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 ملخص

مػػف لػػرؿ ة اسػػ  ، ملء اهلل اسحسػػنا استػػد ك ة  وػػد وكاةػػؿ سػػك   ا حػػ ا تتنػػلكؿ هػػلد اسة اسػػ  أسػػ      
شلةػػي  سػػك   ك ، تػػ  ط  ػػيف هػػلد اسفكاةػػؿ وػػد اكت اناػػل كته ا هػػل كةالالتاػػل اسم  ميػػ ، مكضػػكةي ةالسيػػ  

ا ح ا  ود مكضكةلتال ككضليلهل استد ةلس تال؛ سلكككؼ ةلا أث  مكضػكع اسسػك   كاسػت رؿ شلةػيتال 
 لال كتحةية ةالالتال.ود انت لء وكاة
 أسملء اهلل.، وكاةؿ، سك   ا ح ا  الكممات الدالة:

Abstract 

      This study deals with the names of Allah, which are mentioned in the end of the 

verses of Surat Al-Ahzab, through an thematic, semantic study, linking these intervals 

in conjunction, repetition and lexical connotations with the personality of Surat Al-

Ahzab to show the enfluance of the subjects and issues that addressed in Surat Al-

Ahzab on choosing the names in the end of it verses . 

 
 .كدمُامل

 :ك  ةي ، كأشاة أف ال إسه إال اهلل كأف محمةان  سكؿ اهلل،   كاسسرـ ةلا ة ةد اسلم اةطفااسحمة هلل كهفا كاسةر       
. ك  له سك ان كآيػل و [ِٖ]اس م : ُقْرآًنا َعَرِبيِّا َغْيَر ِذي ِعَوٍج َلَعمَُّيْم َيتَُّقونَ وإف اهلل ت لسا كة أهـ  ا م   الا اس  آف        

ِبينرٍ ِكتَ   له ا و ةلا مةل ا  مػلف َِ َمْت ِمنْن َلنُدْن َحِكنيٍم  ننػل سػنلحظ  هػؿ  ػرء ككضػك  ، [ُ]هػكة: اٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ثُمَّ ُفصِّ كا 
وػػر تحػػأن كأنػػ  تنت ػػؿ  ػػيف آيلتػػه كسػػك د  لن طػػلعو أك ، حيػػت تنػػتظـ آيلتػػه  مي اػػل ويػػه ؛أف هنلسػػؾ  كحػػلن آسػػ  ن وػػد هػػلا اس ػػ آف

سػـ تي ػ ؼ كػطن ، ي ػكؿ وياػل: هكهػلد اسػ ك  استػد أكملنػل إسياػل ت ك  است هيػ  ، است هيػ ككة سٌما اس او د هلد اسػ ك :  ك  ،  فلء
كسكالهػل سػـ يهػف  حيػت هػك هلنمػل كضػو  ملػ  كاحػة  ، ك اػل انفػ ة نظمػه كلػ ا ممػل يطي ػه اسنػلأ، ود هرـو ة  د غي  اس ػ آف

ثػـ إسػا تػلسيؼ هػلا اسػنظـ: ومػف هلهنػل ،   كتلسيفاػلإل ت اد ينظػ  وػد است هيػ  إسػا نظػـ اسهلمػ، سيأ  يف أ  ائال تفلك  أك ت ليف
ود  مل  است هي ... كسكال تلػؾ اسػ ك  ، هد ةف  إة ل د، ةف  كاحة ، يت لؽ   ضه ةلا   ض كل ا ود م نا تلؾ اس ك 

ستػػد كةلػػا م ػػةا  مػػل  ػػيف ا سفػػلظ كا سػػلسي  ا، ةلػػا م ػػةا  مػػل  ػػيف هػػلد اسم ػػلند كمكاك اػػل وػػد اسنفػػكأ، سلػػ ا أ ػػ اء متفلكتػػ 
 .   ُتهمل ت  وه مف هرـ اس لغلء كةنة ت ليف اسك كد استد يتة ؼ وياله، تؤةيال ح ي   كم ل ان 

 اإلة ل تظا  أهمي  هلد اسة اس  كمةل اسحل   إسيال هكنال تحلكؿ اسهشؼ ةف مظا  هلـو مف مظله   مف هلا اس لن        
 لػػػػػاسمتملسؾ ود  نلء اسسك   اس  آني  كتف ةه كهلا اسنسيج اس كم، ك اوةو ةكيؽ مف  كاوةد مف لرؿ إث ل  هلد اسلحم  اسكاحة 

 .اس لم   ا  ةني ، هلي  اسش ي  ، كسـ أةكؿ اسةيف، أستلل  *
 . لحث  **
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 كاست رسال ةف غي هل مف اسسك  مكضكةلن كأسلك لن.
 

   .مشكلُ الدراسُ
ةالسػ  ك كة أسػملء اهلل اسحسػنا وػد وكاةػؿ آيػل  سػك    مػل: تحلكؿ هلد اسة اس  اإل ل   ةػف اسسػؤاؿ اسػ ئيأ ا تػد       

 :ا ح ا ؟ كتن ثؽ ةنه ا سئل  اسف ةي  ا تي 
 مل اسمكضكةل  كاس ضليل استد ةلس تال سك   ا ح ا ؟ -ُ
 كمل ةالالتال؟ ؟ك ة  ود سك   ا ح ا  مل ا سملء اسحسنا استد -ِ
  ؟مل اس رك   يف هلد اسفكاةؿ كاسكحة  اسمكضكةي  ود اسسك   -ّ
 

 .أهداف الدراسُ
 : تاةؼ هلد اسة اس  إسا تح يؽ مل يلتد       

 تحةية أسملء اهلل اسحسنا استد ك ة  ود لكاتيـ هلد اسسك   كتح يؽ م لنيال. -ُ
 اس  ط  يف مكضكةل  اسسك   كهلد ا سملء اسحسنا  مل يهشؼ ةف   ض مظله  اإلة ل  اس يلند. -ِ

 

 .حمددات الدراسُ
  لسة اس  اسةالسي  اسمكضكةي .، اس  ةلا أسملء اهلل اسحسنا ود وكاةؿ آيل  سك   ا ح ا ت تة  هلد اسة         

 
   .الدراسات الشابكُ

 : كهد ،هنلسؾ ثرت أنكاع مف اسة اسل  اسمؤةل  سالد اسة اس        
 

 : إحةلءن كم نان مثؿ، اسحسنا ود اس  آف اسه يـ ا سملءاسة اسل  استد تنلكس  هلد النوع األول: 
 إشػ اؼ اسػةهتك  محمػة  ػف ةػكة  اسسػ كم ،إةةاة اس لحت: ة ة اهلل  ف ةلسح  ف ة ػة اس  يػ  اسغةػف ،أسملء اهلل اسحسنا  ُ

 ـ.ُِٗٗ اسس كةي ،،  لم   اإلملـ محمة  ف س كة اإلسرمي  ،تمل ستي   هلي  اسش ي  
اسحسػنا  ػلن   نػكاف تػلييؿ ا يػل  اس  آنيػ   ل سػملء كةػ ض مطل، تنلكؿ ويال مله  أهؿ اسسػن  وػد أسػملء اهلل اسحسػنا إ مػلال       

 لاه ان مناج اسهلت  كم ايل اسهتل  كاسملحكظل  استد ةليه. ةة  همل تط ؽ إسا هت ، كةالالتال
 كيت يف مف لسؾ أف اسة اس  ألل  اس لن  اس  ةم  سملء اهلل اسحسنا.       

 ،ة ػة اهلل حسػيف  ا ػح: إةػةاة اس لحػت ،اسحسػنا وػد اس ػ آف اسهػ يـاالكت اف اسثنلئد  ػيف اسػـ اهلل اسحهػيـ كأسػملء اهلل   ِ
 ـَُِٓ ا  ةف،،  لم   آؿ اس ي  ،تمل ستي   هلي  اسش ي   إش اؼ اسةهتك   يلة اسةغلميف

 كاكت انه مو أسملء اهلل ا ل ل.، تنلكؿ سيلؽ آيل  اكت اف اسـ اهلل اسحهيـ مو اسـ اهلل اسل ي  ود اس  آف اسه يـ       
 كيرحظ أف اسة اسل  سـ تتط ؽ إسا اسة اس  أسملء اهلل اسحسنا ود سك   ا ح ا  ة اس  تحليلي   يلني .       
 

كهػلا اسم ػلؿ كاسػوه وسػيح يشػمؿ اسمةػنفل  ، اسة اسل  استد تنلكس  اسحػةيت ةػف سػك   ا حػ ا  تحلػيرن كمكضػكةلن النوع الثاني: 
 لػػمكةلا  أأ هلد اسمةنفل  استد تنلكس  اس لن  اسمكضكةد  ،كضكةي  استكحيةي كهلسؾ اسم ،استفسي ي  استحليلي  است  يئي 
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 لطه ي اع سية كط  ود اسظرؿ.
 ،ا  ةنيػ وػد اس لم ػ   ،ة.  اػلة محمػة ويةػؿ اسنةػي ا : إةػةاة اس لحػت ،ا سفلظ استد انف ة   اػل سػك   ا حػ ا  كمنال       

 .ْةةة  َّم لة  َُِٓم ل   لم   مؤته 
 

 ة اسل  ود وكاةؿ آيل  اس  آف اسه يـ.ع الثالث: النو 
 ،اس ػػلنكع ُُِِـ. ُإةػػةاة اس لحػػت: ةػػلطؼ  ،اإلة ػػل  اس يػػلند وػػد نظػـػ لػػكاتـ ا يػػل  تاسمشػػتمل  ةلػػا أسػػملء اهلل اسحسػػنا   ُ

 .-ولسطيف- لم   غ    ،هلي  ا ةا  - مل ستي  ،محمة ةلكاف: إش اؼ اسةهتك 
 كتط ؽ إسا ظكاه   رغي  ود لكاتيـ ا يل .، اسحسنا كت تي ال تنلكؿ اس لحت ت لك  ا سملء       
 واد ال ت ؼ ةنة حةكة اسلغ .  ؛تلتلؼ هلد اسة اس  ةف اس حت  لنال ة اس  تفسي ي        

 ،ِاسم لػة  ،ِ.ِ ،إةػةاة اس لحػت:  اػلة نةػي ا  ،أسملء اهلل اسحسػنا وػد وكاةػؿ سػك   اسحػج ة اسػ  مكضػكةي  تحليليػ   ِ
تل يخ اسنش  كهػلا أكػ   اس حػكت إسػا  حثػد كهػك كسػة اسفهػ   سػةل  ،ا  ةف ،سم ل  ا  ةني  ود اسة اسل  اإلسرمي ا ُُِٗ اس ةة

 ينمػل اس حػت كال شػؾ أف اس لحثػ  ستسػتفية منػه إال أف اس حػت تنػلكؿ سػك   اسحػج كأسػملء محػةة  ، اس لحث  ود هتل ػ  اس حػت اسم ػةـ
 سـ ت ة ود سك   اسحج. كأسملء أل ل، اسمط ك  سيتنلكؿ سك   أل ل

 ُُُِ. ـّهليػ   - ةهتػك اد ، مػلؿ محمػكة أ ػك حسػلف: إةػةاة اس لحػت ،اسةالال  اسم نكي  سفكاةؿ ا يل  اس  آني   ّ
وتطػ ؽ إسػا ، تنلكؿ ويال اس لحت اسةالال  اسم نكي  سلفلةل  اس  آنيػ   شػهؿ ةػلـ -اسسكةاف– لم   اس  آف اسه يـ  ،اسش ي  

ا يػل  كتحػةت ةػف متشػل ه ، كاست ةيـ كاستللي ،  هي  اسفلةل  اس  آني  مف اس مل  مف حيت اسحلؼ كاس يلة اسةالس  اسم نكي  ود ت
 كمشهر  اسفلةل  اس  آني . ، اس  آني 
 كمف اسمرحظ أف اس حت سـ يلتص  فكاةؿ ا يل  اسمشتمل  ةلا أسملء اهلل اسحسنا.       

إشػ اؼ اسػةهتك :  ْ ،إةػةاة اس لحػت: ةػ  ين  ملضػد ، مي  كاالستلةاـ اس  آند رغ  أسملء اهلل اسحسنا  يف اسةالس  اسم   ْ
 .-اس  ائ - ة لأ، ُُِِـ. ، لم   و حل  ،هلي  ا ةا  كاسلغل  - مل ستي  ،ةيسا  ف سةي  

وةػػرن كة ػة  ، كة سػ  أسػملء اهلل اسحسػنا ة اسػ  وػد اسم  ـػ كاسةالسػ ، تحػةث  وياػل اس لحثػ  ةػف ح ي ػ  أسػملء اهلل اسحسػنا       
 ألي ان تنلكس  ويه اإلة ل  اس رغد سل  آف ود استلةاـ أسملء اهلل اسحسنا تة اس  ود اسفلةل  اس  آني  .

  نه  حت ود إطل  اسلغ  اس   ي  ال يت لك  إسا اسة اس  اسمكضكةي  استحليلي . ؛كهلا اس حت يلتلؼ مو اسة اس        
إشػ اؼ  ،إةػةاة اس لحػت: مػ اة محمػة اسحمػةاف ،ء اهلل اسحسنا تة يػ   ك تحهػيـ أك ه  رغ  اسفلةل  اس  آني  ود أسمل  ٓ

اسةالسػ  تنلكسػ  اس لحثػ   - ا  ةف ُُِِـ - اس لم ػ  اسالشػمي  ،هليػ  اسلغػ  اس   يػ  - مل سػتي  ،اسةهتك   ثنلء ن لتد ةيلش
 كاسـ اهلل اسحهػيـ  غيػ د، اس  ي   غي د مف ا سملء همل له   ةالس  اكت اف اسـ اهلل، اسلغكي  السمد اهلل ت لسا تاس  ي  كاسحهيـ 

 مف ا سملء. 
 كهلد اسة اس    ية  ةمل يةك  ةليه اس حت اسم ت  .       

إةػػةاة اس لحثػػ  سػػالـ  ،أسػػملء اهلل اسحسػػنا اسػػكا ة  وػػد سػػك   اسحشػػ  كةالال  آثػػل  كم تضػػيل . تة اسػػ  مكضػػكةي    ٔ
 ،-اسسػكةاف- لم ػ  أـ ة مػلف اإلسػرمي   ،ةهتػك اد ،  اسػةيف ةػكض محمػة إة يػأاسػةهتك  ةػر :إشػ اؼ ،ة ة اسكهػل  ة ػة اسػ  اؽ

 ـ.َُِٔ
 تنلكس  ويال م لند أسملء اهلل اسحسنا اسكا ة  ود سك   اسحش  كاالستلةاـ اس  آند سال.       
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اس لحػػت وػػر ي ػػ ؼ ، هلاتػػ كاسميػػةاف اس حثػػد لاتػػه كتظاػػ  أهميػػ  هػػلد اسة اسػػ  وػػد ةػػةـ ك ػػكة ة اسػػ  سػػل    حملػػ  االسػـػ       
 ة اس  سل    ألل  ةلا ةلت ال هلا اسمكضكع.

 
 .مههجًُ البحث

 : اكتض  ط ي   هلد اسة اس  منا يف  ئيسيف مف منلهج اس حت       
 اسلم ي ـك ةلا  مو اسملة  اس لمي  مف مظلنال كمةلة هل اسملتلف .: اسمناج االست  ائد -ُ
 اس يلنل  كن ةهل ن ةان ةلميلن ود ضكء منا ي  اس حت اس لمد اسمكضكةد اسسليـ.اسمناج استحليلد: اس لئـ ةلا تحليؿ هلد  -ِ
 

 .خطُ البحث
 كللتم .، كم حثيف، كتماية، م ةم  :تتهكف هلد اسة اس  مف       

 وفيو مطمبان:  .الدراسة التمييد: التعريف بمصطمحات
 ت  يؼ اسفلةل  اس  آني . المطمب األول:       
 ت  يؼ ةلـ  سك   ا ح ا . ثاني:المطمب ال       

 وفيو مطمبان:  .المبحث األول: موضوعات سورة األحزاب ومزاياىا
 اسكحة  اسمكضكةي  ود سك   ا ح ا . المطمب األول:       
 م ايل هلد اسسك   ةف غي هل مكضكةلن كأسلك لن. المطمب الثاني:       

 وعالقتيا بموضوع السورة وشِصيتيا. وفيو مطمبان:  ،ة األحزابالمبحث الثاني: فواصل أسماء اهلل الحسنى في سور 
 وكاةؿ أسملء اهلل اسحسنا ود اسسك   كةالالتال. المطمب األول:       
 كاسكحة  اسمكضكةي  ود اسسك  . اس رك   يف أسملء اهلل اسحسنا ود اسفكاةؿ المطمب الثاني:       

 ال.كويال ة ض نتلئج اسة اس  كتكةيلت الِاتمة:
 كآل  ةةكانل أف اسحمة هلل    اس لسميف.

 
 :التنهًد

 .التعزيف مبصطلحات الدراسُ
 

 .تعزيف الفاصلُ الكزآنًُ: املطلب األول
كوػد ، يظاػ  لسػؾ وػد هػؿ سػك  اس ػ آف اسهػ يـ، اس ػ آف اسهػ يـ إٌف اإلة ل  اس يلند هك اسك ه ا     ود ك ػكد اإلة ػل  وػد       

ٌف هػػػؿ سفظػػػ  مػػػف أسفػػػلظ اس ػػ آف اسهػػػ يـ  ػػػلء  وػػػد مكضػػػ ال ا لػػػص ، حػػػ ؼ مػػف ح كوػػػه  ػػػؿ كهػػػؿ، هػػؿ آيلتػػػه كهلملتػػػه ، منػػػهكا 
 : ت  يفل سلفلةل  اس  آني  يلتدكويمل ، كوكاةؿ ا م مف ا سفلظ استد ت لا ويال اإلة ل  كاس ملؿ

 

 اسحػؽ نػه وةػؿ  ؛اسفيةػؿ :كي ػلؿ سل لضػد، همػل يسػما اسحػلئط وةػؿ،  كف مػل  ػيف اسشػيئيف، اسفلةل  مف وىٍةؿالفاصمة لغة: 
 . ِتةف اس لطؿ



 ها العهزٍجهاد الهصريات ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م9201/ ه1441، (4)ع ، (11)مج ، اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ

 
ٖٖٜ 

 كاس يلف، كاالنفةلؿ، اس طو كاسح   كاستميي  :كهد ةة  م لفو يت يف أف اس    استلةم  اس ل  وةؿ س ،كممل س ؽ         
 كاستكضيح.

 

 آنػد، ك  ضػاـ ةنة اس لملء، و  ضاـ نظ  إسيال مف  اكي  اإلة ل  اس  ةة  اسفلةل  اس  آني  سال ت  يفل الفاصمة اصطالحًا: 
  يلف لسؾ:  يلتدمف  اكي  إتملـ اسم لند، ك  ضاـ ي ل أنال مف أسلسي  اس   ، كويمل 

و ػلؿ: هاسفكاةػؿ حػ كؼ  ،نظ  اس ملند إسا اسفلةل  اس  آنيػ  مػف  اكيػ  اإلة ػل  اس  آنػد و  واػل ت  يفػلن ي  ػةهل ةػف اسسػ و       
كأمػػل ، سلم ػلندكلسػؾ أف اسفكاةػؿ تل  ػ   ؛كا سػ لع ةيػ ، كاةػػؿ  رغػ كاسف، متشػلهل  وػد اسم ػلطو تك ػ  حسػف إواػلـ اسم ػلند

 . ّتا س لع ولسم لند تل    ساله
ههػػد اسهػػرـ استػػلـ : و ػػلؿ ،كة واػػل أ ػػك ةمػػ ك اسػػةاند سيضػػو كلةػػة  سم  وػػ   ؤكأ ا يػػل  مػػف أ ػػؿ ةػػة آيػػل  اس ػػ آف اسهػػ يـ       

كسػػيأ هػػؿ وهػػؿ  أأ آيػػ  ولةػػل   ،لسؾ اسفكاةػػؿ يهػػف  ؤكأ آم كغي هػػلاسمنفةػػؿ ممػػل   ػػةد كاسهػػرـ استػػلـ كػػة يهػػكف  أأ آيػػ  كهػػ
 . ْتولسفلةل  ت ـ اسنكةيف كت مو اسض  يفه ؛ولةل   أأ آي 

و ػػلؿ: ههػػد هلمػػ  آلػػ  ا يػػ  ه لويػػ  اسشػػ   كك ينػػ   ،مػػف مسػػلئؿ ةلػػـك اس ػػ آف مسػػلس ن  كةػػفال أمػػل اس  هشػػد ونظػػ  إسياػػل        
همػػل يظاػػ  مػػف ت  يفػػه ، أنػػه يػػ ل أف اس ػػ آف نػػ ؿ  لسػػلسي  اس ػػ   متحػػةينل كم  ػػ نا ساػـػ يظاػػ  مػػف ت  يػػؼ اس  هشػػد، ٓ تاسسػػ وه

 همل يمتنو إطرؽ اس لوي  ةليه.، كأف اس  آف ال يطلؽ ةليه اسس و تلة لن ، اتضل  م لند اسمةطلحل  ود ةة د
ف التلف  ة ػل اتاـ اللػترؼ مشػل  اـ        كتػلتد  ،هػد مػل تنتاػد  ػه ا يػ  اس  آنيػ  ولسفلةػل ، ك ميو ت  يفل  اس لملء متف   كا 

 حلمل  ستملـ اسم نا  ح كؼ مت لنس  مت ل    سال نظـ ةكتد ككم كمثي .
 

 .تعزيف عام بشىرَ األحزاب: املطلب الثانٌ
كآيلتاػػػل ثػػػرت كسػػػ  كف آيػػػ  كت تي اػػػل وػػػد ،  ٔتي ػػػكؿ ا ػػػف ةطيػػػ  ا نةسسػػػد: ههػػػلد اسسػػػك   مةنيػػػ   إ مػػػلع ويمػػػل ةلمػػػ ه       
كيػ ل ،  ؿ هد  يف سلسل  مف اسسػك  اسمهيػ ،  لء   يف سك تد اسس ة  كس ل اسمهيتيف، ؼ اسش يؼ اسثلست كاسثرثكفاسمةح

كأنػه للػؽ اسسػمكا  ، أ.ة. محمة أ ك مكسا: أف سك   اسس ة  ت ـك ةلا ت ظيـ أم  اسن ك    يلف ةظم  اهلل اسلم أنػ ؿ اسهتػل 
، كأنػه ةػلسـ اسغيػ  كاسشػالة ، كأنػه يػة   ا مػ  مػف اسسػملء إسػا ا  ض، ةلػا اس ػ شكأنػه اسػتكل ، كا  ض كمل  ينامػل وػد سػت  أيػلـ

وياػػل استشػػ يو كتػػلتد سػػك   ا حػػ ا  يشػػيو ، إسػػا آلػػ  هػػلد است ليػػل  اس ظيمػػ  سل ػػة   كاس حمػػ  كاسغضػػ ، كأنػػه أحسػػف هػػؿ شػػدء لل ػػه
كتةػػحح ، ك   ا حػ ا  تتللػػؿ اسحيػل  كتػةاللالكسػ، ولسسػ ة  هلناػػل ةػك  ا سكهيػ  وػػد  حمكتاػل ك   كتاػل كاكتػػةا هل، كاإلن ػلء

، ك يػلف أ ػلطيلاـ، استد  ةأ   حمة اهلل ثػـ تحليػؿ سم ػلال  اسملػلسفيف، كتلتد   ة لسؾ س ل، ألطلءهل كتش ع سسةاةهل كةكا ال
لنيػ  ثرثػ  وهلن  اسسك  اسثرت ملاه  ثرث  كشلةػيل  ثرثػ  كأ نيػ   ي، كض   ا سلنية اسفه ي  استد كلم  ةليال ة لئةهـ

 . ٕتكمو لسؾ وفيال مف است ا ط كاستهلمؿ مل ويال، كأ ني  وه ي  ثرث 
ككػػة شػػل ا  هػػلد اسسػػك   مطلػػو سػػك تد اسطػػرؽ كاستحػػ يـ اسمػػةنيتيف: وهلاػػل  ػػةأ    كسػػه: هيػػل أياػػل اسن ػػده  ػػةأ  ا حػػ ا         

كشػػػل ه  سػػػك   استحػػػ يـ سػػػك   ا حػػػ ا  ،  دك ػػػلء  سػػػك   اسطػػػرؽ ستػػػله   ثمػػػ ا  است ػػػكل كمظػػػله،  ػػػلست كل  كةػػي  اسن ػػػد 
ك ػػلء  حلولػػ   لسنػػةاءا  سلن ػػد كاسمػػؤمنيف كاسهػػلو يف تملمػػلن هلسنػػةاءا  وػػد ، اسحػػةيت ةػػف نسػػلء  يػػ  اسن ػػك  كاسكةػػليل سلمػػؤمنيف

  ػض د ستتشػل ه   ػة لسػؾ وػ، ممل يةةك سة اس  هلد اسظله   ود اس  آف اسه يـ ود اسسك  استد تتشل ه مطلس ال، سك   ا ح ا 
 مكضكةلتال كلةلئةال.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ء اهلل احلشهِ يف فىاصل سىرَ األحزابأمسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019م
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ِِ المَّنَو : ت لنؽ مطل ال مو للتمتال و ةأ    كسه ت لسا، كممل ي ة  اسكككؼ ةنةد ود هلد اسسك          َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ اتَّن
ِبيرًا*َوَتَوكَّنْل َوََل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًما َحِكيًما*َواتَِّبْع َما ُينوحَ  َِ ََ ِإنَّ المَّنَو َكناَن ِبَمنا َتْعَممُنوَن  ََ ِمنْن َربِّن ى ِإَلْين

كلتمػػ    يػلف أف هػػلد ا كامػػ  كاسنػكاهد إنمػػل هػػد مػػف اسمفاػـك اس ػػلـ س ملنػػ  استػػد ، [ّ-ُ]ا حػػ ا : َعَمننى المَّننِو َوَكَفننى ِبالمَّننِو َوِكننياًل 
ْنَسنانُ ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلَمَ  هٌلؼ  ال اإلنسلف ََبْيَن َأْن َيْحِمْمَنَينا َوَأْشنَفْقَن ِمْنَينا َوَحَمَمَينا اسِْ  ِإنَّنُو اَنَة َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفَن

َب المَُّو َعَمى اْلُمنْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنناِت َوَكناَن المَّنُو َكاَن َظُموًما َجُيوًَل * ِلُيَعذَِّب المَُّو اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتو 
 . ٖتاس    ةلا اسةة مف  ة  -همل ي كؿ ا ف ةلشك –وهلن  للتمتال ، [ّٕ، ِٕ]ا ح ا : َغُفورًا َرِحيًما

 
 : املبحث األول

 .مىضىعات سىرَ األحزاب ومزاياها
 

 .بالىحدَ املىضىعًُ يف سىرَ األحزا: املطلب األول
و ػػػة تحػػػةث  ةػػػف كضػػػي  ، مت لينػػػ  اس ضػػػليل، متنكةػػػ  اسمكضػػػكةل ، ت ػػػةك سػػػك   ا حػػػ ا   كؿ كهلػػػ  م ط ػػػ  ا كاةػػػ        
وػػد  كةػػف كةػػليل سلن ػػد ، كةػػف  كاا  ينػػ ، كةػػف أحهػػلـ  ك ػػل   يػػ  اسن ػػك ، كةػػف اسميثػػلؽ كةػػف غػػ ك  ا حػػ ا ، است نػػد

ثػـ أمػ  نسػلئه كنسػلء اسمػؤمنيف  إةنػلء ، ف أم  اسمؤمنيف  لسةػر  ةليػهكة، أ كا ه كمل يحؿ كمل ال يحؿ سه كةف ح م  إيلائه
شػل   إسػا  نػد إسػ ائيؿ، كحةيت لك ش كف ةف اسمنػلو يف كاسمػ  فيف، اس ر ي  ممػل ، كةػف ا ملنػ  كة ضػال، كةػف اسسػلة  كا 

 لمػلء  أكا أف سهػؿ سػك   نظػلـ كسهف اسمح  يف مف اس، ي  ؿ اسسك   سلنظ   ا كسا مت ةة  اس ضليل ال ينظمال ليط كاحة كاضح
و ة ن ػؿ سنػل اإلمػلـ اس  ػلةد وػد م ةمػ  تفسػي د سسػك   اسفلتحػ  ، كأنال متحة  استك يه متنكة  ا سلك ، ة ة للصو سلم لند ويال

 ككسػه: ها مػ  اسهلػد  ٗتككؿ شيله اإلملـ اسمح ؽ أ د اسفضؿ محمػة  ػف اس رمػ  اس ػةك  أ ػد ة ػة اهلل محمػة اسمشػةاسد اسمغ  ػد
كتنظػ  مػل يحتػلا إسيػه لسػؾ ، هػك أنػؾ تنظػ  اسغػ ض اسػلم سػي   سػه اسسػك  ، اسمفية س  ولف منلس ل  ا يل  وػد  ميػو اس ػ آف

كتنظػػ  ةنػػة ان ػػ ا  اسهػػرـ وػػد ، كتنظػػ  إسػػا م اتػػ  تلػػؾ اسم ػػةمل  وػػد اس ػػ   كاس  ػػة مػػف اسمطلػػك ، اسغػػ ض مػػف اسم ػػةمل 
و إسا ا حهلـ كاسلػكاـ  استل  ػ  سػه استػد ت تضػد اس رغػ  شػفلء اس ليػؿ يػةوو اسم ةمل  إسا مل يستت  ه مف استش اؼ نفأ اسسلم

لا و لتػه ت ػيف ، والا هك ا م  اسهلد اسمايمف ةلا حهـ اس  ط  يف  ميو أ  اء اس  آف، ةنلء االستش اؼ إسا اسكككؼ ةليال كا 
ككػة ةػلغ ة. ة ا  هػلد اسم ةمػ  ،  َُتساػلةمهسؾ إف شلء اهلل ك ه اسنظـ مفةرن  ػيف هػؿ آيػ  كآيػ  وػد هػؿ سػك   كسػك   كاهلل ا

و ػلؿ: هأ ػؿ إنػؾ ست ػ أ اسسػك   اسطكيلػ  اسمن مػ  يحسػ ال اس لهػؿ أضػغلثلن مػف ، اس  س   م ةم و  ليغ و  ةين و كسهف  لغػ  اس ةػ 
ة اسهليػػ  كػة  نيػ  مػف اسم لةػ، وػإلا هػػد سػك تػة     نيػ  متملسػه ، كأك اةػلن مػف اسم ػلند  م ػ  ةفػكان ، حيشػي  حشػكان ، اسم ػلند

وػر تػ اؿ ، كامتػة مػف هػؿ شػ    وياػل وػ كع ت ةػ  أك تطػكؿ، كأيكػيـ ةلػا هػؿ أةػؿو مناػل شػ  ه كوةػكؿ، ةلا أسػأ كأةػكؿ
كػػة كضػػو  سػػمه مػػ   كاحػػة : ال تحػػٌأ  شػػدء مػػف تنػػله  ، تنت ػػؿ  ػػيف أ  ائاػػل همػػل تنت ػػؿ  ػػيف ح ػػ ا  كأونيػػ  وػػد  نيػػلف كاحػػة

 ػؿ تػ ل  ػيف ا  نػلأ اسملتلفػ  ، النفةػلؿ وػد اسلػ كا مػف ط يػؽو إسػا ط يػؽا كضلع ود است سيـ كاستنسػيؽ كال  شػدء مػف ا
كال اسػػت لن   ػػلم  مػػف لػػل ا ، هػػؿ لسػػؾ  غيػػ  تهلػػؼ، همػػل تػػ ل  ػػيف آحػػلة اس ػػنأ اسكاحػػة ناليػػ  استضػػلـ كاالستحػػلـ، تمػػلـ ا سفػػ 

نمػػل هػػػك حسػػف اسسػػيلك  كسطػػػؼ استمايػػة وػػد مطلػػو هػػػؿ غػػ ض كم ط ػػه كأثنلئػػػه ي، اسم ػػلند أنفسػػال ،  يػػؾ اسمنفةػػؿ متةػػػرن كا 
 . ُُتكاسملتلؼ مؤتلفلنه
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وإٌف ا ستلل سية كط   أل أنه ك لسنظ  إسػا وتػ   نػ كؿ هػلد اسسػك   اسممتػة  مػف   ػة غػ ك   ػة  إسػا مػل ك ػؿ  ،كمف هنل       
 لن ػلن مػف إةػلة  تتػكسا ويػه اسسػك   ، وإف اسسػك   ةػٌك   هػلد اسفتػ   مػف حيػل  اسمسػلميف تةػكي ان كاك يػلن م لشػ ان ، ةلح اسحةي ي 

ك يػػلف أةػػكسال مػػف اس  يػػة  كاستشػػ يو كوػػد ، كا  ػػ ا  تلػػؾ اسمرمػػح كتث يتاػػل وػػد حيػػل  ا سػػ   كاس ملةػػ ، تنظػػيـ اس ملةػػ  اسمسػػلم 
كمكاكؼ اسهفل  كاسمنػلو يف كاسياػكة ، أثنلء اسحةيت ةف تلؾ ا كضلع كاسنظـ ي ة اسحةيت ةف غ ك  ا ح ا  كغ ك   ند ك يظ 

  لاػػل ككػػة ،  ُِتكمػػل ككػػو مػػف للػػؿ كألل  سػػ   هػػلد اسةسػػلئأ كتلػػؾ اسمكاكػػؼ، وػػد كسػػط اس ملةػػ  اسمسػػلم ويامػػل كةسلئسػػاـ 
 . ُّتسية ود ست  أشكاط

لا أ ةنل أف نػك   مكضػكةل  اسسػك   ككضػليلهل        وإناػل تنلكسػ  اسحػةيت ةػف اسغػ كتيف كةػف   ػض استك ياػل  استشػ ي ي   ،كا 
مل له د سية وإنال تشهؿ اسنكا  ا كسا سكحة  اسمكضكع ود اسسك   كاسلم يمي هل  كهلد اسمكضكةل  إضلو  إسا، كا لركي 

 غي هل.ةف 
لا هلنػػ  اإلةا   ، كأةت ػػة أف هػػلد اسسػػك   كلمػػ  ةلػػا تلةػػيؿ كتف يػػؿ اس لنػػ  اإلةا م ةلمػػ  وػػد حيػػل  اس ملةػػ  اسمسػػلم         كا 

 . ُْتكاس كل   ،كاستك يه ،كاستكظيؼ ،كاستنظيـ ،لمس : استلطيطت ـك ةلا إن ل  ا هةاؼ مف لرؿ اس يلـ  لسكظلئؼ اإلةا ي  اس
ف اسسك    م   هلد ا ةكؿ        وػإف اسسػك   كػة اسػتال   اػلد استك ياػل   -اسػلم أشػل  إسيػه سػية–هلال كسيأ استنظػيـ وحسػ   كا 

كأمػػػل ، اسسػػك  م طػػو مػػف م ػػلطو كسػـػ تغػػ  هػػلد استك ياػػػل  ةػػف ، اس  لنيػػ  اس ظيمػػ  استػػد تحفػػظ اسم تمػػو اسمسػػػلـ سػػليملن مػػف ا لل
ةنةػػػ  استلطػػػيط سحفػػػظ هيػػػلف ا سػػػ   كاسم تمػػػو ةلػػػا مػػػ  اس مػػػلف وإنػػػه يظاػػػ  مػػػف لػػػرؿ هػػػلد استشػػػ ي ل  كاستك ياػػػل  

، اسم  كضػيف ا نمػكل يفسملططل  أةةائاـ وػد اسػةالؿ كاسلػل ا سلنيػؿ مػناـ ة ػ   كمف لرؿ إح لط اهلل ، ا لركي 
كأمل استكظيػؼ إل ػ اء اسمكا نػ   ػيف اسمػكا ة اس شػ ي  ،   اس لئة كاس ي  ا كؿ سلمسلميفكمف لرؿ است هي  ةلا حفظ شلةي

ونلمسػه وػد آيػل  هثيػ   ، كحػٌت هػؿ وػ ة ةلػا أف ي ػـك  كا  لتػه اسمكهكسػ  إسيػه ضػمف هػلا اسسػلـ اإلةا م اسه يػ ، كاسط ي ي 
ننَواِنِيْم َىمُننمَّ ِإَلْيَنننا َوََل  َقننْد َيْعَمننُم المَّننوُ : مػػف مثػػؿ ككسػػه ،تتحػػةت ةػػف أةػػنلؼ اسنػػلأ كمػػكاكفاـ ِْ ِقيَن ِمننْنُكْم َواْلَقنناَِِميَن ِسِ اْلُمَعننوِّ

ََ َتُدوُر أَ  ْوُف َرَأْيَتُيْم َيْنُظُروَن ِإَلْي َِ ًة َعَمْيُكْم َفِإَذا َجاَء اْل ََْس ِإَلَّ َقِمياًل*َأِشحَّ َُْتوَن اْلَب ِت ْعُيُنُيْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمنَن اْلَمنوْ َي
ََْحَبَط المَّن ََ َلنْم ُيْؤِمُننوا َفن َِن ْينِر ُأوَل َِ ًة َعَمنى اْل ََْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ ْوُف َسَمُقوُكْم ِب َِ ََ َعَمنى المَّنِو َفِإَذا َذَىَب اْل ُو َأْعَمناَلُيْم َوَكناَن َذِلن

َِ المَُّو َوَرُسوُلُو َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحَزاَب }: كككسػه، [ُٗ، ُٖ: { ]ا ح ا َيِسيًرا َقاُلوا َىَذا َما َوَعَدَنا المَُّو َوَرُسوُلُو َوَصَد
َمنْن َقَضننى َنْحَبنُو َوِمنْنُيْم َمننْن  َوَمنا َزاَدُىنْم ِإَلَّ ِإيَماًنننا َوَتْسنِميًما* ِمنَن اْلُمننْؤِمِنيَن ِرَجناٌل َصنَدُقوا َمننا َعاَىنُدوا المَّنَو َعَمْيننِو َفِمنْنُيمْ 

 .[ِّ، ِِ]ا ح ا : َبدَُّلوا َتْبِدياًل َيْنَتِظُر َوَما 
كال تهػكف ، وػر ييػةةا اال ػف سغيػ  أ يػه، واػك ي ػـك ةلػا اسمفلةػل  وػد اسػكالء كاس ػ اء كوػد هػؿ ا مػك  ،كأمل ةنة  استنظيـ       

ماـ إ اء   ػػض سػػلا وٌةػػل  اسسػػك   وػػد أحػػكاؿ اسنػػلأ ك ينػػ  أكسػػل، همػػل ال يهػػكف سننسػػلف كل ػػلف وػػد  كوػػه، اس ك ػػ  اسمظػػله   أمػػلن 
 كنظم  ساـ اسم   يل  استد ي كةكف إسيال إلا اةسام  ا مك .، اسمكاكؼ
كأف ي ػةأد  نفسػه ك لهػؿ  ،أف يتػل و مػل يػؤم   ػه مػف   ػه كأمل ةنة  اس كل   ويظا  مف لػرؿ اسنػةاءا  اسمتهػ    سلن ػد        
ولس لئػػة هػػك اسػػلم يتػػكسا هػػلد ، ... اسػػلم ةػػلا اهلل ةليػػه كمرئهتػػهكأنػػه ، ك لنػػه اسشػػلهة كاسم شػػ  كاسنػػلي ، كأنػػه ا سػػك  كاس ػػةك ،  يتػػه

و ػة ةػلح ، [ّّ]ا حػ ا : ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْينِت َوُيَطيِّنَرُكْم َتْطِيينرًااس كل   وإلا ةلح أهؿ اس يػ  ا كؿ 
، هػػلد اسسػػك   تؤةػػؿ سنظػػلـ إةا م متهلمػػؿ يحفػػظ اسم تمػػو اسمسػػلـ ةالليػػلن كلل  يػػلن ك إي ػػل  ن ػػكؿ: إف ، أهػػؿ اسمةينػػ  تأهػػؿ يثػػ   

 ك ػيف اسم ؤكسػيف أنفسػاـ مػف، مف لرؿ ةمليل  اإلةا   اسلمأ استد ت ـك ةلا تنظيـ اس رك   يف اس ئيأ كاسم ؤكسيف مف  اػ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019م
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الد اسسك   م ايلهل اسللةػ  استػد تتنلسػ  مػو ثـ مل  يناـ كمل  يف   اـ؛ سلا وإف س ،ك يناـ  م يلن ك يف غي هـ ، ا  أل ل
 همل سيلتد   ة لسؾ.–شلةيتال 

 
 .مزايا هذه الشىرَ عو غريها مىضىعًا وأسلىبًا: املطلب الثانٌ

 : تمي   هلد اسسك   ةف غي هل مف اسسك   لةلئص للة  ود اسمكضكع كود ا سلك        
، هلسحػةيت ةػف غ كتػد ا حػ ا ، كا حهػلـ استػد سـػ تػ ة وػد سػك   ألػ ل حفل  اسسك    لس ةية مػف اسمكضػكةل أوًَل: موضوعاً: 

 كغي هل. اسن د كأحهلـ  كاا ، ك كاا  ين ، كأناف سسف ه  ي  اسنسلء كتليي   ك ل  اسن د ، ككضي  است ند، ك ند ك يظ 
كنػػكةم ،  ُٓتمػػ    ُٓحيػػت لهػػ   كةػػؼ اسن ػػد نحػػك ت، حضػػك هل اسلػػلص وػػد هػػلد اسسػػك   كهػػلف سشلةػػي  اسن ػػد        

، كال يلفػػا أف كةػػفه  ػػلسن ك  كمػػل وػػد تضػػلميف هػػلد اسلفظػػ  مػػف م ػػلند اسنىٍ ػػك  كاال تفػػلع،  ُٔت كةػؼ اسن ػػك  وػػد أ   ػػ  مكاضػػو
كهػػلا مػػل يايػػن سػػه أف يهػػكف م لغػػلن كمتل  ػػلن  متػػه؛ وػػلس لك ويػػه م ػػلند اس و ػػ  ، إنمػػل  ػػلء مػػف ةلػػك من ستػػه استػػد التػػل د اهلل وياػػل

كهػػلا يتفػػؽ مػػو شلةػػي  اسسػػك   وػػد تنظػػيـ اسم تمػػو ، و يتػػه كػػةك  كهػػك ليػػ  أسػػك   وػػ اة اسم تمػػو،   كااللتيػػل كاسسػػلط  كاس كل ػػ
ةلة  هيهل   نلئه مف لرؿ  ي  اس لئػة كاسم  ػد ويػه. كلهػ   كةػؼ اس سػلس  نحػك ت . كلهػ   لسػمه تمحمػة  مػ    ُٕت  مػ  ُْكا 

؛ كهلا ي طد مؤش ان ةلا ةنلي  اس  آف اسهػ يـ  ػله د وػد  ُٗتاس  آفا   و م ا  استد له  ويال  لسمه ود  كهد مف،  ُٖتكاحة 
 سله هل.كمظله  هلا هثي   ال يتسو اسم لؿ هنل ،  ٌؿ آيل  اسسك   وضرن ةف تةةم هلد اسسك   سنة ته كاسلٌ  ةنه

 كا وياػل  لسػماـ اسػليف لهػ، حػةيثال ةػف اسمنػلو يف، كمف اسمكضكةل  استد تمي    ال هلد اسسػك   وضػرن ةمػل سػ ؽ       
كهػلا لهػ   ، مف أكؿ آي  كحتا آل  آي  كيلتد ةةة م ا  له هـ ود است تي  اسثلند   ػة سػك   استك ػ   َِت  م ا ٕنحك ت

وضػػػرن ةػػػف كةػػػفاـ  لإل  ػػػلؼ كاست كيػػػؽ ،  ُِت  مػػػ ا  كهػػػلا اس ػػػةة سػػػـ يػػػ ة وػػػد سػػػك   ألػػػ لّمػػػف وػػػد كلػػػك اـ مػػػ ض نحػػػك ت
 لهػ   أكةػلولن نفسػي  كو ليػ  ساـػ سـػ تػ ة وػد سػك   ألػ ل؛ كلسػؾ سلةكةػي  مكضػكةال كهلا تمي   هلد اسسػك   وإناػل، كغي همل

 كاست رؿ شلةيتال.
و ة ألل  هلد اسسك   ةلا ةلت ال هشؼ ح ػلئؽ كأسػلسي  كةػفل  للةػ   اـػ تػ ت ط   ػٌك هػلد اسسػك   كمكضػكةال اسػلم        

 مثؿ: اسنسلء كاستك   كغي همل. ت لس ه؛ ستهمؿ مشكا  اسسك  ا ل ل استد وضح  أسلسي  أل ل ساـ
 

ف شػل هتال   ػض  ،هنلؾ اس ةية مف ا سلسي  كاس ضليل اسلغكي  استد مي   هلد اسسك   ةف غي هل مػف اسسػك ثانيًا: أسموبًا:  كا 
 : كمنال، اسسك  ود شدء مف هلد ا سلسي 

حيػت ك ة وػد ، ك  االسػتثنلء   ػة اسنفػدهث   است ملؿ أسلك  اس ة  ود آيل  هلد اسسك   ك ط ائ ه اسملتلفػ  ال سػيمل أسػل -ُ
ِإْن }، [ُِ]ا حػػ ا : َمننا َوَعننَدَنا المَّننُو َوَرُسننوُلُو ِإَلَّ ُغننُرورًاكتحةيػػةان وػػد سػػيلؽ اسحػػةيت ةػػف اسمنػػلو يف ،  ِِت  آيػػ ُِنحػػك ت

ًذا ََل ُتَمتَُّعوَن ِإَلَّ َقِمياًل ، [ُْ]ا ح ا : َوَما َتَمبَُّثوا ِبَيا ِإَلَّ َيِسيًرا، [ُّ]ا ح ا : ُيِريُدوَن ِإَلَّ ِفَراًرا ، [ُٔ]ا حػ ا : َواِ 
 َوَلننْو َكنناُنوا ِفننيُكْم َمننا َقنناَتُموا ِإَلَّ َقِمننياًل : ا حػ ا[َِ] ، ِفيَيننا ِإَلَّ َقِمننياًل ََ ك ػػلء  وػػد ، [َٔ]ا حػ ا : ثُننمَّ ََل ُيَجاِوُروَننن

َشْوَن َأَحًدا ِإَلَّ المَّنوَ ، [ِِ]ا حػ ا : ًنا َوَتْسِميًماَوَما َزاَدُىْم ِإَلَّ ِإيَمام  ض اسحةيت ةف اسمؤمنيف  ِْ ]ا حػ ا : َوََل َي
ممل ي ند أف هنلسؾ ظله   أسػلك ي  مػف م لحػت ةلـػ اسم ػلند تحتػلا   ِّتك لء أسلك  اس ة   ػ تإنمل  ود مكض يف، [ّٗ

تإنمػل  تػلتد يف هػلد ا نػكاع؛ حيػت إف سلة أ ود هلد اسسك   ود ظؿ ة اسػ  أغػ اض اس ةػ  كط ائ ػه كأنكاةػه كاسفػ كؽ  ػ
   هأ االستثنلء   ة اسنفد. ،ود اسشدء اسلم ال ينه د اسمللط  كال يةو ه أك سمف ين ؿ هلد اسمن س 
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 ،؛ كهػد  ػلسؾ مػف أهثػ  اسسػك  استػد لهػ   وياػل هػلد اسهلمػ  ِْت  م ا  ود هػلد اسسػك  َُ لء  هلم  تاس ل   نحك ت -ِ
ةػلة  كس  ال  لسؾ سػك   استك ػ  استػد  شػل ا  هػلد اسسػك   وػد إةػلة  تنظػيـ ةركػ  اسم تمػو اسمسػلـ  غيػ د مػف اسم تم ػل  كا 

كهلد اسمامل  تحتلا ك ؿ هؿ شدء إسا سػرم  اس لػك  ةلػا اةت ػل  ، تةكي  اس ركل  اسةكسي  كاسةاللي  سلم تمو اسمسلـ
كهػػد كضػػي  ، لسؾ اسحػػلؿ  فسػػلةدأف هػػلا اس لػػ  هػػك ملػػؾ ا ةضػػلء كهػػك منػػلط ا مػػ  ك ةػػرحه تةػػلح أحػػكاؿ اس  ػػة كهػػ

 تحتلا إسا اس حت كاسة اس .
. كهد نحػك ثلػت اسمػ ا  استػد  ِٓت  م ا  ود هلد اسسك  ٕ لء  هلم  تا لل  كمشت لتال كةيغال اسملتلف  نحك ت -ّ

سلة اسػ   -أيضػلن –كهػد كضػي  تحتػلا ، كأهػؿ  يتػه ال سيمل ود اسناد ةف إيلاء اسن ػد ، ك ة  ويال ود اس  آف اسه يـ
 ود ظؿ مكضكةل  اسسك   كشلةيتال.

 

، اسلطػلك ، اسنفػلؽك ، له   اسم لةد كاسلنك   ة  لتال كأسملئال اسملتلف  ود هػلد اسسػك    شػهؿ الوػ  مػف مثػؿ: اسهفػ  -ْ
كهػػد كضػي  تتفػػؽ مػػو شلةػػي  اسسػػك   استػػد كلمػػ  ،  ِٔتاإلثػػـك ، اس اتػػلفك ، اسم ةػػي ك ، اس نػػل ك ، اسػػ  أك ، اسفلحشػ ك 

 ي  إةا ته كاسفةؿ  يف ا مك .ةلا تنظيـ اسم تمو كت ك 
كهػػػد اسحػػػةيت ةػػػف أنػػػكاع اسمشػػػلة  اإلنسػػػلني  ال سػػػيمل اسمت ل ػػػ   ،هنلسػػؾ كضػػػي  كظػػػله   ألػػػ ل الوتػػػ  وػػػد هػػػلد اسسػػػك   -ٓ

كهػػػلا  يػػػلف ة  ػػػل   ةكة اسف ػػػؿ اس شػػػ م إ اء أم حػػػةتو  لػػػؿو مػػػف حيػػػت االنػػػةهلش ،  ػػػلسلكؼ كتةػػػكي د تةػػػكي ان حيػػػلن 
أثنػلء حػةيثال ةمػل  -ال سػيمل–كهلا يةةك سة اس  اإلة ل  اسنفسد وػد هػلد اسسػك   ، كاكوكاإلنهل  كود اسنالي  استسليـ سل

ْذ زَاَغننِت اأْلَْبَصنناُر َوَبَمَغننِت اْلُقمُننوُب اْلَحَننناِجَر َوَتظُ  ػػ ل يػػـك ا حػػ ا   نُّننوَن ِإْذ َجنناُءوُكْم ِمننْن َفننْوِقُكْم َوِمننْن َأْسننَفَل ِمننْنُكْم َواِ 
ََ اْبتُِمنَي اْلُمْؤِمُننوَن َوُزْلِزلُنوا ِزْلنزَاًَل َشنِديًداِبالمَِّو الظُُّنوَنا*ُىَنا ًة كاسحػةيت ةػف اسلػكؼ وػد ككسػه: ، [ُُ، َُ]ا حػ ا : ِل َأِشنحَّ

ََ َتُدوُر َأْعُيُنُيْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمَن الْ  ْوُف رَأَْيَتُيْم َيْنُظُروَن ِإَلْي َِ نْوُف َسنَمُقوُكْم َمْوِت َفِإذَ َعَمْيُكْم َفِإَذا َجاَء اْل َِ ا َذَىَب اْل
ََ َعَمنن ََْحَبَط المَّننُو َأْعَمنناَلُيْم َوَكنناَن َذِلنن ََ َلننْم ُيْؤِمُنننوا َفنن ْيننِر ُأوَلَِنن َِ ًة َعَمننى اْل ، [ُٗ]ا حػػ ا : ى المَّننِو َيِسننيرًاِبََْلِسننَنٍة ِحننَداٍد َأِشننحَّ

َشى النَّناَس  كاسلشي ، [ِٔ]ا ح ا : َوَقَذَف ِفي ُقُموِبِيُم الرُّْعبَ كاس ة   ِْ َشنْوَن ، [ّٕ]ا حػ ا : َوَت ِْ َشنْوَنُو َوََل َي ِْ َوَي
كاإل  ػػلؼ ، [ُٓ]ا حػػ ا : َوََل َيْحننَزنَّ َوَيْرَضننْينَ كاسحػػ ف كاس ضػػا ، [ّٗ]ا حػػ ا : َأَحننًدا ِإَلَّ المَّننَو َوَكَفننى ِبالمَّننِو َحِسننيًبا

 َِواْلُمْرِجفُننوَن ِفنني اْلَمِديَنننة : شػػفلؽكاإل، [َٔ]ا حػػ ا َوَأْشننَفْقَن ِمْنَيننا : كال شػػؾ أف إ ػػ ا  هػػلد اسمشػػلة  ، [ِٕ]ا حػػ ا
 كاسنمللا استد سلكتال ست  ي  هلد اسمام .، اإلنسلني  كهشؼ أستل  غي ال ي ت ط تململن   ٌك هلد اسسك   كط ي   مامتال

كتاسم ػٌككيف  ت ػكؼ  كتيثػ     كهػد:، هلد اسسك    لسفلظ تف ة   ال ةف غي هل سيأ سال اشت لؽ آل  مف  ل هل حظي  -ٔ
وضرن ةف انف اة اسسك    لشت لكل  كةػي  سػـ تػ ة إال وػد هػلد ، كتسل كهـ  كتنح ه  كتةيلةياـ  كت ية  كتكط ا 

تاسم  فػكف  كتأكطل هػل  كتكل ػيف  كتيلضػ ف  : اسسك   كسهف ك ة سال اشػت لكل  كةػي  ألػ ل وػد سػك و ألػ ل مثػؿ
 كتت   ف كت  ا  كغي هل. 

،  ػلء   مي اػل نهػ   منةػك  ،  ِٖتمف هلد اسسك    لمس  ةش  اسملن مػف أسػملء اهلل اسحسػنا  ِٕتكاةؿ ةش يف آي ليل  و -ٕ
همػل تػكحد ، كيػةؿ ةلػا ةمكماػل، سػه  كهد ت طد م لند ث ػك  ا سػملء هلل واػد ةػفل  ال مػ، كمكك ال اإلة ا د ل  نا سهلف

، سػػػيلؽ اسسػػػك   استػػػد ك ة وياػػػل اسهفػػػل  كاسمنػػػلو كف كاسمؤمنػػػكف كهػػػك يتنلسػػػؽ مػػػو، اسفتحػػػ   ػػػلسؾ واػػػد لفيفػػػ  ال يمهػػػف ت  يضػػػال
 و حمته كمغف ته كةلمه كة ته ت ـ هلد ا ةنلؼ  مي ال إف ات كا اهلل حؽ ت لته.، كأمال  اسمؤمنيف كاسمت نا

 َكانَ ِإنَّ المََّو  يؿكاسللمس  منال   يلة  تكهية كت ل، َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًمالتم  أ  و مف آيل  اسسك    فلةل   -ٖ
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واد ةفل  ال تنفػؾ ةػف  ؛أهس ال ةالس  ث ك  كةكاـ اسمغف   كاس حم  كم دء و ؿ تهلف  ويال  مي ال، َغُفورًا َرِحيًما
ست طد اسسك   ظرال ت ل  اس لك  إسياػل  ػلف اهلل هثيػ  اسسػت   ؛و لء  هلد اسفكاةؿ اسلمأ، غي  م ت ط    مف، اهلل

ف ةظم  ةلا اسملن يف كيغطد ف ةظمػ  لطليػلهـ ولهلل ، لنك اـ كال يؤاللهـ  ال كا   ،ي غ  اس  لة  إةػر  حػلساـ كا 
 سيةللكا اس ن    حمته. ؛كيتكةة إسياـ سيسل ةكا  لالست ل   كاالمتثلؿ  م د

م  ميػػ  ستػػ  ط  ػػيف ةالستاػػل اس ؛كلمػػ  هػػلد اسة اسػػ  ةلػػا تنػػلكؿ هػػلد ا سػػملء اسحسػػنا وػػد وكاةػػؿ هػػلد ا يػػل  ،سػػلا       
 كةالستال اسمكضكةي  ود ظؿ شلةي  هلد اسسك   ككحةتال اسمكضكةي . كاالةطرحي 

 
 : املبحث الثانٌ

 .فىاصل أمساء اهلل احلشهِ يف سىرَ األحزاب وعالقتها مبىضىع الشىرَ وشخصًتها
 

 .يت وردت يف سىرَ األحزابــدالالت أمساء اهلل احلشهِ ال: املطلب األول
 : ء حس  ك كةهل ود وكاةؿ اسسك   هدهلد ا سمل       

همػل ،   ؿ ةرم  :كي لؿ، ن يض اس اؿ :كيستلةـ ود اسلغ   م نا، ككة ك ة أ  و م ا  ود سك   ا ح ا  العميم:  ُ
 ش    ه. :كةلـ  لسشدء، ة وته كل  ته :ةلم  اسشدء  م نا :ت كؿ اس   

 . ِٗتةلا ح ي ته :كهك إة اؾ سشدء ةلا مل هك  ه أم        
أمػػل اس لػػيـ ، ولسػـػ اهلل اس ػػلسـ اسػـػ اسفلةػػؿ، كاس ػػرـ، كاس لػػيـ، أث ػػ  سنفسػػه اسػـػ اس ػػلسـ - ػػؿ كةػػر-كةالستػػه اسشػػ ةي  أف اهلل        

اسػػـ اهلل ككػػلؿ اسلطػػل د وػػد ةالسػػ  ، وػػلسم اة  ػػه اسم لسغػػ  وػػد اسف ػػؿ، ك نػػلء ك ف و ػػلؿ  نػػلء تهثيػػ ، كاس ػػرـ هرهمػػل ةػػيغ  م لسغػػ 
 . َّتسس ائ  كاسلفيل  استد ال ية هال ةلـ اسللؽهاس ليـ ههك اس لسـ  ل

 ككة ك ة م   كاحةد م ت نلن  ةف  اس لـ استد كةم  ةليه ود ا ي  ا كسا مف اسسك  .الحكيم:   ِ
أمػػػل اسةالسػػػ  اسشػػػ ةي  السػػـػ اسحهػػػيـ، هػػػد أف اهلل محهػػـػ ،  ُّتكاسحهمػػػ  كم  ػػػو اسحهػػػيـ وػػػد اسلغػػػ  إسػػػا اس ػػػةؿ كاس لػػـػ كاسحلػػـػ       

ال وػػلسمؤمف ، و ػػلء وػػد اسم ةمػػ  سمػػل سيةػػة  مػػف أحهػػلـ سػػيكا اال  ميػػو اسهػػلو يف كاسمنػػلو يف  ػػ أم آلػػ ،  ِّتت ف ساػػلس شػػيلء مػػ
ف ظا  سه  ه مةلح  ةلا ككؿ اهلل اسحهيـ.  ي ةـ  أم كا 

 ل يػ كاس، كي مػو ةلػا أل ػل ، واػك اسن ػل، كاست مل  اس    اسل    م نا اس لـػ، ككة ك ة م تيف ود سك   ا ح ا الِبير:   ّ
 . ّّتهك اس لسـ  ل م 

اس لطنػ  وػر ي ػ م وػد اسملػؾ ، اسلم ال يلفد ةليه ةكاك  ا مػك  ك كاةياػل، أمل ةالسته اسش ةي  ولهلل هك اس لسـ  هنه اسشدء       
اسضػػػملئ  ل يػػػ   مػػػل تحكيػػػه ، كاسملهػػػك  شػػػدء كال تتحػػػ ؾ ل   كال تسػػػهف كال تضػػػط   نفػػػأ كال تطمػػػئف إال كيهػػػكف ةنػػػةد ل  هػػػل

 يه اسةةك .كتلف
 . ّْتور يضو اسشدء ود غي  مكض ه، كين سال منل سال اسرئ    ال، يضو ا شيلء مكاض ال، كال ي و ود تة ي د للؿ        
و ػلؿ: هكهػك  م نػا اس لػيـ كسهػف اس لـػ إلا أضػيؼ إسػا اسلفليػل اس لطنػ  سػمد ل ػ   ، كله  اسغ اسػد اسفػ ؽ  ػيف اس لػيـ كاسل يػ        

ضػػمل  يػػ ا؛ سػػلسؾ مػػف ةلػـػ  مػػل ي ػػ م وػػد ةلسمػػه كةلسمػػه كل ػػه ك ةنػػه كاسلفليػػل استػػد يتةػػؼ اس لػػ   اػػل مػػف كيسػػما ةػػلح ال ل  كا 
ظال  اسلي   . ّٓتسمد ل ي انه، كة ل   نفسه كمل سال كة ؼ مه هل كتل يسال كلةةال وحلل هل، اسش  كا 
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 ،كتكهلػ  ةلػا اهلل، كهلػ   ػلهلل، مػف كهػؿكاسـػ اهلل اسكهيػؿ وػد اسلغػ  ، ود اسسػك   نفسه ل سلك  ككة  لء م تيف  الوكيل:  ْ
 وكض  إسيه ا م . :كهلته إسيؾ كأهله إسيؾ أم

وم نلد اسلغكم ، كمنه اسمتكاهؿ كهك اس  ؿ يتهؿ ةلا غي د ويضيو أم د، كاستكهؿ إظال  اس    كاالةتملة ةلا اسغي         
 . ّٔتيةك  حكؿ اسث   كاالةتملة ةلا اسغي 

مػف  كهػك اسػلم تػكسا أكسيػلءد ولك ػةهـ، اسكهيؿ اسمتكسد ستة ي  لل ه   لمه كهملؿ كة ته كشمكؿ حهمته كةالسته اسش ةي  هك       
 . ّٕتتللد كهيرن هفلداومف ، واك اسلم يس  ساـ ا مك ، كأةة ساـ اسن ـ، اس ةـ كأمةهـ  لس  ؽ

ككػة ت ػةـ هػلا وػد ،  مككػو ل ػ  هػلف ك مي ال  لء، كة ك ة ود سك   ا ح ا  لمأ م ا  م ت نل  لسـ اهلل اس حيـ الغفور:  ٓ
غفػػ   اسشػػدء أغفػػ د غفػػ نا إلا سػػت ته ولنػػل غػػلو  كهػػك  :و ػػلسكا، اسسػػت  كاسغطػػلء :كاسغفػػك   لسلسػػلف اس   ػػد  م نػػا، اسم حػػت اسسػػل ؽ

 مستك . :مغفك  أم
 كغف  اسشي   لسلضل  إلا غطلد.، غف  اسمتلع ود اسكةلء إلا أةلله ويه كست د :كت كؿ اس           

 نػه غفػ  اسلػ  كاسةػكؼ مػل ةػر وػكؽ اسثػك  هػلس ئ  ؛  :همػل كػلسكا،  نػه يسػت  اسػ أأ ؛كمف لسؾ سمكا  ن  اس أأ اسمغفػ        
 . ّٖتيست  اسثك 

كةالستػػه اسشػػ ةي  أف اهلل هػػك اسسػػػلت  سػػلنك  ة ػػلةد اسمت ػػلك  ةػػف لطليػػػلهـ ، أمػػل اسػـػ اهلل اسغفػػك  واػػك مػػف أ نيػػػ  اسم لسغػػ        
 . ّٗتسلسؾيف ؿ لسؾ س  لةد م     ة م   إسا مل ال يحةا و لء  هلد اسةف  ةلا أ ني  اسم لسغ   ؛  نه اهلل كلنك اـ  هث  

كاست ػلك  ، و ػلؿ: هػك مغفػ   اسػلنك  وػد ا لػ  ، كله  اسلطل د ةالس  اسـ اهلل اسغفك  ةنة حةيثػه ةػف اسفػ ؽ  ينػه ك ػيف اسغفػل        
 . َْتةف اس  ك   وياله

ك ػلء  وػد ، وػد لمسػ  مكاضػو ككة له   أنال  لء  م ت ن  مو اسـ اهلل اسغفػك ، ة ود اسسك   س  م ا كة ك  الرحيم:   ٔ
 كاسـ اس حيـ مشتؽ مف اس حم  كهد مف اس ل  اسثرثد ت حـ  كهك يةؿ ةلا اس ك  كاس طؼ كاس أو .، مكضو كاحة منف ة 

 حيت يحمؿ مف اتةػؼ  اػلا االسػـ اس وػؽ  ػلسم حـك ، هاسـ اس حم  مكضكع ود اسلغ  اس   ي  س ك  اسللط  كان طلو       
 كاإلحسلف إسيه.

 . ُْتكتل   ود اإلحسلف اسم  ة ةف اس ك ، ككة تست مؿ تل   ود اس ك  اسم  ة         
كال تػةؿ ،  حمػف كهػد ةلػا ك ف تو ػرف  تػةؿ ةلػا اسةػف  اس ل ضػ  :ا كسػا :كاس حم  ك ة  ود حػؽ اهلل ةلػا ةػيغتيف       

اسكاسػػ   وةالسػػ  اسػػ حمف اس حمػػ  ، كهػػد تػػةؿ ةلػػا اسةػػف  اسثل تػػ  اسةائمػػ ،  حػػيـ كهػػد ةلػػا ك ف تو يػػؿ  :كاسثلنيػػ ، مػػ ةلػػا اسةائ
 . ِْتكهد اس حم  اسمت ةي  سلم حـك، هك اس احـ    لةد :ولسـ اهلل اس حيـ أم، ةليال  لسف ؿ كاس حيـ ةالسته،  لس ك 

كهػػك اشػػت لؽ يػػةك  حػػكؿ ، كاس ةػػي  مػػف  ػػل  اسثرثػػد  ةػػ ، ة  مفػػ ةاك ة اسػـػ اهلل اس ةػػي  وػػد اسسػػك   مػػ   كاحػػ البصننير:  ٕ
 . ّْتةلسـ  ه :  ؿ  ةي   لس لـ أم :و لسكا، ولست مؿ اس    سفظ اس ةي  ةلا اس لسـ، اس لـ  لسشدء

كال ض ور يلفا ةليه شػدء وػد ا   ، واك اسلم همؿ  ة د ويشلهة ا شيلء هلال ظله هل كللويال ،أمل ةالسته  حؽ اهلل       
 . ْْتود اسسملء

 كةالستػه اسشػ ةي  هػك،  ْٓتكأةػؿ اس ػك  وػد اسلغػ  اسشػة  كلػرؼ اسضػ ؼ، ك ة م   كاحة  ود سك   ا ح ا القوي:   ٖ
 . ْٔتواك تلـ اس ك  اسلم ال يستكسد ةليه اس    ود حلؿ مف ا حكاؿ، هملؿ كة   اهلل ةلا اسشد

 اس   همل است مل  ، اسشة  كاس ك  كاسغل   كاس ا  :اسلغ   م نا كهك يلتد ود، ا ح ا   لء م   كاحة  ود سك  العزيز:   ٗ
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كهػك يػةؿ ةلػا ،  ْٕتة يػ  :كملػؾ أةػ  أم، كهك ة يػ   ػيف اس ػ ا  ، اس    سهؿ شدء إلا كؿ حتا يهلة ال يك ة مف كلته ي   ة  
كةػػ   اسغل ػػ  كةػػ   ،    اس ػػك كهػػك اس  يػػ  اسػػلم سػػه اس ػػ   هلاػػل ةػػ، أنػػه اسغلسػػ  سهػػؿ شػػدء واػػك اس  يػػ  اسػػلم لؿ س  تػػه هػػؿ ة يػػ 

 . ْٖتوم لند اس    هلال هلمل  هلل اس ظيـ، وممتنو أف ينلسه أحة مف اسمللككل  ككا   ميو اسمك كةا ، االمتنلع
 : ةة  مشتؽ مف تكة   ك لء ود اسلغ  ةلا م لفو   لء م   كاحة  كم نلد اسلغكم القدير:  َُ

 اس ة ي  كهـ كـك يهل كف  لس ة . كمف لسؾ سمد، اس ضلء اسمكوؽ :اس ة   م نا األول:
  لء ةلا كة د.  :كلس  اس   ، مكاو   اسشدء شيئل :يلتد  م نا الثاني:
 ا  ؿ كهك اسم ةا  اسـ اس ة  إلا  ل  اس  ة اسم ةا  مل . الثالث:
 ملؾ واك كلة . :ككة  ةلا اسشدء كة   أم، اس ة   الرابع:

 .  ْٗتكسط  يف اس يف :اسم تة   م نا: الِامس
كسػه ةالسػ  ، وػر ي ت ضػه ة ػ  كال وتػك ، كهػك اسم نػا اس ا ػو سلفػظ تكػة  ، أمل ةالسته  حؽ اهلل اس لة  يةؿ ةلا اس ة   كاس ك        

 . َٓتن ـ اسم ة كف :أم [ِّ]اسم سر : َفَقَدْرَنا َفِنْعَم اْلَقاِدُرونَ ه كسه: ، اسم ة  سلشدء :است اـ  لف اهلل اس لة   م نا
يرحظ أف اسـ اهلل اس ةي  كاس ػكم كاس  يػ  كاس ػةي  ك ة هػر مػناـ مػ   كاحػة  وػد اسسػك   وػد ثنليػل اسحػةيت ةػف  ،ل س ؽكمم       

اس  يػػ  ولس نػػةم حينمػػل يحػػل   كأمػػ د ةنػػة اس ةػػي  اس ػػكم ، كهػػلد أسػػملء  ػػلء  مرئمػػ  سلسػػيلؽ استػػد ك ة   ػػه، غػػ ك  ا حػػ ا 
 هد اسسر  ا كؿ ود اسم  ه . ولس  ية ، ال تسلؿ ةف ث لته كحملسه، اس ةي 
َواْذُكْرَن َما ُيْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمنْن : كهك ةنة ككسه ت ػلسا، ك ة م   كاحة  ود تة ي د سشلف اسمؤمنل   لفلءالمطيف:   ُُ

ِبينرًا َِ أمػل ،  ػد لفػلء اسمسػلؾ كةكػ  اسمػله كأةػؿ اسلطػؼ وػد اسهػرـ اس   ، [ّْ]ا حػ ا : آَياِت المَِّو َواْلِحْكَمِة ِإنَّ المََّو َكاَن َلِطيًفنا 
 . ُٓتم نلد ود كةؼ اهلل ويفية أنه اسمحسف إسا ة لةد ود لفلء كست  مف حيت ال ي لمكف

 : ةة  م لفو سكاسحس  ك ة  لسلسلف اس   د ، ككة  لء م   كاحة  الحسيب:  ُِ
 إلا هفلند. كورف حس د، أحس   ورنل إلا أةطيته مل ي ضيه :وت كؿ اس   ، اسهفلي  : م نا األول:
. :اسحس   م نا الثاني:  اسهـ 
 . ِٓتاسش ؼ اسثل   ود ا  لء :اسحس   م نا الثالث:
 . ّٓتأمل ةالسته اسش ةي  هك اسهلود اسلم هفا ة لةد مل أهماـ مف أمك  ةنيلهـ كآل تاـ       

 :  تدكهد ةلا اسنحك ا ، أةكؿ كم نلد ود اسلسلف اس   د يةك  حكؿ ثرث ، ككة ك ة م   كاحة  ود سك   ا ح ا الحميم:   ُّ
 واك استث   ود ا مك .، ولسحلـ هك اسسهكف مو اس ك  كاس ة  ، كاس  ؿ، اسًحلـ كهك ا نل  :أم، ت ؾ اس  ل  األول:
 حلـ ا ةيـ إلا تث   كوسة. :همل ت كؿ اس   ، تث   اسشدء الثاني:

 . ْٓتحلـ يحلـ إلا  أل ود اسمنلـ :وت كؿ ،اس ؤيل :كيلتد  م نا،  ؤي  اسشدء ود اسمنلـوالثالث: 
كال ، كال ةةػػيلف ةػػلص، اسػػلم ال يسػػتف د غضػػ  كال يسػػتلفه  اػػؿ  لهػػؿ، كا نػػل ، كةالستػػه أف اهلل اسحلػػيـ هػػك لك اسةػػفح       

 . ٓٓتإنمل اسحليـ هك اسةفك  مو اس ة   ،يستحؽ اسةلوح مو اس    اسـ اسحلـ
لا نظػػ  إسيػػه ، انتظػػ   :أ ك ػػه  ك ػػ  ك ك لنػػلن أم، ف  كػػ  اسشػػدءكوػػد اسلغػػ  مػػ، ك ة مػػ   كاحػػة  وػػد اسسػػك   الرقيننب:  ُْ نظػػ  كا 

كاست كػ  تنظػ  ، سػـ تنتظػ  :أم، [ْٗ]طػه: َوَلنْم َتْرقُنْب َقنْوِليكمنه اال ت ل  كككسه ت لسا: ، كمنه سمد اس كي ، ت اة كم اةل 
 . ٔٓتكسمد مهلف اسح اس  اسم ك  سلسؾ اسم نا، اسشدء كتكك ه
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، كاسنيػل مطلو ةلػا اسسػ ائ  ، واك اس كي  ةلا ةكلئؽ اسلفيل ، حؽ اهلل هك اسحلوظ اسلم ال يغي  ةنه شدءكةالسته ود        
  ٕٓتمحةد أةملؿ اس  لة. 

 كوػد اسلغػ ، كاسشػاية مػف اس ػل  اسثرثػد تشػاة  كهػك يحمػؿ م نػا اسحضػك  كاس لـػ كاإلةػرـ، ككة  لء م   كاحة  الشييد:  ُٓ
ةػليف واػك اسػلم يشػاة  مػل ، سـػ يغػ  ةنػه :أم، ورف هلف شلهةنا ساػلا ا مػ  :ت كؿ اس    ،كهك لرؼ اسغلئ ، اسشلهة : م نا
 . ٖٓت ف هكنه م لـك ال محلسه ؛كمنه اسيـك اسمشاكة، كحض 
سي ػؼ ةلػا اسم نػا اسػةكيؽ السػـ اهلل ، تنلكؿ ا ف ا ثي  ةالس  اسـ اهلل اسشاية  لستف يؽ  ينه ك يف اسػـ اهلل اسل يػ  كاس لػيـ       
لا أضػػيؼ إسػػا ا مػػك  اس لطنػػ  ، وػػإلا اةت ػػ  اس لػػـ مطل ػػل واػػك اس لػػيـ، و ػػلؿ: هاسشػػاية هػػك اسػػلم ال يغيػػ  ةنػػه شػػدء، اسشػػاية كا 

لا أضيؼ إسا ا مك  اسظله   واك اسشاية، واك اسل ي   . ٗٓتةلـهككة ي ت   مو هلا أف يشاة ةلا اسللؽ يـك اس يلم   مل ، كا 
 

 .العالقُ بني أمساء اهلل احلشهِ يف الفىاصل والىحدَ املىضىعًُ للشىرَ: املطلب الثانٌ
وػد وتػ  و كػة تهلسػ  وياػل ، ت يف سنل ود هلد اسة اس  أف سك   ا ح ا  ن س  وػد منػل و سيلسػدو ةػ  و  لسنسػ   سلمسػلميف       

هلد اسسك   ةلا ةلت ال إةلة  ت تيػ  اسم تمػو اسمسػلـ إةا يػلن وللل  ، ا ةةاء ةلا هلد اسةكس  اسفتي  مف ةاللال كمف لل  ال
ككظيفيلن  مل يترءـ مو اسغلي  ا سلسي  سك كةد كاس ٌل  اسغلئي  مف للؽ اسنلأ كلسؾ مف لرؿ اس يػلـ  كظيفػ  اس  ػلة  استػد هػد 

للككػل  استػد وػد ا  ض هلل كلضػكع  ميػو اسم تمايةان سلكةكؿ إسػا ة  ػ  اس  كةيػ  مػف لػرؿ اسػت ل  ،  أأ ا م  كمنلطه
ولكتض  م ػةمل  اسسػك   كو  اتاػل أف ت يػة ، كاالةت اؼ  لنه اسحلهـ اسمش ع اسلم ال ينل ةه ود ملهه أحة ،اسكاحة اسف ة اسةمة

ك يػلف م   يػل  ا مػ  كمةػلة  ، تنظيـ اسم تمو اسمسلـ مػف لػرؿ تنظػيـ اس يػ  ا كؿ اسػلم ت تػةم  ػه ا مػ  كتسػي  ةلػا هةيػه
اسضػػػلم  استػػػد حتػػػا يسػػػتطيو هػػػلا اسم تمػػػو مكا اػػػ  استحػػػةيل   ؛كت يػػػيف كظػػػلئؼ اسسػػػلطل  استشػػػ ي ي  كاستنفيليػػػ  وياػػػل، لتشػػ ي ا

كهػلةا يػله لف  ػه كيحطمػلف ،  ليلػيف أسٌمػل  ػلسم تمو اسمسػلـ اسمةػغ  مامػيفتكا اه مف اسةالؿ كاسلل ا ة   م لس ػ  حػةىثىيف 
لسؾ أم  إسرمي  ةظيم  ولك  االم  اطك يل  استد حهمػ  اس ػلسـ آنػلاؾ كػك ن كاستد أة ح    ة  ،أ هلف هلد اسةكس  ا نمكلا

 كمػف  ػك  ا ةيػلف، سيأ مف لرؿ است  لة اسنلأ سلنلأ  ؿ مف لرؿ إل ا اـ مف ة لة  اس  لة إسا ة لة     اس  ػلة، كتنظيملن 
 كمف ضيؽ اسةنيل إسا س   اسةنيل كا ل  .، إسا ةةؿ اإلسرـ

، ةلت اػلاسه يػ   اسمل ػل  ةلػا  وػإف هػلد اسسػك   كػة التةػ   م ايػل مكضػكةي  كأسػلك ي  الءمػ  اسمامػ  ،ت ػةـ كود ضػكء مػل       
 . َٔتكهلف مف هلد اسم ايل ا سلك ي  لكاتيـ آيلتال استد تنلس   كانس م  مو محلك هل ككضليلهل

 

كسػا  كتا    ػكف  كتاسكاحػة  كاسلمسػكف   ػلء وػد ا يػل  تا أوًَل: )العميم وما اقترن بيا منن صنفات الحكنيم والحمنيم : 
 : كتاس ا    كاسلمسكف 

، وػد اس ػ آف اسهػ يـ و ػة  ػلء اس ػلسـ ةػة  ةػي و  كك ة ، اسـ اهلل اس ليـ ك ة مئ  كس  ل كلمسيف مػ   وػد اس ػ آف اسهػ يـ       
ِِ المَّنَو َوََل ُتِطنِع اْلَكناِفِريَن َيا َأيُّ : ككة  لء ود سك   ا ح ا  تل   م ت نلن  حهيـ ود ككسه ت لسا، كةرـ اسغيك  َيا النَِّبيُّ اتَّن

ََ َمْن : كم    حليـ ود ككسه ت لسا، [ُ]ا حػ ا : َواْلُمَناِفِقيَن ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًما َحِكيًما ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُينَّ َوُتْؤِوي ِإَلْي
ََ َأْدَننى َأْن َتَقنرَّ َأْعُينُنُينَّ َوََل َيْحنَزنَّ َوَيْرَضنْيَن ِبَمنا آَتْينَتُينَّ ُكمُُّيننَّ َوالمَّنَتَشاُء َوَمِن اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفاَل  ََ َذِل ُو  ُجَناَح َعَمْي

سلةالسػ  ةلػا  مت ةملن ةليه اس ل  كاسم  ك ، ك لء منف ةان م تيف، [ُٓ]ا ح ا : َيْعَمُم َما ِفي ُقُموِبُكْم َوَكاَن المَُّو َعِميًما َحِميًما
 وػك ة لسػؾ وػد ككسػه ت ػلسا:، ومامػل  لػ  اإلنسػلف مػف اس لـػ سػف يةػؿ إسػا همػلؿ اس لـػ كي ينػه،  ُٔتالتةلةه ت لسا  لس لـ اسكاسو
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ٖٗٛ 

 ْناَتَم النَِّبيِّنيَن َوَكناَن المَّنُو ِبُكنلِّ َشني َِ ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسنوَل المَّنِو َو كككسػه ، [َْ]ا حػ ا : َعِميًمناٍء ما َكاَن ُمَحمَّ
ُفوُه َفِإنَّ المََّو َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميًما: ت لسا ِْ ًَا َأْو ُت  .[ْٓ]ا ح ا : ِإْن تُْبُدوا َشْي
و ػة  ػةأ  ا يػ  ا كسػا ، ك ة اسـ اهلل اس ليـ ود وكاةؿ هػلد ا يػل ، كهػلف ك كةد متسػ نل تملمػلن مػو مػل ي تضػيه اسسػيلؽ       
، مػػله ا سػػه كم ينػػل اسمػػناج اسشػػ ةد اسػػلم ت ػػـك ةليػػه اس يػػك  كاسػػةكؿ، كهػػك  أأ اساػػـ  ككػػةك  هػػلد ا مػػ ، ء اسن ػػد محمػػة  نػػةا

حهػػيـ  مػػل هت ػػه ، ةلػػيـ  مػػل أةػػل هـ ك مػػل سيةػػي هـ وػػلهلل ؛كةػػةـ اسميػػؿ إسػػياـ كاستسػػلهؿ م اػػـ،  مللسفػػ  اسهػػلو يف كأهػػؿ اسنفػػلؽ
ضػػيؽ ةلػػا ا مػػ  اإلسػػرمي  مػػف  ك مػػل كػػة د، ك مػػل و ضػػه مػػف أحهػػلـ شػػ ةي ، ؽةلػػيهـ مػػف ةػػةـ طلةػػ  اسهػػلو يف كأهػػؿ اسنفػػل

 سيهكف ةلك تال اسنة  كاستمهيف.، كه ك 
كي لػـ ، كي لـ أحكاؿ اس  ػلة كمػل تلػتلج كلػك اـ كي لػـ ا مػك  ك ػؿ كككةاػل كمػل سػي و، واك اسلم ةنةد ةلـ مفلتيح اسغي        

، سػيناؿ ةلػا أمػ  اإلسػرـ استػد تح  ػ  ةلياػل ا مػـ آنػلاؾ ك لغػ  كلػك اـ اسحنػل  وػي لـ اسليػ  اسػلم ،  ليؿ ا مك  كةكي اػل
 نالي  اس لـ.كهك اسحهيـ ولسحهم  ، وله اس لـ اسكاسو اسلم أشل  إسيه نظـ اسسيلؽ، واك اس لسـ  مل هلف كمل يهكف ك ؿ هكنه

أمػػل   يػػ   المَّننَو َكنناَن َعِميًمننا َحِكيًمننا ًإف  ك ة  كوػػد هػػلا اسمكضػػو و ػػط، أف اسػػـ اهلل اس لػػيـ ك ة أ  ػػو مػػ ا  ،همػػل ت ػػيف       
 : كهلد اسفلةل  تمتل  ةف غي هل  م نييف  ائةيف، َوَكاَن المَّوُ ا يل  
   كاسمال كل  هل. ِٔتكك كة ل   تإٌف   مل  مهكن  مف تهلف، استلهية اسمستفلة مف تإف  اإلسمي األول: 
وفيه إظال  ةلـ اهلل  هؿ مف أطػلع أك  ؛ست ليؿ س يلة  تلهة س   اسنة   كةلك ا م م دء ولةل  اس مل  ود مككو ا والثاني:

 كيف ض ةلياـ مف أحهلـ.، ملؿ سلهفل  كللؿ ا م  حهيـ  مل ي تلد ا م   ه مف ا ترءا 
كمػل سػيحؿ  ةأ  اسسك    فلةل  تمتل  ةف غي هل   يلة  استكهية تمايةا سمػل سػي ة ةػف اسحػةيت ةػف غػ ك  ا حػ ا         

  لسمؤمنيف كحلستاـ اسنفسي  استد ال ي لمال إال اهلل، حهيـ سمل كضلد مف ن ـ اسنفلؽ.
 إ طػلؿ حهـػ است نػد ، أمل ا ي  اسثلني : كػة  ػلء  وػد م ػ ض إةػلة  تنظػيـ أمػك  ا سػ   اسمسػلم  كتك يااػل استك يػه اسسػليـ       

و تنظػػيـ اس يػػ  ا كؿ تنػػتظـ اس ملةػػ  ، ف اسنلحيػػ  اس مليػػ  س سػػكسه كسهػػف يػػ ة ا ف مػػ، اسػػلم ك ة اسحػػةيت ةنػػه وػػد أكؿ اسسػػك  
اَتَم النَِّبيِّيَن َوَكاَن المَُّو ِبُكلِّ َشنكلؿ ت ػلسا: ، اسمسلم  َِ ]ا حػ ا : ْيٍء َعِميًمناَما َكاَن ُمَحمٌَّد أََبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل المَِّو َو

همػػل أٌف اس ك ػػ  اسمظػػله  مناػػل ال تهػػكف أمػػلن ، ولسػػةةدل سػػيأ ا نػػلن ةػػل يلن  مح مػػ  ةلػػا ن ينػػل محمػػة  ك لستػػلسد و ينػػ  سيسػػ ، [َْ
كوػػػد ا سػػػ   اسه يػػػ   ، كهػػػؿ هػػػلا مػػػف أ ػػػؿ إةػػػلة  تنظػػػيـ كت تيػػػ  اس ركػػػل  اال تملةيػػػ  وػػػد ا سػػػ   اسةػػػغي   ت يػػػ  اسن ػػػك  ، أ ػػػةان 

كاسمةاهنػػػ  وػػػد ا مػػػك ؛ وػػػل مك  ي ػػػ  أف تكضػػػو وػػػد إطل هػػػل كوػػػد هػػػلا إةػػػرف حػػػ  و ةلػػػا هػػػؿ مظػػػله  اإلٌم يػػػ  ، تاسمةينػػػ  
كسهػف لةكةػي   ، نػه أهػـ  ةلػا اهلل مػف أ ػد  هػ  كةمػ  كةثمػلف كةلػد ؛سػلا سـػ يػل  لهػ  ت يػة   لسػمه وػد اسسػك  ، اسةػحيح

اضػػح  ال حتػػا ي ػػـك م تمػػو اسمسػػلميف ا كؿ وػػد اسمةينػػ  ةلػػا  هػػلئ  ثل تػػ  ك  ؛اسمكضػػكع كلةكةػػي  اسسػػك   اكتضػػيل هػػلا اسػػله 
، تينظـ ويال ا مك  تنظيملن ةكي لن  ػةءان مػف  يػ  اسن ػك  ا كؿ ا سػك  كاس ػةك  كانتاػلءن    يػ  اسمسػلميف كاهلل أةلـػ، م اء ويال كال مةاهن 

ة إسػا كهد ةةـ االستفل  إسا ةك  اسهلو يف كأهؿ اسنفػلؽ واـػ اسم غضػكف سرن يػل ،كهلد ا ي  م ت ط  ا ت لطلن كثي لن  ل ي  اسسل   
، و لػـػ اهلل محػػيط   ميػػو ا شػػيلء واػػك ةػػلسـ  مػػل  آد ا ةػػلح س سػػكسه، ك ػػلء  اسفلةػػل  هنػػل متضػػلمن  مترئمػػ  سسػػيلكال، حهػـػ اهلل

واػػك كحػػةد ي لػـػ حهمػػ  ، كهػػك اللتةػػلص اهلل  اػػلا اس لػـػ، كاستغييػػ  وػػد است  يػػ   ت ػػةيـ مػػل ح ػػه استػػللي ، ك مػػل كػػة د وػػد ا مػػ  هلػػه
س ةك  ةلماـ وك   ةلياـ االن يلة كاستسليـ هلل ، تد تغي  ةف ةلـ اس ش اس، ا حهلـ استش ي ي 

 . ّٔت
 َمنْ تُْرِجي كلؿ ت لسا:  ،مو  ك لته أحهلـ اسن د  ود م  ض اسحةيت ةف لةكةي  -أيضلن -ك لء اسـ اهلل اس ليـ         
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نن ََ َمننْن َتَشنناُء َوَمنِن اْبَتَغْيننَت ِممَّ ََ َأْدَنننى َأْن َتَقنرَّ َأْعُيننُنُينَّ َوََل َيْحننَزنَّ َتَشناُء ِمننْنُينَّ َوتُننْؤِوي ِإَلْين ََ َذِلنن ْن َعَزْلنَت َفنناَل ُجَننناَح َعَمْين
 ؛ك ػلء  اسفلةػل  ةليمػل حليمػل، [ُٓ]ا حػ ا : َوَيْرَضْيَن ِبَما آتَْيَتُينَّ ُكمُُّينَّ َوالمَُّو َيْعَمُم َما ِفي ُقمُنوِبُكْم َوَكناَن المَّنُو َعِميًمنا َحِميًمنا

ك يلة  اسػتئنلأ سلن ػد ، كمل يلط   لس ل  مف ميؿ واك  اـ حليـ، اهلل ي لـ  لف اس ش  ال يملهكف مل يلتلج ود كلك اـ  ف
 ه لةت ػػل  أف اسم ةػػكة : كوػػد منلسػػ   حلػػيـ كػػلؿ ا ػػف ةلشػػك ،  لستكسػػ   ةليػػه ك  ػػؿ اسفضػػؿ سػػه وػػد اس سػػم   ػػيف نسػػلئه

و ػلء  اسفلةػل  مرئمػ  سلسػيلؽ ،  ْٔتاستللػؽ  للػؽ اهلله ف همػه   ؛ود أسيؽ ا حكاؿ  ةػف  اسحلػيـ ت غي  اس سكؿ 
آلػػ  همػػل اكتػػ ف اسػـػ اهلل اس لػػيـ مػػو اسحلػػيـ وػػد مكضػػو ، واػػك مػػو ةلمػػه اسمطلػػؽ حلػػيـ    ػػلةد كأةػػفيلئه كحػػلؿ ن يػػه كحػػلؿ أ كا ػػه

 ةف إ طلؿ سهثي  مف أحهلـ اس لهلي  سلمي ات. كهك ود سك   اسنسلء كةنة اسحةيت
فُنوُه َفنِإنَّ المَّنَو َكناَن ِبُكنلِّ َشنْيٍء َعِميًمناسـ اهلل اس ليـ ود ككسػه: ك لء ا        ِْ مؤهػة   اسفلةػل  [ْٓ]ا حػ ا : ِإْن تُْبُدوا َشنْيًَا َأْو ُت

واػػك ،  ٓٔتكاسػػو اس لػـػ اسػلم أكحػػا  ةالستػػه ت ػةيـ اس ػػل  كاسم ػػ ك  ت هػؿ شػػدء  ةلػػا ل ػ  هػػلف تةلػػيـ  وػلهلل ، سم نػا مػػل ك لاػػل
كػة ي ت ػة اسمنػلوؽ أنػه ك ف اس ضػل كاإلةػ اض مت لػؽ  ػلسنفكأ ، كي لـ مف  ضد  لحهلـ اهلل كمف تػكسا كةػة، كاس لف ي لـ اسس 

 ولن لهـ اهلل  لنه ي لـ مل ود ةةك هـ كأناـ ال يلةةكف إال أنفساـ.، استطلع مللةة  اهلل ك سكسه
 

 : ثكف ا يل  تاسثلني   كتاس ا    كاسثر ود: والمطيف  الِبير)ثانيًا: 
كتػل   ، وتل   م  كنػلن مػو اسػـ اهلل اس ةػي ، ك ة اسـ اهلل اسل ي  ود اس  آف اسه يـ لمسنل كأ   يف م    يف اإلو اة كاالكت اف       

كةلا هػلا اسنحػك ك ة وػد سػك   ا حػ ا  مػ   منفػ ةا وػد مطلػو اسسػك   وػد ككسػه ، كتل   مو اسـ اهلل اس ليـ، مو اسـ اهلل اسحهيـ
ِبينرًات لسا:  َِ ََ ِإنَّ المََّو َكاَن ِبَما َتْعَممُنوَن  ََ ِمْن َربِّ كم ت نػلن وػد م ػ ض حةيثػه ةػف أماػل  ، [ِ]ا حػ ا : َواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْي

ِبينرًاَواْذُكنْرَن َمنا ُيْتَمنى ِفني ُبُينوِتُكنَّ ِمنْن آَيناِت المَّنِو َواْلِحْكَمنِة ِإنَّ المَّنَو َكناسمؤمنيف كهد ود ككسه ت لسا:  َِ ]ا حػ ا : اَن َلِطيًفنا 
كات ػو يػل محمػة كأةػحل ؾ ، ول ي  ا كسا  لء  م طكو  ةلا مل ك لاػل كهػد ت ػكل اهلل كةػةـ طلةػ  اسهػلو يف كاسمنػلو يف، [ّْ

 واػك، وػلهلل ال يلفػا ةليػه مػف لسػؾ للويػ ، كاة   ةلا م لنة  اسهلو يف كاسمنلو يف، كأح ل ؾ مف آمف  ؾ ح نل  مل يكحا إسيؾ
، كسمػػل هػلف اإلنسػػلف هػك اسمهلػػؼ مػف سػػلئ  ا هػكاف هلنػػ  أحكاسػه مهتك ػػ ، ال يغيػ  ةنػػه شػدء، م هػـ كنلةػػ هـ كغلسػ  أمػػ د

ول  تػه ، كل يػ   هػؿ شػدء، ل ي   مل ن مؿ  ف اهلل  ؛  كهك ت ةيـ إل  ا  إحلط  ةلمه ت لساِبَما َتْعَمُمونَ ت وللسؾ كةـ ككسه
 . ٔٔتكاستلكيؼكسهف كةم  سلتحلي  كاس ةع ، مطل  
َضنْعَن ِبناْلَقْوِل َفَيْطَمنَع الَّنِذي : ككسه ت لسا كود        ِْ َََحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتََّقْينُتنَّ َفناَل َت ِفني َقْمِبنِو َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َك

َكناَة َوَأِطْعنَن المَّنَو َمَرٌض َوُقْمَن َقْوًَل َمْعُروًفا* َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوََل َتَبنرَّْجَن تَ  ناَلَة َوآِتنيَن الزَّ َبنرَُّج اْلَجاِىِميَّنِة اأْلُوَلنى َوَأِقْمنَن الصَّ
اِت المَّنِو ا ُيْتَمنى ِفني ُبُينوِتُكنَّ ِمنْن آَينَوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيَِّرُكْم َتْطِيينًرا* َواْذُكنْرَن َمن

ِبينًرا َِ كةػةـ ، كسػت  اس ػك ا ،  ت ييػة اسلػ كا نسػلء اسن ػد  كٌ ػه اهلل ، [ّْ-ِّ]ا حػ ا : َواْلِحْكَمِة ِإنَّ المََّو َكاَن َلِطيًفا 
يليػؽ  ػلف يهػكف اس يػ  ، طػله ان حسػلن كم نػان  هؿ لسؾ مف أ ؿ أف يهكف  ي  اسن د ، اسليف ود اس كؿ كت ؾ مللسط  اس  لؿ

ـٌ لٌيلػػ  ا يػػ   اػػلتيف اسةػػفتيف سلةالسػػ  ةلػػا إحلطػػ  ةلمػػه ت ػػلسا  مػػل يلطػػؼ ، وػػد  يػػك  اسمسػػلميف كاس ػػةك  ساػػـ ا كؿ  حػػلؿ ثػػ
 .اسن د كحلؿ أ كا ه 

ي اهػل اسمػ ء مػف ، وػلهلل اسلطيػؼ يكةػؿ إسػا اسم لةػة  كسػلئؿ لفيػ ، مو مكضػكةال مؤهػة ن سػه  لء  اسفلةل  منس م  س ة       
ولمػل هػلف ، سلملػؾ مػف لػرؿ اسسػ ف واػك اسػلم أكةػؿ يكسػؼ ، وػلإلة اض ةػف اسػةنيل  لسػ ه ساػل،  أضةاة اسكةػكؿ كاس و ػ

ات ػلد ات ػلع أكامػ   احػل كا ح هػل  كلػك هـ :هلا ا مػ  سـػ ي تػة اسنػلأ ةليػه مػف ك ػؿ س  مػل أنه تػه اس لػك  و ػلء  لسػمه اسل يػ  أم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ء اهلل احلشهِ يف فىاصل سىرَ األحزابأمسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019م
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ف هل، اهلل اسفلةػل  اسكحيػة  سػلسؾ هػد ، ن  اسط ؽ ةلا غي  مل يلسفػه اسنػلأواك اسلم يكةؿ اسم ء إسا هؿ مل كضلد ككة د سه كا 
ِبيًراود اس  آف اسه يـ استد  لء   الا اسنظـ  َِ ِإنَّ المََّو َكاَن َلِطيًفا 

 . ٕٔت
 

 : ا يل  تاسثلسث   كتاسثلمن  كا    كف  ود: ثالثًا: )الوكيل 
وػد مطلػو  حيػت  ػلء، متػ ةةان  ػيف اسسػك  اسمهيػ  كاسمةنيػ ، مكضػ لن  ك ة اسـ اهلل اسكهيؿ ود اس ػ آف اسهػ يـ وػد تسػ   ةشػ        

و ػلء هػلا االسـػ متسػ لن مػو هػلد استك ياػل  ، [ّ]ا حػ ا : َوَتَوكَّنْل َعَمنى المَّنِو َوَكَفنى ِبالمَّنِو َوِكنياًل سك   ا ح ا  ود ككسػه ت ػلسا: 
وتػ ؾ طلةػ  اسمنػلو يف ، ال تػلك  أمػلـ سػلئ  اسضػغكط كاسفػتفوػر تضػمحؿ ك ، كت ػكل  اػل ا ٌمػ ، اس  لني  استد تناض  ال اسحضل  

 كاسهلو يف كات لع ش ي   اهلل مش   ةلا اسنفأ، ولإلنسلف محتلا سلتكهؿ ةلا مف  يةد م لسية ا مك .
ٌف استكهػؿ ةلػا اهلل ةمػؿ كل ػد؛  نػه استشػ ل  اس لػ    ظمػ  اهلل، ول ة اةتن  اسسػك    لس لػ         كأكامػ د كاالستسػرـ هلل ، كا 

نةػ   واػك سػ   ، كث ػ   ػه - ػؿ كةػر-ولستكهػؿ ةلػا اهلل تسػليـ كت ظػيـ هلل ، كمف تكهؿ ةلا اهلل نلؿ اسنةػ  ، كحهمه ككضلئه
 اسمؤمنيف ود  ميو اسلطك  كا حةات.

اِفِقيَن َوَدْع أََذاُىننْم َوَتَوكَّننْل َوََل ُتِطننِع اْلَكنناِفِريَن َواْلُمَنننكهػػلا  ػػلء وػػد ثنليػػل اسحػػةيت ةػػف ا حهػػلـ استشػػ ي ي  وػػد ككسػػه ت ػػلسا:        
اسهػلو يف كاسمنػلو يف ومفتل  ك كؿ أحهلـ اهلل كاس مػؿ  اػل استكهػؿ ةلػا اهلل كاسةػة ةػف ، [ْٖ]ا حػ ا : َعَمى المَِّو َوَكَفى ِبالمَِّو َوِكياًل 

 . ٖٔتكةةـ االستفل  إسا ألاهـ كأككاساـ
ولإلنسػػلف وػػد  كوػػه ، سػػرـ ةسيلػػيف آلػػ يف ةلػػا أٌف اس لػػ  اسمتكٌهػػؿ ال ي ػػ ؼ استػػ ةةكس ػػة  تٌػػ  اس ػػ آف ةلػػا هػػلا استكهػػؿ كاالست       

َِي ُتَظناِىُروَن ِمنْنُينَّ أُمََّيناِتُكْم َوَمنا َجَعنَل أَْدِعَيناَءُكْم أَْبَنناَءُكمْ و لؿ ت لسا: ، كا م  سال كلئة كاحة، كل  كاحة ، َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ
ولسمسػػنة إسيػػه ، كػػك  وػػد استملثػػؿ كاستشػػل ه، أ ػػك مكسػػا: هكنلحػػظ وػػد هػػلا اسنسػػؽ اسمتشػػل ه  ػػيف هػػلد اس مػػؿ اسثرثػػ  ي ػػكؿ ا سػػتلل محمػػة

 :كوػد اسثلنيػ ، كل ػيف وػد  ػكؼ   ػؿ :واػك وػد ا كسػا، تاهلل  مه   ود ثرثتال كاسمسنة هلسؾ ت  ػؿ  كالتلػؼ اسمت لػؽ  لسمسػنة و ػط
 . ٗٔتكهلا استشل ه ود  نلء اس مؿ يؤهة تشل ه م لنيال ود استنلكض كاس طرفه،  نلن ةةد ةل  ا :كود اسثلسث ، أ كاا ة ف أمال 

 

كاسلمسػكف  تاسللمس   كتاس ا  ػ  كاس شػ كف  كتاسثلسثػ  كا    ػكف  ك تاسلمسػكف  كتاستلسػ    ا يل  ود: رابعاً: )الغفور والرحيم 
 كتاسثلسث  كاسس  كف .

اسلتػػيف اكت نتػػل وػػد كاحػػة كسػػ  يف ، مػػف ةػػلة  اس ػػ آف أف يػػلتد  اػػلتيف اسةػػفتيف حيػػت إننػػل نلحػػظ  هػػؿ  ػػرء ككضػػك  أفٌ        
كلسػؾ أٌف اسسػيلؽ سػـ يهػف  ؛ت ةم  اسمغف   ةلا اس حم  ويال  مي لن ةػةا ا يػ  اسثلنيػ  وػد سػك   سػ ل، مكض لن مف اس  آف اسه يـ

 .ٌف اسست  يس ؽ اس حم   ؛وت ةم  اسمغف   ود اسمكضو ا ل ل هلال، ويال حكؿ اسلنك  ككككع اس ةك 
اْدُعوُىْم ِِلَباَِِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد المَِّو َفِإْن َلْم َتْعَمُموا : كاكت ن  اسةفتلف هنل ود حهـ إ طلؿ است ند حيت كلؿ ت لسا       

 ِْ َواُنُكْم ِفنني النندِّيِن َوَمننَواِليُكْم َوَلننْيَس َعَمنْيُكْم ُجَننناٌح ِفيَمننا َأ ِْ ننَدْت ُقمُننوُبُكْم َوَكنناَن المَّننُو َغفُننوًرا آَبناَءُىْم َفننِإ َُْتْم ِبننِو َوَلِكننْن َمنا َتَعمَّ َطنن
 ور يحتلا اسم ء إسا استهلؼ ود ت ليؿ م دء هليف االسميف ود م  ض اسحةيت ةف اسلطل كاس سؿ.، [ٓ]ا ح ا : َرِحيًما
اِدِقيَن ِبِصْدِقيِ كهلا ود ككسه ت ػلسا:         ْم َوُيَعذَِّب اْلُمَناِفِقيَن ِإْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم ِإنَّ المََّو َكاَن َغفُنورًا ِلَيْجِزَي المَُّو الصَّ
و مػػل أٌف مػةا  ا يػػ  ةلػا اسكةػػة كاسكةيػػة   ػة هػػلد استك ياػل  استػػد سػػ    منػل ا يػػ  ا كسػا وػػد اسسػػك   ، [ِْ]ا حػػ ا : َرِحيًمنا

 ف تك ػ  اسمنػلو يف مسػت  ة  ة ػرن    هػلد اسفلةػل  مؤهػة   ػإٌف كاالسػمي ؛ لسػؾسهػف  ػلء، ولكتضا ا م  استلييؿ  التيف اسةفتيف
 اهلل ف ةلا  أةةاء  ؛سلةلةكيف اسمؤمنيف  حم  كأمل ود ت لي  اسمنلوؽ واك، كل ت س ائ هـسمل ي ل مف ةر تاـ ود اسلةاع 
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 . َٕتي ل  أحةان وكؽ مل يستحؽكمف اس حم  اسحهـ  لس ةؿ ولهلل ال ، كاسمؤمنيف مف أةظـ اسن ـ ةلا اسمؤمنيف
ََِكتُنُو ُىَو الَّنِذي ُيَصنمِّي َعَمنْيُكْم كلسؾ ود ككسه ت لسا: ، و لء  ملتكم   لس حم  و ط ،أمل ا ي  اسثلسث  ود اسسك          َوَماَل

ِرَجُكْم ِمَن الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر َوَكاَن ِبناْلُمْؤِمِنيَن َرِحيًمنا ِْ  ٌف ؛ حيػت اكتةػ   ةلػا لهػ  اسػـ اهلل اسػ حيـ ،[ّْ]ا حػ ا : ِلُي
 .سيلكال مو اسمؤمنيف اسليف سٌلمكا تسليملن س ضلء اهلل كمل  اةهـ ك كة ا ح ا  إال استسرملن كي ينلن 

 واـ أهؿ سال كأكسا  ال.، ك لء ت ةيـ اسمؤمنيف سل نلي   اـ كاسثنلء ةلياـ هلٌف اس حم  سـ تهف إال ساـ       
تػ ك اف حتػا ال ينسػلؽ   يف اهلل ت لسا مف يحػؿ سلن ػد  ،  ين  طلي   مت نلد كض اسم  فيف ود  كاا اسن د ك  ة ل       

ِتني آتَْينَت ُأُجنوَرُىنَّ َوَمنا َمَمَكنْت كلؿ ت ػلسا: ، اسنلأ ك اء اسم  فيف كيفتنكا ََ الالَّ ََ َأْزَواَجن ََ مِ َينا أَيَُّينا النَِّبنيُّ ِإنَّنا َأْحَمْمَننا َلن نا َيِميُنن مَّ
ِتني َىناَجْرَن مَ  ََ الالَّ ِتن اََل َِ ََ َوَبَنناِت  اِلن َِ ََ َوَبَنناِت  اِتن ََ َوَبَنناِت َعمَّ ن ََ َوَبَنناِت َعمِّ ََ َواْمنَرَأًة ُمْؤِمَننًة ِإْن َوَىَبنْت َأَفاَء المَُّو َعَمْين َعن

ََ ِمن اِلَصًة َلن َِ ْن ُدوِن اْلُمنْؤِمِنيَن َقنْد َعِمْمَننا َمنا َفَرْضنَنا َعَمنْيِيْم ِفني َأْزَواِجِينْم َوَمنا َنْفَسَيا ِلمنَِّبيِّ ِإْن َأَراَد النَِّبيُّ َأْن َيْسَتْنِكَحَيا 
ََ َحننَرٌج َوَكنناَن المَّننُو َغفُننورًا َرِحيًمننا وػػد مػػل ي سػػ   -غفػك ان  حيمػػلن -كتػػلتد اسفلةػػل  ، [َٓ]ا حػ ا : َمَمَكننْت أَْيَمنناُنُيْم ِلَكننْياَل َيُكننوَن َعَمْينن

شػ ةه مػف همػل أنػه غفػك   حػيـ سمػل ، وػد  وػو اسحػ ا  حيملن  لستكسػ   ةلػا ن يػه ، مف ح هل  اس لك  ةلا اسم ء استح   ةنه
 .ا حهلـ سلن د 

ََ : ثـٌ كلؿ ت لسا مللط ػلن ن يػه  كةػفه اس لئػة ا ةلػا سلمسػلميف كاس ػةك  ا سػما        ََ َوَبَناِتن َينا َأيَُّينا النَِّبنيُّ ُقنْل أِلَْزَواِجن
ََ َأْدَننى َأْن ُيْعنَرْفَن َفناَل ُينْؤَذْيَن َوَكناَن المَّنُو َغفُنوًراَوِنَساِء اْلمُ  ، [ٗٓ]ا حػ ا : َرِحيًمنا ْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمنْيِينَّ ِمنْن َجاَلِبينِبِينَّ َذِلن

ف كلتم  ا حهلـ  لسمغف   كاس حم  همل تلتـ ا ةملؿ  لالستغفل  سيتفطف اس  ة أنػه ال يللػك مػف  سػؿ واػك و يػ ه إسػا ا سلاػكا 
 كهػد وضفلضػ  أحيلنػلن كوياػل سػ أ كا تاػلةا  كػة تةػي ، ولحهلـ اسل لأ ي ت يال اكتػ اف اسنكايػل  ةػح  ا و ػلؿ، ا تاة ود اس مؿ

 و لء  هلد اسفلةل  متس   تململن مو مضلميف ا حهلـ ود ا ي .، تلطنككة 
َب المَّنُو اْلُمَنناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقناِت َواْلُمْشنِرِكيَن َواْلُمْشنِرَكاِت ِلُيَعذِّ : كتلتـ اسسك    فلةل  اسمغف   كاس حم  ود ككسه ت لسا       

حيػت  ػلء  ة ػ  اسحػةيت ةػف ا ملنػ  اس ظيمػ  ، [ّٕ]ا حػ ا : َوَيُتوَب المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما
ي ػو منػه اس ةػك  ككػة ،  ض كاس  لؿ أف يحملنال  غـ ةظـ لل ال وحملال هلا اإلنسلف اسض يؼكاسه ي   استد أ   اسسملكا  كا 

ـٌ إف لػتـ اسسػك    اػلتيف ، ولحتػلا إسػا اسمغفػ   كاس حمػ ،  نه مللكؽ أ ضد يللة إسا ا  ض كيتثلكؿ ةلياػل ؛ود حملال ثػ
و ة  ةأ  مف ا ي  ا كسا محل   مف طلة  اسهػلو يف ، اسةفتيف مؤلف  لٌف هلد اس حم  هلن  ش ل ان سال كةنكانلن ةاالن ةليال

ثـٌ هلنػ  اسمغفػ   ، كاسمنلو يف ثـٌ لتم    يلف ةلك تامل سةك همل ود استنهيص ةف اس يلـ  ح كؽ ا ملن  استد حملال اإلنسلف
  ُٕتكاس حم  سلتلئ يف مف اسمؤمنيف كاسمؤمنل  ممف ككو اس ةك  مناـ ود أةائال.

 

 تاستلس   . ود ا ي  :ِامسًا: )البصير 
، كمػ    لسػـ اهلل اسل يػ ، م ت نل مػ    لسػـ اهلل اسسػميو، ك ة اسـ اهلل اس ةي  ود اس  آف اسه يـ ود اثنيف كأ   يف مكض ل       

ستفةػله ا يػل  كهػد تكطئػ  سمػل ، أمل ود سك   ا ح ا  و ة ك ة مف ةا ةنة له مػل  ػ ل مػو ا حػ ا  م مػرن وػد آيػ  كاحػة 
َينا أَيَُّينا الَّنِذيَن آَمُننوا اْذُكنُروا ِنْعَمنَة المَّنِو َعَمنْيُكْم ِإْذ كلسػؾ وػد ككسػه: ، كويػه إشػل   أف نةػ  اهلل ال يػلتد مػف غيػ  اسػت ةاة،   ةهل

سمػل ةلـػ مػل وػد كلػك   وػلهلل ، [ٗ]ا حػ ا : َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفََْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريًحا َوُجُنوًدا َلْم َتَرْوَىا َوَكاَن المَُّو ِبَمنا َتْعَممُنوَن َبِصنيرًا
اسشػة  اسمػؤث   استػد كمل حؿ وياـ مػف م ػلند ، اسمسلميف مف  لؿ اسنفكأ ود نة  ةيف اهلل كاسمةل    كاسم ا ط   ل اهـ  لسنة 

لس ػػ  ةلػػياـ وت ػػة سػػل لن  ل سسػػن  ت نػػلد اسمنػػلو كف مػػف تث ػػيطو كا   ػػلؼو كت كيػػؽو سامػػـ اسمػػؤمنيف حػػيف ته، يةػػ   إ اسػػ  أث هػػل
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ونةػ  اهلل ة ػلةد اسمػؤمنيف ةلػا ، كمل هـ  ػه مػف كلػ  كضػ ؼ، كهـ م ة كف سهؿ لسؾ ي لمكف ةةة  يش ةةكهـ، ا ح ا 
 نػػه  ةػػي   مػػل س يػػه اسمسػػلمكف مػػف اسمشػػ   كاسمةػػل    وػػد حفػػ  اسلنػػةؽ كاسلػػ كا مػػف ةيػػل هـ إسػػا م سػػه هـ لػػل ا  ،أةػػةائاـ

ي لػـ مػف أمػ  اسنػلأ مػل  -سػ حلنه–وػلهلل ،  و ل اهـ اهلل  لسنة  اسم يف  فضله كمنتهةيف اهلل اسمةين  ك لساـ اسنفكأ ود نة  
 . ِٕتةلـ مشلهة ، يسٌ كف كمل ي لنكف

 ةػي   هػؿ مػل حػؿ  اػـ مػف حػ ف كأسػـ غػيظ كسػي ل ياـ  وػلهلل ، كهلد ا ي  كحةهل تمي    اػلا االسػـ تاس ةػي         
ػػك  اسمسػػلميف وػػد حلسػػ و أةػػل ، ةليػه ِإْذ َجنناُءوُكْم ِمننْن َفننْوِقُكْم َوِمننْن تاـ هاػػلد اسحلسػػ  استػػد انفػػ ة   اػػل هػػلد اسسػػك   ولػػـ يية 

 ََ ْذ َزاَغننِت اأْلَْبَصنناُر َوَبَمَغننِت اْلُقمُننوُب اْلَحَننناِجَر َوَتُظنُّننوَن ِبالمَّننِو الظُُّنوَنا*ُىَناِلنن  اْبُتِمننَي اْلُمْؤِمُنننوَن َوُزْلِزلُننوا ِزْلننَزاًَل  َأْسننَفَل ِمننْنُكْم َواِ 
 ا سيؽ  ال. مست    ود مهلنال َوَكاَن المَُّو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيًرا اسفلةل  و لء ، [ُُ-َُ]ا ح ا : َشِديًدا

 

 تاسللمس  كاس ش كف . اِليةسادسًا: )قوي عزيز  
كت اشػؽ ، يكؼكهفا اسمؤمنيف كػ ع اسسػ، كة ته أف ة ؼ لسؾ اس يش اس ظيـ للئ لن ةلغ نا مف مظله  كك  اهلل        
َوَردَّ المَّنُو الَّنِذيَن َكَفنُروا ِبَغنْيِظِيْم َلنْم كػلؿ ت ػلسا: ، كأ سػؿ ةلػياـ اسػ يح،  لف أس ا  يف اسهفل  كأحرواـػ مػف  نػد ك يظػ  اسشػؾ، اسسالـ

ْينرًا َوَكَفنى المَّننُو اْلُمنْؤِمِنيَن اْلِقتَناَل َوَكنناَن المَّنُو َقِويِّنا َعِزيننزًا َِ ي يػة اهلل اس ػػكم كلسػؾ هلػه ةسيػؿ ةلػػا إحػةات هػؿ مػل ، [ِٓ]ا حػ ا : َيَنناُلوا 
وحتػػا ال يتػػكهـ متػػكهـ أف اسحػػظ ، مطمئنػػ  وػػد مكضػػ ال، وػػترحظ اسػػت  ا  اسفلةػػل  وػػد مهلناػػل، اس  يػػ  اسػػلم ال غلسػػ   مػػ د

ا  إنمػل اسػ يح هػد سػ    ة ا حػ  ست يف أف سيس   ؛حلسؼ اسمسلميف  تلؾ اسغ ك  ك لء  اسظ كؼ م ين  ساـ  لء  اسفلةل 
 . ّٕتمف أم  اس يح   كته كة ته

 

 ا ي  تاسسل    كاس ش كف . سابعًا: )القدير 
ك ة ، ك لء له  اسـ اهلل اس ةي  ود اس  آف اسهػ يـ لمسػل كأ   ػيف مػ  ، اسم تة ، اس لة ةة   ك ة ود اس  آف اسه يـ  ةي و        
َوَأْوَرثَُكْم َأْرَضُيْم َوِدَياَرُىْم َوَأْمَواَلُيْم َوَأْرًضنا َلنْم َتَطَُوَىنا ه ت لسا: ود سك   ا ح ا    ة ت ةاة اسن ـ ةلا اسمؤمنيف ود ككس له د

كهػك أف اهلل ةلػا  كهنل تلتد اسفلةػل  متمهنػ  وػد مهلناػل تضػيؼ م نػا  ةيػةان ، [ِٕ]ا ح ا : َوَكاَن المَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرًا
سيتضػح سننسػلف أٌنػه كلةػ  اس لػـ  مػل هػلف اهلل  ػه  ؛كيػلؿ مػف يشػلء   ػةة كةػة  ،هؿ شدء كةي  ي   مف يشلء  ر ةػةة كةػة 

، [ِٕ]ا حػ ا : َوَأْوَرثَُكنْم َأْرَضنُيْم َوِدَيناَرُىْم َوَأْمنَواَلُيْم َوَأْرًضنا َلنْم َتَطَُوَىنا َوَكناَن المَّنُو َعَمنى ُكنلِّ َشنْيٍء َقنِديرًاكلؿ ت لسا: ،  ةي ا
 . ْٕت: ها ف نغ كهـ كال يغ كنلهةلا ا ح ا  أة ح  اس ك  ساـ حتا كلؿ اسن د  اسن د و نةمل نش  ود ا ولؽ نة  

 

 ا ي  تاستلس   كاسثرثكف . ثامنًا: )الحسيب 
، [ٔ]اسنسػلء: َوَكَفنى ِبالمَّنِو َحِسنيًبا: له  اسـ اهلل اسحسي  ود اس  آف اسه يـ ود ثرث  مكاضػو كهػد وػد ككسػه ت ػلسا       

كاسمتلمػؿ يلحػظ أف ، [ّٗ]ا حػ ا : َوَكَفنى ِبالمَّنِو َحِسنيًباكككسػه: ، [ٖٔ]اسنسلء: ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًباا: كككسه ت لس
وػػلهلل هػػك ، مػػو احتفػػلظ هػػؿ سػػك    لةكةػػيتال، م ايػػل أسػػلك ي  كمكضػػكةي  هثيػػ   تشػػل هتل وػػد، مػػةنيتيف هػػلف وػػد سػػك تيف ك كةد

 ككػػة ك ة  وػػد ا حػػ ا    ػػة اسحػػةيت ةػػف  يػػة ك ينػػ  كأمػػ  اسن ػػد ، و يف اسحسػػل  اسػػلم ال يفكتػػه شػػدءاسحسػػي  ةلػػا اسهػػل
َشْوَن َأَحنًدا ِإَلَّ المَّنَو َوَكَفنى   كا ال ود ككسػه:  ِْ َشْوَنُو َوََل َي ِْ وهفػا ، [ّٗ]ا حػ ا : ِبالمَّنِو َحِسنيًباالَِّذيَن ُيَبمُِّغوَن ِرَساََلِت المَِّو َوَي

يهفيه أكلكيؿ  ولهلل ،  لنه أك ةد كأمةد كأةةد  لف يكا ه اسم تمو  الا اسحهـ اس ةية اسلل ؽ س لةاتاـ  ةد محمةان اهلل ة
 . ٕٓتستشهيؾ اسمؤمنيف - ضد اهلل ةنال-كسلؽ اسمنلو كف سه  لسسنتاـ س كا ه مف  ين  ، اسهلو يف
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 ا ي  تاسثلني  كاسلمسكف . تاسعًا: )الرقيب 
َيا َأيَُّيا النَّاُس : اهلل اس كي  ود وكاةؿ ا م م تيف ود اس  آف اسه يـ م   ود سك   اسنسلء ود ككسه ت لساك ة اسـ        

َِ ِمْنَيا َزْوَجَينا َوَبنثَّ ِمْنُيَمنا ِرَجناًَل َكِثينرًا وَ  َم َِ َمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َو َِ الَّنِذي َتَسناَءُلوَن ِبنِو  ِنَسناًء َواتَّقُنوا المَّنوَ اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي 
ََ النَِّسناُء ِمنْن َبْعنُد كم   كاحة  ود سك   ا ح ا  ةنة ككسػه ت ػلسا: ، [ُ]اسنسلء: َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا ََل َيِحنلُّ َلن

ََ ُحْسُنُينَّ إِ  ََ َوَكناَن المَّنُو َعَمنى ُكنلِّ َشنْيٍء َرِقيًبناَوََل َأْن تََبدََّل ِبِينَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَب كهػلا ، [ِٓ]ا حػ ا : َلَّ َما َمَمَكْت َيِميُنن
و ػػلء اسػػـ اهلل اس كيػػ  سلتػػلهي   ػػلف اهلل  كيػػ  ةلػػا ، مػػل يؤهػػة سػػمل  استشػػل ه ا سػػلك د كاسمكضػػكةد  ػػيف اسسػػك تيف اسهػػ يمتيف

ممل يكسػة طلكػ  هلئلػ  ، لـ كي ك  لل ل  كل  ن يه ككلك  اسمؤمنيفي ، اسس  ةنةد ةرني ، اس لك  ي لـ مل يلتلج ويال كي كؿ
سرلتةػلص كةمػـك ، [ِٓ]ا حػ ا : َوَكاَن المَُّو َعَمى ُكلِّ َشنْيٍء َرِقيًبنا كت ةـ هنل اس ل  كاسم  ك ، ود اإل ةاع كاإلت لف سةياـ

 و لء  هلد اسفلةل  سلتلهية كاسم لسغ .،  ٕٔتور  كي  إال هك، ولس    كاإلحلط  هلل كحةد، مف هؿ شدء -س حلنه–ك  ه 
 

 ا ي  تاسللمس  كاسلمسكف . عاشرًا: )الشييد 
 كسػك  ، [ٕٗ-ّّكسػك   ]اسنسػلء: ، [ُُٕكهػد سػك   ]اسملئػة :  :ك ة ود اس  آف اسه يـ ود اس اة اسمةند ود ثرثػ  مكاضػو       

 ولهلل شاية مطلو ةلا إيملنهـ.، [ِٓ: ]ا ح ا 
نَواِنِينَّ َوََل أَْبَننا: كلؿ ت ػلس        ِْ َواِنِينَّ َوََل أَْبَناِء ِإ ِْ نَواِتِينَّ َوََل ِنَسناَِِينَّ ََل ُجَناَح َعَمْيِينَّ ِفي آَباَِِينَّ َوََل أَْبَناَِِينَّ َوََل ِإ َِ اِء َأ

حيت  لء  ا ي  وػد م ػ ض اسحػةيت ، [ٓٓ]ا ح ا : ٍء َشِييًداَوََل َما َمَمَكْت أَْيَماُنُينَّ َواتَِّقيَن المََّو ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمى ُكلِّ َشيْ 
، كمػف يحػؿ سػه أف يػ ل مػناف، كا حهلـ اسمت ل ػ   لست لمػؿ م ػه، سػكاء ت لمػؿ أ كا ػه أك اسمػؤمنيف م ػه ةف  يكتل  اسن د 

ٌف مػف شػلف هػلا االسػـ أف  ،ثـٌ أكةلهف  لست كل كلٌيل  ا ي   لسـ اهلل اسشاية اسلم ي لـ مل ود اسنفكأ حتا يشاة  مل ةلػـ كا 
 . ٕٕتكا ل  وفيال ةر  اسةنيل  يككو ود اسنفأ لشي ، كيكٌسة ويال طلك  هلئل  سل مؿ كاالنةيلع  كام د 

 
 :  اخلامتُ والتىصًات

 : س ؿ مف أهمال، تكةل  هلد اسة اس  سم مكة  مف اسنتلئج       
 سمسػػلـ إةا   كت تي ػػلن مػػف لػرؿ  يػػلف أةػػكؿ اإلةا   اسسػػليم   م ي نػػا ةلياػػل اسم تمػو ا  ينػ  سػػك   ا حػػ ا  ا ةػكؿ استػػد

كتحميػه مػف تحفػظ أ هلنػه  ،مف حسف تك يه كةك  تنظػيـ ك ي ػة تلطػيط كحسػف تكظيػؼ كولةليػ   كل ػ  :ةمؿ مف ا ةملؿ
 اسنكا ؿ اسلل  ي  كاسةاللي .

 ـ استد ةلس تال كاسغػ كا  استػد ةػٌك تالاس ضليل كا حهل امتل   سك   ا ح ا  ةف غي هل مضمكنلن كأسلك لن مف لرؿ، 
 ك ة  ويال. استد كاستك يال 

 ك لء  وكاةؿ أسملء اهلل اسحسػنا منسػ م ن كمتسػ  ن مػو شلةػي  ، ك ة ويال أ     ةش  اسملن مف أسملء اهلل اسحسنا
 اسسك   كمكضكةلتال كمحلك هل استد ةلس تال.

   غ    لس  كع كاستك   إسا اهلل.مؤهة  كم    لء  أسملء اهلل اسحسنا ود وكاةؿ اسسك 
  اسػلم اهسػ ال ا سػمي  اسةاسػ  ةلػا ث ػل ،  لء  وكاةؿ أسملء اهلل اسحسنا منةك    س   مكك ال اإلة ا د تل   سهلف 

 ا سملء هلل كةةـ انفهلهال ةنه.
  ل سلسك   سم   ملسي  مي تالكأضلو ،مت لن يف كيليه اسـ اهلل اسػتغفك   و ة  لءا، أهث  اسـ ك ة ويال هك اسـ اهلل اسػت حيـ 
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 ةف غي هل مف اسسك .
 

 :تكةد هلد اسة اس   ػ       
 .  ة اس  شلةي  اسمنلو يف مف لرؿ هلد اسسك 
 .  ة اس  استةكي  اسفند ود هلد اسسك 
 .  ة اس  اسمشت ل  كاست اهي  استد انف ة   ال اسسك 

 .كاسحمة هلل مف ك ؿ كمف   ة
 

 .اهلىامش
                                                 

 .ُِٗ-ُُٗص، ـََِّ،  ُتطاس له  ، ، مؤسس  اسملتل ، إعجاز القرآن والبالغة النبويةاس او د، مةطفا ةلةؽ،   ُت
 .ُِٔص، ٕا ،ا   اهيـ اسسلم ائد، ةا  كمهت   اسارؿك ماةم اسمل كمد  تح يؽ:، العين: اسف اهيةم، اسلليؿ  ف أحمة، ينظ   ِت

 .َٓٓص ،ْا، ـُٕٗٗ-هػُّٗٗ ،ة ة اسسرـ محمة هل كف، ةا  اسفه  تح يؽ:، مقاييس المغةا ف ول أ، أحمة  ف ول أ، ك 
، ك   .ُِٓص، ُُا، هػُُْْ ي ك ،  ،، ةا  ةلة لسان العربا ف منظك ، محمة  ف مهـ 

 .ٕٗص، ـُٕٔٗ ، ّتطمة ،  ،ةا  اسم ل ؼ محمة للؼ اهلل، تح يؽ:، النكت في إعجاز القرآناس ملند، ةلد  ف ةيسا،   ّت
اسهكي ،  ،غلنـ كةك م اسحمة، م ه  اسملطكطل  كاست ات تح يؽ:، البيان في عّد آي القرآن: اسةاند، ةثملف  ف س ية، ينظ   ْت

 .ُِٔص، ـُْٗٗ-هػُُْْ،  ُتط
، ةا  إحيلء اسهت  اس   ي   ُتط  اهيـ، محمة أ ك اسفضؿ إ تح يؽ:، البرىان في عموم القرآناس  هشد، محمة  ف ة ة اهلل،   ٓت

 .ّٓص ،ُا، ـُٕٓٗ-هػُّٕٔةيسا اس ل ا اسحل د كش هلئه، 
اسهت  ة ة اسسرـ ة ة اسشلود محمة، ةا   تح يؽ:، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا ف ةطي ، ة ة اسحؽ  ف غلس ،   ٔت

 .ّٕٔص، ْا ،هػُِِْ،  ُتط ي ك ،  ،اس لمي 
،  ِتطاس له  ، مهت   كه  ، ، دراسة تحميمية لسورة األحزاب، من أسرار التعبير القرآنيك مكسا، محمة محمة، : أ ينظ   ٕت

 .ُّ-ِٗص، ـُٔٗٗ
 .ِْٖص، ُِاتكنأ، تة.  ، ، ةا  سحنكف سلتك يو كاسنش ، التحرير والتنوير: ا ف ةلشك ، محمة اسطله ، ينظ   ٖت
: ينظ ، من آثاره: شرح جمل الِونجي في المنطِ،  هػٖٓٔت   اس  لئد اسملسهدهك أ ك اسفضؿ محمة  ف محمة اسمغ  د   ٗت

 .ُُص ،ُ، احواشيو عمى نظم الدررة ة اس  اؽ غلس  اسماةم ود 
 .ُُص، ُا، هػٖٖٓ،  ّطت ي ك ،  ةا  اسهت  اس لمي ،، نظم الدرر في تناسب اِليات والسور: اس  لةد، إ  اهيـ  ف ةم ، ينظ   َُت
 .ُٓٓص، ـُْٖٗاسهكي ،  ةا  اس لـ،، النبَ العظيممة ة ة اهلل، ة ا ، مح  ُُت
 .ُِٖٖص، ٓا، هػُُِْ،  ُٕتطاس له  ،  - ي ك  ،، ةا  اسش كؽفي ظالل القرآن: سية، سية كط  إ  اهيـ، ينظ   ُِت
 .ُِِٖ-ُِٖٖص ،ٓ، االمصدر السابِ: ينظ   ُّت
 .ـََُِ ، ُتطةملف، ةفلء سلنش  كاستك يو، ، ةا  مبادئ اسدارة: ويلض، محمكة أحمة كش هلد، ينظ   ُْت
 .ٗٓ، ٔٓ ، ِتّٓ ، ّتَٓ، ْٓ، ّٖ، ِّ، َّ، ِٖ، ُّ، ٔ، ُا يل :   ُٓت
 .َٓ، ْٓ، ِٖ، ُا يل :   ُٔت
 .ُٕ، ٔٔ، ٕٓ، ّٓ، َْ ، ِتّٔ، ّّ، ُّ، ِٗ ، ِتِِ، ُِ، ُِا يل : ا يل :   ُٕت
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 .َْا ي :   ُٖت
 .ِٗ، اسفتح ِمة ، محُْْاسم ا  ا ل ل: آؿ ةم اف:   ُٗت
  .ِتّٕ، َٔ، ْٖ، ِْ، ُِ، ُا يل :   َِت
 .َٔ، ِّ، ُِا يل :   ُِت
 .َٔ، ّٓ، ِٓ، ّٗ، ِِ، َِ، ُٖ، ُٔ، ُْ، ُّ، ُِ، ٔا يل :   ِِت
 .ّٔ، ّّا يل :   ِّت
 .َٔ ، ِتّٓ، ُٓ، ِّ، ِٔ، ُِ، َُ، ٓ، ْا يل :   ِْت
 .ٗٔ، ٗٓ، ٖٓ، ٕٓ ، ِتّٓ، ْٖا يل :   ِٓت
 .ٖٓ، ٓٓ، َٓ، ّٖ، ّٕ، ّٔ، ّّ، َّ، ٖ، ٓ، ُ ا يل :  ِٔت
 .ّٕ، ٗٓ، ٓٓ، ْٓ، ِٓ، ُٓ، َٓ، ْٖ، ّْ، َْ، ّٗ، ّْ، ِٕ، ِٓ، ِْ، ٗ، ٓ، ّ، ِ، ُا يل :   ِٕت
 هد: ةليـ، حهيـ، ل ي ، كهيؿ، غفك ،  حيـ،  ةي ، ككم، ة ي ، كةي ، سطيؼ، حسي ، حليـ،  كي ، شاية.  ِٖت
ا ةفالند، اسحسيف  ف محمة، ك  .َُٗص، ْ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  .ُِٓص، ِ، االعين: اسف اهيةم، ينظ   ِٗت

 .َٖٓص ،هػُُِْ،  ُتط ي ك ،  -ةمشؽ ، ، ةفكاف ةةنلف اسةاكةم، ةا  اس لـ، اسةا  اسشلمي المفردات في غريب القرآن
 .ٕٓص، ـُْٖٗ-هػَُْْ،  ُتط  ي ، أحمة يكسؼ اسٌةكلؽ، ةا  اسث لو  اس  تح يؽ:، شَن الدعاءاسلطل د، حمة  ف محمة،   َّت

محمكة محمة اسطنلحد، ك طله  أحمة اس اكل  تح يؽ:، النياية في غريب الحديث واألثر: ا ف ا ثي ، اسم ل ؾ  ف محمة، ينظ ك 
 .ِِٗص، ّا، ـُٕٗٗ-هػُّٗٗ ي ك ،  ،اسمهت   اس لمي 

أحمة ة ة اسغفك   تح يؽ:، لصحاح تاج المغةااس كه م، إسملةيؿ  ف حملة، ك  .ٔٔص، ّ، االعين: اسف اهيةم، ينظ   ُّت
 .َُُٗص، ٓا، ـُٕٖٗ- هػَُْٕ،  ْطت ي ك ،  ،ةطل ، ةا  اس لـ سلمرييف

اسلطل د، شلف ك . ِٓأحمة يكسؼ اسةكلؽ، ةا  اسث لو  اس   ي ، ص تح يؽ:، تفسير أسماء اهلل الحسنىاس  لا، إ  اهيـ  ف اسس م،   ِّت
 .ّٕاسةةلء، ص

، ْ، السان العربا ف منظك ، ك  .ِّٗص، ِ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  .ِٖٓص، ْ، االعينم، : اسف اهيةينظ   ّّت
 .ِِٔص

،  ُتطأحمة محمة شله ، مؤسس  اس سلس ،  تح يؽ:، جامع البيان في تَويل آي القرآن: اسط  م، محمة  ف   ي ، ينظ   ّْت
ـ ، ُٔٗٗ -هػُُْٔت  يـ، محمة  ف أ د  ه ا ف اسك  .ّٔ، صشَن الدعاءاسلطل د، ك  .ِٖٖص، ُُا، ـَََِ-هػَُِْ

ياَ نستعين، ، ِ، ا ّطت ي ك ، ، محمة اسم تةـ  لهلل اس غةاةم، ةا  اسهتل  اس   د مدارج السالكين بين منازل إياَ نعبد وا 
 .َّٗص، ٕ، االتحرير والتنويرا ف ةلشك ، ك  .ٔص، ِ، االنياية في غريب الحديث واألثرا ف ا ثي ، ك  .ُُٗص

 سلـ ة ة اسكهل  اس ل د،  تح يؽ:، المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى: اسغ اسد، محمة  ف محمة، ظ ين  ّٓت
اشتقاِ أسماء اهلل اسنالكنةم، ة ة اس حمف  ف إسحلؽ، ك  .َُّص، َُُِ–ُُٖٖك  ص، -، اس فلف كاس ل د  ُتط

 .ُِٕص، ـُٖٔٗ-هػَُْٔ،  ِتطة ة اسحسيف اسم ل ؾ، مؤسس  اس سلس ،  تح يؽ:، الحسنى
 مقاييسا ف ول أ، ك  .ُْٖٓص، ٓ، اصحاح تاج المغة العربيةاس كه م، ك  .َْٓص، ٓ: اسف اهيةم، اس يف، اينظ   ّٔت

 .ّٕٓص، ُُ، السان العربا ف منظك ، ك  .ُّٔص، ٔ، االمغة
 شَناسلطل د، ك  .ُّٔ، صنىاشتقاِ أسماء اهلل الحساسنالكنةم، ك  .ِْْ، صتفسير أسماء اهلل الحسنى: اس  لا، ينظ   ّٕت

 .ٖٔ، صالدعاء
 .ِٓص، ٓ، السان العربا ف منظك ، ك  .ّٖٓص، ْ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  .َْٔص، ْ، االعيناسف اهيةم،   ّٖت
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 .ّٓ، صشَن الدعاءاسلطل د، ك  .ْٗ، صاشتقاِ أسماء اهلل الحسنىاسنالكنةم،   ّٗت
 .ّٖ، صفسير أسماء اهلل الحسنىت: اس  لا، ينظ ك  .ْٗ، صشَن الدعاءاسلطل د،   َْت
 المفردات في غريبا ةفالند،  .ْٖٗص ،ِ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  .ِِْص ،ّ، االعين: اسف اهيةم، ينظ   ُْت

 .ُِّص ،ُِ، السان العربا ف منظك ، ك  .ّْٕ، صالقرآن
أحمة اس  ةكند كا   اهيـ  تح يؽ:، رآنالجامع ألحكام القاس  ط د، محمة  ف أحمة، ك  .ّٖ، صشَن الدعاء: اسلطل د، ينظ   ِْت

، المنار شية  ضل، محمة  شية  ضل، . ك َُْص، ُا، ـُْٔٗ-هػُّْٖ،  ِتطاس له  ،  ،أطفيش، ةا  اسهت  اسمة ي 
 .َْص، ُا، ـَُٗٗاسايئ  اسمة ي  اس لم  سلهتل ، 

 ف ااس ملش م، محمكة ك  .ِّٓص، ُ، امقاييس المغةا ف ول أ، م  ـ ك  .ٓٔص، ْ، السان العرب: ا ف منظك ، ينظ   ّْت
 .ِٔص، ُا، ـُٖٗٗ-قُُْٗ ، ُتطس نلف،  -محمة  لسؿ، ةا  اسهت  اس لمي ،  ي ك  تح يؽ:، أساس البالغةةم ك، 

، قُّْٗ ، ِتطمة ،  -، ةا  اسسلفي ، اس له  طريِ اليجرتين وباب السعادتين: ا ف اس يـ، محمة  ف أ د  ه ، ينظ   ْْت
 .ُِٕص

 .ّٕص، ٓ، امعجم مقاييس المغةا ف ول أ، ك  .ِْٗٔص، ٔ، االصحاح تاج المغةم، : اس كه  ينظ   ْٓت
 .ٕٕ، صشَن الدعاء: اسلطل د، ينظ   ْٔت
 .ّٖص، ْ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  .ٕٔص، ُ، االعين: اسف اهيةم، ينظ   ْٕت
، األثر النياية في غريب الحديثي ، ا ف ا ثك  .ْٕص شَن الدعاء،اسلطل د، ك  .ّّ، صتفسير أسماء اهلل الحسنىاس  لا،   ْٖت

 .ِِٖص، ّا
ا ف ول أ، ك  .ٖٕٔص، ِ، االصحاح تاج المغة وصحاح العربيةاس كه م، ك  .ُُِص، ٓ، االعين: اسف اهيةم، ينظ   ْٗت

 .ِٔص، ٓ، امقاييس المغة
 .ٖٓ، صشَن الدعاءاسلطل د، ك  .ٗٓ، صتفسير أسماء اهلل الحسنى: اس  لا، ينظ   َٓت
 .ْٓ، صفسير أسماء اهلل الحسنىتاس  لا،   ُٓت
المحكم ا ف سية ، ةلد  ف إسملةيؿ، ك  .َٔص، ِ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  .ُْٗص، ّ، االعين: اسف اهيةم، ينظ   ِٓت

 .َِٔص، ّا، ـَََِ-هػُُِْ،  ُتط ، ي ك  ،ة ة اسحمية هنةاكم، ةا  اسهت  اس لمي  تح يؽ:، والمحيط األعظم
محمة ك ةةنلف ة كيش  تح يؽ:، الكمياتاسهفكم، أيك   ف مكسا، ك  .ُّٖص، ُ، اغريب األثر النياية فيا ف ا ثي ، ك 

 .ّٕٗ ي ك ، ص ،اسمة م، مؤسس  اس سلس 
ا ف ك  .ُّٖص، ُ، االنياية في غريب الحديث واألثرا ف ا ثي ، ك  .ِّْ، صالمفردات في غريب القرآنا ةفالند،   ّٓت

 .َُّص ،ُ، السان العربمنظك ، 
 مقاييسا ف ول أ، . ك َُّٗص، ٓ، االصحاح تاج المغة وصحاح العربيةاس كه م، ك  .ِْٖص، ّ، االعين: اسف اهيةم، ظ ين  ْٓت

 .ُْٓص، ُِ، السان العربا ف منظك ، ك  .ّٓٔص، ّ، االمحكم والمحيط األعظما ف سيةد، ك  .ّٗص، ِ، االمغة
 .َْْ، صالكمياتاسهفكم، ك 

 .ّْْص، ُ، اريب الحديث واألثرالنياية في غ: ا ف ا ثي ، ينظ   ٓٓت
 .ِْٕ، صِ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  . ُْٓ/صٓ، تاالعين: اسف اهيةم، ينظ   ٔٓت
 .ُِٖ، صاشتقاِ أسماء اهلل الحسنىاسنالكنةم، ك  .ِّٗص، ُُ، اجامع البيان في تَويل آي القرآن: اسط  م، ينظ   ٕٓت

 .ِْٖص، ِ، االنياية في غريب الحديث واألثرا ف ا ثي ، ك 
 والمحيطالمحكم ا ف سية ، ك  .ُِِص، ّ، امقاييس المغةا ف ول أ، ك  .ّٓ، صتفسير أسماء اهلل الحسنى: اس  لا، ينظ   ٖٓت
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ٖ٘ٚ 

 

 .ِّٗص، ّ، السان العربا ف منظك ، ك  .ُُٖص، ْ، ااألعظم
ير الكريم الرحمن في تيساسس ةم، ة ة اس حمف  ف نلة ، ك  .ُّٓص، ِ، االنياية في غريب الحديث واألثرا ف ا ثي ،   ٗٓت

 .ُُِص، ـَََِ-هػَُِْ،  ُتطة ة اس حمف  ف م ر اسلكيحؽ، مؤسس  اس سلس ،  تح يؽ:، تفسير كالم المنان
،  ٔطتاس له  ،  ،، ةا  اسسرـاألساس في التفسيرهػ ، ُِْْحٌكل، س ية حٌكل تك  .ُِٕٖص، ٓ، افي ظالل: سية، ينظ   َٔت

 .ُّْٖص، ٖا
، ّا، ـَََِ-هػَُِْ ، ُتطا  ةف،  ،، ةا  اسفه  سلط لة  كاسنش  كاستك يومعاني النحولضؿ ةلسح، : اسسلم ائد، وينظ   ُٔت

 .ِٗص
، التفسير البحر المحيط في: أ ك حيلف، محمة  ف يكسؼ، ينظ كة تست مؿ حيت ال ي اة االن طلع، كتةؿ ةلا اسةكاـ.   ِٔت

 .ََّص، ّا، هػَُِْ ، ي ك  ،ةةكد محمة  ميؿ، ةا  اسفه  تح يؽ:
ة ة اس  ي   ف ةثملف استكي  م، ةا   تح يؽ:، ، ِصاَص السورالموسوعة القرآنية:   ف ،   ف  ش ؼ اسةيف، ينظ   ّٔت

 .ٖٔص، ٕا، هػَُِْ ، ُتط ي ك ،  ،است  ي   يف اسملاه  اإلسرمي 
 .ٕٕص، ِِ، االتحرير والتنويرا ف ةلشك ،   ْٔت
 .ِٗص، ّ، امعاني النحو: اسسلم ائد، ينظ   ٓٔت
 .ِٗص، ّ، االمصدر السابِ: ينظ   ٔٔت
 .ّْٖص، ُٓ، انظم الدرر في تناسب اِليات والسور: اس  لةد، ينظ   ٕٔت
 ،، ةا  إحيلء است ات اس   دإرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم: أ ك اسس كة، محمة  ف محمة  ف مةطفا، ينظ   ٖٔت

 .َُٖ، َٗص، ٕاتة.  ،  ي ك ، 
 .ْٔص من أسرار التعبير القرآني )دراسة تحميمية لسورة األحزاب ،أ ك مكسا،   ٗٔت
 .ّْٖص، ُٓ، انظم الدرر في تناسب اِليات والسور: اس  لةد، ينظ   َٕت
 ةلد ة ة اس ل م ةطي ، تح يؽ:، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ا سكسد، محمكة  ف ة ة اهلل، ينظ   ُٕت

 .َّٗص، ُِ، االتحرير والتنويرا ف ةلشك ، ك  .ِْٕص، ُُا، هػُُْٓ،  ُتط ي ك ،  ،مي ةا  اسهت  اس ل
 .ِٔٓص، ّ، االكشاف عن حقاَِ غوامض التنزيل: اس ملش م، ينظ   ِٕت
 .ٕٗص، ُ، االبرىان في عموم القرآن: اس  هشد، ينظ   ّٕت
ةلةؿ م شة، مؤسس  اس سلس ، ك ش ي  ا  نؤكط  يؽ:تح ، مسند اسمام أحمد بن حنبلاسشي لند، أحمة  ف محمة  ف حن ؿ،   ْٕت

 . ةحيح ةلا ش ط اسشيليف.َِْص، َّا، ـََُِ-هػُُِْ،  ُتط، مسند سميمان بن صرد، َُّٖٖحةيت  كـ 
محمة ة ة اس حمف اسم ةشلد، ةا  إحيلء است ات  تح يؽ:، أنوار التنزيل وأسرار التَويل: اس يضلكم، ة ة اهلل  ف ةم ، ينظ   ٕٓت

 .ِّّص، ْا، هػُُْٖ ، ُتط ي ك ،  ،داس   
 .ُٓٓص، ُ، امعاني النحو: اسسلم ائد، ولضؿ ةلسح، ينظ   ٕٔت
 .ّٕٗص، ْ، االمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ا ف ةطي ، ينظ   ٕٕت


