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╝
ِ ِ
غ َحَو آ َتقْتُؽُؿ ِّمـ ـِت ٍ
َوب َو ِح ْؽ َؿ ٍي ُث َّؿ َجوء ُـ ْؿ َر ُش ٌ
الل ِمقثَ َ
َـككَّ ُف ؿَ َول
وق افـَّبِق ِّ ْ َ
▬ َوإِ ْذ أَ َخ َذ ّ ُ
قل ُّم َصد ٌِّق ِّحَو َم َع ُؽ ْؿ َفت ُْممـُ َّـ بِف َو َفت ُ ُ

افش ِ
َأأَؿْ َر ْر ُت ْؿ َوأَ َخ ْذ ُت ْؿ َظ َذ َذفِؽ ُْؿ إِ ْ ِ
وص َفدُواْ َوأَن َ ْو َم َعؽُؿ ِّم َـ َّ
ْصي َؿو ُفقا ْ َأؿْ َر ْركَو ؿَ َول َؾ ْ
وه ِدي َـ (َ )88ؾ َؿـ ت ََق َّػ َب ْعدَ َذف ِ َؽ
يـ اللِ يب ُغق َن و َفف أَشؾَؿ مـ ِف افسَمو ِ
ِ
ِ
ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ضَ ْقظوً َوـ َْره ًو َوإِ َفقْ ِف ُي ْر َج ُعق َن
َّ َ َ
ؾَلُ ْو َفـئ َؽ ُه ُؿ ا ْف َػوش ُؼق َن ( )88أَؾَ َغ ْ َر د ِ ّ َ ْ
َ ُ ْ َ َ
ِ
(ُ )88ؿ ْؾ آمـَّو بِوللِ ومو ُأ ِنز َل َظؾَقـَو ومو أُ ِنز َل َظ َذ إِبر ِ
ُ ِ
َ
اهق َؿ َوإِ ْش ََم ِظ َقؾ َوإِ ْش َح َ
قشك
وق َو َي ْع ُؼ َ
وت ُم َ
َْ
ْ ََ
ّ ََ
َ
قب َوإ ْشبَوط َو َمو أ َ
و ِظقسك وافـَّبِقق َن ِمـ رِّبِؿ َٓ كُ َػر ُق ب َ ٍ
َح ُـ فَ ُف ُم ْسؾِ ُؿق َن (َ )88و َمـ َي ْبتَ ِغ َؽ ْ َر ِ
اإل ْشالَ ِم دِيـوً ؾَؾَـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـ ْ ُف
غ أَ َحد ِّمـْ ُف ْؿ َوك ْ
َ َ َ ُّ
ِّ َ ْ
َّ ِّ ْ
وهق ِف ِ
اخلَ ِ ِ
أخ َرةِ ِم َـ ْ
وهي َـ ([ ♂)88شقرة آل ظؿران]
َ ُ َ
أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطزي (ت883ـه) :جومع افبقون ف تلويؾ افؼرآن ,ممشسي افرشوفي ,اف َّطبعي إوػ ,اجلزء
معؼ أهؾ افؽتوب ,إذ َ
أخذ اهلل مقثوق افـبقغ َد َْفَم
واذـروا يو
افسودس ,صـ[ .889ؿول أبق جعػر :ؾتلويؾ أيي:
ُ
َ
آتقتؽؿ ,أهيو افـبققن ,مـ ـتوب وحؽؿي ,ثؿ جوءـؿ رشقل مـ ظـدي مصدق حو معؽؿ ,فتممــ بف = يؼقل  :فتصدؿـف
= وفتـككف].
أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطزي (ت883ـه) :جومع افبقون ف تلويؾ افؼرآن ,ممشسي افرشوفي ,اف َّطبعي إوػ ,اجلزء
أظرض ظـ اإليَمن برشع افذيـ أرشؾتفؿ بتصديؼ
افسودس ,صـ[ .868ؿول أبق جعػر :يعـل بذفؽ جؾ ثـوؤه :ؾؿـ َ
مو ـون مع أنبقوئل مـ افؽتى واحلؽؿي ,وظـ ككهتؿ ,ؾلدبر ومل يممـ بذفؽ ,ومل يـك ,وكؽٌ ظفدَ ه ومقثوؿف
="بعد ذفؽ" ,يعـل بعد افعفد وادقثوق افذي َ
أخذه اهلل ظؾقف ="ؾلوئلؽ هؿ افػوشؼقن" ,يعـل بذفؽ :أن ادتقفغ
َ
أخذا ظؾقفؿ بذفؽ ="هؿ
أمرهؿ ,وكُكهتؿ بعد افعفد وادقثوق افؾذيـ
ظـ اإليَمن بوفرشؾ افذيـ وصػ َ
افػوشؼقن" ,يعـل بذفؽ  :اخلورجقن مـ ديـ اهلل وضوظي رِّبؿ].
أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطزي (ت883ـه) :جومع افبقون ف تلويؾ افؼرآن ,ممشسي افرشوفي ,اف َّطبعي إوػ ,اجلزء
افسودس ,صـ[ . 868ؿول أبق جعػر :وهوتون أيتون ,وإن ـون َخم َرج اخلز ؾقفَم مـ اهلل ظز وجؾ بَم أخز أنف أصفدَ
مـ َ
َ
َ
َ
مفوجر رشقل اهلل
حقال
إخبور مـ ـون
أخذ مقثوؿف بف ,ظـ أنبقوئف ورشؾف )8( ,ؾنكف مؼصق ٌد بف
وأخذ بف
َ
مقثوق ْ
ُ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ هيقد بـل إهائقؾ أجوم حقوتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ ,ظ ََّم هلل ظؾقفؿ مـ افعفد ف اإليَمن بـبقة
تذـرهؿ مو ـون اهلل ً
آخذا ظذ آبوئفؿ وأشالؾفؿ مـ ادقاثقؼ
حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ = ( )8ومعـل [بف]
ُ
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ظرؾتفؿ وتؼدّ مً إفقفؿ ف تصديؼف واتبوظف وكُكتف ظذ مـ خوفػف وـذبف =
وافعفقد ,ومو ـوكً أنبقو ُء اهلل َّ
وتعريػفؿ مو ف ـتى اهلل ,افتل أنزهلو إػ أنبقوئف افتل ابتعثفو إفقفؿ ,مـ صػتف وظالمتف].
أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطزي (ت883ـه) :جومع افبقون ف تلويؾ افؼرآن ,ممشسي افرشوفي ,اف َّطبعي إوػ ,اجلزء
افسودس ,صـ[ .873 ,869وؿقفف" :ؿؾ آمـو بوهلل" ,يعـل بف :ؿؾ هلؿ ,يو حمؿد :,صدؿـو بوهلل أنف ربـو وإهلـو ٓ ,إهل
أجضو بَم أنزل ظؾقـو مـ َوحقف وتـزيؾف ,ؾلؿرركو
ؽره ,وٓ كعبد أحدً ا شقاه ="ومو أنزل ظؾقـو" ,يؼقل :وؿؾ :وصدَّ ؿـو ً
أجضو بَم أنزل ظذ إبراهقؿ خؾقؾ اهلل ,وظذ ابـقف إشَمظقؾ وإشحوق,
بف ="ومو أنزل ظذ إبراهقؿ"  ,يؼقل :وصدؿـو ً
وابـ ابـف يعؼقب = وبَم أنزل ظذ "إشبوط"  ,وهؿ وفد يعؼقب آثـو ظؼ ,وؿد بقـو أشَم َءهؿ بَم أؽـك ظـ إظودتف ف
أجضو مع ذفؽ بوفذي أنزل اهلل ظذ مقشك وظقسك
هذا ادقوع "= ) 8( .ومو أوت مقشك وظقسك"  ,يؼقل  :وصدّ ؿـو ً
أمر اهلل ظز وجؾ حمؿدً ا
مـ افؽتى َ
وافق ْحل ,وبَم أنزل ظذ افـبقغ مـ ظـده .وافذي آتك اهلل مقشك وظقسك = ممو َ
بتصديؼفَم ؾقف ,واإليَمن بف = افتقراة افتل آتوهو مقشك ,واإلكجقؾ افذي أتوه ظقسك ٓ"= .كػرق بغ أحد مـفؿ" ,
ّ
بعضفؿ ,وٓ كممـ ببعضفؿ وكؽػر ببعضفؿ ,ـَم ـػرت افقفقد وافـصورى ببعض
يؼقل ٓ :كصدّ ق بعضفؿ
وكؽذب َ
بعضو ,وفؽـو كممـ بجؿقعفؿ ,وكصدّ ؿفؿ ="وكحـ فف مسؾؿقن" .يعـل :وكحـ كديـ هلل
أنبقوء اهلل وصدّ ؿً ً
بوإلشالم ٓ كديـ ؽره ,بؾ كتزأ إفقف مـ ـؾ ديـ شقاه ,ومـ ـؾ مؾي ؽره .ويعـل بؼقفف":وكحـ فف مسؾؿقن".
مؼرون ف ُف بوٕفقهي وافربقبقي ,وأنف ٓ إهل ؽره  .وؿد ذـركو
وكحـ فف مـؼودون بوفطوظي ,متذفؾقن بوفعبقدةّ )8( ,
افرواي َي بؿعـك مو ؿؾـو ف ذفؽ ؾقَم مه ,وـرهـو إظودتف])8( .
أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطزي (ت883ـه) :جومع افبقون ف تلويؾ افؼرآن ,ممشسي افرشوفي ,اف َّطبعي إوػ ,اجلزء
ؽر ديـ اإلشالم فقديـ بف ,ؾؾـ يؼبؾ
افسودس  ,صـ[ .873ؿول أبق جعػر :يعـل بذفؽ جؾ ثـوؤه :ومـ يطؾى ديـو َ
أنػسفؿ حظق َطفو مـ رمحي اهلل ظز وجؾ) 8( .
اهلل مـف ("= ) 8وهق ف أخرة مـ اخلوهيـ"  ,يؼقل :مـ افبوخسغ َ
و ُذـر ّ
أن أهؾ ـؾ مؾي ا ّدظقا أهنؿ هؿ ادسؾؿقن ,حو كزفً هذه أيي ,ؾلمرهؿ اهلل بوحلٍ إن ـوكقا صودؿغٕ ,ن مـ
ُشـي اإلشالم احلٍ ,ؾومتـعقا ,ؾلدحض اهلل بذفؽ حجتفؿ].
أبق افؾقٌ كك بـ حمؿد افسؿرؿـدي (ت878ـه) :بحر اف ُعؾُقم ,دار افػؽر ببروت  ,اجلزء إول ,صـ[ . 887ؿقفف
وئل َؽ هؿ ا ْف ِ
تعوػ َ :ؾؿـ تَق َّػ بعدَ ذفِ َؽ أي أظرض ظـ اإليَمن ,وظـ افبقون بعد ذفؽ اإلؿرار وافعفد ؿقفف َ :ؾ ُل ِ
ػوش ُؼ َ
قن
َ ْ َ َْ
ُ ُ
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أي افـوؿضقن فؾعفد ,ويؼول :هؿ افعوصقن ,وأصؾ افػسؼ اخلروج مـ افطوظي ـؼقفف تعوػ َ :ؾ َػ َس َؼ َظ ْـ َأ ْم ِر َر ِّب ِف
[شقرة افؽفػ ]89 :أي خرج ظـ ضوظي ربف وؿقفف تعوػَ :أ َؾ َغ ْ َر ِد ِ
اللِ َي ْب ُغ َ
قن ؿول افؽؾبل :وذفؽ أن ـعى بـ
يـ َّ
افـبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ .ؾؼوفقا  :أجـو أحؼ بديـ إبراهقؿ؟ ؾؼول
إرشف وأصحوبف اختصؿقا مع افـصورى إػ
ّ
ال اف َػ ِري َؼ ْ ِ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :ـِ َ
افـبل ّ
غ َب ِري ٌء ِم ْـ ِديـِ ِف» ؾؼوفقا  :مو كرى بؼضوئؽ ,وٓ كلخذ بديـؽ ,ؾـزل ؿقفف
ّ
تعوػ َ :أ َؾ َغ ْ َر ِد ِ
قن َوإِ َف ْق ِف ُي ْر َج ُع َ
قن أي يطؾبقن ,ؿرأ ظوصؿ ف روايي حػص َي ْب ُغ َ
اللِ َي ْب ُغ َ
قن ـالمهو بوفقوء .وؿرأ أبق
يـ َّ
ظؿرو يبغقن بوفقوء ,وإفقف ترجعقن بوفتوء ,وؿرأ افبوؿقن ـالمهو بوفتوء ظذ معـك ادخوضبي ,ؾؿـ ؿرأ بوفقوء ,يعـل أؾغر
ديـ اهلل يطؾبقن مـ ظـدك ,ومـ ؿرأ بوفتوء يعـل أؾغر ديـ اهلل تطؾبقن].
أبق افؾقٌ كك بـ حمؿد افسؿرؿـدي (ت878ـه) :بحر اف ُعؾُقم ,دار افػؽر ببروت  ,اجلزء إول ,صـ[ . 888ؿقفف
َو َم ْـ َي ْب َت ِغ َؽ ْ َر ْ ِ
اإل ْشال ِم ِديـ ًو ؿول افؽؾبل :كزفً ف صلن مرثد بـ أيب مرثد ,و ُض ْع َؿي بـ َأبَ ْرق ,ومؼقس بـ صبوبي,
واحلورث بـ ُش َقيد ,وـوكقا ظؼة  .وؿول مؼوتؾ  :ـوكقا اثـل ظؼ  .وؿول افضحوك :يعـل ٓ يؼبؾ مـ مجقع اخلؾؼ مـ
اخل ِ ِ
أهؾ إديون ديـ ًو ؽر ديـ اإلشالم ,ومـ يتديـ َؽ ْ َر اإلشالم ِديـًو َؾ َؾ ْـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـْ ُف َو ُه َق ِف ْأ ِخ َر ِة ِم َـ ْ
وه ي َـ أي مـ
ادغبقكغٕ ,نف ترك مـزفف ف اجلـي ,واختور مـزفف ف افـور].
أبق حمؿد مؽل بـ أيب ضوفى افؼقيس (ت887ـه) :اهلدايي إػ بؾقغ افـفويي ,ـؾقي افؼيعي بجومعي افشورؿي ,اف َّطبعي
إوػ ,اجلزء افثوين ,صـ[ .8368ؿقففَ { :أ َؾ َغ ْ َر ِد ِ
يـ اهلل َي ْب ُغ َ
قن} أي :أؾغر ضوظي اهلل يو أهؾ افؽتوب تطؾبقن ,وهق
افذي خضع فف مـ ف افسَموات وإرض ,وأشؾؿ ضوئع ًو ,وهؿ  :ادالئؽي ,وافـبققن وادممـقن { َو َـ ْره ًو} وهؿ افذيـ
آمـقا بوفتقحقد ,وأرشـقا ظـ ظؾؿ ـَم ؿول َ { :و َفئِـ َش َل ْخت َُفؿ َّم ْـ َخ َؾ َؼ ُف ْؿ َفقَ ُؼق ُف َّـ اهلل} [افزخرف .]87 :وؿقؾ :إشالم
افؽوره هق حغ أخذ ظؾقف ادقثوق .وؿول جموهد :إشالم افؽوذب شجقد طؾف .وافطوئع :ادممـ .وؿقؾ :إشالم افؽوره
تؼؾبف ف مشقئي اهلل ,واشتؽوكتف فؼضوئف .وؿول ؿتودة :إشالم افؽوره هق حغ ٓ يـػعف إشالمف ,وذفؽ ف أخرة,
وحغ رأى ادقت ,ؿول اهلل تعوػَ { :ؾ َؾ ْؿ َي ُؽ َيـ َػ ُع ُف ْؿ إِ َيَم ُ ُهن ْؿ َ َّحو َر َأ ْو ْا َب ْل َشـَو} [ؽوؾر .]88 :وؿقؾ ادعـك :فف خضع
اجلؿقع ضوئعغ ,وـورهغ ٕنف جبؾفؿ ظذ ذفؽ ,وخؾؼفؿ ـذفؽ .وف تػسر احلسـ { َو َف ُف َأ ْش َؾ َؿ َمـ ِف افسَموات}
اكؼطع افؽالم  .ثؿ ؿول{ :وإرض} ضقظ ًو أو رـف ًو أي أشؾؿ مـ ف إرض ضقظ ًو وـره ًو ,ؾوفؽوره ادـوؾؼ ٓ يـػعف
إيَمكف .وؿقؾ :إن أهؾ إرض أشؾؿقا ـؾفؿ حغ أخذ اهلل ظؾقفؿ ادقثوق واشتخرجفؿ مـ طفر آدم ,ؾوفتلويؾ :أؾغر
ضوظي اهلل تريدون وهذه صػتف .ثؿ أمر اهلل تعوػ حمؿد ًا ظؾقف افسالم وأمتف أن يؼقفقا { :آ َمـَّو بوهلل َو َمآ ُأ ِنز َل َظ َؾقْـَو َو َمآ
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ِ
قؿ} ومـ ذـر بعده [وأن] ٓ يػرؿقا بغ أحد مـفؿ ,وأظؾؿفؿ اهلل تعوػ أنف ٓ يؼبؾ ديـ ًو ؽر اإلشالم,
ُأ ِنز َل ظذ إِ ْب َراه َ
وأن مـ ابتغك ؽره ؾفق خوه ف أخرة .أي :خين كػسف وذفؽ اخلنا ن ادبغ].
أبق حمؿد مؽل بـ أيب ضوفى افؼقيس (ت887ـه) :اهلدايي إػ بؾقغ افـفويي ,ـؾقي افؼيعي بجومعي افشورؿي ,اف َّطبعي
إوػ ,اجلزء افثوين ,صـ[ .8366وحو كزفً { َو َمـ َي ْب َت ِغ َؽ ْ َر اإلشالم ِديـ ًو َؾ َؾ ْـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـْ ُف} ادظك ـؾ ؿبقؾ ,وـؾ أهؾ
مؾي اهنؿ هؿ ادسؾؿقن ؾلنزل اهلل [ ظز وجؾ ] { و ِ
لل َظ َذ افـوس ِح ٍُّ افبقً َم ِـ اشتطوع إِ َفقْ ِف َشبِق ً
ال َو َمـ َـ َػ َر َؾ ِن َّن اهلل
َ َّ
َؽـِل َظ ِـ افعودغ} [آل ظؿران , ]97 :ؾحٍ ادسؾؿقن وؿعد افؽوؾرون ,ؾظفر ؾسود دظقى ـؾ مـ ادظك اإلشالم إٓ
ادسؾؿقن].
أبق احلسـ ظع بـ حمؿد احووردي (ت883ـه) :افـؽً وافعققن (تػسر احووردي) ,دار اف ُؽتُى افعؾؿقي ببروت ,
غ َحَآ َءا َتقْ ُتؽُؿ ِمـ ـِت ٍ
الل ِمق َث َ
َوب َو ِحؽْ َؿ ٍي} ف ادقثوق ؿقٓن :
وق افـَّبِقِّ َ
اجلزء إول  ,صـ[ .836ؿقفف تعوػَ { :و ِإ ْذ َأ َخ َذ َّ ُ
أحدمهو :أنف أخذ مقثوق افـبقغ أن يلخذوا ظذ ؿقمفؿ بتصديؼ حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ,وهذا ؿقل ظع  ,وابـ
ظبوس  ,وؿتودة  ,وافسدي .وافثوين :أنف أخذ مقثوؿفؿ فقممــ بؤخرة  ,وهذا ؿقل ضوووس ُ { .ث َّؿ َجآ َءـُؿ َر ُش ٌ
قل}
ِ
ِ
ِ
ْك َّك ُف
يعـل حمؿد ًا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُ { .م َصدِّ ٌق َحو َم َعؽُ ْؿ} يعـل مـ افتقارة  ,واإلكجقؾَ { .فت ُْمم ُـ َّـ بِف َو َف َتـ ُ ُ
َؿ َول َء َأ ْؿ َر ْرتُؿ َو َأ َخ ْذت ُْؿ َظ َذ َذفِؽ ُْؿ إِ ْ ِ
ْصي} واإلْص :افعفد  ,وؾقف تلويالن :أحدمهو :معـوه :ؿبؾتؿ ظذ ذفؽ ظفدي .
وافثوين  :أخذتؿ ظذ ادُتَّبِ ِعغ فؽؿ ظفديَ { .ؿو ُفقا َ :أ ْؿ َر ْركَوَ .ؿ َولَ :ؾ ْ
وص َفدُ و ْا} يعـل ظذ أممؽؿ بذفؽ َ { .و َأنَو َم َعؽُؿ ِّم َـ
افش ِ
َّ
وه ِد ي َـ} ظؾقؽؿ  ,وظؾقفؿ].
أبق احلسـ ظع بـ حمؿد احووردي (ت883ـه) :افـؽً وافعققن (تػسر احووردي) ,دار اف ُؽتُى افعؾؿقي ببروت ,
اجلزء إول ,صـ[ .837ؿقفف تعوػ { :و َفف َأش َؾؿ مـ ِف افسؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َض ْق ظ ًو َو َـ ْره ًو} ؾقف شتي أؿوويؾ :أحدهو :
َّ َ
َ ُ َ َ َ
أن ادممـ أشؾؿ ضقظ ًو وافؽوؾر أشؾؿ ظـد ادقت ـَ ْره ًو  ,وهذا ؿقل ؿتودة  .وافثوين :أنف اإلؿرار بوفعبقديي وإن ـون ؾقف
مـ أرشك ف افعبودة  ,وهذا ؿقل جموهد .وافثوفٌ :أنف شجقد ادممـ ضوئع ًو وشجقد طؾ افؽوؾر ـره ًو  ,وهق مروي
ظـ جموهد أجض ًو  .وافرابع :ضقظ ًو بوفرؽبي وافثقاب .وـره ًو بوخلقف مـ افسقػ  ,وهق ؿقل مطر .واخلومس  :أن إشالم
افؽوره حغ أخذ مـف ادقثوق ؾلؿر بف  ,وهذا ؿقل ابـ ظبوس .وافسودس :معـوه أنف أشؾؿ بوٓكؼقود وافذفي  ,وهق ؿقل
ظومر افشعبل  ,وافزجوج].
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مجول افديـ أبق افػرج ظبد افرمحـ بـ اجلقزي (ت897ـه) :زاد ادسر ف ظؾؿ افتػسر ,دار افؽتوب افعريب ببروت ,
اف َّطبعي إوػ ,اجلزء إول ,صـ[ .838 ,833ؿول ابـ ظبوس :اختصؿ أهؾ افؽتوبغ ,ؾزظؿً ُّ
ـؾ ؾرؿي أهنو أوػ
افـبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ « :ـال افػريؼغ بريء مـ ديـ إبراهقؿ »  .ؾغضبقا ,وؿوفقا  :واهلل ٓ
بديـ إبراهقؿ ,ؾؼول ّ
حمؿد ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿَ .و َف ُف َأ ْش َؾ َؿ
كرى بؼضوئؽ ,وٓ كلخذ بديـؽ ,ؾـزفً هذه أيي .وادراد بديـ اهلل ,ديـ ّ
ٍ
وإبوء مـ افـػس .وف معـك افطقع
اكؼود ,وخضع َض ْقظ ًو َوـَ ْره ًو افطقع  :آكؼقود بسفقفي ,وافؽره :آكؼقود بؿشؼي
وافؽره شتي أؿقال  :أحدهو :أن إشالم افؽؾ ـون يقم ادقثوق ضقظ ًو وـره ًو ,رواه جموهد ظـ ابـ ظبوس ,وإظؿش
ظـ جموهد ,وبف ؿول افسدي  .وافثوين  :أن ادممـ يسجد ضوئع ًو ,وافؽوؾر يسجد ط ُّؾف وهق ـوره ,روي ظـ ابـ ظبوس,
ورواه ابـ أيب كجقح ,وفقٌ ظـ جموهد  .وافثوفٌ :أن افؽؾ أؿروا فف بلنف اخلوفؼ ,وإن أرشك بعضفؿ ,ؾنؿراره بذفؽ
حجي ظؾقف ف إرشاـف ,هذا ؿقل أيب افعوفقي ,ورواه مـصقر ظـ جموهد  .وافرابع :أن ادممـ أشؾؿ ضوئع ًو  ,وافؽوؾر
أشؾؿ خموؾي افسقػ ,هذا ؿقل احلسـ  .واخلومس  :أن ادممـ أشؾؿ ضوئع ًو  ,وافؽوؾر أشؾؿ حغ رأى بلس اهلل ,ؾؾؿ
يـػعف ف ذفؽ افقؿً ,وهذا ؿقل ؿتودة .وافسودس :أن إشالم افؽؾ خضقظفؿ فـػوذ أمره ف جب ّؾتفؿ ٓ ,يؼدر
أحدهؿ أن يؿتـع مـ جب ٍ
ؾي جبؾف ظؾقفو ,وٓ ظذ تغقرهو ,هذا ؿقل افزجوج ,وهق معـك ؿقل ّ
عبل :اكؼود ـ ّؾفؿ
ّ
افش ّ
فف].
ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت636ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ,دار إحقوء افساث افعريب
وت َتع ِديدُ َت ْؼ ِر ِير ْإَ ْصق ِ
ببروت ,اف َّطبعي افثوفثي ,اجلزء افثومـ ,صـ[ .878ا ْظ َؾؿ َأ َّن ا ْ َد ْؼصقد ِمـ َه ِذ ِه ْأ ي ِ
وء ا ْ َد ْع ُرو َؾ ِي
َ
ْ
َ
ُ َ ْ
ْ
َوب ِممو يدُ ُّل َظ َذ ُكبق ِة ُحمَؿ ٍد ص َّذ الل َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َؿ ْطعو فِع ْذ ِر ِهؿ و ِإ ْطفورا فِ ِعـ ِ
ِ
ِ
مج َؾتِ َفو َمو َذـ ََر ُه
َود ِه ْؿ َو ِم ْـ ُ ْ
َّ ُ ْ َ َ َ ً ُ
َّ َ
ُ َّ
ظـْدَ َأ ْه ِؾ ا ْفؽت ِ َّ َ
ْ َ َ ً
ِ ِ
الل َتع َوػ ِف َه ِذ ِه ْأي ِي و ُهق َأنَّف َتع َوػ َأ َخ َذ ا ْدِق َث َ ِ
َوهؿ ا ْف ِؽتَوب و ْ ِ
احلؽْ َؿ َي بِ َل َّ ُهن ْؿ ـُ َّؾ ََم َجو َء ُه ْؿ َر ُش ٌ
قل
َ َ
َ َ َ ُ َ
َّ ُ َ
وق م َـ ْإَنْبِقَوء ا َّفذ ي َـ آت ُ ُ
ِ
َون ِمـ ا ْف َػ ِ
ِ
ِ
ِ
غ].
وش ِؼ َ
َكو ُهَ ,و َأ ْخ َ َز َأ َّ ُهن ْؿ َؿ ِب ُؾقا َذف َؽ َو َحؽ ََؿ َت َع َوػ بِ َل َّن َم ْـ َر َج َع َظ ْـ َذف َؽ ـ َ َ
ُم َصدِّ ٌق حَو َم َع ُف ْؿ آ َمـُقا بِف َوك َ ُ
ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت636ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ,دار إحقوء افساث افعريب
ِ
ػ َيؽ ُ
الل َظ َؾقْ ِف َو َش َّؾ َؿ ُم َصدِّ ًؿو َحو
افس َم ُال اف َّث ِوين َ :ـ ْق َ
ببروت ,اف َّطبعي افثوفثي ,اجلزء افثومـ  ,صـُّ [ . 877
ُقن ُحم ََّؿدٌ َص َّذ َّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
معفؿ مع ُخمَو َف َػ ِي َ ِ ِ ِ
ِ
ؼ ِظ ِف ْؿ ُ ,ؿ ْؾـَوْ :ادُ َرا ُد بِ ِف ُح ُص ُ
افؼائِ ِع َ ,ؾ َل َّمو
َ َُ ْ َ َ
قل ا ْد ُ َقا َؾ َؼي ف افت َّْقحقدَ ,وافـُّ ُب َّقاتَ ,و ُأ ُصقل َّ َ
رشظف ف َ ْ
ْ
ِ
ِ ِ
خ َال ٍ
احل ِؼق َؼ ِي َفقس بِ ِ
اخل َال ُ ِ
َت َػ ِ
وصق ُؾفو وإِ ْن و َؿع ْ ِ
فَّ َِٕ ,ن َ ِ
افس َال ُم ُمت َِّػ ُؼ َ
قن َظ َذ َأ َّن
مج َ
ْ َ
َ َ َ َ
قع ْإَن ِْب َقوء َظ َؾ ْق ِف ُؿ َّ
ف ؾ َقفو َؾ َذف َؽ ف ْ َ

ون مقشك َظ َؾق ِف افس َالم َفقس إِ َّٓ َرش َظف و َأ َّن ْ ِ
ْ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
رش َظ ُفَ ,ؾ َف َذا
ْ ُ َ
ْ َّ ُ ْ َ
َ
احل َّؼ ف َز َم ُ َ
َ
احل َّؼ ف َز َمون ُحم ََّؿد َص َّذ َّ ُ
الل َظ َؾقْف َو َش َّؾ َؿ َفقْ َس إِ َّٓ َ ْ
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ِ
ِ
وإِ ْن ـَ َ ِ
قهؿ ْ ِ
وقَ ,و َأجْ ًضو َؾو ْد ُ َرا ُد ِم ْـ َؿ ْقفِ ِف ُث َّؿ جو َءـ ُْؿ َر ُش ٌ
احل ِؼق َؼ ِي ِو َؾ ٌ
قل ُم َصدِّ ٌق حو َم َعؽ ُْؿ ُه َق
اخل َال َ
َ
ف ,إِ َّٓ َأنَّ ُف ف ْ َ
ون ُي ُ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ُقر ٌة ِف افت َّْق َر ِاة
الل َظ َؾقْف َو َش َّؾ َؿَ ,و ْادُ َرا ُد بِؽَ ْقكف ُم َصدِّ ًؿو َحو َم َع ُف ْؿ ُه َق َأ َّن َو ْص َػ ُف َو َـقْػقَّ َي َأ ْح َقافف َم ْذـ َ
ُحم ََّؿدٌ َص َّذ َّ ُ
َو ْ ِ ِ
قؾَ ,ؾ َؾَم َط َف َر َظ َذ َأ ْح َق ٍ
َون َك ْػ ُس َ ِ
قرا ِف تِ ْؾ َؽ ا ْف ُؽت ِ
جمقئِ ِف ت َْص ِدي ًؼو ِحَو ـ َ
ُى ,ـ َ
ال ُم َطوبِ َؼ ٍي ِحَو ـ َ
َون َم َع ُف ْؿَ ,ؾ َف َذا
َون َم ْذـُ ً
اإلكْج ِ َّ
ِ
ُه َق ا ْد ُ َرا ُد بِ َؽ ْقكِ ِف ُم َصدِّ ًؿو َحو َم َع ُف ْؿ].
ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت636ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ,دار إحقوء افساث افعريب
ِ
ٍ
وػ َأ َّن ْ ِ
غ ِف ْأ َي ِي ْ ُ
إ َ
افص َال ُة
ببروت ,اف َّطبعي افثوفثي ,اجلزء افثومـ ,صـ[ . 879ا ْظ َؾ ْؿ َأنَّ ُف َت َع َوػ َ َّحو َب َّ َ
اإل َيَم َن بِ ُؿ َح َّؿد َظ َؾ ْقف َّ
مجق ِع مـ م َه ِمـ ْإَنْبِق ِ
وء َو ْإُ َم ِؿ َ ,ف ِز َم َأ َّن ـ َُّؾ َم ْـ ـ َِر َه َذفِ َؽ َؾ ِن َّك ُف َيؽُ ُ
قن َضوفِ ًبو
َ
َ
الل َو َأ ْو َج َب ُف َظ َذ َ ِ َ ْ َ
َو َّ
رش َظ ُف َّ ُ
رش ٌع َ َ
افس َال ُم َ ْ
اللَِ ,ؾ ِؾ َف َذا َؿ َول َب ْعدَ ُه َأ َؾ َغ ْ َر ِد ِ
ِديـًو َؽ ْ َر ِد ِ
اللِ َي ْب ُغ َ
قن].
يـ َّ
يـ َّ
ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت636ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ,دار إحقوء افساث افعريب
ِ ِ
ِ ِ
وػِ ْ :
ببروت ,اف َّطبعي افثوفثي ,اجلزء افثومـ ,صـ[ .883ا ْد َْس َل َخ ُي ْ ُ
إ َ
قعِ .إ َذا
اخل ُض ُ
اإل ْش َال ُمُ ,ه َق آ ْشت ْس َال ُم َوآكْؼ َقو ُد َو ْ ُ
إو ُل  :وهق ْإَصح ِظـ ِْدي َأ َّن ـُ َّؾ مو ِشقى ِ
ظر ْؾً ه َذا َؾ ِػل ُخ ضقعِ ـؾ مـ ف افسؿقات و ْإَر ِ ِ ِ
الل
ُ
ََ َ َ
َّ
َ َ
َ ُّ
ض َّلل ُو ُجق ٌه ْ َ َّ َ ُ َ
َ ْ
ود ِه و َٓ يع م إِ َّٓ بِ ِنظ ِام ِف َؾ ِن َذ ْن ـُ ُّؾ مو ِشقى ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ود
ْدَ
الل َؾ ُف َق ُمـْ َؼ ٌ
َّ
َ َ
ُش ْب َحو َك ُف ُممْؽ ٌـ ف َذات ف َوـُ ُّؾ ُممْؽ ٍـ ف َذاتف َؾ ِن َّك ُف َٓ ُي َ
قجدُ إِ َّٓ بِ ِن َجي َ ُ ْ دَ ُ
ووع ِجل َال ِل ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
اخل ُضقعُِ ,ث َّؿ إِ َّن ِف َه َذا ا ْف َق ْج ِف َفطِق َػ ٌي ُأ ْخ َر ى
ف ُو ُجقده َو َظدَ مفَ ,و َه َذا ُه َق ِ َهنو َي ُي آكْؼقَود َو ْ ُ
َّ
َخ ٌ َ
الل ف َض َر َ ْ
ِ
ِ
ض َٓ فِ َغ ْ ِر ِهَ ,ؾ َف ِذ ِه ْأ َي ُي ت ُِػقدُ َأ َّن َو ِ
ك َأ ْي َو َف ُف َأ ْش َؾ َؿ ـؾ مـ ف افسؿقات َو ْ َ
إ ْر ِ
اج َى
َوه َل َأ َّن َؿ ْق َف ُف َو َف ُف َأ ْش َؾ َؿ ُيػقدُ ْ َ
احل ْ َ

ِ
ِ ِ
قجدُ إِ َّٓ بِ َتؽْ ِقيـِ ِف َو َٓ َي ْػـَك إِ َّٓ بِ ِن ْؾـَوئِ ِف َش َقا ٌء ـ َ
وحو َأ ْو
َون َظ ْؼ ًال َأ ْو َك ْػ ًسو َأ ْو ُر ً
ا ْف ُق ُجقد َواحدٌ َو َأ َّن ـُ َّؾ َمو ش َقا ُه َؾ ِن َّك ُف َٓ ُي َ
وظ ًال َأو ؾِع ًال  ,وكَظِر ه ِذ ِه ْأي ِي ِف َٓ َف ِي ظ َذ ه َذا ا ْدعـَك َؿق ُفف تع َوػ :و ِ ِ
لل َي ْس ُجدُ َم ْـ
َ افدَّ
َ َ
ِج ْس ًَم َأ ْو َج ْق َه ًرا َأ ْو َظ َر ًوو َأ ْو َؾ ِ ْ ْ َ ُ َ
َ َّ
ْ ُ ََ
َْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َش ٍء إِ َّٓ ُي َس ِّب ُح بِ َح ْؿ ِد ِه [ ْ ِ
َموات َو ْإَ ْر ِ
ها ِء].]88 :
افس
ض [ َّ
ف َّ
اإل ْ َ
افر ْظدَ ]88 :و َؿ ْق ُف ُف َوإ ْن م ْـ َ ْ
ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت636ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ,دار إحقوء افساث افعريب
ببروت ,اف َّطبعي افثوفثي ,اجلزء افثومـ  ,صـ[ . 883ا ْف َق ْج ُف اف َّث ِوين ِ :ف َت ْػ ِس ِر َه ِذ ِه ْأ َي ِي َأنَّ ُف َٓ َشبِ َقؾ َِٕ َح ٍد ِإ َػ ِآ ْمتِـَوعِ
ِ َ َ َ ِ ِ
َظ َؾق ِف ِف مر ِ
لل َض ْق ًظو ؾِ َقَم َي َت َع َّؾ ُؼ ِبوفدِّ ِ
اد ِهَ ,و ِإ َّمو َأ ْن َيـ ِْز ُفقا َظ َؾ ْق ِف َض ْق ًظو َأ ْو ـَ ْر ًهوَ ,ؾو ْد ُ ْس ِؾ ُؿ َ
يـ ,
وحلقن َيـْؼو ُدون َّ
قن َّ
ْ
افص ُ
َُ
َ َ ِ ِ
وه َذفِ َؽ ,و َأمو ا ْفؽَ ِ
ت و َأ ْصب ِ
ِ
ػ ضِ َبو َظ ُف ْؿ ِم َـ ْاد ََر ِ
وؾ ُر َ
َو َيـْ َؼو ُد َ
ون َّلل َت َع َوػ
ون َؾ ُف ْؿ َيـْؼو ُد
ون َف ُف َـ ْر ًهو ؾِ َقَم ُخيَوفِ ُ
ض َوا ْف َػ ْؼ ِر َوا ْد َْق َ َ
َ َّ
َظ َذ ُـ ِّؾ َح ٍ
قن َف ُف ُش ْب َحو َك ُف ـَ ْر ًهوَ ِ ,
ول َـ ْر ًهو ِ َ
ون ؾِ َقَم َي َت َع َّؾ ُؼ بِوفدِّ ِ
يـ َ ,و ِف َؽ ْ ِر َذفِ َؽ ُم ْست َْس ِؾ ُؿ َ
ٕ َّ ُهن ْؿ َٓ َيـْ َؼو ُد َ
ٕنَّ ُف َٓ ُي ْؿ ِؽـ ُُف ْؿ
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ِ ِِ
َوؾر َ ِ
ِ
ِ
ِِ
َد ْؾ ُع َؿ َضوئِ ِف َو َؿدَ ِر ِه اف َّثوفِ ٌَُ :أ ْش َؾ َؿ ا ْد ُ ْسؾِ ُؿ َ
يَمهن ْؿ
قن َض ْق ًظوَ ,وا ْفؽ ُ
ون ظـْدَ َم ْقهت ْؿ ـَ ْر ًهو ف َؼ ْقفف َت َع َوػ َ :ؾ َؾ ْؿ َي ُؽ َيـْ َػ ُع ُف ْؿ إ ُ ُ
ِ
ون ِ ِإل َ ِهلقَّتِ ِف َض ْق ًظو بِدَ فِ ِ
اخلَ ْؾ ِؼ ُمـْ َؼو ُد َ
افرابِ ُع َ :أ َّن ـُ َّؾ ْ
قؾ َؿ ْقفِ ِف َت َع َوػَ :و َفئِ ْـ َش َل ْخت َُف ْؿ َم ْـ َخ َؾ َؼ
َ َّحو َر َأ ْوا َب ْل َشـو [ َؽوؾ ٍر َّ ] 88 :
ون /فِ َتؽَ وفِ ِ
ِ
الل [ ُف ْؼ ََم َنَ ] 88 :و ُمـْ َؼو ُد َ
قػ ِف وإجيوده فمٓم ـره ًواخلومس َ :أ َّن اك ِْؼ َقو َد ا ْفؽُ ِّؾ إِك َََّم
َّ
افسَموات َو ْإَ ْر َض َف َق ُؼق ُف َّـ َّ ُ
َح َص َؾ َو ْؿ ًَ َأ ْخ ِذ ا ْدِق َث ِ
وق َو ُه َق َؿ ْق ُف ُف َت َع َوػَ :و ِإ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َؽ ِم ْـ َبـِل آ َد َم ِم ْـ ُط ُف ِ
قر ِه ْؿ ُذ ِّر َّيت َُف ْؿ َو َأ ْص َفدَ ُه ْؿ َظذ َأنْ ُػ ِس ِف ْؿ
ِ
وص ًي َ ,و َأ َّمو َأ ْه ُؾ
َأ َخ ْس ًُ بِ َر ِّبؽ ُْؿ ؿو ُفقا َبذ [ ْإَ ْظ َراف[ ]878 :افسودس ]:ؿول احلسـ  :افطقع ٕهؾ افسؿقات َخ َّ
َتؾِ ِقؼ افسؿقات َو ْإَ ْر ِ
ْإَ ْر ِ
قل  :إِ َّك ُف ُش ْب َحو َك ُف َذـَ َر ِف َ ْ
ض َؾ َب ْع ُض ُف ْؿ بِوف َّط ْقعِ َو َب ْع ُض ُف ْؿ بِو ْفؽ ُْر ِهَ ,و َأ ُؿ ُ
ض َه َذا َو ُه َق َؿ ْق ُف ُف
ِ ِ
ْل ْر ِ
ؼول َهلو َوفِ ْ َ
َؾ َ
ها ٌر َظ ِجق َب ٌي].
ض ائْتِقو َض ْق ظ ًو َأ ْو َـ ْره ًو ؿو َفتو َأتَ ْقـو ضوئِ ِع َ
غ [ ُؾ ِّص َؾ ًَْ ]88 :وؾقف َأ ْ َ

ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت636ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ,دار إحقوء افساث افعريب
وَٕنْبِق ِ
ِ
اإليَم َن ِبوللِ َظ َذ ْ ِ ِ
وءَّ َِٕ ,ن ْ ِ
اإل َيَم َن
اإل َيَمن ِب ْ َ
َّ
ببروت ,اف َّطبعي افثوفثي ,اجلزء افثومـ ,صـ[ .888ا ْد َْس َل َخ ُي اف َّثوك َق ُيَ :ؿدَّ َم ْ ِ َ
بِ ِ
ِ
ِ ِ
اإل َيَم ِن ِبوفـُّ ُب َّق ِةَ ,و ِف ا ْد َْر َت َب ِي اف َّثوكِقَ ِي َذـ ََر ْ ِ
ولل َأ ْص ُؾ ْ ِ
قهو َؾ َال
قهو َو َبدَّ ُف َ
ُى َشوئِ ِر ْإَنْبِقَوء َح َّر ُؾ َ
اإل َيَم َن بِ ََم ُأن ِْز َل َظ َؾقْفَّ َٕ ,ن ُـت َ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َون َمو ُأن ِْز َل َظ َذ ُحم ََّؿ ٍد ـ ْ
الل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َ ,ؾؽ َ
َوَٕ ْص ِؾ َحو ُأن ِْز َل
الل َظ َذ ُحم ََّؿد َص َّذ َّ ُ
َشبِ َقؾ ِإ َػ َم ْع ِر َؾي َأ ْح َقاهلَو إِ َّٓ بِ ََم َأن َْز َل َّ ُ
إنْبِق ِ
ِ
وء َؾؾِ َف َذا َؿدَّ َم ُف َظ َؾقْ ِف].
َظ َذ َشوئ ِر ْ َ َ

ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت636ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ,دار إحقوء افساث افعريب
َح ُـ َف ُف ُم ْس ِؾ ُؿ َ
قن [آل
ببروت ,اف َّطبعي افثوفثي ,اجلزء افثومـ ,صـ[ .888ا ْظ َؾ ْؿ إكف تعوػ حو ؿول ف آخر أيي ادتؼدمي َوك ْ
اإلش َالم  ,و َأ َّن ـُ َّؾ ِد ٍ ِ
ظؿران َ ]88 :أتْبعف بِ َل ْن ب َ ِ ِ ِ ِ
اإلش َال ِم َؾ ِن َّك ُف َؽ ْر م ْؼ ُب ٍ
قل ِظـْدَ
غ ف َهذه ْأ َيي َأ َّن افدِّ ي َـ َف ْق َس إِ َّٓ ْ ِ ْ ُ َ
ََُ
ُ َ
يـ ش َقى ْ ِ ْ
َ َّ
قل فِ ْؾعؿ ِؾ ُهق َأ ْن ير َى الل َذفِ َؽ ا ْفعؿ َؾ ,وير َى َظـ َؾ ِ
ِ ِ
وظؾِ ِف َو ُيثِق َب ُف َظ َؾقْ ِفَ ,وفِ َذفِ َؽ َؿ َول َت َع َوػ  :إِكََّم َي َت َؼ َّب ُؾ
ْ
َّ
َ َ ََْ
َ َْ
الل َّ َٕ ,ن ا ْف َؼ ُب َ َ َ
َّ ُ
قن م ْؼب ً ِ
اح ِ
غ َت َع َوػ َأ َّن ُـ َّؾ َم ْـ َف ُف ِد ي ٌـ ِش َقى ْ ِ
غ[ ْ
اللِ ,
َوئدَ ِةُ ] 87 :ث َّؿ َب َّ َ
الل ِم َـ ا ْدُت َِّؼ َ
قٓ ظـْدَ َّ
اإل ْش َال ِم َؾؽ َََم َأنَّ ُف َٓ َيؽُ ُ َ ُ
َّ ُ
ِ
ِ ِ
ُقن بِ ِحرم ِ
اب َ ,و ُح ُص ِ
اخلَ ِ ِ
قل ا ْف ِع َؼ ِ
ون اف َّث َق ِ
َؾؽ ََذفِ َؽ َيؽُ ُ
وهي َـ َ ,و ْ
قن ِم َـ ْ
وبَ / ,و َيدْ ُخ ُؾ ؾِ ِقف َمو
نا ُن ف ْأخ َرة َيؽ ُ ْ َ
اخلُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّح ُّ ِ
َت َّؿ َؾ ُف ِم َـ اف َّت َع ِ
ى َوا ْد ََش َّؼ ِي ِف افدُّ ْك َقو ِف
افصوفِ ِح َو َظ َذ َمو َ َ
ن َظ َذ َمو َؾو َت ُف ف افدُّ ْك َقو م َـ ا ْف َع َؿ ِؾ َّ
َي ْؾ َح ُؼ ُف م َـ افت ََّل ُّشػ َوافت َ
َت ْؼ ِر ِير ِه َذفِ َؽ افدِّ ي َـ ا ْف َبوضِ َؾ].

صؿس افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افؼرضبل (ت678ـه) :اجلومع ٕحؽوم افؼرآن ,دار اف ُؽتُى ادكيي ,اف َّطبعي افثوكقي,
ِ
ِ
ِ
افر ُش ُ
اجلزء افرابع ,صـَ [ .888ؿ ْق ُف ُف َت َع َوػ ( ُث َّؿ جو َء ُـ ْؿ َر ُش ٌ
قل ُهـَو ُحم ََّؿدٌ
ْك َّك ُف) َّ
قل ُم َصدِّ ٌق حو َم َع ُؽ ْؿ َفت ُْمم ُـ َّـ بِ ف َو َف َتـ ُ ُ
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ص َّذ الل َظ َؾق ِف وش َّؾؿ ِف َؿق ِل َظ ِع واب ِـ َظب ٍ ِ
وإل َص َور ُة ِإ َػ ُم َع َّ ٍ
ون ك َِؽ َر ًة َؾ ْ ِ
الل َظـ ُْف ََمَ .واف َّؾ ْػ ُظ َوإِ ْن َـ َ
غَ ,ـ َؼ ْقفِ ِف
ي َ ْ َّ
ْ
َ
َّ ُ ْ َ َ َ
ض َّ ُ
وس َر َ
ًَ ِآمـَ ًي ُم ْط َؿئِـَّ ًي" ِإ َػ َؿ ْقفِ ِفَ ":و َف َؼدْ جو َء ُه ْؿ َر ُش ٌ
قل ِمـ ُْف ْؿ َؾؽَ َّذ ُبق ُه" [افـحؾ- 888 :
الل َم َث ًال َؿ ْر َي ًي ـوك ْ
َض َب َّ ُ
َت َع َوػ َ ":و َ َ
ِ
ٍ
ِ
الل ِمق َث َ
ْكو ُه إِ ْن َأ ْد َرـُق ُهَ ,و َأ َم َر ُه ْؿ َأ ْن َي ْل ُخ ُذوا
غ َأ ْمج َِع َ
وق افـَّبِ ِّق َ
غ َأ ْن ُي ْممـُقا بِ ُؿ َح َّؿد َظ َؾ ْق ف َّ
َ .»8« ]888ؾ َل َخ َذ َّ ُ
افس َال ُم َو َيـ ُ ُ

بِ َذفِ َؽ ا ْدِق َث ِ
وق َظ َذ ُأ َممِ ِف ْؿ].

صؿس افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افؼرضبل (ت678ـه) :اجلومع ٕحؽوم افؼرآن ,دار اف ُؽتُى ادكيي ,اف َّطبعي افثوكقي,
طَ .ؾؿـ تَق َّػ ِمـ ُأم ِؿ ْ َ ِ
اإليَم ِن ب ْعدَ َأ ْخ ِذ ا ْدِق َث ِ
وق ( َؾ ُل وئلِ َؽ ُه ُؿ
رش ٌ َ ْ َ
ْ َ
إنْبِ َقوء َظ ِـ ْ ِ َ َ
اجلزء افرابع  ,صـَ «[ .886ؾ َؿ ْـ» َ ْ
ا ْف ِ
اخل ِ
قن َظ ِـ ْ ِ
ور ُج َ
ػوش ُؼ َ
اإل َيَم ِن].
قن) َأ ِي ْ َ
أبق افػداء إشَمظقؾ بـ ـثر (ت778ـه) :تػسر افؼرآن افعظقؿ ,دار ضقبي فؾـؼ  ,اف َّطبعي افثوكقي ,اجلزء افثوين  ,صـ. 67
ِ
ِ
ِ
ِ
ْز َت َع َوػ َأنَّ ُف َأ َخ َذ ِمق َث َ
الل أحدَ هؿ ِم ْـ
قسكَ ,ظ َؾ ْقف َّ
افس َال ُمِ ,إ َػ ظ َ
وق ـُ ِّؾ كَبِ يل َب َع َث ُف م ْـ َفدُ ْن آ َد َمَ ,ظ َؾقْف َّ
افس َال ُمَ ,د َْف ََم آتَك َّ ُ
[ ُخي ِ ُ
ـِت ٍ
َوب َو ِحؽْ َؿ ٍيَ ,و َب َؾ َغ َأ َّي مب َؾغُ ,ث َّؿ َجو َء ُه َر ُش ٌ
وفقـككَّفَ ,و َٓ َي ْؿـَ ْع ُف َمو ُه َق ؾِ ِقف ِم َـ ا ْف ِع ْؾ ِؿ َوافـُّ ُب َّق ِة
قل ِم ْـ َب ْع ِد ِه ,فقممـ ََّـ بِ ِف
َ

ِمـ ا ِّتبو ِع مـ ب ِع ٌَ بعدَ ه وك ِ ِ ِ
غ َحَو آ َتقْ ُتؽ ُْؿ ِم ْـ ـِت ٍ
الل ِمق َث َ
َوب
وق افـَّبِقِّ َ
ُكتفَ :و َهل َذا َؿ َول َت َع َوػ َو َت َؼدَّ َسَ { :وإِ ْذ َأ َخ َذ َّ ُ
َ َ َ ْ ُ
َْ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َو ِحؽْ َؿ ٍي} َأ ْيَ :د َْف ََم َأ ْظ َط ْق ُتؽ ُْؿ (ِ )8م ْـ ـِت ٍ
َوب َو ِحؽْ َؿ ٍي { ُث َّؿ َجو َءـ ُْؿ َر ُش ٌ
ْك َّك ُف َؿ َول
قل ُم َصدِّ ٌق حَو َم َعؽ ُْؿ َفت ُْمم ُـ َّـ بِف َو َف َتـ ُ ُ
َأ َأ ْؿ َر ْرت ُْؿ َو َأ َخ ْذت ُْؿ َظ َذ َذفِؽُ ْؿ ِإ ْ ِ
ْصي}] .
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ى وابـ ظؿ ِف ظب اللِ
إنْبِق ِ
ِ
وس ,ر ِ
ِ
ٍ
وء إِ َّٓ ُأ ِخ َذ َظ َؾ ْق ِف
ب
ظ
ـ
ب
َ
الل كَبِ ًّقو م َـ ْ َ َ
َّ
ُ
[ َؿ َول َظ ِ ُّع ْب ُـ َأ ِيب َضوف ٍ َ ْ ُ َ ِّ َ ْ دُ َّ
َ
الل َظـ ُْف ََمَ :مو َب َع ٌَ َّ ُ
ض َّ ُ
ْ
َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
وأم َره َأ ْن َي ْل ُخ َذ ا ْدِق َث َ
ا ْدِق َث ُ
الل
ْك َّك ُفَ ,
وق َظ َذ ُأ َّمتفَ :فئ ْـ ُبع ٌَ ُحم ََّؿدٌ [ َص َّذ َّ ُ
وق ,فئـ َب َعٌ حمؿدً ا َو ُه َق َح ّل َف ُق ْممـ ََّـ بِ ف َو َف َقـ ُ َ
َظ َؾق ِف وش َّؾؿ] ( )7وهؿ َأحقوء ِ
وفقـككَّف].
فقممـُ َّـ بف
َ ُ ْ ْ َ ٌ
ْ َ َ َ
ُ
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قل ُحمَؿدٌ َخوتَؿ ْإَنْبِق ِ
يـَ ,و ُه َق ْ ِ
اللِ َو َش َال ُم ُف َظ َؾ ْق ِفَ ,دائِ ًَم ِإ َػ َي ْق ِم افدِّ ِ
اإل َمو ُم ْإَ ْظ َظ ُؿ ا َّف ِذي َف ْق
وء (َ )88ص َؾ َق ُ
ات َّ
َ
ُ
وفر ُش ُ َّ
[ َؾ َّ
اجى اف َّطو َظ ِي ادؼدَّ م َظ َذ ْإَنْبِق ِ
ون ِإ َم َوم ُف ْؿ َفقْ َؾ َي ْ ِ
ُو ِجدَ ِف َأ ِّي َظ ْ ٍ
وء ُـ ِّؾ ِف ْؿَ :و ِهلَ َذا ـَ َ
ك َو ِجدَ َفؽَ َ
ها ِء
َ
ون ُه َق ( )88ا ْف َق ِ ُ
اإل ْ َ
ِ
ِ
افش ِػ ِ
ِ
ِ
(َ )88حو اجتَؿعقا بِبق ِ
ِ
احل ْ ِ
ً ا ْ َد ْؼ ِد ِ
وم
سَ ,وـ ََذف َؽ ُه َق َّ ُ
َّ ْ َ ُ َ ْ
افر ِّب ف َػ ْصؾ ا ْف َؼ َضوءَ ,و ُه َق ا ْ َد َؼ ُ
ؼ ( )88ف إِ ْت َقون َّ
قع ف َي ْق ِم ْ َ
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ِ
َ
ؾقؽقن هق
غَ ,حتَّك َتـْت َِف َل افـ َّْق َب ُي إفقف,
ا ْد َْح ُؿق ُد ا َّف ِذي َٓ َيؾِ ُقؼ إِ َّٓ َف ُفَ ,وا َّف ِذي ََيِقدُ َظـْ ُف ُأو ُفق ا ْف َع ْز ِم ِم َـ ْإَنْبِ َقوء َو ْادُ ْر َشؾِ َ
ادخصقص بف].
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قل َت َع َوػ ُمـ ِْؽ ًرا َظ َذ َم ْـ َأ َرا َد ِديـًو ِش َقى ِد ِ
[ َي ُؼ ُ
اللِ ,ا َّف ِذي َأن َْز َل بِ ِف ـت َبف َو َأ ْر َش َؾ بِ ِف رش َؾفَ ,و ُه َق ِظ َبو َد ُت ُف َو ْحدَ ُه َٓ
يـ َّ
ض} َأ ِي :اشتَس َؾؿ َفف ِمـ ؾِ ِقفَم َضقظو و َـرهو ,ـََم َؿ َول تع َوػ { :و ِ ِ
ِ
ِ
إر ِ
لل
َ َّ
ََ
افس ََم َوات َو ْ
رشيؽ فف ,افذي { َو َف ُف َأ ْش َؾ َؿ َم ْـ ف َّ
ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ً َ ْ ً َ
ِ
ِ
أص ِ
إر ِ
ض َض ْق ًظو َوـَ ْر ًهو َوطِ ُ
افر ْظ ِدَ ]88:و َؿ َول َت َع َوػَ { :أ َو َملْ َي َر ْوا ِإ َػ
الهلُ ْؿ بِو ْف ُغدُ ِّو َو َ
ول} [ َّ
افس ََم َوات َو ْ
َي ْس ُجدُ َم ْـ ف َّ
ِ ِ
مو َخ َؾ َؼ الل ِمـ َ ٍ
ون .و ِللِ يسجدُ مو ِف افسَمو ِ
ِ
غ و َّ ِ
ِ
ِ
ات َو َمو ِف
َّ َ َ
َشء َي َت َػقَّ ُل طال ُف ُف َظ ِـ ا ْفقَؿ ِ َ
افش ََمئ ِؾ ُش َّجدً ا َّلل َو ُه ْؿ َداخ ُر َ َ َّ َ ْ ُ َ
َ
َّ ُ ْ ْ

إر ِ
قن َمو ُي ْم َم ُر َ
قن َر َّ ُِّب ْؿ ِم ْـ َؾ ْق ِؿ ِف ْؿ َو َي ْػ َع ُؾ َ
ونَ .خيَو ُؾ َ
ض ِم ْـ َد َّاب ٍي َوا ْدَالئِ َؽ ُي َو ُه ْؿ َٓ َي ْس َت ْؽ ِ ُز َ
ون} [افـ َّْح ِؾ. ]83- 88 :
ْ
ِ ِ
ِ ِ
َت ًَ افتَّس ِخ ِر وا ْف َؼف ِر وافس ْؾ َط ِ
ون ا ْف َعظِق ِؿ  ,ا َّف ِذي َٓ
َؾو ْد ُ ْم ِم ُـ ُم ْست َْس ِؾ ٌؿ بِ َؼ ْؾبِ ِف َو َؿو َفبِ ِف َّلل َ ,وا ْف َؽوؾِ ُر ُم ْست َْسؾِ ٌؿ َّلل ـَ ْر َهوَ ,ؾ ِن َّك ُف َ ْ
َ ْ َ ُّ
ْ
ػ َو َٓ ُي ََم ِك ُع].
ُخيَوفِ ُ
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[ ُثؿ َؿ َول تع َوػُ { :ؿ ْؾ آمـَّو بِ ِ
ِ
آن { َو َمو ُأ َ
ولل َو َمو ُأ َ
قؿ َوإِ ْش ََم ِظ َقؾ َوإِ ْش َح َ
نزل َظ َؾ ْقـَو} َي ْعـِل :ا ْف ُؼ ْر َ
قب }
وق َو َي ْع ُؼ َ
َّ
ََ
نزل َظ َذ إِ ْب َراه َ
َ
َّ
قن بـِل ِإهائِ َقؾ ا ْدت ََشعب ُي ِمـ َأو َٓ ِد ِإ ِ
ِ
ِ
ِ
قبِ -آ ْثـ َْل
هائ َقؾ ُ -ه َق َي ْع ُؼ ُ
ُ ِّ َ ْ ْ
َأ ْي :م َـ ُّ
افص ُحػ َوا ْف َق ْح ِل َ { :و ْ
إش َبوط} َو ُه ْؿ ُب ُط ُ َ
ْ َ
ْ َ
إنْبِق ِ
ْج َقؾ {وافـَّبِق َ ِ
ِ
اإلك ِ
قسك} َي ْعـِلِ :ب َذفِ َؽ افت َّْق َرا َة َو ْ ِ
ُ ِ
مج َؾ ًي
وء ُ ْ
مجقع ْ َ َ
قن م ْـ َر ِّ ِِّب ْؿ} َو َه َذا َي ُعؿ َ
َ ُّ
قشك َوظ َ
وت ُم َ
َظ َ َ
ؼَ { .و َمو أ َ
غ َأح ٍد ِمـْفؿ} يعـِل :ب ْؾ ك ُْم ِمـ بِج ِؿ ِ
ُقن ِم ْـ َه ِذ ِه ْإُ َّم ِي ُي ْم ِمـ َ
قن} َؾو ْد ُ ْم ِمـ َ
قع ِف ْؿ { َوك َْح ُـ َف ُف ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ُقن بِؽُ ِّؾ ك َِب يل
ُ َ
ُ ْ َْ
{ َٓ ُك َػ ِّر ُق َب ْ َ َ
َ
ِ ِ ِ
ون بِ َ ٍ ِ ِ
ُأ ْر ِش َؾَ ,و ِبؽ ُِّؾ ـِت ٍ
اللَِ ,وبِؽ ُِّؾ كَبِ يل َب َع َث ُف
قء م ْـ َذف َؽ َب ْؾ ُه ْؿ ُم َصدِّ ؿقن ( )8بِ ََم ُأن ِْز َل م ْـ ظـْد َّ
َوب ُأن ِْز َلَ َٓ ,ي ْؽ ُػ ُر َ ْ

الل].
َّ ُ
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ِ
ِ
ِ
الل َؾ َؾ ْـ ُي ْؼبؾ ِمـْ ُف
[ ُث َّؿ َؿ َول َت َع َوػَ { :و َم ْـ َي ْب َتغِ َؽ ْ َر ْ
رش َظف َّ ُ
اإلشال ِم ديـًو َؾ َؾ ْـ ُي ْؼ َب َؾ مـْ ُف} َأ ْيَ :م ْـ َش َؾ َؽ َض ِري ًؼو ش َقى َمو َ َ
وهيـ} ـَ َم َؿ َول افـَّبِل ( )8ص َّذ الل َظ َؾق ِف وش َّؾؿ ِف ْ ِ ِ
{و ُهق ِف ِ
أخر ِة ِمـ ْ ِ
افص ِح ِ
قحَ " :م ْـ َظ ِؿ َؾ َظ َؿال َف ْق َس
احلد يٌ َّ
َ
َ َ َ
َ َ
َ
َّ ُ ْ َ َ َ
ُّ
اخل ِ َ َ
َظ َؾقْ ِف ْأم ُركَو َؾ ُف َق َرد"].
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أمحد بـ مصطػك ادراؽل (ت8878ـه) :تػسر ادراؽل ,رشـي مؽتبي ومطبعي مصطػك افبويب بؿك ,اف َّطبعي إوػ,
كبقة حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بتعداد أصقوء معروؾي
اجلزء افثوفٌ ,صـ[ . 899شقؼً هذه أيوت ـسوبؼتفو إلثبوت ّ
ظـد أهؾ افؽتوب ؿطعو فعذرهؿ ,وإطفورا فعـودهؿ ,ودحضو دزاظؿفؿ ,وإزافي فشبفوت مـ أنؽر مـفؿ بعثي كبك مـ
افسهوت وإبوضقؾ افتل يدّ ظقهنو ,وهك أن
افعرب .وهذه احلجي افتل تؼررهو هذه أيوت مـ احلجٍ افتل تػـّد تؾؽ ّ
اهلل تعوػ أخذ ادقثوق ظذ مجقع افـبقغ وظذ أتبوظفؿ بوفتبع هلؿ بلهنؿ مفَم ظظؿً ادـي ظؾقفؿ بَم آتوهؿ مـ ـتوب
ممزرا ,وأن مـ تقػ
وحؽؿي ,ؾوفقاجى ظؾقفؿ أن يممـقا بؿـ يرشؾ بعدهؿ مصدؿو حو معفؿ ,وأن يـكوه ككا ّ
بعد ذفؽ ـون مـ افػوشؼغ].
أمحد بـ مصطػك ادراؽل (ت8878ـه) :تػسر ادراؽل ,رشـي مؽتبي ومطبعي مصطػك افبويب بؿك ,اف َّطبعي إوػ,
وئل َؽ ُهؿ ا ْف ِ
اجلزء افثوفٌ  ,صـَ ([ .838ؾؿـ تَق َّػ بعدَ ذفِ َؽ َؾ ُل ِ
ػوش ُؼ َ
قن) أي ؾؿـ أظرض بعد أخذ ادقثوق ظذ هذه
َ ْ َ َْ
ُ
افقحدة ,واَتذ افديـ آخي فؾتػريؼ وافعدوان ,ومل يممـ بوفـبل ادتلخر ادصدق دـ تؼدمف ومل يـكه ,ؾلوئلؽ
كبقة حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ,خورجقن ظـ مقثوق اهلل
اجلوحدون هؿ افػوشؼقن ,ؾلهؾ افؽتوب افذيـ جحدوا ّ
كوؿصقن فعفده ,وفقسقا مـ افديـ احلؼ ف َشء].
أمحد بـ مصطػك ادراؽل (ت8878ـه) :تػسر ادراؽل ,رشـي مؽتبي ومطبعي مصطػك افبويب بؿك ,اف َّطبعي إوػ,
كبقة حمؿد صذ
اجلزء افثوفٌ ,صـ[ .838وبعد أن بغ أن ديـ اهلل واحد ,وأن رشؾف متػؼقن ؾقف -ذـر حول مـؽرى ّ
ِ
ِ
اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼولَ ( :أ َؾ َغ ْ َر ِد ِ
َموات َو ْإَ ْر ِ
اللِ َي ْب ُغ َ
ض َض ْقظ ًو َو َـ ْره ًو) أي أجتقفقن ظـ
افس
يـ َّ
قن َو َف ُف َأ ْش َؾ َؿ َم ْـ ف َّ
احلؼ بعد مو تبغ ويبغقن ؽر ديـ اهلل وهق اإلشالم واإلخالص فف ف افعبودة ىف افن وافعؾـ ,وؿد خضع هلل تعوػ
واكؼود حلؽؿف أهؾ افسؿقات وإرض ,وروقا ضوئعغ خمتوريـ حو َيؾ ِّبؿ مـ تصوريػ أؿداره؟ وصػقة افؼقل -
إن افديـ احلؼ هق إشالم افقجف هلل تعوػ واإلخالص فف ,وأن إنبقوء مجقعو ـوكقا ظذ ذفؽ ,وؿد أخذوا بذفؽ
مقثوؿفؿ ظذ أممفؿ وفؽـفؿ كؼضقه إذ جوءهؿ افـبل ادقظقد بف يدظقهؿ إفقف ؾؽذبقهَ ( .وإِ َف ْق ِف ت ُْر َج ُع َ
قن) أي وإفقف
يرجع مـ اَتذ ؽر اإلشالم ديـو مـ افقفقد وافـصورى وشوئر اخلؾؼ ,وحقـئذ جيوزون بنشوءهتؿ وترك افديـ احلؼ .
وف هذا وظقد وهتديد هلؿ].
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أمحد بـ مصطػك ادراؽل (ت8878ـه) :تػسر ادراؽل ,رشـي مؽتبي ومطبعي مصطػك افبويب بؿك ,اف َّطبعي إوػ,
اجلزء افثوفٌ ,صـ[ .838وؿدم اإليَمن بَم أنزل ظؾقـو ظذ اإليَمن بَم أنزل ظذ مـ ؿبؾـو ,مع ـقكف أنزل ؿبؾفٕ -ن مو
أنزل ظؾقـو هق إصؾ ف معرؾي مو أنزل ظؾقفؿ وادثبً فف ,وٓ ضريؼ إلثبوتف شقاه .ؾَم أثبتف افؼرآن افؽريؿ مـ كبقة
ـثر مـ إنبقوء كممـ بف إمجوٓ ؾقَم أمجؾ ,وتػصقال ؾقَم ؾصؾ وـذفؽ ـتبفؿ ,مع افعؾؿ بلن جقهر افديـ واحد فدى
اجلؿقع ,وهق اإليَمن بوهلل وإشالم افؼؾى فف مع افعؿؾ افصوفح ,واإليَمن بوفققم أخر].
ظبد افرمحـ بـ كوْص افسعدي (ت8876ـه) :تقسر افؽريؿ افرمحـ ف تػسر ـالم ادـون ,ممشسي افرشوفي ,اف َّطبعي
إوػ ,صـ[ .886خيز تعوػ أنف أخذ مقثوق افـبقغ وظفدهؿ ادمـد بسبى مو أظطوهؿ مـ ـتوب اهلل ادـزل ,واحلؽؿي
افػوصؾي بغ احلؼ وافبوضؾ واهلدى وافضالل ,إكف إن بعٌ اهلل رشقٓ مصدؿو حو معفؿ أن يممـقا بف ويصدؿقه
ويلخذوا ذفؽ ظذ أممفؿ ,ؾوٕنبقوء ظؾقفؿ افصالة وافسالم ؿد أوجى اهلل ظؾقفؿ أن يممـ بعضفؿ ببعض ,ويصدق
بعضفؿ بعضو ٕن مجقع مو ظـدهؿ هق مـ ظـد اهلل ,وـؾ مو مـ ظـد اهلل جيى افتصديؼ بف واإليَمن ,ؾفؿ ـوفقء
افقاحد ,ؾعذ هذا ؿد ظؾؿ أن حمؿدا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هق خومتفؿ ,ؾؽؾ إنبقوء ظؾقفؿ افصالة وافسالم فق
أدرـقه فقجى ظؾقفؿ اإليَمن بف واتبوظف وككتف ,وـون هق إمومفؿ ومؼدمفؿ ومتبقظفؿ ,ؾفذه أيي افؽريؿي مـ
أظظؿ افدٓئؾ ظذ ظؾق مرتبتف وجالفي ؿدره ,وأنف أؾضؾ إنبقوء وشقدهؿ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حو ؿررهؿ تعوػ
[ص{ ]887:ؿوفقا أؿرركو} أي :ؿبؾـو مو أمرتـو بف ظذ افرأس وافعغ {ؿول} اهلل هلؿ{ :ؾوصفدوا} ظذ أنػسؽؿ وظذ
أممؽؿ بذفؽ ,ؿول {وأنو معؽؿ مـ افشوهديـ ؾؿـ تقػ بعد ذفؽ} افعفد وادقثوق ادمـد بوفشفودة مـ اهلل ومـ رشؾف
{ؾلوئلؽ هؿ افػوشؼقن} ؾعذ هذا ـؾ مـ ادظك أنف مـ أتبوع إنبقوء ـوفقفقد وافـصورى ومـ تبعفؿ ,ؾؼد تقفقا ظـ
هذا ادقثوق افغؾقظ ,واشتحؼقا افػسؼ ادقجى فؾخؾقد ف افـور إن مل يممـقا بؿحؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ].
حمؿد شقد ضـطووي :افتػسر افقشقط فؾؼرآن افؽريؿ ,دار هنضي مك ,اف َّطبعي إوػ ,اجلزء افثوين ,صـ[ .873أى :
ومـ يطؾى ديـو شقى ديـ اإلشالم افذي أتك بف حمؿد  -ظؾقف افصالة وافسالم  -ؾؾـ يؼبؾ مـف هذا افديـ ادخوفػ
فديـ اإلشالمٕ ,ن ديـ اإلشالم افذي جوء بف حمؿد ,هق افديـ افذي ارتضوه اهلل فعبوده ؿول -تعوػ« -ا ْفقَ ْق َم َأـْ َؿ ْؾ ًُ
قً َفؽ ُُؿ ْ ِ
اإل ْشال َم ِديـ ًو» « »8وٕنف هق افديـ افذي ختؿ اهلل بف افديوكوت,
َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأ ْمت َ ْؿ ًُ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِو ُ
ومجع ؾقف حموشـفو .أمو ظوؿبي هذا افطوفى فديـ شقى ديـ اإلشالم ؾؼد بقـفو -شبحوكف  -بؼقففَ « :و ُه َق ِف ْأ ِخ َر ِة ِم َـ
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اخل ِ ِ
ْ
وهي َـ»  .أى وهق ف أخرة مـ افذيـ خنوا أنػسفؿ بحرموهنؿ مـ ثقاب اهلل ,واشتحؼوؿفؿ فعؼوبف جزاء مو
ؿدمً أجدهيؿ مـ ـػر ووالل].
تؼل افديـ أبق افعبوس أمحد ابـ تقؿقي (ت788ـه) :اؿتضوء افكاط ادستؼقؿ دخوفػي أصحوب اجلحقؿ ,دار ظومل
افؽتى ببروت  ,اف َّطبعي افسوبعي ,اجلزء افثوين [ . 878 , 873 ,ؿول ضوئػي مـ افسؾػ :حو أنزل اهلل تعوػ َ { :و َم ْـ َي ْب َتغِ

َؽ ْ َر ْ ِ
اإل ْش َال ِم ِديـًو َؾ َؾ ْـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـْ ُف} [آل ظؿران . )8( ]88 :ؿوفً افقفقد وافـصورى :كحـ مسؾؿقن ,ؾلنزل اهلل تعوػ :
ِ
{و ِللِ َظ َذ افـ ِ ِ
وع إِ َف ْق ِف َشبِ ًقال} [آل ظؿران  . )6( ]97 :ؾؼوفقا  ٓ :كحٍ؟ ؾؼول تعوػ { َو َم ْـ َـ َػ َر
اش َت َط َ
َ َّ
َّوس ح ٍُّ ا ْف َب ْقً َم ِـ ْ
َؾ ِن َّن الل َؽـِل ظ ِـ ا ْفع َ ِ
غ} [آل ظؿران )7( ]97 :وؿقفف تعوػَ { :و َم ْـ َي ْب َت ِغ َؽ ْ َر ْ ِ
اإل ْش َال ِم ِديـًو} [آل ظؿران) 8( ]88 :
ود َ
َ
َ
َّ َ
ظوم ف إوفغ وأخريـ ,ؾنن ديـ اإلشالم هق ديـ اهلل افذي ظؾقف أنبقوؤه ,وظبوده ادممـقن ,ـَم ذـر اهلل ذفؽ ف
ـتوبف مـ أول رشقل بعثف إػ أهؾ إرض  :كقح ,وإبراهقؿ ,وإهائقؾ ,ومقشك ,وشؾقَمن ,وؽرهؿ مـ إنبقوء
وادممـغ].
تؼل افديـ أبق افعبوس أمحد ابـ تقؿقي (ت788ـه) :افتدمريي ,مؽتبي افعبقؽون بوفريوض ,اف َّطبعي افسودشي ,صـ- 878
ون بِ ِ
ِ
ولل
[ .878وجعؾ اإليَمن ِّبؿ متالزمو ,وـ َّػر مـ ؿول :إكف آمـ ببعض وـػر ببعض ,ؿول تعوػ{ :إِ َّن ا َّفذي َـ َي ْؽ ُػ ُر َ َّ
ون َأن يت ِ
ض َو َك ْؽ ُػ ُر بِ َب ْع ٍ
قن ك ُْم ِم ُـ بِ َب ْع ٍ
اللِ َو ُر ُشؾِ ِف َو َي ُؼق ُف َ
َو ُر ُشؾِ ِف َو ُي ِريدُ َ
غ َذفِ َؽ َشبِق ً
ال
َّخ ُذوا َب ْ َ
ون َأ ن ُي َػ ِّر ُؿقا َب ْ َ
ض َو ُي ِريدُ َ َ
غ َّ
وئلِ َؽ ُهؿ ا ْفؽَ ِ
ون بِ َب ْع ٍ
ض ا ْف ِؽت ِ
ُقن بِ َب ْع ِ
• ُأ َ
َوب َو َت ْؽ ُػ ُر َ
ون َح ًّؼو}  ,وؿول تعوػ { َأ َؾت ُْم ِمـ َ
وؾ ُر َ
ض َؾ ََم َج َزا ُء َمـ َي ْػ َع ُؾ َذ ِف َؽ
ُ
ِ
اب ومو الل ِب َغ ِ
احلق ِ
ِ
ِ
وؾ ٍؾ َظ ََّم َت ْع َؿ ُؾ َ
وة افدُّ ْك َقو َو َي ْق َم ا ْف ِؼ َقو َم ِي ُي َر ُّد َ
قن}  ,وؿد ؿول فـو :
مـؽ ُْؿ إَِّٓ خ ْز ٌي ف ْ َ َ
ون إِ َػ َأ َصدِّ ا ْف َع َذ ِ َ َ َّ ُ
{ ُؿق ُفقا آمـَّو ِب ِ
ِ
ِ
ُ ِ
َ
قؿ َوإِ ْش ََم ِظ َقؾ َوإِ ْش َح َ
قشك
وق َو َي ْع ُؼ َ
َّ
وت ُم َ
ولل َو َمو ُأن ِْز َل إِ َفقْـَو َو َمو ُأن ِْز َل ِإ َػ إِ ْب َراه َ
َ
قب َوإ ْش َبوط َو َمو أ َ
وِ
قسك َو َمو ُأ ِ
غ َأ َح ٍد ِّمـ ُْف ْؿ َوك َْح ُـ َف ُف ُم ْسؾِ ُؿ َ
وت افـَّبِ ُّق َ
قن • َؾ ِن ْن آ َمـُقا ِب ِؿ ْث ِؾ َمو آ َمـتُؿ بِ ِف َؾ َؼ ِد
ظ
قن ِمـ َّر ِّ ِِّب ْؿ َٓ ُك َػ ِّر ُق َب ْ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
قؿ} ؾلمركو أن كؼقل آمـو ِّبذا ـؾف وكحـ فف
افسؿ ُ
قع ا ْف َعؾ ُ
الل َو ُه َق َّ
ْاهتَدَ وا َّوإِن ت ََق َّف ْقا َؾ ِنك َََّم ُه ْؿ ف ص َؼوق َؾ َسقَ ْؽػقؽ َُف ُؿ َّ ُ
مسؾؿقن ,ؾؿـ بؾغتف رشوفي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؾؿ يؼر بَم جوء بف مل يؽـ مسؾَم وٓ مممـو ,بؾ يؽقن ـوؾرا ,
وإن زظؿ أنف مسؾؿ أو مممـ .ـَم ذـروا أنف حو أنزل اهلل تعوػ{ :ومـ يب َت ِغ َؽر ِ
إ ْشال ِم ِديـًو َؾ َؾـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـْ ُف َو ُه َق ِف
َ َ َْ
َْ
وهيـ} ؿوفً افقفقد وافـصورى :ؾـحـ مسؾؿقن ,ؾلنزل اهلل { :و ِ ِ
ِ
أخر ِة ِمـ ْ ِ
لل َظ َذ افـ ِ
َّوس ِح ٍُّ ا ْف َب ْق ًِ َم ِـ
َ َّ
اخل ِ َ
َ َ
َ
ال} ؾؼوفقا  ٓ :كحٍ ,ؾؼول تعوػ{ :ومـ َـ َػر َؾ ِن َّن الل َؽـِل ظ ِـ ا ْفع َ ِ
وع إِ َف ْق ِف َشبِق ً
غ} .ؾنن آشتسالم هلل ٓ يتؿ
ود َ
َ
َ
اش َت َط َ
َ
َ َ
ْ
َّ َ
إٓ بوإلؿرار بَم فف ظذ ظبوده مـ حٍ افبقً ,ـَم ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُ ( :بـل اإلشالم ظذ مخس  :صفودة أن
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ٓ إهل إٓ اهلل ,وأن حمؿدا رشقل اهلل  ,وإؿوم افصالة ,وإيتوء افزـوة ,وصقم رمضون ,وحٍ افبقً)  ,وهلذا حو وؿػ
قً َف ُؽ ُؿ
افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بعرؾي أنزل اهلل تعوػ { :ا ْفقَ ْق َم َأـْ َؿ ْؾ ًُ َف ُؽ ْؿ ِديـَ ُؽ ْؿ َو َأ ْمت َ ْؿ ًُ َظ َؾقْ ُؽ ْؿ كِ ْع َؿ ِتل َو َر ِو ُ
ِ
اإل ْشال َم ِديـًو}] .
تؼل افديـ أبق افعبوس أمحد ابـ تقؿقي (ت788ـه) :اجلقاب افصحقح دـ بدل ديـ ادسقح ,دار افعوصؿي بوفسعقديي ,
اف َّطبعي افثوكقي ,اجلزء افثوين ,صـَ [ .889 ,888ؾ ِن َّن َؿ ْق َف ُف َ -ت َع َوػ َ { :-و َم ْـ َي ْب َت ِغ َؽ ْ َر ْ ِ
اإل ْش َال ِم ِديـًو} [آل ظؿران] 88 :
ِ
ِ
افؼضِ َّق ُي ِم ْـ َأبْ َؾ ِغ ِص َق ِغ ا ْف ُع ُؿق ِم َـ َؼ ْقفِ ِف َ -ت َع َوػ َ { -ؾ َؿ ْـ َي ْع َؿ ْؾ ِم ْث َؼ َول َذ َّر ٍة َخ ْ ًرا َي َر ُه}
صق َغ ٌي َظو َّم ٌيَ ,وصق َغ ُي " َم ْـ " َّ ْ
ٍ
ِ
وق ا ْف َؽ َال ِم َيدُ ُّل َظ َذ َأنَّ ُف َأ َرا َد َأ ْه َؾ ا ْف ِؽت ِ
رشا َي َر ُه} [افزفزفيُ ]8 :ث َّؿ إِ َّن ِشقَ َ
َوب
[افزفزفيَ { )7( ]7 :و َم ْـ َي ْع َؿ ْؾ م ْث َؼ َول َذ َّرة َ ًّ
ان ِف َأثْـ ِ
ِ
قر ِة ِ
َوء ُخمَو َض َبتِ ِف ِ َ
ٕ ْه ِؾ ا ْف ِؽت ِ
آل ِظ ْؿ َر َ
َوب َو ُمـَو َط َرتِ ِف فِؾـ ََّص َورىَ ,ؾ ِن َّ َهنو ك ََز َف ًْ َ َّحو َؿ ِد َم َظ َذ
َو َؽ ْ َر ُه ْؿَ ,ؾ ِن َّن َه َذا ف ُش َ
ان افـَّصورى وروى َأهنؿ ـَ وكُقا ِشت َ ِ ِ
ِ
افس ِّقدُ َو ْإَ ْ َهي ُؿ َوا ْف َع ِوؿ ُى
الل َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َ -و ْؾدُ ك ْ
ِّغ َراـ ًبو َوؾ ِقف ُؿ َّ
َج َر َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
افـَّبِ ِّل َ -ص َّذ َّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
قر ٌة َم ْع ُرو َؾ ٌي ـَ ََم َت َؼدَّ َم ِذـْ ُر َهوَ .و َؿدْ َؿ َول َؿ ْب َؾ َه َذا ا ْف َؽ َال ِم ِب َذ ِّم ِد ِ
يـ
يـ افـ ََّص َورى ا َّفذي ْابتَدَ ُظق ُه َو َؽ َّ ُروا بِف د َ
َوؿ َّصت ُُف ْؿ َم ْش ُف َ
احل َّؼ ا َّف ِذي ب ِع ٌَ بِ ِف ْاد َِسقح ِبو ْفبوضِ ِؾ ا َّف ِذي ابتَدَ ُظقه حتَّك صور ِديـُفؿ مر َّـبو ِمـ ح يؼ وب ِ
وض ٍؾ َو ْ
ا ْد َِس ِ
اخ َت َؾ َط
ُ َ
ُ َ
قح َو َف َّب ُسقا ْ َ
َ َ ُ ْ َُ ً ْ َ ََ
ْ
ُ
ِ
ف مو كَس َخف ا ْد َِسقح ِمـ َ ِ ِ
ِ ِ
رش عِ
رشي َعي افت َّْق َراة ممَّو َأ َؿ َّر ُه َوا ْدَس ُ
ُ ْ
قجدُ َم َع ُف َم ْـ َي ْع ِر ُ َ َ ُ
مهو ِب ْؤ َخ ِر َؾ َال َيؽَ و ُد ُي َ
َأ َحدُ ُ َ
قح َؿ َّر َر َأ ْـ َث َر َ ْ
ون مو َؿرره ِممو َؽره َؾ َال يعر ُ ِ
ِ
قح َ .ؿ َول َ -ت َع َوػ َ { :-مو ـَ َ
يـ ا ْد َِس ِ
ون
فد ُ
افت َّْق َراة َو َؽ َّ َر ا ْ َد ْعـَك َو َظو َّم ُي افـ ََّص َورى َٓ ُي َؿ ِّق ُز َ َ َّ َ ُ َّ َّ َ ُ
َُْ
ون ِ
ِ
ِ
َّوس ُـقكُقا ِظبودا ِل ِمـ د ِ
فِ َب َ ٍ
قل فِؾـ ِ
احل ْؽ َؿ َوافـُّ ُب َّق َة ُث َّؿ َي ُؼ َ
غ بِ ََم ُــْت ُْؿ
الل َو َف ِؽ ْـ ُـقكُقا َر َّبوكِقِّ َ
َّ
ْ ُ
َ ً
الل ا ْفؽت َ
َوب َو ْ ُ
ؼ َأ ْن ُي ْمتقَ ُف َّ ُ
قن} [آل ظؿران { )79( ] 79 :و َٓ ي ْلمرـُ ؿ َأ ْن َتت ِ
ُتع ِّؾؿ َ ِ
َوب َو ِب ََم ُــْت ُْؿ تَدْ ُر ُش َ
غ َأ ْر َب ًوبو
َّخ ُذوا ا ْد ََالئِ َؽ َي َوافـَّبِقِّ َ
قن ا ْفؽت َ
َ َ َُ ْ
َ ُ
غ َأ َّن َم ِـ َّ َ
َأجَ ْل ُم ُر ُـ ْؿ ِبو ْف ُؽ ْػ ِر َب ْعدَ ِإ ْذ َأنْت ُْؿ ُم ْسؾِ ُؿ َ
غ َأ ْر َب ًوبو َؾ ُف َق ـَ وؾِ ٌر َؾ َؿ ِـ
اَت َذ ْاد ََالئِ َؽ َي َوافـَّبِ ِّق َ
قن} [آل ظؿرانَ ]83 :ؾ َؼدْ َب َّ َ
اَت َذ ِم ْـ ُد ِ ِ
وهن ْؿ َأ ْر َب ًوبو بِ َؼ ْقفِ ِف َ -ت َع َوػ َ َّ { :-
َون َأ ْو َػ بِو ْف ُؽ ْػ ِر َو َؿدْ َذـ ََر َأ َّن افـ ََّص َورى َّ َ
َّ َ
وهن ْؿ َأ ْر َب ًوبو ـ َ
اَت ُذ وا
اَت ُذوا َم ْـ ُه َق ُد َ ُ
ون ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأحبور ُهؿ ور ْهبوهنؿ َأربوبو ِمـ د ِ
هل إِ َّٓ ُه َق ُش ْب َحو َك ُف َظ ََّم
الل َو ْادَس َ
َّ
ْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َْ ً ْ ُ
لِإ َواحدً ا َٓ ِإ َ َ
قح ْاب َـ َم ْر َي َؿ َو َمو ُأم ُروا إِ َّٓ ف َق ْع ُبدُ وا ِ َ ً

ِ
قر ِة ِ
ُي ْ ِ
غ َحَو آ َتقْ ُتؽ ُْؿ ِم ْـ ـِت ٍ
الل ِمق َث َ
آل ِظ ْؿ َر َ
ؼـ َ
َوب
وق افـَّبِقِّ َ
ُقن} [افتقبيُ ]88 :ث َّؿ َؿ َول َ -ت َع َوػ  :-ف ُش َ
ان { َوإِ ْذ َأ َخ َذ َّ ُ
ِ
ِ ِ
ْك َّك ُف َؿ َول َأ َأ ْؿ َر ْرت ُْؿ َو َأ َخ ْذت ُْؿ َظ َذ َذفِ ُؽ ْؿ إِ ْ ِ
َو ِحؽْ َؿ ٍي ُث َّؿ َجو َء ُـ ْؿ َر ُش ٌ
ْصي َؿو ُفقا َأ ْؿ َر ْركَو
قل ُم َصدِّ ٌق َحو َم َع ُؽ ْؿ َفت ُْممـ َُّـ بِ ف َو َف َتـ ُ ُ
وصفدُ وا و َأنَو معؽُؿ ِمـ َّ ِ ِ
يـ} [آل ظؿران].]88 :
افشوهد َ
َ َ َ ْ َ
َؿ َول َؾ ْ َ
تؼل افديـ أبق افعبوس أمحد ابـ تقؿقي (ت788ـه) :اجلقاب افصحقح دـ بدل ديـ ادسقح ,دار افعوصؿي بوفسعقديي ,
ِ
َش ٍء َأ ْظ َطقْ ُتؽ ُْؿ ِم ْـ ـِت ٍ
َوب َو ِحؽْ َؿ ٍي ُث َّؿ َجو َء ُـ ْؿ َر ُش ٌ
قل
اف َّطبعي افثوكقي ,اجلزء افثوين ,صـَ [ .888 ,888واف َّت ْؼد ُيرَ :أ ُّي َ ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ِؿ َؾـَّؽ ُْؿ َمو آ َت ْق ُت ُؽ ْؿ ِم ْـ ـِت ٍ
َوب َو ِح ْؽ َؿ ٍي
ْك َّك ُفَ ,و َٓ َت ْؽ َت ُػقا ِب ََم ظـْدَ ُـ ْؿ َظ ََّم َجو َء بِ ف َو َٓ َ ْ
ُم َصدِّ ٌق َحو َم َعؽ ُْؿ َفت ُْمم ُـ َّـ بِف َو َف َتـ ُ ُ
ِ
ِ
َون َم َع ُؽ ْؿ ِم ْـ َؿ ْب ِؾ ِف ِم ْـ ـِت ٍ
ْكو ُهَ ,وإِ ْن ـ َ
َوب َو ِحؽ َْؿ ٍي َؾ َال ُي ْغـِقؽ ُْؿ َم و
َسـُقا ُمت ََوب َع َت ُف َب ْؾ َظ َؾقْؽ ُْؿ َأ ْن ت ُْممـُقا بِ ف َو َتـ ُ ُ
َظ َذ َأ ْن ت ْ ُ
اب ِ
ِ
وء و َأتْب ِ
ِ
ِ
ِ
آ َت ْق ُتؽُؿ َظَم َجوء بِ ِفَ ,ؾ ِن َّن َذفِ َؽ َٓ ُيـ ِ
وظ ِف ْؿ َوإِ ْن
اللَ .ؾدَ َّل َذف َؽ َظ َذ َأنَّ ُف َم ْـ َأ ْد َر َك ُحم ََّؿدً ا م َـ ْإَنْبِ َق َ َ
ْجقؽ ُْؿ م ْـ َظ َذ ِ َّ
ْ َّ َ

ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْك ُه ـَ ََم َؿ َول { َحَو آ َتقْ ُتؽ ُْؿ ِم ْـ ـِت ٍ
َوب َو ِحؽْ َؿ ٍي ُث َّؿ َجو َءـ ُْؿ َر ُش ٌ
ـ َ
قل
َون َم َع ُف ـت ٌ
َوب َوحؽْ َؿ ٌي َؾ َع َؾقْف َأ ْن ُي ْمم َـ ِب ُؿ َح َّؿد َو َيـ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الل َظ َؾ ْق ِف ْؿ بِ ِف ـ َََم َؿ َول -
ْك َّك ُف} [آل ظؿرانَ ]88 :و َؿدْ َأ َؿ َّر ْإَنْبِ َقو ُء ِ َِّب َذا ا ْدق َثوق َو َص ِفدَ َّ ُ
ُم َصدِّ ٌق حَو َم َعؽ ُْؿ َفت ُْممـُ َّـ بِف َو َف َتـ ُ ُ
افش ِ
َت َع َوػ َ { :-أ َأ ْؿ َر ْرت ُْؿ َو َأ َخ ْذت ُْؿ َظ َذ َذفِؽُ ْؿ إِ ْ ِ
وص َفدُ وا َو َأنَو َم َعؽُ ْؿ ِم َـ َّ
ْصي َؿو ُفقا َأ ْؿ َر ْركَو َؿ َول َؾ ْ
وه ِدي َـ} [آل ظؿران] 88 :

يـ ِ
ِ
وئل َؽ هؿ ا ْف َػ ِ
ُثؿ َؿ َول َ -تع َوػ َ { :-ؾؿـ تَق َّػ بعدَ َذفِ َؽ َؾ ُل َ ِ
وش ُؼ َ
الل
قن} [آل ظؿرانُ ]88 :ث َّؿ َؿ َول َ -ت َع َوػ َ { :-أ َؾ َغ ْ َر د ِ َّ
َ ْ َ َْ
َ
ُ ُ
َّ
قن و َفف َأش َؾؿ مـ ِف افسَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َض ْق ًظو َوـَ ْر ًهو َوإِ َف ْق ِف ُي ْر َج ُع َ
قن} [آل ظؿرانُ ]88 :ث َّؿ َؿ َول َ -ت َع َوػ ُ { :-ؿ ْؾ
َّ َ َ
َي ْب ُغ َ َ ُ ْ َ َ ْ
آمـَّو بِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
َ
قؿ َوإِ ْش ََم ِظ َقؾ َوإِ ْش َح َ
قس ك
وق َو َي ْع ُؼ َ
َّ
قشك َوظ َ
وت ُم َ
ولل َو َمو ُأن ِْز َل َظ َؾقْـَو َو َمو ُأن ِْز َل َظ َذ إِ ْب َراه َ
َ
قب َو ْإ ْش َبوط َو َمو أ َ
قن ِمـ ر ِِّبؿ َٓ ُك َػر ُق ب َ ٍ ِ
َح ُـ َف ُف ُم ْس ِؾ ُؿ َ
قن} [آل ظؿرانُ ]88 :ث َّؿ َؿ َول َ -ت َع َوػ َ { :-و َم ْـ َي ْب َت ِغ َؽ ْ َر
غ َأ َحد مـ ُْف ْؿ َوك ْ
ِّ َ ْ
َوافـَّبِ ُّق َ ْ َ ِّ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِْ
اخل ِ ِ
وهي َـ} [آل ظؿران].]88 :
اإل ْش َال ِم ديـًو َؾ َؾ ْـ ُي ْؼ َب َؾ مـْ ُف َو ُه َق ف ْأخ َرة م َـ ْ َ

تؼل افديـ أبق افعبوس أمحد ابـ تقؿقي (ت788ـه) :افػرؿون بغ أوفقوء افرمحـ وأوفقوء افشقطون ,مؽتبي دار افبقون
بدمشؼ ,صـ[ .89- 86وديـ آشالم هق ديـ إوفغ وأخريـ مـ افـبقغ وادرشؾغ .وؿقفف تعوػ{ :ومـ يبتغ
ؽر اإلشالم ديـو ؾؾـ يؼبؾ مـف} ظوم ف ـؾ زمون ومؽون .ؾـقح وإبراهقؿ ويعؼقب وإشبوط ومقشك وظقسك
واحلقاريقن ,ـؾفؿ ديـفؿ آشالم ,افذي هق ظبودة اهلل وحده ٓ رشيؽ فف .ؿول اهلل تعوػ ظـ كقح{ :يو ؿقم إن ـون
ـز ظؾقؽؿ مؼومل وتذـري بآجوت اهلل ؾعذ اهلل تقـؾً ؾلمجعقا أمرـؿ} إػ ؿقفف{ :وأمرت أن أـقن مـ ادسؾؿغ}
وؿول تعوػ { :ومـ يرؽى ظـ مؾي إبراهقؿ إٓ مـ شػف كػسف وفؼد اصطػقـوه ف افدكقو وإكف ف أخرة دـ افصوحلغ *
إذ ؿول فف ربف أشؾؿ ؿول أشؾؿً فرب افعودغ * ووىص ِّبو إبراهقؿ بـقف ويعؼقب يو بـل إن اهلل اصطػك فؽؿ افديـ
ؾال متقتـ إٓ وأنتؿ مسؾؿقن} وؿول تعوػ{ :وؿول مقشك يو ؿقم إن ــتؿ آمـتؿ بوهلل ؾعؾقف تقـؾقا إن ــتؿ مسؾؿغ }
 .وؿول افسحرة{ :ربـو أؾرغ ظؾقـو صزا وتقؾـو مسؾؿغ}  .وؿول يقشػ ظؾقف افسالم{ :تقؾـل مسؾَم وأخحؼـل
بوفصوحلغ}  .وؿوفً بؾؼقس{ :أشؾؿً مع شؾقَمن هلل رب افعودغ}  .وؿول تعوػَ{ :يؽؿ ِّبو افـبققن افذيـ أشؾؿقا
فؾذيـ هودوا وافربوكققن وإحبور} وؿول احلقاريقن { :آمـو بوهلل واصفد بلنو مسؾؿقن}  .صوحلو إين بَم تعؿؾقن ظؾقؿ
* وإن هذه أمتؽؿ أمي واحدة وأنو ربؽؿ ؾوتؼقن * ؾتؼطعقا أمرهؿ بقـفؿ زبرا ـؾ حزب بَم فدهيؿ ؾرحقن}].
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