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╝
نم َك سم ِ ِه َؿمقئوً وَٓ يتا ِ
ٍ
الل َوَٓ ُك ْ ِ
▬ ُىم ْل َيو َأ ْه َل ا ًْم ِؽتَ ِ
خ َذ
ْ َ َ
وب َشم َعو ًَم ْوا ْ إ ِ َمم َيمؾَ َؿي َؾم َواء َسم ْقـَـ َو َو َسم ْقـَؽ ُْم أَٓا َك ْع ُب َد إِٓا ّ َ
ِ
ون ( )64يو َأ ْه َل ا ًْم ِؽتَ ِ ِ
اؿم َف ُدواْ سمِلَناو ُم ْسؾ ِ ُؿ َ
الل ِ َومنِن شمَ َو اًم ْوا ْ َوم ُؼو ًُموا ْ ْ
آضمو َن
َسم ْع ُضـَو َسم ْعضوً أَ ْر َسموسموً ِّمن ُدون ّ
وب ل َ ُُتَ ُّ
َ
ِ
اهقم ومو ُأ ِنز ًَم ِ
ِ
ً اًم اتورا ُة َو ِ
اإلكج ُقل إِٓا ِمن َسم ْع ِدهِ َأ َوملَ َشم ْع ِؼ ُؾ َ
وضم ْجتُ ْم ومِ َقم ًَمؽُم
ون (َ )65هو َأنتُ ْم َه ُمٓء َطم َ
َ
ذم إ ِ ْسم َر َ َ َ

ِ ِ
سم ِ ِه ِقمؾم َومؾِم ُُتَآضم َ ِ
ِ
قم ََيُودِ ّيوً َوٓ َ
ون (َ )66مو يم َ
الل َي ْعؾَ ُم َو َأنتُ ْم َٓ َشم ْعؾَ ُؿ َ
ٌ َ ُّ
َون إ ِ ْسم َراه ُ
ون وم َقم ًَم ْق َس ًَمؽُم سمِه قم ْؾ ٌم َو ّ ُ
ِ
َون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
لم ( )67إ ِ ان َأ ْو َمم اًمـ ِ
َون َطمـِقػوً ُّم ْسؾِمً َو َمو يم َ
ْصاك ِ ّقوً َو ًَمؽِن يم َ
قم ًَمؾا ِذي َن ا اشم َب ُعو ُه َو َه َـذا
نميم ِ َ
اوس سمِنِ ْسم َراه َ
َك ْ َ
ِ
لم ([ ♂)68ؾمورة آل قمؿران]
زم ا ْعم ُ ْم ِمـ ِ َ
اًمـاب ِ ُّي َوا اًمذي َن َآمـ ُوا ْ َو ّ ُ
الل َو ِ ُّ
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
واًمـنم  ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمسودس ,صـ[ .483ىمول أبو ضمعػر :يعـي سمذًمك ضمل صمـوؤه":ىمل" ,يو حمؿدٕ ,هل
اًمؽتوب ,وهم أهل اًمتوراة واإلكجقل ="شمعوًموا " ,هؾؿوا ("= )1إمم يمؾؿي ؾمواء" ,يعـي :إمم يمؾؿي قمدل سمقــو وسمقـؽم,

كوطمد اهلل ومل كعبد همػمه ,وكؼمأ من يمل معبود ؾمواه ,ومل كنمك سمه ؿمقئًو = .وىموًمه":وٓ
( )2واًمؽؾؿي اًمعدل ,هي أن ِّ
سمعضـو ًمبعض سموًمطوقمي ومقم أمر سمه من معويص اهلل ,ويع ِّظؿه سموًمسجود ًمه
أرسموسمو" ,يؼول :وٓ يدين ُ
يتخذ سمعضـو ً
سمعضو ً
أمرشمك سمدقموئفم إًمقفو,
يمم يسجدُ ًمرسمه ="ومنن شموًموا " ,يؼول :ومنن أقمرضوا قمم
دقموَتم إًمقه من اًمؽؾؿي اًمسواء اًمتي ُ
َ
( )3ومؾم جيقبوك إًمقفو ="ومؼوًموا " ,أَيو اعمممـونً ,مؾؿتو ًِّملم قمن ذًمك ="اؿمفدوا سملنو مسؾؿون"].
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
واًمـنم ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمسودس ,صـ[ .485ىمول أبو ضمعػر :وإكم ىمؾـو قمـى سمؼوًمه" :يو أهل اًمؽتوب"َ ,
أهل
سمعضو دون سمعض .ومؾقس سملن
اًمؽتوسملمٕ ,هنم مجق ًعو من أهل اًمؽتوب ,ول خيصص ضمل صمـوؤه سمؼوًمه" :يو أهل اًمؽتوب" ً
موضم ًفو ذًمك إمم أنه مؼصود سمه ُ
موضمفو إمم أنه مؼصود سمه أهل اإلكجقل ,وٓ
أهل اًمتوراة ,سملومم مـه سملن يؽون
ً
يؽون ا
أهل اإلكجقل سملومم أن يؽوكوا مؼصودين سمه ُدون همػمهم من أهل اًمتوراة .وإذ ل يؽن أطمدُ اًمػريؼلم سمذًمك سملومم من
يمتوب معـقًّو
أظمر = ٕنه ٓ دًٓمي قمغم أنه اعمخصوص سمذًمك من أظمر ,وٓ أثر صحقح = وموًمواضمى أن يؽون يمل
ّ
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واضمى قمغم يمل ملمور مـفي من ظمؾق اهلل .واؾمم "أهل
وإظملص اًمتوطمقد ًمه,
سمهٕ .ن إومرا َد اًمعبودة هلل وطمدَ ه,
ٌ
َ
اًمؽتوب"  ,يؾزم أهل اًمتوراة وأهل اإلكجقل )1( ,ومؽون معؾو ًمو سمذًمك أنه قمـي سمه اًمػريؼون مجق ًعو].
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
وهؾؿوا  )2( .وإكم "هو
واًمـنم  ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمسودس  ,صـ[ . 485وأمو شملويل ىموًمه" :شمعوًموا "  ,ومنكه :أىمبؾوا
ُّ
إزم"ٌ ,
اًمعؾو" ومؽلن اًمؼوئل ًمصوطمبهَ " :
اًمعؾو"  )3( ,يمم يؼول " :شمَدَ َ
ان مـي" من
ىموئل "شمػوقمل" من " ّ
شمػوقمؾوا " من " ّ
شمعول ّ
شمؼور ْب مـي"  ,من "اًمؼرب"].
" ّ
اًمدكو" ,و " َ
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
واًمـنم  ,اًم اطبعي إومم  ,اجلزء اًمسودس ,صـ[ . 489وأمو ىموًمه" :ومنن شمو اًموا ومؼوًموا اؿمفدوا سملنو مسؾؿون"  ,ومنكه يعـي :
ومنن ا
شمومم اًمذين شمدقموهنم إمم اًمؽؾؿي اًمسوا ء قمـفو ويمػروا ,ومؼوًموا أنتم ,أَيو اعمممـون ,هلم :اؿمفدوا قمؾقـو سملنو = سمم
ل اًمذي ٓ رشيك ًمه ="مسؾؿون"  ,يعـي :ظموضعون هلل
شمو اًمقتم قمـه ,من شموطمقد اهلل ,وإظملص اًمعبوديي ًمه ,وأنه اإل ُ
سمه ,متذ ًِّمؾون ًمه سموإلىمرار سمذًمك سمؼؾوسمـو وأخسـتـو].
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
واًمـنم ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمسودس ,صـ[ .493 ,489اًمؼول ذم شملويل ىموًمهَ { :يو َأ ْه َل ا ًْم ِؽت ِ
وضم َ
ون ِذم
َوب ِلَ ُ َ
ُت ُّ
اهقم ومو ُأن ِْز ًَم ِ
ِ
ً اًمت ْاورا ُة َواإلك ِ
ْج ُقل إِٓ ِم ْن َسم ْع ِد ِه َأ َومل َشم ْع ِؼ ُؾ َ
ون ( .} ) 65ىمول أبو ضمعػر  :يعـي شمعومم ذيمره سمؼوًمه ":يو
َ
إِ ْسم َر َ َ َ
أهل اًمؽتوب" ,يو أهل اًمتوراة واإلكجقل ="ل ُتوضمون"  ,ل دمودًمون ="ذم إسمراهقم" وختوصؿون ومقه ,يعـي  :ذم إسمراهقم
ظمؾقل اًمرمحن صؾوات اهلل قمؾقه .ويمون ِ
طمجوضمفم ومقه :ا ّدقمو ُء يمل ومريق من أهل هذين اًمؽتوسملم أنه يمون مـفم ,وأنه
يمون يدين دي َن أهل كِ ْحؾته .ومعوهبم اهلل قمز وضمل سمو ِّدقموئفم ذًمكّ ,
ودل قمغم ُمـوىمضتفم ودقمواهم ,ومؼول :ويمقف
شمدا قمون أنه يمون قمغم مؾتؽم وديـؽم ,وديـُؽم إمو َيوديي أو كْصاكقي ,واًمقفودي مـؽم يز ُقمم ّ
أن ديـه إىموم ُي اًمتوراة
أن ديـه إىموم ُي اإلكجقل ومو ومقه ,وهذان يمتوسمون ل يـزٓ إٓ سمعد طملم من م ِ
ُ
واًمعؿل سمم ومقفو ,واًمـْصا ين مـؽم يزقمم ّ
فؾك
َ
إسمراهقم وووموشمه؟ ومؽقف يؽون مـؽم؟ ومم وضمه اظمتصومؽم ومقه )1( ,وادقموؤيمم أنه مـؽم ,وإمر ومقه قمغم مو ىمد
قمؾؿتم؟]
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أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
ِ
وضم ْجت ُْم ومِ َقم ًَمؽ ُْم سمِ ِه ِقم ْؾ ٌم
واًمـنم ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمسودس ,صـ[ .492اًمؼول ذم شملويل ىموًمهَ { :هو َأنْت ُْم َه ُمٓء َطم َ
ِ ِ
ُتوضم َ ِ
ِ
الل َي ْع َؾ ُم َو َأنْت ُْم ٓ َشم ْع َؾ ُؿ َ
ون ( })66ىمول أبو ضمعػر  :يعـي سمؼوًمه ضمل صمـوؤه":هو
َومؾ َم ُ َ ُّ
ون وم َقم ًَم ْق َس ًَمؽُ ْم سمِه قم ْؾ ٌم َو ا ُ
اًمؼوم اًمذين [ىموًموا ذم إسمراهقم مو ىموًموا ="طموضمجتم"]  ,ظموصؿتم وضمودًمتم ="ومقم ًمؽم سمه قمؾم" ,من أمر
أنتم" ,
َ
ديـؽم اًمذي وضمدمتوه ذم يمتبؽم ,وأتتؽم سمه رؾمل اهلل من قمـده ,وذم همػم ذًمك ممو أوشمقتؿوه وصمبتً قمـديمم صحته
="ومؾم ُتوضمون" ,يؼول :ومؾم دمودًمون وختوصؿون="ومقم ًمقس ًمؽم سمه قمؾم" ,يعـي :ذم اًمذي ٓ قمؾم ًمؽم سمه من أمر
إسمراهقم وديـه ,ول دمدوه ذم يمتى اهلل ,وٓ أتتؽم سمه أنبقوؤيمم ,وٓ ؿموهدمتوه ومتعؾؿوه؟]
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
ِ
ِ
واًمـنم  ,اًم اطبعي إومم  ,اجلزء اًمسودس ,صـ[ . 494 , 493اًمؼول ذم شملويل ىموًمهَ { :مو يم َ
َْصاكِ ًّق و
َون ِإ ْسم َراه ُ
قم َ َُيود ًّيو َو ٓ ك ْ َ
َون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
َون َطمـِق ًػو ُم ْسؾِ ًم َو َمو يم َ
َو ًَم ِؽ ْن يم َ
دقموى اًمذين
لم ( })67ىمول أبو ضمعػر :وهذا
نميمِ َ
شمؽذيى من اهلل قمز وضمل َ
ٌ
ضمودًموا ذم إسمراهقم ومؾته من اًمقفود واًمـصورى ,وا ادقموا أنه يمون قمغم مؾتفم = وشمؼمئي هلم مـه ,وأهنم ًمديـه خموًمػون =
وىمضو ٌء مـه قمز وضمل ٕهل اإلؾملم وٕمي حمؿد صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم أهنم هم أهل ديـه ,وقمغم مـفوضمه ورشائعه,
دون ؾموئر أهل اعمؾل وإديون همػمهم .يؼول اهلل قمز وضمل = :مو يمون إسمراهقم َيود ًّيو وٓ كْصاك ًّقو وٓ يمون من
َ
وإوصمون أو خمؾو ًىمو دون ظموًمؼه اًمذي هو إل اخلؾق وسمورئفم ="وًمؽن يمون
إصـوم
اعمنميملم ) 1( ,اًمذين يعبدون
َ
مسؾم" ,يعـي :ظموؿم ًعو هلل سمؼؾبه,
أمر اهلل وـموقمته,
مستؼقم قمغم ا
طمـق ًػو" ,يعـي :متب ًعو َ
حمجي اهلدى اًمتي أمر سمؾزومفو =" ً
ً
متذًمل ًمه سمجوارطمه ,مذقمـًو حو َوم َرض قمؾقه وأخزمه من أطمؽومه].
أبو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير اًمطؼمي (ت313ـه) :ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن (شمػسػم اًمطؼمي) ,دار هجر ًمؾطبوقمي
واًمـنم  ,اًم اطبعي إومم  ,اجلزء اًمسودس ,صـ[ . 497ىمول أبو ضمعػر  :يعـي ضمل صمـوؤه سمؼوًمهّ ":
إن أومم اًمـوس سمنسمراهقم" ,
ّ
وموطمدوا اهلل
إن ّ
أطمق اًمـوس سمنسمراهقم وكْصشمه ووٓيته ="ًمؾذين اشمبعوه" ,يعـي :اًمذين ؾمؾؽوا ـمري َؼه ومـفوضمه ,ا
ورشقموا رشائعه ,ويموكوا هلل طمـػوء مسؾؿلم همػم منميملم سمه ="وهذا اًمـبي"  ,يعـي :
خمؾصلم ًمه اًمدين ,وؾمـُّوا ُؾمـتهَ ,
حمؿدً ا صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ="واًمذين آمـوا " ,يعـي :واًمذين صدّ ىموا حمؿدً ا ,وسمم ضموءهم سمه من قمـد اهلل ="واهلل وزم
كبوشمه وومقم ضموءهم سمه من قمـده ,قمغم من ظموًمػفم
اعمممـلم" ,يؼول :واهلل
كوص اعمممـلم سمؿحؿد )1( ,اعمصدِّ ىملم ًمه ذم ّ
ُ
من أهل اعمؾل وإديون].
www.alta3b.wordpress.com

ُ
عقيدة إسالمية مقارنة

[]4

تفاسري آل عمران 68-64

أبو اًمؾقٌ كْص سمن حمؿد اًمسؿرىمـدي (ت373ـه) :سمحر اًم ُعؾُوم ,دار اًمػؽر سمبػموت ,اجلزء إول ,صـ. 221 ,223
اْل ُّق يعـي مو ُأ ْظم ِ ُؼموا من أمر قمقسى -قمؾقه اًمسلم  -هو اخلؼم اْلق يعـي أنه
[صمم ىمول اهلل شمعومم :إِ ان هذا َ ُهل َو ا ًْم َؼ َص ُ
ص َْ
ل إِ آ الل ٓ رشيك ًمه وإِ ان الل َهلو ا ًْمع ِز ُيز ْ ِ
يمون قمبد اهلل ورؾموًمه .ويؼول  :هذا اًمؼرآن هو اْلق ومو ِمن ِإ ٍ
قم اًمعزيز
ا َ َُ َ
َ
ْ
َ
اْلؽ ُ
َ
اُ
ِ
قم
الل َقمؾ ٌ
ذم مؾؽه ,اْلؽقم ذم أمره طمؽم سمخؾق قمقسى ذم سمطن أمه من همػم أبَ .وم ِن ْن شم ََو اًم ْوا يؼولَ :أ َب ْوا ,ول ْ
يسؾؿوا َوم ِن ان ا َ
توب شمَعو ًَموا إِمم يمَؾِؿ ٍي ؾم ٍ
سمِو ْعم ُ ْػ ِس ِد ي َن جيوزَيم سمذًمك ,وهذه يمؾؿي َتديد ُىم ْل يو َأ ْه َل ا ًْم ِؽ ِ
واء َسم ْقـَـو َو َسم ْقـَؽ ُْم يعـي يمؾؿي قمدل
ْ
َ َ
سمقــو وسمقـؽم ..ويؼول ذم ىمراءة قمبد اهلل سمن مسعود  :إمم يمؾؿي قمدل َسمقْـَـَو َو َسمقْـَ ُؽ ُم ,يعـي ٓ إل إِٓا اهلل ,وهي يمؾؿي
الل يعـي أٓ
اإلظملص ويؼول إمم يمؾؿي شمسوي سمقــو وسمقـؽم ,ومتصػم دموؤيمم يمدموئـو ,وأمواًمؽم يملمواًمـو َأ آ َك ْع ُبدَ إِ آ ا َ
ِ
كُوطمد إِٓ اهلل وٓ ك ْ ِ ِ
ون اللِ ٕهنم اختذوا قمقسى رسم ًو ِمن د ِ
اخ َذ سمع ُضـو سمعض ًو َأ رسموسم ًو ِمن د ِ
ون
ُ
ا
ْ ُ
َْ
ُنم َك سمِه َؿم ْقئ ًو من ظمؾؼه َوٓ َيت َ ْ
َ
َ ِّ
ْ
ون ِ
اخت ُذوا َأطمبور ُهم ور ْهبوهنم َأرسموسم ًو ِمن د ِ
اهلل .ويؼول ٓ :يطقع سمعضـو سمعض ًو ذم اعمعصقي .يمم ىمول  :ا َ
الل [ؾمورة اًمتوسمي :
ا
ْ ُ
ْ َ ْ َ ُ َُ ْ ْ
 ]31أي أـموقموهم ذم اعمعصقي .ويؼول ٓ :يتخذ سمعضـو سمعضو أرسموسمو  .يمم ىموًمً اًمـصورى :إن اهلل ُ
صموًمٌ صملصمي َوم ِن ْن شم ََو اًم ْوا
اؿم َفدُ وا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
يعـي أبوا قمن اًمتوطمقد َوم ُؼو ًُموا هلم يو معنم اعمسؾؿلم ْ
ون أي خمؾصون هلل سموًمعبودة واًمتوطمقد يو َأ ْه َل
ُتوضم َ ِ
ِ
ا ًْم ِؽ ِ ِ
قم وذًمك أن اًمقفود واًمـصورى يموكوا اضمتؿعوا ذم سمقً مدرؾمي اًمقفود ,ويمل ومريق يؼول
توب لَ ُ َ ُّ
ون ذم إِ ْسمراه َ
ُتوضم َ ِ
ِ
يمون إسمراهقم مـو ,ويمون قمغم ديــو ومـزل يو َأ ْه َل ا ًْم ِؽ ِ ِ
قم أي ِلَ ختوصؿون ذم دين إسمراهقم َومو
توب َل ُ َ ُّ
ون ذم إِ ْسمراه َ

اإلك ِ
ُأن ِْز ًَم ًِ اًمت ْاو را ُة َو ْ ِ
ْج ُقل إِ آ ِم ْن َسم ْع ِد ِه يعـي من سمعد إسمراهقم  -قمؾقه اًمسلم -وًمؽن اًمقفوديي واًمـْصاكقي إكم ؾمؿقً
اًمـبي
هبذا آؾمم سمعد كزول اًمتوراة واإلكجقل .وىمول اًمؽؾبي :كزًمً ذم ؿملن اًمـػر اًمذين يموكوا سموْلبشي من أصحوب ّ
صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ,ومفم ضمعػر اًمطقور وهمػمه .يمم ىمول اهلل شمعومم :ا َ
ّ
بوهن ْم َأ ْرسموسم ًو أي أـموقموهم ذم
اخت ُذوا َأ ْطم َ
بور ُه ْم َو ُر ْه َ ُ
اعمعصقي ,ويموكً سمقـفم ,وسملم أطمبور اْلبشي مـوفمرة ذم ذًمك اًموىمً ,ومـزًمً هذه أيي].
أبو اًمؾقٌ كْص سمن حمؿد اًمسؿرىمـدي (ت373ـه) :سمحر اًم ُع ُؾوم ,دار اًمػؽر سمبػموت ,اجلزء إول ,صـ. 222 ,221
وديو و ٓ كَْصاكِقو يؼول  :ل يؽن إسمراهقم -قمؾقه اًمسلم -قمغم دين اًمقفوديي وٓ اًمـْصاكقي و ِ
ِ
ِ
[ َمو َ
ًمؽ ْن
َ
ْ ًّ
قم َ َُي ًّ َ
يمون ِإ ْسمراه ُ
يمون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
يمون َطمـِقػ ًو ُم ْسؾِ ًم أي خمؾص ًو َومو َ
َ
لم يعـي مو يمون أي ل يؽن قمغم ديـفم .وىمول اًمزضموج :اْلـف ذم اًمؾغي
نميمِ َ
إىمبول صدر اًمؼدملم إىمبوًٓ ٓ رضموع ومقفو أبد ًا ,ومؿعـى اْلـقػقي ذم اإلؾملم ,اإلىمبول واعمقل إًمقه ,واإلىمومي قمغم ذًمك].
أبو اًمؾقٌ كْص سمن حمؿد اًمسؿرىمـدي (ت373ـه) :سمحر اًم ُعؾُوم ,دار اًمػؽر سمبػموت ,اجلزء إول ,صـ[ .222صمم
ِ
ِ
ىمول :إِ ان َأ ْو َمم اًمـ ِ
ين ا اشم َب ُعو ُه واىمتدوا سمه وآمـوا سمه َو َ
هذا اًمـابِ ُّي يعـي هو
قم يؼول  :أطمق اًمـوس سمدين إسمراهقم ًَم اؾذ َ
اوس سمِ ِن ْسمراه َ
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قمغم ديـه ومـفوضمه َوا اًم ِذي َن آ َمـُوا هم أصحوب حمؿد ّ
لم ذم اًم َع ْو ن
الل َو ِ ُّزم ا ْعم ُ ْم ِمـِ َ
صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم قمغم ديـهَ ,و ا ُ
واًمـُّْصة].
أبو حمؿد مؽي سمن أب ـموًمى اًمؼقيس (ت437ـه) :اهلدايي إمم سمؾوغ اًمـفويي ,يمؾقي اًمنميعي سمجومعي اًمشورىمي ,اًم اطبعي
إومم ,اجلزء اًمثوين ,صـ{[ . 1339وَٓ يت ِ
اخ َذ َسم ْع ُضـَو َسم ْعض ًو َأ ْر َسموسم ًو} :هو ـموقمي اًمعوام اًمرؤؾموء ومقم يلمروهنم سمه من
َ َ
اعمعويص يمم ىمول {اختذوا َأطمبور ُهم ور ْهبوهنم َأرسموسم ًو من د ِ
ون اهلل} [اًمتوسمي ] 31 :يلمروهنم سموعمعصقي ويـفوهنم قمن
ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ِّ ُ
اًمطوقمي ومقسؿعون ويطقعون .وىمقل { َأ ْر َسموسم ًو} :هو ؾمجود سمعضفم ًمبعض ىموًمه قمؽرمي .وىمقل معـوه ٓ :كعبد قمقسى من
دون اهلل يمم قمبدت اًمـصورى ,وٓ قمزيرا ً يمم قمبدت اًمقفود ,وٓ اعملئؽي يمم قمبدت مجوقمي اعمنميملم ,وٓ كؼبل من
اًمرهبون ُتريؿفم قمؾقـو مو ل حيرمه اهلل يمم ومعؾً اًمقفود واًمـصورى واعمنميمون].
ُحمقي اًمسـي أبو حمؿد اْلسلم اًمبغوي (ت513ـه) :معول اًمتـزيل ذم شمػسػم اًمؼرآن (شمػسػم اًمبغوي) ,دار ـمقبي ًمؾـنم ,
َوب َشمعو ًَموا ِإ َمم يمَؾِؿ ٍي ؾمو ٍ
ِ
اء َسم ْقـَـَو َو َسم ْقـَؽ ُْم} ْأ َي َي َىم َول
َ َ َ
اًم اطبعي اًمراسمعي ,اجلزء اًمثوين ,صـَ [ .49ىم ْو ًُم ُه َشم َع َوممُ { :ىم ْل َيو َأ ْه َل ا ًْمؽت ِ َ ْ
ِ
اهقم َقم َؾق ِه اًمس َلم َ ,وم َز َقمؿ ِ
ونَ :ىم ِدم و ْومدُ كَجرا َن ْاعم َِديـَ َي َومو ًْم َت َؼوا مع ا ًْمقف ِ
ِ
ً اًمـ َاص َورى َأنا ُه َيم َ
ِّس َ
ود َوم ْ
ون
ْ َ َ َُ
َ َ
َ
وظمت ََص ُؿوا ذم إِ ْسم َر َ ْ ا ُ
َْ
ا ْعم ُ َػ ِّ ُ
ول ِ
وديو و ُهم َقم َغم ِديـِ ِه و َأو َمم اًمـ ِ ِ
ِ
َْصاكِ ًّقو َو ُه ْم َقم َغم ِديـِ ِه َو َأ ْو َمم اًمـ ِ
اوس سمِ ِهَ ,و َىمو ًَم ًِ ا ًْم َق ُفو ُد َ :سم ْل يمَ َ
الل
اوس سمِهَ ,وم َؼ َول َر ُؾم ُ ا
َ ْ
ون َ َُي ًّ َ ْ
ك ْ َ

ِ
ِ
ِ
الل َقم َؾقْ ِه َو َؾم اؾ َم :يمِ َل ا ًْم َػ ِري َؼ ْ ِ
قم َو ِديـِ ِه َسم ْل يمَ َ
قم َطمـِق ًػو ُم ْسؾِ ًم َو َأنَو َقم َغم ِديـِ ِه َوموشمابِ ُعوا ِديـَ ُه
ون ِإ ْسم َراه ُ
لم َسم ِري ٌء م ْن إِ ْسم َراه َ
َص اغم ا ُ
ِ
اخ َذ َك ِرسمو َيمم ا َ ِ
ً ا ًْمقفود  :يو ُحمَؿدُ مو شم ُِر يدُ إِ آ َأ ْن َكت ِ
اإلؾم َل ِم َ ,وم َؼو ًَم ِ
ِ
قسى َر ًّسموَ ,و َىمو ًَم ًِ اًمـ َاص َورى َ :ي و
د َ
اخت َذت اًمـ َاص َورى قم َ
َُ ُ َ ا َ
ين ْ ِ ْ
ًّ َ
ِ
ِ
الل َشم َع َومم ُ { :ىم ْل َيو َأ ْه َل ا ًْم ِؽت ِ
ُحم اَؿدُ َمو شم ُِريدُ إِ آ َأ ْن َك ُؼ َ
ول ومِ َ
َوب َشم َعو ًَم ْوا ِإ َمم يمَ ؾِ َؿ ٍي}].
قك َمو َىمو ًَمً ا ًْمقَ ُفو ُد ذم ُقم َز ْي ٍر َ ,وم َلن َْز َل ا ُ
أبو حمؿد قمبد اْلق سمن قمطقي إندًميس (ت542ـه) :اعمحرر اًموضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزيز ,دار اًم ُؽتُى اًمعؾؿقي
سمبػموت ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء إول  ,صـ[ .451أظمؼم اهلل شمعومم ذم هذه أيي ,قمن طمؼقؼي أمر إسمراهقم ,ومـػى قمـه
اًمقفوديي واًمـْصاكقي واإلرشا ك اًمذي هو قمبودة إوصمون ,ودظمل ذم ذًمك اإلرشا ك اًمذي شمتضؿـه اًمقفوديي واًمـْصاكقي,
وضموء شمرشمقى اًمـػي قمغم همويي اًمػصوطمي ,كػى كػس اعمؾل وىمرر اْلوًمي اْلسـي ,صمم كػى كػقو سملم سمه أن شمؾك اعمؾل ومقفو هذا
اًمػسود اًمذي هو اًمنمك ,وهذا يمم شمؼول :مو أظمذت ًمك موٓ سمل طمػظته ,ومو يمـً ؾمورىمو ,ومـػقً أىمبح مو يؽون ذم
إظمذ .صمم أظمؼم شمعومم إظمبورا مميمدا أن أومم اًمـوس سمنسمراهقم اخلؾقل قمؾقه اًمسلم هم اًمؼوم اًمذين اشمبعوه قمغم مؾته
اْلـقػقي].
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مجول اًمدين أبو اًمػرج قمبد اًمرمحن سمن اجلوزي (ت597ـه) :زاد اعمسػم ذم قمؾم اًمتػسػم ,دار اًمؽتوب اًمعرب سمبػموت ,
ون ِ
اًم اطبعي إومم ,اجلزء إول  ,صـ[ . 291ىموًمه شمعومم  :و ٓ يت ِ
اخ َذ سمع ُضـو سمعض ًو َأرسموسم ًو ِمن د ِ
الل ومقه صملصمي أىموال :
ا
ْ ُ
َْ
َْ
َ َ
ْ
أطمدهو :أنه ؾمجود سمعضفم ًمبعض ,ىموًمه قمؽرمي .واًمثوين ٓ :يطقع سمعضـو سمعض ًو ذم معصقي اهلل ,ىموًمه اسمن ضمريٍ .
واًمزضموج].
واًمثوًمٌ ٓ :كجعل همػم اهلل رسم ًو ,يمم ىموًمً اًمـصورى ذم اعمسقح ,ىموًمه مؼوشمل
ّ
ومخر اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمرازي (ت636ـه) :مػوشمقح اًمغقى (اًمتاػسػم اًمؽبػم) ,دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرب
ِ
الل
سمبػموت ,اًم اطبعي اًمثوًمثي ,اجلزء اًمثومن  ,صـ[ .252ا ْعم َْس َل َخ ُي اًم اثوك َق ُيَ :أنا ُه َشم َع َومم َذ َيم َر َصم َل َصم َي َأ ْؿم َقو َء َأ او ُهلَو َ :أ آ َك ْع ُبدَ إِ آ ا َ
ِ
ِ
وصموكقفو :أن ٓ ك ْ ِ ِ
ِ
اللِ َوإِك َام َذيم ََر َه ِذ ِه اًم اث َل َصم َي َِٕ ان اًمـ َاص َور ى
ُنم َك سمِه َؿمقْئ ًو وصموًمثفو :أن ٓ َيتاخ َذ َسم ْع ُضـو َسم ْعض ًو َأ ْرسموسم ًو م ْن ُدون ا

ون َهمػم ِ
ِ
ِ
مجعوا سم َ ِ ِ
ون سمِ ِه َهم ْ َػم ُه َو َذًمِ َك ِ َ
قحَ ,و ُي ْ ِ
ٕ ا ُهن ْم َي ُؼو ًُم َ
نميمُ َ
ون إكه صملصمي :أب واسمن
الل َو ُه َو ْاعمَس ُ
لم َهذ ه اًم اث َل َصمي َوم َق ْع ُبدُ َ ْ َ ا
ََُ َْ
ِ
ِ
ِ
ُوم
يؿ ًي َٕ ,ا ُهن ْم َىمو ًُموا  :إِ ان ُأ ْىمـ َ
يؿ ًي َؾم َوا ًءَ ,وإِك َام ُىم ْؾـَو :إِ ا ُهن ْم َأثْ َبتُوا ذوات َصم َل َصم ًي َىمد َ
وروح اًمؼدس ,وملثبتوا ذوات َصم َل َصم ًي َىمد َ
س شمَدَ ر َقم ًْ سمِـَوؾم ِ
ا ًْم َؽ ِؾؿ ِي شمَدَ ر َقم ًْ سمِـَوؾم ِ
لم َذاشم ْ ِ
إ ْىمـُو َم ْ ِ
وت َم ْر َي َمَ ,و ًَم ْو َٓ يمَ ْو ُن َه َذ ْي ِن ْ ُ
قحَ ,و ُأ ْىمـُو َم ُر ِ
اعم ِس ِ
َلم
وت ْ َ
ُ
وح ا ًْم ُؼدُ ِ ا
ُ
ا
َ

ِ ِ
َلم وإِ آ َ َحو ضم َوز ْت َقم َؾق ِفم م َػور َىم ُي َذ ِ
ِ
ات ْ َ
قسى َو َم ْر َي َمَ ,و َ احو َأثْ َبتُوا ذوات َصم َل َصم ًي ُم ْست َِؼ اؾ ًي
َ
ُم ْستَؼ اؾت ْ ِ َ
َوؾموت قم َ
إ ِب َواًمتادَ ُّر ُع سمِـ ُ
ْ َ ُ َ
ون ِ
ِ
ِ
اخت ُذوا َأطمبور ُهم ور ْهبوهنم َأرسموسمو ِمن د ِ
رش ُيمواَ ,و َأ امو َأ ا ُهن ُم ا َ
وهن ْم
ا
ْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َْ ً ْ ُ
َوم َؼدْ َأ ْ َ
الل َوم َقدُ ُّل َقم َؾقْه ُو ُضمو ٌهَ :أ َطمدُ َهوَ :أ ا ُهن ْم َيموكُوا ُيطق ُع َ ُ
ِ
ٕ ْطم َب ِ
ون ِ َ
احؾِ ِ
يم َواًم اث ِوينَ :أ ا ُهن ْم يمَ وكُوا َي ْس ُجدُ َ
اح ِر ِ
ور ِه ْم َواًم اثوًمِ ٌَُ :ىم َول َأ ُبو ُم ْسؾِ ٍمِ :م ْن َم ْذ َه ِب ِف ْم َأ ان َم ْن َص َور
قل َواًمت ْ
ذم اًمت ْ
وء ْاعمَوشمَى وإِسمر ِ
وت َ ,ومق ْؼ ِدر َقم َغم إِطمق ِ
ِ ِ
اًمل ُه ِ
وهدَ ِة َي ْظ َف ُر ومِ ِقه َأث َُر ُطم ُؾ ِ
اء ْإَيمْ َؿ ِه َو ْإَ ْب َر ِ
ول ا
صَ ,وم ُف ْم
اًمر َي َ
وض ِي َوا ْعم ُ َج َ
ْ َ
ْ َ َْ
َ ُ
يمَوم ًل ذم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ِاسم ُعُ :ه َو َأ ا ُهن ْم َيموكُوا ُيطِق ُع َ
ون َأ ْطم َب َور ُه ْم ِذم
اًمر ُسموسمِقاي َو ا
اًمر ِّب /إِ آ َأ ا ُهن ْم َأثْ َبتُوا ذم َطم ِّؼه َم ْعـَى ُّ
َوإِ ْن َلْ ُي ْطؾ ُؼوا َقم َؾقْه ًَم ْػ َظ ا
ا ْ َعمع ِ
ويص َ ,و َٓ َم ْعـَى ًمِ ُّؾر ُسموسمِ اق ِي إِ آ َذًمِ َكَ ,وكَظِ ُػم ُه َىم ْوًمِ ِه َشم َع َوممَ :أ َوم َرأ َ جْ ًَ َم ِن ا َ
اجلوصمِ َق ِيَ ]23 :وم َث َب ًَ َأ ان
َ
اخت َذ ِإ َهل ُه َهوا ُه [ ْ َ

لم ُمج ُْف ِ
إ ُم ِ
إ ُم ِ
ون ا ًْم َؼ ْو ُل سمِ ُب ْط َل ِن َه ِذ ِه ْ ُ
لم َه ِذ ِه ْ ُ
ور اًم اث َل َصم ِي يم ْ
ور اًم اث َل َصم ِيَ ,ويمَ َ
ور
اًمـ َاص َورى َ َ
َوَٕ ْم ِر ا ْعم ُ ات َػ ِق َقم َؾقْ ِه َسم ْ َ
مج ُعوا َسم ْ َ
ى َأ ْن َي ْب َؼى ْإَ ْم ُر َسم ْعدَ ُفم ُف ِ
قح َمو يم َ
ور ْاعم َِس ِ
ا ًْم ُع َؼ َل ِء َو َذًمِ َك َِٕ ,ان َىم ْب َل ا ْعم َِس ِ
قح َقم َغم َه َذا ا ًْم َو ْضم ِه ,
اللَ ,وم َو َضم َ
َون ا ْ َعم ْع ُبو ُد إِ آ ا َ
ِ
ِ
ون ْ ِ
وًمنميم َِي سموـمِ ٌل سمِو ِّشم َػ ِ
ى َأ ْن َٓ ُي ْر َضم َع ِذم
اللَ ,و َضم َ
وق ا ًْمؽُ ِّلَ ,و َأجْ ًضو ِإ َذا يمَ َ َ
َو َأجْ ًضو ا ًْم َؼ ْو ُل سمِ ا ِ َ
اخلوًم ُق َوا ْعمُـْع ُم سمِ َجؿق ِع اًمـِّ َع ِم ُه َو ا َ
قل واًمتاح ِري ِم و ِآك ِْؼق ِ
ِ
ِ
ون ْإَ ْطم َب ِ
ود َواًم اطو َقم ِي إِ آ ِإ ًَم ْق ِهُ ,د َ
رش ُح َه ِذ ِه إمور اًمثلصمي].
َ
َ
اًمت ْاحؾ ِ َ ْ
ور َو ُّ
اًمر ْه َبونَ ,وم َف َذا ُه َو َ ْ
ومخر اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمرازي (ت636ـه) :مػوشمقح اًمغقى (اًمتاػسػم اًمؽبػم) ,دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرب
اؿم َفدُ وا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
سمبػموت ,اًم اطبعي اًمثوًمثي ,اجلزء اًمثومن ,صـُ [ .253صم ام َىم َول َشم َع َوممَ :وم ِن ْن شم ََو اًم ْوا َوم ُؼو ًُموا ْ
ون َوا ْ َعم ْعـَى إِ ْن
َأبَ ْوا إِ آ ْ ِ
صا َرَ ,وم ُؼو ًُموا إِكاو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ُت ِؿ ُؾوا َهم ْ َػميمُ ْم َقم َؾ ْق ِه].
ونَ ,ي ْعـِي َأ ْفم ِف ُروا َأنا ُؽ ْم َقم َغم هذا اًمدينَ ٓ ,شم ُؽوكُوا ِذم َىم ْق ِد َأ ْن َ ْ
اإل ْ َ
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ومخر اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمرازي (ت636ـه) :مػوشمقح اًمغقى (اًمتاػسػم اًمؽبػم) ,دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرب
راهقم َي ِ
ِ
يمون إِسم ِ
ود ًّيو َو ٓ ك َْْصاكِقًّ و
سمبػموت ,اًم اطبعي اًمثوًمثي ,اجلزء اًمثومن ,صـُ [ .254صم ام َسم ا َ
لم َشم َع َومم َذًم َك ُم َػ اص ًل َوم َؼ َول َ :مو َ ْ
ُ َُ
يمون طمـِقػ ًو مسؾِ ًم و َىمدْ ؾمب َق َشم ْػ ِسػم ْ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ور ِة ا ًْم َب َؼ َر ِةُ .صم ام َىم َول :
ُ ْ َ َ َ
َومؽ اَذ َ ُهب ْم وم َقم ا اد َقم ْو ُه م ْن ُم َوا َوم َؼي َهلُ َمُ .صم ام َىم َولَ :وًمؽ ْن َ َ
اْلـقف ذم ُؾم َ
ُ َ
نميمِ ِ
قح و ِسمؽَو ِن ا ًْمقف ِ
ِ ِ
ِِ
ود ُم ْ ِ
يمون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
َومو َ
لم ِذم َىم ْو ِهلِ ْم
نميمِ َ
يض سمِؽ َْو ِن اًمـ َاص َورى ُم ْ ِ َ
لم َو ُه َو َشم ْع ِر ٌ
نميمِ َ
لم ذم َىم ْوهل ْم سمِ ِن َ ِهلقاي ا ْ َعمس ِ َ ْ َ ُ
سمِوًمت ْاشبِ ِقه].

ؿمؿس اًمدين أبو قمبد اهلل حمؿد اًمؼرـمبي (ت671ـه) :اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ,دار اًم ُؽتُى اعمْصيي ,اًم اطبعي اًمثوكقي ,
ون َِٕطمؽَ ِ
ين ْ ِ
ون سمِ ِد ِ
ون) َأ ْي ُمت ِاص ُػ َ
اؿم َفدُ وا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
اجلزء اًمراسمع ,صـَ ([ . 137وم ُؼو ًُموا ْ
وم ِه معؽمومون سمم
اإل ْؾم َل ِم ُمـْ َؼو ُد َ ْ
ِ
ِِ
هلل قمؾقه َقم َؾ ْقـَو ِذم َذًمِ َك ِم َن ا ْعمِـ َِن َو ْ ِ
قسى َو َٓ ُقم َز ْي ًرا وٓ اعملئؽيٕ ,هنم سمنم مثؾـو
اإل ْك َعو ِمَ ,هم ْ ُػم ُمتاخذ َ
ين َأ َطمدً ا َر ًّسمو َٓ قم َ
ِ
ِ
ِ
ُون َىم ِد ا َ
الل َقم َؾ ْقـَوَ ,ومـَؽ ُ
َوه ْم َأ ْر َسم ًوسمو َ .و َىم َول
اخت ْذك ُ
اًمر ْه َبون َؿم ْقئًو سمِت ْ
َح ِر يؿ ِف ْم َقم َؾ ْقـَو َمو َل ْ ُ َ
حمدث يمحدصمـوَ ,و َٓ َك ْؼ َب ُل م َن ُّ
حي ِّر ْم ُه ا ُ
ِ
ِ
ِ
اًمس ُجو َد يم َ
الل
قمؽ ِْر َم ُيَ :م ْعـَى َيتاخ َذ" َي ْس ُجدُ َ .و َىمدْ َشم َؼدا َم َأ ان ُّ
الل َقم َؾقْه َو َؾم اؾ َم ُصم ام َ َهنى اًمـابِ ُّي َص اغم ا ُ
َون ِإ َمم َز َم ِن اًمـابِ ِّي َص اغم ا ُ
َقم َؾ ْق ِه َو َؾم اؾ َم ُم َعو ًذا َ احو َأ َرا َد َأ ْن َي ْس ُجدَ َ ,يم َم َم َه ِذم ا ًْم َب َؼ َر ِة «َ »1سم َقو ُك ُه].

كوص اًمدين أبو ؾمعقد قمبد اهلل اًمبقضووي (ت685ـه) :أنوار اًمتـزيل وأرسار اًمتلويل ,دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرب
سمبػموت ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمثوين ,صـُ [ .21ىم ْل َيو َأ ْه َل ا ًْم ِؽ ِ
توب يعم أهل اًمؽتوسملم .وىمقل يريد سمه وومد كجران ,أو
ٍ
ِ ٍ
الل أن
َيود اعمديـي .شمَعو ًَم ْوا ِإمم َيمؾ َؿي َؾموا ء َسم ْقـَـو َو َسم ْقـَ ُؽ ْم ٓ خيتؾف ومقفو اًمرؾمل واًمؽتى ويػِّسهو مو سمعدهوَ .أ آ َك ْع ُبدَ إِ آ ا َ
كوطمده سموًمعبودة وكخؾص ومقفوَ .وٓ ك ْ ِ
ُنم َك سمِ ِه َؿم ْقئ ًو وٓ كجعل همػمه رشيؽ ًو ًمه ذم اؾمتحؼوق اًمعبودة وٓ كراه أه ً
ل ٕن
ون ِ
ِ
اخ َذ سمع ُضـو سمع ض ًو َأرسموسم ًو ِمن د ِ
الل وٓ كؼول قمزير اسمن اهلل ,وٓ اعمسقح اسمن اهلل ,وٓ كطقع إطمبور ومقم
ا
ْ ُ
َْ
يعبدَ .وٓ َيت َ ْ
ْ
أطمدصموا من اًمتحريم واًمتحؾقل ٕن يمل مـفم سمعضـو سمنم مثؾـو روي أنه حو كزًمً ا َ
بوهن ْم َأ ْرسموسم ًو ِم ْن
اخت ُذوا َأ ْطم َ
بور ُه ْم َو ُر ْه َ ُ
ِ
اللِ ىمول قمدي سمن طموشمم  :مو يمـو كعبدهم يو رؾمول اهلل ىمول «أخقس حيؾون ًمؽم وحيرمون ومتلظمذون سمؼوهلم ىمول كعم
ُدون ا
اؿم َفدُ وا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ىمول :هو ذاك»َ .وم ِن ْن شم ََو اًم ْوا قمن اًمتوطمقدَ .وم ُؼو ًُموا ْ
ون أي ًمزمتؽم اْلجي وموقمؽموموا سملنو مسؾؿون
دوكؽم ,أو اقمؽموموا سملنؽم يموومرون سمم كطؼً سمه اًمؽتى وشمطوسمؼً قمؾقه اًمرؾمل].
كوص اًمدين أبو ؾمعقد قمبد اهلل اًمبقضووي (ت685ـه) :أنوار اًمتـزيل وأرسار اًمتلويل ,دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرب
راهقم َي ِ
يمون ِإسم ِ
ود ًّيو َوٓ ك َْْصاكِ ًّقو شمْصيح سمؿؼته مو ىمرره من
سمبػموت ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمثوين ,صـَ [ .22مو َ ْ
ُ َُ
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اًمؼمهون .و ِ
ل قمن اًمعؼوئد اًمزائغيُ .م ْسؾِ ًم مـؼود ًا هلل وًمقس اعمراد أنه يمون قمغم مؾي ِ
ًمؽ ْن َ
يمون َطمـِقػ ًو موئ ً
اإلؾملم وإٓ
َ
ٓؿمؽمك ِ
يمون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
اإلًمزام َ .ومو َ
لم شمعريض سملهنم منميمون ِإلرشا يمفم سمه قمزيرا ً واعمسقح ورد ٓدقموء اعمنميملم
نميمِ َ
ِ
ِ
أهنم قمغم مؾي إسمراهقم قمؾقه اًمسلم  .إِ ان َأ ْو َمم اًمـ ِ
ين
قم إن أظمصفم سمه وأىمرهبم مـه ,من اًموزم وهو اًمؼربًَ ,م اؾذ َ
اوس سمِ ِن ْسمراه َ
ِ
ا اشم َب ُعو ُه من أمتهَ .و َ
ين آ َمـُوا عمواومؼتفم ًمه ذم أيمثر مو رشع هلم قمغم إصوًمي .وىمرئ واًمـبي سموًمـصى قمطػ ًو
هذا اًمـابِ ُّي َوا اًمذ َ
لم يـْصهم وجيوزَيم اْلسـى إليمهنم].
الل َو ِ ُّزم ْاعمُ ْم ِمـِ َ
قمغم اهلوء ذم اشمبعوه ,وسموجلر قمطػ ًو قمغم إسمراهقمَ .و ا ُ
أبو اًمؼميموت قمبد اهلل سمن أمحد اًمـسػي (ت713ـه) :مدارك اًمتـزيل وطمؼوئق اًمتلويل (شمػسػم اًمـسػي) ,دار اًمؽؾم
اًمطقى سمبػموت ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء إول ,صـ{[ .262ىمل يو أهل اًمؽتوب} هم أهل اًمؽتوسملم أو وومد كجران أو
َيود اعمديـي { َشم َعو ًَم ْوا ْ إمم َيم ِؾ َؿ ٍي َؾم َواء} أي مستويي { َسم ْقـَـَو َو َسم ْقـَؽ ُْم} ٓ خيتؾف ومقفو اًمؼرآن واًمتوراة واإلكجقل وشمػسػم
ِ
ٓ اهلل وَٓ ك ْ ِ ِ
اخ َذ سمع ُضـَو سمع ًضو َأ رسموسمو من د ِ
ٓ َك ْع ُبدَ إِ ا
اًمؽؾؿي ىموًمه { َأ ا
ون اهلل} يعـى شمعوًموا إًمقفو طمتى ٓ
َْ ً ّ ُ
َْ
ُنم َك سمِ ه َؿم ْقئ ًو َوَٓ َيت َ ْ
َ
شمؼول قمزير اسمن اهلل وٓ اعمسقح اسمن اهلل ٕن يمل واطمد مـفم سمعضـو سمنم مثؾـو وٓ كطقع أطمبوركو ومقم أطمدصموا من
اًمتحريم واًمتحؾقل من همػم رضموع إمم مو رشع اهلل].
أبو اًمؼميموت قمبد اهلل سمن أمحد اًمـسػي (ت713ـه) :مدارك اًمتـزيل وطمؼوئق اًمتلويل (شمػسػم اًمـسػي) ,دار اًمؽؾم
اًمطقى سمبػموت  ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء إول ,صـ[ .264 , 263صمم أقمؾؿفم سملنه سمرئ من ديـفم ومؼول { َمو يم َ
َون إسمراهقم
ِ
ون َطمـِق ًػو ُّم ْسؾِ ًم َو َمو يم َ
َْصاكِ ّقو َو ًَم ِؽن يمَ َ
َون ِم َن اعمنميملم} يملنه أراد سموعمنميملم اًمقفود واًمـصورى ٓ رشايمفم
َ َُيود ّيو َوَٓ ك ْ َ
سمه قمزيرا ً واعمسقح أو مو يمون من اعمنميملم يمم ل يؽن مـفم].
أبو اًمػداء إؾممقمقل سمن يمثػم اًمؼريش (ت774ـه) :شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقم ,دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتوزيع ,اًم اطبعي اًمثوكقي ,
َوب ِمن ا ًْمقف ِ
ِ
اجلزء اًمثوين ,صـَ [ .56 ,55ه َذا ْ ِ
اه ْم { ُىم ْل َيو َأ ْه َل
ود َواًمـ َاص َورىَ ,و َم ْن َضم َرى ََم َْر ُ
وب َي ُع ُّم َأ ْه َل ا ًْمؽت ِ َ َ ُ
اخل َط ُ
اجلؿ َؾ ِي ا ْعم ِػقدَ ِة َيمم َىم َول هوهـَوُ .صمم وص َػفو سمِ َؼوًمِ ِه{ :ؾمو ٍ
ِ ٍ
ِ
ا ًْم ِؽت ِ
اء َسم ْقـَـَو َو َسم ْقـَؽ ُْم }
َ ُ
َ َ
ا َ َ َ ْ
ُ
َوب َشم َعو ًَم ْوا ِإ َمم يمَ ؾ َؿي} َوا ًْم َؽؾ َؿ ُي ُشم ْط َؾ ُق َقم َغم ْ ُ ْ
َ
ِِ
ِ
ِ
الل َوٓ ك ْ ِ
ُنم َك سمِ ِه َؿمقْئًو} َٓ َو َصمـوَ ,و َٓ
َأ ْيَ :قمدْ ٌل َوك ََص ٌ
ِّس َهو سمِ َؼ ْوًمهَ { :أٓ َك ْع ُبدَ إِٓ ا َ
ف ,ك َْستَوي ك َْح ُن َو َأنْت ُْم وم َقفوُ .صم ام َوم ا َ
يك ًَم ُهَ .و َه ِذ ِه َد ْقم َو ُة َ ِ
َوراَ ,و َٓ َؿم ْق ًئو (َ )1سم ْل ُك ْػ ِر ُد ا ًْم ِع َبو َد َة ِ اللِ َو ْطمدَ ُه َٓ َ ِ
رش َ
َصـ ًَمَ ,و َٓ َصؾِق ًبو َو َٓ َـم ُ
مجقعِ
وهموشمًوَ ,و َٓ ك ً
ون} [ ْإَنْبِق ِ
ول إِ ٓ ك ِ
ُوطمي إِ ًَمق ِه َأناه َٓ ِإ َل إِٓ َأنَو َومو ْقمبدُ ِ
الل َشم َع َومم َ { :ومو َأرؾم ْؾـَو ِم ْن َىم ْبؾِ َك ِم ْن رؾم ٍ
وء. ]25 :
َ
ُ
ْ ُ
َ
َ ُ
َ ْ َ
ُّ
اًمر ُؾم ِلَ ,ىم َول ا ُ
ِ
ٍ
ِ
وت} [اًمـ ْاح ِلُ . ]36 :صم ام َىم َولَ { :و ٓ
اضمتَـِ ُبوا اًم اطو ُهم َ
الل َو ْ
[ َو َىم َول َشم َع َومم] (َ { )2و ًَم َؼدْ َسم َع ْثـَو ذم ُيم ِّل ُأ امي َر ُؾموٓ َأن ا ْقم ُبدُ وا ا َ
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ون ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخ َذ سمع ُضـَو سمع ًضو َأرسموسمو ِمن د ِ
اللِ َ .و َىم َول ِقمؽْ ِر َم ُي :
قع َسم ْع ُضـَو َسم ْع ًضو ذم َم ْعص َقي ا
الل} َو َىم َول ْاسم ُن ُضم َر ْيٍ َ :ي ْعـي ُ :يط ُ
ا
َْ ً ْ ُ
َْ
َيت َ ْ
َي ْعـِيَ :ي ْس ُجدُ َسم ْع ُضـَو ًمِ َب ْع ٍ
اؿم َفدُ وا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ضَ { .وم ِن ْن شم ََو اًم ْوا َوم ُؼو ًُموا ْ
ون} َأ ْيَ :وم ِن ْن شم ََو اًم ْوا َقم ْن َه َذا اًمـ َاصف َو َه ِذ ِه اًمدا ْقم َو ِة
ِ
اؾمتِ ْؿ َر ِ
ار ُيم ْم َقم َغم ْ ِ
ْ
الل ًَمؽُ ْم].
وملؿمفدوهم َأنْت ُْم َقم َغم ْ
رش َقم ُه ا ُ
اإل ْؾم َل ِم ا اًمذي َ َ
حمؿد رؿمقد سمن قمكم رضو (ت1354ـه) :شمػسػم اًمؼرآن اْلؽقم (شمػسػم اعمـور) ,اهلقئي اعمْصيي اًمعومي ًمؾؽتوب ,اجلزء
اإلموم :ا ًْم َؽ َلم ِمن َأو ِل اًمس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ِّد
ُ ْ ا
الل َقم َؾقْه َو َؾم اؾ َم َ -و ا
ُّ َ
اًمثوًمٌ  ,صـَ [ .268ىم َول ْإُ ْؾمتَو ُذ ْ ِ َ ُ
ورة ذم إِ ْصم َبوت ُك ُب اوة اًمـ ِاب ِّي َ -ص اغم ا ُ
َقم َغم ا ْعمـ ِْؽ ِرين ,و َىمدْ َفمفر ِسموًمدا ْقمو ِة إِ َمم ا ْعمب ِ ِ
وهل ْم َقمـ َْفو َقم َغم َأ اهن ْم ًَم ْق ُسوا َقم َغم َي ِؼ ٍ
ِ
وع ِطم َج ِ
لم
َُ َ
وه َؾي اكْؼ َط ُ
َ
َ َ
ُ
ََ
ُ
وج ا ْعمُؽَ وسمِر ي َنَ ,و َد ال ُك ُؽ ُ ُ
لم يت ََز ًْم َز ُل ِقمـْدَ مو يدْ َقمى إِ َمم َيش ٍء َخي ُ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ود ِهم ُأ ُخ ِ
وه ْم ِإ َمم َأ ْم ٍر َ
وهقا َي ا ْعم َِس ِ
آظم َر
َوف َقموىم َب َت ُهَ ,وم َؾ ام َك َؽ ُؾوا َد َقم ُ
َ ُ
قحَ ,و َوموىمدُ ا ًْمقَؼ ِ َ
م َن ا ْقمت َؼ ْ
ْ
ين وروطمه ا اًم ِذي ا اشم َػ َؼً قم َؾق ِه د قمو ُة ْ َ ِ
لم ا ًْم َػ ِري َؼ ْ ِ
ف
لم َأ ْي َقمدْ ٌل َو َو َؾم ٌط َٓ َي ْر َضم ُح ومِ ِقه َـم َر ٌ
إنْبِ َقوء َو ُه َو َؾم َوا ٌء َسم ْ َ
ْ َ ْ َ َْ
ُه َو َأ ْص ُل اًمدِّ ِ َ ُ ُ ُ
ِ
آظمر  ,و َىمدْ َومِّس ه سمِ َؼوًمِ ِه َ :أ آ َكعبدَ إِ آ اهلل و َٓ ك ْ ِ ِ
اخ َذ سمع ُضـَو سمع ًضو َأرسموسمو ِمن د ِ
ون اهللِ َأ ُىم ُ
ول :ا ْعم ُ َرا ُد ِ َهب َذا
َْ ً ْ ُ
َْ
ُنم َك سمِه َؿم ْقئًو َو َٓ َيت َ ْ
َ َ
ُْ
ا َ ُ ْ
َ َ َ
لم ْإَنْبِق ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وءَ ,وم َؼدْ يمَ َ
ص ًوموَ ,و َىمدْ
ُهو ُم ات َػ ٌق َقم َؾقْ ِه َسم ْ َ
َ
اًمر ُسموسمِقايَ ,ويم َل ُ َ
ون إِ ْسم َراه ُ
َشم ْؼ ِر ُير َو ْطمدَ اكقاي ْإُ ًُموهقا ي َو َو ْطمدَ اكقاي ُّ
قم ُم َو ِّطمدً ا ْ
ِ
ِ
ِ
إو ُل ًمِ َ ِ ِ
يم َ
َصـ َُع ًَم َك ِمت ْ َث ًوٓ
اًمر اب إِ َ َهل َك َٓ َيؽُ ْن ًَم َك آخ َف ٌي ُأ ْظم َرىَ .أ َمومي َٓ شم ْ
وس ْ َ ا
َون ْإَ َؾم ُ
وؾمى َىم ْو ُل اهلل ًَم ُه " :إِ ان ا
نمي َع ي ُم َ

اح ِ
ِ ِ
ُت ِ
ُت ِ
ً ْإَ ْر ِ
ً َ ,و ِمماو ِذم ْ
اًمس َم ِء ِم ْن َوم ْو ِق َ ,و ِمماو ِذم ْإَ ْر ِ
ض  َٓ ,شم َْس ُجدْ َ ُهل ان
َوء ِم ْن َ ْ
ض ِم ْن َ ْ
ور ًة َمو مماو ذم ا
َمـ ُْحوشمًو َو َٓ ُص َ
ِ
ِ
ِ
وء سمـِي ِإ ِ
َو َٓ َشم ْع ُبدْ ُه ان " َو َقم َغم َه َذا َد َر َج َ ِ
اًمس َل ُم َ ,-و ُه ْم َٓ
قح َ -قم َؾ ْقه َو َقم َؾ ْق ِف ُم ا
رسائ َقل َطمتاى ْاعمَس ُ
مج ُ
اًمص َل ُة َو ا
قع َأنْبِ َق َ
ْ َ
اْل ِؼ ِ
ِ ِ ِ
ون َقمـْ ُه ِذم إِك ِ
ًْ ْ ِ
ْج ِ
اْلقَو ُة ْإَ َب ِد اي ُي َأ ْن َي ْع ِر ُوم َ
ون َيـْ ُؼ ُؾ َ
َي َزا ًُم َ
قؼ اي
وك َأن َ
قل ُي َ
ل َْ
اإل َ َ
وطمـاو َىم ْو ًَم ُهَ (( :ي َر َ " ))3 :17و َهذه ه َي ْ َ
ِ
ِ
اك ِمن ِقمبور ِ
ِ
ِ
ات اًمت ْاو ِطم ِقدَ ,ويم َ
وس
َوم َ
وع ا ْعمَس َ
َو ْطمدَ َك َو َي ُس َ
حيت ٍَُّ َقم َغم ا ًْمقَ ُفود سمِ َعدَ ِم ِإ َىمو َمت ِف ْم ك ُ
َون َ ْ
قح ا اًمذي َأ ْر َؾم ْؾ َت ُه " َو َهم ْ ُػم َذ َ ْ َ َ
وهر ِة واًمت ْاش ِديدَ ِ
ِ
وؾمى ( َ ِ
رشي َع َت ُه) َو ُه َو َل َيـ َْس ْخ ِم ْن َه َذا اًمـ ُاوم ِ
ات ِذم ا ْعم ُ َعو َم َؾ ِيَ ,أ امو ا ًْم َو َصو َي و
اًمر ُؾمو ِم اًم اظ َ َ
وس إِ آ َسم ْع َض ُّ
ُم َ
ْ
ِ
اًمنم ِك َ -وم َؾ ْم َيـ َْس ْخ ِمـ َْفو َؿمقْئًو] .
نم َ -و َر ْأ ُؾم َفو اًمت ْاوطمقدُ َواًمـ ْاف ُي َقم ِن ِّ ْ
ا ًْم َع ْ ُ
حمؿد رؿمقد سمن قمكم رضو (ت1354ـه) :شمػسػم اًمؼرآن اْلؽقم (شمػسػم اعمـور) ,اهلقئي اعمْصيي اًمعومي ًمؾؽتوب ,اجلزء
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
اًمثوًمٌ  ,صـَ [ . 268ىم َول ْإُ ْؾمتَو ُذ ْ ِ
ف
اْص َ
اإل َمو ُم :ا ْ َعم ْعـَى َأناـَو ك َْح ُن َوإِ ايويمُ ْم َقم َغم ا ْقمت َؼود َأ ان ا ًْم َع َولَ م ْن ُصـْعِ ِإ َل َواطمد َ ,واًمت َ ُّ
ومِ ِقه ِ ِإل َ ٍل و ِ
اطم ٍد َ ,و ُه َو َظموًمِ ُؼ ُه َو ُمدَ ِّسم ُر ُه َو ُه َو ا اًم ِذي ُي َع ِّر ُومـَو َقم َغم َأ ْخ ِسـ َِي َأنْبِقَوئِ ِه َمو ُي ْر ِض ِقه ِم َن ا ًْم َع َؿ ِل َو َمو َٓ ُي ْر ِض ِقهَ .وم َت َعو ًَم ْوا سمِـَو
َ
اًمشبف ِ
إ ُص ِ
َكت ِاػ ُق َقم َغم ِإ َىمو َم ِي َه ِذ ِه ْ ُ
ول ا ْعم ُ ات َػ ِق َقم َؾ ْق َفو َو َر ْوم ِ
وت ا اًمتِي َشم ْع ِر ُض َ َهلو].
ض ُّ ْ َ
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أمحد سمن مصطػى اعمراهمي (ت1371ـه) :شمػسػم اعمراهمي ,رشيمي مؽتبي ومطبعي مصطػى اًمبوسمى سمؿْص ,اًم اطبعي
وديو وٓ كَْصاكِقو و ِ
ِ
ِ
ًمؽ ْن َ
إومم ,اجلزء اًمثوًمٌ ,صـ([ .182 ,181مو َ
يمون َطمـِقػ ًو ُم ْسؾِ ًم ) أي إن اًمقفود
ْ ًّ َ
قم َ َُي ًّ َ
يمون ِإ ْسمراه ُ
واًمـصورى اًمذين ضمودًموا ذم إسمراهقم ومؾته وأنه يمون قمغم ديـفم -يموذسمون ذم دقمواهم وأن اًمصودق ومقفو هم أهل
اإلؾملم ,ومنهنم وطمدهم أهل ديـه وقمغم مـفوضمه ورشيعته دون ؾموئر اعمؾل إظمرى ,إذ هو مطقع هلل ,مؼقم قمغم حمجي
يمون ِم َن ْاعمُ ْ ِ
اهلدى اًمتي أمر سمؾزومفو ,ظموؿمع ًمه سمؼؾى متذًمل ,مذقمن حو ومرضه قمؾقه وأخزمه سمهَ ( .ومو َ
لم) اًمذين
نميمِ َ
يسؿون أنػسفم اْلـػوء ويدّ قمون أهنم قمغم مؾي إسمراهقم ,وهم ىمريش ومن ؾمور قمغم هنجفم من اًمعرب .وصػوة
اًمؼول  -إن إسمراهقم اًمذي اشمػق اًمقفود واًمـصورى واعمنميمون قمغم إضملًمه وشمعظقؿه  -ل يؽن قمغم مؾي أطمد مـفم ,سمل
يمون موئل قمم هم قمؾقه من اًموصمـقي ,مسؾم هلل ,خمؾصو ًمه].
قمبد اًمرمحن سمن كوص اًمسعدي (ت1376ـه) :شمقسػم اًمؽريم اًمرمحن ذم شمػسػم يملم اعمـون ,ممؾمسي اًمرؾموًمي ,اًم اطبعي
إومم ,صـ[ .134 ,133أي :ىمل ٕهل اًمؽتوب من اًمقفود واًمـصورى {شمعوًموا إمم يمؾؿي ؾمواء سمقــو وسمقـؽم} أي :
هؾؿوا كجتؿع قمؾقفو وهي اًمؽؾؿي اًمتي اشمػق قمؾقفو إنبقوء واعمرؾمؾون ,ول خيوًمػفو إٓ اعمعوكدون واًمضوًمونً ,مقسً
خمتصي سملطمدكو دون أظمر ,سمل مشؽميمي سمقــو وسمقـؽم ,وهذا من اًمعدل ذم اعمؼول واإلكصوف ذم اجلدال ,صمم ومِّسهو
سمؼوًمه {أٓ كعبد إٓ اهلل وٓ كنمك سمه ؿمقئو} ومـػرد اهلل سموًمعبودة وكخصه سموْلى واخلوف واًمرضموء وٓ كنمك سمه كبقو وٓ
مؾؽو وٓ وًمقو وٓ صـم وٓ وصمـو وٓ طمقواكو وٓ مجودا {وٓ يتخذ سمعضـو سمعضو أرسموسمو من دون اهلل} سمل شمؽون اًمطوقمي
يمؾفو هلل وًمرؾمؾه ,ومل كطقع اعمخؾوىملم ذم معصقي اخلوًمقٕ ,ن ذًمك ضمعل ًمؾؿخؾوىملم ذم مـزًمي اًمرسموسمقي ,ومنذا دقمي
أهل اًمؽتوب أو همػمهم إمم ذًمك ,ومنن أضموسموا يموكوا مثؾؽم ,هلم مو ًمؽم وقمؾقفم مو قمؾقؽم ,وإن شموًموا ومفم معوكدون
متبعون أهواءهم وملؿمفدوهم أنؽم مسؾؿون ,وًمعل اًمػوئدة ذم ذًمك أنؽم إذا ىمؾتم هلم ذًمك وأنتم أهل اًمعؾم قمغم
اْلؼقؼي ,يمون ذًمك زيودة قمغم إىمومي اْلجي قمؾقفم يمم اؾمتشفد شمعومم سملهل اًمعؾم طمجي قمغم اعمعوكدين ,وأجضو ومنكؽم إذا
أؾمؾؿتم أنتم وآمـتم ومل يعبل اهلل سمعدم إؾملم همػميمم ًمعدم زيموئفم وخلبٌ ـمويتفم ,يمم ىمول شمعومم {ىمل آمـوا سمه أو ٓ
شمممـوا إن اًمذين أوشموا اًمعؾم من ىمبؾه إذا يتغم قمؾقفم خيرون ًمألذىمون ؾمجدا} أيي وأجضو ومنن ذم ورود اًمشبفوت قمغم
اًمعؼقدة اإليمكقي ممو يوضمى ًمؾؿممن أن جيدد إيمكه ويعؾن سمنؾملمه ,إظمبورا سمقؼقـه وؿمؽرا ًمـعؿي رسمه].
قمبد اًمرمحن سمن كوص اًمسعدي (ت1376ـه) :شمقسػم اًمؽريم اًمرمحن ذم شمػسػم يملم اعمـون ,ممؾمسي اًمرؾموًمي ,اًم اطبعي
إومم ,صـ[ . 134حو ادقمى اًمقفود أن إسمراهقم يمون َيوديو ,واًمـصورى أنه كْصاين ,وضمودًموا قمغم ذًمك ,رد شمعومم
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حموضمتفم وَمودًمتفم من صملصمي أوضمه ,أطمدهو :أن ضمداهلم ذم إسمراهقم ضمدال ذم أمر ًمقس هلم سمه قمؾم ,ومل يؿؽن هلم وٓ
يسؿح هلم أن حيتجوا وجيودًموا ذم أمر هم أضموكى قمـه وهم ضمودًموا ذم أطمؽوم اًمتوراة واإلكجقل ؾمواء أظمطلوا أم
أصوسموا ومؾقس معفم اعمحوضمي ذم ؿملن إسمراهقم ,اًموضمه اًمثوين  :أن اًمقفود يـتسبون إمم أطمؽوم اًمتوراة ,واًمـصورى
يـتسبون إمم أطمؽوم اإلكجقل ,واًمتوراة واإلكجقل مو أنزٓ إٓ من سمعد إسمراهقم ,ومؽقف يـسبون إسمراهقم إًمقفم وهو
ىمبؾفم متؼدم قمؾقفم ,ومفل هذا يعؼل؟! ومؾفذا ىمول {أومل شمعؼؾون} أي  :ومؾو قمؼؾتم مو شمؼوًمون ل شمؼوًموا ذًمك ,اًموضمه
اًمثوًمٌ  :أن اهلل شمعومم سمرأ ظمؾقؾه من اًمقفود واًمـصورى واعمنميملم ,وضمعؾه طمـقػو مسؾم ,وضمعل أومم اًمـوس سمه من آمن
سمه من أمته ,وهذا اًمـبي وهو حمؿد صغم اهلل قمغم وؾمؾم ومن آمن معه ,ومفم اًمذين اشمبعوه وهم أومم سمه من همػمهم,
واهلل شمعومم وًمقفم وكوصهم ومميدهم ,وأمو من كبذ مؾته وراء فمفره يموًمقفود واًمـصورى واعمنميملم ,ومؾقسوا من
إسمراهقم وًمقس مـفم ,وٓ يـػعفم َمرد آكتسوب اخلوزم من اًمصواب .وىمد اؿمتؿؾً هذه أيوت قمغم اًمـفي قمن
اعمحوضمي واعمجودًمي سمغػم قمؾم ,وأن من شمؽؾم سمذًمك ومفو متؽؾم ذم أمر ٓ يؿؽن مـه وٓ يسؿح ًمه ومقه ,وومقفو أجضو
طمٌ قمغم قمؾم اًمتوريخ ,وأنه ـمريق ًمرد يمثػم من إىموال اًمبوـمؾي واًمدقمووى اًمتي ختوًمف مو قمؾم من اًمتوريخ].
حمؿد سمن أمحد سمن مصطػى اعمعروف سملب زهرة (ت1394ـه) :زهرة اًمتػوؾمػم ,دار اًمػؽر اًمعرب ,اجلزء اًمثوًمٌ ,
ِ
ِ
َْصاكِ ًّقو َو ًَم ِؽن يم َ
صـَ ([ . 1266 , 1265مو يم َ
َون َطمـِق ًػو ُّم ْسؾِ ًم) وذم هذا اًمـص اًمؼرآين اًمؽريم كػي
َون إِ ْسم َراه ُ
قم َ َُيود ًّيو َوٓ ك ْ َ
ًموصف اًمقفوديي واًمـْصاكقي قمن ظمؾقل اهلل شمعومم ,ومرمى اًمـص هو سمراءشمه مـفم ,وذم كػي اًموصف قمغم ذًمك اًمـحو
شمويمقد هلذه اًمؼماءة ,وشمثبقً هلذه اًمـزاهي :إذ إن اعممدى أنه ًمو يموكً اًمقفوديي أو اًمـْصاكقي قمغم مو ُهو قمؾقه شمـتؿي إمم
إسمراهقم قمؾقه اًمسلم ًمؽون متصػو هبم ,وهو ىمد كزهه رسمه قمن أن يتصف سمم قمؾقه اًمقفود من ضلل :ومـ َػى وصف
اًمقفوديي قمـه قمؾقه اًمسلم شمضؿن سمراءشمه مـفم ,وومقه اًمتعريض سمم ومقفم من ضلل َٓ يؾقق أن يؾصق سمـبي من أنبقوء
اهلل ,واًمتـويه سمشلن إسمراهقم من أن يؽون ذم مثل محلة اًمقفود واًمـصورى اًمذين قموصوا اًمـبي  -صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم
ون َطمـِق ًػو ُّم ْسؾِ ًم َو َمو يمَ َ
 .وىمد ذيمر ؾمبحوكه قمغم ؾمبقل آؾمتدراك وصػه اْلؼقؼي ,وديـه اْلق ومؼول شمعوممَ ( :و ًَم ِؽن يمَ َون
ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
لم) .ومؼد ذيمر ؾمبحوكه ذم وصػه اْلؼقؼي صملصمي أوصوف شمتـورم يمؾفو متوم اًمتـوذم مع مو قمـد اًمقفود
نميمِ َ
واًمـصورى ,وهذه إوصوف هي أنه :طمـقف ,ومسؾم ,ومو يمون من اعمنميملم .واًموصف إول وهو طمـقف معـوه :
ـف
ْل ُ
اعمقل إمم اْلق وـمؾبه ,وآدموه إًمقه ,وُتريه وآؾمتؼومي ذم اًموصول إًمقه :وًمؼد ىمول إصػفوين ذم مػرداشمه " :ا َ
مقل قمن اًمضلل إمم آؾمتؼومي ,واجلـف مقل قمن آؾمتؼومي إمم اًمضلل .واْلـقف هو احوئل إمم ذًمك ,ىمول قمز
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
اًمز ِ
ور () 33
اضمتَـِ ُبوا َىم ْو َل ُّ
رضملَ ... ( :ىموكتًو ِّ الل َطمـق ًػو ,). . .وىمول َ ( :طمـق ًػو ُّم ْسؾ ًم) ومجعه طمـػوء :ىمول قمز وضملَ ( :و ْ
ُطمـَ َػو َء ِ اللِ) ,وُتـف وملن أي ُتري ـمريق آؾمتؼومي " .ووص ُػه قمؾقه اًمسلم سملنه طمـقف يطؾى اْلق مستؼقم ذم ـمؾبه
ومقه سمقون مـووموة أظملق اًمقفود واًمـصورى ٕظملىمه وهديه ,ومفم َٓ يطؾبون اْلق ًمذات اْلق ,وًمؽن يطؾبون هوى
أنػسفم ,ومنن يؽن اْلق هلم يلتوا إًمقه مذقمـلم ,وإن يؽن اْلق قمؾقفم أقمرضوا قمـه وذًمك عمرض ىمؾوهبم .واًموصف
اًمثوين من أوصوف إسمراهقم ظمؾقل اهلل أنه مسؾم ,واإلؾملم هو اإلظملص ًمذات اهلل ,واعمحبي وآكْصا ف إًمقه
ٍ
مـوف حو يمون قمؾقه اًمقفود واًمـاصورى ,ومنهلفم
ؾمبحوكه وشمعومم ,طمتى َٓ يعؿر اًمؼؾى سمغػم كوره ,وهذا أجضو وصف
هواهم ,وحمبتفم ٕنػسفم َٓ هلل ,وإكم هي أقمراض اًمدكقو أريمسً كػوؾمفم ,وأهمؾؼً دون كور اهلل ىمؾوهبم .
واًموصف اًمثوًمٌ :وصف ؾمؾبي ,وهو أنه يمون همػم منمك ,وىمد ك َػى اهلل ؾمبحوكه وشمعومم قمن ظمؾقؾه وصف اًمنمك
هبذه اًمصقغي اجلومعي ومؼولَ ( :و َمو يمَ َ
لم) ول يؼل " ومو يمون منميمو " ٕهنو شمتضؿن كػي اإلرشاك يمؾه
ون ِم َن ْاعمُ ْنميمِ َ
وؿموائبه قمن إسمراهقم قمؾقه اًمسلم ,ومنن اعمنميملم أصـوف وأخوان ,ومؿـفم من يعبد إوصمون ,ومـفم من جيعل هلل اسمـو
يعبد ,ومـفم من جيعل اهلل صموًمٌ صملصمي ,ومـفم من يتخذون أطمبورهم ورهبوهنم أرسموسمو من دون اهلل ,ومـفم من
يتخذون وؾموـمي سملم اًمعبد واًمرب ,وهؽذا ,ومم يمون إسمراهقم من أي صـف من هذه إصـوف  .وذم ذيمر هذه اًمصقغي
اًمسومقي ذم كػي اًمنمك قمن إسمراهقم شمعريض سملم طموهلم ومو هم قمؾقه من اًمنمك اًمظوهر ,ومؽقف يدقمون آكتسوب
إلسمراهقم قمؾقه اًمسلم ,وهم قمغم مو هم من اًمنمك].
حمؿد سمن أمحد سمن مصطػى اعمعروف سملب زهرة (ت1394ـه) :زهرة اًمتػوؾمػم ,دار اًمػؽر اًمعرب ,اجلزء اًمثوًمٌ ,
صـُ ([ .1257ىم ْل َيو َأ ْه َل ا ًْم ِؽت ِ
َوب َشم َعو ًَم ْوا ِإ َمم يمؾِ َؿي َؾم َواء َسم ْقـَـَو َو َسم ْقـَؽ ُْم) اًمـداء هـو ٕهل اًمؽتوب قموميً َٓ ,مطوئػي ظموصي
مـفم :ومفو يشؿل اًمقفود واًمـصورى مجقعو ٓ ,ومرق سملم ـموئػي مـفم وـموئػي ,ويمون اًمـداء ذم هذا قموموٕ :ن اًمعقى
قموم ومقفم ,واًمدواء واطمد :ومؾوطمدة اًمداء ووطمدة اًمدواء يمون اًمـداء قمومو :ذًمك أن قمقبفم هو اًمتعصى حو قمـدهم
شمعصبو أقممهم قمن اْلق قمـد همػمهم ,ومفم يظـون أهنم وطمدهم أهل قمؾم اًمـبوة َٓ يـزل قمغم همػمهم وٓ يديـون سمه
ًمسواهم ,ومفم يزقمؿون أهنم أبـوء اهلل وأطمبوؤه ,ويمل يتعصى حو قمـده ,وموًمقفود يؼوًمونً :مقسً اًمـصورى قمغم يشء,
واًمـصورى يؼوًمونً :مقسً اًمقفود قمغم يشء ,ويملُهو يؼوًمونً :مقس همػمكو قمغم يشء ,واًمدواء واطمد أجضو ,وهو
ـمؾى اْلق ًمذات اْلق من همػم إذقمون هلوى ,وٓ إومراط ذم اًمعصبقي ,وطمتى َٓ شممدى إمم آكحراف  .وكوداهم
ؾمبحوكه :سمـ (أهل اًمؽتوب) مع أهنم طمروموا ومقه اًمؽؾم قمن مواضعه ,واكحروموا قمن مبودئه ,وومرىموا ذم أطمؽومه ,وشمػرىموا
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ذم ومفؿه :واًمسبى ذم هذا اًمـداء هو أوٓ شموسمقخفم قمغم مو يمون مـفمٕ :ن قمؾؿفم سموًمؽتوب يمون يوضمى قمؾقفم
اإلذقمون ًمؾحق سمدل اًمتػرق ومقهَ ( ,و َمو َشم َػ ار ُىموا إِ آ ِم ْن َسم ْع ِد َمو َضمو َء ُه ُم ا ًْم ِع ْؾ ُم َسم ْغقًو َسمقْـ َُف ْم ). . .صمم هـوك ؾمبى آظمر ,وهو
أن قمؾؿفم سموًمؽتوب ذم اجلؿؾي جيعل آطمتؽوم إمم مو سمؼي مـه قمـدهم يموومقو إلذقموهنم إن يموكً قمـدهم أثورة من إيمن
سموْلق وـمؾى ًمه مع مو هم ومقه من شمعصى] .
حمؿد سمن أمحد سمن مصطػى اعمعروف سملب زهرة (ت1394ـه) :زهرة اًمتػوؾمػم ,دار اًمػؽر اًمعرب ,اجلزء اًمثوًمٌ ,
ِ
ِ
صـَ ([ .1258أ آ َكعبدَ إِ آ الل و َٓ ك ْ ِ ِ
ِ
اللِ) ومفذه اًمؽؾؿي اًمتي يستوي
ُنم َك سمِه َؿم ْق ًئو َو َٓ َيتاخ َذ َسم ْع ُضـَو َسم ْع ًضو َأ ْر َسم ًوسمو م ْن ُدون ا
اَ َ
ُْ
ومقفو اإلؾملم مع إديون اًمتي ؾمبؼته هي اًمتوطمقد ,واًمتوطمقد سمشؿول معـوه يشؿل اًمتوطمقد ذم اًمعبوديي ,واًمتوطمقد ذم
اًمرسموسمقي ,واًمتوطمقد ذم اًمعبوديي أٓ يعبد إٓ اهلل ؾمبحوكه وشمعومم ,وهذا مو سمقـه ؾمبحوكه وشمعومم سمؼوًمه قمغم ًمسون كبقه:
الل َو َٓ ك ْ ِ
ُنم َك سمِ ِه َؿم ْقئًو) .ومل يصح أن ينمك مع اهلل ذم إًموهقي طمجر وٓ سمنم ,ومل يؼول  :وملن إل ,وٓ
( َأ آ َك ْع ُبدَ إِ آ ا َ
اسمن إل وٓ قمـْص أخوهقي ىمط ذم طمجر .أمو اًمتوطمقد ذم اًمرسموسمقي ,ومفو مو أؿمور إًمقه ؾمبحوكه سمؼوًمه شمعومم( :وٓ يت ِ
اخ َذ
َ َ
ِ
اللِ) أي َٓ يتخذ أطمد من اًمبنم ذم مؼوم اًمرب ,سملن يؽون ًمه ومضل ذم اًمتؽوين أو اإلكشوء
َسم ْع ُضـَو َسم ْع ًضو َأ ْر َسم ًوسمو ِّمن ُدون ا
أو اًمتلثػم ذم اخلؾق سملي كوع من أنواع اًمتلثػم ,ومنن هذا يمؾه من قمؿل اًمرب ,واهلل ؾمبحوكه وشمعومم هو رب اًمعوعملم
وطمده ,وٓ رب ؾمواه ,ومل ممصمر ذم اًمؽون وٓ ذم إؿمخوص ,وٓ ذم إؿمقوء ؾمواه ,ومل أثر ْلجر وٓ ًمبنم يموئـو من
يمون هذا اًمبنم].
حمؿد سمن أمحد سمن مصطػى اعمعروف سملب زهرة (ت1394ـه) :زهرة اًمتػوؾمػم ,دار اًمػؽر اًمعرب ,اجلزء اًمثوًمٌ ,
صـ[ .1259وهـوك معـى آظمر ًمؾرسموسمقي يدظمل ذم مضؿوهنو ,وهو أن يؽون اًمنمع يمؾه هلل شمعومم ,ومل يتؽؾم قمن اهلل
أطمد إٓ كبي يوطمى إًمقه ,واجلؿقع سمعد ذًمك أموم اًمنمع ؾمواء ,إٓ أن يؽون ومفم متؿقز متػفم متعرف ,ومن ادقمى أنه
يتؽؾم قمن اهلل سموؾمم اهلل من همػم وطمي يعتؿد قمؾقه ,ومؼد زقمؿه رسمو يمظمذ قمـه :وًمذًمك قمؼم اًمؼرآ ن قمن قمؾمء اًمـصورى
واًمقفود اًمذين ادقموا أن ىموهلم دين يتبع ,وشمؼوًمقد شممصمر ,سملهنم ىمد اختذوهم أرسموسمو من دون اهلل ,ومؼول شمعومم ( :ا َ
اخت ُذوا
ِ
اللِ ,). . .ذًمك سملهنم ضمعؾوا هلم اْلق ذم أن ينمقموا سموؾمم اهلل مو ل ينمقمه اهلل,
وهن ْم َأ ْر َسم ًوسمو ِّمن ُدون ا
َأ ْطم َب َور ُه ْم َو ُر ْه َب َ ُ
وأن خيوًمػوا مو أمر اهلل ؾمبحوكه وشمعومم ,ومفم ضمعؾوهم ذم مؼوم اًمرب ِضمل ضملًمه ,وًمؼد روي قمـدمو كزل ىموًمه شمعومم :
ِ
ِ
( اَ
اللِ) ىمول قمدي سمن طموزم :مو يمـو كعبدهم يو رؾمول اهلل! ومؼول اًمرؾمول قمؾقه
وهن ْم َأ ْر َسم ًوسمو م ْن ُدون ا
اخت ُذوا َأ ْطم َب َور ُه ْم َو ُر ْه َب َ ُ
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اًمسلم  " :أخقسوا يموكوا حيؾون ًمؽم وحيرمون ومتلظمذوا سمؼوهلم؟ " ىمول  :سمغم  .ىمول اًمـبي  -صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم  " :-هو
ذاك " (].)1
حمؿد متوزم اًمشعراوي (ت1418ـه) :شمػسػم اًمشعراوي (اخلواـمر) ,مطوسمع أظمبور اًمقوم ,اجلزء اًمثوًمٌ  ,صـ, 1522
ٓ َك ْع ُبدَ إِٓا اهلل} وهذا أمر ٓ ضمدال ومقه ,صمم { َوَٓ ك ْ ِ
[ .1523إهنو دقموة إمم يمؾؿي مستويي ٓ اًمتواء ومقفو { َأ ا
ُنم َك سمِ ِه َؿم ْقئ ًو}
أي ٓ كدظمل معه من ٓ يؼدر قمغم آرشمػوع إمم ضملل يممًمه ,وموًمعؼول اًمسؾقؿي شمرومض يمؾؿي «اًمنمك» ٕ :ن اًمنمك
يؽون قمغم موذا؟ هل اًمنمك قمغم ظمؾق اًمؽون؟ إن يمل خمؾوق أرشيموه ذم إًموهقي إكم ضموء من سمعد أن ظمؾق اهلل
اًمؽون .أو يؽون اًمنمك قمغم إدارة هذا اًمؽون؟ إذا يمون هذا هو اًمسبى ذم اًمنمك ومفو أتػه من أن يؽون ؾمببو ٕن
اْلق ؾمبحوكه ىمودر قمغم إدارة هذا اًمؽون ,وأنزل مـفجو إذا مو اشمبعه اإلكسون صور اًمؽون مـسجم ,إذن وملي رشك ٓ
ًمزوم ًمه .وإن يمون  -واًمعقوذ سموهلل ً -مه رشيك ومتتع إل مو سمؼدرات ظموصي ومفذه اًمؼدرات شمـؼص من ىمدرات اإلل
اًمثوين .وهذا قمجز ذم ىمدرة همٓء أهلي ,وهلذا حيسم اْلق هذا إمر سمؼوًمه اًمؽريمَ { :مو اختذ اهلل ِمن َو ًَم ٍد َو َمو يمَ َ
ون
ٍ
ِ
ل َسم ْع ُض ُف ْم قمغم َسم ْع ٍ
ون اهلل َقم ام َي ِص ُػ َ
ض ُؾم ْب َح َ
ى يمُ ُّل إل سمِ َم َظم َؾ َق َو ًَم َع َ
ون} [اعمممـون .]91 :إذن
َم َع ُه م ْن ِإ َل إِذ ًا اًم َذ َه َ
ِ
اخ َذ سمع ُضـَو سمعض ًو َأرسموسم ًو من د ِ
ون اهلل}  .أي أٓ
ْ َ ِّ ُ
َْ
ومؿسلخي اًمنميموء هذه ًمقسً مؼبوًمي ,وسمعد ذًمك يؼول اْلق َ { :وَٓ َيت َ ْ
كلظمذ من سمعضـو يمفـوشمو ويمفـي ,يضع اًمواطمد مـفم اْللل ًمـو أو اْلرام قمؾقـو ,وموًمتحؾقل واًمتحريم إكم يليت من اهلل,
وًمقس عمخؾوق أن حيؾل أو حيرم .صمم يؼول اْلقَ { :وم ِنن شم ََو اًم ْوا ْ َوم ُؼو ًُموا ْ  :اؿمفدوا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ون} أي إن من ٓ يؼبل قمبودة
اإلل اًمواطمد اًمذي ٓ رشيك ًمه وٓ أرسموب ُتؾل أو ُترم ,إكم يريد أرسموسمو ورشيموء ,وهذا معـوه أن ىمؾبه همػم مستعد
ًمتؼبل ىمضقي اإليمنٕ :ن ىمضقي اإليمن شمتؿقز سملن مصدرا واطمدا هو اًمذي ًمه مطؾق اًمؼدرة ,وهو مصدر إمر ذم
اْلريمي وهو اًمواطمد إطمد ,ومل شمتضورب اْلريموت ذم اًمؽون].
حمؿد متوزم اًمشعراوي (ت1418ـه) :شمػسػم اًمشعراوي (اخلواـمر) ,مطوسمع أظمبور اًمقوم ,اجلزء اًمثوًمٌ  ,صـ, 1523
الل َقم َؾ ْق ِه َو َؾم اؾم َ { ُىم ْل يوأهل اًمؽتوب َشم َعو ًَم ْوا ْ إمم يمَ ؾِ َؿ ٍي
[ .1524وهؽذا يموكً دقموة اهلل قمغم ًمسون رؾموًمه حمؿد َص اغم ا ُ
ؾمو ٍ
ُنم َك سمِ ِه َؿمقئ ًو و َ ِ
اخ َذ سمع ُضـَو سمعض ًو َأ رسموسم ًو من د ِ
آء َسمقْـَـَو َو َسمقْـَؽ ُْم َأٓا َك ْع ُبدَ إِٓا اهلل َوَٓ ك ْ ِ
ون اهلل َوم ِن ن شم ََو اًم ْواْ َوم ُؼو ًُمواْ
ْ َ ِّ ُ
َْ
ٓ َيت َ ْ
ْ َ
َ َ
اؿمفدوا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ون}  ,إهنو آيي ُتؿل دقموة مستويي سمل كتوءات ,ومل قمبودة إٓ هلل ,وكحن ٓ كلظمذ «اومعل» و « ٓ
شمػعل» إٓ من اهلل ,وٓ كنمك سمه ؿمقئو ,وٓ يتخذ سمعضـو سمعضو يمفـوشمو أو مصدرا ًمؾتحؾقل أو اًمتحريم ,ومنن رومضوا
وشموًموا ,ومؾقؼل اعمممـون{ :اؿمفدوا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ون} أي أنه ٓ يوضمد إٓ إل واطمد ,وٓ رشيموء ًمه ,وسمعضـو ٓ يتخذ
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سمعضو أرسموسمو ,وشمؾك ؿمفودة سملن اإلؾملم إكم ضموء سموٕمر اعمستوى اًمذي ٓ قموج وٓ كتوء ومقه وكحن متبعون مو ضموء
سمه].
حمؿد متوزم اًمشعراوي (ت1418ـه) :شمػسػم اًمشعراوي (اخلواـمر) ,مطوسمع أظمبور اًمقوم ,اجلزء اًمثوًمٌ  ,صـ, 1526
اهقم َي ِ
[ .1527وهؽذا كػفم ىمول اْلق{ :مو يم َ ِ ِ
ود ّي ًو َو َ
َون َطمـِقػ ًو ُّم ْسؾِ ًم َو َمو يم َ
َْصاكِ ّق ًو َو ًَم ِؽن يم َ
َون ِم َن
َ
ٓك ْ َ
َون إ ْسم َر ُ َ ُ
اعمنميملم} .إن إسمراهقم هو أبو إنبقوء ,ول شمؽن اًمقفوديي ىمد ٌطمرومً وسمدًمً ,ويمذًمك اًمـْصاكقي ًمؽون من اعمؼبول أن
يؽون اًمقفود واًمـصورى قمغم مؾي إسمراهقمٕ :ن إديون ٓ ختتؾف ذم أصوهلو ,وًمؽن ىمد ختتؾف ذم سمعض اًمتنميعوت
اعمـوؾمبي ًمؾعصور ,وًمذًمك ومسقدكو إسمراهقم قمؾقه اًمسلم ٓ يؿؽن أن يؽون َيوديو سموقمتبور اًمتحريف اًمذي طمدث
مـفم ,أي ٓ يؽون مواومؼو هلم ذم قمؼقدَتم ,ويمذًمك ٓ يؿؽن أن يؽون كْصاكقو ًمألؾمبوب كػسفوً ,مؽـه {يمَ َ
ون َطمـِقػ ًو
ُّم ْس ِؾ ًم َو َمو يمَ َ
ون ِم َن اعمنميملم} أي أنه موئل قمن ـمريق آقموضموج].
حمؿد ؾمقد ـمـطووي (ت1431ـه) :اًمتػسػم اًموؾمقط ًمؾؼرآن اًمؽريم ,دار هنضي مْص ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمثوين ,
صـ[ .134صمم أرؿمد اهلل -شمعومم -اعمممـلم إمم مو جيى قمؾقفم أن يؼوًموه إذا مو ًمٍ اجلوطمدون ذم ـمغقوهنم ومؼولَ :وم ِن ْن
اؿم َفدُ وا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
شم ََو اًم ْوا َوم ُؼو ًُموا ْ
ون .أى ومنن أقمرض همٓء اًمؽػور قمن دقموة اْلق ,واكْصوموا قمن مواومؼتؽم سمسبى مو
هم قمؾقه من قمـود وضمحود ومل دمودًموهم وٓ ُتوضموهم ,سمل ىموًموا هلم :اؿمفدوا  :سملنو مسؾؿون مذقمـون ًمؽؾؿي اْلق,
سمخلومؽم أنتم ومؼد رضقتم سمم أنتم ومقه من سموـمل].
حمؿد ؾمقد ـمـطووي (ت1431ـه) :اًمتػسػم اًموؾمقط ًمؾؼرآن اًمؽريم ,دار هنضي مْص ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمثوين ,
الل َي ْع َؾ ُم َو َأنْت ُْم ٓ َشم ْع َؾ ُؿ َ
ون شمذيقل ىمصد سمه شمليمقد قمؾم اهلل اًمشومل ,وكػى اًمعؾم قمن أهل
صـ[ .137وىموًمه -شمعومم َ -و ا ُ
اًمؽتوب ذم ؿملن إسمراهقم .أى واهلل -شمعومم -يعؾم طمول إسمراهقم وديـه ,ويعؾم يمل يشء ذم هذا اًموضمود ,وأنتم ٓ
ِ
شمعؾؿون ذًمك صمم صح -ؾمبحوكه  -سمؼماءة إسمراهقم من يمل دين خيوًمف دين اإلؾملم ومؼول  -شمعومم :مو َ
قم
يمون إِ ْسمراه ُ
وديو وٓ كَْصاكِقو و ِ
ِ
يمون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
يمون َطمـِقػ ًو ُم ْس ِؾ ًم َومو َ
ًمؽ ْن َ
لم .وىموًمه َطمـِقػ ًو من اْلـف وهو مقل قمن اًمضلل إمم
نميمِ َ
ْ ًّ َ
َ َُي ًّ َ
آؾمتؼومي ,سمعؽس اجلـف ومفو مقل قمن آؾمتؼومي إمم اًمضلل ويؼولُ :تـف اًمرضمل أى ُترى ـمريق آؾمتؼومي .أى :
اًمسلم -ذم يوم من إجوم َيوديو يمم ىمول اًمقفود ,وٓ كْصاكقو يمم ىمول اًمـصورى وًمؽـه يمون
مو يمون إسمراهقم -قمؾقه ّ
طمـقػو أى موئل قمن اًمعؼوئد اًمزائػي متحريو ـمريق آؾمتؼومي ويمون «مسؾم» أى مستسؾم اهلل  -شمعومم -مـؼودا ًمه خمؾصو
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يمون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
ًمه اًمعبودة َومو َ
لم اًمذين ينميمون مع اهلل آخفي أظمرى سملن يؼوًموا إن اهلل صموًمٌ صملصمي ,أو يؼوًموا قمزير
نميمِ َ
اسمن اهلل أو اعمسقح اسمن اهلل أو همػم ذًمك من إىموال اًمبوـمؾي وإومعول اًمػوؾمدة .ومػي هذه أيي اًمؽريؿي شمـويه سمشلن
إسمراهقم ,وشمعريض سملوئلك اًمؽوومرين من أهل اًمؽتوب اًمذين ادقموا أن إسمراهقم يمون َيوديو أو كْصاكقو سملهنم هم
اعمنميمون سمخلف إسمراهقم ومؼد يمون مؼمأ من ذًمك].
حمؿد ؾمقد ـمـطووي (ت1431ـه) :اًمتػسػم اًموؾمقط ًمؾؼرآن اًمؽريم ,دار هنضي مْص ,اًم اطبعي إومم ,اجلزء اًمثوين ,
صـ[ .138 ,137وىموًمه -شمعومم َ -أ ْو َمم أومعل شمػضقل من اًموزم وهو اًمؼرب .واعمعـى :إن أىمرب اًمـوس من إسمراهقم,
وأظمصفم سمه ,وأطمؼفم سموٓكتسوب إًمقه أصـوف صملصمي :أوهلم :سمقـه اهلل سمؼوًمه ًَم اؾ ِذ ي َن ا اشم َب ُعو ُه أى اًمذين أضموسموا دقموشمه ذم
طمقوشمه واشمبعوا ديـه ورشيعته سمعد مموشمه .وىمد أيمد اهلل -شمعومم -طمؽؿه هذا سمحرف ِإ ان وسملومعل اًمتػضقل َأ ْو َمم وسموًملم ذم
ِ
ين ا اشم َب ُعو ُه ًمػمد قمغم أىموويل أهل اًمؽتوب ومػؽميوَتم طمقٌ زقمؿوا أنه يمون َيوديو أو كْصاكقو  .وصموكى هذه
ىموًمه ًَم اؾذ َ
إصـوف :سمقـه -ؾمبحوكه -سمؼوًمه َو َ
هذا اًمـابِ ُّي واعمراد سمه حمؿد ّ
صغم اهلل قمؾقه وؾم ّؾم اًمداقمي إمم اًمتوطمقد اًمذي دقمو إًمقه
إسمراهقم  .واجلؿؾي اًمؽريؿي من قمطف اخلوص قمغم اًمعوم ًملهتمم سمه .وًمإلؿمعور سملنه ّ
صغم اهلل قمؾقه وؾم ّؾم ىمد شمؾؼى
ِ
ين آ َمـُوا أى :
اًمس لم -وصموًمٌ هذه إصـوف :سمقـه اهلل -شمعومم -سمؼوًمه َوا اًمذ َ
اهلدايي من اًمسمء يمم شمؾؼوهو إسمراهقم  -قمؾقه ّ
واًمذين آمـوا سمؿحؿد ّ
صغم اهلل قمؾقه وؾم ّؾم واشمبعوه .وذم هذا شمـويه سمشلن إمي اإلؾملمقي ,وشمؼرير سملن أتبوع حمؿد
ّ
صغم اهلل قمؾقه وؾم ّؾم أطمق سموٓكتسوب إمم إسمراهقم من أهل اًمؽتوب ٕن اعمممـلم ـمؾبوا اْلق وآمـوا سمه ,أمو أهل
لم شمذيقل مؼصود سمه
الل َو ِ ُّزم ْاعمُ ْم ِمـِ َ
اًمؽتوب ومؼد سموقموا ديـفم سمدكقوهم ,وشمريموا اْلق ضمريو وراء ؿمفواَتم .وىموًمه َو ا ُ
شمبشػم اعمممـلم سملن اهلل -شمعومم -هو كوصهم ومتومم أمورهم] .
ضموسمر أبو سمؽر اجلزائري :أجِّس اًمتػوؾمػم ًمؽلم اًمعكم اًمؽبػم ,مؽتبي اًمعؾوم واْلؽم سموعمديـي اعمـورة ,اًم اطبعي اخلومسي,
اجلزء إول ,صـ[ .328 ,327مو زال اًمسقوق ذم إسمطول سموـمل أهل اًمؽتوسملم إذا ىمول شمعومم ًمرؾموًمه ىمل هلم يو أهل
اًمؽتوب من َيود وكصورى شمعوًموا ارشمػعوا من وهدة اًمبوـمل اًمتي أنتم واىمعون ومقفو إمم يمؾؿي ؾمواء يمؾؿي قمدل كصف
سمقــو وهي أن كعبد اهلل وطمده ٓ كنمك سمه ؾمواه وأن ٓ يتخذ سمعضـو 4سمعض ًو أرسموسم ًو من دون اهلل ومقػرض ـموقمته قمغم
همػمه 5ويؾزمه سموًمسجود ًمه شمعظق ًم وشمؼديس ًو ومنن أبوا قمؾقك ذًمك وشموًموا قمـه ومؼوًموا أَيو اعمممـون :اؿمفدوا أَيو
اعمتوًمون قمن اْلق سملنو مسؾؿون .وذم هذا شمعريض سمل شمْصيح سملن همػمهم ًمقسوا مسؾؿلم].
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ضموسمر أبو سمؽر اجلزائري :أجِّس اًمتػوؾمػم ًمؽلم اًمعكم اًمؽبػم ,مؽتبي اًمعؾوم واْلؽم سموعمديـي اعمـورة ,اًم اطبعي اخلومسي,
ِ
ِ
اجلزء إول ,صـ[ .328صمم أيمذهبم سمعد أن وسمخفم ومؼولَ { :مو يمَ َ
َْصاكِقّ ًو} وإكم يمون طمـقػ ًو
ون ِإ ْسم َراه ُ
قم َ َُيود ّي ًو َو ٓ ك ْ َ
موطمد ًا مطقع ًو ًمرسمه مسؾ ًم ًمه ول يؽن من اعمنميملم .وسمعد أن وسمخ شمعومم اعمجودًملم ًمرؾموًمه ويمذهبم ذم دقمواهم أن
إسمراهقم قمغم ديـفم ىمرر طمؼقؼي يمؼمى يـبغي أن يعؾؿوهو ويؼروا هبو وهي أن أطمق 1اًمـوس سموًمـسبي إلسمراهقم واإلكتمء
اهلل َقم َؾ ْق ِه
إًمقه هم اًمذين اشمبعوه قمغم مؾي اًمتوطمقد وقمبودة اهلل شمعومم سمم رشع وهذا اًمـبي اًمؽريم اًمعظقم حمؿد َص اغم ُ
َو َؾم اؾ َم واًمذين آمـوا معه واشمبعوا اهلدى اًمذي ضموء سمه ,واهلل شمعومم وزم اعمممـلم ,وقمدو اًمؽوومرين واعمنميملم].
شمؼي اًمدين أبو اًمعبوس أمحد اسمن شمقؿقي (ت728ـه) :ضمومع اعمسوئل ٓسمن شمقؿقي ,دار قمول اًمػوائد ,اجلزء اخلومس ,
ِ
ومرض اهلل قمغم اًمـوس أن يؽوكوا
صـ[ . 183 , 179ومصل ذم معـى"اْلـقف" :ومنن هذا
شمؽرر ذم اًمؼرآن ,وىمد َ
آؾمم ىمد ا
وأوضمى قمؾقه وقمؾقفم أن يتبعوا مؾ َي إسمراهقم طمـق ًػو ,ومؼول شمعومم
ُطمـَ َػو َءَ ,ومر َضه اهلل قمغم أهل اًمؽتوب صمم قمغم أمي حمؿد,
َ

ِ
ِ
ِ
اًمزيمَو َة َو َذًمِ َك ِد ي ُن ا ًْم َؼقِّ َؿ ِي
اًمص َل َة َو ُي ْمشمُوا ا
الل ُخمْؾِ ِص َ
قؿوا ا
لم ًَم ُه اًمدِّ َ
ين ُطمـَ َػو َء َو ُيؼ ُ
ذم أهل اًمؽتوب َ ( :و َمو ُأم ُروا إِ آ ًمقَ ْع ُبدُ وا ا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قم َطمـِق ًػو َو َمو
وأهل اًمؽتوب
اخلؾق من اعمنميملم
( , )1( ))5وهذا أمر جلؿقع
وهمػمهم  .وىمول شمعومم ُ ( :ىم ْل َسم ْل م اؾ َي إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
َون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
َْصاكِقًّو َو ًَم ِؽ ْن يم َ
لم ( )2( ))135وىمول قمن إسمراهقمَ ( :مو يم َ
يم َ
َون َطمـِق ًػو ُم ْسؾِ ًم َو َمو
نميمِ َ
َون ِإ ْسم َراه ُ
قم َ َُيود ًّيو َو َٓ ك ْ َ
ِ
ِ
َون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
َون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
قم َطمـِق ًػو َو َمو يم َ
يم َ
لم ())95
نميمِ َ
نميمِ َ
الل َوموشم ِاب ُعوا م اؾ َي إِ ْسم َراه َ
لم ( , )3( ))67وىمول شمعوممُ ( :ىم ْل َصدَ َق ا ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قم َطمـِق ًػو) ( , )5وىمول شمعومم :
( , )4وىمول شمعوممَ ( :و َم ْن َأ ْطم َس ُن ديـًو مما ْن َأ ْؾم َؾ َم َو ْضم َف ُه الل َو ُه َو ُحمْس ٌن َوا اشم َب َع م اؾ َي إِ ْسم َراه َ
ِ ِ ِ ِ
( ُىم ْل إِكاـِي َهدَ ِاين رب ِإ َمم ِ ٍ
ِ
َون ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
قم َطمـِق ًػو َو َمو يم َ
لم ( , )1( )161وىمول( :إِ ان
نميمِ َ
صا ط ُم ْستَؼق ٍم ديـًو ىمقَ ًم م اؾ َي إِ ْسم َراه َ
َ ِّ
َ
َون ُأم ًي َىموكِتًو ِ ِ
ِ
لم ( , )2( ))123وىمول شمعوممَ ( :وم ِ
إو َصم ِ
ِ
لل َطمـِق ًػو َو َل َي ُك ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
ون
نميمِ َ
اًمر ْضم َس م َن ْ َ ْ
ْ
ا
وضمتَـ ُبوا ِّ
قم يم َ ا
إِ ْسم َراه َ
ْ
ين طمـِق ًػو ومِ ْطرة ِ
ور ( ) 33طمـَ َػو ء ِ ِ
ِ
ِ
نميمِ َ ِ
اًمز ِ
لل َهم ْ َػم ُم ْ ِ
الل ا اًمتِ ي
اضمتَـِ ُبوا َىم ْو َل ُّ
َ َ ا
لم سمِه) ( , ) 3وىمول شمعومم َ ( :وم َلىم ْم َو ْضم َف َك ًمؾدِّ ِ َ
ُ َ ا
َو ْ
ِ
ون ( )33مـِقبِ َ ِ
ِ ِ
اللِ َذًمِ َك اًمدِّ ي ُن ا ًْم َؼ ِّق ُم َو ًَم ِؽ ان َأ ْيم َث َر اًمـ ِ
اوس َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قؿوا
خل ْؾ ِق ا
اوس َقم َؾ ْق َفو َٓ َشم ْبد َيل َ
َوم َط َر اًمـ َ
لم إِ ًَم ْقه َواشم ُاؼو ُه َو َأىم ُ
ُ
اًمص َل َة َو َٓ َشمؽُوكُوا ِم َن ا ْعم ُ ْ ِ
آن يم ُّؾه ُّ
لم ( .)4( ))31واًمؼر ُ
يدل قمغم أن اْلـقػقا َي هي مؾ ُي إسمراهقم ,وأهنو قمبود ُة اهلل
نميمِ َ
ا
ُ
يدظمل ومقفو مو
وطمدَ ه واًمؼماء ُة من اًمنمك .وقمبودشمُه ؾمبحوكَه إكم شمؽون سمم أ َم َر سمه ورش َقمه ,وذًمك يدظمل ذم اْلـقػقي .وٓ
ٍ
قمبودات ل يلمر هبو إنبقو ُءّ ,
وهمػمُهو من أنبقوء
ومنن موؾمى وقمقسى
اسمت ُِد َع من اًمعبودات ,يمم اسمتدَ َع اًمقفو ُد واًمـصورى
َ
ِ
سمخلف من َسمدا َل ديـفم ومنكه ظمورج قمن اْلـقػقي .وىمد أمر اهلل َ
أهل اًمؽتوب
سمـي إرسائقل ومن اشمب َعفم يموكوا ُطمـَػو َء
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ِ
اًمسؾف وأهل اًمؾغي
وشمْصوموا من سمعد مو ضموءَتم اًمبقـي .ويمل ُم
وهمػمهم أن يعبدوه خمؾصلم ًمه اًمدين طمـػوء ,ومبدا ًموا
ا
َ
ُّ
شمـوقمً قمبوراَتم].
يدل قمغم هذا وإن
ْ
سمؽر سمن قمبد اهلل أبو زيد (ت1429ـه) :اإلسمطول ًمـظريي اخلؾط سملم دين اإلؾملم وهمػمه من إديون ,دار اًمعوصؿي ,
اًم اطبعي إومم ,صـ[ . 131وًمقعؾم يمل مسؾم ,أنه ٓ ًمؼوء وٓ ووموق سملم أهل اإلؾملم واًمؽتوسمقلم وهمػمهم من أمم
َوب َشمعو ًَموا إِ َمم يمَ ؾِؿ ٍي ؾمو ٍ
ِ
اء َسمقْـَـَو َو َسمقْـَؽ ُْم َأ آ
َ َ َ
اًمؽػر إٓ وومق إصول اًمتي كصً قمؾقفو أيي اًمؽريؿيُ { :ىم ْل َيو َأ ْه َل ا ًْمؽت ِ َ ْ
ِ
ِ
َكعبدَ إِ آ الل و َٓ ك ْ ِ ِ
ِ
اؿم َفدُ وا سمِ َلناو ُم ْس ِؾ ُؿ َ
اللِ َوم ِن ْن شم ََو اًم ْوا َوم ُؼو ًُموا ْ
ون}
ُنم َك سمِه َؿم ْق ًئو َو َٓ َيتاخ َذ َسم ْع ُضـَو َسم ْع ًضو َأ ْر َسم ًوسمو م ْن ُدون ا
اَ َ
ُْ
[آل قمؿران  . ]64 /وهي :شموطمقد اهلل شمعومم وكبذ اإلرشاك سمه وـموقمته ذم اْلؽم واًمتنميع واشمبوع ظموشمم إنبقوء
اهلل َقم َؾ ْق ِه َو َؾم اؾ َم  -اًمذي سمنمت سمه اًمتوراة واإلكجقل .ومقجى أن شمؽون هذه أيي هي ؿمعور
واعمرؾمؾلم حمؿد َ -ص اغم ُ
يمل َمودًمي سملم أهل اإلؾملم وسملم أهل اًمؽتوب وهمػمهم ويمل ضمفد ُيبذل ًمتحؼقق همػم هذه إصول ومفو سموـمل. .
سموـمل . .سموـمل].

www.alta3b.wordpress.com

