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╝ 

َْاِعدَ  إِة َراِِيىُ  يَر َفعُ  َوإِذ  ▬ ٌَ  اه َق َي ِج  يِ اِعيُن  ابل  ًَ ََا َوإِس  ا َتَقتَّن   َربَّ ََّ ٍَج  إٍََِّك  يِ
َ
يعُ  أ ًِ ََا( 721) اه َعوِيىُ  السَّ ا َربَّ ََ َعو   َواج 

 ِ ي  ًَ وِ ََا َويٌِ لََك  ُمس  يَّتِ ث   ُذرِّ يَّ
ُ
ث   أ ًَ وِ س  رٍَِا هََّك  يُّ

َ
ا َوأ ََ ََاِسَم ا َوحُب   َي ََ ٍَج  إٍََِّك  َعوَي 

َ
َّْاُب  أ ا( 721) الرَِّحيىُ  اتلَّ ََ  َربَّ

ِّى   َواب َعد   ى   َرُسْل   فِي ُّ  َ ِّى   َيخ وُْ يِّ ىُ  آَياحَِك  َعوَي  ُّ ًُ ثَ  اه ِمَخاَب  َوُيَعوِّ ًَ ِم 
 
ِّ  َواْل ي ٍَج  إٍََِّك  ى  َويَُزكِّ

َ
 اَْلِميىُ  اهَعِزيزُ  أ

َغُب  َوَيٌ( 721) وَّثِ  َعٌ يَر  َُ  َيٌ إِلَّ  إِة َراِِيىَ  يِّ ُُ  َسِف َس ََاهُ  َوهََقدِ  َنف  َطَفي  ن َيا ِف  اص  ُُ  ادلُّ ٍَّ ِ ٌَ  اآلِخَرةِ  ِف  َوإ ًِ َ اِْلِيَ  ل  الصَّ
ُُ  َلُ  قَاَل  إِذ  ( 731) وِى   َربُّ س 

َ
ُج  قَاَل  أ  ً وَ س 

َ
ًِيَ  لَِربِّ  أ ا َوَوّصَّ ( 737) اه َعالَ َّ ِ ُِ  إِة َراِِيىُ  ة ُقُْب  ةَنِي  اّللَّ  إِنَّ  ةَِنَّ  َيا َويَع 

َطَف  ٌَ  هَُكىُ  اص  ي ٌَّ  فاَلَ  ادلِّ ُْت ًُ ٍُخى إَلَّ  َت
َ
ْنَ  َوأ ًُ وِ س  م  ( 732) يُّ

َ
َداء ُلَُخى   أ َّ ُقَْب  َحَضَ  إِذ   ُش ْ ُت  َيع  ًَ ُِ  قَاَل  إِذ   ال   بِلَنِي

ُتُدونَ  َيا ِدي يٌِ َتع  ْا   َبع  ُ ُتدُ  قَال َك  َنع  َّ َُ  إِهَـ اِعيَن  إِة َراِِيىَ  آةَائَِك  َوإِهَـ ًَ َحاَق  َوإِس  ٌُ  َواِحدا   إِهَـّا   َوإِس  ْنَ  َلُ  َوََن  ًُ وِ  ُمس 
ث   حِو َك ( 733) يَّ

ُ
ا َخوَج   قَد   أ َّ َ ا َوهَُكى َلَسَتج   َيا ل لُْنَ  َولَ  َلَسب ُخى   يَّ

َ
أ ا تُس  ًَّ ْا َع ٍُ وُْنَ  ََك ًَ  ]افبؼرة[ ♂(734) َيع 

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

 إبراهقؿ ظـ ذـره تعوػ اهلل مـ خز أجضو وهذا: جعػر أبق ؿول]. 37, 30صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي

 واجعؾـو: بذفؽ يعـقون ,"فؽ مسؾؿغ واجعؾـو ربـو" :يؼقٓن ومهو افبقً مـ افؼقاظد يرؾعون ـوكو أهنام: وإشامظقؾ

 [.ؽرك افعبودة ذم وٓ شقاك, أحدا افطوظي ذم معؽ كؼك ٓ فطوظتؽ, خوضعغ ٕمرك, مستسؾؿغ

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

ـَو: }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 28صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي ٌْ  َربَّ  َظَؾقِْفؿْ  َيْتُؾق ِمـُْفؿْ  َرُشقٓ ؾِقِفؿْ  َواْبَع

 افتل افدظقة وهل خوصي, وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ حمؿد فـبقـو وإشامظقؾ إبراهقؿ دظقة وهذه: جعػر أبق ؿول{. آَيوتَِؽ 

 [".ظقسك وبؼى إبراهقؿ, أيب دظقة أنو" :يؼقل وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ كبقـو ـون

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

 وأي ,"إبراهقؿ مؾي ظـ يرؽى ومـ" :بؼقفف ذـره تعوػ يعـل: جعػر أبق ؿول]. 28صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي

 مو ٓختقورهؿ وافـصورى, افقفقد بذفؽ اهلل ظـك وإكام ؽرهو؟ إػ ظـفو رؽبي ويسـفو إبراهقؿ, مؾي ذم يزهد افـوس

كقي افقفقديي مـ اختوروا ونَ  َمو: )ذـره تعوػ ؿول ـام ادسؾؿي, احلـقػقي هل" إبراهقؿ مؾي"ٕن . اإلشالم ظذ وافـكا  ـَ
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ِهقؿُ  و إِْبَرا قًّو َوٓ ََيُقِديًّ
كِ ا ـْ  َكْكَ ونَ  َوَفِؽ  ظـ يزهد ومـ: هلؿ ذـره تعوػ ؾؼول ,[ 73: ظؿران آل شقرة( ]ُمْسؾاًِم  َحـِقًػو ـَ

 [.كػسف شػف مـ إٓ ادسؾؿي احلـقػقي إبراهقؿ مؾي

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

ـْ  إِٓ: }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 28صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي  تعوػ يعـل: جعػر أبق . ؿول{َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم

: افؽالم ؾؿعـك. اجلفؾ ,"افسػف"معـك  أن مه ؾقام بقـو وؿد. كػسف شػفً مـ إٓ ,"كػسف شػف مـ إٓ" :بؼقفف ذـره

 [.معودهو ذم ويرضهو يـػعفو, ؾقام كػسف حظ بؿقضع جوهؾ شػقف إٓ احلـقػقي, إبراهقؿ مؾي ظـ يرؽى ومو

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

ـَوهُ  َوَفَؼِد : }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 28صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي ْكقَو ذِم  اْصَطَػقْ  يعـل: جعػر أبق ؿول{. افدُّ

 ذـر مـ ,"اصطػقـوه" :ؿقفف ذم افتل" اهلوء"و. إبراهقؿ اصطػقـو وفؼد ,"افدكقو ذم اصطػقـوه وفؼد" :بؼقفف ذـره تعوػ

 فؼرب ضوء توؤهو صرت مـف," اؾتعؾـو"أي  "اصطػغ"وـذفؽ  ,"افصػقة"مـ " آؾتعول" "آصطػوء"و. إبراهقؿ

. إمومو بعده دـ افدكقو ذم وكصره( 1) فؾخؾي, واجتبقـوه اخسكوه": اصطػقـوه" :بؼقفف ويعـل. افصود خمرج مـ خمرجفو

 مـ أن خؾؼف مـف وإظالم خموفػ, هلل ؾفق بعده, دـ شـ ؾقام إبراهقؿ خوفػ مـ أن ظـ ذـره تعوػ اهلل مـ خز وهذا

 خلؾتف, اصطػوه أنف أخز ذـره تعوػ اهلل أن وذفؽ. خموفػ إلبراهقؿ ؾفق وشؾؿ, ظؾقف اهلل صذ حمؿد بف جوء مو خوفػ

 مـ أن ظـ ذـره تعوػ اهلل مـ افبقون أوضح ذفؽ ؾػل. ادسؾؿي احلـقػقي ـون ديـف أن وأخز إمومو, فؾـوس وجعؾف

 [.فعبوده اهلل كصبف افذي اإلموم دخوفػتف ظدو هلل ؾفق خوفػف

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

فُ  َففُ  َؿوَل  ِإذْ : }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 28صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي ًُ  َؿوَل  َأْشؾِؿْ  َربُّ َغ  فَِرب   َأْشَؾْؿ
ِ
 اْفَعوَد

 واخضع افعبودة, يل أخؾص: ربف فف ؿول إذ ,"أشؾؿ ربف فف ؿول إذ" :بؼقفف ذـره تعوػ يعـل: جعػر أبق ؿول({. 101)

 ؿول" :ؿقفف معـك وأمو. إظودتف ظـ ؾلؽـك افعرب, ـالم ذم" اإلشالم"معـك  ظذ مه ؾقام دفؾـو وؿد بوفطوظي, يل

 حوفؽ افعبودة, وأخؾصً بوفطوظي, خضعً: فربف جمقبو إبراهقؿ ؿول ذـره, تعوػ يعـل ؾنكف ,"افعودغ فرب أشؾؿً

. صؾي فف هق افذي ومو بف؟ وؿً افذي ؾام وؿً," إذ"أن ظؾؿً ؿد: ؿوئؾ ؿول ؾنن. ؽره دون ومدبرهو اخلالئؼ مجقع
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. أشؾؿ: ربف فف ؿول حغ افدكقو, ذم اصطػقـوه وفؼد: افؽالم وتلويؾ". افدكقو ذم اصطػقـوه وفؼد" :فؼقفف صؾي هق: ؿقؾ

 [.افعودغ فرب أشؾؿً: ؿول

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

 أبق ؿول{. َوَيْعُؼقُب  َبـِقفِ  ِإْبَراِهقؿُ  ِِبَو َوَوّصَّ : }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 87, 80صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي

 ,"افعودغ فرب أشؾؿً" ؿقفف" افؽؾؿي" بـ ظـك. افؽؾؿي ِبذه ووّص ,"ِبو ووّص" :بؼقفف ذـره تعوػ يعـل: جعػر

 افؼؾى وخضقع هلل, وافتقحقد افعبودة إخالص وهق وشؾؿ, ظؾقف اهلل صذ كبقف بف أمر افذي". اإلشالم" وهل

رح  ؾنكف ,"ويعؼقب" :ؿقفف وأمو. بف وأمرهؿ بذفؽ إفقفؿ ظفد ,"بـقف إبراهقؿ ِبو ووّص" :بؼقفف ويعـل. فف واجلقا

 [.بـقف يعؼقُب  أجضو بذفؽ ووّص: يعـل

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

َ  إِنَّ  َبـِلَّ  َيو: }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 87صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي ـَ  َفُؽؿُ  اْصَطَػك اّللَّ ي  أبق ؿول{. افد 

 ؾقف, إفقؽؿ ظفد افذي افديـ هذا فؽؿ اختور اهلل إن ,"افديـ فؽؿ اصطػك اهلل إن" :بؼقفف ذـره تعوػ يعـل: جعػر

 ظرؾقه ؿد ـوكقا  بذفؽ, وبـقفام وفدمهو مـ خقضبقا  افذيـ ٕن ,"افديـ"ذم " وافالم إفػ"أدخؾ  وإكام. فؽؿ واجتبوه

 ؿد افذي افديـ هذا فؽؿ اصطػك اهلل إن: -ظرؾومهقه أن بعد- هلؿ ؿوٓ ثؿ ؾقف, إفقفؿ وظفدمهو بف, إيوهؿ بقصقتفام

 [.ظؾقف وأنتؿ إٓ متقتقا  أن اهلل ؾوتؼقا  ؾقف, إفقؽؿ ظفد

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

َـّ  َؾال: }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 83, 87صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي  ؿول({. 108) ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِٓ مَتُقُت

: فف ؿقؾ حوفي؟ دون حوفي ظذ إٓ يؿقت أن أحُدهؿ ؾقـفك واحلقوُة, ادقُت  آدمَ  بـل إَػ  أوَ : ؿوئؾ فـو ؿول إن: جعػر أبق

ًَ  افذي افقجف ؽر ظذ ذفؽ معـك إن - افديـ هذا تػورؿقا  ؾال: أي ,"مسؾؿقن وأنتؿ إٓ متقتـ ؾال" معـك وإكام. طــ

 وأنتؿ إٓ متقتـ ؾال" :هلؿ ؿوٓ ؾؾذفؽ مـقُتف, تلتقف متك يدري ٓ أحدا أن وذفؽ. حقوتؽؿ أجوم -اإلشالم وهق

 ظذ وأنتؿ مـويوـؿ ؾتلتقؽؿ اإلشالم, تػورؿقا  ؾال هنور, أو فقؾ مـ مـويوـؿ تلتقؽؿ متك تدرون ٓ ٕنؽؿ ,"مسؾؿقن

 [.ؾتفؾؽقا  ظؾقؽؿ, شوخط وربُّؽؿ ؾتؿقتقا  ربؽؿ فؽؿ اصطػوه افذي افديـ ؽر
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سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

 وافـصورى, افقفقد معؼ يو- أــتؿ: افؽالم وتلويؾ جعػر أبق ؿول]. 82, 83صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي

 مل إكؽؿ أي ادقت, حرضه إذ وصفقَده يعؼقَب  حضقرَ  ,-كبقتف اجلوحديـ وشؾؿ, ظؾقف اهلل صذ بؿحؿد ادؽذبغ

كقي, افقفقدييَ  وَتـحؾقهؿ إبوضقؾ, ورشع أنبقوئل ظذ تدظقا  ؾال ذفؽ, حترضوا  إبراهقؿ خؾقع ابتعثً ؾنين وافـكا

ْقا  وبذفؽ ادسؾؿي, بوحلـقػقي -وذريتفؿ وإشامظقؾ إشحوق ووفده- . بعدهؿ مـ أوٓدهؿ إػ ظفدوا وبف بـقفؿ, وصَّ

 آيوت وهذه .بعدهؿ مـ وادؾؾ إديون مـ كحؾتؿقهؿ مو ؽر ظذ أهنؿ ظؾؿتؿ مـفؿ, ؾسؿعتؿ حرضمتقهؿ ؾؾق

 هلؿ ؾؼول مؾتفؿ, ظذ ـوكقا  أهنؿ: يعؼقب ووفده إبراهقؿ ذم دظقاهؿ ذم وافـصورى فؾقفقد تعوػ اهلل مـ تؽذيبو كزفً,

 هلؿ ؿول مو أظؾؿفؿ ثؿ وفده؟ فف وؿول فقفده ؿول مو ؾتعؾؿقا  ,"ادقت يعؼقب حرض إذ صفداء ــتؿ أم" :أيي هذه ذم

 [.فف ؿوفقا  ومو

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

يٌ  ِتْؾَؽ : }تعوػ ؿقفف تلويؾ ذم افؼقل]. 82, 83صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي ًْ  َؿدْ  ُأمَّ ًْ  َمو هَلَو َخَؾ َسَب  َمو َوَفُؽؿْ  ـَ

َسْبُتؿْ  وُكقا  َظامَّ  ُتْسَلُخقنَ  َوٓ ـَ  إبراهقؿ ,"خؾً ؿد أمي تؾؽ:"بؼقفف ذـره تعوػ يعـل: جعػر أبق ؿول({. 107) َيْعَؿُؾقنَ  ـَ

 إبراهقؿ ذـر َدظقا  وافـصورى, افقفقد معؼ يو: وافـصورى فؾقفقد يؼقل. ووفدهؿ ويعؼقب وإشحوق وإشامظقؾ

كقي, افقفقديي ـػر تـحؾقهؿ وٓ أهؾف, هؿ مو بغر أوٓدهؿ مـ وادسؾؿغ ويعؼقب وإشحوق وإشامظقؾ  وافـكا

 مضً: خؾً ؿد -( 1) افـوس مـ وافؼرنَ  اجلامظيَ : ادقضع هذا ذم" إمي"ب: ويعـل - أمي ؾنهنؿ إفقفؿ, ؾتضقػقهنو

 [.فسبقؾفو

سي, (افطزي تػسر) افؼرآن آي تلويؾ ظـ افبقون جومع(: ـه013ت) افطزي جرير بـ حمؿد جعػر أبق , افرشوفي ممشَّ

 ضالفؽؿ - كحؾتؿقه دـ إن: وافـصورى فؾقفقد ذـره تعوػ ؿول ثؿ]. 131, 133صـ, افثوفٌ اجلزء, إوػ افطَّبعي

ظذ  صئً إن ظوئدة ,"هلو" :ؿقفف ذم" وإفػ واهلوء. "ـسى مو ورشع, أنبقوئل مـ - ظؾقف أنتؿ افذي وـػرـؿ

 افقفقد معؼ يو وفؽؿ. خر, مـ ظؿؾً مو أي ,"ـسبً مو هلو" :بؼقفف ويعـل". إمي"ظذ  صئً وإن ,"تؾؽ"

 ـون ظام ؾتسلخقا  - ادؾؾ مـ كحؾتؿقهؿ مو افـوحؾقن أَيو - أنتؿ تماخذون وٓ ظؿؾتؿ, مو ذفؽ مثؾ وافـصورى

 وظؾقفو ـسبً مو كػس فؽؾ ٕن ورش, خر مـ ؾقؽسبقن. يعؿؾقن ووفدهؿ ويعؼقب وإشحوق وإشامظقؾ إبراهقؿ
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 شؾػ مو ظـده ظـؽؿ يغـل وإكام اهلل, ظـد مغـقتؽؿ ؽرُ  افدظوَوى ؾنن مؾؾفؿ, واكتحول اكتحوهلؿ ؾدظقا . اـتسبً مو

 [.وؿدمتؿقهو ظؿؾتؿقهو ــتؿ إن أظامفؽؿ, صوفح مـ فؽؿ

 افُؽُتى دار, (احوتريدي تػسر) افسـي أهؾ تلويالت(: ـه000ت) احوتريدي مـصقر أبق حمؿقد, بـ حمؿد بـ حمؿد

ـْ : )وؿقفف]. 575صـ, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي ببروت, افعؾؿقي تِـَو َوِم يَّ يً  ُذر  ُٕميَ  أن: حيتؿؾ(. َفَؽ  ُمْسِؾَؿيً  ُأمَّ  ا

د ُأميُ  هل ادسؾؿي ؿَّ ُ  َصذَّ  - حُمَ ؿَ  َظَؾقفِ  اّللَّ د شقى رشقل ِإشامظقؾ َأوٓد مـ يؽـ مل أنف: وذفؽ ؛- َوَشؾَّ ؿَّ  َصذَّ  - حُمَ

 ُ ؿَ  َظَؾقفِ  اّللَّ , ذريتفام مـ جيعؾ أن: ؾسلٓ ,- َوَشؾَّ ًٓ  َأوٓد مـ ـوكقا  افرشؾ وإكام. فف خوفصي مسؾؿي, وُأمي رشق

 [.َأظؾؿ واّللَّ  كسؾف, ومـ إِشحوق

 افُؽُتى دار, (احوتريدي تػسر) افسـي أهؾ تلويالت(: ـه000ت) احوتريدي مـصقر أبق حمؿقد, بـ حمؿد بـ حمؿد

 إِنَّ  َبـِلَّ  َيو َوَيْعُؼقُب  َبـِقفِ  إِْبَراِهقؿُ  ِِبَو َوَوّصَّ : )وؿقفف]. 537, 535صـ, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي ببروت, افعؾؿقي

 َ ـَ  َفُؽؿُ  اْصَطَػك اّللَّ ي َـّ  َؾاَل  افد  َّٓ  مَتُقُت  ـون إبراهقؿ إِن: افؽػرة ُأوََلَِؽ  ؿقل ظذ ردا اإلشالم؛ وهق(. ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِ

كقي ظذ ـون بؾ: افـصورى وؿوفً. َيقديو ديـفؿ ظذ ـون َأنف زظؿً افقفقد َٕن ديـفؿ؛ ظذ  ؿوفقا  ذفؽ وظذ. افـكا

قُكقا : )فغرهؿ ظك ؾؾام(. ََتَْتُدوا َكَصوَرى َأوْ  ُهقًدا ـُ  َظزَّ  - اّللَّ  َأـذِبؿ ديـفؿ, ظذ ـون َأنف: افػريؼغ مـ واحد ـؾُّ  ادَّ

د يو ؿؾ: ؾؼول ذفؽ ذم ظؾقفؿ ورد, ؿقهلؿ, ذم - َوَجؾَّ  ؿَّ ونَ  َمو: )حُمَ و إِْبَراِهقؿُ  ـَ َٓ  ََيُقِديًّ قًّو َو
كِ ا ـْ  َكْكَ ونَ  َوَفِؽ  َحـِقًػو ـَ

ـَ  َفُؽؿُ  اْصَطَػك: )ؿقفف ذفؽ ؾعذ ؛(ُمْسِؾاًم  ي َـّ  َؾاَل  افد  َّٓ  مَتُقُت ـَ  ـون ديـف َأن - َوَجؾَّ  َظزَّ  - َأخز(. ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِ  دي

يـ ٓ فف, اصطػوه افذي وهق اإلشالم, كقي؛ افقفقديي مـ هؿ اختوروا افذي افد  ْكَسونِ  َأمْ : )تعوػ فؼقفف وافـكا  َمو فِْْلِ

ِخَرةُ  َؾؾِؾَّفِ ( 87) مَتَـَّك ْٔ ُوَػ  ا ْٕ  [.فف فقس أي ,(85) َوا

 افُؽُتى دار, (احوتريدي تػسر) افسـي أهؾ تلويالت(: ـه000ت) احوتريدي مـصقر أبق حمؿقد, بـ حمؿد بـ حمؿد

 مـ ذـر ومـ إِبراهقؿ َأن ادَظْقا  حو - أظؾؿ واّللَّ  - ـون]. 537صـ, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي ببروت, افعؾؿقي

 وَأظامفؽؿ, ديـؽؿ ظـ ُيسَلخقن هؿ وٓ وَأظامهلؿ, ديـفؿ ظـ َأنتؿ ُتسلخقن ٓ: ذفؽ ظـد ؾؼول ديـفؿ؛ ظذ ـوكقا  إنبقوءِ 

 [.بف يعؿؾ ومو ديـف ظـ ُيسلل ـؾ بؾ

 ؿقفف]. 87صـ, إول اجلزء, ببروت افػؽر دار, افُعؾُقم بحر(: ـه030ت) افسؿرؿـدي حمؿد بـ كك افؾقٌ أبق

ـْ : تعوػ ـْ  َيْرَؽُى  َوَم ِهقَؿ, ِمؾَّيِ  َظ  ومعـوه آشتػفوم, فػظ فػظف ويؼول. اإلشالم وهق وديـف شـتف ظـ: يؼقل إِْبرا
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ـْ  وافتقبقخ, افتؼريع َّٓ  إبراهقؿ ديـ ظـ يرؽى ومو: يؼقل ؾؽلنف ,( مو) بؿعـك هوهـو َوَم ـْ  إِ  أبق ؿول. َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم

 [.كػسف مـ شػف مـ إٓ معـوه: إخػش وؿول. كػسف أهؾؽ مـ إٓ: ظبقدة

 اهلل ؿول]. 85صـ, إول اجلزء, ببروت افػؽر دار, افُعؾُقم بحر(: ـه030ت) افسؿرؿـدي حمؿد بـ كك افؾقٌ أبق

َ  إِنَّ  َبـِلَّ  يو: تعوػ , َفُؽؿُ  اْصَطػك اّللَّ ـَ ي َـّ  َؾال اإلشالم ديـ فؽؿ اختور أي افد  َّٓ  مَتُقُت  ظذ اثبتقا  يعـل ُمْسِؾُؿقَن, َوَأنُْتؿْ  ِإ

 صذ فؾـبل افقفقد ؾؼوفً. بوفتقحقد خمؾصقن وأنتؿ اإلشالم, ظذ يدرـؽؿ ادقت أدرـؽؿ فق بحول وـقكقا  اإلشالم

ـُْتؿْ  َأمْ  تعوػ اهلل ؾلنزل. افقفقديي؟ بديـ بـقف أوّص موت يقم افسالم ظؾقف يعؼقب أن تعؾؿ أخسً: وشؾؿ ظؾقف اهلل  ـُ

ْقُت  َيْعُؼقَب  َحرَضَ  حغ ِإذْ  حضقراً  أــتؿ: يؼقل ُصَفداَء,  ذفؽ ذم حضقراً  ــتؿ ـلنؽؿ ذفؽ, تدظقن إكؽؿ معـوه اْدَ

 [.افقفقد ؿوفً مو بخالف ـوكً وصقتف أن ويبغ خيز تعوػ واهلل بذفؽ, فؽؿ ظؾؿ ٓ مو تؼقفقن أنؽؿ يعـل افقؿً,

يٌ  تِْؾَؽ ]. 87صـ, إول اجلزء, ببروت افػؽر دار, افُعؾُقم بحر(: ـه030ت) افسؿرؿـدي حمؿد بـ كك افؾقٌ أبق  ُأمَّ

ًْ  َؿدْ  , َمو هَلو. مضً ؿد مجوظي أي َخَؾ ًْ َسَب ء أي ـَ  َيْعَؿُؾقنَ  ـوُكقا  َظامَّ  ُتْسئَُؾقنَ  َوٓ. رش أو خر مـ ظؿؾً مو جزا

يٌ  تِْؾَؽ : هلؿ ؾؼول ديـفؿ, ظذ كحـ: يؼقفقن ـوكقا  وافـصورى افقفقد أن وذفؽ , َؿدْ  ُأمَّ ًْ  ظؾقفؿ تؼدرون ٓ َخَؾ

 [.يشء أظامهلؿ مـ يـػعؽؿ وٓ أظامفؽؿ, إػ افققم يـظر وإكام تعؿؾقن, مو فؽؿ وإكام ظؿؾقا  مو ؾؾفؿ فؽؿ, ؾقشفدوا

 افطَّبعي, افشورؿي بجومعي افؼيعي ـؾقي, افـفويي بؾقغ إػ اهلدايي(: ـه703ت) افؼقيس ضوفى أيب بـ مؽل حمؿد أبق

ؾَّيِ  َظـ َيْرَؽُى  َوَمـ: }تعوػ ؿول ثؿ]. 751صـ, إول اجلزء, إوػ  ذم يزهد ومـ: أي{. َكْػَسفُ  َشِػفَ  َمـ إَِّٓ  إِْبَراِهقؿَ  م 

كقي افقفقديي واختوذ. مؾتف ظـ ورؽى كػسف شػف مـ إٓ ادسؾؿي احلـقػقي إبراهقؿ ديـ  ظـد مـ فقسً بدظي وافـكا

 كػسف حظ بؿقضع جوهؾ شػقف إٓ إبراهقؿ مؾي ظـ يرؽى ومـ: ادعـك: وؿقؾ. وافربقع ؿتودة ؿقل معـك هذا اهلل,

 [.معودهو ذم ويرضهو يـػعفو ؾقام

 افطَّبعي, افشورؿي بجومعي افؼيعي ـؾقي, افـفويي بؾقغ إػ اهلدايي(: ـه703ت) افؼقيس ضوفى أيب بـ مؽل حمؿد أبق

َـّ  َؾالَ : }ؿول ثؿ]. 753صـ, إول اجلزء, إوػ ْسِؾُؿقنَ  َوَأنُْتؿ َإَّٓ  مَتُقُت . اإلشالم ظذ إٓ متقتقا  أن اهلل ؾوتؼقا : أي{. مُّ

 وأنتؿ إٓ متقتـ ٓ: هلؿ ؿول ؾؾذفؽ مـقتف, تلتقف متك يدري ٓ أحداً  ٕن حقوتؽؿ أجوم افديـ هذا تػورؿـ ٓ: وادعـك

 افزمقا : ادعـك: وؿقؾ. إفقفؿ فقس ذفؽ ٕن/  ادقت ظـ يـففؿ ومل ادقت, يلتقؽؿ متك تدرون ٓ ٕنؽؿ مسؾؿقن,

 [.مسؾؿغ صودؾؽؿ ادقت أدرـؽؿ ؾنذا اإلشالم,
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 افطَّبعي, افشورؿي بجومعي افؼيعي ـؾقي, افـفويي بؾقغ إػ اهلدايي(: ـه703ت) افؼقيس ضوفى أيب بـ مؽل حمؿد أبق

ـُتؿْ  َأمْ }   وجؾ ظز: ؿول ثؿ]. 752صـ, إول اجلزء, إوػ  إفػ, بؿعـك{ َأمْ {. }ادقت َيْعُؼقَب  َحرَضَ  ِإذْ  ُصَفَدآءَ  ـُ

 ادقت بقعؼقب كزل إذ/   وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ  بؿحؿد ادؽذبغ وافـصورى افقفقد معؼ يو حورضيـ أــتؿ: أي

 - ظؿف وهق - وإشامظقؾ - جده وهق إبراهقؿ آبوئؽ وإهل إهلؽ كعبد: ؿوفقا  مقيت؟ بعد مـ تعبدون مو: فبـقف ؿول حغ

 ؛{َواِحداً  اهلإ. }إشحوق مـ أـز ٕنف إشامظقؾ وؿدم. حمؿد ظذ[ و] ظؾقفؿ اهلل صؾقات - أبقه وهق - وإشحوق

ـُ . }صقئوً  بف كؼك ٓ واحدًا, معبقداً : أي  [.فف بوفعبودة متذفؾقن خوضعقن: أي{: ُمْسِؾُؿقنَ  َففُ  َوَكْح

 افطَّبعي, افشورؿي بجومعي افؼيعي ـؾقي, افـفويي بؾقغ إػ اهلدايي(: ـه703ت) افؼقيس ضوفى أيب بـ مؽل حمؿد أبق

 بغر ؾؽػرتؿ صوهدمتقه وٓ - ذفؽ حترضوا مل افؽتوبغ أهؾ يو إكؽؿ: افؽالم ؾؿعـك]. 758صـ, إول اجلزء, إوػ

َظقُْتؿْ  يؼغ وٓ ظؾؿ كقي, افقفقديي إػ وكحؾتؿقهؿ إبوضقؾ اهلل أنبقوء ظذ ؾودَّ  بوحلـقػقي] اهلل بعثفؿ وإكام وافـكا

 وهذه. افديـ مـ تـحؾقهنؿ مو ؽر ظذ أهنؿ فعؾؿتؿ وشؿعتؿقه ذفؽ حرضتؿ ؾؾق[ بـقفؿ وّصقا  وبذفؽ ادسؾؿي,

 [.مؾتفؿ ظذ ـوكو أهنام ويعؼقب/  إبراهقؿ دظقاهؿ ذم وافـصورى فؾقفقد اهلل مـ تؽذيبوً  كزفً أيوت

 افطَّبعي, افشورؿي بجومعي افؼيعي ـؾقي, افـفويي بؾقغ إػ اهلدايي(: ـه703ت) افؼقيس ضوفى أيب بـ مؽل حمؿد أبق

 ظؾقفؿ اهلل صؾقات ويعؼقب وإشحوق وإشامظقؾ إبراهقؿ: أي مضً, ؿد: ؾلي]. 778صـ, إول اجلزء, إوػ

, ؿد/  ووفدهؿ حمؿد, وظذ  افؽػر تـحؾقهؿ وٓ وافـصورى, افقفقد معؼ يو ظؾقفؿ وافؽذب ذـرهؿ َؾَدُظقا  مضقا

كقي وافقفقديي  مو ؾدظقا  بذكقبؽؿ, يماخذون وٓ بذكقِبؿ تماخذون ٓ: أي. )...( هوهـو اجلامظي وإمي. وافـكا

 [.إديون مـ تـحؾقهنؿ

 افعريب افساث إحقوء دار, (افؽبر افتَّػسر) افغقى مػوتقح(: ـه737ت) افرازي حمؿد اهلل ظبد أبق افديـ ؾخر

ـْ  ُيِريدُ ]. 52صـ, افرابع اجلزء, افثوفثي افطَّبعي, ببروت ـْ : بَِؼْقفِفِ  َأَرادَ  َم تِـو َوِم يَّ يً  ُذر  َنَّفُ  َفَؽ  ُمْسِؾَؿيً  ُأمَّ قرُ  ِٕ ـُ ْذ ـْ  اْدَ  َؿْبُؾ  ِم

تِفِ  َوَوْصُػفُ  يَّ َّٓ  َيؾِقُؼ  َٓ  بَِذفَِؽ  فُِذر  يِ  إِ دٍ  بُِلمَّ ؿَّ ُ  َصذَّ  حُمَ َؼْقفِفِ  َظَؾقْفِ  َؾُعطَِػ  َوَشؾََّؿ, َظَؾقْفِ  اّللَّ ـو: َتَعوَػ  بِ ٌْ  َربَّ ًٓ  ؾِقِفؿْ  َواْبَع  َرُشق

َظوءُ  َوَهَذا ِمـُْفؿْ  اَمَل  ُيِػقدُ  افدُّ تِفِ  َحولِ  ـَ يَّ ـْ  ُذر  و. َوْجَفْغِ  ِم ـَ  هَلُؿُ  ُيْؽِؿُؾ  َرُشقٌل  ؾِقِفؿْ  َيُؽقنَ  َأنْ : َأَحُدمُهَ ي عَ  افد  ْ  َوافؼَّ

ْشاَلمِ  َظَذ  بِفِ  َيْثُبُتقنَ  َمو ِإَػ  َوَيْدُظقُهؿْ  ْبُعقُث  َذفَِؽ  َيُؽقنَ  َأنْ : َوافثَّويِن . اإْلِ ـْ  َٓ  ِمـُْفؿْ  اْدَ ِهؿْ  ِم  فِقَُؽقنَ : َأَحُدَهو. فُِقُجقهٍ  َؽْرِ

ؾُُّفؿْ  ـِ  اْفِعز   ذِم  َوُرْتَبُتُفؿْ  حَمَ ي َنَّ  َأْظَظَؿ, َوافد  ُشقَل  ِٕ وَكو إَِذا إَِفقْفِ  َواْدُْرَشَؾ  افرَّ ـْ  َمًعو ـَ تِِف, ِم يَّ ونَ  ُذر  َف  ـَ  ُأِجقَى  إَِذا فَِطؾَِبتِفِ  َأرْشَ
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ونَ  ِإَذا َأنَّفُ : َوَثوكِقَفو. إَِفقَْفو ُؿْ  ِمـُْفؿْ  ـَ ـَْشَلهُ  َمْقفَِدهُ  َيْعِرُؾقنَ  َؾِنهنَّ َْمرُ  َؾقَْؼُرُب  َوَم ْٕ : َوَثوفُِثَفو. َوَأَموَكتِفِ  ِصْدِؿفِ  َمْعِرَؾيِ  ذِم  َظَؾقِْفؿْ  ا

ونَ  ِإَذا َأنَّفُ  ونَ  ِمـُْفؿْ  ـَ ِهؿْ  َظَذ  افـَّوسِ  َأْحَرَص  ـَ ـَ  َظَؾقِْفؿْ  َوَأْصَػَؼ  َخْرِ َْجـَبِل   ِم ْٕ ًَ  إَِذا إَِفقِْفْؿ, َؾ ُأْرِش  َفقْ  ا : َؾـَُؼقُل  َهَذا َثَب

ونَ  إَِذا اَلمُ  َظَؾقْفِ  إِْبَراِهقؿَ  ُمَرادُ  ـَ ـِ  ِظاَمَرةَ  افسَّ ي ونَ  اْدُْسَتْؼَبِؾ, َوذِم  احْلَولِ  ذِم  افد  ـَ ؿُّ  إِكَّاَم  َذفَِؽ  َأنَّ  َطـ فِ  َظَذ  َؽَؾَى  َؿدْ  َو
 َيتِ

ـْ  اْفَؼْقمُ  َيُؽقنَ  بَِلنْ  َوَيْؽُؿُؾ  تِفِ  ِم يَّ ـَ  ُذر  , ذِم  اْدَُرادِ  هِنَوَييُ  ِبَذفَِؽ  َففُ  فِقَْجَتِؿعَ  َذفَِؽ  ُيِريدَ  َأنْ  ِمـْفُ  َحُس ـِ ي  إَِفْقفِ  ويضوف افد 

ورُ  ُ َْمرُ  َهَذا َيُؽقنَ  بَِلنْ  اْفَعظِقؿُ  افُّسُّ ْٕ تِفِ  ذِم  ا يَّ َنَّ  ُذر  َٓ  ِظزَّ  َٓ  ِٕ َف  َو ـْ  َأْظَذ  رَشَ ْتَبيِ  َهِذهِ  ِم و. افرُّ ُشقَل  إِنَّ  َوَأمَّ دٌ  ُهقَ  افرَّ ؿَّ  حُمَ

ُ  َصذَّ  ـَ  إِمْجَوعُ : َأَحُدَهو. ُوُجقهٌ  َظَؾقْفِ  َؾقَُدلُّ  َوَشؾَّؿَ  َظَؾقْفِ  اّللَّ ي ِ يٌ  َوُهقَ  اْدَُػُّس   [.ُحجَّ

 افعريب افساث إحقوء دار, (افؽبر افتَّػسر) افغقى مػوتقح(: ـه737ت) افرازي حمؿد اهلل ظبد أبق افديـ ؾخر

َ  َأنَّ  اْظَؾؿْ ]. 71, 73صـ, افرابع اجلزء, افثوفثي افطَّبعي, ببروت َر  َأنْ  َبْعدَ  َتَعوَػ  اّللَّ ـَ اَلمُ  َظَؾقْفِ  ِإْبَراِهقؿَ  َأْمَر  َذ  َوَمو افسَّ

هُ  ـْ  َيِدهِ  َظَذ  َأْجَرا ئِِػ  ِم ا ِئِعفِ  رَشَ ا ِتل رَشَ ـْ  ِِبَو, اْبَتاَلهُ  افَّ ـَوءِ  َوِم ٍ   َوَأْمِرهِ  َبقْتِفِ  بِ   ِظَبودِ  بَِح
ِ
ُ  َجَبَؾفُ  َوَمو إَِفقْفِ  اّللَّ ـَ  َظَؾقْفِ  َتَعوَػ  اّللَّ  ِم

ْرصِ  ْرِ  َوُدَظوئِفِ  ِظَبوِدهِ  َمَصوفِِح  َظَذ  احْلِ ـَ  َذفَِؽ  َوَؽْرِ  هَلُْؿ, بِوخْلَ ُُمقرِ  ِم ْٕ ِتل ا َييِ  َهِذهِ  ذِم  َشَؾَػ  افَّ ْٔ وفَِػيِ  ا َى  افسَّ  افـَّوَس  َظجَّ

ـْ : َؾَؼوَل  ـْ  َيْرَؽُى  َوَم يِ  َظ ياَمنُ  إِْبراِهقؿَ  ِمؾَّ ـْ  َأتَك باَِم  َواإْلِ ئِِعفِ  ِم ا ـِل َوافـََّصوَرى اْفقَُفقدِ  َتْقبِقُخ  َذفَِؽ  ذِم  َؾَؽونَ  رَشَ  َوُمْؼِ

َنَّ  اْفَعَرِب  تِل يِ ِبوْفَقْصؾَ  َوُيقَصُؾقنَ  بِفِ  َيْػَتِخُرونَ  إِكَّاَم  اْفقَُفقدَ  ِٕ ـْ / َوَبقْـَفُ  َبقْـَُفؿْ  افَّ ئِقَؾ, َكَسِى  ِم ا ْْسَ
 َؾوْؾتَِخوُرُهؿْ  َوافـََّصوَرى إِ

ـْ  ُمـَْتِسٌى  َوُهقَ  بِِعقَسك َفقَْس  ُم   َجوكِِى  ِم ْٕ ئِقَؾ, ِإَػ  ا ا و ِإْْسَ ُؿْ  ُؿَرْيٌش  َوَأمَّ ؾَّ  َكوُفقا  ِإكَّاَم  َؾِنهنَّ قَّيِ  ذِم  َخْرٍ  ـُ
ًِ  اجْلَوِهؾِ ِذي بِوْفَبقْ  افَّ

, ـَِتوِب  إَِػ  ُيْدَظْقنَ  فَِذفَِؽ  َؾَصوُروا َبـَوهُ 
ِ
قُّقنَ  َوُهؿُ  اْفَعَرِب  َوَشوئِرُ  اّللَّ

 َظَذ  َيْػَتِخُرونَ  َوُهؿْ  إِْشاَمِظقَؾ  ِإَػ  َؾَؿْرِجُعُفؿْ  اْفَعْدَكوكِ

ق غَ 
ُ  َأْظَطوهُ  بِاَم  بِِنْشاَمِظقَؾ  اْفَؼْحَطوكِ ـَ  َتَعوَػ  اّللَّ ِة, ِم اَلُم, َظَؾقْفِ  بِِنْبَراِهقؿَ  اْفُؽؾ   اْؾتَِخورُ  افتَّْحِؼقِؼ  ِظـْدَ  َؾَرَجعَ  افـُُّبقَّ و افسَّ  َوَحَّ

 ًَ اَلمُ  َظَؾقْفِ  إِْبَراِهقؿَ  َأنَّ  َثَب ِذي ُهقَ  افسَّ ـَ  َضَؾَى  افَّ   ِم
ِ
ُشقلِ  َهَذا َبْعَثيَ  َتَعوَػ  اّللَّ َمونِ  آِخرِ  ذِم  افرَّ ِذيا َوُهقَ  افزَّ عَ  فَّ   إَِػ  َترَضَّ

ِ
 اّللَّ

ـْ  َؾوْفَعَجُى  اْدَْؼُصقِد, َهَذا حَتِْصقؾِ  ذِم  َتَعوَػ  ْكتَِسوُب  َوَؾَضوئِؾِفِ  َمَػوِخِرهِ  َأْظَظؿُ  ِِمَّ ِٓ اَلُم, َظَؾقْفِ  إِْبَراِهقؿَ  إَِػ  ا  َٓ  إِكَّفُ  ُثؿَّ  افسَّ

ـُ  ُشقلِ  ُيْمِم ِذي بِوفرَّ اَلمُ  َظَؾقْفِ  إِْبَراِهقؿَ  َدْظَقةُ  ُهقَ  افَّ عِ  َوَمْطُؾقُبفُ  افسَّ َى  َأنْ  َيْسَتِحؼُّ  ِِمَّو َهَذا َأنَّ  َصؽَّ  َٓ  بِوفتَّرَضُّ  [.ِمـْفُ  ُيَتَعجَّ

 افعريب افساث إحقوء دار, (افؽبر افتَّػسر) افغقى مػوتقح(: ـه737ت) افرازي حمؿد اهلل ظبد أبق افديـ ؾخر

َؽوَييَ  َهِذهِ  َأنَّ  اْظَؾؿْ : افثَّوفَِثيُ  اْدَْسَلَخيُ ]. 77صـ, افرابع اجلزء, افثوفثي افطَّبعي, ببروت ًْ  احْلِ َبيٍ  َدَؿوئَِؼ  َظَذ  اْصَتَؿَؾ  ذِم  ُمَرؽ 

ـِ  َؿُبقلِ  ي ْ  َتَعوَػ  َأنَّفُ : َأَحُدَهو. افد  وُهؿْ : َؿوَل  َبْؾ  َبـِقفِ  إِْبَراِهقؿُ  َوَأَمَر  َيُؼْؾ  مَل دُ  اْفَقِصقَّيِ  َوَفْػظُ  َوصَّ ـَ ـَ  َأْو َْمِر, ِم ْٕ َنَّ  ا  اْفَقِصقَّيَ  ِٕ

ـَ  اخْلَْقِف  ِظـْدَ  ًِ  َذفَِؽ  َوذِم  اْدَْقِت, ِم ْكَسونِ  اْحتِقَوطُ  َيُؽقنُ  اْفَقْؿ , َأَصدَّ  فِِديـِفِ  اإْلِ اَلمُ  َظَؾقْفِ  َأنَّفُ  َظَرَف  َؾِنَذا َوَأتَؿَّ  َذفَِؽ  ذِم  افسَّ

 ًِ ونَ  اْفَقْؿ َْمرِ  ِِبََذا ُمْفَتامًّ  ـَ ْٕ ًدا ا ونَ  ؾِقِف, ُمَتَشد  اَلمُ  َظَؾقْفِ  َأنَّفُ : َوَثوكِقَفو. َأْؿَرَب  َؿُبقفِفِ  ِإَػ  اْفَؼْقُل  ـَ َص  افسَّ  بَِذفَِؽ, َبـِقفِ  َخصَّ
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َنَّ  َوَذفَِؽ  ُجؾِ  َصَػَؼيَ  ِٕ ـَوئِفِ  َظَذ  افرَّ َثرُ  َأبْ ـْ ـْ  َأ ِهْؿ, َظَذ  َصَػَؼتِفِ  ِم ُفؿْ َخ  َؾَؾامَّ  َؽْرِ  اْهتِاَمَمفُ  َأنَّ  َظؾِْؿـَو ُظْؿِرِه, آخره ذم ِبَذفَِؽ  صَّ

ونَ  بَِذفَِؽ  ـَ  َأَصدَّ  ـَ هِ  اْهتاَِمِمفِ  ِم ؿَ / َأنَّفُ : َوَثوفُِثَفو. بَِغْرِ ْ  َبـِقفِ  مَجِقعَ  اْفَقِصقَّيِ  ِِبَِذهِ  َظؿَّ  اْفَقِصقَِّي, ِِبَِذهِ  ِمـُْفؿْ  َأَحًدا خَيُصَّ  َومَل

ةِ  َظَذ  َيُدلُّ  َأجًْضو َوَذفَِؽ  ْهتِاَممِ  ِصدَّ ِٓ اَلمُ  َظَؾقْفِ  َأنَّفُ : َوَرابُِعَفو. ا ٍ  ِبَزَمونٍ  ُمَؼقََّدةٍ  َؽْرَ  اْفَقِصقَّيَ  َهِذهِ  َأْضَؾَؼ  افسَّ  َوَمَؽونٍ  ُمَعغَّ

, ٍ ْجرِ  َأبَْؾغَ  َزَجَرُهؿْ  ُثؿَّ  ُمَعغَّ ـْ  افزَّ ةِ  َظَذ  َأجًْضو َيُدلُّ  َوَذفَِؽ  ُمْسِؾِؿَغ, َؽْرَ  َيُؿقُتقا  َأنْ  َظ ْهتِاَممِ  ِصدَّ ِٓ َْمرِ  ِِبََذا ا ْٕ : َوَخوِمُسَفو. ا

اَلمُ  َظَؾقْفِ  َأنَّفُ  ةِ  َظَذ  َأجًْضو َيُدلُّ  َوَهَذا ُأْخَرى, َوِصقَّيً  اْفَقِصقَّيِ  ِِبَِذهِ  َمَزَج  َمو افسَّ ْهتاَِممِ  ِصدَّ ِٓ َْمِر, ِِبََذا ا ْٕ ونَ  َوَحَّو ا  إِْبَراِهقؿُ  ـَ

اَلمُ  َظَؾقْفِ  ُجُؾ  ُهقَ  افسَّ ـِ  بِوْفَػْضؾِ  َففُ  اْدَْشُفقدُ  افرَّ ِريَؼيِ  َوُحْس اَملِ  افطَّ ـَ َرِة, َو ونَ  َأنَّفُ  ُظِرَف  ُثؿَّ  افس  ْهِتاَممِ  هِنَوَييِ  ذِم  ـَ ِٓ  ِِبََذا ا

َْمِر, ْٕ َْمرَ  َهَذا َأنَّ  ِحقـَئِذٍ  ُظِرَف  ا ْٕ ُُمقرِ  َأْوَػ  ا ْٕ ْهتِاَمِم,بِ  ا ِٓ َهو و َظوَيِي, َوَأْجَرا َبُى  ُهقَ  َؾَفَذا بِوفر   َوَأبْـَوَءهُ  َأْهَؾفُ  َخصَّ  َأنَّفُ  ذِم  افسَّ

َّٓ  اْفَقِصقَِّي, ِِبَِذهِ  ـْ  َؾَؿْعُؾقمٌ  َوإِ اَلمُ  َظَؾقْفِ  إِْبَراِهقؿَ  َحولِ  ِم ونَ  َأنَّفُ  افسَّ ْشاَلمِ  ِإَػ  َأبًَدا اْفُؽؾَّ  َيْدُظق ـَ ـِ  اإْلِ ي  [.َوافد 
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بع اجلزء, افثوفثي افطَّبعي, ببروت و]. 77صـ, افرا ـَ  َفُؽؿُ  اْصَطػك: َؿْقُففُ  َأمَّ ي  َظَؾقْفِ  َأَؿومَ  بَِلنْ  اْشَتْخَؾَصفُ  َتَعوَػ  َأنَّفُ  َؾوْدَُرادُ  افد 

ِئَؾ  َٓ وِهَرةَ  افدَّ قَّيَ  افظَّ
ؿْ  اجْلَؾِ ـُ ـْ  َوَمـََعُؽؿْ  إَِفقْفِ  َوَدَظو هِ  َظ و. َؽْرِ َـّ  َؾال: َؿْقُففُ  َأمَّ َّٓ  مَتُقُت دُ  ُمْسِؾُؿقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِ  َظَذ  َبْعُثُفؿْ  َؾوْدَُرا

ْشاَلِم, َنَّ  َوَذفَِؽ  اإْلِ ُجَؾ  ِٕ ـِ  مَلْ  ِإَذا افرَّ ْقَت  َيْلَم ؾ   ذِم  اْدَ , َضْرَؾيِ  ـُ ءِ  َيْليِتَ  بَِلنْ  ُأِمرَ  ِإكَّفُ  ُثؿَّ  َظْغٍ ْ ْقِت  َؿْبَؾ  بِوفقَّ  َمْلُمقًرا َصورَ  اْدَ

ؾ   ذِم  بِفِ  َنَّفُ  َحوٍل, ـُ ـِقَّيُ  ُتَعوِجَؾفُ  َأنْ  إَِفقْفِ  ُيَبوِدرْ  مَلْ  إِنْ  خُيَْشك ِٕ َػرُ  َؾقَُػقُتفُ  اْدَ  ذِم  َكْػَسفُ  ُمْدِخاًل  َؾقَِصرُ  اهْلاََلكَ  َوخَيَوُف  بِوفـََّجوةِ  افظَّ

 [.َواْفُغُرورِ  اخْلََطرِ 

 افعريب افساث إحقوء دار, (افؽبر افتَّػسر) افغقى مػوتقح(: ـه737ت) افرازي حمؿد اهلل ظبد أبق افديـ ؾخر

قَيُ  اْدَْسَلَخيُ ]. 75صـ, افرابع اجلزء, افثوفثي افطَّبعي, ببروت
َييُ : افثَّوكِ ْٔ يٌ  ا َنْبِقَوءِ  َصَػَؼيَ  َأنَّ  َظَذ  َدافَّ ْٕ اَلمُ  َظَؾقِْفؿُ  ا  َظَذ  افسَّ

ِدِهؿْ  َٓ ًْ  َأْو وَك ـِ  َبوِب  ذِم  ـَ ي َتُفؿْ  افد  وَؾيٌ  َومِهَّ هِ  ُدونَ  إَِفقْفِ  َمْكُ  [.َؽْرِ

 افعريب افساث إحقوء دار, (افؽبر افتَّػسر) افغقى مػوتقح(: ـه737ت) افرازي حمؿد اهلل ظبد أبق افديـ ؾخر

بع اجلزء, افثوفثي افطَّبعي, ببروت و]. 72صـ, افرا يٌ  تِْؾَؽ : َتَعوَػ  َؿْقُففُ  َأمَّ ًْ  َؿدْ  ُأمَّ ـْ  إَِػ  إَِصوَرةٌ  َؾُفقَ  َخَؾ َرُهؿُ  َم ـَ ُ  َذ  َتَعوَػ  اّللَّ

َييِ  ذِم  ْٔ َمِي, ا ُدونَ  َوَبـُقهُ  َوَيْعُؼقُب  َوإِْشَحوُق  َوإِْشاَمِظقُؾ  إِْبَراِهقؿُ  َوُهؿْ  اْدَُتَؼد  ـُْػ  وإمي. اْدَُقح  ًْ . افص  ًْ  َخَؾ  َشَؾَػ

 ًْ , َوَمَض ًْ ًُ  َأين   َواْدَْعـَك َواْكَؼَرَض وُكقا  َوَمو َأْخَبوَرُهؿْ  َظَؾقُْؽؿْ  اْؿَتَصْص ـَ  َظَؾقْفِ  ـَ ْشاَلمِ  ِم ْظَقةِ  اإْلِ ْشاَلمِ  إَِػ  َوافدَّ  َؾقَْس ؾَ  اإْلِ

ْ  َأبَقُْتؿْ  َوإِنْ  اْكَتَػْعُتؿْ  َذفَِؽ  َؾَعْؾُتؿْ  َأنُْتؿْ  َؾِننْ  َؾَعُؾقُه, َمو َتْػَعُؾقا  َأنْ  ُدونَ  ِشَرَِتِؿْ  ذِم  َكْػعٌ  َفُؽؿْ  َييُ  بَِلْؾَعوهِلِْؿ, َتـَْتِػُعقا  مَل ْٔ يٌ  َوا  َدافَّ



 134-127ابلقرة  حفاسري [11] عقيدة إسالييث ُيقارٍث
 

www.alta3b.wordpress.com  

ْسَلَخيُ : َمَسوئَِؾ  َظَذ  ُوَػ  اْدَ ْٕ َييُ : ا ْٔ يٌ  ا ْؼؾِقِد, ُبْطاَلنِ  َظَذ  َدافَّ َنَّ  افتَّ ًْ  َمو هَلو: َؿْقَففُ  ِٕ َسَب ْسَى  َأنَّ  َظَذ  َيُدلُّ  ـَ ؾ   ـَ  خَيَْتصُّ  َأَحٍد  ـُ

َٓ  بِفِ  ُه, بِفِ  َيـَْتِػعُ  َو ونَ  َوَفقْ  َؽْرُ ْؼؾِقدُ  ـَ ْسُى  َفَؽونَ  َجوِئًزا  افتَّ ْتُبقعِ  ـَ ْرُت  َمو إِين  : َؿوَل  َؾَؽَلنَّفُ  فِؾتَّوبِِع, َكوؾًِعو اْدَ ـَ  ِحَؽوَييَ  َذ

هِلِؿْ  ـْ  ُتَؼؾ ُدوُهْؿ, َأنْ  ِمـُْؽؿْ  َضَؾًبو َأْحَقا قا  َيْؾَزُمُؽؿْ  َمو َظَذ  فُِتـَبَُّفقا  َوَفِؽ وُكقا  َمو َأنَّ  َوَتْعَؾُؿقا  َؾَتْسَتِدفُّ ـَ  َظَؾقْفِ  ـَ ؾَّيِ  ِم
ِ
. احْلَؼُّ  ُهقَ  اْد

قَيُ  اْدَْسَلَخيُ 
وكِ َييُ : افثَّ ْٔ يٌ دَ  ا ياَمِن, ذِم  َتْرِؽقبِِفؿْ  َظَذ  افَّ َبوعِ  اإْلِ دٍ  َوات  ؿَّ اَلةُ  َظَؾقْفِ  حُمَ اَلُم, افصَّ ـْ  َوحَتِْذيِرِهؿْ  َوافسَّ وَفَػتِفِ  ِم ْسَلَخيُ . خُمَ  اْدَ

َييُ : افثَّوفَِثيُ  ْٔ يٌ  ا َبْـَوءَ  َأنَّ  َظَذ  َدافَّ ْٕ َبوءِ  َضوَظيِ  َظَذ  ُيَثوُبقنَ  َٓ  ا ْٔ ـْ  اْفقَُفقدِ  َؿْقلِ  بِِخاَلِف  ا  َوحَتِْؼقُؼفُ  َيـَْػُعُفْؿ, آَبوئِِفؿْ  َصاَلَح  َأنَّ  ِم

اَلمُ  َظَؾقْفِ  َظـْفُ  ُرِوَي  َمو يَ  َصِػقَّيُ  َيو: »َؿوَل  َأنَّفُ  افسَّ ٍد, َظؿَّ ًَ  َؾوِضَؿيُ  َيو حُمَؿَّ ٍد, بِـْ ؿَّ  بَِلنَْسوبُِؽؿْ  َٓ  بَِلْظاَمفُِؽؿْ  اْفِؼقَوَميِ  َيْقمَ  اْئُتقيِن  حُمَ

ـَ  َظـُْؽؿْ  ُأْؽـِل َٓ  َؾِنين     ِم
ِ
 [.«َصقْئًو اّللَّ

, افثوكقي افطَّبعي, وافتقزيع فؾـؼ ضقبي دار, افعظقؿ افؼرآن تػسر(: ـه337ت) افؼريش ـثر بـ إشامظقؾ افػداء أبق

ا َوَتَعوَػ  َتَبوَركَ  َيُؼقُل ]. 775صـ, إول اجلزء ورِ  َظَذ  َردًّ ـَ  َوَأْحَدُثقهُ  اْبَتَدُظقهُ  ؾِقاَم  اْفُؽػَّ كِ  ِم ْ , افؼ 
ِ
يِ  اْدَُخوفِِػ  ِبوّللَّ ؾَّ

ِ ِ
 د

فُ  احْلُـََػوِء, ِإَمومِ  اخْلَؾِقِؾ, إِْبَراِهقؿَ  فِ  َتْقِحقدَ  َجرد َؾِنكَّ ُه, َمَعفُ  َيْدع َؾَؾؿْ  َوَتَعوَػ, َتَبوَركَ  َرب  َٓ  َؽْرَ كَ  َو , َضْرَؾيَ  بِفِ  َأرْشَ أَ َوتَ  َظْغٍ  َزَّ

ـْ  ؾ   ِم ُه, َمْعُبقدٍ  ـُ أَ  َحتَّك َؿْقِمِف, َشوئَِر  َذفَِؽ  ذِم  َوَخوَفَػ  ِشَقا ـْ  َتَزَّ قنَ  ِِمَّو َبِريءٌ  إِين   َؿْقمِ  َيو: }َؾَؼوَل  َأبِقِف, ِم ـُ  إِين  * ُتْؼِ

 ًُ ْف اَمَواِت  َؾَطَر  فِؾَِّذي َوْجِفَل  َوجَّ ـَ  َأنَو َوَمو َحـِقًػو َوإْرَض  افسَّ ـِغَ  ِم َنَْعومِ { ]اْدُْؼِ ْٕ  َوإِذْ : }َتَعوَػ  َوَؿوَل  ,[ 38 ,32: ا

ءٌ  ِإكَّـِل َوَؿْقِمفِ  ٕبِقفِ  ِإْبَراِهقؿُ  َؿوَل  ِذي إِٓ* َتْعُبُدونَ  ِِمَّو َبَرا ـِ  َؾِنكَّفُ  َؾَطَريِن  افَّ ْخُرِف { ]َشقَْفِدي : َتَعوَػ  َوَؿوَل  ,[ 83 ,87: افزُّ

ونَ  َوَمو} َّٓ  ٕبِقفِ  إْبَراِهقؿَ  اْشتِْغَػورُ  ـَ ـْ  إِ وهُ  َوَظَدَهو َمْقِظَدةٍ  َظ َ  َؾَؾاَم  إيَّ   َظُدوٌ  أنَّف َففُ  َتَبغَّ
ِ
َّ
ِ
أَ  ّلل اهٌ  إْبَراِهقؿَ  إنَّ  ِمـْفُ  َتَزَّ { َحؾِقؿٌ  ٕوَّ

ونَ  إِْبَراِهقؿَ  إِنَّ : }َتَعوَػ  َوَؿوَل [ 117: افتَّْقَبيِ ] يً  ـَ ًتو ُأمَّ   َؿوكِ
ِ
َّ
ِ
ـَ  َيُؽ  مَلْ وَ  َحـِقًػو ّلل ـِغَ  ِم ـًِرا * اْدُْؼِ  َوَهَداهُ  اْجَتَبوهُ  ٕنُْعِؿفِ  َصو

طٍ  إَِػ  ا ْكقَو ذِم  َوآَتقْـَوهُ * ُمْسَتِؼقؿٍ  ِِصَ ـَ  أِخَرةِ  ذِم  َوِإكَّفُ  َحَسـَيً  افدُّ
ِ
غَ  َد وحِلِ َـّْحؾِ { ]افصَّ  َوَأْمَثوفِفِ  َوهِلََذا ,[ 188- 183: اف

ـْ : }َتَعوَػ  َؿوَل  ـْ  َيْرَؽُى  َوَم ـْ : َأْي { إِْبَراِهقؿَ  ِمؾَّيِ  َظ ـْ  إِٓ} َظـَْفو َوَيْرَؽُى  َؾقَُخوفُِػَفو. َوَمـَْفِجفِ  َضِريَؼتِفِ  َظ { َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم

ـِفِ  َتْدبِِرهِ  َوُشقءِ  بَِسَػِففِ  َكْػَسفُ  َطَؾؿَ : َأْي  اَلِل, ِإَػ  احْلَؼَّ  بَِسْ ٌُ  افضَّ ـِ  َضِريَؼ  َخوَفَػ  َحقْ ْكقَو ذِم  اْصُطِػَل  َم ِفَداَييِ  افدُّ  فِؾَّ

َصوِد, ـْ  َوافرَّ َذهُ  َأنِ  ِإَػ  ِشـ فِ  َحداثي ِم َ ُ  اختَّ ِخَرةِ  ذِم  َوُهقَ  َخؾِقاًل  اّللَّ ْٔ ـَ  ا غَ  ِم َعَداءِ  افَصوحِلِ كَ - افسُّ  َوَمْسَؾَؽفُ  َهَذا َضِريَؼفُ  َؾَسَ

َتفُ  َبعَ  َوِمؾَّ اَلَفيِ  ُضُرَق  َواتَّ ـْ  َأْظَظؿُ  َشَػفٍ  َؾَليُّ  ,َواْفَغل   افضَّ َزُ  ُطْؾؿٍ  َأيُّ  َأمْ  َهَذا؟ ِم ـْ ـْ  َأ اَم  َهَذا؟ ِم كَ  إِنَّ : }َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ ْ  افؼ 

 [{.َظظِقؿٌ  َفُظْؾؿٌ 

, افثوكقي افطَّبعي, وافتقزيع فؾـؼ ضقبي دار, افعظقؿ افؼرآن تػسر(: ـه337ت) افؼريش ـثر بـ إشامظقؾ افػداء أبق

ً : }َوَؿْقُففُ ]. 773صـ, إول اجلزء ُده: َأْي { َواِحًدا اهلِإَ ُُفقِهقَِّي, ُكَقح  ْٕ َٓ  ِبو كُ  َو هُ  َصقْئًو بِفِ  ُكْؼِ ـُ } َؽْرُ { ُمْسِؾُؿقنَ  َففُ  َوَكْح
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اَم  َخوِضُعقنَ  ُمطِقُعقنَ : َأْي  ـْ  َأْشَؾؿَ  َوَففُ : }َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ اَمَواِت  ذِم  َم ْرًهو َضْقًظو َوإْرضِ  افسَّ ـَ { وشؾؿ ُيْرَجُعقنَ  َوإَِفقْفِ  َو

ْشاَلمُ [ 20: ظؿران آل] َنْبِقَوءِ  ِمؾَّيُ  ُهقَ  َواإْلِ ْٕ ًْ  َوإِنْ  َؿوضَِبًي, ا َظ ئُِعُفؿْ  َتـَقَّ ا ًْ  رَشَ اَم  َمـَوِهُجُفْؿ, َواْخَتَؾَػ  َوَمو: }َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ

ـْ  َأْرَشْؾـَو ـْ  َؿْبِؾَؽ  ِم َقوءِ { ]َؾوْظُبُدونِ  َأنَو إِٓ ِإهَلَ  َٓ  َأنَّفُ  ِإَفقْفِ  ُكقِحل إِٓ َرُشقلٍ  ِم َنْبِ ْٕ َيوُت [ . 85: ا ْٔ ثَِرةٌ  َهَذا ذِم  َوا  ـَ

, ٌُ ََحوِدي ْٕ ُ  َصذَّ  َؿْقُففُ  َؾِؿـَْفو َوا ـُ :"َوَشؾَّؿَ  َظَؾقْفِ  اّللَّ َنْبِقَوءِ  َمْعَؼَ  َكْح ْٕ دُ  ا َٓ  [".َواِحدٌ  ِديـُـَو َظالت َأْو

 اجلزء, فؾؽتوب افعومي ادكيي اهلقئي, (ادـور تػسر) احلؽقؿ افؼرآن تػسر(: ـه1057ت) رضو ظع بـ رصقد حمؿد

َيوِت  َهِذهِ  ذِم  اْفَؽاَلمُ ]. 083صـ, إول ْٔ ـِ  َشَبَؼفُ  بِاَم  ُمتَِّصٌؾ  ا فُ  إِْبَراِهقؿَ  اْبَتَذ  َوإِذِ : )َؿْقفِفِ  اْبتَِداءِ  ِم رَ  َؾَؼدْ ( بَِؽِؾاَمٍت  َربُّ ـَ  َأنَّفُ  َذ

, بَِؽِؾاَمٍت  إِْبَراِهقؿَ  اْبَتَذ  - َتَعوَػ  - َـّ َُّف ـْ  َوَجَعَؾ  فِؾـَّوسِ  إَِموًمو َجَعَؾفُ  َوَأنَّفُ  َؾَلمَت تِفِ  ِم يَّ ًي, ُذر   َبقْتِفِ  بِبِـَوءِ  إَِفقْفِ  َظِفدَ  َوَأنَّفُ  َأئِؿَّ

ونَ  َؾَػَعَؾ, فِِعَبوَدتِفِ  َوَتْطِفِرهِ  ـَ ُتُف, ِهَل  َمو ِمـْفُ  ُظؾِؿَ  بِاَم  قَيْدظُ  َيْقَمِئذٍ  َو َّٓ  ِهَل  َوإِنْ  ِمؾَّ   َتْقِحقدُ  ِإ
ِ
 إَِفقِْف, اْفَؼْؾِى  َوإِْشاَلمُ  اهلل

ْخاَلُص  َْظاَمِل, َففُ  َواإْلِ ْٕ ًِ  َوَتْعظِقؿُ  ِبو ـْ  ؾِقفِ  اْدَـَوِشِؽ  َوإَِؿوَميُ  بَِتْطِفِرِه, اْفَبقْ ِرَهو َبِصَرةٍ  َظ ا ـَك دَمَْعُؾ  بَِلْْسَ رَ  اْدَْع  اْدَُتَصقَّ

وْدَْحُسقسِ  ـْ : )َهَذا َبْعدَ  َؿوَل  ُثؿَّ . اْدُْبَكِ  ـَ ـْ  َيْرَؽُى  َوَم َّٓ  إِْبَراِهقؿَ  ِمؾَّيِ  َظ ـْ  إِ  ِِبَو؛ َواْشَتَخػَّ  اْمَتَفـََفو َأِي ( َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم

َلنَّفُ  ِذي إِْبَراِهقؿَ  َأبِقُؽؿْ  ِمؾَّيُ  ِهَل  َهِذهِ : َيُؼقُل  - َتَعوَػ  - ـَ  َوَتـَْتِحُؾقنَ  َظـَْفو, َتْرَؽُبقنَ  َؾَؽقَْػ  ِبِف, َوَتْػَخُرونَ  إَِفقْفِ  َتـَْتِسُبقنَ  افَّ

َنُْػِسُؽؿْ  َٓ  َكْػًعو َفُؽؿْ  َيْؿؾُِؽقنَ  َٓ  َأْوفَِقوءَ  ِٕ , َو ا َٓ  رَضًّ َٓ  َمْقًتو َيْؿِؾُؽقنَ  َو َٓ  َحَقوةً  َو اِت  َٓ  ُكُشقًرا َو َٓ  ِبوفذَّ  [!.بِوْفَقَشوَضيِ  َو

 اجلزء, فؾؽتوب افعومي ادكيي اهلقئي, (ادـور تػسر) احلؽقؿ افؼرآن تػسر(: ـه1057ت) رضو ظع بـ رصقد حمؿد

َييِ  َهِذهِ  َوذِم ], . 081صـ, إول ْٔ كِ  ِإَػ  اْكتَِؼوٌل  ا ا رْشَ
ِهؿْ  اْفِؽَتوِب  َأْهؾِ  إِ ـَ  َوَؽْرِ غَ  ِم

ِ
ـَ  اْفَعوَد  افتَّْذـِرِ  ذِم  اْفَعَرِب  ِم

ْرَصودِ  ْشاَلِم؛ ِإَػ  َواإْلِ َرْت  َوفَِذفَِؽ  اإْلِ ـِ ُْشُؾقُب  َواْخَتَؾَػ  َيْعُؼقَب, َوِصقَّيُ  ُذ ْٕ ونَ  َؾَؼدْ  ا جَيوِز, َضِريَؼيِ  َظَذ  َجوِرًيو ـَ  َؾوْكَتَؼَؾ  اإْلِ

ْضـَوِب  َضِريَؼيِ  إَِػ  حْلَوِح؛ اإْلِ و َواإْلِ َ
ِ
مَ  ح وعُ  َتَؼدَّ ْحَ ـْ  َفقْفِ إِ  اإْلِ َظوةِ  ِم ُوَػ  ُمَرا ْٕ قَيِ  اْفَعَرِب, ِخَطوِب  ذِم  ا

 َأْهؾِ  ِخَطوِب  ذِم  َوافثَّوكِ

ـَ  اْفِؽَتوِب  ِذي َصوَرةِ  َيْؽَتُػقنَ  َٓ  افَّ ةِ  َواْفِعَبوَرةِ  بِوإْلِ ؿْ  جِلُُؿقدِ  اْدُْخَتَكَ ْلِويؾِ  َظَذ  َواْظتِقَوِدِهؿْ  َأْذَهوهِنِ ْحِريِػ, افتَّ  َوَؾَصَؾ  َوافتَّ

ؿَ  فَِئالَّ  َبـِقِفاَم, َوَيْعُؼقُب  إِْبَراِهقؿُ  ِِبَو َوَوّصَّ : َيُؼْؾ  َومَلْ  ِبوْدَْػُعقلِ  َواْدَْعُطقِف  اْفَعوِضِػ  َبْغَ  ًْ  اْفَقِصقَّيَ  َأنَّ  ُيَتَقهَّ وَك  ذِم  ِمـُْفاَم  ـَ

 ًٍ َو َأوْ  َواِحٍد  َوْؿ يٌ  َأهنَّ دُ  َوُهؿْ  َمًعو, بَِلبْـَوئِِفاَم  َخوصَّ َٓ مَ  َمو َكْحقِ  َظَذ  َيْعُؼقَب  َأْو ـْ ) َتْػِسرِ  ذِم  َتَؼدَّ تِـَو َوِم يَّ يً  ُذر   ُمْسِؾَؿيً  ُأمَّ

 [(.َفَؽ 

, إوػ افطَّبعي, بؿك افبويب مصطػك ومطبعي مؽتبي رشـي, ادراؽل تػسر(: ـه1031ت) ادراؽل مصطػك بـ أمحد

ـْ )]. 818صـ, إول اجلزء ـْ  َيْرَؽُى  َوَم َّٓ  إِْبراِهقؿَ  ِمؾَّيِ  َظ ـْ  إِ  افذي إبراهقؿ أبقؽؿ مّؾي هك مّؾتؽؿ إن أي( َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم
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 فؽؿ يؿؾؽقن ٓ اهلل دون مـ أوفقوء وتدظقن ظؼقفؽؿ وحتتؼرون ظـفو ترؽبقن ؾؽقػ تػخرون, وبف تـتسبقن, إفقف

 [.كػعو وٓ رّضا 

 افطَّبعي, بؿك افبوبك مصطػك ومطبعي مؽتبي رشـي, ادراؽل تػسر(: ـه1031ت) ادراؽل مصطػك بـ أمحد

ـُْتؿْ  َأمْ )]. 881صـ, إول اجلزء, إوػ ْقُت  َيْعُؼقَب  َحرَضَ  إِذْ  ُصَفداءَ  ـُ  وافـصورى افقفقد معؼ يو أــتؿ أي( اْدَ

كقّو, أو َيقدّيو ـون أنف ؾتّدظقن ادقت, يعؼقب حرض حغ صفقدا -كبّقتف اجلوحديـ حمؿدا ادؽذبغ  روى ؾؼد ككا

 مل أنتؿ -ذفؽ وخالصي بوفقفقديي؟ بـقف أوّص يعؼقب أن تعؾؿ أخسً: وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ فؾـبك ؿوفقا  افقفقد أن

كقي, أو افقفقديي إػ وتـسبقه إبوضقؾ ظؾقف تّدظقا  ؾال ذفؽ حترضوا  بوحلـقػقي إٓ وبـقف إبراهقؿ أرشؾً مو ؾنين افـكا

ـْ  َتْعُبُدونَ  مو فَِبـِقفِ  ؿوَل  ِإذْ . )بعدهؿ مـ أوٓدهؿ إػ وظفدوا بـقفؿ وّصقا  وِبو ادسؾؿي,  صفداء أــتؿ أي( َبْعِدي ِم

 اإلشالم ظذ بثبوَتؿ ظؾقفؿ ادقثوق أخذ افسمال هذا مـ ومراده بعدي؟ مـ تعبدون معبقد أّى : فبـقف ؿول حغ

 ؿول ـام وإوثون, إصـوم ظبودة ظـ وإبعودهؿ ومرضوتف, اهلل وجف أظامهلؿ مجقع ذم مؼصدهؿ يؽقن وأن وافتقحقد,

َْصـومَ  َكْعُبدَ  َأنْ  َوَبـِلَّ  َواْجـُْبـِل: )دظوئف ذم ْٕ ِهقؿَ  آبوِئَؽ  َوإِهلَ  إِهَلَؽ  َكْعُبدُ  ؿوُفقا (. )ا  واِحداً  اهلِإً  َوإِْشحوَق  َوإِْشامِظقَؾ  إِْبرا

ـُ   كؼك ٓ ظبودتف ووجقب وجقده ظذ واحلسقي افعؼؾقي إدفي ؿومً افذي اإلهل كعبد: ؿوفقا  أي( ُمْسؾُِؿقنَ  َففُ  َوَكْح

ه, بف  ؾشً ظك ذم ـوكقا  وؿد ادؾاّمت, ظـد إفقف متقجفقن بوفعبقديي فف معسؾقن خوضعقن مـؼودون فف وكحـ شقا

ن وافؽقاـى, إصـوم ظبودة ؾقف  [.وؽرهو واحلققا

 افطَّبعي, بؿك افبوبك مصطػك ومطبعي مؽتبي رشـي, ادراؽل تػسر(: ـه1031ت) ادراؽل مصطػك بـ أمحد

 كبّك, ـّؾ  فسون وظذ أمي, ـؾ ذم واحد اهلل ديـ أن إػ افؽريؿي أيي أرصدت وؿد]. 888صـ, إول اجلزء, إوػ

عَ : )ؿول ـام أِمفؿ افـبققن يقّص ـون وِبذا إنبقوء, هلدى واإلذظون هلل, وآشتسالم افتقحقد وروحف ـَ  َفُؽؿْ  رَشَ  ِم

ـِ  ي ِذي ُكقحًو, بِفِ  َوّصَّ  مو افد  قْـو َومو إَِفْقَؽ  َأْوَحقْـو َوافَّ ـَ  َأِؿقُؿقا  َأنْ  َوِظقسك َوُمقشك إِْبراِهقؿَ  بِفِ  َوصَّ ي ُؿقا  َوٓ افد   َتَتَػرَّ

ٌّ  ؾوفؼرآن(. ؾِقفِ  ءة افتقحقد أوهلام: أمران أشوشف افذي افديـ ذم آتػوق ظذ افـوس حي  بلنقاظف, افؼك مـ وافزا

 افؼقؿ افديـ ظذ فقس أي بودسؾؿ ؾؾقس بذفؽ يتصػ مل ؾؿـ إظامل, مجقع ذم فف واخلضقع هلل آشتسالم وثوكقفام

 وظودات ديـقي, مقزات هلؿ افـوس مـ ضقائػ ظذ فؼبو افققم اإلشالم يطؾؼقن وافـوس. إنبقوء ظؾقف ـون افذي

 هلل خمؾصو مستسؾام يؽـ مل مـ أهؾف بعض مـ يؽقن وؿد أخرى, ديـقي بلخؼوب يؾؼبقن افذيـ افـوس شوئر مـ متقزهؿ
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ه إهلف اختذ ؿد ظـف ؾوشؼو أو مـف, فقس مو مبتدظو يؽقن ؿد بؾ أظامفف, ذم  هق افؼرآن إفقف دظو افذي واإلشالم. هقا

 [.افققم ادعروف افؾؼى ذفؽ بؿعـك اإلشالم إػ يدع ومل وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل إفقف دظو افذي

. 388صـ, إول اجلزء, فؾـؼ افتقكسقي افدار, وافتـقير افتحرير(: ـه1080ت) ظوصقر بـ حمؿد بـ افطوهر حمؿد

ْ  ؾِقِفؿْ : َؿوَل  َوإِكَّاَم ] ْظَقةُ  فَِتُؽقنَ  هَلُؿْ  َيُؼْؾ  َومَل يٍ  بِِرَشوَفيٍ  َرُشقلٍ  ِبَؿِجلءِ  افدَّ ُشقُل  َذفَِؽ  َيُؽقنُ  َؾاَل  َظومَّ ًٓ  افرَّ  َؾَؼْط, إَِفقِْفؿْ  َرُشق

َؼ  َحَذَف  َوفَِذفَِؽ  ًٓ  ُمَتَعؾ  , َرُشق ـو: َؿْقفِفِ  ذِم  َؾوفـ َداءُ  فِقَُعؿَّ ٌْ  َربَّ ٌض  َواْبَع ا َظَقاِت  مُجَؾِ  َبْغَ  اْظِسَ  َهِذهِ  َوَمْظَفُر  اْدَُتَعوضَِػِي, افدَّ

ْظَقةِ  دٌ  ُهقَ  افدَّ ؿَّ ُشقُل  َؾِنكَّفُ  َوَشؾَّؿَ  َظَؾقْفِ  اهللُ  َصذَّ  حُمَ ِذي افرَّ ـْ  ُهقَ  افَّ يِ  ِم يَّ و ـَِؾقِْفاَم, َوِإْشاَمِظقَؾ  إِْبَراِهقؿَ  ُذر  هُ  َوَأمَّ ـْ  َؽْرُ  ُرُشؾِ  ِم

ـْ  َؾَؾقُْسقا  اْفَعَرِب  َؽْرِ  يِ  ِم يَّ ـْ  َوُصَعقٌْى  إِْشاَمِظقَؾ, ُذر  يِ  ِم يَّ ـْ  َوَفقَْس  إِْبَراِهقؿَ  ُذر  يِ  ِم يَّ و َوَصوفٌِح  َوُهقدٌ  إِْشاَمِظقَؾ, ُذر  ـَ  مُهَ  ِم

ـْ  َؾَؾْقَسو اْفَعوِرَبيِ  اْفَعَرِب  يِ  ِم يَّ َٓ  إِْبَراِهقؿَ  ُذر  ـْ  َو يِ  ِم يَّ  [.إِْشاَمِظقَؾ  ُذر 

. 380صـ, إول اجلزء, فؾـؼ افتقكسقي افدار, وافتـقير افتحرير(: ـه1080ت) ظوصقر بـ حمؿد بـ افطوهر حمؿد

ْصَحوِح  ذِم ) افتَّْقَراةِ  ذِم  َوَجوءَ ] ـَ  13 اإْلِ ـِ  ِم ْؽِقي بُّ  َطَفرَ ( »افتَّ مَ  افرَّ ْبَرا ُ  َأنَو: َففُ  َوَؿوَل  «ِإْبَراِهقؿَ  َأْي  إِلِ  َأَموِمل ِْسْ  اْفَؼِديُر  اّللَّ

ـْ  ـُ وِماًل  َو ـََؽ  َبقْـِل َظْفِدي َؾَلْجَعُؾ  ـَ ث ُركَ  َوَبقْ ـَ ثًِرا  َوُأ ا ـَ و 83 ؾِْؼَرةِ  َوذِم  ِجدًّ ًُ  َؾَؼدْ  ِإْشاَمِظقُؾ  َوَأمَّ  َأنَو َهو ؾِقفِ  َفَؽ  َشِؿْع

فُ  ـُ ُرهُ  ُأبَوِر ُرهُ  َوُأثَؿ  ث  ـَ ثًِرا  َوُأ ا ـَ رَ . «ِجدًّ ـَ ْشاَلِملُّ  احْلَؼ   َظْبدُ  َوَذ ْبِتلُّ  اإْلِ ِذي افسَّ ونَ  افَّ و ـَ ُدهُ  ُهقَ  َؾَلْشَؾؿَ  ََيُقِديًّ َٓ  ذِم  َوَأْهُؾفُ  َوَأْو

ونَ  َشْبَتيَ  ـَ ً   307 َشـَيَ  ِِبَو َمْقُجقًدا َو هُ  َففُ  ـَِتوٍب  ذِم  َوَشْبِعاِمَئيٍ  َوَثاَلثِغَ  ِش د   ذِم  اْدَْحُدودُ  احْلَُسومُ » َشامَّ  َأنَّ :  «اْفقَُفقدِ  َظَذ  افرَّ

ؾَِؿيَ  ثًِرا  ـَ ا ـَ يِن   افـَّص   ذِم  َأْصُؾَفو ِجدًّ ا ا» اْفِعْزَ ا َمودًّ َو «َمودًّ ْشؿِ  افتَّْقَراةِ  ذِم  َرْمزٌ  َوَأهنَّ دٍ  ِٓ ؿَّ ؾِ  بِِحَسوِب  حُمَ َنَّ  اجْلُؿَّ  َظَددَ  ِٕ

ا» ُحُروِف  ا َمودًّ ؾِ  بِِحَسوِب  «َمودًّ دٍ  ُحُروِف  َظَددُ  َوُهقَ  َوتِْسِعَغ  اْثـَْغِ  َظَددَ  دَمَْؿعُ  اْفقَُفقدِ  ِظـْدَ  اجْلُؿَّ ؿَّ  َهَذا َظَذ  َوَتبَِعفُ  ـها حُمَ

َرر َكْظؿِ » ذِم  اْفَبَؼوِظلُّ   [.«افدُّ

. 387صـ, إول اجلزء, فؾـؼ افتقكسقي افدار, وافتـقير افتحرير(: ـه1080ت) ظوصقر بـ حمؿد بـ افطوهر حمؿد

ـْ  َواْدَْؼُصقدُ ] ـْ : َؿْقفِفِ  ِم ـْ  َيْرَؽُى  َوَم َّٓ  إِْبراِهقؿَ  ِمؾَّيِ  َظ ـْ  إِ ـِغَ  َتْسِػقفُ  َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم ِضِفؿْ  ذِم  اْدُْؼِ ـْ  إِْظَرا ْشاَلمِ  َدْظَقةِ  َظ  اإْلِ

َ  َأنْ  َبْعدَ  ُشقُل  هَلُؿُ  َبغَّ ؿَ  َظَؾقْفِ  اهللُ  َصذَّ  افرَّ ْشاَلمَ  َأنَّ  َوَشؾَّ قِػقَّيِ  َأَشوسِ  َظَذ  ُمَؼومٌ  اإْلِ
َو ِظـَْدُهؿْ  َمْعُروَؾيٌ  َوِهَل  احْلَـِ َلهنَّ

يُ  بِ  ِمؾَّ

ِبعْ  َأنِ  إَِفقَْؽ  َأْوَحقْـو ُثؿَّ : َتَعوَػ  َؿوَل  إِْبَراِهقؿَ  َييِ  ذِم  َوَؿوَل [ 180: افـَّْحؾ] َحـِقػوً  إِْبراِهقؿَ  ِمؾَّيَ  اتَّ ْٔ وبَِؼيِ  ا ـو افسَّ  َواْجَعْؾـو َربَّ

ـْ  َفَؽ  ُمْسِؾَؿْغِ  تِـو َوِم يَّ يً  ُذر   ِإَػ [ 108: اْفَبَؼَرة] َوَيْعُؼقُب  َبـِقفِ  إِْبراِهقؿُ  ِِبو َوَوّصَّ : َوَؿوَل [ 182: اْفَبَؼَرة] َفَؽ  ُمْسِؾَؿيً  ُأمَّ

َـّ  َؾال: َؿْقفِفِ  َّٓ  مَتُقُت  [[.108: اْفَبَؼَرة] ُمْسِؾُؿقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِ
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, إول اجلزء, افعريب افػؽر دار, افتػوشر زهرة(: ـه1087ت) زهرة بليب ادعروف مصطػك بـ أمحد بـ حمؿد

ؾَّيِ  َظـ َيْرَؽُى  َوَمـ)]. 711صـ َّٓ  ِإْبَراِهقؿَ  م   افقؿقع, كػل معـك يتضؿـ إكؽوري اشتػفوم هـو وَمـ( َكْػَسفُ  َشِػي َمـ إِ

 مـ ؽرهو إػ هلو متجووزا ويسـفو إبراهقؿ مؾي ظـ يرؽى َٓ  وادعـك هذا, مـف وؿع مـ ظذ افتقبقخ ويتضؿـ

: ظـفو يرؽى وكؼقض أوهوم, إػ وافسك افتجووز ؾقفو( َظـ َيْرَؽُى : )تعوػ وؿقفف. كػسف شػف مـ إٓ افبوضؾي إوهوم

 ظؾؿفو, أنف - أوهلام: أمريـ يتضؿـ وهذا هلو, وترك ظـفو, دمووز ظـفو وافرؽبي ظؾقفو, إؿبول ؾقفو ؾوفرؽبي ؾقفو, يرؽى

ف ظـ َٓ  وترـفو دمووزهو وفؽـف ؾقفو يرؽى أن يـبغل وـون  ادمف أنف - وثوكقفام وإظراض, ؿصد ظـ بؾ جمرد, اككا

 [.شػف ِمـ إٓ ظـفو افرؽبي تعوػ اهلل وكَػك ؽرهو, ذم ورؽى

, إول اجلزء, افعريب افػؽر دار, افتػوشر زهرة(: ـه1087ت) زهرة بليب ادعروف مصطػك بـ أمحد بـ حمؿد

 ِبو ووّص بـقف, ِبو وّص جقؾ, بعد جقال بعده مـ بـقف ادؾي ِبذه وّص افسالم, ظؾقف إبراهقؿ وإن]. 715, 717صـ

 برِبؿ ـػروا إذ ظـفؿ فرىض إبراهقؿ ـون ومو إبراهقؿ, وبقصقي بوهلل ـػر ؾؼد ِبو, ـػر ؾؿـ وأبـوءهؿ, أحػوده,

 ؿقهلؿ تعوػ اهلل رد وفؼد َيقديو, ـون إبراهقؿ أن ادظقا  افذيـ وـوفقفقد إبراهقؿ, ديـ ذم وبدفقا  ؽروا إذ ـودؼـغ,

ونَ  َمو: )تعوػ بؼقفف و إِْبَراِهقؿُ  ـَ قًّو َوٓ ََيُقِديًّ
كِ ا ونَ  َوَفِؽـ َكْكَ ْسؾاًِم  َحـِقًػو ـَ  [. . .(.مُّ

, إول اجلزء, افعريب افػؽر دار, افتػوشر زهرة(: ـه1087ت) زهرة بليب ادعروف مصطػك بـ أمحد بـ حمؿد

 ظذ يسرون أهنؿ افقفقد وادظك حمتدهؿ, ورشف رشؾفؿ إبراهقؿ, مؾي ظذ أهنؿ ادؼـقن ادظك]. 712, 713صـ

, ؽروا وؿد إبراهقؿ مؾي  افتوريخ, يؼؾبقن وبذفؽ َيقديو, ـون إبراهقؿ أن إػ يقمئ مو أخسـتفؿ ظذ جرى بؾ وبدفقا

 أمجعغ افـبقغ ديـ ثوفقثفؿ أن إوهوم يعبدون افذيـ افـصورى وادظك ظجزه, وصدره آخره, أوفف ؾقجعؾقن

 تؽوثػً أوهوم إٓ ؾقفو فقس وهؿ, ذم وهؿ ؾديوكتفؿ ؽؾبتفؿ, إوهوم وفؽـ افعؼقل, تبفً وامهي ؾريي واؾسوا

ء مـفؿ وادسقح ؾوظتـؼقهو,  يعؼقب أبـوء مـ كبل إػ يـسبقهنو كحؾي يـتحؾقن ـوكقا  مـ وخصقصو مجقعو, همٓء. برا

 إفقفؿ, اخلطوب وجف وفؼد. ويعؼقب واشحوق وإشامظقؾ إبراهقؿ مؾي ظذ أهنؿ يدظقن ـوكقا  افسالم ظؾقف

 بـقف, إبراهقؿ ِبو وّص افتل افقصقي ؽر ظذ وهؿ إبراهقؿ, مؾي ظذ فقسقا  أهنؿ فبقون وافـصورى افقفقد وخصقصو

ْقُت  َيْعُؼقَب  َحرَضَ  ِإذْ  ًصَفَداءَ  ــُتؿْ  َأمْ : )تعوػ ؾؼول ويعؼقب,  ؾفل معو واإلرضاب آشتػفوم ظذ تدل هـو أم( اْدَ

ب افتقبقخ مع إكؽوري اشتػفوم ؾفل ," اهلؿزة"  و"  بؾ"  معـك تتضؿـ  [.إؾؽفؿ ظـ واإلرضا
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. 528صـ, إول اجلزء, افققم أخبور مطوبع, (اخلقاضر) افشعراوي تػسر(: ـه1712ت) افشعراوي متقيل حمؿد

ـُْفؿْ  َرُشقًٓ } ـؾؿي] ُ  َصذَّ  اهلل رشقل أن أحزهنؿ افذيـ افقفقد ظذ ترد{ م   افرشوفي وأن افعرب, مـَ   َوَشؾَّؿ َظَؾْقفِ  اّللَّ

 وحمؿد. اشحؼ بـ يعؼقب ذريي مـ وأنتؿ إبراهقؿ وجدـؿ جدكو إن ؿهل كؼقل وكحـ. . ؾقفؿ تؽقن أن جيى ـون

ُ  َصذَّ  َؾؽؿ اهلل أن مـ تدظقكف حو حجي وٓ. . إلشحوق وأخ إبراهقؿ بـ إشامظقؾ ذريي مـَ   َوَشؾَّؿ َظَؾقْفِ  اّللَّ  َؾضَّ

 وظفد إرض ذم طؾؿتؿ ؽؿٕن افـبقة مـؽؿ يسؾى أن وتعوػ شبحوكف احلؼ أراد إكام. . افشعقب شوئر ظذ واختورـؿ

 بـ إشامظقؾ إػ يـتؿل وأنف إبراهقؿ كسؾ مـ افـبل هذا أن هلؿ يؼقل أن وتعوػ تبورك احلؼ أراد. افظودقن يـوفف ٓ اهلل

 [.افسالم ظؾقفام إبراهقؿ

, 580صـ, إول اجلزء, افققم أخبور مطوبع, (اخلقاضر) افشعراوي تػسر(: ـه1712ت) افشعراوي متقيل حمؿد

 افقجف ٕن افقجف؟ وحوذا هلل, افقجف إشالم هق افؼقومي يقم إػ آدم ظفد مـذ وتعوػ شبحوكف اهلل ظـد وافديـ]. 587

 هلل اخلضقع مـتفك كريد حغ ؾـحـ وفذفؽ. . وظزتف ـرامتف شامت مـ شؿي ويعتزه بف يعتز اإلكسون ذم يشء أرشف

 وهق ؾقؽ مو أرشف تضع أن واخلضقع اخلشقع مـتفك وهذا. . إرض ظذ ووجقهـو جبوهـو كضع افصالة ذم

. . هلل ؿقودتف يسؾؿ أن اإلكسون مـ يريد جالفف جؾ واهلل. وتعوػ شبحوكف هلل خلضقظؽ إظالكو إرض ظذ وجفؽ

 ـؾػ وإذا افصدق, حيى اهلل ٕن يؽذب, ٓ حتدث ؾنذا. . وتعوػ تبورك اهلل يريده حو افدكقو ذم اختقوراتف جيعؾ بلن

 بامفف يتصدق أْسع بامفؽ تصدق تعوػ اهلل ؿول وإذا. . صقئو مـف اهلل يستػقد وٓ صوحلـو ذم افتؽؾقػ ٕن يػعؾف بقء

داتف جيعؾ أن هق فْلكسون ـؾف اخلر أن كرى وهؽذا. اهلل وبؼدرة أخرة ذم مضوظػي أضعوؾو فف فرد  احلقوة ذم مرا

. شعقد وهق ويعطقف خيدمف افؽقن أن ودمد ـؾف افؽقن مع اكسجؿ ؿد يؽقن احلوفي هذه وذم. . اهلل أراده حو ضبؼو افدكقو

 مقجقد وظذ. . يػتؼر أن يؿؽـ ؽـل وظذ يضعػ, أن يؿؽـ ؿقي ظذ اظتؿد ؾؼد اهلل فغر وجفف يسؾؿ مـ أمو

 وترك افضور ظذ اظتؿد ٕنف بوفسػوهي يتصػ احلوفي هذه ذم ؾفق وفذفؽ. فف وجقد ٓ ويصبح يؿقت أن يؿؽـ

 [.افـوؾع

, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي, مك هنضي دار, افؽريؿ فؾؼرآن افقشقط افتػسر(: ـه1701ت) ضـطووي شقد حمؿد

ن حؽك ثؿ]. 830صـ : ؾؼول -تعوػ -اهلل إػ وإشامظقؾ إبراهقؿ ِبو تقجف افتل اخلوصعوت, افدظقات مـ مجؾي افؼرآ

ـو  ـؾ ذم مذظـغ هلل خوضعغ ـوكو وؿد واإلذظون, اخلضقع وهق اإلشالم, مـ مسؾؿغ. َفَؽ  ُمْسِؾَؿْغِ  َواْجَعْؾـو َربَّ
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 وحترى افتقحقد, بعؼقدة يتحؼؼ إكام بحؼ هلل اخلضقع هق افذي واإلشالم ذفؽ, ظذ وافدوام افثبوت ضؾبو وإكام حول,

 [.ظـف هنك مو واجتـوب بف, أمر مو أداء ذم واإلخالص وادعومالت, افعبودات ذم افشورع رشؿف مو

, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي, مك هنضي دار, افؽريؿ فؾؼرآن افقشقط افتػسر(: ـه1701ت) ضـطووي شقد حمؿد

 بتالوة يؽقن افرشوفي تبؾقغ أول ٕن واحلؽؿي افبالؽي درجوت أشؿك ذم اجلؿؾ هذه ترتقى جوء وؿد]. 835صـ

 ذم بف افتؾبس يؾقؼ ٓ مو ـؾ مـ وافتطفر افتزـقي بف حتصؾ افذي افـوؾع افعؾؿ بتعؾقؿ ثؿ معوكقف, بتعؾقؿ ثؿ افؼرآن

 ؿريبو اإليامن أمر ؾقؽقن ذريتفام ذم افرشقل بعثي تؽقن أن رِبام وإشامظقؾ إبراهقؿ شلل وؿد. افبوضـ أو افظوهر,

 ظذ افعؼالء حيؿؾ ذفؽ وـؾ وإموكي, بوفصدق فف وصفودَتؿ افرشوفي ؿبؾ شرتف ومعرؾي بقـفؿ, كشلتف ؾنن مـفؿ,

 رشقٓ ذريتفام ذم ؾلرشؾ افؽريؿغ, افـبقغ هذيـ دظقة تعوػ اهلل حؼؼ وفؼد. ربف ظـ يبؾغف ؾقام تصديؼف إػ ادبودرة

 دظقة أنف وشّؾؿ ظؾقف اهلل صّذ  أخز وؿد. وكذيرا  بشرا  ـوؾي افـوس إػ أرشؾف وشّؾؿ ظؾقف اهلل صّذ  حمؿد وهق مـفؿ,

 ثؿ(. يريـ ادممـغ أمفوت وـذفؽ رأت, افتل لأم ورؤيو يب, ظقسك وبشورة إبراهقؿ, أبك دظقة أنو: )ؾؼول إبراهقؿ,

 [.إبراهقؿ مؾي هق افذي افقاضع احلؼ ترـقا  افذيـ وادعوكديـ بوجلوحديـ ذفؽ بعد افؼرآن ظرض

, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي, مك هنضي دار, افؽريؿ فؾؼرآن افقشقط افتػسر(: ـه1701ت) ضـطووي شقد حمؿد

ـْ : تعوػ قففؿ]. 837صـ ـْ  َيْرَؽُى  َوَم يِ  َظ َّٓ  إِْبراِهقؿَ  ِمؾَّ ـْ  إِ  إبراهقؿ مؾي يؽره افـوس مـ أحد ٓ: معـوه َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم

 إػ احلؼ ضريؼ ترك حقٌ رأجف بسقء وطؾؿفو ِبو واشتخػ كػسف, امتفـ مـ إٓ بوهلل, افؼك إػ ظـفو ويـكف

 [.افضالفي ضريؼ

, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي, مك هنضي دار, افؽريؿ فؾؼرآن افقشقط افتػسر(: ـه1701ت) ضـطووي شقد دحمؿ

 فبـقف ؿول أن ووؿً ادقت, ظذ يعؼقب أرشف أن وؿً حورضيـ -افقفقد معؼ يو -ــتؿ مو: وادعـك]. 833صـ

ـْ  َتْعُبُدونَ  مو حقـئذ د بـقف؟ ِبو أوّص وأنف ظؾقفو أنتؿ افتل قفقديياف ظذ ـون أنف تدظقن ؾؽقػ َبْعِدي ِم  -يعؼقب ومرا

 دكقوهؿ ذم يسعدوا فؽل بعده, مـ إبراهقؿ أبقفؿ مؾي ظذ بوفثبوت ظؾقفؿ ادقثوق أخذ افسمال هذا مـ -افسالم ظؾقف

 اهلِإً  َوإِْشحوَق  َوإِْشامِظقَؾ  قؿَ ِإْبراهِ  آبوِئَؽ  َوِإهلَ  إِهَلَؽ  َكْعُبدُ : ؿوفقا  إذ إيامهنؿ رشقخ ظذ يدل بام أجوبقه وؿد وأخراهؿ,

ـُ  واِحداً   تثؾقٌ ٓ مؾي وهل -افسالم ظؾقف -إبراهقؿ بؿؾي متؿسؽقن أهنؿ يتضؿـ اجلقاب وهذا. ُمْسؾُِؿقنَ  َففُ  َوَكْح

د هل وإكام بؿخؾقق, تشبقف وٓ ؾقفو  [.وآكؼقود بوخلضقع فف وآشتسالم بوفعبقديي -تعوػ -هلل إؾرا
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, إول اجلزء, إوػ افطَّبعي, مك هنضي دار, افؽريؿ فؾؼرآن افقشقط افتػسر(: ـه1701ت) ضـطووي شقد حمؿد

 وشّؾؿ ظؾقف اهلل صّذ  حمؿد بف جوء مو أن إػ أرصدت افتل افؽريؿي أيوت بعض ذـركو ؿد كؽقن هـو وإػ]. 832صـ

, بف يممـقا  أن ؾعؾقفؿ افسوبؼقن, إنبقوء بف جوء مو يطوبؼ . افسوبؼغ افرشؾ بجؿقع ـػر بف ـػرهؿ ٕن ويصدؿقا

 مو -ؿؾـو ـام -يطوبؼ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صّذ  افـبل بف جوء مو أن وهل. مفؿي مسلخي إػ كـبف ادقضقع هذا كختؿ أن وؿبؾ

 افسوبؼغ إنبقوء وتصديؼ بوفعبودة, واختصوصف -تعوػ -اهلل ـتقحقد وـؾقوتف افديـ أصقل ذم ؿبؾف إنبقوء بف جوء

 مو أمو إخالق, مؽورم ظذ واحلض وظذاب كعقؿ مـ ؾقف يؽقن ومو بوفبعٌ واإليامن -تعوػ -اهلل ظـ بف أتقا  ؾقام

ئع ؾنن ادعومالت وأحؽوم افعبودات بتػوصقؾ يتعؾؼ ِمو ذفؽ ظدا  يتـوشى مو حسى ظوم بقجف ؾقف ختتؾػ افؼا

َظيً  ِمـُْؽؿْ  َجَعْؾـو فُِؽؾ   تعوػ ؿول ـام فدكف مـ رشقٓ هلو اهلل بعٌ افتل إمي وحوفي  [.َوِمـْفوجوً  رِشْ

, اخلومسي افطَّبعي ادـقرة, بودديـي واحلؽؿ افُعُؾقم مؽتبي, افؽبر افعع فؽالم افتػوشر أجُّس: اجلزائري بؽر أبق جوبر

 وإخالصوً  ظؼقدة افصحقحي افسؾقؿي إبراهقؿ مقاؿػ افسوبؼي أيوت ذم تعوػ ذـر حو]. 112, 113صـ, إول اجلزء

ـْ : }تعوػ ؿول افصحقح, افديـ مـ إبراهقؿ ظؾقف ـون مو بذفؽ ؾقضح ووؾوءاً  وصدؿوً  صوحلوً  وظؿالً  ـْ  َيْرَؽُى  َوَم  َظ

 هلو يعرف ومل كػسف, ؿدر جفؾ ظبد إٓ ظـفو يرؽى أحد ٓ مهللا. افسفؾي افقاضحي احلـقػقي ادؾي تؾؽ{ إِْبَراِهقؿَ  ِمؾَّيِ 

 ظؾقف بف تػضؾ ومو إبراهقؿ ظذ إكعومف تعوػ ذـر اخلز هذا وضؿـ واإلشعود, واإلـامل وافصػوء افطفورة ذم حؼفو

 إٓ ذاك إن تعوػ يذـر( 101) افثوكقي أيي وذم. افصوحلغ مجؾي ذم أخرة ذم واإلشعود افدكقو ذم آصطػوء مـ

 تعوػ يذـر( 108) افثوفثي أيي وذم. يسدد ومل أشؾؿ حقٌ بوإلشالم, ربف ٕمر اشتجوبتف ظـد إلبراهقؿ تؿ اصطػوء

 وّص ـام بـقف, إبراهقؿ ِبو وّص افتقحقد ظذ افؼوئؿي اإلشالم مؾي إذ معًو, افؽتوب وأهؾ ادؼـغ ظذ احلجي إؿومي

كقي وافقفقديي افعربقي افقثـقي ؾلجـ اإلشالم, ظذ إٓ متقتـ ٓ: هلؿ وؿول بـقف يعؼقب ِبو  إٓ قؿ,إبراه مؾي مـ وافـكا

 َظَؾْقفِ  اهللُ  َصذَّ  فؾـبل وزوراً  ـذبوً  افؼوئؾغ افقفقد تعوػ يقبخ( 100) افرابعي أيي وذم. رصدهؿ إػ افعؼالء ؾؾقثى

ـُْتؿْ  َأمْ : }تعوػ ؾؼول بوفقفقديي, بـقف وّص يعؼقب أن تعؾؿ أخسً: َوَشؾَّؿَ   حرض حو حورضيـ ــتؿ: أي{ ُصَفَداءَ  ـُ

ـْ  َتْعُبُدونَ  َمو: }إيوهؿ مستػفامً  فبـقف ؾؼول ادقت يعؼقب َؽ  َكْعُبدُ : }واحد بؾسون ؾلجوبقه ؟{ َبْعِدي ِم  آَبوِئَؽ  َوإِهَلَ  إِهَلَ

ً  َوإِْشَحوَق  َوإِْشاَمِظقَؾ  1إِْبَراِهقؿَ  ـُ  8َواِحداً  اهلِإَ , وِبتقا  ـذبقا  ؾؼد حورضيـ ــو ؿوفقا  ؾنن{. ُمْسؾُِؿقنَ  َففُ  َوَكْح  وفعـقا

 وذم. بوفقفقديي ٓ بوإلشالم وصوهؿ أنف وثبً بوفقفقديي, بـقف وّص يعؼقب أن دظقاهؿ بطؾً كحرض مل ؿوفقا  وإن

يٌ  تِْؾَؽ : }هلؿ ؾقؼقل افػورغ افقفقد جدل تعوػ يـفك( 107) إخرة أيي ًْ  َؿدْ  ُأمَّ  هلو -وأوٓده إبراهقؿ يعـل-{ َخَؾ
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 يقم تسلخقن ٓ وشقف وادعويص افؽػر مـ اـتسبتؿ مو َيقد معؼ أنتؿ وفؽؿ إظامل, وصوفح اإليامن مـ ـسبً مو

 أخرتؽؿ ذم يـػعؽؿ مو ظذ وأؿبؾقا  اجلدل ؾوترـقا  ِبو, ودمزون أظامفؽؿ ظـ تسلخقن وإكام ؽرـؿ أظامل ظـ افؼقومي

 [.ؾوشؾؿقا  بوإلشالم, إٓ هذا فؽؿ يتؿ وٓ افصوفح, وافعؿؾ افصحقح اإليامن وهق

, اخلومسي افطَّبعي ادـقرة, بودديـي واحلؽؿ افُعُؾقم مؽتبي, افؽبر افعع فؽالم افتػوشر أجُّس: اجلزائري بؽر أبق جوبر

 ٓ شػقف إٓ إديون مـ ؽره ضؾى أو بسـف اإلشالم ظـ يرؽى ٓ -1: أيوت هدايي مـ]. 112صـ, إول اجلزء

 [.بوضؾي مبتدظي أديون ؾفل ظداه ومو مجعوء, افبؼيي ديـ اإلشالم -8. كػسف ؿدر يعرف

, بوفسعقديي افعوصؿي دار, ادسقح ديـ بدل دـ افصحقح اجلقاب(: ـه382ت) تقؿقي ابـ أمحد افعبوس أبق افديـ تؼل

ونَ ]. 20-21صـ, إول اجلزء, افثوكقي افطَّبعي ـَ ِذي ِديـُفُ  َو ُ  اْرَتَضوهُ  افَّ ـُ  ُهقَ  فِـَْػِسفِ  اّللَّ ْشاَلمِ  ِدي ِذي: اإْلِ ٌَ  افَّ ُ  َبَع  بِفِ  اّللَّ

فِغَ  َوَّ ْٕ ـَ  ا ِخِري ْٔ ـَ  َوا ُشِؾ, ِم َٓ  افرُّ ـْ  َيْؼَبُؾ  َو هُ  ِديـًو َأَحٍد  ِم ـَ  َٓ  َؽْرَ فِغَ  ِم َوَّ ْٕ َٓ  ا ـَ  َو ـَ  ِم ِخِري ْٔ ـُ  َوُهقَ . ا َنْبِقَوءِ  ِدي ْٕ  ا

اَم  َوَأتَْبوِظِفْؿ, ُ  َأْخَزَ  ـَ ـْ  ِبَذفَِؽ  َتَعوَػ  اّللَّ ـْ  ُكقٍح  َظ ِري غَ  ِإَػ  َبْعَدهُ  َوَم  فَِؼْقِمفِ  َؿوَل  إِذْ  ُكقٍح  َكَبلَ  َظَؾقِْفؿْ  َواْتُؾ : }َتَعوَػ  َؿوَل . احْلََقا

ونَ  إِنْ  َيوَؿْقمِ  ُزَ  ـَ   بِآجَوِت  َوَتْذـِِري َمَؼوِمل َظَؾقُْؽؿْ  ـَ
ِ
  َؾَعَذ  اّللَّ

ِ
ًُ  اّللَّ ْؾ َـّ ُعقا  َتَق ؿْ  َؾَلمْجِ ـُ ؿْ  َأْمَر ـُ وَء ـَ ـْ  َٓ  ُثؿَّ  َورُشَ ؿْ  َيُؽ ـُ  َأْمُر

يً  َظَؾقُْؽؿْ  َٓ  ِإيَلَّ  اْؿُضقا  ُثؿَّ  ُؽؿَّ قُْتؿْ  َؾِننْ  - ُتـِْظُرونِ  َو ـْ  َشَلْخُتُؽؿْ  َؾاَم  َتَقفَّ َّٓ  َأْجِرَي  إِنْ  َأْجرٍ  ِم   َظَذ  إِ
ِ
قنَ  َأنْ  َوُأِمْرُت  اّللَّ ـُ ـَ  َأ  ِم

ـْ  َتَعوَػ  َوَؿوَل [. 38 - 31: يقكس{ ]اْدُْسِؾِؿغَ  ـْ : }ْبَراِهقؿَ إِ  َظ ـْ  َيْرَؽُى  َوَم يِ  َظ َّٓ  إِْبَراِهقؿَ  ِمؾَّ ـْ  إِ  َوَفَؼِد  َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم

ْكقَو ذِم  اْصَطَػقْـَوهُ  فُ  افدُّ ِخَرةِ  ذِم  َوإِكَّ ْٔ ـَ  ا
ِ
غَ  َد وحِلِ فُ  َففُ  َؿوَل  إِذْ  - افصَّ ًُ  َؿوَل  َأْشؾِؿْ  َربُّ َغ  فَِرب   َأْشَؾْؿ

ِ
و َوَوّصَّ  - اْفَعوَد  ِِبَ

َ  إِنَّ  َيوَبـِلَّ  َوَيْعُؼقُب  َبـِقفِ  إِْبَراِهقؿُ  ـَ  َفُؽؿُ  اْصَطَػك اّللَّ ي َـّ  َؾاَل  افد  َّٓ  مَتُقُت  َوَؿوَل [. 108 - 103: افبؼرة{ ]ُمْسِؾُؿقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِ

ـْ  َتَعوَػ  يِؼ  ُيقُشَػ  َظ د  ـَ  آَتقَْتـِل َؿدْ  َرب  : }افص  ْؿَتـِل اْدُْؾِؽ  ِم ٌِ  َتْلِويؾِ  ـْ مِ  َوَظؾَّ ََحوِدي ْٕ اَمَواِت  َؾوضَِر  ا َْرضِ  افسَّ ْٕ ًَ  َوا  َأنْ

ْكقَو ذِم  َوفِق ل ِخَرةِ  افدُّ ْٔ غَ  َوَأْخِحْؼـِل ُمْسِؾاًم  َتَقؾَّـِل َوا وحِلِ ـْ  َتَعوَػ  َوَؿوَل [. 131: يقشػ{ ]بِوفصَّ ـُْتؿْ  إِنْ  َيوَؿْقمِ : }ُمقَشك َظ  ـُ

  آَمـُْتؿْ 
ِ
ُؾقا  َؾَعَؾقْفِ  بِوّللَّ َـّ ـُْتؿْ  إِنْ  َتَق ـِ  َتَعوَػ  َوَأْخَزَ [. 27: يقكس{ ]ُمْسؾِِؿغَ  ـُ َحَرِة, َظ ُؿْ  افسَّ  َتـِْؼؿُ  َوَمو: }فِِػْرَظْقنَ  َؿوُفقا  َأهنَّ

َّٓ  ِمـَّو َـّو َأنْ  إِ ـَو بِآجَوِت  آَم ـَو َجوَءْتـَو َحَّو َرب  ا  َظَؾقْـَو َأْؾِرغْ  َربَّ ـَو َصْزً ـْ  َتَعوَػ  َوَؿوَل [. 187: إظراف{ ]غَ ُمْسِؾؿِ  َوَتَقؾَّ  ِبْؾِؼقَس  َظ

ـِ  َمؾَِؽيِ  ًُ  إِين   َرب  : }اْفَقَؿ ًُ  َكْػيِس  َطَؾْؿ   ُشَؾقاَْمنَ  َمعَ  َوَأْشَؾْؿ
ِ
َّ
ِ
غَ  َرب   ّلل

ِ
ـْ  َتَعوَػ  َوَؿوَل [. 77: افـؿؾ{ ]اْفَعوَد  َبـِل َأنْبِقَوءِ  َظ

ئِقَؾ  ا ْْسَ
و: }إِ و حَيُْؽؿُ  َوُكقرٌ  ُهًدى ؾِقَفو افتَّْقَراةَ  َأنَْزْفـَو إِكَّ ـَ  افـَّبِقُّقنَ  ِِبَ ِذي ـَ  َأْشَؾُؿقا  افَّ ِذي  َتَعوَػ  َوَؿوَل [. 77: احوئدة{ ]َهوُدوا فِؾَّ

ـِ  ِسقِح  َظ ـْ  َؿوَل  اْفُؽْػَر  ِمـُْفؿُ  ِظقَسك َأَحسَّ  َؾَؾامَّ : }اْدَ   إَِػ  َأنَْصوِري َم
ِ
قنَ  َؿوَل  اّللَّ ِريُّ ـُ  احْلََقا   َأنَْصورُ  َكْح

ِ
  آَمـَّو اّللَّ

ِ
 َواْصَفدْ  ِبوّللَّ

ًُ  َوِإذْ : }َتَعوَػ  َوَؿوَل [. 58: ظؿران آل{ ]ُمْسؾُِؿقنَ  بَِلنَّو ِري غَ  إَِػ  َأْوَحقْ ـُقا  َأنْ  احْلََقا َو َواْصَفدْ  آَمـَّو َؿوُفقا  َوِبَرُشقيِل  يِب  آِم َلنَـّ  بِ
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ـُ دِ  َؾَفَذا[. 111: احوئدة{ ]ُمْسِؾُؿقنَ  فَِغ  ي َوَّ ْٕ ـَ  ا َخِري ْٔ ـَ  َوا َنْبِقَوءِ  ِم ْٕ ـُ  ُهقَ  َوَأتَْبوِظِفؿْ  ا ْشاَلِم, ِدي   ِظَبوَدةُ  َوُهقَ  اإْلِ
ِ
 اّللَّ

يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  ؾ   ذِم  َتَعوَػ  َوِظَبوَدُتفُ  َفُف, رَشِ اَلمُ  َظَؾقِْفؿُ  ُرُشؾِفِ  بَِطوَظيِ  َوَمَؽوٍن, َزَمونٍ  ـُ ـْ  َففُ  َظوِبًدا َيُؽقنُ  َؾاَل . افسَّ  َظَبَدهُ  َم

ـِ : ُرُشُؾفُ  بِفِ  َجوَءْت  َمو بِِخاَلِف  ِذي وفَّ وءُ  هَلُؿْ  َأمْ : }ؾِقِفؿْ  َؿوَل  ـَ ـَ ُظقا  رُشَ ـَ  هَلُؿْ  رَشَ ـِ  ِم ي ْ  َمو افد  ُ  بِفِ  َيْلَذنْ  مَل : افشقرى{ ]اّللَّ

َّٓ  بِفِ  ُمْمِمـًو َيُؽقنُ  َؾاَل [. 81 ـْ  إِ َٓ  ِف,ُرُشؾِ  بَِطوَظيِ  َظَبَدهُ  َم َٓ  بِِف, ُمْمِمـًو َيُؽقنُ  َو َّٓ  َففُ  َظوبًِدا َو ْـ  إِ ـَ  َم  ُرُشؾِِف, بَِجِؿقعِ  آَم

ـْ  َوَأَضوعَ  ؾُّ  َؾقَُطوعُ  إَِفقِْف, َأْرَشَؾ  َم ِذي َيْليِتَ  َأنْ  إَِػ  َرُشقلٍ  ـُ ُشقلِ  افطَّوَظيُ  َؾَتُؽقنُ  َبْعَدُه, افَّ  َوَمو: }َتَعوَػ  َؿوَل . افثَّويِن  فِؾرَّ

ـْ  َأْرَشْؾـَو َّٓ  َرُشقلٍ  ِم   بِِنْذنِ  فِقَُطوعَ  إِ
ِ
 [[.77: افـسوء{ ]اّللَّ

 افعريب افؽتوب دار, كستعغ وإيوك كعبد إيوك مـوزل بغ افسوفؽغ مدارج(: ـه351ت) اجلقزيي ؿقؿ ابـ افديـ صؿس

ْقِحقِد  َأْهَؾ  َأنَّ  َرْيَى  َٓ ]. 773, 777صـ, افثوفٌ اجلزء افثوفثي, افطَّبعي, ببروت  ِظْؾاًم  - َتْقِحقِدِهؿْ  ذِم  َيَتَػوَوُتقنَ  افتَّ

ًٓ  َوَمْعِرَؾيً  َّٓ  حُيِْصقفُ  َٓ  َتَػوُوًتو - َوَحو , إِ ُ َؿُؾ  اّللَّ ـْ َنْبِقَوءُ : َتْقِحقًدا افـَّوسِ  َؾَل ْٕ   َصَؾَقاُت  ا
ِ
 َواْدُْرَشُؾقنَ  َظَؾقِْفْؿ, َوَشاَلُمفُ  اّللَّ

َؿُؾ  ِمـُْفؿْ  ـْ ـَ  اْفَعْزمِ  َوُأوُفق َذفَِؽ, ذِم  َأ ُشؾِ  ِم َؿُؾ  افرُّ ـْ ِهقُؿ, ُكقٌح, َوُهؿْ  َتْقِحقًدا, َأ دٌ  َوُمقَشك, َوإِْبَرا ؿَّ   َصَؾَقاُت  َوحُمَ
ِ
 اّللَّ

َؿُؾُفؿْ . َأمْجَِعغَ  َظَؾقِْفؿْ  َوَشاَلُمفُ  ـْ دٌ  اخْلَؾِقاَلنِ : َتْقِحقًدا َوَأ ؿَّ ُت  َوإِْبَراِهقؿُ  حُمَ   َصَؾَقا
ِ
اَُم  َظَؾقِْفاَم, َوَشاَلُمفُ  اّللَّ ـَ  َؿوَمو َؾِنهنَّ  ِم

ْ  بِاَم  افتَّْقِحقدِ  و بِفِ  َيُؼؿْ  مَل مُهَ , َوَمَعِرَؾيً  ِظْؾاًم  - َؽْرُ ًٓ َؿُؾ  َتْقِحقدَ  َؾاَل  - َوِجَفوًدا فِْؾَخْؾِؼ  َوَدْظَقةً  َوَحو ـْ ـَ  َأ ِذي ِم ًْ  افَّ  بِفِ  َؿوَم

ُشُؾ, َُمؿَ  واَوَجوَهدُ  إَِفقِْف, َوَدَظْقا  افرُّ ْٕ ُ  َأَمرَ  َوهِلََذا َظَؾقِْف, ا ُ  َصذَّ  - َكبِقَّفُ  ُشْبَحوَكفُ  اّللَّ  ؾِقِف, ِِبِؿْ  َيْؼَتِدَي  َأنْ  - َوَشؾَّؿَ  َظَؾقْفِ  اّللَّ

اَم  رِ  َبْعدَ  - ُشْبَحوَكفُ  َؿوَل  ـَ ـْ ـَوَطَرتِفِ  إِْبَراِهقؿَ  ِذ كِ  ُبْطاَلنِ  ذِم  َوَؿْقَمفُ  َأبَوهُ  َوُم ْ يِ  افؼ  رِ  افتَّْقِحقِد, َوِصحَّ ـْ َنْبِقَوءِ  َوِذ ْٕ ـْ  ا تِفِ  ِم يَّ  ُذر 

ـَ  ُأوََلَِؽ } َؿوَل  ُثؿَّ  - ِذي ةَ  َواحْلُْؽؿَ  اْفِؽَتوَب  آَتقْـَوُهؿُ  افَّ ءِ  ِِبَو َيْؽُػرْ  َؾِننْ  َوافـُُّبقَّ َٓ ْؾـَو َؾَؼدْ  َهُم َـّ ـَ  ِِبَو َفْقُسقا  َؿْقًمو ِِبَو َو  ِبَؽوِؾِري

ـَ  ُأوََلَِؽ  ِذي ُ  َهَدى افَّ َؿَؾ  َؾاَل [ 28: إنعوم{ ]اْؿَتِدهِ  َؾبُِفَداُهؿُ  اّللَّ ـْ ـْ  َأ ـْ  َتْقِحقِد  ِم   َرُشقُل  ُأِمَر  َم
ِ
ُ  َصذَّ  - اّللَّ  َظَؾقْفِ  اّللَّ

ؿَ  ُ  َجَعَؾُفؿُ  - َوِجَفوًدا َوَدْظَقةً  َوَظَؿاًل  ِظْؾاًم  - بَِحِؼقَؼتِفِ  َؿوُمقا  َوَحَّو. ِِبِؿْ  َيْؼَتِدَي  َأنْ  - َوَشؾَّ يً  اّللَّ  ََيُْدونَ  فِْؾَخاَلئِِؼ, َأئِؿَّ

ُّقنَ  هَلُْؿ, َتَبًعو اخْلَاَلئَِؼ  َوَجَعَؾ  ِإَفقِْف, َوَيْدُظقنَ  بَِلْمِرِه, ـَْدُه, ِِبِؿْ  َوَؿُػقا  َمو ِإَػ  َوَيـَْتُفقنَ  بَِلْمِرِهْؿ, َيْلمَت َعوَدةِ  َوَخصَّ  ِظ  ِبوفسَّ

َؼوءِ  َأتَْبوَظُفْؿ, َواهْلَُدى َواْفَػاَلِح  اَللِ  َوِبوفشَّ وفِِػقِفْؿ, َوافضَّ َموِمِفؿْ  َوَؿوَل  خُمَ  َجوِظُؾَؽ  إِين  } َخؾِقؾِفِ  إِْبَراِهقؿَ  َوَصقِْخِفؿْ  إِلِ

ـْ  َؿوَل  ِإَموًمو فِؾـَّوسِ  تِل َوِم يَّ غَ  َظْفِدي َيـَوُل  َٓ  َؿوَل  ُذر 
ِ ِ
ود َموَميِ  يَظْفِد  َيـَوُل  َٓ  َأْي [ 187: افبؼرة{ ]افظَّ ٌك, بِوإْلِ  َوهِلََذا ُمْؼِ

ًدا َكبِقَّفُ  َأْوَّص  ؿَّ ُ  َصذَّ  - حُمَ ِهقَؿ, ِمؾَّيَ  َيَتب عَ  َأنْ  - َوَشؾَّؿَ  َظَؾقْفِ  اّللَّ ونَ  إِْبَرا ـَ : " َيُؼقُفقا  َأنْ  َأْصَبُحقا  ِإَذا َأْصَحوَبُف, ُيَعؾ ؿُ  َو

ْشاَلِم, ؾِْطَرةِ  َظَذ  َأْصَبْحـَو ِؾَؿيِ  اإْلِ ـَ ْخاَلِص, َو ـِ  اإْلِ ٍد  َكبِق ـَو َوِدي ؿَّ ُ  َصذَّ  - حُمَ يِ  ,- َوَشؾَّؿَ  َظَؾقْفِ  اّللَّ ِهقَؿ, َأبِقـَو َوِمؾَّ  َحـِقًػو إِْبَرا

ونَ  َوَمو ُمْسِؾاًم, ـَ  ـَ ـِغَ  ِم ْقِحقُد,: إِْبَراِهقؿَ  َؾِؿؾَّيُ  ," اْدُْؼِ ـُ  افتَّ دٍ  َوِدي ؿَّ ـْ  بِفِ  َجوءَ  َمو: حُمَ   ِظـْدِ  ِم
ِ
ًٓ  اّللَّ  َواْظتَِؼوًدا, َوَظَؿاًل  َؿْق
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ِؾَؿيُ  ـَ ْخاَلصِ  َو َّٓ  ِإهَلَ  َٓ  َأنْ  َصَفوَدةُ  ِهَل : اإْلِ , إِ ُ ْشاَلمِ  َوؾِْطَرةُ  اّللَّ ُ  َؾَطَر  َمو ِهَل : اإْلِ ـْ  ِظَبوَدهُ  َظَؾقْفِ  اّللَّ تِفِ  ِم بَّ  َوْحَدهُ  َوِظَبوَدتِفِ  حَمَ

يَؽ  َٓ  ْشتِْساَلمِ  َفُف, رَشِ ِٓ يً  َففُ  َوا , ُظُبقِديَّ ًّٓ يِ  َتْقِحقدُ  ُهقَ  َؾَفَذا. َوِإَكوَبيً  َواْكِؼقَوًدا َوُذ يِ  َخوصَّ ِذي اخْلَوصَّ ـْ  افَّ  َؾُفقَ  َظـْفُ  َرِؽَى  َم

ـْ  َػَفوِء, َأَشِػفِ  ِم ـْ } َتَعوَػ  َؿوَل  افسُّ ـْ  َيْرَؽُى  َوَم َّٓ  إِْبَراِهقؿَ  ِمؾَّيِ  َظ ـْ  إِ ْكقَو ذِم  اْصَطَػقْـَوهُ  َوَفَؼدِ  َكْػَسفُ  َشِػفَ  َم ِخَرةِ  ذِم  َوإِكَّفُ  افدُّ ْٔ  ا

ـَ 
ِ
َغ  َد وحِلِ فُ  َففُ  َؿوَل  ِإذْ  افصَّ ًُ  َؿوَل  َأْشؾِؿْ  َربُّ َرب   َأْشَؾْؿ

غَ  فِ
ِ
ؿَ [. 103: افبؼرة{ ]اْفَعوَد  َشِػقًفو: ِؿْسَؿْغِ  اخْلَاَلئَِؼ  ُشْبَحوَكفُ  َؾَؼسَّ

ِػقفُ  َوَرِصقًدا, ِمـُْف, َأْشَػفَ  َٓ  ـْ : َؾوفسَّ ـْ  َرِؽَى  َم تِفِ  َظ ِك, ِإَػ  ِمؾَّ ْ ِصقدُ  افؼ  ـْ : َوافرَّ أَ  َم ـَ  َتَزَّ كِ  ِم ْ ًٓ  افؼ  , َوَظَؿاًل  َؿْق ًٓ  َوَحو

ُ  َأَمرَ  َوِِبََذا افتَّْقِحقِد, ِإَػ  َوَدَظْقُتفُ  َتْقِحقًدا, َوَحوُففُ  َتْقِحقًدا, َوَظَؿُؾفُ  َتْقِحقًدا, َؿْقُففُ  َؾَؽونَ  قعَ  ُشْبَحوَكفُ  اّللَّ ـْ  - اْدُْرَشؾِغَ  مَجِ  ِم

هِلِؿْ  َو} َتَعوَػ  َؿوَل  - آِخِرِهؿْ  إَِػ  َأوَّ ُشُؾ  َيوَأَيُّ ُؾقا  افرُّ ـَ  ـُ َبوِت  ِم ق  ُتُؽؿْ  َهِذهِ  َوإِنَّ  َظؾِقؿٌ  َتْعَؿُؾقنَ  باَِم  ِإين   َصوحِلًو َواْظَؿُؾقا  افطَّ  ُأمَّ

يً  ُؽؿْ  َوَأنَو َدةً َواحِ  ُأمَّ ُؼقنِ  َربُّ ـْ  َأْرَشْؾـَو َوَمو} َتَعوَػ  َوَؿوَل [ 51: ادممـقن{ ]َؾوتَّ ـْ  َؿْبؾَِؽ  ِم َّٓ  َرُشقلٍ  ِم  ِإهَلَ  َٓ  َأنَّفُ  إَِفقْفِ  ُكقِحل إِ

 َّٓ ـْ  َواْشَلْل } َتَعوَػ  َوَؿوَل [ 85: إنبقوء{ ]َؾوْظُبُدونِ  َأنَو إِ ـْ  َأْرَشْؾـَو َم ـْ  َؿْبؾَِؽ  ِم ـْ  َأَجَعْؾـَو ُرُشؾِـَو ِم ـِ  ُدونِ  ِم مْحَ  آِخَفيً  افرَّ

ُذوا َأمِ } َتَعوَػ  َوَؿوَل [ 75: افزخرف{ ]ُيْعَبُدونَ  َ ـَ  آخَِفيً  اختَّ َْرضِ  ِم ْٕ ونَ  ُهؿْ  ا ونَ  َفقْ  - ُيـِْؼُ َّٓ  آخَِفيٌ  ؾِقِفاَم  ـَ ُ  إِ  َفَػَسَدَتو اّللَّ

  َؾُسْبَحونَ 
ِ
ُذوا َأمِ  - ُيْسَلُخقنَ  َوُهؿْ  َيْػَعُؾ  َظامَّ  ُيْسَلُل  َٓ  - َيِصُػقنَ  َظامَّ  اْفَعْرشِ  َرب   اّللَّ َ ـْ  اختَّ  ُبْرَهوَكُؽؿْ  َهوُتقا  ُؿْؾ  آخَِفيً  ُدوكِفِ  ِم

ُر  َهَذا ـْ ـْ  ِذ رُ  َمِعَل  َم ـْ ـْ  َوِذ ِذي اْفِؽَتوُب  َهَذا َأْي [ 87 - 81: إنبقوء{ ]َؿْبِع  َم , َأنَْزَل  افَّ ُتُى  َوَهِذهِ  َظَعَّ َنْبِقَوءِ  ـُ ْٕ ؾ ِفؿْ  ا : ـُ

ءٍ  ذِم  َوَجْدُتؿْ  َهْؾ  وذَ  ِمـَْفو يَشْ َ ؟ َمعَ  آخَِفيٍ  اخت 
ِ
َفو َأمْ  اّللَّ ؾُّ ْقِحقِد  َكوضَِؼيٌ  ـُ ؾ   ذِم  َبَعْثـَو َوَفَؼدْ } َتَعوَػ  َوَؿوَل  بِِف؟ آِمَرةٌ  بِوفتَّ يٍ  ـُ  ُأمَّ

 ًٓ َ  ُاْظُبُدوا َأنِ  َرُشق ـْ  َظَبُدوهُ  َمو فُِؽؾ   اْشؿٌ  َوافطَّوُؽقُت [ 07: افـحؾ{ ]افطَّوُؽقَت  َواْجَتـُِبقا  اّللَّ , ُدونِ  ِم
ِ
كٍ  َؾُؽؾُّ  اّللَّ  ُمْؼِ

فُ   [.َضوُؽقُتفُ  إِهَلُ
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