَرزَنا نا ۡرِض ِمرۡثلَها

َ
َٞ َوَمَٰوٰ ت َوِمَن رۡۡل ِي َخلََق َوۡب ا رَّلا رّللا

ِ ََشۡ َء  
ل  ُا ِ َٖ ب َحا

َ
َ قَۡع أ نا رّللا

َ
ِ ََشۡ َءت قَِعيو  َوأ

ٰ كا  َ لََعَ نا رّللا
َ
َل أ وا    .﴾ ١٢ِعۡلَاِل  ِِلَۡعلَاا

بب  وسببلطانه الامببمإل -لاببالى –أخاببا  لماببو  ذلببك اار ببا رلببى  ؛ربب  قيالببه اللامة
َٞ َورَمَٰوٰ ت  لاممإل ما  ات م  اليم  السومإل  سبا   ﴿ ِي َخلََق َوۡب ا رَّلا ﴾ اسولبه إخابااًا رّللا

                                           
  6رم آل( سوا  ال ام ا1 
 . (76ر23  لامع الاما   ( منما2 
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ا ر  نوم أنه قا  لسومه  ﴿ َٞ َوَمَٰوٰ ت ِطَباق  ا َوۡب ََ َخلََق رّللا َل َكۡي ۡۡ تََوۡو  َ ّ
َ
 .(1)﴾١٥ أ

نا  وقوله  ﴿ ۡرِض ِمۡثلَها
َ
 .﴾ أي  سااًا أمضاً  َوِمَن رۡۡل

قبببه مببب  سببباع »  امبببا  اببب   بببا الببببحمحم  مببب  ملبببإل قمبببي  ببباا مببب  اكا  طوة
أي  رييا اطاساللا وم  حمب  رلبى سباع أقبالمإل  سبي أاابي النلاب   وخبالز  (2)«أااضم 

سبببوا  الحيمبببي ذابببا اكااضبببم  السببباع واابببي مبببا  الالبببا: والسبببن   وقبببي سببباق  بببا ل سبببما
امبببنل ة  وا ا ببب  اببب  واحبببي  مبببنل ة  لابببذا رببب  ااببب  مسببباوي وغمببباه  وقبببا  ااببب  راببباب  

 .(3)اه اا  لامااو  لوحي لاإل ال سمالا لا الإل  وا ااإل لاذةمااإل الا.
وقببا  اابب  رابباب أمضببًا  سبباع أاضببم   ببا ابب ة أا  ناببا اناببماإل  و يإل اببآيإل  

ااالمإل اإااالمإل  ورمسى اامسى ( اواه الاملسا  .(4)ونوم انوم  واا
كاببا ااببا ابب   "رلابباالالل اببا وا"  و ببا الببا: اكسببماء والببب ا   و ببا الببا:

انللببى إلببى أبببحااه ولببإل  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أاببا الببينما ماسببً  أ  اسببو  اهلل 
 سالوا  نل اا  با خلبق اهلل لابالى قبا    «ما لاإل لللالمو ؟»ساو  ل ملالمو   سا   

امضباء نوالبا   اذلك  ا الوا ل ااوا  ا خلسه ول لل ااوا  مه   إ  الذا الماا: أاضباً »
مومًا  ملا خلق  مب  خلبق اهلل مسما  ال مب أااام   -أو قا   اماضلا نوالا -اماضلا 

ل مبياو  خلبق ». قالوا   نم  ال مطا  منلإل  قبا   «لإل مابوا اهلل طا   رم  أايًا قط
ولببذا  «مببا لببياو  خلببق  يإل أإل لببإل مخلببق»  قببالوا مبب  ولببي  يإل  قببا   « يإل أإل لببإل ُمخلببق

 واهلل أرلإل . (5)الحيم  غام: ليةاً 
  

                                           
 .15م ر( سوا  نوم اآل1 
ومسبلإل (  2321اا: إ إل م  ملبإل  بم ا مب  اكا   حبيم  اقبإل  الا: الممالإل   أخاله الاخااي  ا اللامع البحم، ( 2 

 (. 1612  اا: لحامإل الملإل وغب: اكا   حيم  اقإل   ا بحمحه  الا: الاموت
 (. 36ر6والامو    والنا (  79ر23( منما  لامع الاما   3 
( حببيم  اقببإل 535ر2المسببلياك  والحببااإل  ببا  (  799(  حببيم  اقببإل  370ر2اكسببماء والببب ا   ( أخالببه الاملسببا  ببا 4 

 . وبححه الذلاا  ا الللخما(  3822 
لبامع البباما وتمايلبه   با ببحم، وضبامز ال  اواه اا  ا ما  ا ل سماه  وضاة ه الحبا م ااب  ا مبا  ووا سبه اكلابانا (5 

 (. 6220حيم  اقإل  
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 تفسـري سورة التحريم
 ولا مينم 

 

 ِۡ ِ رّواِنَٰمۡح رّواِحي  ِمۡسِب رّللا

رور   ﴿ ا َغفا ۡزَوِٰجرَ   َورّللا
َ
َُِِغ َمۡوَضراَ  أ ا ََّ ۖ تَنۡر َحلا رّللا

َ
ا أ ِ ا َما َو  َۡ َتا ِ َيَها رنلاِ َ ّ

َ
أ َي 
  ۡ ۖ وَها  ١راِحي ۡۡ ُا ٰ ا َمۡولَى ۡۡ  َورّللا ُا ِ يَۡمٰك

َ
ۡۡ ََتِلاَ  أ ُا ا لَ ۡا  وقَۡع فََوَض رّللا ي ُِ ۡا رۡۡلَ ِإَوۡذ  ٢رۡلَعلِي

َِسا رنلاِ َ 
َ
ِا  أ ا َعلَۡيرِِ َعرواَف َبۡعَضر ۡظَهرَوإا رّللا

َ
ۡ  بِِِۦ َوأ
َ
ا َنباَ ا فَلَاا ۡزَوِٰجِِۦ َحِعيث 

َ
 إَِٰٓىٰ َبۡعِ  أ

ۡا رۡۡلَبرِيا  ِّنَ رۡلَعلِي
َ
َك َهَٰذاۖ قَاَل َنباَ

َ
ۢنَبَ
َ
َها بِِِۦ قَالَۡت َمۡن أ

َ
ا َنباَ ِۖ فَلَاا ۡعَوَض َعِن َبۡع ت

َ
إِن  ٣َوأ

ا إَِٰٓى  ُاوبَا ِيلا َوَصٰلِحا َب َۡ ِا وَِج ٰ ى
َو َمۡولَ َ ها َااۖ ِإَون تََظَٰهَو  َعلَۡيِِ فَإِنا رّللا ُا ِ َفَقۡع َحَغۡت قالاوبا  رّللا

َُ ا َبۡعَع َذَِّٰ  َظِهريٌۚ  ِ ِ ۖ َورَّۡاَل  َۡ ۡؤِمكِ ا  ٤رّۡاا ۡزَوًٰجا َخرۡي 
َ
ا ا أ َُ ۡبِع ن يا

َ
نا أ ُا ِا ا إِن َطلاَق َعََسٰ َرَب

نا  ُا ِك ا م  ار  َُ بۡ
َ
َِِبٰتت َثي َِبٰتت َوأ َِِبٰت  َعٰبَِ ٰ ت َس  ۡسلَِمٰتت َمۡؤِمَنٰتت َقٰكَِتٰتت َت  ا﴾.٥ ما

  ابا  اسبو  (1)اخلل وا  ا سا: نتو  لذه السوا   سمب   نتلب   با  بن  ماامب 
َحرلا  قي حاةملا  نبت  قولبه  ﴿ -بلى اهلل رلمه وسلإل –اهلل 

َ
ا أ ِ ا َمرا َرو  َۡ َتا ِ َيَها رنلاِ َ ّ

َ
أ َي 

ۡزَوِٰجرَ   
َ
َُِِغ َمۡوَضاَ  أ ا ََّ ۖ تَنۡ ببلى اهلل رلمبه  –  أ  اسبو  اهلل (2)﴾امبا قبا  أنببرّللا

َۡ  ﴿  بننت  اهلل  اان  له أم  مطللا   لإل لبت  را  ب  وح بب  -وسلإل َيَهرا رنلارِ َ ِّر
َ
أ َي 

َحلا 
َ
ا أ ِ ا َما َو  ا ََّ ۖ  َتا  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –أ  اسو  اهلل  (3)ور  تمي ا  أسلإل،ا﴾رّللا

اسببببو  اهلل  ببببا املببببا ورلببببى أبببببا: ُأإل إابببباالمإل  ببببا امبببب  اابببب  نسببببا ه  سالبببب   أي  
 حلببز للبا ابباهلل ل مبببمالا  ؟؟  لاللببا رلمبه حاامببا   سالب   لحبباةإل رلمببك الحب   اا با

                                           
بببلى اهلل رلمببه  –وسببا  ملببه ولببا أإل ولببيه إابباالمإل ابب  الناببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –( ماامبب  الساطمبب  مببول  اسببو  اهلل 1 

 (.411ر3ه(.أسي الااا    16أليالا له المسوقب باح: ا سانيام  وأليى مالا أخللا سمام       -وسلإل
 –( أنب ا  مالك ا  النما اا  ضمضإل ا  ريي ا  النلاا الختالبا اكنببااي الابباي  خبايإل اسبو  اهلل 2 

ولو غب إل مخيمبه   –بلى اهلل رلمه وسلإل  –مانى أاا حمت    لي اياًا مع اسو  اهلل  -بلى اهلل رلمه وسلإل
 (.35ر1ه(  ولو اا  ما   سن  و    سنم   ا سلماا:  93واخللز  ا سن  و اله  ق  ما  سن   

تمي ا  أسلإل ا   الا  ا  ريي ا  الالب   اب  حاا ب  اب  ضباما  اب  حبتإل حلمبز انبا الالب   ولبواا  ربإل ( 3 
 (. 389ر1نا رماو ا  روز ا  اكوب.ا باا   إنه م  ا   اا  ا  أقاإل  لي اياًا وقم 
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ا ََّ ۖ   ننت  اهلل﴿ َحلا رّللا
َ
ا أ ِ ا َما َو  َۡ َتا ِ َيَها رنلاِ َ ّ

َ
أ  .(1)﴾ اواه اا  لاماَي 

للحبي  ا » لح بب   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ور  اا  رمبا قبا   قبا  النابا 
واهلل ل »   سالبببب   ألحبببباةإل مبببببا أحبببب ة اهلل لببببك؟ قبببببا  «حبببببااإل   اة أحببببيًا  إ ة ُأإلة إابببباالمإل رلبببب

ا  ﴿   ننت  اهلل   مساالا حلةى أخاا  را   . قا    لإل «أقاالا ۡۡ ََتِلاَ   قَۡع فََوَض رّللا ُا لَ
 ۡۡ ُا ِ يَۡمٰك
َ
 ﴾ واا  اا  رااب مسو    ا الحااإل ممم  ما الا.أ

وِل ر ﴿وقبا    ۡۡ ِِف رَوا ُا ۡوَوةٌۚ َحَسَك   لاَقۡع ََكَن لَ
ا
ِ أ َ َورَۡلَرۡو َ  ّللا َل رّللا رو   ّ َِارن ََكَن يَوۡجا

ِِخَو  َ َكثرِي  ر والخااا  يالر  رلى ولو: الا ةاا  رلى م  حاةإل تولله (2)﴾٢١ا َوَذَكَو رّللا
 .(3)أو لاامله مطلسًا ا  نمة  ط ق  لو نوى اه الط ق وقع ما نوى

  وقمب   نتلب   با  بن   با: (4)ورني أحمي  راإلٌّ  ا ا    اء م  المااحبا  
 اما  ا الاخااي رني لذه اآلم .  (5)الاس  رني تمن: ان  لح 

بببببلى اهلل رلمببببه  –قالبببب   اببببا  اسببببو  اهلل  -اضببببا اهلل رنلببببا - ربببب  را  بببب 
 (6)وممابب  رنببيلا  لواطببن  أنببا وح ببب م ببا: رسببً  رنببي تمنبب: انبب  لحبب   -وسببلإل

ل »إنا ألبي منبك امب، مابا ما  قبا    (7)رلى أمرلُنا يخ  رلملا  لمس  له  أال  ماا ما
                                           

 (.23ر83اواه اا  لاما  ا ل سماه   (1 
 .21رسوا  اكحتا: اآلم ( 2 
قببي قببيةا اهلل لاببإل الا ةبباا   ببا الحنبب   ببا   أحببيلما قببي اببم  اهلل لاببإل المخبباج مبب  إممبباناإل  ال ببانا   مببه وللببا  (3 

  (.40ر6  إمماناإل.النا  والامو 
: م  ذل: م  ال سلاء مم  قا  اولو: الا اا  رلى م  حاةإل لاامله أو تولله أو طاامبا أو وم  لالنا ذل (4 

وذلبب: ا مبباإل ال ببا اا إلببى أنببه ل للبب:   بباااًا أو ملاسببًا أو  ببم ًا مبب  المااحببا  ولببو مببذل: ا مبباإل أحمببي.
  (.160ر8  ا ما الا اا   مما ريا التول  واللاام   حاةإل رمنملما أو أحلز اللحامإل  ملما .ل سما اا 

أخ  راي اهلل ا  لحب  ولبا أسبيم  مب  أسبي انبا ختممب  وأملبا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –تمن: ان  لح  توج الناا ( 5 
ولانةى أإل الحاإل واان  قيممب  ا سب إل ومب  الملبالاا   واانب   -بلى اهلل رلمه وسلإل –ان  راي المطل: رمة  الناا 

   (.357ر3أسي الااا    ه( 20     -بلى اهلل رلمه وسلإل –قي لتوللا تمي ا  حاا   مولى الناا 
ولا أخ  راي اهلل ا  رما كامه وأمبه وأملمبا  -بلى اهلل رلمه وسلإل –( ح ب  ان  رما ا  الخطا: توج الناا 6 

ببلى  –ماو  ا  حام: اب  ولب: اب  حذا ب  اب  لمب، اانب  مب  الملبالاا  واانب  قاب  اسبو  اهلل تمن: ان  م
 (. 584ر1ه(. السلماا:   41لح  خنمب ا  حذا   ا  قمب واان  بوةام  قوةام       -اهلل رلمه وسلإل

ضبمخ  (ا بااالم  الا ا( نابا  مناب   با السبلو  والاابى اننبه رببا ما خضبا ومب  الاب ء بباااه   ماا ما (7 
 .(656ر2  المالإل الوسمط االماء  م ا:. اا ط ملا  أو موضع  ا  و:  إل منض،حلو مسم  م   لا ال
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رسبً  رنبي تمنب: انب  لحب   لب  أربوي لبه  وقبي حل ب  ل لخاباي ولانا ان  أ با: 
ۡزَوِٰجَ    ﴿ (1)«أحياً اذلك 

َ
َُِِغ َمۡوَضاَ  أ  .﴾تَنۡ

بببلى اهلل رلمببه  –ممببا  والنببذوا   مببه أنةلببا قالبب   إ  اسببو  اهلل لو ببا الببا: ا
اا  مما  رني تمن: ان  لحب  وم با: رنبيلا رسبً   لواطبنُ  أنبا وح بب   -وسلإل

مابا ما   للس   إنبا ألبي منبك امب،ت  -بلى اهلل رلمه وسلإل –إ  أم لُنا يخ  رلملا الناا 
 سالبب  ذلببك لببه  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أالبب  ماببا ما؟  ببيخ  رلببى إحببيالما الناببا 

 .(2)«رسً  رني تمن: ان  لح  ول  أروي له  ا   اا» سا   
ا ََّ ۖ  ﴿  نتل   َحلا رّللا

َ
ا أ ِ ا َما َو  َۡ َتا ِ َيَها رنلاِ َ ّ

َ
أ ِ َفَقۡع  ﴿  إلى ﴾َي  ا إَِٰٓى رّللا ُاوَبا إِن َب
 ۖ َاا ُا ۡزَوِٰجِِۦ  ﴿ لاا    وح بب  ﴾َحَغۡت قالاوبا

َ
َِسا رنلاِ َ إَِٰٓىٰ َبۡعِ  أ

َ
﴾ لسولبه  َحِعيث اِإَوۡذ أ

واحبيلا » و مبه المابا ما  بامه االببمغ مابو   با الامب   مبه حب وً .  ا   با: رسب ً 
 .(3)اواه مسلإل أمضاً  وقي «ض، م   لا الاا طنما وا ومسا   ماا ما  ولو م

و ببا الاخببااي أمضببًا  ببا الببا: الطبب ق حببيم  ماسببوط بببام،  ببا أ  سبباقم   
ولابببذا أمضبببًا اواه  وسبببوي  وبببب م  ابببا  ابببم  را  ببب  واللبببواطجالاسببب  اانببب  ح بببب  

وح ب  اانلبا لمبا مسلإل. وقي مسا   إنلما وقالا  ول ااي م  ذلك  ول  كة أ  را    
 .  واليلم  رلى ذلك ما  ا البحمحم لم الملمالا 
ُأامبي أ  أسبن   سبن ً  وأا ا السن  والاواما  وُطاق  ر  اا  رااب قا   ما ب ُ  

 خالب   حالباا  حلةبى خباج   م     مبا أسبلطمع أ  أسبن  لمابً  لبهرما ا  الخطا: ر  
ماه  لمةا الانا وان با اباا  الطامبق ربي  إلبى اكااك لحالب  لبه قبا   وق ب  لبه حلةبى 

ببلى اهلل  – اع  إلة سا  ماه  سل   ما أمما الملمنم  م  الللا  لمالالا رلى النابا 
قببا    سلبب   واهلل إ  انبب    ح ببب  ورا  بب  ؟؟ مبب  أتوالببه  سببا   مالببك-رلمببه وسببلإل

                                           
﴾اا:  الا: الل سما   أخاله الاخااي  ا اللامع البحم،( 1  آَٰ أتحت ر َّللرُه لتكت إُل مت ا  حيم  اقإل  ﴿مت َٰٓنتم لتا َّلنرا ا  ل إلت ُلحت

 4912.) 
﴾اا: الا: الط ق    اللامع البحم، أخاله الاخااي  ا( 2  آَٰ أتحت ر َّللرُه لتكت إُل مت ا  (  4966حبيم  اقبإل   ﴿ل إلت ُلحت

إل اماأله  حيم  اقإل   اا: ولو:ومسلإل  ا بحمحه  الا: الط ق  (.3751  الا اا  رلى م  حاة
إل اماأله ولإلأخاله مسلإل  ا اللامع البحم،  الط ق (3  منو الطب ق  حبيم     اا: ولو: الا اا  رلى م  حاة

 (.1474  اقإل
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 .كامي أ  أسنلك ر  لذا منذ سن    ما أسلطمع لماً  لك 
سنلنا  بإ  ابا  لبا رلبإُل أخاالبك اأ  رنيي م  رلإل   ما منن  قا     ل ا  

ُي للنساء أماًا حلةى أنت  اهلل   مل ة مبا اه قا    إلة قا   رما واهلل انةا  ا اللاللم  ما نا 
 .قسةإل لل ة ما قسةإل أنت   و 

إذ قال   أماانا لو وضا  ابذا وابذا قبا    سلب   هما ألن ا أنا  ا أماٍ مقا   امن
لك ما لك وما للنا  ممبا ما مبك  با أمبا  أامبيه   سالب   لبا رلابًا لبك مبا ااب  الخطبا: 

حلةببى  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اسببو  اهلل  لاالببعمببا لامببي أ  لاالببع أنبب  وأ ة اانلببك ل
 غضاا .مم ة مومه 

 سبباإل رمببا  نخببذ اياءه ماانببه حلةببى يخبب  رلببى ح ببب   سببا   للببا مببا انمةبب  إنببك 
حلةببببى ممبببب ة مومببببه غضبببباا   قالبببب   -بببببلى اهلل رلمببببه وسببببلإل –للبببباالام  اسببببو  اهلل 

ح ب   واهلل إنا لناالاه  سل   لالمم  إنبا ُأحبذاك رسواب  اهلل وغضب: اسبوله  ماانمةب  
أم الببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –اسببو  اهلل  حبب:ة  ل لاانةببك لببذه اللببا أرلالببا حسببنلا

مامي را    قا    إلة خال  حلةى يخل  رلى ُأإلة سلم 
لسااالا منلبا  الةمللبا   سالب  ُأإل  

 ا ا ة  اء حلةى لالابا أ  لبيخ  ابم  اسبو   سلم  رلاا لك ما اا  الخطا: يخل 
رب  ااب  مبا انب  واهلل أخذًا اسالنا  لناوأتواله  نخذ -بلى اهلل رلمه وسلإل –اهلل 

ذا  اناألي   خال  م  رنبيلا وابا  لبا بباح: مب  اكنبباا إذا غاب  ألب ابالخاا واا
ا  ذابا لنبا أنبه مامبي أ  سربغونح  نلخوةز مل اًا مب  ملبوك   أنا  لمه االخاا ان  غا:

مسما إلمنا   سي املأل  بيوانا منبه   بإذا بباحاا اكنببااي مبُيق  الابا:  سبا   ا بل، 
ببلى اهلل رلمبه  –ا ل،   سل  لاءنا الاسانا   سا   أ ية مب  ذلبك ارلبت  اسبو  اهلل 

 اأتواله  سل   اغبإل أنبز ح بب  ورا  ب  وأخبذ   بواا  بنخاج حلةبى ل ب   بإذ -وسلإل
 . ا م اا  له لا ًا رلملا انحمل  -بلى اهلل رلمه وسلإل – اسو  اهلل
أسببوي رلبى اأب اليالبب   سلب  لببه  -ببلى اهلل رلمببه وسبلإل –وغب إل اسببو  اهلل  

ببلى اهلل  –ق  لذا رما ا  الخطا:  نذ  لا قا   رما  سبب  رلى اسبو  اهلل 
بببا الاببب  حبببيم  ُأإل سبببلم  لاسةبببإل اسبببو  اهلل  -رلمبببه وسبببلإل ببببلى اهلل  –لبببذا الحبببيم   لمة
نبببه لالبببى حببببما مبببا امنبببه وامنلبببا  ببباء ولحببب  اأسبببه وسببباي  مببب  أيإل  -رلمبببه وسبببلإل واا



 "له :  ملهبا الهطي  الهطاصناطسا عا  البسا    ا"ا  ةااااااااااااااااااااااااااالهقاماله ديفا)له :ق م(

 323     

ورنببببي اأسببببه ألبببب: مالرسبببب   اأمبببب  أ ببببا  ح ببببولا لمببببز واا  رنببببي اللمببببه قامببببًا مببببباواًا 
الحبما  ا لناه  اام   سا   ما ماامك  سل   مبا اسبو  اهلل إ  اسباى وقمببا  ممبا 

  (1)«ا لاضببى أ  لاببو  للببإل الببينما ولببا اآلخببا أمبب»  لمببا  مببه  وأنبب  اسببو  اهلل  سببا 
نن  َِۡقنند وقولببه  ﴿ ل لَكل  ُ ﴾ أي  اببمة  وأولبب: أ  ما اولببا إذا حن ببلإل امببا ذاببا  ببا  َفننَرَ  ه

ۖ ﴿ سوا  الما ي  ۡۡ ُا ٰ ا َمۡولَى ۡا  ووَها  ﴿ ﴾ أي  ولم اإل ونابااإلَورّللا ُِي ۡا رۡۡلَ   .﴾ رۡلَعلِي

َِسا رنلارِ َ  وقوله  ﴿
َ
ۡزَوِٰجرِِۦ َحرِعيث اِإَوۡذ أ

َ
لبو لحبامإل ماامب  رلبى  ﴾ إَِٰٓىٰ َبۡعرِ  أ
ۡ   ﴿ ن سببه وقولببه لح ببب  ل لخابباي اببذلك أحببياً 

َ
ررا َنباررَ أي  أخابباْ  اببه ح ببب  ا﴾فَلَاا

ا َعلَۡيررِِ ﴿ را  بب   ۡظَهررَوإا رّللا
َ
َعررواَف  ﴿ رلببى أنلببا أناببن  اببهنامببه ﴾ أي  اطلببع اهلل  َوأ
ِا  ِۖ  ﴿  الله م  إ  اء سبا ه﴾ أي  اا  ال ا  الذي َبۡعَض ۡعرَوَض َعرِن َبۡعر ت

َ
أي  ا﴾َوأ

ولبببإل مالملبببا اببباا   خبببا لببب   منل بببا ذلبببك  بببا النببباب أي  وغضببب: مببب  ذلبببك رلملبببا 
 .ولاتالا اماساق  ا الحيم 

َهررا بِررِِۦ ﴿
َ
ررا َنباَ  ﴾ أي  أخاببا ح ببب  امببا أملببا اهلل رلمببه  قالبب   ح ببب  فَلَاا

َك ﴿
َ
ۢنَبَ
َ
ۡا رۡۡلَبِرريا  ﴿ أ  م  سباةك﴾ أي  م  أخااك اننا َمۡن أ ِّنَ رۡلَعلِري

َ
إِن  ٣قَاَل َنبارَ

 ِ ا إَِٰٓى رّللا ُاوَبرررا امبببا مضبببى   -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –﴾ أي  مببب  اللاببباو  رلبببى النابببا َب
ۖ ﴿ أي  تاغ  ومال  رب  الحبق   ﴾َفَقۡع َحَغۡت  والخطةا: لاا    وح ب   ﴿ َارا ُا  ﴾قالاوبا

ببا ارلببت  ناببا   قببا    -اضببا اهلل رنلمببا -وربب  رمببا ابب  الخطببا:  اللوابب   أي حاملببا لمة
ببلى اهلل  –طلةبق النابا  اهلل نساءه يخل  المسلي  إذا الناب منالو  االحبى ومسولبو  

نسبباءه وذلببك قابب  أ  مببلما االحلببا:   سلبب   كرلمبب ة ذلببك المببوإل  ببذاا  -رلمببه وسببلإل
لبى أ  قبا    بيخل   بإذا أنبا الحيم   ا يخوله رلبى را  ب  وح بب  وورمبه إمالمبا إ

رلببى أسببا   الم بباا   نايمبب   سلبب    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –ااابام غبب إل اسببو  اهلل 
 (. يخ   إلة خاج -بلى اهلل رلمه وسلإل –ما ااام اسلنذ  لا رلى اسو  اهلل 

حلةى اية ماااًا  نذ   قا    يخل   سل   ما  ؟ سا   قي ذاالك له  بم  

                                           
 ببا بببحم، وضببامز اللببامع  وبببححه اكلاببانا(  222(  حببيم  اقببإل  349ر1  إل أحمببي   ببا مسببنيهأخالببه ا مببا (1 

 .(4317وتمايله  حيم  اقإل   الباما
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رلمك م  أما النساء  إ  ان  طلةسلل ة  إ ة اهلل ماك وم  اله اسو  اهلل ما م ق  
ولاام  ومماا م  وأنا وأاوااا والملمنو  ماك  وقلةما لالم  وأحمي اهلل اا إل إلة 

ِا ا إِن  الو  أ  ماو  اهلل مبيق قولا   نتل  لذه اآلم   م  اللخمما﴿ َعََسٰ َرَب
ۡزَوٰجً 
َ
ا ا أ َُ ۡبِع ن يا

َ
نا أ ُا نا َطلاَق ُا ِك ا م   .﴾ ا َخرۡي 

َُ ا َبۡعَع  ﴿ ِ ِ ۖ َورَّۡاَل  َۡ ۡؤِمكِ ِيلا َوَصٰلِحا رّۡاا َۡ ِا وَِج ٰ ى
َو َمۡولَ َ ها ِإَون تََظَٰهَو  َعلَۡيِِ فَإِنا رّللا

 سمب  رلبى ابا: المسبلي  نايمب  ابنرلى ببولا  لبإل  ؟﴾  سلب   أطلسبلل ة اَذَِّٰ  َظِهرريٌۚ 
 .(1)مطلق نساءه( اواه مسلإل

ۖ  قوله  ﴿ َۡ ۡؤِمكِ ِا ا إِن ا﴾ الخل اء الاا يو  وقوله  ﴿َوَصٰلِحا رّۡاا َعََسٰ َرَب
نا  ُا نا  ﴾ أي  وال:  م  اهلل إ  طلةسا ة اسوله ﴿ َطلاَق ُا ِك ا م  ۡزَوًٰجا َخرۡي 

َ
ا ا أ َُ ۡبِع ن يا

َ
أ

ۡسلَِمٰتت   ﴾أي  مبي قا  الوحمي اهللَمۡؤِمَنٰتت  ﴿ االطار  ﴾ أي  خاضاا  هللما
َِِبٰتت  ﴿ ﴾ أي  طا اا  يارما َقٰكَِتٰتت ﴿ َِِبٰت  َعٰبَِ ٰ ت َس  أي  با ما  قاله  ﴾َت 

ا ﴿ وقا  تمي ا  أسلإل  أي  ملالاا   واكو  أقا:   (2)غما واحي ار  َُ بۡ
َ
 ﴾ َثي َِبٰتت َوأ

أي  منل ة  ماا  ومنل ة أااااًا  لماو  أن ط للن ب ولذا  ا ا خااا ر  السيا  ل 
 .ر  الاو   كنه قا  إ  طلسل ة  وقي رلإل اهلل أنه ل مطلسل ة  ماو  م  قام 

﴿ ۡ ُا ۡمَثٰلَ
َ
َل أ وناوا  ُا ۡا ََل يَ ۡۡ ثا را َل يَۡستَۡبِعۡل قَوًۡما َغرۡيَ ََُولاۡو   (4)اامبا ورب    (3)﴾٣٨ ِإَون َب

ا  ببا قولببه  ﴿ ررار  َُ بۡ
َ
أ  متولببه ال ماببا   اآلمبب  قببا   ورببي اهلل نامببه  ببا لببذه ﴾ َثي َِبٰررتت َوأ

 .(5)واكاااا   ال ماا   سم  اماأ   ارو  والااا مامإل ان  رماا ( اواه الطااانا
                                           

 (. 3764  اا:  ا ا م ء وارلتا  النساء  حيم  اقإلالا: الط ق    أخاله مسلإل  ا اللامع البحم، (1 
 مه وللا  أحيلما م  الذنو: قاله السيي.ال انا  االابا  كمبا الاسبو  لااابا  لمحبا: أن سبل   لت َٰٓ  ات ٍ ﴾ ﴿( 2 

ا ببيت  ٍ   مببه  ﴾﴿ ست َٰٓبب  حت  ٍ  مببه وللببا  أحببيلما  رااببيا  هلل قالببه السببيي ال ببانا  مببذل   للاسببو  االطاربب   ﴾﴿رت 
نببه االسببا ،  با السبب ا اامببا تاي  ال ببانا  وللبا  أحببيلما  بببا ما  قالبه اابب  رابباب  سببمى السبا ، سببا حًا ك

 (.42ر6والامو     ا الللا  قاله تمي ا  أسلإل.النا ملالاا  كنل  اس
 .38رم ( سوا  محمي اآل3 
اامي  اكسلما لبو اامبي  الحببم: اب  رابي اهلل اب  الحباا  اب  اكرباج اب  سباي اب  ربيي مانبى أابا رابي اهلل  (4 

ايا ولإل م ليلا و بلي الحيمامب   ابا  ممب  ابامع اماب  الاضبوا  لحب  ال بلا  مانى أاا سل  أسلإل قا    وقم 
 (. 56ر1  اا:مواا  م  ساانا الميمن   إل لحوة  إلى الابا   إل إلى خاسا   ما  الا.ا سل

 .رني الطااانالإل أقز رلمه  (5 
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أرلمبب  »  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –امببا اوى أاببو أمامبب  قببا   قببا  اسببو  اهلل 
  «اللن  مامإل انب  رمباا  والب إل أخب  موسبى  و سبم  امباأ   اربو إ  اهلل تولنا  ا 

 والحيم ا  ضام ا  واهلل أرلإل. (1)  سل   لنم ًا لك مااسو  اهلل( اواه أاو مالى
ا َوقاوداَهرا رنلاراسا َورۡۡلَِجراَرةا  ﴿ ۡۡ نَار  ُا ۡهلِي

َ
ۡۡ َوأ ُا َس نفا

َ
َل أ َل قاوا  ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا

َ
أ َي 
وَن َعلَۡيَها مَ  ۡۡ َوَيۡفَعلاوَن َما يارۡؤَموا َموَها

َ
ا أ َ َما وَن رّللا َُ ٌۚ ِغَٗلظ  ِشَع د  َلا َيۡعصا ِ ِ َيَهرا  ٦َل 

َ
أ َي 

ۡۡ َبۡعَالاوَن  ُا ك َۡزۡوَن َما كا َل رَۡلَۡوَ ۖ إِناَاا َتا و  َُِذرا َل ََل َبۡع و  ِيَن َكَفوا َل ٧رَّلا َل تاوباوا  ِيَن  ََء َمكاو  َيَها رَّلا
َ
أ َي 

ِ إَِٰٓى ر ۡۡ َو   ُا َِو َعك ف  َُ ن يا
َ
ۡۡ أ ُا وًحا َعََسٰ َرَب ِ تَۡوَب   ناصا ۡۡ   َ ّللا ُا ِ ٰرتت  ات ۡۡ َجنا ُا َويارۡعِخلَ

ۡۡ يَۡسرَىٰ َبر ۖ  ناروراها ِا َل َمَع ِيَن  ََء َمكاو  ا رنلاِ ا َورَّلا ۡزِي رّللا نَۡ ٰوا يَۡوَ  ََل َيا
َ
َ ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل ۡۡ

 ۡۡ يِۡعيِه
َ
اۖ أ ۡۡ نَلَا ناوَرنَا َورۡغفِۡو نَلَا تِۡا

َ
ا أ َكا اوَن َربا وّ ۡۡ َيقا يَۡمٰكِِه

َ
ِ ََشۡ َءت قَِعيو   َوبِأ

ٰ كا   ﴾ ٨ إِناَ  لََعَ
ا  ﴿  ا قوله لاالى -اضا اهلل رنه -قا  رلا  ۡۡ نَار  ُا ۡهلِي

َ
ۡۡ َوأ ُا َس نفا

َ
َل أ ﴾ قاوا 

هلل  والسوا ماابا اهلل  وأمباوا وقا  اا  رااب  ارملوا اطار  ا أي  أي اولإل ورل مولإل 
 .(2)أللماإل اذلك منلماإل اهلل م  الناا

ما به ورامبيه مبا  وقا  الضحاك ومسالب   حبق المسبلإل أ  مالبإل أللبه مب  قااالبه واا
قببا    -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –وربب  اسببو  اهلل  .(3) ببا  اهلل رببنلإل ومببا نلببالإل رنببه

اواه  «الغ ر ا سنم   اضااوه رلملباماوا الباا االب   إذا الغ ساع سنم    إذا »
 .(4)أحمي وأاو ياوي واللامذي وحسنه

قبا  ال سلبباء  لابذا  ببا البببوإل لمابو  ذلببك لمامنببا للبإل رلببى الاابباي  لابا مالببغ ولببو 
 وقولبببببه   مسبببببلما  رلبببببى الااببببباي   والطارببببب  وملاناببببب  الماببببببم  ولببببباك المنابببببا واهلل أرلبببببإل.

                                           
ملمبع التوا بي  ابا: مبا  ااب  اللم مبا  با(  و 8006  (  حبيم  اقبإل258ر8اواه الطااانا  ا المالإل الاامبا   (1 

  ا بحم، وضبامز اللبامع البباما وضاة ه اكلاانا(  15246  لاء م  ال ض  لمامإل و سم   حيم  اقإل
 ( .3160    حيم  اقإلوتمايله

 (.169ر8  ماالإل اللنتم و (  103ر23 لامع الاما    منما (2 
 .(880  ل سما الضحاك  منما (3 
  واللامبذي  با (494    اا: ملى ملما الا إل االب    حيم  اقبإلالب  ( أخاله أاو ياوي  ا سننه  الا: 4 

(  وبححه اللامذي  ووا سه اكلاانا 407سننه  الا: الب    اا: ملى ملما الا إل االب    حيم  اقإل  
 (. 10806وتمايله   بحم، وضامز اللامع الباما  ا
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﴾ اللبا اانب  لاابي وَرۡۡلَِجراَرةا  سباي انبا  يإل﴿ل﴾ أي  حطالا البذي ملسبى  ملبا أ َوقاوداَها ﴿
ۡۡ ََّهرا َوٰرِداونَ  اسولبه  ﴿ ُا ن

َ
َۡ أ ِ َحَص ا َجَهكا وَن ِمن داوِن رّللا ۡۡ َوَما َبۡعباعا ُا وقبا  ااب   (1)﴾ إِنا

 .  (3) لا حلاا  م  ااام   وتاي ملالي  أْنلتْ  م  اللم   (2)مساوي ومحمي الااقا
َُ ٌۚ ِغَٗلظ   وقوله  ﴿ ِ طاا الإل غلمم  قي نتر  م  قلوالإل الاحم   ﴾َعلَۡيَها َمَل ِ

أي  لاامالإل  ا غام  ال ية  والا ا   والمنما المتري مي ع الواحي ِشَع د   االا اا﴿
منلإل االي ا  الواحي  ساام  أل ًا  ا الناا ولإل التاانم  لإل مخلق اهلل  ملإل الاحم  

وَن  وقوله  ﴿ ۡۡ َوَيۡفَعلاوَن َما ياۡؤَموا َموَها
َ
ا أ َ َما وَن رّللا ﴾ أي  ملما أمالإل لاالى َلا َيۡعصا

ا اء لااياوا إلمه ل ملنخةاو  رنه طا   ولإل قاياو  رلى  اله ولمب الإل رلت  
 رنه  ولللء اما ماة لإل التاانم .

و وقوله  ﴿ َُِذرا َل ََل َبۡع و  ِيَن َكَفوا َيَها رَّلا
َ
أ َل رَۡلَۡوَ ۖ َي  ﴾ أي   مسا  للا ا  موإل السمام   

نةما للبتو  انرمبالاإل  بإل قبا   ﴿ َل  ل لالذاوا  إنه ل مسا  مناإل واا ِيرَن  ََء َمكارو  َيَهرا رَّلا
َ
أ َي 

وًحا  ِ تَۡوَب   ناصا َل إَِٰٓى رّللا  ﴾ أي  لوا  بايق  لاتم  لمحو ما قاللا م  السم  ا   تاوباوا 

للوا  النبوح  أ  ملبو: مب  البذن:  بإل ل مابوي  مبه( قا  رما ا  الخطا:  ا 
 .(4)اواه أحمي

وموقو ببًا ببب،ة وللببذا قببا  الالمبباء  اللوابب  النبببوم لببو أ  مسلببع ربب  الببذن:  ببا 
ومنببببيإل رلببببى مببببا سببببلز منببببه  ببببا الماضببببا  وماببببتإل رلببببى أ  ل م ابببب   ببببا   الحاضببببا

 .المسلسا    إلة إ  اا  الحق كيما ماي ه إلمه
النبيإل » مسبو   -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –ااب  مسباوي قبا   سبما  النابا  ور  

                                           
 .. 98رم ناماء اآل( سوا  اك1 
البايق محمي الااقا الالوي ا  تم  الااايم  رلى ا  الحسم  الالبوي الحسبمنا المبينا أابو لا با محمي ا  لا ا  (2 

سمي انا لا إل  ا تمانه ملس: االيمااج ولو أخو موسى الاامإل لإل ما   ا ال ض  والل لب  ابيو  أخمبه حبي  رب  
 (.86ر19لنا ء  سما أر إل ا أامه ول اإل ا  راو  واا  سميًا ملماًا لو ا سن      وما لم .

  (.44ر6والامو     الناو  ( 105ر23( منما  لامع الاما   3 
(  ووا سبه 495ر2 المسلياك وبححه الحااإل(  4264  (  حيم  اقإل299ر7أخاله ا ماإل أحمي  ا مسنيه   (4 

  الذلاا  ا الللخما.
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 . (1)اواه أحمي واا  ماله «لوا ؟
ور  تا  ا  حابم  قبا   قلب  كابا اب  ااب: مبا اللواب  النببوم؟ قبا   سبنل  

لو النيإل رلى الذن: حم  م اط منبك  لسبلا ا » سا    -بلى اهلل رلمه وسلإل –الناا 
 .(2). اواه اا  أاا حالإل«لاوي إلمه أاياً اهلل انياملك  إلة ل 

وقا  الحس   لا أ  لاا  الذن: اما أحااله  ولسبلا ا منبه إذا ذاالبه   نمةبا 
إذا لببببتإل االلوابببب  وبببببمإل رلملببببا  إنةلببببا للبببب: مببببا قاللببببا مبببب  الخطم ببببا  امببببا  ابببب   ببببا 

 .(3)«ا س إل مل:  ما قاله  واللوا  لل:  ما قاللا»البحم،  
ِ َعََسٰ  وقولبه  ﴿ ۡۡ َو   ُا َِو َعك ف  َُ ن يا

َ
ۡۡ أ ُا ۡ  َ َرَب ُا ِ ﴾ رسبى مب  اهلل والب:   ات

ِيرَن  ﴿ محسبق ا رنلارِ ا َورَّلا ۡرزِي رّللا نَۡ ٰوا يَرۡوَ  ََل َيا
َ
ٰتت ََتۡوِي ِمن ََتَُِۡها رۡۡل ۡۡ َجنا ُا

َوياۡعِخلَ
  ۖ ِا َل َمَع َ  ﴾أي  ول مخبتملإل مابه مبوإل السمامب  ول مبيخللإل النباا﴿ ََء َمكاو  ۡۡ ۡۡ يَۡسرَىٰ َبر ناروراها

 ۡۡ يَۡمٰكِِه
َ
ۡۡ َوبِأ يِۡعيِه
َ
 .(4)﴾ اما ساق  ا سوا  الحيميأ

اۖ  ﴿ ۡۡ نَلَا ناوَرنَا َورۡغفِۡو نَلَا تِۡا
َ
ا أ َكا اوَن َربا وّ ِ ََشۡ َءت قَرِعيو   َيقا

ٰ كا  ﴾ قبا  ملالبي  إِناَ  لََعَ
 .(5)وغما واحي  اسوله  الملمنو  حم  ماو  نوا المنا سم  قي ط ج

ببببلى اهلل رلمبببه  –خلبببز اسبببو  اهلل  م ورببب  الببب  مببب  انبببا انانببب  قبببا   ببببل
 .  (6)اواه أحمي «الللإل ل لختنا موإل السمام »موإل ال ل،  سماله مسو    -وسلإل

                                           
  ابا: ذاببا اللواب   حببيم  اقببإل سببننهواابب  مالببه  با (  3568( حببيم  اقبإل  37ر6  أخالبه ا مبباإل أحمبي  ببا مسبنيه( 1 

 (.  11748  حيم  اقإل   وتمايله  ا بحم، اللامع الباما وبححه اكلامانا(  4252 
 ببا السلسبب  الضببام    وضبباة ه اكلاببانا(  5457  حببيم  اقببإل ( 374ر4   أخالببه الاملسببا  ببا  ببا: ا ممببا  (2 

 (.2250  والموضور   حيم  اقإل
( مب  طامبق محبا اب  إسبحاق  ولبذا إسبناي رلبى  باط مسبلإل والالبه 205ر2مسبنيه  ( أخاله ا مباإل أحمبي  با 3 

 .(121ر5   سا   إاواء الالم   ا لخامي أحايم  مناا السام 
  .12سوا  الحيمي  اآلم  ( 4 
 (. 70ر8  ماالإل اللنتم   و (666  ملاليا ماإل ل سما   منما (5 
(  120ر3المالببإل الاامببا  والطااانببا  ببا (  18085(  حببيم  اقببإل  234ر4  أخالببه ا مبباإل أحمببي  ببا المسببنيه( 6 

 (.2524حيم  اقإل   
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  -بلى اهلل رلمه وسلإل –قال  قا  اسو  اهلل  (2)وأاا الياياء (1)ور  أاا ذا
لذ  لبه اا بع اأسبه   بننما وأوة  مب  مبأنا أوة  م  ملذ  لبه  با السبلوي مبوإل السمامب   »

 «وأنما إلى  مالا  نراز ُأملا م  ابم  اكمبإل  نراز أملا م  ام  اكمإل ام  ميي
 ؟ سا  ال   مااسو  اهلل امز لااز ُأملك م  ام  اكمإل

غاٌّ محللو  م    باا الطلبوا  ول مابو  أحبي مب  اكمبإل ابذلك غمبالإل  »قا   
البالإل انممبانلإل  وأربا لإل اسبممالإل  با ولبوللإل مب  أ با السبلوي   للبو لإل أنلبإل م وأرا 

 (3) اواه محمي ا  نبا الماوتي. «وأرا لإل انوالإل مساى ام  أميملإل
ۖ َوبِرۡئَس  ﴿ ۡا ۡۡ َجَهكا َواٰها

ۡ
ۡۡ  َوَمَ َۡ َورۡغلاۡظ َعلَۡيِه َنٰفِقِ اَر َورّۡاا فا ُا َيَها رنلاِ َ ََِٰٰهِع رۡل

َ
أ َي 
َُا ََتَۡت َعۡبَعيِۡن َضَ  ٩رَّۡاِصريا  ِۖ ََكَن ٖت او ّ  َ

َ
َ  ناوحت َورۡمَوأ

َ
َل رۡمَوأ و  ِيَن َكَفوا ا َمَثٗل  ل َِّلا َب رّللا

ِ َشۡ   َاا ِمَن رّللا ۡغكَِيا َعۡكها ۡۡ يا َاا فَلَ َُاها ِ فََخاَن ۡۡ َٞ     ِمۡن ِعَبادِنَا َصٰلَِح َٗل رنلاراَر َمر ا َوقِيَل رۡدخا
 َۡ ِٰخلِ  .﴾ ١٠رل ا

اسببوله اللبباي الا ةبباا والمنببا سم  لببللء االسبب م والسلببا   ولببللء  -لاببالى -أمببا
 .اإقام  الحيوي رلملإل
ۡۡ  اوقوله  ﴿ ۖ  أي   ا الينما ﴿ ﴾َورۡغلاۡظ َعلَۡيِه ۡا ۡۡ َجَهكا َواٰها

ۡ
 أي   ا الاساى ﴾َوَمَ

ِي بإلة قبا   ﴿  ﴾ لو المالع َوبِۡئَس رَّۡاِصريا ﴿ ا َمَثٗل  ل َِّلا َل َضََب رّللا و  ﴾ أي   با  َن َكَفوا
مخالطللإل المسلمم  وماا اللإل للإل أ  ذلك ل مي ع رنلإل  م ًا ول من الإل رنبي اهلل إ  

ِۖ  لإل ما  ا مما  حابً   ا قلوالإل  إلة ذاا الم    سبا  ﴿ ٖت ارو ّ  َ
َ
َ  ناروحت َورۡمرَوأ

َ
رۡمرَوأ

                                           
لني: اب  لنباي  ولبوأا ا وأبب، مبا قمب    أاو ذا الا ااي بحااا للم  اخللز  ا اسمه اخل  ًا ا ماًا  سم  (1 

رمبباو ابب  انانبب  ابب   والم ببلوا لنببي: ابب  لنبباي  ابب  قببمب ابب  واامببا ابب  لنبباي  اامببا ابب  راببي اهلل   مببه وقمبب 
 (.170ر3مياا  الا ااي واا  أاو ذا م  اااا البحاا  و ض  لإل لو ا سن  إحيى و   م .أسي الااا   

أاببو الببياياء بببحااا للمبب  واسببمه رببوما ابب  ربباما ابب  مالببك ابب  تمببي ابب  قببمب ابب  أممبب  ابب  ربباما ابب  رببيي  (2 
يااه إسب مًا وابا   سملبا رباقً  حاممبا  بلي مبا اسمه راما ا  مالك لنخا إس مه قلم  اا   خا أل    وقم 

 (. 168ر3  أسي الااا ه(  62  الم الي واخللز  ا  لويه أحيًا     ااي أحي م
(  حببببيم  اقببببإل 66ر36(  وا مبببباإل أحمببببي  ببببا مسببببنيه  105(  حببببيم  اقببببإل  106ر1( أخالببببه اابببب  الماببببااك  ببببا مسببببنيه  3 

(  وااب  مالبه  با سبننه  ابا:  بوا: الطلبوا  18361( حيم  اقإل  622ر10(  واا  اللم إل  ا ملمع التوا ي  21740 
 (.178( . حيم  اقإل  42ر1(  وبححه اكلاانا  ا بحم، اللاغم: واللالم:   297(  حيم  351ر1 
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 ِ ۡۡ َُا ََتَۡت َعۡبَعيِۡن ِمۡن ِعَبادِنَرا َصٰرلَِح   اسبولم  رنبيلما  با ببحاللما ﴾ أي  نامبمََكَن
 .لمً  ونلااًا ملاا نلما ومضالاانلما وماا اانلما أ ية الا ا  والخل ط 

َاا  ﴿ َُاها ﴾ أي   ا ا مما   لإل موا سالما رلى الطار  ول بيقالما رلبى فََخاَن
 .الاسال    لإل ملي ذلك الةه  م ًا ول ي ع رنلما محذوااً 

ِ َشۡ   وللبذا قبا   ﴿  َاا ِمَن رّللا ۡغكَِيا َعۡكها ۡۡ يا ﴾ أي   َوقِيرَل  ﴾ أي  لا المبا﴿ا     فَلَ
َۡ  للماألم ﴿ ِٰخلِ َٞ رل ا َٗل رنلااَر َم  .﴾ ١٠رۡدخا

َاا ولمب المااي اسوله  ﴿ َُاها ﴾  ا  اح   ا   ا اليم   إ  نساء اكناماء  فََخاَن
 .ساق  ا سوا  النوا مابوما  ر  الوقوت  ا ال اح   لحام  اكناماء اما

خمانب  امباأ  نبوم  اانب  لخابا أنبه ملنبو    اقا  اا  رااب  مبا تنلبا قبط  وأمةب 
 وأمةا اماأ  لوط  اان  لي  قوملا رلى أضما ه.

ورنه أمضًا أنلا اانلا رلى غما يمنلما  اانب  امباأ  نبوم لطلبع رلبى سبا  نبوم  
ببا امبباأ  لببوط  اانبب  إذا  ببإذا  مبب  مببع قببوإل نببوم أحببي  أخاببا  اللاببااا  مبب  قومببه ابب ه  وأمة

 أضاز لوط أحيًا أخاا  اه أل  الالي  مم  مام  السوء ولاذا.
اابب  الالمبباء رلببى أ  الحببيم   اآلمبب  وربب  راامبب  وغمببا واحببي واسببلي ة الببذه

الذي من اه ا ما م  الناب   م  أا  مبع ما بوا لبه ُغ با لبه( لبمب اببحم، ول أبب  
نةمببا مبباوى ربب  اابب  البببالحم    ببا  -بببلى اهلل رلمببه وسببلإل –أنببه اأى الناببا لببه  واا

( قبا   ل ولانبا ؟المناإل  سا   ما اسو  اهلل أن  قل    م  أا  مع ما وٍا له ُغ ا لبه
 .(1)اآل  أقوله
ا  ﴿  ُ ِ ربِۡن ِٰٓى ِعكَعَك بَۡن ۡت َرب 

َ  فِوَۡعۡوَن إِۡذ قَالَ
َ
َل رۡمَوأ ِيَن  ََء َمكاو  ا َمَثٗل  ل َِّلا َوَضََب رّللا

 َۡ ٰلِِا كا ِ َوَج َِِن ِمن فِوَۡعۡوَن وََعَالِِِۦ َوَج َِِن ِمَن رۡلَقۡوِ  رلظا َۡ رۡبَكَت ِعۡارَرَٰن  ١١ِِف رۡۡلَ َوَمۡوَي
ۡحَصكَ 
َ
ُابِِِۦ َوَٗكنَۡت ِمَن رلاِّتا أ لَِمِٰت َرب َِها َورا َُ ِ قَۡت ب ۡت فَوَۡجَها َفَكَفۡخَكا فِيِِ ِمن َروِحَكا َوَحعا
 َۡ ِ  ﴾.١٢رۡلَقٰكِت

                                           
 (.315(  حيم  اقإل  326ر1(  وضاة ه اكلاانا  ا السلسل  الضام    140( اواه اا  السمإل  ا المناا المنمز ا 1 
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لببببذا م بببب  ضببببااه اهلل للمببببلمنم  أنلببببإل ل مضببببالإل مخالطبببب  الاببببا ام  إذا اببببانوا  
ۡؤِمكاوَن رۡلَكٰفِ  محلالم  إلملإل اما قا   ﴿ ُاِخِذ رّۡاا ۖ َوَمن َلا َي َۡ ۡؤِمكِ ا َءَ ِمن داوِن رّۡاا ۡوَِلَا

َ
وِيَن أ
ۡۡ باَقىٰ     َل ِمۡكها و  ُاقا ن َب

َ
ا أ ِ ِِف ََشۡ َء  إَِلا ۡا ر َيۡفَعۡل َذَِّٰ  فَلَۡنَس ِمَن رّللا راكا ِ ِا   ِإَوَٰٓى َوياَحذ  ا َنۡفَس ّللا

ِ رَّۡاِصريا   .(1)﴾ ٢٨رّللا

 ببواهلل مببا ضببار اماألببه ا ببا  قببا  قلبباي   اببا   ارببو  أرلببى ألبب  اكا  وأا بباه 
 .(2)توللا حم  أطار  ااةلا لمالموا أ  اهلل حاإل ري  ل ملاخذ أحيًا إلة اذناه

قا    اان  امباأ   اربو  لابذة:  با ال بمب  بإذا انبباز  (3)ور  سلمما  اللمما
 .(4)رنلا أملللا الم  ا  انلنحللا  واان  لاى امللا  ا اللنة ( اواه اا  لاما

قا   اان  امباأ   اربو  لسبن  مب  غلب:  سبا   غلب:  (5)  الساسإل ا  اتة واوى ر 
موسبببى ولبببااو   لسبببو   منببب  ابببا:  موسبببى ولبببااو    ناسببب  إلملبببا  اربببو   سبببا   انمببباوا 
أرمإل بخا  لليونلا   إ  مض  رلى قوللا  نلسولبا رلملبا  واا  الاب  رب  قوللبا  لبا 

  املببًا  ببا اللنةبب   مضبب  رلببى قوللببا اماألببه  لمببا ألولببا ا ابب  ابببالا إلببى السببماء  نابببا 
ِ ربۡررِن ِٰٓى ﴿ وانلتربب  اوحلببا وألسمبب  البببخا  رلببى لسببي ل اوم  مببه   اخلبباا  اسوللببا رَب 

ُ ا ِِف رۡۡلَكا ِ   .ا وقي واي اا  لذا  ا حيم  ما وت﴾ اللاا  إلة اليا ِعكَعَك بَۡن

أااأ إلمك م  رمله. ﴾ أي  خل بنا منه   إنا َوَج َِِن مِن فِوَۡعۡوَن وََعَالِِِۦ ﴿
﴿ َۡ ٰلِِار   (6)﴾ أي  الابا ام  ولبذه المباأ  لبا  سبم  انب  مبتاحإلَوَج َِِن مَِن رلَۡقۡوِ  رلظا

                                           
 .28( سوا     رماا  اآلم ر1 
 (.72ر8(  ول سما اا  ا ما  116ر23( منما  لامع الاما   2 
المبينا ولبا    طلحب  اب  رابي اهلل اوى رب  اب   اب  محمبى اب  طلحب  اب  رابي اهلل ( سلمما  ا  س ما  السا ا اللمما أاو سب ما  3 

 (.  436ر1ه(. للذم: الاما   32وراي اهلل ا  يمناا اوى رنه سلمما  اللمما واانه وأاو ياوي الطمالسا وأاو راما     
(  حبببيم  اقبببإل 244ر2ا   (  والاملسبببا  بببا  بببا: ا ممببب3835(  حبببيم  اقبببإل  496ر2( أخالبببه الحبببااإل  بببا المسبببلياك  4 

 (  وبححه الحااإل. 701 
( الساسإل ا  أاا اتة  ولو ا  نا ع ر  ملالي وسامي ا  لاما اوى رنه رماو ا  يمناا وراي الملك ا  أاا سلمما  ولو 5 

 ه( 124     مولى أاا اكخبنب ال س با  انملبه أابو راببإل وقبي قمب   أابو رابي اهلل مب  ألب  ماب  واسبإل أابا ابتة  مسباا
 (.  233ر5لاامخ الااما  ال

لا  سم  انب  مبتاحإل امباأ   اربو  اانب  ملمنب  لخ با إممانلبا أنبت  اهلل رلملبا  با البا: اسولبه   إذ قالب  ا: نلنبا مب   (  سم 6 
 ارو  ورمله ونلنا م  السوإل المالمم (. واانب  مب  خمباا النسباء وانبا  اكنامباء وقمب  اانب  مب  انبا إسباا م  وقمب   اانب  

 (.  174ر1 ا  م  اهلل واسوله م  النسو   حس  السو  اما  -رلمه الس إل -رمة  موسى 
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ورببب  أابببا الاالمببب  ابببا  إممبببا  امببباأ   اربببو  مببب  للببب  إممبببا   -اضبببا اهلل رنلبببا -
 ارببو   وذلببك أنةلببا للسبب  لم ببط اانبب   ارببو   وقببع الم ببط مبب  مببيلا  سالبب    خببات 

 لاب م  ا ا ااهلل  سال  للا اان   ارو   ولك  ا:ٌّ غما أاا؟
قال   ناإل ااةا وا:  أامك وا:  ُا    اء اهلل   لطمللا اانب   اربو  وضبااللا  

  ناببإل اا ببا واا ببك  قالبب غمبباي؟ ا  إلملببا  ارببو   سببا   لااببيم  اااببوأخاببا  أاالببا   ناسبب
مببباه أرابببي   ابببذالا  اربببو   نولبببي للبببا أولبببايًا   ةبببي مبببيملا واللملبببا  وا:  ُاببب    ببباء اهلل واا

 سالب  لبه   ؟وأاس  إلملا الحما    اان  اذلك   نلى رلملا مومًا  سا   ما أن  منللمب 
   .اا ا واا ك وا:  ُا   اء اهلل

 سالبب  لببه  اقبب  مببا أنبب    مببك  إ  لببإل ل الببا. ذاابب،  اانببك  ببا ا سببا  للببا  إنبب
قاٍ    ذا، اانلا  ا  ملا واا ة اوم اانلا ا الا  سا  للا  أا باي مبا أمةبه  بإ  لبك رنبي 
اهلل م  ال وا: اذا واذا   باا   ُبإلة ألبى رلملبا  اربو  مومبًا  خبا  سبا  للبا م ب  ذلبك 

أمضبببًا  وقبببا  للبببا   سالببب   لبببه م ببب  ذلبببك   بببذا، اانلبببا اآلخبببا  بببا  ملبببا  ا بببالا اوحبببه 
 .ابااي ما أمةه  إ ة لك م  ال وا: رني اهلل اذا اذا

وسببما  امبباأ   ارببو  ابب إل اوم اانلببا اكااببا  ببإلة اكببباا  آمنبب  امبباأ   ارببو   
وقبببا  اهلل اوم امببباأ  الخبببات  وا بببز الاطببباء رببب   واالبببا ومنتلللبببا وااامللبببا  بببا اللنببب  

نببًا ولبببيمسًا   ببنطلع اهلل  ارببو  رلببى إممانلببا لمبباأ   ارببو  حلةببى اأ   بباْتياي  إممانببًا ومسم
 سا  للمبأل  مبا لالمبو  مب   سبم  انب  مبتاحإل؟  بن نوا رلملبا . سبا  للبإل  إنلبا لاابي غمباي   

ِ ربۡرِن   سالوا له  اقلللا  نولبي للبا أولبايًا   بية مبيملا واللملبا  بير   سبم  اارلبا  سالب   ﴿ رَب 
ُ ا ِِف رۡۡلَكار ِ  وا بق ذلبك أ  حضبالا  اربو   ضبحا  حبم  اأ  امللبا  با ﴾   ِٰٓى ِعكَعَك بَۡن

 اللنة   سا   ارو   أل لالاو  م  لنونلا إنةا ناذالا ولا لضحك   سا  اهلل اوحلا.
ۡحَصرَكۡت فَوَۡجَهرا ﴿وقولبه   

َ
َۡ رۡبَكَت ِعۡاَرَٰن رلاِّتا أ ﴾ أي  ح ملبه وببانله  َوَمۡوَي

﴾ أي  اواسبط  الملبك ولبو َفَكَفۡخَكا فِيِِ ِمرن َروِحَكرا  وا حبا  لبو الا باز والحامب ﴿
لاامبب   ببإ ة اهلل اا ببه إلملببا  لم بب  للببا  ببا بببوا  ا ببا سببوي وأمبباه اهلل لاببالى أ  مببن خ 

رلمبه  - ا مه  ا لم: يالا  ونتل  الن خ   ولل   ا  اللا  اا   مه الحمب  اامسبى
ُابِرِِۦَفَكَفۡخَكا فِيِِ ِمن َروحِ  وللبذا قبا   ﴿ -السب إل لَِمِٰت َرب َِها َورا َُ ِ قَۡت ب ﴾ أي  َكا َوَحعا
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 اسياه و اره والمااي ما نت  رلى اكناماء م  الال: والبحز.
﴿  َۡ ِ ﴾ أي  م  السوإل المطمام  لاالا ليمنه ر  اا  راباب ١٢َوَٗكنَۡت ِمَن رۡلَقٰكِت

وقببببا    بببا اكا  أاااببب  خطبببوط   -ببببلى اهلل رلمبببه وسبببلإل –قبببا   خبببطر اسبببو  اهلل 
  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل – سبا  اسبو  اهلل  قالوا اهلل واسوله أرلبإل. «ألياو  ما لذا؟»
أ ض  نساء أل  اللن  خيمل  ان  خوملي  و اطم  ان  محمي  ومامإل انب  رمباا   »

   .(1)اواه أحمي «و سم  ان  متاحإل اماأ   ارو 
ببلى اهلل  - رب  النابا (2)وقي  ا   ا البحمحم  ر  أابا موسبى اك بااي 

اُمببب  مببب  الالبببا  ا مبببا  ولبببإل مامببب  مببب  النسببباء إلة  سبببم  امببباأ  »قبببا    -رلمبببه وسبببلإل
  واا ة  ْضب  را  ب  رلبى النسباء (4)  وخيملب  انب  خوملبي(3) ارو   ومامإل ان  رماا 

 . (5) «ا ض  ال امي رلى سا ا الطااإل
مببامإل انبب  رمبباا   و سببم  انبب  مببتاحإل  مبب   مببي أ ر وقببي واي  ببا الحببيم  المال

سبببوا  السبببااس   بببا ال بببا اللنةببب   امبببا سببباق  بببا  -رلمبببه البببب   والسببب إل -أتواج نام نبببا
ا  ل سما قوله  ﴿ ار  َُ بۡ

َ
 .(6)﴾٥َثي َِبٰتت َوأ

  

                                           
اا: مناقب: الا: المناق:    والنسا ا   ا السن  الاااى(  2668(  حيم  اقإل  409ر4   ا مسنيه ا ماإل أحمي أخاله( 1 

 (. 2015 ا بحم، وضامز اللامع الباما  حيم  اقإل   وبححه اكلاانا(  8355مامإل ان  رماا   حيم  اقإل  
 ك بببببااي رابببببي اهلل اببببب  قبببببمب اببببب  سبببببلمإل اببببب  حضببببباا اببببب  حبببببا: ا مببببباإل الاامبببببا  بببببباح: اسبببببو  اهلل ( أابببببو موسبببببى ا2 

اللممما ال سمه المسباا  حبي  رنبه ُاامبي  اب  الحببم: وأابو أمامب  الاباللا ولبو مابيوي  بمم   -بلى اهلل رلمه وسلإل –
ماا  الابا  ولو قااا أل  الابا  و سملإل  ا اليم  وول -بلى اهلل رلمه وسلإل –قاأ رلى الناا  ا إماا  الاو   لاما واا

 (.  336ر3وغتا ولالي مع الناا.سما أر إل النا ء  
أنلبا مب  أولي سبلمما  اب  ياوي  امنلبا وامنبه أاااب  ور باو  أًابا  واسبإل أإل  -رلمبه السب إل –( مامإل ان  رمباا  الببيمس  أإل رمسبى 3 

نة  ا ل، الحاء. اان  مامإل لبلا حلبى لباإل قبيمالا  حمب  اسمب  مبامإل اابي ا بع رمسبى خمبب سبنم  وابا  رمالبا  ب    مامإل حت
 (.619ر2ااع مامإل اان  رماا . للذم: اكسماء  وخمسم  سن   واا  قاالا االنما:  و ا الحيم  البحم، اتُم  م  النساء أ

اانب  لبيرى  -ببلى اهلل رلمبه وسبلإل –( خيمل  ان  خوملي ا  أسي ا  راي الاتى ا  قبا السا م  اكسيم  توج الناا 4 
الطببالا  أملببا  اطمبب  انبب  اكبببإل واكبببإل اسببمه لنببي: ابب  لبباإل اانبب  خيملبب  لحبب  أاببا لالبب  ابب  تااا  ابب  الناببا  

اببا ولببا انبب  أاااببم  سببن  ولو مبب  ولببا انبب  أااببع وسببلم  سببن  وولببي  أااببع انببا  اللبب  أياابب  ا سبب إل  ولتوللببا الن
 (.86ر2اا:  متمن:  و اطم   واقم   أإل ال وإل  ا سل

بب ت  ﴿ابا: قببو  اهلل لاببالى الببا: أحايمبب  اكنامبباء  اللببامع الببحم،    ببا ( أخالبه الاخببااي5  ببات:ت َّللربُه مت م ت  وتضت ُنببواْ  ل لرببذ   ءتامت
  ابا:  ضب  خيملب  أإل  ا ببحمحه  البا:  ضبا   الببحاا  ( ومسلإل3230( حيم  اقإل  1252ر3  ﴾رتْو ت  ت   اْ َّماتأت 

 (. 6425( حيم  اقإل  79ر16الملمنم   
 .5( سوا  اللحامإل  اآلم  6 
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 اخلامتـــــــــة

 
الحمببي هلل الببذي اناملببه لببلإل البببالحا  ومبب ر رلمنببا الببويه ومسرببا لمبباإل لببذا الاحبب   

نا أالو م  اهلل أ  ماو  خالبًا لولله الاامإل  وأخلا منه ااآللا    يااسً  ولحسمسًا واا
أ  مبيا ل سماه االاما  السا نا  ولو منلي م بالا ولالبه  رلى المللز حاا .1

 الاما  اكو  م  أنوات الاما .
 الاسإل السا نا الذي ال: اه الم سا لو اسإل ح ا ر  رابإل . .2
لذا الالا: م  الب: الل سبما االمبن وا حمب  اللبتإل  با نسلبه واسل بلايه ااآلمبا   .3

 اام  وأقوا  اك م  .واكحايم  وأقوا  البحاا  وأقوا  اللا
ارلمبببي المللبببز  بببا ل سبببماه رلبببى النسببب  مببب  الببب: الل سبببما  ال سبببما السبببا    .4

الامبببمإل لاببب  أابببا حبببالإل  ولبببامع الامبببا  للطاببباي  ومابببالإل اللنتمببب  للاابببوي  
 ول سما ا ماإل ملالي.

 .اآل اا الماوم  ر  البحاا ارلمي المللز رلى أقوا  اا  رااب  ا ا ما م   .5
المللبز  با ل سببماه ببحمح  ومبنلا االضببامز  اسببلي  الباأا با اكحايمب  اللبا  .6

 والاام:  ا اا  اكحما .               
مببب  أا بببا مبببباياه  بببا اكحايمببب  اللبببا ارلمبببي رلملبببا لبببو مسبببني ا مببباإل أحمبببي  .7

 والال: السل .
 ما  السا نم  ااكاما  ال اام .     آلمسل لي المللز  ا ل سماه  ا اا  ا .8
حبه لألقببوا  مت الم سبا االسبما رلبى مبذل: السببلز  با ا مبا مب  المسبا   ولاللممب .9

 ماإل مام . ال سلم  للال، رنيه يو  النما إلى مذل: محيي ول نا 
ا ماًا ما مساي اا  الالما  م ب  قولبه  غمباه  ااضبلإل  ا مباو   وغمبا واحبي   .10

 و خاو .
 الا ع . ك  للا حاإل ؛ارلمي المللز رلى ا ما م  أقوا  البحاا  .11
المللز قي ساا رلى طامس   موخه ولا ل سبما السبا   ابالاأي والنسب  والسبمات   .12

 بببالمللز ل ملبببلإل ابببا راا: واللاببب  االلمامبببه االاوامببب   وقبببي أخبببذ البببذه الاوامببب  
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كنلببا لببا أسبباب الل سببما ولحبب  لوا لببا منضببوي رلببإل أسبباا: النببتو   والناسببخ 
 ا  واللااام .والمنسو  والل سما الناوي  ول اسما البحا

و ا خلاإل لذا الاحب  أقبو  إ  ابا  ببوااا  مب  اهلل وحبيه  واا  أخطبن   منبا 
 وم  ال مطا .

ورلبى  لبه  والحمي هلل ا: الاالمم  والبب   والسب إل رلبى خمبا الخلبق ألمابم 
 وبحاه ألمام .
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افاددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اله:دددددددددددددددددددددددددددددددددددا ث
ا

افادددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ا

افاددددددددددددددد  الألب ددددددددددددددددتالهشدددددددددددددددع  ة
ا

افا  اله  باله ل اةافدفالهدينالهط:قدم
ا

افاددددددددددددد  الهطدددددددددددددددا ا لهط لَددددددددددددد 
ا

افادددددددددددددددددددددددددددد  الهط ضدددددددددددددددددددددددددددد عدت
ا
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 فهرس األحاديث
 

الهدع:ةاله:ا ث ت

ا117ا()البساآامال   اهفاأ ب ا  عدتاطساأ لالهياد   1

َ ا)ا  2 اِإيشهد ء﴿ِإيةد اأهيشه ا169امدلاعَدئزا ساففالهاي داعطشدا(ا﴾يه السة
ا267ا(عالاأسالا ش  سابدهللاش ئداا لا ا مسا لا زي سا لا ق اساأ لا س ااأبد ع س)  3

ا160ا(؟)اأ ا  ساطسالهادبق ساإهلاظلالهللا  مالهق دطة  4
ا108اأ عَب ساأسا   سالهصاةاإلب لَ ما له الماهط الا()  5
داففااَ ا م(  6 ا184ا)الَعاَ 

ا157ا)اأَا  لالهللا غع اه م(  7

ا155اأَلالهَيةاطيزهةالهذ اهها طدي ساأهفاصدام،ا ل ي دس(ا)اأايل  8

ا305ا)اإذلاأط   مابَط افدئ  لاطيهاطدالا  ع م،ا طدايا   م(  9

ا112ا()اإذلا طيلاأ:ا مافا يظ اطدا  طيل،افإيهال ا    10

ا288ا)اإذلاَدءاأ:ا مالهَطعةافا غ ال(  11

ا91ا(َ ها  هاه ا)اإذلااصلالهطؤطسالهَيةااَلاعساأب  ها زا  12

اماله  لب(:)اإذلا أ  مالهطال: سافد  13  َ ا116ا  لاففاَ 

ا287ا)اإذلااطع مالإلمدطةافدطش لاإهلالهدالةا عا  مابدها  ية(  14

ا223ا)اإذلا ي ما ال ةافالا  يدَلال يدساا ساله دهثاإلةابإذيه(  15

اذهك(  16 ا223ا)اإذلا ي ما ال ةافالا  يدَلال يدساا سادد:باطدافإس 

ا92ا(لبساآاماليق  اعطاهاإل اطسا الث:ادامةاَد  ةإذلاطدتاا)  17

ا118اإل اطسا الث:اطسا ها(ااه)اإذلاطدتالإليادساليق  اعط  18
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 األحاديثفهرس 
الهدع:ةاله:ا ث ت
ا169ا)ال  عدعادا طداب سالهاطدءا لأل ض(  19
ا110ا)الَ  افإيكاهما دي اش ئدا(  20
ا84الا  عط كافاما  عطيف(ا)  21
ا125ا(لشاا لا)  22
ا180ا)اأدبحاطساعبدا اطؤطسابفا  دف ،افَطداطسامدل:ا(  23
الهللاعسالهَطعةاطدا ديدامبايد،اف دساها ا اا  م(  24 ا286ا)اأضل 
ا77ا(أ عط لاله عدم،ا دا لالأل :دم،ا لفش لالهاالم)ا  25
ا219ا)اأع قادافإياداطؤطية(  26
م(  27 ا195ا)اأع فاماط:َا ساطساأ  اله ض ءا لا   ساأ:ااطسالألطماغ َ 
ا244ا)اأفضلالهدامةاَااالهطقل(  28
ا332ا)اأفضلايادءاأَلالهَيةاصا َةابيتاص  اا(  29
ا71ا(أفالاأعاط ماش ئداإذلافعا ط هاابق ماطسابعا م)ا  30
ا102ا)ال  باف الهذ ايعافاب اهاطداص جاطيفاإل ا:م(  31
ا221ا(؟)األاأصب  مابطداَ اأص فاعا  ماعيا اطيه  32
ا117اإيه(ا؟أصب  ماهمااطلالهللاإب لَ ماصا الاالهذ ا ف لا)األ  33
ا41 ()الإلاالماعالي ةا لإل طدساففالهقاب  34
اطدامبااد(  35 اطدامباه،ا له  بةا َبُّ ا327ا)الإلاالما َبُّ
ا41 )اله َيفاطسالهللا لهعَاةاطسالهش  دس(  36
ا151ا)الهَسا ال ةاأديدف:اديفاهاماأَي:ةا     سافف(  37
ا33 ()اله:طااهللالهذ ا فما ا لا ا لالهلل  38
ا113ا)الهاي داال اطسالاال اهه،ا طدلاطسالاطدلاهه،ا هاد(  39
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 األحاديثفهرس 
الهدع:ةاله:ا ث ت
لاطؤطساَ االإل طدساهقفالهعا (  40 ا203ا)الهشاالءاأ بعةاَ 
ا157ا)اأهظ لاب داذلالهَاللا لإل  لم(ا ففا  ل ةابذ الهَالل(  41
ا253ا)الهعظطةاإزل  ا له ب  دءا الئفافطسايدزعيفا ل:ٌااطياطد  42
ا45  غطض(ا-)اله ب اب  اله:م،ا غط دهيدادددا       43
ا157ا)الهااماأيتالهاالما طيكالهاالما بد  تا دذلالهَالل(  44
ا132ا()الهااماأيشاكاعااكا  عاكالهااماإساشئتاهم  45
ا42 :بباإه يدالإل طدسا ز يهاففاما بيدا   هاإه يداله ع (ا)الهاام  46
ا187ا)الهااما بالهاط لتالهاب ا  بالهع شالهعظ م،ا بيد(  47
ا256ا)الهاام اعمِّاعا اماصب يد(  48
ا232ا)الهاامالا َعلاهعدَ ا لاهعداماعيا ا الاا لايعطة(  49
ا327ا)الهاامالا صزيفا  مالهق دطة(  50
ا93اعا يدا ميداعذلبالهاط ماإيكاأيتالهب اله : م(.ا)الهااماطس ا  51
ا261ا)اأهماأَا ماضال لاافاال مالهللابف،ا  ي ماط ع م سافَهع م(  52
ا44 )الهطااماأص الهطاامال ظاطها لا ش طه(  53
ا177ا)الهطااط ساش  دءاففا ال ة:الهيد ا له ألا لهطدء(  54
ا44 (ي  ا)الهطقا  ساعياالهللا  مالهق طةاعالاطيدب اطس  55
ا192ا)الهطؤطسالهق  اص  ا أ:باإهلالهللاطسالهطؤطسالهضع ف  56
ا44 بعضد(ا)الهطؤطساهاطؤطسا دهبي دسا شاابعضه  57
ا54اعالاأَزلء(الهطؤطي ساففالهاي دا)  58

ا326ا)الهياما  بة؟(  59
ا190ا)اأهاد ماله  د  ،ا ق لالبساآاماطدهفاطدهفافال(  60
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الهدع:ةاله:ا ث ت
ي اماطَبيةاطيَاةاط:زية()ا  61 ا305اله هاا ط ةالهقاب،ا ل 
ا43 )اإه كاعيفاف لهللاهقااآذليفا  حا:طد ك(  62
ا70ا(أطداإي  ماا ع ض ساعالا ب  ماف   يها طدا   ساَذل)ا  63
ا316ا)اأطداإيهاه اهما  فعاداهما زلا ا  اإهلا  مالهق دطة(  64
ا37   ضلاأسا ع شا:ط الا  ق لاشا الا  اصلالهَية؟(ا)اأطد  65
ا323ا(أطدا  ضلاأسا   ساهامالهاي دا هفال ص ة)ا  66
لاطسا يشماعيهالأل ض)  67 ا72ا(أيداأ  
ا43 ()اإسالبيفاَذلاا اا هعلالهللاأسا داحابهاب سافئ  س  68
ا259ا)اإساأبفا أبدكاففالهي د (  69
ا202ا ا حافف()اأساأ  لحالهشاالءاففا: لدلا   اصض ا  70
سا هاهاطسا ابه(ا)  71 لاطسا ابها ل  ا118اإساأ  باطدا َ لالهَ 
ا171ا)اإساله:  الهع ساه غي ساففالهَيةا قاس:اي:ساص  لت(  72
لاإذلايزعا ط ةاطسالهَيةاعداةاط دياداأص  (  73 ا165ا)اإسالهَ 
لاه   امابده اطةاطسااص الهللاطدا ظس)اإ  74 الهَ  ا61اس 

لاه   لءا)ا  75 ا90ا(لهط  َاطقال اأ بع ساايةاطدا  : لإسالهَ 
ا60ا(إسالهللا َد زاألط فاطدا:ا تابهاأيعااداطداهما عطلابه)ا  76

ا297ا)اإسالهللاماادامك(  77
ي طدالهز داةافف(  78 ا299ا)اإسالهللالا ؤص ايعادااإذلاَدءاأَااد،ا ل 
الهللاه ايفالهطؤطساف ض ا يعها  ا  هاطسالهيد (  79 ا222ا)اإسة
ةاهاس)اإ  80 ا91ا(لهددهحاففالهَيةاف ق لاعباالهللاه  ف الهاَ 
الهللا اع الهيد ا  مالهق دطةابَاطدئاماا  لااطيهاعال(  81 ا196ا)اإسة
ا152ا)اإسالهط أةاطساأَلالهَيةاه   اب دضاادماداب سا  لء(  82
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 األحاديثفهرس 
الهدع:ةاله:ا ث ت
ا44  ا (ا)اإسالهطقا  ساففالهاي داعالاطيدب اطساهؤهؤاب س  83
ا97ا(إسالهطيدفماإذلاط ضا ع ففاط اهاففاذهكا ط لالهبع  )ا  84
سالهطش   س(  85 ا91ا)اإسالهطؤطي سا أ لاَماففالهَية،ا ل 
ا170ا)اإساأَلالهَيةاإذلاَدطع لايادءَماعاساأب د لا(  86
ا202ا(لهَيةاه   لء ساأَلالهغ فاطساف ماما طداأَلاسإ)ا  87
ا152اأ لازط ةا اصلالهَيةاعالاد  ةالهقط اه اة(ا)اأس  88
لاطدا  ف اطسالهيد الهصش ع(  89 ا199ا)اإساأ  
ا189ا)اأسا عباالهللا َيكا  لهافإساهما  سا  لهافإيها  لك(  90
اعبااهكاإ)ا  91 ا115ا(هطدطدأسا غع الهااما غع اَطداا أ  
ساعَز ما مد  م(  92 ا172ا)اإسا   ي لاطسالهابع ساف  ي لا ل 
ا165اإسا   الهَيةا َط دلالهبصتايزعلاففاشَ ةالهَية()ا  93
ا55ا)اإسافقااماما لا لهش  دسا ي ماعالاأهاي ام(  94

دلا يادءاطساأط ف(  95 ا283ا)اإساففاأدالباأدالباأدالباَ 
ا155ا)اإساففالهَيةاص طةاطساهؤهؤاطَ فةاع ضاداا  ساط الا(  96
ا168ا)اإساففالهَيةاشَ ةا ا  اله ل بالهَ لاالهطضط (  97
ا167ا)اإساففالهَيةاشَ ةا ا  اله ل باففاظااداطدئةاعدم(  98
ا170ا)اإساففالهَيةاهطَ طعدااها:  الهع سا فعس(  99
ا186ا)اإساف اساآ ةاأفضلاطساأهفاآ ة(  100
ادا،ا لاييش (  101 ا270ا)اأسالايعد هاففاطع  فاأسالايصطشاَ 
ا179ا)اأسالا ط الهق آساإل ا دَ (  102
اهاطيدفق ساعالطدتا ع ف ساباد:ا :  اماهعيةا  عدطام(  103 ا293ا)اإس 
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اهللا اعةا  اع سالاطدا،اطدئةاإل ا ل:اة(  104 ا254ا)اإس 
اهفاأاطدءاأيداط:طا،ا أيداأ:طا،ا أيدالهطد:ف(  105 ا275ا)اإس 
ا128ا)إساَذلالهق آساأيزلاعالاابعةاأ: ف(  106
ا181اطالئ ةاله :طةا ق لاأ  اداله  حاله  بةاطسالهَاا(ا)اأس  107
ا157ا)اإساطساإَاللالهللاإ  لماذ الهش بةالهطاام(  108
ا176ا)اإسايد  ماَذهاَزءاطساابع ساَزءلااطسايد اَاي م(  109
ا144ا)اأسا غع اذيبد،ا  ع جا  بدا،ا   ف ام طداا  ض اآص  س(  110
ا124ا)اأيداله:دش الهذ ا :ش الهيد اعالاماطف(  111
لاطسا ؤذساههاففالهاَ اا  مالهق دطة(،  112 ا328ا)اأيداأ  
لاطسا ؤذس(  113 لاطسا ؤذساهها  مالهق دطةابدهاَ ا، أ   ا195ا)اأيداأ  
ا276ا)اأيداط:طا،ا أيداأ:طا،ا لهطقعف،ا له:دش (  114
ا52ا(أ:اا ا مابي اآاما فُّاه اتابطابةاعالاا)اأيادب ماَذه  115
ا51ا(ه  ابص  اطساأ:ط ا لاأا اا)اليظ افإيك  116

ا309ا()اليظ  ا دابيتاآلام  اإي طدالهيعقةا لها يلاهاط أةاعال  117
ا116ايعماباللا لا صشاطساذ الهع شاإماللا(أ)ا  118
ا47 )اإيكاإذلال بعتاع  لتالهيد اأفاا اماأ ا ات(  119
ا68ا(ااإي كاه ش افاله   اففالهَي ةاف ص اب سا ا كاطش   د)ا  120
عه(  121 ا182ا)اإيطداياطةالهطؤطسا دئ ا عاماففاشَ الهَيةا: لا َ 
ا106ا(أيها آهابعؤلاهاط   سا)  122
ا105ا(أيها أ اففاطيدطهاَب  لابََ دا)ا  123
الهللال ا اإهلاأَلابا (  124 ا257ا)اإي هامااشااابا لا،ا طدا ا  كاهعل 
ا221ا)اإيةها ا َدباهيداف ام،ا لا ا َدباهاماف يد(  125
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ا134ا()اأيادايزهتاففاأيد اطساأط فا   ي ساففاأص الهزطدس  126
ا84اإيفاأيداله زلماذ الهق ةالهط  س()ا  127
ا168ا)اإيفا أ تالهَيةاف يد هتاطياداعيق الا،ا ه اأصذ هاأل ا م(  128
ساآاماهطيَال(  129 ا276ا)اإيفاعياالهللاصد مالهيب  سا ل 
ا267ا)اإيفالاأددفحالهيادء،اإي طدام هفالط أةا ل:اةا ق هف(  130
ا102ا)اإيفالاأم لاإل ا:قدا(  131
ا161ا)اإيفاألَ  لاأسا   ي لا ب اأَلالهَيةا اثاأَلالهَية(  132
اطيهاصش ة  133 لا غ  هاأ:باإهل  ا53ا()اأيفاألع فالهَ 

ا221ا)اأ اطدااطعِتاأم لا عا  م(  134
ا211ا أ ا لاشفء(ا)اأ د كاب ق  الهللافإيه  135
ا171ا)اأ لازط ةا اصا سالهَيةاعالاد  ةالهقط اه اةالهبا (  136
ا100اأ لاا  ةاأيزهتاف ادالهاَاةا لهيَمافاَااف اد(ا)  137
الاا)ا  138 الااَ  ﴾ا،أ هئكالهيع اَ  ا272ا يزهتاف اماَذهالها  ةا﴿اهبةحه
ا245ا)اإ د  ما لهظامافإسالهظاماظاطدتا  مالهق دطة(  139
ا47 ( لهظسافإسالهظساأ ذباله:ا ث)اإ د ما  140

141  
ذلاأؤ طددسا ذلا عددااأصاددف،ا ل  )اآ ددةالهطيدددفما ددالث:اإذلا:ددا ثا ددذب،ا ل 

ا273اصدس(

ا48ا)الئذي لاههابئ اأص الهعش  ة!(  142

ا269ا)اأ ُّطدالط أةاأاصاتاعالام ماطداه  اطيامافا ات(  143
ا122ا(بدهيَما اَااههالهطااط سا لهطش   سا لهَسا لإلي )ا  144
ا124اأيدا لهادعةا اد  س(ات)ابع   145
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ا208ا)ابع تابدها فاب سا ا الهادعةا:  لا عباالهللا :اه(  146
ا124ا(ففايع الهادعةافابق ادا طداابقتاَذها أشد ات)ابع   147
ا321اعاالااعيااز يبابيتاَ:شا هساأع ااهه(ات)ابلاش ب  148
ا298اطدابقفاطعيد(ا)ابلاي  فمابها ي:اساد:ب ه  149
ا36 ()ابلاَ اطساأَلالهَية  150
ا66ا :دَتالهَيةا لهيد افقدهتالهيد :اأ   تابدهط  ب  س(ا)  151
ا119ا عاط ساأسالهطعدااإهلالهللاإهلالهَيةاأ اإهلالهيد ()  152
ا51ا()ا عاط لاطساأيادب ماطدا دا سابهاأ :دط م  153

ا120اففاصامالهللا لا ع   لاففالهصدهمافإيهالا :  (ا)ا ع   ل  154
:ا اعش ةا  ال ةاعش ةا)  155 ا56ا( الثا صط ا اب ا  ا ا ل 

زءاايعقةاألَاه(  156 ا242ا)ا ال ةاأَزلءاَزئساب سالهطااط س،اَ 
لا ق ماطسالها ل  157 ا274ا()ا ال ةا ض:كالهللاإه ام:الهَ 
لاطساأَل(  158 ماط    س:اَ  ا212ا)ا ال ةا ؤ  ساأََ 
الهعز ةاف اهلا: لا دساطيهامدبام ا س)ا  159 ا104ا( ماايدالهَبد ا ب 
ذلاَ ا اصاها لا  ما)  160 ا87ا( ما ف ابفاإهلالهب تالهطعط  ،ا ل 
ا106ا ف فامااطألاطداب سالهاطدء(اففا:اِةاطسَب  لاا)  161
ا103ا(َب  لاففاد   ها ههاا طدئةاَيدحا لاَيدحا)  162
ي دساطساذَب(ا)اَي دس  163 ا149اطسافضةاآي  اطدا طداف اطد،اَ 
ا125ا(: لا أ تالهَبلاطساب ساف جالهقط ا)  164
ا269ا)اصذ اطساطدههابدهطع  فاطدا  ع كا   عفابي ك(  165
ا290ا)اص ب دسا ق أاب ياطدالهق آساف ذ   الهيد   166
ا141ا)اصاقتالهطالئ ةاطساي  ،ا صامالهَدساطساطد جاطسايد (  167
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ا162ا)اص  الهق  سام يفا مالهذ سا ا ياما مالهذ سا ا يام(  168

ا297ا)ااعهالا  :اثالهيد اأساط:طالاا ق لاأد:دبه(  169

ا276ا)ااع ةاأبفاإب لَ م،ا بشد ةاع الابساط  ما  ؤ داأط ف(  170

ل(  171 ا38 )اذلكالهللاعزَ 

ا48 ()اذ  كاأصدكابطدا   ه  172

ا105اههاا طدئةاَيدح(ا-لهاالمعا هاا- أ اَب  لاا)  173

ا104ا( أ اط:طاا ب هابعؤلاهاط    سافَعلاَذهاإ:الَطد)ا  174

ا108ا()ا أ تاَب  لا ههاا طدئةاَيدحا ي   اطسا  شهاله اد  ل  175

ا  دم تاألبفالها:الحاففالهَية(  176 ا194ا)ا بايصاةاطالةاع  ماداا  

ا274ا)ا :مالهللاط ال:اهقااأ ذ اأ   اطساَذلافدب (  177

ا264ا)ا ا البي هاز يباإهلاأبفالهعدنا  دسالاالطادامبلاإاالطه  178

ا99الهاي دا اطداف اد(  ع دالهعَ اص  اطساا)  179
اهاط تاها  لتا)  180 ا62ا(اب:دسالهللاإس 

ا134ا)اا   ساففاَذهالألطةاأم لما  ذب سابدهقا (  181

ا134ا(ا   ساففاَذهالألطةاطاخاألا ذهكاففالهط ذب سابدهقا ا)  182

هل لم ا﴿ِإيةطهد اأهط الهللا  ا هه)اداما  183 ا305ايظ تاإهلاَذ س(ا﴾يهةٌاِف  ااهه ال لم ا هأه  اا ه 

ا303ا)اعَبدااهاطؤطسالا قضفالهللاههامضدءاإل ا دساص  لااهه(  184

185  ) الأليب دءالها اةابَ بدعادا: لاأ لاعاف  ا172ا)اع ضتاعال 

لا لهيبف(  186 الألطمافَعلا ط الهيبفاطعهالهَ  ا172ا)اع ضتاعاف 

ا229ا)اعالما ش طيفاأيتا فالسا فالسا فالس(  187
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ا216ا)افإيداايع يهابع ماطسا ط (  188
ا لش ا)افق أاعا يدا  189 ا267ا ياديد(﴾ءااشهف ااِبٱهاةهِااسهاِ   ا﴿لة
ا318الهطغ باأ ضدا(ا لا  ع   لاف ها)اف ذهكافدفعا لا ع   لاففاصاقه  190
ا287اأ   مالهدالةافعا  مالها  يةافطداأا   ما()افالا ععا لاإذلا  191
ا156ا)افاماأ اعبق  ا ع  اف  ه(  192
دا غ  اأمُّااا مالبيةاطا:دس(  193 الط أةااغ َ  اطياس  ا267ا)افطدا فل 
ا78امد لالهللاأم لطدااأماماهاما باما ماهما دام ل()ا  194
ا84امدلالهللالبساآاما ع غاهعبدا فاأطألادا كاغيلا أاا(ا)  195
ا سالبااطساا  ياطد()ا  196 ا234ام اتاَ 
ا266ا)اماابد ع كاعالاذهك(  197

198  
ا-ددددالالهللاعا دددها اددداما–)امددداطتاغ ددد اطددد  ةالهطا يدددةا  اددد لالهللا

ا290ا ص بافص جالهيد (

ِهطهس اااآلم  )ام أا  طداَذه  199 بِّهِاا﴿ ه اطهقهدمها ه دفه ية هدِس﴾اۦصه ا149اَه
ا164ا)امدفا ؤ دكافقد اد(  200
ا233اعبد اا  ةاله:ش امدل:املاا  ةالهيض  (ا)اماتاألبس  201
ا224ا)امما دافالسا أيتا دافالسافَمدماطسالهطَا ابقا الهيع (  202
ا176ا)ا دساإذلاش بامدلاله:طااهللالهذ ااقديداعذبدااف ل دا(  203
ههاإذلاَا الإلطدماعالالهطيب (  204 ا289ا)ا دسالهيالءا  مالهَطعةاأ  
ا123ا( لم  بتالهادعة دسا ق أاففالهع اابقدفاا)  205
ا56ا دسا ق أاففالهع اابقدفا لم  بت(ا)  206

ا281ا دسا ق أاففادالةالهَطعةابا  ةالهَطعةا لهطيدفق س()ا  207
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ا211ا)ا دسا ق لالا شاا لاعالاأيعا ماف شااالهللاعا  م(  208

ا135ا لأل ض)ا  بالهللاطقدا  الهصالئمامبلاأسا صامالهاط لتا  209

ا206ا)ا  بالهللاطقدا  الهصالئمامبلاأسا صام(  210
ا180ا)ا ذبتابلاَ ا زمالهلل(  211
ا48ا( لالهطااماعالالهطااما: مااطها طدهها ع ضهاب:اب)ا  212
ا51ا()ا ا مابي اآاما آاماصاماطسا  لبا ه ي ا سام م  213

ا185اففالهط زلسا:ب ب دساإهلاله :طس(ا)ا اط دساصع ع دساعالالهاادسا ق ا دس  214
ا193ا)ا ماطساعذما الحاففالهَيةاألبفالها:الح(  215
دلا    ،ا هما  طلاطسالهيادءاإل اآا ةالط أةا  216 ا332اف ع س()ا طللاطسالهَ 
ا63ا(  فاأيعما دد:بالهد  اماالاه قطها)  217

سا  ا  مالهص ل(  218 طدا ل  ا98ا)الا اعَ 
هاد()الا ذَباَذهالألطةا:  لا  219 داأ   ا246ا اعساآصَ 
م(  220 ا162ا)الا زللا دئعةاطساأط فاظدَ  ساعالاله:مالا ضَ 
ا192ا)الا اب لاأد:دبف،اف لهذ ايعافاب اهاه اأيعماأ:ا ماط ل  221
ا175ا)الا ق هس:از عتا ه ساملا:  ت(  222

هالهلل،ا لاص  اففاطدل(  223 ا250ا)الاص  اففام لالا  لاابهاَ 

ل اا-طداأ ي  ماعا اما اع  مالهللاا)ال  224 اَ  ا244اهام(ا-عز 
ا178ا االط أةام (ا-دالالهللاعا ها ااما–)الا لهللاطداطاتا اا ا لالهللا  225
ا321ا(ز يبايا)الا ه يفا يتاأش باعاالااع  226
ا225ا)الا :لاأسا ع ماب سال ي ساإل ابإذياطد(  227
فا ق لاَلاطساطز اال)ا  228 ا66ا( زللاهَايما اقفاف اداَ 
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لاطساطَااها ما َا اف ها ه س(  229 لالهَ  ا224ا)الا ق مالهَ 
ا244ا)الا  ع ييدالهطؤيةا يش   ماففاله ط ة(  230
ا135ا()الا ؤطساعباا: لا ؤطسابَ ب :ا شاااأسالاإههاإلالهلل  231
ا: لٌم()ال :اِّ فا  232 األم اإب لَ ماعال  ا320اأ:الا،اإس 
ا270ا)اهعسالهيدئ:ةا لهطا طعة(  233
ا39 )اهقاادامالهللام هكا داز ا(  234
ا245اطسافالسا فالية(ا-أ اض:كاا-ا)اهقااعَبالهلل  235
ا137ا)اهقاام أ اداعالالهَساه اةالهَساف دي لاأ:اساط ا الا(  236
ا134ا()اه لاأطةاطَ  ،ا طَ  اأط فالهذ سا ق ه س  237
بدي ةاَذهالألطةالهَادا(  238 بدي ةا َ  ا211ا)اه لايبفاَ 
ا205ا)اهاَيةاأم باإهلاأ:ا ماطساش لكايعاها لهيد اط لاذهك(  239
لاطساأَلالهَيةازَ  دساطساله:  الهع س(  240 ا152ا)اهاَ 
ساَدءاعالاف  (  241 ا77ا)اهاادئلا:م ا ل 
ا103اهما  اَب  لاففاد   هاإل اط   س:اأطدا ل:اةافإيه(ا)  242
ا285ا()اه افعلاألصذ هالهطالئ ةاع ديدا،ا ه اأساله ا اا طي لالهط تاهطد  لا  أ ل  243
دل  244 لا-ا)اه ا دسالإل طدساعيااله   داهيدههاَ  ا283ا(-أ اَ 
لاه  ابيبفاط لاله:  س)ا  245 ا101ا(ه اصلالهَيةابشعدعةاَ 
ا307ا)اه  لَعادا ما طا ادا:  لا  ا ،ا م ا : ضاف  ا (  246
ا309ايعقةا لاا يل()اه  اهكاعا ها  247
ا88ا(إل ا لهب: ا ش فاف ادا الثاط لتاة)اه  اطساه ا  248
ا270ا)اه  اطي داطساض بالهصا ا،ا شم الهَ  ب،ا اعد(  249
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ا225ا)اه ا يفاطي ماأ ه لالأل :الما لهيافا مالهذ س(  250
ا47 ()اطداأ  بكا أ  با  :ك،اطداأعظطكا أعظما: ط ك  251
دافإياداطي ية(؟)اطدابدلااع  الهَدَا ة  252 ا296ااعَ 
ا227ا(؟)اطدا   اا يد لاا  253
ا218ا)اطدا:طاكاعالاذهك(  254
ا168ا)اطداففالهَيةاشَ ةاإل ا ادماداطساذَب(  255
ا50ا()اطداطسالط ئا صذالالط ءلااطااطدا ي اكاف ها: ط ه  256

ا229ا()اطداطسا ال ةاففام  ةا لابا الا قدم  257
ا300اط ه اا  هااإل اط   باففا شب كا أاهاصط )اطداطسا  258
ا245ا)اطدأبق تاألَاك؟ا(  259
لالا ََ ام طداا عطا ساههاعطالا(  260 ا212ا)اط لالهطااط سا له ا اا لهيدد  ا ط لاَ 
ا162ا)اط لاأط فاط لالهط  الا ا  اأ ههاص  اأماآص ه(  261
لالا عطلاعطدلا(  262 ا212ا)اط ا ما ط لاله ا اا لهيدد  ا ط لاَ 
ا121ا)اط افا ط لالهادعةا اد  س(  263
ا107ا(ط  ةاعياااا ةالهطي ال،ا ط  ةاففاأَ داا ههاا طدئةا)  264
دلام دطداافا  ب أ(  265 اأسا  ط لاههالهَ  ا224ا)اطساأ:بة
ا183ا)اطساأ:باهقدءالهللاأ:بالهللاهقدءها طسا  هاهقدء(  266
ا288ا)اطسالغ الا  مالهَطعةاغالالهَيدبةا م ا لحاففالهادعة(  267
اطسا  باإسا دساعياه(  268 ا288ا)اطسالغ الا  مالهَطعة،ا ط  
دا طس  269 ا311ا()اطساأ   اطسالإلا غعد ا َعلالهللاههاطسا لاَمِّافَ 
ا194ا)اطسالهطؤطي ساطسا ضفءاي  هاطسالهطا يةاإهلاعاساأب سا ديعدء(  270
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ا223ابيلاهللاطاَالاابيلالهللاههاب  دااففالهَي ة(ا)اطس  271
اطسالها لافقدل:الاإههاإل الهللا :اهالش  كاهها)  272 ا98ا(طسا عد  
ا284ا)اطسا  اما  مالهَطعةا لإلطدما ص بافا ا ط لاله:طد (  273
ا50ا(طسا:طلاطؤطيداطساطيدفمابغ بةابعثالهللاطا دا :طفاه:طه)ا  274

ا149اباغالهطيزل(،)اطساصدفاأاهجا طساأاهجا  275
ا290ا()اطسااصلاا مدااطسالألا لمافقدل:الاإههاإلاالهللا :اهالاش  كاهه  276
ا118ا()اطسااعداإهلاَا ا دساههاطسالألَ اط لاأَ  اطسا بعه  277
لا ؤ  يفا:  لاأباغا ادهةا بفافإسام  شدا(  278 ا278ا)اطساَ 
ا42 )اطساا  ها:اي ها ادءا هاا ئ هافا اطؤطس(  279
مهاطسااب اأ لض س(ا)اطس  280 ا318اظامام ااشب اطسالأل ضا   
ا184ا)اطسامدلااب:دسالهللالهعظ ما ب:طاهاغ اتاههايصاةاففالهَية(  281
ا158ا)اطسام أاا  ةاله لمعةا لاه اةاهما دبهافدمةاأبال(  282
ا312ا)اطسايزلابها:دَةافَيزهادابدهيد ا دسامطيدااأسالا اال(  283
ا306ا)اطسا ق ضاغ  اظا ما لاعا م(  284
ا40 ()اطيعتالهز دةا أ اتام لا ا هف  285
ا202ا)اطؤطي اأط فاشاالء(  286
ا177ا)ايد  ماله فا  ماالبساآاما ف اداعا ادا  اادابال(  287
ا177ا)ايد  ماَزءاطساابع ساَزءلااطسايد اَايم،ام ل(  288
ا286ا)اي:سال ص  سالهادبق سا  مالهق دطةاب ااأياماأ   لاله  دب  289

290  
يفاهَد  ةاأهعب.﴿بهدِلاا-دالالهللاعا ها ااما–يزلاعالاط:طاا)ا بط ةا ل 

َلم ا هاةدعهةلاطه  ا ا133ا(ِعال
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ا165ا)ايا اأع دي ها بفاففالهَيةاأشااب دضدااطس(  291
ا179ا)ايالاأسا ادف الهق آساإهلاأ ضالهعا (  292
لاله:ش ا أيداعالالأل  (  293 ا237ا)اَذلاأ  
ا97الهدالة(اَذلاففالب الءا)  294
ا77ا(َلاطسا دئبافَ  باعا ه،اَلاطساطا غع افَغع هها)  295
ا172ا)اَمالهذ سالا      سا لا ا  م سا لا     س(  296
ا244ا)اَمام ٌمالا ع ف سالهعطلاف  ع ياما  قداط ياماله ط (  297
ا171ا)اَطداَط عداطساأط ف(  298
لاذ  الهللاصده داافعدضتاع يدها ا)  299 ا67ا(َ 
ا134ا(أسالألطةاه الَ طع لاعالاأسا يعع كا)ا لعام  300
ا117ا)ا ف لاعطلا  طهابَ ب ا  عدتاطساأ لالهياد (  301
ا224ا)ا ه سالفا: لا عاحالهللاه م(  302
ا107ا(ذلا َالابي  ه،الهذ اَ اي  ها ماا أ ا به إ  :كاذلا)  303
ا115ا(إذلا دساأ:ا ما-اط ل لااا-ا)ا  اكام عتاعيمادد:بك  304
اا)ا داأبد  305 اه اأس  دذ ِّ ا310ا(لهيد اأصذ لابادا ع امافَعلا  اَ 
ا169ا)ا داأمافالساإسالهَيةالا اصااداعَ ز(  306
ا68ا داَب  لا طدا  مالهطز ا؟(ا)  307
ا136ا()ا داعدئشةاإ دكا ط:ق لتالهذي بافإساهاداطسالهللا دهبد  308
ا312ا)ا داغالماإيفاألعاطكا اطدت،ال:عظالهللا :عظك،ال:عظ(  309
ا55ا()ا داطعش الأليدد اأهمايَا ماضالالاافاال مالهلل  310
ا49ا( داطعش اطساآطسابااديها هما اصلالإل طدسامابه)ا  311
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ا164ا)ا دع  لشاَذلاله ض ءاططداغ  تالهيد (  312
ا146ا)ا بعثالهيد ا  مالهق دطةا لهاطدءا   شاعا ام(  313
بل يهِعفمها لا افيزهتا﴿ ه  ا صددط يهاففالهقا ا)ا  314 اهل اا هيةد ِاا:ه ا134ا(عه
ا65ا( ص جاعيماطسالهيد ا   اما ق لا  اتاله  ماب ال ة)ا  315
ا171ا)ا اصلاأَلالهَيةالهَيةاَ الااط الااب ضدءاَعدالااط :ا س(  316
ا188ا)ا  ف اإه هاعطلالها لامبلالهياد ا عطلالهياد امبلالها ل(  317
ا149اأ (ا-اله ل باطدئةااية)ا ا  اففاظلالهعيساطيادا  318
ا158ا)ا دافالهدا لتا ي: اطسادا ل  ماله فا دا ساله  م(  319
ا86ا)ا دافاإهلاَيبالهب تا ق أابده   ا   دباطا   .(  320
ا71ا دافاعالاأ  ا لادالةاط   بةا  ع  ساإل الهعَ (ا)  321
ا170ا)ا ع لالهطؤطسام ةا ذلا  ذلاففالهيادء،امات:ا د ا ل(  322
ا167اله ط ةاطياداعسال ي سا ابع ساه يداطسا عدماطداف اد(ا)ا ع م  323
دسٌا ه ه  ااحٌا﴿فه ه  ا)ا ق أا  324 ا182ا  ف اله لء(ا﴾:ه
ا128االلااأ :اط ذ  اط عظاصدئفا﴾١٥ِطساطُّاةِ  اا﴿فهاهل ا:ا ق أ)ا  325
ا153ا)ا ق لاَلاَزلءاطساأيعطتاعا هابده  : ااإل الهَية(  326
ا182ابدهشَ ا: لاإذلا ديتا  مالهق دطة()ا   سالهياما   لاا عاما  327
فا ق ل:اَلاطساطز اا: لا  اقلاففالهيد)ا  328 ا66ا(َ 
تاطسابعضاز ج،ا بدهللاطد(  329 ابدهللاطداصَ  ا263ا)ا ط :ياس 
ا241ا))ا يعماعالاأَاهايعقةااي اماطساَذلالهطدل  330
ا60ا( ؤذ يفالبساآاما ق لاهسا ع ايفا طدباأيفا)  331

ا286ا)ا  مالهَطعةاَط الهللاف هاأب ل ماأ اأب  م(  332
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ا99اعالاشفءاطسالهي لفلاأشاا عدَالااطيهاعالا  ع ف()  333
ا288ا)غالا  مالهَطعةا لَباعالا لاط: ام(  334
ا51ا(لإلاالماإذلافقا لاففص د  ماففاا)فص د  ماففالهَدَا ةا  335
ا115اعامابََلالهب اطي م(أ ز  لاأيعا ماإسالهللاال)  336
ا123ا)طداأعطد  ماففاأعطد طساطضلاإلا طدابقفاطسالهياد (  337
ا199ا)طدا دساب ساإاالطيدا ب ساأساعد بيدالهللاباذهالأل ة(  338
ا325اط  لالهدبفابدهدالةاإذلاباغااب ااي س،افإذلاباغاعش ااي سافدض ب هاعا اد()  339
ا98اَا اففاطَااهاف   اف هاهغ ه،افقدلامبلاأسا ق م(اطس)  340
ا254ا)طسامدلا: سا دبحا الثاط  لتاأع ذابدهللالهاط  الهعا ماطسالهش  دسالهَ  م(  341
ا81ا()يد تابدهدبدا أَا تاعداابدهاب    342
ا327اَ الهياماعالالهذيبا: سا ع  اطيكاف ا غع الهللابيالط كا م الا ع ااإه هاأبالا()  343
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 ثارفهرس األ
الهدع:ةالأل دددددددددد ات

ا250ا)اأطدا عاط ساأي ما غا سا    : ساألَلاطعا م(  1
ا245ا)أبق تاهامالهللا  ا هه(  2
ا38ا)إسالهذ سا ش ا سالهطعد ةا لا عطا ساباد(  3
ا326ال ع ااف ه(اله  بةالهيد :ةاأسا   باطسالهذيبا م  4
ا230ا)ا: ساَعلاأط الهصالفةاش   ابعاه(ا.  5
ا304ا)ا أ لالهيد اماافقا لاففالها سافاطٌّ لاأسا عدمب ل،افَيزلالهلل(  6
ا159ا)الهادعةاصعضتاأعالءالهللاإهلالهيد ا  فعتافَاطعتالهبع ا(  7
ا212ا عا س(ا.)ف:طاالهللاعط اعالاأيهاأع ديدا  8
داأسا قبلاَا  ادا أسا اصااداب  اد(  9 ا262ا)افَطَ 

اعالاأسالا ش  سابدهلل(  10 ا267ا)املاهاساإسا ا لالهللا بد ع س 
ا113ا)الهاامالا َعلالهاي داأ ب اَطيدا لاطباغاعاطيد(  11
ا35ا)الاأ اطكاإل ا َصفالها لئ (  12

13  
تاطسالهطؤطساعالاط:لاا ءا أيدتا َدااهاددافدفاا)ال اب اطةاصَ   ظيس 

ا46الهص  اط:الا(

14  
الهللايادددءهااصاددٌتالهطاددَاافددإذلالهيددد ا ي  دد سا دالع ددزلايبددفٌّ دد )اهط 

ا323ابده:دل(

ا88ا)اه  اطساه اةاإل ا لهب: ا ش فاف ادا الثاط لت(  15
ا87ا)اطاَااففالهاطدءا قدلاههالهض  لحابَبدلاله عبة(  16
ا193اَ الإليعدماففااب لالهلل()ا  17
ا243ا)ا أ دفالهصا عةابعا ابدهطادَ  سالأل ه ساأسا ع ف(  18
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 األبيات الشعريةفهرس 
 

الهدع:ةالهبدددددددددددددددددددد ت
امدف ةالألهف

 فهه ن تزجرانههي يهها ابههن عفهها  أنزجههر
ا

 وإن تتركههههاني أحهههههم عر ههههها  ممنعههههها   **
ا

ا64
االتحقهههههرن مهههههن الهههههذنوب صـ ـهههههـيرا  

ا

اإن الصـ ههههههههـيرددا  يعههههههههود كبههههههههـيرا   **
ا

ا136
اإن الصههههههه ير ولهههههههو تقهههههههادم عههههههههده

ا

اعهههههههـند املهههههههه مسهههههههـ را  تسههههههه يرا   **
ا

ا136
افــههـازجر هههواى علههى الب الههة التكههن

ا

اتشميهههههـرا  صعهههههـي القيهههههاد و هههههمرن  **
ا

ا136
اإن المحهههههههههههي إها أحهههههههههههي إلهههههههههههـهه

ا

اطههههههار الفهههههههـاد وألهههههههم الــتــفكهههههههـير **
ا

ا136
افاسهههههههاي هـهههههههـدايت  املهههههههه بــنيهههههههـة

ا

افكـــفى بــرب  هــــاديا ونــــصــــيرا   **
ا

ا136
امدف ةالهبدء

 قههههههـبا فههههههـي ا فههههههاق حتههههههىلقههههههد ن
ا

ار ههههههيا مههههههن ال نيمههههههة باميههههههـابا**
ا

ا69
االدهــههـر يومهها فهه  تقهههل تإها ماخلههـو

ا

اخههههـلوت ولههههـكن قههههل علههههي رقـــههههـييا**
ا

ا189
اوالتحهههههههههـسبن هللا يـهههههههههـ فل سهههههههههاعة

ا

اوال أن مههههها تىــهههههـفى علهههههـيه ي ـهههههـييا**
ا

ا189
امدف ةاله لء

 هللا هلههههههههههههه  مهههههههههههههن صهههههههههههههني أالما
ا

ق فههههـي نـواحيههههـها السعـيــههههـرا** اوحههههـر 
ا

ا239
اســـــيــههههـعلم أيههههـنا منــههههـها بـــنـههههـزه

ا

اويــعـهههههـلم أي أر ــيـهههههـنا نــ هههههـيرا**
ا

ا239
اـارة بنهههههـي لهههههــيسهههههى علهههههههههههان و

ا

احههههههههـريق بالبويـههههههههـرة مستــ ههههههههـيراا**
ا

ا239
 لقهههههههـد خزيههههههها بهههههههـ درتها البحهههههههور

 

 كهههههـذاى الدههههههـر هو صهههههـر  يهههههدورا**
 

ا239
 وهلههههههههه  أنهههههههههه مكفهههههههههـر وبهههههههههـرب

 

 عظيـههههههههههههـم أمهههههههههههههـره أمركبهههههههههههههـيرا**
 

ا239
 وقهههههد أوتهههههوا مـعهههههـا فهههههـهما وعلمهههههـا

 

 مههههههههههههـن هللا النـههههههههههههـذيروجههههههههههههاءهم ا**
 

ا239
 لعمهههرى مههها ي نهههي اللهههراء عهههن الفتهههى

 

ا و اق بهها الصهدرا**  إها حشرجا يوم 
 

ا62
اقافية السين

 ي ــهههـيء ك هههـوء سـهههـراج السهههـلي 
 

 لـهههههـم يجعهههههـل هللا فيــــهههههـه نحـاسـهههههـاا**
 

ا145



 فا  الألب دتالهشع  ةااالهعاد  الهعدطة

 355  

 فهرس األبيات الشعرية
الهدع:ةالهبدددددددددددددددددددد ت

امدف ةالهضدء
 مههههههن مــبلـــههههههـ  حسههههههان عنههههههي أال

ا

 مــ ــلـ ــههههـلة تــــههههـدب إلههههـى عكههههـا ا**
ا

ا146
األيههههــ أبههههـوى فيـههههـنا كههههان قــيـههههـنا

ا

اإلـهههـى القــينـهههـات فسههه  فهههـي الحفههها ا**
ا

ا146
ايمـههههـانيا يـههههـظل تشــههههـي كـبيـههههـرا 

ا

اوتــنفههههـ  ها يــههههـبا لهــههههـي الشههههـوا ا**
ا

ا146
امدف ةالهقدف

  دمـعــهههـه مـــقـنعهههـا  مـهههـن اليـــهههـزاي 
 

 فـــ نــهههههـه البـــههههههـد مهههههرة مدفــههههههـوقا**
 

ا62
امدف ةالهادء

 رأى جنهههة المهههاوى ومافوقهـهههـا ولهههو
 

 رأى ديهههههههره مههههههها قـهههههههـد ر ه لتاههههههههـاا**
 

ا109
 مدف ةاله دء

 وقوال له من ينبها الحهي فهي اللهرى
 

 فيصهههههب  منهههههه البقهههههل يهتهههههز رابيهههههاا**
 

ا140
 ويىههههرج منههههه حبههههه فههههي ر وسههههه

 

 ففهههههي هاى  يهههههات لمهههههن ههههههو واعيهههههاا**
 

ا140
هههههتيتين بعهههههدما  وقهههههد يجمههههه  هللا الش 

 

 يظنهههههههان كهههههههل الظهههههههن أن ال ت قيهههههههاا**
 

ا261
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 فهرس الكتب المذكورة
الهدع:ةالاماله  دبات

ا318ااب افاأ:طاابساله:ا ساأب ب  .ها لهدعدتلألاطدءا  1
ا318األبفالبساأبفالهاي دالهق شف.الإلع بد له ع  ا ا  2
ا210األبفاعباله :طساأ:طاابساشع بالهص اديفالهيادئف.اايسالهيادئف  3
ا157اشعبالإل طدساهاب اقف  4
ا97ااد: حاطاام  5
ا43اد: حالهبصد    6
ا53ا  دبالإل طدساففاش حاد: حالهبصد    7
ا234اففاد: حالهبصد  ا  دبالهطغدز اهابصد    8
ا276اا  دباش حالهايساهابغ    9

ا68ا  دبالألماهاشدفعف  10
ا179اهإلطدماطدهكالهط  َ  11
ا39اطاياالإلطدماأ:طا  12

ا
ا  
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 والمراجعفهرس المصادر 
 السا   الاامإل ااوام  ح ا ر  رابإل ا  أاا النلوي . .1
سببما  اابب  إسببحاق المسببما  االببا: المالببيأ والماابب  والمابباتي  لببنلمز  محمببي اابب   .2

 ه(.50إسحاق اا  مساا     

لح   اكحبوذي ا بام لبامع اللامبذي  المللبز  محمبي رابيالاحم  اب  رابيالاحمإل  .3
 اماو   ريي اكلتاء ر ا . –أاوالا ء  النا ا  ياا الال: الالمم  

الاسببي ال امببي  أحمببي ابب  محمببي ابب  رايااببه اكنيلسببا  ياا إحمبباء اللبباا  الاااببا   .4
 إل.1999 –ه 1420لانا    -اماو  

ا ياوي  أاو سلمما  أحمي اب  محمبي الخطبااا الاسبلا  ماالإل السن   ام سن  أا .5
 إل.1932 –ه 1351الطاا  اكولى  المطاا  الالمم   حل:  

ه(  360المالببإل الاامببا  سببلمما  ابب  أحمببي ابب  أمببو: أاببو الساسببإل الطااانببا      .6
  مالاببببب  التلبببببااء  25لحسمبببببق  حمبببببيي اببببب  رايالملمبببببي السبببببل ا  ربببببيي اكلبببببتاء 

 إل.1983 –ه 1404الموب   

  محمبي ناببا البيم  1بحم، وضامز اللامع البباما وتمايلبه  ربيي اكلبتاء  .7
 اكلاانا  المالا  ا س مم .

اا:  بببا ماا ببب  اكببببحا: المللبببز  أابببو رمبببا موسبببز اببب  رابببي اهلل اببب  ممالسبببل .8
  لحسمبببق  رلبببا ه(463محمبببي اببب  رابببي الابببا اببب  راببببإل النمببباي الساطابببا     

 إل 1992ه 1412   الطاا   اكولى ياا اللم  اماو محمي الالاوي  النا ا  
أسي الااا   ا ماا   البحاا   المللز  رت البيم  اب  اك مبا أابا الحسب  رلبا  .9

اببب  محمبببي اللبببتاي  لحسمبببق  رببباي  أحمبببي الا بببارا  النا بببا ياا إحمببباء اللببباا  
 إل ماا  الن ا اماو  ر لانا .1996ه  1417الاااا  سن  الن ا 

 المللز  سالإل السمااا . إسااز اكرما   ا أنسا: أل  رما   .10
ا ببباا   ببا لممببت البببحاا  المللببز  أاببو ال ضبب  أحمببي ابب  رلببا ابب  محمببي ابب   .11

ه( لحسمبببق رببباي  أحمبببي رابببي المولبببوي ورلبببا 852أحمبببي اببب  حلبببا الاسبببس نا    
 لبب. 1415 -اماو  الطاا  اكولى -محمي ماو . النا ا  ياا الال: الالمم  
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وي ا  محمي ا  رلبا اب   بااب التاالبا اكر إل  المللز  خما اليم  ا  محم .12
ه( النا ا  ياا الالإل للم مم .الطاا  الخامس  ر ابببب مبامو 1396اليم سا    

 إل.             2002
ه( لحسمبببببق رلبببببا ملنبببببا 356اكغبببببانا  المللبببببز  أابببببو ال ببببباج اكببببببالانا     .13

 وسمما لااا  النا ا  ياا ال اا للطاار  والن ا  ماا  الن ا لانا .

المللببز  ال ببا اا أاببو راببي اهلل محمببي ابب  إيامببب ابب  الاابباب ابب  ر مببا   اكإل  .14
ه( النا با  204ا   با ع اب  رابي المطلب: اب  رابي منباز المطلابا السا با   

 إل. 1990ه   1410ايو  طاا   سن  الن ا   -اماو  –ياا الماا   

أنسببببا: اك ببببااز  المللببببز  أحمببببي ابببب  محمببببى ابببب  لببببااا ابببب  ياووي الببببا ذاي   .15
الطااببب   -امببباو  -سبببلم  تاببباا  وامببا  التاالبببا  النا بببا  ياا ال اببا لحسمببق 
 اكولى. 

اكنسبببببا:  المللبببببز  رابببببي الابببببامإل اببببب  محمبببببي اببببب  منببببببوا اللمممبببببا السبببببماانا  .16
ه( لحسمق رابي الباحم  اب  محبا المالمبا الممبانا  562الماوتي  أاو ساي    

 ه.1382لى  النا ا  مللب يا ا الماااز الا مانم   حمي  ااي  الطاا  اكو 
أنواا اللنتم  وأسااا اللنوم   المللبز  ناببا البيم  أابو سبامي رابي اهلل اب  رمبا اب   .17

ه( لحسمببببق محمببببي راببببي البببباحم  المار ببببلا  685محمببببي ال ببببمااتي الامضبببباوي    
 لببب. 1418اماو  الطاا  اكولى   -إحماء اللاا  الاااا -النا ا  ياا 

إسمارم  ا  رما ا  ا ما السا ا الابباي الايام  والنلام   المللز  أاو ال ياء  .18
ه( لحسمبببببق  رلبببببا  بببببماي  النا بببببا  ياا إحمببببباء اللببببباا  774 بببببإل اليم بببببسا    

 إل . 1988ه   1408الاااا  الطاا  اكولى 
لبباج الابباوب مبب  لببوالا السبباموب  المللببز  محمببي ابب  محمببي ابب  راببي البباتاق  .19

ر  م  المحسسبم  الحسمنا  أاو ال م   الملس: امالضى التاميي  لحسمق  ملمو 
 النا ا  ياا الليام  .

لببباامخ ا سببب إل وو مبببا  الم بببالما  المللبببز   بببمب البببيم  محمبببي اببب  أحمبببي اببب   .20
ر مببا  الببذلاا  لحسمببق  رمببا راببي السبب إل لببيماي  الطاابب  اكولببى  ياا الن ببا  

 إل. 1987 -ه1407الالا: الاااا  ماا  الن ا  لانا   سن  الن ا  
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محمببي ابب  إسببمارم  ابب  إابباالمإل أاببو راببي اهلل الاخببااي اللبباامخ الاامببا  المللببز   .21
ه( لحسمببق  السببمي لا ببإل النببيوي  النا ببا  ياا ال اببا  لبباامخ 256اللا ببا     

 إل .1986الن ا  
لبباامخ يم ببق لابب  الس نسببا  المللببز  حمببت  ابب  أسببي ابب  رلببا ابب  محمببي  أاببو  .22

  ه( لحسمبببببق سبببببلم  تاببببباا555مالبببببى اللمممبببببا الماببببباوز اببببباا  الس نسبببببا    
 إل.      1983ه  1403النا ا  ياا حسا  للطاار  والن ا  الطاا  اكولى 

لذاا  الح ام  المللز   مب اليم  أابو رابي اهلل محمبي اب  أحمبي اب  ر مبا  اب   .23
 -امبباو  لانببا   -ه( النا ببا  ياا الالبب: الالممبب  748قاممببات ابب  الببذلاا    

 إل .1998ه  1419الطاا  اكولى  
ه( لحسمبببق  768لمللبببز  رابببي اهلل ابب  أسببباي المبببا اا     اللاغمبب: واللالمببب:  ا .24

الطاابببب  اكولببببى  -امبببباو  لانببببا  -محمببببي  ببببااب  النا ببببا  ياا الالبببب: الالممبببب  
 إل.1996ه  1417

ل سما أضواء الاما   ا إمضام السا   االسا    المللز  محمي اكمم  اب  محمبي  .25
  ياا رلببببإل ه( إ ببببااز  ااببببا ابببب  راببببي اهلل أاوتمي.النا ببببا1393ال ببببنسمطا    

 ال وا ي للن ا واللوتمع .
ل سببما الاحببا المحببمط  المللببز  محمببي ابب  موسببز ال ببلما اببناا حمةببا  اكنيلسببا  .26

رلببا محمببي ماببو   النا ببا  و ه( لحسمببق  ربباي  أحمببي راببي المولببوي  745   
 إل .1993ه  1413الطاا  اكولى  -ب اماو  لانا -ياا الال: الالمم  

م  الساضا وا امب  الااضبا رلبى حا بم  ال بلا:  ل سما الامضاوي  المسما  رنا .27
المللبببز  أحمبببي اببب  محمبببي اببب  رمبببا  بببلا: البببيم  الخ بببالا المبببباي الحن بببا  

 .-اماو  –النا ا  ياا بايا 
 را وا  ياا اللونسم  للن ا.ا  ل سما اللحاما واللنوما  محمي الطالا  .28
     الساسببببإل محمببببي ابببب  أحمببببي الالاببببا ول سببببما اللسببببلم  لالببببوإل اللنتمبببب   أابببب .29

 ه( ضبببببببباطه ك  محمببببببببي سببببببببالإل لا ببببببببإل  النا ببببببببا  ياا الالبببببببب: الالممبببببببب  741
 إل.1995ه  1415الطاا  اكولى  -اماو  لانا  -
ل سبببما السبببيي الاامبببا  المللبببز  أابببا محمبببي إسبببمارم  اببب  رابببي الببباحم  السبببيي  .30
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ه( لمببببع ويااسبببب   محمببببي رطببببا موسببببز  النا ببببا  ياا الو بببباء 128الاامببببا    
 إل .1993ه  1414الطاا  اكولى  للطاار  والن ا واللوتمع 

ه( لحسمبببق  محمبببي  بببااي أحمبببي التوملبببا  النا بببا  105ل سبببما الضبببحاك      .31
 إل .1999ه  1419ياا الس إل لطاار  والن ا واللوتمع  الطاا  اكولى 

ل سببما الطابباي  المسببمى لببامع الامببا   ببا ل سببما السببا    لابب  لا ببا محمببي ابب   .32
 -امببببباو  لانبببببا   -الالببببب: الالممببببب   ه( النا بببببا  ياا310لامبببببا الطاببببباي    

 إل .1999ه  1420الطاا  ال ال   
ل سما السا   الاممإل لا  أاا حالإل  المللبز  أابو محمبي رابي الباحم  اب  محمبي  .33

ه( 327اببب  إيامببببب ابببب  المنببببذا اللمممببببا الحنملبببا  الببببااتي اابببب  أاببببا حببببالإل   
المملابببب   -لحسمببببق أسبببباي محمببببي الطمبببب:  النا ببببا  مالابببب  نببببتاا مبببببط ى الاببببات 

 ه.1419الطاا  ال ال    -الااام  الساويم  
ل سما السا   الاممإل لا  ا ما  المللز  أاو ال ياء إسمارم  ا  رمبا اب  ا مبا  .34

ه( لحسمببببق  محمببببي حسببببم   ببببمب الببببيم   774السا ببببا الاببببباي اليم ببببسا    
 -امبباو  لانبببا   -النا ببا  ياا الالبب: الالممببب   من ببواا  محمببي رلبببا امضببو  

 ه.1419ولى الطاا  اك
الحسبب  رلببا ابب  محمببي  ل سببما المبباوايي المسببمى النابب  والامببو   المللببز  أاببو .35

ه( رلببق رلمببه  السببمي ابب  راببي المسبببوي 450ابب  حامبب: المبباوايي الاببباي    
 .-اماو  لانا  -ا  راي الاحمإل.النا ا  ياا الال: الالمم  

رابببي اهلل اببب   ل سبببما النسببب ا المسبببمى مبببيااك اللنتمببب  وحسبببا ق اللنومببب   المللبببز  .36
ه( لحسمبق  موسبز رلبا ابيموي  النا با  ياا 710أحمي ا  محموي النسب ا    

 .-اماو  –الالإل الطم: 
ل سببما اوم الماببانا  ببا ل سببما السببا   الامببمإل والسبباع الم ببانا  المللببز   ببلا:  .37

ه( النا ببا  ياا إحمبباء اللبباا  127الببيم  السببمي محمببوي اكلوسببا الااببيايي    
 .-نا اماو  لا -الاااا 

ه( لحسمببببق  102ل سبببما ملالببببي  ابببب  لاببببا المختومببببا اللبببباااا أاببببو الحلبببباج    .38
محمببببي راببببي السبببب إل أاببببو النمبببب   النا ببببا  ياا ال اببببا ا سبببب ما الحيم بببب  الطاابببب  
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 إل .1989ه  1410اكولى 
لسامبب: الللبببذم:  المللببز  أابببو ال ضبب  أحمبببي ابب  رلبببا ابب  محمبببي ابب  أحمبببي اببب   .39

 –ي روةامبببب   النا ببببا  ياا الا بببببمي ه( لحسمببببق  محمببببب852حلببببا الاسببببس نا   
 إل . 1986ه   1406الطاا  اكولى  -سواما 

تاامبببا محمبببا البببيم  اببب   ببباز النبببووي   وللبببذم: اكسبببماء واللابببا   المللبببز  أاببب .40
لانبا   الطااب   -اماو  –لحسمق  مال: الاحو  واليااسا   النا ا  ياا ال اا 

 إل(.1996اكولى   
  أحمببي ابب  رلببا ابب  محمببي ابب  أحمببي ابب  للببذم: الللببذم:  المللببز  أاببو ال ضبب .41

ه( النا بببا  مطااببب  يا بببا  المابببااز النماممببب   اللنبببي 852حلبببا الاسبببس نا    
 ه.1326الطاا  اكولى 

للببذم: الامببا   ببا أسببماء الالببا   المللببز  موسببز ابب  راببي البباحم  ابب  موسببز  .42
أابببو الحلببباج  لمبببا  البببيم  ااببب  التاالبببا أابببا محمبببي السضبببارا الالابببا المبببتي    

 -امببباو  لانبببا   -ه( لحسمبببق  ا ببباا ربببوةاي  النا بببا  ملسسببب  الاسبببال  724  
 إل . 1980ه  1400الطاا  اكولى 

  المللببز  لبب   الببيم  راببي وتمايلببهلببامع اكحايمبب  المسببمى اللببامع الببباما  .43
ه( لمبببع ولالمببب:  راببباب أحمبببي ببببسا  أحمبببي رابببي 911الببباحم  السبببموطا   

 ن ا واللوتمع .اللواي  النا ا  ياا ال اا للطاار  وال
  مسببببلإل ابببب  الحلبببباج أاببببو الحسببببم  اللببببامع البببببحم، المسببببمى بببببحم، مسببببلإل  .44

الس ماي النمسااواي  لحسمق  محمي  لاي راي الااقا  النا ا  ياا إحماء اللاا  
 .ه1427الطاا  اكولى  -اماو  –الاااا 

ال ببياء إسببمارم  ابب  رمببا ابب   ولببامع المسببانمي والسببن   المللببز  رمبباي الببيم  أابب .45
ه( النا ببا  ياا ال ابببا للطااربب  والن بببا 774 مببا السا بببا اليم ببسا ال بببا اا  ا

 إل .1994ه  1415واللوتمع 
اللببببامع المسببببني البببببحم، المخلبببببا  المللببببز  محمببببي إسببببمارم  أاببببو راببببي اهلل  .46

الاخبببااي اللا بببا  لحسمبببق  محمبببي تلمبببا اببب  ناببببا  النا بببا  ياا طبببوق النلبببا  
 ه.1422الطاا  اكولى 
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  المللببز  أاببو راببي اهلل محمببي ابب  أحمببي ابب  أاببا ااببا ابب  السببا  اللببامع كحابباإل  .47
ه( لحسمببببق  أحمببببي 671 ببببام اكنبببببااي الختالببببا  ببببمب الببببيم  الساطاببببا    
ااالمإل اط م   النا ا  ياا الال: المبام    السالا . –الاايونا واا

لمبببع ال وا بببي مببب  لبببامع اكببببو  وملمبببع التوا بببي  محمبببي اببب  سبببلمما  المااابببا  .48
رلببا سببلمما  ابب  يامبع  النا ببا  ياا اابب  حببتإل  الطاابب   الحسمبق  أاببه( 1094 

 إل .1998ه  1418اكولى 
لملا  اللا   المللز  اا  يامي  لحسمق  امتي منما االاابا  النا با  ياا الالبإل  .49

 .-اماو  لانا  -إل. ماا  الن ا  1987للم مم   سن  الن ا  
ي اببب  سبببامي اببب  حبببتإل لملبببا  أنسبببا: الابببا:  المللبببز  محمبببي اببب  رلبببا اببب  أحمببب .50

ه( لحسمق  راي الس إل محمي لااو   النا با  ياا المابااز  456اكنيلسا   
 الطاا  الخامس  .

حسبب  ا سببوا  امببا  ابب  مبب  اهلل واسببوله  ببا النسببو   المللببز  أاببو الطمبب: محمببي  .51
ه(  لحسمببق  1307بببيمق ابب  حسبب  ابب  رلببا الحسببمنا الاخببااي السنببولا     

لانبا    -امباو  -سبلو  النا با  ملسسب  الاسبال ممبط ى الخ   ومحا البيم  
 إل(.1981هر 1401الطاا   ال انم   

الببببيا المن بببببوا  المللببببز  رابببببي البببباحم  اببببب  أاببببا اابببببا لبببب   البببببيم  السبببببموطا    .52
 .-اماو  لانا  -ه( النا ا  ياا ال اا 911  

البياا الاامنبب   ببا أرمببا  الم بب  ال امنبب   المللبز  أاببو ال ضبب  أحمببي ابب  رلببا ابب   .53
ه( لحسمبببق  محمبببي رابببي المامبببي 852ي اببب  أحمبببي اببب  حلبببا الاسبببس نا    محمببب

الطااببب   -بببميا أابباي اللنببي -ضببا   النا ببا  مللببب يا ببا  الماببااز الا مانمبب  
 إل .1972ه  1392ال انم  

ه( لحسمببق  محمببي اوةاب 430ناببمإل اكبببالانا     ويل بب  الناببو   المللببز  أابب .54
 إل.1986ه  1406طاا  ال انم  راي الاا رااب  النا ا  ياا الن ا ب  ال

الالالمبب   المللببز  إسببمارم  ابب  الساسببإل ابب  سببومي ابب  ااسببا  مببولى  ايمببوا  أابب .55
ه  1406الالالمبببب   النا ببببا  ياا امبببباو  للطااربببب  والن ببببا   ورنببببت   انملببببه أابببب

 إل .1986
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يموا  النااا  اللايي  قمب ا  راي اهلل ا  ريب ا  ااما  ا  لاي  اب  ااب:   .56
 .إل1998ولى الطاا  اك -اماو  –ي  النا ا  ياا بايا لحسمق  واض، البم

يموا  أممب  اب  أابا الببل  اب  ربوز اب  رسبي  اب  رنبت   لحسمبق  سبلمع لممب   .57
 إل .1998الطاا  اكولى  -اماو  –اللاملا  النا ا  ياا بايا 

يمببوا  حببالإل الطبببا ا  المللببز  حببالإل اببب  راببي اهلل ابب  سببباي ابب  الح بباج الطبببا ا  .58
 -امببباو  –قيمبببه أحمبببي اسببباي  النا بببا  ياا الالببب: الالممببب  السحطبببانا   ببباحه و 

 إل.1986ه  1406الطاا  اكولى  -لانا 
سببن  اابب  مالببه  المللببز  اابب  مالببه أاببو راببي اهلل محمببي ابب  متمبببببببببببببببي الستومنببا      .59

 مبب   -ه( لحسمق محمي  لاي راي الااقا  النا با  ياا إحمباء الالب: الااامب  273
 .-حلاارمسى الاااا ال

سن  أاا ياوي  المللز  أابو ياوي سبلمما  اب  اك با  اب  إسبحاق اب  ا بما اب   .60
ه( لحسمبببق  محمبببي محمبببا البببيم  275 بببياي اببب  رمببباو اكتيي السلسبببلانا    

 .-اماو  لانا  -راي الحممي  النا ا  المالا  المبام   بميا 
للامبذي سن  اللامذي  المللز  محمي ا  رمسى ستْوا  ا  موسى ا  الضحاك  ا .61

( ومحمبببي  بببلاي 2  1ه( لحسمبببق  أحمبببي محمبببي  بببااا  لببببببببب 279أابببو رمسبببى    
( النا با  مطااب  مببط ا 5  4( إاباالمإل رطبو  ربو   لببببب 3راي الااقا  لبببب 
 إل .1975ه  1395الطاا  ال انم   -مبا –الاااا الحلاا 

سببانا السببن  الاابباى  المللببز  أاببو راببي البباحم  أحمببي ابب   ببام: ابب  رلببا الخا  .62
ه( لحسمق  حس  رابي المبناإل  بلاا  النا با  ملسسب  الاسبال  303النسا ا    

 إل .2001ه  1421الطاا  اكولى  -اماو  لانا  -
السببن  الاابباى  المللببز  أحمببي ابب  الحسببم  ابب  رلببا ابب  موسببى الخاسببانا  أاببو  .63

ه( لحسمببق  محمببي راببي السببايا رطببا  النا ببا  ياا الالبب: 458ااببا الاملسببا    
 إل . 2003ه  1424الطاا  ال ال    -اماو  لانا  - الالمم 

ه( 203سن  النسا ا الاااى  المللز  أحمبي اب   بام: أابو رابي الباحم  النسبا ا    .64
 -امبباو  لانببا  -لحسمببق  راببي الا بباا سببلمما  الانببيااي  النا ببا  ياا الالبب: الالممبب  

 إل.1991ه  1411الطاا  اكولى 
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يم  أاببو راببي اهلل محمببي ابب  أحمببي ابب  ر مببا  سببما أربب إل النببا ء  المللببز   ببمب البب .65
ه( لحسمبببق  ملمورببب  مببب  المحسسبببم  اإ بببااز ال ببببمخ 748اببب  قاممبببات البببذلاا    

 إل.1985ه  1405 ام: اكاننلوط  النا ا  ملسس  الاسال   الطاا  ال ال   
السما  الناوم  لاب  ل باإل  رابي الملبك اب  ل باإل اب  أمبو: الحمباي المابا اي أابو  .66

لحسمببببق طببببه راببببي البببباءوز سبببباي  النا ببببا  ياا اللابببب   سببببن   ه(213محمببببي   
 .-اماو  لانا  -ه ماا  الن ا 1411الن ا 

 ببذاا  الببذل:  ببا أخابباا مبب  ذلبب: لابب  الامبباي  المللببز  ا مبباإل  ببلا: الببيم   .67
أاببببببا ال بببببب م راببببببي الحببببببا ابببببب  أحمببببببي ابببببب  محمببببببي الاابببببباي الحنالببببببا اليم ببببببسا 

وي اكانببالوط  النا ببا  ياا ه( لحسمببق  راببي السببايا اكانببالوط  ومحمبب1089  
 إل .1986ه  1406الطاا  اكولى  -يم ق  اماو  -اا  ا ما

 بام السبن   المللببز  محمبا البيم  أاببو محمبي الحسببم  اب  مسباوي ابب  محمبي ابب   .68
ه( لحسمببببق   ببببام: اكانببببلوط  محمببببي تلمببببا 516ال ببببااء الااببببوي ال ببببا اا    

امبببببباو   الطااببببب  ال انمبببببب    -يم بببببق –ال ببببباو   النا ببببببا  المالببببب: ا سبببببب ما 
 إل.1983ه 1403

 ببام بببحم، الاخببااي  المللببز  اابب  اطببا  أاببو الحسبب  رلببا ابب  خلببز ابب  راببي  .69
ه( لحسمق  أاو لممإل ماسا ا  إااالمإل  ياا النا ا  مالاب  الا بي 449الملك    

 إل .2003ه  1423الاما   الطاا  ال انم   -الساويم  –
أحمي اب  الحسبم  الاملسبا  النا با  ياا الالب:   ا: ا مما   المللز  أاو ااا .70

 ه لحسمق  محمي السامي .1410الطاا  اكولى  -اماو  لانا  -الالمم  
ه( لحسمبببق  354ببببحم، ااببب  حابببا   المللبببز  أابببا حبببالإل اببب  حابببا  الالبببا     .71

 إل .1988ه 140 ام: اكانلوط  النا ا  ملسس  الاسال .الطاا  اكولى 
المخلبا  المللز  محمبي اب   المسني امع البحم،بحم، الاخااي المسمى الل .72

ه( لحسمبببق  مببببط ى يمبببب:  256إسبببمارم  أابببو رابببي اهلل الاخبببااي اللا بببا   
 إل.1987ه  1407الطاا  ال ال     -اماو  –النا ا  ياا اا  ا ما  الممام  

ضامز اللاغم: واللالم:  المللز  محمي نابا اليم  اكلاانا  النا ا  مالاب   .73
 إل.2000ه  1421 ا واللوتمع  الطاا  اكولى الماااز للن
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الضببوء ال مببع كلبب  السببا  اللاسببع  المللببز   ببمب الببيم  أاببو الخمببا محمببي ابب   .74
ه( 902راي الاحم  ا  محمي ا  أاا اابا اب  ر مبا  اب  محمبي السبخاوي    

 .-اماو  لانا  -النا ا  من واا  ياا مالا  الحما  
ه( 526اب  أابا مالبى محمبي اب  محمبي     طاسا  الحناال   المللز  أابو الحسبم  .75

 .-اماو  –لحسمق  محمي حامي ال سا  ياا الماا   
طاسا  ال ا ام  الاااى  المللز  لاج اليم  راي الولبا: اب  لسبا البيم  السبااا  .76

ه( لحسمق  محموي محمي الطناحا  راي ال لام محمي   النا با  للبا 771   
 ه.1413م  للطاار  والن ا واللوتمع  الطاا  ال ان

طاسبببببا  ال سلببببباء  المللبببببز  إاببببباالمإل اببببب  رلبببببا اببببب  موسبببببز ال بببببمااتي أابببببو إسبببببحاق  .77
 -امبباو  لانببا   -ه( لحسمببق  إحسببا  رابباب  النا ببا  ياا الاا ببي الاااببا 476  

 إل  الطاا  اكولى .1970لاامخ الن ا 
طاسا  الم سام   المللبز  رابي الباحم  اب  أابا اابا السبموطا  النا با  مالاب   .78

 ه(.1396لحسمق  رلا محمي رما  الطاا  اكولى   -لسالا ا –ولا  
 رسي الياا  ا أخااا المنلما  المللز  موسز ا  محمى ا  رلا ال ا اا. .79
غامببب  النلامببب   بببا طاسبببا  السبببااء  المللبببز   بببمب البببيم  أابببا الخمبببا محمبببي اببب   .80

ه( النا بببا  ياا الالببب: 833محمبببي اببب  رلبببا اببب  اللبببتاي اليم بببسا ال بببا اا  
 إل .2006الطاا  اكولى  سن  الطاار   -اماو  لانا  -الالمم  

ال ببببل، الاامببببا  ببببا ضببببإل التمبببباي  إلببببى اللببببامع الببببباما  المللببببز  لبببب   الببببيم   .81
 –راببيالاحم  ابب  أاببا السببموطا  لحسمببق  موسببز النالببا ا  النا ببا  ياا ال اببا 

 إل(.2003 -ه1423لانا   الطاا   اكولى    -اماو 
لببيم  أاببو طببالا محمببي ابب  ماسببو: ال مبباوت  اببايى السبباموب المحببمط  المللببز  ملببي ا .82

ه( لحسمق  مال: لحسمق اللاا   ا ملسس  الاسال  اإ بااز  محمبي نابمإل 817   
 -امببباو  لانبببا  -الااقسوسبببا النا بببا  ملسسببب  الاسبببال  للطاارببب  والن بببا واللوتمبببع 

 إل .2005ه  1426الطاا  ال امن  
حبالإل اللمممبا الاسبلا      الا: ال سا   المللز  محمي ا  حاا  اب  أحمبي اب  .83

 إل.  1973ه  1393ه( النا ا  ياا الماااز  الطاا  اكولى 354
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ا ببز المنببو  ربب  أسبباما الالبب: وال نببو   المللببز  مبببط ى ابب  راببي اهلل ال ببلما  .84
 .-اماو  لانا  -ه(  النا ا  ياا إحماء اللاا  الاااا 1067احاج خلم      

المللببز  أاببو الحسبب  ربب ء الببيم  رلببا انببت الامببا   ببا سببن  اكقببوا  واك اببا    .85
ه( النا ببا  ياا امبب  975الملسببا ابب  حسبباإل الببيم  ابب  الساضببا راببي الملببك   

 اك ااا اليولم .
لسببا  الاببا:  المللببز  محمببي ابب  مابباإل ابب  منمببوا اك امسببا المببباي  النا ببا   .86

 الطاا  اكولى. -اماو  –ياا بايا 
ا البااتي  لحسمبق محمبوي خباطا  مخلاا البحام محمي ا  أاا ااا ا  راي السباي .87

 .-اماو -إل. ماا  الن ا1995ه  1415النا ا  مالا  لانا   سن  الن ا 
المسلياك رلى البحمحم   المللز  أابو رابي اهلل الحبااإل محمبي اب  رابي اهلل اب   .88

محمببي ابب  حميومبب  ابب  ناببمإل ابب  الحاببإل الضبباا الطلمببانا النمسببااواي المابباوز 
ه( لحسمق  مبط ى راي السايا رطا  النا ا  ياا الالب:  405ااا  الامع    

 إل .1990ه  1411الطاا  اكولى  -اماو  –الالمم  
أاببا مالببى  المللببز  أاببو مالببى أحمببي ابب  رلببا ابب  الم نببى ابب  محمببى اببب  مسببني  .89

ه( لحسمبببق  حسبببم  سبببلمإل أسبببي  307رمسبببى اببب  لببب   اللمممبببا الموببببلا    
 إل . 1984ه  1404الطاا  اكولى  -يم ق –النا ا  ياا المنمو  لللاا  

مسني ا ماإل أحمي ا  حنا   المللز  أاو رابي اهلل أحمبي اب  محمبي اب  حناب  اب   .90
ربباي  ما ببي   -ه( لحسمببق   ببام: اكانببلوط 241لبب   ابب  أسببي ال ببماانا    

 إل .2001ه1421النا ا  ملسس  الاسال   الطاا  اكولى 
مسببني الاببتاا  المللببز  أاببو ااببا أحمببي ابب  رمبباو ابب  راببي الخببالق ابب  خبب ي ابب   .91

ه( لحسمبببق  مح بببوم رابببي الببباحم  292رامبببي اهلل الالابببا الماببباوز ابببالاتاا    
  10( ورببباي  اببب  سبببامي  حسبببق اكلبببتاء مببب  9 -1 حسبببق اكلبببتاء مببب  تمببب  اهلل 

( النا بببا  مالاببب  الالبببوإل 18( وببببااي رابببي الخبببالق ال بببا اا  حسبببق اللبببتء 17
 إل .2009ه  1988الطاا  اكولى  -الميمن  المنوا  -والحاإل 

مسببني الببيااما المابباوز اسببن  الببيااما  المللببز  أاببو محمببي راببي اهلل ابب  راببي  .92
 ضبب  ابب  الببااإل ابب  راببي البببمي الببيااما اللمممببا السببماقنيي    البباحم  ابب  ال
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  ياا -الامببا  –ه( لحسمببق  حسببم  سببلمإل الببيااانا  النا ببا  ياا المانببا 255
 إل .2000الطاا  اكولى  -اماو  –اا  حتإل 

مسني ال اممم   المللز  سلمما  ا  أحمبي اب  أمبو: اب  مطمبا الخمبا ال باما   .93
( لحسمببببق  حمببببيي ابببب  راببببي الملمببببي السببببل ا  ه360أاببببو الساسببببإل الطااانببببا    
 إل.1984ه  1405الطاا  اكولى  -اماو  –النا ا  موسور  الاسال  

مسببني ال ببايوب  المللببز  أاببا  ببلات  ببماومه ابب   ببلاياا ابب   ببماومه الببيملما   .94
الطااببببب  اكولبببببى  -امببببباو  لانبببببا  -ه( النا بببببا  ياا الالببببب: الالممببببب   445   

 إل.1986ه  1406
الابببامإل  المللبببز  رابببي اهلل اببب  حمبببي المنببببواي  النا بببا  ياا اببب  م بببا  السبببا    .95

 لببببب.1426اللوتي  الطاا  اكولى 
المباام المنما  ا غام: ال ام الاامبا للاا ابا  المللبز  أحمبي اب  محمبي اب  رلبا  .96

الحسبم  اب  مسباوي الاابوي     -امباو  –المسا: ال موما  النا ا  المالاب  الالممب  
راببي اهلل النمببا  ر مببا  لمابب  ضببمما   سببلمما  مسببلإل الحببا   ه( لحسمببق  محمببي 50

 إل.1997ه  1417النا ا  ياا طما  للن ا واللوتمع الطاا  الاااا  
ه( 360المالإل اكوسبط  المللبز  أابا الساسبإل سبلمما  اب  أحمبي الطااانبا      .97

لحسمببق  طببااق ابب  رببو  اهلل ابب  راببي المحسبب  ابب  إابباالمإل الحسببمنا  النا ببا  
 ه.1415 -السالا  –مم  ياا الحا 

مالببإل الالببيا   المللببز  مبباقو  ابب  راببي اهلل الحمببوي أاببو راببي اهلل  النا ببا  ياا  .98
 .-اماو  –ال اا 

مالإل المبلل م   المللبز  رمبا اب  اضبا اب  محمبي ااغب: اب  رابي الانبا احالب   .99
  ياا إحمببباء اللببباا  -امببباو  –ه( النا بببا  مالاببب  الم نبببى 1408اليم بببسا    
 .الاااا اماو  

أحمببي التمببا   حامببي راببي السببايا  و المالببإل الوسببمط  المللببز  إابباالمإل مبببط ى  .100
 محمي النلاا  ياا الن ا  ياا اليرو   لحسمق  ملمع اللا  الااام .و 
ه( 179موطن ا ماإل مالك  المللز  مالك ا  أنب أاو راي اهلل اكبباحا    .101

اببببب  اكولبببببى الطا -يم بببببق –لحسمبببببق  لسبببببا البببببيم  النبببببيوي  النا بببببا  ياا السلبببببإل 
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 إل.1991ه  1413
رلبببيا   المللبببز  أابببو ال ضببب  رابببي الببباحمإل اببب  الحسبببم  الاااقبببا    ممبببتا  ال .102

ه( لحسمببق  رلببا محمببي ماببو   ربباي  أحمببي راببي المولببوي  النا ببا  ياا 806
 إل .1995ه  1416سن  الن ا   -اماو  –الال: الالمم  

الوا ا االو ما   المللز  ب م اليم  خلم  ا  أماك ا  راي اهلل البب يي  .103
ه( لحسمببق  أحمببي اكانببالوط ولااببا مبببط ى  النا ببا  ياا إحمبباء 764   

 إل .2000ه  1420سن  الن ا   -اماو  –اللاا  
اء التما   المللز  أاو الاااب  مب اليم  أحمبي اب  نو ما  اكرما  وأنااء أا .104

ه( لحسمبق  681لمإل ا  أاا ااا ا  خلاا  الاامابا ا االبا    محمي ا  إااا
 .-اماو  –إحسا  رااب  النا ا  ياا بايا 
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