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التالياكعلى التالي 

>هدةمأ
أآءئع-َالتاءحرف >~تقِثبجد؟

 mئاض على لتأل ا

لغة:لتعريف ا٠ 

بوبي؛آلي ت "نولهم فارس؛ ابن قال 
١^١،:قال . . ؤإلزة. ألئة حالف إذا 

JLaj ; حلف، إذا النجل؛ ائتلى . ..
ؤإلوةوألوه ألوه ت لسم—ين لوي_ةال 

بالى؛"مض المروي: ونال ،• ^٠١١
فالمألىالسن«رى. والأ)نة يحلف، 

غو.عله الحلم، اف: على 

شرعا:لتعرببف اه 

والأنامالحلف، هو ت اف عر المألي 
اش،على الحجر جهة على اش على 

وفيالممم بحصول والقنلع 
يتحكمأي؛ • *يتألى المفاتٍحت مرقاة 

باسمي،١١ا ويحلفعلي 
الجيل[،زياد ( ١٢٨)ا/يأا.الس متاييس )١( 

المرية]الدار )0\/'ى( الس تهذب وانئلر: 
داكر.بمتا.للخألف 

النكر[.]دار )ا-ا/إلإا( لم مصر الودي ثرح )٢( 
نشر]دار ( ١٦٤)ءت_ق لأبن الثديي إبطال انفلر: )•١( 

^.١٣٨•.]٢، القات، 

الملمية،الكتب، ]دار ( ٢٤)ه/؛ المناسح )؛(مرقاة 
ط١[.

اللغويالمعنى بين لعلاقة اي 
والترعى؛

•الشرعي للمعنى موافق اللغوي المعنى 

الأحرى:لأسماء ا0 
عراف.ام الأن

لحكم؛ا٠ 
الإدلأللمحريم محرم؛ اض على التالي 

الأقوالمح، معه التائب ووجوب .، عله 
هنفيعامل أن العبد حق وأل والأحوال، 

يجبيما ريه ؤيعامل العبودية، بأحكام 
والربومحةأْ،•الإنمة أحكام من له 

لأدلة:ا0 
ألهه؛ دب نجن عورد ا م

وافئال رجلا ®أن حديثح؛ اض. رسول 
منت نال تعالى اف ؤإن لفلان، اف يغفر لا 
فانيلفلان، أعفر لا أن عر يتأر الاJي ذا 

آ.ءمالاائؤا١ر وآحبطت، لفلان، غقرمحت، ئد 

لأقسام:ا0 
أنسام:إلى يشم اف على الشمم 
بهاف أحبر بما م يقأن الأول: 

(.١٦٥)عيق لأبن اكدد )ه(إ؛طال 
والملةالجر )كشاب صعّحه ني لم ماحرحه )٦( 

(.٢٦٢١رنم والأداب، 



التأويلالتأويل

بأسلا فهذا إسات؛ أو نفي من ورسوله 
بهاف أحبر بما يفه على دليل وهذا به، 

فينبنه اض لنئلمعن وافه مثل; ورسوله، 
الوافه؛ ومثل؛ القيامة، يوم الخلق 

يه.أسرك لمن اطه يغفر 
رجائهلقوة ربه على م يقأن اكاني؛ 
جائز؛نهدا بربه، الظن وحن 

بالأبواب،ملمع أسمث، ارب لقوله.؛ 
لأبرْاارا،.افه على م أقلو 

هوله المحامل يكون أن الئالمث،؛ 
افه،فضل وتحجر يالنفس، الإعجاب 

وهومحرم، فهذا غؤق، به الفلن وسوء 
هذاعما. افه أحط أن أوثالث، 

١^٢٢.
لفروق:ا0 

والشألياض هملى م المبين الفرق 
اطه:على 

منيحرم ما هو اطه على التالي أن 
لاطه على م فالق.، عليه الإمام 

اطه.على اكألى منها أنواع 
لمصادروالمراجع:ا٠ 

شرحباحنحار المنديل ٠اإبهلال _ ١ 
عتيق.ابن لحمل. التوحيد٠، 

وعلىاطه على ام الإنءأحكام ء ٢ 

والملةالم )كتاب صعيحه ني لم عأحرجه )١( 
(.٢٦٢٢رقم والآداب٠، 

ابن]دار ( ٤٩٩. ٤٩٧)٢;لابن.ضمن ألفد )آ(اكل 
؛أ؛امآ.. ,irالجوزي. 

فىمنثور ]بحئح الشتوي لمهد الأنام،؛، 
القرى[.أم جامعة مجلة 
فيوكفاراتها الأيمان ))أطام . ٣ 

١عانص لأحمد الإ>>،لأمياا، الفقه 
.ماحتيرا ]رسالة 

منالراجح معرفة في ااالإمافط - ٤ 
للمرداوي.الأيمان("، )ياب الخلاف، 

لعادل،القرآن*، في ااالأيمان - ه 
المدى.

،عقدية" دراسة والأيمان الحلق،  ٠٠. ٦ 
١عل. اللوسم، 

لأبنالأيمان("، )كتاب ،رالفروع - ٧ 
مفلح.

ما)باب ^٢( المفيد" ١رالقول، . ٨ 
لابنالقه(، على ام الأنفي جاء 

٠

صحيحعلى المؤوي شرح  ١٠- ٩ 
.( ١ ^٦ لم" م

)كتابالمهى أولى مهنالت، ٠٠— ١ ٠ 
٠لليهوتى الأيم،ان(*، 

الأيمان(*،)كتاب .اااسنى  ١١
قيامة.لأبن 

 nلتأويل اm

لغه:لتمريف، اه 

إلى،يوء.ل آل، من المصيير، التأويل: 
أي؛كل.ا؛ إلى وأولته إليه، صار إذا كاوا 

.إليه صيرته 







ا1تأوبلالتاويل

علىالدليل بل دليل؛ عليه ئد ما لأنه 
عنتيمية ابن يعبر ولدا ،، حلافه١ 

التاؤيل*وأما ت فيقول هازا واقعهم 
أهلتادبل فهو المذموم 
غيرعلى يتأولونه الذين والبيع التحريف 

مدلولهعن اللفظ صرف ويدعون JأوJاله 
بلجبدليل بغير مدلوله، غم إلى 

ذلك\ى.

لأدلة:اي 
التأويلعلى الشرعية الموص دلت 

التفسير،بمعنى كان ما وهو الصحيح 
٠لأمر ١ إلثه يوول ما حفتقة وبمعنى 
ؤوئ-ثلأتعالى؛ قوله ففي الأول؛ أما 

أرني[م ئثئآ ؛، ١١٥ئتان آلنيث منة 
مئلنيل، ألائي إق ألأم و»اث< ثمئا محمز 
إناتأوي سا مأ ألثو أء ج خص 

٠تيوصف[ آلاصنيرأ، من تمآتلغ> 

>ؤثلتعالى؛ قوله ففي الثاني؛ وأما 
يعوللأييأن نأق بجم تأوبق للأ يمحق 

ثننارنل عءث ق نز من مو» آكم؛ثت> 
[.٥٣إي 

العلم:أهل قوال أ0 
ندالناويل *لففل تيمية اين فال 

فىتعملأ مالاصطلاحات بتعدد صار 
معان؛ثلاثة 

ابن]دار )\/ص جص لاين الراّطا نرح انظر: )١( 
طء[.الجوزي، 
(.٦٧الإملأم)٣;شخ الغنائي )٢(سرع 

منكثير اصهللاح وهو ت أحدها 
الفقهفي المتكلمين من الناحرين 

اللفظصرف، هو التأؤيل أن ت وأصوله 
الاحتمالإلى الراجح الاحتمال عن 

..به. يقترن لدليل المرجوح؛ 
يرالتفبمعنى التاؤيل أن ت التاني 

المقريناصطلاح على الغاو_، هو وهذا 
وأمثالهجرير ابن يقول كما للقرآن 

•٠ ٠ ير التففى المصنفين من 

الحقيقةهو ت التأؤيل معاني من الثالث، 
افنال كما الكلام إلمها يزول الض 

4U؛وم إلا بمثوث ^^، تعالى؛ 
;؛،؛1،ث نز من مأ آليى دل مة 

مْا«لم.]الأءراذ٠: إي 'ؤا ثثز 
)تفعيل(»التا'ويل القيم؛ ابن ونال 

إليه،صار إذا كذا؛ إلى يزول آل من: 
إذاتأويلا؛ وأولته المميير، فالتأويل؛ 

مهلماؤعوهو وناول، فآل إليه صرته 
ماير نفالتأؤيل الجوهري؛ ونال أولته. 
تأولاوتأوله أوله وقد الشيء إليه يؤول 

لأنتأويلا؛ العاقبة مى ننم . . بمعنى. 
نعالمح،•قول ومنه إليها، يصير الأمر 

ثألدمحلأم إل  ٠٥،ء مسؤ 
ءثددلإف ١^ نإأمح.مح- أم سمم لت، 

مىونا،آ. تالم.ه يأوي بمسي، 
لأن؛ تأويلا ؛ به المخبر الشيء حفيقة 
^^٠قول؛ ومنه إليها، ينتهي الأمر 

(٥٦. 0ه )*ا/ اشاوى جرع )٣( 



التأويل1آآإالتاوبل

يئولر؟ييتر ئ1يى بجم تأوبئ إلا يثلثوث 
لتنارسل ف نل ين ئوْ آفييك■ 
فيفالتأويل . . [. ٥٣]1^1^; الء4 
المعنىحقيقة يه المراد هئو اض كتاب 
الحقيقةوهي إليه، اللمْل بوول الذي 

ةالخالج في الموحودة 
ارقد»زلمحت الحنفي العز أبي ابن وقال 

معنىفي المتاحرين اصعللاح صار 
خناهره،عن اللمقل صرف أنه ت التأويل 

النصوصي،على المحرفون تسلهل وبهذا 
قولنا،يخالف ما نتأول، نحن ! وقالوا
وزحرفةله تزيينا تأويلا، التحريف فسموا 

زخرفواالذين الد ذم وقد يف}،، ل
لكوجعلنا ت تعالى قال الباطل، 

محمدآل؛؟تي آلإنج، ثهطان دوا مهس 
آلتول،قمث< بمني، إل بمثهم 
آآ\ا[االآ،.]١^٢: 

لشروط؛اؤ 

الأموروئبوله التأؤيل لصحة يشترط 
الأتية:

يرادالذي السل يكون أن الأولى: 
أولغة يه المؤول المعنى يعحتمل تأؤيله 
مرعا.

للمعنىالسياق، احتمال الثانية: 
به.المؤول 

أنعلى شرعا معتبر دليل قيام الثالثة: 

٠به المؤول المعنى هو المراد 

منالتأويل دليل سائمة الرابعة: 
•، لمنه اقوتم، معارض 
عليهاروالمتأول فءزفؤ: تيمية ابن قال 

للمعنىاللقفل احتمِال بيان وظيمتان: 
الموجبالدليل وبيان ادعاه الل.ي 

(٤)،.٤١الفلاهرااالمعنى عن إليه للصرف 

©الأقسام:
قسمين:إلى التأويل يقم 
وهوالمححح، التأويل الأول: المم 

نوعان:

وهوالتفسير، تأويل الأول: النؤع 
ومنهبه. المراد معناه >ذكو ١^،؛، بيان 

جرنالصاحبي عن تعالى النه حاكاه ما 
:،يوسفافه نبي يخاطبان وهما 

إؤآهاد ذثان أكجن ممة ؤود-ءل 
أيبلق،إمحا ألإُر يبماثر قنق أفمز أر؛نف، 
^١مأ أنو ئأء ج؟ د وق مد 

ألم>سنمايى >و،ذك• إدا إتأردرنجأ 
٠]يوسف[ 

باتفاقارويجوز ت تيمية ابن قال 
بظاهرالأيتين إحدى تفسر أن المسلمين 

الماسة[.]دار ( ١٧٧- )ا/هلإا المرساة )ا(اكراعق 
(.٢٥١)ا/ الطحارة الخشية )آ(شرح 

٢٩٤)انميس لصد التدهريت الرسالة ثرح انفلر: )٣( 
التاؤيلوجناية الخضراء[، أطلس ]دار ( ٢٩٥ ٠

(،١٣)لوح لمحمد الإسلامية المقيدة على الفاسد 
-١ )٥ الحمحد لحمد الخقاتد كتبا فى ومصطلحأت 

حزبمة[.ابن ]دار ( ١٦
وانظر:( ٢٨٨/١٣رتمة لابن القتاوى )ة(سموع 
.٢( ١ / )٦ نفه المدر 





التاوبل[٥٦٦]اثتاويل

لفالر تمدلف ومن ، نأؤيلأ ى ل
ماأق جؤ تعالى• نوله في للمعية 
اللأنه اسم؛ ب٤[ \صيد: َقثإبم 
ؤيعرفاض فدر يعرف إنان لأي يمكن 

بذاتهتعالى أنه باله فى يخطر أل عفلمته 
،•ودورهم١١أمكنتهم في الناس مع 
ثمروق؛ا0 

واكحريف:التأويل بين الفرق 
منالتحريف عن التأؤيل يختلف 

محها:وجوه؛ 

النؤعفي حاء التحريف أن الأول! 
لللإؤ;ًمءون تعالى• نوله في كما ذمه، 

[،٤١دة! ]المائمواءزعأهءه بمجد ين 
فيذكرْ ورود مع فإنه التأويل؛ بخلاف 

ذمه.ات لم 
فيصريح لمقل التحريف أن الثاني! 

بخلافوالتبديل، التغيير على دلالته 
معنىيحتمل قد مجمل لمغل فهو التاؤيل 
فامدارمحنى يحتمل وقد صحيحا 

0الآدار:
الإسلامإلى جر الفاتد التأويل إن 
آثارافيهم وترك عديدة، مفاسد وأهاله 

الأمماءتحريف دب ببه فبسيئة؛ 
المجتمعاتبعض بين والممات 

وسمكتالبيع، وانتشرت لمة، الم

؛(.Ur/a)ين ان رر.اتل كاوي مجمؤع انظر; )ا(
١٦٥)"ا/تسمية لابن الغتاوى مجمؤع انغلرت )٢( 

(.١٨١)\/ ■يمض ابن درّاتل ينادى وُجموع 

وهلالبريئة. الأنفس وروعت ماء، الن. 
عمان،بن عثمان الرائد الخليفة يتل 

الخوارج،وخرجت ين، الحوقتل 
،الروافقس ورفقت ، لمعتزلة ١ واعتزلت 
يببإلا والدعة الضلال نرق وتتابعت 

الفاتر؟ص.اكاو؛ل 

المخاصن:ذهب مؤ 

صرفإلى حمجعا المزولة دمسا 
معانإلى ظاهرها عن الشرعية الصوصر 

دليلبغير اللففل عليها يدل لا أخرى 
حقيقةهذا أن زاعمين شرعا، معتبر 

هذاومثوا سمحال، للريج التنزيه 
أوح

؛فهم:لرد اي 

عننموص الصرف أن شك لا 
سرعامعتبر دليل بغير الفلاهرة دلالاتها 

حلالمن ذلك ويتضح ال، الفغاية فى 
التالي:

عنالنصوص بتأؤيل القول أن أولا! 
بينتحريفا هو حجة بغير فناهرها 

وهرالأئمة، ي. عنص_راح وتعهليل 
(١٠٦)؛•١-القيم لأبن الشامة الكافية 

(.٢٠٩.الطحايةيشرح المامم[٠ ]UJ؛ 
الكيان،]مكتة ( ٢٢١-  ٢٢)•ادهو؛س اّاص >؛(اظر: 

للامدىالأحكام امول في والإحكام الأز،سمبة[، 
ابن]مكتبة ( >١/v'١٢تيب لابن واسدية >-آ/-اْ( 

(١٠٤ىسابية>آ/ا؛•آ-، ريان [، .JUيب، 
)ا/هاأ(،المرملة والصواعق فهدأ، ١^]؛، ل4ج«ع 
،٢٣٢-  ٢٢٢)لوح لمصي انتاط التاويل وجناية 

٢v٢٣،٤٦٦،٢_١v٢٨ه.٦.)ْ



إ]ق[؛التاوبل
التأويل

الفسادرأ،.ظاهر 
التأويلوأما ١١! تيمةابن نال 

أهلتأويل فهو يافاطل، المذموم 
غيرعلى ياولونه الذين والدع، التحريف 

مدلولهعن اللقفل صرف ويدعون تأويله، 
ذلك،يوجب دليل بغير مدلوله غير إلى 

هموما المحدور من ظاهر0 محي أل ويدعون 
يالقل،أثبتوه فيما اللازم المحدور نظير 

التيالمعاني نغلر هي معان إلى ويمرفونه 
ماحنس من نفوه ما فكون عنه، نفوها 

كانممكنا حقا الثابت، كان فان أثبتوه، 
باطلاالمنفي كان ؤإن متله، المنفي 

اكابت،سأآ،.كان ممتنا 
سابالتأويل القول في أن تاننا: 

\ذثو؛ألإره1ال منه ينفذون للمصلين للباب، 
الباْللأص.التأو؛لأن، بشي 

تركةهو التحريم، تأؤيل أن نالثات 
الأصلمن مأحوذ لأنه مثوومة؛ يهودية 

وهمفيه، الراسخون فهم اليهود، عن 
و>افهمأن.المحرفين شيوخ 

مناروأما ظهت العز أبي ابن نال 
ناؤيلأ،ميه يبما تحريفها إلا أبى 

والناروالجنة المعاد نصوصي فتأويل 
علىناءوبلها من أسهل والحساب، 

يتأولأن مبهلل يشاء ولا التأؤيل، أرباب 

)■ا\/هآأ(.يب لاين الفتاوى سرع انظر: )١( 
ط٤[.١^٢، ]حاسة ( )١٧\ب' الرالأ )٢( 
(.٢٤٨)ا/أاآ< الم.دن الخواض انفر: >"أ( 
(.٢١٦اوايق>ا/هاآ.الممدد انظر: )؛(

وجدإلا مواصعها عن ويحرقها النصوص 
هذهمتأول وجده ما السبيل من ذللث، إلى 

الدنياد أفالذي وهذا النصوص. 
والمضارىاليهود فعلت، وهكذا والدين، 

اضوحذرنا والإنجيل، التوراة نصوص في 
إلاالمبعللون وأبى مثلهم، نفعل أن 

ّبيلهموظولأ 

عنعاجزون المتأولين أن رابعا؛ 
الوما تاءؤيله ؤخ يما بين الفرق نحفيؤ، 

)٦(.
•بؤع 

عنناشئ المؤولة تأويل أن حامسا! 
حيثالنصوص، لمعاني فهمهم سوء 

باطلةمعاني على دالة النصومجر جعلوا 
فجمهواظاهرها عن يصرفونها أحذ.وا لم 

،.والعطل١٧التشبيه بين 
لوازممنه يلزم بالتأؤيل القول محادثا• 

تمنها فاسدة؛ 

فىأنزل قد سبحانه افه يكون أن — ١ 
يكونما خل لألفا ا هده من نبته وسنة كتابه 

فيؤإيقاعهم إعلالهم ض منا ظاهرْ 
والتمئلّ.التشبيه 

إلىالفضلة القرون أهل نسبة - ٢ 
عنهميوثر لم لأنه التجهيل؛ أو الكتمان 

السللةلبم،.سالكه الذي التاويل 

(.٠٢٠٩ ٦ ٠ إA  ١١آلمز آيي لأبن الطحاؤية شرح )د( 
.U^r)\/المرد الخواض اظر: )٦( 
المدرافض)ا/ه-اأ(يمانظر: )٧( 
الم;ق)ا/؛ا*آ(.الممدد انظر: )٨( 

را/ها•؟(.الرد الخواض )بم(اظر: 



تتبركا[ma]تتبركا

لمصادرواثمرام:اه 
علىالفاصد التأويل ررحناية س ١ 

لوح.أحمد لمحمد الإسلألأاا، العقيدة 
والنق—لأاالعقل تعارض رردرء _ _٢ 

•تنمية لأبن ^٣٢، 
تيمين.لاين التدمريتاا، ررالرمالة - ٣ 

^١(،الهلح٠اوJةأا العقيدة أرشرح — ٤ 
الم■ر لأ؛ن 
،( ١ )ج الواس3ليةاأ العقيدة أرشرح — ٥ 

لابزعبمين•
تيمية.لابن ، ( ١ )ج _ ٦ 
لابن، ( ١ )ج  ١٠المرملة ررالمواعق _ ٧ 

القيم.
القيم.لابن ، الشافية١١ااالتكافية ٠ ٨ 
لابنرج،، الك-يناا الارمدارج ء ٩ 

القيم.
قيامة.لأبن ، التاوبل١١ررذم — ١ ٠ 

لغه:تتمرث ا٠ 

وهوتبركا، يتبرك تبرك مصدر البرك؛ 
ؤللببالشيء؛ والتبرك البركة، طل، 

أصلهافى والبركة بوامهلمه. البركة 
بركيقال؛ واللزوم، الثبوت تعني؛ 
ولزمهمكّانه في ت، ثبأي• البعير؛ 

ونماؤ0الخير زيادة ؛ ابصا بها ؤيراد 
انللأتالدعاء والتبربلث،؛ ،. ودوامهل 
ب،راغالال قالركةل٣،لأ بوغيرْ 

الخيرثبوت البركة ١١ت الأص-فهاني 
فيهما والمبارك؛ الشيء، فى الإلهي 

ا'لخيرلأ؛،لأذلالث،
شرعا؛التعريف >و 

ورجاؤهاالبركة به طلهو التبرك؛ 
تعالى.اممه ْن 

حصولطلب، هو ما؛ بشيء والتبرك 
تهومادبذللث، يمقاربة الخير 

فيالبركة العبع، يلتمس أن هو وقيل؛ 
مكان،أو زمن أو فحل أو قول أو ذات 
مخصوصةكيفية على الشارع، بإذن 
مشروعةثل يوما 

اللغويانمسى ين بص 
والشرعى:

اللغويالمعنى ين بالعلاقة 
معناهاالبركة أن فى تكمن والاصهنادحى 

وتاجالفكرا، ■١( ٢v)١/اللغة ض انفلر: )١( 
الإملأملوزارْ )س\>أآ زبدي للالروس 
 ،]__^LJصائر،زدار )•ا/ا-بم'ا( العرب ريان ؛

(١٢• را/ دالا/ الحديث غرب يي والمهاة ط*آ[، 
اسسة[.لالمكسة 

للملأبجن،العالم ]دار )؛/ْ'\ها( المحاح انتلر: )٢( 
الغواندوبدانع (، ٣٩٠ا/ر٠ الرب، ولمان محل؛[، 

الريى؛ا■الكتائب ]داو )آ/ا"ااا( 
اكراط،[.إحا، زدار ( ١١٣١; )• الس تهدب \نم: )٣( 
القالماّزياد ( ٨٤. )\/rA القران ألفاظ ،ديات )٤( 
()٩٣الجدع لناصر وأحكامه أنوامه التبرك انفلرت )٥( 

^.١٤١١الرشد، ]مب 
نغحبن ذض المنيع والترك المشروع الترك انفلر: )٦( 

والشركط١[، الوطن، ]دار ( ٢٨ ١١١)المياني 
(.٣٨واحكاه4>أ، أنوائه 



التبركاثتبرك

ثريدهشيء في ونماء نثادة هي ت العام 
وهذهبه، تبرك بما تبركه في المتبرك 

تكونوقد يوات، في تكون قل البركة 
وهذاأمكة، في تكون وقد صفات، في 

اللغوي.ورودها مقتضى عر 

لذكم:ا0 
الشمٍعحاء مشروعة عبادة التبرك! 

فيثبت، بما إلا تتحفق لا لكن بإساتها، 
تطلبلا اف بياو والبركة جوازه، الشمع 

ه،الركة يملك الدي فهو هث، منه إلا 
فلايثاء، عمن ويمنعها يشاء من فمحيا 
ولافي ولا ، لا،LUضرْ، أحد بملكها 

فمنهدا وعلى شجر• ولا حجر ولا ولي 
فيوقع فقد اض غير من البركة طلب 

أنلمخالوق يجوز لا أنه كما الشرك. 
أباركأو الشيء، على باركتح ؛ يقول، 

المخلوقمن تكون لا البركات لأن فعالكم؛ 
لهيسمالخامح،.•

لحميمة:او 

نبوتطلب في تكون الترك: حقيقة 
وزيادته،الخير كثرة أو ودوامه، الخير 

.معااحتماعهما أو 

لأدلة:ا0 
١■^،ثد. ايك، ج تعالى: قال، 

اد[،اللال_مروه فئ شء مز عقر وهد 
أةن!ُتث•ألنوم ال،: وق

أؤوممتيبتثا آ'لأرم، مشنإث دسمعمل 
وقال:]الأء__راف:َام؛[، ه ^^١ 

آسبمي يذ عقه ليلإ يء 
ال،:وق[، ٦١ت ]السور ث_1انيم منيفة 
تكثووهلن أثأنم أره قازق دكث جذا 

[.٥٠]الأساء: 

ظغأس عن حاء ما النئة؛ ومن 
الغداةصلى إذا ه الله رمول، *كان قال،: 
فمااّء، فيها بانيتهم المدينة حدم جاء 

فربمافيها، بيه غمس إلا بإناء يؤتى 
يدهفيغص البارئة، الغداة في جاءوه 
أنهه جحيفة أبي عن وجاء  ١٢فهاا'ر 
إلىبالهاجرة الله. رمول "حرج قال• 

ركعتين،الظهر صلى ئم نتوضأ الظحاء، 
قال:عنزة، يديه وبين ركعتين، والعمر 

يديهيأخذون فجعلوا اس نالوقام 
فأحذتقال،: وجوههم، بها فيمحون 

أبرئهي فاذا وجهي على فوضعتها بيده 
ارمأكاالآ،.من رائحة وأطبس، اكلج من 

وطلبالله التبرك؛اJءاء أحاديث، أما 
أبىحديعثح ت منها لكثيرة، منه البركة 
عنقال، بي. نالأن ه؛ هرم؛ 
وفيميستا، في لتا بارك ٠اللهم المدينة؛ 
هعبركة صامحا وفي مدنا، وفي نمارتا، 

يركة«لص•

اسم:اهل قوال أ0 
يرجوبقعة فمد ُفمن تيمية: ابن نال، 

(.٢٣٢٤رنم اممغاتل، سلم)كتاب ا->ر-بم )١( 
<.٣٠٥٣رنم ازنب، )محاب المخاري اخرج، )٢( 

(.١٣٧٣رقم الحج، سلم)محاب )٣(ا-؛مابم 



التبرك

ص
التبرك

الشريعةت،ى تولم بهميها، الخير 
أشدوبعضه المنكرات، من لهو دلك، 

أوشجرة البقعة تإ لكنسواء بعض، من 
أوحبلا، أو جارية، قناة أو ماء عين 

أوعندها، لمالي فمدها وسواء مغارة، 
أوعندها. ليقرأ أو عندها، ليدعو 
ليتنكأو عندها، سبحانه النه ليدكر 

ينؤعالبقعة ؛، JLijيخمحر بحين، عندها، 
تللحتخمصر نع يلم التي العبادة من 

منوأقبح . نوعا ولا عينا لا ؛4 البقعة 
به،لتنور دهنا البقعة لتالك( ينذر أن ذللن، 

يعفريقول، كما النير، تقبل إنها ت ويقال، 
محميةندر النير هدا فإن الضالين. 

J،،<>الوفاء يجوز ولا العلماء، باماؤ، 

المحاحفي الثاءلبيت وئال، 
بأشياءيتبركون كانوا ؛هء الصحابة عن 
لم. مونه وبعد .، الله رسول من 
بالنسةذلك من شيء مهم أحد من يقع 
بعدهه الني يترك لم إذ حلمه، من إلى 

بشرأبي من أقفل ة الأمفي 
ولمحليفته، كان نهو ، ^^ يق المل 
ه،عمر ولا ذلك، من شيء به يفعل 
كذلكنم بعدء، الأمة في كان وهو 

المحابةمانر لم علي، لم عامان، 
ثمالأمة، في منهم أفضل أحد لا الدين 

صحيحؤلريق من منهم لواحد يثبتا لم 
تللث،أحد على به نبرك متثركا أن معروف 

فيهماقنمروا بل نحوها؛ أو الوحو0 
والسيروالأقوال بالأفعال الاقتداء على 
إذانهو ه، السك، مها اتبعوا التي( 

الأشياءتللث، نرك على منهم إحماِع 
٢٢),

الكتب،،طلم ]دار )أ/هْا( انمراط )ا(اتض1، 

.كلها« 

التبركلن، وكدل٠ ت رجب ابن وفال 
هالصحابة يفعله كان فإنما ;الآ'ار، 

معيفعلونه يكونوا ولم ه النبي مع 
معالتابعون يفعله ولا ببعض بحفهم 

أنعلى فدل قدرهم، علو مع الصحابة، 
اكركطالأضلإلأعامح،ه^،

فضلوشرب، وشعره وفضلاته بوضونه 

الأشياءفهده الجمالة وفى وؤلعامه. شرابه 
منعليه يخشى لما وللمعهلم للمحهلم فتة 

يترقىوربما الثدعت، في المدخل الغلو 
الشركاامن نؤع إلى 

لأقسام؛ا0 
نوعانالترك 

وردما وهو المشرؤعت الشرك الأول؛ 
افهبأسماء كالتيرك بجوازه؛ الشنخ 
والتركء، بكلماته والترك تعالى، 

ه.اسلقي بالكر 
التبركوهو ت الممنؤع التبرك ت الثاني 

وهوبجوازه، الشنع يرد لم اليتم، 
؛شمان( 

ماوهو شركي، نبرك الأول؛ المم 
ضان[.ابن ]دار ( ٤٨٢ِ  ٤٨١)\ا الاصام انظر: )٢( 
ط١[.المامن، ]دار ( ٤٦)يالإذائ الجديرئ الحكم )٣( 



التبرك'٠٥٧]يتبركا

تعالى،اض غير من البركة طالب، فيه كان 
بهالمتب_ثك أن المتبرك يعتقد أن أو 

والنماءالخير يعهلي - تعالى اض ير غ- 
يات يقول كأن العادية؛ الأسباب فوق 
نيلي ارك بالجيلأني! لفائر اب 

بكذا،على نن بدوي! يا أو زوجتى، 
اغ.لغير العبادة صرف فيه فهذا 

طلبلهو يدم، تبرك الثاني■ م الم
شيءبوامهلة ولكن تعالى، افه من البركة 

اطهمن البركة كهلالسا به؛ الثّرع يرد لم 
طالب،أو الكعبة تار م بوامسهلة تعالى 
امستلامبوامسهلة تعالى اطه من البركة 

بالمالحينأو؛التمسح النبوية الحجرة 
بهيرد لم مما ذللت، ونحو الأحياء، 

شركأنه ت حكمه وهذا والسمة. الكتاب 
أصغر.

اسعلمة:لمساص ا٠ 

المبركحكم الأولى: ألة ملا- 
بالصالحين:

كانواه الصحابة أن الأدلة فى تقدم 
به.،خاص وهذ-ا بالني ينركون 
تعالى؛ذلك،،اطه وشنفه كرمه حيث 
منذللا، بمحل لهم المي. ؤإنرار 
نجدأنتا إلا جوازم. عار الأدلة أصرح 

غيرمع ذلك، يفعالوا لم ؛ه الصحابةأن 
بعدأو ه حياته فى مواء الني.، 

أمرأنه النبي. عن يرض ولم وفاته، 
أونه الصحابة من بغيره بالتبرك 

أوبآثارهم، أو بل-واتهم سواء غيرهم، 
الم،حابةفترك نللأ،ؤ من شيء إر أرشد 

.الحم، ض مع النرك فعل جمتعهم 
التبركتحريم على منهم إحماعا يعد 

•وضّهمأأ، الصالحين س M بغيرْ 
هالرمول على الصالحين قياس وأما 

فغيروآثارهم بذواتهم التبرك جواز في 
على)هر الصحابةإحماع فإن صحتح؛ 

غيرمع والأنار التبرك؛الذوان، ترك 
يدل- مقتضياته وحول مع - ه النبي 
حيثحمانمه.؛ من هذا أن على 

فيالركة بجعل نته احممي تعار اطه إن 
لمموةوتشريما تكريما وآثاره، ذاته 

مشروعاالفحل نللأ٠ كان ولو حلمه 
علىيجمعوا ولم فحله، إر لسارعوا 

فعلعلى الناس أحرص فهم تركه، 
الصالحينالتبرك بمع والقول الخير. 

لأنالشرك؛ ذرو-عة مد اب بمن هو 
إلىيفضي الصالحين اىر التبرك جواز 
•اف.؛٢، دون من وحمايتهم مهم، الغلو 
التبركحكم الثانية: لمسالة ا- 

الممتؤع:
بدعة؛هو ما منه الممنؤع التبرك 

عاليتعاليقه بواسعلة بالقرآن كالتبرك 
نللأإ.ونحو يارات، الوفى الجدران 

كعللبجالأصغر؛ الشرك من هو ما ومنه 

الجدير؛والحكم الأمحممام)ا/اأهأ(، )\(انتلر: 
(.٤٦)بالإذاض 

(.٢٦٨.  ٢٦١)راءكا.ه اراى الترك : انظ )٢( 



التبرك
٥٧٢ I

التبرك

نارمبراصطة تعالى اف من البركة 
تعالىاف من البركة طلب أو الكعبة، 
أوالنبوية، الحجرة اصتلأم بوامطة 
دلكونحو الأحياء، بالصالحين يالتمح 

ماومنه والسنة. الكتائب، يه يرد لم مما 
منالبركة كسب الأكثر: الشرك ْن هو 

بهالمشرك أن اعتقاد مع تعالى، الله غير 
والنماءالخير يعهلى - تعالى الله ير غ- 

ايقول: كأن العادية؛ الأسباب، فوق 
فيلي بارك أ الجبالني القادر عجل 

بكذا،علي نن بدوي! يا أو زوجني، 
الله.لغير العبادة صرف فيه فهدا 

؛الأماكنالتبرك الثالثة: لمالة ا. 
فيها:أقاموا أو الأنبياء، فيها صلى التي 

ئقالأنبياء فيها صلى التي المواضع 
الملأةتشؤع لا -، ^١^، يقصد لم ما م. 

والقربة،القمل، سبيل على فيها 
الميوالجبال البقاع وكذلك، والتبرك. 

اعرالمعدا ما — فيها أقاموا أو وا حلم
للبركة؟التماسا فيها العبادة تقصر لا - 

بثرعدا ما - منها ربوا ث الي الأبار وكزا 
تبركانقمي لا منها، لوا اغتأو زمزم. 

يأتي:لما وذللئ، وامتثناء، 
الشرعيةالموصى من دليل يوجد لا - ١ 
ولاامتاءبا؛ه. أو الفحل ذللث، جواز يفيد 
للملأةالمواضع نالك، في الجلوس أن ثلث، 

وتبركاقربة ذللث، ونحو الذكر أو الدعاء أو 
علىمبناها والعبادايتؤ المبادة، أنواع من 

الابتداع.على لا الأتباع 

عنبمقل لم ه المحابة أن - ٢ 
تلكمن بشيء نبرك أنه منهم أحل- 

منليس الأماكن هذه فتحرى المواضع. 
حن،التي الراشدين الخلفاء نة م

هوبل بها؛ التمك على الرسول. 
ابتلع.مما 

مدباب من التبرك هذا منع أن — ٣ 
عدةمن ذللث، إيماح ؤيمكن الذريعة، 

دجء.ْت

مدالفعل هذا عن الهي أن أحدها: 
إلىوميلة فهو والفتنة، الشرك لذريعة 

وربماوتعظيمها، الواضع، الفتنة؛تاللث، 
معابد.جعلها إلى ذللثح أفضى 

الملأةيشثه الفحل ذللث، أن الثاني: 
تللث،اتخاذ إلى ذريعة هو إذ المقابر، عند 

اجد.الأنارم

قبوراتخاذ تحرم الشرعية والموصى 
اجد.مالأنبياء 

إلىذريعة الفحل هذا أن الثالث،: 
أفعالهم.في الكتاب، باهل الشبه 

الأنثياءذوات، بركة أن الرابع: الوجه 
الأمكنةإلى تتحدى لا والمرسلين 

تكونأن لزم ؤإلأ أعلم، وافه الأرضية، 
علتها،جلس، أو الحم،، وطئها أرض، كز 
ويسركبركتها، تطلب بها مر طريف، أو 

فانتفىنعلعا، يامحلل لازم وهذا بها، 
.إذاالملزوم 

علىل تل. يوغيرها الأوجه وبهذه 





التجليالتجلي

فييبتيع لا وأن شرعية، تكون أن ينبغي 
•لف اليفعلها لم وطرائق هيثات دلك 
تتعدىلا الأنبساء ذوات بركة ن أ- 

الستبمااالصراط اااصاء .٢ 
تمثة•لأبن ، ^٢٢
وأحكامه«،أنواعه *التبرك . ٣ 

للجا-يع.تكون أن لزم ؤإلأ الأرضية، الأمكنة !لى 
والتبركالمثرؤع تبرك *ال- ٤ أو عليها، حلى أو وطئها أرض كل 

بها،ليبرك بركتها تطلب - بها ص طريق 
الملزوم.فانتفى قملنا، باطل لازم وهادا 
مباركةتكون لا الأرصية الأ٠كنة ن أ. 

سببوهي فجها، الطاعة بدوام إلا 
فانهااحي. المحتى الركة، اش إعaلاء 
ْعتدوم لا بركتها أن إلا لدلك، مباركة 

.عنهاالهناعات زوال 

إلىوميالة المكانية بالآ'ار الترك ن أ. 
والاعتقادها، تقديمن أعثلم هو ما 

محذور.وهدا فيها، 

للعلياني.الممتؤع*، 
والممنوع«،المشروع *المبرك - ٥ 

الموفي.نٍر 
وأحكامه٠،أنواعه *الترمل _ ٦ 

للألباني.
لشيخاوئين المن*دعاوى — ٧ 

الغصن.اض لعبد الإملأم®، 
لابنائي«، الإحنعلى *الرد . ٨ 
>سمه 

توحيدفى المبتدئ ءاشبهات ٠ ٩ 
الهديل.\ش لمبد )٩، الخبادة« داكاس الرّول 'ص( أن 

آللمالح مفاهيمنا*، *هذْ — ١ * 
المخ.

الصرهذا في يكون إنما وتحريها بركته 
.ينته والممل ياتباعه 

يقاسلا ه الني مع الصحابة عل فِ 
الصالحين.من عيره عليه 

فإنهاللتي.، الخصومة ست ذا إ- 
كحكمهليس غيرْ حكم أن تقتضي 

ثمصادرواثمراجع؛ا0 
لابزالقيم.»إغاتةاللهفاناا)جا(، . ١ 

١٦)لساني المزع والترك المشروع الترك انئلر: زا( 
بمدث Uj( ٣٣٢)•واحكاْه انواص والترك (، ١٨ .

،٣٦٨)تيمية ابن الإسلام لشيخ المناوتين ودعاوى 
الجوزيء•اين تد١ر 

II  جالتجلي

لغة؛لتعريف ا٠ 
الطهورهو لغة؛ الفى التجلي 
قالالخفي، صد والجلي والانكشاف،، 

والحرفواللام *الجيم ت فارس ابن 
وهومطرد، وقياس واحد أصل العتل 

يقال:ومنه ،، وبروز٥اال الشيء اناكشاف 
الملمت[.الكتِج ]دار ( ١٤الأنة)آ/..ئايس )٢( 



التجليالتجلي

ؤيقال:وصح، أي: الخبر؛ لي حلا 
انوبر ظهإذا ت الشيء تجلى 

وانكشف

شرقا:لتعريف ا٠ 

حبريةفعلية صفة غه اض تجلي 
وتجلىوظهر بان بحانه -نهو اختيارية، 

أرنيموس له هال، لما للجل، 
سبحانه-يتجلى وكذلك اليك، أنغلر 
القيامةيوم المؤمنين لعباده 

لحكم:ا0 
ويجبالصفة، بهدم الإيمان يجب 

وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى لله إناتها 
ولاتحريف، غير من سبحانه، وعثلمته 
لدلالةتمثيل؛ ولا تكييف، ولا تعهليل، 
والثئةuىذلك.الكتاب 

لأدلة؛ا0 
لمثئنانوش  ٠١٠٣•^^-١ تعالى؛ نال، 

ة١ثإقائ أنثوو آفينآ رث ئاد وحث, وئنه) 
ق ١٣إئ ء رأى ي( رق 

ثنئ;شظثاءشٍقامح, تثو 
vJ •ََمشصدَ.^■٠ فص اأ

إئئنبت ثنحقنش د ١٥اثاة ظنا ثيعأ 
العلم]دار ( YT؛،•■. ؟■ T'T/T)المعاح انظر: )١( 

)؛/•؛T(.اللس رسايس للملأين(، 
]الجاس( ٤٠)T/ لأبناكرحد ياب، انظر: )٢( 

الفتاوىومجمؤع حوا[، المنورة، بالمدينة الإسلامية 
 ٧٣/•V(٧٦٨٢و ) ليامةنهد اس ]مجمع

العنابني الوارد؛ . اة ُءغات، المصحف[، 
»ل1[.الهجرة، ]دار ( )٢٩، iliJJوالنتن 

[.]١^١٠٠امح؛م ود ثأثأ 
عنها الله ب بمن جابر وعن 

وفيه؛طويل، حدث ني . التجئ 
تعيدكانت وما يأوتانها الأُم *فتدعى "ُ 

ذلك،يعاد ربنا يأتينا ثم ذالأول،، الأول، 
ربما.نطر تمولون: تطرون؟ من تمول: 

ننظرحتى ت فيقولون دبكم• أنا فيقول،؛ 
يضحي،...٠لهم بجلي الفا إلي

الحديث،ص.

العلم:اهل قوال أ0 
هاو0ني القول اروعدل نتيبة! ابن قال 

بنقلمنها صح بما نومن أن الأّتحار• 
والنجيئ،دالرؤية ننومن لها، الثقات 

الدنيا،الماء إلى وينزل يعجب وأنه 
النفىوبماستوي، العرش على وأنه 

بكيفيةذللث، في نقول أن غير من واليدين 
لمما حاء ما على نقيس أن أو حد أو 

القولدلك فى نكون أن فنرحو يأت، 
افهثاء إن غدا النجاة سبيل على والعقد 
•نمار• 

لعيالهيتجلى الله •؛إن مجنده: ابن وقال 
كفحث،اءلأْ،ب

®ونولر: بالن. بعابن ال وف
ماءالإلى ربنا ®بنزل ه: الله رمول 

^هثاهو؛ الله قول، مثل عندهم الدنيا* 
(.١٩١رقم الإيّان، ملم)محاب أخرجه )٣( 
والخنجهةالمبمهمٍة ض والرد اسل يي الاختلاف )٤( 

[.٠١٤١٢هدا، الرياض، الراية ]دار ( ٠٣)
٤(.• )T/ مد. لأبن التوحد كتاب )0( 



التجليالتجلي

[،١٤٣راف: ]الأعربه' بمك 
صناصما وألذلك ^^٠١؛ ت قوله ومثل 

ننزلبقول: كلهم ]الفجر[، 
يقولون:لا كيف، بلا ويجيء، ويتجلى 

وكيفبثجلى؟ وكيف يجيء؟ كيف 
أبنمن ولا حاء؟ أين س ولا تزل؟ 

ليسلأنه ننزل؟ أين من ولا ئجلى؟ 
الأشياء،عن وتعالى حلقه، من كشيء 

اضقول وفي ه، لربك نولا 
[١٤٣]الأءراف: محفي4 نمم محك وقتا 
ذلكقبل يكن لم أنه واصحه دلاله 

مضر يفما ذلك وفى للجبل، متجلتا 
الدنيا؛في ؛رى لا • ■ التنزيل• حدث 

الدنيافي نمل لم الخادئق أبصار لأن 
القوة«لا،.تك 

فيتعالى ،؛واش ت تيمية ابن وقال 
التفصيل،وجه على الصمات شن، 

-الإجمال طربق على - عنه وينمي 
أنهيخبر القرTJا محي فهو والتمثيل. التشيه 

قدير،شيء كل وعلى عليم، شيء بكل 
وأنهرحيم، غفور حكيم، عزيز وأنه 

وأنهودود، غفور وأنه بصير، سميع 
ي—حما- دانه م عفلعالي - تعالى 

علىؤيغف عنهم، ويرضى المؤمنين، 
حلقوأنه عسليهم، وسخهل الكفار، 

ثمأيام، ستة في والأرض السماوات 

موسىكلم وأنه العرش، على استوي 
دكا؛فجعله للجبل ثجلى وأنه تكليما، 

ثبتراوقد أيصا: وقال ،. ذلاكاالوأمثال 
ئجلىإذا أنه الصحيحة: الأحاديث في 
ومنالمؤمنون، له سجد القيامة يوم لهم 
فلهرْيصيئّ رياء النيا فى جد يكان 
امحب،•>،
^اصاصعلق4؛^٠ 

لهتجلى بشر الدنيا هازه فى ليي 

وكلمهوظهر، وتعالى ارك تبالرب 
ولاحجاب، غير من ومواجهة مشافهة 
رلآم َ؛الا وونا تعالى: قال رمول، 

أومد_، ؤيه من و ثئا -وإلا ه 0ممة 
إئمحر،؛A ما باذنهء ئيؤؤ رثوثُ رسل 
يتجلىؤإنما ]الشورى[ .ه ،==ىثّ حؤ 

لاحرةا في للموسن وتعالى تبارك الرب 
ويكلمهموتعالى، تبارك محيرونه فيراهم 

ترحمان.ولا رسول ولا حجاب غير من 

هاش عبد بن جابر عن جاء ما وأما 
ارالي: فقال اض. رسول لقني قال: 

.باقك: ئا؟« ثكأراك لى ما جابر! 
احل،يوم قل أبي، استشهد الله! رسول 

والشؤونالأوقاف ]وزارة \( or/v)المهّال )ا(
المغربية[.المملكة الإملامية، 

(.٣٧)A الخاوي مجموع )٢( 
رنمالقرآن، شر )كتاب البخاري عند _! جاء )٣( 

،؛١١؛-هئع الخيري معيد أيي حديث من (، ٤٩١٩
مائه،عن رينا *يكشف ت يقول . النبي سمعت 
كانمن كل لسقى لمؤمنة، مزمن كل له مجد 

ليعودليسجد، فيدم، وسمعة، ٧^٤ الدنيا ش سجد 
واحداء.ؤلما حلهره 

(.٧٦/Yr)السابق المدر )٤( 





دتم^يفا
! I٠٧٨؛!ءث 

لنصوصيمخالما لكونه فاسد؛ ورأي باطل 
وأماالأمة، سلف وأقوال والئنة الكتاب 

واصحةفهي وقدرته وسلطانه اف آيات 
لدىوحين ونت كل في بائية ظاهرة 

ذلكوليس والمهى، الأبصار أولي جميع 
بيومخاصا ولا المؤمنين، على مقصورا 
ألكتوتؤ j ^٤ تعالى: ذال، القيامة، 

أين\يج ص قز آص 
أثثأرد دنا آةس تثع بما أثبمي ل تجيي 

توبمأبمد ^>، ١٢٦د ثمحا ثاء ين آلكثا؛ ثى 
أوعلمنق دآبمم طز بن يآا دث 

 cوألأتيىألكتآ؛ ؛؛ن أنسئر وآقثااأ
.]١^٠[ بميلين.ه لمزم 

لمصادروايمراجع:ا0 

الإملأمبهء،الجيوش ءاجتماع — ١ 
القيم•لأبن 
علىوالرد اللفغل في رالاحتلأف - ٢ 

الديتوري.قتيية لابن والمشبهه٠، الجهمية 
البر.عد لابن )ج؟(، »المهد« - ٣ 
^٩(،القرآن* لأحكام ارالجامع ء ٤ 

للقرطى-

= (/Y٤٥١ ) راجخماعيا[، العاب، الكتب، ]دار
السان،دار زمكب ( ١٨٤)الإملأب الج_وش 

العمد؛ jiji:في اللغرسن وعنامح ءوم[، يثق، 
الرياض.المنهاج، زدار ( ١٥٥)الشيح لمحي 

الأصولشرح المنزلة: كب من وانفلر .)١[، 
]شة( ٢٧١.^ ٢١٠١):الجمار ب للغامي الخسة 

التقديسأساس الأثاءرةت كتب، ومن [، »jYوهة، 
الكالئات،]عب ( ١١٠•-  ١٢٩اورازي)ه'ا، ل

الأزهرية[.

فيواردة الغبو اش ات ق*ً- ٥ 
المادرعبد بن لعلوي ، * والثمة الكنايس، 

،.القاف

لأبن)ج؛(، المرملةا؛ ١)المواعق ٠ ,٦ 
القيم.

لابن)ج؟(، التوحيد* ،اكاب - ٧ 
منيه.

وّآ'آ(،^٦ المتاوى* ءمجمؤع — ٨ 
لابزتيمة•

لابن)ج[آ(، الوجيز* #المحرر . ٩ 
عطة.

تقريرني اللغويين ®مناهج - ١ * 
الهجري*،الراح القرن نهاية إلى العقيل.ة 
محمد.عليو الشخ لمحمد 

ةلتهمريف اق 

لغئ:لتعريف اؤ 
قال،والتيديل، التغيير لغة: التحريم، 

نلائةوالفاء الراء #الحاء فارس: ابن 
وتقديروالعدول،، الشيء، حد أصول،: 

شيءكذ سن؛!، الحد فأما الشيء. 
فا،الحن ومنه وغيره، ، يفكالحده؛ 
علك،أمره من هو تمول،: الوجه• وهو 
.. واحدة. طريقة أي: واحد؛ فج، حن 

القيء،عن الانحراف الثاني: والأصل 
انحرايا.ينحرف عنه ن انحن يقال،: 

عنه.به عايئ أي: عنه؛ أنا وحنفته 
إذالن، وذلنازيؤ، ال: بمقلث، ولذل





ا

مراضعهعن لمكلم لتحريف ال
تثمهمئقممم ا ؤم4-ت سبحانه انفه قول 

:قلإ>ك■ثبيثه محب4م وجعلتا تثنثم 
[.١٣موامبميوءه عن أ)هءقار 

ألكم^٧ ٥٤هاددأ أل!ث وقوله: 
وءمثثاهسممنا ويقولول واضمي، ئض 

[.٤٦]اس: 

0اقوال1هلاسر:

عنالكلم تحرش ١٠تيمية: ابن نال 
كتابهفي تعالى اض ذمه كما مواضعه 

منعليه ئد عما اللمقل إزالة وهو 
لقولهالجهمية بعض "اويل مثل العني، 
مقينأ.٤٠ثوّئ ه وظم تعالى؛ 

الحكمةLفلاذير جرحه أي؛ اء[؛ ]الم
٠تجريحا 

العلماءمن فسل. •امن القيم؛ ابن وقال 
تحربضمن اليهود أحلاق فاستعمل 

اضأنزل ما وكتمان مواضعه عن الكلم 
منلب وحغرضه فوات فيه كان إذا 

منذلك غير إلى . .فقاله.من اض 1تاْ 
الكمُن اليهود بمها ذم التي الأحلاف 

علىوالتحثل والتحريف والكتمان واللي 
فهذاالحق؛التاتلل وتلبيس المحارم، 

،١ظاهر«لباليهود سهه 
١٠٣٠٠٧ت العز أبي ابن ونال 

وزخرنةله تزيينا تأويلا؛ التحريف 

زخرفواالذين اف ذم وفد لنقبل، 
لغل;تقا ؤوكئ;لأث تعالى؛ قال الباْلل، 

بيفوآلي آ"لإني دثلتن ديا ثم 
ءةدلأ١4^ قْرث، سب( لق، بتئهم 

الللمعاني والعبرة [، ١١٢]الأنعام; 
عالهأقيم فد باطل من فكم للألفافل، 

•٢ الحقا'ر دليل به عورض مزخرف دلل 
التحريف،وأما ١١عثيمين؛ ابن نال 

عمامعناها صرف أو لعقلها، تغيير فهو 
يقول؛أن مثل ورسوله.، بها اف أراد 

أو؛استولى، أي؛ العرش؛ على استوي 
ينزلأي؛ الدنيا؛ السماء إلى ينزل 
.، أمر0ااأ 

لأقسام:ا0 
مسمين؛إلى التحريم( يشم 
نقصأو بزيادة اللففل تحريف الأول؛ 

المحنىمعه تغير مواء - ثكل تغيير أو 
يقعلا الثاني هذا كان ؤإن يتغير، لم أو 
اليهود؛كقول ونلان، - جاهل من إلا 

حعلة(،)فولوا لهم؛ فيل لما حنعلة، 
موّىآلدٌ ^وظم المبتدعة؛ بعفر وكقراءة 

لمقلينم، اء[، ]المئأءظس>,ا 
الجلالة.

تغييرهوهر المعنى، تحريف الثاني؛ 
كتميروذللث، حاله، على لففله إبقّاء مع 

)*ا/ءآا(.يب لأبن الخاوي )ا(سوع 
ط٢[.القواد. ؛ JW]( ١٤٤ .  ٤٤• )T/ ١لمامم يانع )٢( 

الرسالة[.سست ]مؤ( ٢٥١)ا/ الطحاؤية شرح )٣( 
]دار)ا/ا"آا( ثمن لأبن الواطئة العقيدة شرح )٤( 

.ه[ ١ ٤ ١ ٩ ، ؤدد اينالمزي٠ 



٥٨١ ا
ثتمحرى^^ا

معنىت وكقولهم الانتقام، بإرادة الغضب 
الإ;عاإا،.إرادة الرحمة 
تنوعان ءوالتحريق ت القيم ابن نال 

وتحريفتبديله، وهو اللمظت تحريف، 
غيرهإلى عنه اللفظ صرف، وهو المعنى• 

اللقفل؛الصورة بقاء مع 
^اصامحت،هلقة:^٠ 

المعانىتحديد الأولى لمألت ا- 
الصوص;على موهون، الشرعية 

الالشرعية المعاني تعيين أن شلث، لا 
المموصطريق عن إلا إلمه سبيل 

المرادالمعنى تبين المي فهي الشرعية، 
تيمئالين ونكتفى . وتحدده شرعا 

قولهفي بالعلم المعية ير نفI أحل،هما 
ألثثدتن تا تم آق أن ز ولإ تعالى: 

إلائنثذ م؛، ثن بممحش  ٢٠أمح؛، فر رث 
;لأثاُثم ص ي محت َولأ انير نم 

ماو معير نو إلا أكر د'لك ين آذف 
أسإن أليتإ يوم حملوأ يتا مئيد م َثامإ 
لالجادلة[.وه ۶؛؛^ ؛ _خ 

المحنىتحديد على هنا لأية ا فدك 
بدأتحيث العلم؛ وهو للمعية، الشرعي 

رانمارىاليهود أجوبة ني الحيارى مدابة انظرت ( ١١
السورة[.ديتا بمانالإّلأسة ]الجاست ( ٤٩)

الأسلةوالأجوبةالأصوليةء،لىالعفو؛رمختمر 
ومعتمد(، ١٨)البرية رب ونتح (، ٢٣)الواسعلية 

والصفاتالأسماء توحيد قي والجماعأ السنة أهل 
ط١[.الدويت، إيلاف ]دار ( )٠٧المس لمحمد 

)\إ\0ى.المرملة الصواعق )٢( 

اشعالم إحاطة بيان عن بالحديث الأية 
فدلأيصا، به حتمت ثم معلوم، بكل 
هوهنا يالمعية المقصود أن على هذا 

العالمية.المعية 

الدعاء،لغة فهي الصلاة، والآحرت 
بالعبادةالشرعي معناها الشؤع حدد لكن 
المخصوئو\ىل الأقوال ذات 

٠؛الت>سايم والمختتمة بالتكبير المفتتحة 
منالسلامة اكاسة: لمآلة ا٠ 

Iاكحريم، 

مستهلير،وشره حعلير أمرء التحريف 
عماوالألفاظ للمعاني وتبديل تعيير فهو 
ويبطلالحقائق، فننغير عليه، هي 

ويدبجالمحانى، وتفسد الخطاب، 
التعطل.

منها:بأمور؛ يكون منه الوقاية ومثيل 
والاعتقادله، والانقياد  ٤٠٣٧١زوم ل- 

الهيابة.طريق بأنه الجازم 
الخرعألفاظ عز لمحاقظة ا. 

ذللث،على يدل ومما . بهاوالناية 
قال!أنه ؤهبع عازب بن البراء حديث، 

ث—تأنإذا اض ول رمحلي ال ارق
ثملالصّلأة، وصوءك فتوضأ مضجعالث، 

اللهملقل• الأيمن، شقك على اصهلجع 
أمرىوفومحت إليك، وجهي أمحلمت 

رهبةإليالث،، ظهري وألجأمحت، إلجلث،، 
إلامتالخ، منجى ولا ملجأ لا إليك، ورب 

أنرك،الذي يكتابلمثؤ آمنت، إلملث،، 





اتتصريف

^r،Arء
لتحرسفا

يلجواسعا باتا بها وفتحوا اليهود، عن 
الإسلام،في لقدح لملحد كل منه 

ابنفال العظام، أصوله في والطعن 
الأقر3هؤلاء ر فءولما ت هءزفب تيمية 

عنالكلم حريف باب وفتحوا بالحركة، 
هذامن الملاحية لحالت، مواضعه، 

مناله وأمنا ابن ففنر الباب،، 
الذيالإمكان بالأفول ملاحية ال

ادعوه(\ا،.

اشررذكر ٤^٠^؛ قيم الابن ومال 
وذكرذكرْ حيث، وذمه، ، التحريفسبحانه 
إبانةهو ير فالتفالتأؤيل، وذكر التقر 
تتعالى اف قال ؤإيضاحه، المعنى 

صألء ي نثي 
الكمالغاية وهدا لالمر٠ان[، .ه تسيل 

والتعبيرحما، ه نففي المعنى يكون أن 
ثانوهذا نه، وأحتعبير أفصح عنه 

الرمول.وكلام القرآن 

وجههعن بالكلام العدول والتحريف 
تحريفت نوعان وهو غيره إلى وصوابه 
والنوعانمعنا0، ، وتحريفلففله، 

فهماليهود، عن الأصل من مأخوذان 
المحرفينشيوخ وهم ، فيهما الراسخون 
ألناقلمجن ^١ حرفوا فإنهم وسلفهم، 

لففلهتحريف، عن غلبوا ومجا التوراة، 
بالتحريفوصفوا ولهذا معناه، حرفوا 

ودرجالأمم، من غيرهم دون القرآن في 

منبهم أثب فهم الرافضة، آثارهم على 
يكوافإنهم والجهمية؛ بالقذة، القذة 

فيالواردة نصوص التحريف في 
اليهود،من إخوانهم مالك الصفات 

نصوصتحريف من يتمكنوا لم ولما 
عاليها،وسطوا معانيه، حرفوا القرآن 

يكيدملحد لكل التأؤيل باب وفتحوا 
وطريئامفتوحا باتا فوحد حاء فإنه الدين 

منيخرجوه أن يمكنهم ولم مسلوكة، 
فيهاساركو0 قد طريق من يردوه أو باب 
فتحوههم بابا وسع قد الملحد كان ؤإن 

استقوه،هم وطريقا 
تمصادروالمراجع:ا٠ 

أهلماحي من النصوص تحريف ١٠- ١ 
زيد.أبو لكر الاستدلال،، في الأهواء 

العميدةشرح المهدية التحفة ١٠. ٢ 
•مهدى بن لفالح التدمريةاا، 

ماعلى المطيقة »*اكيهات - ٣ 
منالواسطية العقيدة عاليه احتوت 
للسعدي.المنيفة،، المباحهث، 

الخصمريةالاعتراصات ءاحواب - ٤ 
تيمية.لابن الحموية®، الفتيا عر 

(،)ج١ الواسهلية® العقيدة رأشرح " ٥ 
•ء~من لابن 
علىالرد في المرسلة *الصواعق - ٦ 

١(،القيم)ج/ لابن المعهللة* الجهمية 
اف.الدخل محمد علي تحقيق؛ 

<.٢١٦)ا/هاآ. المرسلة الصواعق )٢( (.٥٥٠)ه/ سب لابن الفتاوى مجمؤع زا( 



السماويةالكتب تحريف 

الخيهسبتالبرية رب لافنح ~ ٧ 
عثيممن.لابن ، الحمويق؛١ 

ابنورسائل فتاوى ءمجموع - ٨ 
^١(.عشمتن" 

لأجربهوا ة لأسالا مختمر  ٠١— ٩ 
الواطسة"،الشدة على الأصولية 

السلمان.العزيز لعي. 

فيوالجماعة السثة أهل معتقد ٠٠— ١ ٠ 
لمحمد، والممات" الأمماء توحيد 

التميمي.

سالسماوية الهكتب حريف تص 

السماوية(.)الكتب مصمللح يرامع 

صالماليان والتقبيح لتحسين ا0 

لغه:لتعريف اي 

ينوالالحاء  ٠٠ت فارس ابن قال 
القبح.ضذ فالحن واحد، أصل والنون 
١١ ؤ ناء حوامرأة حن رحل ت يقال 

مدت وغيره الإنسان من والمحامن 
الحمسث،نقيض فالقيح اوئاالأ،ب الم

٢،الخيرأ عن نحام أي; اف؛ ولمحه 
ؤيغأيزذ الذي والمميوحت 

ط١[.الجل، زدار ( OA. 0U/Tاللخت))١(طسس 
نالملأسن،العلم ]دار { r^T)\/انمحاح انفلر: )٢( 

lr. ،] اسن)ه/¥ا(.ساييس
مائي[.]دار ( ٠٥٢)T/الرب لسان ا;غلر: )م(

ايعقلمانواتتقييح التحسين ًءء]ق[بم

اصطلأحا:لتعريف اه 

الحكمهما العقليان والتقبيح التحسين 
وماقبيح، أو حن بأنه الشيء على 

أوالثواب، استحقاق من عاليه يترتب 
الحقل.بدليل الحقاب 

الذكم؛•0■ 

__وقبحها، الأشياء حن أن - ١ 
يعرف،عليها والعقاب الثواب استحق،اق 

إلاأحد يعاقب لا لكن العقل، جهة من 
ماالأفعال ومن ،؛ الرالة١٤بلوغ بعد 

بخطابوالقبح الحس صفة يكتسب 
معريةحصر يصح فلا . الشاؤع 
الفولأن كما بالعقل، والقح الحسن 

معرفةعلى والعقاب الثواب بترتيب 

الترعوردد لقل بالعقل والمح الحسن 
منهويلزم الكتاب، لنصوص مخالف 

بالظلم.اف ، وصن

الحقليينوالقبح الحسن نفي أن „ ٢ 
ولاالأمة سلم، من أحد يقله فلم مهللما 

التيالبدع من ذلك، نمي ز أئمتها؛ 
الإّلأملا"،.في حدنم، 

والرد(، ٣١• .  r^/A)النتارى .جوع ا;ئر: )٤( 
(.i^/A)اكارض وير، (. ٤٢١)نمطشض اض 

الخالب[.الكتب، ]دار ( U/T)عادة الدار وشاح 
والمِد(. ٤٣٦.  ٤٣٤)A/ الفتاوى مجموع انملر: )0( 

)A/اكعارض ودر، (، ٤٢١.  ٤٢)•لخلفن اض 
٤٩٣.)

المنْلمضعر والرد ْ(، ■ )آ/ التعارض درء اننلر: )٦( 
رءاجالثنت)ا/'ه؛(ا(، ٤٢١)



لعقليانا لتقبيح وا تحسين لا العمليانوالتقبيح التحسين 

لحقيقة:ا٠ 

ا.'ثلأث؛نأ معان والمح للحنن 
الهلع،ملأءمة هو الحسن أن الأول؛ 

الغريقإنقاذ كقولنا! منافرته؛ هو والمح 
مح•الريء وانهام حن، 

الكمال،هو المس أن الثاني: 
حن،العلم ؛ كقولناالنقئس هو والشح 

نح-والجهل 
امحتحقاقهو الحن أن الثالث؛ 

امستحقاقوالقّح والمدّح، النواب 
والذم.العقاب 
عقلثان»والأولأن ه: القرافي فال 

امعرفتهيمكن كما ،، إجماعا>؛؛ 
الثالث؛الممى في واختلفوا ،، بالثرع١٣

بالشرع؟أم بالفل ٣^ هل 
ترمعالمعاني هاو0 أن تيمية ان ويرى 
المالنمهو فالحس واحد، لمعنى 

منالنفس به تكو وما للعلع، والموافق 
هووالقبح والمدح، والثواب الكمال 
منالنفس منه تتألم وما للعلح المنافي 
؛يقول والعقاب. والذم النقص 

كونبمعنى والقح الحسن في ااوتنازءوا 
يعلمهل والعقاب؛ للذم ستا الفحل 

وكانبالشرع؟ إلا يعلم لا أم بالعقل 
هذاأن فلتوا أنهم النزاع باب أسمن 

الغرب،]دار ( ٧١)ا/ ولغمّاذي الذخيرة انظر: )١( 
(.٣١•)ه/ا<'م. الفتاوى يسوع [، ٢١٩٩٤
لهمافى)ا/ا؟(.)•ا(النخرئ 

(.٩٠)A/ الفتاوى يبموع انظر: )٣( 

خارجاهذا وليس للأول، مغاير المم 
بمعنىإلا حن الوجود في فليس عنه، 

المنافي،بمعنى إلا قبيح ولا الملائم، 
والعقابوالذم مادئم، والثواب والمدح 

مالنمالمن ؤح نهذا فاف، من
أبامن الناس رمن . . والمنافي. 

وادعىوالقبح لحن لئالثا نا ف
صفةالفعل كون وهو عليه، الاتفاق 

لمالقمم ا وهن. نقص، صفة أو كمال 
هذ،ْفى المتكلمين المتقدمين عامة يذكره 

المتأخرين؛بعص ذكره ولكن المسالة؛ 
نة.السالقعن ه وأخل. كالرازي، 
يخالفلا القمم هذا أن والتحقيق 

يحملالذي ال الكمفإن الأول، 
إلىيعود هو الأفعال ببعمى ان للأن

أواللذة وهو والمخالفة، الموافقة 
لها،كمال هو بما تلتذ فالنفس الألم، 
والنقصالكمال فيعود بالنقّص، ونتألم 

واونافي«ل؛،.الملائم إر 
نهوالثالث، المعتى ني الخلان، أما 

لكم:
اءالأثين حأن الأول؛ القول 

يعرفوالحقاب عليها والثواب وقبحها، 
يكونلا الفعل وأن الشمع، جهة من 

لازمةوصفة ه وجنلنفمه قبيحا أو حنا 
وحده،الشمع من ذلك يعرف بل له؛ 

وحلّائفة، ١لأثساعره جماهير قول وهو 

-\r(.الفتاوى)؛(.جرع 
ً[، ٠١٣٩٦اسنجي، لُكب ( ٣٥٨)الإرشاد انظر: )ء( 



العقليانوالتقبيح التحسين 
٥٨٦

العماليانوالتقبيح التحسين 

الأئمة؛أصحاب من للئنة المنتسبين من 
وأحمدوالثافعي مالك 

الأشياءن حأن ت الشانئ القول 
يعرفوالعقاب عليهأ والثواب ، وقبحها 

وهوسمع، يرد لم ؤإن العقل، جهة من 
ومن، والثاذض_ة المعتزلة قول 

حنيفةأبي أصحاب من وافقهم 
)٤(

•وتموم 

الأشياءن حأن ت الثالث، القول 
الثوابتحقاق اسبمعنى ، وقبحها 
العمل،جهة من يعرف عليها والعقاب 

لؤخببعد إلا أحد يعاقب لا لكن 
ثثةالأهل فول وهو ة، الرسال

الماتريديةوجمهور ، والجماعة 
والكثاه٧،.

اماب]دار ( ١٢٦.  ١١٩)؛/للامدى الإحكام و =
]UJ؛( ٣٢٣)للإبجي والمواقف ط؛[، المربي، 
الكتب،،( ٢٨٢)؛/اوقاٍال وشرح الكتب،[، 

ط\ا

الفتاوىومجمؤع (، ٤٩٣)a/التعارض درء )ا(اذفلر! 
)خ/«آ(.

. ١٥١الجبار ب للقاضي المغي )آ(انقلر: 
الأصول،وشرح [، ٠١٣٨٥المرية، لاللار ( ١٧٣

ح،أاه[.، Ti.وب، ]دي ( ٥١٥)الخط 

(.١٢٢)آ/الثبم رضا لمحتو الش أصول، انقلر: )٣( 
الفتاوىرمجمؤع (، ٤٩٣)a/التعارض درء )؛(انقلر: 

)A/•؟(،

والرد(، ٣١•.  ٣٠٩)A/الختاوى مجموع انفلر: )ه(
(،٤٩٣)A/التعارض ودرء (، ٤٢١)المطمض صلى 

)أ/ب(،المائة دار ومفتاح 
]دار( ١٥٤-  ١٥١)وتقويما يرامّة الماتريدين انغلر: )٦( 

ًلا،ما؛اها.الماصة، 

المعرلأ[،]دار )ا/ااا( والحل الم )ي(انغلر: 

أنوانشهم ومن الئئة أهل ويرى 
أنولا،:ثلاثة الأفعال 

علىمشتملا الفعل يكون أن أحدها: 
الشؤعيرد لم ولو ة ل، مقأو مملحة 

علىمشتمل العدل أن يعلم كما يد،لائ،، 
علىيشتمل والظالم العالم، مملحة 

هذاحمول من بلزم لا لكن ادهم؛ ف
الاحرْفي معادا فاعله يكون أن القبح 

يذللث،.شؤع يرد لم إذا 
أمرإذا الشارع أن الثاني: الموع 

شيءعن نهى ؤإذا حثا، صار بشيء 
الحسنصفة الفعل واكتب، قبيحا، صار 

الثاؤع.والقبح؛خهلاب 
بشيءالشاؤع يأمر أن الئالث،: والنؤع 

ولايعميه، أم يهليعه هل العبد ليمتحن 
أمركما به، المأمور فحل المراد يكون 

ابنه.يال،ح ٤^؛،^ إبراهيم 

لأدلة:ا0 
الحسنإثباُت، ني الئثة أهل أدلة 
تالعمليين والقح 

منها:وعقلية؛ نقلية بأدلة استدلوا 
ئمثهمزأ ^^١ ه ولق- 

أثهيك ثز ها آتحا ثأس ٠ابآثدا ءق؛آ دئا جو 
ثُم، أش عثر أدموزث إكحثج أنث ثُ 

افهأحير فقد ]الأعراف[، .٤٠ شلثوى 
أنهعليهم الإنكار سياق في ه نفعن 

 )A( :الفتاوى مجموع انظر /A(٤٣٦.  ٤٣٤ ،) علىوارد
٠( ٤  ٩٢/ )A التعارض ودر، ، ( ٤ ٢ ١ ِ ٤ ٢ • ) الخطفن 



ادث^إنوادتص^ح اكصسن 
[^AVj

ناوالا^د،ي^ ا

أنهعلى ذلك فدل الفحثاء، يأمر لا 
يتنزهلم عاليه حائزا كان فلو عنه، منزه 
الأمرعليه يجوز لا أنه فعلم عنه 

كانإذا إلا يكون لا وذلك يالفحثاء، 
ومغارا،.سئا نفه في الفعل 

إدثُالإو فو؟ ءؤولُ ت ء ه ولنو- 
لالإ>ّراء[.مملا وسآ» حثة قٌ 
عليهاشتمل بما عنه النهي ه علل فقد 
كانفالو سيلا، ساء وأنه فاحشة أنه من 

لمابالنهى سبيلا وماء فاحشة صار إنما 
الالمعلول بق تالعالة لأن ذلك؛ صح 
سعه

(٢)

صفاتللفعل يكون أن أنكر من وأن 
وأنبه، الأمر لتعلق إلا يحن لم ذاتية 

الفعلإلى الخهلاب نسبة بمجرد الأحكام 
منالشراح يه جاءت ما أنكر فمد فق2ل، 

والأمرالمفاسد ودرء الممالح جلب 
فيوما المنكر، عن والنهي بالمعروف 

الأحكامبين بات المناسمن الشريعة 
الدينفى الفقه خاصة وأنكر ، لها وعل

الشريعةحكمة معرفة هو الذي 
،.ومحاسنهار ومقاصدها 

العمليينوالقمح العن نفي وأد 
ولاالأمة سلف من أحد يقله لم مهللئا 

دارومفتاح )ه؛/ه(. الغتاوى ٌجّموع )ا(انفلرت 
)؛/ا.•؛(.الماد؛ 

دارومفتاح ٩(، - )ْا/ه الغتاوى مجؤع انظرن )٢( 
)آ/٧(.العادة 

دارومفتاح (، ٢٠٤ا/ )١ الغتاوى مجموع انظر: )٣( 
العادة)T/؛(.

الأئمةكلام من يؤخذ وهذا أئمتها، 
وبيانالأحكام، تعليل في والسالف، 

ذللث،فنفي وأمره، خلقه في القه حكمة 
الإسلأمفي حدنتط التي البيع من 

اسر؛أهل قوال أ0 

تارةالقمل ،رأن فهفي تيمية ابن نال 
منوتارة ه، نفجهة من نه حيكون 

الجهتجنمن وتارة به، الأمر جهة 
للفحليكون أن أنكر ومن . جميعا
الأمرلتعلق إلا يحن لم ذاتية صفات 

الخعلادثحية نبمجرد الأحكام وأن به، 
بهجاءت ما أنكر ففد فقهل، القمل إلى 

والمقاصد،الح المممن الشرائع 
منالشريعة فى وما والمنكر، والمعروف، 
وأنكروعللها، الأحكام بين المناسبات 

معرفةهو الذي الدين، في الفقه خاصة 
ومحاسنه٠ومقاصدها الشريعة حكمة 

تكلممن *كل ت ٥٤٤القيم ابن ونال 
مننقمته وما ومحاسنه، الشؤع علل في 

ذلالثiيمكنه فلا المفاسد، ودرء المصالح 
لوإذ العقليين، والقبح العن بتقرير إلا 

والنهى؛الأمر بمجرد وقبحه نه حكان 
الأمرلغير ذللث، إنبات في ينعرض لم 

ثل«لآا.والهي 
الثقومهاج (، ٤٢١)المطمض صلى الرد >؛(انطر: 

)ا/•)،(.الممارض دير، (، ٤٥٠>ا/
>اا/؛ه"ا(.الفتاوى >ْ<.جرع 

>أ/آ؛(.العادة دار )ا"(.ف؛اح 



العقليانوالتقبيح التحسين 
؛٠٥٨٨و

المقليانوالتقبيح التحسين 

طصامحنعالقة؛

تالمليان واك٠ميم لإيجاب ا. 
للفعلطالب والتحريم ٠الإيجاب 

وهل،، الاستعلاء١٠١ سبيل على والترك 
مبنيحلاف فيه بالشؤع؟ أم بالقل يعرف 
والتقبيحين التحفي الخلاف على 

ثلاثة!فيه والأهوال العمليين، 
يجب،؛ قالواالمعتزلة الأول! القول 

الحنة،الأفعال بعض عملا الحبي على 
الثوابويستحق القبيح، عليه ويحرم 

علىيجب، وأنه ذللثح، على والعقاب 
الملاحورعاية الحسن فعل غقو الرب 

والشرالقبيح فعل عليه ويحرم والأصلح، 
وومححواكالعبثح، فيه فانية لا وما 

1يوالرب عل بها أرجوا شريعة بعقولهم 
أفعالهفى بخالقه وشبهوه عليه، وحرموا 

قبحوما منه، حن منهم حن ما بحت 
ٌنهممحت■

جوزواالأثاعرة النائي! القول 
لمنافاتهعنه ويتنزه يتعالى ما غيو عليه 

وحرمهأوحثه ما ونفوا اله، وكمِحكمته 
أنيرون فهم حكمته، ونفوا ه، نفعلى 

والنهىللأمر راجع والمح الحسن 
الفعل.في لصفالت، وليس والإرادة، 
غنوله أثتوا الثنة أهل اكالثح! القول 

والتحريمالإيجاب، من ه لتفأثبته ما 
الن.يوصفانه، أسمائه مقتفى هو الذي 

موحثحلأنه صده؛ إر بته نبه يليق لا 
تحنحتدحله ولم وعدله، وحكمته كماله 

فعلكما بعقولها، وصعتها ثريعة 
هنفنزه ما عليه تجوز ولم المعتزلة، 

العقلوأن الأشاعرة، فحلت، كما عنه 
ب،ترتبلكن والقبيح، الحسن يعرف 
الرسلبلاغ بعد والعقاب اكواب 

المخالفين:دميا مؤ 
التحينفي الأشاعرة مذمح أولا! 

والتقبح!
العقليين،والقبح الحز الأثاعرة نفى 

العقليينوالتقبيح التحين لفي واستدلوا 
كعثحئ معدهن كأ ^٧.، هه! ه قولب

ونحوuر٣،.]الإّراء[ تبثي.ه 
الأيةهذه بأن الئثة أهل أجاب وند 

عرالأفعال اشتمال تنفي لا ونحوئ 
تنفيولكنها والسيئة، الحنة الصفات 
لم،موهذا الرسل، بعثة نبل العذاب 

وسينةنة حيصفان متصفة فالأفعال 
يعايبحلا ولكن والذم، الحمد تقتضي 

الرّالةر؛ا.بلوغ بعد آلا أحن 
وقد، عقلية بائلة استدلوا كما 

(٥٢العادة)آ/دار ؛شاح 

(،٦١.  ٥٢)أ/اد؛ السمد١ر ساح ر; )آآ(انفل
زمرن( ٢٨٨.  yAvfالبهية)\الأنوار دلوامع 

.دأ[.الخافض، 
(.٢٨٤)٤;اكامحي شرح )•ا(انئلر: 

الفتاوىومجمؤع (، ٤٩٣)خ/التعارض درء انظرن )٤( 
العادة)آ/بمم(.دار رثاح )بما/هاأ(، 

)ا/والإحكام (، ٢٨٤)؛/ المقاصد شرح انظر: )ه( 
١٢٣.)



التوحيدتحقيق 
والتحريمالتحليل [٠٨٩]

ا.١١٥١أهل عنها أجاب 
الثوابإيجاب م المعتزلة قول ثانتات 
ردوقد سهع. يرد لم ؤإن يالعقل العقاب 

ير;يما الثنة أهل عليهم 
التيالقرآن فى ازكثيره الموصى - ١ 

لمصادروالمراجع:ا٠ 
العماليانوالتقبيح بن ءالتح— ١ 

الفقه'،أصول ائل مفي وأثرهما 
اكهراز•لعايض 

فيوحدوره والقبيح راالحسين — ٢ 

لمه,

تيمية.لأبن المنطقيين،، على ُرالرد — ٥ 

لأبن(، ١٩)ا؛ لفتاوى ا رامجمؤع — ٦ 
سمه,

سوالجماعةا<،  ٥١أض _ مر !لا 1^1 يعيب لا اض أن عر تدل 
١^١>،•ؤ;تاَة كقوله الرالة؛ الوغ ب

ادربم#،أفعال في والعليل ااالحكمة — ٣ لالإس_راء[، رٌولأ بعك حئ •عديما 
المدحلي.لمحمد هذا تؤكد النير الابات من ذلك وغير 

لابن٩(، ، ^٨ العارض' ®درء — ٤ • الذ5، 
غيرفي أحبر ند تعالير اض أن - ٢ 

وسعها؛إلا نما يكلم، لا أنه موضع 
الأئنتا آسُ وممل ولا س: ه كقول

لأيةا فهذه [، ٢٨٦قرة: ب]الونعهثا؟ا< 
يواحدلا الكلم، أن على تدذ وأمثالها 

الشؤع،عنه يته لم مما تركه أو فعله بما 
فدرتهعن خارج لأمه به؛ يأمر لم أو 

واستهلاعهل٣،.
ياتلم من وتعذيب مؤاخذة أن — ٣ 

عنتنسه نزه غ؛و واف ظالم، شمع إليه 
القرآزرن.من كيرة مواضع فير الظلم 

والجماعةالمنة أهل، أدلة بعض فهدم 
دونالعقليين والقبح الحين إثياُت، في 

.عليهماوالعقاب الثواب ترتيب 

لأبن)ج؟(، عادة' الدار *مفتاح — ٧ 
القيم.

المخالفين:تب ك٠ 
الحينفي القبيح القول رادرء — ٨ 

للهلوفي.والقبح'، 

Pالتوحيد حقيق ت0 

)الوحيد(.ممطلح يراجع 

(.٢٦. ٢٤)آ/العادة دار ثاح اظر: )ا(
ودر،)،م/0*ا،()ا'ا/ه\أ(، الخاوي سبمرع انظر: )٢( 

AT^/yعادة)الدار دلخاح (، ٤٩٣)A/التعارض 
(.٢١٧)آا/آاأ.الخاوي سوع انظر: )٣( 
(.٠٢١٦ الخاوي مجرع انظر: )٤( 

Pوالتحريم لتحليل ا@ 

لغه:لتعريف ا٠ 

ذلاالحاءحرم، منر مأخوذ الحريم 
المنعوهو واحاو، أصل والميم والراء 



السيوواصربمروالتحريمالتحليل 

الءحلألاال١،.صد ت فالحرام والتشديد. 
،•اكحلل١٢صد واشم؛مت 

فروعوله خل، من مأخوذ والتحليل 
الشيء.فح الجامع• أصله ولكن كثترة، 
خلف،مزت ت والحلال الحلال، ومنه 

،١ ١٠٠٥لأمر وأومعته أبحته إذا الشيء، 
شرعا:ثريف، ا0 

فعليتانصفتان والتحليل التحريم 
وخاصتانوالثّنةأ؛،، بالكتاب ثابتتان 

أنالخالق من لأحد فليس ، جؤ؛ باش 
مايحلل أن ولا الله، أحله ما يحرم 
تعالى.اف حرمه 

اللغويالمعنى بين لعلاقة اؤ 
والقرص؛

والتحليلللتحريم الشرعي المعنى 
وزادأماله، في اللغوي بالمعنى مرتبهل 

فيوالعبايالت، بالأحكام بريْله تخصيصا 
الرب.خصائص من وجعله الإسلام، 

الأخرى:لأسماء ا٠ 
الإيجاب.الفرض، التشرع، 

لحكم:ا0 
ويجبالمفتين بهاتين الإيمان يجبا 

لا؛لم[.ط١، زيادالجل، الكة)أ/ْل( •لأيس )١( 
للملايض[.الملم ]دار )ْ/ا-ههل( المحاج ات؛لر: )٢( 

(.T«/T)الكث )■ا(انفلر:سايس 
الكتابفي الوارد؛ جهآ اث فان، صغلر؛ ان)٤( 

ءل'ا،الرياض، الهجرة، ]دار )٦٧( ناف للوالسنة 
٠١٤٢٦.]

وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى لأله إبانها 
ولاتحريفا، غير من سبح.انه، وعفلمته 

الكتابلدلالة تمثيل؛ ولا نمليل، 
افءإفراد ؤيجتخ ذلك،، عالي والئئة 
حرمهما تحريم في بالطاعة تعالى 
.، أحله،ال ما وتحليل 

لحقيقة:اه 

ماوهو تثريع، والتحريم التحليل 
الأحكام،مزيل من الرب به بخص 

فيبقت لحكم الإباحة، أو بالمنع 
الرب.،خصائص من وهو .. علمه 
مناحد فيه يطاع أن يجوز فلا 

الرمل-غر المخلونثن 

لأهمية:اه 
إقرائهالعباد على الله حق من 

لهووأمر، نهى لقيما لحرم، أحل نما 
امحتحت،وقد بالعبادة. إفراده فى داخل 

زمانلكل صالحة بأنها . أحكامه 
منلعباده يملح بما العالم فهو ومكان، 

الأحكام.

لأدلة:ا0 
تباركالرب اختماص على الأدلة 

منهاكثيرة، والتحريم بالتحليل وتعالى 
لهمش؛عوأ تي؛فترل لهنِ ^١٢ ت هث نوله 

]الشورى:أقأه يد تأذن ثم نا الن؛ي. من 
محابجي^١^١ ه: ه ونول[، ٢١
الرسالأب ( ١٣١)١;المضي )>؛( 



٠!والتحريماثتطيل 
واصربمالتحايل 

رألمسحأؤ يرب بن ؤدتا، وةنث4م 
ِِيتثتِواإلا يئوأ زثا ته أه 
شكثتت,ئئ إلأ إلث لا إلها 
ونولهةآ، تسوولالينكن كنا 

آلنإدأهوحزم آيح اثث ت عالى ت
آؤ!ُاؤيتأأأا ت تعالى ونوله [، ٢٧٥

نِلأP ه تر آ هت ^ ي 
.هألمية محب لا أثه إش ثندوأ 

لرأرم >ؤكلإا تعالى؛ ونوله ]الماتدة[، 
ؤالثأتيك مثاق تش لك أثن لتل آ م 

تعالى:وقوله ]\ك>و>مآ.ت يم عمد 
أثنأق ال؛زا ثأم وش 
تثهزهثثهتن ئلأ ثإنوأ ؛ن هندا حرم 

[.١٥٠تالأنعام: 

أتيتنال؛ ظنه حاتم بن عدي وعن 
ذهب،من صلب ص دفي M المي 
الوثن*،هذا عنل-، اطرح عدي 'يا فقال؛ 

ؤأعقذوأبراءة؛ محورة ني يمرأ ومحمحنه 
درببن أربثا، دمحنبمم محثارم 

يكونوالم إيهم *أما ال،؛ ن^^، ١٢
لهمأحالوا إذا كانوا ولكنهم يعبدونهم، 

ثسا^لهم حرم! ؤإدا استحلره، شيئا 
حرموه*لاا.

عنه الخيري معيد أبي وعن 
(٣٠٩٠رنم الترأن، تمر الترمذي)ابواب ا(احر-بم 
(U/\U)الكير ني داليراني >>_•، يقال: 

شراعيالأياني ل يذكر »iT[، تيب، ابن ]زكب 
تعالى،اض ثاء إن حن *نرته بمجؤيع نهو وقال: 
(.٨٦٥. ٨٦٢)V/انممحان الدلأ انفلر: 

الشجرةهده من ص »امن نال؛ . الني 
،المجد، في يقربنا فلا شيئا الخبيثة 

ذاكفبالغ حرمت،. حرمت، الناس؛ فقال 
ليسإنه الناس! رأيها فقال؛ . الّثمح، 

شجرةولكنها لي، اف أحل ما تحريم يي 
ريحهاءأى.أكره 

حيناقال؛ هت، هريرة أبى وعن 
ندا الغاس اأيها فقال؛ اف. رمحول 
فقالفحجوا،، الحج عاليكم الله فرض 
كت،فاغ! رسول يا عام؟ أكل رحل؛ 

اض.؛رمحول فقال ثلائا، قالها حتى 
اموللوجستن، ا نعم الت؛،؛ قالو 

اّءكم..%.
أي؛—وحسبسستتؤ،؛ ال ه؛ ولوق

اضلأوجها 

0أقواواهلاسم:
)النذرررالحلف ؛ هءزفب تيمية ابن قال 

الله،بصفات حلف هو ونحوهما والطلاق 
الحجنملي كدا نمت إن قال: إذا فانه 
ؤإيجابعاليه الحج بإيجاب حلف فقد 

تعالىالله أحكام من حكم عاليه الحج 
نمليقال: لو وكذلك صفاته، من وهو 

طالقءام-رأتي ؤإذا رب، تحرير 
الذيملكه بإزالة حالف فقد حر وعيدي 

اللهصفات من والتحريم عاليه تحريمه هو 

رنمانملأة، رمواصع المساجد )محاب ملم أحرجه )٢( 
(٥٦٥

(.١٣٣٧رنم انمج، رمماب ملم أحرج- )٣( 



والتحريماأتا>اريو والتحريمالتحليل 

اض'صفات من الإيجاب أن كما 
فولهنمير فى هءزفي الشنقطى وقال 
١^دثدآم  Jubجؤ نعالي: 

يشهكدنلأ شيدوأ هثذا حرم أفٌ أف 
»ذفوله:[: ١٥٠]الأنعام: الإية تت4ته 

فهمتحجير، صيغة ه ثمدآءكم جهليأ 
ودلكالتحريم، مستتد بيان عن عاجزون 

بصفاتتصف لا الله عير أن محي واضح 
اكحريم«رآ،.ولأ اكحال 

1الدائمة اللجنة فتاوى في وحاء 
نداض الإنسان يجعل أن الأكر ءالثرك 

٠.وصفاته أمسمائه فى إما  أنؤإما ، ٠
أنؤإما . . , العبادة في ندا له يجعل 
يتخذبأن التشريع في ندا لله يجعل 
فيفه شريكا أو طه، ا سوى له مشرعا 

فيبه وبدبن حكمه برتقي التشريع 
وقفاءونفرتا عبادة واكحريم؛ التحليل 
ؤإننحله يأو الخصومات، فى وقملا 

دذالأم.ير0 لم 
انمتعلقة:أم،،،اص اي 

أو CijptAأحل من الأولى: لمسألة ا- 
فقدمتأول، غير يحكمه، عالما حلالا حرم 

يفعله:لم لو حص كفر، 
أنريب "ولا الإسلام: شيخ يقول 

فهد[.الطك لسع ( tut-As)النتاوى سرع )١( 
 )T(السان را، أنح(A/V • ٩• . ١ )الكب]دار ١

الوامة[>

إدارة]رئاسات ( ٧٤٧,  ٧٤٦/١)الدانمة اللجنة ضاوى )٣( 
^١٤١٩٠ءلّآ، والإذا،، الملمة انموث 

المعلومالمحرمات في اعتمد من 
كفر«ر؛،.حلال أنها تحريمها 

الاعمماداتهازْ من تاب ®فمن وفال: 
منشيء تحلال اسوهو — دة الفاس

افهثبل - منها بشيء التدين أو المحرمات 
بهتدين أو ذللئ، استحل من وأما توبته، 

وهوذللث، يقحل فالذي يفعله، لم ؤإن 
مؤمنهدا فإن منه، حير للتحريم معتقد 

والتدبنلها، الاستحلال وأما مدنب، 
كفراارْ،.فهو بها 

الأ،راءطاعان اكانجات: الأ ملا. 
وتحريماف حزم ما تحليل في والعلماء 

توجهين عر اف أحل ْا 
اشدين بدلوا أنهم يعلموا أن الأول: 
تحليلفيعتفدون التبديل، على فيتبعونهم 

اتباعاالله أحل ما وتحريم اف، حرم ما 
دينحالفوا أنهم علمهم مع لروانهم، 

اللهجعله وقد كفر، فهدا الرسل، 
٠شركا ورسوله 

ؤإيمانهماعتمادهم يكون أن الثاني: 
ثابتا،الحرام وتحليل الحلال بتحريم 
كماالله، معمية في أط_اءوهم لكنهم 

التيالمعاصي من يفعله ما المسلم يقحل 
حكملهم فهؤلاء معاص؛ أنها يعتقد 
،•١^٧ أهل من أمالهم 

العلب،الكب ]دار ( ٥١٦الأوو)الصارم )٤( 
\/بم*آ؛م[.

نمت[.ابن ]دي )T/؛(<\( الأّطان )0( 
]شة( ١٩٥/V-/U) (1)الفتاوى مجرع >أ-(انغلر; 





والتحريمالتحييل والتحريمالتحاليل 

لصف*لا،.اش 
تعالىاف إلى التشرح إصافة ورد وقد 

قالهما ذلك ومن العالم، أهل أقوال في 
يحكمممن رروانمبمبا ؛ ظء الشنقيهلى 

الإّلأما<أآ،.يدعى ثم اض تشريع غير 
ماويةالالنصوص وبهذه  ٠٠ت أينا ونال 
الدينأن الفلهور غاية يظهر ذكرنا المى 

شرعهاالتي الوصعية القوانين يتبعون 
لمامخالفة أوuنه ألة على الشيطان 

اللهصلى رمله ألة على هق الله شرعه 
كمرهمفي يشك لا أنه وسلم، عليهم 

بميرتهاض طس من إلا وسركهم 
وقال. مثلهمءا الوحي نور عن وأعماه 
وحميعالتشريع كان ولما ٠٠أيثا 

قدرية،كونية أو كانت شرعية الأحكام، 
عليهيكر كما الربوبية، حمائص من 

تشريعاانع من كل كان المدكوره الأياين، 
المشؤعنللث، اتخذ قد اممه تشرع غير 

اطه((ع وأشركه ، ربا 
فيالدائمة اللجتة كلام نقل تقدم وقد 

بأنالشرع في تعالى طه ند اتخاذ بيان 
طهثريكا أو اطه موى له مشرعا يتخل 

قمح،به ويدين حكمه يرتضي التشريع في 
وقضاءوتقربا عبادة والحريم؛ الحليل 

الصلاة،ومواضع احي الم)كتاب، لم مجع أحر )١( 

اسة[.الكب، ]دار ( TYa/T)•ايان أضرا، )٢( 
(.TY>؛/ف المدر )٣( 

شه)؛(المدر 

ؤإنيستحله أو الخصومات،، فى وقملا 
دثالْ،.يره لم 

لكلمةالخم أهل إءللأيى كثر وكذلك، 
بابمن ه اش على ^٤ ٠١واالشارع 

, ،١^٦

اثمكمة:ي

وقوهضعيف،، عاجز مخلوق الاسمان 
بحدمحدودة وفكره وعقله وبهره سمعه 

وحياتهوعمره حجه وكذللاج تجاوزه، لا 
والأشياءإليه، ينتهي بامد محدود ووقته 
فيوجعلها له، تعالى اطه سخرها اكي 

منهالكن جدا، كثيرة يده ومتناول وسحه 
يضره.ما ومنها ينفعه، ما 

لمأنه ورحمته اطه فضل من فكان 
بلإرشاد ولا هدى بغير الإنسان بترك 

طريقهمعن وبين ورسله، أسياءه أرسل 
المأكلمن الإنسان يفر شيء كل 

والأفعالوالأقوال والملابس والمشارب، 
ولمعليه، فحرمها والعقائد والأخلاق 

لو٠ عاقل عّه يقول مها شيقا عليه يحرم 
بثنكما يا، أحن لكان ءاليت١ حرمه ما 

جمهفي ويقيده ان الإنبنفع ّْا كل 
يحلولم له، فأباحه ودنياه ودينه وروحه 

كاأحله ما لو عاقل: عنه يقول شيئا له 

(٧٤٧. )(/؛■؛U الدائمة اللجنة فتارى انغلر: )ه( 
كط والإفتاء، العلمية البعوطخ إدارة ]رناسة 

اه[.٤١٩

والئ-نةالكتاب، لي الواردة اض صفات انظر; )٦( 







الترددالتردد

0أقواوأهلاسر:

أنهبحانه ،*بين • تنمية ابن قال 
فهوإرادتين، تعارض التردد لأن يتردد؛ 

ماؤيكر، عبده، بمحب ما بمب سبحانه 
يكرههفهو الموت، يكره وهو يكرهه، 

وهواءنه،ا، مآكر0 ا١وأذا قال؛ كما 
أليريد فهو بالموت قضى ند سبحانه 
أنهبين يم ٠ ترددا ذلك مي فيموت، 

.٢١١٠ذلكومع من بد لا 
فيالله تردد مض عن تيمبة ابن وسئل 

حديثراهذا I فأجاب الحديث؟ هدا 
أييحدث من البخاري رواْ قد شرف، 
صفةفى روي حديث أشرف وهو هريرة، 

طائفة،الكلام هذا رد وند الأولياء، 
ؤإنماباكردد، يوصم، لا اف إن : وقالوا
واشالأمور، عواقب، يعلم لا من يتردد 
بعضهم؛قال وربما بالعوايبج، أعلم 

والتحقيق؛المردد. معاملة يعامل اغ إن 
أعلمأحد وليس حز، رسوله كالم أن 

منه،للأمة أنمح ولا رسوله، من باق 
كانفإذا منه، بيائا أحن ولا أفصح ولا 

منعليه والمنكر لق المتحن. كان ؛ كذؤلك٠ 
بلأدبا؛ وأّوئهم وأجهلهم الناس أصل 

يصانأن ويجبا وتعزيره، تأديبه يجبا 
الباطلةالفلنون عن اف. رسول كلام 

المترددولكن الماسية، والاعتقادات 
كونهلأحل الأمر في تردده كان ؤإن عنا، 

(.٥٩- الذاوي مجمؤع )١( 

مايكون لا الأمور عاقبة يعلم ما 
به، يوصفما بمنزلة ه نفبه اش وصفح 

شيء؛كمثاله ليي اض فإن منا؛ الواحاس 
فيولا صفاته، في ولا ذاته، في لا 

مناالواحد فإن باطل؛ هذا تم أفعاله، 
وتارة؛العواقب،، العالم لعدم تارة يتردد 

والمفاسد،المصالح من الفعالين في لما 
المملحة،من فيه لما الفعل فيريد 

لجهللا ل.ة، المفمن فيه لما ويكرهه 
وحهمجن يحب، الذي الواحد بالشيء منه 

نل:كما وجه؛ س ويكرم 
أفارقهأن وكره كره الثيب، 

محبوبالبغضاء على لنيء ناعجتح 

لدوائهالمريقو إرادة مثل وهدا 
منالعبد يريده ما حميع بل الكريه؛ 
هوالنفس تكرهها التي الصالحة الأعمال 

حفت،١١الصحيح؛ وفي، الباب، هذا من 
ارنالت، وحفمكاره، البالجنة 

ءؤ'فبتعالى؛ وقال ،، يالشهو١^١٢
]او_مرة:الآية َقتأه وهو أ'لتتال، ءكًفم 

الترددمعنى يغلهر الباب هذا وس [• ٢١٦
لألات قال فإنه الحديهن،؛ هذا هي المذكور 

حنك،؛اانهماذل إلمحا يتقرب ب"ى يزال 
صارحاله هذا الذي العيد فإن أحبه*؛ 
أولاإليه يتقرب له، محثا للحق محبوبا 

فياجتهد نم بمبها، وهو بالفرائض 

(،٦٤٨٧رنم الدناق، )كتاب البخاري اخر-بم• )٢( 
ريمواهالها، ئعيمها وصفة الجنة )كتاب ومسلم 
٢٨٢٢.)



التردد

فأتىفاعلها، ؤيحب يحبها التي النوافل 
الحق،محبوب من عاليه يقدر ما بكل 

الجانينمن مموبه لفعل الحق فاءحبه 
مايحب بحيث الإرادة؛ اتفاق بشمي 
والربمحبوبه، يكرمه ما ويكرم يحيه، 

مجنفلزم ومحبوبه، عبده يسوء أن يكرم 
محابمن ليزداد الموت؛ يكره أن هدا 

بالموت،قضى ثد قفو وافه محبوبه، 
بدولا بريده، فهو به؛ فضى ما فكل 
بهبق لما لموته مريد فالرب منه؛ 

اءةلمكاره ذلك، مع وهو فماؤه، 
لهتحمل التي اءة الموهى عبده، 

منللحق مرادا الموت قمار بالموت، 
حقيقةوهدا وجه، من له مكروها وجه، 

الواحدالشيء يكون أن وهو التردد، 
ؤإنوجه، من مكروئا وجه من مرادا 

كماالجانبين، أحد ترجح من بد لا كان 
وجودمع لكن الموت، إرادة نرجح 
لموتإرادته وليس عبده، مساءه كراهة 

كإرادتهاءنه مؤيكره يحمه الذي المؤمن 
ويريديبغضه الذي الكافر لموت 

يكونالمعين الشيء أن . . اءنه. م
وأنوجه، من مكروها وجه من محبوبا 

فىهذا أن وكما التردد، حقيقة هذا 
وافهالأشخاص، فى فهو الأفعال؛ 

،.١١أءلماا
وصفارالتردد ظه باز ابن وقال 

التردد

هوإلا كيفيته يحلم لا تعالى باطه يليق 
والترددكترددنا، وليس سعانه، 

المخلوقين؛تردد يسابه لا فه وب المن
كسائرسحاته، به يليق تردد هو بل 

وتعارا؛تبارك صفاته 

*إثبات؛ عثيمين ابن وقال 
الالإطلاق وجه على هو طه التردد 
هذهفي التردد ذكر تعالى اطه لأن يجوز؛ 

فاعلهأنا شيء عن ترددت ،اما ألة! الم
الزمن*،عبدي نفس تبض عن كترددي 
فيالشك، أجل من التردد هدا وليس 

فيالشك أجل من ولا المملحة، 
أجلمن ص بل الشيء؛ فعل على القدرة 
فيفال ولهذا المؤمن، العيد هذا رحمة 
وأكرمالموت، *يكره الحديث: نمى 

يعنيلا وهذا منه،. له بد ولا إساءته، 
أوندرته في بالتردد موصوف . اطه أن 

أرادإذا فهو لأدمي ا بخلاف علمه، في 
فيلدكه إما يتردد، الشيء يفعل أن 

ندرتهفى لشكه ؤإما ومصلحته، نتانجه 
أمابقدر؟ لا أو يقدر هل يه: عل

.(٣)فلا*ارص

اثمخاكين:مذصب، ٠

مدْردح بتر في ء اف تودد إن 
جملةمن فهي فعلية، صفة المؤمن 

؛١٣٥. )٨\/^٦\ الفاوى رع س' 

عتوضومقالات فتاوى مجؤع )٢( 
!٥٩اللقا. ، ٢٨٦.  ٢٨٠)م/ اسرح ،_، Ulلقا.ات )٣( 

(.١٣٦٧: Jlplرنم 



الترددالتردد

والمعتزلةالجهمية أنكرتها التي الممات 
ومنبالكلية، الصفات ينكرون الذين 
ومنالكلابية أنكرتها التي الصفات حمالة 

ضالأفعال صفات ينكرون الذين وافقهم 
تعادراد

اشمن التردد هذا بعضهم أول وفد 
البدذلائ، إلى الملائكة بترديد تعالى 

قصةفى كما روحه لقبض المزمن 
العبدبمرض بعضهم وأوله .، موس 

لهالشفاء حصول يم مهلكا مرصا المزمن 
بانبعمهم وأوله ،، المرض^ ذلك من 

يحتملمعين تركيب، له يكون المزمن 
بالمرفإذا - مثلا ستة ين حم- معينا ء٠نا 
تعالىالله دعا ومرض التركيب، هذا قدر 

عشرينفحاش وقواه، اممه فشفاه يالمافئة 
أحلهبلغ لئ، و؛نلمثلا، أحرى سة 

فهومثلا، ستة سعون وهو له، المكتويبج 
دتبابمهالتركيب تغيير على التردد حمل 

بعضهموأوله ، المكتوب الأجل إلى 
راننلر( ١٣٥. )ها/ا<ماا الفثاوى سبموع انظر: )١( 

)0/>ل؛و>لْ(.أبما:
(٢٢٦•- )'ا/أ<ْأآ للخطابى الحديث أعلام انفلر: )٢( 

الإملأمى،التراث ؤإحياء العالمية البحوث ]معهد 
يوطيللالصحيح الجاعع شرح والتوشيح ط١[، 

طاآ،ومنكب]مكبالرس ( ٣٨٦٣)ا،/ 
الجبارعبد للقاصي الخصة الأصول شؤح المعتزلة؛ 

الأثاعرة؛كثب ومن محدأ[، رهبة، ]مكتبة ( ١٥١)
وفوزيالمسان، حمد ت إعداد عرة، الأنا السنة أهل 

للشر[.الضياء ]دار ( ٢١٢-  ١٧١)المجرى 
لأبنالصحيحين حديث من المنكل كشف انظرت )٣( 

ط١[.الرياض، الوطن ]دار ( ٥٢٧/٣)الجرزي 

العبدذلك من ينتفلر اض وأن بالانتظار، 
فيللمسحة سببا يكون بعمل يأتي أن 

الرحمصلة أو الصدقة أو كالدعاء أجله؛ 
اطهشفاه السب بدلك أتى فان ونحوها، 

السبببذلك، بأن لم ؤإن أجله، وأحر 
ْاتالأجلالألأ؛،■

حدابعيده الذكورة التاؤيلأت ولكن 
ألفاظمع ولا لغة المعر تتفق ولا 

راوالتحقيق؛تيمية؛ ابن قال . الحلسث، 
أعلمأحد وليس حق، رسوله كلام أن 

منه،للأمة أنصح ولا رسول، من بالله 
كانفإذا منه، بياثا أحسن ولا أفصح ولا 

منعليه والمكر المتحذلق كان كذللث،؛ 
بلأدبا، وأسونهم وأجهلهم الناس أصزأ 

يمانأن ويجبا وتعزيره، تأديبه يجبا 
الباظالةالفلنون عن . افه رسول كلام 

المترددولكن الفاّده، والاعتقادات 
كوتهلأجل الأمر في تردده كان ؤإن متا، 
مايكون لا الأمور عاقبة يعلم ما 

بهيوصما ما بمنزلة ه نفبه الله ا وصف
شيء؛كمثله ليس الله فإن متا؛ الواحد 

فىولا صفاته، فى ولا ذاته، فى لا 
مناالواحد فإن باطل؛ هذا ثم أفعال، 

وتارة،، ٦٥يالموااللم لدم تارة يتردد 

ليشوكانيالرلي حديث ض الولي قطر انفلر: )٤( 
السبي[.التراث إء1ٍ، ]دار ( ٥١٥)

العقيدةوأحادث (، ٤٩٦-  ٤٨٨)الولي تعلر انظر• )٠( 
(٢٦٨.  ٢٦)•الممحين في إشكالها المتوهم 

ط١[.المهاج، دار ل.كب 



-٠٣-التركيب
والمفاسد،الصالح من الفعلن ني لما 

المصالحة،من فيه لما الفعل فيربي 
لجهللا الممدة، من فيه لما ؤيكرهه 

وجهمن بحب الذي الواحد بالشيء منه 
نيل:كما وجه؛ من وكرم 

أفارقهأن وكره كره الشست، 
محبوباالبغضاء على لشيء فاعج—ا 

لدوائهالمريض إرادة مثل وهذا 
منالمجد يربيه ما جميع بل الكريه؛ 
هوالنفس كرهها التي المالحة الأءمال، 

*•__،الصحيحت وفي الماب، هذا من 
نارالت، وحفسالمكاره، الجنة 

تتعالى ونال، ، بالشهوا>ت،اا 
]المنرة;لأية ا 'في؟ا< وهو ألإثال، ءثاًفم 

الترددمعنى يغلهر الباب هذا ومن [. ٢١٦
فالصحيح:الحديث،«لأآ،، هذا ش الذكور 

همجيهروح فض في  fiاض تردد أن 
غؤوف إثباتها يجب، فعالية، صفة المؤمن 

لدلالةياليقبجلالاضوعظمته، كما 
منعداه وما ذك، على النوى الحديث 
الموفق.وافه ياطلة، فهي الأقوال 

ثمصادروالمراجع:ا0 
التوهمالمقيدة ®أحادث _ ١ 

ودراسة®،جمعا الصحيعحين في إشكالها 
الدبيجي.محمد بن لبمان ل

(،١٤٨٧رقم الرناق، )كاب البخاري اخرح4 )١( 
رنموأملها، نعجمها رمغأ الأبمنة )كتاب الم رم

٢٨٢٢.>

•١٣))ما/ا'أاالخاوي سرع )٢( 

صحيحنرح في الحديث، ®أعلام - ٢
.للخطابي ، )ج*؟( البخاري• 

فيواردة ال. اطه ات، ف®ص-  ١٠
القادرعبد بن لخلوي والثنة«، الكتاب 

قاف،.ال

الولمح،"،حديث ءا5، الولمح، "قطر - ٤ 
للشوكاني.

حدين،من الشكل ®كشف، . ه 
الجوذى•لأبن ^٣٢، الصحيحين" 

الشخهع الفتوح الباب رالقاءات، _ ٦ 
٠عثيمين• بن صالح بن محمد 

١و' لجْ الفتاوتم،' *مجمؤع - ٧ 
Aj  تيمية.لابن ، ( ١

متنوعة"ومقالات، فتاوى ®مجمؤع — ٨ 
بار•بن، الض؛ز مد للئخ ، ^٩٢

لخالمالقيا.أه"، ألفاظ ®معجم د ٩ 
فالح.اطه عبد 

 mلرضب اH

لغة:لتعريض، اؤ 
تركيبفير *تقول، الجوهري: نال 
المهم:في والنصل الخاتم، في الفض 
وركسح.مزك، فهو فتركب،، ركبته 

والسبست،،الأًسل : أيص_اوالنزك_إ 
كريمإ أتم، المركب،؛ كريم فلأن يقال: 
،.قومه"؛ في منصبه أصل 

ّروث،،طا[.زيادانمرت، ( ٤٢٤)٣(المحاح)





التويب

أ]ث
ثبوتهارتستلزم الأدلة بل 

اسم:أهل قواو اي 
أحينهاالمي المنيعان الألفافل من 

لمظالمتكلمون عليها وتبعهم الفلامفة 
التركيب.

لفظالتركيب ءرلففل ت تيمية ابن قال 
ماأو ، غيره ركبه ما أريد إن وأنه مجمل 

انفصاليمكن ما أو فاجتمع، مفترقا كان 
غيروذلك ، مننقفهدا بعض عن بعضه 

والأفعال.بالمفات اتمافه من لازم 
تعددأرادوا ؤإنما هدا، يريدوا لم وهم 

دليللا وط١ بهّا، ، يتصفالتي المعاني 
ثبوته®تتالزم الأدلة بل نفيه على 

>اا\ساللحالتركسب، أن القيم ابن ذكر 
منهتميز ما كل وجعل الماس بعض عاليه 

حقيقتهكان ؤإن مركتا، شيء عن شيء 
التركيب،لفظ تهللق إنما فالعريب، واحالة، 

الدواء،تركسط نحوت فى والمركت، 
وتركيب،الجدار، على الخشبة وتركيبا 

مييولا الصور، من صورة فى المائة 
ولاالماء ولا المار ولا نرلما الهواء 
ركّتاما ت عندهم المركب، ؤإنما ، الرائب، 

المتاحرونؤ حالفشيء. على شيء فيه 
ماْمنفوا ثم المحاديثج، الاصطلاح 

ورأواسبحانه، الربط عن الاصهللاحي 
الوالئثة القرآن من المفغلمة الأدلة 

دركسبا كر م — 

تفيدلا I فقالوا ذلاائا، عالي تساعدهم 
امح،«ص.

من"التركيب العنت أبي، ابن، وقال 
تركييا؛مسموم هم والصفاين،، الدايث، 
وهذاتعالى، الرب، صفالت، به لينفوا 

ولااللغة، في يحرف، لا منهم اصمللاح 
علىنوافقهم تا فلالثأارع، استعمال في 

مواحموكن ١ كرامة ولا الممية هذ.ه 
لهم؛فنقول تركيتا، الصفايتؤ إنبايت، 
مامموه للألفاظ، لا للمعاني المبرة 
بدونالممية على يترنّب، ولا مئتم، 
تسميةعلى اصهللح فلو حكم! المعنى 

.® الممة بهده يحرم لم حمرا، اللبن 

لأقسام:ا0 
عدة؛أمام إلى المكب_، ينقم 
هءزفأتيمية ابن الإسلام شيح يقول 

أنولعة حمالمركبّبؤ ارفقالوا عنهم؛ 
الله:عن نفيها يجبا وكلها 

والماهية،الوجود س اكركبب، الأول؛ 
الطلقالوجود سوى حقيقة له يكون فلا 

حقيقةله كان لو لأنه الإطلاق؛ بشرط 
بالوجود،موصوفة لكانّتا .^، jjمغايرة 

لازماالواحبؤ الوجود فيكون وحينئل. 
الواجب،فيكون الحقيقة، لالاائ، ومعلولأ 

ؤمعلولا 

والخاص؛العام من اكركيث، الثاني؛ 

(.٦٢/٢)١(اكفاJة)

)آ(أسة)أ/'آآ•(.

(.٦٧٦)T/المّالث المواعق )٣( 
ط-ا[الرالت، ب )؛(شرحاسرة)ل/ل؛آآ( 



ثتركسا
٠٣

التركيب

وهداوالفصل الجنس من النؤع كتركتب 
نفهلجت 

الذاتمن المركب الث: الث
وهذهنفيه. يجب وهذا والمحقان، 

فىاس.تركسات الثلأُث، 

وهوالكم في المركيب ت الرابع 
منإما أبعامه، من م الجب، تركي

التركيبوهو المفردة، الجواهر 
وهووالصورة، المادة من ؤإما الحي، 

هماالنوعان وهذان القلي، ١لمركبي، 
والخامس»لاأ.الرابع 

لأتار؛ا0 

القول،المي المئة الآ'ار من 
ونعوتالكمال(، صفات نفي يالتركيب، 

فكلعلاه، في حل الحق عن الجائل 
المعللق،كماله عن اض نمليل أراد من 

الكلاميالممعللح هذا على لق ت
اللقفلبهذا وتقنع المشروم، المحديث، 
النزيه،أهل بمظهر لمظهر الجمل 
منكثير على حال حقيقة فانطلتح 

والمثلالقي ورائه من وبث، الماس، 
التليس.بهذا بحانه الباري لصفات 

ردهش تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
هذاعلى متكئا الصفات نفى من على 

سميتموهما أردت ارؤإنما المتدعت اللففل 
المطفئونسمى كما وتركيتا تاليما أنتم 

وبمثل، مؤلما مركبا بالصفات الموصوف 

الذيالمتشابه المجمل الكلام هذا 
وسنةاض كتاب في أصل له وليس يذكرونه 
ذلكوصف كما صل، من صز رسوله 
الكلام؛هذا بمثل المكلمين وذموا الأئمة 
فيمختلفون فهم ت أحمد الإمام كقول 

علىمتممون للكتاب مخالفون الكتاب 
اضوفى ادإة على يقولون الكتاب، مخالفة 

يتكلمونعالم، بغير الله كتاب وفي 
جهالويخارعون الكلام من بالمتشابه 

عاوهم«أآ،.يون بما الاس 
المخالفين:ذمم، م٠ 

الذينالكلام وأهل الفلاسفة يرى 
إثباتأن الماسا.ة، أصولهم في قلدوهم 
ب،تركيواحدة لذات متعاودة صفات 

جزئهإلى مفتقر الركب، وأن وتجسيم، 
باق؛لائق غير كله وهذا غيره، وجزء 

عيره،عن غنى الجود واجب، لأن 
نحارص.اش صفات نفوا وبالتالي 

عليهم:لرد ا0 
منيغير لا ما، بامماء الأشياء نمية 

را(اكضلة)ا/؛-ا

نهدالمالك لمأبممع ٤(  ٤٢الجهمية)ت/ تلسس بيان )٢( 
(.٤٣٥الممارض)"ا/م، وانغلر: لطاعأالمحق[، 

المارمد سانحم الغسة الأمول، شرح انظر: )٣( 
اسراّادا،  ٤١٦طr١، رمة، ]مكشة ( ١٩٥)

اسذ،ل.كتة ( UUJ•٢، .  ١٩)لرازي الممدبص 
والسهقى١( • .٥ .١ ٤ )١; والمفدة الأن،ردةا، 

(١٩٤. ١٩٣)الخاّدي لأحمد الإلهيات س دمس 
وموسمل؟[، المنورة، بالمدينة الإسلامية لجامعة ال 

المحمود)آ/الرحمن لبد الأناعرة من تيمية ابن 
ط١[.الرشد، ]دية ( ٨٠٤







اا

فيمستحب الجمهور فعند قولا التسبيح 
السالفبعض وأوجب ، وغيرها الصلاة 
الملألأ^،.في نولا المح 

لحقيقة:اي 

بنميهه؛ القه تعفليم بسح التحقيقة 
حزالكمالأت، ؤإثسات المقائص، 

حاءفقال ف، التعظيم به ويراد التسبيح 
الميحعن ثل أنه ه؛ علي عن 

ا.اضااأ حلال ٠تعظيم فقالت 
هدهارومعنى ت ئلإ القمم ابن نال 

وتعفليمهتعالى الرب تنزيه ؛ الكالمة 
وإحلألهءمالأدقبه«لم.

ابنقال ت الصلاة به ويراد وبهللق 
فهو١^ في بيح تاركل ه: عباس 
تعالى!نوله ذلك ومن ،،  ١٠صلاة 

رشبحند وّتى يملأ ما هق ؛^ ٠٠٥^
ٌ^ نمن ميإ ألشن ءلمحغ ثن 

وئثهث آماي ئج 
تهنايالتسح المراد أن ورد فقد ]طه[، 

رالكلهات عمر ابن قول ت السة ومن 
يبلالراحلة على يستح . اض رسول 

الأنه مر عليها؛ محنوتر توجه، وجه أي 
المكتووةاأرا"آ.عليها يصلي 

ففيعموما، الذكر به: ؤيراد ويطلق 
يعقداض رسول لارأيت الحديث؛ 

ا.التسحءر 
•يالتبث^ ُويراد • ب^مة ابن نال 
فلأنيقال! تعالى، اف ذكر حنس 
فيويدخل اض. يذكر كان إذا بمسح، 

محسمبعناومنه والتح-يبد، التهليل ذللث، 
ؤإنيها، صر النمب لالآصسع المسى 
وبرادالتوحيد، ني بها يشتر كان 

I الخبقول بالتسبيح  Ji  وهذاالله، سبحان
ُه«لبن.أحص 

فيكما الاستثناء، I يه ؤيراد ويطلق 
ولادث أش أز أزم ٠ تعالى: فوله 
نابال فم[. اللال_ةوه ين 
إيتستثنون هلا يقول! ١٠فءزفؤ: حرير 
إنفتقولوا مصبحين، لنصرمنها نلتم: 

سرعسن انمض ازاتحح دانمق (، ٤٣٢ا•/ر =
والثوونالأوتاف ]وزارة )آ"/ه*ه( عيي الفتاوى 

إحيا،]دار )ما/'ا'ا( ليغوي الثنة شرح انظر: )١( 
ط١ا.يرون، العريي، الرامث، 

العب]دار •٠( )• الدث في اليراني اخرجه )٢( 
مرا[.العلب، 

(.٤١٧)الأرواح حائي )٣( 
]ُوا( ١٩١/ ١٩تمر.)ني اليري ]■محرجه )٤( 

»لا[.الرالت، 
هجر[،]دار )اا/بم>أ( الفري تضر انظر: ره( 

لاضالقرآن واحكام (، ٢٨•)•T/ الغوي ير ونف
ATi.العلب، الكب ]دار ( ٢٦•>-ا/ العريي 

١(،•  ٩٨رقم الصلاة، تقصير ركتاب، الخاري أخرجه )٦( 
•^١(.• رنم انمافرين، صلاة )كاب وملم 

١٠( ٠ ■ ٢ رنم الصلاة، )كتاب داود أبو أخرجه )^١( 
رحنمه،( ٣٤١١رنم اكءرات٠، )أبواب والترمذي 

وصححه(، ١٣٥٥رنم هو، ال)كتاب اني والن
]موسا( rrv/a)داود أبي محبح ني الأل-اني 

|JU]دار ( ٢٩٢)٣; تيب لاص انمانل جامع )٨( 
[.٠١٤٢٢ط١، النوال، 



ا
ا

نالذلك في نلنا الذي وبنحو اف. شاء 

ثمنزلة:اه 

لماعفليمة؛ الثّرع في بيح التمنزلة 
والصمات،الأسماء بتوحيد تعلق من لها 

النقص،صفات عن تعالى اض وتنزيه 
شرعهفى به يليق لا عما وتبرئته 

ا.وأمرإ وحلقه 

لأدلة:ا0 

فيالقرآن في التسبيح كلمة جاءت 
لث■' نعالك، قوله منها■ كثترة؛ آيات 

_؛نن نإن غن رش وألامح، آمحع ألحمرئ 
إقنُدسءهم سقوف ي ه بجٍْء لج إلا 
هوقول]الإ.راء[، .ه ■ص؛ حيعا مح؛ 
4،ك دث ئثئ أس أة ثر ٠ ت الى تع

ه؛ثن لا صقت نأثتر ءألأم، آل-توتي 
سؤى.هتا غم لأس رثهش« صلاثت 

قتا ِف ت تعالى ونوله ]النور[، 
انغزألمديى أتيك امحرٌبا 4، وما ألثمؤتي< 

•لالج«ا>ة[ لذكب.ه 
معنىبيان الثئة في ورد وقد 

بنطلحة رواه ما ت دلك ومن بيح، الت

كثمابن تمر وانظر: (، ١٨٢/rr)اتجري تمر )١( 
•آ؛ا،و[.م ذآ، ية، ]دار ( ١٩٦ص/

)آا/-اآا(،تجب لابن النتادى سمرع ص■■ )٢( 
عييالفتاوى مجموع صن المض الواضح دادم< 

()٦٧لهراص الواخمة العميدة وشرح (، ٥٠٨)آ/
الغارينيةالعقيدة وشرح عودين[، الالهجرة، ادار 
عودة[.الالو»لن، ]دار ( ٢١١)حمض لاين 

هؤاس رسول سالت، ت نال غهع، اللم عد 
؛اهوت فمال اس، سحان نضو عن 

.٢٣١٠سوء(كل من اف تتزيه 
فىورد ففد اض( )سبحان لنقل; وأما 

قولهمها: _؛ أحاديث، 
يتجساار٤،،لا الملم إذ ا اف ®سبحان 

الليلةانرل ماذا اف! اّلأحان ه: ونوله 
منالخزائن، من أنزل ماذا الفتنة، من 

كاسيةرب، يا الحجرات؟ صواحب، يوتثل 
عاريةفىالآحرةألْا.لدنيا ام 

قولهفضائلها؛ في ورد ومما 
افإلا إله لا فقال: الليل، من تعار ®من 

ولهالملك له له، الث، شريلا وحده 

قدير،شيء كل على وهو الحمد، 
اف،إلا إله ولا اف، وسبحان ف، الحمد 

نمباق، إلا قوة ولا حول ولا أكبر، واف 
امتجسب،دعا، أو لي، اغمر اللهم نال: 

٢،ار صلاته قيلت، وصلى توضأ فإن له، 
افسمحان ال: ق®من ه: وقوله 

حعلت،مرة، مائة يوم في ويممده، 

العلوم]مكتة ( ١٦٤Mمدْ ني البزار أخرجه )٠١( 
(١٠١)0ا/ ير، نغني الفري ٍوا[، والحكم، 
المتيركني والحاكم »لا[. الة، الرس]مزّة 

تعقبهلكن وصححه، ( ١٨٤٨رنم ؛^pL،، )كتاب، 
منكر»للحة فإن يمح؛ لم ريل بقوله: الأمبي 

صالحديث،*، واهي وحغمر ٠ • • الحديث،. 
.جدا صعق 

وملم(، ٢٨٣رقم الغل، )كتاب البخاري أحرجه )٤( 
(.٣٧١رنم الخص، )مماب 

(.١١٢٦رنم التهجد، )كاب، المنادي اخرجه )٥( 
(.١١٠٤رقم التهجو، )كاب اليخاري أخرجه )٦( 



التسبيح
■AiiLl

ليئطئئعا

(١) .٢١١١٠البحرزب،- مثل لكنت وإن حهلاياْ، 

0أقواوأهلاسر:
تعالى:قوله في ه عباس ابن قال 

اممهارتنزيه [: ٢٢]الأنبياء! ءه جنتحتا 
بنمعمر وقال ٠ م صموء كل عن ه نم

القهنزيه تت افه ارسبحان او_مشنىت 
.، ١٢١٠٠وتبرقه 
قولهير نففي الطبري حرير ابن قال 
[:٩٣]الإّرا،: بجان ظ تعالى: 

ياقل ه• محمد لبثه ذكره تعالى يقول ٠٠
قومك،من المشركين لهؤلاء محمد 

عماف تنزيها الأقوال: هالْ لك، القائالين 
يهيؤتى أن من له وتعفليما به، يصفونه 

شيءإر سيل لي يكون أو وبملائكثه، 
دسأنيسه((مما 

يتضمنافه! ارسبحان ت تيميه ابن وقال 
ماإثبات عنه، \ذحأوما صفات نفي مع 

التسبيحفكان عظمته، من ذلك يلزم 
السوء(امن تيرئته ْع له تعفليم، 

نميفيه التسبيح ررإن ! أيصاوقال 

(،٦٤٠٥رقم الدعوات.، )كتاب، البخاري أحرحه )١( 
والأّتغمار;والتوبة والاJءاء الل،كر )كتاب لم وم

(.٢٦٩١رنم 
سة١( )؛/■؟آآ ضء ثي حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 

UI .( ،^اماليه فى والساملي ط )لالكت؛ة)أ\،"ا
]دار( ٤٩٩)الاJءا، نى واليرانى .ئ١[، الإسلامية، 

انملسة[١^، 

•٠(.الوئ،)> و الطراز أحرجه )٣( 
)ها/سم(.الطري )٤(-نير 

(.١٧٧>\/والثل الخل -مارض درء )٥( 

اتإثبالمتضن نفساننس والوء ال
والكمالاارآ،لأالمحاس 

الأقسام:0■ 
قسمينإلم، تعالى طه ا تسمبسم^ ينقسم 
والتعظم، التنزيه • هما ؛ ريمز 

والإجلال.

المماثلة،عن تنزيهه ت ئسمان والتنر؛ه 

أمربن،يجمع فهو النقص؛ عن وتنزيه 
عنوتنزيه ، لنقصي ١ صفات عن تنزيه 
ل^لكما ا صفات في المخلوق مماثلة 

تنزيهيجب كما ارفانه ت تيمية ابن قال 
تنزيههيجب وعيب نقص كل عن الرب 

فيالمخلوقات من سيء يماثله أن عن 
وهذانله الثابتة الكمال صفات من شيء 

لأهااراّ،.الواجب النزيه يجمعان الوعان 

انمتعلقة:لمساص ا0 

يحبتالأولى: ة لمسألا. 
المخلوقات:

بيحتكتابه في سحانه افه ذكر 
فيآية، عشرة ثالث في المخلوقات 

وسالمخلوق، بيح تعموم ذكر بعضها 
قما لرب تعالى: ه قولذلك، 

ألمغزألمديى تإإر~< أمحنج( ي، وما آد،ذب 
اتآيوفى ]ال_ج_ه_ع_ة[، ألكمّ 

الكب]دار تيمية)ْ/هآآ( لأبن الكبرى الفتاوى )٦( 
اسية،طا،ه،إاءو[.

(.١٦٢)■المرسلة الصواصق مخضر انئلر: )٧( 
(.T'Yo/\U>الخاوي مجموع )٨( 





العقائدبعض لذكره معرض في 
هوت الأوثان عبدة ®وكقول المخالفة؛ 

الوسانهل؛نعبد بل I نعبده أن من أجذ 
رسولا،بشرا يبعثا أن من أجل وهو 

وجهعالي ورسالته توحيده فجحدوا 
^*٣العظيم 

بيحغالتالممثلة؛ بيح تثاننا! 
وادعوايالمخلوق، الخالق تشبيه عندهم 

ويجرونتعالى اف ينزهون يدللت، أنهم 
أنوالحقيقة ءلاهرهال٢،، على صفاته 

يستلزمحلقه بصفات الله صفات تمثيل 
العبوديةبطلان ؤيقتضى للخالق، التقصؤر 
تقهفؤ عثيمن ابن قال تعالى، فه الحقة 

والمخلوقالخالق بين يالمماثلة ررالقول 
تمثيللأن ميحانه؛ الخالق نفقس يستلزم 
القول. ٠ . L_uيجعله باكانص اممامل 
يطلانيقتضى للمخالوق الخالق بمماثلة 

عاقليخضع لا لأنه الحق؛ العبودية 
المهللقالتعفليم وجه على له ويدل لأحد 

.٢٣١٠^أعلى يكون أن إلا 
المعطلةفإن المعطالة؛ بيح تثالثا؛ 

على- س ض إئاته يجب لما نمهم في 
بابمن ذلك، أن يتفقون — ؤلواتفهم تنؤع 

عندفالتنزيه وتنزيهه، تعالى الله بيح ت
اسمكل عن ريه العيد ينزه أن الجهب• 

تبلاين الر-اتل )ا(-ءا.ع 
]دار( ٥٤١)تما لأبن الحموية القرى )آ(انغلر: 

ام[.٤٢٥، .JYالممم، 
.يا[.الجوزي، ابن ( ٢٣)اكست )٣(تتريب 

نفىالمعتزلة؛ عند وهو وفعل، ووصف، 
وعند، هؤ؛ اض ياللائقة انتج الصف

وعندالاختيارية، الصفايتح نفى الكلأيية؛ 
٤،.الخر_ه الصفات مي الأثاعرة؛ 
التسبيحفان الةدرية؛ بيح نرابنا؛ 
أفعالعن اض قدر نقي هو عندهم 

-زعمهم فى - يدلك ويريدون عباده، 
الظلمدعن إله، الشر إضافة عن تنزيهه 

،وحالتهال القبائح مئيثة وعن والعببا، 
منفالقدرية ® الإمحلأم؛ يح ثثال 

الربتعغليم نصدوا وغيرهم المعتزلة 
الأفعالمن ثبيحا ظنوه عما وتنزيهه 
ومشيئتهقدرته عموم فأنكروا وظالما؛ 

القيم؛ابن وقال ، حالها؛، يجعلوه ولم 
السابقالقدر نفوا الدين فعل ®وكيلك، 

وحالقها،القتانح مشيئة عن ف تنزيها 
الما ملكه فى يكون أن إلى بوه ون

يقدرولا يكون، لا ما ويشاء يشاء، 
مهتديا،يضل ولا صالا، يهدى أن على 
ولاالطاعة إلى العاصي ب، قلقلب، ولا 

.٢٧١اJعصيةاإلى المظح 
رنة(، ٣٥٣)أ/تب لأبن الكبرى الئتادى اظر: )٤( 

والحكم،العلوم ]ُكب ( ٤٢٥)تب لابن ١^٥ 
 ،]\i< ( ٤٣•)ا/ الجيب تلبس ربجان)UA/»(

ومنهج*دل[، المصحغح، لملئاعة فهد ]هجع 
(٤٨)للثشض والمغانم الأّا، لايات، ويراسات، 

ط١[.الكويت. لب، ال]الدار 
(.٤٨)•والت المحاب في اكبح )ه( 
اتاوىمجرع )٦( 

الماص،]دار ( ٢٣٥)ا/المرساة )؟(انموايق 



التسلسلالتسلسل

ثمصادروالمراجع:ا٠ 
والثِنةاا،الكتاب في ارالتسبيح — ١ 

٠و كند لمحمد 

(،١٧، ^٦١ الفتاوى® ارمجمؤع — ٢ 
تيمية.لأبن 
لأبنفارسة®، الالعقيدة رانرح — ٣ 

عمحمض•
لابن^١(، المرملة® ارالصواعق - ٤ 

القيم.
لابن)جّآ(، المائل® ارحامح — ٥ 
•سمه 

القيم.لاين الأرواح®، ُحادى - ٦ 
لابن^٦(، الكرى® ارالفتاوى - ٧ 
•تيمية 

تيمية.لابن المرتادلإ، ءريغية — ٨ 
،( ١ )ج الجهمبهء تلسيس لنا لأبيا — ٩ 
سمة•لأبن 
الأسماءلأبان ودراسات *منهج - ١ * 

الثنقيهلى.الأمين لمحمد والصفات®، 
١للبغوى الثؤنةاا، ررشرح — ١ ١ 

جكيل اج 

لغة:لتعريف اه 
ل،النت للفعل ممدر ت التسلسل 

فيالماء ل لاروتالجوهري! بقول 
فيه،صببته أنا وسلمنالته حرى، المحلق 

فىالدخول مهل ال! ومّلممنسل وماء 
محنىويةّال . . ّ وصفائه لحل.و؛ته الحلق 

الريحضربته أو جرى إدا أنه ل؛ بل
فارس؛ابن وقال ٠ كالسلسلة® يصير 

اتصاللة! التلاللنة! أهل بعض ا'قال 
سلسلةمميتؤ و؛دللث، يء، بالاليء 
؛،؛JUJliتؤ محملة فالل١ ال® ال>دأ

مماؤيغلهر ،٠ اتصادر في ممتدة لأنها 
هواللغة في ل لالتمعنى أن سبق 

والامتداد.والاتصّال التتاح 

لتعويقاصْللاحا؛ا٠ 

التيالمجملة، الألفافل من المسلسل 
عنل.يه ؤيراد المتكالمون، ديها حأ 

متناهية®غير أمور ءترتسؤ—< الاطلاق! 
أقامه.ببيان تعريفه ؤيتضح 

اللغوياثممض بين لأئ منو 
والاصْللاحي:

يالاصطلاحياللغوي المعنى علائة 

للملأسن،الملم ]دار ( ١٧٣٢.  ١٧٣١)0/ انمحاح )١( 
اك_ن)ي/يا(ل.ننمةوانفلر: ؛•؛اما. 

[.١١٠الجل، ]داو •١■( وساّسالس)٣; الهلال[، 
<،١٧٣٢اكحاح)ه/وامملر: •٦(، .قاسىاس)م )٢( 

لأنالمب،)اا/م؛أ.أ؛م(لدارصادر[.
;١١الخرب)ولماذ •٦(، اللس)٣; .قايس اطر: )٣( 

0ام(.

،١١٠الكتب، ؛ ]•LJ( )٤٨للخمجاني التعرماثغ )٤( 
الخضايلخد؛□ني والأم المن وانفر: ه[، ٧١٤•

،J[،٧١٤•، ١١.سراث، المامون ]دار ( ٠١)
(١٧٥)للمناوي التعاريف مهمات على والتونيف 

موصومة٠—ء،  ١٤١٠*يا، دمشق، الفكر، )دار 
(٢٤٧)تكري لأحمد العلوم جامع ممعلفحات 

وتوضيح[، ٢١٩٩٧محيا، ناشرون، لنان لمكتجة 
الإسلام،]انكب ( ٣٧٠عيس)١; لاين اJقاصاد 

>[.٠١٤٠٦ل٣، 



التسلسلاصنمو

لةالنلمن ماحوي ل لفالواص^^^ 

والسلسلةيء، بالالشيء اتمال وهى 
نهايةلا ما إلى الحلق لزيادة مابلة رروهي 

بينالتناهي عدم بينهما بة فالمنامحله، 
عبتدوهاالسلسلة ففي طرفيهما، 

همافطرفاه ل لالتفى وأما ومنتهاها، 
والمتقل،االماضي الزمن 

الأخرى:لأسماء ا0 
ودواما، هلأول، لا وادث ح
افأفعال 

لأقسام؛اؤ 
أنو!ع،نلأنة إلى ل لالتينقم 

إقيا 

المؤثرات،في تلل ال— ١ 
للفاعليكون بأن والعلل، والغاعلين، 

له،نهاية لا ما إلى فاعل، وللفاعل فاعل، 
العقلاء.واتفاق العقل يمرح باطل وهذا 

المؤثركون تمام في التسلسل ومنه 
منله بد لا الحادث ت يقال كان مؤثرا؛ 

منله بد لا السبب وذللث، حادث، سبب، 
العقلبمريح باطل وهذا ادث، حب 

معنىفي الذي التسلسل ت ومنه أينا. 
حادثيحدث لا يقال! أن مثل الدور، 

أيناا وهال حادُث،، يحدث حتى أصلا 
العقلاءواتفاق العقل بضرورة ياطل 

الممتع.التالل هو وهدا 
والآuراJفعولأت، في ل لالت. ٢ 

الثانيالحادث يكون رربأن المتعاقبة، 
الحادثوذللث، فبله، حادث على موفوئا 

وهلمذلك، قبل حادث على موقوفه 
الحوادث،في ل الخلوهو حئا*ص. 

علىثيه والخاس خلافح، فيه وقع وقد 
أنوال:ثلاثة 

قولوهدا مهللئا، يجوز قيل الأول؛ 
لكنالفلاسفة، وأساطين الئنة، أئمة 

وجمهورالملل، أهل وسائر الملمين، 
أنيقولون الهلوانفح حميع من الق.لأء 

أنبعد حادث مخلوق افه محوي ما كل 
بقدمالفلاسفة قالت، حين في يكن، لم 

الماضيفي لا يجوز لا أنه الثاني: 
بنالجهم قول وهو ألمستقبل. في ولا 

الحلاف،.الهذيل وأبى صفوان، 
دونالتقبل فى يجوز أنه الثالث،: 

الكلامأهل من كثير قول وهو الماضي، 
ومن

لن،السو والعنان ماء للأسالكية الغراعد )١( 
^.١٤١٤الهجرة، ]دار ( ٢٠٨)يلريكان 

. ٢٨٢)٢; ( ٣٢٢.  ٣٢١)\/التعارض در، انظر: )٢( 

را/والمندية يمٍة[. ابن ل.كية )ه/خأأ( ( ٢٨٣
الغوانيويانع ط٢[، تٍب. ابن ]دب ( ٥٣.  ٤٩
اليحاويةوشرح الحديثة[، الرياض ]محكمة ( ١٢٧)؛/

ًلا،ة، رالالؤ,ة 'ا_'ا-ا(]م)ا/ا-
اه[. ٤٠٨

(.٣٢١المم1رض>ا/درء )٣( 
(٣٩٣>آ/( ٤٣٨.  irU)\/سهاج؛لننة انفلر: )٤( 

- ١٣٢ )ا/ التعارض ودر، ط١[٠ قرطبة، ]محزسة 
الطحاويةوشرح ١(، ١ . ١ • )ا/ والمندية (، ٣٢٢

>ا/ه'ا(.



T—rz\داسانم^ل^ا
١٣

لمساوسز^ا

؛الممكن التسلسل هو النؤع وهدا 
•بواجب وليس الومع وجائز ممكن لأنه 

الأزلغي الرب أفعال تلل - ٣ 
دوامعلى والشؤع العقل ئد وقئ والأبل•، 

فهليكن لم ربنا وأن الرب.، أفعال 
كمالهعن مععللأ الأوقات من ونت في 
هووهذا ٢. والفعل١ والإرادة الكلام من 

بيانومحيأتي ،. الوا->بأالتسلسل 
فيه.المخالفين 

المتعالمة:لمسائل اي 
الحوادث سالة الأولى: لمألة ا- 
لها؛أول 

التلل،ب«ص3لالح المسألة هذْ نتملق 
فيالأنوال على بى سا والخلاف 

قولان؛ذلك وش الحوادث، سلسل 
أول،لها الحوادث أن الأول؛ القول 

فيالمخلوقات ل لتمنع محن إن حث 
أوللا حوادث وجود يمنع الماضي، 

الجهمية،من القول ^ا وأصل لها، 
والكراهية،لأثعرية، وا الكلابية، وتبعهم 

وهؤلاءأول. للحوادث بأن القول في 
علىقادرا صار إنه ؛ قالواحزت حزيان؛ 

لكونعليه؛ قادرا يكن لم أن بعد الفعل 
ممتنعا،كان أن بعل. ممكنا صار الفعل 

إلىالداني الامتاع من انقلب وأنه 
محاسرة)ا/ب>ا(.)ا(ام: 

l_،الرياض ]مكب )ا-تا( العلل شفا، انللر: )٢( 
همحالطحاوة)ا/م'>ا(.^، ١٣٢٣,يا، 

)■ا(محاسءارة)ا/'\،ا(.

المعتزلةقول وهدا الذاتي، الإمكان 
وهوالشيعة، من وافقهم ومن والجهمية 

كالهاثمبةالشيعة وأئمة الكرامة قول 
الفعلصار ؛ قالواوحزب وغيرهم. 

قولوهو منه، ممتنعا كان أن بعد ممكثا 
وافقهمال؛،.ومن والأشعري كلاب ابن 

أوللا الحوادث أن الثاني: القول 
فيالحوادث لل بتقال من وهم . لها

حزبين؛إلى ويقسمون الماضي، 

بقدمقالوا الاJبن الفلأمفة الأول؛ 
الحالم.

الدينالأمة لف جماهير والثاني: 
حادث.العالم بأن يقولون 

البحوادث القول الثانية؛ لمسالة ا. 
تلزميلا الرب، فاعلية ودوام لها أول 

المالم؛بميم القول 
ألةالمهل.ه الإسلام شيح يوضح 

رأىممن وأتباعه لأرسعلو لإفيقال بقوله؛ 
المريحالعقل ؛ ولوازمهاالفاعلية دوام 

الحالم،من بعينه شيء فدم على يدل لا 
أنعلى ل ين. ؤإنما غيره؛ ولا فلك لا 

أنهقدر فإذا وحيثاز فاعلا. يزل لم الرب 
ماكل كان شيء بعد شيئا يخلق يزل لم 

ولم؛الع،وم، مسبوقامحدثا مخلوقا سواه 
التقديروهاوا قديم، شيء العالم من يكن 
تنفوئه؟االْا.فلماذا يبهلله ما معكم ليس 

الت)ا/ا-ْا(.منهاج )؛(انظر: 
)ت(مجمعاكارى)ْ/مآْ(.



اتلسل

متكلماولا يكن، لم أن بعد قادرا يمر النول مع أن تبين فمد  ٠٠؛ ونال 
حالقبأنه موصوئا ولا يكن، لم أن بعد القول ْع بل لها؛ أول لا حوادث بجواز 

بزللم بل يكن؛ م لأن بعد فاعل شيء أو العالم قدم يمتنع ذللتا، بوجوب 
لكمالهالمتضمنة الكمال بصفات موصونا لئام بين الفرمحا وظهر م، العالمن 

وأفعال<|رأ،.أقواله ني إلى يحتاج لا الدي القديم بشه الواجب 
المخلوقات:أول الرامة: الخألأ - دذدم أد س دوام وبين ئد،ء، 

نال؛خهغ الصامت بن عبادة عن 
ماأدل ُإن يقول: الله. رسول ت،  سمعت

ينفهقديم هو ّبحانه الأول فإن دلك، 
بعدشيء فهو فعله وأما غنى، واجب 

انال: اكب، له: نقال القلم، افه حلق و؛بنها ص ص ذل ذإذا شء، 
كلمقادير اكتب تال: أكتب؟ وما رب، ّوم، ا ُم ءدوث أزم 

اع،ن\م.التقوم حض ثيء ان يمتنع دانه معه، ني،ء ندم وامتناع 
اروُلاس اختأس:،مثضْسضُلأتهمحث•"'. 

تولمن،عش العرش؟ أو المخلوقات، ه،وصوف اش الئاكة:-المسألة 
لماالقلم، نبل العرش أن أصحهما: الكمال: بصفات 

Mاض رسول أن الصحيح؛ في ب، الرب أن والجماعة الثثة أهل مذهب 
أنذل __ ض اف »كتب قال: وأبدا، أزلا الكمال بصفات موصوف 

ألفبخمسين والأرض مادات اليخلق أفعاله وأن ؤإرادته، بمشيته يفعل وأنه 
فهدااياءرأ على وعرشه نال: ستة، 

العرش،حلق بحد ونع التقدير أن صريح 
اروأماالإسلام: شيخ يقول بذاته، قائمة 

الصفاتوقيام الاختيارية، الأفعال قيام 
النلم'٣، أول ■ ١٠٠وذع وال-فدبر وأئمتها الأمة ، سلفنول نهر تعالى، باق 

نوله:يخلو ولا . هذامادة بحدث القول وهو الرسول.، ص نقلوْ الذين 
أنإءا .«، القلم. اض زلق ءا *أول وهو والإنجيل، اكوراة به ، ١٩\ذذي.
فإنكانحملةيكونحملأأوحملتين.العقول صريح عب يدل ص القول 
•اض)؛/''اا( )■ا(الممددالفنعلم وحينئذ المنقول، لصحيح مالا؛ما 

؛،٤٧••لدم اك، ُادد)كتاب 0(سب كما حادث العاق أن المريح ؛العقل 
ُم.ليهممضم!فيما>سمُص:،؛ij انيتبمم1و، 

لمالكمال، يصمفات متمنا يزال ولا 
نبس>ة;;;تتِ

فيالألماني وصححه وغيرهم، هرا[، الرالة، 

)ا(اسة)آ/'ه.اه(،

٢(.•  ١٨)رقم الجاهع صحيح 
(.٢٦٠٣رنم القدر، )مماب ملم )؛(أخرجه 



ص4
عندأنه I معناه كان - الصحيح هو و_ 

فىكما اكب. له:  jLiخلقه أول 
له:قال القلم اف، حلق ما ررأول اللففل: 

و)القلم(.)أول( بنصب اكتب١٠ 
برفعمروي وهو جملتين، كان ئن 
أنهعلى حمله مينعين و)القلم(، )أول( 

فيتفقالعالم، هدا من المخلوقات أول 

افاركت_، ينا: حار الخامة: لمسالة ا— 
الماوايت،يخالق أن مل الخلائق مقادير 

Iسةاا ألف يخمسن والأرصن 
إنيقال: ه حمين بن عمران عن 

تميمبني من قوم حاءْ إذ ه المي عند 
تميم،بني يا المسرى ارامالوا فقال: 

منناس فدخل فاعطنا، بثرتنا : قالوا
أهليا اليشرى اقبلوا فقال: اليمن، أهل 

:قالواتميم، بنو شلها لم إذ اليمن 
ولسألاك،الدين، في لمممقه جئناك قبلنا، 

افكان قال: كان، U الأمر ا هل أول عن 
علىعرشه وكان مله، شيء يكن ولم 

وكتب،والأرض الماواُت، حلق نم الماء 
فيوالصحيح شيء"لآ،، كل الذكر في 

عنإخباره المراد أن الحدينؤ هذ.ا معنى 
الدىالمشهود، العالم ا هل. خلق مبدأ 

علىتوى ام تم أيام ستة في الله خلقه 
غيرفى بدلك القرآن أخبر كما العرض، 

عن ١٠م لمارصحيح وفي موصع، 
مقاديرافه ءكشب قال: أنه المبى. 
الماواتيخلق أن قبل الخلائق 

قال:سنة، ألف ين بخموالأرض 
أنفاخبر. الماءلأم. على وعرشه 

أيامستة في المخلوق انمالم هذا تقدير 
ألفين يحمالماوات خلق فبل كان 

حينئذكان جه الرب عرش وأن سنة، 
الماء.على 

وجوه:من القول هذا صحة ودليل 

ارحثناكاليمن: أهل قول أن أحدها: 
إشارةهو لأمرا،، ا هذا أول عن ألك، مل

هناوالأمر موجود، مشهود حاصر إلى 
اممهكونه الذي أي• المأمور؛ ؛معنى 
بدءعن المي. أجابهم وقل بأمرْ• 

جضعن لا الوجود، العالم ا هل. 
وقدعنه، يسألوه لم لأنهم المخالوقات؛ 

والأرضالماوات محلق عن أخبرهم 
يخبرهمولم الماء، على عرشه كون حال 
خلققبل مخلوق وهو العرش، حلق عن 

والأرص؛،•المماوات 

المخالفين:ذهم، م٠ 

نللالتكلمون منع — ١ 
باستحالته،وقالوا الأزل، في المفعولان 

إلىيفضى بجوازه القول أن اعتقدوا وقل 

الم_نادبغية (، AY . U'،/T)المنيبة انظر: )١( 
وشرحاسرة)آ/0؛م.(. ٢٨٥)

(.٧٤١٨الخوب، )محاب الخاوي أخرجء )٢( 

■تخريجه تقرم )٠١( 
الفتاوىمجمؤخ في: ١لوجوه ياقي ١نظر )٤( 

)\/r\\(.اللحارة وشرح (، ٢٤٣



اصلسو

عليهماعترض وند العالم. بقدم القول 
نيالحوادث دوام بجواز نولهم ني 

لهمدليل لا بانه الماضي، دون افشل 
،•محنهمال الممرض على 

للتبجواز فقالوا الفادسمة وأما 
ذللئ،إن بعمهم ثال بل المفعولان؛ 

للقولدليلا ذلك من وأحازوا واحم،؛ 
الاحادبتن يفرقوا ولم العالم، بقدم 

والنوع•
عليهمرد وقد باطل، القولمن وكلأ 

القوليعني لا ذللئ، أن وبينوا السنة أهل 
اضمحوي ما فكل العالم، بقدم 

ؤإنيكن، لم أن يعد حادث مخلوق 
والأبد.الأزل في ل لن

اتردود؛هذه من و٠ 

والدهريةالتكلممن، هؤلاء أن ت أولا 
فاسدأصل في اشتركوا الفلاسفة، مجن 

نسلسلأن وهو مقالاتهم؛ عنه تفرعت، 
العالم،قدم يستلزم ودوامها، الحوادث، 

الحوادثل لنفإن باطل؛ ومازا 
محيءأعيان فدم يقتضي لا ودوامها 

)ا</،-حا(،تآ*ا( . ؛؛A/T T)اكعارض ض. انظر: )١( 
ليانيالخالة اJطالب ني: الختكلمن رأي وانظر 
يا،العربي. امابه ]دار ( ١٥٧.  ١٤١)ا/

(٦٠٢. له الخثرب والماحث، م[، ١٤.٧
،;[.١٤١•.يا. الخربي، المحاب، ]دار 

و«-جموئ(• ١٤٨- ١٤٧/٩)التعارض در، )اآ(اننلر: 
العيسة،المحبح ]دار اا-مآ( -  roU/o)الرسائل 

را/الطحاوية وترح (، ١٥٦)الخليل وتما، محوا[، 

مفعولاتهمن شيء اض مع فليس مهارآ،. 
وكلشيء، كل حالق هو ل معه؛ قديم 

٠محدث مخلوق مواه ما 

أنم، ت لفلاسقة لال يقت ثانيا 
شيء،بحد شيئا تحدث تزل لم الحوادث 

وهلاقديمة؟ الأفلاك أن لكم أين فمن 
قبلها؟حوادث بعد حادثة تكون أن حاز 

إذافإنها قولكم، يبطل هذا يقال: يل 
صادرةتكون أن امتنع لة، المتكانت، 

الالتامة العلة فإن موجبة، تامة علة عن 
والحوادثمعلولها، من شيء عنها يتأحر 

علةعن صدورها فيمتنع متأحرة، 

أضجمهور الواجب،: اكلل 'الثا: 
فاعلا،حالما اف يزل لم يقولون: الثنة 
منالعقل صريح على عرفنا إذا وأنه 

الدائمة،المتحاقبة الأفعال على يقدر 
علىيقدر لا ومن متعاقبة، دائمة ويفعلها 
أكزر؛،.الأول كان الت،1فة، الدال٠ة 
والأشاعرةالمعتزلة من المتكلون أما 

باض؛الأفعال صفانتح تقوم أن فينفون 
التيوهي ومشيئته، يقّدرنه لتحلقها 

كاالحوادث، حلول نفى عليها يطلقون 
فقولهم:باطل، وهدا تسلسلها، ينفون 

نمقادزا يكن لم الأزل في الرب إن 
لبصحيح؛ ليس ونحوم، قادرا، صار 

)بم/ع؛ا(.الممارض درء انظر: )٣( 
(.٢٢•الممأرض)أ/هأأ، در، >؛(انظر: 



اثيمو
٦١٧؛

الرب،من الكمال صفة سالب فه هدا 
وذلكيقتضيه، سب يلأ التغير ؤإثبات 
والمقولالمعقول لصرح محالفة 

القول،هذا إلى انمكلمن دفع والذي 
حدوثدليل عليهم يمد أن حشيتهم هو 

الربأفعال فدم إن ت لهم فيقال العالم، 
بلمفعولاته؛ من سيء ندم تستلزم لا 

رامما وكل ثيء، كل حالق هو 
لمأن بعد كائن محدث له، محلوق 

مقارياالمعين المفعول جعل وأما يكن* 
تععليلالحقيقة في فهذا وأبدا، أزلا له 

مجقارثاالفاعل كون فإن وفعله، لخالقه 
لصريحمخالف وأبدا، أزلا لمفعوله 
،.اJعقول١٢

كلاض عن ينفون فإنهم الفالمنة وأما 
لهصفة لا مطلئا، وحويا وشتونه صفة، 

قولهمذك إر وقدأصافوا فزص، ولا 
أرسطو،أتساع هم وهؤلاء العالم، بقدم 
فالمأرسطو قبل الفلاسفة أساطين وأما 

والمقولالعالم، يقدم القول عنهم يحففل 
عنونقل الأفلاك، حدوث هو عنهم 
غ،الصفات بإثبات القول أئمتهم بعض 

بياته،القائمة الاختيارية الأمور وبإثبات 
صريحإلى منهم يقرب، من قول وهدا 

)ا'/تها(.اكارض م، انظر: )١( 
اسلرشنا. (. ٣٦٢)ه/الرسائل سبموصة انظر: )٢( 

الجيل،لُار رآ/ه«ا( سا لأبن اكبماة )م(انظر: 
بجانالئث: امل كثِ، من وانغلر آا؛ا،د[. ط\. 

ثرية[.ة ]منص)ا/هآ؛( الجهمة تلمس 

المقولوصحح ١لمعقول، 
الحوادث بامتناع المتكلمين قول أما 
ماإلى إصافة - فمما لأولها نهاية 
حدثإدا الحادث إن ت نقول أن — مبق 

يكونأن بد فلا محدبا يكن لم أن بعل 
١محا.ود وفتح له ليس والإمكان ممكنا، 

ثابتحوالإمكان إلا يقدر وقنؤ مجن وما 
ينتهيمبدأ الفعل لإمكان فليس فيه، 
ممكناالفعل يزل لم أنه فيجهبح إليه، 

الربحيزل لم أنه فيلزم صحيحا، حائزا 
نهايةلا حوادث جواز فيلزم عليه، قادرا 

لآللءا>ً'.

والمراجع:المصادر 0• 
القيم.لأبن )ج٤(، الفوائدا، اربداع — ١ 
والمقل((العقل تعارض درء ١١— ٢ 

تيمية.لأبن ٩(، ٨، ^٢' 
لأبن، ( ١ )ج الهلحاوية® نرح  ٠١— ٣ 
الحض.العز أي 

تيمية.لأبن ، ( ١ رج .يةاا لحفاو ١١٠— ٤ 
الحوادثل لوتنمالم ١ اقدم — ٥ 

والفلأسفة8،تيمية ابن الإسلام شيخ بين 
الكواري.دكاملة 

والصفاتللأسماء الكلية ررالقواعد - ٦ 
البريكان.لإبراهيم ، ٠، لفح العند 

(،١٢، ^٨ الفتاوى® مؤع ج ارم . ٧ 
محمية•لابن 

(.٢٨٦اكارض)\،/در، )؛(انظر: 
اسءالة)١/r•١(.شرح )ء(اتذر: 



زيل؛ا

تيمية،لأبن ، ( ١ )ج الننهء المنهاج - ٨ 
،( ١ )ج المشرنية^ ءالماحث — ٩ 

للرازي.
الملممن المالمة رااسالب -  ١٠

•للرازي ^١(، الإلهي" 

ئالقضاة ب2اضي ثطي اج 
لغه:لتعريف اؤ 

منمركب القضاة نانحي ممطالح 
و)القضاة(،)القاصي( : هماكلمتين؛ 
الحكموهو المضاء؛ من مشتق وكلاهما 
تمضييفي يقال؛ والقمل، والمئلع 

وقطعوصل حكم إذا قاص؛ فهو محماة 
،.١^١١في 
امسللاحا:لتعريف اي 

الذيالقضاة ريس هو ت القضاة قاصي 
وعزلارآ،.تقاليدا القضاء في يممرف 

شمرب إر وصل الذي هو وقيل؛ 
درحةمن أعلى اللم في أو القضاء 
،.القفا؛١٣قاضي قمار القاضي، 

السمية:بب سي 
يعنونلا التسمية هذ0 أؤللقوا الن.ين 

ط*آ،لدأرصائر، )0\اص\( العرب يان )ا(انفلر: 
)؛/والأثر الحويث غريب في والنهاية ، ه[ ١٤ ١٤
طا<أ'-ااها.اسب، ]المكب ( ٧٨

)؛/الأحكام مجلة رح ث غي الحكام دور انظر؛ )٢( 
،[.١٤١١ط١، الجمل، ]دار ( ٦١•

]دار( ٤٧٢)التوحد كتاب لثرح التمهيد انفلر: )٣( 
،[.١٤٢٤»لا، التوحد، 

يقضىذاك أن وهى: الحقيقة، ^٥ بها 
كبيربها يعنون ؤإنما اة، القفبين 

يعأنه وذلك، القضاة، رئيس أو القضاة، 
أعلىالعالم في أو القضاء في عالية مرتبة 

عليهيطلق قمار القاضى، درحة من 
القضاة.قاضي 

الأخرى:لأسماء ا0 
القضاة.أقضى - ١ 
لمقلوهدا ال.ان: الموبن. مويس ٢ 

القضاة،قاضي بمعنى: وهو فارسي، 
المجوساكان الحنبلي: رحب ابن قال 

يعنونمونن.ان، موتي قاضيهم: يسمرن 
القضاة«ر؛،.قاضى 
الجماعق.ّا-قاضي 

القضاة.رئيس _ ٤ 

شاه.شاهان — ه 

الحتك١م.٦_حاكم

لحكم:ا0 
المسميحكم في العلماء احتلم 

مللث،بلقب يلحق وهل القضاة، بقاضي 
قولين:على الأملاك، 

بقاضيالمسمي أن الأول: القول 
الألفافلمن ذللث، لأن يجوز؛ لا القضاة 

نلمقلا المي المحفليم في المطلقة 
هث،بالخّالق تليق ؤإنما بالمخلوق، 

]دار( )\/lTرحب، لابن العنا؛لة فنان ذيل )٤( 
،[.١٤١٧»لا، المح،، 



كعنماةا ا

]ق
د^.م^^لا 

هدممثل إطلاق عن النهي ورد وفد 
ذلكجاء كط اض، غير ض الألفاظ 
يىالأملاك، ملك لقب فى له صصرحا 
قالت فال فهيع، هريرة أبى حديث 

هكاف عند اسم "^^ ٠.١١٠ الله رسول 
>لكلا الأصلأك؛ نلك مى نرحل 

)ملكلف عن نهي فإذا ،؛ ١٧إلا 
يأحدالقضاة( )قاصي لمب فإن الأملاك( 
الأمينفي الن لأو ه؛ نفالحكم 
حقفي  JJlpاكعظيم؛وهي واحدة، 

كثيريه نال ند القول وهذا المحلوق. 
جماعة،ابن القاصي مجنهم: العلماء، من 

وعلمالقيم، وابن جمرة، أبي وابن 
الملساريالابن وزين العراقي، الدين 

وغرهم-الشافعي، 
قاصيبالقب التسمي أن اكاتيت القول 

فيالنص ورود لعدم جائز، اة القض
أطبقوقد الجواز، هو والأصل ذلك،، 
منذلمين المقضاة اللم، ذلك على 
حنيفة،أبى صاحب يوسفإ، أبى زمن 
كثرةرعم العلماء من أحل ذلك ينكر ولم 

بذلك،قال وقد بينهم. فيما وشهرته ذلك 
وأبوالشافعي، الميمري الله عبد أبو 

التميميمحمد وأبو الهلبري ب، الطي
الفقهاءامشي حينما وذللئ، الحتبلي، 
عمرهمفي وقعت، حادثة في والقضاة 

منكثير بدللث، نمى كما .(، ٠٤٢٩منة)

أزمانفي القفاء نولوا الدين العلماء 
أبىصاحب، ، يومف، كأبي متفاوتة؛ 

منعلى إكارْ رغم - والماوردي حنيفة، 
—،عصره ملوك مجن الملوك يمللث، نمى 

والعيي-العقلاني، حجر وابن 
واممه- الراجح هو الأول قول وال
الأملاك؛مالك، لقب، على قيانا - أطم 

محنجمع رجحه وقد واحدة، العالة لأن 
تقدزآ،.كما العلماء 

الحقيقة:0■ 

تالأمم هذا هعش حقيقة — ١ 
حاكم،ت بمعتى قاصي ت القضاة قاضي 
للعموم.و)أل( الحكام، ت أي والقضاة؛ 

الحكامبحاكم التسمي والمعنى 
وسالعنانالأملاك، ملك، مثل ونحوه، 

علىيدل مما ، ذللث، أشيه وما لاطين ال
المطلق.أو الشامل والسلطان الفوذ 
به،حاصى جق بالله يليق الوصم، وهذا 

القضاةبين العباد، بين يقضي الذي فهو 
علىالقضاة قاضى فهو العبيد، وبين 

قاصيلأن عنه؛ نهى ؤإنما . الحقيقة 
يليقلا العام الئامجل المعنى بهيا القضاة 

هك،فه إلا يصلح لا ؤإنما بالمخلوق، 
هنفجعل فقد ؛دلك، مى نفمن 

تحقهيلا فيها همح، طه ريكا م

(،٦٢٠٠رنم الأدب، )كتاب الخاوي لا(اح_رجه 
له.واللخنل ( ٢١٤٣رقم الأداب، )كتاب الم وم

لُية( ٤٢٨، ٠٣١ )A المعاد زاد انظر: )٢( 
حجرلأبن الماري ونتح ام[، ٤٠٠ءلم١، الرسالة، 

المتفJوإءاj٠ (، ٠٠٣)المجيد وقتح (، ٠٩٠)'\ا 
[.٠١٤١٢ط١. الرّالأ، ل.ؤا ( ٢٠١)٢;



ا

أنضض يأحد لا لأنه ه؛ اغ إلا 
أوالحكام حاكم أو القضاة قاصي يكون 
القاصيفهو ٌ اف إلا الأملاك مالك 
الحاكمبرجع ؤإليه قاض، كل فوق 

القضاة:قاصي لقب إطلاق بداية . ٢ 
بهيالقب من أول أن المؤرخون يذكر 

أبوالقاصي هو اه القفمن لب، ال
الكرمي،إبراهيم بن يعقوب يوسف، 

وفدالثاني، القرن سمن، في وذلك 
ببغدادالقفاء ولى ج فيوسءأبو كان 

وندوالرشيد. والمهدي الهادي لموسى 
بينوشاع ذللثح بعد اللقبه هدا اشتهر 

المشرقبلاد في الإسلأمة الأئلم قفاة 
الغرب،أهل دون 

لأدلة:ا0 
تيمينمى رئلئث> تعالى: قال 

[،j»Ji]وه آير آتتيز نئن 
وؤاالتله نلك ُاللن> ؤؤ تعالى: وقال 

يشهيثن نبمئ ش الثلدق• 
تدقيثآآ ش نئذو دكه ش زئز 
وهثي.ر ئيىُ و ثل ؤك أ'لآ 

ألممىتعالى: ونال محمران[، ]1ل، 
را،—ا؛زغ وه النهار آلنبجد ِشِ اثزأ 

؛٥؛^،ثل، أدى تعالى: ال وف

ًءءائق[بم
ا

.1.لف،

ابن]داو ( ٢٤٩)■ا/اكوحد كتاب ض الشد انقول )١( 
أآ؛ام[.ط؟، الجوزي، 

ط١.مم، زياد \( )'\/vAدالهاية الداة انظر: )أ( 
٠١٤١٧.]،

ا.]الملك وه فير سء ؤ ثؤ ثهو 
هريرةأبي حديث اث؛ دمن 

اسم^^ ١١٠ه: اض رسول قال قال: 
الأملاكملك، نمى رجل ه اف عند 

خهبه؛عنه لففل وفي اش®، إلا ماللث، لا 
رجل®أفتل قال: و. اض رسول أن 

وأغيظهوأحبته القيامة، يوم اف عالي 
الالأملاك، مالكؤ بس كان رجل عليه، 

اف«ص.إلأ ملالث، 

العلم:أهل 0أقواو 
أبوثيخنا اوكان رجب،: ابن قال 

بنإبراهيم بن محمد بن العزيز همد عمر 
الداراضي . الشافعي الكتاني جماعة 

أنالناس يمع - قاضيها وابن المصرية، 
لهيكتبون أو القفاة، بقاصى يخاطبوه 

بقاضيذللنف يبدلوا أن وأمرهم ذللئ،، 
مأي؛السل هدا او ,قال: ، اوساف■ 

ءنءفىه«رءد
كلامهمعرض في - القيم ابن قوال 

ذللث،ااذإن _: المالوك مالك لقب، عض 
؛هاواغيرهفتسميه اض، غير لأحد ليس 

الباطل،يحب، لا واش الباطل، أبطل من 
قاصيالعلم؛هل.ا أهل بعض ألحق وقد 

إلاالقضاة قاضى ليس وقال: القضاة، 
الذيالماصلن حير وهو الحق يقضي من 

رنمالآداب، )كتاب لم مبهذا آحرحه )٣( 
٠تريبا تخريجه تندم فند الأول اللفظ وأما ٢(، ١  ٤٣

)م/هأ(.رجب لأبن انمايلأن طتات ذل )٤( 



القضاةبقاضي امغي 

كنI له يقول فإنما أمرا نمى إذا 
ذكون«راا.

بقاصىمية ءالتحجرت ابن ونال 
منالقديم العمر في وحدت القضاة 

وقدحنيفة، أبى صاحب يوسف أبى عهد 
الملكتلقسس، جواز من الماوردي متع 

معالملوك، بمللئه عصره في كال الذي 
أفضىله يقال كاؤ، ازوردي أن 

سهما:الممرن وجه وكان القضاة، 

المهدإرادة وظهور الخم، مع الوقوف 
الزطبي«رى•

انمتعلقة؛ص  ه

المسميحكم الأولى: لمسالة ا- 
الأملاك:بملك، 
يجرز؛لا الأمادك بمللئج نى الم
أبىحديث، فى ذلك عن المهى لورود 
ه•اف رسول فال ت قال تهع، هربرة 
ملكمى نرحل اف عند اسم ارأحنع 

افلفالألمن ذلك ولأن الأملأكءص. 
إلاتلمق لا والى المعفلمم في المْللقة 

كثيربه قال قد القول وهدا • هث باض 
الماوردي،القاصي منهم، اللخاء من 

دالقرطك،،الجوزي، وابن، حمامة، وابن 
المم،وابن حجر، وابن والمووتما، 

وغرهم•

ط؟[.الدالة، ( ٣١• )T/ الماد زاد )١( 
رأآ(ذحالارى)*ا/'ا'ْ(.

(،٦٢•ه رنم الأدب،، )كتابه الِخاري اخرجه )٣( 
(.٢١٤٣رقم الأدابه، )كتاب، وسلم 

كانا "ولمسهءزفث: القيم ابن قال 
علىملك> ولا وحده ف المحق المالك، 
وأوصعهاصم أخع كان سواه، الحقيقة 

شاه(؛رثاهان امحم ل وأغضبه اف عند 
الملأطين،الهنان ومحالملوك ملك، أي: 
ميةفتاش، غير لأحد ليس نلك٠ فإن 

الواض الباطل، أبطل من بهذا غيره 
أهلبعض ألحق وقد الباطل، يحب، 
ليسوقال: القضاة، قاصي ت بهيااللم 

وهوالحق يفضي من إلا القضاة قاصي 
فإنماأرا قضى إذا الذي الفاصلين، حير 

الأصمهذا ويلي فيكون. كن ل: يقول 
الناسسيئ. والكذب: والقح الكراهة في 

إلالثؤ ذلولمس كل، الد وسي
ررأناقال: كما خاصة اض. لرسول 

فادفخر". ولا القيامة يوم آدم ولد ميد 
ميل.إنه غيره: عن يقول أن لأحد يجوز 

أنيجوز لا كما الكل، وسيد الماس 
آدمءولد ّيد إنه يقول: 

الملقيسؤارإن : iHSvرجس، اس وقال 
شعانرمن كان إنما الملوك يملك، 
المجوسالأعاجم من الفرس ملوك 

ممونالجوس كان وكيلك، ونحوهم، 
؛دلك،:يعنون موبذان(، رموبن. قاضيهم: 
منتان فالكلجّالقغاة، قاصي 

وافبهما، الممية يناني ولا شعائرهم، 
(ْ)أءلم«

[.٢٧.،;الدالأ، ب ( ٣١١٨الماد))٤(زاد 
طا[ّالمحب،، ]دار ( الخانة)١;٤٣طقات )0(ذيل 



ال^^^نماهال^^^فاها

)مالككان I العيني وغال 
أنإليه وأكرم اف إلى أبغض الأملاك( 

تعالى،الله صفة لأنه مخلوق؛ به مي ي
وأسماؤه؛الله صمات بمخلوق يليق ولا 
الذلبإلا يوصفون لا اد تعاللأن 

والعبودية،والخضؤع 
ميالتحكم ت الثانية لمسالة ا- 

القضاة:انضى 
لأنهالقضاة؛ بأقضى التسمي يجوز لا 

الوهذا الحاكمين(، )أحكم معنى في 
.^٢٢ض إلا يكون 

يقال:أن رريمننع هءزلإ: العيني فال 
أحكممعناه: لأن القضاة؛ أفضى 

أحكمهو بحانه سوافه الحاكمين، 
قاصيمن: أبلغ ومدا الحاكمين، 

القفاة،ر

الشسميحكم الثالثة: لمالة ا- 
القضاة:ورو؛س 

لأنالقفاة؛ برئيس مى التيجوز 
القضاءأمور في إليه يريع من به: المراد 

.ومجرياته وتقليماته 

ميالتحكم الرابعة: لمسالة ا— 
شاه:يشاهان 

أعجمي،وهولمقل شاه: شاهان 
القرسكان وفد الأملاك، ملك، معناه: 
•ملوكهم به يلقبون 

ثاهانلمغل: ءإن حجر: ابن قال 
ذلك،في به التسمية كثر قد كان شاه، 

الذيالاسم أن على سفيان فنبه العصر، 
مللا،في ينحمر لا بدمه الخبر ورد 

لسانبأي معناه أدى ما كل بل الأملاك؛ 
بالذم،مراد فهو كان 

به،التسمي يجوز لا أنه والصحيح: 
التسميةالمحرم ارمن القيم: ابن فال 

وشاهناللامحلين ويهنان الملوك بمالك 
؛ح-ليث،ذللئفعلى استدل نم ، شاْاا 

*.يف،أنى،/٧

)ا(ءدتالتارى)أأ/هاا(لدارإحاءاماثاسمبيا.
زالمكب( ٥٣٢)المد العز.> نمر انظر: )٢( 

حجرلأبن ازري ويح [، ٠١٤٢٣يا، الإّلأم، 
وطرح-[. ٠١٣٧^العرين، ]دار ( ٥٩)•ا/•

]دار( ١٠٢)A/سراهي التترب شرح في اكُب 
هملىالبجمرس وحاب العرم،ا، الترايث، إح—ا• 

[.٠١٤١٥الفكر، ]دار ( ٣٤٣/٤)الخيب، 
)اأ/هاأ(.القاري صد؛ )٣( 
الرسالة،ل.>ّان ( ١٨١)٦! الضد ائ؛ان انفلر: )٤( 

[.٠١٤١٢ط١إ 

لمروق:ا0 

وقاضيالقضاة ئاضى بين لفرق ا- 
الجماعة:

الن،ىالمتصت، في بينهما فرق لا 
يعللقالأسمين فكلا منهما، كل يشغله 

القضاةقاصي أن إلا القفاه، كثير على 
وهيالشرق، أهل في به التسمي اشتهر 
قاصيأما بيانه، تقدم كما محرمة تسمية 

بلادفي بها التسمي اشتهر فقد الجماعق 
الجمامة()قاصي التسمية وطْ المغرب، 

)ه(هحاواري)*ا/*ا'ه(.
يا[اسة، الكتب، ]دار ( الردود)١٨تحنة )٦( 



ل^^^إن،اها اا|ص[|بمالقضاةبقاضي الشغي 

دونتعالى ف إلا يملح لا اللقب ذلك يمضي ما فيها ليس لأنه بها؛ بأس لا 
الخلق.س غيره ف إلا يكون لا الذي والتقديس المعظيم 
بقامحيينمى كمن ض تعالى، 

٠ذلك ونحو لمين الم

جمره؛أبي بن محمد أبو الشيخ نال 
القضاة،قاصي الأملاك بمالكا ٠يلتحق 

بهيانمى من ررإن I عثيمين ابن قال 
اللأته ف؛ شريكا ه نفجعل نقد الأمم 

أوالقفاه، قاصي يكون أن يستحق أحد 
الأملاكمنك أو ام، الذكحكم 

(٣)..

كلفوق القاضي هو فاض ه اض إلا قديم من الشرف بلاد ش اشتهر كان وإن 
القضاة،كبير على ذللث، إطلاق الرمان 

فاسمذللث،، من المغرب أهل نلم وقد 
اضيفI عندهم اة قفالير كب

١^٠١^٠١٢.،

•قاض« 

لمصادروالمراجع:ا0 
للنووي.، ١١لم مصحيح ،اشرح - ١ 

لأتار:ا0 

ونحينايكون نللثا صاحتإ أن — ١ 
أحنع*إن لقوله تعالى؛ اف عند 
هوكان إذا يما صلا اف*، عند اسم 
؛دللثح.ه نفمحمى الذي 

حجر.لابن ١لاري٠، ٠فتح - ٢ 
المولود١١،ياحكام المودود ررتحفه — ٣ 
القثم•لأبن 
القيم.لأبن اJعاداا، ازاد - ٤ 

لأبن، الحنابلة١١طبقات رذيل - ْ 
■رجب ونحوه الأمم يدلك التسمي أن — ٢ 

اضعباد على التكبر على يبعث، قد 
كانولزللث، الضعفاء، على والتعاظم 

ست,نباهابالآسا'ضاهطددض 
اضكعبد تعالى؛ ف والتذلل التواضع 

.ونحوهما الرحمن وعبد 

وال"البداية - ٦ 

ال"القول - ٨ 

كثير.لأبن هايةاا، 

.الحميد١١العزيز "تيسير - ٧ 

لذكمة:اه 

بقاضيالتسمي عن الهي في الحكمة 
كونفى ظاهرة معناه في وما القضاة 

كتابعلى مفيد 
ء~مين•لابن الوحيد١١، 

كتابشرح تقيد الم"إعانة — ٩ 
٠نالفوران ،  ١١وحيل. ك١ 

لبكراللففلية*، المناهي *معجم - ١ • 
زيدأبى لأبن ^، jMلفتح؛(، ١٠١)M التئريب طممح انغيّ• ، ١١

1(. ٠٩١حجر)•ا/«ا'ْ_ 
>[.١٤١٥، ط١ . iwUi]دار ( r/rسؤ)االنول )■١( (.٠٩١.  ٥٩•ا/ )• حجر لاين او1رى نح اظر: )٢( 



ادتساوم[٦٢٤]

mالتشاؤم قق 

_؛لتعريف ا٠ 
صدوهو الشؤم من )تفاعل( اكشاؤمت 

وسمنتبالشيء تشاءمت ت يقال اليمن، 
رجلويقسالت الشل، والش_ومت به٠ 

نومه،على الشؤم جر ت أي مشروم؛ 
والثمنالنمر جر أي؛ ميمون؛ ورجل 

علىيدل الكلمة هذه وأصل عليهم، 
السامأرصن سمتا ولدا البار، سب جا ل١ 

اص١١/بمار عن لأنها شاتا؛ 

هرغا:لتعرث اي 

أوبمرئي مكروه حصول توهم هو 
مسموعأو معلوم 

اعتقادت ت &؛؛،؛، العربي ابن قال 
منبك يتصل مما إليلئح المكروه وصول 

حالخلهءأو ملك 

تعاشور بن الهناهر وفال 
تأي مشروما؛ الشيء عد هو ااوالتثاؤمت 

يحزنما وجود فى سبا وجوده يكون 
ويفر"؛؛،•

رداي( ٥١١)T/ الحديث غريب في المهان )؛(انظر: 
]دارالعرب يلمان العالمية[، الكب 
(١٤٥٣)المحط والتامس •اءام[، ، ١١٠المم، 

ما.١٤ط٢،v•الرسالة ل.زة 
-)ا/بم0ْ التوب محاب ض الممد القول، انفلر: )٢( 

[.٠١٤٢٤، .iTالجوزمح،، ابن ]دار ( ٠٦•
]دار( ٢٦٤)'\ا العربي لابن الأحرذمح، عارمت )٣( 

المالب[.الكتب 
[.٣١٩٨٤اكونب. ]الدار ( ٦٦والتنوير)٩;)٤(الحرير 

اللغويالمعنى بين لعلاقة اه 
والشرعي؛

علىيطالق اللغة في الشؤم كان لما 
اليمنغد هو لذي ١ ، والمكروه ر ال

المعنىبهذا اطلق والبركة، الخير وهو 

ماكل على بطلق نمار الترع، في 
■جهته من المكروه حمويا يتوهم 

الأخرى:لأسماء ا0 
الطيرة.

لحكم:ا0 
التعلقمن فيه لما محرم؛ التشاؤم 

والطيور،بالوحوش والتْلير . الله بغير 
عنالنهي في الأحايين، تعددت وفد 

فولهذلك، فمن والطيرة، النشازم 
ولاة امهولا طيرة ولا عدوى ®لا 

ذللث،بجعل التصريح ورد بل ٢؛ صفر*ل 
قولهفي كما الأصغر، الشرك من 

ثرك\ا"،.»الطيرْ 

لحقيقة:ا0 

إلىبودي ما علته بترنم، توهم كل 
عنأو الأساص، فعل عن الإنسان إحجام 
إحجاناكان سواء الأشياء، عار الإقدام 

(،٥٧.٧رنم الق،، )كتاب المخارتم، أخرجه )ت( 
(.٢٢٢٠رنم الملام، )كتاب وسلم 

(،٣٩١* رقم الطب، )كتاب داود أبو أحرجه )٦( 
وصححه،( ١٦١٤رنم المر، )أبواب والترمذي 

)٦;وأحد (، ٢٥٣٨رنم اللم،، )كتاب uحه وابن 
؛يوصححه ٍدا[، الرسالة، ]مرمة ( ٣١٣

(.٤٢٨الخسة)رنم الة الال



اتتشاوم

ًءإ]ق[اإ
ادتساوم

محبببدون ، عملثا إحجاما أو فلسا 
نفلزأو كلمة سماع لمجرد ؤإنما شرعي 

خاطرله حطر أو بعجبه لا شيء إلى 
منبعشر ذلك كل العمل عن فاعرض 
كلهوهدا الهليرة. من نؤع وهو التشاؤم، 

والتوكلالإيمان صعق عن اتج ن
هوالحقيقة في فالشؤم • فه ١ على 

الذنوب،وافتراق تعالى، افه معمية 
علىسخعل فإذا غؤو، اش تسخهل فانها 
أنهكما والأجرة، الدنيا في ثقي عبده، 

الدنيافى عد سعبده عن رصي إذا 
ه،نفعلى مشووم فالعاصي والإحرة. 

عليهبنزل أن يؤمن لا فانه غيره، وعلى 
لممن حموصا الناس، فيعم عياب 

متعينعنه فالثعد عمله، عليه ينكر 

لأدلة:اي 

^١٥١آ-كنه ث1ءوهث ءؤ؛دا تعالى! قال 
بموسىبمليرِوأ سنثة تصبؤم لزن هزوح لئا 

ولءؤأف هث ئكرهم إئا ألا ثئئ وش 
لالأء__راف[،بمامف.4 لا أمقرض 

بنأكأ ُئ؟ إثا 4داوإ تعالى• وفال 
يثعداب ,^؛١ ثهؤأ ثو 
بودءقرر أين دؤ ْهلإ ١^ ^. 
الوق]صء، ممحن.4 وم أسم 

آلام،ؤ، ممتن ين أءتاب 4تآ تعالى! 
ميتن مكثف ي ه أشم ِوآ َري 
حزم،ابن ]دار ( ٧٧- )٤٧ المعارف لطانف انظرت )١( 

ط١[.

دسر.4آثو عث، دألأكت إة نتأها أن 
]الحيي[.

"لا.! المبي فول الثثة! ومن 
!قالواالفألا٠ ويعجبتي طيرة، ولا عدوى 

،٢٢١طيبة((»كالمة ومآ 
حاجةمن الهليرة ردته اءمن .! وقال 

كفارةما افه رسول يا ! قالواأشرك، فقد 
ال^ Jlأحدهم! يقول أن قال! ذلك؟ 

إلهولا لمرك إلا ولالمر حيرك إلا حير 
ءيرك٠١ى.

العلم:أهل قوال أ0 
.كان ررؤإنما ظه! الحليمى قال 
باشفلن محوء النشازم لأن الفأل؛ يعجبه 
حنوالتفاؤل محقق، سبب بغير تعالى 

باقالظن بحن مأمور والمؤمن به، ظن 
•"'.JUم ض نحار 

علىكلامه عند - ه القيم ابن وقال 
،٠٣شيء الشؤم من يكن ررإن -! حدبث 
،!والدارا<أ والمرأة، الفرس، فمي 

اكلائة^٥ في يكون أنه بالشؤم لافاحياره 

(.٥٧٧:رقم الطب. )تمتاب الخاري أحرحه )٢( 
(.٢٢٢٤رقم اللام، )محاب وسلم 

ط١[،الرّالة، لْؤّة )١\إس احمد أخرجه )•١( 
العزيزتسر في القه عبد ين ملبسان الشيخ قال 

وفيهلهيعة ابن إمحناده وفي (; U'U)_:الحميي.
فيالألباني وصححه ثقات. رجاله وبقية اختلافه، 

(.٠٤الصحيحة)■aiJU /r؛
لأ؛نحج.ِ>'ا/هاأ(لدارالهاري نتح )؛(انفلر: 

م[.١٣٧٩طالمرنة، 

؛(،•ه(،رقم الكاحه )كتاب المياري أحرجه )ه( 
له.والأفظ ( ٢٢٢٥رقم اللام، )محاب لم وم



التشاؤم

ؤإنمانفاها، التي الطيرة إثبات فيه ليس 
أعيائامنها يخلق قد سبحانه الثه أن غايته 

وأعيائا، وسكنها قاربها من على مشرومة 
ولاقزم منها قاربها من يلحق لا ماركة 

الوالدينسبحانه يعهلى كما وهذا ثر، 

وجهه،عش الخير يريان ماركا ولدا 
يرياننذلا مشروما ولدا غيرهما ؤيعهلي 

العبديعؤلماه ما وكذلك وجهه، على الشر 
والمرأةالدار نكائك غيرها، أو ولاية 

الخيرحالق بحانه سواف والفرس، 
بعضفيخلق واوحوس، عود والوالشر 

سعادةويقضى مباركة سعودا الأعيان هذه 
والبركة،له اليمن وحصول قارنها من 

منبها يتنحس نحونا ذللئ، لحض ويخلق 
كماوقدره بقفانه ذلل؛، وكل ، قارنها 

بثاتهابموربطها الأسثامب، ائر حلق 
لن،المحلق فكما والمختلفة المضادة 

بهاولذذ العليبة الأرواح حامل من وغيره 
ضدهاوحلق الناس، من قارنها من 

منقارنها من لإيذاء سنا وجعلها 

يدركالنوعين هدين بين والفرق الناس، 
والنماءالديار في نكذللث، بالحس؛ 
لونالشركية والعليرة لون فهذا والخيل، 

.٢١١آخر"

كلامهعند — الله عيد بن صييان وقال 
حاجتهعن الطيرة ردته ومن ت حديث على 
هوالتهلهر أن وويلك _ت أشركاا يقد 

المسمؤع،أو المرئي باكيء التشاؤم 
عنبها در-مر الإنسان استعمالها فإذا 

ففدعليه؛ عزم عما بها وامتغ سفره 
منوبرئ ولجه ل الشرك؛ باب فئ 

بابه نفعلى ونح اف، على التوكل 
قامحلمروذللئخ اف، بغير والتعلق الخوف 

وإياكنعبد ؤإباف ام قمعن ه ل
متعلمابه قالفيصير 

عليهي فيفصرك وذللثه اض، بعير 
الهليرة،هام لهدئا ويبقى إيمانه، 
ديفما ذللثح من الشيءلان له ويفيض 

بذللث،هللث، ممن وكم ودنياه، دينه عليه 
:٢)والآحرةاالالدنيا وحر 

^اماسعلمة:٠

بجنالجمع الأولى: ألة لما- 
وردوما والعليره، الشؤم تحريم نصوص 

الأعيان؛بعضر شوم ظايره بشعر مما 
.؛النبمح، عن ه عمر ابن روى 

نينلائة: ني الشيم »إنما قال: أنه 
واادابة«لم.والدار الفرس 
هذابين الجمع فى الحلماء احتلف، وقد 

الأحاديث،وبين معناه، فى وما الحديث، 
والطيرة،الشؤم عن النهي، على الثملة 

يلي:ما أهمها أقوال، على 
الحديث،،الأخذ؛غلاهر الأول: القول 

اس:ا.الكب ]دار ( T0U/Yالّاد؛)دار )\(شاح 

الإسلام،]المكتب، ( ٣٧٦الحمد)الخزيز يبر )٢( 
ط١ا.

رنموالسر، اوج-هاد )كتاب البخاري أخرجه )٣( 
(.٢٢٢٥رنم اللام، )كاب وملم (، ٢٨٥٨



















لحططها
[Uo]

يتثسطها

لفروق؛ا0 
Iوالتمثيل التشبيه بين الترق 

مصطلحمن نرب التشبيه مص-هلالح 
له،التنبه يتبغي فرق بينهما لكن التمثيل، 

لهوت

الشيئينبين يكون التمثيل أن أولا• 
والتشبيهالممات، جمع في المتفقين 

•أممرها في المنفض بض يكون 
عليهمنموصن التمثيل نفي أن ثانيا• 

كذلك.ليس والتشبيه القرآن، فى 
علىهو التمثيل نفي أن I نالنا 
إطلاقهعلى التشبيه نفى وأما إطلاقه، 

إلاموجودين من ما لأنه صحيح؛ فغير 
ونفيالوجوه، بعض من اشتراك وبينهما 
المشتركالقدر لهذا نقي مطالئا التشبيه 
بينهما.

اروالتشبيهت  ٠٥٤٤عثيمين ابن نال 
التمثيلبأن بينهما يفرق وقد كالتمثيل، 

والتشبيهالصّفان، كل في وبة الت
التعبيرلكن الصفات، أكثر في التسوية 

ووقالقرآن: لموافقة أولى التمثيل بنفي 
اا[االا،.]الشورى: >يىأه َققبء 

علىالتشسه >انغي أيما: وفال 
شيئينمن ما لأن صحيح؛ غير الإطلاق 

وبينهماإلا الصمات من أو الأعيان من 
والاشتراكالوجوه، بعض من اشتراك 

مطلما،التشبيه نفيت فلو تشابه، نؤع 
الخالقفيه يشترك ما كل نفيت لكنى 

•ما شيء في والمخلوق 
أصلهفي يشترك الوجود، مثلا: 

ونؤعاشتراك نؤع هدا والمخلوق، الخالق 
يجودالوجودين، بين دق لكن تشابه، 
ممكن.المخلوق ووجود واجب الخالق 
لهالإنسان اشتراك؛ فيه السمع وكذلك 
بينهمالكن سمع، له والخالق سمع، 

*مسترك مع الوجود أصل لكن فرق، 
مهللقونفينا تشبيه، غير من : قلنافإذا 

إشكالءهذا في صار التشبيه، 

انمخاكين؛ذها_،م٠ 

التشبيه،مفهوم في المتكلمون غلهل 
أثبتهأو لنفسه، اطه أثبته ما إثبات فجعلوا 

تشبيها،العليا الصفات من رسوله. له 
المنفىالتشبيه هو هذا أن وتوهموا 

مجرداعتبروا بل تعالى؛ الله عن 
فيالعام واسى السل في الاشتراك 

التشبيههو والمخلوق الخالق بين ما صفة 
كمالهعن . الره فعطالوا عنه، المنهي 

،كتبهم في مقرر أمر وهذا المقدس، 

الحسنىاته وا،اه ممات لي المثلى القواعد را( 
(٢٧.)

>؛/أا؛(.ضن لأبن الواسطة اس >آ(شرح 
. ١٩٠)الجبار لعبد الخسة الأموو يرح انغلر: )٣( 

-[،٠١٤١٦ءل"ا، القاهرئ، رمة، ]مكتبة ( ١٩٧
]عكتة( ٥١١)للجؤبمى الدين امول في والنامل 

ليستيمية وابن [، ٣١٩٦٩الإسكناJرية، المعارف، 
العربية،النهضة لد١ر ( ١٩)عريس لمنصور سلما 
،[.٠١٩٧٠ءدا، 



ههت|ىاا

وت!ت1
الثسه

العلماءعن واحد غير عنهم وتمله 

عليهم:لرد ا0 
ماعلى للتشبيه ممهومهم أن أولات 

ثوروما الش-رع لمخالفته محي؛ فا تقدم 
الشرعيقالنصوصي إن حيث الأمة؛ محالف 
معتعالى اغ عن المثل نفي على دلت 

وأجمعتعالى، ض الكمال صفات إثبات 
اتإثبفعد اها، مقتضعلى لفج ال

منسبحانه به يليق ما على لله الصفات 
بامحلل.التشبيه 

أنمقأن بهللأنه يركد مما أن ناسات 
الخاؤلئالمفهوم هذا ظهر أن يعد اللفح 
وذمواافه عن المنفى التشبيه بينوا للتشبيه 
أهلإمام عن جاء ما ذللث، ومن أهله، 
حيث،ظه أحمد الإمام والجماعق الئنة 
ؤيدكبصري، بصر تقول* لاالشبهة قال! 

ففدذللئ، قال ومن كفيمي وقدم كيدي، 
.٢٢بخلقه٠^اطه شنه 

الشرعات لم التشبيه لففل أن *الثا: 
مبتيعلففل هو ؤإنما فه، باثثاته ولا بنفيه 

نفيبه أرادوا فإذا وباطلا، حما يحتمل 
البعللأن،غاية في فهو فه الثابتة الصفات 

اطهعن ١^٠٣^٤ نفاه ما نفيي به أرادوا ؤإن 
منشيء في به، غجره مماثلة من 

عنهيعبر ولكن صحيح، فهو حمانمه 
اللففل.في ؤينوقف الشرعي ؛المحنى 
الصفاتنمى به يريدون أنهم ومعلوم 

■مردود وهو 

الممىفي الاشتراك نفي أن رابنا: 
إنباتهواعتبار الموصوفين عن العام 

فناهروهو للوجود، تعهليل هو تشبيها 
المللأل٣،.
النم٠وصاعليه دلت ما أن I يىمسا 

بينالعام المعنى في الاشتراك من 
المقلأيما عليه يدل الموصوفين 

فيتشترك فهي مثلا؛ كالألوان الصريح؛ 
محلإلى احتياجها وفى ألوانا كونها 

فاللونحقائقها، في تباينها مع فيه تقوم 
الأسود،اللون عن مختلف، الأبيض 

والمكروالدقيق كالخلح الأجسام وكذللئ، 
تجكانؤإن متباينة، حقائقها فى هى 

الجموهو اّم المعنى في مشتركة 
والقيام؛الفسل".

م

والرد AU'/T)تب لأبن الفتارى سرع انللر: )١( 
(.١٠)إ/•الغتاوى مجموع صمن المطضن محلى 

•١( ١ ١ )١/ عشمن لاين الوامهلة القده وشرح 
المنانلأتمار التاو,بملأت إبطال ني بمر ايو اوردْ )٢( 

(.)T/٢٣الممارض ئد، ر تب وابن )ا/-ا؛(، 

ثمصادروالمراجع:ا٠ 
^٢(اللهفان« راسئة - ١ 

القيم.
،٢ )ج ٠ الجهمية تلبيس ءربيان ء ٢ 
تيمية.لأبن ، و٣( 

لاص)ج؟(المماثل١١ ٠جامع — ٣ 
>سمه 

)ه/'ا؛ام(.رالقل اسل ممارض در، انظر: )٣( 
(.٩٦.  ٩١)١; إدييس لجابر اكب فالت انظر: )٤( 







التصديقالتصديق

القلب*نمديق ه: تيمية ابن وغال المى. عن ه هريرة أبي وعن 
بماصدق إذا فالقلب العمل، يتبعه لا سيله ئي حؤج لمن اف *انتدبإ ت قال 

يستحقهوما الألوهية، من اف يستحقه أن وتصديق*برصلى يى بيمان إلا يخرجه 
محالةلا ذللث، نح الرسالة، من الرسول أو غنيمة أو أجر من نال بما أرجعه 

ورسوله،الله وتعظيم ورسوله، اض محبة الجتةاال١،. أيحله 
هذاللأزم أمر وله ورمف وال—ْل—اع—ة 

منJارض، رلأ يفارفه لا التمديق، 0اقوالأهلاس(: 
ذلانحا٠لنحو أو حد، أو كبر، أاذاذا ه: الطبري حرير ابن قال 

كلامني يعي: كلامها. في الابمان كان 
يكونوالتصديق التحديق، -ت العرب 

وكانوالجوارح، از ملوالبالقلب، 
والإذعان،العزم ؛ ت، الالقتصديق 

لمراتب:اه 

تأصرب ثلاثة على التصديق 
يكونأن وهو الظن، بغلبة إما — ١ 

بب -ذرف دك دلالا ءف تاسنالإُرت\وسليق 
و'المحنى كان والعمل، عي الالجوارح 

بم؛ران دم اص يإط - ٢ س والولاية المدح، انمي تحق يالذي 
تعترضهولا ب أزه ويuم ؟a؛ _، دهذْ إتيانه هو المزمنين 

توهنه.شسه 

يرىأن وهو اليقين، بعين ؤإمجا . ٣ 
ببصيرتهؤيعانيه الثيء يعقاله 

الم؛عالقة؛لمسام اي 

الممديقعلاقة الأولى: لمسألة ا. 
٠بالإيمان 
لتمدسمحا المتعلمة المائل من 

أنالمعلوم من أنه ت بالإيمان وعلاقته 
القلج*اوعمل ان النونول القلب قول 

اكلأثة«لآ،.

*اعلمواه: المكبري يظة ابن ىل 
اؤ0دنجل ِ اممه أن ِ افه ح_ملكم ر- 

القلب،على فرصن — أمماوه وتقدت 
ولرمله،له، والتحديق به، المعرفة 

وعلىالئنة، يه حاءمحت، ما وبكل ولكتيه، 
قولا،به والإقرار المطق؛ذللث،، ن الأل

مابكل الممل والجوارح الأبدان وعلى 
.، وفرخهلأ به، أمر 

واسل( ٣٦رنم الأيمان، )كتاب، الخاري احرجه )١( 
(.١٨٧٦رنم ١^٧■، الم)كتاب، وسل، 

النار؛[.الدم، لس ( ٦٨٠)T/الأم تهذيب، )٢( 
(.٧٦)Y/•الكرى !لأيانت )٣( 

.يا،اكهاج، ]دار ( ٦٦٥)الأمهانب يرح )٤( 
ه[. ١٤٣•

مكنيةأدار )٨٨( العادنين وتحميل النثاتين تفصيل )ه( 
•[ ۶١٩٨٣يرون، المأة، 



المديق
٢٦٤٠٦

ادتصدس

الأيمانزال زال إذا الجوارح وعمل 
تضرلم القلب نمديق زال ؤإذا بكماله، 

شرطالقالِح تصديق فإن الأجزاء، بقية 
زالؤإذا نافعة، وكونها اعتمادها في 

الئنةفأهل ت يق التمد ممر الملب، عمل 
الوأنه الإيمان، زوال على مجمعون 

القلب،،عمل انتفاء مع التصديق ينفع 
إبليسينفع لم كما وانقياده محبته وهو 

الذينوالمشركين واليهود ونومه وفرعون 
بل. الرسول صدق يعتقدون كانوا 

ليسؤيقولون وجهزا سنا به ؤيمرون 
.بهل١، نومن ولا نتعه لا ولكن باكاذب 
القلب،ت ظه تيمية ابن ثال 
بماصدق إذا فالفلبج الحمل، يتبعه 

تحقهيوما الألوهية، من اف يستحقه 
محالةلا ذللثح نح الرسالة، مجن الرسول 

ورسوله،الله وتعفليم ورسوله، الله محبة 
هداللارم أمر ورموله لله والقامة 
منلعارض، إلا يفارقه لا التمديق، 

الأمورمن ذللخ، نحو أو حد، أو كبر، 
اممه،عبادة عن الاستكبار توجب، التي، 

الأمورمن ذللث، ونحو لرسوله، والبغض 
إبليس،ككفر الكفر؛ توجب، التي 

مكة،وكفار واليهود، وقومه، وفرعون 
ثمالجاحدين، المعاندين من هؤلاء وغير 

ْنبموجبه لتصديق ا يتبعوا لم إدا هؤلاء 
قدفإنه ذلك، وغير واللسان القلب عمل 

عنهايزول، حتك، نلوبهم عش بطبع 
التمديق،اأآأ.

يكونالتصديق ت الثانية لمسألة ا— 
بالفعل:
القالبذبيكون يق التمد أن كما 

والعمل،بالفعل يكون فكذللثح از، واللم
الحدثفي بي. نالنال كما 

كلهذلاائؤ يمدق اوالة-رج المشهور؛ 
ويكد؛ه«ل"آ،.

تظه تيمية ابن الإملأم شيخ نال 
وسائرواليان بالقلب يكون ^التصديق 

اإجوارح"لن•
نىشرط اكصديق الثالثة: لمسألة ا- 
التوحيد؛كلمة 

فىصاديا يكون أن بذللث، والمراد 
مدلولها،واعتقاد اممه( إلا إله )لا قول: 
منويمحر ظاهزا، الكذب ينافي صدئا 

بلباطنه؛ ظاهره يخالفح فلا النفاق، 
داحلفي ومجا باطنه، معر ظاهره يتواطأ 

علىويجري بلمانه، يقول مجا مع نليه 
المدقهو وهذا الأعمال- من جوارحه 

.بامحلناالنفاق من يمح الذي 
يناقضما جوارحه على يفلهر لا كذللث، 

رلأبمدلول الاعتقاد من قلبه في ما 

الممانت]مكب ( ٠٦)■L_ يحكم انملأ؛ انظر: )١( 
المنورة[.المدية 

ٍلا،المباح، ]دار ( ٦٦٠)الأمهاب شرح )٢( 
•١٤٣.]<

(،٦٢٤٣رنم الأ.تئاوان، >ىاب المغاري احرجه )٣( 
(.٢٦٠٧رنم القدر. )محاب وسلم 
لأينيبرا'ا(.)؛(الإبمان 





التصديقالتم^ويق

إذارم.والعمل والقول 
شمبحدسا فمنها ت النثة من وأط 
أنهافه؛ رسول عن المشهور الإيمان 

ثعبةوسعون بضع ارالإيمان ت قال 
إماطةت وأدناها اف، إلا إل لا أعلاها: 

منشعبة والحياء الطريق عن الأذى 
الابمانءآى.

رفإذازآقفي: الطبري حرير ابن نال 
كلامفي بمي; كلامها. ني الإبمان كان 

يكونوالتصديق التصديق، العرب 
وكانوالجوارح، واللماز القلم، ؛فلأ؛دص ورص، داس امآن 

والإذعان،ص او_ج: القتصدبق اللسان، وس-س 

ومنالجهمبة، وهم الثانية: الدرجة 
جعلواففد الأسمرية، من وافقهم 
تحقيقفى كاما فمهل بالقلبج التصديق 
اللسانتمديق دون الكامل، الإيمان 

والُملرا،.
حيث،الكرامية وهم الثالثة: الدرجة 

فىكافح وحإ0 باللسان التصديق جعلوا 
تصديقدون الكامل، الإيمان تهحفيق 

والجوارحالقلمإ 
بنصباطلة الثلاثة المداهب، وهالْ 

وتصديقاثانالإفرار، وتصديق وس-دقالخوارحم،سقالأسان 
الكامل.

تعالى:نال القرآن: فمن 
المعابهذه إتيانه هو المؤْنين مثأم له ظ* دآر دا اٌ 

الثلأثة،اآْ/وهل إه رادم ءا-ص محم ي نإدا 

المعنىكان والعمل، عي الالجوارح 
منوالولاية المدح، العبد يستحق الذي 

ذك،

أيقو؛تينوث أؤ.ئ ه ص' زه 
أنثنبجةني أن؛يم و تئنهي;^٥ زث 
الأنفال[.]ه 

الأمورمن تقدم ما جميع أن نئن 
بهايصير مما الظاهرة والأعمال القالية، 
القلم،تصديق من بد فلا مؤمنا، المؤمن 

حالءوبكل وه: تيمية ابن وقال 
ومديهم،الإيمان مى لمتحقيق فالعمل 

المالماء؛من طائفة نال ولهاوا له، 

تلغيره الهردكا، إسماعيل أبيأ كالشيخ 
مايصدق فالقلم، تصديق؛ كله الإيمان 
فيما يصدق واللسان الرسل، يه جاءُت، 

كماالقول؛ يصدق والعمل القلم،،  (١٢٣)الأفيرى المن لأبي الف_ع )ا(انظر; 
]المكب( ٥٢)ليانلأنى رالإنماف ،[، ١٩٥٥]

]دار( ١٦٢)يعلى لأبي الإيمان ائل مانظر: )٣( الأيكار وأبكار ؛[، ٠١٤٢١الأزعرةلالراث،،طمأ، 
.[.٠١٤١•ذا، الخاما، القوب، والرثاتق الكتب دار ]شة )0اه للاُدي 

يطر٩(، رنم اذ، الإي)كتاب البخاري )؛(ام-بم [. ٠١٤٢٤[٢، 
ك.راللادل ( ٣٠رنم الإبان، )محاب الجاد ]طي ( ٣٣١)ا/ضيم لأبن الإبان )٢(اطر: 

■ال؛نامةا المدني ]_ الاثار >ْ(تهوس )ما/ْا<ا(. الفتاوى وسبموع »لا[، الإّلأب، 





٠^٢رصضت تصوم^ دا رص^^تايتموص 

.هأاك> ألنير وم نألأوئ أثثوت 
ألثمتزتؤ-ءلو( ت تعالى وقال لالحن_ر[، 

ؤإقيصوج ثلصن محبمويؤ آلي ثألارص 
تعالى:ونال ]المعاين[، .ه ألجئ 

يناءه'ثث ألانها^ ؤ، بمويئم آلjكc ؤ*ن 
[ijl  عمران؛.]٦

عنه طالب أبي بن علمي عن 
نال؛مجد إذا كان أنه افه رمحمول 

ولكآمنت، وبك مجاوت، لك 
وصورهخلقه للذي وجهي سجد أسلمت، 

أحناش تبارك وبصره، سمعه وشز 
المحاشن*لن.

أنه؛ الك من بأس وعن 
ييآدم اف صور ارلما قال: اض. رسول 
فجعليتركه أن اف ثاء ما تركه الجنة 

رآهفلما هو، ما ينظر به يمليمؤ إيليس 
يتمالك،؛ارآ،.لا ^٥١ ظق أته عرف أجوف 

العلم؛أهل قوال أ0 
تعالىيقول ٠٠الطبري: حرير ابن قال 

الالذي الخالق، المعبود هو ؛ ذكره 
خالقولا غيره، العبادة له تصالح معبود 

الخلق،برأ الذي البارئ سواه، 
كيفحنقه المصور بهدرته، دأوحالهم 

،٠أ  ١١يشاء وكف ثاء، 

رنموتصرعا، ألمافرين صلاة )كتاب ملم ا-محرحه )١( 

رنموالأداب، والمسوت الجر )كتاب لم مأخرحه )٢( 

ط١[.سر، أدار اسى)أآ/دوء( فر )٣( 

المقدرااؤأنكليىه؛ البغوي! ونال 
كماغيره، إلى بالتدبير للشيء والمقلب 

منئث؛ أمهنظم بملؤن ؤ، ءاؤءظقمحأ قال: 
■ؤؤأبامح-ئيم ٦■؛' ه نق حس 

الوجود،إلى العدم من للأعيان المنشئ 
للمخلوقات،لممثل ا :

بعض،عن بحفها يتميز التي بالعلامات 
مناله،أي: الأمر؛ صورة هذه يقال; 

٠٠تصويراثم برءا ثم خلئا يكون قاولا 
الشافعي:الإيجي الدين معين ونال 

المرنءؤآثايئ؛ا< الممدن »ؤآلكيقه 
الممنل^المزنه قدر لما الموحد 

١٠لصورهاالموحد للمخلوقات 

بارئالررالخالق عيي: الوقال 
الموجودات،جمح حلق الذي المصور: 
وصورهابحكمته، وسواها وبرأها، 

يزالولا يزل لم وهو وحكمته، بحمده 
،.٦١١العفليماالوصف هذا على 

،مائلانمت،دلقة:من٠ 

افأسماء من الأولى: ألة لما٠ 
)المصور(:الحستى 

بميغةالكريم القرآن في ذللث، ورد فقد 
ألكلفأشُ وئت تعالى: ال قالاسم، 

ط؛:ا.النم، ]دار ( ٢٢•)ه/ ١^ )٤(تسر 
-يا[.ماص، ]دار ( ٩٦٤للإبمم)ايان جاح )ء( 
الجز.آخر ني يض (، ٦٢٤>ه/المعدي تمر )٦( 

وكلياتهير التغأصول من وكليايت، أصول  ١٠يمران; 
صالحبن مالح ]مركز رء المفكنها ستغني لا 

[.٠٥١٤١٢»لأ، يضزة. النتاش 





رإلأ4ارصضت تصوض ئا ر ا

ذلكونحو ياران والوالجبل كالثجر 
.١٢١^٣^وافه فيه، حرج فلا 

لفروق؛ا0 

داضؤيرتدالبرء الخلي، بين المرق 

والمصورواليارئ الخالق ذكر ورد إذا 
هوفالحالق واحد؛ مكان فى مفروما 
الموحدهو واليارئ ١لإيجاد، قيل ١لقدر 

والتقدير،الخالق مقتضى على الميم من 
علىموجود لكل المشاكل هو والصور 
عليها،أوجده التي الخاصة المورة 

منأحص والمارئ عام، فالحالق 
وهذه. منهماأحص والمصور الخالق، 

الأسماء،هده اجتماع عند تعرف الفروق 
هدهمن اسم فكل افتراقها عند وأما 

الأسمينومعاني معناه يشمل الأسماء 
أعلم.واف الآخر.نى، 

اتمخاصن:دأص_، م٠ 

هق،ف ثامنة فعلية صفة التصوير 
أناكرنهاالتي الصفات جملة من فهي 

ينكرونالذين والمعتزلة الجهمية 
الصفاتجملة ومن Jالكالية، الصفات 

اعرةوالأثالكلابية أنكرتها التي 

٢

٣

٤

)•؛/آه؛-التوحد كتاب عر الشد القول )؛(اننلر: 
-[،٠١٤١٨حدا، اليمام، الجوزي، ابن ^٠ ١٥]( ٢٥٦

تؤإمحداد جمع التصوير، في العلماء كبار وختاوى 
ط"ا،مصر، الرضوان، ل،كب الئثري لرحنن اب 

٠١٤٢٩.]

الئثِ،زدار ( ٢٠٨)الشم لأبن العاليل شنا، )آ(انفلر: 
[.٠١٤١٣.دآ، العالما، 

صفاتينكرون الذين والماتريدية 
أنهالصحيح! والحق تعالى، ف الأفعال، 

بجلالهيليق كما هث ه إثباتها يجِ، 
القرآنيةالأيات لدلالة وعفلمته، 
ذلك،.على النبوية والأحاديث، 

والمراجع:لمصادر اه 
.)جء( المدى® ير نف ١١— ١ 

)جأآ(االهلبرى« #تفسير 

•للإيجي البيان"، جامع  ٠٠
،® ني الحاض ماء أمرح ش# 

القحطانى.لمعيد 

القيم.لابن العليل®، رائقاء - ه 

فىواردة الهق اف ات فص ١١— ٦ 
القادرعبد بن للوتم، والثثة®، الكتاب، 
١المقاف 

فيلماء عالار كباوى فت ١١- ٧ 
ينالرحمن عبد ؤإعداد؛ جمع التصوير®، 

سعدالثثرى.

كتابجعلى مسفيد الالفول  ٠١١ ٨ 

ع~متر،■لأبن التوحيد®، 

^٥(.البغوياأ ررتفسير — ٩ 
هيوالجماعة الئنة أهل رامعتقد — ١ ٠ 

حليفةبن لمحمد الحجسنىاا، الله أسماء 
■تممى لا 

لعالمالعقيدة^، القاحل ارمعجم —  ١١
فالح.الله عبد 



دتصويرا

[٦٤٧]
لنصوصا

 Mلتصوير اn

لغة:لتعريف اي 

والراءوالواو ءالصاد فارس- ابن قال 
هذاوليس الأصول، متباية كثيرة كلمات 

اشمماق«راا.ولا قياس ياب الباب 
الثلاثي!الأصل من مشتق التصوير 

إليك،الشيء إمالة على الداق )صور( 
لعلته-صرإ صار مزت مشتق إنه ونل؛ 
ومصيره.الأمر منتهى هي الصورة تكون 

فهووصورة ا تموين يصور صور والفعل؛ 

هرعا:لتعريف اه 

الأرواح؛ذوات ور الم اتخاذ هو 
ولاوالمستعمل، المانع ذلك ويشمل 

الصورةتكون أن بين التصوير في فرق 
تكونأن بين ولا لا، أو قلل ا هل

أومنقورة أو منقوثة أو مدهونة 
٠منسوحه 

كدرثاصطلأحا:اؤ 

التصويرأن إلى الباحثين بعص ذهب 
لاختلافعاما؛ تعريما تعريفه يمكن لا 

محنهنؤع كل تعريف من بد ولا ومائاله، 
اص؛ادم ءر هيئة له جعز إنا ونفزر؛ مذنر 

تمثيلررقن هو I اليدوي التصوير — والخلقة الهيئة ت والصورة وصورة، 
بالألوان«لْ،.والأشياء الأشخاص 

هوالموتوغرانمح،؛ اكوئى لتصوير ا- 

الأعيان،به ينتقش وما والشكل، 
أوالأشياء صورة نفش ت والتصوير 
المنمةالأشياء صورة تنقل »آلة وذحوْ ■ءاط أو لوح ءاك، الأد-خاص 

تضلالأشياء من ضوئية أشعة ؛انبعاث، تأتي، فالصورة اكْويرى• با'لة أد بالقلم 
نمومن الأمامي حزتها في ءدّة على وصنته، وهيئنه ام،ء بمعن5، 
جزئهافي حساس زجاج أو شريمل إلى على والوجه،ٍوتءللق الس، ولذي 

وعلىله، مطابما أصله عن أحذ ما كل 
،•الدم،ل مح، يرمم ما 

>[.١٤٢•الجل، ]دار ( r\<i/r)اللأ .نائم )١( 
التراّثؤأحيا. ]دار )آا/ا'ها( اس تهذب انفلِ: )٢( 

)آ/للجوعري والصحاح ا*'آم[، ط١، العريي، 
[،٢١٩٩•، .ل؛ مملايض، الملم ]دار ( ٧١٧^١. ١٦

القرآنالقافل يسردان، (، ٣٢•اللنة)r/ ومنابمي 
-[،٠١٤١٨>دآ، م، المل^ ( ٤٩٧)لرافب ل

هدأ،الدهموة، ]دار )ا/حأ( الومسعل والمعجم 
٢١٩٧٢.]

وأ\ا'\-\(إ)ا-/حه، اس تهذب انفلر: )٣( 

الضوءبتاثير الصورة عليه فمملع الخلفي، 
ف؛ه-ايناكيمآوثا«آآ،.

والناموس(، ٧١٧، U.oA)لالمبمُعري والصحاح 
[،٠١٤٢٦، >iAالرّالأ، المبليأ؛(لمؤطن 

ومعجمءلا[إ صائر، ]دار ( iUT/t)العرم، ان وي
[.٠١٤٠٨ط٢، الغاتس، ]دار ( ٢٧٨)الفتها• لغت 

(.٣٩•. )•حجر لاين ^ ٧١نح انئلر: )٤( 
اح،وبن لمحي الإملامحي الفقه يي التصوير أحكام )٠( 

)٨٣(.واصل 
الدولة،الشروق، ل.كمة )\/\أ0( الوسط العجم )٦( 

ام[ا ٤٢٥ط؛، 







I ٦٥٠
مسا

منذلك وأن روح، ذي لكل التصوير 
وهيبالنار. عاليها المتوعد الذنوب كبائر 
للصورةكان مواء التصوير، لأنولع عامة 
فيالتحوير كان ومحواء لا، أم ظل 

أومرآة أو قميص أو تر مأو حائْل 
لمه المي لأن ذللث،؛ غير أو قرطاس 

مابين ولا وفرْ، ظل له ما بين يفرق 
لعنبل فرْ؛ أو تر مفي جعل 

أشدالمصورين أن وأخبر المصور، 
مصوركل وأن القيامة، يوم عدانا الناس 

يستننولم ذلك وأطلق النار، في 
شيثا«لا،.

لأقسام:ا0 
فهوأنسام، عدة إلى التصوير يشمم 

التصويربها يتم التي الومحيلة باعتبار 
نمين:إر يضم 

وهواليدوي، التصؤير الأول: الشمم 
التحوير،لعملية اليد بمبامرة يتم ما 

المنحاتأو النثار أو القرمة أو يالقلم 
ُنمئلك>".

وهو؛الألي، التصوير الثاني؛ المم 
وتنثستبتكوين المعنيان والفن ارانملم 
اناحصنع لوح أو محريْل على صورة 

لأضوء."<.

ثأجمع  ١٢٢ ْ - ٢ ١ ؛ن ) اذ اض ساوى محجمؤع )١( 
•-[ ٥١٤٢٠?[١، للتثرا دارالقام الثويم، محمل- 
.٢٦٣)الإسلام الش ثي التمرير أحكام )آ(اظر: 

وأحكام)ا/هبه(، رة الميالعربية الموسوعة )٣( 
(.٦٢ِ )١٦ الإسلام الس م التصوير 

أنونع؛الألمحب داكصهمير 
وهوالمونوغراثي؛ التصؤمر - ١ 

الكاميراجهاز طريق عن الصورة التقاط 
الهدفارنحو تصويبه حلال من 

الذيوهو ؛ السينماِ، اكصؤير د ٢ 
لمدةالموت مع ١لتحركه الصورة ينقل 
آ.محدد.ةر زمنية 
اءالذيوهو التلفزيوني؛ التصؤير _ ٣ 
واحدوقت في والصورة الموت ينقل 

،•الدغ بملريق 
أنواعوهو بالأشعة؛ التمؤير . ٤ 

العينلكن حدا، مختلفة لأغراض متعددة 
الأشعةإلا التصوير عند ترى لا الباصرة 
شوم،.الضوئية 
منفهو الصورة باعتبار التصوير وأما 

قسمين؛إلى م ينقالروح جهة 
روح؛له ما تحوير الأول؛ المم 
منالنؤع وهذا والحيوان، كالإنسان 
ابمة.الممنموص للحرام التموير 

فيثاحالحاجة إليه تمس ما منه تثنى ؤي
الحاجة.قدر على منه 

لهلير ما تحوير الثاني؛ المم 
الوالجببحار والهار كالأنروح؛ 

(.٦٤)^ ٧١الممدد )؛(انظر: 
•( ٦٥)الساص المصدر انظرن )ه( 
،٦٥)الإسلامي الفف محي التمرير أحكام انفلر: )٦( 

(.٥٤٤)ا/المسرة العرييت والمرسرعة 
(.٦٨.  ٦٧)الإملاص القض ي انموير أحكام انفئر: )٧( 



ادLمخصدتم^^صا

ماح؛ومدا والقمر، والشص 
إلىم ينقوعدمه م الجوباعتبار 

Iأيصا نمين 
المجمة،الصورة الأول م الش
شاخص،م حلها صورة كل وهي 

الضوءرى.قابلت إذا ظل لها ويكون 
أوهلحه المالصورة ت اياني م الش

المجم؛ن.غم 

0اسائلاسواقة:

التصؤيرمج؛تى قي الأولى؛ لمسألة ا- 

القهامحم ت اليسحى النه أمحماء من 
صفةإثسات على الاّال )المصور(، 

تعالى،به اللائق الوجه على لله التصوير 
ءئألكلئ أشُ تعالى: اض ال ن

[.٢٤لاوٍشر: \ذثه آمحلأ كُ آلتئؤ 
•هف اف فقال ه نفبها اف ووصف 

هلثة كنت آلآزت؛ثاءّ ي بمويفم آثذى ^مد 
تتعالى اض ونال ٦[، ء_مران; زآل 

وألثثقكيا أ'لأربمو يظم جمد أمحى 
'.jjlf]■ئنأوج'ه آحثن يهلإ' إ—آء 

ما^٠ ٣٥٦٤١ت سبحانه افه ونال [، ٦٤
مفيك.غاثائ، أدى و ؛٤٥ مرق 

يدشن ئا ئوثآ أي آ ف. 
الأزهري:ال قغ_ط_ار[. وهلالأن

(٢٦٤)T/ جص ابن ورائل فتاوى يبممع اطر: )١( 
>م[.٤١٣الترا، ودار الوطن ]دار 

(.رالنقهالإ-لأم)'ي.١٧احكامالتموير )آ(اطُ; 

تعالى؛اطه صفات من ءافالممور 
وقالالخالزارم، صور تموبره ل

]الخشر؛►ؤأل»تّؤوه *وقوله: معانى: ال 
كليصور المعلوم، التصوير هو [ ٢٤

كثير:ابن وقال يثاء«ر؛،ؤ ما عر خلق 
\ظهي ألكلق آشُ م *وقوله: 
وايرء:القدير، الخلق: [ ٢٤]الحشر: 

نيرهما ؤإبرار التنمذ وهو الفري، هو 
ندرمن كل وليس الوجود، إلى وقررْ 
ؤايجادهتنقبي٥ على يقدر ورتبه شينا 
تآحر يمدح الشاعر محال هؤ، الله موى 

وبعحلقث ما تفرى ولأنث 
يفريلا ثم يخلن لقوم اص 

تأي خليتر؛ ما تنفذ أنت أي! 
يستهليرلا فإنه غيرك؛ بحلاف قدرت، 

والفري'* التقدير فالخلق: - يريد ما 
ثمالجلاد ندر ي-قالت ومنه التنفيد. 

مابحسب قدر0 ما على قطع أي* فرى؛ 

٦^^١'^، تيالى: ول وف"' 
إذاالذي أي: [، ٢٤]الحثر: أل1ثؤريم 

علىفيكون كن، له: قال شيئا أراد 
يختار؛التي والعورة يريد، التي المنة 

يف.اهة» ئا صؤرز أي ؤ!، كقول: 
ؤأل1ثلأؤزيم،قال: ولهذا ]\لأنفطأه 

علىإيجاده يريد ما ينفذ الأي أي: 

(.١٦•; ١٢اللسن))٣(تهدب 
الُياض،الوطن، ]دار ( ٤١• العاتي)ه/ )٤(تنير 
[.٥١٤١٨ذا، 



دتم^^ما
ز'اها

النصوص

ير؛دئ«لاأ.الش الصفة 
قوؤ\1ث1تز1وهنمسهليت الثال ون

التيالصورة على موجود لكل المشكل 
منقرئ كل يقرئ ولم عليها، اوجد، 

بهتختمر صورة على موجوداته 
اغحلق في موجود هو كما غ.، اض إلا 

صورةفى كل والبات والحيوان للإنسان 
(T)„

يحصه"

منئيل فيما ■' الغانية ألة لما— 
المجسمةالصورة بين الحكم في التفريق 

المجسمةغير والصورة 

الصريرأن إلى العلم أهل بعض ذهب 
وأماظل، له كان ما تصوير هو المحرم 

وعزا، مطالعا جائز فهو قلل له ليس ما 
بنمحمد إلى القول هذا المؤوي 
حجر؛ابن أيصا إليه وعزاه ،، الفاسم١ 

بنالقاسم عن شيبة أبي ابن !،< ٥١١أنه فذكر 
لفظه.محاق ثم ،  ٠٠صحح ند محمدب

أحدهو هذا النامحم بن ومحمد 
المابعين،عصر فى المعة الفقهاء 

ءإلأت قوله بعموم نمك أنه ذءريحتمل 
يكونأن من أعم فإنه ؛ ^١٠٦٠في رقما 
مفروقا٠٠أو معالئا 

•آ؛ام[.ط٢، س ]دار •٨( )A/ ممر ابن تمر )١( 
ءا؛اه;أ.النكر، زدار /٧٧( jUi (Aأضواء )٢( 
()؛\/yaلم عصحح على اوروي شرح انفلر؛ )٣( 

[.٠١٣٩٢ط٢، يرون، التراثانمرّي، إما، ]دار 
(.rAA).\/حجر لأبن الاري هح )٤( 
شه.الممدر )د( 

بنبسر حديث من قهلعة ث الحال وهذا 
أبيعن خالد بن نبد عن سعيد 

تفال ه الله رسول صاحب )جهم طلحة 
الاللائكة إن ٠٠قال؛ . اممه رمحول رارن 

نمر! بقال ، الصورة،، فيه ييئا تدخل 
محتربابه على فإذا فعيناه، زيد اشتكى 

ربيب- الله لعبيد قفلت، صورة، فيه 

زيديخرنا ألم -ت المي. زوج ممونة 
افه:عبيد فقال الأول؟ يوم الصور عن 
فيرقنا إلا قال؛ حين تسمعه ألم 

تعلقمن إلى باز ابن وأشار ،. ٦١٠٠^^-،
تفمال التفرس هذا على الحديث بهذا 
تدخلارلأ ت قال أنه ه عنه ورد ما ْاوأما 

فيرننا إلا صورة ئيه ستا الملائكة 
فيشك لا الحديث فهذا زوب1، 

أحازمن بعض به تعلق وند صحته، 
تأيثا الشيح وقال ، النمسيةاا الصور 

الرم بحلم للقهتع زبدا عل "ول
اكالةالأحاديث تبلغه لم أو المذكور، 

فيهاالمي المنور تعليق تحريم على 
المبي.؛قول بناهر فأخذ الصور، 

لعدممعنورا فيكون ثومه، في رنما •رإلأ 
.بهاعلمه 

الفولهذا المتاحرين بعض وتبنى 
الحديث،^ا إلى إصافة — لإثباته وتعلقوا 

ةحّنتعالى؛ ه قولب- 
(،٥٩٥٧رنم الياص، )كتاب، الهخاري )٦(احرجه 

(.٢١٠٧رنم والزبة، البس لم)كتاب، وس
(.٢٢٤باز)م/أبن نتادى جرع )٧( 



دتصوم^ا[٦٥٣]

رََ
فيحاء كما [، ٦٤:  ji\e■!ه صودً
إبراهيمبن محمد الشيخ على ورد موال 

مجلةفي أحدهم كتبه عما الشيخ آل 
التصويربثان الفتوى من البويٌ ُلالهدي 

مطالئابجواره والفتوى الشسمسسى، 
الساJقينأوالأية بالحديث واستدلاله 
أنزعمهم أيقا به احتجوا ومما 
الوجهظهور ظير J٠هو الشمسي التصوير 

المميلات*١من ونحوها المرآة في 
عليهم:لرد ا٠ 

اسمفي التفريق هذا أن ثلث، لا 
وغيرفتحرم، الجمة الصورة بين 

صحيح؛غير تفريق هو فتحل المجسمة 
لأمور:

لممومنه ممادمالأول؛ الأمر 
المموبرعن النهي مها التي الأحاديث 

يومجزائهم وبيان المصورين للعن 
الأدلة.فقرة تحن، تقدمت، كما القيامة، 

بنمحمل. الشيخ سماحة عليهم رد ولذا 
أنذلك عن •اوحوابي بقوله: إبرامم 

سواءيجوز، لا روح له ما نموير أنول: 
له،ظل لا وما ظل ل كان ما ذللئ، في 

والفرشوالحيهلان الثياب، في كان وسواء 
عليهتدل الذي هذا وغيرها. والأوراق، 

ألإبرامم بن معد النيخ وئام ؛تائك، انظرت، ١١
القاصمبن عحمد وترتيب جمع ٠ ( ١  ٨٣/ ١ ر الشتخ 
^[.١٣٩٩، ط\ المكرمة، بمكة الحكومة ]مجفة 

آلإبرامم بن محمد الشيح ررمائل فتاوى انفلرت )٢( 
الشخ)ا/سما(.

مسروقكحديث الصحيحة؛ الأحادس؛,، 
سمعتفال: بخاري، الفي الذي 

ممعّتجيقول: )جهته مسعود بن القه عيد 
الناسأشد ءإن يقول؛ الله رصرل 
.. . اإمصوروناا القيامة يوم عدانا 

للمكوأمثالها الصحيحة الأحاديث، فهذه 
.مطلمالا التصوير مغ على بصومها 

المخيلةالصور ءوأما : أيصاوقال 
ملحقةض وغرم الورمحا من المياض في 
ولوحودالأدلة، لعموم التحريم، في بها 

لهمكان من بعفر نعم العلة. حقيقة 
المحكموترك المتشابه اتباع من نصيب 

ثوب،،فى رقما ارإلأ بحديث: يتعلقون 
كانما إلا الصور من يمنعون فلا 

وّاور١لأربعة الأئمة وأتباع ٠ مجسدا 
منإلا بالمحكم عملا المخ على السلف 

وحملالمتثّايه، على له وتقديما سذ، 
تعارضنلا حّالة عالي المتشابه 

الحكمات،الْ،لأ

منحمالة مرد أن بعد باز ابن وقال 
رانالباب،: مذا في الواردة الأحايين، 
التصوير،تحريم في الواردة الأحاديث، 

أشدبأنهم والتصريح المصورين، ولعن 
عامة،مهللقة القيامة يوم عذابا الماس 

(،٥٩٥•رنم اللماس. )كتاب، المنادي اخدجه ( ٣١
(.٩٢١•رنم والنية، الناص وسلم)محاب، 

آلإبرامم بن محمد الشيح سماحة ورسائل فتاوى رأ، 
(.١٨٤)ا/مارا_ الشيح 

(.١٨٠)\/ إيرامم بن محمد الشخ ورماتل فتاوى )٥( 





فإنوالملابس، والجدران الأبواب على 
تحريمفي صريحة الصحيحة الأحاديث 

كماالملائكة يحول من يمتع وأنه ، ذللث، 
هريرةوأبي عائشة حدث في ذلك ورد 

.وغيرهما 

بينالجمع ينمح اه ذكرنويما 
فىورد إنما الأسشاء وأن الأحاديث 

يحولامتاع على الدالة الأحاديث سياق 
وأنالصور، فيه الذي البسن، الملائكة 

ائدالومفى الممتهنة الصور بها المراد 
الرأس،ممهلوعة أو ونحوها، واليسهل 

علمذررمن وعليه اكوفيق«لا،. ولي واض 
تحريمعلى الدالة المحيحة، الأحاديث، 

عدرفلا الصور، فيها التي تور النصت، 
العبدحالف، ومتى . مخالفتهافى له 

انباعاالمريحة الص_ءحيحة ث، الأحادي
الناس،من لأحد تقليدا أو لهوى، ل

،وحيفومقته، الرب غضإ استوحمتا 
وفتنته٠القلب، زغ س عليه 

الصورتينس كلأ أن الثالث،: الأمر 
عليهما:يعللق الهجمة وغير المجسمة 

بانوالهول وعريا، وثرعا لغه صورة، 
الصورةعلى يعللق الصورة حقيقة 

اللغةعن حروج هو فق3ل مة المج
اللغةأما مردود. وهو والعرف، والشؤع 
العرفوأما ، بيانهما تقدم فقد والثِرع 

بينهماالحكم في بالتفريق القائلون فحتى 
يالصورة،لمجمة ا غير الصورة يسمون 

فإنعليها يعللق الصورة اسم دام وما 
التصسويرتحريم وهو - الشرعي الحكم 

.ويعمها يشملها . عامه بصفه 

قولهوهي بالأية استدلالهم وأما 
صويًظلمهآحثن الى: تع

فإنفاسد؛ استدلال فهو [ ٦٤]غافر: 
علمهدلت لما ررمعارصة لأية ا جعلهم 

وJذلاهرهاتارة بعمومها البوية النصوص 
أبينوص الغلعل، أفحش س فهدا أخرى 

التصويرفإن مواضعه، عن الكلم تحريم، 
منالمجد مثل يكن لم ؤإن الثمّي 

وهيالمنع، علة في متله فهو وجه كل 
إلىبة بالمالخارج في الصورة إبراز 

المفلر«ص.

التصويرمجيزي بعض وارزعم 
المرآةفى الوجه نلهور نغلير أنه الثمي 
جهعا فهن. ، الصقيلأدتها٠ من ونحوها 

الفارق،مع وقياس المختلفامحتؤ بين 
المرآةفى الوجه محلهور فإن وهولإفاسد؛ 

يرىؤإنما تقر، م غير سيء ونحوها 
المقابلةففدت فإذا المقابلة، فاء بثرٍل 

ونحوها،المرآة فى الصورة ظهور فقد 
فىباقية فإنها الشمسية، الصورة بخلاف 
فإلحاقهاتقرة، مونحوها الأوراق 

(.٢٢٠.  ٢٢٤)م باز ابن ناوي سرع )١( 
(.٢١٨)؛/ف المدر )٢( 

إداممبن سمد الشخ دو—اتل ذاوةا ، ٣١
اوض)ا/سما(.)؛(المدر 

.(١٨٦،



ا

،،٦٠٦^

الكثيرعلم وغيرهم، الخليعان ء والنا وأوصح أظهر ُاليد المنقوشة بالصور 
الممويرعن اض في الشارع حكمة من في الصورة بغلهور إلحائها من وأصح 
مفاسدمن الكثير وعرف منه، والتحذير الشمسية الصورة فان ، ونحوها المرآة 
دينهفي المجتمع على ومصارْ دلك الصقيلة الأجرام في الصورة وبدو 

^؛>،•٠١في بمرقان ونحوها 
والماء,الاستقرار ت أحدهما 

سائروفى وسلوكه دنياه وفى وأحلافه، 
فاحشاءالث1ا غلهل ولقد وشؤونه، أحواله 

سمقبيناضويراِواضرالثانى.سولاضةصسل 
التصويربين احرى وبعارة النحتي،  ولاعقلا ولا لغة لا يطلق فلا ومعالجة. 

صورأنه ونحوها المرآة مقابل على شرعا 
لغةمصور الشمسية الصور ومصور ذلك، 
بينمسو يتهما لمسوي ظ ، وشرعا وعقلا 

موواقد منه والمانعون بينه• الله فرق ما 

مابين يقرقرا بيمه، افه سوقا ما بين 
أسعد،بالصواب، فكانوا بينه، الله فرق 
أنفروالمتن المعاصي أبواب، فتح وعن 

حمعواالصور لهده المجيزين فان وأبعد، 
ونفثالله رسول أحاديث مخالفة بين 

ءا لنا بتصوير د لعبا ا سن لفتنه ا سموم 
عدةفى الفتان، ين، ريا لعا وا الحان، 

كللها يقشعر وحالأيت، وألوان، أشكال 
كلإليها محثطمثن الأيمان، صحح مؤمن 
وشيطان٠فاز 

نأملمن 'ايكل انت بابن وقال 
وماالباب، هذا فى الواردة الأحاديث، 

علهيدل ما وحاء ،، الجمهورأغال وبه في التوسع من اليوم الاس أحينه 
مكان،كل ني وانتشاره النموير، 

اءوالروّالزعماء بنموير والعناية 

لأنله؛ قلل لا والذي ظل له الذي 
هذهفي الواردة الصحيحة الأحاديث 

انتغلاماوتنتفلمهما النوعين تعم ألة الم
فيالتي والمفاسد المقار ولأن واحدا، 

المقاصدمثل ظل له وما النحتي التصوير 
بلالشمسي؛ التصوير في التي والأضرار 

وأكمرصعررا أعفلم لممي ا ممسوير لا 
كثيرة*؛وجوه من فسادا 

تصؤيرهساح فيما ت الثالثة لمسألة ا. 
يشملالمسالة هده على الحديث، 

أمرين؛
ريح؛له ليس ما تصوير الأول؛ الأمر 
منممهوما يكون فد الأمر هذا حكم 
إبرازهمن بد لا ولكن الثانية، المسالة 

.هنا

حائز،فيه روح لا ما فتصوير وعليه؛ 

ضالكير اهملاذ لكتاب: باز ابن الشيخ تندُة )٢( 
٤(- )٣ التويجرى لحمود ؛التصوير الممتوسن 

الكب]دار ( ٢٢١/ ١٣رالقريى تصر انظر: )٣( (.١٨٧)؛/الأبق لا(المدر 





زخْاُا
يحتاجهاالتي كالتابعية الناس إليه أظلم رروْض تعالى• بقوله مجاهد واحتج 
فلاالنفوس، حفيغلة مى ونالناس، ،، حلما يخلق ذم، ممن 

والنهايةغر، الجواز وهكذا باس، لهم' ر'ليقال .• بقوله الجمهور واحتج 
بالصورة،إلا تحمل لا التي العلمية ذا حيوائا احعالوه ت أي حكم®؛ ما أحيوا 
ؤيتحرزشمفوا المجرمين تصوير وهكذا ُومن ■ رواية وعلته صاهيتم، كما روح 
تدعومما دلائ^ أشجاه وهكذا شرهم، من ، كخلقي® حلما ذهج، ممن أظلم 

'الفرورة® إليه المسدكور يظنا عياس ابن حدبث، ويؤيده 
فاعلابد لا كنت، ءإن الكتاب: فى 

،.٤١،لهءلنفس لا وما الشجر فاصنع 
عندريح له ما تصؤير الثاني: الأمر 

الاضملرار:

لفروق؛ا0 
والثرء:والخلق المحؤير بين اكر3، 

كلهاوالبرء والخلق التصوير لمقل 
الخلقمراحل وهي المعنى، متقاربة 

قولهعليها دق العدم، من والإيجاد عند روح فيه ا متموبر ا وأم
آكززهآثارئ ألكلى أثث بؤ تعالى: من بل لا لكن به، اس فلا الاصهلرار 

قال،بنها الفروق بيان وفى [، ٢٤]الحشر: والدليل بقدرها، الضرورة هذه تقدير 
المقدر،»الخالقهنا: القرطبي: 3^؛ صؤ تعالى: قوله ذلك على 

والممور:المخنع، المنشئ والباري: لتمح4 ^■^ ٠٠٠١ما إلا عوم •رم ما 
هيئاتعلى ومركبها الصور مصور نذسير ذى كثير ؛؛_( ثال، [• ١١٩]الأنعام؛ 

الخالقعلى ب، مرتفالتمرير مختلفة؛ 1لثه■' ^^ ٠٥٢ما ^إلأ تعالى: قوله 
التصوير:ومعنى لهما. وتابع والبراية لكم يباح فإنه الاضدلرار، حال، في ®إلا 
انالأتالله وحلق والتشكيل. التخفل "أما از: بابن ونال ،• وجدتم"ل ما 

جعلهحلق: نلأيثإ الأمهات أرحام في الأسان بني من الأرواح ذوات تصوبر 
وهوصورة، جعله ثم مضغة، ثم عالقة، إلا يجوز فلا يور والْللءواب الأو 

وهيئةصورة به كون الذي التشكيل بضعلر مما شيئا صور لو كما للضرورة، 
•بسمتها غيره عن ويتميز بها يعرفإ 
.. الخالقين. أحن افه فتبارك 

بمعنىالخلق الناس بعض جهل وقل 
التصويرؤإنما كذللث،، وليس التصوير، 

(٧٠٥٩رنم التوب. )كتاب الخاوي )ا(أحر-بم 
(.٢١١١رقم والنية، الياس وسلم)كابح 

(٧٥٥٩رنم التوحيت، )كتاب، البخاري )؟(أخرجه 
(.١٢١ ١ رنم والنية، الياص ومسلم)كتاب 

٢(. ١١٠رقم والزينة، الياس )كتاب مطلم احرجع )٣( 
رةا/اه(.ملم على النووي ثرح )٤( 

(.٣٨٠)٦؛ باز ابن فتاوى مجمؤع )٦( (.tYf/r)ممر ابن )ه(شير 



رمته. بينهما والبراية أولا والتقدير آخرا 
تمأمحث ثى محأئ الحق؛ فول 

'اا[«أا،.أظتحهلالاممة:
هو®فالحالق؛ الثنقيهر؛ ونال 
الموحدواليارئ؛ الإيجاد• قبل المقدر 

والتقدير،الخلق مقتضى على العدم من 
اض.إلا أوجيم نيئا فدر من كل وليس 

علىموجود لكل المشكل والممور؛ 
كليفرد للم عليها، أرجيه التي الصورة 

بهتختص صورة على موحوداته من فرد 
افهخلق في موجود هو كما غه، اطه إلا 

فيكل والمجان، والحيوان ان للأن
تخصه®صورة 

0الآدار:

ْءاIللتصؤير، ميثة اهار هناك 

هوكما نوح قوم بين الخرك هور ظ- 
التالية،الفقرة قي ميين 
وءنمثاالناس من كثير نحراف ا— 

النساءيتموير العباد بين الفتنة سموم 
عدةنى الفتان رالعاؤيات ان، الح

كللها يقشعر وحالات وألوان، أشكال 
كلإليها ويطمئن الإيمان، صحح مؤمن 
*١ن وشيطا فامحق 

منكثير أصيب الصور انتشار ببا سس 
يخالفابما امحى الاحبقاله المسلمين 

القرطم)ا(مير 
(.UU/A)اكرآن القرآن بماح *ي ايان أصرا، )٢( 
(١٨٧)ا/إبرامم ين محمد الشيخ ورمائل فتاوى )٣، 

قالمنهم كثير بين الجهل وقشر الل-ين 
عظمت®وقد التويجرى؛ حمود الثيخ 

وابنياعها،وبثعها العور البلوى؛صناعة 
الجرائدواقتناء باقتنامها وافتتن 

كثيرذللئ، فيها التي والكب والمجلات 
معلمينمن العلم إلى السين من 

وصارغيرهم، عن فضال ومتعلمين 
عادةواككاكين المجالس في نممها 
أنكرومن الناس، من كثير عند مالوفة 

فانلصناعتها أنكر أو عليهم ذلك 
ؤيهمردهبه، تهزنوا يأن الأحوال 
غربةاستحكام على دليل وهدا ؤيلمزوه، 
بهاطه بعث، بما الجهل وظهور الإسلام 

هدممن يه أمر وما محمدا. رمحوله 
وطمسوالصلبان الأصنام وكر الأوثان 
المستعان.فالقه ولعلخها، الصور 

صناعةأعني؛ — الدميم النكر وهدا 
-وغثلّْا المجالس في ونصيها الصور 

الممارىعن تم نوح، نوم عن مورولث، 
مثركيعن وكل-لك بعدهم، ومن 

١لصوريصنعون كانوا فإنهم الرب، 
،• ١٠٠ؤينصونها

لحكمة:اؤ 

التصؤير؛تحريم من الحكمة 
فيها،الغلو إلى ومحيله أنه أولا؛ 

فكبالوقوع إل5، النهاية في يردى وربما 
لصورلالخفؤع من الله، بالشرك 

)٩(.للتويجري يالتمرير الممنونين ملي النكير إعلان )٤، 



التموص

LlliJ
التصوير

لقومحصل كما وتقديسها إليها والتقرب 
فيه ماص ابن عن جاء ففد نوح، 
وب؛^ ٠١١٠ثدرف لُ ^٧١^ نعالي• فوله 

وثث؛دب*وق بموث ولا مواعا ولأ ودا قنأ" 
تأنهم هؤلاء عن نال أنه لذوح[ .ه 

نوح،قوم من صالحين رحال أمماء  ٠١
تقومهم إلى الشيطان أوحى هلكوا فلما 

كانواالتي مجالسهم إلى بوا انم أن 
بأسمائهم،وسموها أنصاباا يجلون 

أولئكهلك! إدا حتى تعبد، فلم ففعلوا، 
حجرتابن قال ٠ عبل،تاا العلم وتشسخ 

الشر،صورة على كانوا أنهم لمشهور لاوا 
سببفي الاثار من تقدم ما مقتضى وهو 

،.٢١((دنها عبا 
قالكما الناس من كثيرا فأصك 

[،٢٤ت نوح ل ،؛،ه تحق تعالى؛ 
الأصنامرريعني: كثير: ابن الإمام قال 
فإنها، كثين حلمئا بها أصلوا اتخذوها التي 

زمانناإلى القرون في عبادتها استمرت 
صنوفوسائر والعجم الحرب في هذا 

بز،آبم•
منالتصوير فى لما أنه الثاني: الأمر 

منئت كما افه، لخلق المضاهاة 
عليلادحل قالت: نها عائشة حدث 
ليهوة سسترت وقد افه.، رسول 

وتلونهتكه، رآْ فلما تماثيل، فيه بقرام 

(.٤٩٢•رغم الضم، رمحاب، المخاري ا-؛م-بم )١( 
)،م/بما-ا■(.م لاين دح )٢( 
(.TTI/A)ممر ابن تنم )٣( 

الناسأشد إ عائقة ^١ ١٠وقال: وجهه، 
يضاهونالدين القيامة يوم اطه عند عدانا 

فقهلعناه،عائشة: مالت، الاوه،ا. بخالق 

أوومادتيزاوسادة منه فجعلنا 
أبيمع لحلم، قال: زرعة أبي وعن 
فيهافرأى مروان دار في ه هريرة 

هؤاطه رسول ممعن، فمال: نصاوير، 
ممنأؤللم ومن ٌ' افه ،ائال يقول: 
ذرة،فليخالقوا كخلقي، حالما يخالق ذم، 

شعيرة،ليخلقوا أو حبة، ليخلقوا أو 

والمراجع:لمصائر ا0 
الفقهفي المموبر ررأحكام - ١ 

واصل.أحمد ن لمحمد الإّالآمىاا، 
القرآنإيضاح في البيان ااأصواء — ٢ 

للشنميطي.^٨(، بالقرآن، 
المفتونينعلى النكير ااإءا>"ن - ٣ 

التويجري.افه عبد ن لحمود ؛التصوير،، 

وحكمها؛،أنواعه راالتم._وير: ٠ ٤ 
الحميد.عبد بن اطه لعبد 

)جْ(.المعاني، تفسير  ٠٠— ٠ 
نمحمد الشيخ ورسائل فتاوى  ٠١ء ٦ 

ّ)ج١( الشح، آل إبراهيم 
حجر.لأن ٧—اافتحالثارىاا)جاا(، 

(.٠٩٥٤رقم القاص. رنتاب افناري )٤(اخرج، 
٢(١ V• رقم رالزث، الشاص )كتاب ومسلم 

له.واللقفل 

(،٧٥٠٩رنم التوحيد، )كتاب الخاري )٥(اخرجه 
(.٢١١١رثم والنية، الياص وسالم)كاب 



الشيخورمحائل فتاوى ارمجمؤع — ٨
^٣(.باز« بن العزيز عد 

كتابشرح في الالما-خمر؛ — ٩ 
٠الفوران لصالح ، التوحيد® 

١(، ٤٢)مالم® صحيم راشرم ٠ ١ ٠ 

•للزوي 

0الصحف ْلاير ت0 

)الصحف(.مصمللح يراحع 

@لقحلرف اج 

)الغلو(.مصمللح يراحع 

جاض لفر لقنمبد اص 

لغه:لتعريف اؤ 

طربقيقال: التذليل. لغة: اشد 
والأنمادوالتعسد مذلل، لوك ممعبد: 

فلأنا:تعثدت وام بمعنى. والأنتعثاد 
إذا^١؛ ١٧فلأن ونعيي مدا، اتخذته 

وأعبدحرا، كان ؤإن له كالعيد صيره 
وبانيعبدارا،، جعله أي: فلأنا؛ فلأن 

،٠^^،<^ ١١بمعتى: الممسي 

اثملير ادتى^د 

النكر،]دار < T،n/i)اسة مقاسس )ا(انطر: 
صائر،]دار ( ٢٧٤ ١٣العرب)دل—ان -[، ٠١٣٩٩

(ل.>ا٢٩٧السل)والقامس [، ٠١٤١٤ءدآ، 
[.٠١٤٢٦ًده، ١^^، 

ط؛[.الملم، ]دار ( ٢٢٢٤رأ/المحاح )أ(اننلر: 

هرعا:لتعريف ا٠ 

المولودنسمية هو اش: لغير التعبيد 
ذللئ،كان ء محوا لمخلوق، معني م مامح

غيرهماأأو جمادا أو إنسانا له المعبد 

يسباثسية؛

ذلككون فى ظاهر ميه التب-، س
ولذللئ،تعالى، اف غير إلى مسونا اليحييد 
كلذللث، فى فيدخل الاسم، بهذا نمى 

•غيو للخالق يعبد ولم للمخلوق، عند ما 

الأخرى:لأسماء اؤ 
النؤعهذا على العلم-اء بعض أطلق 

ميه(،التفى )الشرك امحم التعبيد من 
دونمية التفى يقم إنما ذللث، لكون 

غيرئ؛؛،.

لحكم:ا0 
التعييدتحريم على العلماء اتفق 

العلماءبعض أن إلا تعالى، اف لغير 
كماالمهلل، عبد امحم في خلايا حكى 
المسائل؟فى سيأتي 
لمحريمهايختلف، اض لغير التعبيد ألة وم

فانفعله؛ وحقيقة صاحبها نية باختلاف 

علىاض لغير عابدا مية التهذه مع كان 

العلب،اصب، ]دار ( )١٨المردود تحنة اننلر: )٣( 
]دار( ٥١٩)المجد يضح م'؛ام[. ط١. 
القاعرة[.ث، الحلو 

تمؤسة( ٢٨٠)T/ للفرزان المنمي  oUlانظر: )٤( 
شالخمة ءلما،وجهود -[، ٠١٤١٢حدا، الرسالة، 

را/الأنماتي الدين لشمس ١لقبورJة، عماتي إJهلال 
[.٠٠١٤١٦ط١، الرياض، انمميس، تدار ( ٣٨٤



اثكلفر ادتص^د [٦٦٢]ا1فءالطهسد 

ورجاؤهخوفه بذلك متعلما الحقيقة 
تعالى،ض يالمبة الحال هى كما ومحبته، 

منالمخرج الأم الشرك في داخل فاJلك، 
ؤإنماكذلك يكن لم ؤإن الإسلام، ملة 

فذلكوعبادة، تعلق غير من تسمية مجرد 
الأصغررا،.الشرك في داخل 

لحقيقة:اي 

نسبةهو• تعالى اض لغير اكعبياد حقيقة 
تعظيمامثله مخلوق إلى المخلوق تعبيد 

دونالأسماء في كان ؤإن _ وذلك له، 
نسبةفي داخل أنه إلا - حقيقتها اعتقاد 
والمطاولتعالى اش غير إلى العمة إسداء 

• 'Mحقه على 

لأدلة؛ا0 

عبوديةبيان في كثيرة أدلة وردت 
تعبيدهمعن والمهي تعالى لله الخلق 

ذللت،:فمن .، لغيره 

يوييهأن هض كان ^•،١ ت تعالى وله قء 
محلثأ ثآقثثت م س ١،^ 

٧١يئن ين ل ءثثثادا لأكاءُ، 
لمإذا اض لغير فالمعبيد [. ٧٩عمران: ]آل 

إلىذريعة فهو حقيقية، عبادة فيه يكن 
تعالى.غيراض عبادة 

عضبة ميتمن ورد ا م_ 
محييةماء ياّالجاهلية في طٌ الصحابة 

المبي.غيرها أطموا لما ثم اف، لغير 
بنالرحمن همد عن ورد ما ت ذلك فمن 

ميام®كان ت نال ه أن)جهبه عوف 
—،الكعبة عبد رواية وفى — عمرو عبد 

اض.رسول ممانى أملمت فلما 
.، •١٢الرحمن عبد 

نال:ه هاني بن يزبد رواه ما و- 
رجلايسمون قوما ه نبي الارسمع 
*ماالّكا فقال الميم، همد منهم: 

الأ،ئالت الحجر، عجي قال; اسمك؟( 
اف•عبد أنت، 

اّمكل تحريم على العلماء جماع إ- 
تعارلاف لغير معبد 

العلم؛أهل قوال أ0 
هءزفيتتيمية ابن الإسلام شيخ نال 

الدينهو الذي الإسلام وثريعة  ١١

)\\/_بان ابن ويالأت كاوي برع تا(أنظر: 
]مكب)ا/هاأآ( والحديث القديم في والشرك 
)T/الضد و\ت' ^، ١٤٢٦.^١، الرشد، 

العاصمة،]دار ( ٦٥)"آ/ المفيد والنول (، ٢٨٨
[.٠٥١٤١٥ط١، 

والحكم،العلوم زمكب ( ٠٢٢ )مأ/ البزار احرجه )٢( 
ابن]شبة )\ا\-ص ص يي والطبراني ط١[، 

رنمالمحابة، )معرلة والحاكم ذآ[، تيمية، 
زدار)مآ/أ،ا( السنمادة ني والضياء (، ٥٣٣٦
حسن.سنده ت وتال هزم[، حضر، 

(تدارابماتر،٢٨٢بي١ساريفيالأدباسرد))٣( 
وصححه( ٢٦٢)ه/ مصنفه ني شيبة ابي وابن ط٣[، 

(.٣٠٢)ا/ ١^ الأب صحيح م ر ص 
اّمكل تحريم ءر ءاتغتوا محق: حزم ابن تال كما رأ( 

أشبهوما الكعبة وعبد عمر كبد اش؛ لغير م،بد 
الإجماعمراب المطالساء. عبد حاثا ذلك، 

علىب< واحتجوا عنه، العلماء تقله وتد (. ١٥٤)
ذلك.تحريم 



اثتسدمميراضيكا لير ا

لربهمالخلق تعبيد I وحد0 ض الخالص 
الأسماءوتغير . اف رسول سه كما 

الإسلامية،الإناء إلى الشركي_ة 
الإبمانة،الأسماء إر الكفرية والأنناء 

اضعبد النبي به نى ما وعامة 
ؤؤI تعالى قال كما الرحمن، وعبد 

قثثوعؤأ ثآ  ٤١أتيس أذعوأ ر ه 
إنف[ ١١٠تالإّرا،: آ.كئه امحك 
اممهأرّماء بقية أصل الأسمين هدين 

-عالى>الأ،.
تحلءلأ ت فقف؛ القيم ابن ونال 
الحسين،عبد ولا على، لعبد التسمية 

رارى... الكعبة. عبد ولا 

العلماء*أجمع ظهت باز ابن ومال 
اضلغير التعبيد يجوز لا أته على 

النبي،عبد أن يجوز فلا سبحاته، 
نحوأو الكعيه، عيد أو ، اعيد أو 

•، اش.٠١٣مد كلهم المحي لأن ذلك؛  (٣).

انمتسة:المسائل ٠

افيةحكم الأولى: لمألة ا. 
الطل؛،(:_)عبد ؛

التسميةجواز إلى حزم ابن ذهب 
تعبيدانبه كان ؤإن المْللب(، درعبد 

فيلقوله. وذللث، تعالى، اف لغير 
أناكادب<، لا النيئ رأنا ■ الحدبمية غزوة 

)ا(سوعاسدى)ا/هب'اد
(.)٠٨المولود بأحكام المودود تحقة )٢( 
(.٢٧/١٦)باز ابن وهالأت فتاوى مجموع )٣( 

حزم:ابن نال المطاو_إ«ر؛،، عبد ابن 
معبدام كل تحريم على ،ااتف_نوا 

المطلبأهمد حاشا . , , اض لغير 

،،^١٧التسمي جواز ءا"م والراجح• 
منكغيره الحريم مي الاسم هذا وأن 

وندتعالى، اض لغير المعبدة الأسماء 
الأسماءمن لعدد ه المي تغيير تقدم 

أكثرالقول هدا وعلى الله، لغير المعبدة 
المياه؛،،أتباع من والمحققين العلماء 

الأول،القول عن القيم ابن أجاب وند 
المطاوب،ااعيد ابن ،أنا نوله: ءأما بقوله: 

،بدلل، التسمية اء إييامحتج من ليي فهدا 
عرفإالذي بالأمم الإخبار باب هو ؤإنما 

دللثحبمثل والإخبار عيرْ، دون المسمى يه 
ولابمحرم' لا المسمى تعريف، وجه على 
ذللث،حزم بن محمد أبي، كخصيص وجه 
الصحابةكان فقد خاصة، هللتإ ٠Jايعبد 

الدارعبد وبني شص عبل• بتي مون ي
لهابالنبع،' عليهم ينكر ولا باسمانهم 

مافيجوز الإنثاء، باب من أومع الإخبار 
لأيجوزفيالإنث.اءلأآأ.

نجوزالا اف: عبا بن سليمان وقال 
عندمما غيره ولا المهلل؛، يعبد التسمية 

ونل.التسمية تجوز وكيف، الله، لغير 

رنموالسر، الجهاد المغارى)كتاب )٤(احرجه 
(١٧٧٦رنم والسر، الجماد ومنم)كاب (، ٢٨٦٤

(.١٧٧٦رنم  ١١٢١)•آ/
الملمة[.المحب، زدار ( ١٥٤الإجماع)مات_، )ه( 
(.)١٨المردود تحفة )٦( 









ا

الذييالممتنع ثسهوه ند يكونوا أن 
والمعدومالموجود من أحس هو 

المنكن«لا؛.

تالوحدة أهل فول حقيقة عن ومحال 
محولهمحقيقة لوحود ا بوحدة والقائلون  ١١

الذينالطبيعية؛ الدهريه ملاحية محول هو 
العالمهذا إلا موجود ثم ما ت يقولون 

وهوبنفسه، واجب وهو المشهود، 
فرعون®أظهره الذي القول 

محولحقيقة مبينا القيم ابن ومحال 
الزائدةالرب ماهية إنكار ®هو ت الفلاسفة 

وأنهكماله، صفات ؤإنكار وجوده، على 
ولامحيرة ولا بصر، ولا له، سمع لا 

ولاوجه، ولا كلام ولا إرادة ولا جماة، 
أحدهمامتميز معنيان فيه وليس يدين، 

الة«ص.لأخر اص 

تبتنذلك *_UJ أحمد; الإمام وقال 
ولكنهمشيئا يثبتون لا أنهم للناس 
فييقرون بما الشنعة هم أنفعن يينعون 

العلان؛ان«ل؛؛.

ا

سبمرعوانظر: (، ٣٢٧.٣٢٦)١(.جموعاسرى)ْ/
/١٣)( ١٠٦( ٣٥٥. ٣٥٤)م/القاري 
ا"خا()آ'ا/؛ه؛(.•ها،

عنغيرمم حمتة دانغلر (، ١٦٣)مالتعارض رءآ(م، 
انمندة(، TiA/T)الفتاوى سوع في: المعدلة 

)أ/الفتاوى ومجمؤع (، ٤٦٠-  ٤٦٤)ا/الجهمية 

والجمية.الزائن ض )؛(الرد 

لأقسام:ا0 
ءحأمامرْ،:التعطل 

صانعهعن الممنؤع نعهليل — ١ 
.وخالقه 

كمالهعن هو المانع نعهليل — ٢ 
وصفاتهأسمائه بتعهليل المقدس، 

.وأفعاله 
يجبعما هو معاملته تعطيل — ٣ 
التوحيد.حقيقة من العتل. على 

أنواعمن والثاني الأول والموع 
والهمعالربوبية، ش الشرك من التعطل 

الألوهية.في الشرك من الثالث 
0الأدار؛

المعطال؛ن؛مقولات، أثار من 
وماالوحي، نصوص ش الطعن - ١ 

ئثارْالدين م، الطعن من عليه زب 
قيه.والشكوك الشبه 

رعية،الالنصومجر تهميهمى ء ٢ 
علىوتقاويمه العشل، جانب وتفخيم 

القل.
منالجهمية نول على ترب ما - ٣ 

والتيالممات في اوة الفاّالمقولات 
.بهاوتأثرت الجهمية، قول من انبثقت، 

بماعقّايدهم في الناس تشكيك — ٤ 
مبنيوافد، في فلفكر من به جاووا 

وثنية.أصول على 

الحدتة[،الرياض ]مكب )•٩( الكافي )؛،(الجراب 
١(.١ ه ،  ٤٤.  ٤٣)الحمد العزيز سر وانظر: 



السليما|توظيم

اثمخالمين:ذهب م٠ 

بإنلكرقالوا والفلاسفة الجيمية - ١ 
والصفاتالأسماء حميع 

الأسماءإثبات المعتزلة يذب - ٢ 
^٢^١٥٠۵١١ونفي 
والأئاعرةالكلأسة مذهب - ٣ 

وبعضالأسماء إنبات والماتربدية 
يثبتفيهّا بينهم اختلاف على الصفات، 

بذاتالصفة نيام وفي الصفات، من 
.، لأر أم قديمة هي وهل الربح، 

يامحللالرب صفات نمليل في وقولهم 
الكتابفى الصفات لنصوصي محالف 
.Aوالئن

لمصادروالمراجع:ا٠ 

تيمية.لأبن المرتادا؛، لابغية — ١ 

لأبنالجهمثة(ا، تلبيس اربيان — ٢ 
نمه.

انمل،زياد ١( • aA)سا لأبن اكبماة انظر: )١( 
رثدلاين الطبيعة بعد ما ير وتن٠ ،وأ  ١٤١٢ط\. 

للايجيواJواش [، ٢١٩٧٣الثرق، ]دار ( ٥٤٧)
التعارضئد، الثثة: اعل كتب، م وانظر (، ٢٧٩)

.(٢•٢.•٣١/0)(٢a.٢٤/٤>

كتب،ني وانظر (. ٤١٥)المواسللإبجي انظر: )٢( 
. r«T/o>( ٢٥.  ٢٤)؛/التعارض در. الثث: أهل 

المواقف(، ١٤٤.  ١٤٣)ليبموض ١لإرلأد انظر: )٣( 
العينلأبى والبيد (، ٣١١-  ٢٧٩)للإبجى 

عضلملأ الأكبر النف وشرح (، ٢٨)نى الم
-)ا/ه؛أ الإّلأٌيين ومقالات، (، )u٥٣ري 

اللمئت:أهل كتب، ني وانظر آ/هآآ(، ، ٢٥•
الأّءا.ة)ا/ه«ا(.

عدلالاعتمادية®، "التعريفات - ٣ 
اللطف.عد آل 

والجهمية®،الزنادقة على "الرد - ٤ 
.أحمد للأمام 

،( ١ )ج الوامطية® العميل.، "نرح — ٥ 
لأبز،عبين•

تيمية.لأبن ، ( ١ رج االمقيئة® — ٦ 
لابن>جا(، اورّالة® "الصواعق - ٧ 

القيم.
للأسماءئة الكال"المواعد - ٨ 

للبريكان.، والصفات® 
التميميلم،حمد ، العهليل® "ممالة — ٩ 

.متشور[ ]بحث 

صل،عذليم اص 

لغه؛لتعريف ا٠ 
وهو:العثلم من: مشنق اكعفليم: 

العغليم.الشيء ر ممل. والقوة، الكنر 
وأجلهفحمه أي: وعهلمه؛ الأمر وأعفلم 
وأكبر،.

والتفخيم،التكبير، ذالتعذليمإذن: 
،٠والأتمارر والإجلال، والتبجيل، 

شرعا:لتعريض ا0 
والإجلالالتكبير هو التعتليم: 

الجيل،]دار ( ٣٥٥/٤)الس مقاييس انغلر: )٤( 
]الدارالمنن)آ/آ>م( وتهذيب ^[، ١٤٢•

(١٩٨٨)،/والصحاح ^، ١٣٨٤,ذل المرية، 
والغاموصيم؛ام[، ط؛، للملابين، العلم ]دار 

[.٠١٤٢٤.،.٧، الرالة، ]ُوا ( ١١٣٩)المحيط 



السليماثسليم

عغلمهما ولكل . ف والتبجيل 
منحقه حمظ يقتضى ودلك سبحانه، 

كمافيه الواجب، ونونية الإضاعة، 
.رسوله ومنة كتابه في . اض أمر 
أوؤإفرامحل بغلو لحدوده تعد غير من 

ومريaلل١،.حفاء 

اللغوياثمعض بين لعلاقة ا0 
والاصطلاحي:

ععلمهما وتعغليم . اف تعفليم إن 
اروالإكبوالإكرام الإحلال، بضن 

لغةفي التعقلم معنى هو الذي والسجيل 
العرب،.

لحكم:ا0 
هاف تعظيم على نائم الإمادم دين 

علىفواجب، سبحانه، عظمه ما وتعفليم 
ديناوبالإسلام ربا باض آمن عبد كل 

التعظيمالله يعظم أن رسولا نبيا وبمحمد 
بكلؤإفراده توحيده المقتضى المطلق 

والأسماءوالألوهية الربوبية حمانمى 
العلى،الكاملة والمفايتؤ الحسنى 

عغلمهما كل وتعظيم بدينه، لث، والتم
نواهيوالالأوامر من ه انبح

كماوالأمكنة والأزمنة والأشخاص 
ه.رسوله وسنة كتابه في عظمها 

مرا،مم، زدار ( ٥٣٤; ١٦)اليري ير تغلل(انفلر: 
ْب،زياد ( TWfa)المغري ومم أآأ؛ام;ا، 

لمؤست( ٢٩٢)t/ كشم ابن وتمر [، ٠١٤١١
الألكين)أ/'ا(ودارج [، ٠١٤١٧.دأ، الراد، 
^.١٤٢٦مدا، الرشد، ]مت 

^١^١١^I منازل، من التعظببم وهاوا 
يوه.ه، ثشث وإثاك تند 

المعرفةفدر فعلى للمعرفة تابعة منزلة 
.ب، القالفي نحالى الرب، تحفليم يكون 
تحفليماله أسدهم ت به الناس ه وأعرف

.سبحانه عظمه لما وتعظما ؤإحلألأ 

حقيعظمه لم من تعالى الله ذم وفد 
وصفهولا معرفته حق عرفه ولا عظمته 

ممللا ء ؤما ت تعالى فقال صفته، حق 
لتهترجون لا أي• ؛ نرح[ ل ،ارإ وف 

لحميمة:ا0 

وحقيقته١لمحية، فوف، رتبة التعظيم٠ 
فيله كا للثنفلم؛ والإكثار المبجيل 

بهيتعلق ولما العلية، الصفات! من ه نق
لهافضاء لا التي المعهلم حاجات من 
لهقوام لا التي، مسه من ؤيلزمه عنده إلا 

هداويتحقق . واجتهل.جل ؤإن بشكرها 
والقياموتقديره المآنثلم بإجلاله التعغليم 

واجتناب،مرضاته وابتغاء وأمره يحقه 
أمركما عظمه ما وتعفليم ونهيه احهله م

لمنزلة:ا0 

هافه تعظيم على هائم الإسلام دين 
تستقرولا سبحانه، عغلمه ما وتعظيم 

(.٦١٨.  ٦١٧)y/دارج انظر: )٢( 
..ياالرشد، ]مكب ( ٩٥)•T/الإبماذ ثمِح انظر: )٣( 

•١٤٢٢.^



التaظيم
4تج!٦٧٠!

التعظيم

ؤلوض تعظيم بدون الإسلام في ندم لعبد 
ه.الكريم ونبيه وشعانره وشرعه ولدينه 

العملوأصل وعمل، نول الدين فإن 
المنافيوالتعظيم الحب وهو القلب عمل 

والاستكبار.للبغض 

أصلهو الذي التوحيد وحقيقة 
يعبدلا أن الرسل! دعوة وأساس الإسلام 

منالغاية هي التي العبادة وهد0 اض. إلا 
الدينمدار وعليها والجن الإنس خلق 

معنىالمتضمن الحب كمال تنقمن 
المتضمنالذل كمال وتتضمن الحمل.، 

وحمدهحبه العبادة ففي التعفليم، معنى 
عنالناشئ له الذل وفيها المحامن، على 

٠ؤإكرامه إحلاله ففيها وكبريائه. عفلمته 
الإجلاللغاية الهستحق سبحانه وهو 

الإكرام؛وغاية 

افه(؛إلا إله )لا : مؤلماتحقيق وهدا 
لآكمالالقلوب؛ تالهه الأي هو الإله فان 

والإءغل■اموالإجلال والعفليم المحبة 
ذللئ،.وتحو والخوف والرجاء والإكرام 

أنيتضمن وناعيته الدين فأصل 
القلوبتحثه الأي المحبود هو اض ياكون 

إلهلها يكون ولا وتكبره وتعفلمه وتخشاه 
مراه.

فيظاهرة هي كما المعغليم ومعاني 
ظاهرةفهي اممه( إلا إله رلأ الموحيد كلمة 

!الصالحات، الباقيات بقية في كذلك 
أكبر(،و)اض ض( و)الحمد اض( )سبحان 

ولهن.اعغلمته، إتيان ؛ )سبحازاش( ففي 
ألنبميي.هرش أسم جك؛ جق! فال 

التعفليم.يتضمن والتبح آ، لراتعة ال 
تنزيههأيصا يقتضى ثيحه بتوالأمر 

صفاتات ؤإنبوصوء تإ عيكل عن 
التنريهيقتضي بيح المفإن له. الكمال 

إنباتيستلزم والعظيم والعظيم، 
ذللئهفيقتفي عليها. يحمد الي المحامل. 

ؤه ونوحيل. وتكبيره وتحميده تنزيهه 

وبحمده(اش )بحان وفى 
وتعظيمهتنزيهه إنبات ! ف( الحمد و) 

بأوصاف،عليه والتاء وحمده ؤإلهيته 
والجلال.الكمال 

فانعغلمته، إنبات أكبر(: )اف وفي 
١لعظمة,تتضمن الكبرياء 

ومحاالعظيم، على قائم كله فالمين 
والنقصالاستخفاف من التعفليم يضاد 
بالكلية،اش لأن مناف تهزاء والاس

فوالحفليم والاحترام للهيبة ومضل 
والثناءالمدحة فقيام وكينه، ولرسوله 
وسقوطكله اك؛ن قيام والتوقير والتعظيم 

.^١٢اكين سقوط ذلك، 

لأدلة:ا0 

رمح،أّم ؤئ؛خ الى! عته قول
لالواقعة[ّ. اتظيه 

•ا/اا؛آ..سوعاكاوى)ا/أما، انغار: )ا(
٤٨٨ ٠٢٥٤ ،orrfw  .ا"ا/، ٥٢٤

(.٣٩٧المالو!،)آ/والصارم ، ١٢٥



فيهايعظمون حطة ألوني يلا يمده ^، ١٥١نى تيما ءابمك •' وله ون
. ٢١١٠١٠^أعفهم إلا اف حرمات ]١^^[. .ه أديم رآلئرءاك 
ذال:ه مسعود دن اض عد وءن ^ ٠١٥وهن دوأثا ^يإد ت ه ونول

»الأس ءي آض. ر-ول ذال ئ زك ئ! ف قرئن ب أن اكي 
ألأ:أىشهرسدومحأئلمحرهة؟ئ1تراق آششِ نآهغ هي سن 

تعلمولبلد أي ألا قال: هذا، شهرنا زو لإقَالأ تأيق إه آلثاّيى ؤ زون 
هذا،بلدنا ألا : ثالراحومة؟ أطم ِسكئغنم :اهق ثام ٍقفي 
حرمة؟أط، نملمونه دوم أي ألا ذال: انَ ندظزؤإ م تثخ هورأ ك. 
اثفإن نال: هذا، يوما آلا : قالوانز ثن4م ؛٧ ؤ ثنلوتت م فيِ آم 

دماءكمعليكم حرم ئد وتعالى نارك ص يئ ِم تمإ ١^ بمؤ 
^٠; ١٣٠٠٠إلأ وأمواممم نزوذو\ شكر وفثإ نز و النتن 

مح،'ٌدا، ؛لدكم مح، ءدا، وع؟ '-. آشي أثين، ولتثلزؤ' دمحدنم 
سكل _،؟_، هل ألأ هذا،ى كز ئثز و نزشه ء زش زه، 

أدويحكم مالت نعم• ألا بصونه؛ إلا الأتم لخم زيك يئن بمد 
بضربكفارا بمدي لا وم يز الإى دا;كي؛وأ هًظأ قك تا 

•^٢،•يذاب بسا -ضن @ الزور رثت آمحيأ نس 
•قال ها ينير بن النعمان وعن ثءأاثا ام بممك وس هء خنيث مّ ءق 

الحلال ١٠بقول: ه اف رسول ممعن، طي لهؤي أؤ آلثلنر ثثثكنت آكعاء محي حر 
المشبهات وسهما بين، والحرام بين، عز وس ثلك . تيي ظ)، ؤ، آلئ 

اتقىنمن الناس، من كثير بعلمها دؤ' آلماوي_ا. مؤ ثن إي آم قمتغر 
لغدم، وعرصه، لدينه امتبرأ المشبهات إز فلها ثث قص م إك نيع مي 

الحمىحول يرعى كر١٤ الشبهات في ]١^[- .ه اذث؛ؤ، اصب 
دكص مس،ٍالأُاذ ي ردد -.اسلم ض م,ث رف 

الهشرسس1يم،ءس الأأد ءس،فهم؛;ثر.ض؛رءا: 
صالحت،إذا مضغة الجد في وإن ألا 

دفدت فؤإذا كله، الجد صالح رواه الأي الحدسية ءدح ءدث 
٠7خرمة ن المور ءن؛ ١^؛-:;, y، ■ءروة 

•(.١٧٨٥رقم الحدود. الخاوي)مماب. ا-؛م-بم )٢( نشي ءوالذي قوله.: وفيه صاجمه، 









التفاضلالتغاف

كلفي موجود والجفاء الغلو وهذا 
ثثةالأهل عن الخارجة الفرق 

سبيلعن انحرانهم فإل والجماعة؛ 
يكون- المستقيم اكرامل - الناحية الفرقة 

الجفاء،بب سّإما الغلو س إما 
الئئةأهل الحق الوّعل إلى اغ وهدى 

الخافيالامتداد يمثلون الذين والجماعت 
المي.ي كان الأي الحق للإسلام 

تعالىاش وصفهم والذين وأصحابه 
وتئلا1ثئ كلئام »ؤ؛قثهث ه: ولقب

آلثبمودرقوة آلقاتى ءد ئيدآء بمًمحكأ 
[.١٤٣]١^: ثييدأه ئومحإ 

ثمصادرواثمراجع:اؤ 
المتنسم®الهسراءل ارائتضاء - ١ 
يمنة-لابن ، ^١٢

ابن^١( الكافي® ارالجواب - ٢ 
القيم.

^٥(.الغوي® تفسير ٠- 
(.٢٣)ج\"ا، الطري® شر »- 
)جْ(•ي ابن تمر ء- 
٠للبيهقى ، ^٣( الإيمان® رشعب ا- 
تيمية.لابن الملول®، رالخارم ر- 
لأبن^٢(، الم-الكين® مدارج ٠- 

،١٠، ^١ الفتاوى® مجمؤع *- 
نلاي(، ٢٨، ٢٧، ١٦، ١٤

ّالمعدي® ارتفير — ١ 

٣

خ
نمه,

 Sقلتغف، ا

)الإمامة(.مههللح يرامع 

@التفاضل ءق 

لغه:لتعريف ا٠ 

القارنةحول الفاصلة معاني تدور 

أحدهماوغلبة ما صفة فى أمرين بين 
لماء I١٠ هءزقأ فارس ابن ال نفيه. 

علىيا.ل صحيح أصل واللام والضاد 
الممن:ذلك من شيء. فى نيادة 

الإحسان.والإفضالت والخير. الزيادة 

الشيءفمل ت ويقال متجل• ورجل 
يفصل،فضل : نالواوربما يقفل، 

عيفالن. المتفصل وأما نادرة؟ وهك، 
ّوأقرانه ه أصرابعلى قفل لل

لنا^تا نال؛ من ذكر فى تعالى اض مال 
ءثآًظمهبْثل أف يدي ٠؛^^ بثر ءلأ 

لالمؤ.نون:

روالتفاصل؛ئه؛ منفلور ابن وقال 
منام.وقفله؛ القفل. في التماري 

بكونأل القوم؛ بض اضل تفوال
ورجلبعض• من اقفل بعضهم 

قدمقفول؛ ورجل فضل. ذو فاصل؛ 
علىفلأن فضل ويقال؛ غيره. قفله 

وقوله• عليهم بالقفل غلب إذا غيره 
نتن==قمح ع ^^لثهغر تعالى؛ 

[.»JTالجل، ]دار ( o.A/i)اللغث .ناسي )١( 



التفاضلالتفاضل

.لالإ-ماءا« شيلا. 
٠شرغا لتعريف ا ح 

شينينبين المقارنة هى 
فىالأحر على أحدهما وتغلّب 
(٢)الفضورى•

اللغويالمعنى بين العلاقة ٠
والشرعي؛

اللغويالمعنى هو الشرعي المعنى 
اشتراكعلى يدل ا كلسهم-لأن ؛ دحمن4 
فيه.أحدهما غلبة مع الفضل في نيثين 

لحكم:او 

الثمئفي ورد ما بكل الإيمان يجب 
كالأسماءالأمور بعض بين التفاصل ومنه 

ذلكوغير والرمل، والأنبياء والصفات 
المطهر•الل ٌمع ُي درئ مما 

والحقيقة:

فيالتماري هو التفاصل حقيقة 
بينالتفاصل ويقع تقدم، كما الفضل 
الأعغلمافه اسم كنففيل اض؛ أسماء 
وبين، لحجسنى ا الأمسماء سائر على 

صفةعلى الرحمة صفة كفضيل صفاته؛ 
ؤونهيه أمره وبين له، ومحبقها الغضب 

أمرفيها كان سواء آية من اف ينسخ فما 
وبينمنها، بخير ويأتي إلا نهي أو 
 )١(jU  الّرب )ٍوا[.صادر، ]دار )اا/اي0
(١٣)سف أبو لمحمد العقيدة في الفاصلة مباحث )٢( 

عفان[.أدار 

سايرهم،على جبريل كتفضيل الملائكة؛ 
الكبعلى القرآن كتفضيل الكتب،؛ وبين 

عليها،مهيمنا النه جعله الا؛قة،حيثج 
قيامإلى حالية ومعجزة باقية وحجة 

كتفضيلوالرسل؛ الأنبياء وبين الساعة، 
ومنالأنبياء، سائر على العزم أولي 
الخليلينوأفضل الخليلان، العزم أولى 

كتفضيلالصحابة؛ وبين ،ؤو، محمد 
الأمكنة؛وبين الأمة، هذه على الصديق 

سائرعلى الحرام جل المكتفضيل 
ثمالتبوي، المجل بحده مم احي، الم
الأزمنة؛وبين الأقصى، جد الم

الشهور،ساتر على رمضان شهر كتفضيل 
الأيام،سائر على عرفة بوم وتفضيل 
القالي،سائر عر القدر ليلة وتفضيل 
الله،حلق من كثير على آدم بني وتفضيل 

ذلك•غم أل 

لأدلة:ا0 
تفاصلبيان فى عديدة نصوص وردت 

مولهذلك ممن بعض على الأمور بعض 
jث؛ثكم ه؛١٢ َلإننا ه تمالى: 

رضقهنِأثش، نكث رندقيم نألبمي آل؛ن 
وهشه ظت؛ا ننذ ر ضل 

]الإسرا،[.

ؤايس أءلّ ^٧>^-، س-بامحادهت وقوله 
ءكأفتقن بمص ءث1تا وكد راّاثيفي 

.لالإ>راء[ وه رمرا يائي و»ابما تلإ 
حجئنjjU^1؛، نعالىت وقوله 



التفاضل
مقآ

التفاضل

إة_ ثن درجتت رئع قوثن عك إقمن 
]الأنعام[.علّعد •محؤ ردك 

قال:ه الأشعري موسى أبي وعن 
JU  الماءعلى عائشة »ءضل المي

،.١١٣سائر على الثريد كفضل 
نمقرني، الناس *حير ت قال وعنه. 

يلونهم«رآ،.الدين ثم يلونهم، الدين 
النال: نه هربرة أبى ومحن 

وسعونبضع ررالإيمان الله رسول 
القول فأفضلها: شعبة، ومتون بضع أو 

عنالأذى اطة إماما وأيتاف، إلا إله 
(٣)،.الإيمان«رس شعبة والحياء اكلريق، 

المتعاقة:المسائل ٠

بيناكفاصل الأولى: لمسألة ا. 
الحسى:النه أسماء 

الأسماءأقفل نعالي اض اء أمحم
آلآح'ءءؤر.س تعالى: قال كما وأحنها، 

[،١٨•لالأء_^_^راف; بماه أفسئ 
الأفضل،وهو الأحسن تأنيث والحسنى 

الأسماءن أحأنها على ذلك قيئ 
أيئسا،تتفاضل بينها فيما وهى وأقفالها، 
كانتؤإن بعض، من أفضل فبعضها 

ومنسبحانه، الثه وهو واحد مى لم

رنمالأنبياء، أحاديث، ركتاب، البخاري )١(أحرجه 
رنمالمحابة، فس'ئل )كتاب، وسلم (، ٣٤٣٣
٢٤٢١.)

(.٦٤٢٩رقم الرقاق )محاب الخاري أخ-بم )٢( 
وسلم٩(. رنم الأيمان، )كتاب البخاري )٣(أحرجه 
(.٣٠رنم الإيمان، )محاب 

غمفي ه المي عن لمت ما ذلك أدلة 
أنهنههته أنس حدبث منها حلين،، ما 

فيحالنا الله رسول مع راكنت، قال: 
ركعفلما يصلي، قائم ورجل الحالمة، 

النهمدعائه: في قال ثم فتثمهد، وسجل، 
إلاإل لا الحمد  dUبأن أسالك إني 

الماوايتفبديع ا يان، منالتؤ أن
ياوالإكرام، الجلال ذا يا والأرض، 

الفقألكا، أٌإني قيوم، ا يحي 
قال:الأوبم؟« دعا يما أتدرون ١٠الّك، 
اروالديقال: أعالم، ورسوله اش : فقالوا

الأعئلم،مه باساف دعا لقد نفي؛يره 
بهسئل وإذا أجاب، به دعي إذا الذي 

اءض"ُ".
بقيةمن أفضل م الأعفلفاسمه 

وأمثالهاالرواية هده ففي وعليه الأسماء، 
الأسماءتفاضل على هرة ل محلاادلألة 

الأسماءفي أن عر لدلالتها الحسي 
فهولها يفضم أعفلاسم نى الح

،٠((رأعظمها 

أنه؛ هريرة أبي حديث ومنها: 
ةعئف رارن ال: قالله ول رس
منواحدا، إلا مائة اسما عين ون

١(، ٤٩٣رقم الصلاة، )كتاب، داود أبو أحرحه )٤( 
وحئنه،( ٣٤٧٠رنم الدعوات، )أبواب والترمذي 

وأحمد(، ٣٨٥٧رنم الدعاء، ب ركنا ماجه وابن 
 ^A(٦٤ ) وصححهذا[، الة، الرّ]مؤسسة

]شة( ١٠الصلاة صفة أصل في الأفاني 
^[.١٤٢٧ٍدا، المارق، 

(.٦٩العمدة ش الخاصلة حث ما )ء( 



التفاضلالتفاضل

فالمتهالفراش من ليلة هؤ اض رسول 
فيوهو قدب طن على يدي قونعت 

الجة|را،.لحل أحصاها 
افأسماء من الخصوصية هد0 له فمن 

وصشول:السجدوسامصوبتان،يخر ب أن وهى الحسص 
ّخطك،ءن درءاك أءوذ  ٣١١٠ماء الأّمن \فضل أنه ثك لا !_، 

•حرى ألا 
بمنالمفاضل المابمة: لمسالة ا. 

تعالى:افه صفات 
الكمال صفات كلها اف صفات 

•ت المستعاذ س ذس ومع ١^٥، من بوجه ب نقص 
الصفةفي يفع قد التفاضل إن بل؛ أفضل يعضها الفضل، في متفاوتة فهي 
الكلامصفة في كالتفاضل الواحدة ، ذللث، على النصوص لدلالة بعض من 

علىالمنزلة الكتب، فجميع ونحوها، قال قال: )جهيه هريرة أبي حديث، منها: 
الخلق،افه قضى ارلما اممه رسول 

إنالعرش'• فوق عنده نهو كتابه في كتيإ 
رواية؛وفي ءضيى*أآآ• غب رحمتي 

،منلث، يلث، وأعوذ عقويتلقؤ، من ويمعافاتلث، 
أنتستهكما أنت، عليالتؤ، ثناء أحصي لا 

مكألْ/عر 

أفضلبه المستعاذ أن الدلالة: ووجه 
)٦(

اف،كلام كونها مع ورمله اض أنبياء 
الكريمفالقرآن الفضل، في متفاوتة فهي 

انكتعالى: اف قال أفضالها 
(٣)

ظه:تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
تنع.ي :ث ثنثا الؤ ٦^٠ 

[.٤٨م_ائدة: ]الو>هنيثا ألخؤثأسا 

ملح لْس س-حاته: وذال بق وتنغلب بأنهارحمته ر)فوصق، 
علىرحمته فضل على يدل وهزا غميه، 

٠وغلتها٠١ سمها جهة من غضبه 

فمدتالمؤ: قنهأ عائئة وعن 

(،٧٣٩٢رنم التوب، )كتاب، الخاوي )ا(ا.محه 
رالاسغغار،واكوا والدئء الدم )محاب لم وم

(.٢٦٧٧رنم 
(،٣١٩٤رنم الخالق، ء يد)كتاب البخاري أحرجه )٢( 

(.٢٧٥١رقم التوة، وسالم)محاب 
(،٧٤٢٢رنم، التوحيد، )كتاب البخاري ^(احرجها 

(.٢٧٠١رقم اكوة وسالم)كتاب 
نهدالمللئط ]مجمع ( ٩١/ ١٧)الفتاوى )؛(مجموع 

^١٤١٦٠عام الممحفف، لطاعن 

[.٥٥]النم: دن،ًظمه نن إقك؛ 
بينه،فما صل متما القرآن إن بل؛ 
بعض،من أفضل وسوره آياته فبعض 

قالقال: خهش، كحب، بن أبي فعن 
أتدرىالمنير، أبا *يا اغ رسول 

قال:أعظم؟ معالئ، اف كتاب، من آية أي 
أبايا قال: أعلم. ورسوله اف قالت،: 
معلن،افه كتامح، من آية أي أتدري المدر 

•( ٤٨٦رنم الصلاة، )كتاب ملم )ه(أخرجبم 
(٩١/١v٠رالفتاوى برع رآ(انفلر: 



التفاضل
!٦٧٩١

التفاضل

فهموبينهم، بينه وسفراء لاJخالق، هداة ئو إلا إقه ب ^٥ نلت،؛ نال،ت أعظم؟ 
الدين،تبليغ في ءبادْ وبين بينه الواسطة فضرب قال؛ [• ٢٥٥تالمرْت ٦^٢^ أدى 

علىبعضهم والرسل الأنبياء اض فصل ثم أيا العلم ليهنلث، واف ونال{! صدري، في 
تليومميزات يحمايص بعمر، 

الدرجاتورفع كالتكاليم لجميعهم؛ 
النذر«را،.

.المحم، عن ه الدرداء أمح، لص 
آلزنزتعالى؛ نوله في كما ونحوهما ليلةني يمرأ أن أحدكم ءأيعجز قال(ت 
آةم مأ< بم4ا _؛، ءث( ص.ء ثلث يفرأ وكيف القرآن؟(( نلمث، 

[.٢٥٣]١^: تن-ثدؤه س درثع أكنيوه آق ئن  Ji^i»قال: آكرآن؟ 
القرآن■ثالث، تعدل 

الكلأبيمعان ٌبن النوام، لص 

فضلأنه تعالى ايخبر كثير؛ ابن قال 
برققال؛ كما بعض على الرسل بعمى 

رم،،٧ رءاوا م؟  ٠۶هأ ؛م، لإدا اا؛>مح، يقول؛ ه المي ست قال؛ 
كانواالدين وأهله القيامة يوم ؛القرآن 

وآل،البقرة، محورة تقدمه يه يعملون 
اف.رمحول لهما وصرب عمران■، 

نال;يعد، يتهن نما أمثال ثلاثة 
سوداوانظلتان أو غمامتان، ■كأنهما 

^^،ا؛ هاهنال ونراء[، تالإّ

موصىيعني؛ [؛ ٢٥٣بت_رة! لاله أف 
وكذ.للث،وسالم عليهما الله صلى ومحمدا 

فيالمروي الحاويث، به ورد كما آدم، 
•ءه"لذر أمح، ص ^^٤، ان بح طير من حرقان كأنهما أو شرق، بينهما 
وأقفل١^٦،، ص أذضل( والرسول (٣)■صاحبهما عن تحاجان ، صوان، 

وأفضلهمالعزم، أولو والرسل؛ الأنياء بين التفاضل الثالشت: ألة الم
ه:والرسل الأنماء 
فجعلهمورسله، أنبياءه الله اصهلفى لقد 

رنمونمرما، الم_امين صلا؛ ملم)كاب اخرجه )١( 
•٨١.)

رنمونمرما، ال_امين صلاة لم)محاب )٢،اخرجه 
الجخاريوأحرحه اليرداء، أبي حديث من ( ٨١١
حديثمن ( ٥٠١٥رنم القرآن، نماتل )كتاب أينا

الخيريايي.سعيد 
وتحرماالسافرين صلاة كاب ملم)كاب احرجه )"١( 

تآلة الهذء حول، بيان لمزيل- ك,انغلر (• ٨٠٥;نم 
)•٨(.المد؛ في المفاصاية ماحث 

ه.محمل نبثنا 

من( ٦١٩•رنم انركثابالتاريخ، الإحني )؛(كما 
وأحرجهذر. أبي حديث، من لا امامة، أبي حديث، 

الكنم،]دار آ"ا.آ( رقم التمر، )كاب الخاكم أيما 
شرطض كير وابن الخاكم وصححء •].ا[، العلب، 

مجر،]دار )\/\س والهان الداة انفلر: لم. م
انمحيحةالة يالفي أيما الألباني وصححه ٍدا[، 

طا[االمارق، ]مكنة )آ/اه'ا( 
[.>i.Tية، ]دار ( ٦٧•)ا/ كير ابن شر )٥( 

سست]مؤ•٥( )ا/ فاريني للالأنوار لواعع انظر• )٦، 
ومباحث■ا.؛ام[، .،.٢، وشتها، الخافتين 

(.١٢٤)اسق في الماملأ 



التفاضل

اف.رسول أن هريرة؛ أبي فعن 
تسست الأنساء على ارنضيت ت قال 

الرعب،ونصرت اللكم، جوامع أعيت، 

=٠٠٠^
التفاضل

لرسالاتهيصطفى أنه تعالى اف فأحبر 
بكلأحاط الذي بعلمه لها أهل هو من 

المنعمصدارة في الأنبياء وجعل ، شيء 
الثر•من علهم الأرض لي لجعلت الغنائم، لي وأحلت 
بيناكفاصل ة: الخامالمسألة . الخلق إلى وأدسلت جدا، دمطهورا 

الشئون®»ى وخم كافة، 
تدل— كثير وعيرها — النصوصي فهذْ 

بيتهم.فيما الأنبياء تفاصل على 

•ه الصحابة 
افكتاب من المرص دك لغد 

هالصحابة فضل على ه رموله ومنة 
افءددل، ؛^، -^١٠بمفة بين التفاضل الرابعة: لمسألة ا. 

ؤءستعالى: اف قال لهم، ورسوله الشر: سائر وبين والرسل الأنيياء 
ال. والرسل الأنبياء أن شاك لا 

منأحد القدر وعلو الفضل في يلحقهم 
افهاصهلفاهم فمد كان، من كاننا البشر 

وحيه،على أمناءه وجعلهم برسالاته، 
فالكمسا شرعه وحملة حالقه، وهداة 

ر؛ممُاتةثار عز آه ثئهء ثإك؛ور أق ثثول 
أفمن شلا تعوة ،^؛!١ ؤانضأ مهإ 

أيقيردأر نن ؤيههر ق سثأهتم ثيبملأة 
ألآنجإبَأغف، وتثقب أئ ف، ثم د;لق 

عك»أن_رئ ئأنتثظ ^ ١٥نتقت أنج 

آةتسقءةقهةقث؛ئة 
]الحج[.

«ابة•؛آءيهم ^؛؛^١ س: اف، ال وق
رنداؤل ئ\ يشن دون ثئ مأمن أن هاؤ؛ 

!١^[..ه ^١ وآنك 
ال١١قال: أنه النبي. عن وثبت 

مثلأنفق أحدكم أن فلو أصحابي، سبوا 
ف،ئ،يائدغطفم،دلأ^-:١^ يق'تى قو ق ؤ 

من
١٢٤زالأنمام: 

أقيهبع ءؤوس بحانه: اغ،ال ون
يىمحم أممه أثم ح  ١٧^١٠ئألفثود 
ؤحئتنرأكلء0ٍ و\لأةوفي وألفييتيل أكتثذ 
،[.LJI]ص 1وكش 

^سض'٠

السئةأهل لأوايفق حجرت ابن نال 
فييخالف ولم ، عدول لجمح ا أن على 
البدءأن^٣،.من شذوذ إلا ذلك 

رقمالصلاة، وموامحح الماجد )كتاب، ملم أحرجه وا( 
٥٢٣.)

Mالشي امعاب ففاثل )تحاب الخارى أحرجه )٢( 
رنمالمحات، ففاثل )ىاب> وملم (، ٣٦٧٣رقم 

٢٠٤١.)

ممر[.نهمة ]دار )ا/ا<( انمحاة تمغ ر الإصايه )٣( 



التفاضلادتلاضل

بماؤأش للسئ أف ؤبمد هلا رقننلوأ بمد وليسوا متماصLون بينهم فيما هم يم 
]الحديد[.ثيس سلؤن بكر أبو فأفضلهم واحل،ة، درجة على 

تفضيلحول كثيرة تفاصيل وهناك ذو تان م ءم م اكديف، 
الرجوعبمكن وغيرهن المؤمنين أمهات ض ه• اس أم ءر م الررين، 

يننخر »كا قال: ه عمر ن اف عبد 
يكر،أبا فخير المبي. زمن ني الناس 

بنعثمان ثم الخطاب، بن عمر ثم 
ش،«لا،.عمان 

فيهارالمحتمة الكتب بعض إلى 
بينالتفاضل المدّة: لمالة ا. 

الإيمان؛ز الموْشن 
واحدة؛درحة على وا ليالمؤمنون 

الإيمان؛في بينهم فيما متفاصلون هم بل 
الطاعات،بزيادة يزيد الإيمان لأن 

وافتراف،المعاصي بارتكاب وينقص 
أهلنناضل إلى بزيي وهازا السيئات، أض وذ؛>، ءوف' ن وب 

الكتابدثبىنىس كما الإيمان، ثمسمبمرسمابمين،ل( دئاص،
ءالاشوالث1ةوانورتوفالأمة،أُلدرسمالأضار،وذبضاساء 

ذلإهتعالى:ؤإمماسأكاذاس إلىأنأفضلاكحابةبعدالأر؛عة: 
:ؤث.ي؛ ك ^١ ء بمث الثرةمناسرن؛الخةوهم:سين 

،[،J_i]ص ثلإ؛زن ه ظ اثائأ ٌرام، الض  ب

مناوستة بقية ت الأربعة الخالفاء وبعد 
بنطلحة I وهم الشورى، أصحاب 
عوام،البن زير والض، اب 

أبيبن وسعد عوقه، بن الرحنن وعبد 
نفتل،عمروبن بن زيد وسمدبن وقاص، 

الإيمان،بزيادة التصريح الأية هذه قفي 
قابلفهو سادة نابلا كان ما وكل 

ابنسروهونال،لوشمان؛ولواوامبةيناسماح،نماضير،م 
زيآدةعر البخاري استدلأل عن يتحدث ' الر'سمان بُة أض دم "ًد، ، ٣١

لذلكيستدل المصنف  ٤٠٢٠؛ُااثم ت الإيمان السابقين تفضيل في ورد ومما 
بالزيادة،مصرحة القرآن مجن بابان ت تعالى فوله يعدهم من على الأولين 

نابلكل فإن المقابل؛ يشت وشونها ألتج ثؤ، ثن أتق س زى بو 
صرورة،اأ؛،.لاJقمان قابل للزيادة يى أشوأ آق؛ذا ين لئيم أظم أؤتيش وقثل 

الم،جف،أصحاب فقائل )كتاب الخاوي )١(أحرجه 
(.٣١٠٠رغم 

الخاصة،زدار ( ٢٤٧. ٢٤٤)Y/ الراوي ب اتغلر: )٢( 
(.٢٦٠الخميلة)فى الغاهالن حث، وعبا ط؛[، 

الخفي؛في اوفاْاة ماحث، الخال; سيل يلي اننلر )٣( 
(٢٧٤.)

السرقة،]دار ( ٤٧/١)يم لأبن الهاوي )؛(نتح 
^.١٣٧٩يرونح، 



التفاضل

النت ال نه هربرة أبي وعن 
وسمونبضع االإيمان .ت اض رسول 

التول ■' فأفضلها شب، ومتون بضع أو 
عنالأذى إماطة اها وأدناف، إلا إله 

الإيمانءومن شب والحياء الهلريق، 
بهدهالإنسان في يتفاوتون والناس 
وفعلاقولا تحقيقها وفى اكب 
مقل،ومنهم منها مكثر فمنهم واعتقادا، 

فإيمانبينهم، التفاصل يقع هذا وعلى 
ناس،الأحاد كإيمان ليس الأنبياء 

.وهكذا 

علىالدالة الموصى هذه صوء وعلى 
كمالف، الأجمع ونقصانه الإيمان زيادة 

الإماممنهم واحد، غجر عنهم حكام 
منرجل ألم، من أكثر *لقيتح الخارىت 

منهمأحدا رأين، فما بالأمصار العلماء 
وعمل،قول الإيمان أن في يختلف، 

ويزيل

تفاصلعلى الدالة النصوص وأما 
وتعالى• قوله - منها فكثيرة؛ المؤمنين 

ظنأدل، ءر ألنيتث يث آكؤددة  ١٩٣٥
ثلدهمم أمحهر أم ٠؛؛^ 4 دألجهئدة 

أٌةعز وأرص أتتلو؛أ ألجتأد;بم أك 
ألثبمثؤدتياه وثقل لنسئ ه يعد دثْت 

التفاضل

وسلم٩(، وثم الإيمان، ركاب الخاوي )ا(ا-م-بم 
(.٣٥ولم الإبمان، )محاب 

اللألكانيص ( iU)\/الفتح م حجر ابن نقف )٢( 
)ا/الاعتقاد أصول ئرح واتفلرت إصنادء. وصحح 

١٩٧٠١٩٣

.ءءل؛ثا آبهمإ آلقود؛اث عل 
يقعالتفاضل أن يتمح سق ومما 

والعملوالقول الاعتقاد في الزيادة يببج 
الثلأيثؤ.ط٥ يشمل الإيمان مسجى لأن 

الإيمانفي التفاضل هذا عش وبناء 
مح،المدمنين بين الأحروي التفاضل يقع 

والمروراب، والحوالمحشر البرزخ 
الجنةدرجالت، إلى يالمراط، 

بينالمماضل السائمة: لمسالة ا. 
اولأئك،ت:

وجودعلى الشرعية النصوص دلت، 
قوله: منهاالملائكة؛ بين التفاضل 

رملته=قتبءه عدوا َكاف الى: عت
عدوأثة ئإزك ذيكثذ وحتيد رزنؤي، 

.قكهميذ.ه 
علىالتنصيص أن الدلالة: ووجه 

الملائكةلفنل شمول مع وميكال جبريل 
تثريفهمال؛،.على داذ لهما 

قامإذا كان أنه المى. عن وسن، 
رب*اللهم بقوله• صلاته افتح الليل من 

فاطردإ-رافجل، دميكائيل، مراسل، 
غسقالعالم والأرض، الماواشم 

فيماعادك بين تحكم أنت، والشهادة، 
فيهاختلف، لما اهدتى يختلفون، فيه كانوا 

تشاءمن تهدى إنلث، باذنكؤ، الحق من 

(.٤١٢.  ٣٨٤الشدة)نى اوفاٍالأ ماحث انغلر: )٣( 
اّأآ،المرين، الكنّ، ]دار >أ/أآ( الغرطس سر )٤( 

١٣٨٤.^



التفاضل!اأّآتآمالتفاضل

ابنيقول • تقيم* مصراط إلى 
منالثلاثة هزلا، افدمحن ع الشم 

اصهم،اختملكمال ملائكة ال
منوكم الله، من وقربهم واصعلفانهم، 

إلايسم فلم السماوات، في غيرهم مللت، 
الوحيصاحس، ت فجبريل الثلاثة. هؤلاء 
والأرواح،الوب قالحياة ه بالذي 

حياةيه الذي القهلر صاحب، وميكاو؛لت 
تؤإسرافيل والنبات، والحيوان الأرض 
أحيت،فيه نفخ إذا الذي الصور صاحب، 

منوأحربهم الأموات، افه بإذن نفخته 
•ذورهم"لأ، 

المخالفين؛دهم، م0 
الصقات:بين التفاضل أنكر من أولا؛ 
بينبالتفاضل القول الناس بعض أكر 
أنزاعمين مثلا، كالقرأن اممه؛ صفات 

وأنالمخلوقات، بين يقع إنما التفاضل 
يتأتىلا اممه كلام بين بالتفاضل القول 

القائلينوالمعتزلة الجهمية قول على إلا 
أهل، ^٠٣على وأما القران، بخلق 
غيرمنزل افه كلام بأنه القائلين السّنة 

بالتفاضل،القول يمكن فلا مخلوق، 
الكتابلمريح مخالف، وهم وهذا 

وندتتفاضل، اممه صفات أن في والئنة 
ذللث،.فى الموصى تقدمت، 

رنمونمرما، المانرين صلاة لم)تاب ماخرجه )١( 
•٧٧.)

،ط٧٢الرسالة، ]موة ( ir)\/المعاد )٢(زاد 
٠١٤١٠.]

هؤلاءكلام الإملأم شيخ ؤينقل 
انالفيقول: بطلانه يبين نم المائعين 

فيمتوافرة كلها الله صفّان هؤلاء: 
ينمقلا الخمام غاية إلى متناهية الخمال 

اعتقال.لما م بحّال. تقصى منها مهيئا 
مجمتهغالله صفات في الفاضل أن هؤلاء 

علىكلامه بعض بتفضيل القول أن فلوا 
منالجهمة نول على إلا يمكن لا بعض 

بأنهالقايالين: وغيرهم، المعتزلة 
أمكنمخلوق إنه نيل: إذا فإنه مخلوق، 

علىالمخلوقات بعفى يتفميل القول 
منأقفل بعضه يكون أن فيجوز بعضي، 
الثثةأهل قول على وأما : قالوابعمى. 

القرآنأن على أجمعوا الذين والجمائ 
يقعأن فيمتنع محلوق غير اض كلام 

.بذاته القائمة اض صمات ني التفاصل 
يعتمدهمن صار الاعتقاد هذا ولأحل 

امتناععلى الثئة أهل إجماع يذكر 
أبوقال كما المرآن، في التفضيل 

نيصنفه مصنف في لدراج ا بن اش عبد 
السنة؛أهل ارأجمع ؛ Jliالمسألة، هذه 

ءلاهر٥مما الشمع في ورد ما أن على 
ليسوسوره، القرآن آي بين المفاصلة 

علىبحضسها ذوات تفضيل يه المراد 
منوصفة اف كلام كله هو إذ بعض؛ 

ائركفاصل لله كله هو بل صفاته؛ 
وهذا■ الكمالااتعت لها الواجب صفاته 
لازماظنه ما بحب هو للإجماع النقل 
يقولون؛أنهم عالم فلما الئنة، لأهل 



التفاضل
!٢٦٨٤'!

التفاضل

قالمات. أن إلى بالنسوة بعثه يوم من هو وظن بمخلوق، ليس اض كلام القرآن 
إنجائز قال؛ الجبائي ءافان ت حزم ابن لا المخالوقات في تقع إنما المفاصالة أن 
نبيعمل يوازى ما يعمل امرئ عمر طال ينقل فلا ؤإلأ قال. ما قال المنان، فى 

أنحائز اد-اثلأنى• وقال الأنبياء، من أنكر أنه والأئمة لف، المن أحد عن 
منأفضل هو من الناس فى يكون بعضا'على بعضه اض كلام فضل 

إلىبالبوْ بعث حيث، من ه اض رسول بعضه يقفل لا كونه ارأما I أيصا وقال 
ماتءأن أحد عن بقل لم القول فهدا بعض، على 
كانواالدين الئنة، وأئمة الأمة سلم، من 

وأمثاله،حنبل بن كأحماس المحنة أئمة 
فبلهم"أحد عن ولا 

الأنبياءعلى الولي بفضل من - ب 
والرسل؛

علىالولي، بتفضيل نال من وهناك 
ابنالضلالة: هده كين وتولى النبي، الموص ادلألة أن ان: والخلاص

عنهحاء ومما الاتحادي، الموفي عربي والأحكام السلمية، والأنار النبوية، 
قوله:هذا في أن على العمالية، والحجج الثرعية، 

الثرىعند الرسالة اام_مام من هو بعض، من أفضل يعضه اض كلام 
ا.المثهورهءل الظاهرة الدلالات 
عرالبشر من أحدا يفضل من ثانيا: 

ورماله:اف أنبياء 
منالبشر في يكون أن يجوز من - أ 

منأو الأنبياء، من نبي عمل يوازى 
محمدالني من أفضل يكون 

المضزلةرئيس إلى حزم ابن عزا 
الخدلأن.من باض نعوذ الهذيان، متهى ذي، _ أن جواز ال^rار همد اكاضي، 

ج_منمضلالأتحةض:ما بعمل أن - ءمرْ طال إن - البئر 
فيالصوفية مع الروافض تترك لخم، الأبء، ص زحم، ءر ؛وازى 

أنهموترى الأنة، مقام عض المالئة مح، ص أن تجو-م له، ١٧٢١ءن أ-شا 
—ه محمد الني، من أقفل ص من الناس 

]يكب( ٩٢والمحل)؛/دالأموا، المم ني اصاّ، )٤( 

راسراتالطيارات أمرار في اور_منن اكزلأت )>،( 
مادر[.]دار ( )٠٣ءر;ي لأ؛ن الأميان والأيام 

الزمول*عند ذلك ويظهر 

قال:أن إر 
برزخفي بوة نالاء م®،

،.الرّولاال وفوق، الولي دوين 
تفضيلحول ي عربي ابن ويدندن 

كلرد وبوارمول، المبى على الولي 
فيكلام وهو عليه للتدليل ودب هب ما 

(.vr/\v)اكاوى برع )١( 
(.٧٦/١vرف )٢(المدر 
(.oU/\v_))٣(انمدر 





التفاضل
!٦٨٦!

التفاضل

أنأولى اب بفمن والرسل، الأب 
.،اض أصحاب على أئمتهم يفضلوا 

النيئبعد اليشر أفضل عليا أن يرون ولدا 
ضق النبي، عن ويروون .، محمد 

البشر،حير ارعلى ت فال، أنه كدتا ذللث، 
ممر؛١١فقد أبى ومن 

هالصحابة يكنرون إنهم بل 
مولت،بعد جميعا بارتدادهم ؤيمولون 

يتجاوزلا قليلا، عددا إلا النبي 
هدافي أقوالهم ومن الأصابع، عدد 

أنهجعفر أبي إلى الكليني به نما الصدد 
الحي.بعد ردة أهل الماس ااكان قال: 

ومنالراوي[: نأي: _، ثلاثة إلا 
وأبوالأسود، بن المقداد فقال: الملاثة؟ 

الفارسي®وسلمان الغفاري، ذر 
المعتزلة:وبعضن الزيدية ثانثا: 

تفضيلعلى مجمعون فهم الزيدية أما 
الإقرارمع ه المحاية على علي 

•ه، وعثمان وعمر بكر أبي بخلافه 
*وأجمعتالأشعري؛ الحسن أبو قال 

علمح،^؛، تفضل، علمح، والريدية الرواءضرا 
أنهوعلى الله رسول أص-أحاب سائر 

منهءرأفضل المبي. بعد ليس 
أيثاذهبوا فقد المعتزلة وعثس وأما 

معه الصحابة على علي تفضيل إلى 
.يا[.الط، (\y_■ ١٢٠)سدوق الأ.الي )١( 
الكافيص)ه/0ال(.)ل(
X) } التراث!لربي،]دار ( ٧٠. )٤٧ الإّلأسن فالأت

X'X).)الشد؛ يي الفاضلأ ث ما وانظر: ط-آ[، 

الأول.الملأة الخلفاء بخلافه الإقرار 
المعتزلةني ءوليس تيمية- ابن قال 

وعمر،بكر، أبي خلافة في يملحن من 
عليهمتعالى القه رضوان وعثمان 
تثبيتاعلى منفقون هم بل أجمعين؛ 

الملأة.حلافة 

وجمهورهمقائمتهم، المفضيل، وأما 
وُمح،ها' وعمر بكر، أبا يفضلون كانوا 

التفضيل،في توقف، من متأحريهم 
وبينبينهم فصار عليا، فشل وبعضهم 

المناركةجهة من واشج ب الزيدية 
لإمامه،وا والعدل، التوحيد، فى 

والفضيللأ؛آ.

عليهم:لرد ا0 

علىعلي تفضيل أن ثلث، لا 
'^-}iعن خروج فيه ه، الصحابة 

تقديمعلمح، أجمعوا الدين المؤمنين، 
كمابهم ؤإزراء الأول، الثلاثة الخلفاء 

قاللف، الأئمة من واحد غير فال 
أبيعلى علثا فضل »ْن الموري: \م 
انرىفقد وغيرهما، وعمر، بكر، 

والأنصاررأبالمهاجرين، 
بكرأ؛مح، ءلء، تفضيله عد عليا إن بل 
أليما،عقابا عليه يعاقب افراء وعمر 
بكرأ؛مح، ُلمح، أحل يقفلني ؛الأ فقال: 

ط١[.الإُام، ]جاس الثنت))/•٧( >إ(.تهاج 
الكتاب]دار ( TA/V)الحب ني نعم ابو روا. )>،( 

٠،وآ  ١٤٠٥، ط؛ بيروت، المربى، 



التفاضل

المفتري*حد حالدتبم إلا وصر 

القدحأو ه، الصحابة تكفير وأما 
مروقفهدا عدالتهم، ونفى دينهم، في 

عنبتن وارتداد الإسلام، هدى عن 
افنكذس، من الئ٠ ذلفى لما الخلة؛ 

تزكيتهممن به احجرا فما ورسوله. 
وتعديلهم،عليهم، والثناء ومدحهم 

الدنيافي الفلاح بلهم والشهادة 
ننولتعالى: قال كما والإخرة، 

تبأء؟ ه و آن0ث تثأ َآئ أة 
وأٍبمننأأس نى ثنلأ تعوق ن٠دا رث، /^4؛؛ 

لهألمحي أثر تذ وحثبمهم ف، سثائم 
َقغ١^، في< وظي أمحيؤ 4، مثأتم 
عقذاستو؛ا نلنتنظ ئثارثمبم ستلثد لمحج 
ؤبمد؛ثكمار مئر إعث ألثغع بمحئ، 'ّؤني، 

تنغزننيم ألقيمحت، وعاوأ ^١^١' ؛js أثث
ؤو:ونال ص[، غلثا ن0 

.للثاثبم،أم-مف مد أو 
دمحمح؛أكًقر م وثنهوث إلمسرف 

عمران[.]آل أس؟< 

منفيهم والطعن ذمم، ولما 
ونقلته.حملته هم الذي الشؤع، ايهيال 

ت،رأيءإذا الرازي: زرعة أبو نال 

]دار( ٠٦٢)T/الئغ ثي اسد بن اث س )١(ا-؛م-بم 
الصحابةفضائل على زوائده وئي ط١اi الميم، ابن 

>سآخروله ٠^١؛، الرسالة، رآ/إبمأآ(لمؤست 
]دار)٦٣( الصديق يكر ايي فضائل في العشاري عند 

هذينبمجمهمع يتموى نالأثر ؤدا[، المحاية، 
الطريض'

أصحابمن أحدا ينتقص الرحل 
ودلكزنديق. أنه فاعلم ه اغ رسول 

والقرآنحق، عندنا ه الرسول أن 
والسننالقرآن هذا إلينا أدى ؤإنما حق، 

يريدونؤإسا ق^، الله رسول أصحاب 
الكتابليبط.لوا ، شهودنا يجرحوا أن 
يممأدلى م بهدافبمرّح ئنة، دال

المؤمنينتفاصل ش المخالفون رابنا: 
الإيمان:ني 

طائفتان:الباب، ه_ن.ا في حالم، 
والوعيدية:المرحئة 

فنفوافرفهم يمختالف، المرجئة أما 
كماالإيمان، مى عفي الأعمال يحول 

بصورةونقصانه الإيمان نيادة أيمها نفوا 
عامة.

المريحةبالأدلة محجوحون وهم 
مىمفي الأعمال يحول على الدالة 

وينقص،يزيد الإيمان أن وعلى الإيمان، 
لم،الوبإحماع فيه، أهله تفاصل وعلى 

أيما.ذللف على 

-والمعتزلة الخوارج - الوعيدية وأما 
الأعمالإدحال في لف، الوافقوا فقد 

بانحالفوهم ولكن الإيمان مى مفي 
فإذابمجزأ، لا جزة! الإيمان جعلوا 

جعلواعليه وبناء كله، ذما بعضه ذهبا 

العطب،]!__ ( ٤٩)الكفاط ض الخف، روا، )٢( 
المنورت[.المدينة 



اكرآنتفاضل 
،،٦٨٨]

القرآنتفاضل 

سلبولا المطلق، الأمم يعطى فلا في الملة عن خارجا الكبيرة مرتىّا 
الاسم،،مطلق بين منزلة وفي الخوارج، عند اكسا 

الاخرةفي ثم المعتزلة عند المنزلتين 
.جميعا عندهما النار في حالي 

وصارالنصوصي عليه دلت والدي 
متعاصلونالمؤمنين أن ت لأمه ا ملف علبه 

يكرونلا الكائر أهل وأن الإيمان، فى 
فييقولون بل المعاصي؛ بمطلق 

فاسقبإيمانه مؤمن إنه الءاص_ىت 
يكييرته

توإله تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
أنوالجماعة، الئنة أهل أصول ُرومن 

قولوعمل، قول، ت لإيمان وا الدين 
واللمازالقلب وعمل واللماز، القالب 

بال3لاعة،يزيد الإيمان وأن والجوارح• 
الذلك مع وهم يالمعصية، وينقتس 
٠للمفارض العاصي بمهللق القبلة أهل يكشرون 

العقيدة«،في المفاصالة ا)مباحح، - ٩ بل الخوارج؛ بفعله كما والكبائر 

يبمصادروالمراحع؛ا٠ 
بنفه ا لبد ^٢(، ■؛^،، ^١١١١٠— ١ 

٠أحمد 

»،قالأتالإّلأمينأ)؛لأ_هبر- ٢ 

الننة*أهل اعتقاد أصول *شرح - ٣ 
للألكاتي.^١(، 

(،٩١، )جَا١ المتاوى؛١ ررمجمؤع — ٤ 
بب•لأبن 
لأبن، ١( )ج الئئة* اج منه٠ — ٠ 
•نمه 

القيم.لأبن ^١(، المعاد" ®زاد - ٦ 
حجر.لأبن ^١(، الباري" "فتح - ٧ 
١()ج وار" الأنع وام"ل— ٨ 

•ّيف أبو الرحمن عبد بن لمحمد 
امالإمعن واردة الار "الأئ. ١ ٠ 

المعاصي،مع ثابتة الإيمانية الأخوة 
القصاص;آية في سحانه قال كما 
حمناالعقدة ض الثوري فيان مج حمءُ ^ ص أن ى ءج 

محمدعثمان معيد لمحمد ودراسة"، يسلبون ولا • • ؛؛• ١٧٨
م(حشر[.زرمالة ولا بالكلية الإيمان اسم الملي الفاسق 

هتقولكما ار نالفي يخلدونه 
Pالقرآن تفاضل ج هوسممنناض .ومولون:.انمزلة.
بكبيرتهفاسق بإيمانه مؤمن أو الإيمان، 

.)القران( مصطاح يرامع 
الشدةني الثوري شان الإمام عن الواردة الآ*ار )١( 

(.١٥٢.  ١٥١)م اكاوى مجموع )٢( (-٤٠٩-  ٤٠٦)ودراسأ حمنا 



اسلض  J_lتقديم 
٢٦٨٩٦

التقس

 mص على النقل قديم تm

مصطلح)العقل(.يرا-ءع 

 Mوالتاختر لتقديم اm

والمنحر(.مصطلح)القدم يرام 

 mلتقرب اm

مصطلح)القرب(.يرام 

 mلتقليد اm

لغه:ثاعرث ا٠ 
يمليقلد مصدر; اللغة: فى التقليد 

علىشيء تعليق على ييدل تقليدا، 
فيجعل ما هي والقلادة به• وله شيء، 

■جعلت،إذا المرأة، ثلدُت، يقال: العنق، 
أنهو اللاو.وة ب ووقاليا.عنقها، فى القلادة 

•هدي أيها ليعلم شيء عنقها في بعلق 
يقال:الأعمال، الولاة تقليد ذللن،: ومن 
:أيصاومنه تقليدا، عملا فلأنا فلأن قلد 

الدلأا،ؤفي التقليد 
اصطلاحا:لتعريف او 

ممن- غيره ان الأناناع هو التقليد: 

أويقول فيما — الحجج إحدى قوله ليس 
نغلرغير من فيه، للحقيقة معتقدا يفعل، 

فيال-للر^•
فىاكهاليد هنا JالشاJد والمقصود 

غيرقول الإسان يعتقد أن وهو العقائه-، 
الكبار؛الدين أصول في المعصوم 

ورسلهوكتبه وملائكته باق كالإيمان 

منوشره خيره والقدر والأخر واليوم 
الدليل.في غيرنغلر 

اللغويالمعنى بين لعلاقة او 
والاصطلاحي:

إلىرام للتقليل■ الاصْللاحي المعنى 
غيرهقلد من أن وذلك، اللغوي، المحنى 

هداقول جعل قل- فكانه فعل أو قول في 
عقهل''آ،افى قلادة فحله أو الغير 

©الحكم:

الاعتقادائل مفي التقليد حكم 
الدين(:)أصول 

الثئةأهل ت، مدهعليه الذي 
المكالمؤمن الهللوب أن هو والجهاعه 

ط٢.الجيل. ]دار ( ١٩الس)؛؛/اسس (من
التراثإماء ]دار اللغت)آ/؟؛( وض >[، ١٤٢•

]دار( 0YV/T>والصحاح •أم[، •)مرا، ،_، 
. ٣٦٥)•Y/ العرب ولمان ط؛[، للملأبض، العلم 
.يا[.صادر، ]دار ( ٣٦٦

الحدين،،]دار ( ٢٧•)٦/ حزم لأبن الإحكام انفلر: )٢( 
]دار)أ/ا/آا( والمتفق والق .[، ٠١٤٠٤ط\إ 

الملمبيان وحامع [، ٠١٤٢١. Yj»؛الجرزي، ابن 
)٣;للخوبي اس اصول في والتلخمر 

[.٠١٤١٧الإّلأب. انر المث]دار ( ١٢٨
المربي.الكتاب ]دار ( )٠٩للجرحاني والتعريمات 

)ا/أ؛؛للشوكاني الفحول ؤإرثاد [. ٠١٤٠٥.يا، 
.،]١[.الفكر، ]دار ( ٤٤٣-

الفحولاد وإرش)•٩(، للجرحاتي لمعربقايت، ١ )٣( 
لأثوكاني)ا/آ؛؛(.



التقيداتتقليد

؟٩

به،ويجزم ؤيعتقده، الحق يعرف أن 
كالإيمانالإيمان؛ بأصول نله فيطمئن 

نظرعن الاعتقاد ذلك حصل سواء باق، 
التقليد.ؤلريق عن أو واستدلال، شرعي 

ذلك،على ويوافقهم - الثئة ناهل 
إيمانيمحة يقولون - المتكلمين يعص 

حصلإذا اثيم غير من المليين العوام 
معه،سك لا الذي الجازم الاعتقاد منهم 
بغيرأو واستدلال بنفلر ذللث، كان سواء 

الأّتل.لألمرتبة ت، كانؤإن ، لث، ذل
اكتفىممن ثلثإ ولا أرقى المحيح 

الإيمانصحة في الكلام أن إلا بالتقليد، 
التأثيموعدم 

الذياروالحق ت فاريني القال 
منه،لأحد انفكاك ولا عنه، محيي لا 

حازماتقليدا المقالي إيمان صحة 

اليوالاستدلال النفلر وأن صحيحا، 
محملالصحيح التقليد وأن بواحبين، 

للُلموالعرفة«رآ،.
القاضيةالم،ثزلأ ض الرد في الأنتمار انظر: )١( 

المالف،انحوا، ]دار )\/\<!'\( سراني الأشرار 
الإحلالمن لم مصحيح وصيانة [، ٢١٩٩٩ط١، 

]دار( ١٤٤- )\/TM الملاح لابن واس 
للنوويلم موشرح ، ه[  ١٤٠٨محو؛، الإسلامي، 

.دآ،راث،، تالا، إحي]دار ( ٢١١. ٢١)ا/• 
- raa/V)والغل الغل تعارض ردر، ^، ١٣٩٢

مية،العلب، الكت]دار ( ٤٦٢.  ٤٠٩^ ٦١
١^^،كاصر الأعطال باب، في رالطاليد ماا؛ا،و[، 

الخافقين،]موسة )ا/؟أآ( البهية الأنوار لوا،ع )٢( 
م[.٢١٤•.دآ، 

لحقيقة:اح 

■يلي ط منه يخؤج المذموم التة،اياو 
يه،وانمل و. المبي قول قبول ٠ ١ 
لأن؛ شيء في التقليد من ليس فإنه 
سماهومن الحجة، نفى وفعاله . قوله 

-الثافص كلام من يفهم كما - تقاليان.ا 
الاصطلاحيالمعنى بالتقليد يرد لم فإنه 

غيرمن نوله قبول به نمد بل السابق؛ 
وجهه•عن السؤال 

•لإجماع با اليمل — ٢ 
المفتي•إلى العامي رجوع - ٣ 
ادةهثإلى اصي قالرجؤع - ٤ 

الخول.

الرواة.رواية نبول — ْ 

أنهت تقليد.ا ت، ليكونها في بج، وال
الأخذ؛هال"آ،.على الحجة نامتج قد 

لأدلة:ا0 
باق:المعرفة بفطرية الاحتجاج أولا: 
الفطرة:نويتؤ أدلة ومن 

,للدنري4ق، ^٥^٠. تعالى: نوله - ١ 
العثأ ألناس تل-و أؤ أس فنلتين، ثنيثأ 

اثمذأد؛ش ص أو يئق نديي 
)>وذو0لا بج، ١٥١لكر ؤثهى 

قالت قال ه هريرة أبي وعن - ٢ 
بء.لا-إلا مو.لود من *ما القه رسول 

AilT)\/\سمد وإرشاد )ه.-أ(، ^. ٧٥١ا;ظر: )٣( 



التقيدالتقلد

أويتهمان4 أو يهودان4 نأبوا، الفطرة، عر 
بهيمةالبهيمة ننتج كما انه، يمج

ثم. جاوعاء من فيها تحسون هل ، جمعاء 
أؤأف ءاؤف3لتق ت )جهبه هريرة أبو يقول 
صو ء ندة لا م الناش تلن 

ئلآملفىّيأد.أب1مضس
تركت،إذا بمعلرتها ®فالنفس الفهلرة، 

التعده له، محبة يالإلهية غ مقرة كانت 
يرينما دها يفولكن ، ميئا يه رل ي

يوحيبما والجن الإنس شياملين لها 
الباطلءل^.من مص إر بعضهم 
بعضهمعند بحمل فد كان ؤإن 

أمرفذلل؛، الفطرة، هده عن انحراف، 
يهودانه...،.افأبوا0 ت لقوله عارض، 
لمنملرثا، أ>ا باض الإقرار كان ؤإذا 

الاستدلالإلى ضورْ من هناك بكن 
إلاالضروري الفطري الأمر ٠الا على 
فإنه، يئت، وقفطرته انحرفت، من عند 

المحيحة.الفلرية يالهلرق حينها يخامحلبإ 

اف،بوجود الاعمماد ر غيرْ قثد فمن 
التيالفطرة وافق قد الحقيقة في فإنه 

،؛، j^Ji؛مواحذ.ا يكن فلم عليها، اض فطر0 
المسالمين،من العوام حال هي وهذه 

فيوالأتباع اء الأبنلد من بخلاف، 
بذللثج،مؤاخذا يكون فإنه الباطل، 

ه0'اا(،رقم البماتز، )كتاب، المخارى اخرج، )١( 
(.٢٦٥٨رنم النير، الم)محاب، وس

الإ-لأم)(ا/آا'آ(.لشخ الفتاوى )آ<جوع 

الفطرلأم.لتاللخ، لماقضته 
التص،أحوال عموم ثانيا؛ 

كانأنه دسه من بالاضّهلرار عالم فقد 
والطقاه عبادة إلى الكفار يدعو 

حاله.من مشهور وهذا بالشهادتين، 
إرالخلمح، من أحدا بدع لم . *والنك، 
إنبات،مجرد إلى ولا ابتداء، الطر 

يهإلدعاهم ما أول بل المانع؛ 
ؤا أصحابه*؛ أمر و؛اولااثح الشهادتان، 

Iذللث، ر ورد فمما 

أنه؛ اس بعن ابعن - ١ 
إلىظيع معادا ؛عث، لما ه اف رسول 
أملتوم على تقدم *إنلثؤ نال؛ اليمن 
إليهتدعومم ما أول قاليكن ، كتاب، 

،.٠١٠اف...عيادة 
توفيه الشخير، بن يزيد حديث — ٢ 

بنزهير لبني التجئ. محمد من ١١
اف،إلا إله لا أن شهدوا إن أنهم أنبش، 

)rf( ٢٦)•آ/سب ابن فتاوى سبمموع )■ا(انفلر: 
^(.n/U)الخائض ودر، (، ٣١٢

ه)U/تنالمرجع وانفلرت ، ٦( )a/ التعارض درء )٤( 
ضالإيمان، حقيقة عن البيان الة ورس(، ٤٠٨

]المزا( ١٩٩، ١٩٦، ١٩٣حزم)م/ابن رسائل 
[،٢١٩٨١^محل؟، والنثر، لليرامايته المرئية 
]را( )م٧٨٣الوزر لأبن رالقوامم والموامح-م 

. ٩٧)ل القاطع والرين ْاأا،و[، ذم، الرسالة، 
ؤإجاة،;[، ١٤٠٩يا، للتراط،، المأمون ]دار ( ٩٩

]دار( ٤٠١)المعاني للأمير الأمل بغية شرح ، ٢٧١
ازحوت،)٢;وفواتح [، ٢١٩٨٦ط؛، الرسالة، 

^.١٤٢٣ط١، الملمين، الكتي، ]دار ( ٤٣٢
(،١٤٠٨رقم الزكا.-، )كتاب، المخارى )ْ(اخرجم 

(.١٩رنم الإيمان، لم)كاب وم



التقاليد

[٦٩٢]
التقفم

ارقواوفاف، رمول محمدا وأن 
غناثمهم،ني بالحس وأقروا المشركين، 

آمنونفإنهم وصفيه، النبي.، وسهم 
ورموله١٠اف بأمان 

تالحديث لهدا شرحه في النووي ثال 
بالشهادتينأنر من أن على دليل ،افيه 

صحةفي ذلك كفاه جزما ذلك واعممد 
والجنة،١لقبلة أهل من وكونه ، إيمانه 

الدليل^مة هذا مع يكلف ولا 
معرفةيلزمه ولا ذلاائ،، على والبرهان 

عليهالذي الصحيح هو وهدا الدليل، 
الجمهور*

العلم:أهل قوال أ0 
تظه العمراني بحيى العلامة قال 
باقالمعرفة للإنسان حمل >اذمنى 

.النبي به جاء ما أن وعلم وبصفاته، 
وأدنىالمعرفة، له اك حمحزت 

وأعلىالشكوك. يجامعها لا ما ت المعرفة 
الأنبياءمعارف، ض؛ الخلق معارف، 

متماصلون،بذللث، وهم ض، والملائكة 
كمعرفتهيحرقوه أن الخلق اض ؤ يكلفولم 
والفيء،والإمارة الخراج ركتاب داود ابو أحرجه )١( 

رنمالفيء. مم )كاب ُاو_اني (. ٢٩٩٩يتم 
الرالة.زمرة ( ٢٤)؛■آ/• واحمد (، ٤١٤٦
ادار( ٩٣)م/تفره ني كير ابن وجوده محيا[، 

الللةني الألباني وصححه ط؟[. طسة. 
(.٢٨٥١^)رنم الصححث 

■وانغلر )ه/هآ(، لم مصحيح على النووى ثرح )٢( 
(٢٣٤للزرئي)٢;الجوامع بمبمع السامع تنشف 

[.٠١٤٢•ط؟، اعباسة. ]دار 

إذابل له؛ الأنبياء كمعرفة ولا لنفسه، 
منبالأدلة المعرفة للإنسان حملت، 

أبويهمن ؛التلقين نللث، أحذ أو القرآن، 
لحياءليده بتقالأو الهمغر، فى 

وصممبلغ نم مغرم، في والصالحين 
كاملمؤمن فانه العقيدة، هذه على 

المعرفةله يحمل لم ؤإن الإيمان، 
ووصعوها؛المتكلمون رئبها التي بالأدلة 

الحديث،أهل من العالخاء صرح قل، بل 
الكلام،بتحريم المشهورون والفقهاء 

•الدين١٠ فى ويدعة محديثج هو I وقالوا 

١^٥٠الملاح بن عمرو أبو ونال 
والن.ىخهئع، أنى حديث، على تعليما -

عن)جهتع ثعلبة بن صمام موال فيه 
.الك، وهول، اللؤياذة، أصول من ائل م

هذاوفي  ٠١-I ، صدقءلإن ارأفلح ؛ بعدها
إليهذشّا ما صحة على دلالة الحديث، 

المقلدينالموام أن في الملماء أئمة 
بمجردمنهم يكتفى وأنه مؤمنون، 

ثلئحغير من جزما الحق اعتقادهم 
منذللثؤ أنكر لمن حلايا وتزلزل، 
علىصماما قرر ه أنه وذللث، المعتزلة، 

التهرمحتعرف فى عالمه اعتمد ا م
إحبارهومجرد مناشدته من ه، وصدقه 

له!قائلا ذللث، عليه ينكر ولم بذلال؛ه، إياه 
منذللثه تستدرك أن عليلثف الواجب، إن 

(.١٢٩))/الأشرار انمتزلت على الرد »ي الأنتمار )٣( 
وملم(، ٤٦رنم الإيمان، )كتاب البخاري أخرجه )٤( 

(.١١رنم الإيمان، رمحاب 



التقلد[٦٩٣]التقيد

الأدلةوالاسدلأل معجزاتي، في الفلر 
١^^١،.شدك الي المسن 

حديثعلى نعليها ^٤<^؛ النووي وقال 
أن*أمرت المرفؤع: ه هريرة أبي 

إلألا دش_هدوا حض الماص أقاتل 
دلالة*وفيه الح_اوي_ثأأا: اف...اا إلا 

منوالجمامر المحققين لذهب ظاهرة 
امحقيإذا ان الأنأن والخلف لف ال

فيهتردد لا جازتا امحقادا الأسلأم دين 
الموحدين،من مؤمن وهو ذلك، كفاْ 

المتكلمينأدلة تعلم عليه يجب، ولا 
أوجبلن حلاقا بها، تعالى ار؛ه وممفة 

أهلمن كونه فى شرةل\ وجعله ذللن، 
حكمله يكون لا أنه وزعم القبلة، 

قولهو الذهب، وهذا به، إلا الملمين 
أصحابناوبعض المعتزلة، مجن كثير 

الرادفان ظاهر، حْلآ وهو المكلمين، 
ولأنحمل، وفد الجازم، التصديق 
جاءبما بالتصديق اكتفى المي. 

فقدبالدليل، المعرفة يشترط ولم به.، 
•رالصحيحين،في أحاديث، بهذا تذلاهر'تح 

والعلمبأصلها التواتر بمجموعها يحصل 
القطنى«ص.

المتعلمة:مماص او 

واجب؟الطر هل الأول: لخألة ا. 
اضمعرفة أن آدم بمي في الأصل 

فطرىأمر بربوبيته المجمل والإقرار 
فإنكذلك، كان ؤإذا فيهم، صرورى 

الكلفين،حق في واجبا يكون لا النفلر 
علىواجب، أول ه كونعن فخلا 

تللئ،بلازم الناص يخاطب، بل المكلمخ؛ 
واكلقبالألومة، الإقرار من المعرفة 

■يالنهادين 

عنوذهل فهلرته، تبدلت، من وأما 
إلاله تتحمل ولم المعرفة، تللثط أصل 

ويكونيالنظر، يخاطبف فإنه بالنفلر، 
عنتئناء اموهذا حقه، في واجبا 

الأمل"'■م ربى الأمل، 
أنإلى الملم أهل يحض أثار كما 
بلغهمحن حق في أيما يتوجه النظر 

لمه نفلكن تقليدا، فأسلم الإسلام، 

لابنوالغلط الإحلال من لم مصحيح صيانة )١( 
(.١٤٤.الصلاح

رنمجر، والالجهاد )كتاب البخاري احرجه )٢( 
اآآ(.رنم الإبمان، >ئاب وملم (، ٢٩٤٦

٢(،١ .١ ٢ ١ • لم)ا/ مصحح ض الووي شرح )٣( 
الجانورالأ (، r\/iحزِم)لابن القمل واننلر: 

حزم)م/ابن رسائل ممن الإيمان، حقيقة ين 

]دار( ١٠٢اللام)همد بن للعز الفتاوى (، ١٩٨
تلخيصمن أشكل لما والمنهم العلمية[، الكتت، 
ط\.كثير، .ن !;]دار ( ١٨٢)١; لم مكتاب 
)\/ليّنارسي البهية الأنوار ولرامع -[، ٠١٤١٧

ورسائلو/ت،>أ/ا•؛(، نواتحالرح(، ٢٦٩
مجمرهمةصمن بعلين أبا افن عجي الشيخ وذتاو>، 
العاصمة،]دار ( ٦٠١المجدبة)والمسائل الرسائل 

الأصولطم من الأصول وشرح -[، ٠١٤١٢ط•؟، 
الشدةوشرح ، ٦٢٨-  ٦٣٧)ض لاين 

واحكامهالعقائد باب نى والتقليد (، ١٠١٢ْ'-ا.رل 
،ط١ العاصمة، ]دار ١(  ١.١٥ ١ ر. لجدبع اِ 

٠١٤٢٦.]

رسائلصمن الإيمان، حقيقة عن اليان رسالة ت انفلر )٤( 
(■١٩٣حءِم)م/ابن 



التممد[٦٩٤]التقليد

به،قلبه يطمئن ولم الإيمان، إلى تكن 
محيافمثل حزم، غير عن اعتقادْ فكان 

يحصلحتى الشرعي النظر عاليه يجب قد 
بخلافالشك، عنه ويندفع اليقين، له 

فلاوالإيمان، للتمديق قلبه استقر من 
يأثمولا النظر، محيا مثل عاليه يجب 

مطمئناكان من ت هؤلاء من وقريب 
وردتولكن نظر، غثر من ولو بالإيمان 

الدين،في مشكك من مشكلة شبهة عليه 
ولم، به آمن عما تزلزله أل وحاف 
الطر،من بشيء إلا إزالتها من يتماكن 

.فى قيل محا فيه فيقال 

التيالأحوال هدم مثل أن يعلم وبهذا 
مناستثناء هي إنما النفلر فيها يجب 

الأصل.هي أنها لا الأصل، 
بالننلر،هؤلاء أمثال حوط_، ما ؤإذا 

المحيح،الشرعي التفلر به المراد فإن 
افه؛كتاب فى أصوله حاءُتح الذي 

الخالق،عش الخلق بكالاستدلال 
بالهلرقلا الحديث،، على وبالحادمثؤ 

المفلرأوح_، من قصدها التي المبتيعة 
ءالىالإًللأقرم.

ودر،(، ٣١- •٣ حزم)؛/ لأبن النمل انظر: )١( 
)آآ/حجر لابن ايادى ينتح )ع/ه(، التعارض 

والقيد)ا/ا'ا-آ<، البهية الأنوار ولرامع (، ٣٥١
١(. ١٧. ١١٠)واحكاس الاضاد اب بو 

>؛/مه(.الوزر لاين رالترامم الموامم انفلر: )٢( 
وتواصي(، ١٠٢)لام الصبي بن المز كاوي ١^: )٣( 

والحر>آ0ا(، له والفتاوى (، ١٧١>ا/ له الأحكام 

أهليعاور هل الناتي؛ن: أي؛ن لما. 
ائلمنى بالتقالد الملمين من الضلال 

الاعمماد؟

القولهو الأئمة كلام من يغلهر الذي 
العذرجض من وأنه التقليل، أهل يعذر 

اكأ>ئلُاسم•
الكمني ُقع س نل،ذل ناذا 
منفعذر واجتهاده، عالمه رغم متأولأ 

أولى.باب من الجهال العوام من يقلده 
كفرعلى تكلم ظه؛عل.ما تيمية ابن قال، 

غلاهمن والاتحاد الحلول أهل وصلال 
وابنعريي، وابن، سبعين، كائن، المممرفة؛ 

كانمن فكل . . ٠. وأمثالهم: الفارض 
ووافقهمالذه_،، هذا بباطن أحبر 
وأماؤإلحادا، كهما، أخلهر كان عليه، 

هؤلاءبقول الفلز يحنون الذين الجهال 
جنسمن أنه ويعتقل.ون يفهمونه، ولا 

يتكلمونالذين العارفين المشايخ كلام 
الناس،من كثير يفهمه لا صحيح بكلام 

ومتابعةؤإيماثا، إسلاما فيهم تجد فهؤلاء 
التقليد.ي،إيمانهم ب، يحوالثنة للكتاب 

للظنؤإحانا لهولأء إقرارا فيهم وتجد 
جهلهمتا بحلهم وتسليما بهم، 

علىيثني أن يتصور ولا وصلالهم، 
جاهلأو لحد، مكافر إلا هؤلاء 

الكتب،]دار الفقه)\ا\ه امرل، ني المعيط 
ط١[.الملمة. 

(.r-،U/T>يب لابن الفتاوى هجوع )٤( 



؛►]ق[[ؤاوتقيد
اثتقيد

قلدمن معيرة كلامه من وواضح 
كلامهمبحفشة لجهله الغلاة هؤلاء 

ومذاهبهم•
بماليمن معيرة قرر قد إنه بل؛ 
كانفيما حتى الخلال وعالماء الشيوخ 

بعدظه قال فقد الشرك، حنس من 
عبادةارفكل الموضع; هذا على له كلام 
ثمعنهأ، ينهى أن بد فلا بها مأمور غير 

استحقوفعلها عنها منهي أي علم إن 
سنحقلم يعلم لم فإن العقاب، 
بهامأمور أنها اعتقد ؤإن الحقاب، 

يثابفإنه المشرئ جنس من وكانت 
فهداالسعرك حنس من كايت ؤإن عليها، 

قدلكن ، يه مور ما شيء فيه لسن جنس لا 
أنهأنواعه بعض فى الناس بعفن يحسب 
لأن؛ مجتهدا يكون لا وهذا ، به مأمور 

شرعثا،دليلا يتبع أن بد لا المجتهد 
لكنشرعي، دليل عليها يكون لا وهذه 

لمنوةاود0 وهو مثله، باجتهاد يفعلها قد 
والدينوالخلماء، الشيوخ من ذلك فعل 

أويضر، رأوه لأنهم فعلوم قد ذلك فعلوا 
تقملم إدا فهؤلاء ، سمعوه كذب لحديث 

.، يعذبون٠ لا بالنهي الحجة عليهم 
أقامبيان في ٤^١^ القيم ابن ويفصل 

البيعأهل اروأما ت فيقول البيع أهل 
ولكنهمالإسلام، أهل الموافقون 

كالرافضةالأصول؛ بحمى فى مخالفون 

المرجئةوغلاة والجهمية والقدرية 
تأهمام فهولاع ونحوهم، 

الالذي المقالي الجاهل أحدئ: 
ولايفئق، ولا يكثر لا فهذا له، بصيرة 

تعلمعلى قادرا يكن لم إذا شهادته ترد 
منالمشحمين حكم وحكمه الهدى، 

الالذين والولدان اء نوالالرحال 
سبيلايهتدون ولا حيلة تهليعون ي

اممهوكان عنهم يحفو أن اض عى فاوكك 
٠رحيما غفورا 

الموالمن التمكن الثاني: م الش
يتركولكن الحق، ومعرفة الهداية وءلل_، 

ومعاشهولذته ورئاسته بدنياه اشتغالا ذلك 
أيمللوعيد تحق م منرحل فهذا ذلك،، وغير 
بحسبافه تقوى من عليه وجب ما بترك 

منأمثاله حكم حكمه فهذا اّتطاعته، 
فيهما غالب فإن الواجبات، بعفر تاركي 

الثمةمن فيه ما على والهوى البدعة من 
فيهما غالب ؤإن شهادته، ردت والهدى 

شهادته.قبالت، والهدى الثنة من 
ويْللبأل يأن الئالث،: م الم

أوتقليدا وينركه الهدى، له ويشين 
لأصحابه،ومعاداة يغقا أو تحمنا، 

فاسما،يكون أن درجاته أقل فهذا 
وتفصيلا؛اجتهاد محل وكفيره 

(.)•Y/٢٣تٍب لأبن الفاوى سبموع ١( 

او؛الانى،]طبعة ( ١٧٥،  ١٧٤)الحكمة الطرق )٢( 
لعالموب في: التفمل نفس وانظر طا\ّمام[، 

]المكب( ٢٤٤. ٦٤١٨)مى ابن شرح 
>[.٦١٤• الإسلأس، 



اينسيطأيت=ت^ام اوتت4د 

اضحرمه الذي التقلسد هو وهدا إبائه، لمن الأئمة اعدار لنا يتبين سق مما 
فيماارررسولا غير يتع أن وهو ورموله، لا جاهلا كان إن تقليدا الكمر في وع 

باتفاقحرام وهدا الرسول، فيه حالف، على قادرا كان إن أما فقه، ولا له بصيرة 
طاعةلا فإنه أحد، كل على الملمين بأنم، فإنه طلبها في وفرط الحجة فهم 

معصيةفي لمخلوق واض الحجة قيام بعد إلا يكئر لا ولكنه 
أهلأته المقلد يعلم لا من تقليد ء ٢ أعلم 
يقوله؛يوحذ أن • المذموم التقليد ت الثالثة لمسألة ا. 

يجهلوروماء أقواما يقلد بأن وذلك، في ذمها حاء قد التقليد من أنواع ثمة 
وأحبهمأهليتهم يعلم ولم أحوالهم، ذلك؛ من و، 

•الهوى لمجرد يقليهم أو للتقليد، مح ، اء والرؤ'ء ل الأييد تقالء ١ 
يب،لاك ثس ما مم، ؤرأذُ تعالى: قال والئنة؛ اعاي، عن الإعراض 
محإؤ ^١^ وألبمل ألثيع إة طح زمن ار الكفنيع مهو وهذا 
تالإ'ّراء-ا•.ه منثإُ عنه أعداء من قبلهم ومن ه، الرسول 

لهليس ما يقفوا أن لم المفنهى دعوة عن اعرضوا حيث بياء، الأن
يعرفالم من قلد إذا والشخص بعلم، نقليدا العداء لهم ونصبوا لهم، رم

بهله ليي ما قفا فقد للتقاليد أهليته لروانهم• 
علمالتقليد من النؤع هدا ذم في حاء وقد 

علىالدليل ظهور يعد اكقليد يا، ^١ تعالى؛ قوله منها كثيرة، آيات 
ال٠قالد:ةول حلأذا ألقا •آ مح بق قازأ ه أرد ج أئعوأ لم 
أتيت،قال: ه حانم بن عدى عن لا؛؛_ كث؛١^^ دأن أ ي
ذهِح،من ٍليب، عنقي وفي المي. َةيثذونهتالةرةآ. ثئا

منالوثن هدا اطرح عدي *يا فقال: هءه•' تيمية ابن الإسلام شيخ نال 
يفرأوهو إليه فانتهيت فعلرحته، عنقلث،« عن ءا-ل ءن القرآن في تعالى اف ذم 'قد 

الأية:هده فقرأ براءة، سورة لبن من عليه نشأ ما إلى الرمل انباع 

إنافقالت،: منها، فرغ حتى [ ٣١]١^: [. ٠١٤٢٢الملم، ]دار ( ٥٥
]دار( ١٨٨)أ/سما. الموشن اعلأم اننلر: )٢( 

• ٢٢٦٠)وا/ نتب لاين الفتاوى مجمؤخ )٣( وأحكامه ياب< ش والممب. [، ٢١٩٧٣"الجل، 
(.٧٢/٧)تب لأبن الأتادى مجرع انظر: )٤( (. ٩٥.)•٨ 





التقلد

[٦٩٨]
التقلد

التقلدبمغ القول إلى وغيرهم المتكالمين 
بدلا وأنه الدين، وأصول العقيدة في 
إلىيلوصول والاستدلال الطر من 

غيرهمذلك عالي ووافقهم باق، الإيمان 
سالأصولتن•

مسألةإلى راجع هؤلاء فول ومنى 
الئئةأهل أن مق حنث اف، معرفة 

وأماءسورية، فعلرية بأنها يقولون 
ية،مكننظرية بأنها نالوا فقد المتكالمون 

بالنظرمحمالة تكون أن أكثرهم واشترمحل 
كدليلابتدعرها؛ التي الطرق ونق على 

المبتيع،الأجسام وحدويث، الأعراض 
فهلريةاه معرفة تكون أن وأنكروا 

ض،المعرفة فطرية هؤلاء أنكر فلما 
يكتفولم إليها، الموصل الطر أوجبوا 

النظرجعلوا بل ؛ بدللئ، منهم كثير 
ير-جمإوالدى ١لندعي، النظر هو الواجب 

الأجسام،وحدوث الأعراض دليل إلى 
المكلف.على واجب، أول ذلك، وجعلوا 

تالمكلم، على واجب، أول أن والحق 
البالشهادتين، والإتيان الثه توحيد هو 

الإقرارعن المجردة المعرفة مجرد 
كماا، محقتضاهمسوالتزام بالشهادتين 

،٠١)السزلي المار نمد الخسة الأصول شرح ( ١١
،ه[  ١٤٠٨مدأ، ومة، ]مكتجة ( ٨٩، ٨٨، ٥٢

،ط١ العف—ة، الكس، زدار ( ١٤)•رالشامل 
،JU]دار ( )٩٣للإبمبمي والمواقف -[، ٠١٤٢•

\lv)\/للجرحاني المراثف شرح وانغلر: الكم،[، 
ط١[.الخل، ]دار ( ١٤٨.

إنماالطر وأن ذلك، على الأدلة تقدمت، 
الشكوكمن عنده حمل من على يجس، 

الفطرة،مقتضى عن يباعدة ما والشبه 
والتفكرالشرعي الفلر حقه في فيشيع 

المدعيةالطرق دون المحيح، 
اسدمم'''.

صابغ م الكلام ص س ،راث 
اعتقدواالذين المقلدين، بتكسر قال 

علىؤيلزم دليله، يعرفوا لم ولكن الحق 
ممنالمسطلمين عامة تكفير القول هذا 

فيينفلروا لم أنهم إلا اعتقادهم، رسخ 
^٣٢.الدلل 

المتكلمينأئمة بحض أنكر ولذا؛ 
قالوالإسراف،، الغلو من وعدوه ذللت،، 

الاسأشد ،امن ت  ٠٥٤٤الغزالي حامد أبو 
السكلمين،من طائفة ؤإسرائا غلوم 

منأن وزعموا لمين، المسعوام كفروا 
يعرفإولم معرفتنا، الكلام يعرفؤ لم 

حررناهاالتي بأدلتها الشرعية العقائد 
الواسعةاض رحمة صيقوا فهؤلاء كافر، 
سرذمةعلى ونما الجنة وجعلوا أولا، 
تواترما جهلوا نم المتكلمين، من يسيرة 

عمرمي لهم يلهر إذ ثانيا، الئنة من 
٢(،• ٢ آ/ )• تجب لأبن الفاوى سموع انفر: )٢( 

الأوقان،وزارة لطسعة )ا"/بمماآ( المحيط والبحر 
(٢٦٧)الفحول ؤارشاد [، ٠١٤١٣ًلآ، بالكويت، 

ْلآبم؟اما.]داراو«رنث،

دار]_ ( ١٦٤)١; للأسي الأفكار ابكار اننلر: )٣( 
وشرح.لمآ؛اما، بالتامرو، التوب والوتائي الكتب، 

(.٤٣٢)أ/الرحوّد ونواح المواتنح)ا/هأا(، 



اثتقوى
ilTml

اتتقوى

هالصحابة وعصر ه اض رسول 
أجلافبإسلامطوائمامن حكمهم 

ولمالوثن، بمائة مثغولن كانوا العرب 
لمبه اشتغالوا ولو الدليل، بعلم يثتغلوا 

الإيمانمدرك أن ظن ومن يفهموه، 
يماث،والقالمجردة والأدلة الكلام 
الإضاذ،ااأعن أبعد ففد المرتبة 

لمصادروالمراحع؛ا٠ 
حزم.لأبن ااالإحكاما٠، - ١ 
للشوكاني.الفحول"، »إرثاد - ٢ 
القيم.لابن اووقعين«، *!علام - ٣ 
الاعتقاداب بفى ال ج®ال_مال- ٤ 

الجدع.لناصر وأحكامه"، 
لابنوكله"، العلم بنان *جامع — ٥ 

البر.عبد 

حقيقةعن بيان ال*رمالة - ٦ 
حزم.ابن رسائل صمن الإيمان"، 

ؤلم" مصحح على النووي ءثرح - ٧ 
للفارض.البهية"، الأنوار *لوامع - ٨ 
تيمية.لأبن الفتاوى"، *مجمؤع — ٩ 
الاعتمادية((،الإيمان اانواءض - ١ ٠ 

الويييى.لمحمد 

)r/wللغزالي دالزندتت الإ-لأم بض )ا(نبملامت 
للغزاليالعغاى. تواعاو وانفلرت الاال٠يبمأ، الكتب ]دار 

ْ'؛ام['،ٍدت، الكتب، ؛ JU]دار ( ١٠٣.  ١٠٢)
المللني النمل في: اللازم مدا بجان غي وانقل 

دم،)أ/أم(، حزم لأبن والمحل والأموا، 
.( ٤٠٢-  ٤٢٩، ٣٦١.  rav/U)الممارض 

ilالتقوى قة 

ثغث:التعرث ي
والقافالواو ١٠ت ظه فارس ابن نال 

شيءدير على تدل واحدة كلمة ت والياء 
٠ونتا أب ووفيته بغيرْ- شيء عن 

اف!وانق ٠ الشيء يقي ما ت والوناية 
ينهوبنك يباحعل ٠ أي توفه؛ 

كالوقاة«لى.
والتقىوالقوى وقى، مصدر ت التقوى 

حفظه،وقاية؛ اش ونام يقال؛ واحلّ، 

صنتهإذا أقيه: الشيء وبح ؤيمال: 
حماهاه؛ ووقالأذى، عن ترته وس

كلوالوقاية: والؤقاية والزقاية وصانه، 
 U١١٣٢به فت، و^.

شرعا:لتعريف ا٠ 

اسمالتقوى: ١٠ظه: كثير ابن قال 
وتركات، اعطالعل فلجامع 

اونكرات*أ؛،.

لحكم:ا0 

إذاواجمة فذكون اكقوى حكم يتفاونط 
تركأو واجن،، بفعل التقوى تط كان

بفعلت، كانإن تحية موتكون محرم، 

•أ،اُ[.زيادالجل، ( ١٢١اس)٦;)٢(ذأي-س 
للملابجن،الملم ]دار ( ToTT)1/المحاح انفي: )٣( 

الترايثهإحا، ]دار ( TVV/^o)المرب ولمان ط٣[، 
آلإا،و[.ّرم، الريي، 

.iY[.طية، ]دار )ا/آبمإ( ممر اين )؛(تنمر 



التقوى
٧'

التقوى

لكنتولهدا ،. مكروإ ترك أو مندوب، 
عنوالجوارح القلب حمية إما التقوى 
عنحميتها أو والمحرمات، الأمام 

الوما الفضول عن حمتها ، المكروهات 

تواكانية حياته، العبد تععلي ت فالأولى 
ثهمك■ وافالهه ، وم^ره عحته مفده 

وبهجتهوثرحه مرورْ 

٠ا

(٢)

منوقاية اتخاذ التقوى؛ حقيقة 
النواهي.وترك الأوامر، بفعل افه عزاب، 

تقوىال*أمأ I ٤^٥ القيم ابن قال 
إيماناافه ؛طاعن العمل فحقيقتها 

افهأمر ما فيفعل ونهتا، \Aj'\ ، اتا واحت
ويتركبوعده، يما وتصل بالأمر إساما به 
منوحوقا بالنهي إبمايا عنه اطه نهى ما 

لبْ."'.

لمنزلق؛ا0 

اغأن -بث من تتبين التقوى منزلة 
تنوله فى كما عباده، بها أمر تعالى 
ثنمًقمين اؤق، أوزأ أمح، دثتا جوهتت 
[،١٣١]النماء: \ه آثموا 1تي ثإثاَمج 
كلعش الدافع هي كونها في دسن 
أنذلك، شر، كل عن والرائع خير، 

]خبة( iTU/r)يب لأبن الفف سئ شرح )١(انظر: 
[.٠١٤١٣ط١، الرياض، انمكان، 

اس[.الكنم، ]دار ( اكم١٣لاين )٢(انظر: 
جدة[.الميز، ]شة ( ١٣)التوي الرسالات انظر: )٣( 

كلفى ورموله اطه عة طا هى حقيقتها 

٧

©الأدلة:
منهاكثيرة؛ بالتقوى الأمرة الأيات 

أقفنرأءامتيإ ١^؛^، >ؤقآيها تعالى! قوله 
محيصئئُ إن اؤبجأ تى بو ما دريءأ ده 

١٢١^،تعالى؛ وقوله ]الّشرة[، ه ر. 
ئونولا مائي، حى آس أقفنوأ »انو_أ ألبن 

p^_؛j[،زآل !.٤٠ منيعون وأتم إلا 
أدرأألخ!أا دثثا أ؛ؤولثد تع_الى؛ وقوله 
آنعواآي رإباآلإ مل==قلم ين آؤهمت، 
1]أقه  JI :،١٣١.]

ر.عأمامة أبو رواه ما الئنة؛ ومن 
فييخطس، ه الأ4 رسول >محتا قال؛ 

ريكم،افه انقوا  ١٠فقال؛ الوداع حجة 
وأدواشهركم، وصوموا حمسكم، وصلوا 

تدخلواأمركم، ذا وأطيعوا أموالكم، زلكة 
رتكملأْ،.حنة 

قال؛ه م حاتبن عدي وعن 
الناراراثقوا ت يقول فه ا رسول سمعت 

،•تمرْ*ل بشق ولو 
ثميمين، عر حلف *من ه•' وقوله 

ومجمؤعالغكر[، ]يا; ( ٥١)a/المان محواء ١ انغلر: )٤( 
]الرثاّة( ١٧■)T/ باز لأبن توئ وسالأت ناري 
ط١[.الرياض. والأناء، الخلب للحون، الخاذ 

•وصححه ( ٦١٦رنم الفر، )أبوامح. الترمذي احرجه )٥( 
وصححه(. ٤٠٦٣رنم المر. )كتاب حبان وابن 

(.٨٦٧)رقم المححت الملّلأ ز الألباز 
(،١٤ ١٧رقم الزكاة، )كتاب المخاري احرجه )٦( 

•١(. ١٦رنم الزكاة، )كتاب لم وم



٦—عظ التقوى 
مايت__

.اكقوى*را، فليأت هتها، ف أتقى رأى 

اسم:أهل قوال أ0 
الفتتةونعت *إذا I حبيب بن طلق نال 

المموى؟وما : قالوابالتقوى* ذادذعوها 
ض،١ من نور عر الله يهلاعه تعمل أن * ت قال 

اللهمعمية تترك وان الله، يوابج نرجو 
اشا(لى.عقاب تخاف اممه من نور على 

لع*أبيهI عالمعلما الذهبي قال 
عملولا بعماى، إلا تقوى ملأ وأوجز، 

ينفعولا والأساع، العلم من بترو إلا 
فلأنليقال: لا فه، بالإخلاص إلا ذلك 
المعاصىإذ الفقه، بنور المعاصى تارك 
التركويكون معرفتها، إر اجتثابها يفتقر 
فمنبتركها، ليمدح لا اطه، من خونا 
ذاز((ل''أ،.ممد الوصية هذه على داوم 

هي*والتقوى: تيمية: ابن وقال 
فإنيتفحه؛ ما يفعل يفره، عما الاحتماء 

تتعمالامحتلزم يالفار عن الاحتماء 
يكونفقد التام امتعمال وأما النافر، 

يكونفلا لمار، امتحمال أيمسا معه 
استعمالترك وأما المممين، من صاحبه 
الحبيفإن يكون؛ لا فهذا والمافر الفار 

ع[
التقوى

(.١٦٠١رنم الأبمان. ملم)محاب )١(امحرجع 
(٣٦١٦٩بوقم  ٣٠١>أأا/ثست أبي ابن )تأ(ا.؛هم.بم 
ريالبن وساد ام[،  ٤٢٥ًرا، الرشد، ]مكب 

الخلنا،]دار ( ٠٢٢برنم  ٢٩٧ِ  ٢٩٦/١الزهد)ني 
)T/اسن ني نمم وابر .ل١[، الإملأس، لعاب 

وغرهم.(، ١٤
>لأ،الرالأ، ل.زا ( ٦٠١)؛/ النلأء أعلام سر )٣( 

اه[. ٤٠٢

بمامغتديا كان الغداء تناول عن عجز إذا 
يهللئ،،حتى تفره التي المواد من معه 

وللمتقين؛للتقوى العاقبة كانت، ولهذا 
ضاقبتهميفرهم، عما المحتمون لأنهم 

فيألما وحدوا ؤإن والكرامة، الإسلام 
والاحتماءلأن.الدواء لتناول الأيتداء 

أنالتقوى *أصل رجب: ابن وقال 
ويحيرهيخافه ما وبين بينه العبد يجعل 
أنلربه العبد فتقوى منه، تقيه وقاية 

من،رثه من يخشاه ما وسن بينه يجعل 
ذللث،من تقيه وقاية وعقابه وسخهله غضبه 
معاصيه*واحننتا'سح محناعته فعل وهو 

لمروق؛ا0 
الفرقأن إلا الوؤع التقوى يقارب؛ 

لفروالويع عده، أحذ التقوى أن بينهما 
والورعببا، المتحققة والتقوى شبهة، 

بالنفستجاف والوؤع بب،، المثلنون 
يزمنلا الأفاْل عن 

ثيمراتؤ:ا٠ 
إلاتحمى لا كثيرة التقوى ثمرات 

وتنوعها،لغزارتها تستقصي ولا ،، يتكلف

أنمن، وأكثر تذكر، أن ص أشهر فهي 
منوالأحرة الدنيا في حير فكل تحصر، 
التقوى.ثمرات 

>؛(.جمعاكاوى)-ا/؛؛ا(.
الرسالة،]y,< ( ٣٩A)١/والحكم الملوم جامع رن( 

م—ة]مؤ ( ٢١٩)الجوزي لأبن الترام الأيين نزهأ )٦( 
[.٠١٤٠٤.يا.يروثم، الدّالأ، 



التكفيرالتكفير

لأبنوالحكم®، العلوم ®جامع — ٢ ينال ولها الدارين، فلاح يحمل نبها 
.رجب من أعظم هو الذي الله رمحوان العبد 

الجنة،العد يدخل ولها فها، وما الجنة 
النار.من ينجو وبجا 

الكربان،تفرج ت الظاهرة ثمارها ومن 
الأمور؛وتسهيل الأرزاق، وتحميل 

قالالأجور؛ وتعظيم السيئات، وتكفير 
١٠٢۶ت• بجعل ه .مؤا ؤ"*وس ت تعالى 

'ئتةظَلأسو
أثنيؤ، ؤ...رنن تعالى; وقال ]الطلاق[، 

أشم ه 0 م،، ثن قث ^، 
 i؛jJ^ سقاتدءعثه أثن م، وس إظ

.]الهللاق[ .٤٠ ثيا لمأ ؤبمظم 
تعالى،اض ولاية نيل أيصا; ثمارها ومن 
قالوالأحرة؛ الدنيا فى بالبشرى والفوز 

•نعتم لأبي الحلية٠١، ٠٠— ٣ 
أحمل.للأمام ارالزهداء، — ٤ 

ابيهقى.بكر لأيي ه_ا)الزهدا<، 
القيم.لابن ااالفوائل.اا، — ٦ 

القيم.لأبن التوكية®، ررالرمالة - ٧ 

تيمية.لأبن الفقه®، عمدة ®شمح ٠ ٨ 

القيم.لأبن المالكين®، ®مدارج - ٩ 

 Sلتكمثر اm

ط؛لتمري، ا ]
والفاء»الكاف ه: فارس ابن قال 

معتئعلى يدل صحيح أصل والراء مذ لا آثي آثية إُى ءؤألآ الى؛ عت
،.واصلية®١ \ذثؤ وهو واحل، ئ١تنوأ أئ؛اث ءئ_زذرى. هنر ؤلأ ءثهثِ 

ألثيوءؤ، أو/ةا لهر يتميى وحقامأ 
•تيوسأ آ'محةه وفي> ألينا 

قولهفى كما . كافناالقلاع ونمئ 
■-.مُ أتئ١رآهما، عبمي، تعالى:

الحبلتغطية وذلك - •٢[ حير لكل ب هى فالتقوى بالجملة 
كللتغطة كافرا الليل وسمي بالتراب، قال والأحرة. الدنيا في ونجاح وفلاح 

شيءالمقوى لزوم في كله ®الخير تيمية: ابن 
0اصريفهمغأءوا-بماباوحرئت«أا،. 

بالكفرالشرعي الحكم هو المكفير: لمصادروالمراجع: او 
ط؛[.!_، ص '\( K\/o)ثايّى )٢( '١٠؛>، ^٦،، ال-كجرى" ارال-ةتاوى - ١ 

ط١[،صام، ]دار )ه/أ؛ا( الم.؛، لسان انظر: )٣( 
)أا/*ه(المروص وتاج (■، ٤٧٠)ألمحيط والقاموس 

]دار( ٧١٤)المران ومفردات داية[، بال]دار 
(.٧٩١)الوسيط والمعجم المعرفة[، 

نمه.

الكب]دار ١(  ١٧/٦)تمة لابن الكرى الغتاوى )١( 
[.٠٥١٤٠٨ط١، الملمة، 



التكفيرالتكفير

علىأو طائفة، على أو مقالة، على 
التكفيرموحب، قيام يب بمعين، ثخصر 

أوألوهيته، أو اف لربوبية جحد من 
الدينمن معلوم هو لما أو للرسالة، 

حكمفعل أو بقول للقيام أو بالضرورة، 
لمؤإن كاذتا، يكون فاعله بأن الشاؤع 
الحجة.قيام بعد يجحده، 

تذكم:ا٠ 

ضحق وهو نرعى، حكم التكفير 
ه،ورموله اض كمره من والكافر تعالى، 

هوبل الماس؛ من لأحد حما الكمر فليس 
نحكمألا ذلك ومعنى تعالى، الله حق 
إلاكافر فاعله وأن كفر، أنه ما فعل على 

صحيحأو الكتاب من نمى بموحب، 
١٥١.،

حكم،الكفر ت تيمية ابن ثال 
الشريعة،اح_، صعن متلقي نرعى 

النولصواب به يعلم فال. والحقل 
فيحا؛1أ كان ما كل وليس وخطوه، 

أنهكما الشمع، في كفرا يكون العقل، 
تجس،العقل، في صوابا كان ما كل ليس 

معرفته٠الشمع في 

]دار)آ/ها-«ا( عياض سامي الشفا انظر: )١( 
٠ ١٢٨)سزالي التفرنأ وضخ الضم،[> الكتاب 

البكريمر الرد الجندي[. ]مكتبة ( ١٥٨، ١٤٦
ت«؛اُا.، »JTاسب، ]الدار ( ٢٥٧)

العلمية،الكب، ]دار )ا/أ؛آ( التعارض درء )٢( 
)آ/المرمحلة الصواعق مختصر وانغلر؛ [. ٠٠١٤١٧

حجرلأبن السٍرلة والمواض النكر[، ]دار ( ٤٢١
[.٠١■آ•؛ يا، العلمة، الكب، ]دار )٨٧( اله؛تس 

لأدلة:اه 
إذاأك،نرأ ؤ.كقا تعالى: قال 

نثند،ؤلزأ ولا آؤ شي ذ ثتبمت 
ثؤِمثايث  ٣١أصأ ألق 

ألدق—اهألصو.ء عرمثه ئجتغوى 
[.٩٤]اكا،: 

مأدهمى: العتال وق

المم٦زءوة كنتم واّبموإنحء ؤءادنمده 
ءى_، إن ءاثأف ثني 'هتكر ق ثتنذروأ 
>ًقازأ.ألإ ؤة قذت، نم َلبمِ 

٧^٢•هميث 
أله؛ عمر بن الله عبد وعن 

مالرحل ،أنما مال: . اننه رسول 
اهباء بنقد كافر، ا يلأخيه: 

أحدسا.رم.

قالكما كان ،إن لم: لمرواية وفي 
ءال؛ه،ار؛،.رحمت، وإلا 

النال: قهئه دة ريبوعن 
دبيهمبيما الذي ،المهال اف رسول 

.، كفرلأ فقد تركها نمن الصلاة، ترك 
(،٠٧۵٢رقم الأدب، )كتاب البخاري أرجه )٣( 

(.٦٠رنم الإيمان، ومسلم)محاب 
(،٦١٠٤رقم الأدب، )كتاب البخاري أ-محرجه )٤( 

(.٦٠رقم الإبمان، وسلم)كاب 
(٢٦٢١م رقالإبم_ان، )ا؛واب الترمذي أحرجه )؛( 

(.٤٦١٢رقم الصلاة، اني)كتاب والنومححه، 
رقمقيبا، والثنة الصلاة اقاّة اجه)كتاب وابن.

ط)[،الرّالة، ].زسة ( ٢٠واحد)ص •١(، ٧٩
ررنموالترمب التربب صحح ن، الألا'ي، وصححه 

[.٥١٠المعارن،، ]مكنية ( ٥٦٤



اثتممير
٧٠

اثتممير

0أقمحالأهلاسا؛
حكمراالك_ف_ر ت ه الغزالي فال 
تمعناه إذ مثلا، والحرية شرعي 
المار،في بالخالود والحكم الأم إباحة 

ؤإمابنص إما فا-رك شمّعي،، وما-ركه 
منصوص"؛على بقياس 

مطلعفي ا&فث عياض القاصي ونال 
أنراعلم القولية: الم؛كفرات على كلامه 

فيه،اللبس وكثفج الفصل، هدا تحقيق 
فيه"لللعقل مجال ولا المؤع، مورده 

أهلكان اافاJهذا ت ظه تيمية ابن وقال 
ؤإنحالفهم، من يكفرون لا والئنة العلم 

الكفرلأن يكفرهم؛ المخالف، ذللا، كان 
يعاقبأن ان للأتفليس شرعي، حكم 

،،UJu^Ljوزنى عليلأؤ، كدبج كمن بمتله، 
تزنيولا عليه، تكدب، أن للثف ليس 

اشلحق حرام والزنا الكدب، لأن بأهله؛ 
يكفرفلا اغ حق الت،كفير وكدللأ، تعالى، 

ورسوله"؛م.اض كفره من إلا 
لشروط:ا٠ 

المعينيقصد أن الأول؛ الشرط 
Iالمكفر المعنى يكلامه 

أمرين:على يشتمل وذللت، 
القولبلازم المعين يكئر لا أن — ١ 

(.١٠٨رصأ؛ا، دام: (، ١٢٨)الممرن نمل )١( 
)أ/ها-،ا(.القفا )٢( 

الثث.نهاج وانظر: (. ٢٥٧)البكري ض الرد )٣( 
[،٠١٤،■•ط\إ ترطة، ].زّأ ( ٢٤٤)>؛/النوة 

(١٧٩، ١٧٨)؛/الوزير لأبن والتوامم والعوام 
[.٠١٤١٥طمأ، الت، لر,اب 

U,؛إذا إلا كفنا(، القول لازم كان )إذا 
والتزمه.اللازم ذللتج المعص 

مجملاكون U الألفاظ من أن - ٢ 
كفربعمها معنى من لأكثر ومحتملا 

المخصفصد فربما بكفر، ليس وبعضها 
المعنىغير معنى اللفظ من المعين 
بالكفرعليه يحكم أن يجوز فلا الكفري، 

مراده؛؛،.من نماكد محي حننها 
وزوالالممحجة، قيام الثاني؛ الشرط 

الشجهة؛

للشخصالرمالية الحجة ببلاخ وذللتا 
وتدبرها.استماعها من وتمكنه المعين، 

القالأين،باحتلأف يختلف، وذللت، 

ةنوالأزموالأحوال اص والأشخ
الدينمن معلوما كان فما والأماكن، 

وحديث،الخمة، كالأمور ليس بالضروره 
والجاهلكغيره، ليس بالإسلام المهد 

بها،كالمالم ليس الألفاظ بدلالات، 
لمت،والئنة العلم فيها يفلهر اش دالبلُ* 

الذيالزمان في الحال وكذا كغيرها، 
الجهلكأزمنة فليس اللم، فيه ينتشر 

والفتراد،رْ،.

(ir«U- '٣ ٦/0)تٍب لابن الفتاوى سوع أظر: )٤( 
.)ا؛-آبكري العلى والرد (، ٢١٨-٢١٧/٢)•

للمقعمالتكفير الة مفي تيمية ابن ومنهج ، ٦٢٤٢ للثميالتكغير الة ميي سمة ابن ومنهج 
٢٠٩)

[>١٤١٨

-
ء١محا١٨

.الأ،الأن،، انحوا، ]دار ( ٢٢٤، ٢١١
٢..

(١١. الفاوى مجموع نغلر: ا (
/^\(ar  .٥٤ )/والرد(، ١٢٨.  ١٢٧)•أ

:اور-اد وبنية (، ٢٥٩، ٢١٤، ٢١١)الكري ملي 





التكسرالتكفير

الأحكاميسقط فالإكراه ;الإيمان، 
بإجماعالكمر النطز على المترب 

اساءرا،.

أخطأالذي فالماول اكأويل؛ - ه 
مافوله فى وكان لثبهة، تأويله فى 

يتبينلم وهو إجماعا، أو نصا يخالف 
بعذرفإنه المخالفة، تلك له 

منشيء يلحقه ند كان ؤإن التاؤيل، 
فيوتفريهله تقميره بح؛، ثم إلا 

حتىكمر لا لكنه الواحب،، الاجتهاد 
ؤيعاندهاالرالية، الحجة عليه تقوآ 

غيرومنبعا الرسول،، به حاء ما مشاعا 

المومينمل 
علىليس الموانع بهدم والعذر 

التفصيل منها واحد لكل بل اطلافه؛ 
لذكره.المقام يتح 

التراثإماء زياد ( ٤٣٢)■T/الغرطي تسر )ا(انفلر: 
)م/يب لأبن الغتاوى ومجمؤع ءدآ[، العربي، 

٢٣١ )(r\<\/v  -٢٢٠ ) ،)،؛•؛/A( النئتومنهاج
ونتح(، •٢٣. )\/\\T الاستنامة )ا-/إأإ(، 

أملمحي التكسر وضوابط )أا/،ام(. الماري 
انالإبوتواقفر (، ٢٦٧)ائ والجثئة ال

>أ/ْ(.الأ-ضاديأ 

(١٤٥.  ١٤٤)تيب لأبن الأمنهانة شرح )أ(انظر: 
-)ما'أأ الفتاوى ومجموع ؛_.،؛i[، الكتب، ]دار 
ومدارج(، ٢٥٨)ال-كرى محيى والرد (، ٢٣١

العربي،الكتاب، ]دار ( ٣٦٧/١)الكبض ِال
الرزملأبن الخلخ، ض المم، طبثا; طأا'آلمآ، 

وتوضح>[، ^١٣١العلب، الكتب، ]دار ( ٤٣٠)
ابن]كب ( ١٥٨.  ١٥٦)^، jbJDالشاب الكاب 

محيالتكفير وضوايعل ، ه[  ١٤٠٧، ١ محل الجورى، 
)أ/الاعتتادة الإيمان ونواتض (، ٢٦١)الثنأ اعل 

.)٢.•٣•

لأقسام:ا0 
ومعين.مطلق نمين: عر )اككفير( 

انمللق:التكفير الأول: المم 
اتصفمن إلى المضاف التكفير وهو 
منأو الإسلام، عن مخرج ممن بوصف 
العلماءحكم مذهب أو فرقة إلى انتب 

يضافأن دون الإملأم، على خارج أنه 
٠بعينه شخعس إلى التكفير هدا 

علىالملف كلام ئى الطلق واككفير 
نوعيزت

أوالمكفير؛المقالة الأول: الموع 
الوصف،:

أوكدا، فعل أو كذا، نال من فيقال: 
الغالب،؛هو وهن.ا كفر، كذا اعتنقي 

'امنوغبره• حماد بن نعيم كقول 
ومنكفر، ففد حلقه من بشيء افه شنه 
كفر®فقد نفه يه اينه وصف، ما أنكر 

فيانكلمؤ؛ الجماهير وكقول 

امنوغيرهم: ثورووكيع وأبي الثوري 
فقدكفراأ؛أ.مخلوق القرآن أن زعم 

الفلرفيه يازم لا انمللق التكفير وهذا 
الجهلمن والموانع، الشروط■ إلى 

]دار( ٥٣٢)م النتن اعل اصتقاد اصوو نرح انغلر: )٣( 
اللحاوا)-أا(الشد؛ وشرح ،^، ١٤٠٢فة، 

،.٠١٣٩١ط؛، الإسلأس، ]الكتب، 
ابن]دار )ا/ْاا( احد بن اث نمد النئث )؛(انظر: 

)ا/للأجرى، والنريعة [، ٠١٤٠٦ط١، الغيم، 
اصولوشرح [، ٠١ ٤٢•ذأ، الوطن، ]دار ( ٤٨٩

والإيانة)أ/خها(، ( ١٧٢/١)الئنة اهل امحقاد 
[.٠١٣٩٧ط١، الأنمار، ]دار ( ٩٥)للأشعري 





التكفير
Aiالممهرج

هثتجخمأ و شي ق ثتتن % ءَاثوإ 
لنتأئز إثاءظلم ألق نص هووا 
متاهألن الخوو ■ثرمى كبجوى عوينا 

٩٤.]

هنا؛ءروالمراد ^^؛ الثوكاني قال 
واستسلم؛إليكم ديدْ ألقى لمن تقولوا لا 

الملميننهى والمراد ٠ ٠ ٠ ؤمنا مك 
مماالكافر به حاء ما بهملوا أن عن 

إنماإنه ؛ ؤيفولواإسلامه على به دل ت ب
وتقية®تعودا يذلك حاء 

ذلك؛في المريحة الأدلة ومن - ٢ 
رربعثتاقال؛ المشهورة، )جهته أسامة قمة 

ابحنفمحرية مفي ه الله ول رم
رحلا،فأدركت، جهينة، من الحرJارت، 

فيفوقع قطعته، اممه، إلا إل، لا فقال؛ 
فقاله للنبي فدكرته ذللئط، من نفى 

افهإلا إل لا ال أقه: افه ول رمم
إنمااممه رّول يا قلت،؛ قال؛ وكلته؟! 

أفلاقال؛ السلاح، من حويا قالها 
لا،أم أنالها تعلم حض تلبه عن ثققت، 

أنيتمنيت، حنى علي يكررها زال فما 

منوتحذير سديد زجر فيه والحدينا 

ط؟[.حاسيررل/ا.ه(]دارألفم. 
تقدمتكن لم رأؤا• يومتذت اصالمت أني نبط تى 

ماعني ليمحر الإسلام الأن ابتدأت بل سلامي؛ 
رآ/؛>ل(.الودي شرح دم(. 

(،٤٢٦٩رنم المغازى، )كتاب ألبخاري يرحه 
(-٩٦طم>ىبالإبمان،رسم 

بالتوحيدتلففل من قتل على الإقدام 
الظاهرتجاوز من صريح وتحدير 

ييتةدون القالي، في ما على والحكم 
اككفير؛حطورة الثانية؛ لمسألة ا. 

التالية؛الأمور إلى يثار ذلأث، وفي 
متعلقالتكفير في البحث، أن — ١ 

اسمأي؛ والأحكام(؛ )الأسماء بمسألة 
فىوحكمه الدنيا، فى الكبيرة صاحب، 

مائلأعظم من وهمح، الاحرة، 
والشقاوةعادة التتعلق فيها الاعتقاد، 
النارأو للجنة واستحقاقه للشخص، 

بغير)التكفير( في الوقؤع حهلورة ٠ ٢ 
هيالذ5فير وفتنة الهوى، مع أو علم، 

منالأمة، في ظهرت التي البدع أول 
فيوقعوا حيث الخوارج، فرقة قيل 

صحابةمن اس، النحيار تكفير 
هدهفكانتنح بحدهم، ومن ه الله رسول 

العقديةالأنtحرافاءتا من لكثير متبعا الفتثة 
الأمة.تارح في لوكية والوالفكرية 
هدهذم في ث، الأحاديجاءت، ولذا 

مثلهيات لم يما بها القائلة والفرقة الفتنة 
،•لخهلورنهال ييائا الأحرى، الفرق، في 

بالتكفيرالحكم في النّالءل أن ء ٣ 
بغيرحكم إن - المكفر على يرجع 

d\'Uرتآ/يل، المروي بشرح طم انظر: )؛(
آ•؛(.. الاممقاب الإبان ونواتض 

)٦\إ^^i(ااكاوى مجموع صمن النحلأنة انظر: )0( 
)•٣(.رحب لأبن والمحكم العلوم وجامع 

(.٧٢-  ٧١; ١٩)تّب لأبن النتاوى مجموع انظر: )٦( 



\وتكضار

٧ث]إ 
التممير

فيالنصوص تواترت ولذا - اجتهاد 
حق•بض الناس تض عن امح، 

بالكفرالمسن على الحكم أن - ٤ 
الأحكام؛في عفليمة آثار عليه ينبني 

الردة،وحد الزوجين، بين كالتفرقة 
بينهالتوارث وعدم المرتد، من والبراءة 

مقابرفي دفنه وعدم الملمين، وبين 
الأحكساممن وعيرها اللين، 

مدوناتفى الردة أبوابح فى المذكورة 
علىالحكم كان ولذا يث،، والحد الفقه 

٠بمكان الخهلورة من بالكفر المعين 

فىوالإفراط الغالو أن وكما - ْ 
والتفريطالجفاء فكذلك مذموم، التكفير 

الأنه بزعم من ذلك دمن لتكفير، ار 
ويفي؛الأعيان، لا ؛الأوصاف،، إلا يكفر 

باطلوهذا مهللما، ؛الأعيان التكفير 
نتمن أن فاكما لف، اللفعل ومخالف 
فكذلك،بيقين، إلا يزل لم بيقين إملامه 

الشروطفيه وتوفرت بيقين كفره لمت من 
،التوقفيؤغ لا فإنه المواغ عنه وانتفتح 

الرامحين،اللم أهل فل من تكفيرْ في 
ويحبمن تتعلق مهمة شرعية أحلكم فثمة 

زوجهوبين بينه التمرنة من ذللثح، في 
وغيروامتتابته، برئته، والحكم المؤمن، 

والجفاء.الخلو بين ومهل والحق ، ذللث، 

التكفيرمن طزم لا الثالظن: لخالة ا- 
تالعين تكفير المْللق 

إضافةهو الطلق التكفير أن وذلك 

منمعينة، فرقة أو معين، فحل إلى الكفر 
المواغوانتفاء الشروط لقيام اعتبار غير 
له.

منفيه بد فلا العين التكفير وأما 
النافي)كانملم الذكفير شروط توفر 

النافيوالاختبار والنسيان، للجهل 
وهيالموانع، انتفاء وكذا للإكرام(، 

للشروط.المقابلة 

،^،^١ يكون فد تح الذنفان وعليه؛ 
ففدكفارا، الفاعالين جمثح يكون ولا 

ولامكفر، بفعل العين المعخهس يلمس 
أولجهله، بالكفر، عينه على يحكم 

أشإذا الإسلام ثح كحديللإكرام، 
أوالخمر، تحريم أو الصلاة وجوب، 

ا.الحجة تبلغه لم إذا افه، لخير حج 
التكسرحكم الرابعة: لمسالة ا- 

اللم:أهل إلى مرجعه 
منالعين الحكم؛تكفير كان ولخا 

المكئرحق في صراء بمكان، الخعلورة 
متوقئاالحاكم ذللثح كان ولما المكمر، أو 

الأحوالقرائن وعلى دقيقة، شروط على 
الدنبحكون س كالتحقق الشخص؛ لدللث، 
ليسوأنه اللة، من مخرجا أكبر كفرا 

،٤٨٧/<•ه، ١٢()٢٩١/٧.جمرعاسوىر)ا(انظر: 
T'Tl/Tir)(،AA ) مكب[ تجب. ابنiT« ،]وبب

ذا،والحكم، العلوم ]مكب ( ٣١المرتاد)١ 
وانفي:خ'؛اهُ[. 
لاينالرصائل ومجمرئ ، ه[  ١٤٠٥ط٢، العلمية، 
^[.١٤١٢ط٢، اس، اصب ]دار ( ٣٨٢سة)أ/



التمميراثتممير

فعلاقام وأنه الأصغر، الكفر قبيل من 
فيهتوفرت ند وانه المعين، بهذا 

أنتعير المواغ، عنه وانتفت الشرومحل، 
منفرد لكل متاحا بالكفر الحكم يكون 
بلمنهم؛ المتعالمين أو الناس، آحاد 

اظاعءفىؤإن ولأءفىكلطالبuم، 
شيء،الشروتل فمعرفة الشروؤل، نالك 

ؤإنحا، آخر شأن الواب على وتحمقها 
الململأمل المكفير في المرجح 

آءهمؤدإد١ ت تعالى نال الراسخين، 
وأدة أذاءدأ ألم،ءا ر س ين أم 

'ءألأم أول دإك أويل 1ئ رديم 
[.٨٣اء: زاك؟4 عمم دسشثلوثم, ^^١ تطعه 

أنفع®من الثاطبي الإمام وقال 
التحمقغاية إلى الوصلة الملم طرق 

علىبه المتحمقين أهله عن أحده به، 
ممنإلا يوحل فلا . والتمام. الكمال 

ه،نففي واصح أيما وهذا به، تحقق 
منإذ العقلاء، بين عليه متفق أيثا وهو 

أناتفق علم بأي الخالم في شروطهم 
دلكعليه يتبنى وما بأصوله عاريا يكون 

الُالملأا،.
أئمةمن الامحتنثاؤل وأهل فالرامخون 

الأمورهذه مثل يدركون الذين هم العلم 
ليخفىاجتماعها، يعز قد التي والشروؤل 

التكفيرئرومحل بعض يتخالف، وقد قيامها، 
موانعها،وتخفى وتتنؤع فيها، الدقيقة 

(.٩٢. ٩١)؛/المراثنات )؛(

فيتحقنها في ينغلرون الذي هم فالعلماء 
مأمورينكنا ؤإذا الكلفين، من المعئن 

أموردنائق فى الذكر لأهل بالرجوع 
الذيالحكم هذا بمثل فكيف الشربمحة، 

دمه،وسح وزوجه، الزّوج بين يفرق 
الإسلام.أهل عن ؤيخرجه 

بكفرهحكم من ت ة الخاملمسألة ا- 
المرتدين;معامله يعامل أن يلزم لا 

بأمرردته كانت، فيمن مقول وذللث، 
الناس؛بعض علمه ؤإن معلن، غير حفى 

ونحوم.كالمنافق 

ءانت تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
كثيرهم، - أكثرهم بل - الناس من كثيرا 

علىمحافنلين يكونون لا الأمصار من 
تاركيهاهم ولا الخمى الصلوات 
عرنوين. أحيايا يصلون بل بالجملة؛ 

ونفاق،إيمان فيهم فهؤلاء أحيايا، 
الغناهرةالإسلام أحكام عليهم وتجري 

فإنالأحكام، من ونحوها الواريث، في 
المنافقعلى جرت إذا الأحكام هذه 

النافقينمن وأمثاله أبن كابن المحض؛ 
وأحرى،ٍأولى هؤلاء على تجري فلأن 
فإنالشبهة، يزيل مما الموصع هذا وبيان 
رهومل؛ من أن يظن الفقهاء ن مي 

أحكامعاليه تجري أن يجّتا فإنه كافر( 
يورثولا يريث، فلا ظاهرة، ردة المرتد 

الأحكامهذه أجروا حض يناكح، ولا 
البدع،أهل من بالتأويل كفروه من على 

أنثبت، قد فإنه كن.للثح، الأمر وليس 



التكفير
؛٢٧١

التكفير

ولكنرمؤمن، ت أصناف ثلاثة كانوا الناس 
للإسلاممغلهر ومنافق للكفر، مغلهر 
منالمنافقين في وكان للكفر، مبطن 
منبل ودلالات؛ بعلامات الماس يعلمه 

القرآننزل ومن نفاقه، فى يشكون لا 
هذاوُع وأمثاله، أبي كابن نفاقه؛ ببيان 
ورنتهمم ورثههؤلاء مامحتإ ا فلم

مسن،لهم مات إذا وكان لمون، الم
دماؤهم،نمتم وكانت، ميراثه، آتوهم 

بماأحدهم على الشرعية الئنة تقوم خى 
1ااعقوبته يوجس؛ 

اممميمحو ما I السادسة لمسالان ا— 
انمضتبمددهمىّعر(

أنعلى والجماعة؛ المنة أهل أجمع 
لمالممن؛ حمح، قمح، ويقع ب إذا الكمر 
وبشووؤلهاالصادقة الموبة إلا شيء يمحه 

حميعتمحو التوبة لأن المعروفه؛ 
والبنات.الخنايا 

الصادقالعبد توبة يقبل تعالى واش 
ويغفرقلبه، س صادقا إقبالا إليه المقبل 
والمعاصيوالخطايا الذنوما جميع 
منكل ؤإن دونه، وما والشرك والكفر 

الدنيا؛هذه في اف إلى وأنايبؤ تاب 
يغفرشيء وليي له، وغفر عليه اض تاب 

الموبة.إلا الأنوب جمع 

ءق١^؟ اين ثبمادئ ؤئز تعالءات »ال، 
المرجعنفس وانغلرت ؛1(، U/U)لمتاوى ١ مجمؤع ( ١ 

(.٦٢١.)'ا/؟اا 

ميزأثن إن أقه جمة ين م-نثلؤأ لأ أمسهثم 
.هألنحم أأُمح ئو إئث يتأ آلدمب 

اش،بكتاب اافثست، تيمية؛ ابن قال، 
اب،تمن كل أن ه رسوله نة وم

ت،ّمن أن ومعلوم عاليه. اف تاب 
وقال،!المحاربين، الكفار من الرسول، 

أومجنون، أو شاعر، أو ساحر، هو 
عاليه.اض تاب وتاب مفتر، أو معلم، 

أهلمن . الّمح، بنون ٠لائفة كان وقد 
إسلامهم،وحن أسالموا، لم الحرب؛ 

أبومنهم؛ منهم، . النك، ومل( 
ابنالمطالب عبد بن الحارث بن سفيان 

أبي Jiسعد ؛>، اف ومد .، المي عم 
يكذبوكان ارتد، ند وكان المسرح، 

أعلمهكنت، أنا ويقول،ت .، الني على 
ايعهوبم، لوأساب، تثم القرآن؛ 
ذلك■"'.ر ه 

لفروق؛ا0 

والمكفيرانمللق المكفير بين الفرق، 
الين(•

—بيانه سيق كما — المهللق المكفير — ١ 
أوبل؛الأوصاف، بالأعيان؛ يتعلق لا 

واظوائف.الفزق 

تكفيرفيناول، المعين الكفير وأما 
بعينه.الشحصى 

منبد لا المعين التكفير في — ٢ 

)"آ/اا'آ(.الخاوي سرع )٢( 



اثتممير
٧١٢

التممير

الموانعوانتفاء الشروط تحفق في النفلر 
عليهالحكم مل المن الشخص حق في 

باوكفر.

أهلفواعد أصل هي القاعدة وهدء 
ولهداالمعين، بتكفير يتعالق فيما الئنة 
تكفيرهمع  ٠٥٤٤احمد الإمام كان 

مخلوقالقرأن إن ت يمولون الذين للجهمية 
كليكفر لا المطلق الحكم حث من 

يدعو)؛٤٥^ كان بل بذلك. منهم معين 
لهم،تغفر ويه حبممن وغيره للخليفة 

الظلممن به فعلوم ما كل من حللهم وقد 
ولوكفر هو الذي القول إلى والدعاء 

لهمالامتغفار يجز لم مرتدين كانوا 

اآمأخالضن:ذمب، مؤ 
طرفيعلى التكغير ني المخالفون 

ومفرطون:غلاة تقيض 
منالوعييبة، وهم فيه، الغلاة — ١ 

عندهم؛فالإيمان والمعتزلة، الخوارج 
ينقص؛ولا ير؛د لا واعتقاد وعمل قول 
حميحه.زال يعفه زال إذا كل و هل 

في_ا يكئرون؛الذوفالخوارج ولأا؛ 
فيالنار في صاحبه ؤيخلدون الدنيا، 
فيمؤمنا يجعلونه لا والمعتزلة الأجرة. 
بينمنزلة في يجعلونه بل الدنيا؛ 

الإيمانمن حرج قد فهو السزلمين، 

الإسلامسح ينادى مجموع ذلك: ش للتفصل انللر )\( 
نتب،ابن ل،كب ا'ه( - يميت ابن 

للمرنيالتكفير صرايعل وانفلر؛ ْنه، اتتباس وهذا 
[.٠١٤١٣.ل١، لُؤاالرالت، ( ٦٩. ٦٨)

لكنهمالكفر، إلى يدخل ولما عندهم 
موافقينالنار، فى الاحرة فى يخلدونه 
الأخروي.الحكم في الخوارج 

وقدالمرحنة، وهم المفرطون، - ٢ 
يجمعهممتعاودة، طوائف أنهم م تقل. 

الإيمان،مسجى عن الحمل بإرحاء القول 
الإيمان.قي تدخل لا عندهم فالأعمال 
؛الْر3، تلك، وأشهر 

عندهموالإيمان الجهمية، غلاة ١. 
هوعندهم فالكفر وعليه المعرفة، مجرد 

باض.الجهل 

إبليسيكون أن قولهم على ويلزم 
المعرفةلتحقق مؤمنين، ونحوهم وفرعون 

ضالمداهب أقبح وهذا عندهم، 
معفةالالمرحنة وهم الإيمان، 
الحالمة.

إن؛ قالواالاين الأشاعرة، - ب 
فالكفروعليه التصديق، هو الإيمان 

عليهزاد ما أو فقيل، التكذيب هو عندهم 
١لجحود كا 

فلالكفر فإن فامسد، القول ا وهل. 
وقتلافه، ب، كوالقول، يالفعل يكون 

كانولو للصنم، جود وال اترمل، 
بيانتقدم وقا- مكذب، غير م_اح,ثه 

ذلك.على الأدلة 
إنقال؛ ممن الفقهاء، مرحثة ج. 

القلبوتمديق اللسان قول الإيمان 
ذلك.بعدم عندهم فالكفر ضل، 



التكفير
١٣!LU

التكفير

عمنأحسس، ما بنحو عنهم ويجاب 
تكمرعلى الموصى دلالة من ملهم 
الجوارح•عمل ٌن هي أٌدال 

ندالمرجئة أن تيمية ابن بين وقد 
محوالكفر إن هم؛ نولفي احطزوا 
يجهض؛ءن التكذيب 

الشائع،كمره من كل قولهم الأيل؛ 
بالربالقلب تصديق لانتفاء كمره فإنما 

مجردفي الكفر فحصروا وتعالى تثارك 
.٢١شللالتكذيب 

يقومالتكذيب إن قولهم؛ الثاني؛ 
عنالتمديق بنتفي بممث يالباطن، 
وفرعونإبلمس كمر أن مع الكافر، 
الأمموغالب بل ونحوهم؛ واليهود 
عدمجهة من أصله يكن لم الكافرة، 
لممثلا إبليس فإن والعلم، التحديق 

جودبالاف أمره بل بخبر؛ أحد يخبره 
الكافرين،من وكان وامتكر، فابى لأدم 

يتحوما والامتكار الإباء فكفرْ 
راوهذان>ئؤأ القيم ابن يقول ولدا؛ 
وكفروالعناد، الجحود )كفر ت القسمان 

ينكرونهما،المتكلمين أكثر الإعراض( 
)كفرالأول إلا الكفر من يشتون ولا 

الثانيؤيجعلون الجهل(، أو اككذيب 
اكفن والإعراض( الجحود، )كفر والثالث 

،٥٥٧, TM/V)يب لأبن النتارى سموع انظر: 
(٥٥٨

كفر،ذاته في لأنه لا الأول على لدلالته 
الجهل،مجرد إلا الكفر عندهم فلير 

الأنبياءوسير والثنة، القرآن تامل ومن 
حرىوما لهم، ودعونهم أممهم، في 
فيماالكلام أهل >خط\ حزم معهم، لهم 

عنالأمم كفر عامة أن وعلم نالوه، 
أنبياتهم®أبصدق ومعرفة وعلم، تيقن 

تركأن ظنوا عندما ١لمرحثة غلهل وقد 
بالشريعةالالخنام وعدم ؛الكلية، العمل 

تكذيب،عن يكن لم ما ، كفرا ليس 
مجردالإيمان كحقيق يكفى لا أنه فكما 

التحديق،دون يالشريعة الجمل الالتزام 
دونيق التمد مجرد يكفي لا فكللك٠ 

الإح٠الي١٤/الالتزام تحقيق 
فى— عموما — الميتدعق أحطا كما 

بناءواحدة، حصالة الكفر أن دعواهم 
أوواحد، ئيء الإيمان أن ظنهم على 
الشرعيةالمحوص أن مع واحدة، نحتة 

فهناكمتفاوتة، شمي، الكفر أن على تدل 
كفراي.دون كفر وماك أكبر، كفر 

لمصادرواثمراجع:ا٠ 
المستقيم®،الصراط اراقتماء - ١ 
٠تيمية لابن 

بنلحمد الصلاة®، قدر تعظيم ١١- ٢ 
المروري•نمر 

<.٥٣٤)U/ تجب لابن القاري سموع انظر: )٢( 
بالرياض[.الإثتا، ]دار ( ٩٤)ا/الماد؛ دار )م(ضأح 

(.٨٥•)٤; التق اض اصقاد اصول ثرح انظر: )٤( 
(.٤٨)وانمب الئولن الإبان نواتي انظر: )٥( 



٠٠٠تممداسد$ة
يطاقلا ما تمميف 

لأبنوالحكم١١، العلوم ااح-امع - ٣ 
رحب.

تمة.لابن البكري،،، عر ®الود - ٤ 
،الئثة٠ أهل اعتقاد أصول، رح ٠ث — ٥ 

للألكائي.
حقوقتعريض با ®الشف— ٦ 

عياض.للقاضي المصطفى،،، 
القيم.لابن ي_»الملأةاا، 

افلعبد التكفير،،، ®صواب3ل - ٨ 

بنلمحمد الشبهات،،، ®كثف — ٩ 
الوهاب.عبد 

تيمية.لأبن الفتاوى،،، ®مجمّوع — ١ ٠ 
لأبنالسالكين،١، ®مدارج - ١ ١ 

القيم.
الاعتمادية"،الإيمان »نواقئس .  ١٢

الوهيى.لحمل. 

يةالمولالإيمان ®نوافض -  ١٣
.اللطيف العبد العزيز لعبد والح٠الية"، 

0الملائكة كاليف تج 

)الملائكة(.مصطلح يرا-،ع 

Igيطاق لا ما طاليضؤ تئ 

لغة:التعريف، ٠

والكافكلت،، من: رالمكليفه( 
علىيا.ذ صحيح اصت والفاء واللام 

وكلفه، به، وتعلق بالشيء إيلاع 
وتكلف،٠ عليه يثق بما أمره : تكليما
١^واأثكاJت،: تجثمهل٢،، الثى٤: 

,الأمر:والتكليف، طق بما 
بقوم؛"؛•أن بمثطيع من على مرصه 
أمراعليه وقرصن عليه أوجيه : أمراوكلفه 

من^ا الأمر كلفه ويمال،: مشمة، ذا 
منهاستلزمه المال،: أو الجهد 

إطانه،الشيء أطاق من: و)بهلاق( 
دمهأْأ•فى أي: طوقه؛ فى وهو 

الشيء.عر الميزة والإطاقة: والثلزئ، 
وأطاقهظزثا طاقه زقي الثلاiة. والثلزى: 

^؛؛٦،.وأطاق إطاقه 
اصطلاحا:لتمريمؤ اه 

تكليف،هو بطاق: لا ما تكليفح 
بالممتغ، كالتكليف؛ أ2ؤقوو4 لا ما الخلق 
أوالوجوه، عالي كالمشي عادة؛ 

الكافر، كتكليفلغيره؛ ؛الممتع كالتكليف، 
أويرمن، لا أنه اف علم الذي الإيمان 

كالجمعلشمه؛ محالا كان ما كتكليف، 
الضد!نس•بتن 

اسره/ا-م،ا(.)ل(طي_س 
طْ[.انمرة، ]الممحة ( ٢٧٢)المحاج .خار )٢( 
سالوسالأ، ل.>ة ( ٨٥)•المحط اكامص )٣( 
الدم;[.]دار ( y\»lr)الوط العجم )٤( 

(.١٩٤)المحاح )؛؛(مخاي 
ط"ا[.صام، زدار ( ٢٣٢المرب،)•ا/لسان )٦( 
لاينالأشعري انمن ابي الشح .قالأئ، انظر: )٧( 

>لا،الدينية، الثقافة زمكضان ( ١١٢)فورك 
].كتبة( ٢٢٦)لجوبض لوالإرشاد ^، ١٤٢٥



يطاقلا ما ممد [Mo<]يطاقلا ما تمميف 

لذكم:ا٠ 
منيطاق لا ما بتكاليمؤ القول إطلاق 

كإطلاقالإسلام؛ في الحادثة البدع 
أفعالهم،على مجبورون العيال بان القول 

إنكارعلى وأئمتها الأمة سالف اتفق فقد 
يْللقهمن وذم ذلك، 

العميقة:0• 

المتكلمينائل ممن المالة هده 
المرتبعلةائل الممن وهى المحدثة 

ولمطانهم، في هو ما إلا عباده يكلف 
ماحض ولا طاقهم، في ليس ما يكلفهم 

لوبل العموم؛ وجه على عليهم يشق 
التيسيريكون المع ففي مشقة ساك كان 

أنذلك: في ئئة الأهل قواعد ومن 
فىيوجد فلا ، التيسير تجلب المشقة 

فيهيوجد ولا يطاق لا بما تكليف المع 
يبمبييغلبها المقوس على يشق ما 

.عليها

لأدلة:ا0 
فيهليس الشمع أن الموصى حلت< 
نولهنلك٠ مجن بطاق، لا بما تكليف 

صمنللغزالي القاس وقواعد [، ٠٠١٣٦٩لخانجي، ا ء
اصب[.زدار ( ١٩٥)؛/الوين علوم _، 

الغتاوىومجمؤع (، ٦٥/١)التعارض درء ١نفلرت )١( 

الكتبادار ( )٦٧لاويو>لي رالئياتر الأش؛اْ انغلر: )؛( 
[.٠١٤١١ط١، الملمة. 

ومعهاللأ ثمثا أس يكلف و تعالى: 
الثقا أكس تا ثثوا ص ث! وا 

;لإ:^١ ممآأ أو ئثآ ؛ن 
ءممث. ئ ٩ يَ شز 

يما ولإ تة( ملنا من ١^;>^. 
ابنوعن [، ٢٨٦لالبة.رةت يهءه ثنا عافن 

الأية:هذه نزلم، لما قال: ه عباس 
قثددءآو أئءهًفم i؛■ ما قدوأ ؤتا0 

ال:ق[ ١٢٨٤^ د بماسم 
منيدخل لم شيء، منه قلوبهم دخل 

*تولوافقال: للنبي.، فقالوا شيء، 
فيالإيمان اف فألقى وأءنماا، ممضا 

ؤءاثنوتعالى: نارك اض فانزل قلوبهم، 
وألأويرهثنوء بن ألنح ؤزة يثآ آلكنود 

ث:ثياأب سثا أثن مم، و ة، ؛لأي
الثقا أكئ ن^ ثظقتا ممن، ا تي 

مدال: فأن،ئأه أو سنآأ إن دؤاُذنا 
'تاإمحإ علخنأ ثنمن، ولا ؤر>بتا فعالمتؤ، 
مدفال: ملناه ين أدمى عثر حظقهُ 

ةي نا آلا ^^؛؛١ ينلن،، 
ة،الأيوأنعغناه دأ وآغغز عنا ثآعش يزء 

ةدفطث،«ص.قاد:
ءؤرإ_د.تعالى: قوله أينا الأدلة ومن 

أأثس؟<يلقم يربد ولا أكز مفم آس 

لثنلنطش:>نتاثنلهثفي
ابنقال [، ٧٨أ>_ج: لالحج٤٩ من آفين 

والترمذي(، ٩٦رنم الإيمان، ركتاب مسالم أحرحه )٣( 
لة.واللقط ( ٢٩٩٢رنم م\ى تقم )أيواب 



يطاق ١٢ما تكليف 
[٧١٦]

يطاقمالا تكاليف 

ماكلفكم U ،ا1ي: الأية: في ^ ٤٤كثير 
فثقبشيء ألزمكم وما تطيقون، لا 

ومخرجا،فرجا لكم اف جعل إلا علتكم 
الأسمالمأركان أكبر هي المي - فالصلاة 

أريعاالحضر فى تجب، - الشهادتين يعد 
الخوفومحي تجن، إلى تقصر السفر وفي 

بهورد كما ركعة، الأئمة سض يصليها 
وركبانا،رجالا لى وتمالحدسئ،، 

فيوكدا * مستقبليها وغير القبلة تقبلي م
وغيرها،القبلة إلى فر الفي المافلمة 

المرض،بعذر نهل يفيها والقيام 
يستطعلم فإن حالنا، المريض فيصليها 

الرخصمن ذللث، غير إلى حب، فعلى 
الفراناضمحانر فى والتخفيفايتج، 

•، والوا"ماتُر 

م.
وّ

تعالى:وقوله 
[.٢٢٣ثهاه 

[.٠١٤٢٠)ا(فراينهم)ه/أه؛(لداري،طآ، 
(.١٣٨. \ rv/\i)النتارى سرع )٢( 

إلانص دهئج 

ينسعؤ ذو شق ؤ الى؛ تعوقوله 
،'انهبة يذ ه قه تدن نش ثت، 

سجعنتاسها آ إلا ما أس لا آثأ 
ؤ]الطلاقؤ[ .ه هتنإ عم بمد أس 

هدْأورد أن بعد تيمية ابن تمال، 
ماجمح أن ذللثه تممن ،اوقد الآيار.تجت 

له،معليقون فهم ونهنا؛ ١^١ به؛ كلفهم 
الما ياكالمهم لم وأنه عليه، قادرون 
يهليةّوناا

الحرجرير على الموص هذه فدلألة 
عنقفلا ظاهر، الأمة هذه عن والمشقة 

اككليف؛مالأيطاق.

العلم:اهل قوال أ0 
ارولمعقيدته؛ في ؛؛^^٠ الهلحاوي قال 

ولايطيقون، ما إلا تعالى اف يكلمهم 
،بكلفهماا١٣ما إلا يطيقون 

؛الحنبلي الكرمي مرعي وتمال 
الما العباد بكلفظ لم ثعالى اش راإن 

أسيمحق ^لأ ! ئعالى لموله ي3ليمول 
فيبما كلمهم ؤإيما ونتهه إلأ قنا 

•وطانتهم*؛؛، وسعهم 
النولااإطلأق ةة.فد: تيمية ابن قال 

كإطلاقيطيقه؛ لا يما كلف العبد بأن 
سلبلأن أفعاله؛ على مجبور بأنه القول 

فيالجبر إثثايث، نظير المأمور فى القدرة 
ينكرونوأئمتها الأمة وسالف، المحفنور. 

وكلسئما لا كلها، الإطالآقاتا هذْ 
علىوالائبابح المني طرفي من واحد 
أيما٠٠حق فيه كان ؤإن باطل، 

الأقسام:0
Iنمين إر يتمم يطاق لا ما تكليم، 

أوعنه، للعجز يهناق لا ما أحدهما؛ 

]دنا;ة( ٤٤٨)العز ر لأبن اسارة العفّة شح )٣( 
>[.١٤١٨اا١. الرياض، الإ.لأب. التروذ 

المعاصيفعز ض بحتح صن والغرر الشبة ينع )٤( 
ًدا،عكت، -م؛،، ]دار ( ٠٠)الكيس لمرص بالقادر  الكرملمرص -ر بالقا

(.٢٩٤)٨; برع نظر: !( 



يطاقلإ ما تكاليف 
٢٧١٧٦

أطاقلا U تكليف 

المنى،الزمن كتآكليف لاسحالته؛ 
بينولكلجمع الطيران، الإنسان وتكليم، 

عندالشيع في واقع غير فهدا المدين، 
للقدر.المثبتض الثنة أهل جمهور 

بقدم؛للأفعال يطاق لا ما الثاني: 
الذيهو فإنه بالكفر الكافر كاثغال 

حالفي وكالماعد الإيمان، ن عت 
أنيمنعه بالقعود اشتغاله فإن فعوده، 

به،التكليف يجوز وهذا فاتنا، يكون 
يقدربما ونهيه ان الإنأمر يمتنع فلا 

بضدهلاثغاله والهي الأمر حال عليه 
ويفعلالقد، ذللئ، يترك أن أمكن إذا 

ابنورجح صاح، أمر به المأمور الضد 
بأنهعليه بطالق لا م القهذا أن تيمية 

ا)-  مالأيطايى؛.تكوف،

المخالفين:ذهيامى 

بمسألةمتعلق يطاق لا ما ، تكليف
ومسألةالعقلي، والتمسح ين التح

مدهب،انثنى وعليهمأ الاستطاعة، 
طامان:وهم فيها، المخالفين 

بعدمنالوا القديية: العزلة الأولى: 
لأنهمهللئا؛ يهلاق لا ما تكليف جواز 
تعالىواش العقل، صربح في قبيح 

معند والشرع القبيح، فعل عن منزْ 

)A/النتارى يسمح ١(، • ٤ النتن)■ا/ ضهاج انظر: )١( 
ا'"ا(،، ٢٩٠

٤(.٠ )٠ الجبار ب للقاضي الخسة الأصول شرح )٢( 

عليهم:لرد ا0 
:هال.اقولهم بطلان على يدل ضما 

العملي- نفلرهم حلال ومن - أنهم 
أقوالاوقالوا جق اش صفات، أبطلوا 

فيوكذلك كلها ه اف أفعال في باطلة 
ماعليه يوجبون أنهم ذللن، ومن القدر، 

قاعدةويجعلون ه نفعلى يوجبه لم 
يجن،الي القاعدة هي والأصلع الصلاح 

عياله.مع بها التعامل هك اش على 
صلالمبينا هءزفي القيم ابن فال 

الإيجاب،فى؛اب، والفءرية الجبرية 
اضعلى الوجوب، *وأما هق: اش على 

فيهتتباين مما فهذا والعقاب، بالئوابج 
منالقدرية فأنتن، ناين، أعفلم الهناتفتان 
وضعوهعقلثا وجوبا تعالى عليه المعتزلة 

الخروجعليه وحرموا بعقولهم له شريعة 
و؛اوعهميخلقه، كله دللث، في وشبهوه عنه 
رأيهموسفهوا الهلوائقح اتر مدللث، في 
البما وألزموهم مناقضتهم وبينوا فيه 

يجب،أن الجبرية ونفتا عنه، لهم محيل 
ماعليه ؤيحرم ه نفعلى أوجبه ما عليه 

يتعالىما عليه وجوزوا ه، نفعلى حرمه 
حرمهمما بجلاله يليق لا وما عنه ؤيتنزه 

أوجبهما ترك عليه وجوزوا ه، نفعلى 
تركهعن ؤيننزه يتعالى مما ه نفعلى 

تباينأعفلم الءلائفتان فتاين صده، وفعل 
الوسعلالسثة أهل آمنوا الذين اش وهدى 

هرسوله بها جاء الني المثلى للعلريفة 
البشريةالعقول أن وهي كتابه؛ بها ونزل 



يطاقلا ما تكليف 
!زيل ٧

يطاقلا ما تكليف 

علىتوجب لا المخلونات وسائر بل 
محننزْيتعالى وأنه تحرمه، ولا شيئا ربها 
وحرمهه نفعر كتبه ما وأما ذلك، عن 

منهيقع ولا به يخل لا فإنه ه نفعلى 
بنفسهه نفعلى منه إيجاب فهو خلافه 

فوقهفليس بنفسه ه نفعلى منه وتحريم 
محرم٠١ولا موجب تعار 

واقعهم،ومن الأثاعرة الشانئة: 
عقلايْلاق لا بما التكليف .يجوز : قالوا
فيمابينهم حلاف على ؛ شرعا وافر وهو 

التكليفمن وهو فعله الممتع مجن يرونه 
البما 

عليهم;لرد ا0 

علىوافقه ومن البافلأني استدل 
عليهاممه قضى بمن يطاق لا بما التكليف 
أنهممع بالأيمان مخاطب، وهو بالكفر، 

منبه عليهم اض نفى بما نجسوا يلن 
منعليهم والرد الإيمان، وعدم الكفر 
أوجه:

ماسكليف، القول إطلاق أن أحدها: 

اسة[.الكب ]دار ( ٩٣العادة)درر شاح )١( 
]مؤ-—ة( ٣٣٢)ليانلأني الأوائل تمهيد انفلر: )٢( 

وش-ر_ح؟■؛ام[، •دل لبمان، الثقاب، الكب 
نيوالأنماد (> ٢٢٢)A/ليجرجاس الموانف، 

وقوّاسب[، المحب، ]دار )٧٩( للغزالي الاصقاد 
ذآ.لمان، المحبح، | JU])(•٢( ممغزالي 

زياد( )٢٩للرازي الدين امول، سالم [، ٥٠١٤• 
الإبانةايثا: رانغلر لبنان[، ال،م؛ي، الكتام، 
. r-Y)للجوض والإرشاد (، ١٩٣.  ١٩٢)للأفري 

للجرجانيءالمواتف وشرح ؛•٢(، 

فيالمحدثة بدعق المن يطاق لا 
نماالسلف، عن ترد لم التي الإسلام، 

.ؤإنائا

القولر)فإطلأق الإسلام: شيخ نال 
فيالحادثة البيع من يهناق لا ما ، يتكليف

المادان بالقول كإطلاق الإسلام؛ 
.٢٣١أفعالهماعلى مجبورون 

لأناطل؛ بقول وهذا ثاني: ال
إنماالعصاة أو الكفار لعموم الخطاب 

فيهمحلقت، التي القدرة على مبني هو 
تعالى:قال كما للمدين، قابلة وهى 

ويرjا•١[، وه آلث؛دني ءؤوس،ثه 
أنأي* الشمع؛ نحوصى من ظاهر 

بمملقاض، دهم، الفعل، نل الاستطاعة 
الأنها زعم ومن الشرعي، الخطاب بها 

لجمحالعير قدم فقا> الفعل ْع إلا تكون 
فيعليهم لوم لا أنه في والحصاة الكفرة 
تْلتمنم■مر لأنهم ومعصيتهم؛ كفرهم 

جوارحهملأن الفعل؛ على قادرين ولا 
عماالانفكاك لهم ولا مشغولة، 

والانحراف،.الضلالة من فيه هم 
جهلأبي يمهلمالمة لالهم استن. وأما 

بالكفر،عليه قضي أنه مع بالإيمان 
أنهمع يالإيمان له_إ أبي مaلالبة وكذلك، 

فهذاالقيمين بين جمع وهو يزمن لن 
تقوملا التي ازكلامية اUكان، ٠Jامن 

لأنتنهض ولا الشرعية ائل المعليها 

(.٣٢٢)Y/الخاوي )آ(سبموع 



يطاقلا ما تممي 

LU]ىم
يطاقلا ما تمميف 

جهلأبو أما شّرعيا؛ دليلا نكرن 
لنبأنه يصدق بان يالتصديق ومهلالبته 

أوهق اف من الطالب هذا فأين يصدق 
أبىقمة من فالمعلوم ه، رسوله من 

للإيمانالرسول.دعاه أن جهل 
أنينتظر كان بل للإيمان، يدعوه واستمر 

حرجحتى الإسلام، به ؤيعز اف يهديه 
جقاض فأهلكه بدر ني ورسوله شُ محادا 

عليهحمت، ممن أنه فتأكل كاما، بدر في 
بأنمظايا كان أنه فأين العذاب، كلمة 

يصدق!لن بأنه يصدق 
مطالبأنه زعم من فإن له—، أبو أما 

نولهنزول بعد يرمن لا أنه بالإيمان 
مداث ،تأ ءؤس-ءنؤ( ت عالى ت

المطالةبهده مطال_ا فهو ٣[، ]الممد؛ 

الشريعةتنزه دعوى وهي ونعت هل 
بالإيمانمطالبته الأمل لأن محها؛ 
لنبأنه الإيمان إلى وليس إله، ودعرته 
لنأنه هف اف أحبر من أن كما _خممن، 

منزهةوالشريعة الدعوة تنفعه فما يرمجن 
العبث.عن 

،اذه— تيمية؛ ابن الإسلام ثيخ نال 
تكيفأن إلى الكلام أهل من طائفة 

وها،االشريعة، في وانع لذاته الممتنع 
أنوزعموا نبله، وطائفة الرا3ى قول 

البابهذا من وغيره لهبا أبي تكليفا 
منالتي يالأخ-ار يصدق أن كلفط حيث، 

وهذايؤمن، لا بأنه الإخبار حملتها 
وأنهيومحن لا أنه افه أخر من فإنه غلعل؛ 

إلىله ه المبي دعاء بعد المار يملى 
العياب؛كالمة ءاليه حمت فمد الإيمان 
لمالموت وقت، الملائكة يعاين كالذي 

الرسولجهة من مخاطبا ا هن. يعد يبق 
منوكذلك المتناقضين. الأمرين بهذين 

بقوله؛محتم واقع العاجز تكليفا قال؛ 
ثلأأكمي إز ييمن ساي ءن بكثم< ؤق؟ 

ينانصفإنه [، ٤٢لالةا-م؛ تتهيمن 
نفيالإجماع ومضمون الإجماع، هذا 

مثلفإن وأيصا الشريحة في ذلك وفؤع 
علىتعجيز حطلاب هو إنما الخهلاب هدا 

وهمجود اللمركهم لهم العقوبة وجه 
فىالعبادة ترك على يعاقبون سالمون، 

عجزهمحال بها أمروا بان قدرتهم حال 
العقوبةوحقناب لهم العقوبة سبيل على 

الالذكوين، حطاب جنس من والجزاء 
ليسإذ المخاطب،، فدرة فيه يشترؤل 

فعلهااأا،ّالمهللوب 

لمحيادروالمراجع:اي 
هء،الخمالأصول رح *ث— ١ 
ّالمحتزلى الجبار لعباو 

تيمية.لأبن النبوية®، السنة لامنهاج — ٢ 
والثقل®،الحقل تمارض لادرء — ٣ 

لابزتيمية•
القيم.لأبن العليل®، لاشفاء - ٤ 
بكرلأبي الأوائل®، ر>تمهيال - ٠ 

التاقلأنى.

(.V-T/A)اسصع1كاوى 



[VY;

نماءالفي قيل ا م)رأفوم - ٦
تيمية.لاين والقدرا؛، 

السالفبين العيد وندرة اض قدرة ١١— ٧ 
حنبن صالح بن لأحمد ومخالفيهم®، 

ص■
تبميةابن الإسلام شيخ جهود ١١— ٨ 

محمدلتامر Jالةدراأ، الإيمان توصح في 
متولي•

الكتابضوء في والمدر *القضاء - ٩ 
الرحمنلعبد فيه®، الناس ومذاهب والئنة 

المحمود.

gلتكوين ا0 

لغة:لتعريف اي 
والواوالكاف  ١١ت ارس فابن ال، ف

عنالإخبار على يدل، أصل والنون 
المعجم١١في وحاء نيءورا،، حدولث، 

وكياثاكوثا يكون الشيء رركان الوسيهل.® 
ركبهت الشيء كوف حدث، ت وكينونة 

؛الشؤئء ال؛وه وكوف أجزائه، بين ، بالتاليف
،•الوجود®' إلى العدم من أخرجه 
العدم.من الإيجاد ت معناه فالتكوين 

شرعا:لتعريقؤ اي 

أزليةصفة — الماتريدية  JCS•— التكؤين 
فهيؤيعدم، بها يوجد القه بيات قائمة 

العيب،أس لدار السن )ل(.تاسس 

.ل؛[.الدولأ، وق اك ]مت الوّط)،-.\مح( !نمجم )٢( 

ولو، إيجادا مى نبالوجود تعلقتح لو 
تعلمت،ولو إحياء، نمى بالحياة تعلقتإ 

١وهكد<ا تخاليما، مى نالخلق ؛ ٠ ٠
إليهاراجحة كلها ١^٠٧^١; فالمفات 

٠عندهم حقيقة صفات تج ولي

لحتكم؛ا٠ 

منتعالى ننه التكوين صفة إثبات إن 
الأشاعرةبين المشهورة الخلافية ائل الم

يكونأن ينفون فالأساعرة والماتريدية؛ 
علىزالأة تعالى لله صفة التكوين 

لديهم،الممررة المعروفة السع الصفات 
السعالصفات بتاللثف يقولون والماتريدية 

عليهاويزيدون الأثاعرة يها ت، قالالتي 
الأثاعرةاتفقت، وقد الت،ةوين، صفة 

الأفعال،صفات قيام نفي على والماتريدية 
الىيرجعوذهّا فالماتريدية تعالى؛ بالله 

انميكان،]مكب ١( ٠ )١ الأقياوْ ألفاظ معجم انظرت )٣( 
الأسماءمن وموقفهم والماتريدية -[، ٠١٤٢٠ط؟، 

^٢٠الأفغاتي لكس الإلهة وانمنات 
ومنهجوالجماعا الننة آهل ومنهج —[، ٠١٤١٩

اللْليم،همد بن لخالد تعالى الد توحيد في عرة الأنا 
المنورة،المدينة الأثرية، الغرباء ]مكتبة ( ٥٥٠رآ/
الأناهمرةض من وانظر ^[، ٠١٤١٦ط١٠ 

الشاريض لملأ الأكبر الننه شرح والماتريدية: 
-[،٠١٤٢٨ط٢، انملخية، الكتب ]دار ( ٤٣-  ٤٢)

الأناعرةبين الخلاف ني الموسة والعميدة 
حزم،ابن ]دار )١^١( المكي الدين لتاج والماتريدية 

بينما ر البهية والروصة -[، ٠١٤٢٤ط١، بيروت، 
ابنزدار ( ١٢٢عدبة)لأبي والماتريدا اعرة الأش

وجمعالفراثل ونظم -[، ٠١٤٦٤ط١٠ بيروت، حزم، 
ابنح>ما(]دار ١٩٤. ١٩١لثيخزاد.)الفوائد 

؛أ؛ا»ّا.بيروت.طا،





الممداتمميف

/وكدار كدا 

منء ني لكنه ير نفهو ينيل؛ 
امحتوىت يمول كأن تعالى؛ رينا صفات 

يصفةالماء إر ينزل أو كذا، هيئة على 
كداص.

لحكم:ا0 

الوأٌمائه تعالى اش لصفات التكييف، 
أل\ذثو؛أ في محرمة ثنيعة وبدعة يجوز؛ 

وكيفيةعلم، بلا اف على فول ذللت، لأن 
أمورمن صفاته وكيفية . اش ذات 

ولابعلمها، هه' الله استأثر التي الغيب 
يخومحىأن القاصر البشرى للعقل مجال 

مهاص•

لأدلة:ا0 

الكتاُبفي يرد لم التكييف، لفغل 
النهيعلى يدل ما ورد أنه إلا والئنة، 

ذللثح:ومن الشرعية، الموصى نى عنه 

ما٦^•؛؛>، يلإ تدم إنا ^٠]، ذعال5،ت نوله 
وأن، ٣١يم وآلت بملي دك ثب ّلثر 

_J؛وآن ثتلتا يب، ثه ؤ ما اس ئنهأ 
لالأء__رف[،0محث.ه لأ تا ثم آت 

صk، يه، بجمحت >ة ه: وقول 

الملم:اهل قواو ا0 

مكحولاسنل الأوزاعي: فال 
فقالا:الأحاديث،، ير نفعن والزهري 

.، جاءت٠١ كما أمروها 
تؤألاسلم: مبن الوليد وفال 

ينا والليهّالثوري وسفيان أنس بن مالك 
جاءتالخى الأحبار عن والأوزاعي سعد 

كماأمإوث : فقالواالصفات؟ في 
جاءتكما أمروها I رواية وفى ٠ جاءت 

كيفط«رْ،.بلا 
اللهعبد أبا اريا أنى: بن لماللث، وقيل 

فكيف،\نقئ.ه أديمغ؛، عز !( ٢٥٢^
حضرأسه ماللث، فأطرق قال: امححوى؟ 

غيرالاستواء فال: نم الرحماء، علام 
والإيمانمعقول، غير والكيف، مجهول، 

أراكوما ؛دعة، عنهوالوال واحّبح، يه 
يخرج'أن به فأمر مبتدعا' إلا 

(،TT)؛/جص ابن ورمحاتل فتاوى مجموع )ل(ان،لر: 

>,<ث:ّء;,ِ.0.سب
]داو( )٢٣مهدي آل لفالح اكدمرا اورّالة شرح 

،;[.١٤١٤اراض، الوطن، 
الئنتأعل محن هك اث صفات باب م الِ، انغلر: )٣( 

ط■؟،انمهاج، ]دار ( ٢٢٥والمعطلت)والجائ 

الأمحا،ر دالمهتي (، ٧٣٠)رنم اللألكاني أحر-بم )٤( 
للذميالعلو محخصر وانغلر: (، ٣٧٧)آ/والمنان. 

(١٣٨.)

)برتمالاعتماد أصول ثرح في اللألكاتي أحرجه )٥( 
(،٣٧٧والمنان،)٢;الأسا، ني والمهتي (، ٩٣•

وغٍرمم.اكءٍد)يمآ؛ا(، في الٍر بد وان 
١(،• الجهمٍة)٤ محلى الرد في ال،.ارمي )٦(أحرجه 

(،٦٦٤الامحتنأد)رنم امحول ترح في واللالخاني 
وغبرمم.( ١٠١التمهيد)U/ني الجر محي وابن 

اياريوفتح (، ١٤٢-١٤١العلو)مختصر وانفلر؛ 
في؛قه محامم، محن شهور الوالأثر )ما/ا•؛(، 

(.٠٠.الدر)٨٣ الرزاق نمد الامتوا. صفة 



التنمقالممد

ءرإنت بوني لها ا عنمان أبو وقال 
يالكنابهالمتص<|مك^من الحديب أصه^امب 
أثبتما منها ؤ. له يثبتون . . والئنة. 

رسولهلسان وعلى كتايه، في لتمسه 
بصفاتلصفاته تشبيها يعتقدون ولا 

عنالكلام يحرفون ولا ٠ ٠ ٠ حلقه 
أوالمسمن على المدين بحمل مواصعه 
والجهميةالمعتزلة تحريف القوتين 
ولابكيف، يكبمونهما ولا اف، أهلكهم 

ييهيالمخلوقين بأيدي بهونهما ي
تعالىاش أعاذ وفد اض، حيلهم المشبهة 

والتكييفانمريف من الئثة أهل 
والممهيم،باكريف عليهم ومذ والتشبيه، 

.والتنزيه،ا التوحيد مبل ملكوا حتى 

الأمةّالم، ارؤلريقة تيمية؛ ابن وقال 
منالصفات من أثبته ما إثبات وأنمتها 

تحريفغم ومن تميل، ولا ؛كيف غر 
عننفاه ما عنه ينفون وكيلك، تعهليل، ولا 

غيرمن - الصفات من أثبته ما مع - ه نف
آيافي ولا أممائه في لا إلحاد 

أنالتوحيد تمام ررومن ت أيصا وفال 
ه،نفبه وصف بما تعالى الله يوصف 

عنذلك ؤيمان رسوله، يه وصفه وبما 
والتكسف،،سل والتعهليالتحريف 

واكثل^٣،.

المتعلمة:لمسائل ا٠ 

عنالمقل نمور ت الأولى لمسألة ا- 
-غه افه صفات كيفية معرفة 

الصفاتكنه معرفة عن ناصر العقل 
الشيءلأن ذللاج؛ عن وعجزه وكيفياتها 

اللمبعد إلا صفاته كيفية تعرف لا 
الماوىبنفليره العالم أو ذاته، بكيفية 

هازهوكل الصادق، بالخبر أو له، 
اممه،صفات كيفية فى منتفية الطرق 
الإنسانوعالم . تكييفهايهللان فوجب، 

،ياولك، غ|إؤ اممه أحبر كما محدود 
إلاآلبز تن لمم ت ال، نحيث، 

وونال.؛ ]الإسراء[، شه 
شآءهيثا إلا شهء نى بجبملون 
[.٢٥٥]البقرة: 

هيالمي ان الإننفى كانت، ؤإذا 
الهويته، هي بل إليه الأشياء أقرب 
عالمايحيهل ولا كيفيتها الإنسان يعرف 

يعلملا أن أولى ؤو فالحالق بحقيقتها، 
بحقيقتهعلما يحيط ولا كيفيته العبد 

قدالعقل اءإن ظهت القيم ابن قال 
فإنهوكيفيتها، الصفة كنه تعرف من يئس 

محنىوطا افه، إلا اف كيف، يعلم لا 
كيم،بلا أي: كيفه؛ بلا ،؛ لفالقول 

(.٢٦)الحديث أصحاب لف الءةيالْ )١( 
ابنشرح ءّع الواسهلمة وانظر؛ ٧(، - )٦ التدمرية )٢( 

.مدهافما ( ٠٦)عثيمين 
ابنفتاوى مجموع وانظر:  AyAt)\/الخائض درء )٣( 

الإملأبانمرش واجتماع <، ٣٥٥/٦)تجب 
النكر،أدار ( ٦١١٨)كير ابن وتمر (، ٩٤)

(.٤jk١ ٠ ١ بيروت، 

مطبوية( ٤٤)٢; والروح العقل في رسالة انظر: )٤( 
المثلىوالقواعد المنيرين، ألرساثل مجموعة صمن 

>[.١٤١٤ ٠٢.،.الثق، ]مة v*؟( . )٦٣ 



التكمد

٧٢٤مء
ادت؛دااف

ذاتهحقيقة تعلم لا من فإن البشر، يعمله 
نعوتهكيفية تعرف كيف وماهيته، 
الإيمانفي ذلك يقدح ولا وصفاته؟ 

وراءغالكيفية معانيها، ومعرفة بها، 
اممهأحبر ما معاني نحرف أئا كما نلاننا، 

ولاالأحر، اليوم في ما حقائق من به 
بينما نرب مع كيفيته، حقيقة نعرف 

معرفةعن فعجزنا والمخلوق، المخلوق 

وأعفلم.أعظم وصفاته الخالق كيفية 
المخلوقالعقل يطمح فكيف 
منكفية معرفة في الحدود المحصور 

واللمكله، والجمال كله، الكمال له 
منكلها؟ والكبرياء كلها، والقدرة كله، 

لأ'-مفتحوجهه عن الحجاب كشف لو 
فيهماوما والأرصر٠ الماوات سبحاته 

ذللئ،١١وراء وما بينهما وما 

العلمعدم أن الشانئة: المسألة .
الصفالت،إساتا ينافى لا المفاُت، بكيفية 

معانيها:إساُت، ولا 

الأحدعلى نائم لف المنهج إن 
الأمحم—اءفي الواردة نموص الب

وجهعلى بمعانيها والإيمان والصفات، 
اللهإلى وفوصرا والتفصيل، الإجمال 

بمعانيها.العلم لا بكبفياتها العلم -مالي 

الصفةبحقيقة الجهل بين إدا تنافى فلا 
وثوبيمعانيها، وفهم إبانها وبين وكنهها 

الامتواء٠٠إسأه؛ ماللت، الإمام قول هدا 

فإنهمعقولاا؛ غير والكيف، مجهول، غير 
وبيناللففلة، هدْ من المسي بين فزق 

.١^٢٢مقاله لا الذي الكيف 
ابنقال ١اوكدللث، هلإ؛ القيم ابن قال 

منوغيرهما أحمد والإمام الماجشون 
عنبه أحبر ما كيفية نعلم لا إنا الملقح: 

وكدللئ،■ • يره. نفنعلم كنا ؤإن ه، نف
القرآن،فمروا والتابعون المحابة 

كماالصفات؛ بآيات الراد وعلموا 
والنهي،الأمر آيامن، من الراد علموا 

معانيعلموا كما الكيفية، ملموا لم ؤإن 
لمؤإن والنار، الجنة في به اض أحبر ما 

١١وكيفيته كنهه حقيقة م.لموا 

المروق:0

والتمثل:اككييفا بين الفرق 
التمثلبين أن العلم أهل بعض ذكر 

فإنمعللما، وخصوصا عموما والتكييف، 

مكيفكل ولس مكيف، ممثل كل 
ممثلا.

كيفيةذكر ، التكييفأن نلالiا: روحه 
ليتقول: أن مثل بمماثل، مقرونة غير 
يممامقرنتح فإن وكذا، كذا كيفيته قلم 

القلمهذا تقول: أن مثل تمثيلا، صار 
ممائلأنيئا فذكرت القلم، ^ا مثل 

مماثله.بذكر القلم هذا ومذتح لشيء، 

(.VV-V/T)الألكن دارج ( ١١

رالنراءال•٩(، .  ٨٩٨)السالكين ._وارج ؛ننلر: )٢( 
)٧٧(.الثل 

فيالحجة : راط (، ٩٢٤)U/المرسلة ر-ا(انمواءق 
)آ/ههأ(.للامهاى المحجة يان 



انمثتلقين 
lUYoi

يجهض؛من يتضح بجنهما فالفرق 
كيفيةيحكي أن التكييف أن أحدهما.' 

مفيدةأو مطلقة كانت •مواء الشيء 
كيفيةعلى فيدل التمثل وأما بشثيه، 

يكونالوحه هدا ومن والمم.اول, مقيدة 
ولاس ممثل كل لأن أعم؛ التكييف 

يختصتتكييف الأن ت الأخر 
القدرفي فيتكون التمثيل أما بالصفات، 

يكونالوجه هدا ومن والدات والصفة 
والصفاتالذات، بتعلقه لأعم 

،•والقدرر 

لمصادروالمراجع:ا٠ 
المحجة؛أ،بيان فى ار١لحجة — ١ 

للاصهاني•
قيامة.لأبن التأويل'، ُذم - ٢ 
لأبن■١، الواسهلية العقيدة ارثرح — ٣ 

عيمض•

القيم.لأبن المرملةرا، راالمّواعق — ٤ 
أصحابلف الارعقيدة ء ٥ 

للصابوني.الحديث٠، 

تيمية.لأبن الفتاوى®، ارمجمؤع — ٦ 
القيم.لأبن السّالكين®، ررمدارج . ٧ 
١الحكمي لحافنل ، القبول® ارمعارج — ٨ 
فيوالجماعق الثئة أهل ارمعتفو - ٩ 

بنلممحمد والصفات®، الأسماء توحيله 
التميمي.خاليفة 

ساتنه صفات باب في ارالنفي - ١ • 
والمعهللة®،والجماعق الئسة أهل بين 

سعيداني•لأرزش 

جتالقيناسج

لغه:لتعريف، ا٠ 

لفنهالشى؛ لقن مصدر اللمز لقن: 
لة1ارى.

والزنوالقاف اراللأم فارس: ابن قال 
علمأحذ على تدل صحيحة كلمة 
وفهمه،أحده : لفناالثيء ولئن وفهمه، 

.لقينا: وكته 

ولقنليعيده، إليه ألقاه الكلام: ولقنه 
لينطقبالشهادة أمامه نطر المحتضر: 

."V(،)

اصْللاخا:التعريض، ٠
إلهرلأ بقول: المحتقر تذكير 

؛٠الدنيالمن كلامه آحر لتكون افه(؛ إلا 

الففويالمعنى بين لعلاقة ا0 
والشرعي.

التعريفمن منبثق الشرعي ، التحريف

فتاوىومجمؤع (، )١٨الواسطة العقيدة شرح انظر• )١( 
أملستفي (، ٢٢ضمن)؛/أئن رلشٍح درانل 

(.10. )٤٦ للمس والجاا الثغ 

 )٢(jU . ٣٩•>"اا/ الرب ) ط١[.محاص. ]دار
[.٠١٣٩٩النكر، ]دار >ه/آأأ( الية .قايس )٣( 
ال.ءوةا،]دار ( ٨٣٥)T/الوسط المعجم انغلر: )٤( 

ط٢،الفائس، ]دار )ا/ه؛ا( الغقها'ء لغة ومعجم 
 •٨١٤.]<

)ا/ياآأ(.يب لاين الفتاوى مجموع انغتر: >0( 



الطما

امإفههو إذ منه، وأخص لغوي ال
هادة*يال وتذكره المحتضر 

لحكم:ا0 

تالنووي نال ، بالإجماع مئرؤع 
وأجمعيدب، أمر التلقض بهذا ®الأمر 

ونال،، التلقين٠٠١٢هذا على اليلماء 
هذايندب أنه على لجمهور ا رر ت القاري 
وجوبهيقتفس الحديث هر وقلل ، التلقين 
المالكيةبعض تقل بل جمع؛ إليه وذهب 

ءاوه*ل"ا،.الاتفاق 

لحقيقة:ا0 

المحتقر؛عند الشهادة تذكر أن 
لهقيل ؤإلأ قالها فإن فيقولها، معها لي

لشكوناض(؛ إلا إل )لا قل برفق: أمنا 
فينالهالدنيا، من به يتكلم ما آخر 

فضلها.

لمنزلة:ا0 

فيمابالاخرف المتعلقة المفردات أحد 
*المحتضر يخصى 

لأهمية:اه 
فقالهااف(، إلا إله )لا لقن مجن 
*لجنة ١ له وحيت، عليها ومات 

لأدلة:ا0 

قال:ه الخيري معيد أبي عن 
إلهلا ءوتاكم-ت ®لمتوا ت ه اغ رمول نال 
.٢٤٧١إلا 

القت فالت، ها، عائشة وعن 
قول؛هلكاكم ®لمئوا اض.؛ رسول 

الهلأْ،.إلا إله لا 
القه، رة ربهى أبوعن 

إلهلا موتاكم ®لمنوا افه.I رمحول 
إلهلا كلمته: آخر كان من فإنه اف، إلا 
منيوما الجنة لحل الموت عند اف إلا 

أصابه،٠ما ذلك، تبل أصابه وإن الدهر، 

العلم:0اقوالاهل 
المفهم؛في هءزفأ القرطبي قال 

اله«؛إلا إله لا مو-اكم »كوا ®قوله 
عندبه وذكروهم ذلك،، لهم قولوا أي: 

قدالموت لأن موتى؛ وسماهم الموت، 
حضرهم.
مأورةمحنة الكلمة هذه الموتى وتلقين 

آخرليكون وذلك، لمون، المبها عمل 
هلم فيختاش، إلا ه إللا كلامه: 

'•قوله عموم في ولبدخل عادة، بال
اف؛إلا إله لا كلامه: آخر كان »من 

ابيالأمظم الامحام في.دب الهدة الفتاوى امملر: )١( 
[.٠١٤١ط؛النكر، أدار )\الأ0\( انمان حبة 

_،]دار ( r^y/T)الروي بقرح مالم سح )٢( 
أا''ااه[.، »JYاكرائ،، 

]إدارة( r-A/oالمشكاة)شرح المقابح مرئ؛ )•١( 
؛•؛اه[.ط'ا، والأداء، والدءر؛ الخلمة الموث 

(.٩١٦رنم الجنائز، )كتاب، لم ■احرجه )٤( 
(،١٨٢٧رنم انمانز، )كاب، ائي الماخرجه )0( 

الإددا•دم، الموضع، ض في الألماني وصححه 
(.٦٨٦)رنم 

•■آ(،• ٤ رنم الجنائز، )كاب، حبان ابن احرب )١( 
درن(، ٩١٧رقم الجنائز، )كتاب، لم سيند وأصك 

كالمتم...٠.أحر كان من •فإن ت قوله 



الميتتالقين 

٢٠ « ١ الجنة(٠ لحل 
أنثبت راوند ٤^٥^؛ تيمية ابن وقال 
ومال:اف إلا إله لا بتلمن أم الض. 

إلاإله لا الدنيا س كلامه احر كان »من 
الجة««رم.اض دخل 

اضإلا إله لا أن ٠؛لنهاية الق؛مت ابن قال 
بثاتالتكفير في عغليم تأثير الموت عند 

بها،موقن همد ْن شهادة لأنها ؤإ-ماؤلها؛ 
بنهايةربه لقي . . . بمضمونهاعارف 
باؤلتها،ءلاهرها وافق حالمة، صادقة 
الشهادةله حصلت، فلو علانيتها، وسرها 

لاستوحشالمحة أيام في الوجه هذا على 
الناس،من اف إلى وفر وأهلها، الدنيا من 

بهاشهد لكنه سواه، ما دون به وأنس 
الحياةوحسا بالشهوات مشحون بنلمح 

الحظوظبْلالب مملوءة ونفى وأسبابها، 
تجردتفلو الله، غير إلى والالتفات 

آخرنبا لها لكان الموت عند كتجردها 
ايهيمي*عيشها موتما وعيسآحر 

اثم؛عالقةتلمسائل اؤ 

اكلقين:صفة ت الأولى لمسألة ا- 
إلىحماعة فذهب ذللئح، في احتلف، 

(.٣١١٦رقم البماثز، دارئ)كتاب ابر )١(أ-محرجه 
ط١[.الرّالة، ة ]مؤ.— ( ٣٦٢>أم/د واح

وصححه،( ١٢٩٩رنم الجنائز، والحاكم)كتاب 
(.٦٨٧الإرواء)رنم الأياني؛ي وصححه 

(٤٧)a/مطلم كتاب تلخيص من اشكل لما المفهم )٢( 
]داراينمم؛ر،ط)،بم؛اه[.

(٢٢٧/١ّ)• الفتاوى مجموع )٣( 
>[.١٣٩٣,]٦. العلب، الكتب، ]دار ( ٥٠)القواد )٤( 

دونالإحلاصى بكلمة المحتصر تذكير 
الأمر،إلى حماعة وذمت، بها، أمره 

المسألة.في ففصلوا قوم وتوسهل 
يذكرهأن ٠اوالتلقين التبريزي: نال 

عندهبه ؤيتلفظو بحمرته ويقوله إ عنده 
يأمْأن لا فيقوله، ليتفْلن يسمع؛ حتى 
أنإلا اممه، إلا إل لا قل ويقول: به، 

uلكما نل، له: فيقول كاهما، ,كون 
وللغادمطالب، أبي لمه اممه. رسول 

اليهودي*

؛التلقينالمراد أن إلى الأJاني وذهب، 
يدادة الشهذكر مجرد لا الأمر 

ذكرالتلقين ءاوليى فقال: المحتضر، 
إياه؛وتميعها الميت، بحضرة الشهادة 

يقلنلما حلأيا يقولها بأن أمره هو بل 
®أن■ >ةهبم أنس حديث، والدليل البعض، 

الأنصار،من رحلا عاد ه الله رسول 
افه،إلا إله لا نل: إ خال ا يال: فق

حال،بل فقال: عم؟ أم أخال فقال: 
اممه؟إلا إل لا أقول: أن لى فخير فقال: 

،*١نعم*له: الني فقال 
٢(،• A/o)المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرماه )٠( 

الشامتالمكة الهدة الفتاوى وانفلر: 
إلكترونه[.نسخة 

ط)[.اله، الر.]ّؤّأ ؟( A/T)•احد احرحه )٦( 
.ل؟[،والحكم،العلوم ]مكب ( ٣٠٢;١٣وايزار)

صحيح،إسناده (ت المختارة)در٦٣قي الضياء وتال، 
]المكتب،( ١١)البمام أحكام ني الأياني وصححه 

الإسلامي،
(.١١الخاتن)احكام )٧( 



اتإق^ري 
[VYAj

فيالتفميل إلى العثيمين وذهب 
المحتقر،حال على بناء المسالة 

•فل فيقول• الأمر، بالفظ بقولها راوهل 

اف،إلا إله لا : Jytلن غال: اض، إلا 
حتىالناس بعض يغض، الغضسا فعند 

اض،إلا إل لا أقول: لا مقول: يني، 
الحال؟«رأ/بهالْ بالك، فما لنقل بدون يقولها أو (، ٠٥١\ض؛لا )لا 

فيماالأنوال أعدل هو التفصيل وهذا يسمعه؟ حتى عنده اف يذكر بأن الأمر، 
الله.عند والعلم ينلهر، إلك، بنظر أن هذا فك، ينبغي، فالجواب؛ 

اكلقين:صاُت، عدد الثانية: المالة . قويا المربض كان فإن المريض، حال 
فيقال:_>_، فإنه كا>ا كان أو يتحمل، 

بلاحياتك، امحم اغ(، إلا إله )لا ثل: 
ذللا،.أشه وك اض، إلا إل 

يؤمر،لا فإنه ضعيما لما مكان ؤإن 
فيتذكر،مع يحتى ءنل.ْ الله يذكر ؤإنما 
والنظر.الأثر من مأحوذ التفصيل وهذا 
أباعمه أم ه المى فلأن ^ ١٥١ل
الله،إلا إل لا يقول: أن وفاته عند ءلاو_، 
إلاإل لا ئل: عم را قال: 

حير،فهو قالها إن فلأنه الثلر: وأما 
أنهفرض فلو كافر، فهو يقلها لم ؤإن 

فهويفلها ولم الأمر بهذا صدره صاف، 
وكذاشيئا، عليه يور لم حاله على باق 

فإنيتحمل ممن وهو لما مكان إذا 
صعيماكان ؤإن عليه، يوثر لا بها أمرناْ 

فعلرد به يحصل ربما بها أمرناه فإن 
وهوفينكر وينفسا صدره، يضيق يحيحج 

.i>[.الجرزي، ابن ]دار ( T،v/s)انمتع الشرح )٢( ش الناس بض الدنيا، فرامح، حال في 
إهزياد ١^ ذرح دم سح )٣( إله لا قل: له ئيتح إذا المحة حال 

لياكل.مة وانظر: ^، ١٣٩٢، .iTالر؛ى، اكراّث، 
.للنشرا ناء ]دار ( )٥٣الآ-محرة وأمور الموتى أحوان! 

تخريجه•نندم )٤( 

أنإلا واحدة، ِة التلقين في يكفي 
لتكونأحرى؛ م؛ فيذكر المحتقر يتكلم 

ّكلامه أحر 
الإكثار"وكرهوا الووي: الإمام ىل 

حالهبضيق يضجر كلأ* والموالاة، عليه 
ويتكلميقلبه، ذللا، فيكرم كربه وشدة 

المرة قاله ؤإذا : قالوا_ايقلأ لا بما 
بكلامبعده يتكلم أن إلا عاليه يأتمرر 
آخرليكون به، التعريض فيعاد آخر، 

كلأمه«صب

اكلمن:كلمة اكاكة: لمسألة ا. 
افه:إلا إل لا 

أنعلى المحيحة الموص دلت، 
دونافه( إلا إله )لا التلقين: كلمة 
إلهلا موتاكم: "لمنوا لحديث،: زيادة، 

اكلقين.حال عليها فيقتصر اهوبم<ال؛،، إلا 
محمداأن I شهادة بزيادة قال لمن حلائا 

(،١٣٦٠رنم الجنائز، )كنناب البخاري آحرحه زا( 
(.٢٤رنم الإيمان، ركتاب وملم 



الميتتلقين الميتتلقين 

النص.ورود لعدم تشيع فلا ، اض رسول 
والإْلالةالإكثار عرم فالأصل وأيئا 

يكونأنه ميما يالتلمين، المحتضر على 
الإ٠لالةالمشمة ومن حرجة ساعة في 

تكفيالإحالآءس كلمة أن وميما عليه، 
٠، الموقفهذا فى عليها المزيد عن 

الشهادتينقال المحتقر أن لو ولكن 
ويصدقحرج، فلا ه نفء تلنا من معا 

إله)لا الدنيامن كلامه آخر أن عليه 
مسداأن )أنهد قال: إذا لا اض(، إلا 

الحائمةقال عليها، ا مقتهن اض( رسول 

الشهادتين؛بين جمع "لو العببن؛ 
اغ،رسول محمد الله إلا إله لا فقال: 

منكلامه آخر يكون أن من هدا يمنع لا 
الشهادةلأن اض(؛ إلا إل )لا الدتجا 

ومتممقبلها لما نابع بالرسالة للبي. 
ضالشهادة مع . النك، جعلها ولهذا له؛ 

تلقينه.يحاد فلا واحدا، ركنا بالألوهية 

قوليكفي لا أنه الأدلة وفلساهر 
القه؛رسول محمدا أن أشهد ! المحتصر 

اغ«رآ،.إلا إله لا يقول: أن بد لا ل 
الكافر:تكن الرابعة: المالة 

الكافرعلى الإسلام عرض بشيع 

ضوالإنصاف )\الأه\(ا الهدية الفتاوى )ا(انفلر: 
أحمدالإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرية 

(rrn/T ) ْذا،يرون، العربي، الزاط، إحياء ]دار
الممايحمشكاة ثرح المفاتيح ومرعاة ه[، ١٤١٩

)ْ/ه*"ا(.

؛T(.U/a)المقنع زاد على المتع الشرح )٢( 

لماءلال_ا أبا لأن وتلقينه؛ المحتقر 
عمرربا .؛ المبي له قال الوفاة حضرته 

بهالك، أشهد كلمه اف إلا إل لا ئل 
أبيبن الله وعد جهل أبو فقال الله، عند 

ملةعن أترغب طالب أبا يا أمية 
اللهرسول يزل فلم المطلب؟ عثد 

حتىالمقالة نلك له ويعيد عليه يعرصها 
علىهو ت كلمهم ما آخر طالب أبو قال 
إلهلا ت يقول أن وأبى المهللب، عبد ملة 
وافأما افه رسول فقال اض، إلا 

اف،فأنرل عئالق،، أنه لم ما للخ، لأسنفرق 
أف ١٣١ؤآفيزى؛للقي وما تعالى: 
محقأدن، ^١ ١٤٠وت كنكث -م-نمحدا 

أصحنن،آم ثم متن ما بمي ين، 
-r,,)•؟(١., هرف آأَ  لالتوة[اا.ه نشيو 

القيهودي الغائم القحة وفي 
يخدميهودي غلام اركان خهئع: أنس 

بعودْالمي. فاناْ فمرض، الهي. 
فنفلر>اأصالماا، له: فقال رأسه، محي فقعد 

اأبأطع له: فنال إ عنده وهو أبيه إلى 
وهو. الهتم، فغرج فاسلم، القاسم.، 

آ.ااتارااأ من أنقذ.ه الذي ف ارالحمد يقول: 
كانيهوديا غائما ارأن ت رواية وفي 

نعليه،ؤيناوله وصوءْ، ه للهم، يضع 
عليهفيمحل ه النبي، فأتاْ فمرض، 

■النير له فقال رأسه، عند قاعد وأبوه 

تخريجه.تقدم )٣( 
(.١٣٥٦رنم الخاتن، )محاب الخاوي أخرجه )٤( 



الميتتلقين الميت

 Lإلىفنظر اف،ا إلا إله لا نل فلأن، »؛
الني.،عليه فأعاد أبوه، مآهت أبيه، 

أباأطع أبرم■ فقال أبيه، إلى فنغلر 
إلهلا أن أشهد الغلام؛ فقال القاسم، 

الني.مخرج افّ؟ رمول وإذلث، اض إلا 
ييأحرجه الذي ف ٠الحمد يقول؛ وهو 

انر«را،.من 
بالشهادتيننطقه الرواية هذه فأفادت 

.منا

يعدالمشرؤع I ة الخاملمسألة اء 
بالمغفرةله الدعاع لم المالميت دفن 

والشين:

قال؛خهبه عفان بن عثمان لحديث 
الميتدفن من فؤخ إذا M المي كان 

لأخيكم،ااا<سغفروا فقال؛ عليه، وش 
ت1ل«رى.الأن فانه الشبت، له وملوا 

بعدالميت تلقين السادسة؛ المسألة 
الدفن؛

بعدالميت تلفن إلى قوم ذهب 

ؤرا[،الرسالة، ]مؤسسة \( ٨٦/٢٠)أحمد أحرجه )١( 
ونالط؟[، المأمون، ]دار ( ٩٣)آ/يعلى وأبر 

للتراث،المامون ]دار صحيحء •إساده ت محققه 
رنمالجنائز، )كتاب حمان وابن ١*-[،  ٤٠٤، ءل١ 

أحمدرواية على تعليقه في شعيب وقال (، ٢٩٦٠
دنا إموهذا صحيح، وحديث ال٠وصعت نمس في 

وباقيمتاع، الحفتل مسئ كان ؤإن مرمل ضعيف، 
فمنسلمة ين حماد عير الشيخين رجال ثقات رجاله 

(،٣٢٢١رنم الجنائز، )نماب داود أبتر أخرجه )٢( 
وصححه،( ١٣٧٢رنم الجنائز، )كتاب والحاكم 
]الكتب( ١٥٦)الخاتز أحكام قى الأuتى وصححه 

ط؛[.الإملأس، 

من، لا احاديمث، مستدلن الدفن، 
بعدالتلقين فى امامة أبى حديث نحو 

الأزليسعيد ين جابر عن ونمه الدفن 
فىوهو أمامة أبى على ن؛، يحلقال؛ 
متأنا إذا معيد أيا يا لي؛ فقال المنع 

أنه اف رسول أمر كما بي فاصنعوا 
الرحلمات ررإذا قال؛ فإنه بمونانا يصع 
رأسه،عند أحدكم فليقم فدفنتموه، مذكم 

نوىيفانه فلانة! ابن فلأن يا فليقل؛ 
فإنهفلانة! ابن فلأن يا فليقل؛ قاعدا، 

فليقل؛اض، رحمك أرشدني سيقول؛ 
الدنيا؛دار من عليه حرجت ما اذكر 

شريلث،لا وحده الله إلا إله لا أن شهادة 
وأنورمحوله، عيده محمدا وأن له، 

يبعثاطه وأن فيها، رب لا آتية الساعة 
يأخذونكيزا ا منكن فإن القبور، فى من 
له؛ويقول صاحبه، بيد منهمِا واحل كل 

افهفيكون حجته؟ لقن رحل عند نصع مجا 
را؛ دونه حجيجهما 

ابن]مكب ( YU/A)الكّر في اليراني )•ا(أ-م-بم 
الأحاديثلة ي في الألباني وأورده ط؟[، تيمية، 

اJعارن^،]دار ( ٦٤)Y/واورْ_وءة الضعيفة 
القاصيإلى وعزاير ■منكره، ونالت —[، ٠١٤١٢

العلم،أهل من صعقه ممن ط-اتفة وذكر الخلعي، 
والتروي،والهئس، داليهقي، الدارفطني، أمثال: 

ثمامحم، وابن العراقي، والحاففل الصلاح، وابن 
له،يثهل ما للحديثأ ليس أنه ■واعلم يقوله: عب 
بعضعلى موقوف أثر هو انما العض ذكرْ ما وكل 

هول للمرمع؛ شاهدا بملح لا الشامين التابعين 
القول:وجملة الوقف. إلى الرفع مجن به ؤيتزل يعله، 

موضوعاا.يكن لم إن عندي متكر الحديث أن 



الميتت1قين 

[٧٣١]
ليطنا

الميتتلمين أن تيمية ابن ذكر وند 
المسلمينعمل من يكن لم الدفن بعد 

النبي.عهد على بينهم المشهور 
وحلفا^١
الموتبعد التلقين أن القيم ابن وبين 
يجلسيكن *ولم الني ننة خلاف 

كماالمت بلقن ولا القبر، محي يقرأ 
الوما٠لالناس يفعله 

يعدالتلقين أن العلم أهل بعض وذم 
ولاشيء، أحمد عن فيه يرد لم الدفن 
رواهما سوى نول، للأئمة فيه يعلم 
cJLi*ت نال أحمد، الإمام عن الأثرم 

إذايمنعون الذي فهذا اض: عبد لأبي 
ياويقول؛ الرحل يقف الممت دفن 

عاليه:فارقت، ما اذكر فلأن! بن فلأن 
رأين،ما فقال: اف، إلا إله لا أن شهادة 
حينالشام، أهل إلا هذا نمل أحدا 
ذاك،فقال ان إنحاء مغيرة أبو مات 
أبيعن فيه يروي المعرة أبو ولكن قال؛ 
أنهمأثياخهم عن مريم أبي بن بكر 

يرويه،عياش ابن وكان يفعلونه، كانوا 
القبرص،عذاب، لأب، إنما فيه: قال ثم 

فعله*.علة فذكر 

الدائمةاليمحة فتاوى في وحاء 
نمه:ما والإفتاء العلمية للبحولث، 

بعدالتلقين في العلماء قول من لصحيح ١٠

.يا[.)ا(سدىاهمى)"ا/ْآ(]داراعِ،اس،
ط7[.الرّالأ، اس)\/\.0(ب زاد )أ(اظر: 

يا[.رداي ( ٣٨١)r/ س و اطو: )٣( 

وكلبدعة، بل مثرؤع؛ غير أنه الموت 
فىالطبراني رواه وما صلألة، يدعة 

عنالأولي القه عيد بن معيد عن ازكير 
ذمْدفنه بعد الميت، تلقين فى امامة أبى 

مجنوالئالث، الثاني الجزء في الهيثمي 
حماعةإسناده قي ت وتال الزوائد، مجمع 

.اه.أعرفهم لم 
جوازعلى به يحتج لا هذا وعلى 

بقولمردودة بدعة فهو المسنا، تلقين 
أمرناني أحديث، امن افه رسول 

نهوردا.منه ليس ماهذا

الأربعةالأئمة من إمام مدهبؤ وليس 
حكمإثبات في حجة كالشافعي ونحوهم 
وماافه كتاب، في الحجة بل شرعي؛ 

الأمة،إجماع في ه الني نئة من صح 
شيءالموت بعد التلقين في يثبت ولم 
مردودا.دكان للث، ذس 

كلمة:الوفاة حضرته من تلقين أما 
لقنهمن وراء ليقولها افه( إلا إله )لا 

حياتهفي قوله آحر ليكون فمشرؤع؛ إياها 
هالنبي ذللث، فعل وقد التوحيد، كلمة 

له؛يتجي، لم لكنه طالبح، أيي عمه ْع 
دينعلى إنه قال: محا آخر كان بل 
عبد

بحديثجالعمل يجور : نالوامن وأما 
فيلكونه صعقه؛ مع أمامة أبي 

والإفتا،)\//ا<ب*ا(العلب الداتحأليحرث )؛(اليبمة 
،[.٠١٤١١يا، العاط، ]الرئاصت 



[٧٣٢]
نميتا تلمين 

العصرمحدث عنه أجاب فقد تل، فضا لا 
اشنهرما هنا يرد ررولأ ت بقوله الألباني، 

الهلهاا(آى.إلأءمر

أنيشهد ومو مات رامن وقوله 
افرسول سدا وأن اش إلا ه إنلا ذي اس :الءدث .ض ٠>،

الجهءرم.يحل تله من صاديا فيما محله هذا غإن الأعمال، فضانل 
الحنةآو يالكناب مشروعيته مستا 

يجوزفلا كيلك ليس ما أما الصحيحة، 
لأنهالمعيفح؛ بالحديث فيه العمل 

لحديثاا بذلك يجوز ولا تشريح 
الغلنإلا يفيد لا لأنه المسف؛ 

العمليجوز فكيف ، اتفايا المرجوح 

الأن يشهد أحد من »ما ه: وقوله 
صدئااف رسول محمدا وأن اف إلا إله 
اكار*ر؛أ.على اف حرمه إلا تله من 

لذكمة:اه 

إلهبلا الدنيا من كلامه حتم من أن 
نطنا؛الجنة أهل من كان اف إلا فى الملامة أراد من لهدا فليتنبه Jمثله؟! 

غافلون®محه الكثيرين فإن ديه، 

تعالى؛اش قال قد ت أيما ويقال 
يآلئلت أثثؤل، ءانتإ آليك< أثث 

أثثوتيسز ألآح-زة رؤح (jjQ آل؛رء 
.يثاءُ ئا آس ئسد أسن 
■لأب 
اشنيه الأية هذه أهل من كان فمن 

منيكن لم ومن أحد، بلئنه لم ولو 
فيمن لقنه ولو يشت نلن أهلها 

والأرض.السماوات 

لثمرات:ا٠ 

الذنوب،مغفرة التلقين؛ ثمرات من 
النار.من والنجاة الجنة، ويحول 

نموتنض من ما ١٠.؛ لقوله 
وأنياف إلا إله لا أن تشهد وهي 
موقن sJJإلى ذللث، برجع اف رسول 

إلهلا كلمته أحر كان *من لحليث،ث 
منيوما الجنة لحل الموت عند اف إلا 

،٠أصابه٠٠ل ما ذللث، قبل أصابه وإن الدهر، 

لمصادروالمراجع:اه 
للألباني.الجنائز®، ءاحكام — ١ 
الموتىأحوال في التذكرة  ١٠- ٢ 

للقرتلبى.، والأحرة® 

القم-ّا-ر'الروح«،لأين 

.٦( ٤ / ر٢ والمومحرمة لفعيفة ١ الأحادث لة لّ ا

(،٣٧٩٦رقم الأدب، )نماب ماجه ابن أخرجه )٢( 
وابن.يا[، الرالة. ]ّوة ( Txr/y)\وأحمد 

)محابوالحاكم (. T-rرنم الإيمان. )محاب جان 
فيالألباني وحننه ٠ وصعحه ١( ٦ رنم الإيمان. 
(.٢٢٧٨)رقم اكب اليلأ 

ط؛[،الرالأ، ]موسا ( ٣٢٩)أم أحمد أخرجه )٣( 
رنمواللملة، البوم عل )محاب امرى في اني والن

انمح؛حةلة الايفي الألباني وصححه U•؟•؛(، 
(.٣٤٨)؛؛/

وسالم(، ١٢٨رقم الملم، )محاب المتاري أخرجه )٤( 
(.٣٢رقم الإيمان، )كاب 

تخريجه.يخدم )ه، 





التمائماتضايم

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا٠ 

والقرص؛
فييعممدون الجاثة أهل كان لما 

منوغمرها العين تدفع أنها التمائم 
الث_ارعيجعله لم مما وذلك الأفات، 

عاىالمعنى بقي العين، به تنفى ستا 
كلإليه وأخيف الجاهلية، أهل مسمى 

أنواعمن نوع أي لدفع شيئا علق من 
وقوعه.بعد ذ1ائ، لرفع أو البلاء، 

التسمية:بما سه 

لأنالأمم بهذا التميمة سميت ت قيل 
فيأن يرون كانوا الجاهلية في العرب 
جعلتالذي الأمر لإتمام لا تفاؤ تعليقها 

والشفاء.الدواء وهو له، 

يعتقدونكانوا »كانهم الأثير: ابن قال 
والشفاء٠الدواء تمائم أنها 
الأخرى؛لأسماء اي 

المسميات،بعفر التمائم على يهللق 
الحرون.العوذ، ذللث،: فمن 

لحكم:ا0 
نوعين؛ض التمائم 

القرآنغير من التمائم الأول: النؤع 
أوحرزات من كانت مواء الآكريم، 

كانما ذللث، في ؤيدحل غيرها، أو 
مماونحوها العللامم بعض على مشتملا 

.معناه يحرف لا 

القرآنمن التمائم الثاني: الموع 
اشبأسماء كان ما ويلحق؛لءللث، الكريم، 
الأدعيةببعض أو وصفانه، تعالى 

فيهدا حكم ومياتي الشرعية٠ والأذكار 
المتعلمة.ائل الم

ماوهو التمائم: من الأول النؤع أما 
اتفاقبفمحرم القرآن؛ غير من كان 

الأميات،شرك في ياحل وهو العلماء، 
الأكبرالشرك من يكون قد الشرك وهدا 

عليهنشتمل ما ب بحالأصغر أو 
فان: معلقهافمد وبحب التميمة، 

الأموربعض على التميمة ن، اثتمل
اننهبغير والامتغائة كالدعاء الشركية 

مجردكانت، إن وأما أكبر، رك ث فذلك 
الشركفي فتدخل طلاسم أو حرزات 

التميمةاقترن؛تعليق إذا لكن الأصغر، 
ذللئ،فان بشمها الضر أو المفع اعتقاد 
فاعلهاكان ؤإن الأكثر، الشرك في داخل 

سببأنها يحتفي ؤإنما ذللئ، يحتف.،. لا 
الشركفي داخل فذلك الضر أو ليفع 

الأصغر.

هلراشرك؛' فوله: ١٠عثيمين: ابن قال 
ب،يحمنقول: أكبر؟ أو أصغر شرك هى 

معتقدااتخذها إن منها، الإنسان يريد ما 
أصغر،رك ث فهي اض هو الميت، أن 

شركفهي بنفسها تفعل أنها اعتقد ؤإن 
أكير«رآاء

الكتب،]دار ( ١٩V)١/انمرث ضرب فى |وهابة )١( 
ًلا[.العاصمة، ]دار ( ١٧٨اسيد)؛/القول )٢( .العالمية[ 



التمائم
[٧٣٠]

الصائم

لحميمة:ا٠ 

المروعهالأسامب من لست التمائم 
حيرلجلب الاعتيادية الأسباب من ولا 
تتعلقتعاليق أنها وحقيقتها صر، دفع أو 

كالقولفيها والقول متعلقيها قلوب بها 
شركهو ما فمنها والخيط، الحلقة فى 

الاستغاثةعش •نشتمل كالتي أكبر 
المخلوقين،من غيرهم أو بالشياطين 

الأسماء فيها كالتي محرم همو ما ومنها 
^١،.٠٣٧١إلى تجر لأنها م،ماها يفهم 
لأدلة:ا0 

حملةفي التمائم تعليق عن الهي ورد 
رواهما ت ذلك فمن الأحاديث، من 

رجلارأى . السمح، أن ه• عمران 
هاوه؟اا®ما ت فقال صفر، من حلقة يده فى 

فاتها؛ ١٠٠^١١١ت فال الواهنة، من قال؛ 
وهيمت لو فإنك وهئا؛ إلا نريدك لا 

،.أدا«١٢أست آ مس 

معكان أنه بشير أبو رواه وما 
فارسلأسفاره، بحض في ه السمح، 
قلادةبعير رئة قي بمقين، لا ررأن ت رسولا 

.، قطعت١١٣إلا قلادة أو وتر من 

التحف( ٤٧)لاوسعاوى ألديل القول انظر؛ )١( 
ط"آ[.الوولة، الغاص 

(،٣٠٣١رقم الطب، )كتاب ماجه ابن أحرجه )٢( 
ط١[،الرمان، وأحمد 
]دارالذهبي ووافقه وصححه (، ٢١)؛/ا والحاكم 
المعرفة[,

•٢(،٠• رقم بر، والالجهاد الخارتم،)ئاب، أ-مجه )■١( 
٢(.١ ١ ٠ رقم والنية، اللماص )محاب، وسلم 

تفال )قهف عامر بن عقبة رواه وما 
تعلقرامن ت يقول .، الله رسول سمين، 

فلاودعة تعلق، ومن، له، الله أتم فلا تميمة 
ودعافل،«ر؛،.

العالم:أهل قواو ا0 
تعلقمن ررإن ت ظه البر عبد ابن قال 

مزللا و ا فزل ان عسم^ ما ح^سسة تمصمه 

صّحتهعليه الله أتم فلا ، ينزل أن قبل 
مماومع تحذير كله وهذا ٠ ٠ ٠ وعافيته 

تعليقمن يصنعون الجاهلية أهل كان 
تقيهمأنها يظنون والقلائد، التمائم، 

رفهيصّلا لئ، وذلعنهم، وتصرف 
الوالمتلمح،، المعاني وهو اممه إلا 

عمااف رمحول فنهاهم له، شريلث، 
إلجاهليتهم في يصنعون كانوا 
كلامهةقمح_ءناو القمم ابن ال ق- 
لصحيحا  ١١_ت الأوتار الخيل تقليد على 

كماالعبن أجل من وإرٌ\ يقلدها لا أن 
الوكذلك تفعله، الجاسث أهل كان 

تميمةولا عفلما ولا خرزة عليها يعلق 
الجاهلية«أا"ا.عمل من كله ذاك٠ فان 

حكمفي الحكمي حافظ وقال 
شلث،®ولا القرآزت من تكون التي، التمائم 

ٍدا[،الرالأ، ]مرّة \•( xr/XA)أحمد أحرجه )٤( 
(،T'Alرنم واكمانم، الرقى )كتاب، حان وابن 

وصححه( ٧٥٠١رقم الطم،، )كتاب، والحاكم 
(.١٢٦٦)الذهي ووانئه 

(.xxr/Uالبر)ب لأبن التمهد )0( 
^.١٤١٤ط\ا الأدلى، ]دار ( ١٣٤الفروسة))٦( 



التمائمالتماثم

الاعتقادلذريعه أمد ذلك منع أن 
فإنههذا، رماننا فى سما لا المحظور، 

تلكفي واكابعين الصحابة أكثر كرهه إذا 
فىان والإيمِالمقدسة الشريفة العصور 
فييكرم فلأن الجبال، من أكبن قلوبهم 

أولىوالمحن الغتن وفت هذا وقتنا 
توصلواقد وهم كيف ، يدللئ، وأجدر 

المحرمات؛محض إلى الرخص بهذه 
ذلكفمن إليها، ووسيلة حيلة وجعلوها 

أوسورة أو آية التعاويذ في يكتبون أنهم 
تحتهايضعون نم ، ذللئ، نحو أو بمالة 

إلايعرفه لا ما الشيط.انية الطلاسم من 
أنهمومنها كتبهم، على اطلع من 

التوكلعن الخامة قلوبج يصرفون 
بماقلوبهم تتعلل؛ أن إلى جفو اف على 

يكنولم بهم يرجفون أكثرهم بل كتوم؛ 
شيء"لادأصابهم قد 

التيالتمائم حكم في وقال 
الهياكل•وهماي اليهود طلاسم من تكون 

غيرمن الي التمائم هذه أن ت راوالمقصود 
وشبيههللازلأم شريكة والئنة القرآن 

والمخالفةالفاسد الاعتقاد حبثؤ من بها، 
الإسلام؛أولي سئما عن البعد في للشرع 

أملفإن الإسلام، أهل زى عن أي: 
عنيكون ما أبحد من الخالص التوحيد 

أعفلمقلوبهم في والإيمان وهذا، هذا 
أجلوهم هذا، مثل عليه يدخل أن من 

علىيتوكلوا أن من يقينا وأقوى شأيا 
.، بغيره،١ يثقوا أو اممه غير 

اثمتعلمة:لمسائل اي 

التمائمتعليق حكم الأولى: لمسألة ا- 
القرآن:من كائت، إذا 

التمائم:أنولع من الثاني النؤع وأما 
الأدعيةأو القرآن من كان ا موهو 

منالعلم أهل ختلف، ا فقد نثوية؛ ل١ 
فييعدهم فمن والتابعين ه الصحابة 

قدلين•علتما تعلقها حكم 
بتحريمالقائلون وهم الأول: القول 

نقلوقد التمائم، من النؤع هذا تعليق 
بنالله كعبد الصحابة؛ من جملة عن ذللث، 

بنوعقبة وحديقة، عباسي، وابن عود، م
النخعي،إبراهيم قول وهو ه، عامر 

منكثير اختارها أحمد الإمام عن ورواية 
المالكي،العربي ابن ورجحه أصحابه، 

والشيخحسن، بن الرحمن عبد والشيح 
منوكثير الله، عبد بن اليمأن حم

باز،بن العزيز عبد كالشخ العاصرين؛ 
،.وغيرهم١٣الألاني والشيح 

بجوازالقانلون وهم الثاني: القول 

الجوزي،ابن زدار ( ٦٣٩.  ITA/T)المرل معارج )١( 
[.٠١٤٢٧طْ، 

(.١٤•/ u_(Y؛المدر )٢( 

وعارصة)ه/بم(، شيبة أبي ابن مهنف انغلرت )٣( 
،١٦٨)الحمد المزين وتببر (، ٢٢٢)A/الأحوذى 

وفتحه'(ام[، ط٦. الإمخ-س. ]المكتب، ( ١٧٤
]دار( ٣٨٤)Y/بماز ١^ ونماوى (. ١٢٨)المجيد 
الأحاديث،وللة —[، ٠١٤١٦ط١، الوطن، 
(.٠٨٠/١)المحيحة 



اصائم
!٧٣٧ !

اصايم

عنالمنقول هو القول وهذا ذلك، تعليق 
بنالله وعيد كعائشة، الصحابة؛ يعص 

نولوهو ه، عاص البن همرو 
مريزرا،•وابن الميب، بن سعيد 

يماالأول القول أص1ءاب امتدل وقد 
-رث
الأحاديثفي الوارد الهي عموم ~ ١ 

العموم.لهدا مخضص ولا المقدمة، 
التمائمتعاليق فإن الدريعة؛ مد — ٢ 

مانعليق إلى يفضي والأذكار القرآن من 
الشركية.التمائم من ^Ui، ليس 

فيللامتهان عرصة ذلك أن — ٣ 
ونحووالاستنجاء الحاجة نقاء حال 

فاستدلواالثاني، القول أصحاب، وأما 

وكلشيئا تعلق »من ثوله 
•إلهءص 

علقمن أن على يدذ الحديث *' قالوا 
ماعلق ومن ، إليها وكل الشركية التمائم 

فهدالمالك ]مجمع ( ٦٤ا/)٩ الفتاوى مجمؤع انظرت ( ١ ) 
(٣٥٨ ٠٢١T)٤/المعاد وزاد المصحف[، للباعة 

حجرلاين الباري وفتح [، *JUالرماية، ]مومة 
 !٦(Any

)بم\لمالمجد نح رآأ(اظر: 
٢(، ٠٧٢رقم اليج، )آبواب، الت-رطي أحرجه )٣( 

ولهط\آؤ الرمالت، ]منط ( Uv/r)\د واح
رنمادوم، تحريم )كتاب، ائي المعند ثاهد 
اكرس،صحح ني الأكاني ت وتد (- ٤٠٧٩

طْ[.انمار؛،، ]مة ( ٣٤٠٦)رنم واكرمب 

اشتولأْ والأذكار الكريم القرآن س كان 
'عالمح،•

هاعسو بن اف همد عن ورد ٢-ما 
أولادهعلى الأذكار بعض تعليقه من 

ا.الكبار؛ دون الصغار 
أدلةلعموم الأول؛ القول هو والراجح 

كما- العموم لهدا مخصص ولا النهي، 
أصحاب،أدلة عن الجواب، وأما _، تقدم 

البه نيل المفالءاويث.< الثاني، القول 
التمائم؛م،ث ذكر ما تعليق جواز على يدل 
إلاله يتعبد أن يرض لا سبحاته اش فإن 
أوالقرآن تعلق من كان ولو مع، بما 

اللهكفاه ونحوها اء والمالصباح أذكار 
الواردةقراءتها عن كاما ذلك، لكان تعالى 

المحوص.في 

ها؛عمرو بن الله همد عن ورد ما وأما 
ولوعنه، يصح لم ذلك بأن عنه فيجاب 

الأحاديثصراحة مع فيه حجة محلا صح 
أيمايحتمل هو ثم نلائ،، عن الهي في، 
أولادهليحفنلها ذللث، علق إنما يكون أن 

منهمالكبار حفظها أن يعد الصغار 
عالييعلق U حكم الثانية: لسألة ا- 

والبيويت،:سيارايتؤ ال

لديرعلق ما كل هي التميمة أن تقدم 
(،٣٥٢٨رنم الءر١لث٠، )أبواب، ي الرمل. أ-حرجه )٤( 

وحكم.يا[، الرسالأ، ب ( y^y/w)وأحمد 
ه(.٢٩/١انمحيحن)الميالة ني بكارتها الأزتي 

والتمائمالرش وأحكام (، ١٠٩)المجيد نتح انفلر- )٠( 
(٢٠٣. ٢٤٣.)



التمائمالتمائم

لمأو فيها اعتقد سواء عنها، منهي العين من ذلك لكن سواء رفعه، أو الشر 
ثركفي فهو اعتقال إن حاله لأن يعتقد؛ خرزات المعلق كان وسواء غيرها، أو 
.ذلاائ، غير أو حيوؤل أو 

بصورةخاصة ليت — إدا - فالنميمة 

أولئكش-ابه فإنه يعتثد لم ؤإن أصعر، 
بقومتشيه ُمن ٠ محال وند مشركن، ل١ 

ُّّءمُض وتعم كثيرة أمورا نشمل بل معجبة؛ 
منكثير على نراه ما مثل عديدة، اصنافا 

فيأشياء تعليمهم من زماننا، أهل 
المجسمة،الحيوانات كبعض سياراتهم 

الفرس،كحذوة الأشكال،؛ من غيرها أو 
ونحوحئيية، ومساح حرزات، يعلق أو 

يارة.للالأمامية المرالك عار ذللثح 
الباب،مدخل على يعلق فد ولحمهم 

0الآد1ر

ا()آ(

:

والدجلالخرافات انتشار - ١ 
اليالتمائم، التعلق ___، والشعوذة، 

الاستعانةعلى مشتملا منها لكن ما ميما 
تعالى.افه بهنير 

القلمؤبتعلق والبلاء الوهن نيادة — ٢ 
تعالئابها يتعلق حيث، التميمة؛ بهذه 

اللأءءإليه قيسايع حد0 محي تكن 
هدمإلى يكله تعالى اف أن - ٣ 

لهمتجلب، أو العين، تدفع أنها أصحابها 
الفع.

اختلافعلى الناس أحدثها للتمائم، 
الأزمان.

وحسرةمحعفح 

الأكبر،الشرك في يقع فإنه ها، بنفتنفع  السيارةفي هذا أعلق المعاني؛ هذه 
ونحوللجمال، البيت، فى أعلقه للزينة، 

ذلك،.

أوللدفر التمِائم علق إن والجواب،' 
أنهااعتقد إن أصغر شرك فإنه الرفع 
لأحلء،مم فهو للزينة علقها ؤإن سببا، 

الأص،نر.الشرك يثرك س مشابهته 

كلهاالتمائم أن على الأمر دار فإذن؛ 

آم•؛(،رنم اللماس، داود)كتاب، ابد )ئ(امحر-بم 
رجزيط؛[، انّالة، زمزة ( wr/'K)راحمي 

المسادمال^راط ء قط^ا ا ؤي الإصادم شيخ منيه 
إضاد،وحسن ط![، انماسة، ]دار ( ٦٦٩)^/

الأبمنىفىالإرُا.)ْ/آ.ا(.
]دار( ١١)•الترحّد كتاب لشرح التمهد انظر: )٢( 

راكالمالرتى واحكام -[، ٠١٤٢٤ط١، اكرحيد، 
(rro  . ذا،ف، السالرا، امح]دار

٠١٤١٩.]



التمثيلا|تمثيل

البر.عبد لأبن ااالمهيد«، . ٣ 

الحميده،العزيز ير راتي٠ ٤ 
اض.عبد بن والم.ان 

حنلمديق الخالص،، ®الدين - ٠ 

•دلان، من باض عيادا الملة، من المخرج 
أسالب،عن ناتجة الأمار مده و. 

منها؛عديدة، 

كثيريقع ولذا بالتوحيد، الجهل - ١ 
حان.الشركيان من ينافه فيما الجهالة من 

القيملابن المعاد'، 'زاد - ٦ تعالى، اف غير بدكاء وذللئ، والوثنيات، 
واعتقاديئرعها، لم بأٌباب والتعلق 

.بنفسها تفر أو تثل أنها 
والخرانةالدجل أربالبط ترويج - ٢ 
التمائم،لهذه بالأولياء، مول يممن 

محنلأن الخوب.، ص ص يأكل اداب لإضلأل 
التمائم.نالك عمل مقابل ني 

التيالخرافية الكتب، بعضي انتشار _ ٣ 
وبيعهاالشركية، التمائم عمل إلى تدعو 

زهيدةبامعار 

حجرلابن الباري'، »نح _ ٧ 

لابالفتاوى®، ارمجمؤع 

قةالت«شلج

.
بنالرحمن لخبد المجيد'، ®فتح ء ٨ 
الشخ.آل حن 

كنالب،على المفيد االمول ء ٩ 

تيمية،ن 

الذهمة؛
لغة:التعريف 

والنا؛®الم-يم ت هءزفة فارس ابن نال 
اَ-' م/، /، • '

مناظرةعلى يدل صحيح أصل واللام ا-كون ص . اسم، نه5، 
أي:هذا؛ مثل وتدا للشيء. ١^٠ "^^،، اش دض ح ب تعليةها 

واحد•َ، مح، ?.المثال والمثل نظترْ، أد ام ش ش سواْ ط ض داءت٠اد 
كثييه«اآ،.مثيل قالوا وربما باض بتعلقه ٌاٌور والسلم اكر، دفع 

عليهواعتماله وتوكله تعالى، 

لمصادبروالمراجع:ا٠ 
تسوية.كلمة ®مقل: الجوهري: قال 
شبههيقال: كما ومثله مثله هذا يقال: 

بعنؤرلأوشبهه لفهد والمائم'، الرقى ®أحكام - ١ 
١الحممئ 

لعليالخقيل،ة'، ميزان في ®التمائم _ ٢ 
اليليانى•

رعا:شالتعريف 

منض أثبته ما أن المثبت، اعتقاد هو 

(.٢٢٩)واكانم الرش احلكم انغلر: )١( 
ط٢[.الجمل، ]دار )ه/ا-اأ( النئ قاسى )٢( 
،;[.١٤٢٦ط\، المرن، ]دار ( ٩٧١)الصحاح )٣( 



٠٦التمثيل
ءا

و_
!٧٤

اصتيل

فيلمخلوفن ا صفات مثل هو الصفات 
الحقيقةل١،.

لحكم:ا0 

عنؤإجلاله ؤه الرب تنزيه بجسّتا 
الإ4لأن خالقه؛ يصفان اف صفات تمثيل 
غيولا الذات في لا شيء كمثله ليس 

شيءفي ولا الأنمال في ولا المنان 
سبحانه.الرب حمائص من 

لحقيقة:ا0 

المخلوقإشراك هي• التمثيل حقيقة 
سبحانه.حمائمه من شيء في الله مع 

حمانصمن بشيء الخالق ووصفؤ 
فهيالل4 إلى أصيفت صفة يكل المخلوق، 

كانمن كائنا غيره فيها يشركه لا يه حاصة 
إدخاليملح لا فهذا مثلا، العالم كصفة 
العلموكذللئ، فيه، المخلوقين علم 

بهمخاص فهو المخلوقين إلى المصان، 
وهكذافيه، الخالق علم إدخال يملح لا 

ومناJخلوقين، إلى يمافج ما كل في 
أوه لنفالله أثبته مجا إثبات أن يتضح ^ا 

ليسته يلين، ما ءش ه رسوله له أبه 
شءءي كمث؛ل اس 

]الجاسأت( ٢٦)ضمن لأبن الض التوامد انظر: )١( 
^!.١٤٢١ط-آ، الأصلاب، 

الإمامل.بماىا •A'(/T  . )٩>التعارض در. انظر: )٢( 
نيوالتسح ، م[  ١٤١١سمود،ط1، بن محمد 
را/كندو إسحاق بن محمد للدكتور والسنة الكتاب 

،ط١ الرياض، المنهاج، دار لمع_-ة ( ١٦٠
١٤٢٦٠^

لأدلة:ا0 

علىالشرعية النموصرأ دلت 
،بها وتفرده الكمال، يصفان اض اتصاف 

،فيها خلفه وبين بينه المماثلة ونفى 
وهوشح؛ ءاؤولَؤثإاهء الله قال 

تالسث——وري[،أشيد ألنيح 
آثهأحط. آس هو ؤش _ال وق

وَولإ نحد م و آيهتث 
وهنحدم -أطؤ؟ أق تثنر 

الكريماتالايات هذه ففي 
الكمالصفات من بجملة ه نفالله وصف، 

الوجوه،من بوحه نقمى يلحقها لا التي 
مماثلةونقي بها، تقرئه سبحانه بنن ثم 

بيناواة المهى والمماثلة فيها، له خلقه 

•الوحوه كل من الصفات في النيين 

العلم:0اقوالاهل 

بننعيم عن بسنده اللألكائي روى 
منبشيء اض شيه ررمن ت نال أنه حماد 
اضوصف ما أنكر ومن كفر، فقد خلقه 

يهاغ وصف ما نليس كفر، فقد شه يه 
ينإسحاق وقال . . تشيه. ورسوله نفسه 

فشبهاض وصف لأمن ت ثءزفمت هربه را 
فهواطه خلق من أحد بصفات صفاته 

بصفاتهوصفت لأنه العفليم؛ باض كافر 
سنولما اف لأمر استسلام هو إنما 

الرّول«ص.

يان،زدار ( ٠٣٢)•ا/التف أهل امحقاد امول شرح )٣( 
؟•:ام[.



اصثيلاصثيل

يائيأبي عن بإسنادْ البيهقي دردى 
الثوريسفيان رركان محال؛ أنه الطيالمى 

سالمةبن وحماد زيد بن وحماد وثمة 
ولايحدون لا عوانة وأبو وشريلث، 

الالحديث،، يروون ا يمثلون ولا يشبهون 
أجابواصحلوا ؤإذا كيف، يمولون 
الأ/«را/

فوله®وأما ت ؛؟^٥٠ كثير ابن وفال 
هأدنى ء آنثئ تعالى؛ 

كشرةمقالات المقام هدا في فللناس [ ٠٤
ؤإنماسهلها، موصع هازا ليس حدا، 

اللفمذهب المقام هدا في لك ي
والثوري،والأوزاعي، مالك،، المالح؛ 

بنوأحمد والشافعي، سعد، بن واللين، 
منوغرهم، راهويه بن وإسحاق حنل، 
وهو، وحديثا نديما المسلمين أنمة 

ولاتكييمح غير من حاءيت، كما إمرارها 
إلىالمتبادر والفلاهر تعطيل. ولا تشبيه 
اففإن اف، عن منفي المشبهين أذهان 

وؤود،َؤثمحءخلقه، من شيء شهه لا 
.٤٠آمحر ألّمحع وند شء 

الأئمة.قال كما الار بل لالشررىا؛ 
شيخالخزاعي حماد بن نعيم منهم؛ 

كفر،فقد بخلقه الله ثته من —؛ البخاري 
فقاله نفبه الله وصمؤ ما ححال ومن 
ولاه نفبه الله وصف، فيما وليس كفر. 

ماتعالى لله تؤ أثبفمن تنبيه. رسوله 

اروالأحبالمريحة لأبان ا به وردت 
يليقالذي الوجه على الصحيحة، 

تعالىالله عن ونفى تعالى، الله بجلال 
الهدى٠بل سلك، فقد النقائص، 

الماعلمة:لمسائل اه 

الالممات إنبات الأولى؛ لمسالة ا. 
التمثيل؛يئترم 

في،التجنن بين الاتفاق هو التماثل؛ 
قدوهانا ،، الوحوْ؛ جمع من المنان 

الأدلةصريح في تعالى افه عن نفيه ورد 
ؤه0تعالى؛ قوله فى كما الشرعية، 

[.١١ل١لشورى؛  ٠٤٠٧٢٠َؤثإيء 
الذيالتمانل نفي به المقصود وليس 
الخالقصفالت، بين التشابه بمعنى 

والمعنىاللفظ في المخلوق وصفامت، 
المشتركالقدر هذا نفى لأن الخام؛ 

يقولكما الوجوه بعض من المعنى في 
هووأشباههم الجهمية من النفاة به 

ابنذال، كائزأن• كل وجرد تعطيل 
بالدلائلتقدم فيما بجنا ®وقد تيمية؛ 
أنيمتع أنه والقلية؛ الشرعية القاؤلمة 

وبيتاالوجوم• من بوجه مثل لله يكون 
لذاتهممتع حلقه وبين بينه التماثل أن 

موجوداالواحد الشيء كون ينلنم وأنه 
مخلوئا،حالما محييا، قويما ، معدوما 

(.٣٣٠.  ٣٣٤)Y/ للمهس رانمغات لا(الأسا. 

(٤٢٧.كير ابن )آ(-ضر 
الدك]سبمع \( To/r)الجهب فس بجان )م(انفلر: 

م[.١٤٢٦المحق، لطاص نهد 

(.١٣٦/٣)الجمب تلمس يان )؛(انغلر: 





التمثيلالتمثيل

أنعلم اروءد والجمائ! الئثة أهل 
ماإثبات ت وأئمتها الأمة سلف طريقة 

ولاتكييف غير من الصمات من أثبنه 
تعطيل•ولا تحريف مر ومن تمثيل 
معنفضه عن نفاه ما عنه ينقون وكذلك 
غيرمن الصفات من أثبنه ما إثبات 
(١)آواته«لا،.فى ولا أسمائه فى لا إلحاد، 

(T)r

المروق:0

والتنمه:اسل بجن المرق 
منالتشسه عن التمنيل يختالف 

٠حمثس• 
٧٢٣٠'

الميل:فإن المعنى جهة من الأولى؛ 
كلمن لشيء لالشيء مساواة هو 

فىاوانه مفهو التثسه وأما الوجوم، 
علىأحدهما يهللق وقد الوجوه، بعفى 
ياق.والبالقرينة ذلك، ؤيعرف الأحر 
منليس ما المعطالة فيه أيحل ثم 
حيث،المجمالة الألفافل من فاصبح معناه، 
منشيئا يثبن، من عالي يهللقونه صاروا 

والمناصالأسماء 

فإنالشرع، في الورود جهة من الثابجة: 
الشرعية،الموصى فى له ذكر لا التشبيه 

لم،الأقوال فى عنه النهى جاء ؤإنما 
جاءفقد التمثيل ه بخلافالتمثيل، يه مرادا 

فيكما الشمع، في صريحا عنه النهى 
نئوؤقسَؤثإبء تعالى؛ فوله 

.]الثوJتم،[ ®4 أشر أشيع 
لأيار:ا0 

المععللةعند التمثيل مفهوم في الخليل 
اممه،عن الصفات، ونفي التعطل إلى أدى 

يستلزملنه الصفاين، إثبايتح أن ظنوا حيث، 
وصف،ما افه عن فنفوا لخلقه الله مماثلة 

التفاولت،ب، حبعصا أو كلأ ه نفبه 
النصوصوردوا التعطل، في ينهم الذي 

صفاين،ثبوت، على الدالة والحقلية القلية 
للهأثبن، من كل ورموا تعالى. لله الكمال 

من. رسوله له أثبته أو ه لفأثبته ما 
والمل.بيه يالوالصفاين، الأسماء 

البلادمن كثير في انمليل ؛دللث، فانتشر 
الآcرمن هذا أن ثالث، ولا الإسلامية، 

الخاطئالمفهوم هذا لفلهور السيئة 
كتابهفي عنه الله نهى الذي للتمثيل 
الصوصيعليه دلت.، والذي الكريم، 

الأمةلف، معليه وسار والعقلية الشرعية 
علىتعالى لله الكمال عفان، ثبوتح وهو 
دلت،كما المخلوق، فيه يماثل لا وجه 
ءؤثستعالى؛ قوله منها الموصى عليه 

®هأمحب- ألسيخ ثثو ء سن، َؤثإا،1. 
•]السوري[ 

مجمعجمع ت ٣( ! ٣٦تيمية لابن الفتاوى مجمؤع زا( 
-[.٥١٤١٦الممحف، لعلباعة فهد الملك 

طأ[،العبيكان، ]مكتبة ( ١١٧)التدمرية 
ومقالة)"اآ/آأا(، تيمية لابن الفتاوى ومجمؤع 

)ا/إدؤيس لجابر منها الئثة أهل ومحرق التنبيه 
>-[،١٤٢٢ط١، لف، ال]أمواء ( ٨٣.  ٧٠

إسحاقبن لمحمد والنئة الكتاب في والتسبيح 
(.١٦٥.كرر 



التمثيل

[٧٤٤]
الت4ديل

علىوالنقانمرر العيوب من .ؤ ورسوله ذهب مؤ 
ّا0؛ؤقسَؤثإبجء تعالى؛ نوله صرء الله صفات جعل إلى الممثلق ذهب 
]الشورى[..ه امذ ألثيخ رثو عنهم ذلك مل كما المخلوفن، كمنات 

بطلانعالي والشل ص ئد ويد هُت أص الإءام نال اس، دب 
ففدالشرع: أما ائم، وقالامحقاد هذا درئ ِ ئقولث ُامحة 

هذاسةفىإطال موص ب جاءت كدي،وفنمممدسدمننالسص 
حتعار: \ف نول ذلك من اساو، • ف؛م" اب 

وهالهر أشخ ني شء َبجء الذين المنلة مولأء مقال وهم، 
أئّثؤ ؤء تعالى: ونوله ]الشورى[ هم، دشاهدونه ءا عر افه صفات حطوا 

هدافي يشاركهم من وحد المحالويأت 
فهمواحيث المعطالة، وهم ألا المفهوم 

فنيوهاالتمثيل اض صمات إسات من 
فيفوقعوا اكنلءآ؛، ،ن فرانااممه؛ عن 

فيه.تفاوتهم مع التعطيل 

علمهم:لرد ا0 

قاتل؛من عر وقوله لٌرثما، .ه سبما 
ؤهئ ًئئا ثن نبج, >ولإ 

]الإخلاص[.

لهيكون أن اممه نفى الايات هذه ففي 
منثيء في كفؤ أو سي أو مماثل 

المتفردهو بل سحانه؛ حمانمه 
واإأحقهلا الذي الكمال بصفات قلة من اثوا الفريقين كلأ أن شك، لا 

الخلق.من أحد فيه للنصوص، فهمهم وسوء ء-لمهم، 
القائمالمالح لف الهدى عن و؛عد.هم 

الأسماءمن ه لفافه أثبته ما إثتات على 
اننعلى أو كتابه فى والمنان 

سبحانه،به اللائق الوجه على . رموله 
عنهونفاه ه، نفعن اطه نفاه ما ونفى 

القولبطلان عر العقل دلالة وأما 
فيوالسنلوق الخالق بين ؛التماثل 
وهيالتالية؛ الجهة ْن فبيانه الخمانص 

أحدهماعلى حاز تماثلا إذا الشيئين أن 
؛التماثلوالقول الأحر، عر يجوز ما 

اتصافمه يلزم والمخلوق الخالق بين ]دار ( ir)\/التاؤيلأت إبطال في سلى ابو ارردْ )١( 
سكير ني سب وابن الكويت[. الوونة. ذم 

.( ١ ٤ ه ،/ ) التعارض تعارض درء ت منها كيه؛ 
]مكب( ٤٢- )٦٣ لفبموبمي الإرشاد انظر: )٢( 

المحلوقيه يتمف بما العفليم الحالق 
والحاجةوالعدم الفناء من الضعيف 

القولا هن. فى ما إر صافة ل ونحوها، اء-رل ذي الأداة وسمرة م[،  ١٣٦٩الغانجي، 
تركيا.الدينة. الث،ؤون ]رئامة ( ١٨٦في)للنالدين 
١٤٩لكني)اكوحيد لغُاءد دافيد >([، ١٩٩٣

،;[.٦١٤• السديأ، اسءآ ]دار 

الواحدالشيء يصح حيث الناقص، من 
فىغاية وطا واحت،، وغير بنفسه واجبا 



التنجيم
[٧٤٠]

التنجيم

لابن)ج؛؟(، الفتاوى* ،رمجمؤع - ٧ ئيخ قال البطلان. ني ونهاية اد الم
تيمية.الدليل هزا بيان في تيمية ابن الإسلام 
فيوالجماعة اللمنة أهل »معقا. _ ٨ جاز ؛ تماثلتاإذا الحقيهتض ®فإن العقلي: 

لمحملّوالممات*، الأسماء توحيد الأحرى، علك، يجوز ما واحدة كل على 
التميس.يجوز أن فيلزم • لها وجب ما لها ووجب 

النثةأهل وموقف التشبيه ،رمقالة ٩. ط ■ض اأرا-؛ب ١^٣ ءاى 
إدرص.لجابر ^١(، مها• الُدم ُن المخلرق المحدث ءرى يجوز 

لن.لكيثبت ما لهدا يشت وأن والحاجة، 
الثيءفيكون والفناء الوحوب، من 

هينفجبإ وا غير ه ينفواجبا الواحد 
بينجمع وذلك، معدوما موجودا 

قولبطلان يه يعلم مما وهدا النقيفين، 
أوكبمري بمر يقولون: الدين المشبهة 

قولهمعن الله تعالى ذلان، ونحو كيدي يد 
كبيتا«لا،ؤ^١ 

ثمصادروامحراحع:اي 
رجّآ،الج-همية؛، تالسس لابيان _ ١ 

UJ ،) تيمية.لأبن

تيمية.لابن - ٢ 
.٠تة٠.»َ. ٠ .. ٠٠س

^٢(،المبرية® الثنة لأمنهاج  ٠١٠
•لائزتثمتة 

 P3لتتحيم ا

لغة:لتعريف اي 
المشتقنجم، مصدر ت لغة الشنممحبم 

ظهرإذا الثىأء علكط ويطلمح، الجم، من 
الشيء*نجم الجوهري: نال وطالع، 

وطلع،ظهر ■ نجوما - بالضم - ينجم 
والبت،*والقرن، الص، نجم يقال: 

ينظرالذي هو والمتنجم: والمنجم 
وسيرها،بحركتها تدل ؤيالمجوم في 

فيكوكب، لكل اّم الأصل: في والجم والرد والئنة الكاب في بيح *الت. ٣ 
أطلقفإذا أحص، بالشريا وهو ماء، ال، ١( )ج فيه• الخاطئة المفاهيم علمي 

١كندو إسحاق بن لمحمد 

البر.عبد لابن )ج؟(، ارالمهيدا( . ٤ 

العقلتعارض تعارض ®درء - ٥ 
•تمة لابن و؛(، ^٢، والقل" 

عثيمين.لابن ، الهثلى• ررالقواعل _ ٦ 

،.الثرتا١٣به يراد iإن٠ا مفردا 

شرعا:لتعريف، ا٠ 

علىالأّتادلأل هو: المنجيم 

)٣!٧٨(.تب لأبن اكادى سرع )١( 

ط*ا[.لللايض، الملم ]دار )ه/ا'"ا'آ( اسح )٢( 
العرب jUjالمبز)ْ/ا<"ا'آ(، المرجع )■ا(انفلُ; 
والقاموس•اأا،و[، ، محوا الفكرا ]دار ( ٥٧•)آآ/ 

ط؟أ.الرصالة، ]ءؤسة ( ١٤٩٩)المط 



التنجيم

حنا

الفلكية،بالأحوال الأرضية الحوادث 
والقوابلالفلكية القوى بين والتمزيج 

يزعمونكما الأرضيه 
المتعلقةالمجوم أحكام معرفة هو وقيل؛ 

فيهالنجوم واثيرات القلي، بالعالم 
حلدون؛لأبن تعريف وهناك 

هذهأصحاب ينعمه ما ررهو ت يقول 
الكائناُت،بها يعرفون أنهم من الصناعة 

قبلمن حدوثها، قبل انماصر عالم في 
فيوتأثيرها الكواكب، قوى معرفة 

ومجتمعه،مفردة العنصرية المولدات 
والكواكبالأفلاك أوضاع لدلك، فتكون 

الكائناتأنواع من سيحدث ما على دالة 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا٠ 
والشرعي:

غويلالالمحنى بين العلاقة 
التنجيماشتقاق في هرة ?11 والاصطلاحي 

كانوما الكوكب،، هو الذي النجم من 

التنجيم

السربع ( wrfro)الفتاوى سرع )ا(انظر: 
المحق[.لطياعت فهد 

شرحرانظرت (. )١٣والضجمون التنجيم )!(انغلر: 
ب( ٧٦٢)T/الم أبي لأبن الطحاؤية العقيدة 

الحميدالمزيز جر وتباه[،  ٤٠٨محوا، الرسالة، 
[.٠١٤٠٥ّدآ، l>^_، ]المكب ( ٤٤١)

للعالمتحدث اكي الحوادث مادْ )٣( 
تبذلك فيريد الشخمية الأنولع وأنا للدول، أو 

وماةموت من للأشخاص تحدث اكي الحوادث 
•وتحوهما 

الترنيقية،( ٦٠١)حاليون ابن )؛(عقيمة 
القاهرة[.

النجومفي النفر من الجاهلية أهل عليه 
فجاءحركتها، و ئرها بلال والامحتد 
التعريف،ح متفئا الاصْللاحي التعريف، 

هيالتي بالأفلاك اكنجيم اللغوي؛ر؛ءل 
الجوم.

التسمية:بب، سؤ 

النجمصنعة هر التنجيم كان لما 
النجوم،في ينفلر الذي هو الخجم وكان 
لارتثاًلنفرا الأمم، هذا مها له انمق 
الاستدلال،في ؛النجوم المنعة هذه 

يدعيهمما ذللث، ونحو التأثير، واعتقاد 
التنجيملْ،.أهو 

لحكم؛اه 

^؛١التنجيم على الحكم يختلف، 
فلاالخأثير علم فأما اب، أنلاختلاف، 

حرالجنس من وهو تحريمه، فى ثالث، 
علمدعوى على يشتمل مما ونحوه 

عننهي الذي هو م النوهذا الغيبؤ، 
هتحاس ابن حدث فى كما تعلمه، 

اقتبس؛امن ه• افه رسول نال نال؛ 
منشعبة اقتبس نقد النجوم من شعبة 

،.زاد«١٦ما زاد المحر 

اس،]انحرا• )٣٣( راكبمون اكجم انظر: )ء( 
>[.١٤١٩ط:آ، 

وابن(، ٢٩•٠ رنم الق،، )كتاب، داود أبر أحرجه )٦( 
٤(١ )ه/ واحمد (، ٣٧٢٦رنم الأدب،، ماجه)كتاب، 

تخرجثي الراني وصحح. ًل)ا، الر.البم، ]منّه 
رحإدط\آ، حزم، ابن زدار ( ١٤٦٠ا،)الإحي
(.٧٩٣)رنم الممذ اللملأ ؛ي إّتادْ الأب;ي 
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النجومعلم لحدسثs ١ بهيا والمراد 
الالنجوم لأن ها؛ أنفالنجوم وليس 
•وتتعلم تقتس أن يمكن 

التنجيمااوصناعة العز؛ أبي ابن قال 
وهو- والتأثير الإحكام مضمونها التي 

الأرضيةانموادث على الاستدلال 
القوىبين المزيج أو الفلكية، بالأحوال 
صناعة- الأرضية والغوائل الفلكية 

لمانعلى بل والئنة؛ بالكاب محرمة 
.٠. المرسلين. حميع 

أنإلا معحرما كان ؤإن الشمم وهذا 
مافمنه واحدة؛ درحة على ليس تحريمه 

دونهو ما ومنه الأكم الشرك إلى يمل 
مناك بذ.ليثعالق ما بحب ذلل، 

أعمالمن ذلك، ينبع وما اعتقاد، 
يالي;كما ذلك وبيان ونحوها، 

موترةالنجوم هذه أن يعتقد أن — ١ 
تخلقالتي محي أنها بمعنى فاعلة، 

أكبر؛رك ث نهذا والشرور، الحوادث 
نهوحالما اض مع أن ادعى من لأن 

المخلوقجعل وند أكبر، ركا ث مشرق 
.امنم حالما المنحر 

علمبه يدعي سا يجعلها أن - ٢ 
وتنقلاتهابحركاتها فيستدل الخبب،؛ 

وكذا؛كان.ا سيكون أنه على وتغيراتها 
كانوكدا؛ كدا صار الفلاني النجم لأن 

شقاء؛حياته ستكون الأسان هدا ت بقول 

(.٧٦٢)T/الطحاؤية الفيية شرح ( ١ل 

حياتهوهن.ا الفلاني، النجم في ولد لأنه 
النجمفي ويد لأنه معيدة؛ ستكون 

تعلماتخذ الشخص فهذا الفلاني، 
الخيبج،علم لادعاء يلة وسالنجوم 

الملة؛عن مخرج كفت الغبب، علم وادعاء 
ذش بملر لا ^٠١، ول؛ قياف لأن 

أيئاةثثيأ ؤتا آثأ إلا آلث1، ءآ'لآهأ ألس»ؤم، 
أقوىمن وهذا ]I_، وه تثمى 

نفيبالحصن لأنه الخمر؛ أنواع 
فقداليب، علم ادعى فإذا والاستثناء، 

القرأن.كذب،

الخيرلحدوث سبتا يعتقدها أن — ٣ 
إذاإنه ت أي أصغر؛ ثرك فهذا والشر 

ينبولا النجوم، إر نه شيء دمع 
وقوعه،بعد إلا شينا النجوم إلى 

_ا؛س_شيئا اعتمر من أن I والقاعدة 
تعدىفقد كذلك الله يجهله ولم لشيء، 

افههو الأمحباب بب ملأن افه؛ على 
.وحد0 

علىوهو التسيير، علم الثاني: 
يسمين•

لمح^اا بسمره^ سندل أن — ١ 
علىيعين كان ؤإذا مطلوب، فهدا الدينية 

؛واجتا تعلمها كان واجبة دينية مصالح 
القبلة.جهة على بالنجوم يستدل كأن 

النجومعلم فأما  ١١الخط-ابيت قال 
والحس،المشاهدة طريق من يدرك الذي 
جهةبه ويعلم الزوال به يعرف الذي 
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،.١١٠٠cعنهي مما داخل غير فإنه القبلة، 
المصالحعلى يسيرها يستدل أن ء ٢ 

نوعان!وهو به بأس لا فهذا الدنيوية، 
الجهات،على بها يستدل أن الأول: 

والجديشمالا، يير المهلب أن كمعرقة 
.٠ ٠ شمالا حوله يدور — منه قريب هو و- 

تعالى!نال حائز، فهدا 

فال،]النحل[. .٤٠ ;يتلوث نم وإفجم 
النجومأن . اف فأخبر ١١البغويت 

اللث،،والمالأوقات لمعرفة طرق 
إلىالكعبة عن النائي يهتد لم ولولاها 

اسنالها«لأ،.
الفصول،على بها يستلءل أن الثاني! 

فهن.االقمر، منازل بتعلم يعرفا ما وهو 
آخرون،وأباحه اللفح، بعض كرهه 

كراهة؛فيه وليس حائز أنه والصحيح 
ليضيفانحلمها إن إلا فيه ثرك لا لأنه 

وأنهاالبرد، وحصول المعلمر نزول إليها 
الشرك،من نؤع فهن.ا لدللث، الجالبة هي 
هوهل بها الوفتح معرفة مجرد أما 

الفهذا الخاء؟ أو الخريفح أو الربيع 
%•باص 

تعالى:وفال اJحل[، ت. يتدرث
^١شخ ١^٢ أيقة نئا 5ه 

تعالى؛وقال ٥[، لالاالثح: فشممزه قمما 
4قا بمتددأ أظ؛ جمل أهوى 

[.٩٧]الأزعامت (ثم ممثت 
ابنعن جاء ا ملمنة؛ الدمن 
M••اض رسول قال نال: ها ماس 

شباكس النجوم، من علما انس رمن 
سالحرزادئزادلأ؛،.

آيتانوالقمر الشص *إن ه.' وقال 
أحد،لموت فان ينكلا اطه آيات من 

رأيتمفإذا عبادء؛ به افه يخوفح ولكن 
ودعاتهذكرء إلى فافزعوا ذلك، من شيقا 

واستغفار0اا

0اقوالأهلاسم؛
فلته؛ مهران بن ميمون نال 
ال;قأوضيءاسه:ءثلأبن 

النجوموعلم ؤإياك الله، بتقوى ارأوصيك 
ا3كهانةا(لآ،.؛لى يدعو فإنه 

ه*أراد ؛؛^٥؛ البغداد الخليبح وقال 

لأدلة؛ا ب

الي؛نعال ق

ط؛[.الإملأس، ]I__، ( ١٨٢/١٢الئنة)ترح )٢( 
الحنييوالقول (. ٤٤١)الحميد الزيز تيسير اننلرت )٣( 

زدار( ١١٣. التوحيداب كنصلى 
ءدا[.العاصمة. 

وابن، ( ٥٣٩• رنم .الق. )كتاب داود ابو احرجه )٤( 
(٤١واحد)ه/ (، ٣٧٢٦رنم الأدب، )محاب ءا.بم 

تخريجني اليرام نال ءل١[. الرّالة، ]مرّة ر ِ م  ء
،•١[،حزم، ابن ]دار الإحياء)ص'آ(ا( احاديث، هم وبالتجم وعست 

وجودصحيح، ناد بماجه وابن داود ابو حرجه 
(.٧٩٢)رقم المحيذ اللي م إنادء الأgبى 

•١(، ٤٤رنم الكول.. )كتاب البخاري احرجه )ه( 
•٩(.١ رقم الكرف،، وسلم)كاب 

(١٩المجوم)•ملم ني القول في الخطيب، احرحه )٦( 
•آ؛اه[.]داراطلس. 
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نمهامن فمنهم أنواعه، وبيان للتنجسم يقول عما الكم، النجوم عن اك بالإم
منومنهم فيه، الماس اءتقادا>ت، باعتبار مدبرة، فاعلة أنها من فيها، المنجمون 

كماذللته وسان حكمه، باعتبار مه ففي يكون ما وأن وتنحس، عد توأنها 
•يلي النجوم، بحركات فهو حادث من العالم 

الماسامماداُت، باعبار اكءيم تقسيم وأن القول، ءن ؛الإمساك ذأم. 
مميز:إلى فيه تعالى اف جعلها كما إنها ؛ فيهايقال 

والبحر،البر، ظ-لمارت، في بها يهتدي 
الينعدد والقمر بالشمس، ويعرف 

اللهقدرة على دلالة فيها ؤإن والحساب، 
وحكمته®

العلماء®نال هءزفي: القرطبي ونال 
بعلمبحانه تمدح لما عليهم؛ الله رحمة 

فيهكان حلقه، دون به واستأثر ب، الغي
مواْ،أحد الغيب، يعلم لا أنه على دليل 

الرسل،من ارتضاه من استثنى ثم 
الوحيبطريق غيه من ثاء ما *أوليهم 

صادقةودلالة لهم معجزة وجعله إليهم، 
نحاهاْومن المنجم وليس توتهم، علمحا 
الكتبهما وينظر يضرب؛اسى ممن 

رسولمن ارتقاْ ممن بالملير ويزجر 

اكأث؛ر:ا_عالم
ماعلى الكواكبا تأثير اعتقاد وهو 

وتغيراتؤ،حواديث، من الأرض في يكون 
بعلمالعلماء بعض ميه يالعلم وهذا 

اهبيحكم ني الأي: الأحكام؛ 
ذلك،.على بناء المنجمون 

التسيير:٢-عالم 
والكواكب،الأفلاك أفدار محرفة وهو 

ومعرفةحركاتها، ومقادير وصفاتها 
العلموهذا ذلك، ونحو تح الالجهار>تح 

الحاب.علم العلماء بعض عليه يطلق 

لسأاصاتحتعلقة;اه 

شركحقيقة بيان الأولى: لمسألة ا- 
ئدمإبرامم.تهو بل عيثه، من يشاء ما على فيطلعه 

الذينالكشدانيون م إ؛راهيم ذوم وتخمينه ه بحدّعليه مفتر بالله كافر 
نديمهم، الكواكب، إلى يتقربون كانوا 

القرابين،من مختلفة بأنواع الزمان، 
اض،إر وتقربهم لهم تنفع أنها ويزعمون 

وكنبه«.(٢)

لأقسام:اه 

يعبدونفكانوا ربوبيتها، يعتقدون ولا يمهم تقفي العلماء عيارايت، اختلفت 
كوكب،لكل ويجعلون ويدعونها الكواكب، 

إليه؛وية المنالمعادن من صنما 
ليتقربواللقمر والفضة للثمس كالذهب 

(.١٧٩.  ١٧٨)سلم، التجرم ^٠١ ش را(اضل، 
الكب]دار القرآن لأحكام الجامع )٢( 

^.١٣٨٤مل؟■، المرين، 
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للكواكب،رمز عندهما فالصنم إليها، 
الكوكبذلك إلى التقرب أرادوا فإذا 

منعيادتهم تكن فلم الصنم، دلك عيدوا 
كعبادةهى ؤإنما الربويية، فى الشرك 

الأصنام١أصحاب 
التنجيمنية طلأن ت الثانية لمسألة ا- 
صالخليل إلى 

نمرةنى المنجمين بعمى ذهب 
إلىالتنجيم نسبة إلى الباطل مذهبهم 

لذلكواستدلوا .إ، إبراهيم اطه نبي 
ممره•' . إبراهيم عن تعالى بقوله 

أنسك ولا ألقمر ؤ، 
حث.؛ الخلل على كذب ذلك 
ذلك.عن الاس أبعد من ه كان 

نينغلره من عنه افه ذكره ما وأما 
إنماإنه العلماءت بعض نال فقد النجوم؛ 

لتمكنوتعريصا، تورية النجوم في نظر 
٠أصنامهم كيد في مقصوده من 

٠^^١ماء الفي نفلر إنما إنه ت وقيل 
لمننقول والعرب به، يلهيهم فيما 

الجوزأ،.في نثلر تفكر: 
الأرض:في الخط الثالثة: لمسالة ا٠ 

الرز؛وعلم بالهلرق، يسمى ما وهو 

ه•■؛(، ٢٨٦)يب لاين الطسن ض الرد انفلر: )١( 
(،٤٣)نجمرن والوالتنجيم ييروت[، المعرية، ]دار 

]شة( ٢٦٢.  ٢٦٢)والحديث الغدبم في والشرك 
.يا[.الرشد، 

داروشاح (، ٨٣. )٢٨ رالمجمون اكجمم انفلر: )٢( 
ط؟.-سيئ، ]مكتبة ( ٥٤•. ٥٣٩)عادة ال

٠١٣٩٩.]

التنجيم،صناعة من ذلخ، استتبهلوا حث 
وطريقةوالتخمين، الحدس على وبنوه 
النفعلمن جعلوا أنهم العلم: هذا 

كلأميزوا شكلا، عثر ستة والخهلومحل 
غيرها،عن يختلفح وشكل باسم منها 

فيشأنهم ونحوس، سعود إلى وقسموها 
أنويزعمون الكواكب،، في شأنهم ذللت، 
تجارب،على مبنية الصناعة هده 

العلموهدا ، وتأثيراتها يالجوم ويريهلونها 
التنجيمفروع من فرعا بعد أن يمكن 

العدسعلى ني المبالمحرم 
والتخ٠ينر٢،.

الكون،معرئة الرابعة: لمسألة ا. 
والخسونح:

وف،والخوف، الكونتح معرفة 
وذللئ،المحرم؛ التنجيم في داحالة ليت، 

كوني،، ٢٢له والخوف الكسوفح أن 
الكو'نيت، بفالشرعثا، سبتا له أن ^١ 

كمابالخاب، ثورة معالومة أونالت، له 
فيه،ينلهر طيرا معلوما وقتا للهلال أن 

والشتاءوالمهار، لميل أن وكما 
والقمرالشص يتح ما وسائر والميفح، 

.مقدراوقتا 

الشهرآخر في إلا يكون لا فلكسوف 
إلايكون لا والخسوف الإسرار، ليالي 

الإبدار•ليار الشهر وط في 
وف،لكلالشرعي البب، وأما 

(.٢٩٤)اك؛ق المرجع )٣( 



التنجيمالتنجيم

ولاء_تاف مجم فكل وخمموص، ليرجعوا العباد، تخويفح فهو والخوف، 
عكس.»إن ال،.: قكما تعالى، اف إلى 

يدخل٠لالمنجم ت ٠٥٤)؛تيمية ابن نال 
وعندالعلماء بعض عند العناق اسم في 

(٣).,

الاف ايامحت، من ايتان والقمر الشمن 
فإذالحياته، ولا أحد لمومحت، شان ينك

ساْ^/ي هو بعمهم حض وصلوا اض فادعوا رأيغموهما، 
اسمواكالكي:بين الفرق يتجرُلأ،• 
القس،،لعلم المسوب، هو الفلكي لا الكسوف ودت ومعرُة 

الأرصادلى عم ائنم العوهو: ذإن ١^؛ كم-ف آ-بر، ^ ج 
فيتعالى اف جحاله أجلا التخويف، لدللتح 
بالحساب،يدرك معلوم محدد وين، 

الذيالغي-، م علمن ذلك، وليي 
الفند ذلك، ومع بعلمه، اض اصتاثر 
الخوف؛أو ؛الكسوف المخبر يميت، 

بلزمولا حسابه، في يخطئ ند بل 
ؤإنماخبره، عند الصلاة ولا تصديقه 

فيالقمر أو الشمس روية عند ذللثح بلزم 
الخسوفلأو الكسوف حال 

لمروق؛ا0 

والعراف:المنجم بين المرق 
إذالعراف؛ مسمى في داخل المنجم 

بدعيمن كل ت يثمل العراف اسم إن 
ورمالومنجم كاهن من الغيب علم 

ونحوهم.

عموموالمنجم عراف الفبين 

(،!١٠٥٩رنم الكرف، )كتاب البخاري )ا(احرحه 
(.٩١٢رقم امرق، )كاب وسالم 

(.١٧٣)ه"ا/واظر: (، ١٩٣/)oTاشاوى مجموع )٣( لبدر تمة، لأبن المرية الفتاوى مخصر اتغلر: )٢( 

بهذاوتسميته المنظمة، ت والملأ

التسميةمحل حلت حديثة، تسمية الاسم 
الهيثة.علم وهي الشائعة القديمة 
عالمإلى فمنسوب المنجم وأما 

الأوهامعلى المبني تنجيم، ال
صحيحعلم على وليس والخرافات، 

لأيار؛ا0 
عاليسيئة آثار عنه المنهي للتحجيم 

ذلكاتفمن السلم؛ عقيدة 
والملجسمءنالن،جعم انتسسار ان ~ ١ 

بينوشيوعها الخرافات، فلهور إلى يزدي 
الماس

هذافي المجوم تأثير اعتقاد أن - ٢ 
حثهصا يخرج تعالى، باض ثرك ١لكون 

كماعبادتها إلى ويودي الإسلام، ملة من 
الصابثة.حال هى 

والانثغالبالنجوم، التعلق أن — ٣ 

ط؛،النم، ابن ]دار ( ١٤٨المالي)الدين 
!•؛ام[.

العلميترايا ني وائجم الفلالث، مكاد انظر: )٤( 
.•>؛(.)٩٣ 



التنزيهادتلر|م

المطامععن بعيد الخلق! نزيه ورحل حيث والانحراف، للضلال سبب بها، 
الذنتة،يخالقها التعلق عن صاحبه يشغل 

تعالى.اض وهو وموحاو.ها 

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
 ١ I محيوحكمهم والمنجمون ءالتنجيم

المشمي.المجيد لعبد الأسلأم؛؛، 
الحميد'ا،العزيز راتيسير — ٢ 

اض.عيد بن لسليمان 

٠للبغوي الثأنةاا، ٠لثرح — ٣ 
لابنال3لحاويةاا، العقيدة ارشرح — ٤ 

الحفي.العز أبي 
كتابعالي الممد ءالقول — ٥ 

٠عثيمين لابن لإ، توحيد لا 

لإ،لنجوم ا علم في ارالقول ٠ .٦ 
.الغدادى للخطيب 

الاعتمادية((،التعرشأت »كاب - ٧ 

اللطيف.عيد آل لسعد 

تسمية.لاين اكاوىا١، ٠ماح٠وع ~ ٨ 

يرفعأن ®والننز.: الأزهري؛ ونال 
iعنه ورغبة ، تكرما الشيء عن ه نف

تبرئتهوهو بيحه، تالنه! وتنزيه ت هال 
عماالله سيحان المشركين، فول عن 

اكزْ:. ٠ . ^١ ^١ الظالمون يقول 
تفيل ومنه والمياه؛ الأؤياف عن التباعد 

هنفيباعد أي؛ الأقدار؛ عن سزه فلأن 
إذامتنزهين: ظليا ويقال: . . عنها. 

عنيتنزه وهو المياه، عن تباعدوا 
لنزيهفلأنا ؤإن عنه، تباعد إذا الشيء: 

نزيهوص اللوم' من يعيدا كان إذا كريم• 
..الخلق.

هوتفدي، تبعيدّه اف! وتنزيه قلت! 
مميقال؛ . ٠ والأصداد. الأنداد، عن 
الحرام،عن يتنزهون أي؛ أنزاه؛ قوم 

ورع'وريه؛ نزْ ورجل • • - نزيه الواحد 
أي؛الأحلاق؛ ملائم عن يتنزه وفلان 

ْنها(\ى.ذم عما برقع لابن عادة"' الدار "مفتاح - ٩ 
القيم.

 Mلتنزيه اM

لغة:لتعريف ا٠ 
والهاءوالزاء ءالون فارس؛ ابن نال 
وعيره.مكان فى بعد على تل.ل كلمة 

شرقا؛لتعريف ا٠ 

عنوتعفلجمه اض إحلال هو التنزيه؛ 
إئباتمع رعا، ث به يليق لا ما كل 

،.اJطلقلهتعار١٣الكمال 

[.,JTالجل. ]دار )ه/با؛( اللغث كنايس )١( 

العربي،اكراط، إما، ]دار ( ٩٢)ا•/ اللغة تهذيب )٢( 
[.٣٢٠٠١، ط١ يرومت.، 

]جاسة( ١٨٧.  ١٨٦/٢)التوية الث مهاج انغلر; )■١( 





ئ
التنزيه

معله الكمال صمات فإثبات الكمال، 
كماذلك، يجمع له غيره مماناله نفي 
.الورة® هاو0 عله دلت 

اللامءاحللاق ت ظه القيم ابن وقال 
أولىهو أسمائه من اسما تعالى افه عالي 
كلمن الاسم بهذا وأحق كله، هذا من 

عيبكل من سبحانه لسلامته يه؛ مسمى 
الحقاللام فهو وجه، كل من ونمص 

بالإصافة،ملام والمخلوق اعبار، بكل 
عيبكل عن ذاته في سبحانه ملام فهو 

صفاتهفي وملام وهم، بتخيله ونقص 
أفعالهفي وملام ونقص، عيب كل من 
لفعلوظلم وشر ونقص عيب كل من 

هوبل الحكمة؛ وجه غير على واقع 
اعتار،وبكل وجه كل من الحق لام ال

الأمملهذا تعالى امتحفافه أن فحلم 
.عليه يطلق ما كل اسحقاق من أكمل 
هنفبه نزه الذي التنزيه حقيقة هو وهذا 

رسوله٠به ونزهه 

ملآقسام:ا٠ 

عن:اف سز0 
واللغوبحوالعجز كانمى عيب؛ ل ك- 

العيوبح.من ونحوها والتنة والنوم 
ضممص كماله؛ ض نقص ل ك- 
ذللثط.ونحو وحياته وعزته وقدرته علمه 

يجعلكأن اكحلوفين؛ مماثلة ن ع. 
كعلمعلمه أو المخلوق، مع كمحه م

المخلوقكحياة حياته أو المخالوق، 
ُنمذلك>■".

أمساصالمضلمة<؛ا٠ 

التنزيه:.نحايهل 

هنفبه وصفح فيما تعالى اض جمع 
التنزيهبين رموله لمان على أو كتابه في 

حتعالى: نال كما والإثبات،، 
.هألميز ألشيع رثو شح؛ 

النقائصعن المقدمة ذاته فنزْ ]١^^[ 
وأثبناالمخلوقين مماثلة وعن والميوبا، 

الكمال.صفات لها 

التنزيه،مفهوم في الفاة انحرف وقد 
ونجيناتشبيها الصفات إثبات فجعلوا 
التنزيه.عين سبحانه الخالق عن ونفيها 
الكتابحهدي عن وانحراف صلال وهدا 

الأمة.ملف مبيل عن وحروج والثقة، 
افعن يتقى أن التنزيه: في والضابهل 

رسوله.عنه نفاه أو ه نفعن نقاء ما 
اثلةومموالعيوبا المقائص من 

صفاتإثبات ذللثح: ويجمع المخلوقين، 
فيهاله الماثلة نفي ْع ض الكمال 
التنزيهصابعل التكلمون جعل وّ 

وبض(، ١٨٧-  ١٨٦٢الجرية)الثثة )ا(.نهاج 
الإحلاص.محورة ت يالورة 

اهمامم)آ/آ.أ.\'ا■(.)مآ(داتع 

(،١٨٧.  ١٨٦٨)التجرا الت سياج انلهر: )٣( 
ابنزدار ( )٦٨عثيمين لابن ١لتدمرية وتقرمحب، 
»J([.الجوزي، 

-و)؛/ا<خه (، ١٨٧.  ١٨٦/٢)المرة ألئق ثهاج )٤( 
للخامحيالإلهة والمنان (، ٥٩•



Iالتنزيهوتزبد

بهمأدى اف عن والتحيز التجسيم نفي 
.٢١١اعuلصفات نفي إر هدا 
لمروق؛ا0 

واكزيه:النسج بين الفرق 
معواحد، بمعنى والتنزيه التسبيح 

التنزيهعن التسبيح معنى اع انملأحفلة 
الملأ٥١على بح التيهللق فقد 
المخاصن:مذمب، ٠

العما المقدمة ه نفتعالى اش نره 
الحسنىبالأسماء سماها فقد بها؛ بليق 

عنهاونفى العليا، بالصفات ووصفها 
منها،شيء نى له المخلوقين مماثلة 

منبها يليق لا ما كل أبئا عنها وض 
المخالفونألحل وقد والعتوب، القائص 

ماحمسب، باؤللة معانئ التنزيه لففل في 
واعتقالتمحتفلة مفاهيم من عندهم 

مارحتى الجادة، عن بها حرحوا باءللة 
التيالمجملة الألفافل من التنزيه لففل 

>وللئإحيث، وباطلا، حما تحتمل 
اللث،مالتنزيه حقيقة في المخالفون 

لتحقيقالتمثيل للث، مسللث، فمنهم عدة، 
حقيقةأن فزعم ادعائه، ب، حالتنزيه 

جنسمن الخالهم، صفات جعل هو التنزيه 

سللثجمن ومنهم الخلوقين، صفات 
كلثا؛تععليلأ كان سواء التععليل، للئ، م

الأسماءحمح فنفوا والجهمية كالفلأّفة 
مجردةبيات إلا يؤمنوا ولم والصفات 

حزنيا؛تعهليلأ أو صفة، كل عن 
وندماءوالكلأبية كالمتزلارم 

ا،والاتريدية١ حربهم ومتأ الأساءرةر؛ا 
النفيذير تفاوت من بينهم ما على 

1وايمكن لا التنزيه أن وزعموا والإثبات 
المحك.بهيا إلا يتحقق 

دانإثبات هو الفلاصمة عند فالتنزيه 
الصفاتؤإثبات الأوصاف، عن مجردة 

لأنعنه؛ اف ينزه نقصا يعتبرونه تعالى له 
فقدكمالا له أوجب إن بها اتصافه 
ؤإنبياته، ناقصا وكان بغيره، استكمل 

،.ءنه١٦نفيها في فالكمال، نقصا له أوج-، 
فهو*وأصحابه جهم عند التنزيه وأما 

الأمماءعن ربه العبد نزه يأن 
والأفعال،س.والأوصا؛، 

هوت اكزيه فان الغلاة القرامهلة وعند 

ومجمؤع(، ٠٩٠-  ٥٨٩)؛/سنة المنهاج ث انغلر )١( 
الإلهبوالمنان )■؛/*"آ(، تجب لابن الفتاوى 
ءبِضلابن التدمرية وتغريب ، ٢٣٩)•ليبمامي 

واه(.، )٠٨

٢١جا،ع انفلر: )٢(  (٢٩١.  ٦٨٩٨)ممة لأبن ، ١١
آآ،\،و[.لءارئلمالفوامم.طا،

الإلهةوالمنان >ا-/اآ(، الفتاوى مجموع )•ا<انغلر; 
(.١٤٣لا؛جام،)

>ا-/بمآ(.الفتاوى مجموع امملر: )٤( 
يروث،،المحاب،، ؛ JU]١( )٧• للجومء الأدلة لع >ه( 

)ا"/آا■(،الداوي مجموع وانفر: بمأا،و[، يا، 
تمندوإسحاق لمحمد نة والالكتناب في، والتسبيح 
(.٤٢١.رآ/آاإ 

تحقيقومقدمة (، ٦٩)ا*/الفتاوى مججمؤع انفر: )٦( 
الحنح]عمادة ( ١٦•)١; لينميمى،\س كتاب، 
ام[.٤٢٤الإهب، بالجاممة اليم، 

ُااثنت>أ/عا؛(.المحاب، و الت-ح انفر: )٧( 



التنزه^٧٥٦^دتمي4ا

الإثبات: وهمااض؛ عن القيضض نفى 
الإنباتمن بشيء يوصف فلا والنفي، 

يوصفولا الموجودات، يثبه لا حتى 
وكلالمعدومات، يثبه لا حتى بالنفي 

عنه.نفيهما والتنزيه • تشبيه منهما 

اللهتعطيل على المعطالة يتفق وهكذا 
فيهتفاوتهم مع الواجب كماله عن 

نملبلوافحه فى وهو تنزيها، ويسمونه 
وتجسيماتشبيها يسمونه وصدم محض، 

^٢،.ونحو 

عليهم؛لرد ا0 

إليهاأوصالهم محامية المفاهيم هذه كل 
فحقيقةوالسنة، الكتاب هدى عن بمدهم 

ونثةتعالى اممه كتاب في التنزيه 
الما كل عن الخالق سرية هو رسوله. 

النقائصمن وعفلمته بجلاله يليق 
الكمالصمات إثبات مع والعيوب، 

فالكما تعالى، له الجلال ونعوت 

أشيعوص ش؛ ؤلثسَئإبء تعالى؛ 
إطلاقا وأمسىآ أشن 
يليقما لتقرير القاصرة للحقول الحنان 
عنوالبعد يليق، لا وما سبحانه بالرب 

فيهجاء ما ورد الباب، هذا في الوحي 
محمى؛تخرص فهو الكمال صفات من 

أحدولا افه، من باممه أعلم أحد لا لأنه 

*؛(.rv/a)اكارى يبمرع )؛(انظر: 
]دار( ٩٣٧.  ٩٣٤المرسلة)T/ المراعق انظر: )٢( 

ا،وآ. ٠٤٠٨ الرياض، العاصمت، 

.،الئه رمول من بالله أعلم الخلق من 
ظهؤ آغدم ءأنم >ؤمل تعالى: اطه قال 

نينالمؤمأم وعن [، ١٤•بقرة; ]ال
*إنقال: أنه النبي. عن ها عائشة 
أناء؛يائنه وأعالمكم أتقاكم 

لهأنبته أو ه لنفافه أثبته فما 
النهنزه وما له، إثباته فيجب رسوله.ؤ 

فيجبرسوله.ؤ عنه نزهه أو عنه، ه تف
القرآنهذا في يتجاوز لا عنه تنزيهه 

السنة.أئمة ذكر كما والحديث، 
مابح ببالتنزيه لفغل أن والخلاصة: 

صارالباطل من الكلام أمل أدخله 
عنقاطه تفمل فيوباطلا حقا يحتمل 

ومنرد باطلا محنى به أراد فإن به مراده 
منه،قبل الشرعي معناه به وأراد استعمله 

أعلم.والله 
ثمصادرواثمراحع:اؤ 

والردوالئنة الكتاب في *التسبيح — ١ 
)ج"](،فيه" ا"لخاطئة المفاهيم على 

كندو.إسحاق بن لمحمد 
لابنالقيم.الفوائد")جr١(، *بدائع - ٢ 
عثيمين١لأبن التدمرية"، *تقريب، — ٣ 
الأمينمح_ماو الشيخ *جهود — ٤ 

لف"،العقيدة تقرير فى الثنقيهلى 
القلويان.العزيز لعبد 
لأبن^٢(، الهلحاؤية" *مرح — ْ 

الخس•١^ أبى 

•٢(.رنم الإيان، الخاري)محاب أخر-بم )٣( 



التواب[^۶٠]النداب

تعربمهاالإلهية; ءالممأت ء ٦ 
التميمي.لمحمد أقامها١١، 

امابفي الإلهية >االمفات . ٧ 
اتالإثبضوء في نبوية الوالسئة 
الجامى.أمان لمحمد والتتزJبماا، 

لأبن)ج"؟(، المرملة® المواعق ٠٠— ٨ 
القثم.

مقدمةشرح الل.اني الجني رافهلف ء ٩ 
قيرواب،الزيد أبي ابن ة رسال

العال.الممحسن لعد 

^٢،النبوية® الئئة ®منهاج _. ١ ٠ 
تيمية؟لابن و؛(، 

ط:يتعرض 0١ 

ونابهومنابا وئونة نوبا اش إلى تاب 
تائبوهو المعصة، عن رجع • وئئوبه 

أوللأوبة، وممه عليه; اف وتاب وثواب• 
أوالتحقيق، إلى التنديد من به رجع 
ثوابوهو وقبوله، يمصله عليه رجع 
ُترب•فارس• ابن نال هماده• على 

علىتدل واحدة كلمه والباء والواو التاء 
أي:ذنبه؛ مى نابح يقال: الرجؤع. 

ومثابا،ثوبه اف إلى يتوب • عنه رجع 
اضنال التوبة، والئوب ؤ ب، تائفهو 

"ا["لا،ا]عام: ءؤر»ا,؛إا تعالى؛ 

هرعا؛لتعريف ا٠ 
ويدلالحني، الله أسماء من التواي، 

فيجب،تعالى، لله الثوب صفة على 
اقهء أمما ْن الجليل الأمم بهيا الإيمان 

معنى،من عليه يدل ما مع الحمستى، 
محناْ.نمليل أو تأويله، وعدم وصفة، 
الذيهو التواب ٠٠فةلُأ؛ البيهقي قال 

®عبيدْ من ء ينا من على يتوب 
انهأصم—®ومن ; التئميوفال 

عبادهتوبة يقبل ومعناه: التواب، تعالى: 
استمالواإذا هم ؤيقبلبوا، أذنإذا 

افه،إلى يتوب لأنه تواب؛ والمخلوق 
العبد®توبة يقبل تواب واش 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا0 
والشرعي.

اللغويللمعنى موافق الشرعي المعنى 
•المعنى أصل حث من 
الأخرى:لأسماء ا0 

التوب•قابل 

لحكم:ا0 
الحسنى،افه أسماء من التواب: 

فيجب،تعالى، طه ال—وب صفة على ويدل 

وانظر:.يا[, الجل، ]دار )ا/أآ"آ( اللغات •نامحس )١( 

الكب]دار ( ٠٤١)ا"/الأسملم والسبل المحكم 
]دار)ا/"ا"ا:ا( الخرب ولمان [. ٢٢•••الخلب، 

]دار( ٠٢)ا/السبل والناموس .وا[، مايو، 
ط١[.الخلب، المحب، 

.يا،الجدب.؛، اق الأن]دار ( ٦٤)الأسياد )٢( 
اه؛ام[.

>لآ[.الرايأ، ]دار ( ١٠٦)ا/ المسة بجان السة،ي )•٢( 



التوابٍءء]ج[[ه=التواب

اشأساء من الجليل الأمم بهذا الإبمان 
معنى،من علميه يدل ما مع الحسنى، 

معناه.نملميل أو تأويله، وعدم وصفة، 
لحقيقة؛اؤ 

الدالةتعالى اف أساء من ١^١^، إن 
عائممن - إليه تاب من على توبته على 

التاركمبحانه فهو ذنويه، من — المدنيين 
بمامعصيته بعد طاعته إلى يإنايته مجاراته 

ذنبه.من مللف 

أنهو عبده، على الله توبة أن كما 
عليهغضبه من له ؤيووب ذلك، يرزقه 

العفوإلى العقوبة ومن عنه، الرنحا إلى 
عنه.والصفح 

لأهمية؛ا٠ 
اللهوباسم الاسم بهيا العبد علم إن 
لنيلعفليم اباب والغفار والغفور العفو 
مجاهدةمع سئما ولا المقامات، عالي 

لزوممن مقتضياتها تحقيق على النفس 
التوبة،ودوام العفو، وؤللبإ الاستغفار، 

القنوٍلعن والبعد المغفرة، ورجاء 
عفومحبحانه نهو الذنوب، غفران وتعاظم 

مجهمايغفره أن يبؤ يتعافلمه لا ، غفور 
٢.الجرماا١ وعفلم الدنبا بلغ 
لأدلة:ا0 

فيالتواب اسم إلى الإثارة وردات، 
تارةعدة، مجواصع في الكريم الفرآن 

(١٤٠)الدر الرزاق لمد انمي الأمط، ث ١ 
يا.١٤٢٩، انميضي،  ٥٧٠].

الفعل،بميغة وتارة لامم، ا بميغة 
وحاءموضعا، عثر أحد فى وذللن، 
وهي!والحكيم، بالرحيم مقرونا أحيانا 
أكثنبمي تآ.ظئا ^^١ تعالى: نوله 

منا^؛١ ثك منفق أمه دربتآ وين 
.هألبجر أوب أنت ١^ قأ نف 

ولنلحوأئابوأ آل؛بم ^إلأ ونوله• ]القرة[، 
آلؤاي<وآث هإبإ آمث ئأوكئ وبيزأ 
لأفه؛ ينول]القرة[، .ه التحر 
يائه،ص ألوثه مز نو أس أن بم1اوأ 
آلو١شم آس نبق أدئاو.قتؤ وأئو 

ونوله؛]التوبة[، .ه ألقمم 
ألوُث،و أس إن تتووأ ير ثاث 

ءؤَوولأونوله: ]١^، وه آليين 
وابآس نأى دو~ةيثأ ءوؤن آس ثنن 

ؤءوقوله؛ ]النور[، وه ثًىم 
وابامحقاث إئن تآسنغنه ره قثمد 
]اكمء•وه 

ابنحديثؤ في الئئة ني وورد 
نعدلا كنا إنال: نها، عهر 
اربيقول: مجلس في اض. لرسول 

الثوابأنت، إنلث، علي ج، ونلي اغمر 
.٢٢٧مائة الرحيم(*، 

(،١٥١٦رنم الصلاة، داود)كتاب ابو آحرحه )٢( 
وابن(، ir،rرنم،الدمجواته، )نماب واكردي 

orU  نيماز وابن (اه-ا(، رنم الأدب، )محاب
وناو(، ٩٢٧رنم الرناتز، )كتاب سم 
ء-رس_،ا،صحيح حن حديث، اهن.ا الترماوي; 

؟(،tA)الصمحة اييالأ ني الأuني وصحس 
،•١٣٠٧ر؛رتم يائي ا؛يى وصمح 



اثتواب

0أقوال1هلاسم:

تابمن ءالتواب ت ظه الزجاجي قال 
فجاء, ٠ عباده. توبة يقبل أي• ؛ يتوب 

التواب

(٢),، ((جرمه عقوبة 

أمحمائهاومن ت فقف؟ث التئمي وقال 
عيالهتوبة يقبل ت ومعناه التراب، تعالى• 

اسنالواإذا ويفّلمهسم ، بوا أذنإذا توبة لقبوله المبالغة؛ أبنية على رتواب، 
اش،إلى يتوب لأنه تواب؛ والمخلوق لنعت يعد دفعة منهم الفعل وتكرير عباده 

الزمان،طول على واحد بعد وواحدا 
منه،يقبل أن يشاء ممن . وقبوله 

فالعبدالمبالغة، أبنية على جاء 
واشذنوبه، عن ويقلع . اش إلى يتوب 

فالعبدنويته، يقبل أي• عليه؛ يتوب 
نواب١٠واض تائب 

تقوله روتاويل ت الطبري وقال 
ب_مرة[،]الوه آلم ألوب م ٠ 

منعلى التواب هو ثناؤه جنأ اف أن 
من٠ المذنبين عياله من - إليه تاب 

طاعتهإلى يانايته مجاراته التارك ذنوبه، 
وقد٠ ذنبه من سلف يما معصيته بعد 

يته،إلى المد من التوبة مض أن 
يرصيهما إلى وأوبته طاعته، إلى إنابته 
يالتو؛ةi^_،؛ إوه، والإنا؛ة إوه، التو؛ة ىن ش آلأمور من يننطه م( بمركه 
المعاصي،عن الإقلاع من وشروطها شزلك ربه كرى مما مننا عليها 

٠العبد، توبة يقيل تواب واش 

لأقسام؛ا0 
تظه القيم ابن قال 

أوصافهمن التواب اروكاولكأ 
ئوعسانأوصافه فى والثوب 

وقبولهاعبده توبة بإدن 
الخنانءبمنة المتاب يعد 

الذيا١التواب I السعديوقال 
ذنوبؤيغفر التاسن، على يتوب يزل لم 

نوبةاش إلى تاب من فكل المنيبين 
عبدهعلى ونويته عليه. اش تاب نصوحا 
نوعان:

عبدهقلب في يوقع أنه أحدهما: 

ذلك،يرزقه أن هو عيده، على اش توبة 
الرضاإلى عليه غضبه من له ويروب 

والصفحالعفو إلى العقوبة ومن عنه، 
يعني:فإنه الرحيم، قوله: وأما عنه• 

بالرحمة،التوبة مع عليه المتفضل أنه 
عنوصفحه عثرته، إقالة إياْ: ورحمته 

الأن على والعزم فعلها، على والندم 
صالح,بعمل واستبدالها إليها، يعود 

بقبولهاعبده على توبته والثاني: 
التوبةفإن بها الذنوب ومحو ؤإحابتها، 

]مؤٍةللزجاجي)٣٦( اش أماء اشتئاق انظر؛ ١( 
[.٦١٠١٤•ط؛؟، الرسالة، 

ط\[.الرسالأ، ].>،،; )\/لأ؛0آ ): LJtجاع )٢( 
الرو0،]دار )ا/أْ؛( المعجة بجان ني الحجة )٣( 

.[Ti.

ابن]شة ( ٢٠٩)المم لأبن المونية الغمد؛ متن )٤( 
^.١٤١٧، »JTتمة، 



^١٣١
٧٦٠ ا

التذاب

.قبلها" ما تجب النصوح 

اتحإثملمة؛ثمسائل ا٠ 

الرب:نابل الأولى: لمالة ا- 
متعالى: نوله في ذلك ورد 

هذاوذكر ٣[، لغاغر: ٢^٠^ ^,؛^٠ آليما 
.٢٢٣١أهل بعض الأم 

هؤاش مية تصحة عدم والراجح 
بردلم الاسم هذا فإن التوب؛ بقابل 

النصوصس،فى به اض تسمية مصرحا 
السلفمن العلماء معظم ذكره وأغفل 

الأسسماءبجمع عننوا ا الذين والحلف 
اعلم.واف وشرحها، الحسنى 

القابل:الئانا: لمالأ ا- 
فيالأمم هدا العلم أهل بعض أورد 

الحائقكجعفر الحسنى؛ الأسماء 
دالزجا-م،ل؛د،، ءي؛نةأبن وسفيان 

هسالله مية تصحة عدم والراجح 
ممرحايرد لم الاسم هذا فإن JالماJل، 

وأغفلالنصوصي، في به اض تسمية 

توضيحوانغلر ٠ ٢( ٥ جين)٠ اللواضح ١ الحق )١( 
اع'ملأالمجموئ ]ممن ( ٣٨٠الشاب)الكاب 

الثماش،المالح ين صالح مركز i عيي اللمولغات 
؛،و[.٤١١٢ط٢١، 

وأحآقام L^'T/t)مند. لابن التوحد كتاب انئلر: )٢١( 
عشالمتدرك <، ٣٤٢)آ/العربي لأبن القران 

الخلقعر الخق إيثار •٦(، >ا/ الفتاوى مجموع 
حجرلابن المجر لتلخيص )آءاف الوزير لابن 

Airo/i)

]دار)اا/ااآ( حجر لابن الماري فح انغلر: )٣( 
.يا،الريان، 

(.١٨٩)اد اسما. اشتقاق اطر: )٤( 

والأحالماالسلم، من العلماء معفلم ذكره 
نىالحماء الأسبجمع اعتنوا الدمن 

وافّوشرحها، 

افهمي يلا الئالنة: ألة لما- 
مؤ:لتا يا 

ولمالحسنى، اغ أسماء من ليس لأنه 
،.^١٦الص يرد 

اكزبؤ:الرابعة: لمألأن ا- 
اسمهْبن مشتقة تعالى ف فعالية صفة 

تابت الفعل ورد وأيئا تواب، ال
كقولهالشرعية؛ النصوصن فى ويتوب 

ثاب'؛بمو يتب، ثن ءادم '^٠^؛، تعالى؛ 
تاو_مرة[،.ه آلم آء م ١^٠ عثو 

تثنص P كئ آفُ >ريث 
تأثهعوقأ وتؤ)؛، مل،صقلم من أؤوبرن 
ا»تا،]الم.ه عث عيئ 

ؤأينهقثتف؛فدا؛ن أش 
ألمحنء ه نتنت ؛آلقع 
.هئبمسثا ئشل أثن ه0 ؤآلمؤهشتا 

أنتل تاب *•ن قوله الئنة وفي 
افتايؤ مغربها، من الشص تعللع 

ءليه«س.

بجلاله.تليق تحال ض حقيقية صفة وهي 

اهاّا. يي والجائ الئثة امل معتقد انظر: )٥( 
ط\٠الف، انوا. تاّْ( ٢٣٨)لينميمي انمي 
بما(اه[.

)٣٦(.اف اسما، اشتقاق اطر: )٦( 
<٣٢٧٠•رنم ُاكط،، الأ.كر )محاب لم مرواء )٧( 





التواب

[٧٦٢]
التواب

خارجصال فهو والعابد والزاهد التاتب 
لخطواتمنبع الرحمن سيل عن 

اكاطين«لا،.

لمروق؛ا0 

والقوتوالقار التواب بين الفرق 

تبمعنى التوب، الكثير هو ت التواب 

التوبة.وقبول بالمغفرة عيده على رجؤع لا 
وزنعلى المبالغة صخ من والغفارت 

لذنوبالستر الكثير ومعناه! فنال، 
السترلمعنى الغفر من مأخوذ ءباد0، 

الخامل،المفو له الذي فهو والعفوت 
منعباده من بصدر ما وسع الذي 

يوجببما أتوا إذا سئما ولا الذنوب، 
والتوبةالاستغفار من عنهم العفو 

المالحة^.والأعمال 
يمحوالذي هو فالعفو وعليه؛ 

وهوالمعاصي، عن ويتجاور الخنان، 
فإنمنه، أبلغ ولكنه الغفار، من قريب 

عنينثى والعفو الستر، عن سئ الغفران 
وهذاتر، المن أبلغ والمحو المحو، 

كلفإن انفرادها حال أما الاقتران، حال 
الأخر.معنى يتناول منها واحد 

منعلى يتوب الذي هو والتواب: 
لمللتوبة، بالتوفق عثاله من اء ي

(٤)

(.١١٩.اكارى )ا(.ج.وع 
الثتاية]دار )٨٣( للزحاج الحسنى  ٥١أساء شر )٢( 

[.٢١٩٧٤الرين، 
(.٤٧)آ/•ازض )٣(المدر 

•منهم قولها 

لآدارلْ؛:ا0 
يقيلتواب تعالى اش بأن الإيمان 

المسارعةللعبد يوجب عباده من التوبة 
تتعالى قال الخسويف، وعدم بالتوبة 

ألئت»'سأوث ^*^• ٤١أثي ء ألؤدة ءؤإتا 
..ءتئأدكش بج، ثم ,؛بجلم 

ر.حبميئا علمعا أثب ؤكاث ء؛؛أم أثب 
ألكت٤اتتثاJزن أئ ;وثن، 

إذ\عوث ينلإ ثقت ^١ تئ 
محقماووهم بموؤرك< أئن ولا ألتن قث، 

أيماعيابا ثم أعثدنا 1ؤلنياث، 
١٧[.]،

والعادةالفلاح تحميق التوبة وفي 
بج،^٥١؛، تعالى؛ قال والأخروية، الدنيوية 

ص(ببحيك آن شنآ صيلثا ثحمل، و؛ا*ى ثاب 
٠]القصص[ ألثئل،بم.ه 

الإكثارفي بالمي. الاقتداء 
والامحت،نفارهالتوبة من 

يلكيجعله الأمم بهذا والإيمان 
إليهأماء من تجاه الصحيح اللث، ملا 

أناممه عسى ؤيصفح، عنه فيجاوز 
العمل.حنس من فالجزاء عنه، يتجاوز 

علىبالتوبة المتفرد وحده هو الله 
أحدفيها يشركه لا عباده، من التائبين 

•البدر الرزاق عبد د• الحسى الأسماء فقه )٤( 
للحمودالحستى اض أسماء شرح في الأسمى النهج )ت( 

(١٨٤/٢ ).





التوبة

ساالا،.والإقلاع إله يعود 
تلتوبة  ١٠ت يقوله وكه تيمية ابن وعرفها 

إلىبنات المن الرجوع جماع هي 
الخاتا<لآ،.

بقوله:^ القيم ابن وعزفها 
اضإلى العبد رجؤع هي ة: "التوب

عليهمالمغضوب لصّراؤل ومفارقنه 
واكالين«ص.

لحكم:ا0 

وجوبعلى الله رحمهم العلماء اتفق 
وذلكالفور، على المعمية من التوية 
منجملة في كتابه في بها تعالى الله لأم 

آلدوإثا تعالى: كقوله يات؛ ألا 
وهظؤ' ألثز.مح آثث بما 
•؛■الودآ 

بها،الأمر في والأحاديث والايات 
ؤللبها،لن وهي كشرة، ووجوبها 

-اساء أي: . »واتفقرا المؤوي: فال 
المعاصيجسميع من التوبة أن على 

الالفور، على واجم-ة وأنها واجبة، 
المعصيةكانت سواء نأحيرها يجور 
كسرة،الأو صغيرة 

الإسلام،حقيقة هي لأنها واجبة وهي 
ومقاماته.شرائعه، تجتمع وبها 

[..١٢للتراث، الريان ]دار ( ٤٧١;١٣اوأرى))١(فع 
الناعر؛[.يب، ابن ]شة )ا/-اا•؛( )٢(الاسقائ 

،ط\ اسة، الكب ]دار الألكين)ا/ها( )٣(دارج 

لم)لأا/ا'؛(.طرمالتروي )أ<ثِح 

التوبة

الحقيقة؛

الموبة:"فحقيقة ئ؛!: القيم ان نال، 
الماضي،في منه ملف ما عالي الدم هي 

أنعلى والعزم الحال، في عنه والإقلاع 
المتقبل®في يعاوده لا 

التوبة:حقيقة "فإن : اأبصسوقال 
يحب،ما فحل بالمزام الله إلى الرجوع 

مكردْمن رجوع فهي يكرم، ما 
الحبوبإلى فالرحوع محبوب، إلى 

المكروهعن والرجؤع ماها، مجزء 
الملاحء علق ولهذا الأحر، الجزء 

وتركالمأمور فعل على الطلق 
آشإق ؤو)ؤ؛و\ فمال بها، الحغلور 

مميزئتدؤ !لتينحئ ك يث 
رلأ.نلح، u؛_، مل راض[، وه 
وتركبه أم ما فحل من إلا مفلحا يكون 

ثيبلم ؤو*و تعالى: وقال عنه، نهي ما 
ح_-ج_رات[.لالامميتزث.ه م »أؤلتيك 
فاعائأن كما ظالم، المأمور وارك 

عنهالظلم اسم وزوال ظالم، المحظور 
للأمرين،الجامعة بالموبة يكون إنما 

إلا،ليي وظالم تائب مان: ففالماس 
أكدرفا'كدرل هم: فالتائبون 

أ'ثمروثأايىترن ألستي.أ>ول 
وأ.كوفلونعي وىخ0 اشتوف 

jUjijL  انتهحدود فحففل [، ١١٢]اكوة: أيروه
هذهمجمؤع هي والتوبة التوبة، جزء 

:(دادجالألكين)ا/ا'ها(



التوبة[٧٦٥]التوبة

إلىلرجوعه تائتا سمى ؤإنما الأمور، 
منطاعته ؤإلى هيه، نمن اف أمر 

معمستهاا
)١؛

لمنزلة:ا0 

سوبمهم:ورحت* للتاسن اف ممة 
التوابين،يحب أنه تعالى افه أحبر 

ك،الدمع بعد ٌ أليه برجعون الدين 
نحبأثن قآ ت تعالى فقال المعمية، 

ا،بقرة ل١ ل ايتثلهمبجكآ ومحب 
بتوبةيدح تعار الرب أن الني. ومحن 

أشداف ه؛ فقال أشدالفرح، عبده 
نقدأحدكم من عبده سوية فرحا 

دابم...لأأ/

يفرحتعال أنه اردأّتحر محمية• ابن قال 
الفاقدفرح من أعظم التائب عبده بتوبة 
والشرابالطعام من إليه يحتاج لما 

•، •"١٣• اليأس• ؛عل- وجل"ْ إذا والمركب  (٣),,

0١^١٥:

بر؛ثأ،َاثؤإ أك ؤ،}؛( تعالى: نال 
أن^^٢ عش ثؤتا وبة أش ءاد 

ينشى جيب ؤبمبلطم ب؟ثايآةأ عتؤ؛إ 
وقال:٨[، التحريم: ت أ*لأدهره محتها 

اأأمايأه<ثدي ألي ُءاإفي آق-ف ^ ١٠^•
أفإق ال: وق٢[. اف—ر: ]غ 

اضرا/'اا"آ(.الالمدر )١( 
(،IV'Aرنم الدعوات، )كتاب البخاري احرحه )٢( 

(.٢٧٤٤رنم الوة، وسلم)محاب 
اكادى)*ا/،'م(.)٣(سبع 

وهنثيثوث ظؤ أوبجَ أئ شكا 
الايات.من وغيرها ]النور[. 

أبيعن ث حل• ئئة: الومن 
ال:نه الم-ي أن ه وس م

ميءليتوب بالليل يلْ بط هفو اش *ران 
مسيءلسضب السمار يده وسط التهار، 
معربهاأراأ.من الشمس تطلع حش اللل، 

أن)هته؛ عود مابن ث وحل، 

ءأل>هبتوبة فرحا أشد ررف قال: الّكا. 
مهلكة،دوية أرض قي رجل من المؤمن، 

فناموشرابه، طعامه عاليها راحلته، معه 
أدركهفطلبهاحض ذهبتؤ، وند فاسيقظ 
الذيمكاني إر أرجع قال: ثم انملس، 

رأسهفوضع أموُت،، حتى فأنام فيه، كنت، 
وعندهفامتيقفل ليموتا، ماعده على 

قافوشرابه، وطعامه زاده وعليها راحلته 
هذامن المزمن • الءباابتوبة فرحا أشد 

ابنثؤ وحل"ي• وزادْاا ه تراحالب
اف®إن مال: النبي. عن خها، عمر 
يغرغرارا"،•لم ما انمي نوبة شل 

0اقوالاهلاسا;
فىيكفى ارولأ ه•' القرطبي قال 

(.٢٧٥٩رقم النوة، )محاب سلم اخر-بم )٤( 
(.٦٢٠٨رقم الدعوات، )كتاب البخاري اخرحه )ه( 

(.٢٧٤٤رقم اكوة )محاب لم وم
(,٢٥٣٧رقم الدعوات. )كتاب الترمذي اخِج، )٦( 

واعد(. ٤٢٥٣رقم الزهد. )كتاب ماجه وابن 
حبانوابن ط\[، الرمالأ، لمزّة •٣( • ا/ )> 

ليالألباني وينه (، ٦٢٨رقم الرقائق، )كتاب 
م'آا(.)رقم الجاع معح 



التوبة
٧٦٦

التوبة

تبت،قد القائل: قول علمائنا عنو اكوية 
الأول،حلاف الثاني في مه يفلهر حض 

مظهراالإسلام إلى رجع مرندا كان فإن 
فلهرانماصي أهل من كان ؤإن شرائعه، 

الالفأهل بج وجانالمالح، العمل مه 
منكان ؤإن عليها، كان الني والأحوال 

الإسلام،أهل وحالهل جانبهم الأوثان أهل 
عليه*كان ما عكس يفلهر وهكذا 

دين*فإن ئه: تيمية ابن ونال 
بهيجئ لم بما جاء النوبة في محمد. 

دثى*أثا نالت ولهدا مله؛ من شرع 
بهرفع وقد التنإة«لآ،، تئ وأنا الن.حمة، 

منعلى كان ما والأغلال الأصار من 
نالما«ص.

التوبةرومزل ه: القيم ابن ونال 
فلاوآخرها، وأومهلها، المازل، أول 

إلىفيه يزال ولا السالك، العبد يفارقه 
آخرمنزل إلى ارتحل ؤإن الممات، 

به،ونزل معه وامتمحبه ارتحل؛4، 
وحاجتهونهايته، العبد بداية هي فالتوبة 

حاجتهأن كما ضرورية، الهاية في إليها 
كدىكلأ؛ا.البداية في وليها 
لشروط؛اه 

الالتوبة أن اف رحمهم العلماء ذكر 

أركانبعمهم وسماها بشرومحل، إلا تصح 
ثلاثةعلى قصرها من فمنهم التوبة، 
بحسبذلك، على زاد من ومنهم ثرومحل، 

•يلي كما ذلك وبيان المعمية، نؤع 
تعالىفه يخلص أن الأول: الشرط 

منفات ما على اللم الئاني: الشرط 
وتعالىنبارك اطه ومعصية الذنب فحل 

افه.بخهل فيما والونؤع بذلك، 
الذنبعن يقلع أن الثالث: الشرط 

الحال.ني 
الأن على بعزم أن الرائع: الشرط 

المستقبل.قى يعود 
فيالتوبة تكون أن الخاص: الشرط 

الباب،يغلق أن قبل قبولها، وقت 
فيذللن، بيان وسيأتي التوبة، وتمتنع 

التاليةرُ،.الباحث 
المعصيةكامج إذا السادس: الشرط 

التحللفيشترط الأدميين، بحقوق تتعلق 
إليه،مذللمته ورد الحق، ذلك؛ هاحب من 

،.تعارأ افه شاء إن ذللن، تفصيل وسيأتي 
0اساماسمُلقة؛

الصوح:التوبة الأولي: لمألأ ا. 
للمومينء افه من الأمر جاء 

الكب]دار ( ١٨٧المران)٢;لأحكام الجامع )١( 
>!.١٣٨٤، ,JTالمرة، 

(.٢٣٠٥رقم ١^١ثل، سالم)ياب )٢(أحرجه 
اكارى)>ا/؛>ُا(.جرع )٣( 

)ا(.دارجاتلكين)ا/آا'ا(.

دسرح)اا/"ا*ا(، حجر لأبن الباري كح انظر: )ه( 
را/الكين ال—دمدارج )يا/هت؛(، للنووى لم م

)U\/؟>،(،)آ/ْل( لم سض الووى شرح أنم: )٦( 
اتلكين)ا/آ'آ(.ودارج 



اثتوبةاوتوبة

دلكعلى ووعدهم اليصوح، بالثوية 
فقالالجنات، ويحول السنان، تكفير 

أقيإئ ؤيوأ ءآمنإ أدمى ►ؤكأث|ا ت تعالى 
عكمأن ^^١٢ عمى ضؤذ قربة 

ءنهاثن محي، جكت مبم؟كمحا سظب؛كإ 
٨[.لاكم؛م: ألأس 
لفالعبارات احتلمت وقد 

النصوح،بالتوبة المراد في والممرين 
الكما بعدها عودة لا الي هي فقيل: 

•١^٤١١٢إر اللن يعود 
كماالذب يبغض أن هي ت وميل 

ذكرiهلإذا منه وتستغفر أحسته، 
اكاْالةالعامة التوبة بها: اراد ومل 
فىعليها تمر يالتي كلها، للذنوب 

منت ا هثروؤلغابه ت، تكملام
علىوالندم الذب، وترك فه، الإحلاصى 

إليه.العودة عدم على اللزم ثم فعله، 
بكاليتهوالمدق العزم صاحمها فيجمع 
ولاتردد عنده يبقى لا بحيث، عليها، 

انتظارل؛،.ولا تلوم 
اليريتمر اظر: )١( 
ط١،المحا،، زياد ( ٤١٤)إ/ممر اين تمر اننلر: )٢( 

(٠١٧. ، ١٦)\r،/القرآن لأ-ئكام دالجا،ح اد[، ٤١٢■
^.١٤٢٧ْلا، ال؛ن،الر.ل.ّؤا 

ًدا[.الرالأ، ].زّت ( ٨٧٤)عيي التمر اطر: )٣( 
النكر،]دار ( ٠٢١)>؛/ ال—ان انحوا، انغلر: )٤( 

ونتحرا/آأ'؟(، ا٧لكين ومدارج هدا، ١٤١٥
اوارى)اا/ه>ا(.

اكوبة:ومت، الثانية: لمالة ا. 

ليغتنمبه، تعالى اطه ويتها ومن، للتوبة 
دنتوهو لاغتنامها، اطه وقفه من ذللثه 

ماإلا الإنسان، عمر جمح يحوي واسع 
التوبةفيه تنقطع ير يومتح من استتنى 

ض:تحا وذللث، تقل، ولا 
منجمح فيه يشترك عام: ومته _ ١ 

النمسطلمؤع وهو آدم، بني من أدركه 
منالشص طالعت، فإذا مغربها، من 

فلاالتوبة، وقحإ انقطع فقد مغربها، 
الإيمانيقبل لا كما أرادها، ممن تقبل 
تعالى:فال، خروجها. فبل يزمن لم ممن 

إيتماسا بثع ي رق، تايديأ بمص أي، 
اشتاؤآ َة1بغ أو مئ ين ^١؛^، و دز 

[.١٥٨ت١لأنعامث ه ني 
أن، ٥٠رة ريهي ابن وع

الساعةتقوم ®لا نال،: اطه. رسول، 
فإذامغربها، من الشص تطلع حتى 

أجمعون،آمنوا الماس، مرآها طالعته 
تكنلم إيمانها نمتا ين؛ع لا حين فدللث، 
إيمانهاني بت، كأو مبل من آمنت، 

حٍئالأْ،.
إلىالمبادرة وهو حاص: وقت، ء ٢ 

وحمول،، الموت، معاينه مبل التوبة 
مال،الحالقوم، الروح ببلؤخ الغرغرة 

للذميأقم ؤ ألوية ^٩ الى: عت
(،٦٥٥٦رقم ،، 3U_,JIاباري)كتاب أخرجه (

(.١٥٧رنم الإبمان، وسالم؛ي)محاب 



التوبة

[٧٦٨]
التوبة

ربؤهن توزث نم ابجلم ألتوت 
[،١٧اساءت أو]الأثء يتوب ثأوكك 

إنمات تعانى بقول  ١١ت كثير ابن قال 
بجهالة،السوء عمل ممن التوبة الأة يتقبل 

لقبفسالمنلثا معاينه قبل ولو يتوب ثم 
المعنة«لا،.مو روحه 

حقوقمن التوبة الثالثة: ألة لما- 
الآد٠ءين؛
وكيفيةالايمين، حقوق يم تقيمكن 

مميز:إلى مها التوبة 

رنةبكانت محواء مالية، حقوق — ١ 
أنيمكن لا وهالْ حيانة، أو ظلم أو 

علىوالعزم الندم يعد منها التوبة تصح 
إلىا إرجاعهبإلا عودة، العدم 

.أصعحابها

كالغيبةمالية؛ غير حقوق - ٢ 
فىالعلماء احتلم، فد ذهذْ ونحوها، 
بحدعلى، ا نهمتوبة الكيفية 

لأءلتولين على دالعزم، والندم الاقادع 
العلم:

الاستغفارذللث، ش يكفى أنه أحدهما: 
له٠والدعاء للمغتائ،، 

بماإبلاغه من بد لا أنه الثاني: 
وقدمنه. والتحلل اغتيابه، من حمل 
وتلميذهتيمية، ١بن ١لأصلام شيخ رجح 

الأول،لآ،.القول، القيم، ان العلأمة 

ذنص،من التوبة الرابعة: لمسألة ا— 
آخر:دون 

تاب،من توبة صحة فى العلماء احتالف، 

اواحر، ذنب على إصراره مع ذنب من 
أقوال:ثلاثة عر ، ب، ذنمن أكثر 

ب،ذنمن تصح التوبة أن الأول: القول 
الوأنه آخر، ب، ذنعلى الإصرار مع 

عدمذنب من التوبة صحة في يشترط 
قالمن واحتج آخر، ذنب على الإصرار 

منونويته الكافر إسلام يصحة ؛ذللث، 
منذنب على مصنا كان ؤإن الكفر، 
منه.يتيح لم الذنوب 

منكنير به قال قد القول وهذا 
الإمامعن الروايتين إحدى وهو العلماء، 

٠أحمد 

إجماعوالعك، النووي، رجحه وند 
ءوتصحفقال: يه، القول على الثئة أهل 

ذن—،على مصرا كان ؤإن ذنتج من التوبة 
الننهءأهل مدهت، هذا . . آخر. 

منتصح لا التوبة أن الثاني: القول 
الذنوب،من غيره على الإصرار ْع ذنب، 
افهإلى الرجوع هي: التوبة لأن : قالوا

لمنرجهمع وأي طاعته إلى مخالفته من 
ألفجعلى وأصر واحد ب، ذنمن ناب 

بعفرإليه ذهتؤ قد القول وهذا بط، ذن
الإمامعن الثانية الرواية وهو العلماء، 

أحمد.
)ا(شراينهمرا/أ'ْ(.

م\/ه(الورى شرح )٣( [.jUl]دار ( ٣٢١. ٣٢)•الصب الوا؛ل ١^: )٢( 



التوبة
!٧٦٩!_طف

التوبة

ذلك،غي التفصيل الثالث: القول 
الفيقال: الذنوب، بين يفرق بحث 

علىالإصرار مع ذنب من التوبة نصح 
غيرمن كان ما وأما ه، جنمن آحر 

والإصراروجوده مع التوبة فتصح ه جن
عليه.

يعدالشم ابن العلامة ذللن، رجح وقد 
مًلهملينالأُون>".

القيم،ابن ذكره الذي القول وط؛ 
الصواب،إلى الأقوال أقرب هو ورجحه 

أعالم.واف 
هؤ':الأنياء توبة ة' الخاملمسألة ا— 

mالأنيياء توبة عر القرآن ئد لقد 
بالمحبةعليهم ؤإنعامه لربهم واستغفارهم 

نبوتهمفي يوثر لا ذلك فإن والرحمة، 
رفعةاف يجعله بل التهم؛ رمولا 

علىيقروا أن من لهم وعصمة لدرجاتهم 
والخ3لأ.الذنوب 
سلفاتفق ءاوقد : تيميةابن قال 

افأخر ما عر اتعهم ومن وأثمتها الأمة 
توبةمن رسوله عن ئت ومجا كتابه في به 

منها،تابوا التي الذنوب من الأنبياء 
اففإن درجاتهم بها اف رفع التوبة وهذه 

المتعلهربن،وبحب التوابين بحب 
الذنوبعلى يقروا أن من هي وعصمتهم 

عليهميجوز الأساء موى من فإن والخهلا 
.والأنبياء توبة غير من الخلمأ الن،تب 

••٣(.. )\/ارا<\ الأمن .دارج انظر: )١( 

لهمليبين عليهم فيتوب اف تدركهم ي
منئنهئ من أؤبملثا ون، تعار• نال كما 

قآآلثتلئ ألمح، تمحآ ءادا إلا م و؛لأ ينول 
نرأيقيثن يلق ك أش بشح امندنهء 

.هث هث نآثه ءائنءمحُ آظ نحًكم 
قظن نثنة "آلقيثن ه ما لجعل 
ألْكلءاثيإى هربهم ءآلثامحيق هم، يم 

اضذكر وقد ت١لحج[ يعّيسم مLتاي ؤى 
ليمانوسوداود ونوح آدم قمة تعالى 
١^٢،■غيرهم و وموسم، 

فصتعالى ارواف : أيصاأمحتي ونال 
فيبهم لشندي الأنبياء توبة قمص علينا 

الاقتداءأن سبحانه ذكره ما وأما المتاب 
فلمعلهها أقروا التي، الأفعال في، بهم 

هونهذا منها يتوبوا ولم عنها ينهوا 
منهوتابوا عنه نهوا ما قاما مشرئ. لا 

ؤإلأفعالهم من المشؤخ يدون فليس 
تنقخنسح ثم لهم أبثح ثه أمروا ما كان 
أحرىبه يؤمروا لم فما المتابعة؛ فيه 

وأورلأه.
المؤمنقاتل توبة • الادٌة لمسالة ا— 

عمدا:

المزمنناشل في اللم أهل احتلم، 
هدلتن-ءني، اس 

له:توبة لا عمدا القاتل أن الأول: القول 
ابنعن المشهور هو القول وهدا 

العلا،،]دار )\ا\\-ي تٍب لأبن ازائل جامع )٢( 
ادآ.٤٢٢.يا، 

)■ا(ىبمرعاكاومح،)ها/*ها(.



التوبة

عنالروابنض يإحدى هارا،، ماس 
>ؤوشتعالى: قوله ودليلهم أحمد، 
محزي.^١ س ص 

عقوأقن ءنيس -وفيا ^؛؛١ جهنم 
.٤٠عمحما عدابأ لمحُ وأثد وثنةُ 

IJL[ ،]،خهاينلم الأية إن ؛ ونالوا

شولة:نويته أن الثاني؛ 'القول 
العلم*أهل جماهير نول هو ا وهن* 

التيوالأحاديث، الأيايتح بعموم لوا وامتن* 
التائبين،توبة يقبل اض أن على تدل 

اقيثنادئ ظ تعالى: فوله مثل: 
أشقنت ين مغلؤإ لا امسهتم عق آسِمإ 

أأثمإّهز ^٠ جبك ألدمث يئفز أثن ]٤ 
سحانه؛وقوله ]الزمر[، أؤم 

^؛٠ءاحر إكها آقه ج يغ*ءءينت- لا ؤوآل؛0 
للأالؤ إلا أك تقم آو آفنش بمثلنن 

.أئاثا نو ده يسو رمن إزمى 
نوءههنئ' أإ؛ب؛نو ؛P آكداب لد يقنعن، 

محبمبدرءامى داد-ا س إلا . ؛^١٥١ 

التوبة

يجزأظ نيئ فأزيث تيث كه 
.هقبمعا غم، آس ون ثثقت 

صريحنص الابايتح فهذه >>_ح[، لال
وكن.لائ،القاتل، توبة قبول في وواضح 

القتلفمن الكفر، من تمح التوبة فإن 
ماحتاالإسلام كان فإذا أولى. من؛اب، 

فكذاعفلمت، مهما قبله التي نوئه للن• 
هدم®فإن فقفه: القيم ابن يقول التوبة. 
لماالإ..لأم كهدم قبدها  UJالتو؛ة 
(T)

ييالعلبرى احرجها طرق؛ _؛ من يته ذلك، حا، ١( ]
العلماعل بعض وجه وتد (، ٦٧-  ٦٢)H/ يرء تغ

بميلا توت ءدم س مرادء بان ها ماس ابن نول، 
للقاتليكون ان اصتيعد أنه أو النار، يي مخلد أنه 

يوفهم،لم همإذا ا للتوبة يوفهم، لا أنه لرأى توبة، عمدا 
اوبه. يواخال بل الإثم؛ عنه نط يلا فإنه للتوبة، 

المهتول،.بحق يتعنق فيما له توبة لا ان ت أراد أنه 
رع/عبجن ابن ودّانل نتاومحا مجموع انغلر؛ 

انفلرتتوبة• للقاتل أن هع عنه بث، وقل. (• ٢٢٢
]دار٤( رنم الأم، بر ربابط المغرد الأدم، صحيح 

اصتءنرما هر هال) ولعل ، ه■[  ١٤١٨ط،، ماديق، ل١ 
•ه نوله عليه 

قاه«ُ'ا.

التوبةفيامحب، الصحح، هو القول وهن.ا 
والوعيدعاص، كل دون ؛غلق، لم مفتوح 

Iمنها كثيرة، مواع يمنعه المساء آية محي 
تلحسنا ا ، لنصوح ا لتوبة ا ، لحد ا مة إقا 

ولكن،. المكمرة؛ الممايت، الكثيرة، 
يستوفيكيف القتيل، في النغلر يبقى 
بقوله:؛?؛٥٠ القيم ان ذللئ، ؤيوحه حقه، 

تام،إذا يقال: أن أعالم وافه Bفالمواب 
طوعاه نفوسلم اطه، حق من القاتل 

موروثهحق مه ليستوفي الوارُئ، إلى 
الموروثحمح، وبقمحا الحقان، عنه سقط 

مغفرتهتمام من ؤيجعل اطه، يفيعه لا 

•)ا/أ•،( ازلكن .دارج )أ(اظر: 
سالموشرح "١(، ٩٦/١)بق ، الالمعير )■؟(انغلر: 

ط٢[٠التراّث،، إ>؛ا. ]دار ( ٨٤.  ٨٢/١v)للتروي 
الإمام،]جامعة ( ١٢٢٠)؛/تيمية لأبن الثنة ومهاج 

يعدهاوما  ٣٠٨)الطحاؤية وشؤح ٠ ،[ ٠١٤٠٦ءل.ا، 
ط١،ا؛،، والأونالإسلامية الثزون ]وزارة 
]دار( ٤٩٦-  ٤٩٥)٨; باري الوفتح ^، ١٤١٨

(٠٧٧. ٥٧٦/١القدير)وكح ه[، ١٢•٧٩المعرفة، 
•>[ ١٤١٤ط١، محير، ابن ]دار 







نوميلا التوحيد

جعلهت توحيدا ووحده . زمانه١٠ أهل 
ترحعاللغة قي التوحيد فكلمة . واحدا 

الكلمةهذه وفرؤع )وحد(، ت لفغلة إلى 
المثلوانقهناع الانفراد معنى على تدور 

والفلير.

أصيفتالتي الباطلة المعانى ومن 
الذيهو *الواحد ت قولهم الواحد للفظ 

بملولا نى ثيدلا تجزأ يلا 
أنهبالواحد وتعريف . الانقمام١١ 

الانقساميقبل ولا يتجزأ لا الذي الشيء 
يأتولم العرب، لغت في أصل له ليس 

يذكرهولم .، رسوله ولا اض كلام في 
بنكالخليل اللغة؛ أهل من المتقدمون 
دربد،ن وابري، والأزهاحمد، 

بشيءاللغة أهل بعض تأثر ومد وغيرهم- 
ماذللئ، من كتبهم فيحل الكلام علم من 

العربل؛أ.لغة في أصل له ليس 
سرغا٠لتعريف ا٠ 

لهوما بالربوبية اش إفراد التوحيدت 

ط-ا.لفلأين. العلم ]دار ؛a( A/T)المعاح )١( 
.اءأ ؛؛. U/Dالعيب لسان وانم: ،[، ٠١٤•٤ 

(٤١٤)السبل والناموس ءّادرآ، ]دار آء؛( 
اسوتهذب ،[. ٠١ ٤٠٧دآ، الرالة، ]يرة 

^٤١٤)ابل التامس انم: )٢( 
ألفانلمقرئات وانفلر: (، ٤٥١>*ا/العرب لسان )٣( 

وصائرام[،  ٤١٢الملم، ]دار ( ٨٥٧)القرآن 
الأوناف]وزارة ( ١٧١.  ١٧•)ه/ التمسن ذوي 

ا-ه(ا،و[.ءلآ،المرة.
(.٤٨٣•.  ٤٨٢>ا/ية الجهتلمس سان )؛(انغلر: 

()٤٦مارس لأبن والماحبي مرية[، ]مؤسسة 
^[.١٤١٤المارق، ]شة 

لهوالإخلاص والصفات، الأسمماء من 
ابنالشيح يقول والعبادْ. الألوهية في 

منبه يختص بما اش *إفراد عقيمين: 
اءوالأسمومة والألة يوبربال

والصفاتاا١

يالغويا تمضى ا بين قة لعلا ا 0 
والشرعيء

اللغةفي فالتوحيد واضحة، العلاقة 
الانفراد،ت يعنى وهو الواحد، من 

مثيللا واحد فرد واش المثيل، وانقaإاع 
يستحقوبما بالربوبية إفراده وتوحيده له، 
,والصفات والأسماء العبادة من 

لحكم:ا0 
والألوهبةبالربوبية اش إفراد يجب 
وصفاته.أسمائه فى والكمال 

لمنزلة؛ا٠ 
إلهلا أن سهاده ت بمعنى التوح^د 

وأولالمكلم،، على واجب، أول اف إلا 
ماوآخر الإسلام، إلى يه يدخل ما 

مدارالتوحيد وعلى الدنيا، من به يخرج 
افأرسل ولأحله .، اف كتاب آيات 

خلقما بل الكن_،لا"أ؛ وأنزل الرسل 
غقو.وحوه لعبادته إلا والإنس الجن 

لأدلة:ا0 
فياللففلة بهذه التوحيد كلمة تأت لم 

\ب)\/ه.)ه(الضو، 
و.تارج(، ٤١.■ ٤٢شرحالطحارة)ا/-اأ، )أ(ان؛لر: 

.Uli.iiT/T)الماعن 



التوحيداء؛؛ء[ا؛التوحيد

الكلمةهذه فرؤع جاء ؤإنما القه، كتاب 
وهيوروحيه(، ورأحد(، )واحد(، مثل؛ 

مدارعليه الذي النه، توحيد ت تعني 
الآدا؛ت،أمفتؤ تؤإذا غه؛. اش كاب 

تشملتجدها توحيده في غؤوؤ اض عن 
ات،ؤإثبوالربوبية، العبادة، بإقرائه 

بالعبادةأقرائه ففي والصفات. الأسماء 
ثضلئ ي -لإ وآم ء: سال، ق

مىتجذوة ما لتفي هاد إل ألمتئ تنهمي، 
إجيثنزءاتايلث، ؤإقد إلنهاق ثتد يالوأ تدك، 

لتيقذ ب إي يإنص يإنتمحل 
امالإميشول، _؛_مرة[، لالمسلمؤن 

لهنخلص أي; واحدا؛ ارإلها ت الطبري 
يهنشرك فلا الربوبية، له ونوحد العبادة، 

إثباتوفي .  ١١ريادونه _>،j. ولا شيئا، 
هووءل • يقول والممات الأسماء 

نحشم 0 آلذَثث أثن و أكد أق 
ً=فهماقث  JCjتئتر ول. 

رائهإقوفي ]الاحلاص[. هه آكة 
محة.لق4ثو وإة يقول بالربومحة 

اتتبقتنئ تثبتا تما وإ'لأزءيى أثمتن رئ< 

بعثهلما لمعاد قوله ت الثى ومن 
أهلمن نرثا نأتي ا"إنك اليمن: إلى 

أنإلى ندعرهم ما أول قاليكن الكتاب 
يرنفحاء ثم ،، أ تما اض موحدوا 

تعددتأخرى روايات في التوحيد 
تومنها ألفاؤلها، 

إلهلا أن شهادة إلى ءادعهم فوله: 
رواية:دهم، الهُلم، رسول وأني اف إلا 

هيإلندهموهم ما أول يكن الق ١٠
افعبادة 

بعصا،بعضها ر يفالروايات فهده 

يعني:التوحيد؛ أن على تدل وهي 
نيويعاف؛ إلا ه إللا أن ادة هش

وحده.اغ عبادة 

0)قواوأهلاسم؛

التوحيدير راونفت ؛?^٥٠ الدارمى قال 
اممهإلا إله لا نولI وصوابه الأمة عند 

له١١ثريلئ، لا وحده 

أهلتوحيد ١١؛ سريج ابن وقال 
إلهلا أن أشهد لمين الموحماعة العالم 

١^١١رسول محمدا وأن اف إلا 
يرنففي الطبري وقال 

[:١٣٣]١^; وجداه ه: قوله 
لهونوحد العبادة، له نخلص ارأي: 

نتحدولا شيقا، به نثرك فلا الربوبية، 

كيرابن ير تغوانظر: (، onT)\/الطبري ير تغ)١( 
-؛ا،و[.\ .يا، العلب، الكتب، ]دار 

(.٧٢٧٢يرتم الوحي، )محابط المعادي )آ(اخر-بم 

(،١٣٩٠برتم الزكاة، )كتاب، البخاري أحرجه )٣( 
(.١٩رنم الإبمان، )محاب، لم وس

(،١٤٠٨برتم ١بيكاة، >ىاب، البخاري )؛(أخرجه 
(.١٩برقم الإبمان، )ياب، وسلم 

العلب[.المحث، ]دار )٦( المرسي ض الدارس رد )ه( 
]دار( ٩٧لفي المحب بيان ني الحب )٦( 

/)١ الجهب تلبيس وبئان ، م[  ١٤١١ ٠١ءلالراية، 
(١٩١)؛/المرتعض ؤاعلأم ترطة[، لُرت ( ٤٨٧
[.٢١٩٧٣الجل، ]دار 



توجيل١ لتوحيدا

*رثا دونه 
تإنه التوحيد عن وطه تيمية ابن وقال 
افعبادة وهو اف، إلا إله لا أن *شهادة 
عنويقول . له، شريك لا وحده 

إثباتينقمن ٠ إنه ت الرمل نوحيد 
إلاإله لا أن يشهد بأن وحده، ض الإلهية 

إلابنوكل ولا إباْ، ألا بابي ولا هو، 
إلايعادى ولا له، إلا يوالي ولا عيه، 

يشمنوذك لأجاله، إلا يعمل ولا فيه، 
الأسماءمن نمه لأنبته ما إنبات 

.، والصفات٠١ 
تبقوله التوحياس ظه القيم ابن وعرفه 

صفاتإنبات فهو الرمل توحيد اروأما 
فاعلاكونه ؤإثثات سبحانه، له الكمال 

فعلاله وأن واختياره، وقدرته بمشينته 
يعبد،أن يتحق الذي وحده وأنه حقيقة 

فهوعليه، ويتوكل ويرجى ويخاف 
وليسالذل، بغاية الحب لغاية المستحق 

ولاولى ولا وكيل دونه من لخلقه 
رفعش وبينهم بينه واسطة ولا شفيع، 

كرباتهم،تفربح وض إليه، حوائجهم 
:٤)دءواتهم،ر؛،.ؤإحابة لهفاتهم، ؤإغاثة 

ه'؛ام[.النكر، ]دار )ا/أاا-ه( اليرى )١(تمر 
دار]يعة الكرى)ه/ه*'ا( النتاوى صن التضة )٢( 

)ا/الجهمية تانس سان وانظر: -[، ٠١٤٠٨نار، ال
المهمةلِكب ( ٣٦٤)T/ اضاوى يسرع (، ٤٧٨

[.٠١٤٠٤اس؛ة، 

وانظر:سان[، ابن ].كية ( ٢٢٤)ا/ الممارض در، )٣( 
،[٢،سمة، ابن ]مكب )أ/مأأ( المندية 

ط١،الماصة، ]دار ( ٩٢٣)\/المرطة انموايق )٤( 

لأقسام:ا٠ 
نوعينإلى التوحيد يقسمون السئة أهل 

ذلك:بيان ير وقيما أنواع، ثلاثة ؤإر 
مع؛ر،•إمح، اكء,"مبم شيم 

عبروانوعين، إلى التوحيد يمسمون 

تقسيمهذلك نمن صيغة، من بأكثر عنهما 
امح،:
العالمي.القور التوحيد — ١ 
الإرادي.العمالي التوحيد - ٢ 

الذي*الوحيد وطه: تيمية ابن يقول 
هوالكتب به ت، ونزلالرمل به جاءت 

افهيعبد أن وهو الإلهية، توحيد 
مشصسمنوهو له، شريلئ، لا وحل.ه 

٠لسمثص 
وهوالعالمي، القول أحدهما: 

عنوتنزيهه له، الكمال صفات إثبات 
فىأحد يماثله أن عن وتنزيهه التقانهى، 

بنقمىيوصف، فلا صفاته، من شيء 
منشيء فى أحل- يماثله ولا بحال، 

الإراديلى العج-والتوحيي- . . الكمال. 
إاْإلا يدعو فلا إياه، إلا يعبد لا أن 

إلايخافه ولا عليه، إلا يتوكل ولا 
الدينؤيكون إياه، إلا يرجو ولا إياه، 

اطهأن يتممن التوحيد وهطوا . . طه. كله 
شريلث،لا وملياكه، وربه شيء كل حالق 

]دار( ٣٨٦)الشم لأبن الروح وانظر: [، ٨٠١٤• 
المالكينومدارج [، ٠١٤٠٢ْوا، اسة، الكب 

^.١٣٩٢المرئي، المحاب ]دار )مآْ؛( 
التولي.ولملها: الأمل، ز ^،.١ )٥( 



التوحيد

،.المالك٠١١في له 
القيمابن ذكره الطسميم وهذا 

فينؤع نوعان؛ ارالتوحيد ت نال حيث 
الإرادةفي ونؤع والاعتقاد، الملم 

التوحيد٠ الأول ويسمى لقمهد، وا 
القصديالتوحيد ت والثاني العالمي. 
الأنماربالأول لمعنق الإرادي. 

والإرادة•والثاني والمعرفة، 
الموليالتوحمد وهو الأول م والث

أحياناالسنة أهل عنه يعبر العلمي، 
لأمماءا وتوحيد الربويية، بنوحيلء 

التوحيدوهو الثاني م والفوالصفات، 
عنهيعبرون والعمل، والإرادة القصار فى 

الألوهيةونوحيل. العبادة، بتوحيد 

النوعينهذبن عن بم-ردن وتارة 
الألوهيهوتوحد الريوسة، يتوحد 

الإثباتبتوحيد عنهما يعبرون وتارة 
يقولوالطلب، القصد وتوحيد والمعرفة، 

=ءءق[بمً
توحيد}١ 

Joتيئسسان وانظر: (، ٢٢٩.٢٢٨/٢))١(المغا
الجهب)ا/بم'أإ(.

بيانعدانغلر: (، ٢٠- )ا/؛آ الألكين )؟(مدائح 
الحدست[.الرياض ]٠^؟؛ را/ا'أا( الموانئ 
ام[، ١٤٠٠، ]ط ٠( . )٤ \سمي4■ الرسالأ >"آ(انظر; 
ط\،الحدية. الرياض زمكب ( ٢٧٣)اسل وشنا. 

مأما،و[.

(.٣٣١. ٢٨٤. ).ا/سمأ حجرع )إ(انظر: 
الرشد،]شة ( ٧١• )٨ المم المراط واتضا. 

ومجموجمالرصاتلوالمّ.ائل)ا/^، ١٤١١ط٣إ 
تلمسريان ط١[، العالمة، الكتب، ]دار ( ٤٣.  ٤٢

لابنتاركها وحكم والصلاة (، ٤٠٤)آ/الجهميت 
ويدانعام[،  ٤١٦>لا، حزم، ابن ]دار ( ٩٨)الضم 

(.٢٢٨العلل)وشفاء (، ١٣٢القواس)٤;

تالتوحيد أنواع بيان في ؛؛؛•٥ المم ابن 
١لمعرفةتوحيدفى وهونوعازت ١٠

الِطلبفي وتوح—يد ات، بالإث
،؟والقصاJاا١ 
أنولع؛ثلاثة إلى التوحيد تميم 
التميمعن ، يختلفلا يم لتم١ وهدا 
حيث،آحر، اصعللاح هو ؤإنما اوسابزا، 

ليرحيدثلاثة أنوانا الثئة أهل ذكر 
وهي:

الربويية،وتوحيد الألوهية، توحيد 
الأخيروطا والصفات، الأمماء وتوحيد 

العلميالتوحيد I أحيانا مونه ب
فيالقيم ابن الإمام يقول الاعتمادي. 

في®فمل ت السالكين® ®مدارج كتابه 
التوحيدأنواع على السورة هده اشتمال 

الرملعليها اتفق التي الثلاثة، 
ذكرثم ، عليهم® وسلامه اف، صالوات 

الطمفى مخ نوعتن؛ إلى التوحيد يم تق
والممسد،الإرادة في ونؤح والاعتقاد، 

أنواععلى الموعين هذين اشتمال وبنن 
والصفات،الأسماء توحيد هي" ثلاثة؛ 

.الألوهية وتوحيل. الربوبية، وتوحيد 

العمدةشرح وانفلر: المالكين دارج )٥( 
]مز-—؛( ٤٢، ٢٤)١; الخز أم لأبن الفحاؤية 

،J[.٨١٤•ط١٠ الرالة. 
(.٢٥الملكين)ا/؛ا..دارج )٦( 
وزاد(، ٢٨، ٢٠. ٢٤)١; المالكين مدارج انظر: )٧( 

،٢٥هلالرالة، ]مؤ.لأان ٢( • • )؛/ المعاد 
(،٢٤/ )ا اللعاوية الميا.ة وثرح آم[،  ٤١٢

-\ rA)\/ناريم للالمهية الأنوار لوا.ع وانiلر; 



اثتوحيدvvvj]لنوميا

انمتعالقة;

أتوجبين العلاقات الأولى: لمالأن ا- 
الربوبيةتوحيد بين والفريق التوحد، 
والألوهإت:

توحيدينقمن الألوهية توحيد — ١ 
توحيديستلزم الريوبية وتوحيد الربوبية، 
فهوالعبادة اش، يقرئ الذي لأن الألوهية؛ 

أقرمن كل ليس لكن بربوبيته- يقر حتما 
محشركيمثل بالمائة، أقرئه بالربوبية 

يوحدوهولم بربوبيته، أفروا ففد العرب؛ 
الخالقبالرب أم من يلزم لكن بالعادة، 

حجةبالربوبية فإيراره يالعبادة يفرده أن 

عملى،توحيد الألوهية توحيد أن — ٢ 
يعتمدفهو العباد، بأفعال الق توحيد فهو 

غإو،ف العبد يوليها التي العبادات على 
بأفعالهاف توحيد فهو الربوبية توحيد أما 

فولىتوحيد فهو وصفاته، وأمحمانه 
اعممادي.

العبديكون الألوهية بتوحيد أن — ٣ 
أمفقد الربوبية توحيد أما مومئا، لما م

فيذلك يدخلهم ولم المشركون به 
الإَلأم"<.

ولوائحاا؛ام[، دل الإلأ-ي ]الكتب ( ١٢٩=
ًدا،الوشي، ]مكب ( T،>U)\/الق الأنواو 

وشرحسانفساّب)آ/(ْ؛<، را(انغيّ: 
ط١،السباح، ]دار ( ١٣٢ألأمهاب 

(.٢٩)ا/هأ. اسارة وشرح •مإا،و[، 
(.١٢٣)الأصهاب وشؤح (، ١٨)•اكو.ر؛ة )٢( 

الذيلوب المسهلالتوحيل.. أن — ٤ 
الكتس،،به تؤ وانزلالرمل، به أرملتؤ 

توحيديتضمن الذي الألوهية توحيد هو 
الربوام•

التوحيد:تحقيق الثانية: لمسالة ا— 
وتمنيتهتخليعه هو: التوح^.. تحقيق 

والمعاصي١والبيع الشرك ثواب، من 
تحقيقراقان ؛هءزفب: حدي القال 
الأكثرالشرك من وتصنيفه تهذ،يثه الوحيد 

يهقولالبيع الومن غر، والأص
ومنالعمالية، الفعلية والبيع والاعتقادية، 

فيف الإخلاص بكمال وذللiح المعاصي 
لأمةوبالوالإرادات والأفعال الأقوال 

لأصلالمناقض الأكبر الشرك من 
المنافيالأصغر الشرك ومن التوحيد، 

والمعاصيالبيع من لأمة وباللكماله، 
وتعوقهكماله، وتمغ التوحيد تكدر التي 
آثاره®حصول عن 

ابنالشيخ كلام من فنخلحمط 
إلىيريع التوحيد تحقيق أن هءزفي محيي 

أمور:'لأنة 
الأكبربأنواعه، الشرك ترك أولها: 
والخفي.والأصغر 
بأنواعيا.البيع ترك • اكاني 

المعاصى؛أنواعها.ترك اكالئ،: 

وشرح(. ١٠٢)الأمبهاب العفو؛ شرح أنظر: )٣( 
(.٥٣، ٣٢، ٢٩)ا/هأ. انطحارة 

)٣٣(.اكوب محاّب لشرح المميي. )٤( 
(.١٤. ١٣)الاود )ت(المل،



التوحيدالتو>يد

هداعلى الأمور بهذه العبد قام فإذا 
هووذلك للتوحمد محقما كان الوجه 
الشهادض.حقيقة 

تافه عبد ين سليمان الشخ يقول 
والاحللاعمعرفته هو ت التوحيد وتحقيق ١٠

،وعملا علما بها والهيام حقيقته على 
افهإلى الروح انجداب هو ذلك وحقيقة 
ودعاءوتوكلا، ؤإنابة وحويا، محبة 

وتعغلبماوهيبة، ؤإجلألأ وإحلاصا، 
قلبهفى بكون فلا وبالجملة وعيادة، 

افه،حرم لما إرادة ولا اطه، لغير شيء 
حقيقةهو وذلك فه ا أمر لما كراهة ولا 

،.١١٠٥١!لا ي لا 
التوحيدأن حيث من أهميته وتكمن 

لأحلهاالخالق افه حلق المى الغاية هو 
والقيامللدعوة كتبه وأنزل اله رمودافث< 

الكتابنصوصي تكاثرت وقد ، بها 
تحقيقثان 'عفلم بثان على الدالة والسنة 

وحسنقدرهم وعلو أهله وشرف التوحيد 
الخاءقي تعالى قال الدارين، في عاقبنهم 

صون م الخلل عار 
مناى وؤ ئث ف قاما ص ماكث 

دفف.٤٠ 
فييل إبرامم خفله اش وصف 

التيالحميدة الصفات بهده لأية ا هده 
ترغيباالتوحيد تحقيق درحات أعلى هى 
العبوديةوتحقيق التوحيد، في عه تبا ا في 

اتبعهفمن النواهي وترك الأوامر، باتباع 
حاببغير الجنة يدخل فإنه ذللثا، قى 
قص،إبراهيم يدحلها كما عذاب ولا 

فيهعليه وألني به الأ4 وصمه مما وكان 
يرنما 

ندوةأي• أمة؛ كان أنه ت الأولى 
يه.يقتدي ؤإماما للخير، معلما ؤإماما 

أي:فه؛ قانتا كان أنه الثانية: 
عمادتهعلى دائما مهليعا، خاشعا 

الصفتينهاتين فى فوصفه وطاعنه، 
علماأولا: ه نففى العبودية بتحقيق 
واقتداءا وتعاليمpدعوة وئاتيا: وعملا، 

فىبه لعمله إلا به يفتدى كان وما يه، 
Iهاسه 

•( )٩٩الحميد العزيز تيسير ( ١ ت 

والحنقحنيما، كان أنه الثالئة: 
عنقصدا منحرئا مائلا أي: الميل؛ 
الشرك.

المشركين؛من كان ما أنه الرابعة: 
شوائبمن حالصى موحل هو أي• 

أبلغعلى الشرك عنه فض معللئا، الشرك 
شركإليه ب، ينلا بحيث، التقى وحوم 

قل•محإن 
عبادهعالي الثناء في تعالى وقال 
اتحقوايضفات اتصفوا الدين المؤمنين 

يومإل بشأنهم والتنويه عله ربهم ثناء بها 
ليث.iب شب همِ ؤرآ|ي الدين: 

٠]المؤمنون[ 

تافه عبد بن سليمان الشيخ قال 



النومي
التوحيدIrw!؟

السابقينالمؤمنون وصف تعالى ض ا ررإن 
عليهمالثاء أعظمها يصمان الجنات إلى 

مننيئا أي: يثركون؛ لا بربهم بأنهم 
فإنالأوقات، من وفت في الشرك 
بزكإلا يوحد لا مطالئا الماقع الإيمان 
فدالمؤمن كان ولما مطالئا، الشرك 
شركمن إيمانه في يفلح ما له يعرض 

كانومن ذك، محهم نفى خفي أو حلي 
التوحيدتحقيق من بلغ ففد كدللت، 
الجنةولحل التجارة ؛اعفلم وفاز النهاية، 

®؛١،.عداب ولا حاب، بلا 

وصففي ها ماس ابن وعن 
الدينأمه من ألئا لسن M المي 

عدابذولا اب، حبلا الجنة يدخلون 
ولاترئون، يلا الذين ررمم ال؛ ف

دبهملعلى بنيرين، دلا يكتوون، 
٢.ل الحديث، يتوكلون* 

ذكرالعغليم الحديثح هنا تفنن ففد 
الجنةدخول بها استحقوا التي الخصال 

إلات، كانوما عدابط، ولا اب، حبلا 
الجامعأصله في المتمثل التوحيد تحقيق 

والأعمالتعالى، اض على التوكل وهو 
منتفرعنف إنما الحليثv في المذكورة 

وصدقافه على فالتوكل الأصل؛ هذا 
هوتعالى عله ي، القالواعتماد إليه اللجوء 

التوحيدتحقيق ونهاية التفريد، خلاصة 

(.١٠١)لحميد ا لعزيز ا تيسير ( ١ ) 
(٥٧•0 رنم الطِح، )كتاب البخاري اخرجه )٢( 

(.٢٢•رنم الإبمان، ومالم)محاب 

الحبةمن شريفه مقام كل يثمر الذي 
ؤإلها،ربا به والرصا والرجاء، والخوف 

يقوللأحكام،•، والإذعان وقضاى< والرضا 
أنالتوحيد تحقيق ُرومن وكه: تيمية ابن 

يشركهلا حما له أثبت، تعالى اف أن ي*لم 
والخوفوالتوكل كالمادة مخلوق؛ في،< 

ؤ/؛"تعالى؛ نال كما والتقوى والخشية 
٠٤٧ ipzفص ثا> أي أؤ ح ءتق 
أزلآ٠ تعالى؛ وقال ]الإّراء[، .

iى٠تا أق ص ألو ألضث إقلئ 
لالزم[«ص.واه أس 

التوحيدحقق من أن القول؛ وحماع 
والتوحيدالإيمان من نليه امتلأ بان 

أنبالأعمال وصيفته والإخلاص، 
مخبنةمنيبة ٠لائعة اف• لأوامر انقادت 

عش;الإصرار ذلك يبرح ولم اف، إلك، 
يدخلالذي فهذا المعاصي من شيء 
المابقينمن ويكون اب،، حبغير الجنة 

منهاالمنازل تبوء ؤإلى دخولها، إلى 
ولابالتمني، التوحيد تحقيق وليس 

بالحليولا الحقائق من الخالية ؛الدعاوي 
منالقلوب، من وقر يما ؤإنما ١نماطلة، 
ان،الإحوحقائق الإيمان، عقاند 

والأعمالالجميلة الأخلاق وصدقته 
التوحيدحقق ممن ،، الجليلة*ر الصالحة 

الفضائلحمح له حصلت، الوحه هذا على 
انموص.بها تواترت اش 

)•ا/ا■•؛(اكاوى )٣(برع 
الديا.ر؛ا(بالنيل )٤( 



التوحيدUA»J^التوحيد

تحقيقكيفية الثالثة: ألة لما- 
:التوحيد 

تصفيتههو تقرر كما التوحيد تحقيق 

الكريمبفضل الجنة يحول ٠ ١ 
النار.من والجاه الرحمن، 

عادةوالي، النفالاستقرار - ٢ 
بالأس.والشعور الحقيقية، والمعاصي والبيع الشرك من وتخاليمه 

حادوةوتذوق بالعبادة، التالذذ — ٣ بأمور إلا ذلك حصول إلى سبيل ولا 
الإيمان.ثلاثة: 

وهدى،طاعة افه يزيدْ الموحل - ٤ شيء تحقيق يمكن فلا العلم؛ الأول؛ 
الأعمالإئمار التوحيد بركة فمن أث ؤءاغأر تعالى: قال به، العلم بعل إلا 

[.١٩]محمد: إلا َلآ؛اقن 
ولمعلم من فإن الاعتقاد؛ ناتئا: 

وفت.كل في المالحة 
١^١^١١ن،وساوس س يعهم أنه س ٠ 

الفتن.ومقلات نال ادنوحيل، يحقق فلم واستكثر يعتقد 
وبهنوب، JUايكفر التوحيد أن . ٦ هثدا إة  ١٧الها آمه ءؤأ؛ثل الى: عت

الرب،.مغفرة تحمل لم فالكفار ]_[، وه ءاب حى؛ 
الأ/هية.اض انفراد 

واعتقدعلم س فإن الانقياد؛ اكالثح: 
تعالى:تال التوحيل.، يحقق فلم ينقد ولم 

أفُإلا 4 لا دم نل ^١ '؛اوا 
ئالهنناقاهآ' بنا يمإون حم. 

فتحقيقا»اتا، لالم.ه محؤيغر ٥؛،^، 
واعتقادبعلم إلا للعبد يحمل لا التوحيد 
اللهوعد ما له تم استوفاها فمن وانقياد 

المخلصين.عباده به 

لثمرات:اى 

٠وصلاحها القلوب زكاة به أن - ٧ 

الحاكين:_، _و 

عندالتوحيد إن الفلاسفة: _ ١ 
ونفيالصفايت،، نفي يعني: الفلاسفة؛ 

فتعريفهمإليه، معنى أي إضافة 
عنه،شيء كل نفي هي الله لوحدانية 

للكلأن لتا ظهر ارفقد : سيناابن يقول 
فيداخل غير الوجود، واحب، مبدأ 

برهان،أو حد، تحت واقع أو جنس، 
والماهية،والكيف،، الكم، عن بريئا 

له،ند لا والحركة، والمتى، والأبن، توتي مباركة، طيبة شجرة التوحيل. 
صواحد وأنه له، ضد ولا ثريلث،، ولا فثمرا>تج اض، بإذن حين كل أكلها 

فيلا منقسم، غير لأنه الوحوء؛ حميع في العبد وتعاجل بركتها تفلهر التوحيد 
كالمتصل،والوهم؛ بالفرض الأجزاء التوحيد بنعيم فيتلذذ الأحرة، قبل الدنيا 

منمركثة ذاته تكون بأن العقل فى ولا ومنها: مماته، وبعد حياته فى 



التوحيد
٧٨١

التوحيد

.٠ حمالته. بها يتحد متغايرة عقلية معان 
الوجهعالي إلا فيه الواحد وليي 

المجملة،الخبارات وهذه . الملبي، 
؛١٢٠٥^ابن يقول كما حقيقتها الخثتبهة، 

علىالزانية الرب ماهية إنكار ررهو 
الوأنه كماله، صمات ؤإنكار ، وحودْ 

حياة،ولا قدرة ولا بصر، ولا له، سمع 
ولاه، وجولا لام كولا إرادة ولا 

أحدهمامتميز معنيان فيه وليس يدين، 
علىالغزالي رد لما المة«رأ،. الأخر عن 

ويينالقالمنة، تهافتخ كتابه في الفلامنة 
فيقولهم وأن وتناقضه، قولهم تهافت 

.دليل لا تحكم الواحد معنى 

'الوجود لحادة يأهل المسوية - ٢ 
مشاهدةهو الموفية عند توحيد ل١ 

نوربوامطة ، الكشفبهلريق الوحدانية 
فييرى لا أن ذللث، من وأعلى الحق، 

نفسهلن.يرى فلا واحدا إلا الوجود 
أنه!التوحيد تعربقح في أيثا ونالوا 

ط\،الجيل، زياد ١( • A/T)ط لأبن المجان )١( 
ورسومهحدودء ني الفارابي وانغلرت • ه[  ١٤١٢

٠ط١ الكب، | JU]( ٦٣٩)ياسن أو لجعفر 
(٠٤٧)رشد لابن الق؛ بعد ما ير ونف0ءأاه[، 

[.٢١٩٧٣المنرق، ]دار 
فمبيان وانظر: ، )r/<wالمرد الصواعق )٢( 

)أ/الفتاوى ومجمؤع (، ٤٦٠- )ا/أ\أ الجهب 

]دار١( ٩• . )٧٨ لينزالى الفلاسفة تهافت، انظر: )٣( 
[.٠١٤١٩ط١، الأنام،، 

ممظفصظبعة ] ( ٢٤٠الدين)؛/ءاار,م إحياء ■ انغلر )٤( 
لياباليالتوحيد ورسالأ [، ١٠١٣٠٨لحلي، اص 

(.٤٣)القثبدى 

الحفرةفي الصفات رموم عن ®الفناء 
وصفاتهبأممائه الحق ومهول الواحدية، 

غب\ى.لأ 
تأقام يدثة الصوفية عند والتوحيد 

توالناني العامة، توحيد ت الأول 
خاصةتوحيد I وازلث الخاصة، توحيل• 

الخاصة.

الأن شهادة لهو ت العامة توحيد فأما 
الأحدله الث، شريلا وحده اممه إلا إنه 

الجليالظاهر التوحيد وهو الممد، 
نمبت،وعليه الأعغلم، الشرك نفى الدى 

حفنتنحوبه الذمة، وجست، وبه القثلة 
الإسلامدار وانفصالت، والأموال، الدماء 

الكفر.دار من 

إّقاءلوهو •' الخاصة توحيد ت والثاني 
منازعاتعن والمعود الفلاهرة، الأسباب 
أنوهو بالشواهان، التعلق وعن العقول، 

فيولا دليلا، التوحيد في يشهد لا 
فيكونوميلة، الجاة في ولا سبا التوكل 
ووضعهوعلمه بحكمه الحق سبق مشاهدا 

بعلميصح الذي وهو مواضعها، الأمياء 
٠الجمع علم في ويصفو الفناء 

الخاصة:حاصة توحيد الثالث،: وأما 
واستحقهه، لفالحق اختمه توحيد فهو 

الحكذ،]دار ( ٢٢٠للفاثاني)انموب )٥(اصطلاحات، 
المونيةات كلممعجم وانغلر: ٠ ٠-[  ١٤١٥، ١ ط 

المربي.الانتثار ة ].زم( ١٩٧)الشبدي لأحد 
(٦٠)للخفني الموفي والمعجم [، ٢١٩٩٧ط١، 
^.١٤١٧ط١، الرشاد، ]دار 



التوحيد

التوحيد|وقأ؛

طائفةأسرار إلى لائحا منه وألاح بقدره 
وأعجزهمنمه عن وأخرسهم صفوته من 
ؤإثباتالحين إسقاط وهو بثه، عن 

آ.القدمل 
هذاحقيقة الإسلام سيخ ويبين 

ذكروهالذي الأول التوحيد وأن التقسيم، 
الرسلبه جاءت الذي التوحيد هو 

الأولينالله بعث وبه الكنب يه ونزلت 
الرسل•من والأس 

وسموهذكروه الذي الثاني التوحيد وأما 
توحيدفى الفناء فهو الخامة توحيد 

مالكل الرب ربوبية يشهد أن وهو الربوبية، 
ومليآكه.شيء كل رب وحده وأنه صواه، 

الاتحادفحقيقته الثالثف التوحيد وأما 
فولحض من الخاص والحلول 

تحالمفي الصارى 

غايةأن يتبين التقسيم هذا حلال ومن 
هوالخاصة توحيد وهو الصوفية توحيد 
ومنفيه، والفناء الربوبية توحيد شهود 

لمالربوبية بتوحيد الإقرار أن المعلوم 
وذلكشركهم، عن العرب مشركمح، يخرج 

نوحيدوهو يلازمه يقوموا لم لأنهم 
بالعباللأم.اممه ؤإفراد الألوهية 
بوحدةالقول إلى التصوف يصل وقد 

الثغو،نهاج ،  ١٢٥)للهروي \س مازل انظر: )١( 
)r/ال—الكض ومدارج (، ٢٤٣-  ٢٤٢المرية)ه/

•٣٨.)

(.٢٥٨اووة>ه/آ؛أ.الثنت ُنهاج انظر: )٢( 
الفتاوىدمجموع (، ١٨٧-  ١٨٦)الدمر؛ة انظر: )٣( 

حالقوحولان هناك ليس وأنه ١لوحود، 
واحدعندهم الوجود بل ومخلوق؛ 

هو١لمثيه الخلق له يقال والذي بالعين، 
عينهو الكائنات فوجود المنزه، الحق 
كافهؤلاء هب، من وتصور . الله وجود 

لأنالشبهة تقع وإنما ائه، فبيان في 
قولهمحقيقة يفهمون لا الناص أكثر 

المجملةالألفاخل من فيه لما وقصدهم، 
واوشتركةلْ،.

القاصىيعرف ت المتكلمون — ٣ 
فيررأما ت فيقول التوحيد الجبار؟ عبد 

الثهبأن العلم فهو المتكلمين اصطلاح 
فيماغيره يشاركه لا واحد - عالى ت- 

علىؤإثبايا نفيا الصفات من يستحق 
،.٦١٠٠١؛والإقرار تحفه، يالزى الحد 

صفةالمتكلمين عند والأحد والواحد 
،معازر ثلاثة بها يريدون سلبية 

المالكينمدادج و، 
•٢٤٤، ١٦٩، ١٦،

•(١٩٩.١٩٨/١٣-٢١٩/١;

٨_ه٢/١١) ،١0٣١ْ.

٥١٩، ٣٢٧

(،٩٣٢. ٩٣١)٣; الأ المر.الموامق انظر: )٤( 
.٧(.)؛/٦ •٨( يب)١; لاين الرائل رسرءة 

•)؛/ه( تيمنه لاين الرماتل محجموعة انفلر: )٥( 
(١٢٨)الجار ب للقاصي الخسة الأمر)، شرح )٦( 

مطالمJ١١واننلر: ه_ا، ١٤٠٨حدأ، وهثة، ]محكتية 
.يا،الري، الكتاب، زياد ( ٢٦٢)T/ للرازى المالية 

]عالم( )(/٩٣لكازاني المعاصي وشرح اه[،  ٤٠٧
(٢٣)ياغلأني)والإمان،؟•اا،و;ا، ْلا، الكتت،، 
اللوموجامحع -[، ٠١٤١٣لكراطغ، الأزهرة ]المكتة 

لأحمداء( اوعل،-)دستور المنون،اصهللاحامحتؤ ني 
)٣٦(.نكرى 

وانظر:(، ٢٥٨.  ٢٥٧/٣)العالية مطاو_ا ال)٧( 
=امماب، ]دار ( ١٧٤)\/للرازى المشرقية الباحث، 



[vm;]
اتتوحيد

له.فيم لا ذاته في واحد اممه أن - ١ 
له.شبيه لا صفاته فى واحد - ٢ 

له.شرك لا أفعاله في ٣-واحد 
السابقةالتعريمأت خلال من وتيحفل 

العالمعلى يدور المتكلبن توحيد أن 
صمةعندهم الوحدانية وأن والإقرار، 

تثبتلا وم اممه عن تنفي فهي سلبية، 

باطّلوالأئمة، لف الوكلام والئنة، 
فيأما ولغة. وعقلا شرعا رب بلا 

أنعلى مطبقون اللغة أهل فإن اللّغة 
الالذي هو ليس اللغة في الواحد معنى 
منهيرى ولا حاب، عن منه حاب يتمير 
منونحوم القرآن إذ شيء؛ دون شيء 

معلومهو ما على متطابق العربي الكلام 

ائروّالُرب لُة ض الأًطرار ؛يتجوز منهم والتجة الخفان، من شيئا 
من^١ يمفون أنهم الاغات، لا واحد فهو كلمها، لا الخفان بعض 
كما— له شريك ولا له شبيه ولا له قسيم 

العماليالتوحيد يذكرون ولا _، يقولون 
هوعندهم لإله وا لألوهية، ا توحيد وهو 

الأ-محراعلا،.على القادر 
علميالئثة أهل أئمة رذ وفد 

نيقولهم في ما وبينوا المتكلمين، 
وماوتلبيس، واشتباه باطل من التوحيد 

أنهميزعمون التي للغة مخالفة من فيه 
للعملمخالفة من فيه وما يوافقونها، 

ءإنت ءجّفأ؛الإسلام شيخ يقول والنرع. 
هلْمن الراحل.■ م امهؤلاء يه فنر ما 

الختاب،ض لها أصل لا التي التفاسير 

ذلكويكون واحد ياته المخالوقات 
متفقيناللغة أهل كان ؤإذا . ٠ . حنا

امتنعواحدا، الواحد الجسم تمية على 
الذيت الواحد معنى اللغة في يكون أن 
بجملسن أنه بذلت أرد إدا بفم لا 

دونمنه شيء إلى يشار لا ه وأت
اسماللغة في يوحد لا بل . .شيء.
،.ومقدار*؛ صفة ذي على إلا واحد 

التوحيدفي قولهم تحت، ستروا وند 
واحداممه إن نولهم: أما ىير'\، باطلا 

بأنهمرادهم فليس له؛ يم قلا ذاته في 
بحفهينفصل لا أنه يتبعفي ولا م ينقلا 

فيه،رب لا حز هذا فإن يعفى، عن 
شيءمنه يرى لا أنه بدللث، مرادهم ؤإنما 
دونشيء نه ميحلم ولا شيء، دون 

حقيقةه تقفى له ليس أنه يحيث، ، شيء 
نفيذللئح ويمون ها، ينفقائمة عندهم 

والمءياللالماردى)«آ_•ا؛ام[. ًدا، المبي• 
والإنمافالممرا[، الجاسات ]دار ( ١١٩، ■١٢

المارب للفاشي واسي ؛■ا(، - )"١٣لياللأني 
لكألّف،الممريات ]الدار ( ٢٤٢-  ٢٤١)؛/

]يالمآ"ا( - )AT للههغي والأيتئاد راكرحة[. 
لأييالأدلة ولع ■ا*إاه[، ط١. الكتب،، 
[.Y٠١•؛ ط٢. الكتب،. ]UJ| )٨٩( الجوّي 

در.وانغلر: (، ٤٨١■.  ٤٨٢)ا/الجهمة تلبس بجان )٦( الكتب ]دار ( ١٢٢>■ليتدادي الدين اصول، نغلر: ا ا
الضاض أساء وشرح اه[، ٤ • ١ ًل■؟، اسة، 

[٢[.الري، الكتاب ]دار ( ١٢٠-  ١٢٤)للرازي 
ضمنوالتبية (، ١١٤- )\/T\^ التعارض 

الكمى)ْ/'آ'آ(.اكاوى 



الإوادياوتوحيد 
i^VAtj

والصغاتالآسماء توحيد 

صفاتهفي واحد قولهم وأما التجسم١ 
نفىفجعلوا أجملوها فمد ت له ثبيه لا 

نفيفي داخلا ا بعضهأو الصفات 
أفعالهفي واحد ت قولهم وأما اكثسهرآ/ 

وهوصحيح، معنى فهدا له؛ شريك لا 
كلحالق الله بأن فيه اعترفوا حيث حق، 

حلافمع - ومدبره ومريئه شيء، 
،- العباد أفعال، خالق في المعتزلة 
الغايةهو النؤع هدا جعلوا ولكنهم 
أنمع وترحه، تقريره في وأطالوا 

ذللئ،مع وهم به يفرون كانوا المشركين 
مشركون؛؛،.

JممLدرواأمراحع:اه 
التيلمةنمسليمحات ^الألفاظ . ١ 

زرمحالةالعمرو لامال الربوسه®، بتوحيد 
٠دكتوراْ[ 

،٠٠لرب ا صفات ؤإثبات لتوحيد ارا ء ٢ 
حزيمة.لاين 

منيه.لأبن ، التوحيد٠١١١— ٣ 

السّنةأهل بين التوحيد حقيقة ١٠— ٤ 

-الكرى النتادى صمن عيب الت)ا(اظر: 
•،iCT  الجهب تبس وسان/\(iVl  .٤٧٥،)

/١٧)الفتاوى ومجمؤع (، ٠١٨٥  ١٨٤)والتدمرية 
٤٥٠. ٤٤٩.)

٢(،• ٤ )ه/ الكرى الفتاوى صمن عتة التانظر: )٢( 
المرية)r/والصواعق (، ١٨٣-  ١٨٢)والتدمرا 

•٢(،٧/٥)المحرى الفتاوى صمن انمب انظر: )٣( 
(.١٨١. ١٨ُاكد.ريت)•

المحنالمومدارج )ا/ا-آآ(. التعارض ئد، انظر: )٤( 
(٧٤/١.)

لمي.الالرحيم لعثي. ، ١١والمتكلمين 
بينوالفروق التوحيد حقيقة ٠٠ء ٥ 

العالياني.لعلى ، ١٠٧٥والألوالربوبية 
تيمية.لأبن التالءرJةا، الرصالة ٠٠— ٦ 

(،)ج١ الهلحاويةاا العقيدة رح ث ٠٠— ٧ 
العز•أمح، لامح، 
لأبن)لأ(، اورسلة« الاكواعق . ٨ 

القيم.
بنلمّحمد التوحيد١١، كتاي١ ١١ء ٩ 
وشروحه.الوهاب، عبد 

،٣( - ^١ الفتاوىا١ ررمجمؤع — ١ • 
١تيمية لابن 

 Mالإرادي لتوحيد اm

الألوهية(.سطبج)نوحيل. يرايع 

ئواكمات الإسماء وحيد تئ 

ئ؛التعريف .0 
يوحدوحد الفعل مصدر التوحيد؛ 

وحكمالشيء انفراد اعتقد إذا توحيدا؛ 
جميعفي يدل، وهو يدلك، عالم أو به، 

والتفرد.التوحد على نماريقه 

والحاءالواو ٠٠ئه؛ فارس ابن قال، 
الانفراد.على يدل، واحد أصل والاوال،أ 

إذاقبيدنه؛ واحل. وهو ١ الوحدة ذللث، من 
مثله®فيهم يكن لم 

[.٠١٤٢•ط؟، الجل، )٥(ساسىالللأ)I/.٩(]دار 



الأسماء[٧٨٥]

رررجلت الليث عن الأزهري ونقل 
وحدوقد ه، يرنمعه أحد لا وحيدت 
محادت٠ ووحدا ووحدة وحادة بوحي 

شريكلا وحده باق الإيمان ت والتوحيد 
الوحدانثةدو الأحد الواحد وافه له، 

امم،جمع ث والأسماء ٠ والتوحدلا 
العلووهو السمو، I من مشتق وهو 

البمصربون،المياه نال كما والرفعة 
العلامةوهى الممة من مشتق إنه ت وقيل 
والصحيح٠ الكوفيون النحاة به نال كما 

إنقال: »وس الأزهري: قال \لأودص. 
غالط؛فهو وّت من: ماخوذ ١نا 
لكانوٌت، من امحم كان لو لأنه 

وصلةعدة تصغير مثل ونسما، تصغيره 
ا. ١٠١أسههماوما 

الملازمةالعلامة هي لغة: والصفة 
٠لليء 

ادوالمارالواو ارس: فابن ال ق
الشيء.تحلية هو واحد، أصل والفاء: 

الأمارةوالصفة: ومحقا. أصفه ووصفته 
للشيءلأءأ.اللازمة 

شرعا:لتعريف، ا٠ 

لهأثبته أو لنفسه، افه أثبته ما إثبات 

اكراثإما، ]دار ( ١٢٠ره/ الأنة نهذب )١( 
[.٢٢٠٠١ط١، يرون، 

نسع< Y-A . Y.U)1/الفتاوى •جموع اطر: )٢( 
ام[. ٤١٦عام اكمم،، لطاء،ن يهاو الملك، 

اللغثتهذب )٣( 
)آ/هاا<.)؛(ةاسصاللس 

منوالصفات، الأسماء من . رسوله 
ولاتكيف ولا تعطيل، ولا تحرف غير 

نفاهأو ه نفعن نفاْ ما ونفى تمثيل، 
•، .ل له رمحو عنه 

الأمحماءمن له بما اض ارإفراد هو أو 
(٦)والصفات

الحكم:0

أوه، لتفافه أنثته مجا إثبات يجسمح 
الأسماءمن . ه ولومله ته بأث

تحهليل،ولا تحريفا غير من والصفات، 
عننفاه ما ونفى تمثيل، ولا تكييف، ولا 

حزءلأنه خ رسوله ءته نفاه أو ه نف
تعالى.باض الإيمان من 

لحقيقة:اه 

عالييرتكز والصفات الأسماء إثبات 
يالي:فيما بياتها ، ثلاُث، أس 

فيورد ا مبكل ان الإيمالأول: 
الحسنىالأسماء من والثثة الكتاب 

بماإلا اف مون يفلا العليا، والصفات 
رسمولهيه سماه أو ه نقبه محمؤى 
»أد'ءوثلكئ قق تعالى: لقوله 

آسمنموءؤآ يلوذو>ث اؤيم؛ وددوأ ^١ 
لالأء_راف[.بمليز، '؛اوأ م، س؛اءريث 

نفسهبها محسمى أسماء له بان تعالى فاحبر 

،وأ،السكان، ]مكشة )٧( التدمريات انثلر: )٥( 
١٠١٤٢٦.]

ابن]دار )\/ا-\( لابن اس الشرل، )٦( 
>[.١٤٢٤ط.؟. الجوزى. 



والصئتالأسماء نومي والصفاتالأسهاء توحيد 

المنانعلى لدلالتها نى ح وأنها 
.العليا

هةمشابعن اغ تنزيه الثاني؛ 
َؤثإيءؤقس I تعالى لقوله المخالومن 

ألمحّتدألنييع محبمو ء منح 
بلاإثبات الأية هذه فمي • ]الشورى[ 

نمليل.بلا وتنزيه تمثيل، 

كيفيةإدراك عن الهلمع نطع الثالث: 
تعالى؛لقوله الإلهية الصفات 

لأنه[آا،؛ ]ءل.٤٠ ^١ يهء محمبمت 
إلاتعرف لا الغاب الشيء حقيقة 
الخبروجود أو مثيله، رؤية أو برؤيته، 
فيمتقية الأمور هذه وكل عنه الصادق 

حيث،الوقوف إلا يبق فلم الباب. هذا 
الوحي.ومم، 

0المنرىت؛

اميةحموالصفات الأسماء توحيد منزلة 
خلالمن ذللث، وينفح عالية، ومكانته 

•يأتي ما أبرزها من عديدة، أمور 
يتملا فدره حق وتقديره الله معرفة إن 

العلياوصفاته الحني أسمائه بمعرفة إلا 
علىبها اش تعرفط التي الكاملة، وأفعاله 
الأقكا آثع >اؤعئ ّبحانه: فئال عبادْ 

ئوؤألأيدة ألش، عننم ئو الأ إله 
الأسماءلأيات ودراصات منهج الأسس• لهد، انظر )١( 

الكويت،المالفية، ]الدار ( ٤٤)للششش والصفات 
فيوالخمائ الئئة أهل ومسد ام[، ٤ ٠ ٤ ، ط٤ 

()١٧التسمي لمحمد والممات الأصماء توحيد 
ط١[.اللف، ]أصواء 

ال_ح آفيكآثم هر . آتيين آؤتن 
١^،آقك ص آتي م ٩ إلت 

ثخنالققأ آJثثاث آمين آلثهنمذ 
^Jكإد^أثن ئئ . ئمهظئ عنا آش 

مجآثتئ ألأتظ كُ \ي ٦□^ 
آأمن،روقو ^'٥؛^، ألثثوت ؤط ما لم< 

]١^[.. ألكث 
العلمنرق ءإن : i&jالقيم ابن نال 

بأدلةالنفي لوئوق معلومه، لشرف ناع 
إلىالحاجة ولشده وبراهينه، وجوده 

أنري_ح ولا بها، النفع وعفلم معرفته، 
الذيالله فهو وأكبره وأعظمه معلوم أجل 

وقيومالعالمين، رب، هو إلا إله لا 
الحقالمللث، والأرصين، السماوات 

المنرهكله، يالكمال الموصوف البين، 

تمثيلكل دعن لنقص، عبب كل عن 
يهالعلم أن رب ولا كماله، في وتشبيه 

اللومأجل وأفعاله وصفاته مانه وبأمح
بةكنالعلوم ائر سإلى يته ونوأقفلها، 

أنوكما العلومات، ائر حمإلى معلومة 
أصلهافهو وأشرفها العلوم أجل به العلم 

وصفاتهسبحانه بذاته فالعلم . , كلها. 
فيفهو سواه، يما العالم يستلزم وأفعاله 

بهوالملم ومليكه، شيء كل رن ذاته 
اللهعرف فمن ومتثوْ، علم كل أصل 
لمافهو ربه جهل ومن سواه، ما عرف 

•أجهلٌل ّواْ 
المالب[.المحب لدأر العادة)ا/ا-\( دار محنتاح )٢( 



واك^غاتالأسساء توحيد 
[٧٨٧]

واسماتالأ*«دماء توحيد 

ينملا التي التوحيد أقسام احد إنه 
بينهابالجمع إلا لربه العيد نوحيد 

.معلوم هو كما وتحققها 

0الأدثة:
توحيدعلى الشرعية النصوصي دلت 
منهاكثيرة مواضع في والصفات الأسماء 

ءأدءو،ثلمئ ألآت،ا» قؤ ت تعالى فوله 
سيتزوئآنتوء ؤآ ينجدوث أفيذ ودروأ بما 

لالأءراف[.تملوة '؛ازأ ئا 
موحٌؤثسَؤنإم,ء ت ميحانه اض وقال 

•السر.ه ألثيخ وئو 
لهان تعالى أخر الأولى؛ لأية اض 
بأنهاووصفها نفسه، بها سمى أسماء 

العلا،صفاته على لدلالتها حسنى؛ 
وهوفتها الإلحاد عن وتعالى نارك ونهى 
فيها.ض يجب عما بها المتل 

ضمحن تعار جمع الثامحة الأية ور 
حقانقمن شيء فى له المخلوفن مماثلة 

أسمائهإنبات وبين وصفاته، أسمانه 
داذمح فالصفاته، على الدالة الحسنى 

وكذامع الصفة وعلى الاسم على 
البصير,اممه 

أنه؛ المؤمنين أم عانشة وعن 
وكانمرية، على رحلا بعث . المي 

دؤءلفيختم ملأتهم في لأصحابه يفرأ 
ذكروارجعوا فلما |وايم، أحد آس هو 

شيءلأي سلوه ١٠فقال؛ .، للني ذلك 
لأنهافقال; ألوه، فذلك؟*، يمتع 

،بها أقرأ أن أحس، وأنا الرحمن، صفت 
افأن ،أأخبروه المبي ال قف

،حه*
(١)

ومنالصالح المسلف أجمع وند 
الدالةالصوص هذه مقتضى على اتبعهم 
ابننال الخزيه. مع الإنبات عار 
مجمعونالئئة ®أهل ظه؛ البر همد 
فيكلها الواردة بالصفات الإقرار على 

وحملهابها والإيمان والثثة، القرآن 
أنهمإلا المجاز، على لا الحقيقة على 

ذاك«رأ،.من شيئا يكيفون لا 

العالم؛0اقوالاهل 
الكنانيالعزيز عبد الشيخ نال 

أنجميعا؛ الخلق ر'وعلى ■' ئه الشافعي 
افه،نفى ما ؤينفوا ادن4، أثبت ما يثبتوا 

الله*أمك عم-ا ويمسكوا 

فيالأحبار ارإن ١^٥،; منيه ابن وقال 
النبيعن متواترة جاءلتا . اس صفات 
عنالخلف، نقلها افه.، لكتاب موافقة 

الصحابةلدن من فرن بعد فرتا لف، ال
سبيلعلى هذا عصرنا إلى والتابعين 

به،والإيمان والمحرقة ف الصفات إثبات 
تنزيلهش به غؤ اممه أحبر لما والتسليم 

اجتنابمع كتابه عن الرسول وبينه 

لموم(، ٧٣٧٥رقم الترحد، الخاوي)محاب ايرجه )١( 
(.٨١٣رقم وتصرها، المسافرين صلاة )كتاب 

محموم]وزارة رب/هأا( الجر عبئ لابن الشمهجد )٢( 
،و[.١٣٨٧المغرب، الأصلاب، والشؤون الأوقاف 

طأ[.والحكم، والأءذار>ا"أ(ّانملوم الممدة )٣( 







والصفاتالأسماء توحياد 
٢٧٩٠٦

واك^ف^تالأس^اء 

ثن>ءَتمتإايء ؤثس ت تعالى قال كما 
]اا_ش__ورى[،ه ا. آلصير ألنيح ثبمو 

آذءوهلكئ ؤو.س بحانه: وقال 
سبمينأسمنعهء فيآّ ينيدمحيك^ أئن وذروأ بتا 

..ه بمثليه َ؛اوأ تا 
كثد.-آأس هن ^ اض ال وق
أونتح نحد م 0 آلأَثث أس 
i0ئ؛ ^١ ك ظ ص و 

افجمع الايات هذه ففي ]الإخلاص[؛ 
هلفأثبت حيث والإثبات، التنزيه بين 

لدلألمهاتى حبأنها ووصفها الأسماء 
هنفعن ونفى العلا، الصفات على 

لمفمن منها، شيء في ال٠خلوءين مماثلة 
إلىوصار والتنزيه الإثبات بين يجمع 

التمثل.أو العطل في وغ فقد أحدهما 
المسراطعن وانحراف غي منهما وكل 

٠صسسمم ل١ 
الئئةررأهل .I البر عبد ابن قال 

الواردةبالصفات الإقرار على مجمعون 
بهاوالإيمان والثئة القرآن قي كلها 

المجازعلى لا الحقيقة على وحمالها 
ولاذلك من شيئا يكيفون لا أنهم إلا 

أهلوأما محصورة، صفة فيه يحدون 
كلهاوالخعتزلة والجهمية ييع ال

يحملولا ينكرها، فكلهم والخوارج 
أنويزعمون الحقيقة، على منها سيئا 

أثبتهامن عند وهم مشته، بها أقر من 
قالهفيما والحق لمعبود، لافون ن

وسنهافه كتاب به نهلق بما المائلون 

اعنالجمأئمة م وهوله رمح
طه؛،؛والحمد 

مجردةذات وحول ادعاء أن ناسا: 
الخارج،في لها وحول لا الصفات عن 

٠فقعل الل.هن يقرئه شيء هدا ؤإنما 

ونفيالصفات بعفس إثبات أن ثالثا؛ 
الكتابببعض أحذ هو الأخر بعضها 

كفر.وهو الأحر يبعفه وكفر 
الصفاتبعض أثبن، من أن رائعا؛ 

كالأشاعرةالأحر ا عمهبونفى 
نفيأو الجمع إثبات يلزمه والماتريدية 

الصفاتبعض في القول لأن الجميع؛ 
١لأحر.بعضها في كالقول هو 

ونفىالذات ت، أثبمن أن حامئا: 
إثباتيلزمهم ونحوهم كالمعتزلة الصفات 

كالقولالصفات في القول لأن الصفات؛ 
الذات.في 

تمصادرواثمراجع:اي 

٣(،، رج١ الجهميةا١ تلبيس ®بيان — ١ 
لأينتيم؛ة•

تيمية.لأبن ر٠اكاJمريةاا، — ٢ 

للكناتي.والأءتن.ار،ا، الحيدة ١١_ ٣ 
،)ج١( الهلحاوية،ا العقيدة رح #ث ء ٤ 
الر•أمح، لابن 
لابن^١(، المفيد<ا ررالقول . ٠ 

لأينسالير)يمهةا]\(\ص 



الألوهيةتوحيد [!fvM؟الألوميةتوحيد 

لابن)لأ(، ءالموحجد" كاب - ٦ 
منيه.

٣(،^٢، الكين« الءمدارج - ٧ 
•الئم لأبن 
فيوالجماى الئثة أهل *متد ٠ ٨ 

لمحمدوالصفات{(، الأسسماء توحيد 
الميمي.

(،١٤)والمحل* ءالملل ز ٩ 

انلأبودراسات ت-هج اام— ١ * 
الأمينلمحمد ا'، والصفات الأسماء 

الشقيش,

ج١^٥٧٥ وحيد تس 

لغة:لتعريف ا٠ 
توحيدا،يوحد وحد من التوحيد؛ 

الانفراد،على المادة هذه وتدور 
رحليقال؛ والوحدة. والاحتماص، 

غيرأو علم، أو 1س، ني مقدم واحد: 
وح_الهفهو له، مثل لا كأنه ؛ ذلائ\ 

والحاءءالواو قارص: ابن قال لدللث،لأ؛. 
الانفراد،على يدل، واحد أصل والدال 

إذاقبيك، واحل وهو الوحدة، ذللث، من 
والواحد:. . مثله. فهم يكن لم 

٠،٢١ال٠نفرداا

للملابجن،العلم ]دار ،،( U/T)المعاح انغلِ: )١( 
اكراثإما، زياد ( ٢٣•; ١٠العرب)ان دندم[، 

ٍلم[.الري، 
.[.١٤٢ط•الخل، ]دار اللعان)آ/•٩( )٢(.قايس 

وألوهةإلاهة يأله أله مصدر الألوهية: 
والنأله:عبادة، عبد بمعنى: وألوهبة؛ 

فارس:ابن فال والتعبد، لث،، التن
وهوواحد: أصل والهاء واللام ®الهمزة 
وسمى؛دلك،تعالى، اه فالإله التعبد، 

إذاالرحل -اله ويقال: السود، لأنه 
ثعد«

العبود،هو العرب كلام في والاله: 
هداحق وكان باطل، أو بحق كان سواء 

تحقيمعبود لا إذ يجمع لا أن الاسم 
العربلكن .، اش سوى العبادة 

حمعوهمعبودات هاهنا أن لاعتقادهم 
تنبعوأساوهم هة، لألا فقال: 

فيالشيء يه عالما لا اعتقاداتهم، 
(٤)

مسه

شرعا:ال؛عريف، ي

هواض إفراد هو الألوهيان: توحيد 
والخوفالمحبة، كمال مع بالعبادة، 

•والرحاءأْ، 

قايس)٣( 

(٢١)ممراب القرأن غريب م المغردات انفلر: )٤( 
(،٢٢٢٤)أ/ والمحاح اgز[، سلس نزار ].كب 

ادرب)ما/ها■؛(.
]دار١( )٧• -يب لأبن الأمهاب ثرح انفلر: )ت( 

د.ج،رعاكاوىك)ا/.[، ١٤٣•ط\ج المهاج، 
بالمالك ]سمع ، ١٤/٢، ٣٦٠

المسو.ةوشّرح ط'ا[، الشريف، المصحف لهلثاءّت 
،ط٣١الر-سالة، ة ]مزمالطحاؤية)ا/أ:أ( 

لمحمدوالسنة القرآن عقيدة وعقيدسنا ه[، ١٤١٩
ط\[,والثنت، المحاب ]دار ( ٢٩)محراص حلل 



اتو»ص^د 

[٧٩٢]
الأتوهيةتوحيد 

الأخرى؛لأسماء ا. 
توحيدالعيادة، توحيد أمحم1ئهت من 
والعمل،الطاو_ا توحيد والقصد، الإرادة 

التوحيدأو الطلي، العملي التوحيد أو 
النمرُ"■

ثذكم:اي 
تعالىاغ كتاب من الأدلة تضافرت 

علىدلالاتها وتنوعت، . رسوله وسنة 
بالعبادةوافراد0 تعالى الله توحيد وحون 

أوجب،هو إذ ه لدين الؤإحلاص 
وأصلالمهمات، وأهم الواحيات، 

الأعفلم.اض وحق الأصول،، 
لحقيقة:اح 

LU  أصلالألومة توحيد هذا كان
فإنالأم ورأس الملة وأساس الد,بن 

بجميعتعالى اض إفراد في تفلهر حقيقته 
فنوحيدوالباطنة، الفل١هرة العبادة أنواع 

أرسلت،الذي التوحيد حقيقة هو الألوهية 
الكتب،.لأحل، وأنزلت، الرسل، حله أس 

حقيقةررإن ظه! تيمية ابن قال، 
يدعىفلا وحده، الله نعبد أن التوحيد 

ثنقىولا هو، إلا يخشى ولا هو، إلا 
يكونولا علميه، إلا يتوكل ولا هو، إلا 

زّكب•٨( ١ )r/ ب لابن عيب التانظر: را( 
(،٢٤)ا/ الطحاوة الشدة وثرح ط١[، المعارف، 

الصميعي،زدار ( ١٢٠)ا/ الحميل، العزيز ونسر 
)\/آاآ(عيي للالمسن الواضح والحق ط١[، 

صالحين صالح مركز الكاملة، المجموعت ]صمن 
ط^آ.القاش، 

الوأن الخلق، س لأحد لا له إلا الدين 
فكيف،، أربابا والنبيين المادنكة نتخذ 

والملوك؛١١والعلماء والشيوخ يالأئمة 
0اثمنزلة؛

مطلوب،أعظم الألوهية توحيد 
الإنسأحلها من حلق غابة وأسمى 
شربهم إر البال حاجة فإن والجن؛ 
فيكحاجتهم له؛ وتألههم إيا0، عادتهم 
ومعافاةإياهم، ورزق، لهم، خلقه 

حاجتهمبل عوراتهم؛ وستر أبدالهم، 
فإنأعفلم؛ وعبوديته ومحبته تألهه إلى 

ولالهم، المقصودة الغاية هو ذلك، 
ولافلاح، ولا نعيم، ولا لهم، مادح 

ولهذابحال،، ذللئؤ بدون سعادة ولا لذة، 
الحنان،أحن اممه إلا إله لا كانت،: 

الأمررى.رأس الإلهية •نوحيد وكان 

لأهمية؛اؤ 
التوحيدأنواع أهم الألرهية توحيد 

والجنالإنس حلؤا أجله من، إذ وأجلها؛ 
ومعالكتب، وأنزلت، الرمل، وأرمل 
مؤمنينإلك، البال ين، وفرقا الجهاد 
وعممت،والنار، الجنة وأعدت وكفار، 

إلىالعباد وحاجة والأسم١ل، الدماء به 
محبته،فى له شريلث، لا وحده الله عبادة 

فىولا رجائه، فى ولا خوفه، فى ولا 
شولا له، العمل في ولا عليه، التوكل 

ط؛[.]جاس ( ٤٩٠)م اكوين الئة ئهاج )٢( 
ًرا[.الأهفان)؛/ْصلداراينالحوذي، ٥١٠!انظر: )٣( 



الألوميةتوحيد 
٢٧٩٣! !

الأ'لوستتوحيد 

الأدلة؛

عبادتهحميع له مخلصا بربه عارئا يكون والتعظيم التذلل في ولا له، الخضؤع 
صغيرهالشرك سرك ذلك محقها إلى الجد حاجة من أعظم والتقرب 

وتميرْلأا،.لهدم ليس بل نورها؛ إلى والعن روحه، 
العبدحقيقة فان به يقاس نفلير الحاجة 
بإلههاإلا لها صلاح لا وقليه وروحه 
إلاتطمئن ولا هو إلا إله لا الذي 

بمحبتهاإلا لها صلاح ولا بذكره، 
.لهاؤإكرامه ورصاه له وصوليتها 

هداأهمية مبينا ئ، عدى اليقول 
"وهذات مسن رصين بكلام التوحيد 

علىالأصول أعفلم العغليم الأصل 
وأوجبهاوأفضلها وأكملها الإطلاق، 

ممدأأناش ؤتأبجا تعالى: ال ن
'٣مدكأ ثن وائل ٣' أرتما 

تعالى؛ونال ]ال-همة[، واه ثئقون 
حجه، دثر؛ؤأ دلأ أثه 

يرعآ تعالى: وقال اء[، سلالن
آثتآعثديأ أني، رسرت' قذ ًًقلي 

ونال[، ٣٦]النحل; >؛،^ ٣٥١ؤآحتننوأ 
ءثلتا: ٠٥١محي أذ أمزق إؤآ ؤء تعالى:  الذيوهو الإنسانية، لصلاح وألزمها 

الِتعار،تقتابمء\ ص ألإذ وحلق لأجلن، والإنس الجن افه خلق 
اكم\. VIَالأ\َ آل؟ ؛دب. ،^؟؛١ . . . لقيامه،الشرائع وثرع ١لمخلوقالت، 

يكونوبففده الملاح، يكون وبوجوده 
إماالقرآنية الأيات وجميع الماد أكثر 
صدهعن نهى أو حقوقه، من بحق أمر 

لع؛ثثوذ]^٠ رآلإذس آين ثننث ررما 
وغيرها[، ٣٦والنحل: ]الداريات، وه 

ادكشرة.لأيات اس 

بنمعاذ فعن ئنة: المن وأما 
هالبي رديف "كنت قال: هه جل في أهله جزاء بيان أو عليه حجة إقامة أو 

ماأندري معاذ يا لي: فقال حمار على وبين بينهم الفرق وبيان والأحره، الدنيا 
افه؟على الماد وحق الماد، على اف حق الألوهبة توحيد له: ويقال المشركين، 

افحق قال: أعلم، ورسوله اغ قلت،: أن ينبغي الذي تعالى وصفه الإلهية فإن 
يهيشركوا دلا يميله أن الماد صلى أنه ويوينوا آدم، ني بكل به بمؤمن 

يعنب،لا أن اف على العباد وحق شجتا، عليها الدال سبحانه له المادئم الوصف 
شيقا،،به يشرك لا من مستلزم وهو )انذ(، وهو الحثليم الاسم 

بحثلما قال: ه عباس ابن وعن توحيد جمتعصفاتالكمال،رمالله:
ِوصف ملارمة وجوب باعتبار العبادة 

•٣(.رنم الإبمان، محاب وملم، أن المد في وتحقيقها تعالى، لله البالة 



الآلوستتوحيد 
[٧٩٤]

الألوهيةتوحيو 

®إنكله: قال اليمن إلى معادا ه الني 
ماأول قاليكن كتاب أهل قوم عالي تقدم 

فإذاتعالى اش يوحدوا أن إليه تدعومم 
اقترضاف أن فأحبرهم ذلك عرفوا 

يومهمفي لوات صحس عليهم 
الحديث ١٠٠وليالتهم..

0اقوالأهلاسا:
التوحيدارأما ت رآظّفؤ تيمية ابن قال 
بهوأنزل كتابه في اغ ذكره الذي العملي 

عليهواتفق ، رمله به وبعث كتبه 

قالكما فهو ملة كل من المسلمون 
وهواض، إلا إله لا أن شهادة الأئمة: 

بينكما له، سربك لا وحده طه ا عبادة 
إدتلا وؤد إدتُ ت يقوله اغا ذل
فاخر]١^[ وه ١^ آؤنتذ ص ه 
إلهيتخل، أن يجوز ولا واحد إله الإله أن 

إياْااأإلا يعبد فلا غيره 
حدهفاما  ٠٠<^؛ ٤٤عدى الويقول 

وأركانهيره ونف- الألوهية توحيد ت ي أِ 
العلموجه على ؤبعترف يعلم أن فهو 

المعودوحده المالوه هو اض أن واليقين 
الألوهيةصفات وأن الحميمة، عالي 

منبأحد موجودة ت، ليومعانيها 
اشإلا ا تعحفهيولا المخالوقايتج 

تعار«ص.

(٧٣٧٢رنم اكوحيد، البخاري)كتاب احرجه )١( 
(.١٩رقموملم)محابالإبماث، له، واللافل 

(.٧٩٧/٣التبة))٢( 
)ا/ا;ا-آ(.س.ى المن الواضح الحق )٣( 

تو&ذؤ هراس خليل محمد ويقول 
أنإما ٠ الله صفه هو ت لتوحيد  ١٠١

أنهت بمعنى إلاهيته؛ فى توحيد.ا يكون 
أنينبغى الدى بحق، المعبود الإله 

ؤإحلألأ،وتعظيما، محبة القلوب نتألهه 
العبادةبتقرئه وأن ورجاء، وخويا 

كلش الدين له تخلص وأن والتقديس، 
وهدانهى، أو أمر من عباده يه دان ما 

عندالتوحيد لفظ من المتبادر هو النؤع 
التوحيدفهو ، لأهمينه Jفلنا ؛ إحللأفه 

الصلاةعليهم الرسل إلمه دعت الذي 
عليه،وقاتلتهم أممهم، والسائم 

جميعاالخلق الله حلق الذي وهو 
.٢٤١لأحاله«

لأركان:ا0 
هىلْ،:ثلاثة؛ أركان له الألوهية توحيد 
توحيدمى محيالاحلاص؛ الأول؛ 

مرادغير مراد للعيد يكون فلا المراد، 
مراديزاحمه فلا هه القه وهو واحد 

آخر•
إرادةتوحيد مي ويI المدق ت الثاني 

فيوطاقته جهده يطول بأن وذلك العبل,، 
له.الوجه ؤإملأم ربه عبادة 

المتابعةوهو ت المتابعة تجريد ت الثالث، 
علىوالسير يه والاقتداء . للرمحول 

آثاره.واقتفاء منهاجه 

(.٢٩)والئق القرآن ب شدتا )٤( 
)\/لأى.عيي للالمن الواضح )؛؛(الحق 



الأ'لوميةتوحيد وهه7إالألوستتوحيد 

ه►ؤئرٍر ت تعالى قوله الإخلاص فدليل 
ودليل]\وزءوأ.< ليي ك محكا محي 

لشروط:ا٠ 
تفلهرالألوهية توحيد حقيقة كانت لما 

إلهلا فول! لمدلول العبد تحقيق في ءاترا أكيي ^،!،؛٦١ تعالى! نوله الصدق 
الحقشهادة هي الكلمة هده إن إذ اف؛ إلا آكيدتلن ح د؟رذوأ أثن أققوأ 

تعالى!قوله المتابعة ودليل ]التوبة[، 
أث،هثن؛بؤأ ،ؤض أث، ئبلل َكنتز إن 

ا*ا[.]شءمان:

الذي®التوحيد هءزفآ! تيمية ابن قال 

الدين،وأصل الإيمان، شعب وأعالي 
العدلوكالمة واء الوكالمة الحق، ودعوة 

بالنهلقإلا للعبد الألوهية توحيد يتحقق فلا 
وقدبمقتضاها، والحمل معناها ومعرفة بها 

علىوالمنة الكتاب نصوص امتقراء ئد الإرادة نوحيد إلا بكون لا ما بد لا 
١نلهان٠انيةشردطممJفيالآنى•وهو العبادة، توحيد وهر والقمد! 
أناض؛ إلا إل لا أن شهادة تحقيق 

دون؛LJ^،، ؤيريدْ بالعبادة، اف يقصد 
إنفالإمحلأم؛ هو وهذا ، صوا٥ ما 

أحدهما!أصلين! يتضمن الإسلام 
ذلك،يكون أن والثاني! ف، الاستسلام 

الإسلامفى أحد يشركه فلا سالما؛ له 
مادون ف الاستسلام هو وهذا له، 

.ها"طضل قأءا وسورة سواه، 
الحمل،أن ييب ولا ، لث، ذلر تف

يعلمأن بد فلا بالعلم، مسبوق والقصد 
،.١١٠افإلا إله لا أن ؤيشهد 

حقيقة ٠١! القيم ابن وقال 
وحقيقةالمهللويته، توحيد الإخلاص! 

ولاوالإرادة، التللبح توحيد الصدق! 
المعصالامحتلأم بإلا يتمران 

للتاُحةلأ^.

'ه.؛'مك)ا(اكمنة)ما

الم؛ي،التراث إح؛ا، ]دار ( ٧٤)؛/ الكض اي.دارج )٢( 
 .٠١٤١٩[١.]

وإنا؛ا.ما بمعائ العلم - ١ 
٢-اص•

للشرك.المافي الإخلاص ٣- 
وهولضدها المنافية المحية — ٤ 

البغضاء.

المانعللكذب، المنافي المدق . ٥ 
المماق.من 

للرك.النافي الانقياد ٦- 

للرد.المنافي المول - ٧ 
اللهدون من يحبل. ا بجّالكفر — ٨ 

تعارص•
^ساصانمتعلمة:

توحيدعلاقة الأولى! لمسالة ا- 
وبتوحيدالربوبية، بتوحيد الألوهية 

واكمات،!الأسماء 
السةأهل عند التوحيد أنواع 

ابن]دار ( ٠٢٤.  o\A/r)البول ممارج )■ا(انتل-ر: 
[.٠١٤٢•.يا•، الجوزى، 



امآلوستتو>يد 
٢٧٩٦!

الألوهيةتوحيد 

القرآنمحمى وأبنا . ٠ واحد. والأرض ببعض، يعضها يرتبهل متلازمة والجماعة 
الذيالإنكار، استفهام باب من العزيز ذلك ومن بحال، انفكاكها يمكن ولا 

يطولما الربويية بتوحيد إقرارهم يتضمن الربوبية بتوحثد ١لألوهتة توحيد ارتباؤل 
مماكثير القرآن في وهذا ٠ ٠ - عنها يكره الألوهية؛ لتوحيد مستالزم الربويية فتوحيد 
بماالإلهية توحيد إثبات محي عليهم يحتج يوجب الربوبية بتوحيد الإقرار أن بمعنى- 
الربوديبمااتوحيد من له اعترفوا اش أن أقر فمن الألوهية، بتوحيد الإقرار 
ومحيشؤونه، ومدير وخالقه ريه تعالى 

عليهوجب عبادته إلى الحالق هذا دءا0 
ومحيشيئا، به يشرك ولا وحده يعبده أن 

المقرينالمشركن على . اف احتج 
بذلكإقرارهم بأن تعالى اض بربوبية 

؛الحنفي العز أبي ابن وقال 
الربوبيةلتوحيد متضمن الإلهية أروتوحيد 

يخلقأن على يقدر لا فمن العكس، دون 
يكونأن يصلح لا والعاجز عاجزا يكون 
بمإقلا ما •' تعالى ونال إلها، 

وبالبملترن.ه P قئ يمددْ بأن بالمادة إقرارْ ويستلزم يقتض 
,تلإ١^لا محوكئن وفن ع1الى: تط م ^-١^؛ ل، لا دحدْ 
آزشوتأبجا ه: ال قهذا ولسواء 
ملآؤمبن وإد؛لا  ٢٥•^أرى د3محأ آعثددأ 
.]اJقرة[ يثقون ثلآؤم 

لتوحيدمتضمن الألوهية وتوحيد 
الربوبيةتوحيد أن ت بمعنى الربوبية؛ 

فنالألوهية، توحيد فى صمنا يدخل 
وأنبد فلا له سريك لا وحده افه عيد 

إذ؛ ورازقه، وحالمه ربه أنه معتقدا يكون 
ول،والضر، النفع بيده من إلا يعبد لا 

والأمر.الخلق 

لانمل[ا،.ه دظئ؛ 
الأمماءتوحيد وبين بينه العلاقة وأما 

توحيدنلنم يوجه من فهو والصفالت، 
متضمنوجبم، ومن والصفات، الأسماء 

والصفات؛الأسماء لتوحيد 

معرفةقويت كلما كونه الأول! فالوجه 
توحيده،قوى وصفاته، افٌ بأسم.اء الحبل 

إيمانه.وتم 

المعبودأن فهو الثاني؛ الوجه وأما 
بصفاتمتمما يكون وأن بد لا لذاته الذي *التوحيد وه'\ تيمية ابن فال 

يكونأن يستحق فلا والجلال؛ الكمال م الكتب به ونزلت الرسل، إليه دعت 
،المتصفاف، إلا لذاته ممونا معبودا اربوبية، توحيد المتضمن الإلهية توحيد 

الصفات.بتلكا فإن له، ريك ث لا وحده اف، عبادة وهو 
بتوحيديقرون كانوا العرب من المشركن 
السماواتحالق الله وأن ، الربوبية 

(.١٢٤- ١٢٣)را(همحالأصهانة 
(.٤١)\ا الطحاوة الشدة شرح )٢( 



الألوميةتوحيد الآلوست توحيد  الاتوميةتوحيد هي —م ٩ ٦—ؤؤ الأتومية توحيد 

أدىومدلولها التوحيد أنسام من القسمين هو ااوالإJهت I طه تيمية ابن يقول 
ا؛هأمر الذي التوحيد بين التميز عدم إلى وكونه القلوب، نسألهه الذي المألو0 

وحذرعنه اض نهى الذي والشرك به، الكمال، لصفات مستالزما الإلهية يستحق 
المرقأوجه بيان من بد لا فكان محنه، لذاته محبونا معبودا يكون أن يستحق فلا 
الربوبيةوتوحيد الألوهية توحيد بين ٠ هوا، إلا 

الحقوالدين الخالص الموحيد لمرف هو الإله: إن >اذ: أيضاويقول 
ض،ذي رأزو رد ده اض دث ١^ أن يستحق \ذذي هو والمالوْ المألوْ، 

^١٠١^١"دهم، يما هو يعبد أن يستحق وكونه يعبد، 
اللغوي؛الاشتقاق في الاختلاف - ١ أن تستلزم المي الصفات من به اتصف 
لألوهبةوا الرب ام من مشتق مالربوبية الحب، غ—اية المحبوب هو يكون 

الإله.لفظ من مثتق والعث-ادة الخضؤع، غاية له المخفؤع 
فوحيداكض,ش؛ في الأخلاق - ٢ الدو«رأ،. بغاية الءب ءاة '_>، 

وتوحيديأفعاله، اف إفراد هو الريوبية كونه يبان في ه عيي الؤيفول، 
العباد.يأفعال الله إفراد هو الألوهبة - التوحيد من النؤع اروهدا ت له متضمنا 

فالمشركونالإقرار؛ فى ٣-فرق نوبالإب-ذسنص أك،ت
تعالى:تال كما يتوحيدانريوبية مقرون الأساء ٣-^• ءو الذيى الأيل؛ 

اربوية؛تدب فيها الداخل والخنان، 
الأرمةونوحيد ]١^^، تئن.4 لص الإب، ث ل الذي م اش لأن 

ؤأئم■نمار: قال كما المشركون، أنكرْ إ-سان دوي دكلا ئها، الك٠ال ْنات 
مثيآئ إلا إك لا محإ نز إذا قدي وصفاته، اض باساء لسرقته المد،  روهلاكاتأت[.توحيدْوتمإيمانه«ص. 

فتوحين.المدلول؛ في فرق - ٤ لمروق؛ ا0 
التوحيدوأما علمي، مدلوله الريويية وتوحيد الألوهية توحيد بين الفرق 
•عملي لمدلوله الربويية: 

دالت-فمن؛ا-زوم الذي ذرفا - ٠ هذين حقيقة فهم ني الانحراف 
الألوهة،يوحبحد لزم )الريوية فتوحل.. 

١^٠،^،مر الرشد[. ]شه ( ٨٠٠)؛/ ا؛ٌرإثالم-ظم اس م، 
الرئويين.(. ٢٧•لقدي)١; المض الرامح )٣(الحق 





الألوميةتوحيد ]٩٩؟[الآلوستتوحيد 

لها،والنذور القرابين وتقديم والقبور، المراد لإوليس ت تيمية ابن يقول 
ليتأربابها عند المظاهر هذه صبحت فا ظنه كما الاختراع على الهادر هو بالإله 

ضالمح-ادة عين وهذا ، شركا ظى حيث المتكالمين، أنمه من ظنه من 
المشركونكان وما ولرسوله الاختراع، على القدرة هي الإلهية أن 

.الله رسول إليهم بعث الذين الأولون على القادر هو افه بان أفر من وأن 
كماإلا وأوثانهم أصنامهم مع يفعلون إنه لا أن شهد ففد غيره دون الاختراع 

بينفرق فأي اليوم، هؤلاء يفعله بهذا يقرون كانوا المشركين فإن هو، إلا 
الفرقين؟!هو الحق الإله بل ٠ ٠ مشركون. وهم 
تيميةابن الإسلام شيخ يقول يمعز٠ إله فهو يمدا أن يستحق الذي 

الأمةفي وصلأل لمال من جرى U ميثا لأإلهسضالم؛واكوحيدان مالوْ.
له.ريك ث لا وحده اض يعبد 

آخراإلها اض ح يجعل أن 
الربوبيةتوحيد بين التفريق عدم تسجب ّالإشرال؛ 

علىالتبس اولهذا الألوهيهت وتوحيد 
حضالإملأم أصل الماس من طوائف الفرق سان الفروق غي سم وند 
شركهي عظيمة أمور ني يدخلون صاروا بانه للألوهية ير التغهدا وكن بينهما، 
شركا،بوسما بح لا الإسلام بناني أحدث ند المتكلمين قبل من الربوبية 

أموراوالإسلام التوحيد في وأدخلوا فى بنتا وضلالا عقلينا اعتماديا ادا ف
تنافيهوهى التوحيد من ظنوها باطالة الأتي:ش إجماله يمكن الأمة، 

ُاكُبالإّلأم م ُأمما ألمكلف ض و,جب ١,; رب: 
ءفلمتلمظمئسابرصسمممب|رمّت،وساسلومسد 

فأك اضبوجود الإقرار لأن الضرورة؛ ب
الفترة.في مركوز أمر وربوبيته 

إلاالشرك ومع يتصور لا أنه ت ثانيها 
تعالى،اش غير ربوبية الإنسان اعتمد إذا 

الشركمظاهر فشو إلى أدى الظن وهذا 
افهلغير وندر ذبح من الأمة في العملي 
اف،بغير واستغاثة وامنعانة ودعاء 

لأنحرحةا وتقدسي ، اهل. المام|ييل. وو

يجعلونلا المتكالخين هؤلاء ثر 
والرأيبالقول يتعلق ما إلا التوحيد 
بالعمليتعلق ما دون ذلك، واعتقاد 
.ذلك«لآ، واءمماد والإرادة 

لمصائروالمراجع:ا٠ 
المجد®،على وأثره ٠االتوحيد . ١ 

السعد.خمسي 

للسعدي.اااالحقالواصحالممينا١، — ٢ 

(.٢٠٠)0/ الكبرى اكاوى )آ(١٠١رم تا(مجموعاكاوى 



الئئةأهل بين التوحيد ارحفيقة - ٣
.لمي لا اض لعبد المتكلمينء، 

بيوالفروق التوحيد حقيقة ١١— ٤ 

العلياني•لعلى والألومة"، اربومحة 
بين

ؤا٠ ى ء ر م

[٨:
الربوبيةتوحيد 

بن الالهلح«اويةأا، العقيدة شرح ١١— ٥ 
•العز أبي 

تيمية.لأبن الكبرىأا، ^^ ٠١١١ ٦ 
تيمية.لابن الفتاوىاا، رامجمؤع — ٧ 
العقيدةلدراسة لمدحل ا  ١١— ٨ 

للبريكان.الإسلأْسمةاأ، 

والجماعةالثئة أهل منهج ١١- ٩ 
ء،تعالى طه ا توحيد في الأشاعرة ومنهج 
٠نور لخالد 

توحيد٠،الة درامأهمية  ١١ ٠١٠
٠سيف أبو الرحمن عيد بن لمحمد 

Mالربوببه وحيد تو 

لغة:لتعريف اي 
يوحدهالشيء وحد مصدر ت التوحيد 
واحدا،ه وجعلأفرده إذا توحيدا؛ 
هوتعالى وافه الانفراد، ت والوحدة 
وحسدانيةالدو I لأحد وا الواحد، 

.والوُحد 

الرب.ومنه ربب، مصدر ت الربوبية 

شيء؛كل رب هو غؤ1، اش هو والرب 
صاحبه،ت وقيل ،، وهستحقهرمالكه أي؛ 

الإضافة:إلا اض غير فى الرث يقال ولا 
مالكهأي؛ الشيء؛ هذا رب فادن فيقال: 

يقال؛ربه٠ فهو شيئا ملك من وكل له• 
ربوفلان الدار، ورب ال-ادة، رب هو 

الحمال^ربات وهن البيت، 
أيثاتمللق اللغة في )الرب( وكلمة 

يدالعلى وتْللق الأذالث،ل؛،. على 
؛أيناالرب معاني ومن . المْلاع 
للمثيءص.المالح 

شرعا:لتعريف ا٠ 

تعالىالله إفراد هو الربوبية• توحيد 
والملك،،الخلق، من ه، بأفعال

 oالأ'.غرى:لأسماء ا
منها؛أحرى؛ أمماء الربوبية لتوحيد 

.الحلمي التوحيد — ١ 
الخبري.التوحين. — ٢ 

ط١[.الم;ي، التراث إماء ]دار ( ١  ٢٧)ه/ اسة تهديب ( ر١ 
ط؛[.شلاين، الملم المحاح)ل/ب؛ا(]دار انظر: )٢( 

اس)ْا/هأاد)'آ(تهلس،

غريبفي لنهاه ا وانغلرت السابق. المصدر انظر؛ )٤( 
العلب،]المكب )A؛'U\( والأثر الحديث، 

طا<ا'مأله[.

للملأيين،العلم ]دار الصحاح انظر: )٠( 
)ا/••؛(.الخرب، ان ويط؛[. 

امكر[.]دار ( ٣٨١)آ/ الكن مناير انظر: )٦( 
•٥<ا/ )١ ( ٣٣١)•\إالفتاوى سموع انند: )٧( 

طآ'ا(اه-اهالمصحف،، لقلباعن فهد الللث، ]مجمع 
]جامعة( ٣٧٧)و/والمقل العقل تعارض ودرء 

]منثوران١( )• عيية الوالفتاوى قوآ[، الإمام، 
الأنوارولوامع يالرياض[، الدية المرمة 

الخانقين]ُؤّة ( ١٢٩. )ا/حأا ناريني مل
آ'أام[.ط؟، ومكم؛،ا، 



اثربوبيةتوحيد 
٨'

الربوبيةتوحيد 

والإئات.المعرفة توحيد . ٣ 

لذكم:ا0 
فهوبربوبيته، وإءراد0 اغ توحيد يجب 

فاليسله، ثريلث، لا ربوبيته في واحد 
الربوبيةؤإسان، لغيرْ، ربويته من شيء 
به؛إلا الإيمان بتم لا الإيمان من جزء 

أنكرفمن التوحيد، في أصل هو بل 
وكفر.جحد فقد الله ربوبية 

كلهو ليس الربوبية إثبات أن إلا 
الإيمانمناتل هو وليس الواجب، 

والشرك،التوحيد مناؤل ولا والكفر، 
مؤمناالعبد يكون به الإقرار بمجرد وليس 

بتوحيدالإتيان من بد لا يل موحدا؛ 
،.الألوهية١١

لحقيقة:اه 

الأمدر علكا يشتمل الربوبية توحيل 
يدسمإساتها؛هيت

وبوحيانيتهض ١ بوجود لإيمان ١ '' ول أل١ 
ثرياكلا ربوبيته في واحد وأنه ذاته، في 
لغيرْ.ربوبيته من شيء فليس له، 

تعالىاممه بأفعال الإيمان الغاني: 
والتدبير،والرزق،، كالخلق، العامة؛ 
ذللن،.ونحو والمللنج، 

وإفراده. افه صفات إثبات إ الثالث، 
أفعاللأن المعللق؛ الكمال وجه على بها 

لها.مثبتة الصفات عن صادرة الربوبية 

وتوحيدهبالعبادة الرب إفراد الراح- 
الربوبية.تتلزمه ما وهدا الألوهية، في 

معنىللرب بان الإيمان الخامس: 
لأنمربوب؛ يوجد أن قيل الربوبية 

وتصدرالرب يدان قائمة صفة الريويية 
أنتبل حالق فهو شاء، متى عنه آحادها 
يوجدأن اء ثفمتى مخلوئا، يوجد 

حلق.المخلوق 

شيءكل أن بالإيمان ادس: سال
بصفاتهغه فالله مخلوق، الله محوي 
،.مخلوق١ مراه وما الخالق هو العلا 

لمنزلة:ا0 

أحدأنه في الربوية توحيد منزلة نرز 
وأركانالإيمان وركائز الاعتقاد أصول 

إليه،صرورة فى ان لإنوا ، التوحل. 
وتركنلم المنفس تكن به وبالإيمان 

لهلم وتأمرها ومدبر حالفها إلى 
والاستقرارحادة اللها ؤيحصل وجهها، 

ؤ٢٣١والطمأنية
بابأنه أيما منزلته على يدذ ومما 

إلىبه أفد من، ويقود الألوهية، توحيد 
نمنعبوديته، وتحقيق القه بألوهيه الإقرار 
بهارتقى تعالى الله بربوبية قلبه نعلق 
صورةوهده الألوهية، توحيد إلى الحال 

لأبنهؤ ه انمل لص التوب تحاب نظرت اا 
(.٠٩.  ٠٨)يمجة 

]مجالة( ١٢٤)ندا عد لالربوبية مفهوم )أ(انفلرت 
الربوبيةومعنى ٢[، العدد - الإسلامية الجامعة 

مشأبر الرحمن همد بن لمحمد وأحكامها وأدلتها 
الجهنى)ةا_0ا(.

)٢(.وأحكامها وأيكها الريوي؛ن معش انظر: )٣( 



الربوبيةتوحيد الربوبيةتوحيد 

أنقيل التلاتق ٠ظدير اف كتب ١١يقول! الناس القرآن دعوة طريفة في حليا تبرر 
أك،يخبمسن والأرمن المارات يظق طريق عن اف يالومة الإيمان إلى 

الماءْعلى وعرشه * محة، توحيد من يقرونه بما عليهم احتج-احه 
ظلئعالشخير بن الله عبد وحديّث، 

ساركافه ء وفيه ، مرفوعسا 
الربوية•

لأدلة:ا0 

بالشمعثت قد الربوبية توحيد 
والعقل.والفطرة 

علىالشرعية الايات دلت حث 
شيءكل رب وأنه .، اف وحوي إنات 

المدبرالكون لهذا والخالق وماليكه، 
التيبالأبان مليء والقران ( لشؤونه 
اسخاوامإلى وتدعوه الإنسان، تخاطب 
الكونية،الابات في لينامل العقل 

الشرعيةيالنصوصي ذلك وربهله والنفسية 
٠وتوحده غفو يافه الإيمان إلى تقود الي 

والإقرارتعالى افه معرفة إن ثم 
عاليهتوافقت، قد صرورى أمر بوحودْ 

الخلقعليه فطر قد قافه الفطر؛ جمح 
بهوشهدمحت، فيهم، مركورا ب وجعله 

الحليث،ل.* . وتعالى. 
الالمربحان العقول، أن شاك ولا 

ؤإنباتاش معرفان في الفطر تخالف، 
الأنها كما صفاته، وكمال وجوده 

الآJات،على المشتمل النقل ْع تتعارض 
وحا.انيتهإتبايت، على الدالة الشرعية 

لمخلوقاته.ينته وما 

الكونيةالآJاتا في عقلمه بعين والناظر 
انتذلاموبدع الصع عجانيإ من فيها وما 

عظمعلى دالة ليجدها فيه، وما اممون 
حالقها،ووحدانية تعالى، الله قدرة 

ُ'تتث:ؤهيمح
مآثام ستة ؤ، أأمحفيس ألثمؤب -ثو 

:جأص أفل مح، آلمح، ء ص  صص ;؛نئن ن؛مح تث ,٠! ق"لبم:ابمِ!لبم\ 
jf^ تأقث عة آفه لٌُ أَلأ أه:

ٌال وقراف[. ]الأءص أكفيث 

آو١^ تيِل لا ٠^١ أداس طر ، 
وفال•٣[، ]١^٢: ا'هه تيش اص 

أقندعؤأ ؛!^، ٥١٢مج ءسبإ ^^١ ت نعالك، 
(.٢٦٠٣رنم ميم )ا(بي ئم أ'و إل قهر قنا هآ ث كلملأ 

لك٠ان[.'كدور 
بناطه عبد حدبث ت المس^ت ومن 

.،فه ا رسول سمعت نال؛ ها، عمرو 

رنموالليلت، اليوم عمل )كتاب الكبرى في رالشاثي 
١٠ فيوالضياء يدا[، ة زمرم( ٠٠٤

وصححهط"؟[، حضر، زدار )ه/هآ'أ( المختارة 
(.٣٧٠• )رقم الجامع صحيح و الأزتي 



الربوبيةتوحيد الربوبيةتوحيد 

ئدأسُ م ثآمح، ص ثث تن >؛، 
نث.لإخؤ؛؛' بمإبم_ن ثُ أثإ؛آء دوي؟ ين قاقذر 

نللإ وأمحثر آلاص تني، تل ئد ثؤ وي 
ظإئج؛ ؤ ثتؤ؟ م نأئ ص ثي 

محصعمحمحمحثن،ممح
]ب.عث.i أ'ؤءث ثم 

تعالىاض ربويية على الدلائل ومن 
أننجد لذا له، ا هكالالأمم إثبات 

العقلاء؛جمع عليها أجمع قد الله ربوبية 
بذلكيعترفون المشركون حتى بل 

إلاذلك ض بنانع ولم به، ويمرون 
والملأحدةالدهريون 

العالم؛أهل 0أهواو 
تنقمنراواكهادة تيمية؛ ابن يال، 
لكنوبرسوله، تعالى بالصانع الإقرار 

الرحليه يصير لا بالصاع المعرفة مجرد 
أنهيعلم بأن مومئا يمير ولا بل مؤمنا؛ 

إلهلا أن يشهد حتى شيء كل رب، 
حتىبذلك مؤمنا يصير ولا اف، إلا 

ونال. الله،أ رسول محمدا أن يشهد 
قدالربوبية توحيد فمجرد ^ؤإلأ ٠ أيصا 
وحدهوذللث، به، يفرون المشركون كان 

لأيغع«ص.
الإمام،_ U] (TV• /T)الشوة النتن م،اج )ا(اظر: 

]دار)٦إ^^T( العرى والفتاوى ام[، ٤ • ٦ ، -يا 
واكوات،)ا/آا'أ\،'؛لها، .يا، العلب، الكب 

وشفا،[، ٠١٤٢•،،طا، الفال]أضرا، ( ٢٩٣.
هآ.١٣٩Aطالمعرنت، ]دار ( ٣٠٢)العلل 

الممارض)أ(دُ. 
)بم/0؛م(.الأبق المير )٣( 

»فإنالحنفي: العز أبي ابن نال 
فإنهدلل، إلك، بحتاج لا الربوبية توحيد 
فيهينغلر ما وأقرب، المْلر، فى مركوز 

حرجوقل نملفة، كان لما ه نفأمر المرء 
٠والترائب والترائبإ، الصلبا بين من 

فيالنْلفة تاللث، صارت نم الصدر، ءغلام 
وانقطعولأ>ثا، فللمات في مكين، قرار 
ولوالخلانق، وسائر الأبوين تدمر عنها 

طبق،أو لوح على مومحوعة كانتا 
يصورواأن على العالم حكماء واجتمع 

عملتوهم ومحال . يفدروالم شيثا منها 
ولاعاجزة، موات لأنها فيها؛ العلباتع 
المواتمن يتأتى ولن بحياة، توصفا 

وانتقالذللثج في تفكر فإذا وتدبير، فعل 
علمحال، إلى حال من النعلفة هذه 

إلىمنه فانتقل الربوبية، توحيد يدللئج 
لهأن بالعقل علم إذا فإنه الإلهية؛ توحيد 

غيره؟يعبد أن يه يليق كيفا أوجده، ربا 
يقيناازداد وتدبر تفكر وكلما 
ا؛وتوحيدا 

يتعلقما أول رافإن القيم؛ ابن وقال 
برتقيثم الربوبية، بتوحيد يتعلؤا القلبا 

سبحانهالله يل،ءو كما الإلهية، توحيد إلى 
التوحيدمن النؤع بهيا كتابه في عباده 

به،عليهم محيحنج الأحر، النوع إلى 
ينقضونهأنهم يخبر نم به، ويفررهم 

اكرين]وزار؛ ( ٢٢٣-  ٢٢٢الفمايب)شرح )٤( 
[.٠١٤١٨ءل١، والأوئ؛،، الإّلأب 



,اظ1آجلربوبية ا توحيد 

الإلهية((ءفي يه بشركهم 
تمساصالسولقة:اه 

سوحجدا،لأذرار الأولى: لمالة ا- 
٠النار من للنجاة يكفي لا وحده الريويية 

أنعدة مواصع في الكريم القرآن نن 
هميكما اش، بربوسة يفرون المشرين 

(يثتنت-ثأى ئق تأقهم تعالى؛ قوله 
ئأنأقن تزأن أشص منم دأ'ءتيى 
ذلكمع أته إلا ]انمكيوت[، .ؤبص'' 

افحكم بل الإسلام؛ في يدخلهم لم 
وتوعدهمكافرون، مشركون بانهم فيهم 

اليياسباح وقد النار، في يالخلود 
لازميحققوا لم لكونهم وأموالهم دماءهم 
العيادةفى ايله توحيد وهو الربوبية توحيد 

٥٠ موا ما دون 

لأوالشهادةت تكآفئ تيمية ابن يمول 
وبرسوله،تعالى يالصاغ الإقرار تتضمن 

يهيصير لا المعرفة مجرد لكن 
بأنمزمنا يصير ولا بل مزمنا؛ الرحل 

الأن يشهد حتى شيء كل رب أنه يعلم 
حتىبذلك مرمنا يصير ولا اف، إلا إله 

ويقول■ اض^ رسول محمدا أن يشهد 
قدالربوبية توحيد فمجرد ءؤإلأ ت أيصا 
وحدهودلك به، يفرون المشركون كان 

يغع«ص.لأ 

[٨:
الربوبيةتوحيد 

المربي،اماب ]دار )\/T\٤( المالكن .دارج )١( 
،-[.١٤١٦ط*ا، 

(,١٢. ١١الممارض)ه/)أآ(در، 
 )T( الاض اسرTio/'O.)

الربوبيةتوحيد الثانية: لمسالة ا— 
الألوهية:لتوحيد متالرم 

بتوحيدأفر من أل ذلك: ومعنى 
ولاحالق لا بأنه ، فاعترفض، الربوبية 

لنمه. اش إلا للكون مدبر ولا رازق 
اشإلا العبادة يستحق لا بأنه يفر أن 

يستغيثولا اض، إلا يدعو فلا وحده، 
يمرقولا عليه، إلا يتوكل ولا به، إلا 

دونوحده فم إلا العبادة أنواع من شيئا 
مواْلن.

يدفتوح—٠ ت القيم ابن يقول 
الإلهية،توحيد على دليل أعظم الربوبية 
أكثرالقرآن في به الاحتجاج وقع ولذللن، 

وظهورهادلالته لصحة بغيري، وقع مما 
لها((والفطر القول وقبول 

لفروق:ا0 

دااريوب؛ة•الألوهية بين الفرق 
الإل؛من الألوهية اشتقاق أن - ١ 
الرب،من والربوبية المعبود، أي" 

والرعايةالتربية من ماخوذ والرب: 
مفهومانفهما ت هداوعلى بالة. وال

مترادفين.وليسا متغايران 

الأمورI الربوبية توحيد متعلق أن _ ٢ 
والإحياءوالرزق كالخلق الكونية؛ 

.ونحوهاوالإماته 

)؛•ا(للفرزان الامحقاد صمح إلى الإرشاد اظر: )٤( 
[.٠١٤٢•.ل؛، الجوزى. ابن ]دار 

؛ه"اام[.طأ، السلب. ]دار ( ٤٥)الهجرتض >_ >ء( 



الربوبيةتوحيد 
آ[٠٦'

الربوبيةتوحيد 

الأوامرالألوهيةت توحيد ومتعلق 
والمحرمالواجب من والمواهي؛ 

ذلك.ونحو والمكروه 

هبأنر ية الربوبتوحيد أن — ٣ 
نوحمدأما الجملة، في المشركون 

بينالخصومة فيه وقعت ففد الألوهية 
الألوهيةكانت ولو وأقوامهم، الرمل 

الرسلمحن نزّاع حصل لما الربومحة هي، 
•واقوامهم 

اللهتوحيد هو الربويجة توحيد أن ٠ ٤ 
التمدمقيستوجب وهدا بأفعاله، 
■قك افٌ من أحار لأنها بموجبه والاعتقاد 

بأفعالالله توحيد فهو الألوهيه توحيد أما 
والرغبةوالرهبة الخوف من العباد 
ذلك.ونحو والصوم والصلاة والمحبة 

ترحبيتلمزم يالربوبية توحيد - ٥ 
لرمهالربومحة، بتوحيد أتى ذم>، الألوهية؛ 

توحيدأما الألوهبة. بتوحيد يأتي أن 
الربوبية؛لتوحيد متضمن فإنه لوهية ألا 

أتىفمد لألوهية، ا بتوحيد ح،اء فمن 
الربويية.بتوحيد صمنا 

لوأنه على منعقد الإجماع أن — ٦ 
يكونلا بالألوهية بأن ولم بالربوبية آْن 

)لابدل: فال لو أنه كما سلنا بذلك 
الافه( إلا خالق )لا فال: افه( إلا إل 
بذكل١،.الإسلام عقد له يتم 

ثثمرات:اه 

والإيمانالربوبية، بتوحيد الملم إن 
وتعغليمهالرب ل، إحان يثمر يمقتفاه 

منه.والخوف، ومحبته ورحاء، 

لمضائهالخام والانقياد الاستسلام 
أفعاله.كمال عن الصادر وامره 

رباله أن أيقن لمن المقوى حمول 
اللشؤونهم مدبرا نمّادْ فاهتا حالما 
فيولا الأرض في ذرة مثقال عنه يعزب 

الماء.

آمنفمن ت تعالى ض اليودية تحقيق 
هوأنه أيقن حقيقتها على الله بربوبية 

له.مريلئ، لا وحده للعبادة المستحق 

المحاكين:ذصي، م٠ 
طواتفالربوبية توحيد فى المخالفون 

عدة:

كالملأحاJةبالكلية؛ له المنكرون — ١ 
وأبديته،المالم يقدم قالوا الذين الدهرية 

أوأما ت قالوا الذين الوجود وحدة وأهل 
شيءكله الوجود بل ومخلوق خالق 
ورماقال: الذي فرعون وكشرك واحد، 

]اكعراء[ر^.وه اصت نق 
نوحيدمح، أشركوا الذين - ٢ 
وغلاةوالممارى المنوية الجوس مثل: 

لللميوالمتكلمن الئنث اهل سن اكوب حمتة ١( 
)ا"'ا.؛اا(لداراسة[.

]اصوا.( ٢٢. ٢١)يرمم بن والس،. انملل مقالا )٢( 
. ١١٤)الكايي والجواب خا؛ام[. .دل اللف، 

التينة)\رومو،وءة ط١[، المعرنة، ]دار ( ١١٥
.يا،والخم، لادراسات المربية ]مزسة ( ٥٣٩

٢١٩٨٤.]



الربوبيةتوحيد الربوبيةتوحيد 

جعلواكالهم هؤلاء ت والصوفية الرافضة 
فيومديرا متمرنا 1حر إلها اف مع 

١^١١٢.
الفلاسفةمن الكلام أمل . ٣ 

إلىذهبوا الذين والأشاعرة، والمعتزلة 
الموديالقتر على قاتم الربوبية إنات أن 

أولذلك وجعلوا اغ معرفة إلى 
أصللأنه المكالمين؛ على الواجبات 
منومنهم ■ واكدها الشرعية المقاصد 

هوالقتر إلى القصد وجعل ذك في بالغ 
وقال:غلا من ومنهم الواجبات، أول 

هوالمكلف على واجب، أول إن 
،.الثالث،١٢

عليهم؛لرد اي 
والثانيةالأولى الطائفة على الرد أما 

ومابصيرة، ذي لكل بتن واضح فانه 
السالفالأئمة وكلام الأدلة من ثاْ 

أواش ربوبية أنكر من على الرد فى كاف 
•آحر إلها معه جعل 

ومذ،)٧٣(، المز أبي لابن اسارة شرح را(انظر: 
(١٣٣، ٣٨. )٠٣ الوكل الرحنن لمد نمرب ام 

والخطوطام[، ٩٨٤ط؛، الملمية، الكتب، ]دار 
ت]تحقيق ( ٦٩)الخعليج، ١لمين لمعب، المريضة 

اش[.مال، محي 

.)٠٦ المار نمد ة المتمالآموJ، شرح )٢(انفلر: 
نيالأدلة ومنامح ه[. ١٢٨٤طومة، ]مكبة ( ٧٦

ط٢،الأتجلو، ]مكية ( ١٣٤)رثي لأبن المة ساد 
(٣٠٣.  ٢٩٠)لكفتازاني المقاصد وشرح [، ٣١٩٦٤
الديناصول والنامل؛ي الأزمرة[، الكياثه ]مكية 

م[،١٩٦٩طالمعار؛،، ]دار ( ١٢٢.  ١٢)•للجويي 
]الكبة( ٢٢- )١ الماقلأني لمنامي والتمهيد 

[.٠١٩٠٧الثرتة، 

إنلهم: فيقال الكلام أصحاب، أما 
يقمحلا باتربوبية والإقرار المعرفة أصل 
بحملإنما والاستدلال، النغلر على 

الأممجميع فإن ولهدا وصرورة، بديهة 
وكفرهمشركهم عفتيم مع بالمانع يقرون 
المحدثةالعترق ^٠ لكون يلا وأنهم 

أفليرء الخاش فوجود المتممين. محي 
هذ0إن نم الإطلاق. محلى ء ني كل من 

افربوبية لإثبات أحدثوها اش المقدمات 
المحابةمن أحاو بها تيل بلم تعالى 

فلولمسن، المأئمة من ولا والتابعين 
موقوفةبه والإيمان هه الله معرفة كانن، 
باضعارفين غير كانوا أنهم للزم عليها 

الكمرأعغلم من وطا يه، مؤمنين ولا 
الم.لينص.باتفاق 

راوندالسمعانىت المظفر أبو يقول 
هذهش بدعهم لم . الهي أن علمنا 

الأعراضالاستدلال؛إلى الأمور 
يمكنولا ماهيتهما وذكر والجواهر 

عنهذلك في يروى أن الناس من لأحد 
هذامن ه الصحابة من أحد عن ولا 

فيلا فوقه، فما واحدا حرما الممعن 
ذهبواأنهم فحلمنا أحاد ولا تواتر ْلريق 

طريقهمغير وسلكوا هؤلاء طه_، حلاف 
يكنلم مختؤع لت، محل طريق هدا وأن 

و.تهاجالثنة)ا/آ'آ(،(، ٢٧٤/١اJبوات))م(انغلر: 
ودر،اكارض)يمآآآ-و.جموعاكاوى)^-ْ(، 

]مجمع( ٠٧١.  ٠٧•الجهمية)(/ تلمس ويان (، ٢٢٤
[.١٠١٤٢٦يا، ،، المحقلطاعة لهد المل؛، 



وا؛لآدياتاتمعرفة توحيد الطدةتوحيد 

إها أصحابه ولا اش رسول عليه 
والقدحبالعلعن عليهم يعود ومحالوكه 
الدينفي العلم وقلة الجهل إلى وتجهم 

ءاJهم٠١الطريق واشتياه 
اثمصادرواثمراجع:ؤ

أصولعلى القلية العقلية #الأدلة - ١ 
للعريفى.الاعتقادء، 

الاعتفادء،صحع , ال #الارشاد - ٢ 

لأفوزان.
القيم.لابن الكافيء، #الجواب - ٣ 
التجنةأهل بين التوحيد #حقيقة — ٤ 

٠للسالمى والمتكلمنء، 
لابن٩(، ، ^٨ التعارضء #درء — ٥ 
نمه.

العزأبي لأبن العلحاويهء، #شرح — ٦ 
الخفي.

الونمييناليونان الفلاسفة #قول - ٧ 
العزيزعيد بن لهود الربوييهء، توحيد في 

الخلف.

لابن^٢(،  UjLoiJiلامجمؤع ٠ ٨ 
نمه.

سانمبادة وحيد ت@ 

الألوهتة(امصطلح)توحيد يرا-؛ع 

0الخثري انملمى لتوحيد ا@ 

الأمحماءيراجعممهللح)توحيد 
والصفات(.

الربوبية(.ممعللح)توحيلو ويرا-ءع 

ساسمي لتوحيد اه 
الألوهية(.ممعللح)توحيل. يراحع 

جاسمي لتوحيد اص 
الألوهية(.مصطلح)توحيد يرامع 

ئالقصد وحيد ت0 

الألوهية(.مصعللح)توحيد يرا-ءع 

mالاعتمادي القول لتوحيد اس 

ماءالأميراجعممطلح)توحيد 
•والمنان( وأحكامها وأدلتها الربويية #معنى — ٩ 

•الربرمحة، رتوحيد صعللح ؤيراجع سيف أبو لمحمل فيهاء، الإلحاد ؤإبطال 

ستوحيدسمفةوالإشاتسمم '.«شاحداراوهادة«،لأين ١٠
•الجوزية 

]مكب( ٧١- العيث)•٧ لأصحاب را(الأ؛تمار 
[.٠١٤١٧ًلا، المار، آمرا، 

الأسماءمصطلح)توحيد يراجع 
_ااصفات(.

الربوبية(.ممحللح)توحيد ويرامع 



التوراةئالتوراة

 mلتوراة اm

لغه:لتعريف ا٠ 

غيراتفايا، عبراني لمظ التوراة: 
الناموس،أو الشريعة معناه: عربئ، 
وقدالهدى• بمعنى: )نلورا( وأصله 
هوفقيل: تعريبه؛ بعد اشتقاقه فى احتلم، 

حرجتبض؛ الزند؛ )وري( من شلة 
فوعلة؛أصلها بل وقيل: وأضاء، ناره 

الأولىالواو نمت، ثم )ووراه(، فأصلها: 
وولج،• محلها وأ )يولج، في كما تاء؛ 
شرعا:لتعريف ا ٠ 

الذي■ه|إؤ الله كتاب اسم هي ت التوراة 
،٤^^ موسى وكليمه نبيه على أنزله 

ليكونالألواح؛ في مكتوبا إليه وألقاه 
•، ونورارهدى إسرائيل لني 
الأخرى:لأسماء ا0 

ءإؤؤإ،موس كتاب، هي التوراة: 
المقدس،والكتاب، اليهود، وكتاب، 

القديموالعهد عندهم، ة الخموالأسفار 
التماري.عند 

لحكم:ا0 
علىبج؛، أنه بالتوراة: الأيمان 

علىأنزل ه اننه أن يحتفي أن المسالم 
فيمكتوبا - كتابا إم موس وعبده نبئه 

اسمه:_، عاليه ألقيت، التي الألواح 
غيرتعالى افه كلام فهي التوراة، 
فيواحدة حملة عليه أنزلها مخلوق. 

—هاوية الالكتب، كباقي — رمقان شهر 
١وجنوده فرعون هلاك بحد 

التوراةأن : أيثالم المويعتقد 
قل-هو موس على نزلت، التي الصحيحة 

يعلمولا مبكر، زمن من واندثرتخ فقدُت، 
عليها،الحصول ويتعن.ر شيء، عنها 

اليهودأبدى بين، التي هى ولت 
فيهاوقع قد هده بل اليوم؛ والممارى 

والكتمانوالتبديل التحريف، من 
الكثير؛الشيء والنسيان والإهمال 

واحدافليس بالباطل؛ الحق فيها فاحتلهل 
نزلت،التي المحيحة التوراة هو منها 
•، .٦ موس على 
لحقيقة:ا0 

كان،#فالألواح ه: كثير ابن قال 

الرالآ،ل.يسة ( ١٧٣)•الممط القاّوس انظر: )١( 
]سملممة( ١٩٠ة/العروس)• وتاج هدا،  ١٤١٦، ط٥ 

الكويّتج[.حكومة 
»؛.T،فة، ]دار ( ٤٧٤)م/ كثير ابن ير نفص: )٢( 

ًلاْلالعن اليهودي ال،ويني والمكر ، م[ ١ ٤ ٢ • 
والممرانيةاليهودية الأديان ني ودراسات (، ١٤)
٠ط١ لفح، ال]أصوا، ( الخالق،)٥٦عود ل

١٤١٨.^

Y/، ١ )ا/أا تيمية لابن الشحثح الجواب، انظر؛ )٣( 
(٣٥١، ٣٥•، ٧٢ه/؛ءه، ، ٣٠١، ٢٨.، ٢٥٩

الغتاوتم،ومجمؤع ، ه[  ١٤١٤ؤزا، العاصمة، زدار 
١٨٤/١٩ه٤،،٤٣/١٦) = ،٣٦٧/١Aوفر١ين،)

.٢٤٢آ/، ١٢٦، ١١٧/٣، ٥٠١كنير)ا/اأم، 
٢٤٣ .r^Y/U ،) ١٣)حجر لابن الباري رنتح/
اليهوديةالأديان ني ودراسات المعرفة[. ]دار ( ٤٨٧

.بعدهاومحا ز)آه( ^٥١، وا ( ٦٩)والصرانية 



التوراةالتوراة

الألواحت وثيل التوراة. على مشتملة 
التوراهءقبل موصى أعطيها 

صحفنفسها هى التوراة وهل 
ذكرذلك، في اختلف موصّى؟ 

الفروق.محي ذلك 
يعتقدونحمة أسفار ت اليهود عند وهى 

تويسمونها - بيده كتبها هة موسى أن 
كلمةوهى )بنتا(، إلى ية نالبنتاتوك، 

سفروهى، خمسة-؛ ت معناها يونانية 

وشرالخروج، وسفر التكوين، 
التثنية.وممر العدد، ومحفر ^٧^، ٧١

هدهالمعماري: اصطلاح في وهى 
الكتب،إليها مضمونا الخمسة الأسفار 
القديمالعهد ت ونمى بها، الملحقة 

0المتزلة؛

الكتب،وأهدى واشرفج اعفلم ت التوراة 
الكريم،الفرأن بعد الأنبياء على المنزلة 
حاءين،تمالة مشريعة الكتب، فى وليس 

والقرأنالتوراة إلا والحرام بالحلال، 
بينهمانحالى اغ يفرن ولذا الكريم، 

اضحلقه مند العالم ٠لرءا ®فما كثيرا؛ 
وهدى،عالما ت لكتابين ١ هدين مثل 

هيفالتوراة ٢. لالخلق®١ ورحمه وبياتا، 
ط'ا.فة. ]دار ( ٤٧٤)■r/كثير ابن )١(نمر 
بصثف.•آ؛ام[.

والخم(. ٤٧٤)T/ ممر ابن تمر لأتوئع: راجع )٢( 
نيات ودراس(، ١٤)لعن؛]liU الخهودي الديني 
(.٦٥)والمحراب الهوية الأديان 

.ل١[.الرسالة، ل.>ئ ( ٦١٧)عدى التمر )٣( 

ت،اكتمن ها يعلب وما والعمدة، الأصل 
لهانح - والإنجتل كالزبور - إمرابل بك، 

شريعةنكن لم لأحكامها، ومتممه 
؛بعضها فى غايرتها ؤإن ، بذاتها مستقلة 

بعدإسرائيل بني أنبياء كان ولذا 
توراة،السريعة على .ن موسى 
.بها ويعملون يحكمون 

منفيها بما — مشتملة التوراة وكانت 
الهدىعلى - والتشريعات الحرام الحلال 
والموعظة.والرحمة والنور 

يؤمنواأن إسرائل، بك، شر كان وأنه 
أنزلبما ويحكموا ، ويقيموها ، بالتوراة 

.بحقها ويقوموا ، فيها 

؛نبيناالبشارة التوراة فى وكان 
؛.محمد 

لأدلة:ا0 

الكريم،القرآن بنصر ثابت المعتقد هذا 
تالثوي الحديث بنص ثات وبعضه 

؛وكصعثش ^رو تعالى: اف نال 
ص

ء__«__ران[،]أ]، سك، تل ن ب. 
ثنآلألداج ف، لد' ؤوء=قثثا .ت ال( وف

،٢٨•آ/ا'هآ، ، ١١٦/١الفحح)الجواب )؛(انغلر: 
وعجوم(. ٣٥١، ٣٥•، ٧٢ه/هه، ، ٣٥١

أ٣ط٧/١٨، ٤٥، ٤٣/١٦فتاوى)ال
،١٢٦، ١١٧م•ه، ١ ، ٣٢١ممر)ا/ان وتفسر 

٢٤٣ ،Ar-r/v  حجرلابن ونح
(٤A٧/١٣ ،) هوديةالثان الأديني ودراصات

يعدها.وما و)"آخ( يعدها، وما ( ٦٩)والصراتية 



اد>راة

لي1
اثتوراة

محُوثنية مءْله نحؤ طؤ 
كآ4ثأثدوأ ،، Uyثأثز مئ؛ ئئدنا 

الممىهدا فى والايات [. ١٤٥]الأمراف: 
كثيرة.

آدماحتجاج حديحج في بت ول
*هالقال: ه الض أن .ؤ؛ وموس 

بكلامه،افه اصطفاك موس؛ يا آدم: له 
رواية:وفي الحديث، بيده...٠ للت، وحط 

ثالثة:وفى ، بيدْ، التوراة للث، ااوكغ_، 
اكوراة«لا،._، »وأنزل، 

اليهوديرحم حدث في أينا وست 
منلرجل قال النص. أن المشهور؛ 

اكوراةأنزل الدي باق »أنئدك عالماتهم: 
الزانيحد تجدون أهكل.ا موس؛ على 
الحددث،لى.ابكم؟« ممم 

كثيرة.المعنى هدا في والأحاديث 

العلم:أهل 0اقوال 
أعفلملنوراة ١٠تيقفؤ: تيمية ابن قال 

بنزللم أنه اض ثن وفد الإنجيل، من 
.٠ والقرآن، التوراة من أهدى كتاثّا 
بالدكريحصى إنما تعالى اض فإن ؛ وأيئا 

غيرها؛دون التوراة ت المتقدئ الكتب من 
بالقرآن«أم.يقرنها اش فهي 

ركاب. ٦٦١٤برقم الفنر، )محاب الخادي >١(احرجه 
وحنْك اكائ و\د/خ< - ( ٤٧٣٦برقم اشر، 

اكانةوص' - < ٢١٠٢برنم القنر، يسلم)محاب 

(.١٧•• برتم الخوود، سلم)محاب ا-م-بم )٢( 
<.٣٠١>أ/ اشح ١^١^ )٣( 

معالروقي ةة.فث: كثير ابن ونال 
بزللم اف أن الألباب: لدوى بالضرورة 

الكتب,،من أنزل فيما — ماء المن كتانا 
أثملولا أكمل أنييائه. على المتعددة 

منأشرف، ولا أعغلم ولا أفصح ولا 
وهو؛ محمدعلى أنرل الذي الكتاب 

والعظمة:، الشرففي وبعدم القرآن. 
بنموس على أنزله الذي الكتاب 

اكوراة^؛،.وهو عمران.؛ 

لاشمت:المة:ئ ؤ

اكوراة:م، حكم الأولى: لمسألأ ا- 
التوراة؛يلعن أو يب أن لأحد ررليس 

ستتاب،فإنه لعنه أو سه أطلق من بل 
أنهايعرف كان ؤإن يتل. ؤإلأ تاب فإن 

الإيمانيجب وأنه اف، عند من منزلة 
تربتهتقل ولا ، لها شتمه يقتل نهدا ؛ بها 
دينلعن إن وأما العلماء. قولي أظهر في 

فلاالزمان هذا ني عاليه هم الذي اليهود 
همملعونون فإنهم ذلك؛ في به بأس 

الذيالتوراة ّسب إن وكذللثج ودينهم، 
تحريفه؛ذكر نصيه أن يبين بما عندهم 

المبدلة التوراة هذه نسح ت يقال أن مثل 
اليومعمل ومن فيها، بما العمل يجوز 

كافر؛فهو والمنسوحة المبدلة بشراتعها 
علىشيء لا حق ونحوه الكلام فهذا 
ااُْ،,أعلم وافه فاطه,

>؛<فراينممر>أ/م؛أ<.
يتمزق.(، ٢٠٠)ه"؟/ الغثاوى مجمؤع )٥( 



التوراة

لي[
التوراة

اكوراة:هراءة حكم الثانية: يألأن ا- 
اممابأهل كب في المفر يجوز لا 

رأىحين غضب المبي. لأن عموما؛ 
أهلبعضر من أصابه كتابا عمر مع 

ابنيا فيها "أمتهوكون وقال؛ الكتاب، 
ؤإنحنى الحدسث،را،، اوخعلاب؟ا...ا< 

لماوالمامحلل؛ الحق على مشتملة كانت 
اللهلمالعقائد. اد فصرر من ذلك ني 
اصاببعلوم ممملنا كان لمن إلا 

الدينوصلابة اكثبت، شدة مع واتثة، 
عليهملرد ذلك وكان والدكاء؛ والفعلة 

٠أمتارهم وهتلث، أمرارهم ، وكثف
التوراةمس حكم * الثالثة لمسألة ا— 

؛لل«حداث، 

التوراةص - الجمهور عند - يجوز 
والمصفرانا، ليت، لأنها للحديث،؛ 

مبدلةهى ثم غيره، دون الفرأن في ورد 
مجضوحه.-)٣(

هرطبةة ]موم( ٣٨٧)"م/مسنده في أحمد أحرجه )١( 
رنمالعلم، ضه)كاب في داسر«-ي بمعمر[، 

صعنهمعياو، ين مجالي اب الهيثعي؛ وهال، (، ٤٤٩
الزدائدلجمع لغيرما"• سعيد ؛0 للعبي؛ احمد 

القدمي[.)ا/؛لإا(].كب 
الغيل،!رئاء مح،الألانى بيا ث شرامحد، له لكن 

ْلآ[.سروت،، الإسلام ]المكتب ( )ا•/٤٣
رمماف)م؛/ْ؛ه(، حجر لأبن كح انفر: )٢( 

؛•؛ام[،اص، ]دار ( ٤٣٤)ا/يوم القناع 
]المكتب)\/أه للرحمام اض، ايلم، يطالب 

الدانمة)٣;اللمبمة وكاوى ([، ٠١٩٦١الإملأم، 
٤٣٣.)

]دارللتووي)؛/•ما( الهدب، المجمؤعثرح ]٣[انغلر* 
)\إ0؟\(.القاع ومما؛، الدهر[، 

تعريشفسان الرابعة: ألة ملا- 
التوراة:

المحريمؤومع عن سبحانه الله أنمر 
أنبقوله' ١لوراة في والبديل 

يثنونبظز ونيبم، 'ث١ن وس دلإ' ثزيزا 
عماوةما بمد مئ محزؤئذ1 ثئ آثم ًْقالم 

هوقولرْآ، تالمئ.ه بممح.ث ودم 
إَء■؛آء ٢^؛، أوكتنث، أرو خر ^،j، تعالى• 

زاطيش،٥٠^^٠ قاثي، وهدك، ؤ)] ُوش 
[،٩١ع_ام: لالأنثءنمنكث؛آه تدوما 

فياكحريم، ووجود الأيات• من وغيرها 
بها،يتم التي، العامة الصبغة هو اكوراة 

الوحيمن بقايا فيه نزال لا أنه إلا 
لما؛موافقتها يكون نلالث٠ ومعرفة الإلهي، 

الصحيحة،والمنة الكريم القرآن في ورد 
فهي:فيه الواقحة الحريم، أنواع وأما 

بالزيادة،وتحريم، يالبديل، تحريم، 
لقصريا ، وتحريق

اكوراة:نسخ ة: الخاملمألة ا- 
نده؛ موسى بها جاء التمح، اكوراة 

ه،محمد على المزل بالقرآن سخت، 
أنمألكثث، إللئ، ت_مالى: نال 

ألخءقس،ئ يديم ؛يى لعا محصدنا 
.٤٨ل١لم١Jد٥؛ ن:ئامإ

ومجموع(، ٠٣٩- )آ/ْآ( الحق إنلهار انغلر: )٤( 
السبحوالجواب ١(، • 0 ،  ١.٤)•؛ا/ الفتاوى 

تدابمومحم/(آ؛(، ؛/ْ، ، ٢٦٧، ٣٠٦/١)
بالميتالإسلاميان ]الجاسة ( ١٠٥)المبارى 

.المنورة[ 



[my]
التوراة

حميععلى حاكم الكريم فالفران 
كانؤإن لها، وناسخ السائقة، الكتسمح 

توراةعلى واردا الأصل في المخ 
اليهودبأيدي ما على ذورود0 . موسى 

أولى.باب من المحرفة الأسفار من 
مااليهودية، الديانة نخ يزكي ومما 
شهادايتهمن الحالهة أسفارهم تحويه 

وانه، محمد ا بنبير تبوإّاراينه 

اناعهإّرائتل بتي على يجب 

لمروق:ا0 

،لجو؛موس وصحف، التوراة بين المرق 
النيالكن—ا هي موص؛ صحف 

وكليمهتنه على . اض ها أنزل
.، .١ موسى 

يعلمكما — الصحف هده فى واختلف 
نضمهاأهي -• التفسير يب مطالعة من 

واحدةكانتا ولو غيرها؟ أنها أم التوراة، 
غيرها؟أنها أو تشملهما الألواح فهل 
كانتافهل ، المحقغير التوراة كاك ولو 

ألهماأم الألواح، في مكتوبتان حمينا 
أموالألواح؟ والصحف، التوراة، ثلاثة; 

القرنمعارف ودائرة •A(، )ا/ الحق إهلهار انفلر؛ )١( 
المعدل[،دار ٢، لًل )ا/هْا■( عثرين ال

القلمزياد )ا/ه*اآ( المرة العربية وّرى وال
ومعم[■ ٢١٩٦٥القاهرة، نرانكالين، ومؤسسة 

ادار( )١٣حلل احعد لخليل الدية المٍلاست 
[.٢١٩٩٥.يا، الاوأانى، الفكر 

الدِيتر رئف(، ٢٥٤)؛/اسة تءاوي_، انظر: )٢( 
والجامعه[،  ١٤٢٢ًرا، مجر، ]دار ( ٣٢٠)؛أ/

العربي،التراّث، إحيا، ]ياي ( ٢٤)•أ/ القوآن لأحكام 
ه-؛اه[.

عشمتتملة الألواح اضان: ألهما 
والصحمح؟التوراة، 

نحىلدينا وليس محتمل، هدا كل 
ائل.المهده من أي في قاطع 

غير، الصحفبأن للهول، واس_تارل، 
رويبما - قبلها أنزلت، وألها - التوراة 

مرفوعا،القلول خهبع ذر أبي حديث، في 
التوراةئخ، موسك، ء-لءا *وأنزل وفيه؛ 
والإنجيلالتوراة وأنزل صحائقخ، عشر 

،.الحليث،روالقرآن...٠ والزبور 
وفاطنافاصلا لكان هذا صح ولو 
فيهز حدا؛ صعيف، إسادْ لكن للزاع، 
علىبه للاحتجاج ينهض فاد كداب! 

المسالة.هده 

صحف*أنزلتؤ نوله.ت ظاهر إن ثم 
رمضان،شهر من ليلة أول في إبراهيم 

منمخين تف لالتوراة وأنزلتا 
أنعلى يدلث، الحا.يثال رمضان...® 

(،٣٦١رنم والإحسان، الجر )كتاب حيان اين آخرحه )٣( 
أعب]دار ( ٥٤)ا/ اسأن موارد م الهيثس وقال 

تالالغاني؛ يحص بن محشام بن إبرامم ءب العلمنة[: 
الألماسعليه وحكم كاوابء.ام، وغيرْ؛ حاتم أبو 

)برتموالترمب الترغيب صعيف ني الثديي بالضعف 
-[.٠١٤٢١ط؟، الرياض، المعارف، ]مكشة ( ١٣٥٢

ترطبتة لمو١ّ(  ٠٧)أ/متدء ني أحمد أحرجه )٤( 
(٧٥/٢٢)الكبير المجم في والملمراني بمر[، 
وقالط٢[، بالموصل، والحكم العلوم تمكبت 
(.'١٩٧)ارالفرائد ومنح الزوائد مجمع في الهيثمي 

ورثقهيحيى، صعقه القطان، داود بن عمران وفيه 
صالحيكون أن أرجو أحمد: ونال حبان، ابن 

فيالألماني وحشه ثقات. رحال وبقية الحديثه، 
(.١٥٧٥)رنم انمب الللة 



fMrlli
التوراة

لماؤإلأ التوراة؛ هى موسى صحف 
وقد- دونها بالدكر إبراهيم صحف حص 

_،القرآن من مرصعين فى معا جمعنا 
قيئالتوراة؛ بذكر ذكرها عن واكض 

•نفها هي أنها على ذلك 
تنلاثs عن الجواب فى بقال وقد 

فيتنزل لم لأنها تذكر؛ لم أنها يحتمل 
فىهو إنما والحدث ا رمقان شهر 
محمل،وهدا إ رمضان في أنزل ما محياق 

.تعالى اف عند والعلم • بعيدا كان وإن 
كثيرة،مومحى صحف ت، كانوهل 

لكونهاجمّعت أنها أم جمعن،؟ ولهدا 
تعالى:نوله في اسيزرا، إلى مضافة 

ا-ى[،تالأءوم-ئ 
نغفؤ، بما يقأ لم  'ط■' ه ولون

.4وق ءى و محمح، 
ءأه تعالى: قوله في كما ]المجم[؛ 

٤[؟]التحريم: صعت، ممن أم إل 
هذاعلى ؤيدل كثيرة، أنها الظاهر 
توفيه السابق، فهبه ذر أبي حديث 
عثرالتوراة قبل موسى على "وأنزل 

التراثإما، أدار )آ'ا/ا'لأآ( الرازي تمر : انظ )١( 
]دار( ٢٩١)•■آ/ واكوير دالتحرير محروت[، ١^^٠ 
[.٣١٩٩٧• ثتونس -ّحتوذ، 

والتنويرالتحرير نى شرر هما بن الطاهر تئر وتد )٢( 
(TV /١٣٠ ) نفسم جا، المي - إثرامم نغت

الحديثعذا على بناء — صحاتف مثر أنها الحديث 
القديم،يالخئل ورقات عثر ءرمتدار ت بأنها الفعيما، 

بحيث"القرآن؛ آي من أيان أريع ئرابة الورتة تنع 
ارمينمقدار إيراهيم: نغف م ما مجمؤع يكون 
محةالتسليم على - التغيير محذا ونفس آيهء، 

نادمإصأن تقدم لكن ، صحسائمؤاا 
كداب!فيه بل حدا؛ صعيف 

فلاالتوراة؛ غير بأنها النول وعلى 
القولوعلى كثيرة، كونها في إشكال 
تبيافالمراد التوراة؛ هي ت بأنها 

؛الموراة® أسفار صحف ٠لمجموع 
أعلم.والله حمبمت٠ ولهدا 

لثمرات:ا٠ 

بالتوراةالإيمان عر المترتبة الثمرات 
بالكتبالإيمان على المترتبة نفسها هى 

٠عموما السماوية 

المحاكين:ذهب مي 

التوراةأن والمصارى لهود ا يعتقد 
افه،من به موحى كاله مندس، كتاب 

فيهيدخل ولم السماء من منزل وأنه 
.أبداالتحريف 

تعرمحرمحي التوراة كتاب أن ويعترقون 
أصلهوأن الضياع، مجن عديدة لفترات 
عزراأن إلا له، وحول لا مفقود العبري 

فالتوراةافه. من بإلهام أحرى مرة كتبه 
لهاصلة لا اليوم أيديهم بين الموجودة 
تأليفمن هي إنما قو، بموسى 
د"مّذوابدلوا الذين ورمانهم أمارهم 

مومحى.،تعاليم في جاء مما ^١ 

•أعلم واش • موس صحف عر ينطبق - الحديث 
ط؛،طسة، ]دار المغري ير نفانفلر: )٣( 

]دار( ١٠)ه/•للشوتمأس القدير وفتح ^٠ ١٤١٧
(.٢٩١)•م واكوير والحرير ؛الممررة[، الوفا، 





التوسل
!٨١٠١

التوسل

،.اJالاك١١عند 

يهللقالتوسل أن •' تقدم مما فتحصل 
القرية،التالية: الأمور عز اللغة في 

وهذهوالمنزلة، والحاجة، والرغبة، 
ومتلازمة؛متداحالة للوميالة المعانى 

تتقارب،والمنزلة والحاجة والرغبة فالقربة 
بعصا.يحضها ؤيتلزم المعنى في 

شرعا:ثتعريف ا٠ 

يماتعالى الاه إلى التقربح هو التوسل؛ 
ه،رسوله لمال وعلى كتابه، في شرمه 

والخستحباات،أ٢،.الواج؛اتا، من 

ايففويالمعنى بين لملأقة اح 
والقرعي:

بنكاعن يخرج لا لغة المرسل 
فيكيلك وهو إليه، يؤول، ما أو القرب 

اغيحبه فيما بكونه مقيد لكنه الشرعي، 
الأصفهاني:الراغبح قال( ولهذا ويرصا0؛ 

سبيلهمراعاة افه: إلى الوسيلة حقيقة ٠٠
الشريعةمكارم وتحري والخيالة ياللم 

كالقربة«ص.وص 

المريةالس تهذب )١(انظر: 
]دار•٣( ١ ; ١٥العرب)ان ولمداكر-س[، ليالغ، 

الم;ي،اكران، إء-ا. 
،٢٠٢يب)\ام\.لأبن الفتاوى سبموع )آ(انظر: 
الممعفطليامحت فهد للث، ال]مجمع ( ٢٤٧

الراية،(]دار ٢٩٣ُمنلاعر،)والشرك الشريف[. 
عالم]دار ( ١٣٠>ا/ ايتان وأصوا. ^، ١٤٢٢ط\، 

ط١ا.النوال، 

المرن[.]دار ( ٠٢٤للرامحب،)القرأن >_ )٣(>داد، 

لحقيقة:ا0 

نصوصفى الوارد التوسل حقيقة 
اهةإلى التقرب، هو والثثة الكتاب، 

اطهأمر ما كل فيه يدخل وهدا بaلاءته، 
كليتناول، .، رسوله به وأمر به، 
يسلما وأما تح،تا، ومبا واج

فيه،يدخل فلا تحث، م ولا بواجب،، 
أومكروها، أو معحرما، كان مواء 

يتملا فرخي بطاعته والتومل مباحا، 
به.إلا الإيمان 

Mالمي بدعاء المؤمل وأما 
بابمن هو اخر، نؤع فهدا وشفاعته، 

لكرامتهوشفاعته؛ دعاءه، القه قبول 

وقعالمي الألفاخل من المؤمل ولففل 
سبوحصل واشتراك، إجمسال فيها 
الاس.بعض أفهام في وخلهل لبى ذللن، 

بناللطيف عبد الشيح يقول 
لالقطت حسن بن الرحمن عبد 

القبورفعناد مشتركا؛ صار التومل 
اف،بغير الاستغاثة على التوسل يطلقون 
والنذر،والذبح ورهنا، رغنا ويعانه 

مخلوق،حق محي يشرع لم يما والتعظيم 
المتابعة،على يطلقونه العلم وأهل 

بماالثه إلى فيتوسلون بالسنة، والأخذ 
بهحاء وبما العبادات، من لهم شرعه 
هووهذا ، محمد ورموله عبده 

(.٢٤٧، ٢٠٠. )\/م\ الفتاوى سرع )أ(انذلر; 



التوسلالتوسل

.. والنثة. القرآن عرف في المؤمل 
ويعانهالله موال على يطلق من ومنهم 

أوالصالح، عبده بحق أو نبنه، بجاه 
عندالغالب هو وهذا المالحين، بعباده 

كالمبكيالماخرين؛ كلام في الإطلاق 
أي؛حجر؛ وابن طلأني، نوال

الهثتمي،ُ
لأدلة:ا0 

JL j ،امنوأقج >ؤيتأاها _الىت ت_ع«
لالماتد،تآلوسسإهه إثه وأتثنوأ آثة أثتوأ 

دءوث١^؛، ؤؤؤقأ ت تعالى هال، [، ٣٥
يهآم آلوسة رنهث إل ؛ثوى 

خهئهالخهلام، بن عمر أن ه أض 'عن 
بنبالعباس اّتقى أقحطوا إذا كان 
تماq »اللهلم فقال،; ه المطلب عبد 

يتوسلؤإنا ، قينا فتبنبينا اليلث، رتوسل 
هال،;. اقنفامحا بتننبعم إلمالخ، 

,(٢)فسقونااأآ،.

العلم:أهل اقواو 0
التوسللمقل ١١^٥؛; تيممة ابن ئال 

معان;ثلاثة يه براد

فرصرفهذا التوسل؛هل١عته، أحدها; 
به.إلا الإيمان يتم لا 

،>JTالهيابة، ]دار ( ٣٣٩)اكا,سى اج سه)١( 
النيحلدم؛ الماوين دءاوى وانظر: ؟•(ام[. 

اللطفعط آل الع'د لعد هاس ال عط '. ٠٠محمد 
طبم،؛ام[.ل7اردة، ( ٢٤١)

(.١٠١٠رقم الاسقاى المخاري)كاب )آ(اخر-بم 

وش-فامحه،بدعائه التوسل 
القيامق،يوم ويكون حياته في كان وهذا 

عته.بشفا يتوسلون 

الأنامبمعنى به التوسل ت والثالث، 
هوفهذا بياته، والسوال بياته، الله على 

فييفعلونه الصحابة تكن لم الذي 
ولاحياته، في لا ونحوه، الامحتسشاء 

قبره،غير ولا قبره، عند لا مماته، بعد 
الأدعيةمن شيء في هذا يعرف ولا 

منثي،ء ينشل، سنهم، المشهورة 
مرفوعة،صعيفة أحاديثؤ فى ذلك 

٢.حجهءل قوله ليس من عن، أو وموقوفة 
وكلإ;المبلي م،حمد بن مبارك وJال، 

لتحديداللغوي، بالمعنى استعنا ررؤإذا 
اكرعتفي معناها كان الشرعي، المعنى 

فيه،مرغوب إلى نوصل مشروع قربة 
بتلكافّ إلك، التقرب هو والتوسل: 

البنيطلبه هو الداعي; وتوسل القربة، 
الشيع؛، ٢٠وليم، القربة، تلك على 

قريةفيه ولبى النه، إلا ومدعو مطالوب، 
والئنةلأ٤،.الكتاب فى شرعه ما إلا 

فيالتحقيق، ١١ظه; الثنميعلي وقال، 
عامةإليه لهب ما هو الوسيلة; معنى 

تعالى،افه إر التقرب أنها من العلماء; 
حاءما وفق على بالعبادة، له ؛الإخلاص 

داخلعباس ابن ير ونف.، الرسول، به 

مجؤعصمن والوسلة الترصل ني حيلة ،(_؛ )٣( 
•)ا/آ•؟( اللائي 
(.٢٩٣و.ظامرً))إ(اكرك 



التوسل
٨١٧١

لرسلا

إلهوالاسهال اف، دعاء لأن ؛ ٢١هذالفي 
أنواعاعنلم من الحوائج طلب في 

رصاهنتل إلى الوسيلة هي التي المادة، 
ماأن نعلم التحقيق؛ وبهذا ورحمته، 

الجهال،أتباع ملاحدة من كثير يرعمه 
المرادأن من لتموف، لالمدعين 

لهيكون الذي الشيح الأية ني يالرسلة 
فىنخئظ أنه ربه، وبين بينه وامعلة 
وتلاعبيين، وصلال، والعمى، الجهل 
اضدون من الوسائط واتخاذ اف، بكتاب، 

الكفار*لآ،.كفر أصول من 

لأقسام:اه 
إلىالتوسل المحققون العلماء قسم 
مسؤع،وتوسل مثرؤع، توسل __؛ 

؛أنواع عدة إلى م ينقمنهما وكل 
المشرؤع؛التوسل الأول؛ المم 

مننص جوازم على ئد توسل كل وهو 

كمابالقربة، للوصيلة مسرء عباص ابن بتفسير يريد )١( 
]مؤسسة( ٤٧٤)v\/ يرْ نففي الهلبري احرجه 

تفسير،)مفي كثير ابن يذكر، •يا[، الرسالة، 
ط^آ.طيبة، ]دار "ا'ل( 
(.١٣)ا/•البيان )أا(اضوا، 

الغربا.]مكب )ا/ا'اا( الأّتغا'ة نالخبص اننلر: )٣( 
)T/الجدا الأجوبة في نية الواليرر الأئرية[، 

نام،بن مصل دن الرصن سد لج٠ع؛ ( ١١٦•
موحدينالعيون وتر، ، >[  ٠١٤١٧ ١ ،ل 

»لا،الرشد، ]مكتبة ( ٤٤)حن بن الرحنن لعبد 
الئيحوصوصة عن اث الإنوصيانة [، ٠١٤١٢١
]طء،>م'أ( واني هلليحلان 
انواعهوالتوسل (، ٢٩٣)للميلي وطايرْ والشرك 

ورسائلفتاوى ومجمهمع (، ٢٩)للأل-اني واحكامه 
[.٠١٤١٣الوطن، ]دار ( ٢٧٩)،/حمين ابن 

تالكما نبيه سنة أو تعالى، اممه كتاب، 
هآيغنوأ مامأتوأ قج »ؤئتآةا تع_الى؛ 

0"آ[لن.اوسِبلاه إقو 
العلماءفمن أنواع" لمشرؤع ا والتوسل 

أوصلهامن ومنهم سعة إلى أوصلها من 
ثلاثةإلى ترجع التأمل وعند ستة، إلى 

أتوغ؛
تعالىاف يأّماء التوسل الأول؛ 

العليا؛وصفاته الحض 
آلآسمآ»جؤ نعالي؛ فوله ودليله 

[؛١٨•]الأء_^_^راذج: ؛؛،ه آذعوُ للمئ 
لينمتومحتعالى الله وادعوا والمعنى؛ 

صفاتهأن ثلث، ولا نى، الحبأمحمائه 
أسمائهلأن الطلب، في داخلة العليا 
بهت، خمله صفالت، سحانه ني الح

٢■وت*ُالى''ل مارك 
المالحة:بالأعمال التوسل الثاض؛ 
ذللثجكان سواء صالح عمل فكل 

أعمالأو القالوب،، أعمال من الحمل 
اضإلى صحيحة وسيلة فهو الجوانح 
ئا؛كاإما تعالى؛ نال تعالى، 

.هألناي ءدائ> ددنا دويمثأ تا ةءن-ن 
٠عمران[ ]آل 

هؤلاء٠ ®أي • ظه المعدي ال ن
يتوصلونوالإيمان، العلم في الراصحون 

ذنوبهم،لمغفرة ربهم؛إيمانهم؛ إلى 

والتوسل(، ٢٩٣)__، وطامر، الشرك اطر: )٤( 
لألانى)؟أ(.واحكا.، انواص 

(.)١٣للألباني واحكاد انواس الترل )ْ( 



ايوسل
AUj؛،

التوسل

الوانلمن وهذا النار، عذاب روقايتهم 
إلىالعبد يتوسل أن اف يمها التي 

ريهء

مشروعيةعلى النبوية الئنة أدلة ومن 
الصال-حة؛بالأعمال ريه إلى العبد توسل 

الذينالنلأنة الغار أصحاب حديث 
برمن الصالحة، باعمسالهم توسالوا 

وأداءغواحش، الوترك الوالدين، 
،•٢ . الله فاستجاب الحقوق 

الصالحينيدعاء التومل الثالث، 
*الحاصرين الأحياء 

لثبوتهحائز؛ التوسل من النؤع وهذا 
ه،النبي، مع ه الصحابة فعل من 

كانواففد ذللث،، على لهم ؤإفراره. 
عامبدعاء لهم الله يدعو أن يسألونه. 

بنى أنفعن قاء، تالامحكدعاء 
الجمعةيوم قام أعرابثا ارأن أغهبم ماللت، 

افهرسول يا فقال؛ يخف، والنبي. 
لنا،الله قالع العيال وجاع المال هلك، 
نزعةماء الفي نرى وما يديه، فرفع 

نارحتى وضعها مجا بيده نفي فوالذي 
عنينزل لم ثم الجبال، أمثال السحاب 

منيتحادر المطر رأيت، حنى منبره 
الحد.بث،ص..«.لحيته..

(،٢٢١٥رنم الإجارة، )كتاب اليخاري )؟(أحرجه 
والاصتغغارطرالتوية و\ووء\* الذكر الم)كتاب ومس

(.١٢v)١/الأسنان تلخبمى واظر: (. ٢٧٤٣رنم 
■؟•؟•ا(،رنم الأّتقاء. )محاب البخاري أخرجه )٣( 

(.٨٩٧رنم الأسناء، ملأ؛ )كاب وسلم 

الممتؤع؛التوسل الثاني؛ الشم 
لمبما تعالى افه إلى التقثب وهو 

فلاصحيحة، وسيلة أنه الثميع في يثبتج 
وإ٠للأقنئة، ولا كتاب، من عليه دليل 
الثدعيةالتوسلامث، تلك، على التوسل اسم 

منهو ا ؤإنمالشمع في يرد م ل
ابتدعهاالتي المبتدعة الإطلأوا>ت، 

تعالىاطه غير دعاء ويغ لتالجهال؛ 
؛المعاني،هي إنما والهرة التوسل، باسم 

والأقوال.بالألفافل لا واJقاصد 

فلأن،بمحؤ، يتوسل أو ثخمه، أو فلأن 
غيرهأو . نبينا كان سواء بجاهه، أو 

منأحدا ان كأو اء، يبالأنمن 
ذاُت،يجعل أن وذلك، المالحين، 

كأندعائه قبول في وسبلة به المتوسل 
ينبنكأّ_أللث، وني أ_هلم اايقول؛ 
يحقأللث، أسيقول؛ أو ه، محمد 

حائزغير وهذا عندك، بجاه أو ننك،، 
.شرعا

الباءكان، إن باليان،: فالموسل 
تعالىاطه على ام إقفهو م لقل

كانإن لأنه باطل؛ وهو بمخلوق، 
الالمخلوق على بالمخلوق ام الأن

*منقال.؛ كما رك ث وهو يجوز 
،أشرك® أو كمر فقد اطه بعير حالف، 

كرابباب والنذور الإيمان )كتاب داود أبو أحرجه )٤( 





التوسل_ay]التوسل

أنشرعا تمرر ومما تمضى 
الحلفإذ غؤإؤ؛ باق إلا يكون لا الحلف 
وحده،تعالى اض إلا يستحقه لا تعفليم 

المي.:نال ُال: ه عم بن اض 
نمنبآياتكم تحالفوا أن ينهاكم اف إن رألأ 
وهستألأا.أو ياف فليحلف حالما كان 

علىالحلف؛المخلوق كان فإذا 
الحلفبفكيف ، شركا المخلوق 

.؟!الخالق ض بالمخلوق 

*ؤإنظه; الحنفي العز أبي ابن نال 
فلأنبحق اف على ام الأنمراده كان 

بالمخلوقام الأنلأن محذور؛ فذلك 
.ا<ئىالخاش؟!يكيف يجوز لا 

ظهالحصين العزيز عبد الشيح قال 
فهوبمخلوق اش على ام لإقا رروأما 
منهيهو وهل العلماء، باتفاق عنه منهي 

مولينعلى تحريم؟ أو تنزيه نهي عنه 
تحريم^كراهة أنه أصحهما 

تعالى،اش غير دعاء الثالث: 
علىالمخالف، أؤللق بغيره: والاستغاثة 

هؤبغثره والاستغاثة تعالى، النم غير دعاء 
الحاجايتح،وقضاء الكرباُت،، تفريج في 

ال: وقالواالتومل، مى م: ونحوها
تغاثة،والام تومل، الين بفرق 

،،واحدأ من؛اب، فكلها والاستشفاع، 
رقمدالمذرر، الأسان )كتاب المعادي >؛(ا-؛م-بم 

(.١٦٤٦رقم الأبمان، وسلم)محاب (، ٦٦٤١
الب)أ/هاا(.)٢(الدرر 

المنةوالدرر (، ١٧١)لفكي الأيام شفا، انغلر: )٢( 

ه،ورسوله ف المحادة عين وهذا 
أفللمهو الذي الأكبر، الشرك وهر 

الغللم.
بهااحتج التي البكري حجه وهذ 

ألظض تيمية اثن الإصلأم شتخ على قديما 
فثرفد الرحل *هذا الأسلأم: شخ قال 

إنت فوله تقدم كما بالتوسل، الاستغاثة 
تفريجذمح، يميه النه \ذى تول من، كل 

بالمغلكان سراء به، استعان فقد كربة، 
غيرْ«أ؛؛.أو التوسل أو الاستغاثة، 

منهو هؤلاء إليه ذهب، الذي وهذا 
لغةفي يحرف، لا بل القرآن؛ لغة ، تحريف
اللغة،حرفوا فلما آدم، بني من أحد 

يدركعاقل فكل الشريعة؛ معها حرفوا 
التوسل؛وبمن الاستعانة، سن الفرق 

المدعومن طالب الاستغاثة إذ 
والمستغيثبه طلب والتوسل المسوول، 

البه والمتوثل منه، لب ث ه بالنبي 
أل،يولا منه، يهللب ولا يدعى، 

بينيمرق أحد كل به، يطالب ؤإنما 
ُهوالمدعو المدعو 

تعالىاش أمماء فى والممنمون 
أنيعلم أن مكلف على بجب ت يقولون 

الإطلاقعلى مغيث ولا غحاث، لا 

(١٨،  ١٥يحلان)لزض الوهاسة محلى الرد ني 
تركا[.باصتانيول الممة ]دكتة 

(.T-\W)\/الاصتغاة تلخص )٤( 
-١ - )ا/أا تيمية لأبن اكاوى مجموع انظر: )٥( 

الأمانيوغاية (، ٣٦٨/١)الاستغاثة وتلخيص ٤(، 
•الألرسي لثكرى اكهاز ض الرد في 





يتوسلا
!٨٢٢

لرسلا

والسنةالباطل من الحق به يتميز تفصيل 
يرنفيما ولياته الياوعة، من 

هدافي ه المي الماس واسثفاع 
مستشفاكا هو القيامة بوم المقام 

ذإنء-مءال ذي ;ه حال فى ا هبطالكان إن الأول: 
ض-م أن القياُة دم ل-ت بالمص حائز فهدا وحضورْ حباته. 

طلونالدنيا إي كانوا ى ■مار اف إر حدث في ى والإجماع، 
فيالأتقاءوضْ. ٣٠١دءو آن ت بض الجمة يدخلون الذين ألفا بعين ال

عذاب.ولا حاب 

إفهفي تيمية ابن الإملأم شيخ نال 
هالصحابة أن على العلم أهل ُوأجْع 

ثفروق:ا ١

توالامتغاثة التونل بين المرق 
والاسغاثةالتوصل بض ءد» نروق ثمة 

١^٤،:إجمالهاش يمكن لون ويتوّحياتهم ش به يتشفعون كان 
الكتابنى الأتنائة لففل أن أولا: )١؛إلحضرته نى به 

مستعملهو إنما العرب وكلام والثنة - موته. بعد ؤللبها كان إن الثاني: 
مباشرةبه المستغاث س الهللب معنى في لا فهذا — البرزحية الحياة حال في أي: 

وسيلةبه المستغاث يكون أن بمعنى لا والعقائد المحدثة البلع س هو بل يجوز 
بمعنى:به أستغيث القائل؛ فقول فقهل، ولا كتاب من عليه دليل ولا المنكرة، 

بهينهلق لم كلام هذا بجاهه، أتوسل ملقح من تابع أو صاحب فعل ولا نئة 
.مجاراولا حقيقة لا الأمم س أحد . وأئمتها الأمة 

ياإليك اثغثت يقال لا أنه ٧^١: ه الرسول س اكفاءة ْلال_،الثالث: 
ؤإنماكذا، بي تفعل أن بفلان فلأن النصوص في نابت فهذا القيامة، يوم 

•كذا بي يفعل أن بفلان أمحتغيثح يقال؛ كما منه. يطاإبوذها الماس أن الشرعية 
المطالوبفاعل يجعلون اللغة فاهل وفيه الطويل، الشفاعة ث، حديفي 

الخستغاثيجعلون ولا يه الخستغاث هو محمد يا فيقولون؛ ارفيأزنوني ه؛ فوله 
فالأستغاثةآحر منه والمهللوب واحدا به اف وغفر الأنبياء وحاتم اف رٌول أنت، 

به.لا ت طاو_، 

يكونلا يالبي مأل من أن نالنا؛ 
فوللأن به؛ تغيئا مولا له مخاطنا 
إطبفلان إلهي ا ١^، أتوسل الأثل؛ 

لنااثي تأحر وما ذ؛بارث، س تقدم ما للثؤ 
رك«ص•إر 

)ا/؟آآ(.الأسنان )١(تلخص 
T(i٢٤١/١(.ج٠رعاكارى)

(،٤٧١٢رنم الممر، )كتاب، المخاري احرجه )٣( 
٠•. ١ >ا/"ا• اللماوى مجموع 1ظر; )٤( (.١٩٤رقم الإبمان، )محاب لم وم





يتوسلا!AY]دتو،،شا

علىيه استدلوا ما هنا ونعرصن النبوية، 
التالي:النحو 

أوالجاْ أو اوا;ت، دالالتوسل أولا: 
فلأن:يحرمه 

التوسلمن النؤع هذا لجواز استدلوا 
تيلي بما الدعي 

•لقهئء حنيف بن عثمان حديث — ١ 
Mالتجب أتى المر ضرير رجلا رران 

إنمحال: يعافي، أن افه ادع فقال: 
داك،أحرت ثشت، وإن لالث، دعومت، ثشت، 

يتوصأأن فامره ادعه، فقال: حير، فهو 
ويدعوركعتين فيصلى وضوءه فيحسن 

وأتوحهأسألك، إني اللهم الدعاء: بهذا 
محمديا الرحمة، نمر محمد يسكا إليك 

حاجتيفي دبك إلى بك توجهت إني 
فؤرفشمعه اللهم لي، فتقضى، هذه، 

.، ف؛رأاار الرجل فقعل • مال فيه، وشمعي 
هدامنر رروالاحتجاج بكير: القال 

الذينحضره ومن لهته عثمان بفهم الأثر 
وفعلهما؛ورسوله باض أعلم هم 

•أوجه عدة من هذا عن والجواب 
إلىحاء ا مإنالأعمى أن أولا: 

افإلى توسل فهو له ليدعو السى. 
•يدعائه تعالشر 

(٣٠٧٨رقم اومحوات، )ابراب الترمدي )ا(أحر-بم 
(،١٣٨٥رنم الصلاة، )كتاب، ماجه وابن وصححه، 
طا[إالرسالة، ]مؤِة ؛( VA/TA)وأصر 
(.١٢٧٩)رنم الجامح صحيح في الأياني وصححه 

(.٣٦٨)الأفام شفاء )٢( 

الأعمىدعاء في ر الكان لو 
دونوجاهه .ؤ النبي، رن.ارت، نومله هو 

من،الدعاء بهذا دعا من، كل لكان يعانه 
بعدأو وقته ص يعافى، مخلصا العميان 

حض-

بالدعاءوءد0 . النبي، أن ئالئا: 
كماله دعا وقل. وعده يخلما لا ه وهو 

وءا-0.

الأعمىعلم النجي. أن رابئات 
فثمعهاللهم ١٠قوله: وفيه يه يدعو دعاء 

الدعاء،ض والشفاعة فيه« وثفعئؤ، ني، 
أي:في،؛ نثيالئ، شفع أي: فتي،(؛ )فشمحه 

دمري،عني، ترد بآن ر يعزم اقسو، 
أنز دعائي اقبل أي: فيه(؛ )وشمعنى 
اكيءد"'■قلُءا• 

بنعمر أن هته؛ أض ث، حدي- ٢ 
استقىأقحهلوا إذا كان ه الخناب 
فقال:هته المهلل، عبد بن، ؛الحساس 

فشا،ن4ا إليك نتوسل كنا إنا "المحب 
قال:بئنا نبعم إليلئ، نتوسيل ا ؤإن

فيقون«ل؛،.

جوارعلى دليل فيه ليس الأثر وهذا 
عل5،دليل هو بل البدعي؛ التوسل 
منالاّءاء ءلل< وهو الشرعي، التوسل، 

وجوه:من وذلك، الحاصر، المحي 

(،٣٨٧. ٢٨٧رآ/المشم الصراط انتفا، )٣( 
(.٢٣٢-  ٢٢٩لينام)ر، المّحققه \ر واكوٍز، 

١(.٠ ١ • رقم الأستاء، )محاب المخاري أخرجه )٤( 





التوضالتوفل

التوملرا،حقيقة إلى ررالتوصل — ٣ من جمع حكم فد الحدث وهذا 
انرفاعي.نب لمحمد تيمية ابن الإسلام كشيح ببطلانه؛ الأئمة 

الحميدا،العزيز ير راتي. ٤ . اف رحمهم وغيرهم حجر وابن والذمي 
اض.عبد بن لليمان الاحتجاج يحل فلا بطلانه تبين فإذا 

العقيدةمن ومنزلته الدعاء ١٠_ ٠ ثم به، الممل أو تضمنه ما اعتقاد أو به 
المرومى.لجيلأن الإّلأم؛ةاا، نمة ذكر . اممه لأن سواو مخالف هو 
الشيحكءوْ المناوئين رادعاوى - ٦ أنه يذكر ولم وتوسله وتوبته . آدم 

الخنينلبد الوهابء، عيد بن محمد • ه بالض توسل 
اللطف.العبد اض إلى لكم كانت )رإذا حديث: . ٥ 

لأبنالطحاؤية"، المقيدة نرح  ١١_ ٧ النه عند حاهي فإن بجاهي لوه فحاحة 
المز.أبي في له أصل لا باطل حديث وهذا عفليم® 

التوصلفي حليلة فاعدة  ١١- ٨ Iالحدى كتب من سيء 

(٢),،

.والومٍلةاالم باطل حديث ١٠هءزفب؛ تيمية ابن قال 
الإسلاملشيخ المناوئين رردعاوى ء ٩ في هو ولا الملم أهل من أحد بروم 

الغصن.صالح بن اض لبل تيجية،ا، ان 
عندوحلته افه بين الواسطة ١٠— ١ * 
للممرايهل، ٠ ومخالفيهم الئنة أهل 

الشنقيهلى.

الحديث®كتب من سيء 
الكدوباتمن هو ١١ا أيمموقال 

علماءمن أحد يروها م لتي ال
كبمن سيء في هو ولا المسلمين، 

الخديث'ر

لخمادروالمراجع:ا0 
كثير.لابن الاستغاثة*، اا-طخيص . ١ 

وأحكامه*،أنواعه ااالتوّل . ٢ 
ص.

(،٤٢٢٨رنم .، ٥١رّرل لات )ممتاب الحاكم و =
كماببطلانه العالم أهل حكم موضع، حديث، وهو 

•( ٢٥ررتم الضعيفة ت وانظر سياتي. 
الدونالتج)أ'/مآ'اأ(.)١( 

)أ(مج.رعاسوى)ا/آ؛م(.
)أأ/ْ-ل-ا(.الأبق )أ(المدر 

ة1والتوكل 

ثغه:ثتمويق، ا٠ 

نكلبمال: نكل، uدة: من التوكل 
وا-كلر،؛؛وتوكل باض 

والترك،التسليم على؛ التوكل ؤيطلق 
نكلاالأمر إليه ررزكل الجوهري: قال 

وتركه*رسلمّه ووكولأ: 

ط١[.النكر، ]دار ( UTiالعرم،)\\/)إ(لأن 
ط؟[.للملأيين، الخلم ]دار أعا( 0/0الصحاح))ه( 



الندم
أ ٨٢٧٠

النوم

والمابة،الاعماد على أيصا ؤيطلق 
إذابالأم: توكل ،رمال: الأبر: ابن 
إلىأمرى ووكلت له، القيام صمن 
فيهواعتمدت إليه ألجأته أي' فلأن؛ 
مه«لا؛.بأم القيام عن ووكل عليه، 

شرعا:لتعريف ا٠ 

ينشأللقالب حال راهو شرعا: التوكل 
بالخلقبتفرده والأيمان باض، معرفته عن 

لهفيوجبا والضر، والنفع والتدبير 
إليه،الأمور وتفويض عليه، اعتمادا 

لمابكفايته ويفينا به، وثقة وطمأنينة 
ذه«لآ،.عليه توكل 

فىالعالماء عبارات اختلفت، وند 
فمنهمتعالى، اف على بالتوكل التعريف، 

باسابهره فمن ومنهم يلازمه، فتره من 
إلىثمرته، إلى نفلر من ومنهم ودواعيه، 

وبيان،، الكثيرة١ التفسيرات من ذلائs غير 
ير:كما ذلك، 

٠وجملة؛،: ٥٤٤أحمد الإمام نال 
جلااف إلى الأمر تفويض ت التوكل 

قالنلاان، من وقريبا ،، يه٠١ والثقة ثنازه، 
الجوزىأً،•ان 

]دار( ٢٢١)ه/والار الحديث غريب في )ا(المها؛ة 
اس[.الكب 

دارجوانفلر (، ٢٠للدببمي)اف على التركل )٢( 
ط١[.سلكين)أ/-اأا-؛أا(لدارالكباس، 

(.١٧)ولدمجي تحار اه عر الخوكل انم: )٢( 
اسة،الكب، ]داو )أ/يْ( لل-بمي الإبمان )؛(شعب 

.يا[.زادادر).أأ(لاوكبالإِلأم، )ه(ا>: 

راهوهءزفب: الحنبلي رجتح ابن وقال 
في. اف على القالمv اعتماد صدق 

منالفار ودفع المالح استجلاب، 
.كلها(^٦٢والأخرة الدنيا رر 

ب،القالاااءتماد هو القيم: ابن وقال 
فيانمبد بنفع ما حمول في اف على 
دينهفي يضره ما ودفع ودنياه، دينه 

منالاعتماد هذا مع يد ولا ودنياه، 
الأساب«س.ء؛انرة 

هواوقيل: ه: حجر ابن وقال 
تهيئةيحد الأسباب، عن النظر قعلع 

الأمثاب«ص.

بدنالمض،اسوويئ 0
والشرعي؛

عريطلق الدنة فى التوكل كان لما 
بهذاالشؤع في أظلق والاعتماد، التسليم 

ضبالتسليم حص ذللث، أن إلا المعنى، 
لتفردهغيره، دون غه عليه والاعتماد 

كلعلى وقدرته والتدبير بالخلق سبحانه 

شء•

لأسماءالأحرى:اه 
التفويض•

لحكم:ا0 

أوجبإمن تعالى اغ على التوكل 

التجارة،)أا\-0؟( والحكم العلوم جامع )٦( 
[.٠١٤١٣ْوا، لمكرئ، ام 
ط٧[.الرّالث، ]ره \( o/i)المعاد )٧(زاد 
Aii^/rحجر)لاين _ )ا/(ثح 



التدم
٨٢٨

النوم

الإيمان،في شرط هو بل الواجبات؛ 
إندتiوةلوأ اثم تعالىI نال كما 
JLدة[. ن 1JI]موِنياأن.٤٠ َئم  J

الأيةلهذه يره نفني - عيي ال
وجوبعلى هذا لأولي -؛ الكريمة 

الحبيإيمان وح_، أنه وعلى التوكل، 
توكله٠يكون 

لبعضرده في القيم ابن ونال 
نوجها وأم ١٠الموفية! ات انحراف

اض!بحان فالعامة إلى به الخطاب 
إلاكتابه في بالتوكل اض ض هل 

وأكرمهمإليه، وأقربهم حلفه، خواص 
يكونواأن إيمانهم في وشرط عاليه 

عنديعدم الشرط على والمعلق متوكلن، 
الإيمانانتفاء على يدل وهذا عدمه، 

الله: توكل لا فْن التوكل، اتقاء محي 
.(٢)له.ا!مان 

الحقيقة:ه

تمهمين أصلين يجمع اف عر النيكل 
بيقينهوذلك الهيب،! علم * أحدهما 

وكلهيما قيامه وكمال تعار، اض بكفاية 
إليه.

كونهبوذلك ؛ القالب، عمل الثار• 
وتقويمهإليه، وطمأنينته وكيله إلى 

فوقبتصرفه ورضاه إليه، أمره وتسليمه 
يورثهوهن-ا لنفسه، هو بتصرفه رضاه 

غؤو.به الثقة هي وهذه عليه، الامحماد 
الموكل«فإن ه': القيم ابن قال 
أماوعمله. القلب علم أصلين يجمع 
قيامهوكمال وكيله، بكفاية فيمينه ت علمه 

مقامهيقوم لا غيره وأن إليه، وكله يما 
إلىكونه فعمله: وأما ذلك. فى 

وتسليمهوتفويضه إليه، وطمأنينته وكيله، 
فيمقامه يقوم لا غيره وأن إليه، ره ما 

رص—اهفوق له بتصرفه اه ورضذلك. 
لأصلينا فبهذين ١ ه لنمهو بتصرفه 

جماعه®وهما التوكل، يتحقق 

لمنزلة:ا0 

أعغلممن  igافه عار الموكل 
انمالإيوازم ولاكين ات اممق

أمتعار• قال كما ومقتضياته، 
كماُمان[، ]TJ آلئزيندن قه 
شع—ارايه علتوكل الاف جعل 

غيرهم،عن به ينميزون الإيمان لأهل 
إذاأك ألثإم ٠ ■تعالى: فقال 

تئث,ي؛ ك ^١ ٍ ه ه 
ه؟®بموهوذ ربهذ ور إبماُا راد'يلم 

ل\سآ.

افعلى التوكل منزلة على يدل ومما 
تعالىالقه أن الإسلام، دين من تعالى 
به،إلا يتحقق لا لالآيمان، ثرهنا جعله 
إنئتوقاوأ أم جوو ت تعالى قال كما 
؛[.jgLJI].ه ئؤِببم َقتهم 

ط؛[.الرالأ، ب ( ٢٢٨)عيي التمر )١( 
[.٠١٣٩٤.دأ، الشة. ]دار ( ٢٥٧الهجرتض)>ز )٣( (.١٣٤انلكين)أ/دارج )٢( 





التدقلالتدقل

لأقسام:ا0 
نوعان؛تحار اف عر التوكل 
العيدتحصيل ش عاليه توكل ت أح.هها 

وغيرها.والعافية الرزق 

طاعتهتحصل ر عليه توكل والثار؛ 

افعلى *التوكل ت فهفة اكيم ءال'اينآ
نوعان:

حفلتحصيل في عاليه توكل أحديات 
وغيرهما.والعافية الرزق من العبد 

تحميلفي عليه توكل والثاني؛ 
ته.مرصا 

ؤإنالمهللوبة فغايته الأول النؤع قاما 
العبد؛حفل محض لأنها عبادة تكن لم 

فهوعبادة، حصوله في الله عر فالتوكل 
٥٠ ودنا دينه لمصلحة ا من

وهوعبادة، فغايته الثاني النؤع وأما 
فإنهبوحه؛ فيه علة فلا عبادة، نمه فى 

فصاحبهيرضيه، ما على باض اّنحائة 
رإباكنعبد وإي1ئ دن تحقق م

تركفتركه ]الفاتحة[، شهمك.ه 
لثءلرالإبمان«لأ/

صاصاسدلقة;ا0 

الأخذحكم الأولى: لمسالة ا. 
اكوكل:بماش لا وأنه يالأساب، 

الأسابحمن الناس مواقف احتالمتؤ 
يلي؛ما أهمها متعددة، أقوال على 

الوطن[.لُار ( ٢٦٢)>ض )١( 

بالكلية:الأساب، عن الأعراض - ١ 
عنمشهور الهو القول وهذا 
الالتوكل أن إلى ذهبوا حيث الموفية، 

الأسماب،عن التام يالإعراض إلا يتحقق 
ب،،النكّترك إلى ذللث، جرهم وفد 

ولازاد بلا وغيرها مكة إلى والمر 
•الانحرافايت، من ذللث، ونحو راحلة، 

ذي،نولهم إر الجوزي ابن أثار وقد 
الشبه،من به تعاللوا ما وتتبع الأسباب،، 

هذافي ذكره ومما ا، عنهوأجابج 
منرحل قال *لو قوله: المقام، 
:لقالواعيالي؟ أؤلعم أين من الموفية: 

إلك،بخرج عمن سئلوا ولو ركت، أث قد 
موقن،ولا بمتوكل ليس : لقالواالتجارة 

التوكلبمعنى لجهلهم هذا وكل 
-*لآ،•-وامح،-

بالكلية:الأسايح تأثير نقى - ٢ 
أتباعالجبرية، قول هو القول وهدا 
لماض أن فعندهم: صفوان، بن الجهم 

فيجعل ولا بِح، دنيئا يخلق 
في،فلي~ر، توثر، ولجاتع نوى الأسباب 

نوةم الفي ولا الإحراق، نوة النار 
عندالأنار هذه يحدُث، اممه بل الإهلاك؛ 

.يهاالأجسام هذه ملاقاة 
هذا*وطرد ه: القيم ابن قال 

ولسائربل والدين؛ للدنيا مفسد المذهب، 
قومطرده لما ولهذا الرسل، أديان 

اراذا.زياد ( ٢٤٦)أدس تيس )٢( 



التوكلالتوكل

وعطلوهاالدنيوية الأساب أسعطوا 
يمكنهمولم كعدمها وجودها وجعلوا 

ويشربوااكلموا أن بد لا فإنهم ذلك 
عنهميدفع ما الأسباب من ويبائروا 

،.١١والألم؛والرد الم 
-أثيرا،ؤإنات، بالأساب الأخذ . ٣ 

مسها:عر اكام لاعتماد اح 
فيالثثة أهل نول هو الفول وهدا 

عليهدك الذي الحق وهو المسألة، هده 
الأسبابفإن والئنة، الكتاب نصوص 

بذاتها؛لا لكن مسبباتها، في تاثير لها 
القوىمن فيها اف أودعه بما بل 

وقدرته،اف مشيثة تحت وهى الموجبة، 
ومحوارفمواع لها أقام سبحانه ثاء فإن 

وتدفعهانتماءها تعارض 

ينافيلا تعالى اف على والتوكل 
تعالىاف ندر التي بالأسباب الأخذ 

خالقهفى سنته وحرت بها، المهدوران 
افه:عبد بن سليمان الشيخ قال يدلك، 

أمرالجملة في الأسباب مباثرة *إن 
عنهلأحد انفكاك لا صرورى فطرى 

التوكلنفس ل الهم؛ الحيوان حتى 
فالكما الأسباب، لأعغلم مباثرْ 

ثأ؛ةئنحيهو أثه ءق ؛جل تعالى: 
(٣), آ.>؛' ...٣[ ]المدق: 

)مآ/هاْ(.ازمن دارج )١( 
الخوكلوانظر: >،(، TT/r)الأبق المرجع انظر: )٢( 

(.١٧٦)ليومجي ممار اه طى 
انماو0اا(.العزيز تسر )٣( 

المداوى،حكم المائية: لمالة ا. 
الخوكل؟بمار وهل 

وهلالتداوي حكم ش العلهاء اخلف 
ئولض•على اكدكل، يناهم( 

وتركهاح، مبالمداوى أن الأول: 
القولوهذا ذلك، على ندر لمن أفضل 

،أحمد الإمام عن المشهور هو 
عنها ماس ابن لحديث وذلك 

يدخلونالذين في - قال أنه .؛ المثي 
الالذين هم ... ١٠_: حساب بغير الجنة 

وعلىيمليرون ولا يكتوون دلا ترتون ب
،.٤١١١بموكلون...ربهم 

وهداستمحب، التداوى أن ت الثاني 
الشافعي،الإمام عن المشهور هو القول 

لمداومةوذلك أص-حابه، أكثر وعليه 
إلايفعل لا وهو الميهءليىالتداوى 

أبىالإمام قول ذلك من ودبنا 
التداويتأكيد إلى ذهب حيث ت حنيفة 

٠الوجوب به قارب حتى 

الأحادثمن عدد نقمن وند 
،ثاJiO والملاسبامب ا إمحيامت الصحيحة 

والأمرا، أنكرهمن قول ال هلوإ؛
اشعلى التوكل باقي لا وأنه بالتداوى، 

أءلملُ،.واض تعالى، 
(،٦٤٧٢رنم ،، jupi)كاب المخاري احرجه )٤( 

(.٢١٨رنم الإبمان، وملم)كاب 
ُالآداب(، ٠٦٤)\r/ الفتاوى مجموع انفلر: )ت( 

(،٧٦الغناع)٢; ا،، وكتالشرب)أ/عه"ا(. 





[٨٣٣]
المروق؛0

التوكلبين الفرق 
يتناولفهو الاسعانة، من اعم التوكل 

مافعل عر لبمينه تعار اغ عر التوكل 
يقدرلا ما ليعهليه عليه والتوكل أمر، 

علىنكرن لاصتمانة فا عليه، العيد 
حاو_،في فيكون التوكل وأما الأعمال، 

المفازرا،.ودفع المافع 
لثمرات:ا0 

عفليمة،نمار تعالى اف على للتوكل 
يلى:ما أممها 

الإيمان.يتحقق به التوكل أن — ١ 
وحففله.اله كفاية به تحصل — ٢ 
تعالى.اض محبة ليل سبب أنه — ٣ 
ولغالمنافر حلب في سب أنه ١ .٤ 

٠المضار 

والثبار.ت،.العزيمة يقوي أنه — ْ 
الشيطان.تسلهل من يقي أنه — ٦ 

توكلالنمار من ذللئ، غجر إلى 
الكثيرة.

لمصاد١روالمراجع؛اه 
القيم.لاين الفواJالاا، اربدافر — ١ 

الجوزى.لابن مأ-»طبيسإبليس«، 

وعلاقتهتعالى اض عر *التوكل - ٣ 
,الدميجى اف لعبد يالأساب^، 

أبيلابن اف«، عش *التوكل 
الدا

فهدالملك ]مجمع ( ١٧٧)a/الفتاوى مجمؤع نظر؛ ا ١
.الممحف[ لطاعن 

الحميده،العزيز ارنسمسر — ٥ 
الله.عبد بن لسليمان 

لابنوالحكم٠، العلوم *حامع - ٦ 
لجب•

حيرهدي في اد معال*زاد - ٧ 
١القيم لأبن ، العباد٠١

القيم•لأبن الهجرتين®، "طريق - ٨ 
كتابعلى المفبد ءالمول - ٩ 

عثيمين.لاين التوحيد٠، 

تيمية.لابن الفتاوىاا، ارمجمؤع — ١ ٠ 
القيم.لأبن السالكين^، ارمدارج ء ١ ١ 

لغه:لتعريف اي 

والواوا١التاء ت غارس ابن يال 
لكنهاصحيحة، أحبها ما كلمة والآدم 

منجنس التوله ! نالوارويمت.ا. قد 
المرأةتجعله شيء هو ؛ وقالواالنحر، 

،.ءر زوجها عند به تتحئن عتقها؛ محي 
—وصمها التاء يكسر — والتوله التوله 

بكمسر— لتوله ا * ونل إ لممهض ا شبمهة 
إلىالمرأة يحنب الذي وهو . التاء 

الداهية،—! بضمها — والتولة روحها، 

الخرزمن صرب دالتولة؛ التوله وقيل؛ 

ط>آإاُآ.الجل. زدار ٣ْ( ٩/١)اسنقايس )٢( 



التولهالتوله

إلىالمرأة بها فتحب حر، لليوصع 
علىتعلق معاذة هي وقيل: • زوجها 

الإنسانلا،.

شرقا:لتعريف اه 

يحببأنه زعموا السحر من صرب 
داسج-ل!لىا، زوجهإلى ادنمِأْ 

امامم>".

الأخرى؛لأسماء اه 
.والعملفا ، الهرف

لحكم؛اي 
فهيالشرعية، المحرمات من التوله 

البعمن هو الذي حر المن صرب 
من. النبي عدها وقد الموبقات، 

ؤإنماالذنوب، أعفلم هو الذي الشرك 
دفعمن بها يراد لما الشرك من ت، كان

اضغير من النافع وحالم، المضار، 
تعارص.
أصغر؟أم أكبر رك ث هى وهل 
منها؛الإنسان يريد ما بمب، ت الجواب 

اضهو ، بالمأرز معتمدا اتخذها إن 
تفعلأنها اعتقد ؤإن أصغر، نرك فهي 

والنهاية(، ١٩٠)؛/ هميد لأيي الحدث غريب )ا(انظرت 
•٢(،الأث_ر)١; لأبن رب غض 

jUj .)الرب)اا/'ام
ًدا،اللهاخ، الن)إ/ا-؛؛(لطمة سالم )أ(اظر: 

)\ا/خها(للغوي ثئة الوشرح مآْ-ااه[، 
^٧١ونتح ،[، ١٤٠٣، .iYالإصلأس، ]المكب 

انمرنة[.)•ا/آ-آا(لدار 
ر.ا/اآا(.حجر لأبن ازري فتح انظر: )٣( 

أكرل؛ا.شرك فهي بقها 
الشركمن يجعلها العلم أهل وبعض 

أنواعمن نؤع لأنها مطالئا؛ الأكبر 
إلابه يتوصل لا حر والحر، ال

بهم،والاستعانة بالجن، بالامتعانة 
ذلك،حاء كما الكفريات، من ذللئ، ونحو 

علىنور ®فتاوى فى عليه متموصا 
اركتابروح ث بعض وفى الدرب®، 

التوحياواارْ،.

لحسمة؛ا٠ 

أنواعمن نؤع هي التوله حقيقة 
إلمحابلجأ الزوجمن أحد أن وهو الم؛ 

زوجهإلى ليتحسب، والشعوذة حر ال
لهلبتا لما سبا التوله فيجعل الأحر، 
أوالأصغر، الشرك في فيقع لما، 
فيففي بتمها الفاعلة هي التوله يجعل 
الأكثر.الشرك 

لأدلة؛ا0 
ألتتنينينلوأ تا ؤوإئمأ ت تعالى فال 

ولكننابجن مقمر ونا نقش مليئا هل 
يآآلم آلثام، ثيموث َكثرءأ آلنتطؤى 

ثناس هزوث تاة، السمن ء أزل 
فننهعن إدتا حئ م يى هتلثاُق 

ابن]دار ( ١٨٢)ا/التوحد كتاب ض الممد )؛(القول 
[.٠١٤٢٣ط؟، الجوزي، 

باب.L. ( ٣٢٨/٣>المرب ئى نور كاوي انظر: )>،( 
-حر الأنولع من التوله أن بيان حرت الفي حاء 

لشرحوالتمهيد للأفتاء، الدائمة اللجة مرغ صمن 
(.٣٠٠، ١١٢)اكوحيد محاب 



التولهالتوله

تتعالى وقال [، ١٠٢]البقرة؛  ١١٥
ربءظمحرم ما أنل قثاو ؤءل 

ام:]الأن_معج م، يثعأ ألا ئفًظثا 
إرق•أف قه ؤؤ?؛" تعالى• ونال [، ١٥١

\س.\..4 بجث ظث اكزف 
اف.رسول أل ه؛ م؛رْ أبي وعن 

يا؛ قالواالموماُت،اا السع اراحتتبوا قال؛ 
باق،الشرك  ١٠قال؛ هى؟ وما اش، رمول 

إلاث حرم التي المضي دنتل دالمم، 
السم،مال، يأكل الر؛ا، يأكل ؛ادم،، 
ال«أحمتاتوئذف الزحف،، يوم والتولي 

اوؤمظت|را/اكا3لأت 

هالمهم( أف ه؛ مسعود ابن فعن 
درك<ا،واكولة والتمائم الرقى ررإذ قال؛ 

الرقىهذْ ه؛ عود ملابن ففيل 
قال؛التوله؟ فما عرفاها، قد والتمائم 

إلىيتحسن اء التيمنعه ؛اشيء 
أرواجهن«رأ،.

اسم:أهل قواو ا0 
.. والتولة. ٠٠ئه؛ حجر ابن قال 

زوجهامحبة يه تجلبا المرأة تا كانشيء 
ذللثحكان ؤإنما حر؛ المن صربا وهو 

(،٢٧٦٦رنم الوصايا، )كناب الخاوي احرجه )١( 
(.٨٩رنم الإبمان، )كاب يسلم 

وابن(، ٣٨٨٣رقم العلي،، )كاب داود أبو أحرجه ^ ٢١
)٨واحمد (. ٣٥٣٠رقم الطب،، )كاب ماجه 

)كابحبان وابن .)١[، الرّالة. ]مرا ( ١١•
)كابوالحاكم (، ٦٠٩•رقم والمانم، الرقى 
رصعحهوصححه، ( ٧٠٠٥، ٧٠٠٤رنم ٠ العلي، 

(.rr\)رنم المصط اللأ المقي الأناز 

المقاردفع أرادوا لأنهم الشرك؛ من 
اف٠غير ع،د من ١لم،تاغ وجلبه 

التوله؛رروأما ؛ ^٥١٠باز ابن وقال 
مننوع وهي والطما، المرفا فهي 

.؛اف لمول محرم؛ وكلمه حر، ال
نثنىثنما عل أكثطاأر< ثتلوأ ما ؤواقعوأ 

كئزرأأقممى ولكن ناأتعأيى طهو وما 
آتاتحًقءنؤأ أزل، ومآ آلنم آلثاس بملمون 

ندمن بملناي وتا وملأ نروق بمايل، 
س ١٤نثة نحث  12؛محلآ ثق 

الأيهيهالْ سبحانه فأبان [؛ ١٠٢لالبقرةت 
وأنهالثيهلمان، عمل من الحر تعلثم أف 

بمادتهم،إليه بتوصل وأنه كفر، 
يحبون١٠يما إليهم والتقربه 
شيء؛ ^١١٠١١٠؛ ٠٥٤عثبمين؛?ابن وقال 
بايحبأنه يزعمون الزوج، على يحلقونه 
امرأته،إلى والزوج زوجها، إلى الزوجة 

سرعى،سبب ليس لأنه سرك؛ وهذا 
للمحةلأْ،.قدرى ولا 

سائلانمسمة:منؤ 

المرئحألة مالأولى؛ ألة لما- 
؛والعطم، 

فيوهمّا التوله، سم ١ عليه ويهللق 
الزوجةصرفج ؛ فالصرف، مواء؛ الحكم 

الزوجصرف أو غيرْ، إلى زوجها عن 
حجرلابن ازري نح )٣( 
]خمن( ٤٥٤)ه/باز ابن ومتالامت، فتاوى مجؤع )٤( 

للإفا،[.الدالة اللجة .ونع 
)\ر\^ا.(.التوحيد محاب طى المنيد القول )ه( 











جامعا|نا،س
؛٢٨٤٠٦

الناسجامع 

لذكم:ا0 

ريبلا ليوم الناس جامع اسم إثبات 
اضبأن ان الابسووجوب غٍؤ، ض فيه 

فيه.ريب لا ليوم الناس جامع 

لأدلة:ا0 
الماسجامع افه أن على الأدلة من 

تعالى؛اف قول فيه ريب لا ليوم 
بنوهرين لا ِةنم أتايى جثايع إلك 

 Tj[ عمران؛ ،]أثهتعالى؛ وقوله ٩
ج؛_ه تء ۶ يء نحي؛؛ 

وقوله[، ٢٦_ن: جلالجاثيه٤٠ ري لا 
يزمئ:لك للج وم ؤ؛زم تعالى؛ 
تعالى؛وقوله ٩[، لال-غا;-ن: \لئو\ؤه 

حه جأ ئ؛ ^١ 
وقوله]سا[ وه ي الثنح نئن 

.وأي ا'لأتين إق ج الى: عت
.4ّشء ^۶ بمشي ال ٥^٧ 

علىالمايمة الايات، دلت ]الوايعة[، 

الأولينالناس يجمع هو تعالى اش أن 
معلوملوم لجنهم، إلهم والآحر؛ن 

بينهمبعمل ثم الشامة، يوم وهو 
•بالحق 

المشهورالشفاى حديث دل كما 
يوماس الناف سمع ءايجت ه يوف

نمي.؛الوفول ،. امة...<ل القي
-دالأحربن الأيلين - الماس اف *يجمع 

يجمعالله أن ،، واحل....®ر صعيد في 
فمنفيه؛ ريب لا ليوم أجمعين الماس 

ريبلا ليوم الماس جامع غؤ أمحمائه 
إجماع، وءترْل ه القرطبي ونقل فيه. 

فهاٌنا نوته على الأمة 

0اقوالاهلاسا:

جامعإن ،؛ ٤٣١أهل بعض قال 
تعللقالمي المشاقة الأسماء من انس 

شيحالعلماء هؤلاء ومن تعالى، الله على 
قال؛ث، حي>&ه تيمية ابن الإملأم 
أرحممثل؛ الفاقة ماوْ أمءاوكذلك 

ورب،الغافرين، ونمر الراحمض، 
وأحنانمين، بوم ومالك، المالمين، 
دمالا ليوم الماس وجامع الخالقين، 

لبتمما دلك وغير القلوب ومقلب فيه، 
بهاالدعاء وثبتؤ الثنة، أو الكتاب في 

التسعةمن هدا وليس المسلمين باحملع 
ابنالحافغل ال وقعينلأْاؤ وال

تالحسني لأمماء ا يعد وهو ظه حجر 
ماواتالبديع ت نوله من لبديع  ١٠

جامعقوله؛ من والجامع والأرض، 

0أها•(،رنم ،، 3upi)كاب البخاري أحرجه )١( 
(.١٩٣رقم الإيمان، )محاب وسلم 

(،٤٧١٢رنم الضر، )كاب البخاري أحرجه )٢( 
الجامعوانللر: (. ١٨٢رنم الإيمان، )محاب وسالم 
(.٥٦)الخض اث لأسا، 

(،٤٧٨/١)الحض اث أساء شرح قي الأمض )٣( 
(.٥٦)الحض اث لأما، والجا.ع 

نتبدابن، التحطاني ومد علي، المهم: )٤( 
ييالجماعة و السنة أهل معقل. انظر: . اف،رحمهم 

(.١٩١)الحض اث أسما. 
تيميةاين فتارى مجمؤع )٥( 



اثناسجامع 
ص:ء;،!

الناسجامع 

وهوعيي الوفال . الناس® 
الناسررحامع ت تعالى اض أمماء يشرح 
أعمالهموجامع فيه، رب لا ليوم 

كسرةولا صغيرة منها يترك فلا وأرزاقهم، 
واستحالتفرق ما وجامع أحماها، إلا 
بكمالوالاحرين، الأولين الأموات من 

عالمه«لآ،.ومعة قدرته، 
اللهأمحماء من العلماء بعض يعدء ولم 

منالبعض ذكرء بينما ، أصلا الحسنى 
)أل(د محلى الحسسنى الله أمماء 

اصافة؛؛،.غير من الجامع، 
لشروطر:اي 

الناس(مع رجا اسم إثبات شرومحل من 
ذهبواالذين العلماء فان مفائا، يذكر أن 

الأسماءمن المضافة الأسماء اعتبار إلى 
كمامضافة تذكر أن اشترطوا ، ١ الحني 

ابنال نالمص، في ا ذكرهجاء 
الفاقةأسماؤء اروكذللثج I ئه تيمية 

الغامين،يحتر الراحمين، أرحم مثز،ت 
■حجر)اا/داأ( لأبن ١لادك١ )ا(ذح 

(.٩٤٨)ارض الكريم )آ(سر 
ص■وابن >م دائن انمادق تمجسر ، ٣١

نوامدالمهغي، دالحلس، منيم' وابن )؛،لكلخطايي، 
دابنوالغرض المربي، وابن الآٌدءاني' المنة 
وغترهم•دالشرباصي حجر وابن الوزير' وابن القيم' 
]معمع( ٤٨٥غتاؤته)آآ/مجمهمع ني تيب لُ،كابن 

اللثةاهل معتني انفي وغيره• نهدا، الملك 
رحرث (، ١٨٨)الحسنى اش أماء غي والجماعة 

انمىاث وامماء (. ١١٧)الخى اث اسا، 
]دار( ٦٠)والجاعة الثئة اعل معتني غي وصفاته 

^.١٤١٤»لأآ، الفاض، 

الدين،يوم ومالك العالمين، ورب، 
الليوم الماس وجامع الخالقين، وأحس 

مماذللثؤ وغير الملوب، ومقلبا فيه، ؤيتؤ 
المعاءويبت، الثمة، أو الكتاب، فى ثبنح 
منهذا وليس لمين المبإجماع بها 

والتسعين®التسعة 

ال^م الاسا جامع م اسآأنار من 
فيه؛ري_ج 

منذكر على الله عباد يكون أن - ١ 
كلفيه يجازها الذكا اليوم لهذا بجمعهم 

جامعالله أن يعرف، فمن بعمله، واحد 
بكثرةللقائه يعل فيه؛ ريب لا ليوم الماس 

ّيتاته.عن والاستغفار والتوبة حناته، 

إذظالمه عن  ١١١^٣إحجام - ٢ 
يومفي المظالوم مع تعالى الله سيجمعه 

ويجازيه.فيه ريب، لا 

لمصادرواتمراجع:ا٠ 
ابن^٢(، قرآن® ال»أحكام - ١ 

•،^•١^٢
فىوصفاته الحسنى الله ء ®أمما - ٢ 

٠للأشفر والجماعةاأ، الئنة أهل معتقد 
^١(،والمنان® "الأسماع - ٣ 

للميهقي،•
الأحسسنىاا،الله أمماء ®تفسير — ٤ 

للرجاج•
AiAo/ry)-سٍة ابن ناري مجموع )٦( 





الحاملة

[٨٤٣]
اتحامفات

إلابفعله ولا الجاهلون، أحدثه 
العامةالجاهلية وهدم الجاهلون، 

الطلقة.

اللغويالمعنى بين لعلاقة اي 
واتشرعي.

والشرعياللغوي المعنى في الجاهلة 
علمعدم إما فهي الجهل، معنى تجمع 

العالميقتضيه ما بغير عمل ؤإما بالحق، 
•بالحق 

٠الييهيه رئب^ب 

هوالذي المحهل إلى نسبة الجاهلية 
ذلك،بنقيض العمل أو بالحق، علم عدم 

أهلحال وهاوا والطيش، كالخفة العلم 
الأوررا،.الجاهلة 

لحاكم:ا٠ 
وهىمحرمة، مذمومة كلها الجاهالية 

نوعازر^:
مثلوهى كمر، جاهلية الأيل: النوع 

الشركأهل عيها كان التي الجاهلية 
تعالى،افه غير عبادة مجن والعناد، 

منونحوها للأوثان، والنذر، والذبح، 
.Iقوله ومنه والكفرياين،، الشركياُتؤ، 

إنآلم و ,؛أم 
[.١٤٥عمران: ]آل 

(.٢٣٢اسم.اسماطاسم)\/بآآ.انظر: )١( 
ط١[.انميم، ]دار ( ٢٨٠ )Y/ الحميد ايزتز رسثر 

.اض رمرل مها  ٠٠٥]حا التي المائل شرح انفلرت )٢( 
ط١[.او>د، ]دار ( ٦٥-  ٦٠ر>/ الجاس امحل 

ماوهي معصية، جاهلية النؤع 
دونممزم فعل أو واجب، بترك كان 

أهلعند صاحبها يكفر لا وهذه الكفر، 
قولهالنؤع هذا ومن والجماعة، الثمة 

اث،ٍذرؤ امءرإنك ه•' ذز لأبي 

اربار_،ت ijiSvبخاري الالإمام نال 
يكفرولا الجاهلية، أمر محن المعاصي 
لقولبالشرك؛ إلا بارتكابها صاحبها 

حاهالة««ل؛،._، امرؤ »J؛U، الني 
؛تيميةابن الإسلام شيح ونال 

ودسه،وعلمه فضله، ْع الرجل أن ارونيه 
الخصال،هذه بعض فيه يكون قد 

ونصرانية،وبيهودية، بجاهالية، المسماة 
ذقهاالْ،.ولا كفره، ذلك، يوحِح ولا 

لحقيقة؛ا٠ 
الحلم،عدم هي الجاهلية: حقيقة 

الجهلوهي بالعلم، العمل وعدم 
افهغير كعبادة تعالى؛ اطه بحقوق 

تعالى،دونه محن معبودات واتخاذ تعالى، 
عليهمأنبيائه بحقوق والجهل ونحوها، 
وتنكب،كقتلهم، لام؛ والالصلاة 
أساتهم،ْع إمرائل بمي كفعل طريقهم؛ 

النيينخاتم بحقوق الجهل رأسها وعلى 
إليهوالإساءة عليه، كالجهل ه؛ محمد 

وملم•٢(. رقم الإبمان، )محاب المنادي أخرجه )٣( 
(.٤٣١٣رقم الأبمان، )محاب 

ط١[.الرالأ، ل.رّه ( ٦٣)المناري صحح )٤( 
المتممالمراط )ْ(اضا. 



الحاملة

[٨٤٤]
الماميات

وتحوسيرته، وتنكسا موته، وبعد حيا، 
تعالى؛اض عباد بحقوق والجهل ذلك، 

هم،وأنفأعراضهم، في عليهم كالتعدي 
•، ذلكر ونحو وأموالهم، 

لأدلة:اه 
بمدةآبجث يجثلإِ تعالى: اف قال 

بجبمئوف.هبميم ه آم محق لحس دح 
Jil؛_»oJLj ،] آنأبملك ^١^ تعالى: ونال

الوقود[، هل آميث.4 ثى ظت 
آلجتهؤةليع »اؤدلأ الى: عت

تعالى:ونال [، ٣٣]الأحزاب: 
أمحةهمهم ف،  'يتثن >اذ 

عقتكيثم أثن نأتزل ١■؛،^ حثه 
[.٦٢]الفتح؛ نبمد ر؛ثومحء 

أفها؛ هم-اس ابن عن الئنة: ومن 
افإلى »أدضسس المي.نال:

فيومجغغ الحرم، ئي ملحد ثلاثة: 
امرئدم ي، ومطلالجاهالية، ننا، الإسلام 

دمه«لليريق حق يغير 
المص.قال:عن ه جابر وص 

تحت،الجاهليان أمر من شيء كل »ألأ 
،.((١٣موضع قدمي 

قالظه عود مبن اض عبا وعن 
ملعلمنامن الجس اف رسول 
أهلبدعوى ودعا الجيوب، وشق الخدود 

:٤)

ابنزدار ( TT/T)صنمن لأبن المد القرل انظر: )١( 
■اآ؛اه[.، »JTالجوزي، 

(.٦٨٨٢رنم الديات )محاب المياري احرجه )٢( 
<.١٢١٨رنم الحج، )محاب سلم )•آ(أخر-بم 

.٤ الجاهاوان« 

0اقوالأهلاس(:
"فاذا: و:إإقلإ تيمية ابن الإسلام شخ قال 

الرسول.مبعث قبل فالماس ذللثط: تبثن 
الجهل،إلى منسوبة جاهالية حالة في كانوا 

والأعمالالأقوال، من عليه كانوا ما فإن 
يفعلهؤإنما جاهل، لهم أحدئه إنما 

حاءيت،ما ه يخالفما كل وكدللئط جاهل، 
فهيونصرانية يهودية، من المرسلون؛ يه 

العامة،الجاهالية تط كانونالك جاهلية، 

فيتكون قد الرّول. ميعتح بعد فأما 
الكفار،دار في هي كما ممر، دون ممر 
ثخص؛دون ثخص فى تكون وقل. 

جاهلية،في فإنه لم، يأن قبل كالرجل 
زمانفي فأما الإسلام، دار في كان ؤإن 

ه؛محمل. مبعث، بحد جاهلية فلا مهللق، 
على٠لاهرين ٠لائفة أمته من تزال لا فإنه 

اءة«أْ؛.القيام إلى الحق، 
*أعني: ijiivالقيم ابن العلامة وقال 

أباعمن ليس من كل بالجاهلية: 
والمنجمين،كالفلأسفة، الرسل؛ 

كانواالذين العرب وجاهلية والكهاJا، 

■للاش.'ُ 
(.١٢٩٤رنم الجنائز، )كتاب البخاري )٤(أ-نحرجه 

<.١٦٦١رقم الإبمان. وسالم)كاب 
]مكبا"اأ( .  ٢٣•المتمم)ا/ المراًل انتفا. )ه< 

لعقل؛ا.ا الكريم ب، بن ناصر تحقيق: الراني، 
4.؛.١ عفان. ابن ]دار < Um/Tعادة)المدار ,نتاح )٦( 

ام[. ٤١٦



انماسم

[٨٤٥]
اثحاملة

وسنة٠٠ئه؛ حجر ابن الحافظ ونال 
كانما جمح يعم حض اصم الجاهلية 

الجاراحد من يعتمدونه الجاهلية أهل 
ذلك،ونحو بحليفه، والحليف، بجاره، 
والمراديعقدونه، كانوا ما ؛ذلك، ؤيلتحق 

كالطيرة،بتركه؛ الإسلام حاء ما منه 
وغيرذلك((آا،.والكهانة، 

لأقسام:ا٠ 
وذلكعدة، أنواعا الجاهية تتنؤع 

إحمالهايمكن مختالفة اعتبارات يحسب 

فهيوالتقييد الإءللأق حيث، من ت أولا 
ترعين علل، 

وهيمطالقة، حاهالية الأول،: النؤع 
قبلكانت، التي وهي العامة الجاهلية 

فلا؛اليعنة بعد أما ه، النبي مبعسثؤ 
ئانمةأمض من طاممه -زال آلا لقوله.: 

حالفهمأو حيلهم من يضرهم لا اف يأمر 
علىظاهرون وهم اف أمر بأني حض 

اكاس«ص.
هءزفي:تيمية ابن الإسلام شيخ نال، 

بعدحاهالية فلا مهللق زمان فى ارقأما 

بإخراجه:قام العرئ. ]دار ( ٢١١/NT)ازري )؛(نع 
الخطب[.الدم' محب 

(،٢٣١.  ٢٣٠)ا/ المشم الصراط اقتفاء انظر: )٢( 
أهله اض رمول فيها حالف التي ائل الموشرح 

المزيد،]دار ( ٦٥-  ٦٠را/ المعيد ليوسف الجاهلية 
آ-ا؛اه[.طا،

^١(،٤٦٠رنم التوحيد، )كاب البخاري أحرحه )٣( 
(.١٠٣٧رنم الإuرة، )محاب وسلم 

.'ار؛،•محمد ميعث 
يعممونمن خطأ يتضح ويهدا 
جاهاليةت بقول الزمان هذا في الجاهلية 

العشرين،المرن جاهليه أو القرن، هذا 
هالنبي يبعثة لأنه ذللث،؛ نسابه ما أو 

العامة.الجاهلية زالت 

وهيممثدة، حاهالية ت الثاني النؤع 
أوالبلدان، في تقوم التي الجائية 
يكونلنؤع ١ وهذا الأشحساصراإ ببعمن 

هقوله ومنه ه، الني بث بعد حتى 
فكرؤ امءإنك ه: ذن لأض 
اارْ،.جاهلية 

إلىالحكم ياعتبار الجاهلية وتنقم 
كماالكفر، دون وجاهلية كفر، جاهلية 

الحكم.في تقدم 

ساماكتعالقة:حمي 

منتكون الجاهلة الأولى: لمالة ا. 
المملصدم من وتكون العلم، عدم 

بالعلم:
فةِفل:تيمية ابن الإسلام سيخ فال، 

مبعث،قبل فالناس ذللثج: نبئن ررفاذا 
جاهليةحالة في كانوا . الرسول، 

عليهكانوا ما فإن الجهل، إلى وبة من
لهمأحدته إنما والأعمال، الأقوال، من 

كلوكدللثج جاهل، يفعله ؤإنما جاهل، 

(.TYU)؛/المقيم الصراط انتفا، )٤( 
لموم(. ٣٠رنم الإيمان، )كتاب البخاري أخرجه )د( 

(.٤٢١٣رقم الأيمان، )كتاب 



الخامليةمليةانما 

دينفي مذموم فهو وفعلهم الجاهلة أمر من المرسلون؛ به جاءت ما يخالف ما 
هذهإصافة في بكن لم ؤإلأ الإسلام، ،. حاهاوةا<ر فهي ونصرانية يهودية، 

وٌعلوماءا، ذم الجاهلية إلى المنكرات عدم من كذلك تكون أنها يبين ومما 
مخرجحرج الجاهلية إل5ا اصافتها أن  'هعشمين ابن الشيح قول، بالعالم العمل 

.اللم« 
بينالمنتشرة الجاهلية أمور ومن 
،ؤإحيازها التاريخية، الاثار تتح الناس؛ 

„)آ(

أنهمجهلهم "ممن العرب؛ مشرهم، هم، 
اض،دون من ويعيدونها التمستا ينصّبون 

،بها بعير لا لكي، ابنته أحدهم ويقتل 
نهىوقد إليها، غر وال، ؤإظهارها حشية ؤإنايث، ذكور من أولاده ويقتل 

إليها،الذهاب، أو ذللثح، سع عن الشؤع 
إلمح،يوول مما ؛ ونحوها عندها، والصلاة 

بها،الاحتفاء في والمبالغة ، تعنليمها 
.ووسائله الشرك ذرانع أكبر من وذللن، 
JU ، هؤلاءعلى تدخلوا »لأ ه: النبي

لممإن باكين، تكونوا أن إلا المعيبين 
العليهم تدخلوا فلا باكين تكونوا 

الفقر«ُ'ا.
إحياءعن اكهي الئانيان: ألة لما. 
*الجاهلية أهور 

إحياءعن شديدا نهتا الشمع نهى لقد 
أوبها، الفخر أو الجاهلية، أمور 

،iUUأبي فعن ذلك إلى الاعتزاء 
ال:قه نيئ الأن ه؛ الأشعري 

أصابهم٠ما يصيبكم لا الجاهلية، أمر من أمتي ئي *أربع 
خرجنهقئ؛ سويد بن المعرور قال والطعن الأحساب، في الفخر يمركونهن: 

الخطاببن عمر المؤمنين أمير مع يالنجوم، والأسماء الأنساب، ني 
إلىمكة من اه وأرضعنه الله رضي قبل تنيا لم إذا النائحة وقال: والساحة. 

ئمالغداة بنا صلى أصبحنا فلما المديمة من مربال وعليها القيامة يوم تقام موتها 
ارأينت فقال * مدهتا يذهبون الناس رأى 

المؤمنينأمير يا فقيل• هولأم®؟ يذهب 

„)مأ( جرب®من ودرع قطران، 
:٥٤٥تيمية ابن الإسلام سيخ قال 

فهمه الله رسول فيه صلى جل• مبدعوى دعا من ن، الح-ديفي *ذم 
منهللثج *إنما فقال: فيه. يملون يأتون الجاهلية أمر بحص أن وأخبر الجاهلية، 

أآواريمثعون كانوا هذا؛ بمثل قبلكم كان لم لمن ذما كلهم، الناس يتركه لا 
فمنوبيعا، كناش فيتخذونها أنبيائهم من كان ما أن يقتضي كله وهدا يحركه، 

(.٢٣١. ٢٣•)ا/ المغ؛م اكراط )ا<اثضا، 
(.٢٣)أ/يمن لاين اسؤ القول انغلر: )٢( 
(.٩٣٤رنم الحائز، )محاب، الم ساب )٣( 

)ا/ْمأ(.المتمم المراط اثضا. )٤( 
وسلم(، ٤٣٣رنم الملام، )محاب البخاري اثم-بم >0( 

(.٢٩٨•رنم واارنائق، الزمد )محاب 



الهاسة[aIv]|المحاسة

فلملالمسجد هذه فى الصلاة أدركته 
يتعمدئءولا لا ومن نيه 

التعرفوجوب لمألة ا- 
تعتها للبعد ال؛طئلية أمور على 

أهلعالمه كان ما معرفة ؤسعى 
يقعولا الخساام، يجتنبها حتى الجاهلية 

قيّدؤوئ'هئ ت تعالى نال أمورهم، في 
.هأمحاّبم ين نبميث أوي 

ل\لأيم[.
*وكماظ>لؤI الهلبري جرير ابن قال 
ائتيائهامن المورة هده ني لان« فصلنا 

المرصعهذا إلى محمد يا وفاتحتها 
الأوثان،عيية من المشركين على حجتنا 

كيلكوببماها، لك وميزتاها وأدلتنا، 
حقكل في وأيكا أعلاما لك نفصل 
المللأهل سائر من اياطل أهل ب-كمّْ 

منحقه تين حتى لك، فنيها غيرهم، 
مقيمه٠من وصحيحه باحلله، 

كانiالت ظتع اليمان بن حديقة عن 
الخيرعن . اف رسول ألون يالناس 
يدركني.أن مخافة اكر عن أسأله وكنت 
جاهليةفى كنا إثا اف رسول يا ت قفلت 
هدابعد فهل الخير بهيا افه فجاءنا ومر 

(٣)

رقم)٨٧ صها والهي الدع ني رماح ابن ايرجه )١( 
وى!،.[. ٠١٤٢٩ط"آ، تجب، ابن ]مكب ه'ا( 
الاثار*ثكل قي والطحاوي صحح، إستاد• ت محققه 

وصححهط\آ, ايرسالة، )آا/أ؛ْ(لم>ست 
(٥٠)الشام فضائل أحاديث تخريج ني الألباني 

ط١[.المعارف، ]مكنة 

شام[.احمد ]نمق: جامع )٢( 

٠٠ ٠ لإئعمء ت قال . شر؟ من الخير 
الحديث.

تءوالمقصود ت فقفت القيم ابن قال 
سيلتعرف أن يحب سبحانه الله أن 

أنبجب كما وتبغضي، لنجتنب أعدائه 
ونىوتسلك، لتحب أوليائه سيل تعرف 

الما والأسرار الموائد مجن المعرفة هذه 
اغ«ل؛،.إلا يعلمه 

0الآدار؛

عنانمرتية الآuر أعظم من 
الألازن،وهمادة اكرك، انتثار الأولى: 
غيرإلى تعالى اغ حق حالص وصرف 

الفللم،أظلم من وهدا المعبودات، من 
كماسر، نذير وانتشارها الذنب، وأقبح 

ؤالمألم ؤ، ألماد ^^٢٠ ت تعالى نال 
أٌتمابمش لذيفهم ٢لثاير، ^^، كبعثا بما 

•مجمث.ه لملهم مليإ 
والقرفةالماس، بين العداوة انتشار 
الاقتتالإلى الأمر يصل قد بل والخنازع؛ 

والحميةالعصبية يثب ودللثا والحروب، 
لدىمعروفة كانت التي الجاهلمة، 

ه،النبي بحنة فبل الأولى، الجاهلية 
والهزيمة:المثل باب أسأعثلم ومن 

بدعوىوالدعاء والمناحر، النانح 
نتحآؤ\تعالى: قال كما الجاهلة، 

وملم(، U'A؛رنم الفتن، )محاب الخاري اخرجء )٣( 
(.١٨٤٧رئم اص، )محاب 

اللب[.الكتب، ]دار ( ١١١كم١ لاين النواثد )٤( 



اثحث[٢٨٤٨المت

ذََء',،>»  [.t٤١ ]الأنفال ه وقوهب قنشاوأ 
غزوناقال: ه اض عد بن جابر عن 

منناس معه ثاب ومد السي. مع 
منوكان كثروا، حنى المهاجرين 

أنماريا،فكسع لعاب، رجل المهاجرين 
حنىثدييا غصا الأنماري فغضب 
للأنصار.يا ت الأنصاري وقال تداعوا، 

مخرجللمهاجرين، يا المهاجري؛ وقال 
أملدعوى بال ®ما فمال: النبي. 
فأخرشأنهم«؟ "ما قال: ثم الجاهالة«؟ 

ممالقال: الأنصاري، المهاجرين يكعة 
خ؛ئةلأا،.فإنها »دعوها الشي 

جع:ثمرا وا لمصادر ا 0 
المستنيم^،المسراط ١لاةتضاء . ١ 
تتمة•لأبن 
،المحميد١٠العزيز ارتيسير ء ٢ 

اض.عيد بن لماليهان 
ضا لعبد ٥^^١١، لجا ا مسائل ئد ®زوا ء ٣ 

الدويس-
عنالمهى ض والآىر ؛_«الن 

النقار.عبد هيل لبالكفار*، التشبه 
الفوزال.لصالح ، * التوحيد عقيدة * - ٠ 
حجر.لأبن )ج١(، اياري" ررفتح - ٦ 

كتابعلى المفيي. ٧_؛رالمول 
١عثيمين لأبن ^٢،، التوحيد* 

فيهاحالف، التي المائل ®نرح — ٨ 

(،٣٥١٨رنم نام،، آلرتمتاب، الجخاري أخرجه )١( 
(.٢٥٨٤رنم والملأ اير وسلم)محاب 

ليومق،الجاهلية*، أهل اممه رمحول 
.المهعيد 

لبكراللففلية*، المناعي *معجم . ٩ 
•زد أبو 

منهم*،فهو بقوم تئبه من ١١- *١ 
العمل.كاصر 

mلجبت ا0 

لغة:لتعريف اي 
الجبس،أصله اللغة: فى الجبت، 

حيرلا الذي الفل وهو * تاء سينه قلمت، 
علىتنبيها تاء؛ ين الوأبدلته فيه، 

الينة:أهل قال الفسولةأى، في مالنته 
وطاغوت•جبت النه دون من معبود كل 

والكاهن،الصنم، على تقع كلمة وهي 
وهدا. ذك. ونحو حر، والوالساحر، 

لاجتماعالمربية محض من لمى 
غيرمن واحدة كلمة في والتاء الجيم 

)٣(1. ؛ • .
•دوممي حرف 

شرعا٠لتعريف اي 

تعريففي لفح الأقوال احتلمت، 

 )T( :دار( )٥٨القرآن غريب ني المفردات انغلر[
]دار< ٤٣٥)Y/الممهل التاهوص وترتب 

مول: والف.[. ١٤١٧.ل؛، الكب<، مالم 
الردىومو الفتل؛ الرحل ذلك من •• والغلة الضعف، 

]دار( o-r/i)اس .قايس انفلر: ايّجال،. من 
طآأ؛ا،الجل، 

لكالف[،]اووارالمرية ؛/A( )١ اسة ض انغلر: )٣( 
>لم[.للملأيئن، العلم ]دار را/ْ؛آ( والصحاح 





الءسادصت

لأدلة؛ا0 

آك!اىإل ئر ^١٠١ تعالى؛ اش نال 
ألجتتيقينون ألخئف تن ضببا آونوأ 

أتدئ٥^^ كروأ لني؛ن وموزن رألْكمت 
.]الشاء[ .ه تختلا ءامنإ يى 

هالني سمع أنه ه؛ قيمة وعن 
منوالطيرة والطرق العيافة ®إن ت يقول 

الجت٠^١،.
ئال؛)جهبه الخطاب بن عمر وعن 

والطاغوت؛حر، الت راالجت 
(٢)الثعلان«

نهدالملك نسمح ٢( • • / YA)تٍمّت ابن نمادى =
الحميدالعزيز وتيسير الشريف[، المصحف لطبامة 

المجيدوفتح ط■١[، الم-ميتما، ]دار )ا/'اأآ( 
كابوحاب [، ط٥١الأثير، ابن ]دار ( ٢٩٦)

^،١٤٢٤، ١٤]ط ( ١٨٧)قاسم لابن التوحيد 
كتابلشرح والتمهيد )ا/أهة(، المفيد والقول 
(.٢٨٥)اكوحيد 

وأحمد(، ٣٩٠٧رقم الق،، )كتاب داود أبو احرحه )١( 
(٦Qاyo٦ )ّحانوابن ٍدا[، الرسالة، ة لمؤ

اختلفوقد (، ٦١٣١رقم والأنواء، الجوم )كاب 
فيالنووي فحسنه وتصحيحه، تضعيفه في الملم أمحل 

ضعيففي الألٍاتي وصعقه (، ٤٠٩)الصالحين رياض 
المعارف،[.]عص ( ١٧٩٤)رقم والترمب الترغيب 

)ة/( ٦٤٩)رنم سننه في منصور بن صحيد أحرحه )٢( 
وذكرء-[. ٠١٤١٤ًلا، المميص، ]دار ( ١٢٨٣

محيحه)كابني الجزم بصيانة مملما البخاري 
كتمهول* باب النساء سورة نقير التفجر> 

ألص<ئ م ئ ءء أن ثم قد ؤ ثش 
المميقتغلق في حم ابن ويصك [(، ٤٣]الشاء: 

ه-؛ام[،ًدا، لالمكتبالإطُي، ( ١٩٦)؛/
»وصاهمد;ن(: TOT/A)ال-اري فح في رنال 
نالرحمن وعبد نيه، مش دد ومنفيره، ش حميد 
وأحرجهقوي*، ؤإصتاده . . الإيمان.كتاب في رصتة 

وغيرمم. i.(\To/w)المان جامع ؛ي جرير اين 

اسر:أهل قوال أ0 
ئه؛ري الطبجربر ابن ال ق

■قوله تأويل في القول من ®والصواب 
ال؛قيأن رآلْلنغوتيم دألءست، 

الله،دون من يمعبودين يهدقون 

ويتخاووسمماالله، دون من فيعبدوسمما 
؛والطاعويتؤالجبت، أن وذلك إلهين، 
الله،دون من بعبادة معفلم لكل اسمان 

كانما كائنا له، حفؤع أو طاعة، أو 
 vأوإنسان، أو حجر، من المعفلم، ذلالئ

وكان،، 5ajj،ذللث، كان ؤإذا شيطان، 

تعبل.ئ،الجاهلية كاشت التي الأصنام 
افه،دون من ادة يالعبمعغلمة ت، كان

وكدللث،ت،، وطواغيجبوئا ّت فكان
فيتطيعها الكفار كانت، الض الشياطين 

والكاهن،الساحر وكذللث، الله، معمية 
أهلفي فالا U مها مقبولا كان اللذان 

أحطب،بن حنق وكذلك، الشرلث، 
مْلاءينكائ لأنهما ه؛ أشرفبن وكحب، 

فياليهود من لتهما، مأهل في 
فكاناوبرّوله، به والكفر الله، معتتبه 

ْلاغومح^رجبتين 
ه:مساورى الالحاففل ال وق

منعبد ما كل الجيم يكسر اروالجبت 
تعارةاممه دون 

الجبت؛ارمز ت زءهءفؤ المناوئ وقال 

(١٣٥-  ١٣٤)U/القرآن ارل عن اuن جامع )٣( 
(.١١٢٧/٣)للمنري والترهيب الترغب )٤( 



الحيت٨٥١٦]المت

الحران فكما لسح^ه، ا أعمال من أي• 
مماثلأو الأشياء، هذه فكدا حرام، 

تالقاصي قالي الحرمة. في الجبت، عبادة 
الالذي ل الفالأصل: في والجستح 

لأول.لتججبس، ■ أمله وقل. فه٠ حر 
فيمبالغته على سبيها ناء؛ ين ال

منيعبد لما تعير امنم المسولة، 
حر،والولياحر اض، دول 

٠اعتارها® وعدم ولخسامسنهم.ا، 

0اكرويىء

•والهلاءو'>ت، ال؛مت، بين المرق 
عنالمنقولة الممامير بعض في جاء 
الجبت،من كل ير نفلفح البعض 

فمنالأحر، به ر يفبما والهلاءورت، 
أوالث_يهلان، بأنهما يرهما نفذلائ، 

وفدالأصنام. أو الساحر، أو الكاهن، 
منهمبينهما، فرقا العلم أهل بعض ذكر 

حين،؛ ؛، aKتيمية ابن الإسلام ئيخ 
منالطاغي هو الهلاغورت< *^j، نالي: 

الأعماليمن هو ت، والجبالأعيان، 
نبعمر ال نا كموال، والأق

الحرتؤ: الجبهه: الخطاب 
نالولهذا الن_يطان. والياغوُت،؛ 

منوالطرق والعليرة، ررالعيافة الّكا.؛ 
الخسث،لأ^«ص.

(٣٩٦الممر)؛/ْآم.الجاع شرح المدير )ا(ذض 
،;[.١٣٩١ط؛، السرنأ، ]دار 

.تخريجه تقدم ( ٢ ) 
/••؟(.TA)اشاوى مجموع )٣( 

الجبت،أن أعلم واش يفلهر فالذي 
فىافترقا اجتمعا إذا والطاغوت 

الأعمال؛الجبت،: يراد حين، الهعنى؛ 
الطاغيوالطاغوت: الثاْللة، والأقوال 

فيكونافترقا إذا وأما الأعيان، من 
فيثملالطاغوت، من أعم الجئت، 
والأعيانوالأعمال، الأقوال، الجبتؤ 

أحصفي،كون الaلاضت وأما الباطلة، 
منه.

أمصادبرواثمراحع:ا٠ 
عاللالاعتمادية*، ارالتحريفات ٠ ١ 

اللطم،.عد أل 

التوحيد*،كتان لشرح ارالتمهيد — ٢ 
الشخ.آل لصالح 

كتابائل لمالمفيد *التوصيح — ٣ 
اللأويساش ا لعبد التوحيد®، 

الحميد*،العزيز ير ®تي— ٤ 
اض.عبد ين لسليمان 

ْ_»ميراكل؛ري*.

بنالرحمن لحيل المجيد*، رافتح — ٦ 
•حسن 

كتابعلى المفيد ءالقول - ٧ 
ّعثيمين لابن التوحيد*، 

تيمية.لابن الفتاوى*، *مجمؤع ٠ ٨ 
للألوصي.المعاني*، اروح - ٩ 
الأهواءأهل على والرد ررالتنبيه - ١ ٠ 

للملهلي.، * واليع 





اتجبردتAorj]الجبردت

آثثهتعنألمفين ألثلم آلئدرش آأأإائ، هر ويغنى الكسسر، فيجبر منكر 
عثأش تنحني الثًقؤ ألمار ألمزبر ير، عكل المعر على وبئر فقير، ل١ 

]الحثر[.بئ/آًكمحدا والصر، للثبات، بتوفيقه المصاب ويجير 
قال:ه الخيري عيد - أبى وعن قام أئلمالأحرإذاويسئىسابه

برمالأرض ارنكون المي ال ق^ ؛وب، 
بيد،الجبار بكموئ واحدة، خبرة القيامة وقلوب ، ^Jaالخانحعين 
تزلافر الفي خزته أحدكم يكفأ كما أذراع م ءب _، ب ١^>، 

ألئأأىلأهل والأحوال العارف وأصناف كراماته 

أمحإبأفوفىسةفىرفم...ساجمحلكارْئه. 
يومئدالمزمن س فم تبين ئد الحق ٣، >_ أل داب 

فينجوا ئد أنهم رأوا وإذا سار، ل وسع شء، م ل دان ١^ شء، 
كانواإحواسا ربنا يمولوزت إحوانهم ي زم 

ويعملونم،ضا، ويصومون معنا، يملون كل على الٌلمح، أنه • الثالث دانمس 
فمناذهبوا تعالى: اف ئيقول معنا، ثي،ء• 

إيمانمن دينار مئقال نليه في دجدنم الرووف لمعنى متضمنا الجبار نمار 
والملائكةالنبيون فيشفع فأخرجوْ... رابع، معنى به يراد وقل الملي، القهار 

شفاعتي،بميت اتجارت فيقول والمؤمنين وعن ونقص، سوء، كل عن المكر لهو 
قدأقواما ني•ءرج النار من قبضة فيقبض أو كفؤ له يكون أن وعن أحد، مماثلة 

يمالالحنة بأفواه نهر فى يلقون امتحشوا حمائصه، فى شريك أو سمى أو صد 
.٢٣الحياة...* ماء لهI ،؟ ١١٠وحموقه

هالأشجعي ماللث، بن عوف دعن لأدلة: ا0 
وملم(، ٦٥٢•رنم الرُاق، )محاب الخاوي ا-؛م-بم )٢( إلا إقه لا أوى ألئه ودو قك؛ قال 

(.٢٧٩٢رقم راكار، والجة الشامت صنان )محاب 
(،٧٤٣٩رنم التوحيد، ركتاب او_عأرى احرحه )٣( زمركز ( ٢٥٢)عيي للالمبين الراصح لحق ا ا

(.١٨٣رغم الإبمان، )محاب وملم ك، واللفظ أا؛ا،و[. ذأ، ميزة، القاهي صالح بن مالح 
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الجبلين

،دثنها من ^١^٠٠ وثد 
بجبرأن من وأجل أعلى . واش 

بربدْما فعل على وبكرههم العال 
(١; منهم

حدثمعنى ت ة الخامألة لما— 
الخار:بدرغ اللكم جلد غلظ 

قال:ه اض عن هر,مة أبي عن 
ذراعاوأربعون اثنان الكانر جلد غلظ *إن 

أحد؛امثل وصرنه الجسار، يذربع 
بيراعيه المقصود الجيارا ٠بدراع فقوله: 
الناسأيدي سلغه لا الذي العلويل الرجل 

يقال:كما الطول، في إفراطه أجل من 
وفاتن،وارتفعت، طالت، إذا جبارة نخلة 
تباركالرب به المقصود وليس اليد، 

الحديث،في الجبار ير نفلأن وتعالى؛ 
جلديكون أن منه يلزم سبحانه اش بأنه 

باثنينتعالى اش ذراع من أعظم الكافر 
منأكم س فاه ممتنع؛ وهذا وأربعين، 

الماواتيطوي سبحانه وهو شيء، كل 
فىالواردة المقاسات إن وأيصا بيمينه، 

•فوله مثل الخلوي، في هي الحديث، 
منليس فالحديث، أحدا، مثل أضرسه 

انمىاض داط، (، ٢٢)•العليل شنا، انظر: )١( 
البدرالرزاق، نمد الخى الأسماء رش (، ١٢٨)
ادل ٤٢٩ًلا، الخبص، ل.علاع ( ٢٤٧)

ًدا[،]مؤّأانّالة، \( ri/\i)احمد احرجه )٢( 
ابنلدار ( ٠١٠النئة)أ/ ني احد بن الذ رمد 
وأهالها،النار صفة )باب، حبان رابن *يا[، القيم، 

(٨٧٦•رنم الأهوال، )كتابه رالحاكم (، ٧٤٨٦رنم 
الترغيي،صحيح في الألباني وصححه رصححه، 

.ده[.المعار؛،، ].كب ( ٢٠١رالمم_،)"ا/ 

منالمحيح عالي الصمات أحاديث، 
جملةذكر يلى وفيما العلم، أهل أقوال 

ذللثؤ:في المحمقين العلماء أقوال من 
شيخ— إمحا3، بن بكر أبو الحاففل قال 
الجبار(؛)بيراع قوله: *معنى -• الحاكم 

ممن،الأدمجيين،، جيابرة من، جبار أتمات 
أعفلمكان منن الأولى، القرون في كان 

منوذراعا اء أعشوأطرد حلما 
اواس«ءم.

منذا ،ليس ظض: اكهمي وقال 
شيءلأ؛،.في الصفات 

0الآدار:
ربهأن يدرك حينما المؤمن إن — ١ 

المقلمةبكمال متصف، وأنه جبار، ؤإلهه 
أنيطيعون لا الماس وأن والجبروت، 

الوأنهم كامء، والفه عظما يجبروا 
،جابره والله ءذلم,ا يهيفوا أن يطيعون 

الفقيرويغني الكير يجبر الذي هو وأنه 
علىيدل الأمم فهذا المسير، وييسر 

الكبرياءبكمال متصف، هه افه أن 
اللعلفحبكمال ، محتمفوأنه والجبروت 

بهياؤإيمانه الخبل وعلم والرحمة، والرأفة 
فييورث تعالى لله الصفة وبهال.ْ الأمم 

إليه،والافممار به والاعتزاز له المحبة قالبه 
ودلفلبه لجبر ه نفإصلاح يهللتا فاد 

الحدبث،إخراحه بعد المتيرك في الختمم ذكر0 )٣( 
المدكور.

رنم ٣٥٠)؛/الغدير نبض في الخاوي عنه ذكر )٤( 
٠٢١٠.)
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اللهرحمهما حجر وابن القرطبي وذكر 
،.١١عدةلغات حبريل اسم في 
شرغا;لتعريف اؤ 

الملائكةمن سلك ص جبريل 
إلىتعالى الله رسول وهو الكرام، 

ققغق،الملأكة يلغ من وهو ، ،ئا أنيائه 
فيسانه ساني كما غة؛ اممه أوامر 

وأعماله.فم جبريل وظاف 

سماوه:اؤ 

هؤر،أسمائه أسهر هو جبريل• ~ ١ 
عنه.الحديث سق وقد 

مفاثاالاسم .؛ ju،ورد الروح: - ٢ 
فيكما تشريف إضافة تعالى افه إلى 

ثمثلرؤحثا ياثها تعالى؛ قوله 
مقرئاوورد لمجريم[، .ه  ١٤٣بنإ لها 
ه:كقوله إضافة؛ غير من 

سار،أع}؛ ينم ل إقو وألريح آتيقه 
وسميا- لمعارج ١ ت منة ألم، "تٍؤن 

ينممعونالأس لأن روخا .؛؛ حبرل 
بهااش بالروح كانمماعهم دينهم في به 

■لتضى ١ نحيا 

فولهعليه ئد الأمين: الرمح - ٣ 
ئيكء أمحق. آلئ يم تعالى• 

م\نمفا ييان ثن لمجن 
لالثعرا،[ؤ.ه 

ءؤءله: ال ققدس؛ الريح - ٤ 
لشقيآفي ره ين < ١^؛؛-رمح دردثُ 

كيمنوئئتح. وهدك، ت\*ثؤ\' أفرنث< 
مخاطياوقال. تال_ح_لا، 

ألمدبج،هيربج آبمدظك . عيي 
ؤوءاسا.ق؛ ال وق[، ١١•ماوادْ؛ ]ال

 ،^iءربجدآثدثه أتبم، منيت أن ؛
يناقتل ما أثه ثآء رو أأمد.م( 
وليآكثق تآ بمد من بمدهم 

شاءنؤ َص من ويتبم ءامن من ميثبم 
ِربد.هما سد أممه ؤوي أقترا نا أثث 

]القرة[.

فيمر ه عمر أن الخاري وروى 
رركنتت ل ففا ينشد، وحسان المسئحد، 

ثم٠ مناك حير هو من وفيه فيه، أنشد 
باضأنثيك ت فقال هريرة أبي إلى التفت 

أحبت يقول اش رسول أسمعت 
قال؛القدس. برمحح أي-ل"ْ اللهم عني• 

المنزْالaلاهر معناه؛ والقدس ،. تحم١٠١ 
١^٣،•م، 

أمحديث، في ورد ت الناموس - ٥ 
لهفمال ٠١وفيه: ؤهبما، عائشه المؤمنين 

فأحبرْترى؟ ماذا أحي! ابن يا ورقة: 
لهفقال رأى• ما حبر اممه. رسول 
علىاممه نزل الذي الناموس هدا ورقة: 

ل.>ة( ٢١٢)T/القرآن لأحكام الجامع (سفلر: 
)1/؛ْم،الجاري وكح [، ٠١٤٢٧ط١، الرسالة، 

ه>؛اما.ذا، الشة، ه/ها(لالطمن 

(.٢٢١٢رنم الخلق، د، )كاب الخاري احر-بم )٢( 
]دار( ٧٣٦)والأتر الخوّث، رب ني المهاية )آ(؛تفلر: 

الجان)٣;راموا، ^[، ١٤٢١ط١، الجودي، ابن 
>[.١٤٢٦ط١، أآ؛(]يلمالمامم، 
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ر،الصاحب والناموس  ١١١موسى 
حجرتابن قال( اJخاريل٢،. به حزم كما 

٠. الجمهور. عاليه الذي ٠الصحيح وهو 
،..٠١٣حبريل ها: بالناموس واJراد 
لأنهاموسا؛ ن.> جبريل ومحمي 

الالا1ل.ون والغيب بالوحي مخموص 

١غيره عليهما 

لحكم:ا0 

بمبمريل؛اءلابمان حكم 
فيويدحل واجب ;جمربل، الإيمان 

لديا دالملأJكةا الإيمان وحوب عموم 
الإيمان،أركان من الثاني الركن هو 

الخصوصوجه على به الإيمان( وينعض 
والثنة.الكتاب قى اسمه على للتقس 

لأهمية:اي 

يوحيما معظم نقل من هو جبريل 
ومن، محمدرسوله إلى تعالى الله به 

بمزللا فإنه. الأنبياء، من بقه 
يامرينزل، ؤإنما ه، نفتالفاء من بالأمر 

يا/إلا تقن( و ؤ|: قال كما ربه، 
لمض<رم، نقنآ أدينا ثق ٠^١ لت يق، 
•فيئا ملفا كائن ؤما ألك 

.١^٨، ي كر؛ث يجاطأ ق■ ال وق
٣(،رقم الوحي، د. )كاب، الخاري )١(أخرجه 

(.٢٤٨٥رنم المحاه، صائل ومنم)كابح 
عفالأنبياء، احاديث، )كتايط البخاري صحيح )٢( 

غريبغي اوها0 وسغلر: (، ٣٣٩٢رنم العديثؤ 
)،■/؛؛أ(.الخرّب ان وي(، ٩٤٢)الحديث، 

ط٢[.؛_، ]اس ( )\/oTالاري فتح )٣( 

ومن]اوثّع_راء[، .٤٠ ٢،^؛؟؛، آلئ يه ئؤد 
جبريل،بوجود الإيمان، أهمية تكمن هنا 

الإيمانوعدم لجوئه، إنكار من يلزم إذ 
الإسلامفيها بما كلها الشرائع إبطال به 

منفإل، ا ولهن. وخاتمها، الأديان، ناصح 
قالتعالى، الله ءادى، فإنما جبريل عادى 
بجريعددا م، ؤؤأ ت ه أنشجائ 
نثاتث.ن.ئا أقه بإذب، هللا، عق رلن ؤده> 

. ٥٢٨٣^وبحمح وهدى يدبه لإى 
وزن-محءؤمفًفتيء ش عدوا كاف من، 

وكتيي(عدو آممه يإك دجأط، 

لأدلة؛ا0 
.بجبريل الإيمان، وجوب على يدق، 

إليأنزث يما آفيول، ؤءامن تعالى: قوله 
دمقآمحء*آم ءاس "؛j، عوي-وإ ريي، يُتا 

وجبريل[، ٢٨٥]البقرة; ورس؛إمءه وثمن، 
المادئكة.أقفل ل اللائكة؛ من 

بنعمر حديث يه العويدل 
.جبريل أتى حينما ، ٥٠الخءلاب 
))فقال:وفيه: البشر، صورة في الم_ا. 

تؤْبنأن، قال: الإيمان؟ عن فامحرني 
واليومورسله، وكتبه، وملائكته، بالنه، 

قال:وشره. حيره بالقدر دذؤ,مز، الأحمّ، 
ءدقت،*ل؛،ا

الئنةوفي القرآن في جبرل ذكر وورد 
ؤستعالى: قوله منها عدة، مواضع في 

٨(.رنم الإيمان، )كتاب سالم أحرجه )٤( 
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وحتيدورنيدء ونكهتكتدء ه عدوا كان 
.هوكنجيذ عدو أثن يإى ومكتل 
عشهئْكهتا ؤو!ن ت تعالى وقوله ]القرة[، 

ألثهمممروبثؤح ر-أميل مله هو أثن ؛و 
]١^٣[ 4.0مر ذه، ثن إي 

كانالذي دعائه في البي. وذكره 
رُئ،^٣ ٧١٠فقالت الليل صلاة به يفتتح 

فاطردإّرافيل وميكائيل مريل 
بغيالعالم والأرض ماوات ال

والشهادةا،لا،.

.جبريل فضل الأولى: لمالة ا. 
اللأتكأن:ائر على 

الملائكةأقرب . ريل جب
الملف:بعض نال حتى .، الله إلى 

منالحاجب منزلة ربه من رامنزلته 
ه:مريل ص . وقال اسك«رآ/ 

ذكابمد مء ذك، و ، ;بمولؤ ، Jy؟ولن 
مكانةله أي: ]١^؛ وه  jCأتزش 

قالتعالى. افه محي رمعة عالية ومنزلة 
م،>ؤذى فوله: »وفى ه: القيم ابن 
علوإلى إشارة وه ذكم ألمتج، ذك، بمت 

ذيمن فربتا كان إذ مريل، منزلة 
يكونلا وكيف ، سحانهاا الرش 

(.٧٧•رقم اّمين. صلاة ملم)كاب ايرجع )١( 
هبالإسلام، ]الكتِج < ١٧٢)T/اللهفان )آ(بمتت 

ٍوا،النواثد، ؛ ]،ilJ( ١٩٤)القرآن ابمان م الميان )•٢( 
بمآ؛ام['.

فشرفهبالوحي، الموكل وهو كذلك، 
وفليفته.بشرف، 

ق:نوله في بالاكر حفه اض أن كما 
ووع،ونيًفوي' نيئ عدوا كان ومن 

عدوآثة ثإرك ديبمل ثجثرة 
عادىمن أنه تعالى فبين تاونرْ[، وه 
أيما.الله وعادى الأحر عادى ففد واذا 

فيميكائيل على جربل تقديم فى أن كما 
دعائهفي له . الجي، وتقديم الأية، هدم 

دلالةالليل، صلاة به يفتتح كان الذي 
^؛3،جبريل ية أفضلعلى واضحة 
علىجمريل أفضلة على بعضهم واستدل 

وهووالعلم بالوحي ينزل بأنه ْبكائيل 
الخصابوميكائيل الأرواح، مادة 

وغذاءالأبدان، ادة موهى والأمطار 
الأبدازآ؛،.غداء ًن أفضل الأرواح 

صفاته:الثانية: ^ ١- 

عبدهعلى ه بحانالله أنني 
الثناءأحسن ١^ في ي، جبريل 
فقالالصفات بأجمل ووصفه 

فيىهت م، دى ، محبمؤالإ تئؤل 
.4أبمؤ م ممع . ذكم آلمح، 

كريموأنه رسوله بأنه فوصفه ]التكوير[. 
دييثأي■ قوة؛ ذو ه وأنده نع

وأنه. والفعلل البهلش صديا- الخلق، 
؛_-u،،]ياي )ا/"اا-أ< الألوسي ير تن)؛(يننلر: 

]دار< A٣٣٨/، ٤٤٤)U/كثير ير نف)ء(طلر: 
\/آ؛اه[.>ل؛، طا، 
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حميعهافالملائكة السماوات، في مطاع 
وهذاالوحي، على أمين وأنه تطعه، 

الرملإلى ؤإلماءه ونصحه صدقه يقتضى 
ولانقمان ولا ويادة غير من به، أمر ما 

والأمانةالمكانة بين له جمع وقد كتمان، 
.اض من والقرب، والقوة 

النهعلمه عالم ذو أنه صفاته ومن 
ورسولهعبدْ عن مخبرا غو فقال إياْ، 

روه<ألمئ مديد جم .؛ محمد 
هرعلمه الذي أن أي: ]ال_ج_م[؛ 

وصف،متضمن وهذا ، ، هو حبريل 
حديثله ويشهد والعليم، بالعلم جبريل 

قال؛ه افه رسول أن ها؛ عباس ابن 
أزلفلم ،، حرنعلى حجريل "أئرأئي 

سعةإلى انتهى حتى أسزبده 
قال:ها ماس ابن وعن 

وكانالناس، أحوي افه. رسول ءاكان 
يلقاهحين رمضان فى يكون ما أحول 

ليلةكل في يكاْ جبريل وكان جمريل، 
وعن. الق-رآن® فيدارسه رمضان من 

محمعتال؛ قتجهد، معود أبى 
فأش،جبريل ررنرل ت يقول ه فه ا رصول 

صيستم ، صيت م سه، فصلست 
معه،صليت لم معه، صليت لم معه، 

تفراينهم)يمأ؛؛(.)ا(طر: 

(،٣٢١٩رنم الخالق، بد، )محاب البخاري أحرجه )٢( 
(.٨١٩رقم افرين، المصلاة لم)كتام، وم

(،٣٢٢•رقم الخالق، بد،الخاري)كاب،أحرجه)٣(
(.YT'Aرقم القفاتل، )محاب، لم وم

صلوات((حص يأصايعه يأص_، 

ومنظرحلق ذو أنه ؛ صفاته وس 
قالوالعاهات، الأفات ص سليم حن، 
ثوي^٠^ هو: جمريل حق فى تعالى 

]ال-جمء»اسثرئ.؛٩ مثؤ ذو . ١؟^، 
راذومزوه: ها: اس عبابن قال 

ظه:حرير ابن وقال ، حن® منفلر 
منوسلامته الجم صحة بالمرة ®عنى 

كانإذا والجم والعاهات، الأفات 
والمنةفو؛ا، كان ان الأنص كذللث، 
مرةذو به: أريد ؤإنما المزر، واحدة 
نحل®لا ه: النبي نول ومنه سوية، 
.، ّويلأ،١١ مرة لن'ى ولا لغي الصدقة 

جناح،سمالأ له أن ت هأث صفاته ومن 
اررأىت قال )جهته مسعود بن افه عبد فعن 

ولهصورته، في جبريل ه افه رسول 
خاح«ص،.ستمائة 

خصائصهالثالثة: لمسألة ا. 

صاحباأنه هقت: ائمه حممن 
ء>من -مار: تال، الأياء، ؛تح، الُحم، 

(،٣٢٢١رقم الخلق، ، ;LJ)كاب البخاري احرجه )٤( 
،٦( ١ * رقم الصلاة، ومواضع اجد الم)كتابه لم وم

مرمةت ( ٤٩٩/٢٢)يره نففي الطبري أحرجه )ه( 
ْلا[.الِالأ، 

(،١٦٣٤رقم الزكاة. )كتاب، داود أبمو أحرجه )٦( 
وابنوحنه، ( ٦٥٢رقم الزكاة، )أبواب، واكرمذي 

الألبانيوصححه (، ١٨٢٩رقم الزكاة، )كتابه ماجه 
(.٨٧٧)رقم الإرواء في بثواس 

ه>؛اه[االفكر، ]دار ( ٤٣/٢٧)الطري تقبر )٧( 
(،٤٠٥٤رقم المغازي، )ياب، البخاري أحرجه )٨( 

(.١٧٤رنم الإيمان، )كاب، لم وم



جبريلجبريل

ثىلأؤث ئنك و . آمحيير1< آلئ 
.٤٠ين مف فثان . الثذئف 

٠]الثامراء[ 

سائرنبل ذكره ؤج الله أن ومنها* 
14سحا؛فقال القرآن، نى الملائكة 

ءقرثن لأين لحري عدئا كاث 
Jui  )ءهتبى لتا تثذئا آس يائي

.٢١١٩٧]\بو0■: 
ه،نفثاني حعاله تعالى أنه I ومنها 
وبمتيحر-حزيل مثنه م آثت ؤظن ت فمال. 

.هءاه؛ئ ئلك بمد رألثيقه آلتيتن 
لاكم-مآأ،.
الروح،ناه تعالى اش أل ومنها! 

القلوبنحيا به الذي بالوحي ينزل فهو 
اض®سمى ؛؛^٥! القيم ابن نال والأبدان، 
روحا؛رسوله على أنزله ما محبحانه 

ونوراعليه، الحميمية الحياة لتوقف، 
ءاوهااأ"آ،.الهداية لتومم، 
روحاه محمه اف أل ا! هنوم

منالعلهارة يتضمن الأصم وهانا القدس، 
يعيب،ما كل من والراءة يليق لا ما كل 
.معناسق كما 

علىالخالق لميل صحيته مريد ت ومنها 
عليهويدل . ٢٤.^محمد الإلملاق 

الم؛ي،الزاث إماء ]دار ( ١٦٢)A الرازي تقم )١( 
ط-ا[.

•)أأ/آآا( الرازي شم >آ( 
.يا[.الخاصة، ]دار الخرطث)ا/آْا( المرامق )٣( 
(.٤٦٣)ا/الألوّي تمر ط1ر: )٤( 

نالال! نه!، اس عبابن ن، حدي
أكثرتردرنا ®ألا دمر.بل• . اش رسول 

ثنرل^^١ فنزلت،؛ فال؛ تزورنا؟اا مما 
-غلتاهوما لإديتا بئ ما لد. رظ،، يأز إلأ 

الآيةلسم[لأْ،.
عنودفاعه قتاله حمانمه: ومن 

أحد،يوم فم وميكايل هو الرسول. 
نال:ه وقاص أبى بن صعد فعن 

وعناف. رسول يمين عن *رأيت 
ثيابعالمهما رحالين احد يوم شماله 
يعني؛بعد؛ ولا قل رأيتهما ما بياض، 
رواية؛وفي ء"، وميكابل -مريل 
القتالاار٦،.كأشد عنه ارقاتلأل 

أزواجعلى سلامه حصانمه: ومن 
قال:ه، هريرة أبي فعن الني. 

ياال: فقالنبي.، ■مريل *أنى 
معهاأتتالث، قل خديجة هذه اس! رسول 

فإذاشراب،، أو طعام أو إدام فيه إناء 
منلام العليها فاقرأ أتتالئ،، هي 
الجنةنمح، بت ويثرها دمني،، . ربها 
نص_حاالَآ،.ولا فيه صخّت، لا قص، من 

لها:الميهقال أن ها، uنشة وص 
الملام.عاليالثح يقرأ جبرل هدا أ عائشة *يا 

وبركاته،الأو4 ورحمة الملام وعليه فقالت،: 

(،٣٢١٨رنم الخلق، يد، )محاب، الخاوي أخرجه )ه( 
(.٢٤٣٢رنم النماتل، لم)محاب، وم

^م؟(.رنم المقاتل، لم)كاب، مامخرجه )٦( 
(،٧٤٩٧رثم التوحسد، )كتاب، الخاري أخرجه )٧( 

(.٢٤٣٣رنم الفضاتل، وسالم)محابذ 





جبريل
ا ٨٦٥ا

جبريل

.اض رسول أن ه؛ الله عبد بن جابر 
منأثرب فإذا قؤهل، جبريل رررأبت ت نال 

وكانبن دحية شبها يه رأيت 
حنفي المثل به يقرب صحابنا لحية 

أ.الصورْأ 

هالصحابة ومعه الني. رأى ولقد 
فيالتجئ. أتى حينما بل. جم 

ثدييالثياب بياض شديد رحل صورة 
عنالنبي أل يفاخذ الشعر، سواد 

ان،والإحوالإيمان الإسلام أركان 
جبربلنمثل كما • ل بجب ه والنك، 
الخلقة،كامل بثر صورة في .^١ لمريم 

ظ^١ ء١أنتا الى: ف>نال 
]مريم[.سؤيا بثإ لها 

المحاكين:ذهب، م٠ 

المقمودأن إلى الملأمفة ن، يهب
يفيضالذي المعال، العقل هو بجبريل 

النوة،مدعى عقل على العقلية بالمعارف 
رئيسعن سحدث وهو - الفارابي يقول 

نبيإما عنده هو الذي الفاصلة، المدسة 
الذيهو الإنسان اهذا فيلسوف أو 

إليهبوحي غ،و اغ فيكون إليه، برحى 
النبوةوحقيقة ، الفحال؛ا العقل بنوسهل 

(.١٦٧رنم الإبمان، لم)كاب ما-؛م-بم )١( 
]دار)\/س الصحابة نميز ني الإصابة بنفلر: )٢( 

الربي[.المحاب 
٨(.رنم الإبمان، )كاب لم ما-م-بم )٣( 

المثري،]دار )0با( نحلة ( .٧١المدنة أهل )؛(آراء 
iU< ،٢١٩٩٦.]

بينالاتصال عبر تتم سينا ابن عند 
العقليالأمر وبين لها نعية المالنفوس 

*سينا ابن يقول • جيريل يمثله الذي 
الأمرس الخفي الإلقاء هو الوحي راحقيقة 
البشريةالنفوس في تعالى اف بإذن العقلي 

فيإما الإلقاء، هذا مثل لقبول تحدة الم
فىؤإما الوحي، ويسمى اليقغلة، حال 

•• الريع• ُي النفث مى ؤيالنوم حال 
كماؤإفلهار، واطلاع عقلي الإلقاء وهذا 
ع. آمحق الج يب تعالى؛ نال 

]الثعراء[<اآْ،.ي،ه 
هدمهو القول هدا أن في شسكا ولا 

أنفحققته للقرآن، ونكد؛؛٣، ، للإسلام 
هوالوحي من . الرسول به أتى ما 

فىمعه يوما عقلية، وصور تخيلالت، 
النائميراه ما بمنزلة أصوات، من ه نف

أحبر*ثم ةة.فب القيم ابن قال منامه، في 
أنهيتضمن وهذا لجبريل، ه رؤيته عن 

بالعيانيرى الخارج في موجود مسالك 
المتفيمةيقول كما لا الممر، ويدركه 

ليسؤانه الفعال، العقل إنه فثدهم ومن 
أنهعندهم وحقيقته باليصر، يدرك مما 
فيلا ان الأذهفي موجود ال حي

جميعيه حالفوا ممسا وهدا الأعيان، 
جميععن به وحرجوا وأنباعهم، الرسل 

رماتلمجمومة ]صمن )٣( والانفعال الفعل رالة )٥( 
انية،العنالمعارنه دائرة مجلس مطبعة ميناء ابن 

نيرسالة : أماسا لأبن ربمظر *اْمأام[. .يا، 
ط٢،ار، المبم]دار ( ٤٧-  ٤٢)"الموات، إلمات 

١٩٩١.])،





الجسمالجسم

الجنمالأصمعي؛ ونال والجثمان. 
والجثمان:د، الجوالجمان؛ 

لأتمانا م جوجماعة نال؛ الشخص. 
الجمان*له؛ يقال أيممإ 

لتعرداصْللاث:ا٠ 

للأبعادنابل جوهر ٠ هو؛ م الج
المركبهو م؛ الجونيل الثلاثة، 
*١الجوهر من المؤلف 

ايالغويالمعنى بين نعلاقة ا0 
والاصطلأحي:

الينةني الجم لأن سهما؛ علاقة لا 
لهيرهم نفوأما واليين، الجد هو 

فذم فلا ذلك، نح، ٠ ك، الم ١ لف مالمع 

ل.انلفىغ
لحكم:ا0 

إنائاأو نفتا اف على الجم إطلاق وأما 
لف،الكلام مي ولا الشرع مي يرد فلم 

مجمللفظ وهو المتكلمين عن حاء ؤإنما 
ولاف ت، يثبفلا وباطلا، حما يحتمل 

.به المراد يعرف حتى عنه ينفى 

لحقيقة:ا٠ 
والثسرعالفئة في م الجلمقل ورد 

.[.٠١٤٢٦ط\. ]دار ( ١٧٢)الصحاح )١( 
اعاب]دار ١( )٣• اكعرينات انفلر: )٢( 

الأصولوشرح [، ٠١٤٠٠ط\.أ بيروت، العربي، 
رب،].كب ( ٢١٧)الحار ب- لاقامي الخسة 

.٤١١)تيب لأبن اJرئد وبغية ا،د[، ٤١٦ْل"ا، 
المرر؛،المدينة والحكم، المالوم ]عتبة ( ٤١٢
[.٠١٤١٠طيم"ا، 

فقداللغة في أما والجد؛ البدن بمعنى؛ 
قولهفمنه الشرع في وأما بيانه، تقدم 

آلم-LJ.ق مملة ؤوئادءُ ى؛ العت
Y[U.^]]١^: ثالأنّئيم 

فهوالمتكلمين عند الجسم حقيقة وأما 
موجودكل أو إليه، يثار ما لكل اسم 

تؤيدهلا المفهوم وهدا * ينفسه قائم أو 
مناقشتهوستأتي ترى، كما شمع ولا لغه 

اض.شاء إن موصعه محي عاليه والرد 

0أقواو1هلاسر:
إلىتيمية ابن الإسلام شخ يشثر 

فيالاصسهللاحية الناس أقوال تعدد 
الجسملمقل ءإن ت فيقول الجم مفهوم 
غيراصهللاحية معددة أنوال فيه للناس 
تيقولون اللغة أهل فإن اللغوي معناه 

وبهذال.دن، وا لبنمسد ا هو جم لا 
ولهذاجسما، ليسست، فالروح الاعتبار 

نالكما م؛ والجالروح يقولون؛ 
ثانأجثاثهأ دتمحش روهم  ١١٧^تعالى؛ 

وقال٤[، لالمنا؛قونت لبمر؛لمه ثتمع ينولؤأ 
آلع_لءِة معلي ►ؤورادمح ى؛ العت

[.٢٤٧]1^: ثاو؛نيه 
يقول؛من فمنهم الكلام؛ أهل وأما 
يقول؛من ومنهم الموجود؛ هو الجم 

والموايقاا rT.  ٣٦)r/ القاري سوع انغلر: )٣( 
ًدا[.العامة، ]دار ( ٩٤٠ايرطغ)■ا/بم"اآ. 

لار١زىالدين أصول ني الخمون المسائل انظر؛ )٤( 
. ٢٢٩تيعية)لأبن الإخلاص سورة ير وتن)مآ"ا(إ 

[.٠١٤٠٦الهد، لنة، ال]الدار ( ٠■١٢



الجسم

[٨٦٨]
الجسم

هوت يقول من ومنهم ونفسه، القائم هو 
منومهم المفردة، الجواهر من المركب 

والصورة،المائة من الركب هو ت يقول 
إثارةإليه مشار إنه ت يمولون هؤلاء وكل 

منمركتا ليس يقول: من ومنهم حية، 
إليهيشار مما هو بل هذا من ولا هذا 

.هناكاا أو هنا إنه ؤيقال: 

٠اذلفظظه: القيم ابن الإمام وقال 
لهفتكون إثبائا الوحي به ينطق لم الجم 
إلغاءله فيكون نفيا ولا الإثبات، حرمة 

عماسئل إبايا أو نفيا أطلقه ممن النفي، 
فيمعناه الجم أردت قال: فان به، أراد 
الالذي الكثيف، التين وهو الرب، لخة 

يقال؛ولا سواه، جم اللغة في مي ي
للماء،ولا للنار ولا لخة، م جللهواء 
فهذاأظهرنا، بين وكتبها اللغة فهده 

ؤإنوسمعا، عقلا اف عن منفى المعنى 
أووالصورة، المائة من الرىِح به أردتم 

منفيفهذا المقرئة الجواهر من المركب، 
عننفيه والهوابج نطعا، اف عن 

الحلوقالجم فليس أيصا، المجكنالت، 
.هذامن ولا هذا من مركبا 

،يوصفا مم الجبأردتم ؤإن 
ؤيتكلمبالايمار، ؤيرى بالصفات، 

ويخب،يرض ويمر ويسمع ويكلم، 
وهوتعالى، للرب، ثابتة المعانى فهده 

ميتكمبتعنه ننفيها فلا بها، موصوف، 

•حسبماا( به^ للهوصوي^ 

لأيار:ا0 

اصطلاحفي م الجلنقل جالمج 
الأمة،عقيدة على سمينة آثارا التكلمين 

القهعن الصفات ونفي التعطيل فشا حيث، 
الموصوفاتصاف أن زعموا فقد يسببه، 

منتإ تركيهو الصفات من يناسبه بما 
التنزيه.حلاف هذا أن وذكروا أجزاء، 
الذكروه يما للجم نفيرهم أن ومعلوم 

٠لغة ولا شيع عليه يدل 

المحاكين:ذاهد_، م٠ 

لغةالجم تعريف، في سبق مما اتضح 
والتل.ن،الجسد هو الجم بان وثرعا 

فجعلواالمتكلون ذللئ، في حالف وفد 
كلأو إليه، بشار لما اسما الجم 

كلأن وزعموا ، ه ينفقائم أو موجود 
منمركّب، فهو الصفات، به تقوم ما 

لنفيسلما كله ذللث، وجعالوا ،، أجزاءر 
ًفاتافهه.

.( ٣٣.ر*ا/٢٣ القاري سرع 

عليهم:لرد ا0 
الوجود،بالشيء للجم تفسيرهم إن 

الإليه يشار بما أو ه، ينفالقائم أو 
الشيعولا اللغة في يعرف 

(.٩٤•.  ٩٣٩/٣)المّلأ المراعق )٢( 
رتمر)٢٣(، لرازي ون الخمالمالل انفلر: )٣( 

(.٢٣٠.  ٢٢٩)محب لأبن الإخلاص سورة 

(.٣٦٤)ْ/اسد؛،)؛(سرع 
(.٤٣٦)؛/يب لأبن المحح الجواب، انظر: )ء( 



الخليلالخلال

لمه.

,تيمية لابن واليا والقرامطة الصمات به تقوم ما كل أن اعتقادهم؛ 
لأبنالإحلأص«، سورة »فر ٠ ٣ ءادة ض م ١^٠ س ^ ض 

بالصفات،موصوف اض لأن البطلان؛ 
ال^تواهرمن لا مركبا حجسما ولبى 

كماوالصورة المادة من ولا المقرئة، 
يدعون

أحدثهالذي الخم لنقل إن 
الناس،بعض فيه بهم وتأم المتكلمون 

عنالملمة الألباب ذوي ارتنبيه - ٤ 
الوخيمة؛؛،المتيمة الألفافل في الوقؤع 

سحمان.بن للمان 

المبتدئعليها بني التي لأصول  ١١١- ■٥ 
^٢(،ه ت لصفا ا في مذهبهم أصول 

صوفي.عطا القادر لعبد نما الاه ض ض لا سمل، ^ل ءو 
دينبدل لمن الصحيح ءالجواب  ٦قائليه، مجراي معرفة بعد إلا ، إناتا ولا 

ثلأبن المح«)ج؛(، ذان ذون؛الجسم؟ •اذا ب م 
٧وعفلملحم من مركنا حما به أرادوا 

اللهعن ومنتف، اطل، بفهذا وجلد 
وهوشيء كمثاله لص لأنه بحانه؛ م

الذات؛4 أرادوا ؤإن البمير، السميع 
منبها يليق يما المتصفة ، ها بقالقائمة 

فهذاالجلال ونعوت الكمال صفات 
لعدماض على لفظه يطلق لا ولكن حق، 

تيمية.لابن لإ، لتيمرية  ١٥—  
الإئباتبين الخمرية الصفات ١١- ٨ 

•الأبويي آدم اف همد لعثمان والتأول"، 
٣(،)ج\، المساإة« #الصواعق . ٩ 
الئم•لأبن 
أهلعقيدة بيان في الثمر افْلف - ١ • 

•■٠^^٠■ءن الأدرأ، بالألفاظ عنه يعبر ؤإنما يه، الدليل ورود 
الشرءيةأ٢،ب

لمصادروالمراجع:اي 

المتعلقةوالمصطالحات ٠االألفاءل - ١ 
العزيزعبئ بنت لأمال الربوبية"، بتوحيد 
العمرو.

المتفلسفةعلى الرد في المرتاد ربغية -٢ 

رْ/؛أم(.الخالي برع )١( 
(،٣٩٤)ا/ ثمين لأبن الراسب شرح انظر: )٢( 

(.٣٣٤)A/ يمض ا؛ن اكخ ورسائل فتاوى وسبمؤع 

الأ,ثاعرة((من تيمية اين راموةف _ ١ ١ 
المحمود.صالح بن الرحمن لعبد ^١(، 

gلجلال اج 

)الجليل(.مصطلح يراجع 

 mلجليل اm

لغة:لتعريف اه 
قالالجلال، من ماخوذ ت الجليل 



الجليلالجلل

أصولواللام الجيم ١٠ظه؛ فارس ابن 
الشيءوجئ عظم، الشيءت جل ثلاثة؛ 

ذووهو عغلمته، ت الله وجلال معظمه، 

تبمعنى ثالجلأل ،. والإكرام٠٠١ الجائل 
لمعنىالأول الأصل هو وهذا المقلمة. 

.٢٢١الكلمةهذْ 

شرقا:لتعريف اه 
ال>سنىلم.افه أسماء من اسم الجليل 

لحكم:ا0 
ئدوما الأمم بهيا الإيمان بجب 

ويجبتعالى، لله الجادل صفة من عليه 
بجلالهيليق كما تعالى نله إثباتهما 
غيرمن مّبحانه، وعفلمته وكبريائه 
ولاتكييف، ولا تعطيل، ولا تحريف، 

تمثل•

لحميمة:ا٠ 

ؤؤووافه المقلمة، معناه؛ الجلال؛ 
والجلالالفلمة بصفات متصصف 
.والكبرياء 

لأدلة:ا0 
ثتفي.أل؛و نيدرش ءؤومس الى؛ تعال ق

الملمة،الكتب ]دار  Cr\rالاّت)\/)١(منايئس 
الملم]دار ( ١٦٠٨)؛/الصحاح وانثلر: >أ؛اه[، 
[.٢١٩٩٠ط؛، للملاض، 

فياuدئ س لمعي والثالث الأصلض )أ(ا;فلر: 
(.٢١٤)ا/-ااأ.اللغة .قايس 

افهما، أسفي والجماعة المنة أمحل معتقد انغلرا )٣( 
؛•آ.ه-آ(]دار، ١٢٧)التميس لمصي الض 

،ز[.١٤١vط١، الكويت،؛ الدولة، للأ-ف 

وثال-دعالى:]الرحش[، هص 
.هء؛لآثئا ^، ٤٢^٠ أم 
لالرحن>،[•

افه.رمحول كان ول؛ )جهنُ وبان عن 
ثلاثا،استغفر صائنه من انصرف إذا 

ومنلث،اللام، أنت، اللهم! ١١وقال؛ 
دالإكرام«ل؛،.الجلال ذا ناركن الملام، 

القال؛ قه هريرة أبي وعن 
وميول قيافه ارإن اطه.؛ رّول 
اليومبجلالي؟ المتحابون أين القيامة؛ 

ظلي.'ً'.إلا ظل • ٥٣ظلي م اظلهم 
كان Ajiه؛ مالك بن أنس وهمن 

يملي،ورجل جالسا . ض ا رسول مع 
لل،بأن أمالمث، ؛ني اللم4لمإ دعا: ثم 

؛،.يعالمنان، أنت، إلا إله لا الحمد، 
الجلالذا ا يوالأرض، الماوات 

الفنقيوم، ا مبحي ا يوالإكرام، 
السلم،اسمه افه دعا  jlSIvت النبي
يهسل وإذا أجاب، به دعى إذا الذي 

أءض.>ا<.

رقمالصلاة، ومواصع المساحي لم)كتاب مأحرجه )٤( 
٥٩١.>

رقموالأداب، والملة المر لم)كتاب مأحرحه )ء( 
٢٥٦٦.)

(،١٤٩٥رقم الصلاة، داود)نماب أبر أحرجه )١•( 
والماليرقم،؛؛؛•آ(، والترمذي)أبوابالدءوات>، 

،،)كتابال١uأجه وابن (، ١١••■رنم الهو، )كتاب 
(،٨٩١■رقم الرقاتق، )كتاب حبان وابن (. ITAOAرقم 

وصععه،< ١ A 0 ١• رنم )ىاباكع_اء، والحاكم 
<٢٣٣)ه/ داود أبي صحيح في الألباني وصححه 

ه[.١٤٢٣ٍدا، لءو"ة>اسلكرواكوزع، 





الجليل
٨٧٢

الجليل

®وكدستيمية؛ ابن نال نى، المح
الراحمين،أرحم مثل؛ المضافة أسماؤه 

ومالكالعالمين، ورب، الغاهم؛ن، وحثر 
وجامعالخالفض، وأحن الدين، يوم 

ومقلبفيه، با ريلا ليوم اس نال
الكتاب،ني ثبنؤ مما ذللثح وغير الملوب،، 

باجماعا بهالدعاء ، وثب—srIوالسنة، 
أومنعثتمين؛ ابن ونال •  ٠٠لمين الم

تمثل مخاقا يكون ما تعالى القه أسماء 
والإكرام»لى.الجلال ذي الطالاح، مالك، 

منجماعة ذكره والإكرام الجلال وذو 
الحسنى^،اغ أسماء في العلم أهل 
علىالحث، مع بذللثؤ النص ورد وقد 

فإنهملمين؛ المعمل وعليه ، يه الدعاء 
كلوأذكارهم صلواتهم في به اف يدعون 

الحسنىالله أسماء من عده ولدللث، يوم، 
غبارعليه وليس ومقبول، محاع المضافة 

أعلم.وافه البتة، 
منم الأمهدا الرائعة؛ لمسألة ا— 

ومعانعديدة اوصان، عر الدالة الأسماء 
ومعضواحد وصف، عر وليس متعددة، 

الأثران؛حالة في سئما ولا ممرد، 
كثينابالجالآل نعار الرب وصم، فإن 

؛هداسم، ]مجسي )آآ/ْخأ( الفتارى مجموع )١( 
>[.١٤١٦الممحف، لطاعة 

بالمدينتالإصلأب ]الجامعة ( ١٦)المثلى القراعد )٢( 

اثن، في والجاى الث امل انفلر:ْ'سد )٣( 
(٣٢٨)لليد انمى الأسا. وقئ <، ٢٣٣)انمي 
-[.٠١٤٢٩محيا، الحهمي، ]مطاع 

فيوالمتأمل يالإكرام، مقرونا برئ ما 
الكمالأوصاف أن يجد الاقتران هذا 

علىيدل فالجالآل إليهما، راجعة كلها 
وهذاوسعته، ومجدْ وكبريائه الله عفلمة 
والخشيةالهيبة العبد قلبإ في يوريئ، 

تعفليمهعر ويحثه سبحانه، منه والخوف 
علىيدل والإكرام وتمجيده، وتكبيره 

نلبحر يورمحث، وهدا والإحسان، الإنعام 
والشوق،والمحبة والرجاء الرغبة العبد 

إنعامهعلى والشكر الحمد ؤيفنضي 
مثلالأفران وهذا ؤإكرامه. انه ؤإح

القيم؛ابن قال والمجيد. الحميد اقتران 
الكماليرجع إليهما والمجد ®المحمي 

الثناءيستلزم الحمد فإن كله، 
تلزممفهو المجد وأما . . والمحبة. 

عليهيدل كما والجلال، والسعة للعفلمة 
صماتعر داذ فهو اللغة، ر موصوعه 
علىيدل والحمل والجلال، المقلمة 

الجلالذو سبحانه وافه الإكرام، صفات، 
إلهلا العبد؛ قول معنى وهذا والإكرام، 

داذاممه( إلا إله ف)لأ أكبر، وافه اممه إلا 
تستلزمفألوهيته فيها، وتفرده ألوهيته عر 

مجدهعر داذ أكبر وافه التامة، محبته 
وتعفليمهتمجيده يستلزم وذللث، وعفلخته، 
هذينين سبحاته بقرن ولهدا وشكيرْ، 
فالجلألكثيتا«ر؛،. القرآن في الموعين 

والإكراموالمقلمة، المجال جنس من 

مكنالنو1مم، يالم ]دار ( ٣٦٨.  ٣٦٦)الأمام جلا، )٤( 
[.٠١٤٢تط١. الكرت، 



اتجليلالجليل

والمحبةالحمد حتم 

العالمأهل ذكر الحاسة: لمسالة ا- 
وميوالإكرام(، الجلال و)ذى معان ثلاثة 

كايلي:
نيلأن نحق م. اف أن - أ 

به.ثكمر ولا يجحد فلا ؤتكرم، 
أهلوبجرم بجل ء اغ أن - ب 

منهمؤيتمل لْلاءته، مرنفهم ولاينه، 
الدسافي درجاتهم لبرقع أعمالهم، 

والاحرْ•

لمامستحقا ه نففى هو كان يعبد، أي: 
أهلهو قيل؛ ؤإذا ل؛،، ذليوجب، 
يوجب،بما متصثا ه نففى كان التقوى؛ 

المممى٠هو يكون أن 
إطلاقحكم المادسة: لمسألة ا- 

مخلوق:عر )الجلالة( 
مخلوقعلى الجلالة لففل إطلاق إن 

بدلك،بأس فلا ومكانة رتبة ذا كان إذا 
عنإبراهيم بن محمد الشيح سنل وقد 

الموكعلى المك( )جلالة لففلة إطلاق 

صفةأنه بمعنى: تعالى، الله إلى مضاف 
مضافالإكرام وهو والاحر سبحانه، له 

فىكما منه، الفعل بمعنى العبد، إلى 
ثأنلأقئ أنل ج إ نعالك، فوله 
الأمرينأحد فانمرق ^٠[ ١٠١١].ه 
والأحرسبحانه، الله إلى المغفرة وهو 
الشأنفكدس التقوى، وهو العباد إلى 
.هنا

فتاوىفي وتفريرْ ذك بيان وحاء 
وتفصيلأوضح يشكل الدائمة اللجنة 

الأسماءمن ^١ »إن فيها: فجاء أكثر 
منغيره وبين نعالك، اغ بض مشتركة 

الكليوالمعنى اللقفل في مخلوقاته 
يخصهبمعنى الله على فتْللق الذهني، 

علىوتطلق سبحانه، بجلاله ويليهم، تعار 
فيقالبه، ؤيليق يخصه بمعنى المخلوق 

,إماتم'أسول'هحدم، ض ط: أب؛ب ٣ لأم'ل اث 
إلىوعزاها اواْ، فتمجمؤع في 

أقربهاالأول القول أن وذكر ، أصحابها 
كان»وإذا ال: قنم مرادأى، التم، إل

.. الله. كحلم إبراهيم حلم وليس حليم، 
الجلالذو كريم حلي-ل نعالك، واف 

نبيوكل، الإطلاق، وجه علك، والإكرام 

يتيْسصُمجلمحممحذةت 
)أل/هام(.)■آ(سمعاكادمح،

بمئالحكوئ )\اا-'ى ورسائل )؛(الفتاوى 
اا<ماا،و[.ط\. ايكرن. 

)اا/>أب(.نمت ابن غاوي ّجموع انم: )١( 
(.٣١٩اكاوى سرع >آ(ام: 



الجليلالجليل

الحضاش أسماء حميع ينكرون الباطنية من لكل بل وكرمه؛ اف حلال مثل ولا 
جملةمن الاسم فهذا العلا، وصفاته تعالى واف يخصه، ما والكرم الجلالة 

الفاة.هؤلاء ينكرونها التي الأسماء تلمك ت، وليحي، مخلوقاته من وكثير حي، 
افاتصاف على يدل م الأموهذا غير إلمح، ■ • تعالى• النه كحياة حياتهم 

فيالمذكورة الكثيرة، الأمثلة من ذلك 
عنه،الثابتة . رسوله ونئة اف كتاب، 

افصفالت، من وهى الجلال، بصفة 
التيالصفات حملة من ض الذاتية، 

ينكرونالذين والمعتزلة الجهمية أنكرتها المخلوق تثيبه لثف ذلمن يلزم ولا 
ذاتوحول يمكن ولا بالكلية. المنان وأسلوب الصفة، أو الاسم في بالخالق 
المنان،جميع عن مجردة الخارج في بدل القرائن من به احتف وما الكلام 

العدمإلى يفضي الحقيقة في القول فهذا مي الكمال مجن ض ما بين الفرق على 
بيانجاء وفد تعالى، الباري ذات ؤإنكار مما للمخلوقات وما وصفاته أسمائه 
والئثة،القرأن في ؤإئباته الاسم هذا بلثمح، محدود وجه على ذللث، من يخصهم 

(اوص  ;٢٦
هذاإثبات يجتا أنه الصحيح فالحق (١)

0الآدار؛
ئدما إنبات ؤيجب، تعالى، ض م الأم

د.نالمضُمسفاربساستضتطو ,لببهد.بمد ,ئ 
وعظمته،اف بجلال يليق كا الجلال 

بجلالوشعوره سبممحانه له إياها ؤإثباته 
ؤيخافهله يخضع يجعله وعظمته الرب 

يصفانويصفه وحده، ويعبده ويحبه 

العغلمةونعوت والكمال الكبرياء 
,لقيم ا ويقدسه ته، صبحا به ئمة للأ ا ل لجلأ وا 

القيملأبن الأفهام®، »جلأء - ٢ والذم النفمى صفات جميع من وينزْ 

ذللث،.على والحديثح القرآن لدلالة 

لمصادروالمراحع:ا٠ 
لأبن،( ١ )ج الفوائد١' بدائع  ٠٠_ ١ 

العيب،.

المخالمين:دمي، م٠ 

لحني،١ اف أسماء من اسم ت الدلل 

ممين«إالالواضح ٠رالحق - ٣ 
عيي.لل

)ج؟(.النونية® يدة القم مرح ٠١ء ٤ 
هراس.حليل لمحمد الفلاسفة من وشيوخهم والجهمية 

افات فص ١٠- ه وزنادقةالصوفية غلاة من هم وتلاميل. 

إدارة]دناا ( ١٦٤.  ١٦٣)•T/ة الدائاليط فتاوى )١( 
^.١٤١٩دم، الرياض، والإفتا.، الخالب ابوث 

نيواردة ال.  
الفائرعبد بن لعلوي والئنة«، الكتاب، 
.القاف، 



اتجهاعةأهل أو؛ الجهاعة 
زهلإ؛/ا

الجماعةآمل أوة الجماعة 

للبحوثالدائمة اللجنة فتاوى ١١— ٦ 
^٣(.والإذاء« اسة 

بنمحمد الشيخ اتل ورم ®فتاوى - ٧ 
^١(.ابرامم® 

الصسنى«،الق أسماء ®فقه - ٨ 
البدر.الرزاق لعبد 

عثتمين.لابن اJثالىاا، ®القواعد - ٩ 

الانتصارفى الشافية ®الكافية - ١ ٠ 
القيم.لأبن )ج*ا(، انجية« للفرقة 

معانيعن الجالية ررالكواسف — ١ ١ 
السالمان.المحمي العزيز لمد الوامهلية٠١، 

(،^٦١ا المتاوى ®مجمؤع —  ١٢
لابزببة■

للغوي؟)جء(، التنزيل،؛ معالم ١١-  ١٣
فىوالجماعة الئنة أهل *معتني — ١ ٤ 

حليفةبن لمحمنو الحنى®، اش أسماء 
التميمي.

 Pجالجماعة أهل أو: لجماعة ا

ثغه؛لتعريف ا٠ 

والميم*الجيم ت قارص ابن نال 
ئمامعلى بدل واحد، أصل والعين 
٢.جمعا؛؛ الشيء جمعت ت مال الشيء، 

علىوالعزيمة الإعداد والإجماع: 
جميعاجعله أى: أمره؛ وأجمع الأمر، 

متفرقا.كان يعدما 

الجل[.]دار ( iv)\/{<اس )ا(.قايس 

شيء،إلك، شيئا تجمع أن ت والجمع 
.جميعاالمتفرق تجعل أن والإجماع: 

وكثرتهر٢،.شيء كل عدد والجماعة: 
مهنامن اجتمعوا القوم: وتجمع 

وههنا.

الناص.ئ لجما اسم والج٠عت 
توجمعه المجنلجعون، ث والجمع 

والجميع،والجماعه، حمؤع، 
والننمعصّ

شرعا:لتعريف ا٠ 

هاوْملقح هنا: بالجماعة المراد 
بإحسانلهم والتابعين الصحابة من الأمة 
علىاجتمعوا الذض اللص، يوم إلى 

ومنةتعالى اف كتايح من المريح الحق 
للثئة،موافق إمام على أو ه، رمرله 
عليهمتقديمه على واتفقوا 

بالئنةمقترا أحيانا يطلق الأمم وهذا 
التراثإحا، ]دار )ا/'اه؛( الس تهذب بمنر: )٢( 

والحكم،العلوم لُكمت )ه/-ا0( \ضوب لأن )■:(يطلر: 

]دار١( • • . )٧٣ليربهارى الثث شرح بظر: )٤( 
)؛/للشايي والامحمام >[، ١٤٢٦.ذا، المنهاج، 

مرا،]دارالخومد، ( ٣١١( ٢١
الرسالة،]دار ( ٠٤٤)الملحاوا وشرح .[، ٠١٤٢١

والدين(، ٣٧/١٣>الماري ولخح [، ٠١٤١٢>لأ، 
]دار( ٧٢ AilT)حان حن نمدبق الخالص 

العلوموجامع ، ه[  ١٤١٠، ١ ط ا الكتب 
^،١٤٢٣م، الرمالة، ]دار ( ٠١٢ )T/ والحكم 

الهجرة،]دار ( )١٦لهراس الراسية العقيدة وشرح 
[.٠٥١٤١٠ط"آ، 



الجماعةآمل او: الجماعة 
٢٨٧٦٦

الجماعةأهل أو: الجماعة 

وهووالجماى( الئثة )أهل فيقال: 
فيقال:يالذكر، يقرئ وأحيائا الغالب، 

البماءة(را،.)أهل أو: )الجماعن( 
يالجماعة،مقرونة الثثة أن ريب ولا 

ولذابالقرفة، مقرونة البدعة أن كما 
مال:كما والجماعة، الئثة أهل يقال: 
،.وامقة١٢الدعة أهل 
اللغويالمعنى بين لعلاقة او 

واتشرعي؛

نومأي بعم لغوي المعنى ال
الذينبه حص والثاؤع مجتمعين، 

اجتمعواأو والثثة، الحق على اجتمعوا 
الملم.الإمام على 

التسمية؛بب س٠ 
والسنة،الحق على مجتمعون أنهم 

فييتفرقوا لم لزومهما، على مجمعون 
الشرعيالإمام على لاجتماعهم أو الدين، 

أهلفعل يا لمين الم، محقييشقوا ولم 
الشرعيالنص جاء وقد والبيع، الأهواء 

٠ميأتي كما ، \ ينللتمتهم على 
الأخرى:لأسماء ا0 

أهاىاوسلم،، والجماعة، الئئة أهل 
الماجية،القرفة الأر، أهل الحديث،، 

الأعفلم.السواد المنصورة، الهلائفة 
لذكم:ا0 

لمينالمجماعة لزوم يجت، 
منفانه عليهم، الخروج وعدم ؤإمامهم، 

جاهلية،ميتة مالت، فمالت، الجماعق فارق 

الحديث،.في كما 

لحقيقة:ا0 
قومالالأصل: في ررالعمامة 

،لفم: هنايهم والراد المجتمعون، 
الن.ينوالتابعين، الصحابة من الأمة هده 

النهكتاب من الصريح الحق على اجتمعوا 
رسولهوننة تعار 

عليهما على كان من : أبقابه ويراد 
لهموالتابعون وأصحابه ه النبي 

،•الليزريوم إر بإحسان 
الأمرجاء ءوحيثح ثامة: أبو قال 

الحقلزوم • به فاكراد الجماعة بلزوم 
قليلابالحق التملث، كان ؤإن و١تباءه 

الذيهو الحق لأن ^١؛ والخاتخ 
سالنى.الأور الجماعة عليه كانت 

أهلكثرة إلى نظر ولا ه وأصحابه 
،.بعدهم١٠١ الياحلل 

ر)ْ/هْا(لفات( ٤٦٨)T/الثثة مهاج )ا(سظر: 
الغتارىومجمؤع i ه[  ١٤٠٦ؤدآ. الإمام، جامعة 

لأينسة)م/يْا(.
الفضلة،]دار يب لأبن الانقامة )أآ(طلر: 
الغرقبين اللملمة أعل ووطية ،  ٧٠١٤٢•>لا، 

تا؛اه[.ط١، ]دارالراية، ( ٩١)

جاحرتنر: (، )١٦لهراص الراية العقدة شرح )٣( 
(.١٢)T/•والحكم العلوم 

••١(،، T-V)ليربهارتم،لملمة الثرح )؛(بمفلر: 
الهلأءّاووةوشرح (، ٢١))/للشاهلبي رالاعتمأم 

والدين، ٧١٤١٢■, ,irالمّالة، ]دار ( ٥٤٤)
(.٧٢)م؛؛ئ الخالص 

]دار( ٢٢)والعوادث الدع إنكار طى الجاينه )ه( 
[.٠١٤•ا الخديتة.طّاآ،الهمة 



الخماعةا*و اوء انمماعة 
٨٧٧

أوج4اعةأهل او: الحمامة 

الثنةشري أحيانا يطلق الاسم وهذا 
وهووالجماعة( الئئة )أهل فيقال؛ 

فيقال؛بالذكر، يغرد وأحيانا الغالب، 
الجماعة(لا،.)أهل أو؛ )اسءة( 

يالجماعة،مقرونة الئنة أن ريب ولا 
ولذابالفرقة، مقرونة البدعة أن كما 

يقال؛كما والجماعة، الئنة أهل يقال؛ 
،.٢١٧والمرالبدعن أهل 

لأهمية:اؤ 
فيهالتفرق وعدم الحق على الاجتماع 

الأنبياءسبيل هو بل عي؛ ثم مقصد 
تعالى؛اض قال كما ،؛هنهؤ، والمرسلين 

محايب، وش تا ااي-!ن ثى ذلإ جآ 
إمحقميمء ؤبمتا وما إيق، آنحيدأ و؟ؤكا 
فيهوتمثفؤأ ؤأن ١^؛؛( لإبمإ أف ؤعيثئ ومىّئ 

آث؛إئ نا أكتيث عو َكر 
شر:ءيئ يثأء *ى إدو بجثئ 

•لالشورمح،[ ييث.ه 
عبادهاض أمر التفرق وعدم لاجتماع ويا 

بمنلءؤوآعنم>ضوأ تعالى؛ فقال المؤمنين، 
.W'T]آو ٧ -؛سثا أف 

لعبادهيرنحى اف أن . الني وأحبر 
ارصحيحذٌي التفرق، وعدم الاجتماع 

د)ه/هها(لفة( ٤٦٨)■ا/الئئة منهاج )ا(بنظر: 
الفتاوىومجمؤع أ'؛ام[، ط١، الإمام، جامعت 

\<.aU/r)_؛;لأبن 
الملأ،]دار ( ٤T)١/نملا لأبن الأستائ بمفر: )٢( 

الغرقبين الئنة اهل ووطية ، م[  ١٤٢•، ١ ط 
[.٠١٤١٥.يا، الراة، ]دار ( )١٩

قال؛>غهبم هم؛رق أبي حديث من  ٠٠لم م
لكميرصى اف *إن .؛ اض رسول قال 

أنلكم فيرضى ثلاى، لكم ويكره ثلاثا، 
تعتصمواوأن شيئا، به تشركوا ولا تعبدوه 
لكم؛ويكره تفرقوا، ولا جميعا اف بمحل 
وإضاعةالسؤال، وكنرة ونال، قيل 

اسل«ص.
ه؛قوله ®وأما ؛ ^٠^ النووي قال 

جماعةبلزوم أمر فهو تقرلوا، ®ولا 
وهذهببعفى، بعضهم وتألف، المسالمين، 

الإسلام^؛،.قواعد إحدى 
أوالحق، على الاجتماع شأن ولعفلم 

الشديدالوعيد جاء لم المالإمام على 
أوالطاعة، عصا شق رام من حق في 

الجماعة.يفرق أن أراد 
ثؤحديمن  ١١لم م®صحح ففي 

.اف رسول تنح صمع قال؛ )جهتء عرفجة 
فمن، وهنات، هنات متكون ®إنه يقول؛ 

جمحدهي الأمة هن*ْ أمر يفرق أن أراد 
وفىكاناا، من كائنا يم، بالفاضربوه 

علىجمح وأمركم أتاكم ®من رواية: 
أوعصاكم، يثق أن يريد واحد، رجل 
فاةتالوْااجماعتكم يفرق 

حديثمن ®الصبيين٠ وفى 
نالقال؛ تجهنه عود مبن افه عبد 

لممامرئ دم يحل *لا ه؛ افه رسول 
(.١٧١٥رنم الأتفلأ، سالم)محاب، اخرج، )■١( 
ملم)آا/آءآ(هض اوزوي شرح )٤( 
(.١٨٥٢رنم الإمارة، لم)كاب ماحرج، )٥( 



الجماعةأمل أو: الجماعة aVAj]الجبماعةأمل أو؛ الجماعة 

اف،رسول وأني القّ إلا إله لا أن يشهد 
بالمس،النمس ت ملاث باحدى إلا 

التاركلدسه، والثارق الزاني، والثيب 
للجمائءرا،.

والأدلة:

تأمروالئلمة الكتاب موص جاءت 
الفرقةعن وتنهى ولزومها، ;-الجماعة 

-تقدم ما إلى إصافة - ذلك ومن وتدمها، 
يرنْا 

ناوته سميان أُي بن معاوية عن 
»ألأفقال: منا قام ه اف رسول إن ألا 
افرقواالكتاب أهل من قبلكم نن إن 

الملةهذ0 وإن ملة، وسعين نمين على 
ننتانومسمين، نلاث على ،سمترق 

وميالخة، في وواحدة ايار في وبرن 
.٢٢١٠الج٠ائ
نال:وجهإئأ< اليمان بن حذيفة وعن 

عناه. رسول الاس.يسألون رركان 
أنمخافة الشر عن أسأله وكنت الخير 

فيكنا إنا اغ رسول يا فقلت: يدركني، 
الخير،بهذا اش فجاءنا وثر، جاهلية 

(،٦٨٧٨رنم يايته، اند)كناي، البخاري أحرجه )١( 
(.١٦٧٦رئم المائ، وملم)ئاب، 

وأحمد(، ٤٥٩٧الثثة، ركتاب داود ابو )٢(أحرجه 
ابيوابن .يا[، الرّالة، ]مزّة ( ١٣٤)٨٨ 
الإسلامي.لالمكت_، ( ٧٦/١)١^!* ى فِ 

لةلالفي كما حجر، ابن الحافغل وحشه ءل١[، 
ولهمحيا[، المعارف،، )\/ه*ا( المحيحة 

اليالةني الألماني إلمها اشار شواهد عدة 
المابق.الموضع في الصحيحة، 

.قال:ثر؟ الخير هذا بعد فهل 
حير؟من الشر ذلك بعد هل ت،: فقال

وماقلته: لحن®. وفيه *نعم قال: 
سنتيبغير تنون ب*قوم قال: دخنه؟ 

و"سكر«.منهم تعرف هدئي بغير ويهتدون 
ثر؟من الخير ذللثه بعد هل فقلته: 

منجهنم أيداب على دعاة *نعم ت قال 
يا: فقالنته, فيها١١قذفوه إليها أجابهم 

قوم*نعم، قال: لنا، صفهم الله رمول 
ياقالته: . نتنا١١ بألويتكلمون حليتنا من 

ذللئه؟أدركني إن ترى فما اممه رسول 
. ١١وإمامهم الملمين حمامة *تلزم قال: 

ولاجماعة لهم تكن لم فإن فقلت،: 
ولوكلها الفرق تللئ، *فاعتزل قال: إمام؟ 

ثدرككحتمح، شجرة أصل عر تعص أن 
ءليهل"أ،.عرذاااث،ااامتفق وأتت الموت 

.البي، ء>، ه ءباس ادن وءن 
يكرههشيئا أميره من رأى ءمن قال: 

شبراالجماعة فارق من فإنه عليه فليصر 
متفقجاهلية: ميتة مات إلا فمات 

اسر:أهل قوال أ0 
الأمرجاء *وحيمثه امة: شأبو قال 

الحقلزوم • به فالمراد الجماعة بلزوم 
قليلابالحق المتمسلث، كان ؤإن واتياعه 

(.٦٣٦•رنم أكان،ط )كتاب البخاري )٣(أحرجه 
له.والسل ( ١٨٤٧رنم الإ،ارة، وسالم)محاب 

وملمرقم؛U-0(، الفتن، )كاب الخاري )؛(أخرجه 
(.١٨٤٩رقم الإهارة، )كاب 



الجماعيامل او: الجماعي 

المحماعاتآهل آو: الجماعات AV^J]-م

الذيهو الحق لأن كثيرا؛ والمخالف 
الني.من الأولى الجماعة عليه كانت 

أهلكثرة إلى نغلر ولا ه وأصحابه 
.٢١١;عدهم،(ابْلل 

ادثدلق4:س،هاص ا٠ 

اسمأهل تمر الأولى: س - 
النصوص؛ش الواردة للجماعي 

فىالعلم أهل ارات عباحتلت 
هذهفى الواردة بالجماعة ١لتعرينا 
اللففل،فى احتلفت ؤإن وهى الأحاديث، 

والمرادآالمعنى فى مقاربة فإنها 
أهلمن الأعظم راد الإنها شل: 
الإسلام.

العلهاءأئمة جماعة إنها ونيل: 
علىحجة جعلهم اف لأن المجتهدين؛ 

الحالمين.

علىالمحابة جماعة إنها ونيل: 
عمادأقاموا الذين فإنهم الخصوص، 

قال.وقد أوتاده، وأرموا الدين، 
لحسديثالترمد.ي رواية في ما ك— 

ثلاث،على أمتي دتْترق، *••• -• الاقتراف، 
ملةإلا النار في كلهم ملة دبجن 

اغ؟رسول يا هي ومن نالوا: واحد؛® 
وأصحابىاار"أ،.عليه أنا اما قال: 

زدار( TT)والحوادث المدع إنكار محلى الجامث )١( 
><؛ا،ر[.، T\J»اب، الهمة 

•٣• )•T/ للثاطي الاسّأم الأم١ل،: س يي بطر )٢( 
النكر[.زدار ( rU/\r)ازري ونح ( ٣١١.

(،٢٦٤١رنم الأمان، )أبواب المرض )٣(اخرج، 

جماعةيها: المراد إن ونيل: 
فأمرأمر، على اجتمعوا إدا لميين الم

الأمةفراق عن ونهى بلزومه، الني. 
عليهم،تقديمه من عليه اجتمعوا فيما 
.١٢٤٧^^ذهِا هذا ؤإلى 

مايخالف لا الأخير القول وهذا 
تبقوله الشاطئي عليه علق ولذا تقدمه، 

إلىراجعه الجماعة أن ٠وحاصالهت 
للكتابالموافق الإمام على الاجتماع 
الاجتماعأن في ظ-اهر وذلك والئثة، 

الجماعةمعنى عن خارج سنة غير على 
ومنكالخوارج الأحاديث،؛ في المذكورة 

،.مجراهم«لجرى 
غيرمتفقة الأقوال طْ كل نقول: وعليه 
بابمن فاختلافها — تقدم كما - متعارصة 
اكضالأا،ااختلاف، لا التوع اخلأف 
أنالملف رروعادة ت القيم ابن نال 

بعمىاللففله تفسير في أحدهم يذكر 
الغايةأو لوازمها، من لازما أو معانيها، 

المامعينبه مثالا أو ، منها المقصودة 
لنكلامهم في كثير وهدا نظيرْ، على 

-اءله«لى.

وحث(، ٤٤٤رنم ١لuم، والحاكم)محاب 
(٢١٢٩رقم . )r/mالمرض نن سمح ني 

^[.١،١٤٠٨، الإّلأس، ]الكتب، 
(.rU/\r)■الإري ونتح الأممام)م/آ«م(، )؛(طلر: 

(.T\\/T))ه(الأءممام 
(.)٥٩الفرق بجن النق أهل ُطءت طلر: )٦( 
لف،،الأفرا، ]دار ١( •  l^/T)الموامق مخمر )٧( 



الجماسأمل أو: الجماعة الحماعاتأمل أو: الجبماعة 

بلعلى - بهاري الر نجد ولذا؛ 
الجماصذكر لما الثئة شرح في المثال. 

والسوادالأعظم، واد ال*هم قال: 
وأهاله*لالحق الأعظم: 

الكتاب،من آخر موضع في وذكرهم 
عليهاحنمع ما لاالجماعة: ففال: ه نف

أبيخلافة في اف. رسول أصحاب 
وعثمان٠وعمر يكر 

فيالجماعة ذكر فإنه الئاطبي ومثله 
وعثرالاعتصام، كتابه من متعددة مواضع 

ألعلى يدل مما محتلمة، بتعبيراين، عنها 
واحد.بها مراده 

الأعظمل٣،.بالواد عتها: عثر فمرة 
عليهكان ما ارالجماى! ت مرة وقال 

لهموالتابعون وأصحابه، البي. 
؛إحسان«ل؛،

للثنه،المتبعة ْإنها ت عنها أيصا وقال 
العالم^في واحدا رجلا كاسنح ؤإن 

الجماعات:عام الثانية: لخألة ا. 
الحسنفيه تنازل الدي انمام سمي 
لاجتماعالجماعة؛ بعام ها لمعاؤية 

إليهسلم ففد معاوية، على فيه الماص 
أربعينعام الأمر ها علي ن الحسن 

لاجتماعالجماعة؛ عام له يمال الذي 

• ٢٣٧للربهارك)الشن )١(شرح 
١(.• .•  ٩٩للربهاري)شرح )٢( 

)مالأءصام)ا/أا(.
الأءممام)؛/اآ(.)؛(
الاعتصام)؛/آ-ه؛(.)>؛( 

•اللين بين لمتنه ١ وروال الكلمة، 
مماهت>ا الحز فعله الذي وهذا 

"صححمح، لت كما ه الي عله أثى 
أنه؛ باكرة أبي عن وغيره المخاريء 

ث،هذا ابني اءإن ئالت المبي. 
منعفليمتين فئتين بين به القه وميملح 
.، ٦١٠الخسلمين 

انمخاصن:دص_، 04 
فثذاالتارس هن قريقان هازا قى ؤ حالف

الجماعي:عن 

يتمثلوهذا عالمي، شذوذه أحدهما: 
الئلمةلأهل المخالمة المرق جميع في 

الخوارج،من الاعتقاد، في والجماعة 
ونحوهم،الكلامية، والمرق والشيعة، 

فناهر.بين هؤلاء مياهي، وبهللأن 

ؤيتمثلعملي، ثذوذه الأحر: والفريق 
بيلهم،سلك ومن الخوارج في هذا 

يالكبيره،فكفروا الجماعة فارقوا حيثؤ 
الملمين،أئمة على الخروج وجوزوا 

منؤلكل وأموالهم، دمائهم واستحلوا 
ماجماعتهم أو المسالمين أئمة على حرج 

حارجيؤ•فهو بواحا كفرا ير لم 
و&ه:تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
أئمةفي اعتقادهم ضلالهم: أصل لافهولأء 
خارجونألهم الملمين وجهامة الهدى 

يعدونثم . . ضالون. وألهم الميل، عن 
يرتبوننم كفرا، عندهم ظلم أنه يرون ما 

(٢٧•٤ رغم الملح، )محاب، المتاري اخرب )٦( 



الجماعاتأهل او: الجماعة [am]امواو: ايبماعة 

ايتالعوها«أا،.أحكاتا الم على 
فيظهورا البيع ءاول أيصات ونال 
والآىر:الثئة في ذئا وأظهرئ الإسلام 

قالأولهم فإن المارقة؛ الحرورئة بدعة 
محمديا #اعدل وجهه; في للنبي. 

بقتلهمه الني وأمر ٢ تعدل٠ر لم فانك 
معالني. أصحاب دناتلهم وقتالهم، 

ه،طالب أبى بن على المؤمنين أمتر 
مستفيضةالنبي. عن والأحاديث 

بقتالهمرارص.والأم وذمهم، بوصفهم 
منأول هم ُوالخوارج • ايصا ونال 

لذنوب،يا يكفرون لمين، مل١ كمر 
بدعتهم،في حالفهم من ويكئرون 
٠ومالها، دمه ويتمحلون 

لنينبغي ر'فلأ - ؛؟؛•٥ الأجري ونال 
إمام،على حرج قد حارجي اجتهاد رأى 
وجمعفخرج جائرا، أو الإمام كان عدلا 

فنالواستحل سيفه، ومل جماعة، 
بقراءتهيغتر أن له ينبغي فلا لمين، الم

ولاالصالة، في قيامه بهلول ولا للقرآن، 
فيألفاظه بحن ولا صومه، بدوام 

ب،مجدهه بمذهكان إدا م، لعال
الخوارجاالْ/

(.٤٩٧/TA)اكاوى برع )١( 
(،٦١٦٣رنم الأدب، )كتاب ابغادي >آ(اخرجه 

وصماتهم،الخوارج ذكر باب الزكاة، )كتاب لم وم

(.٧٢.  ٧١)آآ/ الفتاوى سبموع )٣( 
(.٢٧٩/٣)الفتاوى )؛(سرع 

)ه(الثربم)ا/ه؛م(.

من®فخرجوا ت كثير ابن وقال 
اموالأعماُت، هوالأماء الأبين ب

ت،المرايا ائر حموفارقوا والعمات، 
أنوعقلهم علمهم وقلة بجهلهم يعتقدون 

الأرضرب رض ير الأمذا ه
أكبرمن أنه يعلموا ولم والسماوات، 

ئملعقنا وا الموبقات، والذنوب الكبائر 
إبليسلهم يزينه مما وأنه والحهلينات، 

أماراتأابالسوء هي الش وأنفسهم 
فيكما بقوله ١. المي أثار ؤإليهم 

مارقة®نمرق ت هته معيد أبمح، حديث 
أولىيقتلها المسالمين، من نرئة عند 

قال!رواية وفي . بادحق،االْلاوفتين 
بينهمامن فتخرج فرقتان أمتي في ارتكون 
وفي،. بالحق«ل أولاهم تتلهم يلي مارقة 
الأسلأمأهل ®يقتلون قال: أحرى رواية 

أدركتهملثن الأوثان، أمل ء.بدعون 
تقدمن،.وقد ، عاد® ثل لأئتلنهم 
ولهذافعلا، منهم قع ث. ما وهدا 

تقدم.كما خوارج سموا المعنى 

الحديث،*فهذا ةة.فقت كثير ابن نال 
طبقالأم وسر قد لأنه النوة؛ دلال من 

ه®الرسول به أخبر ما 

(.٥٨١والهاي،)•ا/)٦(الدائن 
برتمالزكاة، )كتاب لم مالرواتن: كلتا اخرج )٧( 

[١٠٦٤

رممالأنساء، أحاديث، )كتاب البخاري اخرحه )٨( 
(.١٠٦٤رنم الزكاة، )محاب وملم (، ٣٣٤٤

ء(٦٣/١٠)•دالهاين الدائن )٩( 



الجماعاتأهل أو: الجماعة 
[^AAYj

الجماعةأهل أو: الجماعة 

،للاحرينميس بكلام ونختم 
وحديثاقديما العلماء يختلف ررلم قال؛ 

تعالىلفه عصاة صوء، قوم الخوارج أن 
وصاموا،لوا صؤإن ه، ولرموله 

بلدانمن حرجوا ذلك بعد إنهم ثم 
الأمروأظهروا واجتمعوا شتى، 

حتىالمنكر، عن والمهي بالمعروف 
بنعثمان نقتلوا المدينة، قدموا 

أصحاباحتهد وند ظبع، عفان بنام ذلك فليس العبادة، محي واجتهدوا 
أنفي بالمدينة كان ممن اض. رسول والهي، بالمعروف الأمر ويظهرون لهم، 
لهم؛بنافع ذلك ولسعي المنكر، عن 

ماعلى القرآن يناولون قوم لأنهم 
ومحيالمسلمين، على ؤيموهون يهوون، 

المي.،وحذر متهم، تعالى اف حدر 
بعدم،الراشدون الحلفاء وحاورناهم 
بلهمومن ه الصحابة وحذرناهم 

يإحان.

الأنجاسالشراة هم والخوارج 

علىالمافوا فما عثمان، بقتل لا 

أمجرعلى ذلك بحد حرجوا ثم 
ولمه، طالب أبي بن علي المومنن 

•وقالوا قولهم، وأظهروا يحكمه، برصوا 
كلمةه■' علي فقال ف، إلا حكم لا 

فقائلهماطل، بالبها أرادوا حق 
بقتلهم،تعالى اض فأكرمه ه، علي 

أوقتلهم من بفضل المي. عن وأخر من مذمهم على كان ومن الأرحاس، 
معيقمحصار الصحابة، معه وقاتل ، محتالوْ المذهب هذا يتواريون الحوائج، سائر 

الأئمةعلى ويخرجون وحديثا، قديما 
الملمين.نتل ؤيتحلون والأمراء، 
عهدعلى منهم طلع قرن فأول 

علىطحن رجل وهو ه، اش رسول 
فقال؛الغنائم، م يقوهو القه رسول 
تحلل،أراك فما محمد، ا ياعدل 

أكنلم إذا يعدل فمن ،اؤيللث، فقال 
فمنعهقتله، هع عمر فأراد أعدل؟اا 

هداأن وأخبر: قتله، من النبي. 
ممصلاته أحدكم يحقر له وأصحابا 

"ض؟الجّ"ئُذماس''٦ .٣^م نم،'ُماب.ع_، 
ينيسين،ُامفينيئثبماب 

(.٣٢٧)ا(اكربم)ا/ْي-ا.وئنضلسقالهمأوكووْ. 

أنإلى حق سيف الخوارج في ه علي 
الساعة٠تقوم 

ثمميادرواثمراجع:ا0 
للبربهاري.، ا؛ السنة )اشرح _ ١ 
١تيمية لأبن ، السنة٠ منهاج ١١— ٢ 
تيمية.لابن الفتاوى®، ؛امجمؤع — ٣ 
للثاطي.ااالأعتصام«، ٠ ٤ 
الفرق*،بين الئنة أهل ))ومهلية - ٠ 

ّكريم يا لمحمد 



الجميل[aat]الجمال

حديثنى العقيه ءالمثاحت . ٧ 
شخ.سردار لأحمد الأمم®، افتراق 

منوالجمائ السنه أهل لاموئف — ٨ 
عامبن لإبراهم والدع®، الأهواء أهل 

الرحض•
الأمرإلى ه_»المزملفىالرد 

شامة.لأبي الأول*، 

ةقسلص

)الجميل(.مصعللح يرا-ح 

IS  0اسل

التعردس:>0 
صدوهو الجمال من ماخوذ ت الجميل 

فهوجمالا تجمل جمل يقال؛ القبح، 
وينال،سل وزن على وجمال، جميل، 

والبهاءالجمال صاحب هو ت فالجميل 
الكثيرأا؛اوالحّن 

شرقا؛لدعريفا اي 
اغاء أمممن اٌم ت الجميل 

ذاتهني جميل بحانه فهو نى، الح
كلمن جميل وأفعاله، وصفاته وأسمائه 

لآ.)آ(باشاللائق الجمال وجوه 

اسب،الكتب ]دار )ا/ا-اأ( اللغة .نايس )ا(اننلر: 
الملم]دار )ا/اأا-ا( دالمماح [، ٠١٤٢•

ط>ا<ا'ام[.لللايض، 
وتوضح(، ٢٢٦)للعيي المن الواضح الحق >أ(اتغلر: 

صالحبض مالح ]مركز ( TVA)له الثانية 
نةالأهل ومعتني ، ه[  ١٤١٢ؤدأ، الثةافيدميزة، 

لذثم:ا٠ 
ئدوما لأمم ا بهذا الإيمان يجمح 

تعالىض إثباتهما ويجمؤ المنة، من عليه 
وعظمتهوكبريائه ؛جلاله يليق كما 

تعطيل،ولا ، تحريف، غير من سبحانه، 
الحدبثحلدلالة تمثيل؛ ولا تكييف،، ولا 

ذللئ،.على النوى 

لحقيقة:اي 

وأسمائهذاته في جمِيل غؤه اض إن 
أجملبحانه سفذاته وأفعاله، وصفاته 
عنيعبر أن لمخلوق يمكن ولا الذوايت،، 

نى،ح كلها وأسماؤه غه، ذاته جمال 
وأفعالهوكمال، ميح صفالت، كلها وصفاته 

هفهو والرحمة، العدل غاية في كلها 
ومنمقاالجمال وجوه كل من جميل 
٠٢والكمال^ العغلمة نعولث، جمع 

الأدلة:0

.الهم، م، ه مسعود بن اض همد عن 
قلبهئي كان من الجنة يدخل »لأ قال: 

الرجلإن رجل؛ قال تمر* من ذرة مثقال 
٠حسنة ونعاله ، حسنا يويه يكون أن يحب 
الكيرالحمال، يحب جميل، افٌ ءرإن ءالت 
الاسلأ؛،.وغمعل الحق بطر 

- ١٦٢للتبي)المنى اث اّا، يى اعة والج
[.٠١٤١٧يا، الكؤيت،، (]داركلأفالدولية، ١٦٦•
)T/اواجٍة سرنة في النافية الائافية انظر: )٣( 

[،٠١٤٢٨النواتد، عالم ]دار ( ٧٠٧.٧٠٦
'داء•حزم، ]دارابن ( ٢٦٢)الكام }^١>^ 

(.٩١رنم الإيان، )كتاب الم ماخرجه )٤( 



الجميلالجميل

نال:ه عمرو بن اف ب وعن 
ألبسأن الكبر أمي ١^؛ رمول يا قلت؛ 

جميلاف •إن فال: نة؟ الحالحالة 
آ.الج٠الا٠أ يحب 

0أقوالاهلاسم:
رداالأصبهاني الئنة قوام نال 

*ولابالجميل: اف وصف أنكر من على 
إذالأنه أبقا؛ الأمم هذا لإنكار وجه 

معنىفلا الجي عن صح 
■فال أنه صح وقد لمعارصة، ل

فالوجهالحمالاا؛ يحي، جميل اف *إن 
والإيم1ناارالتسلم هو إنما 

أّمائهرأومن ٠ فذه القيم ابن وقال 
عنه؛الصحيح وفي الجميل، الحسنى! 

وجمالهالجمالء يحث، جميل اف *إن 
جمالب،: مراتأربع على بحانه 

وجمالالمنان، وجمال الذامحنم، 

فأسماؤهالأسماء، وجمال الأفعال، 
كمالصفان، كلها وصفاته نى ح كلها 

وعدلومصيحة حكمة كلها وأفعاله 
.-'"..ب.
هو*وكذللت، : حديالنال 

وصماته،وأسم_اده، بذاته، الجميل 

رنمالإبمان، )ثتاب السميك ني الحاكم ج، )١(انم 
فيالأياتي وداس سلم، فرط ض وصححه •٧( 

(.١٦٢٦رنم  ١٦٦)؛/المب اللي 
ادار( ٤٩٠.المحجة سان نى الحجة )٢( 

^.١٤١٩ذآ، الرياض، الراية، 
الغايةالكافة وانظر: (، ١٨٢)المم لأبن الغواني )٣( 

(.U،v. •٧ ٦/٢)■اكاجا لكرقة الأنصار لي 

عنيعتر أن مخلوئا يمكن فاد وأفعاله؛ 
الجنةأهل إن حتى ذاته، جمال بحض 

المنيم،النعيم من فيه هم ما مع 
الالتي والأفراح والمرور، واللذات،، 

وتمتعواربهم، رأوا إذا قدرها يقدر 
المعيم،من فيه هم ما وا نبجماله 
ووذواالأفراح، من فيه هم ما وتلاشى 

منبوا واكتالحال هذه تدوم لو أن 
وكانت،جمالهم، إلى جمالا ونوره جماله 

رديةإلى، ونزيع دائم شوق في، قلوبهم 
تكادفرحا المزيد بيوم ويفرحون ربهم، 

.اكلوص،له تطير 

فإنهاأمماثه، فى الجميل هو وظلائ، 
علىء لأمما ١ أحن بل نى ح كلها 

قؤتعالى: نال وأجملها، الإطادق 
[،١٨•]\لأتم\ف.■ ه أُ'ي كئ .أآلآت؛مح 
نبمالم سئر تعالى: وقال 

الحمد،غاية على دالة فكلها لمربم[، 
اممبمي يلا والكمال، والمجد، 

وغيره٠كهّال إلى منقسم 

فإنأوصافه؛ في الجميل هو وكذلاثح 
ثناءونعويت، كمال أوصاف كلها أوصافه 
وأعمها،المفاتج، أومع فهي وحمد، 

أوصافحموصا تعلما، وأكثرها 
والجود.والكرم، والبر، الرحمة، 

دائرهفإنها جميلة؛ كلها أفعاله وكللائ٠ 
يحمدالتي ان والإحالبر أفعال بين 

أفعالوبي>، وبشم، عله ويثنك، عليها 



الجميلالجميل

لإنكاروجه ارلأ : iiiMالأصبهاني التئمي لمواقمتها عليها يحمد التي العدل 
عنصح إذا لأنه أبثا؛ الاسم هذا عث أفعاله في فليس والحمد، للحكمة 

حيركلها ظلم، ولا سدى ولا صفه، ولا 
عقرق ؤإ0 وعدل ورثد ورحمة وهدى 

-]هود[ .ه مسنف؟ر صخط 
بهعليه أحد يحصى لا الذي فلكماله 

أحكامهفصارت كلها؛ أفعاله كملت، ثناء 
أحنوحلقه وصنعه الأحكام، أحن 

آشبيأ ت صنعه ما وأتقن وصنع، ■حلق 
وأحسن[. ٨٨]النمل؛ ثى؛ه َةل أئقى ١لءا 

نق؛نمهؤأ لمن حلمه؛ ا م
لأوي-مك آش ين لحسن ؤوٌث ٧[ جيم؛ ]ال

]المائدة[اابجبمويز 

المتعلقة:لمسائل ا٠ 

منام الجميل الأولى: لمألة ا- 
الحسي؛اش أسماء 

الكرمالقرآن في يرد لم الاسم هذا 
بصورةالنيوي الحديث، فى ورد ولكنه 

الحلمأهل من كثير ذكره وفد الاسم، 
الحنياض ماء ياسنوا عنن١ الدين 

منفهو ،، فيهاروصنفوا وجمعوها 
فىجاء ا كمنى المحالله ماء أم

الحاففلقال لإنكاره. وجه ولا الحدث، 
محمدين إسماعيل القام أبو الثثه قوام 

وقلللمعارصة، معنى فاد ه، المبي 
بحبجميل اف ا'إن قال.؛ أنه صح 

ليمالتهو إنما فالوجه ؛ الجمال" 
والإي0انلأملأ

يدلالأم هذا إن الثانية: لمالة ا. 
Iتعار ض الحمال صفة ثيوت عر 

الاكي الذاتية اغ صمات من وهي 
المطلق،الجمال أ،سحانم فله عنه، تنفك 

ابنفال . وعفلمته بجلاله يليق كما 
الكمالله تعالى ءوالرب ت القيم 

فانه_، الجمال ت أي - ذلك من المهللق 
كلهالجمال بل الجمال بحب جميل 

افهت ظه اوئ المنوقال ٠ ة له 
حمالالمطلق، الجمال له جميل، 

لوجما ت، لصفا ا ل وجما ت، ذا ل١ 

الأفعالا^،ّ

متصفه اف أن الثالثة: لمسألة ا- 
بالجمال:

الكاملالمهللق الجمال بحانه سوله 
هإلإ:الفم ابن قال الوجوه، جميع من 

واننلر؛(، ٢٢٦)عيي للالمبين الواضح الحق )١( 
(.٣٧٨)الشاب الكاب توضيح 

اكءبللفرنة الانتصار نى الشاب الكاب اظر: )٢( 
(U'U . U«T/r ،) فيوالجمائ الئن؛ اعل ومّن

(.١٦٣.  ١٦٢)للمس الحض اف اسما، 

(.٤٩٠.  iA'K/y)السة بيان فى الحجآ )٣( 
الم.؛بللفرنت الأنممار في الشاب افاب اتفلر: )٤( 

(،٢٦٢)الكافي •٧-٧•٧(،والبمو١.ب، ٦/٣)
للمافوالئق؛ الكتاب في الواردة جك اف ومنات، 

^١٤١٤١محوا، الرياضن، الهجرة ]دار ( )٠٨
(.٢١٢)الكافي الجواب )ه( 
مكتبةل )ار؛*ء( المغير الجاعع بشرح ير التي)٦( 

^١٤٠٨٠,]٣، الرياضي، الشافعي، الإدم 



الجميلالجميل

والإجلال،الجمال داعيان: لها »اس 
منالمهللق الكمال له تعالى والرب 
بلالجمال يحب جميل فانه ذلك، 

فلامنه، كله والإجلال له، كله الجمال 
وجهكل من لذاته يحّءا أن يسنأامحق 

دانهفي جميل غفؤ فال،وبم . سوا0اا 
يلمقارنة ولا وأفعاله، وصفاته وأممائه 

فهوذلك، من شيء ني لأحد مقاربة ولا 
الذيالوحيد الحقيقي المحبوبج مثحانه 

وجه،كل من لداته يحّج أن تحق ي
هقالله حب بكون أن يستوجب وهدا 

مندأفوتما وأكثر أشد مائه نفوس في 
يقدمواوأن موا٥، المحيوبين جمع محبه 

غيرهأحكام عالي ورصاه الله حكم 
إخوانهمأو آباءهم كانوا ولو ورضاهم، 

•عشترتهم أو 
جميلافه إن الرابمة: ألة ملا- 

الجمال؛يحي، 
والأفعالالأنوال ني الجمال بحب، 
وأهاله،الجمال يحبح والهيثه، واللباس 

الأقوالمن القبيح يبغض ويالعكي 
والمعتقدات،والأحوال والأفعال 

المرءمن يقتضي فهذا أهلها؛ ويبغض 
ماكل عن ويبتعد ب، يجتنأن لم الم

منوالباؤلني الفلاهري بجماله يدهب، 
السيئةوالأقوال القبيحة الأفعال 

الميت اJاطالالفاسدة والمعتقداذج 
منهويقتضي ويكرهها، تعالى الله يبغضها 

داخلهوتزيين باطنه بتجميل يهتم أن 
النامبالعالم قلبه وعمارة ه نفؤإصلاح 

الطيبةوالأقوال المحيحة والعقيدة 
منهيقتضى كما المالحة، والأعمال 

هوملبومنفلره مظهره بجمال الاعتناء 
استئلماعتهحن، وصورته وشكله وهيئته 

الإسلاميةالشريحة حدود ووفق وقدرته 
غؤالله يحبه مما دللث، فان وغوابهلها، 

يحتججميل سبحانه فانه اه، ؤيرض
الجمال.

لأتار:ا0 

سمىولل.للثؤ جميل، تعالى الله إن 
هنفووصف، حتى، كلها بأسماء ه نق

ويفعلوكمال، مدح كلها يصمفايتج 
وعدلومصلحة حكمة كلها أفعالا 

منوالآ-؛مْ الدنيا في ما وكل ورحمة، 
آثارمن فهو والبهاء والجمال الحز 

لمخلوقيمكن ولا الجميل، الله اسم 
عنولا تعالى الله جمال عن يعبر أن 

التعبيرحق خلقه في وجماله حسنه أثار 
.،١^٢

المخالفين:ذهم، م٠ 

غٍوافه اتصاف، على يدل الجميل: 
الدهصفايتح مجن وهى الجمال، بهقة 

التيالصفات، جملة من فهي الأاتية، 
ينكرونالدين والمعتزلة الجهمية أكرتها 

(.٢٦٢الكار)الجواب :١( 
الأ-؛بب الانتصار يى الشاب الكاب اننلر: )٢( 

(U-V . V-\/T ،) (.٢٢٦)المتن الواضح والحق



الجن'تجن

•قوله يؤولون وهم بالكلية، الصفات 
منت فمنهم بتأويلات؛ حمسلا، اض ررإن 

الجلل،بمعنى هنا الجمل أن يزعم 
مالكبمعنى أنه يزعم من ومنهم 

بمعنىأنه يزعم؛ من ومنهم الجمال، 
حمالعلى يحمله ومنهم الجمال، معطي 

الكثيروالجزاء والإحسان كالر الأفنال 
مقصوراؤيجعله القليل، العمل على 

مقبولةغير تأويلات كلها وهذه عليهارا^، 
معانيها،بعض على للنصوص وقصر 
ؤإنكارالاسم، هذا عليه دث لما ؤإنكار 
والحديثسثحانه، الباري دان لجمال 
الحلقأعرف عن حاءنا الذي النبوي 

هداأنكر من على يرد العالمين ؛رب، 
،نمافا من عليه ئد ما نفى أو م الأم

يليقكما الجمال، بصفة تعالى الرب، 
جميلسبحانه فهو وعفلمته، ١فه بجلال 

فياوجميل أسمائه، في وجمل ذاته في 
أفعالهفى وجميل صفاته، 

الرياض]مكب ( or/i)عري الابي ير نفانظر: )١( 
الردمم التاؤيلأت هذه انفلر وكذلك الحديثة[■ 
يعلىلأبي اكاييلأت إبطال ني: صليها الخصر 

الكويت،الدولية، ، إيلاف]دار ( ٤٦٦-  ٤٦٥)آ/
)T/لم ملصحيح النووي وثرح ١ ه[  ١٤١٦ط؛، 

ط٢،بيروت، العربي، اكرايث، إحياء ]دار ( ٩١-  ٩٠
الأصولترح السثزلة: كتب ومن 'او'اام[، 

وهبة،]مكتبة ( ١٠١)الجبار صبي للقاضي ة الغم
\ا'(اه[.ط؟■- 

(،٤٩٠ِ  ٤٨٩٨)الحجة بيان فى الحجة اتغلر: )٢( 
الرؤىوثرح (، ٤٦٦.  ٤٦٥/٢>التأؤيلأت ؤإبطال 
(.٩١-  ٩٠)آ/مسلم لصحح 

المصادروالمراجع:0< 
ارلأحبادت تاويالال هلرا١ب— ١ 

يعلى.أبى للقاصى ^٢(، الصفات،٠ 
افيةاا،الثسالكافية توضيح  ١١— ٢ 

٠ذذسحدى 

القيم.لأن اتكافى«، )رالجوابح - ٣ 
^٢(،المحجة؛١ بيان في ااالحجة — ٤ 
اليممح،•القاسم لأبي 
شرحفي المبين الواصح ارالحق - ٠ 

■للسعدي والمرسلاناا، الأنبياء توحيد 
 ٦ i إلمسالم لصسحيح النووي لأشرح

)ج؟(■
فىواردة الافه ات فص ١٠- ٧ 

القادرعبد ين لعلوي والنثة٠، الكناب 
،.قافال

الأثمارفى الشافية )رالكافية - ٨ 

اكم•لأبن )لأ(، الناجة" للفرقة 
فىوالجماعة الئثة أهل ®معتقد - ٩ 

حليفةبن لمحمد ة، الحني اطه أمماء 
التميمي•

لعالمالحقياوة٠٠، ألفاخل ®معجم — ١ * 
فالح.افه عبد 

لغة:لتعريشف اؤ 

والموز®الجيم ت فارس ابن قال 
الراغب،:وقال وهوالر<اص؛ واحد أصل 

اه[.٤١٨.=]٢، الفكر، ]دار ( ٢٠٠الأنة).قاييى )"١( 



الجناتجن

الحاسمة،عن الشيء سنر الجن أصل ١١
عاليه،سر كدا عليه جن ٠ . ٠ يقال؛ 

الي،؛وانمان: [، ٧٦ام: م]الأ;
والمجلالحاسمة، عن مستورا لكونه 

يجىالذي ترس الوالمجنة؛ 
ثن؟ههينة عفو: فال صاحبه، 
.#را،..[.١٦]المجادلة: 

شرعا:لتعرث اه 

عقلاءالسموم، المار من اف حلمهم طى 
علىومكالمون يتناسالون بالإرادة، فاعلون 

صفاتوليسوا ن، ا لإنا عليه هو ما نحو 
لكنهمغيره، أو بالإنسان قائمة أعراصا ولا 

بمورتهمولا ْلميعنهم على يرون لا 
التشكلعلى قدرة ولهم الحقيقية، 

ؤسببادتسسية؛

الإنسان.حواس عن مستترة الجن لأن 

اسكم:0< 
تعالى؛لقوله بوجودهم الإيمان يجبا 
يآلإني،آيذ ص ،^٠٠ لثثس جينم؛ 

تعالى؛وقوله [، ١٧]النمل؛ 
.هإلامحإلاص آيى ئفث، 
]الjاريات[.

تكذيبفهو وحولهم إنكار وأما 
أكرمن كفر المواب و٠٠ للنموص، 

والسننالقرآن نص جحد لأنه وجودهم 
المروري٠والإجماع المتواترة 

الحقيمة:

عالم٠٠وهم ، حرافة لا حقيقة الجن 
وأنهموالبشر، الملائكة غير ثذ يال

ليسواما-ركة، واعية عامالة مخلوقات، 
مكلمونوأنهم جراثيم، ولا بأعراض 

بن١ ال ف> ٥ يون هنمامورون م
أهلعند الجن ٠٠إن ري?آفج؛ البر عيد 

علىمنزلون ان بالنوالعلم الكلام 
؛قالواحالما الجن ذكروا فإذا ؛ ب، مرات

معكن بممكن أنه أرادوا فان جني. 
فإنعمار. والجمع عامر ؛ قالواالماس، 

؛قالواللمبيان، يعرض ممن كان 
شيهنان،فهو وتعزم حسن، فإن أرواح؛ 

زادفإن مارد، فهو ذللئ، على زاد فإن 

،.٦١٠٠ءفر؛نا؛ قالواأمره وقوي ذلك على 

الأدلة:0• 

منها؛كثيرة، الجن وجود على الأدلة 
تىدهما إقلث، ص/تا وناد تعالى؛ اممه محول 

القالم،]دار ( ٢٠٤-  ٢٠٣)القرآن ألفافل مفردات )١( 
^.١٤٢٣ط٣، 

وعالما/ها(، )٠ تيمة ابن فتاوى مجمؤع انظرت )٢( 
تيمية،ابن ]دار )٩( والئنة الكتاب. ضوء في الجن 

,Ti  .دار١(  ١٣)الإّلأب وانمناتد ،-[. ١٤١٢[
ط'\آ.الإّلأس، الفتح 

سلفي]طعة ( ١٢٣)الحديئية الأناوى انفلر: )٣( 
ءدآ[.الحلي، 

]لجة)•٢( والثيءلان الخن من الإنسان وقاية )٤( 
،;[.١٤١٨ًل'ا، التابمين، 

(.١٣)والثياطن الجن )ه(طلم 
(٢١)المرجان وأكام ١(.  ١٨- )^\/V\١ التمهيد )٦( 

ا-'آم[.ل،محةالقرآن،





الجن

كإفراربهم مفزون فهم والمارى، 
ينكرمن فيهم وجد ؤإن الملسن، 

ينكرمن الملمين فى يوحد كما ، دللن، 
ذلك«را،.

ثانالجن راوحود أيما وقال 
ملم،واتفاق اض رسول ومحنة الله بكتاب 

الإْة«رآ،.

لأقسام؛اح 
ثلاثة))الجن قالالرّوله: 

حنانوصنف الهواء، فى يعلير نمنما 
ويظعنوناال"ا،.يحلون وصنف وكلاب، 

ثم،،،امالتهاقة؛ا٠ 

الجنحلق اف أن الأولى: لسألة ا. 
السموم:نار من الأنس مل 

متون،حمإ من بعده الإنس حلق كما 
نذء؛لهثثر، من ألإتس ■ءاقنأ ؤو2- ه: قآل 
يايين ؤل، ثُأ، ءثثث قوة . سون تم 

•]الحجر[ .ه آلثشّ 
مكلفونالجن الثانية: ألة لما. 

كالإنسان:

إلاوالإذن، أين ئثق ^ تعالى: قال 
عنال وقتاأ_اوارد_ااّت،[، لعدييؤ 

الجن

(.١٩/١ر٠ تيمية ١بن فناوى مجمؤع )١( 
الاض)؛اا/ي7آ(.المدر )٢( 

(،٦١٠٦رقم اكاريح، )كتاب حبان ابن أخرجه )٣( 
تيمية،ابن ]مكتبة ٢( ١ ٤ / YY)اوكببر ئي والطبراني 

(Y'VYرقم النفير، )كاب والحاكم ط؟[، 
الجامحصحيح غي الألباني وصححه وصححه، 
.(rwi)

ئنيدء ءاتنا ألثوكأ، سيع؛ا لما وتأة الج_ن: 
وأئا١. رمقا ة بما بماف، ئلأ هتي، قن 

حانئس ألثنسهمل ري1ا أكانرل .يئا 
آثقسظون;lu 0 عززا فأوكق، 
لالجن!ا.ءا.4 لجهثم 

نيالجني يحول الثالثة: لمسألة ا- 
ثامن،:حق ان الأنبدن 

الجنيءادحول : تيميةابن قال 
أهلانمة باتفاق نابت، الإنسان بدن فى 

تعالى:اممه قال والجماعة، اللملمة 
إلائاتوئوة لا آؤرأ ■اْقلدن 

أ'لتياهبُا آلسيلس يثمله س■ اككيندم 

if ،ه»إنالمي عن يرراسحيح٠
مجرىأدم ابن من بجرى الشيطان 

الدم«ر؛/
تن،قلحنبل: بن أحمل بن الله عبد وقال 

الالجني إن يقولون: أقواما إن لأبي: 
بنييا فقال: الممرؤع، بدن في يدخل 

وهذالسانه. على يتكلم ا هن. يكال؛ون، 
]ومث.اهل[االمشهور أمر قاله الذي 
يتشكلونالجن الرابعة: لمسألة ا_ 

مختالفة:؛أشكال 
كانأنه هع: كعب بن ابي، لحديثح 

فحرلهينقص يجده فكان تمر حرين له 
لمفالمحتلم الغلام بمثل هو فإذا ليلة 

(،Y'Y'Aرنم الاعتكاف، )كتاب البخاري احرجه )٤( 
(.٢١٧٤رقم اللام، )كتاب لم وم

(.٢٧٧)أ؟/تيمية ابن نتاوى مجموع انظر: )٠( 
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