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إصقل افثالثي:
َ
مسوئؾ :
[اظؾؿ رمحؽ اهلل أنَّف جيى ظؾقـو تعؾُّؿ أرب ِع
إوػِ :
افعؾْؿ ،وهق معرؾي اهلل ،ومعرؾي كبقف ،ومعرؾي ديـ اإلشالم بوٕدِ َّفي.
افثوكقي :اف َع َؿؾ بف.
افثوفثي :افدَّ ظقة إفقف.
افصز ظذ إذى ؾقف.
افرابعيَّ :

ك ( )1إِ َّن ْ ِ
كسو َن َف ِػل ُخ ْ ٍ
وافدفقؾ ؿقفف تعوػ -بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿَ ▬ :-وا ْف َع ْ ِ
س ( )2إِ َّٓ ا َّف ِذي َـ آ َمـُقا َو َظ ِؿؾُقا
اإل َ
ِ ِ
اص ْقا بِ ْ
وفص ْ ِز ([ ♂)3افعك.]3-1:
اص ْقا بِ َّ
وِلَؼ َوت ََق َ
افصوِلَوت َوت ََق َ
َّ
افسقرة فؽػتفؿ».
اهلل ُح َّجي ظذ خؾؼف َّإٓ هذه ُّ
ؿول افشوؾعل رمحف اهلل تعوػ« :فق مو أنزل ُ
ِ
ِ
اّلل
وؿول افبخوري رمحف اهلل تعوػُ « :
بوب :افعؾْ ِؿ ؿَبْ َؾ اف َؼ ْق ِل َواف َع َؿ ِؾ :واف َّدفقؾ ؿقفف تعوػَ ▬ :ؾو ْظؾَ ْؿ أَن َّ ُف َٓ إِ َ َ
ل إِ َّٓ َّ ُ
واشتَ ْغ ِػر ف ِ َذكبِ َؽ♂ [حمؿد ،]19:ؾبدأ ِ
بوفعؾْؿ»].
َ ْ ْ

تعريػ ِ
افعؾْؿ:
o
o

o
o

افق ء ظذ حؼقؼتف ،إدراـ ًو جوزم ًو( ] .افتَّعريػوت فؾجرجوين )
[هق إدراك َّ
ِ ِ
ِ
وم ِبدَ فِ ٍ
وم
اْل ْف َؾُ .ي ِر يدُ َ :أ َّن ف ْؾع ْؾ ِؿ َظ َال َم ًي َؿ ْب َؾ ُف َ ،و َظ َال َم ًي َب ْعدَ ُهَ ،ؾ َع َال َم ُت ُف َؿ ْب َؾ ُفَ :مو َؿ َ
قؾ َ .و َر َؾ َع ْ َ
[ا ْفع ْؾ ُؿ َمو َؿ َ
بِ ِف افدَّ فِ ُقؾَ .و َظ َال َم ُت ُف َب ْعدَ ُهَ :ر ْؾ ُع ْ
اْلَ ْف ِؾ( ] .مدارج افسوفؽغ ٓبـ افؼقؿ).
ؾ]1 [] .
اْل ْف ِ
ُمعجؿ مؼويقس افؾُّغيَ [ :وا ْف ِع ْؾ ُؿ :ك َِؼ ُ
قض ْ َ
ِ
ِ
ظ ْؾم) ظر َؾف]2 [].
افق َء ِبو ْف َؽ ْ ِ
س َي ْع َؾ ُؿ ُف ( ً َ َ ُ
ُخمتور افصحوحَ [ :و َظؾ َؿ َّ ْ

 1أبق اِلسغ أمحد بـ ؾورس افؼزويـل (ت395ـه)ُ :معجؿ مؼويقس افؾُّغي ،دار افػؽر بدمشؼ ،ج ،4صـ.111
 2زيـ افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي (ت666ـه) :خمتور افصحوح ،ادؽتبي افعكيي ببروت ،اف َّطبعي اخلومسي ،صـ.217
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راك َّ ِ
قػ ِ :
َّقؿ ِ
ـووي ِذم افت ِ
ِ
اؽى ِ :
ِ
افع ْؾ ُؿ :إ ْد ُ
افع ْؾ ُؿ
افقء بِ َحؼق َؼتفَ )...( .و َؿ َول اد ُ ِ ُّ
افر ُ
 oتوج افعروسَ [ :ؿ َول َّ
ِ
ِ
فؾقاؿع  )...( .اد ْع ِر َؾ ُي إ ْد ُ
افق ِء بِت َػ ُّؽ ٍر وتَدَ ُّب ٍر ٕث َِرهَ ،و ِه ل
اْلوز ُم اف َّثوبِ ًُ ادُطوبِ ُؼ
ُه َق آ ْظتِؼو ُد
راك َّ
أخص مـ ِ
ؿ]3 [] .
افع ْؾ ِ
َ
ُّ

o

افقء بحؼقؼتف]4 [].
ادعجؿ افقشقط([ :ا ْفعؾؿ) إِدراك َّ

ُ

َْ

ْ

مراتى اإلدراك:
ِ .1
افعؾْؿ ،وهق إدراك افقء ظذ مو هق ظؾقف إدراـ ًو جوزم ًو.
 .2اْلفؾ افبسقط ،وهق ظدم اإلدراك بوفؽُؾ َّقي .

 .3اْلفؾ ادرـَّى ،وهق إدراك افقء ظذ ٍ
وجف ُُيوفػ مو هق ظؾقف .
ُ
 .4افقهؿ ،وهق إدراك افقء مع احتمل ضدّ راجح .
ٍ
احتمل ُم ٍ
َّ .5
سوو .
افش ّؽ ،وهق إدراك افقء مع
 .6افظَّ ّـ ،وهق إدراك افقء مع احتمل ضدّ مرجقح .
مو هل ادعرؾي افؽوؾقي:
َّ
وجؾ بوفؼؾى  ،معرؾي تستؾزم ُؿ ُبقل مو ذظف ،
ظز
 ذح إ ُ ُصقل افثَّالثي فؾعثقؿغ ،صـ[ .19معرؾي اهلل َّ
واإلذظون وآكؼقود فف ،وحتؽقؿ ذيعتف افتل جوء هبو رشقفف حمؿد ☺].
 ذح إُ ُصقل افثَّالثي فؾعثقؿغ ،صـ[ .21معرؾي رشقفف حمؿد ☺ ،ادعرؾي افتل تستؾزم ُؿ ُبقل مو جوء بف مـ
وز َجر  ،وحتؽقؿ ذيعتف،
اهلُدَ ى وديـ ّ
اِلؼ ،وتصديؼف ؾقم أخز ،وامتثول أمره ؾقم أمر ،واجتـوب مو َ ََنك ظـف َ
بحؽؿف].
وافرضو ُ
 معرؾي ديـ اإلشالم:
 oمعـوه افعو ّم  :ضوظي اهلل وآشتسالم وآكؼقود واإلذظون فف.
اخلوص  :اتبوع افـَّبل حمؿد ☺ ذم ّ
وشـَّي.
 oمعـوه
ّ
ـؾ مو جوء بف مـ ؿرآن ُ

 3أبق افػقض مرته افزَّ بقدي (ت1215ـه) :توج افعروس مـ جقاهر افؼومقس ،دار اهلدايي ،ج ،33صـ.127
 4جمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة :ادعجؿ افقشقط ،دار افدظقة ،ج ،2صـ.624
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ؾضؾ ِ
افع ْؾؿ واف ُعؾمء:
 آزديود مـ ِ
افع ْؾؿَ ▬ :و ُؿؾ َّرب ِز ْد ِين ِظؾْ ًم♂ [ضف ]114 :

ِ
اّلل ِم ْـ ِظبَودِهِ ا ْف ُعؾَ َم ء♂ [ؾوضر ] 28 :
 افع ْؾؿ ادؼصقد هق افذي ُيقفد اخلشقي▬ :إِك ََّم َُي َْشك َّ َ
 oتػسر افطَّزي[ :إ َّكم ُيوف اهلل ،ؾق َّتؼل ظؼوبف بطوظتف :اف ُعؾمء بؼدرتف ظذ مو يشوء مـ رء ،وأنَّف يػعؾ
ٕن مـ ظؾؿ ذفؽ أجؼـ بعؼوبف ظذ معصقتف :ؾخوؾف ورهبف ،خشقي مـف أن يعوؿبف]5 [] .
مو يريدَّ ،

ُ

 oتػسر احوتريدي[ :أصدّ

افـّوس هللِ خشق ًي أظؾؿفؿ بوّلل]6 [] .

ُ

َّ

افسؿرؿـدي[ :يعـلَّ :
إن اف ُعؾمء يعؾؿقن خؾؼ اهلل تعوػ ،ويتػ َّؽرون ذم خؾؼف ،ويعؾؿقن ثقابف
 oتػسر َّ
طوظي ضؿع ًو فثقابف ،ويؿتـعقن ظـ ادعويص خشقي ظؼوبف]7 [] .
وظؼوبف ؾقخشقكف ،ويعؿؾقن بوف َّ

افع ْؾؿ يعـل افتَّػووت ذم افدَّ رجوت ▬ :يرؾَ ِع اّلل ا َّف ِذيـ آمـُقا ِمـ ُؽؿ وا َّف ِذيـ أُوتُقا ا ْف ِعؾْؿ درج ٍ
 افتَّػووت ذم ِ
وت
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
َّ ُ
اّلل بِ َم َت ْع َؿ ُؾق َن َخب ِ ٌر♂ [ادجودفي ] 11 :
َو َّ ُ
حؼَّ ،
 افعومل اِلؼقؼل هق افذي يعرف معوين افتَّقحقد ،ويممـ َّ
وأن حمؿد ًا ☺ رشقل مـ ظـد اهلل:
أن افؼرآن ّ
َ ▬ ص ِف َد اّلل أَنَّف َٓ إِ َفـف إَِّٓ ُهق وا ْ َدالَئِ َؽ ُي وأُو ُفقا ْ ا ْف ِعؾْ ِؿ ؿَآئِمً بِو ْف ِؼس ِ
ط♂ [آل ظؿران ]18 :
َ ْ
َ َ
َ
ُّ ُ
ْ
َ
قل ِ
ِ
ِ
ِ
 oتػسر افطَّزي[ :وإِكَّم َظـَك ج َّؾ ُ ِ ِ
اّلل
وجقا َر ُش َ َّ
يـ َح ُّ
ثـوؤ ُه ِ َهبذه ْأ َيي َك ْػ َل َمو َأ َضو َؾً افـ ََّص َورى ا َّفذ َ
َ
َ َ
اِّت ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
افؼ ِك ِم ْـ َأ َّن َف ُف َ ِ
ذيؽًوَ ،و َ
وذ ِه ْؿ ُدو َك ُف َأ ْر َب ًوبو،
قسك م َـ ا ْف ُبـُقةَ ،و َمو ك ََس َ
☺ ذم ظ َ
ى إِ َفقْف َشوئ ُر َأ ْه ِؾ ْ
ِ ِ
اِّت َذ ُه ـُ ُّؾ َـوؾِ ٍر َوـُ ُّؾ ُم ْ ِ
اخلوفِ ُؼ ـُ َّؾ َمو ِش َقا ُه َ ،و َأنَّ ُف َر ُّب ُـؾ َمو َّ َ
ؼ ٍك َر ًبو ُدو َك ُف ،
اّلل َظ ْـ َك ْػس ف َأنَّ ُف ْ َ
َؾ َل ْخ َ َز ُه ُؿ َّ ُ
ثـوؤ ُه بِ َـ ْػ ِس ِف َت ْعظِ ًقم فِـَ ْػ ِس ِف ،
َو َأ َّن َذفِ َؽ ِِمَّو َي ْش َفدُ بِ ِف ُه َق َو َم َالئِ َؽ ُت ُف َوأَ ْه ُؾ ا ْف ِعؾْ ِؿ بِ ِف ِم ْـ َخؾْ ِؼ ِفَ .ؾ َبدَ َأ َج َّؾ ُ
و َتـ ِْزهيو َهلو َظم كَسى ا َّف ِذيـ َذـَ ركَو َأمر ُهؿ ِمـ َأ ْه ِؾ افؼ ِك بِ ِف مو كَسبقا ِإ َفقفو ،ـَ م شـ فِ ِعب ِ
ود ِه َأ ْن َي ْبدَ ُءوا
ْ َ َ َ َّ َ
َ َ ُ
َ ْ ََ ْ ْ
َ ً َ َّ َ َ
ْ
ِذم ُأ ُم ِ
قر ِه ْؿ بِ ِذـ ِْر ِه َؿ ْب َؾ ِذ ْـ ِر َؽ ْ ِر ِهُ ،م َمد ًبو َخ ْؾ َؼ ُف ِب َذفِ َؽَ .وا ْد ُ َرا ُد ِم َـ ا ْفؽ ََال ِم ْ
اخلَ َ ُز َظ ْـ َص َفو َدةِ َم ِـ
وه ْؿ ِم ْـ َخؾْ ِؼ ِف ؾَ َؼ َّد ُمق ُه ِم ْـ َم َالئِؽَت ِ ِف َو ُظؾَ َمءِ ِظبَودِهَِ ،ؾ َل ْظ َؾ َؿ ُف ْؿ َأ َّن َم َالئِ َؽ َت ُف  -ا َّفتِل ُي َعظ ُؿ َفو ا ْف َع ِوبدُ َ
ون
ْارت ََض ُ
ِ ِ
ِ
قؿ َ
افؼ ِك وي َع ُبدُ َهو ا ْفؽَثِ ُر ِمـ ُْف ْؿ َ -وأَ ْه ُؾ ا ْف ِعؾْ ِؿ ِمـ ُْف ْؿ ُمـْؽ َُر َ
قن ِم ْـ
ون َمو ُه ْؿ َظ َؾ ْقف ُمؼ ُ
َؽ ْ َر ُه م ْـ َأ ْه ِؾ ْ
اخل ْؾ ِؼَ ،ؾ َؼ َولَ :ص ِفدَ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
قسك َو َؿ ْق ِل َم ِـ َّ َ
ت ا ْد ََالئِ َؽ ُي َو ُأو ُفق
اِّت َذ َر ًّبو َؽ ْ َر ُه م ْـ َشوئ ِر ْ َ
ُـ ْػ ِره ْؿ َو َؿ ْقهل ْؿ ذم ظ َ

 5أبق جعػر حمؿد بـ جرير اف َّطزي (ت311ـه) :جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،21صـ.462
 6أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،8صـ.485
افسؿرؿـدي (ت373ـه) :بحر افعؾقم ،دار افؽتى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،3صـ.85
 7أبق افؾقٌ كك بـ حمؿد َّ

www.alta3b.wordpress.com

ُ
أةو المنترص حممد شاهني اتلّاعِب

[]4

دورة العقيدة اإلسالمية  -املحارضة ()2

ون ِ
ِ
ِ ِ ِ
وذبِ :
ِ
ِ
ل إِ َّٓ ُه َقَ ،و َأ َّن ـ َُّؾ َم ِـ َّ َ
افص َال ُة
وجو مـْ ُف فـَبِقف َظ َؾ ْقف َّ
احت َج ً
اّلل َؾ ُف َق ـَ ٌ ْ
اِّت َذ َر ًّبو ُد َ َّ
ا ْفعؾْ ِؿ أَن َّ ُف َٓ إِ َ َ
وافس َالم َظ َذ ا َّف ِذيـ حوجقه ِمـ و ْؾ ِد كَجر َ ِ ِ
ظ قسك]8 [] .
َ َ ُّ ُ ْ َ
ان ذم َ
َْ
َ َّ ُ
ـؽ ِـ افر ِ
َّ ▬ ف ِ
خق َن ِذم ا ْف ِعؾْ ِؿ ِمـْ ُف ْؿ َوا ْد ُ ْم ِمـُق َن ُي ْم ِمـُق َن بِ َم أُ ِنز َل إِ َف َ
اش ُ
قؽ َو َمو أُ ِنز َل ِمـ ؿَ ْبؾ ِ َؽ♂ [افـسوء ] 162 :
َّ
 oتػسر افطَّزي[ :وهؿ افذيـ ؿد رشخقا ذم ِ
افع ْؾؿ بلحؽوم اهلل افتل جوءت هبو أنبقوؤه ،وأجؼـقا ذفؽ،
َ
وظرؾقا

حؼقؼتف]9 [] .

 oتػسر احوتريدي[ :وافرشخ :هق َثبوت افقء ذم اف َؼ ْؾى :يؼول :رشخ ِ
ُ
اإليمن
افع ْؾ ُؿ ذم اف َؼ ْؾى ،ورشخ
ُ
َ
َّ
ذم اف َؼ ْؾى]11 [] .

ٌْ وك ََّز ْفـَوه ت َِـزيالً * ؿُ ْؾ ِ
ٍ
َ ▬ وؿُ ْرآكوً َؾ َرؿْـَو ُه فِتَ ْؼ َرأ َ ُه َظ َذ افـَّو ِ
آمـُقا ْ بِ ِف أَ ْو َٓ ت ُْم ِمـ ُقا ْ إِ َّن ا َّف ِذي َـ أُوتُقا ْ ا ْف ِعؾْ َؿ ِمـ
ُ
س َظ َذ ُمؽ َ
ؿَبؾِ ِف إِ َذا يت َْذ َظؾَق ِفؿ َُيِرو َن فِألَ ْذؿَ ِ
ون ُش َّجداً * َو َي ُؼق ُفق َن ُشبْ َحو َن َربـَو إِن ـَو َن َو ْظ ُد َربـَو َ َد ْػ ُعقًٓ * َو َُيِ ُّرو َن
ُ
ْ
ْ ْ ُّ
فِألَ ْذؿَ ِ
ون َيبْؽُق َن َو َي ِزيد ُُه ْؿ ُخ ُشقظ ًو♂ [اإلرسا ء ] 119 -116 :
واْلـ ظذ أن يلتقا بؿثؾف ،مل يلتقا بف وفق
 oتػسر افطَّزي[ :آمـقا هبذا افؼرآ ن افذي فق اجتؿعً اإلكس
ّ
ـون بعضفؿ فبعض طفراَ ،أو ٓ تممـقا بف ،ؾنن إيمكؽؿ بف فـ يزيد ذم خزائـ رمحي اهلل وٓ ترـؽؿ
اإليمن بف ُيـؼص ذفؽ ،وإن تؽػروا بف ،ؾنن افذيـ أوتقا افعؾؿ بوهلل وآيوتف مـ ؿبؾ كزوفف مـ مممـل
ُيرون تعظقم فف وتؽريم ،وظؾمً مـفؿ بلنف مـ ظـد اهلل،
أهؾ افؽتوبغ ،إذا يتذ ظؾقفؿ هذا افؼرآ ن ّ
ٕذؿوَنؿ شجدا بوٕرض]11 [] .






اِلَ ُّؼ ِمـ َّرب َؽ ؾَقُ ْم ِمـُقا بِ ِف ؾَتُ ْ
▬ َوفِقَ ْعؾَ َؿ ا َّف ِذي َـ أُوتُقا ا ْف ِعؾْ َؿ َأن َّ ُف ْ
قهبُ ْؿ♂ [اِلٍ ] 54 :
خب ِ َ
ً فَ ُف ؿُؾُ ُ
▬ َو َي َرى ا َّف ِذي َـ أُوتُقا ا ْف ِعؾْ َؿ ا َّف ِذي أُ ِنز َل إِ َفقْ َؽ ِمـ َّرب َؽ ُه َق ْ
اِلَ َّؼ♂ [شبل ]6 :
ِ
▬ َوتِؾْ َؽ ْإَ ْمثَ ُول ك ْ ِ
َْض ُهبَو فِؾـَّو ِ
س َو َمو َي ْع ِؼؾُ َفو إِ َّٓ ا ْف َعودُق َن♂ [افعـؽبقت ] 43 :
▬ ُؿ ْؾ َه ْؾ َي ْست َِقي ا َّف ِذي َـ َي ْعؾَ ُؿق َن َوا َّف ِذي َـ َٓ َي ْعؾَ ُؿق َن إِك ََّم َيتَ َذـ َُّر أُ ْو ُفقا ْإَ ْف َب ِ
وب♂ [افزمر ] 9 :

 8أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطزي (ت311ـه) :جومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن (تػسر افطزي) ،دار هجر فؾطبوظي وافـؼ ،اف َّطبعي إوػ ،اْلزء اخلومس ،صـ.279
 9أبق جعػر حمؿد بـ جرير اف َّطزي (ت311ـه) :جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،9صـ.393
 11أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،3صـ.416
 11أبق جعػر حمؿد بـ جرير اف َّطزي (ت311ـه) :جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،17صـ.577
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 ـتوب « ِ
افعؾْؿ» ذم صحقح اف ُبخوري
قل اهللِ ☺َ َٓ« :ح َسدَ إِ َّٓ ِذم ا ْثـَت ْ ِ
اّلل َم ً
َ )73( oؿ َول َر ُش ُ
وٓ ؾَ ُسؾ َ
ط َظ َذ َهؾَؽَتِ ِف ِذم اِلَؼ،
َغَ :ر ُج ٌؾ آتَو ُه َّ ُ
ورج ٌؾ آتَوه اّلل ِ
اِل ْؽ َؿ َي ؾَ ُف َق َي ْؼ ِض ِهبَو َو ُي َعؾ ُؿ َفو».
ََ ُ
ُ َّ ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ْز».
َ ( oب ُ
وب اِلَقَوء ذم افعؾْ ِؿ) َؿ َول ُجمَوهدٌ َ َٓ« :يتَ َعؾَّ ُؿ افعؾْ َؿ ُم ْست َْح ٍل َوَٓ ُم ْستَؽ ِ ٌ
( oبوب اِلق ِ
وء ِذم ِ
افعؾْ ِؿ) َؿو َف ًْ َظوئِ َش ُي« :كِ ْع َؿ افـ َسو ُء كِ َسو ُء إَن َْص ِ
ور َمل َي ْؿـَ ْع ُف َّـ اِلَقَو ُء أَ ْن َيتَ َػ َّؼ ْف َـ ِذم افد ِ
يـ».
َ ُ ََ
ْ
 ـتوب « ِ
افعؾْؿ» ذم صحقح ُمسؾؿ
ِ
اهلل َٓ َي ْؼبِ ُض ا ْف ِعؾْ َؿ اكْتِ َزا ًظو َيـْت َِز ُظ ُف ِم َـ افـ َّو ِ
َ )2673( oؿ َول َر ُش ُ
سَ ،و َف ِؽ ْـ َي ْؼب ِ ُض
قل اهلل ☺« :إِ َّن َ
ِ
ِ
وٓ ،ؾَ ُسئِؾُقا ؾَلَؾْت َْقا بِ َغ ْ ِ
ا ْف ِعؾْ َؿ بِ َؼ ْب ِ
وشو ُج َّف ً
وحوَ َّ ،
ر ِظؾْ ٍؿ ،ؾَ َضؾُّقا
اِّت َذ افـ ُ
ض ا ْف ُعؾَ َمءَ ،حتَّك إِ َذا َمل ْ َي ْ ُس ْك َظ ً
َّوس ُر ُء ً
َوأَ َضؾُّقا ».
قف ِظؾْم ،شف َؾ اهلل َفف بِ ِف َض ِري ًؼو إِ َػ ْ ِ
قل اهللِ ☺ « :ومـ شؾَ َؽ ضَ ِري ًؼو يؾْت َِؿس ؾِ ِ
َ ؿ َول َر ُش ُ
اجتَ َؿ َع ؿَ ْق ٌم ِذم
اْلَـَّيَ ،و َمو ْ
ُ ُ
ً َ َّ
َ ُ
َ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
مح ُي َو َح َّػتْ ُف ُؿ
افر ْ َ
َوب اهللَ ،ويَتَدَا َر ُشقكَ ُف َبقْـ َ ُف ْؿ ،إ ِ َّٓ ك ََز َف ْ
َبقًْ م ْـ ُبقُقت اهللَ ،يتْؾُق َن ـت َ
افسؽقـَيَُ ،و َؽشقَتْ ُف ُؿ َّ
ً َظؾَقْ ِف ِؿ َّ
ِ
اهلل ؾِق َؿ ْـ ِظـْ َد ُهَ ،و َم ْـ َبطَّلَ بِ ِف َظ َؿؾُ ُفَ ،مل ُي ْ ِ
س ْع بِ ِف ك ََس ُب ُف» (صحقح ُمسؾؿ .)2699
ا ْد ََالئ َؽيَُ ،و َذـ ََر ُه ُؿ ُ
ْ
قل ِ
اهلل ☺ « :مـ ش َؾ َؽ ضَ ِري ًؼو يطْ ُؾ ِ ِ ِ
َ ؿ َول َر ُش ُ
اهلل بِ ِف ضَ ِري ًؼو إِ َػ ْ
اْلَـ َِّيَ ،وإِ َّن ا ْد ََالئِ َؽ َي َفت ََض ُع
َ ُ
َ ْ َ
ى ؾقف ظ ْؾ ًم َش َؾ َؽ ُ
اح ِ
ِ
ِ
أَجـِح َتفو ِر ًضو فِطَوف ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ض ،حتَّك ْ ِ
اِلقتَو ُن ِذم ْ
َوءَ ،وؾَ ْض ُؾ
افس َم َوات َو ْإَ ْر ِ َ
ْ َ َ
ى ا ْفعؾْ ِؿَ ،وإِ َّك ُف َفقَ ْس َت ْغػ ُر فؾْ َعوملِ َم ْـ ذم َّ
ِ
ِ
ِ
ومل َظ َذ ا ْف َعوبِ ِد َـ َػ ْض ِؾ ا ْف َؼ َؿ ِر َظ َذ َشوئِ ِر ا ْفؽ ََقاـِ ِ
ا ْف َع ِ ِ
َهو،
ى ،إِ َّن ا ْف ُعؾَ َم َء ُه ْؿ َو َر َث ُي ْإَن ْبِقَوءَ ،مل ْ ُي َقر ُثقا ديـ ًَورا َو َٓ د ْر َ ً
َوإِك ََّم َو ِر ُثقا ا ْف ِعؾْ َؿ ،ؾَ َؿ ْـ أَ َخ َذ بِ ِف ،أَ َخ َذ بِ َحظ َواؾِ ٍر» ( ُمسـد أمحد َ ،21715ح َس ٌـ فِ َغ ِر ِه).
قل ِ
اّلل ☺« :ؾَ ْض ُؾ افع ِ
وملِ َظ َذ اف َعوبِ ِد َـ َػ ْض ِع َظ َذ أَ ْدكَو ُـ ْؿ» ( ّ
صححف إفبوين).
افسمذي َّ ،2685
َ
َ ؿ َول َر ُش ُ َّ

رضورة َضؾَى ِ
افعؾْؿ:
َ ؿ َول رش ُ ِ
ِ
اّلل بِ ِف َخ ْ ًرا ُي َػؼ ْف ُف ِذم افد ِ
يـ» (صحقح اف ُبخوري .)71
َ ُ
قل اهلل ☺َ « :م ْـ ُي ِرد َّ ُ
َ ؿ َول رش ُ ِ
ِ
صححف إفبوين).
ى ا ْف ِعؾْ ِؿ َؾ ِر َ
يض ٌي َظ َذ ـُؾ ُم ْسؾ ٍؿ» ( ُشــ ابـ موجي َّ ،224
قل اهلل ☺َ « :ضؾَ ُ
َ ُ
أن ِ
افصحقحي ذم معـك اِلديٌ هل َّ
افعؾْؿ ادػروض تعؾّؿف
 oمـ مقؿع إشالم وب[ :وحوصؾ إؿقال َّ
ظذ ّ
ـؾ ُمسؾؿ هق ِظؾْؿ ُؾ ُروض إظقون ،ـؿعرؾي اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ذم ُر ُبقبقتف وأخقهقتف
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وأشمئف وصػوتف إمجوًٓ ،ومعرؾي كبقف حمؿد ☺ ،ووجقب اتبوظف ذم ّ
ـؾ مو أمر ،واجتـوب مو َنك ظـف
غسؾ ،وافصالة ،وؽر ذفؽ]12 [].
وزجر ،وأ َّن ذيعتف كوشخي فغرهو ،وتعؾُّؿ افقضقء ،واف ُ

ُ ُ

ْ

َّ

ِ
ِ ِ
َي َقك ْب ِـ َأ ِب ـَثِ ٍر َ ،ؿ َول َ :ش ِؿ ْع ًُ َأ ِب َي ُؼ ُ
قل ُ َٓ « :ي ْستَطَو ُع
َي َقك افتَّؿقؿ ُّل َ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َزكَو َظ ْبدُ اهلل ْب ُـ َ ْ
َي َقك ْب ُـ َ ْ
َ حدَّ َثـَو َ ْ
ِ
اح ِي ِْ
اْل ْس ِؿ» (صحقح ُمسؾؿ .)612
ا ْفعؾْ ُؿ بِ َر َ

افتَّعؾقؼ ظذ شقرة افعك:
ثؿ اختؾػقا ذم تلويؾ ؿقففَ ▬ :وا ْف َع ْ ِ
وافزمون .ومـفؿ مـ
ك♂ :ؾؿـفؿ مـ ؿول :هق اف َّدهر َّ
 تػسر احوتريديَّ [ :
ؿول :هق آخر افـَّفور ،ؾذفؽ وؿً يشتؿؾ ظذ ضرذم افـَّفور ،وهق آخر افـَّفور وأول افؾَّقؾ :ؾؽلنف أراد بف :افؾَّقؾ
وافـ َّفور]13 [].

 تػسر افرازيَ [ :أ َّن ب ِؼق َي ُظؿ ِر ا ْدَر ِء َٓ ِؿقؿ َي َففَ ،ؾ َؾق ضقعً أخػ شـي ،ثؿ َ ِ
ِ ِ
رةِ ِم َـ ا ْف ُع ُؿ ِر
َ ُ ْ َّ
َّ
ْ
َ َّ ُ
َّ
تبً ذم افؾَّ ْؿ َحي ْإَخ َ
ف ْإَ ْصق ِ
ِ ٍِ
قً ِذم ْ ِ
ِ ِ
وء َح َقوت َ
افز َمو َن ِم ْـ
ذ َ
ُؽ ِذم تِ ْؾ َؽ اف َّؾ ْؿ َح ِي ،ؾَؽَلَ َّن افد َّْه َر َو َّ
َب ِؼ َ
َ
اْلَـَّي أَبَدَ ْأ َبودَ ،ؾ َعؾ ْؿ ًَ حقـَئذ َأ َّن َأ ْ َ
ِ
ِ ِ
ُمجْؾَ ِي أُ ُص ِ
ػَ ،وإِ َفقْ ِف ْ ِ
اإل َص َور ُة بِ َؼ ْقفِ ِف :
ور ؾُ ْر َص ٌي يُ َضق ُع َفو ا ْد ُ َؽؾَّ ُ
قل افـ َع ِؿَ ،ؾؾ َذف َؽ َأ ْؿ َس َؿ بِفَ ،وكَبَّ َف َظ َذ أَ َّن افؾَّقْ َؾ َوافـَّ َف َ
▬وهق ا َّف ِذي جع َؾ افؾَّق َؾ وافـَّفور ِخؾْ َػ ًي ِ َدـ أَراد أَ ْن ي َّذـَّر أَو أَراد ُصؽُقراً♂ [ا ْف ُػر َؿ ِ
ون]14 [].]62 :
َ ُ َ

َ َ

ْ َ

َ

ْ

َ

َ

َ ْ

َ

ْ

وفض َحك ِ َحو ؾِ ِ
افرازيَ [ :أنَّ ُف َأ ْؿ َس َؿ َت َع َوػ بِو ْف َع ْ ِ
قف َم َمجِق ًعو ِم ْـ َد َٓئِ ِؾ ا ْف ُؼ ْد َرةَِ ،ؾ ِن َّن ُـ َّؾ َب ْؽ َر ٍة
ك َـ َم َأ ْؿ َس َؿ ِب ُّ
 تػسر َّ
ات َأ ْح َقو ًءَ ،و ُي َؼو ُم ا ْد ََق ِ
قن ِم َـ ا ْف ُؼ ُب ِ
قرَ ،وت َِص ُر ْ َ
ازي ُـ َ ،وـُ َّؾ َظ ِش َّق ٍي ت ُْشبِ ُف َ ْ
ـ ََل َّ ََنو ا ْف ِؼ َقو َم ُي َُي ُْر ُج َ
يى افدُّ ْك َقو
إ ْم َق ُ
ِّت ِر َ
وهدُ َظدْ ٍلُ ،ثؿ إِ َذا َمل ََي ُؽ ِؿ ْ ِ ِ
ت ،وـُ ُّؾ و ِ
بِوفصع ِؼ وا ْدَق ِ
افش ِ
َغ َص ِ
اِلو َفت ْ ِ
اح ٍد ِم ْـ َهوت ْ ِ
قى َّ
وهدَ ْي ِـ ُظ دَّ
اِلوـ ُؿ َظؼ َ
َ
َ
َّ ْ َ ْ
َ
ْ ْ
َّ
َغ ْ َ
ورسا َ ،ؾ َؽ َذا اإل ْكسون اف َغ ِ
ِ
س]15 [] .
وؾؾ َظـْ ُف َم ِذم ُخ ْ ٍ
َ
َخ ً
ك افدُّ ْكقو َؿدْ دك ِ
ك♂ َأ ْي َظ ْ ِ
قلَ ▬ :وا ْف َع ْ ِ
افرازيَ [ :ؾؽ ََذا َك ُؼ ُ
ًَ :ا ْف ِؼ َقو َم ُيَ ،و َأن ًَْ َب ْعدُ َمل ْ ت َْست َِعدَّ َ ،و َت ْع َؾ ْؿ َأن ََّؽ
َ
َ
 تػسر َّ
ِ
اخل ْؾ ِؼ  ،وـُ ُّؾ َأح ٍد ِمـ ا ْ َد ْظ ُؾ ِ
ِ
قؿ ا َّف ِذي ُــ ًَْ ؾِ ِقف ِذم ُد ْكقَ َ
ت ُْس َل ُل َؽدً ا َظ ِـ افـ َِّع ِ
غ َيدَّ ِظل
قم َ
َ
َ
َ
وكَ ،وت ُْس َل ُل ذم ُم َعو َم َؾت َؽ َم َع ْ َ
قن♂ [ ْإَنْبِق ِ
ورس ،وكَظِره▬ :اؿْ َسب فِؾـَّو ِ ِ
ِ
وء]16 [].]1 :
سوهبُ ْؿ َو ُه ْؿ ِذم َؽ ْػؾَ ٍي ُم ْع ِر ُض َ
َمو َظ َؾ ْق َؽَ ،ؾ ِن ًذا َأن َ
َ
َ َ
ًْ َخ ٌ َ ُ ُ
سح ُ
يضي ظ ََذ ـُؾ ُم ْسؾ ِ ٍؿ»http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id= 11281 .
 12معـك «ضَؾَى افعِؾْؿ ؾَ ِر َ
 13أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،11صـ.611
 14ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي (ت616ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ،دار إحقوء افساث افعرب ببروت ،اف َّطبعي افثوفثي ،ج ،32صـ.277
 15ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي (ت616ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ،دار إحقوء افساث افعرب ببروت ،اف َّطبعي افثوفثي ،ج ،32صـ.278
 16ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي (ت616ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ،دار إحقوء افساث افعرب ببروت ،اف َّطبعي افثوفثي ،ج ،32صـ.278
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افصوِلوت ،وأ ّدوا مو
وأؿروا فف بوفقحداكقي وافطَّوظي ،وظؿؾقا َّ
 تػسر افطَّزي َّ [ :إٓ افذيـ ص َّدؿقا اهلل َّ
ووحدوهُّ ،
فزمفؿ مـ ؾرائضف ،واجتـبقا مو َنوهؿ ظـف مـ معوصقف ،واشتثـك افذيـ آمـقا مـ اإلكسونَّ ٕ ،ن اإلكسون
اص ْقا بِ ْ
وِلَؼ♂ يؼقل :وأوىص بعضفؿ بعضو ب ُؾ ُزوم اف َع َؿؾ بم
بؿعـك اْلؿع ٓ ،بؿعـك افقاحد  .وؿقففَ ▬ :وت ََق َ
ِ
وفص ْ ِز♂ يؼقل :وأوىص بعضفؿ
اص ْقا بِ َّ
أنزل اهلل ذم ـتوبف ،مـ أمره ،واجتـوب مو َنك ظـف ؾقف .وؿقفف َ ▬ :وت ََق َ
بعضو بوفص ز ظذ افعؿؾ بطوظي اهلل]17 [] .

َّ

ََ

إن افدُّ كقو ومو ؾقفو ـلَنو ُخؾِ َؼً و ُأ ِ
 تػسر احوتريدي[ :وؿقفف َظ َّز َو َج َّؾ▬ :إِ َّن ْ ِ
اإلك َْسو َن َف ِػل ُخ ْ ٍ
س♂ َّ
نشئً
َّ
اّلل ْ
اص َ َسى ِم َـ
متجرا فؾخؾؼ ،وافـّوس ؾقفو ُ ّ
دمور :ـم ذـره ذم ؽر آي مـ اف ُؼرآن ،ؿول َّ
ً
اّلل تعوػ▬ :إِ َّن َّ َ
دمو َرةٍ ُتـ ِْجق ُؽ ْؿ ِم ْـ َظ َذ ٍ
اب َأخِق ٍؿ♂ ،أيَّ :
غ أَن ْ ُػ َس ُف ْؿ َوأَ ْم َق َ
اهل ُ ْؿ بِلَ َّن َهل ُ ُؿ ْ
إن
اْلَـَّ َي♂ ،وؿول َ ▬ :ه ْؾ أَ ُد ُّف ُؽ ْؿ َظ َذ ِ َ
ا ْد ُ ْم ِمـ ِ َ
وِل ِ
ِ
ِ
ِ
وت ♂. . .أيي]19 [].
اإلكسون فػل خسور مـ دمورتف[  ]18ومبويعتف ▬إِ َّٓ ا َّفذي َـ آ َمـُقا َو َظؿؾُقا َّ
افص َ
خلسا ن مـ
خلسا ن ،ومل َيستثـ أهؾ ا ُ
 تػسر احوتريدي[ :وفؼوئؾ أن يؼقل :ـقػ اشتثـك أهؾ افربح مـ أهؾ ا ُ
أهؾ افربح؟! ؾقؼقلَّ « :
إن اإلكسون فػل ربح َّإٓ افذيـ ـػروا» ،واشتثـوء هذه افػرؿي مـ تؾؽ أوػ ذم اف ُع ُؼقل
أن هذه أيي إكَّم كزفً ب ُؼ ٍ
مـ تؾؽ؟! واْلقاب ظـ هذاَّ :
اّلل ☺ ،وافؼقم بلمجعفؿ
رب مـ مبعٌ رشقل َّ
ـوكقا أهؾ ـػر وخسور :ؾؾذفؽ وؿع آشتثـوء ظذ مو ذـر :إذ اشتثـوء افؼؾقؾ مـ افؽثر هق ادُستحسـ ظـد
أهؾ اف ُّؾغي ،وإن ـون افؼسؿ افثوين ذم حد اْلقاز ،وافؼرآن ذم أظذ ضبؼوت افؽالم ذم افػصوحي]21 [] .

اِلؼ ذم إصؾ ّ
اص ْقا بِ ْ
ـؾ مو َُيؿد ظؾقف
وفص ْ ِز♂ّ :
اص ْقا بِ َّ
وِلَؼ َوت ََق َ
 تػسر احوتريدي[ :وؿقفف َظ َّز َو َج َّؾَ ▬ :وت ََق َ
ٍ
تقاص ّ
افؽػ ظـ ّ
َّ
بؽؾ مو َُيؿد ظؾقف،
بوِلؼ
ّ
ؾؽلن اف َّتقايص
ـؾ مو ُي َذ ّم ظؾقف ؾوظؾف:
ّ
وافصز  :هق
ؾوظؾف،
َّ
ـؾ مو ي َذم ظؾقف]21 [] .
ٍ
تقاص ظـ ّ
واف َّتقايص بوفصز

َّ

ُ ّ

ِ ِ
ِ
اخل ِ ِ
افرازي[ :إِك ََّم َؿ َول َ :ف ِػل ُخ ْ ٍ
َور ًة َوافت َّْح ِؼ َر ُأ ْخ َرىَ ،ؾ ِن ْن
س َّ َٕ ،ن افتَّـْؽ َر ُيػق ُد افتَّ ْف ِق َيؾ ت َ
س َو َملْ َي ُؼ ْؾ َ :فػل ْ ُ ْ
 تػسر َّ
اإلكْسو َن َف ِػل ُخ ٍ ِ
مح ْؾـَو َظ َذ ْ َ
إ َّو ِل ـ َ
ْى َي ْعظُ ُؿ بِعِظَ ِؿ
ََ
اّللَ ،و َت ْؼ ِر ُير ُه أَ َّن اف َّذك َ
ْ
َون ا ْ َد ْعـَك إِ َّن ْ ِ َ
س َظظق ٍؿ َٓ َي ْعؾَ ُؿ ُــ ْ َف ُف إِ َّٓ َّ ُ

 17أبق جعػر حمؿد بـ جرير اف َّطزي (ت311ـه) :جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،24صـ.591
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخل َ ِ ِ
ـ ْ
َّ
ورسي َـ♂ [آل ظؿران ]85 :
 18تذـَّر أجض ًو ؿقل اهلل ظزَّ
َر اإلِ ْشالَ ِم ديـو ً ؾَؾَـ ُي ْؼب َ َؾ مـ ْ ُف َو ُه َق ذم أخ َرة م َ
وجؾَ ▬ :و َمـ َي ْبتَ ِغ ؽ ْ َ
 19أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،11صـ.611
 21أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،11صـ.612 ،611
 21أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،11صـ.612
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
غح ِ
ِ
وص َال ِن ِذم َذك ِ
ْى ا ْف َع ْب ِد ِذم َحؼ َرب ِف ،
ْى ،أَ ْو َٕن َّ ُف َوؿَ َع ذم ُم َؼ َوبؾَي افـ َع ِؿ ا ْف َعظق َؿيَ ،وـ َال ا ْف َق ْج َف ْ ِ َ
َم ْـ ذم َحؼف اف َّذك ُ
ؿ]22 [].
ْى ِذم َؽو َي ِي ا ْف ِع َظ ِ
َون َذفِ َؽ َّ
َؾ َال َج َر َم ـ َ
افذك ُ
افز َم ُ
وت َبـِل آ َد َمِ ،م ْـ َخ ْ ٍر َو َذَ )...( .ؾ َل ْؿ َس َؿ َت َع َوػ بِ َذ ِف َؽ
ون ا َّف ِذي َي َؼ ُع ؾِ ِقف َح َر َـ ُ
كَّ :
 تػسر ابـ ـثر[ :ا ْف َع ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َظ َذ َأ َّن ْ ِ
ون َف ِػل ُخ ْ ٍ
اإلك َْس َ
وش َت ْثـَك ِم ْـ
سَ ،أ ْي :ذم َخ َس َورة َو َه َالك▬ ،إِٓ ا َّفذي َـ آ َمـُقا َو َظؿؾُقا َّ
افصوِلَوت♂ َؾ ْ
وت بِجق ِ ِ
قهبؿ ،و َظ ِؿ ُؾقا افص ِوِل ِ
ِ ِ
ْس ْ ِ ِ
ِجـ ِ
اص ْقا بِ ْ
وِلَؼ♂ َو ُه َق
ارح ِف ْؿَ ▬ ،وت ََق َ
َ َ
سا ن ا َّفذي َـ آ َمـُقا بِ ُؼ ُؾ ِ ِ ْ َ
اإلك َْسون َظ ِـ ْ ُ
َّ َ
اخل ْ َ
ِ
ِ
وفص ْ ِز♂ َظ َذ ا ْد ََصوئِ ِ
ى َو ْإَ ْؿدَ ِارَ ،و َأ َذى َم ْـ ُي ْم ِذي ِ َِّم ْـ َي ْل ُم ُرو َك ُف
اص ْقا بِ َّ
َأ َدا ُء اف َّطو َظوتَ ،وت َْر ُك ا ْد ُ َح َّر َموتَ ▬ ،وت ََق َ
بِو ْ َدعر ِ
ـ ا ْدـْؽَ ِر]23 [].
وف ويـْفق َكف ظ ِ
ُْ

ََ َ ْ ُ َ

ُ

تؼرر مـ حؼقؼي ثوبتي أرصد إفقفو دفقؾ ؿوضع ،أو ظقون ومشوهدة ،أو ذيعي
 تػسر ادراؽلّ [ :
اِلؼ :هق مو َّ
وتق ن
صحقحي جوء هبو كبل معصقم،
َّ
وافصزُ :ؿ َّقة فؾـَّػس تدظقهو إػ احتمل ادش َّؼي ذم اف َع َؿؾ اف َّطقىُ ،
افؼيػي]24 [] .
ظؾقفو احتمل ادؽروه ذم شبقؾ افقصقل إػ إؽراض َّ

ُ ُ

خسورا مطؾ ًؼو ،ـحول مـ خس افدكقو وأخرة،
افسعدي[ :واخلسور مراتى متعددة متػووتي  :ؿد يؽقن
ً
 تػسر َّ
خورسا مـ بعض افقجقه دون بعض ،وهلذا ظؿؿ اهلل اخلسور
وؾوتف افـعقؿ ،واشتحؼ اْلحقؿ .وؿد يؽقن
ً
فؽؾ إكسون ،إٓ مـ اتصػ بلربع صػوت :اإليمن بم أمر اهلل بوإليمن بف ،وٓ يؽقن اإليمن بدون افعؾؿ ،ؾفق
ؾرع ظـف ٓ يتؿ إٓ بف .وافعؿؾ افصوفح ،وهذا صومؾ ٕؾعول اخلر ـؾفو ،افظوهرة وافبوضـي ،ادتعؾؼي بحؼ اهلل
وحؼ ظبوده ،افقاجبي وادستحبي .وافتقايص بوِلؼ ،افذي هق اإليمن وافعؿؾ افصوفح ،أي :يقيص بعضفؿ
بعضو بذفؽ ،وَيثف ظؾقف ،ويرؽبف ؾقف .وافتقايص بوفصز ظذ ضوظي اهلل ،وظـ معصقي اهلل ،وظذ أؿدار اهلل
ً
ادمدي .ؾبوٕمريـ إوفغ ،يؽؿؾ اإلكسون كػسف ،وبوٕمريـ إخريـ يؽؿؾ ؽره ،وبتؽؿقؾ إمقر
إربعي ،يؽقن اإلكسون ؿد شؾؿ مـ اخلسور ،وؾوز بوفربح افعظقؿ]25 [] .

 22ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي (ت616ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ،دار إحقوء افساث افعرب ببروت ،اف َّطبعي افثوفثي ،ج ،32صـ.279
 23أبق افػداء إشمظقؾ بـ ـثر افؼرر (ت774ـه) :تػسر افؼرآن افعظقؿ ،دار ضقبي فؾـؼ وافتقزيع ،اف َّطبعي افثوكقي ،ج ،8صـ.481
 24أمحد بـ مصطػك ادراؽل (ت1371ـه) :تػسر ادراؽل ،مؽتبي مصطػك افبوب اِلؾبل وأوٓده بؿك ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،31صـ.234
 25ظبد افرمحـ بـ كورص افسعدي (ت1376ـه) :تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالم ادـون ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،صـ.934
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اف َّتعؾقؼ ظذ ـالم افشوؾعل رمحف اهلل:
ِ ِ
ِِ
 افؽالم ادـسقب فإلموم َّ
قرة َف َؽ َػتْ ُفؿ».
افس َ
اهلل ُح َّجي َظ َذ َخؾْؼف َّإٓ َهذه ُّ
افشوؾعل رمحف اهللَ « :ف ْق َمو أنْ َزل ُ
افشوؾعل أنَّ ،
 هذه افعبورة ٓ كجدهو ذم ـتوبوت اإلموم َّ
ؾنن هذه ادؼقفي ِمَّو حػظ ظـف رمحف اهلل ،واصتفر ظـف ،
وكؼؾف اف ُعؾمء ذم ترمجتف ،واف ُؽتُى افتل ـتبً ذم مـوؿبف.
 ظـدمو تعرض افشقخ ظع بـ خْض اخلضر دؼقفي افشوؾعل ؿول « :مل أؿػ ظذ مؼوفي اإلموم افشوؾعل رمحف اهلل
بنشـودهو ،ومل أؿػ ظذ أحد ذـرهو هبذا افؾَّػظ ،و افذي وؿػً ظؾقف ذم "جمؿقع افػتووى" فشقخ اإلشالم ابـ
افسمع" {صـ} 414
تقؿقي { ، }152 / 28و ذم "افتبقون" {صـ ، }57و "إؽوثي افؾَّفػون" { }25 / 1و ذم "مسلخي َّ
ٓبـ افؼقؿ ،أنَّف روى ظـ اإلموم افشوؾعل أنَّف ؿول" :فق ؾؽَّر افـَّوس ـؾفؿ ذم هذه افسقرة فؽػتفؿ" ،وبـحقه ذم
افز و افتَّؼقى" و هؽذا ذم "تػسر ابـ ـثر"».
"ريوض افصوِلغ" فؾـقوي ذم بوب" :افتَّعوون ظذ ّ
 ؿول افشقخ أبق ظبقدة ادكايت ذم ذحف فؾؼقفي« :هذا إثر هبذا افؾػظ مل يثبً ،وإ َّكم ثبً بؾػظ" :فق تدبر
افـوس هذه افسقرة فقشعتفؿ" ،ـم ذـر ابـ ـثر ذم تػسره { ،}551 / 4و ُمراد َّ
افشوؾعل هبذا افؽالم أن هذه
افسقرة مجعً أُ ُصقل افديـ».
ُّ
 ؿول ظـفو افشقخ ظبد اهلل بـ ؾقزان افػقزان« :و ؿد جوء ذم "تػسر ابـ ـثر" مو ُيتؾػ ظـ افعبورة افتل
تدبر افـوس هذه افسقرة فقشعتفؿ"».
ذـرهو اد ُصـػ ُهـو  ،ؾؼد جوء ؾقف" :ؿول افشوؾعل رمحف اهلل :فق َّ
ِ ِ
 ـالم اإلموم ابـ افؼقؿ رمحف اهللَ [ :ؿ َول َّ
قرة فؽػتفؿ»،
افشوؾِ ِعل
افس َ
َ « :فق ؾؽر افـَّوس ـؾفؿ ذم َهذه ُّ
فؾش ْخص َؽو َيي ـَ َمفف ،أحداهو معر َؾي ْ
َو َب َقون َذفِؽ أ َّن ْاد ََر ِاتى أ ربعي ،وبوشتؽمهلو َيصؾ َّ
اِلؼ ،اف َّثوكِ َقي ظؿؾف بِ ِف ،
ِ
ِ
افرابِ َعي صزه ظذ تعؾؿف َوا ْف َع َؿؾ بِ ِف وتعؾقؿفَ ،ؾذـر َت َع َوػ ْاد ََر ِاتى إربعي ِذم َه ِذ ه
اف َّثوف َثي َت ْعؾقؿف مـ َٓ َُيسـ ُفَّ ،
افسقرة ،واؿسؿ شبحو َكف ِذم ه ِذه افسقرة بوفعك  ،أ ن ـؾ ُاحدُ ِذم خس ▬ َّإٓ ا َّفذيـ آمـُقا و ِ
ظؿؾُقا
َ
َ
ْ
ُ ْ َ ُ
ُّ َ
ُّ َ
وهؿ ا َّفذيـ ِ
اِلؼ وصد ُؿقا بِ ِفَ ،ؾف ِذ ِه مرتبي▬ ،و ِ
ظؿؾُقا افص ِ
ِ
ظؿ ُؾقا
وِلَوت♂ ُ
َّ
َ
َ
َ
افصوِلَوت♂ ،وهؿ ا َّفذيـ ظر ُؾقا ْ َ َ
َّ
ِ ِ
اص ْقا بِ ْ
بِ َم َظ ِؾ ُؿقه ِم ْـ ْ
وىص بِ ِف َبعضفؿ َب ْع ًضو َت ْعؾِقم وإرصوداَ ،ؾ َف ِذ ِه
اِل ّؼ َ ،ؾ َفذه مرت َبي أخرى َ ▬ ،وت ََق َ
وِلَؼ♂ ّ
ِ
ِ
اص ْقا بِ
وفصز♂ َص َ ُزوا ظذ ْ
وفص ِز َظ َؾقْ ِف واف َّثبوتَ ،ؾ َف ِذ ِه مرت َب ي
اِل ّؼ،
ووىص َبعضفؿ َب ْع ًضو بِ َّ
مرت َبي َثوف َثيَ ▬ ،وت ََق َ
َّ
افش ْخص َـ ِ
ومال ِذم كَػسف ُ ،مؽؿ ً
َرابِ َعي .وهذا َنويي ا ْف َؽ َملَ ،ؾ ِن ن ا ْفؽَ َمل أ ن يؽقن َّ
ال فغره ،وـمفف بنصالح ُؿ َّقتقف
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وِلوت ،وتؽؿقؾف َؽره
افع ْؾؿ َّقي واف َع َؿؾ َّقيَ ،ؾ َص َالح ا ْف ُؼ َّقة افع ْؾؿ َّقي بوإليمنَ ،و َص َالح ا ْف ُؼ َّقة اف َع َؿؾ َّقي بِ َع َؿؾ َّ
افص َ
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ِ ِ
ِ
ِ
بتعؾقؿف إ يوهَ ،و َصزه َظ َؾ ْق ِف ،وتقصقتف بِ
امج ْع
افسق َرة ظذ اختصورهو ِه َل مـ ْ َ
وفصز ظذ ا ْفع ْؾؿ َوا ْف َع َؿؾَ ،ؾ َفذه ُّ
اِلَ ْؿد هلل ا َّف ِذي جعؾ ـِتَوبف ـَوؾِقو َظـ ـؾ َمو شقا هُ ،صوؾقوً مـ ّ
شقر ا ْف ُؼ ْرآن فؾخر بحذاؾرهَ ،و ْ
ـؾ َداء ،هوديوً إػ
ـؾ خر]26 [].

 ؿول افشقخ ظبد افعزيز بـ بوز رمحف اهلل ذم ذحف دؼقفي اإلموم َّ
افشوؾعل رمحف اهلل[ :أي فق كظروا ؾقفو ،
حرمف ظؾقفؿَّ ،
ٕن اهلل
ّ
وتل َّمؾقا ؾقفو  ،فؽوكً ـوؾقي ذم إفزامفؿ
اهلل ظؾقفؿ ،وترك مو َّ
بوِلؼ ،وؿقومفؿ بم أوجى ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ّبغ َّ
اص ْقا بِ ْ
وم ْـ ِشقاهؿ
اص ْقا بِ َّ
وِلَؼ َوت ََق َ
افصوِلَوت َوت ََق َ
أن ▬ا َّفذي َـ آ َمـُقا َو َظؿؾُقا َّ
افرابحقنَ ،
وفص ْ ِز♂ ُهؿ َّ
ِ
وافصز ،وافصدق ،وأنَّف ٓ ضريؼ
ـوصح  ،واإليمن،
َّ
خورس ،وهذه ُح َّجي ؿوئؿي ظذ ُو ُجقب اف َّتقايص  ،واف َّت ُ
ٍ
بوِلؼ ،
ّ
وتقاص
وافربح َّإٓ هبذه افصػوت إربع :إيمن صودق بوهلل ورشقفف ،وظؿؾ صوفح،
فؾسعودة ّ
َّ
وتقاص بوفصز]27 [] .
ٍ

َّ

 ؿول افشقخ صوفح افػقزان حػظف اهلل [ :ؿقفف :افشوؾعل  :هق اإلموم حمؿد بـ إدريس افشوؾعل  ،كسبي إػ جده
افرابع اشؿف صوؾع ،وهق مـ ؿريش ،مـ بـل ادطؾى ،تقذم شـي 214ـه ،وهق أحد إئؿي إربعي ،وؿول هذه
ادؼوفيَّ :
افسقرة أشبوب َّ
افسعودة :أن ي َّت ِصػ اإلكسون
افسعودة .ؾلشبوب َّ
افشؼووة وأشبوب َّ
ٕن اهلل َّبغ ذم هذه ُّ
ِل َّجي ِمـ
هبذه افصػوت إربع :افعؾؿ ،واف َع َؿؾ ،وافدَّ ظقة،
َّ
وافصز ظذ إذى ذم شبقؾ اهلل تعوػ ،ؾؼومً ا ُ
افسقرةَّ .
افسقرة
إن اهلل ُشبحوكف يؼقل هلؿ :أين ؿد ب َّق ُ
افسعودة ذم هذه ُّ
ـً فؽؿ أشبوب َّ
اهلل ظذ خؾؼف هبذه ُّ
افسقرة ب َّقـً أشبوب
وافسـَّي َُهو تػوصقؾ هلذه ادسوئؾ إربع ،فؽـ هذه ُّ
افؼصرة اد ُختكة .واف ُؼرآن ـؾّف ُّ
وافسـَّي ُم َػص َؾي و ُمبقـَي هلذه ادسوئؾ
ِل َّجي ظذ اخلَ ْؾؼ ،وبؼقَّي ُك ُصقص اف ُؼرآن
ُّ
افسعودة ُجمؿؾي ،ؾؼومً هبو ا ُ
َّ
ِل َّج ي
اهلل ؽرهو :فؽـَّفو أؿومً ا ُ
إربع ،وفقس معـك ـالم افشوؾعل أن هذه ُّ
افسقرة تؽػل افـوس ،فق مو أنزل ُ
ظؾقفؿَّ ،
افسعودة وأشبوب َّ
افشؼووة ،ؾال أحد يقم افؼقومي يؼقل :أنو ٓ أظرف أشبوب
ٕن اهلل َّبغ ؾقفو أشبوب َّ
افسعودة وٓ أظرف أشبوب َّ
افشؼووة وهق يؼرأ
َّ

هذه افسقرة ادختكة افقجقزة]28 [] .

ُّ

ُ

 ؿول افشقخ ظبد اهلل افػقزان حػظف اهلل[ :وهذا مـ اإلظجوز افذي ٓ يؼدر ظؾقف َّإٓ اهلل تعوػ ،آيي واحدة تُبغ
وطقػي إُ َّمي اإلشالمقي ،ووطقػي ّ
بوفصز ،
ـؾ ؾرد مـ أؾراد إُ َّمي اإلشالمقي ،وهل اف َّتقايص ّ
بوِلؼ ،واف َّتقايص َّ
 26صؿس افديـ ابـ ؿقؿ اْلقزيي (ت751ـه) :مػتوح دار افسعودة ومـشقر وٓيي افعؾؿ واإلرادة ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،ج ،1صـ.57
 27ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ بوز (ت1421ـه) :ذح ثالثي إصقل ،دار ادسر ،اف َّطبعي إوػ ،صـ.27
 28صوفح بـ ؾقزان بـ ظبد اهلل افػقزان :ذح إصقل افثالثي ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،صـ.36
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افصوفح .ؾم أظظؿفو مـ ُشقرة! وهلذا َّ
ؾنن صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل َّحو كؼؾ
بعد اإليمن واف َع َؿؾ َّ
ـالم افشوؾعل ؿول« :هق ـم ؿول  -يعـل :مو ؿول اإلموم افشوؾعل هق ذم حمؾف  -ؾن َّن اهلل َّ
جؾ وظال أخز أ َّن مجقع
إٓ مـ ـون ذم كػسف مممـوً صوِلوً ومع ؽره مقصقوً بوِلؼ ومقصقوً بوفصز»]29 [].
افـَّوس خورسون َّ

ُ

َ

ُ

َّ

 ؿول افشقخ أبق ظبد اهلل اِلوزمل حػظف اهللُ [ :هـو ( َؿ َول ا ْف َّشوؾِ ِع ُّل) مـ بوب آشتئـوس بػفؿفَّ ،
إئؿ ي
وإٓ
َّ
ويتلشك هبؿَّ ،إٓ َّ
بح َّجي ٓ ،ذم بوب اد ُعتؼد وٓ ذم ؽره،
وإن ـون ُيؼتدى هبؿ ذم أؿقاهلؿ،
أن أؿقاهلؿ فقسً ُ
َّ
ٓبدَّ مـ إؿومي افدَّ فقؾ ظذ مو ؿوفف اإلموم ،وفذفؽ إذا ؿقؾ  :هذه ظؼقدة أمحد بـ
يعـل ٓ َُي ّ
تٍ هبو فذاتو ،وإ َّكم ُ
حـبؾ فقس ادراد أنَّـو ك َّتبع أمحد بـ حـبؾ؟ ٓ ،وإ َّكم كستلنس بػفؿف و ُمعتؼده بلنَّـو ؾفؿـو مـ ُك ُصقص افؽتوب
وافسـَّي مو ؾفؿف اإلموم أمحد ،هذا ادراد ،وفقس ادراد أنَّـو كحتٍ بوإلموم أمحد أو ؽره ٓ ،ذم بوب اد ُعؼد وٓ ذم
ُّ
ٍ
ٓبدَّ مـ إؾرادهو تقحقد
بطعـ ذم
ؽره ،وفقس هذا
َّ
إئؿي ،بؾ ٕ َّن اد ُراد حتؼقؼ ضوظي افـبل ☺ ،وهذه ُ
ٓبدَّ مـ إؾراد افـبل ☺ بودتوبعي ،ؾال ُيطوع َّإٓ افـبل ☺ مـ افبؼَّ ،
ؾدل ظذ اختصوصف هبذا
اد ُتوبعيُ ،
ٍ
تلشك ذفؽ
افقصػ .إذن ،ؽر افـَّبل ☺ ٓ ضوظي فف .هذا هق إصؾ  ،وٓ اؿتداء بف وٓ تلد بف ،حقـئذ إذا َّ
ٍ
حقـئذ ُيستلنس بػعؾف ويؽقن موذا؟ مقضـًو فؾؿسؾؿ بلن يسر ظذ ذفؽ ادـفٍ .
اإلموم واؿتدى بوفـَّبل ☺
إذن ،ذـر ؿقل افشوؾعل فقس هـو فالحتجوج وإ َّكم ٓشتئـوس بػفؿف رمحف اهلل تعوػ]31 [] .

وِل ِ
ِ
ِ
ِ
▬ َف َؼ ْد َخؾَ ْؼـَو ْ ِ
وت ؾَؾَ ُف ْؿ أَ ْج ٌر
كسو َن ِذم أَ ْح َس ِـ َت ْؼ ِقي ٍؿ (ُ )4ث َّؿ َر َد ْدكَو ُه أَ ْش َػ َؾ َشوؾِؾ ِ َ
غ ( )5إِ َّٓ ا َّفذي َـ آ َمـُقا َو َظؿؾُقا َّ
افص َ
اإل َ
َؽر َِمـ ٍ
ُقن ([ ♂)6شقرة افتغ]
ُْ ْ

افتَّعؾقؼ ظذ آيوت شقرة افتغ:
غ♂ هق َيتؿؾ ُو ُجقه ًو :أحدهو :رددكوه إػ
 تػسر احوتريدي[ :وؿقفف َظ َّز َو َج َّؾُ ▬ :ث َّؿ َر َد ْدكَو ُه أَ ْش َػ َؾ َشوؾِؾِ َ
افسوؾؾغ ،وادممـ رددكوه إػ اْلـَّي وهل أظذ
افسوؾؾغ وهق جفـَّؿ ،كر ّد افؽوؾر إػ جفـَّؿ وهل أشػؾ َّ
أشػؾ َّ
وِل ِ
ِ
ِ
وت ؾَؾَفؿ أَجر َؽر َِمـ ٍ
ِ
ُقن♂ ذم اْلـَّي  .وافثوين :
ُ ْ ْ ٌ ُْ ْ
افعؾقغ ،وهق مو اشتثـك بؼقفف▬ :إِ َّٓ ا َّفذي َـ آ َمـُقا َو َظؿؾُقا َّ
افص َ
رددكوه إػ أشػؾ مو اختور مـ إظمل وإؾعول ،وهق مو اختور مـ ؾعؾ افؼك وافؽػر ،ورددكو ادممـ إػ
ثؿ رددكوه إػ أرذل
أظذ مو اختور مـ إظمل افعوفقي افرؾقعي ،واهلل أظؾؿ .وافثوفٌ :مو ؿوفف أهؾ افتلويؾَّ :
 29ظبد اهلل بـ صوفح افػقزان :حصقل احلمقل بؼح ثالثي إصقل ،مؽتبي افرصد ،صـ.25
إول.
 31أبق ظبد اهلل أمحد بـ ظؿر اِلوزمل :ذح إصقل افثالثي ادختك ،دروس صقتقي ؿوم بتػريغفو مقؿع افشقخ اِلوزمل ،افدَّ رس َّ
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افعؿر وأشػؾف ،ثؿ اشتثـك ▬إِ َّٓ ا َّف ِذي َـ آ َمـُقا ♂ إػ آخره ،أي  :جيري ظؾقفؿ ثقاب أظمهلؿ افتل ظؿؾقا هبو ذم
حول صحتفؿ وصبوهبؿ ،ؾلمو ُأ َ ِ
وَل َؽ ؾنَنؿ إذا ردوا إػ مو ذـر ،مل جير هلؿ ذفؽ :وهذا افتلويؾ إكَّم ِ
يص ّح ،أن فق
ُ ُّ
َّ
َّ
اشتثـك ادُحسـغ مـ ادممـغ مـفؿ ،ؾل َّمو إذا اشتثـك أهؾ اإليمن مـ أهؾ افؽػر ؾنكَّف ٓ َُيتؿؾ ،وإول
أصبف]31 [].

افس َم ُال اف َّث ِوينَ :مو َو ْج ُف اف َّت َع ُّج ِ
اب :
اْل َق ُ
ى؟ ْ َ
 تػسر افرازي رمحف اهلل ادُقاؾؼ فتػسر اإلموم اف َّطزي رمحف اهللُّ [ :
ِ
ِ ِ
َأ َّن َخ ْؾ َؼ ْ ِ
جي ُف ِذم مراتى افزيودة إػ أن يؽؿؾ ويستقي ،تؿ
ؼا َش ِق ًّيو َوتَدْ ِر َ
اإلك َْسون م َـ افـُّ ْط َػي َو َت ْؼ ِق َ
يؿ ُف َب َ ً
ِ ِ
اضح َظ َذ ُؿدْ ر ِة ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ َوافـ ْ ِ
اِل ْ ِ
اِلو َف َي ُث َّؿ
َّؼَ ،ؾ َؿ ْـ َص َ
َ َ
قس ُف إِ َػ َأ ْن َي ْب ُؾ َغ َأ ْر َذ َل ا ْف ُع ُؿ ِر َدف ٌقؾ َو ٌ
وهدَ َهذه ْ َ
اخلوف ِؼ َظ َذ ْ َ
َتـْؽ َ
ؼ َؾ َال َر ء َأظج ى ِمـْف]32 [].
َب ِؼ َل ُم ِكا َظ َذ إِ ْكؽ ِ
اِل ْ ِ
ْ َ ْ َ ُ ُ
َور ْ َ
ًّ
 تػسر ابـ ـثر رمحف اهلل ادُقاؾؼ فتػسر صقخل اإلشالم ابـ تقؿقي وابـ افؼقؿ رمحفم اهلل َ [ :و َؿ ْق ُف ُفَ ▬ :ف َؼدْ
اإلكْس َ ِ
ِ
ِ
قر ٍة ،
ون ذم َأ ْح َس ِـ ُص َ
َخؾَ ْؼـَو اإلك َْسو َن ذم أَ ْح َس ِـ َت ْؼ ِقي ٍؿ♂ َه َذا ُه َق ا ْد ُ ْؼ َس ُؿ َظ َؾ ْقفَ ،و ُه َق َأنَّ ُف َت َع َوػ َخ َؾ َؼ ْ ِ َ
و َص ْؽ ٍؾ مـْت َِصى ا ْف َؼوم ِي ،شقي ْإَ ْظ َض ِ
َّورَ .ؿو َفف ُجم ِ
غ♂ َأ ْيِ :إ َػ افـ ِ
َوهدٌ َ ،و َأبُق
وء َح َسـ ََفوُ ▬ .ث َّؿ َر َد ْدكَو ُه أَ ْش َػ َؾ َشوؾِؾ ِ َ
ُ
َ َ ّ
َ
َ
ُ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
اّلل َو َيتَّبِ عِ
اِل َس ُـَ ،و ْاب ُـ َز ْيدَ ،و َؽ ْ ُر ُه ْؿُ .ث َّؿ َب ْعدَ َه َذا ْ ُ
ا ْف َعوف َقيَ ،و ْ َ
اِل ْس ِـ َوافـ ََّض َورة َمص ُر ُه إِ َػ افـ َِّور إِ ْن َمل ْ ُيط ِع َّ َ
وِل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
غ♂ َأ ْي :
وت♂َ .و َؿ َول َب ْع ُض ُف ْؿ ُ ▬ :ث َّؿ َر َد ْدكَو ُه أَ ْش َػ َؾ َشوؾِؾِ َ
افر ُش َؾَ :وهلَ َذا َؿ َول ▬ :إِٓ ا َّفذي َـ آ َمـُقا َو َظؿؾُقا َّ
افص َ
ُّ
إِ َػ َأ ْر َذ ِل ا ْف ُع ُؿ ِرُ .روي َه َذا َظ ِـ ْاب ِـ َظ َّب ٍ
وس َ ،و ِظؽْ ِر َم َي َ -حتَّك َؿ َول ِظؽْ ِر َم ُيَ « :م ْـ َمج ََع ا ْف ُؼ ْرآ َن َملْ ُي َر ّد ِإ َػ َأ ْر َذ ِل
ِ
ا ْف ُع ُؿ ِر»َ .و ْ
غ ِم ْـ َذف ِ َؽَّ َِٕ :ن اهل َ َرم َؿ ْد
اشتِثْـَو ُء ا ْد ُ ْم ِمـ ِ َ
اخت ََور َذف َؽ ْاب ُـ َج ِر ٍيرَ .و َف ْق ـَو َن َه َذا ُه َق ا ْد ُ َرا ُد َحَو َح ُسـ ْ
ك إِ َّن اإلك َْسو َن َف ِػل ُخ ْ ٍ
يصقى َب ْع َض ُف ْؿَ ،وإِك ََّم ا ْد ُ َرا ُد َمو َذـ َْركَو ُهَ ،ـ َؼ ْقف ِ ِفَ ▬ :وا ْف َع ْ ِ
س إِٓ ا َّف ِذي َـ آ َمـُقا َو َظ ِؿؾُقا
ُ
وِل ِ
ِ
وت♂]33 [].
َّ
افص َ

 31أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،11صـ.574 ،573
 32ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي (ت616ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ،دار إحقوء افساث افعرب ببروت ،اف َّطبعي افثوفثي ،ج ،32صـ.213
 33أبق افػداء إشمظقؾ بـ ـثر افؼرر (ت774ـه) :تػسر افؼرآن افعظقؿ ،دار ضقبي فؾـؼ وافتقزيع ،اف َّطبعي افثوكقي ،ج ،8صـ.435
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اّلل♂ [حمؿد]19:
تػسر ؿقفف تعوػ▬ :ؾَو ْظ َؾ ْؿ َأنَّ ُف َٓ إ ِ َ َ
ل إ ِ َّٓ َّ ُ
 تػسر افطزي[ :يؼقل تعوػ ذـره فـبقف حمؿد ☺  :ؾوظؾؿ يو حمؿد أنف ٓ معبقد تـبغل أو تصؾح فف إفقهي،
ـؾ رء ،يديـ فف بوفربقبقي ّ
وجيقز فؽ وفؾخؾؼ ظبودتفَّ ،إٓ اهلل افذي هق خوفؼ اخلؾؼ ،وموفؽ ّ
ـؾ مو
دوكف]34 [] .

 تػسر احوتريدي[ :وافثوفٌ :أمره أن ُيشعر ؿؾبف ذم ّ
ـؾ وؿً وحول ـؾؿي اإلخالص ،واف َّتقحقد فف ،وافؼقل
بف ،واّلل أظؾؿ]35 [] .

َّ

َ ِ
ِ
ِ
قل َظـْ ُف ِم ْـ َو ْج َف ْ ِ
وحو بِ َذفِ َؽ َؾ َم َم ْعـَك ْ َ
إ ْم ِرَ ،ك ُؼ ُ
غ،
افس َال ُم ـ
َون َظ ً
 تػسر افرازيَ [ :ؾ ِن ْن ؿ َقؾ افـَّبِ ُّل َظ َؾ ْقف َّ
افص َال ُة َو َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْلوفِ ٍ
اجؾِ ْس َأ ْي َٓ َت ُؼ ْؿَ ،ثوكِ ِقف َم :
َهوَ :ؾو ْثبُ ْ
س ُي ِريدُ ا ْفؼقَو َم ْ :
َأ َحدُ ُ َ
ً َظ َذ َمو أَن ًَْ َظؾَقْف م َـ ا ْفعؾْ ِؿَ ،ـ َؼ ْق ِل ا ْف َؼوئ ِؾ َ
ِ
ِْ
افض ِؿ ُر ِذم َأنَّ ُف فِ َّ
ؾش ْل ِنَ ،وت َْؼ ِد ُير َه َذا ُه َق َأنَّ ُف َظ َؾقْ ِف
افس َال ُم َ ،و ْادُ َرا ُد َؿ ْق ُم ُف َو َّ
وب َم َع افـَّبِل َظ َؾقْ ف َّ
اخل َط ُ
افص َال ُة َو َّ
اإليم ِن إِ َّٓ ُطفقر ْإَم ِر بِو ْفبع ِ
اإليم ِن و َمل ي ْم ِمـُقا و َمل يب َؼ َرء َ ِ
ٌ َوافـ ُُّش ِ
قر ،
َْ
َ َْْ
افس َال ُم َ َّحو َد َظو ا ْف َؼ ْق َم ِإ َػ ْ ِ َ َ ْ ُ
ُ ُ ْ
ْ ٌ ْ
َّ
َيؿ ُؾ ُف ْؿ َظ َذ ْ ِ َ
َون َذفِ َؽ ِِمو َُي ِز ُن افـَّبِل َظ َؾق ِف افص َال ُة وافس َالمَ ،ؾس َّذ َؿ ْؾبف و َؿ َول َأن ًَْ ـَ ِ
َوـ َ
وم ٌؾ ِذم َك ْػ ِس َؽ ُمؽَ ؿ ٌؾ فِ َغ ْ ِر َك َؾ ِن ْن َمل
َُ َ
َّ ْ َّ
َ َّ ُ َ
َّ ْ
ْ

وم ٌؾ بِ ِع ْؾ ِؿ َؽ و ِظ ْؾؿ َؽ حق ٌُ َتع َؾؿ َأ َّن اّلل و ِ
يؽْؿ ْؾ بِ َؽ َؿقم َمل ي ِر ِد اّلل َتع َوػ ِ ِهبؿ َخرا َؾ َلن ًَْ ِذم َك ْػ ِس َؽ َظ ِ
اح دٌ
َّ َ َ
َ ْ
َّ ُ َ
ْ ٌ ُْ
ْ ُ
َ ُ
َ ُ
ْ ًْ
غ و ْاد ْم ِمـ ِ
ِِ
َوت و َأن ًَْ تَس َت ْغ ِػر َهلؿ َ ،ؾ َؼدْ حص َؾ َف َؽ ا ْفقص َػ ِ
ون ،
َ ْ
َ َ
َ
وتستغػر وأنً بحؿد اهلل مؽؿؾ وتؽؿؾ ْادُ ْممـ َ َ ُ
ْ ُ ُْ
ِ
ْؽ ُـ ْػرهؿ]36 [].
َي ِزك َ ُ ُ ْ
َؾو ْث ُب ًْ َظ َذ َمو َأن ًَْ َظ َؾ ْقفَ ،و َٓ ُ ْ

 ذح افشقخ ظبد افرمحـ افؼحطوين رمحف اهلل[ :اشتدل ادصـػ رمحف اهلل هبذه أيي افؽريؿي ظذ وجقب
افبدائي بوفعؾؿ ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ ،ـم اشتدل هبو افبخوري رمحف اهلل ظذ صحي مو ترجؿ بف ،وذفؽ أن اهلل
ل
تعوػ أمر كبقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بلمريـ  :بوفعؾؿ ثؿ بوفعؿؾ ،وادبدوء بف افعؾؿ ذم ؿقففَ ▬ :ؾو ْظؾَ ْؿ أَن َّ ُف ٓ إِ َ َ
ؾدل ظذ أن مرتبي ِ
اشتَ ْغ ِػ ْر ف ِ َذكْبِ َؽ♂ َّ
افع ْؾؿ ُمؼدَّ مي ظذ مرتبي اف َع َؿؾ،
اّلل♂ ،ثؿ أظؼبف بوفعؿؾ ذم ؿقففَ ▬ :و ْ
إِ َّٓ َّ ُ

وأ َّن ِ
افع ْؾؿ ذط ذم ِص َّحي افؼقل واف َع َؿؾ ،ؾال يعتز َّإٓ بف ،ؾفق ُم ؼدَّ م ظؾقفمٕ ،نَّف ُمصحح افـ َّقي اد ُصححي
فؾعؿؾ]37 [] .

ََ

 34أبق جعػر حمؿد بـ جرير اف َّطزي (ت311ـه) :جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،22صـ.173
 35أبق مـصقر حمؿد احوتريدي (ت333ـه) :تلويالت أهؾ افسـي (تػسر احوتريدي) ،دار افؽُ تُى افعؾؿقي ببروت ،اف َّطبعي إوػ ،ج ،9صـ.274
 36ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي (ت616ـه) :مػوتقح افغقى (افتَّػسر افؽبر) ،دار إحقوء افساث افعرب ببروت ،اف َّطبعي افثوفثي ،ج ،28صـ.52
 37ظبد افرمحـ بـ حمؿد افؼحطوين (ت1392ـه) :حوصقي إصقل افثالثي دحؿد بـ ظبد افقهوب ،دار افزاحؿ ،اف َّطبعي افثوكقي ،صـ. 23
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خورى
 ذح افشقخ صوفح افػقزان[ :اف ُبخوري :هق اإلموم حمؿد بـ إشمظقؾ بـ إبراهقؿ افبخوري ،كسبي إػ ُب َ
أصح اف ُؽتُى بعد
افصحقح افذي هق
ّ
بؾدة ذم ادؼق ،إموم أهؾ اِلديٌ وجبؾ اِلػظ ،رمحف اهلل ،صوحى َّ
ـتوب اهلل .ؿقففِ :
افع ْؾؿ ؿبؾ افؼقل واف َع َؿؾَّ :
ٕن اف َع َؿؾ ٓ يـػع َّإٓ إذا ـون مبـ ًّقو ظذ ِظ ْؾؿَّ ،أمو اف َع َؿؾ ادبـل
وضالٓ ظؾقف يقم افؼقومي ،ؾالبدَّ أن يؼدم تع ُّؾؿ ِ
ً
ظذ جفؾ ؾنكَّف ٓ يـػع صوحبف ،بؾ يؽقن ً
افع ْؾؿ ؿبؾ
وبوٓ
ُ
ُ
افعؿؾ]38 [] .

ََ

افص ِوِلوت
تتؿ َّ
اِلؿد هلل افذي بـعؿتف ّ

 38صوفح بـ ؾقزان بـ ظبد اهلل افػقزان :ذح إصقل افثالثي ،ممشسي افرشوفي ،اف َّطبعي إوػ ،صـ.37
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