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 .م .د. رحيم سلوم مرهونأ

 حـالـدي صـد مهـامـح
 دينقسـم اصـول الــ -كلية العلوم االسالميـة  -  تجامعة تكري

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ((  ِ َن َما َوّلِِله َزوأ َماِئِه َسُيجأ ُعوهُ ِبَها َوَذُروا الهِذيَن ُيلأِحُدوَن ِفي أَسأ َنى َفادأ َماُء الأُحسأ َسأ اْلأ
َملُونَ   ( (081 )اآلية  االعرافسورة ) ((َكاُنوا َيعأ

 

إٌف الحمد هلل نحمديه كنستعينو, كنستغفره, كنعكذ باهلل مف شركر أنفسػنان, كمػف سػي ا      
أعمالنا, مف ييده اهلل فال ميضٌؿ لو, كمف ييضػلؿ فػال ىػادم لػو, كأشػيد أف   إلػو إ  اهلل 

 كحده   شريؾ لو, كأشيد أف محمدان عبديه كرسكليو.
 دـــأما بع
فلمػػا نانػػ  معرفػػع اهلل تعػػال  أكؿ مػػا يسػػ  علػػ  ا نسػػاف فػػ  دينػػو, كنانػػ  ىػػذه       

المعرفػػػػع    تػػػػتـ علػػػػ  الكسػػػػو اسنمػػػػؿ إ  بمعرفػػػػع أسػػػػما و ك ػػػػفاتو كأفعالػػػػو فػػػػ   ل ػػػػو, 
ارارىػػػػا, إذ بيػػػػا تعػػػػرؼ اهلل إلػػػػ  عبػػػػاده  كا يمػػػػاف بتلػػػػؾ اسسػػػػماأل كال ػػػػفا  كاسفعػػػػاؿ, كا 

 سبحانو.
اػد تعػرض بػا  اسسػػماأل كال ػفا  لعكا ػؼ شػديد  ىيػػك و  كعلػ  الػر ـ مػف ىػذا نلػػو    

منػػذ زمػػف طكيػػػؿ, فغيػػر  تلػػػؾ العكا ػػؼ أشػػػياأل نويػػر  مػػػف أماننيػػا, كحكلتيػػػا الػػ   يػػػر 
مكاضعيا, فتغير  بسب  ذلؾ مفاىيـ عديد , فالتبس  مسا ؿ ىذا البا  عل  نويػر مػف 

انعنػػس علػػييـ النػػاس, حتػػ  عسػػز أ لػػ  النػػاس عػػف التمييػػز بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ, فربمػػا 
اسمػػر فػػرأكا الحػػؽ بػػاطالن, كالباطػػؿ ح ػػان, مػػف العلػػـ أف معرفػػع اهلل التػػ    تػػتـ إ  بمعرفػػع 

,,
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أسما و ك فاتو, ى  زبد  دعك  الرسؿ, ك ال تيا, كعندىا تلت ػ  سميعيػا مػف ا ػتالؼ 
مناىسيػػا كشػػرا عيا, سف سميػػف الرسػػؿ إنمػػا أرسػػلكا ليعرفػػكا النػػاس ربيػػـ ك ػػال يـ فيعبػػدكه 

كأل تلػػػػؾ المعرفػػػػع, فلمػػػػا نػػػػاف بػػػػا  اسسػػػػماأل كال ػػػػفا  بيػػػػذه الموابػػػػع, كلػػػػو ىػػػػذه فػػػػ  ضػػػػ
كاد تعرض مف ذلؾ للعكا ػؼ التػ  ك ػفتيا, كك ػف  هوارىػا, فسعلػ  بحوػ   -المنانع

ىػػذا فػػ  بػػا  التفػػكيض, كبينػػ  فيػػو اف ع يػػد  السػػلؼ ىػػ  تفػػكيض النيفيػػع مػػف ا يمػػاف 
كف الػػػػذم ىػػػػك تفػػػػكيض النيفيػػػػع بالمعػػػػان , كلػػػػيس التفػػػػكيض الػػػػذم يػػػػذى  اليػػػػو المتنلمػػػػ

 كالمعن , كينسبكنو ال  السلؼ سيال كاتباعا لليكل.
تضػػػػمف بحوػػػػ  ىػػػػذا م دمػػػػع كوالوػػػػع مباحػػػػ , كتضػػػػمف نػػػػؿ مبحػػػػ  مطلبػػػػيف, شػػػػمؿ     

التعريػػؼ بػػالتفكيض فػػ  اللغػػع كا  ػػطال , كالمطلػػ  الوػػان  ف ػػد تضػػمف  المبحػػ  ا كؿ
 ػػفا  عنػػد السػػلؼ كال لػػؼ, كنشػػ   ا سػػماأل كال المبحػػ  الوػػان انػػكاع التفػػكيض, كشػػمؿ 

التفػػكيض, فتضػػمف المطلػػ  ا كؿ التفػػكيض عنػػد السػػلؼ كال لػػؼ, كالمطلػػ  الوػػان  ف ػػد 
شػػبيا  ال ػػا ليف بػػالتفكيض كالػػرد علييػػا,  المبحػػ  الوالػػ تضػػمف نشػػ   التفػػكيض, كشػػمؿ 

كلػػػكاـز مػػػذى  التفػػػكيض, ف ػػػد تضػػػمف المطلػػػ  ا كؿ شػػػبيا  ال ػػػا ليف بػػػالتفكيض كالػػػرد 
 كتضمف المطل  الوان  لكاـز مذى  التفكيض وـ ال اتمع, كم ادر البح . علييا,
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 المطمب االول/ التفويض لغة واصطالحًا .
 اوال: التفويض لغًة.

 يػػػػ ت  التفػػػػكيض فػػػػ  اللغػػػػع لمعػػػػاف عػػػػد  كىػػػػ  التكنػػػػؿ , كالتفراػػػػع ,كالمشػػػػارنع ,       
 : كالمسارا  , كبياف ذلؾ نا ت 

عىلتٍػػوي إليػػو, كاػػاؿ اهللي التوكــل اواًل :  : -عػػز كسػػؿ -, كمنػػو : فففىْكٍضػػ ي اليػػو اسمػػرى أم سى
ففكىأيفىػكضضي أىٍمػًرم ًإلىػ  اللْػًو  
ػْيرىه ًإليػو  فىػْكضى  كفف . ِف, أم أْتًنػؿي عليػو     ُف ًإليػو اسىمػرى  ى

دىٍدتيػػو ًإليػػؾ ي ػػاؿ فىػػْكضى  كسعىلىػػو الحػػانـ فيػػو كفػػ  حػػدي  الػػدعاأل فىْكٍضػػ ي أىٍمػػرم ًإليػػؾ أىم رى
ٍبػػدم   أىمػػرىه ًإليػػو ًإذا رٌده ًإليػػو كسعلػػو الحػػانـ فيػػو كمنػػو حػػدي  الفاتحػػع فىػػْكضى ًإلػػْ  عى
 . ّف

: ففويـْ اي  فىْكٍضػ ي أىٍمػًرم ًإلىٍيػؾى  , كف  حدي  اٍلبىرىاأًل ٍبًف عىاًز و ًؿ الْلييـْ أىٍسلىٍم ي كىٍسًي  ًإلىٍيػؾى كى
 .أم رددتو إليؾ

دي  التفرقـة ثانيـًا : اضيف, كىػػك سماعػع الفػا ًض, ك  ييفػػرى ػ  أم ميتىفىػرض : فف ك ػػارى الٌنػاسي فىٍكضى
اػػ ػػ  أم متفرض ع ميتىػػردضد , كالنػػاسي نمػػا   ييفىػػرد الكاحػػد مػػف المتفىػػراضيف, كي ػػاؿ: الػػكىحيشي فىٍكضى

 . ْففىٍكضى :   سىرا ى ليـ تسمعو  

                                                           

 .ّْ. سكر   افر, اآليع  ُ
المح ؽ: د ميدم  ىػ .َُٕالرحمف ال ليؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم الب رم فتػػػػ: . العيف, أبك عبد ِ

العر  محمد بف منـر بف منظكر اسفري    . كلسافْٔ/ٕالم زكم , د إبراىيـ السامرا  , دار كمنتبع اليالؿ,
. كتا  العركس , محٌمد بف محٌمد بف عبدالرٌزاؽ َُِ/ٕبيرك  الطبعع اسكل ,  -الم رم, دار  ادر 

 .ْٔٗ/ُٖىػ , المح ؽ: مسمكعع مف المح  يف, َُِٓالحسين , أبك الفيض, الملٌ   بمرتض , الْزبيدم فتػػػػ: 
 . َُِ/ٕ. لساف العر ,  ّ
 .ْٔ/ٕلعيف, . ا ْ



 76  
 

     

   
 

 التفويض

 مفهومه, نشأته, لوازمه
 أ.م .د. رحيم سلوم مرهون

 الحـدي صـد مهــحام

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7السنـة ) (  33 العـدد )

ػػًع, كىًىػػ  المشــاركة ثالثــًا :  ضى ػػًرنىعي , الميفىاكى ًمٍنػػو شى , كى , كىػػ :  فف ا ٍشػػًترىاؾي ًفػػ  نيػػؿض شىػػٍ ألو
ٍنتيوي  . ... كشىارى . كشىًرنىعي الًعنىاًف ًف  شىٍ ألو كىاًحدو ػعو كذًلػؾى  العىاْمعي ًف  نيؿض شىٍ ألو ضى شىػًرنىعى ميفىاكى

ًميعان مف نيؿض شىٍ ألو يىٍمًلناًنًو بىٍينىييمىا  الييمىا سى أىف يىنيكفى مى
 . ُف

ػػػوي ًفػػػ  أىٍمػػػًره, أىم المجـــاراة رابعـــًا : ضى ػػػارىا ي ًفػػػ  اسىٍمػػػًر, يي ىػػػاؿي فىاكى ػػػعي أىٍيضػػػان: الميسى ضى , فالميفىاكى
ػػػذيك  : أى ى ػػػًدي ى ػػػكا الحى ضي ػػػارىاهي, كمنػػػو تىفىاكى ػػػيـ سى ػػػكا ًفػػػ  اسىٍمػػػًر فىػػػاكىضى ًفيػػػًو بىٍعضي ضي ا ًفيػػػًو, كتىفىاكى

ىػػذه أىػػـ المعػػان  اللغكيػػع التػػ  سػػاأل  فييػػا نلمػػع التفػػكيض , كلبيػػاف التػػرابط  . ِفبىٍعضػػان 
بػػيف المعنػػ  اللغػػكم كا  ػػطالح  ,  بػػد لنػػا مػػف بيػػاف المعنػػ  ا  ػػطالح  وػػـ معرفػػع 

 اار  المعان  اللغكيع اليو .
 اصطالحًا.ثانيا: التفويض 

 أما التفويض في االصطالح :
         فيػػػػػك الحنػػػػػـ بػػػػػ ف معػػػػػان  ن ػػػػػكص ال ػػػػػفا  مسيكلػػػػػع  يػػػػػر مع كلػػػػػع   يعلميػػػػػا      
أك ىػػػػك إوبػػػػا  ال ػػػػفا  كتفػػػػكيض معناىػػػػا كنيفيتيػػػػا إلػػػػ  اهلل عػػػػز كسػػػػؿ, أك  . ّفإ  اهلل

مسيػكؿ ك  فالتفكيض ىك ال كؿ بػ ف معنػ  الػنص  .  ْف تفكيض العلـ بالمعن    النيفيع
يعلمػػو أحػػد مػػف النػػاس, كتفػػكيض العلػػـ بػػو إلػػ  اهلل , أك رد العلػػـ بػػالمعن  إلػػ  اهلل لعػػدـ 

, ؼ تعريفاتػو تبعػان   ػتالؼ انكاعػومف  الؿ ما ت دـ ييعلـ أف التفكيض ت تل . ٓفالعلـ بو
ف ػػد ينػػكف المػػراد مػػف التفػػكيض تفػػكيض النيػػؼ كالمعنػػ  سػػكيع , كاػػد ينػػكف المعنػػ  منػػو 

نيػػػػػػػؼ دكف المعنػػػػػػػ  , كااػػػػػػػر  المعػػػػػػػان  اللغكيػػػػػػػع الػػػػػػػ  المعنػػػػػػػ  التفػػػػػػػكيض تفػػػػػػػكيض ال

                                                           

 .ْٕٗ/ُٖ. تا  العركس,   ُ 
 .ْٕٗ/ُٖ. ينظر: تا  العركس, ِ
 . ٕٔٓ. ينظر: مذى  التفكيض ف  ن كص عرض كن د للشيخ أحمد ال اض  ص ّ
 .ُٓ. ينظر: اضيع المحنـ كالمتشابو كاوره ف  ع يد  التفكيض/محمكد عبدالرازؽ  ص ْ
 .ُٕ. الم در نفسو,  ٓ
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عىلتٍػػػوي إليػػػو. فنػػػ ف المفػػػكض  ا  ػػػطالح  ىػػػك التكنػػػؿ , كمنػػػو فىْكٍضػػػ ي اليػػػو اسمػػػرى أم سى
كايؿ ف  تعريؼ التفكيض ىػك : تفػكيض المعنػ   فكض المعن  كالنيؼ ال  اهلل تعال  .

 –إنمػػا ينػػكف بعػػد الت كيػػؿ ا سمػػػال   المػػراد مػػف الػػنص المػػكىـ للتشػػبيو  كىػػذا التفػػكيض
كيػػدؿ لػػذلؾ اػػكؿ  ػػاح  السػػكىر : "كـر تنزييػػا" بػػ ف   ُفكىػػك: " ػػرؼ اللفػػظ عػػف ظػػاىره"

تعت ػػد أف ظػػاىره  يػػر مػػراد, وػػـ تنػػؼ عػػف بيػػاف المعنػػ  المػػراد, اػػالكا: كىػػذه ىػػ  طري ػػع 
 السلؼ كى  أسلـ.

 :  ِفكليـ حستاف ف  ذلؾ 
ـي تىٍ ًكيلىػوي ًإْ  اللٌػوي  ف اسكل : اكؿ اهلل تعػال : ػا يىٍعلىػ مى [ علػ  اػراأل  الكاػؼ ٕ]هؿ عمػراف:    كى

 عل  اسـ الساللع.
الوانيػػع: اتفػػاؽ السػػلؼ علػػ  أنيػػا تمػػر نمػػا سػػاأل  نمػػا فػػ  اػػكؿ ا مػػاـ مالػػؾ رحمػػو اهلل: 

 كن كؿ ب يع السلؼ: أمركىا نما ساأل   .  ّف "ا ستكاأل معلـك كالنيؼ مسيكؿ..."
 انواع التفويض. المطمب الثاني/

 تفويض المعنى والكيفية معًا.النوع االول :  
كىػذا النػػكع مػف التفػػكيض يسعػؿ التػػال   لنتػا  اهلل مسػػرد سػرد للن ػػكص دكف فيػػـ      

لمعانييػػا بالنسػػبع لن ػػكص ال ػػفا , كىػػك الػػذم أيطلػػؽ عليػػو بػػالتفكيض المطلػػؽ, فنسػػبع 
ىػػذا التفػػكيض إلػػ  ال ػػحابع كالتػػابعيف  طػػ , كمنشػػ  ىػػذا ال طػػ  أف ىػػذه الع يػػد  ليسػػ  

نما يتحد  ال ناس عنيػا حػديوان عػابران كعاديػان   م ػدر لػو, في ػكؿ محؿ عنايع كدراسع  كا 
ال ا ػػػؿ: إف ال ػػػحابع   يفيمػػػكف معػػػان  هيػػػا  ال ػػػفا  كأحاديػػػ  ال ػػػفا , وػػػـ تتنااػػػؿ 

                                                           

 . ُٗػ سكىر  التكحيد مف شرحيا ص:  ُ
 . ِٗػ ينظر : الم در نفسو ص:  ِ
 . َْٖ, كا سماأل كال فا  , للبيي    ص:  ّٖٗ/ّػ شر  اعت اد اىؿ السنع كالسماعع , الاللنا     ّ
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النػػػاس ىػػػذا النػػػكع مػػػف الونػػػاأل , كمعنػػػ  ذلػػػؾ أف ع يػػػد  ال ػػػحابع   يت ػػػكرىا نويػػػر مػػػف 
شػوكف المسػلميف, الناس ف  الكا  الحاضر, كىذا مما يشغؿ باؿ الم لحيف الميتمػيف ب

كيحزنيـ نويران, سف سيؿ المرأل مػا يعت ػده نحػك ربػو ك ال ػو كمعبػكده لػيس بػاسمر اليػيف, 
 بؿ ىك مف ال طكر  بمناف.

   تفويض الكيفية واثبات المعنى :/ النوع الثاني
. كىػػذا   ُففيػك تفػكيض الح ي ػع كالنيفيػع مػف فيػػـ معػان  الن ػكص كتػدبرىا كتع ليػا     

كىك إوبا  اللفظ كمعناه الذم يدؿ عليػو , وػـ تفػكيض علػـ نيفيتػو إلػ   المعن   حيح ,
اهلل , فنوب  هلل تعال  أسػماأله الحسػن  , ك ػفاتو العلػ  , كنعػرؼ معانييػا كنػومف بيػا , 

  ير أننا   نعلـ نيفيتيا .
نمػػا اػػاؿ ا مػػاـ مالػػؾ ك يػػره لمػػا سػػ ؿ عػػف ا سػػتكاأل : "ا سػػتكاأل معلػػـك , كالنيػػؼ       

  . ِفمسيكؿ" 
ااؿ ا ماـ أبكبنر بف العرب  المالن  اسشعرم معترفا نما ف  شػرحو علػ  الترمػذم     

المسػم  بعارضػع اسحػكذم :" كذىػ  مالػؾ رحمػو اهلل أف نػؿ حػدي  منيػا ػ أم أحاديػ  
 ال فا  ػ 
   ا.ىػ  ّفمعن  كلذلؾ ااؿ للذم س لو : ا ستكاأل معلـك كالنيفيع مسيكلع "معلـك ال

ؿ  كااؿ ا ماـ المفسر ال رطب  المالن  اسشعرم ف  تفسػيره:     اىػٍد نىػافى الْسػلىؼ اٍسيكى " كى
ٍنييـٍ  ى يى يكليكفى ًبنىٍفً  اٍلًسيىع كى ى يىٍنًط يكفى ًبذىًلؾى , بىٍؿ  ـٍ كىاٍلنىافْػع ًبًٍْوبىاًتيىػا رىًض ى الْلو عى نىطى يػكا ىيػ

ٍ  ريسيلو . ا نىطىؽى ًنتىابو كىأىٍ بىرى د ًمٍف الْسػلىؼ الْ ػاًلح أىْنػوي ًاٍسػتىكىل  ًلْلًو تىعىالى  نىمى ـٍ ييٍنًنر أىحى لى كى
                                                           

 . ينظر: ال فا  ا لييع ف  النتا  كالسنع النبكيع ف  ضكأل ا وبا  كالتنزيو, محمد أماف بف عل  السام , ُ
ُ/ْ. 

   .ِٓ/ّػ مسمكع الفتاكل ف ِ
  ُٔٔ/ّػ عارضع اسحكذم ف ّ
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ػػػ ْنمى ػػػْص اٍلعىػػػٍرش بًػػػذىًلؾى ًسىْنػػػوي أىٍعظىػػػـ مىٍ ليكاىاتػػػو , كىاً  ً ي ىػػػع . كى ي لىػػػ  عىٍرشػػػو حى ٍيًفْيػػػع عى ًيليػػػكا نى ا سى
ٍعليػـك  اًلؾ رىًحمىوي الْلو : اً ٍسػًتكىاأل مى ً ي ىتو . اىاؿى مى يىٍعنًػ  ًفػ  الَلغىػع  -اً ٍسًتكىاأل فىًْْنوي  ى تيٍعلىـ حى

كىاٍلنىٍيؼى مىٍسييكؿ , كىالَسوىاؿ عىٍف ىىذىا ًبٍدعىع "  -
 .ىػ.أ  ُف

ىػػػ:" الكاسػػ  علينػػا أف ننتيػػ   ِٕٔدينكرم اهلل بػػف مسػػلـ بػػف اتيبػػع الػػاػػاؿ ا مػػاـ عبػػد    
ف   فا  اهلل إل  حي  انتي  فػ   ػفتو أك حيػ  انتيػ  رسػكلو  ػل  اهلل عليػو كسػلـ 

 .  ِفك  نزيؿ اللفظ عما تعرفو العر  كنضعو عليو كنمسؾ عما سكل ذلؾ "
" أىػػؿ السػػنع مسمعػػكف علػػ  ا اػػرار بال ػػفا  الػػكارد  فػػ   البر رحمػػو اهلل :اػػاؿ ابػػف عبػػد

      النتػػػا  كالسػػػنع كحمليػػػا علػػػ  الح ي ػػػع   علػػػ  المسػػػاز , إ  أنيػػػـ لػػػـ ينيفػػػكا شػػػي ا مػػػف 
 .  ّفذلؾ "

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   . ُُْ-َُْ/ٕػ تفسير ال رطب  ف  ُ
 .ِٓػ  ا تالؼ اللفظ ص ِ
  َِٓػ "العلك للعل  الغفار" فص  ّ
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 المطمب األول / نشأة التفويض .
التفكيض نشػ  فػ  أركاػع المدرسػع النياْلبيػع التػ  أراد  أف يرل بعض الباحويف أف       

تكفػػػؽ بػػػيف المػػػنيا الن لػػػ  اسوػػػرم, كبػػػيف المػػػنيا الع لػػػ , كلعػػػدـ امنانيػػػع التكفيػػػؽ بػػػيف 
المنيسػػيف , اضػػطر ىػػو أل إلػػ  ال ػػكؿ بػػ ف مػػذى  ال ػػحابع ىػػك فالتفػػكيض  كنسػػبكا إلػػ  

 . ُفاسلفاظ . الييـ ا عراض كالنؼ عف مراد الن كص كا نتفاأل بْارار
 المطمب الثاني / اسباب ظيور التفويض:

 التفويض لو اسباب ادت الى ظيوره منيا :
االعتقـاد ان مـبىب الصـحابة راـي اهلل عــنيم ىـو اليمـان المجـرد بألفـاظ القــر ن -1

 والحديث:
إنمػػػػا أتػػػػكا مػػػػف حيػػػػ  ظنػػػػكا اف طري ػػػػع ال ػػػػحابع ىػػػػ  مسػػػػرد ا يمػػػػاف ب لفػػػػاظ ال ػػػػرهف    

ف ػػػو لػػػذلؾ , كأف طري ػػػع ال لػػػؼ ىػػػ  اسػػػت را  المعػػػان  الن ػػػكص كالحػػػدي  مػػػف  يػػػر 
الم ػػػػركفع عػػػػف ح ا  يػػػػا بػػػػ نكاع المسػػػػازا  ك را ػػػػ  اللغػػػػا  بػػػػ نكاع المسػػػػازا  ك را ػػػػ  
اللغػػػػػا , فيػػػػػذا الظػػػػػف الفاسػػػػػد أكسػػػػػ  تلػػػػػؾ الم الػػػػػع التػػػػػ  مضػػػػػمكنيا نبػػػػػذ ا سػػػػػالـ كراأل 

 . ِفالظير
 .. األصول العقمية المستمدة من الفمسفة اليونانيةِ

بعػػد ترسمػػع نتػػ  اليكنػػاف الػػ  العربيػػع كتػػ ور نويػػر مػػف العلمػػاأل بيػػا ظيػػر مػػذى       
 كسب  ذلؾ :التفكيض كانتشر ال كؿ بو 

                                                           

 .  ِّ. مذى  اىؿ التفكيض ف  ن كص ال فا , د. أحمد بف عبد الرحمف بف عوماف ال اض , و ,  ُ
 .ٗ/ٓ. مسمكع الفتاكل , أحمد بف عبد الحليـ بف تيميع الحران  أبك العباس,  ِ
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   اعت ادىـ أنو لػيس فػ  نفػس اسمػر  ػفع دلػ  علييػا ىػذه الن ػكص بالشػبيا  التػ
شارنكا فييا  يرىـ فلمػا اعت ػدكا انتفػاأل ال ػفا  فػ  نفػس اسمػر كنػاف مػف ذلػؾ  بػد 

 للن كص مف معن  ب كا متردديف بيف ا يماف باللفظ كتفكيض المعن .
   ا عتماد عل  أمكر ع ليع ظنكىػا بينػا  كىػ  شػبيا  كالسػمف حرفػكا فيػو النلػـ عػف

مكاضػػعو فلمػػا ابتنػػ  أمػػرىـ علػػ  ىػػاتيف الم ػػدمتيف نانػػ  النتيسػػع اسػػتسياؿ السػػاب يف 
 ػػالحيف مػػف العامػػع لػػـ يتبحػػركا فػػ  اسكلػػيف كاعت ػػاد أنيػػـ نػػانكا اكمػػا أميػػيف بمنزلػػع ال

ح ا ؽ العلـ باهلل كلـ يتفطنكا لداا ؽ العلـ ا لي  كأف ال لػؼ الفضػالأل حػازكا ا ػ  
 .  ُف السبؽ ف  ىذا نلو

 دعوى الخوف عمى عقائد العوام:-3
 كىذه مف ا سبا  ا  رل الت  دع  ال  ظيكر مذى  التفكيض.    
الـ علػ  الظػكاىر الػكارد  فػ  ىػذا البػا  طكيػؿ كلنػف رحمػو اهلل : ف النػ  ِفااؿ الغزال   

نذنر منيسان ف  ىذيف الظاىريف يرشد إل  ما عداه كىك أنا ن كؿ: الناس ف  ىذا فري ػاف 
عػكاـ كعلمػػاأل, كالػذم نػػراه الال ػؽ بعػػكاـ ال لػؽ أف   ي ػػاض بيػـ فػػ  ىػذه التػػ كيال  بػػؿ 

كنح ػؽ عنػدىـ أنػو مكسػكد ننزع عف ع ا دىـ نػؿ مػا يكسػ  التشػبيو كيػدؿ علػ  الحػدك  
ذا س لكا عف معان  ىذه اآليا  زسػركا عنيػا,  ليس نمولو ش أل, كىك السميف الب ير, كا 
كايػػؿ لػػيس ىػػذا بعشػػنـ فػػادرسكا فلنػػؿ علػػـ رسػػاؿ. كيسػػا  بمػػا أسػػا  بػػو مالػػؾ بػػف أنػػس 
رض  اهلل عنو, بعض السػلؼ حيػ  سػ ؿ عػف ا سػتكاأل, ف ػاؿ: ا سػتكاأل معلػـك كالنيفيػع 

                                                           

 .َُ_ٗ/ٓ. الم در نفسو,  ُ
. محمد بف محمد بف محمد ابف أحمد أبك حامد الطكس  الشافع  اشتغؿ ف  مبدأ أمره بطكس عل  أحمد ِ

حت  ت ر  ف  مد , تكف  يـك الرادنان  وـ ادـ نيسابكر كا تلؼ إل  دركس أماـ الحرميف كسد ف  ا شغاؿ 
 ا ونيف رابف عشر سمادل اآل ر  سنع  مس ك مس ما ع بالطابراف.

 .ُٖٓ/ُطب ا  المفسريف, أحمد بف محمد اسدنركم,     
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لسواؿ عنو بدعع, كا يماف بو كاسػ , كىػذا سف ع ػكؿ العػكاـ   تتسػف ل بػكؿ مسيكلع, كا
 . ُفالمع ك   ك  إحاطتيـ باللغا  ك  تتسف لفيـ تكسيعا  العر  ف  ا ستعارا  

أيضا: فكأما العلماأل فػالال ؽ بيػـ تعريػؼ ذلػؾ كتفيمػو, كلسػ  أاػكؿ أف ذلػؾ  كااؿ      
فرض عيف إذ لـ يرد بو تنليؼ بؿ التنليؼ التنزيو عف نؿ ما تشبيو بغيره. ف مػا معػان  
ال ػػرهف, فلػػـ ينلػػؼ اسعيػػاف فيػػـ سميعيػػا أ ػػالن كلنػػف لسػػنا نرتضػػ  اػػكؿ مػػف ي ػػكؿ, أف 

, فػْف حػػركؼ أكا ػؿ السػػكر ليسػ  مكضػػكعع ذلػؾ مػػف المتشػابيا  نحػػركؼ أكا ػؿ السػػكر
سػػػابؽ للعػػػر  للد لػػػع علػػػ  المعػػػان , كمػػػف نطػػػؽ بحػػػركؼ كىػػػف نلمػػػا  لػػػـ   با ػػػطال 

ي ػػػػطلح علييػػػػا, فكاسػػػػ  أف ينػػػػكف معنػػػػاه مسيػػػػك ن إ  أف يعػػػػرؼ مػػػػا أردتػػػػو, فػػػػْذا ذنػػػػره 
 . ِف ار  تلؾ الحركؼ ناللغع الم ترعع مف سيتو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

اهلل محمد ىػ , تح يؽ /عبدَٓٓكس  فالمتكف :. ا ات اد ف  ا عت اد, أبك حامد محمد بف محمد الغزال  الطُ
 .ّٗ/ُـ,  ََِْ -ىػ  ُِْْلبناف , الطبعع: اسكل ,  –لميع, بيرك  ال ليل , دار النت  الع

 .ّٗ/ُ. الم در نفسو. ِ
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 شبيات القائمين بالتفويض . /المطمب األول
 أوال: استدالىم  بالقر ن: 

ف ػػؿ: فػػ  الد لػػع علػػ  أنػػو   يسػػكز ا شػػتغاؿ بت كيليػػا كتفسػػيرىا  :(ُ)قــال الفــرا       
 مف كسكه: 

ػػػرىادي ًمٍنػػػوي ًبظىػػػاًىًرًه  أحػػػدىا : أىْف همى  ـي اٍلمي ـه تىٍ ًكيليػػػوي تىٍنًزيليػػػوي ييٍفيىػػػ ػػػ ا ميٍحنى ػػػديىيمى اًف: أىحى اٍلًنتىػػػاً  ًاٍسػػػمى
ً  بًػػدىًليًؿ اىكٍ  ٍعنىػػاهي ًبليغىػػًع اٍلعىػػرى لىػػ  مى ـي تىٍ ًكيلىػػوي ًإ  اللْػػوي كى  ييكاىػػؼي عى ػػاًبوه   يىٍعلىػػ ـه ىيػػكى ميتىشى ًاٍسػػ ًلػػًو كى

ا يى  مى ـي تىٍ ًكيلىوي ًإ  الْلوي  تىعىالى : ففكى ٍعلى
ْنػا بًػًو    ِف اىٍكًلًو: ففكىالْراًس يكفى ًف  اٍلًعٍلػـً يى يكليػكفى همى كى

  ّف
 , ـى ػػْل سى لىٍيػػًو كى ػػْل  اللْػػوي عى ػػذىًلؾى أىٍ بىػػاري الْرسيػػكًؿ,  ى اًطفىػػعن نى لىٍيسىػػٍ  عى فىػػاٍلكىاكي ىىيينىػػا ًلالٍسػػًتٍ نىاًؼ كى

اًريىعه ىىذىا اٍلمىسٍ  ًمٍنيىػا سى لى  ىىذىا التٍْنًزيػًؿ ًمٍنيىػا اٍلبىػيضفي اٍلميٍسػتىً َؿ ًفػ  بىيىانًػًو ًبنىٍفًسػًو, كى مينىْزلىعه عى رىل كى
ٍعنىاهي ًبليغىًع اٍلعىرى ً  لى  مى مىا   ييكاىؼي عى
  . ْف

كلنػػف التشػػابو الػػذم ك ػػؼ بػػو بعػػض ال ػػرهف فيػػك: ا شػػتباه أم  فػػاأل المعنػػ   يشػػتبو    
 دكف  يرىـ, فيعلمو الراس كف ف  العلـ دكف  يرىـ .   عل  بعض الناس

 

                                                           

. محمد بف الحسيف بف محمد بف  لؼ بف أحمد أبك يعل  المعركؼ بابف الفراأل, لو ت انيؼ عل  مذى  أحمد ُ
نيف التاسف عشر مف بف حنبؿ درس كأفت  سنيف نوير , تكف  ف  ليلع ا ونيف بيف العشاأليف كدفف يـك ا و

 رمضاف سنع وماف ك مسيف كأربعما ع ف  م بر  با  حر .
 .ِِٗ/ٗتاريخ بغداد, ال طي  البغدادم,     
 .ٕ. اؿ عمراف,  ِ
 .ٕ. اؿ عمراف,  ّ
ال اض  أبك يعل  , محمد بف الحسيف بف محمد بف  لؼ ابف الفراأل فالمتكف   ,. إبطاؿ الت كيال  س بار ال فا ْ

 النكي  –محمد بف حمد الحمكد النسدم ,دار إيالؼ الدكليع ,تح يؽ ىػ ْٖٓ: 



 84  
 

     

   
 

 التفويض

 مفهومه, نشأته, لوازمه
 أ.م .د. رحيم سلوم مرهون

 الحـدي صـد مهــحام

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7السنـة ) (  33 العـدد )

إف ك ػػؼ ال ػػرهف سميعػػو با حنػػاـ, كك ػػفو سميعػػو بالتشػػابو   يتعارضػػاف كالسمػػف     
بينيما: أف النالـ المحنـ المػت ف يشػبو بعضػو بعضػان فػ  النمػاؿ كال ػدؽ, فػال يتنػااض 

 ف  أحنامو, ك  يتناذ  ف  أ باره.
ك ؼ ال رهف ب ف بعضو محنػـ كبعضػو متشػابو فػال تعػارض بينيمػا أ ػالن  سف  كأما -

المعنػػ , نػػؿ ك ػػؼ كارد علػػ  محػػؿ لػػـ يػػرد عليػػو اآل ػػر, فػػبعض ال ػػرهف محنػػـ ظػػاىر 
 .كبعضو متشابو  ف  المعن 

 وقد انقسم الناس في بلك إلى قسمين: 
ذا      نػػاف مػػف عنػػده فلػػف فالراسػػ كف فػػ  العلػػـ ي كلػػكف: همنػػا بػػو نػػؿ مػػف عنػػد ربنػػا, كا 

ينػػكف فيػػو اشػػتباه يسػػتلـز ضػػال ن أك تنااضػػان, كيػػردكف المتشػػابو إلػػ  المحنػػـ ف ػػار مػػ ؿ 
   المتشابو إل  ا حناـ.

كأمػػػػا أىػػػػؿ الزيػػػػم فػػػػاتبعكا المتشػػػػابو كسعلػػػػكه موػػػػاران للشػػػػؾ كالتشػػػػنيؾ فضػػػػلكا كأضػػػػلكا,     
 . برسكلوكتكىمكا بيذا المتشابو ما   يليؽ باهلل عز كسؿ ك  بنتابو ك  

 ثانيا: استدالىم  بالمأثور: 
شاع  ط  فػاحش فػ  تػاريخ الع يػد  ا سػالميع, كىػك نسػبع التفػكيض إلػ  ال ػحابع ,    

كاػػػد تل ػػػ  المتػػػ  ركف ىػػػذه ا مػػػر ح ي ػػػع مسػػػلمع, بػػػؿ ربمػػػا اعتبركىػػػا من بػػػع مػػػف منااػػػ  
عراضػيـ عػف المػراأل فػ  الػديف ول ، ولكـن الصـواب ان المنقـ السلؼ تدؿ عل  كرعيػـ كا 

 عنيم بخالف بلك ومنيا .
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 ىـ(:158-08)(ُ)أبو حنيفة النعمان
لىًنػف مػف طىًريػؽ انػو  ااؿ فػ  الف ػو ا نبػر:ف       كىاهلل تىعىػالى  كىاًحػد  ى مػف طىًريػؽ اٍلعػدىد كى

لـ ينف لىوي نفكا أحد  ى يشبو شىٍي ا مف اٍسىٍشػيىاأل مػف  ل ػو كى ى  لـ ييكلد كى  ى شريؾ لىوي لـ يلد كى
ً ػفىاتو الذاتيػع كالفعليػع ً ػفىاتو  ف . ِف ييشبيوي شىػٍ أل مػف  ل ػو لػـ يػزؿ كى ى يػزىاؿ ب سػما و كى كى

مػػػف اىػػػاؿى ًإْنيىػػػا م لكاػػػع أىك محدوػػػع اىٍك كاػػػؼ اىٍك شػػػٌؾ  ًفػػػ  اٍسىزىؿ  يػػػر محدوػػػع كى ى م لكاػػػع كى
ـ اهلل تىعىػالى  ًفػ   ا فىييكى نىاًفر ًبالْلو تىعىالى  كال رهف نىالى ًفػ  اٍل يليػك  فييمى ٍنتيػك  كى ػاًحؼ مى اٍلمى ى

ـ منػػزؿ كلفظنػػا بًػػاٍل يٍرهًف  لىٍيػػًو الْ ػػالى  كىالْسػػالى لػػ  الْنبًػػ  عى لػػ  اسلسػػف م ػػركأل كعى مىٍحفيػػكظ كعى
ً ػػفىاتو نليىػػا  (ّ)(مىٍ ليػػكؽ كنتابتنػػا لىػػوي م لكاػػع كاراألتنػػا لىػػوي م لكاػػع كىاٍل يػػٍرهف  يػػر مىٍ ليػػكؽ فكى

ؼ ً ػػفىا  الم لػػكا يػػتىنىْلـ  ى ًبً ػػالى يػػرل  ى نرويتنػػا كى ي ػػدر  ى ن ػػدرتنا كى يف يعلػػـ  ى نعلمنػػا كى
يسمف  ى نسمعنا     ْف ننالمنا كى

 :(ٓ)ىـ(161*عبد العزيز بن عبداهلل بن أبي سممة الماجشون )ت
كاػػػد سػػػ ؿ عمػػػا سحػػػد  بػػػو السيميػػػع, كفيػػػو:ف اعػػػرؼ رحمػػػؾ اهلل  نػػػاؾ عػػػف تنلػػػؼ      

 فع ما لـ ي ؼ الر  مف نفسو بعسزؾ عف معرفتو ادر ما ك ؼ منيا إذا لـ تعػرؼ 
ادر ما ك ؼ فما نلفؾ علـ ما لـ ي ؼ ,ىػؿ تسػتدؿ بػذلؾ علػ  شػ أل مػف طاعتػو أك 

                                                           

.أبك حنيفع النعماف بف واب  التيم , ركل عف: عطاأل بف أب  ربا , كعن  بطل  اآلوار, كارتحؿ ف  ذلؾ, كأما ُ
 ىػ.ف سير اعالـَُٓالف و كالتدايؽ ف  الرأم ك كامضو, فْليو المنتي , كالناس عليو عياؿ ف  ذلؾ, تكف  

  .ْٕٔ/ُُالنبالأل, 
مطبكع مف الشر  الميسر عل  الف ييف اسبسط كاسنبر المنسكبيف سب  حنيفع ت ليؼ محمد بف  الف و اسنبر ف .ِ 

ىػ , منتبع الفرااف َُٓعبدالرحمف ال ميس   ينس  سب  حنيفع النعماف بف واب  بف زكط  بف ماه فالمتكف : 
 .ُْ/ُا مارا  العربيع. -

 .َِ/ُالم در نفسو, ّ
 .ِٔ/ُالم در نفسو, ْ
. الماسشكف عبد العزيز بف عبد اهلل التيم , حد  عف الزىرم, ما  سنع س  كستيف كما ع. فسير اعالـ  ٓ

  .ّّٓ/ُّالنبالأل, 
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لر  مف نفسػو تعم ػا كتنلفػا ف ما الذم سحد ما ك ؼ ا تتزحز  عف ش أل مف مع يتو.
عل  سحد مػا ك ػؼ  -بزعمو -اد استيكتو الشياطيف ف  اسرض حيراف ف ار  يستدؿ

الػػر  كسػػم  مػػف نفسػػو بػػ ف اػػاؿ   بػػد إف نػػاف لػػو نػػذا مػػف أف ينػػكف لػػو نػػذا فعمػػ  عػػف 
وػػـ ( ُ)البػػيف بػػا ل فػػ  بسحػػد مػػا سػػم  الػػر  مػػف نفسػػو ل ػػم  الػػر  عمػػا لػػـ يسػػـ منيػػا  

لىػ  ًعظىػـً  :ـ كالضحؾ ك يرىا مف ال فا , وػـ اػاؿذنر الرويع كال د ـٍ عى ػا دىْلييػ ففىػكى اىللْػًو مى
ًلػؾى الْػًذم  ـٍ إْف ذى ـٍ ًعٍنػدىىي ػتيوي: إْ  ً ػغىري نىًظيًرىىػا ًمػٍنيي ا تيًحيطي بًػًو اىٍبضى مى فىوي ًمٍف نىٍفًسًو كى مىا كى ى

ٍعًرفىػًع ايليػكبً  لىػ  مى ًلؽى عى ـٍ كى ي ٍكًعًي لىػ  ًلسىػاًف  ًيـٍ أيٍلً  ى ًف  رى سىػْماهي عى ػؼى اللْػوي ًمػٍف نىٍفًسػًو كى ػا كى ى فىمى
ػا ًسػكىاهي  ـٍ نىتىنىلْػٍؼ ًمٍنػوي ً ػفىعى مى لىػ ػا سىػْماهي كى ـى سىْمٍينىاهي نىمى ْل سى لىٍيًو كى ْل  الْلوي عى  ى ىىػذىا  -رىسيكًلًو  ى

دي مىا كى ىؼى كى ى نىتىنىْلؼي مىٍعرً  -كى ى ىىذىا  ـٍ يىً ػٍؼ. ى نىٍسحى ا لى كت مػؿ اكلػو: ففػك اهلل  .(ِ)(فىعى مى
ما دليـ عل  عظـ ما ك ؼ مػف نفسػو ,كمػا تحػيط بػو ابضػتو ,إ   ػغر نظيرىػا مػنيـ 
عندىـ... ,تػػدرؾ اعت ػػاد السػػلؼ  وبػػا  المعنػػ  المشػػترؾ المعيػػكد فػػ  اسذىػػاف مػػف نفػػ  

 .(ّ)التمويؿ بيف ال الؽ كالم لكؽ
 :(ْ)ىـ(481-158بن إدريس الشافعي) *محمد
ْمػد بػف ًإٍدًريػس الْشػاًفًع  يى يػكؿ  فى        اىاؿى ييكنيس بف عبد اٍسىٍعلى  سىػًمع  أىبىػا عبػد اهلل ميحى

ػػاألى بيىػػا  ػػا ييػػومف بًػػًو فى ىػػاؿى هلل تىعىػػالى  أىسػػمىاأل ك ػػفا  سى مى ػػف ً ػػفىا  اهلل تىعىػػالى  كى اػػد سيػػً ؿى عى كى
                                                           

عبد  , تح يؽ,ىػ ِٖٕت   الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحليـ بف تيميع الحران  فالمتكف : , . مسمكع الفتاكلُ
مسمف الملؾ فيد لطباعع الم حؼ الشريؼ, المدينع النبكيع, المملنع العربيع  ,لرحمف بف محمد بف ااسـا

 ْْ/ٓ.السعكديع
 ْٓ/ٓ. الم در نفسو, ِ
            الرحمف بف عوماف ال اض , ف  ن كص ال فا , د .احمد بف عبد . ينظر: مذى  أىؿ التفكيضّ

 .ٗٗبت رؼ/ِط/ 
اهلل الشافع  المن  ف نزيؿ م ر عبد. محمد بف إدريس بف العباس بف عوماف بف شافف ال رش  المطلب  , أبك ْ

ىػ بػ م ر ,ركل لو: ف الب ارم  َِْق, مف  غار أتباع التابعيف ,تكف : َُٓإماـ ع ره ك فريد دىره  , 
 .ُٕٕٓف/ ابف ماسو  .فركا  التيذيبي -النسا    -الترمذم  -أبك داكد  -تعلي ا 
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لىٍيػًو ًنتىابو كىأٍ بر بيىا  سلـ  ى يسف أحدا مػف  لػؽ اهلل تىعىػالى  اىامىػ  عى لىٍيًو كى نبيو  ل  اهلل عى
سػػلـ ال ىػػٍكؿ بيىػػا  لىٍيػػًو كى سيػػكؿ اهلل  ػػل  اهلل عى ػػف رى ػػْح عى اٍلحْسػػع ردىىػػا ًسىف اٍل يػػٍرهف نػػزؿ بيىػػا كى ى

ػػاًفر ًباللْػػو تىعىػػالى  لىٍيػػًو فىييػػكى نى ًلػػؾ بعػػد ويبيػػك  اٍلحْسػػع عى ػػالؼ ذى   فى ىمػػا ابػػؿ ويبيػػك  اٍلحْسػػع فىػػًْف  ى
ًلػػػؾ  ى يػػػٍدرؾ ًباٍلع ػػػًؿ كى ى ًبالَرٍويىػػػًع كى ى  ٍيػػػًؿ ًسىف علػػػـ ذى بىػػػر فمعػػػذكر ًباٍلسى لىٍيػػػًو مػػػف ًسيىػػػع اٍل ى عى

  ُفبالفنر 
 ثالثا: دعوى أن التفويض ىو الطريق األسمم:

 عميػـدر  المفكضع عل  ك ؼ مذى  التفكيض بػ فالسالمع  مبرريف بذلؾ حس  ز    
ا تيػػار ال ػػحابع ليػػذا السػػبيؿ, لنػػكنيـ ااػػر  الػػ  الػػكرع كا حتيػػاط فػػ  الػػديف, كانسػػاؽ  

إسػػالؿ ال ػػحابع,  -بػػادم الػػرأم -نويػػر مػػف النػػاس كراأل ىػػذا التبريػػر الػػذم يظيػػر منػػو  
ضفاأل مسحع الكرع علييـ بتعظيميـ لسان  الر , كعدـ ال كض ف  ىذه المزالؽ  . ِفكا 

كتضػمنو للسػالمع  ,المزعكمػع أمػراف: نسػبتو إلػ  السػلؼكنتا عف دعكل التفكيض       
: فكاػػد رسػػح اػػـك مػػف اسنػػابر اسعػػالـ  ّفالػػديف بػػف سماعػػواػػاؿ بدر  مػػف ال طػػر كاليػػالؾ.

 .(ْ)اكؿ السلؼ سنو أسلـ كاـك منيـ اكؿ أىؿ الت كيؿ للحاسع إليو كاهلل أعلـ 
 

                                                           

اهلل بف أحمد بف محمد بف ادامع السماعيل  الم دس  وـ الدمش   الحنبل , لت كيؿ, أبك محمد مكفؽ الديف عبدذـ ا ُ
النكي , الطبعع   –ىػ ,تح يؽ: بدر بف عبد اهلل البدر, الدار السلفيع َِٔالشيير بابف ادامع الم دس  فالمتكف : 

 .ِّ/ُ, َُْٔاسكل :
 .ُِّالتفكيض,  ينظر: مذى  أىؿ . ِ
ىػ, ف يو, مف هواره: ُُٕٖالديف بف سماعع الم دس , الننان , الحنف , تكف  . بدر الديف بف محمد بف بدر  ّ

  .َْ/ّف معسـ المولفيف,  الفتاكل البدريع, كالنكر الكضا  كنسا  ا ركا  ف  ا دعيع.
براىيـ بف سعد اهلل بف سماعع الننان  اهلل, محمد بف إف  اطف حسا أىؿ التعطيؿ, أبك عبدإيضا  الدليؿ  .ْ

ىػ , تح يؽ/ كىب  سليماف  اكس  اسلبان , دار السالـ للطباعع ّّٕالحمكم الشافع , بدرالديف فالمتكف : 
 .ّٗ/ُـ,َُٗٗ -ىػ َُُْم ر, الطبعع: اسكل ,  –كالنشر 
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: ف إنيا ظنيػع سػمعيع فػ  معارضػع اطعيػا  ع ليػع, في طػف ب نيػا ( ُ)كااؿ التفتازان      
ليسػػ  علػػ  ظكاىرىػػا, كيفػػكض العلػػـ بمعانييػػا الػػ  اهلل تعػػال  مػػف اعت ػػاد ح ي تيػػا, سريػػا 
عل  الطريؽ ا سلـ المكافؽ للكاؼ عل  فف إ  اهلل   ف  اكلو تعال  فف كمػا يعلػـ ت كيلػو 

ع لما دل  عليو ا دلػع الع ليػع علػ  مػا ذنػر فػ  ت كيال  مناسبع مكاف  ت كؿإ  اهلل  ,أك 
نتػػ  التفسػػير, كشػػرك  الحػػدي  سػػلكنا للطريػػؽ ا حنػػـ المكافػػؽ للعطػػؼ فػػ  : ففإ  اهلل, 

سعػػػػؿ  .( ّ)كعلػػػػ  ىػػػػذا ال ػػػكؿ در  نويػػػػر مػػػػف المتػػػػ  ريف . (ِ) كالراسػػػ كف فػػػػ  العلػػػػـ    
ع لل لػػؼ, اسػػمع السػػالمع التػػ  زعمكىػػا لمػػذى  السػػلؼ سػػالمع فػػ  م ابلػػع العلػػـ كالحنمػػ

ضػػيزل, كحنػػـ بػػال دليػػؿ, سف السػػالمع كالعلػػـ كالحنمػػع متالزمػػع   تنفػػؾ عػػف بعضػػيا , 
فػػػْف نػػػكف طري ػػػع السػػػلؼ أسػػػلـ مػػػف لػػػكاـز نكنيػػػا أعلػػػـ كأحنػػػـ, إذ   سػػػالمع إ  بػػػالعلـ 
كالحنمػػػع, العلػػػـ ب سػػػبا  السػػػالمع, كالحنمػػػع فػػػ  سػػػلكؾ تلػػػؾ اسسػػػبا , كبيػػػذا يتبػػػيف أف 

كىػػػػذه السػػػالمع المػػػدعا  المبنيػػػع علػػػ  السيػػػػؿ  .(ْ) كأعلػػػـ, كأحنػػػـ طري ػػػع السػػػلؼ أسػػػلـ,
 ت ػػؿ ب  ػػحابيا إلػػ  بػػر ا مػػاف كالطم نينػػع إ  مػػف ابتلػػ   بػػاسعراض كال ػػدكد. امػػا 
ال لك  الحيع كالنفػكس الزنيػع فػال يمنػف أف تحػاؿ علػ  مسيػك   كطالسػـ كمعميػا  وػـ 

كع  كطل  للعلـ, كنيمػع فػ  العبػاد  ترنف إلييا  ف فألنو   يمنف سم ال  فيو حيا , ك 

                                                           

مف  كالبياف كالمنطؽ. كلد بتفتازاف ف ىػ : مف أ مع العربيعّٕٗاهلل التفتازان , سعد الديففمسعكد بف عمر بف عبد. ُ
نان  ف  لسانو  كأبعده تيمكرلنؾ إل  سمراند, فتكف  فييا, كدفف ف  سر س. بالد  راساف  كأااـ بسر س,

 ط  -ط  ك فالمطكؿ  -لننع. مف نتبو فتيذي  المنطؽ 
بيرك  الطبعع ا كل , الرحمف عمير , عالـ النت , د بف عمر التفتازان  . تح يؽ عبدشر  الم ا د, مسعك . ِ

 .َٓ/ْىػ, َُْٗ
 .ّْ, ِْشر  ال ريد  البييع, احمد الدردير,. ّ
ىػ , دار الكطف للنشر, ُُِْفتح ر  البريع بتل يص الحمكيع, محمد بف  الح بف محمد العويميف فالمتكف : . ْ

 .ِٓالرياض 
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إ  أف ينػكف أنبػػر ىٌمػػو ىػػك البحػػ  فػػ  ا يمػاف بػػاهلل تعػػال , كمعرفتػػو ب سػػما و ك ػػفاتو, 
                                                                                                       ُفكتح يؽ ذلؾ علمان كاعت ادان 

 أن العقل ليس لو مدخل في باب الصفات: رابعا: دعوى
ي ػػكؿ اىػػؿ التفػػكيض اف الع ػػؿ محسػػك  عػػف معرفػػع مػػا يسػػ  كيمتنػػف كيسػػكز فػػ        

حػػػػؽ اهلل فسػػػػؿ كعػػػػال  إسمػػػػا  كتف ػػػػيال كلػػػػيس طري ػػػػا مػػػػف طػػػػرؽ ا سػػػػتد ؿ فػػػػ  ىػػػػذا 
وػػػـ ىػػػو أل يننػػػركف  المضػػػمار, كبػػػذلؾ تنسػػػد طػػػرؽ المعرفػػػع السػػػمعيع كالع ليػػػع عنػػػدىـ. ف

      سػػػكؿ كأمتػػػو فػػػ  بػػػا  معرفػػػع اهلل الع ليػػػا  فػػػ  ىػػػذا البػػػا  بالنليػػػع فػػػال يسعلػػػكف عنػػػد الر 
ك سػػػؿ    علكمػػػا ع ليػػػع ك  سػػػمعيع كىػػػـ اػػػد شػػػارنكا المالحػػػد  فػػػ  ىػػػذه مػػػف كسػػػكه فعػػػز 

    .ِمتعدد  ف
 كتعلؽ ال ل  بالعلـك الغيبيع ينكف مف سيتيف:
يتدم إليو مف حيػ  ىػك إ  اف ييػدل إليػو أك : العلـ بيا :كىذا   يست ؿ بو الع ؿ ,ك  ي

ب بر ال ادؽ ,فيعلمو حين ػذ علمػا معنكيػا عامػا مبنيػا علػ  ا شػتراؾ الػذىن  مػف مػا يػك 
 اف و ف  عالـ الشياد .

وانيػػا: إدراؾ تفا ػػيليا كنيفياتيػػا :كىػػذا   سػػبيؿ إليػػو مطل ػػا ,إذ انػػو اا ػػر ا ػػكرا ذاتيػػا 
 .   ّفعف بلكغ درنو كا حاطع بعلمو

مع ػػػػػكما محفكظػػػػػا, كنػػػػػاف الع ػػػػػؿ عرضػػػػػع للزلػػػػػؿ  كلمػػػػػا نػػػػػاف فالن ػػػػػؿ ال ػػػػػحيح       
كا نحػػراؼ ,نػػاف للن ػػؿ علػػ  الع ػػؿ ك ػػايع كحمايػػع. فػػال ايػػاس فػػ  م ابلػػع الػػنص. كاذا 

                                                           

 .ُُالم در نفسو ,  ُ
 .ّٖ/ٓ. مسمكع الفتاكل/ِ
 .ُّٕأىؿ التفكيض ف  ن كص ال فا ,  . ينظر: مذى ّ
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ظير تعارض بيف الع ؿ كالن ؿ ال حيح, فالن ؿ واب  كالع ؿ متيـ ,فالن ػؿ يحػكط الع ػؿ 
 .  ُفكيكسيو كيحفظو مف الزيم

 الذيف زعمكا أف مذىبيـ السلؼ ىك التفكيض ى  : مسمؿ حسا
مػػا أوػػر عػػف نويػػر مػػف السػػلؼ أنيػػـ اػػالكا فػػ  ال ػػفا : "أمركىػػا نمػػا سػػاأل ", اػػالكا:  -ُ

مرارىا نما ساأل  كعدـ ال ػكض فػ   كىذا يدؿ عل  أف مذىبيـ فييا ا يماف كالتسليـ, كا 
 ت كيليا, كالكاكؼ عف تفسيرىا.

ا سػػتكاأل معلػػـك كالنيػػؼ مسيػػكؿ, كا يمػػاف بػػو كاسػػ  ك يػػره: " –اػػكؿ ا مػػاـ مالػػؾ  -ِ
كالسواؿ عنو بدعع"  االكا: كمعن  اكلو إنو معلـك أم إنو كارد ف  ال ػرهف, كنفيػو للنيػؼ, 
يسا  ا يماف بو دليؿ عل  أنيـ يسلمكف كركد ن كص ال ػفا , كيفكضػكف معانييػا  كا 

 إل  اهلل تعال .
ما يستلـز التسسيـ كأف ذاتػو تعػال  فػكؽ  أف السلؼ لـ ينكنكا يفيمكف مف الن كص -ّ

 العرش, االكا فلما ساأل المت  ركف, ك اركا يفيمكف منيا موؿ ىذا كس  الت كيؿ.
ـي تىٍ ًكيلىػػػػػػوي ًإْ  اللٌػػػػػػوي ف  وػػػػػػـ إنيػػػػػػـ احتسػػػػػػكا بػػػػػػالكاؼ علػػػػػػ  اكلػػػػػػو تعػػػػػػال :  -ْ ػػػػػػا يىٍعلىػػػػػػ مى              كى

 [. االكا كىذا دليؿ عل  التفكيض.ٕ]هؿ عمراف: 
 لوازم مبىب التفويض، وأدلة بطالنيا: /مب الثانيالمط

 كال كؿ بالتفكيض ف  با  اسسماأل كال فا  يستلـز عد  لكاـز باطلع :
 :ال د  ف  حنمع الر  فعز كسؿ أوال: 
 ,و كمعرفػع معنػاه كمػراد المػتنلـ بػوحي  أنزؿ نالما   يتمنف الم اطبكف بو مػف فيمػ   

كلػيس مػف الحنمػع أف  الشػ أل فػ  مكضػعو ال ػحيح ,فما الفا د  منو ؟!كالحنمػع كضػف 

                                                           

 .ُّٗ. ينظر: مذى  اىؿ التفكيض ف  ن كص ال فا , ُ
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يتنلـ المرأل نالما,  برا أك أمرا, لمػف   يفيػـ نالمػو فضػال عػف نػكف الفيػـ ممتنػف عليػو 
 . ُفك  سبيؿ إليو, بؿ ذلؾ عب  ينزه اهلل عنو

 ثانيا: الوقوع في التعطيل المحض: 
  ,ينػػػكف تعطػػػيال كذلػػػؾ سف إوبػػػا  الفػػػاظ ال ػػػفا  دكف مػػػا دلػػػ  عليػػػو مػػػف المعػػػان    

لل ػػفا  التػػ  أوبتيػػا اهلل لنفسػػو, ك  فػػرؽ بػػيف اكلػػو كاػػكؿ المعتزلػػع الػػذيف يسعلػػكف أسػػماأل 
اهلل الحسن  أعالما   أك افا, حي  يزعمكف أف ىذه اسسماأل بمنزلع اسلفػاظ المترادفػع, 

  .  ِفال فرؽ بيف ال كليف فتنبو ف
 ثالثا: الطعن في القران:

نتابػػػػو بعػػػػد  أك ػػػػاؼ منيػػػػا: أنػػػػوففرااف كمنيا أنػػػػوفبرىاف كمنيا ك ػػػػؼ اهلل تعػػػػال      
كمنيػػػا أنػػػوفمبيف كمنيا أنوفمفن ػػػؿ كمنيا أنػػػوفبياف كتبيػػػاف  كىػػػذه أسػػػماأل ك  أنوفىػػػدل  

أك اؼ تدؿ عل  أنو ف  تماـ الكضػك  كالبيػاف كانتفػاأل اللػبس كالسيػؿ فيػو دكف اسػتوناأل 
ـ بػػو ف ػػد طعػػف فػػ  ال ػػراف كشػػنؾ فػػ  فمػػف زعػػـ أنػػو   سػػبيؿ لفيمػػو ك  يعلػػـ مػػراد المػػتنل

 . ّفم ا ده  سيما ف  با  العلـ باهلل
 رابعا: غمق باب التدبر لكتاب اهلل:

ٍلنىػاهي ًإلىٍيػؾى     أمر اهلل سؿ كعال بتػدبر نتابػو النػريـ دكف إسػتوناأل , اػاؿ تعػال : فًنتىػا ه أىٍنزى
ًليىتىذىْنرى أيكليك ا كا هيىاًتًو كى لىػ    ْفٍسىٍلبىاً  ميبىارىؾه ًليىْدْبري ـٍ عى كفى اٍل يػٍرهفى أى كاػاؿ تعػال :ف أىفىػالى يىتىػدىْبري

ايليػػػك و أىٍافىالييىػػػا 
         النريمػػػع التػػػ  تحػػػ  علػػػ  التػػػدبر اػػػاؿ أبػػػف تيميػػػع اآليػػػا ك يرىػػػا مػػػف   ٓف

                                                           

 ُّٓ. ينظر: مذى  أىؿ التفكيض ف  ن كص ال فا ,ُ
 .ُٓٓ. الم در نفسو, ِ
 .ُٕٓ. الم در نفسو, ّ
 .ِٗ. سكر  ص ْ
 .ِْ. سكر  محمد ٓ
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كمعلػػـك أف نفػػ  ا  ػػتالؼ عنػػو   ينػػكف إ  بتػػدبره  نلػػو, كا   فتػػدبر بعضػػو   يكسػػ   ف
.أمػا أىػؿ التفػكيض فانػو يغلػؽ بػا  التػدبر,   ُفم الفػع مػالـ يتػدبر لمػا تػدبر الحنـ بنف  

 . ِفكيعارض  ريح ال راف
 وسبيل المؤمنين من سمف ىبه األمة: سابعا: مخالفة طريقة السابقين األولين ،

ىذا كالذم ابلػو متالزمػاف,  ف أىػؿ التسييػؿ لمػا رمػكا سػلؼ ىػذه ا مػع بالسيػؿ فػ      
نكا سػبيؿ التفػكيض, حػادكا عػف طػري يـ فػ  التح يػؽ كالتػدبر كالفيػـ. كاػد ىػذا البػا  كسػل

ػٍف ييشىػاًاًؽ الْرسيػكؿى ًمػٍف بىٍعػًد  ف :(تكعد اهلل مف  الؼ سػبيؿ المػومنيف ب شػد الكعيػد ف ػاؿ مى كى
ْل   ػػػا تىػػػكى لضػػػًو مى ػػػٍوًمًنيفى نيكى ػػػًبيًؿ اٍلمي ٍيػػػرى سى يىتْبًػػػٍف  ى ػػػا تىبىػػػْيفى لىػػػوي اٍلييػػػدىل كى ػػػاألىٍ  مى سى ـى كى يىػػػْن نيٍ ػػػًلًو سى كى

مىً ػػيرنا  
اسمػػع مػػف  نػػالـ رسػػكلو إ  بفيػػـ سػػلؼ ىػػذه يمنػػف أف يفيػػـ نػػالـ اهلل أك ك  . ّف

ضػػػؿ مػػػف ضػػػؿ إ   ال ػػػحابع فرضػػػ  اهلل عػػػنيـ  كالتػػػابعيف كمػػػف تػػػبعيـ بْحسػػػاف . كمػػػا
نػػػاف بمفاراػػػع سػػػبيليـ كالعػػػدكؿ عنػػػو إلػػػ  سػػػبؿ اسمػػػـ السػػػاب ع مػػػف الييػػػكد كالن ػػػارل كاليك 

 ك يرىـ.
 
 

        
 
 

    

                                                           

 .َّٕ/ُّ. مسمكع الفتاكل ُ
 .ُٖٓن كص ال فا ,. ينظر: مذى  أىؿ التفكيض ف  ِ
 . ُُٓسكر  النساأل, ّ
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اعلػػػـ أييػػػا ال ػػػارأ النػػػريـ أف ىػػػذا البحػػػ  البسػػػيط اػػػد عػػػالا مسػػػ لع ىػػػ  مػػػف أىػػػـ      
المسػػا ؿ ا عت اديػػع التػػ  تفػػرؽ المسػػلمكف حكليػػا منػػذ أف كسػػد  الفػػرؽ النالميػػع  حتػػ  
يكمنا ىػذا , أ  كىػ  مسػ لع التفػكيض فػ  اسػماأل اهلل ك ػفاتو, كتبػيف اف مػذى  السػلؼ 

دلػػ  عليػػو ا سػػماأل كال ػػفا  مػػف  المعػػان , كاف   ىػػك تفػػكيض النيفيػػع مػػف ا يمػػاف بمػػا
السػػلؼ بري ػػكف ممػػا نسػػبو الػػييـ ال لػػؼ مػػف ال ػػكؿ بتفػػكيض المعػػان , كتبػػيف اف تفػػكيض 
المعػان  ظيػر  عنػد ال لػؼ بسػب  تػ ورىـ بعلػـ النػالـ كالمنطػؽ كالػذم د ػؿ علػييـ بعػػد 

ا  اهلل تعػال  ترسمع نت  اليكنػاف, كاف مػذى  ال لػؼ اػا ـ علػ  الت كيػؿ كالتعطيػؿ ل ػف
التػػ  كرد  فػػ  ن ػػكص النتػػا  كالسػػنع, كاػػد كاػػف ال لػػؼ فػػ  شػػر ممػػا ىربػػكا منػػو, ف ػػد 
ارادكا بع ػػػػػػكليـ ال ا ػػػػػػر  كاايسػػػػػػتيـ الفاسػػػػػػد  الفػػػػػػرار  مػػػػػػف تمويػػػػػػؿ  ػػػػػػفا  اهلل ب ػػػػػػفا  

 الم لكايف فكاعكا بما ىك اشر منو ا  كىك التعطيؿ.
كسػلؼ ىػذه ا مػع مػف ال ػحابع  كىـ بيذا المذى  المحػد  ي ػالفكف النتػا  كالسػنع    

كالتػػابعيف كنػػذلؾ ي ػػالفكف مػػا دلػػ  عليػػو اللغػػع, كيلػػـز مػػف مػػذى  التفػػكيض عنػػد ال لػػؼ 
الطعػػػف فػػػ  ال ػػػراف النػػػريـ ك لػػػؽ بػػػا  تػػػدبره, كتسييػػػؿ النبػػػ  ف ػػػل  اهلل عليػػػو كسػػػلـ , 

 كسلؼ ىذه ا مع.
 و خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 عمى  لو وأصحابو أجمعين.وصمى اهلل عمى نبينا محمد و 
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 ال رهف النريـ  .ُ
الف و اسنبر فمطبكع مف الشر  الميسر عل  الف ييف اسبسط كاسنبر المنسػكبيف سبػ   .ِ

حنيفع ت ليؼ محمد بػف عبػد الػرحمف ال مػيس   ينسػ  سبػ  حنيفػع النعمػاف بػف وابػ  
 العربيع.ا مارا   -ىػ , منتبع الفرااف َُٓفالمتكف : 

ػػرً   .ّ ٍن يػػٍكًؿ ًل ى ػػًحٍيًح المى ٍع يػػٍكًؿ ,أحمػػد بػػف دىٍرألي تىعىػػاريًض العىٍ ػػًؿ كىالْنٍ ػػًؿ, فأك ميكىافى ىػػعي  ى ٍيًح المى
الناشػر : دار  الحليـ بف تيميع الحران  أبك العباس ,المح ؽ : محمػد رشػاد سػالـ ,عبد

 .ُُّٗالرياض , -الننكز اسدبيع 
ا , ال اضػ  أبػك يعلػ  , محمػد بػف الحسػيف بػف محمػد إبطاؿ الت كيال  س بار ال ف .ْ

ىػػ ,تح يؽ محمػد بػف حمػد الحمػكد النسػدم ,دار ْٖٓبف  لؼ ابف الفراأل فالمتػكف  : 
 إيالؼ الدكليع ,النكي .

كسػػػػػػػػػ  ا ات ػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػ  ا عت ػػػػػػػػػاد, أبػػػػػػػػػك حامػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد الغزالػػػػػػػػػ  الط .ٓ
 –العلميػػػع, بيػػػرك  اهلل محمػػػد ال ليلػػػ , دار النتػػػ  ىػػػػ , تح يػػػؽ /عبػػػدَٓٓفالمتػػػكف :

 ىػ. ُِْْلبناف , الطبعع: اسكل , 
ايضا  الدليؿ ف  اطف حسا أىؿ التعطيؿ, أبػك عبػد اهلل, محمػد بػف إبػراىيـ بػف سػعد  .ٔ

ىػػػػ , تح يػػػؽ/ ّّٕاهلل بػػػف سماعػػػع الننػػػان  الحمػػػكم الشػػػافع , بػػػدر الػػػديف فالمتػػػكف : 
, الطبعػػػػع: م ػػػػر –كىبػػػػ  سػػػػليماف  ػػػػاكس  اسلبػػػػان , دار السػػػػالـ للطباعػػػػع كالنشػػػػر 

 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْاسكل , 
تػػػا  العػػػركس , محٌمػػػد بػػػف محٌمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرٌزاؽ الحسػػػين , أبػػػك الفػػػيض, المل ٌػػػ   .ٕ

 ىػ , المح ؽ: مسمكعع مف المح  يف .َُِٓبمرتض , الْزبيدم فتػػػػ: 
 تاريخ ا سالـ, الذىب , تح يؽ/ بشار عكاد .ٖ
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مػػد بػػف علػػ  ال طيػػ  البغػػدادم تػػاريخ بغػػداد أك مدينػػع السػػالـ . للحػػافظ أبػػ  بنػػر أح .ٗ
 لبناف. –  ف : دار النتا  العرب  . بيرك  ّْٔف  : 

ىػػ , دار ابػف ُُِْت ري  التدمريع, محمد بف  الح بف محمد العويميف فالمتكف :  .َُ
 ىػ.ُُْٗالسكزم, المملنع العربيع السعكديع, الدماـ الطبعع اسكل , 

أحمد بف محمد بػف ادامػع السمػاعيل  ذـ الت كيؿ, أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف  .ُُ
الم دسػػػػػػػ  وػػػػػػػـ الدمشػػػػػػػ   الحنبلػػػػػػػ , الشػػػػػػػيير بػػػػػػػابف ادامػػػػػػػع الم دسػػػػػػػ  فالمتػػػػػػػكف : 

النكيػػػػػػ , الطبعػػػػػػع   –ىػػػػػػػ ,تح يؽ: بػػػػػػدر بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل البػػػػػػدر, الػػػػػػدار السػػػػػػلفيع َِٔ
 .َُْٔاسكل :

ذيػػؿ الت ييػػد فػػ  ركا  السػػنف كاسسػػانيد, محمػػد بػػف أحمػػد بػػف علػػ , ت ػػ  الػػديف, أبػػك  .ُِ
ىػػ المح ػؽ : نمػاؿ يكسػؼ الحػك , ِّٖالمن  الحسػن  الفاسػ  فالمتػكف  :  الطي 

 ـ.َُٗٗىػ/َُُْدار النت  العلميع, بيرك , لبناف, الطبعع اسكل , 
ىػػػ  , أسػػاس الت ػػديس, تح يػػؽ الػػدنتكر أحمػػد حسػػازم َُْٔالػػرازم : ف ػػر الػػديف, ف .ُّ

 الس ا, ال اىر , طبعع منتبع النليا  اسزىريع.
  ىػػػ, المطبعػػع ِٖٕع, أحمػػد بػػف عبػػد الحلػػيـ بػػف تيميػػع الحرانػػ , ف الرسػػالع التدمريػػ .ُْ

 .ُٕٕٗىػُّٕٗالسلفيع ,ال اىر , م ر, الطبعع الوانيع ,
 ـ  , نشر مطابف دار النتا  العرب .ُٔٔٗرسالع التكحيد ,الشيخ محمد عبده , ف .ُٓ
   ف          سير أعالـ النبالأل لشمس الديف محمػد بػف أحمػد بػف عومػاف الػذىب   .ُٔ

ىػػ . ف : موسسػع الرسػالع َُِْىػ  تح يؽ : شعي  اسرنػاوكط . ط : وانيػع ْٖٕ: 
. 

شر  الم ا د, مسعكد بف عمر التفتازان  . تح يؽ عبد الرحمف عميػر , عػالـ النتػ ,  .ُٕ
 ىػ.َُْٗبيرك  الطبعع ا كل , 
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ال فا  ا لييع ف  النتا  كالسنع النبكيع ف  ضكأل ا وبا  كالتنزيو, محمد أمػاف بػف  .ُٖ
 السام . عل 

المدينػع المنػكر ,  -طب ا  المفسريف, أحمد بف محمد اسدنركم, منتبػع العلػـك كالحنػـ  .ُٗ
 ,تح يؽ : سليماف بف  الح ال زم.ُٕٗٗالطبعع اسكل  , 

      الب ػػػرم الرحمف ال ليػػػؿ بػػػف أحمػػػد بػػػف عمػػػرك بػػػف تمػػػيـ الفراىيػػػدم العػػػيف, أبػػػك عبػػػد  .َِ
 دار كمنتبع اليالؿ.مرا  ,ميدم الم زكم , د إبراىيـ السا .ىػ .المح ؽ:دَُٕتػػػػ:  ف

المتػػكف :  فػػتح ر  البريػػع بتل ػػيص الحمكيػػع, محمػػد بػػف  ػػالح بػػف محمػػد العويمػػيف ف .ُِ
 ىػ , دار الكطف للنشر, الرياض.ُُِْ

 اضيع المحنـ كالمتشابو كاوره ف  ع يد  التفكيض/محمكد عبدالرازؽ .  .ِِ
 ,ال ػػػكؿ بػػػالتفكيض, د/ محمػػػكد بػػػف عبػػػدالرازؽاضػػػيع المحنػػػـ كالمتشػػػابو كأورىػػػا علػػػ   .ِّ

نليػػع الشػػريعع كأ ػػكؿ الػػديف  , ب سػػـ الع يػػد  كالمػػذاى  المعا ػػر  اسسػػتاذ المسػػاعد,
 سامعع الملؾ  الد.

بيػػرك   -لسػػاف العػػر  محمػػد بػػف منػػـر بػػف منظػػكر اسفري ػػ  الم ػػرم, دار  ػػادر  .ِْ
 الطبعع اسكل .

انػػػػ  الحليـ بػػػػف تيميػػػػع الحر بػػػػف عبػػػػد ػػػػ  الػػػػديف أبػػػػك العبػػػػاس أحمػػػػد مسمػػػػكع الفتػػػػاكل ,ت .ِٓ
الرحمف بف محمد بف ااسـ, مسمف الملؾ فيػد لطباعػع ىػ ,تح يؽ, عبدِٖٕفالمتكف : 

 الم حؼ الشريؼ, المدينع النبكيع, المملنع العربيع السعكديع.
مػذى  التفػكيض فػ  ن ػػكص عػرض كن ػد للشػيخ أحمػػد ال اضػ , احمػد بػف عومػػاف  .ِٔ

 ال اض , الطبعع الوانيع.
مػػػولفيف, عمػػػر بػػػف رضػػػا بػػػف محمػػػد را ػػػ  بػػػف عبػػػد الغنػػػ  نحالػػػع الدمشػػػؽ معسػػػـ ال .ِٕ

بيػػػرك , دار إحيػػػاأل التػػػرا  العربػػػ   -ىػػػػ الناشر: منتبػػػع المونػػػ  َُْٖفالمتػػػكف : 
 بيرك .


