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املستخلص
احلمد هلل والصالة والسالم على سسىول و وعلى آلىه وصىمنه ومىن واا ب أمىا بعىدء قىد ىا
مووىوم م،ىمب لىه اس نىاق وعيىد بعقيىدة املسىلمب وهىو يتوىىت على مىدب ىدبر لكتىا
هذا النمى
سبىىه و م،ىىم معا يىىهب و أ أتيتىىه أينىىا مىىن أن معر ىىة أ ىىا و عىىا و ىىدبر معا يىىه مىىن أسىىنا ا
املر إميا هب وإخالص العنا ة خلالقه.
وىىىد بىىدأ النم ى ذقدمىىة ذأىىر ي،ىىا أتيىىة املووىىومب وسىىنل اختيىىاس ب وم ى  ،النم ى ب وخ ىىة
النم .
مث اسىىتمتاب تلتم،يىىدب ايى الىىتمل عل ى م لن ى ب أواتىىا عريىىت الل ىىت للىىة العىىر ب
وأ ه ي لد على معىان متعىد ةب م ،ىاء الر ىدب وصىلر الشىت ب والتو يىد والعصىمة .وأمىا امل لىل ال ىا ب
قىىد أىىان معىىل اسىىمء ضالل يىىتزب املنىىان إ و عىىف و ى ىلىلب وأ ىىه يميىىد معر ىىة و عىىا جبمي ى
صليا و ىي رقا.
التماصيل الواىعة الكون م،ما أان ر
مث الىىتمل النم ى عل ى الدساسىىة املووىىوعيةب وهىىت مقصىىو النم ى األساسىىت اي ى نىىمن
سىنعة منااى ب واملىواذن ذأىر ي،ىا الل ىت القىرآنب وبيىان م اسىنااا وعالىااىا تد الى وس
ي،اب وذأر أهم الموائد اجلليلة واهلدا الرت ية املست ن ة م ،ا.
وىىىد خلصىىهن ايىىة هىىذا النمى إ خامتىىة نىىم هن خالصىىة تائم،ىىاب ومىىن أبر هىىاء لىىرن
اسىىمء ضالل يىىتزب وأ ىىه يىىدل عل ى أخ ى أوصىىان الىىر سىىنما ه و عىىا ب م يىىا بتوصىىية ذفيىىد ع ايىىة
و ساسة لناىت أ ا و عا ب وبيان آاثسها الرتبوية واا تماعية عل املسلم وجمتمعه.
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184  العدد- جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstract
Praise be to Allah and peace and blessing be upon the Messenger of Allah,
his family, companions and his followers. after then, this research discussed an
important subject that is closely related to the Muslim faith as it depends on the
extent of his understanding of the Holy Quran and its meanings. It is also
important to know that the names of Allah and understanding its meanings is one
of the reasons for increasing one's faith and the devoting worship to his Creator.
The research began with an introduction which contains the importance of
the subject, the reason for choosing it, the research methodology and the research
plan.
Then it was opened with a which contains two subchapters, the first :
included a definition of kindness in the Arabic language, and it has multiple
meanings, including: kindness, smallness, success, and infallibility. As for the
second subchapter, it was about the meaning of the name : (The kind), which is
added to Allah, which means knowing Allah the Almighty in all the details that
occur in the universe, even if it is small and precise.
Then the research included the objective study, which is the purpose of the
main thesis, as it included seven chapters, and the places in which the kindness
has been mentioned in the Holy Qur'an, showing its suitability and relation with
the verses in which they were mentioned, mentioning the most important benefits
and the divine guidance that are derived from them.
At the end of this research, I concluded it with a summary of the most
important results, the most important of which are : The nobleness of the name
(The kind) and it indicates the most specific attributes of Allah the Almighty,
followed by the recommendations to further study the rest of the names of Allah,
and explain their educational and social effects on the Muslim and his community.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمد و ستعي ه و ستلمر و عوذ تهلل من لىروس أ مسى ا ومىن سىيأا أعمال ىا مىن
ي،د و ال منل له ومىن ينىلل ىال هىا لىه وألى،د أن ا إلىه إا و واىد ا لىريك لىه وألى،د
أن حممدا عند وسسولهض1ز.
أما بعدء
ى ن العلىىوم تمىىاو يمىىا بي ،ىىاب و تماوىىل على بعنىى،اب وألمىىا أىىان العلىىم مقىىرت لل ىىيب اعيىىا
إ وايىد و عىىا ب اا على ذريىىد نيىه صىىل و عليىىه وسىىلمب أىىان ألىرن وأ ىىل وأ ى مىىن ىىي
من العلوم.
وإن مىىن أ ى لىىك اللىىا ب وأ ىىل لىىك الىىدس ا معر ىىة و ل ائىىه وصىىما هب والتقىىر إليىىه
بتوايد وسبوبيته.
وا لىك أن معر ىة أ ىا و عىا فيىد العىاس معر ىة بىريمب تعيى ،م على اقيىد العنىا ة لىىهب
و مت الشرك وال د ع ه.
ومن أ ل ذلك وىى ااختيىاس على «آ ل ىت و القىرآن الكىرمب م اسىنااا-ومعا ي،ىا-
واهلدا املست ن ة م ،ا».
أهمية املوضوع:
مما يدل عل أتية املوووم ما يلتء
1ز أن العلم تهللب وأ ائهب وصىما ه مىن ألىرن العلىومب وأ ل،ىا على ا ذىال ب االىتلال بم،ىم هىذا
العلم التلال لعل امل اللب واصوله للعند من ألرن املواهلض2ز.
2ز أن معر ىىة و سىىنما ه و عىىا ل ائىىه احلسىىل ممىىا يفيىىد ا ميىىانب ىىىال الشىىي السىىعد سمحىىه وض3زء
ض1ز ه ىىذ خ ن ىىة احلا ىىةب وى ىىد أخر  ،ىىا اب ىىن ما ىىه أت ىىا ال ك ىىابب ت خ ن ىىة ال ك ىىابب ض609 /1زب سى ىىم
خ نىىة ال كىىابب ض238 /2زب سىىىم ض2118زب والرتمىىذ
ض1892زب وأبىىو او أتىىا ال كىىابب ت
أتا ال كابب ت ما ا خ نة ال كابب ض405 /3زب سىم ض1105زب وال سائت أتا ال كابب ما
سسىىالة ممىىر ة
يسىىتمل مىىن الكىىالم ع ىىد ال كىىابب ض89 /6زب سىىىم ض3277ز .وصىىمم،ا الشىىي األلنىىا
تسم خ نة احلا ة ال أان سسول و صل و عليه وسلم يعلم،ا أصمابه.
ض 2ز ي ظرء س عاسض العقل وال قلب ابن يميةب 1ء 28ب.27
الس ْعد التميمتب ولد س ة ض1307هىزب وهو ممسرب من علما =
ض3ز هوء عند الرمحن بن انصر بن عند و ىل
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"إن ا ميىىان ل ىىا و احلسىىلب ومعر ت،ىىا يتنىىمن أ ىوام التوايىىد ال العىىةب وايىىد الربوبيىىةب و وايىىد
األلوهيةب و وايد األ ا ب والصما ب وهذ األ وام هت َسوب ا ميان وسواهب وأصله و ايتىه كلمىا
ا ا العند معر ة ل ا وب وصما ه ا ا إميا هب وىو يقي ه"ض1ز.
أسباب اختياره:
ير سنل اختياس املوووم ألموسب من أت،ا ما يلتء
1ز أن ا ميان ل ا و احلسل من أصول ا ميان تهلل عا ب وهت من األموس ال جيىل على املسىلم
معر ت،اب و عند و عا يا.
2ز عدم وىو عل من مج اد ال تعلد تلل تب و ساست،ا ساسة موووعية.
الدراسات السابقة:
التمسىىي عل ى ى ممىىر هىىذا
مل أىىىت مىىن خىىالل النم ى وس ىصال املشىىاي امل تص ى
املووىىوم على و ىىه اخلصىىوصب إا أن أاىىد أعنىىا جل ىىة التمكىىيم ا لىىة املىىوىرة أوىمى على ى
بع ىوانء ضالل ىىت بيىىان القىىرآن الكىىرم -ساسىىة مووىىوعيةزب للىىدأتوس جمتىىق حممىىو عقلىىةب وهىىو ى
م شوس جملة املدو ة -جمم المقه ا سالمت -عام 2017مض2ز.
وبعد ااذالم عليه ن ع د المر ب ىت وبى هىذا النمى ء قىد أىان النمى املىذأوس
ينمى عىىن معىىل الل ىىت ذع ىىا املع ىىو العىىامب ون التقيىىد تسىىمء ضالل يىىتز املنىىان إ و عىىا ب
بي مىا ى لمظىت خىاص تد الى وس ي،ىا ألمىة الل ىت املتعلقىة تهلل عىا ب وبيىان م اسىىنااا
اد ال وس ي،اب وما التملهن عليه من اكم ليلة و وائد بديعة.

= احل ابلةب من أهل جندب من مصلما ه ء يسي الكرم امل ان مسي القرآنب والقواعد احلسان مسي القرآنب
والقواعد واألصول اجلامعة أصول المقهب و و س ة ض1376هىز .ي ظرء األعالمب للفسألتب 3ء .340
ض1ز التووياب والنيان لشمرة ا ميانب للسعد ب صء .41
ض2ز وهو مو و عل هذا الرابطء105847/2 https://platform.almanhal.com/Files/
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منهج البحث:
ي قسم م  ،النم إ ىسم ب وتاء
األولء م  ،أتابة النم ب وهو أما يلتء
1ز أتابة اد القرآ يىلة تلرسم الع ما م ذأر اسم السوسة وسىم ادية املنت.
الصىىميم أو أاىىدتا اأتمي ىىهن
2ز خت ىري األاا ي ى ب واداثسب واملىىرو ب ى ن أىىان احلىىدي
تلعفو إلي،اب م ذأر اسم الكتا ب والنىا ب وسىىم اجلىف والصىممةب وسىىم احلىدي ب وإذا مل يكىن
ي،مىىا خر تىىه مىىن مصىىا س ب م ى ذأىىر أبىىر أاكىىام العلم ىىا عليىىه مىىن اي ى الص ىىمة

احلىىدي
والنعت.
3ز وعيد األىوال امل قولة عن العلما ب وعفوها ملصا سها.
4ز التعريت تألعالم الواس ين النم ب واألماأن والمر املذأوسة.
عا

ال ا ء م  ،النم املوووعتب وهو يقىوم النمى على الدساسىة املووىوعية د
القرآن الكرمب اي يذأر اهن أل آية عالعة م اللب أما يلتء
امل لل األولء امل اسنةب وهو بيان م اسنة ذأر الل ت تدية أاملة.

ل ىت و

مع ىىل ادي ىىة

امل ل ىىل ال ىىا ء التمس ىىي ا مج ىىايب وذل ىىك م ىىن خ ىىالل بي ىىان أى ى ىوال املمس ى ىرين
ولرا،ا.
امل لىىل ال ال ى ء اهلىىدا املسىىت ن ةب وأبىىر الموائىىد املسىىت ر ة مىىن اديىىة ال ى وس ي،ىىا ذأىىر
الل ت.
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خطة البحث:
شىىتمل اخل ىىة عل ى مقدمىىة و ي،ىىا بيىىان أتيىىة املوو ىىومب وأسىىنا اختيىىاس ب وم ى  ،النم ى ب
وخ ة النم .
ومت،يد وهو مشتمل عل عريت الل ت للة العر ب ومعىل اسىمء ضالل يىتزب املنىان إ
و عف و ىللب و يه م لنانء
امل لل األولء عريت الل ت للة العر .
امل لل ال ا ء معل اسمء ضالل يتزب املنان إ و عف و ىلل.
الدساسة املوووعيةب و ي،ا سنعة مناا ء
املنمى

.]103
املنم

األولء ىولىىه عىىا ء ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األ عىىامء

ال ا ء ىوله عا ء ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ﴾ [يوستء .]100
املنم

ال الى ء ىولىه عىا ء ﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

املنم

الراب ء ىوله عىا ء ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

املنمى

اخلىىاموء ىولىىه عىىا ء ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﯩ ﯪ ﴾ [احل ء .]63

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [لقمانء .]16
ﮞ ﮟ ﮠ﴾[األافا ء .]34

املنم السا سء ىوله عا ء﴿ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾[الشوسبء .]19
املنم الساب ء ىوله عا ء ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [امللكء .]14
اخلامتة.
،رس املصا س واملرا .
،رس املوووعا .
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التمهيد
املطلب األول :تعريف اللطف يف لغة العرب
الل ت الللة اسم الماعل من ضل تزض1ز.
وله الللة عدة ٍ
معانب وهت ما يلتض2زء
األولء الر دب يقالء ل ت و لكب أ ء أوصل إليك ما ال بر د.
ال ىىا ء صىىلر الشىىت ب و اسيىىة ل يمىىة اخلصىىرء إذا أا ىىهن وىىامرة الىىن نب والل يىىت مىىن الكىىالمء
ما مض مع ا وخمت.
ال ال ء التو يد والعصمةب يقالء ل ت به وب أ ء و قه وعصمه.
الراب ء أل مه بكذاب أ بر بهب وأم ل يمة بولدها ل ت إل ا ا.
امل لل ال ا ء معل اسمء ضالل يتزب املنان إ و عف و ىللء
ضضالل يىىتزز مىىن أ ائىىه احلسىىلب وهىىو الىىذ يل ىىت بعنىىد أمىىوس الداخليىىة املتعلقىىة ب مسىىهب
ويل ت بعند األموس اخلاس ية ع هب يسوىه ويسو إليه ما به صالاه مىن ايى ا يشىعرب وهىذا
من آاثسء علمهب وأرمهب وسمحته.
ل،ذا أان معل الل يت وع ء
األولء أ ه اخلني الذ أاىاق علمىه تألسىراس والنىواذن واخلنىا واخلمىا ب ومك ىوان الصىدوسب
وملينا األموسب وما ل ت و ىل من أل لت ض3ز.
معايشىى،مب وأس اى،ىىمب وهىىدايت،مب واألل ىىان ال ى سىى،ل علىىي،م ذاعتىىه

ال ىىا ء ل مىىه بعنىىا
و قريم م هض4ز.
ىل م ى ،مب يعام ىىل امل ىىصم
وو ل ي ىىت بعن ىىا س ي ىىد ي ىىم ىري ى مل

بع ىىت وسأ ىىة وإاس ىىانب وي ىىدعو

امل ىىالم إ التوبىىة واللم ىران م،مىىا بلىىل يىىم العصىىيانب ،ىىو ل يىىت بعنىىا يعلىىم ىىىائد أا ىواهلمب وال
ض1ز التقا أ ا وب للف ا تب صء .138
ض2ز ي ظر ما ة ضل تزء الصمابب اجلوهر ب 4ء 1426؛ مقاييو الللةب ابن اسسب 5ء .250
ض3ز مسي أ ا و احلسلب للف اجب صء .44
ض4ز التقا أ ا وب للف ا تب صء .138
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خيم عليه لت مما

صدوسهمض1ز.

ى ىىالل يت مى ىىن أ ى ىىا و عى ىىا مع ى ىىا ء ا اسى ىىان إ عنى ىىا
يعلمونب والعلم تخلميا و ىائد األموس.

خمى ىىا وسى ىىرت مى ىىن اي ى ى ا

ض 1ز ي ظرء أ ا و احلسل ال ابتة الكتا والس ةب حملمو عند الرا الرووا ب صء 557؛ ال مر ا تل
خمتصر لرب أ ا و احلسل وو الكتا والس ةب لسعيد بن علت القم ا ب صء .44
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آيات اللطف يف القرآن الكريم،
وفيها سبعة مباحث
املبحث األول :قوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾

[األ عامء ]103ب
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
ملىىا م ى و سىىنما ه و عىىا إ ساك األبصىىاس لىىهب ع ىىت عل ى ذلىىك ىولىىهء ﴿ ﭬ ﭭ﴾ب
خ ات للسىام ذىا يم،ىمب إذ العىا ة أن أىل ل يىت ا دسأىه األبصىاسب ماسىة النصىر إاىا ىدسك اللىون
من أىل متلىونب والكىون مىن أىل متكىونب وإ ساأ،ىا إاىا هىو للمرأنىا ون املمىر ا ب ولىذلك ملىا ىىال
﴿ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ع ت عليه ىوله ﴿ ﭮ﴾ خمصصىا لذا ىه سىنما ه بصىمة الكمىال؛ أل ىه لىيو
أل من أ سك ليأا أان خنيا بذلك الشت ألن املدسك للشت ىد يدسأه لي رب ض1ز.
ى ﴿ ﭭ﴾ ي اسل ما ا يدسك تلنصرب و﴿ ﭮ﴾ ي اسل ما يدسأهض2ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
هذ ادية إادب اد

الى يسىتدل يىا أهىل السى ة واجلماعىة على

ىوا سنيىة املىصم

لىريم

ادخىىرةب قولىىه ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ء يىىدل عل ى أن األبصىىاس ىرا ب ولك ،ىىا ا
سىىنما ه و عىىا
دسأه؛ أل ه ل وعال أعظم من أن دسأه األبصاسض3ز.
ىال ابن يمية سمحه وض4زء "مع ا عل ىىول اجلم،ىوس ا اىيط بىه لىيو مع ىا ا ىرا ى ن مىت
ض1ز ي ظرء الربهان
ض2ز معرتك األىران

علوم القرآنب الفسأشتب 1ء .80
إعما القرآنب السيوذتب 1ء .32

ض3ز ي ظرء ام النيانب لل رب ب 9ء 462؛ الكشت والنيان عن مسي القرآنب لل عليبب 4ء .176

ض4ز هىىوء أمحىىد بىىن عنىىد احللىىيم بىىن عنىىد السىىالم ابىىن عنىىد و بىىن أي القاسىىم اخلنىىر ال مىىي احل ىرا الدمشىىقت
احل نلىىتب أبىىو العنىىاسب قىىت الىىدين ابىىن يميىىةب ولىىد اىران سى ة ض661هىىزب واىىول بىىه أبىىو إ مشىىد نىىل
والت،رب وأان آية التمسىي واألصىولب صىياب اللسىانب ىلمىه ولسىا ه متقىاستنب وذلىل إ مصىر مىن أ ىل =
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الرنية يشاسأه يىه املعىدوم لىيو هىو صىمة مىدب نىالن أو ىه ا الىاق بىه وا يىدسك ى ن هىذا يقتنىت
أ ىىه مىىن عظمتىىه ا دسأىىه األبصىىاس وذلىىك يقتنىىت أمىىاا عظيمىىا عمىىف معىىه األبصىىاس عىىن ا ااذىىة
اديىىة الىىة على إعنىىا سنيتىىه و مىىت ا ااذىىة بىىه قىىيض مىىا ظ ىىه اجل،ميىىةض1ز مىىن أ ىىا الىىة عل ى مىىت
سنيته"ض2ز.
أما الرنية

الد يا ،ت ي ممك ةب أما ىال عا ء ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾

[األعرانء .]143
وعىىن مسىىرو ض3زب ىىىالء ىلىىهن لعائشىىة سوىىت و ع ،ىىاء أمتىىا هىىل سأب حممىىد صىىل و عليىىه
وسلم سبه؟ قالهنء ضضلقد ىىتض4ز لىعر ممىا ىلىهنب أيىن أ ىهن مىن عىالدب مىن اىدعك،ن قىد أىذ ء
مىىن اىىدعك أن حممىىدا صىىل و عليىىه وسىىلم سأب سبىىه قىىد أىىذ ب مث ى ىرأ ء ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األ ع ى ى ى ى ى ىىامء ]103ب ﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋﰌﰍ ﰎ ﰏ﴾ [الش ىىوسبء  .]51وم ىىن ا ىىدعك أ ىىه يعل ىىم م ىىا ىىد
ق ىىد أ ىىذ ب مث ىى ىرأ ء ﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [لقم ىىانء .]34وم ىىن ا ىىدعك أ ىىه أ ىىتم ق ىىد
أ ىىذ ززب مث ىى ىرأ ء ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ﴾ [املائ ىىدةء ]67ادي ىىةب ضضولك ىىه سأب ربي ىىل
= توب أ ىت ياب سمن مدةب و قل إ ا سك دسية .مث أذلد سا ر إ
ومىىا معىىتقال بقلعىىة مشىىد سى ة ض728هىىزب ر ىىهن مشىىد أل،ىىا
امرب 1ء 144؛ النداية وال ،ايةب ابن أ يب 14ء .135

مشىد واعتقىل يىا وأذلىدب مث أعيىدب
ا ىىه .ي ظىىرء الىىدسس الكام ىىةب ابىىن

ض 1ز اجل،ميةء هم أ نىام اجل،ىم بىن صىموان الرتمىذ ب وهىم ي كىرون صىما الىر عىف و ىلب ويقولىون نلىد القىرآنب
ويفعم ىىون أن و ل ىىيو عل ى الع ىىر ب ىىل أ ىىل مك ىىان .ي ظ ىىرء ىىر معاص ىىرة تس ىىل إ ا س ىىالمب للال ىىل
عوا تب 3ء .1131
ض2ز الصمديةب ابن يميةب 1ء .91

ض3ز هىىوء مسىىرو بىىن األ ىىدم بىىن مالىىك بىىن أميىىة اهلمىىدا الىىو اعتب أبىىو عائشىىة المقيىىهب بعىىت عقىىةب مىىا سى ة ض62ه ىىز.
ي ظرء سي مشدب ابن عساأرب 57ء 396؛ اذيل الكمال أ ا الر الب للمف ب 27ء .451
ض 4ز ىتء أ ىام من المفم .ي ظرء ال ،اية

ريل احلدي واألعرب ابن األعيب 4ء 91ب ما ة ضىتز.
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عليه السالم صوس ه مر ززض1ز.
ىىىال ابىىن القىىيم سمحىىه وض2زء "إ ىىه سىىنما ه لعظمتىىه يتعىىا أن دسأىىه األبصىىاس واىىيط بىىه ولل مىىه
وخرب ىىه ي ىىدسك األبص ىىاس ىىال ختم ىىت علي ىىهب  ،ىىو العظ ىىيم ل م ىىه الل ي ىىت عظمت ىىهب الع ىىاي ىرب ىىه
القريل علو ب الذ ليو أم له لت وهو السمي النصيب ا دسأه األبصىاس وهىو يىدسك األبصىاس
وهو الل يت اخلني"ض3ز.
املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة
ادخرةب وهو مذهل أهل الس ة واجلماعةض4ز.
 )1إعنا سنية املصم لريم سنما ه و عا
 )2مت ا ساك ا ي مت الرنيةب بل ي نت،ا تملم،ىوم .ىه إذا مى ا ساكب الىذ هىو أخى أوصىان
الرنيةب ل عل أن الرنية اثبتةض5ز.
 )3إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.
إعنا اسمء الل يت والعليم واحلكيم هلل عف و ىلل.

ض1ز أخر ه الن اس أتا مسي القرآنب ت ىولهء ضضوسناب مد سبك ىنل ذلوم الشمو وىنل اللرو ززب
6ء 139ب سىىىم 4855؛ ومسىىلم أتىىا ا ميىىانب ت معىىل ىىىول و عىىف و ىىلء ولقىىد سآ فلىىة أخىىرب ب
وهل سأب ال يب صل و عليه وسلم سبه ليلة ا سرا ب 1ء 158ب سىم .177
ض 2ز هوء حممد بن أي بكر بن أيو ب المقيه ا مام املم املتم ن ال مو مشو الدين أبىو عنىد و الدمشىقت إمىام
اجلو يةب ولد س ة ض691هىزب ومن أتنىهء إعىالم املىوى ب و ا املعىا ب و يهىاب اىنو مىدة وأوذ كىاس لىد
الرال إ ىىرب اخلليىلب و ىو سى ة ض751هىىز .ي ظىرء املعمىم امل ىت تحملىدع ب للىذهيبب صء 269؛ أعيىان
العصر وأعوان ال صر وأعوان ال صرب للصمد ب 4ء .366
ض3ز اا األسواب إ بال األ رابب ابن القيمب صء  .295وي ظرء العقيدة وب لأللقرب صء .201
ض4ز ي ظرء تاب الرمحن مسي القرآنب للعليمتب 2ء .445
ض 5ز ي ظرء يسي الكرم الرمحن مسي أالم امل انب للسعد ب صء .268
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املبحث الثاني :قوله تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[يوسف،]100:

و يه عالعة م اللء
املطلب األول :املناسبة:
الل يت ه ا ا ذعل العامل نما األمىوسب واملىدبر هلىا واملسى،ل لصىعاياب وذلىك أل ىه سىنما ه
و عا إذا أسا ليأا س،ل أسنابهب ما الل يت ه ا ألن ما يل ت يس،ل موذ ض1ز.
وم اس ىىنة ذأ ىىر ه ىىذا املوو ى ر ىىاهرةب وذل ىىك أ ىىه س ىىنما ه و ع ىىا ى ىىدىلس عل ى يوس ىىت علي ىىه
السالم ما رب له من اي إلقائه اجللب و خوله على عفيىف مصىرب ومىا ىرب لىه بعىد ذلىك مى
ال سوة وأيدهنب مث لقا إخو ه بهب وسنية أبويه بعد ذلكب كل ما رب مىن هىذ األمىوس ىا مىن
لدن خني ذآا الوىائ ب ول يت تست راج األموس و قديرهاض2ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
اكىت هىذ اديىة الكرميىة لىكر ىيب و يوسىت عليىه السىالم لربىه سىنما ه و عىا ب إذ جنىا مىىن
العنو يةب و وض امللك إليه خفائن األسضب بعد أن منل عليه تخلروج من السمنض3ز.
"وىد عا يوست مصم ا تهلل عا ب م يعا لىه سىنما هب ملتمأىا جل ابىه أىل ااا ىهب ايى
ىرا يسىىتعيذ تهلل مىىن عىىل السىىو ب ويىىدعو و ليصىىرن ع ىىه أيىىد ال سىىوةب و ايىىة ىصىىته يقىىر ب عمتىىه
عليهب وعل أهلهب وعلى ال ىاس أمجعى ب ويقىولء ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﴾.
وهك ىىذا يع ىىد أا ىىة الى ى عم الى ى عال ىى،اب ومتتى ى ي ىىا إخو ىىهب وأهل ىىهب ويش ىىكر و على ى ع ائ ىىهب
و نله"ض4ز.
مسي القرآن العظيم والسن امل ا ب لأللوستب 7ء .58
ض1ز سوب املعا
ض2ز بصائر ذو التمييفب للميو آت ب 4ء .430
ض3ز ي ظرء التمسي الوسيطب للوااد ب 2ء 636؛ مسي القرآنب للسمعا ب 3ء .68
ض4ز عوة الرسل علي،م السالمب ألمحد لو ب صء .224
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املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة
1ز الس ىىمو لل ىىي و عل ى ى
السابقةض1ز.

 ،ىىة التعظ ىىيم حم ىىرم

ل ىىرع اب وى ىىد أ ىىان مو ىىو ا

بع ىىض الش ى ىرائ

2ز بيان عظيم أيد الشي انب يما أ سد ب ا خوةض2ز.
3ز ه ىىذ ادي ىىة موى ىىت مجي ىىل ل ىىيب و يوس ىىت علي ىىه الس ىىالمب مى ىن ل م ىىه واس ىىن خ اب ىىه علي ىىه
السالمب اي ذأر االه السمنب ومل يذأر االه اجللب لتمىام عمىو عىن إخو ىهب وأ ىه ا
يذأر ذلك الذ لب وأن إ يا كم من النا ية من إاسان و إيض3ز.

ض1ز ي ظرء حماسن التأويلب للقا تب 6ء .220
ض2ز ي ظرء مسي املرا تب 13ء .44
ض3ز ي ظرء يسي الكرم الرمحنب للسعد ب صء .405
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املبحث الثالث :قوله تعاىل:

﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ﴾ [احلج]63:
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة
و ىىه م اسىىنة ألمىىة ضالل يىىتز أن مىىن ل ىىت و سىىنما ه و عىىا اسىىت راج ال نىىا مىىن األسض
تملا ب وابتدام ما يشا ض1ز.
قال الفسأشت سمحه وض2زء "إاا صل بى﴿ ﯩ ﯪ﴾ ألن ذلك
اللي وإخراج ال نا من األسضب وأل ه خني ب مع،مض3ز.
امل لل ال ا ء التمسي ا مجايء
ىىىال ابىىن ع يىىة سمحىىه وض4زء "وىىىد لىىاهد هىىذا السىىوس األىصى

مووى الرمحىة خللقىه ا ىفال

ض5ز

ىىفل امل ىىر بعىىد ىمىىط

وأصنمهن لك األسض ال سقي،ا الر ب ىد اخنر ب نا وعيت ىيد"ض6ز.
ض1ز ال كهن

القرآن الكرمب للممالعتب صء .346

ض 2ز هوء حممد بن عند و بن يا س الفسأشت املوصلت بدس الدين الشا عتب ولد س ة ض745هىزب من صىا يمهء
الربهىىان علىىوم القىىرآنب وخت ىري أاا ي ى الرا عىىتب وهىىو قيىىهب أص ىويب حمىىددب مشىىاسك بعىىض العلىىومب
وأا هن و ا ه س ة ض794هز .ي ظرء ذنقا املمسرينب لأل ه و ب صء 302؛ معمم املىصلم ب لكمالىة
10ء .205
ض3ز الربهان

علوم القرآنب للفسأشت 1ء 81ب بتصرن.

ض 4ز هوء عند احلد بن الل بن عند الرمحن احملاسيب املعرون تبن ع يةب أبىو حممىدب ولىد عىام ض481زب وهىو
قيه اا ظ حمدد مش،وس أ يل حنو لاعر بليل أا لب ومن أتنهء احملرس الو يفب و س ة ض542هىز.
ي ظىىرء بليىىة امللىىتمو سي ى س ىىال أهىىل األ ىىدلوب للنىىيبب صء 389؛ الىىديناج املىىذهل معر ىىة أعيىىان
علما املذهلب ابن راونب 2ء .57
و اململكة امللربية .ي ظرء السوس األىص م ذ ر،وس عوة
ض5ز السوس األى ص ء م قة لرا ية ق ادن
املوادين اىت اية ولت،مب لعمر ى لب صء .20
ض6ز احملرس الو يف

مسي الكتا العفيفب ابن ع يةب 4ء .131
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وى ىىال ال ع ىىاليب سمح ىىه وض1زء "وى ىىد ل ىىاهد ل أان ذل ىىك بص ىىمرا سى ىواأنض2ز تملش ىىر ب وه ىىت
َن النمىىر ىىىد اىىال بي ،مىىا وذلىىك أ ىل
اكى لىم مك ىةَ إاىل أ ىل
اأن مقىىداس يىىوم
َن التعديىىة مىىن ىىدة إ س ىو َ
النمىىر أو أىى ىلىل تلىرياب املعتدلىىةب وأىىان ذلىىك أ ىلَورل اخلريىىتب وأ ىىرب و العىىا ة أَ ىلن أَم ى َىاس لىىك الىىنال

كو لن تخلريت قطب هذا هو اللاللب ولَ ىلما لىاهد ل ذلىك ىذأر ل هىذ اديىة الكرميىةب سىنمان و
ما أعظم ىدس ه!"ض3ز.
املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
 -1أن هىىذ اديىىة ليىىل عل ى أمىىال ىدس ىىهب أ مىىن ىىىدس عل ى هىىذا ىىىدس عل ى إعىىا ة احليىىاة بعىىد
املو ض4ز.
 -2اختي التعني عن ال نا الذ هو مقتن الشكر ملىا يىه مىن إىامىة أىىوا ال ىاس والن،ىائم
بىىذأر لو ىىه األخنىىر؛ ألن ذلىىك اللىىون ممتى لألبصىىاسب ،ىىو أينىىا مو ىىل لىىكر على مىىا خلىىد و مىىن
املرأبض5ز.
مجال املص وعا
 -3أن و هىىو ال ىىذ ي ىىفل مىىن الس ىىما امل ىىا ىىال لن ى األسض أن ص ىىناب خمنىىرة بع ىىد ااسب ىىدا
واجلمانض6ز.
 -4إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض 1ز هوء عند الرمحن بن حممد بن خملون ال عاليب اجلفائر ب أبو يدب ولد س ة ض786هىزب وهو ممسرب ومن أتنهء
اجل ىواهر احلس ىىان مس ىىي الق ىىرآنب و ىىو سى ى ة ض875هى ىىز .ي ظ ىىرء الن ىىو الالمى ى ب للسى ى او ب 4ء 152؛
األعالمب للفسألتب 3ء .331
ض 2ز س ىواأنء مدي ىىة ق ى مش ىىال ل ىىر س ىىو ان .ي ظ ىىرء معم ىىم النل ىىدانب لي ىىاىو احلم ىىو ب 3ء 276؛ مراص ىىد
ااذالمب للق يعتب 2ء .751
ض3ز اجلواهر احلسان

مسي القرآنب لل عاليبب 4ء .135

ض4ز ي ظرء اجلام ألاكام القرآنب للقرذيبب 12ء .91
ض5ز ي ظرء التمرير والت ويرب ابن عالوسب 17ء .318
ض6ز ي ظرء التمسي احلدي ب لدسو ةب 6ء .71
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املبحث الرابع :قوله تعاىل ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ﴾ [لقمان]16 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
و ىىه م اسىىنة الل ىىت هىىذا املوو ى ء أن هىىذ اديىىة ىىا لنيىىان إااذىىة علىىم و سىىنما ه
و عا لكل مو و ب سوا أان رىاهراب أم خمميىاب ىال يليىل ع ىه مووى ذسة بى ذيىا صى رة أو
ذنقا السموا ب أو أعما األسضب وهو سنما ه يعلم الليلب ويقدس عل أل لت ض1ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
هىىذ اديىىةب يكشىىت لقمىىان اب ىىه عىىن علىىم وب وبسى ة سىىل ا هب اىىىت يعنىىد عىىن علىىم بىىهب
ومعر ة ذا ي نلت له من أمال و اللب اهلل سنما هب الذ يسىتمد أن يعنىدب وأن يمىر تلعنىا ةب هىو
املالك هلىذا الو ىو ب العىامل بكىل صىلية وأنىية يىه .اىىت احلنىة مىن اخلىر لب وهى مىن الصىلر يى ا
كا متسك يا األصىاب  ..هىذ احلنىةب إن كىن أ مكىان هىذا الو ىو  ..إن كىن صى رةب
أ صى رة مىىن صى وس األسضب أو كىىن السىىموا الى ا اىىدو هلىىاب أو كىىن األسضب عل ى
أ عمىىد م ،ىىاب و أ مكىىان ي،ىىاب هىىذ احلنىىة النىىالة اللاسىىىة ىىر هىىذا الو ىىو ب أ ي ىىا وب
وخير ،ا من هذ األعما السميقة

أاشا الكونض2ز.

ض1ز ي ظرء من بال ة القرآنب ألمحد عند و النيلتبصء 202؛ املعمفة الكربب القرآنب ألبو هرةب صء.201
ض2ز ي ظرء ام النيانب لل رب ب18ء 557؛ مسي القرآن العظيمب ابن أ يب6ء 338؛ التمسي القرآ للقرآنب
لعند الكرم اخل يلب11ء .570

- 27 -

آايت لطف هللا يف القرآن الكرمي مناسباهتا -ومعانيها -واهلداايت املستنبطة منها ،د .حسن حممد علي آل أيوب عسريي

املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
1ز صىىوس الوصىىية مراىنىىة و لىىه أىىل ا ى ب وإااذتىىه بكىىل لىىت ؛ ليلىىرس مسىىه ريىىفة املراىنىىة
واحلنىىوس واخلىىونب والتىىدبرب والتمكىىي العميىىدب وااهتمىىام والعفميىىة الصىىا ىةب واملتابعىىة والتواص ىىلب
وذل ىىك

ص ىىوير ات ىىف ل ىىه العاذم ىىةب ومي ىىتأل ب ىىه الو ىىدان والقل ىىل سهن ىىة وس ن ىىة ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ض1ز.
2ز على األسىىرة أن مىىت ريىىفة املراىنىىة هلل عىىا
و العلنض2ز.

أىىل صىىر ااا وأىواهلىا مى و ومى ال ىىاس

السىىر

3ز إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.
املبحث اخلامس :قوله تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ﴾ [األحزاب]34 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
و ىىه م اسىىنة الل ىىت ه ىىاء أ ىىه سىىنما ه و عىىا ملىىا أمىىر أم،ىىا املىىصم

بتنليىىل العلىىم والقىىرآن

والس ة ال نوية لل اسب ألاس إ أ ه ل لأ ه وعف علمه يعلم ويدبر ما يصلاب الدينب ولىذلك عىل
ما عل من األمر وال ،تب ويعلم من يصلاب لل نوةب ومن يستأهل أن يكون من أهل بيتهض3ز.
،و سنما ه ل يت لم،ا املصم ب خني ذا يصلاب هلن وي مع،نض4ز.

ض1ز التصوير القرآ للقيم اخللقية والتشريعيةب لعلت صنابب صء .199
ض2ز املر السابدب صء .229
ض3ز سوب املعا ب لأللوستب 11ء .201
ض4ز ي ظرء املوسوعة القرآ يةب لألبياس ب صء .4836
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املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
ا هذ ادية الكرمية سيا اد ا اجلليلة ال أمر و عا يا أم،ا املصم ض1ز.
ض2ز
ر
ىمعهن
ْمىىةب سى ل
ىىىال ا مىىام الشىىا عت سمحىىه و ء "ذأىىر و الكتىىا ب وهىىو ال لقى َىرآنب وذأىىر احلك َ
َم ْن ْأسو من أهل العلم تل لقَرآن يقولء احلكمة س ة سسول و .وهىذا يشىنه مىا ىىالب وو أعلىم؛ ألن
ر
وذأر و مىله عل َخ ْلقه بتعليم،م الكتىا واحلكمىةب لىم َجيل ْىف وو أعلىم
ال لقَرآن ذلأر وألْن َعْته احلكمةب َ

أن يقىىال احلكمىىة هاه ىىا إا سى ةل سسىىول و؛ وذلىىك أ ىىا مقرو ىىة مى أتىىا وب وأن و ا ىىرتض ذاعىىة
ىرضب إا لكتىا وب مث سى ة سسىولهب
سسولهب واتىلم عل ال اس ا نام أمر ب ال جيو أن يقال لقىولء مل
لر َما وصم ا من ىل
أن و َ َع َل ا ميان برسوله مقروانر ت ميان بهب وس ة سسىول و لمنَىيرَىة عىن و معىل مىا
خاصىىه ر
ر
وعامىىهب مث ىىىرن احلكمىىة يىىا بكتابىىهب ا نع،ىىا إ ب ومل جيعىىل هىىذا ألاىىد مىىن
أسا ب لىىيالر عل ى

خلقه ي سسوله"ض3ز.
ىىىال ابىىن القىىيم سمحىىه وء "احلكمىىة الى

ىىا

يىىا الرس ىلء هىت احلكمىىة احلىىد املتنىىم ة للعلىىم

ال ا والعمل الصاحل لل،دب و ين احلدب صابة احلد اعتقا ا وىوا وعمىال .وهىذ احلكمىة رى،ىا و
سنما ه ب أ نيائه وسسلهب ومجع،ا حملمد صل و عا عليه وسلمب أما مج له من احملاسن مىا رىىه
األ نيا ىنلهب ومج أتابه من العلىوم واألعمىال مىا رىىه الكتىل ىنلىه .لىو مجعىهن أىل اكمىة
صميمة العامل من أل ذائمة لكا هن احلكمة ال أو ي،ا صىلوا و وسىالمه عليىه ىفرا يسىيا
دا ا يدسك النشر سنته"ض4ز.

ض1ز ي ظرء ام النيان ويل القرآنب لل رب ب 4ء 384؛ التمسي الوسيطب للوااد ب 3ء .469
ض 2ز هوء حممد بن إ سيو بن العناس بن ع مان بن لا بن السائل بن عنيد بن عند يفيد بن هالم بن امل لل
بن عند م انب أبو عند و القرلت امل ليب الشا عتب ولد س ة ض150هىزب وأان أ ي امل اىل م املماخر
م ق القرينب ا تمعهن يه من العلوم بكتا و وس ة الرسول صل و عليه وسلمب وأالم الصمابة سوت
و ع ،م وآاثسهمب واختالن أىاويل العلما و ي ذلك من معر ة أالم العر والللة والعربية والشعر ما مل
ي ب و و أول لعنان س ة ض204هىز .ي ظرء سي بلدا ب لل يل النلدا ب سي أعالم
جيتم
ال نال ب للذهيبب 10ء .5
ض3ز الرسالةب للشا عتب 1ء .78
ض4ز إ اعة الل،مان من مصايد الشي انب ابن القيمب 2ء .257
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اديىىة وإن أىىان

وهىىذا اخل ىىا
سا املصم .
ىىىال الوااىىد سمحىىه وض1زء "اخل ىىا وإن اخىىت
اخل يهب ن أ ريا من اخل ا خيت

سىىيا أمىىر أم،ىىا املىىصم ب إا أ ىىه لىىامل للىىيهن مىىن
سىىا ال ىىيب صىىل و عليىىه وسىىلم لىىيهن

لمظه ويعم مع ا "ض2ز.

املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:

1ز بيان أن احلكمة

هذ ادية هت الس ة ال نوية الصميمةض3ز.

2ز مل يفل أصما سسول و صل و عليه وسلم والتابعون بعدهم ير عون إ أم،ا املصم
أ ي من أاكام ال سا ومن أاكام الر ل م أهلهض4ز.
3ز إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض1ز هوء أمحد بن حممد بن علت بن متويه الوااد ال يسابوس الشا عت أبو احلسن ممسر حنو ب للو قيه
لاعرب من مصلما هء الو يف والوسيط والنسيطب و ب يسابوس س ة ض468هىز .ي ظرء ذنقا املمسرينب
للسيوذتب صء 23؛ ذنقا املمسرينب للداوو ب 1ء .394
ض2ز التمسي النسيطب للوااد ب 18ء .242
ض3ز ي ظرء أيسر التماسيب للمفائر ب 4ء .268
ض4ز ي ظرء التمرير والت ويرب ابن عالوسب 22ء .18
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املبحث السادس :قوله تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ﴾

[الشورى]19 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
و ىىه م اس ىىنة الل ىىت ه ىىذ ادي ىىة الكرمي ىىةء أن و س ىىنما ه و ع ىىا
عا ب ،و ير من يشا ب وهو إاا ير ى،م أل ه ل يت يمب سايم بعنا ض1ز.

ع ىىل س العن ىىا بي ىىد

ىىىال ابىىن أي م ى سمحىىه وض2زء "﴿ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ أَ ء نل مىىه َوَسمحتىىه لخلرى َىد الْ َكىىا رر

وس وعو َواىْىنَ ْل َوأ بر"ض3ز.

املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:

أن و سنما ه و عا ل يت إيصال امل ا ب وصرن النال من و ىه يىد إ ساأىهب وهىو بىر
بليل الرب يم ىد وصل بىر إ مجيى اخللىدب وهىو سىنما ه ي شىر امل اىىل ويسىرت امل الىلب ويعمىو عمىن
ي،موب ويع ت العند و الكمايةب ويكلمه ال اعة ون ال اىةض4ز.
ىىىال السىىعد سمحىىه وء "خيىىرب عىىا بل مىىه بعنىىا ليعر ىىو والن ىىو ب ويتعرو ىوا لل مىىه وأرم ىىهب
والل ىىت مىىن أوصىىا ه عىىا مع ىىا ء الىىذ يىىدسك النىىمائر والس ىرائرب الىىذ يوصىىل عنىىا -وخصوصىىا
املصم  -إ ما يه اخلي هلم من اي ا يعلمون وا التسنون.
مىىن ل مىىه بعنىىد املىىصمنب أن هىىدا إ اخلىىي هدايىىة ا خت ىىر بنالىىهب ذىىا يسىىر لىىه مىىن األسىىنا
ض1ز ي ظرء ويال أهل الس ةب املا ريد ب 9ء .117
ض2ز هوء حممد بن عند و بن عيس بن حممد املر ب أبو عند و األلني املعرون تبن أي م ب فيل ىرذنةب
اختصاس املدو ةب وأتا م ت ل األاكامب وأتا أصول
ولد س ة ض324هىزب ومن صا يمهء املقر
العلمب متم ا األ والشعرب مقتميا داثس السلتب و و س ة ض399هىز.
الس ةب و أان من الراس
ي ظرء سي أعالم ال نال ب للذهيبب 17ء 188؛ الوا تلو يا ب للصمد ب 3ء .260
ض3ز مسي القرآن العفيفب ابن أي م ب 4ء .166
ض4ز ي ظرء الكشت والنيانب لل عليبب 8ء 308؛ معامل الت فيلب للنلو ب 7ء 189؛ مداسك الت فيل واقائد التأويلب
لل سمتب 3ء .251
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الداعيىىة إ ذلىىكب مىىن ر ىىه عل ى حمنىىة احلىىد واا قيىىا لىىه وإيفاعىىه عىىا ملالئكتىىه الك ىرامب أن ي نت ىوا
عنا املصم ب وال وهم عل اخليب ويلقوا ىلويم من في احلد ما يكون اعيا ا ناعه.
ومىىن ل مىىه أن أمىىر املىىصم ب تلعنىىا ا اا تماعيىىةب الى يىىا قىىوب عىفائم،م و نعى تم،ىىمب
والصل م ،م الت ا و عل اخلي والر نة يهب واىتدا بعن،م بنعض.
ومن ل مهب أن ىيض لعند أل سنل يعوىه والول بي ه وب املعاصتب اىت إ ىه عىا إذا علىم
أن الىىد يا واملىىال والر سىىة وحنوهىىا ممىىا يت ىىا و يىىه أهىىل الىىد ياب ق ى عنىىد عىىن ذاعتىىهب أو املىىه على
اللملة ع هب أو عل معصية صر ،ا ع هب وىدس عليه س ىه"ض1ز.
املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
1ز أ ه عا بر بعنا يرسل إلي،م أعظم امل ا ب ويد ع ،م أأرب النال ب ي الرب والما رض2ز.
2ز أ ىىه ل ىىت لوليائىىه اىىىت عر ىىو ؛ ولىىو ل ىىت لعدائىىه ملىىا مىىدو وإاىىا أىىان ل مىىه يىىم مىىن انايىىة
الر واحلمظض3ز.
3ز مىىن مظىىاهر ل مىىه أ ىىه ا يعىىا ل،م تلعقوبىىةب م ى جمىىاهرام ذعصىىيتهب وأ ىىه يىىر ى،م مجيعىىا م ى أن
أأ رهم ا يشكرو ه عل عمهض4ز.
إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض1ز يسي الكرم الرمحنب للسعد ب صء .756
ض2ز مسي املرا تب 25ء .34
ض3ز ي ظرء أوواب التماسيب حملمد عند الل يت بن اخل يلب 1ء .593
ض4ز ي ظرء التمسي الوسيطب ل او ب 13ء .27
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املبحث السابع :قوله تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﴾ [امللك]14 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
ملا ذأر سىنما ه ىنىل هىذ اديىة ىولىهء ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾[امللىكء

]13ب عقىلل ذلك بقوله ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ب وذلك ني،ا عل أ ه عا يعلىم مىا
ال موسض1ز.
" لقه للم لوىا و سىويت،ا على مىا هىت عليىه مىن إ سىان وايىوان و نىا ومجىا ء مىن أأىرب
األ لة العقلية عل علمهب كيت خيلق،ا وهو ا يعلم،ا"ض2ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
هىىذ اديىىة أ ىىه أيىىت ا يعلىىم السىىر واجل،ىىر مىىن أو ىىد كمتىىهب وواسى
خيىىرب سىىنما ه و عىىا
علمهب وعظيم ىدس هب مجي األليا وهو ال ا ذ علمه إ ما ر،ر م ،ا وما ب ن.
وأأ ه سنما ه يقولء أا يعلم سرأم و ،رأمب من يعلم الدىائد واخلما ب مجل،ا و ماصيل،اض3ز.
وعن عائشة سوت و ع ،ا ىصة تنع،ا خىروج ال ىيب صىل و عليىه وسىلم إ النقيى ض4زء مث
ا لق ىىهن عل ى إع ىىر ب ا ىىىت ىىا النقي ى ق ىىامب أذ ىىال القي ىىامب مث س ى ى يدي ىىه ع ىىالد مى ىرا ب مث احن ىىرن
احنر ىىهنب أسىىرم أسىىرعهنب ،ىىرول ،رولىىهنب أانىىر أانىىر ب سىىنقته ىىدخلهنب لىىيو إا أن
او ى معهن ىىدخلب قىىالء ضضمىىا لىىك؟ عىىائاب اشىىيا سابيىىةززض5زب ىالىىهنء ىلىىهنء ا لىىت ب ىىىالء
«لت ربي أو لي رب الل يت اخلنيززض6ز.
ض1ز ي ظرء اا تصاس للقرآنب للناىال ب 2ء .659
ض2ز القواعد احلسان لتمسي القرآنب للسعد ب صء .53
ض3ز ي ظرء مسي القرآنب للسمعا ب 6ء 11؛ معامل الت فيلب للنلو ب 8ء 178؛ مسي املرا تب 29ء .14
ض 4ز النقي ء مقربة أهل املدي ةب به ن أ لة الصمابة و و ا سسول و وب ا ه وأب انهنب وهو م ل الشمو من
املسمد ال نو يرب سأ الع  .ي ظرء معمم املعامل اجللرا ية السية ال نويةب لعا د النال ب صء .48
ض5ز اشيا سابيةء أ ما لك ىد وى عليك احلشاب وهو الربو وال ،ي الذ يعرض للمسرم مشيهب واحملتد
ريل احلدي واألعرب ابن األعيب392ء1ب ما ة
أالمه من اس مام ال مو و وا ر  .ي ظرء ال ،اية
ضاشاز.
ض6ز أخر ه مسلم أتا اجل ائفب ت ما يقال ع د خول القنوس والدعا ألهل،ابض669/2زب سىم ض974ز.
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املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
1ز أن علم و عا أااق جبفئيا األليا اخلميةب ال من لأ ا أن خيرب ال اس بعن،م بعنا
دوع،اب أل ا أا هن خا ية علي،مض1ز.
2ز أن و هو الذ خلد ال اس ومن ال نيعت أن يعلم أعماهلم وما يدوس
صدوسهمض2ز.
3ز إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض1ز ي ظرء التمسي الوسيطب ل

او ب 15ء .18

ض2ز ي ظرء التمسي احلدي ب لدسو ةب 5ء .378
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اخلامتة
احلمد هلل س العامل ب والصالة والسالم عل ألرن األ نيا واملرسل ب ني ا حممدب وعلى آلىه
وصمنه أمجع .
وبعدء
قد اصلهن اية هذا النم إ عد من ال تائ ب وهت ما يلتء
1ز أن ضالل يتز من أ ا و احلسلب وال جيل عل املسلم إعنااىا هلل على مىا يقتنىت الت فيىه عىن
ال د والشنيه.
2ز أن ضالل تز الللة جيتم مع ا عل ما وخمت لأ ه.
3ز أن اسم و عا ضالل يتز وس مقروان القرآن ت ه ضاخلنيز مخو آ ب وهتء
أ -ىوله عا ء ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األ عامء .]103
 ىول ىىه ع ىىا ء ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [احلى ى ء.]63

ج -ىولىىه عىىا ء ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [لقمانء .]16

 -ىول ى ى ىىه ع ى ى ىىا ء ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ﴾ [األافا ء .]34

ه -ىوله عا ء ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [امللكء .]24
 -1أن اسم و عا ضالل يتز وس ممر ا القرآن آيت ب وتاء

أ -ىوله عا ء ﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [يوستء .]100

 ىوله عا ء ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الشوسبء .]19وأما التوصيا ال خلصهن م ،ا هذا النم ب ،ت ما يلتء
 -2أوصىت إخىوا ذلنىىة العلىم الشىىرعت بدساسىىة اد الى تعلىد بصىىما و عىىا خاصىىةب
ملا ي،ا من بواهر رواهر الربوبيةب و ليل أ عال األلوهية.
 -3ساسىىة اجلوا ىىل الرتبويىىة داثس مىىل صىىما و عىىا على املرااىىل العمريىىة امل تلمىىةب مىىن
شو ا سان وهو ذملب إ آخر مراال عمر .
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فهرس املصادر واملراجع
ابن األعيب املناسك بن حممد بن حممدب "ال ،اية ريل احلدي واألعىر" .اقيىدء ذىاهر أمحىد الىفاو
وحممو حممد ال ااتب ضق1ب بيو ء املكتنة العلميةب 1399هىز.
ابىىن يميىىةب أمحىىد بىىن عنىىد احللىىيمب "الصىىمدية" .اقيىىدء حممىىد سلىىا سىىاملب ضق2ب مصىىرء مكتنىىة ابىىن
يميةب 1406هىز.
ابىىن يميىىةب أمحىىد بىىن عنىىد احللىىيمب " س عىىاسض العقىىل وال قىىل" .اقيىىدء الىىدأتوس حممىىد سلىىا سىىاملب
ضق2ب الر ضء امعة ا مام حممد بن سعو ا سالميةب 1991مز.
ابىىن خلكىىانب أمحىىد بىىن حممىىدب "و يىىا األعيىىان وأ نىىا أب ىىا الفمىىان" .اقيىىدء إاسىىان عنىىاسب ضق1ب
بيو ء اس صا سز.
ابن عالوسب حممد ال اهرب "التمرير والت وير" .ضق1ب و وء الداس التو سية لل شرب 1984هىز.
ابىىن عسىىاأرب علىىت بىىن احلسىىن بىىن هنىىةب " سيى مشىىد" .اقيىىدء عمىىرو بىىن رامىىة العمىىرو ب ضق1ب
بيو ء اس المكر لل ناعة وال شر والتو ي ب 1995مز.
ابىىن راىىونب إبىراهيم بىىن علىىت بىىن حممىىدب "الىىديناج املىىذهل معر ىىة أعيىىان علمىىا املىىذهل" .اقيىىدء
حممد األمحد ب ضالقاهرةء اس الرتاد لل ن وال شرز.
ابىىن ىىىيم اجلو يىىةب حممىىد بىىن أي بكىىر بىىن أيىىو ب "إ اعىىة الل،مىىان مىىن مصىىايد الشىىي ان" .اقيىىدء حممىىد
اامد المقتب ضالر ضء مكتنة املعاسنز.
ابىىن ىىىيم اجلو يىىةب حممىىد بىىن أي بكىىر بىىن أيىىو ب "اىىا األسواب إ بىىال األ ىراب" .ضق1ب القىىاهرةء
م نعة املد ز.
ابىىن ما ىىهب حممىىد بىىن يفيىىد القىىفوي ب "الس ى ن" .اقيىىدء حممىىد ىصا عنىىد النىىاىتب ضق1ب مصىىرء اس
إايا الكتل العربية  -يصل عيس الناي احلليبز.
أبىىو او ب سىىليمان بىىن األلىىع بىىن إسىىما السمسىىتا ب "السى ن" .اقيىىدء حممىىد حميىىت الىىدين عنىىد
احلميدب ضق1ب بيو ء املكتنة العصريةز.
أبو هرةب حممد بن أمحدب "املعمفة الكربب القرآن" .ض اس المكر العريز.
األبياس ب إبراهيم بن إ اعيلب "املوسوعة القرآ ية" .ضق1ب مصسسة سمل العر ب 1405هىز.
األ ه و ب أمحد بن حممدب "ذنقا املمسرين" .اقيدء سليمان بن صاحل اخلىف ب ضق1ب السىعو يةء
مكتنة العلوم واحلكمب 1997مز.
األ هىىر ب حممىىد بىىن أمحىىدب "اىىذيل الللىىة" .اقيىىدء حممىىد عىىوض مرعىىلب ضق1ب بىىيو ء اس إايىىا
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الرتاد العريب 2001مز.
األل ىىقرب عم ىىر ب ىىن س ىىليمان ب ىىن عن ىىد وب "العقي ىىدة و" .ضق12ب األس نء اس ال م ىىائو لل ش ىىر
والتو ي ب 1999مز.
األلن ىىا ب حمم ىىد انص ىىر ال ىىدينب "خ ن ىىة احلا ىىة الى ى أ ىىان سس ىىول و ص ىىل و علي ىىه وس ىىلم يعلم ،ىىا
أصمابه".ضق1ب الر ضء مكتنة املعاسنب1421هىز.
مسىي القىىرآن العظىيم والسىىن امل ىا " .اقيىىدء
األلوسىتب حممىو بىىن عنىد و احلسىىي ب "سوب املعىا
علت عند الناس ع يةبضق1ب بيو ء اس الكتل العلميةب 1415هىز.
األ دلسىىتب عنىىد احلىىد بىىن الىىل بىىن ع يىىةب"احملرس الىىو يف مسىىي الكتىىا العفيىىف" .اقيىىدء عنىىد
السالم عند الشا حممدبضق1ب بيو ء اس الكتل العلميةب  1422هىز.
النىىاىال ب حممىىد بىىن ال يىىلب "اا تصىىاس للقىىرآن" .اقيىىدء حممىىد عصىىام القنىىاةب ضق1ب َع ىلمىىانء اس
المتابب بيو ء اس ابن افمب  2001مز.
الن ىىاس ب حممىىد بىىن إ اعيىىلب "اجلىىام املسى د الصىىمياب امل تصىىر مىىن أمىىوس سسىىول و صىىل و عليىىه
وسى ىىلم وس ى ى ه وأ مى ىىه" .اقيى ىىدء حممى ىىد هى ىىي بى ىىن انصى ىىر ال اصى ىىرب ضق1ب اس ذى ىىو ال مى ىىاةب
1422هىز.
الندو ب أمحد عند و النيلتب "من بال ة القرآن" .ضالقاهرةء نه مصرب 2005مز.
النلىىدا ب أمحىىد بىىن علىىت بىىن اثبىىهن اخل يىىلب " سيى بلىىدا " .اقيىىدء الىىدأتوس بشىىاس عىوا معىىرونب
ضق1ب بيو ء اس اللر ا سالمتب 2002مز.
النلو ب احلس بن مسعو بن حممدب "معىامل الت فيىل مسىي القىرآن" .اقيىدء عنىد الىر ا امل،ىد ب
ضق1ب بيو ء اس إايا الرتاد العريب 1420هىز.
الىنال ب عىا د بىن يى ب "معمىم املعىامل اجللرا يىة السىىية ال نويىة" .ضق1ب مكىة املكرمىةء اس مكىىة
لل شر والتو ي ب 1402هىز.
الرتمىىذ ب حممىىد بىىن عيسى بىىن َسى ْىوسةب "السى ن" .اقيىىدء أمحىىد حممىىد لىىاأر وآخىىرونب ضق1ب مصىىرء
لرأة مكتنة وم نعة مص م الناي احلليبب 1395هىز.
ال عاليبب عند الرمحن بن حممد بن خملىونب "اجلىواهر احلسىان مسىي القىرآن" .اقيىدء الشىي حممىد
علىىت مع ىىوض والش ىىي عىىا ل أمحىىد عن ىىد املو ىىو ب ضق1ب بىىيو ء اس إاي ىىا ال ىرتاد الع ىىريب
1418هىز.
ال علىىيبب أمحىىد بىىن حممىىد بىىن إبىراهيمب "الكشىىت والنيىىان عىىن مسىىي القىىرآن" .اقيىىدء ظىىي السىىاعد ب
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ضق1ب بيو ء اس إايا الرتاد العريب 1422هىز.
اجلفائ ى ىىر ب ى ىىابر ب ى ىىن موسى ى ى ب "أيس ى ىىر التماس ى ىىي" .ضق5ب املدي ى ىىة امل ى ىىوسةء مكتن ى ىىة العل ى ىىوم واحلك ى ىىمب
2003مز.
اجلوهر ب إ اعيل بن محا ب "الصماب" .اقيىدء أمحىد عنىد اللمىوس ع ىاسب ضق4ب بىيو ء اس العلىم
للمالي 1987مز.
احلمو ب ىو بن عند وب "معمم النلدان" .ضق2ب بيو ء اس صا سب 1995مز.
اخل يلب عند الكرم يو وب "التمسي القرآ للقرآن" .ضالقاهرةء اس المكر العريز.
اخل ي ى ىىلب حمم ى ىىد عن ى ىىد الل ي ى ىىتب "أوو ى ىىاب التماس ى ىىي" .ضق6ب مص ى ىىرء امل نع ى ىىة املصى ى ىرية ومكتنت ،ى ىىاب
1964مز.
الداوو ب حممد بن علت بن أمحدب "ذنقا املمسرين" .ضبيو ء اس الكتل العلميةز.
سو ةب حممد عف ب "التمسي احلدي " .ضق1ب القاهرةء اس إايا الكتل العربيةب 1383هىز.
الىىذهيبب حممىىد بىىن أمحىىد بىىن ع مىىان بىىن ىَ ْاميىىا ب "املعمىىم امل ىىت تحملىىدع " .اقيىىدء حممىىد احلنيىىل
اهليلةب ضق1ب ال ائتء مكتنة الصديدب 1988مز.
الىىذهيبب حممىىد بىىن أمحىىد بىىن ع مىىان بىىن ىَ ْاميىىا ب " سيى ا سىىالم َوَو يىىا املشىىاهي َواألعىىالم" .اقيىىدء
الدأتوس بشاس عوا معرونب ضق1ب بيو ء اس اللر ا سالمت2003مز.
الذهيبب حممد بن أمحد بن ع مان بن ىَ ْاميا ب "سي أعالم ال نال " .اقيىدء لىعيل األساننوقب ضق3ب
بيو ء مصسسة الرسالةب 1985مز.
الىرا ب أمحىد بىن ىىاسس بىن أىر ب "مقىىاييو الللىة" .اقيىدء عنىد السىىالم حممىد هىاسونب ضبىىيو ء اس
المكرب 1979مز.
الروىوا ب حممىىو عنىىد الىرا ب "أ ىىا و احلسىىل ال ابتىىة الكتىىا والسى ة" .ضق1ب القىىاهرةء مكتنىىة
سلسنيلب 2005مز.
الف ىىاجب إب ىراهيم بىىن السىىر بىىن سىى،لب " مسىىي أ ىىا و احلسىىل" .اقيىىدء أمحىىد يوسىىت الىىدىا ب
ضبيو ء اس ال قا ة العربيةز.
الف ىىا تب عن ىىد ال ىىرمحن ب ىىن إس ىىما ب "ال ىىتقا أ ىىا و" .اقي ىىدء عن ىىد احلس ى ى املن ىىاسكب ضق2ب
بيو ب 1986مز.
الفسأشتب حممد بىن عنىد و بىن يىا سب "الربهىان علىوم القىرآن" .اقيىدء حممىد أبىو المنىل إبىراهيمب
ضق1ب القاهرةء اس إايا الكتل العربية عيس الناىب احلليب ولرأائهب  1957مز.
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الفسألتب خي الدين بن حممو ب "األعالم" .ضق15ب بيو ء اس العلم للمالي ب 2002مز.
الس ى او ب حممىىد بىىن عنىىد الىىرمحنب "الن ىىو الالم ى ألهىىل الق ىىرن التاس ى " .ضبىىيو ء م ش ىىوسا اس
مكتنة احلياةز.
السىىعد ب عنىىد الىىرمحن بىىن انصىىر بىىن عنىىد وب " يسىىي الكىىرم الىىرمحن مسىىي أىىالم امل ىىان" .اقيىىدء
عند الرمحن بن معال اللوالدب ضق1ببيو ء مصسسة الرسالةب 2000مز.
السىىعد ب عنىىد الىىرمحن بىىن انصىىرب "القواعىىد احلسىىان لتمسىىي القىىرآن" .ضق1ب الىىر ضء مكتنىىة الرلىىدب
1999مز.
السىىمعا ب م صىىوس بىىن حممىىد بىىن عنىىد اجلنىىاسب " مسىىي القىىرآن" .اقيىىدء سىىر بىىن إب ىراهيم و ىىيم بىىن
عناس بن يمب ضق1ب الر ضء اس الوذنب 1418هىز.
السىىيوذتب عنىىد الىىرمحن بىىن أي بكىىرب "ذنقىىا املمسىرين" .اقيىىدء علىىت حممىىد عمىىرب ضق1ب القىىاهرةء
مكتنة وهنةب 1396هىز.
السىيوذتب عنىىد الىرمحن بىىن أي بكىرب "معىىرتك األىىران إعمىىا القىرآن" .ضق1ب بىىيو ء اس الكتىىل
العلميةب 1988مز.
الشا عتب حممد بن إ سيوب "الرسالة" .اقيدء أمحد لاأرب ضق1ب مصرء مكتنه احلليبب 1940مز.
صنابب علت علتب "التصوير القرآ للقيم اخللقية والتشريعية" .ضالقاهرةء املكتنة األ هرية للرتادز.
الصىىمد ب خليىىل بىىن أينىىكب "أعيىىان العصىىر وأع ىوان ال صىىر وأع ىوان ال ص ىىر" .اقي ىىدء عل ىىت أب ىىو يىىد
وآخرونب ضق1ب بيو ء اس المكر املعاصرب مشدء اس المكرب 1998مز.
الص ىىمد ب خلي ىىل ب ىىن أين ىىكب "الى ىوا تلو ي ىىا " .اقي ىىدء أمح ىىد األساننوق و رأ ىىت مصى ى م ب ضق1ب
بيو ء اس إايا الرتادب 2000مز.
صالب الدينب حممىد بىن لىاأر بىن أمحىدب " ىوا الو يىا " .اقيىدء إاسىان عنىاسب ضق1ب بىيو ء
اس صا سب 1973ز.
الن ىىيبب أمح ىىد ب ىىن الى ى بى ىن أمح ىىدب "بلي ىىة املل ىىتمو سيى ى س ىىال أه ىىل األ ىىدلو" .ضالق ىىاهرةء اس
الكا ل العريب 1967مز.
ال رب ب حممد بن ريرب " ام النيان ويل القرآن" .اقيىدء أمحىد حممىد لىاأرب ضق1ب بىيو ء
مصسسة الرسالةب 2000مز.
ذ ى ىىاو ب حمم ى ىىد س ى ىىيدب "التمس ى ىىي الوس ى ىىيط" .ضق1ب الق ى ىىاهرةء اس ن ى ىىة مص ى ىىر لل ناع ى ىىة وال ش ى ىىر
والتو ي ز.
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العسىقال ب أمحىد بىن علىىت بىن حممىد بىىن أمحىد بىن امىىرب "الىدسس الكام ىة" .اقيىىدء حممىد عنىد املعيىىد
خانب ضق2ب اهل دء جملو ائرة املعاسن الع ما يةب 1972مز.
العليمتب جمي الدين بن حممدب " تاب الرمحن مسي القرآن" .اقيدء وس الىدين ذالىلب ضق1ب اس
ال وا سب 2009مز.
ع ىوا تب الىىل بىىن علىىتب " ىىر معاصىىرة تسىىل إ ا سىىالم وبيىىان موىىىت ا سىىالم م ،ىىا" .ضق4ب
دةء املكتنة العصرية الذهنية لل ناعة وال شر والتسويدب 1422هىز.
لو ب أمحد أمحدب " عوة الرسل علي،م السالم" .ضق1ب بيو ء مصسسة الرسالةب 2002مز.
الم ىىيو آت ب حمم ىىد ب ىىن يعق ىىو ب "النلل ىىة ى ىرا م أئم ىىة ال م ىىو واللل ىىة" .ضق1ب اس س ىىعد ال ىىدين
لل ناعة وال شر والتو ي ب 1421هىز.
الميو آت ب حممد بن يعقو ب "بصائر ذو التمييف ل ائت الكتا العفيف" .اقيىدء حممىد علىت
ال ماسب ضالقاهرةء ا لو األعل للشأون ا سالمية  -جل ة إايا الرتاد ا سالمتبز.
القا تب حممد مجال الدينب "حماسن التأويل" .اقيدء حممد تسل عيون السىو ب ضق1ب بىيو ء اس
الكتل العلميةب 1418هىز.
القم ىا ب سىعيد بىىن علىت بىن وهىىتب "ال مىر ا تىل خمتصىىر لىرب أ ىا و احلسىىل وىو الكتىىا
والس ة" .ضالر ضء م نعة سميز.
القرآن الكرم.
القرلىىتب إ اعيىىل بىىن عمىىر بىىن أ ىىيب "الندايىىة وال ،ايىىة" .اقيىىدء علىىت لىىي ب ضق1ب بىىيو ء اس
إايا الرتاد العريب 1408هىز.
القرلتب إ اعيل بن عمر بن أ يب " مسي القرآن العظيم" .اقيىدء سىامت بىن حممىد سىالمةب ضق2ب
اس ذينة لل شر والتو ي ب 1420هىز.
الق ىىرذيبب حمم ىىد ب ىىن أمح ىىد ب ىىن أي بك ىىرب "اجل ىىام ألاك ىىام الق ىىرآن" .اقي ىىدء أمح ىىد ال ىىرب و وإبى ىراهيم
أذمياب ضق2ب القاهرةء اس الكتل املصريةب 1964مز.
القشي ب مسلم بن احلماجب "املس د الصمياب امل تصر ب قىل العىدل عىن العىدل إ سسىول و صىل
و عليه وسلم" .اقيدء حممد صا عند الناىتب ضق1ب بيو ء اس إايا الرتاد العريز.
ى لب عمىر بكىر حممىدب "السىوس األىصى م ىذ ر،ىوس عىوة املواىدين اىىت ايىة ولىت،م ض515ه ى-
668هىز" .ض امعة امل ياب ألية اد ا ب ىسم التاسي ا سالمتب س ة املا ستيز.
الق يعتب عند املصمن بن عنىد احلىدب "مراصىد ااذىالم على أ ىا األمك ىة والنقىام" .ضق1ب بىيو ء
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اس اجليلب 1412هىز.
ى يىىيبب اامىىد صىىا ب "مملكىىة ال نىىا أمىىا يعروىى،ا القىىرآن ويصىىم،ا" .جملىىة اجلامعىىة ا سىىالمية تملدي ىىة
امل وسة3ب ض1399هىز.
ن ىىال املم ر
ال ىىعرتب "ال ك ىىهن الق ىىرآن الك ىىرم" .اقي ىىدء عن ىىد و عن ىىد الق ىىا س
الق ىىيوا ب عل ىىت ب ىىن َ ىل ل َ
ال ويلب ضق1ب بيو ء اس الكتل العلميةب 2007مز.
أمالةب عمر بن سواب "معمم املصلم " .ضبيو ء اس إايا الرتاد العريز.
املا ريد ب حممد بن حممد بن حممو ب " ويال أهىل السى ة" .اقيىدء جمىد تسىلومب ضق1ب بىيو ء
اس الكتل العلميةب 2005مز.
املرا ىىتب أمحىىد بىىن مص ى م ب " مسىىي املرا ىىت" .ضق1ب مصىىرء لىىرأة مكتنىىة وم نعىىة مص ى م النىىاىب
احلليب وأوا ب 1946مز.
املىىر ب حممىىد بىىن عنىىد و بىىن عيسى بىىن حممىىدب " مسىىي القىىرآن العفيىىف" .اقيىىدء اس ى بىىن عكالىىة
وحممد بن مص م الك فب ضق1ب مصرء الماسو احلدي ةب 2002مز.
املىىف ب يوسىىت بىىن عنىىد الىىرمحنب "اىىذيل الكمىىال أ ىىا الر ىىال" .اقيىىدء بشىىاس ع ىوا معىىرونب
ضق1ب بيو ء مصسسة الرسالةب 1980مز.
ال سائتب أمحىد بىن لىعيل بىن علىتب "السى ن" .اقيىدء عنىد المتىاب أبىو ىدةب ضق1ب الىلء مكتىل
امل نوعا ا سالميةب 1406هىز.
ال سىىمتب عنىىد و بىىن أمحىىدب "مىىداسك الت فيىىل واقىىائد التأويىىل" .اقيىىدء يوسىىت علىىت بىىديو ب ضق1ب
بيو ء اس الكلم ال يلب  1998مز.
الوااىىد ب علىىت بىىن أمحىىدب "التمسىىي النسىىيط" .اقيىىدء أصىىل اقيقىىه ض15ز سسىىالة أتىىوسا جبامعىىة
ا مام حممد بن سعو ب ضق1ب الر ضء امعة ا مام حممد بن سعو ا سالميةب1430هىز.
الوااىىد ب علىىت بىىن أمحىىدب "التمسىىي الوسىىيط" .اقيىىدء عىىا ل أمحىىد عنىىد املو ىىو وآخىىرونب ضق1ب
بيو ء اس الكتل العلميةب 1415هىز.
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