








اامؤشو1|ةمقدمة 

ثرورمن اق بونعوذ ونستغفره، تعينه وننحمده ض، الحمد إن 
هادىفلا بملل ومن له، مضل فلا اف يهده من أعمالنا، وسنان أشا، 

له.

عبدهمحمدا أن وأشهد له، ثريلئ، لا وحده اممه إلا إله لا أذ وأشهد 
كشرا٠ليما تومسلم واله عليه اض صلى ورموله، 

UI :بعد

منأهميته وتأق القرآن، علوم أحل من واحد التفسير أصول فان 
للغايات،؛الوسائل بمثابة التفسير أصول لأن ه؛ نفالتفسير علم أهمية 

الحديثوكعلوم للفقه، الفقه وكاصول العربية، للغة النحو كعلم فهوله 
وبهأوالشطط، الزلل من وحل عز اش كتاب، فهم فهوبمبعل للحديحط؛ 

ذللثا•وغير ومتساءءها، ومحكمها وحموصها، الأيات، عموم يعزف، 

بيدايكن لم أنه عير ير؛ بالتفمقآرنما ير التفاصول علم أ يلقد 
يرنفل القول عن الصحابة توؤغ من يلاحفل ولكه م، الأم

إلايكون لا ير التفأن يزول كانوا فقد علم، وبدون بالهوى، القرآن 
الفهم.ق والخطأ الزلل يحصل لا حتى بموابعل؛ 

تكتابه ل ير النفلأصول واضع أول الشافعي ام الإمؤيعد 
لتعرض لكنه الفقه، لأصول التقعيد حسا قصد كان ؤإن ، ١٠الة الرس ١١

منذلل وعير والمنموخ، والنامحغ والمقيد، للمطلق كثيرة مباحث، 



9كلياو0التفسير اهول من 9تليات اصول رسالأب فزخ حم 

قكتب ما باكورة العلماع فاعثزها التمسر؛ أصول ق المهمة المباحث 
ا/الشأو هدا 

مقدمأتيمثابة لكنت لكنها الممير، أصول ل الكتابات نواك ثم 
١١-يندأ التمسر تما كق  الممدمات!تلك أهم ومن يرهم، تفامالعلماء ٢ 

ظهرتثم المزطبي، الإمام نمير ومقدمة الهلتري، الإمام نمير مقدمة 
أصوللكنت لث، وكدلالتمسير، أصول ق تيمثة ابن الإسلام نخ مقدمة 

القرآن.علوم كتم، يهلون ق متنائرة التمسير 
أصولق العلماء من واحد غير كتب فقد الحاصرت العصر ق أما 
علىهيلأ وتنقرتا القرآن؛ علوم كيتط ق المتناير لهذا حمما التمير 

الطلاب.

الرحمنعبد الشخ البابت هدا ق كتبوا الل.ين العاصرين أبرز ومن 
منوكلثات *أصول يعنوازت فحلا كتب فقي. الثعالي ناصر ابن 

تيره نفصمن للقرآن®؛ الفشر عتها تغنى يلا ولكثاته ير التفأصول 
المئان®كلام تممير ق الرحمن الكريم ارتبمير 

العك)صهّ؛(.->الاد ونواعدْ، التفسير أصول ينظر! )١( 
لولكنت مجلدات، عة توعي بخطه، ير التغمن واحدة نسخة ;؛?،^(،٥ الثنيى الثيح كتِ، ( ٢ ) 

طبعما وأوتا مجلدات، ثمانية ل فجاءت أخرى، خة نله ينح من أمر نم ومالكه، حوزته 
ألحقونل النمل، يرمحورة أحرنفوأحره ، ، الكهفيرمحورة نفوأوله الخامس، منهاالمجلد 

ورودها،القرآن ذ يكشر عامة ألفاظ ين ونفير، النفأصول، من أصولا الجزء بوا الشيح 
الكريمءتيسر مقدمة يطرن التمسر. آخر ل ملحقة المحمق حعالها وند معرفتها، إلى ؤيحتاج 
معلأبن الرحمن عبد الدكتور ت تحقيق الن—عدي، للشخ التانء، كلام نفير ل الرحمن 
اللؤيحق•
أوسعالقرآن"، لنفير الحنان ٠القواعد ما0ت ،امفرد مؤلف أيصا عي.ى الوللشخ 

ونيادة.القواعد هدم تضمن إذ الرسالة؛ هده من 



٠|كؤس1،اوه ْحدْة 
٠ه م ل٠ 

الج؛رينالرحمن عبد بن اف عبد الشخ الوالد مماحة رح ث وقد 
ikM)( ' امعانيهبين والإيجاز، النشط بين وسطا شرحا الأصول هدم

المانعة.العلمشة بفوائده ا وزيتهوألفاظها، 

الشبحتراث إخراج على الخيرية جبريس ابن ة موثولحرص 
معثم تعالى، اض من اكواب، ترجو لطلابه، وحدمة للحلم، نشنا 

إحراجعلى العمل فيها ر الوقم العلمي الثحجذ قم تولى لمين، الم
العفليم.والخير العميم، المع من فيها لما الة؛ الرمهده 

وتحويلهاالشبح كتب إحراج ق منهجنا عن موجزة نبذة وهده 
أحيانا؛عميره تكون ند عملثة وهى مقروء، نص إلى موعة ممادة من 
الخيالمصنفاتر يغترى لا ما يعتريها الملقاة الصوتية المادة أن يخفى فلا 

الشيحأسلوب، أف إلا ألفاظها، واسقوا مؤلفوها وحئرها ؛التاليم، قما.>رت، 
.كثيزا مهمتنا سهلت، الشرح ق وطريقته المصيح 

-رتلأط نما ط ز رس 
إلىالخهلا؛ثة الحبارامحت، وتعديل المكئر، يحذف، المص حريئ ت ٠

وغيربالمتن، الشرح وربط مقروء، كتاب مع تتناسب، عبارايتج 
هدا.مثل ل العلمي الحمل يحتاجه مما لئ، ذل

اللازمة،الرقيم علامالتخ ووصع لعويا، وصثطه الكتاب راجعة م٠ 
ونحوذللث،.

الشرح.ق الواردة والأثار والأحادت الأياج خريج ت •
المعتمدة.المصادر إلى بعزوها والقولأُت، ائل الموثيق ت ٠

والموصوعايتؤ.والاثار والأحاديث، للايايت، فنية فهارس صع و٠ 



|اتهأاأيروكاياتْا3،ول ْق وث1يات اهول رسالة سزخ 
—•؛ ٠٠■■■•

تسير١٠كت\ب.' اخر ق الواقعة النخة المتن إخراج ق اعتمدنا وقد 
بنالرحمن عبد الدكتور I بتحقيق ، ١٠المنان كلام ير نفل الرحمن الكريم 

الة.الرسة موثطبعة الالووح_ق، معلأ 

لوجههخالصا العمل ا مل. يجعل أن تعالى اف ال نوختاما! 
عنوالثارح الماتن يجزي وأن لعباده، نافعا لمرصاته، موافئا الكريم، 
ؤيغلئوالأحز، المثوبة لهما ؤيضاعغ، الجزاء، حير والمسلمين الإسلام 

مجيب•قريب سميع إنه المهدين، ل درجاتهما 

هذهعلى العمل ق هم أسمن كل يجزي أن بحانه سناله كما 
والل.ءاء!بالشكر وثخص الجزاء، حير والفنيين الباحثين من الرسالة 

المختلاميذ وهومن الملمي، حميد بن حمل.ان الدكتور الخ فضيلة 
فيها؛الحمل انتهاء يعد الة الرسهذه على بالاطلاع تفصل فقد الأوفياء؛ 

المفيدة.ومالحوظاته القئمة، بارائه الحمل د د ف

وأصحابهه ألوعلى محمد، نشا على ارك وبلم وساش وصلى 
الدين•يوم إلى بإحسان لهم والتابعين 

ا.نخأنلإبه



الخلدمةاوأوويح سماحة مختصرة ترجمة 
،١) قمحذاقئااجاJبن )^( ١١عبد بن انك عبد د

اسمهوسسه!

بنإبراهيم بن اممه تمد بن الرحمن تمد بن الله تمد الشيخ هو 
ينيميلة من رشيد، بن الله تمد بن محمد بن جمرين بن حمد بن فهد 
منهمالكثير نزح ثم ثمزاء، مدينة من وأصلهم جد، ي المعروفين زيد 
المويعقة.مدينة ومنها والقرى المدن من كثير إلى 

ونشأته!مولده 

التايعةالقويعية، قرى إحدى محيرقة، ببلدة ه،  ١٣٤٩عام الثسخ ولد 
قللهويعية، التابعة الرين وبلدة محيرقة بلدة ق ونشا الرياض، لمنهلقة 

علمية.أسرة 

للعلم;طلبه 

الج؛رين،الله عبد بن الرحمن تمد الشخ والده على القرآن قرأ 
افهعبد بن عد موامحمه! أعمامه، وهوأحد محترفة جامع إمام وعلى 

وهودونالعلوم مبادئ وتلقى القرآن حفغل الشيح قاتم الجارين 
والقراءةالمحو ومبادئ الفرائص تعلم حث والده على العشرين 

ونحوها.النوودة،ا، و١لالأربعين ، ١١الأحكام ارعملءة مثل• الحديث؛ ب كق 
الحيين،ما لابنته عرفته كما وأبي الجمين، الرحمن عبد أ.د لابنه العهر أعجوبة ينظرت ( ١ ) 

http://www.ibn-jebreen.com/ الإنمِنن،! على موقعه فب  ٥٠١٥الشيخ؛وسيرة 



^^^نف1|يروك1ي|و0خاميِ 

قالئثري العزيز عبد شيخه على ة بالدرامبدأ ه  ١٣٦٧عام ق ثم 
والنحووالفقه التوحيد ق المتون من كثيرا فقرأ المنزل؛ وق الجد 

الأربمن'ُ،وررثرح ، ٠٠لأم الررسل ك الشروح ق وقرأ ونحوها، والحديث 
المعلولهجب الكتمن وكمر الادايب، وكتمتا نن المسووعذس والمحيحن، 

■كيرا دلك من واستفاد مردا، 

وانتقلمص ١  ٤٣٧ عام أول ق الرياض إلى النثري شيخه مع انتقل ثم 
ميالقألحق ولتميزه العام، دلك ق أءس الذي الدعوة إمام عهد مق 

متفوها,فكان الثانوي، 

أثناءوق ه،  ١٣٨١عام منه انتهى الذي العالي القسم ق واصل ثم 
بوطالكبير الجامع ق العلماء دروص من كثيرا يحفر كان المدة هذه 

الرياض•

العاليالعهد ق لرص بالتدريس— قيامه —مع ه ١  ٣٨٧عام وق 
ثمحدا، حيد بتقدير ه  ١٣٩٠عام ق الماحمتير مرحلة وأنس للقضاء، 

ممتاز.بتقدير ه  ١٤٠٧عام منها وانتهى الشريعة، كلية ق الدكتوراه سجل 

شيوخه:أبرز 

قاصثاوكان ، ٥٤١٥^؛الشتري محمد ين العزيز عبد أبوحبسسا! النسخ . ١ 
الرين•لدة بل 

الملكةمفتي الشخ آل إبراهيم بن محمل الشح صماحة . ٢ 
اما.ّس



كُُّللشارح 4ختهأر>إ ترجمة 
٠٠' ًح .  •

ّسابما.المملكة مفتي باز اممه عيد العزيزين عبد الثسخ ّأ,سماحة 

.^٥١٥عقيقي الرراق عبد الشخ . ٤ 

وئنءمفث.الشنمطن الأمين محمد الشخ . ٥ 

والتدريس!بالدعوة قيامه 

للدعرةلوا أرمالدين البعثة مع اختير أنه الدعوة ق أعماله أول من 
ق;؛ئإث\أقت الشثرى العزيز عبد شيخه ة برئامللمملكة الشمالية لحدود اق 

أمهر.ثلاثة لمدة هر  ١٣٨٠عام أوائل 
الدعوقإمام معهد ق مدرنا عين حينما الفلامي بالتدريس نام وقد 

م.١ ٤ ٠ ٢ عام إلى الشرعة كلية ي ثم م، ١  ١٣٨ عام 
الرياض،احي ممن كثير ق التتلوعي بالتدريس الشيخ قام كما 

الأفله ومجالث، المالكة، مدن غالب إلى وعلميه دعوية يرحلألت، وئام 
الصوتية.اعات المس

بتعليمنام حيث، هر؛ ١  ٣٦٧عام حدود ق بالتي قيامه أول فكان 
والكتابة.القراءة ومبادئ القرآن الرين قريته أبناء 

الرياض.ق خيرية مدرسة وهي الخل-ما، ®دار ق ه ١  ٤٣٨ سنة ق ويرمى 
مديرهاكان التي القرآن تحفيثل ة مدرسمحللأب محلويلة مدة ويرمى 

فيرمىالمالكة، وحنوب اليمن، محن وأغلبهم سنان، بن محمل. الشخ 
رؤح.والالمتون من الكأر عنل.ه منهم كمر 

ازببن العزيز عبد المخ أنابه لما ؛الرياض الكبير الجامع ق ويرمى 
بؤع.الأمق أيام أربعة الغرب بعد ه حلومسوكان 



م aJldSq|امم،أأيراصول من ومميات اصول وسالا؛ سرخ ٍيمرٍ ١ ٢

الدروسمل ثم ثالأ، التسحي ق الحمادي بحلة منزله ق درس كما 
هناك•إلى انتقل لما نبرا حي ل منزله إلى 

ل\إئ\جحي جامع منها: الرياض، مدينة اجد ممن عدد ل ودرس 
حيق تيمتة ابن الإسلام نخ وجامع خالد، المللثج وجامع ١^^، حي 

قحياته احر ق دروسه جمعت لم وغيرها، التزعش، جد ومملطاية، 
حيشرا.ق الئاجحي اف عبد الشيح جامع 

شغلها!الي والمناصب، الأعمال، 
التدريسق واستمر ه،  ١٣٨١عام من الل.ءوة إمام معهد ق التدريس . ١ 

يروالنفوالحديث، الفقه ا: فيهدرس عاما، عثر أربعت نحو فيه 
والوحي.

عودسبن محمد ام الإملجامعة التابعة الشريعة كلية ق التدريس . ٢ 
علىالإشراف يتولى وكان، م،  U١٣٩٥، من بالرياض الإسلامية 
الماحتيرائل رسعلى والإسراف بالعقيدة، المتعلمة البحوث 

ا.لبعضهوالناقشة والدكتوراه 

عاممن اصس بالرياء والإفتالعلية البحوث ة برتاساء إفتعفو ٣. 
اه.٤٠٢

الحجاج.أسئلة على للاجابة الحج موسم ل التوعية ق الاشتراك . ٤ 

وفضاءلهم والشفاعة المحتاجين اعدة مق عي يكال، كما . ٥ 

حوائجهم•



ح،
١٣للشارح مختمرة 

تلأم؛انهت

الفئات،مختلفا من غفيرة حمؤع درومحه وحفر الشيح على تتلمل 
حضرمن فمنهم يات؛ الجنمختالفا من فكانوا العلم —لأب، محل ا أم

احيالمأول الشريعة، كلية أول الدعوة إمام معهد ل النظامية الدروس 
فمنهم!مرموفة، مناصب منهم كثير تولى وند والمنزل، 

بالمعروفالأمر هيئة رئيس الش؛،، اض عبد بن إبراهيم الشيح . ١ 
•ابما مالمنكر عن والنهي 

بالرياضالكبرى الحكمة رئيس مهنا، بن افه عبد بن سليمان الشخ . ٢ 
سا؛ما,

الجدوحطيمسا إمام ديس ال العزيز عبد بن الرحمن عبد الشح ٣. 
البوي.والجد الحرام الجد لشؤون العام والرئيس الحرام 

الإمامحامعة وكيل الشزى، الرحمن عبد بن الأو4 عبد الدكتور .٤ 
سابما.الإمحلامية سعود محمدين 

الحميد.اش عبد بن معل. الدكتور ٠ ٥ 

اوثاو.حان.محمد بن العزيز بو الا.كتور ّ ٦ 

العسكر.العزيز عبد بن الحسن عبد الدكتور ٧. 

العنمري.العزيز عبد بن اش عبد الدكتور ٨. 

المنع.حمل. بن محمد الدكتور ١ ٩ 

عامر.بن الله عبال الشح ١ ١ ٠ 



المهنا.الرحمن عبد بن أحمد الشخ . ١ ١
•الخويهلر محمد بن طارق الدكتور . ١ ٢ 

العلمية؛آثاره 

9ك1ياوْالتفسير أمول من وكليات أمول رسالة سإخ لأي 

ينوحممائة من أكثر حياته ل المهلبوعة الشخ مؤلمات بلغت 
فمنها؛كتابا، 

مجلد.للماحستير، رسالته وهي النبوي، الحديث ل الأحاد أحبار . ١ 

للدكتوراه،رسالته وهي ١^؛^،، مختصر على الززكثي ثرح تحقيق . ٢ 
مجلدات.مع 

مجلل..النوؤية، الأربعين مرح ٣. 
مجلدات.خص الطحاؤية، العقيدة رح ث اكرية الرياض . ٤ 

مجلدان.التوحيل.، كتاب مرح الفريد السساائ، . ٥ 

مجلدات.أرع المختصرات، أحصر شرح المبتكرات الدرر ٦• 
مجلدان.المالكين، منهج ّرح المومنن إحاج  ٠٧

مجلل..الوامعلية، العفوة على الزكية التعليقات ٨. 

مجلل..البرهانية، القلأئلأ على الازهثية النقوش . ٩ 

مجلو.الاعتقاد، لمحة شرح الإرشاد . ١ ٠ 

أنيتوقع الدي المخ تراث إحراج على بالعمل ة المزموتقوم . ١ ١ 
مجلد.مائتي على يزيد 



>آمح .. ولا1وارح 0دتمرة ترجمة 
٩٠ ءم -ء 

وفاته!

واحدعن -، ٥١٤٣٠عام من رجب نهر من السرين ق ^١٥ تول 
افرحم الديا، أصق—؛ع ل عالمه وانتثر صيته دلع أن بعد منة، وثمانين 

أعماله.ميزان ق قدم ما وجعل وأعماله، جهودْ وتقبل له، وغفر المخ 

٠٠٠





١٧

(١). 1وم1نمخممرة محم0 

وسب!اسمه 

الئميميالثاصري نعيي ال الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد 
الحنلتي،منصش.

ه. ١٣٠٧سنة يالمصيم، عسرة مدينة ق ولد 
فكملتهعشره، الثانيه وهوق والده ثم الرابعة، وهوق والدته توفيث 

قفحفظه القرآن، تحفيغل مدرسة وأدحلته عليه، وعطمتا والدم، زوجة 
ءمرْ.من عثرة الرابعه 

مشايخه؛

أبرزهم؛المثاخ، من عدد فقرأعلى العلم، بطلب اشتغل للقرآن حفظه بعد 
الحديث.ق علي4 قرأ حامر، بن حمل. بن إبراهيم الشيخ • ١ 
والنحو.الفقه ق عليه قرأ الشيل، الكريم عبد السع ٠ ٢ 

التوحيدق عاليه قرأ ءنيزة~ ~قاصي عثمان بن صالح الشيخ ٣• 
عليه؛قرأ من وهوأكثر والنحو، ه، وأصولوالفقه سير، والتف

توق.حتى تامة ملازمة لازمه تا حي

عائفى.بن الله عيد الحغ • ٤ 

لمحثدالناظؤين، وروضة (، ٢٥)ءسا" الشخ آل الرحمن لبد وغٍرعم، - اءنجل ءل-عشامر يطر• ( ١ ) 
يما»آل، وءل(، ٢١٨)"ا/ليئام نرون، لماسة اءنجدحلال، ويلِ)ا/آاأ(، القاضي ءثع-ان 

ئآلة)"ا/آ؟م(،والأءلأملمزركلي
(.١٠٤)م• 



م

وممياتْالاممسير اهول من وتكأنا اصول رسالأ، سزخ ًلأأن  ١٨

التويجري.اض عبد بن صعب الشخ ٥. 

ثاق.العلي الشخ ٦• 
والأمهاتالحديث ل عليه ثرأ أبووادي؛ ناصر بن عالي الشخ ٧■ 

ذلك.ق وأجاز0 الت، 

الزير،بالية ثم قالوم-ا، الحجاز نزيل محمد الثسح ٨. 
إقامةأساء الحالر_ث ومصطالح والحدث التمير ل عليه قرأ 

عنيزة.دما.ينة الث1ةيطى 

رئسن.لكل. ه حلومح

يتعلمفكان للتدريس، حلس سه، وعشرين ثلايا العمر من بالغ لما 
شيخمؤلمات مهلالعة على الإكباب، وق ذلك،، ق أوقاته ويقضي ويعلم، 
المؤلفات؟يذم فانتفع وتفهم؛ يتمعن القيم ابن وتلميذه تيمية ابن الإملأم 

الانتفاع.غاية 

القصيم،ق العلم ورياسة التامة الحرفة إليه انتهت، م  ١٣٥٠عام وق 
عليه،القراءة على القصيم ناحية أهل فاقبل قدره، وارتفع عالمه، فانتهز 
م. ١٣٥٨سنة القصيم ق مكتبة أول( وأنشأ عته، والعارف، العلوم وتلقي 

تتلامذته 

أبرزهم!من كثير، حلق الحلم عنه أحذ 
العقيل.العزيز عبد بن اممه عد الشيخ ١. 
عثيمين.صالحآل، بن محمد الشخ ٢. 
البثام.الرحمن عبد بن افه عبد الشخ ٣• 



م ٠وا11وارح 4ختهمة ترجمة 
٠"ُ هح 

البسام.إبراهم بن سلضمان المسخ * ٤ 

المطؤع.العزيز عبد ين محمد الشيخ . ٥ 

ممر•وغرهم ٦• 

مؤلفاته!

مجاما،وورعها نفقته على أكثرها طبغ كتابا، ثلاثين نحو نرك 
أبروهاتمن 

المنان.كلام ير نفل الرحمن الكريم نير • ١ 
القرآن.لشير الحان القواعو ٢. 

اكوحيي..مقاصد ق ديد ال القول ٣• 

الفقهية.القواعد منفلومة . ٤ 

الجامعة.والأصول القواعث. ٥. 

رحب.ابن يواعد تجريل، ق الطلب أهل تحفة . ٦ 

الدين.ق الفقه ونوصح الكن ايمنهج ٧• 
والأuب.البصائر نور ٨. 

الكتابهدا وهو وكلياته، ير التنفأصول من وكليات أمول * ٩ 
للقراع.نقدمه الذي المشروح 

•*ا-وغرهاممر 

٥٢ على زاد مجمؤع ق ){و*ةق' عيي الالشيح مؤلفات طبعت وند 
يالرياصر.العنود الأميرة مومة عن وصدر مجلدا، 



ولوي1ت0الاممسير أموو من وتكات اْول  aJliujفزخ زر 

ووفاته!مرصه 

رايين،الوصق الدم صعهل غمر9^^ ه ١  ١٣٧ عام الخ اصهب 
للعلاج،عودية الالحكومة نفقة على ه ١  ٣٧٢عام لينان إلى افر وم

عينةمدينة إلى رحع أن وبعد اممه، ومقام يعالج، ا نهت لبنان ل وبقى 
عاودهثم ؤإمامة، وجهتابة وتصيف، ؤإفتاء، تدريى من أعماله؛ باشر 

يومفجر قبل ^٥١؛^ فتول م، ١  ٣٧٦سة الآحرْ جمادى شهر ل المرض 
م. ١٣٧٦مة الأجرة جمادى  ٢٣اثوافق الخمس 

يومفتهر صلاة بحد الماس عليه وصلى لموته، الماس وأصيب 
الجامعفامتلأ ميل، ه لعينة ق ينهي لم عفلمم حئد ق الخميس 
مقبرةإلى شديد زحام ل الأعناق فوق حملوه ثم والمشئعين، ؛المصلين 
عيزه.بمدينة المعروفة الئهوانية 



اًيمئهثمم

^^ااك-رإيثن





٢٣

صهمخئ

اكمومتفيد ونموه |واضي سياق في |واكرة 

الثنديئال 
ياقمأو تفهام، الامأو النهي، ياق مأو النفي، ياق حمق ]الثكنة 

كثيرة.ذلك، وأمثلة يعم، ، المضافالممني وكل.لك، تعم، الشرمحل، 
مضاياممنيا وحدمتؤ أو المدكورات،، بحال واقعه نكرة وجدُتؤ فمتى 

المزولسبب، تعتبن ولا اللمفل، ذلك، ق يحل ما جميع فاثبمئ، معرفة، إلى 
السب،.بخصوص لا اللمفل، بعموم المرة فإل، وحلم؛ 

تزاللا والتي الواقعة، والأفعال الحوادمحث، جميع تنزل أل، وينبغي! 
لكلنبياي، المرآل، أي( تمرق، فذلك القرآنية؛ العمومات على تحديث،، 

القرآنوق إلا الأمور، من أمر يتجد ولا حاديثج، يحا.دثإ لا وأنه شيء، 
وتوضيحه[.بيانه 

ص__.
جبرين،بن، اف عبد الشخ سماحة قال 

محمدالكريم نبينا عالي واللام والصلاة العالين، ربخ ض الحمل. 
أجمعين.وصحبه وآله 

وبعدت

الحالم،ءلال_.، عنها تغني يلا وكالياته، التمسير أصول ق مثاحن، فهده 
تمثيل•دش توصح، إلك، تحتاج وهي، للقرآن، المفئئ عنها يستغني ولا 



وكلياتهالانقسير اصول من وككات اصوو رساله س>ح ٠ ,زر ٠

قفالكرة الجميع؛ وعلى الواحد على تمدي التي الكلمة الكرة؛ 
أنهI بمعنى ، عامة تكون أوالشرهل، الاستفهام أو أوالهي القي مساق 
الكلمة.تلك معنى عليه بمدق ما كل فيها يدخل 

كلمتان، [ ١٣]الصف: ؤتريثأ،ثتوثحربيم تعالى؛ فقوله 
المؤمنونيحبه ما كل ذلك؛ ق فيدخل منكرتان؛ 

١[، ٩٧#ذلأرئث«ولأموكمحلمة: تعالى؛ فوله الشى؛ ّساق ق ومثالها 
القي.سياق ق نكره لأتبما ويث؛ كل يحإ 

يعمأيما، نفي [، ٢٣]الطورت ؤلأإممحثاويي4 تعالى؛ قوله وكدلكر 
القي.مساق ق نكرة ا لأنهتأثيم؛ أو؛ لغو، أنه عليه بمدق ما كل 

الأيةحهمه دنرخأيف، دلأ أذن تعالى؛ قوله النهى؛ ق ومثالها 
[.٢٢]الثرة: ؤثة"إثلواؤِ تنالي؛ وقوله [، ٣٦]اس: 

[.١٤٨]الأنمام: ؤمحنلبمنءغامحد4 قوله؛ الامتفهام؛ سياق ق ومثالها 
؛الفجرا؛ ®صلاة حديث؛ ومثاله؛ يعم، المفاف المفرد لآدنأققأن ذكر نم 

الزكوامتؤ.كل يعم مصاف مفرد المال؛،؛ اءزكاة وكد.للثإث الأيام، يعركل فإنه 
لالقرافي)ا/اها(.اموق )ا(يفلر:

تؤمنوا،إن الأية؛ ونمير الشرط، مياق ق لأمما عامان؛ اللفظين هن.ين رحمنآإةتأن الشخ يريد )٢( 
نمئتحئوما وأخرى طيه، وساكن الأمار تحتها من تجرتم، حنان ؤيذحلكم لكم، تغمز 
رينالمقوبعضن المعوم، منها يفهم ولهذا منا؛ الشرط محياق، ل فكلها هرب؛ وفتح اث من 

التييةالشرط: حدا ■القمري : ٥( ٢ ٧ / الكثافح)٤ j الزمخشري نال، عكة؛ شح على حملها 
السميطير الضمينظر؛ للطاعة•.أم. الحمية اب، ؤإلهالاثالر، يقتضي اليتم( المعنى على 

لمواحدتم،)اأ/اآأ(،وذح
نلأت؛تمهيقم تال،ت'بئاثوذ 'تإبمءفيف؛-ث الد دسرل، أن ة.محن؛ مريرة أبي ثح حدييربد؛ لله ، ٣١

الخارتم(،كتاب،التجروصلاةالمنرر؛أحرجه ؤتجتمعوذنيصه؛ باليلوتلأ^كهبالنهار، 
المساجدكتاب وملم، (، ٥٥٥)رقم حديث العصر، صلاة قفل باب الصلاة، مواقيت 

يظةطهما،حويثرومرأمأ(.



٥٢ 1اتف،،أيروئكاله اصوو من وككات اصول  aJLuJjس>ح 

مفرداأووجدت المذكورات، بعد واهعه نكرة وجدت، )فمتى ،! Jliثم 
سسس،تعتبر ولا اللمظ، ذللن، ق لحل ما جميع فأثبت، معرفة، إلى مفايا 
المسر(.بخصوص لا اللففل، بعموم العبرة فان وحده؛ اكزول، 

قالوا![، ٩٣إه]ااناء: امعنيا موِيقومزيمتل ؤ تعالى• قوله ه! مثال
زكرهاه! ثومن>ؤ ف\كلة! متعمدارا؛؛ مومنأ قل ذي الالغلام ق نزلتر إما 

متعمدا.ا مؤمنقل من كل فيعم اللففل؛ بعموم والعبرة الشرط، ياق سق 

؛إء ءثؤهثا فكلمة! [؛ ٩٢نحلاس: تعالى! قوله وكدللشر! 
ذللنر.فحل من كل فتعم الشرط؛ محياق ق نكرة 

المجرصلاة بمد صلاه لا ٠١^٥^^! قوله الأحاديثر! ق وكذلك، 
صلاة،كل فتع_لم القي؛ سياق ق ذكرة ذا)صلأة«! الشسا<لى؛ حتىثهJلع 

بب,له ما استنوا أمم إلا 
تنزل،أن )ؤيتبغي بقوله! الة المهذه عن الكلام الؤلمأ، حتم ئم 

العموماتعلى تحديث،، تزال، لا والتي الواقعة، والأفعال، الحوادُثؤ جميع 
حاديث،،يحدثر لا وأنه شيء، لكل تبيان القرآن أن يعرفؤ فثذللئ، القرآنية؛ 

وتوضيحه(.بيانه القرآن وؤ( إلا الأمور، من أمر سمتحد ولا 
ُي فيهايدخل ما كل على تصدق المران عمومات جميع أن شك، فلا 

أخاقل الأمار من رحلا أو عكرمة: إلى يسنده ٣( ٤ ١ تمره)U/ ل الطبري أحرج )١( 
قالممتنة؛ أنيه قاتل على وب ثم ممبلها، الدية الهي ءآءداْ صتابة، بن ممس 

الأية(.ء، نشقئللإِثاشن; ء الأدة: مذْ زك جري-جت)وفا ا!س 
ين،حد الثمي، غروب مل الصلاة تتحزى لا بامح، الصلاة، موانت كتاب الخاري، أحرجه )٢( 

الصلاةعن نهي التمح، الأونايت، باب وقمرها، افرين المسصلاة كتاب لم، وم(، ٥٨٦رقم)
له.واللففل (، ٨٢٧)رقم حديث فيها، 



1و1قأ،أيروكاياو0اه،9ل من وكليات اصول رسأوق قزح يزم  ٢٦

ررالإساناات فكلمة اسمه؛ يشمله ما فسه لحل العموم بالمقل جاء شيء فكل 
يعمبل خاصة، ليت ٢[- ]المر: حإزؤ لتج، ألإمنث ٠^^ ت تعالى قوله ~و( 

ءامنإهؤ.إلأ؛دمث بقوله• الله امتثناْ من إلا ايا، إنيمي من جميع ذلك 
]انمر:"اا.الأية 

٠٠٠



٢٧زز الأسيرومماتْ اهول هن وكل؛يات امول رسالة سرخ 

|ووهوف^ ۶٥والادم |اقوف 
الخمومتفيد الحيس واسم 

د؛ىناستالثندي مال 

أمماءوعلى الأوصاف، على الداحالة واللام الألف أن أصوله! تومن 
المعال[.من عليه ذحلش ما حميع تغراق استفيد الأجناس، 

وج
فكلمة؛تغراق؛ الاستفيد الجنس م اسعلى ااا.احلة واللام الألف 

الماس.جميع تعم ؛ ٢[ ١ ]١^: ؤيأ؛بماأفاشأهمئ.واو^يم ي؛ ارالاساا 
ذءؤأق؛نهت٦[؛ إ\ؤقوت' ؤإلاك؛نك،رواه عامة! الأسماءالموصولة وكذللئ،؛ 

كثروا.الدين جمع يعم موصول م اس
ُؤلةتعالى• كقوله الوصف؛ على واللام الألف يحلن، إذا وكدللثج؛ 

[،١٤٥أمح؛فيأمحآصفيب< لاس: 
النافقين.جميع يعم فالوصف، 

المعاق.من عليه دحننؤ ما جمح استغراق تبين أي؛ "، ١٠٠٥٠٠وقوله؛ 



اوممسيروممياكاصول عن وككات اصول را،و،اه سإخ رؤنجٍ  ٢٨

|ادعوهعدى |ومز1ن اشيهال 

ومعرقيه clUIتوحيد إلى 

الثثديقال 

أسماءبدكز ومعرفته؛ اف توحيد يدعوإلى أنه القرآزت كليات نومن 
الكمال،وأوصاف بالوحدانية، تمنيه على الدالة وأفعاله، وأوصافه، اممه، 

هوالباطل.دونه من يدعون ما وأل الحق، هى وعبادته الحق، أنه ؤإلى 

الوجوه[.جميع من اش دون من عبد ما كل نمص وينن 

وج__.
افه،توحيد يدعوإلى أنه حوامعه! ومن القرآن كليات من ذكر 

[،٥٩سوأأقمامننإممرءأيملالأمافت 
إلىيعود هنا فالضمير [؛ ١٥•]الشرة; ب< ؤآحثزق حقيزتز >ؤعلأ قوله! وكدللثخ 

نوله:وق ، [  ١٧٥عمران: ؤهلأقاممحاوحام0مح]آل قوله: ق الضمير وكيلك اممه، 
٢[.ءنعللا،>ءم؛هاه يسآثث ؤوس 

أوآدعإؤ»ل'أدءوإأس تعالى: قوله ق كما الأحرى؛ اش ماع أسوكدللئ، 
[.١٨•سآنضثةاه<لالأءراف؛ 

يالوحا.ائة.تفزده على الدالة فعاله وبأ وبصفاته باسمائه ه نفتعالى اش يذكر 

وقوله:٢[، ١ ه مزعدم >ؤأفيىثوقئأزي تعالى: قوله ذلك،: ومن 
ا3كمال،أوصاف من فهده [؛ ٢٢لأئأذاييم]امة: 



V٢٩؛،، وممياتْ 1وتخ،،ءي) اه9ل من وكليات اه9ل وسالق س>خ 

]الح_ج:منآدنطل؛؛< دضؤء عن ما وأرس- *وألص ^٥٢٥ ذإلك■ ؤ I وقوله 
نأل^^ق»شمقوأمحأئفيشلجيره تعالى؛ وقوله [، ٦٢

[.U-T]الحج؛ يوإبق\ه ءانة ألتاعث 
حق.وعبادته هوالحق، تعالى أته على تدل، كلها الأدلة فهدم 

منافه دون من عبد ما كل )مص القرآن )ؤيئن( المؤوما1 قال 
قولهل كما المعبودايتج؛ لتؤ تالعيبح يدكر دائما الله فنجد الوجوم(، حميع 

[،٧٣- ٧٢لااث_عراء; \وبضإ؛لإاوِ>ضزييىؤ< زذئوءويا?جا' ؛^٥)، مسحاته! 
وقوله:ممشونةآ4تالأماف:ْها[، 

اأتبمعلى دلل فهدا ١[؛  ٤٨لالأءمّاف: ه محلا بندا ولم 
الوجوه.كل من ناقحة 

٠٠٠



الاممسيروك1ي1واصول من وتفات اصول رسالق فزخ فيؤإم■ 

JljiiJI ) يصدقا علٌ شاهدMااا

اثندىتسئال 

وصدفه؛ذأأس؛يظ محمد الرمول به حاء ما صحة ]ويدعوإلى 

أحكامه.وحنن ا، كلهإحباراته وصدق وتمامه، إحكامه، سان 

يلحقهلا الذي البشري الكمال من الرسول عليه كان ما ويبين 
والاحرين•الأولثن من أحد فيه 

صادقين[.كانوا إن به حاء ما بمثل ياتوا بان ويتحداهم 

قولهمثل ءإإقنهظ؛ الغبي به حاء ما صحة ليبين معجزة القرآن حاء 
[،١  ٥٨ه لثل،ً؛ظنإئرتدورت< أشوءغإشهءوأسوث ُؤألراقيث ت تعالى 

بنبورم ؤذآُوأ وقوله! [، ٣٤]الطور؛ ي؛إهء؛.إن؛اموأ ُؤمحأثوأ؛ثلآبمي وقوله• 
١[،]النور؛ ^ ؤثياءايلم محأمبما أم.بجامحؤثنا \ ه! وقول[، ٢٣]الشرة؛ 

يدهاوستلإت،يج ؤ ه! وقول١[، ]هود؛ ^^بمحتتاشمص1غيم وقوله! 
]الأنمام؛هاا[.ثثنكه< 

الأوامرأن أي• كلها، إحباراته وصدق وتمامه، إحكامه بذللثج! فيتبثن 
وحق.صدق فيه ما وكل محكمة، كلمها فيه التي والواهى 

البشري؛الكمال من ء؛إإستهظ النبي عليه كان ما القرآن يبين وكذللث، 
وهوأكملهملذللمثا، الناس أفهم لأنه عليه؛ الوحي يانزال تعالى اطه فاختاره 





وتكاتْالتهسير اصول من وتأيات< اْول را،أاوه ساخ /!*ث ٣ ٢

لآ?تنأئنتالثثلي ئ1ل 

لهوتمديقه إياه، ؤإقراؤه وفعله، بقوله تعالى بشهادته ذلك، ]ويقرر 

المنمقين.العلم أهل وبشهادة والظهور، وبالتمر والرهان، بالحجة 

عليهكان ما وبين وأحكامه، أحباره ق الحي مى به حاء ما بين ويقابل 
كماأحكامهم، ل والباطل أحبارهم، ق الكدمحتج من به؛ والمكدبون أعداؤه 

المنوعة[.بالمصجزات، س، 

هوفعله بقولتعالى اطه بشهادة لث، ذلالقران)يقرر أن ^،،١٥ ذكر 
وبشهادةوالغلهور، وبالمر والرهان، بالحجة له وتصديقه إياه، ؤإفراره 

اشفين(.العلم أمل 
سرنولثي.إآءد=قلم I تعالى قوله سحانهت الله القرير؛قول، مثال( 

آمحجت<رءدئبر4ءث،=ظم مامن_قلمص 
لاكوا;\اأا[.

ؤيمتنيىؤ تحار قال كما له؛ مرْ • نبم١ةرةئ١ك افه القريربفحل ومثال، 
[.٠١ؤإئاكئزئسلغام: -؛[،وقوله هشبمزممحص:

الدعوة.وعلى أعماله، على ^٥^٥^ للني اطه إقرار وكدللثإ 
وبالمرالمالئ،، الرهان ؤإظهار حجته، بإظهار له تمهديقه وكيلك 

تمالو(تقال كما دينه؛ أفلهر إنه مث والظهور؛ 
>ؤترلموث.أنممماوقال. [، ٣٣^هنث'ؤلإتيلإمحءيملاميخ 

٣٢.]





الاممسيروكإي1تْاموو من وتليات اموو رسالق فإخ ، \  ٣٤
«ء-— - مّ.  ١٩•م ٠ —-- — ء —ا_^.— . .- . ...

اممهانده التي والمعجزات المتنوعة، بالمعجزات وقئر0 لث، وكذل
صادق.أنه _ا ءريتضح التي العجزان >؛ذه يؤيده كراماته، من حا تعالى 

المعجزات،من والقمص الأحكام وكدللث، المعجزات، من فالقرآن 
كثيرة،والمعجزات وأمووستحدمث،، ، vLjJL>أمور عن إحباره وكذلك 

معجزة"هذا —فإن عليه والفتح وإءله_اره نص_ئه إلا ا منهيكن م ولول
النسوة.دلائل المعجزات! ونمى لكفى، 

كثيرابن فيها! كتب من وأكثئ النوة، دلائل ق العلماء كتب وند 
كيراوذكر ءإإقنهؤغ، البي موت ذكر بحد ،  ١٠النبوية يرة ارالخر آق 

.١١يره ررنفاء أثنق وكذلك ررتاريخه((، ل ا منه

رردلائلالكبير! كتابه ل البيهئي المتهدمين؛ من ا فيهكب وممن 
غيره.وكذلك، ، ١١النسوة 

مقةئلإْ



م ٣٠زم 1ودفعأأيروك1ياو0 اصول من 9كايات اموو وسالق فزخ 

اساد jjjiijعفى الأغران افسمال 

الثنديقال 

والأرضموات للوخلقه قدرته، كمال بذكر المع—اد؛ اف ]ويمئر 
إعادتهعلى نادت الخلق بدأ الذي وبان الناس، حلق من أكر هما اللثن 

إحياءعلى قادر ا موتهبعل الأرض ا أحيالذي وبأن أولى، ابج بمن 
الموتمح،•

قالناس شاهدها الني المثلأينف ووفؤغ الأمم، ق أيامه أيئا ويذكر 
الأخره[.حزاء من لموذج وأنها الدنيا، 

المعاد.الشيخ ذكر "كما القرآن ق اف قرره ومما 

وأنكرواالأمحره، أنكروا المريح من المشركين أن لث،؛ ذلبس، ومح
أئاأولتُِرألإثن ءؤ تعالى! افه ثالح الأمثلة؛ وربوا الموت، بعد البصث، 
بميثن ثاد -ءلثه> رمى لتاثلأ نبممث 'ئآ هوحصيتربين ثادا دْلدت ثن حثثه 

كانإذا الإنسان أن على منهم قياس فهذا [؛ ٧٨- ٧٧]يس: 'ادغصإمحرسِمح 
اترابا؟ ا صننوقد ا يعيدنفكيف، إعادته؛ يمكن لا رميما، وءذلام_ا ترابا 

نإباؤقا منا يا ل ؤ عنهم! تعالى كقوله الشبهات؛ هذه ذكر من يكشرون 
>ؤأسدولآمحوقوله! [، ١٧-  ١٦أوءاآؤبا 'أج؟ أنيومن ^٤ ربمكما 

إئؤإلأ-مثانئاههاثه؛اث,دتامعدون. ^١٤^٠١١^قمحك. 



|وتضأأيروك1ياو0اصول من 9كأيات اص9ل رساله فزخ ذُميى  ٣٦

آخرون؛ويحيا ثوم، يموت ت يعني هّا-لإم[، ]المومرن: رما؛؛< آلدياثمق 
ومها:ذلك، على الأدلة تعالى اممه فأقام الموت؛ بعد البعث j يشككون 

•٢[؛فقدرتهكاملة،'يأزآسءقً=ففيشءئد؛وء']الغرة: نالتعالى:أولا: 
الموتى•إحياء على قدرته هدات 3، ؤيدحل ثيء، بمجزة ولا 

[؛٥٧]غام: ؛؛■' والأض(لئ\رتيح1قأشايو( تعالى: قال ثانتا: 
انالأتيخلق أن على قادرا ألمى قلية والالعلوية الأجرام هذه حلى فالذي 

وادءمحا-ءليىأثو؛ذ،للموات: حلقه ق تعالى افه قول وكدللئ، ويعيده؟ا 
[.٥٤]الأعراف: ه أدام يتؤ ق و\يقو< 

؟٠هوحمبدمم، قادا يطثة من أئا-ثامنأه ُرآلإلتن آؤثم ؤ نحالى: قال ثالئ_ا: 
[؛٢٧]ازوم: # ؤب دعيدْ'وبمرشحح ■هوهومحكايدرأ وقال: [، ٧٧]يس: 

أولى.باب من إعادته على قادت الخلق بدأ فالذي 
لهنكى ولم آدم، ابن راثدبتي تعالى: اممه يقول القدمتي الحدين، وق 

 ،،UJi^ ،مئةإئاي:ومرلأيثزثثض

٠أوولدا٠ صاحبه 

إحياءعلى دليل لئج ذلوأن الأرض، اء إحييذكر ما ي راثا: 
بمدموأ؛اَكث.لك،هتتايدأييرأ متت تح١لى: ه قولثل وتي؛ مل١ 

الذيات النبحذا ميتة وهي الأرصى أحيا أنه كما أي؛ ٩[، ]غاءيِ: ألنثؤر؛،■ 
ذلك•على وهوقادر الموتى يحيي لث، فكذلينمو، 

4،وثدانتحط■ أئت أقمد ثالرا ؤ تعالى: قوله باب يرالقرآن، تنكتاب الخاوي، أحرحه )١( 
•لآ.بممحأ عباس ابن حديث من (، ٤٤٨٢)رنم حديث 



٣٧وكإي|ت1< اوتقوأأأير اصول 4ن وككات اصول رسالة فرخ 

كسفأممهم؛ مع السابقين الأنبياء نمص تعالى اش يدكر ات حامثس
عادنوم أهنك وكيفا فينة، الوأصحاب، نوحا ونجي نوح نوم لئ، أهل

وكدللئفبالصيحة، ثمودا وأهللأ، العقيم، Jالئيح الأحقاذحس صحاب، أ— 
بالظلة!ثعيت، قوم وأهللن، منقود، مجيل من بحجارة لوط قوم أهللث، 

موسى،كدبوا لما فرعون أل وأغرق [، ١٨٩لالث_عراء: 'ء؛ؤةأءدهمعذاب،)ومِألءللإ 
القصص.من ذللث، وغير 

ماهدهاالتي المثلأيت، ووقؤغ الأمم، مع اتامه القرآزت فيآيادت، يدكر 
والعموبامتحالمثلات، هدْ فان الأحرة؛ حزاء من كنمودج الدنيا؛ ق الناس 

فابمالمعاصي، هده فحلوا إذا أيم على تدل الدنيا، أهل على تنزل التي 
الاحرة.ل أيصا ميعيبون 

ولإق؟ئلإء



و5أياوْاJاسير اصول هن وثكأت اهوو  tUliujفزخ ؤن  ٣٨

1ادوحيد1وكغ1رإلى دعوة عفى 1وةرآن اشتمال 

ة1و*ظ'\الثندي قال 

بذكروالملحدش" والمشركن الكفار ~من المبطلسن ]ؤيدعوحميع 
وأعماله،وأحلافه عقائده ل أقوم؛ هي للتي يهدي وأنه الدين، محاسن 

العفليمة.والنم، والربوبية، العفلمة من ف ما وبيان 

تملحلا الذي هو كلها، والنعم المطلق، ال بالكمستمني من وأن 
له.الأ ادة الع

وخيمة[وعواده وباؤللأ نزا وجد وحمق، ميز إذا المطلون، عليه ما وأن 

المبطلينجمع القرآن يدعوق تعالى اف أن المؤلف؛؛?؛٥١^٥! يذكر م ن
وأتهالدين، محاسن لهم ؤيبين والملحدين، والمشركين ار الكفمن 

سسثحمىمح،تأمإ۶4 تعالى! ال قكما أقوم؛ هي ليي يدعو 
أوالأخلاقالعقائد ق واء مشيء؛ ن أحهي للتي يعني! ٩[، راء: ]الإّ
الأعمال.أو 

وذللث،القرآن؛ ني—ذا التصديق تاسء_وإلى التي بايذ الأسمن أيصا وهذا 
يتعلق؛العقائد؛ما كل أحك_لم قد ااعقائاJ اب بق فإنه الدين؛ هذا ال لكم

التيالأخلاق ن محامحوكيلك، ا، تفانمهأو تة الالإيمان أصول واء مس
؛[  ١٧٧الأية اا؟ه بوقم' -ورزأ لممزآيرآن ؤ بر! الة آيق كما إليها؛ ا دع

الأخلاق.محاسن ففيها 



إىسورولوي1مم 

ضدليل كلها هذْ فكمال إليها؛ دعا التي الإسلام أعمال وكيلك 
والصالةولأجهادوللبر الإسلام العقائدولأركان لهدم ففرصة اغ؛ من أنه 

تحريمهأيقا وهكذا ذلك، به أنوما لمين الممحن ام المان وللاح
تعالى.اف من أنه على دليل لأمعممات~ت 

تعالىف ما ييان يدعوإلى أنه العقائدت من القرآن ق اممه قرره ومما 
صفاته،بذكر اممه؛ تعنلم فيها التي الآياتا قرأيت، فإذا والربوبية، العظمة من 

الدين.منمحامحن هذا أن عرف فإنلئ، تى؛ المحأسمائه وذكر 

علوه؛ويذكر أفعاله، ويذكر العظمة، يذكر ه نفيذكر تعالى قافه 
>ؤعندآقن<س،وكقوله! [، ١٩•؟؛؛ أؤقثل(محصاذج0 تعالى؛ كقوله 

٤[،١ ]ال_ور: تأمحرنج،؟بم ؤميحلأ'شفيآءتي وكقوله؛ [، ٧٣]الأنعام: ^ واذ1إكت} 
د؛ثألآنثنامنضكقوله؛ تواء؛ الاسآيات يدكر لن، وكذل
[،٥٤لالأء_رافت ثثاي ءؤيعثىألأآماربخه> وكقوله؛ ٣[، ليوشت إص بمدإذنه، إلاين 
اطه.عظمة على يدل مما هذه 

ءاذنذير.ت> ؛• Jtjم تعالى؛ كقوله ريوييته؛ على يذكرمايدل وكذلك، 
صريت،آإمنشوكقوله؛ [، ٨٢]الزخرف.' ء محآ'لأءنج، ألتحزت ٠؛^؛، وكقوله؛ ٢[، لالفاتحةت 

العظمة.على أيصا دالة فهي ذلك، أشبه وما [، ١١٦]المومون: ٠ آلمحكمٍم_ 
هوالذييأنه العباد يذكر تعالى قافه يالنعم؛ التذكير أيما وهكذا 

النعمهذْ أن شلث، ولا المعنوية، والتحم الحئية، يالنعم عليهم أنعم 
والمر،مع الأعطاه بأنه يذكره الإنسان؛ حلق فقي عظمته؛ على دليل 

اليدين.له هل و؛القدمين، على وأقامه واليان، والقواد 

وماوسمرممافيأثتإ؛تي ؤ تعالى؛ قوله ق كما له؛ الكون نس—خير كذلك، 
لكموسخر الأنعام، لكم سحر أنه يحني؛ [؛ ١٣]الجاية: ه ته حمعا 4(آلأديا 



اوتقأأأيرولكالهأهول هن وث1يادأ أصول  aJLuJjسأخ 

الك نمت هثدؤأ ُؤوإن به؛ —ئول تتغالذي للتسات ة مابالوجعلها الأرض 
[.٣٤]إيرامم؛ # غموها 

بالعم!وتف-ثد نمص، يعاري-ه لا الذي المطلق بالكمال د نفث فمن 
له.إلا ادة البتملح لا هوالذي [، ٥٣]الأء_ل; شنأش^ مايمم وؤ 

اكى-بمؤرلكأأ'لخيشؤ البقرة! محورة من الأبان كيرهذْ ابن ولماذكر 
[،٢٢رزماصزبآ]\ؤ1رق: يىألقرن ألثعاءماء يى وأنزل ظ؛■ والثم *رث 
ورازقهم؛ومحاكنيها، الدار مالك الرازق، الخالق أنه ومضمونه!  ١٠مال! 

غيره*يه يثرك ولا وحا.ْ، يعبد أن تحى يفبهذا 

للعبادة،أهل أنه عالم ودبرها، عغيل، اض صفات، المؤمن عزف فإذا 
لهّإلا العبادة تملح فلا ضائعون؛ ضالون عيره )عبدول الازين وأن 

ثراوجن. وحمى، مر إذا المبطلون، عاله ما )وأن ه وقول
وحيمة(!وعوافه وباطلا 

والهتدومحى،أوالبوذيون أوالنافقون والمارى أواليهود فالمشركون 
اكيأحكامهم ثم دنيويون، هؤلاء ونحوهم، والشيوعيون، الدهريون أو 

باطلفانه عندهم ما كل بل حق، على فليسوا باطلة، كلها -بما يحكمون 
وثر•

٠٠٠

،١ ٩ ٤ / ١ ) كثير ابن تفسير ينظرت ا



نعز|وته1سروكءياتْ اْول من وتليات اهوو رسالأ؛ فاخ 

وأه1بع *ظ ، IjLj^Iمعافى لؤ<\)م 

VMaj){الثعالى قال 

منالكريمة الأيات عليه دك ما تمهلت إذا ير! الشأصول ]ومن 
به،إلا تتم لا وما المعان؛، هذه لوازم أن فاعلم! وتضننا، مهلاوة_ه المعان، 

فهوبه، إلا الخبر يتم لا فما المعنى؛ ؛، JJjJتاُعة وتوابعها، وشروطها 
للحكم.فهوتابع به، إلا الحكم يتم لا وما للخبر، تابع 

تناقضفيها ليس والتناتمفس، التعارض منها يفهم التي الأيات وأن 
-ا.ء؛الالآوة_ة بة المناسالحالة على منها كل حمل يجب، بل تعارض، ولا 

تعميمعلى يدل وغيرها~ مفعولان، من ~ المتعلقات حذف، وأن 
،.الحذففواثد أعفلم من هذا لأن المحنى؛ 

القرينةأو اللفغلى، المساق عليه يرل لا ا م-ح_ذف، يجوز لا ه وأن
ة.الحال

القيود^، Jjأن على تدل صقايت، أو بئروط المقيدة الأحكام أن كما 
الحكم.ثبوت، ؤ، منها بلؤ لا 

اآمن كان شيء، عن دس ؤإذا محدء، عن ناما كان بشيء، اض أنز إذا 
للكمالإثيايا كان النقائمس، من شيء ينفى ه نفعلى أثنى وإذا بقده، 
لذلاث،القصّالماو،



|1تق،أءيروكإي1و0اصول من وكليات امول  aJliujس>خ ^٠؛^  ٤٢

منشيء عن ونزههم وأوليائه، رسله على أثنى إذا وكيلك 
النقائصنفي I ومثله النقص، ذللث، اد يفبم—ا لهم مدح فهو النقانهس، 

لثه[.ذلصد اين، إتبعلى يدل النعيم، دار عن 

افكلام لفهم المهمة الأصول من عددا ا هتر؛ذنأاثن المولمخ ذكر 
وهى!معروفة، أصولثه قواعد وهى تعالى، 

منهايفهم ألا وهي؛ مطابقة، تكون أن ا إمالآيااتؤ! ة دلالأن أولا! 
كذايتضمن الفعل هدا أن وهي؛ تضمنا، تكون أن ؤإئا الفعل، هدا إلا 

الصلواتعلى ينتلبق هذا [، ٤٣]القرة: ه وآفينؤأآلصارم ؤ قوله؛ فمثلا وكذا؛ 
بهاموما الإخلاصى، ٠ ويتتضمن الخؤع، يتضمن• ذللث، ولكن المحروقة، 

ذلك.

أنفاعلم؛ وتضمنا، رمطابقه اممه اُت، آييهمت،( رإذا ،؛ المؤلفال ق
ائإلن.لتابمه وتوابعها، وشروطها به، إلا مم لا ا ومالمعان، هذه لوازم 

الممن(.

فالصلاة—ا؛ 7ا إلا تتم لا لأم—ا ا؛ وأركائهشروطها، الصلاة؛ فلوازم 
مثلا.ارة الهلهمن ا فيهبد لا 

سروطها؛من فيها بد ولا لمستحقيها، وإعء؛لاؤها دفعها الزكاة؛ ولوازم 
الحول.ومضئ كالماب، 



٤٣قأأءيروكايات0 111اهول من امول رسالأ، س>خ 

المقطرات.ترك الصيام; ولوازم 

لها,تايعة هذه كل وتوابع يشروطه؛ الإتيان الحج; ولوازم 

وكيلكوالمدق، كالزنى، شروطها؛ من فيها بد لا ات العقوبوأيقا; 
الحد.إقائ مل شرول من ؛فلا؛LJ ثروط بعه حمله ذكروا قد رقة الحد 

الشروط.يتلك إلا يفعل لا فانه بشروط، قثد إذا أمر فكل 

به،إلا الحكم يتم لا وما لاJفر، فهوتابع به، الخبرإلأ يتم لا ما ثاث; 
س،;مالأيمالواجّ_،إلأده،ظنهواحب.

مؤمن،هزا أوأن منافق، هازا أوأن فاسق، بأنه هذا على مثلا فالحكم 
وتوابع؛شروطا يستدعي جاهل، بأنه هذا وعلى م، عالبأنه هذا أوعلى 

له.فهوتابع به، إلا الحكم يتم لا ما لأن والتوابع؛ الشروط هذه من بل. فلا 
تناقضفيها ليس والتناقفس، التعارض منها يفهم التي الأيات يالئا; 

تعارض.ولا 

ررذفعمه; امكتابا ، ٤١٥^؛الثنفيهلي الأمين محمي، يخنا ش، ألفوقد 
الأياتبين المعارضة دفع يعني; الآكتاب«، آيات عن الاضطراب ام إيه

تعارض.منها ضز التي 

الأيات؛بعض عليه وأورد عباس، ابن إلى جاء رجلا أن يكر وقد 
أورد[، ١٠١لأصآءزث\4]\دؤ>سم0\ تعالى; قوله مثل 

[.٢٥]الطور: ■ه قوله; عليه 

(.٦٤١ ا/ قداُة)٢ لأبن الض يطر: )١( 



وكإيأو0اأده،أأير اْول من وث1ياد< اصول ااة ر111ساخ ذم 

شيء،فيها يهمهم لا حالة حالات! القيامة بأن عثامى ابن فأحاب 
بعضابعفهم فيها يال وحالة 

؛٠( الزنادقة علمي ررالرد ق الة رسألف ;؟؛،!١٥ أحمد الإمام وكذلك 
تعالى!فوله مثل متشا-بمة؛ آيات فيه وجعلوا القرآن، ق طعنوا لأمم 

[؛١٢٤]ف: فوله! مع [، ٢٢]ق: 
البصيرة،هوعمى الحمى! أن فبين إ أعمى؟ وبصره حديدا يكون كيف، 

حجتهعن أعمى فهو المنبإ؛ عمى 
الماء!حلق ذكر ما بعد النازعات، محورة ل تعالى قوله ومثل 

#-ءلىامحيست،! فصلورة حمأول وق •٣[، د.مهآء< دثلف بند وو\يإيو( 
ذكرهذه ففي [؛ ١١]نمّلت: #مآنثوئإلآكعا؛# ٩[، ]نمك: فيلو،يرا؛؛< 

حلقبحد كان يحوالأرض ان بوأجابوا! الماء، قبل الأرض حلى أنه 
•لئ، ذلونحو ، ٤ الوات 

تعارض،ولا تناقض فيها ليس التناقض توهم التي المتعارضة فالأيات 
ما.اللأيقة المامحبة الحالة على منها كل حمل يجب بل 

مفعولان،من المتعلقات، رحيق ن؟ذنأائث! الولن، يقول رابعا! 

والطبراني(،  ٥٨٨رقم)حديث (، ٤ ماه / اء)١ المسررة نمير يره، نفل الرنان، عيد أحرجه )١( 
ا(،والخاكمز،اوذلرك>آ/خأ؛(،حمنح،رنم>أآه>ذ،اوسبمم 

(،٢ • ٦ / والمتفقه)١ الفقيه ن، الغدادتم، والختليب (، ٢٤٥/٢والصفات)الأسماء ق والبيهئى 
يءمحاه،ا.ولم الإسناد، صحيح حديث، اا،وذا الحاكم؛ نال( 

طبعتمرازا.والزنادقة،، الجهمية على ءالرد اسمها: ر٢( 
(.رص١٩والزنادقة الجهمية عر الرد بمظر: )٣( 
الاضطراب،>ص*أا(.إيهام دفع يطر: )٤( 



،ن وىياو0 اوممسيب اصول من وككات اهول وسالق سإخ 

يتعلقما يحيف تاو0 أنه يعني! وهدا المعنى(، تعميم على يدل وغيرها، 
هدهعليه تدل ما عموم المراد! المعنى أن على دالا ذلك ليكون يالأية؛ 

المدق.فوائد من هذا لأن الأيات؛ 

اللفظي،ياق العليه يدل لا ما حذف يجوز )لا ! يقول؛؛?،،١٥حامتأ! 
قدأمم شاك لا محدوئا، فيها وجعلوا تكلفوا والذين الحالثة(، أوالقرينة 

عليها.تدل التي الأيايتج يعص هناك ولوكان إليه، يحتاجون لا ما تكلفوا 
قولينكر للبيهمى، والممات ررالأمحماء لكتاب الكوثرى قدمة مق 

فيهاإن ؤيقول! لالأنعام;خ0؛[، ء رنلئ، ^؛^، ١٠[، ٩٢٢ ربق، وجاء أل تعالى! افه 
الحل!محورة ق تعالى بقوله ؤيستدل إ ربك أمر أويأق والمعنى! محيونا، 

[.٣٣لاك>:ل; ء ماك أنر محا أر ادي؛فئ نايهم ل؛ىرية,إلأآن ن/ 
الحذفهدا فتقدير يشاء؛ كما اف بأق وأن اف، أمر ياق أن ننكر لا ونحن 

الأولى.حلاف 

قمن يقولون! [، ١٦]المالك: ؛؛' سفيألثء صءلمم نوله! يؤولون وكذللئ، 
 ^١٦١ ١

الحذف.هذا على دليل فلا القوم؛ من خطأ هذا أن شك ولا 
والمسر،بالأدب اشتمال له الأصل، جركسي حتمي، شه الكوثري، المحن بن زاهد محمد ( ١ ) 

اسممرثم والشام، مصر ين وممل الأستانة، شرش ردوزحة( أعمال من منية ق ونشأ ولد 
وكانالعربية، إلى التركية الوثائق من فيها ما لترجمة ٠ المحفوظات، اردار ل موظفا لقاهرة اق 

ّةبالقاهرة تول اللف، ؛مدهسا تمثالثح من على شديدا العصر، هدا ل للماتريدية ناصنا 
الأكاذسا،اا،من حنيفة أبي ترحمة ق ساقه ما على الخهلسب،، __، jb*متهات تاليف، له ه. ١  ١٣٧

الأعلاميطر: خيفة،. أبي على شيمة أبي ابن ردود عن اكحذمث، ل العلريفة، وءادكمتؤ 
عنمدر واكمات، للاصسماء وتحقيقه (، ٤ / ١ المؤلفين)٠ ومعجم (، ١٢٩للزركلي)٦! 

بالقاهرة.الأزهرية المكتتثة 
لأبيالعود)بم/ب(.اش!يم، المقل ساوي)ه/ؤمآ(،وإرشاد رآ(ظر:انواراكتزيل، 



م
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ُ
ُب الحالة؛القرينة ولا الالففلى المساق عليه يدل لا ما حيف يجوز فلا 

يدلا القيود تلك أن على تدل صمات أو بشروؤل المقيدة الأحكام أن كما 
الحكم,ثبوت ل منها 

نصؤإذا صدم، عن ناما كان شيء، افه أمر )إذا يقول}(أو*ةم'.' سادنا؛ 
•بضده، امرا كان سيء، عن 

.صدْاا عن مي بالشيء ررالأمر الأصوليون؛ يقول هكذا 
ولا#و\عثدوااقت تعالى؛ قوله مثل واحدة؛ آية ق الفدان ياق وقد 

ولاقوله؛ عن كاف وأِءثدواأثتص ه؛ فقول[؛ ٣٦ا»: لاكدقنؤأهس1ا# 
#ولأذئتؤِأيتجءبقوله؛ أكده ولكي ادة، العبله أحالمرا يعني؛ ٥^^١#، 

.# ثيئا 

رتحظلمثاكزم #ثJةدثاؤاأثل القي؛ على اقتمر ام؛ الأنعآيات وق 
بالتوحيد،أمر الشرك عن فالهي [؛ ١٥١زالأنمام: # آلا ءثاًطلم 

آهمثدؤأأثنتعالى؛ قوله مثل اكأكيد؛ باب فمن معا، يكرا ؤإذا 
عبادةهو؛ الذي صده عن ومي الله، ادة بعبأمر [؛ ٣٦]التحل؛ ألءلتامته 

الخلواغيت.

بضدها؛أمر عنها فالمهي المنهيات؛ بمة وكذلك، 
[،٥٦]الأعراف: ؛؛< ؤولأشدوأ تعالى؛ قوله ق الفساد عن فالهي 

صدان.لأنيما بالإصلاح؛ أمر 
الثاسلصتا ى==قآتجا #وسأ->هثاها بالإحياء؛ أمر القتل عن والهي 

ذلك.وأشباه [، ٣٢: ٥Jالالمان٩ محميعا 

(.٣٦٨يعر)أ/ لأبي الفقه، أصول ل العدة ينثلر؛ ( ١؛ 



٤٧؟م وككاتْ أاثهو،أ،ير اهول من اأت1يات اْوو ، tJLuijسإخ 

لكنالنقائص، من شيء بنفي ه نفعلى أثنى )وإذا ؛ يقول 
عندمثالهلأ0لزئ تعالى! قوله ففي النقص(؛ المنانلدلك للكمال إئبايا 

العلم.لكمال إبان ٣[؛ نما: ء ذرم 

العظمةلكمال إثبات ١[، ٣• ]الأنعام: ء لاتدي_>ءثهآلآبمنؤ # وقوله! 

عليهموملامه افه صلوات رماله( على الة ألني إذا )وكذلك ويقول! 
ذلكيماد بما لهم فهومدح القائص، من شيء عن وترمهم وأوليائه، 

للمتوقات إثبفإنه الافتراء، وعن الكذب عن نزههم فإذا القص(؛ 
ؤأءِبموزذ[، ٣٧]يونس: # درتآش محن يمرئ آن المزءاة ئدا رماَ؛اث م للحق؛ ات ؤإثب

٨[.ف: حقا لا ١ ] ٩ ثيثا أض بن ل هلاأقذيته. إن نل يزئم 

نزأثٍهظمرنؤلت. #كد.ثاءه=ظلم بقوله! رسوله وكمامدح 
ذللئ،.يفاد لما ونفي له، مدح لهذا [؛ ١٢٨لاكوب-تت ٩؛ ءغبرءث-ي 

ذللث،؛صد إثبات على يدل المعيم، دار الجنة عن القانحى نمي كذللث، 
#لايمناحاضث،وقوله! لالحجر:مأ[، # يناصب لائمهم # تعالى! كقوله 

وعلىءل٠أنينة، وعلى راحة، على وهودليل [؛ ٣٥]غاطر: لمُ_،ه ولأيص_ناحا 

مقء

(.٣٥٧/ مرين)١ لأبن الطحاؤية، العقطوة شرح على الندية الرياض ينظر؛ ( ١ل 



الأسيروثكاتْاصول من وثكأت اصول را1وا|ة فزخ إم  ٤٨

1ومعالىعوى 1إثعدز1ض ح9ز يه 

1وعر7نفي اا9اضحة 

;؛>هاذن:الثندي قال 

يقلم حلثا، ظهورا وظهر الحق، وصح إذا أنه الكلمتان: ]ومن 
المعارصات،تبطل بل محل، العمائة والمعارصات العلثة للمجادلأت 

ء

المجادلات[.وتضمحل 

3جإ__-

محل؛للجادلأت يق لم شه، فإذا الحي؛ بشن فد تعالى افه 
هوالدين مدا أن نن [، ٣٢ليوست #ساداثدآلإ،إلأألخثلمح تعالى: ال ف

وقوله:ا، ١ ٩ عمران: ]أل ص هن_انأقألاطم الدمى تعالى: قوله ق الصحيح 
الدينا لنووصح [، ٨٥ران:عم_نأو # نم يمل ش وألإضإدكا يبع من و# 

قالمارعات إلى ولا المجادلات إلى حاجة فلا حلثا؛ ظا>ا وصرخا 
إؤاهوحشيلهُ فمال: أحنن؛ هي باكي بالمجادلة أمر ولهدا الحق؛ هدا 

يلفن هف اؤ ءؤوالآ.تجنيلوأئنذ ال: وق[، ١٢٥]النحل؛ غ؛< أ-محن هما 
الحق،لك تبين فإذا يطيعون، أتيم إلى أدعى ذلك لأن [؛ ٤٦لانمكّرت: 

الشبهات.من يئا نعلميه تورد فلا 



٤٩م \ |لأقسيروىياك امول من وكليات اْرول فرخ 

المدر،ق تجادلون وهم أصحابه على مرة البي خرج وثد 
أمنتم؟أربهدا ت ونال لذلك، فعم، بآية؛ يدلي وهدا باية، يدلي مدا 

١^٠٠٢صيت، إJما افثعصةبمض؟إ كثاب يضربوا أ0 أ تشم؟ بهيا أو؛ 
ممئاهائناضضء،محوا

يانتهوا((عنة، يهيتم والذي به، ماعملوا به، 
٠٠٠

حديثالقدر، ق باب المفدى، ماجه، وابن (، ٦٨٤)٥ رنم حديث منيه، ل أحمل أحرجه (
وأصله٥(؛ ١ )٥ الأوسعنل المعجم ل و١لءلراز٠ (، ٤٠٦)الة ل عاصم أبي وابن (، )٥٨رنم 

متمه،من والتحدير القرآن، مشابه *؛ عن؛jLالهي باب العلم، كتاب ملم، مح صق 
ءإضادْشاكر: أحمد (،وuلاكخ ٢٦٦٦جدثرفم)القرآن، j الامحلأن، عن والهي 
.٠١صحيح 



9ككاو0أسسي) خُميى م

عّيدل سيء LLا1اقر1ن 
ففع0عدم أ9 وجوده، عدم 

ر؛مناس;الئندى قال 

ولكنهموجود،  AjIأو موجود، غير يكون أن فإما القرآن! نماه نما 
ولا؛L^[.غمزشد 

أوالآحر٥تالدنيا ق كان مراء وذلك، 

سن#دلأ-مف تعالى! ال قالخوف؛ اش يفي الآح_رة! فمي 
خوف.ا فيهيوجد لا أنه على يدل وهدا [؛ ٣٨]الشرة; ةنو>ؤبكه 

مميولا كبهم، عنهم يغني لا أنه تعالى اممه يدكئ الدنيا: ز كيلك، 
سبحانهثقال أولادهم؛ ولا عنهم 

نفعهم؛ولا تفيدهم، لا موجودة- كانت، -ؤإن فهي [؛ ٣٧]ما: »< عئُائتى 
،.يدلليفتخروا ان لهم قلى 

٠٠٠



٠١'' '\الأتفسير9ك1ياو0 اصوو من وكليات اصول رسالة فرخ 
٠هت •ء 

بضدهيعارض ه و1ومحس معاوم 11

التعديقال 

بعدوما المحقق، يعارض لا والمجهول العلوم، يدمحع لا ]الموهوم 
الحقإلأاكلأل[.

ص__.
كنافإذا والتخثلأيتج؛ بالتوهمايتؤ يدفع فلا معلوم شيء هناك كان إذا 

علمناه.ما -ها ^ Jbفلا أوهام، علينا ورواردتا البعث،، أحقية نعلم مثلا 
لمافليس محمى، أمر هناك كان فاذا المحمى؛ يعاوض لا والمجهول 

اللهيمول صحيحا؛ يكون لا قد الجهول لأن هومجهول؛ بما نعارصه أن 
[.٣٢ليوس: ظقذ، تعالى: 

مء



٥٢

مصل

(jTjiiJIضي 1ووارده 1ثافاذا بعض مهاو\ي في 

واثتقوىاتصاتح وامممل الإببمان 

الثنيىقال 

رتبكثيرة، مواضع ل الصالح، والعمل الإيمان القرآن: ل اش ]يكن 
كينا.نيئا الحميدة والأمار والأجل العاجل الجزاء من عليهما 

مه،بالتصديق وله ورسالله أمر بما الجازم التصديق هو! فالإيمان 
الجوارح.لأعمال المتضمن 

عباده.وحفوق الله، بحقوق القيام هو؛ الصالح والعمل 
التقوى؛على ب، وريالمتقين، ومدح بالتقوى، اممه أمر وكذلك؛ 

المكروهات.وزوال، الخيرات، حمول 

نهيهما،اب واجتنوله، رمحوأمر اممه أمر ال، امتثالكاملة؛ والتقوى 
ا.حارهمسوتصديق 

حمحلتوش اسما التقوى! كانت، ونحوه، والر التقوى بين الله جمع ؤإذا 
الأحر[.فيه يحل أحدهما، ؤإذاأهري الخيرات، لفعل امحما والبر؛ المعاصي، 

وج
أمرين؛الشخ ذكر 

الأعمال،يجعل من به تد.لا ويالصالح؛ والعمل الإيمان الأول؛ الأمر 
الإيمان.على زائدة 



٠٣ؤ ذ ضي اردة اJ٠ااذوه1فو يمض هعالي هاي فصل 

تعالى!كقوله الصالح؛ والعمل الإيمان ذكر القرآن ق ر نكث وند 
؛؛؛إلاوقوله! ٧[، ]المة; ر أولتك آمتثيتب وعلوأ ءاموأ لناآدن إم 

وقوله!٣[، زالعصرت ع1لصار؛يُ ومواصوأ ألص ومواصوأ آلصنيحثت وعملوأ ءامنوا أليمني 

[.٢٥]الانشقاق: غ؛رمونرء لم ألقلغتلهم وعملوا أ،-إلاأفيذءاموأ 

Jjl^؛الصالح، العمل من تعبر وهي العقيدة، بالإيمان! يراد إنه فيقال(! 

المالحالعمل وأن الصالح، والعمل الإيمان الأ>ئن! من لابد أنه على 
صالح.بأنه يمدحه أن لأحل ذكره ولكنه الإيمان، ممى ق داخل 

لأءمال،المتضمن به، افه أمر بما الجازم يى الممد هو الإيمان! فيكون 
البدن.أعمال، يتضمن أنه بد لا القلِت، ؤ، الذي فالإيمان الجوارح؛ 

٢[،]اكائده; وألأمؤئء عزآيز بمو0داووا قولهتعالى! ففي التقوى؛ ال؛ال! الأمر 
جمعإذا ا هطل ماُتؤ، المحث ئرك والتقوى! الهiاعات،، فعل بأنه بر! الفئر 

*ايّ من والفوتم، القوتم(، من البر فإل ذلك؛ ومع بينهما، 

ْلأخر ا وايور اثب ءاس س ت تعالى قوله ~وص الر ية آض 
[،١٧٧;٠ ئإ\لثئأوة ئأوكق( ال؛بمءثاومأ يآخرها! قال، [- ١٧٧]١^: 

ذكره.ق نهليلهنا فلا ؛ التفسير 3،كتب موجود التفاصيل هده وثرح 

القرييتر وش(، ١٥٠الوج؛ز)آ/والحرر (، ٥٣، ٥٢سرى)A/ المان جامع يفلر: )١( 
(y\A/U .) ١( ٠ القدير)آ/ ونتح.

(٠ ٤٨٥كير)١; ابن وتمر (، ٥٣القرًلى)r/ وشتر ٢(،  ٤٣/ ا ) الوحز المٍرر ننلر: )٢( 



م

الاممسيروت1ياو1<اصول من ونيات اصول رسالة سزخ ز ئ

اثهدى

ؤ>هأئن;الثنيى قال 

المهتدي،على وأثنى كثيرة، مواضع ق المطالود_، الهدى اممه ]ويكز 
يحصلسسبا كل ق عي ويالمنه، بطلبه ا وأمننبيده، الهدى أن وأخبر 

والعمل.العلم لهداية امل ثلث، وذلالهدى؛ 

فمسوالفلأل(؛ الغي وصده؛ به، وعمل الحق، عزفن نس فالمهتدى: 
فهوالضال[.الحق، جهل ونى فهوالغاوي، به، يعمل ولم الحق عزفن 

وص
لهذهيومحق الذي هو تعالى اممه لأن لث، وذلالضلال؛ صد الهدى! 

قولهق كما باتيا؛ أمحمن القرآن ^ا فجعل أسانا، لها جعل وقد الهداية، 
لهم.هاديا يعني؛ ٢[؛ ]المرة: لغضذ؛؛< ندى غه يهف # تعالى! 

#وإJإثلتردئإقبوله! ل ا كمبه؛ اممه يهدي البي أن وذكز 
وتثن.تدل، أي! ارتادي«، ومعنى [؛ ٥٢]الشورى: 

تعالى!ه قولق للهداية سج الة— لثح —وكذلالقرآن أن وذكز 
[.١٦]المائدة: ن آلناللمّ سيل رص.و؛ثها أئح مينح ضني بد هدى يم 

الخير.على ودلالة ورفد ؤإلهام توفيق هدايه تعالى! الله من فالها-اية 
امإلههدايه لا اد، ؤإرثان بيهل.اية الني من والهداية 

ؤبموأءلمينآأ ييدمحاس أنميك *ى ؤ,إلنالا"هلمءى تعالى! قال وتوفيق؛ 
الله.يد التوفيق هداية أن أي. [؛ ٥٦]القمص: ابيفخك؛إ< 



٥٠|لقرآن قص |وواودة ^^ ٠١بعض ناي مط فاي نمل 

هوسبمد)[مح[،وقال: ٣٧]١^•^:^ 'S■ قالتعالى:
وي[، ٣٧زالحل: #ؤقكلأنجك،شصل# تعالى: وقال [، ٣٣ثالأُمنمه 

أحد.يهديه محلا اممه، أصله من أي: ، يضل( ئس يهدى لا افة )إو قراءة: 

أمباتا.لها اممه ذكز قو التوفيق هداية أن بذك: فعرف 

ضلال،على وهذا هدى، على هذا يقال: الضال؛ صد والمهتدى: 
ذكر٦[، ]الفاتحة: شناآشثطآض،إه قوله: ق الهيابة تعالى اش ذكر ولثا 

فعلامة٧[؛ ]الفاتحة: علهنولا مغز١لمفقوس بقوله: غيرهم هلريق 
المنبممحرفأنه الضال: وعلامة المسنقيم، المحرامحل ق السائر أنه المهتدى: 

عليه.الخعم صرامحل عن 

كامل،هدى على التقي فالمؤمن وكلثة؛ حزئثه الهيابة تكون وقد 
غعيم،.اهتداءه ولكي مهتد، فهو هداية، نؤع عنده ومن 

منومنهم كاملا، ضلاله يكون من منهم الضالين: ل نقول وكذلك 
وخصالالخير خصال من ة حصالعن ضل كمن جزيا؛ ضلاله يكون 

الإيمان.

مجهعلى ار يومن فالبي الحق؛ ان بيأيصا وهكذا 
ملهم؛ وتئن الماس، تهدي أن تمللث، قانت، الحق؛ ويثون يهدون 
[.٤١]الزمر: ٩ ئيل'عليها فايمأ صل وس حظاّنسهم آهتدر

٠٠٠

(.٦٤السعة)ه/لااقراء الحجة يطر: يامر■ وابن دأبيصرو، دابزمحر، نافع، قراءة؛ هي ا



سلمميروكلياكاه9ل من وتايأت اصول وسألق فإح ذم 

الإحسان

الثنيىقال 

يالمتننع ثوابميم وذكر المحنين، على وأثنى ان، بالإحاتيه ]آمر 
كشرة.آيات 

يراك،فإنه تراه تكن لم فإل تراه، كانكح الله تعبد أن الإحازت وحقيقة 
■المخلوفن[ إلى واو_دزأوالقوني المالي النفع من تستطيعه ما تبذل وأن 

قالمعهم؛ وأنه يحتهم، بأنه وأحثن المحنين، اض مدح 
ءألثنسبم ج أثث  ١٧'■؟؛;وقال! [، ١٩٥لاوق_رة: # اق ء؛ال تعالى; 

[.١٩٥]الشرة: ^اكسي؛؛، ال؛ وق[، ٦٩]انمكبوت: 

ونحوه—اء —كبنعمل على وكل فإذا ان؛ الإتقالإحمان! وأصل 
أهلهم الصالحة للأعمال المحسنوف فهكذا أحسن،١؛ ااقاس يمال! فأتقنه، 

الملاح.وأهل الإيمان 
ق-مريل حديث، ق الإحساف صأإقنهظ النبي فثر وقد 

يإيةينام، ككس لم دإ0 يراه، —لث، ثان اممه —د فال!الدين؛ حص_ال 
يراك.فائه والثانية! تراه، كأيلث، الأولى; مرتبتين; ه لفذكن ؛ يناك<ا 

والإسلامالإيمان عن صإأئةيق؛ثؤ البي ج؛ريل موال باب الإيمان، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ ت 
لأموالأس الإيمان بيان اب بالإيمان، كتاب ومسالم، (، ٥٠)رقم حديث والإحسان، 
الإيمان،كتاب لم، موأحرجه ره؛وئزبمئ4، هريرة أبي حديث من )٩(، رقم حديث والاحان، 

٠هؤهبمتمحأ عمر ابن حدبث من )٨( رقم حديث ان، والإحوالإسلام الإيمان بيان باب 



٠٧؟ر هم ائوفاذ1 بعض _،!_ هم سل 

والأولىالمراقة، عين ت الثانية —مى ونس المشاهدة، عين الأولى• نمى 
وأكمل*أتم 

كمابراك؛ الله أن فيها فامتحضن تعملها، عبادة كل إحسان أرديت، فإذا 
[،٢١٩-  ٢١٨]اك_ما،: جنثمحفياضه# ءمحمح،يخبمصإ تعالى: قال، 

أنثالث، ولا اممه، إلى تنظر وأنالشر اممه، يدي بين واثن، كانلث، تحضر امأو 
يخلعما ؤيسعد إكماله، على ؤيحرص العمل يتقى فإنه كلءللثا، كان من 

•بهويلمصمنأجرْ 

٠٠



ااتق،أ|يروكإأأو0اهول من وتفات اصول رس1اه فرغ ٍإاعنجٍ  ٥٨

واممسادالإصلاح 

^١^٥!التندي قال 

ثواحميضيع لا أنه واخنن المملحض، على وأثنى بالإصلاح، ]وأئز 
وأجرهم•

وجميعوأخلاقهم، الماس عقائد إصلاح ق عى نأن هو! والإصلاح 
يثملوأيقا الصلاح، من يمكن ما غاية على تكون رحسث، أحوالهم؛ 

والجماع—امت،.الأفراد ؤإصلاح اكنيوية، والأمور الدينية، الأمور إصلاح 
وذكزدين، المموذم عنه، مى ئد والإفساد، اد الممدا: وصد 
والدنيوية[.الدينية أعمالهم يملح لا أنه وأخبر المتعددة، عقوباتهم 

رآج
قالالإفساد؛ عن والهي الإصلاح، على الصث، القرآن و حاء 

١؟[^^سدوأؤألآبج«،^[٥ءسثيموثه نزؤتعالى؛ 
البيوت،مون يهي• لا فهم ظاهرا؛ لير ادهم فإفا؛ ١ ٢ ~ ١ ١ ة؛ البقر ] ٩ ون آلثنيي. 

يمسدونولكنهم ا، ونحوهالأموال يهلكون ولا الأنفس، يقتلون ولا 
ادالإفمن نؤع فهذا الصالحة؛ الأعمال عن الماس ؤيصدون العقائع.، 

-مهاوأدموه في^لأرنيبمثإطحها وولأيتسدوأ تعالى؛ اف يقول لأرض؛ اق 
[.٥٦]الأعراف: ثلثاه 

ؤوآصدمأداثتعالى؛ قوله مثل كثيرة؛ بالإصلاح الأمر على والأدلة 
•البين ذايت، بإصلاح أمر ١[؛ ]الأنفال: ه ثئ وأطيعوأأقين،ءظلم 



٩٠ ا.ًز اوْران في اوو|ردة اة|غ|ظ يمض مْالي في سل 

البين،ذات إفاد وذم الين، ذات إصلاح مدح أنه وبت 
: Jljتلي، مالوات والصدقة؟«، والصلاة الصنام درجة من و\ّإ ألامإي ا> 

الئم،نغلق ائوو لا الخالمه، هئ اقن ذات ماذ دإِن الين؛ ذات »ضلأح 
والجيران؛والأقارب، الإخوة، بين ما إفساد يعني: ، الدبس® ومحنتخلى 

يغضلثؤ؛فلأيا ررإن فيقول: ونحوه، محي كلام بنقل الأخر عن أحدهم ينفر بأن 
ؤإياكتصاحبه، أن فإياك وكذا؛ كذا مك يقول فلأيا ؤإن وقاطنه، عليه فاحقد 

يفلحون.ولا الأرض ق يفسدون الذين من فيكون تحثه®؛ أن 

نالالزوجين، بين بالإصلاح تعالى اش أمر فقد عام، هنا والإصلاح 
هيمتآ أقه بج,في إنبيد٢إملiك١ تى ذكما -وآهيي، مذ -عك 'وءاتمنوا تعالى: 

اممهوقال ، الزوجين بين الإصلاح أرادا إذا الحكمين يعني: [، ٣٥ا»: ]ال
يفلحا,يباأن ملأ-؛م١غءنيث١ أوإعتإضا بملهاغثوزا ين حائق يآذ' زنعالى: 

،تصالحا( عليهماأل جثاح )قلا قراءة: ول [، ١٢٨اء: ]النحز؛ي ْاحأوأفلح 
كليهما.أويناسب، أحدهما ينامسّب، أمر على الزوجان يتصالح أن يعني: 

مون° تعالى: قوله ل القتال عند المؤمنين بين بإلاصلاح أيما وأمز 
إساآلثمينوذا٩ قوله:إلى ٩[، ]الحجرات: ءلامن١في(يذألموتذآثثتلوأثلنيمإبيجثاء 

•١[.لاJحجراتت إحوْثندءوأب\نمءرء 

الف٢(، ٠ • رنم)٩ حدث اب، بوالوؤع، والرقائق القامة صفة محاب الرمالى، أحرجه )١( 
ٌإأقءيدثد؛المي عن ُنروى صحيح، حن )حديث الحالمة•: اهي توله: بعد الرملي 

الحديث(.الشم•،.. ثحلمؤر أنول، ألا 
(.٧٢٣البرى)٦;شر )٢(يفلر: 

(،١  ٨٣السعة)T/ للمراء الحجة، يفلر: عامر. وابن عمرو، وأبي كير، وابن نانع، فراءة: ط، )٣( 
(.٥٦•البري)U/ ّر ونف



وممياتهاوتهأأأير اهول من وتكات أهول رس1ا0 فزخ لأي 

^^ترتيجنهرإلأستعالى: بقوله الإصلاح أهل ومدح 
[.١١٤: ٠٧١]بمك>ألثا؛يىء' إنلج أمسو3ةآو،عروقآؤ 

وحمعوالمتقاطعيس، المتعاديى بين ما ان إحهو فالإصلاح: 
معنويامم،صعقن وتقاطعوا، تعادوا كلما الؤمنين لأن بينهم؛ الكلمة 

أمابعصا، يضلل بعضهم وصار بينهم، الخلاف وكثر دينهم، وصعق 
وتجثوابينهم، فيما وامجطلحوا واحدة، عفوة على وصاروا اجتمعوا إذا 

•أعداؤهم ؤيهاحم معنويامم، تقوى فإم—ا والإفساد، الماد 



س ذ|وهرآن قص |وواودة |ةوفاظ يمض ْظفاي ٥^ هصل 

اثيقثن

ر؛>نه:الثنوي هال 

بالاياتالمنتفعوف هم وأنم الموقنسن، وعلى اليقين، على ائته ثنى أت 
امآئة،والآاءت،امحة.

للعملالمثمر الرامح، العلم فهوت م؛ العلمن أحص واليقيى 
والهلمأنينسن[.

نج
والرسسؤ؛الشك، وصده؛ القالس،، تملأ التي الثابتة العقيدة هو اليقين؛ 

الإيمانوالمص الإيمان، ض_ف ررالصنئ قوله؛ عود مابن عن ورد وند 
ظة،<.راُ

تعالى؛افه قول ق كما المنتفعين؛ هم اليقين أهل اممه يجعل ما وكثيرا 
تيقنونيالدين يعنى؛ ٤[. ]الجاية; ه بجبمؤن هؤمِ ءاين—، دإآ من ف،"ةعروبما.يغ وم 

للأعمال.ه نفلاتندفع يقين على لايكون الن.ي لأن يعقدونه؛ ما كل 
فإنهمرسل، وأنه صادق، النبي أن هلبيا يقيثا يوقن فالذي 

ويعمليتبعه، فإنه اممه، كلام وأنه اممه، من القرآن أن أيقن إذا وكذلك يتبعه، 
العبادة،ص يحتدم فإنه وحده، اف بإلهية أيقن ؤإذا تلاوته، ص ؤيتلوْ به، 

للداريعمل فإنه الموت، بعد أيقن؛الثمن، ؤإذا سواه، ما ادة عبويترك 
الأحرة.

المدرك،j والحاكم (، ٨٥٤٤الكبتر)ق واممراو (، ٨١٧المة)ل أحمد بن اض مد أحرجه :١( 
يخرجاْ•,ولم ناد، الإمصحح احديث أح؛(،ردالت كتاباكس-ير)آ/ 



|وتفسيروكلياتهاصول من 9كليات اص9ل فزخ ٦ ٢

المنافقينعن الريب تعالى الله يكر وقد والريجب؛ الما^^ القبن* وصد 

وريب،ثلث، ل أنبمم أي؛ [، ٤٥لاكوب-ة؛ يرددوث<ه ونجهر أؤده-رفي ت وله قل 
يعني:[، ١١•له_ود; ثمبمأ،مح ته ثق، ش  prljfتعالى؛ اف يمول أحرى آية ول 

الله•لبن وبن اف، كلام من لث، ثل 

لهاينمل لا فانه الاخرْ، وحزاء البعث من شالث، ق يكون فالذي 
الافه، كلام صحة من ثلث، ق يكون الذي وكذلك ينجي، الذي العمل 
يثبحهلا فإنه ٢^^٤^^—^، النبي صدق من لثه مل أو به، يعمل ولا يتلوه، 

يطيعه.ولا 

لروث ١٢٠/دآبج، ؤَمحلؤثدول تعالى؛ ال؛ه قال يتفاوتر؛ واوم_ن 
الموصع؛هذا ق فذكر ه-ب[؛ زاكلكثر: ه أموأ ئئ أراب ثصم -أ

ثىندالثن #إن الواقعة: محورة آخر ق وذكر اليقين، وعين اليقين، علم 
[.٩٥لااوا؛نمة: ؟ه ألشن 

الثمن؛وحق اليقثن، وعين اليمين، علم فهنالث؛ 

وتحرف،به، تثق ولكنك عيرل، عن تتلماه ذ.ي الهو اليقين؛ فعلم 
صدقه.

وتتحمقه.بعينيك، تراه الذي هو اليقين: وعين 

وتحنه.تاأركه الذ.ي هو اليقين• وحق 

وبوزنالمويتؤ، بعد بالثعث، يقين علم على الأن نحن فمثلا: 
أشبهوما والميزان، والحوض وبالصراؤل الصحف،، وبطاير الأعمال، 

رسولهومن اض، من حيت لأنه يقين، م علهذا ذس، 





نيواس،ءير9كإياو0خبن 

الثنديقال 
العاجلجزاءهم وذكز الصابرين، على وأنمى بالصبر، اف ]أمز 
الثلاثة!أنواعه وهويشمل مونحنا، عين نحوتآيات، عدة ل والأجل 

الوجوه.جمح من كاملة يوليها حتى الله؛ طاعة الصوعر 
عنها.بالسوء الأمارة ه نفينهى حتى الله؛ محارم والصوعن 

متحطعر لم، وتبصر فيتلقاها المؤلمة؛ الله أقدار على والصبر 
لسانه[.ولا بدنه ولا البه قق 

صبنا،المهتول( سمي! ومنه ، الحل هو الأصل—! —ق الصر 
صبنا.فلأن قتل يقال،! ؤيقتل، يمك أنه يعني! 

القيمابن زذها ممنها، قربسا أو موصنا تعين ق تعالى الله وذكره 
بإق\ايتياطأأممنيمه! قولمثل ؛ الصابرين" ®عدة تابه كق 

يتأبماؤ وقوله! ٣[، ل\سن: ألمزب وواصزأ >ؤوواصإأألؤ وقوله! [، ١٧
وقوله!٢[، • • ^^%ءامواأضعأوصلأوأ 
كأيهاآقينءاموأآسمنؤأألثبرؤ وقوله! [، ٤٥لاوق_رة: ^^ْإلأؤآقثع؛نه< 

[،١٥٥>ؤوذيأمحمإيكيم ه! وقول[، ١  ٥١٠لاومر0: ه< \لتبمتإرن ع إيرآث، ؤإلملزم 
الأيات.من ونحوها 

(.١٢٥٧اللغة)م جمهرة يطر: )١( 
٧(.١ )ص الثاكرين وذحيرة الصابرين عدة ينظرت ( ٢ ) 



م اوقر1نص الواردة بعض مه1لى قم ممل 

أهلمن بذلك ليكون افه؛ أمره كما يصر أن عليه لم المأن وذكر 
ادات.العبشذ0 على رئب الذي والثواب الأحر 

ام!أقثلاثة والحمر 
اش.طاعة على صثر ١. 

الله.معمية عن وصر ٢• 

وصرٌضأقواراشانؤلمة.٣. 

يكونقد الحدين؛ طهارة على كالصبر الطاعة؛ علئ الصبر فالأول: 
التيالخصال ذكر لثا الجي قال أدائها؛ على فيصر مشمة، فيه 

اككارْ((أا،.ض »إنئ)زض قال: الخطايا، حا تكفئ 
منشيء فيها فالصلاة الفعلثة؛ ادات العبأداء على الصبر كذلك 

قولق ويمال ، الصنر سهر رمصان: ويمي الصيام، وكذللئ، المشمة، 
؛الصائمون انم ١[: • ]الزمر: لإود،ممرشؤناصيم تعالى: الله 

أحر.فيه ولكن وملداتيسا، رشسهواتيّا عن النف..ري حيس مممة فيه فالصيام 

كالأمرمشمة؛ فيها يكون قد التي العبادات جميع على الصبر كذلك 
والمال،بالتمر الله بيل سق اد والجهالمكر، عن والنهي بالمعروف، 

 ١( C (.٢٠١رقم)حديث المكارم، على الوضوء املغ غفل باب الطهارة، كتاب لم، مأحرجه
ائي،والن(، ٧٥٧٧رقم)حدث منيه، ل احمد أحرجه ث، حديق ب—يا ميته نجاء )٢( 

عن)A■؛؟(، رنم حديث، الشهر، من أيام ثلاثة صوم اب بالصيام، كتاب 
(.٢١٩ ١٦للغوي)النة شرح ؤينظر: شاكر. أحمل الشخ وصححه خ.ةنئ، هريرة أبي 

٢(.٤ ١ / ا يرالقرطى)٠ نفيطلر: )٣( 



الأنهسيرja_9اهول هن وثيات اْول رسالة فزخ ٦ ٦

القرآنقراءة وعلى المسامات، ومملع فر والالحج مشمة على والصر 
مالعلتعلم وعلى دعائه، وعلى اممه ذكر وعلى لث،، لذلالقس وحس 

الله.إلى الدعوة وعلى والصلة، الجر وعلى وتعلمه، 

نفهويمنع اض، حرم عما المؤمن فيممر المعاصي؛ عن الصبر الئاي! 
وتغلبوأمسكها، ه نفصر الرنى، فاحشة إلى نفسه دمعئة فإذا ذلك؛ من 

حبسالخثرمبج، ق ة لذيل لأنيسا الخمر تناول إلى دمعته ؤإذا شهوته، على 
وصره نفمنح ونحوها، الأغاى سسماع ه نفتمنت، ؤإذا ا، ومنعهه نف

الأرض،إلى يخلد أن ه نفمنه طثئ، إذا وهكذا النفس، إليه تميل ما على 
ؤإذاالخير، فيه بما ا وألزمهمه، نقفمنع أويالتماقل، بالتكامل يرصسى وأن 

والتئصالناس، واحتقار والعجمي، كالكنر ات؛ المممبعض إلى دعته 
الذي؛ر الص—من هذا فإن ه، كلذلك، عن فصلن تهزاء، والامحرية وال

التيالخمائك، على يعني! المؤلمة، افه أندار على الصبر اكالمثؤ! 
قان الإنفيصامح وامتحان، ابتلاء دار الدسا أن الث، ثفلا ه؛ لتحدث 

يأمراضوأهله أولاده ق أيصا ؤيصابإ ويحتبسبإ، فيصبئ يأمراض، يدنه 
يتلف—ا أيص اب ويملثه، ذلعلى فمصير ا، ونحوهومصائمي، ات وعاه

٠م_ج ويحمفممر ونحوه، الأموال 

يقولالراد هو ولعله ممدوح، صر الولمة! الأقدار على فالصبر 
رحمف؛آوإدا^اثب ش ^ ١٠٧١٥مصنه آتنتهم ه' تعالى: ١^٠ 

الخمائّ_،على يصبرون الذين مدح على دليل هذا فإن [؛ ١ -٦٥ ١ ٥ ]القرة;)، 



٦٧ٍنُز ا1ةر1ن لي اةاد1ذا بهم ْع1لي لي سل 

مئاانس فقال؛ الصر؛ ساق مما >ءبم'.£قيوأكؤ النبي حدر وند والنكبات، 
هداأن أى1 ، الجاهلثة« بدعوئ ودعا الجثوب، وس الحدود، لطم من 

العابرين•من ليس 

ؤتعالى! افه قول ق التابعين" —أحد علممة وقال 
المصيثّة؛تصيبه الرجل هو  ١١[■ ١١ت١كغ١بن• ظ؛هأءأ يهد اض يهمبمن وس أش .للأ,أإدن 
عليها.يصبر أي' ، ؤيسسلمء فترصي افه، عند من أما فيعلم 

١[.٠ ]الزمرت ثؤوجكالاه مهمر ألثؤؤئ الصبر؛فائدة فهذه 

مء

(،١٢٩٤رنم)حديث الجيوب، ثق من منا ليس اب؛ بالجنائز، كتاب البخاري، أخرحه )١( 
بدعوىوالدعساء الجيوب، وشق الخدود، صرب تحريم باب الإيمان، اب كتلم، وم

تيئيبمثئ.معود ابن عن (، ١  ٠٣رنم)حديث الجاهلية، 
النبيحياة ق ؤلد الفقيه، الثمة المحدث الكرل، النحعي اش عبد بن تيس بن علقمة )٢( 

غيروقيل ى ٦ ١ • سة تول السنة، ؤيعثمومم الناس يقرئون الذين عود مابن أصحاب من وكان 
(.٢٧٦/٧يبالهدبب)J٧(،و١٤٦اسقات ذوك.ينذار:

كتابالكبرى، المنن ق والييهمي (، ٢٢٣١رنم  ١٠٣)a/سننه ل منصور ن ممد أحرجه )٣( 
(.٦٦والاسربع)أ/ الصبر من به تعالى اه أمر بما يتعزى أن ق الرغبة باب الجنائز، 



س وت1ياو0الاممسير اهول هن وتليانا اصول رسالة س>خ زِز  ٦٨

اتشكر

الثنديقال 

أمموأحبن الناكرين، ثواب، وذكز الشكر، على اممه أينى كيلك ول 
والآحرة.الدنيا ق الخلي أرئع 

حا،اممه على اء والثنافه، نعم بجميع الاعتراف هو الشكر؛ وحقيقة 
المنعم[.ءل^ءة على ا ح_تعانه والام

نج.
يكسونوالسسكر المصائسب، على يكون فالصير الصير؛ قرين السكر 

النعم.على 

لهوتشنع نقمة، عنه اندنمت، أو نعمة، له حصيث، إذا يفرح والمسالم 
وJحمدالقبلة، لها )مثل الصلاة، كجود ووجد6 وهى كر، السجده 

القمة.،، Jubمحه دفع أو العمة، حاز0 عليه أنعم أن على اض 
ئلإ[ترثداهكمإن ئاإنتذأثث م قوله؛ ق الشكر تعالى اممه ذكن ومد 
منكنتم إذا يعدبكم لا أي؛ [، ١٤٧]افاء: # عيمأ كالكثا ؛ ١٥١^١٥وءامنم 

الشاكرين.

ماوالامحتحانه وثنييها، لموليها بالعم الاعتراف لم؛ مكل وعلى 
يرصيه.فيما تحم-الها اسأو ٠لاعته، على 

وأياديهتحصى، لا كثيرة اش ؤنعم نعمه، على ربه الإنان فيشكر 
»ؤوإدئأدثتعالى؛ اض ال فا؛ منهزاده تعالى افه شكر فإذا تستقصي، لا 



،jT)i؛JIلي اةوق،ذ1 يمض مهالي فص سل 

أنهخثر فا ٧[؛ ]إورام_م: وثبمر لإإي؛وقآيإ ثا=ظزتر ه، نقي 
ونعمه.فضله من يزيدهم فانه اد، العبنكره إذا 

ؤإذاواا،س_تةثدت،، ثتئت شكزت، إذا النعم )إن العلماءت بحص يقول 
أخبركما ا؛ ولزيادتبلبقائها سسب الشكر إن بل ، وفزت( ننزت كفنت 

ظ.اض 

أحنمن يشكر وأيصات ء،قل، فه بالخير يعرف هوالذي فالشاكرت 
تعرفيحني! ، !رللأذسكرالأمنلأثشسكرافاس(( 

عليه.ونشي ذللث، على فتشكره حيزا، إليلث، أسدى لمن 
والحقيدةالتوحيل. ونعمة الإملأم، فنعمة عظيمة؛ عغيل افه ؤنعم 

والولد،المال ونعمة الأمن، ونعمة والف_راغ، المحة ونعمة لفية، ال
ؤيدينوقوادا، وبمنا سمعا نعمه! من أعطاك إل الحواس؛ ونعمة 

١وشفتن، ولسانا ورجلين،  عليه؟لتشتكره كله لث، ذلك  ١٥۶١

تصسزففلا ه؛ ويحثيزضيه ا فيمالنعم هده صرف شكره! ومن 
معصيته،ق لا تعالى افه طاعة ق الحيين تعمل فتستنخطه؛ ا فيم

الونحوها، والبطن، والمزج واللماز، والرحل واليد الأذن وكيلك 
منلث، بدللتكون اطه؛ طاعة على يعينسك الذي الشيء ق إلا نس—تعملها 
الشاكرن.

٤(.٤ ٥ / للراغب)١ الأداء، عحاصّر1ءت، يظر: )١( 
الشكر،ق اب،: بالأدب، كتاب داود، وأبو (، ٩ • ٣ )٤ رقم سث، حدينيه، مق أحمد أحرجه )٢( 

أحسلمن الشكر ل حاء ما اب بوالصلة، البر كتاب والرمدي، (، ٤٨١١رقم)ث، حدي
ءصحٍحء.الرمدى؛ وفال ظئبمثن، هريرة أبي حديث، من (، ١٩٥٤رقم)ث، حديإللث،، 



م
الأتفعمميروكلياتع،أهول من وكليات أهول  aJLiujسزخ 

بقوله:افه ذمهم الذين اف، بنعم الكافرين من فانه يفعل، لم ومس 
بمأولهاجهم دارأنوار. ممهم نآحوأ أشَةرا نمق  UXأقة ئرإق  ١٠١١؛^

[.Y،\-YAوئىا'قتإومح 

قولهق الشكر على حثه أعطاه، يما او، الإنبحانه سذكر ولما 
ألثغع٣ ؤحثن ثتثأ تنمى لا محإآؤم يلون نى مةقؤ( -آُؤوأس ت تعالى 

الكثي-رأن الأية! من ؤيفهم [، ٧٨]النحل: هقلمئزثؤ< ؤألأثز 
ممنيكونون ومولها؛ منديها غر إلى النعم بون يبل عكرون، يلا 

كف_تا.اف نعمة بدلوا 

ي



٧١ٍز"آيى |وقرم في الواردة |ةوفاظ بعض معالي في فعل 

وايجشية^٥^ ٧١

ةوه'ةخ'.'الثنيي قال 

علىوأينى يه، أمر كثيرة، مواصع ق والخشية الخوف الله ]وذكر 
للمحثمات.التاركوف سات، والآرالمتتفموف وأمم ثواحم، وذكز أهله، 

افه،يدي بين مقامه العبد يخاف أن ية! والخشالخوف وحقيقة 
اممه[.م حث ما كل عن الخوف حدا ه نففينهى عليه؛ ومقامه 

ونلأI تعالى افه قول ق والخشية الخوف ذكر 
هآلته حشية ين يحالماحبط تعالى! ه قولول ^، ١٧٥عمرازت زآل ه مؤعن؛ن 

حنثعامصّ،نءاؤ}؛ذه> جم هق لوأمه،اداآمءان ؤ تعالى! قوله وق [، ٧٤لاوقمِة: 
[.٢١لالحث_ر: نن.غث1تيآش# 

ورهبه.وحوما خشيه ونمى! الخوف، شدة معناها! الخشية 

ويخشاه،منه وينمنا ويتقيه، الله عذاب يخاف بان مامور والمسلم 
أمرلما تعالى واممه ح—ذا؛ أحل قد يكون ايثه دون الناس يخشى والدي 

أي![، ١٥•]اوق_رة: ه وآغنون ءد--وء-م ءوفلأ قال! الكعبة باستقبال الملمين 
•اليهود أي! منهم، تخافوا لا 

تعالى!كقوله مقرئين؛ والخوف الرجاء تعالى افه ينءكر ما وكثيرا 
ؤكك■نوبلأ دؤ عكم ^ ٥١١ثلأبمدء_رككثث، دؤنهء تن يبمسر أدعإأين ؤؤ 

عئابمحب<وبجايكن ور؛تمثبمثثع. أمب أم رنه>آلوسلأ إق يقوى أين؛نءوث 
والخوف.الرجاء، الأمرين! بين فجمع -V٥[؛ ٥٦لالإّراء،: 



وتكاسالممسير اهول من وتليات أصول رسالة سزخ ٍإأم  ٧٢

عدابمن الخنية هو والخوف! اف، مغفرة ل الطمع هو فالرجاء! 
اه.

لك!قيل فإذا اض، عذاب من الخائفين من الإنسان يكون أن بد فلا 
siJiفيل ؤإذا الله، عذاب من حف، فمعناه! الأJهاا، ارحف  J ! ربك؛١،اراحش

ؤإ0بملسركتعالى! ال نوبطشه؛ نقمته واحش عذابه، احش اه! فمعن
لمالمفليحذر ا، ١ ٠ ٢ هودت ل لءدهرأفرمّدود^ ون وقال! [، ١٢ت البروج ل لثديه 

والخثية.الخوف صعق، سنها! يكون التي يئة، الالأعمال يعمل أن 

،المحرمات، ارنكاب وق الهلاعات، ترك ق يتساهلون الذن رأيث، فإذا 
اممه،حميه هن أند النامحى يخشون وأتهم قليل، قلوتهم ق الخوف أن علمسث، 

الله،من يستحيون ولا التامس، من ستحيون 

تعالى!قوله ق كما والرهبة؛ والخشية بالخوف تعالى الله أمر وقد 
وااثم،توالثع_ن، ٩[، • تالأي_اء; مأجنب1آوْئامإ 

ادان.متف

هؤوإئتى3انئفون قوله! ق به الله أمز وهوالذي هوالحائم،، والرامب،! 
وعقوبته.مهلوته من حائما الله، عذاب من حذرا لم المفيكون ٤[؛ • ]القرة: 

٠٠٠



٧٣ٍز"ء شي!!قران ^>، 1911بعض معالي هي سو 

اثرجاء

لآ>نألثن:الثندي قال 

به؛الخاصة ورحمته العامه، الله رحمه يرجوالعبد أن ]والرج—اء! 
منمنه ناب ما وغفرال الهناعات، من به عاليه الله تفصل ما فيرجولبول 

أحواله[.من حال كل j بربه رجاءه ويعلق الزلات، 

بينأي! والرجاء، الخوف بين كثيرة آيات ق يجمع الله أن تقدم 
ءأةوإنره<تعالى! كقوله راجيا؛ حائما المؤمن ليكون والتبشير؛ التخويف 

سببين! فجمع ٦[؛ لالرءد؛ ه ثوشررقابجأؤشؤموإنرلإك>كد.ئالأاب 
منوالعقاب! الرجاء، ثاب أممن فالمغمره! الرجاء؛ بب ومحالخوف، 

الخوف.أسباب 

فجمع٣[؛ لءاز_ر: ثد.دآدماب# وهادفياتي_، عافيالدjب ص تعالى! الله ال ون
الرجاء،ثاب أممن #عافرٍائس_،#! ف الرجاء؛ وسبيا الخوف، مسبّب، بين 
الخوف.على يبعث مما مديدآدذابنح! وؤ 

آلمدابع.وايىئن زآن 'أ،؟ ألنجف أثآيآ بمادكآ #نى تعالى! ومال 
والثانية!الرجاء، ق إحداهما! متتابعتان؛ آيتان فهاتان ٥[؛ -* ٤٩]الحجر: #' أ'لأل> 

لخوف.اق 

٩[،• لالأنساء: رماطسا؟؛< تعالى! قوله من ذكزنا ما وكدس 
[.٥٧]١^١،: # عدابدُ وبجامبمتث قوثثنثته> وقوله! 



س11عيروثلياو0حم  ٧٤

قلبهتعلق مغفرته، وسعة عفوه، وسنة افه، فضل ان الإنندكر فإذا 
الخوف،قالبه فيتعلق عذابه، وشدة وانتقامه، ءقورته، يتذكر ثم بالرجاء، 

يخافلا فالذي الأمن؛ الخوف صد فإن صدهما، يبلغ ولا بينهما، فيجمع 
آئأمنوأه دالتعالىت آمن؛ كأنه اش، من 

[.٩٩لالأء_راف: آو>تسئود،نح 

يثاأ..تج،الويعمل المعاصي، م يتجرؤالذي الإنان رأيبمت، فإذا 
يخافه،حتى اض؛ ويعذاب باق فتذكر٠ اممه، ^١١٣٠ من آمن أنه تتهمه فانك 

عذابمن والأمن اض، مكر من فالأمن اممه؛ عذاب من آمن كأنه يكون ولا 
الملة.من مخرجا يكون وقد الذنوب، كبائر من اض، 

وهدااف، يرجورحمة هذا ت تقول والقنوط؛ اليأس الرجاء! وصد 
لكما الرجاء؛ قعلع فالقنوط! افه؛ رحمة من قانط افه، روح من آيز 

فكأنه[، ٥٦]الحج_ر: ؟؛< نضثآئى إلا رندء ربممة من يمنط #ومن تعالى! ه قول
فييأسالعذاب، أهل من وأنا تحمها، أمولا اض، رحمة تصلى لا يقول! 

لمّف:اوتكغث؛<نمح ألمم #إدئ,لأيا'يثزمنيآشإلأ تعالى! ل  Liاف؛ روح من 
ان.متقاربواليأس فالقنوط [، ٨٧

عماؤيبتعد !،، ١١١٥العبامن تعالى افه يحثه ما ينعل أن الم المسفحلى 
الآياات،اءرذْ عاملا ين،للث، ليكون الحثمات؛ من يكرهه 

ءِو؟وءلآء
VI 0

نمل•قلوإلى من ّمط إذا جزثم؛ جرثم• مائة؛ ٩(، ٥ / ١ العرب)٢ لسان ل منظور ابن نال !١( 



٧٥خم 1وهرآن ضي الواوية 1ةوفاظ بعض _Ij^ ضي نمل 

الإنابة

ز؛ىنآلئئتالثثدي ئال 
وأمزالمتيمن، عالي وأثنى كثيرة، مواصع ق ة الإناباف زذكز 

إليه.بالإنابة 

ييأحواله، من حالة كل ز اف إلى القاسم، انجاناب، الإنابة: وحقيقة 
مطالب،وعند إليه، ؛التقنع الضراء وعند بثكره، النعماء عند ربه إلى 

بالنهجربه إلى ب، وينيمهماته، حميع ق دعائه بكثرة الكثيرة النفوس 
وقت■كل ق بدكره 

المعاصى،حميع من بالتوبة الله إلى الرجؤغ أبما: والإنابه 
ومنةالله كتاب، على ا فلعرضهوأقواله، أعماله جميع ق إليه والرجؤع 

[.١^٠٤بميزان موزونه والأقوال الأعمال فتكون صأأقه،وغ؛ رموله 

وآُبج،وتاُبج، اُبج، وأنرجع، بمعنى: ابج، وأنالعبادات،، من الإنابة 
ءؤإداام]ييعنقوله: ي ذكزت وقد رجع، ا: معناها كلهمتقاربة، : اب، ون

تعالى:الله قول وق الخصال، هده جمع يعنى: [، ٧٥]هودت ^ ننم، أوه حكم 
ؤأنيإوؤد!إأإقراكم ؤ تعالى: ه قولوق [، ٨٨]مود؛ # رإكيب>ّثا جلئ وعثه 

فالإنابة:إليه؛ بالإنابة ا فيهاممه يامر الأيات: من وغيرها [، ٥٤]الزمر: لمح> 
ذكزن.كما الرجوعإليه؛ هي 

محرصا.كان أن بعد رجع بمعنى: إليلثؤ، فلأن أناب، يقال: 
الأنوار)ا/هآا(.ثا;ق،)ا(,طر: 



وك1ي1و0اومم،أوي) اصول من ومميات اصوو  aJliujاأاإخ ذُز  ٧٦

المنيبلكف ولكي الرجؤع، معناها! والإنابة الرحؤع، معناها! فالتوبة 
ومقصأمذنب بأنه ه نفمن يتحر رجع إذا وكانه ه، نفمن طوعا يرجع 

ويحئإليه، المنيبين تعالى الله يمدح ذلك فلأجل العبادات؛ من يء شق 
فمن[؛ ٥٤ل\ز»و.' ؛؛< ٥, ؤآسيؤأ وؤلإ يقيولاق ُؤ تعالى! ثال الإنابة؛ على 
صالحا.عملا عمل فقد وبقاله، بعمله أناب 

العاصي JL,اممه، إلى الرجوع ما! يراد الإنابة ذكر فيها انمي فالآLت 
تقئ؛هوالإنابة تمده، المعامجي كأن راجع؛ فكأنه أناب، ؤإذا محرض، كأنه 
ثوابه•دش نعالك،، اف رصا إلى 

٠٠٠



ذم
1٧٧وهران شي الواردة بعض 4هالي في معل 

الإخلاص

وينإيئث.'الثندي قال 

يمللا أنه وأحر المخلصين، على وأثنى بالاخلاص، تعالى ]أمر 
الخالص.العمل إلا 

وثوابه.وحده اض وجه بعمله العامل يمصد أن الإخلاص! مقة حو 
الشسية[.للأعراض والحمل الرياء وصده! 

رآج^؛_
تعالى!اممه قول منها! كتابه، من مواصع ق الإخلاص اممه ذكر 

#نلإلآأ؛زقأنه: وقول[، rr]\فِ: ألأِفألدبماقامحمح ج؛ 
Xj13ه! وقول[، ١١زالزمر: 4 نحثاكألأ.ق ويأس 

ه!وقول[، ١٤" ١٢الزمرت ل هلآثةتلندثنممّالخأدضه دوةإعضأار٣إإآ عياب ب لغاقا)إعصيت 
محصهمرأق تنثدوأ ^حووأإلأ وقوله! [، ١ ٤ ]غافر: أقن ؤةأدعوأ 

٥[.]!_: ه عد أله ثع 

،الشيء مخالهلة عدم وهو! الخلوص، من مشتى والإخلاص 
ارهلزايهولون! شيء، يخالهله لم اللءي هوالشيء أوالخالحى: فالمخلص 

يحلطلم خالص؛،: حرير وارهذا ونحوه، بماء يحلط لم خالص®! لس 
أونحوه.نحاس خلهل فيه لمس خالص،ا: ذمبا وراهلءا يخالهله، بما 

م

يفسده.مما شيء يخالهله لا أي! خالص®، دين ررهذا قيل! إذا فكذلك 

الرب)يمبآ(:)خلص(.)ا(يطر:لأن 



ممواتيننيلاسويروت1ي1و0إر  ٧٨

۶ تعالى قوله ق الدعاء خلاص فا  I ^[١1 ٤ ]غافر: ه محنياأىمحأكن ائت ^٤
.والدار اممه وجه به يقصد أن 

تحابملآأدنؤ<أق تنثدوأ و،وأإلأ ت تعالى ه قولق ادة العبؤإحلاص 
الله.وحة ادة بالعبيريد أن ه[ت 

خالص،غيئ وعمل خالص، عمل يقال: الرياء؛ الإخلاص: وصد 
فهذهالناس؛ مدح ؤإرادة الدئما، ؤإرادة الرياء، مثل: يفسده؛ ما فيه يعني: 
الله.لوحه خالصة لست، أعمال 

٥^١؛^^^:ه قولففي والأعمال؛ الأقوال الإخلاص: ق ويدحل ُم
ضيلأاآ،يحنى:جالزس،؛ف1ل

الأنمال.ي كما إخلاضا، الكلام ل أن على 

حديثمن (، ٩٩)رنم حديث الحديث، على الحرص باب العلم، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ ت 
هريرة.بمنه.أبي 



٧٩أوقرم في الواردة أئلفاظ بعض معالي في سو 

اتممرواتتواضع

لآ>هآس:الثندي قال 

عقرباتمعن وأخبر والمتكبرين، الكير وذم التكبر، عن اممه لئقى 
ة.والاحالالعاجالة 

الخلق.واحتقار الحق، هورد والتكثت 
ثوا-رم.وذكز أهاله، على وأثنى به، أمز ففد التواضع؛ ذللث،: وصد 
قفلهم،ثزى بل الخلق، يحشز وألا قاله، ممن الحي مول فهو؛ 

لنمه[.يحسا ما لهم ويحسا 

وذلكالناس؛ وعمط الحق، بطن بأنه؛ الكيز النبي فثر 
فخاق،كنر®، مى درة مقال يلنه في ثاو مس الجئه يدحل ارلأ قال! لما 

ونعلمهحنا، توبة يكوف أن لثحمت، الرجل إن بعضهم! وقال الصحابة، 
جميلنمث،اممه ®إو فمال! الكلمر؟ من لث، ذليكون فهل يعني! حسنه، 

الئاس((أا/نعط الينبملمزانمق، الخاو، 
مكانته،ويرفع ه، نفالإنسان يعظم القي، ق اكعاظم هو! فالكبر 

حانه،لهم يلين ولا حلمه، عهم يفلا عليهم؛ ؤيتكئر غيره، ؤيحتفر 
الماس،أرفع أنه ه نفؤيرى عنده، لهم مدر لا الدر كامشال الماس يرى 

فدرا.وأعلاهم وأشرفهم، 
(.٩١رقم)ث حاو وبيانه، الكم تحريم باب الإيمان، كتاب لم، مأحرجه )١( 



الانقسيروكايات0اموو ض وكليات اموو رسالة قفإغ .\نم  ٨٠

فه،يتعبد وأن ف، يتواصع أن يتكثر ت يعني افه، على أيصا ؤيتكثر 
الضعفاء،-ر_ؤلأء نمي أقيس ، )كيفيقول! فكأنه الصلاة، إلى فلوليي 
أقومأنني يمكن فلا مكانة؛ ولي نريف ا وأنونحوهم، الفقراء وهؤلاء 

مثله نفيرى لا أنه على الكنئ فبمملة هؤلاء(؛ من واحد حاني، إلى 
فغقل.طه يصلون الذين هؤلاء 

الخلق،وّهوله الجانب،، لن فالتواصع. التواضع؛ الكبمر، وصد 
رفعوعدم الإعجابج؛القي، وعدم الكلام، هولة ومالوجه، وطلاقة 
أنعن بعيد وأنه الإسلام، أهل من أنه يعلم بل مآكانتها، فوق النفس 

نمه.يرفع 

،افه(( وصنه ءدى دئى اّأ' رينه بلي، يواصع رُُس • الحديث ول 
يحترمونهاس، النقلوب، ق مكانة له يكون فه، يتواضع الذي أن يعني؛ 

علىزيادة ويمدحونه، عليه ؤيمبلول يستحقه، بما ويعظمونه ؤيزورونه، 
الأحرق.ق مكانته يرئع بأن اض عند حفله 

أصناف،الحالماء بين وقد موصعه، هذا ليس الكير على والكلام 
بأنهالحمد على يحكم متى وكل.لائ، ، متكبرا العمد يكون ومتى التكير، 

متواصع

٠٠٠

هؤقبميا•حديث من رُم)؛وخأ(، حديث الأوسط، المعجم ق الطم_ازأ أحرجه )١( 
ابرى)«ا/ها/؛(،والزواجر،سي)؛/ماونح ٣(، ١ \س)^إ٦ .دارج يفر: )٢( 
١(. ٢٣/ والزواجر)١ ٣(، ١ • اواعن)آ/ مدارج بظر: )٣( 



الأغرانمص الواردة بمض م1ْلاي كي سل 

و؛!وتق'\الثثوي قال 

العباد.وحفوق الله، حفوق أداء هو لاللدلت 

والئزك،بالمعاصي لشمه العبد ظل—م فهويثمل؛ ه؛ عكوالظلم؛ 
وأعراضهم[.وأموالهم دمائهم ق العباد وظلم 

وجا
٩[،• ؛: ]١٣؛؛< أثJفيزآلإتر، يأمث اق ■أ؛آإق هوله! ق و بالعي. تعالى افه أمر 

[,٥٨]التاء;ه ميراأه؛؛يىأنممكعوأأددiJفي ■>تةتمِ ُؤوإدا وقوله؛ 

للضانتقاما الظلم أو الحنق أو الميل وعدم المساواة هو والعد.ل؛ 
ذلك.ونحو للقبيلة أو 

عدكوأأن ديراألةاس ك5س»ِ #٧^١ الأية؛ هن.0 ق كما القضاة؛ بذلك ؤيومر 
[.٥٨]او،_اء: 

علىيحرص أن الأمور، من أمر على ولأيه له من كل كذلك محنومر 
يوحرولا للممديم، مستنحؤ، هوغير ؛؛ ٢٠يقدم ولا الماّس،، بين، فيعدل العا.ل، 

ءندْ،لهم تجب اكي حقوقهم ق بينهم بوئ بل للقديم، هوأهل من 
كانتسواء عائل، غير اعثيز ذلك، ق حالف ومن عائلا، يعد ا هاو فمثل 

حمه.حؤ، ذي كل يعطي أن عاليه؛ فالواجب أوخاصة، عامة ولايته 
مق؟?ةلآأ



v.v وت1ي1وْاو1ق،أ،ير أهول هن وككات أهول  alLujسإخ ٍذب  ٨٢

واممذباتصدق 

،؛^٢٤١الثندي محال 
المشم.الصراط على الاستقامة و والباطن الفلاهر استواء هو تالصاو.يى: 

ذلك[.بخلاف والكذ.بت 

3جا__ِ
الفالكذب؛ وذما >،ه'.قذ,كؤ.( المؤ ومدحه الصدق، اش مدح 

أي؛[، ١١٩]الم؛_ة: ه محأكث.ياتيزك. هنوأ أئ أيقوأ ءاموأ ألبجى ُؤ،ي تعالى؛ 
ؤلءنيو،آسأضي.تياتعالى؛ وقال الصادقين، مع وكونوا الصدق، الزموا 

اض،وبين بينهم فيما يمدهول الدين والصادقون؛ ٢[، ٤ ]الأحزاب: دص_اوذهلمم 
الماس.وبين بينهم فيما يصدهول والدين 

حقيقي،هو ا ميغير ار الأخيوهو؛ الكذب، الصدق؛ وصد 
ر؛...إدا؛ الحديث، ق ا كمالمنافقين؛ خصال من الكذب أن ومعلوم 

ؤوآئث'ذشادإنتعالى؛ ال قصفامم؛ من ل،ب فاتك، حديث،،'كدب،،، 
أقوالهم؛بعض ذكت لما عنهم ال وق[، ١ المامم_ون: ل4 

تحَمجنمم/يا؟ي
[.١١]او>شر: 

4أذهمءلآلخ^كنذ؟إيرى لنثت، 4دنجمل تعالى؛ بقوله الكن،ب اض ذم وقد 
خصالمن لأنبما الآكذب؛ صفة لم الميتجنب، أن فيجب، [؛ ٦١عمران: ]آل 

المؤمنين.ال خصمن لأم—ا الصدق؛ بصفة ويتحثى الشاق، 
الإيمان،كتاب لم، وم)٣٣(، رقم حديث المنافق، علامة باب الإيمان، كتاب البخاري، أخرجه ( ١ ) 

خيؤبمئ.هريرة أبي حديث من (، ٥٨رقم)حديث المافق، خصال بيان باب 



م ٨٣مي 1ست، بعض مهالي هم سل 

اللهحدود 

دةون'فث'.'الثندي قال 

ئلأ■حلويأئي هلت ا• فيهيقول التي وهي محارمه، هي اممه! ]حدود 
[.١٨٧منمكامح]امة: 

ُؤتأاث-ثدودفيها! فيقول وفرصه؛ وقالر0 وحلله، اف أباحه ما -ماإ ويراد 
[[.٢٢٩أفثلأشثووه\ه 

وج

؛يقال!الثيئتن بين الحاجز وهو! حد، جمح الأصل• ق الحل-ود 
ونحوذلك،.والش_وارعاا، المسسجد بين حد راهذا 

١ياالقه حدود تمثر ولكذ  ا!يأتموتفثر حثمهسا، التي محارمه !  ٢٠
حددها.التي أوامره 

#وهلوأتعالى! قوله وهي الصيام، آية ق محارمه بمعنى حدوده اممه ذكر 
ولأ١^ نأصزاؤثسءآي 

[،١٨٧]المرة؛ ب دثرمركا ئلأ أق حوول نهى فاآلسثحد عكمون وأنتم بي/>نبممك\ 
بدلكفإنكم الاعتكاف،؛ ق ولا الصيام، ق عليكم حرم ما مربوا لا أي؛ 

وانتهكتنموها.اف حدود تعديتم قد تكونون 

د(ّد )ح ١(: ٤ • الرب)jU  /Uبفلر: )١( 



|وتكعأيروثلياكام9ل من وكليات أمول رسالة فزخ  ٨٤

وحددلأسته\5وةا، \ب؛ حث؛-ئئ0واممه ا>إو ،: JعLJثه١ أبي حديث وق 
،عنها«أ ملأبطؤا لأك_لم؛ زحنه أشتاء عن ونكث محلاتنتدوها، حدودا؛ 

الثرعثات.ت وهي حدودا، حد الله أن فدم 
قال!سثتيمتكناه، ■؟هتتب قوله! إلى وكمارنه الظهار افه ذكر ولما 

فظاهزله، الله حد ما تجاوز من يعني! ٤[، زاتجادلأ: -مئوي 
الظهار.أوأكثرمنألفافل يكفر، ولم 

#ألْلأتيىث؛داتيقوله! ق القرة محورة ق الطلاق اممه ذكر لما لثح وكدل
ثتر.ءهابمثلأ أف ندوي - تقث ؤ ال! ق[، ٢٢٩لاوق_رة: ننه أودئجإإح«ؤتثاكمبمروف 

 ■.■ّ\\٢٢٩.]

لقمحروااده لعبوينه حدده ما هي! الله حدود أن على دليل فهذا 
عليه.

٠٠

اسه؛شل اسه؛ رام اسمه ق اختلف بكنتته، معروف جلل صحابي الحئس؛ؤت أبوتعلة )١( 
جنص،دذ-لت الئام، سكن كاعة، من حنتن بني الى ومحومرب جرثوم، ونيل؛ جزنم، 

نومهإلى ال—ي'،؛٥٥^^ وأومله خت؛ر، ل بهمه له ومرب الثجرة، تحت بايع ممن كان 
٥(.• والإصابة)U/ ٢(،  ٦٩/ الاسعاب)١ يظر: . ٠٧٥ّة مات فاسلموا، 

كتابسه، j والدارثيي (، ٥٨٩رقم  ١٢٢ ; ٢٢الكسر)المجم j الفراق أحرجه )٢( 
السنل والمهمي (، ١ ٢ ٩ الأطعمة)إ/ كتاب، الستانمرك، ل والحاكم (، ٥٣٢ الرضاع،)ه/ 

يوكلمما تحريمه ذكر ما معنى ل ولاكان تحريمه، يذكر لم ما باب الضحايا، كتاب، الكبرى، 
الصحيح*.رحال، •رجاله ١(; ٧ ١ / الزوائد،)١ مجمع ق الهيثمي قال، (، ١ ٢ / ١ أويشرب،)• 



م ٨٥مر ذ القرآن ضي |وو|ودة |فوهاظ بعض معالي في هعو 

والعقودوالههود الأمانة 

الثنديهال 
أداء'ذك: ضل انمد، علها اكي؛>-تن الأس هي زالأمانة: 

كيلك.خلقه وحقوق الخمة، وحموصا الله، حقوق 

القياموهو: الله، وين انمد بين التي فيها يدخل والعمود؛ العهود 
المعاملان،من انماد وبين بينه والتي الدين، ه لمخلصا الله ادة بعب

ونحوهاآ.

(ويعنسثاةلثومألخى سقم أمي '؟غؤآ تعالى: ه قولق الأمانة افه ذكر 
كدينمال؛ أمانة الناس: وبين ل. العببين أمانة هذه [؛ ٢٨٣لاوشرْ: •و؛ آسته• 

يسثكأن مر؛ أمانة أو ومحليفة، على يأتمنلئ، كأن عمل؛ أمانة أو ونحوه، 
أمانة.فيكون ص—را؛ إليك 

ائتمنهالتي الطاعات، وهي: تعالى، افه وبين انمد بين أمانة ومم 
روآ'لصالائأنمثت ءو،آهرمائ'لأني، ٌِإدا•مصا٢لآماث تعالى: ال نا؛ عليهاممه 

هذههي: حمالها التي فالأمانة [؛ ٧٢]الأحزاب؛ ء ر٢لهاألأذنن ن؛ا ؤأنفص ينماما 
العباداتح.

بح،وهوجنفلوصلى الطاعات،، لهذه العبد بأداء لايعلمون فاكاس 
التيالأمانة من لئ، ذلفيعتر بذللث،؛ الناس علم ما متوصئ أووهوغير 

أبماوكذلك، الناس، به علم ما وهوصائم، أكل ولو العبد، عليها اؤتمن 
أدائها.على يحرص أن العبد فعلى الأماناتح؛ ألولع بقية 



م الاممسيروئإي1تْاصول من وت1ياذا اصول رسالة سإخ يزمن  ٨٦

ءؤوإذأ-ماوئاتعالى! قوله ق ات الأمانق داخله والمواثيق والعهود 
وكدا.كذا من عليكم التوس أي! عهدكم، يعني! [، ٨٤ه']اومرة: مئشمح؛ 

فالمناق![؛ ٨١سِران: زآل اخئ؛؛< تعالى! قوله ه ومثال
وكذا.كذا يعمل بان عليه أخذ من على هوالعهاد 

أسبهوما [، ١٠٢آومأ#]الأمام: لووتهدآش تعالى! قوله ق العهود وكيلك 
ذللث،.

هِوءوءلآء
٧✓ ٧٠٠٠



٨٧ذُممٍ ااقر1ن في ائوف1ظ بهمز معالم هم سل 

اسة

لآذئأئ4!الثنيى قال 

ينبغي[.الذي الوجه على ينبغي، ما فعل والثوام! ]الحكمة 

__.3ص
[،١٢٥زالحل: للسننى• ؤأدتبملة ص اشتعالىث ول قق 

كماافه؛ فضل من وذلك ينمر؛ ما فيه ليس الذي المحاكم اللين الكلام هي الحكمهت 
سيثآأوشيوثألحصكتهقووؤآح؛وا>تكئائاهُؤمحؤ،آلجوًًفمه تعالى• اض قال 

[.٢٦٩]الترة: 

ُء

وذلكحكما؛ نمى! ا فإ-ءالمفيدة؛ الكلادتإ الحكمة! ق ويدخل 
الحكمةأوق قفد يه أتى فمن محكم؛ مثن كلام لأما 

٠٠٠

من®إن صإأخهؤش قوله ق كما حكمة، الشعر من فإن الشعر، ئول المفيدة الكلمات رمن ا
والحداءوالرجز الشعر من يجوز ما باب الأدب، كتاب البخاري، أحرجه حكمة®، الشعر 

هؤنبمثة.كعب بن أبي حديث من ( ٦١٤٠)رقم حديث منه، يكره وما 



وئلياتهالتفسير اصول من وكليات اصول  aJUiijسوخ ى ذ  ٨٨

واتتبديرالإسراف 

يالثني قال 
والثقلوالتقتمئ اق، الإنفق الحد مجاوزة والتبديرت ]والإسراف 

ة[.الواجبايت، الفقق الممميئ ه: عك

لجأ__.
ثتممإوأكيىإدآأسوإهإ ص تعالى: ه قولق كم_ا الخي_ار؛ هو الوس_ط 

شيدوالم يسرفوا: لم [، ٦٧ت ]الفرقان ٩■ هؤامحا د؛إاك^> بمك^> همحكان ولمدثةرأّأ 
أي:قواما، ذلك، ين وكان ويمنعوا، يبخلوا لم قتروا: ولم ويزيدوا، 

تقتر.ولا إسراف بلا وسطا؛ 

تقينا؛مي: يالمالثة، الواحبات، ومنع والبخل، الشح هو: فالتميئ 
ه.نفعلى فر علمه، الله أوجم-، ما منع لما كانه 

'ؤإفألإبقمامّأإنيثتعالى•ه قولل والتبذير راف، الإماممه ذم وقد 
[.١٤١]الأ;طم: # بي,لأئ،مبم وقوله: [، ٢٧صنهلالإّرا،: 

يعدالمعتاد ر المن. على بالزيادة والملبس والمشرب، المأكل ق فالإنفاى 
طائللا التي الفقاُت، كثرة وق ١^، وق النزاكك،، ق وكذلك، إسرافا، 
المذموم.الإسراف من يعد ذللا، كل ونحوها، المساكن وق تحتها، 

ُ؛ اُ  ه،نقعلى قتر فمن والتقتير؛ البخل هو: الذي صده، وكذلك، 
همهاؤليلف مسهء نح يوقا ■■لأوس تعالى: قال الشح؛ غلبه فمد بماله، وبخل 

الثئلءمثبملاس:ه[ؤ

الخيار.هو ذلك،: ق والوسهل 



٨٩•\نم القرآن في 1وو1ود0 1فلفاظ بعض ْمافي ضي فصل 

\هروف1

-؛>ةأس:الثثوي قال 

وعقلا،شرعا ونفعه حننة عرف ا ملكل حامع م املالمع_روفت 
آ.ه عكوالمنكر. 

النفوسوهى تعرفه، المهلخئثة النفوس لأن معرويا؛ العروق، مسمؤي 
وتشهويمزق،، بأنه فتمآرن، بالشبهات،، ولا بالمعاصي تتلويث، لم التي 

منقول,دليل عليه يدل لم ولو وبملأءمته، بصحته 

المهلئنة.النفوس منه وتنفر تنكره هوما والمنكر! 

المس،اولماست،إده ما ®اليث! بقوله• والإثم الثر 'تإإق'ءبيدغ الّى فثر ولذلك 
؛.والإيم:ناحاكييالمس،ورددقي)لصدر،وإ0أياكالناس 

الذينالكفار ولوعند طبما، معروف، لأنه لث،؛ ؛ذلالعروق، فش 
بآبائهم،ويبثول ويصدفول بالمواعيد، يوفول فتجدهم ش_رع؛ عندهم ليس 

ؤ.المحروفمن كله وهذا عليه؛ ائتمنوا ما ويولون تعاملهم، ؤيحسنول 

ونحووالخيانة، الوعد، ق والحلم، الكذبج، يتجنبون وتجدهم 
الهلثع،يؤيدها الأمور هذه لأن ولكي ش—ؤع؛ عندهم يكن م لولو لثخ، ذل

الفهلرة.بملأءمتها وتشهد 

ق٢(،  ٥٧٥رنم)حديث مدم، ق والدارمي (، ١٨*• رقم)١ حدث مدْ، ق أحمد أحرحه )١( 
ممدزأ؛؛أؤءئئ.بن وابمة حدس، من الكير)أأ/هأارنم"ا•؛(؛ المعجم 



|إتفعااءيروكلياكاموو ص وكليات اصول رسالة س>خ م

الأستقاس

لآ>ناقئ:الئثدي قال 

الدوام^[.٥^١٥٥^^^على رسوله وءلاعة الله، طاعة لزوم 

ص
وقوله![، ١١٢]هود: ^ لمرق هأ>سقلم'هدآ ؤ تعالى! قوله ق الأسفامة ذكرتر 
#اأئمأسقعوإ نم^,3امأرثنوقوله! ٦[، : cJ_]wؤآسعفثؤه إكي بةو1لأرؤبو\ 

وغيرها.[، ٣٠]ضلت: 

المتقيم؛الصراط ّمؤإ ومنه التقويم، من مشتمة تقامة والام
يعني!اينهءا، أمر على استقام ررفلأن ويقال! اعوجاج، فيه فليس لأستقامته؛ 

الانحرافاتروتجئس، وميه، أمره ق وعدل والثسرع، وتمثلئ، بالأمر، التزم 
تعالى،اممه يحثها التي الاستقامة أهل من أنه عليه فعدى والمخاشاتؤ، 

فها-ليري 

انحرافاتهكثزُت، ومن الاستقامة، أهل من بأنه ميخ كدللقؤ، كان فمن 
ا،-؛افه أمر التي، الأّ-تقامة أهل من يكن لم الخير، عن وصدوده وميله 
آمنت،داف،ررنل! الصحابة! لأحد قوله ق البي، ~ا 7اوصك، والتي، 

.انتقم٠٠ يم 
مقؤأءأْ

كتابلم، مصحيح ل وأصله (، ١٥٤١٦)رقم حدث المني، ل أحمد اللفغل بوا حرجه أا 
الثممياش عيد بن سفيان عن )٨٣(، رنم حديث الإيمان، أوصاف، جامع اب بالإيمان، 

ئكئيبمتئ.



لأكِضي 1سظ يمض مْالي مي سل 

اثقلبمرض 

14JS\aJ;؛القعدي قال 

نوعان!وهو اعتلاله؛ هو• القلب 

الحق•ل شكوك مرص 

المءمْة[.للأمور شهوة ومرض 

وجإ_
هناكأن ومعلوم الملوب، نرض ذكر فيه وجدت القرآن، سعت، إذا 
المرض:من نوعين 

الأبدان،ق تكون التي الحئثه الألأم وهوت الحئؤ، المرص . ١ 
اءوالأمعوالكبد والكلية، والرئة الملب، مرض I أمثلته ومن 

بالأدؤيةيعالج وهوالذي الأبدان، مزض هذا! يمي والرأس، 
•أشبهها وما 

مرضلأن الأبدان؛ مرض من أشد وهو القلبؤ،، والمزص ٢. 
القالوب!مرض وأما الأياء، عند كما حمؤ؛ علاجه الأبدان 

يحسلا كان ولو ، ١١مريض ررقلبه فينال! به؛ يحس لا صاحبه فان 

ٌربض•أنه يدرتما ولا 

الشبهات،مرض مين! نإلى يتقسم الملويس، مزصر أن )(>_' الشخ فدكر 
الشهوات!ومزض 



لهواسسر9كلياوه

تتعالى قوله ق اض ذكره الئسهاتث همزض 
دينوأن يبقى، ولا سنقضي الإسلام أن عليهم ثئة لأنه وذلك [؛ ١• 
قلو-وم؛ق شكا ذلك نمار بصحيح؛ ليس أو صعيف أو موهت دين الإملأم 

القلوب.مرصن هذا فكان 

وةقفذكر القلوب؛ يمرض يتعلق مما أنواعا تعالى ايه ذكر وفد 
[،١٦# ذسغورت> وك؛\رنملم نلومم أؤعثست تعالى! فوله ق القلوب 
•للموعظة تلين ولا الخير، ا يدخلهلا أنه القلوب! وة بقوالمراد 

مشهأي! [، ٨٨]\ودأ: هوداؤأهاأوت\محمح قوله! ق اكغليم، الله وذكز 
ونحوها.المواعظ إليها نمل لا 

عليها•حتم يعني■ ٣[، ]المنافتوزن ؤديعءل(هر؛أمه قوله! ق العلع وذكر 
وؤمحج(محُْبم'تنعيم ■م-ثمالقؤئلدبؤميعق قوله: ل الحم وذكر 

٧[.]القرة: 

#هلاتعالى! ادنه فول ق الأحزاب أية ق فذكز القهوة! مزض أما 
اءالنإلى يميل أي• [، ٣٢]الأحزاب؛ مرءنى# ثنهء ذ ١ئءا فظع ءئض،ساملؤ 

مرصا.الشهوة! مرض اممه فني فيهى، معلمع وحزجن تثرخس إذا 

الكئاربه يثبة الذي الشبهات مرض من لم المسلم فإذا 
مرضمن الم ٌفهو الشهوة، مرض من وتلم ونحوهم، والمبتدعة، 

الفل.



زُىالقرأن مي الواردة افاقا3أ بعض مْالي هي سو 

اتنفاق

ةنإ\ة'.'الثندي ئال 

الاعتمادي،الفاى فيه: فيدحل الشن؛ وإطاف الخير، إمحلهار ]الفاى: 
العمالزلوالشاي 

ُء

وج
#إةتعالى: قوله ق كما القرآن؛ ق المنافقين تعالى اف يذكر ا مكثيرا 

ه:ومحول[، ١٤٢اء: ]اي

ا،١ ]اون1سول: ه ممت؛ن فيمل>وأئئيمدإف ؤأثثدث-بملةئ،بوداف 
#أتثفمونتألمكيقئبمثثريذب*تياجبأمروىألتتهمحموتنوىومحوله: 

الآياُت،.من ونحوها [، ٦٧]التوبة: ى التتزوف عن 

النافقينلأن الكفر؛ ؤإبهل-ان الإيمان، إخلهار بأنه: يفثر والنفاق 
وإداؤ بقوله: الله وصفهم ا كمقلو-يم؛ ق ليس ا منتهم باليهولون 
ىثثيزءون عى إثا مم إث١ ^^١ إق قوأ نإدا تامنا ثاوأ ءامنوأ لماوأأك;ث 

ويذلهرولمعهم، أمم للمزمنين: يذلهرول المنافقون فهؤلاء [، ١ ٤ ]١^: 
كولإ^، ١٠^؛؛هتؤبؤ >هقبت مد.دإبما ُؤ تعالى: ثال( معهم؛ أمم للكمار: 

لاوا،:*اأا[.

ثاواه من ثح م ؤ0ع0 م دربموث وه عنهم: تعالى الله ويقول 
محنسئاوأمحنمذئؤا، فاصلونأي: ألمكونيم4، 



|اتْوسيروكاياتْاصول هن وككات اهول رس1وق ساخ هؤثُ،، 

معI الحقيقة ق وهم ا، فأعطونأي1 [، ١٤١لالساء; ودسثمنىألأوتل# 
٢٠فلو•لأن الكمار؛  قكافرين ؛JU،L Vفيكونون بالإيمان؛ مطمئنة غير ٢ 

;iu._

بأناف أخثر ازكمار؛ من ثر أيم على الأدلة دلت، وقد 
ب؛ألناي ص أ'لأسمفي ألدرك آلٌوفي ُؤإة تعالى• قال كما الأليم؛ العذاب، لهم 

[.١٤٥]الماء: 

٠٠٠



٩٥سلصس|ضبمضفظٌاردةصاكرآن 

وائتثابهالذكم 

الثنيىقال 

للحآكسة،موافقتها جهة من آياته؛ واحكمث محكم، كله لقرآن اث 
الحس.غاية ق وأحكامه الصدق، درحالت، أعالي اره أحبوأن 

ء

يعفهوتصديق والحنن، البلاغة ل اتفاقه جهة من متشابه؛ وكله 

اتفاقه.وكمال لبعض، 

أوإجمال فيه كان ما بهه؛ متثا أن جهة من ابه؛ ومتثمحكم ومنه! 
ردإذا اه؛ معنل صريح مبين واضح ث ومحكمه المعال، لثمض احتمال 

معانيه[.تقامت، وامحالجميع، اتفق المتشابه، إليه 

ألكشءايثت ؛ويثك تعالى! اممه قول ق محكم يأته كله القرآن وصف، 
[.١ محلت؛<تمود: ^ئمحت،ثضءم تعالى! اش قول وق ه<]يونس:ا[، ألكب 

متقنهوآياته متقن، أنه ذلك! ومعنى محكنإ، بأنه ، وصفكله فالقرآن 
محورهوحق، صدق كلها بل كذب، ولا زيغ ولا حطا، ولا غلعل فيها ليس 

محكما.كله كونه محنى هذا وأمثاله، وقمحه وآياته 

آئل.مايثاتنس رل ولثم تعالى! اممه قول ق متشابه كله بأنه ، ووصف
بهتثالقصة القصص، ل يتشابه أنه لث،! ذلومعنى [، ٢٣]الزمر: ه سمها 

الأحرى.ق الحكم يشابه آية ق الحكم اثc وكن١لالقمة، 



9كلياتهالأتفسير اهوو من وكليات أصول سإخ 

الألفاظكانت ولو يبعفى، بعضه تشابه حيث من متشابه فهو 
منمحميء بينهسا يكون وقد ا؛ه، دالديا ق الأسياء أن كما مختلفة، 

[،٢٥]١^٥: ؛وؤأمأ تعالى! اممه قال الجنة؛ ق وكيلك، الاحتلافح، 
الجنة.ق الأمحلعمة أنولع يعني! يعقا، بحفه يثبه أي! 

قولهوهي عمران، آل سورة أوائل ق ومتثابه محكم منه بأن ووصم، 
ب<ألبجفثأمميشهت ئىأم محتمنت< تات؛ق ألكثبينه عثك أنزو آدكآ ؤ تعاا_ى! 

وهيوالعام، الخاص يفهمها التي هي المحكمات،! فالأيالت، ٧[؛ ممران: ]آل 
ونحوها.والعقائد الأحكام على تدل التي الأيامحتؤ 

اس،النبعض على تشتبه التي فهي المتشايخ! الأيامحتح وأما 
فابمالزائغون، وأما الحلم، ق الراسخون وهم العلم، أهل إلا يفهمها ولا 

شيئامنها يفهمون أي! عليه، تدل( ما وحلاف، الحي، حلافج منها يفهمون 
تبا.المراد عير 

قولهنحو الجمع؛ صمير ا فيهالتي ارتخ الآيمن يفهمون فالدين 
أنعلى دليلا هذا فيجعلون [؛ ٣٢]الز-خرف: سناسيإيثمب< تعالى! 
ابنيح والماطه، ابن عريرا ررإن يهولون! ذللا، فلأجل آلهة؛ عدة هناك 

المشتبهات،.من فهذه أحرى®؛ آلهة معه اف ؤإن اف، 

يصللا التي، الأمور من شيء عليه اشتبه إذا المؤمن على فالواجب 
٧[.ءمرانأ ]آل ؤءامنايءكلنىهدرثاه يقول! أن إدراكه! إليها 

٠٠٠



٩٧ؤ، عؤ|وقر|ق 

اللهءسة 

<غمحنأقنتاJثثلي قال 

نوعان:كتابه ق ذكنها الخي اممه ]معثه 
أينماعباده مم فإنه العامة؛ المعثة وهى والإحاطة: العلم معثة . ١ 

كانوا.
ٌَ  ص واللطفبالمحرة حلقه؛ خواص مع مشه وهي خاصة: ومعثة . ٢ 

والتايسد[.

1جا
خاصة:ومحيه عامة، معيه افه ذكز 

تعالى:افه قول العامة: العثة على الدالة الايات ومن 
يقِسذ;كَحإلأئثس

٤[،ه مهم أين تعالى: قوله وكذلك ٧[، لالمجادلت: ماكامإه 
معناه:[، ١ ■ ٨ لالساء; ١^)؛< بى ث*زنْتى ما د؛ثيل إذ معهم ۶^ تعالى: اممه وقول 

وقولهمنهم، وهوقريب ويسمعهم، يراهم عليهم، ومطلع عالم:،م، أنه 
[.١٦]ق:ُؤدءنأهمبمإمحمأله4 تعالى: 

متجتعالى: كقوله إمرارهم؛ م يعلأنه على اليلة الإيات وكذلك 
مايدوريعلم وأنه ما[، لالأعليىت ؤئمحأ■محروماصمح وقوله: ٧[، ادزوأ-ءشهلف: 

المعثةمعنى —ذا فه؛ [ ١ ق:٦ ] ه دءمنت. مامسوش ؤوتؤ قال: كما لنفوس؛ اق 
العامة.



1اتهأأعيروكلياتهاصول هن وييات امول  cUliujاأو>خ زر 

أثموأمعأف؛ن ا0أذئ4 ؤ تعالى• الله قول ي ذكرت فإما ت ^١صه ٠١١المعثه وآمآ 
[،٦٩نح]الذكوت: الننسنلأ ج أس ؤوإ0 وقوله• [، ١٢٨لاانحلت٠ هممحسوث وأل;؟ا 
[،٤٦]طه: ه ؤأين 'ثتظناانح ٠!^، ت وقوله [، ١٩٤]الخرق نعآلضر(مح أق #أف I وقوله 

وغيرها.٤[، * ؛ ijyJl^]معنا أق؛ إُث.- ؛ولامحرى وقوله! 

بتمرهمعهم والمحنين؛ والمؤمنين المتقين ْع اض بأن خاصة معثة فهده 
اللهقول ق كما لهم؛ وحراسته ويكلأءته ويتقويته لهم بحفنله معهم وتاييال٥، 

بالليليحفغلكم من يعني؛ [، ٤٢هإ؛ذمهةلهافي4تابيء: ؤ تعالى؛ 
للمؤمن.خاصه معيه فهي والنهار، 

وبمراقبته.بعلمه معهم اف أن فمعناها؛ العامة، المعثة وأما 

٠٠٥



م زي سلكيمم1سسضفظالهاردةس|مألآ 

واتدعوةاثدعاء 

ةن'ظ'\الثندي قال 

يشمل!والدعوة ]الدعاء 

ورسولهحا الله أمز عبادة كل فيه: فيدحز العبادة؛ دعاء 
المقار[.ودغ المناني، جلب اممه سؤال وهو؛ المسالة؛ ودعاء 

وج
تعالى:قوله مثل عديدة؛ ات آيق والدعوق الدعاء تعالى الله ذكز 

١[،٤ ]غافر: ^١^٥^١^،^ اوءاذعؤأ وقوله؛ [، ٥٥رئمحاظعاولإه# 
ه:وقول٩[، • ]الأنياء: ٠^^^^١ ه: وقول

وقوله:ا،  ١٨٦]الشرة: ه ولؤهنوأه ل ُوفليسثجمب>أ وقوله؛ *٦[، ]غافرت 
[.١٨٦لاو؛رة: ألد)عإدادعانمح دعوه 

قسمان:والدعاء 

دعاءعبادة. ٠١

مسألة.ودعاة ٢. 

المسالةودعاء المسألة، دعاء ينقمن العبادة دعاء ررإن العلماء: يقول 
ادة،عبدعاء فالصلاة دعاء؛ يش منهما فكل ؛ ادة« العبدعاء تلزم ي

دعاءهذا كل وذكرها؛ وقراءتيا وقعودها، ا وقيامهومجودها، ا ركوعه
يقطركما الإنسان: الت لوملأنلئؤ الممالة؛ دعاء ينقمن ولكي عبادة، 

فكاتهالجنة؛ ورجاء الرحمة، ورجاء الغمرة، رجاء لقال: الصلاة؟ من 

١(.التوحيد)صأآ" كتاب نرح المجيد وفح ، ٢٣! ٣٦الغواني يدائع ينظر• 



1وتف،أءيرja_9اصول من وكليات اصول وسالة فزج 

ترزقني،أن لأحل لك؛ وأصوم رب، يا لث، لأصلي ت ينول( الحال، بيان 
وأنتمويني، وأن محي(، نوبل وأن ترحمني، وأن لي، تغفر وأن تنمرق، وأن 

بلسانفهويلغ والعذاب، الألأم من شي وأن كرامتك(، دار تدحلس 
المسألة.دت الحال 

دعاء،والجهاد دعاء، والحج دعاء، والصيام دعاء، الصلاة فيقال: 
ادة،عبدعاء ولكها دعاء؛ والصالة دماء، بر والدعاء، الله إلى والدعرة 
الأمر.يفحم؛ ق المالة دعاء تنقمن ولكنها 

المحة،غاية وهي والخضؤع، الدل، هي: العبادة أن أيصا ومعروف 
عبدا؛المملوك: مي حمومنه الذلل، ادة: العبفحقيقة ؛ التواضع وغاية 

د؛(.لذليل لأنه 
ياحتيارْ،يتدلل من هناك ولكن تعالى، ش ذليلون لأمم عبيد؛ فالخالق 

القرآن،وقراءة والهلواف والصيام الصلاة حالة ق كما الؤْنون؛ وهم: 
عنحرجوا الذين الكمار وهم: قهرا، يتدللون من وهناك ونحوذلكؤ، 

ظ-اف تهرفج عن يخرجوا لم ولكن ممه، العبودية 
يرفعفالذي تذلل؛ أي: تحثي، معه يكون أن بد لا الممالة: فدعاء 

ؤإنما،، ؛^jlمعتزاولا بأنفه، امحا ثولا ٠تجبتا، ولا ْتكثنا، كون لا يده 
حاثعامغيل لله متواضعا مقنعا مههلعا راهبا راغبا يكون دعوته: ال حق 

اكعبد.هوحقيقة وهدا يديه؛ بين خاضعا 

هوالتواضع،الذي العبادة، دعاء تلزم يالخالة قوعاع ذلك(، وعلى 
المسالة.دعاء يتممن العبادة ودعاء 

(.رص٤٤تيمية لابن المردية، ينظر• ، ١ ّ 



|اقرآنضى |وه|ردة اف|قاظ بعض معافى ضي نمل 

\ك1؛وبو\يخ؛يث

الثعديقال 
والأعمال،والأخلاق العقائد من ناغ؛ طئسؤ لكل جامع م استالهلئات،ت 

والمكاسب،.والخئارنمح والمآكل 
ذللئ،.صد والخبيث،! 

ينآيهاؤ تعالى؛ كقوله الخيار؛ وبالهشبح! الرديء، بالخمثؤ؛ براد وقد 
[[.٢٦٧هلاوقرْ;*وآأإزي0 ئمجنامحر ماًًقمهمويخا منبكبج نو٢'أنغقوأ ١٠uأؤا

لجآ__
[.١٥٧ي ظهازأصيث محزم ثهازألْونتؤ اووتحل تعالى! اف قال 

والأطعمةالأموال ذللث،! ق ؤيدحل القوس، تمتهليبه ما كل والعليامت،! 
العليمة.الأعمال وكدللتؤ والكاب،، 

لمولو وتستقبحه، منه وثنفر الشن تتكرهه ما فكل الخيائثج! وأما 
منقول.دليل هناك يكن 

ماهدكلوأبجين.تا بقوله! العليياات، من بالأكل تعالى اف يأمر فلللاث، 
٥[.١ ؤ<]المؤْنون: ثآمؤآصنيها وقوله! [، ٥٧ه]اوقرة: ررضتتفز 
ماءغثدقتّويخاطبجت، بشمنفوامن بقوله! العليياُت، من أيمابالممهة ؤيامر 
تقمدوالا أي! [، ٢٦٧ء ئؤقف)؛ ينه ولائ-ثعوأألمحيق من[لآزءرا لمجناثم 

،.إغماءسل إلاعلى لاتقبلونه لأقكم ونحوه؛ الطعام رديء من الإنفاق 
تنسونيثث ٠ثلأتننوأأليث وتوله: تعالى اف ذكرْ ما الشخ يئريد ائل، النالإغماض: أصل )١( 

ض(—!م )غ مادة المحيط القاموس ق —كما ومعنا0 [، ٢٦٧القرة: ئنينوأ آن إلا 
٧(.٠ ٤ أ/ ) الطثري تفسير وينظرت ثمنه؛،. من حط حنى اخدم لم ش-راءْا لوأردئ الأنك 



1و1كأويرويياكأهول من وكليات أصول  aJLiiijقزح ار 

يفصدفلا ونحوهم، الضعفاء على وينحى يتمدق أن الإنسان أراد فإذا 
ونحوه،السوسى فيه الذي ورديئه التمر ف، حملأ• يقصد لا الرديء، 

لنا؛يصلح لا راهدا حاله! ان ولسمتغير، أو أنتن فد الذي الخبر رديء ولا 
فلتمديىده«!

الخضار،أومن الفواكه أومن اللحوم من تغير ما إلى بممد وكذلك 
به.فيتصدق يصلح، لا وصار وأنس، 

ؤإنبه، تصدق يملح، لا وصار واحلولى، الثوب، تخثق إذا ومثلا! 
بقيةلث، وكدله، يلبومن يحتاجه من وجد إذا لث، ذلعلى أجر له كان 

الخبائث،.م وحث الهليسامته، أحل تعالى قافه الأعمال(؛ 

[.٢٦٧مح]اوقرة; شوآ\لخاثنهممةون معنى! فهذا 

الميتةأن مثلا! فيعرفون ذللئ،، ينرفوف الإسلام قبل الحرب، كان وقد 
فيكونبالرحيعب يتغدى الخنزير وأن تقدر، مالدم وأن ا، لنتنهحثيثة 
النفومى.ق تقذرا ومتقبحا م لحمه 

ال٠غصوبإمثل! الخبيحج؛ ا منهالمكامسبح أف يعلمون لث، وكن.ل
منكله ذلك( أن يحلمون ونحوذللثط، والمغثوش والمتهّثا، روق والم

ذلك•معرفة على ئبروا أنهم وجه على فيتجنثونه الخثيمثا؛ 
فئالرديئة، التقومي أهل وهؤلاء بالخبانثج، يبالى لا مس ومنهم! 

أوفلمأ.، JbJL>؛جؤع هنالث. يكون فقد الحاجة؛ ثدء لهم الحامل يكون 
ولكنجوعهم، حا يدفعون الندرة أوياكلوا الأبوال، يثربوا حتى شديد، 

ونحوها.الثعة حالة ق هذا يكون لا 



١٠٣ٍذرم اوهرآزأ هم اوواردْ 1ائلق1ت، بعض معانم لي سل 

ماذاالأعراب! بعمى تل حمكما التمرس؛ صعاف هناك يكون وقد 
ءصأم إلا ويبح ذب ما كل ناكل ال: فقالدواث؟ من تاكلون 

،الورل مثل! المتقدره؛ الحشرات يأكلوف هذا على فكانم 
أثبهها.ا وم، والثسحالب 

٠٠

ئتسةلأبن المحاب أدب انظر: ان. الإنكذ ندر على اء، الحربثل دنيه الغين؛ أم )١( 
اوموان)ا'/؛•؛(.)ص؛ا'ا(،واسثص)ا/م\ا(،ومماب 

مختارينظر؛ والصحاري، الرمال ل يكون منه، أعظم إلاأنه القس،، خلفه على دابة الورل؛ )٢( 
طدةردرل،()صس(-ولانانمرب،راا/؛أي(:رورل(.

مندويه ومي؛ محلة، جمع؛ والحالي؛ الئحالي؛ -بما؛ ينمي عامثة كلمة الئحالب؛ )٣( 
المعاصرةالعرسة اللغة معجم ينظر؛ الحارة. المناطق ل نمش الونخ، تنبه سامة، الزواحف 



|وتقسيروكإي1واصوو من وككات أصول و|ء|1وق فزع إممر 

اتنققة

لآ>هآقئتالثعدي قال 

النمس،ونفقة والكمارة، كالزكاة، الواجبة؛ الفقه مل! سس]الفقة 
والمماليلثج.والعائلة، 

الخيرء.طرق جمح ل كالفقة تحبه؛ الموالفقه 

وج
شثوصثشثتعالى! قوله ق كما يالفقة؛ تعالى اطه يأمر 

ثقا،آأمثوأ ينغمون  ٧١ُؤ وقوله• ٧؛؛، ذههلالحدي-ار-؛ 
سث؟وآتهثاب ؤآلمشختوىممتله وقوله؛ [، ٢٦٢ولأأذكاب<تاوق_رة: 

قال!ولهذا المستحثة؛ الفئة من هذا أن والغالب! [، ٢٧٤وععلآي!ثثه 
j]ه ألكنجل، واكك!ندآتي وأيقن نذ•٠^^^ آسثر تآ ^٥١؛  JUi :٢١٥؛،]

نألتهيةوازن١دمل وألسنكتي وأتنس ألشزقن> خهءدوى اتت\ذإعق وقال! 
١-تهلؤع قد وصدقه متحثة، نفقة فهذه [؛ ١٧٧وذأوؤد_>ب<]الخره:  ٢.

الزوجات،وعلى الأولاد، على ه فالفقة! الواجبة الفئا وأم
ههأسوأه؛ *م أفك تعالى! اض قال ونحوهم؛ الوالدين وعلى 

٦[،بمنخمبجلب<]اسق: ال! وق٦[، ]الط_لأق: 
٧[؛]الطلاق: ه ^١٥ ١٠بع ؤخذ رأائع> ئدرعثد وش سعتهء ض ذوسعة ؤاثؤذأ وقال! 
ونحوهن.الزوجات على النفقة مده 

٠٠



١٠٠ذُم مي!!قرأن 1سظ بهفل م1ْا،ي مي سل 

اثتومع1ىاس

الثنييقال 

المتوكلينعلى وأثنى _ا، -واض أمز فد به! والامتعانة الأت4، على لتوكل ات 
كثيرة.يات آق 

ءءء  ودفعالصالح، حلمّتؤ ل الله على القلب اعتماد قوة ذللث،! وحقيقة 
ذلك[.حصول ل به الثقة مع واكنيوية، الدينية المضار 

ؤج
عليه،والاعتماد؛القلب اش، الأمورإلى هوتفويص اممه: على اكوكو 

مانالإنفإن ؛ الأساب فعل ذللث، دنافي ولا ووكياد، جميبا به والرصا 
يجعلهوالذي باله عالما تعالى، افه بواثنا كونه مع باب الأسيفعل 

مويرة.باب الأس

هوتعالى وافه فحلي، ^١ ١٠يقول! كانه متوكلا؛ كان الزاؤع، زنغ فإدا 
>نا•غزس إذا وكيلك الطلودة«، الأفعال يتئم الذي 

مستقلا،لين ولكنه بب، س)هذا يقول! فانه حنقه، عمل إذا وكذللئج 
باب(.اووالأسالوسهومن ؤإنما 

)رصيمت،يقول! حاله ان ولمؤربه، وكل كانه التوكل، يكون فهكذا 
وأرضىبأمرك، إلا أتمزق لا أحوالي، وق أموري ق وكيلا رب يا بك 

تعيننيوأنت، والأحوال، الأعمال لي تقدر ن.ي الأنث، لي، يتصّزفك 

(١١٣٥٠/ اياري)• وفح (، ٣٣١الماد)Y/ زاد )١(يفلر: 



|وتث،أأيروكاياو0اصول ْن jL_9 ام9ل  aJbiiJفزخ ذم 

هدافيكون ونحوها(؛ المحاكان عن وتعصمنى وتحميز وناعدق 
ُ-

التوكل.حقيقة هو 

ىمغثث #وإءك ت قوله ق ا تهتعالى اض أمز فد تعانة، الاموكذلك 
عليك،متوكل )أنا يقول! كان للتوكل؛ تابعة الحقيقة ق وهي ٥[، ]الفا;حة: 

يهمّي،كما وعلى به أهم ما على بك ومستعص 

ءلإة؟وةلإء



٠٠٠٠٠٠ ١٠٧ذ؛4 اوقز1ن 1وواردةفي 1هه1ظ 4ظليبمض ضي سو 

ايمل

ذ:ضء'\الثنيي مال 

المتتفعولهم أمم وأحمز أهله، على وأسى الله مدحه الذي زالعمل 
ويعقلما، ويعمل النافعة، الحقائق ويعقل يفهم الذي هوت يالأيات، 

لأنهويهز؛ ولب، حجر، له! قيل ولذلك الفارة؛ الأمور عن صاحبة 
يفنه[.عما وينهاه صاحبه، يحجر 

ذجآ___
يهحص الله من وهومة والإدراك، هوالفهم الأصل". ل العقل 

٤[،]الوع—د؛ ي يت_ةاوث> إئزم لأينب د".للكث> قا ؤإ0 ت تعالى يقول ان؛ الإن
•يقال فانه سلبه، ومن [. ١٥١الأنعام;] ه ثملون فلي ونكردتّ #يتمت ث ويقول 

ررلأءقلله(1.

قونل؛ الرأس، ي العقل وقتل؛ ، القلب به وبراد الفل يطلؤ، وقد 
ظورقلأسيونتعالى: ^ ٥١لقول القلب؛ ق أنه الأًل ولكن ، القالس، 

؟؛؛مىأثلوُمافيفيآمحدم وقال! [،  ٩١١^عتا 
لالحج:ا'؛[.

علىيحرص وبه الضار، من النافع يل.رك ويه الإنسان، ميزة فالعقل 
يتعقلومسه، أمر0 ول كلامه، ول الكونية، اممه آيات ق ؤيتفكر يتامل أن 

(.٢٠٤)ص المحاسى للحارث معناْا وحقيقة العقل ماهية يتظرت ( ١ ر 
ملمصحيح على الروي وسرح (، ٨٩/ ١ ) يعلى أبي للقاصي الفقه، أصول ق العدة ينفلر؛ ( ٢ ) 

(٢٩/١١٠)



وكإياو0التفسير اصول من 9كءيات اصول وساله س>خ ذم 

خاصفهذا فيتركه؛ عنه لهي وما فنعله، به أمز ما ؤيعرف ووتالدرْ، ذلك 
ام.وأهل الذكاء، بأهل 

تمثل له؛ يحل لا عما صاحبه يعقل لأنه عقلا؛ ت تعالى اممه ويسميه 
ويدهب.يثري أن عن البعير به يعقل الذي العقال 

٠ألأنف لأؤؤ( ولإئ أ؛ثأادُ.إاكت تعالى؛ قوله ق كما لثا؛ أش-ا! ويمي 
خلاصته.الشيء: فل؛-اص، ٢[، ١ ]الزمر: 

أائ>اواد'لاكؤثتيلأتيآمحا#تعالى؛ ه قولق كما نهى؛ يسثى؛ وكاJلك 
[.٥٤]ف: 

الفجر؛سورة أول ل تعالى قوله ق كما حجزا؛ أيصا؛ ويسمى 
الالفعن صاحبه يحجز لأنه عقل؛ لذي أي؛ ٥[، ]الغجر؛ 

صاحبه،يعقل الذي الحقل يكون فهكذا ونحوها، ات المخالفوعن 
منه.تفيد ؤي

يكث،فالذي دنيويا، عقلا أو؛ محيثثا، عقلا سمي؛ العقل مد ؤإذا 
معيثثاؤعقلا إلا عقل لها ليس التي كالئهائم يكون شهواته على 

٠٠



إر|وقاآن ضي |وو|ردة |ةكاظ بعض ْطلي في فصل 

اسمم

الثنديقال 

النافعةائل الممعرفة فهو بدليله؛ الهدى محرفة هو ]العلم! 
ا.إليهتهدى التي ا قهوطن ا أدلتهومعرفه المطلوبة، 

الجهل[.وصدم! به، والعمل بالص العلم هو النافع! والعلم 

وجل__ِ
الجهل.وصلذلك: هوالعلمبالصوالعملبه، الصحيح: الحلم 

بسيط؛وجهو مركب• جهل والجهلنوعان: 

أهله،هومن وليس العلم، يدعي هوالذي المركسا: فذوالجهل 
الشاعر:يقول وفيه ،؛ dpجهل-أف، أي: 

دآءقتجوالجهل جهلالجهل جابل أئك جهك لئاجهك 

أفلأمحيبملأمي»'ثص 
التعلم.ؤيلتمس جاهل، بأنه يعزف فهوالذي البسيهل.: ذوالجهل وأما 
.ئ'امزأتملسالخ.؛ر(ونتخ تعالى: قول، ق أهلة ميخ الذي الحلم وأما 

الؤإصا بمش، مثوى هل وقوله: [، ١١]المجادلة؛ امحلد أوتوأ ءّأمحا 
اللهيايات العلم وهو: الحقيقي؛ م العلالراد؛_*،: فان ٩[؛ ]ازم؛ ط يعلمؤث 

القامحمأبي عن ٦^١(، والدين)ص الدنيا أدب، ل الماوردي ذمْ )١( 



انكسروةإيات0أه9و من وكليات أمول  alLuijفرخ 

الممدوحالعلم هو فهدا يه؛ أنر وبما وبدينه وميه، وبأمرْ وبث—رعه، 
تعالىاممه قرنم الدين وهم أهله، اش لع ين الذي وهو الآيات، دم هل 

هنُ\ضز\ي ْإ ت تعالى فوله ق بالوحدانية، له بالشهادة بملائكته 
وقدالعل،، حقيقة هي هدم [، ١٨عمران; #]Tj ألتنط أذزثادعا وأولوأ وآلمككت 

;بقوله بعضهم ذكره 

ناَلالضاتةُمممفيهري اَل الأوداَل ألملم 
تفيهرأي وتيس النصوص بيس نثاهه لنخلأن، دص؛كا الملم ما 

الأنبياء؛وعن الجي عن موروثا لكن ما أنه العل—٠٢؛ فحقيقه 
الانتهاء،،ورئة الملناء ررإة >ء؛س'قوئؤ.' قوله ق كما 

تمامj منا تكون والتي عليها، يثنى التي وسائله فيه؛ محنيحل 
قوللئ، ذلومن فيها؛ يغالى أن يجور لا ائل الوسلئ، تلولكي المحرفة، 

:الممحو ندح ل -♦؛ بعضه

الالننئقيم منها: هأجئها أجمحا الملوم  oiطبث ثإدا 
أنكرولكي وأهمها، العلوم أجل وجعلة الممحو، مدح ق بالغ فهدا 

اوونمن)؛/أ<؛ا(.)ا(يطر:إءلأم 
علىالحث ماب العلم، كتاب وابرداود، ٢(،  ١٧١٥)رنم حديت منيه، ق احمد أحرجه )٢( 

العلمفضل ق جاء ما اب بالعلم، كتاب والرمدى، (، ٤٣٦ ١ ر رنم حديث العلم، طلب 
علىوالحح، العلماء فضّل باب المقيئ، ماجه، وابن ٢(،  ٦٨٢)رقم حديث العبادة، على 

الميراJاكنفيالدر ابن نال ١^٠، (،عنأبى ٢٢٣حديثرؤم)العلم، طلب، 
 /U(٥٨٧ :) صحيحء.ءالحديث

(.١٩/٢الكا٠ل)اليخراني.يفلر: المرًدإليىإسحاق تبأمالعباس )٣( 



القرآنلي الواردة افاه1ذ، يمض مْالي هم سو 

وعارضهعليه فرد ، وذفله(ا م العلبيان راجامع ق النئ عبد ابى عليه 
تبقوله 

المؤمن:التق—ى عند يأجلبما أحثها العلوم مس طلبمتج قإدا 
مثدبنمتنمظ امرئ ثل نيئ وهوأريمها الديانة علم 

الآك-نامشم مئهات ا محأجلهجاهل؛ ولامثاله هداالصحح؛ 
هأجثه-اإه—ا:ض_مالآذسممالوا: لماو \ ئة1وو نوّكاو 

العلمبه: المراد فإل ونحوها، والأحاديث؛ الأيايتؤ ق العلم مدح فإذا 
فإنهبه، لاينتفع الذي العالم وأما صاحبه، به ينتفع الذي الشرعي، الديني 
عاليه.وبالا يكون 

٠٠٠

جامعيانالعاوم)ا/؛إآ(.:١( 



|لأك،ويروكلياكذم 

الأنة

لآ،هآممن:الثندي قال 
أوجه؛أربعة على القرآن ز الأمة فظ لل 

وهوالغالب.الناس؛ س الءإادفه به; يراد 

المدة.به! ويراد 

والملة.الدين به؛ ويراد 
الخيرا.ق الإمام به؛ ويراد 

علىيهللمق ا مأكثر ولكس كثيرة، ان معله القرآن ق لأمة،١  ١٠لمقل 
[،٢٣ل\لسل: عإته جإد" تعالى؛ قوله ق كما الجماعة؛ 
^١؛يرسل كلأمة أن فيها اس و وكيلك 

الجماعة.هنات ها فالأمة [، ٢٤]^1^: ءيوأننر(محإلأةبجابئمح تعالى؛ قال، 
افهبقول، عليه وامتدل، الزمان؛ من الوقت على ®الأنة® لمقل. ؤيهللق 

أي؛[، ٤٠]يوش؛ عمايتأءاطأوسأء# يوسف؛ محورة ل تعالى 
يوث.فيه تذكر الأوقات، من وقت يعد 

ؤع0تعالى؛ قوله عليه الأدلة ومن والملة، الدين على أيصا )ويهللق 
أنوغيره، اس عبابن عن الطبري نقل لاوقرة:ماآ[، # أفاس1ممئجداه 

واحد.ودين واحدة، ملة على مجتمعة أمة الناس كان معناها؛ 

(.٦٢١/٣;١(يظر:■فراسرى)



١١٣ااواودْهآي ^_>؛، ،؛،بعض _ijه،يى سل 

ابنقال [، ٢٢؟؛؛]الزح_رف; امؤ عق و-ءئداءاثاءيا ؛؛؛؛؛إيا تعالى! قوله وكذلك 
صص:دينوماة(رم

إنه تعالى! الله قول ق كما به؛ يقتدي الذي القدوة على أيقا ؤيهللق 
به!المقتدى على إمحللاقها وسمب [، ١٢•]المحل; ئيما؛9؛ هانتايؤ محق إ.رإهبمركاكت 

يمتدىيعني! [، ١٢٤ء إتتاثا ين للنا جاعلك ■أأإإف تعالى! قوله ل كالإمام أنه 
به.متدى ممن أى! [، ٧٤]الفرفان: ^ثإنائاء: قوله! وق به، 

ءلإق؟ئلإء

(.١  ٥٨/ ١ ر ممر ان تقسير طر؛ 

عنه[اف عفا الرحمن ]عبد للفاتدة. وزيناه الثالث، المعنى ؛؛٧١٥ الشخ يشرح لم )٢( 



الاتقسيروكإياو0اص9ل من 9كليات اه9ل س>ع ذُي  ١١٤

الاستواء

ىالثني قال 

أوجه:ثلاثة على القرآن ق ]لفغل»اّتوىا< 

تعالى:كقوله والارتفلع؛ العلو اه: معنكان ارعالى«، ب عدي إذ 
[.٥٤الأعراف: ] ح

آّزكاإثأقعأ؛وقم تعالى: كقوله قصد؛ فمعناه: ررإلى"، ب عدي ؤإن 
[.٩٢٩ سح ضذهمأ 

ءأسركا؛هأثده> محتاج م تعالى: كقوله ؛ ٠١رركمل فمعناه: بشيء، يعد لم ؤإن 
لالقصءس:؛؛[[.

ص
عدبت؛فادا ا، تهيقترن ما بحب المعاي، هده لها ررامستوىاا، كالمة 

تواء؛الامآيات تحمل ذلك وعلى الارتملع، ا؛ بيالمراد فإن رءالىا، اد 
علا.أو ارتمع يعني! [، ٥٤]الأعراف: ئوآتنيه ۶ملأ١٣تعالى: كقوله 

القثمابن ذكرها عبارات، أربع العرش على الاستواء تفسير ق ولهم 
بقوله: ٠٠النونية ٠ ق 

دن-ممث،ِسارسم\jy عليا مازات يلهب 
ئكزانمص يه ما الذي ينع ار و'كدلالئ،: ويدعلا، انتم، وهي: 

(.٨٧الثانة)ص اللكب الماة: القيم، ابن ونة نا 



١١٥\'ِإ القران في الواردة ظ ١٥٥١بعض معالم فم سل 

ثهانيالشسصاحب وأبوعساله ئورابع الدي قدصعد، و'كداكت 
بالمرآنالجهمي مى أذرئ مسيرة ني ائموو فدا يحنار 
أربع؛عارات عليها فلهم 

اسممث.ت يعنى امحتوى! 
عاليا.صار أي؛ علا، يعني؛ وامحتوى؛ 
ارخ.يعني؛ واستوي؛ 
صعد.أي! وامحتوى؛ 
؛؛تعالى! قوله مثل أيقا وكذ.لك 

فينةالاستقرت يعنى! !!، ٤٤]هودت ء ءلأ"4ومحتي ؤآخث وُمىآلآم وغمر(آتاء 

عئا،سوةيءهظس_توئ *1ستثلظ سْلثهء لمج وكي تعالى! قوله وكن.لاثإ 
هصباته.على يحني! الثوق، على وارتفع استم يعني! [، ٢٩]الفتح: 

[،١٣ءو ربؤ نمه ئدمحأ تعالى! اف قول وكل.لائ، 
ربكم.نعمه تدتمزوا ثم الدواب، ظهور على ترتفعوا يعني؛ 

[،٢٩]الشرة: ٩ ^^،اءموءنسعم.مزب تعالى! قوله وأما 
يعني!ونحوها، قصد المراد! ان بوفئزت ارتئع، المراد! ان بفقئزت 

حلقها.ق مسا يكون مما نحوها قصد 

®أفكانوفال! ، ١١عاليها®أتل قال! من قول حرير ابن وأنكر 
فأملإليها؟الأاا.الماء، عن 

(, ٠٤٣ / ١ ) الطثري تفسير يتظر• الشخء ذكره بما علق نم جرير، ابن ال-ابقتن المعنين ذكر ، ١ ر 



التفسيروتكاساصول من وكليات اصوو رس1لق فرخ ؤن  ١١٦

أشده,ج موسمي؛ قمة ق القصمى محورة ق تعالى اض قول وأما 
الاستواء،من وذلك جده؛ ونامي ونما كمل أي• [، ١٤لالقمصت ؤأسنؤئء'■ 

التمام.وهو! 
ولإ؛؟و؛لإء



١١٧|لقرآن ضي الواوية |فلفاظ بعض فاي قمل 

اتتوبة

الثنييقال 

وهي!وثوا-م، التائبين ومدح -يا، الأمر كثيرة آيات ق ورد ت ]التوبة 
وبامحلنا[.محناهزا النه يحثه ما إلى وبامحلنا، محلاهزا الله يكرهه عما الرجؤع 

وج
ربة؛ؤلوبوأ.؛الأف تتعالى ه كقولالكري،؛ القرآن ق بالتوبة الأمر جاء 

سأو0ألأتآءإؤإثثا\ليبع ؤ تعالى! وقوله ٨[، موثا#]اكحريم: 
[،١٧]الساء: ه حا=كبما وكائأق؛'لإئا ئتيم أذه .بموب مب؛ب

وأ-محبرأنهوأصيمحوا، تابوا ثم بجهالة، السوء عملوا الذين من يقبلها يعني! 
بالفعلذكزها ؛، وكدJJ[، ٢٥الشورى: ل ^^اكىبمثلأودصبمادْءه بقوله! يقبلها 
>ؤهآأسقيموأتعالى! وقوله [، ٨٢]ف! ؟؛< وحملصدءا ؤءاعى لثمارنى؛١>؛، ؤإى ؤ بقوله! 

كثيرة.فيها والأيات بالتوبة، عباده أمر ٦[؛ ]نملت،: ؟؛، ؤأسمفثؤْ إقي 

اوأتيالإنابة، ذكر تقدم وند الرجؤع، الأصل! ق بالتوبة والمراد 
معميةوكل ربه، عن معرض أنه نمه يمثل العاصي لأن وذلك، الرجؤع؛ 

تكونفتوبته تراجع؛ فكأنه وناب،، ندم فإذا تعالى، الله عن يعدا تزيده 
عنه،معرصا كان أن بعد الله إلى راجعا فيكون الإعراض؛ بعد رجوعا 

والتوبةتقزبه، والطاعات تتعده، فالمعاصي عنه؛ مبتعدا كان أن وبعد 
رجوعه.على علامه تكون 

سْ



،ا«وِ وممياتهالاممسير اصوو هن وكإي1ت امول  aJliiijفرخ ن ن  ١١٨

ائسيميماثصراط 

وينإئ'\الثنيى قال 

تممنالمعلى وأثنى بلزومه، اممه أمز الذي تمم الم]المرامحل 
متابعةوهو وثوابه؛ الله رضوان إلى الموصل المعتدل الهلريق هو عليه! 

أحواله[.وكل وأفعاله أقواله ق الني 

لجإ__.
هاهنا!المراد ولكي عليه، يسار الذي هوالهلريى الأصل! ق الصراط 

•المعنوي الهلريق 

■٢[،• ثنيإ# ءؤوإإإ(طؤتي تعالى! قوله ق الهلريق بالمقل حاء وقد 
فتهباضا وحاء ا"؛ا، ]الناتحأ: •؛؛ أنيثاآكث٠ل # قوله! ق الصراط بلمظ وحاء 

تعالى!وقوله ا، ١  ٥٢■،: LjuSfl]ثنتشئا؛؛■' هتداْ>كءل قوله! ق تعالى الثه إلى 

صرطكثم هلأسف س! إبليعن وقوله [، ٤١لالحج_ر; ه ومنمؤ خل 
[.١٦محز#لالأماف;

حنياليس فهو المعنوي، الهلريق ا"• ذكرن~كما هاهنا به والمراد 

صالحةأعمالا هناك كأف بالأعمال، عليه يار ولكن بالأقدام، عليه بمار 
وعملتركها ومن وي، الالصراط على أنه عليه صدى عليها، ار حممن 
•الصراط عن متحرق، أنه عليه صدى يفادها، بما 



١١٩غ القرآن في اة|ه1ظ يمض مه1لي صي سو 

عنحطوطا وحط حلما، حئ اممه رمول أن الحديث: وق 
عانىالثسل، وهدم منتمئا، اف صزاط #هدا وقال: مماله، وعى يمينه، 

ثوابمتش؛ؤوأ0 الأنة: مدم ئزأ ثم ، ١١يدعوإلسه ثيطان ا فيهمسيل كل 
أي:، [ ١٥٣ت الأنعام ل او-محء سأعن بكم آلتبلئمرد^ نشعؤأ ولا ة'ذبعوه مستقيما 

الطريق.بنثاُتح ولاثبعوا 
مدحل.ى الاض صراط على هم الصالحة الأعمال يعملون فالدين 

عليهم.المن، صراط أي: م>[، ]الفاتحة: •،^٢٩ اصت آنن منط م بقوله: أهله 
فيكونوي؛ الالصراط غير على يكون ويتحرف عته يحيد والدي 

ءالىئنلافلانّ
رآلإك؟وحلإء

 t ء مننمنا صم؛أر خذا ءإوأذ ت تعالى قوله باب التفسمّر، كتاب الك—؛رى، المسنن ق النائي أحرجه ( ١،
النيقراءات محاب من الممسير، كتاب المستدرك، ل والحاكم (، ١١١١٠)رقم حديث 

٠دخئحاْ م ولالإسناد، صحيح وثاوت عود مابن عن ، ٦٢٢ ١ )آ/ 



وكليات0التفسير اصول من وكليات امول رساله فرغ مه ذم

ذكرالله

!أو4ق0ث.'الئندي قال 

العاجلجزاءهم وذكر الذاكرين، على وأثنى به، أمز الذي ش ]الدكز 
عقيدة،من اممه؛ إلى يقزب ما جميع يقنل الإطلاق! عند هو والأجل، 

القه،على اء أوثنبدنأ، أو ءل-تي عمل أو جميل، أوحلق نافع، فكر أو 
يعينأوما والفروعية، الأصولية الشؤع أحكام أوتحلم ونحوه، أوتبيح 

تعالى[.اممه ذكز ل داخل فكله ذلك؛ على 

ص
ُؤأدكريأأفتعالى؛ الله فول منها! كثيرة، ايات ق اااللك_راا لمقل. ورد 

وقوله:[، ١٥٢]١^: وقوله: [، ٤١دكرأَكملمح]الأحزاب: 
لالأحزاب:ه"ا[،مثوغرآيثإظي4ا# ^ةش؛رإةلأحقرت ب؛\فتججيحت 

الأيات.من ا وغيره[، ٢٨#]الوهمي: الثلوب قلتهن الثم #ألأيذلكر وقوله: 

وذلكوك^رJائه؛ وبجلاله افه، بعفلمة ين.كر ما كل افه: بذكر والمراد 
ذلكفكان هيبته، وعقلت قالبه، ق ربه قدر ضئأ اممه، يكز إذا الإنسان لأن 

التكثروعدم ش التواصع ق ومسا والاستكانة، والخفؤع الخشؤع ق ببا س
قالحتى الذكر؛ من بالإكثار الإنسان يؤمر ذلك فلأجل عليه؛ والريع 

اممهذكز كلما لأنه اش«لا،، ذكر من زيا لنامم، ررلايزال سوثمح: البى 
ل•اجاء باب الدعوات، كتاب والرمذي، (، ١  ٠٧٦٨ ) رنم حديث مسنده، ق أحمد أحرجه ( ' 

ريمحديث الذكر، فضل باب الأدب، كتاب ماجه، وابن (، ٥٣٣٧ ) رنم حديث، الذكر، فضل 
عرم،®.حن حديث، اهذا الرمذي؛ نال، ;ْ.بمتت، سر بن اش عبد حدبث، من (، ٣٧٩٣)



١٢١القيان في اوو|ودة اذلفاظ بعض معالي شي نمو 

زيادةمحته، ق سبتا ذلك فكان وحالقه، ربه وأته إلهه، أنه تذكر تعالى، 
مسه،قى دكزنى اريإل القدسي! الحديث، ق كما يذكر0؛ تعالى اف أن على 

زض؛ ١٠٠^ولأم،نممها
الملأئكةل٢؛.بين اممه ذكزة تعالى، اممه ذكز إذا أنه 

باه,يذكر الذي هو وأنه الذكر، قفل عر ذلك، فدو 

ذلك،،ونحو والتحميد والتكبير كالتهليل الأهوال،؛ لئح! ذلؤيعم 
القرأن.وقراءة والدعاء 

ذكر،والصيام ذكر، فالصلاة البدنثة؛ الأعمال، أيئا! ذلك، ؤيعم 
•ذكر والحج ذكر، والزكاة 

الخير،وحوم ق والنفقايت، كالصدقات( المالية؛ الأعمال أيقا! ويعم 
هوربه.تعالى اممه أن ذكز إذا يفعله إنما لأنه ذكر؛ ذلك( كل 

الأقوالمن اممه؛ به يذكئ ما كل هو؛ مدحه الوارد الذكن أن فالحاصل! 
بهان الإنيذكئ فما القل_إ؛ ق يجول ما وكذلك،! والنفقات، والأعمال 

الذكر.ل داخل قلبه و ريه 

ولإء؟ولإء

رنمحديث ، ب متثن هدبمنرءفلمأس ت تعالى اف فول اب بالتوحيد، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ ) 
تعالى،اض ذكر على المصثا باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب ومسلم (، ٧٤٠٥)

خ.ةنق.هريرة أبي حديث من (، ٢٦٧٠)رقم حدبث 
(.٣/١٧للزوي)(،وشرحبحبم، ٣٨٦/١٣لأينبر))آ(ظر:نحابرى، 



فصو
الحسفى clUIأسماء معالي في 

الربسى 

^٥١^؛الثنيى قال 

ببحالقران ل الحنى اممه امحماء من كير ذكر تكرر وقد ]ف2نسلت 
فنقول!الجامعة؛ معانيها إلى التنبيه إلى داعية والحاجة المناسبات، 

حميعهوالمرئي والرب! كثيرة، آيات ز >االرباا لم اّتكزر قد 
اصلاحلأصفيائه تربيته هذا! من وأحص النعم، وأصناف، بالتدبير عباده 

الجليل؛م الأم:بمذا له دعاؤهم محن ولهدا وأخلاقهم؛ وأرواحهم قلوتم 
الخاصة[.التربية هذه منه يطلبون لأمم 

ص__.
اسمحتى صمة، منه يؤخذ اسم فكل صفاته؛ على دالة الله ماء أسم

منه!فيؤخذ أجمعين؛ حلقه على والعبودية الألوهثة ذو معناه! فان اراله،ا؛ 
الهمزةأسقطت استعمالها كثر وثا ررالإله((، كلمة وأصلها! الحق، الإله أنه 

اللامغمت فأي■ بعدها، التي باللام اللام فالتمتج الأولى اللام بعد التي 
قبلهاالذي الحرف، كان فإذا رراف،،، مشيئة! واحدة لاما فكانت، للام، اق 

قولهق كما تريق، فإمسا مكمورا، كان ؤإذا تفخم، ا فإنيأومفتوحا مضموما 
إذاماء الأسبقية لثإ كذل[؛ ٢٨٤]اوقرْ; رمايىآمح؛ض؛ا ؛ؤإأيمافيأكتو؛ذ، تعالى! 
ما.الله يدعول والدين يذكرونها، الذين حا يعتبر فإنه تعالى، اممه ذكرها 



١٢٣ٍذر اكسفى  aLIاسماءمعالي مي سل 

يآلتتوبيل؟ذوث أوخذ ودروأ أذم؛" لثتئ آلآسمآ» #نق ت تعالى اممه قال 
محورةمن الأية هذه ق تى حا كلهماءه أّأن اف فذكر [، ١٨•لالأء_راف: 

#ألثئلآ١دمإلأهوتتعالى! فوله ق طه محورة أوائل ق وكذلك، الأعراف، 
تعالى!قوله ق الحشر محورة آخر وق ٨[، ]ف: # ا'لأسماءننمق 

[.٢٤]١^; لئصامح# 

والشاء،المدح عار دالة لأما وذللا، حز؛ كلها أسماءه أن فذكر 
مفله.اعترايا ويحتار عليه، ثناء يعت-؛ر افه وذكر —ا، ٠٢يذكر اممه ولأن 

ُقُىتعالى• قوله ق كما يضاف؛ وهوغالنا ، ١١ارالرب، أسمائه! ومن 
نققءابآإقأتعالى!وقوله [، ٥٤تالأء-راف: مأسألمح،ءآئثني،آلأهيم 

وقوله![، ١١^]الرحمن: ؟؛■' آلممآ؟ن وتئ ألث/بما وئ ه! وقول[، ٢٦ألآولبمه]اشعراء؛ 
رآلمأني_،لآإكإيممحؤرتأكرق ه! وقول•؛[، لالمعا;ج: 

[.٣٦لالجاث؛تت ى '؟زتفعيويالأيوأينوقوله• ٩[، تاسم'ل• 

ال٠األأح.ومعنى! التربية، معنى! معنيان! لها اللغة ق ااالثب،اا وكلمة 

التابعين!يعص ينول ربا، والماللأؤ! ربا، المولى! نمى والعرب 
مالكها.يحنى! الدار، ورب، ، الدار® هزه رب، ®حدثنى 

يردأن أبرهة من فهلللأ، أبرهة، حاءه لما الطلم، عبد قمة وفا 
الذيا أنيحنى! ،  ١١يحميه رب، وللبيتج الإبل رب، ا ررأنال! فقإبله، عليه 

أمالكها.

عمروابي عن (، ٤  ٦٣/ السنن)١ ل الدارئهلني اذكرْ ما؛ منهالتابعين، عددمن وردعن ر١( 
المحدث.٠ مسعود.... بن اش عبد ت يعني الدار، هذه رب ثني ؛احل، ؛ jLiالبيان 

ابنهثام)ا/؛ة(.)لإ(وتظرتمسرة 



1وتفأأقير9كلياوْاتعول من ، 9jUI^اص9و وسالة س>غ م

يوصسفقول من ذكراف كما المسدونحوه؛ على لرب®  ١٠يطلق وكذلك 
#أثت جن اللماحبي وقوله [، ٢٣]يو>س_فت لنسمواىمح ءؤإئمح!ريا ءيباقثم! 

م*ادآمتخإثادقكالداعي! حاءه ولما [، ٤١ت يوش ل طه>حعراه لحدكمامغف 
المالك.أنه معنى فهدا مئدك؛ إلى يعني! ٥[، • ]يون: مثلا# 

؛#jiJتعالى! افه قول ق كما التنشئة؛ هي الرسة فإن المربي، وأما 
تنثئتهمايعني! للث، الوالدين فريية [؛ ٢٤]الأمراء: صغمإه رتاؤ، انهمهعاَة رب 

تربية.قاولك لك؛ وتعديتهما 

فاذاقلللئ،!ةنرإك،؟

•بنعمه العالمن جميع ورش رثاف الذي اض ري ٣،^ 
أطفالاا كنأن بعد أحس—ادنا، ونشت، ترثنا حتى علما، أنم يحني! 

لما؟اف تربية فهذه نا؛ أنفنفع أن على مدر لا 

٠٠٠

:ا(يظر:لأممالأصول)ص؟(.



١٢٥؛V ،4 اكعسمى  aliiاسماءْعالاي كي فصل 

4ضممظامجمم)اس(

الثنديقال 
أجمعين؛خالقه على والعبودية ذوالألوهية المعبود، هوالمالوه ]اض! 

الكمال[.صمات هى التي الألوهيه صفات من به اتصف لما 

وجا__.
تبم١ئئرةJ١ق.ربنا على تطلق الي الأسماء أكر ص ٠ااشا،، اسم 

إلههمأنه أىت أجمعين، حلقه على والعبودية الألومة ذو ومعناه! 
بقاو:أم•يألهوئة الذي 

ال؛، jUjJliورجاء؛ وحونا محثه القلوب،، تألهه هوالذي ه! فالإل
ذوالألوهثةالحي وهوالإله الرب، هو لأنه تعالى؛ الرب إلا تحمه يس—

حلقه.على والعبودية 

قكما والخضؤع؛ هوالتذلل التاله! ؤإن ، ١٠ارألة من مشتق إنه قالوا! 
الشاعر!قول 

ضنثاذزمحِسهماا
ونحوه.توددي من يعنى! 

معنى،له وأو الرب، على يطلق ما هوأكثر م الأما هل. أن( فعرفج 
علىوالعبودية الألومة صاص، أي! الحق، الإله معناه! وأل( مشتق، وأنه 

حلمه.

وصدره:(، ١٦٥ديوانه)ص وهوj العجاج، بن لروبة اليت عجز ٢ !١ 
الندمالثانتات ر دف 



وك1ي1و1||ا؛زهسير اصول وتكاتض امول رسالأ شزخ ٍإعنجٍ ٠٧٠

ةون'لأن'\الثندي قال 

الملك،يمنة الموصوف فهو الملك، له الذي ت المالك ]الملك 
التمزقله الذي والتدبير، والقهر والكمياء، العغلمة صفات من وهى 

والئ_مالي،العلوي العال، حميع وله والجزاء، والأمن الخلق ق المهللق 
•إليه[ ومضهلرون ومماليك، عبيد كلهم 

زجا__

ههوآمحأفيبىلآإممإلأهم[مانا ؤ I تعالى قال الحثسر محورة واحر أق 
النلل؛،.باس،: الأية هذْ ل أمحماءْ فبدأ [؛ ٢٣]الحشر: 

مالكؤ،بعمهم: قرأها ٤[، ]الفاتحة: ك«يآلنحخيم تثلك ؤ الفاتحة: محورة ول 
.بعضهم:)مللئؤ( وقرأها

؛وبمكألءاندهتعالى: قوله ق الحقيقئ~ —الملك، بملكه تعالى وأتير 
فالرث،[، ٢٦]آو ث4زمماصمح تعالى: وقال ؛[، ائك،ه]اوالك:

ملوك،الدنيا ق كان ؤإن له، كله الملكؤ لأن ؛ الملك، أسمائه: من تعالى 
تعالى:قال ولذلك، مويتج؛ لأنه يزول؛ ملكهم ولكن 

بأنهتعالى فاخر [، ٢٦ب0.' ]آ)، يشاء4 مثن الث؛اك يثآءوثئ تى الثليثت ؤيآ 

للمراءالحجة يفلر: ألف. بدون نابك، والباقون: بألفح، ناJك،، اتي: والكعاصم قراها )١( 
المة)؛/م'(.



١٣١زك س1ّاو،وماء|س|سدفيى 

ايئييراتطيم 

ز؛ونقئث.'الثثدي ئال 

والبواطن،بالظواهر عالمة أحاط الذي وهوت الخمن، ]العليم 
وبالعالموالممكنان،، والمتحيلأت، وبالواجبات والإعلان، والإصرار 

شيءعليه يخفى فلا والمستقبل؛ والحاضر و؛اّضي والثنلي، العلوي 
منالأش_ياءا.

نج
Iتعالى قوله ق كما بينهم؛ افه يجمع متقاربان، اسمان الخبير؛ العليم 

]التحريم:٣[.ءؤث\لقسأئاكهاJا 
الخبيرولكو المدح، ق أيحل ارالعلم،® لمقل أن إلا ان، متقاربفهما 

ا.تفاصيلهوعلتر الأشياء، حنر الذي معناه؛ 
موصوفاض أن على يدل فانه العلم؛ صفة منه يوحذ ررالعليم® واسم 

صفةافه ذكر وقد بمحدود، ليس علمه وأن عليم، شيء بكل وأنه بالعلم، 
ذلك؛وكرر حئه، ق العلم 

٧[،]ف: بأ أيروآحش ألإبمام تعالى- كقوله الض-ارع؛ الفعل بلففل ناره؛ 
يمءمسيس ما >ؤوتلأ ه؛ وقول[، ٢٥٥لاوق_رة! ءؤ ه؛ وقول

[.١٦]و: مثث.مح 

#منتؤ؛ؤئ نكؤذ ق #ثني تعالى؛ كقوله اّصي؛ الفعل بلففل وتارة؛ 
>آ[.لاورمل:



|وتق،أليروككالهاهول من أصول  aJLuJJس>خ  ١٣٢

بأنهيخبر المستقبلة والأمور المغثات ذكر فإذا م، الأمبالمقل وتار٥ت 
#تعالى! قوله ق الغسس، مفاتيح ذكر ولما يعلها، الذي هو 

ؤماهوؤى^١ مادائأءغسب مس وما أ'اوحاءِ ؤتترماؤ، أؤث — — هواأل1اةؤ
[،٣٤عيرخ؛ره أتي0الده بالألمين• الأية حتم ه، ئمؤت أرنج( يأى مس 

الكائنات؛بجميع ؤإحاهلته عله على ذلك فدل خبير؛ عليم بأنه! فأخبر 
وألم؛هويموتآ لأدعلثهآإلأؤ آلس_، تنئ تعالى! قال كط 

هويمي! [، ١٤]اسك: ؤألأمتءنهماشلبي# قوله! وكيلك 
اأوحيهم؟ وهوالذي لايعلمهم فكيف الخلوقين، هؤلاء خلى الذي 

بقولهأمورهم، من شيء عليه يخفى أنه يدعون الدين على وأنكن 
ءلثذ-ءِنثنيعوم يلأنياو0د( تعال-ىت 

[.٢٢لضل-تت لإآقلأبملآىرإمتاثملولنح 

ولإءحوحلإت<



١٣٣ٍإُمم صساّاسماء1لأ0أسوإ1يى 

امحمحكيم

لآ>نآس!الثندي قال 

أحتسالذي وأمنه، خلقه ز العليا الحكمة له الذي وهو! لالحكيم؛ 
يخلقفلا ٥[؛ • لالماو_دة; ص بجبموف ُثابموٌ ^٢^ أنس ءؤوس حلقه؛ ثيء كل 

والاخرْ،الأولى ق الحكم له الذي ندى، شيئا يشؤع ولا علما، نيئا 
ثرعه،ز عباده؛ بين يحقإ مشارك، فيها يشاركة لا الثلاثه الأحكام وله 
وجزائه.قدره، ول 

منازلها[.وتنزيلها مواصعها، الأشياء وصع والحكمة؛ 

يه.اللائق موضعه ق الشيء وصع الحكمةت 

يراد.ما على أتمه يعنى! هذا؛،، أحكم رافلان يقال! 

الصنعة®،هذه و،اأحكلم أتقنه، يعنى! اء*، البنهذا ارأحكم ؤيقال! 
ا.وكئلها أتقنهيعني! 

ؤيفصلعباده، بين يحكم الذي أنه I بمعنى الحكيم، اض؛ أسماء فمن 
والأحرة؛الل.نيا ق الحكم فاله فيه؛ تنازعوا وفيما فيه اخلفوا فيما بيتهم 

[.٧٠ولنآلخكمولمفيم0يج\\مص: ؤلثآلد«دفيآلأثلآلآنخ تعالى! فال كما 
حلقه،فاحك.لم الأتان، حلق المخ.لوقارإ! أحكم الذي هو وكذللث، 

البهائم.حلى وكذللث، إليه، يحتاج ما وأعهل-اه وأتمه 



وثإي1ته|وته،ا1ير اهوو هن ومميات اهول رسالة س>خ ذُم  ١٣٤

يراد؛ما أتم على وأتمه أحكمه، فقد افه مخلوقات من مخلوق وكل 
الداخليةباعضايها وبأمعائها، بأرجالها حلقها أحكم كيف الدرة! إلى فانفلر 

ونحوإ قوثها؟ تدخر وكيف تبيض؟! ، وكيفتتغدى؟! كيف ا والخارجية؟ 
ذللئ،.أثمه وما البعوض لث، وكدلذللئ،، 

هوالإتقان.والإحكام! خلقه، أحك؛أ فانه خلقه شيء كل 
الأصلل يهللق ولا ، ١١الحكيم راعيي فيقال! به، الحكيمنمى واسم 

جرام،بن حآنجم مثل؛ متكرا؛ علهم يطلق عليهم والذينأطلؤ اه، على إلا 
الحكيم؟يقال! فلا 

لهالذي تعالى هواممه فالحاكر كالحاكم؛ هذا؛ من يشتق ما وكدللئخ 
صمة،أنه على عليه يعللق فانه القاصي على أطلق ؤإذا معللما، الحكم 

مهللمى.م امأنه على لا 

٠٠٠



٠٠٠٠٠ ١٣٥؛V 4 الحسدى  aUIآسطء ص فصل 

اتماربةالأسماء من مجموعة 

لآ!تئآئن;الثعدى قال 

هذهلوهاب! ١ الرووف، الجواد، الكريم، الجر، الرحيم، ]الزحمن، 
والبر،بالرحمة، الرب اتصاف على كلها وتدل معانيها، تقارب الأسماء 
الوجود؛حميع -أ_ا عم التي ومواهبه رحمنه نعه وعلى والكرم، والجود، 

٠حكمه ه يمفما مم بح

تعالى!محال الأكمل؛ والحفل الأوفر، بالصيم، منها المؤمنين وخص 
[.١٥٦]الأء_راف: ينموى...^١لأيه سأءفتث؛ا,لؤ؛0 وسعث^ةل ؤودحثي 

وحيراتوكزمه، وحوله رحمته آثار من كلها ان والإحوالنعم 
رحمته[.آثار من ا كلهوالأخره الدنيا 

وج__ِ
تعالى!قال الرحمة؛ واسع أي! م، الرحيالرحمن اممه! ماء أسمن 

وأليلجبماننئاآلزءكوْ ويومي ينقوذ متآ»كثبنابمتي وسثثآكلسئ 'ؤوثح-نفي 
ا.٤٣]الأحزاب:وقالتعالى!ؤوءكا0ايؤملأيحيئاه [، ١٥٦]الأعراف: محنونه 

وحلمهلهم، وحوله عياله، على قفله هي تعالى اممه فرحمة 
ثعلببل عملوها، ذنوب على عقوبتهم وعدم بالعذاب، معاجلتهم وعدم 

كتابهفي *كثب الحلي، اف، حلى رالما الحديث،! ق كما غضبه؛ رحمته 
بأنهشه ، فوصف، عصمي،ا وثلم_، رحمتي إل الننش! ئوى لهوعنده 

حديثه. آتيهن لبمادء سثغ،ننا ولثن ؤ ت تعالى اش نول باب التوحيد، اب كتالبخاري، أحرجه )١( 
غضبه،مسقت وأبا تعالى، اش رحمة سعة ق باب التوبة، اب كتلم، وم٧(، ٤  ٥٣)رقم 

لم.ملواللمثل ؛ْهؤءتة، هريرة أبي حدينؤ من (، ١٢٧٥ رقم) حدينؤ 



التشمميروكإياو0اصوو من وكليات أصول رس1وق فرخ ذم  ١٣٦

هآلبمثؤ ذو آلمي ورلإثئ ؤ تعالىت قوله ق رحمة ذو وبأنه ورحمان، رحيم، 
أهلأنه يعنى: [، ١  ٤٧،؛: ]lVu#آورع تعالى: وقوله [، ١٣٣]الأنمام: 

أن:زخلم.
اممانررهما ٣[: ]الفاتح_ة: ه ُوافيشآنيبر نمير: ل عباس ابن وقال 

بجميععامة ذورحمه فالرحمن: ؛ الأحرا؛ من أرى أحدهما رقيقان، 
بالمؤمنين.خاصة ذورحمة والر-ملم: الخالق، 

الكريم،النه: ماء أمفمن الكرم؛ على يدل اسم كل أيمبما: وكذلك 
٦[،سنامزبمأمحم4 تعالى: اه قول ي ذكز وقد 
الكرم.واسع كريم بحانه سأنه أي: 

الأحودين.أحول أنه ؤيدعى الجواد، أيما: أسمائه ومن 
تعالى:ال قالرزاق؛ عبد ال: فيقه، لوئيد الرراق، مائه: أسومن 

[.٥٨]الأ.اريات: ألتأن# ذوأثمآ ؛^إةأثت 
عليهمينعم والدي يبرهم، الذي بعباده، البر أي• البر، أسمائه: ومن 

-بما؛ؤيدعونه بآثارها، ويعرفون تعالى، اممه أمحماء المؤمنون فيعتقد 
ق؛ودروأ ها ةدعوُ للثئ آلآّءاء >ؤوس تعالى: ه بقولأمرهم كم[ 

[.١٨٠]الأعراف: أسمتوءه 
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١٣٧ز ي  15U_Iالاه اساء مهالي هم سل 

البصيرالسميع 

الشنديقال 

الحاجات.تمتن على اللغات، باحتلأف الأصوات، لجمح لالسمح! 

النملةدبسبا فيمر وصغر؛ دى ؤإن شيء كل يمر الذي البصيئ! 
الصماء.الصخرة ض الغكاء، اللبلة j السوداء، 

السح.موات الفوق ما يمر كما السع، الأرصين تحت ما ويمر 
ء

والمعنىحكمته؛ بحتسب الجزاء، يستحى بمن يصير سميع وأبقا• 
الحكمة[.إلى يرجع الأ-تحر 

]مم__.
يمرسميعابهّيرا أممه ^٤١)؛! تعالى! قال اممه؛ ماء أسمن والمسر! مع ال
[.١٣٤لاس; 

ومقارعا؛ماصنا الفعل يلفغل وذكره الاسم، بلقط المع اف ذكر 
1،روجهاويثئقآ[لمل،أفي(عثي-لش ٥١٤٣تعالى!نال 

١[.]المجادلة: بميير_غ؛< أثنسميع 

!بصير٠٠وارتمح مضاؤع، فعل وررسمعاا! ماض، فعل فارس_بعاا! 
اسمان.

اش.صفات من ذاتثة صفة وهما 



،■ص ومماتهااممأسير اهول من وتلياتا اصول  aJluiJسزخ ن'ز  ١٣٨

تكون;تعار اممه وصفات 

كالمععنها؛ تنفصل ولا الذات، تلازم التي وه_ىت ذاتئة، صفه 
ونحوها.والمد، والوجه والمر، 

والرضا.والغضب، والنزول،، فعا1ثة؛كالامحتواء وصفه 

ذلائاكله.يثبتون السنة فاهل 

وانكره، الأماعرة أريته وقاأ والمر، الهع اثت إمحبالث،ت ذلومن 
ة.المعتزل

ومسسغبمرأى أنه دائما تحفر يالعيد أن ^1 بد11ان الإيمِوفائدة 
قالكلمات، حميع مع يالأصوات، معة سويمح اممه وأن تعالى، اطة من 

قواحدة، اعة سق مليون، أومائة ألف،، مائة لوتكلم الأوقات، جميع 
وفتال وذاك ا هن. موال، وعلم الجميع، أصوات مع لواحدة، لحفلة 
اوهن. مثلا، بالعربية هذا لغاتيم؛ اختلاف مع واحدة، لحفلة وق واحد، 

لث،.ذلوغير بالركثة، ا وهن. بالأودية، وهزا ؛الإنجليزية، 

أل،يا هن. ولوتنوعت،، وولأتيم معليه تخفى لا فإنه ذلك! ومع 
منالشفاء يال، ا وهن. النصر، يأل، ا وهن. ل.، الوليأل، ا وهن. الرزق، 
الوكلهم ار؛ النمن يتحين. ا وهن. الجنة، يال ومدا نحوه، أو مرض 
محللبوه.ما ومعاف أصوامم، من شيء اف على يخفى 

المصرات،إدراك معناه! والمئ صيت، أنه أي! المر، أيصا! كذلك، 

،٥ ١ للغزالي)ص الاعتقاد j الاقمماد قلو: يا 



١٣٩إ ز اسقي الإْ  cUiuiمه1أاي مي مصل 

القالمن؛ ه لفأثسى وقد بصير، تعالى فاه تزى، التي والأشياء 
فيؤمن[؛ ١٤لاكس: ه كنا «^؛|( وقال: [، ٣٩]طه: تعالى: 

لث،وكدلكتابه، ق ؛، JUJLاحر؛كما عيثا؛ له وأة بصير، بأنه المسنة أهل 
لهلق الصغره، الوداء الدره فيمر ■ححاب،؛ ر0 رلا بصرْ ان يومنون 

خافية.منها عليه لاخفى ة، —

آمشت،إذا لأنالث، وذلك، المرائه؛ بصير: مسمع اممه بان الإيمان وفائد٥ 
ذلك،حمالك، ونجواك، مزك مع يوبانه يراك، اممه أن بالأوقاتر ل كق 

علىوأنت، يراك أن عن فتبتعد طاعة؛ ق وأنت، إلا رثلأ، يراك ألا على 
ادة.ولعثلطاعق تارك وأنت، أويراك ذو_،، 

خرية،كمحزمة؛ بكلمة تتكلم أن تتحاشى المع، أيما كيلك، 
علىجنغ قد بدلك، فتكون أونحوذلك،، كفر، أوكلمة استهزاء، أو 
ولوكا>تافملن، وكلمات، لسانلأا، أ؛رارتنا رمهع الثه ان فتتيكر ،؛ لنف

ه.خمس

معصية،على يندم ألا بآثارها: عليه ظهزيت، هذه، اعتقد فمن 
طاعة.يترك ولا 
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1وتقسير9كإياو0اهول هن وكأيات أص9و ^ liujقزح 

ايمحميد

لآ؛هأثق:الثنيى قال 
الأسماءمن ه فالوأفعاله؛ وصفاته مايه، وأمحذاته ق ]الخمسين 

أفعالهفإن وأحثنها؛ أتمها الأفعال ومن أكملها، الصفات ومن أحلنها، 
والعدل[.الفضل بين دائره تعالى 

لسعانءيكل الهه^ماود المه^.عد، اش. اسماء همن 
كماالله؛ صفات من صفه محن مشتى إنه صلأئهيوثؤ• النبي اسم ق قيل 

الشام:ول قق 

ؤممالخمدضمود هدوالرش اٌه إنجؤ مذ لة وس 
كماالخميد؛؛، اءعبد فيق_الت به، له ؤيعثد الخميد، اطه؛ أمحماء فمن 

ذلك،•ونحو المجيد١١، راعيي يمال؛ 

ويعبدونه،عليه، ويثنول عساله، يحمده حميد؛ ثحانه مفالرب 
أفعاله،وعلى العليا، وصفاته الختى، أممائه على يحمدونه وكيلك 

إذافتحمده صرر، ا فيهكان ولو حتى أفعاله؛ على أيما ويحمد.ونه 
علىوتحمده أصص_ائ،، ؤإذا أصحك، إذا وتحمده أفقرك، ؤإذا أغناك، 
ورفعه.خفضه على وتحمده ومنحه، عهلاد_ا، 

أوينمى تعالى أنه ا، كلهاممه أمماء مقتضى على دال، ه كلوهذا 
العليا.ات والصفالخمنى، ُالأّسماء سثى 

(٥٠ ٤ ديوانه)ص ق وهو ثابت، بن لحان البيت )١( 



v.'.،ذاكسدى  aUIاساء معادي لي سل 

الجيد

^A؛_;الثندي قال 

المجدبصفالت الموصوف وهو الجلل، م العغلر الكيi لمجد ال 
كلمن وأعغلم سيء، كل من هوأكبر الذي والجلال، والعظمة والك^رياء، 

وأصغيائه،أوليائه قلويه ل والإجلال التعظسلم وله وأعلى، وأجل سيء، 
لكبريائه[.والتذلل له والخفؤع ؤإحلاله، تعظيمه من قلو-م ملئت، فد 

وج
أش؛ؤرخمن< تعالى! قوله ق كما المجيد؛ الحميئ. الأسمين! بين يقرن 

الب_ىعلمي ^٥ ۵١١ق L وكم-[، ٧٣محي. 1ذل عوؤ وثزجأم 
علئصثث ثما محمد، آل وعلى محقي، على صل اللهم  ١٠»تإإقتهمظ! 

حميدمحيياإئك إبرامحم، آل 
هووالتمجيد للتمجيد، هوأهل أي• المجد، من مشتق فالمجيد 

ولأنهوصفاته، ولأسمائه ه، وحلاللك١ريائه تعالى اض تعظيم التعظيم؛ 
شيء.كل من أكبر ولأنه المصور، الخالق ولأنه المتكثر، الجثار 

بانه!نومن لثج فكدلالبصير، الح هو بأنه نومن فكما 
الذيالمتعالي والكبير العلو، أنولع بجميع العلؤ [، ٦٢ألخض_؛رنح 

هاحل.يثعينأ مذأسكثبملإ.ص؛ آزننعوت لنثا-مإذث ء ت قوله باب التمر، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
التشهد،يعد البي عالي الصلاة باب الصلاة، كتاب لم، وم(، ٤٧٩٧)رنم 
(٤٠ ٠ )٦ رقم ث، حدي



الاممسروثليانهاصول من وكلبات أهول رس1و0 سإخ ذي  ١٤٢

[،٣٧]الجات_؛ات: داروْيى؛؛■' ألثوب ق آتك/تآي تعالى! قال الكثرياء؛ أنولع له 
ومنالخالق، عظمة إلى يالنبة وحمرة صغيرة ان، المخالوقوجميع 

وتصغره، نفعنده تصغر ا فإتهوعظمته، وحلاله اش كبحياء استحضت 
المخلوقاتج،من الأرض وجه على كان من كل كلها، المخلوقات، عنده 
قائدههذه الخالق عظمة إلى بالنسة مهيئا ا حقين يعتبره فإنه 

ُذللث،.الأيمان 
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١٤٣ذُ، اكسي اس اسما، س|س مي سل 

اثعفواتغفؤراطار

ويو4ا1و4.'الثrنالي قال 

ا،معرونبالعنو يزال ولا يزل لم الذي الغماوت الغفور، ]العمو، 
عفوهإلى مفطن أحد كل موصونا، عساله عن والصفح وبالغفران 
والعفوJالمغفرة وعد وفد وكزمه، رحمته إلى مضهلث هو كما ومغفرته، 

ء-مأنتJئ ررلصلث١ وءامى ثاب تمارينؤإز # ت تعالى قال ؛ ١٢بأسا-أتى لمن 
آم;ا[.زف: 

وج
[.٩٩]الساء: ه تعالى! قال العمو؛ افّ! أسماء ْن 

ولأحلحسا؛ المؤاخذة وعدم يئايته، العن التجاوز هو والعفو؛ 
ئدولوكان حتى العفو، يسأل تقصير، عنده الذي العبد أن ينايس، ذلك، 
الثاو.ر،لثة واهمت، إن اف، رصون، يا عاسة! نالت، صالحة؛ أعمالا عمل 

عئى«أآ؛.^٠، ١١٥^٠^؛ يجب عمو إياك ^ 4L)»دولى: ناو: أذعو؟ بب 
أللثجأمإي )راللهم فيقول! ومعافاته؛ وعافيته عفوه اينه أل يفالعبد 

أنله أ قيوالأحرة®؛ والدنيا الدين ق الدائمة اة والمعافالعفووالعافية 
ونحوها.والزلأُت، الخء؛لايا عن يجاوز أي! يعقوعنه، 

حديثالدعوات، كتاب والرمدى، (، ٢٥٧٤)١ رنم حديث نيه، مل أحمد أحرجه )١( 
حديثرنم)،هاممآ(إباسرواس، الدم اب بالدثء، كاب ماجه، )ّآاهمأ(،وابن رنم 

ونال(، ٧٦٦رقم)٥ حديث الشر، باب النعوت، كاب الكرى، السنن ل والنار 
صحيح'ا.حس ءاحديث 



التفسيروكلياكاموو من وكليات امول وسالأء فزخ ذم 

الشعراءبعض يقول 

هماويد أن—اء وقد ك ا أئقد عندك زب يا 
أنLJماقد ئوء من حناو0 منك مكضه 

وأنرئاالمنيمات ٧ الدنو عش الدنوب حمل 
عمامن أولى قلألث ؤع_افه سه أمشح زب 

البدن،ق عافية ت العافية وسأله تعالى، الثه العفومن العبد ل أ قي
وقدنياه ق والعافية العفو سأل، المال(؛ وق المس، وق الملي،، وق 

أحرام.

١٠٣٠الدنويغفر أنه أي; والغمار، العثور، اض; ماء أممن أيصا كيلك 
الغمرمن مشممه ؤإزالخها، ومترها الدنويب، محو هي والمغفر٥ت حميما، 
لأنهالهتال(؛ ق الرأس على يكز الذي المعمئ مسم ومنه تر، وهوال
الميوف.وقع من الرأس يؤ 

يئاقامترمحهلاياي، امتر معناْت اغفنلي®، ارب قالا إذا ان والإنس—
الوالعفو والرحمة المغفرة ولكي آثارها، عني وأزل تها، تؤاخذق ولا 

بأساحا,أتى من إلا يمتحمها 

اكوبةومنها؛ العفووالغفران، محليط منها؛ كثيرة، المغفرة وأساب 
ءنإقتعالى؛ قال نان؛ الحكثرة ا؛ ومنهله، تغفر حتى نرب الو من 

أمتءبمِ،اأ؛أدءوذآ الا.ءاء؛ كثرة ومنها؛ [، ١١٤]مود: ء ألثتثات آ-لثشتا 
•ا وتركهمات المحث عن البعد ا؛ ومنه٦[، • ]غافر: ل>ؤنح 

(.٢٠٦)ص المعارف لطاتف ق رحب ابن أورده ( ١ ) 



ذُىاكسلي الك اسماء ْمالي فاي قمو 

أرحموأنه الرحمة، واسع وأنه بالعباد، رحيم ه بأنتعالى افه ووصف 
لهاأهلا؛وجعل أراسابا، للرحمة جعل ه ولكنبولدها، دة الوالمن اده بعب
يهوثيئقوف سآطلإبم١طتي ر"يعثوئ ؤوتبمع-في ث تعالى ه ولقق 

آفيىآلأبحى آي آليزل يقمث أقذ الإْ؛أأ ,وينون يثانسا هم نآمحن آلنجقيه 
اهض، اوزين هؤلاء مي: ١[، -٧٥ 

تعالىاممه ه ليغفر أن رجؤ، بانيا، حمبأ العبد أتى فاذا لهم، الرحمة تعالى 
يحملوءاض كماريزياب #نإف طه: ورة حمي الأية هذه ق كما ه؛ ؤيعفوعن

يعفزأن رجؤ، الأربعة، باب، الأّ-هده عمل إذا [، ٨٢]طه; ^ rأأهuJكا صظحا 
له.تعالى اممه 

لمنالذنوب يغفر أنه يعنى: المبالغة، بصيغة راغمارا، كلمة وجاءت 
الغفران.محى ي

أذمسوتإلأدقنطؤأأس/هوأعق اك؛ق كبمادئ تعالى: افه قال، وقد 
[.٥٣زالزمر: # هوآلعفورألزحبم ■ءيعاُإدهل أشأإ>اأمح 
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ويياكاوته،1وير اهوو هن وتليات اصول لق 111واسإخ ذُم  ١٤٦

اتتواب

الثنييقال 

المتيثن.ذيوثب ويغفر التائيين، على يتوب يزل لم الذي لالتوادب. 

علىالتائب فهو عليه؛ اممه تاب نصوحا، توبأ افه إلى تاب من فكل 
عليهموهوالتائي، إليه، بقلوتيم ال والإقبللتوبة، بتوفيقهم أولا التائيين 

Iحطاياهم عن وعفوا لها، قبولا توبتهم بعد 

ص
تاب.من على يتوب أي! التواب، اف! أسماء من 

قدالتي الذنوب عن اب تإذا تائب؛ أنه ان! الإنعلى فيهللق 
أسلمها.

وأنافه، من هارب بأنه العاصي ؤيمنل رجع، معناها؛ ررتابءا وكلمة 
إبعادبعد كأنه يزجع؛ فانه تاب فإذا ءغ؛ل، الله رصا عن تنعدم معاصيه 

مستا،بقلب رجع ربه، إلى رجع إذا أنه لث، ثولا جع، ين له المعاصي 
فقيرااش إلى رجع يزعجه، والخود، ورجع متذلل، منكسر ويدن 

■من.للأ مواصعا مكنا 

ذللئ،توعده لما منه، وهزب، الملوك، من ملكا عمى اثا إنفلوأن 
اللك،،ذللثإ إلى ورجع منه، صدر ما على ندم ثم به، يبهلش أن اللك 

العادةقاف متواصعا، يحولا عليه ويحل الأللث،، ذلك بباب جنبه وألصق 
عنه.يعفو الأللئ، ذللث، أن 



١٤٧ك ذ اسسى الك اسط، 4هالاي لي سل 

يبتعدأنه بد فلا عغنهل، افه عن تئعدْ السيئات أن عزف إذا فالعبد 
يحبتعالى قافه ربه؛ رصا عن إبعاده ق تأثير لها يكون خهلئة كل عن 

بمادهء'ؤI تعالى قال التوبة، ؤيقثل اده، عبمن التوابين 
عنؤيعفو التائبين، من التوبة يقبل أي• [؛ ٢٥لالن-ورىت ه الثقات ءيأ رمموأ 

يئامم•م

مئةءامتوأوبوأ،ازأف آفيى ُؤكأ؛زا تعالى• ه قولق بالتوبة افه أمر وقد 
٣[؛١ ]النور: يآ أدتينورى أته ا ■معء؛ويودوأإلآش • ه وقول٨[، لاكمي-مت ٩ ئؤثا 
عليهم.افه تاب تابوا، ؤإذا يتوبوا، أن اده عبفامن 

وقدبجلاتو؛ةءلأةشروٍللم
الدب.ق ت،<ئا مكان إذا نويته يقبل فلا الذب؛ عن الإقلاع ١^٠^^ 
استغفارا.لها أحد١١؛، ذنوبه ذكر فكلما مضى؛ ما على النلءم الثان! 

حياته.بقية للدب، يعود ألا على الحزم الثالنات 
يقبلها.اطه فان الشرومحل، ان٥ ٠٢التوبة تمت فإذا 

٠٠٠

;١ ٤ المالمن)ص رياض يطر؛ ا



١٤٨  •،*Vْىياتسلهلأصأيروممو،و

اثسلأماثقدوس 

ةون'\ة'\الثندي قال 

وأنكلها، القص صفايت، عن المنزْ المعظم أي! الثلأم، زالمدوس 
أنعن والختزْ العيوب، جميع عن المتنزه فهو الخلق؛ من أحد يماثلمه 
[،١١تالث-ورى؛ ٠ عنح■* هؤي■" الكمال؛من ثيء ل أحد يماثلمه أو يقاربه 

[،٦٥]،ريم: # سث لئ> ءوهلساءِ ؛[، ]الإخلاص: ؟؛< لمد لم,حقعوا يتئ ثم وؤ 
[.٢٢لاوق_رة: ه ١^١٥١ >ؤذة"تينالواق 

ويتضمنانالوجوه، جمح من نقص كل ينفيان لأم؛ كالفالقدوس 
كله[.الكمال ثبث، انتفى إذا الشص لأف الوجوه؛ جمح من المهللى ان، الكم

وجإ___
قيكون أن عن والختزْ القدس اْت ومعوالمدوس، اشأ ماء أ>>من 

فكلنقص؛ فيه باسم يتمى ولا نقص، بصفة يتمم، فلا نقص، صفاته 
الموتإه نفعن فنفى ه؛ نفعن نفاها كما منيل، اف عن ننفيها القائص 

والموم؛المنه ونفى [، ٥٨:؟،؛ وم>؛فلوأمأفي،لأبعوُت، # زع1لىت بقوله 
أنونقى [، ٢٥٥: o_Jl]ه وث*وم سنه >ولأدا-ْئه, تعالى! فال حقه؛ ل نقص لأنبما 

٦[،١ ]يونس: يروب؛ ممال، ين ؤوماتربصيج< تعالى؛ قوله 3، شيء عنه يعرب 
علمه.عن يضبإ لا أي؛ 

قلل٠خاوiات، الشا-أة ا: ومنهالأحرى، القائص أيما نفى كما 
كامحمه.يمي أن يستحى أحد لا أي• [، ٦٥]مريم* ه سميا ؤنذهنزف* قوله؛ 



١٤٩اكسّ |وإه اس4اء مه1لى قاي فعل 

ليست أي ١[، ١ ]الش-ورىت ء شج، أ؛ثسَؤمحء ت قوله ق المقل وكذلك 
٤[،زالاخلاص: ء لمد نثنرثتفيلأ,دظمئا ذ قوله! ق الكمر وكيلك ثل، مش 

يقثوله؛ ق الند وكذلك والنظير، والمثيل هوالثبيه والكمون 
[.٧٤قوله؛ ل الأمثال وكيلك سمحلص:أآ[، 

عنيقدسه بأن معناه، اعتقد أي، ررالقدوس م الأمسهدا العبد امن فادا 
ذلك،.به أشوما والأمثال،، والنظراء الشركاء وعن والعيوب، النقائص 

وعسب،نقص كل من السالم ومعناْت *اللام®، اسم أيما! وكذلكر 
حقق مدحا يكول فو الوصم، ذللا، كان ولو حتى الخلوق،، به ا يتمن

الوالدةعن المالإ أي: اللام، تعالى اض إن نقول: ذلك ولأجل الإنسان، 
والئنةالويت، عن الس_اللم والفلير، والكمر الماحبة وعن والولد، 
صمات،وخد والجهل، والعجز والغفلة، الحزوب عن المالم والنوم، 
الحنى.الأسماء هومن الذي اراللأم® اسم معنى هذا الكمال، 

الثلأم®.عبد المدوس، *عبد يقال: لهما؛ يعتل واللام: والمدوس 



1وتفلء11يروكايات0اصوو م0 وكليات اصول رسالة س>غ زن  ١٥٠

اسالأض

لآ<هائئ؛الثندي قال 

الوجوه;جميع من المطلق العلئ له الذي وهو; الأعلى، ]العلمؤ 
القهر.وعلو والصمايت،، القدر وعلو الا.ات، علو 

وبجميعاحثوى، الملل، وعلى استوي، العرش على الذي فهو 
،،اتصفالكمال وغاية والجمال، والجلال، والكبمرياء، العفلمة صمات 

اّىلا فيهوإليه 

]جا__

وفال;[، ٢٥٥أنتظم؛<  ٧٣٦٨؛^تعالى؛ قال العلي؛ اممه؛ ماء أممن 
[.٣٤]اكاء: ه ^كق.>ئاوكتيرا وقال; [، ٥١]الشورى: ه ويثصحهكإؤ 

١[،ص: ؤنيانثنبمآلآي4 تعالى: ال قالأعلى، أسمائه; ومن 
[.٢٠سولمي1لأه ال: وق

يقولهما ، بخلافصمة، على دّال وبأنه الأمم، ا حالب المنة أهل يؤمن 
قالمعتزلة قول ا وهن. صفة، على يدل لا علم مجثد أنه من المعتزلة، 

الذات،على تدل إنما واحل.، معناها إن يقولون; فهم الأسماء؛ جميع 
والعليموالبصير، الميع ثمين فرق لا فيقولون; الصفات، على تدل ولا 

.صفات منها يوخن. لا ذات، أسماء هي فإنما والقدير، والحلتي والحكيم، 
)ا(يفر:بوعاكاوى)آ/؛أم(ّ



٦١٥١ اكسفاى  dJJi[سماء مها؛اي لي نمو 

بصيرسمع، بلا سمح علو، بلا ُعلي ت فيقولون الصفة، يشون وقد 
الصمات،هذه ينآكرون لأتم علم؛ بلا عليم قدرة، بلا قدير مر، بلا 

لثة.البالصمات إلا اش يصمون لا ولأمم 
اممإن ت فيقولون معانيها، ويثبتون الأسماء، فيثبتون الة! أهل أما 

أنواعه.بجميع العلو وصم، على دال كلاهما الأعلى، واسم الحلي 
معان!ثلاثة له والعلو 

الارتفلع.العلوبمعنى! ١. 
والمكانة.الشرف والعلو  ٠٢
والتمكن.القدرة والحلو ٣. 

[،٢٤تانزء_ات: ؛؛آواوبؤأأ'عمح ال؛ وقبالحلو، ه نفوصف ففرعون 
والغلبة.والقهر علوالقوة هذا عليهم، يطر مبأنه I وعلوه 

وأعلى،علي بأنه فوصمة مخلوق، لكل الغالب هو تعالى وافه 
والقوى.الغالب، ت بمعنى 

وعلوالمكانة،،، علوالشرفبمعنى؛ الأعلى، الحلي بأنه افه ويصف، 
منأعلى التمئ ونحوها؛ الموجودات بين ا فاصلنإذا مثلا نقول كما 

قيمة،أرفع يعني؛ الأرز، من أعلى الثر أو•' منزلة، أرفع يعني؛ العنب، 
بحلقه.يماس لا سحانه افه قالأعلى؛ المثل وطه لثف، ذلأنبه ما أو 

فوقهوالعلى بأنه لجنه أي• علوالذاُتإ، الحلو؛ معاق من وكذللثط 
علىاستوي إنه حيث، ال؛ الحبمن أعلى وأنه اده، عبفوق وأنه حلقه، 
اء.ثكما عرسه 

لآجو؟ءألإء



التفسيروكليانهاصول من وكليات اصوو رسالات فزج ذُز  ١٠٢

الثنيىقال 

وعزةالغلبة، وعزة القوة، ~عزة ا كالهالعزة ه لالذي ]العزيز! 
الموجودات،،حميع وقهز الخلوقات،، من أحد يناله آن فامتنع الأمتنإعس؛ 

لعفلمته.وخضان!1، الخليقة، ه لودانتا 

الميز-ا•مض ق ص المتص- القوي 

والقدرةالمكانة وله العزة، له الذي القوي على! ررالعزيزاا يطلئق 
والتمكن.

ؤفي،قجتثآت تعالى قوله ق ءنهم~ افه ذكر —كما المنافقون فال ولما 
الأعزاء،هم أمم يريدون! ٨[، ^^َأمحزيماألأدله 

ووةتعالى! الله فقال الأذلاء؛ هم اللين وأن 
النافقين.لأوكلث، ولمت، العزة؛ له بأنه فأتير ٨[؛ 

والغالية.القوة معناها! فالحزة 

يقهرأن على يقدر الذي القوي، الغالب، أي! العزيز، افه! أسماء فمن 
الذيفيدل وبقدرته، بقوته يقهرهم وطني، وتجثر وعتا، عصى من كل 

وتجئر•تكثر الذي ويخص وترئع، تعرز 
ؤعر<أسدثاعاد! قوم قال لما المخلوقين، من أقوى أنه ذكر وقد 

فهوالقوي[، ١٥ '.cXai]# مره يمم هوأسن. أرىأثمآةJكا-٠^٠٠؛ فقال!ذو؛، م، 
وعدحم•فقهرهم محدودة، قومم لأن متهم؛ وهوأقوى التين، 



م ١٢٩ذ؛4 اكسغاى ْطلاىاسماءالاه هصلهاي 

اسمي

الثندىئال 

حاح1تراحميع ز كلها، الخلائى تقصده الذي وهو! ]الصمد؛ 
وصفاتهوأسمائه ذاته ل المطانق الكمال من له لما وأحوالها؛ وصروراما 
وأفعاله[.

ج؛أمحي هوآممت ؛]، ٠۶تعالى! قال الص.مل؛ افه! ماء أّمن 
Iسير تفا ثلاثة وفيه \-Y[، لالإحلأص! 

سؤدده.انتهى الذي السيد هو الصمد! أن الأول! التفسير 
يصعدأي! الأعمال، إله تصمد هوالذي الصمد! أن النال! والتفسير 

تلتمترولا أنفنارها، وترتفع إليه تتوجه أي! القلوب، إليه وتصمد إليه، 
غيرْ•إلمح، 

هواسالذيلأمحد،ل.اس! ^^،!أن والضر 
الإسلامشخ لئ، ذلق وتوثح الصمد، نفير ق العلماء ألمال وقد 

باسم!منفصلة رسالة ق طعن، وقد الفتاوى®، رامجمؤع ق تيمية، ابن 
أللارالصمد®، الله! اسم ذكر على حاء فلما الإحلاصى®، سورة ير ®نف

صفحة.لمائة يصل الذي الكتاب ربع نحو فبلغ ، فيه 

(٧٣٥-  ٧٣٢/ Y٤اممريرتمر )١(يطر: 
المنعمعبد محمد بتحقيق مفردا طبع وند (، ٢١الفتاوى)U؛/؛ مجمؤع صمن ير التف)٢( 

المحمدية.الطباعة دار نشرته حفاحي، 



٠٠٠٠٠

أوتهأأويروكأياو0سزخر،،واوثاْولوككاتمناْأول ذُ؛4،  ١٣'

الصمد،،،اربي أوتالصمد،، ارعبد أوت الصمد،، ااامأل( العبد! نال فاذا 
أى'الأعمال، إليه تصمد الذي هو الصمد بان ويعرف ربه، يقصد فإنه 

ت محواْ.دونما يستحقها وهوالذي إليه، ترتفع 

٠٠٠



1 اسطء لي مط هم سل  oLI ١٢٧آ*ن ودأأأإءا

القيامةيوم وق تصنفه، تحت، أذلاء كلهم العباد ملوك وأن المئاك،، مالك، 
روايةوق الآنض؟أ«لا،، تلوك أين اسك، »أنا الحديثح; ق كما يقول 

أبناكبمثون؟أ(\أ/أبنالياثون؟أ ررمحااسااث،؛ فلم: 
ت،،ويميفهويحيي ثيء، كل ق التص-ؤف_ؤ يملك، أنه معناه! ءال<الكإ 

رادلا ؤضلع، ؤبمل ؤيرفع، ينخمض ؤيعطي، ؤيمنع ؤيثقي، ؤبمد 
وملوكالباقي، الحقيقي هوالمالك، ذللا، فيكون له؛ معمب، ولا لحكمه 

لأنهموذلك وموفت،؛ محدد ملكه فان — ملكا أحدهم ّش ؤإن — الدنيا 
اض،ض إلا الإطلاق على اسك اسم بمللق لا ذلك، فلأجل مخلوقون، 

للملك،مملوك هوعبد الذي يعني! ، ٠١الملك، ااءبد فيقال: له، ؤيعبد 
هوالله.الذي 

سْ

أكنتتدينم جيمائمسؤوآلأر؟س تول• باب القرآن، ير نفكتاب البخاري، أخرجه ( )١ 
حادثوالنار، والجنة القيامة صفة كتاب لم، وم(، ٤٨١٢)رقم ن، حدي، ب سمخأيء تنلؤئن، 

ق.ءثان.هريرة أبي ن، بحد من (، ٢٧٨٧)رنم 
عمرابن ثؤ حديمن (، ٢٧٨٨)رنم حديثؤ والنار، والجنة القيامة صفة كتاب أخرجهاملم، ( ٢ ) 

هبمتت.



ا،ممسيروكاي1ت1راصول وت1ي1ذاهن اْوو رسالة فزخ ٍزآٌٍ  ١٢٨

الأحداثواحد 

الثنديئ1ل 
يشاركهلا بحيث الكمالأت؛ بجمح توحد الذي وهو! الأحد، ]الواحد 

مشارك.فيها 

بكمالهيعرفوا بان وعملا؛ وفولا عقدا توحيده العبيد! على ويجب 
العبادة[.بأنولغ ؤيفردوه بالزحدانية، وتمنيه المهللق، 

وجا__
٣^١[،]المائدة: ه و"جد ُؤدٌ—ايذإلنوإلأ.إلنه تعالى! قوله ق الواحد اسم ورد 

ئصلأمهلامحة:لإا[.قوله: وق 
[.١ ]الإحلاص: ه لحد هوآثم ؛^٤]، تعالى! قوله ق الأحد ذكئ وورد 

وتعالى.سحانه فه والوحدانية فالأحدية 
والتصرفبالتمني المتوحن. الجمال، بكمال المتوح. أته ذلك! ومعنى 

الذيالواحد فهو كلهم؛ الخلق بملكية توحد اJي الالواحد لأمور، اق 
الذيوالواحد برزقهم، توحد الذي والواحد المخالوقاُتج، بإيجاد توحد 
يعنى!يوحل.وذه، أمم يتحق الذي والواحد فيهم، بالممرف، توحد 

ادة.العبأنولع بجميع يفردونه 
بصمالت،متمن، بأنه صماته، ق يالتمثد توحد الذي وهوالواحد 

۶ولمبجلأ■طماتعالى! قال كما كمؤ؛ له فليس أحل،؛ فيها يثاحه لا 
أ[.أ-كده]الإمخص:

فيقال!حما، له ويعثد الأحد، مائه! أمسومن الواحد، اممه! أسماء فمن 
JLp  ،.هواضالذي الأحل. للواحد هوعبد يعنى! الأحلو، لء وعيالواحل

غيره.الأحل.ية هن،ه ق يشاركه لا والذي عغنثل، 



م ١٥٣انمسدى  aUIاساء سالي لي سو 

اتجباد

_\4jh)الثثلي قال 

الرووفوبمعنى القهار، وبمعنى الأعلى، العلى بمعنى هو تالجثار؛ 
إليه[.ولجأ به لاذ ولمي العاجز، وللفعيم، المنكسرة، لالقالود؛ح الجابر 

3جا_ِ.
الحشر!محورة مزآحر الأيات ل تعالى قال كما الجسار؛ افّ• ماء أممن 

الج^رو١ؤتإ.له الذي فالجثار! [، ٢٣]الحشرت أل1ثبمقاره ءؤ١لمزدرألأتار 
ؤو-ءابدءقلتعالى؛ يال حثار؛ أوت متجثر، إنه ان! للأنوقديقال 

قوهه لان يويخر ه، نفيرفع الذي يعني! [، ١٥]إبرامم: جكارعنيده 
•الأحرة الدار ل يخبب، هذا بالبال؛ ويبتلش فيتجثر وقدرة، 

جمع[، ٣٥]م: مةة؛وجثارمح تعالى!وقال 
حثار.وأنه متكثر، أنه بين! 

قوتهؤيالبه ؤيذله، يقهره اطه فإن بقوة، وبطش الإنان، تجثر فاذا 
ي

وتمكنه.وبهلثه 

وحاروُتؤ؛بقوة العباد ق يتص_ؤفج وهوالذي الجثار، اف! أمماء فمن 
القدمحي!الحدينؤ ق النبي يقول الجباؤين؛ حا يقهر كاملة فقوته 

أناويمول؛ يهرهص ئم هدْ، والأرصص السموات يبض ثماني اف، ررإو 
ص!أ:شامحون؟ا«،سيى!فيالدنيا.

٠٠٠



بمسيروكإياو0|ه؛(و من وكليات امول رسالة فزخ ذم 

التكبر

لآمنآق4؛الثثلي قال 

وكرانه[.لعظمته والعيوب؛ والقص وء العن ]الهتكة؛.' 

ص
أنتحى يالذي الكترياء، له الذي يحني! المكار، اش1 ماء أّمن 

رراممهونحوم! الأذان ففي عبادتبم، ق يكثرونه ذلك ولأحل العماد، يكئزْ 
ءؤولهآلكمةiفيتعالى! فال ١^^^١■؛؛ ه فالشيء، كز من أكثئ أي! أكبره، 

لهيكون أن المت>؛ى أي■ ؛، ٣٧؛ةت لالجاثه ودوأذ<ستيزألكسر ؤالاؤض 
اممرياء.

لقولمحمرون؛ أذلاء فهؤلاء بالكير، يتصفون الذين المخلوقون أما 
تكبرفإذا [، ٣٥فر: ]•ظ متكزجتايغ؛ا هب حفل عل أق، >وثإكثلح تعالى! اش 

فهوتعالى، ض فالضياء اممه؛ وصمه افه على تكثر من يذله، اممه ^ن العبد 
عليه.يعترص أحد ولا بحباله، يبطش الذي 



م ١٥٠ااح،اثى الاه اسطء لي«هالي ممل 

الصؤرالبارئ اينالق 

الئنديقال 

وبنأهاالموجودات، جميع حلق الذي المصور! البارئ، تالخالق، 
علىبزال، ولا يزل، لم وهو وحكمته، بحمده وصورها بحكمته، ومحواها 

المغليم[.الوصم، هذا 

٠وأسآلخإقأمئآشوره# تعالى! قال واحده؛ آية ق أسماء ثلاثة هذه 
لالحثر:أ؛[.

غيره،يحلمها م لالخلويان، جميع حلى الذي هو! الحتإقمح #ذ 
المواتوحلق ثموحها، مع ال الجبوحلق سعتها، مع الأرصن حلى 
والبعوصة،والدرة ة كالنملصغيزها؛ الحيوانات! وحلق ا، ارتفاعهمع 

وصائران كالإنبينهما وما المخلوقات، من ونحوه كالفيل وكبيرها؛ 

ات.الحيوان

يحني!الشيء، برأ إيجادها، ابتدأ يعني! برأها، الذي و#'اثايئنح! 
الألواح،هذه وبرأ صنمه، يعني! البايبح، هذا برأ الذي فلأن يقال! ابتدأه؛ 
سمةذي كل يعني! النش،، هوبارئ تعالى وافه وأصلحها، نجرها يعني! 

،٠برأها؛ الذي فانه 

(.١ ١ ١ / ١ ) الأثير لأبن والأثر، الحديث غريب ل الهاية ينظر• ٢ ١ ؛ 



وثكاك1وتهعهلع اصول من وككات اصوو  aJbujفرخ ذز 

هيكلهت يعني صورته، مخلوق لكل جعل أو أعطى الذي ! وؤآل1ثؤئء 
جعلكميعني! [، ٦٤]م. ص ؛؛ِربمهةحسصرؤ تعالى! فال( هوعليه؛ الذي 
٧[،قىموث<سهنح تعالى؛ وقال، الحسن، الحلق هذا على 

عدل،أي• ٨[، ]الأنفطارت ، قراءتان أوت 
يذللث،تمرد هوالذي الهيئة، وهذه الصورة هذه على وجعلك حلقلث،، 

كله.

٠٠

السرالمراءات ق الشر يظرت والبانون والكّاش، وحمزة عاصم بالتخفيف يراها ١( ت
xr\M^)



1 4ه1لاى ضي سل  alJI cUiui ١٠٧سولى

الومن

الثنيىقال 

الجلالوبكمال الكمال، بصمات ثمه علمى أثنى المدى ]المؤمن! 
وصدقوالمرامن، بالايات كتبه وأنزل له، رمأرمحل الذي والجمال، 

به[.جاووا ما وصحة صدقهم على يدل، وبرهان آية بكل رسله 

ئا__.
قالمؤمن ولكي ان، الإنبه يوصف وقد المؤمن، افه؛ ماء أصمن 

الصالحة،ويالأعمال بالإيمان أتوا إذا عباده، صدق الذي معنا0ت اممه أمحماء 
خوفهميبدل فانه حائمين؛ كانوا إذا عباده من ثاء من أمن الذي وكذللث،! 

إلىأمان.

وعدوعو؛ بما فولى وعد الذي وعده، ق الصادي أيقا: لن، وكدل
فوقاهم■اء، يامالمومشن 

مجثدأم—ا يدعي لمن خلائا معان، لها يكون أن ل. لا؛اممه ماء فأس
أعلام.
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اوتهسيروتاياتْامول 4ن ومميات اصول را،و1وة فزخ  ١٥٨

امحبمن

الثنديقال 

أحاطالذي المدور، وخبايا الأمور، خفايا على المطلع ت ]المهسمذ 
علنا[.شيء بكل 

3جإ__
يطرةوالمسالإحاطة هي والهيمنة! تعالى، اف أسماء من المهيمى 

يمي:البلاد، على مهبمن الأمير ذلمث، إن فممول: الكامل، والأسيلأء 
يخرجولا ولايته، عن تند لا إني—ا دحي.ث، لها؛ ومحكم عليها، تول م

ملكه.وعن قوته، عن أهلها من أحد 

المخلوئات،حميع على المستولي يعني: هوالمهيمن، تعالى قاف 
عليه.وهيمس علما، شيء بكل أحاط الوحوداُتإ، بجميع والمحيهل 
آلكثبلك وآرص ؤ تعالى: قوله ق بدلك القرآن تعالى النه ، وصفوند 

محتوياأي: [، ٤٨ه عثه ومهيمنا آلعكتثيا من يريد يمكح مصدقا،لما ^^، ١٠
مماها:الهيمنة أن على فدل التقدمة؛ الكتسر قوامي وعلى الكتم؛،، على 

ذمالكامل والأستيلأئ بالشيء، الإحاطة 
٠٠

للزجاج،كلأهما ٢(  ٢٧اش)ص اسماء واشقاق (، ٣٢الحسن)ص اث ما، أمتمر يفلمِ: )١( 
(.١٢٩ا/ الأس) والهج (، ١ الأّما،)ص٢٦ وف 

(:٤٣٦\/j(rن(، م )أ ٢(: ١  fw)انمرب ونمان (، ٢٧٥)ه/ الأثير لأبن الهابة بظر: )٢( 
)همن(،و-اجالعروس)آم؛خآ(.



١٥٩ز ا العسفى الاه اسا، معالي مي سل 

اتقدير

الثنديقال 

دثرها،وبقدرته الموجودات، أوجد بقدرته المدرة؛ كامل ]القدير؛ 
للجزاء،العماد ؤيبعث ويمست، يحيي وبقدرته وأحكمها، مواها وبقدرته 
له!قال شيئا، أراد إذا الذي بإساءته، والمسيء باحسانه، المحسن ويجازى 

•ؤيريدآ يثاء ما على ويصئذها القلوب، يقلب وبقدرته فيكون، M؛_®، 

ص
[،٢٨٤\\ؤقن0■' # ؤوأسودطؤش»فبر تعالى؛ قال اممه؛ أسماء من القدير؛ 

[.٢٧تالأ>زاب: ء؛ #جارىأذهؤءكؤأسلجمإ وقال؛ 

التصؤف.وكمال المموذ، وكمال القوة، كمال والقدرة؛ 

نحتافإنه شيء، عليه يصدق ما كل شيء، كل على قادر تعالى قاف 
ء؛أوماتعالى؛ قال الخلوقات؛ من ثيء يعجزه لا تهرقه، وتحأ، قدرته، 

عنشيء يخرج لا [، ٤٤]فاطر: ء ولإيىآمحفي؛را ^٢^!؛؛؛؛؛، 
أنعلى يقدر قدبمر، ثيء كل فهوعلى عليه، تيلأءه اموعن تصرفه، 

ثمغئا، هدا فيجعل الخلوقين؛ أحوال يغير ولدللثؤ الأحوال؛ يقلب 
اممه.قدرة آثار من هدا متمكنا؛ متهزئا غئا كان أن يحد فقينا يجعله 

والمعاندينالعتاة على ا ينزلهالتي ات الحقوبا؛ آثارهمن لث، كدل
ولمود،وعاد، نوح، قوم من بين المكل فاهلاك ا؛ الدنيق والحصاة 

شيء.يعجزه لا وأنه قا،رته، كمال على دليل ونحوهم، وفرعون، 



وكأياوْالأسير اهؤل من وتاي1ت اصول  aJUiijفرخ ذُمٍ 

عاجزونفهم المخلوقون؛ ا عليهيقدر لا التي تمثفاته I وكذلك 
الرياحيوقفوا أن على يقدرون ولا مكثش، إدا الرياح لوا يرمأن يقدرون لا 
فيهايجعلوا وأن حب، الينشئوا أن على يقدرون ولا وتمكنت، هاجت، إذا 

ءمو؛اىأفتوءقز،ت تعالى فال اض؛ لقدرة حاصع كله ذللث، ولكي المهلر، 
فاضالمعدوما>ت،؛ فيهات يدخل هءكز(سءنح وكلمة [، ٢٧# سءممإ 
أي;معدومه، فيجعلها الموحودايت،؛ فيها؛ ويدحل موجودا، المعدوم يجعل 
فهوالعباد؛ أفعال من والحزكايتؤ الأعمال فيها؛ ؤيدحل أثرها، ؤيريل يمنيها 
ؤيفليشاء، من يهدى فهوالذي هؤلاء؛ ؤإصلأل هؤلاء، هداية على قدير 

منساءس'زث\ك.
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١٦١ار الحسناى الله اسماء معالي في هصو 

ات1طااف

الثنييقال 

والبواطنالخبايا وأدرك والخفايا، بالراير علمه أحامحل الذي لاللط-لن؛ 
بلهلفهمصالحهم إليهم الموصل المؤمنين، بعباده اللهليم، الدقيقة، والأمور 
الرووف[.وبمعنى: الخير، ر فهولمعنى حا؛ يش-موو لا طزق من ؤإحانه 

3جل__.
أنهاه! ومعناللهليمح، عبد ال؛ فيقله؛ ؤيعثد اللقليمخ، مائه؛ أسمن 

اد.بالعبإ الرووفبمعنى؛ ، ٢٠—ح رأف يعني؛ اله، بحبلطذ 
ببممولطم، وغلبه>م، ما يك1فه_م فلم الأحآكام، ق لطم،.؛م وكذلك؛ 

ونحوها.والموازل الفرائص ق حم ولطم، والواهي، لأوامر اق 
فلمواكعزيرايتؤ؛ والخدود العقوبات،، سريع ق حم لطم، وكازلكا؛ 

عاقبهمإنه حيث، 7ء—٠٢• ال؛ه لطف بن وهذه عليه، يقدرون ما إلا -اا ءليهيجعل 
للّيئاتإ.مكمرة لتكون ؛ — ونحوها الخاو.ود هي —التي العقوبات، حذه 

هوالرحمةالذي اللهلمه، من مشتق معناه الاسم هذا فان كل؛ وعلى 
ح_م.فهولهليم، بالعباد؛ والرأفة 

تثىولا لهم، وترمق حم، ، ارأفأي؛ بأولادك؛؛، الهلم، فلأن رريا تقول؛ 
يطيقون.لا ما تكلفهم ولا عليهم، 

تكلفهه؛ولا ، ٢٠—عليه تشدد لا بمعنى؛ ؛؛، برعثك، راال3؛لمؤ للوالي؛ وتقول 
عنها.بمجزوف التي الأشياء 



ونياتهالأسير اهول هن اصول  aJliUjس>خ جم  ١٦٢

اىهسب

الئنليقال 

بالخيرلعباده المجازي المتوكلين، لكل بعباده، العليم هو لالحسسب،؛ 
.لهاا وجلأعمالهم بدثى وعلمه حكمته هبؤ بحوالمر؛ 

وج

[.٨٦]الماء: والأمحكا0ؤلإشسمثايم تعالى! قال 

أعمالأحصى لما تعالى واطه هوالمحايسب،، الحيلم، أن والأصل! 
وقديحاسبهم، موذإ >افانه واليئايت،، الحسنات، وحليلها، يقيمها العباد 
ونتال حميما بهم يحامحأن على يقدر ، البا المحصرع بأنه أخثر 

قصير.

يعملهاالتي الأعمال على هوالمحاتيه إنه يقال! قد والحساب 
حثاثادارامحمنئبماض ذج؛ ^! ١١٧اله  JLJالبد؛ 

ليناقثه أن دون أعماله، العبد على يعرض افه أن يحني! م\-خ[، ]الانشقاق: 
اُباالمحوهو! النزض، حسامب، هو! وهذا الخفثة؛ الأمور من شيء 

الر.

وعترها[، ٢ • ٢ ]اJمرة: ه أقام، ميع لهرلميب أوكق، ۶ تعالى قونه ق كما ,١( 
؛'؛؛;بات•(!(*-



١ ٦٣ن 'V الحمسى الك اساء معالي سي سل 

توقال [، ١٣الإسراء;] ص •ذثور1 لكتنايإثأه ألمتمؤ بجم  J،jُوُءرح • تعالى وقال 
الذيكتابك هذا أي• ؛!، ١٤لالإس-راءت لؤ 

عليلث،اليوم ينفك وكفى الدنيا، ق المتقدمة أعمالك فيه تجد عمك؛ 
ياءح

لعياله،المحامحسّبج أي• الحيمجتا، عجل• الله أمحماء من أن فالحاصل؛ 
عبده؛عن يخمف وتاوة؛ ثدييا، حانا قيحاسه عبده؛ على يدلق فتاوْت 
قحاء كما ؛ ءذباا الحناب موقش وررئن سترا؛ حانا به فيحام

الحديث،.

أيمنكمراحامبوا ورد؛ كما الدنيا؛ ق أنمهم يحاسول فد اد والعب
ملأذئئاثثوا«لى.
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(،٦٥٣٦رقم)حديث عذب، الحساب ثوتش من اب بالرقاق، كتاب البخاري، أحرجه ١( ر
من(، ٢٨١رقم)٦^حدث الحساب، اوباُت، باب وأهلها، ونعيمها الجنة صمة كتاب لم، وم

فمممحبمها*عائثة حديث 

حدبثالمصنف، ق ثسة أبي وابن ٣(، ٠ )٦ رقم حديث الزهد، كتاب ق المسارك ابن أحرجه ( ٢) 
الخط-ابج.بمتن.بن عمر قول من (، ٥ ٢ / ١ ) الأولياء حلية ق وأبونعيم ٣(،  ٤٤٥٩)رنم 



اليقسيروكلياكاصول من وكليات امول رس1وة ف>خ 

اترقيب

الثنييقال 

بماض كل على القائم الصدور، أكثته ا معلى المطلع ]الرقس_،ت 
تدبير[.وأكمل نظام، أحس على وأجراها المخلوقاُتؤ حفظ الذي كننت،، 

أنوالأصل! [، ٥٢]الأ->زابت رةسا؟؛ سحانه! يقول 
يخس-،لا إليهم، ينظر لأنه مرانا؛ يمي للتاس، هوالمرابب، ايرمنتح 

الموكلونهم والمرافون؛ المراقة، أمور من بشيء يخل ولا يناحر، ولا 
ونحوهم.والطلاب،، الموظفين يمراقبة 

وحب.رقيب فهوعليهم كلهم؛ للعباد مراما تعالى ماش 

حافية.منهم عليه يخفى ولا يراهم، أولا! 
صغيرولاكبير.منها عليه ولايخفى أعمالهم، على يطلع ؛ يانثا

أحوالكم،حميح ق وأرامحيكم أراكم بانتي يخبرهم المحابؤ عند محاكا! 
ومنمنهم، اش علمه ئد يئا شؤينكروا أن يمكنهم ولا يخرفوا، أن ولابد 
قولهم!المشركين عن اض ذكر كما ومكابرة؛ عناد إنكار إنكاره فان أنكر، 

مافمالوا! لالأنعام!مآآ-؛آ[، ء \)>بجلم عق دلأن'ؤأون'ة؛>او\' '  ٢٢•سمكتي بمرإفjايرتناؤو\ك\ 
عبدوهمقد يايم يخبر تعالى واش يعثدومم، كانوا أيم مع تجدهم، كنا 
٠٠عالم لهم، مراقب وأنه اش، دون من  كناما ربما واش فقولهم! ؛ ٦٠

جوارحهم،عليهم تنهلق ذللثا بحد ثم المعاندة، سيل على هازا مشركين، 
ؤتصديقها من يدا يجاوون ولا 



اكعساى|لاله اسماء ْماقاي هاي فصل 

اييقيخد

الثنييقال 

وحفظأوجده، بما علمه وأحاط حلقه، ما حققن الذي ت ]الحفيظ 
الحنكان،ق -بم ولطم، والهفكانإ، الذنوب، ل وقوعهم من أولياءه 

وجزاءها[.أعمالهم اد العبعلى وأحمى والثكنانج، 

ادقيقهالعباد أعمال حفظ الذي وهو الحفيفل، ^؛ ٥١ماء أممن 
فهوه؛ وعمالوماله، رزئه، لكل وقدر أرزاقهم، حققي والذي وحليلها، 

لهحاففل يمنى، أن إلى المخلوق يوحد حين من المخلوثاتؤ لكل حاففل 
عليه.قفل ومحا 

عليهتخفى ولا ال٠خاإوقاتا، أعمال يحمي الذي أيما الحفيفل وهو 
حفظاف بان أيقن فمن أعمالهم؛ على يجازيهم ذللثج بعد ثم حافية، متهم 
يبتعدوأنه تعالى، الله إلى يتوب أنه بد فلا ناته، وحميئاته حميع عليه 
المخالفات،.من عليه يتكئ عما 

مآْ



م الأنهسيرويياكاهول هن وككات اصول رسالة سزخ ٍنُنإ  ١٦٦

ايبمؤيْر

الثنديقال 

وقهت\آ.ورحمة وقدرة، عالما شيء بكل ]المحيط؛ 

]جأ_ب.
هوI والمحيهل [، ١ • ٨ ]الماء: غآ محيهثا ستنون هوغن١ق؛'مما تعالى! اف نال 

[،١٢]الطلاق؛ تعالىؤوأنأقهدتاءليخ،ش؛قاب< قال الشيء؛ على المولى 
عليهم•واستولى عليهم، احتاط ت يعني 

وحاليلها،دقيقها وعلم البلد، 7بمذه أحاط قد الأمير ررهدا تقول؛ فانلث، 
<،؛العلم هذا إليه وصل وقد إلا أهلها من أحد يمخولأ لا وحلثها، وحمها 

مخلوق.أنه مع 
وعر-با،الأرصى ثرق ق المخاوقارؤتا؛ بجميع محيهل سحاته فالحالق 

بالدواب،محيط والجن، الإنس من بالمكثفين محيط وشمالها، وحوحا 
إلامدأئوآ'لأري، ؤ( دآثة ؛ؤوتامن تعالى؛ قال أرزاقها؛ لها ومقدر المخلوقة، 

٦[.]مود: يزدهانح 
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١٦٧اكسقاى اسْاء|و1ه ْمالاي قاي فصل 

اثقهار

الئثديمحال 

لعزتهودلت ات، المخلوقله حفبحمت الذي شيء، لكل ]القهار! 
اقتداره[.وكمال وقوته 

القهر.من وهومشتى القهار، اقو! أسماء من 

فلأن،قهزق تقول! غيره؛ ثنلم_ا الذي هوالقوي القاهر! أو والقهار 
المخلوقات،جميع قهر تعالى الله ؤيقال! علي، واسنتولى غلتني بمعنى! 
البلادجميع وقهز حم، وأحاط غلبهم أي؛ البمابرة، الملوك وقهر 

قه.تعم وتحت ملكه، نحست، كلهم فصاروا وملكهم غلتهم أي! والحبال، 
[.٦١لالأن<رام: ءؤوهوألثاهرم_ىبمادوءه تعالى! قوله ق كما القاهر؛ فهو 

غالب،يحنى! مبالغة، صيغة والقهار! والقهار، القاهر، أمحمائه! فمن 
الإمكان.ق ما لكل ومتول وقوي 

ولإئأئلإء



م ااتف،1،يروممياكاصول وكاي،ذامن اهول رسالة سزخ ىإعمٍ  ١٦٨

ائقيت

لآ؛هاس:الئندي قال 

إليهاوأوصل يمتان، به ما موجود كل إلى أوصل الذي لالمقست؛ 
وحن_دهآ.بحكمته يثاء كيف وصزئها أرزاقها، 

ص
مشتىالمقست،ت و [، ٨٥اء: اؤوكانااةث'ظخلإسمنمنا؛؛<لاوI تعالى اممه نال 

فيآ'مح؛يىدآثت ؤوتامن تعالى! اطه نول ودليله الغذاء؛ هو الذي القويتج، من 
تدلهاآس لأثل،ها دآب> قن وًقلن ؤ ه؛ وقول٦؛!، ]هود: الأوآشيزدهاؤ< 

اورزقهووجودها، ا حياتبملها قدر الذي فهو •٦[؛ لانمكّرت: ه رإبآكأ 
وموتها•

جوعاتموت، لا الدواب، أن والعادة! والكبير، الصغير ذللئخ! ق ويدخل 
والمحل،كالذبابج قويا؛ لها افه جعل فالحتراتج باب،؛ الأسمن لهب، إلا 

وماوالزرافة والإبل كالقتل الكبار؛ وكد'لك ونحوم، والتزعومث، والمراثي 
أشبهها؛وما الوحش وحمر والوعول كالقلباء الوحوش؛ وكدللث، أشبهها، 

أنوائها.إليها يوصل الذي هو تعالى افه أن ل داحل ذلك كل 

٠٠٠



v.s،
١٦٩اكساى اسماءاس 

اتوكيل

ز{ئن\ذو4أالثندي قال 

مولوشقدؤته، وكمال بعالمه، حلمه؛ لتدبير المتولي ]الوكيل: 
وكماهمالعرى، وحثهم للسرى، فيشرهم أولثاءه تولى الذي حكمته، 
إلدطهمتي\شلمتب كفاه: وكيلا، اتخذه فمن الأمور، 

الؤرمحلاكرة:بءآ[[.

^^^مّيثولآه]سم:ه[،وقال:
[.٨١]اكاء: ملأ# أس #وقى 

ؤيتصرفالعباد، أمور يتولى فهوالذي وكيلا؛ نمه: ثى تعالى فاممه 
فكانيستحمون؛ وما أعمالهم بمدر هؤلاء ويعاقب هؤلاء، ويثيم؛، فيهم، 
هوالوكيل.الذي م، الأمهذا منآثار أنزا ذلك 

وكلفإذا عنه، يعجز ند ما فحل ق غيره ينيب الموكل أن ومعلوم: 
وبامحلتة،ظاهرة أمورهم إليه ووكلوا وكيلا، اتخل.و0 أمم فمعناه: ربهم، العباد 

عبادمموكذللث، ودعاؤهم، رس_ؤالهم ذللث، ينال ولا لهم، بتعرفه ورمحوا 
لهم.وبتمرفه ءغ؛ْل باض رمحوا كومم يناق لا ذللث، كل وطاعتهم، 



حام

١٧٠  V* ،، الأتفسير9كليات0اه9ل من وكليات امول رسالة فزخ

ذواتجلأووالإكرام

وص'قو4.'الثندي قال 

الرحمةوذو اء، والكثريالعظمة ذو \لي■' والإكرام، الجلال ]ذو 
الذينوأصفيال لأوليائه المكرم والخاص، العام والإحسان والجود، 

ويحتونه[.ويعفلمول ه يجلون

]جا__ِ
تعالى!افه ال قيه؛ نمه ووصف، الأمم، ذا بي تعالى الله نمى 

#تنقأتمئىذىوقال! [، ٢٧لارحم_ن: ذوا-لهثؤ،إلأةرامخ 
الجلاليا يا »ألظوا ذإإشس: البق وقال [، ٧٨]رحمن: امعلآقإِمنح 

تعالى؛قوله ل فيدحل الدعاء:هما؛ من أكثروا يعني،؛ ، دالإ'كرامٌ 
[.١٨•لالأع_راف: ه ها ثادعو، هتئ آلأتنأ 

يجلةأن يجب، الذي الجلال، صاحب، أي! والإكرام، الجلال فذو 
يجم_،الذي العظيم وأنه المتعال، الكيئ الجليل أنه يعتقدوا وأن العماد، 

مياءووعفلمته.يعتقدوا وأن يحفلموه، أن 

لالصادقين المخكمن عباده يكرم الذي أنه أي! الإكرام، وصاحم، 
رصاهعلى يدل لا ذللث، فان أعداءه— أعهلى —ؤإن وأنه وأحراهم، دنياهم 
رصاه.على ل يل. لا وذلك عليهم؛ وأنعم الكفار أعهلى ؤإذا عنهم؛ 

النعوت،كتاب الكبرى، السنن ل اني والن(، ١٧٥٩٦رنم)حديث، ندْ، عل أحمد أحرحه ( ١ر 
الدء_ا»إكتاب المتورك، ق والحاكم (، ٧٦٦٩رنم)حديث، •ذوااجلأراوالإكرام•، باب 

•مذاالحاكم؛ ونال نء؛؛وءثات، عامر ن ربيعة ثؤ حديمن (،  ٦٧٦/ والتهليل...)١ والتكسر، 
دخرحا0*.ولم الإسناد، صحيح حدبنا 



م ٨١٧١ |سسى |س اسماء ساص س
—٠— ٠• ■٠ ■ح ن—ِ تن

اثودود

لآ>نآفن:الثندي قال 
أحبفهو ويحتونه، وأتباعهم، له ورمأنساءه يحن، الذي ]الودود! 

باكاءألتهم ولهجش محته، من قلوحم امتلأت قد شيء، كل من إليهم 
الوجوه[.جميع من ؤإنابة وإخلاصا ودا إليه؛ أفئدمم وانجدتت عليه، 

ص...
أشدصذو١لمفي ؛ن I #وتنأءث\ثدوئ تعالى! قال الودود؛ اش! أمحم١ء من 

هوالذي الود من واشتماله عياله، إلى ، المتحبيمعنى! [، ١ ؛-٥ ٤ ]الروج؛ 
بالئمم،ارآتحثج،إيلئ، قدمى~! حديث، ق روي ~كما يقول تعالى فاطه الحب؛ 

وسئصإلإياكص؟ااا
التودد.من كله هذا ونوى؛ وصحة وولدا، مالأ وأووقهم إليه، يحتاجون ما 

منارفل فيقول: إليه؛ وتوبتهم إليه، برغبتهم إليهم؛ يتودد لثإ وكدل
ّاهلخصربمئوُ؟الأأا،

عنهم•وهوغني حمائم إر يتودد التودد، من هذا 

الأولياءحلية ق نعيم وأبو (،  ٤٣)ريم حديث الشكر، اب كتق ا الدنيأبي ابن أحرجه ( ١ ) 
 /T(٣٧٧ ،) نال:ديار، بن مالك عن (، ٤٢٦٩)رنم حديث الإيمان، ثمب ق والمهمي

ليسالحديث *اهذا از بابن الشيح فيه ونال الحديث، الكتب.. بعص ل فرأت 
ثم»حدئواص >تإإقتهوه المم مها قال التي إسرابل بتي احار من هر زنما بصحيح، 
الشكة:حملي الشيخ مونع ينغلر؛ صحيح•. معناه ولكي ولاحنج"، إنزايل 

http://www.binbaz.org.sa/noor/1688

والإجابةاللل آخر ق والذم الل.محاء ق الرم، باب اقرين، المصلاة كتاب لم، مأحرجه )٢( 
كهه.هريرة أبي حديث من (، ٧٥٨رنم)ين، حل. فيه، 



الاممسيروكلياكاهوو من وك1ي1ذا اصول رسالة فرخ اُى  ١٧٢

هذاياثار الله إلى يتقرب يم الودود، اض أسماء من أن ت العبد فيعتقد 
صفاتهق ويعتمد الله، يحثها التي الأعمال فيعمل ربه، إلى ويتودد م، الأم

المودة.آثار من كله فهدا -بما؛ اوصن1، التي الصمات 
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١٧٣اسثى  aliiاسماء معالم في همل 

اهءح

ؤنإهئئ.'اJثثلي قال 

المدرية،وأحكامه الشرعثة، بأحكامه ءباد0 بين يحكم الذي ]المتاح! 
لمعرفتهقالوحم وفتح الصادقين، بصائر بلطفه فثخ الذي الجزاء، وأحكام 
التنوعة،والأرزاق الرحمة أبواب، اده لعبوفتح إليه، والإنابة ومحأته 
هبناش مامج ؤ والاحرة؛ الدنيا حير -؛ا ينالون التي الأسباب لهم وسبب 

.t[Y]فاطر! ؛!؛، مرسللخُس هلا يسلئ، ؤما لهثا متمق، يزيتيوهلأ 

[،٢٦نسأ: رهوأكئاحآ'شثمح م تعالى! قال الفتاح؛ ه؛ نفتعالى افّ ٌش 
ءحم وأنت، مبمثاالؤ نأس ثبمّا آنثح عي-،؛ ثعن تعالى وفال 

[.٨٩: ٠١]١^٠

تعالى!قال المغلي؛ الباب؛ قثح يمال• الإغلاق؛ إزالة الفتح؛ وأصل 
الثناء®وفتحي، ٠ ؛ وقرئت، [، ١ ٩ نالنا: يبا# ئكام، هوئأنت،أئا؛ 

الأرزاقفتح ومنه؛ مغلنا، كان الذي الشيء فتح هو فالفتح؛ 
مامج(ثءِلياّى# تعالى؛ بقوله الولف، استشهاد ق وهوالمراد اكها، ؤإم

٢[.ثهثاه]غاطر: ممل، ق مزلتؤ 

ويدخلالئرق، وأبواب الخير، أبواب لعباده يفتح أنه الفتاح؛ ومعنى 
ويدحلونحوه، كالعين، الماء؛ من لهم الرزق من ينزله ما لئ،؛ لذل 

(.٤٣٦ الثر)آ/ القراءات ق الشر يظر: ظ.ر. وأبوصرووابن وuغع ممر ابن با: نرا )١( 



|وتق،أأيروكلياكأهول من 9كليات امول فزخ ذ،  ١٧٤

أبوابعليهم ويفتح ا، :؛ثغنيهم التي الأماب من لهم محير ما فيه- 
الفتاح.امحمه آثار من كله ذلك فان به؛ يستبفوف الذي الرزق 

اببلي افتح رب، ا رريفتقول؛ لذللث،، يطكب الذي فهوصسحانه 
ذكر0ما فيثمل؛ وتمكين®، قوة وباب نمر باب لي افتح رزق، 
الرحمة.وأبواب الأرزاق، وأبواب والبصائر، القلوب فتح من 

١ؤم١نجالأية! هذه معنى على اض يفتحه ما مغiقهإلأ الأبواب وتعتر 
.[ ٢ طر: ]يا إه لد' ميل هلا يمسلك ثنا ثهثا معسق، ثلأ ثخمؤ من ِللنامى آلله 
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١٧٥ع"ّ الحعسى اس اسماء ْط'،م هاي سل 
٠٠■ ٣ ح '■ -

امذاق

لآُهاس:الثنيي ئال 

رزقها.اممه على إلا الأرض ق دابة من فما اده؛ عبلجميع زالرراق؛ 
نوعان!اده لعبورزقه 

ومورزّقوالأحربن؛ والأولن والفاجر، النث ثمل عام: ررئ - ١ 
الأمدان.

يص

والإيمان.بالعلم وتعديتها القلوب، رزق وهو خاص؛ ورزق ٢" 

بالمؤمنينخاص وهدا الدين، صلاح على يعين الذي الحلال والرزى 
ورحمتهء.حكمته تقتفيه ما يحتسنا منه؛ مراتبهم على 

[،٥٨]الالّاريات: ذوءلمز} ؤإر<(ثتدنالثإإدا ه! نمعن تعالى اممه يقول 
[.٧٢]اوؤ.تون: ؤؤئئ-ن؛رألثيجه ويقول: 

تعالى!قال به؛ ويتعدى به يتمون! الذي القوت! هو الرزق؛ وأصل 
وقال:#ىكفيمنءلأمحز٦[، ]مود: رزئها؛ة: أقي إلأءق الآزصوأ دآقزق •؟و،,ص 

وغذاءها.يومها يعني: ٦[، • تانمك-وت: وإيأعأ# تنئها أس يزيها 
والرواق:الرواق، عبئ فيقال: له، ؤيتثد الرواق، مائه: أسفمن 

والبحارالبراري ق المخالوذات<؛ حميع ياقوات! فهوالقّائم مبالغة؛ صيغة 
والعاصين.المعليعين المخلوقات حميع برزق تكمل وهوالذي والجبال، 



وثلياتهالتفسير اصول من 9كليات اص9ل رسالأ سزخ \/  ١٧٦
-— ٩ حد ل٠ 

الأسابلهم هيأ أنه ت بمعنى معيثؤ، رزى رزقهم فإن الكمار! فأما 
وعيره؛الم-ال من الرزق هذا على ا تهويحصلون منها، يتكسبون التي 

ذوهو اممه بان اعرفوا مواء لهم، ييئر وبما يعتليهم بما يتقونون فهؤلاء 
ومنكهم ومن قومم من ذلك وجعلوا يعرفوا لم أو العظم، الفضل 

[.٧٨]القمص: ء وءلءِبموئ وءاثمارنته< ^٥١ قارون؛ عن تعالى كقوله تصنفهم؛ 
وحرام،حلال، إلى! م يشالأبدان- -وهورزق الموت هذا ثم 

وغذاء.قوت لأنه ررئا؛ يمي أن يملح وكلاهما 
والرماوالربا والغصم، والمهسر رقة كالبالحرام، يتقوتون فالوين 

الرزقهذا على حصلوا فهم حرام، رزقهم هؤلاء يمال! ذلك، أشبه وما 
للأبدان.قوت لأنه ررئا؛ يمي ذلك، ومع الحرام، الكسسّ_إ هومن الذي 

ارزقنيرراللهم ت ربهم يسألون حلال، رزقهم فإن الإيمان! أهل وأما 
يكونأن ربهم لون أ قي؛ ١١حرامك عن أعنتي؛حلأللث، اللهم حلالا، رزئا 

محرم•قيه ويس شهة، فيه لمس حلالا؛ رزقهم 
ا،وقوتهالدواب رزق أيما! وكيلك، ررئا، يمي! والفناء الأكل وكل 

رزقتعنبمر ونحوها، الأنعام تييمة منها تأكل التي فالباتات رزيا، ثى يفإنه 
لها.تعالى اممه يثره مما نأكل ؤإنما مكلمه، لمت، والبهائم البهائم، يذه 

بهتنبت، بما للأبدان الرراق أنه كما أي• القلوب، رزق اك وهن
قويا.القلوب يرزق الأي أيما فإنه وثنغدى، 

حقوعبادته إليه، والهلمانينة ومحبته، الله ذكر هو القلوب! فغذاء 
والاعتمادعليه، والتوكل ورجاؤه، وحوفه إليه، والإنابة والتوبة العبادة، 

ثحانهفهومرزقها؛ ومن القلوب قوت من كله هذا لديه؛ فيما والرغبة عليه، 
ات.والحيوانالدواب ومن والكفار، المؤمنين من العباد بأرزاق القائم 



١٧٧ذُم اسسى  alllاساء مْالي هم سل 

العدوايدكم 

الشنديقال 

وقنسهله؛بعدله والآحرْ الدنيا ق عباده بين يحكم الذي العدل! ]الحكم 
منياممر العبد يجازي ولا أحد، وزر أحدا يحمل ولا درة، مثقال يظلم فلا 

حمه،إليه أوصل إلا حق صاحبج يلخ فلا أهلها؛ إلى الحقوق ويودي ذنبه، 
[[.٥٦]محوي: ثتغ،إنح صتيل. عق رمح، ءإف وتقديره! تدبيره ق العدل وهو 

وجإ
النثؤال فقالحكم، ا أبيكنى! كان أنه شزيح أبي ديث، حق 

اككم«روإليه الخكم، هو افه ررإو 
يقومالذي يعني! النيل، أممائه! ومن الحكم، تعالى! مائه أسفمن 

يشاء.بما يحكلم الحكم؛ ؤإليه الحكم، فله عباده؛ بين العادل بالحك، 
الحكيم.عبد فيقال! له، ؤثعثد الحكيم، اممه! أسماء من أن تقدم وقد 

القاصي!سمي ومنه الخمومايتؤ، هوفمل الأصل! ق والحكم 
قاف[، ٥٨ا،: ]اكسء أتوو ^^غرديرنآنسآنسرأ #وادا تعالى! قال حاكما؛ 

لكنلأنه الحكم؛ ا أبالجاهية؛ ق يكنى لكن التيحجي، ئهسك ين يزيد بن هانئ أبوئنيحت )١( 
ابكنيته مشهور وهر علبه، وفد إذ نزح؛ يأبي اف رسول فكناه بينهم، يحكم 

ينظرتالتابعين. جلة من ثرح ابنه وكان هانئ، بن شرح ابنه ت عته روى كلها، المشاهد شهد 
(.٤١١/٦(،والإصابةفيضاسابة)

والنساش،(، ٤٩٥٥)رقم حديث، القبيح، الامحم تغيير اب بلأدب، ا كتاب أبوداود، أحرجه ( ٢ ر 
(. ٥٣٨٧)رنم حديث بيتهم، فقضى رجلا حكموا إذا اب بالقضاة، كتابآداب 



^سروممياكام9ل من وكليات اصوو وسالة س>غ \نم  ١٧٨

بأنالدنيا! ق فحكمة الدنيا ق عسادْ بين يحكم الذي هو تعالى 
بينحيث العدل؛ أعدل وهدا الأحكام، من إليه يحتاجون ما لهم بين 

حك،إلى لئ، ذلمرحع فإن أوطائفتان، اثنان احتلف فاذا فيه، يختلفون ما 
الحكام.وهوأعدل اش، 

إلىواختلافهم حكمهم يريوف فانبم ديني، أمر ق اختلفوا إذا وكيلك 
ءوأفيوو مّدوءإثائب شمآ} ق هإظ0ثنرم تعالى! لقوله رسوله؛ ومحة اف كتاب 
[.٥٩]اياء: 

وقإليه، يراجعون ما لهم بثن بأن الدنيا! ق عباده بين فحالة اض! فحك_لم 
بنم،افه أمرنا وقد ينصفه، حتى الفلالم من المغللوم يعطي بأن الأخره! 
بينيفصلوا وأن بالحق، يقوموا أن لأحل ثصتهم فإل حكام؛ وهم القضاة، 

للخمنلن!فيقولون اف، حكم إلى ؤيرححون فيه، يتنازعون فيما الماس 
بمعنى!إليهم، الأمر رد بذلك، رمحوا فإذا وكازا<ا، كذا ق اطه حكم ررهدا 
يرجعونلهم، مردا الأحكام هذه جعل هوالن،ى تعالى الله أن اعتقدوا أمم 

اممهاا٠بحكم رارئينا ويقولون! منصول إليهم، 

٠٠٠



؛،٠٠ ١٧٩ن ن اسمس ااا0 أساء مه|لي هاي سل 

فيهييب لا تيوم الناس جاعع 

يمءع'الثعوي قال 

يركفلا وأرزاقهم؛ أعمالهم وجامع فيه، ربم، لا ليوم الماس 
الأمواتمن واستحال ن&وكا ما وجامع أحصاها، إلا كبيرة ولا صغيرة منها 

علمه[.وسعة قل.رته، بكمال والأحرين؛ الأولين 

هسإىآسلأممث،آفَاد تعالى! اه قال 
تعالى!قال والأحرين؛ الأولين اه يجمع القيامة، يوم ق هذا ٩[، •ممران؛ ]آل 
فهو[، ٥ ٠ - ٤ ٩ زالواسة: ه مآش ء بمثب لمج٠>ءوثإك آقزأ وآت-خين إثآ'لأومحا ئو ُؤ 

قبلأولادهم، وعالم ومتاحرهم، متقدمهم الخلق، عدد علم قد سبحانه 
حم.عالم فهو ؤيوحدهم، يخلثهم أن 

فشن،سرا ؤإل فخير، حيرا إل عملوها، المي ياعمالهم عالم إنه ثم 
فيه،لأريب ليوم يجمعهم ثم الدنيوية، آجالهم انتهتا إذا يميتهم إنه ثم 

كمابحمله، كلأ ويجازي والأحرين- -الأولين حمينا ويعثهم يجمعهم 
ول؛رد ّوو وما'يلذين ض،، إي ثى عمك ما يش، ًىل نجد ؛وبجم تعالى! ال ق

الماسيجمع النه أن المؤمن! فيعتقد •٣[؛ عمران: ]آل # بمييدا أتوا ينا 
ؤيحابهم•يجازيهم وأنه يعثهم، وأنه كلهم، 

لآلإق؟لإلإء



وئلياتهاوتفءأوهر اصول من وييات اصول رسالة فزخ  ١٨٠

لآءهاسأالئندى ئال 

مواتاللأهل القثوم ه، بنموالقائم الحماة، كامل القثوم; 
الجامعأحوالهم؛ وجميع وأرزاقهم، بتدبيرهم القائم والأرض، 

الأفعال[.لصفات الجامع وارالقثوم<،ت الذات، لصفات 

[.١١١]طه: ي وهنحابتسخملءلأوا ؤنننيأيوْشيأكئمح تعالى! اش قال 
تعالى؛ال فالكاملة؛ الحياة له الذي وهو الحث، أس—مائه؛ فمن 

الحميااأئ-ثا الحدي_.ث،! وق [، ٥٨ان: ]الفرق؟؛< ؤومْقلوألإ(ألىلأبمؤئ 
كتبالمخالونات فجميع ، ثئودونى<، والأس والخن لاثموت،، الذي 

الذيالحي هو والرب محددة، حياتها وجعل الموت، عليها اف 
الأحياء.ت، ؤيميالأموات، يحيى هوالذي أته هذا! آثار ومن يموت، لا 

البراريق المخلوقات، جميع بأرزاق القائم القثوم! أمسمائه؛ ومن 
ادهعبعلى فهوالقائم العصاة، حتى برزقه عم وقد ال، والجبوالبحار 

عليها.يحامحبهم ومحوفح يفئعها، فلا أعمالهم وبحمفلّ بأرزاقهم، 

٠٠

(،٧٣٨٣)رقم حديث ، ء همثزأمأر[ضضلم تعالى؛ افه تول باب التوحيد، كتاب البخاري، احرحه ( ١ ]
لمما شر ومن عمل ما شر من التعوذ باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الدكر كتاب لم، وم

ة.بممح.عباس ابن حدئث من له، واللمفل (، ٢٧١٧)رقم حديث يعمل، 



١٨١د يذ اسناى الله اسماء ْظلي قحآ قهمل 

اثنؤر

الثعديقال 

بمعرفتهالعارفن قلوب نور الذي والأرض، الموات نور ]النور! 
والأرضالوات ار أنالذي وهو -أا»اسه، أفئدتأ_م ونور به، والإيمان 

وجههممسحات لأحرقت لوكشثه النور، وحجابه وصنها، التي بالأنوار 
حلقه[.من بصره إليه انتهى ما 

يعصوقرأها [، ٣٥]ال-ور: ^سط١دنزتعلأصه تعالى! افه ال ق
ؤالآزض«لا،.، ١^١۶س رراشُ لف،: ال

الفللمات.صد والنور! 

والقمر؛الشمس ونور والنمؤع، الثئج كأنوار حئثا؛ يكون قد والنور 
٥[.]يونس; ؤ' تعالى! النه قول ق كما 

اممهقول ق نورا، القران! اممه محثى فقد معنويا؛ النور يكون وقد 
الهلرقينور أنه يعني! ٨[، ]التغابن: تعالى! 

يسرون.كيف يعرفون أنم بمعنى! اد، للعبالمعوية 
وستعالى! قوله ق كما ءللات،؛ والكمر! نورا، الإسلام! ثى وي

الهكنوثاولِآؤئر واثم؛رىئثوا ألور إل، ألْلكت ين بنيجهم ^١ ٠١٠أؤ-؛وك• دلأ 
بمعنى!معنوية، أنوار هذه [، ٢٥٧]اوق_رة: ؟؛< ي>كآؤرإث،آهصتا بمضجويهم 

٦(.٠ الهذلي)_A القاسم لأيي الزائدة والأوبعين العشر القراءات ق التكامل يننلر: )١( 



وكلياكص مم ذ  ١٨٢

وتكونمحسويس، سيء وكأنه المستقيم، الصراؤل على يسسرون أتيم 
علىررنحن فيقولون! معنوية، إصاءة الطريق لهم مضشه ة الأدلمده 

نوى®•طريق 

لهموأوصحها الطريق، اده لعبنور الذي هوالنور، سبحانه فالثه 
نوى.طريق على يسيروا حتى 

رأثهل اطه لرممول قتل لما نور؛ بذاته هو وأيقات 
قولهوق ، نورا® رررأيت ت رواية وق أراه؟!®، انى ررنور مال! ربك؟ 

ائتهىما وجهه سحات محت لأم لو"كشمه النور، ارحجابه >؛تإاقتيوغ! 
احتجبيعنى! هوالنور، اض حجاب، بأن فأنؤبر ؛  ١١حلقه من بصره إلته 

شكه أدر ما ى لاحم الحجاu ذلك، كثف ل ٠ ، ١ النط ؛،( JUJbحلقه 

اض:نص
والأرض.السموات نور أنه ونعتقد! ذاته، ق نور افه أن فتعتقي! 

تتوله وق ١را٥ا٠، ؤى *نور صإأسيؤ؛ثؤت قوله ق اب بالإيمان، كتاب لم، مأحرجه )١( 
خققبمة.ذر أبي حديث من (،  ١٧٨)رقم حديث ثورا*، 

حديثتثام....ا*، لا اف، ،إق ه قولق اب بالإيمان، كتاب ملم، أحرجه )٢( 
هبمتئ.مجوسي أبي حديث من (؛ ١٧٩)رنم 



١ ٨٣ي,ي ، j__l ،lUIاساءمه1لي هم سل 
•- - • • ٠-^—-- م ء ؤ -  •

والأرضاتسموات بدبع 

ر؛>هاس:الثندي قال 

يكونما غاية ق ومبدعهما خالمهما أي• والأرض،• الموات ]بديع 
الحك_ملالعجب -ام والفلالبديع، والحلق الحنن من 

ؤج
بيعوإ الأنمام! سورة ق كما الأرض؛ الواُت، بديع بأنه تعالى أحبر 

١[.• ١ ]الأنعام; وآمح؛ءفيه ألش»ذت؛ب 

ميئا،تكن لم أن بعد ا حلقهايتثغ الذي المنيع، أي• والبديع، 
أرجائها،اتساع وعلى سعتها، على الأرض حلى فبدأ معدومة، وكانتا 
أندون وأنشأها، الوات حلى بدأ وكيلك، أرصين، ع الوجعل 

أبيغوهوالذي بعض، فوق بعضها وجعل به، يحتذي مثال هناك يكون 
المثال،هذا على الإنسان حلق وابتدأ ايتدأها، ت يعني الخلوثان، هذه 

أنبهها.وما الباتات وحلق والدواب،، الحشرات، وحلى 

البدع.وتعالى! سبحانه أنه على دليل ذللث، فكل 

صقً



التفسيروئويات0اصوو من وككات اصول رسالة فزخ زميئ  ١٨٤

اتباسطاهابض 

لآ>نكتالثثلى قال 

والقلوب،الأرزاق ؤينط والأرواح، الأرزاق، يقبص الباسط؛ لالمابص 
ورحمته[.لحكمته تبع وذللثح 

ص
•التعة * به يراد والبنط التضهق، ٠ يه راد قد القيضرإ 

افيهيقتصئ لا الذي المزدوحة الأسماء من الباسط! والقابص 
قابض،اريا تقول! بل فمط,، ، ١٠قابض اريا يقال! فلا منهما؛ واحد على 

.١١الباسهل القابقى ارايثه تقول! أو ، ١١هل باسيا 

يشاء.لمن ويبطه يشاء، عمن الرزق فيمبفى 

ونحوالعل،، وق الرزق، ق عل وهوالبعليه، ووثح أغنام ثاء فمذ 
عليه.صيق ثاء ومن ذللث،، 

[،١٠وشدر# رته>الإمه> إداؤ،أثاآلإذس تعالى! اف فول ق كما 
رزقه.عليه صق بض؛ ١أ، ٦ ^١ ٠٠٥١١]موأناإدا•تاوتنلتهممدرعثهررد4>نح وقوله؛ 

الذيعل وهوالثاموعدلا، حكمه يشاء عمن للرزق القابقس فهو 
القبمىمعنى فهذا وتفصلا؛ اثا إحاده عبمن يشاء لمن الرزق يبنط 

١النه فتدعو يل؛ والث حميعا. ٠٠٠

سقْ



؛•<٠٠ ١٨٥نُز اك11سى الك اسْاء مه1لي لي سل 

اسلي

الثثليقال 

فجمسعمنع؛ لما منطي ولا أعطىأ لما مانع لا الان_عت ]المعطى 
لمنيعطيهسأ الذي وهو فيها، يزعسب ؤإليه طانب، منه والنافع المالح 

ء.ورحمتا، بحكمته يشاء من ويمنعها يشاء، 

وج
يدعىأن يجور فلا الزدوح_ة؛ الأسسماء من أيص_أ! الانع العهلي 

تدعوبل الث،،ا، فضالفلأن عن امنع مانح، رريا ت تقول فلا بأحدهما؛ 
ويمنعيشاء، من يعهلي من ا رابمانع٠٠، يا معتلي، اريا معا؛ بالاممين 

وولدا،ومالا رزنا يعطيه عاليه؛ ويمي هذا يعتلى أنه ؛معنى! يشاء١٠، عمن 
فهوكله؛ ذلك، من هازا ويمنع ونشاطا، قوه ؤيععليه وذكاء، فهما ويعطيه 

الجميعلأن عباده؛ ل اكص_ؤف له ؤيرفع، ؤيخمض ؤيمتع، يعتلي الذي 
واراسعباوم.حلقهم الذي هو له، وعبيد حلقه، 

يشاءمن ؤيمنع ؤنعمة، منه فضلا يشاء من يعتلي كونه معنى فهذا 
وحكمة.منه عدلا 

٠٠٠



الاتقسيروكاياو0اصول من وكليات امول رسالة س>خ  ١٨٦

ايشهطد

التنديقال 

الأصوات،حميع تيع ياء، الأشجميع على المطلع أي; زاكهيد! 
صغيزهاوحليالها، ا لقيمهالموجودات، جميع وأبصز ا، وحلثها خفته

بمااده عبوعلى لعباده شهد الذي شيء، بكل علمه وأحاط وكبينه_ا، 
عملوه[.

جبخزوقالا ٦[، ]المجادلةت ملم# ءؤوأسوألإ،نيء تعالى! اش فال هكذا 
مشاهدوأنه عباده، على اهد شأنه ذلك،: ومعنى [، ٧٩اء: ]الماقئأدا# 

وضمائرهمأمرارهم على يطلع أمورهم، من خافية عاليه يخفى لا لهم، 
لها،مشاهد لأنه عملوها؛ التي بأعمالهم ويجازيهم نفوسهم، تكنه وما 

ونلأ.اا.

ومسبم—اهلائه، لحياهد مأنه يعني. اهية، الممن متى هيل فال
يقولابأن افه؛ مراقبة على الحبي يحمل وذللا، وحلتها، خفتها لأعمالهم، 

م٠مماا،.عملا أعمل يرال فلا علق؛ اهد ش)راقه 

٠٠٠



١٨٧^اّاساءأسأكععثى 
٩هم ب

الصدالبدئ 

الئعديقال 

[،٢٧لال_روم: ^^ألىتاووأأئد(يرسره>ي تعالى! قال المعيد؛ تالب_دئ 
الذينليجزى يعيدهم ثم عملا، أحسن أيهم ليبلوهم حلقهم ابتدأ 

يلدأهوالذي لث، وكذلاءثهم، بإمحمين المويجزي نى، بالحنوا أح
وفن،[.كل يعيدها ثم فثيئا، سيئا المخلوقاتؤ إيجاد 

الآحرة؛ق إعادئها وبالإعادة! الدنيا، ق خالقها بدء باللدء؛ يراد قد 
أي![، ٢٧]الروم! ه ءث-ه أهمبم، ؤجر بميدْ' ُؤءّهوألإيى تعالى' قال 
أنهفكما البدء؛ من أهون الإعادة أن اس! الن، عرفق ولكن هثتة، كلها 
موتهسُعد إعادته كذلك، عليه، وهوسير محلين، من الإنسان خلق بدأ 

عليه.يسير سهل أيما هذا ورمادا— وءفلاما ترابا وصيرورته 

والمعيد!مؤ؛، لأول الخلي يبدأ الذي وهو! الملدئ، أسمائه! فمن 
وجلدهولحمه، عظف إليه ويعيد يفنى، أن بعد يخلقه يحني! يعيده، الذي 

وحياته.وروحه 

ؤيعيدئ يطو الذي أنه يحتمي الله؛ أسماء ق العبد عقيدة تكون فهكذا 
الأبكارفان صنعة، أو أو-حم°لأ فكزا يبتدئ مثلا ان الإنوكون غيره، دون 
—وممهلثؤ! فكذلعماله، مثل وعملوا الاخرون، قلده إذا الإعادة؛ من أثد 

وبالإعادة.بالأيتداء، تفثد هوالذي فانه الأعلى- المثل 



v.v وكإي1و|<الانضممير اهول من وممان اهول رسالة سزخ جز  ١٨٨

يريدثا انفعال 

الثنييقال 

أفوقدرته؛ مشيثته ونفوذ قوته، كمال من وهدا يريد؛ لما ]المعال 
عوين،ولا ظهيت له وليس معارض، ولا ممانع بلا يفعله يريده أمر كل 

فيكون.ر>كن«؛ له: قال شيئا، أراد إذا بل كون، أمر أي على 

فهووحمده؛ لحكمته تابعة فإرادته يريد، لما الفعال أنه ومع 
الحكمةبثمول وموصوف المشيئة، ونفوذ المدرة، ال بكمموصوف 

له ويفعله فعلما لكل 

ثرعثة،إرادة تكون: والإرادة [، ١٦# تعالى: اف ال ق
حاصلالكون ق ما كل وهوأن القدرية، الإرادة هنا: والمراد قدرية، ؤإرادة 

يمكنلا يريد، ما إلا الوجود ق يكون لا لئف وكدلوقدره، وبقفائه يارادته 
والموج—ودايت،والث—كنايت، الحنكاُت، فكل اممه؛ إرادة بغير يتمزق أن لأحد 
اف.بإرادة كائنة 

ؤبمحكميثاء، ما يفعل يريد، لما الفعال هو تعالى الله أن العد: فيعتقد 
ية؛الناسغاية وق الحكمة، غاية ق فإنه وكونه، أراده ما كل وأن يريد، ما 

[.٥٠نطه: #أءطئلأتيءثهررسئ# تعالى: قال كما حلقه؛ أحكم قد فإنه 

٠٠



١٨٩اكسي  alllاأ،وئء مه1لي كي نمل 

الغنياتغني 

\ش'.''ن:ذالثعدي قال 
منالمطلي التام الغنى له الذي بذاته، الغنؤ فهو المعني! ]الغني 

نقصإليها يتطزق فلا صفاته؛ وكمال لكماله والاعتبارات؛ الوجوه حميع 
ذاته،لوازم من غناه لأن غنا؛ إلا يكون أن يمكن ولا الوجوه، من بوجه 

محسنا.رازئا فائزا خالقا إلا يكون لا كما 
خزائنبيده الذي انمئ فهو الوجوم؛ من بوجه أحد إلى يحتاج فلا 

والأخرة.الدنيا وخزانن والأرض، الموات 
أفاضبما خلقه لخواص والغني عاما، غنى خلقه جميع الغني 

٢٠فلو-على  الإيمانثة[.والحقائق الربانئة، العارف، من ٠ 

وج
وقال!٦[، '؛ؤواسأنىآسه تعالى! ال قالغنؤ؛ اممه! ماء أممن 

المعني.أيص_ا! مائه أسومن [، ١٥زياطر؛ ءؤوإشهمآ'ني؛آلخبمديم 
ؤيفمرهذا، يغنى مخلوقاته؛ من يشاء لن ومنن بذاته، فهوغنى 

القالب،غنى واء مالغنى؛ اب بعليه فيقنح يشاء من على يمي هذا، 
يمحىالعزض، غص'قثزة الغثى "ثس سؤ■' 'هنال ٠؛ العرض أوغنى 

ااذنءثئاقس<'".

الدنياء.متاع ءوالعزص—بفتحن—ت (ت ٤ ٠ ٤ t/ ) المنير الصباح ق الفتوس قال  ٢١)
كتابلم، وم، ٢٦٤٤٦)رنم حديث القس، غنى الشر باب الرناق، كتاب البخاري، أحرجه  ٢٢)

قؤيبمق.هريرة أبي حديث من ،؛ ١ ٠ ٥ ١ ر رنم حديث العرض، كثرة عن الغنى ليس باب الزكاة، 



لوتاي1تيناصاس1يروئاياوْ ١٩.

يالمال،عاليه؛ يفتح بما يثاء من يعني المغني؛ هوالغني تعالى قافه 
ذلكق وليس ا٥، أعمنمما وسلبه يثاء، من ومقر وبالقوة، وبالعلم، 
تتعالى ال فكما إليه؛ فقراء كلهم والماس اُتج، بالن فهوغنى صعوبة؛ 

إزئثادضفنرا؛ ا٠١ ةشأتثأ'ظلإإلاش 
[.١٦-١٠لظ>:ثدييه 

منعلى فتحه يشاءت لمن وإغناؤْ الكون، ق ما لجميع ملكه وغناه؛ 
هزهثذ* يويتي ثنلرآش #دللك تعالى؛ نال كما اده؛ عبعلى عته وتومحاء يث

[،٨٢س: لته ؤكءت بمؤدإذى أن فيثا أنر؟وإدآألأد ويعا ال؛ ون٢[، ١ او: لالحا-و
واحدة.فوله فيكون المال؛،، وأيها الرزق، أيها ®كن فيقول؛ 

منه،فضلا هؤلاء فيعني وعطائه؛ فضله بوامحمع يثاء من على فيفتح 
تث؛ابن يمول هؤلاء، ؤبجر 

دشلة وصف  tj^؛الغس كثا ^١ لازم  oilوصف لي والهمئ 

٠٠٠

القيم)»_A(.لأبن الهجرتين، هلريق يطر: ;١( 



١٩١ذى إكسفى ، lUI ،Uiiitلي مط مي هطل 

ايمحليم

لآ>ناسن;الثندي ئال 

معاصيهم—مع والباطنة الظاهرْ \لئن؛ حلقه على يدو الذي تالحاو_لم؛ 
كيتعتبهم ويبعصيانهم، العاصين مقابله عن فيحلم رلاتهم— وكشرة 

يهمم،كواا•

ص
هعمؤرحلم #ؤأقم تعالى! قوله ق كما ءرالحليم،؛؛ ام—م افه يذكر ما كثيرا 
[.٢٣٥ء\ّ-: وقوله: [، ٢٢٥

يعنى:فلأنا، \حذب ما ال: يقالعجلة؛ وعدم ام الأنهو والحلم: 
أمخطه.عمن يحلم بل يغفسبا، ولا لايعجل 
يرزبمأمه عباده: عن حلمه القوت، يخشى لا حليم، تعالى واممه 
يستحمونبما ولوعاملهم عليهم، لهويحلم عاصن، ولوكانوا ؤيعطيهم 

يمابراحيهم ؤ دوأؤصة ووتج\ذو،وئ # تعالى: ال ق_لاب؛ العم لهلعجل 
فإذاالجزاء، يوم إلى يوحرهم ولكص [، ٥٨زالكهف: ء حقسؤأ 

عته.تعالى افه عفا من إلا يستحمون، بما حازاهم القيامة يوم حاء 

٠٠٠



ojLdSqالأتفقعليرادأ9و من 9كليات ام9ل لسالْ  ٤٣٠جرق  ١٩٢

الثنديقال 

منالكبر و:شئ العنل، من القليل يثكئ الذي الشكوث: ]الثام 
الشاكرين،ويتكئ اب، حبغير أعمالهم ويضاعفه الزلل، 
اممهتقزب المالحة، الأعمال من بشيء إليه تقزب ومن يكره، من ويذكر 

ْنهأكثر[.

ص
المحننلعباده كر )الذي ومعناه* السكور، تعالى. اف، أمماء من 

منقدموه بما ويجازيهم أعمالهم، ليم يشكر والمتقين؛ والمؤمنين 
الأعمال.

يتفصلونيما تفصلهم وعلى للاحرين، نفعهم على يشكزهم وكذلك 
[،١  ٤٧]الماء: ى علما ك\ءكثا ؤ؛لكا0أةم ت تعالى قال المؤمنين؛ العباد على به 

[.١٧]التغابن: ؤ ت وقال 

ىُدادأ؛كلمأذم بمكل ما ؤ I تعالى قال الناكرين؛ يمدح وكذلك 
الحديث،ل كما نكز؛ من ويح_ب [، ١٤٧]الماء: ه وءامنم حككن إن 

يحبلأنه بالشكر؛ ١^ إلى فقمزب افَ«، لايمنع الئاز ينفث لا »ئن 
الشاكرين.



١٩٣خمن اسسى  aJJIاسماء 

اتجيباتقريب 

الثنديقال 

أحد.كل من القريب تعالى هو أي! المجست،، ]القرب 

نوعان:

ومشاهدتهوحبمرته،ومرانمه، بعلمه أحد كل من عام: فرب ~ ١ 
محلته.وإحا 

لهتدرك لا قرب وهو ومهحبيه، ائاليه ومحعابديه من حسامحس: وقرب ٢" 

ه.يل د وتوتوفيقه به، وعنايته يعبده لهلفه من آثاره يعلم ؤإنما حقيقة، 

إجابهفهوالمجيمث، للعابدين؛ والإنابة للداعتن، الإجابة آثاره: ومن 
كماكانوا، حال أي وعلى كانوا، وأينما كانوا، مهما للداعين، عانه 

لهتجيبين للمحاصه إجابة المجسم، وهو المهللق، الوعد -مدا وعدهم 
رجاوهمانقتلع ومن لالمفهلئين، أيقا المجينؤ وهو لشرعه، المنقادين 

وخويا[.ورجاء محلمعا به نعامهم ولوي المخلومن، من 

نج
؛؛<نرسث، ه عي سثاتلك^مادى وإذا ؤ فقال: قريمؤ؛ أنه تعالى اممه أخثر 

هألنحستيرا بمك يربب أثق يبمك ُوءلا ت تعالى ه قولوفئز [، ١٨٦]اوة_رة: 
برح٠تهل١،.قريب اممه أف أي; [، ٥٦لالأ؛سماف: 

خاص.وقرب عام، قرب بأنه: القرب وفئر 
٣(.١ الفوائد)م يدانع ق المم ابن ذلك ذم )١( 



وممياساوته،11ير اصول من وكليات اصول رسالاز سإخ حُةإ  ١٩٤

أعمالهم،على ويهللع يراهم، أنه ث بمعنى العباد، حميع من فهوقريمح 
حافية.أمورهم من عليه يخفى ولا 

ويويدهم،ينصرهم أنه ت بمعنى خاصا، قربا أوليائه من قريب وهو 
مثلالقرب نمار إيمابم؛ 3، دوْ يثزيدهم دينه، على ؤشتهم ؤيقويهم 
Iنوعان وهى الم٠ئة، 

وقوله!٤[، * التوبة؛ ت ٠ معكثا أثن ومكن تعالى! كقوله خاصة! معية ~ ١ 
[.١٢٨]اكح_ل: ه اثموأ ععأةن؛ن زأثد إه 

ب<لمول ١ بن لأيبمئ ما يبنتوو إذ معهم ؛^3^3 تعالى! كقوله عامة! ومعثة ٢— 
ذللث،.أنبه وما [، ١٠٨]الماء: 

وهير!الإحاية، من وهومشتق المحس..،، أمسمائه! من أيصا وكيلك، 
الأية!هدم ق ا كمدعاءهم؛ الداعين ؤإحابه >،س_ؤالهم، المسائلين اء إعهن

هيرمدوُى لتلهم ولتؤينؤأي، ؤ، ظيسثصبوأ دعان إدا ألك يعوم أحسب، نرم، 
 :^[.١٨٦]١

تعالى!يقول بالإحابة؛ ؤيعدهم بألوه، أن عباده من يحمث، تعالى قاف 
باس—مائهيدعوه أمم فيحب ■٦[، ]غافر: ئؤ# آذعؤقآأنتجّتح قادريتتغم و# 

الدعاء.وهى ادة، العيهده لوابؤ يحرمهم لا بأنه ؤيعدهم وصفاته، 

والعام،الخاص ا: منهكالمعية القرب أف اض: ا رحمهمعدى اللالثّخ تينا الشسخ ذكر )١( 
فهوالقرب؛ بخلاف وخاصة، عامة نوعان: المعثة أن موضع: غير ل تيمية ابن وذكر 
الفتاوىمجمؤع يراجع: محام! نرب اك هنوليي والمومين، بالداعين، سل، خاص نرب 

(.٤٨•)ص الصواعق ومخمر )ها/يا(، )ه/-مآا،ماآآ،'أآسإ،ماا'أ(، 



1 اسهاءمهازي قاي نمو  aUIوحا،علايى
١٩٥م

اثكافئ

ؤ>نآقن;الثعدي قال 

~كمايهالكال إليه، ويمهلزول يحتاجون ا مجميع عمائم ]الكاق 
ودنياه[.دينه حوائج منه واسمي عليه، وتوكل ه، بآمن من خاصة— 

وج
موونةالمؤمنين اده عبكمي الذي وهوت الكاق؛ افء! ماء أمحمن 

وقال!؛!، ٨١]الماء: ملأه أهؤ >ؤوةن تعالى! نال وأغناهم؛ وأعطاهم الدنيا، 
به،آمنوا الذين داسمسن كفايهحاصه وهذه [؛ ٤٥]المساء: دميباي اؤ 
والدنيا.الدين حوائج يكفيهم فانه يه؛ واستعانوا عليه، وتوكلوا 

ررقهموأءهلاهم إليه، يحتاجون ما الخلق لجميع سحانه يثر كما 
الكفايةوهذه وحاجته؛ كفايته كلأ فأعهلى لهم؛ كفاية ذللثح وق وقويهم، 

العامة.
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وككاته1وتفءأأيل أه9ل من أه9ل سإخ زم م

واثظامرواثباطنوالأخر، الأوو 

;جمءآس:الثنيي قال 
تفميزا^٥^ ^١٥٤الغبي فشرها قد والباطن". والظاهر والأخر ]الأول 

الأحر؛وأس ثئء، هتلك قيس الأول؛ أنس  ١١فقال; واصحا؛ جامعا 
شئآ،ثكمح؛شئءلكش؛مضمم 

.[  ٠١ثئ دويك قيس 

تمحأ
رهوسلإ،شءعلبممح''ة؛هوألأودإلآطإممهرإهلأ تبأنه ه نفاممه وصف 

لآمنأثئ1المؤلف ذكر كما الني وفقرها ٣[، ]الحديد: 
ولييقبله، مخلوقات اك هنليس أنه I بمعنى الأول، مثحانه فهو 

شيء.أي قبله ليس فهوقديم بداية؛ لأوليته 
الحلقمات إذا حلقه، بعد الباقي يعنى! الأحر، بأنه ه نفووصفا 

يعتقدكما شيء، بعده يكون لا الذي الأخر الباقي الحي فانه كئهم، 
•وتعالى سبحانه يموت ولا يقنى لا اق بتعالى الله أن لمون! الم

هوبل ات، المخلوقمن ثيء فوقه فليس العالي؛ الظاهر: وهو 
مخلوق.أي فوقه ليس الذي الأعلى العلق 

علىمطلع عباده، من قريبا أنه أي؛ شيء، دونه فليس اإقريبا؛ الباؤلن! وهو 
شيء.دونه ليس كونه معنى وطا قلوبم؛ ل وما صمائرهم ق بما وعالم أحوالهم، 

رقمحديث المضجع، وأحد النوم عند يمول ما باب والدعاء، الذكر كتاب ملم، أخرجه ( ١ ) 
لح.ءنئ•هريرة أبي مزحديث (؛ ٢٧١٣)



١ ٩٧.ْم اوح،،وفى او1ه أسماء مما؛م ص سل 

اتواسع

هجمهء.'الثنيى قال 

ثناءأحد يحضى لا يحسثؤ ومتعلقاته—ا؛ والنعوت الصفات ]الواسع 
والملك،والسا!هلان المقلمة واسع ه، نفعلى أثنى هوكما بل عليه، 
والأكرم[.الجود عفليم ان، والإحالفضل واسع 

وج
هءثثدسةث يبجغ I تعالى قال تعالى؛ اش ماء أمحمن الواسع! 

اط.والانباح الأنفالشئة! وأصل عديدة، ايات ق وهي ٢[،  ٤٧]اوة_رة: 
أي![، ٤٧]الذار؛_ات: ه مسمى ؤإئا يأمل ثتنها إاّءأء م تعالى؛ قال الكبير؛ 

ا.وأنحائها لأرحائهعون موس

علىؤيصنق يشاء، من على يوسع المليم؛ الواسع سبحانه وهو 
ليسالمتناء؛ واسع وكيلك نهاية، لملمه ليس الملم؛ وواسع يشاء، من 

عليه،ويوسع يشاء من يعهلي نس، وبلا إحصاء، بلا يعتلي نهاية، لخطائه 
وعلمه.حكمته مقتفى كله وذلك عليه؛ ويضيق يشاء من ويمنع 

٠٠٠



وككالهالاصممير اهول من ومميات اهول  aJLiujسأخ زت  ١٩٨

الرشيدانهالي 

الثنديقال 

المنافع،حميع إلى عباده ويرشد يهدي الذي أي! الرشيد، لالهادي، 
التوفيقهدابة ويهديهم يعلمون، لا ا مويعلمهم او، المفدفع ؤإلى 

لأنزه.مقاله إف، منيبه قالو-م ؤيجعل التقوى، ؤيلهههم والتييد، 
وشرائعهوأفعاله، أقواله ق يد الرشفهو الحكيم؛ بمعنى معنى وللرشيد 

علىمشتؤاله ومخلوقاته وحكمة، ووني حير كلها 

وج
هاد،فهوبحانه ة؛ الدلالهي: والهدايه الهادي، اممه: ماء أممن 
الهلرقلكوا سحتى ومددهم وهداهم لعباده، بل الأوصح أنه بمعنى: 
كانوا:مواء السوية، 

أمورهممن ينفعهم لما أيقا وهداهم للأيمان، هداهم مؤمنين: 
ه«الددود

حيامم؛حا تقوم التي ومصالحهم لأمورهم هداهم مؤمنين: غير أو 
عامة.هداية هذه 

هؤلاءيهدى الذي فهو به؛ انفرد الذي التوفيق الخاصة: والهداية 
الهداية؛يستحق لمن تكون وهدايته الإيمان، عن هؤلاء ويضل للأيمان، 

يشاء.من ويضل يشاء، من يهدي الذي الهادي فهو 

#ةِميرنلإسدتعالى: قال الغى؛ نحد والثند الرشيد، أسمائه: ومن 



١٩٩ذم سثى 

الغي،من وينقيهم يشاء، من نسد ين فهومسحاته [؛ ٢٥٦لاوق_رة: الس؛ا؛ موأ 
يتددوا•وحتى يرشدوا، حتى ويوممهم مه، ؤحرجهم 

متيمءاثنم ُؤؤ0 تعالى! قوله ق كما الصلاح؛ إنه الرشد! ق ويقال 
وهوهوالرشيد، فاض ونحوها؛ أموالهم ق صلاحا أي! ٦[، اء؛ ]النرمداء؛ 
لعباده. JLالمز>؛

الرشيدفهو الحكيم، أيصا! يراد أنه ! )؟٥١٥المؤلم، وذكر 
وحكمة،ورفد حير فشرائعةلج_ا وأفعاله؛ وأهواله وحكمته، مره أق 

والحكمة.النفي. على مشتملة ومخلوقاته 

٠٠



وكلياكالتفسير اصول من وكليات أمول رسالة فرخ ءاع4، 

اييق

الثنديقال 

والعون،الصفات كامل الوجود، فهوواجب، وصفائه؛ ذاته ل والمحى! 

به.إلا الأشياء من لشيء وجود ولا ذاته، لوازم من وجودة 
موصونا،والكمال والجمال بالجلال يزال ولا يزل لم الدي فهو 

معرونا.ان بالإحيزال ولا يزل ولم 
ولينةحق، وكيه حق، ورمله حق، ولقاوْ حق، وفعله حق، فقوله 

إليهينشب، شيء وكل الحق، هي له شريلئ، لا وحال0 وعبادته الحق، هو 

فهوحق•

ئزالظثرلؤ تعالى! فال 
همحزوشتعالى؛وقال ؛!، ٦٢لااحج: ئزألعإ؛ألخقثازؤ< 

[،٣٢ئمادابمدآم،إلأأقل.زمحليرسأ # تعالى؛ وفال [، ٢٩لالكه_ف: ؟< لإكار ثآء 
[.٨١زالا—راء: ؤ< ^^حإفأضلكانرهوها ؤ تعالى؛ وقال 

علىوملم الله وصلى الصالحات، بم بنعمته الذي لله والحمد 
الدين[.يوم إلى تبعهم وئس وأصحابه، ه آلوعلى محئد، 

ضافما وكل الباطل، صد والحق المبين، الحق تعالى؛ افه أسماء من 
ء؛إإاةتهوغالهم، أن الماثور؛ الدعاء وق صحيح، أي؛ حق، فإنه تعالى اممه إلى 



٢٠آ" اكسفاى 1اأ0 اسماء _ 1a،oقاي فصل  ١

ََْماق يعتي!، حق...® وقوناك حس، ؤلقاوك الحق، ووعدك الحق، ررأنتر ت نال 
لانريلذادإJبموحانه إي لاإنه أل نهن ُرمن عب-ادهت حديث، ول ثابت،، حى أنه 
ألماهاوممتة وزقولة، ^ ٥١عند عيثي وأل ورسوله، عنده ا مح٠LJوأل نة، 

ثابثارحر(اات ومعنى؛ ، 'ا • والنارحس.. حس، والجنه منة، وروح مريم إلى 
وأماالباطل، هو دونه من يدعول وما الحق، هو تعالى فالله وصحح؛ 

وثرعةالحق، أسماثه; ومن الحق، فانه إليه يفافج ما وكل تعالى الرب، 
ءانطل ورمى جاءآلص - وهل ° تعالى؛ قال الأيات؛ هد٥ ل كما هوالحق؛ 

فجعلهما[، ٤٩نسأ! ء ١لنطلطاسJ رما.؛بيئ آآس ؛؛؛؛)،آ* ال؛ ون[، ٨١لالإ'راءت 

تابمحن•

يحآرفواأن على عباده ه لينيذكرها عؤثل؛ افه ماء أسمن أمثلة هن.ْ 
وأنرذيت،ستى، الحسالله ماء أسشرح ق العلماء أطال وفد ا، بمعانيه

تتحضزها،اسمالتي الأسماء هده الرممالة هده ق الشخ وسرد بالمولمامتج، 
ارالصواعقمثل: كبه؛ ق القثم كابن المؤلفين؛ من غيرْ أيئا وسندها 

قالحكمئ حافظ والشيخ (<، والمعطلة الجهمثة على الرد ق لة المرس
المفلومةق كما نفلنا؛ بالتاليم، أيرذمتن، وكدللث، المبول،؛، ررمعارج كتابه: 

اكيJأولهآ
ه،ث غنهمحن ايل وين ه I وتوله التهجدياليل، باب التهجد، كتاب البخاري، أخرجه ( ١ر 

وقيامه،اليل صلاة ل الدعاء اب بافرين، المحملاة كتاب لم، وما، ١ ١ ٢ ر٠ رنم حديث 
خؤئيتت.اس عبابن حديث، من ^١(، رنم)٩٦حدبمث، 

حديث،ديحفن«، د لأنلرا اسبمب ء.انل قولا،ت باب الأنبياء، أحاديث، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
الخةدخل مه وهوغيرشاك بالإيمان اض لقي من باب الإيمان، ومسامإمحاب ٣(،  ٤٣٥رنم)
(.٢٨رنم)حدين، المار، على لحرم 



1وتثأعيروكليات؛،1م9و من وكليات اصوو رسالة فزخ إم  ٢٠٢

ؤسلأ؛شمكالإمإيملأ،كطبماص:اسصالأ 
وقدبمعانيها، ونعآرف نى، الحالله يأسماء لدين فإننا حال! وبكل 

والتسعون،عة التهي التي الحسستى، الأمحماء يحفظون كثيرون كان 
ؤتنعصينعه لله إن  ١١صئهقهؤغت قوله ولكي أورادهم، ق دائما ا -بمويأتون 
اعتقدهامن المراد: ا، الجنةاا يحل أحصاها من واحدا؛ مائة!ألا اسما؛ 

آعلم.تعالى والله يحفظها، بمن خاصا وليس حا، ودان 

لآلإء؟وجلإء

عددق كما المقحطر؛ صعد للثاعر إما يقال• الحض، الله أسماء ذكر ق منظومة من اليت هذا ( ١ ) 
الثراري•مثلأموقع يطر البغدادي. سما0ت وبعضهم الإنرنت، مواقع من 

http: //www.albrarixoiti/Ub/sho_ead

أوردالعالمي، لفصتا الموؤيتاق للمعيي تابع الموريتانيةا، االمخطوطات بعنوازت مخطوط ول 
ه(، ٧٦٨اليانمى)ت سعد الد عبد محمد لأبى توسلية، بحنرازت ورقات ثلاث ق مخطوطة 

ينظر!الانترنت. ل عما مختلفة خاتمتها ولكن مجنيا، صححته وقد الييست،، حدا بيات 
^ittp://malmm.org/manuscri؛

(،٧٣٩٢)رقم حديث واحدا، إلا امحم عائة ف إن اب؛ بالتوحيد، كتاب البخاري، أحرحه )٢( 
منوخضل تعالى، افه أسماء ل باب والاستغفار، والتوبة والدعاء، الذكر كتاب لم، وم

ق.بمتئ.هريرة أبي حدبث من ٢(؛  ٦٧٧)رقم حدث أحصاها، 



|وعامإوةاوضه1وس 

القرآنية.فهرسالآات 

والآدار.التبؤية الأحادث فهرس 

لهم•المترجم الأعلام فهرس 
والمراحع.المصادر فهرس 

والفواى..الموضوعات فهرس 

٠٠٠





|وةر|ااوة|{قيات ةامس 

YO

رممهاالأة

الفاتحةمحورة 

ؤدييآنمن\رصه

أ؟لأمحأم4
اتيك_ممحنيه

بتتعيرِد ئ أ
أكنل

ؤآضت برإأين 
المرةمحورة 

٢

٣

٤

٢هاوىة؛محةت؛نه لكآدءهنبلأرثي دؤ 

٧ه  ؤ

١' ؤ
١٢- ١ ١ ءئقثندمث.آلآ  ofjiVfإذانل54؛!^مسدوا4 يؤ 

^١لشنون ئ؛ إصر 
٤١ سدنونإثااJأإئ١تثةاأ قوأإثر ^١ ذؤ\\ؤخآ»؛^٠١^١ءاتنا إدا وؤ 

هسمزءون عى إت١ 
■٢ه ؤإاكثأسءد؛فيمحويتح 

٢١^'وٌبوأئ،آلم'ه ̂ ؤ
٢٢بمثآذلِساصهص' 

بأنداداوآنمعئ؛وث ثة"ءئعزأق ئم' رزق\ إدءعىالتست 
٢٣ؤئآؤأبم;تي:عب 

الصفحة

٣٩

١٣٦

١٢٦

هه،هاا

٥٤

٢٧

٩٢

٩٢

٥٨

٩٣

٣٦

XAiXU

•؛،،YA،Y؛

٣•



1اتفأ،عيروك1يات0أصول 4ن 9ثإيات اص9ل رساله سزخ خ*،، 

الأية

هتئثنها م، 
ؤمأطوهلئأئتعمحمحععد'نيه

ءألأ،مفمحةمص

»أثآفنوأأئز;ه
دابمتلإن*إلأيصي؛ته

ؤمحا؛نكبثممظأه
تمادتا^٧١؛ 
بلثئاِبثمح( ^٥>؛ 

بهؤظؤإ،'ئق؛أ وؤ 
ؤإيىثاوثقلأثايرالثا«اه
ؤ؛لأقثنئلمسه

ؤمحمء<
بأيهاأقينءاموائنؤيذب\دإووأظؤأإنأقح؛لئّتإدتي نؤ 

و\و\اقيءانإإدا،بمي ئمت انتثتتهم ؤاأٌ؛إذا أنخمبك 
iنبؤ>؛ 

ائيتاس و0؛ألإس ثاتني■ ندألمي كزأو:وقأغ ءألبدأبدان 
نثافا'ثدء.ي،ذبم\أتكتوه' 'و

أوبؤي و؛قزإبم ألثمل وأي وألسك؛ث دألقم، ألث-؛إف 
ء؛دءأنألقتجيا^١ بم تهب نألنيميى و»افألآثم• ^فم؛لأإلاو، 

هئئ؛لثنتوة ١ئيثصدمآوأوكك أزكك أنأى نين ثألممير لتآمآ؛ أذ 
يعان^١ أليغ دعوه احيب لذتريب ^,، عبادى إداسأللك> نؤ 

هيرثدوث تلهم ي، وكو؛يأ  cJثتستحسوأ 

الصضحت رممها
٩٦ ٢٥

أاا،ها ٢٩

٥• ٣٨

٧٢ ٤•

٤٢ ٤٣

٦٤ ٤٥

ا.ا ٥٧

٧١ ٧٤

٨٦ ٨٤

٩٢ ٨٨

١١٣ ١٢٤

٧١، ٢٨ ١٥•

١٢• ١٥٢

٦٤ ١٥٣

٦٧،٦٥ هها-أها

١٢٨ ١٦٣

،٥٣،٣٨ ١٧٧

١٨٦

١٩٤



،٠٠ ٢* ٧ -V، ااءرآليق اهيأت فهرس 

الصفحةرقمها ، نلأية ا .

١٨٣  ٨٧عىاتيو؛لآضنىاقمض ألأتض ليأ}تئ ؤو؛لوأؤأنميرأحىيثس 
-ئوودوأسمعمو0فيأكجثه ثمبرأبمك> دثُ أق-في أييامإد آبمنأ 
يوئرءو،كا ئلأ أق 

٩٨ ١٩٤ؤ١نأقنعألشنه 
٠٦ ١٩٠ه طلاةهنجثآكسبم 

٢٤ ١٩٧

١١٢ ٢١٣

١٠٤ ٢١٠^هنأص؟ثه،وآتيأشله 
١٩١ ٢٢٠ؤثمم.محئثيأه 

٨٤،٨٣ ٢٢٩خف.ثثدثأقِلأ بممبمفي/إمس 
غثووثاه

١٩١ ٢٣٥ؤأنأش'ءذإر.ثبمب 
١٩٧ ٢٤٧ؤنممثءعسني 

،١٤٨^٣١ ٢٥٥صأ'محألأص/مزمهنافياص 
١٥٠وما هتأثاقنآؤويهن :؟حئ*ؤاؤمطد'ؤؤ، بئثع ياألذكا ما ؤثاؤا١^^؛، 

أل٣؛>^•ن1ت-؛ؤيإ؛* شاء بما إلا فوء ثذ ئجادف ولا ظثثم 

١٩٨ ٢٥٦إشزت نكثن أئقن تخن؛دئدمت ف 4أئن 
ب■قيم مغ نأس ٥ لاآمصام اوس إلنث، 3مي؛سملى •أق ولإثض 

١٨١، ١٦٩ ٢٥٧سنثأصاوأمحتسءأ 
بآثقنم، إئ أنور يك ممثهم أثكئوث أولثآوئم 

١٠٤ ٢٦٢ولاؤه سثوةمآأسوأفا ألم 
١• ٢،١• ١  ٢٦٧صبمتاْئرثثآمحام 

cf^^i  هتنسوة يثه ولاتثنوا؛لعث



وكإياتْالانقسير اصوو من وكليات إْوو رلّايْ قزغ ز،*  ٢٠٨

الممحةرقمها الأية 

٨٧ ٢٦٩لخطقمjويىماءقثماب 
١٠٤ ٢٧٤ب دءألآ,بمثه سثأ دآقيثاي ألث>سرىآومه ؤ

٨٥ ٢٨٣يمبخاهئُعىصسي 
آآآا،هها ٢٨٤_ثإنثدوأمايآأسهطمآوثغمث jSfؤقتافيألثثمتيو>تافي؛

ءإنرحفإاس»تقآأوأقث ش ب يقن بثآ» آقأُئتئيِلش هبجلإيم 
ثي.ره

عمرانآل مورة 

٧٩٦ ^ أبجثف لإ ئق دتحك نث؛١^ ص قد أذن ١^- م ؤ 
هثثثهق 

٧٩٦ ؤتاتئام،موتذهيَدثاب 
٩١٧٩ ه ؤ

١١• ١٨^دنأوزأأنيي؛ااىب ؤ
٤٨ ١٩ب بم_نآقثألإطثو إةأدمى ؤ
١٢٦ ٢٦شدكلأنصسيننقاآه ؤ

٣١٧٩ ' أد ثتومد بن •ن؛د،تثءثناشيش يى ثاشك قى حقل ئجن ينم ؤ
مدابأتوا د؛ها آن 

٨٢ ٦١ه سقلككأسوألخظذه 
٨٦ ٨١ؤتإذآثتاف/مثقيه 

٤٨ ٨٠ه تجمأ'لإمدبماشبم-لبمن ؤ
> ٨^١٧ ١٧٠

٢٦٤ ■ • تأ؛هاآدمي»اسراأصيروأوصلإوأه ؤ
النساءسورة 

٦١٩٩ ؤلإنثاتأمتبمإثممه 



اوقرآوي0ا،توات همرس 
٠ ،•4

٢٠٩

^١

اتي./هلمئتثون للومي ءأقي نا إؤ 
:حهكى ظِثا ظ' هج علير آه توب ئأوكلى 

يؤإ0أهكان\يادكءما 
مهآإنمأتن ا وثكأمي، نى ؤءازمئوأ 
يتبمآ<

همثواأفويلإؤأي،شقاب
ؤوةماإمةه؛داه

ىامس1نصتدأأتنفيه

هدأفيول إلام رديم سمائ ق، محوعم ؤ؛ن 

ع<
ؤاةاق'ةئظمحءب4

هؤوشهلنتiةاقلى 
ؤثش:شئلثؤِثئاي

بؤأئ١ثاةتءم١عمر١ 

٨•ه محيْثا بمتأون لأييىبىما بشزف ؤومنعهمإي 

١١٤سممبمدمآذسرديآدلمإتيث 
أص؛

هبمّيرا سميعا أش ^^١>، 

الصفحة رقمها

١١٧ ١٧

١٥• ٣٤

٥٩ ٣٥

أمآ،أ•؛ ٣٦

١٩٥ ٤٥

١٧٧،٨١ ٥٨

١٧٨ ٥٩

١٨٦ ٧٩

هآا،هه ٨١

١٦٨ ٨٥

١٦٢ ٨٦

٢٥ ٩٢

٢٥ ٩٣

١٤٢■ ٩٩

١٦٦،٩٧ ١٠٨

١٩٤

١■
١١٤

٥٩ ١٢٨

٧•١٢ ١٣٤



الانضمميروتإي1و0اهول من وكليات اهول رسالة سزخ ٢١

رقمهاالأية 

١٤١م- لإِساشقاوص 

١٤٢ه و>ئنئكظز ه ة؛وخم0 
١٤٣هةِهلآاقمحلآ،ثلآالمحلآءه 

١٤٥

١٤١^س\هكثا دكاةأق، ناوالأ؛طلمإنحمخبحنوءامنتم ؤئايمعثلرائذ 
علتاي

المائدةسورة 

بأبن ؤ ؤوةتآو>وأ 
ه-يىإبآسمي^أئحيضء؛ممسلأكثيييؤ 

ىثباألثاسجييعا ة==قأئا ؤوسث>ثثاها 

يعقي وثنينا 
هؤوحكىمحمُتاتيدمعقوث 

الأنعامسورة 

رؤءوثلءىُالأسلآسه
وآي^ِهآإبهمئتثلمافيهم 

مأكا؛رمئ؛؛-١^،^وؤ 
بوأل1ةكتأ 

ُامحص،هغألثثنلأت يؤ 
هئوو>طهألأهئ يؤ 

الصفحة

٩٣

<\r،rU

٩٣

٩٤، ٢٧

١٩٢،٦٨

٥٣ ٢

٥٤ ١٦

٤٦ ٣٢

١٥٨ ٤٨

١٣٣ ٥•

١٢٨ ٧٣

١٦٤ ٢٣-٢٤

٣٣ ٥•

١٣٢ ٥٩

١٦٧ ٦١

٣٩ ٧٣

١٨٣

٤٦



.*-٠٠اوه>1ايقاهي|ت هعرس 
ن

^١

ه5ثشلإت>لإاءنثأوءدثُ وؤ 
هدلإكألئبمذ/أؤنثو رؤ 

ؤمحدل-بمد*ًمح(محبج--ه
هألا ءك=ظأ أثل ؤؤ'0ىؤ\ 

بؤد;وفيوئمحادءهؤصن 
ؤثث4يأمانمأه

>-لإعنئقعواالثثل(ميى ستتثئأئعوأوثُ ئدامخير ؤوأن 
سهمح*ه

الأعرافسورة 

يأنثرئ م آثام يريئي آ'لآه أا—تثب ■ث؛يى أرى دوقأأقث ؤلُى 
ثثىأصأماربخ!نسابآلتي 

بةثرءاو-ثمث ذعوارئتمحأ آؤ 
هتكوءتعأإ0 ٧ ُآنءو، بم-نإصكءها /بجٍ_< fviلأعسددأ وؤ 

بآلثتستئ نمى ئييب أقن 
هناثةإتنإكيءيرهأ أثث 

هثر؛^؟؛u وأنث ميناالم، ؤديثاأنثخسانيثن 
بنيشكتأمإلأأومآلشثوق ̂ ؤ

لإنامملأممىإثمبم|ضلأه

رتمها

١١٠

١٣٣

١٤١

١٤٧

١٤٨

١٥١

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٨

٥٤

٥٥

٥٩

٨٩

٩٩

١٤٨

الخثحة

٣٠

١٣٦

٨٨

١٣٦

٢٤

٤٦

١٠٧

٨٦

١١٩،١١٨

٤٥

١١٨

١٢٣

٩٩

ا٩٣،٥٨،٤٦

٢٨

١٧٣

٧٤

٢٩



٢١٢
•-ح—

9كلياو0التفسير اصوو من امول وسالا فزخ ىزُميى 

رفهاالأية 

١٥٦يلجتيجمئمىأؤطزآ 
4ُأؤذزالآا-محا-وطن 

١ ٥٧- ١  ٥٦لأ>1ك 'ن>وسموث ؛4i jIمأْغثث، سء نسثغو ؤررح_نفي 
دأليبةثِوبجن.^ذ» 

ذئزهذكوء تحددنئ ١^؛، 
١٥٧ؤثنملسصثتزسأص 

١٥٨ي ئهثذدُى هتثيظت؛ أموْ=غإتتيءأبوث  s^rJj^٢^؛
١٧٩ؤلتائلرأتلآسثوىةاه 

١٨'تمدوثؤ،آناتوءب للثئ»ادءوُبماودرواأئن ؤرأسألآء» 

١٩•

١٩٥

٣٢

هؤسلممصاةيخن 
^مسبجنخأ;لإآسن؛اآ

الأنفالسورة 

هونحص0لأرملأ0 وآلمعوأأه ؤومأئوأداثبي؛ظم 
التؤيةصورة 

أزيقي؛واررأشأوبهن
٣٣والن;يحتيإيءب ئل؛نث ألثؤ ارسدينولنإلهسدئ ؤ

•٤ؤلأنحزنا>كأقتثثاه 
٤٥ه تيو'ة'ئثث جثوة 

٦٧ألثنأ==كر يأتروى بني، نى بمئهر تألثثيعث أيميعون ؤ
هألتعريف ءي وبمن>كن 

١١٩محتماأمأممثؤؤأجمح:ص 
١٢٨رص تاعننر تنآذئهظأميش رنولق لئن.؟؛يظم ؤ

بإمحظك<دُددجمر يطم 

الصفحة

١٣٥

١٤٥

٣•

\'S

٣٩

٢٩

٥٨

٣٢

٣٢

١٩٤٠٩٨

٦٢

٩٣

٨٢

٤٧٠٣٢



٢١٣||قوآليةاقو1ت فهرس 

^١
يونسصورة 

يؤغك؛ابمأ'يج>آهي 

هإلفي، بمب ء،هتأ'لأمامحمحجإلأمح 
هوأةذتتفو\ وأقى-ع<وزأقشصآء هؤ 

هدرُناش ين يئرئ آن ئداالمءاة ناكث رؤ 
اؤوثاترثسرهمحئافيدروه

هودصورة 

إلأءآشيوؤنها'لآرمبم دآقوي 

^آآهموطإأص̂ ؤ
وص

بمحت أنل؛كن ■ثوؤ اشوومم> نئ تؤ 
هئبمب أثْ ؤإناثهمبم(ممم 

هيإيبمحب ؤ-ةنجخنق 
أ-ئو«آأدتشئبؤءاة 

هآكتثاي دهآن ؤإزآفشت 

الصفحةرقمها

يوميصورة 

ؤإنن.رؤآلخنعىه

٩٥ ١

٣٩ ٣

١٨١ ٥

،٤٨ ٣٢

٤٧ ٣٧

١٤٨ ٦١

،٣• ١

١٦٦ ٦

١٧٦

١١٥ ٤٤

١٧٧ ٥٦

١٤١ ٧٣

٧٥ ٧٥

٧٥ ٨٨

٧٢ ١٠٢

٦٢ ١١•

٩• ١١٢

١٤٤ ١١٤

١٢؛ ٢٣





_T)UI !٧٧٥سرس
1\٢١٥

الأية

ؤ؛ثأقتلأتيدىسضزه
ماعكمتنث1ؤبههوؤ 

هؤ،لأم؛وأشألآظد 
ثألآبمنث_لذؤعظ' تىمحق أش'ذنأثم وؤ 

بؤانأسئأثزي\كفينا'جم 
همث قانتاس لئث قإ؛ز]متما>ك إؤ 
هأقنت نغإؤاشيلإأألإكتهآؤ 

هأنس إم؛ى ؤدكيل4هم 
هفسميمث ئم ؤأك;أو، أقثوأ ثعاةو;أث )ااذت إؤ 

الإصراءمحورة 

هقساأ'و،ثبحىمحتمم لؤ 
آم؛"٣^ لكتبا اقيتؤ بجم ثن ؤ}-لمزغ 

ثيدابئتك آبوم 
جمتآ?ىيىمح؛ه

هلالثنرإنَثاما'إ-ثونالئ1نطان إؤ 
زلا 'ظألثز يُ/نحءنلأرثنئُ أد*مإألي مؤ 

أمحثلإم دءهم؛أدءبمثث ءك بموث أرج؛يىألقبممث ه ميل 
َوئزةنصثسصه
ؤنبمونثسثسهبجه

باصذا0أمذذع0تج، ألصيدتئ آ؛ ض دؤ 
هلائءو؛أاةت »ؤ 

رقمها

٣٦

٣٧

٥٣

٧٤

٧٨

٩

\i-\r

٢٤

٢٧

٥٦-٥٧

٥٧

٨١

١١٠

الصضحة

٤٦

٥٥

٤٠

١٤٩

٧٠

٨١

١١٣

٨٧

٤٨

١٩٤،٩٨

٣٨

١٦٣

١٢٤

٨٨

٧١

٧٣

،٢

٢٨



|وتفاعويروثلي1ت0أهوو من وكليات أص9ل وسالا، ف>ح •٢١

رثمهاالأية 

الكهفسورة 

٢٩لإئره ؤومل،آمحسئ؛وتنثآء
٥٨^ويِدواؤنتغ ؤ

مريممورة 

طهسورة 

؛ؤبملمأليروص4
ؤأسَلآبمإلأيئئآمحه

ؤرفنئعءقءج،يم
يإرن امثع ثيتغث ^^5، 

بؤأءطنمتيقث.يمسئ 

بكمادي>(ئاثوبماتث إؤ< نؤ 

بيرز؛كثؤأص ؤوءثثزْ. 
الأناءسورة 

هثاحنيعفك 
الجم^سورة 

أءل'لإاسممبر ثأى -هم،آ'وبم ُأقت' نوئى ك اة ه ذؤ 
ئمح-نتخاهألتاهث 

هتنبجرْأ أس كنئتبمث ؤؤ 

ون

٦٥

الصفحة

١٣١،٩٧ ٧

١٢٣ ٨

١٣٩ ٣٩

٩٨ ٤٦

١٨٨ ٥•

\-A ٥٤

،١٤٣،١١٧ ٨٢

١٤٥

١٨• ١١١

٤٤ ١٢٤

٩٨ ٤٢

٩٩، ٧٣، ٧٢ ٩•

٢٩ ٦-٧

٣٢ ٤•





٢١٨
م

الاصمميروككاتهأهول من وكليات رسالازأهول سإخ ز*مء 

الأة

ريمثكفياش>يتيه?و سٍ جن يهتك رى أؤ 
القصصسورة 

بؤإمثؤئ أثدهء ج ه وؤ 
هجنهنءيجأثه؛ثألكثاثد،ئءيى 

٦٥ ^ دثآ»وصمامثده ش ؤ

١٤

٢٣

الصفحةريمها 

٥٧خاآ-ا'اآ 

ه^مهيثون;
هبيق'<وتيبميءا 

٧•

٧٨

٤٦

٦•

٦٩

٢٧

العتكيوتمورة 

سمأذجسإلأإفيمكثه
هيإياكأ يدمها أس دآئؤ تن قؤن يؤ 
^آلمصيتث تع ألتق يا لؤ 

الردمسورة 

لقمانصورة 

٣٤

ه^تإنمحك>ثحر داثءىسبءواة1تدنط 
الأحزابسورة 

هبمسدثهم الضدنين ءنريى١ف نؤ 

لهئْلحأكىف(يىءتسه
هؤثجمإ ثئغرْ لم أقد آعد لدمحكتلت ؤأ ألئة؟قثمإ 

٢٤

٢٧

٣٢

٣٥

٤١ومح/أاقعامم

١١٦،١١٤

١١٢

٥٤

١٣٣

١٧٦

٤٨

١٧٥،١٦٨

٩٨،٥٦

١٨٧، ٣٦

١٣٢

٨٢

١٦• ،١٥٩

٩٢

١٢•

١٢•



1 فهرس  uIjSI٠لقر1ثيق
٢١٩ن

رمهاالأية 

٤٣إلهميبماثبمثاه ؤد؛=ًقاث 
٥٢ؤةاثأسءكلإ،شوهاه 

٧٢، ٣٤٠٠;ق ءآ؛بمت ثأيتال )[يريوأ آلهمح، هل ■مبمناأ'لأمانه ؤ

ماسورة 

سسيىأزفىظفينجث%هؤوإبم1أوؤاطلم 
ؤومألقجآي4

هإفيم٤ؤبمارني س ؤ
محَصُسني4

فاطرصورة 

اذلأتيل]تمنشم ؤ

ببمنم؛أمخإكأيرئ 
ؤُإسمرأّةأمثب

جدثلمهبملي رأت دببمظم 
ؤنأننذأثيلسمتيابئه

سهبمئناِياشقيم
قولأيىأ/تريرإئكئ 

هب
صسورة 

UA-UUمحلإئاصمحبيت0نصت 
دسرهنمت مم'،دشم،،لإلم 

الصفحة

١١٠٥

١٦٤

٨٥

٤٦ ٣

٣٣ ٢٤

١٧٣ ٢٦

٥٠ ٣٧

ا'آ ٤٩

١٧٣ ٢

٣٦ ٩

١٨٩ ١٥

١٩• ١٥-١٦

١١٢ ٢٤

٤٧ ٣٥

١٥٩ ٤٤

٣٦، ٣٥



م الأنفسير9كاياو0اصوو م0 وكليات اصول وسالا، سزخ ذر  ٢٢٠

الصفحةرقمها الأية 

١٩• ٨٢سوةوذعصه 
الصافاتسورة 

٣٥سلأززنه 
الزمرّورة 

٧٧آ-م ىدُس0ألأفِاشبمأصه 
١١'٩ ه

٦٧، ٦٥•١ ه ؤإتاظ؛ثؤلأيتبماشذام 
٧٧ ١١

٧٧ ١٤-١٢^صتبم،تد،قت:نيم 
.ئلي(قتأعديامحدهب

٢١ه بمح'محشيي، 
٩٥ ٢٣

٥٥ ٣٧ؤشيهواثتتاث,ينتحءلب ؤ
٥٥ ٤١

١٤٥ ٥٣أئبإةأقذ عقأمسهنمثُثنمأأتتمإ ث؛تايئآقذ ^٠)، 
بموألئمثأمم •ء~تأإةن ث؛زألد>وب 

٧٦،٧٥ ٥٤ؤسَهإصإكُ^ 
^فرمحورة 

٣٧٣ ؤءاني'اقبوضآلبي>شدأكبه 
يي،خي،ا،ه ١٤ؤةنءدأمحةسمحمحبمه 

١٥٤، ١٥٣ ٣٥

٣٢ ٥١ؤأ1\ٍئث3\ه 
٣٦ ٥٧ ؤ



اةياد<قهرس 
V

رممهاالأة 

٥٨وي ءاثتوأولوأأكهىت، و؛ليث محألنجي- أ'لآنن ثاب—محي وؤ 

•٦ؤنئ١دنتحظاأمحيقؤه 

;وهتجي' افاسثت؛-ثواإبي 

٦٤

فصلتسورة 

ؤقئالأمحس<
هاثره؛إئآمحت مؤ 

ممومحي:ثص4َ
ه^^د؛وإو\ 

مدْاكمحدئ

يلأوةحبجيءيجغدأنيأمح؛ات مب ؤ
تيمملإ؛خكيه

همتمو 

٢٢

الزخرفسورة 

نتهثدؤوا ءق(محعءدم ستو.أ لؤ 
هأئؤ عق وءنثأتامآ؛ثأ وة 

ؤمحتثا:؟مساي
هُأ'لآ>بجا بألثتزب رؤ 

١١

٢٥

٥١

٥٢

١٣■

٢٢

٣٢

٨٢

الصفحة

٣٣

ا<ا،،إأل

١٩٤

١٥٦

٤٤

٤٤

١٥٢

١٣٢

١٥•

٥٤

١١٥

١١٣

٩٦

٣٩



وث1ي،ت0الاممسير اهول من وتقيان اصول  oiLiiijسزخ ٍذمنٍ 

٤

١٣

٣٦

٣٧

٨

٩

الأية

الجاثيةصورة 

هيىأقمبجدمافيأءي،تيايث ى ؤ
هألمحق ني ؤنتألثتوت 

هدمأكتير؛لذكأذ نأهم، ؤولثألكم؟يفيأءبج• 
الأحقافمحورة 

ٌأنبرملأظمحئفييناسياهذبمولو0أ»رم اؤ 
تاسوي،وألآةؤنيمؤ
١' خخ يل بقا.أنى ثن ثايت ةث0اح-'وج• تذ زأرءيقرلذ،؛لث ئؤ 

•٣نحمحمح(4 
الفتحصورة 

٢٩ةكثوأب،4 
الحجراتصورة 

٩"و إنكوثثايمحأصن؛ق(قثإوأئآنلثإ ُؤ 
ئلنيمأ؛يمتاألنذلغنئا»ئ ١^١^ ثيتثأافيتهام؛،في»ة آدمئ 

قصورة 

١٦

١٦ ه
٢٢ؤئتثقأمح:آخمته 

الدارياتصورة 

٤٧ؤبميخاكنإةسه 

الصفحةرقمها 

٦١

٤•

١٢٣

آأا،؛ها

٤٧

٣١

٣٣

١١٨

١١٥

٥٩

١٣١٨٧

٩٧

٤٤

١٩٧



|اءرآودقاهيات همرس 
٠٠٠٠٠،

IV٢٢٣

الابن

Iآلنيق درالمآ إإة؛ثن 
الطورسورة 

ه►ألأتيصائلاغم 

[؛ليءإداةماصندتبمى ب ؤ
القمرسورة 

رئمها.
٥٨

٢٣

٢٥

٣٤

ؤمبم1صثاب
الرحمنمورة 

هذ/أمجوابحرامح ؤتبج<محته 
هقأتمهذىصُ!لأأنج مؤ 

الواقيةسورة 

بءودمحءدثاكيخي،سممحم ؤئوإثأ'لآدهادأمحين 
►ؤلثنئالت-سأو؛نه

الحديدسورة 

ه^^^^دةلآيةنخةثالآومئز،نحأء؛بم 
>ؤونزسؤأتيمحمب

ه؛ؤتثئكبم(س ̂ ؤ
ه^،»لدميجتتمظك 

همحي قندأش وهئ 
المجادلةمحورة 

محاشثآئت إل ودثة$ا رذجيا ف، أق،ثدلك رل ثخأثث 
تياأ_هشمع أقن إن محاورقا 

١٤

١٧

٢٧

٧٨

\'؛--ه

٩٥

٣

٤

٧

الصفحة

١٧٥،١٣٦

٢٤

٤٣

٣•

١٣٩

١٢٣

١٧٠

•١٧

١٧٩

٦٢

١٩٦

٩٧

١٠٤

٩٢

•١٩

١٣٧



ajUUqاوته،سر أهول ض وتكات إصول  aJliujسزغ زم  ٢٢٤

المصحةرقمها i|؟؛J؛، 

٤٨٤ ندويأثده ويثيثت ؤؤ،نام 
١٨٦ ٦

٧٩٧ ولآخمتؤ\ؤؤتبلإاأ 

١٠٩ ١١^ دهى ثامحذأومأابلن ءانرأي-ك( ألثثأل؛رن( جه 
ظحدمورة 

٩٨٨ ه سيء»اولإلفلإائهمث >ح 
 ،j١٨٢ ١ ميلثم ؤإن أيا نسؤددا قيح وألا مثثرم؛ث ^؛؛

هذؤؤ0 ح ُأقت كثثقؤ 
٧١ ٢١ه  ١٠تمسي شث وص سفي ي  ؤ

ا-آا،'اْا ٢٣صصأمصأتس 
^كنامصانىد=ظوثبأأمتيزاو!ار 

١٥٥، ١٢٣ 4٢٤ ث( دُئسدحمح ^١'^ ٥٢\وثيق أق م ؤ 
هأهم آمر نبمد آلثتدب 

الصفسورة 

٢٤ ١٣ؤنحتثثمحصمحمح4 
المنافقونصورة 

١٩١٠

بٍنانءمحث 
١٨٢ ءؤنأصنمحءص< 

٢٩٢ -ا؛محءمحبم 
٨١٠٢ سهشائ؛زجم 

ب^^كث،لأ.مة رإ؛لثؤمخنث، 



القرآليق|ةوات ههرس 
٠٠٠٠٠

/V.٢٢٠

رئمهاالأة

التغابنمحورة 

ؤن|سئيىأسه

نيأفُوشنوصأشمحئهه ؤ
ؤثأقظرثيأِيم

الطلاقمحررة 

ظأمحيىعبمسجمنه
ن\ذئئأ1وث؟طأ ^٤١٥'فبيفى سعتمءوسئدرعقو تن تغىذرسنن لؤ 

هؤوأنأاتنثنهلبخ،شءم 
اكمحريمسورة 

محئكثأهلظيىييه
بمثوثآ ربه رولادأف  ١٣١٠أدث ^،؛^٢١ 

الملكمحررة 

\قتقأؤىكأس؛
ؤألأستلمسءوهمآكاأيه

ؤ،َفيلمشفي؛صه

ؤئلآيبمآص؛لآمبه

هممكيهمةبم؛ؤلأه

المعالجصورة 

العزل-ورة 

٦

٨

١١

١٧

٧

١٢

٣

٨

١

١٤

اكفحة

١٨٩

١٨١

٦٧

١٩٢

٢٨

١٠٤

\ -i

١٦٦

١١٠١

١٤٧٠١١٧

١٢٦

\ry

٤٥

١٢١•

\T\



|وتقع1|يروكلياكاصول من وكليات اموو رسالة فإخ إز ٢٢٦

الصفحةرقمها الأن

أنو،ضذ 

الشأّورة 

التارعاتّورة 

ؤأئأنقدُألآو<
هيحننا دالاي بمد ؤوآي؛ي0 

الانفطارصورة 

هموش حنثش 
الانشقاقمحورة 

بمم؛ ث، بمانب ؛ثمني،همنئ أودكثم, ؤءآماس 
ساألسلألمأيمحعنه

الردجسورة 

هتنكقوي ثئش ^إن 

ألجدهفيُود.ذدُش يؤ 
أءآَ>>م

البمِرد

٢٤

٣•

A-U

A-U

٢٥

١٢

أا-ها

١٦

١

٧

ؤتغأعنهأ'لآيب

الفجرمحورة 

٥ؤ>فيدأكئمنممه 
ْا-آا

 Cهيوذئؤ،ثذزذ-خون ءدٍ ئمدت ؛ئلئ ا

١٧٣

٤٤

١٣٦

١٦٢

٥٣

٧٢

١٧١

١٨٨

١٥•

٩٧

١٠٨

١٨٤



1 فهرس  uL^I٢٢٧وقا1ايق

الأة

؛ءآيثك

بلداسوجمح;

البلدسورة 

سورْالأيو

التينةسورة 

رفها
٢٢

١٧

٥

٧
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الحديث

)رمضان(الصر... شهر 

كلالإيمان واليقين الإيمان نصف الصثر 

شيق ذكرته شه، ق ذكرق فان 
استقمثم وال؛ه، آمنت قل؛ 
إأرام؟ أنى نور فقال• ربك؟ رأيث هل اف• لرسول فيل 

قدسي()حدث . . . ذلك، ل يكن ولم آدم ابن كدبني 
الثمستطلع حتى الفجر بعد صلاه لا 
كيرمن ذرة مثقال قليه ق كان من الجنة يدخل لا 

اضلأيزالuنكرئامنذكر 

الماسذكر لا من اش يشكر لا 

غضيتغلب رحمتي إن • • كتب• الخلق الله حلق لما 
إبراهيمآل على صليعت، كما محمد آل وعلى محمل على صل اللهم 
القسض الض دلكن العرض، كثرة عن الغض ل؛س 
الخدودلطم من منا ليس 

اطهوضعه تك؛ر ومن افه، رفعه ش تواصع من 
حقوالجنة . اش.٠ عبد عيسى وأن • • • عبده محمدا وأن •،. الله إلا إله لا أن شهد من 

فلبهمن حالنا اض منذال;لأإلهللأ 

اضلا,ص الماس ذكر لا من 
عدبالحساب نومش من 

بآمذعندآش... أرءترإن؛ان ثل ؤ ت تعالى قوله سلام بن افه عبد ل نزل 
الثئلوهدم متقينا، افه صراط هذا 
مستغفر؟!من هل ا له؟ يستجاب دلع من هل ا نمر؟ سائل من هل 
الأحرمن أرق أحدهما رقيقان، اسمان هما 
لموكتمبهالممبه>>>فيرصى الرحل هو 

عنيالعفوفاعمج عفوتحت، إنلثط اللهم • • • أدعو؟ فيم القدر، ليلة وافقته إن اطه، رسول يا 
العصروصلاة الفجر صلاة ل ؤيجتمعون بالمهار وملائكة بالليل ملائكة فيكم يتعامون 
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أموسةالخثنى
المدحجيأيوشريح 

ءلةمةينقتساثم؛ا
الكوريزاهد محمد 

الصفحةالثلم
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١٧٧

٦٧

٤٥



٢٣١

|اهطدرواومر|حعضمرس 
أولأ:

الأحرئ:والمرا-؛ع المصادر ثانتا: 
م.١  ٩٨٦الحياة، مكنية دار الماوردي، محمد بن عالي الخن، لأبي والدين، الدنيا أدب ~ ١ 
ييرومت،،الرسسالة، موسه الدينوري، قتيية بن ٌسلم بن اّ' عبد محمد، لأبي الكاتب، أدب ~ ٢ 

الدالي.محمد تحسنت م، ١  ٩٨٢طا،آ*ةام— 
الراثداراحياء العمادي، السعود لأبي الكريم، الكتاب مزايا إلى الساليم العقل إرشاد ٣" 

الربي،مح-روت•
القرطبي،النم—ري الر عبد بن يومف عمر، لأبي الأصحاب، معرفة ز الاستيعاب ~ ٤ 

الجاري■محمد عالي تحفيزت ، ٢١٩٩٢—" ١٥١٤١٢، ط بيروت، الجيل، دار 
الأزهرية،المكتبة الييهقي، عالي بن الحسين بن أحمد بكر لأبي والصمات، الأمماء - ٥ 

الكوئري.زاهد محمد تحقيق؛ • ٢٢ ٠١٥مصر، 
،١ ط جدة، وادي، المكتبة الييهقي، الحسين بن أحمد يكر، لأبي والصمات، الأسماء ~ ٦ 

اسشدي.اف عبد تحقيق: م، ١ - ه- ١ ٤  ١٣٠
 _U م.١  ٩٨٦هر— ١٤٠٦ط٢إبيروت، الرسالة، مومة و1زحاج، اض، أسماء اشتقاق
،١ ط بيروت، العلمية، الكتمب، دار العسقلاق، حجر لابن الصحابة، تمييز ق الإصابة ٨- 

معومحى.وعلى الموجود، عبد عائل تحقيق؛ ى  ١٤١٥
ه.١ ٤ ٠ ٦ ٢، ط بيروت، الفائس، دار العك، الرحمن عبد لخالد وقواعده، التفسير أصول ٩~ 
العلمية،الكتب دار الجوزية، تيم ابن الدين لثمس العالمين، رب عن الموقعين إعلام " ١٠

إبراهيم.السلام عبد محمد تحقيق؛ ، ٢١٩٩١-—١٠١٤١١، ط بيروت، 
.٠٢٢ ٠ ٢ ، ١ ٥ ط بيروت، للملأيين، العلم دار الدمشقي، الزركااي الدين لخير الأعلام، — ١ ١ 
العالمية،الكنس، دار الهلوسي، الغزالي محمد ين محمل- حامد لأبي الاعتماد، ل الاقتصاد — ١ ٢ 

٠ه"١  ٤٤٢ ، ١ ط بيروت،  اكJلي٠محمد عبداف عناية؛ ، ٢٢ ٠٤
بيروت،العربي، التراث إحياء دار البيفاوي، الدين لناصر التأؤيل، وأسرار التنزيل أنوار " ١٣

المرءثالي.الرحمن عبد بن محمد تحقيق؛ ها ١ ٤ ١ ٨ ، ١ ط 
بيروت.العربي، الكتاب دار ١لجوزدةا قيم ابن الدين لشمس الفوائد، بداغ " ١٤
بنعمر الدين، لمراج الكبير، الشرح ق الواقعة والأثار الأحايين، تخريج ق النير الدر " ١٥

مصطفىتحقيق؛ ، ٠٢٢ ٠ ٤ — ه ١ ٤ ٢ ٥ ، ١ ط الرياض، الهجرة، دار المالقن، بن علي 
أمااغِط،ومبمن.



٠٠٠٠ او1ق،سر9ك1ياتْاهوو من 9كليات اصول رسالق س>غ ٍنُن  ٢٣٢

تحمق:الكون، الهيابة، دار الرسدى، لمرص القاموس، جواهر من العروس اج ت~ ١ ٦ 
المحققين.كسار من ومجموعة فراج، تار الد.عبد 

الومشتي،كير بن عمر بن إمماعيل الفداء، لأبي العقيم، القرآن نستر كير، ابن تفسر - ١ ٧ 
١٤٢٠ط اسم0.ماص م٦صق; ١٩٩٩-٢،

الدياق.يوسف أحمد ت تحقيق العربية، الثقافة دار للزحاج، الحسنى، اف أسماء تفسير — ١٨
بنمحمد الإمام جامعة الع1مى، البحث عمادة الواحدى، الحسن لأبى اليستهل، التنفير — ١٩

الباحين.من مجموعة ت تحقيق ها ١  ٠٤٣ إ ١ محل الرياض، سعودا 
الطبري،جربر بن محمد جعفر، لأبي القرآن، آي تأؤيل عن اليان جامع العلري، تقمر ~ ٢ ٠ 

معبالتعاون الركي، المحسن عبد ين افة عبد د• تحقيق؛ ه، ١ ٤ ٢ ٢ ، ١ ط مصر، هجر، دار 
هجر.بدار والدراسات البحوث مركز 

المصرية،الكتب دار القرطبي، اف عبد لأبي القرآن، لأحكام الجامع القرطبي، تفسير - ١٢ 
أطفيس.ؤإبراهيم الردوق، أحمد تحقيق؛ ،  ٢١٣٨٤، ط القاهرة، 

بيروت،العلمية، الكتب دار الصنعاق، همام بن الرزاق عيد ثكر، لأس الرزاق، بد نفتر — ٢ ٢ 
عبد0.محمد محمود د. تحقيق؛ ه، ١ ٤ ١ ٩ ، ١ ط 

الثافعي،المصري العسقلأل، حجر بن علي بن أحمد الفضل، لأبي التهذيب، مذيب - ٢٣
..٠١٣٢٦، ١ ط الهد، الظامئة، المعارف دائرة معليعة 

الإسلامية،الشؤون وزارة التميمي، الوهاب عبد بن لمحمد وأيكها، الأصول ثلاثة — ٢ ٤ 
ى ١٤٢١، ١ ط السعودية، 

الجوزي،ابن دار الثمري، بر العبد بن يوسف عمر، لأبي وفضله، العلم بيان جامع — ٢٥
الزمري.حسن الأسيال، أبي الشيح تحقيق؛ ،، ١٩٩٤-- ٠١٤١٤حدا، اليمام، 

تحقيق؛م، ١ ماخ؟ ، ١ محل بيروت، للملأيين، دارالعالم يؤيدالأزدي، لابن اللغة، جمهرة — ٢٦
مي•بر لمزي 

—ه ١ ٤  ٢١٣، ط بيروت، دمشق، المأمون، دار الفارسي، علي لأيير البعة، للقراء الحجة — ^١٢
وأحمدرباح، العزيز همد راجعه؛ جربمابي، وبسر ئهوجي، الدين يدر تحقيق؛ م، ١  ٩٩٣

الدقاق.يوسم، 

—- ٠١٣٩٤مصر، المعادة، دار الأصبهاق، نعيم لأبي الأصفياء، وطبقات الأوياء حلية - ٢٨
١٩٧٤.،

ه.١ ٤ ٢ ٤ ، ٢ ط بيروت، العلمية، الكتم، دار الجاحظ، بحر عمروبن عثمان، لأبي الحيوان، - ٢٩
تيمية،ابن مكتبة الشنقيطي، الأمين لمحمد الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام ينع " ٠٣ 

،.١٩٩٦اسرة،طا،با؛ام.



٢٣٣ ٠۵٠٠ههزساس|ادرواك>احع 

عبدأت تحقيق ، ٢١٩٩٤ه ١ ٤ ١ ٤ ، ٢ ط بيروت، العلمية، الكنمب، دار ثابت، بن حان ديوان ٣" ١
عل-يد

الووم-الورد بن ولثم به؛ اعس الكويت، قسة، ابن دال لروبة، العجاج، بن رؤ؛ان ديوان ' ٣٢
الشيبان،حنبل بن أحمد اف، عبد أبي السنت، أهل لإمام والزنادئة، الجهمية على الرد — ٣٣

ثاعين.سلامة صري ت تحقيق ، ١ حل الرياصن، الثبات، دار 
القاصي،عثمان ين لمحمد التين، وحوادث نجد علماء مآثر عن الناظرين رومحة ' ٤٣ 

م.١  ٠٩٨ — ه ١ ٤ ٠ ٠ ، ١ حل القاهرة، الحلبي، مهلعة 
،١ ط مرِوت، يمز- كبر، ابن دار النووي، الدين محيي ورل لأبي المالحين، رياض - ٣٥

١٤٢٨ ،U-J • •د. تحمق: ، ٢٢J،U _ الفحل.اسين
اضعبد للشخ الدمشقي، العز أبي ابن للإمام العلحاؤية العقيدة ثرح على الدية الرياض " ٣٦

-م ١ ٤ ٤ ٠ ٢، حل الرياض، الخيرية، جمّين ابن مؤسسة الجمين، الرحمن ب ابن 
الخويهلر.محمد بن ارق حند. ت حقيق ، ٠٣٢ ١ ٩ 

حّيبتحقيق! بيروت، العلمية، الكتمب، دار المبارك، ين اش عبد للإمام والرقائق، الزهد " ^١٣
الأعفلمي.الرحمن 

الفكر،دار الأنصاري، الهيتمي حجر بن أحمد الدين، لشهاب الكبائر، اقراف، عن الزواحر - ٣٨
ًلا،ب»ةاه-؛\مهام.بيروت، 

—م ١ ٤ ٠ ٠ ، ١ ط بيروت، الإسلامي، المكتب الشيباق، عاصم أبي بن بكر لأبي السنة، " ٣٩
الألباق.الدين ناصر محمد الشخ تحقيق! م، ١  ٠٩٨

م،١  ٩٨٦م— ١٤٠٦،١ءلاليمام، القيم، ابن دار حنبل، بن أحمد بن اش لعبد السنة، — ٤ ٠ 
القحلماق.معيد مءحمد د. تحقيق! 

الكتبإحياء دار القزؤض، ماجه ابن يريد بن محمد اف، همد لأبي ماجه، ابن سنن ~ ٤ ١ 
اليائي.عبد فراد محمد تحقيق: آم>مام، ممر، الحلبي، العربية، 

تحقيق:محمر، الحلبي، مطبعة المجتاق، الأثعث، بن سليمان داود، لأبي داود، أبي سس " ٤٢
الحميد.عبد الدين محيي محمد 

محمر،الحلبي، ميلة الرمجدي، نورة بن همسي بن محمد همسى، لأبي الترمذي، سنن -  ٤٣
عطوة.ؤإبرامم الباقي، عبد فواد تحقيقه: أكمل ثاكر، محمد أحمد تحقيق: 

،١ حل بيروت، الرسّالة، موصة الدارقطني، عمر ين علي الحسن، لأبي، الدارقطني، سنن " ٤٤
وآخرين.الأرنووحل، سعيب تمحقيق: *آما ؛أةاه"؛*

الطامجية،المعارف دائرة مجالس اليهقي، الحسين بن احمد يكر، لأبي الكبرى، السنن " ٤٥
ى٤١٣٤ ، ١ حل الهند، حيدرآباد، 



م وكإياتْالتضس) امول من 9كاياوا اموو رساله س>خ إِز  ٢٣٤

ييروت،الرسالة، ة مرماتئ، النشعيب بن أحمد الرحمن، عيد لأبي الكثرى، السنن " ٤٦
شلي.المنعم عبد حسن ت تحقيق طا،اآ؛ا، 

المطيرشانمكب ار، النشعسبا بن أحمد الرحمن، عبد لأبي النسائي، نن م—  ٤٧
عدة.أبو الفتاح عيد ت تحقيق ، ١ ٤ ٠ ٦ ٢، حل حلب، الإّلامية، 

الرياض،الصميعى، دار ( ٥ — ١ )من الأحزاء متضور، بن لحيي متضور، بن ّعد صتن — ٤ ٨ 
الألوكة،دار ٨( ٦- رمن الأجزاء الحميد، عد مد. ت تحقيق م، ١  ٩٩٣- طا،؛ا؛ام 

الحميد،سعد د. بإشرافت الباحثين مجن فريق ت تحقيق ، ٢٢ ٠١٢-—٠١ ٤٣٣، ١ ط الرياض، 
الجريسي.حالي ود. 

البابيمصطفى مطيعة الحمشري، هشام بن الملك لعبد اليوية، المسرة هشام، ابن سيرة — ٤ ٩ 
وآحرين.المقا، مصعلفى تحقيق: م، ١  ٥٩٥ - م  ١٣٧٥القاهرة، الطلبي، 

الإملاعي،الكتب المافعي، البغوي عود مبن الحسين المسنة، لمحيي المنة، شرح - ٥ ٠ 
الماؤيس.وزهير الأرروط، شعبي، تحقيق: م، ١  ٩٨٣— طآ،آء؛اه_ بيروت، دمشق— 

*حمذكريا، لأبي الحجاج، بن سلم صحح شرح المنهاج سلم، على النووي شرح - ٥١
.٢٠٠١٣٩٢، حل بيروت، المربي، الزايثج إحياء دار الووي، شرف بن يحيى الدين، 

،١ حل الرياض، الرشد، مكتبة البيهقي، الحسين بن أحمد يكر، لأبي الإيمان، شعب، — ٥ ٢ 
حامد.الحميد عبد الخلي عبد تحقيق: ، ٠٣٢ ٠ ٣ — ه ١ ٤  ٢٣

،٣١٩٨٠؛ام-٠ ٠ ^تبالإمخمي،الكوس،طم، 
البدر.بدر تحقيق: 

وننتههصتق اف رسول أمرر من الخخصر الصحيح الخد الجامع البخاري، صحيح — ٥٤
المالفية،الطيعة البخاري، إسماعيل بن محمد افه، عيد أبى المؤمنين لأمير وأيامه، 

الباني.عبد نواي محمد تحقيق: م،  ٠١٣٨ القاهرة، 
الحلبي،مطبعة ابورى، التيالقش—يرى الحج—اج بن لم جمالحين، لأبي ملم، صحيح — ٥ ٥ 

الباقي.عبد نوال محمد تحقيق: ، ٣١٩٥٥مصر 
إحسانعباس.د. تحقيق: بيروت، صادر، دار صعد، لابن الكثرى، الطبقات —  ٥٦

القاهرة،المالفية، انمار الجونية، مم ابن الدين لشمس المعادتين، وباب الهجرتتن طريق ~  ٥٧
^١٣٩٤^٢.^

،٠٣٢ ٠ ٥ — م ١ ٤ ٢ ٦ ٧، حل بيروت، الإسلامي، المكتب، تيمية، ابن الإسلام لمخ المبودية، —  ٥٨
الشّاويس.زهير السح تحقيق: 

دمشق،كثير، ابن دار الجونية، تيم ابن الدين لثمس الشاكرين، وذحيرة الصابرين عدة - ٥ ٩ 
م.١  ٩٨٩— ه  ٣١٤٠٩، ٍل المنورة، المدينة الراث، دار ومكتبة بيروت، 







٢٣٧ايئ اسادلواكراجع هه>س 

اليمامة،دار الثسخ، ، jTاللطيف عبد بن الرحمن لعيد وغيرهم، نجد علماء مثاهير " ٩٠
(.٠١٩٧٢^-١١٣٩٦، ط ارس 

بيروت.العلمية، المكتبة للفيومي، الكبير، الشؤح غرقب ق المتير لممباح ا ~
علومومؤسسة حدة، القبلة، دار العبسي، شيبة أبى بن افه عبد بكر، لأبي لمصنف، ا —

عوامة.محمد ت تحقيق ه، ١ ٤  ٢٧، ١ حل بيروت، دمشق— القرآن، 
القاهرة،الحرمين، دار الهلرال، أيوب بن لليمان القاسم، لأبي الأوممهل، لمعجم ا —

الحسيني.المحسن وهمد اقه، عوضي محنارق ت تحقيق 
،١ ط القاهرة، تيمية، ابن مكتبة الطبراق، أيوب بن ماليمان القاسم، لأبي الكير، لمعجم ا ~

المتلقي.المجيد عبد بن حمل.ي تحقيق! م، ١ ٩ ٩ ٤ — ه  ١٤١٥
فريقيمساعدة عمر، الحميد عبد مختار أحمد للدكتور المعاصرة، العربية اللغة عجم م —

٢٢٠ه—  ١٤٢٩محوا، القاهرة، الكتب، عالم عمل،  ٠٨.
بيروت.العربي، الراث إحياء دار المثنى، مكتبة كحالة، رصا لعمر المؤلمين، عجم م ~
عالمدار القدسي، قيامة ابن الدين موفق محمد، لأبي الجربي، مختمر شرح لمغني ا ~

القتامعبد ود. التركي، افه عبد د. تحقيق؛ م، ١  ٩٩٧- ٣٠٥١٤١٧، حل الرياض، الكتب، 
الحلو.

تحقيق!يرون، العالمية، الكتب دار الجزري، ابن الدين لمسمص العشر، القراءات ل لنشر ا —
الصاثاع.عالي الشخ 

العلمية،المكتبة الجزري، الأثير ابن الدين لمجد والأثر، الحديث غريب ق لمهاية ا —
الطناحي.ومحمود الزاوي، طاهر تحقيق! ، ٢١٩٧٩-— ٥١٣٩٩بيروت، 

الإماممكتبة الجدي، الحموي لمحمد الحسنى، اش أسماء شرح ق الأسمى المهج ~ ١ 
الكويت.الذهبي، 

لآلإق؟اولإء





f»sو|وهوالداوموهووء1ت ههرس 
٢٣٩

اكمحة الوضيع
٧٥ الأب

٧٧ الإخلاص
٧٩ اصرواكوم
٨١ والظالمالعدل 
٨٢ ،والكدمالمدق 

٨٣ افحدود 

٨٥ والعقودوالعهود الأمانة 
٨٧ الحكمة

٨٨ واكزيرالإسراف 

٨٩ المعروف

٩• الاسقامة

٩١ القلبمرض 
٩٣ الفاق

٩٥ والمتشالهالمحكم 
٩٧ التهمعية 

٩٩ الدعوْالدياء 

١٠١ والخن،الظ، 

\-1 الفقة

١٠٥ التوكل
١٠٧ العقل
١٠٩ العلم
١١٠ الأمة

١١٤ الاستواء

١١٧ التوبة

١١٨ المتقمالصراط 
١٢٠ اضذى 










