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مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء افثٚين  ,صـ[ .977ؾ٘ن أذى رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٍر يب ,وجحقد حلَل افقاج ٛيل
ظُِٔؿ ذم تًئّف وتقؿره ,ودـ ـٍر يب ظذاب أخٔؿ  8ؾ٘ن افٔٓقد وادؼـغ م ٚيقدون أن يْزل ظُِٔؿ مـ خر مـ
ربُؿ ,وفُـ ـثرا مْٓؿ ودوا أهنؿ يردوُٕؿ مـ بًد إيامُٕؿ ـٍٚرا ,حسدا مـ ظْد أنٍسٓؿ فُؿ وفْبُٔؿ حمّد صذ
اهلل ظِٔف وشِؿ ,مـ بًد م ٚتبغ هلؿ احلؼ ذم أمر حمّد ,وأنف ٕبل إفٔٓؿ وإػ خَِل ـٚؾ].ٜ
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .000ويًْل جؾ ثْٚؤه بَقفف( :حسدا مـ ظْد أنٍسٓؿ)  ,أن ـثرا مـ أهؾ افُتٚب
يقدون فِّٗمْغ م ٚأخز اهلل جؾ ثْٚؤه ظْٓؿ أهنؿ يقدوٕف هلؿ ,مـ افردة ظـ إيامهنؿ إػ افٍُر ,حسدا مْٓؿ وبٌٔٚ
ظِٔٓؿ].
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .009ؿٚل أبق جًٍر :يًْل جؾ ثْٚؤه بَقفف( :مـ بًد م ٚتبغ هلؿ احلؼ)  ,أي مـ
بًد م ٚتبغ هلٗٓء افُثر مـ أهؾ افُتٚب -افذيـ يقدون أهنؿ يردوُٕؿ ـٍٚرا مـ بًد إيامُٕؿ -احلؼ ذم أمر حمّد
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ,وم ٚجٚء بف مـ ظْد ربف ,وادِ ٜافتل دظ ٚإفٔٓ ٚؾٖضٚء هلؿ :أن ذفؽ احلؼ افذي ٓ يّسون ؾٔف].
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مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .000ؿٚل أبق جًٍر :يًْل جؾ ثْٚؤه بَقفف( :ؾٚظٍقا ) ؾتجٚوزوا ظام ـٚن مْٓؿ مـ
إشٚءة وخىٖ ذم رأي أصٚروا بف ظُِٔؿ ذم ديُْؿ ,إرادة صدـؿ ظْف ,وحمٚوف ٜارتدادـؿ بًد إيامُٕؿ  -وظام شِػ
مْٓؿ مـ ؿِٔٓؿ فْبُٔؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( :واشّع َؽر مسّ ٍع ور ِ
اظََْ ٚفًّٔ ٚبِ َٖ ْخ ِسَْتِ ِٓ ْؿ َو َض ًًِْْ ٚذم افدِّ ِ
يـ) [ ,افْسٚء :
َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ
 , ]94واصٍحقا ظام ـٚن مْٓؿ مـ جٓؾ ذم ذفؽ حتك يٖيت اهلل بٖمره ,ؾٔحدث فُؿ مـ أمره ؾُٔؿ م ٚينٚء ,ويَيض
ؾٔٓؿ م ٚيريد .ؾَ ٙؾٔٓؿ تًٚػ ذـره ,وأتك بٖمره ,ؾَٚل فْبٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ,وفِّٗمْغ بفَ ( :ؿٚتِ ُِقا ا َّف ِذ ي َـ ٓ
ِ
ِ
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َْ
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اّلل َو َر ُشق ُف ُف َوٓ َيديْ َ َ َ
قن َمَ ٚح َّر َم َّ ُ
اجل ْزي ََ ٜظـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ٚؽ ُر َ
ون) [ .افتقب . ]17 :ٜؾْسخ اهلل جؾ ثْٚؤه افًٍق ظْٓؿ وافهٍح ,بٍرض ؿتٚهلؿ ظذ
ُي ًْ ُىقا ِْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ادٗمْغ ,حتك تهر ـِّتٓؿ وـِّ ٜادٗمْغ واحدة ,أو يٗدوا اجلزي ٜظـ يد صٌٚرا].
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .005ؿٚل أبق جًٍر :يًْل جؾ ثْٚؤه بَقفف( :وؿٚفقا )  ,وؿٚف ٝافٔٓقد وافْهٚرى :
(فـ يدخؾ اجلْ .)ٜؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ :وـٔػ مجع افٔٓقد وافْهٚرى ذم هذا اخلز مع اختالف مَٚف ٜافٍريَغ 8وافٔٓقد
تدؾع افْهٚرى ظـ أن يُقن هل ٚذم ثقاب اهلل ٕهٔ ,ٛوافْهٚرى تدؾع افٔٓقد ظـ مثؾ ذفؽ؟ ؿٔؾ  :إن مًْك ذفؽ
بخالف افذي ذهب ٝإفٔف .وإٕام ظْك بف :وؿٚف ٝافٔٓقد :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هقدا ,وؿٚف ٝافْهٚرى :فـ
يدخؾ اجلْ ٜإٓ افْهٚرى .وفُـ مًْك افُالم ح ٚـٚن مٍٓقم ٚظْد ادخٚضبغ بف مًْٚهُ ,مجع افٍريَٚن ذم اخلز ظْٓام,
ؾَٔؾ( :وؿٚفقا فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى) أي - ٜأي ؿٚف ٝافٔٓقد  :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن
هيقدي ,ٚوؿٚف ٝافْهٚرى :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن ٕكإٔ] .ٚ
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .006وأم ٚؿقفف( :تِؽ أمٕٓٔٚؿ)  ,ؾٕ٘ف خز مـ اهلل تًٚػ ذـره ظـ ؿقل افذيـ ؿٚفقا :
(فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى)  ,أنف أمٚين مْٓؿ يتّْقهن ٚظذ اهلل بٌر حؼ وٓ حج ٜوٓ برهٚن ,وٓ
يَغ ظِؿ بهح ٜم ٚيدظقن ,وفُـ بٚدظٚء إبٚضٔؾ وأمٚين افٍْقس افُٚذب].ٜ
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مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ . 090 , 007ؿٚل أبق جًٍر  :وهذا أمر مـ اهلل جؾ ثْٚؤه فْبٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
بدظٚء افذيـ ؿٚفقا ( :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى)  -إػ أمر ظدل بغ مجٔع افٍرق :مسِّٓ ٚوهيقدهٚ
وٕهٚراه ,ٚوهق إؿٚم ٜاحلج ٜظذ دظقاهؿ افتل ادظقا  :مـ أن اجلْ ٓ ٜيدخِٓ ٚإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى .يَقل
اهلل فْبٔف حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ :ي ٚحمّد ,ؿؾ فِزاظّغ أن اجلْ ٓ ٜيدخِٓ ٚإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى ,دون
ؽرهؿ مـ شٚئر افبؼ( :هٚتقا برهُٕٚؿ)  ,ظذ م ٚتزظّقن مـ ذفؽ ,ؾْسِؿ فُؿ دظقاـؿ إن ـْتؿ ذم دظقاـؿ  -مـ
أن اجلْ ٓ ٜيدخِٓ ٚإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى  -حمَغ].
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ . 090ؿٚل أبق جًٍر :وهذا افُالم ,وإن ـٚن طٚهره طٚهر دظٚء افَٚئِغ ( :فـ
يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى)  -إػ إحوٚر حج ٜظذ دظقاهؿ م ٚادظقا مـ ذفؽ ,ؾٕ٘ف بًّْك تُذيٛ
مـ اهلل هلؿ ذم دظقاهؿ وؿِٔٓؿٕ ,هنؿ مل يُقٕقا ؿٚدريـ ظذ إحوٚر برهٚن ظذ دظقاهؿ تِؽ أبدا .وؿد أبٚن ؿقفف :
(ب َذ مـ َأش َِؿ وجٓف ِ ِ
ّلل َو ُه َق ُحم ِْس ٌـ )  ,ظـ أن افذي ذـرٕ ٚمـ افُالم )1( ,بًّْك افتُذي ٛفِٔٓقد وافْهٚرى ذم
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
دظقاهؿ م ٚذـر اهلل ظْٓؿ].
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ . 090ؿٚل أبق جًٍر  :يًْل بَقفف جؾ ثْٚؤهَ ( :ب َذ َم ْـ َأ ْش َِ َؿ )  ,أنف فٔس ـام ؿٚل
افزاظّقن (فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هقدا أو ٕهٚرى )  ,وفُـ مـ أشِؿ وجٓف هلل وهق حمسـ ,ؾٓق افذي يدخِٓٚ
ويًْؿ ؾٔٓ].ٚ
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .090وأم ٚؿقفف( :مـ أشِؿ وجٓف هلل)  ,ؾٕ٘ف يًْل بـ "إشالم افقجف" :افتذفؾ فىٚظتف
واإلذظٚن ٕمره .وأصؾ "اإلشالم" :آشتسالمٕ ,نف "مـ اشتسِّٕ ٝمره" ,وهق اخلوقع ٕمره .وإٕام
شّل"ادسِؿ" مسِام بخوقع جقارحف فىٚظ ٜربف].
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مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .099وخص اهلل جؾ ثْٚؤه بٚخلز ظّـ أخز ظْف بَقففَ ( :ب َذ َم ْـ َأ ْش َِ َؿ َو ْج َٓ ُف ِ َّّللِ) ,
ب٘شالم وجٓف فف دون شٚئر جقارحفٕ ,ن أـرم أظوٚء ابـ آدم وجقارحف وجٓف ,وهق أظيّٓ ٚظِٔف حرم ٜوحَ,ٚ
ؾ٘ذا خوع فقء وجٓف افذي هق أـرم أجزاء جسده ظِٔف ؾٌره مـ أجزا ء جسده أحرى أن يُقن أخوع فف .
وفذفؽ تذـر افًرب ذم مْىَٓ ٚاخلز ظـ افقء ,ؾتؤٍف إػ "وجٓف" وهل تًْل بذفؽ ٍٕس افقء وظْٔف].
مٗشس ٜافرشٚف, ٜ
أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىزي (ت090ـه) :جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن (تٍسر افىزي)َّ ,
اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء افثٚين ,صـ[ .091ؾُذفؽ مًْك ؿقفف جؾ ثْٚؤهَ ( :ب َذ َم ْـ َأ ْش َِ َؿ َو ْج َٓ ُف ِ َّّللِ)  ,إٕام يًْل :بذ مـ
أشِؿ هلل بدٕف ,ؾخوع فف بٚفىٚظ ٜجسده ,وهق حمسـ ذم إشالمف فف جسده ,ؾِف أجره ظْد ربف  .ؾٚـتٍك بذـر"افقجف "
مـ ذـر"جسده" فدٓف ٜافُالم ظذ ادًْك افذي أريد بف بذـر "افقجف" .وأم ٚؿقفف( :وهق حمسـ )  ,ؾٕ٘ف يًْل بف :ذم
حٚل إحسٕٚف .وتٖويؾ افُالم :بذ مـ أخِص ضٚظتف هلل وظبٚدتف فف ,حمسْ ٚذم ؾًِف ذفؽ].
حمّد بـ حمّد بـ حمّقد ,أبق مْهقر احٚتريدي (ت000ـه) :تٖويالت أهؾ افسْ( ٜتٍسر احٚتريدي) ,دار اف ُُتُٛ
افًِّٔ ٜببروت ,اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء إول ,صـ[ .009إهنؿ ـٕٚقا جيٓدون ـؾ جٓدهؿ حتك يكؾقا ويردوا
ِ
اّلل  -اإلشالم  -إػ م ٚهؿ ظِٔف 8ـَقفف تًٚػَ ( :و َّد ْت َضٚئِ ٍَ ٌِ ٜم ْـ
اّلل َظ َِٔف َو َش َِّ َؿ  -ظـ ديـ َّ
َأصحٚب ُحم ََّّد َ -ص َّذ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْه ِؾ ا ْف ُِت ِ
َٚب َف ْق ُي ِوِق َٕ ُُ ْؿ َو َمُ ٚي ِوِ َ
َٚب َي ُردوـُ ْؿ َب ًْ دَ
قن إِ َّٓ َأنْ ٍُ َس ُٓ ْؿ) ,وـَقفف( :إِ ْن تُىٔ ًُقا َؾ ِري ًَ ٚم َـ ا َّفذ ي َـ ُأوتُقا ا ْفُت َ
ِ
ِ
ِ
خلقف ؾقت ريٚشتٓؿ افتل
واّلل أظِؿ-
إِ َيامٕ ُُ ْؿ َـٚؾ ِري َـ)  ,وـَقففَ ( :ي ُردو ُـ ْؿ َظ َذ َأ ْظ ََٚبُِ ُْؿ  ). . .أي .ٜوذفؽ َّ -
ـ ٕٝٚهلؿ ,وذهٚب مْٚؾًٓؿ افتل يْٚفقن مـ إَتبٚع وافسٍِ ,ٜؾقدوا ر َّدهؿ ورصؾٓؿ إػ ديْٓؿ].
أبق افِٕٔ ٞك بـ حمّد افسّرؿْدي (ت050ـه) :بحر اف ًُُِقم ,دار افٍُر ببروت ,اجلزء إول ,صـ[ . 69 , 60ؿقفف
تًٚػ َ :و َّد ـَثِ ٌر ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْف ُِ ِ
تٚب وذفؽ أن ادسِّغ ح ٚأصٚبتٓؿ ادحْ ٜيقم أحد ,ؿٚف ٝافٔٓقد فًامر بـ يٚرس
وحذيٍ ٜبـ افٔامن :ؿد أصٚبُؿ م ٚأصٚبُؿ ؾٚرجًقا إػ ديْْ ٚؾٓق خر فُؿ ,ؾْزف ٝهذه أيَ ٜو َّد ـَثِ ٌر ِم ْـ َأ ْه ِؾ
ا ْف ُِ ِ
تٚب أي يريد ويتّْك ـَثِ ٌر ِّم ْـ َأ ْه ِؾ افُتٚب َف ْق َي ُردو َُٕ ُْؿ  ,أي يهدوُٕؿ ويردوُٕؿ ظـ افتقحٔد ِم ْـ َب ًْ ِد إِيامِٕ ُُ ْؿ
ُـ ٍَّٚر ًا إػ افٍُر  .ثؿ أخز أن هذا افَقل مل يُـ مْٓؿ ظذ وجف افْهٔح ,ٜوفُـ ذفؽ افَقل ـٚن َح َسد ًا ِم ْـ ِظْ ِْد
احلؼ ,يًْل إن ديـ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هق احلؼَ ,ؾْ ٚظ ٍُقا
َأنْ ٍُ ِس ِٓ ْؿ ِم ْـ َب ًْ ِد َمَ ٚت َب َّ َ
غ َهلُ ُؿ م ٚذم افتقراة َأنَّ ُف ْ َ
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ِْ
اّلل بِ َٖ ْم ِر ِه ,يًْل إمر بٚفَتٚل وـٚن ذفؽ ؿبؾ أن يٗمر بَتٚل
َو ْ
يت َّ ُ
اص ٍَ ُحقا ,أي  :اترـقهؿ وأظرضقا ظْٓؿ َحتَّك َيٖ َ
ُقن بِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّٚلل  -إػ ؿقففِ -م َـ ا َّف ِذي َـ ُأوتُقا
أهؾ افُتٚب ,ثؿ أمرهؿ بًد ذفؽ بٚفَتٚل ,وهق ؿقفف تًٚػ :ؿٚت ُِقا ا َّفذي َـ َٓ ُي ْٗمْ َ َّ
ِ
َش ٍء َؿ ِد ٌير مـ افْكة فِّسِّغ ظذ افٍُٚر .ويَٚل :هق ؿتؾ بْل ؿرييٜ
ا ْفُ َ
تٚب [افتقب . ]17 :ٜإِ َّن َّ َ
اّلل َظذ ـ ُِّؾ َ ْ
وإجالء بْل افْور].
أبق افِٕٔ ٞك بـ حمّد افسّرؿْدي (ت050ـه) :بحر اف ًُُِقم ,دار افٍُر ببروت ,اجلزء إول ,صـ. 60 ,69
اجلَّْ َ ٜإِ َّٓ َم ْـ َ
ـٚن ُهقد ًا َأ ْو
[ َوؿُ ٚفقا ,يًْل افٔٓقد وافْهٚرى وهؿ هيقد أهؾ ادديْ ٜوٕهٚرى أهؾ ٕجرانَ .ف ْـ َيدْ ُخ َؾ ْ َ
َٕهٚرى وافٔٓقد مجٚظ ٜاهلٚئد ,وإٕام أراد بف افٔٓقد .وهذا مـ جقامع افُِؿ وهذا ـالم ظذ وجف آختهٚر ,ؾُٖنف
يَقل :وؿٚف ٝافٔٓقد :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هيقدي ً .ٚوؿٚف ٝافْهٚرى :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن ٕكإٔ ً. ٚ
ؿٚل اهلل تًٚػ رد ًا فَقهلؿ  :تِ ِْ َؽ َأمْ ُٓ ِٕٔٚؿ  ,أي طْٓؿ وأبٚضِٔٓؿ .وهذا ـام يَٚل فِذي يدظل م ٓ ٚيزهـ ظِٔف :إٕام أنٝ
متّـ ,وإٕام يراد بف :إٕؽ مبىؾ ذم ؿقفؽ  .ثؿ ؿٚل تًٚػُ :ؿ ْؾ هٚتُقا ُب ْرهُْ َُٕ ٚؿ  ,أي حجتُؿ مـ افتقراة أو مـ اإلٕجٔؾ .
ِ
غ ,أي بٖن اجلْ ٓ ٜيدخِٓ ٚإٓ مـ ـٚن هيقدي ً ٚأو ٕكإٔ ًَ . ٚبذ َم ْـ َأ ْش َِ َؿ َو ْج َٓ ُف ِ َّّللِ  ,مًْٚه بؾ يدخؾ
إِ ْن ُـْْت ُْؿ
صٚد ِؿ َ
اجلْ ٜؽرـؿ ,مـ أشِؿ وجٓف هلل ,أي مـ أخِص ديْف هلل وآمـ بّحّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َو ُه َق ُحم ِْس ٌـ ذم ظِّف,
ُي َزٕ َ
ُقن حغ ُيزن
َؾ َِ ُف َأ ْج ُر ُه ِظْْدَ َر ِّب ِف ,أي ثقابف ذم اجلَْ .ٜو ٓ َخ ْق ٌ
ف َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ مـ افًذاب حغ خيٚف أهؾ افْٚرَ ,و ٓ ُه ْؿ َ ْ
أهؾ افْٚر  .ويَٚل  :وٓ هؿ ُيزٕقن ظذ م ٚؾٚهتؿ مـ أمر افدٕٔ . ٚويَٚل  :اخلقف إٕام يستًّؾ ذم ادستٖنػ ,واحلزن ذم
احٚيض ,ـام ؿٚل اهلل تًٚػ :فِ َُْٔال ت َْٖ َش ْقا َظذ َم ٚؾَ ٚت ُُ ْؿ [احلديد  ]10 :ويَٚل :اخلقف ثالث :ٜخقف إبد ,وخقف
افًذاب ظذ إَٓىٚع ,وخقف احلؼ واحلسٚب .ؾٖم ٚخقف إبد ؾُٔقن أمْ ً ٚفِّسِّغ ,وخقف افًذاب ظذ
إَٓىٚع يُقن أمْ ً ٚفِتٚئبغ ,وخقف احلؼ واحلسٚب يُقن أمْ ً ٚفِّحسْغ .وادحسْقن يُقٕقن آمْغ مـ ذفؽ].
أبق حمّد مُل بـ أيب ضٚف ٛافَٔيس (ت905ـه) :اهلداي ٜإػ بِقغ افْٓٚي ,ٜـِٔ ٜافؼيً ٜبجٚمً ٜافنٚرؿ ,ٜاف َّىبًٜ
غ َهلُ ُؿ احلؼ} أي :مـ بًد م ٚطٓر هلؿ أمر حمّد صذ اهلل ظِٔف
إوػ ,اجلزء إول ,صـِّ {[ . 076 , 075مـ َب ًْ ِد َمَ ٚت َب َّ َ
وشِؿ ذم افتقراة [وصٍتف وظالمٚتف] ؾٍُروا بف وأحبقا أن تٍُروا مًٓؿ بف بًد إيامُٕؿ حسد ًا وبٌٔ ً].ٚ
أبق حمّد مُل بـ أيب ضٚف ٛافَٔيس (ت905ـه) :اهلداي ٜإػ بِقغ افْٓٚي ,ٜـِٔ ٜافؼيً ٜبجٚمً ٜافنٚرؿ ,ٜاف َّىبًٜ
إوػ ,اجلزء إول ,صـ[ .900ؿقففَ { :و َؿُ ٚفقا ْ َفـ َيدْ ُخ َؾ اجلْ ٜإَِّٓ َمـ ـ َ
َٚن ُهقد ًا َأ ْو ٕهٚرى} .مًْٚه  /ؿٚف ٝافٔٓقد
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ذفؽ ,وؿٚف ٝافْهٚرى ذفؽ ,ؾٖخزٕ ٚاهلل أن ذفؽ مه ٚيتّْقن ,ؾَٔؾ هلؿ :هٚتقا برهُٕٚؿ ظذ ذفؽ ,أي حجتُؿ
وبْٔتُؿ إن ـْتؿ صٚدؿغ .وؿد [أـذب اهلل متْٔٓؿ وؿقهلؿ ] ذفؽ بَقففَ { :ؾتََّّْقاْ ادقت إِ ن ُـْْتُؿ ص ِ
غ} [افبَرة :
ٚد ِؿ َ
ْ َ
َ ُ
ّ
 ,]79إي إن ـْتؿ مـ أهؾ اجلْ ٜـام زظّتؿ ,ؾتّْقا ادقت ٕنُؿ تْتَِقن إػ م ٚهق خر فُؿ  .ؾِام  /مل يًٍِقا ُظِؿ أن
ؿقهلؿ  /ذفؽ َشء ٓ حََٔ ٜفف وـذب وهبتٚن .ثؿ ؿٚل{ :بذ مـ َأش َِؿ وجٓف ِ
ّلل} .أي :أخِص ظِّف ؤٕتف بٚفىٚظٜ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
واإليامن .وخص افقجف بٚفذـر دون شٚئر إظوٚء ٕنف أرشف أظوٚء بْل آدم وأظيُّٓ ٚحرم .ٜؾ٘ذا َخ َّوع وجٓف
افذي هق أـرم إظوٚء ـٚن م ٚشقاه أحرى أن خيوع].
أبق افَٚشؿ جٚر اهلل حمّقد افزخمؼي (ت006ـه) :افُنٚف ظـ حَٚئؼ ؽقامض افتْزيؾ ,دار افُتٚب افًريب
ِ
ِ
اجلَّْ َ) ٜ
ببروت ,اف َّىبً ٜافثٚفث ,ٜاجلزء إول ,صـ[ .956 ,955ؾ٘ن ؿِ :ٝمل ؿٔؾ ت ِْ َؽ َأمْ ُٓ ٕٔٚؿ وؿقهلؿ ( َف ْـ َيدْ ُخ َؾ ْ َ
أمْٔ ٜواحدة « »9؟ ؿِ :ٝأصر هب ٚإػ إمٕٚك ادذـقرة وهق أمْٔتٓؿ « »9أن ٓ يْزل ظذ ادٗمْغ خر مـ رهبؿ,
وأمْٔتٓؿ أن ير ّدوهؿ ـٍٚر ًا  ,وأمْٔتٓؿ أن ٓ يدخؾ اجلْ ٜؽرهؿ :أى تِؽ إمٕٚك افبٚضِ ٜأمٕٓٔٚؿ].
ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمّد افرازي (ت404ـه) :مٍٚتٔح افٌٔ( ٛافتٍَّسر افُبر) ,دار إحٔٚء افساث افًريب
ٚت ِحَْ ٍَ َٕ ٚق ُه ِم ْـ ُد ُخ ِ
ببروت ,اف َّىبً ٜافثٚفث ,ٜاجلزء افرابع ,صـَ [ .4أ َّمَ ٚؿ ْق ُف ُف َت ًَ َٚػ َ :بذ َؾ ٍِ ِٔف ُو ُجق ٌهَ ْ .
قل
إ َّو ُل َ :أنَّ ُف إِ ْث َب ٌ
ٚن َأثْبَ ٝأ َّن ِدَـ َأش َِؿ وجٓف ِ ِ
ِ
اجلَّْ َ .ٜاف َّث ِٚين َ :أنَّ ُف َت ًَ َٚػ َ َّحٍَ َٕ ٚك َأ ْن َيُ َ
ّلل ُب ْر َه .ًٕٚٚاف َّثٚفِ ُ :ٞـ ََٖنَّ ُف ِؿ َٔؾ َهلُ ْؿ :
ُقن َهلُ ْؿ ُب ْر َه ٌ َ َ
ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
َؽ ْ ِره ُؿ ْ َ
ِ ِ
ون بِ ْ ِ
اجلَّْ َُ ,ٜؾ َُٔ ُ
ُقن
َأنْت ُْؿ َظ َذ َمَ ٚأنْت ُْؿ َظ َِ ْٔ ِف َٓ َت ٍُ ُ
ٚجلََّْ ,ٜب َذ إِ ْن َؽ َّ ْرت ُْؿ َض ِري ََ َتُ ُْؿ َو َأ ْش َِ ّْت ُْؿ َو ْج َُُٓ ْؿ َّّلل َو َأ ْح َسْْت ُْؿ َؾ َِ ُُ ُؿ ْ َ
قز َ َ
ِ
ِ
ِ
اإلش َال ِمَ ,وب َِٔ ًٕٚٚد ُ ٍَٚر َؿ َِ ٜح ِٚهلِؿ ِ ِ
اجلَّْ َ ٜفِ َُ ْل ُي َْ ِِ ًُقا َظ َّام ُه ْؿ َظ َِ ْٔ ِف َو َي ًْ ِد ُفقا ِإ َػ َه ِذ ِه
حلٚل َم ْـ َيدْ ُخ ُؾ ْ َ
ْ َ
َ
َذف َؽ ت َْرؽٔ ًبَ ٚهلُ ْؿ ذم ْ ِ ْ
َ
س فِ َىٚظ ِِ ٜ
ٚفذـْ ِر فِقج ٍ
اف َّى ِري ََ َِ ,ٜؾ َٖ َّمَ ٚم ًَْْكَ :م ْـ َأ ْش َِ َؿ َو ْج َٓ ُف ِ َّّللِ َؾ ُٓ َق إِ ْش َال ُم افَّْ ٍْ ِ
ص ا ْف َق ْج َف ِب ِّ
قهَ .أ َحدُ َه: ٚ
ُ ُ
اّللَ ,و ِإٕ ََّام َخ َّ
َ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
فـ َ
اس َوا ْف ٍِ ُْ ِر َوافت َ
َٚن َؽ ْ ُر ُه َأ ْو َػَ .و َثَ :َٚٓٔ ِٕٚأ َّن
رش ُ
رش ُ
َّخٔ ِؾَ ,ؾ ِ٘ َذا ت ََق َ
احل َق ِّ
ف ْإَ ْظ َوٚء م ْـ َح ْٔ ُ ٞإِ َّٕ ُف َم ًْد ُن ْ َ
اض َع ْإَ ْ َ
َٕنَّ ُف َأ ْ َ
َش ٍء هٚفِ ٌؽ إِ َّٓ َو ْج َٓ ُف[ ,ا ْف ََ َه ِ
ا ْف َق ْج َف َؿدْ ُي ََُّْك بِ ِف َظ ِـ افَّْ ٍْ ِ
ص ]66 :إِ َّٓ ْابتٌَِ ٚء َو ْج ِف َر ِّب ِف ْإَ ْظذ
سَ ,ؿ َٚل َّ ُ
اّلل َت ًَ َٚػ :ـُ ؾ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ا ْف َق ْج َف بِ ِّ
ٚفذـ ِْر] .
افس ْجدَ ُة َو ِه َل إِٕ ََّام َ ْ
َت ُه ُؾ ِبْ ٚف َق ْجف َؾ َال َج َر َم َخ َّ
[اف َِّ ْٔ ِؾَ . ]10 :و َثٚف ُث ََٓ :ٚأ َّن َأ ْظ َي َؿ ا ْفً َبَ ٚدات َّ

أبق افٍداء إشامظٔؾ بـ ـثر افَرَش (ت559ـه) :تٍسر افَرآن افًئؿ ,دار ضٔب ٜفِْؼ وافتقزيع ,اف َّىبً ٜافث, ٜٕٔٚ
غ َظـ ش ُِ ِ
ِِ
ِ
قك َض َرائؼ ا ْف ُُ ٍَّ ِ
ٚر ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْف ُِت ِ
َٚبَ ,و ُي ًْ ِِ ُّ ُٓ ْؿ بِ ًَدَ َاو ِ ِهت ْؿ
ُي ِّذ ُر َت ًَ َٚػ ظ َبَ ٚد ُه ْادُ ْٗمْ َ ْ ُ
اجلزء إول ,صـَ ُ [ .061
ِ ِ
َهلؿ ِذم ا ْفبٚضِ ِـ واف َّي ِ
ٚه ِر َو َمُ ٚه ْؿ ُم ْنت َِّ ُِ َ
غَ ,م َع ِظ ِْ ِّ ِٓ ْؿ ِب ٍَ ْوِِ ِٓ ْؿ َو َؾ ْو ِؾ َٕبِ ِّٔ ِٓ ْؿَ .و َي ْٖ ُم ُر ِظ َبَ ٚد ُه
احل َس ِد فِ ِْ ُّ ْٗ ِمِْ َ
َ
َ
قن َظ َِ ْٔف م َـ ْ َ
ُْ
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ا ْدٗ ِمِْغ بِٚفه ٍْ ِح وا ْفً ٍْ ِق و ِآحتِام ِل ,حتَّك ي ْٖ ِيت َأمر ِ
ِ
افزـ ِ
ِ
اّلل ِم َـ افْ ْ ِ
َٚة .
افه َال ِة َوإِيتَٚء َّ
ُْ َ
َّك َوا ْف ٍَت ِْحَ .و َي ْٖ ُم ُر ُه ْؿ بِ ِ٘ َؿَ ٚمَّ ٜ
َ َ َ ْ ُ َّ
َّ
َ َ َ ْ َ
ُيث ُٓ ْؿ َظ َذ َذفِ َؽ َو ُي َر ِّؽ ُب ُٓ ْؿ ؾِ ِٔف].
َو َ ُ
أمحد بـ مهىٍك ادراؽل (ت9059ـه) :تٍسر ادراؽل ,رشـ ٜمهىٍك افبٚبك احلِبل ,اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء إول ,
صـَ ([ . 979 ,970و َّد ـَثِ ٌر ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْف ُِ ِ
تٚب َف ْق َي ُردو َُٕ ُْؿ ِم ْـ َب ًْ ِد إِيامِٕ ُُ ْؿ ُـ ٍَّٚر ًا َح َسد ًا ِم ْـ ِظْ ِْد َأنْ ٍُ ِس ِٓ ْؿ ) أي متْك ـثر
مـ افٔٓقد وافْهٚرى أن يكؾقـؿ ظـ تقحٔد اهلل واإليامن بّحّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ويرجًقـؿ ـٍٚرا ـام
ـْتؿ ,حسدا فُؿ  .وذم هذا إصٚرة إػ أن افْهح افذي ينرون بف مْنٗه احلسد وخب ٞافٍْقس وشقء افىق ّي ٜ
احلؼ ) أي مـ بًد أن
واجلّقد ظذ افبٚضؾ ٓ -افٌرة ظذ احلؼ ورصف اهلّ ٜذم افدؾٚع ظْفِ ( .م ْـ َب ًْ ِد مَ ٚت َب َّ َ
غ َهلُ ُؿ ْ َ
طٓر هلؿ بسٚضع إدف ٜأن حمّدا ظذ احلؼ بام جٚء بف مـ أيٚت افتل تْىبؼ ظذ مُ ٚيٍيقٕف مـ بنٚرات ـتبٓؿ بْبل
يٖيت آخر افزمٚن].
أمحد بـ مهىٍك ادراؽل (ت9059ـه) :تٍسر ادراؽل ,رشـ ٜمهىٍك افبٚبك احلِبل ,اف َّىبً ٜإوػ ,اجلزء إول ,
ظز اشّف ذم هذه أي ٜحٚفغ مـ أحقال افٔٓقد ,أوٓمه : ٚتؤِؾ مـ ظداهؿ وادظٚؤهؿ أن
صـ[ .979 ,970ذـر ّ
احلؼ ٓ يًدوهؿ ,وأن افْبقة مَهقرة ظِٔٓؿ ,وثٕٔٚتٓام  :تؤِؾ افٔٓقد فِْهٚرى وتؤِؾ افْهٚرى هلؿ ـذفؽ ,مع
أن ـتٚب افٔٓقد أصؾ فُتٚب افْهٚرى ,وـتٚب افْهٚرى متّؿ فُتٚب افٔٓقد .وافًزة مـ هذا افَهص -أهنؿ ؿد
صٚروا إػ حٚل مـ اتبٚع إهقاء ٓ يًتدّ مًٓ ٚبَقل أحد مْٓؿ ٓ ذم ٍٕسف وٓ ذم ؽره ,ؾىًْٓؿ ذم افْبل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ وإظراضٓؿ ظـ اإليامن بف ٓ يثب ٝدظقاهؿ ذم أنف خمٚفػ فِحؼ ,ؾٚفٔٓقد ؿد ـٍروا بًٔسك وؿد ـٕٚقا
يْتيروٕف ,وافْهٚرى ـٍروا بّقشك ورؾوقا افتقراة وهك حجتٓؿ ظذ ديْٓؿ ,ؾُٔػ بًدئذ يًتدّ برأهيؿ ذم حمّد
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق مـ ؽر صًبٓؿ ,وجٚء بؼيًٕ ٜسخ ٝرشائًٓؿ].
ظبد افرمحـ بـ ٕٚرص افسًدي (ت9054ـه) :تٔسر افُريؿ افرمحـ ذم تٍسر ـالم ادْٚن ,مٗشس ٜافرشٚف ,ٜاف َّىبًٜ
إوػ ,صـ[ . 41أي :ؿٚل افٔٓقد  :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن هقدا ,وؿٚف ٝافْهٚرى :فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ـٚن
ٕهٚرى ,ؾحُّقا ٕنٍسٓؿ بٚجلْ ٜوحدهؿ ,وهذا جمرد أمٚين ؽر مَبقف ,ٜإٓ بحج ٜوبرهٚن ,ؾٖتقا هب ٚإن ـْتؿ
صٚدؿغ ,وهُذا ـؾ مـ ادظك دظقى ٓ ,بد أن ئَؿ افزهٚن ظذ صح ٜدظقاه ,وإٓ ؾِق ؿِب ٝظِٔف دظقاه ,وادظك
مدع ظُس م ٚادظك بال برهٚن [ص ]40:فُٚن ٓ ؾرق بْٔٓام ,ؾٚفزهٚن هق افذي يهدق افدظٚوى أو يُذهب ,ٚوح ٚمل
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يُـ بٖجدهيؿ برهٚن ,ظِؿ ـذهبؿ بتِؽ افدظقى .ثؿ ذـر تًٚػ افزهٚن اجلع افًٚم فُؾ أحد ,ؾَٚلَ { :ب َذ} أي :فٔس
بٖمُٕٔٚؿ ودظٚويُؿ ,وفُـ { َم ْـ َأ ْش َِ َؿ َو ْج َٓ ُف ِ َّّللِ} أي :أخِص هلل أظامفف ,متقجٓ ٚإفٔف بَِبفَ { ,و ُه َق} مع إخالصف
{ ُحم ِْس ٌـ} ذم ظبٚدة ربف ,بٖن ظبده بؼظف ,ؾٖوئلؽ هؿ أهؾ اجلْ ٜوحدهؿ َ { .ؾ َِ ُف َأ ْج ُر ُه ِظْْدَ َر ِّب ِف} وهق اجلْ ٜبام اصتِّٝ
ُي َزٕ َ
ُقن} ؾحهؾ هلؿ ادرؽقب ,وٕجقا مـ ادرهقب .ويٍٓؿ مْٓ ,ٚأن
ظِٔف مـ افًْٔؿَ { ,وٓ َخ ْق ٌ
ف َظ َِْٔ ِٓ ْؿ َو ٓ ُه ْؿ َ ْ
مـ فٔس ـذفؽ ,ؾٓق مـ أهؾ افْٚر اهلٚفُغ ,ؾال ٕجٚة إٓ ٕهؾ اإلخالص فًِّبقد ,وادتٚبً ٜفِرشقل].
حمّد بـ أمحد بـ مهىٍك ادًروف بٖيب زهرة (ت9079ـه) :زهرة افتٍٚشر ,دار افٍُر افًريب ,اجلزء إول ,
صـ[ . 045 , 044بذ حرف فِجقاب بٚفٍْل ـام أن ًٕؿ فِجقاب بٚإلجيٚب ,وبذ تتوّـ مًْك اإلرضا ب وهذا
افُالم رد ظذ ادٍسيـ افذيـ يتّْقن إمٚين افُٚذب ٜؾِٔس ٝاجلْ ٜإٓ جزاء ادتَغ وٓ تُقن فُِذابغ اجلٚحديـ .
ِ ِ
ؾق ُحم ِْس ٌـ ) ومًْك أشِؿ وجٓف هلل تًٚػ أشِؿ ٍٕسف ـِٓ ٚهلل تًٚػ ,ؾتُقن ـؾ جقارحف وـؾ
( َم ْـ َأ ْش َِ َؿ َو ْج َٓ ُف َّّلل َو َ
أحٚشٔسف وحرـٚت ؿِبف خٚفه ٜهلل تًٚػ خٚئٍ ٜمْف خٚضً ٜفُؾ م ٚيٖمر ويْٓك ,وظز بٚفقجف ؾٕ٘ف ـثر م ٚيًز بف
َش ٍء َهٚفِ ٌؽ إِ َّٓ َو ْج َٓ ُف ,). . .وٕنف ميٓر افٍْس ,وٕنف هق افذي تُقن بف ادقاجٜٓ
ظـ افذات ـام ؿٚل تًٚػ ُ ( :ـؾ َ ْ
وهق افذي يُقن بف افسجقد وميٚهر افىٚظ ٜواخلوقع وآشتجٚب .ٜوٓ يُقن إشالم افٍْس إٓ وهق مًف اإلحسٚن
ذم إظامل ـِٓ ,ٚؾًّْك وهق حمسـ أنف يُقن حمسْ ٚفِْٚس ذم مًٚمِتٓؿ ؾّٔدهؿ بٚفًقن ظْد مقجبف يًغ افؤًػ
وئٌ ٞادِٓقف ,وُيّؾ افُ َّؾ ,ؾال ُيسد افْٚس ظذ م ٚآتٚهؿ مـ خر وٓ يُذب وٓ ُيَد وٓ يّق بّْٔؿ بغ
افْٚس وٓ يتخذ افسًٚي ٜشبِٔف ,وٓ يَىع م ٚوصؾ اهلل ,وٓ يٍرق بغ إحب ,ٜهذا ـِف ينِّف مًْك اإلحسٚن وهق
ٓ ُيل ذم خهٚئهف ومزايٚه ومجَِ ( ٜو ُه َق ُحم ِْس ٌـ ) حٚفٔ ٜومًْٚه ٚأنف متِبس بٚإلحسٚن َٓ يهدر ظْف ؽره .و ( َم ْـ )
ِمـ أشامء افؼط و ( َأش َِؿ وجٓ ف ِ ِ
ّلل َو ُه َق ُحم ِْس ٌـ) رشضف ,وجزاؤه ؿقفف تًٚػ َ ( :ؾ َِ ُف َأ ْج ُر ُه) ثقاب ذفؽ اإلحسٚن
ْ َ َ ْ َ ُ َّ
وإشالم افقجف هلل تًٚػ ,أم ٚآدظٚء ادٌرور ,وافتّْل افُٚذب ؾجزاؤه جْٓؿ وبئس ادهر ,وإٕف َٓ خقف ظِٔٓؿ
ُي َزٕ َ
ُقن) أي أهنؿ َٓ
مـ ظَٚب ,وٓ حزن يًسهيؿ مـ ظّؾ أشٍِقه .وفذا ؿٚل تًٚػ َ ( :و ٓ َخ ْق ٌ
ف َظ َِْٔ ِٓ ْؿ وٓ ُه ْؿ َ ْ
خيٚؾقن حسٚب ٚوٓ ظَٚب ٚوٓ ُيزٕقن ٕمر ٕٚهلؿ ,بؾ إن إخالصٓؿ هلل ,وإحسٚهنؿ افًّؾ َٓ جيًؾ فًَِٚب شبٔال هلؿ,
ؾٓؿ ذم أمـ مـ اهلل ٕهنؿ أضٚظقه ,أم ٚؽرهؿ ؾٓؿ ذم ؽٔٓؿ وؽرورهؿ يقم افَٔٚم ٜخيٚؾقن مم ٚيستَبِٓؿ وُيزٕقن ظذ
م ٚؾٚهتؿ].
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حمّد متقيل افنًراوي (ت9996ـه) :تٍسر افنًراوي (اخلقاضر) ,مىٚبع أخبٚر افٔقم ,اجلزء إول  ,صـ. 010
اّلل َظ َِْٔ ِف َو َش َِّؿ َ. .
[هذه أي ٜافُريّ ٜتتْٚول أحداث ٚوؿً ٝبًد ؽزوة أحد . .وذم ؽزوة أحد ضِ ٛرشقل اهلل َص َّذ َّ ُ
مـ افرمٚة أٓ يٌٚدروا مقاؿًٓؿ ظْد شٍح اجلبؾ شقاء إتك ادسِّقن أو اهنزمقا  . .ؾِام بدأت بقادر افْك ضّع
اّلل َظ َِْٔ ِف َو َش َِّؿ َ ؾٓزمٓؿ اهلل . .وفُـ افٍُٚر مل ُيََقا ٕكا ٕن
افرمٚة ذم افٌْٚئؿ . .ؾخٚفٍقا أمر رشقل اهلل َص َّذ َّ ُ
افْك هق أن َتتؾ أرض ٚوتبَك  .هٗٓء افٍُٚر بًد ادًرـ ٜإىَِقا ظٚئديـ إػ مُ . .ٜحتك أن ادسِّغ ظْدمٚ
خرجقا فَِٚئٓؿ ذم افٔقم افتٚيل مل جيدوا أحد ًا . .هيقد ادديْ ٜاشتٌِقا هذا احلدث . .وظْدم ٚافتَقا بحذيٍ ٜبـ افٔامن
وضٚرق وؽرمه . .ٚؿٚفقا هلؿ إن ـْتؿ مٗمْغ حَ ٚحٚذا إهنزمتؿ ؾٚرجًقا إػ ديْْ ٚواترـقا ديـ حمّد . .ؾَٚل هلؿ
حذيٍ ٜمٚذا يَقل ديُْؿ ذم َٕض افًٓد؟  . .يَهد م ٚتَقفف افتقراة ذم َٕض افٔٓقد وفًٓقدهؿ مع اهلل ومع مقشك .
 .ثؿ ؿٚل أن ٚفـ إَض ظٓدي مع حمّد م ٚحٔٔ . .ٝأم ٚظامر ؾَٚل . .فَد آمْ ٝبٚهلل رب ٚوآمْ ٝبّحّد رشقٓ
وآمْ ٝبٚفُتٚب إمٚم ٚوآمْ ٝبٚفًُب ٜؿبِ ٜوآمْ ٝبٚدٗمْغ إخقة وشٖطؾ ظذ هذا م ٚحٔٔ .ٝوبِغ رشقل اهلل َص َّذ
اّلل َظ َِْٔ ِف َو َش َِّؿ َ م ٚؿٚفف حذيٍ ٜوضٚرق بـ يٚرس ؾرس بذفؽ وفُـ افٔٓقد ـٕٚقا يستٌِقن م ٚحدث ذم أحد فٔٓزمقا
َّ ُ
افًَٔدة اإليامٕٔ ٜذم ؿِقب ادسِّغ ـام اشتٌِقا َتقيؾ افَبِ ٜمـ بٔ ٝادَدس إػ افًُب ٜفٔٓزوا اإليامن ذم افَِقب
وؿٚفقا إذا ـ ٕٝٚافَبِ ٜدمٚه بٔ ٝادَدس بٚضِ ٜؾِامذا ادمٓتؿ إفٔٓ ,ٚوإذا ـ ٕٝٚصحٔح ٜؾِامذا ترـتّقه ,ٚؾْزل ؿقل
اهلل تًٚػَ { :و َّد ـَثِ ٌر ِّم ْـ َأ ْه ِؾ افُتٚب َف ْق َي ُردو َُُٕؿ ِم ْـ َب ًْ ِد إِ َيامُِٕ ُْؿ}] .
حمّد متقيل افنًراوي (ت9996ـه) :تٍسر افنًراوي (اخلقاضر) ,مىٚبع أخبٚر افٔقم ,اجلزء إول  ,صـ. 019
[إير إػ دؿ ٜافتًبر افَرآين ذم ؿقفف تًٚػِّ { :م ْـ َأ ْه ِؾ افُتٚب}  . .ؾُٖن بًوٓؿ ؾَط هؿ افذيـ ـٕٚقا ُيٚوفقن رد
ِ
افس َالم ُ . .وفق أن اهلل جؾ جالفف
ادٗمْغ ظـ ديْٓؿ . .وفُـ ـ ٕٝٚهْٚك ؿِ ٜتٍُر ذم اإليامن بّحّد َظ َِْٔ ف َّ
افه َالة َو َّ
حُؿ ظذ ـؾ أهؾ افُتٚب فسد افىريؼ أمٚم هذه افَِ ٜأن يٗمْقا  . .أي أن أهؾ افُتٚب مـ افٔٓقد ُيبقن أن يردوـؿ
ظـ ديُْؿ وهٗٓء هؿ افُثرةٕ . .ن اهلل تًٚػ ؿٚلَ { :و َّد ـَثِ ٌر ِّم ْـ َأ ْه ِؾ افُتٚب}  .وؿقفف تًٚػ ِ { :م ْـ َب ًْ ِد إِ َيامِٕ ُُ ْؿ
ُـ ٍَّٚر ًا}  . .ـٍٚرا بامذا؟  . .بام آمْتؿ بف أو بام يىِبف مُْؿ ديُْؿ . .وهؿ ٓ يًٍِقن ذفؽ ظـ مبدأ أو ظَٔدة أو
فهٚحلُؿ وفُـَ { :ح َسد ًا ِّم ْـ ِظْ ِْد َأنْ ٍُ ِس ِٓ ْؿ}  . .ؾديْٓؿ يٖمرهؿ بًُس ذفؽ . .يٖمرهؿ أن يٗمْقا برشٚف ٜحمّد َص َّذ
اّلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّؿ َ . .وفذفؽ ؾٓؿ ٓ يٍْذون م ٚتٖمرهؿ بف افتقراة حْٔام يرؾوقن اإليامن بٚإلشالم  . .وافذي يدظقهؿ
َّ ُ
إػ أن ُيٚوفقا ردـؿ ظـ ديُْؿ هق احلسد . .واحلسد هق متْل زوال افًّْ ٜظّـ تُره . .وؿقفف تًٚػ َ { :ح َسد ًا ِّم ْـ
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ِظْ ِْد َأنْ ٍُ ِس ِٓ ْؿ}  . .أي هذه ادسٖخ ٜمـ ذواهتؿ ٕهنؿ ُيسدون ادسِّغ ظذ ًّٕ ٜاإليامن . .ويتّْقن زوال هذه
افًّْ . .ٜافتل جًِ ٝمـ ادسِّغ إخقإ ٚمتحٚبغ متُٚتٍغ مسابىغ . .بْٔام هؿ صٔع وأحزاب].
حمّد متقيل افنًراوي (ت9996ـه) :تٍسر افنًراوي (اخلقاضر) ,مىٚبع أخبٚر افٔقم ,اجلزء إول  ,صـ, 001
[ .000بًد أن بغ فْ ٚاهلل تبٚرك وتًٚػ ـذب افٔٓقد وضٚفبٓؿ بٚفدفٔؾ ظذ م ٚؿٚفقه مـ أنف فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ افٔٓقد
وافْهٚرى جٚء بحََٔ ٜافَؤ ٜفٔخزٕ ٚجؾ جالفف مـ افذي شٔدخؾ اجلْ . .ٜؾَٚل« :بذ»  . .وظْدم ٚتَرأ « :بذ »
اظِؿ أهن ٚحرف جقاب وٓبد أن يسبَٓ ٚـالم وٍٕل  . .ؾسٚظ ٜيَقل فؽ إٕسٚن فٔس يل ظِٔؽ ديـ  . .إذا ؿِ ٝفف ًٕؿ
ؾَد صدؿ ٝأنف فٔس ظِٔف ديـ . .وفُـ إذا ؿِ ٝبذ ؾذفؽ يًْل أن ظِٔف ديْ ٚوأنف ـٚذب ؾٔام ؿٚفف . .إذن بذ تٖيت
جقاب ٚفتثبٍٕٔ ٝل م ٚتَدم .هؿ ؿٚفقا { َفـ َيدْ ُخ َؾ اجلْ ٜإَِّٓ َمـ ـ َ
َٚن ُهقد ًا َأ ْو ٕهٚرى}  . .ظْدم ٚيَقل اهلل هلؿ بذ
ؾًّْك ذفؽ أن هذا افُالم ؽر صحٔح . .وأنف شٔدخِٓ ٚؽر هٗٓء . .وفٔس مًْك أنف شٔدخِٓ ٚؽر افٔٓقد
وافْهٚرى . .أن ـؾ هيقدي وـؾ ٕكاين شٔدخؾ اجلْٕ . .ٜن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ؿد حُؿ حْٔام جٚء اإلشالم بٖن
افذي ٓ يسِؿ ٓ يدخؾ اجلْ . .ٜواؿرأ ؿقفف جؾ جالففَ { :و َمـ َي ْب َت ِغ َؽ ْ َر اإلشالم ِديْ ًَ ٚؾ َِ ْـ ُي َْ َب َؾ ِمْْ ُف َو ُه َق ِذم أخرة
ِم َـ اخلٚرسيـ} [آل ظّران ]60 :حٚذا مل يَؾ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ . .أنف فـ يدخِٓ ٚافٔٓقد وٓ افْهٚرىٕ . .ن
افَرآن أزيل . .م ٚمًْك أزيل؟  . .أي أنف يًٚف ٟافَوٚي ٚمْذ بداي ٜاخلِؼ وحتك يقم افَٔٚم . .ٜؾٚفَرآن ـالم اهلل تبٚرك
دمٚوزٕ . .ن هْٚك مـ
اّلل َظ َِْٔ ِف َو َش َِّؿ َ فُٚن ذم هذا
ٌ
وتًٚػ . .ؾِق أنف ؿٚل فـ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ آمـ بّحّد َص َّذ َّ ُ
ِ
افس َالم ُ . .ؾٓؾ
آمـ بّقشك وؿ ٝرشٚفتف وظٚرصه واتبًف وحسـ ديْف ومٚت ؿبؾ أن يدرك حمّدا َظ َِْٔف َّ
افه َالة َو َّ
هذا ٓ يدخؾ اجلْ ٜوجيٚزى بحسـ ظِّف . .وهْٚك مـ افْهٚرى مـ آمـ بًٔسك وؿ ٝحٔٚتف . .وظٚرصه وٍٕذ
ِ
افس َالم ُ . .أهذا فـ يدخؾ اجلْٜ؟  . .ٓ . .يدخؾ وتُقن
تًٚفّٔف ومْٓجف ثؿ مٚت ؿبؾ أن ُي ْب ًَ َ ٞحمّدٌ َظ َِْٔف َّ
افه َالة َو َّ
اّلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّؿ َ وجٚء اإلشالم وٕزل
مْزفتف حس ٛظِّف وجيٚزى بٖحسـ اجلزاء . .وفُـ بًد أن بً ٞحمّد َص َّذ َّ ُ
اّلل َظ َِْٔ ِف َو َش َِّؿ َ فـ يدخؾ اجلْ . .ٜبؾ وفـ يراه . .ٚوفذفؽ جٚء ـالم اهلل
افَرآن ,ؾُؾ مـ مل يٗمـ برشقل اهلل َص َّذ َّ ُ
دؿَٔ ٚمل ييِؿ أحدا مـ خَِف].
حمّد متقيل افنًراوي (ت9996ـه) :تٍسر افنًراوي (اخلقاضر) ,مىٚبع أخبٚر افٔقم  ,اجلزء إول ,صـ[ .000إذن
ؾَقفف تًٚػ{ :بذ مـ َأش َِؿ وجٓ ف ِ
ّلل َو ُه َق ُحم ِْس ٌـ}  . .أي ٓ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ أشِؿ وجٓف هلل وهق حمسـ . .ؾَد
َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
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يسِؿ واحد وجٓف هلل ويُقن مْٚؾَ ٚييٓر ؽر م ٚيبىـَٕ . .قل إن ادْٚؾَغ مل يُقٕقا حمسْغ وفُْٓؿ ـٕٚقا مسٔئغ .
ٕن هلؿ صخهٔتغ صخهٔ ٜمٗمْ ٜأمٚم افْٚس وصخهٔ ٜـٚؾرة ذم احلََٔ ٜأو ذم ؿِقهبؿ].
حمّد شٔد ضْىٚوي (ت9909ـه) :افتٍسر افقشٔط فَِرآن افُريؿ ,دار هنو ٜمك ,اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء إول ,
صـ[ .199ومًْك أي ٜافُريّ :ٜأح ٛومتْك ظدد ـثر مـ افٔٓقد افذيـ هؿ أهؾ ـتٚب ,أن يَِْقـؿ أهي ٚادٗمْقن
مـ اإليامن إػ افٍُر ,حسدا فُؿ وبٌو ٚفديُْؿ ,مـ بًد م ٚطٓر هلؿ أنُؿ ظذ احلؼ بٚتبٚظُؿ حمّدا ّ
صذ اهلل ظِٔف
وش ِّؿ ؾال هتتّقا هبؿ ,بؾ ؿٚبِقا أحَٚدهؿ ورشورهؿ بسك ظَٚهبؿ ,واإلظراض ظـ أذاهؿ ,حتك يٖذن اهلل فُؿ ؾٔٓؿ
بام ؾٔف خرـؿ وٕكـؿ ,ؾٕ٘ف -شبحٕٚف  -ظذ ـؾ َشء ؿدير»].
حمّد شٔد ضْىٚوي (ت9909ـه) :افتٍسر افقشٔط فَِرآن افُريؿ ,دار هنو ٜمك ,اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء إول ,
صـ[ .199وؿقفف تًٚػِ :م ْـ َب ًْ ِد إِيامُِٕ ُْؿ مبٚفٌ ٜذم ذمٓؿ بسب ٛم ٚمتْقه وأحبقه إذ ودوا -وهؿ أهؾ ـتٚب -أن ُيؾ
افٍُر حمؾ اإليامن ,وؾٔف إصًٚر بٖن م ٚمتْقه بًٔد احلهقل ٕن اإليامن متك خٚفى ٝبنٚصتف افَِقب ,مْع صٚحبف مـ
إٓتَٚل إػ افٍُر].
حمّد شٔد ضْىٚوي (ت9909ـه) :افتٍسر افقشٔط فَِرآن افُريؿ ,دار هنو ٜمك ,اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء إول ,
احلؼ يدل ظذ أن حمب ٜافٔٓقد فتحقيؾ ادٗمْغ مـ افٍُر إػ اإليامن
صـ[ .190وؿقفف تًٚػِ :م ْـ َب ًْ ِد مَ ٚت َب َّ َ
غ َهلُ ُؿ ْ َ
وؿً ,ٝبًد أن طٓر هلؿ صدق افْبل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وبًد أن تبغ هلؿ أن افهٍٚت افتل وردت ذم افتقراة بنٖن
ادبؼ بف ٓ ,تْىبؼ إٓ ظِٔف ,وإذا ؾٍُرهؿ بف مل يُـ ظـ جٓؾ وإٕام ـٚن ظـ ظْٚد ومجقد ظذ افبٚضؾ ,وذفؽ هق
صٖن أحبٚرهؿ افذيـ ـٕٚقا ظذ ظِؿ بٚفتقراة ,وبتبنره ٚبٚفْبل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ].
حمّد شٔد ضْىٚوي (ت9909ـه) :افتٍسر افقشٔط فَِرآن افُريؿ ,دار هنو ٜمك ,اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء إول ,
صـ[ .197أي ؿؾ -ي ٚحمّد -هلٗٓء افزاظّغ أن اجلْ ٜهلؿ خٚص ٜمـ دون افْٚس ,هٚتقا حجتُؿ ظذ خِقص اجلْٜ
فُؿ ,إن ـْتؿ صٚدؿغ ذم دظقاـؿٕ ,نف ح ٚـ ٕٝٚدظقاهؿ آختهٚص بدخقل اجلْ ٓ ٜتثب ٝإٓ بقحل مـ اهلل
وفٔس دجرد افتّْل ,أمر اهلل -تًٚػ ٕ -بٔف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أن يىٚفبٓؿ بٚفدفٔؾ مـ ـتبٓؿ ظذ صح ٜدظقاهؿ,
وهذه ادىٚفب ٜمـ ؿبٔؾ افتًجٔز ٕن ـتبٓؿ خٚفٔ ٜمم ٚيدل ظذ صحتٓ].ٚ
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حمّد شٔد ضْىٚوي (ت9909ـه) :افتٍسر افقشٔط فَِرآن افُريؿ ,دار هنو ٜمك ,اف َّىبً ٜإوػ  ,اجلزء إول ,
صـَ [ .100بذ حرف يذـر ذم اجلقاب إلثبٚت ادٍْل ذم ـالم شٚبؼ ,وؿد صدرت أي ٜافتل مًْ ٚبحرف «بذ »
إلثبٚت مٍٕ ٚقه وهق دخقل ؽرهؿ اجلْ ٜممـ مل يُـ ٓ مـ افٔٓقد وٓ مـ افْهٚرى ,مٚدام ؿد أش ِّؿ وجٓف هلل وهق
حمسـ  .وؿقفف تًٚػ َ :أش َِؿ وجٓ ف ِ ِ
ّلل ادراد بف ادمف إفٔف ,وأذظـ ٕمره ,وأخِص فف افًبٚدة ,وأصؾ مًْٚه آشتسالم
ْ َ َ ْ َ ُ َّ
واخلوقع .وخص اهلل -تًٚػ -افقجف دون شٚئر اجلقارح بذفؽٕ ,نف أـرم إظوٚء وأظيّٓ ٚحرم ,ٜؾ٘ذا خوع
افقجف افذي هق أـرم أظوٚء اجلسد ؾٌره مـ أجزاء اجلسد أـثر خوقظ . ٚوؿقفف تًٚػَ :و ُه َق ُحم ِْس ٌـ مـ اإلحسٚن,
وهق أداء افًّؾ ظذ وجف حسـ أى :مىٚبؼ فِهقاب وهق م ٚجٚء بف افؼع افؼيػ .وادًْك  :فٔس احلؼ ؾٔام زظّف
ـؾ ؾريؼ مُْؿ ي ٚمًؼ افٔٓقد وافْهٚرى مـ أن اجلْ ٜفُؿ دون ؽرـؿ ,وإٕام احلؼ أن ـؾ مـ أخِص ٍٕسف هلل,
ف َظ َِْٔ ِٓ ْؿ َوٓ ُه ْؿ
وأتك بٚفًّؾ افهٚفح ظذ وجف حسـ ,ؾٕ٘ف يدخؾ اجلْ ,ٜـام ؿٚل تًٚػَ :ؾ َِ ُف َأ ْج ُر ُه ِظْْدَ َر ِّب ِف َوٓ َخ ْق ٌ
ُي َزٕ َ
ُقن .وؿد أؾٚدت أي ٜافُريّ ٜم ٚيٖتك( :أ ) إثبٚت مٍٕ ٚقه مـ دخقل ؽرهؿ اجلْ( .ٜب) بٔٚن أهنؿ فٔسقا مـ أهؾ
َْ
اجلْ ,ٜإٓ إذا أشِّقا وجقهٓؿ هلل ,وأحسْقا فف افًّؾ ؾُٔقن ذفؽ ترؽٔب ٚهلؿ ذم اإلشالم ,وبٔ ٕٚٚدٍٚرؿ ٜحٚهلؿ حلٚل
مـ يدخؾ اجلْ ,ٜفُل يًَِقا ظام هؿ ظِٔف ,ويًدفقا ظـ ضريَتٓؿ ادًقج( .ٜج) بٔٚن أن افًّؾ ادَبقل ظْد اهلل -
تًٚػ  -جي ٛأن يتقؾر ؾٔف أمران :أوهلام  :أن يُقن خٚفه ٚهلل وحده .ثٕٓٔٚام :أن يُقن مىٚبَ ٚفِؼيً ٜافتل ارتوٚهٚ
اهلل تًٚػ وهل رشيً ٜاإلشالم] .
جٚبر أبق بُر اجلزائري :أجرس افتٍٚشر فُالم افًع افُبر ,مُتب ٜاف ًُ ُِقم واحلُؿ بٚدديْ ٜادْقرة ,اف َّىبً ٜاخلٚمس, ٜ
اجلزء إول ,صـ[ .77افٔٓقد وافْهٚرى يًِّقن أن اإلشالم حؼ وأن ادسِّغ ظذ حؼ ؾحِّٓؿ ذفؽ ظذ
حسدهؿ ثؿ ظداوهتؿ ,وافًّؾ ظذ تٍُرهؿ  ...وهذه افٍْسٔ ٜم ٚزاف ٝضٚبع أهؾ افُتٚب إزاء ادسِّغ إػ افٔقم].
جٚبر أبق بُر اجلزائري :أجرس افتٍٚشر فُالم افًع افُبر ,مُتب ٜاف ًُ ُِقم واحلُؿ بٚدديْ ٜادْقرة ,اف َّىبً ٜاخلٚمس, ٜ
اجلزء إول ,صـ[ .77مـ هداي ٜأيٚت -9 :إبىٚل تٖثر افْس ٛذم افسًٚدة وافنَٚء ,وتَرير أن افسًٚدة بدخقل
اجلْ ٜمرده ٚإػ تزـٔ ٜافٍْس بٚإليامن وافًّؾ افهٚفح ,وإن افنَٚوة بدخقل افْٚر مرده ٚإػ افؼك ,وارتُٚب
افذٕقب ؾال ٕسب ٜإػ هيقدي ٜأو ٕكإٔ ٜأو ؽرمه ٚتٌُْل ظـ صٚحبٓ ,ٚوإٕام ادٌْل بًد ؾوؾ اهلل ورمحتف اإليامن
وافًّؾ افهٚفح بًد افتخع ظـ افؼك وادًٚيص -1 .ـٍر افٔٓقد وافْهٚرى وهق رش ـٍرٕ 8نف ـٚن ظذ ظِؿ - 0 .
اإلشالم افهحٔح افَٚئؿ ظذ أشسف افثالث ٜاإليامن واإلشالم واإلحسٚن هق شبٔؾ افْجٚة مـ افْٚر وافٍقز بٚجلْ].ٜ
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حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ (ت9919ـه) :تٍسر افَرآن افُريؿ (افٍَٚت ٜوافبَرة) ,دار ابـ اجلقزي بٚفسًقدي ,ٜاف َّىبًٜ
إوػ ,اجلزء إول ,صـ[ .005ؿقفف تًٚػ{ :ود ـثر مـ أهؾ افُتٚب فق يردوُٕؿ مـ بًد إيامُٕؿ ـٍٚر ًا} { 8ود }
بًّْك أح 8ٛبؾ إن "افقد" خٚفص ادحب 8ٜوادًْك :أن ـثرا ً مـ أهؾ افُتٚب يقدون بُؾ ؿِقهبؿ أن يردوـؿ
ـٍٚر ًا 8أي يرجًقـؿ ـٍٚر ًا 8وظذ هذا ؾـ {يردوُٕؿ} تْه ٛمًٍقفغ 8إول  :افُٚف ذم { يردوُٕؿ}  8وافثٚين :
{ـٍٚر ًا}  8و {أهؾ افُتٚب} هؿ افٔٓقد ,وافْهٚرى 8وادراد بـ {افُتٚب} افتقراة ,واإلٕجٔؾ 8و {فق} هْ ٚمهدري8ٜ
وضٚبىٓ ٚأن تَع بًد "ود" وٕحقه 8ٚو {مـ بًد إيامُٕؿ} أي مـ بًد أن ثب ٝاإليامن ذم ؿِقبُؿ].
حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ (ت9919ـه) :تٍسر افَرآن افُريؿ (افٍَٚت ٜوافبَرة) ,دار ابـ اجلقزي بٚفسًقدي ,ٜاف َّىبًٜ
إوػ ,اجلزء إول  ,صـ[ .005ؿقفف تًٚػ { :حسد ًا} مًٍقل ٕجِف ظٚمِف{ :ود}  8أي ودوا مـ أجؾ احلسد 8يًْل
هذا افقد ٓ فقء شقى احلسدٕ 8ن م ٚأنتؿ ظِٔف ًّٕ ٜظئّ 8ٜوهٗٓء افٍُٚر أظداء 8وافًدو ُيسد ظدوه ظذ مٚ
حهؾ فف مـ ًّٕ ٜاهلل 8و "احلسد" متْل زوال ًّٕ ٜاهلل ظذ افٌر شقاء متْك أن تُقن فف ,أو فٌره ,أو ٓ ٕحد8
ؾّـ متْك ذفؽ ؾٓق احلٚشد 8وؿٔؾ" :احلسد" ـراه ًّٜٕ ٜاهلل ظذ افٌر].
حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ (ت9919ـه) :تٍسر افَرآن افُريؿ (افٍَٚت ٜوافبَرة) ,دار ابـ اجلقزي بٚفسًقدي ,ٜاف َّىبًٜ
إوػ ,اجلزء إول  ,صـ[ .007 ,006مـ ؾقائد أي :ٜبٔٚن صدة ظداوة افٔٓقد ,وافْهٚرى فألم ٜاإلشالمٔ 8ٜوجف
ذفؽ أن ـثرا ً مْٓؿ يقدون أن يردوا ادسِّغ ـٍٚر ًا حسد ًا مـ ظْد أنٍسٓؿ .ومْٓ :ٚأن افٍُر بًد اإلشالم يسّك
ردة 8فَقفف تًٚػ{ :فق يردوُٕؿ}  8وهلذا افذي يٍُر بًد اإلشالم ٓ يسّك بٚشؿ افديـ افذي ارتد إفٔف 8ؾِق ارتد ظـ
اإلشالم إػ افٔٓقدي ,ٜأو افْكإٔ ٜمل يًط حُؿ افٔٓقد ,وافْهٚرى  .ومْٓ :ٚأن احلسد مـ صٍٚت افٔٓقد,
وافْهٚرى .ومَْٓ : ٚتريؿ احلسدٕ 8ن منٚهب ٜافٍُٚر بٖخالؿٓؿ حمرم].ٜ
حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ (ت9919ـه) :تٍسر افَرآن افُريؿ (افٍَٚت ٜوافبَرة) ,دار ابـ اجلقزي بٚفسًقدي ,ٜاف َّىبًٜ
إوػ ,اجلزء إول ,صـ[ . 049 ,040ومـ ؾقائد أي :ٜظِؿ افٔٓقد ,وافْهٚرى أن اإلشالم مَْب ٜظئّ ٜدتبًف8
فَقفف تًٚػ{ :حسد ًا} ٕ 8ن اإلٕسٚن ٓ ُيسد إٓ ظذ َشء يُقن خرا ً  ,ومَْب 8ٜويدل فذفؽ ؿقفف تًٚػ{ :م ٚيقد
افذيـ ـٍروا مـ أهؾ افُتٚب وٓ ادؼـغ أن يْزل ظُِٔؿ مـ خر مـ ربُؿ} [افبَرة .]900 :ومْٓ :ٚوجقب
احلذر مـ افٔٓقد ,وافْهٚرى 8م ٚدام ـثر مْٓؿ يقدون فْ ٚهذا ؾٕ٘ف جي ٛظِْٔ ٚأن ٕحذر مْٓؿ .ومْٓ : ٚبٔٚن خبٞ
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ضقي ٜهٗٓء افذيـ يقدون فْ ٚافٍُر 8فَقفف تًٚػ{ :مـ ظْد أنٍسٓؿ}  8فٔس مـ ـتٚب ,وٓ مـ إشٚءة ادسِّغ
إفٔٓؿ 8وفُْف مـ ظْد أنٍسٓؿ :أنٍس خبٔث ٜتقد افٍُر فِّسِّغ حسد ًا .ومْٓ :ٚأن هٗٓء افذيـ يقدون افٍُر
فِّسِّغ ؿد تبغ هلؿ احلؼ 8ؾِق ـٕٚقا جٚهِغ بٖن ادسِّغ ظذ حؼ ,وؿٚفقا ٕ ٓ" :ريد أن ُٕقن ظذ ديـ منُقك
ؾٔف" فُٚن هلؿ بًض افًذر 8وفُْٓؿ ؿد تبغ هلؿ احلؼ ,وظِّقا أن افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حؼ ,وأن ديْف حؼ,
وأن ادٗمْغ ظذ حؼ 8ومع ذفؽ ؾٓؿ يقدون هذه ادقدة ,ويسًقن بُؾ شبٔؾ أن يهِقا إػ ؽٚيتٓؿ 8ؾّـ أح ٛصٔئ ًٚ
شًك ذم َتهِٔف 8ؾُثر مـ هٗٓء افٔٓقد وافْهٚرى يسًقن بُؾ م ٚيستىًٔقن مـ ؿقة مٚدي ,ٜأو أخالؿٔ ,ٜأو
ؽرمه ٚفردوا ادسِّغ بًد اإليامن ـٍٚر ًا] .
حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ (ت9919ـه) :تٍسر افَرآن افُريؿ (افٍَٚت ٜوافبَرة) ,دار ابـ اجلقزي بٚفسًقدي ,ٜاف َّىبًٜ
إوػ ,اجلزء إول  ,صـ[ . 050مـ ؾقائد أي :ٜأن أهؾ اجلْ ٜهؿ افذيـ مجًقا بغ وصٍغ 8إول  :اإلخالص هلل8
فَقفف تًٚػ { :مـ أشِؿ وجٓف هلل}  8وافثٚين  :اتبٚع رشظف 8فَقفف تًٚػ { :وهق حمسـ} .ومْٓ :ٚأن إخالص افْٜٔ
وحده ٓ يٍُل ذم تزير افتًبد هلل 8فَقفف تًٚػ{ :وهق حمسـ}  8وظذ هذا ؾّـ ؿٚل  :إٕف ُي ٛاهلل ,وخيِص فف وهق
مْحرف ذم ظبٚدتف ؾٕ٘ف ٓ يدخؾ ذم هذه أيٓ ٜختالل رشط اإلحسٚن .ويتٍرع ظذ هذه افٍٚئدة أن أهؾ افبدع ٓ
ثقاب هلؿ ظذ بدظٓؿ  .وفق مع حسـ افْٔ 8.ٜفًدم اإلحسٚن افذي هق ادتٚبً 8ٜوإجر مؼوط بٖمريـ  :إول :
إشالم افقجف هلل 8وافثٚين :اإلحسٚن].
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