
 (2املحارضة ) - دورة العقيدة اإلسالمية [1] أةو الُمنترص حممد شاهني اتلّاِعب
 

www.alta3b.wordpress.com  

╝ 

 (2الُمحارضة ) - العقيدة اإلسالمية دورة
 :إصقل افثالثي

 :مسوئَؾ  أربعِ  تعؾُّؿ ظؾقـو جيى أنَّف اهلل رمحؽ اظؾؿ]

 .بوٕدِفَّي اإلشالم ديـ ومعرؾي ،كبقف ومعرؾي ،اهلل معرؾي وهق ،افِعؾْؿ: إوػ

 .بف افَعَؿؾ: افثوكقي

ظقة: افثوفثي  .إفقف افدَّ

ز :افرابعي  .ؾقف إذى ظذ افصَّ

كَسونَ  إِنَّ  (1) َواْفَعْكِ ▬: -افرحقؿ افرمحـ اهلل بسؿ- تعوػ ؿقفف وافدفقؾ َّٓ  (2) ُخْسٍ  َفػِل اإْلِ ـَ  إِ  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي

وِِلَوِت  َصْقا  افصَّ َصْقا  بِوِْلَؼ   َوَتَقا ْزِ  َوَتَقا  [.3-1:افعك] ♂(3) بِوفصَّ

َّٓ  خؾؼف ظذ يجَّ حُ  اهللُ  أنزل مو فق»: تعوػ اهلل رمحف افشوؾعل ؿول  .«فؽػتفؿ قرةافسُّ  هذه إ

 وافدَّ  :ؾِ ؿَ افعَ وَ  لِ قْ افؼَ  َؾ بْ ؿَ  ؿِ ؾْ افعِ : بوُب »: تعوػ اهلل رمحف افبخوري وؿول
َّفُ  َؾوْظؾَؿْ ▬: تعوػ ؿقفف قؾفِ َّٓ  إَِلَ  َٓ  أَن ُ  إِ  اّللَّ

 [.«ؿؾْ بوفعِ  ؾبدأ ،[19:حمؿد♂ ]فَِذكبَِؽ  َواْشتَْغِػرْ 

 تعريػ افِعؾْؿ:

o [ ءهق  (فؾجرجوين افتَّعريػوت) [ظذ حؼقؼتف، إدراـًو جوزمًو. إدراك افقَّ

o [ َُؿومَ  َمو: َؿْبَؾفُ  َؾَعاَلَمُتفُ  َبْعَدُه، َوَظاَلَميً  َؿْبَؾُف، َظاَلَميً  فِْؾِعْؾؿِ  َأنَّ : ُيِريدُ . اْْلَْفَؾ  َوَرَؾعَ . ِبَدفِقؾٍ  َؿومَ  َمو اْفِعْؾؿ 

فِقُؾ  بِفِ   ٓبـ افؼقؿ(. مدارج افسوفؽغ) [.اْْلَْفؾِ  َرْؾعُ : َبْعَدهُ  َوَظاَلَمُتفُ . افدَّ

o  :[.اْْلَْفؾِ  َكِؼقُض : َواْفِعْؾؿُ ]ُمعجؿ مؼويقس افؾُّغي
[1] 

o  :حوح ءَ  َوَظؾِؿَ ]خُمتور افص  ْ   افقَّ
 [2][.َظَرَؾفُ ( ِظْؾًم ) َيْعَؾُؿفُ  ِبوْفَؽْسِ

                                                           
 .111، صـ4، دار افػؽر بدمشؼ، جُمعجؿ مؼويقس افؾُّغيـه(: 395أبق اِلسغ أمحد بـ ؾورس افؼزويـل )ت 1

حوحـه(: 666زيـ افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد افرازي )ت 2  .217، ادؽتبي افعكيي ببروت، افطَّبعي اخلومسي، صـخمتور افص 
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o  :ِؽُى  َؿوَل ]توج افعروس ا ءِ  إْدراكُ : افِعْؾؿُ : افرَّ ف افقَّ
 افِعْؾؿُ : افتَّقِؿقِػ  ذِم  ادُـوِويُّ  َوَؿوَل . )...( بَِحؼقَؼتِ

ًُ  اْلوِزمُ  آْظتِؼودُ  ُهقَ  وبِ ءِ  إْدراكُ  ادْعِرَؾيُ . )...( فؾقاِؿع ادُطوبُِؼ  افثَّ رٍ  افقَّ رٍ  بِتَػؽُّ  َوِهل ٕثَِره، وَتَدبُّ

 [3][.افِعْؾؿِ  مـ أَخصُّ 

o  :ء إِْدَراك( اْفعؾؿ)]ادُعجؿ افقشقط ْ [.بحؼقؼتف افقَّ
[4] 

 مراتى اإلدراك:

 .جوزموً  إدراـوً  ظؾقف هق مو ظذ افقء إدراك وهق، افِعؾْؿ .1

قَّي اإلدراك ظدم وهق، افبسقط اْلفؾ .2  .بوفُؽؾ 

َـّى اْلفؾ .3  .ظؾقف هق مو ُُيوفػ وجفٍ  ظذ افقء إدراك وهق، ادُر

 .راجح ضدّ  احتمل مع افقء إدراك وهق، افقهؿ .4

ّؽ  .5  .ُمسووٍ  احتملٍ  مع افقء إدراك وهق، افشَّ

ـّ  .6  .مرجقح ضدّ  احتمل مع افقء إدراك وهق، افظَّ

 مو هل ادعرؾي افؽوؾقي:

  ُٕذظف مو ُؿُبقل تستؾزم معرؾي، بوفؼؾى وجؾَّ  ظزَّ  اهلل معرؾي]. 19، صـالثي فؾعثقؿغقل افثَّ ُص ذح ا ،

 [.☺ حمؿد رشقفف هبو جوء افتل ذيعتف وحتؽقؿ، فف وآكؼقود واإلذظون

 مـ بف جوء مو ُؿُبقل تستؾزم افتل ادعرؾي ،☺ حمؿد رشقفف معرؾي]. 21، صـذح إُُصقل افثَّالثي فؾعثقؿغ 

، ذيعتف وحتؽقؿ، وَزَجر ظـف ََنَك مو واجتـوب، أمر ؾقم أمره وامتثول، أخز ؾقم وتصديؼف، اِلّؼ  وديـ اهلَُدى

ضو  [.بُحؽؿف وافر 

 اإلشالم ديـ معرؾي: 

o  ّضوظي اهلل وآشتسالم وآكؼقود واإلذظون فف. :معـوه افعوم 

o  بوع افـَّبل حمؿد   :معـوه اخلوّص   ذم ـّؾ مو جوء بف مـ ؿرآن وُشـَّي. ☺ات 

                                                           
بقدي )ت 3  .127، صـ33، دار اهلدايي، جتوج افعروس مـ جقاهر افؼومقسـه(: 1215أبق افػقض مرته افزَّ

 .624، صـ2دظقة، ج، دار افادعجؿ افقشقطجمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة:  4
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 وافُعؾمء:ؾضؾ افِعْؾؿ 

  :ب   َوُؿؾ▬آزديود مـ افِعْؾؿ  [114:  ضف] ♂ِظؾْمً  ِزْديِن  رَّ

  :د اخلشقي َ  َُيَْشك إِكَّمَ ▬افِعْؾؿ ادؼصقد هق افذي ُيقف  ـْ  اّللَّ   ِم
 [28:  ؾوضر] ♂اْفُعؾََمء ِظبَودِهِ

o  :يػعؾ فوأنَّ  رء، مـ يشوء مو ظذ بؼدرتف ؾمءافعُ  :بطوظتف ظؼوبف ؼلؾقتَّ  ،اهلل ُيوف مإكَّ ]تػسر افطَّزي 

 [5][.عوؿبفيُ  أن مـف خشقي ،ورهبف ؾخوؾف معصقتف: ظذ بعؼوبف أجؼـ ذفؽ ظؾؿ مـ ٕنَّ  ريد،يُ  مو

o  :افـّوس أصدّ ]تػسر احوتريدي  
ِ
 [6][.بوّللَّ  أظؾؿفؿ خشقيً  هلل

o  :ؿرؿـدي  ثقابف ؿقنؾويع خؾؼف، ذم رونويتػؽَّ  ،تعوػ اهلل خؾؼ يعؾؿقن ؾمءافعُ  إنَّ : يعـل]تػسر افسَّ

 [7][.ظؼوبف خشقي ادعويص ظـ ويؿتـعقن فثقابف، ضؿعوً  وظيبوفطَّ  ؾقنؿويع ؾقخشقكف، وظؼوبف

  :رجوت ُ  َيْرؾَعِ ▬افتَّػووت ذم افِعْؾؿ يعـل افتَّػووت ذم افدَّ ـَ  اّللَّ ـَ  ِمـُؽؿْ  آَمـُقا  افَِّذي  َدَرَجوٍت  اْفِعؾْؿَ  أُوُتقا  َوافَِّذي

 ُ  [11:  ادجودفي] ♂َخبِرٌ  َتْعَؿُؾقنَ  بِمَ  َواّللَّ

  رشقل مـ ظـد اهلل: ☺افعومل اِلؼقؼل هق افذي يعرف معوين افتَّقحقد، ويممـ أنَّ افؼرآن حّؼ، وأنَّ حمؿدًا 

 ▬ ََّفُ  اّلّلُ  َصِفد ْ  َواْدَالَئَِؽيُ  ُهقَ  إَِّٓ  إَِفـفَ  َٓ  أَن  [18:  ظؿران آل] ♂بِوْفِؼْسطِ  ؿَآئَِمً  اْفِعؾْؿِ  َوأُْوُفقا

o  :َييِ  هِبَِذهِ  ثـوُؤهُ  َجؾَّ  َظـَك َوإِكََّم ]تػسر افطَّزي ْٔ ًِ  َمو َكْػَل  ا ـَ  افـََّصوَرى َأَضوَؾ ِذي قا  افَّ   َرُشقَل  َحوجُّ
ِ
 اّللَّ

ـَ  ِظقَسك ذِم  ☺ ِة، ِم كِ  َأْهؾِ  َشوِئرُ  إَِفقْفِ  َكَسَى  َوَمو اْفُبـُق  ْ ـْ  افؼ  يًؽو، َففُ  َأنَّ  ِم وِذِهؿْ  َذِ َ  َأْرَبوًبو، ُدوَكفُ  َواِّت 

ُهؿُ  ُ  َؾَلْخَزَ ـْ  اّللَّ ُؼ  َأنَّفُ  َكْػِسفِ  َظ
ؾَّ  اخْلَوفِ ُه، َمو ـُ ؾ   َربُّ  َوَأنَّفُ  ِشَقا َذهُ  َمو ـُ َ ؾُّ  اِّتَّ رٍ  ـُ

وؾِ ؾُّ  ـَ ـُ كٍ  َو  ُدوَكُف، َرًبو ُمْؼِ

َؽُتفُ  ُهقَ  بِفِ  َيْشَفدُ  ِِمَّو َذفَِؽ  َوَأنَّ 
ـْ  بِفِ  اْفِعؾْؿِ  ُؾ َوأَهْ  َوَماَلئِ ْػِسفِ  ثـوُؤهُ  َجؾَّ  َؾَبَدأَ . َخؾِْؼفِ  ِم ـَ  فِـَْػِسِف، َتْعظِقًم  بِ

ـَ  َكَسَى  َظمَّ  هَلَو َوَتـِْزهيًو ِذي ْرَكو افَّ ـَ ـْ  َأَمَرُهؿْ  َذ كِ  َأْهؾِ  ِم ْ فِ  افؼ 
َم  ِإَفقَْفو، َكَسُبقا  َمو بِ َـّ  ـَ  َيْبَدُءوا َأنْ  فِِعَبوِدهِ  َش

ِرهِ  ُأُمقِرِهؿْ  ذِم  ـْ رِ  َؿْبَؾ  بِِذ ـْ ِه، ِذ ًبو َؽْرِ ـَ  َواْدَُرادُ . ِبَذفَِؽ  َخْؾَؼفُ  ُمَمد  ـْ  اخْلََزُ  اْفَؽاَلمِ  ِم   َظ
ـِ  َصَفوَدةِ  َم

ـْ  اْرَتَضوُهؿْ  ُمقهُ  َخؾِْؼفِ  ِم ـْ  ؾََؼدَّ   َماَلئَِؽتِفِ  ِم
تِلا - َماَلئَِؽَتفُ  َأنَّ  َؾَلْظَؾَؿُفؿْ  ،ِظبَودِهِ  َوُظؾََمءِ  اْفَعوِبُدونَ  ُيَعظ ُؿَفو فَّ

هُ  ـْ  َؽْرَ كِ  َأْهؾِ  ِم ْ ـْ  ُمِؼقُؿقنَ  َظَؾقْفِ  ُهؿْ  َمو ُمـَْؽُرونَ  ِمـُْفؿْ  اْفِعؾْؿِ  َوأَْهُؾ  - ِمـُْفؿْ  اْفَؽثِرُ  ويَعُبُدَهو افؼ   ِم

ْػِرِهؿْ  ـِ  َوَؿْقلِ  ِظقَسك ذِم  َوَؿْقهِلِؿْ  ـُ َذَ  َم و اِّتَّ هُ  َربًّ ـْ  َؽْرَ َؽيُ  َصِفَدِت : َؾَؼوَل  اخْلَْؾِؼ، َشوئِرِ  ِم
 َوُأوُفق اْدَاَلئِ

                                                           
 .462، صـ21، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، ججومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآنـه(: 311أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطَّزي )ت 5

 .485صـ، 8، دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، جتلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 6

ؿرؿـدي )ت 7  .85، صـ3، دار افؽتى افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، جبحر افعؾقمـه(: 373أبق افؾقٌ كك ـب حمؿد افسَّ
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َّفُ  اْفِعؾْؿِ  َّٓ  إَِلَ  َٓ  أَن ؾَّ  َوَأنَّ  ،ُهقَ  إِ ـِ  ـُ َذَ  َم و اِّتَّ   ُدونَ  َربًّ
ِ
وِذٌب: َؾُفقَ  اّللَّ َجوًجو ـَ

اَلةُ  َظَؾقْفِ  فِـَبِق فِ  ِمـْفُ  اْحتِ  افصَّ

اَلمُ  ـَ  َظَذ  َوافسَّ ِذي قهُ  افَّ ـْ  َحوجُّ نَ  َوْؾِد  ِم [.ِظقَسك ذِم  َكْجَرا
[8] 

 ▬ ِـ ِشُخقنَ  فَّـِؽ ا  [162:  افـسوء] ♂ؿَبْؾَِؽ  ِمـ أُنِزَل  َوَمو إَِفقَؽ  أُنِزَل  بِمَ  ُيْمِمـُقنَ  َواْدُْمِمـُقنَ  ِمـُْفؿْ  اْفِعؾْؿِ  ذِم  افرَّ

o ذفؽ، ؼـقا جوأ أنبقوؤه، هبو جوءت افتل اهلل بلحؽوم ؿؾْ افعِ  ذم َرشخقا  ؿد افذيـ وهؿ: ]افطَّزي تػسر 

 [9][.حؼقؼتف وظرؾقا 

o اإليمنُ  ورشخ ى،ؾْ افؼَ  ذم ؿُ ؾْ افعِ  رشخ: ؼوليُ  ى:ؾْ افؼَ  ذم افقء وتبَ ثَ  هق: شخوافرَّ : ]احوتريدي تػسر 

 [11][.ىؾْ افؼَ  ذم

 ▬ ًكو َهُ  َؾَرؿْـَوهُ  َوؿُْرآ ٌٍ  َظَذ  افـَّوسِ  َظَذ  فِتَْؼَرأ ْفـَوهُ  ُمْؽ ـَ  إِنَّ  ُتْمِمـُقاْ  َٓ  أَوْ  بِفِ  آِمـُقاْ  ؿُْؾ *  َتـِزيالً  َوكَزَّ ْ  افَِّذي  ِمـ اْفِعؾْؿَ  أُوُتقا

ونَ  َظؾَقِْفؿْ  ُيتَْذ  إَِذا ؿَبْؾِفِ  داً  فأِلَْذؿَونِ  َُيِرُّ ـَو ُشبَْحونَ  َوَيُؼقفُقنَ *  ُشجَّ ونَ  إِن َرب  ـَو َوْظدُ  ـَ ونَ *  َدَْػُعقًٓ  َرب   َوَُيِرُّ

ء] ♂ُخُشقظوً  َوَيِزيُدُهؿْ  َيبُْؽقنَ  فأِلَْذؿَونِ   [119 -116 : اإلرسا

o ن هبذا آمـقا : ]افطَّزي تػسر ـّ  اإلكس اجتؿعً فق افذي افؼرآ  وفق بف يلتقا  مل بؿثؾف، يلتقا  أن ظذ واْل

، فبعض بعضفؿ ـون ئـ ذم يزيد فـ بف إيمكؽؿ ؾنن بف، تممـقا  ٓ أوَ  طفرا  ترـؽؿ وٓ اهلل رمحي خزا

 مممـل مـ كزوفف ؿبؾ مـ وآيوتف بوهلل افعؾؿ أوتقا  افذيـ ؾنن بف، تؽػروا وإن ذفؽ، ُيـؼص بف اإليمن

ن هذا ظؾقفؿ يتذ إذا افؽتوبغ، أهؾ  ،اهلل ظـد مـ بلنف مـفؿ وظؾمً  وتؽريم، فف تعظقم ُيّرون افؼرآ

 [11][.بوٕرض شجدا ٕذؿوَنؿ

 ▬ َـَ  َوفِقَْعؾَؿ ب َؽ  ِمـ اِْلَؼُّ  َأنَّفُ  اْفِعؾْؿَ  أُوُتقا  افَِّذي ًَ  بِفِ  ؾَقُْمِمـُقا  رَّ  [54:  اِلٍ] ♂ؿُؾُقهُبُؿْ  فَفُ  ؾَتُْخبِ

 ▬ـَ  َوَيَرى ب َؽ  ِمـ إَِفقَْؽ  أُنِزَل  افَِّذي اْفِعؾْؿَ  أُوُتقا  افَِّذي  [6:  شبل] ♂اِْلَؼَّ  ُهقَ  رَّ

 ▬ َْمثَوُل  َوتِؾَْؽ ْٕ هُبَو ا َّٓ  َيْعِؼؾَُفو َوَمو فِؾـَّوسِ  كَْْضِ ُقنَ  إِ
ِ
 [43:  افعـؽبقت] ♂اْفَعود

 ▬ ـَ  َيْستَِقي َهْؾ  ُؿْؾ ـَ  َيْعؾَُؿقنَ  افَِّذي رُ  إِكَّمَ  َيْعؾَُؿقنَ  َٓ  َوافَِّذي َـّ َْفبَوِب  أُْوُفقا  َيتََذ ْٕ  [9:  افزمر] ♂ا

  

                                                           
 .279ومس، صـ، دار هجر فؾطبوظي وافـؼ، افطَّبعي إوػ، اْلزء اخلجومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن )تػسر افطزي(ـه(: 311أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطزي )ت 8

 .393، صـ9، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، ججومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآنـه(: 311أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطَّزي )ت 9

 .416، صـ3، دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، جتلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 11

 .577، صـ17، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، ججومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآنـه(: 311أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطَّزي )ت 11
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  ذم صحقح افُبخوري «افِعؾْؿ»ـتوب 

o (73 ) َقُل ُش رَ  وَل ؿ  
ِ
َّٓ  َحَسدَ  َٓ »: ☺ اهلل ُ  آَتوهُ  َرُجٌؾ : اْثـَتَْغِ  ذِم  إِ ًٓ  اّللَّ ، ذِم  َهؾََؽتِفِ  َظَذ  ؾَُسؾ طَ  َمو  اِلَؼ 

ُ  آَتوهُ  َوَرُجٌؾ   .«َوُيَعؾ ُؿَفو هِبَو َيْؼِض  ؾَُفقَ  اِِلْؽَؿيَ  اّللَّ

o ( افِعؾْؿِ  ذِم  اِلَقَوءِ  َبوُب)  وِهدٌ  َؿوَل  .«ُمْستَْؽِزٌ  َوَٓ  ُمْستَْحٍل  افِعؾْؿَ  َيتََعؾَّؿُ  َٓ : »جُمَ

o ( افِعؾْؿِ  ذِم  اِلَقَوءِ  َبوُب)  ًْ ْعؿَ : »َظوئَِشيُ  َؿوَف
ْ  إَنَْصورِ  كَِسوءُ  افـ َسوءُ  كِ َـّ  مَل نْ  اِلَقَوءُ  َيْؿـَْعُف

ـَ  أَ ْف ـِ  ذِم  َيتََػؼَّ ي  .«افد 

  ذم صحقح ُمسؾؿ «افِعؾْؿ»ـتوب 

o (2673)  
ِ
ًظو اْفِعؾْؿَ  يَْؼبُِض  َٓ  اهللَ  إِنَّ »: ☺َؿوَل َرُشقُل اهلل ـَ  َيـْتَِزُظفُ  اكْتَِزا ـْ  افـَّوِس، ِم  َيْؼبُِض  َوَفِؽ

  بَِؼبْضِ  اْفِعؾْؿَ 
ْ  إَِذا َحتَّك ،اْفُعؾََمءِ كْ  مَل ًو، َيْسُ

ِ
َذَ  َظوح ، ُرُءوًشو افـَّوُس  اِّتَّ ًٓ و  ؾََضؾُّقا  ِظؾٍْؿ، بَِغْرِ  ؾَلَؾْتَْقا  ؾَُسئِؾُقا  ُجفَّ

 .«َوأََضؾُّقا 

  َرُشقُل  َؿوَل  
ِ
ـْ »: ☺ اهلل َؾ  ،ِظؾْمً  ؾِقفِ  َيؾْتَِؿُس  ضَِريًؼو َشؾََؽ  َوَم  ذِم  ؿَْقمٌ  اْجتََؿعَ  َوَمو اْْلَـَِّي، إَِػ  َضِريًؼو بِفِ  َففُ  اهللُ  َشفَّ

 ًٍ ـْ  َبقْ ، ُبقُقِت  ِم
ِ
  ـِتَوَب  َيتْؾُقنَ  اهلل

ِ
َّٓ  ،َبقْـَُفؿْ  َويَتََداَرُشقكَفُ  ،اهلل ِ ًْ  إ ِؽقـَيُ، َظؾَقِْفؿِ  كََزَف مْحَيُ  َوَؽِشقَتُْفؿُ  افسَّ تُْفؿُ  افرَّ  َوَحػَّ

َرُهؿُ  اْدَاَلئَِؽيُ، ـَ ـْ  اهللُ  َوَذ ـْ  ِظـَْدهُ، ؾِقَؿ ْ  ،َظَؿؾُفُ  بِفِ  َبطَّلَ  َوَم عْ  مَل
 .(2699 ُمسؾؿ صحقح) «كََسبُفُ  بِفِ  يُْسِ

  َقُل ُش رَ  وَل ؿ  
ِ
ـْ »: ☺ اهلل  َفتََضعُ  اْدَاَلئَِؽيَ  َوإِنَّ  اْْلَـَِّي، إَِػ  ضَِريًؼو بِفِ  اهللُ  َشؾََؽ  ِظؾْمً  ؾِقفِ  َيطْؾُُى  ضَِريًؼو َشؾََؽ  َم

ـْ  فِؾَْعومِلِ  َفقَْستَْغِػرُ  َوإِكَّفُ  ،اْفِعؾْؿِ  فِطَوفِِى  ِرًضو أَْجـَِحتََفو َمَواِت  ذِم  َم َْرِض، افسَّ ْٕ قتَونُ  َحتَّك َوا
وِء، ذِم  اِْلِ  َوؾَْضُؾ  اْحَ

َػْضؾِ  اْفَعوبِدِ  َظَذ  اْفَعومِلِ  َنْبِقَوءِ  َوَرَثيُ  ُهؿْ  اْفُعؾََمءَ  إِنَّ  ،اْفَؽَقاـِِى  َشوئِرِ  َظَذ  اْفَؼَؿرِ  ـَ ْٕ ْ  ،ا ُثقا  مَل يـَوًرا ُيَقر 
َٓ  دِ و، َو ْرََهً

 دِ

ـْ  ،اْفِعؾْؿَ  َوِرُثقا  َوإِكَّمَ  ـٌ 21715 أمحد ُمسـد) «َواؾِرٍ  بَِحظ   أََخذَ  بِِف، أََخذَ  ؾََؿ  (.فَِغِرهِ ، َحَس

  َرُشقُل  َؿوَل  
ِ
َػْضِع  افَعوبِدِ  َظَذ  افَعومِلِ  ؾَْضُؾ : »☺ اّللَّ ؿْ  َظَذ  ـَ ـُ حف، 2685 افّسمذي) «أَْدَكو  (.إفبوين صحَّ

 ؿ:ؾْ ى افعِ ؾَ رضورة ضَ 

  َقُل ُش رَ  وَل ؿ  
ِ
ـْ ☺: » اهلل ُ  ُيِردِ  َم ْففُ  َخْرًا  بِفِ  اّللَّ ـِ  ذِم  ُيَػؼ  ي  .(71 صحقح افبُخوري) «افد 

  َرُشقُل  َؿوَل  
ِ
ؾ   َظَذ  َؾِريَضيٌ  اْفِعؾْؿِ  َضؾَُى »: ☺ اهلل حف، 224 موجي ابـ ُشــ) «ُمْسؾِؿٍ  ـُ  .(إفبوين صحَّ

o ؿفتعؾّ  ادػروض ؿؾْ افعِ  أنَّ  هل اِلديٌ معـك ذم حقحيافصَّ  إؿقال وحوصؾ]: مـ مقؿع إشالم وب 

 وأخقهقتف قبقتفبُ رُ  ذم فف ذيؽ ٓ وحده اهلل ـؿعرؾي ،إظقون وضرُ ؾُ  ؿؾْ ظِ  هق  سؾؿمُ  ـّؾ  ظذ
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 ظـف َنك مو واجتـوب  ،أمر مو ـّؾ  ذم بوظفات   ووجقب ،☺ حمؿد كبقف ومعرؾي ،إمجوًٓ  وصػوتف  وأشمئف

 [12][.ذفؽ وؽر  ،الةوافصَّ  ،ؾْس وافغُ  ،قءُض افقُ  ؿوتعؾُّ  ،فغرهو كوشخي ذيعتف وأنَّ  ،وزجر

 َثـَو ـُ  ََيْقَك َحدَّ ، ََيْقَك ْب َكو: َؿوَل  افتَِّؿقِؿلُّ   َظْبدُ  َأْخَزَ
ِ
ـُ  اهلل ـِ  ََيْقَك ْب ثٍِر، َأِب  ْب ًُ : َؿوَل  ـَ  ُيْستَطَوعُ  َٓ : »َيُؼقُل  َأِب  َشِؿْع

ْسؿِ  بَِراَحيِ  اْفِعؾْؿُ   (.612 ُمسؾؿ صحقح) «اْْلِ

 افتَّعؾقؼ ظذ شقرة افعك:

  :هر هق: ؿول مـ ؾؿـفؿ: ♂َواْفَعْكِ ▬: ؿقفف تلويؾ ذم اختؾػقا  ثؿَّ ]تػسر احوتريدي مون افدَّ  مـ ومـفؿ. وافزَّ

 قؾافؾَّ : بف أراد ؾؽلنف :افؾَّقؾ وأول افـَّفور آخر وهق فور،افـَّ ضرذم ظذ يشتؿؾ وؿً ؾذفؽ ،افـَّفور آخر هق: ؿول

 [13][.فوروافـَّ 

 ازي تػسر ًَ  ثؿَّ  شـي، أخػ عًضقَّ  َؾَؾقْ  َفُف، ِؿقَؿيَ  َٓ  اْدَْرءِ  ُظُؿرِ  َبِؼقَّيَ  َأنَّ : ]افرَّ   افؾَّْؿَحيِ  ذِم  تب
َِخَرةِ ْٕ ـَ  ا  اْفُعُؿرِ  ِم

 ًَ َبودِ  أَبَدَ  اْْلَـَّيِ  ذِم  َبِؼق ْٔ ًَ  ،ا َف  َأنَّ  ِحقـَئِذٍ  َؾَعؾِْؿ َْصقَوءِ  َأْذَ ْٕ ْؾَؽ  ذِم  َحقَوُتَؽ  ا
ْهرَ  ؾََؽلَنَّ  افؾَّْؿَحِي، تِ َمونَ  افدَّ ـْ  َوافزَّ  ِم

َصوَرةُ  َوإَِفقْفِ  ،اْدَُؽؾَُّػ  يَُضق ُعَفو ؾُْرَصيٌ  َوافـََّفورَ  افؾَّقَْؾ  أَنَّ  َظَذ  َوكَبَّفَ  ،بِفِ  َأْؿَسؿَ  َؾؾَِذفَِؽ  ،افـ َعؿِ  أُُصقلِ  مُجْؾَيِ  : بَِؼْقفِفِ  اإْلِ

ـْ  ِخؾَْػيً  َوافـَّفورَ  افؾَّقَْؾ  َجَعَؾ  افَِّذي َوُهقَ ▬ َ
ِ
رَ  أَنْ  أَرادَ  د َـّ  [14][[.62: اْفُػْرَؿونِ ♂ ]ُصُؽقراً  أَرادَ  أَوْ  َيذَّ

 ازي تػسر َم  بِوْفَعْكِ  َتَعوَػ  َأْؿَسؿَ  َأنَّفُ : ]افرَّ َحك َأْؿَسؿَ  ـَ و ِبوفضُّ َ
ِ
ـْ  مَجِقًعو ؾِقِفمَ  ح ئِؾِ  ِم َٓ ؾَّ  َؾِننَّ  ،اْفُؼْدَرةِ  َد  َبْؽَرةٍ  ـُ

َو َلَنَّ ـَ  َُيُْرُجقنَ  اْفِؼقَوَميُ  ـَ َْمَقاُت  َوَتِصرُ  ،اْفُؼُبقرِ  ِم ْٕ ـُ  َوُيَؼومُ  ،َأْحقَوءً  ا ِزي ؾَّ  ،اْدََقا ـُ ِريَى  ُتْشبِفُ  َظِشقَّيٍ  َو ْكقَو َِّتْ  افدُّ

ْعِؼ  ؾُّ  َواْدَْقِت، بِوفصَّ ـُ ـْ  َواِحٍد  َو ْ  إَِذا ُثؿَّ  ،َظْدلٍ  َصوِهدُ  اِْلَوَفَتْغِ  َهوَتْغِ  ِم ؿُ  ََيُْؽؿِ  مَل
ـِ  َظِؼقَى  اِْلَوـِ وِهَدْي  ُظدَّ  افشَّ

[.ْسٍ ُخ  ذِم  َم فُ ـْظَ  ؾوؾِ افغَ  ونَس اإلكْ  اذَ ؽَ ؾَ  ،ا َخورِسً 
[15] 

 ازي تػسر ْكقَو َظْكِ  َأْي  ♂َواْفَعْكِ ▬: َكُؼقُل  َؾَؽَذا: ]افرَّ   َؿدْ  افدُّ
ًِ ًَ  ،اْفِؼقَوَميُ  :َدَك ْ  َبْعدُ  َوَأنْ  َأنََّؽ  َوَتْعَؾؿْ  ،َتْسَتِعدَّ  مَل

ـِ  َؽًدا ُتْسَلُل  ِذي افـَِّعقؿِ  َظ ًَ  افَّ ـْ قفِ  ـُ
ؾُّ  ،اخْلَْؾِؼ  َمعَ  ُمَعوَمَؾتَِؽ  ذِم  َوُتْسَلُل  ُدْكقَوَك، ذِم  ؾِ ـُ ـَ  َأَحٍد  َو ِظل اْدَْظُؾقِمغَ  ِم  َيدَّ

ًَ  َؾِنًذا ،َظَؾْقَؽ  َمو ، َأنْ ُرهُ  َخورِسٌ
َب ▬: َوَكظِ َنْبِقَوءِ ] ♂ُمْعِرُضقنَ  َؽْػؾَيٍ  ذِم  َوُهؿْ  ِحسوهُبُؿْ  فِؾـَّوسِ  اؿَْسَ ْٕ [[.1: ا

[16] 

                                                           
ؾ  ُمْسؾِؿٍ »معـك  12 ـُ   =11281http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id«. ضَؾَى افعِؾْؿ ؾَِريَضي َظَذ 

 .611، صـ11افُؽُتى افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، ج، دار تلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 13

 .277، صـ32، دار إحقوء افساث افعرب ببروت، افطَّبعي افثوفثي، جمػوتقح افغقى )افتَّػسر افؽبر(ـه(: 616ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي )ت 14

 .278، صـ32، دار إحقوء افساث افعرب ببروت، افطَّبعي افثوفثي، جمػوتقح افغقى )افتَّػسر افؽبر(ـه(: 616ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي )ت 15

 .278، صـ32، دار إحقوء افساث افعرب ببروت، افطَّبعي افثوفثي، جمػوتقح افغقى )افتَّػسر افؽبر(ـه(: 616ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي )ت 16
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 افطَّزي تػسر: [ َّٓ دوه اهلل ؿقا صدَّ  افذيـ إ وِلوت وظؿؾقا  ،وافطَّوظي بوفقحداكقي فف واوأؿرُّ  ،ووحَّ  مو وأّدوا ،افصَّ

 اإلكسون ٕنَّ  ،اإلكسون مـ آمـقا  افذيـ واشتثـك معوصقف، مـ ظـف َنوهؿ مو واجتـبقا  ،ؾرائضف مـ فزمفؿ

َصْقا ▬: وؿقفف .افقاحد بؿعـك ٓ ،اْلؿع بؿعـك  بم ؾؿَ افعَ  ومُز بؾُ  بعضو بعضفؿ وأوىص: يؼقل ♂بِوِْلَؼ   َوَتَقا

َصْقا ▬: وؿقفف .ؾقف ظـف َنك مو واجتـوب أمره، ـمِ  ـتوبف، ذم اهلل أنزل ْزِ  َوَتَقا  بعضفؿ وأوىص: يؼقل ♂بِوفصَّ

 [17][.اهلل بطوظي ؾؿَ افعَ  ظذ زبوفصَّ  بعضو

  :كَْسونَ  إِنَّ ▬: َوَجؾَّ  َظزَّ  وؿقفف]تػسر احوتريدي  ُخ  وـلَنَّ  ؾقفو ومو كقوافدُّ  إنَّ  ♂ُخْسٍ  َفِػل اإْلِ
 ئًنِش وأُ  ًؼَ ؾِ

َ  إِنَّ ▬: تعوػ اّللَّ  ؿول رآن،افؼُ  مـ آي   ؽر ذم ذـره ـم :وردُمّ  ؾقفو وسوافـّ  فؾخؾؼ، متجًرا  ى اّللَّ ـَ  اْصَسَ  ِم

هَلُؿْ  أَنُْػَسُفؿْ  اْدُْمِمـِغَ  ـْ  ُتـِْجقُؽؿْ  دِمَوَرةٍ  َظَذ  أَُدفُُّؽؿْ  َهْؾ ▬: وؿول ،♂اْْلَـَّيَ  هَلُؿُ  بِلَنَّ  َوأَْمَقا  إنَّ : أي ،♂َأخِقؿٍ  َظَذاٍب  ِم

َّٓ ▬ ومبويعتف [18]دمورتف مـ خسور فػل اإلكسون ـَ  إِ وِِلَوِت  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي  [19][.أيي ♂. . .افصَّ

 ن،اخلُ  أهؾ مـ بحافر   أهؾ اشتثـك ـقػ: يؼقل أن وفؼوئؾ: ]احوتريدي تػسر ناخلُ  أهؾ ستثـيَ  ومل سا  مـ سا

َّٓ  ربح فػل اإلكسون إنَّ »: ؾقؼقل! بح؟افر   أهؾ  قلؼُ افعُ  ذم أوػ تؾؽ مـ افػرؿي هذه واشتثـوء ،«ـػروا افذيـ إ

 بلمجعفؿ وافؼقم ،☺ اّللَّ  رشقل مبعٌ مـ رٍب بؼُ  كزفً مإكَّ  أيي هذه أنَّ : هذا ظـ واْلقاب! تؾؽ؟ مـ

 ظـد ستحسـادُ  هق افؽثر مـ افؼؾقؾ اشتثـوء إذ ذـر: مو ظذ آشتثـوء وؿع ؾؾذفؽ :وخسور ـػر أهؾ ـوكقا 

 [21][.افػصوحي ذم افؽالم ضبؼوت أظذ ذم وافؼرآن اْلقاز، حد ذم افثوين افؼسؿ ـون وإن غي،افؾُّ  أهؾ

 َصْقا : ▬َوَجؾَّ  وؿقفف َظزَّ : ]احوتريدي تػسر َصْقا  بِوِْلَؼ   َوَتَقا ْزِ  َوَتَقا  ظؾقف َُيؿد مو ـّؾ  إصؾ ذم اِلّؼ : ♂بِوفصَّ

 ظؾقف، ؿدَُي  مو بؽّؾ  تقاصٍ  بوِلّؼ  قايصافتَّ  ؾؽلنَّ  :ؾوظؾف ظؾقف ُيَذمّ  مو ـّؾ  ظـ افؽّػ  هق: زوافصَّ  ،ؾوظؾف

 [21][.ظؾقف مّ ذَ يُ  مو ـّؾ  ظـ تقاصٍ  زبوفصَّ  قايصوافتَّ 

 ازي تػسر ، َفِػل: َيُؼْؾ  َومَلْ  ُخْسٍ  َفِػل: َؿوَل  إِكََّم : ]افرَّ
َنَّ  اخْلُْسِ
 َؾِننْ  ُأْخَرى، َوافتَّْحِؼرَ  َتوَرةً  افتَّْفِقيَؾ  ُيِػقدُ  افتَّـْؽِرَ  ِٕ

لِ  َظَذ  مَحَْؾـَو َوَّ ْٕ ونَ  ا ـَك ـَ كَْسونَ  إِنَّ  اْدَْع ـَْففُ  يَْعؾَؿُ  َٓ  َظظِقؿٍ  ُخْسٍ  َفِػل اإْلِ َّٓ  ـُ ُ  إِ كَْى  أَنَّ  َوَتْؼِريُرهُ  ،اّللَّ ظَؿِ  يَْعظُؿُ  افذَّ
 بِعِ

                                                           
 .591، صـ24، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، ججومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآنـه(: 311ؿد بـ جرير افطَّزي )تأبق جعػر حم 17

18  : ر أجضًو ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ َـّ ـَ ▬تذ ي ـَ اخْلَورِسِ  [85 ]آل ظؿران :♂ َوَمـ َيبْتَِغ َؽْرَ اإلِْشالَِم دِيـوً ؾَؾَـ ُيْؼبََؾ ِمـُْف َوُهَق ذِم أِخَرةِ ِم

 .611، صـ11، دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، جتلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 19

 .612، 611، صـ11، دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، جتلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 21

 .612، صـ11، دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، جتلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 21
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ـْ  فِ  ذِم  َم كُْى  َحؼ  َّفُ  أَوْ  ،افذَّ َن ِف، َحؼ   ذِم  اْفَعْبدِ  َذْكِى  ذِم  َحوِصاَلنِ  اْفَقْجَفْغِ  َوـِاَل  ،اْفَعظِقَؿيِ  افـ َعؿِ  ُمَؼوَبؾَيِ  ذِم  َوؿَعَ  ِٕ  َرب 

ونَ  َجَرمَ  َؾاَل  ْكُى  َذفَِؽ  ـَ  [22][.اْفِعَظؿِ  َؽوَييِ  ذِم  افذَّ

 َمونُ : اْفَعْكُ : ]ـثر ابـ تػسر ِذي افزَّ قفِ  َيَؼعُ  افَّ
وُت  ؾِ ـَ ـْ  آَدَم، َبـِل َحَر  بَِذِفَؽ  َتَعوَػ  َؾَلْؿَسؿَ . )...( َوَذ   َخْرٍ  ِم

ْكَسونَ  َأنَّ  َظَذ  ، َفِػل اإْلِ ـَ  إِٓ▬ َوَهاَلٍك، َخَسوَرةٍ  ذِم : َأْي  ُخْسٍ وِِلَوِت  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي ـْ  َؾوْشَتْثـَك ♂افصَّ  ِم

ْكَسونِ  ِجـْسِ  ـِ  اإْلِ نِ  َظ ا ـَ  اخْلُْسَ ِذي ْؿ، آَمـُقا  افَّ
وِِلَوِت  َوَظِؿُؾقا  بُِؼُؾقهِبِ ِرِحِفْؿ، افصَّ َصْقا ▬ بَِجَقا  َوُهقَ  ♂بِوِْلَؼ   َوَتَقا

وَظوِت، َأَداءُ  َموِت، َوَتْركُ  افطَّ َصْقا ▬ اْدَُحرَّ ْزِ  َوَتَقا ِى  َظَذ  ♂بِوفصَّ
َْؿَداِر، اْدََصوئِ ْٕ ـْ  َوَأَذى َوا ـْ  ُيْمِذي َم  َيْلُمُروَكفُ  ِِمَّ

ـِ  َوَيـَْفْقَكفُ  بِوْدَْعُروِف   [23][.اْدُـَْؽرِ  َظ

 ذيعي أو ومشوهدة، ظقون أو ؿوضع، دفقؾ إفقفو أرصد ثوبتي حؼقؼي مـ رتؼرَّ  مو هق: اِلّؼ : ]ادراؽل تػسر 

 نق  وُت  ى،ق  افطَّ  ؾؿَ افعَ  ذم يادشؼَّ  احتمل إػ تدظقهو ػسفؾـَّ ةقَّ ؿُ : زوافصَّ  معصقم، لكب هبو جوء صحقحي

 [24][.يػيافؼَّ  إؽراض إػ قلُص افقُ  شبقؾ ذم ادؽروه احتمل ظؾقفو

 عدي تػسر  وأخرة، افدكقو خس مـ ـحول مطؾًؼو، خسوًرا يؽقن ؿد: متػووتي متعددة مراتى واخلسور: ]افسَّ

 اخلسور اهلل ظؿؿ وهلذا بعض، دون افقجقه بعض مـ خورًسا  يؽقن وؿد. اْلحقؿ واشتحؼ افـعقؿ، وؾوتف

 ؾفق افعؾؿ، بدون اإليمن يؽقن وٓ بف، بوإليمن اهلل أمر بم اإليمن: صػوت بلربع اتصػ مـ إٓ إكسون، فؽؾ

 اهلل بحؼ ادتعؾؼي وافبوضـي، افظوهرة ـؾفو، اخلر ٕؾعول صومؾ وهذا افصوفح، وافعؿؾ. بف إٓ يتؿ ٓ ظـف ؾرع

 بعضفؿ يقيص: أي افصوفح، وافعؿؾ اإليمن هق افذي بوِلؼ، وافتقايص. وادستحبي افقاجبي ظبوده، وحؼ

 اهلل أؿدار وظذ اهلل، معصقي وظـ اهلل، ضوظي ظذ بوفصز وافتقايص. ؾقف ويرؽبف ظؾقف، وَيثف بذفؽ، بعًضو

 إمقر وبتؽؿقؾ ؽره، يؽؿؾ إخريـ وبوٕمريـ كػسف، اإلكسون يؽؿؾ إوفغ، ؾبوٕمريـ. ادمدي

 [25][.افعظقؿ بوفربح وؾوز اخلسور، مـ شؾؿ ؿد اإلكسون يؽقن إربعي،

  

                                                           
 .279، صـ32 ببروت، افطَّبعي افثوفثي، ج، دار إحقوء افساث افعربمػوتقح افغقى )افتَّػسر افؽبر(ـه(: 616ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي )ت 22

 .481، صـ8، دار ضقبي فؾـؼ وافتقزيع، افطَّبعي افثوكقي، جتػسر افؼرآن افعظقؿـه(: 774أبق افػداء إشمظقؾ بـ ـثر افؼرر )ت 23

 .234، صـ31افطَّبعي إوػ، ج، مؽتبي مصطػك افبوب اِلؾبل وأوٓده بؿك، تػسر ادراؽلـه(: 1371أمحد بـ مصطػك ادراؽل )ت 24

الم ادـونـه(: 1376ظبد افرمحـ بـ كورص افسعدي )ت 25  .934، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، صـتقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسرـ 
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 افتَّعؾقؼ ظذ ـالم افشوؾعل رمحف اهلل:

  :وؾعل رمحف اهلل  ؾْ َخ  َذ ظَ  يجَّ حُ  اهللُ  لزَ أنْ  ومَ  قْ فَ »افؽالم ادـسقب فإلموم افشَّ
َّٓ  فِ ؼِ  .«ؿفُ تْ ػَ ؽَ فَ  ةقرَ افسُّ  هِ ذِ هَ  إ

  ،وؾعل أن ، ظـف واصتفر اهلل، رمحف ظـف حػظ وِمَّ  ادؼقفي ؾننَّ هذههذه افعبورة ٓ كجدهو ذم ـتوبوت اإلموم افشَّ

 .مـوؿبف ذم ـتبً افتل وافُؽُتى ترمجتف، ذم افُعؾمء وكؼؾف

 اهلل رمحف افشوؾعل اإلموم مؼوفي ظذ أؿػ مل»: ؿول افشوؾعل دؼقفي اخلضر خْض بـ ظع افشقخ تعرض ظـدمو 

 ابـ اإلشالم فشقخ" افػتووى جمؿقع" ذم ظؾقف وؿػً افذي و ،افؾَّػظ هبذا ذـرهو أحد ظذ أؿػ ومل ،بنشـودهو

مع مسلخي" ذم و{ 25/  1" }افؾَّفػون إؽوثي" و ،{57ـص" }افت بقون" ذم و ،{152/  28} تقؿقي { 414ـص" }افسَّ

ر فق" :ؿول فأنَّ  افشوؾعل اإلموم ظـ روى فأنَّ  ،افؼقؿ ٓبـ  ذم وبـحقه ،"فؽػتفؿ افسقرة هذه ذم ـؾفؿ افـَّوس ؾؽَّ

 .«"ـثر ابـ تػسر" ذم هؽذا و" ؼقىافتَّ  و افزّ  ظذ عوونافتَّ : "بوب ذم فؾـقوي" افصوِلغ ريوض"

 يت ظبقدة أبق افشقخ ؿول  تدبر فق" :بؾػظ ثبً موإكَّ ، يثبً مل افؾػظ هبذا إثر هذا»: فؾؼقفي ذحف ذم ادكا

دومُ  ،{551/  4} تػسره ذم ـثر ابـ ذـر ـم ،"فقشعتفؿ افسقرة هذه افـوس  هذه أن افؽالم هبذا وؾعلافشَّ  را

 «.يـافد   قلُص أُ  مجعً قرةافسُّ 

 افتل افعبورة ظـ ُيتؾػ مو" ـثر ابـ تػسر" ذم جوء ؿد و»: افػقزان ؾقزان بـ اهلل ظبد افشقخ ظـفو ؿول 

 .«"فقشعتفؿ افسقرة هذه افـوس رتدبَّ  فق: اهلل محفر افشوؾعل ؿول" :ؾقف جوء ؾؼد ،ـوهُ  ػصـ ادُ  ذـرهو

  :وؾِِعل َؿوَل ]ـالم اإلموم ابـ افؼقؿ رمحف اهلل قَرة َهِذه ذِم  ـؾفؿ افـَّوس ؾؽر َفق» :   افشَّ  ،«فؽػتفؿ افسُّ

ِتى نَّ أ َذفِؽ َوَبقَون َرا ْخص َيصؾ وبوشتؽمهلو ،ربعيأ اْدَ َمفف َؽوَيي فؾشَّ قَي ،اِْلؼ معرَؾي حداهوأ ،ـَ
 ،بِفِ  ظؿؾف افثَّوكِ

بَِعي ،َُيسـفُ  َٓ  مـ َتْعؾِقؿف افثَّوفَِثي ا ِتى َتَعوَػ  َؾذـر ،وتعؾقؿف بِفِ  َواْفَعَؿؾ تعؾؿف ظذ صزه افرَّ َرا  َهِذه ذِم  ربعيإ اْدَ

قَرة قَرة َهِذه ذِم  ُشْبَحوَكفُ  واؿسؿ ،افسُّ َّٓ ▬ خس ذِم  ُاْحدُ  ـؾ نأ ،بوفعك افسُّ  َوظِؿؾُقا  آمـُقا  افَّذيـ إ

وِِلَوت ذيـ وهؿ ،♂افصَّ وِِلَوت َوظِؿؾُقا ▬، مرتَبي َؾَفِذهِ  ،بِفِ  َوَصدُؿقا  اِْلؼ ظرُؾقا  افَّ  ظِؿُؾقا  افَّذيـ ؿوهُ  ♂افصَّ

َصْقا ▬ ،خرىأ مرتَبي َؾَفِذهِ  ،اِْلّؼ  ـْ مِ  قهؿُ ؾِ ظَ  بَِم  قم َبْعًضو َبعضفؿ بِفِ  وىّص  ♂بِوِْلَؼ   َوَتَقا
 َؾَفِذهِ  ،رصوداإو َتْعؾِ

َصْقا ▬ ،َثوفَِثي مرتَبي وا ♂بِوفصزِ  َوَتَقا  مرتَبي َؾَفِذهِ  ،بوتوافثَّ  َظَؾقْفِ  زِ بِوفصَّ  َبْعًضو َبعضفؿ ووىصَّ  ،اِْلّؼ  ظذ َصَزُ

ْخص يؽقن نأ اْفَؽَمل َؾِنن ،اْفَؽَمل وهذا َنويي .َرابَِعي وِمال افشَّ  تقفقَّ ؿُ  صالحنب وـمفف ،فغره الً ؽؿ  مُ  ،َكػسف ذِم  ـَ

 ؿَ وافعَ  يقَّ ؿِ ؾْ افعِ 
ة حاَل َص ؾَ  ،يقَّ ؾِ ة َوَصاَلح ،يمنبوإل يقَّ ؿِ ؾْ افعِ  اْفُؼقَّ  ؿَ افعَ  اْفُؼقَّ

وِِلَوت بَِعَؿؾ يقَّ ؾِ  َؽره وتؽؿقؾف ،افصَّ
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  ،َواْفَعَؿؾ ؿؾْ اْفعِ  ظذ بِوفصزِ  وتقصقتف ،َظَؾقْفِ  َوَصزه ،يوهإ بتعؾقؿف
قَرة َؾَفِذهِ  امْجَعْ  مـ ِهَل  اختصورهو ظذ افسُّ

وؾِقو ـِتَوبف جعؾ افَِّذي هلل َواِْلَْؿد ،بحذاؾره فؾخر اْفُؼْرآن شقر  إػ هوديوً  ،َداء ـّؾ  مـ صوؾقوً  شقاهُ، َمو ـؾ َظـ ـَ

 [26][.خر ـؾ

  :وؾعل رمحف اهلل  ،ؾقفو كظروا فق أي]ؿول افشقخ ظبد افعزيز بـ بوز رمحف اهلل ذم ذحف دؼقفي اإلموم افشَّ

 اهلل ٕنَّ ، ظؾقفؿ مفحرَّ  مو وترك، ظؾقفؿ اهللُ  أوجى بم وؿقومفؿ، بوِلّؼ  إفزامفؿ ذم ـوؾقي فؽوكً ،ؾقفو ؾقا وتلمَّ 

ـَ ▬ أنَّ  بّغ  وِِلَوِت  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي َصْقا  افصَّ َصْقا  بِوِْلَؼ   َوَتَقا  قاهؿِش  ـْ ومَ ، ابحقنافرَّ  ؿهُ  ♂ْزِ وفصَّ بِ  َوَتَقا

 ضريؼ ٓ فوأنَّ ، دقوافص  ، زوافصَّ  ،واإليمن، حـوُص وافتَّ ، قايِص افتَّ  قبُج وُ  ظذ ؿوئؿي يجَّ ُح  وهذه، خورس

َّٓ  بحوافرّ  عودةفؾسَّ  ، بوِلّؼ  وتقاصٍ  ،صوفح وظؿؾ، ورشقفف بوهلل صودق إيمن: إربع ػوتافص   هبذه إ

 [27][.زبوفصَّ  وتقاصٍ 

 جده إػ كسبي ،افشوؾعل إدريس بـ حمؿد اإلموم هق: افشوؾعل: ؿقفف]: اهلل حػظف افػقزان صوفح افشقخ ؿول 

 هذه وؿول إربعي، إئؿي أحد وهق ـه،214 شـي تقذم ادطؾى، بـل مـ ؿريش، مـ وهق صوؾع، اشؿف افرابع

 اإلكسون ػِص يتَّ  أن: عودةافسَّ  ؾلشبوب. عودةافسَّ  وأشبوب ؼووةافشَّ  أشبوب قرةافسُّ  هذه ذم بغَّ  اهلل ٕنَّ  ادؼوفي:

 ـمِ  يجَّ اِلُ  ؾؼومً تعوػ، اهلل شبقؾ ذم إذى ظذ زوافصَّ  ظقة،وافدَّ  ؾ،ؿَ وافعَ  افعؾؿ،: إربع ػوتافص   هبذه

ًُ بقَّ  ؿد أين   :هلؿ يؼقل بحوكفُش  اهلل إنَّ  .قرةافسُّ  هبذه خؾؼف ظذ اهلل  قرةافسُّ  هذه ذم عودةافسَّ  أشبوب فؽؿ ـ

 أشبوب ـًبقَّ  قرةافسُّ  هذه فؽـ ،إربع ادسوئؾ هلذه تػوصقؾ وَُه  يـَّ وافسُّ  فـؾّ  رآنوافؼُ . ختكةادُ  افؼصرة

َؾيػَ مُ  يـَّوافسُّ  رآنافؼُ  قصُص كُ  يوبؼقَّ  ؼ،ؾْ اخلَ  ظذ يجَّ اِلُ  هبو ؾؼومً ؿؾي،جُم  عودةافسَّ   ادسوئؾ هلذه يـَبق  ومُ  ص 

 يجَّ اِلُ  أؿومً فوفؽـَّ ؽرهو: اهللُ  أنزل مو فق افـوس، تؽػل قرةافسُّ  هذه أن افشوؾعل ـالم معـك وفقس إربع،

 أشبوب أظرف ٓ أنو: يؼقل افؼقومي يقم أحد ؾال ؼووة،افشَّ  وأشبوب عودةافسَّ  أشبوب ؾقفو بغَّ  اهلل ٕنَّ  ،ظؾقفؿ

[.افقجقزة ختكةادُ  قرةافسُّ  هذه يؼرأ  وهق ؼووةافشَّ  أشبوب أظرف وٓ عودةافسَّ 
[28] 

 ظؾقف يؼدر ٓ افذي اإلظجوز مـ وهذا]: اهلل حػظف افػقزان اهلل ظبد افشقخ ؿول  َّٓ  ُتبغ   واحدة آيي ،تعوػ اهلل إ

ي وطقػي ي أؾراد مـ ؾرد ـّؾ  ووطقػي ،اإلشالمقي إُمَّ ، زبوفصَّ  قايصوافتَّ  ،بوِلّؼ  قايصافتَّ  وهل ،اإلشالمقي إُمَّ

                                                           
 .57، ـص1روت، ج، دار افُؽُتى افعؾؿقي ببمػتوح دار افسعودة ومـشقر وٓيي افعؾؿ واإلرادةـه(: 751صؿس افديـ ابـ ؿقؿ اْلقزيي )ت 26

صقلـه(: 1421ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ بوز )ت 27  .27، دار ادسر، افطَّبعي إوػ، صـذح ثالثي ٕا

 .36، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، صـذح إصقل افثالثيصوفح بـ ؾقزان بـ ظبد اهلل افػقزان:  28
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 كؼؾ وحَّ  اهلل رمحف تقؿقي ابـ اإلشالم صقخ ؾننَّ  وهلذا !قرةُش  مـ أظظؿفو ؾم .وفحافصَّ  ؾؿَ وافعَ  اإليمن بعد

 مجقع أنَّ  أخز وظال جؾَّ  اهلل ؾننَّ  - حمؾف ذم هق افشوؾعل اإلموم ؿول مو: يعـل - ؿول ـم هق»: ؿول افشوؾعل ـالم

َّٓ  خورسون وسافـَّ   [29][.«زبوفصَّ  قصقوً ومُ  بوِلؼ   قصقوً مُ  ؽره ومع صوِلوً  مممـوً  كػسف ذم ـون ـمَ  إ

 ِعلُّ  َؿوَل ) ـوهُ ]: اهلل حػظف اِلوزمل اهلل ظبد أبق افشقخ ؿول
وؾِ َّٓ  بػفؿف، آشتئـوس بوب مـ( اْفشَّ  يإئؿَّ  وإ

َّٓ  ،هبؿ كويتلشَّ  ،أؿقاهلؿ ذم هبؿ ؼتدىيُ  ـون وإن  ؽره، ذم وٓ عتؼدادُ  بوب ذم ٓ ،يجَّ بحُ  فقسً أؿقاهلؿ أنَّ  إ

ٍّ َُي  ٓ يعـل  بـ أمحد ظؼقدة هذه: ؿقؾ إذا وفذفؽ اإلموم، ؿوفف مو ظذ فقؾافدَّ  إؿومي مـ دَّ ٓبُ  موإكَّ  ،فذاتو هبو ت

د فقس حـبؾ  افؽتوب قصُص كُ  مـ ؾفؿـو ـوبلنَّ  عتؼدهومُ  بػفؿف كستلنس موإكَّ  ٓ، حـبؾ؟ بـ أمحد بعكتَّ  ـوأنَّ  ادرا

 ذم وٓ عؼدادُ  بوب ذم ٓ ؽره، أو أمحد بوإلموم كحتٍ ـوأنَّ  ادراد وفقس ادراد، هذا أمحد، اإلموم ؾفؿف مو يـَّوافسُّ 

ـٍ  هذا وفقس ؽره،  تقحقد إؾرادهو مـ دَّ ٓبُ  وهذه ،☺ افـبل ضوظي حتؼقؼ رادادُ  ٕنَّ  بؾ ،يإئؿَّ  ذم بطع

َّٓ  طوعيُ  ؾال ،بودتوبعي ☺ افـبل إؾراد مـ دَّ ٓبُ  ،توبعيادُ   هبذا اختصوصف ظذ ؾدلَّ  افبؼ، مـ ☺ افـبل إ

 ذفؽ كتلشَّ  إذا حقـئٍذ  بف، تلد   وٓ بف اؿتداء وٓ ،إصؾ هق هذا. فف ضوظي ٓ ☺ بلافـَّ ؽر إذن،. افقصػ

. ادـفٍ ذفؽ ظذ يسر بلن فؾؿسؾؿ مقضـًو موذا؟ ويؽقن بػعؾف ُيستلنس حقـئٍذ  ☺ بلبوفـَّ واؿتدى اإلموم

 [31][.تعوػ اهلل رمحف بػفؿف ٓشتئـوس موإكَّ  فالحتجوج هـو فقس افشوؾعل ؿقل ذـر إذن،

كَسونَ  َخؾَْؼـَو َفَؼدْ ▬ ـِ  ذِم  اإْلِ َّٓ ( 5) َشوؾِؾِغَ  أَْشَػَؾ  َرَدْدكَوهُ  ُثؿَّ ( 4) َتْؼِقيؿٍ  أَْحَس ـَ  إِ وِِلَوِت  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي  أَْجرٌ  ؾَؾَُفؿْ  افصَّ

 [افتغشقرة ] ♂(6)َِمْـُقٍن  َؽْرُ 

 افتَّعؾقؼ ظذ آيوت شقرة افت غ:

  :إػ رددكوه: أحدهو: قهوً ُج وُ  َيتؿؾ هق ♂َشوؾِؾِغَ  أَْشَػَؾ  َرَدْدَكوهُ  ُثؿَّ ▬: َوَجؾَّ  َظزَّ  وؿقفف]تػسر احوتريدي 

 أظذ وهل ياْلـَّ إػ رددكوه وادممـ وؾؾغ،افسَّ  أشػؾ وهل ؿجفـَّ إػ افؽوؾر كردّ  ؿ،جفـَّ وهق وؾؾغافسَّ  أشػؾ

َّٓ ▬: بؼقفف اشتثـك مو وهق غ،ق  افعؾ   ـَ  إِ وِِلَوِت  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي : وافثوين. ياْلـَّ ذم ♂َِمْـُقنٍ  َؽْرُ  أَْجرٌ  ؾَؾَُفؿْ  افصَّ

 إػ ادممـ ورددكو وافؽػر، افؼك ؾعؾ مـ اختور مو وهق وإؾعول، إظمل مـ اختور مو أشػؾ إػ رددكوه

 أرذل إػ رددكوه ثؿَّ : افتلويؾ أهؾ ؿوفف مو: وافثوفٌ. أظؾؿ واهلل افرؾقعي، افعوفقي إظمل مـ اختور مو أظذ

                                                           
صقلحصقل احلمقل بؼح ثالظبد اهلل بـ صوفح افػقزان:  29  .25، مؽتبي افرصد، صـثي ٕا

ل.ذح إصقل افثالثي ادختك أبق ظبد اهلل أمحد بـ ظؿر اِلوزمل: 31 وَّ رس ٕا  ، دروس صقتقي ؿوم بتػريغفو مقؿع افشقخ اِلوزمل، افدَّ

http://www.alta3b.wordpress.com/


 (2املحارضة ) - دورة العقيدة اإلسالمية [12] أةو الُمنترص حممد شاهني اتلّاِعب
 

www.alta3b.wordpress.com  

َّٓ ▬ اشتثـك ثؿ وأشػؾف، افعؿر ـَ  إِ  ذم هبو ظؿؾقا  افتل أظمهلؿ ثقاب ظؾقفؿ جيري: أي آخره، إػ ♂آَمـُقا  افَِّذي

َؽ  وؾلمَّ  وصبوهبؿ، صحتفؿ حول
 فق أن ،يِصّح  إكَّم افتلويؾ وهذا ذفؽ: هلؿ جير مل ذـر، مو إػ وادُّ رُ  إذا ؿؾنَنَّ  ُأوََلِ

و ،مـفؿ ادممـغ مـ ادُحسـغ اشتثـك  وإول ،َُيتؿؾ ٓ ؾنكَّف افؽػر أهؾ مـ اإليمن أهؾ اشتثـك إذا ؾلمَّ

 [31][.أصبف

  :َماُل ]تػسر افرازي رمحف اهلل ادُقاؾؼ فتػسر اإلموم افطَّزي رمحف اهلل ِى؟ َوْجفُ  َمو: افثَّويِن  افسُّ : اْْلََقاُب  افتََّعجُّ

ْكَسونِ  َخْؾَؼ  َأنَّ  ـَ  اإْلِ ا  َوَتْؼِقيَؿفُ  افـُّْطَػيِ  ِم و َبَؼً  تؿ ويستقي، يؽؿؾ أن إػ افزيودة مراتى ذِم  َوَتْدِرجَيفُ  َشِقيًّ

، اِْلَْؼِ  َظَذ  اخْلَوفِِؼ  ُؿْدَرةِ  َظَذ  َواِضٌح  َدفِقٌؾ  اْفُعُؿرِ  َأْرَذَل  َيْبُؾغَ  َأنْ  إَِػ  ـِْؽقَسفُ تَ  َـّْؼِ ـْ  َواف  ُثؿَّ  اِْلَوَفيَ  َهِذهِ  َصوَهدَ  َؾَؿ

ا  َبِؼَل  ءَ  َؾاَل  اِْلَْؼِ  إِْكَؽورِ  َظَذ  ُمِكًّ [.ِمـْفُ  َأْظَجُى  َرْ
[32] 

 َفَؼدْ ▬: َوَؿْقُففُ ]: اهلل رمحفم افؼقؿ وابـ تقؿقي ابـ اإلشالم صقخل فتػسر ادُقاؾؼ اهلل رمحف ـثر ابـ تػسر 

ـِ  ذِم  اإلكَْسونَ  َخؾَْؼـَو ْكَسونَ  َخَؾَؼ  َتَعوَػ  َأنَّفُ  َوُهقَ  َظَؾقِْف، اْدُْؼَسؿُ  ُهقَ  َهَذا ♂َتْؼِقيؿٍ  أَْحَس ـِ  ذِم  اإْلِ  ُصقَرٍة، َأْحَس

َْظَضوءِ  َشقّي  اْفَؼوَمِي، ُمـَْتِصَى  َوَصْؽؾٍ  ْٕ وِهٌد، َؿوَففُ . افـَّورِ  ِإَػ : َأْي  ♂َشوؾِؾِغَ  أَْشَػَؾ  َرَدْدَكوهُ  ُثؿَّ ▬. َحَسـََفو ا  َوَأبُق جُمَ

، اْفَعوفِقَِي، ـُ ـُ  َواِْلََس ُهؿْ  َزْيٍد، َواْب ـِ  َهَذا َبْعدَ  ُثؿَّ . َوَؽْرُ َػ  َمِصُرهُ  َوافـََّضوَرةِ  اِْلُْس
ْ  إِنْ  افـَّورِ  إِ َ  ُيِطعِ  مَل عِ  اّللَّ

بِ  َوَيتَّ

ُشَؾ: ـَ  إِٓ▬: َؿوَل  َوهِلََذا افرُّ وِِلَوِت  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي غَ  أَْشَػَؾ  َرَدْدكَوهُ  ُثؿَّ ▬: َبْعُضُفؿْ  َوَؿوَل . ♂افصَّ
: َأْي  ♂َشوؾِؾِ

ـِ  َهَذا ُروي. اْفُعُؿرِ  َأْرَذلِ  إَِػ  ـِ  َظ ـْ »: ِظْؽِرَميُ  َؿوَل  َحتَّك - َوِظْؽِرَميَ  َظبَّوٍس، اْب نَ  مَجَعَ  َم  َأْرَذلِ  ِإَػ  ُيَردّ  مَلْ  اْفُؼْرآ

ـُ  َذفَِؽ  َواْخَتورَ . «اْفُعُؿرِ  ونَ  َوَفقْ . َجِريرٍ  اْب و اْدَُرادُ  ُهقَ  َهَذا ـَ ْـ  اْدُْمِمـِغَ  اْشتِثْـَوءُ  َحُسـ َحَ َنَّ  :َذفَِؽ  ِم  َؿدْ  اهلََرم ِٕ

دُ  َوإِكََّم  ،َبْعَضُفؿْ  يصقُى  ْركَوهُ  َمو اْدَُرا ـَ َؼْقفِفِ  ،َذ ـَ  إِٓ ُخْسٍ  َفِػل اإلكَْسونَ  إِنَّ  َواْفَعْكِ ▬: ـَ  َوَظِؿؾُقا  آَمـُقا  افَِّذي

وِِلَوِت   [33][.♂افصَّ

  

                                                           
 .574، 573، صـ11افطَّبعي إوػ، ج ، دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت،تلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 31

 .213، صـ32، دار إحقوء افساث افعرب ببروت، افطَّبعي افثوفثي، جمػوتقح افغقى )افتَّػسر افؽبر(ـه(: 616ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي )ت 32

 .435، صـ8قبي فؾـؼ وافتقزيع، افطَّبعي افثوكقي، ج، دار ضتػسر افؼرآن افعظقؿـه(: 774أبق افػداء إشمظقؾ بـ ـثر افؼرر )ت 33
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َّٓ  إَِلَ  َٓ  َأنَّفُ  ؾَوْظَؾؿْ ▬ تػسر ؿقفف تعوػ: ِ ُ  إ  [19:حمؿد] ♂اّللَّ

  :إفقهي، فف تصؾح أو تـبغل معبقد ٓ أنف حمؿد يو ؾوظؾؿ: ☺ حمؿد فـبقف ذـره تعوػ يؼقل]تػسر افطزي 

َّٓ  ظبودتف، وفؾخؾؼ فؽ وجيقز  مو ـّؾ  بوفربقبقي فف يديـ رء، ـّؾ  وموفؽ اخلؾؼ، خوفؼ هق افذي اهلل إ

 [34][.دوكف

  :وافؼقل فف، قحقدوافتَّ  اإلخالص، ـؾؿي وحول وؿً ـّؾ  ذم ؿؾبف شعريُ  أن أمره: وافثوفٌ]تػسر احوتريدي 

 [35][.أظؾؿ واّللَّ  بف،

  :اَلةُ  َظَؾقْفِ  افـَّبِلُّ  ِؿقَؾ  َؾِننْ ]تػسر افرازي اَلمُ  افصَّ ونَ  َوافسَّ و ـَ ً
ِ
َْمِر، َمْعـَك َؾَم  بَِذفَِؽ  َظوح ْٕ ـْ  َظـْفُ  َكُؼقُل  ا  ،َوْجَفْغِ  ِم

و ًْ : َأَحُدَُهَ ًَ  َمو َظَذ  َؾوْثبُ ْ ـَ  َظؾَقْفِ  أَن َؼْقلِ  ،اْفِعؾْؿِ  ِم سٍ  اْفَؼوِئؾِ  ـَ
ْس : اْفِؼقَومَ  ُيِريدُ  ِْلَوفِ

: َثوكِقِفَم  ،َتُؼؿْ  َٓ  َأْي  اْجؾِ

َطوُب  اَلةُ  َظَؾقْفِ  افـَّبِل   َمعَ  اخْلِ اَلُم، افصَّ دُ  َوافسَّ ِؿرُ  َؿْقُمفُ  َواْدَُرا ْلِن، َأنَّفُ  ذِم  َوافضَّ  َظَؾقْفِ  َأنَّفُ  ُهقَ  َهَذا َوَتْؼِديُر  فِؾشَّ

اَلمُ  يَمنِ  ِإَػ  اْفَؼْقمَ  َدَظو َحَّو افسَّ ْ  اإْلِ ْ  ُيْمِمـُقا  َومَل ءٌ  َيْبَؼ  َومَل ِؿُؾُفؿْ  َرْ يَمنِ  َظَذ  ََيْ
َّٓ  اإْلِ َْمرِ  ُطُفقرُ  إِ ْٕ ٌِ  ا ُـُّشقِر، بِوْفَبْع  َواف

ونَ  ـَ اَلةُ  َظَؾقْفِ  افـَّبِلَّ  َُيِْزنُ  ِِمَّو َذفَِؽ  َو اَلُم، افصَّ ًَ  َوَؿوَل  َؿْؾَبفُ  َؾَسذَّ  َوافسَّ وِمٌؾ  َأنْ ٌؾ  َكْػِسَؽ  ذِم  ـَ كَ  ُمَؽؿ   مَلْ  َؾِننْ  فَِغْرِ

ْ  َؿْقمٌ  بَِؽ  َيْؽُؿْؾ  ُ  ُيِردِ  مَل ؿْ  َتَعوَػ  اّللَّ
ا  هِبِ ًَ  َخْرً ٌُ  َوِظْؾُؿَؽ  بِِعْؾِؿَؽ  َظوِمٌؾ  َكْػِسَؽ  ذِم  َؾَلنْ َ  َأنَّ  َتْعَؾؿُ  َحقْ  َواِحدٌ  اّللَّ

ًَ  َواْدُْمِمـَوِت  اْدُْمِمـِغَ  وتؽؿؾ مؽؿؾ اهلل حؿدب وأنً وتستغػر  اْفَقْصَػوِن، َفَؽ  َحَصَؾ  َؾَؼدْ  هَلُْؿ، َتْسَتْغِػرُ  َوَأنْ

 ًْ ًَ  َمو َظَذ  َؾوْثُب َٓ  َظَؾقِْف، َأنْ ْػُرُهؿْ  َُيِْزْكَؽ  َو [.ـُ
[36] 

  :وجقب ظذ افؽريؿي أيي هبذه اهلل رمحف ادصـػ اشتدل]ذح افشقخ ظبد افرمحـ افؼحطوين رمحف اهلل 

 اهلل أن وذفؽ بف، ترجؿ مو صحي ظذ اهلل رمحف افبخوري هبو اشتدل ـم وافعؿؾ، افؼقل ؿبؾ بوفعؾؿ افبدائي

َّفُ  َؾوْظؾَؿْ ▬: ؿقفف ذم افعؾؿ بف وادبدوء بوفعؿؾ، ثؿ بوفعؾؿ: بلمريـ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ كبقف أمر تعوػ  إَِلَ  ٓ أَن

 َّٓ ُ  إِ  ؾ،ؿَ افعَ  مرتبي ظذ ميؼدَّ مُ  ؿؾْ افعِ  مرتبي أن ظذ ؾدلَّ  ♂فَِذكْبَِؽ  َواْشتَْغِػرْ ▬: ؿقفف ذم بوفعؿؾ أظؼبف ثؿ ،♂اّللَّ

ي  ذم ذط ؿؾْ افعِ  نَّ أو َّٓ  يعتز ؾال ؾ،ؿَ وافعَ  افؼقلِصحَّ  حيصح  ادُ  يقَّ افـ  حصح  مُ  فٕنَّ  ظؾقفم، مؼدَّ مُ  ؾفق بف، إ

 [37][.ؾؿَ فؾعَ 

                                                           
 .173، صـ22، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، ججومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآنـه(: 311أبق جعػر حمؿد بـ جرير افطَّزي )ت 34

 .274، صـ9افعؾؿقي ببروت، افطَّبعي إوػ، ج، دار افُؽُتى تلويالت أهؾ افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبق مـصقر حمؿد احوتريدي )ت 35

 .52، صـ28، دار إحقوء افساث افعرب ببروت، افطَّبعي افثوفثي، جمػوتقح افغقى )افتَّػسر افؽبر(ـه(: 616ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افرازي )ت 36

 .23، دار افزاحؿ، افطَّبعي افثوكقي، صـحؿد بـ ظبد افقهوبحوصقي إصقل افثالثي دـه(: 1392ظبد افرمحـ بـ حمؿد افؼحطوين )ت 37
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  :ىخورَ بُ  إػ كسبي افبخوري، إبراهقؿ بـ إشمظقؾ بـ حمؿد اإلموم هق: افُبخوري]ذح افشقخ صوفح افػقزان 

حقح صوحى اهلل، رمحف، اِلػظ وجبؾ اِلديٌ أهؾ إموم ادؼق، ذم بؾدة  بعد افُؽُتى أصّح  هق افذي افصَّ

َّٓ  يـػع ٓ افَعَؿؾ ٕنَّ  وافَعَؿؾ: افؼقل ؿبؾ افِعْؾؿ: ؿقفف. اهلل ـتوب و ِظْؾؿ، ظذ مبـقًّو ـون إذا إ  ادبـل افَعَؿؾ أمَّ

ف جفؾ ظذ ًٓ  يؽقن بؾ، صوحبف يـػع ٓ ؾنكَّ ًٓ  وبو م أن ؾالُبدَّ  افؼقومي، يقم ظؾقف وضال  ؿبؾ افِعْؾؿ تعؾُّؿ ُيؼد 

 [38][.افَعَؿؾ

وِِلوت  اِلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افصَّ

                                                           
 .37، ممشسي افرشوفي، افطَّبعي إوػ، صـذح إصقل افثالثيصوفح بـ ؾقزان بـ ظبد اهلل افػقزان:  38
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