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الأولياءحاتم 
حادمالتبيينهئ

ليه

الغا؛حرث 

 Mاتم حm

مصطلح)الولي(.يراجع 

 Mالممن. اثم خM
ثتمريفس:ا٠ 

منفاعل اسم الخاء: بكسر الخاتم؛ 
آخربمعنى؛ )ختم(؛ الثلاثي الفعل 

ويقالبه، يختم ما ؛ وبفتحهاالشيء، 
والخيتاموالحيتام والخاتام الخاتم له؛ 

حواتموالجمع؛ والخاتيام، والختم 
أصلوالميم والخاء والخاء وخواتيم• 

يقال؛الشيء، آخر بلؤخ وهو■ واحد؛ 
السورة،القارئ وحتم العمل، ختمت 

الوهو الشيء، على الطبع والختم؛ 
الأحرازرا،.في آحره بلؤخ بعد إلا يكون 

وهوتوبياء؛ نس جمع ت التين 
)النبأ(؛من ماخوذ هك؛ اف عن المخبر 

فهوس؛ الله عن أنبأ لأنه الخبر؛ أي؛ 
مأخوذبل وقيل؛ مفعول• بمعنى معيل 

للملأيين،الطم ]دار المحاح انظر: )١( 
]دار)Y/>؛؛Y( اللغة ومقاسي ،([، ١٩٩٠ط؛، 

(١٤٢٠)الحٍط والقاموس ^، ١٤١٨ْل\، الدكر، 
١ه[.٤  ١٦، ط0 الرسالة، ]مؤسسة 

مفصلكأنه الارتفاع؛ أي• )النبوة(؛ من 
والأمم؛منزله. بنفع ناس العلى 
ح

شرعا:لتعريف اؤ 

)ختمالنسن خاتم محمساله المراد 
فيالنثوة وصف، حدوث انقهلاع ١١المبوة(؛ 

فىبها ه تحليه بحد المملين من أحد 
تشرعولا نوة تيتدأ ارفلا الشاة«ص؛ هدْ 

•، .٠١ل وشريعته بونه بعد شريحة 
ادلهإنباء انتهاء ١١مختصرة؛ ويحبارة 

رماء(( الوحي وانقهلاع للناس، 

س،و-،اثدمية:

النبيين؛بخاتم . محمد نبينا سمي 
حاءإ أي به؛ وختموا ختمهم لأنه 

النبوة؛به تعالى الله ختم فقد آخرهم؛ 
بعدم.نى فلا 

اللنةومقاييس أ/،،هآ(، )ا/؛ي، الصحاح )آ(انظر: 
(.٦٧)المحيط والقاموس (، ٣٨٤)م/

القامة]إدارة ( ٣٤ fyy)للألوسي المعاني روح )٣( 
بممر[.المنيرية 

]الكب( ٢٧٧طفاريي)٢; الهية الأنوار لوامع )٤( 
محروت[•الإّلأم،• 

معدبن لأحط المحمدية بالنبوة النبوة ختم )٥(عقيدة 
،١ ؤد اض، الرية، طيب]دار ( ١٦امدى)غال

اه[.٤٠٥



النبيين.خاثم ثًصاالتبيين.خاد٠(

يختمالذي الخاتم . له تشبيها أوت 
لهم،والهلاع 'كالخاتم فهو المكتوب؛ به 

لأحدتفتح فلا النبوة على طبع فكأنه 
غلقاكان . فلهوره كأن أو بعدم، 

الأخرى؛لأسماء ا٠ 
،محمد نيننا هو• |؛ن المحائم 
والعاقب.والخاتم، 

لحقيقة:ا٠ 

ينبسالنبوة ا بختم الإيمان حميمة 
أنالمسلم على يجب أنه . محمد 

.محمل- نبتنا خصائص من أن يعتقد 
-الأساء من مله عمن بها انفرد التي 
دينمن المتواتر بالنقل معلوم هو مما 

النثسنحاتم أنه _1 بالضروة الإسلام 
إلىالعالمين رب ورسول والمرسلين، 

عربهموجنهم، إسهم الثقلين؛ جميع 
ملوكهموفاصمهم، دانيهم وعجمهم، 

زهادهم،وغير زهادهم ورعيتهم، 
اللهأكمل فثه وغيرهم؛ منهم الأولياء 

بهونسخ النعمة، به علينا وأتم الدين، 

]فة( ٥٨٤)ا،/؛ اوه1دة ;الوغ إلى الهداية انظر: )١( 
الغويير وتغ—[، ٠١٤٢٩ط١، النارثة، جامعة 

يرونف-[، ٠١٤١٧ط؛، طيبة، ]دار )ا-/ههم 
العربي،المران، إحياء ]دار القرطبي 

]دارللخوكاني القالير ولمح -[، ٠١٤٠٥
أ/)٢ المعاني وروح -[، ٠١٤١٢المصورة، ء، الونا 

الكتب]دار ( ٥١)ه/ الأحوذى وفض (، ١٠٤
(iU/yr)والموير والمحرير [، ٠١٤٢٢العفية، 

[،٣١٩٩٧تونس، سحتون، ]دار 

كافية. فرسالته السامة؛ الشراع حمح 
سواها،إلى تحؤج لا عامة، افئة ث

يحوجلم - تعالى ربه بفضل - وهو. 
حاجتهمؤإنما بعا-ه؛ من أحد إلى أمته 
به.حاء ما عنه يبلغهم من إلى 

،بعده ولا معه رمحول ولا نبي فلا 
نزولادعاء أو بحده، للنبوة دعوى وكل 

يدعلم ؤإن - بعدم غيره على الوحي 
ومحلالؤإفلخ، كذب فهي _؛ المبرة 
أصنإن ويقتل صاحبها، يكفر وافتراء، 

للمبوة،. ختمه جحد من وكدا . عليها
لجمبعالل4 رسول بأنه مقرا كان ولو 

الثقلين.
يسعلا أنه I أيما الملم ويعتفو 

ماومتابعة به الإيمان إلا الماس من أحدا 
باطناوالنية، الكتاب من به جاء 

في، وجليلها الأمور دقيق في وظاهنا، 
يجوزولا والأعمال، والمعارف الحلوم 
بعدالسابقين الرسل من غيره متابحة 

أدركهفلو عليه، الوحي ونزول س بحثته 
فلااتباعه؛ إلا وسعهم ما ءس الأنبياء 

بغيرتعالى اممه يتعبد ولا شرعه، إلا س-رع 
دينهغير ابتغى فمن .، به جاء مجا 

ومنمنه، يقبل فلن وشرعا دينا وشرعه 
بحجةس به يؤمن ولم ومات ه به محمع 
منفهو - : الأسياء من غيره اشاع 

اتباعمحؤخ من وكذا المار، أصحاب 
كافرشريحته.فهو غير شريعة 

بالإجماع.



خادمالذبيينهخائمالنبيين|

إروالنهار اليل بما، باق ه ب 
الأنبياءأكثر . فهو ولدا القيامة؛ يوم 

القيا^يوم تابعا 

لأدلة:ا0 
الكتاب،المعنقد: هدا على دق 
الأمة:ؤإحماع المتواترة، والمنة 

تعالى:اض فول اماب: فمن 
قمق;؛^ ز;اه نن ثم أآ ق ك^ 
شء أس §؛؛؛ ُاكن ئخاتِ أف 

زوزارة( ١٢٥)U/عطية لأبن الوجيز المحرر نظر• ا، 
خ؟أاه[،ط؟، مطر، الإسلأمة والشؤون الأوقاف 
عيسى]طبعة ١( ٠^١٠ )؟/ عياض للقاضي والشفا 

)T/تيمية لأبن الفتاوى ومجموع الحييء، المابي 
خآ/؛آه،يآ/ا<ه، ^\ا\-\'ل ؛/؛•\، ، ٢٣٤

دينبدل لمن المسيح والجواب 
[،٠٠١٤١٤ط١، العاصمة، ]دار ( ٤٤٥)ه/المسح 

التح،]دار ( ٢٧٤تيمية)م/لابن الغرى والفتاوى 
ربعن الموقبن يإعلأم اه[، ٤  ٠٨، '؛-١ العلمية، 

يرونف،([، ١٩٧٣الجيل، ]دار ( ٣٧٥)؛/المالمين 
ا"/خأ؛(]دارأ/ا■؟، ا؛نكشم)ا/ْ، 

أبيلأبن العلمحاؤية وثرح [، ٠١٤٢٠ط؟، طيبة، 
الرسالة،]مؤسسة ( ١٦٧)\إ\-0\، الحنفي الخز 

(٢٧٧هية بالالأنوار ولوامع ط٩[، 
لليوطيالكبرى والخماثص الإسلامي[، ]المتحح 

[،٠١٤٠٥الخلمية، الخمت، ]دار ( ٢٧٩/٢)
]التح،( ٦٤٥)آ/طلأني للقاللدنية والموامب 
(،٤١، ٣٤/٢٢)العاني وروح ط٢[، الإسلامي، 

،ط١ القيم، ابن ]دار ( ١١١٥)T/ القبول ومحارج 
عاشوربن لل1اهر والتنوير والتحرير [، ٠١ ٤١٠

وما( ١٧)للغ١مارى النبوة حتم وعقيدة (، ٤٥/٢٢)
)أ/للفوزان الاعمماد صحيح إلى والإرشاد بعدها، 

العاليةاوحوُث، لإدارات، المامة الرئاسة تطعة ( ١٨٦
لطريةوالإبطال [، ٠١٤١٢ط٢ا بالرياض، والإفناء 
أبولبكر الأديان من وغيره الإسلام دين بين الخلمل 

[.٠١٤١٧ط١، العاصمة، ]دار )٣٨( زيد 

نصوهي ]الأح__زابا؛ .ه عليثا 
بنيئناالبؤة حتم على الدلالة في صريح 

الأولىبطربق والرسالة س، محمد 
رمول،ولا بعده نبي فلا والأحرى؛ 

للتاءالكعسر أو الفتح فراءة على ممواء 
ٌوقوله ؤئ؛ات4• تعالى؛ قوله مح، 

ظنمحت ؤ,م' P ص ؤآ'و 
]المائدة:ديناه ألأنام لكا ديجيت بممق 

اضأن الأية: من الدلالة ووجه ٣[، 
عليهاوأتم الأمة هدم على امتن تعالى 

أكبرفهذه  ١١الدين؛ ل ياكما المعمة 
حيثلأمة؛ ا هذه على هق الله نعم 

يحتاجونفلا دينهم؛ لهم تعالى أكمل 
نسهمغير ص إلك، ولا غيرْ، دين، إلى 

ولهذايه؛ علوسلامه اغ صالوات، 
إلىوبعثه الأنبياء، حاتم الله جعله 
أحله،ما إلا حلال فلا والجن؛ الإنس 

ماإلا دن ولا حرمه، ما إلا حرام ولا 
حقفهو يه أخبر شيء وكل شرعه، 
،.٢١حلم،(ولا فيه كذب لا وصدق، 

فىثبّت، فقد السة: من وأما 
ه؛هريرة أبى حديث من ااالصحيحين<ا 

ومثلررإن'مثلى قال؛ ٠ اض أن 
بيتابني رجل كمثل ئبلي؛ من الأنيتاء 

منلبنة مرصع إلا وأجمله، نه فأح
ديعجتحونبه يطوفون الناس فجعل زاوية؛ 

اللتة؟هذه وصمتؤ هلا ويقولون: له، 

سير.بمحرف (، ٢٦/٣ممر)ان )٢(نفير 



خادماأنبيينه

أن؛ ٥٠ثوبان حديث محي وثبت ،، السسناار حاتم وأنا الينة، فأنا ت قال 
فيسيكون وإنه ••• ارقال؛ الله رسول ءفأنا ؛ هاالله عبد بن جابر حديث وفي 

نيئ،أنه يزعم كلهم ثلاثون، كذابون أمض ،• الأنيياءا،أ قمحتمت جئت الينة؛ ْوصع 
أبيحديث من مسلم،،، ررصحيح وفي 
محال؛. اممه ول رسأن ٠،<؛ هريرة 
؛منها فذكر ، ست،، الأنبياء ئى ررفصلت 

بيوحتم كافة، الخلق إلى لت رروأرس
المتحنا،ص.

بنجمر عن »انمحمن« في وست 
ررأناقال؛ . طه ا رسعول أن خهئع؛ مطعم 

الذيالماحي وأنا أحمال، وأنا محمال، 
الذيالحاشر وأنا الكفر، بي يمحى 
العاتب،وأنا عشي، على الناس يحشر 

وفينبياُ، بعدم ليس الذي والعاقب؛ 
ليسالذي العام، رروأنا لملم؛ رواية 
أحاJا^٤/مدم 

.بعدياال نبي لا المبيين؛ حاتم وأنا 
أنمن أكثر الباب" هذا في والأحاديث، 

٠تحمبمر 

لأمةأا أحمصت، فمد الإحماع! وأما 
والمرملين،الأنبياء حاتم . أنه على 

الثقلن،جمع إلمحا العالمين رب ورسول 
صروريةمعرفة الص*حابة بين ذلالثإ وعرف 

منالأجيال وفي بينهم، وتواتر يقيلمة، 
قتالعلى أجمعوا ولذلك يعدهم؛ 

ولم.، اطه رسول وفاة بعد المتنبئين 
والأسودمسلمة تكفير فى يترددوا 
منمعلومة الحميدة هذه فصارت العنسي. 

المبوةحتم أنكر فمن بالضرورة، الدين 
أبىحديثا من أيما وفيهما 

ال؛ق. اطه ول رسأن ؛ ٥٠هريرة 
؛الأنبياء وسهم تإسرائيل بنو راكاتت، 

نبيلا وإنه نبي، حلفه نبي هللث، كلما 
لالحديث، مدي...،، 

(،٣٥٣٥رنم المناقب، )كتاب البخاري أحرحه ( ١ ) 
(.٢٢٨٦رنم الفضائل، وسالم)كتاب 

(.٢٢٨٧رقم الفضائل، )كاب سلم )٢(أ:مح4 
رنم-،، الخان)كتاب أيما البخاري وأحرجه 

الزيادة.ض دون (، ٣٥٣٤
رقمالصلاة، ومواضع الخ>,اجال. )كتاب الم مأجرجه )٣( 

رنمب،، اق

؛٥٢٣

(،٣٥٣٢رقم المانح، )كتاب البخاري أحرجه )٤( 
له.واللففل ( ٢٣٥٤رقم الفضائل، )كتاب وملم 

رقمالأنبياء، أحاديث، )كتاب البخاري أحرجه )٥( 

الإسلامعن خارج كافر فهو . به 
.محمدا بان ٠^١ كان ولو لإجماع، با 

مبثوثوهذا كلهم. للناس اطه رسول 

(.١٨٤٢رقم الإuرة، )كتاب لم وم(، ٣٤٥٥
(،٤٢٥٢رقم الفتن، )كتاب داود أبو أحرجه )٦( 

رقمالد.، رسول، عن الفتن )أبوابه والترمذي 
رقمالفتن، )كتاب ماجه وابن وصححه، ( ٢٢١٩
تمؤسسة( ١١٧/٣٧)مدم ني وأحمد (، ٣٩٥٢

لةلالني الألباني وصححه >هلّا[، الرسالة، 
الرياض،المع-ارفج، زمكتبة ( ٢٥٢)؛/الصحيحة 

]دار( ١٧٣و ١٦٧)حزم لابن الإجماع •راتب انظر: )٧( 
)U/عهلية لابن الوجيز والمحرر الخلية[، الكتب، 

وروح١(، • ٧١)أ/ عياض للقاضي والشفا (، ١٢٥
واكوضوالتجرير (، ٤١; ٢٢للألوسي)المعاني 

(٤٥٨٢.)



حائمالتبيين.^٠!التبيين.حائم 

العقائدوكتب الأئمة كلام في متكاثر 
لله.والحمد وحديثا، قديما 

بهالنبوْ حتم على الأدلة من وأيئا 
فهداالثملين؛ حميع إلى رسالته عموم أدلة 

وكونهالنبيين، حاتم لكونه مستلزم العموم 
٠رسالته لعموم مستلزم النثن حاتم 

0أضاوأهلأسر:
ارؤإنالهلحاوي جعفر أبو قال 
المجتبى،ونبيه المصهلفى، عبده محمدا 

الأنبياء،حاتم ؤإنه المرتضى، ورسوله 
وحببب، المرسلن وسيد الأتقياء، ؤإمام 

بعدهالنبوة دعوى وكل العالمين، رب 
عامةإلى المبعويثا وهو ، وهوى فغي 

والهدى،بالحق الورى، وكافة الجن 
والضياء((ويالنور 

بنالله عبد بن محمد  ١١تيمية؛ ابن ومحال 
إلى. الله رسول هو لب المهلعبد 

عربهموالإنس، الجن الثملين؛ حميع 
ملوكهمومحاصيهم، دانيهم وعجمهم، 
•• زهادهم• ونمر زهادهم ورعيتهم، 

ينتظركي بعدم ليس الرمل؛ حانم وهو 
الأنبياء،آحر هو بل ؛ يرتمب، كتاب ولا 

بينلما مصدق عليه أنزل الدي والكتاب 
فمن• عليه ومهيمن الكتاب من يديه 

الخلقحميع من لأحد أن اعتقد 
حروحا- وملوكهم وعبادهم لمائهم ع- 

يمرون،حزم، ابن ]يار ( ١ ٢ ) الهلحاؤية العمدة ( ١ ) 
^.١٤١٦ردا، 

منيه بحث ما وأخذ عته وهنا عه اتبا عن 
كافر«ثى.فهو والحكمة؛ الكتاب 

رسؤلوؤوبحر ررومحوله: كثير! ابن ومحال 
عيثاؤآؤ ظ أئث أفبمى خاتن وك 

ألمجوق ه: الأحزاب[؛ءكقول]. 
[؛١٢٤ام: علالأنمحثد يق 
ؤإذابحده، نبي لا أنه في نص لأية ا فهدم 
بطريقبعل*ْ رمول فلا بعدم نبي لا كان 

الرسالةمقام لأن والأحرى؛ الأولى 
رسولكل فإن النبوة؛ مقام من أحص 
وردتوبذلك ينعكن• ولا كي، 

اممه.رسول عن المتواترة الأحاديث، 
فمن• • الصحابة. من حماعة حديث، من 

محمدإرسال بالعباد تعالى الله رحمة 
مننم إليهم، عليه وسلامه الله صلوايتج 

به،والمرسلين الأنبياء حتم لهم تشريفه 
أخثرومحي له. ، الحنيفالدين ؤإكمال 
الثلمةفي ورسوله كتابه، في تعالى 

ليعلموايعده؛ نبي لا أنه عنه؛ المتواترة 
فهوبعده المقام هذا ادعى من كل أن 

ولومخل، صال لحال أفاك، كذاب 
المحرباءنواع وأتى وثعبذأم، تخرق 

محالفكلها ا والنيرحياين، والطلاسم 
الألباب،،أور عند وضلال 

صا\ى.اكاوى )٢(مجموع 
•مثل - وشعبي احتالقهوابمى. ت الكذب تخرق )٣( 

•لكلحر حقيقة له ليس مما لغيره يريه ما معوذ 
مماغيره على ونحوه المشعوذ ه يلبما ؛ اكرجياُت، )٤( 

السحر*يه ئ

(.٤٣٠.  iYA/n)كير ابن )ْ(-فر 



النبيين.حائم ثءءص|أالنبيين.خالم 

المتهلمة:المسائل  ٠٠

بضهماثلكل الأولى; لمالة ا- 
بهوالرسالة النبوة يختم اختصاص. 

منتواتر بما الأنبياء من ءيرْ لئن 
إلى. مريم ابن عيسى المسيح نزول 

هوأنه يوهم فهدا الرمان؛ آخر الأرصن 
س;محمد نستا لا وخاتمهم الأنيياء آخر 

إشكاللا بأنه ; ذللث٠ا عن وأجيب 
قبلنبئا كان إنما W نمص ذلك؛ في 

المشاة،هده في بالمبوة نيا. ^٠*^، 
نبوتهعلى باقيا يكون بنزل حين وهو 

إليهيوحى أنه لا عنها، يعزل لا الماشة 
معناهالمبرة وحتم .، النك، وذاْ بعد 

تشيعولا نبوة تبتدأ لا أنه -! محبق ما ك- 
ولاق^، وشريعته نبوته بعد شريعة 
وعيسىبعده، أحد بدلك ينصف 

يله.والحمد .، محمد بنبينا التبوة 

أشلبعضر ذكره ما الثانية; لمسألة ا— 
نبينا.اختصاص احتمال من السير 
منإخوانه دون كتفيه بين المبوة يخاتم 
.>:الأنياء 

ذلك،من الحكمة في العلم أهل وذكر 
أنهإلى الإشارة ; منهامعان؛ عدة ذلك 

غيره،لأحد هذا وليس المبيين، حاتم 
بحدهيفتح فلا به حتم المبوة باب ولأن 
أعلم.واه ذلك<لى. غير وقيل أبدا، 
ئالنامن شئ هل الثالثة؛ لمسالة ا- 
لما؟شرع 

يردلم ما لما شرع أنه الصحيح; 
أيصااستدلال هذا وفي بخلافه؛ شرعنا 
هوفشرعه ؛ ا نبيبالنبوة لختم 

فماقبله؛ من لشيع والنامخ المهيمن فغلهر يعده؛ لا قبله. وأرسل نبئ إنما 
بهيعمل فلا بخلافه جاء أو شرعنا نسخه يله. والحمد إشكال، ولا منافاة لا أنه 

إنمانزل إذا m عسى إن ثم 
أصولامحمد.- نبئنا بشريحة الله يتعبد 

المسوخة،المقدمه سريحته لا — وفروعا 
منوحاكما الله. لرسول حليفة ويكون 
تعالىالله علمه بما أمته بين ملته حكام 

بالقرآن،فيحكم نزوله؛ قبل الماء في 
ويضعالخنزير، ويقتل الصليب، ؤيكمر 
إلاالكتاب أهل من يقبل ولا الجزية 

بختممنه وتاييد إقرار هذا وكل الإسلام؛ 

(،٢٧٧)٢;للسفارض المة الأنوار لوامع )ا(انغلر: 
(.٣٤انمانيللآترس)\آ/وروح 

ومالشرعنا، محارصا يكون أن يصح ولا 
كانوما به، معمولا صحيحا كان وافقه 

أنهفالصحيح; شريحتنا في عنه مكوما 
ذكرأن يعل، - تعالى اممه لقول لما؛ شؤع 

_;ء§ؤإق ورماله أنبيائه من مجموعق 
أئتوهمهدتير آة هدمح، آق;ث ء)أولبم، 
ؤرَكاى وقوله ؛؛، ٩٠لالأنعامت 

انمم]دار ( ١٧٨/٢)هالي للالأنف الروض انظر: )٢( 
والرشادالهدى وسبل -[، ٥١٣٨٧ممر، للهلباعة، 
العلب،الكنمؤ ]دار )آ/ا،أ،«ه( الشامي لكالحي 

فاربميممالبهدن الأنوار ولوامع -[، ٠١٤١٤ًدا، 
.(yv'/r)



ء؛ءقااالنيئين.خائم 
ق:رم]ي%ولي عتره قئممم 

المبسوطةالأدلة من ذلك وغير [، ١١١
الفقه.أصول كتب من مظانها فى 

الثمرات؛>0 

الإيمانعلى المترتبة الثمرات أبرو من 
وكمالالتشرع امّتقرار للسوة يختمه 
فيالأثر أكبر له وهذا الأمة، لدى الدين 

ربهابوعد اليقين وصدق إيمانها، قوة 
علىالنبات في القدم ورسوخ تعالى، 

تعالىاممه امتن كما ^٤؛ ٢٠٧١وأحكام الدين 
أ'كلتوؤ'؛ •' هث قوله في بهذا علينا 

لآلإورصث سؤ، عوئأ وأثئق ديةب؛ لغ' 
"٢[.]المائدة; ^ ألإنث؛ 

بتكذبمب،لمهل^ ١ ٠ أيخبما المرامك ومن 
أونفلر دون . بعدم للنبوة دعوى كل 

المحمديةللأمة عصمة هذا وفي تأمل، 
الختشن.الكذابين الدجالين اتياع من 

يردْقفل إبراز • أيضا الثمرات ومن 
الأمممن غيرها على المحمدية الأمة 

وأمرائهاعلمائها وقفل السائقة، 
بالشرعالناس يسومون الذين _ وخلفائها 

فبهمواكذيا؛ اكين أمر حفظ ي ف- 
ونفىمعالمه، وحدد الدين، الله حففل 

المبهللين،وانتحال العالين، تحريف عنه 

إسرائيل؛بمي بخلاف الجاهلير،. وتاويل 
ءةأظ؛قالأنبياء تسومسهم كانت فإنهم 

منلخبة والسنة الكناب ضوء يي الإيمان أصول ت انظر )١( 
^.١٤٢١(سماسه،ط١، ١٨٣اسء)

فخلاعتماد أيصا الثمرات ومن 
الأنبياءمن إحوانه سائر علمكط ه المي 

وشرفهبفضله والتنويه ، .> والرمل 
رسالتهوكمال هق، ريه على وكرامته 

ودعوته.وشرعه 

لذكمة:اي 

المحمديةالرمحالة عموم أن تقرير تقدم 
نبئناخصائص من هو الثقلين حميع إلى 

منقبله عمن بها انفرد التي محمد. 
بشريعةأتى وأنه. .، بياء الأن

إلىتحوج لا عامة، شافية كافية ورسالة 
لم- تعالى ربه بفضل وهو.- مواها، 
ؤإنمابعدم؛ من أحد إلى أمته يحوج 

به؛حاء ما عنه يبلغهم من إلى حاجتهم 
المموم)عمومههذا لوازم من فكان 

وعمومهإليهم، المرمل إلى بالممبة 
فيإليه العباد يحتاج ما كل إلى ؛المسبة 
حاتميكون. أن وفروعه( الدين أصول 
-كتابه يكون وأن ورمله، الله أنبياء 

اممهكتب خاتم هو - الكريم القرآن 
لها،وناممحا عليها ومهيمنا النزلة، 
وباقتاومحاسها، لأصولها وجامعا 
اهنومن الساعة؛ قيام إلى وخالدا 
خاتمكونه. في المناسثة ظهرت 

لكنتالدين، الرسل، من غيرْ دون السين( 
أزمنةفي معينين لأقوام مؤقتة رمالهم 

والله• بعدهم لن عامة تكن ولم خاصة، 
أعلم.



واهالنبيين.خائم 
المخالفين:ذهب مؤ 

الحديثةالفرق زعماء من النبوة ادعى 
السيدت )واسمه الباب من! كل الباطنية 

اللهوبهاء البائية، زعيم محمد( علي 
زعيمعلي( حسين مبرزا )واسمه: 

غلامبن أحمد غلام و) بهائية، لا 
الفادبانيةزعيم الفادباني( مرتضي 

)الآجماوة(ُا؛ا

أن- الشيعة غلاة من _ العرابية وزعم 
وأخطألعلن، حق والوحي القرآن 
لشدة.؛ لمحمد وأءطا0  ا.حبريل 

االغرابؤ الغرامحب يشبه كما به على سثه 
أنيزعمون الدين الباطنية؛ ومثالهم 
لمانمعن القرآن أحذ . النبي 

الفارّيارى.
عشريةالاثنا الأمامية الشيعة وأثست، 

.الله رسول وفاة يحد الوحي نزول 
الملائكةوكلام وأئمتهم، فاطمة على 

ختموعقيدة /٤ْ(، ٢٢)واس اكحرير انظر: )١( 
(.٢٧•. ٢٠١)سامدي النوة 

الكب]دار ( ٣٤٠)قبة لابن المعارف اننلر: )٢( 
المسلمينزق واممادات ه[، ١٤٠٧، محل١ العالمية، 

الأزهرية،الكلمات، ]مكتبة ( ٥٩)للرازى والمشركين 
المالمفي الباطنية والحركات، .[، ٠١٣٩٨ممر، 

(JU]( ٣٠٣)الخف، أحمد لمحمد الإسلامي 
.[.٠١٤٠٦ط٢، آلراض، الكتب، 

،٢٧١لمكليمى الكاس أصول، انفلر; )آ(
ط٣،طهران، الإسلامية، الكتب ]دار ( ٢٤٠

لالمجالمي)با/هها،الأنوار وبحسار [، ٠١٣٨٨
التراث،،إحياء ]دار ( ٤٢٣٧ه/، ٧٣،  ٦٨، ٤ ٤ 

مقامالأئمة وقيام الوحي، بهذا لهم 
تجرأبل والحجة^؛ الموة في ه المي 

؛هذامن أعظم هو ما على غلاتهم 
أئمتهمأن على علمائهم بعض فنص 

بياءالأنحميع من وأعلم أفضل 
منالعزم أولو فيهم يما والمرسلين، 

وحدشقدح حقيته في وهذا 
واحتحبماصنبوة الحتم عقيدة في 

كفراكونه عن قفلا بها، . لثنا 
أحدرْ،.فيه يمتري لا بالإجماع 
إمكانالصوفية وغلاة الفلأّفة وحوز 

لهاواكتايهم لأنفسهم، النبوة تحقق 
ابنفادعى السريرة؛ ونقاء القلب بصفاء 
—العامة النبوة إثبات ادعائه بعد — عربي 
حاتموأنه خاصة، عليه الوحي نزول 

لمحمدالكبرى الدرحات، وبمائر [، ٠١٤٠٣ط٣، 
[،٠١٣٧٠المجف، ]طيعة ( ٩١٠، ٤٣المقار)

منولمزيد (. ١٠٧٠عياض)٢; لاقاضي والشفا 
)١إللقفاري الشيعة مذهت، أصول، راجع: التفصيل 

الموةحتم وعقيدة (، ٦٢٣، ٦١٢، ٥٨٦/٢، ٣١٠
(.١٤٣)للغامدي 

]ملمعة( ٢٤٧/٥)الكرى الدرحاتذ بماتر اننلر: )٤( 
الأئمةأصول في المهمة والقمرل [، ٠١٢٨٥إيران، 
وعيونقم[، بصيرتي، ]مكتبة ( ١٥١)انماملي للحر 

]فة( ٢٦٢القمي)١;بابويه لابن الرضا أحبار 
للخمينيالإسلامية والخكومة [، ٠١٣١٨إيران، 

الخليجومهلبعة بإيران، الإسلامية ]الخركة ( ٥٢)
للقفارىالشيعة مدهت، أصول وانفلر: ٠ بالكويت[ 

ورسالة(، ١٠٧٨/٢)عياض للقاصي الشقا راحع: )٥( 
(٢٩)الوهاب عبد بن لمحمد الرافضة على الرد فى 

الصفا،مهلا؛ع الرشيد، سعد بن ناصر ]تحقيق: 
[.٠١٤٠٢مكة، 



النبيينهخاد٠ا

علمهميقنسون لا الرمل وأن الأولياء، 
١٠١ثلكه س إلا 

منوالملاحية الزنادقة تجرأ وفد 
علىوالباطشة والمتصوفة المتغلنة جهلة 

أنإلى فذهبوا هذا؛ من أعظم هو ما 
الحم،،من، وأعلم أقفل يكون قد الولمح، 

زمانه،ني شريعة عن الخروج يسعه وأنه 
وأثساحهمأتباعه وأن الغسس،، يعلم وأنه 
كانتولو الحق توافق باطستة ءلر3، لهم 

فعلهما كمخالمة ^٤؛ ١^٠٣مخالفة 
اآ محوصيرأ عند الذي العلم لفلاهر الخضر 

يالكاJةالانحلال إلى ذريعة القول وهذا 
وكفر،زندقة هو بل الإسلام؛ دين من 

الشرائع؛من علم لما إنكار لأنه 
بوساعلةإلا تعلم لا تعالى اض فاءحكام 
أثبت،فقد الفول هذا قال فمن الرسل، 

قولحقيقته فى فهو البؤة؛ خاصية ه لف
الذي- نبتنا. بعد بياء أن_ادتإ و-اثث

نبيفلا ورسله؛ أنبيائه حاتم الله جعله 

(٦٣، ٦٢،  ٤٨)عربي لأبن نموص انظر: )١( 
)t/عياض للقاضي والشفا العربي[، الكتاب ]دار 

حتمعقيدة راجع: التفصيل من ولمزيد (. ١٠٧٠
(.١٥٦)للغامدي النبوة 

الحدين،،الكب ]دار ( ١٦١)١^ الرسالة انظر: )٢( 
(١٨٠)T/ عربي لأبن المكية والفتوحات ممر[، 

والجواهر[، ٣١٩٧٢للكتاب، العامة المصرية ]الهيثة 
الأزهرية،]اسعة ( ٢٦٠،  ١٧٥)للئعراني والدور 
]المطبعة( )١٨له الغواص ودرر —[، ٥١٣٠٦

له)٢;الكبرى والطيفان [، ٥١٣٠٦الأزهرية، 
وجواهربيروت[، الفكر، ]دار ( ١٣٠، ١٢٥، ١٢٢

مصطفى]طبعة ( ٢٤٦برادة)ا/حرازم لعلي المعاني، 
[.٢١٩٦٣الحلي، اب;ي 

حرمحجالقول فهذا _؛ رسول ولا يعده 
الدينمن المعلومة البؤة ختم عقيدة عن 

بالضرورة.

الموفيةغلاة بعض عند والأولياء 
وهوالأولياء، حاتم فافضلهم يتفاضلون؛ 

وفدمالأنثياءأ خاتم من أفضل عندهم 
علىالمنزلة في أوليائهم بعض هؤلاء 
اولوفهم بما والمرسلن، لانبياء ا منزلة 
مقاماين،تقسيم إلى فذهبوا ^ ٠٢٠٠^العزم 

منفمنهم ؛ مقاماترأربعة إلى الأولياء 
العلماء(،)وهم المبوة خلافة مقام يقوم 

)وهمالرسالة خلافة مقام يقوم من ومنهم 
خلافةمقام يقوم من ومنهم الأبدال(، 

منومنهم الأوتاد(، )وهم العزم أولي، 
)وهمالاصهلفاء أولي حلافة مقام يقوم 

عندالأولياء بعض فمقام الأنهناب( 
الحزمأولي، مقام قوي، يكون الغلاة هؤلاء 

نبوةالمقام عن فملأ الرسل، من 
اللهونحالى ن، المستعا فا؛له ا والرسالة 

•كثيرا ءالو.ا يقولون عما 
المناقضةالمعاصرة الحركايتؤ ومن 

إلىالJاءية الحركايت، البؤة! ختم لحقيدة 

الصوفيالفكر في الأشخاص تقديس للتفصيل: انظر )٣( 
ابنودار القيم ابن ]دار ( )ا/٩٧لوح أحمد لمحمد 
صالمفاضالة ومباحث .[، ٥١٤٢٢ط١، عفان، 

عفان،ابن ]دار ( ١٨٩)الشفليفي لمحمي. العقيدة 
^[.١٤٢٣حذف القاهرة، 

)٠(للكشخاوى، الأولياء في الأصول، جامع انفلر: )٤( 
والفتوحات[، ٥١٣٩٨طرابلس، الوهيبية، ]المطعة 

القاهترة،الدكر، ]عالم ( ٢٦٤)عجيبة لابن الإلهية 
٢١٩٨٣.]



الجنةخازن ٠الجنةخازن 

ة)الإسلام،ثلاثالالأدان وحدة 
الكتبووحدة والنصرانية(، واليهودية، 
الكريم،)القرآن طع وفكرة السماوية، 

واحءأغلاف في والإنجيل( والتوراة، 
والدعاوىالحركات هدم أن على نيادة 

الكتبتحريف لاعتقاد اقضة من
٠ماوية ال

حتمعقيدة عن حروج بق ما وكل 
والمعلومةقعلعثا، تواترا المتواترة النوة، 

هذهاد وفبالضرورة، الإسلام دين محن 
كفروفلهور والمعتقدات، الأقوال 

عليها،الرد تكلفا عن يغنى أصحابها 
•عليهم الرد في "كماية تقدم وفيما 

تمصادروانمراجع:اؤ 
لاين^٧(، الوجيز® ررالمحرر — ١ 

عطية.

عياض.للق.اصي ^٢^، ررالشقاء؛ ء ٢ 
،٤ ، ^٢ الفتاوى® ررمجمؤع ء ٣ 

نمية.لأبن (، ٣٤، ٢٨، ٢٧، ١٢

لابنرجْآ، الصحيح® ررالجوات ء ٤ 
•نمه 

لأبنالكرى،)ج■؟(، ا>الساوى ه. 
نمه

لأبن)ج؛(، الموقعين® ررإعلأم - ٦ 
القيم*

فيعليها العلمي والرد المؤامرات هذه تفصيل انظر 
وغيرهالإسلام دين بين الخالعل لنظرة الإبطال ت كتاب 

.؛ ifeزيد أبو اش عبد بن لبكر الأديان، من 

٢،، ^١ كثير® ابن ررتفسير - ٧ 
 ،٦(.٣

رج١(،الهلحاؤية® العقيدة ررشرح _ ٨ 
العر•أنح، لأبن 
للسيوطي.الكرى«، ررالخصائص ٠ ٩ 
^٢(،ية® لينالررالمواهس، ء ١ ٠ 

لكطلأني.
البهية®)ج؟(،الأنوار ررلوامحع ؤ  ١١

■للسفاربى 

(،^٢٢اني،٠ حمالررروح -  ١٢
للألومى.

لحاففل^٣(، القبول® ررمحعارج —  ١٣
الحكمي.

(،^٢٢والتنوير،، ررالتحرير —  ١٤
عاثعور١بن هر 

لأحمدالنبوة،،، حتم ررعمنوة —  ١٠
الغاماسى.

الاعتماد،،صحيح إلى ررالإرشاد  ٠١٦
للفوزان.^٢(، 

دينبين الخلتل لمفلرية لإبطال ررا  ٠١٧
٠نيد أبو لكر ، لأدبان،، ا من وغيره ملأم إلا 

 Pالحنة ازن حP

س:تتمرث اؤ 

والموزوالناء ررالخاء ت فارس ابن قال 
ا.الشيءااأ صيانة على يدل أصل 

^.١٣٩٩الفم، ]دار \( S/Alyالاغة).قايس )٢( 



الجنةخازن .ه:الجنةحازن 

كلعن به ويمر الشيء، حمغل والخزف؛ 
والخاززث، ونحوه المر كحمظ ، حمظ 
يه،علوالأمين ، لكيء هفل المحا 

،•له^ والحارس 

٠شرعا لتعريف ا ي 

والحافغلالجنة على المؤتمن المالك 
لهااصاف-مار"أ.

للغويا لمعنى ا بين قة لعلا ا ٠ 
والشرعي;

والمعنىاللغوي المعنى بين العلاقة 
الجنةحزنة أن في شك فلا ظاهرة الشرعي 

عليه.الله أئتمنهم ما على وأمناء حفاظ 

التسمية:سا س٠ 

فيلما الأمم بهذا الجنة خازن محمي 
العملعر واضحة دلالة من الأمم هذا 

حافغلفهو اض، بامر به يقوم الذي 
.اللهبأمر عليها ومؤتمن للجنة، 

الأحرى:لأسماء اه 
خازناسم أن العلماء عند المشهور 

بعضفى ذكره وحاء رضوان، الجنة! 
واضنغلرل"،، ثبوتها فى التي الأحاديث 

أعلم.
القالم،]دار ( ٢٨٠)القرأن ألفاظ مفردات ينظر: )١( 

)*اا/هما(]دارالعرب ولأن .[، ٠١٤١٢ط١، 
صادر[.

]عالم( ٢٢١الأُراح)١; بلاد إلى الأرواح حائي )٢( 

المهفىفىتماسهئالن1تن ن ثة'ذلك، )٠١( 

لمكم:اص 
وردكما الجنة بخازن الإيمان يجب 

فييدخل به الإيمان فإن أيصا الص. به 
بالملائكة.الإيمان وجوب عموم 

فييدخل الجنة بخازن الإيمان 
والإيمانء، الملائكة بالإيمان 

أركانمن الثاني الركن هو بالملائكة 
هأصولمن وأصل المنة، الإيمان 
العفليمة.

لأدلة:ا0 
آيعإقلى جويذ تعالى! افه فال 
ثسءوكا إذا كق زء آلقة ل إم 
ةكًظلمم ثثتي ك ^ وه 
وصكإي؛ن هره يثن 
الق،! J1ق—خهئه الك من بأن 
يومالجنة باب ارآتي ! .5 اطه رمول 
أتت،؟من الخازن! فيقول مأسشع القيامة 

الأمرت. بك فيقول! محمد. فأقول! 
أكحلأضذاوك«ُ".

]وزارة( ١٠٤٢١م رق، ٢٤)٦/م^ان الإيمثب 
.جذامحعيف ومنيه [، ٠١٤٢٩القطرين، الأوتاف، 

(١١)٩^الروية لي الدارئطنى عند أنى حديث وفي 
المنكر حل.يث، وهو ، ٠[  ١٤١١ط)، المنار، ]مكمة 

له.أصل 
■ryy)\/الأرواح حائي كاب ممشز ال ق

كعب،بن أبي عن أحاديث، الباب ُوفىأ الحاشية(: 
نييمح ولا وعائثة. الخيري، معيد أبي وعن 
.شيءء الباب هدا 

(.١٩٧رنم الإبمان، )كاب لم مأحرجه )٤( 



للمنافقيناك خداع النارخازن 

.للحكمي ^٢(،  ٠٠القبول ررمعاؤج — ٨ 
هودل وا لمسلم؛ن ا قرى ررمعتقد ء ٩ 

فىلوثنيين وا والملامنة والنصارى 
للعمل.، ٠٠المقربين الملائكة اض قول ص لهآ، المقدم 

الخلأئك«،أخبار في ررالحب1ئك - ١ ٠ ؛١ -ك ^-١' اا'ّ• كد 
•يوطى لل

^!هلتة:̂ ٠

لخازنأن على الوحيين نصوصي دلت 
وحازنالجنة، حزنة هم يا، أعوا الجنة 
هوالجنة 

إلنبجم آقئمحأ آددث ؤوؤط< ت الى عت
وئبمثث،عءؤبم! إدا حئ )ئاق آلجثق 
Jig  ِينهٍئا ٣ >تلإا ك

أبيوص كإي؛ق ة'ئقرئا 
.نبي الممعت دال1 هئه هريرة 
افهبيل في زوجين أنفخا ررمن يقولا 

هللم((لا/قز أي الخة حزنة دعته 
لمصادرواثمرام:اي 

الكتابصوء في الإيمان ررأصول _ ١ 
العلماء.من لخية والثنةا٠، 

لابن، ( ١ )ج  ٠٠والنهاية ررالمداية - ٢ 
كثير.

داودي لأب»البعث،ا، - ٣ 

سي,س,ربم
المم.لاين الأماح»، 

لأبنالهلحاؤيهء، العميدة ررشرح — ٥ 
الم•أي 

 ٦ .»JU الأبرار،،الملائكا ؛
للاشقر.

 Mالنار از0 خffl

).،الاثإ\.يرابع.مهللح 

3الضوة تم خ« 

المحزا•)خاتم ْمعللح يراجع 

»لختم ا« 

)الضلال(.مصهللح يراجع 

 Mاض داع خm

سثلتعريف اؤ 

واحد،أصل والحين والدال الخاء 
إفلهارI الحيع ا التيءر إخفاء الإحداع! 

حدعايحدعه وحدعه تخفيه. ما حائف 

بهوأراد ختله I أى أيصا؛ وخداعا 
م؛والأميعلم، لا حيث، من اركروه لأبن )جآُ(، اري(، بالتح ف ١٠. ٧ 

ء\ءم

حجر

(.٢٨٨)اللأ .قايس )٢( (، ٣٢١٦رقم الخلق، بدء )كتاب البخاري أحرجه ;١( 
(.٢٣١ fyْنفلور)لأبن الحرب  jU)٣( (. ١٠٢٠٧رقم الزكاْ-، وسلم)كتاب 



كينLjrollاض خداع أالم1افقينالله خداع 

تتورثاصْثلأحا:ا0 
الغيرإلى الشيء إيصال هو I الخدلع 

،•بطريق 
المخايعيهلهر أن المخادئ! ت وقيل 

لكيخلاقه ويبهلن شيئا، يخادعه لمن 
يخايعممن مقصوده من يتمكن 

سناشمعضا0غوي
والاصطلأحي:

خلافإظهار فالخداع ظاهرة؛ العلاقة 
فيفلهرالمنامميز يخنع وافه تفلهره، ما 

طغيانهمقي به ويمدهم إحسانه لهم 
منهوحكمة عدلأ عذابهم سبب فيكون 

سبحانه.

الأحرى؛لأسماء ا٠ 
Iالقيم ابن يقول والكيد، المكر 

الغيرإلى الشيء إيصال المكر ارفإن 
سيالكيوكذلك خفي، بطريق 
((رص.والمخادعة 

لحكم:ا٠ 
هقفه الصفة بهدم الإيمان يجب 

يليقالذي الوجه على تعالى له ^^١^١ 
مسيلعلى بحانه، وعفلمته بجلاله 

فيورد كما إطلاق غير من المقابلة، 
الكريم.القرآن 

الجوزي،ابن ]دار )؛،/U؛،T( المؤمن اءيلأم )١( 
١٤٢٣.];،

٠( ٤ ٨ / ١ ) لسعدي ١ تفسير ( ٢ ) 
•الجوزي[ ابن ]دار )ْ/بهآ( الموتحن اعلأم )٣( 

ردْمعرض في، ه القيم ابن يقول 
خلافءاوالحق مجازت أنها دعواهم على 
محمودإلى منقسمة وأنها الظن ا هن. 

لالكذبمتضمنا منها كان ضا وماوموم، 
بحقمنها كان وما مذموم، فهو والظلم 
حنفهو الميح على ومجازاة وعدل 

بباطلخيع إذا المخالع فإن محمود، 
يخدعهأن له المجازى من حمن وظلم 

.٢ وعدلا(ل بحق 

لحقيقة:اي 

لهميفلهر أن هو للمخادعين اطه خيع 
يفدهاثم الJنيا في والأمن النعم من 

منلهم أعده بما الأخرة في عليهم 
الفعاليةصفاته من وهو الأليم، العذاب 
مقيدةإليه تضاف وهى .، منه الصادرة 

تعالىاطه ا>إن فتقول: إطلاق دون من 
أوالمنافقين، خالع أو المنافقين، يخيع 
الحالهازه في لأنها يخادعه؛ من خالع 
تصفهأن يجوز ولا كمال، صفة تكون 

تحتمللأنها الإطلاق؛ سيل على بها 
،.فاممد١اارومعنى صحيحا معنى 

منامميزللاطه خديعة ت وقيل 
يعلمون،لا حبنا من استدراجهم 

فيلهم، حير عله هم ما بان b؛^-؛مهم 
لهموطريق لهم شر الحقيقة فى أنها حين 

المصير.ويئس جهنم إلى 

ط١[.الد، ]اضوا، ( ٧٤• )T/ الخواض مخمر )٤( 
(.١٦٠)عشمتن لاين الغا^٠٠ العميدة شرح )٥( 



}انمنافقيناض حداع }انمتافقينالئه حداع 

لأدلة;ا٠ 
أنمحؤخةوإل تعالىI افه قول 

[.١٤٢! ]الماء خ1يعهأه ؤهو هي 

صأقوالأهلاسم؛
لمءرفالمافمون هءزفؤ: جرير ابن ثال 

لهمكان ما لأن أشهم؛ غير يخدعوا 
لمونالميكن قلم وأهل، مال من 

إياهمحداعهم حال في - عليهم ملكوه 
فيستشووه- قبلها ولا بنفاقهم عنه 

يكذبهمعنه دافعوا ؤإنما منهم، بخداعهم 
فيالذي غير ألسنتهم بؤإظهارهم 
أموالهممحي لهم افه ويحكم صمارهم، 
أمورهمظاهر في وذراريهم وأنفسهم 

يماوافه الملة، من إليه بوا اينما بحكم 
الخالعؤإنما • عالم أمورهم من يخفون 

غيروالمخدؤع شيئه، عن غيره ختل من 
فأماخادعه. خديعة بموصع عالم 

غيرإياه صاحبه بخداع عارف والمحالع 
إنمابل ، ماكرو0 إياه خداعه من لاحقه 

شاك،لا ه نفخالع هو فإنما غاية؛ 
مخالع.له أنه ه نفحدثته من دون 

أنالمنافق عن ثناؤه حل افه نفى ولذلك 
الصفةكانت إذ ه، نفغير خلح يكون 

صفته((وصفنا التي 

والخداعالمكر ارلأن كثير: ابن وقال 
منتفوالعسث اللعب وجه على والحرية 

وجهعلى وأما بالإجماع، هل افه عن 
فلاوالمجازاة بالعدل والقابله الانتقام 

ذلكااُا،.بمنع 
لمتعالى اف ،إن النئم: ابن قال 
والخداعوالمكر بالكيد نفسه يصفإ 

فيداخل ذللن، ولا ، مهللما والامنهزاء 
ليت،الأفعال هذه فإن الحسنى أّمائه 

موصعفي تمدح بل مهللئا، ممدوحة 
افهأن والمقصود! موضع. في وتذم 

والكربالكيد نفسه ا يصفلم سبحانه 
فحللن الجزاء وجه على إلا والخداع 

المجازاةأن علم وقد حق، بغير ذللث، 
فكيفطالمخلوق، من حسنة ، ذللعلى مخالع، له أنه به ن سا لفلليتجافى 

،.مثحانهءأ الخالق من عليه له يتكامل غاية ليبلغ اّسندراجا، 
هلسؤال: عن عقيمين ابن وأجاب عند موقع بها هو التمح، للعقوبة الحجة 

فقال:والخداع؟ بالخيانة افه يوصف، بحال عالم غير والجستدرج إياها، بلوغه 
،أبدابها افه يوصفط فلا الخيانة، )راما عارف؛اطلاعه ولا _J^،، ءدد نفسه 
فيعر إنها إذ حال، بكل ذم لأنها إياْ، ستدرجه إمهال وأن صيرْ، ءش 
الخاتلليبلغ جرمه على معاقبته تركه 

مستدرجهعقوبة امتحقاقه من الخالع 
وكثرةإياه، عصيانه ومحلول إساءته، بكثرة 
أقصىعنه عفوه ومحلول المستييج، صفح 

فها قال مذموم؛ وهو الإئتمان، موصع 

(.٢٧٧ِ اوان)ا/ا"ماآ جامع )١( 
الطيمالقرآن تمر )٢( 
(.٣٠٧/١)الصواعق مختصر )٣( 



ليمتاكينالله خداع افخداع 

يعاملهمتعالى الله أن معناها ت وقيل أست حانوأ همد ُررسلرأ ووإن • تعالى 
لمخاا معاملة م ول[، ٧١]الأ)م_الت مثيره هآذؤن مل من 

كقولالجواب؛ على إنها وقيل: فهوكاJكر، الخداع؛ وأما فخانهم. ذل: 
أنابه: خلفر إذا يخدعه كان لن الرحل ولا مدحا، لكون حن ;ه اش 

اللهقال الإؤللاق؛ بيل سعلى به يوصف 
وهو٢^٥ عثدعوك أهتخق؛و! وف ■ الى عت

حني-
[((^١٤٢]الماء: 'دمء 

انمتعلمة:ص  ٠

المخايع؟افه أمماء من ل ه- 
مقيدةهث اممه عن تخبر التي الأفعال إن 

فلامهللق، امم منها له يشتق أن يلزم لا 
المضل،I نى المحأسمائه من أن يقال 

فانوتقدس افر تعالى والماكر، والفاتن، 
منهاسسءحانه عليه يهللق لم الأمسماء هدم 

ا.معينةأ مخصوصة أفعال إلا 

المخالمين:دهب، م٠ 

منصفة للمنافقين الله مخادعة 
الصادرةالاختيارية الفعلية الصفات، 

بامملةالصفات منكرو أنكرها . منه 
والمعتزلةوالجهمية الفلامّفة من 

ومنالأثاعرة أنكرها كما المحهللة. 
معناهاوصرفوا نصوصها قاولوا وافقهم 

أنهادعوى أو الجاز، إلى الحقيقة عن 
،،فقعور اللففلية الشاكلة سبيل على 

^١٧١)ل/ين ان ناوي مجمؤح )١( 
الكتاب]دار ( ١٦٢)ا/ المم لأبن الفرائد بيانع )٢( 

٣٨٦را/للماتربيي الثثت أهل اؤيلأت مثلا: انفلر )٣( 

خديعة،منه تكن ولم ، خدءتائ، الذي 
أوهرْ؛.الأم صار إذ ذلك نأل ولكن 

عليهم؛لرد ا0 
تعالىاممه صفات أن الحلم أهل فزر ١— 

حاطب. الله وأن الجاز، يدخلها لا 
فوجب، كلامها من تعهد بما الرب 
عندهم.المعهودة حقيقتها على حملها 

الغللمموجه عش كانن، إذا ألها - ٢ 
كانت،إذا وأما مذمومة، كانت، والعدوان 

ستحقبمن عدل فهي المحق وجه على 
تعالىالله من بصدورها فكيف ذللئج، 

.ستحقهاراّ، بمن الجزاء سيل على 
يعاملهم. إنه ت قولهم أما - ٣ 

أنيتصور لا فهذا الخالع، معاملة 
بهتقوم أن غير من المعاملة هذا يعاملهم 

الصفة.هذه 

وجهعلى هي إنما قولهم؛ وأما - ٤ 
قدما هك الله على نافون فهم الجواب، 

تمر١(،  ٠٢و)ه/ ( ٣٩٠-  ٣٩٤و)م ( ٣٨٧-
وتمر(، ١٣٠/ r\)j( ٧٣/٤و)( ٣٠٨/١)ازازى 

)٣;المحيط المحر ير ونفعطية ابن 
و)ه/( ١٦٠- \ T/>>0واكوير)والتجرير (، ٣٩٢
٢٣٩.)

للإيجياليان جامع انظر: )٤( 
(.٣٠)\/١ سرى اJيان جامع انظر: )٠( 
(.١١١تيمية)U/ لابن الفتاوى ٌجْرع انظر• را*ا 



:١٠٠٣هاتمؤمتين أم خديجة 
وهذا> لها وأوجبه لنمه، هق اش أثبته 
بهخف من خسف أنه به أحبر ما نظير 
أغرقهأنه أحبر من وأغرق الأمم، من 

فيماذكره تعالى اال4 قعيدقنا منهم. 
شيءبين نفرق ولم ذلك، من به أجمرنا 

فرقتمما مريقكم على برهانكم فما منه. 
وخماأغرق قد أنه I بزعمكم بينه، 
ولمبه، وخسف أغرق أنه أحبر بمن 

خدعه؟قد أنه أخبر من يخايع 
تمصادرواثمراجع:ا٠ 

المم.لابن الموقعين®، ررإعلأم - ١ 
لأبيالث_ن_ةاا، أهل ررتاؤيلأت _ ٢ 

الماتريدي.منصور 

كثيرلأبن العظم«، القرآن ررتمير . ٣ 
١الدممقى 

جريرلابن بيان®، الارحامع - ٤ 
الطبري■

ني®،الحالله ماء أمحررثم_رح ء ٥ 
القحهلانى.لمعيد 

لاينالمشارينية®، العقيدة شرح ١١_ ٦ 

تيمية.لاين الفتاوى®، ررمجمؤع — ٧ 
فضيلةائل ورسفتاوى ررمجمؤع س ٨ 

•عثيمثن*' ابن الشيح 
للموصلي.الصواعق®، ررمختعير _ .٩ 

للرازي.الغيب®، مفاتح ١١. ١ ٠ 

سرى)ا/أ'م.السان )\(ج\ح 

جالمؤمنين أم خديجة 

 nأم ديجة خM

ونسمها:اسمها  ٠٠

بنأمسد بن خويالد بنت خديجة 
الأمديةالقرنية قصي ين العزي عبد 
زائدةينت فاؤلمة وأمها .، الّبي، روج 

لويبن عامر ض من قرشية 
ووفاتها؛ولدها م٠ 

خديجةالمؤمنين أم أن محي ابن ذكر 
بخصالفيل قل ولدت ها حويلد بنت 

الهجرةقبيل وتوفيت ،، أ منة عشرة 
توفىالذي العام نفس وهو ستين، يثلاث 

ءلالبأيو فيه 

سلامها:ا٠ 

تدعى.^١ خويلد ؛سنإ خديجة كانت 
الإسلامجاء ولما ؛الهلاهرة، البعثة قبل 

.المبي ببعثة صدقت من أول كانت 
واتبعتهمهلالما 

صادر[،زدار ١( ٤ )A/ سد لأبن ١^ )٢( 
الجل،]دار ( ٦٠٠)U/ المحاه تمييز ني والإصابة 

ه[.١٤١٢محيا، بيروت، 
\(.o/a)معد لابن الكرى اممقات )"ا(انذلر: 

الفكر،]دار وأ0آ( ، ٢٤٣)إسءاق 1^، سرة ١^ )٤( 
)آ/أهرلأسهمي الهوة ودلائل ْلا[، بيروت، 

لأتراث،الريان ودار العالمية، الكتب ]دار ( ٣٠٣
]دار( ٣١٦-  Y\o/i)والمهاية يداية والٍدا[، 
لمحيحة١ الهوية يره وال، [ jk ١٤١٨، ١ ٍل هجر، 
العلوم]شتة \( )\/0Aالعمري ضياء لأكرم 

■١ه[ ٤ ١ ٥ ْدأ، المنورة، المدينة والحكم، 
لأبنلمشت( وتاريخ (، ١٣٩)إسحاق ابن سرة انظر: )٠( 

=والإصابة [، ٢١٩٩٥الفكر، ]دار \( V،</T)ماكر 



متينلمؤ ١ أم خديجة هاأم خديجة 

أولخديجة ارلكنت ت إسحاق ابن قال 
جاءما وصدق . ورسوله باغ آمن من 

يه((لا،.
إلىأثار أن بعد الصلاح ابن وقال 
الناسأول فيمن العالم أهل اختلاف 
منأول ت ال يقأن اءوالأوؤع ' إيلاما 

ومنبكر، أبو الأحرار الرجال من أسلم 
الماءومن على، الأحداث أو المسان 
حارثة،بن زيد الموالى ومن خديجة، 

أعالم<،أواض بلال، العبيد ومن 
ضائلها:فؤ 

بست،يبشرها أن نبيه أمجر اض ن أ— 
ولافيه صخب لا الجنة، فى قصبا من 

لصت

اللامليقرئها حبريل أرسل اف ن أ— 
رواها موذاك هدا لدل ياف، من 

ههريرة أبى عن بإسناده البخاري 
يافمال: المي -مريل ارأتى قال: 

معهاأتت، قد خديجة هد0 اف! رسول 
فإذاسراب، أو طعام أو إدام فيه إناء 
ربهامن لام العليها فاقرأ أتنك هي 

قصبمن الجنة في ببيت وبشرها ومني، 
نصبءأولا فيه صخب لا 

)؛/والنهاية والداية (، ٠٦٠ )U/ الصحابة تمييز ي ن ~
]المكتبة( ٩٩)للألباني ايم؛ وصحيح (، ٤٢

^.١٤٢١ٍدا، عنان، الإسلأمة، 
(.١٣٢)إسحاق اين )ا(سرة

]دار( ٤٠٣)الملاح لابن الحدث علوم أنواع معرفة )٢( 
^.١٤٢٣،يا، العيية، الكب 

(،٠٣٨٢ رقم الأنصار، مام، )كتاب، البخاري أخرجه )٣( 

ثبتلما الجنة، أهل نساء خير نها أ— 
قال:النبي. عن ه علي حديث من 

سمائهاوحير مرمم، ائها ن®حير 
حديجهءر؛/

باستمرار،بخير عليها الني. ناء ث— 
هبماعائشة عن بإسناده البخاري روى فقد 

ماللنبي. امرأة على غرت ارما قالت: 
أنقبل هلكت خديجة، على غرت 

يذكرها،معه أّكنت لما يتزوجني 
قصب،،من ببيننا يبشرها أن اف وأمره 

خلائلهافي فيهدي الشاة ليذبح كان ؤإن 
يسعهناُرما منها 

بنقرة فعن الكمل، الماء من نها أ— 
ه؛ض ا رسول ال ققال: )جهم إياس 
منيكمل ولم كثير، الرجال من ®كمل 

عمران،بتت مرمم ثلاث؛ إلا اء الش
بنت،وحديجة فرعون، امرأة وآميه 
كفضلالماء على عائشة وفضل حؤيلد، 

اس«ر".ائر صر الم،، 

(.٢٤٣٢رنم الصحابة، فضائل وسالم)نحاب، 
(،٣٨١٥رنم الأنصار، الخارى)كابح.نام،)٤(أخرجه 

(.٢٤٣٠رنم الصحابة، فقاتل وسالم)كاب، 
(.٣٨١٦رقم)٥(أخرجهالخارى)كاب،.تام،الأنصار، 

]دار( ٣٢٣/٤)واJهاية البداية في كثير ابن )٦(صانه 
بنمعاؤية عن شعبة، اوروى '؛-١[ محجر، 

ثم، .٠ .نال،؟ت نال، هع إياس ين قرة أييه عن ترة، 
إسنادوهدا تمرْ. ني مردؤيه ابن رلرواْ قال،؛ 

و؛عدْا.شعبة، إلى صحح 
]موسمة( ٣٩٧يره)ا"/نفني الطبري واخرجه 
ينآدم عن إيراهيم بن المثنمح، عن طا؛ا، الرساله، 

مجوسأيي إلى( نده بنمة، عن، إياس أيى، 
الحديثه.وذكر ظنه، الأشعري 



اثمومتينأم خديجة كهأم خديجة 

كانتها:مو 

ففدسامية، ودرحة عظمى ملكنة لها 
الطاهرةمعروفة الإملأم قبل كانت 

لبيانفيكفي الإملأم في وأما العفيفة، 
رروزيرةكانت بأنها التذكير مكانتها عفلم 

كنيكان الإملأم، على صدق 
وزوجةالمؤمنين، أم وأنها إليها«را،، 

.الثي، عليها يتزوج لم المرسلين، سيد 
بخيرذكرها من يكثر وكان ماتت، حتى 
وأنهاصديقاتها، ؤيكرم .، حياته طيلة 

فإنها إبراهيمر حاثا أجمعين، أولاده أم 
مسلمروى فقد . القبطية مارئة من 

أنهارغ^ءتا؛ عائشة المؤمنين أم عن بنتيه 
خديجةعلى النبي. يتزوج ررلم قالت: 

.، ماتتا،ال حتى 

أحاديثركتاب البخاري أخرجه الحديث هدا و =
الأنمة،و)ىاب (، ٣٤٣٣، ٣٤١١رنم الأفاء، 

رنمالصحابة، فضائل ركتاب لم وم(، ٥٤١٨رنم 
ومنإياس، أبي بن آدم عن >ق من (، ٢٤٣١
• ١٦٠٠حديجة ذكر بغير شعبة، 

لهنظفر لم الهلجري. شيخ - بن والمشي 
وشعبةآدم أصحاب من الثتات حالم، وند بترجمة، 

فيحديجة ذكر أن نالغل-اهر الحديث،، لمقل في 
أعلم.واض محفوخل. غير موصى أبي حديث، 
(.٢٤٣)إّحاق ابن را(ّ؛رة 

iCroij، ٢٤٥.  ٢٤٣)إسحاق ابن سيرة انظر: )٢( 
والبداية(، ١٣•)r/ عساكر لأبن دمشق و-نريخ 
فياوبوية والسيرة (، ٤٦٣كثير)٣;لأبن والمهاية 

أحمل-اض رزق لمهدى الأمليه المهادر نموء 
(١٣٦-)

والبداية)د ٢٦/٣)عساكر لأبن دمشق -ارخ انظر: )٣( 
)ا/حجر لابن ^ ٧١ولخح (، ٣٢١)؛/والمهاية 

(-٢٤٣٧رقم الصحابة، فضاتل )كتاث، ملم )؛(أحرجه 

عن؛،سنده ا أيصملم مالإمام وروى 
علىغرت »ما قالت،: أنها ها، عائشة 

لمؤإني خديجة على إلا المي. اء ن
إذاه اض رمول، وكان قالت: أدركها«. 

إلىبها ارأرملوا فيقول: الشاة ذبح 
يومافاءغفبته قالت،ث حاويحةا<، أصدقاء 
رزقت،ررإنى فقال: •حا-يجة؟،ا فقلت: 

حبها((رْا.
المكانةبهذه تحظى أن لخديجة وحق 

فهيه، محمد البرية حير من العلية 
بعثةالقبل الله.، رسول مت حل،  ١١

عشرمن أزيد وبعدها نة، ّعشر ة حم
بنفسهاصدق وزير له وكانت سين، 
وأرصاها((را'،.هأ ومالها، 

لمآعلمة:ا ٠

الض.اشتغال الأدلى: لمألة ا. 
منها:زواجه ثم حديجة تجارة قي 

عائلةامرأة خويلد بنت حديجة كانت 
منزواجها قيل ثيبا وكانت يبة، 

هالةأبو أولا نزوحها حيث المبي.، 
بنعتيق ثم زرارة، بن النتاش بن هند 
يقولكما الأصح على المخزومي، عائان 

نزوجمن أول أن إسحاق ابن وذكر 
(-٢٤٣٥رنم الصحابة، فضاتل لم)كتاب مأحرجه )ه( 
إمحاقابن سيرة وانظر: (، ٤٣١)r/ والهاية البداية )٦( 

(٢٤٣.)

(١٨١٧)؛/الأصحاب سرقة في الاستيعاب انظر: )٧( 
ه[- ١٤١٢، ط\ ؛يروات١، الجيل، زدار 



هاالمؤمنين أم خديجة هاالمؤمنين أم خديجة 

عائذبن عبقا هو - بكر وهي - حديجة 
يمومات، بننا له فولدت المخزومي، 

بنالجاش بن هند هالة أبو يعدم تروجها 
ثموبننا ولدا منها ءانج_م_ا زرارة 
بعدموتزوجنح صعدت ابن زاد ، هللئ، 

عايدأ^آا•ض، أمة بن صمح، 
شرقحذات ناحرة ها حديجة وكانتح 

مالهاعلى الرحال( تستأجر ومال،، 
سالنبي أوصاف وصلها فلما مقاربة، 

وكريمأمانته وعظم حديثه صدق من 
أل،عليه وعرصست، إليه بمن أخلافه، 

الشامإلى لها ويخرج تجارتها، قي يعمل 
ميسرة،له! يقال، لها غلام مع ناحرا 
منتعطيه كانت، ما أفضل تعهليه أن مقابل 

ذللث،،على . ال؛ي فوافق غيرْ، التجار 
وهناكهنا تجارتها، في يعمل وبدأ 

قدمون الشام، إلى والغلام هو فدهسا 
بهحاء ما حديجة باعت مكة، إلى بمالها 

بماغلامها وحدثها قريتا، أو فاصعمت، 
اتالاين مه بي نالفي رآه 

منه،الزواج في فرغبت والمعجزات، 
يومئذوكانت، نمها، عليه وعرصت، 

وأعفلمهننستا، قريش اء نأوصمْل 
كانقومها كل مالأ، وأكثرهن ، شريا 

.عاليه يقدر لو منها ذللث، على حريصا 

اعثرىوالطبقات (، ٢٤٥)إمحعحاق ابن ميرة انظرت )١( 
(.١٧٩)T/ دمشق وتاريخ ١(، ٥ - ١ ٤ )a/ سعل لابن 

(.١٥)A/سعد لاين اعرى )آ(الطقات 
]ميعة( ١٨٩- ١  ٨٨/ )١ هشام ابن محيرة انظر؛ )٠١( 

بذللثج،أعمامه وأخبر . النبي فقبل 
علىدخل حتى حمزة، عمه معه فانطلق 
.فتزوجها إليه، فخطبها أسد بن خويلد 
وهو، مستة وعشرين خمسة عمره وكان 
فقدعمرها وأما ، الجمهور قول، 

وثلاثينخمنا كان I فقيل فيه، اختلف 
وقيل:وءشرينل٦، خمنا وقيل: منة، 

وميلأربعين، وميل؛ وعشرين، ثمانية 
روايالت،منها زواجه كيفثة وقمح، ذللثه، غير 

معقلهال ذللث،؛ تفاصيل تذكر صعيفة 
واْس.

اكانيةلخألة ا- 
iالرسول نصرة في 

ذلك،:

العظيمخديجة دور 
وأثرالإملأم ول أه 

النييازوج ه حويلد بنتا حديجة 
افهبعد - له معين خير كاننتا الكريم. 

أولمن آزرته حيث دعوته، في - تعالى 
الطبي،الأثر لها كان حتى معثه، من يوم 

الميي.تهدئة في الحسن والمردود 
ندهبالبخاري روى فقد معنوياته، ورقع 

ارأولقالت،: ثها عائشة المؤمنين أم عن 
الوحيمن ه اف رسول به بدئ ما 

والبدايات^[، ١١٠٧٥ط٢، الحلص، اتابى مصطفى 
الشويةوالسرة (، ٤٦١٠-  ٤٦٢خير)ّآ/لابن والمهاة 

(.١١٣. ١١٦)١إانمري ضياء عرم انمحيحة 
واJداUت(، ٧٢)\/ للبيهقى المرة دلائل انظر: )٤( 

(.٤٦٦. ٤٦١٠)"Y/والهايت 

الأصليةالمحادر محوء نى المرية يرة الانظر- )٥( 
(١١٠٤.)

(.٤٦٦/٦٠الداةوالها؛ة)انظر: )٦( 
(.١١yالشوية)١إاليرة ز انمرى ذكر )٧(حسما 



هاالمؤمنين أم خديجة ال٠ؤمنينأم خديجة 

يرىلا فكان النوم، في المالحة الرؤيا 
لمالصبح، فلق مثل حاءين، إلا رؤيا 

بغاريخلو وكان الخلاء، إليه حسب، 
اللياليالتعبد وهو فيه فيتهتثح حراء، 
أهله،إلى يننع أن قبل العدد ذواين، 

فثتزودحديجة إلى يرجع ثم لذلك ويتزود 
غارفي وهو الحق حاءه حنى لمثلها، 

تقال اقرأ، فقال! فجاءْ حراء، 
حتىفغطني فأخدتي قال; يقارئ، أنا ما 

اقرأ،ت فقال أرملتي، نم الجهد مني باغ 
نغطنيفأحدني يقارئ، أنا ما قالته: 
أرميي،ثم الجهد مش بلغ حتى الثانية 
بقارئ،أنا ما فشالت*: اقرأ، فقال: 

فقال:الني أرم ثم الثالثة فغشي فأحدني 
منألأتن خو رو ^5, أرى ته آنءِ ؤ\و\ 

لاسقا، 40ألأج هق أهمأ و ۶، 
فؤادْ،يرحم، اض رسول بها فرجع 

خويلدهبنت خديجة على فيحل 
حنىفزملوْ رملوني، زملوئي فقال: 
وأخبرهالخديجة فقال الرؤع، عنه ذهب، 

فقالت،نفسى، على خشبت لقد الخبر: 
أبدآ؛ض ا يخزيلث، ما واش كلأ حديجة: 

الكل،وتحمل الرحم، لتصل إنك، 
الضيف،،وتقرى المعدوم، وتكمبإ 

بهفانطلمتؤ الحق. نواسب، على وتعين 
بنذوذل بن ورثة به أتت حتى خديجة 

حديجة،عم ابن العزي عبد بن أسد 
وكانالجاهلية، فى تنصر قد امرأ وكان 

منفيكتب، ني، لعبرا ا الكناب يكتبخ 

يكشب،،أن اش ثاء ما بالعبرانية الإنجيل 
لهفقالت، عمي، قد ^؛-^١ شيحا وكان 

ابنمن مع اّعم ابن يا خديجة: 
ماذاأخي ابن يا ورقة: له فقال أخياك*، 

ماخبر اض. رسول فأخبره ترى؟ 
الذيالناموس هذا ورقة: له فقال رأى، 

جذعافيها ليتني يا موسى، على اش نرل 
فقالقومك*، يخرجالئ، إذ حثا أكون لينني 

قال:هم؟« ررأومخرحئ ه: اض رسول 
لهحشنخ ما بمثل قعل رحل يايت، لم نعم؟ 

أنصركيومك، يدركني ؤإن عودي، إلا 
توفيأن ورقة ينشب، لم ثم مؤزرا، نصنا 
الوحي،لأوفتر 

معنىالعالماء: ررقال المؤوي: قال 
لئفيميبلا لئج إنتهأ: خديجة كلام 

مكارممن فيلئح ش ا جعل لما ؛ مكروه 
وذكرتالشمائل، وكرم الأخلاق، 

أنعلى دلالة هذا وفي ذللثخ، من صروبا 
سبالخير وخصال الأخلاق مكارم 

مدحوفيه: السوء، مصايع محن السلامة 
الأحوال؛بعض في وجهه في الإنسان 

لهحصلتإ من تأنيس وفيه لمصالحة، نفلنا 
أسبابجوذكر وتبشيره، أمر من مخافة 

حجةوأبلغ دليل أعفلم وفيه له، الملامة 
وقوةرأيها وجرالة ثها خديجة كمال على 

((أى.فقهها وعظم قلبها ونبات ها نف
لموم، ٣( رنم الوحي، بدء )باب الخالي أخرجه )١( 

(.١٦٠رقم الأسان، )محاب 
=إحيا، زدار ( ٢٠٢)٢; لم مض الووي ثرح )٢( 



ظالمؤمنين أم خديجة هاامؤسن أم خديجة 

بينالمفائة فى الثالثة: لمسألة ا- 
ه:وعائشة حديجة 

أفصل،أيتهما في الملم أهل اختلف 
١^^:ثلاثة إلى 

علىعائشة تممحسل الأول،: الهول، 
الأحاديث؛ببعض واحتجوا خديجة، 

قالقال: يقهئه موسى أبى كحديث 
كثير،الرحال من رركمل اض.؛ رمول 

بتتمريم غير اء التمن يكمل للم 
بشت،وخديجة فرعون امرأة وآسية عمران، 
كفضلالنساء عالي عائشة وفضل خؤيلد، 

الطعام((أاا.سائر عالي الثريد 
ررامتاذنتقالت،: ه عائشة وحديث 

علىخويلدأختاخديجة بنت هالة 
خديجةابيتئذان فعرف الله.، رسول 
قالت،:هالة، اللهم فقال: لدللث،، فارتاع 

منعجوز من تذكر ما فقلتا: فغرتا، 
فىهلكتح الشلءقين حمراء قريش عجائز 

ا.ل ٠٠منهاخيرا اض أبدلك، فد الدهر، 
هالنبي أن هو بهذا استدلالهم ووجه 
.منهامحيرا أبدله اش إن : قولهافى أقرها 

النبي.سكوت، ررفى التين؛ ابن ئال 
عائشةأفضلية على دليل المقالة هذه على 

-[.٥١٣٩٢، yJsيرون، العربي، لتراث ا —
ه،الني أصحاب ففانل البخاري)كتاب )١(أحرجه 

رقمالصحابة، ففانل لم)كتاب وم(، ^٦٩١٣رنم 
٢٤٣١.)

رنمالأنمار، مناقب، )كتاب البخاري أحرحه )٢( 
نمامللم)كتاب وممجزوما، معلما ( ١٣٨٢

(.٢٤٣٧رقم الصحابة، 

المراديكون أن إلا خديجة، على 
وصبمنرالتمحورة حكا ها بالج^صردة 
الن.ص.
أزواجأحمسا ان_تا للكك، وكذل

ابكن يتزوج ولم إليه، الله. رسول 
فىالنساء مائر فى يعرفح ولا غيرها، 

أعلمغيرها، في ولا بل الأمة؛ هذه 
حينلها اطه غار وقد أفهم، ولا منها 
فانزلقالوا، صا الإفكح أهل لها قال 

وقال.سماواتا، بع مفوق من براءتها 
منفرينا الله.، رسول يحد ءمرتا 
والثنة،القرآن عنه تبلغ نة، مسخممين 

المختلفين،بين وتصسلح الملمين وتفتي 
حتىالمؤمنين، أمهات أثرف وهي 

والبنين،البنات، أم محويلد بنتا خديجة 
السابقينالعلماء من ءلائفة قول في 

■واللاحقين؛أل؛، 
علىخديجة تفضيل الثاني: القول 

لذلك،:يه احتجوا ومما ؤهى، عائشة 
قال؛النبي. عن ه علي حديث 
نسائهاوخير مريم، نسائها ارخير 
ااأْ،.خديجة 

اهل. في حجر ابن المحاقفل ال ق
المراديفسر ا موجاء  ١١الح—دبحا: 

منوالطبراني الزار فروى صريحا، 

(.١٤٠حجر)U/ لابن الباري فتح )٣( 
(.٤٣٢. ٤٣١والهاية)؟/)؛(البداية 

(،٣٨١٥رنم الأنصار، منائب، البخاري)كتاب أحرجه )٥( 
(.٢٤٣٠رنم الصحابة، فضائل لم)كتاب وم



فهاالمؤمنين أم خديجة هاثمومنين أم خديجة 

فصلتررلقد رفعه! ياسر بن عمار حديث 
قضالتكما أمتى، اء نعلى حديجة 

منوهو ، ١^١٢العالمين اء نعلى مريم 
بهذاواستدل الإسناد، حسن حديث 

منأفضل خديجة أن على الحديث 
.طئثة«ُ 

*قال رف^أ عباس بن ١ حديث وكذلك 
أهلماء نررأفضل اض رسول قال 

بنتوءاءلمة خؤيلد، بنت حديجة ت الجنة 
وآسيةعمران، بتمتإ ومريم .، محمل 
القفرعوزالأ امرأة مراحم بنت 

صريحنص رروهذا فيه؛ حجر ابن الحاففل 
لأيملاطويل،اءء.

انبال! قمن قول عن وأجابوا 
اشإن : قولهافي عائشة أقر ه المي 
حاءالحديث بأن حديجة، من حيرا أبدله 

وفيهالمحيح، خارج في يغا حص 
قولها،على إياها إقراره بعدم التصريح 

العلوم]مكتبة ( ٢٥مسنده)؛/ءفي البزار أحرجه 
ونال—[، ٥١٤١٤مدا، المنورة، المدينة والحكم، 

لْكبنالزوائد مجمع في الهيثمي 
وبقيةأعرفه، ولم الحميري، يزيد أبو افه القدسي[: 

وهرأيصا، لهيعة ابن سنده وفي وثقوا٠، رحاله 
صعق.

Awofv)حجر ض ):آ(فحانرى 
محيا[،الرمالة، ة ]مؤ،٤( )؛/و• أحمد أحرجه ( )٠٢

رنمالمناقب، )ياب، الكبرى السنن في والنسائي 
٠^١(،١ ٠ رنم التاريخ، )كتاب، حبان وابن (، ٨٢٩١^

الباريفتح في حجر ابن الحاففل إسناده وصحح 
\/(Tof )\ السلسلةفي والألباني المعرفة[، ]دار

(.١٥٠٨)رقم الصحيحة 
)يمهّاا(.حجر لأبن )٤(ذحاuري 

عائثةعن بسنده أحمد الإمام روى فقد 
خديجةذكر إذا المبي. رركان قالت: 

فغرت: قالت،الثناء، فأحسن عليها أثنى 
حمراءتدكرها ما أكثر ما فقلت: يوما 

منها،^١ بها هق اض أبدلك قد الشدق 
قدمنها، حيزا هق اطه أيدلني ما قال؛ 

إذوصدهنئي الناس، بي كفر إذ بي آمشث، 
حرمتيإذ بمالها وواستئي الناس، كذبني 

حرمضإذ ولدها هق افه ورزقني الماس، 
اكاء«ُ°/أولاد 

علىرده في حجر ابن الحافغل قال 
لمكونه من ؛لزم ررولأ الميز: ابن كلام 
علمهارد أنه. الْلريق هذه في ينمل 

ردمنه صدر أنه الواقع يل ذللثج؛ 
عننجنح أبي، رواية ففي المقالة، لهذه 

هذْفى والهلبرانى أحمد عند عائشة 
اللهأبدللثج : فقلت،عائثة: قالت، القصة، 
حتىفغفميإ الن، حدية الن بكيمرة 
بعدأذكرها لا بالحق والذي؛عثلث، قلتج: 

ابنتأوله ما يؤيد وهدا بخير، إلا هذا 
والحديثالمذكورة الخيرية في الين 
بعصا((بعضه يفسر 

علك،كثير ابن الإمام احتج لنا ؛ ولذا
الإقراربذالث خديجة على عائشة تفضيل 
برئصرحت، التي الروايات وذكر استدرك 

الرسالة،]مؤسسة ( ٣٥٦)ا؛/أحمي. الإمام أحرجه )0( 
(:٠٣٢ )٤; والنهاية البداية في كثير ١^، وقال ط١[، 
■ته" ناس لا وإستاده ، أيصا أحمد به ارتفرد 

(.١٤حجر)U/•ابن )1(ذحانري 



هأم خديجة هااثمومنين أم خديجة 

بعضها،اق ومعائشة، على . الّبي، 
ومهاعائشة، عن السابق الحدث منها 

وذكرنالت؛ أنها أيصا عائثة حديث 
نىفاؤلب خديجة يوما . الله رسول 

منالماء يدرك ما فادركنى عليها، المناء 
ياافه أعقبك لقد _!،: الغيرة، 

ثربسعجائز من عجوز من اش رسول 
وجهفتغير قالت؛ الشدقين. حمراء 
عندتغير أره لم تغيرا س افه رمول 

عندأو الوحي، نزول عند إلا مهل، شيء 
أورحمة يعلم، حنى المخيلة 
ءداب«أا،.

الم٠ابىلةعن الموقف الئالث،؛ القول 
وفضائلمرايا منهما لكل لأن بينهما؛ 
منهماواحدة كل وأن للأخرى، ليت 
الجوانب.بعض في الأخرى من أقفل 

الثثة؛أهل وأما ر؛ كثير! ابن قال 
واحدةلكل ؤشت أيصا، يغلو من فمنهم 
ولكنمعروف، هو ما الفضائل من محنهما 

عائشة؛تفضيل على المنن قوة تحملهم 
منأعلم ولكونها الصديق، ابنة لكونها 

مثلالأمم في يكن لم فإنه خديجة، 
وفصاحتهاوعلمها حففلها فى عائشة 

يحب. الرسول يكن ولم وعقلها، 
ونزلتإياها، كمحبته نسائه من أحدا 

ط١[،الرسالة، مسسة ]مؤ )أأ/هه( أحمي. حرجه أا 
ابنوقال (، ٧٠ ٠٨رقم التاريخ، )كتاب حبان وابن 
ط؛[:مجر، ]دار ( ٣٢٠)أ/ والهايت الدائن في كير 

٠جيدا إسناد ءوهذا 

وروتسماوات، بع سفوق من براءتها 
محليناا كثين حما علما .؛ عنه بحده 

الماسمن كثير ذكر قد حتى فيه، مباركا 
دأسة^مثطر رراطوا المشهور؛ الحديث 

منهماكلأ أن والحق ٠ الح٠ايراءاا عن 
فيهالمامحنر نفلر لو ما القّفائل من لها 

فىالتوقف والأحسن وحسره، لمهرْ 
ومنجك، اطه إلى ذللث، علم ورد ذلك، 

محلنهعلى يغلب أو به، يقْير دليل له ظهر 
عاليهيجب الذي فازاك الباب، هذا في 
حصلومن العلم، من عنده يما يقول أن 
فىأو المسالة، هذه فى توقف له 

الأسلموالللث، الأقوم فالْلريق غيرها، 
أءلم«أص.اطبم يقول؛ أن 

ابنالعلامة القول هدا أبد وممن 
فىالخلاف عرض حيمث، عثيمين، 

رروالحلماءيقوله؛ هذا رجح ثم المسالة 
بعضفقال المسألة؛ هذه فى اختلفوا 
مزايالها لأن أفضل؛ خديجة ؛ العلماء 

بعضوقال • فيها عائشة تلحقها لم 
ازاهلأقفز، عائشة بل ؛ العلماء 
تلبممحقهالم مزايا لها ولأن ، الحديث 
الحلم،أهل بعض وفصل . فيهاخديجة 

تلحقهالم مزية منهما لكل إن فقال؛ 

الأحاديث،صالمالة ت انغلر موضع. حديث، وهو )٢( 
المعار؛،،]مكتة ( ٦٦٤ا/ )١ والموصوية المعيقة 

(.٣٢٢)أ/والهاين )'؟(الوايت 
عشعائشة اروفضل وهرت المتقدم، الحل.يثح يعني )٤( 

الطعام(.ماثر عر الثريد كفضل اكاء 



الثلاثالخسوفات ١^^٣ض ادضوج 

شكلا الرسالة أول ففي فيها، الأحرى 
لمحديجة عليها حصل التي المرايا أن 

أنيمكن ولا عائثة، فيها تيحقها 
موتوبعد ذلك، وبعد ا، ساؤيهت

نشرمن عائشة من حصل . الرسول 
لمما الأمة وهداية الئنة ونشر العلم 

تفضلأن يصح فلا لخديجة، يحمل 
مطلما؛تفضيلا الأخرى على إحداهما 

وهدهوجه، من أفضل هذه ت نقول بل 
الكممالكنا فد ونكون وجه، من أفضل 

المزية،من لهذه ما نهدر فلم العدل، 
التفصيلوعند المزية، من لهذه ما ولا 

أزواجوبقية وهما التحصيل. يحصل 
معا((لجة ١ في رسول لا 

اتمصادرواثمرام:0< 
لأبن)ج؛(، ء والنهاية البداية  ١١. ١ 

لأبنوة(، )جّآ، دمشق٢٠ ررتاؤخ - ٢٠
٠كر همسا 

*ا_رادلأئلاكو؛،)جأ(،بيض.
.إسحاق٠٠ابن سيرة ١١— ٤ 

^١(.هشام« ابن سرة ٠١١ ه 
^١(،الهبمحيء>ةا، النبوية رراليرة - ٦ 

العمري.لأكرم 
المصادرصوء فى النبوية السيرة ١١س ٧ 

•أحمد الله رزق لمهدى الأصلية((، 

للألباني.السيرة((، صحح ١١— ٨ 
لأبن^٨(، الكبرى(( ررالهلبقان، . ٩ 

سعد.

ابنورسائل فتاوى ررمجمؤع - ١ ٠ 
.^٨( عثيمين(( 

والخروجعالىاسم^

)الإمامة(.مصْللح يراجع 

 Mالثلاث لضوفات اM

لغة:لتعري، اؤ 

وخسفتالأرض، في الشيء غياب هو 
•عليها بما غارتا ؛ وخوهاخسما الأرض 
غيبهمالأرض بهم الله خما ويقال؛ 

أخذتهإذا وبالقوم: بالرجل وئست . فيها
الأرض

شرعا:لتعريف، اؤ 

أشرامحلمن ؛ النلامث، وفايث، الخ
الثنةفي ذكرها ورد التي ١لكبري ١لساعة 

المشرق،في محسقإ وهي، الصحيحة، 
حزيرةفي وخف المغرب، فى وخمفج 
م)*آ(.اممه رسول ذك بتن كما العرب، 

الذكم:0< 
الخموفارتإبوفؤع الإيمان يجبا 

]دار( ٦١٥)a/عشمين ابن ورسائل فتاوى مجمؤع 
'\اأاه[.ودارالثرا،الوطن 

والقامسصائر[، ]دار ( ٦٧)ه/الرب لأن يقلو: )٢( 
^.١٤٠٧ط■؟، ألرالة، ب ( ١٠٣٩)\ب 

•ذكرها الآنى الصحيحة الأحاديث عليها نفت كما )٣( 



الثلاثالخسوفات الثلاثالمسوفات 

منها وأنالزمان، آخر في نلاث ال
تدخلوهي للسائ، الكبرى الأشراط 

الأخر.باليوم الإيمان صمن 

لأدلة:ا0 

•قال )ههئه الغفاري اصمد بن حديقة عن 
فقال!نتداكر، ونحن علينا . الض اثياع 

قال:اءة. ناJكرال: قالوا»طتاوامون؟« 
عشرنبلها ترون حتى تقوم لن »إنها 

والدجال،الدخان، فيكر . آيات،،
مغربها،من الثمس ومحللؤع والدابة، 

محياجوجمريم.، ابن بى ونزول 
خفخموف: وثلاثة ومأجوج، 
وخمفبالمغّرب، وخسف بالمشرق، 

منتخرج نار ذلك وآخر اللرب، بجزيرة 
٠محشرهم إلى المامى تهلرد المن، 

اسمءاهو قواو ا0 

أسرامحليذكر وهو - السخاوي نال 
المشرقيثلأئة رروخوف : _ اعة السس

ؤإنوالحسم، الءردس،، وجزيرة والمغرب، 
والمغربالعجم من مواصع في وجد 

كرون؛خل>وإ بثمه وهلل^ وُفرهما، 
قدرابالثلاثة المراد يكون أن فيحتمل 

أعفلميكون كأن وجد، ما عالي زائدا 
آلصالح وقال . مكانا® أو قدرا منه 
رقمالسامة، وأشراط الفتن لم)كتاب ماحرحه )١( 

٦٩٠١.)

سامةالأشراط من الإحاطة يحن ْا فى القامة )٢( 
أمأ؛ا،و[.ط١، الفج، ]أضناء ( )٤٨

خسفI وف، خسررثلاثة الشيخ: 
وخفبالمغرب، وخف بالمشرق، 

الثلاثة،الخوف وهده العرب. بجزيرة 
حديثاأن بق يلم عظيمة خسوف 

الأرضوف وخالزلازل ف. هامثال
منوهي الأرض، في حدث ت

بها؛ؤيعذب بها يبتلي ه الله آياين، 
آياُت<- الثلاثة الخوف أي: - ولكنها 

لهايحدث، لم الساعة قيام قرب عند 
عظيمةخوف مألوفة. غير فهي مثيل، 
وفىالغرب وفى الشرف فى تكون كترْ 

١لعرب(("جزيرة 
سائلالLعاإمة:منؤ 

هذهأن إلى العلماء بعض ذهب، 
الصحيحلكن ؛ وقعنا قد الخسوفات، 

وقمتاؤإنما بعد، يقع لم منها شيئا أن 
اعةالسسأثراط من تعد وفاثمتؤ خ

وفيمتفرقة، أنحاء في وقعت، الصغرى، 
وفالتخالخهذه أما متفاوتة. أزمنة 

دلالةالحديث، في عاليها فالنص الثلاث 
تفوقوأنها لذاتها، مرادة أنها على 
عاماوقوعها وأن الخوفات، من غيرها 

نصجهات ثلاث في كلها، للأرض 

اليبماز،]دار ( ٤٣٤)Y/ اساؤية العفدة رح ث )٣( 
[.٥١٤٣٣ط١، 

المهاج،]دار ( ١٢٦٣)م لاقرطبي اكذكرة يطر: )٤( 
(١١١)اتامة لأشراط والإقامة [، ٥١٤٢٥ط١، 
فيالزاخرة والبحور [، ٠١٤١١^ط١، المنهاج، ]دار 

ط١،راس، غ]دار ( ٤٢٣/٢)الأحرة وم اإء
٠١٤٢٨.]



الخقؤع:٠)ايشتمع

قةالخشوع«

لغة:لتعريف اؤ 

خشعممدر اللغة؛ في الخشؤع 

بعينها،بقعة تحديد دون الحديث، عليها 
قالكافة. الماس بين ينتشر حبرها وأن 
فىالخسف وجد راوقد حجر! ابن 

المراديكون أن يحتمسل ولكن مواصع 
ماعلى زائدا قدرا الثلاثة بالخموفح 

خثوةا *،JJjخثع يقال: ك<نع، أو مكانا مه أعظم كون كأن وحد، 
الخضؤخعلى ويطليا وحشغ، واحنشع قدنا«لا،. 

الجوهري؛ال قوالميل، والسكون 
حشغيقال؛ الخضؤع، ررالحشؤع! 
واحتثغ«لى.
كقولهالصوت؛ في يكون والخشؤع 

لًل:لوه4 ألأتمثإت تعالى: ب الأئ"' 'اأهم'ط - ٢ 
وخضعتوذلمتح ممكنتا أى! [؛ ١٠٨

لمصادروالمراجع:ا٠ 

الساعة((،لأشراط اعة ااالإث. ١ 
للرزنجك،•

الوابل•
^١(،زاخرة(( الررالمحور ٠ ٣ 
•ريني للفا 

وأمورالموتى بأحوال ^٠كرة ١١(. ٤ 
للقرطبي.^٣(، الامحرة(( 

^٢(،الطحاؤية(( العقيدة لأشرح - ٥ 
الشخ.ال لصالح 

كقولهوالبصر؛ المدن فى يكون كما 
[.٤٣]١^؛: وزمه< ؤخ4ئ تعالى: 
أصلفي رروالخشؤع القنم؛ ابن قال 
والكون((والذل الانخفاض اللنة! 

شرعا:لتعريف اؤ 

اللهيدي بين القلم.، جمع هو الخشؤع؛ 
كُْ/والذل يالخضوع واشام نحار لأبن رج"اا،' ايادي" "فح - ٦ 

حجرالعسقلاز.

لمحمودأشراحلها((، حاء فقد ٠٠١ ٧ 
على.محمل. عملة 

الخوفاااالخت،وع؛ الهلبري؛ قال 
هث((فه والخشية 

ط*ا[.للملأين، العلم ]دار ( ١٢ ٠٤)م الصحاح )؛(
ًدا[،الفكر، ]دار ( ٧١)A،/ ١^  jU)٣( ١^^ حسن ما ذي ررالفناءة - ٨ 

للمخاوي.الماعة((، محل أشرا من 

»JY[،لب، ال]المطبة ( ٩٠)*؛ا/ اJارى كح 
أثراطمن به الإحاطة يحن ما ني القامة ؤيطر: 

(.)٤٨؛ ٠٧!

ط؟[•الرسالة ]مؤسسة ( ٩٢١)المأءي3ل والقاموس 
العالمة،الكب ]دار )ا/حهه( السالكن .دارج )٤( 

^.١٤٠٣ط١، 

(.٠٥٨)ا/السالكين مدارج انظرت )٠( 
ْ.أاه[ّالفكر، ]دار ( i\/\r)ص )!(تقبر 



خشؤعلا الصسؤع

أرمة!معان على - المفسرون ذكر ناثساض،اممغوي س ؤ
والشرعي:

هوت otUlفي الخشؤع أصل لكن لنا 
المعنىذلك ارتبط والذل، الخضؤع 

ذلكأن إلا \ذثوآ.1 في الخثؤع بتعريف 

ومنهاليد، بمعنى إطلاقه أحوها! 
آدثمؤاثتعالى؛ قوله 
[.١٠٨]طه: 

قولهومنه الجوانح، مكون والثاني! 
و4قيئن تنلاغم ؤ نم إق' ■' تعالى لعس دالأ-ل ه لارب 'اذص ■ب 

•آ منون ]المؤ 

قولهومنه الخوف، بمعنى والثالث،! 

سواه.دون 

الأحرى:لأسماء ا٠ 
الإ-خيايتؤ.الخضؤئ، 

الحكم:وه 
إلابه يمرب لا قلبي عمل الخشؤع! 

بالأمرالصوص حاءتر وقد ه اممه إلى 
قالبه، اتصف، من على والثناء به، 

نحجت :١^١ ه ه م الى: عت
أء،ه٥؛ يند نما ه لدءض محبنم 

رحفاووئهئ1 ؤوثمّثا تعالى؛ 
•تالأنياءآ ي.4 حم٥ 

قولهومنه الئواصع، بمعنى والراح! 
لصن.4عد إلا هن؛ ؤوإ؟ا تعالى: 
]اJقرة[.

لمنزلة:او 

الذلمقامات أعلى من المحشؤع! 
أعمالمن وهو تعالى، ض ار والانكؤإلخنتنمن ؤ تعالى! وقوله [، ١٦]الحديد! 

ؤإجلألأتعفليما الملون ويورث، الإيمان، 
•هث طه وحياء ومهابة ووقارا 

الةال_ا،بحياة الإيمان بزيد ؤإنما 

[.٢٠٥]الأحزاب: وأئلجعة،4 
والحقيقة:

مهانعدة يجمع حقيقته! محي ؤع الخش
ومحبته،تعالى، الله تعغلم من عفليمة، 

ابنقال سبحانه، منه والخشيه له، والذل 

والعملالمافع بانملم ؛الاشتغال وذلك، 
القالب.،،بمرض ينقص أنه كما الصالح، 

اتهالشبإلى الانصرافح بوذلك  يلتئممعنى الخشؤع أل رروالحق القيم! 
فيمماس أن الم_ام ذش ورنذذ وال_تية !كد 

ةأ;هااأة„سة،حمذأسالضودة.عأضف -، ١١ فإنهاالمسوة؛ عنه ليدح أحواله جمح في  والأنكسار«َ".

الخشوعلففل إطلاق إلى نغلرنا ؤإذا 
هثوالله الخشؤع. منحته به استبدت إذا 

الإيمان،نلم في الرقي عباد0 من يريد  وئو\ثب^، Ijiت! ك-ض-ى ب يثم، 
فقال!الخشؤع؛ قمة يبلغوا لم الذين  [ooa^\/المالكين مدارج 



٠الخقؤع
الخثؤع

ّنمالها ن كفارة لكنت إلا ددكدصها، توم قج أن :انوأ ض م 
الدهروذلك كبيرة يون لم ما الذنوب ءمأ محلا آلي ين مند وما آئؤ لدحقر 

كاله«لى.الأتي ي؛ ءئاد مد ين آلكثث 1وئ َةقبم 
.اض رسول أن هريرة؛ أبي وحديث وه شمحكن ننم ؤإ محئم مت 

ماوافه هنا، ها بلى نزون ررهل نال؛ القلب حثؤع إلى فدعاهم ]الحديدا، 
وإنيخشوعكم، ولا ركوعكم علي يخقى أن ونهاهم كتابه، من نزل وما ليكرم 
ءلهري<اأوراء لأراكم فقت الأمد عليهم ط-ال كالذين يكونوا 

الذ؛نهم ربهم، يخشون والذين قلوبهم، 
قلوبهم^وحلت، تعالى افه ذكر إذا 

والأدلة:
.آلثؤهتؤن أقع ؤؤءد تع_الى1 ال ف

اهلاسم؛قواو ا٠ 
القلبررفخنؤع تيمية؛ ابن فال 

وقدواجب. الحي من نزل وما اطه لذكر 
فيللخشؤع المنافية القلوب قسوة اطه ذم 

.غيرموصعااأ٤، وه غثمن صلاغم ؤ، هم 
الإيمانررخشوع اليم؛ ابن وقال . ذدا أزه لأؤ وقال؛ تالم>ءنآ، 

تذئشدهإ ي ه؛ ء ؤ 
ال•وق[، ٢١\\مثو حسيؤ 

 c_١^مع ثلأ ^۶^، أهثائ ^؛؛
لده'أن م : JU,_]ف[، سا 

:rp  زد^ ه لنْقي ئرثبمر قع أن
ألكم؛نرزأ ذئأ ه أو 

هئمحم ثثت 5>ثات مثر 
منوغيرها ]الحديد[. .ه ثيمحك بمم 

بنعثمان حديث المطهرة؛ الثنة ومن 
طها رسول سمعت قال؛ ؤجهنه عفان 
صلاةتحضره لم مامرئ من ررما يقول؛ 

وخشوعهاوضوءها فيحسن مكتوبة 

والإجلالبالتعفليم طه القلب حشؤع هو 
فينكعروالحياء، والمهابة والوقار 
الوجلمن ملتئمة رة كطه القلب 

اطهنعم وشهود والحياء والحب والخجل 
محالةلا القلب فيخشع هو، وجناياته 
حشؤعوأما الجواؤح حشؤع فيتبعه 
حمدتقد عيد طه فالخاشع النفاق 

صدره،عن لحانها وسكن شهوته نيران 
الحفلمة،نور فيه وأشرق الصدر فاتجلى 
والوقارللخوف النفس شهوات فماتت 
الجوارحوحمدت به حشي الذي 

وذكرهاطه إلى وامحلمان القلب وتوقر 

(.٢٢٨رقم الطهارة، )ىاب< لم مأحرجه )٢( 
(.٧٤١رقم الأذان، )نحاب البخاري أحرجه )٣( ( ٢٣٢)والروح (، ٥١ (.٧٤١رقم الأذان، >ىاب البخاري أحرجه )٣( ( ٢٣٢)والروح )ل/ا*اه(، السالكين .دارج انظر: 

بنفهد الملك، ]سع ( ٣٠)U/ الفتاوى مجموع )٤( .  ٢٧)تيمية لابن والإيمان العلميان[، اص ]دار 
المصحف،[.كلثامة العزيز عبد ،;[.١٤١٦ط0، الإملاص، ]اوكت_، ( ٢٨



الششوعالصقؤع

فصارربه من عله يزلت التي السك^ن^ 
.، له،ار مخيتا 

هوالخشؤع! أصل ١١رجب! ابن فال 
فه،سارْ انكوهو الس،، الثخثؤع 

منغير إلى التفاته عن وسكونه وخضوعه 
حشمتالقالب حشع فإذا يديه، بين هو 

كايآولهدا لخشوعه؛ تبعا كلها الجوارح 
لك®حشع ركوعه؛ في يقول . السي 

(r/(y)دعظاميءومخي، لبصري، سمعي، 

اثمرا_،:٠

الخشؤع؛درحاُت، 
والاستسلامللأمر، الثدلل الأولى: 
أماالمحق، لنظر والائفاع للمحكم، 

١لقبولبينة تلقيه فهو للأمر الثذلل 
الهناهرمواطأة مع والامتثال والانقياد 
والافتقارالصعق،، ؤإفلهار الباطن، 
فيشملللمحكم الاستلام وأما للهداية، 
أوبرأي معارصته بعدم الشرعئ الحكم 
بعدمالقدري الحكم يشمل كما شهوة، 

والاعتراض،والكراهة بالتالمل تلثيه 
اتضاعفهو الحق لنفلر الائضاع وأما 

١^١٠؛،لظر وانكسارها والجوارح، القاو_إ 
.فيهاما تفاصيل على واهللاعص إليها 

والعمل،النفس آفات تريب الثانية: 
ذلكؤيتحقق فضل، ذي كد فمحل وروية 

(.٢٣٢)اروح )١( 
(.٧٧١رقم المافرين، محلاة لم)كتاب مأحرجم )٢( 
(.TU/Vرجب لأبن ^ ٧١فح )٣( 

وعمللث،لث، نفنقائص ظهور ؛انتظ-ار 
خاشعاالقالب يجعل وذلالثح للثح، وعيوبها 

نفهعيوب لمطالعة — ممحالة لا — 
والخجؤب،،الكبر من ونقائصهما وأعماله 
وتثشتطاليقين، وقالة الصدق، وصعق 

الثة.

مراءاةمن القلم، تصفية الفالتة: 
اليدبالنفس بخسمهل لثح وذلالمحلق، 

الذيوالإذلال ابل عن والانكسار 
ب.هلاتوجكط لأنها المكاشفة؛ تقتضيه 
بحففلحشؤع يص«حبه لم إن منه يخاف 

الخالقعن أحوال إخفاء مع الحرمة، 
جهدْ>؛<.

نمساّاصعالهة:ا٠ 

افلغير الخشوع الأولى: لسالأ ا. 
نار:
كانما وهو الممنؤع: الخشؤع هو 

والخوفكالخشؤع اطه؛ لأمر مخالما 
ونحوهم،الأولياء قبور عند يكون الذي 

البدعيةوالأوراد القصائد قراءة عند أو 
ذللئح.ونحو 

منمر إلى أتى ررفإذا ت تب ابن قال 
به،يدعو أو ، يدءو0 أن ورجا ، يعفلمه 

الخمؤع ٧٣٠له قه^ئمل ، عنده يدعو او 
اطهادة عبفي بحمل لا ما والدمؤع 

الداعييستح في أو اطه، بيت في ودعائه 
ماذكر إذا يغضب أحدهم وتجد الخابي، 

:٥٦١- )\/{<ه0 ^ ٧١^ IJU!ظر: )٤( 



١ؤ.الخشؤع

اضويذكر نمص، أو بعيب ندا اتخذه 
ومقلله، يغضب فلا والقوص بالعيوب 

،محقا شركا المركين فى كير هذا 
الثرك«أا،.من شعبة فيه من وفي 

محمعإذا أنه هذا راومنل أيصا! وقال 
الخضؤعمن له يحصل الأبيات أحدهم 

مثلهله يحصل لا ما والبكاء والخشؤع 
عندفيخشع تعالى؛ اض آيات محماع عند 

يخعولا المسمركين، المبتدعين سماع 
إدايل المتقين؛ المخلممsمن محملع عند 

عنهااشتغلوا تعالى اض آيات ممعوا 
منوبا هبتهزووا واموكرهوها، 

((رى.يقروها 
الصوربعض الثانية؛ ألة لما. 

Iلاخشؤع المحرمة 
قبورعند يكون الذي الخشؤع . ١ 

ذلك.ونحو وأصرحتهم، الأولياء 
قراءةعند يكون الذي الخشؤع _ ٢ 

•ذلك ونحو البدعيه، والأوراد القصائد 
ترىأن وهو نفاق؛ الحشؤع - ٣ 

.لاماحالتا والقلب خاشعا الجد 

.';تةثث:'قس
•للأصوع 

وحشيته.تعالى اض معرفة _ ١ 

^٦سة، ابن زشة النتن سهاج )١( 

ًداالوطن ]دار ( ٥٨٤)Y/ايكري عنى الرد )٢( 
ه[.١٤١٧

افه.إلا إله بلا واليقين العالم - ٢ 
تعالى.يثه والانكسار الذل ١ ٣ 
تعالى.الله عفلمة استحضار _ ٤ 

والأعمال.النفس عيوب مهلالعة — ٥ 
حمحفي الله مراقبة النفس نحويي _ ٦ 

الأحوال.
المحضؤع؛الرابعة؛ لمسالة ا— 

هث،اممه يدي بين والانكسار الذل وهو 
لأوامرهواستلأما سبحانه له محبة 

نوعين•إل الخصوع تميم وبمكن 
مشرؤع؛خضؤع - ١ 

خفؤعهو المشرؤع؛ والخضؤع 
وهوومولاه لخالقه المخلوق الحبي 

.، >وك\ف^ كل على واحب 
سوع؛حضؤع - ٢ 

الخخؤعهو الممنؤع؛ الخضؤع 
لسماعكالخضؤع محرم؛ أمر لسماع 
الشركية،الأبيات أو المبتدعة، الأوراد 

.الشؤع به يأذن لم مما ذلك ونحو 

لفروق؛ا0 
والخضوع؛الخشؤع بين الفرق 

الخشؤعبين الفرق في العلماء اختلف 
قوض•'علتما والخض>ع 

العالم]دار ( ٢٤٨)للعسكري \س الفروق انفلر: )٣( 
(٤٦٣-  ٤٦١)المالكين ومدابج ممر[، والثقافة، 

م'؛اه[.ط\، الخلب، الكتب ]دار 
\(.oy/yr)الفتاوى مجموع انفلر: )٤( 
الوطن،]دار ( ٥٨٤)Y/ البكري ض الرد \نظر: )ه( 

ه[.١٤١٧ط١، الرياض، 



ئ؛ا
ا

وتعظمالدنوب لتكفير سسسا أنه — ٧ بمعنى والخضؤع الخشؤع أن — أ 
الأحر.عند سها فرق لا مترادفان فهما واحد، 

أئمةبعض بذلك قال وفد الإطلاق، 
تقدم.كما اللغة 

الفروق،بعض بينهما بل وقيل: - ب، 
يلي؛ى دم 
وقدالقلب، في يكون الخشؤع أن - ١ 

الوالخضؤع والبصر، الصوت على يفلهر 
البدن،في يكون ؤإنما القيب، في يكون 

أنعلى العارفون ررأحمع القئم! ابن قال 
القلب١٠محله الخشؤع 

معإلا يكون لا الخشؤع أن — ٢
بخلافتكلما، يقع ولا المخضع خوف 

حوفأمعه يكون لا فقل. الخفؤع 
لأتار:ا© 

اضمن والنهبة الخوف يورث أنه — ١ 
تعالى.

ماوترك الاه بعبودية لم الميربط " ■٢ 
•سواه 

البصرغص إلى يودي الخصع - ٣ 
١الجناح وحفص 

١لقلبؤ.قوة يذيب الخؤع — ٤ 
إلىيودي الصلاة في الخثؤع - ٥ 

الفلاح.
٠يقربه فلا الشيْلان طرد أنه — ٦ 

الكين)\/\/هه(.)ا(.دارجال
المحيطوالقاموس )ا/آ"اآ(، الالغوة الفروق )أ(انفلرت 

(٩٢١.)

بالجنة،للفوز أيما بب سأنه ء ٨ 
المار.من والجاة 

تمصادرواتمراجع:ا© 
الهاديلعبد ، القلوب٠٠ررإصلاح - ١ 

وهكا•حستن 

احقيقتهالقلوت ل أعما  ٠١— ٢ 
والجماعةالسنة أهل عند وأحكامها 

انممحي•لمهل ومخالفيهم"، 
تيمية.لأبن النكري«، على ١االرد - ٣ 

المم•؛-ررالروح«،لأين 
فىالحالمين لرب، القلب، عبودية ١٠- ٥ 

البرادعي.الرحنن لبل الكريم"، القرآن 
رجب.لأبن الباري"، فتح ١١— ٦ 
٠تيمية لابن الفتاوى"، مجمؤع ١١— ٧ 
المهال.باا،شرح ررالمجمؤيع — ٨ 

للمووي-
المم.لابن السالكن((، ارمدارج - ٩ 
تنمية.لابن السنة"، منهاج ١١— ١ ٠ 

 mلخشبه اm

لغة:لتمرث ا© 

علىل ويل. حشي، ر مصل. I الحسية 
يخشىالرحل حشي يقال؛ الخوف، 
لرحللؤيقال حاف، I أي خشيه؛ 

حشناء،والمرأة! حشناف، الخائف،! 



القسة؛ه:المسه

Iأي ذاك؛ من أحشى المكان هدا مال1 
حوداأشد 

قولهفير كما العلم بمعنى تستعمل وقد 
ن>ثدةأمؤمنتن ٌ مأ العكر ^ؤوأما ؛ تعالى 

الطبري:قال [، ٨٠]الكهف: ينيمهثاه أن 
أبواهوكان كافنا، كان فانه الغلام، ءوأما 

يرهقهماا(أنه فعلنا مؤمنين، 

شرعا:لتعريف اؤ 

تعفليم،يشوبه ررحوق هي الخئيه؛ 
يحسىبما علم عن ذللش يكون ما وأكر 

(٣)
منه،ا

عباراتمن التعريف لهدا يشهد ومما 
يلي:ما العلماء 

بينلث،تحول التي هى الخشية: أن — ١ 
كثيرأابن ذمْ ه، اممه معصية وبين 
جبير•'مج؛ن م، 

الرهبةهي: الخشية وقيل: — ٢ 
الهلبريحرير ابن قاله والمخافة، 

خوفررفهي إ القيم ابن وقال - ٣ 
بمعرفة((مقرون 

والصحاح(، ١٨٤)T/ اللة .ماينس انغلر: )١( 
(TfYU/i ) [، للملأيئن، العالم ]دارir.انري

[.١٠١٤١٠الدكر، ]دار ( ٢٢٩-  ٢٢٨)العرب 
[.١٠١٤٠٥الفكر، ]دار ( ٨0/١٨)الطري تنم )٢( 
القلم،]دار ( ٢٨٣)الأصفهاني لارام، المقرئات )٣( 

[.١٠١٤١٨ط؟، 

ط\آ.الفيحا،، ]دار ممر)م/يى1( ابن تقم )٤( 
)آ/م؛أ(؛الطري )0(تفير 

.يا،العالمة الكب ]دار )ا/ه؛ه(  ٥٠٥٧١مدارج )٦( 
١٠١٤٠٣.]

ماأقرب هو الأول التعريف ولعل 
فيجمع حيث الخشية، تعريف في يقال 

أصلهو الذي الخوف، بين تعريفها 
والحلم.والتحفليم الخشية، 

اللغويالمضى بين فملأقات ا0 
والشرعي:

علىتْللق اللغة فى الخشية كانت، لما 
المعنى،بهيا الثميع في أطالقّتا الخوف، 

ضوالتحفليم الحرقة معنى صمتت أنها إلا 
تعالى.

الأخرى:لأسماء ا٠ 
معان؛لثلاثة مرادفة الخشية إن قيل: 

والرهبة؛والوحل، الخوف، هي: 

لحكم:ا٠ 
الواجباتمن هؤى اض من الخشية 

جتلأتعالى: قال الم، مكل على القلبية 
[،٤٤]المائدة: ؤاخشوزه آلساس نخشوأ 

٠]آلقرة[ .ه ؤن}يرإ•" وقال 
لحقيقة:ا٠ 

أعمالأجل من تعالى الله حشية 
وتكفالعبادة عليها تقوم التي القلوب 
واستباحةالمعاصي ركوب عن المؤمن 

اللهبشمع ة انوالاستهالحرمات 
.وشعائره 

المؤمنقلب انزجار تعني: الله وحشية 
اللهّسخْل من وهربه وخوفه ووجله 
الأحرة.فى ووعيده وعقوبته وغمبه 



لقييئها

ؤإذامنه، هرب مخلوئا خاف إذا والعبد 
تتعالى قال إليه هرب الخالق حاف 
.4جما أؤ ه آة إلا ندا قثثف وه ئن دئ تنه وؤ إي أق إد جإلأوأ 

تعالى!فوله من حاء كما بحانه، 
'٤•ثبملكأت ه ,ثك بجن تس 

لاست[.

افهحلال مجن تكون فه الخشيه ومنشأ 
ممنوالغضب والانتقام بالقوة واتصافه 

^٠٥٥٥أن نص تعالى! قال عصاه، 
ونكون. ]التوبة[ .ه محٍي لنَمح>ّ 

الاخرة،في ووعيده وعقوبته عذابه من 
إنلثاف إؤآ ؤش الى! تعقال ا كم

.أهعفر يوو عداب زذ عصنت 
]الأنعام[.
القرآنفى الخشية لمقل ورد وقد 
وردكما تعالى، افه إلى مصايا الكريم، 
يتناولفهو اطه، عذاب إلى ممايا 
الدنيافى عذابه وحشية اطه حشية 

علىالخشية تكون هذا وعلى والاحرة، 
وحشيةورهبة، خوف خشية مرتبتين! 

وإحلألأتعفلم 
هاسرلةئ

صفاتأحل من هق اطه من الخشية 
قالالمتقين، خصال وأعظم المؤمنين 

^٥ين أق قش ؤءاتا ت ى العت
تعالىاطه ومدح [، ٢٨]فاطر! 'العلكؤآه 

منهخشينهم على وأولياءه بياءه أن
>؛LL«Jlv]مجمع ( ١٧٤! ١٦)الفتاوى مجمؤع )ا(اذظرت 

•!(A/Y)"كير ابن ونمير المصحف[، لطبامة فهد 

ملائكتهعلى تعالى وأثنى ]الأحزاب، 
٢٠٥^^فقال! مسحانه منه خشيتهم يشده 

ووعد. ]الأنبياء[ مئفيؤن خنيتيء ين 
فقال!الكبير والأجر بالمغفرة الخائفين 

شأئ إك ئثم بجن ي وأ 
]\سآ.دأبجَؤمح0ه 

طريقالدنيا فى تعالى اطه فخشية 
فىعادة للوسبب الأخرة، فى للأمن 

عاقبتهتعالى اطه يخشى فالذي الدارين، 
بجنةالفوز ولوابه والمملأم، الأمن 

أسثؤج ؤو؛وأ تعالى! قال الرضوان 
همهأؤكلث، ؤيثمه آقة ؤبجش ويّبموإمحء 
ؤ->زآؤئلمال! وف]المرر[، .ه آلونوف 

^١ين ءتيا عدن جنتحتا رغم بمد 
عنهوتبموأ عثبم أممه يى ^-١ فها حنيدن 

]البئة[.يمر جمى لص دبم، 

لأدلة;ا٠ 

حتثؤتن هم أفن ^إن تعالى! قال 
وقال]المؤمنون[، مشفقؤين يمم 

وهنحم،ووسوإمحُ أق ينبع ووثن الى؛ عت
.هآلمءر؟يآ هم هأؤكالخ، ؤينثه '؛أَ  اس

عئثونآقي، واة تعالى! وقال ]النور[، 
َيتهر قفر؟ لثم إي ثبنم 
حثنرتعالى! وقال ]المللث،[، .ه 

آئ-نبها. ف ملب تك آي ^ ١١



الخسة.هالىسطت

بمَُُ»ُ  وغيرها، ]ق[ حمي بجم يؤن يسلو 
مزالايات.

أبىحديث . المطهرة النئة ومن 
اضرمول قال قال؛ خهئه هربرة 

القحشية من بكى رجل النار بلج لألا 
يمعولا الضرع، في اللبن يعود حتى 
،•^٢٠١^ ولحان اف مبل في مار 

Iيقول . البي، سمع أنه )جهبع؛ وعنه 
منيئعس فلما الموت، حضر0 رجلا ررإن 

فاجمعوامت أنا إذا أهله؛ أوصى الحياة 
حتى^١، فيه وأوقدوا ^١، حطئا لي 
عفلمىإلى وحالصت لحمى أكلت إذا 

انظرواثم فاطحومحا، فخذوها فامتحثت 
ففعالوا،اليم، في فاذروه راحا يوما 

ةللثإ؟فعالت، مأ له: فقال اف فجمعه 
د،«ُأأ.اق يغفر حتجك، س قال: 

اسم:اهل قوال أ0 
اطهبخشة كفى ٠١؛ )هي مسعود ابن قال 

جهلا((أم.باض بالاغترار وكفى عالنا 

(١٦٣٣وثم الجهاد، قفل )أبواب الترمذي أخرجه )١( 
(،٨٣١• رنم الجهاد، )كتاب اني والنوصححه، 
ٍدا[،الرسالة، ]منة ( ٣٣٠)<-\ا وأحمد 
ونيالتهالمغير الجامع صحيح يي الألباني وصححه 

الإ-تلأس[.]الغ، ( ٧٧٧٨)رنم 
رقمالأنثجاء، أحاديث، )كتاب البخاري أحرجه )٢( 

(.٢٧٥٦رقم التربة، )كتاب لم وم(، ٣٤٥٢
الزهد،)كتاب المصف فى شيبة أبى ابن أحرجه )٣( 

ه«؛ام[،يا، الرشد، ]مكشة ( ٣٤٥٣٢رقم 
العالمية،ب، الكت]دار ( ١٣٠)الزهد ض وأحمد 

]ءكشة( ٢٠)A؛ الشعب ض والصهنى ًوا[، 
انقطاع..ْ سالوفي ط١آ، الرشد، 

افمن الخوف  I١١ فقفإ< تيمية ابن وقال 
يستلزمبه والعالم ، به العالم يستلزم 

٠طاعته(( تستلزم وخشينه ، حيتنه 
زادتفلما  ١١؛ يهءزفؤ رحك،ا ابن وقال 

لهحشيته زادت بربه . الرسول معرفة 
هالخيستلزم التام العلم فان وتقواه، 

منأده ءيش ءؤإثا تعالى؛ قال كما 
باشكان فمن [ ٢٨تذاءلرت 'الثالنؤأه عباده 

أعلموأحكامه وأفعاله وصفاته وبأسمائه 
الخثسةتنقص إنما ، وأتقى أحشى له كان 

ياض((المعرفة نقص بحب والتقوى 

لأقسام:ا0 
ثمين.إلى تتقسم كالحوف المحشيه 
وتعظيم؛وتذلل عيادة حشية الأول؛ 
تعالى،ض إلا تصالح لا الخشية وهذه 

كماأوليائه، مادات بها اف مدح وقال 
تغمخثئة تى ئم آون ءؤإ0 تعالى؛ قال 

•]المومنون[ تنمهحل 
بعضنما هو لمسسم ا وهدا 
فمنالعسر، وحمسة المبممر بحوف العلماء 

شركامشرك فهو غيره؛ فه ا مع فيه أشرك 
أهم'اء.

وطبيعة؛وجبلة عادة حشية الثاني؛ 
فىفهي جبلية، طبيعية الخشية وهذه 

الغرباء]مكتبة "٩(  رجبلاين الارتم، نتح  ٢٤)
;[.٥١٤١٧ط١، الأثرية، 

)ه(.اارجالالكين)ا/ماه(.
]المكتب،( ٤٨٤)الحميد العزيز ير تيانظر: )٦( 

١٠ه[ ٤ ٠ ٥ ٠ل٦، الإسلامي، 



القلة

قش،ةلا ا.«

أوعدو من يخشى كمن متاحة؛ الأصل 
يخثسمما ذلك نحو أو حية أو محسع 

فييدخل لا هذا ومثل الظاهري، صرره 
المؤمنين،من كثير من يوجد وقد العبادة، 

عنتعالى لقوله الإيمان؛ ينافي ولا 
بنممن مؤل أن حنحت إل ؤ ت ارون ه

عنه وقول[، ٩٤ت ]طه يره إني بؤآ 
أنموّّئ إك أوحت_نآ ؤوة؛و أيفنآ موسى 

.دساآلهم ؤ، ثم ءآصميب سالكا أمر 
وفون،]ف[، قش.ه ولا دةا قتق لا 

قنإنثي قه أرقم ثو مو 
[.٣١الإّراء: ]ه 

أوواجب ترك على حمل إن لكن 
شيئاامتلزم ؤإن محرم، فهو محرم؛ فعل 

منحاف من فمثلا مباحا، كان مباحا 
الخوفهذا وحمله عليه يوثر لا شيء 
وجوبها؛مع الجماعة صلاة ترك على 
أنعليه والواجب محرم، الخوف فهذا 

لأيتأريءرأ*.

الخشيةساي، أ— 
وصفاتهباسمائه هث اش معرفة — ١ 

جلاله.ونعوت 

اشأن وامتشحار هث اض مراقة - ٢ 
والمداومةأحواله، كل في العيد يرى 
ذكره.على 

يثمرفانه الشرتمئ العلم تعلم — ٣ 
والمراقيه.الخوف 

هنوالخالق عظمة استشعار . ٤ 
إذاالحفليم هذا غضسا يكون كيف وتخيل 

.محارمه انتهكت 

الذنوبعواقب قبح معرفة _ ه 
والمعاصي.

وسرعةالدنيا حقارة استشعار — ٦ 
.نعيمهاوزوال، انقضائها 

وشدةومكراته الموت فى التفكر _ ٧ 
أحواله.

وشدةالموقف، أهوال فى التفكر — ٨ 
.، القيا^ يوم الحساب 

لفروق؛ا0 
والخوفالخشية بين القرق 

فهيالخوف، من أحص لخشية ا ١
خصولذا وتعغليم، بمعرفة مقرون خوف 

العلماء.بها 
عفلممن تكون ه الخوقل. س ٢ 

قويا،الخاشي كان ؤإن المخشي، 
ؤإنالخائف صحف من يكون والخوف 

.ئ أ>ا المخوف كان 
منأقوى جت الخثدمل: - ٣ 

إلىيلتجأ الخوف فصاحب الخوف، 
إلم^الا^ذسضاه وصسآ الهريب، 

بانملم؛".الاعتصام 
والغول(. ٤٨٦-  ٤٨٤ابق)سالالمرجع انظر؛ 

]دار( ١٦٦الميد)والقول (، ٩٨عيي)للالمديد، 
.[ ١ ءل العاصمة، 

._،jI وما المالكين)ا/ما*ه( مدارج انفلر؛ )٢( 
(.٤١٠٣٢)ا/الرازي -شير ا;ظر: )٣( 
=اللغوية والفروق (، ٢٨٣)للراغب المقرئات،، انظر: )٤( 



صاا،داهلا ث^ءاا،ساها

توالوحل الخشية بين الفرق 

الخوف،رديف هو الوجل ت قيل - ١ 
عظيم.شخهس أو عظيم لأمر وتستعمل 

علىتبعث طاشنة الخشية - ٢ 
فيالإمعان فهي الرمة• وأما كون، ال.ل إبراهمم نمة في به التمير جاء ولذا 
الرغبةصد وهي المكروه، من الهرب ش إليه جاءوا الذين اهه الملائكة مع 

المرغوبطلب في الملب سفر هي التي ود تعالى؛ قوله في قول لومحل قوم شأن 
الهربإلى يالتجيء الرهبة فصاحب فيه. ؤحلوف مكم إما هال مشا هق-الوإ عقي دحلؤأ 
منآخر موصع وفي ]الحجر[، .4 

بالمقلعنه التعبير حاء نقمها، المصة 
إلىيلتجيء الخشية وصاحب والإمساك 
ب1سم'؛أ.الاممام 

والخوفءوالوحل القنم! ابن قال 
غيرمتقاربة ألفافل والرهبة، والخشية 

مترادفة((أْ،.فقد الخوف، بمعنى الوحل كان ؤإذا 

ؤوأو->شتعالى؛ قوله فى كما الخوف، 
؛.١١٧٠]هود: قته لا  ٧١٥يثة يتبم 

تعالى.باض القلب، تعلق شدة — ١ 

اضأمر التي الواجبات تعظيم — ٢ 
•تعاربها

ماوكل المحرمات من الحذر . ٣ 

.الخشية وبين بينه الفرق تقدم 
يسير،فرف بينهما بل وفيل - ٢ 

وذلك،؛

الهلمأنبنة،حلاق الوحل ن أ_ 
الخوف^بخلاف 

وليسمتعد، )حاف( الفعل ن أ٠ 
ذشفالوجل هذا وعلى )وجل(، الفعل كذللثج 

تُاد■؛"م؛م ربض سه الفرق في الخوف ض يزبد 
علىتبعث، طمأنينة الخشية بأن الخشية، 
ا.يخلازر والوجل الكون، 
والرهبة.الخشية بين الفرق 

اللهلوجه خالصة هى الخشية! ء ١ 
أماالرهبة، من وعفلمة درجة أكبر وهى 

للارصاءعي والالخوف فهي الرهبة؛ 

التمعلى الحرصي _ ه 

)ا/ا،£ه(.ازلكٍن ومدادج (، ٢٤١)لسكري ل =
(.0U/]Vللشتيش ايان أضواء ١^: )١( 
(.٢٤٣)اللنويت الفروق انظر: )٢( 
(.ioU)\/ي لأحلكم الجاح )٣( 

بالئئةلث، 
النثوية.

التكبروترك التواضع - ٦ 
علهم•

العظيم.والأجر المغفرة حصول _ ٧ 

تمصادرواتمراجع:اه 
حقيقتهالوب القارأعمال _ ١ 

:٥٠٩- )ا/خ»ه ^٠ ٧١مدارج انظر: ت؛( 
الكين)ل/بمأه(.ره(ءدارجال



ا.هالنبي خصالم، 
^،.Jlخصائص 

وخصوصيةوخصوصا حصا يخصه والجماعة الئنة أهل عند وأحكامها 
تؤيقال غيره، دون به أقرئه ت واختصه المح،•لمهل ومخالمهما؛، 

إذاله؛ وتخحذس بالأمر فلأن اختص فى وأثرها القالوب وأعمال، - ٢ 
انفردا،..(٢)

شرعا:لتعريف اؤ 

يهاانفرد التمح، والأمور المضاو ١٠هي؛ 

دوكوري.لمحمد يمان،،، إلا 
الح—ممد،،العزيز ير وتي- ٣ 

الله.عد بن لسليمان 

الأناء،إ-مان، صن بها وايتاز ه الض ارض اب اكلب"، "م-ادة - ٤ 
.المحمود 

عشمن.لأبن اJفLلا(، والقول - ٥ 
هيوأثره القرآن هي والقلب — ٦ 

ماداتى.محمد لسيد الإنسان،،، محلوك 

تيمية.لأبن الفتاوى،،، ارمجمؤع — ٧ 
المم.لأبن السالكين،،، ومدارج - ٨ 

]أو[ءارائراوض«ُم.

٠س،اهطه ثا 

نيْعن ه المتم، به تفرد ما ستم، 
غيره،دون يها خصه افه لأف خصائص؛ 

هيبها تقرئه على تدل ههي بها، ومننه 
أحد.مها يئاركه لا إذ الغالب، 

الأصفهانيللراغب، لأالمفردادن،اا، - ٩ 
 • ١ -ij.yy.l  ٠الآسماءالآخرىءسد اكووب«، ص

قةالسي. صائص خ@ 
لغة:التمرث  ٠٠

تتعني اللغة هي الخصائص كلمة 
والقفل.والتفرد، التميز 

بصائر:اللاوقي يدي: الزبال ق
المما الشيء ببعض التفرد الخصوص: 

كدللث،؛بالود وخصه الجمالة، فيه تشاركه 
غيره(\ا،.دون ،، _siإذا 

بالشيءوخصه منفلور: ابن وقال 

بعضالخصائص على أطلق ربما 
المعنى؛في المتقاربة الأخرى الأمحماء 

النبوة.ودلال والشمال، كالفضاو، 

لمنزلة:ا٠ 

%كافه ميزه التي، . المي خصائص 
عندومكانته وقفله شرفه على تدل بها 

ولدوسيد المرملين إمام ه فهو ربه، 
تعالىطه ١ م أقلتبين، ١ وخاتم ادم، 

غفؤأرسله كما المبين، كتابه في بحياته 
؛سين•أ"للاّرا

المكر[.]دار ( ٥٥٠)U>/ العروس ت1ج 

ط؟.[.صادر، ]دار ( ٢٤)U/العرب ان ي)٢( 
]مكتة( ٢٤)والجفا الغلو بين المصعلفى حمانص )"١( 

اأ؛اه[.طا،الوشي، 



هالنبي خصائمى ١٠هالنبي خصائص 

وحمه. . وفصاله. ربه حباه فكم 
التيالخصادءس وهذه ، وحوله >اسحانه 

تعالىاض فضل من هي لغيره تكن لم 
محلءؤوكارى< بحانه قال كما نبيه على 
]الساء[.عظيث.ه ثش عو 

له،واييدا إكراما لها؛ الله حباْ ؤإنما 
هذهوبمعرفة نبوته، دق لم ؤإخلهارا 

فلاوشرفه، مكانته تعرف، الخمبمائص 
كمابه، ماجاءوصدق قه صل. فى يرتاب، 

ثن٣ تنة؛ بمممحآ ثز ج تعالى؛ قال 
.]١١^متون[ ا.اه مثيإك 
حقعرفه من ، I١٢١١ المعدي نال 

ماوصدق صدقه، في يرتب لم المعرفة 
والل.ينوالثئة الكتاب، من يه حاء 

الض(\".
فىالخصائص هذه منزلة تغلهر وبهذا 

بام،الإيمان تحقيق 

والأدلة:
أكب،^^،١ تعالى1 قوله I المرآن من 

ؤاذُأدبي صؤت مث أصزهم  ٢٣٧لا ءامنمحإ 
آنإ؛عضد، بمهن«اءكم َةحهر ^^١، لمي ءيه/ؤأ 

i0قئبجن لأ نأض  ٣١محل 
]\دوو\تآ.

منثم أآ محني َثان تعالى:وقوله 
نج؛ ُالفش)ا ؤحامر أش وٌوذ ؤوكن في؛?الثم 

.]الأحزاب[ عفا.اه يكو أف 
منألمحن أرك ^١١٣٤ تعالى؛ وقوله 

لتأنألإى ءاؤيد.اء لى؛ ا تعه وقول
محيصهلا آيمم، إن ألمالي ؤن حكام 

وثهث ظ قف، ِيى أوى قلع أؤو 
وهئى 

ارأعطيتسأ فقوله ت الئنة من وأما 
؛صارت٠ت ئبلي أحد بسلهن لم حمسا 

الأرمنلى لجعلت مهر، مسرة ُالرهمء، 
أمتىمن رجل فألما وطهورا، مسجدا 

الغنائملي وأحالت، فاليصل، الصلاة أدركته 
الشماعة،وأعطست، قبلي، لأحد تحل ولم 

ويعشتفخاصة قومه إلى ي؛عح< الشى وكان 
ئ.ةارم'،.الا,س ؛ر 

فييشل الناس أول وأنا .I وقوله 
أىرالأنياءبا(^٤،.وأنا ^لخة، 

التوراةمكان رءأععلستح .I وقوله 
المسن،الربور مكان وأعهلست المسع، 

وهصالث،المثانى، الإنجيل مكان وأعهلمت، 
.، أ  ١٠لمفصل يا 

براءةوآخرها المقرة أولها I والمع 
واحدة.وبراءة الأنفال بجعل 

(٨٤)١;الفرقتأعل ثو ني انمية )١(الدرة 
[.٣١٩٩٨ٍدا، السلف، أمحوا، لمكت؛ة 

ط١[.لف، الأضراء زدار ( ٥١والبيان)التوضيح )٢( 

لموم(، ١٠٣٥رنم التيمم، )كتاب المخاري أحرجه )٠١( 
(.٥٢١رقم الصلاة، ومواضع اجي. الم)كتاب 

(.١٩٦رنم الإيمان، لم)كتاب جمأحرجه )٤( 
زمومة( ١٨٨/٢٨المنال)ني أحمد )٥(أحرجه 
نالْ)؟/مفي الليالي داود وأبو 'يا[، الرسالة، 

(.١٤٨٠الصحيحة)رنم في الألباني وذكرْ (، ٣٥١
صحح.طرته بمجمؤع الحديث ت وقال 





التيى.خصائمى 

فأيهاوطهووا مسجدا الأرض لى وجعالت، 
فلمز،الصلاة أدركته أمتي من رجل 

Iالجنة باب له ويفتح يقئ من ول أ— 
القيامةيوم الجنة باب ررآتي .٠ قال 

أنت؟من ت الخازن فيقول فأستفتح، لأحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت 
•ئلي« 

نهار!من ماعه مكة له اض حل أ— 
يواف حزمه البلد هدا إل ١١! قال

الأمرمت، بلث، أ فيقول محمد، ت فأقول 
ئاك«ُُ/لأحر أقع 
بلاألما سبعون أمته من الجنة دخل يء 

عذاب:ولا حساب حرام نهد دالأرض، مالك الحلق 
أضمن الست •ّدخل : .  JUبمًل ام ٧^ الق؛اّ؟' إل؛دم اش بمُة 

لحديساا حسامحا® ثغير ألفا سيعون 
ررمنالسلام! عبد بن العز قال 

منالجنة إلى يدخل أنه حصامص4 
يبحاولم ، حسامحا بغير ألفا سبعون أمته 
.«رى.لورْ ذلك 

احتصالتي . الض حصائص - ٢ 
بعضفيها يشاركه ونل أمته، عن بها 

الأنياء:

Iقلبه ينام ولا عيناه نام ت- 
ولاعيناه نائمة ١اواانJى ؛ الحديث،ففي 

ولاأعينهم تتام الأنبياء وكدللث، قلبه، ينام 
ئلوبهم®تنام 

الكاح!محرمات موته بعد زوجاته ل أء 
ديذمحأق لعفم كاُك ؤوت تعالى• قال 

ئأينثثُ ثكؤأ أن % أق ثثول 

^كالفيهلأحدئبالي،ولميحلفيإلأ
نهار؛امن ماعة 
الأخرة،فى ه البى به احتمى ما 
ذلك؛ومن 
الأرصن!عنه تنشق من ول أ٠ 

يوميصعقون الناس ١١.I قال كما 
عنهنشز يمن أول ئك^ن القيامة، 

الأرض«ص.
العفلمى:الشفاءة _له
قال.Iالهلويل، الحديث، في كما 

أنت،محمد يا فيقولون! محمدا ررفيأتون 
اللهعفر وقد ، الأنبياء وخاتم اف رمول 

لنااشع تأخر، وما ذنالث، من تقدم ما للئ، 
تحنا إر الأندى ديك، إر 

)ا،مقتخربمه•
ٍِء>آ(أ

 s،_،[.٥٣]الأحزاب! أبدا؛4 ؛
(٣١٨٩رنم الجزية، )كاب البخاري -محه 
(.١٣٥٣رغم الحج، ركتاب وسلم 
(.٢٤١٢رنم الخمرماث،، ركاب البخاري )٣(أنم-بم، 

(.١٩١^رقم الإيمان، )كتاب لم م)ه(أحرجبم حدسث، من ( ٢٢٧٨رقم الفضائل، )كتاب مسالم وعند 
(.٥٧٠٤رقم ، العلب، )كاب بخاري الأحرجه )٦( يوم أدم ولد سد رانا ; مرفوعاه هريرة أبي 

اكرا.عته ينشق من واول القامة، 
(،٤٧١٢رقم الضير، )كاب البخاري )؛(أخرجه 
(.١٩٤رقم الإيمان، )محاب وملم 

•( ٢١٨رقم الإيمان، )كتاب وملم 
(.٥٢)السؤل بداة )٧( 

(.٣٥٧٠رقم المامب، )كتاب الخاوي ص(أحرجه 





الخضر.ئ.الخضر 

الحاجاتوقضاء موته، بعد الوعاء 

الكربات•وتفريج 
نهىالذي الغلو من هذا أن شك ولا 

ْنأقل هو عما نهى بل ه؛ المي عنه 
بكثير.هذا 

ياقال؛ رجلا أن )جهم؛ أنس فعن 
وابنوحيرنا يسدنا وابن ميدنا يا محمد 

ولابقولكم، راعليكم فقال حيرنا، 
بنمحمد أنا الشيطان، ثهوينكم 

أحّحاما واف ورموله، اش عبد اض، عبد 
التي•مزلتي ندق ترسلني أن 

•ه اش أنزلي 
أولئلث،فهم I الجفاء أهل وأما - ٢ 

ولمقدره، ه لثيا يعرفوا لم الذين 
اللهأثبته ما عنه فنفوا توقيره، حق يوقروْ 

المبوةحتم كخصبصة خصائصه؛ له من 
حتىالحد هذا عند يقفوا لم بل ؛ به

وأئمتهمومشايخهم معظميهم على أصفوا 
لهيكن لم ما والمناقب الفصال من 

لمصادروالمراجع:ا٠ 

وأمورالموتى بأحوال راالتذكره — ١ 
للقرطي.الآحرة«، 

دينبدل لمن الصحيح ررالجواب _ ٢ 
٠تيميه لابن المسب^ءا، 

(١٢٥٥١م رن، ٢١٠)•Y/أحمد ام الإمأحرجه )١( 
)ه/المختارْ في والضياء ، محل١[ الرسالة، ]مؤسسة 

علىالألباني وصححه صحيح. اسنادم ت ونال( ( ٢٦
(.١٠^١٩ )رنم المحمط انخلر! لم. مثرمحل 

'م_ارشيرابنكثير«.

يوطى.للالكبرى«، ررالخصائص - ٤ 
حصانصرفي لبيمب الراأيمودج ■ ٥٠ 

٠للوحلى ، الحبّبا؛ 

أبىلابن الفحاوه، ررشرم - ٦ 
العز.

أهلعقد فى المضية »الورة - ٧ 
للسفارض.المرصية((، الفرقة 

٠للعيي ، واليان٠١ررالتوصثح س ٨ 
لابن، ١١فارينيه الالعقيدة ارشرح ٠ ٩ 

الغلوبين المصهلفى خصائص ١١- ١ ٠ 
إبراهيم.بن محمد بن للصادق ، ١٠والجفا 

صلحضر اس 

لغة:لتعريف اؤ 

ة،بالحصن ا الموصوفهو I الحضر 
أعوريقال؛ كما وحضر، أخضر يقال! 

لئست،لاسما الحضر ويطالق وعور، 
كالقصيلبشجر؛ ليس الذي الرءلم_ا 

البركةرمز والأخضر والقضسبا. 

شرعا:لتعريف اه 

لقبهو والحضر؛ والخضر، الحضر 
الن.يإسرائيل بني موسى صاحب 

للتآليفالمصرين ]الدار ( ٩٩٨)اللغة تهالي__ا انفلر! )٢( 
]مؤسسة( ٤٩١٠)المحيقل والقاموس والترجمهء، 

)U/والتنوير والتحرير ، ٠-[  ١٤١٦، الرسالة، 
[.٢١٩٩٧بتونس، سمحون ]دار ها/ّآآّأ( ، ١٠٩٩



فنمرلا :ءءرق^اإإإالخضر

لقيه((إلى السبيل موسى ررمال 
أهوفيه؛ اختلف صالح، عيد وهو 

وهو- والصحيح ولي، أم رسول أم نبي 
بأنهالقول وأما نبي. أنه _ الجمهور قول 
 ،i^ أوفباطل الآدميين صورة فى يتصور

م,بحئاص.'
ؤس4_،اصدمية:

بهياالخضر تلقيب يسبا في صح 
سميررإنما ت فال أنه . الني م، اللقب 

؛بيضاء ئروة على جلس أنه ت الخضر 
حضراء(\م،خالفه من نهشن هي فإذا 

الهشيموهو اليابس، الحشيش ت والمروة 
؛ذللث،!المراد بل وقيل؛ النبات، من 

الأرضر٤،•وجه 
ينبغيلا صريح، صحيح نص وهذا 

البخاريأحرجه ت الطويل الغضر حدث من نطعة )١( 
رنمالتوحيد، وركتاب (، ٧٤رقم العلم، )كتاب 
(.٢٣٨•رنم الفضائل، )محاب وملم (، ٧٤٧٨

المعارفزدار )ا/هآ*م( الطبري -اييخ اطر: )٢( 
راا/آ"ا،القرطبى ير نف.[، ٠١٣٨٧ط٢، بمصر، 

0؛اه[،العربي، التراث إحياء ]دار ( ٤٤، ٤١
]دار\( To/\o)لم مصحيح على اJووي وشرح 

١^،وتفسير [، ٠١٣٩٢طآ7 العربى، إحيا7التراث 
والبيان[، ٠١٤٢٠ط؟، (]دار"طي؛ة، ١٨٧/٥ركير 

إحياء]دار بعدها وما ( ٣٧٩، ٣٤٨/١والنهاية)

تمييزفي والإصاية [، ٠١٤٠٨ط١، العربي، التراث 
[،٠١٤١٢ط١، الجيل، ]دار ( ٢٨٦/٢الصحابة)

[.١٠١٣٧٩^، ]دار ( ٤٣٣٨الباري)ونتح 
رنمالأنبياء، أحادث البخاري)كتاب )٣(أحرجه 

]مطبعة( ٤٤١٨)الحدث غريب، فى س )؛(انظر: 
)م/كثير ابن ير ونفبمصر[، الحلبي البابى عيي 

(.irrحجر)٦إلاين اuري وفتح (، ١٨٨

منغيره إلى والالتفات عنه العدول 

•الأ/الاض،لأدللشا
الأخرى:لأسماء ا0 

ه،موسى صاحب هو؛ الخضر 
ملكان.بن ويليا 

لذكم:ا٠ 
أنيعتقد أن لم المعلى يجب 

.لعمران بن موسى صاحب هو الخضر 
موسمال الن.ي - إسرائيل بني بي ن- 

ءفاه اه وفص لب، إلى السل 
الكهف.مورة قى معه حبره 

تعالىالله عند من إليه موحى نبي وهو 
علىالخروج عه يوكان الصحيح، على 

لمموسى لأن ؛  ١.موسى شريعة 
إسرائيل،بتتم، إلكا بل إليه؛ مبعوثا يكن 
ؤإلأاتباعه؛ الخضر على يجب كان ولا 

ويكونموسى إلى يهاجر أن عليه لوجب 
معه

إخوانهمات كما مات أنه والصحيح؛ 
ولموالسلام، الصلاة عليهم الأنبياء من 

يذكروما سيء، لأن ا إلى بقائه في يصح 
فكن،ب،عام كل ؤإلياس هو يلتقي أنه 

موضؤعصوته . ارّآي، سماع وحديث 
بحياته.القائلمن م،ستند وأعلب، ممتري. 

الصلاح،بهم يظن عمن حكايات 

،٢٦٣، ٤٨/١١الفتاوى)مأآ؛، مجموع )ه(انفلر: 
]مطبعة( ١٠٦)المصرية الفتاوى ومختمر (، ٤٢٥

)؟/المالكين ومدارج [، ٠١٤٠٠بممر، المدني 
[.٠١٣٩٣ط٢، ببٍروت،، الكتاب ]دآر ( ٤٧٦



اضر.؛سالقصر 

موصوعاتوأحاليث امات، نوم
الحجة.به تقوم لا هذا وكل واهيان! 

لحقيقة:ا٠ 
ملكانبن ليا باممه! إن ت قيل 

بنعامر بن فالغ ين كبان( ت )وفل 
ء؛نوح بن سام بن أرفخشذ بن ثالخ 
الخليل؛إبراهيم قبل فمولده I هدا فعلى 

.. لإبراهيم الثاني الجد عم ان لأنه 
وروي.ق، لبي ا إلياس هو إ وفيل 

إمحتادهفى صعيف، وهو ؛ حديث فيه 

الواردإلياس بل ت وقيل يعرف• لا من 
•. الني إلياس غير الحديث قي 

.. اليسع هو بل وقتل'• 
ذاك!ولا هدا يصح ولا 

أبناءمن وكان العباس، أبو ت وكنيته 
عقليناملكا أبوه كان ت قيل الملوك، 

.حدا

ررلماأنه نبوتهI على الدالة الأدلة ومن 
لموسى،الأفاعيل تلك تاؤبل فثر 

قالوجلي؛ أمرْ حقيقة عن له ووصح 
ومايىءلنةُتن وييثه ت بعدذلك 

فعلتهما يعني؛ [؛ ٨٢]الكهف: ياه عن 
وأوحيبه أمرت أمر بل نفسي؛ لقاء تس 

إنماالل4 ررأمر لأن ذلك فيه((أآ،؛ إلى 

ة]موم( ٠٣٤  ٤٦)رقم العمال كنز ني ءزاْ )١( 
فيالألباني وصعقه مردؤيه، لابن ط0[ الرسالة، 

الإسلامي[-]المكتب، ( ٢٩٤١)رنم الجامع صعيف 
وانظر:ير. يبصثف )ا/م\/م(، والمهاة البداية )٢( 

الارى)ا/'آآ،ونتح (، ١٨٧)؛،/كير ابن تقسم 

ْلربقلا إذ الوحي؛ طريق عن يتحقق 
الوحيإلا ونواهيه الله أوامر بها تحرف 

الأنفسقتل سئما ولا ه، اممه من 
مننوتحييب الأمر، ظاهر فى البريئة 
أنفسعلى الحيوان لأن بخرقها؛ الناس 
طريقعن إلا يصح لا وأموالهم الماس 
تعالىحصر وقد تعالى. الله من الوحي 
هقولفى الوحي؛ فى الإنذار طرق 

ءلمح!همهأنذمحطم إتد-ما ى؛ العت
حمر«أم.صيغة و)إنما( [، ٤٥]الأنبياء: 

التللث، أفعاله اربواطن أن فالحاصل؛ 
بوحي*'إلا تكون 

؛هقل موته تثبت قاطعة أدلة وهناك 
ذشرجعلنا ءؤوما تعالى؛ الله قول ؛ منها

أفثذوةم نت ^، ٧١١آنخق تلك محن 
كانإن m والخضر الأنساء[، ]ه 
الالعموم هدا في لحل فقد ا يشن 

بدليلإلا منه تخصيصه يجوز ولا محالة، 
حبره،قبول يجب معصوم عن صحيح 
١يثبت حتى عدمه والأصل 

(.٢٨٨والاصاية)آ/خ/آآ؛(، 
البدايةوانظر: )؛/م،آ(. لكشطي اJيان )م(أصواء 

حجر)Mلأبن الباري ونمح (، ٣٨٢والمهاية)١; 
)آ/خمآ(.ل والإصابة (، ٤٢٢

ثر-يبتمرف ، ١( ٦ / ١ )١ القرطي نمير )٤( 
;٢٧، ٣٣٧)؛/تيمية ا؛ن زوي مجموع آنظر: )٥( 

ة]مؤّ( ٢٢١)^له المنطقيين عالي والرد (، ١٨
المنيفوالنار ، ه[ ١ ٤ ٢ ٦ ط١، ، ؛بيرويت، الريان 

الإسلاميةالمطبوئ^، ]شبة ( ٦٧القيم)لأبن 
،٣٩٠)ا/وال^لادةوالمه١ية .[، ٠١٤٠٣؛حلم،، 

)آ/باري الوفح (، ٢٩٨والإصابة)آ/(، ٣٩٤
(.٢١٠المان)؛/وأمحواء (، ٤٣٤



الحضرهالحضر 

ه؛اض عد بن جابر حديث في وبت 
نحوأو - بشهر موته قبل قال البي. أن 

تأتياليوم منفومة نفس من ءْا ذلك 
؛يومئدءا وهي منة مائ 
زمانأدرك فد يكن لم إن فالخضر 

الذيالمفلتون هو وهذا - . اض رسول 
إشكالفلا - به القءني إلى القوة في يترقى 

زمانه؛أدرك قد كان ؤإن موته، إبان في 
مائةيعد يعس لم أنه يقتضي الحديث فهدا 

داخللأنه حيا؛ لا ميتا لأن ا فيكون سنة؛ 
محالة.لا العموم ^ا في 

ذكرهعد ب— الجوزي ابن ال ق
هذافى الواردة الصحيحة للأحاديث 

الصحاحالأحاديث ررفهذه المعنى 
،٠الخضر،<ل حياة دعوى دابر تقطع 
١٠:٧^

ذوصالح عيد الخضر أن شك لا 
نبيأهو فيه؛ اختلف وفد رفيعة، منزلة 

قولوهو - والصحيح ولي؟ أم رسول أم 
تعالىالله امتن وقد • يي أنه - الجمهور 

توهما اللدني؛ والعلم بالرحمة عليه 
عاليهيدل كما — وعلمها النبوة رحمة 
١٠-مالي: قال -رم؛ اوات ساق 

برتمه، المحابة فضائل )كتاب لم مأحرجه )١( 
رقمالعالم، )كتاب البخاري عند ونحوه (، ٢٥٣٨

هعمر ابن حدث من < ١١٦
حالرح ث في المنتظر عجالة كتابه من عنه نقاله )٢( 

(.٣٩٢)ا/والهاية ازاية في ممر ابن الخضر: 
الفوائد،م ]دار ( Y-T)؛/الميان انحوا، انظر: )٣( 

^[.١٤٢٦ط؛، 

بمدثابن يحمه ء١تلثث عثاددآ من عبمدا 
هزمّئ لهُ هاد . عتا حا من وعاتقه 

.ئ1و\ عنت منا قإ1تي أن عق أئثك 
وكن،. صمحإ مم متيم أن إيك هال 
حؤيمحرر.م َ َ َ؛. ُ ي'  قادخما بهء محتل ؤ ما ءق نض؛ر 

لكلعمى ؤلأ آثه ثاء إن مثبمدفآ 
ا)،(,ِ.ؤ؛./ .[ ]١٧٠الآيأت 

تغلهرمعه . موسى حوار تامل ومن 
ولثاكان رافلمو ت واضحة حلية بونه دلائل 

بهدمموسى يخافه لم بسي؛ وليس 
هذاموسى على يرد ولم المخامحلية، 

ناللص.ءحبته مال إنما موسى يل الرد؛ 
بهاممه اخممه الذي العلم من عنده ما 

يكنلم نبي؛ غير كان فلو دونه• 
نبيوهو - لموسى تكن ولم معصوما، 

-العصمة واجبا كريم، ورسول عظيم، 
وليعلم ش طلبة عظيم ولا رغبة كبير 
علىعزم ولما العصمة؛ واجب.، غير 

بممر،المعارف ]دار ( ٤٢نية)لأبن العارف انظر: )٤( 
المعارف]دار ( ٣٦٥)\إ القرى وتاريخ ط؛[، 

اكرعلابن دمشق وتاريخ -[، ٠١٣٨٧ط٢، بممر، 
وشر^، ١٤١٩ط١، ]دارالفزكر، )\\إمى 

[،٠١٤١٧ط؛، ظسة، ]دار الجغومح،)ْ/خخا( 
إحجاء]دار ( ٤٤، ٤١الشرطبي)اا/أا، ير ونف

والالغا>ت>الأمحماء وسوب ه[، ١٤٠٥المربي، التراث، 
المنبريةالطباعة إدارة ]طبعة ( ١٧٦/١)للمووي 

]دار( ١٣٥ا/ )٥ لم مصحتح على دثرحه ، بممر[ 
ابنير ونف-[، ٠١٣٩٢ط؟، المربي، التراط، إحياء 

(٣٧٩والبدايةوالمهاية)ا/ه؛م، (، ١٨٧/٥كثير)
(،٢٨٦الصحابة)٢/ تمييز في والإصابة بعدما، وما 

[،٠١٣٧٩المعرفة، ]دار ( ٤٣٣)I/الباري ونتح 
(.٣٦٣/١واكوير)ْوالتجرير 



الشمفرالحضر

أنهولو عليه، والتفتيش إليه الذهاب 
ثمانينقيل؛ - الزمان من حما يمضي 
لهتواصع له اجتمع لما مم _إ نة ٌ

أمنه مستفيد صورة فى واتبعه وعغلمه، 
يوحىمثله ض أنه على ذلك كل قيل 
منحص وقد إليه، يوحى كما إليه 

لمبما النبوية والأسرار اللدنية العلوم 
بنينبي - الكليم موسى عليه اض يهللع 

اة.الكريم إّرائل 
لأدلة:ا٠ 

صاحبهو الخضر أن على الدليل أما 
ثتعالى اض فقول I هأل عمران بن موسى 

ننيحمه ءانبثث ءثادد1 نن عندا ؤزةتو\ 
مشلهُ هال . عأ1تا ئ من وعدقث عنديا 

رسداعلمت منا تطمن أن عك أقعلث، هل 
وكئ،. صارا ممل منيع أن إشك ١ل ه. 

هالخمإ ي نحتل ؤ •1 ءل صر 
.أنة ؛ق، همي ولا تقإ أث ظ إن 

الآيات]الكهف[.

بدلالة،أمل الخضر هو العبد وهذا 
لكلممن ذلك على الصحيحة المصوص 

منملاق يعتد ولا - ه نبي ال
_،وماثحالفها 

فيلم ومبخاري الأحرجه ما 
جبيربن معيد حديث من ررصححيهماار، 

البكالىنوقا إن عباس: لأبن هلت، قال: 
هوليس الخضر صاحب موسى أن يزعم 

سر.بمحرف (، ٣٨٢والهاة)١;البداية 

موسىهو إنما إسرائيل؛ بني موسى 
بنأش حدثنا إ اض عدو كدب فقال: إ آحر 

نامموسى »أن ه: المي عن كعب 
أي• ّل فإّمّائيل، ذي.ص 

عاليه؛اش سي، أنا، فقال: أعالم؟ الماس 
إنإليه اض فأوحى إليه، العلم يرد لم إذ 

منك،أعالم هو البحرين بمجمع عبدا لي 
تال:به، لي فكيم، رب يا موسى'' تال 

مكتل،في فتجعله حويا معالث، تأحذ 
حويافأحذ ثم، فهو الحومت، فقيلت، فحيثما 
معهوانهللق انطالق نم مكتل، في فجعله 
أتياإذا حتى نون، بن يوشح بقتاه 

واضطربفناما، رزوسهما وضعا الصخرة 
فيفشل منه فخؤج المكتل، في الحويت، 
ءغ.ه،آير ي ببلهُ ومحي البحر، 
الماء،حرية الحومت، عن اض وأمسالث، 

ئىاستيقظ فلما الطاق، مثل عاليه فصار 
بقيةفانهللقا يالحولتا، يخبره أن صاحبه 
الغد،من كان إذا حتى وليالتهما يرمهما 

أمثاكد غداءيا ءيثآ 0وسى فال 
مولال: ق، صباهذا سنردا من 

المكانجاوزا حتى اكصجإ موسى يجاد 
وألءئتقتام: له فقال به، اهله أمر الذي 

وجللؤيث، ميت هإف آلصء>زة إل أؤوآ إد 
بثنأتن اذئ أن آشثن إلا أمهن 

للحوتئكان ثاو: .ه، ءء لم ا4 
فقالعجبا، ولفتاه ولمومى صريا، 

عك^^!١ بغ ماكآ ى: ومم
يقصانرجعا تال: ئتتا.4، ت١دامحهما 



عق__^ء|ه___كق
إذالساحل على بمثسان هما منا المشنة فإذا الصخرة، إلى انتهيا حتى ائارهما 

الغلمان،ْع يلمس، غلاما الخضر أبصر فقال، موصى، عليه فنم ثويا مسجى رجل 
بيدهفائتالعه بيده رأمه الخضر فأحد أنا ت فال اللام، بأرضالث، وأنى ت الخضر 
ماءؤ«»«أئك موسى؛ له فمال، فقتله، هال،؛ إ،امرائيل؟ بتي مومى هال،؛ موس، 

يك،سيثا جنت كد نقبن يغم ركه رثدا، ءلمءتإ مما لتعلمئي أتيتلث، نعم، 
صهيث منيع ق إنق، ك أثل أذ ،ل يا وب، مخ تي ثتيع ئ ويمق يال؛ 

قال؛الأولكى، من أشد لهذه قال؛ .ه علمتيه اف علم من علم على إني موس 
مدعض ملأ بمدها شء '؛جن؛ن غ***إن من علم على وأنت، أنت،، لاتعلمن 

أثآإدآ ثق س . ئ، ذ،' ِس دن  JUiأعلمه، لا ظ علمكه اف عالم 
أندا؛محأ ١^ رغ أم زلا هثئ ج قآأ إن موص؛ 

ال؛ق- __،4 أن ثمن جده يا مجدا الخضر: ل فقال، أنخ.، ثق، أض 
فقالسلْ، فأيامه الخضر فقام . مائل ثق ش ش قم هد انتق وءن 

للمجرى فلم أباهم هموم موس' يمنيان فانطلقاذو.، بثه ثى أندث 
أك!?أذنٌؤ'خل؛ الحرفمرُت،يةفكلموهمعشماحل 

إبنوذك؟ بج، ٩؛ سا لإ . أء فحملوز الخضر نمرفوا سلوهم، أن 
سمإم ^ ز تا ٧ ج ^jv،؛ يمجآ م ي م ركيا فلما نول، بغير 

أنوددذا اض ر٣_ل ال ذق.4 زخ ص ب ض قد والخضر رلأ 
سءدنا اض __ ص صر لكن موس ت قوم موص: له فقال بالقدوم، الممبة 
ح؛رهما(سنهم إلى عمدته بغيرنوف حماونا
اسم:أهل أقوال ه إما قئا جثث قو أمحا >لهمد، فخرئتها 

مثلوقد - حنبل بن أحمد الإمام قال صمحل ُي تذؤأ د إددق أدل أدم ال د. 
علىأحال »من _؛ الخضر حياة عن مأني، وثُ محيش محثا ماجدفا لا د ،. 

بينهذا ألقى وما منه؛ يصف لم غاست، ال وقال؛ قواه«، عت؛ل ي، ف، 
شيهلانأ«ل^.إلا الاس من الأولى اروكانت، .؛ اض رسول 
عصفوراروحاء قال؛ ، نسياياء موسى 

اسنمفىافمم ض ^ 
حنة]مع )٧٧( موهش الحفظ عن المغني انظرت )٢، وءالماائؤ علمي ما الخضر؛ له فقال نقرة، 
اس١^^• ُاد ِ' ص ■ض 'ص هذا نشم. ط ط. الأ اف حمد ب. 

)؛/اكاوى ومجمؤع -[، ٠١٤١٤ط٢.، سروت، ٧  ١
=لأناس وانظر: ، ٣٣٧م>، حرجا نم الحر، هدا من اسمرر 



الخضرالخضر

عليهالذي ررالصواب ت تيمية ابن وقال 
لموأنه ميت، الخضر أن المحمقون 

فيموجودا —ان ك ولو الإسلام، يدرك 
بهيؤمن أن عليه لوجب ه المي زمن 

عليهذلك الله أوجب كما معه؛ ويجاهد 
مكةفي يكون ولكان ، غيره وعلى 

معحضوره يكون ولكان والمدينة، 
علىؤإعاننهم معهم للجهاد الصحابة 

كفارقوم محي حضوره من به أولى الدين 
عنمختفيا يكن ولم معينتهم، لهم ليرقع 
كانقد وهو للناس، أحرجت أمة حير 

٠٠إ عنهم يحتجب ولم لمشركين ا بين 
عليهما نصور ررالم I لألوسعي ا وقال 

-،بنبوته القول I يعنى — الجمهور 
،كيره والأحمار الأيادتs من وسواهدْ 

اليقين٠٠يحصل يكاد وبمجموعها 

سعلمة:ي

منض اب الأولى: ألة ملا. 
الخريججواز على الخضر مصة استدل 

الضشريعة عن 
الخروجعه يالناس يحض أن محقي اص 

عنالخضر حرج كما . محمد شريحة عن 
منناقصا وارتكب كفر موسعي شريحة 

،ط؛ المنورة، يالمدينة الملقية الكتبة ] =
(،٦٣)القيم لأبن السيف والمنار .[، ٠١٣٨٦

هذاثة نثلاثتها وفي ( ١٣٠ )t/ حجر لأبن والإصابة 
أحمد.الإمام لغتر الجواب 

'ا(.اكتاوىر¥آ/'مجموع )١( 
الخيرية[.الطاية ]إدارة ( Ty)0\/>انماني )٢(روح 

يبجتعالى؛ قال الإسلام، نواقض 
ؤ،^ نل شد فئ ^٠؛، م هو 

ع__م__ران[،]Tj، ألفسين.اه من أ'ؤحرؤ 
لجمععامة محمد شريعة أن وذلك 

والعجم،وللعرب والإنس الجن اكقلين؛ 
الشريحةهى محمد نبينا ثريعة ولأن 

الشراع.لجمع الاس.خة وهي الخاتمة، 
الخضراع اتبعدم عن والجواب 

الةرسأن هو I موسى لشريعة 
خاصةالته فرسعامة لسمسى هؤل موسى 

الناسإلى برسل ولم إسرائيل، لني 
قبلالأنبياء من كغيره فهو كافة، 

إلىخاصة الاتهم رسس، محمد 
بنيإلى بعث . فموسى أقوامهم، 

فلاكافة. الماس إلى يبعث ولم إسرائيل 
موسعيشريعة عن حرج الخضر إن يقال؛ 

حتىأصلا موسى أمة من كن لم لأنه 
م.خرج يقال 
الخضر؛مويت، اكانية؛ لمسألة اس 

بنصالخضر مويت، ثبت لفل 
اضقول ذلكI مجن والئنة، ١لكتاب 
 :^L^• ١'^ه ق م ؛٥ ءؤئ;ا

لالأ;_ا،[، 40أهلدون ئهأ نق ائإ؛ن 
فقدبشرا كان إن والخضر 

(،^٦/١١١٤)تيمية لابن فتاوى مجمؤع )آ(اذغل_رت 
(٦/٦٨)الوهاب عبد لأبن الشخصية والرسائل 

الوهاب[،عب،. بن ممحمد الشيح مؤلمات( ]صمن 
(١٨٠-  ١٧٥)لغونان لالإسلام نوانص وسمح 
الرثي.[.]مكتبة 





أو؟القبر
الحضرؤ

وخاصةغيره، يد على العلم قؤء موسى 
هوالخضر عند كان الدي العالم هدا أن 

اللهاحتمى كما الخضر ُه الله ختس ا مما 
الخضر،يعلمه لا بعالم جؤإ موصى 

ليسمنالثؤء ءأعالم يوله: في فالفضمل 
.ت:لموسى الخضر قول بدليل مطلئا، 

أنا،أعلمه لا اممه علمك علم على إنك 
أنت.تعلمه لا عنمتيه علم على وأنا 

موسىيعلمها لا ائل ميحلم وكونه 
مهللما،منه أفضل يكون أن يوجب لا 

لسليمان:قال الدى الهدهد أن كما 
لم[ ٢٢]١^ هءه ثمذ م قا ونئخ 

هؤل.سليمان من أفضل يكن 
منموسى.ل تعلم أن والخلاصة: 

وفضله،موسى مكانة محي يفدح لا الخضر 
يكونأن الأحوال من بحال يحنى لا كما 

موصى.من منزلة أعلى الخضر 

الثمرات:0< 

يئ5نالتي والأحزكام الفوائد الثمرات 
.ؤموسى ْع الخضر قمة من استناهلها 

فيمبسوهلة وهي حصر؛ أن من أكثر 
الأحايين،ومروح ير تفاسالكتسؤ 

أيرنهاأ؟نمدمن وغيرها؛ 
كثير،ابن ]دار ( YM)1/لكرطس المفهم انظر: )١( 

)اا/ها*'آ(،الفتاوى رمجمؤع ، ه[  ١٤١٧ءل١، 
الجاريلفتح (، ٠٦)*المرية الفتاوى ومختمر 

(.٤٨٢)المدى وتمر (، ٢٢١/١)
(٤٨٢)المدى ير نفمن: الفوائد هدْ انمبا )٢( 

،آ؛اه[..يا، الرسالة، ل.ؤسة 

وأنهمحللبه، في والرحالة الحالم فضيلة 
المعالم.مع والتأدب الأمور. أهم 

حطاب.ألملف إياه المتعلم وخهلاب 
دونه.ممن للتحالم الفاصل وتواضع 

لمالذي سالم الفاضل العالم وتحلم 
دونهكان ؤإن فيه، مهر ممن فيه يتمهر 

وعدموالتثبت،، بالتاني والأمر الحلم. في 
حتىالشيء على الحكم إلى البائرة 

وأن٠ المقصود هو وما منه يراد ما س، يحرف
ظاهرها،على أحكامها تجري الأمور 
الأموالفي الدنيوية الأحكام بها وتعلق 
اللهمع الأدب واستعمال . وغيرهاوالدماء 

كثير.ذللث، وغير الألفاظ. في تعالى 
المأخاثفين:ذهبا م٠ 

مالةفي المخأالمين يم تقيمكن 
أمام:ثلاثة إلى . بالحضر \م\0 

حقيقةفي المخالفون الأول: القسم 
يكون.ومن الخضر 

إئبات،في المخالفون الثاني: المم 
صحح.غير فاسد لغرض الخضر، نبوة 

إثباتفي المخالفون الثالث،: الشم 
صحح.غير فاسد لغرض الخضر، موت 

الممن وهم - الأول القسم فأصحاب 
الفلاّمةملاحية من بقولهم يعتد 

الخضرهو أرسهلو أن زعموا _ والمتصوفة 
لزمأنه يزعم وبعضهم -ا موسى ضر ح- 

تلأمال.تهإمن وكان الخضر خدمة 

=الفتاوى ومجموع (، ٢٢٦)الطمن عر الرد اطر: )٣( 



الخضر.صالخضر

ارئ؛بالالكذب أظهر من وهذا 
ثلاثمائةبنحو المسيح قبل توفي فأرّسطو 

تزيدطويلة بمدة موسى بعد أي' سنة؛ 
ماتوالخضر ا سنة وثلائمائة ألف على 
بطلانوظهور ا طويل بزمان ذلك قبل 
رده.في التكلف عن يخي ذلك 

علىالفلاممة يفضل من منهم وهؤلاء 
الخضرويقولون العالم، في الأنبياء 

يعلمفيلسوف لأنه موسى؛ من أعلم 
موسىمن أكثر العلمية العقلية الحقائق 
كانواهؤلاء لكن ء|؛ظأق، ومحمد وعيسى 

وصعواولهذا أكمل؛ العمالية القوة في 
اأالعملية الشراع 

كفرالأنبياء على الألياء غير وتفضيل 
١^٢^٠فيه يمتري لا بالإجماع، 

فقدالثاني! م المأصحاب وأما 
ولابنبي ليس وأنه الخضر، بولاية قالوا 

وفولغرض إلى بذلك ليصلوا رسول؛ 
أفضليكون قد الولي أن وهو! فاسد؛ 
عنالخروج بعه وأنه الممح،، من وأعلم 
وأنالغيب، يعلم وأنه زمانه، نبي شريعة 

الكريمنمد الكاُل ان والأت(، ١٦٠)؛/ تتمة بن أل =
الحيي،اببي ]مكتة \\( U/y)الصوفي الجيلي 

آ>إاها.طأ،

ومجموع(، ٢٢٧، ٢٢٦)عر الرد انفلر: )١( 
،٢٣٢تمث>أ/لاين الفتاوى 

]مكتبة١(  ٠٧٨/٢>ماض لكاصي الشفا راجع: )٢( 
الرافضةعر الرد في ورسالة الحلي[، المابي عيسى 

بمكة،الصفا تمaلاع ( ٢٩)الوهاب، عبد بن لمحمد 
١٤٠٢.^

توافقباطنة طرق لهم وأشياخهم أتثاعه 
الشمع؛لذلاهر مخالفة كانت ولو الحق 

الحلملذلاهر الخضر فعاله ما كمخالفة 
إموصى عند ذي لا 

منوالملاحية الزنادقة قول وهذا 
ا،والياطنية١٣والمتصوفة المتفلسفة جهلة 
إلىللوصول القول بهذا تذرعوا الذين 

الفامدة.العقيدة هذه 

الانحلالإلى ذريعة القول ا وهل، 
زندقةهو بل الإسلام؛ دين من ؛الكلية 
فيواحتالف ، معتقده يقتل وكفر، 

استتابةفى الخلاف على استتابته، 
منعالم لما إنكار لأنه الزنل،يق؛ 

إلاتعلم لا تعالى اممه فأحكام الشراءع؛ 
هناكإن قال! فمن الرمل، بواسهلة 

ونهيهالنه أمر بها يعرف أحرى طريما 
الرّلءن بسش حث - ضّ 
.محمل. بي نالمع إنه قال! أو 

ذلك،جوز أو .ل، موسى مع كالخضر 
عنفضلا - كافر فهو الأمة؛ من لأحد 

يقتل،_، اغ أولياء خاصة من يكون أن 
إلىمعه يحتاج ولا يستتاب، لا I وقيل 

الحديث،الكتب، ]دار ( ١٦١)القشرية الرسالة انظر: )٣( 
(١٨٠)م عربي لأبن المكنة والفتوحات، بمصر[، 

والجواهر[، ٢١٩٧٢لاكتابط، العامة المصرية ]الهيثة 
الأزهرية]المطبعة ( ٢٦٠،  ١٧٥)للشعراني والدرر 
]العلعة( )١٨له الغواص ودرر ه[، ١٣٠٦بمهر، 

له)٦!الكبرى والطبقاتؤ -[، ٠١٣٠٦الأزهرية، 
وجواهرببيروت،[، اسر ]دار ( ١٣٠، ١٢٥، ١٢٢

مصطفى]طبعة ( ٢٤٦برادة)ا/حرازم لمش العاني 
[.٢١٩٦٣الحالي، اuبي 



الخضر.الخضر.

أوجواب ال مؤ 

وهم- الثالث القسم أصحاب وأما 
ببقاءقالوا فقد _! والثسعة الصوفية 

،؛ر يمت لم وأنه لأن، ا إلى حيا الخضر 
البامحللةمزاعمهم فليوكدوا ت الصوفية أما 
به،والاجتماع عنه والتلقي الأخذ في 

بامحلتيوعلم شريعة صاحب بصفته 
وأنهالذلاهر٥، الأنبياء علوم عن يختلف 

الشرائعتلك عن الخروج عهم ويعه ي
البامحلتة!الأولياء علوم إلى الذلاهر٥ 
القولبهذا فتمسكوا ت الشيعة وأما 
)مهديهمإمامهم غيبة أمد محلول لتعليل 

لأحكاموالجامع (، ٢١٧/٦)للقرطي المفهم انظرت )١( 
إ/، ٤٢٢)مالخاوي ومجموع (، ٤٠/١١)القرآن 
٤٢٢، ١٦٠، ٠٢، ٣١٨،

oU/؟A ،)الكيس الومدارج ؛/y(
]موئ( ٧٧٤)أ/الظحاوُأنالمقيدة وثرح (، ٤٧٦

حالني المضر والزهر ،;[، ١٤١٧طا<، الرسالة، 
ط٢،غراس، زياد ( ٩٦)حجر لأبن الخفر 
اuرىكح وانظر: (. ٢٨٨)٢;والإصابة هآ؛اها، 

متنعن القاع وكناف، (، ٨٢٧0/، ٢٢٠)١;
^،١٤٠٢اسر، ]دار ( ١٧١)آ/الإفاعلJءونى 

الوهابعجي بن محمد للشيخ الشخصية والرسائل 
/U(مجمؤع ضمن - ٢١٤،  ٦٨ ،)وأصواءمؤلفاته

>؛/ْ«أ(.البيان 

(٣٦٢)اكرمدي للخكيم الأولياء حتم لكونيه: ١^ )٢( 
ونملائف،[، ٢١٩٦٥ببيرويت،، الكاثوليكية ]الملمعة 

العارف،]دار ( )٢٨المكندرى اض عطاء لابن الخن 
ذلث>ووتيالكبرى والءلبماُت، [، ٢١٩٩٩ْلآ، بممر، 
لابنوالئخل اسل في والفشل (، ١١٢٥، )أ/ه. 

ه[،١٤١٦ط٢، بثيروتف، الجيل ]دار ( ٣٧/٥)حزم 
(،١٧٧/١)للمووي واللغات الأسماء وتهذبمِط 
()٩٧اللومي جعفر بن لمحمد الخيبة وللشيّة: 

لال>اورىالناصب، ؤإلزام بالكويت[، الألفين ]مكتبة 
ٍل؛[.سروت، الأعلمي ة ]مزّ( ٢٨٣/١)

غيابهمدة تجاوزين، والذي المنتظر(، 
بقاءإن فيقولونI معية! ومائة س، الألف

الخضراكيقاء يهم مهل، 
لاثباترالكافية الأدلة تقدمت وقد 

ْع. هناإعادتها عن يخي بما هأل موته 
فيالصوفية على الرد أيثا تقدم أنه 

علىالرد رفي هذا الفامد اعتقادهم 
الشيعة؛وأما الثاني(. القسم أصحاب 

على- عليهم الرد في يقال أن هنا فيكفي 
إمامكم،1 ١ جدلا الخضر حياة تقدير 

عناعتقادكم في مسؤول النتفلر 
أمورهم،كل في جميعا المسلمين 

بهدايةمكلما ليس فهو الخضر؛ ،، بخلاف
غيربينهما فالمقارنة ا وقيادتها الأمة 

ألمة م

لمصادرواثمراجع:ا٠ 
الصحابه١٠تمييز فى زرالاصابة _ ١ 

حجر•لأبن رج^، 
لابن^١(، والمهابة(( ااالبداية - ٢ 
كثير.

.( ١ )ج الطري(( راتاريح — ٣ 
الفكرفي الأسخاص ررتقديس — ٤ 

•لوح أحمد لمحمد ، ( رج١ الصوفي(( 
قرآن((اللأحكام راالجامع . ٠ 

للقرطكا•رجااآ،
]دار( ١٧١)\ا للشء.رمتاني والحل الملل انظر: )٣( 

السعةمذهب وأصول ، ه[  ١٤٠٤سيروت، المعرفة 
(.٨٦٨، ٨٦٧لالقفارى)'آ/ 



تعالى(اك صفات }من الخط :٠،الخضوع

الخضر((،حال في المضر ررالزهر - ٦ 
حجر•لأبن 
،( ١ ^٥  ٠٠مسلم صحيح ارشرح ء ٧ 

للنووي.
لابن^٦(،  ٠٠ري ا بلا نح ررف_ ٨ 

حجر•

.قتيية لأن ، ٠٠رف لمعا ا رر ء ٩ 

الاعتقادفالإيمان ررنوافص ء ١ ٠ 
ينلمحمد ،  ٠٠للما ا عند لتكفر ا يهل وصوا 

*لوهيى ا ض ا عبد 

Pلصؤع اق 

.)الخثؤع( مصعللح يراحع 

سالخطرسصهاتسممل(س

لغة:لتمرث اه 

أثروهو واحد، أصل والطاء ررالخاء 
الذيالخل اث< ذلفمن امتدادا، يمتد 
الكاتب((يخطه 

شرعا٠لتعريف ا٠ 

هوتعالى؛ الله صمالت، بابا فى الخعل 
،.١^١٢ييدْ فث اض كابة 

^،١٤٢٠الجيل، ]دار )\/إها( الأنة مقاييس )١( 
المصرية]الدار )اُ/م\هه( اللغت تهذيب وانفلرت 
)T/واساح ؛\/'\اه[، ٍوا، والترجمة، ممأليف 

والقاموس>لإ[، للملأيين، العالم ]دار ( ١١٢٣
اه[. ٤٢٤ْلما، الرسالة، ]مؤسة ( ٦٦٥)انمهل 

العالماء.وأئوال الأدلة ز ميأش .ا انظر: )٢( 

غققاض مباشرة النصوص ش ورد ومما 
Iشيئان لكتابه 

هؤل.موصى على النزلة التوراة _ ١ 

القدصى؛الحديث، في هق قوله . ٢ 
(٣)/تغلج، رحص ررإن 

اممغويانممض بين فة و
والشرص:

الكتابةهو فالخعل قللهرة؛ الملأقة 
اتكريمةبيده كتابه الله وخهل باليد، 

الأخرى:لأسماء او 
الكاية.

لذكم؟اه 
هقغ الخهل( رصفة الصفة هده اثيايت، 

الكريمة،ييده الكتابة وهى حقيقتها على 
الصحيحةوص المص فى ذلك لمت، كما 

تعطيلولا تحريف غير من الصريحة 
تمثيل.ولا تكييف غير ومن 

لحقيقة:ا٠ 

بيدهه اض كتابة الخعل؛ صفة حقيقة 
الكريمة.

لأدلة:ا0 

.السمح، عن خ هربرة أبي، عن 
موص؛له فقال وموسى آدم رراحتج قال؛ 

منوأحرحتنا حييتنا أبونا أنت، آدم يا 
افهاصعلفاك مومى يا آدم؛ له قال الحتة، 

(٣)



تعالى(الله صفات رمن الخط .اتعالى(الله صفات )من الضد 

(٣)

(٤)

أمرعلى أتلومتي ، بيده لك وحط بكلامه، 
يخلقني؛اربمضأن مل علي اف ئدرْ 
موسيءآدم فج موصى، آدم فج منة؟ 
لكرركتب لمسلم؛ رواية ومي • ثلايا 

؛؛OiX؛،؛اكوراة 

.اض رسول عن ه هريرة أبي وعن 
بيدهكتب الخلق حلق حين اف ررإن قال؛ 
غض؛ىااتغلب رحمي إن ه؛ نفعر 

ررالص»بحضاافى الحديث وأصل 
فيكثب الخلق اش حلق ررلما بالمقل؛ 
وهونقمه، على يكتب وهو — كاب 

رحمتيإن العرش على عنده وصع 
غضثي؛(.تغلب 

قواوأهلاسا:10
انبالسان ررذكر ان؛ حبابن ال ف

كبا© ذكرنالذي الكتساب اض كتبة 
لرح^مها هده ويكر ، ا؛ يه ب

السابق.هريرة أبى حال،وث 
انمالإياب رربلأجري؛ ا ال وق

لموم(، ٦٦١٤رقم )ى1باصر، المحارى أحرجه )١( 
(.٢٦٠٢رثم الخدر، )مماب، 

(.٢٦٥٢رقم الخدر، )محاب لم مأخرجه )٢( 
(٣٥٤١•رقم الدعوات،، )أبواب الترمذي أخرجه )٣( 

رنمالزهد، )كتاب ماجه وابن صحح، حن ت وقال 
الرسالة،]موئ ( ٣٦٦/١٥)وأحمد (، ٤٢٩٥
الصحيحةالللة ني الألباني إسنادْ وحنن ءلا١[، 
(.١٦٢٩)رنم 

(٧٤٠٤رنم التوحيد، )كتاب البخاري )؛(أخرجه 
(.٢٧٥١رقم التوبة، )محاب وملم له، والضنل 

ة]مرّ( ١٤؛ا/التارخ، )محاب الإحسان في كما )٥( 
^.١٤١٤ًل؟، الرمالة، 

وخئل، بيده .ل آدم ■خلق هق اض ان ب
عدنجنة وحلق بيده، لموسى التوراة 
وقالوالقلم، العرش، قيل؛ وقل. بيده، 
فسبحانهفكان، كن الخلق؛ لسائر 

التيالبخاري رواية فى الغنيمان وقال 
علىيكسب، وهو — كتابه في رركشب ؛ فيها

إن— العرش على عنده وصع وهو ه، نف
))كتبررقوله؛ غضيي،ا تغلم، رحمتي 

أمرالمعنى؛ يكون أن يجوز كتا؛ه،ا في 
الحافثل.ىل كما يكتب، أن الفلم 

كببان فناهرم على يكون أن ويجوز 
يكونأن ويجوز واسهلة، ؛ال.ون — عار ت— 

محل،ورولا الكتابة، فكانت كن؛ قال؛ 
الترمذيسنن في ثبت وقد لكله، ذلك في 

قفاف ارإن الخديث؛ هذا في ماجه وابن 
إنه نفعر بيدْ كتب الخلق حلمحا لما 

أنيصح ولا . غضسياأ تغلم، رحمتي 
نفليرقضاه، الذي الحكم يراد 

أنا^١٢^ آس تعالى؛ قوله 
))فهولقوله؛ [؛ ٢١]المجادلة! ؤيئفآه 

اليرش((((فوق عنده 

المتعلقة:لمساص ا٠ 

تعار؛افه كتابة الأور؛ لمألة ا- 
النصوصيفى الواردة تعار اض كا؛ة 

حذكالخضيالة، ]دار ( ٧٠٤/١)الشرسة )٦( 
الأدلة،ني تخريجه تقدم )٧( 
الأدلة.محي تخريجه تقدم )٨( 
(٢٥٦/١)البخاري صحح من التوحيد كتاب شرح )٩، 

^١٤١٣٠عذك ية، ]شة 



^٠!سالي(اطه صفات )من الخط 
نماش(اش صمات رمن الخط 

الكريمةبيده بخطه تعالى كتابته تشمل 
تقدم،كما مخصوصة أشياء في وذلك 

حلمهمن حلق بأمر بحانه كتابته وتشمل 
له:قال حالمه لما للقاب كأمره بذلك؛ 

ئال:أكتب؟ وماذا رب قال: رراكتب. 
تميمحض شيء كل مقادير اكتب 

الاعة«أا،.

أعمالبكتابة للملائكة تعالى وكامره 
يؤَئثاثا قوله: في كما انماد، 

هولوقز-مح_نف[، ]الأكنبؤث.ه 
'محنؤؤ،راما • الملائكة عن 

]الأنفطارد

الوجود:مراتب الثانية: لمسألة ا- 
معالمراتب: ثلاث له م ررالعل
يالبنان؛وحهل باللسان، وعبارة يالجنان، 

أربعشيء لكل إن برن هذا ول
وعلمي،عسي، وجود وجودات؛ 

الأعجازفي وجود ورسمي• ولفعلي، 
والنان«أى.واللسان الأذهان في ووجود 

لحكمة:ا٠ 

ررإنبحانه: كتابته فى الغنيمان قال 
تعالىرركتابته غضبى®: تغالب رحمتى 

عبادهؤإخبار الحكم، هذا لتأكيد ذلك؛ 

(،٤٧•٠ رقم النئة، داود)كتاب أبو أخرجه )١( 
وتال:( ٣٣١٩رنم القرآن، تمر )أبواب واكر.دى 

ةلمؤ،( TV A/TV)وأحمد صحيح، ن ح
الجامعصحيح في الألباني وصححه ، [ ١ ٍل الرسالة، 

الإملأس[.]الكتب ( ٢٠١٨)
اللك،]مجمع ( ١١٢-  ws/\y)الفاوى )؟(.جموع 

ه[.١٤١٠الشريف، الممأحمأ لهلباعة فهد 

علىويعملوا به يؤمنوا حنى به؛ 
وليسبها، أعلم الله لحكمة أو مقتضاْ، 

اممهءاتعالى النسيان، من حوها 

المحاكين:ذهميا م٠ 

نفي،في، التعيل أهل عادة على 
حميئتهاعن وتحريمها ه اممه صفات( 

.وحرفوهاالصفة هده نفوا كدللث، 

أحدهمتعليق، جاءفي ما ذللث،: ومن 
لكررررخط قوله: البخاري(( ررصحيح على 

التوراة((أن.كتابه علميك أنزل 
للكلموتحريف تاؤيل المعلق، من وهذا 

العربلغة فى الخهل فليس مواصعه، عن 
معانيه،من هو ولا الإنزال بمعنى 

كماه لله الصفة هده إثبامحت، والواجس، 
لغتهاتقتضه وبما ال2موصبى ؤى نبشا 

وم>،نملل( ولا تحريف غتر من العربجة 
لملءولا تكييفا عر 

بيدهوكتابته اينه لخهل المحْللة ؤإنكار 
يداللصفة إنكارهم عن فؤع هو 

هق.فه الثابتة 

لمصادروالمرام:ا٠ 
(.)ج٤١حبان(( ابن رصحح ر ١

(.٢٥٦)ا/البخاري صحح من التوحيد كتاب ثرح )٣( 
ًدم،كثير، ابن ]دار )آ/بممأأ( الخاري صحيح )٤( 

وانفلرالبنا، ديب *مهلفى مو: والمعالق ١ه[، ٤ ما٠ 
للعينيالقارى عمدة المخالفين: أنوال في ايشا 
.[،٠١٤٢١الكشباسة،طا، ]دار ( ٢٤٤)م؟/

]مكتة)ه/آمْ( الأنماري لزكرا الباري ومحة 
ط١[.الرشد، 





اثراسدةالخلافة الراشدةالخلافة 

بكر،أبى حلافة أمك ت مشنة — جهمان 
قالثم عثمان. وخلافة عمر، وخلافة 

فوجدناهاعلي. خلافة أمك ' لي،
منةثلاثين 

عنه ّاؤية بن اض اليربعن 
بسنتيررعاليكم قال! أنه .؛ اممه رسول 
عضواالمهديين الراشدين الخالفاء وننة 
الحديثبالنواحدا؛ عليها 

قال)جهنه! اليمان بن حن،يمة وحديث 
مافيكم النبوة ررتكون .! اممه رسول 

أنشاء إذا يرفعها ثم تكون، أن افه شاء 
منهاجعلى حلافة تكون ثم برفعها، 

،منكون، أن اطه اء مما فتكون النبوة، 
عونثم يرفعها، أن اممه شاء إذا يرفعها 

يكون،أن اممه شاء ما فيكون عاصا، ملكا 
عونثم يرفعها، أن شاء إذا يرفعها ثم 

أناممة شاء ما فتكون جبرية، مالكا 
ثميرفعها، أن شاء إذا يرفعها ثم عون، 

(،٤٦٤٦رنم الثنة، )كتاب داود أبو أحرجه )١( 
وحثنه،( ٢٢٢٦رقم الفتن، )أبواب والترمذي 
ذا[،ت، الرساللمؤ-ة ( ٢٤٨/٣٦)وأحمد 
١٢٩/٣)داود أبي سنن صحح في الأياني وصححه 

السيدوفي ْلا[، المعارف، ]دار ( ١٣٠ -
]مكتبة( ٤٥٩رنم ، ٨٢٧-  ٨٢٠)ا/ المحيحة 

ه[.١٤١٥هل. المعارف، 

(،٤٦٠٧رنم السنة، )كتاب داود أبو أخرجه )٢( 
اهذات وتال ( ٢٦٧٦رقم الملم، لأبواب، والترمذي 

رقم)الهادمة، ماجه وابن ، صحيح• حن حديثا 
هدا[،الرسالة، ة ]ءؤّ( ٣٦٧; ٢٨وأحمد)(، ٤٢

الألبانيوصححه (، ٩٦رقم العالم، والدارمي)كتاب 
]مكتبة( ٣٧والترهيب)رقم الترغيب صحيح لي 

هذه[.المعارف، 

ثمنبوة، منهاج على خلافة تكون 

هاقوالاهلاسا:
رروالخلأفة! أحمد الإمام قال 

ررالخلافةالنبي! عن سفينة روى ما على 
الخبرينولمتعمل سنة«، ثلاثون أمتي في 

ابنقاله وما سفينة قاله ما ! جميعا
لقرابته،بعلق ربع من نعيب ولا عمرأ؛،، 
وأنوعدله، القديم، ؤإسلامه ، وصهره 

معهكانوا الذين الله رسول أصحاب 
الحدود،وأقام المؤمنين، أمير سنو0 

أميرودعي الماس، بوحج ورجم، 
المؤمنين«

ررثم! العكبريبملة ابن وفال 
الخالقخير ان بوالمعرفة الإيمان 

هثالله عند منزلة وأعفلمهم وأفضلهم، 
بخلافهوأحقهم والمرسلين، النيين بعد 
الصديقبكر أبو ! اللهول رم

ة]مؤّ( ٣٥٥)«م المني في أحمد أحرجه )٣( 
الملوم]مكتبة )أ/مأآ( نيم مش والمزار الرسالة[، 

)ه/الزوائي. مجمع في الهيثمي وتال والحكم[، 
السلسلةفي الألباني وذكره ثمان. رجاله (؛ ١٨٩

في:العراقي الحافظ رواه وئل: ( )\/iTالصحيحة 
ءهداوقال: ٦.( / ١٧١العرب محبة إلى القرب محجة 
٠صححءا حديث 

بيننخير "كنا ها•صر ابن نول إلى يشير رن 
بنصر ثم بكر، أبا فنخير ^١؛ الهي، زمن ؛ي، 

أحرجه* عفانبن عثمان يم الخطاب، 
ه،اض رسول أصحاب فضائل البخاري)كاب 

(.٣٦٥٥رنم 
؛JU]دار ( ٥٧٣/٢)أحمد بن اض لمبد المئثة )٥( 

^.١٤١٦ط؛، الكتب، 



الراسيةالخلافة 

El
الراشدةالخلافة 

شئ ص ثم وش ١^ ء ثم ,٢: 
ئأهءه هيى لا ^ أظ تير داس ائت ُذا ءر r اس' 

أبيبن عسق وهو عنيان بن الله همد 
اتمبوم أنه وتعلم هنئ، قحافة 

الأرضوجه على يكن لم . الله رمول 
غيرهذكره فدمتا الذي الوصف بأحد 

علىبعده من ثم عليه، ض ا رحمة 
بنعمر حفص أبو والصفة! الترتيب 

منثم الفاروق، وهو )جهتع الخط_اب 
بنعثمان والنعت! الترتيب على بعدهما 

عمرووأبو الله عبد أبو وهو تقهئه عفان 
ذو

أبيبن علي الحسن أبو • بعدهم من 
صهرالمهلين، الأننع وهو تقهئه ط-الب 
النيينحاتم همم وابن .، الله رسول 

عليهموبركاته ورحمته الله صلوات 
٠^١،•أجمعثن 
علىالعلماء واتفق ١١تيمية! ابن وقال 

فإنالأمة، هده ملوك أفضل معاوية أن 
أولوهو نبوة، حلماء كانوا قبله الأربعة 

وأماورحمة، ملكا ملكه كان الملوك، 
ئتقد فإنه نبوة، حلفاء فكانوا قبله من 

خلافةررتكون قال! أنه . النبي عن 
،ملكاه تصير ثم منة، ثلاثين النبوة 
وعثمان،وعمر، بكر، أبو وكان 

الراشدون،الخلفاء هم ه وعلي 
(٣)المهديون((والأئمة 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

الخالفاءخلافة الأولى! لمالة ا. 
يالص!ثابتة الراشدين الأربعة 
تجهنهسمفينة حديث ذللئ، على ئد كما 

!أيصاذلل؛، على ئد والقرآن المتقدم، 
ونوأئالتُالى! ق

آُلأرنياق ^تملمنهن ؤكمؤأ 
روكننثلمهم  otذن3نقن حقثا 

الأم]دار ( ١٦٧ِ  ١٦٥طة)لابن والإبانة الشرح )١( 
ه[.٣١٤١مالأول، 

*تريبا تحريجه تقدم )٢( 
x٤٧٨/٤)٣(٠ج٠وعاكlوىر

.هآقسذو0 هم هؤخك، تيللى بمد حكمن 
•تالنور؛ا 

المقدسيقدامة ابن ال ق
الراشدونالخلفاء هم الأربعة وهولاء ١١

ووصىبالامتخلأف، الله وعدهم الدين 
أنيجوز لا سنتهم باتباع . اممه رسول 
لأنغيرهم، استخلاف على الأية تحمل 

وماعليه، الخلف، يجوز لا حق الله وعد 
مع. البي يحد الاستخلاف، وحد 

المائورةالأحبار في الذكورة، الشرومحل 
وقدفيهم، كوجودها غيرهم؛ جماعة في 

علىوحث، خلافتهم، مدة المبي يثن 
بصفته((ووصفهم ننتهم، 

نصرروفي ه•' حزم ابن ال وق
بكر،أبي حلافة صحة على دليل القرآن 

وجوبوعلى ه، وعثمان وعم، 
(٣٣٥)الراشدين الخلفاء فضل في القاصدين ماهج )٤( 

ًلا،ي'ا؛اه[.غراس، ]دار 



الراشدةالخلافة اثراشدةالخلافة 

دعاوما الأليم، العياب اكا ذلإلى لهم ثال تعالى اممه أن وهو لهم؛ اعة الْل
.اف رمحول بعد أحد الأعراب أولهالث، الأعراب! فى . لنبته مخاطنا 

آس؛قوزلنتمجر هتؤ إل أثل قجعلف 
قيأُأه وا تر ^١ و ش س 

مأود ألمعود بجيقر إقفي عد؟ ين 
وكانتوبة[، ]ال.ه صيذار؛< مع 

أبوإلا لمون يأو يماتلونهم قوم إلى 
اأبفإن }هنئ؛ وعثمان وعمر، بكر، 
مرتديقتال، إلى دعاهم )جهته بكر 

الأسود،وأصحاب حنيفة، يني الحرب؛ 
والفرس،والروم وطليحة، ومحجاح، بعد الحكم هدا فيها التي براءة نزول 
الرومقتال إلى عمر ودعاهم وغيرهم، فيها تخلف التي شلث،، بلا تبوك غزوة 

عليهماش تاب الدين المعدورون، اكلاثة 
غزوةبعد يغز ولم براءة، مورة في 

تعالىوقال ه، ماين، أن إلى تبوك، 
ممتق١^١  Sj^J\>ممثط : أينا

يلإدرة لتأئJوها ممن إك 
قش أئإ كن؛ يدؤأ آن تحدرض 

متجوونمنو من ه ءال دئالإثا 
:لثثثه:لسمولأصيئ

يغزونلا الحرب أن فبين ]الفتح[، .ه 
أبدا،تبوك غزوة يحد الله. رمول مع 
ْعإياهم منعه إثر عليهم، ه عهلفإ ئم 

بابلهم وغلق الله.، رسول مع الغزو 
أ'لأعرإد،يى تثثنفار« وهل ال: فقتوبة ال

أوثديي آي أزل تم إل تثدعوق 
١^١آثم هلإح نمعوأ قلثؤل 

عدائابمدذو ئد من ميم َقا نترو ثإن 
أنهتعالى فأخبر ]الفتح[ ر.ه للما 

قومإلى . السمح، غير سيدعوهم 
علىووعدهم لمون، يأو يقاتلونهم 

الأحربجزيل ذلك إلمح، دعاهم من طاعة 
الداعيعصيان على وتوعدهم العفليم، 

الرومقتال إلى دعاهم وعثمان والفرس، 
بكرأبى طاعة فوحين، والترك، والفرس، 

الالذي القرآن بنص ه، وعثمان وعمر 
طاعتهموحبنا قد ؤإذ تأويلا، يحتمل 

مهتامإمصحنح قد فرصا ف
^١،•٤٠)فتهم وحلا 

خلافةوصفظ فى تيمية ابن وقال 
خلافته،اد اعتقولكن ١١>جهذه: علي 

بالنصئيتا وما بالنص، ثابتة ؤإمامته 
اتباءه((أأ/وجب، 

كرأبى حلافة الثانية: لمالة ا- 
•ه الصا-يؤ، 

أكانت،العلم: أهل فيها اختلف، 
الخفيالنص بأم الجلي، بالنص 

وأنبالاختيار، ثبتت، أنها أم والإثارة، 
ثلاثةفهذه أصلا، يستخلف، لم . الّبي، 

الجيل،]دار )ث/بمم( والأهواء الملل ض الفصل )١( 

)؛/•؛؛(.الخاوي )ما(.جموع 
=( ٢٢٣)يعلى لأش الدين أصول ش المعتمد انظر: )٣( 



اثراشدةالخلافة ا1راهاوةالخلافة 

بكرأبي خلافة أن وهو الأول؛ القول 
قولوهو الجلي، بالنتس ثبتت الصديق 
وغيرهم،الحدبثا، أصحاب لبعض 

•الظاهري حزم ابن نصره ممن وكان 
بأحاديثالثثة من هؤلاء واستدل 

أبيهعن مطعم بن حبير رواه ما : منها
أنفامرها المبى. امرأت أتت قال: 
ولمجئت إن أرأيت قاك؛ إليه. ترجع 
ررإنقال؛ — الموت تقول كأنها _ أجدك 

يكر((لا/أيا فأتي تجدبمي لم 
لي؛قال قالت؛ أنها عائشة؛ وعن 

أبالي، رءادعي مرصه؛ في الله. رسول 
فاني،كتابا أكشس( حتى وأحاك أباك بكر 

أناقائل؛ ويقول متمن، يتمتى، أن أحاف 
اأبإلا والمؤمنون اف وبابي أولى، 

علىجلي نص ررفهذا حزم؛ اين، قال 
بكرأبا لام والالصلاة عليه استخلافه 

؛عده،ارالأمةولاية عالم، 
يالنم،ثبتت أنها وهو الثاني،؛ القول 

الطلفي والقمل -[، ٠١٤١٦الجيل، دار ] =
الجل،]دار حزم لأبن والحل والأهواء 

للمرطبيالقرآن لأحكام والجامع ، ه[  ١٤١٦ط؟، 
ومجمؤع(، ٤٨٦)ا/الثئة ومنهاج (، ٣٩٦)ا/

(.iy/ro)الفتاوكا 

أصحابانل فف)كناب بخاري الأحرجه )١( 
فضائلوسلم)كتاب (، ٣٦٥٩رمم اض.، رّول 

(.٢٣٨٦رنم الصحابة، 
لموم(، ٥٦٦٦رنم المرضى، البخاري)كتاب أحرجه )٢( 

له.والكفل ( ٢٣٨٧رقم الصحابة، فضائل )كتاب 
(.١٧٧/٤)والحل والأهواء الطل ش الفمل )٣( 

ذهبالقول هذا ؤإلى، والإثارة، الخفي، 
والمتكلمين،،الحديث، أهل، من، جماعة 

أحمد،الإمام عن، الروايتين، إحدى وهو 
وغيرهم.البصري، الحسن، عن، ويروى 

الأولون،به استدل بما واستدلوا 
في،الواردة الأحاديث عليهم وزادوا 
حياةآخر في، للصلاة بكر أبي تقديم 

،،في-هل مات الذي مرصه في، نبي، ال
.وغيرها، انرويا وبأحاديث 
ثبتتأنها وهو مث،؛ النالالقول 

العلماء،جمهور قول وهو ختيار، يالا 
والمتكلمين،،الحديث، وأهل والفقهاء، 

أحمل.الإمام عن، الروايتين، إحدى وهو 
؛ن،الله عيد ؛حديث، الثنة منر واستدلوا 

ألالحمر؛ ررقيل، قال؛ أنه ه؛ عمر 
فقدأستخك إن قال؛ ،؟ تستخالف
ؤإنبكر، أبو مني حير هو من استخلف 

اللهرسول متي، خير هو من ترك فقد أترك 
وددتراهسا، راغب فقال؛ عليه. فأثنوا 

العلي، ولا لؤ، لا كفائا منها نجوت أني، 
هيئ-الله عبد قال . مما؛٠ ولا حثا أتحملها 
غيرالله. رسول ذكر حينر أنه فحرفت، 

. .1)٦(
٠

رنموالثنة، بالكتاب )الاعتمام البخاري أحرجه )٤( 
(.٤١٨رنم الصلاة، لم)كاب وم(، ٧٣٠٣

أصحابائلي فق)كتاب بخاري الأحرجه )٥( 
فضائل)كتاب وسلم (، ٣٦٦٤رنم افه.، رمول 

(.٢٣٩٢رنم الصحابة، 
(،٧٢١٨رقم الأحكام، )كتاب البخاري أخرجه )٦( 

(.١٨٢٣رقم الإمارة، وسالم)كتاب 



الواهيةالخلافة ا}راشإوة١^٠^^٥؛، 

ررممعت I(jLiمليكة أبي ابن وعن 
اللهرسول كان من ومثلت عائثة 

بكر.أبو ت قالت استخلمه؟ لو صتخلما 
قالت:كر؟ أبي بعد من ثم : لهافقيل 
تمحالت عمر؟ بعد من ت لهاقيل ثم عمر• 

إلىانتهت ثم الجراح. ابن سدة أبو 
هاوا«لا،.

تيمية!ابن قال كما هو I والصواب 
علىلمين المئد النبي أن رروالتحقيق 

بأمورإليه وأرشدهم بكر، أبي حلافة 
وأخبروأفعاله، أقواله، من متعددة، 
له،حّامد ؛دللثإ، رامحي إخبار يخلافته 

علمثم عهدا،  ciUi؛يكتب أن على وعزم 
الكنايحفترك عليه، يجتمعوا لمين المأن 

مرصهفي ذلك على عزم ثم ؛دلكر، اكتفاء 
لبعضهمحمل لما ثم الخمس، يوم 

المرض،جهة من القول ذلك هل شك؛ 
اكتفاءالكتابة ترك اتثاعي، يجب قول أو 

منوالمؤمنون يختاره، الله أن علم بما 
مماالتعيين كان فلو )جهته، بكر أبي خلافة 
قاْقابيانا ه الني ليه الأمة عار يشته 

متحددةدلالات يلتهم لما لكن للعير، 
وفهمواالمتعين، هو يكر أيا أن على 
ل٢١المقصود(حصل ذللث، 

الصرجالنهى عدم • الثالثة لمألة ا— 
ه؛بكر أبي حلافة عر 

الصريحالنص عن . النبي عدول 
(.٢٣٨٥رقم انمحاة، فقاتل )محاب، سلم أحرجه )١( 

(.٥١٧)آآ(.نهاجالئنح)ا/ا"اه_ 

لهخ بكر أبي حلافة تعيين في 
مهاتشرعية؛ مسوغات 

حنماالصل.دق بكر ابى منرلة يان — ١ 
وقدعهاس، غير من المون الميختاره 

اللهورمحا صوابهم، على النصوص دلت، 
أنعلى دليل هذا ففي ، ؛دللث، ورسوله 
بانالتي الفضائل من فيه كان الصديق 

أحقهمأنه به المسامون علم ما غيره بها 
إلىفيه يحتاج لا ذلكر وأن بالخلافة، 

أرادكا خ الني قال كما خاص، عهد 
Iلعائشة فقّال كتابا بكر لأبي يكتب أن 

حضوأحاك أباك بم أبا لي »اُءم 
متمنيتمنى أن أحاف فإني كتابا أكتب 

إلادالمومتون اث ديأيى أدر أنا ويقيل: 
■م، يد 

رالقد.؛ قال أحرى رواية وفي 
أبيإلى أرمل أن - أردت أو - هممت 

أوالقائلون، يقول أن وأعهد؛ وابنه بكر 
اللهيأبى I ئلت يم المثمنون، يتممغ 
ؤيأبىاممه بدفع أو المؤمنون، ويدفع 

المؤمتوناال
كتابايكتب أن يريد أنه فبين 

ظاهرواضح الأمر أن علم ثم خويا، 
حديثةوالأمة فيه، النزاع يقبل مما ليس 
أخرجتأمة خير وهم ، بنثيها عهد 

فلاالأمة، هدم قرون وأقفل للناس، 
الجلي،الواصح الأمر هدا في يتنازعون 

.تريبا تخريجه تقدم )٣( 
(.٥٦٦٦رثم )كاب الخاري احرجها )٤( 



=ءءإص؛الراشدةالثلأفة 
الراشدةالخلافة 

أوالعلم، لخفاء يكون إنما النزاع فإن 
فإنمنتف؛ الأمرين وكلأ القمحي، لسوء 

وموءحلي، بكر أبى بفضيلة العالم 
الذينلأمة ا جمهور من يفع لا الممد 

افهاريأبى ت قال ولهذا القرون، أفضل هم 
لعلمهذللث،ا فترك بكرءا، أبا إلا وال٠ؤمتون 

المديقيكر أبى فميالة فلهور بأن 
العهد،عن يغنى الأمر لهدا واستحقاقه 

الحاجةلعدم فتركه إليه يحتاج فلا 
وهذاواستحقاقه الصديق فضيلة ونلهور 

العهدلمن أبلغ 
بوقؤعلام والالصلاة عليه علمه ء ٢ 

نينالمؤموأن بكر، أبى حلافة 
وتركالنص، عن يه فاكتفى يختارونها، 

بكرأبي حلافة بوقؤع العلم مع النص 
منياطوعا ولته إذا الأمة لأن أقفل، 

اضيرضاه الذي هو وكان التزام بغير 
علىويد للأمة، أفضل كان . ورسوله 
؛ذللث،ألزمت لو فإنها ، ودينها عالمها 
الحق،على أكرهت إنها قيل؛ لربما 
مثلبجري كان كما تختاره، لا وهي 
كانأنه الفلان ويقلن إسرائيل، لني ذلك 
التقديممن جاهلية بقايا الأمة في 

بالأنساب.
فيكانوا إنهم القائل: يقول وقد 
مابمثل ثامرهم لمن كارهين الباطن 
ألزمهملما لكن الرسول.، به أمرهم 
التزامه.إلى احتاجوا بذلك 

إلايمدحوا لم بذلك فيهم يقدح لم لو 
برصاهمكانوا فإذا للأمر، الهلاعة بمجرد 

افيرصا0 ا ماختاروا واختيارهم؛ 
ذلككان إلزام، غير من ورسوله 

وأعغلملدرجتهم، وأعلى لقدرهم، أعفلم 
اض،اختاره ما وكان مثوبتهم، في 

أفضلهو به، للمؤمنين ورسوله. 
ولهمله الأمور 

وجوبعلى بالنص يحنج فد - ٣ 
أحديمكن ولا يقول ما كل في اتباعه 
يراجعأن . ول رسالموت يعد 

يعزله،أو ليرده أمره في . الرسول 
م>،أولك، معين على بنص لا أن فكان 

فييه يولمن بخلاف وهانا المص، 
أمكنأذنب أو أخطأ إذا فإنه حياته، 
ويحدذنبه ورد خطئه، بيان . الرسول 

الأمةيمكن ولا ذلكؤ، يمكنه لا موته 
عدمفكان إياه . الرسول لموليه عزله 

المسلمينعلم مع معين على المص 
لوقع وكذلك، للأمة أصلح بدينهم 

منلكان معين؛ على نص لو - ٤ 
عليه،منصوصا يكن لم إذا ؛ بعدم يتولى 

طاعةإذ طاعته تجوز لا أنه الذلان يقلن 
نصولا المص يوجبت إنما الأول، 

معه.

الأحرعلى ينص واحد كل قيل: ؤإن 
معصوما،الثاني كان إذا يكون إنما فهاJا 

.نهاجالئنت)ا/؛أه:;١(انظر: 
(,٤٥٤.  ٤٥٣٨) -ه.نهاج اظر: )٢( 
(.٤٥٠اواض)ا"/المدر انظر: )٣( 



اثراهدةانخلافة اماشاJةالخلافة 

الرمولغير عن منتفية والعصمة 

بنعمر اروق فالة خلافا وأم
بكرأبي من بالعهد فكاك )هي الخهلاب 
عليه,الأمة واتفاق ه،، الصديق 
إمامتهيبتت راوعمر الدين! موفق قال 

بكرء*لأ،•أبي بعهد 
رءوأماتيمية! ان الإسلام شيخ وقال 

وبايعهإليه، عهد بكر ا أيفان عمر 
فصاربكر، أبى موت بعد المسلمون 

والسالهلانالقدرة له حملت لما إماما 
له٢١؛مبايعتهم 
ظه!الحنفي العز أبي ابن وقال 

ه،لحمر بكر أبي يحد الخلافة ررونشت 
إليه،الخلافة بكر أبي بتفويض وذلك 

عليه((رن.بعده الأمة واتفاق 
خهبهعفان ين عثمان حلافة وأما 
يتخلم،ولم له، الناس بمبايحة فكالت 

أحد.عنها 

القومفي كان ررما أحمد! الإمام قال 
كانتعثمان، من عة يبأوكد 

ل ١٠جماعهم يا 
إمامايصر لم ررعثمان تيمية! ابن قال 

به،الناس بمبايعة بل بعضهم؛ باختيار 

(.٤٥١)٦; \س انظر: )١( 

(.٥٣٢)ا/ ۵١مهاج )٠١( 
الرسالة،]مؤسسة ١^١( ٠ )t/ العلحاؤية العمدة ثرح )٤( 

،;[.١٤١٩، طم١١

(.OY(؟")١; الئنة .نهاج نقلا )٥( 

عفان،ن عثمان بايعوا لمين الموجمح 
أحد١١عنه يتخلف ولم 

هطالب أبي ين علي حلافة وأما 
علىواضطربوا فيها، الناس اختلف فقد 

،!أةوالل ثلاثة أظهرها متعددة أقوال 
فتنة،زمان كان زمانه أن الأول! القول 

طائفةقول وهدا عام، خليفة هناك يكن فلم 
وغيرهم.البصريين، الحديث هل أس 

أبيبن علي أن وهو الثاني• القول 
أبيبن ومعاوية خليفة، كان هئه طالب 

يصح! وقالواخليفة، كان ثغهئه سفيان 
عنيحكى وهذا خليفتان، يولى أن 

٠وغيرهم الكرامية، 
أبيبن علي أن وهو ث الثالث القول 

وتنانعوالإمام، الخاليفة هو كان طالب، 
فىمصيتا كان فيمن القول هذا أصحات 

طالبأبي بن علي أهو ه؛ القت
سفيانأبي بن معاؤية أم وأصحابه، 

متعددة.أقوال إلى وأصحابه، 
أنالأئمة عليه الذي والصحيح 

قزمانالراشدن، الخلفاء من ه عائا 
لمومنمحن،١ أمر ه نفمي يكان على 

الإمامقال ، يدللث، ميه توالصحابة 
فيه بعلي بربع لم ارمن أحمدت 
آ.أهله((ر حمار س أصل فهو الخلافة 

,٠١٠٧ .

)آ-(مهاجالثغ>ا/'امآه(ّ
سهاجالثثة>انظر: )٧( 

•اكاوىر؛/ا،تماإ( 
(٠م٩/٤١٤)تمة لأبن الفاوى يبموع انظر: )٨( 

ومجموع



الراشدةاسلأفة الراشدةالخلافة 

ررمحالتأحمد! بن الله عبد وقال 
بكر،أض بين التنقل عن ه أبي 

اغرخوان وعلي وعثمان، وعمر، 
وعثمان،وعمر، بكر، أبو فقال؛ عليهم؟ 

إنلأبي؛ قلت الخلفاء. من الرابع وعلي 
محال؛بخليمة؟ا ليس إنه يقولونI ما قوما 
أصحابوقال؛ • رديء سوء قول هذا 

أميريا له؛ يقولون كانوا س القه رسول 
وقطع،حج، وقد أفنكيبهم، المؤمنين، 

خليفة((إلا هزا فيكون ورحم، 
يقالأن يحوز هل الرابعة! لمسألة ا- 

افه؟حليفة والمالك*! لدسلهلان 

أنوال'":ئلأتة طى ذلك م اخلف 
بالجواز؛القول وهو الأول؛ القول 

خالقه،في الله بحقوق الخليفة لقيام 
ربكهاد ؤوإد تعالى؛ بقوله واستدلوا 

حيدأهؤ، جاؤئ إمحا للمككؤ 
أدوىجوفن تعالى؛ وقوله [، ٣٠لبقرة ]١ 

[،١٦٥]الأنعام! ه أ/دبي حائف جملخكم 
صعيدابى بحديف السة من واستدلوا 
ررإنقال؛ . النبي عن ه الخدرتم( 

مستخلفكمافه ؤإن حضرة حلوة الدنيا 
تعمالونءرص.ما فيتفلر فيها 

(.٥٧٤)Y/ أحمد الأئ،؛ ابن اغ نمد الئنة )١( 
(،٢٧)يعلى لأبي الملطاب الأحكام انظم: )٢( 

الثنتومهاج (، ٢٢)للماوردي اللطانية والأحكام 
ابن]دار ( ٤٧١/ )ا عادة الدار ومفتاح )ا/ه*ْ(، 

(٢٥٢)زيل، أبي لكر اللفظة والخاهي مل١[، عفان، 
العاصمة[.]دار 

(.٢٧٤٢رقم الرئق، )ياب، لم مأحرجه )٣( 

وهومطالما، المغ وهو الثاني؛ القول 
القائلبوا نوقد العلماء، جمهور قول 

الفجور•إلى بذلك 
اضأن بالمنعأ٤،؛ على واستدلوا 

له،خلما أحد يكون أن يجوز لا تعالى 
ولاله، سمي لا لأنه مقامه؛ يقوم ولا 

فهوخليفة له ححل فمن له، كفء 
مشرك.

عنديكون إنما الخليفة إن ؛ وقالوا
ويكونغيبة، أو بون، المتخلف، عدم 

الاستخلاف،إلى المتخالم، لحاجة 
هك،الرب عن منتفية كلها المعاني وهذه 
شهيد،قيوم، حي فإنه عنها؛ منزه وهو 

برزقغنمحا وهو يغيب، ولا يموت لا 
يرزق•ولا 

بمكرلأبي وا القU هذا ول
ررأناقال؛ ١^(،! خليفة يا خهع؛ الصديق 

؛به(( راض وأنا ق^، الله رسول حليفة 
قاللغيره، خليفة يكون هوسحانه يل 

فيالصاحب، أنت، اللهم ١١النبي.؛ 
وذللئ*الأهل«را"،؛ فى والخليفة فر، ال

قيوم،مهيمن، شهيل•، حي ه اش لأن 
ليسالخالين، عن غني حفيفل، رقيب، 

(،٢٧)يعلى لأض السلطانية الأحكام انظر: )٤( 
ومجمؤع(، ٢٢)للماوردى لْلانية الوالأحكام 

ومهاجاف)ل/'اه(ّ(، ٥٤)OU/الفتاوى 
(٦٤، ٥٩رنم ، ٢٢٧)ا/هأأ، أحمد أحرجه )٥( 

حجر:ابن مال ، ه[  ١٤١٦ندا، الرسالة، ة ]مرم
(.٢٤٥)a/المهرة إتحاف، . وهو 

(.١٣٤٢رنم الحج لم)كاب م)أ(أحرجه 





ايظةاسلة

الخليفةهل الدانمة: اللجة ونئلت 
تعالى؟اممه ماء أممن احب والص

الصاحبولا الخليفة ررلتس فأجابت! 
وقولهبحانه، ساض أسماء من 

والخليفةالسفر قي الصاحس، أنت، اللهم ١١
بابمن لا الأحجار باب من الآهو« في 

٠التمه؛ا 

لمصادرواتمراجع:ا٠ 
الخلأوبكر لأبي ا_ارالئنة«، 

بنأحمد بن اض لعبد ، اللمنةا، ١١— ٢ 
ذل•

اللمنهءا،أهل اعتقاد أصول ارشرح - ٣ 
للألكائي.

لابنالنبويةا<، اللمنة منهاج ٠١١ ٤ 
تمة.

يحلىلأبي ، ١٠لْلانية لا ررالأحكام س ٠ 
الفراء.

للماوردي.السالهلانةاا، ررالأحكام ٠ ٦ 
القيم.لأبن السعادةاا، دار ررمفتاح — ٧ 
لأبنالطحاوية<ا، العقيدة راثرح _ ٨ 

الخفي.العز أبى 

ظ
لغة:لتمرث ا. 

والحلألة!والحلألة والخلألة ت الحلة 

القالب،تخللت، التي والمحبة الصداقة 
والحلةيانلته. فى ث أي حلاله؛ فصارت 

كريمفلأن ن يمال جلال، ت على تجمع 
الإخاءم كريأي: والغلة؛ الخل 

ويقالالصديق، والخليل: والمصادقة، 
خليلة.للأنثى: 

وكمالها.المحثة نهاية هى والخلة: 
كانت،خلته لأن اممه؛ خليل قيل: ؤإنما 

فيهافليس تعالى، اض حب، على مقصورة 
الدنيامحاب من شركة ولا متع لغيرْ 

ينالهالا شريفة حال وهدم والأخرة، 
الْلثاعفان اجتهاد، ولا بكمسب، أحد 

منيشاء من بها الله يخصى ؤإنما غالبة، 

اللهصلوالت، المرسلّن، ل. سمل عباله 
أجمعينعليهم وملأمه 

شرعا٠لتعريف ا٠ 

لريهالحبي محبة كمال هي الخالة: 
للمحبإ،المستغرقة _ وتوحيدها ونهايتها 

وقلبهروحه أحزاء حميع تخلل؛ت، والتي 
لغيرلل، ومموصع فيها يبق لم يحيمثا 

هالرب محبة وكمال _، المحبوب 
كمالالحبي محن تالزمة الملخليله، 

كمالالرب ومن تعالى، لله البولية 

)العقيدة.( ٠٣٤ )Y/ الفبمة فتاوى مجموع 
والمنان(.الأسماء توب 

طم:ا،صادر، زدار ( ٢١٧)/)١ \ذتمب لسان ١^: )٢( 
^[،١٣٩٩الفكر، ]دار \( oo/y)\س- و.ماسى 
ط؛[،للملأبجن، العلم ]دار >ث/سا"ل( والصحاح 

للتاليفالممرية ]الدار ( ٥٦٧)آُ/اللغة وتهذيب 
]مومة( ١٢٨٥)المحيعل والقاموس والترجمة[، 

يده[.الرمحالة، 





الظةاسلة

مدارجنهاية هي ض والخلة حمة؛ والمزا 
توغاية العالمن رث إلى السالكين 

يصللم ولدا منها؛ المحبون إليه يصل 
علىالعالمين ْبن أحد المنصب هذا إلى 

اضحلل ياء بالأنأبو إلا الكمال 
محملالمصهلفى وخاتمهم إبراهيم، 

)وهووسلم عليهما الله صلى 
لهماخالص منصب فهو مقاما(؛ الأفضل 

أحديناله لا ، غيرهما دون يهما خاصى 
عليهما— فكانا اجتهاد؛ أو بكسب 
محبة. لل4 محبان - لام والالصلاة 

محبةبحاته له محبوبان كاملة، تامة 
كاملة.تامة 

لأدلة:ا0 

بنصهث لله ثابتة فعلية صفة الخالة! 
الثئة:أهل ؤإجماع والثنة، الكتاب، 
لم؛مثوآثم تعالى! افه نال 

]اكساء[.وه كه 
أبىحديث من »الصحيحين« فى ونت 

منسئل'• . اطه رسول أن ه؛ هريرة 
!فقالواررأتقاهم((؛ قال: الماص؟ أكرم 
اءئيو>ام،قال! ألك! نسهذا عن لمس 

ابنافه، نبي ابن اطه، نبي ابن افه، نبي 
فيوسف،؛ الحديثل افص،، حليل 

بن'إسحاق بن يعقوب ن يوسف هوت 
اطهخليل إبراهيم 

أبرأررإئي نال! أنه ؛ عنهوصح 
اففان خليل؛ منكم لي يكون أن النه إر 

اتخذكما خليلا اتخذني ئد تعالى 
أمتيمن متخدا كشت، ولو خليلا، إبراهيم 

وفى،، حاويلأ،ال بكر أبا لاتخذت حاليلأ 
صاحبكمررولكن عود! مابن رواية 

كنتررولو رواية! وفي ،، اطه^^ خليل 
بكرأبا لاتخذت أمتى من خليلا مجتخدا 
ومودته((أ؛،.الإسلام أخوة ولكن خليلا؛ 

هأقواواهلاسم:
ونقول!١١الملحاوي! جعفر أبو قال 

افهوكلم خليلا، إبراهيم اتخذ اطه إن 
وتمديماإيمانا تكليما؛ موسى 

ووساونااارى.

خفينان محمد اطه عبد أبو وقال 
اتخذتعالى اطه أن ررونحتقد الشيرازي! 

رممالأنبياء، أحادث )كتاب البخاري أخرجه ]١( 
(.٢٣٧٨رقم الفضائل، >ئاب وسلم (، ٣٣٥٣

رقمالصلاة، رمواصع المساجد )كتاب لم مأ-محرحبم )٢( 
•اه عبد بن جندب حالدث< من ( ٥٣٢

منه، بكر أب-د، فمرة منه البخاري وأحرج 
عباس،وابن الخيري، سعيد أبي أحاديث، 

البخاريصحيح انتلر: ه؛ الزبير بن اش وعبد 
و)كتاب(، ٤٦٧، ٤٦٦برقمي الصلاة، )كتاب 
(.٣٦٥٨رنم الصحابة، نماتل 

تعالىاض رصي الصحابة فقائل )كتاب مسالم أحرجه )٣( 
(.٢٣٨٣رنم ههم، 

وملم(، ٤٦٦رقم الصلاة، )كتاب البخاري أخرجه )٤( 
رقمعنهم، تعالى الثه رصي الصحابة فضائل )كتاب 
هئه.الخادري سعد أبي حديث، من (، ٢٣٨٢

الصلاة،)كتاب البخاري عند عباس ابن رواية وفي، 
أفضل«.الإسلام ظة أرلكن (; ٤٦٧رقم 

ءلّ؛،حزم؛سرويت،، ابن ]دار ( ٢٠)الهلحاؤية العقيدة )٥( 
١٤١٦.];،





ايئثةالئثة

.الني يتخذ أن فالممتغ هي؛ الصحابة 
الصحابةاتخاذ هدا يمغ ولا خاليلأ، غيره 

أبىفول إن وقيل: ا خليلا التجئ. 
مننقدم ما يعارصه لا هذا هريرة 

لاتخذتحاليلأ متخدا كنت رالو : قوله
هو.يتخذ أن الممتنع لأن بكر®؛ أبا 

إنيمال: ولا العكس، لا خليلا غيره 
الجانبينمن تكون حتى تتم لا المخاللة 

أحدإلى الصحابي نظر إنما نقول: لأنا 
ذلك'ا/فأطلق الجانين 

وقؤعإمكان القرآن في أيصا ثبت، كما 
قالكما للمخلوق، المخلوق من الخالة 

تيةفلأثا أقد ز ^ ؤ؛ئئ "مالي: 
منبق حما وممان[. فرق]الإ.(ه 

وايلهأيصا، ذللث، تزكي آنما الأحاديث، 

أكملالخلة وصف لثانية: ا .
المحبة:وصما من 

أنالهلويل؛ الشفاعة حديث، فى ثبت، 
الذيإبرامم ررائغوا قال: التجئ. 

للبخاري:رواية وفى حاليلأ®، اا،تح اتخذه 
ثالثةوقمح، الرحمن®، خليل إبراهيم راائتوا 

ء؛بإبرامم عليكم رردلكن لملم: 
خليلرواية؛ وفي - الثه خليل فإنه 

هذافي والأحاديث، . الرحمن 
*كمرة المعنى 

لممشرح وانظر؛ حجر)'اآ/يه(، لأبن اياري فح )١( 
لاوتووى)ْا/اْا(.

(،٦٠٦٥رقم الرناق، ركناب البخاري أخرجه )٢( 

أعلىالخلة أن : على تدل وهي 
منأحص وأنها الحبة، مقامات وأرغ 
منأفضل الخليل وأن المحبة، مطلق 

الغالطنبعض يعتقد٥ لما حلاقا الحثبّتا 
تعالىفاض أفضل؛ الحبة مقام أن من 

المؤمنين،وعباده اله ورمأنبياءه يحميا 
المتهلهرين،ويم، التوابين ويمط 
وغيرهم،والمحسنين الصابرين ويمط 

منأحدا بالخلة يخص لم هذا ومع 
ؤإبراهيممحمد رسوليه غير المالمين 

والمبي._إ لام والالصلاة ليهما عس 
بنامة وأسوعائشة بكر أبا يحمتط كان 
ه؛،وغيرهم والأنصار ومعادا وأباْ زيد 

أحبوهو - بكر أبتم، عن نفى وقد 
حلةمن وتبرأ الخالة، - قلبه إلى الرحال 

أنهوأحر الأرض، أهل من المخلوقين 
المخلوقينمن يتخذ أن له يصالح كان لو 

أحقولكان خليلا بكر أيا لأتخذ خليلا 
لمالهي الخلة لأن وذللث، ا بذلك الاس 

له؛القلمت، استيعايبؤ المعستالزم الحمي، 
كانفمن تعالى؛ ض إلا يصلح لا وهذا 

أحدايخالل أن له يصلح فلا ض خليلا 
يصلحؤإنما كان! من كائنا الماس، من 

ومسلم(، ٧٥١٠، ٧٤١٠برقمي التوحيد، و)كتاب 
(.١٩٣رنم الأمان، )ممام، 

(،٢٠٤'\/A\< ْ، ٦٧/٧اك١وى).جموع انظر: )٣( 
الممنوروضة (، U٣٧٥/، ٣٥٢)ه/الثتن ومهاج 

العقيدةوثرح (، ٤٤٦)والدواء والداء (، ٤٩)
الباريوفتح (، ١٦٤)ا/ العز أبي لابن الطحاؤية 

رجب)أ/أهه(.لابن 



الحلةإصايئثة

دونهي التي — المحبة ت للمخلوق 
أبيحق في اقتصر. ولهذا -؛ الخلة 

عنهاوعبر عليها، دجه4< الصديق بكر 
ومودته((الإسلام أحوة ررولكن  '•بقوله 

وافه- لأحله الذي السر هو رروهذا 
وثمرةولده بذبح الخليل أمر - أعلم 
الولدأل ملما لأنه كبده؛ وفلذة قواده 

والخلةقيه، من شعبة به تعلقت فأعطه؛ 
فغاروالقمة؛ الشركة يقبل لا منصب 

قلبهفي يكون أن خليله على الخليل 
ليخرجالولد؛ بذبح فأمره لغيره؛ مرصع 

علىه نفومحلن فلما قلبه، من المزاحم 
حصلحازما؛ عزما عليه وعزم ذللئا، 

نفسإزهاق في يبق فلم الأمر؛ مفصود 
وفداهوبينه، بينه فحال ا مملحة الولد 

Iهو المقصود فكان ،؛ العظيم،١ بالذبح 
تزاحملا حتى منه؛ الخلة محل ررتفريغ 

الولل«رمأمحبة الأحد الواحد حلة 
والمتكلمينالصوفية بعمى ودهكا 

واحد؛بمعنى والمحبة الخلة أن إلى• 

•تخريجه ّجق ' '١ 

المحبينروضة وانفلر: (، ٣٠)آ/ السالكين مدارج )٢( 
الرسالة،]مؤسسة ( )؛/٤٧المعاد وزاد (، ٤٨)

عالم]دار ( ٣١٣)الأفهام وجلاء -[، ٥١٤١٥
)Y/الفوائد وبدائع -[، ٠١٤٢٥ًدا، الفوائد، 

[،٠١٤٢٥ط\، فوائد، العالم ]دار ١(  ١٩٨
الموةالثئة ومهاج .(، I'Y/W)الفاوى ومجموع 

أبيلابن المنماؤية وثرح (، ٣٥٣/٥'^ ٦٢)
ة]مؤّ( ٧٠٦المدى)ير ونف(، ٣٩٧المز)٢; 
[.٠١٤٢٠، ١ محل الرسالة، 

(.oorfy)رجب لابن ازرى كح )٣( 

كونولا خليلا، إلا الحبيثط يكون فلا 

إرثبعضهم وذهب إ حسا إلا الخليل 
ولذاالخلة، من وأرفع أعلى المحية أن 

والمحبةيابراهيم الخالة هؤلاء خصي 
_؛والسلام الصلاة عليهما - بمحمد 

ومحمداطه خليل إبراهيم فيقولون! 
الأهأ؛،اح؛ببا 

الأحاديث،يبعض هؤلاء لقول واستدل 
Iكحديث، ا والموصوعق والواهية الضعيفة 

افهحيببط وأنا ألا اطه، خليل إبراهيم اءان 
وحديث،!، الحديث، فخرآ، ولا 

نجيا،وموسى خليلا، إبراهيم اش اراتخذ 
وعزتيقال: ثم حبييا، واتخذني 
خليليعلى حبك، لأوثرن وجلالي؛ 
يحشرالعباس ررإن وحديثا: ، ونجييا؛ ,,(٦)

الكتب،]دار ( ٢٧٦)لمكلاباذى الفوائد بحر انفلر: )٤( 
(،٣٨٥المعلم)U/ؤإكال -[، ٠١٤٢٠الملمة، 

(،٢٨٧، ٢٨٤)ا/اسلقي حقوق بتعريف والشفا 
والدواءوالداء ).ا/؛.آ(، الفتاوى ومجمؤع 

المالكينومدارج (، ٤٩)المحبين وروضة (، ٤٤٦)
]إدارة\( iT/T)للألوسي العاني وروح (، ٣٠)م 

*بممر[ المبرية الطباعة 
(٣٦١٦رنم المنانب،، )أبواب الترمذي أحرجه )٥( 

دلائل)كتاب والدارمي غريب، حديث، هذا وقاوت 
ثها،عباس بن اض عبد حدث من (، ٤٨رقم البؤة، 

)رقمالجامع ضعيق، في الألباني وضعفه قمة، وفيه 
ًذم،يروت،، ثالإسلامي؛]المكتب ( ٤٠٧٧

٠١٤٠٨.]

]دار( ١٨٥)؟/الإيمان ثحب، في البيهقي أحرجه )٦( 
صعقه،إلى وأشار [، ٠١٤١٠ط١، العلية، الكتب، 

]مكتبة٢( ٠ )؟/ الوفوعايته في الجرزى وابن 
يصح،لا وقال; [، ٠١٤١٨ثدا، المالفج، أضواء 
)رقمالضعيفة اللملة في الألباني بوضعه وحكم 
)ا/ه.ا(.للماوى القدير فيض وانفلرت (• ١٦٠٥



إصالثلة
الئلة

منونحوها وحلل«لا،، حسا سن 
يصلحولا تثبت لا التي الأحاديث 

القضية.هده فى عليها الاعتماد 

منأحص الخلة أن تقرير تقدم وقد 
وأرفعأعلى وأنها المحبة، لق مهل

منأفشل الخليل وأن مقاماتها، 
نبئنالثابتة ة الخالوأن الحبيب، 

الأنبياءلأبى ثابتة هى كما .، محمد 

تعالىاض اتخاذ الئالنة: لمالة ا. 
تغيرهما دون حليلين ومحمدا. إبراهيم 

الخلةأن يعتقدI أن الملم على 
العالمينمن أحد إليها يصل لم الإلهية 

أباإبراهم اه حلل إلا: الكمال على 
اضصلى محمدا البيين وحاتم الأنبياء، 
لهماخالص مقام فهو وملم؛ عليهما 
أوبكب أحد يناله لا يهما، حاصى 

اجتهاد.

عليهما— ومحمدا إبراهيم الخليلين فإن 
مرتبةإلى يصلا لم - لام والالصلاة 
مقاماين،وأرفع أشرف هي )التي الخلة 

لربهما،طاعتهما بكنرة إلا المحبة( 
بجميعوالقيام ه، له العبادة ؤإحلاص 

حديثهمن مجالس ستة ني يعلى أبو القاصي أحرجه )١( 
ءلا؛ا،الصديق، ودار البشائر ]دار ( ٣٨رقم ، ٦٩)

بنالحمد وعجل موصى بن الصمي• عبل• • صنده وفى 
مناكير,ولهما ضعيفان، وهما الهاشميان، على 
٢(، ٠٤؛/ )٠ الفتاوى مجمؤع فى سمية ابن ذكره وقد 

موضوعة،ارأحاديث ت الباب في أمثاله وعن عنه وتال، 
٠٠عليهايعتمد أن تصالح لا 

تعالىالله يحبها التي العبادة مقاماين، 
اهرصإلى والخارعة ؤيرصاها، 

اللهأن جزاؤهما فكان هث؛ ومحبته 
هقله خليلين قمارا اصهلفاهما 

لهمحوبتن 
لهماالله اتخاذ فى المر هو فهذا 
أوإليهما ه به حاجة من لا خليلين، 

سقال ولذ.ا فه-؛ حاثا _ خلتهما إلى 
حيلالزأهي-ثر آسه عند I ه فولحد ب

أ'لأئق ثثا ألثثئني، ي ت .ه: 
.همحهثا شء لغن، آثه ويكاث 

،النكتة هن،ه على تنبيها أء[؛ لالمس
الماوائت،في ما له الذي الش . وأنه 
الناسإليه يحتاج الذي الأرض، محي وما 
أعلم.والله إليهم. يحاج ولا 

الحكمي:حاففل قال 

علىالمرملين بعض الله وقفل 
وعلءواوما الدنيا فى ثاء بما بعفر 

خلتهلإبراهيم أعهلى ذاك من 
أحير؛،.يشركهما لم لأحمد كذا 

الثمرات؛0- 

إسايت،على المترتبة الثمرايت، أبرز من 
يحّبهو افه وأن تعالى، فه الخالة صمة 

ط١[،هجر، ]دار ( ٥٣•)U/ اسبرى ير نف\نم.■ )٢( 
ط٢[.ية، ]دار ( ٤٢٣؛، YY/Y)محير ١^، وتفسير 

الرازيير ونف(، ٠٣٠)U/ الطري ير نفانغلر: )٣( 
)لا/حأأ(.

)٨٣(للحكس العقيدة تحقيق ني الفريدة الجوهرة )٤( 
[.٠٠١٣٧٣بمكة، العودين البلاد ]طاع 



م^بم——حالثلةامحد .ف؛؛اآت؛=ج77.الئئة 
عندهماض يكون فلا الطرفين؛ من وحلقه تعالى القه أثبته ما إثبات I لذاته ويحب 
المحثةأن منهم زعما ا محبونا ولا محبا الأسماء من هؤ رسوله له وأثبته لنمه، 

بينومشاكله لماسة إلا تكون لا ولا تشبيه دون العلى، والصفات الحسنى 
للبشرالبشر كمحبة والحبوب؛ الحب وعدم تعْلمل، ولا تكييف ولا تمثيل، 

القديمبين مناسبة لا وأنه مثلا، باوصاف تعالى الله بوصف ذلك تعدي 
توجبوالمخلوق( )الخالق والمحدث الكتاب فى ترد لم التي ومعانيها الحبة 
فهيالخلة، لذلك تبعا وأنكروا أ الحبة والمنة. 
منخليل فه يكون وأن خاصة مهحبة المكلف حض أيصا؛ الثمرات ومن 

بالحاجةا البا.قبل من وفسروها إ له عبا طه ا يحبه ما تتبع على وتحريضه وحثه 
الفقيرعندهم! فالخليل والفقر؛ والأفعال، الأقوال، من ويرصا٥ تعالى 

يشترك- هذا على ء فالخلة المحتاج؛ بها، العمل فيتحرتم، - والياطنة لذلاهرة ا- 
الأوثانعابدو حتى الخلائق حميع فيها الوصول( رجاء فيتجنبه؛ منها يكرهه وما 
ولاعين! وطرفة نفس كل في والأصنام، فيكون الحبة؛ بعد المحبوسة درجة إلى 

منأحد على هؤ لخالملين لمزية • هث له محبا كان أن بحد لثه حسا 
عندطه أخلاء الخلق فكل الخلق؛ إثبات في أن أيصا النمران ومن 

منتكون الخلة إن ثم الج_هميةأ دليل . محمد ونبينا لإبراهيم الخلة 
العبد،وجانب الرب جانب الجانبين! — إجماعا وحكى — المشهور القول، على 
له،محبوب ء، طه محمط فالخليل والخلق الرمل أفضل هو إبراهيم بأن! 

،أالجانبيزور من الحاجة يتصور ارولأ ه. محمد نبينا بعد 

الإسلام!في هذا ابمع من أول، وكان انمخاصن: ومذهب 
الثانيةالمائة أوائل في درهم بن الجعد مسالة في المخالفين يم تقيمكن 

فكان، — صفوان بن الجهم أخده وعنه ء ثمين! إلى الخلة 
ودمحللا إبراهيم يتخذ لم اطه إن يقول،! حقيقة إثبات فى المخالفون ء ١ 

أميربه فضحى تكليما؛ موسى يكلم الخلة. 
اطه٢ ن خالد بواسل والمشرق العراق الخلة. منزلة في المخالفون ٢. 

اسى،دابسيمينامذالمخاكرنفىإبت اىالآول:
1مر.ما,ّان!حنقن 

•ط٤آ ية، ]دار ( ٢٩٢)Y/ الغوي مسير انظرت )١( طه ا بين الحبة حقيقة لجهمية ا أنكرت 



ايئئة؛arاسة

عنأخوذ .مقول الهدا وأصل 
الكواكبعبدة والمابئة، المشركين 

ومبتدعةوالمتئينة البراهمة من والنجوم 
الربأن يزعمون الذين الكتاب، أشل 
ينكرونوهم ٠ اصلا سوتية صمه له لس 

خليلاإبراهيم يكون أن الحقيقة في 
إكليما وموسى 

عنالمبتيع المذهب هذا وأخذ 
الكلابية،ثم المعتزلة، الجهمية؛ 
وافقهملومن والماتريدية، والأثاعرة، 

خويا- للعبد الله محبة هؤلاء وتأول 
—بالمخلوقين الخالق وتشبيه تمثيل من 

ورصاه،له، ان الإحإرادة ا؛ بأنهال 
ذللثإونحو وتوفيقه، له، الخير وتيسر 

!بأنهاللرب العبد ومحبة المعاني. من 

'ا/آ"ا■،اكاوى)آ/يمأ، مجموع اظر; را(
WU/W ،). ،٣٩٢>،/وسهاجالثث)ل/بم«م،

لابنالرسائل وجامع (، ١٠١)والموات (، ٣٩٩
A، ٩١)ل/المالكين ومدارج تيب)آ/م\مأ(، 

]دار( ١١٠٣ت)٣; الاومّوالصواعق (، ٢٩٢
الطحاؤيةالعقيدة وشرح .[، ٠١٤١٨ْدآ، العاصمة، 

علك،عيسك، ابن وثرح (، ٣٩٠العز)٦!أبى لابن 
سروت،الإسلامي ]المكتب، ( ٥١القيم)ا/ ان نونية 
Tio ،دار)\إ0ي لهراس الونية وشرح [، ٠١٤٠٦[

؛أ؛ا،و[.دم، الملمة، الكتب، 
السكان،]مكتبة ي 00)لإإ١^١ف مثلا . انظر )٢( 

عياضللناصي المعلمم ؤإكمال، ، ٠[  ١٤١٨، ١ محل 
 /U(٣٨٥ ) ١٤١٩؛المشورة، الوئء ]دار،^

الحلبياuبي عيي ]طبعة ( ٢٨٥/١)ل والشفا 
،٢١٢/١)القرطبي الباس لأبي والفهم بممر[، 
وفير)؛/؛م\ا(، الرازي ونفير (، ٦٤٣، ٥٤٣٨
ب،الكت]دار ( ٣٠٢٣; المحيط المحر 

والموير)؟/والتحرير م[، ١٤٢٢ط١، انملمية، 
٩٠،

و٠لاعتهتعفليمه نحو النفس انفعال 
هدا،ونحو عبادته، ؤإرادة أمره وامتثال 

منلهم الله يخاقه وما الثواب محبة أو! 
لوازمفأثبتوا .إ ذاته محبة لا النعيم، 
حقيقتها.ونفوا المحبة 

؛لوازمها ارادة أيصا الخلة وتأولوا 
له،والنفع الخير ؤإيصسال كالرصا، 

بالخير،والذكر الدعوة، واستجابة 
زعماذللث،؛ ونحو والمعونة، والصر، 

تستحيلالحقيقية الخالة بأن منهم 
لوازمها- بد ولا - بها فأليد الله؛ على 

احقيقتها لا 

فرواما نفلير في وقعوا قد يذللث، وهم 
بها يتصفمما هي اللوازم فهذه إ منه 

تعالىطه إثباتها كان فان أيصا، المخلوق 
فكذللث،تشبيها ولا تمثيلا يقتضى لا 

المحظورلزم ؤإلأ والخالة، المحبة 
إمحالة لا التناقض في ووقعوا 

الحق،المدمتا وهو — قسالواحمتا 
ومسلفجوالجماعة الننة أهل مدهب، 

حقيقة،والخلة المحثة إثبايث، _! الأمة 
المومنينعباله يحعبا قتق ه نفاطه وأن 

وفير(، ١٥٣)٢; لزمخشري الكئاف اظر_مثلأ )٣( 
(،٢^١٣المحيط)A وفيرالبحر (، ٢٢٨/١١الرازي)

ببيروت،الفكر ]دار ( ٦٠٣/١الخازن)ير ونف
ونظم(، ٣٨٩٨حجر)لابن ونعازري ^، ١٣٩٩
٤(١ ٤ )ه/ للبقاعي ور والت الأيل تناب في الدرر 

القديروفيض بالقاهرة[، الإسلامي الكتاب ]دار 
ط٢،بثيروت، المعرنة ]دار ١( ٠ ٩ / )١ للخاوي 

(.٢١١والتوير)ه/والتجرير ^، ١٣٩١



اتحلةالئثة

حقيقية،محبة لداته ويحب حقيقية، محبة 

الجانينمن المحبة تلك لوازم ؤإثبات 
ِ.-أينا 

إثباتعر اوكثيرة الأدلة سيقت وقد 
وانصافهتعالى، لله والخلة المحبة 

بجلالهيليق الذي الوجه على س، بهما 
ويحبيحب تعالى وأنه وكماله، 

ةوالأقيبالعقل ترد فلا S، لذاته 
الثاْللة!الواهة والحجج 

لوازمالمحبة نفي من يلزم إنه ثم 
هؤلاءأمر فآحر الشؤع؛ عنها ينزه بامحللة 
يبقىلا ؛، ٧١١١المؤولة أو المعهللة النفا٥ 

بين- الله إلى يالمبة - فرق عندهم 
الإيمانبين ولا أعدائه، وبين أوليائه 

نهىوما به أمر ما بين ولا والكفر، 
احي،المهى التي بيوته بين ولا عنه، 
ماوغاية ا اكرك ومواصع الحانات وبين 

لذةعلى علم هذا أن الفرق؛ من يشتونه 
ألمعلى علم وهذا ان، للأننحصل 

ازالأللأنيحصل 
نفىفي إليه استندوا ما أن مع هذا 
تكونلا المحبة I١١ بقولهم والخلة المحبة 

ولاوالمحبون، المحب بين لمناسبة إلا 
يجابو والمحدث القديم بين مناسبة 

مجمل؛لفظ )المناسبة( لففل بان عنه! 
منأعفلم أحدهما ^١۵ المراد كان فإن 

فهذاهذا؛ إلى هذا ينسب فلا الأحر؛ 

حنالالمحبة  ١١ولكن صمحبم؛ح، معنى 
ليسأنه I أريد ؤإن إ النية لهذه مستلزمه 

الحدث؛لأحله يحبه معنى القديم في 
لسإنه قلت* فلم المسالة■ رأمحى فهذا 

الحدثيحبا ما والقديم الحدث بين 
القديمإن I قالمط ولم ا لأحله؟ القديم 

منيحبه ما بمحبة متصثا ليس 
يلنقصا؛ تستلزم لا والمحبة مخلوقاته؟؛ 

الإرادة؛أمحل هي بل كمال؛ صفة هي 
فإنمحبة؛ تستلزم أن بد فلا إرادة فكل 

لأنهأو محبوب لأنه يراد إنما الشيء 
عدمقدر ولو الحبوب، إلى وسيلة 
الحبةفإن الإرادة؛ لأمتنص1ا الحبة 

انتفىاللازم انتفى فإذا للإرادة، لازمة 
مستالزمةالحبة وكذللثا الملزوم، 

أنبد فلا شيئا أحمت، فمن للإرادة؛ 
متعاقانه،لبعض إرادة إياه حبه يتضمن 
لمخالوقاتهتعالى حلقه كان ولهذا 

فهومحبوبة، مرادة والحكمة لحكمة، 
تقدم،كما محبوب لراد حلق ما ■حلق 
فيريدالمؤمنين عياله يحمب، سبحانه وهو 

فيريدونيحبونه وهم إليهم، الإحسان 
،.٢١وطاعته(عيادته 
منزلةفي المخالفون الثاني؛ م القس
الخلة:

كثيرة:وأقسام طوائمس، وهزلأء 
إلىالصوفية غلاة يحفس ذهبا - ١ 

يسير.يتصرف )ه/،،إ(، المابق المرجع )٢( (.T^o/o)المرين الثئة مهاج )١( 









الخنقالخنق

إمبجً أج+محأ أي ممح( الى؛ تع
ئق4ت ظأ أق• 0 أمحِ دك ئيث 

القول،من والجهر السر I يعني ]الملك[؛ 
منغيره والمفعول الله، صمة الله، ففعل 

الخلق«لا،.
موصونابزل ررولم ؛ منيه ابن وقال 
الخلق،نبل المصور البارئ بالخالق 

،•ويصورا'أ يخلق أنه يمض؛ 
الجمهورءومذهب تيمية! ابن وقال 

اللهفعل فالخلق المخلوق، غير الخلق أن 
المخالوقارت>اهو والمخلوق يه، القائم 

محه((أص.الم٠فصالة 

Jمخلوقاتميتصف لا فإنه I٠٠ أيصا وقال 
كماوفعله بخلمه يتصف ؤإنما ومفعولاته 

bزاتهاايقوم ما ائر بيتصف 

المتعلمة:لمسائل اؤ 

اممهأمماء من الأولى! ألة لما- 
)الخالق(:الخض 

دقالحسنى الله أمماء من امم فهو 
والسنة.لكتاب ١ عليه 

]دار( ٣٠- للخارى)آآ/ها،آل الماد أسال )١(حلق 
ه[.١٤٢٥هوا، الخضراء، أطلس 

الجايزتبع نمطا ( )y/٦٧منيه لأبن التوحيد )٢( 
الحضتطف وانظر! ٠ ه[  ١٤٠٩هزا، الإسلامية، 

كبصمن القيرواني نيد أبي رسالة ثرح الداني 
التوحيد،]دار العباد)؛/ّآه( المحن عبد ورسائل 

ٍدا،

نهدالخللثؤ لسح  ur\/\y)الفتاوى )٣(مجموع 
اه[.٤٢٠المصحف، لطياعت 

(.١١٩\\- A/y)الماض )٤(المدر 

وهرتعالى: اممه قول الكتاي،: نمن 
ألانظدُ ألتؤ آورئ آليق أق 

[.٢٤]١^ \لءه 
بنأنس حديث • الثئة ومن 

علىالمعر راغلأ قال: أنه )جهته؛ ماللث، 
اللهرصول يا : فمالواالله رسول عهد 

الخالقهو الله إن فقال: طوت لو 
وإنيالمسئر، الوراق الباسهل القا؛أض 

أحدبطبي دلا اف ألقى أن لأرجو 
.، مال،اولا دم ش إياء قللتها د.ئللة 

اصأساء س الثاسة: ألة ملا- 
)الخلاق(:الخض 
لهالثابتة الله أمماء من اسم فهو 

اطهقال العزيز، كتابه في وتعالى تبارك 
.4أمحم آثثئ هو )،ه ^٤ ؛ بحانه 
فىمبالغة صيغة والخلاق . ]الحجر[ 
.،١^٦

فياساء احتالم، الثالثة: لمسألة ا- 
منوغيره .ه  ٧٣٠^^همد 

التفضيلأفعل وأمماء الضانة الأسماء 
محولين:على تعالى فه امما 

اعتبارإلى العلم أهل من جمع فذهب، 
لمؤّان( ٤٦احمد)•آ/المذلت البهيا )٥(أخرحه 

رنمالموع، )كتاب والدارمي 'دأ[، الرسالة، 
(،٤٩٣٥رقم الموع، )كتاب مان وابن (، ٢٥٨٧

(.١٨٤٦)رمم الجا*ع صحح في الألباني وصححه 
رنمال؛يوع، داود)كتاب أبي عند الخدين، واصل 
متنه.في )الخالق( لفنلة: ذكر دون وغيري، ( ٣٤٥١

لابنالتوحيد كاب على شهي علي الشيخ تحليق انغلر؛  ٢٦١
/y(0١١٦منل ) [.١٠١٠الإسلأب، الخامعة ]مطاع



اسقاسق

التفضيلأفعل وأسماء المضافة الأسماء 
،الحسى الأسماء صمن من وعدها 
شيحقال ،، الوزبرأ ابن عدْ ومثن 

الظاهرةغيو الله أسماء ترتيب ١١الإسلام! 
الله؛كتاب فى موجودة وحمين مائة نحو 

ومثجهةومضافة، ومفرقة، مفردة، 

التيأسمائه ومن ١١وقال! ، بالمضاثمة١١ 
اممه٠ معمن والنعة النفى لبت، 

مثل!المضافه أسماؤه وكذلك بؤح ال
وربالغافرين، وحير الراحمين، أرحم 

وأحسنالدين، بوم ومالف العالمين، 
ريبلا ليوم الناس وجامع الخالقين، 

مماذللث، وغير القالوب، ومقالب فيه، 
الدعاءوثبت والئنة، الكتاب فى ثبتإ 

الملمين١١يإحماع بها 

)آأ/الفتاوى مجمؤع في• القول عل>ا ترجيح انفلر )١( 
ط١،الجيل، ]دار ( r\T/r)والمواس (، ٤٨٥

القيم،ابن ]دار ( ١٦)المثلى والقواعد [، ٢١٩٩٧
مرحني لأسى ا اج والمنه، ،،_[  ١٤٠٦، ١ ؤل 

العواصم،]مكب ( ٦٧.  ٦٦)المنى اض أساء 

اس،الكتب، ]دار ( ١٥٩)الخلق على ١^ )٢(إيثار 
 >,yالشيخالمعاصرين من وأثبته [، ٢١٩٨٧ط
(الوامعلية)١٨شرح في فقال البراك الرحمن عبد 

أنيمكن الكن فقال: طح[ ولم حأ صوتي ]شرح 
وأنهالخالتين، أحن تعالى أنه أمماته من إن يقال: 
أرحمإنه لأحد: يقال فهل . . الراحمين. حير 

حيرإنه لأحد: يقال ومل هو، إلا الراحمين، 
ءبالرب تخص ألفاقد كله ، ٥١رلأ الرازتين 
ياالراحمين، حير يا تقول؛ بها يا-ءر، أن فيمكن 

حترارازمحن"•
(٣٤/ )ا تيمية ابن فتاوى مجمؤع على تد'رك الم)٣( 

منه:وانظر (، ٤٩٣- )أ/اه؛ الفتاوى مجموع )٤( 

لمتعالى افه أسماء عد من وأعالك، 
تعالىافه أسماء ضمن الأسماء هده يذكر 

!فقالواتعالى، طه صفات عدوها بل 
اسماوليس صفة الخالقين أحس 

بورودهالأمم هذا أثست، من استدل وقد 
ءؤمثارإدتعالى! قال والسنة؛ الكتاب في 
وناللالمؤ.تون[، وه تتق أق 

لتقص ء %مة ى: ت_ال
لاك_اظت[,أصنن.ه 

أنهه،،؛ علي حدث الثئةت ومحن 
إلىيام إذا س افه ول رمكان ال! ق

للثؤاللهم  ١١قال! سجد ؤإذا كبر الملأة 
مجدأملصت،، ولالث، آمتمتؤ، ويلفا ، مجدمت، 
سمعهوشق وصوره، حلقه، للذي وجهي 

.٢٦الخالقين١١^أحسن اطه تيارك وبصره، 
.ه^^٠—>؛ امم اء وج
بإستادهاللألكائى أحرجه فيما يه مدعوا 

ءإذانال: ه عمرو بن اطه عبد عن 
ليلةأربعين المرأة رحم فير النهلفة مكلت، 
بهاعرج ثم فاحتالجها، المالك، جاءها 

فيقول!وتعالى، تبارك الرحنن إلى 
الخالقيناارأحسن يا احلقها 

)ا/ها(المصرية الفتاوى ومختمر )آا/؟؛؛(، 
(١٢٤١)له والنسوان ، ه[  ١٤٠٦القيم، ابن ]دار 

^.١٣٨٦القاهرة، اللفتة، ]اسعة 

والسنةالكتاب في الثابتة الختى افه أسماء انظر؛ )٥( 
(٦١ )١٤٢٦.^

رقموقصرها، المسافرين صلاة )كتاب ملم أحرجه )٦( 
٧٧١.)

=،  ٦٧٥)(/ الأ•ءتقاد أصول شرح في اللألكاتي احرحه )٧( 





الخلق
الخلق|ص|إ

يستعمللا ما قبل الوجود إلى بالإحراج 
الوجودءلقيه يستعمل ولا الظهور فيه 

والرب:الفاطر وبين الخالق بين الفرق 
فيوهو التقدير، عن عبارة راالخلق 

فيالمافذ عالمه عن عبارة تعالى الله حق 
كونهوأما والجزئيات، الكليات حميع 
والإبداع،الإيجاد عن محارة فهو فاطنا 

صفةإلى إشارة حالما تعالى فكونه 
صفةإلى إثارة ^١ ١٥فاوكونه العلم، 
علىومربيا ربا تعالى وكونه القدرة، 
أكمل«لى.ذلك فكان الارين 

يئمرات،:ا٠ 

الربوبية،بتوحيد الإيمان تعميق — ١ 

ومالكه،شيء، كل حالق تعالى الاه بأن 
للمخلوقاتإيجاده وأن ، أمورم ومدبر 

وأتقن.وأحكم يكون ما أبلح على 
فملرالذي بأن بالمعاد؛ الإيمان — ٢ 

والإعادة.البعث على قادر ابتداء 

تعالىاض حلق في التفكر - ٣ 
يجعلبما المتقن، وصنعه المحكم، 

٠به القلب معلق لربه، معْلما العبد 

عاليهالدال الألوهية توحيد تحقيق — ٤ 
ومعائروالأرض ماوات للتعالى اض فْلر 

وحدهللعبادة المستحق فهو المخلوقات؛ 

الشر]مؤسسة ( ٤٠٧)للعسكري اللغوية المروق )١( 
ط؛[.الإسلامي، 

]دار( U/A)لأبن الكتاب طوم في الياب )٢( 
.ه[ ١ ٤ ١ ٩ ط١، العالمة، ، الكن

الكمالصفات من له لما محواه؛ دونما 
والإحكام.الخمد وأفعال والجلال، 

يوردهاالتي التيه على الرد - ٥ 
لألوهية؛وا الربوبية توحيد على المبطلون 

نشاهدهاالتي المخلوقات وهدم باننا 
الإيجادفي الإتقان غاية على موجودون 

يوحدأن تلزم مّوهذا والتصوير، 
العبادة.في فاطرها 

لأيارئاه 

هوالقه أن يعتقد حينما الحبي أن — ١ 
وماوالأرض، ماوات ل١ حلق الذي 

تشحري المخلوقات، من عليه اشتملتا 
وعمومملكه، وسعة قدرته، كمال 

عالمه،ؤإحاطة حكمته، و؛ل.اع رحمته، 
وطذثاعليه وتوكلا محبة لربه فيزداد 

اللهدون من يعبد مجا كل من ويرأ لهدايته، 
هاد^ؤوإد إبراهيم.: عن تعالى قال كما 

ثئدؤننثا نو إم رممهء لأيؤ إمحم 
.4ءي*ني ءق دم أرى لأ 1. 

٠]الزخرف[ 

فيخلصلربه وجهه يسلم وكذللثا - ٢ 
رجهنه نعالك،؛ قال كا له، عدله 
ئأ'لآنمحالكءت ءي لئنك، ثنهت 
وهث أنأ ومآ محدأ 

فيالاستفتاح دعاء في وكما ]الأنعام[. 
حمدكما تعالى الله ويحمد الصلاة، 

ماواتالفاطر الحمد فله ه نفسبحانه 

والأرض•



الخلقالفلق

ربهفى يرتاب ولا يشك لا أنه كما 
لهم؛رمجادلوا الذين المشركن كفعل 

وألوهته.بربوبيته شن على هو بل 
منوليا يتخذ ألا العبد وعلى - ٣ 
يهلعمهوالذي ذهلرْ الذي الله دون 

والشراب؛الطعام عن منزه وهو ويسقيه، 
والوليالمولى نعم فهو وليا يتخذْ بل 

كما.، الرمل كدأب النصير؛ ونعم 
منءابتي هد ^٧٢، مهل! يوسف ال ق

فاطن١'^^ ثأوي ِس ققثي آلثمح، 
يثئء أق تأمح، ١^ 

١]يوسف! وآلأخ-رؤه  ٠١.]
لهتوّفى اض برمول الاهتداء ٠ ٤ 

يهفيتومل لأرصى، وا ماوات البقاطر 
الحقمن فيه اختلف لما الله يهديه لأن 

صرامحلإلى يشاء من يهدى الله فإن بإذنه؛ 
شرورمن بمُيذْ بأن به ويتوسل مستقيم، 
وحمدوحقد وثرك ؤياء من نقمه 

الشيهلانشر ومن الشرور، من وغيرها 
•وشركه 

بينعاقل لكل الظاهرة الموافقة - ٠ 
ألسنةعلى وشرعه تعالى الله أنزله ما 

والفطرةلام والالصلاة عليهم رسله 
فيهمما ه نففى إنان كل يجدها التي 
الرملبه جاء ما صدق على الدلالة أبين 

عليهم.وسلامه الله صلوات 

المخاضن:ذهب م٠ 
المتكلمنطوالما من كمر يرى " ١ 

يرىوبعضهم المخلوق، هو الخلق أن 
كالإرادةالمخلوق غير آخر معنى أنه 

صفة— بزعمهم — الخلق وليس مثلا، 
لأولاالجوينى! يقول الرب، بذات قائمة 

إلىتحيقة صفة الخالق من ترجع 
إثباتعار إلا الخالق يدل فلا الذات، 
يتصف،لا أئمتنا! قال ولذلك، الخلق، 

الإذ خالما، بكونه أزله في تعالى الباري 
على ١٠٧١٠؛^وصف، ولو لأزل، ا في حلق 

١٠تجوراكان ادر قه أنعنى م
متعلقاتمن الخلق يجحالون والماتريدية 

علىتعود حقيقية صفة وليس التكون، 
فمذهبهمالمعتزلة أما ا. ر بمعنى الذات 

فىواختلفوا الخلق، ومنها الصمات نفى 
إرادةأم المخلوق هو هل الخلق، محنى 

شيخذكر وقد . قولين على الشيء، 
هةبثقثم الابن ام والإمالإسلام 

وردواذللث،، في المتكلمن 

الصؤحيث^المذهمجتا تيمه ابن ؛تن، وقل 
وأهلالفقهاء، جمهور لأوأما إ بقوله 

أهلمن وطوائفج والصوفية، الحلبن،، 

(١١٠٨)والمنان الأّماء وانخلر: (، ١٤١٠)الإرشاد )١( 
الملمين[.الكنم، ]دار 

الخلية،الكي، ]دار ( ١٠٥)الأكبر الفقه ثرح انظر: )٢( 
١٤٠٤.]^

المهمة]شة ( ٥٢-  ٥١)Y/ الإسلاميين مقالاته )٠٦( 
^.١٦٠٨٩ًلآ، المصرية، 

ومجموعة(، ٥٦٠٦- )ه/حآه الغتاوى مجمؤع انظر: )٤( 
ٍدا،الملمين، الكتب ]دار ( ١٠٢٢)ه/ارسانل 
الر؛إض]شبة ( ١٥٦٠)المليل وشفاء مآ.أام[، 

ؤل١[.الحديثة، 





الخانق
الخانق٠

سبقغير من لذاته اللازم الاختراع يمر 
اكاكُا*.المص ش ذموْ نحا ادة؟ 

هيالمذكور الخالق لمظ أن ناسا؛ 
يناهصىكلاهما معنيين، يتضمن القران، 

والإنشاءالإبداع ينقمن قولهم، 
وعندهمالتقدير، ويتضمن المعروف، 

ولامقدار، لها ليس والنفوس العفول، 
المعروف،الإبداع مبدعة أيثا هي 

لإر_داعا مبدعة لبت، ماوات وال
حقل،^؛؛٠؛^ قفك؛ ئال وفد المعروف، 

]الفرئان[رى..ه مييل ثدرص سء 
هولهم:وهو الثاني المعنى أن ثالثا؛ 

عنحاصل وجود لإفادة خلق ررينال؛ 
قولهمإلى يشير كانءا؛ كتف وصورة مادة 
صفةؤينفى باطل، قول وهو المائة بقدم 

بنن،تضالسل وهذا الله، عن الخلق 
هولهممتر به يريدون ظاهر، وتحريف 

مخلوقغير يعني: نديم؛ المالم بان 
المعروف.الخلق 

الأمورمن هق اممه محرفة أن - ٢ 
فمعرفتهعليها، الناس هث الله فطر المح، 

ْنذالإنسانية، النفس في مركوزة بحانه 
لماآدم بتي على والعهد الميثاق الله أخذ 

ص،آدم أبيهم ظهر من أحرجهم 
فهودليل، إلمحا يحتاج لا بحانه ووجوده 

فهوالمهار، رابعة قمح، الشمس من أظهر 
(.٢٣٩)اور-اد شتانظر: )١( 
. ٢٤٠)اور-اد بمب انظر: )٢( 

٢٤٠.)

)\إوالصفدة ؛٢(، 

هالت، ciJUJJوالأرض، المماء فاطر 
ضثلف آئه ه لأقوامها؛ الرمل 

١تإب-راهيمت وأآمح،ه؟  أنإلا [ ٠
مننهجهم على ار مومن الجهمية 

متاثرين— والماتريدية والأثاعرة المعتزلة 
ووضعوالئ،، ذلحالفوا س الفلاصفة ؛

وحويات جلإيقوانين ومسوا أصولا 
امالأححدومحث، دليل مثل الخالق 

فيالفلر وجعلوا وغيرهال والأعراض 
ويكفىوأولها، الواجبات أوجب، ذللثج 

إلىجرض وقواعد أصول أنها لبطلانها 
فاسدة،ولوازم تعالى، الله صفات نفي 

الأمة،وسلفح الرسل لهلريق ومخالفة 
العاملدى ومعروف سهل هو ما فصعبوا 

بحانهملاوجودْ إن إذ والخاص، 

علىشيء كل من أظهر وقدرته وربوسه 
الشصمن لليصائر أظهر فهو الإطلاق، 
تعقلهما كل من للعقول وأبين للأبصار، 

بلسانهمكابر إلا ينكره فا بوجوده، وتقر 
تكذبه((ر؛،.وكلها وفْلرته وعقاله وقلبه 

امأ ارفهءزذيؤ؛ المتم ابن ويمول 
وأمافكثير، الصنعة بالاستدلال 
الذيوهو ثان قله بالصانع الاستدلال 

ءؤأ،فالأممهم؛ بقولهم الرسل إليه أشارت 
الأصلاشضضاضوالردضافى:

منعليها والرد ه اش صفات نفي *ي ميمهم الصتدعت 
الئنادرلبو وم( و٢ ^١ تيب ابن الإسلام شخ كتب 
ه[.١ ٤ ٢ ٦ ط٢ا لف، الأمحواء ل صوني عطا 

العللشفا، وانظر: (، ٢١٢/١)عادة الدار منتاح )٤( 
]داراممر[.( ٢٥٣)



الخليلالقرآنحلق 

شرحفي مى الأّاج ررالمنه- ٥ يطلب حتى [. ١٠ت ]إبرامم ماد>يم؟ أممه 
زين.لمحمد ، ( ١ )ج الحسنى،، الله أمماء أصح دليل وأي وجوده على الدليل إقامة 

المتعلقةوالمصطالحات ررالألفاظ ء ٦ يستدل فكيف المدلول هذا من وأظهر 
]رسالةالعمرو لأمال الرJوديةاا، بتوحيد على بهوا ثم لأحمى با الأظهر على 

دكتورا،،[.السماوات فاطر بقولهم: الدليل 
للبخاري.العبايا،، أفعال ارحلق — ٧ 
أبىلابن الهلحاوية،،، مرح  ١١- ٨ 

الإملأميخ ممعت وّوالأرمن• 
-روحه اض قدس - تيمية ابن الدين تقي 

العزهو من علك، الدليل يطلب كف يقول؛ 
ما^١ وكان شيءا؟ كل على دليل 
البنت'بهذا يتمثل 

شيءالأذهان في يصح وليس 
دليلإلى الهار احتاج إذا 

أظهرتعالى الرب وجود أن ومعلوم 
لمومن المهار وجود من والمطر للحقول 

٠،١فاJتهههاااأوفْلرته عقله فى ذلك ير 

٩

اثمصادرواتمرام:ؤ

٦،٨، ، ^٢ الغتاوى؛٠ ررمجمؤع — ١ 
تيمية.لأن (، ١٢

شرحفي الأسمى ررالمهسج - ٢ 
لمحمد، ( ١ )ج الحسني،، الله ماء أس

المجدي.

فيواردة الهث اممه ات صن ١١- ٣ 
المقاف.لعلوي والئنة،،، الكتاب 

فيوالجماعة السنة أهل معتقد ١١_ ٤ 
نحليفة بن لمحمل! ، ،، لحني ا ممه ا ء ا مءّأ 

التميمي.على 

لقوام،،، لمحجة ا بيان في الحجة  ١١—  
الأصهانىاالئنة

لابنالمنلى،،، قواعد ررال- ١ ٠ 

 Mقالقرآن اق ح

)القرآن(.مصطالح يراحع 

(,٦٠)ا/

وافه( أسماء رمن لخليفة اق 

الراشدة(.)الخلافة ممبمهللح يراحع 

 Mاض ليفة حm

١الراشدة( مصهللح)الخلافة يراحع 

تتع،رثس:اي 

للأنثى•ويقال الصديق، I الخليل 
وهي؛)الحلة(؛ من مشتى حليلة، 
حلللا المختصة والصداقة الخليلة 



الخليلالقليل

فلأنيقال! خلال، والجمع! فيها، 
الإخاءكريم أي: والحلة؛ الخن كريم 

ةوالغلالة والخلألوالمصادقة، 
والحلةوالمودة. الصداقة والغلالة: 

للمدكروالخليل الصديق على: يهللق أيصا 
والجمع•والواحد والأش، 

المخئلالفقير : أيصاوالأحاو-ال 
-بالفتح - )الحلة( من مشتى الحال، 
أخلكما يقال: والفقر، الحاجة بمعنى: 

•١^١، أحوجك ما يض؛ هذا؟ إلى 

شرعا:لتعريف ا٠ 

الحبةالكامل الحب هو الخليل: 
محبتهتخللت الذي تعالى ض والموليه 

وقالبه؛روحه أجزاء جميع لخليله 
والمحبوبلغيره، مسلك فيه يكن فلم 

تعالى،اض قبل من الحبة حقيقة الوفي 
خلل.ولا نقص حبهما في ليس اللذان 

تامةمحبة لله الحب هو الله: فخليل 
تامةمحبة ههؤ له المحبوب كاملة، 

يحبهاالتي الهل-اعق من له قام ارلا كاملة؛ 
ومحبوب؛فهومحب ؛ ويرصاها 

محابراهمإبراهم، حلل جك الثه 
تعالى.الله خليل 

آثثتعالى: الله فول فمعنى 

للملأيين،العالم ]دار المحاح )ا(انظر: 
]الدار( onv/n)اللغة وتهذيب >؛[، ١٩٩٠ط؛، 

المحيهلوالقاموس والترجمة[، ليف، المصرية
آا؛اه[.ًله، الرسالة، ]،>مسة ( ١٢٨٥)

ًلآ[.ْبت، ]دار  ayr/yكثير)ابن )٢(تمر 

أي:س_اء[ ن]الخلة.٤٠ ,؛ومن 
خالصله محيا إبراهيم الله واتخذ 
نقصلا محبة .، له ومحبوبا الحب، 

حلل•ولا فيها 
منأحد النصب، هذا إلى يمل ولم 

اممهخليل إلا: الكمال على العالمين 
محمداالبيين وخاتم الأنبياء، أبا إبراهيم 
)وهو.وسلم عليهما الله صلى 

لهماخالص منصبا فهو مقاما(؛ الأفضل 
أوبكب، أحد يناله لا ا، يهمسخاصى 

اجماُص.

التسمية:سبب ُي 

سنى)الفاعل(؛اش الخلل)نمل( 

]م١(  ١٢)؛/ لأزي،ج  Jijiit،ني ام: )٢( 
نيوالزاهر [، ١٠١٤٠٨ؤدا، يجيرون، الكنب، 

الرسالة،]مؤّة اكس كلأ،؛ معاني 
)w/ى حاJ للوا يهل البير والنف، ه[  ١٤١٢ؤدا، 
نزا،عود، مبن محمد الإمام ]جامعة ( ١١٤

والأثر)y/الحديث، غريب في والمهاية [، ٠١٤٢٠٠
الثنانومنهاج الحلي[، ايابي عيي ]يعة ( ٧٢

—[،٠١٤٠٦، ٍل١ الإمام، ]جامعة ره/اه'آ( النبوية 
،٦٧.ا/، ١٤١تيمية)م/ لابن الفتاوى ومجمؤع 

الكتاب]دار ( ٣٠)T/ المالكين ومجدارج (، ٢٠١٠
،٤٧)المحبين وروصة [، ٠١١٠٩٣تدآ، العربي، 

والدواءوالداء [، ٠١٤١٢العالمية، الكتب ]دار ( ٤٩
وضاح[، ٠١٤٢٩ًدا، الفوائد، ؛ JU]دار ( ٤٤٤)

ٍدا،ان، عفابن ]دار ( ٣٨٣ادة)٢; عالدار 
إحياء]دار ( ١٩٥والنهاية)ا/والدابة -[، ٠١٤١٦
العقيدءوثرح [، ٠١٤٠٨، ٍل١ الحربي، التراث؛ 

(٣٩٦/٢، ١٦٤/١العز)أبي لابن الطحاؤية 
الباريوفتح [، ٠١٤١٧، ط٩ الرسالة، ة ]مرم
بالدمجام،الجوزى ابن ]دار ( ٥٥٢رجب)٢; لابن 
[.٠١٤٢٢ْلأ، 



الخليلالنمل

)المفعول(؛وبمعنى عالم، بمعنى كعليم 
لله،محب فهو محبوب، بمعنى كحبيب 

•له محبوب 

وهيرالخلة(، من مشنق والخلل 
المحية.ومقامات درحات أعلى 

محبتهلأن ؛ بهياالخليل وسمي 
وقلبه؛روحه أجراء جمح تخاللت لمحبه 

فلمبامحلته، في أي• حلاله؛ فصارت 
يبقلم بحيث ملأته؛ إلا حللا فيه تيع 
أنعن قفلا حثه، من حال موصع فيها 

أنعن قفلا ، غير0 لمحثة محلا يكون 
امنانع فيها له يكون 

إلىالخلة إصافة حيث من هذا 
اللهحق في الخلة معنى أما المخلوق. 

دلهحنيارئة ا فعلية صمة فهي نعالى؛ 
حبريةهث( وفل.رته بمشيئته )متعالمة 
والثنة،بالكتاب ثابتة نقالية( )ءسمعية، 

تعالىاللص بجلال يليق الذي الوجه على 
ولاتشبيه عمر من ، وكماله وعفلمته 

تعطثل•ولا تكيثف ولا تمثل، 
الخلةمن متتق هو ز I وقيل 

والحاجة؛الفقر بمعنى! - الفتح بس 
ومحتاجمفتقر الخليل أن فالمعنى! 

ذقرْيجعل ررلم أو؛ تعالى، الله إلى 
فيمخلصا هك، اممه إلى إلا وفاقته 

٤(* ٠ )٥/ القرطي نمير المابقة، المراجع انظر 
بحروال—[، ٠١٤٠٥العربي، التراث إحياء زدار 

العالمة،اص ]دار ( ٣٦٤)٣; حثان لأبى \ب] 
[.٠١٤٢٢ط١، 

سأبرأ اا1نى والمراد: ذلك<ارى، 
اهض أحد إلى رالاغتفار الاعتماد 
-مارلأه•

وهوالأول، اروالصواب بامحلل، وهذا 
هوفه حبه كمال فان للثاني؛ مستلزم 

الربكمهحبت ليسلم.، وافتقار، عبودية محبة 
ؤإحانءااستغناء محبة فإنها لعبده؛ 

وكانالثاني، من الاشتقاق كان لو ثم 
طههذا على ررفكم المحتاج؛ هو اطه حلل 

مؤمنبل وفاجر؛ بر من حلزإ من 
منوازكفار الفجار من كثير إذ وكافرأ 

،وكبيرها صغيرها ياطه كلها حوائجه ينزل 

كلفمما رنه إلك، شكاء أحوج نضه ويرى 
منتكون الخلة إن ثم ،٠ ر حالة(( 

الحبيوجانب، الرب جان، الجانبين؛ 
،لهمحبوب طه، محب.، الخليل ف- 

الهحلل إبراهيم، حلز والله 
منالحاجة يتصور ولا _، تعالى 

الجامحزإص•
وانظر:لازياج ؤاعرابه القران معاني )٢( 

البائيعيي ]طيعة عياض للقاضي الشفا 
طيبة،]دار ( ٢٩٢)آ/المنوي نتفسر الحلبي[، 

ل\دكب( ٢١١/٢السير)وزاد [، ٠١٤١٣ط؛، 
القرطبيوتغبر [، ٠١٤٠٤ط٣، ، بييروت، الإّلأمى 

الأثير)أ/أتما(.لأبن المهابة )٣( 
الإمام]جامعة ( ٣٥١ابوية)ه/الثثة )٤(منهاج 

٠يبر يتصرف ، ٠[  ١١٤٠٦، محل سعود، ين محمد 
الكاب]دار ( yvfr)القيم لأبن الأعين ْدارج )٥( 

)\إص.منه: وانظر [، ٠١٣٩٣ط٢، العريى، 
وض dWoMاحدي لد ط الالمف : انظ )٦( 

(.٢٩٢اونوي)أ/



الخليلالقليل

أخرىأشوال ساه ومعناشتقاق وفى 
أولا.ذكرناْ ما والصحيح ،، ل ضعيفة 

أعالم.والله 
صأقواوأهلاسم:

راونقولالهلحاوي! جعفر أبو قال 
اضوكلم خليلا، إبراهيم اتخذ اض إن 

وتصديماإيمائا تكاليما؛ موسمي 
وتاليثا«أى.

خفيقابن مهحمد الله عبد أبو ومحال 
اتخذتعالى اطه أن راونعتقد الشيرازي! 

.محمدا نبينا واتخذ خليلا، إبراهيم 
علىمنه لهما والخالة وحببتا، خليلا 
الفقرالخلة! إن المعتزلة! قاله ما خلاف 

طه،صفتان والمحبة والخالة والحاجة. 
أوصافهتدخل ولا يهما، موصوف هو 

الخلقوصفات والتشبيه، س، التكييفتحت 
الكيفا،عليها حائز والخالة المحثة من 

العلمفي فمعلومة تعالى صفاته قاما 
عنهماانتفى فل. التعريفح، فى وموحودة 

واممواجب، به فالإيمان التشبيه؛ 
ّاقهل((أص,ذلك عن الكيفية 

تحالى!ؤوه تفسير في كثير ابن ومحال 
]اوساء[:لله.ه س أق  ١٠

هربه محة لشاؤ.ة اطه؛ خليل سمى ارإنما 
بحثهاالتي الْلاعة من له قام لما له؛ 

.ويرصاها« 

تممطادروانمرام:ا٠ 

^٢(،وإءرابها٠ القرآن )١معاني ٠ ١ 
للزحاج•

الاس«كلام محاني في ررالزاهر . ٢ 
الأنياري.لأبن ^١(، 

^٧(،يهل« ثالتفمير )رال. ٣ 
للواح.يا

الحدبحاغريبا فى نهاية ررال_ ٤ 
الأثير.لأبن والأ/«)ج'آ(، 

لأبن١(، رج* الفتاوى٠٠ ارمجمؤع س ٠ 
٠سصه 

)جء(،النبوية٠٠ الئئة منهاج ٠١١ ٦ 
نمة•لأبن 

لابن^٢،،  ٠٠ائل الرمجامع  ١١— ٧ 
طالبأبي بن لمكي المهاية بلؤخ إلى الهداية انظر: )١( 

 /Y(١٤٨٠ ) والسنة،الكتاب بحو'ث، مجموعة تط؛عة
البغويوتضر ه[، ١٤٢٩ط\ا الثارثة، جامعة 

(Y<\Y/Y ،) المسر وزاد/Y(٢١١ ،) القرطصوتمر

 )Y( الطحاؤية العفوة /Y(٣٩٤ ،) العزأبي ابن شيح *ع
م[.١ ٤ ١ ٧ ، ءل٩ سروت، الرسالة ة ]مزمالحض 

الأسماءبإثبات الوحيد اعتقاد كتابه عن نقاله )٣( 
مجمؤعني تيمية ابن الإسلام ثيح والصفات: 

٧^١(.، W\/o)وانغلومه: (، )ْ/٠٨الفتاوى 

لمه.

لأبنالسالكين٠٠^٣(، ررمدارج _ ٨ 
اليم.

الميم•لابن المحبين٠٠، ارروصة — ٩ 

اليم.لأبن والدواع،،، ررالداء -  ١٠

)أ/*اأ؛(.كير ابن )؛(تقبر 



الخوفالخوف

 Sقةلخوف ا

ثغة:لتمرث اي 

ابنقال والمنع. الدعر هوت الخوف 
واحدأصل والفاء والواو ارالمتاء فارس؛ 

حفتيمال! والمنع. عر الن. عالي يدل 
واومن مبدلة والياء وخيفة. خويا الشيء 

فلأنخاوفني ويمال؛ الكسرة. لمكان 
منه«أا،.خويا أشد يت أي؛ قمحه؛ 

شرعا:لتعريف اؤ 

بسبواحتراقه القلب تألم عن عبارة 
وقيل؛الأر>ستمثالؤ في مكروه توقع 

تذكرمن وحركته القالب اصطراب 
.،١^٣
القلبفنع غق؛ اض من والخوف 

إليهوهروبه عقابه ومن تعالى الله من 
مرصاتهبابتغاء سبحانه 

^،١٤٢٠الجيل، ]دار ( ٢٣٠)X/ الفتة مقاسي )١( 
الممرية]الدار ( ٥٩٢)U/اللغة تهذب وانثلر؛ 
)إ/والصحاح ، U\Y'A؛ٍدا، والترجمة، ليألف 

والقاموسًل؛[، للملأيين، العلم ]دار ( ١٣٥٩
أأ1اها.ْل؟، الرالة، ة ]مؤّ( ٨٠٩)اسل 

دمشقالبيان، ]دار ( ٣٠٢)اكاصل.ون منهاج مختمر )٢( 
١٣٩٨.];،

الخوفوانظر: افةين)ا/أاه(، .دارجال)٣( 
•( ١٠)ان للثموالرجاء 

(١٦١)\إ للراغب القرأن >_ فى المفردات انظر: )٤( 
]دار( ١٣٦)أ/الدين علوم ُإحياء المعرفة[، ]دار 

المالكينومدايج -[، ٥١٤١٩هزا، العالمية، الكتب 
،;[،١٤٢٦الرشد، ]مكتبة ( ٦٦١-  ٦٥٧/١)

]المكتبة( .٩^١٥ ovAfyالتمييز)ذوى وبمائر 
العالمة[.

اثالغويايمضى بين العلاقة 0< 
والشرعي؛

معنىللخوف الشرعي المحنى تضمن 
كماوالمنع الدعر وهو اللغة في الخوف 

ظاهر.هو 

الأخرى:لأسماء اص 
الوجل،مثل؛ مقاربة أسماء للخوف 
متقاربةألمافز وهى والرهبة، والخشية، 

مترادفةغير 

سكم:اه 
منواجب جك؛ الله من ، الخوف
فلاالإيمان لوازم من وهو الواجثايت؛،، 

الإيمانأركان أحد وهو عنه، يتخلف، 
مدارعليها التي الثلاثة ان والإح

وهى؛جميعها، السالكين مقامالت، 
والمحبة.والرجاء الخوف 

فىمنه يالخوف سبحانه الله أمر وقد 
؛ؤيبج،كنلم إن ؤحامن قافوهم قوله؛ 
منهالخوف فجعل عمرازا، ]آل .٤٩ 
إنوالمعنى؛ الإيمان، تحقيق في شرؤنا 

فخافونيرآ،ؤمؤمنين كتم 
عنء اش هى نالأبة هذْ وفكب 
منهبالخوف الأمر مع غيره من الخوف 

يخافأن له يجوز لا فالمؤمن سبحانه، 
كماالناس، يخاف ولا الشيهنان، أولياء 

.دارجالالكين)ا/م\هآ(.انظر: )٥( 
عالم]دار ( ٦١٥. )(^/rw الهجرتين انظر: )٦( 

[.٥١٤٢٩منا، الفوائد، 



اسوفاسوف

وآ.خشننهألكاس ثخثوأ ونلأ ال! ف
[.٤٤]\س0-: 

وخوفبه، مأمور اض خوف فكون 
لعنه منهئ الشطان أولياء 

ضف الخم هن.ا , إخلاص مآ", مد فلا 

لأنهمناماضل٢،.

لحقيقة:ا0 

ذعرI حول تدور الخوف حفيقة 
ومحملهبحانه الله من وفزعه القلب 

والجوارحالقلب لتحريك المثمر وعقابه؛ 
المناهياب واجتنالأوامر بامتثال 

مغفرتهورجاء له، حبا لله تعبدا 
غضبهمن نجاة والوثوابه، وعفوه 
وعذابه.

تمنرلأ:ا٠ 

أحلمن جق اش من الخوف منزلة 
الأخرةوالدار افه إلى الطريق منازل 

أركانمن ركن وهي للقلب، وأنسها 
اممهقال أحد. كل على وفرض التعبد، 

4٣ س ٣ >لأ الى: عت
^٠١١ت ال وقممران[، ، JUتوينين 

وملوح٣[. مائدةI ]الئمحبمأ 
^إنفقال: عليهم وأثنى كتابه في أهله 
٠٤مقهقؤيايمم •حشية تن هم آليى 

فهدالمالك ]مجمع ( ٥٨- )ا/به الفتاوى مجمؤع )١( 
ه[.١٤١٥الشريف، الممبمحف لعلياعة 

عالم]دار ( ٤٠٨)الحميد العزيز تيسير انظر: )٢( 
ه[.١٤١٩ط؟، الكم، 

محبممتؤٌ ي دمعؤف قوله: ١^، 
]المومتون[ثقؤن.(ه ثا 

ليعرفوهالخلق خلق إنما سبحانه والله 
لهمونصب ويخافو0، ؤيخشوْ ويعبدوه 

ليهابوم،وكبريائه عفلمته عالي الأدلة 
لهمووصف، الإجلال، خوف وبخافوه 

لمنأعدها التي عقابه ودار عذابه مدة 
ودعاالأعمال؛ بصالح ليتقوْ عصاه 

وتقواه،خشيته إلى ؛ذلك، اده عب
ويحبهبه يأمر ما امتثال إلى والمسارعة 

ويكرههعنه ينهى ما واجتناب ويرصاه، 
:السالم،بعض قال ولهذا اه، ويأب

الخائفينقلوب حجي، تعالى الله خوف 
السهاتوعوارض الدنيا زهرة عن 

لأدلة:ا0 

وعقابهافه من الخوف فى الأيامت، 
د؛لكأوتا تعالى: قوله : منهاكثيرة؛ 
إن^٠١٠^؛؛ قافوهم هلا أول؛تاءهد ضف آلسظرا 

وقوله:ءم_راى[، ]آل توينإرأ( كم 
ناسطأئأ دق إل مطت، ^١^؛ 

زبأثه أخائب ه إثأش ييتم، 
إؤ^٠^ وقوله: ]المائدة[، آلمش؛يت، 

عظيرلوي رؤر عصيت إن لثاف 
]الأنعام[.).ه 

الهجرتنيطرين، )ا/لأْآ(، السالكين مدارج انظر: ، ٣١
•/Y(٦٣٨.  ٦١٢.)

البوار،دار يحال( والتعريف، المار من اكخويف، انغلر؛ ( ٤١
- ٩٣)؛/رحت، ابن الحانغل رسائل مجمؤع صمن 

ه[.١٤٢٥ؤدا، الحديثت، ]الفاروق ( ٩٤



الخوفالخوف

زمحجتها عائشة حديث •' المسة ومن 
.اض رسول مألت قالت) النبي 
ءامإءآ يؤبجو؛ ءؤوإلخ؛ن ة) لأيا ذْ هعن 

التق[ ٦٠زال—٠—وم—ت—ون! ؤحلاه ثإلؤثمم 
الخمريشربون الذين أهم عائشة) 

الصدس،بنت يا ررلأ قال) ويسرقون؟ 

ويصلونيصومون الذين ولكنهم 
منهم،تقبل لا أن يخافون وهم ويتصدقون 

لهاوهم الخيرات في يسارعون أولئك 
مامونءل

.اسم، عن ه هريرة أبي، وعن 
اليوم ظاله في اش يفللهم ررسعة قال) 
نشأوثاب العادل، الإمام ) ظاله إلا ظل 
فيمعلق قلبه ورحل ربه، عبادة في 
اجتمعااش في تحابا ورجلان اجد، الم

ذاتامرأة طليته ورجل عليه، وتمرقا عليه 
الله،أحاف إني ) فقال وجمال منصب، 

شمالهتعلم لا حتى أحفمح، تصدق، ورجل 
حالثاالئه ذكر ورجل يمينه، تنمق ما 

فهاصت،باه،<رى.

القال) قه هريرة أبي وعن 
ومنأدلج، حاف ررمن .) اض رسول 

(،٣١٧٥رقم القرآن، ير نف)أيواب، الترمذي أحرجه )١( 
حمدوأ (، ٤١٩٨ثم ر النهي، كناب ) ماجه وابن 

سئموفي، ط١■ا، الرسالة، زمرمة )آأ/ا'ها( 
(١٥١١)الإحياء تخريج في العراثي ذكر كما انقطاع، 

ذكرهبه، يعتقد شاهد له لكن ط١[، حزم، ابن آدار 
(.١٦٢)رقم اكحيحة اليالة ش الألباني 

لموم(، ٦٦•رنم الأذان، )كتاب المخاري أحرجه )٢( 
(.١٠٣١رنم الزكاة، )كتاب 

ظلية،اش سالخة إن ألا انمرل، بالغ أدلج 
افس إن ألا 

اسم؛أمل قواو ا0 
ارمن) ظه العزيز عبد بن عمر قال 

ومنسيء، كل منه الله أخاف الله خاف 
•، سيءرب كل من خاف افه يخف لم 

ررأدركت،) رهءزفؤ مليكة أبي ابن وقال 
كلهم. النبي أصحاب من ثلاثين 
أحدمنهم ما نفه، على النفاق يخاف 

جبريلإيمان ك، عله إنث قول ي
ومكايل«أْ/

باباررصحيحه،( فى البخاري وبوب 
يحبهلأن المؤمن خوف راباب ) فقال 
.يشعرا، لا وهو عمله 

الشروط؛حر 

علىالمفروض الخوف في يشترط 
منالبأس إر يفضي ألا الإيمان) أهل 
ولذلكرحمته، من لقنوط وا طه ا روح 

)سرعا المطلوب الخوف حد في قيل 

والرئاثقالقيامة صفة )أبواب الترمدي أحرجه )٣( 
فيوالحاكم وحئنه، ( ٢٤٥٠رقم والونع، 

ونال،:(، ٧٨٥١رنم الرقاق، )كتاب المستدرك 
ووافقهيخرجاه، ولم الإسناد صحيح حديث 

]مكتبة( ٣٠٤)A الإيمان ثمب في آلثيهقي رواْ )٤( 
طا،مآ؛اه[.الرشد، 

المؤمنحوف باب الإيمان، )كتاب البخاري أحرجه )٥( 
مجزوما،معلما يشعر( لا وهو عماله يحبعل أن من 

الباريفتح في الحافظ ووصاله 
ط١[.المحاْ، ؤلوق ]دار البخاري صحح )٦( 



الخوفالخوف

وحجزكالفرائص أداء على حملك ما 
بحيثذلك على زاد فإن المحارم. عن 

فىالتشمير على للنموس باعشا صار 
دقائقعن والأنأكفاف الهل-اعات نوافل 

فضهولفى يسسهل تبلوا التا المكروه
مستحئافضلا ذلك، كان المباحان؛ 

محمودا

لأقسام:اي 
أنام:أرمة على الخوف 
أناض غير من يخاف أن الأول: 

مناض، إلا عليه يقدر لا بمكروه يصيبه 
بقدرتهذلك ونحو قتل أو فقر أو مرض 

الالممر خوف الخوف وهذا ومشيئته، 
لوازممن لأنه اطه؛ بغير تعلقه يجوز 

هذايخافه ندا اطه ْع اتخذ فمن الإلهية، 
مشرك.فهو الخوف 

عبادمن اليوم ١^١^ هو م الفوهذا 
يخافونفإنهم والأصرحة؛ القبور 

اطهيخافون كما الهلواغيت، بل الصالحين 
اشد•بل 

المشركونكان الذي هو وهذا 
ولهذاوآلهتهم، أصنامهم في يعتمدونه 
كماالرحمن، أولياء بها يخوفون 

فقالالخليل. إبراهيم خوفوا 
أنإلا دة دشيخئ ثا لخاث، ج"ولآ لهم: 
علث-ى؛ حقل رؤ، ومحع ثيى رؤ، ثناء 

آأ:غائ ثضف . ثذًوون و،-ََ
تثاأثه آثعكر آم قافيك وك \ينثطب' 

آوضنئ ثتلظ يًم مهء لإو ثر 
.هسوك شم إن لص 

تالأنعام[
اطهأوجب ما الإنسان يترك أن اكاتى: 

والنهيبالمعروف والأمر الجهاد من عليه 
إلاعذر بغير الحق وبيان المنكر، عن 

محرم.فهذا الاس، من لخوف 
الالياطه وعيد يخاف أن الثالث،: 

أعلىمن الخوف وهذا العصا٥، به توعد 
بهكنإليه الأول ثة ونالإيمان، مراتب، 

الإحان.إر الإسلام 
بعوسعدو من يخاف أن الرابع: 

الخوفوهو ذللث،، ونحو وغرق وهدم 
اطهذكره الذي وهو يدم لا وهدا الْليعي، 

ءثء ؤ-وح قوله؛ ش ه موسم، عن 
١٢١]القصص: ُردثه 

منوالتخودفا (، ٤٩٥)Y/المالكين مدارج انفلرت 
•١( ١ ٢ ٤/ ) رسائله مجمؤع صمن رجب لاين التار 

المتعلمة:لمسائل اؤ 

الخوف:في الغلو الأولى: لمسألة ا- 
المهللوبحده عن الخوف زاد إذا 

فيالمعي عن يمهلع بحيث شرعا، 
هقطه المحبوبة المهللوبة الفضائل اكتساب 

وذللث،إليه؛ يحتاج فلا محمودا؛ يكن لم 
اليأسفكب إيقاعه إلى بصاحثه يصل لأنه 

وهذاسبحانه، باطه الظن وصوء والقنوؤل 
أدبإساءة الإياس في الوقع الخوف 

(.٤٠٨-٤٠٦)الحميد العزيز -سير اننلر: )٢( 



الخوفء؛|وإاثخوف

غضه،مسفت التي تعالى اض رحمة على 
•٢١^''وجهل 

ليسالعقاب خوف قاف ولذلك؛ 
يحملمحبب هو ؤإنما لذاته، مفصودا 

إليها،المتواش ويسوق الهلاعة، على 
اللهنعم حملة من المار كانت هنا ومن 
واتقوه.خافوه الذين عباده على 

عوياكان ما الخوف من الناغ فالخدر 
وتركيحبه ما بفعل اغ إلى التقرب على 

ذلكمن مانعا صار ومتى يكرهه، ما 
منه.المقصود انعكس فقد عنه وفامحلنا 

كانغلبة عن ذلمثج حصل إذا ولكن 
منالسالم، فى كان ومحي مُل-ورا، صاحبه 
شتى؛أحوال المار خوف من له حصل 

فمنهمللنار، قلوبهم شهادة حال لغلبة 
وربماوالبكاء، القلق يلازمه كان من 

ذكرمحّمع إذا عليه غشي أو اضطرب 

الخوفنى ألفاثل الثاب: نمالأ ا- 
إطلأ؛ها:يجوز لا 

إنيدب يا ث بقول اس النبعض 
افهن. يخافك، لا من وأخاف أخافك، 

أنالعبد على بل يجوز؛ لا ٌسامهل كلام 
فان، أحدا يخاف ولا وحده القه يخاف 

فإنهيخاف، أن من أذل اممه يخاف لا من 

منوالتخوف )أ/ْهأ(، المالكين مدارج انفلرت )١( 
(.١١٢/ )أ رسائله مجمؤع صمن رجب، لابن النار 

مجموعصمن رحب، لابن النار عن التخوف اننلر: )٢( 
_'آاا(. ١١٢)؛/رساظه 

فالخوفالشيهلان، أولياء من وهو فنالم 
قدقيل: ؤإذا عنه، الله نهى فد منه 

له،الله بتساليهل يوذيلثإ إنما محيل: يؤذيني، 
عه،دفعنك، شره دفع الله أراد ؤإذا 

يخنوبه،العبد على يسلئل ؤإنما لنه، فالأمر 
عليهوتوكلت، فاتقيته افه خفت، إذا وأنت، 
فإنه، ، LIlJpلطه يولم شر كل شر كفاك 

-صك؛هئهو ه عد ه ال؛ ن
ذنويلئ،ببج ييكون ليهله وت٣[، 1 ]الطلاق 

ونبح،الله خفت، فإذا منه. وخوفك، 
عليكه،يسالهل لم وامحتغفرته ذنوبلثإ من 

تثذ;هلمه >ثنامح ال: قتما 
]الأقأل[ااُه.تنئنيثون.ه 

الخوف»فالميم ابن وقال 
وحلم؛لله إلا تصالح فلا القلب، عبودية 
والرجاءوالتوكل والإنابة والمحبة كالذل 
الهلب،٠عبودية من وغيرها 

لفروق؛او 

والخشه:الخوف بين الفرق 

فإنالخوف من أخص الخشية ١١
تعالى:اممه ىل ؛اردبم، للعياء الخشية 

١^١^ضْ ن ه قش >اثا 
بمحرفهمقرون خوف فهي [ ٢٨]فاطرت 

انجماعوالخشية حركة، فالخوف 
ومكون.وانقباض 

فهلالملك، ]مجمع ( ٥٨-  oy)\إالفتاوى مجمؤع )٠١( 
.[.٥١٤١٥الثريم،، المصحف، لطاعة 
(.lY-i/Y)الهجرتين )أ(>ض 



الخوفالخوف

ونحووالسل العدو يرى الذي فإن 
حالتان:ك ذلك 

وهىمنه، للهرب حركة إحداهما 
الخوف.حالة 

المكان فى وقراره مكونه والثانية؛ 
الخش؛ة«أا؛.وهى فيه، إليه يصل 

والرهبة:الخوف بين الفرق 
منالهرب في الإمعان هي الرب؛ 

مفرهى التي الرغبة صد وهى ، المكروه 
المرغوبؤللب في القالب 

دالوجل•الخوف بين المرق 
لدكرداعه وانم القلب رجمان الوجل؛ 

لرويتهأو وعقوبته ملهيانه يخاف من 

والهثية؛الخوف بين المرق 
_متمذلياولمقارن خوف الهسة؛ 

المحبةمع يكون ما وأكثر والإجلال، 
والمعرفة.

بالحبمقرون تعفليم والإجلال؛ 
والخشيةالمؤمنين، لعامة فالخوف 
للمحبين،والهيبة العارفين، للعلماء 

الحالمفدر وعلى للمقربين، والإجلال 
والخشيةر٤،.الخوف يكون والمعرفة 
والإشفاق؛الخوف، بين الفرق 

خوفوهو الخوف؛ رقة الإشفاق؛ 
عاليه،يخاف لمن الخائف، من برحمة 

)تفه المصدر ( ١ ) 

ه.نفالمصدر )٢( 

تقسه.المصدر )٣( 

رنفسه المصدر )٤( 

(٦٥٨)

.(٦٥٩

إلىالرأفة بة نالخوف إلى نمسته 
وأرقهارالرحمة ألهلم، فإنها الرحمة؛ 

صرات:ا٠ 

عتليمةثمار هل افه من للخوف 
منها؛كثيرة؛ 

وتحقيقهبالله الإيمان تصحيح _ ١ 
وزيادته.

واستشعارهو افه من القرب — ٢ 
ئه.وكبريا عفلمته 

بحانهساطه إلى القالب، فرار ء ٣ 
سواه.ممن الخوف وعدم به، وتعلقه 

الربمرصاة تحصيل في الجل - ٤ 
وجنتهعفوه إلى الوصول في والتفاتي 
فحلجماعها التي التقوى بتحقيق 

المحرماينؤ.واجتناب المامورايت، 

والتيللوالانكسار طه الإخبايت، - ٠ 
وخوفرحمته رجاء يديه بين والتض_رع 

عقابه.

•الويع بمر الخوف — ٦ 
والاستعانة.— ٧ 

،.الأملل وقصر - ٨ 
 ٩m > ٠النعم مت، جنا لحول

فهوعبوديته القلب، صلاح — ١ ٠ 
(٧)وحده

الإيمانصحة علامة الخوف —

,( ٦ ٦ ٠ / ١ ) نفه المصدر ( ٥ ) 
)أ(.دارجادلكين)آ/ه•؛(.

(.٦٣٤)Y/الهجرتين >_ )ئ\م: 



ئالخوف
اثخوف

الإيمانترحل علامة القلب من وترحله 
منه

والهيبةوالرهبة الخشية تحقيق —  ١٢

بحانه.الجلال ذي للعظيم والإجلال 

يمومموحل ت سبحانه افه من الخوف 
إليه،منه ليمروا بابه؛ عن الشاردين به 

هلالله إلا منه هربت حفته إذا أحد وكل 
قيل:ووزلك إليه. هربت حفته إذا فانك 

وقبل؛حرب٠ إلا قلبا الخوف فارق ما 
مواصعأحرق القلوب الخوف سكن إذا 

عنهاالدنيا وؤلرد منها، الشهوات 

المحاكين:ذه،ي، مه 

الخوف؛هم همرمحل 
غيراالذين الغوارج: الأولى: 

بابوصيفوا والوعيد الخوف نصوص 
بفعلكفروا حض والوعد؛ الرجاء 

وكذلكالكفر، دون التي المعاصي 
جانب،غالبوا ين الن. العتاد من حلواض 
منالفنومحل في وفحوا حتى الخوف 

هكوالله الله، روح من والياس الله رحمة 
الإدهُ أش رمحج من يأقثؤأ جولأ يقول: 
ر٦٦٢/١اuلكين))١(دارج 

(.٦٦•. )\/[<0\• .دارج ١^: )٢( 
UMAfi)للغزالي الدين ص إحياء انظر: )٣( 

. ٢٣٩، ٨٣-  ٦١ا/ )٠ تمت لأبن اكاوى ومجموع 
الفوالدوبدالع آم\(، . )٦٣ والدواء والداء (، ٢٤٣
 /T( ٨٥٣.  ٠٨٥ ،) دار( ٣٩٤)اللهفان ؤإغاتة[

الخلدث،_طمأأاه[.

 ،r^'، 4آلكمحن آمحم إلا أق رمحج بن.
]يومفف[.

الخوفيشرمحل دلسم^موا لم وهؤلاء 
ولمفيه، وغلوا تجاوزوه يل الشرعي؛ 

نصوصوامتشحار الله برحاء خوفهم يقرنوا 
الذيالمذموم الخوف في فوقعوا الوعد؛ 
٠الله رحمة من وقنومحل س يا حقيقته 

الذينالمرجئة: الثانية: الطائفة 
وهونواالإيمان، مى معن الحمل أحرجوا 

القدرية،الجبرية ومنهم العمل، شأن من 
الذينالمتصوفة غلاة من قوم وفيهم 
نارهمن حويا الله يعبل.ون ما أنهم يزعمون 

افيه حثا يعينءونه ؤإنما جنته؛ فى ؤلمعا ولا 
هذافي بهم تأثر من هؤلاء وشع 

حيثوالمغرورين؛ الحماة من الباب 
مجاورجاء الله رحمة سعة على اتكلوا 

وقارفواالهناعات فحل في ففرهلوا عنده 
وحرفواذللث، في ضحوا ؤإذا المنكرات، 

يءحفذلونهما سردوا وعقابه الله مكر من 
والمغفرة،بالرحمة الوعد نصوص من 

الإيمان؛القلب.: وئلوا
الرجساءسمرحل يأتوا م لوهؤلاء 
فعلفي الجهد بذل من المحمود 

قرنومن المحرمات، واجتناب ١^١١عات 
واصستشمأرالله من بالخوف رحائهم 
الرجاءفي فوقعوا الوعيد. نصوص 
وغروركاذب تمن حقيقته الذي الماJموم 

فيالتفريهل تمرووا وامشيطاني، 
يخافوهولم ، مكر0 من فأمنوا الله، جنب 



حيرالوارثينئ؛الناصرينخير 

Iيقول ه واض خوفه، حق 
أيمومإلا أثب مهتتكئ أش ٥^٠ أس مه=كر 

]الأعراف[.آلخستمئ. 
بضوهدى طرفين بين وسط والحق 
أهلالحق أهل مذهب وهوت صلالتين؛ 

اثمصادروامحراحع:>0 
مص—ائدفي ه-مان الالررإغاثة — ١ 

المم.لأن الشهلان«، 
الجوزى.لابن ، الواعقلين٠٠ لابستان — ٢ 
والتعريفالنار من ءالتخوبف — ٣ 

•رجب لابن البوار؛؛، دار بحال نصوص بين حمعوا الدين والجماص السنة 
الحميل..؛؛،العزيز لاتسير — ٤ الخوف وجعلوا الوعيد، ونصوصي الوعل. 

اش.عبد بن لسليمان بالخوف الله فعبدوا متلازمين، والرجاء 
لأبن)ج'؟(، الهجرنين؛؛ لاؤلربق - ٥ ولم الله، مكر يامنوا فلم والحب، والرجاء 
منبياموا ولم الله، رحمة من بقنعلوا 

هفكاطه إلى سيره محي لاالقلب فان اطه، روح 
والخوفرأمعه، فالمحبة الهنائر؛ ؛-منزلة 

الرأسلم صفمتى جناحاه، والرجاء 
قطعومتى العليران، جيد فالطير والجناحان 

الجناحانففد ومتى الهلائر، مات الرأس 
وكاسرا؛ًائد لكل فهوعرضة 

الأركانهده اجتماع من بد فلا 

القيم-
والخوفالمحبة فى لاكلمات س ٦ 

.لالحمال٠ والرجاء؛؛، 

لأبن(، )ج١ السالكين؛؛ ررمدارج — ٧ 
المم.

لاضرج١الفتاوىا؛ لامجمؤع - ٨ 
نمه.

فادعوهني الحالأمماء لاوطه ٠ ٩ 
الجليل.العزيز لعبل، ، بها؛٠ لم ضن لربه، الحبي عبادة في الثلاثة 
الكتابفي والرجاء ءالخوف - ١ ٠ وما صل عبادته في الأركان هدم تجتمع 

بعضقال ولدللغر المهتدين؛ من كان 
فهووحده بالحب اطه عبد لأمن لم،' ال

فهووحده بالخوف اطه عد ومن زنديق، 
فهووحده بالرجاء عبمْ ومن حروري، 
والخوفبالحب عنده ومن مرجئ، 
،٠موحدلأ مؤمن فهو والرجاء 

(.٦٦٤/١)١(.LدارجاUلكينر
نيسمية ابن الإسلام ثيخ لف البعض إلى به ن)٢( 

وابن، ٢٠٧، ٨١ا/ اكاوى)• مجموع 
(.٨٥١)م الفوا'د. بيانع في المم 

]رّسالةان، الثمالرحمن لحثي والئنة؛؛، 
الإسلامية[.بالجامعة ماجستير 

 Wالناصرين و خS

٠)النصير( مص..هلاح يراجع 

 Mر ضM

٠)الوارتا( مصهللح يراجع 





الدائة

 eلياقة اffi

لغة!لتعرث، اؤ 

الخفيف،المشي .' والاوسس( 
والدابة؛الحيوان، محي ذلك ويستعمل 

علىوغلب الأرض، على يدب ما كل 
عليه،ؤيحمل يركبا الذي الحيوان 

يال(. >ثا والموذالمذكر على وتطلق 
واحدأصل اء والبررالدال I فارس ابن 

الأرضعلى حركة وهو مقاس، صحح 
.دبينادب تقول! المشي. من أحفط 
ذء-والأرض على ثى ا موكل 

داة،'ى.

هرعا٠لتعريف اي 

للناساش يخرجها الأرض من دابة 
ويزكهمفادهم عند الزمان آخر في 

تاكلمالحق، الدين وتبديلهم ض ا أوامر 
خراطيمهمعلى ونمهم ناس لا 

ط*ا،]دارصادر، العرب لمان يطر: )١( 
]دار( ٣٠٦)القرآن القافل ومفردات ،;[، ١٤١٤
'اا؛اها.ْلا،القلم، 

.[.٥١٣٩٩الفكر، ]دار ( ٢٦٣اللخة)٢;قايس )٢( 
الإصدارطيبة، ]دار ٢( ١ ١ )٨ محير ابن ير نفيطر: )٣( 

^[.١٤٢٨ط؛، الثاني، 

الذكم:0< 

آخرفي الدابة بظهور الإيمان يجب 
السساعةأشراط من ا هوأنالزمان، 
باليومالإيمان من بها والإيمان الكبرى، 
الأخر.

لحقيقة:ا٠ 

تخاطبالدابة أن الصوص تبتن 
اض،يايايت، يقينهم عدم محي مخاطبة الماس 

.،وبمحمد القرآن، بيبهم وتكل. 
أنوفهمعلى مهم ونللبعحثا، ؤإنكارهم 

ابنال قالكفرل؛،، أو الإيمان ب
هذايعني: تفعل«؛ اركلا ه: عباس 

ففيالمعنى؛ لهذا تشهد والأية . وهذا 
لمبمثاعنجم آلمؤل ؤبمع تعالى؛ قوله 

َجزأ١^١;، أن ممين آهي ِس أق ثم 
رأق،[، ٠٣١]يبرن. لا هائشا 

من،اللام بتثديد ءؤ0ىه،ره العامة؛ 
وقرئ؛المتواترة، الفراءاين، وهي ال^كلأم 

الكاف،وإّكان الخاء بفتح يكلمهم؛ 
الجرح؛أي؛ الكلم؛ ص اللام، وصم 

وانهماس ان قرأ وبها تجرحهم• أي'■ 
)مالآحر0 وأمور الموتى بأحوال \ذتذكرأ ينظر: )٤( 

١٣٣٣.)

)آ/آاآ(.كثير ابن نفير )٥( 



AjiaJI اثدائة؛

الخرجن إذا ررنلاث .؛ اض رسول والجحدرى، زرعة وأبو مجاهد وص 
قبلمن آمنت تكن لم إيمانها نشئا ينفع مخلفين: معنيين على تدلان والقراءتان 

طلؤع؛ حيراإيمانها ئي كجت أو نكلم ا هأنالأول: المعنى - ١ 
ودابةوالدجال، مغربها، من الشمس ؤى والعادة آية، وهى الماس، وتحدث 
الأرض؛؛تكلم فهي الماس، يكلم لا أنه الحيوان 

هالغفاري أسيد بن حذيفة وعن • عنها يفهمون وبما بلغاتهم الناس 
نتذاكر،ونحن علنا . المي، اقلع قال؛ الماس تكلم أنها الماني: انمي - ٢ 

ودكر:لرمادناكرون؟«فالواففال:والوّم الماس، م تأنها سى 
ترونحتى تقوم لن ررإنها قال؛ الساعة• معه كون لأنه كلنا، هتا ه اض سماه 

الدخان،آياى، عشر ملها ش يحصل كا فيه والماض الجلد كلم 
الحديث. . والدابة. والدجال، جرح من فيه بد لا فانه الدواب، وسم 
وا'قوالأءلاسمءث انس: م ب، أم س د أب 

ءونومنالفًاري; جعم أبو  JU■ لكم وض ُُُت' 
الدجال،خرؤج من الساعة: اشرامحل بلأدلة: ا٠ 

السماء،من .لإ مريم ابن عيسى ونزول هائم آلثمحل ثيع ^^١ تعالى: الله قال 
مغربها،من الثمس بقللؤع ونومن أف 0لإثهن آمح؛نجا من دآبه لم لمتا 
موسها«رْا.من الأرض دابة وخروج ]الممل[، محمحأ.4 لا ثا؛ها ماثأ آفاش 

الإيمانررإن الداني،؛ عمرو أبو وقال ونطق، تعمل دابة ررأيت القرطبي،؛ قال 
الله.،رسول عن جاء بما واجب بأنه العلم لهم ليقع ِ أعلم والله - وذلك 

حملهوتداول الصحيح، بالمقل ولمت فإن ضرورة، تعالى الله قبل من آية 
وذكرالأحرة، وعيد ذكر من لمون المولا ا هلكلام لا العادة في الدواب 

وعلاماتها،الساعة، وأشراحل الطوام، عقل،<أأ،. 
واةتراب،ا،ضسضجالوابم،: JUه _؛ أبى وص 

الماسوتكلم بمكة، الصفا من تخرج 
الكب]دار \( A،\/Y)حني لأبن المحب )ل(ينفلر: 

(.١٥٨رقم الأيمان، لم)محاب مأحرجه )٣( )\-\اا\ى القرطبي ر يونفط١[، العلمية، 
رنمالماعت، وأشراط الغتن )كاب لم مأحرجه )٤( -  t'A/Y)•العاني وردح ط١[، الرسالة، ]مؤسسة 

(.٢٩٠١الْلحّاوية وشرح —[، ٥١٤٢٦المحدث، ]دار "١( ٠١ 
انمالمية،الرسالة ]مزسسة ( ٧٦٠)العلمحاؤية رح ث )٥( طا؛ا• الآثار، س ، ٤٦٤رأ/ 

ط٢[.ط١[. المنهاج، ]دار ( ١٣٣١)م لكرطي التدكرة )٢( 



الداثةالدائة

٠لسهاريني ا ل وئ ٠ ا؛ مسن عريى ن يخسا 

بالكتابثابت المذكورة الداية ررحروج 
والئنح،ء".

ال٠تJارقة:لمسائل ا٠ 

هيمل الأدلى: لمألة ا- 
الجناّة؟

هىالدابة أن إلى العلماء بعض ذهب 
حديثفى ذكرها ورد التي اّة، الج

سمعننا٠ قالحتح ته^أا، قس بننتح فاحلمة 
—اض رسول منادي — المنادي نداء 

إلىفحرجتا . جامعة الصلاة ينادي؛ 
فكنتاهؤ اغ رسول ْع فصلستح المجد 

القوم،فلهور تلي التي اء المصما في 
حلسصلاته اممه رسول قضى فلما 
ررليلزمفقال! يضحلثج وهو المنبر على 

لمارأتدرون قال؛ ثم ، مصلأه،< ان إنكل 
أعلم.ورسوله اغ ؛ قالواحأستت^م؟اا 

ولالرغبة جمعتكم ما واله' ررإني قال؛ 
الداريتميثا لأن جمعتكم ولكن لرهبة؛ 

وأملم،فبايع محجاء نصرانيا رحلا كان 
أحدثكمكنت، الدي وافق حديثا وحدثني 

ركبانه حدينى الدجال. مثح عن 
لخممن رجلا ثلانين مع بحرية سفينة 

فىهئا ش-الموج بهم فلعب وجذام، 
النحرفي جزيرة إلى رذ}وا ثم البحر، 

أقنبفي وا فجالالشمس، مغرب حتى 

دابةفلقيتهم الجريرة فيحلوا السمينة، 
منفاله ما يدرون لا الشعر، كثير أهلم-، 

ماويلك فقالوا؛ الشعر. كثرة من يبرم 
وهذاااج-اهص. ى غماك: أنت؟ 
بنعمرو بن اله، عبد إلى ينسبا القول 

علىالعلماء وجمهور هال؛،. العاص 
الدابتينعمل حلثيعة أن كما خلافه، 

إلىالأخثّار تنقل امة فالجا، يختاان.
علىالماس تعنفا وال.ابة الدجال، 
يقينهمعدم على وتوبخهم، كفرهم، 

قرآن،البهم بوتكذياض، ات ايي
،لبعث، لؤإنكارهم .، وبمحمد 

أوالإيمان بأنوفهم على مهم ون
إأءالاواله، الكفرأى، 

الدابة؛صفة الثانية؛ لمالة ا. 
مكانأو الدابة صفة في يتستح لم 

قالعلي-ه، يحتمد دليل خروجها 
ورسولهاله، يل.كر رالم هءدفؤ؛ المعدي 

—اأثره ذكر ؤإنما الدابة، هذه كيفية 
تكلماممه آياين، من وأنها ، منها والمقصود 

يقعحين للحاده خارمحا كلاما الماس 
يمترونوحين الماس، على القول 

للمؤمنينوبرهائا حجة فتكون الله ؛آيااّتا 

أب..الإمام ]دار ( ٢٤٤.  ٢٤٣)الواب الرسالأ )١( 
ْزأ،

الإسلامي[.]ايكتب ١^; الأوار )٢(لوامع 

رقمالساعة، وأثراْل الفن ركاب لم مأحرجه )٣( 
٢٩٤٢.)

الأفكار]بيت ( ١٧٠)١ للنووي الم مصحيح شرح )٤( 
بنعمرو بن الرحنن مد فيه: ووقع انمولية[. 

تصحيف.وهو ص، عا ل١ 
،UUJ،الجوزي، ]ابن ( ٤٠٩)الساعة أثراْل يفطر: )٥( 

•م؛اه[.



اثدائة

ص
الدائة

المعاندينا،على وحجة 

ررالأيةت هءزفؤ شاكر أحمد ال وف
)دابة(،أنها العربي القول بصريحة 
معروف،الحرمحب لغة فى الدابة ومعنى 

ووردتتأويل، إلى بحتاج لا واصح، 
إلىتنسب لم صفنها في أحر آثار 

والمسنربه عن المبلغ . اض رمول 
ندعها«ل^.أن علنا فلا كتابه، آيايت، 
■خريجها وقت '• التالثة لمسألة ا- 

عفبصحى، الناس على نخرج 
علهئد كما ، معربها من الثمي حللؤع 

قالقال: ه، عمرو بن افه عبد حدبث، 
خروجاالآيات أول ررإن اض رسول 
الدالةوحرؤج مغربها، من القص طلؤع 
قللكنت، ما وأيهما صحى، الناس على 

ئرسالأم،إثرها على فالأخرى صاحبتها 
أولهماوأظن افه؛ عبد قال رواية؛ وفى 

مغربهال؛،،من الشص طلؤع خروجا 
خروجا،المألوفة غير الآيادتإ أول وهي 
ررأولونها الدابة: عن الحز أبي ابن قال 

التراثإحياء ]جمعين ( ٨٥٢)عدى الير تن)١( 
^.١٤٣٣ط؛، الإسلامي، 

،٦١—  ٦٠)a/ شاكر أحمد ت بتحقيق أحمد ند م)٢( 
.ه[ ١ ٤ ١ ٦ ٍدا، الحدث، ]دار 

رقمالساعة، وأثراْل الفتن )كتاب لم مأحرجه )٣( 
٢٩٤٠.)

واللقفل( ٤٣١٠رقم الملاحم، )كتاب داود أبو أحرجها )٤( 
وأحرجهاصحيح، إسنادْ الأونازوٍل! شعيب وقال له، 
)١\إوأحمد ٤(،  ٠٦٩رقم الفتن، )كتاب ماجه ابن 
فيالهيثمي وقال حدا[، الرسالة، ]مؤسسة ( ٨٦

الصحح.رحال رحاله ■' ٩( )a/ الزوائد مجمع 

كانؤإن مألوفة، ليسسنئ، التي الآياتا 
الماءمن .ؤ عيي ونزول انمجال 

ياجوجخروج وكذلك ذلك، قل 
لأنهممألوفة؛ أمور ذللق، كل ومأجوج: 

خروجوأما مألوفة. مثالهم مشاهده يشر 
ثممالوقط، غير غريس، بشكل انمابة 

بالإيمانإياهم ووسمها الناس، مخاطبتها 
مجارىعن خارج فأمر الكفر؛ أو 

الأرصية،الآباتا أول وذلك، الحادايت،، 
علىمغربها من المس طلؤع أن كما 

الأياتأول المألوفة عادتها خلاف، 
المماوية«أْ،.

الدالخروج في الحكمة من لعل 
خروجهافإن الكافر، من المزمن تمييز 
الذيمغربها من الشمس خروج مع يكون 

انللأنيبقى ولا التوبة، بايبج يغلق به 
ارالذيحجر: ابن يقول قدم، ما إلا 

خروجبق يالشمس طلؤع أن يطهر 
أواليوم ذللث، في الدابة تخرج ثم الل.اية، 
فيوالحكمة قلت،: منه. يقريبخ الذي 
المغرر.إمن السأمسري طلؤع عند أن دلك، 

تميزابة اك فتخرج التوبة، ياب يغلق 
منللمقصود تكملا الكافر من المؤمن 
التو؛ة«را"،.بابه إغلاق 

الرسالة،ة ]مرّ^١( ٥٨الطحاوية)الحميدة ثرح )٥( 
يحنما فى القناعة وينظر؛ ى،  ١٤١٣ٍزلإ، 

]أمواء( السامحات)٢٦أثراْل من به الإحاطة 
أآ؛اه[.اوالف،طا،

ط٢[.اللفي؛ن، ]الطعة ( ٣٦١;١١)ازري فتح )٦( 



اتدائةالدائة

المحاكين:ذهب م٠ 
وماالأحاديث ررهذْ القرطبي: قال 

قولترد الوابة، في العلماء ذكر من تقدم 
إنالممربن من قال من 

أهليناظر متكلم إنسان هي إنما الدابة 
فيهلكلينقملعوا ويجادلهم؛ والكفر البيع 

عنحي من ويحيى بينة عن هلك من 
راوعلىالعباس: أبو شيخنا قال بينة• 

خارقةخاصة آية ذلك فى يكون فلا هدا 
العشرحملة من تكون ولا لعادة. ل

لأنالحديث؛ فى المذكورة الأيات 
أهلعلى والمحتجين المناظرين وجود 
أنيبني فلا خاصة، آية فلا كثير، البيع 
قالما اد فنلت: . العشرا؛مع تذكر 
المسرينوأقوال واصح المتأخر هدا 

ا،بخلال 

هيالدابة أن العاصرين بعض وزعم 
بالإنسانتفتك التي الخطيرة الجراثيم 
زعموهدا . وأموال وصحته وحمه 
جضمن وهو فاسد، وتأويل باطل، 

مردودوهو الباطنية. القرامهلة تأؤيلأت 
)٣(

وجوممن 

هدهأن بثنت نصوص الأن ت أولا 

- ١٣٣٤الاخرْ-)٣; وأمور بأحوال اكذكرة )١( 
١٣٣٥.)

والملأحمالفتن في حاء بما الجماعة إتحاف ينظر؛ )٢( 
ط؛أ،المميعي، ]دار ( ١٨٣ال_اءة)م وأثراْل 

والملاحمالفتن في جاء يما الجماعت إتحاف )٣(ينظر؛ 
(.١٨٤. ١٨٤)٣; اعة الوأثراط 

وتعنفهم،وتخاطبهم الناس تكالم الدابة 
وعلىكافر، اوكافر: حبين على وتكتب، 

مومن•المؤمن؛ جثين 
بالإنسانتفتك الي الجراثيم أن ثائا: 
ومنتشرةالدنيا أول من موجودة وصحته 

الأرضدابة وأما الأرض، جميع في 
اقترابعند الزمان آخر في تخرج فإنما 

الساعة.

تحصى،لا أنواع الجراثيم أن ئ: 
واحل،ة.دابة هى فإنما الأرض دابة وأما 

اضأخثر تي الالدابة أن رابئا: 
يعرفهااض الدواب من لممت بخروجها 

الجراثيممن تكون أن عن فضلا الماس 
هائل،عفليم خلق هي ؤإنما ونحوها، 

الماستقنع ولهدا الخادامت،؛ خوارق من 
وتزعجهم•

لمصادروالمرام:اي 
فىجاء يما الجماعة ررإتحاف، - ١ 

^٣('،الماعة(( وأشراط واللاحم الفتن 
٠التويجري لحمود 

بينيكون وما كان لما ررالإذاعة — ٢ 
خان.لصديق اعة®، الؤيدي 

الساعةا(،لأشراط اعة ررالإث- ٣ 
للمرزنجي•

الأخباروذهاب الماعة »أشراط - ٤ 
حبيببن الخلك، لبد الأشرار،؛، وبقاء 

الأندلمي.
الوابل.ليوسف، ، اعة(( ايررأشراط — ٥ 







٠داود.
داود

ذريته«لا،.فخطئت 

أبىحديث وفاته كيضة فى وجاء 
تقال . افه رسول أن غهئه؛ هريرة 

وكانشديدة، غيرة فيه النبي داود رركان 
يدخلفلم الأبواب، أغالشت، خؤج إذا 

ذاتفخرج يرجع••• حك، أحد أهله على 
امرأتهفأئيلت الدار، وأغالمث، يوم، 
الدار،ومهل يائم رحل فإذا الدار، إلى 

هدالحل أين ْن البيت• في لمن فمالت 
وافهقة؟ المغوالدار الدار، الرجل 

الرحلفإذا داود فجاء بداوي، لتفضحن 
منداود؛ له فمال الدار، هل ومقائم 
الملوك،أهاب لا الذي ّ تمال: أنت؟ 

أنت،داود؛ فقال الحجاب، متى يمتغ ولا 
اممه،بأمر مرحيا المومت،، ماللث، إذن وافه 

حتىروحه قضت، حسن، مكانه داود فرمل 
الشمس،عليه وؤللمته شأنه، من فؤغ 

داود،على أفللك، • للعلير سليمان فقال 
عليهمأظلمث، حتى الطير عاليه فأظالت، 

جناحااقضي سليمانI لها فقال الأرض، 
جناحا®

(٢)

(،٣٠٧٦رقم القرآن، تفسير الترمذي)أبواب أحرجه )١( 
)كتابالمستدرل في والحاكم صحيح، حسن ت ل ومحا 

الألبانيوصححه وصححه، ( ٣٢٥٧رمحم الشسير، 

„,ثنع؛.::;ت.ء,,,,ب
أحادثتخريج في العراقي نال ط١[، الرسالة، 

ونالجيد، بإستاد أحمد أحرجه )صررّآ؛خ\( الإحياء 
(٠/٣٢ Y)iوالها؛البداة جيل«. رإسادْ محير: ابن 

طاآ>هجر، أدار 

صانمتعالقة:ا ٠

الخصم:نثأ الأولى: -المسألة 
حكايالتاالقصة هذه حول نسجّتا لقد 
يؤل،داود اطه نبي إلى بت، نغريبة 

؛ء1أقإ1 الأنبياء بمقام بحال تليق لا وهي 
الكريم،البى ا ولمز؛هن• غمز فيها إذ 

عظيمةإحالة كثير ابن الإمام أجاد ولقد 
المضر؛نمن كثير ذكر راوقد قال! حين 
قصماهاهنا والخالق—، لم، المن 

هوما ومنها ، إسرائيليات، أكثرها وأحبارا 
فىإيرادها تركنا محالة، لا مكذوب 

مجردعلى واقتصازا اكتفاء قصدا، كتابنا 
وافهالعغليم، القرآن من القصة تلاوة 
ممتقيم®صراحنل إلى يثاء من يهدي 

منبالصواب الناس فاسعد وعليه، 
هل!قوله من القصة تقاء ام ياكتفى 

١^;،صقإ آذ آلم أقق، 
يهازا نثم قبا عق دثانإ ي إو 

ذآعثض ء :ق.ص قثاِن خف 
سوقؤاق ئثطط ولأ اوس تثنا 

كقزتيف قنع ق أنج( هدآ ؤ 'اليثط. 
1،وعزي، أ'ةقةا ئئالا وحدأ كآ زل 

إل،صنف، سؤال( ^، ٥٤كر ؛، ١١٥و 'آيلاب 
فخ م آقتو مح، 

ثيتألقش، نثميإ :١^؛ اؤ؛، ه نمى 
ئء فقن ك ثاy ;؛!٤ ثلأ 

دنراو، ه؛١.؛^ سع . نؤ\>، ^١ قو 
والهان)آ/\،،م(.)م(ابماية 



داودداود

زص[.مثالا نبمس لزلق بما 
عليهالذي - الأية قصة محي ما وأصح 

منمالكين أن ملجمه! - الجمهور 
.داود على المحراب تسورا الملائكة 

هيئةعلى وأتيا٥ بهما، عالمه دون 
الفتنةيامحب من أحدهما اله فالخصمن، 

أنمحيل ويحكم أيجيب والاختبار؛ 
لهوذكر لا؟ أم الثاني الملرف إلى مع ت ي

الواحدة،نعجته بهللب فللمه صاحبه أن 
الأخر،العلرف من ييجع أن قبل فاحاب 

أنهما.؛ داود م فعالعنه، فاختفيا 
وخزربه فامتغفر اختباره أرادا مالكان 

وأناب.راكعا 
الفتنة،هدم لتفسير آخر احتمال وهناك 

أنهماوهو القوة، محي السابق التفسير يلى 
مباغتةعاليه دخلا آدم، بني من رحلان 

فيإياه صاحبه ظالم أحدهما إليه فشكا 
الهلرفمن يستمع أن قبل فحكم الحاج، 
الصنيعهذا عالي داود فعوشب، الثاني، 

الهلرفين،من تمع ي أن عليه وكان 
لهفغفر ربه فاستغنر 

محتلهاكانية: -المسألة 
فىبسهلة أععلى قد رحلا جالوت كان 

فيومدة البهلى، فى وقوة م، الج
وكانالماس، فى بذلك مذكورا الحرب، 

إسرائيلبنو وكانت، العمالقة، مللئ، 

بنيعلى وقومه جالوت ظهر ثم تقاتلهم، 
وأخذواالجزية، عليهم فضربوا إمرائيل، 
افهيألون إمرائيل بنو وكانت توراتهم، 

فيمعه ليجاهدوا نثثا لهم يبعث، أن 
ملأوتقدم ، وجنوده جالوت اطه مثيل 
موسىبعد من لهم ض إلى بطلب منهم 

معه،يقاتلون ملكا لهما يبعث، أن 
الوفاءعلى ومواثيق عهودا وأعطوه 
مالكا،طالوت لهم اطه فثعتج بذلك، 
القتالفي عيره عن منهم كثير فكث 
الاعتراصامت،بيعفر بشن ممعه، 

عددإلا معه منهم يثبت، ولم الواهية، 
يدرأ؛،،أصحاب كعدد عددهم قليورم،، 

اشلمي تين ثابالهزلاع من وكان 
فشرعوانبوته، قبل وذللئ، .، داود 

اطه،مسل في الجهاد في باطه مستعينين 
،فهزمواالآكفار ملك جالوت داود فقتل 

بوأناوأؤوثثا بقوله! تعالى اطه أحمر كما 
همغثبمآ ثازا تبزه بجازث 

وآذمسزياأئد١ثكتا ؤكتئ، صتغإ عفين١ 
محزميو صك ألوم قد 

وء١كثنهجاؤتث> ^١^ رهتث آممه ذلأسمح 
يكآأمأكا َوظث أ4كثه وَآهض آةهُ 

دأ؛انينصّهم آلثاس آثم دئع وأولا 
 ،^^_J ذوأثم وكنكن

وشصسير ني تاصيلة قراءة اقتده فبهداهم انظرت 
]دار( ٢٩٩-  ٢٩٨السس)سان الأسياء. 

،;[.١٤٣١.يا، الدولة، إيلاف 

وآأأ(.)إ/اأأ، الطري تقبر انظر: )٢( 
الغرة.ّورة س ( ١٤٩.  ١٤٦)من الآات،: راجع )٣( 
الأرقام؛المنازى، )كتاب البخاري صحيح انظر؛ )٤( 

٣٩٥٩، ٣٩٥٨، ٣٩٥٧.)



المي.عن ه موسى أبي حدبث ]المرة[. وه اصجض عد يشل 
التينلقد موس؛ أبا رربا ت له قال وطلب جالوت ررفبرز المعاني: قال 
يائي®آل مزامير من مزمارا اسلاع ورما0 داود، إليه وحرج البراز، 

عاليه؛الربور قراءة تخفيف — ج قفاه، من وحرج عينيه، بين الحجر 
هالمي ص ه مِمة أبي ص لقتلهم• س قدنا دآمحاب 

القرآن،. داود على ررحفف قال؛ من جمالة فى الثالثة: لصالة ا- 
القرآنفيقرأ فسرج، بدوابه يأمر فكان وأحواله: فضائله 

دوابه«رْ،.ص أن دل ١^. آب أ_محلكن 
الالقراءة، مصدر هنا باكرآن والمراد ه ارلرداء أبى حديث من جاء فقد 
،•٦٢١داود ذكر ^١ ض اض رسول كان قال: 

يده:عمل من يأكل لكن أنه - د الشر«لى. أعيد ررلكن قال: عنه يحدث 
الله.رسول عن ه المقدام فعن ن بعمرو ن بالله د بعوعن 

احيت نهل طعاما أحد أكل ررما قال: له: قال افه. رسول أن ها؛ الماص 
وإن، يدْ عمل من بأكل أن من ظس، داود صلاة الله إلى الصلاة ®أحّج، 
عملمن بأكل كان . يائي اش نحم، وكان داود، صيام افه إلى الصيام وأحس، 

يدْ®سدسه، وساء ثلثه م ث 9 , اليا نصف سام 

ْ,سُ,ّء,
(.٤٢الطيري،)«فر - ١ ذراءة م اب س ب-ىن 

|J_الأ"تجاء »نمص - ٢ الذ؛ددث 
لسى.الماض«، ص ذي ، ٣١ُمب ذذد 

u  (.٦٢)اهمطي« .،شر ٣ س
.( ١ )ج كثيرا، ابن رامير — ٤ الرياض، الوطن، ]دار ( ٢٥٤)ل/ معاني النمير )١( 

.[.٥١٤١٨ء؛لا، 

رقمالقرآن، فمائل )كتاب المخاري أخرجه )٤( ( ٣٤٩٠رقم الدعوات، )أبواب الترطى أخرجه )٢( 
ونمرعا،المسافرين صلاة )كتاب لم وم(، ١٥٠٤٨( ' )T/ه الأستار كثف، الزار، وأحرجه وحشنه، 

.رنم روا0 (! ٢٠٦/٨)ازوائد مجمع ني الهيثمي ونال، 
رقمالأيساء، أحاديث، )كتاب البخاري أخرجه )٥( ت انظر حن. ؤإسناده طويل حديث، وفيه المزار 
(.١٢٤١٧(. ٧٠٧رقم  iXyifyالمححة)الأحاديث، ّلااة 

(.١٠٩٧)٨;حجر لأبن اuرى نح انظر: )٦((، ١١١٠١رقم التهجد، )كاب المخاري )٣(أحرجه 
(.٢٠٧٢رقم المؤع، )كتاب البخاري )٧(أحرجبم (. ١١٥٩رقم الصيام، ومسلم)كتاب 



الدخاناىوح1ن

لأبن^٢^، الأيبياءا؛ ررفصص - ٥ 
 TJ^•

لأبنالأنبياء( )قصص ارصحيح - ٦ 
الهلالي.للم كثير«، 

Mلدخان اج 

لفة:لتمريف ا٠ 

والخبث،ال والفالصماء عدم الدحن؛ 
أوالدابة لون في يكون أن الدخن! وأصل 
■فارس ابن قال • سواد إلى كدرة الثوب 
وهوواحد، أصل والنون والخاء ررالدال 
كليه يثبه ثم وقود، عن يكون الدي 
ونظيرها((عداوة من يشبهه شيء 

للهما.المستصهحب هو الدادان• 
إذاالشر موصع الل.حان العرب ووصعّتا 

لهارتفع أمر بيننا كان I فيقولون علا 
uُن'٢ء.

شرعا:لتعريف، ا٠ 

الكبرىالساعة علامات مجن I الدحان 
المطهرة،والئنة اوكتاب عليها ئد التي 

ويأحدالزكام، كهيئة منه المؤمن ياحد 
وأمماعهم،الكفار بأنفاس الدخان 

أ؛صارهمأويغشى 
العربي،التراث إحساء ]دار )ا<0ما( \س مقاسس )١( 

ط\،الفلم، ]دار ( ٣١٠)القرآن ألفانل مفردات )٢( 
صائر[.]دار الرب ه[، ١٤١٢
الألكار]ييتح ( ١٦٨٢)لفووى لم مشرح )ما(؛نذلر; 

.ال.ول4[ 

لذكم:اؤ 
.الله يأمر السماء بان الإيمان يجب 

وهوالزمان، آخر في بدخان تاءني موف 
الكبري.الساعة علامات من 

لحقيقة:اؤ 

القيامةيوم قبل يآكون الذي ت الدخان 
وهوالكبري، الساعة علاماثن من هو 

أعينفي خيالا ليس حفيفي، دخان 
الالكفار، على عياب هو بل الكفار؛ 
الزكام،كهيئة إلا منه المؤمن يعبب 

ماالقرآن راء1اهر ث ظه كثير ابن قال 
يغشىماء المن دخان وحول على يدل 

كماوليس عام محقق أمر ا وهال. الناس، 
فيخيال أنه عود؛ مابن عن روي 
اممهقال ١^٤^٤،، شدة من قريش أعين 

دخان١^٥ نأي و ونممت تعالى: 
واصحأي' دح—ان[؛ ]ال.اه فين 

الجوع،شدة من خيالا وليس جلي، 
محمحنإئا ص ع ص جف 
ذلكأهل ينادي أي: ]الدخان[، وه 
كشفيسألون الدعاع، بهذا ربهم الزمان 
امنواقد فإنهم عنهم، دة ال هذه 

الغيبيةالأءمور من وعدوا ما وارتقبوا 
حيثالقيامة، يوم ذللث، يعد الكائنة 
التوبةاستدراك ويمكن رفعه، يمكن 

البخاريعند كما ظ؛بم، ممعود ابن عن ذلك ثبت، )٤( 
لم)كتابوم(، ٤٦٩٣رنم القرآن، تفسير )كتاب 

(.٢٧٩٨رقم واكار، والجة القيائ صفة 



الدحان

الدخانك

أعالم،الواض والإناُة، 

لأدلة:ا0 
ألثثآءد1يى ثوم ورئ تعالى! فال 

عدابهندا ألناس يعشى مثن حان ئد 
]الدخازا.أيئ 

هالغفاري أميي بن حذيفة وعن 
نتداكر،ونحن علينا ه اليي ^ ٠١قال! 

نذكر! قالواتذاكرون؟،(.تا ققال! 
ترونحض تقوم لن "إنها قال؛ الساعة. 
الدخان،فذكر . آيات(( عشر ئبلها 

منالثمس ومحللؤع والدابة، والدجال، 
.،مريم ابن عيممحا ونزول مغربها، 
خسوف!وثلاثة ومأجوج، ؤيأجوج 

بالمغرمحب،إ موخمبالممرى، خجه، 

نارذلك وآخر العرب، بجزيرة وخسف 
إلىالناس تهلرد اليمن، من تخرج 

أنه؛ هريرة أبى وعن ،٠ محشرهمل 
بالأعمالرربادررا قال! اض رسول 

أو،  ٧٢ايسسمس 
خاصةأو الدابة، أو الدجال، أو الدخان، 
العامة،(ل"أ،.أمر أو أحدكم، 

العلم:أهل قوال أ0 
أشرامحليذكر وهو - القرطبي فال 

مايملأ دخان رريأتي —! الكبرى الساعة 
المؤمنفأما والأرض، ماء البين 

والفاجرالكافر وأما الزكام، مثل فيصبه 
مسامعهمفيثمب، أنوفهم في فيدخل 

أنفاصهم((ويضيق 
فىنابت وهو الفاريني! وفال 

اس،عبابن فال والسنة، الكناب 
قبلدخان هو على! بن وزيد والحسن، 

الكفارأسماع في يدخل الساعة قيام 
كهيئةمنه المزمنين ويعتري والمنافقين، 

أوقدكبيت كلها الأرض وتكون الزكام، 
وقال. آت(( وهو يعد، يايت، ولم فيه، 

الدخانالساعة أشرامحل ررمن القنوجي! 
قالبونا، أربعين الأرض في ويمكث 

بالكتابءايتة الدخان آية اساء! 
والثنت،""؛.

انمتعلقة:لمسائل ا٠ 

الدخان!وقؤع قت و- 
فيالأة رحمهم العلماء اختلف 

المتهدمة؛النصوصي فى الوارد الدخان 
ثلاثةعلى لا؟ أم وقته وانتهى أوقع 

أهوال!
بناض عبد ذهب الأول! القول 

،المنهاج،]دار )م/\/أ*اا( للقرطبي التذكرة )٤( الكب ]دار ( ١٧٢)ا/ والملأحم الفن أو المهاية )١( 
اه[. ٤٢٥ط\آ. الخدية، 

]>>_( ٠٦١را/ الآ-محرة قوم في الزاخرة الحور )٥( رنم الماعأ، وأثراٍل الفن )كاب لم مأخرجه )٢( 
\/آ؛اه[.ٍدا، للشر، (. ٢٩٠١

(٢١٤)الساعة دى بين يكون وما كان  LJالإذاعة )٦( رقم اعة، سالوأشراط الفن )كاب لم مأخرجه )■٢( 
^.١٤٢١ط١، حزم، ابن ودار والجابي، ]الجفان (. ٢٩٤٧



اتدخاناثدخان

لفالمن جماعة وتبعه - )جهبه مسعود 
هذاأن إلى - ا الهو_ريأ واختاره 
الميعصر في وقع قد الدخان 

منقريشا أصاب ما وهو .، محمد 
النيعليهم دعا عندما والجؤع الشدة 
يرفهونوجعلوا له، يسنخجبو\ لم حكا 

إلايرون فلا ماء الإلى أبصارهم 
حديثافي جاء ما ودليلهم الدخان. 

يحدثرجل ١رJينما قال! ظه، مسروق 
القيامةيوم دخان يجيء كندة في 

وأبصارهم،المنافقين بامحماع فياخد 
ففزعنا،الزكام. كهيئة المؤمن ياخد 

فغضب؛امتكئا، وكان مسعود ابن فأوسنا 
لمومن فليقل علم من فقال• فجلس 

أنالخلم من فإن أطم. اض قلقل: بملم 
اضفان أعلم، لا يحلم! لا لما يقول 

مبن هِ أفزؤ ة وقئ لمت قال 
قريش,اؤإن ، ]ص[ ر.ه ، ٨٥٣٢يئ أثأ ؤ؟ 

عليهمفدعا الإسلام، عن أبهلووا 
عليهمأهمتي ررالنهم فقال' المص 
حتىسنة فاخل.تهم ء يوسم، كسسع سبع 

والعفنام،الميتة وأكلوا فيها، فكوا 
والأرضالسماء بين ما الرجل ويرى 
فقال!سفيان أبو فجاءه اكخان١ كهيثة 

ؤإنالرحم يصلة تأمرنا جئت، محمدا يا 

الفكر،]دار ١(  ١٢)؛،Y/ الفري ير نفينظر: )١( 
منبه الإحاطة يحن ما في والقناعة ه[، ١٤٠٥

ط١،السالف، ]أضواء ( )٤٨امة المأثراط 
آآأا،>و[.

فقرأ!اش. فانع هلكوا قد قومالث، 
يندد.حان آلت_ماء ثقا ثوم 

ءؤءآيذوثه! قولإلى ]الدخان[، .ه 
عيابعنهم أفياكشف ]اكحان[. .ه 

ىإلادوا عثم اء جإذا الأمحرة 
كفرهم«لملإ،.

طمادن،من انمخان أن الثاني! القول 
قربوسيقع يحل.، تقع لم التي ال-اعة 

منجمع ذهبا ؤإليه القيامة، يوم 
أكثروعليه التابعين، من وكثير الصحابة، 
ذكرها،سق ما أدكهم ومن . العلماء 

ترونحش تقوم لن ررإنها ه! قوله وهي 
الدخازأم.فذكر ٠ آيات® عشر يبلها 
ؤللؤعستا! بالأعمال رربادروا ! وقوله

الالحان((أن.أو مغربها، من الشص 
الهلبريرواه ما أيصا به اّتل.لوا ومما 

غدوتقال! مليكة، أبى بن الله عبد عن 
نصت،راما فقال! يوم ذايت، عباس ابن على 

قال!لم؟ قلت،! أصبحتط، حتى الميلة 
فخشستااكن٣ا، ذو الكوكس، طالع ! قالوا

نمن،فما طرق، قد الدخان يكون أن 
اروهلءاكثير! ابن قال . أصبح.تاا، حتى 

حبرها، باس ابن إلى صحثح إسناد 
(،٤٧٧٤رم س1رى)كتاب،-فيرالقرآن، 

(.٢٧٩٨رقم واكار، والجة القامة صفة )كاب لم وم
رنمالساعة، وأشراط الفتن )كتامح ملم أحرجه )٣( 

٢٩٠١.)

رنمالساعة، وأشراط الفتن )كتاب لم مأحرجه )٤( 
٢٩٤٧.)

طا[ّالرسالة، ].>سسة ( ١٧/٢٢)الطري نفير )ه( 



الدخانالدخان

وافقهمن قول وهكذا القرآن، وترحمان 
معه، والتابعتن الصحابة من 

الصحاحمن المرفوعة الأحاديث 
فيهمما أوردوها التي وغيرها، والحسان 

منالدخان أن على ظاهرة ودلالة مقنع 
القرآن،ظاهر أنه ْع المنتفلرة. الأيات 

الثثآءذق ثوم ويقت ت تعالى اطه قال 
ينبأي• تالدح-ان[؛ من دحان 

بهمر ما وعالي أحد. كل يرام واصح 
فىرأوه حيال هو إنما هئد مسعود ابن 

وهكذاوالجهد، الجؤع ة شل* من أعينهم 
I]الدخان ألثاسه تعالى! قوله 

أمراكان ولو ويحمهم، يتغشاهم [، ١١
قيللما المشركين مكة أهل يخص خياليا 

\3انولأ/فيه: 

بينالجمع وهو الثالث،: القول 
قرر0ما وهو الثابتة، والأثار الأحاديث 

هما! قالوابان العلماء من وغيره النووي 
كانتما وهو أحدهما ظهر دخانان. 

الأخروبقى الدخان، كهيئة ترام قريش 
فيوسيني الساعة، أشراط من هو الذي 
الخزي:حرض ابن  JUالزمان*". أخر 

أحليكون أن منكر غير فإنه رروبعد 
ماالوعيد بهذا توعدهم الد.ين بالكفار 

بعديستأنف، فيما محلا ؤيكون توعدهم، 

رطر:ط،[، طينة، ]دار ٢( ٤ ٩ )U/ كثير ابن ير نف)١( 
ؤوأ[.ثرطبة، ة ]موم( ٣٧/١٨)لم مصحح شرح 

والتدكرة(، ٣٧/١٨)لم مصحيح شرح ت ينظر )٢( 
(.٥٦yالزاخرة)\/والحور )أ/أ-ا-آا(، للقرطي 

الأخباربه حاءيث، ما على دخاما بآخرين 
لأن؛ الث< كنلعندنا اطه. رمول عن 

تظاهرتقد ه اطه رسول عن الأخبار 
عنهروى ما كان قد فإنه كائن، ذللث، بان 
اللذينالخيرين فكلا عود، مبن اطه عبد 
،•صحتح٠١٣اغ. رسول عن رؤيا 

اتمصادرواثمراجع:>0 
بينيكون وما كان لما لإذاعة ١١١— ١ 
خانصديق لمحمسد ، عة؛٠ آ اليدي 

القنوجى•

الءة«،لأشراط ررالإثاعة - ٢ 
لليرزنم،•

ف،يوسلالاءة(<، ررأشراط - ٣ 
الوال•

الأخياروذهاب، الساعة ررأشراط - ٤ 
حبيمتؤبن الماللث، لحبي ، لأشرار١١ا وبقاء 

الأندلي.
علومفي الزاخرة بحور ال ١١- ٠ 

للفارئتي.، ( ١ )ج الأخرة١١ 
وأمورالموتى بأحوال التذكرة ١١— ٦ 

للقرطبي.^٣(، الآخرةاا 
بهالإحاطة يحسن ما في ١رالقLءة - ٧ 

للسخاوي.الساعة،،، أشراط من 
والملأحم١١الفتن أو النهاية ١١— ٨ 

كثتر•لأبن ^١^، 
-١١٠:/ro)الطري تمر )٣( 





الدعاءصالدعاء

جمهوروهم - استب من وأما 
بهامتدل بما فاستدلوا _ العلماء 
الأدلةطك أن إلا بالوجوب، القالون 
علىلا الاصتهمحساب، على محمولة 
أستجب>اؤأدعومحآ ت لى تعا فقوله اليحوب، 

كماالعبادة I هنا بالدعاء المراد ذه 
عيادقاه،لأية ا آخر يه عاليدل 

والوعيدالمسألة، دعاء بها المراد وليس 
الدعاءترك بمن خاص الأية في 

يقصدولم تركه من وأما استكبارا، 
الأية.تشمله فلا الأستكار 

قالمن لف، المن يعهد لم أنه كما 
يجبلم وكذا المطالق، الدعاء بوجوب 

وجبأنه إلا أصلا، مفرد دعاء منه 
وماالفاتحة دعاء مثل والثناء الذكر صمن 

وأماالتشهد، بعد الدعاء من فيه اختلف 
يجبفلم المفرد الدعاء 

منهتجرى الدعاء أن والراجح! 
وتارةيجب، فتارة الخمسة الأحكام 

بكرهوتارة ساح، وتارة يتحب، 
الأحكامفيه فتختالمح يحرم، وتارة 

فيهوالأصل ارات، الاعتب؛حسب، 
(٣)الامتحان

الأسلاب،]\ّ■ ( ٣٥٣)للووي المتخة الأذكار )١( 
/١٧)ليووي لم مصحيح وشرح .[، ٠١٣٧٥ط؛، 

,يا،بالأزعر، انمرة ]اسة ( ٣٠
]مجمع( ٣٨١الخاوي مجموع انظر: )٢( 

،»iY، الشريف، الممعف لعلباعة نهد المالك، 

(.٣٩٤. r<{T)\/ومزك \ذدع\ء ١^ )٣( 

لمنرتة:ا0 

علومبينه الشرعية النصوصي جاءت 
مكانته،، وسرقمرتبته وسمو الدعاء شان 

القرآنفي ذكر ولهذا قدره، وعظيم 
ومماْموصع، مئة ثلايث، نحو في الكريم 
^خولاستكثارا تركه من وتوعد عبادة، 
اللهسماه شانه ولعفلم ، ^^١ ذليلا جهنم 

ءاؤ-ْدتعالى؛ فوله في كما صلاه، تعالى 
وبمز، ومحم ئمحجم صدمه م صف 

[،١٠٣]التووة1 أثمب< ثأؤأر إل عثهم 
ؤؤدآدعوْتعالى! قوله فى كما دينا، وسماه 

[.٢٩^الأءراف: \لإه ت محيئ 
إلىالمشيرة الأحاديث، أشهر ومن 

رواها مفدره يم وعفلدعاء الأن ش
هالمي أن ها؛ بشير بن النعمان 

را( العيادة هو ارالوعاء قال! 
هدامعنى مبثنا هءزفب الخهلا؛ى يقول 

أفضلأو العبادة محغلم اءإنه الحدبمث،! 
والمالتميم، بنو الماس كقولهم! العبادة 
•الإبل• 

لأدثة:ا٠ 
أدمفآرد؟طم تعالى؛ قال 

(،١٤٨١رنم الوتر، )كتاب، داود أبو أحرجه )٤( 
ونال:( ٢٩٦٩رنم ير!_، نف)لمو\ب والرمدي 

)كتابماجه وابن صحيح•، حن حديثج •هازا 
LpjJl ،، ةل>ّ( ٢٩٧/٣).وأحمد (، ٣٨٢٨رقم

أبيصحيح في الألباني وصححه ء؛لا[، الرسالة، 
ط١[.غراس، ]مزّة ( ١٣٢٩)رنم داود 

العربية،اكقافة ]دار ٥( - )٤ لالخءلا؛ى الاJعاء شأن )٥( 
^.١٤١٢ًلم، 



الدعاء

الدعاءا|ق^|إ

عذسلإؤيا ألخ-رنك إن ذلإ أنتحب 
.هدانيبجك< جهم 'عئذخأ ع؛-ادؤ، 

ترعوأهلا ِش المستجد ؤنؤ١' وقال• 
ال!وق]الجن[، .ه ئْدا ش أغ 

إلأهمَهمه لا :١> ١^ أف ع قغ 
مبممذؤإيم لا محبمهق إلا هاهثا 

]القصص[..ه 
بنالله عبد حديث الثنة: ومن 

ماتررمن قال! . الني عن ه عود م
الار((أا،.يحل ندا افه دون من يدعو وهو 

أنبشير؛ بن المعمان وعن 
هواء دع>رالال: قه اض ول رم

العادة(األإ،.

اسم:أهل قوال أ0 
دأ2؟ه:الخ-ْلابى ليمأن مّأبو قال 
هقربه العبد اصتدعاء الدعاء: راومعنى 

المعونة،إياه تمداده وامحّالعناية، 
منوالتبرؤ إليه، الافتقار إظهار وحمقته: 
العبودية،سمة وهو والقوة، الحول 

الثناءمعنى وفيه البشرية، الذلة وامتشحار 
والكرمالجود ؤإخافة هث، اض على 

)رالدعاءاممه رسول قال ولذلك إليه، 
هوارالدعاء وقوله: . . العبادة®. هو 

أوالعبادة، معظم أنه معناه: العبادة® 
العبادة®ر٣،.أقفز 

؛٤٤٩٧رنم القرآن، نمير )كاب البخاري أحرجه )١( 
.تريناتخريجه تميم )٢( 
للخْلانى)؛_0(.الدق ثان )٣( 

فيرروالدعاء رآءزفؤ: الحاليمي وقال 
لأنوالتذلل؛ التخشع حملة من الجملة 

الحاجة،أظهر فقد ودعا، مال من كل 
لمنوالفاقة والفقر ياليلة واعترف وباح 

الحثيفى ذلك فكان وياله، يدعوه 
اممهإلى بها ينقرب التي العبادات نظير 

هك:اض قال ولذلك، -، اسمه ز ع- 

أةء ص أذءُلآ نبًظم >ُبمد 
صأق؛ى 
أنفأيان لغأذر[، داينيُى.ه ختؤ 

وصفنافيما والخائف عبادة، الدعاء 

لمنوذل حثع حاف إذا لأنه كالراجي؛ 
التجاوزطالب في إليه وتضؤع يخافه، 

عنه®

الدعاءررولفغل ظه: تيمية ان وقال 
الدعاءوهذا؛ هاJا يتناول القرآن في 

بمعنىالدعاء أو ادة، العببمعنى 
يستلزممنهما كل كان ؤإن الة، الم

النازلة،به تنزل قد الخبد لكن الأخر، 
وتفريجحاحته، طلب مقصوده فيكون 

المسوالبذلك في فيسعى اته، كرب
الةالمثمن ذلك، كان ؤإن والتفمع، 

قصدهالأمر أول في يكون ثم والْلاعة، 
المصر،من المهللوب؛ ذلك حصول 
اكءاءثم مطالئا، والخافية والرزق، 

الإيمانأبواب من ل يفتح والضؤع 
والتنعمومحبته، ومعرفته، هق، يافه 

الفكر،زدار .( o\y)\/الإيمان شعب في المنهاج )٤( 
^.١٣٩٩ءدا، 



الدطءالدعاء

إليهأحب هو يكون ما ودعائه، بدكرم 
التيالحاجة نالك من عنده قدرا وأعظم 

بعباده،الله رحمة من وهدا أهمته، 
المقاصدإلى الدنيوية بالحاجايت، يسوقهم 

اس((ااء,اسة 

لأقسام:ا٠ 
الدعاءالعلم أهل من المحققون قسم 

ذ:إل 
عبادة.دعاء الأول،: الؤع 

مسالة.دعاء الثاني؛ والؤع 
عبادةدعاء فكل متلازمان، وهما 

مألةدعاء وكل المسألة، لاسءاء معستلزم 
المسألةدعاء فان العبادة؛ لدعاء متصهن 

كشفومحللتا الداعي، ينفع ما هللب هو 
الضريمللئا من وكل ودفعه، يضره ما 

يكونأن بد ولا المحبود، هو فإنه والنفع 
للنفعيدعو فهو والضر، للنفع مالكا 

ورجاءحويا ويدعو ألة، مدعاء والضر 
نوعينالأن فعلم ادة، عبالدعاء 

ْتلأبمنص.
أننوعين: إلى الدعاع انقسام ووجه 

وهدالداته، يكون المدعو إلى القصد 
إلىالقصد ويكون والثناء، العبادة دعاء 

الرشد[.]مكتة ( ٧٨٧)Y/المشم الصراط \س )١( 
)ها/'ا(( ٢٥٨، ٢٣٧/١٠اسوى)مجموع انذلر: )أ(

(JUزياد ( رم٠٣٨الفوائد وبدائع 
الفوائد[.

رها'/*ر(( ٢٥٨)>\إس< النماوى مجموع ١^ )٣( 
(YY/٤٩٨ ،) (.٨٣٥/٣)الفوائد ودائع

المالة،دعاء وهدا الته، لمسسالمدعو 
تكونلا وفائدة خاصية فيه النوعين وكلأ 

والعبادةالثناء ففي الأخر، النؤع قي 
اللهبحفلمة بالرغبة القلوب تمتلئ 

تمتلئوالهللّس، السؤال وفى وجلاله، 
هقاممه يدي بين والأنملراح بالرغبة 

تعالىلأو4 حق الدعاء نوعي وكلأ 
وصرفلغيره، يصلحان لا يهما يختص 

أصلينافي شرك اممه لغير منهما أي 
التوحيد.

فيالعفليم القرآن آيامت، استقرأ ومن 
أنوجد تعالى، يافه الشرك من التحذير 
فيالشرك من التحدير في أكثرها 
صمتممن الدعاء صار هنا ومن الدعاء، 

العبادةمن شيئا صرف، فمن الاعتقاد، 
عبادة،دعاء دعاه فقال تعالى افه لغير 
دعاومن الملة، من مخرج كفر وهدا 
عليهيقدر لا شيئا أحدا ال مأو ميتا 

شركل وا والالوعاع هذا فإن افه إلا 
الملة.ْبن مخرج 

هاساصاسعلقة;

الدئء:آداب الأولى: لمألة ا- 
أنللداعي ينبغي عدة آداب للدعاء 

وابتهالهوتضرعه دعائه حال بها يتصفؤ 
تتبّعهافي العلماء اجتهد وقد ومواله، 

شروؤنا،ءد,يرا من فمنهم وحصرها، 
عدهامن ومنهم أركائا، عدها من ومنهم 

ومزك)ا/أرر(ؤالدعاء )أ(



الدعاءاثدهاء

ببوال، ادابا عدها من ومنهم ، 'سئا 
محيواحدة مرتية على لمست أنها ذلك قى 

ثبوتية،آآداب حملتها في وهي الأهمية، 
علىفهي العدمية الأداب فأما وعدمية، 

فيالاعتداء عدم ثلاثة! الإجمال مبيل 
وعدمبالحرام، الملبس وعدم الدعاء، 

.ونحوهال، متعجا الا 

كثيرة،فهي الأيونية الآدابا وأما 
والموبة،الإخلاص، I وأصحها وأهمها 

والتوسلوالإلحاح، والخشؤع، والتفسع 
العلى،وصماته الحسنى بأسمائه الله إلى 

.ونحوهاالقبلة، واستقبال 

والمبوتيةالعدمية لأياب، ا هي فهده 
وبسطهاوالإجمال الإيجاز سيل على 

فيإليه يرجع وأدلتها بيئاتها وتفصلها 
كتب،في العلم أهل كلام من مظانها 
٠،١والأذكارأالأدءية 

اممه:غير دعاء حكم الثانية: المسألة -
باختلافالله غير دعاء حكم يختلف 
حاصتاحيا المدعو كان فإن الأحوال، 

ميتاالمدعو كان ؤإن فجائز، قادرا 
ؤإنبالله، شرك هو بل مواله؛ فيحرم 

حاصرغير لكه iادتا حثا المدعو كان 
فيبالله إشراك فيه بل أيصا مواله فيحرم 
حياالمدعو كان ؤإن السمع، صفة 

عليهيفدر لا فيما الموال لكن  ١٢حا
الشرك.من أيصا فهو اممه إلا 

وفد١١تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 
الدعاءمنه يطل_، الحي أن الثنة مضن، 

وأماعليه. يقدر ما ائر سمنه يهللب كما 
منهيعللب فلا والميت الغائب المخلوق 

)V(„ ء

اكور:عد الدئء اكالثة: المألة 
يختصلا أنه الدعاء في الأصل 

ينسنايون احي والممعين، بمكان 
بأنالأمكنة أولى فهي وحده الله نمبادة 
أحلمن وحده الله دعاء إذ فيها؛ يدعى 

فإنالقبور عند الدعاء وأما الهلاعات،، 
دعاكأن الشرعية للزيارة تبعا ذللئ، كان 

اللهمكقوله؛ للميت، دعا بعدما لمضه 
كانؤإن بدللث،، يأس فلا ولما له اغفر 

فلاعندها الله ليدعو الشور يقصد الداعي 
إلىيودي أن يخشى منكر هن.ا أن شلئ، 

المرك.

ْنيلب الرابعة: لمالة ا- 
الأموات:

كانت،سواء القبور يأتي من إن 
نحوهمأو الصالحين، أو للأنبياء، 

له،الله يدعو بان ويناديهم ؤيدعوهم، 
أولي، اممه ال امفلأن ا يويقول؛ 

فعلىذلك،، ونحو لي، الله ادعوا 
شركأنه اللم أهل أقوال من الصحيح 

الإشراكمن أنواع لعدة أم هو بل أكثر؛ 
تعالى.ياممه 

اكادى)ا/؛؛م•جموع )٢( (.٢٢•_ ١٦٣/١)ومزك :ا(الدظ، 
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I^٥١؛ تيمية ابن الإمحلأم شيخ يقول 
خلقه؛وبين الله، بين وصائهل أثبتم ُروإن 

ورعيته؛الملك بين الذين كالحجاب 
حواجالأله إلى يرفعون هم يكونون بحيث 
ؤيرزقهمعباده، يهدي إنما فاض حلقه، 

وهميالونهم، فالخلق بتوسهلهم، 
عندائهل الوّمأن كما اش، يسالون 

للناس؛الحوائج الملوك يألون الملوك 
منهمأدتا سألونهم والناس منهم، لقربهم 

طلهملأن أو المللئ،، سؤال يباشروا أن 
منطلبهم من لهم أنفع الوسائمل مجن 

منالمللئج إلى أقرب لكونهم المللث،؛ 
علىومحائهل ألبت فمن للحواج، الْلالب 

أنيجب مشرك، كافر فهو الوجه، هدا 
وهؤلاءقتل، ؤإلأ تاب فإن يستتاب، 

بالخالق،المخلوق شبهوا ض، مشبهون 
أندادا(،ض وجعلوا 

لفروق:اه 
Iوالدعام الأسّتغائت بين المرق 

كانإذا ؛U ة خامحانة الاستع
الدعاءأما الواقعة، الشدة رير المهللوب 
حصولالمطالوب كان إذا ما فيثمل 

طالبيشمل أنه كما شدة، يقع أو منفعة 
أوقاتويشمل تقع لم التي، الشدة منع 

هدافعلى أعم، فهو والرخاء الشدة 
يجتبمعانمْللق وخصوصي عموم فبينهما 

فكلمادة فى الدعاع وينفرد مادة، في 
ا٧^١^دعاء كل وليس دعاء استغاثة 

لتمرات،:اي 

جدا،كثيرة تعالى اض دعاء ثمرات 
تعالى،اف أمر امتثال ثمراته أعفلم فمن 

ووعدهمبدعائه، عباده أمر حين وطاعته 
الكثير،الأجر ذللثح وفى بالاستجابة، 

والأجل•العاجل مح، الجزيل، والثواب 
الكبر،من الداعي سلامة I ومنها 

ذللث،على دلت كما جهنم، إلى المودي 
غافر.آية 

مصالحالداعي على يجلب أنه ومنها؛ 
تحصى،ولا تعد لا وأخروية، دنيوية 
خق،باض الإيمان أبواب من له فيفتح 

بذكرهوالتنعم ومحبته، ومعرفته، 
وأعفلمإليه أحب هو يكون ما ودعائه، 

أهمته،التي الحاجة تللث، من عنده قدرا 
بسوقهمبعباده، اف رحمة من وهذا 

العليةالمقاصد إلى الJنيوية بالحاجات 
الجليلة،الثمرات س ذللث، وغير الدينية، 
العظيمة.والماغ 

لأثار:اه 

تعالىاف إفراد عش المترتبة الآ٠ار 
الخالص،للتوحيد تحقيق أنه بالدعاء؛ 

مقصودوأجل مامور، أعفلم هو الن.ي 
هنفالممدر وانغلرت (،  ١٢٦)ا/اكاوى مجمؤع 

عقائدإبطال في لحنفية ١ وجهودعلماءرا/حها(، 
^.١٤١٧ًدا، ]داراكمص، ١(  ٤٨٧)T/ الفورية 

المجموعةصمن عدأى، للدي،. ل١ القول انظر• )٢( 
الثقافي،صالح بن صالح ]مركز ( ٢٢)"T/ الكاملة 

.[.٠١٤١٢ط"ا، 
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والجن.الإنس لأحلها حلق وغاية 
 Iفيالأماب أعظم من أنه ومنها

لأحروى.وا الدنيوي المطلوب حصول 
الملهية،الراحة يجلب أنه ومنها؛ 

حيثالواعي؛ للعبد والطمأنينة والمعادة 
يشتتولم واحد، مقصود على قلبه جمع 
تعالى.لغيره نظره ويصرف قلبه، 

منأنواعا يجلب أنه I ا ومنه
والدلة،والخفبمؤع، كالتوكل، الجادات؛ 
وفىونحوها، والاستكانة، والمحبة، 

الجزيل،والثواب الخفليم، الموز ذللث، 
الظاهرة.الأثار من وغيرها 
صرف،على الترسة الأنار عن وأما 
ظهورفمنها؛ تعالى؛ الله لغير الدعاء 
الذنوبأقبح هو الذي وانتشاره، الشري 

المناب،يحل وبسببه الإطلاق، على 
والأخروية.الدنيوية الصاب، وتتنزل 

وعدموتشتته، القبح، صيق ومنها؛ 
فىالشقاوة وحصول وراحته، طمالهته 

فرققد انماءي هذا لأن والأحرة؛ الدنيا 
اللهخالص حق ، صرفحيشح أمره؛ عليه 

بلتنفعه؛ لا معبودات، إلى تعالى 
لهتملك ولا رزقا له تجلمح ولا ، تضره 

معلوم.مشاهد وهذا نشورا، ولا حياة 
علىوالمقوبات، المالها حلول 

كبت،بما وذللث، والمجتمعات، الأفراد 
تعالىاممه غير دعاء إن إذ الناس؛ أيدي 
وأخطرها،الشرك أنواع أعظم من 

ومماممدهوخيمة، ائاره عموما والشرك 
ومعلومة.مشاهدة وهى عغليمة، 

اتمخاصن:مذمب،  ٠٠
ال؛ وقالواالطواف يعص خالفط . ١ 

لأنمنه؛ ة قائل. ولا اكءاء، إلى حاجة 
متقدمة،والأقضيه محابقة، الأقدار 
ينقصلا وتركه فيها، يزيد لا والاعاع 

،.منهاأشيئا
تغنىوحكايته باطل، المدهبا وهذا 

حصاقو والثنة القرآن لأن مقوطه؛ عن 
وأجمعه، بوأمرا اء، المدعلى ع

انمعاءأن على وحديثا قديما المسلمون 
والهياعات.القربان أفضل من هو 

؛رفامااهءزفؤ؛ الخهلابي سليمان أبو قال 
هبهفمان المءاء، إبطال إلى ذمبط من 

وحض؛اكءاء أمر اممه أن وذللث، فاسد، 
أستجم،تعالى؛ فقال عليه، 
وآدعوأهق؛ ال وق[، ٦٠افر: ]غءه 
[،٥٥لالأء__راف: وحماته^ صئعا روقم 
ءؤمحتامحؤإبجمملألإثر،توناد 

ذواتآي في [ ٧٧]القرنان: دةرً=ةثه 
Jjajالمءاء أبطل ومن القرآن، من عدد 

اديفخفاء ولا وردم، القرآن، أنكر 
مذهبها؛وسقوط قوله، 

أنفى الطوائمح بعض خالف، - ٢ 
فىاعتقد إذا إلا عبادة، يكون لا اكءاء 

)٦(,ليغطاّى الدعا، b)؛، انظر: )١( 
)٨(._ U1المدر )٢( 



الدعاءا!دعاء

تالتأثير أو الربوبية من شسا المدعو 
تعالى،اض غير دعاء أن والمقصود 

أكبرثرلك يعتبر لا ونحوم به، والاستغاثة 
أوالتاثير، فيهم يعتئند كان إذا إلا عندهم 

ذلكونبمحو يرزقون، أو يحلمون، أنهم 
١^^١،•أفراد ْن 

أنت يوصحه الباطل؛ أبهلل من وهذا 
لكنيااض. قاتلهم الذين زيش ممار 

اضدون من وأصنامهم آلهتهم يدعون 
الخالق،هو اض بأن يقرون وهم تعالى، 

فالكما ، ونحوم والمدبر، والرازق، 

أةومأن س ثأنهم  CJ^J^ت تعالى 
ذلكوأمثال ]الزحرف[، .ه يوقؤف لأن 

جهةمن كان فكفرهم القرآن، في كثير 
تعالى،اض دون من العبادة لأنواع صرفهم 

كفرهميكن ولم الدعاء، أعغلمها ومن 
فيهايعتمدون كانوا لأنهم وشركهم 

هؤلاء.زعم كما الربوبية، أو التأثير، 

دعاءبتن التلاوم وجود يخفى ليس ثم 
فيه،والضر الممع واعتماد تعالى، الله غير 
دعائهمعلى هؤلاء جرأ الذي فما ؤإلأ 
يعتقدونأنهم لولا تعالى، اطه دون من 

منشيئا أو الربوبية، من شيئا فيهم 
.وأنواعهاأفرادها، 

ررإنظه الألوسى الثناء أبو يقول 
تعالىاممه غير دعاء من أكثروا قد الناس 

والأمواتمنهم الأحياء الأولياء من 
أغثني،فلأن سيدي يا مثل؛ وغيرهم، 

شيء،في المباح التوسل من ذلك وليس 
بذلك،التفوه عد؟ المؤمن بحال واللائق 

أناسعدم وقد حمام، حول يحوم لا وأن 
قريبفهو يكنه لا وأن شركا، لعلماء اس 

إلاذلك يقول ممن أحدا أدري ولا منه، 
أوالغاشب،، الحي المدعو أن يعتقد وهو 

يسمعأو الغيب، يعلم المغيب، الميت 
علىبالغير أو بالذات، ويقدر النداء، 
لماؤإلأ الأذى، ودفع الخير، طالب 
منبلاء ذلكم وفي فاه، فتح ولا دعاه، 
ذلك،عن التجنب فالحزم عظيم، ربكم 
القويتعالى الله من إلا الطالب وعدم 
يريد؛،لما الفعال الغني 

تمصادرواثمرام:اه 
القيم.لأن الفوائد®، رربداغ — ١ 
للشوكاني.الذاكرن®، ارتحفة - ٢ 
زيد.أبي لبكر الدعاء®، راتصحيح - ٣ 
العميل.؛من ومنزلته الدعاء ١١- ٤ 

جيادنالرحمن عبد لأ؛ي، الإسلامية®، 
العروسي•

للخيابى.الدعاء®، ررشان - ٠ 
التوحيد®،كتاب لثرح ١االتمهيد — ٦  (٣٥-٣٤، ١ )٥ يحلان لزض الئشة الدرر )؛(انظر: 

بنليومنا الحق وشواهد يإّي؛ول[، الحقيقة ]مكتة 
الشيح.آل لصالح الجابي لممهلفى الميمنية ]المفية ( ٦٩)النبهانى 

(٣٨٨)؛/مرزوق لأبن الأشعريين وبراءة الحلبي[، 
•العر;ي[ التراث إحياء ]دار )أ/م'؛ا( المعاني روح )٢( ^. ١٣٨٨بدمشق، العالم ]مطبعة 



والإتقانالإحكام دليل ادةانم نعاء 

ار(،والأذكة يالأدعه قررف- ٧ 
البدر.الرزاق لعبد 

والحلم،والعلم العدل إلى مرجعها 
كانإذا التجارب، أحكمته ؤيشال! 

أيكذا؛ عني فلأن وأحكم حكينا، لمارك ومظاهره،،، ارالشرك — ٨ 
٠ملم^ لا 

القيم•لابن السالكيناا، ررمدارج — ٩ 
إيهنالفى الحنفية علماء ارجهود —  ١٠
الأفغاني.الدين لشمس القبورية،،، عقائد 

 Mانمادة عاء دM

)الدعاء(.مصطلح يرا-ح 

 Mالمسالة عاء دM

)الدعاء(.مصهللح يراجع 

الضوة^لائل دص 

)النيوة(.مصطلح يراجع 

Mوالإتقان الإحكام ليل دس 

لتعرد،س:اه 

فقدال الفمن منعته شيء وكل . ٠ منحه. 
وقال،٠ وأحكمته،،أ وحكمته حكمته، 

•للأمور'؛ المتقن اروالحكيم الجوهري• 
وفيالإخكامل٤،، اسه: في والإتقان 

ؤإتقانهأحكمه، الشيء راوأتقن اليمان: 
رللأشياء،، الإحكام والإتقان إحكامه، 

وهوواحد، معناهما والإتقان فالإحكام 
والخللالمسال ونؤع ومنع الشيء صمط 

هه

اصطلأحا:لتعريف ا٠ 
ماواتال حلق ؤإتقان إحكام أن 

الإسمان،وحلق فيها، وما والأرض، 
وحولعلى يدل المخلوقات، من وغيره 
حكيم•عليم حالق 

الأحرى:لأسماء ا٠ 
دليلالدليل: ^ا الكثيرون مي ي

العنايةدليل أن يرى والبعض العناية، 
دليلمي يكما الإتقانأا"ا. على زائد والكاف ررالعاء ارس: فابن قال 
أوالتناّسقرما،.الطام وأول وهوالمغ• واحد، أصل والميم 

الفللم.من المنع وهو الحكم، ذللث، 
نمنعها،لأنها الدابة حكمة وسمست، 

ؤيقال:. وأحكمتهاالدابة حكمت، يقال: 
أحازيت،إذا وأحكمته: السفيه، حكمسا 

ارالحكمةالخليل: وقال . يديه" على 

الهلال[.ُكتبة ]دار )م٧٦( العين )٢(
للملأيئن،العلم ]دار ( ١٩٠١)؛،/ )٣(انمحاح 

)ه/همآا(.العين )إ(اننلر: 
صائر[.]دار العرب  jU)؛؛(
(١١٠٠)حبكة الرحنن نمد الأسلاب العقيدة انفلر: )٦( 

'اا؛اه[.طءآ،القلم، ]دار 

اه[.،الجيل،(زدار ٩١اللغة)"ا/ مئايس 

ابن]دار ( ١٤٧)لملكادى التوحيد عقيدة انظر: )٧( 
؟،،_[  ١٤٠٥ودا، تعة، 



والإتقانالإحكام  JxIjصوالإتقانالإحكام دليل 

هاسكم:

افوجود على ثرعي، دليل هذا 
لووحدانيته 

لحقيقة:ا0 

الدفل•هذا رح ث في الرازي بقول 
منانمالم في بما الأترلأل >روهيأى 
الفاعل،عالم عالي والإتقان الإحكام 

بالدلالةهو الفاعل عالم عالي يدل والذي 
منالخلم في وما أوليزءار ذاته على 

علىيدل القدرة، وعفليم الصغ، عجيب 
الخلقبمنفرد عفليم حالق وجود 

والربوبية•

لمنزلة:ا٠ 

الأدلةأعغلم من ؤإحكامه الخالق إتقان 
أهلالدليل هدا في يتفق الله، وجود على 

يدلوهو والمتكلمون، والفلأّفة الثنة 
والملأمفةوحكمته، الفاعل عالم على 

للهذللث، بثبوت الإقرار يلزمهم والمتكلمون 
والخكمةالعلم مدلول في تقصير غير من 

الدليل.هدا لوازم من لأنه والإرادة؛ 
والأدلة:

ماذا3ا متزن تع ثو الٌءبق
الجامعة]مطابع ( ٩٧, منيهلابن التوحيد انظرن )١( 

الإسلامية[.

إثباتفي ة الخامالطريقة إلى يعود عنا الضمير )٢( 
اف.وجود 

ابن]دكتبة ( n٨٧/العارض در، في تيمية ابن نقله )٣( 
]دار)ل/*اماأ( المالية المطاب وانظر: تيمية[، 
U«؛\،J[.ط١، الُربي، امماب 

.٣[ ]الملك: و>و؛وويه من •٠^، مئ 
•ءأئثسم،ة و لني I هق وقوله 

. tU]الجدة؛ ء1انه من آلإيسن حلى وبدأ 
محمحن.ءايف آمحثنج< ^^، هك؛ وقوله 

•]الدارياتا نص/يزه أثلا شخ' ؤلإ 
هأقوالأهلاسم:

المحكمةأقعاله ١١تيمية ابن فال 
وغمما وهدا علمه، على دلت، المتقنة 
يسلمونفإنهم هؤلاء، من علميه الاتفاق 

علمعلى يدل والإتقان الإحكام أن 
وعندعندهم ضروري أمر وهذا الفاعل، 
القليةالأدلة أعظم من وهو غيرهم، 

والإحكاممدلولها، ثبوت يجب التي 
فك،ء شي، كل يضع أن هو إنما والإتقان 

الحكمةبه لتحمهل المناسم.،، محله 
منه((المقصوده 

هذافي نظر ارومن القيم؛ امن ونال 
قطعاعلم التامل، حق أمره وتأمل الحالم 

الإتقانغاية وأحكمه أتقنه حالقه أن 
والإحكام«رْ،.

0الأدار:
وعلمه،الرب، بقدرة الإيمان ٠ ١ 

بالربوبية.وانفراده 

قدرةباستشعار الإيمان، زيادة . ٢ 

ؤإحكامهحلقه فى وعقلته الرب 
.للمخلوقات 

(.٣٧٦)الهوان )٤( 
ا٥٦٧/٤)اورّاوة الصواعق )٥( 



الاختصاصن1يل الاختصاصدثيل 

هيوالتدبر التفكر عش الحث - ٣ 
والأفاق.الأنفس في اض آيات 

لمممادروانمرام:او 
أصولعلى القلية العقلية ررالأدلة - ١ 

العريفى.لسعود الأءتقاد«، 

اJتحلقةوالممْلاحات »الألفاذل - ٢ 
العمرو.لأمال ، الريوبية١٠بتوحيد 

 ٣ r المجيدلعبد ، ا، لخالق ا ررتوحيد
الزنداني.

لابن)جّآ(، ارض« المع»درء - ٤ 
تيمية.

الرحمنلحبي الإسلأميةا،، ررالعقيل.؛؛ — ٠ 
.حينكة 

لقرآنا في لتوحيد ا يدة ف ع رر - ٦ 
ملكاوي.لمحمد ، ١٠كريم لا 

الْلوائفعلى ة الأدلررقلب - ٧ 
و!لإثبات((،المحرفة توحيد فى المخالفة 

القاصي.لتميم 
للرازي.رراوْلالبالعالية(()جا(، - ٨ 

 Mالاحتصاص ليل دM

س:لتعريف اه 

اصنأوالصاد ررالخاء فارس! ابن قال 
المنحةعلى يدذ وهو منقاس، مثلرد 

الأثافي.بين المرج فالحصاص والثلمة. 
حصاصةمن بدا لقمر! لال ويق

فلاياحصحت البات! ومن السحات، 

وهو، الخاء بفتح حصوصه، بشيء 
أوهعفقد واحد أفرد إذا لأنه القياس 

Lfy  بخلافوالعموم غيره، وبين بينه
ذلك«را،.

الشيءإفراد على يدل فالاحتصاص 
بالأمرفلأن تخصص يقال! ما، بأمر 

غيرْوحص به، انفرد إذا به، واختص 
سنْواختصه 

اصطلأحا:لتمربشا ا٠ 
التيالأدلة من الاختصاص! دليل 

اتإثبفي الأثاعرة يعص لكها س
الأحامأن على مبني وهو الله، وحول 

صفاتوأما الماهية، فى متمائلة 
منتنتجوا وامفمختلفة، ام حالا 

ممكنانه بصفته حم كل تهخصجصر 
وجوبمن بد ولا لمخصص، ويحتاج 

منعام؛ بجمئ ل وانه المحسصأصر، 
علىدللنا ررقد الرازي: يقول ل، الللت
تمامفي متساوية بامحسرها الأحام أن 

كانكيلك، كانت ؤإذا الماهية، 
صاربه يما الملك حم اختصاص 

بهيما الأرض حم واختصاص فلكا، 
منله  Juفلا ، حائزا أمرا ، أرصا صار 

كانإن المخصص؛ وذلك مخصص، 
إلىوتألفه، تركبه، في افتقر حما 

حما،يكن لم ؤإن محال، وهو ه، نف

ه[.١٣٩٩_١ْ٣(]داراممر،١٥٢/٢طصاسن)
لياليفالمرة ]الدار ( ٥٢٥)٦; اللة تهذيب انظر: )٢( 

صادر[.]دار ( ٢٤الرب)U/ ان ويوالترجمة[، 



الاختصاصدليل الإختصامىدليل 

الاستدلالورد وقد . المطالوباآ فهو 
المعتزلةعند مختصر بشكل بالتخصيءس 

حدوثيل لدلشرحهم أثناء في 
حدوثلى عه ائنوبام، الأح

الاختصاصدليل ورد وقد ا. الأعراض١٢
هيأحرى، بصيغة الأشاعرة متقدمي عند 

العدم،بدل لوحود يا الممكن اختصاص 
أنعلى اروالدليل I البغدادي يقول حيث 

ثبمحل أنه محدث، من له بد لا الحادث 
فيه جنمن هو ما ؤيحدث وفت في 

وقتهفي حدوثه كان فلو آخر، وفت 
وفهفي يحدث أن لوحب لاختصاصه، 

بطلجنسه، من هو ا مكل 
أنصح الوقت، لأجل يوفه اختصاصه 
به،خصمه مخصص لأجل يه اختصاصه 

فيحدوثه يكن لم به إياه تخصيصه لولا 
أوذلك، قبل حدوثه من أولى وفته 
رروالحادثالجويني ؤيقول . بعدها، 
وجودهتقدير يجوز إذ الوجود، جائز 

بدلاعدمه تقدير ويجوز عدمه، عن بدلا 
الوجودباختص فالما وجوده، عن 

إلىافقر الجائز العدم عن بدلا المنكن 

يا،الفاني، الفكر ]دار ( )٤٣الدين أصول سالم )١( 
]دار)\إلأ\( العاليان ، JLkJlض: ،؛[، ١٩٩٢

(٢٦٦)وافواس ،;[، ١٤٠٧ط\إ العريى، !لكتاب 
[JU ).]الكب

وهبة،]مكتبة ( )١٦٩لخمسة ١لأصول رح ث ت انفلر )٢( 
ط؟،

العلمية،الكتما ]دار ( ٦٩)للبغدادى الدين أصول )٣( 
ا«؛اه[.ط٣، 

وهده، تعالى،ا الصانع وهو مخصص، 
الذيالأجسام إمكان لدليل أقرب الصيغة 

لمرحلةا تلتها ثم . سينا ابن به يقول 
الصفاتبتخصيص القول وهى الأخرى 
لمخصهس.وحاجتها 

اثلغويالمعنى بين نعلاقه ا٠ 
والاصْللاحي:

إفرادهو للاختصاص اللغوي المعنى 
المحنىوهو غيره، عن ما يأمر الشيء 
الدليلفحوى إذ الاصطلاح، في المراد 
عنوصفته بهيئته ما جم انفراد حول 

الماهيةفي الأجسام تماثل رغم غيره، 
معبالوجود الشيء انفراد أو عندهم، 
منكغيره عدما يكون أن احتمال 

المحدومات.

الأخرى:لأسماء اؤ 

إمكانبدليل الدليل هذا يعرف 
.الاراض إّكان ودلل اكناتُاا، 

حدوثيل دلشرح عند بق حموقد 
يامكانتدلال الاسدخول الأعراض، 

-[،٠١٤٠٧ط٢، الكب، ؛ JU]( ٩١)الأدلة لمع )٤( 
الخانجي،]مكتة ( ٢٨)لاجويني الإرشاد وانظر: 
١٣٩٦.];،

]دار( ٢٠- )م٩١ والمييهات، الإشارات، !نظر: )٥( 
وانظر(، )ا/٢٧العالية وافظالب ط^، الخُارف، 

]مكتبة( ٧٤)T/ التعارض درء في: تيمية ابن تعليق 
_؛؛؛•ابن 

العاليةوالطالب (، )٤٣الرين أصول سالم !نظر: )٦( 

(.٢٦٦)الواهف انفلر: )٧( 



دليل

دليلأق^[إ

مماثلةليت الماء قذرات متماثلة غير التي الطرق أحد وأنه فيه، الصمات 
تماثللا الحديد وذرات الحديد، لدرات دليل شرح في المتكلمون يسلكها 

الأماض١١/

لحكم:اه 
الخلأءل٢،،أكثر عند باطل الدليل هدا 

فيوارد غير الدليل هذا أن ولا؛ أ ء

فكل. وغيرهاالذهب، ولا المحاس ذرات 
أنكما به، الخاصة ذراته له م ح

ينتجببعض، المختالفة الذرات ارتباط 
الموادأْ،.س مختلفة أنواعا 

دليلعر مني الدليل هذا أن ثالثا: 
وحفضالأصوالأجسام، حدوث شلن والمتكلمون المحابوالئثث، 

السدتُُ''.١كفات ض أمل ب ض يرس، شْة \ت 
علىأيد ولا فاصد، الدليل فهذا والقول النبوه، بوالقول الإله، في 

مماكثير فى منظريه اصطراب من بعللاته لا فكيم، ،، والقيا^ الاحرة، باحوال 
بتماثلكالقول الدليل هذا عليه يبنى كما _ الأهمية غاية في شيئا الرسول يذكر 

والجسم،الممكن، وتعريم، الأجسام، يبلغ لم الرسول يكون بل -؛ يزعمون 
علىصحيح دليل إقامة يمكنهم لم كما المهللان. بتن أمر وهذا الكامل، البلاغ 

.ادءو0 ما القول على مبني الدليل هذا ثانيا؛ 
قولهمأن ينب ولا الأجسام، بتمانل 
بتواوقد باطل، قول الأجسام يتماثل 

المفردة،الجواهر من تركبه على ذللت، 
علىيبنى وهذا ، متماثلة أنها وعلى 
الفرد،الجوهر إثبات وعلى ذلك، صحة 

العقلاءوجمهور متماثل، أنه وعلى 

لحميمة:ا٠ 

دليلمن مأحوذة الدليل هذا فكرة 
سيناابن به يقول الذي الأجسام إمكان 

امالأجأن ياختمار؛ وهو وأتباعه، 
غيره،من فوجوده ممكن وكل ممكنة، 

اسْال انمت الممكنات تتسلسا و ١  * واجب،إلى انتهت الممكنايت، تتسلل 
(١٤١)V/( ٢٩٤)ه/( D/٢٨العارض در، انظر: )١( 

()٤٣الدين أصول معالم المكلمض: كتب ومن 
(.١٨٤)ا/العالة والطالب 

السارض)ْ/مهآ(.)؟(در، 
(.١٨٦/١)العالة الطالب انظر: )٣( 

وهذا. لوب المهلهو وهذا الوجود 

النأرةالفلريات الطبيعي،ن، العالوم قة فالنحو انظر: )٥( 
(،٦٥- )٣٦ نمة الفتاح لبد والمسه، والكوانتم 

منه.العلماء وموقفا الفرد الجوهر ممْللح واننلر: 
(.٢٩٨)0/؛هأ، اكراض درء انظر: )٦( ]السكان، .صرف ( ١٢٢-  ١٢١)المدمرة انظر: )٤( 

=(، ٢٠.  ١٩)م واكبيهائ، الإشارات، انظر: )٧( [. ٥١٤٠٥ط١، 



الاختصامىالاخيصامىدليل 

الأعراضحدوث دليل على مبني الدليل 
الصماتنفي وحقيقته ام، والأح

الفعلة.

0أقوالأهلاسا:
الدلبل:هذا عن الإسلام شيخ قال 

وهوالأجسام، تماثل على مسي( رروهو 
علىمبنى وهو العقلاء، أكثر عند باطل 

كلاختصاص أؤ، إحداهما I مقدمتين 
إلايكون لا لصسفامحنا ا من له بما حم 
المسبذلك أن والثانية؛ منفصل. لسبب 

٠م بجلى يحص؛صا الا يكون لا 
نزاععرف قد المقدمتان وهاتان قلت! 

القضمن عليهما يرد وما فيها، العقلاء 
ناسالأكثر فة ومخالاد، فوال

منالأثاءرْ كبار من بل ٠  ٠٠لموجبهما
كالآماJيأنقضها 

لفروق؛ا٠ 
ماوهو الاختصاص بالاستدلال 

دليلأو الصفات، إمكان بدليل مي ي
التيالهلرق أحد هو الأهماض؛ إمكان 
حدوثدليل شرم فى المتكلمون يالكها 

تيميةابن تعليق وانظر (، )ا/٢٧العالية المطاو_، و =
(.٧٤)م الممارض درء في: 

هاتيننقض وتفميل )ه/مآاّآ(، التعارض درء )١( 
(.٣٨٧.  ٣٥١، ٧٩. )^AU الدرء في المدئين 

دار]مطبعة ( ٣٣٥الأفكار أبكار انظر: )٢( 
[.٥١٤٢٤ٍدآ، بالقاهرة، القرمة والوثاثق الكب 

(،١٤١)U/( ٢٩٤)ه/( ٨٢)٣; الصارض درء انظر: )٣( 

الل.اتاختصساصن بقولهم أن كما 
أحدهو العدم يدل بالوحوت. الممكنة 

شرحفي المتكلمون يسلكها التي، الطرق 
الأحامأحدوث دليل 

حدوثدليل تن بالرازي ويفرق 
الاختصاصوهو إمكانها ودليل الصفات 

بامكانالاستدلال بين رروالفرق بقوله؛ 
أنبحدوثها؛ الاستدلال وبين الصفات 

اعلالفيكون لا أن يقتضي الأول 
ذلك؛،يقتفبى لا والثاني حما، 

لأئارءاة 

نفيإلى بفضي الدلثل هدا أن - ١ 
كماله.عن هى الرّب وتعطيل الصفات، 

 ٢ I والسهالكتاأّ-ّا نصوصي تهمسثى
.عليهاالعقل وتقديم 

منفها بما لأءتقاتا، اش 
باطلة.معان يحمل مجمل وكلام شبهات، 

ثمصادروادمرامثاو 
عقائدفي الاعنزالي الفكر ررأثر - ١ 

الةرمل العتيبي لمنيف ،  ١٠شاعرة ألا 
ق.كتوراْ[.

المبتل،ءةعليها يني التي، ررالأصول — ٢ 
بنالقادر لعبد الصفات((، في مذهبهم 

صوفي.ءهلا محمد 

(،)٤٣الل-ين أصول، معّالم المتكلمين: كتب، ومن 
العاليةواوطال_، 

منوانظر (، ١٧)والإنصاف (، ٤٤)التمهيد انظر: )٤( 
(.٧٢/٣)التعارض درء الئثة: أهل كتب، 

(.٢٩٤)ه/ ( ٨٣-  ٨٢)T/ التعارض درء عن نقلا )٥( 



الإمكاندثيل دثيوالأملكن

،٧( ٥، ^٣،  ٠٠التعارض رردرء — ٣ 
تيمية-لأبن 
،ولوازمه٠٠ أصوله الحدوث رادليل — ٤ 

. ٤٥دكتوراأرماله الغامدي لأحمد 
والملأمفةالمتكلمين منهج  ٠٠— ٥ 

علىالاستدلال في للأملأم المنتسبين 
الة]رمالأحمد ليوسف ، ٠٠الله وحول 
.٤٥دكتورا

للامدي.)جّآ(، الأفكار؛،ررأيكار - ٦ 
ة؛االتالال ي_ررالمْل

للرازي.
رج

mالإسكان ليل دس 

لغة:لتعرث ا٠ 

كالمتين؛من مركب المصهللح هدا 
فمنالدليل: أما والإمكان، الدليل، 

الدال٠٠فارس: ابن نال )دلل(، مائة: 
الشيءإبانة أحدهما: أصلان؛ واللام 
فىاصهلراب والآحر؛ نتعلمها، بامارة 

علىفلأثا دللت، قولهم: فالأول الشيء. 
الشيء•في الأمارة ث والدليل الطريق- 

والدلألةا؛أا،.الدلألة بين وهو 
هاديا؛يمي ررالدليل الأزهري؛ وقال 

أنؤيكون ويتبعونه النوم يتقدم لأنه 
للهلريقءأى-يهديهم 

،;[.١٣٩٩الفم، ]دار )آ/ه0أ( الكأن )ا(ءقايس 
العربي،التراث إحياء ]دار ٢( ٠ ٤ )٦! اللغة تهذب )٢( 

•[ ٣٢• ٠١محل؛، يرون، 

ليستن. ما الدليل:  ٠٠الجوهري: وقال 
علىدله وقد الدال. والدليل: به. 

والفتحودلولة، ودلالة دلالة يدله الطريق 
أءر«ص.

)مكن(،مائه: فمن الإمكان: وأما 
الشيءمن الله مكنه ٠٠الجوهري: قال 

الرحلواستمكن بمعنى. منه، وأمكنه 
الوفلان بمحتى. منه، وتمكن الشيء من 

عليه٠٠يقا-ر لا أي- النهوض؛ يمكنه 
عليه.المقدور الشيء هو فالممكن 

اصمللأحا:لتعريف ا٠ 

علىالممكنات بوجود الاستدلال هو 
وئوجنار°'.حافا لها أن 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا٠ 
والاصطلاحي:

بينعلاقة بوجود يقال أن يمكن 
هواللغة في الممكن فان المعنيين؛ 

هىوالممكنات عليه، المهدور الشيء 
بقدرتهالله أوجدها التي الموجودات 
خالقهاعلى دالة وهى العفلبمة، 

.وموجدها

الذكم:"0 
متدعدليل لأنه باطل؟ الإمكان دليل 

ط؛[.للملأين، العلم ]دار ( ١٦٩٨)؛/المحاح )٣( 
)آ-/0.م>مآ(.الصحاح )؛(
التوحيدعقيدة تقرير يي تمة ابن الإسلام شخ منهج )٥( 

القيم،ابن ]دار ( ٤٨٠)Y/ بريكان اللإبراهيم 
ه[.١٤٢٥، ط\ القاعرة، عفان، ابن ودار الرياض، 



الوجوبطريق تعالى الله وجود 
إلىات الموجود مرا وقوالإمكان، 

الوجودأن فيه ؤإنما المشائين، وأتباعه ولا الإلهية الذات يثبت ولا محدث، 
منكروسالمه وهذا واجب، وجود السماوات أبيع خالق وجود على يدل 

منالمحضة والدهرية كفرعون الصانع وطول تعقيد وفيه بينهما، وما والأرصين 
ؤيقولون;ونحوهم، والقرامطة الفلاسفة اختلاف لا حقيقة يفرر أخيرا ثم ممل، 

وجودالواجب وجود الهذا إن إثات وهي المعسرين، العقلاء بتن فيها 
بفه«لى.١^،^ وجود 

الخاسي:ث ش أحمد ١^ ودال قوال1هلاسم; 10
اتاثز. سلكوا وقد ءالفلأسمة: 

*ء الإمكان: دليل في تيمية ابن قال 
مقدمتين،على مبنى الدليل فهذا ١١

موجودة.الممكنات أن إحداهما: 

تثت:ثسمأسب;انملأتإلأ 
بدوالإْلكن ظّتدلوا العاو، بحدوث اب' ُاجب 

الحدوث((آم.بحال، يقررها لم الأولى؛ والمقدمة 
ابنطريقة ذللث، فى يسلك أن يمكن ولا 
الادارأه : قالوا الذين الطلنة، من وأهثاله ميا 

علىتربت، التمح، جثة الالأنأر من واجيا بوجود يشهد الوجود نمس 
ابتدعهالذي الإمكان بدليل الاستدلال ؤإما ممكن، إما الوجود فإن الوجود؛ 
صماتنفي والمتكلمون: الفلاسفة للواجب، مستلزم والممكن واجبإ، 

منكان حيحط تعالى، الله عن الكمال التمرير، هذا على الواجب، وجود فثست، 
الذواتبإمكان قولهم الدليل هذا نتائج بلا صحيحة كانت ؤإن الطريفة هذه فإن 

الأجسامأن على بناء الصفات، ؤإمكان واجب، وجود إثبات نتيجتها لكن رببا، 
فيالإسلام شيخ ذكر ، متماثلة عندهم العملاء من أحل فيه ينانع لم وهذا 

ررلأالدليل هذا أن الفلاسفة على ردْ العالية، المهلالبا من هو ولا المعتبرين، 
وأنهافمهل، واجب، وجود إثات إلا يفيد وجود إثبات ولا الخالق، إثبات فيه ولا 

(.٣٣.٣٢تمة)لأبن الأصفهانة الشدة )٢(شرح ى والأرض، السماوات أمع واج-، 
البحثزعمائه ( ١١٩الإلهيات)من وموممه )٣( كارسْلو الفلاسفة من الإلهيون لمه ي

[.YJsالمنورة، بالمدينة الإسلاميه الجاهعة ش لعلمي ا .
]جامعة)\ا\'ى والتل العقل تعارض م، انفلر: )٤( ( ٣٣- )٢٣ تيمية لابن الأصفهانية المقبلة شرح )١( 

[.٠٠١٤١١ط'آ، الإمام، -[. ١.٠١٤١٥ ١ ط الرياصن، الرشد، ]مكتبة 



الإمكاندليل الإمكاندليل 

نفيبطريقة إلا للعال؛ ماين أنه تفيد لا 
ياطالة((وهى الصفات، 

اتمخاكين:دميامؤ 
الخالقوحول إثبات المتكلمون جعل 

وايستدلواالمكلف، على واجب أول 
بدليلمونه يبما الله وجود على 

ممكن،العالم أن وخلاصته؛ الإمكان، 
مءحدث،فالعالم محدث، ممكن وكل 
محدث،من ه ليد لا حساليث، وكل 
ويعبارة. موجود الله إذن؛ الله؛ وهو 

مركنالكونه ممكن؛ العالم أن ت أخرى 
مؤثرة،عالة فله ممكن وكل وكثيرا، 

دليلاالممكنات فجعلوا الله وهو 
وجودهالاستحالة الله؛ وحول على 
عنبه لاصتغناثما اخر؛ بممكن أو بتمعها 

إلىالممكن وافتقار ّواْ، ما كل 
ءاتهل٤،.

الفلاسفةبين عليه متفق الدليل وهذا 
مفهومفي اختلافهما ْع ، والمتكلمين 

تيمية،ابن ]مكسة تيمية لأبن المندية )١( 
;[.٥١٤٠٦، YJ>؛،مر، 

الامحقادأصول ني الأدلة قواطع إلى الإرشاد انفر: )٢( 
السعادة،ومطبعة الخانجي، تمك-تجة للجويني 

لالرازىالأصول دراية ني الحقول ونهاية [، ٠١٣٦٩
يروت،ا.الذحائر، ]دار ( ٣٤٤)ا/

الجيل،]دار ( U/T)للإبجي المواقف، انغلر: )٣( 
فيالقدس معارج وانفلر: [، ٣١٩٩١^ط١، بيروت، 
الأفاق]دار ( ١٦٥)للغزالي النفس معرفة مدارج 

ءل\ا.ييرويت،، الجديدة، 

(.)٢٣الأصفهانية الميدة شرح انظرأ )٤( 
(.١١٩)الإلهيات، س و.وض اليهتي )ه(انظر: 

يجوزما المتكال٠ين؛ عند فهو الممكن، 
عندأنه حين في والفدم، الوجود عليه 

بغيرْأوجودْ وجب ما ت الفلامنة 
ونتيجتان؛مقدمتان له الدليل وهدا 
أنررالأولىI : فهماالمشدمشان أما 

الممكنأن والظنة؛ موجودة، الممكنات 
الوجودءارُواجس، إلا يوجد لا 

ؤإمكانالال،وات، إمكان والنتيجتان؛ 
الصفاتّ.

عليهم؛لرد ا0 
صحيح،غير الدليل هذا أن ثلث، لا 

LJ :يأتي
الخالق.إثبات عن حال أنه أولا• 

وجودإنبات عن خال أنه الثاني: 
الإلهية.الذات 

منيعةألفافل على اشتماله ،^،: ٧١
الوجود،واجمبف مثل: ة، مجمل

ونحوها.والتركيب، والافتقار، 

واجبوجود إثثات فيه ليس الراع• 
.عنهامنفصل للمخلوقات، مثاين 

تهلويلفيه الهلريق هذا أن الخامس: 
تعلمإلى يحتاج إنه بحيمثإ وتعقبي، 

ترابطإدراك من احبه صيمكن خاص 

عقتدةتقرير في تيمية ابن الإسلام شح منهج انظر؛ )٦( 
(.٤٨١)؟/اJركان لإيرامم اكوحتد 

(.الأصفهانية)٢٣العقيدة شرح )٧( 
عقيدةتقرير في تيمية ابن الإسلام شخ منهج انفلر: )٨( 

(.٤٨٢اكوحيد)آ/



الإمكاندلمل الإمكان

منله يد فلا يبعض، يعضها المقدمات 
الاستدلالثم يحدونها، إمكانها إثبات 

الواجب.وحول على يإمكانها 

وجودشحن الدليل هذا أن ت السادس 
بينميه ُزإع لا القادر وهدا واجب، 

الماسرين.العقلاء 

إثباتفيه ليس الدليل هدا أن الساع! 
قفلاوالأرض، ماوات للمباين موجود 

للخلق.الله مياينة عن 

i9UL}t _ صحت،إن الهلريفة هذه أن
علىيالخفي الاستدلال فيل من فهي 

هوالاستدلال مناط أن ومعلوم الجلي، 
كانفإذا والمدلول، الدليل بين التلازم 

فيخطآ صار الدليل من أوصح المدلول 
ياطلأرا،.الدليل فيكون والدلالة، ال؛يان 

سينااين طريقة ررإن ت تيمية ابن قال 
إلايفيد لا الواجب الوجود في وأتباعه 

تفيدلا وأنها فقمل، واجب وجود إثبات 
الصفاتنفي بطريقة إلا للعالم مباين أنه 

إلاتفد لم صحت ولو ياطلة، وهي 
نفيي.لا المْللق، الوجود ا هن. إثبات 

عنها،منفصلا للمخلوقات مباينا وجودا 
إثباتأو الذهن، في وجود إثبات فتفيد 
تفيدلا الموجودات، يين مشترك وجود 
الممكنات.لوجود مثاين وجود إثبات 

لماالمعتزلة كلام من أخذه إنما وهو 

وقديم،محا.>ت إلى الموجود موا ق
إلىمه يقهو أحذ القديم، ثبوت وييتوا 

وجودإثبات وغرصه؛ وممكن، واجب 
العالم،حدويثا إثبات يدون الواجمتا 

وخالفاممكنا، العالم وجود وجعل 
كأرمسطوالفلاسفة الفه مطريقة ؛ال.للئ، 

يكونلا عندهم الممكن فان وأتباعه، 
موجودا«رى.

المتكلميناستدلال يهللان يتبين ويهذا 
الدليلبهذا الخالق إثبات عر والفلأمفة 

الأمركان ؤإذا عندهم، مما وأمثاله 
إثباتعلى الصحيح الدليل فإن كاJلك 
Iشرطان؛ فيه توفر ما هو الخالق 

•أي العقول؛ عليه اتفمتط مما يكون أن 
عليهاالناس الل4 فهلر التي العامة الفعلره 

صحته.على الأهواء ها ل، تفولم 
أنت يمعنى ، سرعثا يكون أن وئانيهما 

يستدلواأن النامي وأمر يه استدل \ذشي؛أ 
يخلقالخالق على كالاستدلال يه؛ 

يا.
مبنيفهذا الصفات يإمكان قولهم وأما 

وهوالأجساملن، يتماثل قولهم على 
لففلررتعللق لا القرآن لغة لأن ياطل؛ 

التياللغة أن ولا جم، كل على المثل 

شخومنهج (، ٣٤- )٢٣ الأصفهانية شرح انظر: 
(.٤٨٢.  ٤٨١)أ/ اكوب مرير ش الإسلام 

>أآ(اسةلأين-سية>أ/ها(.
]أضواء( ٢٩٣-  ٢٩٢)ا/تيب لأبن الموات انظر: )٣( 

السلميتيمية وابن —[، ٠١٤٢٠ط١، اللم،، 
اليومنية]المطبعة ( ٨٠_ )٩^١ هراس خليل لحمد 
يل١[.طنطا، 

اكارضرا/'ا-آ(.م، )؛(انظر: 



التطبيقدليل اتتطبيقنليل 

مثلماء الإن تمول! القرآن بها نزل 
والكواكأ*بوالممر مي والرصر، الا 

البحار،مثل والجبال الجبال، مثل 
مثلوالتراي، التراب، مثل والحار 

مثلوالماء الماء، مثل والهواء الهواء، 
جاءؤإنما . الشص،ا مثل والنار النار، 

اف،عن الصمات لنفى بهيا المتكلمون 
إذاالنفا٥ ررصارت تيمية! ابن ثال ولذا 

ذلككان الصمات، من شيئا أحد أثبت 
عندهمالموصوف يكون لأن مستلزما 
—متماثلة الأجسام وعندهم — جما 
المقدماتبهذه مشبها يسمونه فصاروا 

وصنمرهم، ألرموْ ما مثل يلزمهم التي 
قولمنها بنتفلم أن يتصور لا متناقضة، 
عندممنوعة مقدمات وكلها صحيح، 

آ.العقلأءا،أ جماهير 

المصادروالمراجع: ٠٠٠
 ١ M لمهحمد، ا؛ لفي لا تيمية ين ا رر

هماس•حلتل 
فيالأدلة قواطع إلى رالإرثاد . ٢ 

.للجويني ، ،٠ د عتقا لا ا أصول 
٠ الإلهيات((،من وموقفه ءالبيهقي - ٣ 

الغامدي.لأحمد 
ا،والنقل العقل تعارض رردرء — ٤ 

تيمثة•لأبن ^١(، 

اوابق)ا/هاا(المدر )>(اظر: 
]\وكب( ٧٤- )٣٧ تب لأبن الزول حدث شرح )٢( 

^.١٣٩٧طْ، يرون، الإسلأس، 

نمه.

لابنالأصفهانية((، العقيدة رشرح ر- 

لأبننزول®، الحديسث، ؤح راش— ٦ 
نصه

تيمية.لابن ^٢(، ررالصفديةا، . ٧ 

فى<تيمية ابن الإسلام شخ ارمنهج - ٧ 
بنلإبراهتم ، )ج٢( التوحيد® عقيدة تقرير 

البريكان.محمد 

تيمية.لابن ، ( ١ )ج ررالنبوات® — ٨ 
الدف•,لعضيه (، ٣٢)اقم<® ررالمه — ٩ 

ءص
درايةفي حقول الاية هءرن— ١ ٠ 

للرازي.، ( ١ )ج الأصول® 

 Mالتطسق ليل دP

لغة:التعريف  ٠٠

)ظتق(،مائة! من اللنة في التطبيق! 
ارالهناءفارس! ابن يقول كما ومعناها 

وهوواحد، صحيح أصل ، والقافوالباء 
مثلهعلى مبسومحل شيء وضع على يدل 

تقول!الهللق. ذلكؤ مجن يغهليه. حتى 
طبقفالأول الشيء، على الشيء أئلشتج 

قولهم!هذا ومن . تهنابقا وقد للثاني؛ 
أقوالهمكأن كذا؛ عش الناس بق أئل

طبقاأحدهما صير لو حتى اوت ت
للشيءالشيء فمهلا؛قة ،. نملح®أ للأخر 

ط\آ.الجل، ]دار ( ٤٣٩٢)الأنة .قايس )٣( 



التطبيقدليل التطبيق'ليل 

الأخرعلى الشيء وتطسق له، مساواته 
يساويه.حتى أوله من عليه وصعه 

اصطلاحا؛تتعرث ا٠ 

براهينأشهر من التطسقت دليل 
لها،أول لا حوادث لمنع المتكالسن 

ؤيقوم، لمساصمي ا في السسلءسل ل ؤإبطا 
غيرزمنيتين لنين ملفرض على 

علىتزيد إحداهما الأزل، في متاهيتين 
الأولىرأس أن نمرض بأن الأحرى، 

فيبداية مر إلى اه،  ٤٣٠عام من يبدأ 
إلى-، ٠١٤٢٩من تبدأ والثانية الماصي، 

بيننط-ابق ثم الماضي، في بداية ضر 
عاموهما الأعلى، من الللتين هاتين 
بالخلبيقذاهبين اه،  ٤٢٩وعام اه  ٤٣٠
أنإما الأمرت يخلو فلا الماصي، نحو 

ذللث،على فيترتس، نهاية بلا التهلبيق يتمر 
هرل قلوهذا لنافص، لالزائد مساواة 

وهياقصة نالتنتهي أو ثعللأن، ال
الزائدة؛انتهاء أيما فيلزم هد،  ١٤٢٩

وبدللث،متناه، يقدر عليها زاديت، قد لأنها 
إثباتهالمهللوب، وهو التسلسل، يضير 

اللغويالمعنى بين العلاقات 0" 
والاصطلاحي:

لمعنىلموافق اللغوي المعنى 

-١ \ T/T)المقاصد شرح ني: الدليل هذا انفلر ;١( 
والمواقفط١[، الكتب، أاا()'آ/«'اا(تئلم 

والطالب(، ٦٩)والممريفات الكت_،[، ]م ( ٩٠)
انمرس،الكتاب ]دار >ا/اها( العاب 

أنإلا التْلبيق، سل الاصطلاحى 
أنكما دليلا، منه ركبوا المتكالم_ين 

عليه؛التهلثيق يمتخ ذكرو0 الذي المثال 
يتساوى.لا ما مساواة فيه لأن 

التس،مية:بب، سؤ 
ببعضهما،الشيئين مهلاJقة من مأخوذ 

عليه.طبق ما بمحاذاة حزء كل ووصعر 

الأحرى:لأسماء ا0 
،والتهلبيق الئهلع برهان يسمى! 
التطبيقودليل التط-ثيميأم، والبرهان 
والمسامتةوالموازنة 

لحكم؛ا0 

معالتهلمق إمكان نسلم لا أنا أولا؛ 
بينالتهلميق يمكن ؤإنما التفاصسل، 

المتفاصليزأْ،.بين لا المتماظاين 
التفاضليستلزم هنا التطبيق أن ثانئا! 

الجانببين لا المتناهي، الجاس-، بين 
فيه،محذور لا وهذا يتناهى، لا الذي 

علىإحداهما طبقت، اللتان فالجمالتان 

الطرفين،أحد في التفاولت، ْع الأحرى 
متفاصلتانهما الأخر، في التناهي وعدم 

إحداهماوتنطبق الواحد، الطرفح فى 
فلاالأحر، الطرف في الأخرى على 

للأخرىإحل.اهما مهنابقة يون يحدق 

انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٠( 

^Y،/Y)القاصد ثرح 
(.٦٩)الممرمات 

.نهاجالثنح)ا/آم؛(.
اكُارض)ا/أ'مآ(درء 



دليلاسيقالتطبيقنتيل 

بلمطلقا؛ المطابقة نفى ولا مهللما، 
الطرفينأحد من الانطباق ثبوت يصدق 

يكونفلا وحينئذ الأحر، من وانتفاوه 
انيكونولا ناقص، المثل الزائد 

مسامين

فييفدر أمر هنا التهلبيق أن ثالثا: 
الخارج،في ه لحقيقة لا الذهن 

يستلزملا التناهي عدم في والاشتراك 
كتفعيفالمقدار؛ فى اواة م لا 

منأقل الواحد تضعيف فان الأعداد، 
أقلالعشرة وتضعيف العثرة، تضعيف، 

نهايةلا ذللئ، وكل المائة، تضعيف، من 
فيموجودا أص؛ هو ليس لكن له، 

الأثاعرةيعص اعترفط وقد . الخارج 
فولذلك ومن البرهان، هدا يضحفط 

أنرروالحق للدليل: عرضه بعد التمتازاني 
ثمواحدة، سلسلة من الجملتين تحصل 

إنماتلك، من بجزء هده من حزء مقايلة 
كفىفان الخارج، دون الحقل يحب، هو 
أنبد لا بأنه العقل حكم الدليل تمام في 

يفع،لا أو حزء حزء كل بإزاء يقع 
وفيالأعداد، في جار يل دلالف

والمجتمعهالمتعاقبة الموجودات 
أنللحقل لأن المترتبة؟ وغير المترتبة، 

يكنم لؤإن الكل، في لث، ذليفرض 
أجزاءة ملاحفلمحل اشترا ز ؛ ذلك، 

مح،الديل يتم لم التفصيل على الجملتين 
عداها؛عما قفلا المترتّة، الموجودات 

الفا إلا ذلك إر سل سو لا لأي، 
الزمان«لمن يتاهى 

لحقيقة:ا٠ 

براهينأشهر من التفجت،؛ دليل 
لها،أول، لا حواليثا لمنع المتكلمين 

وفيالماضي، في ل لالشال وإبهل
التهلبيقررءلريق التفتازاني: يقول شرحه 
الحواليثامن جملة تفرض أن وهو 

يوممن وأخرى الأن، من المتعاقبة 
نملبقثم نهاية، إلى لا منهما كل الملوفان 

بأنإجمالا، العقل فرض يحبا بينهما 
تللئ،من بالأول هدم من الأول تقابل 

الكلاوى فيتيتهلا؛قا أن قاما وهاكدا، 
ؤيلزمالهلوفانية، فتنقهلع لا أو والجزء، 

إلاعليها تزيد لا لأنها الأنية؛ انتهاء 
الإسلامشيح ويوضحه . متناه٠٠ يقدر 

الما بامتناع يقول من وعمدة ص بقوله: 
دليلهي إنما الحواديثؤ، من له نهاية 

المتقضيامتة، والموالموازنة التهلبيق 
والتفاوتيقولون: ثم الجمالتين، تفاوت 

أن: ذللث،مثال محال، يتناهى لا فيما 
ماإلى الهجرة زمن من الحوادث يقدروا 

الماضي،أو المستقبل في يتناهى لا 

(.٣٩٠اسرص)ا/أ'ّا، درء )ا(اظر: 
وشرحيتصرف، ( ٤٣٥)ا/الئنة منهاج ت انظر )٢( 

اوقاصدرآا/«أا(.

الخاصدشرح )٣( 
اشرجعوانفلر: (، ١١٤. WYfr)المقاصد )أ(شح 

والتعرينات(، ٩٠)والمراس (، ١٢)Y/• نفسه 
العالية)ا/اها(.والمطالب (، )٩٦



التطبيقدليل ؟؛Z3Cالتطبيقدليل 

الما إلى الطوفان زمن من والحوادث 
الجملتين،يوازنون ثم أبئا، يتناهى 

الزائديكون أن لزم تساوتا إن فيقولون 
إحداهمافإن ممتنع، وهدا كالمانص، 

الطوفانبين بما الأخرى على زائدة 
فيمايكون أن لزم تفاصلتا ؤإن والهجرة، 

ممتغ،،وهو تفاصل يتناهى لا 

الأهمية:0؛ 

براهينأشهر من ال-ْل-يمح،• دليل 
لها،أول لا حوادث لمنع المتكلمين 

الماصي.في ل لالتؤإطال 

اسم:أهل قوال أ0 
إيهلالفي تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 

فانهالتهليق؛ إمكان نسالم ررلأ I الدليل هدا 
وأحدهماله، بداية لا كلاهما كان إذا 

كاناليوم، انتهى والأخر أمس، انتهى 
الحوادثعلى اليوم إلى الحوادث تتلبيق 

الحوادثفإن لداته، ممتنعا الأمس إلى 
إحداهماتكون فكيف أكثر، اليوم إلى 

ممتنعاالتهلبيق كان فلما للأخرى؟ مaلابقة 
.، مجتغا،أ حكم يلزمه أن حاز 
لفروق؛ا0 

ودليلالأعراض دليل بين المرق 
اسيق:

علىبرهانه يقوم الأعراض دليل - ١ 

)١'التعارض در، وانغلر:  diryالئنث)\إ مهاج )١( 
٣٠٤.)

(.٣٦٨-  ٣٦٧)Y/اكعارض در، )٢( 

حينض والأجسام، الأعراض حدوث 
المهلبيقعلى يقوم المهلميق برهان أن 

•زمي٠ين سلسلسن بين الزمني الوهمي 
اتبلإنالأعراض يل دلأن , ٢ 

التلللمغ التهلبيق ودليل الله، وحول 
.لهاأول لا حوادث ومغ الماصي، في 

عندعانة أعظم الأعراض دليل - ٣ 
دليللأنه التطبيق؛ دليل من المتكلمين 

٠عندهم الرب وحول إثبات 
لبرهانالأشاعرة بعض تضعيقح — ٤ 

دليلبخلاف كالمفتازاني، المييق 
الأءراص٣د

لأثار:ا0 

كدليلضعيفة أدلة استخدام . ١ 
التشكيلث،إلى يزدى المقيدة، في التطيق 

نفوسفى الشبهات ويلقى المقيدة، فى 
قليلة.الملم في بضاعته من 

فيالحوادث ل لتإ؛هلال ء ٢ 
تعْليلإلى بوئي الدليل بهذا الماصي 

صفاتمن المقدس كماله عن الرب 
الأفعال.

تمصادروالمراجع:ا0 

١رج ارض" تعالرردرء - ١ 
٠سصة 

الحوادث٠٠وتسلسل المالم ررفدم ء ٢ 
الكوارى.لكاملة 

لابن

ا٢٣/٢)الماس ثرح اظر: 0(



نليلالت«انعإ.اليمائعدليل 

^٢(،ده اصقمالررشرح — ٣ 

جامعمصطلحات ارموسوعة — ٤ 
نكري.لأحمد العالوم«، 

الكلامعلم مصطلحات ررموسوعة — ٠ 
يغيم"لمح ، ءا الإسلامي 

Mاصانع لبل ل@ 
لغة:لتيرث ا٠ 

أمنعهررمنعته أحمد: بن لخليل قال 
وبينبينه حلش أي• فامتنع؛ مننا 

وهوإله، يخلص لا منيع ورجل إرادته، 
ويثقل،يخفف ومنعة ومنعة، عز في 

علىيواتى لا متمنعة، منيعة، وامرأة 
وكيلكمناعة، منعت، قد فاحشة، 

لمإذا مناعة ومنع ونحوه، الخصن 
عدمعلى تل،لا )منع( فمادة؛ . يرم'* 

لمنعتوقوعه، وعدم الشيء، حصول 
والخصنإرادته، تحصل فلم الرحل 

منعلى الحصول يمكن لا المنيع 
٠؛داحاله 

ارد،اصْللأحا:صؤ 
علىعقلي برهان التمانع: دليل 
العزأبي ابن بقول الربوبية، توحيد 
كانلو أنه »وهو الدليل: هدا شارخا 
أنمثل: اختلافهما فعند صانعان للعالم 

تهذيبوانظر: الهلال[، م ]دار ( ١٦٣)T/انمن )١( 
والترجمة[.لكاليف المرة ]الدار الونة)م/ا،ا( 

لا*حروا م، جتحريل^ حدهما ا ل. يري
إحياءه،أحدهما يربد أو تكينه، 

مرادهما،يحصل أن قاما إماتته، والأخر 
مراديحصل لا أو أحدهما، مراد أو 

يستلزملأنه ممتغ؛ والأول . منهماواحد 
ممتنع؛والثالث، الضل.ون، بين الجمع 

الحركةعن م الجخلو يلزم لأنه 
أيصاؤيستلزم ممتع، وهو والسكون، 

إلها،يكون لا والعاجز منهما، كل عجز 
الأخر،دون أحدهما مراد حصل ؤإذا 
عاجزاوالأخر القادر، الإله هو هدا كان 

علىاستدلال فهو ،. للالهيهءر يصلح لا 
للعالم.خالقين ربين وحول امتناع 

اللغويالمعنى بين قة ؛-،٥^ ا0 
والاصطلاحي:

فالمعنىواضح، بينهما الارتباحل 
ذللث،حصول عدم على يدل اللغوي 

عدمعلى يدل التمانع ودليل ، الشيء 
ذلل—،•وامثناع اثنثن، حالقتن وجود 

ط١[،الرسالة، ]مؤسسة )ا/هآ( الْلحاوية ثرح )٢( 
]مزّة( ٣٠٥- T'i/T)الئئة .نهاج وانظر: 
. ٣٥٥)آ/التعارض ودرء اه[،  ٤٠٦محيا، ترطبة، 

)Y/الرملة والصواعق تمية[، ابن ]مكشة ( ٣٥٩
وعن-[، ٠١٤ ٠٨الخاصمة، ]دار ( ٤٦٤-  ٤٦٣
الفكر]دار ( ٤٦)ليانلأنى التمهيد التكلمين: كتب 

الأزهرية]المكتبة ( )٤٣ل والإنصاف العربي[، 
الدينللرازى)ْن_وآصوو ،;[، ١٤١٣لكراث، 

،;[،٠١٤ ١ ط٣، مية، الالعالكتب ]دار ( ٨٦
الخانجي،]مكتبة ( ٠٤.  ٥٣)للجويني والإرشاد 

]مكتبة( ٢٧٧)الخسة الأصول وشرح ^[، ١٣٩٦
ليرازيالعالية والمعنالج، ه[، ١٤٠٨ثدآ، وهبة، 

[.٠١٤٠٧ًدا، ١^، الكتاب ]دار )آ/هآا( 





التماتعدليل 
SI

الضائعدليل 

.هيمّمحك ءثا آقد سبحني سن ءك 
المتكلمينغلط وجوم ومن • [ منون لمؤ ات 

التمانععلى يدللون أنهم التمانع دليل في 
آسعإلا ءاتة فإآ خان ه؛ بقوله 
عنغفلوا وفد [، ٢٢]الأنساء: قثدم 

توحيدفى هى ؤإنما الأية، مضمون 
الربوبيه،توحيد فى ولسؤتا لوهيه، الا 

آلهةفيهما كان لو أنه أحبر هق فإنه 
أرباب•يقل ولم غثره، 

عدبهو ا مإنهدا إن فوأيصا 
وهما- فيهما كان لو وأنه وجودهما، 

.يتالقصراه آلهة — موجودتان 

وهدافال: فانه وأبقا 
.يوحدالم يقل: ولم الوجود، بعد فاد 

يكونأن يجوز لا أنه على لأية ا ودلت، 
إلاالإله يكون لا بل متعددة؛ آلهة فيهما 

هدايكون أن يجوز لا أنه وعلى واحدا، 
ادفوأن هفو، اض إلا الواحد الإله 

الألبةكون من يلزم والأرض السماوات 
الواحدالإله كون ومن متعددة، فيهما 

بأنإلا لهما صلاح لا وأنه اممه، غير 
غير.لا وحده الله هو فيهما الإله يكون 

لمسدمعبودان إلهان للعالم كان فلو 
متضمنالإلهية وتوحيد كله. نظائ 
الأيةأما ،. العكس دون الربوبية لتوحيغ. 

اور.تلأنوالصواعق (، ٣٥٤)ا،/ الخارض در، انظر: )١( 

والصواعق(، ٤١- )\إ*1 الطحاويث ثرح انظر: )٢( 
(،٤٦٤. ٤٦٣)Y/المرد 

'ٌقوله فهي التمانع على تدل التي 
منس طاث وما وي ثن آس آهند ؤء؛ا 

إلهإةسومجفاعسصا
[.٩١]اJؤمون: ةيأه عك 

اثمخالمين:ذهب، م٠ 

دللعلى وغيره رشد ابن اعنرض 
يقولدلالته، في وقدحوا ، التمانع 

خلهكما الأمر وليس ا؛ الإسلام: شيخ 
كماعقلي، صحح برهان هو بل هؤلاء؛ 

الفإار((أ؛،.فحول قال.ر0 
القالونالدلهل هذا أبطل كا 

للخيربقاعل قولهم على بناء بالتثنيه، 
البهللأن،ظاهر وقولهم للشر، وفاعل 

فيعلميهم 1 وووقد للعقل، ومنافض 
•اكاغ دلل في ندحهم 

تمصادرواتمرام:اي 
عقائدفي الاعتزالي الفكر ررأتر - ١ 

رسالةالعتيبى، لمنيم، الأثاعرة((، 
دكتوراه.

نقل١٠والالحقل تعارض رادرء — ٢ 
تيم؛ة•لأبن رجا،آ، 

لأبنا ا ١ لمج الْلحاوية® ررشرح — ٣ 
الحفي.العز أبي 

الإنجلو]شن ( ١٥٧)الأدلة مناهج كتابه: انظر )٣( 
الاعتراضاتبعض وانظر [، ٢١٩٦٤ط-أ، الممرية، 

(.١٤٤.  ١٣٥>ا/المالة الطالب ر: 
.(.Toi)\</الممارض )؛(دزء 

(.١٤٩.العالية الطالب )ه(انظر: 



الأجسامحدوث دليل ٠الآجسامحدوث ؛•ليل 

المم
تيمية.لابن رجّآا، السمهءا رُمهاج — ٥ 
والملأسمةالمنكالمين ررمنهج — ٦ 

علىالاسدلأل في للإسلام التين 
]رسمالةلأحمد ا ليوسف ،  ١٠الله وجود 

ديوراد[.

وجوده،دجال.د حيويان الشيء وحدمث، لابن ^٢(، المرسلة١١ ءالصواعق ر— 
ثحي. يقال؛ ومنه وحديث، حادث فهو 

معدوماوكان تجدد إذا ؛ عبس، يه 

والحديثالقديم، نقيص والحديث 
وح^سدى٠ اى ؛ حمرا وامحسطح^..ست ، الح^ير 
نا سبى مما ونذبى|ث^ • لدا جل• ■حبرا 
بعدالشيء كون يحنى؛ الحدوث؛ لمقل 

 V .م أن الساا لأ اد«، »الإرشus  وسنجا-د
القديم،نقيض والحديث، الشيء، 
الجديال•.والحل.يحا 

الجوض•
الملحد٥على الرد في ءالتمهيد - ٨ 

،والمعتزلة١١والخوارج والرافضة المعهللة 
الاقلأنى.بكر لأبى 
الخ_مضم%_ةاا،الأصول رح ررث— ٩ 

الجبار.عبد صى للقا 

الزيغأهل على الرد في رراللمع - ١ ٠ 
الأشعري.الحسن لأبي والبيع٠٠، 

)ج:أ(، ١١ية العالراالطالب، - ١ ١ 
الرازي.للخخر 

 Mبم حدوث ليل د\M

لغة:لتعريف ا٠ 
ومعناهحدث، من مصاور الحدوث؛ 

والثاءوالدال ارالحاء فارس؛ ابن يقول كما 
يكن،لم الشيء كون وهو واحد؛ أصل 

يكن١١لم أن بحد أمر حدث يقال؛ 

ررالجمالخليل؛ فيقول الجم؛ أما 
وفي. اءهااأ وأءض_بدن، اليجمع 

وكذللث،ار، الجم ررالجالمحاح؛ 
مانوالج. .مان.وال^الجمان 

سخصىكل م والج٠ ممخصر٠٠ لا 
اللغةفي فالجم هذا وعلى ،. ماو.ركل 

والخصر.والجمان والجممله ن البل. هو 
التركسب،بهذا يذكر لم الأجسام وحدوث 

الالغة.كثب، في 

اصهللأحا:التعريف >0< 

حمكل أن على الدليل هدا يقوم 
القلم[.]دار ( ١٢٤)١; الض المماح انظر: )٢( 
)ا/هلأآ(.الصحاح انظر: )٣( 
مقاييسواننلر: الهلال[، مكتبة ]دار •٦( إ ٦٦العين )٤( 

]دار)آا/ا،ه( العرب ولسان )\/U؛،i(، الفنة 
صادر[.

لأبنالعرب لسان وانظر: )0/س\ه المحاح )٠( 
مظور)آا/ا،ه(. ًلا،الجيل، ]دار اسة)آ/آمآ( مقاييس :١( 

الدسيةالثمالة ]مكتبة ( ٩٤)Y/الجمهرة انفلر: )٦( العلم ]دار )ا/اابآ( الصحاح وانثلر: -[، ٠١٤١١
ATI, (.٤٥١)ا/^،<،< ٧١ومقاسي





الأجسامحدوث دليل الأجسامحدوث دليل 

وأعرفأظهر محدث( فاله محدث )وكل 
إلىتحتاج أن من العقول في وأئدْ 
يكونونللمندسن، بيانهم فيتقيير بيان، 

تبعددورة بالعقول وداروا طولوا، فل 
والإقرارهو، اض معرفة العقول على 

الدورةتلك في لها يحمل وفد بثبوته، 
المقصودعن يقطعها ما الإفات من 

بينواقد الفلاسفة بعخى أن ت حامتا 
يقولرشد، ابن ومنهم الدليل، هدا فاد 

التيرروظريقنهم الدلل* هدا نقد في 
الالذي الجزء حدوث بيان في لكوا م

الجوهرمونه يالذي وهو — يتجزأ 
علىتذهب معتاصة، طريقة _، الفرد 

الجدل،صناعة في الرياضة أهل من كثير 
فهيذلك ومع الجمهور• عن قفلا 
بيقين،مفضية ولا برهانيه، غير طريقة 

يتبينوبهذا • . الباري وجود إلى 
يعولالذي الأجسام، حدوث دليل أن 

إثباتفى المتكلمين جمهور عليه 
■صحيح عير دليل ، افه وجود 

لحقيقة:ا٠ 

طريقهو الاستدلال في الطريق هذا 
منوافقهم ومن المعتزلة، أكثر 

منالدليل بهيا واستدلالهم ، الأشعرية 
Iطرق ثلاث 

(.٢٨٦اسرض)مآ/م، درءانظر: )١( 
ط٢المصرة، الإنجلو ]عكبة ( ١٣٠)الأدلة مناهج )٢( 

سمية[.ابن ]مكتة ( ٢٩٢)ه/ اكعارض درء انظر: )٣( 

حادث،الجم I يقول بعضهم - ١ 
•صرورة محدث من له يد لا والحادث 

حادث،الجم I يقول وبعضهم - ٢ 
منله بد لا والمكن ممكن، ، والحادمح
واجب.

الأجسامحدوث على الاستدلال - ٣ 
.الأعراءسلأ، بحدوث 

طريقهو الاستدلال في الهلريق هذا 
منوافقهم ومن المعتزلة، أكنر 

المتكلمينجمهور إن حيث ، الأشحرية 
إبانءي الهلريق هدا على إلا يعولون لا 

)٦(ن.  للها وجود 

:_I0

الدليلهذا لأجل التزموا أنهم - ١
القائمةوأفعاله اطه، صفات جحد إما 

ذلكبعص جحد ؤإما ، به 
والستةالكتاب نصوصي تهميش _ ٢ 

.عليها العقل وتقديم 
فيهابما الاعتقاد، في التثاكيك . ٣ 

معانيحمل مجمل وكلام ثبهات، من 
اطلة.

والإمافالمربي[، الفكر ]دار ( ٤٤)المهٍد انظر: )٤( 
 )\U( ودر،ما؛اه[، لأتراث، الأزهرية ]المكبة

(.n/٢٧التعارض 
(لأ٢٩٢الممارض)ْ/در، انظر: )0( 
الخمسةالأصول وشرح ٢(، ٠ ٠ )ا/ الخالية الالال_ا )٦( 

(٩٤.)

)م/٣٧(.التعارض در، انظر: )٧( 



الأعراضحدوث دليل حدوثدليل 

يعرض؛كدا أمر له ررعزض ت الجوهري العقول على صعبوا قد أنهم - ٤ 
كذا،أمر عالّه وعرصت ظهر، ت أي لكل أن وهي بدهنة، نتيجة إلى الوصول 

لهأظهرته أي* الشيء؛ له وعرصت محدث. حادث 

كان ١٠٠الدنيا ويرض إله«را،. وأبرزته سادروالمراجع: اه 
ضل وءرض ،• ^ أو م ءال؛ ْن ارأثرالفكرالأمحزارفىممائد -.ا

أرداثص والعرض • ئدا در؛ آو ]ر,،الة الضبي لميف الأشاعرة«، 
عرصاسمى ونحوم، كالمرصى الدهر؛ دكتوراءء.

ُنءرض ذط يآحذً أي: بم؛ض؛ المتدعن علها بمي اض "الأصول - ٢ 
بنالقادر لعبد الصمات((، في مذهبهم 

•صوفي ^^١ محمد 
،( ١ )ج الجهمية(( تلبسي رابيان — ٣ 
تيمه•لأبن 
لابن)ج'؟(، ارقس(، تعالدرء  ١٠- ٤ 
.لمه 

،ولوازمه،( أصوله الحدوث دليل ١١— ٥ 
دكتورا0ء.]رسالة الغامدي لأحمد 

الثران((،في التوحيد عقيدة  ١١— ٦ 
.وي مالكا لمحمد 

الباقلأني.بكر لأبي ررالإضاف((، - ٧ 
ني.١٧٧١بكر لأبي ررالتمهيد((، - ٨ 
الخمة((،الأصول شرح  ١١- ٩ 

الجبار.عبد للقاصى 
(،١٢)ة(( العالرراJمطالإ - ١ ٠ 

•لرازي 

 Mص\أذ£و\ض حدوث ليل د

لغة:لتمري، اي 

القرض، ع—جمع الأعراض؛ 

)دصى(الفعل آن ؤيلاحفل . حد0 
وأمامر. أو يدا أو ظهر بمعنى يكون 
المال،بمعنى حاء فقد )عرض( الاسم 

٠ونحوه المرض، أو 
مصطلحاللغة كتب، في يأت ولم 
معنىعلى وليانا الأعراض، حدوث 
كونالمعنى: كون فقد اللغة فى مفرداته 

بعدونحوم مرض من للإنسان يعرض ما 
يكن•لم أن 
اصْللأحا:لتعريف ا٠ 

الدليل:هذا بيان في الرازي يقول 
ات،الصفتدلال؛حالءوث لاسما  ١١

تعالى،الصانع وحول على والأعراض، 
[،»irللملأسن، العالم ]دار ( ١٠٨٢/0)١(الصحاح 

الهلال[.مت ]دار ( ٢٧١)\إ انمن وانغلر: 
الجيل،]دار ( ٢٧٦-  ٢٧٠)إ/ اللغة مقايص انفلر: )٢( 

١(.• ٨٣- ١  ٠٨٢)r/ والصحاح اه[، ١٤١ ٍدا، 
)!/اللذن وثامحس (، ٢٧٦-  ٢٧١)ا/ انمن انفز: )٣( 

•٢٧.)

ولسان(، ٢٨٠، ٢٧٦)؛/اممغة مقاسي )؛(انغلر: 
والمصباحمادر[، ]دار ( ١٧•- )لأإلإ\ المرب 

القلم[.]دار )أ/آ•؛( المر 



صالأعراضحدوث دليل 
الأعرامىحدوث دليل 

الأجزاءالمتشابهة المهلمة صيرورة مثل 
التركساتنالك كانت فإذا إنسانا، 
عاليها،قادر غير والعبد حادثة، أعراصا 

ادعىمن ثم آخر، فاعل من بد فلا 
الفاعلإلى المحدمحث، حاجة بأن العلم 

ومنا، هتالضرورة ادعى ضروري، 
بالقياسأو بالإمكان، ذلك على استدل 
يقولفكذلك، الذوات، حدومحث، على 
الصمات١٠حدوث فى أيصا 

نلأنةمن الدليل بهذا قاستدلالهم 
طرق:

حادثة،الصمات يمول! بعضهم — ١ 
صرورة.محدث من له بد لا والحادث 

حادثة،الصمات يقول؛ ويعضهم _ ٢ 
منله بد لا والممكن ممكن، والحادث 

واجبا.

حادثة،الصمات يقول! وبعضهم _ ٣ 
حا-وثعلى قيانا محدث مجن لها بد فلا 

الأجسام.

نانمعضادالغويس 0
والاصطلاحي:

الصمات،بالأعراصى المتكالمون يريد 
فالمعنىلغة، ص.ححة عمر التمة وهدا 

محدث.الاصطلاحى 

وانظر؛تيمية[، ابن زمكتبة ( )م/٢٨التعارص درء 
،ط؛' اللماني، الفكر زدار ( )٤٣الدين أصول سالم 

الكتاب]دار )\/هاآ( العاب والطالب [، ٢١٩٩٢
[.٠١٤٠٧المنى،طا، 

لأسماءا٠ 
.لصمفالتا ا حدويس، دلل ٠ يسمى 

لذكم؛ا0 

الطريفةمن جزء الطريفة ه،له ت أولا 
جاءت؛التي وهي، القرآن، في المذكورة 

الأمة،سلف عليها وكان الرسل، بها 
الادميين.من العقلاء وجماهير وأئمتها، 

فىيحا.ثه ما آياته في يذكر هق الله فإن 
والنباتوالمطر السحاب من الحالم، 

الحوادث،من ذلائا وغير والحيوان، 
الماواتحلق آياته في ؤيازكر 

والنهار،ليل الواختلاف، والأرض، 
الجوهربإثبات القائالين لكن ذلك،، ونحو 
منوافقهم ومن المعتزلة، من المرد 

هذامون يوغيرهم، الأثعرية، 
أنعلى بتاء الصفات؛ ؛حال،وث استدلالا 

لمحدوثها الشهود الحوادث هذه 
والأجسام،الجواهر، بل دواتها، نحدث 

تزللم ذلك،؛ قبل موجودة كانت، التي 
ولاحدوثها، بتقدير حدوثها، حين من 

صفاتها،تغيرت ؤإنما موجودة، تزال 
الجمصمات تتغير كما ، حا.وثها بتقدير 

تتغيروكما كون، البعل. تحرك إذا 
مماا وهن. أشكاله، تتغير وكما ألوانه، 
منالعقلاء جماهير عليهم ينكره 

وغيرهمالملمين، 

الفتاوىومجمؤع )م/٣٨(، التعارض درء انظر: )٢( 
،،[.١٤٠٤الحديثة، الهضة ]مكبة 



الأعراضحدوث دليل الأمراضحدوث دليل 

الصفاتبحدوث الاستدلال أن ثانيا! 
الامثدلألمن أخفى طريقتهم، على 

الأجسامحدوث إذ الأجسام، بحدوث 
فإذاللجم، تع الصفة أن كما ظاهر، 
حدوثنستا م، الجحدوث نثت 

الصفة.

حدوثفي اعتمد من أن نالنا! 
علىيدل هدا أن على ات، الصف

واجٍط،من له بد لا والممكن الإمكان، 
واستدلحاجة، بدون الدليل أطال فقد 

شكبلا وهدا بالأخفى، الأظهر على 
المقصود.عن يبعد 

بحدوثالاستدلال هو ! إدافالصوانم، 
وليسالعفليم، الخالق على المخلوقات 

كماصفاتها، حدوث على الاقتصار 

الألفاظمن حالتا الدليل يكون أن ينبغي 
الاصهلرابسكط لأنها المجملة؛ 
والاحتلافح.

لحقيقة:ا0 

الحوادثهده أن الدليل! هدا حقيقة 
بلدواتها؛ يحدث لم حدوثها المشهود 
موجودةكانتط التي، والأجسام الجواهر 

حدوثها،حين من تزل لم ذلك، قبل 
صفاتهاتغيرت ؤإنما موجودة، تزال ولا 
بعدتحرك إذا م الجصفات تتغير كما 

وأشكاله،ألوانه، تتغير وكما كون، ال
منلها بد لا الحادثة الصفات وهده 

•. الرب وهو محيلنا 

يزللم الرت إن قولهم! وحقيقة 
بمشيئتهيتكلم ولا شيئا يفعل لا معهللأ! 
فعلغير من جواهر أبيع إنه ثم وقدرته، 

شيئا؛يخلق بقي ما ذلك، ويعد به، يقوم 
وهدابها، تقوم صفات تحدث إنما يل 

منالعقلاء جماهير عليهم أنكره باطل 
.وعيرهم لمين الم

اهلاسم:قواو ا٠ 
لأبيررقلتا قال! الجامع نوح عن 
منالناس أحدث فيما تقول ما حنيفة! 
فقال!والأجسام؟ الأعراض في الكلام 

وطريقةبالأثر ءليك، الفلاسفة، مقالات 
فإنهامحدثة وكل ؤإياك لقط، ال

دءت«'ى

أهلأكابر ررأما الإسلام! شيخ قال 
أنهافحالموا والخلف، ما السلفمن العلم 
لصريحمخالفة نفسها، في باطلة طريقة 

الوأنه المنقول، وصحيح المعقول 
ذلك؛بغير ولا يالصاغ العلم بها يحمل 

يامحللةاعتقادات ملوكها يوجيا بل 
الرسول،يه جاء مما كثير مخالفة توجبا 

أصايبجكما المعقول، صريح مخالفة ْع 
والمحتزلةالجهمية من سلكها من 

منبعهم ومن والكرامية، والكلأبية 
الْلوائف«لمب

بمرق.( ٨٤. n/٣٨ الخارض در، انظر: )١( 
الغربا،[.]_ ( ٢١٤-  ٢١٣/٤)وأعك الكلام )آ(ذم 

(T'T/T)القاري مجموع وانظر: (، )٢٦الموات، )٣( 
/0(oiT.)



الدنان

ص
الدنان

0الآدار:
نفيإلى يفضي الدليل هذا أن - ١ 

كماله.عن هق الرب وتعطيل الصفات، 
والسنهالك^^يب نصوصم، دهمّرا — ٢ 

.شاالخل وتقديم 
فيهابما الاعتماد، في التشاكيك - ٣ 

معانئيحمل مجمل وكلام ثبهات، من 
باطلة.

اثمصادرواتمراجع:►0 
عقائدفي الاعتزالي الفكر ررأثر - ١ 
الةرمالعنسي، لمنيف اعرة((، الأث

دكتوراه.

المبتي•عةعليها بتي التي ررالأصول — ٢ 
بنالقادر لعبد ، ا؛ ت لصفا ا في مال4هبهم 

.صوفي عط-ا محمد 

١٠نقل والالعقل تعارض رردرء • ٣ 
.تيمية لابن ، )جّآ( 

ولوازمهاا،أصوله الحاروث رردليل — ٤ 
ءآ.دكتورا لة ورمحا مدى لغا ا لأحمد 

القرآزا؛،في التو■حبو وعقيد٥ - ٥ 
.ملكاوي لمحمد 

اليالمعلأبي اد«، »الإرث- ٦ 
الجويني•

،١١ة لخما لأصول ا ررشؤح . ٧ 
الجبار.عبد صى للقا 

،( ١ )ج  ١١ية عالالالب راالم_هل— ٨ 
للرازي•

.للرازي ، ١١الدين أصول ومعالم - ٩ 

m M

لغة:النعريف ؤ
والنونوالياء والدال فارس! ابن قال 

وهو٠ كلها فروعه يرجع إليه واحد أصل 
فالدين؛والذل. الانقياد من جنس 

إذادينا، يد.ين له دان يقال؛ الطاعن، 
أي!لبى؛ وقوم وطاغ. وانقاد أصحنا 
متقادون.مهليعون 

ِوآئئَجن و لاوْ: جز فوله فأنا 
فيقال!^[، ٧٦]يوسف آلمللث،ه دمن ق نحاه 

ومنه!حكمه. فى ؤيقال! طاعته، فى 
اتحة[؛ف]ال)وه 'النتجنح لؤمِ 

الحسابقوم! وقال الحكم. يوم أي؛ 
أمرهو فكان لث، ذلوأي • والجزاء 

لهاار١ا٠يقاد 
مندياف ووال الأزهري! ال وف

الحكممعناه! وعز، جل الله أسماء 
قوله!ومنه القهار والديان! القاصي 

حنمتافى أهضك لا عمك ابن لاه 
هثحزونيدياني أنت ولا يوما 

.أمرى١١ فتويس بقاهر لم.ثا ٠ اي 

شرعا٠لتعرس، ا٠ 

علىالمهيمن اللاث، الله هو! الديان 
عبادهبمجازاة المتفرد حلقه شؤون 

.iY[.الجيل، ]دار ( ٣٢٠.  ٣١٩/٢)اللخة قاسى )١( 
التراثإحياء ]دار ( ١٣١.  ١٣٠ا/)٤ الينة تهذيب )٢( 

٢٢٠مرا، العربي،  ٠١.]



الدنانالدنان

بينهموالحكم 

لأئسنادممضا0شويمنؤ 
واثشرعي؛

المعنىمع تماما منسجم اللغوي المعنى 
بعينه•الشرعي المعنى هو بل الشرعي؛ 

سكم:ا0 

الحسنىماء الأّمن . رسوله له 
اضاسم القبيل هدا ومن العلا، والصمات 
علىرمول يه سماه الذي رالديان( 

سبحانهبه اللائق الوجه 

الحميمة:0< 

دانمن وهو مبالغة، صيغة I الديان 
وحامبهمالهلاعة، على قهرهم إذا الناس 

بتضنفهو أعمالهم، على وجاراهم 
الملكبه ويراد لق فيْلمعان، عدة 

القاصي،والحاكم والقهار، المهاناع، 
علىوالمهيمن والمحاسس،، والمجازي 

ناله. عرسه فوق مجن الخلق شؤون 

]دار( ١٧٦/١)المحجة بيان في الحجة )ا(انغلرت 
^.١٤١٩ط٢، الراة، 

]الجامعةضيم لأبن التوحيد )آ(انثلر: 
)\إالمحجة بيان نى والحجة حدا[، الإسلامية، 

ونطفسية)r/٣(، لأبن اكاوى ومجموع (، ١٧٧
زيدأبى ابن رسالة محتدمة نرح الداني الجني 

لتجاد)٧٨(.المرواني 
المنىاه أسماء شرح في الأسى المنهاج انظرت )٠١( 

]مكتبة( ٣٢•- )ا/؟ام ثحاتة محمد لزين 
الحضاف اء وأّ-[، ٠١٤٢٢، ١ ط• العواصم، 

(.٢٢٧مقدم)ياهر 

الديانرروأما الأصبهاني! القاسم أبو 
الرحلدنت I يقال الجازي، قمحنا٥، 

ومنهالجزاء، والدين أدينه، جزيته، إذا 
والديان. تدازاء تدين رركما المنلت 

الحاةم«ُ".أث: 
ملأملغوية الالحقائق هي هذه 
بجلالهيليق كما لله ثابتة وكلها الديان، 

وعفلمتهأثبته أو لنفسه اممه أثيته ما إثبات يجس، 

0الأدكت:
نىالمحاذنه أسماء من اسم ت الديان 

الإمامروى فقد رسوله به سماه 
أنيسبن الله عبد عن بسنده طه أحمد 

ال؛ق)جهتي الأنصاري 
يومالناس يحشر يقول؛ . الله رسول 

غرلأ،عراة، - العباد قال: أو - القيامة 
لمسقال: بهنا؟ ما : قلناقال: ئهئا، 
معهيبصوت يناديهم ثم ، شيء معهم 

أنائرت: من معه يكما بند، من 
أظاسمث،، 

اسم:امل قوال أ٠ 
وهوان: ررالديايي: الخ_هلال ق

جزيته،إذا الرجل ليت يقال: المجازي، 
كماالمثل: ومنه الجزاء، والدين: أدينه، 

(.١٧٦/١المحجة)بيان *ي )؛(الحجة 
]مومحة( ٤٣٢نيه)ْأ/مني أحمل. أخرجه )٥( 

الضير،والحاكم)كتاب، ا،ا؛اه[، ذا، الرسالة، 
ظلال،ني الألباني وصغحه وصتمحه، ( ٣٦٣٨رنم 

ط\،الإملأمى، ب، ]المكتالجثة)ا/هأأ( 



اثدتاناتد،تان

آ.أ ا؛ الحاكم ! أيضاوالدتان تدان، يدين 
•هث الله أسماء أرومن منيم؛ ابن وقال 

واس0ا(رأ'ا.
راوأسمردالعبادت المهحمن عبد وقال 

اللهماء أسمن وتسعين سمحة بلى قيما 
الهجاء،حروف على مرتبة الحسنى، 

أوالكتاب من دليله امم كل ومع 
الدال:حرف ني نال ثم الئثةاا'آ* 

Iاينهرسول قول دليله الديان! ١١
عراةالناس قال! أو العباد افه رريءحشر 

يهثاااااُ؛ء,غرلأ 

لاثار:ا0 
عفليمأثر له الديان ايله يامم الإيمان 

الحبيكان إذا لأته الزمنة؛ المقوس في 
والمحاسسباالمجازى هو الله بأن يؤمن 
يوممالك سبحانه وأته الأعمال، على 

يومبالمهل الموازين ضع وأنه الدين، 
؛بحانه سالله نال كما القيامة 

مسظأم ٥^٠ أكضة دور اكتعل آذإوو0 
حردلمذ •محؤ مكناث ءكاكن ؤإن ثظ 
شتثا دقت يهآ أثثا 

حيراذرة مثقال يحمل س وأن ]الأنبياء[، 
كليرْ، شرا ذرة مثقال يعمل ومن يرْ، 

٥،العربية، ]دار ( ١٠٥)الدئء شان )١( 
آا؛أ،و[.

نىالحجة وانظر: ١(، )آ/ارا منيم لابن الموحيد )٢( 
)\ر\\\(.\ب4-سان 

الرياض،الفضيلأ، ]دار ( )٠٨الداني الجى نطف، )٣( 
ط١[.

تخريجه.تقدم والحديث )٧٨(، الداني الجص تطف )٤( 

العمل،ان إحإلى يحفزه لث، ذل
الإكثارفي والاجتهاد فيه، والإخلاص 

عليهاسيجازيه التي المالحات من 
الكفرعن والبعد ، القيامة يوم الديان 

قولكل عن والكف والفللم، والشرك 
وخيمة،عاقبته تكون واعتقاد وعمل 
ميتةونهايته 

اثمخالمين:ذمب، م٠ 
؛دللث،سماه الديان هو بحانه سالله 

إنالهوى عن ينطق، لا الذي . رسوله 
مناسم وكل يوحى، وحي إلا هو 

النهصفامحت، من صفة على يدل الله أسماء 
نصوصدلالة من معلوم هو كما العليا 

هدافي خالف وقد والثثة، الكتاب 
وسوالصفايتؤ، الأسماء منكروا الجهمية 

حبث،الصفايتؤ، نفاة كالمحتزلة بهم ناثر 
عنمجردة أعلاما الله أسماء جعلوا 
اسممذهبهم؛ فعلى الكمال، صمالت، 
صفةعلى يدل لا مجرد علم الديان 
الأساعرةوقلدهم يتضمنها، ولا كمال، 

.ءذا'اأملهم قي 
فلم)الديان( الله اسم بخصوص وأما 

ولكنبه، حاص كلام على لهم أقف 
يعطلونأنهم على يدلما المتقدم مهجهم 

المحنىاش آمماء شرح في الأسمى النهج وانظر* ره، 
الكويت،الذمي، الإمام مكب ]ص: ( ٥٩٤)

٧(-  r/Y)تيمية لابن الرسائل جامع انظر: )٦( 
دارالناثر: سالم، رشاد محمد الدكتور لتحقيق: 

جدة[.والتوزيع، للنشر المدني 





الدين

الدين؛٠؛

ونسخهماتحريمهما بعد النصراب 
ديانةكانت أو الإسلامية، بالشريعة 
كالوثنيةماوية؛ سغير وصعية 

قولهالإطلاق هذا على يدل ومما 

شدكا آلأنأم عن يبج ؤ>ون0 الى؛ تع
[٨٥عمران! ]آل ه منه يمل 

د؛نوت د؛قؤ ه؛ ولوق
السورةهذه فى والخهلاب ]الكافرون[، 

سما٥ذلك ومع وينيين، لمثركين كان 
.دُنا 

بهؤيراد فيطالق الخاص، الاطلاق - ٢ 
فيالأصل هو وهذا الإسلام، دين 

فولهعليه ويدل )الدين(. كلمة إطلاق 
آثوعنت آإنمك\ ون تعالى: 

أَىلتوروم وقوله؛ [، ١٩ءمران! ]آل 
لآئأورصث تنمي عوقأ وأثنق ٥؛^ لغ' 

٣[]اJائدة: دتأه ألإنلم 
قولهفى الإطلاقين ذكر جاء وفد 
أمحدئ^ وثل أك م تعالى؛ 
وؤطف، أي؛ن ءثا قلهرءُ لو أض 
]اضة[ر". 40الثئجن ٍهم؛ 

(١٠)المعاصرة والذاعب الأديان ني الموجز انظر! )١( 
الأديان،ني ودرامايت، ؤداء، المميعى، ]دار 

لفح،الأضواء ]دار ( ١٢)٩، وانمرانيأن اليهودية 
،;[.١٤١٨ًدا، 

]دار( ٢٢١٠)ا/حاآ، الرسائل جامع انظر: )٢( 
(Trrتيمية)\\/لأبن الفتاوى ومجموع المدني[، 

المراظرالأعين ونزهة ط؟[، تيمية، ابن ]•زكتبة 
(٢٩٥.)

اللغويايمسى بين فملأقة ا0 
والشرعي:

الأصلإلى راجع الشرعي المعنى 
والذل،الانقياد وهو المذكور، اللغوي 

له،يدين من لأمر ان الإنينقاد حيث 
والخفؤعالدل غاية في له ويكون 

الأحرى؛لأسماء ا٠ 
الطة.

الحقيقة:>0< 

تحقيقعلى قائمة الدين حقيقة إن 
متضمنوذللث، ض، والذل الخضؤع كمال 

حديثفى حاء ولذا وطاعته، اش لعبادة 

وهوالدين، كيم جاء أنه . جبريل 
الإسلامالحديث هدا في ذكر قد 

مراتبوهي ان، والإحلإيمان وا 
علىمشتملا الدين كان ولذا الين، ال

حقيقةوكانت، والباطن، الظاهر أعمال 
فيونقصايا زيادة ومتفاوتة متفاصلة الدين 

تفاصلمن بتف لما تبعا بها، القائمتن 
الثلاثالدين مراتس، 

لأهمية:ا٠ 

حلالمن للبشر الدين أهمية تثلهر 
منها؛أمور 
قاصربممري٥ اليرى الحقل أن ٠ ١ 

(.٣٢٠اللغة)؟/مقاييس )٠١( 
)•ا/آها(،( ٢٦١٠)U/الفاوى مجموع انظر: )٤( 

الكافيوالجواب، (، ١٢٦١٠)Y/الكبرى والفتاوى 
الخيبة[.الكتب، ]دار ( ١٤٦)



الدينالدين

جميعفي بياته والشر الخير معرفة عن 
ؤإنفهو ، ومفملها مجملها الأمور، 

أنإلا ذلك، من يئا ثأدرك 
العقلء؛لاةة إليه تصل لا مما به الإحاطة 

شمخأن اض حكمة من فكان البشري، 
الحق،دينه عليهم وأذزلا الشراغ، لعباده 

الدين،ذلالئk يبالغون الذين الرمل بوامهلة 
إلىتقودمم التي الكتب عليهم وأنزل 

روأبالهلرق أقرب من الحق المنهج 
المل•

يضمنالحق بالدين الالتزام أن - ٢ 
فلاوأخراه، دنياه فى سعادته للأنان 

الدنيويوالفلاح المعادة إلى بيل م
بهأتى الذي الدين بالتزام إلا والأحروي 

حميعتوزن الحق وبالدين اض، رمل 
فضرورهوالأخلاق، والأعمال الأنوال 

صرورةمن أعظم الدين إلى الإنسان 
الغداء؛إلى والجم الروح، إلى البدن 

لىعالضرورات أعظم هي بل 
الإطلأيى١/

العالمبمجرد تكون لا عادة الوط٥ 
العملبمجرد ولا الحق، بالدين 

نالكما معا، يهما بز بشرائعه؛ 
ريفقهه ^١ به اخ يرد ررمن اض 

فلا•^١ به اش أراد من فكل ، الدينء 
معبد لا ولكن الدين، في يفقهه أن بد 
ط؛ا[.الرالأ، ت ]>م)ا/ا،ا•( زادانماد انظر: )١( 
لموم(، ٧١رقم العلم، )كتاب المخاري أحرجه ( ٢١

(.١٠٣٧رقم الزكاة، )كتاب 

فيفالفقه به، العمل من الدين في الفقه 
بدفلا الفلاح، حصول في شرط الدين 

معبل ولا تعالى، الرب معرفة من 
عبا^^٣،.من محرقه 

هالآدثة:
آلإتامو يبج تعالى: قال 

4 ;ظ شد فئ يثا  ;i  ةا'محة
عمران[.]آو أكسلإ؛ن 
أفعند آلمكم، وف سبحانه: وقال 
[.١٩تآلعمان:٦^^ 
دي0ؤألآلإ أ'ك،ثثا تعالى؛ وقال 

مجلإلآهأ ورصث ئتمؤ، عوئآ وأنحق 
٣[.لالمامم0ث ديناه 

نعه رة ريهأبي ن وع
نفسراواتذي قال! أنه اض رمرل 
منأحد يى يسمع لا بيده مهمحند 

ء٠لمبموت م نصراني دلا بءو,دي الأنة 
منكان إلا به لت أرمبالذي يؤمن 

النار((ل؛/أصحاب 
أنه؛ الخطاب بن عمر وعن 

لوبيدْ نمي ر١والاني قال: النبي. 
أنإلا عه ومما حئا موس. كان 

سي«لى.
^.١٤٢١الفضيلة، ]دار ( ٢٦٦٨)المقيئة انظر: )٣( 
(.١٥٣رنم الإيمان، )كتاب ملم أخرجه )٤( 
]ُؤّة_0 ني أحمد أخرجه )٥( 

العلم،)كتاب سه ني والدارمي 'يا[، الرسالة، 
إرواءانفلر: بشواهده الألباني وحننه (، ٤٤٩رّنم 

ط\[.سروت،، الإسلام ]المكتب ( ٣٨٨)الخلل 



الدينالدين

ه1قوالأهلاسم:
.الني ارأوجب ظه؛ حزم ابن ئال 
فكل، بأمرّْهع من على به الإيمان 

والشمالالجنوب أقاصي في كان من 
والمغرببحور الوجزائر والمشرق 

فمعالسرد أهل من الأرصى وأعمال 
حاله،عن اليبمؤث عليه ففرض بدكرم 

يه((لإيمان وا ؤإعلأمه 

علمررقد I تيمية ابن وقال 
رّسالةأن الأسلأم دين من بالاصهلرار 

عربهمالناص، لجمع اض عبد بن محمد 
وزهادهم،وملوكهم وعجمهم، 

إلىدائمة باقية وأنها وعامتهم، وعلمائهم 
الجنالثملين عامة بل القيامة؛ يوم 

الخلائقمن لأحد ليس وأنه والأنس، 
ماوملازمة عته وهلل متابعته عن الخروج 

منلهم سنه وما الدين، من لأمته يشرعه 
بلالمحفلورالتا؛ وترك المأمورالتا فعل 

أحياءقبله المتقدمون الأنبياء كان لو 
فإذا. . ومهل١وعته. متابعتة عليهم لوجب 

يدركهمن على ونصره اتباعه يجب كان 

دونهم•بمن فكيف الأنياء من 
دينمن بالاصطرار يعلم مما بل 

دعوتهبلغته لمن يجوز لا أنه سلام الا 
كموسى؛ غيره رسول شريحة يتبع أن 

عنالخروج بجر لم فإذا وبس، 
فكيفارسول شريحة إلى شريحته 

„)آ( عنه((لخروج يا 
الهل-امةهو ررالدين المثم! ابن وقال 
اللازمةالطاعق فهو والخالق، والعبادة 

ولهداوعادة، حلقا صارت التي الدائمة 
تعالى:قوله في بالدين الخلق فسر 
قال]!٣، . ظم ثه ق ثه 
ابنقال عيينة، ابن عن أحمد: الإمام 
•، عظيم٠١٣دين لعلى هماس؛ 

ملآقسامثا٠ 
بالنظر- الديانات تقسيم الممكن من 

أنسامإلى _ منها والباطل الحق إلى 
ثلاثة:

الإسلام،دين وهو الحق، الدين - ١ 
آدممن كلهم، رمله على الله أنزله الذي 

واللام.الصلاة عليهم محمد إلى 
يكونان بمحرفح، باطل دين . ٢ 

مماصحيحة سماوية رسالة من أصله 
منحرف ثم الأنبياء، من ني على أنزل 

والنحسرانية.كاليهودية النبي؛ ذلك بعالء 
كالوئنيةأرصي؛ وضعي دين - ٣ 

.ونحوهاوالبوذية والهندوسية 

تمراتب،؛ا٠ 

محملنبنه على الله أنزله الذي الدين 
مراني،:ثلاُث، له واللام الصلاة علميه 

الإسلام.مرتثة _ ١ 
الإيمان.مرتبة : منهاوأعلى — ٢ 

ط\الحديث، ]دار )0إبم\( الإحكام 

;Yi_iTY/U)اكاوى مجموع )٢( 
(.١٤٦)الكاش الجواب )٣( 



بناثدين

الاحان.مرتبة I منها وأعلى - ٣ 
كلهالحق الدين تشمل المراتب وهدم 
وكلويامحلمة، هره ا فنوفروعه، أصوله 
تقترنولم أمحللت إذا منها واحدة 

كماكله، الدين تشمل  ٢١٠^بالأحرى 
أشعند آدمي ءؤإ0 الى: عتال ق

الدينفجعل [، ١٩عمرانت ]أل 
"مريلحديث وذي الإسلام، هو كله 

ثلاثة،مراتب من واحدا الإسلام جعل 
الله.دين بمجموعها هي 

صالLعلمة:

واحد،الأنبياء دين الأولى: لمسألة ا- 
العام:الإسلام دين وهو 

ذلك،:على الأدلة ومن 
آفهند ادث وة تعالى: ه فول

[١٩عمرازت ]آل آلإسشره 
دينلا بأيه تعالى اممة من ررإحبار فهذا 

وهوالإس،الآم، محوي أحد من يمثله عنده 
كلهي به اض بعثهم فيما النسل ائباع 

الدىه^، بمحمد حتموا حتى حين، 
جهةمن إلا إليه القلرق حميع محي 

بحثتهبحد اض لقي همن محني.، 
فليسشريعته، غير على بدين ه محنيا 

بمتمل«أا،.
الذيالإسلام دين تتناول الأية فهذه 

فيخاصة وليتا الرسل، حميع يه بعث 
محمدنبسنا به بعن، الذي الإسلام 

لبنالإسلام أن حملي الأدلة ومن 
الأنا،-بمث:

_:. نوح هول ذكر في - تعالى هوله 
.هيرني ألإن أن 

•ا-يوض-ا 

\.)؛مجمج ^وإد ك،؛ العنه وقول
يثاثمن رو وإٌّممحالا ألين ثن آلمواعد 

نأ.ظتانقا 0 أي أقيئ آتث إنك 
ذلكفى والآياتا • ]إبراهيم[ ةث؟ا< ءن1ميرنا 
كثيرة.

أبىحديث، التث^: ْص الأدلة ومن 
اضرمحول قال قال:  ٥٠هريرة 

فيمريم ابن، ببمح، الناس آدلك، ررأنا 
لعلأيته،إحوْ والأنبياء والأحرة، الدنيا 

واطءاروديتهم ص، أمهاتهم 
واحددينهم أصل أن الحدين، ررومعنى 

فرؤعاحتلمت، ؤإن توحيد الوهو 
المالح«ص.

رهءزلأة:تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
الإسلام،دين على كانوا الأنبياء رروجميع 

الحديثؤا3، ومحس— ررالصمحيحين١٠ فى كما 

عنالقرآن قمح، تعالمح، أخر وقد - ا؛ز( ال
موسىوأتباع ؤإسرائيل ؤإبراهيم نوح 

لمينمكانوا أنهم وغيرهم والميح 
شريلث،لا وحده اض عبادة على متفقين 

يعبدفلا ^^، هو أمر بما يعبد وأن له، 

.[,٠١٤٢٠ط٢، ط؛ة، ]دار )T/؛،Y( ممر ابن تمر 

رنمالأنمساء، أمحادث )ك-اب البخاري احرحه )٢( 
(.٢٣٦٥رنم الفضائل، )كتاب وسالم (، ٣٤٤٣

a(n ،، انمرنت[.]دار ( ٤٨٩حجر)٦;لأبن الباري



الدينالدين

فمنيشرعه لم بدين هو يعبد ولا ، غيره 
الذيالإنجيل أو التوراة لسرع متبعا كان 
ولمصوصشرعهم محي حاء لما والمغيير ءش ®-M- بمسخ وب يت-ىل أم 

ةرم.الشلّكيهم ُا ميلا دينا انح س  Ulj. . الإّلأم. 

المسألةُأا.في الصحيح القول هو هذا 
بالتبديلالمضمون، تحريف . ٢ 

قدفهذا منسوحا، دينا آو الله، شرعه 
"^!،٧١كالتهود الإرادم؛ دين ءن خرج 
ثم،^؛، ١٤المسبح وكذبوا الوراة يدلوا 

الذينوالمصارى ، محمداكذبوا 
.،محمدا وكذبوا لإنجيل ا يدلوا 

الذيالإسلام دين على ليسوا فهولأم 
لهممخالفون هم بل الأنبياء؛ عالمه كان 

منوابتدعوه الحق، من يه كذبوا فيما 
؛.١١٠ابْلل 

هقوعيي مومى أن يعلم وبهيا 
واحد،بدين جاءوا قد الله أنبياء وحميع 
ؤإنماواحدة، أصوله الإسلام، اممه 

شرائعه.احتلفت 

حرفوافد وعيسى موسى أتباع وأن 
الدينسجهتينتذلك 
اسمفاستبدلوا الأمم، تحريما . ١ 

اسمإلى أنبيانهم به حاء الذي )الإسلام( 
والمصرانيةفاليهودية والمصرانية، اليهودية 

اللهنفاهما لذا البشر، صغ من تسميايت، 
وقوله؛ في . إبراهيم نبيه عن 
'؛اتوء رمملتا ولا حوليا ء؛رمحم "؛ان 

.هآلثئتين بن ماز وما مسل٠ثا حنيه١ 
صران[.زال 

الالتزاموجوب الثانية: لمألة ا. 
.؛محمد الشي يدين 

منبالضرورة المعالومة الأمور من إن 
ديناتباع من لأحد مناص لا أن انمين 

بينانبه حاء الذي الخاص الإسلام 
الخروجلأحد يحل لا وأنه .، محمد 

ومحي.، بعثته بعد الدين هذا عن 
البيده محمد نفس رروالذي .؛ قال 

ولايهودي الأمة هدم من أحد بي يسجع 
بالذيبزمن ولم يموت م نصراني 

الئارلأ؛،.أصحاب، من كان إلا ؛4 أري، 
.بحثته بعموم الصوص تواترت ومحي 
يتأدهاتعالى! قال جميعا، للناس 
ؤيماهإي==ئإ أش تتول إئ، أناش 

 ^^[.١٥٨]١

قالقال: ه الله عيد ن جابر وعن 
لمحمسا لاأععلست، ■' الله رسول 

نفسوانظر: (، ٣٧١.  ٣٧٠; ٢٧)الفتاوى مجموع 
(.٩٠)٣; ايرجع 

اسمأن وهو العلماء، لبعض آحر قول، المسألة دفي )٢( 
المول،ط؛ ذكر الأمة، بهدم مختص )الإملأم( 

الإسلامباحتماص العمة رإتمام رساله ني الموؤلي 
الأمة(. oJL؛،

الرازق،عبد لبهجت، وحقيقته مفهومه الدين: انظر: )٣( 
المللث،لجامعة انميمية المجالLن في منشور تبأمحٌث، 

المجلدوالإداؤية(، الإنسانية )الملوم فيمل 
ه\أاه[.الثاني، المدد الخامس، 

(.١٥٣رنم الإيمان، )كتاب ملم أحرجه )٤( 



اثدين

الدين.ا

الضدلكن ص الأباء س أحد يملهن 
الناسإل لبعثن حاصة قومه إر بمعث 

لكذة((لا/

وباتفاقالدين من بالضرورْ علم وقد 
بعضأن ظن من أن الملمين جميع 
محمدشرعة عن الخروج يعه الناس 

منبناقض أتى ففد آخر لبن أي إلى 
الأملالإ^.نواقض 

الأديان:درامة عالم الثالثة: لمسألة ا- 
فيعرف الح مص_هلالأديان علم 
كانؤإن الأمم، بهذا المتاحره العصور 

ثلاثةعلى يشتمل علم وهو قديئا، أصله 
:م؛احثا

فيوبمدرس ت الألبان ^١;^ الأيل؛ 
فيوتائيرْ وتطوره الدين نشأة القسم هدا 

المجتمع.
السالخينعند المبحث هدا امتاز وقد 

منللتحقق الدقيق العلي بالمنهج 
وذلكوصحتها، التاريخية المعلومات 

نالكمن للتحمق اد نالإسباعتماد 
الأصليةالمصادر فى سواء الروايات، 

والمنة،القرآن وهى وأحكامه، للدين 
وذلك،الأحداث،، من سواهما ما وكيلك، 

:٤٣٨رقم الصلاة، البخاري)كتاب )١(أحرجه 
(.٥٢١رنم الصلاة، ومواضع المساجد )كتاب 

(٤٢٤-  M٤٦٦ تبب لأبن الفتاوى مجموع انظر: )٢( 
الويابعد بن محمد مؤلفات ومجمؤع (، ٥٢٤/ ٢٨)

المجمؤعننس ني له الإسلام ونوائض )ا/خآ■(، 

الحسث، الأحرى، الديانات بخلاف 
سمواءالمقدمة، لكتبها متصل ّند يوحد 

أوكالتوراة، اليهود؛ كتب، ذلك، في 
انالأديأو كالإنجيل، المصارى؛ 

والبوذيينكالهندوس اتكرى؛ الوصعية 
ونحوهم.

:يه.اوالمراد الأديان: فلممة الثاني: 
الدينإليها يستند التي والمثادئ الأسس 

ومعاملات،وأخلاق وشريعة، عقيدة من 
محامائل ٠ م القهذا ائل مأهم ومن 
لسانعلى مّى نالتي الهلثيعة وراء 

أو:ة، يوهالألموصؤع دين: ال
اللاهوتية.

فيفيدرس الأديان: مقارنة : الثالث،
لغرضوالميزان الخصاممس القسم هذا 

بينهارم.فيما المقارنة 

لفروق؛ا0 
والملة:الدين بين الفرق 

الذات،بمتحدان والملة الدين 
منالشريعة فان بالاعتبار، ومختلفان 

حيثومن ليثا، مى نتْلاع إنها حيث 
إنهاحيث ومن ملة، مى نتجمع إنها 

.ميمانمى إليها يرم 
والملةانمبن بتن الفرق وفيل؛ 

اللهإلى  ١٠٣٠منسسوالاين أن والذهب، 

لمحمدالهند واديان والمسحية اليهودية ني دراسات )٣( 
;[٠١٤٢٤ط؟، الرشد، ( ٢٠.  ١٨)الأءظس 
باختصار,



الدينئ!الدين

س،الرسول إلى وية منوالملة يعالى، 
المجتهدإلى منسوب والمدهب 

المخاصن:ذهب م٠ 

المتعلمةالمخالفات أشهر من إن 
بتوحيدالمنادية الدعوات رالدين( بحت 

التقريبإلى الدعوات وكذا الديانات، 
تلدعوا ا هدم ت نشأ وقد ت، نا لديا ا بين 

والصهيونيةالتنصير، أحضان فى المضالالة 
الجذوريعص لها كانت ؤإن ،، العالميةل 
لهما؛بيان يلي وفيما المديمة، 

•الأديان وحدة إر الدعوة أولا'. 
الماصةاJاطالة الدعوات من إن 

أهلبعض به نائي ما الدين، لأصل 
الأديان،وحدة إلى الدعوم من الضلال 

المعتقداتحمع بصحة الاعتماد وهو 
وأنهاالعبادات، حميع وصواب الدينة، 

اهأنأو واحدة، غاية إلى رق ؤل
.الواحد الدين في كالمذاب 

هداإلى الداعين محلرق احتالمتا وقد 
بينالوحدة إلى يدعو من بين المذهب، 

تحتالثلأيث،، ماؤية الالملل أديان 

الختابزدار( ١٤١)ثتلأجرحانى انظر; )١( 
. ٤٤١٠)لمموي وادكزت [، ٠١٤٠٥ط١، ١^، 

[.٠١٤١٩الرسالة، ].زسة ( ٤٤٤
المعاصرالأدب، فى الوطنية الاتجاعايت، انظرن )٢( 

١٠٢٠)حين محمد لحمد  r\A/y ) الهضة]دار
لحمدوالأدان والإسلام [، ٠١٣٩٢، »irالعربية، 

]دارالثير[.( )٥٣عوض 
الماضيلأحمد الأديان بجن التقريب، دعوة انظرن )٣( 

 )rr[.٠١٤٢١الجوزتم،، ابن ]دار )\/؟

 Iالديانةأوأ )الإبراهيمية(، ممى
كلعلى يعممها من وبين العالمية، 

مبادئهماحتلفت، كما الإنسانية، الديانات 
منينطلق من بين الدعوة، هذه فى 

منطلؤامن ينطلق ومن اني، إنمنطلق 
الوحسدةفكرة على ائم قصوفي 

كلهالعالم يرون الذين وهم والانحاد، 
البحرموج مثل أقرائه وأن الإله، هو 

وبناءنقمه، البحر من ولكنه متعدد، 
لأنهاصحيحة الأديان فكل ذللث، على 

يمولونعما اض تعالى الإله عن صادرة 
٧؛؛. ١٣

علىالحمل إلى هؤلاء عمد وقد 
وعباياتهمالملمين كناب بين اواة الم 

عنديقابلها ما مع وصلاتهم ومساحيهم 
الأحرى.الأديان أصحاب 

خالص،كفر الدعوة هذه أن شاك، ولا 
منها؛كثترة؛ لأمور الد.ين، عن وردة 

فيوالئنة للقرآن تكذب أنه أولا؛ 
منوغيرها والنصرانية اليهودية إكفار 

الأديان.

ثذكثيأ أويت ؤقّ ت تعالى ل ق! 
;نقتهن نأ؛ثكن وكف أم 

^[.JGوه أ'وئ 
من. محمد نبوة في طعن أنه ثانيا؛ 

انملقيينعلى والرد )ا/ا/ا■؟(، المندية انظر: ;٤( 
ا/ ٤١الفتاوى ومجمؤع المعرنة[، ]دار ( ٢٨٢)

٦(.. )\/T ١^^ الثثت ومهاج (، ١٦٥



الدينالدين

لسائروختمها وكفايتها شمولها حيث 
الشراع.من قبلها لما ونسخها النبوات، 
الإمحلأمأصول في طعن أنه ت ثالثا 
إلهألا شهادة مثل اسية الأّوجذوره 

بالهناغوت،الكفر تقتضي التي اغ إلا 
ودعوةشروطها، أبرز من هو والذي 
وتمويئاتجويزا تتضمن الأديان وحدة 

كفرومدا الإملأم، دين غير لأتباع 
الإيمازرا،.لأصل مناقض 

الأديانبين التقارب ثانيا! 
انتثارلها كان التي الدعوات من 
الأديان،بين التقارب إلى الدعوة وامع! 
فيالمؤتمرات أجلها من عمد حيث 

منالكثير لها وكان الدول، من العديد 
٠المناصرين 

فىمتماوتون الدعرة هذه وأصحاب 
منفمنهم التقارُب، دليا من مرادهم 

والوحال.ةالكامل الاندماج حد إلى بمالغ 
مراتبذلك، ودون الأديان، بين التامة 
والتواصلللتقارب الدعوق من عديدة 

بينالثراء عقيدة وائلراح الخلاف، ونبذ 
والطل.الأدان 

والإبطال(، ١٠٧١)٢; عياض للخاض الشفاء انقل: 
لبكرالأديان من وغيرْ الإسلام دين ين الخلط لفلريه 

ط١،الماصة، ]دار ( ٩٦-  ٩١٠، ٢٤-  ١٣نيد)أيي 
، ١٤٣٦)أ/الأدان بين المقرب ودعوة ^، ١٤١٧
واسالقوية الإيمان ونواتص (، ١٤٩٢-  ١٤٦٥

ط٣،الوطن، ]مدار ( ٣٧٧الس،)المد المزين لبد 
الأديان()وحدء فى الدائمة اللجتة وينوى -[، ٠١٤٢٧

.jb\i\A/\/yoرخ لتا (، ١٩٤٢)برقم 

ثالتقارب دعوة حصاض أبرز ومن 
الهلرفإيمان طرف، كل يعتقد ن أ— 

الذيالتام الإيمان يبلغ لم ؤإن الأخر، 
عنيمننع من منهم وكثير هو، يعتقد٥ 

الأخر.الهلرف بكفر القول 
عقائدهواحترام بالأخر، لاعتراف ا- 

يريدكما الأخر على والتعثف وشعائره، 
والمناقشةالحث، وتجب تعرفه، أن هو 
ميانونالثمائكة، الحقدية المسائل في 

عنوالاعتذار التاريخي، الماضي 
٠أخهل،ائه 

والاتفاق،ه تشابالأوجه براز إ— 
والافتراق،الاختلاف أوجه على والقضاء 
المشتركة،القيم تحقيق على والعمل 

المناسباتفي والزيارات التهاني وتبادل 
عباداتهمفي والمشاركة الدينية، 
علىالتأكيد ذلك، في ويدخل أ-حيانارأ،، 

والثقةوالصداقة والإخاء والمودة المحثة 
معهم.المتبادل والاحترام 

كليتعد أن على كثيرا يؤكدون و- 
مبهلنةدعوة الحوار يجعل أن عن طرف 
النصرانيةأو للأملأم مواء لدينه، 

ض،أمر التقارب أن بهذا ؤيسين 
الوحدةدرجة إلى التقارب حصول فيمكن 

القريمم،الخام ؛التفاهم الاكتفاء ويمكن 
التعايش•حوار من 

:١٢٤)القاسم لخالد الكتاب أهل مع الخوار انقد: )٢( 

.ءةء:ثت'ق>,,س,,



الدينالدين

التقارب:دعوة حكم 
المدريالمضامين اختلاف على بناء 

الدعوقحكم فإن التقارب، دعوات تحت 
بحبيختلف الأديان بين التقارب إلى 

دعوة:كل تحت المدرجة المعاني 

الأخرىالديانات أصحاب كمر من ف— 
يالتقريبالقول مع والنصارى، كاليهود 

منوغيرهم الكتاب أهل دعا ه الرسول 
ونبيالتوحيد، تحقيق إلى الأديان أهل 

يردولم ذلاث<، على وجادلهم الشرك، 
والإعراضالقائد في لمخامحلبتهم تركه 

•أخرى مشتركة قضايا إلى ذللئ، عن 
الكافرينبين المساواة يتضمن نه أ- 

ألممرنتعالى: يقول واللين، 
تالملم[٠ْلملأ مخالفة يدهمة فقوله بق: مما نحو على 

مبدأتقرر أسامها فى التقرببا ودعوة أهل مع حوارْ في السي. لمنهج 
الكاب.

لأنهكفت؛ فقوله يكمرهم، لم من و— 
كماوالثنة القرآن في قطعي لأمر تكذيب 

تفصيله.تقدم 

وذلكمحرمة، الحالين على فهي 
مني:لأمور؛ 

لقيدةومخالفة للكفار موالاة نه أ— 
منالضرورة بالثابتة ثراء والالولاء 

حوار١١في والموالاة والمودة الدين، 
فىيردد الذي البارز الشعار هو التقريب٠٠ 
الشتركةل١،.واJياUت اللقاءات 

فيالنبي لمنهج مخالفة نه أ— 
الإسلاموأهل وأصحابه، الأديان، حوار 

قاطبة.

نقاطيتركون التقارب فأصحاب 
القائد،ائل مسئما ولا ،، الاختلاف

فإنالمبوية، الدعوق لمنهج مناقضة وهدم 

القادمةالرحلة ني الإمحلامية الحركة أولويات اننلر: )١( 
^.١٤١١.< ط\ومة، ]شة ( ١٧٦)للقرصاوي 

لمارفع ا وهن. الدينية، الماواة 
تعالى.الله رفعه ّ وتنزيل الله، وضعه 

الأديانبين المساواة يفترض فالتقارب 
منها،لأي المهللقة الحقيقة امتلاك وعدم 
وتوّهلوالإسلام الإيمان في ثلث، وهذا 

الأدازربين 
تمصادروالمراجع:ا٠ 

دينبين الخلمهل لفلرية ارالإي2؛لال - ١ 
أبيلبكر الأديانء،، من وغيره الإسلام 

زيد•

الإسلامباختماص العمة ررإتمام - ٢ 
لليوطى.الأمةاا، بهذه 

منوالردة الملل أهل ررأحكام - ٣ 
حنبل٠٠،بن أحملو الإمام لخسائل الجامع 

للحلال.

لمحمدوالأديازا،، ررالإملأم - ٤ 
عوض•

والمسيحيةاليهودية فى درامات ١١- ٥ 

ilAfi)الأديان ين التقريب دعوة انظر: )٢( 



 ،jالدينالدب

صوءفى وحقيقته مفهومه الدين، ١١. ٨ الأعفلمى. لمحمد الهند؛؛، وأديان 
•الرازق بد لهجت والئنة؛؛، القرآن الأديان((، بين التقرب رردعوة - ٦ 

حجر.لابن الباري؛؛، ررفح — ٩ القاصي. لأحمد 
تيمية.لابن الفتاوى؛؛، ررمجمؤع - ١ ٠ دراز• الله همد لحمد ارالدين"؛؛، - ٧ 





الذاتالذات

 iff الذاتS

ثغة:لتمريف ا٠ 

)ذو(:>رقالالاوث: ذو، تاءنيث الذاُت،: 
ذلك؛صاحب وتفسره: ناقص، امم 

مالصاحب أي؛ مال؛ ذو فلأن كقولك؛ 
هىتقول؛ ذات، )ذو(؛ تانيث في وتقول 

الشيء:وذات الأزهري؛ قال مال، ذات 
وخاصته((حقيقته 

بمعنىبأني ذات لمظ أن فتبض 
بمعنىويأتي والخاصة. الحقيقة 
يقال:لا المعنى هذا وعلى الصاحبة، 

ونعوتذات له لما إلا الشيء١٠ راذات 
هدهصاحبة يمول: فكانه إليه، تفاق 

والعوتر٢،.الصفات 

اصطلاحا:لمرث ا٠ 

المتكالمون،أطالقه لمقل الذات: 
ويعنونوالحقيقة، النفس به يريدون 
ذاتويقولون الصفات، صاحبة بذلك: 

العربي،التراُث، ]دار )0\إص الينة تهذيب )١( 

انعرض[،الكايب ]دار ( U/Y)الفوائد بيانع )آ(ا;ذلر: 
نهدالمس، ]مجمع ( ٢٨٣)ْ/الفتاوى ومجمؤع 

اه[.٤١٦الممحف، لطاعة 

وجودْعن بها ويمرون شه هي اياري 
 - -)٣(

وحميمته

يقتضيمولد لففل الذات: وئيل: 
فيقال:إليها الذات تضاف صفات وحول 

كلأم^وذات قدرة وذات علم ذات 
تحكم:ا0 

;الألفاظالالتزام الملم على بجب 
وأنوالسمة، الكتائب، فى الواردة رعية لا 

تردلم التي الألفاظ إمحللاق في يتوقف 
عندبها أريد إذا ميما لا لنصوصي، ا في 

صحح.غير معنى الإطلاق 
الموصىفي يرد لم )الذات( ولمثل: 
عاليإثباته فيجوز ممايا، إلا الشرعية 

بال،٠^^١ وروده أما ورد، الذي الوجه 
معرضفي إلا اللف كلام في يجئ فلم 
اللهعلو نموا ممن انمليل أهل على الرد 

بهالمقصود : وقالواعرمه، على تعالى 
السالففاثبت، فقمل٠ والقدر المهر علو 
العرش.على تعالى ذاته علو 

لحقيقة:ا0 
ذو،تانبث، الحرب: لغة فى ذات لففل 

)أ/الفتاوى ومجمؤع )آ/أ(، الفوائد بياع انظرت )٣( 

(.٩٨اكاوى)٦; )؛(مجموع 



الذات

٠
الذات

تأي الصفات؛ ذات الكلمة وأصل 
الصفات.ذات النفس 

الش-رع؛في اللمفل هذا أمحللق وفد 
رالمإبراهيم؛ قصة في . السي كقول 

ثلاثإلا سد ه المي إبرامم يكذب 
وكقولافا<أا،. ذات فى ننتين كاويان، 

الإله«أآ،.ذات في رروذلك خيب: 
أي:وناحيته؛ اض جهة فى والمعنى 

المرادليس وجهه؛ ولأبتغاء اممه لأجل 
١٣٥►^القرآن: فى ونحوم النفس. بذلك 

١[،سبمئاب< داث ؤأص،يثوأ آثم 
أيقدوي.هثا>تي ؤء،ّنأ ول: وق

هيالتي والجهة الخصلة أي: 
ونحوهابالخواهلر وعليم بينكم صاحبة 

فلففل:المدور. احبة صهي التي 
والصحابة. الّبي، كلام في )الذات( 
المعنى.بهذا المءحضة والعربية 

اللففلهذا أطالقوا فقد المتكلمون أما 
الصمات،صاحبة النفس يه: وأرادوا 

ءؤسأمالقرآن: فى قال اض وجدوا ولما 
همسك ق ما دو ولا دمّى ق ما 

سثهُهآثم [، ١١٦ت ]المائدة 
مسهعق و>اؤكئب [ ٢٨رانأ ع_م]آل 

ا،وصفوه[ ١٢ام; ]الأيمأؤح_مهه 
ورحمةوقدرة، علم ذات نمس : فقالوا

رنمالأنس.ا،، أحاديث )كتاب البخاري ر١(أخرجه 
(.٢٣٧١رنم الفضائل، لم)كتاب وم(، ٣٣٥٨

)كتابالبخاري احرجها التي مقتله: قمة ني كما )٢( 
(.٣٠٤٠رقم والبر، الجهاد 

الموصوف،حذفوا ثم ذلك،، ونحو ومشيئة 
الدات"*.: فقالواالمنة. وعرفوا 

اسم:قواراهل اه 
استعملراوقد عياض: القاصي ال ق- 

واللامبالألم؛ الذات والمتكلمون الفقهاء 
:وقالواالنحاة، أكثر ذلاك، في وغلطهم 

واللام؛الألف عليها تدخل أن يجوز لا 
الحاةبعض وأجاز المبهمات، من لأنها 

النفسعن كناية وأنها الذات قولهم 
الخلقعن أو الشيء ة يقوحق

ا؛والصفات 

تيمية:ابن الإملأم شميخ قال وء 
الوذلك، )ذو(، تأنسن، )ذات( ررولففل: 
غيره،إلى مماها كان فيما إلا يستحمل 

وقدرة،علم ذو فلأن يقولون: فهم 
فيجاء وحبشا وقدرة. علم ذات ونفس 
ولففل:)ذو( لففل: العرت لغة أو القرآن 
بالإصافة،مقرويا إلا يجئ لم )ذات( 

هذافي يتكلمون النفنار صار لما لكن 
علمذات إنها يمال إنه : قالواالباب 
عناللقفل. ا هن. قملعوا إنهم ثم وقدرة، 

وهي)اوزات( : فقالواوعرفوه؛ الإصافة 
الحرباء،الحرن لففل من ليس مولد لففل 

كابيالعلم؛ أهل من ٠لائفة أنكره ولهذا 
وغيرهما،الل.هان وابن برهان بن الفتح 

در،وانظر: (، ٣٤٢. ٣٤١)٦; الفاوى )٣(مجموع 
(.٥٤)ه/المحارض 

الاثار)\اسالأنوارعارصحاح مثارق )٤( 
العتاة[.]الدكمة 



الذاتالذات

وردعربية، اللنغلة هدم ليست : وقالوا

عقيلوابن كالماصي آخرون عليهم 
ليمسكأنها الخطاب: وفصل . وغيرهما

كلففلالمولدة؛ من بل العرباء العراية ْن 
ونحووالكيفية الماهية، ولففل الموحود، 

صفاتوجود يقتفس الالمذل فهانا ذلك، 
عالمذات فيقال: إليها الذات تفاق 

كلام((وذات ئورة وذات 
لفغلأطالقوا ررفاذا القيم: ابن وقال 

دلت،معين بإصافة تقييدها غير من الذات 
فكأنهمبها، تقوم صفات لها ماهية على 

المخصوصةالصفات محاحية : قالوا
الذاتيلففل فاسلوا الماهية، بتالائإ القائمة 

يها،المائمة وصفاتها الحقيقة على 
صفاتلا ذات وحول يصح أن ومحال 

الفرصا الذهن فرصها ؤإن قدر ولا لها 
يفرضكما إلا الخارج فى لمتعلقه وحول 
قابلةهى فالذان الممتنعات، ائر ّ

بهاالقائمة بالصفات والموصوفة للصفات 
منفيها ما ت أي المدور؛ ذات ومنه 

وشر«أى.حير 

اتمتعلقة:تمساص اؤ 

الصوصن:في الوارد الله بذات لمراد ا. 
اش.عن ه هريرة أبي عن جاء 

ئلأيث،إلا m إيرامم يكذب ررلم قال: 
.،((رم.اش ذات قي منهن ثتتين كذبات، 

(.٩٩-  ٩٨)٦;الفتاوى بوع )١( 
(.١٣٨٢)إ/أور،لأ الصواعق )٢( 
•قرنيا تخريجه تقدم )٣( 

خيسبإمقتل قصة فى وحاء 
قال:أنه }جفته الأنصاري 

_أكلا حين أبالى ااْا 
مضزعىطه كان شق أي على 

يشأؤإن الإله ذات فى وذللث، 
،٠شلوممرعااأأوصال على تارك 
أي:وطاءته؛ اض أمر فى والمعنى: 

المرادوليس وجهه؛ ولأبتغاء اض لأحل 
المتكلمون.يرراؤ.ه كما النفمئ، يذ.للا 

المي.كلام في م)ذات( اّسف
بهذاالمحضة: والعربية والصحابة 

•المض 

المخالفين:دهد_، م٠ 
معنىفى للقفل ا هذا المتكلمون يهللق 

الباريذات ويقولون: والحقيقة، النفس 
وحولهعن بها ويعرون ه نفهي 

ذللث،إطلاق فى ؤيحنجون وحقيقته، 
يكذب»لم إبراهيم: قصة فى بقوله. 
نتنينكذبات، نلأيثه إلا إبراهيم 

^،؛٠^٦،•اف ذات في منهن 
والشريعةاللغة قى اللفظة هازه وليست، 

أنلجاز كن.للثج كان ولو زعموا، كما 
اض،ذات واحذر اض، ذات عند يقال: 

سثهُهآثب تعالى: قال كما 
ولامؤع، مغير وذللث، [، ٢٨عمران: ]آل 

(.٣٠٤٥رقم والسر، الجهاد البخاري)كتاب أحرجه )٤( 
در،وانظر: (، ٣٤٢-  ١٣٤ )٦! الفاوى مجموع )٥( 

(.٥٤>ه/التعارض 
.تريبا تخريجه تقدم ^٦( 



الدبحاثدبح

وحرفالجارة، )في( بحرف إلا يقال 
علىمستحمل معنى وهو للوعاء )في( 
جاهدتI قلمت إذا تعالى. الباري نفس 

تعالى،ض ا في وأحببتك تعالى، اطه في 
لماحفيقة اللمفل هدا يكون أن محال 

الوعاء،معنى من الحرف هذا علمه يدل 
فيأي* المضاف؛ حذف على هو ؤإنما 

علىالحرف فيكون و٠لاعته، اطه مرصاة 
فىمحبوب هذا قلى! كانك بابه؛ 

وطاعته،اطه مرصاة فيها التي الأعمال 
فءحال،ظاهره على اللففل تيع أن وأما 
فىراوذلك I حبيب فقول هذا، ثبت ؤإذا 

الديانةفي يريد إنما آ. ر ا< لإله ا ذات 
الإله.ذات هي الي والشريعة 

اللففلةط0 جعل من غلهل بان فقل. 
والذاتإليه، أصيف ما نفس عن عبارة 

عقتعالى؛ قوله في كالجب محا 
ألا[؛ ٥٦زم-ر: ]الٌ جب ق ؤلت ثا 

فرطت،هاها! يقال أن يحن لا أنه ترى 
يقال؛أن ويحسن وحقيقته، اطه نفس فى 

كل.افعل يقال؛ كما اطه(؛ ذات في ءفرط 
تعالى،اطه ذات في وقتل اطه، ذات في 

ذلائ،لى.فتامل اطه، ذات في وصبر 
لمصائروانمراجع:ا0 

•لابزالقنم اربدائعالفواود،ا)ج\(، _. ١

•ترثبا تخريب نندم )١( 
اكاوىومجمؤع ٨(، - !٦ ٦٦الموائد بياع انظرن )٢( 

/!(٣٤٢)

تيمية.لابن راالتالمرية،ا، س ٢ 
^٣١(.الهلبري،؛ ررشير — ٣ 
،( ١ )ج المحجة،٠ بيان في رالحجة ر ٤
الثنة.لقوام 
نقل١١والالعقل نحارصي رردرء — ٥ 

تيمثة•لأبن )ج"؟(، 
تحريمها،الإلهية؛ ررالصفات _ ٦ 

التميمي.خليفة لمحمل.. أقامها((، 
الكتابفي الإلهية ااالص_فات - ٧ 

اتالإثبصوء في بوية نالثنة وال
الجامىأمان لمحمد والتنزيه((، 

لابن)ج؛(، المرمالة(( ارالصواءق - ٨ 
المم•

حجر.لأبن (، ١٣)الاريا١ ررفتح - ٩ 
٦(،، )جء الفتاوى(( ارمجمؤع _ ١ ٠ 
تبة•لابن 

^الدبح^

لغة:لتعريف ا٠ 
والباءررالذال ظه؛ فارس ابن قال 

علىيدل وهو واحد، أصل والحاء 
ذبحا،الشاة ذبحت، مصل.ر فاكبح الشق؛ 

المذبوح((والذبح 
فقديشق ما وكل الشق، والذبح؛ 

يبح،قفل. وهلع هث، ما كل وكل.لك يبح، 
اسموهي المذبوحة، الشاة والذبيحة؛ 

ط'آأاه[.الجيل، ]دار )آ/ا،أم( ^ ٧١.قايس )٣( 



بحاثدبح

لأنهوأنث؛ الحيوان، من يذبح ا لم—
نعت،.اللا ء الأمم! مذهس، به ذهب 

التيوهي لث،، النالذبيحة! على ويهللق 
مىونتعالى، اض إلى بها يتقرب 
ؤإننحرا، أيصا الذبح ويسمى ، يالنسيكه 

وهوالإبل؛ نحر على يطلق النحر كان 
.، منحرهار فى طعنها 

شرغا:تتمرث اؤ 

علىالدم، بإراقة الروح، إزهاق هو 
إماادة! عبويفع مخصوص، وحه 

.، عادةأ ويسر استحبايا، أو وجوبا، 
اثالغويالمعنى بين لعلاقة ا0 

والشرص؛

اللغويالمعنى بين العلاقة نغلهر 
علىيدل منهما كل أن حسن، والشرعي 

الشرعيالمعنى أن إلا والقطع، الشق 
يفعالذي الشرعي، بالذبح مخصوص 

وجهعلى أو تعالى، طه القربة وجه على 
.ونحوه الاتجار، أو التمتع، 

0املآسماءالأصىئ
الذكاة.النحر، الث،، الم

١(• )o/ ( ٤٧٢.  0٤٧١إ اللغة تهذب اطر: )١( 
والترجمة[،لياليف السرية زالدار ( ٧٤ا/ )٠ 

(٢٢)ه/ المرب ولسان (، ٠٤٢ )T/ اللغة ومقاسي 
-[.٠١٤١٩طُ\، الأرري، التراث إحياء زدار 

(٦٧-  ٦٦)سن لأبن الأصول، ئلأ'ة ثرح انغلر: )٢( 
لمباركومظاهرْ الشرك وانغلر: التريا[، إحياء ]دار 

-[،٠١٤٢٢ًلا، الراية، ]دار ( ٣٦٥)السالي 
الشيخآل، لصالح التوحيد كناب، لشرح والتمهيد 

[.٠١٤٢٤ط١، التوحد، ]دار ( ١١٠٨)

لذكم:ا0 
الممد.—، ؛حالذبح حكم يختلم، 

أو.؛م"*:نلاثأ ض بقع والنة، 
يطالقما وهو التعبدي، الذبح أحدها! 

للهعبادة يقع ما وهو ائ<! يالنعليه 
اطهإلى التقرب( بذبحه فيقصد تعالى، 
الفهذا إليه، والتذلل وتحفليمه، تعالى، 

تعالىلغيره وصرمه تعالى، طه إلا يكون 
أكر.شرك 

،،الضيفإكرام بقصد يفر أن الثاني! 
مأمورفهذا ، ونحوه الحرس، لوليمة أو 

.استحباباأو وجوبا، إما به 
التمتعوجه على يقع أن الثالث' 

أوالعيال، على التوسيع أو بالأكل، 
فممن فهذا ذللئؤ، ونحو به، الاتجار 
المباح.

0اسرلة:
لأنهالمالية؛ العبادايتح أفضل الذبح 

طةطاعة أنه الأول! أمران! فيه يجتمع 
وطايت،ماله، ^ل أنه والثاني! ٠ تعالى 

جنسفى مشترك والبذل النمس، يه 
من؛ غيره على الذبح زاد لكن المال، 

أربابها،إلى محبوبة الحيوانايت، إن حسنإ 
لشدةالنفوس؛ في ألم لذبحها يوجد 

وسمححؤتعالى، فه يخله فإذا محبتها، 

(،١٠٦٥)المملى لبارك ومظاهرْ الشرك اطر: )٠١( 
(،٦٧-  ٦٦)عثيمين لابن الأمحرل، ثلاثة وشرح 

النونانافر لعبد أصول، ثلاثة بشرح المأمول، وحصول، 
[.٠١٤٢٢ْلا، الرشد، ]مكتة ( ٩٩-  ٩٨)



الدبحLاتدبح

صارالموت، الحيوانات بإيداق نممه 
الماونُا/انمادات طاق س أضل 

لأهمية:ا٠ 

أعفلممن عغليمة ادة عبI الذبح 
شعائرأظهر من وشعيرة العبادات، 

كتابهمحي ذكرها تعالى اض يرن الدين، 
سالثاني الركن ص التي بالصلاة المزيز 
علىتنبيها العفلام ومبانيه الدين، أركان 
بأنلعباده ؤإعلأما القرابين شأن عظم 
المناسك،ذبح يزل ولم وحده، لله الذبح 

وحدهالله م امعلى اء الدمؤإراقة 
نالكما الملل، جميع ني مشروعا 

مغسكاجعتا لدم ت ى العت
ينقنن ييبمهم ما عك آش أسم لدمحأ 

[.٣٤ألآقن4 
>ةثللبج!تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

40قه ج »ومل: 
هاتينبين يجمع أن أمره لالك_ونر[: 

لؤوالنالصلاة وهما العبوديتين؛ 
والافتقاروالتواضع، القريب، على الدالتان 
وطمأنينةاليقين، وقوة الغلن، وحس 

وأمره،عدته ؤإلى اممه، إلى الب الق
لكبرا أهل حال عكس وحلفه، وفضله، 
الالدين اض، عن الغنى وأهل والمفرة، 

يسألونهربهم إلى صلاتهم فى لهم حاجة 
منحويا له ينحرون لا والذين إياها، 

،]طْ ( ٤٤)قاصم لأبن الأصول ثلاتة )ل(-ءاسة 
اه[.٤٠٧

ؤإعطائهم،الفقراء لإعانة وتركا الفقر، 
اللهجمع ولهذا بربهم، منهم الفلز وسوء 

صادؤ،إن وض تعالىI قوله في يبنهما 
آ'ثفين.٤٠و>، ِش ومثايح ومحاتم، رد،تؤ، 

لالأنعام[«ل^.

لأدلة:ا٠ 

نأذمأؤئ ظ تحالى: قال 
تأتتكئدء ائو بمد يل ممزر نثأ 

آقعأك س أتتظ نص 
ه١^، ء ذيخ ئنا ذقمحز آ ثي 

Iماد-لة لال ٠٤فتق دإلكم و\يوتوو دا1_نثسموأ 
ومحيايومك، صلأؤ، إن ^؛3، ال؛ ون، ٣[ 

قشق، لا . أنشق ثن، ف س 
.٤٠صن ون ثأنأ أين ثدلاق 

وآعيره)غئا ^٣، وقال؛ ]الأت_مام[، 
٢[.]الكوثر: 

أبي،بن علي، عن الئثة؛ ومن 
.؛اض رمول قال قال؛ ٠،؛< طالب، 

منافه ولعن والدم، لعن من الله رالعن 
محييا،آوى من افه ولعن الله، لغير ذبح 

١^٥٢٠١^منار غير من اف ولعن 
أنه، عمر بن الله بد ععن 

نقيلبن عمرو بن زيد لقي، . السي، 
.النك، على ينزل أن قبل بندح بأمفل 
أنفأبي مقرة النبي إلى فقدمن، الوحي 

الطكنبع ( ٥٣٢-  ٠٣١)!ا/ الفتاوى مجموع )٢( 
ءلْ؟؛امآ.الشريف، الممحمج لطبامة نهد 

(.١٩٧٨رنم الأضاحي، )ئاب، سالم احرجه )٣( 



_^ءطاصآآ[م=ث'ض 

العلم:أهل أقوال ؤ آكل لمت ^١^؛، زيدت قال ثم . منهايأكل 
هيرروالنك؛ تيمية؛ ابن قال إلا آكل ولا أنصابكم، على تذبحون مما 
وجهه،ابتغاء تعالى ض الذبيحة بن ويد وأن . عليه٠٠الله اسم ذكر ما 

هماوالمسك الملأة أن والمقصود! ذبائحهم قريس على يعيب كان عمرو 
فانهتعالى، الله إلى به يتقرب ما أحل من لها وأنزل اض، حلقها والتا٥ ويقول؛ 
لأنالسب؛ على الدالة بالفاء فيها أتى نم الأرض من لها وأنت الماء الماء 

سبوالحر، الصلاة وهو ذلك فعل إنكارا . ٠٠إ الله؟ اسم غير على تذبحونها 
منإياه اض أع_هلاه ما بثاكر للقيام • له ؤإعظاما لذلك 

المنعمفشكر الكثير، والخير الكوثر، ئنتان قال؛ }جهبه أوص بن ثلءاد وعن 
العباداتهاتان أعفلمهما وعبادته عاليه، افه ررإن قال؛ الله رسول عن حففلتهما 

وأحلالمحر، المالية؛ العبادات وأجز قتلتم فإذا شيء كل على الإحسان كتب 
يجتمعوما الصلاة، البدنية؛ العبادات فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة نوا فأح

غيرها،قمح، له يجتمع لا الصلاة في للعبد ئلبرح شمرته أحدكم وليحد الذبح 
أربابعرفه كما العبادات، سائر من ذبيجه٠٠^٢،. 

الحالية،الهمم أصحاب الحنة، القلوب نذر قال؛ الضحاك بن ئابمتج وعن 
الله،إيثار من نحرم في له يجتمع وما بنحر أن . اش رسول عهد على رجل 

والوثوقاليقين، وقوة به، الفلز وحمن إنمح، فنال• . السك، فأتى بموانة إبلا 
ذللثحقارن إذا عجييح، أمر الله يد فى يما فقال بوانة. بإبلا أنحر أن نذرت 

والإحلأص«ُ؛ُ.الأيمان أدان س ُنن مها لكن امل المي 
موص»فإن ه: او_طى ئالأ لا• ث قالوايب؟"• اس 

ض؛لأمصريحة  dfjUاJىاس لا• ن نالء-ا١^^؛؟"• م ب له، لكن 
كطب، ذلك يإخلاص ٥، ؛!_ _؛ "أدف اف• لي لال  فقدني؛_؛، بذلك ليحق ض اش،ُلأفالأ سسمةلأوفاءلنذدني 

مواصععدة بالملأه'في ^ JUlاطه فرل •  ٣٢اين ٩^٠ 
منض الذبح أن ثت ؤإذا كتابه، من (. ٢٨٢١رنم الأنمار، ياب )تاب الغاري ا:م-بم )١( 
١■(. ١٩٠٠رقم والذبائح، الصيد )ئاب مسلم أحرجه )٢( 
سلك«لا ذط يد آدم ١؛>، ض رودس وج٠لة: رنم والمانور، الأ/دمان )كت\ب داود أبو أحرجه )٣( 

رذمالأدب، )ى\ب صحيحه ذي او-خارى رواها الممر الملممص في حجر ابن وصغحه (، ٣٣١٣
(.١١•رذم الأد٠ان، )ىاب وملم (، ٦٠٤٧يي والأuني ًداء، العالمية، )أ/همأ(لدارالكب 

(.٥٣٢;١٦)مجموع )٤( (. ٢٨٧٢)رنم الصس  ■_



الذبحLالذبح

فالذبحالطاعات، وأكبر العبادات، أحو 
يائرْعن مخؤج أكبر، شرك اض لغير 

وتفسير0الأكبر الشرك حد فان الإسلام؛ 
يصرفأن وأفراده أنواعه يجمع الذي 

العبادةأفراد من فردا أو نوعا، العبد 
افه٠١لغير 

فاسمبن الرحمن عبد وقال 
فىحاء ما من باب ترحمة؛ حت تس 

علىالوعيد من • رءأي —I اطه لغير الذبح 
عنناقل أكبر شرك أنه وبيان ذلك، 

العبادات،أحل من عبادة لأنه الملة؛ 
فصرفهالمالية، القربان أقفل من وقربة 
أولقبر، يذبح كمن شرك؛ اطه لغير 

أونبي، أو ملكا، أو حجر، أو شجر، 
أوللزيران، أو سلطان، لهللية أو حني، 

ذلك«رى.غير 

لشروط:ا٠ 
طهالذبح يكون أن الاJبح؛ شروؤل 

فانتعالى، يكوزباممه وأن تعالى، 
الذبيحة،حرمت الشرطين، أحد احتل 

وأدمأثتته عؤقم حؤ>ممش وال"تعالى: 
نأتثظدء أئه بمٍ بز قآ يتير أ٣ 

آقعألإ نأتيف ئ نأؤؤذآ 
نأنآفثب ءق ديح وما يؤم ما إلأ 
صمن- ٢( ١ )V/ التوحسد مقاصد في يد د الالقول )١( 

الثماني،صالح بن صالح ]مركز - الكاملة المجمومة 
'أا؛ا،و[.ط'ا، 

^.١٤٢٤]طء، ( ٩٦اكوحيد)ئأب )٢١(حاشية 

]المائدة:مزه ذولم ٦^ تنسزأ 
دؤو بنا تأٍقلوأ ؤ;لأ تعالى: وقال ٣[، 

[.١٢١]الأذعام: ه أسق رإدهُ عثتؤ آممه أنتن 
الفقهأهل يذكرها شروط وهناك 

الدح.وآلة والديجة، يالداح، خاصة 
لأقسام؛ا0 

ظاهرين،مين ثإلى الذبح م ينق
همأعص:إر يقم نم يكل 

وهووقربة، عبادة ذبح الأول! المم 
ثلاثة:أنواع عر 

بهيتقرب ما وهو النساك،؛ ذبح — ١ 
وهووطاعة، له، تعظيما تعالى، اطه إلى 

إلاممن، سيبمب له لن أى• مُللق٠ إما 
لسبب؛ؤإما والطاعة، التقرب مجرد 

والعقيقة،والذر، والأصحية، كالهدي، 
ومنهاواجب، هو ما منه وهذه ونحوها، 

مهمتحهب.أو مؤكدة، سثة هو ما 
يذبحأن وهو البدعي؛ الذبح . ٢ 

يذبحأو تعالى، اطه لغير فيه يذبح بمكان 
قمدْالذابح كان ؤإن القبور، عمئد 

باسمهوذبح تعالى، اطه إلى التقرب 
باطهالشرك وسائل من وسيلة لأنه تعالى؛ 
بيانه.سيأتي كما تعالى، 

يذبحمن وهو الشركي: الذبح -  ١٠

والقول(، ٣٦٥)الميلي لمجارك ومفلاهرْ الشرك انفلر! )٣( 
الجيني،ابن ]دار ٢( ١ ٤ )ا/ التوحيد محاب على الشد 
(،٦٧- ٦٦)ضمين لابن ثلاثة وثرح ^، ١٤٢٣ط٢، 

(،٣٦٥)المسلي لمسارك ومغياهرْ الشرك ت وانظر 
(.١ ٤ ٢ - ١ )٩٣ اكوحيد محاب لشرح واكمهيد 



الذبحالذبح

اممهاسم غير يذكر أو تقربا، الله لغير 
للأنبياء،يذبح كن الذبيحة؛ على تعالى 

لأهليذبح أو للجن، أو للملائكة، أو 
ذلك.وأمثال القبور، 

ماوهو ال٠سااح، الذبح الثاني! المم 
علىوالتوسع باللحم، التمتع فيه يقصد 
نحوأو به، الاتجار أو والعيال، الأهل 
ذلك.

المتعالمة:لمسائل ا٠ 

اف؛لغير الذح • الأدر لمسألة ا— 
التقربوجه على حيوان دم إراقة هو 

تعالىاسمه غير ذكر أو تعالى، افه لغير 
بياء،للأنالذبح ويثمل يه، عل

أووغيرهم، والأولياء، والملائكة، 
اروأماI النووي محال بأسمائهم. 

أنبه! فالمراد تعالى اممه لغير الذبح 
ذبحكمن تعالى؛ الله غير باسم يذبح 

أولموسى أو الصليب، أو لصنم، ل
للكهنةأو عليهما، الله صلى لعبسى 

ذلكا؛ونحو 

وتعظيماتفربا تعالى الله لغير والذبح 
سمةالخافض الأكبر الشرك من 

اللهلغير يه أهل مما وهو الإسلام، 
الدينمن معلوم وتحريمه تعالى، 

العباداتأعظم من الذح فإن بالضرورْ؛ 
وأمرهملعباده، تعالى الله شرعها التي 

)V؛/الروي بشرح لم مصحيح  ٢١)
>^.١٣٤٧ط؛، بالأزهر، المصرة 

زالمعلعت

تعالى!قال كما فيها له القصد بإخلاص 
]الكوثر[ؤواعتن ئ، جم 
ذبحلو لم ءوالمتيمية! ابن قال 

يبح،لم الله غير باسم ذح أو الله، لغير 
الذميفكذلك بذلك، يكفر كان ؤان 

فدغيره! وباسم الله، لغير الذبح ولأن 
L،الأنبياء دين من ليس أنه يقينا علمنا 

أحدثوه((الذي الشرك من فهو 
للهالذبح حكم الثانية! ألة لما— 

أوالله، لغير ئيه بذبح بمكان نعالي 
الجاهلية!أعياد من عيد فيه يقام بمكان 
وقربةعبادة تعالى لله الل.؛ح كان لما 
لهااحنامحل فقد تعالى، الله إلى بها يتقرب 

أكملعلى لأدائها المطهر الشرع 
للهؤإخلاصا عبودية وأظهرها الوجوه، 

تعالىدنه الذح عن بالنهي وذلك تعالى 
بمكانأو قق، الله لغير فيه يذح بمكان 

سداالجاهلية، أعياد من عيد فيه يقام 
التوحيد،لجناب وحماية الشرك لذريعة 

مشابهةعن التوحيد لأهل اعدة ومب
ددكما لمحبوداتهم، الذبح في ١لمشركين 

اكسحاكبن ئايت، حدين، ذلك على 
المتقدم.

المسسألةلهذه الحديث من والشاهد 
أوثانمن يئن فيها كان ررهل قوله 

منعيد فيها كان ررفهل يعبد؟اا، الجاهلية 
أعيادهم؟*.

الرثد[.زّكتة ( ٠٦٢)؟/ المشم الصراط اثضاء )٢( 







الذبحالذبح

الدباح،هذه وتحرم شرك؛ فهذا الجن، 
بهأهل مما لأنه الله؛ اسم عاليها ذكر ولو 

لغيراض.

بهاويقصد الذبائح، تذبح أن الثاني' 
علىالنعمة وشكر والسرور، الفرح 

ولامحرما، ليس فهدا البناء، اكتمال 

به.باس 
الذبحفي ررويدحل ت الفوران قال 

علىاض لغير ذبح ما أصناف؛ الله لغير 
الله،بم . عليه قيل ولو التقرب، وجه 
شركوهو لمين، المياجماع حرام وهذا 

نزولأول عند بذبح وما ه. الله ب
شرك؛وهذا الجن، من حوما البيت؛ 

ذبحأما هث، الله لغير ذبح مما لأنه 
المرحباب من الميت نزول عند ذبيحة 

فهذاوالأقارب الجيران ودعوة والسرور 
به«راآ.يأس لأ 

عنديذبح ما ة؛ الخاملمسألة ا. 
السلطان؛قدوم 

لهان اللْلقدوم عند يذبح ما 
صورتان!

قدومهعند الذبائح تذبح أن الأولى؛ 
أكبر،شرك فهذا إليه، وتقربا له، تعظيما 

اللهمحمى ؤإن ائح، الذبهذه وتحرم 
فيتذبح أن ذلك؛ علامات ومن عليها، 
ترك.ثم وجهه، 

قدومهعند الذبائح تذبح أن الثاني• 
)ا/م\(.الممد )ا(إعان؛ن 

تهلبخثم لمل.ومه، وضيافة له، إكراما 
بابمن لأنها بها؛ باس فلا وتوكل 
•شركا وليس الإكرام 
الشيخرروذكر ؛ نووي القال 
ذبحما أن أصحابنا من المروري إبراهيم 

أهلأفتى إليه تفربا السالهلان استقبال عند 
بهأهل مما لأنه بتحريمه؛ بخارى 

يذبحونهإنما هذا الرافعي؛ قال الله، لغير 
العميقةكنؤع فهو بقدومه، تبثارا ام 

المولود<،أأ،.لولاية 
علىمعلما اطه عبد بن سليمان قال 

يذبحونهكانوا ءرإن الة؛ الميرذْ 
فىيدخل فلا الرافعي ذكر كما اّتثانا 

فهوإليه تقربا يذبحونه كانوا ؤإن ذلك، 
حدبثت يعني - الحديث فى داخل 

ذبحمن افه ررلمن -؛ خهئه لى ع
الده««رص.نمر 

قدمررفلو ةقِلبج؛ عقيمين ابن قال 
كانفإن له؛ فذبحنا بلمي، إلى السالهلان 

ونحرمأكبر، شرك فانه وتعفليما تقربا 
نذبحهاأننا ت ذلك وعلامة الذبائح، هذه 
لهذبحنا لو أما . ندعهاثم وجهه، في 

فهذاوأكلت، ومحلبختخ، وصيافة، إكراما 
بشركُاوليس الإكرام، باب من 
التووىبثرح لم مصحيح )٢( 
)ا/ا"ا"*آ(.الحميد المزيز سير )٣( 
المستقيل[ت وانفلر: (، ٢١٤)؛/ المفيد القول )٤( 

الشيخآل لمالح والتمهيد  drrr)\/للفرزان 







هالغفاري ذر أبو هالغفاري أبوذر 

٠همال ثهعآ عباٌّرا ابن حديث من لسنا 
همالالنبي مبعنخ ذر أبا بلغ ررلما 

ليفاعلم الوادي هذا إلى اركب لأخيه؛ 
يأتيهنبي أنه يزعم الذي الرجل هذا علم 

لمفوله مجن واسمع ماء، المن الحبر 
منوسمع قدمه حتى الأخ فانْللق ائتني، 
له:فقال ذر، أبي إلى رجع ثم فوله 
ماوكلاما الأخلاق، بمكارم بأمر رأينه 
مماثفيتنى ما فقال: بالشعر. هو 

ماءفيها له ثنة فتزودوحمل أرديتط. 
فالتمسالممجد، فأتى مكة، قدم حتى 

أليأن وكره يعرفه، ولا السي. 
فاصهلمع،الليل بعض أدركه حتى عنه، 
رآهفلما غرم،، أنه فعرقط علي فرآه 

عنصاحبه منهما واحد يال فلم تبعه، 
وزادهقربته احتمل ثم أصح، حتى شيء 

يرامولا النوم ذللثط وظل مجد، المإلى 
مضجعه،إلى فعاد أمسى، حتى المى. 

أنللرحل ا نادل أما فقال: علي به هممر 
المعه، يه فيهبط فأقامه، منزله؟ يعلم 
حتىشيء، عن صاحبه منهما واحد يال 

مثلعلى علي همعاد الثالث، يوم كان إذا 
ماتحدثني ألا قال: ثم معه، فأقام ذلك،، 
عهداأعطيتني إن قال: أفدمكط؟ الذي 

منالمتخذة الأسقية وهي الثنان، واحدة •' الشثة )١( 
والأثرالحديث غريب في النهاية انظر؛ القرب• 

الطناحيسود ]تحمق: ( ١٢٣٧)T/الأثير لأبن 
ه[.١٣٩٩بيروت، العلمية، المكتة الزاوي، وْلاْر 

نتحانظرن له، آن ت بمعنى له نال حان، أي؛ )٢( 
(.١٧٤)U/حجر بن ألس 

فأخبره،فقحل، فحلتط، لترشدنى وميثاها 
فإذااش.، رمول وهو حق، فانه قال: 

شيئارأيست، إن فإني فاتبعني، أصبحتط 
فإنالماء، أنيق كأني قمت عليلاج أخافج 

مدخلي،تدخل حتى فاتبعني مضيننا 
علىدخل حتى يفموْ فانهللق فقحل. 
قولهمن مع فمعه، ودخل ه، اض 

ررارمع؛ البي له فقال مكانه، وأسلم 
آمري®،يأتيلث، حض فأخرهم همومك إلي 

بينبها لأصرخن بيدْ نفى والذي قال. 
المسجدأتى حنى فخرج ظهرانيهم، 

إلهلا أن أشهد صوته: بأعلى فنائي 
قامثم ٠ افه رسول محمدا وأن اش، إلا 

وأتىأضجعوه، حتى فضربوه القوم 
تمألؤيلكم قال: عليه، فأكثح العباس 
تجاركمطريق وأن غفار، من أنه تعلمون 

الغدمن عاد ثم منهم، فأنمن.ه الشأم؟ إلى 
العباسفأكحتط إليه وثاروا فضربوه لمثلها، 

الصامت،بن الله عبد حديثؤ من وحاء 
منا خرجنء .٥؛ ذر أبو قال قال: 

الشهريحالون وكانوا غفار، قومنا 
وأمنا،أنيس وأخي أنا فخرجتا الحرام، 
حالنافأكرمنا لما، خال على فنزلما 

:فقالواقومه، فحدنا إلينا، وأحمن 
إليهمحالف أهلك، عن حرجتط إذا إنلثط 

رنمالأنصار، مناقب )كتاب البخاري )٣(أحرجه 
رنمالمحالة، ذض_ادل لم)كتاب وم(، ٣٨٦١
٢٤٧٤.)



ههأبوذرالغفاري هالغفاري أبوذر 

قيلالذي علنا iثال١ا خالما فجاء أنيس، 
معروفكمن مضى ما أما فقالتI له، 

بعد،فيما لك جماع ولا كدرته ففد 
وتغطىعاليها، فاحتمالنا صرمتنا فقربنا 
حتىفانطلقنا يبكي، فجمل ثوبه خالنا 
عنأنيس فنافر مكة، بحضرة نزلنا 

فخيرالكاهن فأتيا مثلها، وعن صرمتنا 
معها،ومثلها بصرمتنا أنيس فأتانا أنينا 
أنقبل أحي بن يا صليت وقد قال،1 
ثقلت منين، بثلأيث، . اض رسول ألقى 
قال!توجه؟ فأين قلت؛ ض، قال! لمن؟ 

عناءأصلى ربى، يوجهنى حيتإ أتوجه 
كأنيألف، اللل أم س لكن إذا حش 

فقالالتمس، تعلوني حنى حفاء، 
فاكفني،بمكة حاجة لي إن أنيس! 

فراثمكة، أتى حتى أنيس فانهللق 
قال!صنعنا؟ ما فقلتا! جاء، ثم علير، 

يزعم، دينلث، على بمكة رجلا لقبتا 
الناس؟يقول فما ! أرماله، اض أن 

—ساحر، كاهن، شاعر، يقولون! قال! 

أنيس!قال - الشعراء أحد أنيس وكان 
بقولهم،هو فما الكهنة قول سممتا لقد 

فماالشعر أقراء على قوله وصعت، ولقد 
معر،أنه بعدي أحد لسان على يلتنم 

قال!لكاذبون، ؤإنهم لصادق، إنه واممه 
قال!فانظر، أذمج حتى فاكفي قلتؤ! 
فقلت،!منهم، رجلا فتضانفتا مكة فاتستا 

فأشارالصابئ؟ تدعونه الذي هذا أين 
أهلعلي فمال الصابئ، فقال! إلي 

حررتحتى وعظم، مدرة بكل الوادي 
ارتفعتاحين فارتفمت، قال! علئ، مغشثا 
زمزم،قال! أحمر، نصيح كأني 

مائها،من وشريتا الدماء، عنى فغسلتج 

ليلةبين ثلاثين أحي، بابن لشن ولقد 
زمزم،ماء إلا طعام لي كان ما ؤيوم، 

ومابهلنى، عكن تكمسرلتا حتى فسسمنتج 
قال!جؤع، سخفة كبدي على وجدت 

إذإصحيان، قمراء ليلة في مكة أهل فبينا 
يهلوفجفما ، أمسمخنهم على صرب 

تدعوانمنهم وامرأتان أحد، بالببتا 
فيعلئ فأتتا قال! اءنة، ونإمائا 

أحدهماأنكحا فقلتج! طوافهما، 
قولهما،عن تناهتا فما قال! الأحرى، 

مثلهن فنلت: علئ، فأتتا قال! 
فانطلقتاأكني، لا أني غير الخشبة، 
أحدهنا ها كان لو وتقولان! تولولان 

همالمتقبفا ال! قا، ارنأنفمن 
هابهلمان،وهما بكر وأبو الله رمول 
بينانمابئ ! قالتالكما؟« »ما قال! 

لكما؟«قال ررما قال! وأستارها، اوكعية 
الفم،تملأ كلمة لما قال! إنه قالتا! 
الحجراستلم حتى .، الله رسول وجاء 

صلى،ثم وصاحبه، هو بالببتخ وطاف 

غريبيي النهاية انظرت به. وحدثنا لنا أظهره ت أي 
)ه/'أ(.والأثر الحديث 

ينفذالذي لأذن ا ثب وهو سماخ، جمعر • أممختهم )٢( 
]دار( ١٠٠اللغة)"ا/ مقاييس ت انغلر • الموت فيه 

(.٩٩٢)Y/ والأثر الحديث >يب ز والهاية الفكر[، 



الغفاريأبوذر هالغفاري أبوذر 

فكنتذر• أبو قال صلاته، قضى فالما 
قال!الإسلام، بتحية حياه من أول أنا 

الثه،رسول يا عليك لام الفقالت! 
قال!يم ، اض؛( ورحمة رروعليك فقال! 

قال!غفار، من قلت! قال! أس؟ا، ارمن 
حبهته،على أصابعه فوصع بيده فاهوي 
إلىاننميت أن كرم ننسى! فى قفلت، 
فقدعنىبيده، اخذ فدهست غمار، 

رفعثم مني، يه أعلم وكان صاحبه، 
ءهنا؟ ها كشت، رامتى قال! ثم رأسه، 

ثلاثينمد محا ها كنت، قد قلت،! قال! 

كان®فمن ال؛ نمحنوم، لمله ين ب
طعاملي كان ما ! قالتاقال! يطعمك،؟(، 

تكهسررت،حتى فمنت رمزم، ماء إلا 
كدىعلى أجد وما بملمي، عكن 
إنهامباركة، ارإنها قال! حؤع، سخفة 

اللهرسول يا بكر! أبو فقال طعم(ا، طعام 
فانهللقاللبالة، طعامه في لي ائذن 

وانطلقتبكر وأبو . اممه رسول 
يقبضفجعل بابا بكر أبو ففتح معهما، 

أولذلك، وكان الهلائم،، ز؛سس، من لنا 
ثم، غبرمحث، ما غبريت، ثم بها، أكلته طعام 
وجهتهئد ارإنه فقال! . اطه رسول أتبت، 

يثرب،إلا أراها لا نخل ذات أرض لي 
الحديثغريب نى النهايت انظر: ومض، ممني )ا(أى: 

(.if/i)والأثر 
رقةيالفتح: والئغف ورنته، الجؤع هزال يعني: )٢( 

الخفةمطلق هي وثل: الفل. رثة وبالفم: العيش، 
غيرْ•هم، أد العة-زا هم، سراء البملع، عن الناتج 

)y/_(.والأثر الحديث، غريب ش الهاية انظر: 

أن|طه عسى هوملأ، عني مبالغ أنت، فهل 
فأسفيهم®، وبأجرك بك، ينفعهم 

صنعتقلتإ! صنعتا؟ ما فقال! أنينا، 
بيما قال. وصدقننا، لمته أسقد امى 

أسلمتقد فائي ، الث، دينعن رغبة 
رغبةبي ما فقالت،! أمنا فأتينا ، وصدقت، 

وصدقحا،أملمحا قد فإني دينكما، عن 
فأسلمغفارا، قومنا أتينا حتى فاحتمالنا 
رحغةين إيماء يومهم وكان نصفهم، 
نصفهم!وقال سيدهم، وكان الغفاري، 

أسلمنا،المدينة ؤهؤ اطه رسول قدم إذا 
نصفهمفأسلم المدينة . اطه رسول فقدم 

يا! فقالواأسا_م، وحاءدتؤاقي، بال
أسلمواالذي على لم نأخوتنا طه ا رصول 
!اطهرسول فقال فأسلموا، عاليه، 
اطه،ا،اسالمها وامالم ، افه عم ارغظر 

أنوهو مذكن، الحديثين بين والجمع 
لمما عنه حفغل الصح-ابيين من كلأ 

ابنالحاففل أفاده كما الأخر، يحفغله 
بأنهبينهما الرفيق راويمكن بقوله! حجر 

الطواف،في لقيه ثم علي، ْع أولا لقيه 
لمما عنه منهما كل وحففل بالعكس، أو 

الآخر،ايحفذل

ضائاله:فص 

اللهجة!الصادق نه أ- 
سمحتإقال! عمرو ين اطه عبد عن 

(٢٤٧٣رقم الصحابة، فضال )ىأب ملم أحرح4 )٣( 
(.١٧)٧/ْحجر لأبن ازري نح \م.■ )٤( 



هالمماري ابوذر الغفاريابوذر 

الغبراءأتلت ررما يمول؛ افه رمول 
أصدقرحل من الخضراء أظالت ولا 

٠٢١٧ر من لهجة 
عالمه؛كثرة —

وعاءذر ررأبو قال: ه علي قعن 
عليه((^٢،.أوكئ ثم عالما، ملئ 

فضائاله؛ن م- 

جعلهوقد إسلامه، كيفية في تقدم ما 
بوببث فضائاله، من النووي الإمام 

منارباب فقال؛ بابا مسالم٠؛ وررصحيح 
تحتهأورد ثم ،، ذرارأ أبي فمائل 
إسلامه.كيفية قى السابقين الحدشن 

فيرأتا رروكان الذمي: الإمام قال 
والعمل،والعالم، والصدق، الزهد، 

لومةاض فى تأخذه لا الحق، بفوالا 
ءيه((رن,حدة على لائم، 

كانته:م٠ 

ومنزلةعالية مكانة ذا ذر أبو كان 
بأنهالنبي أصحاب وسهد امية، 

الزهدمح، المجرزين العلم أوعثة من لاكان 
(٣٨٠١رقم الماثب، )أبواب الترمذي )ا(احرحه 
وأحمد(، ١٥٦رقم )المقدمة، ماجه وابن وحننه، 

وصححهمحوا[، الرسالة، ة ]مومح( ٧٠ا/ )١ 
]مكتبة( ٦٨/١)ماجه ابن سن صحيح في الألباني 

;[.٠١٤١٧ذا، الرياض، اJعارذ،، 
]دار١( • A/U)الإصابة ني حجر ابن الحافظ أورده )٢( 

نديداود أبو ءأحرجه ت وهال، محوا[، العلمية، الكتّ_، 
داود-أم، ئن هم، به نظفر للم جند•، 

الدولية[.الأفكار س، . ]ّلؤ١( • )_Y• الم مصحيح )٠١( 
؛(.U/Y)البلاء أعلام )إ(مير 

عنعلي، سئل بالحق، والقول والورع 
علناوعك، رحل ذلك فقال؛ ها ذر أمح، 

ولمعليه، أوكا يم الناس، عنه عجز 
منها،شيئا يخرج 

دعىلما مسعود بن افه عبد وهدا 
هدا؟ررمن قال: ذر أبى جنازة على للصلاة 

وقال:بكاءمحلوه. فبكى أبوذر. قيز،ث 
وماتوحده، عاش وخليلي، أحي 

،٠طوبى وحده، ؤييعث وحده، 
رركستا٠ ل قا غنم بن الرحمن *تمد وعن 

منرجل عليه دخل إذ الدرداء أمح، عند 
أياترين، أين فقال: أله فالمالينة أهل 
الدرداء:أبو فقال بالربزة. قال: ذر؟ 

ذرأبا أن لو راجحون. إليه ؤإنا طه إنا 
لما،، Au^4_L_،؟لما عض_نا مني قطع 

فيه®يقول اطه رمول من سمعت 

ساصاشماعاقة:^ؤ 

أبىانتقال مس، الأولى: لمالة ا- 
الريذة:إلى ه ذر 

عنالانتقال هدا سب بيان حاء قد 

الأصحاب)ا/ههأ(.معرفة فى الأسيعاب )٠( 
الغازىالتدرك)كتاب في الحاكم أحرجه )٦( 

^(.UVرنم والمرايا، 
فىالاستيعاب (، ٢٢١)؛/الأكبرى الطبقات، وانظر: 

النلأءأعلام «س )ا/ّاهأ(، الأصحام، نة مع 

(٧/٢.)ْ

وهاو.سبخانظر: فهاج. هجته يقال،: اهرته. لما أي: )٧( 
A^Ao)٦إللأزهري اسة 

ط١[،الرالة، ]مزمة ( ٥٠)أّا/أحمد أحرجه )٨( 
والحكم،الملوم ]مكبة ( ١٠٤)\/مسدْ في والبزار 
.ط١[،





هالغفاري أبوذر هالغفاري أبوذر 

مهاالتي  jUNi-طك أن با ولا 
الربذةإلى ته ذر أبي بإحراج الأمر 

الإماماقه مالذي كالأثر صسفة؛ 
إلىيخرج أن رروأمرْ وفيه؛ الذمي، 

الربذة«لا،.
ندهبإمحاق ابن رواه ما ومنها؛ 

عنسفيان، بن بريدة حدثنا فقال؛ 

ابنعن القرظي، كمب بن محمد 
ذرأبا عثمان نفى ررلما قال؛ مسعود، 

يكنلم قدره، بها وأصابه الربذة، إلى 
أنفاوصاهما وغلامه، امرأته إلا معه 

قارعةعلى وصعاني وكفناني، اغلأني، 
هذا؛ قولوابكم يمر ركب فأول الطريق، 

وأقبل، ٥ فوصعا عليه. فأعينونا ذر، أبو 
عنارا،العراق من رهعل في ممعود ابن 

أنالإبل كادت قد به، إلا يرعهم فلم 
((لى...تطأه.

ه،ذر أبي مذم، الثانية؛ لمسألة ا. 
منمنعه من قيل وما امر مص في 

iيسه الإفتاء 

والزهدالعلم في رأسا ذر أبو كان 
ماإنفاق صرورة برى وكان والوؤع، 

فقراءالعلى الحاجة عن قى ب

أنالمر محققو وذكر (، ٧١)Y/ الملأ، أعلام سر )١( 
حديثهعلى يتاح ولا سدان، بن اف عبد إمنادْ ني 

نقلهكما فيه، حجة لا ومجهول البخاري، نال كما 
اللألكاثي.عن الدهبي 

المغازى)كتاب التدرك ني المحاكم )؟(أحرجه 
انقطاعونته ضعيف، وسيم (، ٤٣٧٣رنم والمروا، 

أ>ئا.

يرىكان ما )جهنه وأنه اكين، والم
لأنغيرهما؛ ولا بل ، القديزأ ادخار 

حبعليه المتوعد الكنز هو هذا 

ففدخهئه، للاجتهاد أهل وهو اجتهاده، 
بنالأحنف عن ررالصحيحيزلإ في جاء 

فىأنا فبينا المدينة، ءرقدمت قال؛ قيس 
رجلجاء إذ قريس، من ملأ فتها حلقة 

أحشنالجد، أحشن الثياب، أخشن 
الكانرينبئر ففال؛ عليهم فقام الوجه، 

جهنم،نار في عليه يحمى يرصف 
حتىأحدهم، ثدي حلمة على فيوصع 
علمحإويوصع كتمته، نغض من يخرج 
ثدييهحلمة من يخرج حتى كتفيه نغص 

فمارزومهم القوم فوصع قال؛ يتزلزل، 
قال.سسا، إليه رج^ا منهم أحدا رأيت 
سارية،إلى جلس حنى واتبعته فأدبر 

ماكرهوا إلا هؤلاء رأت ما ؛ فقالت( 
يعقلونلا هؤلاء إن قال؛ لهم، قلت، 

دعاني. القاسم أبا حايلي إن شيئا، 
مافنظرت أحالا؟اا وأنوى فقال؛ فأجبته، 

يبعثنيأنه أظن وأنا الثمس من على 
ررمافقال؛ أراه، فقالت(؛ له، حاجة في 

إلاكاله أنفقه ذما طله لي أن يسرني 
الدنيايجمحون هؤلاء ثم دنانيره. ثلاثة 

للن(ما ث قلت(قال؛ سيئا، يعقلون لا 

وصبتحريهم لا قريش من ولإحوتلثإ 
عنأمالهم لا وريك لا قالت منهم، 

(.)Y/٥٧الملأ، أعلام مير انظر: )٣( 



هالغفاري أبوذر ؛٠!هالغفاري أبوذر 

ألحقحتى دين عن ^شثهم ولا ، دنيا 
ورسوله((لأله يا 

أبواروكان حجر؛ ابن المحافظ نال 
إطلاقه،على المحديث، بحمل )جهنه ذر 

ابنقال . أصلا شيء بائحار يرى فلا 
كثيرة،آثار ذر أبي عن وردت البر: عبد 
مالكل أن إلى يذهب كان أنه على تدل 

وسدادالقوت عن يقفل مجمؤع، 
آيةوأن فاعله، يذم كنز فهو العيس، 
جمهوروحالفه ذلك فى نزلت، الوعيد 

الوعييوحملوا بعدهم، ومن الصحابة 
الزكاةءأمانعي على 

جمهورإليه ذمسا ما على يدل ومما 
عيدسأبي حديث )ها ة الصحاب
M■■الني ال ققال: ه الخيري 

صدئة،أواق حس دون فجما ءليس 
وليسصدئة، ذود حص دون فيما وليس 

صدقة((أومق حمس دون فيما 
هذافي حجر ابن الحاففل قال 

علىزاد ما أن رامجمهومه الحديث: 
كلأن ومقتضاه الصدقة، ففيه الخمس 

علىوعيد فلا الصدقة منه أحرجت، مال 
إحراجهبحد يفضل ما يمي فلا صاحبه، 
كنزالأ؛،.الصدقة 

٠٧رنم الزكاة، )كتاب، بخاري ال)١(أخرجه 
(.٩٩٢رقم الزكاة، ويم)محاب (، ١٤٠٨

(.٢٧٣حجر)ملاين ازري نح )٢( 
٤٠٠رنم الزكاة، )كتاب، بخاري ال)٣(أخرجه 

(.٩٧٩رقم الزكاة، الم)كتاب، رم
(.٢٧٢حجر)٣;لأبن )؛(نح!زري 

تبناهالذي الرأي ذللث، كان ولما 
جمهورعليه لما مخالما أبوذر 

هاعثمان إلى محاؤية شكاه الصحابة، 
تفا.،م؛كما المدينة إلى عثمان فامتدعاْ 

الناس،بين والفرقة النزاع لمائة حما 
الناسعلى الإنكار عن الكف منه وطلب، 

قالالحلال، المتاع من عندهم فيما 
عثمانأمرْ نحم، ١٠حجر: ابن الحاففل 
التيالممسية لدفع المدينة؛ عن ؛التنحي 
الن.كور،مذهبه من غيره على خافها 
الر؛ذة((أْا.فاختار 

عنجاء ما الخوف، هذا على ويال،ل 
اردحلتقال: تجهم الصامت ين اطه عبد 
لحلفلما ها، عثمان على ذر أبي مع 

اأنما والله، وفال: رأسه، عن حسر 
الخوارج،يريد - المؤمنين أمير يا منهم 

قال_، الحلق سئماهم شوذب: ابن قال 
أرّسلناإنما ذرإ أبا يا صدقت، عثمان: له 

حاجةلا قال: بالمدينة. لتجاورنا إليلث، 
قال:الربذة. إلى لي ائذن ذللث،، في لي 

الصدقة،نحم من بنعم للث، ونأمر نعم، 
ليحاجة لا قال: وتروح. عاليلئ، و تغلو 
فلماصريمته. ذر أبا يكفى ذللئؤ، فى 

دنياكمقريش، معاشر دونكم قال: حرج 
قال:. وربناا ودعون،، فاعذموهال 

(.٢٧٤)٣! حجر لأبن اgري قح )ه( 
مقاييسانظر: العض. العاوم: وأصل حاووما، )أ(أيت 

غري،ني والمهابة (، ٢٥٨)؛/قارص لأبن المنة 
(.٤٢٣)م/الأير لابن والأثر 



هالغفاري أبوذر 
هأبوذرالغفاري |وإ

بنالرحمن وهمد م، يقوهو عليه ولحل 
قافلكعب، وعنده يديه، بين عوف 
إسحاق،أبا يا فقال! كعسما، على عثمان 

فكانالمال، هذا جمع فيمن تقول ما 
كعبقال الرحم؟ ؤيصل منه يتصدق 

عليهورفع فغضب له. لأرجو إني 
ابنا يتدرى ا ومال! وفعصا، ال

لوالمال هدا صاحسب ليودف اليهودية، 
منالسويداء تلسع الدنيا في عقارب كان 

قاوه،الا،.

منالمذكور ذر أبي مع على ؤيدل 
راوقالالخاري؛ قول الناس على الإنكار 

علىالصممامة وصعتم لو ذر' أبو 
أنيء؛لم_ءتا ثم قفاه، إلى وأثار هذه، 
أنقبل س المى من سمعتها كلمة أنفذ 

الحافظوقال لأمدنها•'"؛. حملي مزرا 
رويناهتعليق الررهذا حجرت ابن 
وّيرهلاا«ا ا ؤى لا مو

كثير؛أبو حدئنى الأوزاعى، ؤلريق من 
قال؛أبيه عن مرثي بن ماللث، I يعني 

الجمرةعند حالس وهو ذر أيا ارأتيت 
الناسعلميه احتمع وقد الومهلى، 

]دار( ٢٣٢)أ/ الكبرى الطبقات في معد ابن أخرجه )١( 
*/ll)دمشق في عساكر وابن ط١[، صادر، 

صحح.مع،و ابن وم له، والالفذل (، ١٩٧
القول،نبل العالم باب العلم، )كتاب الثخارق، صحح )٢( 

والعمل(.
]الش،( ٧٩٨)حجر لأبن اسق تغلق اننلر: )٣( 

■[.٠١٤٠٠ط١، عمار، ودار الإصلامحي، 
(.٠٦٢رنم العلم، )محاب انمار٠ي سن )٤( 

ثمعليه، فوقف رجل، فاتاْ يستفتونه، 
إليه،رأسه فرفع الفتيا؟ عن سه ألم قال؛ 

وضعتملو علي! أنت أرقسب، فمال! 
فىورويناْ مثله، فذكر  ١.٠١ الصممامة. 

الذيأن وبين الوجه، هذا من الحلية 
نهاهالذي وأن قريش، من رجل حامحلبه 

ذلك>،،__، وكان ظلل، عثمان الفتيا عن 
فيمعاوية مع فاختلف بالشام كان أنه 

ذمحروثتعالى؛ قوله تأويل 
وفيه. . [. ٣٤]التو؛ة: آلدهب 

يرىلا كان ه ذر أبا أن على دليل 
لأنهالفتيا؛ عن نهاه إذا الإمام ؛هلماهمة 

لأمرعاليه؛ واجب ذلك، أن يرى كان 
ولحلهتقا.م، كما عنه بالتبلخ النبي 
علماكتم من حق في الوعيد سمع أيصما 

يس•"■،?
بصفةالفتوى من ذر أبا يمنع ولم 

الإمامذكره لما _؛ لي يفلهر فيما - عامة 
يفتيكان .٥ ذر أبا أن من الذهبي 

•، ه وعثمان وعمر باكر أبي عهد في 
فييفتي كان إنه يقال! أن ؤيمكن 

حتىه وعثمان وعمر بكر أبي عهد 
فيمعاوية وبين بينه الاختلاف حصل 

يحدمنع ثم عله، الموع^م الآ^نر ر تم
واضأءالم.ذلك، 

اماب]دار ( ١٦)\إ'نعيم لأبي الأولياء حاليان )ه( 
ط٤[.بيروت، العويي، 

(.١٦١حجر)١; لأبن ازرى نخ )٦( 
البلاء)٦ا٦^(.سيرأعلام انفلر: )٧( 



أبوذراثخفاريها]غفاري أبوذر 

نوعبيان مي الثالثة: أيأ ملا. 
بعضقي ذر أبو يه وصف الذي الضعف 

الأحاديث:

منمسالم؛١ ررصحيح في ثبت فمد 
قال:اض رمول أن خهته؛ ذر أبي حديث 

أحبوإني صميئا أراك إني ذر أبا رريا 
اثنين،على تأمرو لا لنفسي، أحب ما لك 
يتيمءمال، تولين دلا 

كانأنه ه ذر أبي نمرة من ومعلوم 
فيالعلماء تكلم ولدا ويدنه، دينه في قويا 

قالبه، المقصود وبيان الحديث هدا شرح 
الحديث:هدا شرحه في النووي الإمام 
اجتنابفي عفليم أصل الحديث راهذا 

صعقفيه كان لمن سئما لا الولايات، 
وأماالولاية، تلك ادف بو٠لالقيام عن 

بكنلم من حق في فهد والندامت الخزي 
بميل""؛.ولم أهلا لكن أو لها، أهلا 

محمولررفهدا الذهبي: الإمام ونال 
يتيممال، ولي لو فإنه الرأتما؛ صعق عر 

الخموكرك المر، محل في كله لأسه 
يتجيزلا كان أنه ذكرنا فمد ، ١٢٠

علىيتأمر والذي النقيين، الحار 
ومداراة،حلم فيه يكون أن يريد الناس، 

كما- حدة فيه كانت، .؛؛، ذر وأبو 
ها(ص.الض فنصحه ذكرناه. 

(.١٨٢٦رقم الإمارة، ملم)كتاب أخرجه )١( 
إحياء]دار ٢( ١ ٠ ; ١٢لم)مض المؤوي ثرح )٢( 

ط؟[.يرون، العربي، التراث 
>؟/؛،U(.الملأ، أعلام )٣(سر 

منإلى ند تالأمور أن ثلث ولا 
بها،القيام يحن من إر وتوكل يجيدها 

كانمهما إليه ند تفلا كذللث، ليس ومن 
وقدأمانة، الولاية لأن تقيا، محالغا 

منهاذس، على الصحيحة الئنة دلت 
أبىحديث! ومنها ، هذا ذر أبى حديث 
النبي.رربينما قال: أنه خفع؛ هريرة 

أعرابي،جاءه القوم، يحدث مجلس في 
اضرمحول فمضى الساعة؟ متى فقال: 

قالما ممع القوم: بعض فقال بمحدت، 
لميل بعفههم: وقال قال، ما فكره 

وأينقال: حديثه، قضى إذا حتى يسمع، 
ياأنا U قال: الاعة؟« عن المائل أرام 

الأمانةصيمتؤ ررنإذا قال: ال،له، رسول 
إصاعتها؟كيف قال: اعةاا، الفانتظر 

أمالهغير إلى الأمر وئد »إذا قال: 
اعة((((رْ،.الفانتظر 

وقفاتمخالفينمته؛م٠ 

لهموهؤلاء الروافص، الأول: القرين' 
الافتراء:في مسالك 

حصلما كل ربطهم الأول: الملك، 
معاويةوبين جهة من ذر أبي بين 

سؤهل عفان بن عثمان الراشد والخليفة 
علىالقائمة بمعتقدهم أحرى جهة 

]دار( ١١٠.  ١٢)تمة لأبن المرمة الماّة اظر: )٤( 
ط؟،الجيف-، الآئق 

(.٥٩رقم العالم، )كتاب البخاري أخرجه )٥( 



هالغفاري أبوذر ؛٠ظالغفاري ذر أبو 

الخمنمسسما ولا ، الصعحابه محي التشنع 
معاويةأن فزعموا ومعاوية، وعثمان 
دنيا،وأهل ظالمة معهم ومن وعثمان 

كانعاليا وأن سواها، لهم هم لا وأنه 
يحثهوكان الرأي، هدا في ذر أبي مع 

ويسوقونفيه، هو فيما الثبات، عالي 

علي،لا،•إلى منسوبة روايات 
عثمانأن زعمهم الثاني! المساائ، 

الردة.إلى ذر با أض 

أباان بيقول من الثاني؛ المريق 
إتقدمثا اشتراكثا كان )قهنه ذر 

أبيعلى الكثاب بعض افترى 
المن.هب،موافقة إليه فنسبوا )قهقد، ذر 

بانكالقول مبادئه؛ بعض في الاشتراكي 
يحضيحملون وأحيوا للجمثع، المال 

إهؤلاء ومن تحتمل، لا ما مواقفه 
ترحمةذر لأيي ترجم فقد الزركلي، 

ليسقلا بما وصيمه حمبمؤث 

أولأنه إلى أحيرا حلص ثم يالصحاة، 
الحكومات،ئل من حورب اشتراكي 

ديدنهوجعل دمشق ارفسكن فقال؛ 
فيالأغنياء مشاركة على الفقراء تحريض 

فثكاه، هؤلاء فاصهلرب، أموالهم، 
عثمانإلى - الشام والي وكان - معاؤية 

]تحمق( ٢٠٨-  Y'n/A)لاكالمي الكافي انظر: 
الإسلامية،الكب دار الغفاري، أكبر علي وتعليهم،• 
(١٣-  ١٢)Y/ البلاغة نهج وانظر: ْلإ[، طهران، 

،ط١ قم، ، الن،حائ* ياي عده، محمد : لتحف-ء،

؛[.٠١٤١٢

المدينة،إلى عثمان فامتقدمه رالخايفةا، 
مغتقبيح في رأيه نشر واستأنف، فقدمها 

فحدّتاالفقراء، عن أموالهم الأغنياء 
إلىبالرحلة عثمان فامرْ منه، الشكوى 

إلىفسكنها - المدينة فرى من - الئباJة 
منيخزن لا كريما وكان مات. أن 

لممات ولما ، اكثين ولا فليلا المال 
أولولعله به. يكفن ما داره في يكن 

الحكوماتاءطاردته اشتراكي 

عليهم:لرد او 

شذكره مبق ما تامل من أن ثلث، لا 
الاحتلأف،مسبح بيان من البحح، هذا 

ماثم تها، ومعاوية ذر أبي بين الواقع 
الراشدالخليفة امتدعاء من ذلك( تلى 

إلىذر لأبي ه ان عفبن عثمان 
ثملحديثا، ا من بينهما دار وما مل..ينة، لا 

الربذة؛إلى الانتقال ذر أبي اختيار 
لهوأذن فاقتنع للخليفة ذكرها لأسباب، 
منالممات، حتى بها وبقائه ؛ذللث،، 

لتكرارهحاجة ولا - كله هذا على اطلع 
جميعهاالدعاوى هذه أن يقينا يعلم — هنا 

خرافةهي بل وقرى؛ تخرصات محص 
المبهللون،وحاكها الكذابون جها ن

منالنيل إما دنيئة؛ أغراصى لتحقيق 
لها،وعثمان كمحاوية الصحابة هؤلاء 

ؤإماوديدنهم، الروافص هدف، هو كما 
الاشتراكيالمذهب، مبادئ بعض تسوخ 

للملأين[العلم ]دار ( ١٤• )Y/ للزركلي الأءلأم )٢( 



الشركذرائع الشركذرائع 

قضيععر أو يفصد لإلمحادي ا الماركمسي 
يالمالتتعلق معينة جزئية فى ولو 

منشيء عندْ يس له ذر وأبو 
فياجتهد أنه الأمر في ما كل بل ؛ هذا

ذويمن وهو الله، كتاب من آية فهم 
عنالزائد المال أن فرأى الاجتهاد، 

عنبخرج لا صاحبه زكام ولو الحاجة 
أنبد فلا وعليه عليه، متوعدا كنزا كونه 

وليساكين، والمالفمراء على يونع 
علىيوافقه لم ولم، الام،، جمح على 
الحليمةمنهم الأخرون، الصحابة هدا 

أ؛م،ن ومعاوية عفان ن عثمان الراشد 
بقللم وهو وغيرهما، ه سفيان 

كمابها والعبث النامن، أموال حب ب
وولأت يقول الله لأن الاشتراكيون؛ يفعل 
ائيآأ ص ٣ ٣ ^١ 

آلثا؛؛ىآمزل نن زشا لثأحكأؤأ للمحفاب 
ولما]البقرة[، ثلمن يأثر إلأيب 

دماءكمإن ١١قال! أنه . الّكا عن لت 
يومكمكحرمة حرام؛ عليكم وأموالكم 

ا®هال باليكم في هدا شهركم في، هدا 
صلا ذاك؟ من دا هفابن 
آيثدمحيمؤ آؤ ١'^، ص ^^٠ آلابمنل 
الجح[.]. 

الطومنامدئ ية ازركالاشتراكية انظر: )١( 
الشرعيةالمحاكم ]رئاسة وال( )٤، نيد بن اش لخبد 

هذافي كتب مما وءير0 ام[ ٤  ٠٧ءلٌا، نطر، في 
المدد.

لموم(، ١٧٤١رقم المج، )كتاب البخاري أحرجه )٢( 
(.١٦٧٩رقم ا.ة، الق)محاب 

لمصادروالمراحع:اي 
ةحرفمفى اب علاستيا  ١١- ١ 

البر.عيد لأن ^١(، الأصحابا< 
الصحابة،،تمييز في، لإصابة ا  ١١— ٢ 

حجر•لأبن رجَاآ، 
لأن١(، )ج. والهاية،، ررالمداية - ٣ 
•ي

لأن)جأ*آ*(، دمشنرا، تاريخ ١١— ٤ 
عساكر.

البر.عبد لأن ^٧١(، ررالتمهيد،ا - ٠ 
تيمية.لأن الشرعية،،، التامة ١١- ٦ 
)ج؟(،جلأءا، نالأعلام سير  ١١- ٧ 

للذهبي.
)ج؟ا(،لم،، مصحيح شرح  ١١— ٨ 

•للودي 
لأبنالعرى،)ج؛(، »الدفات . ٩ 

محي.

حجر

لأن، رج^ اري،، بالتح ف ١١-

 Mالشرك رائع ذM

لغة:لتمرث ا٠ 
من،يتألف، مصطالح الشرك ذرائع 

!هماكلمتين 

ذرائع!أولا! 
فيوالنريعة ذريعة، جمع والذرائع 

إلىبها يتوصل التي الويلة ت اللغة 
الم،بب المس! أيماوالذريعة الشيء، 



الشركذرائع الشركذرائع 

إلىفلأن ذريعة فلأن يمال! الشيء، 
Iمنظور ابن مال إليه، سببه أي' كذا؛ 

فلاننذنع وقد يلة، الومررالدريعة؛ 
الذرائعوالجمع؛ توئل، أي• بدريعة؛ 

منوأصله الشيء إلى السنب والذريعه 
إليك؛ذريعتي فلأن يقال! الجمل، ذللث، 
بهأوسء_، الذي ووصلتي مسي أي■ 

إلك((ُاء.
الشرك:'اتا: 

ررالشينفارس! ابن قال لغة! الشرك 
يدلأحدهما! أصلان، والكاف، والراء 
والآحر!انفراد، وحلاف مقارنة على 
فالأولتقامة، واسامتداد على يدل 

الاينين بين الشيء يكون أن هو الشركة 
فلأياشاركت، ؤيقال! أحدهما، يه ينفرد 

وأمركت،شريكه، صأرلح إدا ، الم،ء فى 
وحمع، u؛،w شريكا جعلته إذا فلأيا؛ 

علىالشرك ويطلق شنكا٤، الشريك 
الأتية!المعاني 
والخثارئل٣،.المخالطة، ١- 

شيمحنمحن التسوية - ٢ 

والحذللْ،.م_السط 

(٣)-،

المحيطالقاموس وانظر: (، ٩٣)A/الرب لمان )١( 
(٩٢٧.)

)م/هآ-آ(.اسة .قاسى )٢( 
(.٤٥١)لراغب اسردات انفلر: )٣( 

)آ/؛أ>ا(،الحدث غرب ض المهابة انظر: )٤( 
(.UMالرب ولأن 

(.١٠٠-٩٩)U/العرب لمان انظر: )٥( 

(٦).

شرعا:التعربف ؤ

الشرك"■*.إر اسب لوسائل اص 
ماتعريفها في العلماء أنوال ومن 

ءش:
كانما ءالدريمة تيمية! ابن قال — ١ 

صارتلكنها الشي،ء، إلى وطريقا وسيلة 
إلىأفض1ا عما عبارة الفقهاء عرف فى 

محرم((لتما/فعل 
هىءالذريعة! الشوكانى! وقال — ٢ 

ويتوصلالإباحة، ظاهرها التي المسالة 
الحذلور«ر'بن.فعل إلى بها 
الذكم:0* 

أعظمهو تعالى باض الشرك كان لما 
أعفلمهو إذ الإطلاق؛ وجه على الذنوب 

عنالن-هيه كان عنه، تعالى اف نهى ما 
وأفعالأقوال من إليه يفضي ما كل 

وذللث،جثات، الوا أعفلم من ونحوهما 
الطرقكل سد على ه السي لحرصي 
وحمايتهتعالى، بالله الشرك إلى الموصلة 

*التوحيد لحمى 

الهيعلى كلامه في - تيمية ابن قال 
رروصاحعتط_! اجد مالقبور اتخاذ عن 

الذريعة،وسد المادة حم . الشريعة 
لصمالحمنوا نبياء لا ا قبور يتخذ من بلحنه 

ولالله، عندها يصلى لا وأن اجد، م

(.U'Y)وأحكامه أنوامه باق الشرك انظر: )٦( 
الكتب،]دار ( ١٧٢)Y/تيسة لأبن اوكبرى الفتاوى )٧( 

-[.٠١٤ ٠٨ط١، العلمية، 
(.١٩٣الفحول)٢;إرشاد )٨( 



الشركذرائع الشركذرائع 

فكيفذلك، أمته وحدر اض، إلا يأل 
الشرك،من المحذور نمس ونع إذا 

الشرك«را،.وأساب 

لحقيقة:ا٠ 

يتوصلما هي• الشرك، ذراع حقيقة 
الأقوالمن تعالى، باض الشرك إلى به 

الحقيقة.فى بشرك لسست، التي والأفعال 
لخطورةدها ب١^٣٠٤ حاء ؤإنما 

التحديرفي الموصن وكثرة باض الشرك 
عنكلامه بعد - القيم ابن قال ولدا منه، 

—الشرك ذراغ ومد التوحيد ائل مبعض 
المسائل،رووس على هنا سهنا ررؤإنما 

صدمما على لتنبيه وا لدلائل، ا وجنس 
ف،الدين إخلاص من فيها وما الشريعة، 

منمدته وما له، شريالئج لا وحد0 وعبادته 
هدافان وحله؛ دقه الشرك، إلى الذريعة 

المرسلين،دين وحقيقة الد؛ن، أصل هو 
العالمين®رب وتوحيد 

لأصية؛اؤ 
إلىالمفضية الذرائع مد اب ب

لهالشريحة، في عفليم باب المحرمات 
الشريعة؛أبواب كبقية وأحكامه ائله م

الفيم•ابن قال كما تكاليفها رع هو بل 
التكليف؛أرباع أحد الذراع مد رروباب 

أحدهما!نوعان؛ والأمر ونهي، أمر فإنه 
إلىومميله والثاني! ه، لنممفصود 

ما! أحدهمانوعان؛ والنهى المفصود، 
نممه،فى ممهدة عنه المتبى يكون 

الممدة،إلى ومميله يكون ما والثاني! 
١مد فما)  امالحأال. المقضة ^ ١٠٧١

لأدلة:ا٠ 
دسواالى! عتال ن

مرعدوا ه قسوا أممه دون من دعون 
وتعالىتبارك فنهى [، ١٠٨]الأنعام: 

ذللث،يكون لئلا الكمار آلهة ب عن 
تعالى.اف يا إلى ذؤيمة 

)راعنا(كلمة عن نهى ه أنه وكما 
ثإرؤ\'لا تامنوا اكمى> ؤيئ\بما بقوله! 

لئلا[، ١٠٤]ص■ آئلأم بجلوا 
سمحإلى ليهود لذؤيحة ذللث، يكون 

أنمحمد. نبئه ه وأمر النبي.، 
مما١>؛^؛ قلئ لا إؤ، • لقومه يقول 

ئدآش ين محنفا ل إي ءل رثدا. ولا 
ج_ن[؛]انوه ؤى آوه من ئد نأق 
فيغلواويضر ينفع المي. أن يظن كلأ 

فيه.الماسي 

فيالغلو عن ه تحذيره الئنة! ومن 
تطرونيارلأ .! بقوله الكريم، شخصه 

أنافإنما مريم، ابن المصارى أطرت كما 
ورمموله®اف عبد فقولوا! ، عبدْ 

وتحفليمها،القبور على البناء عن ونهى 

]ط،( ٧٩٤)Y/ المشم المراط انضا، )١( 
(.Aii/Y)الأبق )أ(اورجع 

الاكرمة[.دكه الاز، ]دار ( ١٧١)"Y/ اJونمن اصلأم )*١( 'ه[.
.■Y( ٤ ٤ ٥ رقم ، الأنياء أحاديث )كاب الخاري ا-محرجه )٤( 



أنخافوا .، بقبره محدقة وجعلوها لدريعة مدا وذلك أعيادا؛ واتخاذها 
مشلكان إذا قبلة قبره موصع يتخذ اف دون من وعبادتهم بأربابها، التعلق 
بصورةإليه الصلاة فنمور المصلين ررأولئك النصارى! عن . كقوله تعالى؛ 

القبرركني من حدارين فبنوا العبادة، العبد أو الصالح، الرحل فيهم مات إذا 
علىالتقيا حتى وحرفوهما الشماليين وصوروا مسجدا، ئثرْ على بتوا الصالح، 

الحتى الشمال ناحية من مثلئة زاوية الخلق شرار أولئلث، الصور، نللق، فيه 
قبرْأاأامتقبال من أحد يتمكن ررلأ .؛ فوله ذلك ومن ، اض® عند 

هأسادرواكراجعءتجسماضمحُلأسالأز 
كتاببشمح المستفيد ررإعانة ١ العلم! ، ٢١١قوال أ٠ 

التوحيد«،سلم أن )روأكره الشافعي; قال 
ربعن موقعين الررإعلأم - ٢ مخافة مسجدا؛ قبره يجعل حتى مخلوق 

المتم•لأبن العالمن®، الاس«لم. من بعده من وعلى عليه الفتة 
افشيم«،الصراْل رراقنماء - ٣ ض على كلامه فى بية. ابن وقال 

'ت-مية لا؛ن راوصاحب _! احي مالقبور اتخاذ عن 
الحميدا<،عزي_ز الير ررتي-- ٤ الدريعة، ومد المادة حم . الشريعة 

.اض ءد بن لسايمان والصالحين الأنبياء قبور يتخذ من بلعنه 
العقيدةائل مفى الذرائع ارمد - ٥ ولا ض، عندها يملى لا وأن اجد، م
، ١١الصحيحة والسنة الكتاب ضوء على فكيف ذلك، أمته وحذر اض، إلا أل ي

الجنيدي.اض لحبي الشرك، من المحذور نفس وقع إذا 
،وأحكامه٠٠ أنواعه باض الشرك ٠١— ٦ . الشرك؛؛ وأسباب 
ّحدالشثالة.الماJون بالخ ر)ولهوا القرطي: وقال 

والحديث"،القديم في، ررالشرك - ٧ فاعلوا المبى. قبر فى الذريعة مد فى 
•زكريا بكر لأبي، إليها المداخل وسدوا تربته، حيطان 

ضص.، •اك،وى ٨- (، ٤٢٤رنم
كتابعلى المفيد ررالشول - ٩ (. ٥٢٨رنم الصلاة، ومواضع الماجد )محاب 

عشمين.لأبن التوحيد؛(، (. ٩٧٢رنم الجائز، لم)محاب ماخرجه )٢( 
ابنبفىسالإماماكاض)ا/هه؟(لدار)*ل(

ممر،ابن ]دار ( ١٢٨سلم)؟/سح رح المفهم )٥( اس[. اتك_،
ه[.١٤١٧ط١، (. ٧٩٤المشم)؟/الخراط )٤(اثفا، 



اثذضالدكر

تيمية.لأبن الفتاوى®، ررمجمؤع — ١ ٠ 

لغة:لتعريف اؤ 

علىاقببه لغة: الذكر أصل 
JIUHفارس: ابن ال ئالثي،'ا*، 

كلميممرع عنهما اصلان والراء والكاف 
الشيء،ذكرت الأحر: والأصل الباب 

ل^كرا "حميل يم ٠ نبنه ف خال 
jUJL."'))

والدكرنسيان، الخلاف I الدكر 
ا■جعلهيقولون واحد، بمعنى والذكر 
الأي: الذال؛ بفم ذكر عش منك 

؛منهاعدة، معان على ويطلق ه، تن
علىيجرى والشيء للشيء، الحمغل 

►^٢^١تعالى؛ قوله ومنه ان، ملال
كيأه ة'ذْقتحأ قنمكطر ةثثِ 

ذحقئأهآككد آؤ ئابآ؛حفلم 
٢٠ والثناء،الصيت، على ويهللق [، ٠

،٠والشرفر والعلاء، 

شرعا:لتمرسا اه 

ثناءءرالذكر؛ ه: القيم ابن قال 

]دآر ١١ / )أ للنووي واللغات الأسماء تهذب )١( 
العلمية[.الكتب 

^.١٤٢٠الجيل، ]دار الينة)؛/هْ*آ( عقامحس )٢( 
لارجومىوالصحاح ؛،"؛(، A/Y)اليثة ثامحس انظر: )٣( 

 /Y(٦٦٥-  ٦٦٤ ) ط•؛،ليملأيئن، العالم ]دار
اءإحي]دار ( ٤٨)م/عرب السمان ول، ى[ ١ ٤ ٠ ٤ 

,^[.١٤١٩ط•؛، المربى، الترايث، 

وآلائهأوصافه بجميل هل اض على 
وأسمائه®

انيلإتررا ظلإ؛ حجر ابن ال وق
قولهافي الترغيب ورد التي بالألناخل 

اتالماقيمثل؛ ا، منهوالإكثار 
ضوالحمد الله سبحان وهى؛ الصالحات؛ 

بهايلتحق وما أكبر، واممه اممه إلا إله ولا 
لهبلحوا مله يوالالحوقله من 

بخيريواكءاء ذلك، ونحو والاستغفار 
أيصااممه ذكر ؤيهللق والاخرْ، الدنيا 
أوحيهبما العمل على الموامحلية يه ؤيراد 

وقراءةالقرآن كتلأوة يه؛ إلندميح أو 
العلم®أوم،وارسة الحديث، 

اللغويالمعنى بين فيلاقة ا٠ 
واثشرعي:

لغهالدكر محنى بين وثيق ترابهل هناك 
منحزء الشرعي فالمعنى وشرعا، 
الثناء،معنى اللغة في ورد وقد اللغوي، 

معنىفى هو مما ونحوها باللسان والذكر 
.شرقاالذكر 

لحكم:اح 
اصليفيةالأ-ئكام الذكر عر تجري 

ير؛فيما ذلك* بيان ،، ل ة الخم
الإحرام،تكثيره ذلك، ومن الواجب؛ 

ط"؛[.القاهرة، الحديث،، ]دار ( )٩٨الميس، الوابل )٤( 
المعرنة[.]دار ( ٢٠٩/١١)حجر لأبن ازري فح )٥( 
بنلخلى بالأذكار المتعالمة المقيئة الباحث، انظر: )٦( 

الإّلأُية،]الجامعة ( ٢٩٩/١)الكيلأن الحفيظ عد 
[.٥١٤٢٨طءا، 



الذكر؛٠!الدكو

الصلأ٥أقي الفاتحة وقراءة 
،شركا يتضمن كونه وذلك ت الحرام 

اعتقاداتيصحبه لكونه أو ، نقصا أو 
بعدكالذكر ومحيثان؛ وبيع هامدة 
ونحوهاربالبرده الجنازة 
الأذكارغالب وهو تأمح«أب؛ الم

اء،والمالصباح كأذكار الماثورة؛ 
.ونحوها والامشقافل والنوم 

قفاءحال كالدكر وذللث، المكروه 
الحا%،.
بغيرمطالما ذكرا ربه يذكر أن المLح! 

ذكرهايشرومحل حائز وهذا ، شرعا الوارد 

".٣١أهل 
لحقيقة:ا٠ 

اللسانذكر واؤلآ ما هو الذكر حقيقة 
عنالغفلة عدم يتضمن وهو بالقلب، 

القلّب،،وحضور تعالى، اض ذكر 
والثناءتعالى، الريب، عفلمة واستشعار 

لأنواعالمتضمنة الذكر، أنواع بكل عليه 
ائهأسمسذكر ؤيتضمن الكمالأت، 

ذللثا.ونحو ونهيه، وأمره وصفاته، 

عموم]وزارة الهر عبد لابن التمهيد )١( 
(.٤٣٥/YY)الخاوي ومجموع بالقرب[، الأوقاف 

 )Y( :الفاوى مجموع انظر/Y(٦٤.  ٦٣ ) »()ا/ههه
(YY/٣٨٣ ،) بالأذكارالمعلقة والمتدئ^، والمن

١(. ٠٨)الحوامدي لمحمد والصلوات 
]دار)Y/٨٨( للنووى المهذب رح ث المجمؤع )٣( 

ط؛[.الفكر، 
(٤٢)زيد أبي لبكر الدعاء تصحيح ت ذلك في انفلر )٤( 

.١ه[ ٤ ١ ٩ ، ١ مل الرياض، العاصمة، ]دار 

المرادرروليس ءقة/فؤ؛ القئم ابن قال 
الذكربل باللسان الذكر مجرد بالذكر 
ذكريتضمن وذكره واللسانى، القلبي 
وذكرهونهيه أمره وذكر وصفاته أسمائه 
بهوالإيمان معرفته يستلزم وذلك، بكلامه؛ 

والثناءحلاله، ونعوت كماله وبصفات 
إلاينم لا وذلك، المدح؛ بأنواع عاليه 

كله،ذللاط يستلزم الحقيقي فذكره بتوحيده 
إلىانه ؤإحوالائه نعمه ذكر ؤيمتالزم 
حلقه«أْ،.

المنزلة: ٠٥

الإملأمةالشريعة فى الذكر منزلة 
تحلقمن للذكر لما ذلك، حدا، عفليمة 

يصحلا والتي العبادات من كثير في 
بابفى منزلته وأما الذكر، بغير بعضها 

سبّآإفالذكر حليلة منزلة فإنه الاعتقاد، 

جانبيقوي وهو وتقويته، الإيمان لزيادة 
منوالخوف، تعالى، الله عند فيما الرجاء 

تعالى،ربه إلى الحبي ويقرمث، عقابه، 
أعفلمهو كما محبولب،، أعفلم فيصير 

معرفةيستلزم فهو وبالجماله مذكور، 
وصفاتهأممائه ومعرفة تعالى، الرب 

لأدلة:ا٠ 
فيفضله وبيان الذكر على الحجث، ورد 

ْلأ[.العلمية، !لكتب ]دار ( ١٢)القيم لابن الفوائد )ه( 
لشجرةوالهيان واكوصيح (، ١٢)الفرائد اتثلر: )٦( 

-١ ٤ ٠ )٦/ مؤلفاته مججمؤع ضمن للسعدي، الإيمان 
قطر،الإسلامية، وااشؤول الأوقاف زوزارة ( ١٤١
>،;[.١٤٣٢ردا، 



الدض

Lالذكر

تتعالى فوله منها كثيرة لموص 
يكمنونولا ي، 5ثهءفثوأ وٌ 
تتعالى وقوله بة_رة[، ]ال.ه 

ح،ظ فأذًظثوأك ثئث 
هوقول[، ١٠٣]المساء: جوهئزه وء 

ذصدق؛نءن حأذ ؤوس الى؛ عت
(ؤظبج_ز إيئئرر؛ صظ ييثه أن 

]طه[.وه أص 
هموصى أبي حديث الئنة؛ ومن 

يذمالذي ررثل المي فال قال: 
العيثل ميذكر لا ذي واله رب

والمسث،ء

ررمثلقال أخرى: رواية وفي 
الالذي والست، فيه اض يذم الذي الست، 
واويت«لى.الحي ْثل فيه اض يذم 

القال: نه هريرة أبي وعن 
يعلوئونملائكة ف ررإن اض رمول 

فإذاالذي، أهل ون يلثمالطرق في 
هالئواتنادوا: اف يذدون نوما وحدوا 

إلىينحتهم فيحفونهم ئ1ل: حامحكم. 
الحديث.الدني1«ص الماء 

رحلاأف ه بر بن اش عجي وعن 
الإملأمشرائع إف اض، رصول يا قال: 

يه،أتشنث، بشيء فاحبرنى على كثرت قد 

(.٦٤٠٧رقم الدعوات، )كتاب البخاري أخرحه )١( 
رنموتصر،يا، المافرين صلاة ملم)كتاب أخرجه )٢( 

٧٧٩.)

(٨٦٤•رنم ال.ءوات، ال)كتاب البخاري )٣(أخرجه 
والتوبةوالدعاء ^٠ ٠٧١لم)كتاب ومله، واللفظ 

(.٢٦٨٩رنم والاستغفار، 

منرؤلئا دسأادالث، يزال ررلأ ال: ق
اف«'".ذ/ 

0اقوالاهلاسمء
يكون ٨٠٧١٥ظه: نووي القال 

مت،والأفضل باللسان، ويكون بالقالب، 
فانحميعا، واللماز والقال_ا كان ما 

ثمأقفل، فالملك، أحدهما على اقتصر 
معباليان النءض يترك أن ينبغي لا 

بلالرياء؛ به يقلن أف من حومحا القلك، 
للها وجه به ؤيفصد حميعا، بهما يل.د 

تعالى«أْ،.
عبودية»الن،م: : المم ابن وقال 

همز مؤقتة؛ غير وهي از، واللمالقلب 
كلقمح، وسويهم ممودهم بدم يامرون 
جنوبهم،وعلى وقعودا، قباما حال؛ 
غراسها،وهو قيعان، الجنة أن فكما 

وهوخراب، بور القلوب.، لئا، فكن.ل
١١مها وأما عمارتها، 

ضن.د الرافإن فءزفؤ: حل>ي ال>وقال 
ويغذيهاالقلب،، فى الإيمان شجرة يغرس 

قويض ^١ الحبي ازداد وكلما ؤينميها. 

(٣٣٧٥رقم الدعوات، )أبواب الترمذي )٤(أخرجه 
ماجهوابن ، غري-،® حسن حدث اهذا ت وقال، 

)هآ/آآأ(وأحمد (، ٣٧٩٣رقم الأدب، )كاب 
فيالألساني وصححه ؤدا[، الرسالة، ]هزمه 

الإسلامي،]المكب، ( ٢٨١٢)رقم الجامع صحح 
.[.٠١٤١٠ط؟، 

^١٣٩١٠الملاح، ]دار الووية)آ( )٥(الأذكار 
ط١،المختار، ]مؤّة المالكين )٦(مدارج 



1.الدم
الدض

كئرةإلى يدعو لإيمان ا أن كما إيمانه، 
ذكرْ،من أكشر اض أحب فمن \دذض. 

روحه((هي بل الإيمان؛ هي اطه ومحبة 

لأقسام:اه 
وكلا ظاهرين متن مإلى الذكر م ينق
!مشرؤع ل ا لدكر ا تحت يدخل مما منهما 

لمالذي الطالق، الذكر الأول: 
ولممعينا، وقتا ١^١^ له يخصص 

أومطالما، الله إلا إله لا كقول: يقيده؛ 
واللهلله، لحمد وا الله، بحان مقول: 
بزمانالتقيد دون ذلك، وأمثال أكبر، 
معية.حالة أو معين، 

المؤقنا،أو المقيد، الذكر الثاني: 
أومعين، بعدد أو بزمان، المقيد وهو 

المؤقتةكالأذكار معينة؛ صفة أو كيفية 
المضجع،وعند وآخره، النهار أول في 

وأدبارالمنام، من الأستيقافل وعند 
يقالما مثل المقيدة والأذكار الصلواينف، 

اس،بواللوالشرب، الأكل، عند 
المصنفايت،فيه صنفت، وفد وغيرها، 

والليلة.اليوم بعمل المسماة 

الم،راس،:•0 

:ط1و-م مراب ثلائ صالي الذكر 
واليانالقلب فيها تواطأ ما الأولى: 

-١ ٤ ٠ )آ*/ عيي للالإيمان لشجرة واليان التوصح 

أعلىوهى يه، المأمور وهو حمينا، 
.المراj؟، 

كانفان فقْل،  V٢Jيالقاالذكر الثانية: 
معكان ؤإن فحسن، اليمان عجز مع 

للأفضل.فرك قدرته 
وهوففْل، باللسان الذكر الثالثة: 

اللة.بذكر رطنا لسانه كون 

0اساّاسطقة:

تونفة:الأذلكر الأدر: لمالأ ا. 
توقيفي،بابها والعبايامت، عبادة، الذكر 

ه:البي قال قال: ه، البراء فس 
وضوءكفتوضأ مضجعك، أنسث، ا)إذا 

الأيمن،شقك على اصطم ثم للصلاة، 
إليك،دجهي، أسلمت اللهم ئل: ثم 

ظهريوألجأت إليك، أمري وفوصت 
ولاملجأ لا إليك، ورهبة رغبة إليك، 

بكتابلث،آمنت، ١!^ إلياك، إلا ظ، متجا 
فإنأرسلت،، الذي وبسيالثج أنرلته، الذي 
الفطرة،على فأنت، لجلتلثؤ، من متؤ 

قال:. به((تتكلم ما آخر واجعلهن 
بلغت؛فلما ه، المي على فرددتها 

قلتج:أنزلتج، الذي بكتايلث، آمنت، اللهم 
الذيبياك ونررلأ؛ قال: لث،، ولورم

أر-دتإا(أا،.
رروأولى: حجرابن الحاففل قال 

الفتاوىمجمؤع انظر: )٢( 
السابقالمصدر انغرت )٣( 

٦٦\إ'

ا/ا"ا"ه(

,(٦٦'

(،٢٤٧رنم الوضوء، )كتابؤ بخاري الأخرحه 
والاستغفار،والتوبة والدعاء الذكر )كتاب، وملم 

(.٢٧١٠رنم 



الذكرLالذكر

سض . ردء في الحكمة في ل مط 
ألناظأن المي: بدل الرسول ال ق

وأسرارخصائص ولها توقيفية، الأذكار 
المحافظةنمجب القياس، يدخلها لا 

به((وردت الذي اللمقل على 

عبادةوتهجعل أذكار نس أن يجوز فلا 
شيخنال الشمع، ئها يلم رانية، 

للناسيس أن لأحد رروليس الأسلأم؛ 
النون،غير والأدعية الأذكار من نوعا 

عليهاالناس يواظبا رانية عبادة ويجعلها 
بلالخمس؛ الصلوات، على يوامحليون كما 
بخلاف،به؛ الله يأذن لم دين ابتداع هذا 
أنغير من أحيايا المرء به يدعو ما 

أنهيعلم لم إذا فهدا منة، للناس يجعله 
الجزميجز لم محرما محنى يتضمن 

،لث، ذلفيه يكون قد لكن بتحريمه؛ 
أنكما وهذا به، يشعر لا ان والإن

تفتحبأدعية يدعو الضرورة عند ان الأن
قربب،،وأمثاله فهذا الوىتا، ذلك، عليه 
وامتنانشرعي، غير ورد اتخاذ وأما 
عنه،ينهى مما فهذا شرعي■ غير ذكر 
والأذكارالشرعية الأدعية ففي هذا ومع 

ونهايةالصحيحة، المهنالب غاية الشرعية 
إلىعنها يعدل ولا العالية، المقاصد 

إلاالمثتدعة المحدئة الأذكار من غيرها 
متعدا؛أو مفرمحل أو جاهل 

)ا(فحابرىلأينحجر)\ا/مأ؛؛(.
الكتب]دار ( ٢١٥/٢)تمة لأبن الكرى القاري )٢( 

ْلا،بىأاه[.اسة،

الذكرحكم الناتجة: لمسألة ا٠ 
فيالجماص الذكر يرد لم الجماعي: 

أنكرهوقد النبي عن صحيحة نمة 
اللف:أئمة من جماعة 

ينملررولم هءزفؤ: الإسلام شيخ قال 
بالناسصلى إذا كان البي. أن أحد 

هوالصلاة من الخروج بحد يدعو 
فىولا الضجر، محي لا جميعا والخامومون 

الصلوات؛من غيرهما في ولا العصر، 
أصحابه،يستقبل كان أنه عنه ثبن، قل بل 

عفسب،لله ا ذكر ويعلمهم الله ويذكر 
وأنكرهبل . ل الصلاة(( من الخرؤج 
،عول جمبن الله عبد الجليل الصبمحايي 

ينتفلرونجلونا حلما قوما أن أخبر حين 
أيديهموش رحل، حلقة كل في الصلاة 

فيكبرونمائة، كبروا فيقول: حصى، 
مائة،فيهللون مائة، هللوا فيقول: مائة، 

مائة،بحون فيمائة، سحوا ويقول: 

فوقف—،الحلق، ^Ji^، من حلمة أتى حتى 
أراكمالذي هذا لأما فقال: عليهم، 

الرحمنعبد أبا يا : قالواتصنعون؟(، 
والتسبيح.والتهليل التاكبير به نعد حصى 

الأن صامن فأنا سيئاتكم، لأفحدوا قال: 
أمةيا ؤيحكم شيء، حنانكم من يضع 

صحابةهؤلاء هلكتكم، أصمع ما محمد، 
تل،لم ثيابه وهذه متوافرون، نبتكم. 

إنكمبيده، نمي والذي تكسر، لم وانيته 



الدكرالدكر

أومحمد ملة من أهدى هى ملة لعلى 
أبايا واش قالوا • صلألة؛، باب مفتتحو 

قال'.الخير. إلا أردنا ما الرحمن، عبد 
إنبصيه، لن للخير مريد من رروكم 

يقرؤونقوما أن حدئنا اض رسول 
مااض وائم تراقيهم، يجاوز لا القرآن 

تولىثم منكم؛٠، أكنرهم لعل أدري 
عامةرأينا ملمة! بن عمرو فقال عنهم. 
ْعالنهروان يوم عنونا الحلقأولئك 

،•الخوارج^ 
الدم:بدع الثالثة: لمألة ا. 

منإلا - اس نالمن كنتر أولع 
الأدعية،في تداع الأبباض. رحم 

الشرعيةوالأذكار الأدعية في وأدخلوا 
الشرعيةللأوامر مخالفة كثيرة يدعا 

الأتل،اع.عن الماهية 
اشررأذن ظه: القاصيِءياض قال 

كتابهفي الدعاء وعلم دعائه، في 
لأمته،الدعاء الني. وعلم لخليقته، 

العلمأشياء؛ ثلاثة فيه _مأفنا واج_ت
والنصيحةباللغة، والعلم بالتوحيد، 

عنيعدل أن لأحد ينبغى فلا للأمة، 
للناسالشيهلان احتال وقد . دعائه

،موء قوم لهم قميص المقام ا هل. من 
عنبها يشتغلون أدعية لهم يخترعون 

الإحالةفي ما وأشد ه، بالمى الاقتداء 

والصالحين،الأنبياء إلى ينسبونها أنهم 
دعاءيونس، دعاء نوح، دعاء فيقولون: 

الأنفسكم، في اض فاتقوا بكر، أبي 
يالصحح((إلا الحديث من تشتغلوا 

المثال:مبيل على الأذكار بيع ومن 
مضمنا؛أو مذلهتا المفرد بالأمم الاJكر 

هو.هو هو أو اش، اض اض كقولهم: 
منيستحجبا لم مع ررال٠ تيمية اين فال 
المثل: مفيدا "ائا كلأنا كان ما إلا الذكر 

ومثل:أكبر، اض ومثل: اض، إلا إله 
حوللا ومثل: ض، والحمل اه بحان 

امغلهن المفرد الأمم فأما باض، إلا قوة ولا 
هو،هو مثل: ا مخمن أو ض، ا ض ا مثل: 

ولانق، ولا كتاب في بمشرؤع لثس فهذا 
الأمة،ملما من أحد عن أيصا ماثور هو 
ؤإنمابهم، المقتدى الأمة أعيان عن ولا 

وربماالمتاحرين• غلال من قوم به لهج 
مثلمافيه، مغلوب شيح حال فيه اتبعوا 
اض.اش يقول: كان أنه الشيلي عن يروى 
اض؟إلا ف لا تقول لا لم ه: ل٣ 
نفيالين بأموت أن أحاف فقال: 

التيالشيلي زلات من وهن.ه والإثبات. 
وغلبةوحا.ه وقوة إيمانه لصدق له تغمر 

ويدهيايجن ربما كان فإنه عاليه، الحال 
لحيته®ويحلق المارستان إلى به 

رنمالعلم، ننه)كتاب ني الدارمي أخرجه 
.ميملةالفي الألباني إسناده وصحح (، ٢١٠

المحّحة)ه/آا(.

علانلاين الريانة الفتوحات )٢( 
طريقوانثلر: اساوى)«ا/آهه(، مجموع )٣( 

عالم]دار ( ٧٣٩, UrA/Y>ض لأبن الهجرتين 
ط\آ.الفواىر، 



صالذكر
الذكر

لأتار:اص 

وعظيمة؛وجليلمة كثيرة، الدكر اثار 
I

كمانجاح؛ والللملاح يب م— 
هث|ق ه ئال 

•]الأنفال[ شمن 
جنته؛ودخول تعالى، الله مغفرة يل ن— 
َةبجاآثه تعالىI قال كما 

هظيثاهئ؛ا شزة ثم أق أئث ث؛لأمحتي 
[.٣٥]الأحزاب: 

اءوصفجلاء وب القالورمحت، ب- 
كماوحفاءها؛ قسوتها ؤيدهب وهلمأنينة؛ 

ئوبمرثممن :١:^؟ ه ص: قال 
يآؤ محم ألا آة دم 

 :^[.٢٨]١

الجزاءإذ ^؛ ١٠٧١تعالى اض كر ذ- 
تتعالى قال كما العمل؛ جنس من 

[.١٥٢]١^: ^^ ٥١
ابنذكر وقد غيض، من فيض فهدم 

ارمدارجكتابه قي منها صالحة جملة القيم 
الأاكينااُا؛.

المحاكين:ذهب، مي 
ببيعواشتهر الصوفية مازهب عرف، 
واسيعوافاخترعوا والأوراد، الأذكار 
ان،مالْلمن بها اض أنزل ما أذكانا 
الشركية،الألفاظ مجن بأنواع مليئة وغالبها 

منكثيرا حرفوا أنهم كما والمنكرة، 
،ونقصوافيها فزادوا الشرعية، الأذكار 

الأذكار.من مع فيما باللمنة يلتزموا فلم 
والنثةالقران دتاس باطل ومازمهم 

واءلاجماع:
ولومتعالى؛ قال القرآن؛ نمن 

ءولإ ئ دم ٣ ص 
٣[؛اوة: ]الم1ئه ٣ نبجبت 

الإسلام،وهو ١٠فءزفؤI كثير ابن قال 
أكملأنه والمؤمنين . نبته اض أخبر 
نيادةإلى يحتاجون فلا الإيمان، لهم 
وقد، أيداينقصه فلا أتمه وقد ، \دذآ\ 

١^١١٠يسخهله فلا رصيه 

رمءفاء تيمأ وم، الى! تعّوقال 
لمدارتس سادة يمي j؛؛* صنلثا عبملأ ئلينئل 
بنالمضيل ال ف٠ آكهفج[ ]الر.ه 

الصالح:الحمل معنى عن عياض 
خالصاكان إذا فإنه وأصوبه، ررأخلصه 

صواناكان ؤإذا تقبل، لم صوانا كن ولم 
يكونحتى يقبل لم خالتنا يكن ولم 

فه،كان إذا والخالص صوابا، خالصا 
الثنة«ص.على كان إذا والصواب 

النيعن ورد فقن. السة: من وأما 
ماهدا أمرنا في أحدُث، من ١١قال: أنه 

آخرلففل وفي رد«أ؛،، فهو منه لجس 

]داربعد( فا  ١٤٢)؛/السالكين مدارج انظر: 
[.٠١٤١٢اوغض،طا، 

المبى،التراث إحياء ]دار ( ١٤)Y/ كثير ابن ير نف)٢( 

الفكر[.]دار ( ٩٥)a/ الحلية ني يمم أبو رواه )٣( 
=(، ٢٦٩٧رقم المالح، )كتاب البخاري أحرجه )٤( 



ذوالممل.ذوالطول

ليسعملا عمل ررمن I فيه حاء لمسلم 
رد®فهو أمرنا عليه 

قال:أنه خهئه بكر أبي الصديق وعن 
ض.ا رسول كان ثيئا تاركا رالست 

إنأحشى فإني به؛ عملت إلا به يعمل 
أزيغ®أن أمره من ثسئا تركش 

تمصادرواتمراجع:اي 

للروي•ا-ءالأذلكر"، 
الرزاقلعبد والأذكار®، ررالأدعية . ٢ 

البدر.

العميدةفى ومنزلته ررالدعاء — ٣ 
العرومى.لجيلأن الإسلامية®، 

الأتباعبين الجماعي ررالذكر - ٤ 
الرحمنعبد بن لمحمد والابتداع®، 

٠%س الحم

المتعلمةوالبتل.ءات ررالمستن — ٥ 
أحمدبن لمحمد والصلوات®، ؛الأذكار 
لحوامدي.ا الشقيري 

لابنالصالحين®، رياض ارشرح - ٦ 

المم.لأبن الصيب®، ررالوابل - ٧ 
لأبن١(، )ج* الفتاوى® ررمجمؤع — ٨ 
•نصه 

المم.لابن المالكن®، ررمدارج - ٩ 

(.١٧١٨رنم الأئضة، )كاب ملم و =
(.١٧١٨رنم الأتضيأ، )كاب لم م)ا(اامجه 

رقمالنص، نرض )كتاب بخاري الأحرجه )٢( 
(.١٧٠٩رقم الجهاثء، )كاب وملم (، ١٢٠٩٣

المتعلمةالعقدية المباحث  ١١د ١ ٠ 
لعالي؛نهمداسلالملأني.؛الأذكار®، 

 Mالطول و ذm

مصطلح)الغنى(.يراحع 

n'mالكهل و ذق 

ونسبه٠سمه اؤ 

إنهوقيل؛ أيوب، أولاد من إنه قيل؛ 
بنالمسع إنه ولمل؛ نون، بن يوشع 

إنهونيل: داود، نبل وكان أحهلوب، 
هؤلاء،غير أنه يفلهر والدي ، زكرياأ 

أعلم.واتله 

كة!اسمه عنى مؤ 

الكفلذي تسمية سبب في قيل 
بهفقام الأعمال، من يعمل تكفل إنه 

وفائهلحسن عليه الله فأثنى نيام، حير 
فيالمحدودين من وحماله به، تكفل بما 

الله.٠لاعة على صبره حمد من ْع عباده، 
تكفلفد كان إنه الحمل: هذا في وقيل 
ويقضيأمرهم، يكفيهم أن قومه لنبي 

الكفل،ذا فمي فقحل بالعدل، بينهم 
وعملهسعيه، في له تكفل الله إن ومحيل: 

ضونل الأنباء، من غيره عمل يضعف 

(٣٨٨/١)والأمم اسوك -اريخ ني \سلم ١^: )٣( 
)ه/للبغوي ير ونف، [ ١ ط. العلمية، الكتب ]دار 
)؛ا/الفريى ير ونفط\[< طيبت، ]دار ( ٣٤٨
^.١٤١٢٧الرالة، ة ]مؤّ( ١٢٦٦



ذوالممل

ذوالمملإئ؛

أعلم*اء.نحار واه ذلك، 
بوته:نه 

لكنهل نبوته، في العلم أهل اختلف 
علىصالحا عبدا كان أو مرملا، نبثا 

ملءر«ت
منمرصلأ نبئا كان أنه ت أحدهما 

المشهور؛وهو ورسله؛ اض أنبياء حملة 
القرآنفي عليه أثنى تعالى اه لأن 

تعالى!قال كما بالأنيياء؛ مقروئا الكريم 
نذحفل آلكثل ودا نإدوبس 

تتأفيه و ^٤ ١١
الوقلالأنساء[، وه آهفئ نى 

آوكئت^١ ؤألبمح إنثيل تعالى؛ 
]>،[.و< آممئار ن ت% 

منكثير ابن الفول هذا إلى ومال 
وحاففلعدى والوالثولكنى المتقدمن، 

؛وقالواالمتا'-مين؛ س دغترمحم الحض 
باكاءالخلم القرآن في ذمْ من الئام 

أنهالأنبياء المائة هؤلاء ْع مفرويا عليه 
معلام، والالصلاة ربه من عليه نبي، 
لكلييذكرهم بأن س لرموله اض أمر 

اللهجعله وكذلك الصبر، في لكهم م
لمبوته،اختاره ممن أي؛ الأحبار؛ من 

.، من واصهلفاه 

ط؛[،هجر، ]دار )ا-؛/\/ا"مل( الطبري تمر انظر: )١( 
ب،الكت]دار ( ٠٣١ )٦! المحيط البحر ير ونف

والأمماسوك -ارخ ني والمتظم ْلا[، الس، 
(dTKKjS  ٢٦٥- القرطي وتمر.)

ٍل١[،هجر، ]دار )ا/أاه( والنهاية البداية انظر: )٢( 

ؤإنمامرسلا، نبيا يكن لم أنه الثاني؛ 
عدلا،مق،سثلا وحكما صالحا، عبدا لكن 

منبعمل الناس بعض من تكمل 
ؤإماالأنبياء، من نبي بعد إما الأعمال، 

الذيوهذا الملوك، صالح من مللث، بعد 
عنرواْ القرى، جرير ابن إلمه ذهب 

القرؤلبيبه ونوغيره، جر، بن مجاهد 
(٣)،•الجمهور إلى 

عنالواردة الأخبار ببعفر واستدلوا 
منالمتبادر لكن الأمة، ملف، بعض 
الأنبياءمن أنه يثبت العغليم القرآن سياق 

أن. رموله اممه أمر الذين الحظام 
الأنبياءسورة في قرنه إذ يهم؛ يتأسى 
فيقرنه مم المرسالين، عفلماء من بجملة 
المادةهؤلاء من بجملة )ص( سورة 

.محمدا أمر أن بعد المرسلين 
ذوومنهم ، بهؤلاء تألما الصبر ب

الأصوليينمحي والقاعدة ء، اممل 
اللففلبظاهر العمل وجوب الأصل أن 

الظاهر،هذا عن يصرفه دليل يرد حتى 
ذينبوة ينمي صحيح دليل يرد ولم 

الندوةودار ء الونا ]دار ( ٥٧٦)أ/المدير ونتح 
]مؤّة( ٤٧٨)عيي الير ونفط^، العالية، 
ابن]دار ( ٨٣٢)Y/القبول، ومعارج ذا[، الرسالة، 
٠ل٦؛ا.الجوزي، 

القرطبيير ونف(، ٣٦٨/١٦)الطبري ير نفانظر: )٣( 

]مكتبة( ٢١٦)الحق القمص الأنبياء نمص انظر: )٤( 
^.١٤٢٢ط٢، اد٠ارذح، 



ذوالممل.ذوالممل.

عوته:د٠ 

ماإلا دعوته، بيان ض شيء يرد لم 
بعتالكفل ذا أن عباس ابن عن نقل 
اللهتوحيد إلى داعنا الشام أهل إلى 

بياءالأنيعوم أصل وهدا ، تعالى 
•جميعا والرز 

فاته:و0 

كلهعسه أقام الكفل ذا أن يذكر 
حمسابن وهو بها، تور أن إر بالشام 

أعلم.واض ، ستة ومحبعين 
اتمتLJارقة:لمسائل ا٠ 

ضس اممل ص ه الكفل ذي هل 
الذنوب،س يتويع لا كان الذي إسرائيل 

عمره؟آخر فى تاب أن إلى 
تفال رؤ^ا عمر بن الله عبد عن 
لملو حديثا يحدث النبي معت ّ

محبععد حتى أو منة إلا أسمعه 
ذلك؛من أكثر سمعنه ولكنى مرات، 

لاكانيقول الله رسول معمك س

بتيمن - الكفل ذل رواية؛ وفي - الكفل 
فأتتهعمله، ذنب من يتويع لا إّرائيل، 

يطأها،أن على دينارا متين فأعطاها امرأة 
امرأتهمن الرحل مقعد منها قعد فلما 

سكيلث،ما فقال: وبكت. أرعدت 
عمالتهما عمل ولكنه لا فاك: أسمرهتك؟ 

فقال:الحاجة. إلا عله حمالض وما قط، 

فهياذهيي فعلته؟ وما هدا أئت، تفعلين 
بعدهاافه أعصى لا وافه لا وتمال: لك. 
علىمكتوبا فأصسح ليلته من فمات أبدا. 
لالك٠للأ٣،.غفر قد اطه أن يايه: 

،الكفل٠١راذو طرقه؛ بعض في ورد 
عليهافه أثنى كريم لي على يشكل وهدا 

أوجه:ثلاثة ْبن والجواب كابه، في 
الوصعيف منكر الحديث أن أحدها: 

صحيح.يإسناد الّثي، عن يثن 
وردتالكفل( )ذو لفظة: أن الثاني: 

العلامةذلك عال تيه كما خطأ، 
مجمؤخمن ورد الذي إذ الألماني؛ 

إصافة.دون )اصل( ٍلرقه: 
إذالكفل؛ هو اممل ذو ليس الثالث: 

غيرآخر رجل — إصافة دون — الكفل 
القرآن.فى الذكور 
ررفهوةة/فؤ: كثير ابن الحافغل قال 
فاننظر، إسناده وقى .ا حالغريب حويث 

إلالا أيو نال هدا مدا؛؛، 
ولمحبان، ابن ووثقه واحد. ؛حديث 

الرازياطه عبد ن فه ١ عبد ّّوى عنه يرو 

(.Taa)\/والأمم ١^ نائح المتظم؛ي انفر: )١( 
)؛/وص.شه المدر انظر: )٢( 

والرقائقالقياى صفة )ابواب الترمذي احرجه )٣( 
]مؤّت( ٣٦٩)A/وأحمد (، ٢٤٩٦رنم والورع، 
والنهايةالبداية في كثير ابن ونال، ا، ١ ثل الرسالة، 
ونيحدا، 'اغربب، >طا[: هجر، ]دار )ا/هاه( 

المعيقةالة يالفى الألباني وصعقه نظرا، إسائم 
(.٤٠٨٣رنم ، ٨٣٨)

حللحةؤيقال: طلحة، مولى سعيد أو سعال له يمال )٤( 
الترمذيله أخرج الرابعة، من مجهول صعد، مولى 

(١٧٢)حجر لابن التهذيبح تقريبؤ انظر: سه. فى 
^.١٤٢٩ط٢، الرسالة، ]مزّة 



ذوالمعارجذوالمعارج

لمحمددعاتها®، مشاهير بها، مرت التي مح-ف-وءلا كان ؤإن • أعلم فاطه • هذا 
هراس.خليل الحدث لفغل ؤإنما الكفل، ذا هو فليس 

لابنالباري®)جآُ(، تح ررف- ٤ آخر رجل فهو إصافة، غير من الكفل 
حجر.تعالى فاض القرآن. في المذكور غير 

اذ

.أعلم« 
إسنادهصحح بمن يغتر ولا 

مدإّ' تعالى لقوله مخالف هو 
آشهقىنى ءكل قلإ ودا ؤإدربس 

المعروفاء يبالأنررقصص - ٥ 
للثعلي.، بالعرائس،٠ 

للسعدي.الأنبياء®، ررقصص - ٦ 
الحق®،القصص الأنبياء ررقصص - ٧ 

الحمد.لنيبة ءى إدام تمحة 
سالمقدمين •تواريخ كتاب - ٨ ؤث؟نمح إ لندف اء[، ]الأتجج

المدرككتاب مت والمرسلين الأنبياء ه ُلإ ؛'^3 وذاثأوح اص 
للح-اثم)ج'؛؟(، الصحيحين® على 

بابوري•ل١ 

[.٤٨]ص: 

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
لأن، ( ١ )ج والنهاية® ررالبداية — ١ 
JT^

٠قتيثة لأبن ررالمعارف®، — ٩

لحافغل^٢(، القبول® ررمحاؤج — ١ ٠ 

لُحكميالأنثياء قصص من النبلاء ررتحفة — ٢ 
انالحاففل كتابه انتخب كثير®، لأن 
العسقلاني.حجر 

الأدوارأصولها، التوحيد! رردعوة — ٣ 

 Mاسرجو ذ

)الحلو(.مصهللح يراجمر 

)\/^\0(.رالهايت  'صانظر: )١( 
(.٢٠٧)للازنى اممأن ُوارد صعتف انظر: )٢( 











والأحلاماثؤوى \سو\سم

تعالى:قوله في ه، عباس ابن فعن 
5قننآشئ ءآ م ك ثأث وؤ 
فال:]يوث[،  40شدئ 4 نآئير 

وحيا"الأنبياء رويا رركانت 
بنأنس حديث المعنى لهذا ويشهد 
رروكذلكوفيه: الإسراء، ي فه 

ئلودهم«رسام ولا أعيتهم تتام الأنبياء 
إبراهيم.الله نبي رآه ما ذللث، ومثال 

نيا.حق في جاء وما ابنه، ذبح في 
رٌوقآثه صدرك تعالى: قوله من 

ظ(ن آنءم أكذ ممثو ^؛،،3 آتيثا 
الرممصآ؛ين ممف ءاينتث أس 

!!.٢٧]الفتحت محاميي^ 
•الأيياء عير رزنا الثاني• المم 

ومعرلأممأنوغ:
ةالصادقا ايرزيالأول؛ المؤع 

ضا من نكون التي وهي )الصحيحة(، 
وهم،للمؤمنين، تكون ما وغالب تعالى، 
بقولهالرادة وهي اممه، من بشرى 

جزءاوأربمين، منة من جزء المؤمن رررزيا 
الشوة؛؛من 

الرائي،يصدق تكون الرؤيا وصدق 
١^^٤،والتزام الحلال، أكل وتحريه 

]المكب( ٢٠٢)ا/الت في عاصم أبي ابن )\(س 
يره)ها/إهه(نففي والطبري ط١[، الإسلامي، 

ظلالني الألباني وحئنه ط١[، الرسالة، ]مؤسسة 
•٢(.٢/١الجة)

{.٣٥٧٠رنم المنام،، )كتاب، البخاري )؟(احرجه 
(،٦٩٨٧رنم المسر، )كتاب، البخاري )■؟(أحرب 

•( ٢٢٦٤رنم الرؤيا، ومسالم)كتاب، 

١^!^،واستقبال العلهارة، على والنوم 
•الدم بل اش وذم 

غالتااختصت ؤإن الصحيحة والرؤيا 
لغيرهم،تقع قد أنها إلا الصلاح، بأهل 

الكفر؛أهل من بل الفسوق؛ أهل من 
بقرات،سبع رأى الذي المالكؤ كرويا 
زمزم،بئر حفر في المْللب عجل ورويا 

وغيرهالْ/
روياراوالهءزفؤ؛ المم ابن ال ق

أمام؛الصحيحة 
فيبحانه سلنه ا يلقيه إلهام إ نها م_ 

الرببه يكلم كلام وهو العبد، قالب 
بنعبادة قال كما المنام، في عبده 

وغيره«الصامت 

اترزيامللث، له يضربه مثل منها؛ و٠ 
•بها الموكل 

بأرواحالنائم روح التقاء منها: و- 
وأصحابهوأقاربه أهاله من الموتى 
وغيرهم-

سبحانهالله إلى روحه عروج منها: و_ 
له.وخعلا؛ها 

الجنةإلى روحه لحول منها: و- 
.ومشاهدتها

ذلك((لا'/وغير 

(.٥٢.  ٥١)ا/ المالكين مدارج انظر: )٤( 
كح)بم/أأا(]داراكعب[، القرطبي ير نف)ه(انذلر: 

)أا/اخ'ا(.حجر لاين ازري 
(.٢٩)الروح )٦( 









والأعلاموالأحلام

ئيه الشي روا الثالئث: نمالأن ا. 
المنام

أنالصحيحة الأحادبّثا فى ثبت لقال 
يرامفإنه المنام في . المي يرى الذي 

به.يتمثل لا الشيطان لأن حقيقة؛ 
قال؛ه المى عن هربرة أبى فعن 

فإنرآني، فقد المنام في رآني ررومن 
وفيصورنى«أا،• قى يتمثل لا الشيطان 

فييراني فالمنام محي رآني ارمن رواية؛ 
وفي،، بيىااأ الشيطان يتمثل ولا اليقظة، 

ييءأم،يتخيل لا الشيطان رافان رواية؛ 
يتراءىلا الشيطان رروإن رواية؛ وفى 
للشيهلانينبغي ررلأ رواية؛ وفى ،، ؛5،؛^ 

رآنيررمن رواية: وفى ،، بيى«أيتت أو 
،.الحق«١٦رأى فقد 

منأن على الأحاديث هدم فدك 
فيسيراه فإنه المام، في المي. رأى 

اليقظة.

فئدرآني >، ٠١١قوله.؛ ومعنى 
لأنحقيقة؛ رآه قد أنه أى؛ رآني®؛ 
بالنبييتنبه لا الشيطان 

فيررفسيراني ه"ث قوله ومعنى 
لموم ٠رقم العلم، البخاري)كتاب أحرجه )١( 

(.٢٢٦٦رئم ارزا، ركاب 
(،٦٩٩٣رنم التعسر، )كتاب البخاري أخرجها )٢( 

(.٢٢٦٦رنم الروا، لم)كاب وم
(.٦٩٩٤رنم التمير، )كاب البخاري أحرجها )٣( 
(.٦٩٩٥رقم المير، )كاب البخاري أحرجها )٤( 
(.٢٢٦٨رقم الرؤيا، مسالم)كاب أحرجها )ه( 
(،٦٩٩٦رنم التعبير، )كاب البخاري أخرجها )٦( 

(.٢٢٦٧رقم الرؤيا، لم)كاب وم

الروططك تاؤيل ميرى أي: اليقظة((؛ 
ماذلك ؤيعضد ، وصحتها اليقفلة فى 

العض((.رأى افقد رواية: في حاء 
القيامةيوم سيراه أنه معناه: إن وقيل: 

إكرامزيادة يتضمن مما خصوصية، بمزيد 
التيالعامة الروية بمجرد لا للرائي، 

فييرء. لم ٌمن الموُنن جمح يراها 
.المام 

الرويةلاعتماد يشترهل ولكن، 
للنى.فىالمامران:

الثابتةصفته عالي رآه قد يكون أن - ١ 
يرىأن ذلل فى ؤيستوى السة، فى 

أوشبابه، حال صفته على . النبي 
عمره،آخر أو كهولته، أو رحوليته، 

فلاصفته، غير على رآه قد كان إن وأما 
'؛■*.siUJLبمد 

الت.رعيخالف بما يامْ ألا — ٢ 
مصدرالمت، الوزيا الرابعة: لمسألة ا— 

المريعة.في الامحسدلأل مصادر من 
والجماعةاتثة أهل إليه لهب ما هذا 

منهايستفاد فلا الأمة، طوائف، وغالم، 
ْ>،بد لا بل الشرعية؛ الأحكام من شيء 

ؤإلأوافقته فان الوحي، على عرضها 
.صاحبهاعلى ردت 

الأنبياءررورؤيا هؤ: الميم ابن قال 
(rA0/\y)ازري نح اظر: )٧( 

)ح(فعابري)أا/هحم(.
(.TM/\y)الباري فتح انظر: )٩( 
(.٣٧٠. ٣٧٤،  ١٨٩.^٧١فح ١^: ).١( 



اضؤىوالأحلأموالأحلام١^ 

وهذاالشيطان، من معصومة فإنها وحي، 
علىالخاليل أقدم ولهدا الأمة، باتفاق 

•بالوويا ه؛ؤؤ إسماعيل ابنه ذبح 

الوحمحاعلمحا فتعرض غيرهم رؤيا وأما 
.بهايعمل لم ؤإلأ وافقته فان الصريح، 

روياكانت إذا تمولون فما I قيل فإن 
تواطأت؟أو صادقة 

استحالكذلك، كانم، متى قدا: 
مطابقةإلا تكون لا بل للوحي؛ مخالفتها 

اندراجعلى منبهة أو عليه، منبهة له، 
الرائييعرف لم حكمه في خاصة قضية 

علىالرؤيا بفيتنثه فيه، اندراجها 
ذلك«راأ.

وعالمالرؤيا ة الخاملمسألة ا- 
منا حزغ ايرزبة كون ومعنى الغيب، 

النوة

اررؤياالصحيحI الحدينا ذكر تقدم 
منجرءا وأربعين ستة من جرء المؤمن 
ستمن جزء أنها ذلك؛ ومعنى البرة<ا، 

صدقفى الموة من جزءا وأربعين 
صادقحبر الصادقة الرؤيا فإن المضر، 

ايبوة،وكذلك، فيه، كذنمؤ لا اض، من 
الوجه،هذا من المبوة الرزيا فشا؛هت، 

منمصدر الرؤيا أن بهذا المراد وليس 
الشرعمصادر 
تجيءراالرؤيا اآءزفؤ الخطابي قال 

)\(دارجاتلكين)ا/اه(.
()Y؛/"؛nrالباري نح انظر: )٢( 

منباق جزء أنها لا النبوة، موافقة على 
الموة«ص.

واكالث،الثاني المم فإن هذا؛ وعلى 
منأو الشيهلان من كان )ما الرؤى من 

علممن سيئا يفيد لا الفسريآ حديت 

حلالهامن يحرف أن يمكن الرائي فإن 
غانم،ما أو المتقبل في سيف^ مما سيئا 
ذلكولكن الرؤى، هدم ٠لريرا عن عنه 
المطلق.لا بي النالغيب من جزء 

بانرزيايكون فلا المهللق الغيب، وأما 
اضبه يختص مما لأنه أبدا؛ 

لفروق؛ا٠ 
والحلم:الوزيا بين الفرق 
لمعنىمرادف اللغة في الرؤيا معنى 
يراهما على يهللق كلاهما إذ الحلم، 
منامه.في الإنسان 

عليهغلب قد المرعي الاصعللاح أن إلا 
وحنا،حيرا كان ما على الرزيا إطلاق 

اشح'ْ،.اكر صلى الحلم ُإطلاق 
)ّآ(فحاوارى)أ؛/"آآ'؟(.

لاينالباري ونح ال،نرطي تمر انظر: )٤( 
المرويوثرح (، ٤٠٦، ٣٦٤، r-\r/\y)حجر 

الشريعةُي انمب، وعلم )ْ؛/؛آ(، لم معر 
زمكتة( ٢٣٢. ٢٢٢)الغنيمان لأحمد الإسلامية 

.«ءممممسسس
والمخالمن ilii\أهل محي والرؤى >[، ١٣٩٩

(٦٤.)



الرؤىوالأحلأمؤ.والأحلام

.ثقوله التفريق هذا على دق وقد 
الشيطان<<لا/من والخلم اف من )رالوزيا 

ذلك؛بخلاف الإطلاق ياتى وقد 
الصالحةقرنيا ثلاثة؛ ررالرؤيا ؛ كقوله 

منتحزبن ا دروباف، من يشرى 
المرءيحدث مما ورويا الثسسهلان، 

ف((رى.

والرؤية؛الرؤيا بين المرق 
للفعلمصدران هما والروية الرؤيا 

ماعلى تهللق الرؤيا أن إلا رأى، الثلاثي 
بينماالمنام، حال هي ان الإنيرام 

فىالإنسان برام ما على الرؤية نهللق 
.،١^٣

وقدالامتعمال، في الغالب هو هدا 
فيالعينين رؤية بها ويراد )الرؤيا( تاتي 

ووماتعالى؛ فوله في حاء كما اليقفلة، 
.،ٌفتق إلا آثثأى آه الث;ئا ئثدا 

العين،رؤية ؛ بهافالمراد [، ٦٠]الأمراء: 

لأيامنتجا من الإسراء ليلة . رآه ما وهي 
ابنلثا ذلبصرح ا كموالخبر، 

الطبريالإمام وحكى ءه1رن، عباس 
هداعلى التأويل أهل من الحجة إجماع 

.،١^٠

(،٥٧٤٧رنم الطب، )نماب بخاري ال)ا(احرحه 
(.٢٢٦١رمم الرؤيا، وسالم)كتاب 

,تخريجه تقدم )٢( 
عندو\ف}ى (، ٦٦٥-  ٦٦٤)\االعرب  oUانفلر: )٣( 

(.٦٨)والجماعان الئنة أعل 
(٣٨٨٨٠رثم المنام،، )كتاب، البخاري صحيح انغلرت )٤( 

(.٤٨٣/١٧)اممري تمر )ه(اظر: 

المحاكين:ذهب، مي 

فيالخالقة الفرق أقوال تعددت لقد 
ماوأهم حقيقتها، وبيان بالرؤيا التعريف 

ير:ا لذلك ئل 
برامU إن المعتزلة: أكثر قال . ١ 

الباطلة، خيالات منامه فى الإنسان 
شيءعلى تدل ولا ، لها حقيقة 

مخالففإنه اليهللأن، بتن القول وهدا 
الممتنةوالثنة القرآن من الثابتة للأدلة 

والتيبعضها، تقدم وقد الوزي، لحقيقة 
الله،من هو ما ارزى من أن على تدل 

اطلاعفيها وأن النٍوة، من حزء وأنها 
المستقبلية،الأمور بعض على الرائي من 

منأو بياء الأنمن لثج ذلكان واء م
لهأولها التي ممر مللثج كرزيا غيرهم؛ 

.وغيرها ، ٤؛^:؛^؛• يوسفج 

جمعقال فقد الأثاعرة وأما - ٢ 
وهداباطلة، خيالات الرؤيا بأن منهم 
حينفي السابق، الحتزلة قول من قريبج 

إدراكاترزى اتأن بعضهم بال ق
 . .)٧(..

حميميه

الرؤياتعريفهم ذلك ش غلطهم ومن 

]دار١( • UA)للأشعري الأسلامين مقالات، انظر: )٦( 
)ا/القرْلي ير ونف، ط٣[ العربي، التراث؛ إحياء
]دار( ٣٦٥٨)للامدي الأفكار أبكار (، ١٢٤

^،١٤٢٤ط٢، بالقاهرة، القوب والآىر الكتب، 
الجيل،]دار \( U/r)للجرجاني المواقف، وشرح 

(.١٧٣)للايجي الكلام وجواهر ه[، ١٤١٧ط١، 
شرحانفلر: الأشعري، الإيجي محهم: ذللث، نقل )٧( 

اوواثفله)أ/آ؛ا(ؤ



والأحلامالر؛ؤى والأحلام

ابتداءالنفس في اض علقها علوم ت بأنها 
محبب.بلا 

المم،ابن الإمام القول هدا نقل وقد 
الأسامحبمنكري قول ؛روهدا I ئال ثم 

مخالفقول وهو والقوى، والحكم 
والفهلرة((والعقل لالشرع 

فيغلوا ففد المتصوفة وأما - ٣ 
•فتها أقوالهم وتضاربت الرؤى، 

النفسأن ببالها ش زعم من فمنهم 
فهيوالعقولأيت،، المجردات عالم من 

التيالمجرده المدركات تدرك أن تستملح 
ثاغليشغلها لم إذا حنمها من تكون 

يالفضائلقويت فإذا البدن، علائق من 
البدنية،القوى اإْلان موصعق الروحانية 
النفوسويالمقدس بأبيها اتصلت 

فىالمغيبات عنها وتلقت الفالكية، 
يقفلتهارى.في لها يقع كما نومها، 

فىالفلاممة لقول محقارب القول وهدا 

ارذى■
الرؤىأن إلى المتصوفة بعض وذهب 

لوحالمن القلب في نفع صور هي 
تقعكما النوم، حالة في المحفوفل 
ارتفعإذا أحرى مرآة من الصورة 
بينهمارالحجاب 

منهملوحود ا بوحدة القاتلون وذهب 

•)ا<الردح)*م 
زالمفية( ٤٤-  ٤٣)هروردي للاض >أأ(ماكل 

[.j،\rUUالتجارة، 
ط\آ.القلم، زدار ( oTw/i)الدين علوم )٣(إحيا، 

خارج،من لهط لا الرؤيا أن إلى 
الوجودلأن النفس؛ بامحلن من تصدر 

عندهمواحدة حقيقة 
الرؤىفي المتصوفة ضلال ومن 
مصادرمن يقيني مصدر أنها زعمهم 
والغلط،الشلث، إليه يتطرق لا التلقي، 

عقائدهممن ا كثين عليها يبنون فهم 
تصحيحفي إليها تندون ؤيالباطلة، 
وترويجمشايخهم وتزكية طرقهم، 

العقائدمنها تمدون وي، كتبهم 
فيموجودا يأكن لم ما حتى والأحكام، 

فيعليها اعتمدوا وربما والثنة، الكتاب 
الضعيفة،الأحاديث بعض تصحيح 

الأذلكرُ".س الدم بمص واصاد 
لمصادروالمراجع:ا٠ 

هلوالروي، والكشف ررالإلهام - ١ 
ليوسف، الشرعية٠٠للأحكام مصائر تحد 

القرصاوى.

لأبنالجهمية®، تلبيس بيان ١١— ٢ 
•سمه 

•المم لأبن ما-«الروح«، 
احجيتهالصادقة: الرؤى  ١١- ٤ 

(١٣٧.  ١٣٦)عربي لابن الحكم نموص )؛(!نظر: 
والفوحات0ا*ماه[، العربيان، الكتب إحياء ]دار 

حولوانغلر صادر[، ]دار ( ٤٩٤)Y/له المكيات 
(.٢٩٦)والمخالمن الثنان اهل س \وذى قولهم: 

الحكمنموص الكفري كتابه ألف انه عربي ابن كزعم رْ( 
(.١٧)الحكم نموص المام: قي له س الني بإذن 
أملالرؤى.محد ني: عاليه والرد ذلك تنميل )أ(انذلر 
(.٣٢٥-٢٩٦)والخالفين اللمنان 



الر؛ؤوف1.الرووف

عايد.، jTبكر بن لخالد ،  ١١ومحوابطها
والجمائالثئة أهل عند ررالروى - ه 

العتسي.لسهل ، والمحاشن١١
المصوصبين والأحلام »الرؤى - ٦ 

،الممي١١المحيل ومدرسة الشرعية 
الريس.لأسامة 

المصوصفي والأحلام الرؤى ١١ء ٧ 
الريس.لأسامة الشرعيةاا، 

المريعةفي المسي، م عال ١١_ ٨ 
الغنيمؤان.اش عبد بن لأحماJ ، سلاميه١١إلا 

حجر.لأبن البارىاا، ارفتح . ٩ 
تيمية.لأبن ، الفتاوى١١ررمجمؤع  ٠١٠

 Mلرووف اM

ثغة:تتعريم، ا٠ 

اسممن الغة مبصيغة I الرؤودف 
يوكروق يقال،؛ الرائق، ث الفاعل 

!قال(الهمزة لين ومن ورآفة، راية، 
فارس؛ابن قال واوارأ،، فجعلها روق، 
تدلواحدة كلمة والفاء والهمزة ))الراء 
ءؤءلأتعالى؛ قال ،. ورحمة١١ر رقة على 

قال٢[ ]الور: يثن ف، تآنآ ثإ1ا إئدؤ 
عنهمافتسقهلوا ترحموهما ))لا الزجاج! 

الحدا،من يه اض أمر ما 

وتهذبالجيل[، ]دار ( ٤٧١الأنة)T/ .قاسى انفلر: )١( 
ط١[.العربي، التراث زدارإحٍاء )د،ا/آماا( اللأ 

(.٤٧١٨)الأذن .قاسى )٢( 
•( ٢٨)؛/لازجاج وإءر١به القرآن معاني )٣( 

شركا:ثتيرث اؤ 

الرحمةفي الكمال بالغ الرؤوف؛ 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا٠ 
والشرعي:

العريف،من تميم ما خلال، من 
فيالرووفح بان، يتبين والمرعي اللغوي 

غيروالرقة، الرحمة على يدل منهما كل 
بكونيختص المرعي المعريم، أن 

تعالى،الله أسماء من اسما الرؤوفإ 
الكمالغاية على حمله يقتضي وهذا 

سبحانه.حقه فى والجمال 

الأخرى:لأسماء ا٠ 
اللهليفح.الرحمان، 

اسكم: ٠٠
الرووف،تعالى اسمه إثباُت، يجيإ 
الرأفةصفة من تضمنه بما والإيمان 
بجلالهيليق كما لطف، والوالرحمة 

ولاتحريف غير من سلطانه وعفليم 
تمثيل.ولا تكييف غير ومن تاؤيل 

لحقيقة:اؤ 

العلميةعلى يدل الرووفإ تعالى اسمه 
؛الرأفةهث الله فيوصف، والوصفية، 

المؤمنينعبادْ على والتعهلم، والرحمة 

،١ ط الرصالة، ]مؤسسة ( ٩٤٦)عدي التمر انغلر; ( ٤ر 
والثنهالكتاب، نى الواردة اض وصفات رآ، ١  ٤٢٣

؛ا؛اه[.لعالويالقاف)بماا(]دارالهر0،ءلا،



اثرووفاييووف

)فعول(وهو الرووف، أممائه; ارومن وأبصارهم ممهم مسفي بحمظهم 
تسميةجاز ؤإن وسكناتهم، وحركاتهم 

اضوصف في كما الأمم بهذا اض غير 
قءذقوله: فى يدلك لنبيه. 

هأن !لا ]١^[، قبمث ثآود 
يه،يختحس ما وللبشر به، يختص ما 
تماثلمنه يلزم لا الأمم في لاتفاق فا 

•مى الم

منالرأفة«رم.

لمسائلالمتعلمة؛ا٠ 

صفة)الرؤوفا( تعالى اسمه من يشتق 
يةفعلحبرية صفة وهى الرأفة، 

الرحمةأشد هي والرأفة: هق، لله ثابتة 
اشتدتفإذا رحيم، فلأن يقال: وأبلغها، 

والأدلة:

فيالcكريم القرآن في الأمم هذا ورد 
تعالىIفوله ؛ منهاكثيرة؛ آيات 
^٠^،آس ؤأن ونخمثهُ هظز آس ققسز 
ءؤرثُتعالى؛ وموله ]النور[، وه نجث 
إهئ؛ا :١^١ ِهن غؤ وثا 4 قثز 

تعالى:وقوله ]الحشر[، وه نجم رءوف 
وهنجر لر؛وف ألنايل، آس ؤءة 

]الحج[.

وأقوالأهلاسم:
اشررإن الطبري: جرير ابن قال - ١ 

أعلىوالرأفة رأفة، ذو عباده بجميع 

رؤوفأ؛ا•فهو رجمته 

كدوقًا٠ 
والرحمة;الرأنت بجن الفرق 
فيبالرحمة الرأفة صفة لاقتران ^١ 
صفةفيها ورديت، التي ت( لأيا ا جميع 
فىالعلماء أقوال تعددين، ففد الرأفة، 

:بينهماالفرق بيان 

بمعنىوالرحمة الرأفة إن قيل: . ١ 

ُ':ستح,س
وأبلغهاالرحمة منتهى وأنها الرحمة، 

منم أمة رأفالإن يل: '؟-وق
بشيءتكون قد الرحمة إذ الرحمة؛ 

أُءفابم،وارأثنيرتموًْ!:.لك؟ص  الاحرة((في ولبعضهم الدنيا ي ف
نوم ١١يه: نمن ابال ق— ٢ 

الرحيم<الالرؤوفc هق: اف، أسماء 
الأصجهاني:القاسم أبو قال - ٣ 

الرسالة،تمؤسسة ( ١٧١-  ١٧٠)٣ الطري فر )١( 
;[.٠١٤٢•ْوا، 

ط١[.الفضيلة، ]دار ( ٣٦١)مالْ لاين التوحيد محاب، )٢( 

جهوم 
(٧)

الراية[.]دار ( ١٧٤)ا/الحجة بيان فى الحجة )٣( 
يرونفط؛[، العالم، ]دار )ْ/خأ( الصحاح انفلرت )٤( 

الثمافة]دار ( ٦٢)للنجاح الحمض اش أسماء 
.العريية[ 

(.٦٢)للزحاج الحسنى افه أسماء ير نف)ء( 
(.٩١)للخنايى الدط، ثان انفلر: )٦( 
(.١٧٣/١)الحض افه أّناء ثرح في الأّنى انفلر: )٧(



٧١^|عأامذوف

شدةغاية هي الرأفة أن والخلاصة: 
وتختصالخير، وتعم وأبلمنها، الرحمة 

الخيرتعم فاتها الرحمة بخلاف به، 
حير.عافيته الزى والشر 

هالآثارل'؛ء
محلى\}وذوف نعالي اسمه آثار من 
ير'ْا الماد 

•عليهم وفضله نعمته تمام — ١ 
وحموقبحقوقه للقيام توقيفهم _ ٢ 

عباده.

وعدملهم الهلماعات تسهيل _ ٣ 
يهليقون٠لا ما تحميلهم 

وعقابه.ه نفمن تحديرهم _ ٤ 

•عليها ؤإثابتهم لأعمالهم قبوله - ه 
متهم.اكامحن توبة فوله - ٦ 
وماماوات الفى لما خيره ت- ٧ 

لمصلحتهم.الأرض محي 
انمخاصن:مذسم، >0< 

الجهميةمن المتكلمين عموم أنكر 
هثرض ا يوصف أن والأشاعرة والمعتزلة 

بجلاله،يليق كما والرحمة بالرأفة 
عنوعهللوها ظواهرها عن فصرفوها 
هيوالرحمة الرأفة إن : وقالواحقائقها، 

الكيفيانمن وهي القلّب،، تعتري رقة 
رأفتهأولوا ثم عنها، منز0 والله ية النق

٢٣١للدر)الحستى الأسماء نقه ت في معظمها انظر )١( 
]ًدا،( ٢٣٢.

انهؤإحإنعامه إرادة بمعنى ورحمته 
ءبادهأ٢ا.على ولئلمه 

لمخالفتهباطل قالوه الذي وهدا 
والئنةالكتاب من الصريحة للنصوص 
صفةإثبامحت، على الدالة والحقل والإحماع 

وأتهبجلاله؛ يلثق كما .ث ممه الرأفة 
ينفواأن والرحمة الرأفة نفوا إن يلزمهم 
والمدرةالعلم من أثبتوه ما كذلك 
فيالقول لأن وغيرها؛ والبصر والمع 

السعفيفى كالقول الصفات بعفن 
الأخر.

اثمصاد١رواثمراجع:>0 
اللهماء أسشرح في ررالأسى _ ١ 

للقرطبي.الحنى«، 
الحسمنىاا،افه ماء أسير ررتف_ ٢ 

للرجاج•
ني؛٠،الحاطه أسماء ير ررتف. ٣ 

علءى.لل

المم.لأبن الحنى«، اطه ررأسماء ٠ ٤ 
جلالهاالحسنى اطه ١)أسهاء ٠ ه 

ضوءفي وثمراتها اقترانها ولهلائفح 
مقدم.لماهر والثنة«، الكتاب 

للخهلابي.الاوءاء«، ررشان _ ٦ 

إحياء]دار )ا/هأ( لازمخثرى الكشاف \لو: )٢( 
]المكب)٩٣( ليانلأني والإنصاف التراث[، 
)إل/ممرازي وتفسير ،، ٠١٣٢١ط؟، الأزهرية، 

البخاريصحح وشرح العربي[، التراث ]دار ( ٢٨٦
الرشد،]مكتبة )«ا/اتمأ؛( بطال لأبن 
ه[.١٤٢٣



اسالراى

فيواردة الهث اض ررصمات - ٧ 
للقاف.والئنةاا، الكاب 

محيوالجمائ الثئة أهل ررمعتقد - ٨ 
■للتممى ، ءا الحني الله امماء 

،٠١لإيمان ا لثعب ررالمنهاج — ٩ 
للحليمى.

شرحفي مى الأّارالمهج - ١ ٠ 
.للحمود ، ٠١الحني الله أمماء 

تغة:لتمرث ا٠ 

وجمعهارأيا، رأى ت مصدر I الرأي 
والهمزةوالراء فارس؛ ابن قال آراء. 

بعينؤإبمار نظر على بدئ أصل والياء 
لأ\ذت\خأالليث! وقال ل بصيرة(( أو 

آراءهم،أصل ما ووق.الت . القلب،((رأى 
)رأي(من ويقال رأيهم• أصل وما 

ارتايت.I القلب 

آ.تيايهار عنك العمى صنجلمو 
الرأي:من الستنتجة للقضية ويقال 

قيالب غالهو هذا عل ولرأي، 
الاستعمال.

فارضفرصها قضية لكل يقال قد كما 

(٣)أيصارأى 

شرغا:اثتمرث ٠

يراموما هو: الرأي أن المم ابن ثن 
لمعرفةوطلب وتأمل فكر بعد الةالسا 
فيهنتعارصي مما الصواب وجه 

\>y\شلبه رأى لمن يقال فلا الأمارات. 
ولارأيه، إنه به: يحس مما عنه غائنا 
الالني المعقول للأمر أبصا يقال 

فيهنتعارض ولا الحقول فيه تختلف، 
إلىاحتاج ؤإن رأى، إنه الأمارات: 

ابالحكدقائق أمل؛ وتفكر 
ا.ونءحوها((أ 

ايالمويالمعنى بين لعلاقة ا0 
والشرص:

كانتريما بل بينة؛ بينهما العلاقة 
البصيرة،نظر بمعنى فكلاهما متهلا؛قة، 

الأمور.في والتفكر 

التسمية:بب، س0 

القضيةضى )الرأي( إطلاق كان 
ستعمال١ بايا من لرأى ١ من تنتحة مل١ 

بابمن وذللئ، لمفعول، ا فى المصدر 
كالهوىالمفعول؛ في المصا.ر استعمال 

ثمهوى، يهواه هويه مصدر: الأصل في 
فيقال:يهوى، الذي الشيء في استحمل 

طأ[.الخل، ]دار ( ٤٧٢اللغة)؟/.قاسى )١( 
اكراثإحياء ]دار >ها/لأآآ( اللغة تهذيب انظر: )٢( 

[.٠٢٠٠١، ٍوا العربي، 

الجيل،]دار )\إص الموقعين إعلام انظر: )٣( 
ة]مؤّ( ٤٨٠)سفرى الكالئات، [، ٢١٩٧٣

[.٠١٤١٩الرسالة، 
اووسن)ا/ا"آ(ؤ)؛(إعلام 



الرأيالرأي

فلازرا،.هوى هازا 

لحكم:ا٠ 

معرفةفي واعتماده الرأي حكم 
الرأي.ام أقبذكر يسين إنما الحقيقة 

الأقسام(.فقرة: )انظر 

لحقيقة:اؤ 

فكرفي يكون ما جميع يتناول الرأي 
والنظرالتأمل يمتدعي مما الاسمان 

منقضية في حكم إلى للوصول 
املأثالرأي فيكون وعلمه القخايا، 

الشرعي،الص معنى تفهم في للاجتهاد 
علىانطباقه من والتحقق وتفسيره، 

إعماليشمل كما ، المعينة الواقعة 
التيالشرعية، ة الأقيفي الدهن 

الأحكامعلل في نظر التستدعي 
،نظائرها إلى وتعديتها ومناطاتها 

فىللنظر اسر إعمال كذلك: ويتناول 
والموارنة، وعواقبها الأفعال مآلأت 

والجماءيةرْ،.الفردية المصالح بين 
الابق)ا/أا■(.المدر انظر: )١( 
ابن]دار ( ٦٧١)للثوكاني الفحول إرشاد انظر: )٢( 

المعرفة،]دار ( ٩٠)Y/ رحي للوط المبانظر: )٣( 
ط٢[.

الرسالة،]مومسمة ( ١٨٤)ا/ يعلى لأبي العل-ْ اظر: )٤( 
ة]موم٢( ٠ ٠ / )١ عميل لابن الواصح ، م[  ١٤١٠

^.١٤٢٠ط١، الرسالة، 
كحييالرأى الاجماد في الأصولية الماهح اظر: )٥( 

ط٢،الرسالة، ]مؤسسة ( ١٠٩، )٦٣الدرسى 
لأبىالمدينة، ميرسة فى وأثرْ والرأي ه[، ١٤١٨
،ط١ الة، الرسة ]مومح( ٤٠)إمماعيل بكر 

لأقسام:اه 
قسمين؛إر يتمم الرأي 

وهذاالصحيح، الرأي الأول: م الش
ه،الصحابة من - لف الامتعمله قد 

حينا— الملمن أئمة من بعدهم فمن 
به.القول وسوغوا به وأفتوا يه، عملوا 

فيقال .٥ بكر أبا أن ذللث،؛ ومن 
كانفان برأيي، فيها ررأقول الكلالة: 

اض،<ل٦،.فمن صوابا 
قدوهذا الباطل، الرأي الثاني: الشمم 

لحملا من ومنحوا لف، لا عنه نهى 
ألسنتهموأطلقوا يه، والقضاء والفتيا 

أهاله.وذم يدمه 

المحمود:الرأي الأول: المم 
أنولع:عادة وله 

ضا رخوان الصحابة رأي الأول: النؤع 
عليهم•
بمعانيوأعلمها الأمة، هده أفقه وهم 

نفى،وأكثرهم الشميع، نصوص 
عنوأبعدهم وفهلرة، فهما وأصماهم 

السرع،لمقاصد فهما وأعمقهم التكلف، 
أنواعأعلى الشريعة أحكام في فرأيهم 

)ا/الثمراني الرأي عن والمير .[، ٥١٤٠٥
القرى،أم جامعة في دكتوراه ]أطروحة ( ٢٥. ٢٢

•الريعة[ قم 
رنمالعرائض، سننه)كتاب، في الدارمي أحرجه )٦( 

]مومة( ٥٤)خ/يرْتففي والعلجري (، ٣٠١٥
ط١[.الرسالة، 



الرأيالرأي

ريببلا الرأي 
يفسرالذي الرأي الشانئ• نؤع ال

منها.الدلالة وجه وسن النصوص، 
بنالله عبد سمعت عبدان! فال 
عاليهتعتمد الذي ارليكن إ يقول المبارك 

لكبمر ما الرأي من وخذ الأثر، 
الحديث،،

عاليهأجمعت الذي الثالث،؛ النؤع 
الأمةإذ صوابا، إلا يكون لا فهذا الأمة، 

الخطاأم.على الإجماع من معصومة 
ممنالحاصل الرأي الرابع: النوع 

الملمأمل من للاجتهاد أهلا كان 
يجدولم المسألة في نفلر إذا بالشمع، 

لصحابي،ولا ثابتا، نصا فيها 
النص،معنى بيان في برأيه، فيجتهد 

لغةتقتضيه ما على منه الحكم واستتبامحل 
عاليه،والقياس به الاعتبار أو العرب، 

موافقةإلى أقرب كان ما ذلك، في فينظر 
وأقضيةرموله ومنة افه كتاب 

مزغهالذي الرأي هو فهذا أصحابه، 
محييجدوا لم حيث وامتعملوه الصحابة 
عليه،بعصا بعضهم وأقر نصا، المسالة 

تتعطللئلا منه، بد لا رأي وهو 

(٤)

اورشن)ا/ا،لأ_ااِ(.إعلام )ا(اظر: 
الكبرىالمنن إلى المدخل نى اليهشي أخرجه )٢( 

Uwo/Aوادو;-بمفىسالأولها،)(، ٢٠٢)
الرعبد وابن (، ٣٤٦والممهه)آ/الفتيه ر والخف، 

الكتب،]دار ( ٣٤)٢ وفمف العالم سان جامع في 
(.١٨٦واهله)٦!الكلام ذم في والء٢ِوى العلمية[، 

(.٨٤ِ  ٨٣/١>المونمن إعلام انفر: )٣( 

ب.الشرع أحكام 
الياطل:الرأي اكاني: الشم 

أنولع!عدة وله 
للصالمخالف الرأي الأول: الوع 

انوالأستحكالقياس الإجماع؛ أو 
بتة،آ الللنصوصن المعارصعن العقلي 

الملمون.عليه أجمع ولما 
نميرش الرأي إعمال الثاني: المؤع 

ماغير على رموله ومنة افه كلام 
ما، حلافوعالي العربية، اللغة تقتفيه 

ؤإنماالرعة، النمب^^صن ه علجريت 

والهوىأْ،•والعلن الرأي سض 
تعطيلالتضمن الرأي الثالث،: الؤئ 

بالقاييسوأفعاله وصماته الرب أمماء 
والضلالالبلع أهل وضعها التي، الباطلة 

ومنوالقدرية والمتزلة الجيمية من 

إلك،يرجع الذي الرأي الرابع؛ النوع 
السننوتغيير الدين، في، الابتداع 
وهجرها

)\إسالقيم لابن الموقعين إعلام انظر: )٤( 
المعرفة[.]دار ( ٤٢١)٣;للثاطى والوافقات، 

>\(r<\/y)العلم بيان جامع )٥(انظر: 
]دار١( ٠  ٥٣- ١ ٠  ٥٢)آ/ الملم بيان جامع انظر: )٦( 

]دار)ا/ا،ا،( والأسمام ط\آإ ورى، اله ابن 
(ر٥٠٢/١/٢)والمش والفقيه .[، ٠١٤٠٢المعرفة، 

روضة—[، ٠١٤٢١ثدآ، الجوزى، ابن ]دار ( ١٤١
[،٠١٣٩٩ط؟، الإمام، ]جامعة الاف1ر؛خآ( 

]دار( ٢٣٠. تيمية لأبن الكبرى والفتاوى 
. yAU/\Tحجر)لابن الباري ولمح المعرفة[، 

=]دار ( ٤٢١)م لشافى لالوافقان، (، ٢٨٨



الرأي٠الرأي

العلم:أهل قوال أه 
السالفعن المقول تواترت لمد 
فمنوالتابعين الصحابة من - الصالح 

ذلكفمن الباطل، الرأي ذم في - بعدهم 

تقلنىأرض ُاأتي ت ه بكر أبو "قال* 
منآية في قلت إن تقليتي ء مما وأي 

أءالم«؛ا؛.لا بما أر يرأتى اض محاب 
راالسةهنئت الخطاب ين عمر وئال 

تجعلوالا ق^، ورسوله النه نثه ما 
الرأىنئةلأمة«لى.

ترىتكاد ررلأ حنبل! بن أحمد وقال 
قلبهوفى إلا الرأي هدا فى نظر أحدا 

دغل«رم•
الأقوالهده نفل بعدما القيم ابن قال 

أناروالممصود! الملف: عن وغيرها 

w )بكي للالمنهاج ثرح الإبهاج لمعرفة[، ا = fx)\
والبحر—[، ٠١٤٠٤ٍوا، العالمية، الآكب ]دار 

]دار( yr/i)ممزركثي الفف أمول ني اوسل 
علومفي واJرUن ا؟؛اه[، .يا، اسية، الكتب 
اا،"اا،و[.المرنة، ]دار ( ١٦٢)Y/القران 

]دار( ١٦٨سه)ا/غي منصور بن سعيد أحرحه )١( 
مصنفه)كتاي-،غي شيبة أبي وابن ْلا[، المميعي، 

ط\آ،الرشد، ]مكتة ( ١٠•١  ٠٧رنم القرآن، فقائل 
الرسالة،ة ]موميره)ا/٨٧( نففي والهلبرى 

٠ارةبم.بمجمؤع حن وهو ، [ ١ ٍل 
وقفله)آ/العلم بيان جاسمر في البر عبد ابن )٢(أحرجه 
٠ل١[.الجوزى، ابن ]دار ( ١٠٤٧
(١٠٥٤)أ/آ؛ا،، وقمله العالم بيان جامع )•ا(انفلر: 

]،"Zحزم لابن والإحكام المحقق، سده وحنن 
ندامةلأبن امملأم كتب في النلر وتحريم (، ٢٢١

—[،٠١٤١٠ٍدا، ب، الكتم الع]دار ( ٤١)
(.٧٦/١)ايونمن ؤاعلأم (، ١٠١٠١٠)Y/والأعمام 

والشاميالرأي ذم على جميعهم الملف 
يحللا وأنه والمنة، للكتاب المخالف، 

وأنقضاء، ولا فتيا، لا به، الحمل 
للكتابمخالفته يعلم لا الذي الرأي 
العمليسوغ أن فغايته موافقته ولا والثقة 

ولاإلزام غير من إليه، الحاجة عند به 
حالفه«أن.من على إنكار 

 Qلأدثة:ا
باباررصحيحه<< فى البخاري عشد 
الرأيذم من يدكر ا ماب رربمما٥: 
تقل"؛لا ه مفن، ءؤو(لآ القياس، وتكالفح 

.[(<٣٦: ]١^١٠ء هء لك ل وو 
بنالله عبد حد>يمثا فيه اق سثم 
يقول؛النبي. سممت، قال: ه عمرو 

أعطاكموْأن بعد العلم لمع لا افه إن ١١
نبضمع منهم ستزعه ولكن انتزاعا، 
حهال،ناس فيبقى بعالمهم، العالماء 

فيصلونبرأبهم، ئيفتون تمنون ي
ويضالون،

ه:حنيف، بن سهل قول فيه وماق 
علىرأيكم اتهموا الناس أيها يا ١١١١

ولوجندل، أبي يوم رأيتني لقد دينكم، 
عليهالله رسول أمر أرد أن أستهليع 
عواتقناعلى سيوفنا وصحنا وما لرددته، 

أمرإلك، بنا أسهلن إلا يفغلعنا، أمر إلى 

(.٧٧/١)الموقعين )؛(إعلام 
والثنة،الكتاب، الأعمام )كتاب، البخاري أحرجه )ه( 

رقمالملم، لم)كتاب، موأحرجه (، ٧٦٠٠٧رقم 
٢٦٧١٠.)



الرأيالرأي

.الأمر«لا، هدا غير نعرفه، 
رربابفيه؛ محال باتا البخاري ماق ثم 

عليهينزل لم مما أل ي. الّكا كان ما 
يجبلم أو ، أدري،* ررلأ فيقول؛ الوحي، 

برأييقل ولم الوحي،، عليه ينزل حتى 
أهأهمئ ^Cjt تعالى؛ لقوله بقياس ولا 

]الماء:

تملقة؛̂ ٠

لهم؛السلم، وذم الرأي، هل أ- 
)أهلمصهللح نتعمال امّساع لقد 
.ا٧^، عند )أصحابج( أو الرأي( 

عنالممهللح هذا ذكر حاء وقد 
هه،الخهلامس، بن عمر الراشد الحليمة 
وفى- الرأي ررأصحاب، قال؛ حيث، 
نن،الأعداء - الرأي أهل رواية؛ 
وتفالمت،يحفظوها، أن الأحاديث، أعيتهم 

أنسئلوا حين واستحيوا يحوها، أن منهم 
المستنفعارضوا نعلم، لا ؛ يقولوا
وإياهم«أم.فإياكم برأيهم، 

)أهليمصه1الح المراد احتلم، ولقد 
فيه،يورد الذي العلم باختلافح الرأي( 

رالننت،الكتاب الاعتصام )كتاب البخاري أحرجه )١( 
رنمير، والالجهاد لم)كتاب وع(، ٧٣٠٨رمم 

١٧٨٥.)

ٍدا[.الجاة، طوق ]دار '١( ٠ الخاري)ه/ صحح )٢( 
ونقاله)أ/العالم بيان جامع ش الر عد ابن ،احرجه ٣١

>قمن ط١[، الجوزّي، ابن ]دار ( ١٠٤٢-  ١٠٤١
)ا/المونعين إعلام في القيم ابن وذكرها متعددة، 

بعيد:ونال ط١[، العقب، الكتب، ]دار ( ٤٤
ا(.الصحة غاية في عمر عن الاثار هد0 انيل ءوأص

الحقيدة،علمي؛ فى إطلامحه اشتهر حيث، 
والفقه.

فإنالاعتقاد، علم في إطلاقه في فأما 
أهلالرأي(؛ )أهل بمصطلح المراد 
ورأيهعقاله قدم ممن المبتلع، الكلام 

ماالعقائد من فنفى اكؤع، وص نم على 
فيثابتا كان ؤإن وعمله، برأيه يثبت لم 

عقالهعاليه ئد ما منها وأيست، الشمع، 
فيهفيدحل الصر،، يثبته لم ولو ورأيه، 

ونحوهم.والأشاعرة المعتزلة 
؛ادسإفإن بين؛ ههنا لهم الذم وسس، 

وممدرهبالتوقيمؤ، مقول عتقاد الا 
بلاونفيا إثباثا فيه الرأي ؤإعمال التحى، 

صلوهل وضلال، زيغ الوحي من نور 
فيآراءهم أعملوا ّ إلا الرمل أعداء 

والأصول؟رن.الأبواب، هدْ مثل 
»أهلداود؛ أبي بن بكر أبو قال 

الدع«لْ،.أهو هم الرأي 
منالفقه علوم في إطلاقه وأما 

فهووغيرها، والمعاملأرّت، الباداينت، 

أطلقحيثط والأكثر، الأشهر الإطلأ3ا 
الرأي(و)أصحاب، الرأي( )أهل مصعللح 

توسعممن الحنفي، الذهي، أتباع على 
علمفي الرأي( ممعللح)أهل استعمال حول )٤( 

للأسفراسنيالدين في التبصير انظر: العفائد، 
(١٤٣)تيب لابن الأصبهانيآ العتيدة وثرح (، ١١٤)

مدارج( ٥٠)آ/الفتاوى ومجمؤع ازشد[، ]مكتبة 
البهيةالأنوار لوامع وانفلر: (، ٤٣٨/٣)السالكين 

(٨/١)

(١٣٥/١)للخاطبي الأءتصام )ه(



الر|يالرأي

أبوابلكون العقائد، في الرأي أهل من فدموا حيث والحيل، القياس باب في 
والرأيالطر من فيها يسوغ العملي الفقه وهم الثابتة، الصوص بعض على آرائهم 

المبنيةالعقائد في يؤغ لا ما والقياس بالواهي آرائهم على يحتجون بالمقابل 
•والتوقثف المص على فقههم في كثر كما النصوص، من 

،وقومها قبل المسائل وتوليد الجدال 
لفا٠ 

منجمع كلام في وجد قد وهؤلاء 
تلك.لمخالتهم الدم س شيء لف، ال

داودأبي عن نادْ بإّبتله ابن روى 
اللهعبد أيا سمعت فال المجمتانى 

عنالحيل وذكر - حنبلء بن ]أحمد 
رريحتالونفقال! _، الرأي أصحاب 

.٠٠اض رمول منن لقص 

أحمد[]الإمام رركان القيم: ابن قال 
علىؤيدل اّ.ينة، أهل على باول 

ولاإسحاق، على وبدل الشافعي، 
ولاهؤلاء، اسمتمتاء فى عنه خلاف 
الرأيأهل يستفتى لا أنه فى عنه خلاف 

j>i_i  اض.٩.يمول لقن
ابفيهمنالذم دون لهم الذم أن إلا 

الفقه،علم في الرأي( )أعل مصطلح اسعمال، حول )١( 
تالسابمي( ٤٢٠، ٢٤الخرمذى>م•ض ١^ 

سلامبن للقاسم واللهور [، ٠١٣٩٥ط٢، الحلبي، 
واستعماله[ ٠١٤٠٤ؤرا، المحاه، زمكتبة ( ٢٠٠)

تاؤيلني: ذس، تفصيل وانغلر [، ٠١٤٠٣عذك 
بعدهاوما ( ١٠٢، ٦١)فتيبة لابن الحادين، مختلف، 

ومجمؤع[، ٠١٤١٩ط٢، الإسلامي، ]المكتثخ 
)ا/والحكم العلوم وجامع (، ١٣٤ ا/ )١ الفتاوى 

ط'ا[.الرسالة، ]مؤّة ( ٢٤٨
ادونمن)؛/م'.أ(.إعلام )٣( 

روق؛
بينالفرق يعلم يم تقمن تقدم بما 
وبهالمذموم، والرأي المحمود الرأي 
بعضعن نقل ما بين الجمع يعلم 

عنأثر وما لرأي، لذم من السلف، 
الرأيأن وذللئإ استعماله، من بعضهم 

•نوعان 

عليه؛دليل لا مجرد رأي أحدهما: 
ذمهالذي فهذا وتخمين، حرص هو بل 
لف،.ال

تدلالاسإلى مستند رأي والثاني: 
نصمن أو وحده، المص من واستنباؤل 

المصوصفهم ألهلما من فهذا معه، آخر 
وأدقهل٤،.

ءالأيار:

والقياسالفاسد الرأي حلف، لقد 
ماسيئة، آثارا الأمة تاريخ في الباؤلل 

ومنوبالتها، من تعانى الأمة زالمتج 
ذلأئ،:

واتئة،الكتاب نصومجر رد _ ١ 
سبهلمجرد والصحيحة، الصريحة 

الشيخفردوا وأوهام، وحيالأين، فامحاوة، 

الابق)ا/مخ(.الرجع :؛(انظر: 



الرأيص4■الرأي

اللهوأمرنا عصمته، لنا صمنت الذي 
بالرأيعنه واعتاصوا إليه، بالرجؤع 

aععبممته لتا تصمن لم ذي ل١ 
بالرأيأة.حالوا ففد لذلك وتبنا - ٢ 

والشبهوالخرافات البيع من كثيرا الفاسد 
المسيسنعلى أفساوت والتي الباطلان، 

.وعياياتهم هم يل، عقا 
الأصةعموم على الذكوك إدخال - ٣ 

فيالرأي بات فنح ما فإذا ، بدينها 
ذلك،يغلق أن يمكن لم ، ٤٠٢٠٧١مواجهة 

معجبوكل ، رأيه له فكل باب، ال
يعقله.

لغلاةاب البفتحوا فد أنهم - ٤ 
لهلواليتوالفلاسفة والملحل>ين الزنادقة 

والإبطالبالمأوبل الش-رع نصوص علك، 
لنصموصىيا والتلاعب المجرد، بالرأي 

•للرأي الرحؤع بدعوى والنبوات 
بطولالتي الإثار من ذلك وغير 

.، تبيهار 

اتمخالفين:مذهب، همث؛ 

عامةعند الضلال منشأ كان لقن. 
الموقف،في انحرافهم هو الصالة الفرق 

المنحرف،الرأي أعملوا حين، الرأي، من 
حاكماذلك، وجعلوا الخامد، والقياس 

غرو،ولا الوحيين، نصوص على 
عارضالذي إبليى، ذلك في فإمامهم 

يمتثللم حين ل>، اّمبقياسه الله أمر 

حيرأنه رأى لأنه بالجود؛ له اممه لأمر 
وحلقطض، من آدم حلق حث آدم، من 
—الفاسلس رأيه في — والنار المار، من هو 

أهلسار هذا وعلى الطين، محن أشرف 
مرعلى الرسل أعداء من الخلال 
الأزuن.

قررما يعن. رآءزفؤ القيم ابن الإمام فال 
إلىبمر المم،م علم من الملقط هبط من. 

والأثار•للمسن الرجؤع بعد إلا الرأي 
القفسةعكسوا فانهم المتعصبون ااوأما 

منهاأقوالهم وافق فما المنة، في ونظروا 
ردأو رده فى تحيلوا حالفها وما قبلوه، 

أضعفطأو ذللث، نفلير جاء ؤإذا دلألمه، 
قبلوهقولهم يوافق وكان ودلالة سندا منه 

علىبه واعترصوا رده، بتجيزوا ولم 
الاحتجاجوقرروا وأشاحوا منازعيهم 

ذللث،،جاء فإذا ودلالخه، المني ؛، jJaJL؛

كاJلألةودلالته؛ منه أقوى أو بعينه المد 
قولهمحلاف في منه أقوى أو لث، ذل

.آ ا،ر يقبلوه ولم دفعوه 
ثمصادروالمراجع:اؤ 

عصرفي الرأي باد ررالاجته- ١ 
سنوسى.الرحمن لعبد الراشدةاآ، الخلافة 

القثم.لأبن الوقحيزا،، ررإعلأم — ٢ 
صوابهلهالرأي! عن ررالتعبير — ٣ 

لخاكالإسلامية((، الشريعة فى ومجالاته 
المرانى.

(.U1_(\/Ulالمرجع )٢( )ا/ها"(.المونمن إعلام انقدت 



اطهروية النص)ذية 

لابن، وفضلها، العلم بيان ررحامع — ٤ 
البر.عبد 

ومجالاتهاصوايطها I الرأي ررحرية - ه 
الس^حيثاني.لعلي الإسلام®، في 

للهروي.وأهله®، الكلام ررذم - ٦ 
هالمقفي ره وأثرأي وان- ٧ 

جمعة.لإدريس الإسلامي®، 
ةدرسمفي ره وأثرأي ررال— ٨ 

إسماعيل.بكر لأبي المدينة®، 
الاجتهادفي الأصولية ررالماهج . ٩ 

الدربمى•لفتحى بالرأي®، 
الفقه®،أصول فى ررالمواففات -  ١٠

للثاْلثي.

قرؤيةاض||

ثغات:لتمرث اي 
والياءوالهمزة ررالراء ت فارس ابن قال 
أويعين ؤإبصار نفلر على بدئ أصل 

الإذسانًفييراه ما فالرأي! بصيرة. 
الشيءفلأن رأى الأراء. وجمعه الأمر، 
رأتما والرئى! مقلوب. وهو وراءه، 
تقول!والعرب حنة. حال من العين 

إذاالقوم، وتراءى رأيته معنى في رئته 
يرائي،فلأن وراءي . بعصابعضهم رأى 

يقحلأن وهو الناس؛ رئاء ذلك، وفعل 
حنوالرواء! ناس. الليراه يئا ث

ؤإنوالترئية محروقة. والمرآة المنفلر. 
تراهما الترية! فقالت، الهمزة لينت، شئت، 

أنأو حيض، دم ؛حل، صفرة من الحائض 
محيل.الحفر امارايك من ا سيرى 

رزى®والجمع معروفة، والرؤيا 

هرعا:تتعرث ا٠ 

قبوربهم المومين روية م اللت و}*ة 
القيامةيوم بأبمارهم 

اللغويالمصى بين نعلاقة ا٠ 
والشرعي:

اللغويالمعنى هو الشرعي المحنى 
بعينه.

اللغويايبمض ين ب ي
والاصحللاحي؛

متفقان.هما بل بينهما س، احتلاقلا 

لحكم:اه 

ربهمالمؤمنين بروية الإيمان بجب 
وحبرهق الله لخبر تصديما القيامة بوم 
.. محمد لأمين ا نبيه 

0

الرائيإبصار هي ؛^؛ ٧١حميمة 
رويةهي اش؛ ورؤية بالمين- للمرئي 
غيرمن عيانا القيامة يوم ربهم المؤمنين 

إدراك.ولا إحاؤلة 

ط٢[.الجيل، ]دار ( ٤٧٣-  ٤٧٢)X/اللغة .قايس )١( 
■أحمي للأمام والزنادقة الجهمية على الرد انفلرت )٢( 

والرؤيا-[، ٠١٤٢٤ٍلا، ثبات، ال]دار ( ١٣٢)
ط\،الأردن، المار، ]مكتة ( ٩٣. ٩١)لادارظي 
]مكتبة)آ/ه؛ْ( حزيمة لأبن والتوحيي. [، ٠١٤١١

ه[.١ ٤ ١ ٤ ، ؤده الرشد، 



اللهؤوية اللهروية 

لأدثة؛ا0 
سئةوالالكتاب من التمومحس دلت 

يومربهم المؤمنين رؤية على والإجماع 
Iتعالى اض قال بصرية رؤية القيامة 

.هّاه؟ ر؛ا إل ؤ ؛■٠؟✓ 
عنإمتم ءؤَلأ مسحا0ت وئال ]النيامة[، 

لانملففين[..ه ■نحوؤ0 ^٠٨ ريم 
يومربهم المؤمنين رؤية أحاديث وأما 
قالكما التواتر، حد بلغت ففد القيامة 

هءزفدرا،.المم ابن ذلك 
هالله عبد بن حرير حديث فمنها 

إلىنفلر إذ ه المبي عند كنا قال: أنه 
سترونإنكم ارأما فقال؛ البدر ليلة القمر 
الأد نمامون لا هدا، ترون كما ربكم 

رزيته((قي نصاهون 

قال:ه المي عن ه صهيب وعن 
ئال:السة، السة أمل يحل ررإذا 

شيئاتربددن يتعالى؛ سالك اف بقيل 
وجوهنا،بيض ألم ءيقهملون؛ أزبدكم؟ 

قال:المار؟ من وتبا الخة تدخلما ألم 
أحبثسا أعطوا فما الحجاب، فيكشف، 

فيوزاد جث« ربهم إلى التثلر من إليهم 
لصزاؤ,لؤين الأية؛ هدْ تلا لاثم رواية؛ 
ا"آ[«لم.]يونس: وزباد1ه لكق 

(.٢٠٥)الأفراح بلاد إل الأرواح حائي انظر: )١( 
رنمالصّلاة، موانيت، )كتاب البخاري أحرجه )٢( 

الصلاة،ومواضع اجد الم)كتاب وملم (، ٠٧٣
(.٦٣٣رقم 

(.١٨١رنم الإيمان، )كاب لم مأحرجه )٣( 

رزيةثبوت عالي اللف إجماع وأما 
غيرحكاه ففد القيامة يوم ربهم المؤمنين 

إذحزيمة؛ ابن منهم العلماء، من واح- 
ومنالصحابة، من قبلتنا ررأهل يقول؛ 
منانملماء من ثاهاونا من إلى بعدهم 

ولميشكوا ولم يختلفوا لم عصرنا، أهل 
حالفهميرون المومنض جميع أن يرتابوا 

عياياءرأ،.القيامة يوم 
هاقوالاهلاسمئ

أهلقول ررومن زمنين؛ أبي ابن قال 
فيربهم يرون المومسن إن النلمة: 

الكفارعن يحتجب وأنه حرة، الا 
ءؤإل؛واقق؛ وقال يرونه، فلا والمشركين 

وقال:[ ٢٦]يونس: ه وزبائن لتسق لصتإ 
.4،ؤرأ ر؛ا ءق . لجآ -محق ؤمحْ 

بجندئيم عن إبم وملأ وقال؛ ]القيامة[. 
المن بحان ف. ]المطفمين[ .ه 

وهوالأبصار يدرك وهو الأبصار تدركه 
اسفالخءر«رْ/

اني:الأصهام القأبو 
ياكرمهق اممه أن الثنة أهل ءامذهب 

شاءكما باعينهم يرونه ؛الرؤية، أولياءه 
وومأهق؛ افه قال ومنة، منه قفلا 
عنوحكي ]الضامة[، اضخ.4 نه 

عنإغآم وه قوله؛ فى ده الشافعي 
لما]المطففين[ .ه ^٠^٧٤ محٌءم يمم 
،(.51A/Y)حزيمة لاين التوحتد )٤( 
الغربا،]مكب ( ١٢٠)نمنمن أبي لابن الئنة كاب )٥( 

،;[.١٤١٥ط\, الأثرة، 



افهر؛ؤية :ءءصافه

المؤمنينأن على ئد الكفار عنه حجب 
((را،.يرونه 

يرونراوالمؤمنون قيامة! ابن ونال 
ؤيرورونه،بأبصارهم، الأخرة في ربهم 

تعالى!الله قال ؤيكالمونه، ؤيكالمهم 
وهناه؛ ر؛ا إل . ؟افخ ^ ؤمحْ 

يممش إمم وملأ تعالى؛ وقال . ]القيامة[ 
فلما]المعلمبن[، وه قن*مميى )وند 

علىئد المحمل، حال في أولئك حجب 
لمؤإلأ الرضا، حال في يرونه المومين أن 

/فرق،ار سهما يكن 

المنعلمة:لمساص ا٠ 

فيتعالى افه روية الأولى! لمالة ا٠ 
الدنيا؛

الدنيا،في ترى لا اممه أن ئك لا 
فيلما كاذب فهو ادعاها من وكل 
النصأما والإجماع، المص من ذلك 
نال!أنه س؛ المبي عن ثبت فقد 

قكريه منكم أحد يرى لن أنه ارتعلموا 
حشيهوتآ،ص.

تيميةابن ذكره فقد الإجماع وأما 
علىوأئمتها الأمة الف، موأجمع بقوله! 

فيبأبصارهم الله يرون المؤمنين أن 
فييرونه لا أنهم على وأجمعوا الأجرة 

[.»JYالراين، ]دار ( ٥٢٤)Y/ السة بيان لي اس )١( 
 )Y( الأصفاد نمة )Y•( ط١ الكويت، السالمة، ]الدار،

اه[. ٤٠٦

رنمالساعة، وأشراط الغتن )كتايؤ لم مأحرجه )٣( 
١٦٩.)

؛ا؛صارهمااانمنيا 
العبادمن قال من ووكل ! أيصاوقال 

ربهرأى إنه المتأحرين أو المتقدمين 
بإجماعذلك، في غالط فهو رأمه بعيني 

.والإبما0ااُ اسم أمل 
ريهه الشي رل؛ة الثانية: سألا ا. 
لدنيا:ام 

رويةفي والجماعة السمة أهل احطم، 
أرآهالمعراج؛ ليلة ربه محمد المي 

بعينربه ير لم أنه والصحيح؛ لا؟ أم 
ابنال قبمواده، رآْ ما ؤإنه، رأم

ثبت،قاليي الرؤية؛ وأما ١١رآءزفؤ! تيمية 
قال؛أنه عباس ابن عن المحيح في 

،مرتين٠٠ بغوادْ ربه محمد رأى ١١
منالماس فمن الروية. أنكرت، وعائشة 

رويةأنكرت عائشة فقال! بينهما جمع 
المزاد.رؤية أثبت عباس وابن الين، 

مطلقةهي عباس ابن عن الثابة والألفاظ 
محمدرأى يقول! تارة بالفؤاد، مقيدة أو 

عنيثبت ولم محمد؛ رآه يقول وتارة ريه 
بعينه.رآه بأنه صريح لفقل عباس ابن 

الروية؛يْللق تارة أحمد؛ الإمام وكل.لاك، 
أحديقل ولم بمواده؛ رآ0 يقول! وتارة 

لكنبعينه؛ رآه يمول أحمل. سمع إنه 
كلامهبعض معوا ّأصحابه من طائفة 

كماالين؛ رؤية منه ففهموا المطلق 

)آ/أاه(.تمة لاين الفتاوى مجموع )٤( 
(١٠٩)-Y/•الأبق الرجع )٥( 
(.٦^١١رنم الإيمان، )محاب لم مأحرج4 )٦( 



اللهيوية اللهروية 

عباسابن كلام مطلق الناس بعض سمع 
ماالأدلة في وليس انمن. رؤية منه ففهم 

عنذلك، ثبت ولا بعينه رآْ أنه يقتضي 
والئنةالكتاب فى ولا اكاحابة من أحد 

نمومحسالبل ذلك؛ على يدل ا م
فىكما أدل؛ نفيه على الص-حيح_ة 

تقهقدذر أبي راهمن إ ملم٠٠ ررصحيح 
رأسىهل س اض رمول الت منال! 
أراْاا،ارأثى نور فقال! ربك؟ 

فيالروية ررفإن العز: أبي ابن وقال 
لماممكنة، تكن لم لو إي ممكنة، الدنيا 

نصيرد لم لكن ي، موسى سألها 
ماورد بل رأسه؛ بعين ربه رأى بأنه. 

لممرواْ ما وهو الرؤية، نفي على يدل 
تقال ه ذر أبي عن ارص-ء>بحهاا، في 

ربك؟رأيت هل الله. رسول ألت س
رواية؛وفي • أراْاا أنى ررنور فقال؛ 
أيصالم مروى وقد ^ ^١٠٠اررأثت 

قال:أنه ه؛ الأشعري موسى أبي عن 
كلمات،بخمس الله. رسول فينا ءرقام 

أنله تني ولا ينام لا النه ررإن فقال: 
إليهيرم ويرفعه، الشط يخفض سام، 
المهاروعمل النهار، عمل ئيل الليل عمل 
وفي- النور٠٠ حجابه الليل، عمل ئل 

لأحرئت،كشفه ا)لو _ نار الرواية: 
منبصرْ إليه انتهى ما وجهه محات 

(,١٧٨رقم الإيمان، لم)كتاب مأحرجه ( ١ر 
ءر١ ٠ - ٥ ٠ )!/٩ الختاوى مجمؤع )٢( 
١٧٨رقم الإيمان، )كتاب مسالم أحرجهما )٣( 

معنى- أعلم واض - فيكون حالقه<الن. 
رأىأنه ؛ نوراٌ رررأيت ذر؛ لأبي قوله 

:أراْااأئى رانور قوله: ومعنى الحجاب، 
رويته،من يمغ الحجاب هو الذي النور 

والحوراراء فكجف أي: أرام؟ نائي 
فهدارؤيته؟ من يمتعني وبينه محني حجاب 
زأءلماار والله الروية• نفي في صريح 

اختلافذكر تقدم وقد ١١: أيصاوقال 
بعينهك ربه رزيته. في الصحابة 

ولمبقالبه، رآه أنه الصحيح وأن رأسه، 
رأسه٠٠أبعين يره 

ماآلوام ^•؛١َكوب : Ijoقوله وأما 
؟١.''وأت © ئ تا ء أنثء4ُ. 0 تأة 
؛المرئيفالمراد لالنجم[ .اه لمئ رأي 

التيصورته فى مرتين رآْ .، -مريل 

هثافه روية مواصح الثالثة: لمسألة ا— 
القيامة:يوم 

والكتاثب ١ ممن لن2مهومل ا دلت 

القيامةيوم ربهم يرون المؤمنين أن على 
وبيانهالجنة وفي الوقف في بأيمارهم 

اكالي:لخو اض 
الموقف،في ربهم المومنبن وية ر- 
ررالصحح،<في حاء ما عليها يدل ومما 

الناسأن ته؛ هريرة أبى حديث من 

(.١٧٩رنم الإيمان، )كتاب مقلم )؛(أحرجه 
)ا/؛؟؟(.العز أبي لأبن الْلحاؤيه شرح )٥( 
ابق)ا/ْيآ(•الالمرجع )٦( 
(.٢٧اuيق)١/ْالمرجع )٧( 



اطهروية إ.اللهروية 

ربنانرى هل . الله رسول با ت قالوا 
ررهلالله رمول فمال الشّائ؟ يوم 

افهفيأتيهم الدر؟ للة اكبمر قي محارون 
مكانناهدا فيقولون؛ ربكم، أنا فيقول؛ 

عرفاه،ربتا جاءنا فإذا ربنا، يأتينا حض 
يعرفون،التي صورته في اش فأتيهم 

ربناأنت، فيقولون؛ ربكم، أنا I فيقول 
فيبون4«لا/

ومماالجة في ربهم المؤمنين وية ر- 
ومنهاالمتقدم، صهيب حديث عاليها يدل 

يتبمأءق . لجا بجعز ولجآ تعالى• قوله 
فيحزيمة ابن قال . تالقيا0[ .اه ^؛٩ 
إلىاممه أولياء نفلر ا١وهازا I لأية ا هده 

الجنةأهل لحول بعد ثناؤه جل خالقهم 
الجة((لى.

الكفارروية الرابعة؛ ألة لما_ 
فيهوهذا الآحرة، في ربهم والمنافقين 

الثنة:لأهل أقوال ثلاثة 
اللهيرون لا م هأنالأول؛ قول ال

عنإئتم تعالى؛ قوله لصريح مهللما؛ 
]المطففين[.أح،ممة.ه زغتر 

فيفقمل المنافقون يراه الثاني؛ القول 
ماودليلهم عنهم يحتءبمسا ثم الوقف 

الناسأن هريرة؛ أبي حدبث في حاء 
رينانرى هل الله. رمحول يا ؛ قالوا

ءهل؛ اممهرمحول فقال القيامة؟ يوم 

(،٧٤٣٧رقم التوحيد، )كتاب البخاري )١(أحرجه 
(.١٨٢رقم الإيمان، لم)كتاب وم

حزبمة)آ/مإإ(.لأبن الوحٍد كاب )٢( 

هدموتبقى البدر ليلة القمر فى تضارون 
شلث،— منافقوها أو شافعوها فيها الأمة 

ربكم،أنا فيقول؛ افه فيأتيهم إبراهيم 
فإذاربنا يأتينا حض مكاننا هذا فيقولون؛ 

صورتهفي الله فيأتيهم عرفناه، ربنا جاءنا 
فيقولون؛ربكم، أنا فيقول؛ يعرفون التي 
فيسعون4اارينا أئّت، 

رويةافه يرون أنهم ؛ الثالث، القول 
(٤) تعالى؛لقوله ؛ وتعذيميإ تعريف 

[٣١]الأن_عام! ه أثه ^١^ 'كدبوأ ١^؛؛؛ حمر 
الرؤيةعلى يدل لقاء راالأن وذكروا 

والعاينهءر
لصريحالأول القول هو الراجح ولعل 

،يله ا روية عن لكفار ا حجب، في القران 
قاٍلنانصا فب، الأخرى الأدلة وأما 

،•الوصوعل في 
القلبية؛الرؤية الخامة؛ لخألة ا. 

حصلكما بالقلب،، ادله روية وهى 
الأقوالأرجح في المعراج ليلة للنيستي 

•تريا تخريجه تقدم )٣( 
. ٤٨٧)آ■/القاري مجموع ني: الأقوال هدْ انظر )٤( 

افورؤية (، ٢٢١/)ا الطعاؤية وثرح (، ٤٨٨
(١٨٦)ناصر بن لأحمد فيها القول وتحقيق تعالى 

[.١٥١٤١١ءاّا، القرى، أم ]جامعة 
)آ'/مخ؛(.تيمية لابن الفتاوى مجمؤع )٥( 
تعالىاش رؤية عالي والأثر القرآن دلالة أينا: وانفلر )٦( 

]مكشة( ١٣٦-  ١٣٥)الرومي العزيز لعبد بالمر 
الرياض[المعارف،، 

وتحقيقتعالى اش رؤية كتاب: في مناقشتها انظر )٧( 
(.١٨٨-  ١٨٦)ناصر بن لأحمد فيها القول 



اطهروية اطهر؛ؤية 

تيمسة!ابن الإسلام شيخ فال 
منلها يتجلى أن على ممهلورة راوالقلوب 
فيها،لتجليها مستعد٥ هى ما الحقائق 

اناإحيه أحنتا شيء فيها تجلى فادا 
.فيها تجليه بامحلنا 

لنفسهالقلوب مشاهده فنفس وأيصا 
ذلككان ؤإن ممكن، أمر وتعالى تبارك 

كماالخلق، بيحص مختص إنه يقال؛ قد 
منوغيرهما ماس وابن ذر أبو قال 

.بفواده،< ربه رأى . نيا ررإن ت السلم، 
مرتين.بفؤادْ رآ0 عباس: ابن وفال 

قيل:وقد ممآكنا، كان إذا المؤع فهدا 
بدليل؛؛إلا نفيه يمكن لم واير، إنه 

هوإنما قال؛ ررؤإن القيم؛ ابن وقال 
الربطيصمر بحبمش القلبى العان كسمفا 

فالكما لعبد، لمرئى كأنه بيانه 
فهذاتراْاا كأنالث، ا"ش رراعبد المى 

فقهلا،ريقين ومزيد علم قوة وهو حق 
منه لغيره القلبية الرؤية وأما 

أهلمن واحد غير ذب فقد المزمنين 
شيخقال وقوعهارص، جواز إلى العلم 

لبعضيحصل رروقد تيمية؛ ابن الإسلام 
نظيرت الرؤيا من أبثا اليقفلة في الناس 

بقلبهفيرى المنام؛ في للنائم يحصل ما 

الإمام]جامعة ٤( ١ )a/ والنقل العقل تعارض درء )١( 
.[.٥١٤١١، Yjsسعود، بن محمد 

الكتاب]دار ( ٢١٦)م المالكين مدارج )٢( 
م[١٤١٦حل٠١، بيروت، 

بنلأحمد فيها القول وتحقيق تعالى اش روية انغلرت )٠١( 
(.١٧٢)ناصر 

منله يتجر وقد النائم• يرى ما مثل 
فييقع كله فهدا بقلبه يشهده ما الحقائق 

الدنياااأ٤،.
تعالىافه رؤية السادسة؛ لمسألة اء 

المنام؛في 
رزيةعلى النصوص بحص دلت 

حديث؛ منهاالخام، في ربه . الني 
رراحتبسقال؛ أنه >جهبم؛ حبل ين معاذ 

صلاةعن غداة ذات . الله رسول عنا 
الشمس،عين نتراءى كدنا حتى الصبح، 
فصلىيالصلأة، فثوب سريعا فخؤج 
فلماصلاته، في وتجوز افه رسول 

مصافكمررعلى ؛ لما فقال بصوته دعا سلم 
»أطنال: ثم إلما انفتل نم أتتم«، كما 
الغداة؛عنكم ني حيما مأحدثكم إني 
ماوصلست، فتوضأت الليل من قمت أني 
،فاستثقلت، صلاتي محي ت، فنعلي، ندر 
أحنم دنعار سارك بربي أنا فإذا 

لبيلثإ؛ ثلح، محمد، يا فقال؛ صورة، 
الأعلى؟الملأ يختصم فيم تال؛ رب»، 

تال؛ئلأيا، نالها رب،، أدرى لا ئالتؤ؛ 
لحدتحتى كتمي بين ص وصع فرأيته 

شيءكل لي هتجلمح، ثديي، بين أنامله برد 
لبيك؛ ئلت، محمد، يا فمال؛ ، وعرفت، 

الأعار؟الملأ يختصم فيم قال؛ رث، 
هن؟ما تال؛ الكفارات، في هالح،؛ 
الجماعات،إلى الأقدام مشي قالحv؛ 

♦آ■؟(.تم؛ن)م لابن الفتاوى مجموع )٤( 



^١٥٠,ظاآ7=تتمص رؤيةاش 

للحقاسااالمفروبة الأمثال الصلوات، بعد احي المفى والجلوس 
الصالحونزال رروما : أبئاوقال آ المكروهات««ر في الوصوء جاغ وإم

امالمنفي هم ربيرون وغيرهم ادًدبث' 
ذلكينكر عاقلا أظن وما ويخاؤلهم، تيمية ابن شيخه عن المم ابن ونقل 

إذدفعه؛ يمكن لا مما هذا وحول فإن قال! أنه عنه صح وقد ١١نال! أنه 
احتياره<،بغير ان للأنتقع الرؤيا يكن لم ولكن وتعار'؛ تبارك ربي رررأيت 

فالعباد لما، الماسة: المالأ . اس، ذي ن ك، وم الأم؛،، ءي ءذا 
تعار:ثم الصبح، صلاة في عنهم احتبس لما 

أنوالئئة الكتاب ضوص ض ب اضءمءندرةدبمبهدطرس 
بمبنمهم تعالى، اش يلأمن الباد م • اض ط دءاى ُناُا" ذي 'اا؛لة 

فعنيم،،، من وصهم ،،، iiu- ٥١كأ، ذإن م ب دذال; أص؛٥؛؛، 
هالنبي ص ه، انمام، بن عبادة ' ٩ دلا ض الأبء لذا 

لقاءه،اض أحب اف لقاء أحب رربمن قال; وقوعها يجوز المنامية الووية وهذه 
قالتلقاءه((، اممه كره افه لقاء كرْ ومن مناما ربه المؤمن فيرى للمومين، أيشا 

لنكرهإنا أزواجه: بعض أو عائشة، وصعف قوْ حسب ءاكط  ٧٠٣صور مح، 
المزمنولكن ذاك ليس قال! الموت، المؤْ>، يرتم، ررودد ب■' ابن دال إيمانه• 

افبرصوان بشر الموت حضرْ إذا ذدر ض متنوعة ءور ر ال٠نام ذي ربه 
مماإليه أحب شيء فليس وكرامته، م صححا إيمانه كان فإذا _؛ إي٠انه 

لقاء0،اض وأح--إ اض لهاء فأحب، أمامه، ذي لكن محاذا حسنة، صورْ ءي، إلا يرْ 
افبعذاب بمر حضر إذا الكافر وإن ورودا إيمانه، شه ءا رأى 

،،uuiمط إنه أكنه ثيء فنس وعقوبمه، ذي الحقيقة رويا غير م( لها المنام 
كاءْ((لْ/افد وكرم اف لقاء ةكرْ من فيها لما وتاويل؛ نمير ولها اليقظة 

أفولررالذي لآةِفؤ! البر عبد ابن قال (، ٣٢٣٠رذم 1كر1ن، تمر )أبواب الترمذي أحرجه )١( 
ذالة، الرس]مؤسسة ( ٤٢٢مدد)أم في وأحمد 
(.٣٩٠)٣; بية لاين الخاوي مجموع )٣( عن لنقل صمح، حن الترمذي: وقال، ًلاا، 

مكةالحكومة، ]مطبعة )\إ٣٧( الجهم؛ة تلسس بيان )٤( _• 
^.١٣٩٢، ءل١ المتكرمة، كما حزيمة، ابن لنواه أيما، أحمد الإمام وصححه 

(،٦٥٠٧رقم الرفاق، )كتاب البخاري أخرجه >ه( ط١آ• الذكر، أدار ( ١٨٦/٦)التهدب تهذب في 
والاسغفار،والتوبة والدعاء الذكر )كتاب ومسلم (. ٦٨٤)رنم الغليل إرواء ت وانظر 

(.٢٦٨٣رقم ط^. !لرالة، ]موّن ( ٣٤. )م٣٣ العاد زاد )٢( 



اللهؤوية اطهروية 

بهشهدت ما الحديث هذا معنى فى 
والحجةالملجأ وهى المرفوعة، الأثار 
عندأعالم واض وذلك، إليها، لجأ لمن 

ورحف عند يعانيه ما الأمان معاينة 
يحس،لم يكره ما رأى فإذا ه، أحال

عاينما لقاء ولا الدنيا، من الخروج 
الدنيافى بقى لو وأحسإ إليه، يصير مما 

يحبما رأى ؤإن صالحا، ويعمل ليتوب 
رحمتهإلى لإسراع وا اض لقاء أحمس، 
ذلكا؛ْن يعاين ما لحسن 

فسرهفقد اللقاء ررأما تيمية؛ ابن وقال 
يتضمنبما والخلمإ اللمإ من ءلامفة 

الملوكبعد والمشاهدة المعاينة 
يتضمناطه لقاء إن I وقالوا والمسير، 

عالياللقاء بآيات واحتجوا هؤه، رؤيته 
منالإحرة في هث اط4 روية أنكر من 

وغيرهم.لمعتزلة كا جهمية لا 
أنهالمبارك؛ بن اطه عبد عن وروى 

ردءِلماآ تيمأ وص I ه قولفي ال ق
قْداوه خث؛تادئ بمكي  ٠٤?ص؛لكا ■ملأ هايعذل 
ولاقال! أو يرائي ولا ]الكهمإ[، .ه 
يتضمناللقاء وححلوا أحدا، به بخبر 

معنيين؛

المبرإلىاّللث،.أحدهما؛ 
ؤكأثاقال؛ كا معاينته والثاني؛ 

ملتيهَةوحا ره إك مايح إيك آلإفن 
]الأنشقاق[.

فيلاقيه،هل طه ا إلى يكدح أنه فدكر 
إليهوالمير الملوك يتضمن إليه والكدح 

.يعقبهماواللقاء 

إليه؛مسمر عير من ١لمعاينة وأما 
لقاء،يمي فلا والقمر الشمس كمعاينة 

الشيء،إلى الوصول باللقاء يراد وقد 
٠يحثه({ لمميء ا إلى والوصول 

اطهلقاء أحب ررمن القئم؛ ابن وقال 
اطهكره اطه لقاء كره ومن لقاءه، اطه أحب 
هداأن وأخبرهم الموت، كراهة أنه لقاءه 

فانهيالذاب؛ وبشر احتضر إذا للكافر 
لقاءه،يكره واطه اطه، لقاء يكره حينئذ 

اطهبكرامة وبشر احتضر إذا المؤمن وأن 
لقاءه،،طه ا وأحمس، اطه لقاء أ-صا 

لأثار:ا٠ 

بوملربه المؤمن برؤية الإيمان 
التاهس،النفر في يبعث، القيامة، 

طهانمثادة بتحقيق وذللث، اطه، لملاقاة 
ليفوزالصالحة؛ الأعمال من والإكثار 

للمؤمن؛مهللس، أعلى هي التي الأه برزية 
وشوقالإيمان، أهل إلا الأه يرى لا لأنه 
الرحيممولاهم رؤية إلى الإيمان أهل 

فوفالمليم الوامع الكريم الر الرحمن 
فياطه برؤية أيقن فمن وصف. كل 

لهاالعي إلى الإيمان هذا دفعه الأحرة 
•الأكير همه وصارن المْللوب، سعيها 

 )٢١ ;١w(ط\العلمة، الكب ]دار الأسذلكر
(.٤٦٣. ٤٦٢)!/اكاوى مجموع )٢( 
!٩٧٣الخل، ]دار ( ٣٥١)ا/ \سمض اصلأم )٣( 



اطه)ذية اطهر؛ويات 

المحاكين؛ذهب م٠ 

Iطائفتان ١^^ ز المخالفون 

فيتعالى اض رؤية ينفي من ث الأولى 
والمعتزلأل، وهم الآحر٥، 

ذهبوافقد ، والرواذصأ 
الاحرْ،في اف رؤية إنكار إلى جبا 

.بحال تجويزها وعدم 

عليهم:لرد ا٠ 
الشبه،ببعفى تعلمهم هو النفاة عمدة 

تعالى:بقوله الهزيل تعلقهم أبرزها ولحل 
تتعالى قوله من لأية، ا ر>لإاه ق ول 
ربيأن ءال إثلئأ أنهلن أيؤآ رث ^٥١١، 
ثٍقاءآنتو ي ١^، آل آئلن ;^٠ 
[.١٤٣]الأءراف: يه ُر^

هرني أن ود تعالى؛ قوله إن ؛ فقالوا
صحيح؛غير وهذا الرؤية. نفي على يدل 

يلي؛لما الرؤية على تدل الأية بل 
ربهسأل اض كليم موسى أن الأول؛ 

الما يأل أن به يظن ولا يراه، أن 
الله.على يجوز 

مواله،عليه ينكر لم اض أن الثاني؛ 
]_)ا/ا،هم اورس على الدارس نقض انظر: )١( 

ه[.١٤١٨ءلا< الرشد، 
(٢١٢٢)البمار عبد لكاصي الخسة الأصول ثرح )٢( 

.١ه[ ٤ ١ ٦ ءل"ا، القاهرة، وهة، 
(١١)م الوتض رمائل انمال: سل عر انظر )٠١( 

نم[.الخيام، ]مفة 
(٢٤٢)ليانلأنى امحقادْ يجب فتما الإنصاف انظر: )٤( 

وشرح—[، ٤٠١ ^١٠ ، ط١ لبنان، الكتب،، ]عالم 
(.٢٠٨. y'U)\/العز ر لأبن الفارة 

كماعليه لأنكره 0وثكت\ مواله كان ولو 
منابنه نجاة مزاله نوح على أنكر 

الروية•جواز على ذللث، فدل الغرق، 

جلبقوله؛ أجابه الأله أن ؛ النالمث، 
أو؛بمرئي لت إني له؛ يقل ولم 

تي،،رؤينجوز لا أو أرى، لا إني 
تاءمله.لمن واصح الإحابتين بين والفرق 

ممكنيأمر رزيته علق الله أن الراع؛ 
علىقادر افه فان الجبل، اسقرار وهو 

اللهرزية كانت ولو مكانه، الجبل شت أن 
به.علقها لما مستحيلة 

وهوللجبل تجلى الله أن الخامس؛ 
لا'فكيف عقاب، ولا له ثواب لا جماد 
التقين؟أْ،.وأوليائه ورسله لأنبيائه يتجلى 

فيهنا المنفية الرؤية أن السائس؛ 
اكيوالرؤية الدنيوية، الرؤية هي الأية 

المحبموصنعلى بناء السة أهل أثبتها 
فلاالأءحرؤية، الوزية هى المتقدمة 

اللهبرؤية القول وسن الأية سن تعارض 
الأحرة.في 

الصريحةالصوص إلى إضافة كله هدا 

على)الأدلة( فقرة تحت، تقدمتر التي 
الأحرة•قى الله رزية ثبوت 

يرىافه أن يزعم من الثانية؛ الءلائفة 
بحصويحاكي يسامر وأنه الدنيا في 

•الناص 

.يعل.هاوما ( ١٩١)^الأرواح حائي انظر: )ه( 
(.١١)١^للأشعري الإسلامض طالات انظر: )٦( 



اطهروية اطهروية 

عليهم:لرد ا٠ 
يذكرم . ١^ هدا أن ثاك لا 

فامد؛— قائاله الأشعري الحس أبو لنا 
النصأما والإجماع، النص لمصادمته 

قال!أنه .؛ المعصوم عن ثبت فلما 
.كربه منكم أحد يرى لن أنه ارتعلموا 

Jموتااأحش 
أهلبعمى نقاله فقد لإجماع ا وأما 

العلم:
يقوله:تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

أنعلى وأئمتها الأمة سلف ررأجمع 
الأحرة،في بأبصارهم الله يرون المؤمنين 

الدنيافي يرونه لا أنهم على وأجمعوا 
بهارهم،،يا 

ررواتفمتالحنفي: العز أبى ابن وقال 
الدنيافي أحد يراه لا أنه على الأمة 

فيإلا ذلك في يتنازعوا ولم بعينه، 
رويتهنمى من منهم حاصة؛ . ذسنا 

له.،ارم.أيها من ومنهم بالعين، 
فيلأحد تقع لا الدنيا في الله فرؤية 

كاذب.فهو ادعاها ومن الدنيا، 

الرويةيثبتون كانوا ؤإن الأثاعرة وأما 
حالفواحربهم متأ أن إلا عام، بشكل 

وجهين•من الثثة أهل معتقد 
بماالرؤية قيدوا أنهم الأول: الوحه 

رممالسامة، وأشراط الفتن )كتاب لم مأحرجه )١( 

(.٥١٢تيمية)،'/لأبن الفتاوى ُجموع ، ٢١
(.٢٢٢العز)ل/أيي لأبن اسمحاوية شرح )٣( 

اليرى أنه زعمهم وهو نفيها، على يدل 
ولاحلفه ولا الرائي أمام لا جهة، في 

وهذاتحته ولا فوقه ولا ار0 يولا يمينه 
محص.نفى 

نفىالأثاعرة بعص أن الثاني: الوجه 
بهؤيتنعم يتلذذ نعيما الرؤية كون 

المؤمنون.

التيالأدلة لصريح مخالف، كله وهذا 
الأمة.سلف، مقتضاها على سار 

تمصادروالمراجع:ا٠ 
حزيمة.لابن )ج'؟(، التوحيد،، ١١— ١ 

المم.'آ_ررحادىالأرواحاا،لأ؛ن 
^٢(،المحجة،، بيان في الحجة ١١س ٣ 
الأصيهاني.القاسم لأبي 
الكلاموتحقيق تعالى الل4 رررؤية - ٤ 

حمد.آل ناصر بن لأحمد فيها،،، 
بنلمحمد لر؛هاا، . النبي رارزية - ٥ 

التميمي.حليفة 

لأسالئغر«، أهل إلى "دالة - ٦ 
الأشعري.الحن 

لأبن، ( ١ )ج الْلحاوية،، ثرح  ١١. ٧ 
الم•أمح، 

لالدارقطتى.ررالرؤJةاا، كتاب _ ٨ 

زمن.أبى لأن ر١الثنةاا، كتاب - ٩ 
عيدمأبي الإمام قص ن ١١— ١ ٠ 

الجهميالمرسي على معيد ن عثمان 
منهث الله على افترى فيما العنيد 
.( ١ )ج التوحيد،، 



الخافضالرافع |و^|إاثراجمة

 Uلراحمة اffi

الصور(.محي )الفخ مصطلح يراجع 

 Mلرادفة اM

الصور(.في )الفخ مصهللح يراجع 

جالخافص لرافع اق 

1غة:لتمريمء اؤ 
ابنقال زمخ، من فاعل اسم الرائع: 

واحدأصل والعين والفاء ارالراء فارس: 
رفعتتقول: الوضع، خلاف على يدل 

،.الحمض((١ خلاف وهو رفعا، الشيء 
وهوالخفض، من فاعل اسم والخافض: 

بعدالانحطاط هو وقيل: الرفع، نفيض 
والرفعررالخفض القرطي: قال ا. الرفعأ 

المكانفي العرب عند يمس—مملان 
ترتبوربما والإهانة، والعز والمكانة، 

فيالدرجات بزيادة الأحر على أحدهما 
،٠المكاانةااأ في الزيادة بحسبح المكان 

شرعا:لتعريف اؤ 

منيرفع الذي هو الراهع؛ الخافض 
بالعلمالقائمين أولياته، من الرفع يستحق 

الخفضاستحق من ويخفض والإيمان، 

.ه[ ١ ٤ ١ ٨ ، xjaاممر، ودار ( ٤١٠))ا(طاسلاسة 
لكاليف[،انمرية ]الدار ١(  ١٣/٧)اللغة تهاو.ب )٢( 

ط٤[.للملأين، الملم ]دار ١(  ٠٧٤والصحاح)٣; 
ًدا[.بططا، الصحابة ]دار الأس )٣( 

لأهلالمعز سبحانه وهو أعدائه، من 
أنهكما محصيته، لأهل والميل طاعته، 
بعضرأن.على حلقه بعض فصل سبحانه 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا٠ 
والشرعي:

والرفعللخفض اللغوي المعنى إن 
كانؤإن الإطلاق، على هلث لله ثابت 

هدينمن ممه لكن ؤيخفض، يرفع غيره 
والأوفر.الأكمل الحفل المعنيين 

لذكم:اؤ 
هكلله الاممين هدين إئبات يجمس، 

الإيمانويجب الاقتران، وجه على 
الرافعلأن الخافض؛ الرافع هو افه بأن 

المقترنةاممه أسماء من اسمان الخافض: 
مقترنينإلا اممه على يطلقان فلا المتقابلة، 

لأنالواحد؛ الأمم بمنزلة فهما معا، 
قادرْ*،بما مهما كل امال في الكمال 

٦'.نقما أرهم مما أحد أقرئ ؤإذا 
الحقيقة:0< 

علميههق الله أمماء جميع نهللمق 

ابنونمير (، ٩٤)a/ يمنة ابن فتاوى ُجمؤع انظر■  ٢٤١
عدىالالمسن الواضح الحق (، n٣٨٤/ تجر 

للزحاجالحنى اش أسماء ير نفوراجع; (، )٩٨
المربية[.الممانة ]دار ( ٤٠)

اشأسماء في والجماعة الئنة أمحل معتقد انظر؛ )٥( 
ط١٠الأن،، ]أضواء ( rrwj، ٢١٢)الحسنى 

للهراسالنونية المصيدة ثرح وانفلرت ه[، ١٤١٩
^.١٤٢٤ٍلأ، الملمية، الكب ]دار ( ١١٣/٢)

الزاحم،]دار ( ٢٩)المشهورة الئئة أعلام انظر: )٦( 
[.٠١٤٢٦ْلا، 



الخافضالرافع |جإالخافضالرافع 

حافصاتعالى الله كون وحقيقة حقيقة، 
مفي الأب الأدلة بنها راقنا، 
استحقمن رريخمفس تعالى قائله الأدلة، 

استحقمن ؤيرقع أعدائه، من الحمقى 
منهحكمة ذلك وكل أوليائه من الرفع 

رربخففىبحانه موهو . وصواب(( 
الأكماريخفض أو ويرفعه، القسْل، 

المومتجنويرفع والصغار، بالخزي، 
أعداءهيخفض أو والإعزار، بالنصر 

التمرنمببأولياءه ويرنع الإبعاد، ب
بالهلعالشقاء أهل يخفض أو والإسعاد، 

بالتوفيقالثعاده ذوي ويرفع والإضلال، 
(٢), .لإرشاد،( وا 

لأدلة:اء 

افهقول الأسمين هدين أدلة من 
هونوننن دريت 

ينجضم تم سا بحأ ى؛ العت
ذتبجت jfiوق تقم أئ;;^١ ١^ 

]١^:ئخغ، بمكا ثقم إقخد 
ءانؤأ^؛٧ آلده تعالى• وقوله ^، ٣٢

]المجادلة:دوبمؤه ألمتر أوزأ ؤألن 
الملأى، افه رريد الّحم، وقول -ا، ١١

وقال:والنهار. الليل ّحاة تقمه يغيضها 
ماراتالحلق مند أنمق ما أرأيتم 

وقال:يدْ. في ْا يغض لم فانه والأرض 
(.٤٠)للزحاج الحسنى اض أسماء نمير )١( 
(.٩٠٢)Y/اكرمذي جامع على اليذي نوت )٢( 
الأنعام،محورة في )٣٨( لأية ا من حزء الجملة هذه )٣( 

يومحف.محورة فى ورآمأ( 

الميزانالأحرى وليدم ، الماء على عرثه 
هوقولوبرفع®أ٤،، بخفض 

ينامأن له يشغي ولا ينام لا هك اش ءإن 
رواية؛وفي ،، دير٠عه®أ القسط يخفض 

يربعينام أن له يشغي دلا ينام لا الاه ررإن 
؛. ه وقول، ويخشصه،، ط الش

أثواما،يرفع الرحمن بيد رروالميزان 
القياْةااس،يوم إلى آخرين ويخفض 

يى جل تعالى؛ قوله في . وقوله 
أنشأنه ءمن قال: ]الرحمن[ ر.ه سق 

قوما،ييرفع كربا، ويفرج ذنبا، يخفر 
اشررإن ه؛ وقوله آحرير،ا؛لبن، ويخفض 

بهويضع أئواما، الكتاب بهيا يرفع 

علىالأمة إجماع المرمحني ونفل 
.افهعلى الأسمين هذين إمحللاق 

،٧٤١١رنم التوحيد، ركتاب، البخاري )٤(أحرجه 
(.٩٩٣رنم الزكاة، لم)محاب وم(، ٧٤١٩

(.١٧٩رقم الإيمان، ملم)كتاب، أحرجه )٥( 
الليق.المصدر )٦( 
ّوأحمال(، ١٩٩رقم ماجه)المنيمة، ابن أحرجه )٧( 

حبانوابن ًلا[، الرسالة، ة ]مؤ،( ١٧٨/٢٩)
والحاكم)كتاب،(، ٩٤٣رنم ،، jup؛)كتاب، 
البوصيريوصححه وصشحه، ( ١٩٢٦رقم الدعاء، 

فيالألباني وصشحه (، ١٧الزجاجة)ا/مصباح في 
(.٥٧٤٧)رنم الجامع صحيح 
حبانوابن ٢"٢(، رنم ماجه)الممل،مة، ابن )٨(أحرجه 
البوصيريإمحنادْ وحئن (، ٦٨٩رنم الرقاق، )كتاب، 

ْلآ[ّ]دارالعريية، ( ٢٨/١الزجاجة)مصاح في 
ه.الدرداء أبي على وقفه الدارقطني وصوب 

)^وآآ(.العلل 
(.٨١٧رقم المسافرين، صلاة لم)كتاب، مأحرجه )٩( 

)-ا(الأ،نى)ا/هآآ(ّ







الرباترب

المعاض!ومن والمنعم«ل والقيم، 
فارس•ابن نال والصاحب، الخالق 

والخالق،الك، المت رب هال ١١
دوالصاحب<اأ 

شرعا:لتمرثا ا٠ 

عبادهحميع المربي هو ؛ الرمي، 
منوأحص النعم. وأصناف بالمدبير، 

قلوبهم،باصلاح لأصفيامح، تربيته : هذا
وأحلاههم«لص.وأرواحهم، 

تعريففي اتجري جرير ابن قال 
الذيالسبي ثناؤه: حل ربنا ١١الرب: 

سؤدده،هي مثل ولا له، شنه لا 
منعليهم أسخ بما خلقه أمر والمصلح 
الخلقله الذي والمالك نعمه، 
والأمر®ل
المربي،هو ارالرب؛ ت تيمية ابن وقال 
الهادياُْء.ايام الرازق الخالق 

المربيهو الرب: ١١المعدي: وهال 
•العم وأصناف بالتدبير، عباده حمثع 

لأمجفجائه،تربيته : هذامن وأحص 
م،وأرواحههم، لوبقبإصلاح 

ههم«أوأحلا 
انمرمة،]دار ( ٦٢١)ا/الحديث مِب س الهاة )١( 

^.١٣٩٩الفكر، ]دار ( ٣٨١)Y/  •_.قايس )٢( 
®]١^الرسالة، ]مؤسسة ١( )ا/ العيي ير نف)٣( 
ط١[.الرمالة، ]مؤّة )ا/أأا( اليان جاح )٤( 

.١( ٣ / ١ ٤ ) تيمية ابن فناوى مجمؤع ( ٥ ) 
•١( / )١ عدي التفسير ( ٦) 

اللغوياثمسى بين العلاشة 0< 
والشرعي:

تعالىض ئايتة اللغوية المعاني جميع 
ؤإنالإطلاق، على فيها الأكمل وأنه 
أوفمقيده اض لغير شيء الحاني من ثبت 

مضافة.

لحكم:ا٠ 

هك،ض الرب م اسات إثبوجوب 
العامةالربوبية له بأن الإيمان ووجوب 
الطالقة.

لحقيقة:ا٠ 
عليههق الله ماء أمحجميع تهللق 

الأسماءتللئ، محاني بعض أن كما حقيقة، 
الحقيقةلكن حقيقة، المخلوق على تطالق 

لهفكل والمخلوق، الخالق بين تختلم، 
فيهماالحقيقتين واختلاف تناسبه، حقيقة 

فيهما،حقيقة كونها عن يخرجها لا 

وللعبدبجلاله، يليق ما منها تعالى وللربإ 
منالرب اسم ويتضمن به، يليق ما منها 

ولد،والالمالكية، كمال المعاني 
والقيومية،والربوبية، والتدبير، 
الحقيقةعلى هو هك فالله والخالقية، 

القائموجابرهم، ومربيهم لخلقه، مدبر 
شيءكل والأخره، الدنيا قيوم يامورهم، 

وهوعبده، سواه ^كور وكل خالقه، 
بتدبيره،إلا يصلح لا ربه، - سثحانه م- 

سواهيريه ولا بأمره، إلا يقوم ولا 
)ل/0هم(.الأس )٧( 



ه1قوالأهلاسم:الأدلة: ص
تهك الله أسماء ررومن 1 منيه ابن قال القرآن في مضامحا الأمم هذا ورد 
منوهو ومليكه شيء كل رب الرب، بداية ش منها مرة، مائة من أكثر الكريم 

قيلمالك إذا لعبده المستعارة الأسماء رءس> ننه ءؤآلمحكماI J رآن قال
علىالأمة إحماع القرطبي ونقل ، ريه؛؛ محي ومنها ]الماتح_ة[، ؤاه انميضنك 

تمحال حنى تعالى، لو4 الرب اسم إثبات آلئاين برب أعوذ وش ■' قرآن الختم 
أبيحديث في الأسماء سرد لمن ررعجتا عن تعالى محوله ومنها ]الناس[، .ه 

الحغليمالاسم هذا عن أغفل حيث هريرة وريحكم بث اثن وءن • ي—سعى ع
الأعغلما<را"،.اتله اسم إنه قيل: ومحي القدر في وهذا [، ٥١عمران: ]آل ةعثدوْه 
اللهيقحل ما راوحميع تيمية؛ ابن ومحال ووردِءير ، "؛^١ ١^^^( ١^١^ 
الربامجه مصي من الخير ْن بعبده مح، ولا م تعالىث ^ ذي ذق 

رثا رث ا الدئء: ض بمال ولهذا ~ادث ذود دزي و4 ؟م رز  ي0آنقئ؛ ثلثآ نتا ءؤتا'لأ آدم: قال كنا س ءو. ئ، >وت >؛ت؟ 

^^٠ت;ّثئتئس 
المنةمحي وورد [، ١٦٤]الأنعام: س(ئه 

هاسائلالسة:

الرب1طلأق ^ الأود: اوأدة - ركوعه فى يقول كان ي ١^، رسول 
■اش ءءر ءر الملائكة" رب محدوس راسبهمح وسجوده؛ 

إلاارده غير ذي ارب ة-ال يلا ض ال بمحلى وورد روح«أا،، وال
معرىرارب( يقال فلا الاصافة؛ بفيه فعتلموا الركوع ررمحاما محوله 

لأنههك طه إلا مطلئا واللام بالألف، بأل يحلى ولا مضاف غير ارب«ر؛آ،، 
غيرهعلى اًللق ؤإذا ، 'شء م( ْالك من الإيمان طمم راذاق محوله.؛ في 

•الدار ورب الإبل رب أصيف وبمحمد دينا، وبالإسلام ربا، باطه رصي 
rj ^ لألذتم،]مة؛س الأئ اكرًمح دص

^.١٤٢٣مدا، ج،كرن• اطه على الرب إمحللأف على 
(.٣٩١)ا/الأس )٦( 

(.Y»U)\/تمة ابن فتاوى مجمؤع )٧، (. ٤٨١^رقم الصلاة، )محاب مسلم أحرجه )١( 
الرّالة،ة ]مؤّ( )٢٣للزجاجي افه أساء اشتقاق )٨( بمم\أ(. رنم انملأة، )كتاب، لم مأحرجه )٢( 
الكتابفي الثابتة الحنى افه وأساء -[، ٠١٤٠٦محدآ، (• ٣٤رمم الإيمان، )كتاب لم مأحرجه )٣( 
.[.٠١٤٢٠ْلا، الرضوان، ]دار والثنة)أ/هآا( (. ٣٩١)ا/الأس )٤( 





الرب:ءءه|الرب

منصريح بنص الأعظم اض اسم يوحد راقيل! تعالى! ض الرب اسم إثبات على 
)الرب(اسم فيه بوحي ولا .، السمي على أثق ولم الأءظم<اأا، اض اسم إنه 

غيرهو الأعفلم الله امم أن على فدل عده ممن المحققين العلم أهل من أحد 
هبؤ.)الرب( اسمه مستند على أقف ولم الأعظم، افه اسم 
وردقد الأعفلم، الله امم من عدم لمن 

لثمرات؛ا0 

ءَِ,ء؛ِ,ء؛ةأث
الأعغلماممه اسم الأحاديث بعض في 

أشهدأسالك إز »اللهلم كحدبث: 
الأحدأنت الأ اله لا اممه أنت أنك 

١اوالاJيI فقالقال؛ احدآء، كفوا له 
الأعظمباسمه افه مال لقد بيدْ نفى 
بهمئل وإذا أجاب، به دعي إذا الذي 

ءالكحدث: في وكذلك أءش«ُى، 
إلاإل لا انمد، لك، بأن أسألك، إني 
والأرض،ماوات ال بدع المنان، أنت 

،قيومء يا حي يا والإكرام، الجلال ذا يا 
باممهافه دعا ررلمد ه: المى فقال 

وإذاأجاب، به دعي إذا الذي العيم، 
الحديثينهذبن ففي ؟^،٠٠^٣،؛ به ّئل 

(.٣٩١)\(\لأض)\إ 
(،١٤٩٣رقم الملأة، داود)كتاب أبو أحرجه )٢( 

وحئنه،( ٥٣٤١^رنم الدعوايت،، )أبواب والترمذي 
وأحمد(، ٣٨٥١^رنم اوء_اء، الماجه)نماب وابن 

وصححهمحيا[، الة، الرمة ]موع)هم/هأ( 
]مؤسسة( ٢٢٩داود)ه/أبي صحيح في الأبذي 

•'؛■١[ غراس، 
(،١٤٩٥رنم الصلاة، داود)نماب أبو أحرجه )٣( 

والناثي(، ٣٥٤٤رقم الدعوايته، )أبواب والترمذي 
محاجه)نمابوابن (، ١٣*٠ رقم هو، ال)نماب 
الرقائق،)كتاب حبان وابن (، ٣٨٥٨رقم الدعاء، 

(١٨٥٦رقم ١^۶(،، والحاكم)لكب (، ٨٩٣رقم 

وفيالكريم، القرآن في به الأدعية كثرت 
الممر،يطيل الرجل ذكر ررثم الحديث؛ 

ارمحي، يا الماء إلى يديه يمد أغبر أشعمثإ 
افهبان وآمن انمد علم ؤإذا أااأ٤،، ربايا 

وسيدهومعبوده، مالكه أي• ربه؛ هو 
منومربيه كله، أمره ومدبر المْواع، 

السرمن ثم الخلق أكمل إلى المظفة 
عاليعاليه والمنعم فيه، هو ما إلى 

الأشياءمن شيء في يلتجئ فلا الحقيقة، 
باحصالعبادة، له فيخلص ربه، لغير 

الدعام.وهو أحصها 

لمصادرواتمراحع:ا٠ 
للبيهقى.والصفات®، لأسماء راا — ١ 

للأرطى.مأ-الالأّنى«،
للزجاحي.اينه®، أسماء اراشتقاق — ٣ 
الوزير•لابن الحق"، ررإيثار - ٤ 

ًلاوالتوزيع، للشر غراس لمؤسسة )0إس( 
١٤٢٣.];،

(.١٠١٥رقم الزكاة، )كتاب ملم أحرجه )٤( داود أبي صحيح ني الألماني وصححه وصفحه، 



الربوبيةالربوبية

القيم.لابن ، الفوائد١١رربداع — ٥ 
،المحجة١١بسان فى ررالحجة — ٦ 

للأصمهاز•
للخطابي.الدعاء((، ررثان - ٧ 
حجر.لابن الباري((، ررفتح - ٨ 
منيه.لأبن التوحيد((، رركتاب - ٩ 
حزم.لابن ررالمحر((، - ١ ٠ 

Pلربوبية اس 

دنة:ثتع،ريشا ا٠ 
يدلوالباء والراء ت فارس ابن يقول 

الشيءإصلاح فالأول أصول. على 
،المالك، النر_ح1 فيه. عالوالقيام 
المصلحI والزلبإ . والصاحب، والخالق، 

قامإذا صيعته؛ فلأن رب، يقال؛ ٠ لكيء 
اوْئنجل والله • ••إصلاحها على 
حلقه((أحوال مصالح لأنه الرب،؛ 
ءني كل رارب الجوهري؛ ال وف

هثافه أسماء من اسم والزب، مالكه، 
٠. بالإصافة. إلا غيره في يقال ولا 

كنتأي• تهم؛ مالقوم وربست، 
أملحهاأي؛ الضيعة؛ وربا . . فوقهم. 
ربا،يربه ولدم فلأن ورب . اوأتمه
رياه((أي؛ بمعص؛ وتربيه، ورببه، 

ط([،الجيل، ]دار ( ٣٨٢.  ٣٨١)؟/ الأنة .قاسى )١( 
مالعال]دار ( ١٣٢-  ١٣•)\/ المحاح وانظر: 

(٤٠٣-العربولمان ط^، للملأيين، 
صادر[.]دار 

العين)٨;وانظر: (، ١٣٢. ١٣•)١; المحاح )٢( 
الهلال،[.]دار.كتة ( ٢٥٧

JUj  غيطلق رالزب الأثير: ابن
والمل.ير،ياو، والالمالك،، على اللغة 

فالربويية. والمنعم(( والقيم والمربي، 
والإصلاحبالة والالملك، تجمع 

والإنعام.

شرعا٠لتعريف اي 

وهىهث، ض ذاتية صفة الربوبية 
والمتصرفطوالمالك، السين. بمعنى؛ 
الإماميقول والصلح. والمربي والنعم 
الل.ياراليل. أنه؛ الرب، محنى محي الهليري 

والصلح، سؤدده في مثل ولا له شبه لا 
نعمه،من عليهم أمحبغ يما حلقه أمر 

■والأم" الخلق له الذي والمالك 
يربياللءي هو رروالرب • تنمية ابن قال 

حمعإلى يهديه ثم حلقه، فيعهليه ، عبده 
وفال. وغيرها(( الحبات.ة من أحواله، 

والمالك،،اليد، هو لأوالوب القثم؛ ابن 
والصلح((لربي، وا والخعم، 

]المكب)آ/ا،يل( الحد؛-؛، غريب ني المهابة )٣( 
الاوان)ا/ا«إ(اوانفلر: الإسلأ.بة[، 

،;[.١٤٠٨الفكر، ]دار )ا/أا■( الهاز )؛(جامع 
الحديثة،المهمة ]مكشة ( ٢٢)١;الفتاوى مجموع )٥( 

ه.نقالمصدر من واننلر: ، ه[  ١٤٠٤
الحديثة[،الرامحى ]مكتبة ( ١٣٢الفوائد)٤;بيانع )٦( 

كثيرابن ير نف)؛/أو(، الفتاوى مجمؤع وانظر: 
/\(yo ) ومدارجؤدا[، العالمية، الكتب، ]دار

العربي،الكتاب ]دار ( ٣٥.٣٤)ا/المالكين 
اك؛ضأصول الذكانمين: نمب، ومن ^، ١٣٩٢

صط العالمية، الكتب، ]دار ( ١٢٥)للمغدادى 
الكتاب]دار ( ٢٩١>ه/الاJة والطالب \'1\ت 

'لأ«إاه[.طا،المربى، 



الربوبيةالربوبية

العالمين،رب كونه مثل غيره به يوصف المربي هو ارالرب عيي! الونال 
غيرهفيه يماثله لا بما ؤإما ذلك، ونحو النعم، وأصناف بالتدبير عبادْ حميع 
والعالم<،لكالحياة بإصلاح لأصفيائه؛ تربيته هدا من وأخص 

١^^٠ئ وأخلاههم«لا،. وأرواحهم، ، ٢٠٠٠^
اللغويالمعنى بين لعلاقة ا٠ 

واتشرص:
كثيرةبالربوبية اض انفراد على الأدلة 

ث

وفدوشرعا، لغه متطابق المعنى 
•L لله الربوبية السرع خصص 

لحقيقة:اي 

ماهى وخصائصها الربوبية حقيقة 
الالتي الصفات من به الرب يختص 
الذيالمهللق والكمال غيرْ، بها يوصف 

التيفالصفات . غيره في وحوله يمتنع 
والأمانةوالإحياء كالخلق بها يختص 
يهلأولوا رزق والوالأمر لثج والخل

والمقلمةوالقيومية، والخى والاخرية 

وعلىعليم شيء بكل وأنه والمجرياء، 
بالكمالختماصه وا فدير. شيء كل 

شيخيقول الصفات. حمح في المهللق 
يكونأن يمكن لا والخلوق ١١الإسلام! 

سواه،عما غنيا ربا ه، يتقواجبا قديما 
فهذاالرب، خصائص من ذلك غير إلى 

اختصكما الرب، به اختص الكمال 
الذيالكمال من وتعالى تبارك الرب 

الأمم؛فيه يتفق بما البد يوصفا 
يماثلمهلا بما والقدرة، واللم كالحياة 

البنؤع إما مختص فالرب المخلوق، فيه 

ط؛[.الرالث، ب ( ٢١)؛/العدى )ا(شر 

رألأ3ءنىآلثموت رث من جؤ هك! قوله 
يأيوء درمحق ين أنانحدكر قز ممإ آؤ 

0i ' بموىنل ش ثؤ َولأ شا
ةؤ\أم نالزن آلفلكث مزى هل م ثآبمي 

أليثث.أ'وا ٨ م ك ثق 
]الرعد[.

دق—اله>ؤأةلق،ئمحمحةاووئ
آتثيقنمحق آبختا ثنا إلحل ألثتنؤت 

]اكاذات[.

ثاساؤ،نأرهز وتعالى! تبارك وقال 
ألدلهم يثن حئ آصمم نؤا ألأياؤ، 

ّيىؤَلإ، مل أق نعق ذق آيثم لمح، 
]نمك[.وه نجئ 

الربوبية.أدلة من والفهلرة 

لفروق؛اه 
والألوهية!الربوبية بين الفرق 

توحيديتضمن الألوهية توحيل. أن — ١ 
توحيدستلرم ة ١لربوبويوحد الربوبية، 
فهوبالعبادة اض يفرد الذي لأن الألوهية؛ 

الإملأب[.الكب ]دار )مآ/ا<مأ( المنية )٢( 
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أقرمن كل ليس لكن ٠ بربوبيته يفر حتما 
مشرممثل بالعبادة، أقرئه بالربوبية 

يوحدوهولم بربوبيته، أقروا فقد الحرب 
الخالقبالرب أقر من يلزم لكن بالعبادة، 

حجةبالربوبية فإقراره بالعبادة يفرده أن 
عليهل١،.

عملي،توحيد لألوهية ا توحيد أن ٠ ٢ 
يحتمدفهو الحبال، ياقعال، الله توحيد فهو 

هق،طه الحبي يوليها التي العبادات على 
؛أفعالهالله توحيد فهو الربوبية توحيد أما 

قوليتوحيد فهو وصفاته، وأمحمائه 
امحقادي.

العبديكون الألوهية بتوحيد أن — ٣ 
أقرفقد الربوبية توحيد أما مؤمنا، مسلما 

قيذلك يدحلهم ولم المشركون به 
الإالآمُأ'.

الذيلوب المهلالتوحيد أن _ ٤ 
الكتب،به وأنزلت الرمل، به أرملت 

توحيديتضمن الذي الألوهية توحيد هو 
الر؛وام.

المحاكين:ذهبا م٠ 

أصناف،المخالفون 
والهلثائحيين،الدهريه من الملاحية ٠ ١ 

وسرح)آ/أه؛(، الجهست تلبيس بيان )ا(اذذلرت 
ط\،المهاج، زدار ( ١٣٢، ١  ٠٢)انية الأصه

(.٢٩- )ا/\/أ \سوو4• وثرح .م؛اه[، 
(.١٢٣)الأصهانيت وشرح (، ١٨٠)التدمرة )٢( 
العقيدةوشمّح (، ١٠٢)الأصبهانية نرح انظر: )٣( 

٣،٣٢_٢٨/١اسوة) ،٢٩.)ْ

وقدمالوجود، بوحدة القائلسن ومن 
قولهمحقيقة الذين من ونحوهم، العالم، 

الربوحول إنكار صريحه أو 
ية؛الربوبفي المشركون - ٢ 

بالتثنية.والقائلون كالصارى، 

صماتيعفس فى المخالفون ٠ ٣ 
المحتزلةمن القدر كنفاة الربوبية؛ 

ومخاش،البهللأن، ظاهر وقولهم 
والعقل.للفهلرة، 

لمصادروالمراجع:اؤ 
المتعلمةوالصمللحات ررالألفاظ _ ١ 

الة]رمالحمرو لأمال الريو؛ية<ا، بتوحيد 
دكتوراه[.

لأبن)ج؛(، الفوائد« اربدائع - ٢ 
القثم•
العليانى.لحلى التوحيد®، ررحقيقة . _٣ 

لأبن^١^، اليلمحاوية،، شرح ١١- ٤ 
الخفي.العز أبى 

تيمية.لأبن ^٢(، )رالصةالية(ا _ ٥ 
القرآن®،في التوحيد ررعقيدة ١ ٦ 

ملكاوي.لمحمد 
لأبن، ( ١ )ج الفتاوى® ررمجمؤع س ٧ 
٠نمعه 

وأحكامها®،وأدلتها الربوبية ررمعنى _ ٨ 
•متثورآ بحث ت الجهنى لمحمد 

،٣٥٧يمتاور-اد)ارمأ_أأأ، )إ(انظر:

وثرح(، ١٨١،  ١٧٦-  ١٧٥)التدمرية اننلر: )٥( 
(ه٢٧-٢٦/١اسرة)المLلة





اترجاءالرجاء

الأحرى:لأسماء اؤ 
^١١٧.،

لحكم:ا٠ 

أصلبه قلبه وتعليق لربه العبد رجاء 
واجباتمن وواجب الإيمان؛ أصول من 

القلبية،العبادات من وعبادة التوحيد، 
الالتي الثلاثة العبادة أركان أحد وهو 

•بها إلا تصح ولا علمها إلا تقوم 
اللهلتوحيد تحقيق هو الرجاء هدا وتحقيق 

أسمائهوقى ألوهينه وقي ربوبيته في 
وصفاته.

ولاالله بيتعلق أن ينبغي فالرجاء ١١
ولاالعبد بقوة ولا بمخلوق، يتعلق 
إشراك،الله بغير الرجاء تحليق فان عمله، 

فالسببأمبابا لها جعل قد الله كان ؤإن 
معاون،من له بد لا بل بقه ستقل لا 

له،المعوق المعارض يمتع أن بد ولا 
اللهدم.س«يئة إلا ؤيبقى يحمل لا وهو 

•نعار 
الأسابإلى الالتفات مل: ولهدا 

أنالأسباب ومحو التوحيد، في شرك 
والإعراضالعقل، في نقص أسبابا تكون 

^٠٠٧١.٤في قدح بالكلية الأمباب عن 
ءانحبمبمت ^^١ تعالى! افه نال ولهدا 
فأمر]الئ_رحآ، .ه ؛نعب ره يك ؤو 
وقال!وحده، إليه الرغبة تكون بان 

محيلأ.انء ^١ و >نءل 

منعلى إلا سوكل لا فالقلب . ]اوائدْ[ 
أوعلمه أو عمله أو قوته رجا فمن يرجوه، 

ملكهأو شيخه أو قرابته أو صديقه أو حاله 
توكلنؤح فته كان اض إلى ناظر غير ماله أو 

مخلوئاأحد رجا وما السبب، ذلك على 
مشرك؛فانه فيه فلته حاب إلا عليه توكل أو 

"آكماءيى حز ثكأثما أسه يتمك ءؤرس 
لن ١٤٠ف، آلئ لب ئهؤبما ؤ آلهلثر ثحع1ثه 

فيماراالرجاء الرجاء في الشرك ومن 
يدعوكمن اطه؛ إلا عليه يقدر لا 

مطلوبهحصول راجتا غيرهم أو الأموات 
أكبر((أم.شرك فهذا جهتهم من 
لحقيقة:ا٠ 

وحسنبربه، الحبي أمل الرجاء؛ حقيقة 
محبتهمع بفضله واستبشاره به، ظنه 

الرجاءهدا فحقيقة منه. والخوف وتقواه 
بب.الفحل ْع والرجاء للخوف شموله 
راجتاالإيمان نور على به أمر ما فيفعل 

نورعلى عنه نهى ما ويترك للنواب، 
•، العقاب^ من حاشا الإيمان 

تياسرلة:

والإحسانالإيمان أركان أحد الرجاء؛ 
السا3كينمقامات مدار عليها اش الخلائة 

.د1رجاضلكين)ا/ه«أل(.انظر: 

'وانظر: )♦ا/أْأ(، اكاوى مجموع )٢( 
٣٣٢.)

طاممب، عالم ]دار ( )١٣الحميد العزيز سير )٣( 
مدارجاضلكين>ا/؛؛ا"(.)؛(انظر: 

.٣٣١



الرجاءالرجاء

والخوف،الرجاء، وهى جبتها، 
منباض وتعلق ررعبودية وهو • والمحبة 

فذللثإالثر(، )المحس، اسمه حيث 
باض؛والمعرفة الأمم بهذا والتعبد التعلق 

حينامن الرجاء للمد أوجثا الذي هو 
الرجاءفقوة يدري، لا حيث ومن يدري 
مائهوأّباض المعرفة قوة حسمثا على 

رؤحولولا . غفثه رحمته وغلبة وصفاته، 
والجوارح،القالجا عبودية لعْللِتا الرجاء 

اجدوموصلواينخ وبتع صوامع وهدمتا 
روحلولا بل كثيرا؛ اض اسم فيها يذكر 

بالطاعة،الجوارح Jحركتا لما الرجاء 
سفنجرئن، لما الهليثة ريحه ولولا 

الإراداُتا«أى.بحر فى الأعمال، 

لأدلة:اص 
؛كئيرلأ القرآن في الرجاء آباين، 

وآربثءاموأ أقنجك ءؤلدأ تعالى؛ 'فوله 
تكنتق ٍتزا فا وجنهدوأ ثامحأ 

.هنجث عمحت وآئه آئئ ثنس 

إنألمرص آثة؛ 1، ثؤلجأ ولا •' ويوله 
س؟٥^^٧ وير 

ييثاآثة و(ال تجوكئ لأ ما أدو ين ينجون 
_{.عئاص 

معويدعوى أئن وقوله؛ 
ثتمفأنتث لإم آلوكسق رنهث إق، 

رتإفعداب إة عدابدئ ^؛^ ١٤^;ح1ثهُ 
تالإّراء[. 40محدة 

ينأسن حدسح فمنها النثه٠ وأما 
اض.رسول، سمعنح قال؛ .،؛< ماللث، 
آدمابن يا وتعالى؛ تيارك اف ررئال، يقول،؛ 

علىللث، غفرُت، ورجوتتي يعوم ما إنك 
لوآدم ابن يا أبالي، ولا فالت، كان ما 

امتغفرسيثم الماء عنان ذنوبالثا بلغتا 
لوإنلث، آدم ابن يا أبالي، ولا للث، غفرمحتح 
اللقيم ثم حطابا الأرض بقراب أتهم، 
."مغهرْا(بقرابها لأتيتالثح شيئا يي تشرك 

قالقال،؛ ها عمرو ن اض عبد وعن 
أعلاهنحصلة ررأربعون اض.؛ رمول 
بخصالةيعمل عامل من ما العتر، منيحة 

إلاموعودها وتصديق ثوابها رجاء منها 
.، الجتةا<لبها اش أيحله 

لحلالنيكط. أن ه؛ ي وعن 
كيم،١١فقال؛ علىئامحثحوهوفىالمويتح

إنياض! رسول يا واش! قال؛ تحدك؟اا 
فقالذنوبي. أحاف ؤإنى اش أرجو 
قيتحفى يجتمعان رالأ اض.؛ رسول 

مااض أءهلاْ إلا الموحلن هذا مثل قي عيد 

الفوائد،عالم ]دار )T/1\\•( الهجرتتن >_ اننلر: )١( 

(.٥٢-  ٥١)T/ ايالكتن مدارج )٢( 
(.٧٥٢)٢; الهجرض >ض انظر: )٣( 

(٣٥٤٠رقم الدعوات، )أبواب الترمذي أحرجه )٤( 
جا«عيه؛•. باس لا ااإسادْ رحب: ابن وقال وحننه، 
طy\،الرسالة، ]مؤسسة ( ٤٠٠)٦! والحكم العالوم 
(.١٢٧)رقم المس اللألة ش الأJاتي وت 

(.٢٦٣١رقم الهة، )كاب الخاري أخرجه )ه( 



الرجاءالرجاء

يخاف((مما وآمنه يرجو 

0اقوالاهلاسم.
خومحااض حف بني اريا I لابنه لقمان قال 
رجاءوارجه الرجاء، وبين بينك بحول 
فقال!قال! الخوف. وبين بينك يحول 

ألزمتهإذا واحد فلب لي إنما أبه؛ أي 
ألزمتهؤإذا الرجاء، عن شغله الخوف 

ابتي أي قال! . الخوف عن شغله الرجاء 
هثاض يرجو كقلين، قلب له المؤمن إن 

بالأخر((ويخافه بأحدهما 
متضمنةأ؛ل.ا ررالخشية تيمية! ابن وقال 
كماقنوهنا؛ لكانت ذلك ولولا للرجاء، 

ذللث،ولولا الخوف يستلزم الرجاء أن 
لهوالرجاء لله الخوف فأهل أمنا؛ ل،كان 

الله((مدحهم الذين العلم أهل هم 
صرورتم،ارالرجاء القيم؛ ابن وقال 
فارقهلو والعارف ،، LlJلماا للمريد 

ذلم،بين دائر فانه كاد؛ أو كلف لخفلة 
إصلاحه،يرجو وءس_ا غمرانه، يرجو 

واستقامةقبوله، يرجو صالح وعمل 
اللهمن وقرب، ودوامها، حصولها يرجو 

ولاإليها، وصوله يرجو عنده ومنزلة 
الأمورهدْ عن ازلكين من أحد ينملئ، 

وابن(، ٩٨٣رنم الجتام، )أبواب الترمذي أحرجه )١( 
لمندرىا وحثنه (، ٤٢٦١رنم الزهد، )كتاب ماجه 

ب،الكت]دار ( ١٣٥)أ/واكرم، الترغم، في 
)٣(الجنائز أحكام مي والألباني ٍزا[، العالمية، 
ط٤[.الإملأس، ]الم، 

ْدأ،ية، ]دار ( ١١٠)باض الفلن )آ(حن 
(.y\/U)الفتاوى )٣(مجموع 

بعضها((أو 

لشروط:ا٠ 
بمأمورمقرويا يكون أن الرجاء شرؤل 

ثلاثة:

يصيرلا حتى الله؛ من خوف الأول؛ 
مكره.من أمنا 

ماومحبة هك الله محبة الثاني: 
منه.يرجوه 

عملفي الجهد بدل والثالث،؛ 
تمننايكون لا حتى .، لله الصالخايت، 

.مذموماوغرورا 
الخوف١١الروذباري؛ علي أبو قال 

استوياإذا سائر، الهلكجناحي والرجاء 
نقصؤإذا طيرانه، وتم الهلير استوي 
صارذهبا ؤإذا القص، فيه وقع أحدهما 

المودت،((رحد في الطائر 
الرجاءحد عن القيم ابن وقال 

منأن يعلم؛ أن ينبغي ومما ١١المحمود؛ 
أمورا؛رجاؤه استلزم سيئا رجا 

يرجوه.ما محبة أحدها؛ 
فواته.من خوفه الثاني؛ 

بحسمكاتحصيله فى يمحيه اك^لث. 
الإمكان.

ذللئحمن شيء يقارنه لا رجاء وأما 
شيءوالرجاء الأماني، باب من فهو 

خائف،راج فكل آخر، شيء والأماني 

(.٥٢-  ٠١)٢;مدارج)٤( 
)أ/هأ(.أدلكين مدارج )٥( 



الرجاء:٠!الرجاء

انيآحاف إذا الطريق على سانر والس 
الفوات.مخافة السير 

لأهلالرجاء جعل كما ل سبحا وهو 
الخوفجعل فكازلك الصالحة، الأعمال 

الرجاءأن فعلم المالحة، الأعمال لأهل 
العمل.به اقترن ما فع لما ا والخوف 

حسهتن هم آقذ ون تعالى: اض قال 
تغملثابمت هر وه . ثنفئرو تيم 

و,لإؤك< لا نبم؛ ثر 5^؛-، محمحأ. 

؛٥^الهدن ي قيعؤق . ؛بجئوة 
٠تالمؤمنون[ سجمهمث لآ 

العادةأهل وصسمط بحانه واش 
الأشقياءووصف الخوف، ْع بالإحسان 

الأمن.مع بالإساءة 
ه،الصحابة أحوال تأمل ومن 
غايةمع العمل غاية في وجدهم 
بل- التقصير بين جمعنا ونحن الخوف، 

،٠ا'ار والأمن - التفريْل 
لأقسام:ا٠ 

محموداننوعان أنولع: ثلانة ررالرجاء 
مذموم.غرور ونوع 

اض؛aلاءة عمل رجل رجاء فالأولان؛ 
لثوابه•راج فهو افه، من نور على 

فهومنها تاب ثم ذنوبا أذنب ورجل 
انهؤإحوعموم تعالى اف لمغفرة راج 

وكرمه.وحلمه وجوده 

المفربْلفي متماد رجل والثالث،: 
فهذاعمل، بلا اض رحمة يرجو والخء؛لايا 

الكاذب.والرجاء والتمني الغرور هو 
ننسهإلى نفلر نفلران: امم، وللمس
بابعاليه يمنح عماله وآفات وعيوبه 
وكرمهربه قفل سعة إلى ونظر الخوف، 

الرجاء.باب عليه يفتح وبرم 
الفلرهو الرجاء: حد فى قيل ولهزا 

اش«رىهرحمة سعة إلى 

اصالاعالقة:̂ ٠

أمالخوف العيد: يغاليا يهما أ- 
الرجاء؟

بمنزلةهث اض إلى سيره في القلب 
والرجاءوالخوف رأسه فالمحبة الهلائر، 

والجناحانالرأس سلم فمتى جناحاه، 
الرأسقهلع ومتى الطيران، جيد فالطير 

فهوالجناحان فقد ومتى الطائر، مات 
اللفولكن وكام، صائد لكل عرفة 

جناحالصضحة في يقوى أن تحثوا اس
وعندالرجاء، اح جنعلى الخوف 
الرجاءجناح يقوى الدنيا من الخروج 

الخوف.جناح على 
اعتدالالأحوال: أكمل وقيل: 

فالمحبةالحب، وغلبة والخوف الرجاء 
والخوفحاد، والرجاء المركب، هي 

وكرمهبمنه الموصل واض ّائق، 

ط\الفوائد، ]عالم ( ٩١- والدواء)٧٨ الداء 
)لإ(مدارجادلكين)آ/ئأ_ه؛(.

ءارارجاتلكين)ا/؛أآ■(.انفر: )٣( 



الرجاءالرجاء

تحالين على ذلك أن اروالتحقيىت 
حالغي العبد كان إذا الأولى: 

دداميكون أن إما فانه لأمة والالصحة 
أنينبغى فهذا الخيرات؛ فى مسارعا 

والرجاء،الخوف به قالفى وى ا يتسم
فيالسارعن من لأنه ويرجو؛ فيخاف 

المحةحال في كان ؤإذا الخيرات. 
العصيان،أهل من وكان لأمة وال

الخوفحانب يغلب أن عليه فالواجب 
المعصية.عن ينكف حتى 

حالفي كان إذا الثانية: الحال 
أنعليه يجميا فانه المخوف المرض 

فيقومالخوف، على الرجاء جابا يعفلم 
يكونولكن والخوف الرجاء به قالفى 

لقولوذلك، خوفه، من أعفلم رجاؤه 
وهوإلا أحدكم ست، ررلأ المي 
منوذللث، تعالى«أا،، بربه الفلز يحسن 

آ.اض في رجائه جهة 
ثفروق؛ا٠ 

والسي:الرجاء بين المرق 
ولال الكمع يكون التمني ررأن 
والاجتهاد،الجد محلريق بصاحبه يساإكا 

وحنالجهد بذل مع يكون والرجاء 
اكدكل•

لهيكون أن يتمنى من كحال فالأول: 

وأهلها،نعيمها وصفة الجنة لم)كتاب مأحرجه )١( 
(.٢٨٧٧رقم 

التوحين.،تدار ( ٣٨٤التوحيد)كتاب لشرح التمهيغ. )٢( 
أآأ؛ه[.ْل؛،

٠زرعها ؤيأحذ سيرها أرض 
أرصهيشق من كحال والثاني: 

الريع*طلوع ويرجو ويبذرها وبملحها 
الرجاءأن على العارفون أجمع ولهذا 

العمل.ْع إلا يصح لا 
صحة)رعلامة الsكرماني: ثاه وقال 
،.الولاعة((((أ حسن الرجاء: 

لممرات:ا٠ 

منيهنالمها كثيرة وثمراته الرجاء فوائد 
.استخراجهمافى ونفآكره تأمله أحسن 

ومزذللث،:

والحاجةوالفاقة العبودية إفلهار . ١ 

ربه•من يرجوه ْا إلى 
يوملوهأن عبأله من الله محبة _ ٢ 

وفيفضله؛ من لوه ويا ويرجوه 
يغضب،افه أل يلم من  ١١الحل، 
لمفن وطالبا، راج والسائل ،، عاليهءر 

عليه.يغضبا الله يرج 
هث٠افه غضمط من به التخلص — ٣ 
إلىالقلوب يبمحاوو حاد الرجاء — ٤ 
المجوب.بلاد 

ازدادالعثلم رجاء زاد ا مكل _ ه 

.٢٤٨)الروح وانظر: الكين)\/؛إ(، مدارجال)٣( 
٢٥١.)

(،٣٣٧٣رقم الدعواته، )أبواب الترمذي أحرجه )٤( 
وأحمد(، ٣٨٢٧رقم الدئء، )كتاب ماجه وابن 

والحاكمذا[، الرسالة، لمؤسسة 
وحننهوصححه، ( ١٨٠٧رقم الدعاء، )كتاب 
(.٢٦٥٤)رقم الصحيحة الللة في الأزتي 



الرجاءالرجاء

.وعنه يه ورصا له ا وشكن تعالى ض حثا 
اللهمعرفة من المزيد له يوجب أته — ٦ 

فانبها، والتعلق ومعانيها وأسمائه 
بهامتعيد الحسنى بأسمائه متعلق الراجي 

•بها وداع 
لرحاء،لمستالزم الخوف أن - ٧ 

راجفكل للخوف، مستالزم والرجاء 
هداولأجل راج، حائف وكل خائف، 

فيهيحس موصع في الرجاء ومع حن 
الخوف.وفؤع 
ريهبرجاء قلبه تحلق إذا العبد أن — ٨ 

أللفذلك، كان رجاه؛ ما ا٥ فاعمن
منوأبلغ العبد، عند وأحلى موثعا، 
•يرجه لم ما حصول 

تكميلعبده من يريد هفو افه أن — ٩ 
,الرجاء ومنها عبوديته مراتب 

ارالأذتذلمن الرجاء فى أن - ١ ٠ 
يوجبما الله لمقل والتوقع والترقب 

إليهالالتفات ودوام بذكره، القالب تعلق 
القالبوتنقل وصفاته أسمائه يملأحفلة 

الأنيقةل١،.رياصها فى 

الذكمة:"0 

ودعائه،هى الله بحثالة مأمور العبد 
ودعاءادة العبلدعاء شامل وذلك 

أنالداعي سبحانه الله أمر وقد المسألة، 
لمارجاء أى - وحلمعا حويا يدعوه 

لجهاءؤوآدعوْ تعالى! فقال — سبحانه عنده 

أشنتث نرث ه ئتك ان َةط 
هوالذي الملمع فذكر ]الأعراف[. .٤٠ 

مبنىالدعاء لأن الدعاء آية في الرجاء 
مولهفى يهلمع لم ما الداعي فان عليه؛ 

محللبإذ لهللثة؛ ه نفتتحرك لم ومهللوبه 
ممتغ.فيه حلمع لا ما 

فيلما شفاء كلامه أنزل من فتبارك 
للمؤمنينورحمة وهدى الصدور 

اتمأحا1فين:ذمب، مؤ 
طاممتازأم:الرجاء فهم ي صل 

أحرجواالذين المرجئة: الأولى؛ 
منوهزنوا الإيمان، مسمى عن العمل 

القدرية،الجبرية ومنهم العمل، شأن 
الذينالمتصوفة غلاة من قوم وفيهم 

منحويا الله يعبدون ما أنهم يزعمون 
يعبدونهؤإنما جنته؛ فى ؤلمعا ولا ناره 
فيه؛حثا 

هذافي بهم تأثر من هؤلاء وتجع 
حيثوالممرورين؛ انمصاة من الباب 

ماورجاء الله رحمة سعة على اتكلوا 
وقارفواالطاعات فعل فى ففرطوا عنده 

وخوفواذلك فى نصحوا ؤإذا النكرات، 
يحففلونهما سمردوا وعقابه الله مكر من 

(,٦٣-  ٦٠)Y/ الألكٍن مدارج اننلر: 

الفوائد،؛ JUزدار ( ٨٥٣)م/الفوائد بيانع انفلر: )٢( 
^.١٤٢٧ْدآل، 

ومجمؤعر؛/خأل(، الدين عالوم إحساء )م(ادفلرث 
(،٢٤٣.  ٢٣٩، ٨٣-  ٦١ا/ )• تيمية لأبن الفتاوى 

٨٥٠)T/ الفوائد وبداتع (، ٧٩- )٦٣ والدواء والدا، 
الحديث،،]دار ( ٣٩٤)الاهنان ؤإغاثة (، ٨٥٣ -

ءلمآ؛اه[.



الرجاءالرجاء

والمغفرة،بالرحمة الوعد نصومحس من 
يالقلب.الإيمان I وقالوا 

الرجاءيشرمحل يانوا لم وهؤلاء 
فعلفى الجهد بدل من المحمود 

قرنومن المحرمات، واجتناب الطاعات 
واستشعارافه من الخوف برحائهم 
الرجاءفى فوقعوا الوعيد؛ نمسومحى 
وغروركاذب تمن حقيقته الذي المدموم 

فيالتغربط واسنمرووا شبطاني، 
هوافه ، مكره من فامنوا اطه، جنب 

يامنهلا أس مهفر جاؤأثاب-ثوأ ول قي
.هآلمحمموة آلموم إلا أثن مهنكن 

]الأعراف[.

الذينالخوارج: الثانية: الطائفة 
اببوصيفوا الوعيد نصوص بوا غل

التيالمعاصي بفحل كفروا حتى الرجاء 
العبادمن طوائف وكذلك الكفر، دون 

وقعواحتى الخوف جانب غالبوا الذين 
منوالبأس اض رحمة من القنوط في 

يأثثؤإيمول: هق وافه اطه، روح 
إلاو رمحج بن يأثس لا لئثُ أش لغ من 

 ^^j'لمّفا.آلم؛
بجنلهدى طرفن ين وط والحق 
أهلالحق أهل مذهب وهو: خلالتين 

بينجمعوا الذين والجماعة الئنة 
وجعلواالوعيد، ونصوص الوعل. نصوص 
اطهفعبدوا متلازمين، والرجاء الخوف 

يأمنوافلم والحب، والرجاء بالخوف 
ولماطه، رحمة من يقنطوا ولم اطه، مكر 

فيررالقلب فان اطه، روح من ييأسوا 
فالمحبةالهلائر؛ بمنزلة ها طه ا إلى صيره 

فمتىجناحاه، والرجاء والخوف رأسه، 
جيدىلْلير حان والجنا الرأس سلم 

الهلاأور،مات الرأس قعلمر ومتى الهليران، 
لكلعرصة فهو الجناحان فقل ومتى 
وكاّر«راا.صائد 

الأركانهذه اجتماع من بد فلا 
لمفمن لربه، العبل. عبادة في الثلاثة 
وماصل عبادته في الأركان هذه تجتمع 

بعضقال ولذللث، المهتدين؛ من كان 
فهووحل.ه بالحب اطه غنلء ررس ت السالف 
فهووحده يالخوف اطه عبد ومن زنديق، 

فهووحده بالرجاء عيده ومن حروري، 
والخوفالحب بعنده ومن مرجئ، 
موحدلأمؤس فهو والرجاء 

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
الجوزي.لابن اابستانالوائلينأا، _١ 
الكتابفى والرجاء رالخوف ا ٢

]رسالةان، الثمالرحمن لحب،و والئنة،ا، 
الإسلامية[.بالجامعة ماجستير 

،( ١ )ج التميي.زاا ذوى رربصائر ء ٣ 
للضروزآبادى•

أبىلابن اض"، بالظن ررحسن - ٤ 
٠الدنا 

)ل(.دارجانلكين)ل/إأآ"(.
فيتيمية ابن الإسلام شيخ لف البعض إلى سب )٢( 

وابنلل/'ا،*ا(، ، ٢٠٧)•ل/اد، الخاوي ّجموع 
(.٨٥١)r/ الفوائد بيانع في القيم 



الزحمةالرجل

دعقا((أى.مضهم 
لأنهرحمة؛ الغيث اض محمى وند 

المم.لأبن والدواء*،، ارالداء - ٥ 
اليم.لأبن ا'-راالروح«، 

كماانءص، من بمزل برحمته لابن ^١(، الهجرتين،، رر>بق - ٧ 
القيم-

لأبن^٢(، السالكين،، ارمدارج — ٨ 
المم.

لابن١(، زج* الفتاوى،، رامجمؤع — ٩ 

محمىكما ، ماء المن ينزل 
رحمة،معاش والالرزق بحانه س

رأىمخمق دئسموI 0 بحانه سفقال 
أذتأه١^ ق نسم 

[.٣٢]الزخرف: 

سمه

فادعوهنى الحماء الأسراوغ ء ١ ٠ 
الجلثل•الزير لمد بهارل 

قلرحل اج 

)الميم(.مصهللح يراجع 

لغة:لتعريف اه 

وحمهت الفعل من مصدر النحمة؛ 
عليه.وتعطف له رق إذا رحمه؛ يرحمه 

والميموالحاء رءالراء I فارس ابن قال 
والعهلفارئة على يدل واحد أصل 

وو°خئه،رحمه ت ذللث، من يقال والرأفة، 
والثح_ميه. علوتعْلت ه لرق إذا 

ست\أا.والئ-نمة دادن-س 
الرقة®الرحمة ت الجوهري وقال 

رحمتهوقد مثله، والمرحمة والتعْلف، 
رجمالقوم! ^١^٠٢ عليه، ودنحم-ت 

الجل[.]دار ( lUfyالأغن))١(.قاسى 

شرعا:لتعريف ا٠ 

الثابتةاينه صفات من صفة الرحمة! 
ذاتيةصفة وهى بجلاله، يليق ما على له 

موصوهايزال ولا يزل لم اممه أن باعتبار 
يرحمالله أن باعتبار فعلية وهي بها، 

،٠يثاءر وكيف يشاء من برحمتنه 

اللغوياكطمض ين ب٧ 
والشرعي:

اللغويالمحنى اشننراك تقدم مما يفلهر 
الرأفة،في الرحمة لمصطّلح والشرعي 

بالرحمةه نفوصف هق الله إن حيث 
تعالى؛قوله فى كما عباده، بها ووصفا 

لالتو;_ت['.ه قصار رءوث—> 
يليقبما يختص الشرعي المعنى أن غير 
الاسمفاتفاق الرحمة، صفة من هك باممه 

.الممياينتج تمانل منه للرم لا 

،؛[.١٩٩٠ط؛، العالم، ]دار ( Y'U/o)انمحاح )٢( 
ط١[.صادر، ]دار ( ٢٣٠العرب < jUانغلر: )٣( 
ه،الوفاء، ]دار ( ٢٦٠)٦; الخاوي مجموع انظر: )٤( 

]ممحة)\إ\ى المم لأبن الغواني وبدائع ^[، ١٤٢٦
١ه[.٤  ١٦، ط١ ممعلفى، نزار 



اترحمة

الأحرى!لأسماء اؤ 
الرأفة.

الذكم:0< 
علىقهلث لله الرحمة صفة إسات يجب 

غيرمن به محنخص بجلال يليق ما 
ظاهرهأ،عن للصوص وصرف تحريف 

تكييف.ولا تشبيه ولا 

0اوءقيقة؛

اممهأن على تدل غفو رحمته حميمة 
ولاتأويل تحتمل لا حقيقة بها موصوف 
قائمةصفة هي بل تعهليل؛ ولا تحريف 

بها،متصنا يزال ولا يزل لم بذاته 
منبرحمته يرحم حيث بمشيئته ومتعنقة 

•ء مسا ومتى ء مسا 

الكتابهك الله رحمة ثبوت على دث 
والعقل.والإجماع والئنة 

ءؤو;بمنؤ(تعالى! قوله الكتاب؛ فمن 
[،١٥٦ت راف ]الأعسءه وّمعت 
وثنوقهدو ألممز ؤور؛لث، تعّالى؛ وقوله 

[.٥٨]الكهف: 

ههريرة أبي حديث الثنة: ومن 
افهقضى »لا اممه رسول قال قال: 

فوقعندْ فهو كتابه في كتب الخالق 
رغضءأ غلبت رحمتي إن العرش؛ 

قال؛خهم عمرو بن الله عبد وحديث 
يرحمهم®الراحمون الله.؛ رمول قال 

الأرضفي من ارحموا رحمن، ال
الهاءورى.محي من يرحمكم 
ع،ل.ي،النقاله ففد \ الإحماع وأما 
المتفقالمواعد من أن ®واعلم فقال! 

عليهللط ما وأئمتها الأمة سالف بين عليها 
افهبأسماء الإيمان من والثنة الكتاب 

تلكوبأحكام جميعها وصفاته كالها 
رحيمرحمن بأنه مثلا فيؤمنون الصفات، 

بهااتصف التي العظيمة الرحمة ذو 
آثارمن كلها فالعم بالمرحوم، المتعلمة 
الأسماءمائر فى يقال وهكذ.ا رحمته، 

عقلتمعلم ذو عليم؛ فيقال الحض، 
رشيء«أ كل به يعلم 

ثبوتعلى العقلي الدليل وأما 
ماخلال من ظاهر فهو تعالى طه الرحمة 

تحصلالتي الكثيره الخيرات من نرى 
الكثيرةالقم من نرى وما هث، افه بأمر 
علىدال ذلك فكل افه، بأمر "سدفع الي 

ءقلأر؛ا.١^ إثبات 

(،٣١٩٤رنم الخلق، طوء )كتاب الخارى أخرجه ت١( 
(.٢٧٥١الوة، )محاب و.الم 

(،٤٩٤١رنم !لأدب، اب ركنداود أبو أخرجه )٢( 
وقال:( ١٩٢٤رقم والمااة، آلبر )أيراب واكر٠الى 

ا/٣٣()١ وأحمد صحيح، ن ححدث هدا 
فيالألباني وصححه هدا[، الرسالة، لمؤّة 

العراقيعن ونقل (، ٩٢٠)رقم الصحيحة الة يال
•أبما ممح؛حه الدين ناصر وابن 

•٢( ٠ )٠ عيي للالحسنى اش أصماء نمير )٣( 
]دار٢ْ( ٦/١)الثمين لابن الواث شرح انفلر: )٤( 

^.١٤٢٤ٍل؛، الجوزي، ابن 



الرحمةص؛الوحمق

وأقواوأهلاسم:
هنفوصف تيمية؛ ابن قال 
مماذلك ونحو والرحمة والقوة بالعلم 
عنصح وما كتابه محي ه نفبه وصفا 
ذلكجميع محي القول هان رموله 

الأمةلفا صومدمسا واحد، حنس من 
نفسهبه وصفح بما يصفونه أنهم ؛ وأئمتها 
نفيالفي . رسوله ه به ووصف

والإبات،«را،.
^!٤تعالى؛ قوله في كثير ابن وقال 

.هتزك ئريب أش هثكث 
مرصدةرحمته إن ررأي؛ ت ]الأع—رافح؛ا

ويتركونأوامره يتبعون الدين للمحسنين، 
نوامْ«ر".

عقؤَةب ررومحوله! السعدي؛ وقال 
أي؛[؛ ١٢ام؛ ع]الأنألزح_مهه مسه 

ملكهتحّتتح فلي والالعلوي العالم 
عليهمبسهل قد تعالى وهو وتدبيره، 

برحمتهوتغمدهم انه، ؤإحرحمته 
أنكتابا ه نفعلى وكتسح وامتنانه، 

أحساالحقناء وأن غضبه، تغلمسا رحمته 
لجميعفتح قد اممه وأن المنع، من إليه 

يعلقوالم إن الرحمة، أ؛وادسا العباد 
إليها،ودعاهم بذنوبهم، أبوابها عليهم 

معاصيهمبها طلمن تمنعهم لم إن 
وعثوبهم*اص•

(.٣٢٠.  ٣٢٤)ه/ الفتاوى مجموع )١( 
ط؟[.طٍة، ]دار ( ٤٣٠كشر)٣; ابن تمر )٢( 
ط\آ.الرسالة، ]مؤّة ( ٢٥١عدى)التر -ف)٣( 

لأقسامثا٠ 
رحمةإر لخلقه هث الله رحمة تتمم 

حاصة؛ورحمة عامة 

قولهعليه ئد ففد العامة، الرحمة أما 
شمآوؤحئهحيل، وسمت، ؤر2آ نحالى؛ 
علىتدل لأية ا فهدم ٧[. ]غافر! ؤعلثاه 

رحمتهفإن الله، علم وصاله شيء كل أن 
وهدمبينهما، قرن الله لأن إليه؛ نصل 

حميعتشمل التي العامة الرحمة هي 
ممنلأنهم الكفار؛ حتى الم٠خلوهادتا، 

•قك الله علم إليهم يصل 
قولهمحقي الخاصة، الرحمة وأما 

.٤٠قبمثا لألثّن ؤودكاف تعالى؛ 
بالمؤمنين؛خاصة رحمة هده . تالأحزااسا[ 

الحصر،على يدل المعمول تقديم لأن 
البالمؤمنين وكان لأية؛ ا محنى فيكون 
متصلةخاصة رحمة وهده رحيما، غيرهم 
بخلاقطالكفار، ينالها لا لأخره ا برحمة 

•الأيد"، 
اتمتعالتة؟لمسائل ا٠ 

افهأسماء من الأولى؛ لمسالة ا- 
)الرحنن(؛ممار 

أنهعلى يدل الله، أمماء من امم هو 
التيالعفليمة الواسعة الرحمة ذو تعالى 

مخلوق،كل وعمتا ، شيء كل وسعت 
المتبعينللمتقين الكاملة الرحمة وكتسح 

الرحمةلهم فهؤلاء له، ورملأنثيائه 

لأيناكمينرا/هأأ_اهأ(.درحالواّءل؛ة انذلر: )أ(



الرحمة,.؛|صبم:الرحمة

ومنالأبدية، بالسعادة المتصلة المطلقة 
الكاملة؛الرحمة هدم من محروم عداهم 

اهاوأبالرحمة هذه دفع الذي لأنه 
.لأمر ا عن ونولته للختر بتكذيبه 
في)الرحمن( تعالى اسمه ورد وقد 

؛منها ؛ كسرة ت آيا 
آدعإر آمحذ آدعؤإ ظ تعالى: نوله 

تعالى:وقوله [، ١١٠]الإسراء: ^٤٠ ٥٢
•]طه[ آنتؤئ.ه ١درمح، عئ 

الرحنناقتران قي القنم ابن وذكر 
فقال:فائدة الآيات، هذه فى العرش ب

بهذاالعرش على اسنواوه يمزن ررولهذا 
محيملعرش اللأن كثيزا؛ الأمم 

محيهلةوالرحمة وسحها قد بالمخلوقامحننإ، 
تعالى:قال كما لهم، واسعة بالخلق 

تراف ]الأع'فآإه م وسعت 
المخلوئارتن،أوسع على فاّمتوى [ ١٥٦

رحمتهوسحت فلدللث، الصفات، بأوسع 
مشي،ء«س•

أندسى؛ قالالحديث وفى 
اأناض: ال لاةال: قاش. رسول 

اسمالها شممتأ، الرحم وهي الرحمن، 
دمنوصلته، وصلها من ض، من 

ذته«لم.قطعها 

•٢( ٠ )٠ عيي للالحني اض أسماء تفسير )١( 
]شبة( ١٠٧)المم لابن الكريم القرآن ير نف)٢( 

٠ه[  ١٤١٠لعريية، ١ والبحوث ات الدراٌ
(،١٦٩٤رقم الزكاة، داود)كتاب أبو )٠٦(أحرجه 

(١٩٠٧رقم والملة، بر ال)أبواب واكرمذي 
الرسالة،ة ]مزّ( ٢١٢)ّأ/وأحمد وصخحه، 

تعالىافه أسماء من الثانية: لمسألة ا— 
)الرحم(:

مأس ؤأأأ تعالى: فوله في ورد ففد 
هوقولة[، ]المو;. آلقمي الوب، 

آلنجبآمحز ء تعالى؛ 
.]١لشعراء[ 

قولهفى الرحمن باسمه مقترئا وورد 
وذكررو4، ألجر ؤآلرتنن تعالى؛ 

الرحيمالرحنن بين الجمع في القئم ان 
الصفةعلى يدل الرحمن أن هو معنى: 

علىيدل والرحيم سبحانه، به القائمة 
والثانيللوصما فالأول بالمرحوم، تعلقه 

الرحمةأن على داذ فالأول للفحل، 
حلقهيرحم أنه عالي داذ والثاني صفته، 

•درح^مه )٤(

الراحمن(:)أرحم الثالثة: لمسألة ا. 
)الرحمة(من تفضيل أفعل هو )أرحم( 

رحمة؛والأكثر والأوسع الأفضل بمعنى 
شيحبقول ،، الراحميزر أفضل أي؛ 

حاءررالرحيم الرحيم: اسم محي الإسلام 
.هآلهيئ قوله؛ في مفصلا 

ءؤأرحسمه: فولوفي ، ون[ نمؤم]ال
)٦(,, ]آل مالاسف، يومم،[(( زجمتن

رقمان، والاحالبر )كتاب حبان وابن محوا[، 
داودأبي صنن صحيح في الألباني وصححه (، ٤٤١٠
ءل١[.غراس، ة ]مرّ( ١٠٧٨)ه/

(.٢٨/١)الخم لابن الفوائد بيانع )٤( 
الكنب]دار )أ/آها( سليمان بن مقاتل ير نف)٥( 

؛أ؛اهلماسة،طا،

=تدرك الم صمن القرآن، فى الحستى الأسماء إحصاء )٦( 



الرحمة

الرحمة1^1

الرحمة،واسع تعالى اض أن على بدل 
رحمةلأشد وا رحمة، الراحمين وأكثر 

أدركتإذا ورحمته ٧^١، م من 
غيرهورحمة غيره، رحمة عن أغنته أحدا 

رحمتهعن تغنيه لا 

الراحمين:أرحم رروهو الطبري: قال 
الوف،، أ بخلقه(، راحم أرحم واطه 

وهآوجمهن محبمم الثوكاني: 
يتراحمونلا رحمة عباده يرحم ]يوسف[ 

ويغفرنهم محفيجازى بينهم فيما بها 
لمسئهماال؛/

)أرحمامم عليها ئد التي والصمة 
بغايةتعالى الله وصف هي الراحمين( 
اشتقالتي الله صفة والرحمة الرحمةلْ،، 

واسمهالرحمن، اسمه منها نفسه ل
حلقهفى آثارها تظهر صفة وهي الرحيم؛ 

أنمحمجوؤ وقوله: يرحمهم، الذين 
أنعلى يدل ]يرمق[ وه آلزجمة 

ولابعصا، بعضهم يرحم قد المخلوقين 
حلمه؛رحمة تخالفا الله رحمة أن ثلثا 

لدواتهم،صفاته ومائر ذاته كمخالفة 
)٦(ِ ا . مموصما 

)ا/ه؛(تيمية ابن فتاوى مجملع لى ع ~

التوب[.]الدار ١( واكوير التحرير )١( 
[.٢٢٠٠٥)م/ه.ل(لدارالفائس، النفي تمر )٢( 
ْلل[.الوالأ، ]ي ( ١٦١)أل/ الطري تمر )٠١( 
يروت[ااممر، ]دار ( ٥١٠)•T/القدير فتح )٤( 

فيالراحمين( )أرحم اسم ورد وقد 
فولههي مواضع؛ أربعة في القرآن 
رآدختاوه، ل، اعقر ري ود تعالى؛ 

أكيأيحم وأق تتقلد ؤح 
عكه ٢١٣١٠هل ^٠١١، وقولهI ]الأء-راف[، 

ْآئهدل تن لحيه ءق باغ' ً=قثآ إلا 
وهأكن أنححم وهو حتفظا عر 

عليكمثأريّأا ^٥١^، وقوله؛ ]ي-وسفا[، 
القجمةمحثم ثيو ئم أق محر أمح؟ 

ُادئإي وقوله؛ ]يوسمف[، 
٢^٨^أبجم وأّتا آلهقر مثؤ أؤ، رثدآ 
•]الأمحاء[ 0ه 

نصوصفى حاء فقد السنة؛ فى وأما 
أبىحديث فى جاء ما ؛ منهاكثيرة؛ 
النبيعن ه الخيري سعيد 
وثيالملائكة، شفمتؤ هق؛ افه ررفيقول 

إلاسم( للم المؤمنون، لشفع الشئون، 
النارمن محبصة فيقبض الراحمين، أرحم 

،.٧١قط(خلأ\ يعملوا لم قوما منها فيخؤج 
عنه بمكر أبي عن رواية وفي، 

الصديقينادعوا رريقال: قوله: الّجي، 
الأنساء،ادعوا يشال: ئم ئيشممون، 

ومعهوالسي المصابة، ومعه الشي فيجيء 
أحو،معه وليسى والتيى والستة، المحمسة 

لمنبثنوئا الشهداء ادعوا يقال. يم 
الث،ذلالشهداء الت، نعفإذا أرادوا، 

أدحلواالراحمين، أرحم أنا الد؛ يقول 
(.١٨١٠رنم الإيمان، ملم)كتاب أحرحبم .( ٧٦



الزحمة

متفل ما إلا تعالى ض اسما الراحمض( شيئا باق يشرك لا كان من جنتي 
ذكره.. ، الحتةا،أ قيدحالون 

الأمماءمن الرابعة ألة الم- ض الراحمين( )أرحم اسم أثمت وقد 
•الراحميزآ رحير الواردة• I منهم العلماء؛ من مجموعة تعالى 

منموضعين في ذكره ورد فقد الثنة وقوام مندهأّأ،، وابن ،، ١^٠(^ ^١١
ءاثا^2؛" إ تعالى قوله في القرآزت وابن والفيلْ،، هاذيلن، الأم-

وهآلمحة حقر ثأئ ثآبما يا ؛أنير ١^٦،• 
رنظ تعالى؛ وقوله >^[، ٠١١]التي أسمائه ررومن نيئة: ابن قال 
.4امحق ءن ثأث  'هاءف مه اّوالشعين: الشعة في لبت 

.]اJؤمون[ مم. اسالأ أّماؤه وكيلك بوح ال
،،مند٥أ ابن جمع في ذكره وورد وغير الغافرين وخير الراحمين، أرحم 

مامقالوأبي ، ر وزيالن وابوئت والسنة، الكتاب، في ثثت مما ذللثخ 
الأصها;ير'ا،.المالمن(^/ باجماع بها الدفء 

اللهأن أي؛ الراحمين: حير دسنى ذكر من فكل يثبنه لم من وأما 
حيرلعباده ورحمه رحم، ءن حر تعالى )أرحم يعد لم الى تعاض أسماء 

لأنلبعض؛ بعضهم العباد رحمة من 
ط٢[،الة، الرّ]موئ أحمد)\اه\\ا أخرجه )١( 

دّعتوذي فء-ا، __ لا لكط؛ دس لاسب ( ٣٨١)٨  ilLi\ني طْم ابي وذ 
.الدنوب، ويغفر التوبة يقبل شيء كل التوحيد في حزبمة وابن -[، ٥١٤٠٠ط١، الإسلامي، 

نالاينميرالنيي.فىملخ-مار:
منهأنيقول:  ١١؛ — ألبمتن خز 4^-، القدمي[، ]مكب ( ٣٧٥ا/ الزوائد)٠ ُج"ع ثقات'• 

٠.. , وتالأبنىفىظلألاسن)آ/صك  ٠.
ُوبته،ص دب، ئ رض ص -ر رب -٧ انموت)ا/يىم. 0(فىبم: 

ذوه«على يعاقب ولم 
)أرحماسم الخامة: ألة الم- )؛(اسنيبيانس)ا/مْا(]داراراة،طالم 

اءصاسم:اس(سا:;;;ثممثدة;محيع; 
الأسماءمن تعالى للرب ثبت ما راكل ءل'آ[. 

جامعوانظر: (، ٤٩٣-  ٤٩١)T/ الفتاوى مجموع )٧( 
(.٢٠٤)X/ _، لأبن التوحد كاب )٨( الفوائد، ]دار ( ٢٧٤)م تيمية لابن السائل 

(.١٥٩)الونير لأبن الخلق على الحق إيثار )٩( في الحض الأسماء ؤإحماء -[، ٠١٤٢٢
)ا/بمّاا(بالمحجة بيان في الحجة ر'ا( را/ ت؛مية ابن فتاوى على المستدرك صمن القرآن، 

)ها/هح(.اتجري شر ( ١١)(. ٤٨؛*ا، 



الرحمةالرحمة

شيءبكل أنه مثل! به، يختص والصفات 
شاءوما قدير، شيء كل وعلى علم، 

أرحموأنه يكن، لم يشأ لم وما كان 
الناصرين٠٠حير وأنه الراحمين، 

أنهعلى الدلالة الماس: المألة .
لمصالحةيرحم لا الذي الطالق الجواد 

غيرهرلإ،تبخلاف إليه، تحول 
اشإرادة على فتصرف راحم كل اءلأن 
الرحمة،هازه لمقدار وتقديره وتوقيفه 
فيها،لأحل مشاركة لا تعالى ورحمنه 
أشياء،في راحم كل فرحمة وأيثا 
المعانىإلى بالإصافة حقيران، وبأشياء 

منتعالى اض رحمة فيها نفع التي 
الجنة،نعيم وهيئة النار، من الامتنقاذ 

راحمكل فرحمة الحديث في ما وعلى 
لله،رحمة مائة من حزء كلها بمجموعها 

واحدةانمالم في بث إذ قدرته، حلتا 
وسعين®تعة عنده وأملث، 

ال^^اريمديي، الماسة؛ لمسألة ا— 
يتعارضلا رحمتهم وعدم باكار والعصاة 

الراحمين:أرحم رحمة ْع 
الالراحمين أرحم تعالى اض كون 

الحكومة،]مطمة ( ٤٩٠)Y/ الجهمية تلبيس )ا(سان 
همرائبوانظر: -[، ٠١٣٩٢ٍدا، المكرمة، مكة 

الشبأدار ( ٣٥١)م/ الفرقان ورغاف القرآن 
ٍزا[.العالمية، 

(o\/r/\T)الكتاب عالوم ني اللباب ير نفانفلر: )٢( 
وغراب[، — ٠١٤١٩ندا، العلمية، الكتب ]دار 

(.٤٢)ه/القرنان ورغائب القرآن 
ط١،العلمية، الكتب ]دار ( ١٥٩)؛/الوجيز )م(اوحرر 

٠١٤١٣.]

بلالناس؛ بعض برحم لا أنه يعارض 
يرحمهم،ولا النار يدحلهم من هناك إن 

إنبل رحمته؛ في نقص ذلك يحني ولا 
قالبحكمته، مرتبهلة تعالى الله رحمة 

يدءلتنق أن ينفث لا آثة ون عالى: ت
لانتس_اءتدثاء٤ا^ لش دؤلث دوة ا ؤممغر 

أنهكعك،؛ عن المبارك ابن وروى [، ٤٨
القيامةيوم ءبدْ إلى ينفلر الله ررإن قال: 
حدهفيا حذوه، فيقول: غضبان، وهو 
بينفيجمعون ويزيدون، مالك، ألف مائة 

الله،لغضك، غضنا وقدميه اصيته ن
فيقول:المار إلى وحهه على فيسحبونه 

نرحملثح؟وكيف، فيقولون: ترحمونى، ألا 
الراحمين®أرحم يرحملثا ولم 

واممه:الرحمن اسمه: بين المرق 
الرحيم

هذينبين العلم أهل بعض فرف 
التالمة:بالفروق الكريمين الأسمين 

فحلانوزن على امم الرحمن أن - ١ 
معةعلى للدلالة المبالغة صيغ من 

علىاسم والرحيم؛ • وكثرتها الرحمة 
صغمن وهي، فاعل، يمعنكط فحيل وزن 

الواصلة.الرحمة على للدلالة المبالغة 

الأمماءمن اسم الرحنن أن - ٢ 
غيرهعلى يهللق لا هق بالله المختصة 

وعلىالله على يهللق والرحيم سبحانه، 

العلمية[.الكب ]دار )٣٨( انبارك لأبن الزمحد )٤( 



قش^=^._جم؛بم^^_قمح
الخيرتعم فإنها الرحمة بخلاف به، ءؤأمحييإ0 ه: قوله في كما غيره، 

حير.عاقبته الذي والشر ]التوبة[. تصر وف ٠٧

اصرات:0 ارذ ذو إن ت ونل - ٣ 
يعتقدأن مكلف كل عش يجب - ١ الدنيا، في الخلائق لجمثع الشاملة 

يبقكما بالرحمة موصوف جق اض بأن ذو والرحم؛ الاخرة، في ولف>سن 
رحمةتشه لا رحمته وأن بجلاله، ااد}سمو' الخاصة الرحمة 

منعبادْ على أرحم وأنه المخلوق، على دال الرحمن إن وبل؛ - ٤ 
لبعفى.بعضهم رحمة على ياذ والرحيم الذاتية، الرحمة 

كماه نفيرحم أن عاليه ؤيجب، ٠ ٢ ■ الفعلية الرحمة 
النجاةإلى بها ويسعى هك اض رحمها والرأفة؛ الرحمة سن الفرق 

الجنةبوالموز المهالك باب أممن بيان في العلماء أءوالا تعددين، فقد 
•حدوده وحفغل اض بتقوى : ينهماالفرق 

 ١ _ Iرحيمايكون أن عليه ويبست، - ٣ بمعنى والرحمة الرأفة إن قيل
تحاملهفي يقسوا لا وأن هث الله بحباد ينهمارى. فرق لا واحد 

الالله عباد يرحم لا من لأن سهم؛ من أشد ة رأفالإن يل: وف٢. 
الله.رحمة من ■>خ\ له يكون وأبلغهال الرحمة منتهى وأنها الرحمة، 

١^0٧ الرحمة من أعم الرأفة إن ومل؛ - ٣ 
والخاصةالعامة الله رحمة آثار إن أو مكروْ بشكاء نكرن قد الرحمة إذ 

آشرر؛وسته،يلهور الوجود فى ظاهرة م س حير واراذة اللأء، ءس 
الإحسانمن حلقه على لل4 ما فإن * وج 

كلومعنط تامة برحمة شاهد والإنعام '؛دة هم، الرأذة أن والخلاصة؛ 
يلي:ْا رصه آثار نمن شيء، وتختص الخير، وتعم وأبلغها، الرحمة 

.،رسوله إلينا أرّل فبرحمته - ١ لدار ( ٢٨)الحسنى  ٥١أسا، ير نف!نظر: )١( 
الجهالة،من وعلمنا كتابه، علينا وأنزل إ^امهدشأناسءسابي اب،القانة

,خٍسم،حصتتممسسسم 
الغي.من وأرشدنا (. ٦٢)للزجاج المنى اه أسماء نفير )٢( 

تق;ثستكسرا/
.ومولأناربنا أنه به عرفنا ما وأفعاله (. ١٧٣



الرحمةاثرحمات

نعلم،نكن لم ما علمنا وبرحمته — ٣ 
.ودنيانا ديننا لمصالح وأرشدنا 

عبادهبين الرحمة وصع وبرحمته — ٤ 
ائرّبين وكدلكر ، بها ليتراحموا 

بعضبينهم الذي التراحم فهذا الحيوان، 
ونعته.صفته هى التي الرحمة آثار 

سخهلهمن يعيد أنه رحمته ومن — ٥ 
نفسهومن ، بعموم عفويته ومن برضاه 

ه.ينف

■^١الأرض بأهل الأة أراد ^ا - ٦ 
الرحمن،اممه آثار من أيرا عليهم نشر 

أرادؤإذا العيال، به وأحيا البلاد به فعمر 
فحلالأثر ذلك عنهم أمسك شوا بهم 
عنالئ، أمما بحب البلاء من بهم 

الأثارمن وغيرئ الأمم. هدا أثر أهلها 
بيانهارالمقام يسع لا اش 
اثمخاصن:ذه«-ا م٠ 

الجهميةمحن المتكلمين عموم أنكر 
هثاممه يوصمط أن والأثاعرة والمعتزلة 

الرأفةإن ت وقالوا بجلاله، تليق برحمة 
منوهي القلب، تعتري رقة هي والرحمة 

يمعنها، مجنزه والله مية لنف١ كيفيامت، ل١ 
ؤإحسانهإنعامه إرادة بمعنى رحمته أولوا 

.ءياد0أأ، على ولطفه 

(٨٨٧ء  ٨٨١)"ا/ المرسلة الصواعق مختمر انظر■  ٢١١
.ه[ ١ ٤ ٢ ٥ ؤدا، الملم،، ]أضواء 

إحياء]دار )ا/هإ( للزمخثري الكشاف انغلر: ( ٢١
]المكب( )٩٣للماقلانى والإنصاف التراث،[، 
الرازيالفخر ونير ^، ١٣٢١، »iYالأزهرية، 

لمخالفتهبامحلل قالوه الذي ا وهن. 
والمهنةالك^ا  ٧٣٠الممرله^ة للنتمومى 
صفةإثبات، عر الدالة والمقل والإجماع 

وقدبجلال. بليق كما قفق لله الرحمة 
منعليه ورد هذا قولهم المم ابن أورد 

1منها كثيرة؛ وجوه 

ونفيهمالرحمة لحقيقة ححا.يرم أن — ١ 
المسركمٍلحنى  ٧٢٠اله^فه لهد٥ 

لهمنل ^١ فيهم؛ اض ال ق|ييبن 

]الفرةان[ا.ه صا ويإدهم 
دعوىعلى لكم الحامل هذا أن - ٢ 

بعينههو )الرحمن( امم في المجاز 
والقديرالمليم اممه! في موجود 
لأنالأسماء؛ وسائر والمصير وال،ع 

هذهفي كالقول الرحمن؛ اممه في القول 
الأسماء.

،القلم، رقة الرحمة قولهم: ٣-أن 
أمالمخلوق رحمة هي، المقصود هل 

رحمةّمىإ ما كل أو الخالق، رحمة 
الأولكان إذا فا؟ يغائأو شاهدا 
كانؤإن شيئا، ذللث، ينفعهم ولم صدقوا، 
غيرقائلمن، كانوا الثالث،، أو الثاني 
وهي،الرحيم، صفة الرحمة فإن الحق، 

انمف،فإذا به، بحموصوف، كل، في، 
يلزملم حقيقة بالرحمة الراحميزا أرحم 

صحيحوثرح المربي[، التراث، ]دار ( ٢٨٦)(ا/
الرشد،]مكتبة ( ٤٧١; ١٠)بطال،لابن البخاري 

^.١٤٢٣ٍلآ، 



اثزدةLالزدة

رحمةجنس من رحمته تكون أن 
لمخلوق.المخلوق 

نكونأن المحسال أعفلم من أنه — ٤ 
كلوست المي الراحمين أرحم رحمة 
الضممةالعبد ورحمة معارا، شّيء 

التيربه من المستعارة القاصرة المخلوقة 
قلبفى وهل حقيقة. رحمته آثار من 

الأوجهفبهذه هذا؟ من أكثر الحقائق 
فيالمعهللة قول بْللأن يبت وغيرها 
لهالرحمة صفة وثبوت هق اض رحمة 

بجلالهتليق كما 

اتمصادروانمرام؛0< 
القيم.لابن الفواءد((، رربدائع - ١ 
ني®،الحالله ماء أمحراتفسير — ٢ 

للزجاج•
ا'،الحمنى الله ماء أٌارتممسر ٠ ٣ 

٠عيي لل

لأبىالمحجة،،، بيان فى ءالحمجة — ٤ 
الأصبهاني.القاسم 

للخهلا؛ي.الدعاءا،، ل)شأن ٠ ه 
لأبنالوامعلية،،، العقبدة ))شرح _ ٦ 

٠الحمن 
الكتابفي الإلهية ررالمفات ٠ ٧ 

الجامي.أمان بن لمحمد ، والثنة،، 
ا،،لحني ا ماء الأٌفقه  ١١— ٨ 
البدر.الرزاق لحبي 

منيم.لأبن ررالتوحيد((، كتاب ٠ ٩ 

المرسلة،،،الصواعق مختصر ١١— ١ ٠ 
للموصلى.

ثغة:لتمرث ا٠ 
أصلوالدال الراء  I١١ فارس ابن قال 

الشيء.رجع وهوت منقاس، مهلرد واحد 
وسمى. رداأرده الشيء رددت تقول! 
كفره((لأ،.إلى شه رد لأنه المرتد؛ 

الطريقفي، الرجؤع دارئة؛ والارتداد 
تختصرالردة لكن منه، جاء ن.ي ال

وفيفيه يستعمل والارتداد بالكفر، 
ءثآزق'وا' ^٠٤٠ I تعالى اممه قال غيره، 

ل.ة[؛ائ]المختسميف منتجوأ آذ؛،ر 
•ترجعوالا أي؛ 

وهوالارتداد، من م امت والردة 
غيرْ،إلك، الشي،ء عن وارجهمع التحول 

الإسلام.عن الرجؤع ومنه 
الذيوهو الراجع، I أي إ والمرتد 

إسلامهيحل. وكفر دينه، عن رمع 

شرعا٠لتعريف ا٠ 

الإسلاممن الخروج I هي شرعا الردة 
محلوعا،الملة من المخرج الأكبر الكفر إلى 

يقتضيبفحل أو بقول أو ؛اعتقاد وذللث، 

(.٨٧٠.  ٨٦٢)T/ الصواعق يمحصر ١^ 

طآ:ا.الجل، ]دار ( ٣٨٦/٢)اسن)٢(.قايس 
 )٣( _\jU  العرب/y(١٧٢ ) ًرا[،صادر، زياد

المعر؛ة[،]دار ( ١٩١)القرآن غرم، نى والمفردات، 
]المكب( ٢١٤)آ/الحدث غرب ني والهاية 
العالمة،



الزدةالزدة

حادارا/أو هازلا كان مواء الكفر، 
نهلعهي )رالودة الشرسني! وقال 
مواءفعل، أو محول، أو بنية، الإسلام 

اعممائا«رى.أو محائا، أو امتهزاة، قاله 
المهوتي؛قال المرتد، تعريف وفي 

بعديكفر الذي I شرعا . . مرتد. ررال 
أوشكا، أو اعتقادا، أو نعلما، إسلامه 

قٍلأ«ص.

لحقيقة:ا٠ 

لأم،الإّدين قطع هي الرئة 
تحصلوهي بادله، الكفر في والدخول 
بالفعل.أو بالقول، أو يالاعتقاد، 

لمامناقض باعمماد الردة تكون فقد 
منالضرورة بوعلم الدين، به حاء 

أواممه، مع الشريك كاعتقاد الإسلام؛ 
الّتي،به جاء ما تكذيب 
،وحده بالقول الردة تكون قد كما 

صدرسواء الكفر، لكلمة تعلق الب

النم،]دار )ا/ْ؛\( قدامة لابن المغص انم: )١( 
]دار( ٨٦٥)"T/الملول والصارم ه،أاه[، .< ط\
.[.٥١٤١٧ط١، حزم، ابن 

اكبمأردة،]المكب \( rr/i)المحتاج مغى )٢١( 
Mليملي المحتاج نهاية وانفلر: ط؛ي*اام[، 

للمنوويالطالبين وروضة الحلبي[، ]مكتبة ( ٤١١٠
^[١٤٠٥ط٢، الإّلأءي، ]اوكت_،)♦ا/إآ(

الئنةأنمار ]مطبعة ( ١١٠٦)آ/القاع كثاف )٠١( 
)و/المقنع ثرح في المثيع وانظر! المحمدية[، 

(١١٢٢)A/-والمعي الإسلامي[، ]الكتب، ( ١٧•
الإراداتمتتهى وشرح الخديثة[، الرياض ]مكتبة 

وغايةالرياض[، الإناء، دار ]مطبوعات ( ١٠٨٦)م 
ط٢[.المندية، ]الوسة ( ١٠١٠٥)*ا/المتهى 

استهزاء.أو محاد أو امحقاد عن 
كالمسجودبالفّعل؛ الرئة تكون كما 
امآ0ر؛ا.^ Uljللمنم 

٠

jlIJ  باللففلالقرآن في الردة ذكر حاء
بالمعنى.ذكرها حاء كما الصرح، 

تعالى!قوله ففي الصرح؛ باللقفل أما 
عن,ودوم حئ يثنزم زازة .٠ 

يدثمد يرثي وش أنتهلمحإ إن دينوظم 
ه1وليئ،محقاخ وهو مثئ، ء دينه عن 

وأؤكق،وآ'لآخته ألوي_ا ؤ أعثئهن حاهل،ن، 
.هحنلأوى نهتا ٥^٢ النار يشث، 

ءامنوأآل|ن سبحانه! وقوله ]البقرة[، 
بميمآته غا مو؛نا ديتهء عن يعم يند ٠>، 

[.٥٤]المائدة! وءهبوأم7ه تسمم 
،^١ ورد فقد بالمسى، ذكرها وأما 

ذلك!ومن 

بمدمن إف يكض وش تعالى! قوله 
ثنلملأموي كا تذ ^ ١ض 

صدئللألم ثج من ولبج، 
عداثوله> آش نرب •؛٤۵^١ هعثؤ-،ر 

]1_؛ظيست.4 

]الكتب،( ٦٤)•ا/بين الطالروضة انظر: 
ه«؛اهل[.ط،؛، الإسلامي، 

الضوالاعتقادات والأفعال الأنوال تفاصيل وحول 
وماتلالإسلام، نواقض انظرت يه، نامت من يكفر 

وأبوابالوهاب، عبد ين لمحمد كلاهما الجاهلية، 
كيلك:وانظر إجمالا، الفقه كتب ني المرتد حكم 

نلنعما الإسلامية الشريعة ني المريد أحكام 
ًل1[.العلوم، ]دار ( ١١٦.  ٦١)ازمراتي 



الزذةالرذة

ه؛عباس ابن فعن السنة؛ قي وأما 
دسهبدل »من ال: قالمي أن 

ءاكالوه((را،.
أنثقهبه؛ ممعود بن الله عبد وعن 

لممامرئ دم يحل رالأ قال؛ المي. 
افه،رسول وأني افه إلا إله لا أن يشهد 

والقسالراني، الثيب ثلاث: باحدى إلا 
ارقالمفلدينه والتارك الممس، ب

ساعة«ر؟،.

مومىأبا أن  ١٠الصحمحبن  ١١وفى 
إلىالجي. بأُثه لما ه الأشعري 

قدمفلما جبل، بن معاذ أتبعه ثم اليمن، 
ؤإذاانزل، قال: وسادة، له ألفى عاليه 
قال:هدا؟ ما قال: موثق، عنده رجل 
قال:• تهود ثم فأسلم، يهوديا كان 

يقتل،حتى أجلس لا قال؛ اجلس• 
فأمر- مرات ثلاث - ورسوله اض قضاء 

 .. ,)٣(
•ممتل به 

العالم:أهل قوال أ0 
دينهعن ارتد ررمن البر: عبد ابن قال 

مجتمعةوالأمة عنقه، وضريت دمه، حل 
استامحته١١فى احتالفوا ؤإنما ذلاكا، على 

(.٣٠ ١٧رنم والسير، الجهاد اليخاري)كتاب أحرجه )١( 
(،٦٨٧٨رنم الديات،، )كتاب الخاري أحرجه )٢( 

(.١٦٧٦رقم القامة، لم)كاب وم
والمعاتدينالمرتدين استتابة )كتاب البخاري أحرجه )٣( 

رقمالإمارة، )كتاب ومسلم (، ٦٩٢٣رقم وثتالهم، 
١٧٣٣.)

وزارة)ه/هام( وانفلرت (، ٣٠٦/٥)التمهيد )٤( 
ه[١٣٨٧٠ٍلاJغريية، الأوناف، 

العلمأهل رروأجمع قدامة: ابن وقال 
ذلكوروي المرتد، قتل وجوب على 

وعلى،وعثمان، وعمر، بكر، أبي عن 
عباس،وابن موسى، وأبي ومعاذ، 
فكاندلك، ينكر ولم وغيرهم، وحالد، 
ااأْ،.إجماعا 

فالمثيحالمرتد رروأما تيمية: ابن وقال 
الكمرهو - أحمد الإمام يعني: ٠ عنده 
الكفر،من خاص نؤع وهو لإيمان، اج 

فيالداخل لكان ذلك يقتل لم لو فإنه 
الدينلأهل حفغل فقتله منه، يخرج الدين 

النقص،من يمنع ذلك، فإف وللدين، 
لممن بخلاف عنه الخروج من ؤيمنعهم 

فيهااأيدخل 

ثشروط،؛ا٠ 
علىللحكم سروثنا الفقهاء ذكر 

ثبتأمر منه وقع إذا بالكفر الشخص 
الأهلية،ثرومحل وهي مكفرا، كونه 
دهي؛

الجنون.وصده عقل، ال٠ ١ 
تثبتولا ردته تصح لا فالمجنون 

.إجماعاأحكامها 

والصغيرالصغر، وصدم البلؤغ، س ٢ 
أنؤإما يميز، لم صبيا يكون أن إما 

اليميز لم الدي فالصبي • مميزا يكون 
المجنون.حكم وله ردته، تصح 

(١٦/٩٠)اسي )ه(
•)آ(.جموعاكاوى)'^آ«ا( 



Lاثزدة
الزذة

يبلغ،لم الذي المميز في واختلموا 
كانؤإن ردته، نشت لا أنه والأقرب 

أعلم.والله إرملأْه، يصح 
فالمكرهالإكراه؛ وصده ٣-الاختيار، 

ءؤستعالى! قال بردته، يحكم لا 
وهلثثُلمحفره مى إلا إشهء بمني من إف 

صدمإإدمحي ثج ش ويث مثلمإف 
عداثوثهنِ أش تث حمنب هعثهر 

لالمحل[لا/

تيالقة:ل ٠

الرئة!د؛وت الأولى* لمسألة ا— 
•ًلريقين أحد من إلا الرئة تثيت لا 

الملمأقر فإذا اكرتد، إقرار الأول! 
أنه- المابقة الشرومحل فيه توفرت من م— 

لمتجفقد الكفر إلى الإسلام عن ارتد 
حقه.فى الردة حكم 

شهدفإذا بئروضا، الخهادة الثاني! 
حكملمتا برئته، شخص على شاهلءان 

عليه.شهدا من على الردة 
أهلمن الثاسان يكون أن ويشترط 
ءاقالين،يكونا بان وذللث، الشهادة، 

وألاذكربن، عدلن، حرثن، بالغن، 
.شهادتهماعن يرجعا 

الأنا وقال! عليه، المشهود ألكر فإن 

٤٨)حلم اض لعبد الإسلام في \دوتد احكام نفر: ا ا
النوى[،أم جامعة من ماجستير ]رمحالة ( ٨٧ -

والرئة(، ٤١)الإسلامية الشريعة في المرتد وأحكام 
اضلعبد الإسلامي الحالم عالي وحزها الإسلام عن 

ه»؛اه[.، YJsطيبة، ]ممحثة ( )٥٨نادري 

فيونفلر قوله، قبل إسلامي، على أزال 
بهيصير ما أظهر فإن ادعائه، صحة 

^؛،^٥،ؤإن وشأنه، ترلث مسالما الشخص 
لشهادةاكيدا ذلك، كان الكافر، تصرف، 

٠مرتدا فك^^ن النهود، 

الاعقاد!حرية الثانية! لمسألة ا. 
يكونأن ! بهايراد الاعتقاد حرية 
التيالعقيدة اختيار في ^١ الشخص 

منعأو إكراه غير من بها، ويقر يعتنقها 
. 1)٣(

•حارجي 

حاءتقد الاعتقّاد( )حرية ومصطالح 
وقررتهالعلمانية، الغربية القوانين به 

مضمونهاحتوى وقد الدولية، ١لموا)يق 
جس،لوا ا فكان وباطل، حق على الفكري 

فيقال!فيه، القول تفصيل 
مبدأتحت، المندرجة المعانى إن 
قسمين!على الاعتقاد( )حرية 

)حريةلمبدأ الياطالة المعائى أولا! 
ومنها!الاعتقاد(، 

منيختار أن ان للأنبان الزعم . ١ 
وأنيشاء، ما ؤيعتقد يشاء، ما الأديان 

بهينادي ما وهذا بذللثإ، عليه تثريس، لا 
المطلقة.الاعتقادية الحرية دعاة 

الدينمن معلوم المحنى هذا وبهللأن 
باللهالكفر من وهو بالضرورة، 

(.٩٣- )٩٨ قائدي اه لعبد الإسلام عن الردة انظر: )٢( 
لمجالةزكريا لمحمد الإنسان وحقوق الإسلام انفلر؛ )٣( 

١[. ٠٩، ٤ ءان٠د الفكر، عالم 
=(، ١٣١-  ١٣)•عشمن لأبن اللخظية الماهي انظر: )٤( 



الزدةالرئة

الالعبودية، هو الإنسان في فالأصل 
Iالعالمض لرب عبودية ولكنها الحرية، 

إلاوألاذس أين قئ جك 
]الاJاريات[.وه 

يتدينأن يعقد أن في حرا ليس فهو 
عيربنج ءاؤوس تعالى! نال ثاء، بما 

آلأخرتي وهو نه يمث ش دقنا آلإسام 
.عمران[ ]آل آيًنين بن 

Iررالصحيح(( في كما . البي ؤيقول 
يىسلع لا ، ديد0 م^^مد نمس راوالذي 

ثصرانئ،ولا يهودي الأمة هدم من أحد 
به،أرميت، باليي بزمن ولم بموت نم 
اكار((أا/أصحاب من كان إلا 

الثابت،الردة حد بإب3لال الزعم — ٢ 
)حريةلمبدأ مراعاه المسلمين، باحماع 

الاعتماد(.

يفلهرواأن لكفار لالسماح - ٣ 
بلادفي لعمائال.هم ؤيدعوا شعائرهم 

•لممز الم 

ممارمةفى احرار لمن المفعر 
فيافلهارها عدم بشرهل دينهم، شعائر 

إحدايث،من رمكنون لا ولكنهم المجتمع، 
يفلهرواأن ولا لعثاداتهم، حديدة أماكن 

أنأو وصلبان، نواقيس من عباداتهم 
لمسلمن،ا ين الفاسدة عمايدهم مروا ي

قشااعلى والئئأن القرآن الخاطئ والاثدلأل 
السان]مركز ( ٧١.  ٦٣)الخقيل لإبرامم الخرية 
،;[١٤٣٤ط^ والدرامات، للحوث 
(.١٠٣رنم الإبمان، )كاب ملم أحرجه 

ءالىللث، ررشرطنا الحمرية! الشرومحل ففي 
ولاة كنيمدينتنا في نحدث ألا نا أنف

صومعةولا قلأية، ولا ديرا، حولها فيما 
منحرب ا منجدد ولا راهبا، 

إلانا بتواقينفرب وألا • • • نا كنائ
نظهرولا كنائنا، حوف، فى حفيا صربا 
ولاصلفا نخرج وألا . ٠ . صلناطيها 
ظهرولا ٠ ٠ ٠ لمسملمين ا سوق فى كتانا 
إليهندعو ولا ديننا فى نرغب ولا شركا 

الاعتقاد!لحرية المقيول المعنى ثانيا! 
أنالمسلؤممن من لأحد لس انه وهو 

دينامتثال على الناس من غثرْ يجبر 
يكرملا فالإسلام معين، واعتقاد معين، 

بلفيه؛ الدخول على المسالمين غير 
ألمفإن الإسلام، إلى الكافن ندعى 

يدفعأن بنرمحل دينه، على ترك ؤإلأ 
يتعثل.أن له يتاح كما المين، للمالجزية 
إليهيدعو ولا يفلهره ألا بشرط بديته، 

تقدم.كما 

الجاحكتاب من والزادتة والردة الدلل أمحل انظر: )٢( 
،ط١ المعارف، ]مكب ( ٤٣١)T/ لففلأل 

الكب]دار جرير ابن وارخ .[، ٠١٤١٦
اسأهل أحكام ني القيم ابن وذكرها العلمة[، 

ثم^[، ١٤١٨ط١، حزم، ابن ]دار ( ١١٦٤)م 
إسنادها،عن تعني الشروط هذه ُُوشهرة القيم* ابن 
كبهمني وذكروها بالقبول تلقوها الأتمة فإن 

علىالعمرية الشروط ذكر يزل ولم بها، واحشجوا 
الخلفاءيعدم أنفذها وقد كتبهم، وفي سنتهم أل

المستقيمالصراط اقتضاء ت وانظر ، بموحيها٠ وعملوا 
ط\[.السيئة. الثنت ]طعة 



الزدة

الزذةص

ب:توبة الثاكة: لمالة ا- 
قالتوبته، قبلت اض إلى تاب إذا المرتد 

بنتهواإن >==ضوث^ لفيذ ءؤ؛)، الى؛ تع
[.٣٨]الأنفاوت ساقاه هد ما ض نمر 

منإليها ينفلر المرتد نوبة ومول 
ناحشن؛

فيتوبته مول الأولى: الناحية 
متعلقوذلك الله، وبين بيته فيما الباؤلن، 
الل4تاب تاب إذا فهو الاحرْ، بأحكام 

المعااومة،بشروطها بالتوبة أتى إذا عليه، 
العالماءأ١ا.بين فيه خلاف لا مما وهدا 

المناممينحق في تعالى الله قال ففد 
ويبهلنونالإسلام يغلهرون لذين ا- 

آ'لأممفيألدوك ؤ امحن ^إة -؛ الكفر 
إب. نجذا أثم فث ئد م محن 

أقص ؛١^١ أك 
أوِصئ4ع ثأويك> ؤ دئنثتر وآنتثوأ 
ناس[.

فىنويته قبول الثانية؛ الناحية 
الدنيوية،الأحكام في أي: الظاهر؛ 
فيترتبالإمام، عند تقبل أن ومعناه؛ 

الإسلام،أحكام ثبوت ذلك على 
وقعفد فهال،ا عنه. الردة أحكام وسقومحل 
صوره.بعض في الخلاف، 
تقبللا أنه على الاتفاق وقع وقد 

بأني؛الث-هادتيزرأ،،بأن إلا المرتد توبة 

الإسلامله ثبت بالشهادتين أتى فإذا 
وصح.

المما عامة ردة ردته كانت إن نم 
عبادةإلى يرتد كأن كفره؛ في له تأويل 

بالشهادتين.يأتي أن فيكفيه الأوثان، 
ممامعين أمر بجحود ردته كانت، ؤإن 

ياتىأن توبته فى فيشترحل جاحده، يكفر 
جحده.الذي يدللئ، ؤيقر بالشهادتين، 

إلىقد؛عن، . محمدا أن زعم فمن 
أناسترط العالمين، دون خاصة العرب 

محمداأن ويشهد بالشهادتين، يأتي 
منمحئترأ أجمعين، الخلق إلى الله رسول 

ردتهكانت، ؤإن الإسلام، محوي دين كل 
فيشترطمحرم؛ استباحة أو فرض بجحود 

ويرجعبالشهادتين، يأتي أن توبته في 
جحدما بوجوب يفر بأن اءتمل.0، عما 

٠٢ا1ّثاحهل ما وتحريم وجوبه، 
فىالعلماء اختلف قد أصناف وثمة 

أحكامفي أي؛ الظاهر؛ في توبتهم نول 
بينهمفيما الأخرة آحكام وأما الدنيا، 

ومنمولها، في خلاف فلا الله وبين 
والزنديق،ردته، تكررت من هؤلاء؛ 

والساحرأ؛،.

(٣١)٩; هوامت لاين المض انفر: )١( 
)إ/المحتاج ومغني )خا/\ا(، المجعؤع انظرت )٢( 

وشرح(، ٧٠)آ/ الهمام لأش القدير يفتح (، ١٤٠
(،D٣٩٠/الإرادات متهى 

(،٢١)آ/ والمغني )ما/أا(، المجمؤع )٣(اذْلرت 
انرتدوأحكام (، ٢١٦)الإسلام ني المرتد أحكام 

(.١٧٢)الإّلأب اكرمةفي 
المرتدأحكام ت هؤلاء توبة في الخلاف تفميل انظر )٤، 

(.٢٣٣. ٢١٨)الإسلام في 







اسمق/الراذقاسمق/الراذق

، ١٠عتقادية لا ا الإيمان ررنوانص — ٨ 
الوهيىلمحمد 

ةيالمولان الإيمءنوافض — ٩ 
.اللطيف العيد العزيز لعبد ، ١١والعملية 

بنلمحمد الجاهلية®، ررمسائل ء ١ ٠ 
الوهاب.عيد 

 Mلرواق/الرازق اM

لغة:لتعريف، اؤ 

منمشتمان امحمان ٠ واارازق الرزاق 
ومعناه:ووزئا، رزئا برزق وزق الفعل 

العطاء.

والقافوالزاء ررالراء فارس: ابن قال 
ثملوك، غطاث على يدق واحد أصيل؛ 

فالررق؛الموقوت، غير عليه يحمل 
اللهروقه ويقال: ثناؤه، حل الله عمناء 
الرزق®والأمم وزيا، 

ينتفعما ارالرزق: الجوهري: وقال 
العطاء،والورق؛ الأرزاق، والجمع به، 

والزنقةالد4، ررقه قولك: ممدر وهو 
والجمعالواحده، المرة الفتح: ي

وارتزقالجند. أطماع وهي الرزقات، 
،.أرزاقهمرال أحدوا أي: الجند؛ 

شرعا٠لتعريه، اي 

يرزقالدي هو والرازق: الرزاق 
حلقالذي وهو أجمعين، الخلق 

الجل[.]دار ( ٣٨٨)Y/الكة .قايس )١( 
!٩٩٠ط؛، العالم، ]دار \( YU)؛/المحاج )٢( 

أرزاقها،الخلائق وأعطى الأرزاق، 
،.٣٢١وأوصلها 

اللغويالمعنى بين لعلاقات ا٠ 
والشرعي:

اللغويالعني اشتراك تقدم مما يظهر 
العمناء،في الرزق لمصطّلح والشرعي 

يليقبما يختص الشرعي العني أن غير 
هوقق فالله الرزق، صفة من هق بالله 

•كلها الأرزاق ومنه الرازق 

لحكم:ا٠ 

هثلله الاممين هدين إثبات يجب، 
يرزقوحده هو الله بان ان لإيموا 

بالرزق.عليهم ويتفضل الخلائق، 

لحقيقة:ا٠ 

والرازقالرزاق تعالى امسمه حفيقة 
الرزاقفهو بالرزق، موصوف الله أن هي 

سبحانهمنه الرزق وهدا لخياله، والرازق 
عامرزق فالأول: نوعان: عياله على 

والفاجر،بر العباده جميع يشمل 
والأحرينوالأولن والكافر، والزمن 

قولهيشير ؤإليه الأبادان، رزق وهو 
أذوءق إلا أ'لأزيا ي دآكؤ من ^؛؛١ تعالى: 
٦[.]هود: رزئهاه 

وهوبالزمنين، حاص رزق والثاني؛ 
والإيمان،باللم وتعديتها القلوب رزق 

)T/الأثير لابن الحديث غريب ئي \نم: )٣( 
ا،ا<ماه[.اس، ]اJكتة ( ٥٣•



اثرراى/الرانقالرواق/الرا3ق

علىيعين الذي الحلال الرزق وهو 
مايشمل الرزق وهذا الدنيا، صلاح 

ويمنهالفيائ يوم المزمن الله به يكرم 
قولهوفيه النعيم، حنات بإدخالهم عليهم 

تخ؛4نتنث رتاو إش قن تعالى؛ 
ثأتأ ي؟ #ق !لأو ق4ا ِس محي قؤ 
.، ]الطلأق[أ وزة.ه لدُ آثه أصن 
لأدلة:اه 

فيرواق( )التعالى اسه ورد 
ألمزذر ^، ٥١مر أممه ؤإ0 تعالى! قوله 

]الداريات[..ه آلمحن 
مجموعا)الرازق( تعالى اسمه وورد 

قولهفي )خير( التفضيل اسم إلى مضافا 
.4"عن وأث ءؤدأرةا تعالى؛ 
ل\س6أ.

الجوية،الثنة في الأسمين كلأ وورد 
عنماجه وابن داود أبي سنن فغيا 
ايالماس: ال قال: قه أنس 
فقاللما، قنعر الئعر غلا اض، رسول 

مرالمهو افه ررإن الله ول رص
أنلأرجو وإني الرازق، الماط القابض 

بطالمنيمنكم أحد وليم، اف ألقك، 
.، ولا دم في بمثللمة 

]مجمع( ٥٤٥)a/تيمية ابن فتاوى مجمؤع انظر- را، 
ه[،١٤١٦الشريف، المصحف لطباكة فهد الملائ< 

العميدةوثرح (، ٩٤٨—  ٩٤٧)عيي الير ونف
،١ ٍل الوطن، ]مدار ( ٣٥٣)مثيمين لأبن السمارينية 

. ١٠٥للدر)الض الأسماء وقف ^، ١٤٢٦
.[.٥١٤٢٩أ«ا(]ًلا، 

رقمالبيؤع، )كتاب داود أبو اللففل: بهيا أحرجه )٢( 

قال:ه أنه الترمذي؛ سنن وفي 
الباسطالقابضر مر المهو اممه ررإن 

ارذاق«ص.
ضالأمة إجماع ذم وقد 

والريافبالرارق هك القّ نسمية 

0اقوالاهلاسمء

أسون : تعالى،قوله فير الطبري قال 
اللهررإن ألمحن.4؛ ألميل ذو ألثدإمحا هر 
ذوبأقواتهم، المتكفل حلقه، الرزاق هو 

تأ>قوهيثلأ لمن آلنزذ يبثل نغش 
الرزاق،همو تعالى، أنه ررإخبار ]الإسراء[: 

بماحلمه في، المتصرف، الاّهل، القابض 
يشاء،من، ويفقر يشاء، من، فيغني، يشاء، 

الحكمة؛؛من، ذللث، في، له بما 
؛آلثرإقا4 هن. أثة ون عيي! الوقال 

فىدابة من ما الذي الرزق، كثير أي: 
رقمالجارات،، اجه)كتاب موابن (، ٣٤٥١
ًلا[،الرسالة، ة وأحمد)•أ/أ؛(]ءؤم(، ٢٢٠٠

حبانوابن (، ٢٥٨٧رقم البييع، )كتاب والدارمي 
فيالألباني وصححه (، ٤٩٣٥رقم البيؤع، )كتاب 
(.١٨٤٦)رقم الجامع صحيح 

رقمالبيؤع، )أبواب الترءان.ى ت الااغذلابهيا أحرجه )٣( 
(٤٤٤/٢١)وأحمد صحيح، حن وقال،; ( ١٣١٤

١أيصا صحح وسد0 ط١[، الرسالة، ة ]مجوم
)\إنى الحاممه أمماء ثرح في لأني ا انفلر! )٤( 

،;[.١٤١٦الصحابة، ]دار ( ٢٧٧

ط\آ.الرسالة، ]مؤّة اتجري تمر )٥( 
;[.٥١٤٢•ط٢، ]دارية، ( )ه/١٧كئتر ابن تفسير )٦( 



اسمق/ادناذفالرداق/الراذق

اشعلى إلا اء مالسفي دلا الأرض 
ومستودسما((أمستقرها ويعلم رزؤها، 

المخلوقات،لجمح ارالرزاق I أيصا وقال( 
والعالمالعلوي العالم ش موجود من فما 

مغموربرزقه متمنع إلا السفلي 
•ي•'  (٢)

افأساء ومن الأولى: المسألة -
ؤ-محالمتعلقة؛ال>ّذقت 

وقدالمضافة، الأمحماء من وهو 
اللهأسماء صمن العلم أهل اعتبرها 
١^٢٠.

اممريمالقرآن في الأمم هدا ورد وقد 
تعالى:قوله : منهاعديدة؛ مواصع في 
لالمائدْ[،ألوزتين ئتر ؤأنت  ١٥٤٧^^

كؤرلهو أس تعالى: وقوله 
*لال*ءج-ا آلرزقن 

أي•.،^• آققأ ؤء 3سنى 
أهلعلى فضله بسهل من حير هو الله أن 

منحير بحانه وهو وأكرمهم، محناعته 
قدأنه وذلك به، ووصف يرزق إنه قيل: 

فلأنفيقال: دونه من بذللئ، يوصف 
وعيالهأ٤،.أهله يرزق 

ط١[.الرالأ، ]y_• ( ٨١٣)العدى تفسير )١( 
،-٥١)عيي للالمنى اش امماء شير )٢( 
ءالونا ]دار ( ٤٨٥/YT)الفتاوى مجموع انظر: )٣( 

^.١٣٢٦ٍزم، 

(.٤١٣/٢•نفيرالطري انظر: )أ(

تعالىالأل4 أن النائية: ألة ملا- 
و)الرازق(:)الرزاق( باسمي يختص 
وذللئ،موا0، أحد بهما مي يفلا 

هق،افه ربوية شؤون من شان الرزق لأن 
مييفلا ، غيره إلى يشت، أن يصح لا 

حالمارْ،.يمي لا كما رازثا غيره 
اسمهمن يشتق الثالثة: ألة لما— 

تحار:فه اوزق صفة الرازق تمار: 
المعليةالذاتية الصفات من وهى 
الأدلةعالها ويدل فه الثابتة 
أدلتهاومن والرازق، الرراق في السامة 

يثاءمن إنذدا آس >ؤان تعار: قوله كذللث، 
•عمرازا ]آل حسثاب فير 

ايذئآس تعالى: وقوله 
.هآلرزتج، -كمحر لهو آس نإى ثتتنأ 
•]الحج[ 

الرزقبين الفرق الرابعة: لمسألة ا. 
والقدري:الشرعي 

اطهأباحه ما فهو الشرعي الرزق أما 
منهالترزق لهم وشؤع إياهم وملكه لعباد0 

تامن تعالى: فقال منه، والنفقة 
تعالى:وقال [، ١٠]المنافقون: 

[،o،L*>؛]lJي-فمحا.(ه تدكهم وؤهما 
فيهيدخل لا الحلال هو الرزق فيزا 

.وغيرهماالخنزير ولحم كالخمر الحرام 

للقافوالئنت الكتاب فى الواردة اض صفات انظر: )٥( 
ه[.١ ٤ ١ ٤ ٍدا، الهجرة، ]دار ( ١٢٦)

(.١٢٦)لينان، اث صفات انظر: )٦( 



الرزاق/الراىقاسم/الراذق

فيّجق ما فهو القدري الرزق وأما 
أنالمحموظ اللوح في وكتابته الله علم 

ومنثر، أو حير من منه ينرزق البد 
خالقحديث في كما حرام، أو حلال 

مالكااف سعث، ارثم أمه؛ بطن في الإنسان 
اكتبله؛ ويقال كلمات، بأربع فيؤمر 

،،ر معيدا، أو وشقي وأحله ورزئه، عمله 
وثماءالعباد، على اض فدره الرزق فهدا 

^٢،.٢٠٠١يشرعه ولم منهم وقوعه 

لمروق؟اه 
والرازق:الوراق بين المرق 

)فعال(وزن على مبالغة صيغة الرزاق 
والرازقالفعل، لكثرة الوصف على يدل 
فيأبلغ فالرزاق الفاعل، اسم وزن على 

الممى.على الدلالة 

الثمرات،؛■0" 

أنيعلم أن لم مكل على يجب، - ١ 
علىتعالى اض إلا رزاق ولا رازق لا 

وأعطىرزق إن وغيره وحد0، الإطلاق 
الذيالرازق رزق من يرزق ا مإنف

أض^.
اضإلى يرجع أن البد وعلى - ٢ 

الوأن يريده، ما كل طلب، في وحده 

(،٨٣٢'رقم الخلق، يدء )كتاب البخاري أحرجه )١( 
(.٢٦٤٣رقم القدر، ومالم)كتاب 

(٥٤٦-  ٥٤٥)a/تيممت ابن فتاوى مجمؤع انظر: )٢( 
الثميفح،الممحف، لهلباعة نهد المللث، ]مجمع 

(.٢٨٤)\ر الحسنى اض أسماء شرح *ي الأسى )٣( 

إلأفها يتوكل ولا ت، إلا الر3ق يظل 
عليه.

هقافه نمة يشكر أن المد وعلى — ٣ 
كلفةغير من بالرزق عليه تقفل الذي 

موونة.ولا منه 

يرصىأن لم مكل على يجب - ٤ 
رزق.من إليه اطه صافه وما القامم يقسم 
علىاطه رزقه مما يتفق أن وعليه — ٥ 
اطه.عباد

٠الآدار:

وتكفلهبالرزق هق اطه تفرد إن - ١ 
منوالأرض السماوات في من برزق 
تعالى؛قال خالقه، على ربوبيته تمام 
يديناآف ءد إلا آهم، ق دآثف آن ^زما 
حكتثق سمل ومننودما ذنمئأوا نتلز 

الدآبذ من الى؛ تعال وق
آلثثخوذ يإبآئا نديها أس يييها محل 
]انمك؛ون،[ا.4 أتيم 
مؤمناالجمجع على الرزق وبسطه - ٢ 
لطفهكمال عش دليل كافنا أو كان 

إمتادْءلهليمث، وآثة الى؛ عتال ق' 
.هألمحي ألشمث رو ئشلأ ش تدق 

•تالثورى؛ا 

بحيثعباده رزق على وتحكمه — ٣ 

يشاءمن على محشتر غيا يشاء من يجعل 
بحانه،وحكمته عدله تمام من 



اسم/الراذقالرواق/الوازق

قلاع ١لقق تل زهث ون ه: ال ق
.هببنل ئيإ ُصادهء َكاث إدثُ ؤيثدر 

ألزقأقث يع وو ال: ونلالإَاء[، 
م1مدلمو يرو هموى \يوي؛وأ ؤ، ومأ لإدهء 

©<شة ئؤ دمcد٠اهدة 

اتمخاصن:ذهب م٠ 

الجهميةمن المتكالمين عموم حالف 
فيوالماتريدا والأثاعرة والمعتزلأ 

يليقكما هق ض الرزق صفة إثبات 
أفعالهتقوم لا غؤه إنه : وقالوابجلاله، 

فيحدلهابه، قائمة غير يفعلها بل بياته؛ 
يردلم إذا يحدثها ولا اء، ثمتى 

_v*؛.
تكنلم لو لأنها أزلية؛ قديمة أنها أو 

ذاتلكانت، الأزل في اض بذات قائمة 
٠متغلوهذا للحواديث، محلا الباري 

عليهم:والرد 

بماإلا يوصف لا موصوف، كل أولا: 
لغيره،صفة له مباين هو يما لا به قام 

ذاتيةلا صفة له كون لا أن لزمهم ؤإلأ 
ولا

بالمفعولالفعل تفسيرهم ناسا: 

والثامل(، ١٨٦-  ١٨٥)الإسلامض .مالأت انظر: )١( 
المريدوتحفة (، ٢٥١)للجوسي الدين أصول ني 

(.٩٢)للبيجوري التوحيد جوهرة ثرح 
(.٩٢-٩١)للض الكلام بحر )٢( 

'٢(.١٨/٦)تيمية لأبن الاذاوى مجمؤع بنظر• )٣( 

وأنهعنه، الخالق ونمليل لفيه، مستالزم 
يلنالأن المفعول؛؛*؛ إلا ماك لمس 

حلقولا فعل بلا المفعول بالمخلوق 
بامتناععلمنا من العقل في امتناعا أعظم 
المسسميمسماها ؤإن يه الأفعال قيام 

حوالمحت،

عاديمحل قام إذا المحنى أن ثالثا: 
لذللث،واشتق المحل؛ ذللث، على حكمه 

منهلغيره يشنق ولم اسم؛ منه المحل 
ولمالمحل؛ ذللث، على حكمه وعاد امم 
وادوالالحركة أن كما غيره؛ على يعد 

قامتإذا والبرودة والحرارة والبياض 
لأبيضا الأسود المتحرك هو كان بمحل 
فكذللئؤ: قالواغيره. دون البارد الحار 
ذللئ،كان يمحل قاما إذا والإرادة الكلام 
غيرْدون المريد المتكلم هو المحل 

أصلكمعلى منفوصى راهذا أن رابعا: 
قديمةيارادة يريد إنه تقولون: فإنكم 

هذاكان فان حادثة، كلها والرادات 
الخلقيكون أن يجوز لا فلماذا حائزا 
هذاكان ؤإن حائما، والمخلوق قديما 

لزمالمراد تقارن الإرادة بل حائز غير 
فيجوزوحينئذ به، الحواليث، قيام حواز 

فلزمللمخلوق مقارن خلق به يقوم أن 
النونيةوشرح (، ٤٦١)أ/^الصواعق مختصر ينظر؛ )٤( 

لالهراس)ا/اها(.
ومنهاج(، ٥٤١٠)ا/والنقل العقل تعارض درء ينخلر؛ )٥( 

(.i\yالئنت)٢ 
رحث ؤينظر: (، ٤٨٤-  ٤٨١٠)م/التعارض در، )٦( 

Aurfyوالتبية)(، ٤٨٥-  ٤٨٤الأصبهانية)



السبماوهالرسالات اتسماويةالرسالات 

١<التقديرين على قولكم فاد 

لمصادروانمرام:ا٠ 
الكتابفي الحسى الله راأ،«ماء » ١ 

الرزاق.عبد لمحمود والثنة،ا، 
اممهماء أسشرح في ارالأسى — ٢ 

للقرطبي.الحسنى«، 
ار،الحسني اممه أسماء ير نف١١— ٣ 

للزحاج•
الحسنى،ا،افه أسماء ير راتف٠ ٤ 

٠لد.معدؤا 

للخلابي.الدعاء«، ارشأن - ٠ 
الكتابفى الواردة اطه راص_مات - ٦ 

لااسقاف.والسنة،ا، 

،١١ني الحماء الأسه فق ١١س ٧ 
البدر.الرزاق لعبد 

فيوالجماعة الثثة أهل معتقد ١١- ٨ 
للتميمى،  ١١الحني طه ا أسماء 

الأيمان،؛،لثعب المنهاج  ١١١ ٩ 
للحلمى.

شرحفي الأسى نهج ررال- ١ ٠ 
للحمود.، ١١الحني اطه أسماء 

 Mاساوية يرساس اM

دتاوويف\٠ 
الةوالثسالرسالة، حمع الات الرس

مجموعطر: ير(. n٤٦٢/ يب لأبن الثم مهاج )١( 
اكاوىلخ)أ/ا*آآ(.

فارس•ابن قال ،، ام٠٢ل والفتح بالكسر 
مهلردواحد أصل واللام والمسن ررالراء 

اثعبالانعلى يدل ناسر، تم
يتابعالدى  ١١هوت والرسول ،  ١١والامتداد 

جاءتقولهم: من أحد بعثه؛ الذي أحبار 
اسموالرسول متتابعة، أي؛ : رسلا بل إلا 

الرسمالة®وكدك أرسئمت، من 
والماءالماء، إلى نسمة الممارية: 

قالوعلا، ارتفع ما لكل يقال اللنة في 
علاكما كل ررالماء: الجوهري: 

بيت:القف لثمل ومنه ^،، iU9l؛_
٠سماء،ا 

شرعا:التعريف  ٠٠٠

الممدسفارة  ١١الماؤية: الة الرس
بهاليزيل المقول؛ ذوى وبين اض بين 

عقولهمعنه قصرت ما ويعلمهم عللهم، 
والأخرة((الدنيا مصالح من 

^نالمض،اسدوي
والشرعي:

معنىننس هو الشرعي المعنى 

الربي،التراث إحياء ]دار ( ٩٢٠)اوح؛ط اكاصس )٢( 
أ؟أاه[.ط٢، 

 )Y"( [.١٤١٨ط٢، الفكر، ]دار ( ٤٠٢)اللتة .قاسى;،
لياليف\س.ة ]الدار ( ١٠٩١)؟ا/ الاغة )؛(تهييج، 

طؤمآ[لأللملأيض، الطم ]دار ( ٢١٠٨٢)آ/)0(المحاح 
ط؟،١^١^،، لمؤّة ( Wo/yالعلماء))٦(دسور 

والمرقالأديان صاحت، نال، ونحوم م[،  ١١٠ ٩٥
،ءل١٢ الزمان، ]دار ( ١١)المعاصرة  ١٣٠ذاوال

١٤٢٦.];،



الساوىتالرطملآت اتسماوية

الشرعيالمعنى في أن إلا اللغوي، 
والمرنلةالمرسلة، لجهة لتحديدا 
إليها.والمرنة 

التسمية:بب، س0 

الماء.ومنبعها الرسالات بداية أن 

لحقيقة:ا٠ 

هىماوية الالرسالات حميقة 
•بجمتعهم وتكذيب طريق عن عباده إلى اض عن تبليغ وساطة 

الأهمية:٠ إلى وبواطهم الأنياء، إلى الملائكة 

ونكدبمنطكمر وية لسما ا الرّالأءت 
مجمم ؤأكويت تعالى! قال بجميعها، 

جلبنوثال! عراء[، ]اوث..ه أوإ؛>كوأ 
ونال؛سش_ع-راء[، ]ال.اه اد 

ولم؛J^؛lJ[ ،]tمأّؤوأ دنهمد ^'؟^؛٠-!!، 
رسولإلا هؤلاء من كل إلى ببيث 
آكفرالأن على هذا قيل واحل.؛ 

كفرواحد رمول اله برموالتكذيب 

أنبيائه!عن تعالى اش فال الناس، 
%اش رتشت تيئون ؤافمك< 

[.٣٩]١^١^ ^ ٤٢إلا ^١ قثزن 
لمنرلة:ا٠ 

المماريةالرسالات منزلة علو تظهر 

الأمور؛هم، 
سوالاه هك، اض فارة سا أنه- ١ 

اضقال عباده، من يشاء من لها يصطفى 
آتيفؤيى هنش وثث الى؛ عت

وقال[، ٧٥لالحج: "آلنايزه ضى رمة 
ءآ؛ئتاق ^١ زد زلأ >,ةزإ -سالى: 

محم؛،آم و خض أؤتمح، ثة رين، 
ينجضم جم قظ نحث ;ئ تلا 
ضمق بمبم؛ ^١ آئ ١^ 

[.٣٢، ٣١]الزخرف: دئئت4 
المماويةبالرمالأت الإيمان أن - ٢ 
الإيمان.أركان من ركن 

بإحدىوالتكن،س_ا الكفر أن ٠ ٣ 

فىالسسماوية لات الرسما أهمية تفلهر 
قالعباده، على تعالى الله حجة أنها 

قلاوننذد-ن تجه، الى؛ عت
بمدحجه أف ي لقامن ةؤل 

الأهمية.بالغ والحجة [، ١٦٥]التاء: 

والأدلة:
هناكالأدلة من تقدم ما إلى بالإصافة 

الماوية؛الرسالات على تال٠ل كثيرة أدلة 
ًءىإ،ؤ، بمثا ؤوإث؛و تعالى؛ افه كقول 

ؤآجئنسمأأف أعثدإ أب نبما محي 
وقول؛[، ٣٦]المحل: ألهكمث؟ا< 

وأق.كآمحا يدء تش ما تن لم 
ؤهمّو؛،^١؛؛؛^ يف؟ ومحنا وما إقش  ٦٦٢٠^

يوهننهمؤأ ه ألد;ث محيإ أن ثيسج 
خنأرآرسدا وقوله؛ [، ١٣]المورى: 

تالرع-دتود'وه أرثثا ثم نقتا ثبم، من 
ؤ،ئللخا من أؤبمشا ؤاؤوةةJ وقول؛ [، ٣٨

ينيل:_^[، JU"لأزبن. ئغ 





السماويةالرسالات 

السماويةاترسالأت ٠

أصلأن الحدث؛ ارمعنى رهءزفؤ؛ حجر 
اختلتؤإن التوحيد، وهو واحد دينهم 
الشرائع١١فرؤع 
تخصكاك السابقة الرسالات أن — ٢

الرسالةوأن بأعيانهم، الأقوام بعض 
وخاتمةالناس، لكافة عامة هى المحمدية 

وقالحميحها، على ومهيمنة الرسالات، 
لأثامنء=قاده إلا م1ننلث، تعالى؛ 

ماز^ما وقال! [، ٢٨]سبأ؛ ؤهب؛إه دث-؛رل 
افزنون وين يثايةإ نن ك أآ قني 

ال؛وق[، ٤٠]الأحزاب؛ ُاشثىه< ؤحاثر 
ِنقدئا انؤ آثكتت إنك ؤثآزلآ 

عقهومه1مثا أل==كتف ين يديد بمي 
ئقخي أق ود ثِ ثير ذآسا 
جململأم الؤ بن ءق ثثا ١^٣ 

[.٤٨]المائدة! ومنهاجاه شنعن بكم 
الرسالاتبجمع الإيمان وجوب — ٣ 

أدءامكا وملوأ تعالى؛ قال ماؤية، ال
إثنهثترإقآ ود ومآ إننا ود ث؟ 

موّئلإف و؛آ دألآن؛اط دتمب ؤإتغث 
مزقي رنهتر ين اشمحك رمحا وذآ محعيثى 

وهمحبموة لث ومحت بجتر م نو 
قاللمسٌهور ا جيرلمل حديت وفي ، t لبقرة ات 

وملائكتهباش نومن ٌأن الرسول 
ورمله((وكتيه 

(.٢٣٦٥رقم الفضائل، )كتاب وملم (، ٣٤٤٣=
١^[. ١٤٢ ، ط١ اللأ*م، ]دار ( ٠٩٧)I/ازرى فح )١( 

(،٤٧٧٧رقم القرآن، شر )كتاب الخارى )آ(احر-بم 
أبيحديث، من ٩( رقم الإيمان، )كتاب لم وم

ابفةالسسبالرسسالأت الإيمان وكيفية 
التي؛الرسالات الجازم دارالتصديق تكون 

رسله،بواسهلة اده عبإلى اض أنزلها 
وأنالماس، بلغوها بأنهم والصديق 

علىواحتا كان بها والحكم لها، الانقياد 
والكتبالكتمب،، إليها نزلت، التي الأمم 

والقرآنبعصا، بعضها يصدق السماوية 
والإنجيل،التوراة في مما الكثير نح 

آلسآلثنول يقعوت تعالى؛ ال ق
يبمدئنر ذهمء مثوئث< أؤء، ألإلق 
ث؛يثلمص نألإنجي;أنم أويي 

أصثش ثتحذ شم أم 
هب^ ي محن 

لالأء_^اف:مئ؟، أوفيَ؛اثئ ثأ'لأءتو 
فييكفى لا التحديق ومجرد [، ١٠٧

بهالأخذ من التصديق ْع بد فلا القرآن؛ 
عنه((نهى ما وترك به أمر بما والعمل 

لثم،رات،:ا٠ 
الممارية؛الرسالات ثمرات من 

منطحراحهم الحبال، تهذيب - ١ 
وهذاالعباد، رن عبادة إلى العباد عبادة 

تعالى؛قال الخالق، خلق من الغاية هو 
وهّوبممح إلا دأ'لإذما أين نلثئ 
]الذاريات[.

أويشرهم بما العباد تحريم، ء ٢ 
وليسومعادهم، معاشهم في ينفعهم 

حديثمن ٨( رنم الإيمان، )كتاب لم ومهريرة، 

(.٠٢٣١  ٢٢٩)والرسالأت الرسل )٣( 



اثسماويةالرسالات 

اثسماويةالرسالات أ؛|ق^[إ

الحيواناتفإن بالحس يدرك ما المراد 
الضالأفعال اكراد ؤإنما ذلك، تعرف 

قالوالمعاش، المعاد فى فاعلها تضر 
كسثلمأة هصي ج ت__ح_ال_ى: 

٣ؤ م 4 ثشَ و بمزث 
ان[،-]١١—م—رن.ه -كلأ أثل ثم بز 

َكثوإت الكفار في تعالى وقال 

]محمد[..ه لم 
لذكمة:اؤ 

االسماويةل الرسالات حكم من 
اشقال الخالق، على الحجة إقامة - ١ 

رث،*نمق حئ عيذ َج جن، تعالى؛ 
>قثلأتعالى: وقال الأمراء[، ]. 
ائيء ه ه قلا دمحن ءئ 

َ'َآ>م  ]النساء[.١^٢٠٢ بمد حجة 
الكثيربعقولهم يدركون لا العباد — ٢ 
أصولمن هي التي ات الغائبمن 

ماؤيةالالات الرمفجاءت الإيمان، 

بذلك•وأ-تحرتهم 
حنة،القدوة إلى بحاجة الخلمق — ٣ 

قدوةماوية الالات الرسوحساملو 
أطاع.لمن حنة وأسوة الأتباع، 

حصولعلى الناس حرص - ٤ 
ولوالعالية والمناصب المحالح 

اقتضىبالغير الضرر ؤإلحاق يالتخرب 

جنسهم،من ليس من أمورهم يرتب أن 

رتبوبذلك بالشراع الرمل اض فأرمل 
أحسومصالحهم أمورهم 

المخالفين:ذمب، م٠ 
الاتالرسيحرفوا لم الفلاممة 

ؤيقل، الشرعية حقيقتها على السماوية 
عنالمحاصرة والمذاهب الفرق مصنفو 

خصوصاالدروز وعن عموما، الجاطنية 
،ماويةل الالات الرسيجءحدون أتهم 
مخالفةالسماوية الرسالات إنكار لكن 

الأمم.لإجماع 
لمصادروالمرام:ا٠ 

والمذاهبفرق والان والأدي- ١ 
الحمد.لشيبة المعاصرةاء، 

اصهللاحاتفي العلوم ررحامع - ٢ 
لأحمد، العلماء١٠بستور ؛الالملهب المتون 

الرسل((،إرسال من والحكمة ي_ 
لعفيفي.

والنقل((الحقل تعارض ودرء — ٤ 
'أآ،لأينتبية•رجه،

لحمر، لات(( ا والرسلاالرسل — ٥ 
الأشقر.

.( ٢٧- ٢٢النوات)كاب لدرامت الطوان مدخل نظر: 

بتصرف•٢( .  ١٥)الرسل إرسال من الحكة انظر: )٢( 
ه[.١٤٢٠ط١، ]دارالصميعى، 

وسهاجااثنأن)؟/ها؛،(، ١٩٧الموات،)ا/هها، )٠١( 
ودرء-[، ٠١٤١١ط٢، الإدم، ]جامعة ْ/ه'آأ( 

^.١٤١١ط٢، ١^٢، ]حاسة الممارض)ه/مه'آ( 
معاصرةوذرزا ٦(، - )ا/ه المنة منهاج انغلر: )٤( 

والمومومة(، ٦٢٧، ٦١٩ءواحي)أ/اأه، لغالم، 
)ا/مهم؟(.الأديان فى المرة 



الرسلالرسل

لابنالطحاووة،ا، العقيدة ررشرح — ٦ 
الم•أبى 

.( ١ )ج البخاريا، ررصحح . ٧1 
.( ١ )ج مسلما، ررصحيح — ٨ 
حجر.ابن )جأُ(، الباري١٠ ررقح ~ ٩ 

إلىتنتسب معاصرة رافزق س ١ ٠ 
عواحي.لغالب ، ( ١ )ج  ١٠سلام إلا 

لابن، ( ١ )ج الننهء، ررمنهاج ء  ١١
٠سصه 

الأديانفى الميسرة ®الموسوعة —  ١٢
تبإسراف ، ( ١ )ج المعاصرة(( والمذاهب 

الجهي•
نمة.لابن _ررالبوات((،  ١١٠

 Pلأقل اP
لتعرثسثاي 

ومول؛جمع روالرنوآ؛ الونل 
يتابعوالذي رماله، في أرمل من وهو؛ 

ورمول،مرمل فهو بعثه من أحبار 
علىالرسول ويطنق رمل، وجمعه؛ 
واللاموالسين والراء . نضمهاالئ<1الة 

على!يدل مقاس مهلرد واحل، أصل 
)الئسل(أومنه! والامتداد؛ الانثعاث 

كانإذا رنل(: ورشنر الثيل، السمر 
مسترملأ

للملأيئن،الملم ]دار المحاح انظر: 
]اوار( ٣٩١/ ١٢)اللمة وتهذيب [، ٢١٩٩٠ط؛، 

)Y/اللغة ومقاييس والترجمة[، للتألف المصرية 
^.١٤١٨الفكر، ]دار ( ٣٩٢

شرعا٠تتعريث اؤ 

إلىهق اض أرسله من هو ت الرسول 
سواءله، مخالفين مكذبين كفار قوم 

منبشمع أو جديدة، ورسالة بشؤع أرمل 
■ممسمارّل 

الرسولعلى؛ الرمول لق وبهل
كماالملكي؛ والرمول بشري، ال
أليقهمى ،نكق هق؛ ال ق

دنيثرضح أممه إلى 'النابن ؤبمى ربم-لأ 
ينلهمط^اؤدارإ تعالى! وقال ]الحج[، ر.ه 

[،٨١]هود; إقلثاه يتخآأ ل رممتا رمذ إيا 
ي؛محينَئظ ءؤ:ق S: وق_ال 

.]١^^[ وه 
البشري،الرسول فى هنا بحثنا أن إلا 

النبيبه؛ ومرادنا الملكي، الرسول لا 
والرسول.

ينالمسم،امممويب ؤ
والشرعي:

يتابعمن هو؛ لغة الرسول كان لما 
سمي؛ لمقصود بعثه من أخبار ويبلغ 

عله؛الوحي لتتايع ؛ ؛ذلك، المرمحل البي 
مفعولبمعنى فعول هو إذ 

رسول؛ذو ررلأنه ؛ذلك،؛ سمي وقيل؛ 
اللفية،]الخفة ( ١٨٤)تيمية لأبن الموات انظر: )٢( 

١٣٨٦.^

(٣٤)ا/ الأس كلمات معاني في الزاهر انظر: )٣( 
(،٣٩١)؟ا/اللغة وتهيئي، ط١[، الرسالة، ة ]مؤّ

ط١[،الرسالة، ]مؤسسة ( ٤٧٦)لدكفوي والكاليات 
الفكر،]دار ( ٣٦٣)التعاييف مهمات على والتوثم. 

ه[.١٤١٠، ط١ 



اثرقل

هوتول قالرمح؛ ة® الرمحذو أي* 
رمالة.فى أرمل الذي المرسل، 

بينهماليس صحيحان، والوجهان 
المرسلهو فالرممول تناقص؛ أو تعارض 

للبشر،يبالغها برسالة تعالى الله عند من 
الرسالة.بهدم عليه يتتابع والوحي 

لذكم:اؤ 
علىيجب أنه I بالرمل الإيمان حقيقة 
افهبأنبياء الإيمان أن يحتفي أن المسلم 

أصولمن عقلتم وركن أصل . ورسله 
الدينمن معلوم والاعتقاد، الإيمان 

جميعوجوبه على اتفق يالضرورة، 
الشرأبي لدن من والمرسلين، الأضاء 

ولاه، سد خانمهم إلى m آدم 
فمنبه؛ بالإيمان إلا العبد إيمان يتحفق 

شرائحهميتبع لم أو منهم أحد بوة أنكر 
كفر•

الحقيقة؛0< 

أمورIعدة يتضمن بالرمل والأيمان 
تعالىالله بان الجازم التصديق أولها! 

إلىيدعوهم رسولا، أمة كل في بعث 
بماوالكمر له، شريك لا وحده الله عبادة 
حقجميعا رسالتهم وأن دونه، من يعبد 
ونصيقفنؤمن تعالى؛ اممه عند من 

منأحد بين نمرق، ولا جميعا، بهم 
منهمواحد الة برسكفر فمن الله؛ رض 

لابنازاهر وانظر: )ا(ت،اوبادس)آا/\هم، 
الأنارى)ا/أآ(.

انمفليمباهله وكفر بالجميع، كفر ففد 
باللهالعياذ و- 

لهورسأنبياءه أيد هك افه أن الثاني؛ 
البراهينب- وغنا0 وقدرته علمه ب- 

الباهرة،والحجرات والإيات الذلاهرة، 
النبوةودلائل الواضحة، بيتان وال

وصحةمجدنهم على الدالة المتكامرة، 
اللهعند من مرسملون وأنهم رسمالتهم 

.حماتعالى 
أنبياءهاصتلفى تعالى افه أن الثالث! 

فكانوالام؛ والالصلاة عليهم ورمله 
راشدين،بارين مصدقين، صادفن جميعا 
مهتدين،هداة أمناء، أتقياء بررة كراما 
والهيثم،الميز الحق على كانوا وأنهم 

ربهمرسالات بلغوا وأنهم المتين• 
أوحريا منها يكتموا لم المبين؛ البلاغ 
ولايدلوا ولا ، ينقصوه أو شيئا يزيدوا 
الخلقعلى الحجة بدلك فقامت غيروا؛ 

بمعثتهم•
منجميعا دعوتهم أن اعتقاد الراع! 

أصلفي اتفقت قد آخرهم إلى أولهم 
بالهيته،- . اممه توحيد وهوت الدين؛ 

يشملوما _، وصفاته وأسمائه وربوبيته، 
وكتبه،وملائكته، ؛اممه، الإيمان من ذلك 
حيرهوالقدر الأحر، واليوم له، ورس

ينافىأو ذلك يفاد ما ونفى ، وشرم 
من- شرائحهم فرؤع لكن كماله. 
فيمختلفة - والحرام والحلال الفرائص 
وأنواعهاوأوثانها ومقاديرها صورها 



الرسلالرسل

الحكةذلك في وله وكيفيالها؛ 
الدامغة.والحجة البالغة 

تعالىاض محمى بما الإيمان I الخامس 
والسنةالكتاب محي ورسله أنبيائه من لنا 

فيوتفصيلا الإجمالي في إجمالا 
عنهمصح وبما بهم والتصديق التفصيلي، 

ذكرمن والئنة، الsكتاب فى أحبار من 
همائصسوحصِوفضائلهم مائهم أس

منبينهم جرى وما قومهم، مع وأ-تحارهم 
وماولأتباعهم، لهم الله ونصر الخصومة، 

والموعفلة.والعبرة الكفاية من ذللث، محي 

هاسزلة:

بشرالأفضل هم . بياء الأنإن 
اللهعند ومنزلة وفدرا درجة وأرفعهم 

يتفاوتونؤإنهم الإطلاق، على تعالى 
للها عند منزلتهم محي بينهم فيما صلون ويتفا 

تعالىالله رسل I فأفضلهم تعالى؛ 
منزلة؛وأعلاهم الرسل وأفضل الآكرام، 

-،المشهورون الخمسة — منهم الحزم أولو 
أقفل)وهو . محمد نبئنا I وأفضلهم 
تمإبراهيم، ثم أجمعين(، الخلائق 

باقياثم نوح، ثم مسمحا، نم موسى، 
الرسل،غير الأنبياء عامة ثم الرسل، 

فيماالفضيلة في ويتفاوتون يتفاضلون وهم 
فاللهيحض؛ من أفضل فعضهم بينهم؛ 
خليلين،ومحمدا إبراهيم اتخذ تعالى 
مآكاياإدريس ورمحع تكليما، موسى وكلم 
منه،وروحا كالمته عيسى وجعل علتا، 

والمناقب،الحفليمة الفضائل هذه آخر إلى 
علبناتعالى اممه قص بمن فنؤمن الخليلة. 

يصم،•لم ومن خرم 

لأدلة;اه 
والثنةالكتاب، المعتقد هذا على دل 

الأمة؛واجملع الصحيحة، 
بالرسل،الإيمان ركنية عر الدليل أما 
الإيمانأصول من عفليم أصل وأنه 

منأحد بين نفرق لا وأننا والاعتقاد، 
أنآلر لمس ؤ تعالى؛ اطه قفول اطه؛ رسل 

آلإو0أ ؤأتني، آيثمف مد ثوصلإ -ورزأ 
وأتيميرآلألئهكة أ'ؤم ؤآيرر اثي اس ءس 

[.١٧٧ثأكشهالآية]ابرة: 
بالرسل،كفر من حكم ميتا هث ومحال 

بهم؛الواجب الإيمان في بينهم فرق أو 
ورثيدءأممه دكمروف أرمى ؤأ0 

ويمءأقه بة يثزمأ أن وربدث 
تهس شن ك حمس 
.محيلا د؛لئ! ( jOدتءخذبوأ أن وربدون 

هكئنثنت، ظ آهتن ئأ محق 
تالساءا•قهينا عدابا 

•مريلحديث في وبت 
عنارفأحبرني ال؛ قأنه المشهور؛ 

وملائكته،باطه، نومن أن محال؛ الإيمان؛ 
ونومنالأحر، واليوم له، ورسوكتبه، 

محامإذا وكان. ،، وشره؛،أحيره بالقدر 
حديثمن ٨(، رنم الإيمان، )كتاب مسلم أحرحه ,١( 

ه.الخلاب بن عمر 



الرسلاثرثل

الميزاننهم به؛ حاووا وما هديهم لك ر١االهم يقول؛ يتهجد الليل من 
وأعمالهمأقوالهم على الذي الراجح والأرصن السماوات نيم أنت الحمد، 

الحق،أنت الحمد، ولك فيهن،... ومن 
حق،وهولك، حق، ولقازك الحق، ووعدك 
حق،والشئون حق، والنار حق، والجنة 

حق®اعة وايحق، . ومحمد 
الحادو.ثا

صأقواوأهلاسم:
يجببالرصل لإيمان ررا تيمية؛ ابن قال 

والأخلاقالأقوال توزن وأخلاقهم 
الهدىأهل يتمير وبمتامتهم والأعمال، 

أعظمإليهم فالضرورة الضلال، أهل من 
إلىوالعين روحه، إلى الدن صرورة من 

صرورةفأي حياتها؛ إلى والروح نورها، 
وحاجتهالعبد فضرورة فرصنا وحاجة 

محا«ص.فوقها ارل إر 
بالرملررالإيمان رجب! ابن وقال 

;أ:صوا U جمع ؛لإ1ان ت ض لا ُؤتث' ءاى جاُغا ب أن 
وءوالأن1اء، !_، ■>_ ؛أن اخلأفإ دلا لا دب 

إليهم•أنزل ما وبجميع الرسل بجميع 
أوبمص، وكفر الرسل بمص آمن فمن 

تفاصيلمن ذلك، وغير والقدر، والبعث،، 
الله،صناتر من ذلك، وغير به، أحروا ما  الآسم؛ىلَاط،ومفاتاليوماهومبمض؛ض اسيضطانزو 

والأر«ُ". iljljس ■ س ءال ُُذا لكم' 
والصايئيزا؛والنصارى اليهود 

إلىسيل ررلأ ث القيم ابن وقال 
فيولا الدنيا في لا - والفلاح المعادة 
ولاالرمل، أيدي عش إلا - الأخرة 

علىوالجيث الطيب معرفة إلك، بيل 
ينالولا جهتهم، من إلا التفصيل( 

فالطيبأيديهم؛ على إلا البتة اش رصا 
إلاليس رالأحلاق الأعمال من 

(،٥٠رنم الإيمان، )كتاب البخاري أحرجه و ~
)كابومسالم (، ٤٧٧٧رنم المفسر، و)كطب 
همريرة أبي حديث ص ٩(، رنم الإيمان، 

لموم(، ١١٢٠ر؛م التهجد، الخارتم،)كتاب أحرجه )١( 
^١(.٦٩رقم ونمرها، السائرين صلاة )مماب 

•الفتاوى •جموع )٢< 

التJالقة٠لمسائل اؤ 

بالأيمانالمتعالمة ائل الممن 

سنالعاملة الأولى: لسالة ا- 
ارل:

فيماويتفاضالون يتفاوتون .لإ' الأنبياء 
تعالى،الله عند منزلتهم في بينهم 

الكرام،تعالى اممه رمل فأفضلهم! 
أولومنزلة؛ وأعلاهم الرمل وأفضل 

الة،الرمة ]مؤّ)ا/ا،أ( القيم لأبن المعاد زاد )٠١( 
^.١٤١٥ًلتماآ، 

٢١ )١/ والحكم العلوم حامع )٤( 
>[.١٤١٩طا>، 

الرّسالة،ة تمرّ



الرئلالرسل

،— المشهورون ة الخم— منهم الحرم 
أفضل)وهو . محمد نيثنا ت وأفضلهم 
ثمإبراهيم، ثم أجمعين(، الخلائق 

باقيثم نوح، نم عيس، ثم موسى، 
الرمل،غير الأنبياء عامة نم الرمل، 

الفضيلةفي ؤيتفاونون يتفاضلون وهم 
بعض•من أضل فحضهم محنهم؛ فما 

يتفاضلونإنما .لإ الأنبياء هؤلاء ؤإن 
المفضلتعالى الله حيى بما بينهم فيما 

والفضائلبالخمائهس ومنحه منهم 
الزائدة- والأحوال والكرامات ال والوه
لمالتي — الة والرمالنبوة درحة عن 

بالتخصسّقصكالتفضل ، لعيره يعطها 
تعالىطه ا كتكليم — عفليمة بمنقبة 
ومحمدإبراهيم واتخاذ ، إؤء موصى 

_،خليلين لام والالصلاة عليهما 
والمعجزاتوالأيات ؛اJبنات والتفضيل 

حدتكما — الكرام بالملائكة والتأييد 
ؤإنزال؛الشرائع والتفضيل .، ظص لعيسى 

الأتباع،بمرة والتفضيل الكتب، 
نبيالا رمولأ عبدا النبي بكون والتفضيل 

وعبسوموسى ئ؛راهيم كنوح - ملكا 
ليمانوسداود من أفضل فهم ونبينا، 
—،واللام الصلاة جميعا عليهم ؤيومف 

أنهماشتيّ الذين - ببهم الخمسة مولأء ان المراد! )١( 
أنلا الرسل، أضل هم - الرسل من الزم أولو هم 

الرسل!أقفل هم - غيرهم لكنوا ؤإن - المزم أولي 
الرسل،أنفل هم ة الخمهؤلاء أن فالمقصود 

-،المختار الشهور ومو - العزم أولو هم *تل• سواء 
أونلمرذلك•

التفضيل.أوجه من هذا غير إلى 

بينمن نخ؛ردنى ررلأ حديثا؛ وأما 
تفضلونيلا أي؛ فمعناه؛ ،؛ الأنساءلأ 

غيرهعلى غضاضة أو نقمى يلزم بحيحا 
على. قاله أو الخصومة، إلى يودي أو 

•لايلب، ا وحن التواضع وجه 
^^؛رمالته عموم الثانية؛ لمسألة ا— 

التي. محمد نبينا خصائص من إن 
هومما - الأنبياء من قبله عمن بها انفرد 

الإسلامدين من المتواتر بالنقل معلوم 
جميعإلى طه ا رمول أنه _ت ؛الضرورة 

عربهموجنهم، إنهم الثقلين؛ 
بشيراورعيتهم، ملوكهم وعجمهم، 

وسراجابإذنه اطه إلى وداعنا ، ونديرا
الساعة؛قيام إلى بعثته ومتا محن منيرا، 
كماوحدهم، للعرب، رسولا هو فليس 

منوالعبسوية النصارى، بعضي يعتمده 
غيرهأما الكتاب،، أهل وملحدو اليهود، 

يبعنامنهم الواحد فكان الأنبياء، من 
خاصة.قومه إلى 

إلاالناس من أحدا يسع لا ؤإنه 
الكتاب،من به جاء ما ومتابعة به الإيمان 
الأموردقيق ش وخناهرا، باطنا والثنة، 
والمعارقطالعلوم في ا، هالوجلي

ولمومات . به محمع فمن والأعمال؛ 
منغيرْ اع اتببحجة - به يؤمن 

(.٤٦٣٨رنم القرآن، تمر )محابؤ الخاري أحرجه )٢( 
(.٢٤• )\\/ المغاري شرح القاري عمدة انثلر: )٣( 



الرسلايرتل

النار،أصحاب من فهو - . الأنبياء 
غيرربعة شاناع سمغ من وكذا 

بالإجماع.كافر فهو . شريعته 
والنبوة؛الة الرسبه حتمت ولذا 

هملاوالمرملن؛ النبيين خاتم . همهو 
يتبعولا شريعته، بغير تعالى الله يتعد 
إلىوالنهار الليل بقاء باق فشرعه مواْ؛ 

الأنبياءأكثر . همهو ولذا القيامة؛ يوم 
الأنه ت الملم ؤيعتفد القيامة. يوم تابعا 
عمومبائيان إلا . به الإيمان يتم 

أحديخرج فلا وهذا؛ هذا في رمالته 
نؤعيخرج ولا رمالته، عن المكلفين من 
الأمةإليه تحتاج الذي الحق أنواع من 
هؤيه جاء عما وأعمالها علومها في 

اكراثإحياء ]دار )ه؛/س( الرازي تمر نظر: ا ا
n، ٢٣٤)Y/الفتاوى لمجموع ^^[، المربي 

In\رآ/إآه، بآ/هه، أا/آ"ا،أ، ، ٢٠٤

،٣٣٥، ١٦٦)ا/أآا، الصحيح والجواب، (، ٢٠٧
]داره/هأأ( ، ٢٢١، ٤٠آ/ي، ، ٤٤٥، ٣٧١

)؛/الموقعين وإءلأُم -[، ٠١٤١٤ٍدا، الماصمت، 
وهداية[، ٢١٩٧٣جيرون، يالجيل ]دار ( ٣٧٠

ط\،فوائد، الم عال]دار ( ٢٠١)ارى الحي
r/، ٢٦/٢كثير)ا/ه، ابن ير ونف^، ١٤٢٩
\ك0/0، ٥٢٣، ٤٧٧، ٣١٢؛/، ٤٨٩، ٣٠١

٨٣/٧، ٥٩٢، ٥١٨، ٢٤٨، ١٦٦/٦، ١١٦/٦،
لابنالعلحاوية وشرح تنأ[، طيبة، ]دار ( ١١٥خ/

ط٩[،الرسالة، ة ]مزم( ١٦٧/١العز)أبي 
]دار( ٢٨١، ٢٧٩/٢)لليوطي الكرى والخماتص 

اللينيةوالوام، ، هد[  ١٤٠٥المالمية، ب، الكت
ط٢،الإسلامي، ]الكتب، ( ٦٤٥/٢)لفطلأس 

)y/فاريني للالبهية الأنوار ولواعع ، ه[  ١٤٢٥
إلىوالإرشاد يرون[، الإسلامي ]الكتب، ( ٢٧٩

العامة]الرئاسة ( ١٨٢)آ/للفوزان الأصفاد صحيح 
^.١٤١٢ط؟، بالرياض، والإيتاء المالمية للبحويثه 

الكاب،المعتقد: هدا على ئد وقد 
وتعالى؛تٍ-ارك قال المتواترة: والثنة 

إيطمأس رسول، إؤ يئتآبها جؤأ 
.ق:ال وق[، ١٥٨،: لالأء__رافؤيماه 

ئثهإ.اؤؤث0 ءءقاده إلا أربدألث، ^^؛،١ 
بهللقالماس ولمثل [ ٢٨]مسأ: < ١٤

ؤءقوهمال والجن، الإنس على؛ 
للمنيهتعأ،دْء عق آلئغان رن ١^^١ 

الإنسوالمالمن: ]الفرقان[، دتجل 
والجن•

بنجابر حديث من ررالصحيحينء وفي 
ال:قالمثي. أن ؛ .*< اممه د بع

الأنيياءمن أحاد يعطهن لم حمنا ااأعهلي<ت، 
اربجت اض، رردكان ؛ همدكرمنهاص؛، 

عامةا<،الماس إلى وبعشت، حاصة، نومه 
مسلم:رواية وفي »كافة«، رواية: وفي 

وعنوأمود«أى، أحمر كل إلى اروبعشت 
فال:الله. رسول أن تقهيه؛ هريرة أبي 

؛ىسمهع لا ؛ ليده مهحمد نمن رُوالدي 
نصراني،ولا يهودي الأمة، هدم من أحد 

إلابه أرف بالذي يؤمن ولم يموت نم 
الار((أص.أصحاب من كان 

الرسل:بشرية الثالثة: لمألة ا. 
حميعاكانوا .ه ورماله اممه أنبياء إن 
عنينفكون ولا بصفاتهم يتصفون بشرا، 

و)كتاب،(، ٣٣٥رقم التيمم، )كتاب، الخارى )٢(أخرجه 
المساحي)كتابه ومسالم (، ٤٣٨رقم الصلاة، 
(.٥٢١رنم الصلاة، ومواضع 

(.١٥٣رقم الإيمان، لم)كابح مأخرجه )٣( 



الوسلالرسل

ولدكما مولودون فهم لبتة، ا الشرية 
وأعماموأمهات، آباء ولهم البشر، 

ويتزوجونلات، وحا ل وأحوا وعمات، 
ويشربون،ويأكلون الناس، يتزوج كما 

كالتجارة— البشر ومهن باءمال( ويقومون 

ماعلتهم ؤيهلرأ -، نحوهما الغنم ورعي 
الأعراضمن البشر سائر على يملرأ 

والموتوالأسقام والنسيان والجؤع 
،،Jالإحماعأ انية الأنونعوت والفناء 

ينصك ارسأثا ؤومآ الى! عتال ق
آذكامَثأوى إمحر إلا اتزٍن 
[،٢٠ان: فرق]الآلآننإلآ4 ي نكنثون 

َمحتهل رق ننحان ءؤ"*هل هو! وقال 
أن١^ ت؛ ثثا 0 قيه أء أ4 

أثثئاوا أن آلا ألندة ٣ آذ محوأ 
آلاضذ َةق ؤ ثل 0 يثوب نء آة 

عأده>لرثا ثمهة ينثويى مكهتتغث 
.هر؛ّولأ ملا=كا آلتثر ئى 

ار؛شاؤوما ه؛ ال وق]الإس__راء[، 
أنلثئو ١^١ فيى ر؛اث• إلا ثأك 

رويص لا كم إن ١^ 
^٣١ ئاطوق لا ^١ ئثيلم 
١^،وقال ]الأشاء[. وه غتين 

تنسون،كما أنسى مثالكم؛ بشر أنا ررإنما 
فازكرونياارسست، فإذا 
ت؛ميةلأبن الاسغاثة لكتاب كثير ابن تلخيص انفلرت )١( 

المنورة،بالمدينة الأثرية الغرباء ]مكبة ( ٣٠٦)ا/
طا،ياأاه[.

لموم٤(، ٠ ١ رقم الصلاة، )كتاب البخاري أحرجه )٢( 

فيولهم والأذى للهلأء وبتعرصون 
كجميعض عبيد فهم العغليم؛ الأحر ذللث، 

الربوبيةحصاص من لهم ليس البشر، 
شيء.الملائكية ولا 

أحرارا،ذكورا كانوا حمينا وهم 
ومرسلونثومهم، خيار من مصهلفين 

يريدونما عنهم ليفهموا ولغاتهم بلسانهم 
•إلهم به أرسلوا وما 

القرىأهل من كانت، بعثة الؤإن 
أهلفي تكن ولم المدن( )يعني؛ 
ولاامرأة الأنبياء في فليس البوادي؛ 

ولاحني، ولا عبد ولا أعرابي ولا ملك 
والأخلاقالناقصة بالصفات يتصف، من 

الذميمة.

نمصكل من سالمون مبررون وهم 
لهوتهمفمم، بقدح ما كل ومن وعيب، 

كدناءةاتباعهم؛ عن ينفر أو وتبليغهم، 
ات،هالأمفحض أو وسوء اء، الأ؛

للهلباع؛المنفرة العيوب وعن والغلغلة، 
الرذائل؛وجمجع والجذام، كالهرص 

والأخلاقواللغو والجبن يخل كال
بالمروءة؛الخلة الأمور وحمع الدميمة، 

وكلالدنية، والحرف الهلريق، على كاكل 
ذللث،.ونحو البعثة، بحكمة يخل ما 

العرم:أولو الرامة: .المسألة 
عبادهبين من تعالى الله صهلفى اس 

من(، ٥٧٢رقم الصلاة، ومواضع المساجد )كتاب 
.سهوه قمة ني هبه، عود مبن افه عبد حديث 

الصلاة.فى 



الرثلّظص=،7اك ايزثل 

(٢) المشهورالشفاعة حديث في كما إبلاغ في ائهل ومححعالهم كراما رّملا 
-له واللففل والبزار. الحاكم وأحرج رسالات فلغوا وعباده، لخلقه الدين 

أنه.*<؛ هريرة أبي حديث من من جميعا وكانوا وأكمله، بلاغ أتم ربهم 
ؤإبرامم،نؤح، خمسةI آدم ولد ررحيار هذه على والثبات والمسر العزم أهل 

وحيرهمومحمد.، وموس، وعيي، اض لبن إلى الدعوة وعلى الرسالات، 
لأمييالحاكم؛ ولففل ، محمد.١٠ أسهر على - بينهم من وكان تعالى، 
مبدومحمد. ة، حمالأنساء هذا في النهاية بلغوا خمسة - الأقوال 

فيكره.ا؛ ة الخمرأولو الوصف هذا فصار والجد؛ العزم 
فيالمسمين عدد ة الخامالمسألة — وهم إليهم، منصريا أطلق إذا العرم، 
الكريم:القران على الخلق أفضل بل المرسلين؛ أقفل 

١^^٢القرآن في مهم السين عدد رأوأو تعالإ اف ءص وذي ؛ ٢١الإطلأيى 
الأسباطإلى إضافة - وعشرون ة حمانمرادْم ءش ثالذكر الرّل ءن ١^٠(، 

إخوةهم وليسوا _ إجمالا الذكورين سياق ءي الكريم \ذقرقأ من موضعين في 
ونوح،آدم، وهم: هأ؛ا_، يود "_؛^،؛ فقال والثثات؛ والجد المزم 
ؤإبراهيم،وصالح، وهود، ؤإدريس، محثن يهنك ثتثثهم آشقى  "btلخليا ءؤوإد 

ويعقوب،ؤإسحاق، ؤإّماعيل، آتُا زلإ أق محش ومح، ٧؛؛؛^ ئج 
ويونس،وثعيب، ولوط، ويوسف، فدكر — تالأحزاب[ غايغلا مثنقا ينهم 

وزكربا،ؤإلياس، وهارون، وموسى، حملة، الميين من الميثاق أخذه تعالى 
اختلفوقد - الكفل وذا والمع، ويحيى، وقال _، ة الخمهؤلأء على منهم ونص 

-،نبي أنه والصحيح: نبوته، في يدء ثش ما ألذن بق م ؤّغ تعالى؛ 
(.٤٧١٢ريم ,س، هاوئ ص' ٌ ر، 

(.١٩٤رقم الإيمان، وملم)كاب [، ١٣]الشورى: وبممح،ه وميٌئ ابئيم 
اوزارفىسْ)يا/؛أ؛(لساس)مأخرجهه الخسة هءلأء أن ذنك: وم. 

)كتابالمستدرك في والحاكم محيا[، والحكم، 
رقموالرين، الأنسا، من \وصبن تواريخ ابيهم بعد الشفاعة يتراجعون الذين 

دانالإ-ناد، صءءح حد-ث 'ْذا وص•' (، ٤٠٠٧ه، محمد نيا إلى تنهى حض . آدم 
هم،الهيثممح، ينال هريرة"، أبي على موقونا كان 

الس،اص ]دار ( ٢٥٠)A/ازدادد ،w؛_( مجموع (، ٢٧٢)U/للغوي الخزيل معالم رأ(راجع: 
اسحُ•لذل 'رذل اه؛ات  U٤٠٨/ ، ٣٨٢)٨ كثير ١^٠ تمر الفتاوى 

المساتلانملقت.)؛(انفلر:البيان أصواء [، ٠٠١٤٢٠ءليبة،طأ، ]دار ( ٣٠٠
 /U(٤٣٤ ،) انمالقة.، ٢٧١اننلر: )٥( (. ٦٧٩)^/اكول، ومعارج



الرقلاثرقل

وعسى،وأيوب، ليمان، وموداود، 
محمد.وأفضلهم وخاتمهم 

وانسلالأنساء أن ض راكJل 
٠وهميرون ه خمالمران فى المميز 

ءادا1هآحجتنا ءؤوين،لق ت تعالى اطه قول 
يشاءمن درجنت رفع قومهء عق إترؤبمتذ 

كثثتِنا . ئيث ،كئ الئ 'وإن 
ومرحاستثا محكلأ وثقوب إس1ءثيى 

دودوبن مد ين هدما 
وهنروفئم-هم ونفض 

وءيورعيا . آمحنستن ءزى وأكدأ,لش 
.ألصسى ثن لإ يإثام، وعي-يى 

َوطلأدلأ و ِدناشل 
تالأن__ع__ام[؛شق.ه عد ثقلمتا 

ذكروامنهم واحدا عشر ثمانية فهولأ؛، 
واحد.موصع في 

مواصعفي الباقين يعة الذكر وحاء 
تامعاد ؤنإك ه: اممه نال متفرقة: 

بحأانه؛مونال [، ٦٥]الأعرافI هوداه 
]الأء_راف:صندأه ^ ٥١٧ثمود جناخ 

تاهممدك؛< ^؛< ٢٠هك؛ ال وق؛!، ٧٣
فيهفو وقال [، ٨٥]الأءراف: ئمأه 

ووث؛١٥٢ آمثلق آس ؤأ0 .: آدم ذكر 
آممنء بمزن ثءَاد اص َوثاد 

ذكرفي ؤو وقال ءمران[، ]آل، .4 
ص؛الكفل وذي إدريس 
آلمنييدآقذ حقل آلكمل ودا ؤإدربس 
ذكرفي تعالى وقال ]!لأنياء[، .4 

اس4ثبمؤد وحاتم سيدهم 

هؤلاءبعض ذكر وقد [. ٢٩]الفتح: 
القرآن؛من متعددة مواصع في الأنبياء 

ومحمدويس وموس كإبراهيم 
الصلاةحمينا عليهم وغيرهم، 

واللام.
صحمما - منهم المبي. لما ومنى 

.؛موسى فتى نون بن يوشع ت - عنه 
علىتحبس لم الشمس ءان فقّال 
بيتإلى مار ليالي ليوشع، إلا بئر 

فيمفصلا ذلك حاء وقد ،، المقدسءأ 
ارغراقال: ه أنه فميهما؛ الصحيحين 

إنلث،للشبمس: فقال الأنبياء من نبي 
عليتا،احبسها النهم مأمور، وأنا مأموره 

ءاليه«أآ،ااطه كح حش ةحست، 
الرسلأول المادسة: لمسالة ا. 

اطهغير وعيادة الماس احتلأفؤ بعاد والمييين 
تحادث

ونلهمحمد.، وآخرهم .ؤ، نوح 
ولابي بينهما يكن ولم .، يس 
هونوحا أن على والدليل رسول. 

الماساختلاف بعد والمبيين الرمل أول 
•هلق اطه قول تعالى، اطه غير وعبادة 

ة]مؤ،٦( ٥ / ١ نيم)٤ مني أحمد اخرحه )١( 
البل.ايةني كير ابن ٠ إمناله وصحح الةا، الرء«

التراثإحياء ]دار ( ٦T\Tإ)\إ\-ص والمهاية 
(٢٢١)آ/ ازري نتح حجريي وابن ٍدآ[، العربي، 

فيالأناني إسادْ وجود ^، ١٣٧٩اJعرنة، ]دار 
(.٢٠٢)رنم افس الللأ 

رنمالخص، فرض )كتاب البخاري أحرجه )٢( 
رنموالسر، الجهاد )كتاب لم وم(، ٣١٢٤
١٧٤٧.)



اثرثلالرسل

ئ، ٤١ص ئ ه أن:ث؛آ ه' 
[،١٦٣:  ۶٧١]بمفيهئه< من ؤالضتئ 
مجمت دلهم ؤء=ئثت، قك؛ ه ونول

وقال٥[، افر: ]غ^ ٢٠٠؛٠^من ؤأ/هونإب 
بمدمن آلمهن ثرنك أنلكنا ^^١٢ الى• تع

إنذارالأية وفي [، ١٧]الإَاء: ؤقه 
اش.رسول تكدسهم في قريش لكفار 

للرسلالمكذبين ْن أمما أهللث، قد رابانه 
القرونأن على هدا ولد نوح• يعد من 

الإسلام؛على ونوح آدم بين كانت، التي 
كببن دانت ءاس«ُأ* ابن نال كما 

اضفول محي وغيرهم وقتادة ومجاهد 
أثثقث وجده أمع آلش\س جايئ ت الى تع

تلبقرة ]I الأية 4بنيت آلئتثن 
عشرةوآدم نوح بين »كان : محالوا[؛ ٢١٣

الحق،من شربعة على كلهم قرون، 
تبنهآلثنثن أس جتخ ؛ فاحتلفوا

الشفاعقحديث محي ونست . دملرن؟هاا 
نالتالنبي. أن الهلويل؛ المشهور 

إلىاس بعثه رمول أول فإنه نوحا؛ ٠ائتوا 
سالأرض«ص•

تالرسل عدد السابعة؛ لمسألة ا- 
موىتعالى ض أن الملم ويعتقد 

(.٦٢ممر)ه/ان مسر )١( 

ط\،هجر، ]دار ( ١٦٢ )T/ اليري ير نفانظر: )٢( 
والدر(، ٥٦٩/١كني)ابن ير وتن[، ٠١٤٢٢
.اط\هجر، ]دار ( ٤٩٦/٢)يوطي للالمتنور 

١٤٢٤.]،،

(،٤٤٧٦رثم ير، النف)كاب البخاري أخرجه )٣( 
(.١٩٣رقم الإيمان، )كتاب لم وم

يعرفلا كثيرين، ورملا أنبياء هؤلاء 
ولاأزمانهم ولا أعدائهم ولا أمحماءهم 

أقوامهممع وقصصهم حياتهم تفاصيل 
وردوفد - هك ومرسلهم حالفهم إلا 

فيمتكلم أحاد؛—ث، في تعدادهم 
٠مجملا إيمايا بهم محيزمن -؛ أمانيها 

ورسلهالله بياء أنأن على والدليل 
أعدائهمولا أسماءهم يعرف لا كثيرون، 

حالفهمإلا حياتهم تفاصيل ولا 
تعالى:افه نول هق ومرملهم 

صفنامن ينهر يج( من زثه 
مقتنم ثن ومنهم عثش 

سمىأن بعل تعالى وقوله [، ٧٨]غافر: 

)ءم/نيه مفي أحمي. الإمام أخرجه مجا أسهرها: )٤( 
فيحبان وابن ط١[، الرمالأ، ]مزا ( ٤٣٢

]مؤسسة( ٣٦١رقم والإحسان، البر )كتاب صحيحه 
المعجمفي والطبراني ^[، ١٤١٤ط٢، الرسالة، 
باJوصل،والمر الملوم ّ ( y\U/Aالخبير)

حالسث،من -، حبان لابن واللقفل - ه[ ١٤٠٤محل٢، 
كراممه؛ رمحول يا قلت،: تال،ت وفيه: هغ، ذر أبي 

انلت،: ١كاا، ويثرون ألف أ.اتة نال: الأنبياء؟ 
'ت•نلاّث، قال: ذلك،؟ من الرمحل كم افه؛ رمحول 
إمحنادوفي الحديث،، • • • غفيرا، جما عثر وثلاثة 

الهيثميقال الغساني؛ هشام بن إبراهيم حبان: ابن 
الال٠سمةا:امنب ]دار ( ٥٤)١; الغلمان موارد في 

أحمل.إسناد وفي كذاب، وغيره: حاتم أبو ارقال 
صعقاء.ثلاثة والطبراني 

كاوشواهده؛ محنرقه بمجمؤع الألباني صححه لكن 
رنم، ٣٦٣الأول القسم )٦ الصحيحة السلسالة في 

^.١٤١٦ط\إ بالراض، العارف، ]مة ( ٢٦٦٨
منضعيفة؛ أخرى أحاديثه تعاوادصر في ورد وقل 

سبوأبي مالك بن وأنى أمامة أبي رواية: 
ه•يعترهم لجابر الخيري 

الإمامعد.دهها: في الواردة الأحاديث، صعق، وقد 
•^٠٠١ المروزي نمر بن ومحمد حبل بن أحمد 



اترثلالرتل

ف_ممممملمسهل__  •متهم مجموعة لنا 
قنحئبثم ورنة" ئئ ثن عقش 

ه:وقوله [، ١٦٤]المساء: ؛^^ ٥٤
مج^بمد مى 'ألإوز ت أدكنا ءؤد؛م 

منؤوإن I سبحانه وقوله [، ١٧ت ]الإسراء 
للأ>[،ثدت يثا ء إلا ق؛ 

عضبذكر أن عد ب— ه؛ اض وفول 
هي _، -: لأرّل المكذبين 

لال؛رذ،ن[.

الأنماءحاتم الئاما: لمسألة ا. 
والمرسلين:

النبيينحاتم هو محمدا نبينا إن 
إلىالعالمين رب ورسول والمرسلين، 

معهرسول ولا نبي قلا الثقلين، حميع 
وأتمالدين، اض أكمل قثه بعده؛ ولا 

الشرائعحميع به ونسخ النعمة، به علينا 
عامة؛شافية كافية . فرمالته السائقة؛ 

بهالإيمان إلا الناس من أحدا يسع فلا 
والسنةالكتاب من به حاء ما ومتابعة 

الأموردقيق في ، وظا٥^١ اطنا ب. 
والمعارفعلوم الفي ، ا هوحلسل

منغيره متابعة يجوز ولا _، والأعمال 
ونزول. بعنته بحد السابقين الرسل 
ما.ؤ؛ الأنبياء أدركه فلو . عليه الوحي 
شرعه،إلا شؤع فلا —؛ اتباعه إلا ومعهم 

.،يه حاء ما بغير تعالى الله يتعبد ولا 
وشرعاليثا وشرعه دينه غير بتغى ا فمن 
ومات. به سع ومن منه، يقبل فلن 
منغيرْ اتجاع بحجة - به يؤمن ولم 

•، المارأأصحاب من فهو ِ L الأنبياء 
بئنانرسالة عموم عالي والأدلة 
حاتموأنه الثقلين، لجميع محمد. 

الرسائلخاتمة هي الته رسوأن النبيين، 
فلاالشرائع؛ من قبلها لما والناسخة 

غيرهمتابعة يجوز ولا شرعه، إلا شؤع 
ونزوله بعثته بعد المابفن الرسل من 

اللهقول ؛ منهاكثيرة؛ عاليه الوحي 
ز;الةأق ثم أآ كثي َكان ءاؤثا 

هوق ي ثخاث آف زثول زم 
ل-الأ"همزاب-ا،ر.ه عشما اقىغ يآؤل 

ديقؤ٢لؤم أكملت هق؛ ه ولوق
يأP ثبجث م هولإ نآقث 
.٣[ ]المائدة! ديناه 

آأ/لأ،أأ/مأه، اكاوى)آ/بمآ، مجموع تل(انظر: 
(،٦٤)؛،/المحح والجواب ه ٩T^\إ

الرشد،]مكتبة ( ٢١١الأصفهانية)العقيدة وشرح 
]جامعة( ٢٤والاسقامحة)؟/ .[، ٠١٤١٠، ط١ 

أحدإلى القيم ابن ورسالة ادا، ٤ • ١٠ٍوا، الإuم، 
بالرياض،الأوسهل الشرق ]•طابع ( ١٩)إحوانه 

أبيلأ"بن العلحاؤية العقيدة وشرح ، ه_[  ١٤٢٠، ١ ٍل 
[،٠١٤١٧ط٩، الرّالة، لمؤّة ( ٤٢١٠\ووز)٢;

الأنوارولوامع )\/a\١(، حجر لابن الباري رفح 
والمقيدة(، ٢٦٦٠، yo<{/y)^١رض ٠٧او_هية 

ابن]مكتبة ( ١٢)باز لأبن يفادها وما الصحيحة 
لأبنوالجماعة الئنة أهل وعقيدة ، بممر[ تيمية 

العلميةللبحوطه العامة ]الرياسة ( ٢٥)عقيمين 
للأشنروالرسالامت، والرسل [، ٠١٤١٠والإنتاء، 

[،٠١٤٢١٠، ط٢١الأردن، بتدارالمناثس ( ١٠)
منوغيره الإسلام دين بين الخلءل لظرية والإبطال 

،ط١ العاصمة، ]دار )٨٧( زيد أبى لمكر الأديان 
والسنةالكتاب ضوء نى الإيمان وأصول ، ه[ ١ ٤ ١ 

الإسلاميةالشئون ]وزارة ( ١٥١٢)الُلماء من لنخبة 
[.٠١٤٢١عودين، بالوالأوقاف 



الرسلالرسل

أبيحديث من ُرالصءبمن® في وبت 
ررإنقال: المس. أن ه، هريرة 

رحلكمثل مرإ من الأيياء يمم مثلي 
لينةموصع إلا وأحماله، فأحسنه ليثا بتى 
بهيطوفون الناس فجعل زاوية؛ من 

هذْوضعت هلا ويقولون: له، ويعجبون 
حاتموأنا البة، نأتا قال: البة؟ 

ررفأناثه: جابر رواية وفي السيين«لا،، 
الأنساءاءلفخنمت حئت اللبنة؛ موصع 

أبىحديث من مسالمرا ررصحمح وفي 
ال:قاض. ول رمأن )قهبه؛ هريرة 
:منهافذكر سسثأااا، الأنبياء على رريصالت 

بيوحتم كافة، الخلق إلى »وأرطت 
الشيوزلأم.

دنءن ررالصحيجنُ' فى، ولمك 
ررأناقال: اممه. رسول أن ظقد؛ مطعم 

الذيالماحي وأنا أحمال، وأنا محمد، 
يحشرالذي الحاشر وأنا الكفر، يى يمحى 
والعام،:العامج، وأنا عشى، على الناس 
٠لمسلم روايه وفي ، د؛يٌ يعده لسن الذي 
.٢٤أحد((^يعده ليس الذي العام، رروأنا 

(،٣٠٣٥رقم الماقب، )كتاب \وخ\وي )١(أحرجه 
عندْوهو (، ٢٢٨٦رنم الفضائل، ومسالم)كتاب 

}غهبع.الخيري صعيد أيى حديث من أيصا 
(.٢٢٨٧رنم الفضائل، )ئاب ملم أحرجه )٢( 

رقمالمناثب، )كتاب أيماالبخاري وأحرجه 
الزادة.هدْ بدون (، ٣٥٣٤

رنمالصلاة، ومواضع الماجد ملم)كتاب أحرجه )٣( 
٠٢٣.)

(،٣٥٣٢رقم المنام،، )كتاب البخاري )٤(أحرجه 
له.والانظ (، ٢٣٥٤رقم القفاتل، ومالم)كتاب 

أبىحديمثإ من أيما، وفيهما 
قال:اطه. رسول أن .٥؛ هريرْ 
الأنبياء؛تسوسهم إسرائيل بنو رركانت، 

نبيلا وإنه نبي، حلفه نبي هلك كلما 
الحاوي>ث،ل؛عدياا 

أن^؛*،؛ ان ثوبحديث، في وئسنذ 
فييكون سررمحإنه قال: اطه. رمحول 

ني،أنه يزعم كلهم ثلاثون كذابون أمتي 
بعدي^،.ني لا النبيين حام وأنا 
تفروق:ا0 

والرسول:الشى بين الفرق 
وهوه،ك، اطه أسام من هو الشي؛ 

الخبرمن - به تعالى اطه أنبأه بما ينبئ 
والهي_س.والأْر 
فيدخلعام؛ بوحه النبي س، تعريقهذا 

فيتركان يفهما — والرسول البي فيه: 
رسولفكل -؛ تعالى اطه عند من الإنباء 

ني،سغيرعكس.
منهوت النبي بان ، ويفرق؛جنهمار 

له،الموافقين المؤمنين قومه إلى أرسل 

رقمالأنبياء، أحاديث، )كتاب البخاري )٥(أحرجه 
(.١٨٤٢رقم الإuرة، ومسالم)محاب (، ٣٤٥٥

(،٤٢٥٢رقم النتن، داود)كتاب أبو أحرجه )٦( 
رنماض.، يسول، عن الفتن رأبواب والترمذي 

)كتابماجه وابن صحيح، حن وقال! ( ٢٢١٩
مسندهني وأحمد مختصنا، ( ٣٩٥٢رقم الفتن، 

وصححه، [ ١ ؤل الرسالة، ]مؤسسة ( ١١٧/٣٧)
]مكتبة( ٢٥٢الصحيحة)٤; الملة فى الأبس 

[.٠١٤١٥الرياض، المعارف،، 
(.١٨٥، ١٨٤تيمي؛ن)لابن ١^١^٠ ١^ )٧( 

(.١٨٥. ١٨٤)اوواذ، )خ(انفلر:



الرتل

فدمهفى ض الرسل، س نله س شرسة 
الرسل.عن المالخن كالخلما، 

تعالىاض أرمله من فهوت الرسول أما 
مواءله، المخاشن المكذبين الكفار إلى 

ْ>،أو.حئ جديدة، ورسالة جئ أرسل 
لرّل•اس 

نيا حرين المتأ عند المشهور القول أما 
وأمرجيع إليه أوحي، رامن ت الرسول 

ولمإليه أوحي ارمن ت والحم، باليلخ"، 
يصحلا فضعيف ؛ يؤمر 

اثتمرات،:0< 

الإيمانعلى المترتية الئمرايت، أبرز من 
تعالى،الله برحمة الحلم I ٤§^ بالرسل 
أرملحيث بهم؛ ولطفه ؛عباد0 وعنايته 
اللهصراط إلى ليهدوهم الرسل إليهم 

،القويم مييله لهم نوا ولي، الممتقيم 
وماويرصا٥ الله يحبه ما إلى ويرشدوهم 

الحقلاستقلال لعدم يرصا0؛ ولا يبغضه 
الحاجةعظم مع ذلك، بمعرفة البشري 

إليه.

تعالىاممه سكر أيصا الثمرايت، ومن 
الكبرىوالمنة العظيمة، العمة ه هل. على 

الرسل.يارسال 
الرسلهؤلاء محبة أيصا ومنها 

)ل/ْهل(،العز أبي لابن الطحاؤية ثرح )ا(اذظرت 
)ل/القبول ومعارج (، ٤٩)ا/البهية الأنوار ولواُع 

(.YnU/؛،، ٧٤

الفوائد،عالم ]دار ( ١٨٠ ))،/ السان أصواء اننلر: )٢( 
(.١٤)للاشقر والرّالأُت، والرّل اه[، ٤١٢٦ط\، 

والحذروموالاتهم وتعظيمهم، وتوفيرهم 
عليهموالثناء وعداوتهم، بغضهم من 
بفضلهموالاعتراف، يهم، يليق بما 

عليهم؛لام والوالصلاة ومرقهم، 
ولماحلقه، وأفضل افه رمل لأنهم 
اللهالالت، رسإبلاغ واجب من به قاموا 

والشفقةلعباده الصح وكمال حلقه، إلى 
أذىعلى الصر فى بهم والاهتداء بهم، 

الحقعلى والثبات والجد أقوامهم، 
والجهادتعالى، اض إلى والدعوة والدين 

لأ.سبيله فى 
تعالى،الله وحول إثبايتإ ٠ أيصا ومنها 

ؤإثباتسبحانه، ووحدانيته وربوبيته 

بالكلياتوعلمه ؤإرالته، وقاJرنه حياته 

•والجرئاتi^ق 
فيؤق حكمته إثبات أيصا ومنها 

توحيدهإلى الناس لل.عوة الرسل إرسال 
علىالتشنع في سبحانه قال كما ودينه؛ 

ثدردافريش؛ من الرسالة نفى من 
درعق أثث أزو ءآ هازأ إي ظ أثن 
هذاقال »فمن [؛ ٩١]الأت_مام: ثى؛ه نن 

حقعظمه ولا فيرم، حق الله نلور فما 

وزعمحكمته، في قدح هذا إذ عفلمته؛ 
ولايأمرهم لا هملا ءباد0 يترك أنه 

بهاالله امتن منة لأعظم ونفي ينهاهم، 
الالتي الرسالة، وهي: عباده، على 

والكرامةالمعادة نيل إلى للعباد طريق 

عثيعينلابن والجماعة الئئة أهل عميدة انفلرت )٣( 
(.٩٩)ل الثلاثة الأصول وشرح (، ٤٥)



الرسول

أعظماض في قدح فأي بها؛ إلا والفلاح 
هاوا؟إ«لا،.من 

العبادوحاجة صرورة أن I أيصا ومنها 
إلىوصرورتهم حاجتهم فوق الرسالة إلى 
منأعظم إليهم ررفالضرورة يء، شم 

إلىوالعين روحه، إلى الدن صرورة 
،.٢١حياتها(إلى والروح نورها، 

لمصادرواتمراجع:ا٠ 
دينبين الخلمهل لمفلرية ررالإبهلال - ١ 

أبيلبكر الأديان®، من وغيره الإملأم 
زيد•

الكتابضوء فى الإيمان ررأصول — ٢ 
العلماء.من لمحبة والئنة®، 

لأبن^٥^، الصحتح® ررالجواب - ٣ 
٠تمة 

أحدإلى المم ابن الة رررم— ٤ 
.إخوانه((

لعمروالرمحالأت®، ءالومل — ٠ 
الأشقر.

^٢(،الهلحاوية® العقيدة ارثرح — ٦ 
العز•أمح، لأبن 
لأبنالأصفهانية®، الحقيدة ثرح ١١— ٧ 
نمه.

والجماعة®السنة أهل عقيدة ١١- ٨ 
لأبن'عثتمين•

لأحلك.الجامع وانظر: (، ٢٦٤)عيي التفسير )١( 
)U/٧٣(.القرآن 

المم)ا/ا<آ(.لأبن انماد زاد )٢( 

يضادها®،وما الصحيحة ررالحقيادة _ ٩ 

باز•لأبن 
،١١، رج٩ الفتاوى؛٠ ارمجمؤع — ١ ٠ 

لايزنمة.(، ١٤، ١٢

ج^^ 0١ 

مصطلح)ارل(.يراجع 

«لوشيل، ا@ 

لغة:لتعريف اي 

وفاعل،شل بمعنى فعيل الرشيد: 
راشي.وهو رثدا يرثد فلأن رثي وقد 

أصابإذا الغى؛ حلاف وهو ورشيد، 
الأمروجه 

والدالوالشين الراء ١١فارسث ابن قال 
الهلريق.اّستقامة عالي يدث واحد أصل 

والثند١ الهلنق مقاس ت فالمزاشد 
منفلاق وأصاب العي، حلاف والئثال،ث 

لرثدةوهو ورئل.ة، وررامل،ا رمحيا أمره 
حلأقلعتة((لن.

وراشد،رشمد ورحل ١١الابث،1 وقال 
رالنلألثاارْ؛.الهواة والإرشاد: 

كلهاوالرشد الرشيد أن على فدق 

الجيل[،]دار ( ٣٩٨)٢;الفنة مقاييس اننلر: )٣( 
[.٢١٩٩٠ط؛، العلم، ]دار ( )٢;٦٣المحاح 

الالة>أ/ح؟م(..قايس )٤( 
العربي،اكرايث، إحياء ]دار ( ٩١اللتة)إ/)٥(تهذيب 

[.٠٢٠٠١روا، 



رهبيت١ |ق^[إالرشيد

لاسممائوا لهداية ا حول تدور 

شرعا:لتعريف اؤ 

فيراشد الله أن ت الرشيد معنى 
الخالقأرشد وفعاله، قوله فى وراشد ذاته 

أولياءهوأرشد ممالحهم إلى كلهم 
الثوابأوطرق الجنة إلى خاصة 

اللغويالمعنى بين لع-لأقة ا٠ 
والشرعي؛

المعنىمن كلأ بان تقدم مما يفلهر 
يدورالرشد لمصطلح والشرعي اللغوي 

والاستقامة.الهداية حول 

التسمية:ب، س٠ 

لتضمهراشد لأنه راشدا؛ الراشد محمي 
الميل.محواء إلى لضره ومرثل. 

الحكم: ٠٠
الراشدأو يالرشيد .ث افه يمي لا 

فيالصريح الدليل لعدم به؛ يوصفا ولا 
والصماتماء الأمحباب ولأن ذلك، 

يوصفأو يامم الله مي يفلا توقيفي، 
هداإلى يفتقر والرشيد بل.ليل، إلا بهبممة 

يجوزلكنه بيانه، سياتى كما الدليل 
وراثيرشيد بأنه هق اممه عن الإخبار 
سواءإلى عساله هادى أنه بمحنى 
؛بل.لائ، وفعله قوله ويوصف المسيل، 

بابْن أوسع الأخيار باب إن حيث 
أعاومل؟ا.تعار وافه والصفات، الأمماء 

لحقيقة:ا0 

الرشي.تمام عالي لأل الرشيل. حقيقة 
وحسنوالحكمة والقدرة الذات وكمال 

فيهبما العلم وتمام والتدبير، التقاوير 
فيهوما إليها فيرثيهم المصالحة 

.عنها فيجنبهم ا.ة فخلا 

لأدلة:ا٠ 

صريحدليل والثثة القرآن في يرد لم 
اطهأسماء من اسم الرشي،و أن على يدذ 

بصيغةورد فقد صفاته. من صفة أو 
ء)دفت تعالى قوله في الفاعل اسم 

^١وة لن قد ش يفين 
قولهفى الصدر يصيغة وورد ]الكهف[، 

رثيا.هأزيا ين تا ؤوؤؤأ تعالى؛ 
فيالفعل بصيغة وورد ]الكيف[، 

والمؤذنصامن، »الإمام س: ه قول
واغفرالأئمة أرشد اليهم مذتص، 

للؤذنين(،ص.

]دار( ٦٠)للزحاج الحسنى اف امحما، تمر انظرت 
لينحطابيالدياء وشاف [، ٢١٩٧٤العربجة، الثمانة 

ه[.١٤• ٤ ٍوا، المأمون، ]دار ( ٩٧)

(،٠٣)عا>ى لإنى المحاف أسماء ير تغانظر■ )٢( 
الحسنىافه أسماء في والجماعة المنة أهل ومعتمد 

،،;[.١٤١٧ًلا، إيلاف، ]دار ( ٠١٤، ٢٨٠)

(،٠١٧رقم الملأة، )كتاب داود أبو احرحه ( )٠٢
وأحمد(، ٢٠٧رقم الصلاة، )أبواب والترمذي 

(yyy/\T ) حزيمةوابن ط\آ، الرسالة، ]مزسسة
وصححه(، ١٠٢٨رنم الصلاة، فى الإمامة )مماب 

التجايثة]اسة ( ١٨٢القدير)■r/نص في المناوئ 
يائيأمح، سنن صمح ش دالألاني '؛•١[، الكرى، 

(.٠٣٠)رنم 



١لرشيد

تعالى،اض لغير وصما الرشيد وجاء 
آلحلبمئءؤإدش تعالى! فوله هي كما 

ئإوقوله! ]هود[، .ه وثإليح 
]الحجرات[..ه قذوذ 

امسمتعالى ض يثبت هلا وعليه؛ 
؛الرشد،يوصف ولا الراشي. أو الرشيد 

ومرشدذاته فى رشيلس بأنه عنه يخبر إنما 
وحلقه.لعباده 

0أقوالأهلاسم:
نونيته؛مح، القيم ابن قال 

وفعالهفقوله الرشيد وهو 
الحيرازأل. مرثوربك رشل. 

جتعالى؛ قوله في - كثير ابن وقال 
ضمحل، تثن آصئ ذنن آشُ :خ 

))\ي:]١^[ ^١ تا لزثن 
الهدايةإلى الفتية هؤلاء أرشد الل.ى هو 
اللهمداه من فانه قومهم، بين من 

لها<أأ،.هادي فلا الله أصله ومن اهتدى، 
الرشيدوهو ١١اآةِفؤإ السعدي وهال 

وهورشلو، وأفعاله رشد، أهواله الن.ي 
الحسى،الهلريق في الحائرين مرشد 

فيرثيالمعنوي، الهلريق في والضالين 
منرمله نة ألعلى شرعه يما الخلق 
المؤمن،عبده ويرثل. الكاملة، الهيابة 

إلىأرشاسه عمله وأخلحى له حضع إذا 
وجنبهمرى لليويسره مصالحه، جميع 

ه[.١٤١٧طيب ابن ]_ ( ٢١٠را(الونٍت)
ط؟[.س ]دار كير)ه/مآ؛ا( ابن )٢(تمر 

العسرى«.(٣)

صؤ

منعند المرمي اسم محنى ٠ لمرمي ا— 
الدالأي؛ الرشيد؛ اسم معنى نفس أثبته 

منوهو لها، والداعي المصالح على 
الأسال'".صفات 
المرشدم اسإطلاق يصح ولا 
اببمن هو ؤإنما %ك، الله على 

بابمن أوسع الأفعال وباب الأفعال، 
إطلاقهيصح ما كل وليس الأسماء، 

٢.أءلمأ والله اسما، يصح فعلا 
منالأمم هل.ا أئسنا من اّتالد وهد 

منتا وني تعالى؛ بقوله العلم أهل 
تعالى؛وقوله ]الكهف[، رنسالا أتيدأ 

يشد١؛^١ لث يد ؤ محلل ورثت 
فيالاسم هدا يرد ولم ٠ ]١^٠^[ .و 

الأسماءتعيين حدبث، طرق من طريق أي 
العلمأهل من يوردْ ولم الشهورل٦د 

القرءلك،رسوى 
آثمرا»ت،:ا٠ 

تعالىادنه بيد والرشاد الهيابة أن 

(.٠٣)للعيي الحز اف أسما، تمر )٣( 
)ا/الحسّنى اف أسماء رح ث ني الأمني انفلرت )٤( 

،;[.١٤١٦ًدا، المحاه، ]دار ( ٢^١٤

اشأسماء في والجماعان اللمنة أهل معتمد انفلرت )٥( 
السالف،]أضواء ١( ١ ١ - ١ ' )٩ للتميمي نى الح
[.١٤١٩ًدا، 

افأسماء فى والجمامة الئؤنة هل معتقد اننلر: )٦( 
(.٨٤-)٩^١ صى المنى 

(.٤٧١)\/الحنى اض أمماء شرح ر الأسى انفلر: )٧( 



الزضااثرضا

فيطالبعباده، من يشاء من إليه يهدي 
فهواض هداه من وأن منه، الهيابة 
دونهمن يجد فلمن أصله ومن المهتدي 

.مرشدا ولا هائيا 

اثمصادروانمراجع:
الكتابفي الحسنى اض وأمماء — ١ 

الرزاق.عبد لمحمود ، والسنة١٠
اضأمماء شرح في نى والأّ— ٢ 

للقرطي.الحسنى«، 
الحمنىءا،اض أمماء لاتفسير س ٣ 

للزجاج•
الح.سنىاا،الله أمماء ير لاتن— ٤ 

٠للعيي 

لالخهلاُي.الدعاء«، لاشان . ه 
فيني الحايثه أمماء لاشرح س ٦ 

بنعين. لآا، والسنة الكتامب صمحوء 
القحْلاُىعلى بن وهف 
وصماتهالحسنى الله أمماء لاثؤح _ ٧ 

بنت،لحفصة والثنهء، الكتاب فى الواردة 
الزير•همد 

الكتابفى الواردة اض لاصقات - ٨ 
<.لالسقاذوالثنة(،، 

Iفارس ابن قال الثمححهل. حلاف وهو 
أصتالمعتل والحرف والفال لاالراء 
Iتقول الئحهل. حلاف على يدذ واحد 
ومفعولهراض، وهو رصا، يرصى رصي 

الواو؛أصله إف ويمال1 عنه، مرصئ 
رصنان((منه؛ يقال لأئه 

شرعا:لتعري، ا٠ 

منصفة ه الله حق في I الرصا 
أنهعلى تدث له، الثابتة الفعلية صفاته 

المؤمنينعباده عن يرصمحى بحانه س
بجلالهيليق كما حقيقيا رصا له المهليعين 

وعفلمء،لى.

اللغويالمعنى بين لعلاقات اه 
والشرعي:

حيثمن المعنيين بين العلاقة تغلهر 
المحمل،صد منهما كل في الرصا إن 

سخملهينافي عبده عن هق الله فرصا 
عليه.

لحكم:ا0 

هثلله الرصا صفة إثبات يجمحجت، 
غيرين.اته متعلقة فعلية صفة واعتبارها 

الكيفيةفي حوض غير من عنه، منفصلة في والجماعة الثنة أهل لامحتفد - ٩ 
للتممى.اآ، الحني الله ماء حما 

لغة:لتعريف، ا٠ 

ترصينصي للفعل؛ مصدر الئصا؛ 

.دلالتهاينفي تأؤيل أو 
الجل[.]دار  U'X/yاللذن).قايس )١( 
للتافوالئغ الكتاب فى الواردة اف صفات انفلرت )٢( 

والمنان، ٠-[  ١٤١٤ط١، الهجرة، ]دار ( ١٢٨)
]ط٢،( ٢٨٩)ليجامي والئنة الكتاب في الإلهية 
١٤١١.^



الرضاالرضا

لحقيقة:اؤ 

دائمذاته لوازم ارمن الرب رصا 
الجنةأهل نعيم أدام ولهذا بدوامه، 

تالجنة في لهم يقول كما عنهم، رصاه 
أسخطفلا رصواني عليكم أحل ®إني 

منصفة وهو أددا«أا،«لى. بعادم عليكم 
ومتعلقة.، له الثابتة المعلة الصفات 
المؤمنينعيادْ عن يرصى فهو بمشيئته، 

ويرصىالكافرين، القوم عن يرض ولا 
تعالى:قال أعمالا. ويكرم أعمالا 

ؤأ'لآغثافيآلث؛ممأفين من آلأوزذ ؤوأمؤ0 
عمآئئ ثئ< وبمي آتثرئم وأدن 
عدتهت،اعتري حكت ٤؛^! وثني عنع روصؤأ 

:^١
رصيأنه %ق طه ا ذراأحبر ]التوبة[. .ه 

عمنورصي أعمالهم، ورصي عنهم، 
الدينفير القدوة فهم بإحسان، ائبعهم 

المحن،،اطه.بامحاية رسول عل، ب

إلىيقرب لما التوفيق وأقربهم؛لمح، 
رصاْ«ص.

لأدلة:ا٠ 

الكتابالرصا صفة ثبوت على دث 
والعقل.والإجماع والثنة 

اللف،أمحوا، ]_ ( ٦٧٢)Y/الصواعق مختصر )١( 
^.١٤٢٥ط\، 

(،٦٥٤٩رقم الرقاق، )كتاب المخادى رجه )٢( 
رنموأملها، نعيمها وصفة الجنة )كتاب لم وم

٢٨٢٩.)

(.irv/r)لالشس المحجة بنان ش الحجة )٣( 

تعالى؛قوله الكتاب: أدلة فمن 
وقوله:٨[، ]البتنة؛ نه ويبموأ عمم آممه 

ِمصئولا عج عى ج لإلكن ت؛بأ ؤؤءان 
]١^:ذه قية ؛^؟ ٤٥نإن ^ ٦ص 

عمملرصوأ ينتظم ؤةةد0 ه: وقول٧[، 
مبرشم( وُ أق لإث عمم ثيثوأ ثإن 

.]اكوبة[ .ه ألموم 
علىالدلالة في صريحة الايات وهو0 

ابنقال هق. طه الرصا صفة ثبوت 
هؤإؤفاطه الرصا، آيات من ررهده عقيمين: 

عنوهوبرصي الرصا، يموصوف 
.الخامل• ص وترض انمل، 
«الل4لمه قول الئنة: أدلة ومن 

منويمعافاتالث، ، مخهلك، من برصاك أعوذ 
يرضاممه ررإن وقوله ،، ءقهمثائ،اال 

وقوله.ثلأثا«را■،، لكم ويكرم ثلاثا لكم 
الجنة:لأهل حطابه في ه ربه عن 

أسخطفلا رصواني عليكم أحل ارإئي 
أبدالأى.بعدم عليكم 

البرعبد ابن نقاله فقد ا[لآحماع: وأما 
الإقرارعلى مجمعون الثئة ررأهل فقال: 

والئنةالقرآن في كلها الواردة بالصفات 
الالحقيقة على وحمالها "بها والإيمان 

ءرالمجاز«س.

(.٢٥٩الثم؛ن))/لأبن الواسطية الشدة شرح )٤( 
(.٤٨٦رقم الصلاة، لم)محاب مأ->وجه )ه( 
(.١٧١٥رثم الأتمحب، ملم)كتاب أحر-بم )٦( 
١تريبا تخريجه تقدم )٧( 
]مطابع( ١٩٠)Y/ الإسلامية الجيوش اجتماع )٨( 

اه[. ٤٠٨ط)، الرياض، الفرزدق، 



ئالرضا
الرضا

|محاض كون فإن السل: دلالة وف 
أعمالهمعلى ويجزيهم الطانمن يثيب 

وعدمعنهم رصاه على دليل وطاعاتهم 
*،  ١٣٠^مخطه 

ه1قواو1هلاسم:

ررواضالهلحاوي! حعمر أبو قال 
الورىٌأمن لكحي لا ويرصى يغضب 

؛مبوباانة الإبفي بطة ابن وقال 
ؤيرصىيغمسب هث اممه بان والأيمان 

.، ارأ ويكرم ؤيحب 
الأصسهانى!ثة ثمال قوام وقال 

خبير،عليم بصير ميع ّهك الله ررإن 
ويضحكويسخط ويرضى، يتكلم 
ا،ويعجب 

ؤءنتعالى• قوله فى - الغوي وقال 
يجابئته تأثُ  ٣٠عق آقت هإق ! ٥٤٤

الت لأية ا ومعنى  ١١_ت ٧[ ]الزمر: آلُه 
ذلكيروى ٠ به يكفروا أن لعباده يرصى 

كفر! قالواالسالف، قول وهو قتادة، عن 
كانهمإن ؤق، ض مرضي غير الآكافر 

بإرادثه((لْ،.

الرصاI ررفنقول عئيمين! ابن وقال 

]دار( ٢٦٠)ا/ العشمن لأبن الواطئة الشدة شرح )١( 
^.١٤٢٤ط؛، الجوزي، ابن 

(٤٦٣)الخفي العز أبي لابن اسوية العقيدة شرح )٢( 
ط١،اللام، ]دار 

)مآم\ا(.بطة لاين الأباة )٣( 
(.yyT)\/١^; بيان يي الس )٤( 

لأ\ق\ظوآ.ط؛، الغوي)ما/\<«\(]دارطية، )٥(-فير 

صفةوهى .ث، الله صفات من صفة 
منفهي بمشيئنه، منعلهة حقيقية، 
المؤمنينعن يرصى الفعالية، الصفات 

وعنْلض المقوعن المتقن وعن 
نومالعن يرضى ولا الشاكرين، 
قومالعن برصى ولا الكافرين، 

المنافقين،عن برصى ولا الفاسقين، 
عنيرض ولا أناس عن يرض  liفهو 

ويكرمالا أعمويرض اس، أن
أءمالأ«لا■/

اتم،عاإهةئلمسائل اؤ 

منهيلزم لا يالرصا هؤث الله صف و- 
الأممهدا يرد لم إذ بالراصى، ميته ن

فىالواردة الحسى الله أمماء ضمن 
فيكذلك يرد ولم والثنة، الكتاب 

اللهأمماء جمعوا ممن العلماء إحصاءات 
حيثالمربي،، ابن، جمع في إلا الحسنى 

قبيلمن وعده الرضا، بصيغة! أورده 
طالأم هدا أن أي: الأساورص؛ 

أ.١^ أفعال من يشتق 
هذاأصحاب القثم ابن انتقد وقد 

خ0ذ\أقبح أحهأا وقد ١١فقال! المنهج، 
ويلغاسنا، فعل كل من له اشنق من 

الماكر١١فسماه الألم، على زيادة بأّمائه 

(.٢٦٠)ا/ العثيمين لأبن الواطئة العقيدة رح ث )٦( 
]دار>أ/مل( العربي لأبن القرآن أحغام )٧( 

^.١٤٢٤,دم، العلمية، الكتب، 
اضأساء في اعأ والجم-الئئة أمحل معتقي• انفلرت )٨( 

،;[.١٤١٧.يا، ، إيلأن، ]دار ( ١٢٠)لاكيس الحض 



الزضااثرضا

ونحووالكائد والفاتن والمحالع 
ذلكاُا؛.

إطلاقصحة عدم والخلاصة: 
صحؤإنما تعالى، ض امما الراصي 

يصحصفة صح ما كل وليس صفة، 
بابْن أحتس الأسماء باب لأن امحما؛ 

الصفات.

لفروق؛اه 
والمعمة؛الرصا بين الفرق 

تقاربوالمحبة الرصا صفة بين 
وحدهالتلازم من يلزم لا ولكن وتلازم، 

أحدهمانمير يصح ولا المعنى، اسحاد 
والمحبةالسخهل، صد فالرصا بالأحر، 

واتكراهةأ٢،.البغض صد 
١٠٧^

عباد0عن سبحانه رصاه آثار من — ١ 
محولهفي كما أعيانهم، على نصرتهم 

لموقني آئب ئئ سز وع' الى؛ تع
ذووآممع أؤ يبمون يأيبمأ سوٌ إتتب؛ 

.عمران[ .اه ^?١؛^- محل 
بشرهمبما العباد تشوق ومنها: — ٢ 

قولهمحي كما القيامة، يوم رضوان من به 
:نةبمثم نثنُ ار: عت

.همحئ قيث فبما ثم ويخو ريثنزؤ 
.]التوة[ 

منتجري حنان إدخالهم ومنها؛ - ٣ 

رمآ/هاأ(.)ا(ّالارجانلكين 
)\أ\0أ(.للعكري اللغوية المروق معجم انظر: )٢( 

آممث^٠١^ تعالى: محال كما الأنهار، تحتها 
ءزىقت ثم مدمحإ آلثندقن يمع م جبه 
آثثرصنا أبدآ فإل حتس 'ألأيهر عنها ين 

أنيئألئ ؛4■ ت؛ ه' مء 
لاJاممة[.

أعلىإلى أبصالهم دمنها؛ - ٤ 
قالامة، القييوم نعيم الدرجات 

ءأو م شمالي: 
آلمينوئس جهم ومأوف آؤ تن ,دسش،ل 
لمادنيير وآممث قؤ بمد درجثت م ه. 

عوان[.]آو تثاوث 
بأعلىعباده على تفصله ومنها: - ٠ 

قلثله روينهم وهي ألا الجنة، لدات 
ناصتآبجت؟ذ ءؤو-مح؟ حجاب، غير من عياما 
]القاْة[.ئاظتآ.ه ^١ ث إ. 
المأخا1فين:ذمب، م٠ 

الجهمةمن المتكلمن عموم أنكر 
وغيرهاالرصا صفة والأثاعرة والمعتزلة 

تأويلها؛وأوجبوا الأفعال، صفات من 
وتركيبتشبيه من - بزعمهم - فرارا 

•وتجسيم 
كلههدا يجعلون المحضة فالجهمية 

تعالى،اممه عن منفصلا محلوها 
لرضافا الإرادة، إلى يرجعونها والأثاعرة 

الثوابإرادة بمعنى عندهم 

العلب،الكتب ]دار ( ٠٣١ )ل/ التعارض درء انثلر: )٣( 
(.iT\/w)0إ\0ك الفتاوى ومجموع -[، ٠١٤١٧

]المكشة)٨٣( اةلأنى أل-الإنصاف كدللث،: وانفلر 
ًالثغر أهل إلى ورمانة ام[،  ٤٢١ًدآ، الأزهرية، 



الرغبةالرعية

نفيْن إليه ذموا ما بأن عليهم ؤيرد 
قراواالأفعال صمات من وغيرها الرصا 

مانفي بذلك يلزمهم وتركيب تشيه من 
القوللأن وصفاته؛ اطه ذات من أوبتو0 

أنكما الصفات، في كالقول الذات في 
فيكالقول الصفات بعض في القول 

أتجهما بين فرق فلا الأخر، البعض 
الأشاعرةأثبتته ما أو ذات، مجن المعتزلة 

الرصامن لف الأثبته وما إرادة، من 
فىفالقول، وغيرها، لامتواء وا والغضب، 

تلك،فى كالقول هذه 

والثناءالثواب إن أيصا لهم ويقال 
هوفليس ثمراته، ومن الرصا، آئار من 

،وآثارها الصفة بين ففرق نفسه، الرصا 
تتعالى قوله ذللا، على يدل كما 

فبماثم وجئت ينه ؤبمف ييهحّ 
فيفرق فقد ٠ ]التووة؛امقيئ.٤٠ ميم 

وبينصفته هو الذي الرصوان بين ية ألا 
إثباتإلا يبق فلم ثوابه، هي التي الجنة 
يليقكما حقيقية هق ض الرصا صفة 

لهاتشبيه غير من الهلانه سوعفليم بجلاله 
٠المخ^لو3من برصا 

لمصادروانمرام:اي 
الإمحلاميهءا،الجيوش رراحتماع — ١ 
المم•لأبن 
للبيهقي.والصفات((، ررالأمماء . ٢ 

دمشق.والحكم، الخلوم ]مكب ( ٢٣١)لأشعري ل =
[.٣١٩٨٨ط١، 

(.٣٠١)م/اكاوى ،جموع انظر: )١( 

والنقل((،العقل تعارض رادرء — ٣ 

لابزتيمة•
لأبيالثغر((، أهل الةإلى ؛-رارّ

•لأممعري ا الحعسن 
لاينالواممهلية((، العقيل.ه شرح ١١ء ٠ 

*عبّين 

،تلئة(( الواممال٥ العقيشرح  ١١— ٦ 
للهراس•

الكتابفى الإلهية ررالصفات - ٧ 
الجامي.أمان لمحمد والثنة((، 

الكتابفى الواردة اض صفات ١١- ٨ 
،.للمافوالثنة((، 

تيمية.لأبن الفتاوى((، ررمجمؤع — ٩ 
٠للموصلى الصواعق((، ررمختصر  ١١٠

Pلرعية اج 

)الإمامة(.مصّهإالح يرايع 

Pلرغبة اج 

لغة:لتمرس، اؤ 

والغينالراء  ١١ت لآةِلبج فارس ابن فال 
لشيء.طب هما أحال. ت أصلان والثاء 

فيالرغبة فالأول: شيء. في سعة والأخر 
الشيء.في رغست، له. الإرادة الشيء: 

١٢٢١محه((رغبتج قلت،: تردم لم فإذا 
بقال:والهلمع، السمؤالا والرغبة: 

^١٤٢٠•الجل، زدار >آ/ْاأ( اللنة )؟(.قاسى 



الرغبةالرغبة

إذاورغبة؛ ورت رغيا يرغب رغب 
ورجلفيه، وطمع الشيء، على حرص 
العطاءوالرغيبةت الرغبة من ت رغوب 
الشيء،في وأرغبني والواسع، الكثير 
واحدرا،•سى ورغني 

شرعا:لتعريف ا٠ 

الوصولمحبة أو طالب هي I الرغبة 
اض1إلى فالرغبة ،، المحيوبل الشيء إلى 

تعالى،اض عند فيما الملمع هي 
علىوالحرص 

ا0أوويانممض ين ب٧ 
والشرعي:

والشرعياللغوي المعنى بين العلاقة 
الهللبمعنى يجمعها حيث ظاهرة؛ 
هوالشرعي فالتعرف والهلمع، والسوال 

اللغوي.التعريف من جزء 

الأخرى:والأسماء 
الهلمع.الرجاء، 

لحكم:ا0 
يتقربالتي القلبية الأعمال من الرغبة 

والصحاح(، ٤١٦- )آ/هاأ اللغة مقاييس )ا(انذلر: 
للملأسن،م العالزياد \( )\/UTلاجوهرى 

الترايث،إحياء ]دار ( ٢٥٤)ه/العرب، ولسان ءدم[، 

]دار( ٥٩)عثيمين لأبن الأصول ثلائ شرح >آ(انظبي 
الأصولثلاثة ثرح إلى الوصول وتيسير الثريا[، 

^.١٤٢٧]،يا، ( )٤٨القاسم لعدالمن 
المختار،]مزمن ( ٤٧٤)ا/^٠ ٧١مدارج )"؟(اننلر: 
آأ؛اه[.طا،

.نبئه اض أمر وند ه، اض إلى بها 
.ههتبمب رش فقال! إليه بالرغبة 

فقال!،^، 1jأنبيائه ومدح ]الشرح[، 
Gنٍقاو ث;ثا ;٤^[ ءؤسا 

فهيهدا وعلى الأنبياء[، ]ه حتيبممث
يجوزفلا عظيمة، وقربة حليلة، عبادة 

منالرغبة وأما اد1و4، لغير صرفها 
فهيمنه، الشيء طالسا بمعنى المخلوق 

وأماحاصنا، قادتا حثا كان إذا جائزة 
إلاعليه يقدر لا ما مخلوق من طلب من 

لكنمخلوق عليه يقدر فيما أو الخالق، 
أسركفقد غاب، أو مبحن، المخالوق ذللث، 

تعارل؛،.اض عبادة في 
لحميمة:ا٠ 

إلىالوصول طاو_، هي الرغبة؛ حقيقة 
فيه،والمرغوب المحبوب، الشيء 

الملمعI تعالى اض إلى الرغبة وحقيقة 
لعبادهأعدم وفيما تعالى، الله عند فيما 

لكتف، الرجاء عن تولدين المومتين، 
إلىفدفعته الهلال_ا، ملك، بماحبها 

والطلبرْء.وال ال

لأهمية:ا٠ 
هيكونها في تتضح الرغبة أهمية 

الخيالقلبية، العباآُت، أجل من والرهبة 
(٢٨٧)والوسيلة التوسل في حليلة قاعدة انفلر: )٤( 

>[،١٤٢٢عجمان، الفرقان، ]مكتبة 
محمانبن لسليمان الثهايية المرسلة والصواعق 

•الماصة[ ]دار ( ١١٠٥)

(.٤٧٤)ا/المالكين مدارج انظر: )٥( 



اترغية٠=الرغبة

العبودية،مراتب أعلى تحقيق على تبعث 
فيماراغبا تعالى اض إلى السالك فيسير 
الجزيل،الثواب من تعالى الله عند 

الأليم،العذاب من عنده مما وراهنا 
الرغبةإن إذ القلبية؛ العبادات ركنا فهما 
الخوف.ثمرة والرهبة الرجاء، ثمرة 

لأدلة:ا٠ 

والئثةاصاب من الأدلة جاءت 
اشت«ار:إر الرب في الأم 

ءاؤهآمث>بناتعالى! قوله ؛ الكتاي، فمن 
تثثيثقا يحض ثث وومثا ثث 

قحفاو إقهلم 
يًقاق؛؛؛؛L ا سص 

هوقول]الأذساء[، حنسعلى •ف 
أثثثاش4ر مآ يبموا أهثاز تعالى! 
أقث؛محثا أه سقا نثازأ ئثوك 

ئغوىأف ءائ ج رربمومح محّإمحء ين 
رشؤإآإز تعالى! وقوله ]التوبة[، .ه 

]الشرح[.

أحاوتوإدا .! قوله الثنة! ومن 
نميالصلأة، وضوءك فتوصأ مضجعك، 

اللهمقل! نم الأيمن شمك على اضطئ 
أمريوقنصت إلي،، وجهي أيث، إثي 

ورمةرهمة إليك، ظهرى وألجأت إليك، 
إليك،إلا منك منجى ولا ملجأ لا إليك، 
الذيوسك أنزلت،، الذي بكتا»الثإ آمنت، 

فإنكلامك،، آخر من واجعلهن أرملته، 
علىوأنت، مت، يلتك، لمن مت، 

اكطره«لا/
يقل!فلا أحدكم دعا ررإذا ه! وقوله 

ليعزمولكن شئت، إن لى اغمر اللهم 
الافه فإن الرغبة، وليعثلم المسألة، 

أعطاْ(ارشيء يتعافلمه 
رغبةصلاة صالستخ ارإنى .! وقوله 
ثلاما،لأمتي هث افه ايته مورهبة، 
أنمأكه واحدة، عالي ورد اثنتين فأعهلائي 

غيرهم،من عدوا عليهم لط يلا 
غرما،يهلمكهم لا أن وسألته فأعطانيها، 
يأمهميجعل لا أن ومألته فأعطانيها، 

ءلي«ص.نردما سهم، 
اسر:أهل قوال أ٠ 

علمررمحد فةِفؤ! تيمية ابن قال 
بالممسلممحنينزل ما أن كلهم الماسلمون 

مثلوالرهبة، الرغبة في النوازل( من 
الررق،لنرول، الاممتمقاء عند دعائهم 
لرفروالاعتداد الكسوف، عند ويعانهم 
فىيدعون إنما ذللث، ، وأمئالالبلاء، 

يشركونلا له، شريلث، لا وحده افه ذللا، 

(،٢٤٧رنم الوضوء، البخاري)كتاب أخرجه )١( 
والاستغفار،والتوبة والدعاء الانكر لم)كتاب وم

(.٢٧١٠رنم 
والتوبةوالدعاء الذكر ملم)كتاب )٢(أخرجه 

(.٢٦٧٩رقم والاستغفار، 
ًلا[،الرسالة، ة لمؤّ( ٠٤٠ )٦٣! أصد أخرجه )٣( 

وقال((، ٣٩٥١رقم الفتن، ماجه)كتاب وابن 
هذا(: ١٧٠)؛/ ازجاجة مصباح ني الثوصري 

خزيمةابن وأخرجه ثقامتا. رجاله صحيح إسناد 
بنمعاذ حديث، من (، ١٢١٨رنم الصلاة، )كتاب 



الرعيةالرغبة

ودعاءالعبادة دعاء يثمل هنا والدعاء أن قتل المين اJلبكن لم شيئا، به 
بالأدلةعلم فقد هدا تفرر فإذا ألة، المبل هك؛ الله غير إلى ؛حوائجهم يرجعوا 

المؤمنالعبد من المهللوب أن الشرعية بلا يدعونه جاهليتهم في المشركون كان 
السراءحال في ورهبته رغبته يخلص أن التوحيد بحد أفتراهم الله، فيجيبهم واصهلة 

اللهوصفهم كمن يكون ولا والضراء، بهذه إلا دعاءهم يجبب لا والإسلام 
دعهمأألمقى ي يضيإ ولإدا بقوله! تعالى من ها بالله أنزل ما تي الالواسطة 
^١آلهن إق عشهم ظنا أتير، ثل هبآ أق . سلطانءارا، 

نلمبملإئو4لالخضت[.رب كله >االلين ه: الئ4م وقال!بن 
لفروق؛اص ا.الراهبءءأ الراغب هو فالمزمن ورهبة 

الأيةهده ر١في ه: عشمين ابن وقال 
اطهوصف، _! الأنبياء آية يعنى! - الكريمة 

اشيدعون بأنهم عباده من الخلص تعالى 
له،الخشؤع مع ورهنا، رغتا تعالى 

ودعاءالعبادة، لدعاء شامل هنا والدعاء 
فيمارغبة تعالى اطه يدعون فهم المسألة، 

منخوفهم مع ثوابه، في وطمعا ، عنده 
ذنوبهم٠^٣،•وآثار عقابهم، 

اثتهالق4تلمسائل اي 

والرجاء:الرغبة بين الفرق 

فهيطلب، والرغبة طمع، الرجاء أن 
طلبه.الشيء رجا إذا فانه الرجاء، ثمرة 

الخوف،من كالهرب الرجاء من والرغبة 
ومنفيه، ورغب طلبه شيئا رجا فمن 
منههرب شيئا حاف 

والرهبة:الرغبة بين المرق 

منالمنع في الإمعان هي الرب 
هيالتي الرقة صد فهي المرهوب، 

فيهالمرغوب طلب في القلب مفر تكون تعالى افه إلى الرغبة سألة: م— 
الرهبة:ودعاء الرغبة دعاء بين الفرق والضراء: السراء في 

كفيهظاهر يجعل الرغبة: دعاء في قيل من هي الرغبة أن معلوم هو مما 
وفيلأرض، ا إلى وباطنهما ماء الإلى حالة تصحب التي القلبية الأعمال 
ماءالإلى باطنهما يجعل بالعكس الرهبة ؤونوعوث\ تعالى: قال كما الدعاء؛ 

الراغب: وقالواالأرض، إلى وظاهرهما .ه حتيعجى لما وحقامأ ؤتثبمتا يخي 
كالمتمررآ؛.والرام، كاسلمم، ]الأنياء[. 

(.٦٦)بالممور والامتنجاد القبور زيارْ )١( 
ط"\[.محير، ابن ]دار الصابرين عدة )٢( 
(-٦٠)الأصول ثلاثة شرح )٣، 

ط"آ[.العريي، الكتاب ]دار ( ٥٥)؟/ الألكين .دارج )٤( 
)\االألكض هدارج انفلر: )٥( 
(،١٣٥)ّل/الفتاوى مجموع على المدرك انظر: )٦( 



ا}رقيةالرعية

لثمرات:ا٠ 
والرهبةهى أنها الرغبة تمرات من 

علىتبعثان فهما والنجاح، التوفيق مادتا 

ِءم? رب 

ىمسآشر مثه نان آلحيي دعاء من 
ثه:ند ئ :مئا تئ ص لذ تو 

^١٤^ آلة ن:آ ل ^١ ؛ثئت 
للحنئعندم ة ^ان تؤآ إى تحم، محلن مرصاته وءللحبv تعالى، اض إلى السير 

منولذدمهم عؤلؤأ بما ^؛jx\ اكيث هلثي؛ا فيحمل ، عنده فيما والهلمع ومغفرته، 
المكروه.ويزول المهللوب، 

بعبدهأراد ررإذا ت المم ابن قال 
لوبل. وسعه، لامّنفراغ وفقه حيرا، 
فإنهماإليه، والرمة الرغبة فى جهده 

مم١؛^، ( jpأثثا نإدآ . عبثي عداب 
دعثاخهذو ألثز سه ؤإدا ِث؛هافدء ؤيثا 

.]فصك[ .٤٠ عيبمش 
باقيشرك من المشركين ومن بل 

فتجدهوالضراء، الراء حال في تعالى والرهبة الرغبة قيام فبقدر التوفيق، مادتا 
فيتعالى اش لغير والرمة الرغة يعظم التوفيق®يحصل القالب في 

الفقرحال وفي والمرض، الصحة حالة افه محي فيما رغب من أن تحارها: ومن 
حالاأموأ وهذا ذلك، ونحو والغنى، وأعطي أحر، ؤإحلاحس بصدق تعالى 
قبلهالذي من الله عذاب من رهب، من أن كما سؤله، 

(٢)وعل.هيخلف لا تعالى اممه لأن أمن؛ 

المصائرواثمراجع:
ثلاثةإلى الوصول ررتبير . ١  المخاصن:انه4ي، مؤ 

القاسم.المحن لحبي الأصول((، في الله مع أشركوا ين الن. المشركون 
تيميةلابن ، المائل،( ررحاْع  ٠٢من أنواعا لغيره وصرفوا عادته، 

الضراءحال في تجسدهم بالعبادات، 
تعالى،اض إلى ورهبتهم رغبتهم يخلصون 

السراءحال في وصاروا أنجاهم، ؤإذا 

لأبنوالحكم((، العلوم راحامع . ٣ 
رجب•

ول((،الأصة ثلاثحاشية  ١١_ ٤ 
قام.بن الرحنن نمد ج؛ تطلىِ• ثماِثال ْ؛ مبس 

لأبنالأصل«، ثلاثة »فم - ه َلآأاببم ي؛ أق دم؛ ١^٠ ي بمإ 
بمجة.،^1 إداأو  jjبمينر قثا 

*عبُين ألإثن٣ ٠ -مار: وقال 

والأستنج—ادبور قالزيارة  ٠١١ ٦ 
.تيمية لابن ، ؛المقبور((  عالم]دار ( )؛/٩٨تيمية لابن المائل جامع وانغلر■ 

أ\إاه[.ٍوا، الفوائد، 
القاهرة[.التراث، ]دار ( ٢٢٥)العلل شفاء )١( 
يممرف.( ر٥٨للمامم الوصول، سر انفئرت )٢( 

٠٦)ئّم لأبن شرحه مع الشبهات كثف، انفلر: )٣( 
[.٥١٤٢٨ص، 



إوعيسى رفع عيسى.رفع 

المم.لابن الصابرين١٠، ررعدة - ٧ 
،والومسالة،، التومل في ارقاعدة — ٨ 
محة•لأبن 
مجمؤععلى ررالمستدرك — ٩ 

تيمية.لابن الفتاوى«، 
المم.لأبن ، السالكين١٠ررمدارج — ١ ٠ 

0رفعصسمحقج

لغة:لتعريف اؤ 
امالأحفي ارة تال يقت الرئح 
قولهنحو مقرها، عن أعاليتها إذا الموصوعة 

عترفر امحوت ثح أفكا ^١^ تمار: 
إذاالبناء في وتارة ٢[، ]الرعدت زوأ؛ايم 
ألمراعيإؤهثئِ تخ • قوله نحو محلوكه، 

وتارة[، ١٢٧ت ]البقرة رإسثسزه آتت ين 
ؤورساقوله: نحو نوهته، إذا الذكر في 
المنزلةفي وتارة ٤[، ]الشرح• ؛ئ 
؛ثنم^ورينناقوله: نحو شرفتها، إذا 

،.[^ ٣٢]الزخرف: سن مذ 

اصطلاحا:لتعريف ا٠ 

ماء.الإلى حثا .ل عيس رغ هو 
لحأكم:ا0 

وأنهغأس، عيسى برفع الإيمان يجب 
اليهودزعمت كما يقتل ولم يصلبا لم 

والمارى.

القلم،]دار ( ٣٦٠)القرآن الفاظ مفردات سفلر: 
)y/الألفاظ أشرف نفير في الحفاظ وعمدة ط١[، 

^.١٤١٤ط١، الكتب، ]عالم ( ١١٦

لأدلة:ا٠ 

إؤئ؛أيّءأ( آممث ،ال ^إذ ه؛ اض ال ف
أكض ^ ءئق تنفيض 
اقمك>ئوئ أبتوق آلئ ؛؛١^٠ حفي 

منبمطمإلأ شر آلإينمئ غ/ إق 'قنروا 
مملمونفيه كتثن مثا بينكم ه1حطئا 
ؤؤمٍلهلمتعالى: وقال عمران[، ]آو .ه 

وماهق ربمولا ممهأ أئ بى ألمسخ كدا إدا 
أقنثإن انحإ ئ ؤء ثثوْ وما كأوْ 

عرين بذء لم مجا ينه سي لش يه أثلقوأ 
رثهبل، يمنا. قئوْ وما أفلي 0غ آي 
.هحك،ا عن،را أثه قان إئ أثة 

أيل،ئ ؤؤوإن تعالى؛ ونال ]النساء[، 
محيدممومحء ئل ه لإويما إلا آلكث؟، 

]المساء[،نجدا.ه ي ه 
هلا4^1^ لمأم ءؤوإدهُ الى: عتوقال 

•[ ٦١]الزخرف؛ هاه دماريك> 

0أقواوأهلاسم:
ررأحمعنتجالأشعري: الحسن أبو قال 
إلىمي عترفع الله أن على الأمة 

١لم٠اء(^٢،.

محمدا.الله را؛عث، القيم: ابن وقال 
الغمة،وكشف أمره، فى الشبهة أزال بما 

اليهودافتراء من وامه المسح وبرأ 
ربونزْ عليهما، وكذبهم وبهتهم، 
افتراهمما وأمه المسيح وحالق العالمين 

ط١،الفضيلة، ]دار ( ٤٢٤الديانت)أصول، عن الإبانة رأآ 
آم؛اه[.



عيسى.رفع عيسى.رفع 

تعالىرثه وأن الصلب عناد المثالثة عاليه 
ينالأن وصانه ونزهه ورسوله عبده أكرم 

أنهمالممارى نعمته ما منه المردة إخوان 
لممنصورا مؤيدا إليه رفعه بل منه؛ نالوه 

أيديهمناله ولا بثوكة، أعداؤه يشكه 
وسياريد0سماءه، وأسكنه إليه فرفعه بأذى 

الضلالمسيح من يه ينتقم الأرض إلى 
بهويقتل الصليب، به يكسر ثم وأتباعه، 
ملةبه ؤينصر الإسلام، به ويعلير الخنزير، 

اللهعبد بن محمد به الماس وأولى أحيه، 
آ.(١ واللام الصلاة أفضل عليهما 

هاساصاساإقة:

آيةفي المذكور بالتوفي لمراد ا- 
Iعمران آل 

الوم،I بها والمراد صغرى وفاة هي 
الممسرينجمهور القول هذا وعلى 

وفاة،الوم مى نالحرب وكانت 
تعالى!افه نال حياة، والانتباه 

يتقنا ه تبمم آرك، 
شجأ;ت ص مؤ ^ لإ إء 

كلإقمحآ ۶ ^ ١^ ثث 
ه:وقال ،[، L^Vi]وه ثظون 

ئثثد نآؤ موؤهثا جثن آلانئس .؟وئ 
أي،يا ص أق شك :ثا٠يآ ِق 

قإ0 ثثس ض إق آلاحتكة نتجسد 
.4؟؛؛ووة يئرك وثنت دفك 

الوءاتين•الأيتين في ذذكر ]الزمر[، 
النوم،م، فالصغري والكيرى؛ الصغرى 
بحدهقيام لا الذي الموت هي والكبري 

عندالبعثف.إلا 

انكال! قة قحديوعن 
ال!قام نيأن أراد إذا م اطه رسول 

ؤإذاوأحياء؛، أموت راياممالث، 
الذيطه ررالحمد قال! منامه من استيقفل 

.، ر النشور؛؛ وإليه أماتتا ما بعد أحيانا 
توفىاطه أن المهلحية بالأدلة ثبت وقد 

.إأنه وثبت إليه، ورفعه هؤئ المسيح 
حكماالأمة هده في الزمان آخر في ينزل 

مننزوله وأن ا، مةسهلؤإماما عدلا 
كماقربها، على ودلالة الماعة، أشرامحل 

هادقناكؤ لملإ هؤإننُ الى! عتال ق
ابنال ق[، ٦١زخرف: ]الهاه دمارنت> 

ط\آ.اكوائد، ]عالم 0\اّا( .  ٣٨٤)الحٍارى هواية )١( 
الفكر،]دار ( ٢٩١)م/ القرى ير نفيطر: )٢( 

)ه/مها(القرآن لأحكام والجامع ه.؛اه[، 
كثيرابن وتفسير ه[، ١٤٢١^محيا، الرسالة، ]مؤسسة 
ٍلأ،خأأاه[.طيبة، ]دار )آ/م\إ( 

وقوععلك، ودليل أمارة ررأي؛ كثير؛ 
للماعةآية أى! مجاهد! قال الماعة، 

القيامة.يوم قبل مريم ابن عيسى خروج 
وابنهريرة، أبي عن روي وهكذا 

ماللث،،وأبي العالية، وأبي اس، عب
والضحاك،وقتادة، والحز وعكرمة، 

يقضينزل إذا . وأنه وغيرهم؛ارن. 
ؤيكسرالخنزير، ؤيقتل اكحال، على 

منيقبل فلا الجزية ؤيضع الصليمب،، 

(,٦٣١٢رقم الدعوات، )كاب الخارى أحرجه )٣( 
ًلأ[.طيبة، ]دار ( ٢٣٦)^كثير ابن ير نف)٤( 



عيسىرفع عيسىرفع 

أهله بؤبمومن الإملأم، إلا أحد 
أم،بذ ت تعالى قال، كما الكتاب، 

^۶تومح، ض يب، ؤديئ إلا 
لاس[، 40ثأ1ا ئير أذ؛قت 

ثميعيش، أن له الله اء ثما ؤيبشى 
علىيدل وهذا الكبرى، الوفاة اض يتوفاه 

اضرفعه حين يم حثا يزال لا أنه 
قبص.وفاة وفاته وأن تعالى، 
روحهفارقت ارمن تيمية! ابن فال 
ؤإذاماء، المن جسيم ينزل لم جده 
قولهوأما قبره. من يقوم فانه أحيى 
وثءيرقإه ورائق متونيش ء)إفي ؛ نعالهم،
[،٥٥عمران: ]آل ه حفى آون بث 
بذلكيعن، لم أنه علهم( دليل فهذا 

لكانالموت بدلك، أراد لو إذ الموت؛ 
اضفان الؤمن؛ن؛ كسائر ذلك فى عيسى 
السماء؛لهم، بها ويعرج أرواحهم يمض 

وكذلكخاصية. ذلك، في ليس أن فعلم 
ٍفء<آون ض >ثقبمق ه: قول

فارقت،فد كان ولو [، ٥٥عمران: ]آل 
كلونالأرض في بدنه لكان جده روحه 
وقدالأنبياء. من غيرْ أو الأبناء سائر 

>غمحالأخرى؛ الأية فهم، نعالهم، قال 
تثاأؤ بجد ء ة آض 

أقننزن ثإ قه وين ءهْ رما قلوْ 
عرين دء ^٢ ما تنه ثؤا نج، فه 

بجدبل و ثنظ ثأيأ رثا ١^ آؤع إلا 
زسجب : فافقوله ]المساء[، أٌ 
كماوروحه، بدنه رفع أنه سين، أٌ 

بدنهينزل أنه ارالصحيحا، في ئتتا 
ومالمال: موته لوأريد إذ ،؛ ل وروحه 

فقوله:مات، بل صلبوه؛ وما قتلوه 

وروحه،بمدنه رفع أنه يئن( أهه رثن 
يدنهينزل أنه الصحيحا، ١١في ثبت، كما 

^^،الملماء: من قال ولهذا وروحه، 
ويدنلث،،روحك، قابض أي؛ ^^^؛ ٠٣

ولففلواضنوفيته، اب المحنوفبتا يقال: 

دونالروح تومح، ه نفيمضي، لا التومح( 
بقرينةإلا جميعا، توفيهما ولا البدن، 

منفصلة.

تعالى:كقوله النوم؛ توفهم، به يراد وقد 
]الزم_ر:منتهتثا٤ه جلأ \يخئت _وؤ، ^٢٥ 
الي،؛؛نك=قر اقك، ه: وقول[، ٤٢

[،٦٠ام: ع]الأنإلماره جرح؛و،ر ما ؤينلم 
وقه\تتوو ١^ ء إدا وقوله؛ 

هكاه]الأنمام:

اتمأخالمين:ذأمب، مي 

بزعم. عبي رفع القاديانية أناكرت 
أحمدغلام المبوة: مدعي إلا بح ملا أنه 

اليهودزعمت حين فى الماديانء،أم، 
(،٢٢١٢٢رنم الهوع، الخارتم،)كتاب عند كما )١( 

أبيحديث، من (، ١٠٥رنم الإيمان،، لم)كتاب وم
انليوفكن ييدْ نفي اروالأ.ي مرنوعات >ه هم>وة 
رفيكطا، مشحكما مريم ابن فيكم يترل، 

اوحاويث<.الصليب.*٠٠ 

المس،]مجمع ( ١٠٢٣-  ٣٢٢)؛/الفتاوى مجموع )٢( 
اه[.٤١٦الشرفح، الممم، لطاعن فهد 

-)٨٣المسيح نزول، في تواتر بما التمريح • )٣(ينثلر 
.[.٠١٤٠٢ط؛، الملام، ]دار ( ٥٥



الدرجاترفيع ا.الدرجاترفيع 

علىقتل المسيح أن النصارى وكذلك 
اليهودأن I بينهما والخلاف الصليب، 

تحقه)ما نال للنثوة ملثغ واه بشريته رى 
ترىحين في والموت. الصلب من 

قدمهإله ابن إله المسيح أن النصارى 
أيهمخطيئه عن للسر محداء ليصلب الأمحب 
الصلببعد يوم ثالث في إنه ثم ادم، 

وفدأبيه. بجانب الماء إلى يمعد 
لمء عيسى أن فسن تعالى، اض كذبهم 
فقال:إليه، اض رفعه بل يمت،؛ 

وما١؛^ رسول ءن؛يم أئ :عيش أشيح هئاتا إثا 
أؤنوإ0 لم سل وإؤؤأ صمحْ وما هئره 

عرمن هء كم ما تنه ثر ش فه آ,خئ^Jمأ 
ئسثل . بما قأوث ئثا ^• ١١اجغ إلا 
.٤٠عبما عنررا أممه ؤان إلئ أممه 

انإنكل أن تعالى بثن كما ]الساء[، 
عليه،ومحاسبا عمله، عن مسوول 

ومعاصيذنوب ان إنيتحمل فكيف، 
قكسثاوري ه؛ فقال آخر، زنمان 

قثئ َة ثي أب ي ْقئ 
ال؛وف[، I١٦٤ ام م]الأنمئه -أ

را،]ال__م_دث.اه يث َثثق ٩ شن 
يخدرآ نمثاد سق ؤذن0 ال؛ وق

شءدرو يثمثاث يمثل ومن . بمي 
١٠[.] ،؛«؛ََر 

AJلرم 

اتمصادروانمراجع:٠

الصحابة؛،تمييز فى ررالإصابة _ ١ 

حجر•لأبن )جَاآ، 

ةإأج|إ((،عيسى يحكم لإعلام ١١١- ٢ 
للسيوؤلي.

نزولعلى المرهان امة »إئ-  ١٠٠
اممهلعبد الزمان،؛، آخر في عيسى 

غماري.لا 

فيالكافية والأدلة )رالمراهين - ٤ 
مننزوله وأن المسيح برفع القناعة 
بنيمان للاعة(ا، الأشرامحل 

حماJان.بن الرحمن عبد 

اةحيفي الإسلام ة ارتحي- ٠ 
١لكمرى ا أيور لمحمد ، ؛؛ ءؤءّ عيسى 

نزولفي تواتر يما ررالتصريح ٠ ٦ 
الكثميرى.شاه أنور لمحمد المسح؛؛، 

مشكاةعلى المبيح ررالمعاليق ٠ ٧ 
إدريسلمحمد رجاُآ، صابتح،؛ ملا 

الكاندهلوى.

وقتلهونزوله حيا عيسى رررفع - ٨ 
هراس.خليل لمحمد الدجال؛؛، 

اةحيفي الإسلام يدة عق١) - ٩ 
الكشميرى.أنور لحمد هؤئ؛ا، عيسى 

اممهنبي في وأحكام ررفتاوى - ١ ٠ 
جرين•؛>، النه نمد ، ء٠١عيسى 

لعمرالصغرى؛؛، ررالقيامة — ١ ١ 
الأشقر.

Mفيع رص 

)الحلو(.مصهللح يراحع 



ًءواالرفيق
الرفيق

الرفيق

س:لتمرس ا٠ 

منمشتق فاعل بمعنى فعيل الرفيق؛ 
ابنقال العنف، خلاف وهو 

والفاءررالراء )رفق(: مادة: في فارس 
موافقةعلى يدئ واحد أصل والقاف 

خلاففالئفق: عنف، بلا ومشارف 
هوهذا . . أرمحق. ريمت، يقال: العتق؛ 
إلىيدعو ة شي كل منه يشخ ثم الأصل 

ررالرفق:١^^،: وقال . ومواهقة،، راحة 
يقال:الفعل٢<أ ولطافة الجانب لين 
بهوهو لثلث، أي: ورقى؛ تجإتذ رمى 

أي:دفق؛ 

شرعا:لتعريف ا٠ 

هوالذي الرفق من خوذ ما الرقيق: 
وصدمفيها، والتدرج الأمور في التأني 

بشدةفيها الأخذ هو الذي العنف 
اللهصفات من صفة وهو ، واستعجال 

شرعهفي رفيق رفيق؛ الله أن على يدل 
معشؤونه جميع وفي أفعاله وفي 

ءادْله/

الجيل[.]دار ( ٤١٨٨اللخة))١(.قاسى 
المربي،الراث إحياء ]دار ( r\y/yاللغة))r(تهذب 

[.٣٢٠٠١ط١، 
ْلا[.صادر، ]دار )•ا/هاا( الخرب )٠١(لمان 
(.)آ/٥^١٤للهراس النونية ثرح )؛(ينظر؛ 

)ا/نى الحاض أساء ثرح ني الأسى )ه(اذتلرت 
٠٠٧.)

سناسسىا0غوي
والشرعي؛

المعنىعن الشرعي المحنى يفترق لا 
منهماكئ مي الرمق جاء حيث اللغوي 

والنفعوالتانمح، والمهل اللين على يدل 
فيجائزة كلها العاني وهذه والإ■ءaلاء، 

لهالطلق الكمال على دالة خق الل4 حق 
أهلعند اتفاق محل وهي صّمحانه. 
الئتأص.

لذكم:ا٠ 

كماتعالى لد4 اسما الرفيق إثبات يجب، 
لصفةمتضمن وهو الحديث، فى ورد 

هذْيحب أنه ليل ل. يهفو، له الرفق 
هذهبه قامت من على وثناوه الصفة، 

الصذةل٧،.

لحقيقة:اي 

كثيراممه أن هي الرفيق: حقيقة 
يسهلالذي والتسهيل، اللين وهو الرفق، 

اكلهالحر ابؤ بحما ومر مور، لا ا 
الحليمالرفيق بحانه هو وأنه لعباده، 

ليتوبالصاة، بعقوبة يحجل لا الذي 
منإثما ويزاد المناية، له ّيفن، من 

الحسنى)ا/اف أمماء شرح ني الأمني انفلرت )٦( 
المحنىاش أصماء شرح في الشم ابن منهج (، ٥٥١^

،>[.١٤٢٦، ١١٠الجوزي، ابن ]دار ( ٤٠٩للغامدي)
]مكب( ٢٩٠)الماثي لأحمد العوته كتاب )ي(انفلر: 

علىالنووي وشرح ه[، ١٤١٩ط١، العبيكان، 
،٢١٠التراث، إحياء ]دار )أا/ه؛ا( لم مصحيح 

١١٠٩٢.]<،



الرفيقالرفيق

الشقاوةله سقت 

والأدلة:
.النبي أن I مسلم،ا ررصحيح محي 
يحبرفيق اش إن عائشة، رربا شال! 

يعطيلا ما الرفق على ويعطي الرفق، 
ماعلى يعطي لا وما السف، على 

ا.سواْ((أ 
العلمأهل أقوال 

اشءإن .! قوله رروأما النووي• قال 
ووصفهبتسميته تصريح هميه ه رفيق 

ياارةق«لم.
نونيته؛في القيم ابن وقال 
بلالرفق أهل يحب الرفيذ وهو 

أماني،أ؛آفوق بالرفق يعْليهم 
محيرفيق تعالى ررمحاض عيي! الومحال 

بالتدرجكلها المخلوقات خلق أفعاله 
انهمع ورفقه حكمته يحسا ا شا م

لحفلةوفى واحدة لفحة خالقها على قادر 
((رواحدة 

اتمتعكة:لمسائل او 

الرفيقإثبات في العلم أهل اختلف 

الأسىفيمحأمم1ءاشالخنى)ا/يهه(.)ا(انظرت 
والمعاندينالمرتدين استتابة )كتاب البخاري أحرجه )٢( 

والصلةالثر )كتاب لم وم(، ٦٩٢٧رقم وقتالهم، 
له.والأفظ (، ٢٥٩٣رنم والأداب، 

.١( ٤ ٥ ا/ )٦ لم مصحح على النووي شؤح )٣( 
،[.٥١٤١٧تيمية، ابن ]دكتة ( ٢٠٨)القيم لابن )٤( 
المكتبة]ط. ( ٩٨)عد.ى لالالبين الواصح الحق )٥( 

الملمة[.

امسمأنه يرى من فمنهم تعالى، لله اسما 
النووي!محال كما الرفق صفة منه ويشتق 
ففيهرفيق® افه ررإن .! محوله رروأما 

بالرفق®ووصفه هو بتسميته تصريح 
الدانيةالصفات من صفة أنه والصحيح 
الل4حلم كمال عش الدالة الفعلية 

سبحانه.ولهلفه وحكمته 

الثمرات:0< 

منحفله ياخد أن للمسلم ينبغي _ ١ 
رقيماويأكون الرفيق، تعالى امجه عبودية 

عجلغير أحواله وحميع أموره في 
وقد،، الشيهلانأ من العجالة فان فيها، 

ررإنالقيس! عبد لأشج ه المي فال 
الحلمالله! يحبهما لخصالتين فيالث، 
،.٨wوالأ

الرفقيجعل أن لم الموعلى . ٢ 
العباد،محلون إش ليصل ودليله هائيه 
فيوقثا ونهيه لأمره فيكون فيهم، وينثر 

المحروقفعل على لهم وعونا قلوبهم، 
»إ0الني  JUرقد المكرر؛■،، وترك 

ولازانه، 1لرُقلأ؛كهمنفىشي،إلأ 
.شاممااُ إلا شيء من بمنع 

)آا/ه؛ا(ّلم مصحح على النووى ثرح )٦( 
)ا/الحسنى انله أسماء سرح مي الأسى انثلر؛ )٧( 

٥٥٧.)

(.١٨رقم الإيمان، )كتاب لم مأحرجه )٨( 
افهأسماء رح ث في القيم ابن الإمام منهج انفلرت )٩( 

(.٤١٠)للغامدي الحسنى 
رنموالإداب، والملة الجر )كتاب لم مأحرجه ( ١٠)

٢٥٩٤.)





الرشاثرقى

ثمالأقوال هذه نووي النقل وقد 
تعالىالله مية تجواز رروالصحيح قال! 
الواحد،،بخبر ثبت مما وغيره رفيقا 

ضا يخلقه ما الرفيق بأن قولهم وأما 
باطلتأويل فهذا نمائه، الرفق من تعالى 

اضبوصف الصريح الحديث نءس يخالفه 
اممهررإن .! قوله في الرفق بتعالى 

لهأثبتها كما الصفة هده له فتثبت رمق،، 
هدامن له أن اعتقاد مع ، رسوله

بجلالهبليق وما وأكمله أعلأ0 الوصف 
سبحانه.وعفلمته 

تمصادرواثمرام:ا٠ 
ارلأحبأويلات تالسأل ررإنمط— ١ 

يعلى.لأبي اكفات،،، 
اطهأمماء شرح في ني لأم ٢١٠١

•للقرطثي ، اُ الحني 
للسعدي.، المبين،، الواضح لحق ا  ٠٠_ ٣ 
فينى الحالله أسماء شرح  ٠٠٠ ٤ 
لااقحهلاني.والئنة،،، ازكتاب ضوء 
للنووي.، ملم،، صحح ررشرح — ٥ 
الكتابفي الواردة اض صفات ٠٠_ ٦ 

للسقاف.، والثنة،، 
لحني،،،ا ماء الأسفقه  ٠٠_ ٧ 
البدر.الرزاق لحثي 

فيوالجماعة الثثة أهل معتقد ٠٠٠ ٨ 
■للتممى ، لحني،، ا لله ا ء أسما 

شرحفي القئم ابن ررمنهج - ٩ 
للغامدي.الحسنى،،، الله أسماء 

شرحفي لأممي ا نهج ررال- ١ ٠ 
للحمود.، لحسنى،، ا لله ا ء أسما 

قالؤش|ه
التع،رثس:>0< 

اللغةفي والرقية رقية، جمع الرش؛ 
عوذإذا رقى، يقال؛ العودة، هى؛ 

هوتوالعياذ الحوذ وأصل ونفث، 
والاعتصام.الالتجاء 
العوذةلثق1_ة؛ ١٠٠منفلور! ابن قال 

وتقول:رفئ، والجمع: معروفة. 
زدا0وقد راق، فهو زي فرقاني انننمتح 

رقى،صاحب رئاء ورجل ورقيا، رئيا 
عودإذا ورقيا؛ رقيه الراقي، رمح، يقال؛ 
عوذته،،^٢،.في وثث، 

قالالعزيمة، هي الرقية: وقيل: 
وقالالرقىآال٣،، هي ١االحزائم الجوهري: 

الجني،،علك، عزمت ررقولهم؛ فارس؛ ابن 
القرآن(\ى.عزائم عليه تقرأ أن وذلك 

شرعا:لتعري، اؤ 

تعالىلله وتوسل ودعاء آيات الرقية: 
وذهابالشفاء بقصد المريض على تقرأ 

ا)٦ للنووي لم مصحح ثرح ,١( 

 )٢(jU  ط١[.الفم، ]دار ( ٣٣١)آا/ الرب
ْلص.للملأين، العالم ]دار ( ١٦٨٥)ه/الصحاح )٣( 
وانفلر:ْلا[، الجل، ]دار )ث/يىآ( الأنة مقاسي )٤( 

jU  (.٤٠)آ/• العرب



اصاص

ربدته من العلة 
مالرقية مض قي العالماء أقوال ومن 

بلي■ٌا الشرع 
بالضم:ررالرقية الأثير: ابن قال - ١ 

الأقة؛صاحب بها يرقى التي العودة 
.٢٢وغيرهما((^والصؤع لكلحمى 

ررالرقى:الوهاب: عبد ابن وقال — ٢ 
العزائم®مى نالتي هي 

نانعضا0غويس 0
والشرعي:

الإملأمقبل معروفة الرقى كانت لما 
تقرأالتي بالعودة وذلك العرب، لغة في 

حاءبها، عاليه وينفث المربض على 
اللغوي،للمعنى بما الشرعيالمحنى 

\ذشوآ.فيه أذن بما مد ذلك، أن إلا 
الأخرى:لأسماء ا٠ 

.العوذ العزائم، 

سنم:ا٠ 
قسمين:إر الرش العلماء قسم 

وبعبارةالعربي باللسان تكون أن — ٢ 
المعنى.مفهومة 

بذاتهاتزئر لا أنها يعتقد أن - ٣ 
ابنقال تعالى. اض بتقدير ؤإنما 
علىالعالماء أجمع اروقد : حجر
شروط:ئلائة اجتماع عند الرقى جواز 

وصفاته،يأممائه أو الله بكلام يكون أن 
منمعناه يعرف بما أو العربي وباللسان 

توثرلا الرقية أن .ل. يعتقوأن غيره، 
حكمهافي العالماء وكلام ،، بذاتها<ال 

وفصلوالاستحباب، الجواز بين دائر 
حقفي الجواز فجعل ذلك في بعمهم 

الراقي،حق في والاستحباب المرقي، 
حسن.قول وهدا 

الشرعية:الرش جواز على الأدلة 
منعدد في الرقى في الرخصة وردت 

ماذلك من استثني أنه إلا الأحاديث، 
عنذلك ورد ا كمشرك، فيه كان 

قال:، ٠١٠الأشجحي مالك، بن عوف 
يافقلنا: الجاهلية في ترقي كنا 

فقال:ذللت،؟ في ترى كيف اض، رسول التي، وهمي، المشروعة، الوئى الأول• 
مابالرش باس لا رئاكم؛ علي اعرصوا ١١ن شردط ثلاثة فتها تجنهع 

شرك®فيه يكن لم أو تعالى اش بكلام نكون أن — ١ 
تدلسنائ في وما الأحاديث فهدم • بمساى• 

توقيفية،لبت، كالأدؤية الرقى أن على 
رقىبعض نتي. الأجاز حيث 

واك1ئم).م.الرش أحكام )ا(اظر: 
]دار( ٢٥٤)م والأثر الحدث غريب في النهاية )٢( 

العالمية[.الكتب 
؛١٦٠)الحميد العزيز نمير شرحه مع التوحيد كتاب )٣( 

^[.١٤٠٥ط٦، الإملاص، ]المكتب 
دآ[,لكراث، الريان ]دار )•ا/ا"«آ( ازري نتح )٤( 
(.٢٢٠٠رنم اللام، )كتاب ملم اخرحه )٥( 



الرقى

الشرك.من الخالية الجاهلة 

ماوهي الممنوهمة، الرقى الثاني؛ 
شروحلمن أكثر أو شرمحل فيها تخلف 

حكمهافي تدور وص المشروعة، الرقى 
الحرمة،ومجرد الأكبر الشرك بين 

القافل ٧٣٠عله تشتمل مجا 
والمرقيالراقي اعتقاد وبحب وغيرها، 

فتها•

منالنؤع هذا تحريم على الأدلة 
الرش:
منعدد ض ارني عن النهي ورد 

فيكما بالشرك، ووصمها الأ-حادبثا، 
سمعتقال،؛ )جهته مسعود ابن حاوي.ث، 

واكمائمالرقى ررإن ت يقول . الله رسول 
دبث،ح وفي ،، شركءل ة تولوال

عننهى اف. رسول "أن ه؛ جام 
•الرش« 
منلجملة مباقه بحد - القيم ابن قال 

ماوأما ٠١_ث الرقى في الرخصة أحادبث، 
حديثامن ااصحيا0اا في مسالم رواه 

الأحادبثا،هذ0 يعارض لا فهذا حابر، 
تتضمنالتي الرقى عن نهى إنما فإنه 

كغالت،سسحاة؛ ه ا غير وتحفليم الشرك، 

الرقى

وابن(، ٣٨٨٣رقم الطب، )كتاب داود أبو أحرجه )١( 
وأحمد)٦;(، ٣٠٣٠رقم الطب، ماجه)كتاب 

)كتابحبان وابن ط١[، الرسالة، ]مؤسسة ( ١١٠
والحاكم)كتاب(، ٦٠٩٠رقم والتمائم، الرقى 
فيالألباني وصححه وصححه، ( ٧٥٠٥رقم الطب، 

(.٣٣١الصحيحة)رقم الة الي
(.٢١٩٩رنم اللام، ملم)كتاب )؟(أحرجه 

الضك«ءم.١> رش 

أالحقيقة 0< 

فييستعمل خاص كلام هي الرش: 
الروحيةعموما الأمراض من الامتثفاء 

الكلامهذا كان فان والحسية، منها 
البان والمنة، الكتاب من ماخويا 

المشحوذين،شعوذة من غيره فيه يدخل 
يتلوبل الحربية؛ اللغة بغير يكون ولا 

كماوالأحاديث، وجهها، على ١؟^؛^، 
بلاالمي. عن تلقيت ما وعلى رؤيت 
هديمن الرقى فلك رمز، ولا همز 
وأصحابههو عاليه كان الذي النبي 

التيالرقى وأما ان، حيا والتابعون 
مفهومةولا فل لألما ا بعربية ليست، 

فيمأثورة ولا مشهورة ولا المعاني، 
حائزةفغير البتة، ^٤ ٣٧١

مثالض:انئائن
[،٨٢]الإّراء: 

آلئظتيمن 
.4هل محع \& أو ثأنتعذ نثغ 

،[.]الأعران

الرقىعلى اللملمة من بدذ ومما 
مالك،بن عوف حديحح المسشروءة 
فىنرقى ا كنقال؛ ه الأشجحى 

الأدلة:

تعالى؛قال 
ؤلخمهشهاء 

الوق

المعالممع القيم، لابن يائي أبي سن تهذيب )٣( 
انمرفة[.]دار ( ٣٦٧)ه/للخطابى 

(.٦٣٥.٦٣٠)٤(معارجالقبولبثرحّلمالوصول)٢;



الرقى٠الرقى

ترىكيف اض رسول يا ت فقلنا الجاهلية 
الرقاكم، علي رراعرصوا فقال! ذلك في 

شرك®هميه يكن لم ما بالرهمى بأس 
تقال رجهلإ،ا< الحصيب بن ة بريد وحديث 

حمهءرى.أو عين من إلا رقية »لأ 
رخص ١١ال؛ قهه أنس وحديث 

العين،من الرقية في . الله رسول 
والمالة«أم.والثنة، 
الرقىعلى الثثة من يدذ ومما 
Iقال )جهئع، عود مابن حدينؤ الممنوعة 
الرقىإن ١١يقول؛ افه رسول سمعت 

حديثوفي ، شركءا والتولة والتمائم 
عننهى . الله رسول لُأن ه؛ جابر 

الأدلة؛بهذه المراد ؤإنما الرقى«أى. 
النههمر وتعظيم سرلك تتضيمن التي الرقى 
•مار 

قواواهواسم:10
حاءوقد  ١١؛ البر عبد ابن قال 

الرقيةكراهية المديق بكر أبى عن 
ذلكلى وعاب كتير غب

٠تريبا تخريجه تقدم ( ١١
(.٢٢•رقم الأسان، )محاب سلم أحرجه )٢( 
(.٢١٩٦رقم اللام، )كتاب ملم أحرجه )٣( 
.نريبا تخريجه تقدم )٤( 

.ثريتا تخريجه تقدم ( ٥ ) 
)كتاب،الموطأ في ، ٤٧مارواه ما ت ط! ماحي لعل )٦( 

الخيرية،}لاذ زايد ]ءؤّت ( ٣٤٧٢رقم انمن، 
اللم،،)كتاب، المهنف، فى شيبة أبى وابن ط١[، 

أنت عمرة عن ط١[، الرشد، زمكتبة ( ٢٣٥٨١رقم 
تشتكي،وهي عانثة على دخل الماويق بكر أبا 

اض.بكتابه ارثيها بكر' أبو خهال، ترقيها، ؤيهودية 

العااماء«أص.

قئمقد  ١١ئه.' الثوكاني وقال 
حقرقية قسين؛ إلى الرقية . المبي 
بالقرآنكان ما الحق فرقية باطل، ورقية 

أوقوله من . المبي عن ورد بما أو 
تكنلم ما اياطل ورقية تقريره، أو فعله 

تحملالباطل الرقية وعلى كذلك، 
الرقي،،عن الهكب ؤي الواردة الأحاديث 

الأحاديثتحمل الحق رقية وعلى 
بها«ّ.بالإذن الواردة 

هه.'الدهلموي الحق عبد وقال 
توقيل العودة، وهي رقية جمع ررالرقى؛ 

وهيالشفاء، لطالب الدعاء محن يفرأ ما 
فىوما الإلهية والأسماء بالقرآن حائزة 
الحرام، عداها وبما بالاتفاق، معناها 

معنا٥®يفهم لا بما سئما 

لشروط!ا٠ 
نلائةالشرعية ممرقية اسماء ذكر 

أوتعالى اطه بكلام مكون أن - ١ 
الشرك.من وحالية وصفاته ياسمائه 

وبحثارةالحربي ن ياللما تكون أن — ٢ 
المعنى.مفهومة 

)آ/الصحيحة انملسالة انظرن انقطاع. منيم وني 
١١٦٧.)

بانمغربج[.الأوقاف عموم ]وزارة ( ٢٧٨)ه/اكمهٍد )٧( 
]دار( ٣٢٢)الحصين الحصن بعدة الذاكرين تحفة )٨( 

الكتب]دار ( ٢٦٤أ/ )" داود أبي شرح المعبود عون )٩( 
0\خ\نآ.ط؟، العلمة، 



الرشالرش

الأمبابمن سبب أنها يعتقد أن — ٣ 
•اه ص الشافي وأن 
تهالمة؛ل ٠

بينالجمع الأولى لمسالة ا- 
إلارقية »لأ وحدس: الرقية، أحادبمث، 

منعينأوحمة((أى:
هذالشرحه في - الخطابي نال 

جوازنمي هذا في وليس ١١الحديث 
الأمراضمن مرسا في الرمة 

اض.عن ثت قد لأنه والأوجاع؛ 
كان.وجع من أصحابه بعض رقى أنه 

منوأنفع أولى رقية لا أنه معتاْ؛ ؤإنما 
القيل• كما وهد*ا والسم، العين رقية 

ذوإلا سيف ولا الي، عإلا تى ف
الفقار(\م

ارب:يية الثانية: لمألة ا- 
متعددة،صفات الرقية كيفية فى ورد 
يلي:ما أهمها 

الرقية:والمموهي اص . ١ 
عنورد ما ذلك، على يدذ ومما 

اش.رمول كان ١١: نالت،)هنا عائشة 

(١ يرتيحجر)'ا/ها،ا(، لابن الباري نتح نظرت  ٢١
نتح)صّآّأ\(، اف عبد بن لسليمان الحميد العزيز 

دليلحن بن ازحنن لعبد المجيد، 
عليبن لمحمد المالحين ري.اض لطرق الفالحين 
الفورانصالح للثيح التوحيد ( ١٢٧٨)i/الصديقي 
)صا"ح(.

٠تخريجه تقدم )٢( 
العالمية،تاسة ( yy'\/i)للخطابي المن معالم )٣( 

يهعالنفش، أهاله من أحد مرصى إذا 
Jالمعوذاتاا

فيه عيد مأبي عن ورد وما 
فجعلررفانطالق وفيه: اللديغ، قحة 

ينمذقؤ ^اؤآنخثنث ؤيقرأ: يتمل 
أنك ثمولأ 0<«لى، آممث 
ذلك.على وأره يخرم علم المي. 

مشروعيةعلى يدل الأول فالحديث، 
علىيدل والثاني الرقية، حال الشث، 

والأحاديثالمرقمح،، على التفل مشروعية 
كثيرة.ذلك، قي 

تفل:ولا شث، بدون الرقية - ٢ 

عنورد ما ذلك، على يدل ومما 
أتىإذا كان التي. أن ها؛ عائشة 
المأسارأذمسا نال: به أتي أو مريئا 

شفاءلا الشاقي، وأنت، اشف، الناس، رم، 
ذا«لأ،.يغادر لا شفاغ شفاؤك، إلا 

أونمث، أنه فيه يذكر لم الحديث، فهذا 
المريض.رقية حال تفل 

بالريق:اكراب خانمل — ٣ 

الإصععلى الراقي ينمن، بان وذلك، 
الترابفي بوصع ثم ريفه، من بشيء 

الرقية.أثناء في المريفح، به ؤيمسح 

(،٠٠١٦رقم القرآن، فقاتل الخاري)محاب أحرجه )٤( 
له.واللفظ (، ٢١٩٢رقم اللام، لم)كاب وم

والأفظ( ٥٧٤٩رقم الفج، )كاب البخاري أحرجه )٥( 
(.٢٢٠١رقم اللام، وملم)كتاب له، 

(،٥٦٧٥رقم الطب،، )كتاب بخاري الأحرجه )٦( 
(.٢١٩١رقم اللام، لم)كتاب وم



الرقى.ااثرض

عنورد ما ذلك على يدث ومما 
يقولكان . النبي أن ها؛ عائشة 

يريقةأرصنا، تربة النه، رربم • للمريضى 
،٠ردناا(أ ياذن مقيمنا يشفى بعضنا، 

شربهثم الماء ش الرقية — ٤ 
يقرأثم إناء في بماء ->>، بان وذلك 

نمهيه، ؤينفث المشروعة، يالرقى هيه 
مرصهمكان يه يمح أو المريض يشربه 

به.يغسله أو 

العالمأهل من العديد ذلائا أجاز وقد 
روايةفي أحمد ارئال I مفلح ابن نال 
ثمإناء هي القرآن يكتب الرحل في - مهنا 

•يأّس لا قال' — لامريءس يسقيه 
ماقال به فيغتل ت له قلت، مهنا قال 
٠ميء له سمعمت 

لأنبه الغل كره إنما الخلال؛ قال 
البلاليعفي يجرى الغسل ماء أن العادة 

منالقرآن ماء ينزه أن فوجب والحشوثى 
منهيه لما شربه يكره ولا ذلك 

الاستشفاء.

أبيفيأحد اPتلJتS ربما I صالح وقال 
Iلى ؤيقول عليه فيقرأ ماء فيه قدحا 
ونقلويديك. وجهك واغل منه اشرب 

الماءفى يعوذ أباه رأى أنه I اض عبد 
نضمهعلى ويصب، ؤيشريه عليه ؤيقرأ 

منه.

(،٥٧٤٠رنم اللم.،، )كتاب بخاري الأحرجه 
(.٢١٩٤رقم اللام، )كاب وملم 

افهعيد أبا إن I موصى ن يوسم، وقال 
فيقرأبالمسجد ونحن بالكون يؤتى كان 
ودعوذ(\ى.عله 

بيمئ ررولفد I ظه القيم ابن وقال 
الهلبيك،وفمدلت، فيه، سقمن، بمكة وفت، 

آحل،بالغاتبمية، أتعالج فكنمتإ والدواء 
مراراعاليها وأفروها زمزم ماء من شربة 

ثمالتام، البرء ^، Jbفوجدت، أشربه، ثم 
منكثير عند ذللثج أعتمد صرت 

الأصاعا(ُم.>ة بها نأممع الأوجاع، 
فيحرج الأ باز: ابن الثتخ وفال 

أوالمريض منه يشرب ثم بالماء الرقية 
الرقىيه، بأس لا هذا كل يه، يغتسل 

وتكونعليه، ؛النفث، المريض على تكون 

كلبه، يتروش أو المريض يشربه ماء في 
به؛ال؛دبأس لا هدا 

الرثىعلاقة الثالثة: ألة لما- 
باكوكل؛

هلايرض ألة مفي العلماء اخش، 
ضلن:على لا؟ أم اضكل م ممدح 

فيتقدح لا الرقية أن الأول؛ القول 
ءلل_ابغير أو ؛هللب، كانت، سواء التوكل 

]عالمالمرعية)آ/أهأ( والمح الشرعية )آ(الآداب 
الكتب[

»iU[.الرسالة، ]مؤّة الماد )*ا<زاد 

باز•ابن للشخ الرس المريع  ٢٤١
(،١٠٣٥)قتيبة لأبن الحدب ، مخلأّ-اويل )ه(انذلر: 

الأونان،]وزارة ( )ه/٨^١٢البر عبد لأبن والتمهيد 
^[،١٤٠٢ط٢، بالمغرب، الإسلامية والشؤون 

لأينحجر)«ا/ااآ(.ازري ونتح 



ايرهىالرهى

لكتفإن الفصيل: الثاني: القول 
وعاليهتمدح، فهذه لايسرقاء ا وهو بطلب 
•يسترقون٠ ارولأ حديث: يحمل 

قادحةفليت طالب بغير لكنت ؤإن 
رقيةحديث يحمل وعليه التوكل، في 

س•؛، ٣٧جر.رل( 
الراجحهو الثاني والقول 

الرقىمض كتابة الرابعة: لمسألة ا- 
وشربها:بالماء محوها ثم الشرعية، 
آياتبعض تكتمن، بان : ذلك،وصفة 

الواردةالأدعية بعض أو الكريم، القرآن 
الكتابةهذه تمحى ثم إناء أو ورقة في 

الذيالماء لن، ذليشرب ثم بالماء، 
به.يغتسل أو ُه محيحإ 

ذللث،حكم في الملماء احتاJم، وقد 
ملير،ثعلمح، 

واءمذلك، جواز الأول: قول ال
هوالقول وهذا إناء، أو ورقة في كتبت، 

قلابة،وأبي هد، مجا عن الختقول 
المحققينبعض ورجحه أحمد، والإمام 

ابنوتلميذه تيمية ابن الإمادم خ ك
التي(ص•

،(٦٥! رنمالرقاق، )كتاب البخاري أحرجه )١( 
(.٢١٨رنم الأسان، )كتاب وسالم 

(،٩١)"آ/ للتووى ملم، صحيح شرح ت انغير )٢( 
،٧٧١]( ١٠٢٨،  ١٨٢)ا/ -بب لاين الفتاوى ومجموع 

لشؤونالعامة الرنا،ة بإشراف، العزيز، عبد بن نهد 
القيملاين العادة، دار ومفتاح الشريفين[، الحرمين 

ُ[. ١٣٩٩محرم، مصر، حميدو، ]مكتة ( ٥٨)•
ومجموع(، ٠٦. ص/٧٣ شيبة أيي ابن مصنف، انظر: )٣( 

الأناربعض ذلك في وعمدتهم 
.لمإأ٤، المن جماعة عن الواردة 

والاكتفاءذللث، كراهية الثاني• القول 
هوالقول وهذا غيرْ، دون ورد بما 

وابنالنخعي إبراهيم عن المنقول 
المالككا،العربكا ابن، ورجحه برينا، 
للإفتاءالدائمة اللجنة فتوى وعلميه 

المودية.العربية يالمملكة 

عنترد لم الكيفية هذه أن وححتهم: 
الراشد-بز،،خلفائه عن ولا ه، النم؛، 

■هل الصحابة مائر ولا 
اللجنةعلمي أّئلة عدة وردت وقد 
مماولكن المسسألة، هذه حول الدائمة 

راوأماقولهم؛ ذلك، عن الإجابة في ورد 
لوحفي القرآن، من آيات أو سورة كتابة 

أوبماء له وغمقرطاس، أو طبق أو 
الخلةتللثظ وحرب غيرهما، أو زعفران 

كمس،أو علم ا،ستمائة أو البركة رجاء 
فلمذلك،، ونحو وعافية صحة أو مال 

أولنفسه فعله أنه . النم، ص يئن 
منلأحد يه فأذن ه أنولا غيره، 

وجودمع لأمته فيه رحص أو أصحابه، 
شتولم ذلك، إلى تدعو التي الدواعي 

منأحد عن علمنا فيما صحيح أثر في 
رخصأو ذللث، فعل أنه ه الصحابة 

وأنتركه، فالأولى هذا وعلى فيه، 

١٧٠المُاد)؛/وزاد الفتاوى)أا/ههه(، 
)\\/م0(.الفتاوى مجموع انظر: )٤( 



الرقىءءإئالرقى

منالشريعة قى ثبت بما عنه تغنى ي
وماالحنى، اض وأمماء بالقرآن الرقية 

ونحوهاالنبوية والأدعية الأذكار من صح 
قيه،للشرك شائبة ولا معناه يعرف مما 

التوبة،رجاء ثؤع؛ يما اض إلى وليتقرب 
ويرزقهغمته ويكشف كربته اض يفرج وأن 

ومنالكفاية، ذلك قفي ناقع اسم 
عماالله أغناه اض مم—ؤع بما استغنى 
مواه«لا/
ذلكوكون الأقرب، هو القول( وهذا 

منأحد عن ولا ه، النبي عن يرد لم 
,ه.الصحابة 

علىالأجرة أخذ ت ة الخاملمسألة ا- 
الرقية:

فيه معيد أبى حديث في ورد 
حاوواوأنهم ليخ، الذي القوم ميد قمة 
هالمحابة من النفر أولئك إلى 

ليغ،مسدنا إن الرُهل أيها يا : ارفمالوا
عندفهل ينفحه، لا شيء بكل له وّحينا 

نعمبعضهم: فقال شيء؟ من منكم أحد 
قدلواض ولكن لأرقي، إني واش 

يراقأنا فما تضيفونا، فلم استضفناكم 
فصالخوهمجعلا، لما تجعلوا حتى لكم 
رقاهأنه وفيه: ،، الغنمااأ من قعلع على 

أوفوهموأنهم شفي، وأنه بالفاتحة 
والإكا،،العلب لبوث الدائمة الفبمة فتاوى )١( 

(.١٠٦)ا/الدويش أحمد ت جمع 
(٢٢٧٦رقم الإجارة، )كاب بخاري ال)٢(أخرجه 

(.٢٢٠١رنم اللام، وسلم)مماب له، واللفغل 

هالنبي على قدموا فلما جعلهم، 
وأقرهمفعلهم، فصوب ؛ذلك(، أخبروه 

ذللث،.على 

لالهلمساجعل ررإذا الإسلام: شيخ قال 
أحدكما جاز، المريضي شفاء على حعلأ 

قطعلهم جعل الدين ه الهي أصحاب 
بعضهمفرقاه الحي، صيد شماء على 
الجعلفان القهليع، فأحذوا برأ، حتى 
القراءة«أم.عر لا الشفاء على كان 

لمروق؛ا0 
التمائم:وبين الرقى بين الفرق 

أصلفي يشتركان والممائم الرقى - ١ 
العوذمحنى منهما كل على فيهللق المعنى 

فالرقيةالامتعمال، فى يفترقان أنهما إلا 
أوالمسح أو النمث، أو تكون؛القراءة 

فهيالتمائم أما الاغتسال، أو الشرب 
نفع.حلب أو ضر لدغ علق ما كل 

حكمها،في يستفصل الرقى أن — ٢ 
كانوما جاز، مشروعا منها كان فما 

يستفحلفلا الممائم أما حرم. ممنوعا 
منكان ما سمواء عنها منهي فكلها فيها 

أوالبلاء قبل وسواء غيره، من أو القرآن 
الصحح.القول على ؛حد0 

فىاطه عبد بن ليمان سقال 
وحلافالتمائم على كلامه معرنحى 
الرقيةعالي القياس راوأما : فيهاالعلماء 
يقاسفكيف( بالفرق، يقال فقد بذلك، 

الخاوي)٣(مجموع 



الرشالرش

وصولها٠لبعد وتدفعه العائن أثر جلود أو ورق من فيه بد لا الذي التعليق 
اصّرةالاءار من ذلك غير إلى ب، ذذك بوجد لا  ١٠٠ءاى  وباْللحق من المركبة الرقى فهدنإر 

لأتار:اْ 

الشرعية:الرش ص - أ 
تعالى،الله بإذن الشماء حصول — ١ 

المصوص؛من كثير في ظاهر وهذا 
منوغيرْ لديغ الرقية كحديث 
الأحادث.

الإنساننفس عن الشياطين طرد - ٢ 
سيخنال وكيده. مره ودفع الرقي، 

الكرميآية على له ^٠٢ في - الإسلام 
كهرةيحصون لا الدين المجربون ررحرمحب 

الشيافندفع فى التأثير من لها أن 
كثرتهمن ينفبهل لا ما أحوالهم وإJهلال 
دفعفي عقلينا تأثيرا لها فإن وقوته؛ 

(٢).. ٠الساطن؛ا تعينه من وعن المصرؤع، 

منوغيرها العين وصول منع - ٣ 
•الإنسان تصيب قد ^٠٠ ٠١١السرور 

بعضعلى له كلام في - القيم ابن قال 
هدهحرب ررمن عود والالدعوات 

المعلومة.

الممنوعة:الرش آثار — ب 
تحتوالدجل، الخرافة انتثار - ١ 

والعود.الرقى مسى 

افهغير بدعاء الشرك في الوقؤع - ٢ 
ذواترقية قمح، كما إله، والتوسل تعالى 

نسلبما رابا * فها ورد ففد سسموم، لا 
upi ،_ نادالأفاعي، م كاظم با

الرفاءي«أ؛*.يام الأفاعي، 
;1مآنالأسرى. عن الإعراض - ٣ 

فيالواردة الشرعية والرقى الكريم، 
كلهذللث، عن والاستغناء الأحادسثج، 

الشركية.الرقى بملك 

لمصادروالمراجع:اي 
لفهدوالتمائم٠، الرقى ®أحكام — ١ 

لحمى١ وعن ان، لإنا نمى عن ان يهئال
البر.عبد لأبن ررالتمهيدءر، - ٢ 
،الحميد،، عزيز الررتيسير — ٣ 

الله.عبد بن ليمان ل
أهلعقيدة صوء على ®الرقى - . ٤

اسني.لحلي الئنة،،، 
حيرهدى فى المعاد ®زاد - ٥  منفحتها،مقدار عرفح والعود الدعوات 

"*(*ا لأم-، ، الماد وصول تمنع وهي، إليها، الحاجة ومدة 
للنووي، لم،، م®ّرح — ٦ 

الإسلامي،]الكب ( ١٣٤)الحميد العزض تسير )١( 
ط١[.

)ا<ا/ْْ:اكاوى .جموع )٢( 
زاد١س)iا\'٦\(.)٣( 

ط،الوطن، )؛(مجموعياوىابناز)\/أاآ(لدار 



الرقيبئالرقيب

حجر.لأبن الباري®، ررفتح — ٧ 
التوحيد®،كتاب المفيد لمول ارا - ٨ 

لأينعثي٠rن•
تيمية.لابن الفتاوى®، ررمجبمؤع — ٩ 
٠حكمي لحاففل ، القبول® رامعارج - ١ ٠ 

Pلنقيب اج 

لغة:لتعريف اؤ 

)فاعل(،بمعنى )شل( الرئيب؛ 
شيء،مراعاة وأصله! الحاففل. I ومعناه 

ثاءوالوالقاف الراء  I١١ فارس ابن فال 
انتصابعلى يدل مثلرد، واحد أصل 

وهوالرقيب ذللث، ومن ، الشيء لمراعاة 
رهمبةأرهب رهلت، منّه؛ يقال المحاقفل، 

ورتاوا(ُا'.

شرعا:لتعريم، ا٠ 
ماعلى مهللع هل اض أن ؛ الريسج، 

بمانفس كل على هائم الصدور، أكنته 
ا۶م المخالهارتؤ، لجمع حافظ كت،، 

اللغويالمعنى بين فيلاقة ا0 
والشرعي:

الممىعن الشرعي المعنى يختلف لا 

الجل[.]دار ؟i( U/Y)فارس لأبن اللذن ْئايس )١( 
ط\آ.الرسالة، ة ]مؤّ( ٥٢٣)U/الطري -ض )٢( 

حفيظ®.اارمس،ت ت قولهما وقتادة الحض عن وروى 
أدار، ٥١)للزجاج الحني افه أسماء تممير ت وانفلر 

افهأساء ير ونف[، ٣١٩٧٤ط. العريية، الثقاغة 
(.٢٠٧)صى الحض 

فيحاء حسثإ الرهيما، لصهللح اللغوي 
والرصدالحففل على للدلالة منهما كل 

المعانيهذه فكل والاطلاع، والأنتفلار 
اس_*حانهفهو هك، الله حق في جائزة 

يغبسالا مهلي، حافغل منتقلر راصد رقيبإ 
مثلليس لخلقه مراقبته أن إلا شيء، عنه 
عنهبته فمرا للمخلوق، المخلوق هبة مرا 

دائمةوصمدية، وهدرة وفوهية، استعلاء 

فهومكان، كل في وكاملة زمان، كل في 
بجلالهتليق بكيفية ؤيمعه الرايس، يرى 

سلْلانه.وعفليم 

التسمية:بب، س٠ 
وحفغلهلمراهبته ٠ رهبا الرقب، سمى 
والأحوال.للأعمال 

لحكم:اؤ 
افهأسماء من الرهيم، أن يفلهر الذي 

الشرعية،لنصوص يا له الثابتة تعالى 

الشؤع،في للوارد اتباعا له إثباته فيجب 
وعلمالهاالأمة سلف، ولتنصيهس 

الحقيقة:>0< 

الدالاطه أفعال من )الرقيب(؛ حقيقة 
بالمموعايتإ،الله سمع إحاطة على 

بجميعوعلمه المبصسرايتإ، بوبصره 
الرهببإوهو والخفية، الجالية الحلومايت، 

تحركتوما الخواطر، فى دار ما على 

]دار( ٣٦٢)مدم لابن التوحيد كاب، انظر: )٣( 
المحجةييان فى والحجة ه[، ١٤٢٨، ءل١ّ الفضيلة، 



الرقيب٠!الرقيب

،.-حظراللواره

والأدلة:

فىآيات ثلاث فى )الرقيب( ورد 
آفون تعالى؛ قوله هي• الكريم القرآن 

Iوقوله [، frUJl]خاه رما قؤم 'كاك 
روه،؛١ ثىءِ S يمك ائث ه0 

أنتَئث ؤة،{ ^^-١ وقوله؛ ]الأحزاب[، 
لجدَلإا عيت( وآنت، هشمم آلرهمتب 
]اJاىJة[..ه 

اسم:أهل قوال أ0 
هقالله أسماء ررومن ؛ مند0 ابن قال 

ارف«>'/
الذيالحاففل الرقيب I٠١ الزجاج وقال 

شيءا،عنه يغيبا لا 

الالذي ارالرقس_ا الممحلبس؛ وقال 
أونقص فيلحقه خلق، ما عن يغفل 
عنه((أن.غفلة قيل من خلل ، uUيدخل 
تأسمائه ومن  ١١تئمي! الال وق

الرقس_ا<<رْ،.
القيم؛ابن وقال 
واللواالخواطر على الرقيب وهو 

الأرلكزرأ؛الأسال كف حظ 

(.٥٨)عيي للالمئين الواضح الحق انفلر! )١( 
(.٣٦٢)مالْ لاين اكوحد محاب )٢( 
(.٥١)الحنى افه أسمماء تفسر )٣( 
]دار)ل/آ'آ( للحبي الإيمان لشعب المهاج )٤( 

1هماه[.ط١، الفكر، 
)\/أها(.المحجة ييان ني الحجة )٥( 

^.١٤١٧تيمية، ابن اكم)إأل(]شة لابن )آ(الون؛ة 

دقائقعلى رقيتا هق كان إذا أنه أي؛ 
والنيات،السرائر على مطالعا الخفيات، 

الفلواهرعلى شهيدا أولى باب من كان 
نفعلالتي الأفعال وهي والجليات، 
يالأركازس.

هوئمماز أممه ^إن كثير؛ ابن ال وق
لجميعمراب هو ر'أى؛ نيئا.ه 

وأحوالكم«ّ.أصالكم 
خمآولإ عق أثل وقاق ت عيي الوقال 

للأمور،مراننا >اأي: وه؛ نما 
بتيبئرهاوقائما تؤول، إليه بما وعالما 

.إحكام«أاّ، وأحن نظام، أكمل على 
علىالمهللع ؛ اروالرقس_ا أيصا وقال 

نفسكل على القائم الصدور، أكنته ما 
المخلوقاتحمفل الذي بت، كبما 

وأكملام نفلأحس على وأجراها 
تدُير«ل'ا،.

لتمرات،:ا٠ 

يعلمأن مكلف كل على يجب - ١ 
كلوعلى عليه، رقيبا بحانه الله أن 

وكلقد بحانه أنه يعلم وأن مخلوق، 
وأنأقواله، يحصيان ملكين مكلف، بكل 

هذهيحبا بحانه الله من الجزاء 
،.١١الرابر

(.٥٨)المسن الواصح الحق انفلرت )٧( 
ط^[.طيبة، ]دار ( YO/Y)كثير ابن شير )٨( 
ط١ا٠الرسالة، ]مؤسسة ( ٦٧٠)المعدي تسيير )٩( 
(.٩٤٧)\و\اق الرجع )•أ(
اشالخسنى)ا/ه*أ(.أسماء رح انذلرت )اأ(



والعنيدالرقيب واثعتيدايرقيب 

،٧٧فحفظ ويراه، ،، معيوتعنيه رقيب اض بأن العبد علم - ٢ 
وابتغاءاممه طاعة على ؤيوافلبا ويصونه، ؤق الله مراقبة القلب في يثمر الاسم بهذا 

رصوانه•في والنهار، اللل في والعلن، الر في، 
عبدهمم سبحانه لأنه والجلوه؛ الخلوة 

قستم■•
،,؛ا القه امسبماء مسب ررتم  1٠٢ س  ٠٠. 1| 

وبصرهوسمعه سه حمض إلى سعى 

ج' ذث منها يكون أن من كلها وجوارحه ولسانه 
انمى«،اذوه ماء أّررف-ير - ٣ !لى وارتقى هق، اض يسخط ما فيها أو 

للسعدي.ؤإن يراْ، كأنه ١^٠، فعبد الإحسان، مقام 
الحنى؛؛،اش ماء لأّارالجامع i ٤ يرام ت*ُااى فإنه يرام، يكن لم 

اللاعر.1حمد لخاُد رابّوامَ ئلاينالق4م;
،٠١ين مبالالواصح ءح_ق راال— ٥ على هيؤ الحق باطلاع وتيقنه العبد 
للسعدي.الحلم لهذا فامتدامته وباطنه، ظاهره 

فيالحسنى الله أسماء لأشرح - ٦ علمه ثمرة وهي المراقبة س •' 
للقحطاز.والئنة<ا، الكتاب نحوء إليه ناظر عليه رقيب سبحانه الله بأن 

المحابفى الوارد؛ اض ءصفات - ٧ م ءد ءش ُطلع رص ك م ي 
.للسقاف ،  ١١والسنة 

فىوالجماعة الثثة أهل معتقد  ١١- ٨ 
.للتميمي ،  ١١الحني افه أمماء 

رحث في القيم ابن الإمام ارمنهح - ٩ 
.للغامدي الحسنىاا، افه أسماء لم الميجعل وأحواله العبد أعمالء 

شرحفي مي لأما ررالمهج - ١ ٠ ما ارتكاب من ودرافها نمسه حاب ي-
للحمود.الحسنىاا، افه أسماء اذه ->من لأذه ءب؛ ه اف زئ 

طرفةوكل نفس وكل لحظة، وكل ومحت 
عثن«أى•

١٠٧^

يراقبرقيب اطه أن بالإيمان إن 

الحسنىاض أسماء في الشم ابن الإمام منهج انظر: )١( 
(.٣٧٣)للغامدي 

امماب]دار ( ٦٥)T/ القيم لابن السالكين مدارج )٢( 
^.١٣٩٣ط؟، اس، 

 Mوالسيد لرقيب اM

الكاتبون()الكرام مصهللح يرام 



الرميةالرمال

ئالرuل »1 

)الطرق(.مصهللح يراجع 

جلرصة اق 

ثغة:لتمرث اه 

والهاءءالراء I ظه فارس ابن فال 
علىيدل أحدهما I أصلان باء وال

فالأولوحفة. دقة على والأحر خوف، 
ورمارهبا الشيء رهبت I تقول الرهبة! 
البابومن التعبد، والترهب! ؤ ورهبة 

الحوضمن الإبل قدع وهو الإرهاب! 
وذيادها«لا،.
رهبمن والمنع، الخوف الرهبة! 

أي!ورهنا؛ ورهبا رهبة الشيء يرهب 
إذاواسترهبه! أرهبه ؤيقال! خافه، 
رمانواحد راهب! واله، أخاف

للعبادة^^ ٠٠١١على ؤيهللق النصارى، 
ا.الصومعةأ في 
شرعا:لتعرث او 

منهرب الفي ان عالإمهي 
المثمروالمنع الخوف أو ، المكرو0 

^.١٤٢٠الجيل، ]دار ( iiV/Y)اللنة مقاسي )١( 
لاملأيين،العالم ]دار ( ١٤٠)١; المحاج انظر: )٢( 

التراثإحياء ]دار ( TTW/o)العرب ولسان ط*ا[، 
(٣٩٨)Y/المحيمل القاموس وترتييح حلم[، العربي، 

^.١٤١٧ط؛، الكتب، عالم زدار 
الممحار،ل.>ة ( ٤٧٤)ا/ الألكين مدادج انظر: )٣( 

^.١٤٢٢,ذل 

مقرونخوف فهي المخوف، مجن للهرب 

الأخرى:لأسماء اه 
الرهبة.الخشية، الخوف، الوجل، 

ثحكم:اؤ 

أحلمن نؤع جك؛ افه من الرب 
بهايتقرب التي الملبية، ادات، العب

اممهلغير صرفها يجوز فلا هك، الله إلى 
أشركفقد لغيره صرفه ومن تعالى، 

الأكرر°ء.الترك 

لحميمة:ا٠ 

منوالخوف المنع هي الرهبة• حقيقة 
وعقابه،تعالى الله كعذاب المكروه؛ 

فهكبمنه، ينجي، الذي العمل والسعي( 
مقرونالمخوف، من للهرب مثمر خوف 

انملءا"/

منعثليمة ادة عبالله! من الرهبة 
تكونأن يجب تي الادايت، بحال

]دار( ٥٩)عثيمين لابن الأصول ثلاثة شرح انظر: )٤( 
الأصولثلاثة ثرح إلى الوصول وتيسير التريا[، 

؛)،j[.YU]ًلا، ( )٤٨القاسم المحن نمد 
-)٤٣ قاسم ابن حاشية مع الأصول ثلاثة انظر: )ه( 

اوىفتومجمؤع ;[، ٥١٤ ٠٧هم(]طه، ، ٣٥
الوطن،]دار ( ٢٢٨/٤)عشمن ابن ورسائل 
[.٠١٤١٣الرياض، 

ثلاثةوشرح (، ٤٧٤)١; السالكين مدارج )!(انظر: 
إلىالوصول ير وتي(، ٥٩)عثيمين لابن الأصول 

(.)٤٨للقاسم الأصول تلاثة شرح 



الرميةا

كلعلى واجبة وهي هك، ض خالصة 
الواجبأن بيان فى منزلتها وتتبين عبد، 
الرهمة•ومحن سقا يجمع أن المد على 

أنفيكاد والرغبة الرجاء يمده فتارة 
يقبفهوطورا الله، إلى ثويا بهلير 

منيذوب أن فيكاد والرهبة الخوف 
طلبفي دائب فهو تعالى، الله خشية 

منخائف عليه، مقبل ربه مرضاة 
منهبه عائد إليه، منه ملتجئ عقوباته 

لديهفيما راغب، 

لأهمية:ا0 

الالمسلم أن في تتضح الرهبة أهمية 
أمربن؛من اش إلى يرْ ض يستغني 

يتركفيالرهبة والرهبة، الرغبة : هما
بالمأمور،يأتي ويالرغبة المحظور، 

منالأمن من المسلم لم يوبالرهبة 
منالقنوحل من يلم ويالرغبة الله، مكر 

الله.رحمة 

الأدلة:

علىوالئنة اوكتاب من الأدلة وردت 
؛الرهبة.ؤق الله إفراد وجوب 

ؤا)يبئتعالى؛ فوله الكتاب: فمن 
رأرمحأعوف أهمش أي عأ آدمحأ إتءيد 
وه،)أش ؤإئث «لأةأ وف بمدكآ 

ذ،زو\لأ أذم ؤو)لأذ ه: وقولقرة[، ب]ال

إنؤةأنت>ينا وقوله: نح_ل[، ]الرؤ^ه 
تكط؛ثن ثيثثا بمق ئث ن;سا 

ؤدمعوى حقاو إئثم 
Qي=فاؤ؛ قئ ثقا 

هلالأن.اء[. حنسعمت،

ط١:النم، ابن ]دار ( iTA/y)الشول .مارج اظر: 

بنالراء عن ئئة؛ الومن 
ال:فاممه. ولط رمأن ؛ .،< ازب ع

وضوءكفتوصأ مضجعلثؤ أحاولث، ءاذا 
الأيمنثمالث، على اضهلثع يب للصلاة، 

إبمؤ،وجهي أيح، إني  ٣١ل: قم 
ظهرىوألجأيتؤ إليك، أمري وفوصت، 

ولاملجأ لا إليالث،، ورمة رغبة إليالث،، 
الذي؛كتابك، آمنت، إليك،، إلا متلث، متجي 

وأحمالهنأرملت،، الذي وبسالث، أنرلت،، 
مت،لياللأ، من متؤ فإن كلامالثؤ، آحر من 

المطره((أ^آ،.عر وأنت 

رغبةصلاة صلسثا ررإني • وقوله 
تلاما،لأمتي جك افه التؤ ورهبة، 
أنسألته واحدة، عالي ورد اثنتين فأءaلاني 

غيرهم،من عدوا عليهم لعل يلا 
غرقا،مهالكهم لا أن وماكه فاعطانيها، 
بأسهميجعل لا أن وسألته فأعطانيها، 

ءالي«رم.فردها منهم، 
(،٢٤٧رنم الوضوء، )كتاب، البخاري أخرجه )٢( 

والاصتغفار،والتوبة والدئء الذكر )كتاب، ومسالم 
(.٢٧١٠رنم 

(،١٣٩٥ رقم الفتن، )كتاب، ماجه ابن أخرجه )٣( 
JUط\[ا الرسالة، ]مزسسة ( ٤٠٠وأحمد)٦٣;

هدا(; ١٧٠)؛/ الزجاجة مصباح في البوصيري 
=)كتايج خزيمة وابن ا ثقامت، رجاله صحيح إسناد 



.اا
الرمية

العلم:أهل قوال أ0 
أنيتصور رءولأ فإدفؤ تيمية ابن قال 

دعاءأو ادة عبدعاء - ض داع يخلو 
الخوفمن والرهب الرغب من - مسألة 

اروالهلع 
بعبدهأراد اءإذا ظه القيم ابن وقال 
وبذلوسعه، تفراغ لامويقه خيرا، 
فإنهماإليه، والرهبة الرغبة فى جهده 

والرهبةالرغبة قيام فبقدر التوفيق، مائتا 
التوفيق®يحصل القاو_ا في 

'•>ءظقؤ الوهاب عبد بن محمد وقال 
تمثل بها الله أمر التي العبادة رروأنواع 

والخوفوالإحسان والإيمان، الإسلام، 
وغيروالرهبة والرغة والتوكل، والرجاء، 

بهاافه أمر التي العبادة أنواع من ذللث، 
تعالى!قوله والدليل تعالى، لله كلها 
وهلتJا أؤ مغ هوزأ هد ئه أنتي ؤوأ0 

اللهلغير شيئا منها صرف ضن ]الجن[، 
كافر«لص.مشرك فهو 

المتهالقة:لمسائل ا٠ 

تعار؛اممه غير من الرهبة ساألة! م- 
العبادايت،أحل من عبادة الرهبة 

بنمعاذ حدث من (، ١٢١٨رقم الملأة، =؛ 
بشواهدهالصحيحة يي الألباني وصحعحه ه،. حبل 

]مكب( ^٢٤١١)رنم الصصحة الدلة انظر: 
-[.٠١٤١٠الرياض، المعارف، 

نهدالمللث، ]مجمع ( ٢٤ا/٠ الفتاوى)• مجمؤع )١( 
•■[ ٠١٤٢٥الثريفج، المصحف، لطبامة 

القاهرة[.التراث، ]دار ( ٢٢٥)العلل شفاء )٢( 
(.٣٩، ٣٠. قاسم)٤٣لأبن الحاشٍة مع الأٍول )٣( 

تعار،افه إر بها يتقرب التي القلبية، 
مننؤع أي صرف أن متقرر هو ومما 
شركايعتبر تعار اممه لغير الحبادايتح أنواع 

والرهبةالملة، من مخرجا أكثز 
كمنالعبادة؛ خوف هنا بها المقصوده 

غائب،أو ، يضره أن ميت من يخاف 
الرهبةبها المقصود وليس ونحوه، 

الخليقة.فطرة من هي التي الطبيعية 
؛^ الوهاب عيد ين محمد قال 

مثل؛بها اممه أمر التي الحثالة 'روأنواع 
والخوفوالإحسان والإيمان، الإسلام، 
وغيروالرهبة والرغبة والتوكل، والرجاء، 

بهاافه أمر التي، العبادة أنواع من ذللث، 
تعالى؛قوله والدليل تعالى، طه كلها 

لْلاأُر ع ترعوأ هنئ ِش آلس،1مد 
طها لغير شيئا منها صرف فمن ]الجن[، 

كافر«ل؛ا.مشرك فهو 

لمروق؛اه 
والخوف؛الرهبة بين الفرق 

واستمراره،الخوف طول الرهبة أن 
يديملأنه راهبا؛ للراهب،؛ قيل ثم ومن 

الخودْ'.
اصزابالخوف أن المم: ابن وذكر 

.المخوف تذكر من وحركته القاJب^ 

بمجاريالعلم قوة الخوف وقيل! 

القاهرة[.والممانة، 



الرهبةلرصة١

فيرغبة الله نعبد لا I فقالوا المتصوفة أنه لا الخوف، بب حموهدا الأحكام، 
نعبدهإنما بل ناره؛ من رهبة ولا حنته،  لمسه

لداتهحثا حلول من القلب هرب الخوف I وقيل 
القرآن؛بدلالة باطل القول: هدا فهي الرمة وأما استشعاره عند المكروه 
حالعن الله ذكره لما مخالف إنه حيث وهيا الكروم، من الهرب، ءك، الإمعان 

فيكما تعالى، لله عبادتهم في الأنبياء طلجا مح، القضا سفر هي ام ^■^^ ١ئ 
فيهالمرغوب 

لثمرات:ا٠ 

والرغبةهي أنها الرهبة• نمران من 
علىتبعثان فهما والجاح، التوفيق مادتا 

مرصساتهوطلب تعالى، الله إلى السير 
فيحصلعنده، فيما والهلمع ومغفرته، 
المكروه.ويزول المْللوب، 

بعبدهأراد »إذا القيم ابن قال 
وبذلومحسمه، لامحستمراغ ويقه حيرا، 
فانهماإليه، والرهبة الرغبة شي جهده 

والرهبةالرغبة قيام فبقدر التوفيق، مادتا 
التوفيق؛؛^٢،•يحصل القلب في 

اللهعذاب من رهب من ئمارها؛ دْض 
اللهمحي فيما رغب من أن كما أمن، وعقابه 
وأعطىأحر، ؤإحلاص بصدفا تعالى 
وءد٥أيخلف لا اممة لأن محوله؛ 

المحاكين:د،هب، م٠ 
غلاةبعض العبادة هده في حالفا 

المربي.الكتاب ]دار )ا/خ«ْ( السالكين مدارج )١( 
بتصرف.[ ٠١٤١٦طّا، يرون، 

(.٢٢٥)العليل شفاء )٢( 
يتصرف.( )٥٨للقاسم الوصول سير اننلرت )٣( 

قطامأ تعالى؛قوله 
بمفاؤأثتت ثقا ه \س 

تعالىوقال ]الأنبياء[. حننعوى ثا 
عنجمليهم ^^٠١^، المؤمنين؛ حال مسنا 

litjتئنا >فا م دمحن ١'^ 
]اوّجده[.طدؤن.ه ررهثهم 
ها،وحاو بالمحبة الله عبادة ادعى فمن 

شيخقال زنديق؛ فهو رغبة أو رهبة دون 
الله؛الحب،غبي ررمن • تيمية ابن الإسلام 

بالخوفالله عيد ومن زنديق، فهو وحده 

بالرجاءلجيم ومن حروري، فهو رحيم 
بالحبؤعبده ومن مرحئ، فهو وحده 

وذللث،موحد، مؤمن فهو والرجاء والخوف 
حفؤفه الفومحى تنثممهل الام^رد الحهب لان 

وانجينعها لم إذا أهوائها في تتوسع 
والمصارى؛اليهود قالت، حتى ض، الخشية 

[،١٨بةت _ائادم]الوأ.أكؤمه آش أنسوا ؤش 
مخالفةمن الحبة مدعى فى ؤيوجد 

الخشية،أهل في يوحد لا ما الشريعة 

إحياء]دار ( ٢١٠)ة/ ١^^ ض إماء انفلر: )٤( 
الحقبين والتموف بيروت[، العربي، التراث 
السلفية،]الدار ( ٥٨)شقفة نهر لمحمد والخلق 
ءل٣[.الكويت، 



الريحالريح

تاجخو\ موله: في بها الخشية قرن ولهذا 
ألرءسحثي ثق حفظ. أدام، وعديث 
دهمو ادئاوها و س مف ئعء إي 

تق[«أا،.ائزد. هم 
لمصادروانمراحع:ا0 

قأالؤوحقأ
لغة:لتعريف اؤ 

أصلمن والربح والروح، ررالروح، 
لكلفبني تقاريت، معان اكتنفته واحد، 

وحولفالأصل، ذلك من امم معنى نفحات من الأنس نسيم ررامتنثاق — ١ 
البنية٠٠حركة فى بينها الحنبر. رجب لأبن القدس؛؛، رياض 

والتعريف،النار من ءالتخويخط — ٢
الحنبلي.رجس، لابن البوار؛؛، دار بحال 
ثلاثةإلى الوصول ارتسير — ٣ 

٠القامم المحسن لعبد الأصول؛؛، 
الأصول؛؛،ثلاثة ة حاشيرر _ ٤ 
قاسم.بن الرحمن لعبد 

لابنالأصول؛؛، ثلاثة ررشؤح — ٥ 

والأّتنجادبور قالررزيارة س ٦ 
٠نمة لابن ، يالمقيور؛؛ 

المم.لأبن الصابرين؛،، ررعدة - ٧ 
والوسيلة؛؛،التوسل في ارقاعدة — ٨ 
تيمية•لأبن 

ابوبين الهجرتررطربق - ٩ 
المم.لأبن حادتين؛(، ال

مجمؤععلى المستل،رك ١١.  ١٠
تيمية.لأبن الفتاوى؛؛، 

لابنالسالكين؛؛، ^٠١^ ١١- ١ ١ 
القيم'

والحاءوالواو ^١۶ ١١١فارس! ابن قال 
ومسحةسعة على يدل مهلرد، كبير أصل 

وأصل١^^، كلمه ذللث، وأصل واؤلراد. 
باءيليت، ؤإنما الواو، \ذإوح في الهاء 

الإنسان،روح فالروح • فالهاما لكسرة 
الباتوكن.لاشا ١^^٥، من مشتق هو وإنما 
ويمال!١^^، يم نوالرمحح! كله• 
أروحويقال! تنفس إذا الإنسان، أراح 

،.رائحته؛؛أ تمرمحت، الماء! 
النمسررالروح! ! الحين؛؛١١كتاب وفي 

حرجتيقال! الهدن، بها يحيا التي 
حرج،ال! ؤيقه، نفأتما' روحه؛ 
،١أرواحا؛أ والجمع ءيز"كر، 

اصطلاحا؛تتمربم، اؤ 

بمصفي مجهولة حادثة، عين 
ذاتبنفمها، قائمة لعليفة، أحوالها، 

تتصلتكيفح، لا وصفات، صورة، 
وهيفيتوفى، عته وتنفصل فيحيا، بالبدن 

(,٨١/ ا )٠ الفتاوى مجمؤع 

[.Ti»التراث، ]دار ( ٤٨٥)القرآن ثكل اؤيل )٢( 
>!.١٣٩٩الفكر، ]دار ( ٤٥٤)Y/ اللغث .قايس )٣( 

علال[.].كتة ( ٢٩١)م )؛(انمن 







الريحص؛اض

القائمالروح بالروح فئر من مذهب 
الأنها على قاطعة دلالة يدل لا - بالبدن 
الغيب.من فليت تعلم، 

حيثمن الروح أن بظهرت والذي 
الغس_امن صفاتها وكنه ذاتها يكنه العلم 
منأنها أي• بعلمه؛ الله امتاثر الذي 

حيثمن بها الحلم وأما المهللق، الغيب 
باثارهاوالحلم بذاتها، قائمة عين كونها 

ارالأحبا بهجاءت الني وصماتها 
المهللق؛الغيب من فليت الصححة، 

بعضلأن المسى؛ الغيب من هي بل 
شيءعلى ؤيهللع معها، يتعامل الخلق 

كاللأئكةل١،.أحوالها من 
ئيامملأم حكم الثانية: لمالة ا. 

الردح؛
السنةأو الكتاب نصوصي في لمس 

عليهئد بما الروح في الكلام يمنع نص 
فىولا ذاتها فى لا والثئة الكتاب 

الكريمالقرآن حاء قد بل صفاتها؛ 
فهيالثنة، وكذلك عنها، بالحديث 

الروحعن تحدثتا التي بالمصوص مليئة 
وأحوالها،صفاتها من الكثير وذكرت 

وتخاصم،ونسمع، تتكلم، فهي 
حاءمما ذلك غير إلى وتفصل وتتصل، 

الوحي•به 
أصلعلى واصبمحة دلالة فيه هذا ومثل 
الروح.في الكلام مشروعية 

(.٢٤.  ٢٠)١; الل؛اات في الروح )ا(اظر: 

مسللما تيمية ابن الإسلام ثيخ قال 
أمرالله إلى المفوض وهل الروح، عن 

ررأماقال! إلخ، ■ • . صفاتهاأو ذاتها 
أمراممه إلى المفوض هل المائل: قول 

فليسمجموعهما؟ أو صفاتها أو ذاتها 
بلالروح؛ في الكلام خصائص من هذا 

بهله ليس ما يقفو أن لأحد يجوز لا 
يعلم،لا ما الله على يقول ولا علم، 
الملممنأن واثثه الكناثب فى ولس 

عليهئد بما الرؤح في يتكلموا أن نهوا 
فيولا ذاتها في لا والئئة، الكتاب 

فانلكعالم بغير الكلام وأما صفاتها، 
ذلكومن شيء«لى، كل في محرم 
وكيفيتهاوصفاتها الروح كنه في الكلام 

منفيه والخوض بها، ك علم لا فهذا 
عنه.المنهي المذموم المكلف، 

الرؤح:حدومث، الثالثة: لمسألة ا- 
مدبرة،مربوبة مخلوقة حادثة الروح 

ذلك؛في الملمين بين خلاف، ولا 
]الرعد:ثيءه ئ حبلى وحي تعالى: لقوله 

فيثملفيه، استثناء لا العموم فهذا [، ١٦
والأجساد.الأرواح حلق 

قثأتيكت^، ، ١١٥^ؤإد تعالى: وقال 
حثؤمن صلصنل تن ^؛؛^١ حنلى .إي 

منفه ومخت، سئيم ^ذا مسؤيز 
]الحجر[،.اه شءد؛ن لمحُ ثمإ روم، 

نيسمية ابن الإسلام شيخ دمتاوى ورسائل كتب )٢( 
الكتب،م محال]دار ( ٢٣١-  ٢٣٠المقيدة)إ/ 







الريحالريح

الصادقحديث في حاء كما فيه، الروح 
حلقهيجمع أحدكم ررإن الممدوق 

فييكون ثم يوئا، أربعين أمه بطن في 
ذللئافي يكون ثم ذللثإ، مثل عالقة ذلك، 

الملكالعه يرمل نم ذلك، مثل مضغة 
تكلمامحت، بأرع ويؤمر الريح، فيه فينمغ 

أووشقي وعمله، وأجاله، رزقه، ؛كسج، 
أنإلى حياته تكون فبالروح ،، معيد؛ار 

الوفاةعند به اتصال ها وليموت، 
ونحوه.النوم، حال الصغرى 

فيوهدا البرزخ، في به اتصالها الثاني! 
اتصالها! منهاصور وله حال، دون حال 
العلأ.اب.أو النعيم وعند السؤال، عند 

يومالقيامة، يوم به اتصالها الثالث،! 
فيقعالها، أحإلى الأرواح ترد أن 

فيمعا العياب، أو النعيم عليهما 
صورة.أكمل فى دارهما، 
طانرالمؤمن مة ن رإلما ! قال

اضيرجعه حض الجنة شجر في يعلف، 
سعثه«لى،يوم حده إلى وتعالى تبارك 
الثانية.النفخة بعد وذلك 

والدن!الريح وفاة السابعة! لمسألة ا. 
•وصغرى كثرى نوعان! والوفاة 

تخريجه.ماوم )١( 
ط١آالواله، ة تمؤ>ا( oa/Yo)أحمد أحرجه )٢( 

فة،زدار ( ٥٥٠)U/ كثير ابن وغال له، راسل 
ابنوأخرجه تويم. ومتن عفليم، إساد وهدا ءلآ[ت 
ضحبان وابن (، ٤٢٧١رقم الزهد )كاب ماجه 

صحيحفي الألباني ونال ( ٤٦٥٧)رنم صبحه 
صمح.)ا/0آ*آ(: الضمان موارد 

وهوالموت،؛ يكون الكبري في
الروحفيه تفارق الذي اللكلي الانفصال 

البدن.

وهونوم؛ اليكون المغرى وب
الروحفيه تبقى الذي الجزئي الانفصال 

١بالبدن اتصال على 

فولهفي المذكورتان هما والوفاتان 
جننأمحلإمس _ويى ؤءُ تُالى! 

أقشلف ثئا,يآ ِذ ئثث د ;أق 
ماق زبمل أتزش ي قش 

:وملاقت س ي، ؤ قش 
تقورة0هلايم[.

ولاالبدن، بموت تموت لا والريح 
فيبقبت، فارقته فإذا يجلى، كا تبلى 

أحرىمرة تلاقيه أن إلى مستقرها 
.حاله فتي 

الأنبياءعاليه »الزي تيمية! ابن قال 
الروحأن العقلاء وجمهور وأتباعهم 

البدن،،فراق بعد وتبقى ن البي. تفارق 

عجماإلا ؤيبلى فيفنى الجد أما 
الإنسانمن ءليس .! قال كما الذنب، 

وهوواحدا عقلنا إلا يبلى، إلا شيء 
يومالخلق يركب، ومنه الذنب،، ءءح.ب، 

الأنبياء،ذلك من تثنى ؤيالقيامهءرأ،، 
الأرض؛على محرمة أحالهم فإن 

،ط\ العاصمة، ]دار ( ٢٦٨)ّا/الصحيح الجواب )٣( 
١٤١٤.]^

(،٤٩٣٥رنم ير، التف)كاب البخاري أحرجه )٤( 
(.٢٩٥٥رنم ، ٧٧١وأشراط )كتاب وملم 







الؤعحث؛ءاصا|الهملح

حياةفكانت أخرى مرة إليها عادت أهل عن هق وقال ٠ زالكيف[ .ه مقُ 
قل•من تعهدها لم مؤبدة كاملة أحرى أوثتش دءا4تة ذء' َمحأ ؤوآف؛و< ار؛ نال

النفستسمية التاسعة؛ ألة لماء 
صفاتها؛ياعسار 

باعتبارنمى وقد واحدة، القس 
آياتثلاث ئي ذلك جاء صفاتها، تنؤع 

.حلإدو)ا.ه فنا هن آثار أمحنب 
ررثجاءالفرشن؛ عن وقال. 

أملح،كبش كأنه القيامة يوم بالموت 
أهليا فيقال،I والنار، الجنة بين فيوقف 

الكريم:القرآن من فيشرسون هذا؟ تعرفون هل البة، 
ه:ه ولفا: أولاهالموت. هدا نعم، ؤيقولون: وينظرون 

هذا؟تعرفون هل النار أهل يا ويقال: 
•ويقولون ويئفلرون، فيشربون نال: 

بهئيزمر قال: الموت. هدا نعم، 
الجنةأهل يا يقال: ثم فال: فيذبح، 

فلاحلود النار أهل ويا موت، فلا حلود 
اضول رسقرأ ثم قال: موت®. 

قرم آلأي فنق إي تنة ممج 
وأشارريم[. ]٠—محلا.ه لا رم عملن 
الدنيارا،.إلى بدم 

ش]1^[. ألثلية 
آتئش

النفيمي 
بالهلمانينة.وتوصف المهلمشة، 

\م0أئم ه: قوله وثانيتها: 
بالنفسمى فنلالميامة[ا آللدا٠ّء 

.لصاحبهاباللوم وتوصف اللوامة، 
القسءؤِإ0 تعالى: قوله ويالثتها: 

فنمى[• ٥٣لو_ورشI ألتوؤه< لأمارة 
ؤوء بالبالأمر وتوصف بالأمارة، 

والأبدان.
الصماتكمال على دليل الخلود وهدا 

اللأنه الروح؛ أدوار من الدور هذا في 
للأرواحلى بولا اء نفولا موت 

سرمدي.أبدى حلود هو بل والأبدان؛ 
منهاأكمل الدار هن.ه قى المحياة فصمة 

الدنيا،في ماتت الأ؛اسان سابقتيها، في 
ثمالأبدان، فراق بماتت والأرواح 

(،٤٧٣•رنم القران، شر المتاري)كتاب أخرجه )١( 
رقموأعلها، نممها ومحنة الجنة لم)كتاب وم

٢٨٤٩.)

لوامة،ونفس مْلمئنة، نمس أنمس: 
عليهتغلب من منهم وأن أمارة، ونفس 
الأحرى،عليه تغلب من ومنهم هازه، 

لهاولكن واحدة نفس أنها والتحقيق 
صفةكل اعتبار بمى فت*ت صفا 

اب"•
المطمئنة:النفس العاشرة: لمسألة اس 

اشوعد إلى اطمأنت التي هي قيل: 
منالدنيا في به الإيمان أهل وعد الذي 

(.٤٩٥)الروح )؟(انظر: 



الؤعح.ااض

،بذلك فصدقت لآ->ر6 ا محي الكرامة 
بالإيماناطمأنت محي التي ت هى ومحيل 

غايةالموقنة ومحيل؛ ، " لربها وأحبتّت 
ررالضالقيم؛ ابن وفال اليميزأص، 

لريهاالمتواضعة الخاشعة وهى المطمئنة 
١١ورحمته كرامته من إليه تؤول وما 

والاستقرار،السكون الطمانينة فحقيقة 
وطاعته،ريها، إلى سكت محي التي فهي 

سواه،إلى كن تولم وذكره، وأمره، 
وذكره،وعبوديته محبته إلى اطمأنت فقد 

أمعمائهيحقائق التصديق إلى واطمأت 
ربا،يه الرضا إلى واطمأنت وصماته، 

،رمولأ وبمحمد ، ليثا لام الإسوب
فاطمأنت، وقدره قضائه إلى واطمأنت 

،ها ومعبود ، ؤإلهها ، ربها وحده بأنه 
وأنكله، أمرها ومالك ، ومليكها 

طرفةعنه لها غنى لا وأنها إليه، مرجعها 
 ،1^■•

هقافه عند نفوس الأعظم وهى 
إلىارجعي ؛ لهايقال التي وهي قدرا، 

عباديفي فادخلي مرضية راضية ريلثا 
جشوالحلي 

الفكر[.]دار ( ١٩•)،م تمر )١( 
المراثإحياء ]دار ( roY/\r)تهذيب ١^: )٢( 

[.٠١٤١٣ط١، العلمة، 

الفكر[؛]دار ( ٢٢)\ي0 أنمام في التيان )٤( 
طآ[ّاوعرف؛ن، ]دار )ا/أي( الالهفان ذ \نم: )٥( 
؛•٢٦٧)الروح انظر: )٦( 

النفسعشرة: الحائية لمسألة ا. 
اللوامة.

عليه،تلوم ثم الذنب تفعل التي وهي 
عملاوتخلتل ، كذاوتارة كذا تارة وتتلون 

القيم؛ابن قال ،، سيئال وآخر صالحا 
هذهاشتقاق في فاختلف اللوامة ءوأما 

التلونوهو التلوم؛ من هي هل اللفنلة 
وعباراتاللوم، من هي أو والتردد، 

• ٠٠المعنين هذين على تدور لف ال

أمثرءؤ/؟ قوله؛ في بها اطه م أقوقد 
.آلiزانؤ أشن أييئر ولا . آلمتق يمي 

لاشا.ةآ.وه م لإ أق مء آقث 
أقوال؛ئلائة اللوامة المض وفي 
الحين نفسها تلوم التي أنها أحدها؛ 

•هبه عباس ابن قاله اللوم، ينفحها 
تلومهالتي المؤمن نفس أنها والثاني؛ 

الحسن،قاله تقصيره، على الدنيا فى 
ممدوحة.تكون هذا فعلى 

قالالنفوس، حمّيع أنها والثالث،؛ 
إلافاجرة ولا برة نفس من ليس الفراء؛ 
عملتاكانت، إن نفسها؛ تلوم وهي 

شرا،أو زدت، هلا قالت؛ خيرا، 
ىك:كيلمأسلص.

الملك]مجمع .( MA/yA)الفتاوى مجمؤع انظر: )ما( 
المنورة،الل.ونة نى النريف، الممحف لطباعان نهد 

ط١[١٠^٢، ]جاسة ( ٢٠١٨)الأّتقامت ٣: )٨( 
الكتاب]دار )ا/آ«م( \س لأبن ١^ \م: )٩( 

[.٢١٩٧٠^١٣٩٠المرى،طا، 



الؤعح)٠^اض

ررإنI بصري الالمحسن قال ولهذا 
ماI يقول ه، تفبلوم إلا ترام لا المؤمن 

باكلتى،أردت ما يقول! بكلمتي، أردت 
إلانراه فلا نفسى، يحدبث، أردت ما 

فلافدما، يمضي الفاجر ؤإن يعاتبها، 
نمهءريعانسح 

المفسعشرة: الثانية لمسألة ا. 
الأ>ة:

الفنارةبالسوء، الأمارة النفس وهي 
أذعنن،،لأنها بذلك، مميت، . الخير من 

ودواعيالشهوات، لمقتضى وأءلاء-ت، 
منأكثرها قل اممه ومعاصي ،، الشيطازأ 

بالموءلالأمارة النفس جهة 
سوءالنفس هذه صاحب على ويخافا 
الحالةهذه مع ار٥ وانتذلالخاتمة، 

القصرفايا غرور؛ ه اض من المغفرة 
الغيرالذنوب، على الصر الهلاعة، عن 

للغفران؛النتفلر المغفرة، سبيل الماللث، 
المعتوهين،من القلوب أرباب عند يعد 
ماله،وضيع بيته، حرت من أن كما 

ينتفلرأنه يزعم جياعا وعياله ه نفوترك 
تحت،يجده كنرا يرزقه بان هك اش قفل 

الريانزدار ( ٢٨١)الزهد في أحمد الإمام أحرجه )١، 
كثيرابن وذكره -[، ٥١٤٠٨هزآ، القاهرة، للترايث،، 

المعارف،]مكبة ( ٢٧٢والمهاية)٩; المداية ني 
محردتء-

المرنة[.]دار )أ/هأ( الدين ئوم احٍاء اننلر: )٢( 
اوصدرمه)'آ/أ(.)ّا(اظر;

القلم،]دار ( ٤٣٠)للثركاني الذاكرين تحفة انقد: )٤( 
٢١٩٨٤.] ط\

ذوىعند يعد الخرب؛ بيته في الأرض 
المغروريزلالحمقى من الصائر 
مصتوما نفسه، حقيقة عرف ومن 

ومأوىشر، كل منبع أنها علم عليه؛ 
فقفللمها نمر كل وأن سوء، كل 
منهابكن لم عليها به مى ه اش من 

٤؛^ه محل  ٠٤٤^ه: ال قآ كم
أكودكإ اددا أحد من بكر رق، ما محيتهمتمر 

.هين ئ نأق ^ ي، ثزق، 
أقؤءإ-كا وتعالى؛ تبارك وقال ]النور[، 

قة٥^؛^' ف ويثن ألاهيء إولإ ح، 
تإآوكق، نأمحان نآنثتوق م إكرُ 

الصسا،فهذا ]الحجرات[، ؤاه الر،ندوزا 
ولاالنفس في يكونا لم الكراهة وهذه 

يهما،مس الذي %إق الله هو ولكن به، 
الراسدين؛من ببهما بالعبد فجعل 
عليموافه ونعمة، هل اطه من فضلا 

الفضل،لهذا يصلح بمن عليم حكيم؛ 
فلاحكيم عنده، ويثمر وبه، عليه ؤيزكوا 
فىبوضعه فيضيعه أهله، غير عند يضعه 

)٦( موصعهعير 

مستقرعشرة: الثالثة لمسالة ا- 
الأردإحث

الأرواحفيه تكون الذي المكان هو 
وهوبالموت، الها أجتفارق أن بعد 

)ا/الدين علوم إحياء من موعظة انظر: لْ، 
[.٣٢٠٠٧ٍدآ، الفاض، ]دار ( ٤٠٩

الكاب،]دار ( ٢٢٠)١; المالكن مدارج انتلر: )٦( 
٠ل٢ء•المّ;مح،، 



الهموحiraالرؤح

معتبعث أن إلى عداب، أو نعيم مفر 
.مقرهاإلى بدنها 

الاعممادالمسلم على والواجب 
الباقية الموت، بعد الأرواح بان الجازم 

الصوصي.عليه دلت، كما تمنى 

اضقول ث ذلك، على الأدلة ومن 
ثألقزده وش وتعالى: تبارك 
ألسثئين هم ه أذم ٌ ح هأؤلتلى 

أيلجاىمححثن وألثدو؛ن وآلش؛دل وآلئ١نذإل 
سآ.رقما. 

ألتمة.>كبلإاأمح تعالى: وقوله 
بمدىؤ، يسه. راصك رك إك أنين، 

يمحاوأ آون هثهأ ^^؛٠٠ مسحاته: وقوله 
[.١٦٩عمران:]آو ءاءه أح؛بق آموإJا أسؤ سحيل 

المؤمنمة ن ررإنما الّكا وقول 
اللهيرجعه حش الجنة شجر ش بملمح، طار 

سعثه«يوم جمد0 إر وتعار تارك 
مراب،عشرة: الرابعة لمسألة ا- 

الأوولح:مستقر 
اشالضية الأمور من الأرواح مقر 

فلاذللث، وعلى بالوحي، إلا تعلم لا 
فيهمجال لا أنه كما فيه، للحقل مجال 

واك\كهنات.للتخرصات 

الأرواحأن على النصوص للم، وقد 
أعفلمالموت بعد مستقرها في تتفاوت 

مفر،لها المؤمنين فأرواح التماوت، 

٠قريتا تخريجه تقدم ( ١ ) 

تممعاكس. مفر لها الكافرين وأرواح 
أرواحمقر في تماوت هناك ذللث، يعد 

الطائعينمتهم فان أنفسهم، المؤمنين 
المفرحلن،العصاة ومنهم ددين، الم

به•يلثمح، مفر ولكل 
واحده،مرتثة في لمت، إدا فالأرواح 

هيبل واحدة؛ درجة على وليت 
متباينةودرجات مراب، 

النحوعلى وعرصه ذللث، بيان ويمكن 

:الآ-م
.:الأنبياء أرولح مستقر . ١ 

أرواحهممقر أن على الصوص للم، 
بينهمU على الجة، ْن عليين أعلى في 
فيواكفاوت الدرجات في الفاصل من 

نحم،يقبض لم ررإنه لقوله النازل؛ 
يحنىثم الخة، من مقعده يرى حتى قهد 
القبضوحفره اشتكى فلما يخير(،، أو 

فلماعليه، غشي عائشة فخذ على ورأسه 
ثملمتا ا سقفا نحو بصره شخص أفاق 
فشك،:الأعلى،،، الرفيق فى رراللهم قال: 

يجاورنالا إدا 

هالمبي احتار الرواية هده ففي 
الأنبياءررجماعة وهم: الأعالي الرفيق 

وكأنه، عليين،، أعلى ي،ّكنون الذين 

المُاصرة)\إلإي.واللءأوى الدانات ش الروح )٢( 
(.٣٣١- )ا/\،ا-مأ الوا0ت يي الروح انفلر: )٣( 
(،٤٤٣٧رقم المنازى، )كتاب الخاوي أخرجه )٤( 

(.٢٤٤٤رنم المحابة، فقائل )كتاب ومسالم 
=والنهاية المعارف[، ]هطعة )ه/حأ"؛( الأحوذى تحفة )٥( 





الرقحئالريح

فيالكرس آية قرأ ررمن وقال 
دخولمن يمنعه لم مكتوية صلاة كل دبر 

الموتفجعل يموتاار أن إلا الجنة 
فارقفإذا الجنة، لحول وبين بينه حائلا 

.لحلهاالجد الروح 
الجنة،ثمر من يأكل ^١ كونها وأما 
ؤيائرالمؤمن مة ن اءإنما فالقوله 

افيرجعه حض الجنة شجر في يعلمحارى 
سعثهءرص.يوم حده إلى وتعار تيارك 
Iالشهداء أرولح مستقر - ٣ 

فيالمؤمنين عموم أرواح أن تقدم 
الشهداءوأما الجنة، في طير شكل 

طيرحواصل في أرواحهم نؤع فنوعان: 
ابنيقول كما وهي الجنة، في حضر 
أرواحإلى ية بالنرركالكواكب كثير: 

(١٨٢واليالة)اليوم عمل غي المائي )١(أحرجه 
)A/الأوسط في والطراز ط١[، لرالأ، اب 

غيالمذري وفال -[، ٠١٤١٠الحرمين، ]دار ( ٩١٠
الس،الكب ]دار ( ٢٩٩)؟/والترهيب الترغيب 

أحدهاانيد، وأ>والطبراني ائي النررواه طا[ت 
الزوائد)•ا/مجمع ني الهيثمي ونال صحيحا، 

الكيرفي الطبراني »رواْ القدسي[: ]مكب ( ١٠٢
جيد'.وأحدها بأسانيد، والأوسهل 

(.٩٧٢)رنم الصحيحان اJأن JUاوانظر: 
والالءادة)مآ/بمخآ(. انظر: -اكل. )؟(نمالق: 

]دار١( ١ ٠ )أ/ ماللث، موطأ على شرحه في الزرفاني 
بالتحتيةاريعلق [: ١٠١٤١١،ط١، االكتب، 

ابننال كما الأكثر رواية اللام وبفتح طير، صفت 
واحل•،والمعنى نال: بفمها، وروي الجر، مد 

منلتأكل الجنة شجر في والرعي الأكل وهو: 
تأوي،الفتح: رواية معنى الجوني: ونال ثمارها، 

ترعى'.والضم 
•نرتبا تخريجه تقدم )٣( 

لمومتين٠٠ا عموم 
أصسج،ولما قوله : ذلك،ودليل 
أرواحهمهف اف جعل بأحد إخوانكم 

الجنةأنهار ترد خصر، طير أجواف، فى 
منقناديل إلى وتأوي ثمارها، من تآكل 
طيبوجدوا فلما العرّص، ظل في دهيا 

قالوا:منقيهم؛ وحسن ومأكلهم مشربهم 
النا الئه صغ يما يعلمون إخواننا لست، يا 

عنيتكلوا ولا الجهاد، في يرهدوا لئلا 
عنكم*أيلعهم أنا هك: اف فقال الحرب، 

لىعات الايهزلأء ه اض زل انف
سيلؤ قتلوا أرن ءنسما ^ولأ رسوله.: 

،.٠١١٦٩]آو صءه ل 1>، آؤ 
عنؤهغ الصحابة التابعون سأل ولممحا 

أماه: عود مابن قال الأنفة، الأية 
فقالذللا،، عن سأك قد إنا 

لهاخضر طير جوف في ررأرواحهم 
الجنةمن تميح يالمرش، معالقة قناديل 

تللأ،إلى أوي تثم شاءت، حيمث، 
اطلاعهريهم إلههم فاطالع القناديل، 

أيقالوا: شيئا؟ يشتهون هل فقال: 
الجنةمن ئسرح ونحن نشتهي؟ شيء 
مرايثؤ،ثلايث، بهم ذللثإ ففعل شئنا. حيث، 

أنمن يتركوا لن أنهم رأوا فلما 
ط؟[.ية، ]دار  arAكثير)\/ابن )؛(نفير 

(،٢٥٢٠رقم الجهاد، )كتاب داود أبو أحرجه )٠( 
واللففلط١[ الرسالة، ]مؤّة ( ٢١٨)؛/وأحمد 

رقمالجهاد، )كتاب المدرك في والحاكم له، 
ّتنصحيح في الألباني وحئنه وصححه، ( ٢٤٤٤

ْلاء•غراس، ]مؤسسة ( ٢٢٧٥)رنم داود أبي 





الهموح:ءة|و|إالروح

أطفالأرواح مفر أن على يدذ ومما 
فيالواردة الأحاديث الجنة مومنمن ل ا 

الحنثيبلغ لم ممن الصغار أنراطهم 
،أبوابها على آباءهم يتلقون وكونهم 
وكذا، فيدخلونها لهم يشفعون وكونهم 

فيمجبا كونهم على نصت التي الأحاديث 
•، المارأ من ونجاتهم الجنة والديهم دخول 

كونعلى خاصة بصفة يدق ومما 
قولهالجنة، محي المشركين أطفال 
الجنة،في والشهيد المة، في ررالشي 

لمقلوفي • ، والو والمولود 
فيوالوئيد الجنة، في راوالمولود 

لهيشهد ومما عام. وهذا ،، الجتهءر 
مناللاهين ربي ألت، ررمقوله 

تيمية،ابن ]مكب \( o\/a)الكبير ني الطبراني و =
رقمالطلاق، )داب والحاكم ل، والسل ط٢[ 

السلسلةني الألباني وصححه وصححه، ( ٢٨٣٧
(.٣٩٥١)رقم الصححة 

(.٢٩٢. الوياناتني ١^ ١^: )١( 
مدا[،الرسالة، ]مؤسسة ٤(  ٠٩)A^ أحمد أحرجه )٢( 

]دار( ٢٤٦)م الفتح ني حجر ابن إمحنادْ وحن 
]شة( ٣٢•ا/ )١ الزار محي شاهد وله اJعرنات[، 

ه،هماس ابن حدث من ط١[ والحكم، العلوم 
بنمحمد همر الصحيح، رجال، *رجاله الهيث٠يت نال، 

)U/الزوائد مجمع . وهو مالح، بن معاؤية 
فيبشواهده الألباني ونواه القدسي[، ]مكتبة ( ٢١٩

(.٣٣٨٠، ٢٨٧ب اسٍة الداة
(،٢٥٢١رنم الجهاد، )كتاب داود أبو أحرجه )٣( 

وهوط١[، الرسالة، ة ]مزم( ١٩٠/ )iTوأحمد 
أشاركما جهالة، سنده وغي ه، نفالسابق الحاديث 

]مؤسسة( ٢٨٠)U/ داود أبي صحيح في الألباني إليه 
صححه؛ثواهاوه،ممه ءل\[، غراس، 

الأطفال،.هم اللاهين: )٤( 
•)"آ/'هأ( انظر:كحالارى 

فأعطانيهم،<ليعيبهم، لا أن الشر ذؤية 
همالمشركين وأطفال قوله وأيثا 

الخةا('ا■؛.أمل خدم 
تالحسة الأرواح مستقر — ٥ 

عنحبنا قد مؤمنة أرواح وهذه 
ها،حببزواله يزول بسسا الجنة دخول 

المؤمنين.من صنفان وهم 
محنيحلدين، بمب حس من الأول؛ 

وغيرهم.الشهداء هنا 
بدينهمعلقة المؤمن ررنفس .I قال 

معلقةومعنى ،، عنه١٠ل يقضى حتى 

اJا٠ون]دار ( ١٣٨/٧، ٢٦٧٨)يش أبو أحرجه )٠( 
(١١١٨)الأوسط في واتجراني ط١[، ليزاث، 

تنوته في العلم أهل اختلفا وقو الحرمين[، ]دار 
ابن]دار ( yn/\r)العلل في الدارقيي فائه 

العللفي الجوزي ابن وصعقه ط١[، الجوزي، 
ط٢[،الأثرية، العلوم ]إدارة ( ٤٤٤٨)الممحاهية 

الوطن،]دار ( ٢٧٢)A/في والبوصيري 
)آ/الذمة أهل أحكام في القيم وابن ٍدا[، 
إّنادْن وحمحوا[، لسر، ]رمادي ( ١١٢٧

المعرفة[،]دار ( ٢٤٦/٣)الفتح في حجر ابن 
السلسلةفي طرقه بمجمؤع الألباني وحشه 

)إ/أ.ه(.المحيحة 
والزارانمرفة[، ]دار ( ٢٨٢)٨ الطيالي أحرجه )٦( 

والطبرانيط١[، والحكم، العلوم ]مكتبة 
الحرمين[،]دار ( ٢٢٠)م الأومط المعجم في 

]دار( ٢٤٦)مالفتح في الحاففل إسناده وصعق 
وشواهدهطرقه بمجمؤع الألباني وصححه المعرفة[، 

،،المعارف]مكبة ( ٢٥٢/٣الصحيحة)لة لالفي 
^.١٤١٦ط٢، 

١( ٠٧٩رقم الجنائز، )أبواب، الترمذي أحرجه )٧( 
(،٢٤١٣رقم الصا.ّقا'ت،، ماجه)كتاب، وابن وحئنه، 

ط١[.ة، الرسال]مزّة ( ٣٥٢/١٦)وأحمد 
وصغحه(، ٢٦٣٣رقم البيوع، )كتاب والدارمي 

(.٦٧٧٩)رقم الجامع صحيح في ١لأgني 



الروحاثروح

.محبومحة 

أنجندب؛ بن سمرة حديث وفى 
بوم،ذات المجر صلى . الله رسول 

أحد؟١١فلأن بني من ررهاهنا ال! فق
أّسوعفكأني . ذاهو I رجل فقال مريض، 
قدصاحبكم ررإن فال! . النبي محوت 
كانبدين الجنة اب بهمدي سس 

عنروحه حسا ث يعني عليه«رى؛ 
المؤمنين.أرواح مع مستقرها 

ينب*بثمجتا حبس من الاءىّ 

نحومن الذنوب ائر كبوخاصة 
عدمأو ميت، على النياحة أو الغلول، 

النميمةأو الغيبة، أو البول، من التنزه 
أوالدنيا فى حد فيه ورد مما وغيرها 

وعيدليها ورد أو الاخرة، في وعيد 
أوغضب أو لعن، أو الإيمان، بنفي 

ذللثط.نحو 

فيحاء ما الغلول، في ذللئ، ومثال 
.اض رسول كان قال! رافع، حدينط 

بنيإلى ذم، ربما العصر صلى إذا 
ينحدرحتى فيتحدض، الأسهل، عبد 

إلىمسرعا . اض رسول فبينا للمغرب، 
ررأئ،فمال! بالبقيع، مر إذ المغرب، 

ذرعي،قمح، تجر _، hVدكا؛ أف دك، 
ررمافقال! يريدني، أنه وءإنن٠تا وتأخرت، 

ياحديا أحدئتط ثلت،! قال! امش® يالثإ؟ 
فقط:ذاك؟« ا ررومال: قاش؟ رسول 
ئبرهذا ولكن ررلأ، قال! ١ بي أفمن، 
فغلفلأن، بتي على ماعيا بعثته فلأن، 
نار((أم.من مثلها الأن نديع نمرة، 

.؛قوله الحيوان، تعذيبط في ومثاله 
فلمربطتها، هرة في النار امرأة رردحلت، 
منفتأكل ترسلها ولم تسقها، ولم تطعمها 
النوويصوب وقد . الأرض؛أ حشاش 

وأنهامسالمة، كانت، المرأة هده أن 
ءلاهرهو كما ببها بالنار دخلت، 

المعصيةراوهذه قال! ثم الحاأيت،، 
باص.رارهاصاريت، بل ٠ صفرة لهت 

كسرة«رْ،.
له>واا ن ا ٠ إله لنسه ا يهمحسمن ومما 

الدئنفي تزول الجنة الأرواح دخول من 
تعودئم بتكفيرها، الذنوب وفي ؛قضائه، 

(،nYi/t)فارس لابن لغة المجمل انظر: 
الرانيواكح (، UU/Y)للفيومي المتر دالمماح 
.)\"M

(،١٣٣٤ رنم المترع، داود)كتاب، أبر أحرجه )٢( 
fry)وأحمد (، ٤٦٨٥رقم انوع، )كتاب والمائي 

والحاكمله، والكفل ط\آ الرسالة، ة ]مرّ( ٣٢٩
وصححهوصححه، ( ٢٢١٣رقم المهمع، )كتاب 

]الش،( ١٥الجائز)أذكام في الألماني 
ط؛[.الإسلاص، 

وأحمد(، ٨٦٢رقم الإمامة، )كاب ائي النأحرجه )٣( 
وابنله، واللففل ط\آ الرسالة، ]مؤسسة ( ١٧٠)ه؛/ 

الأuنىوحشه (، ٢٣٣٧رقم الزكاة، خزيمة)كاب 
]مكتبة( ١٣٥٠)رقم والترهيب الترغيب صحيح محي 

القبرفي الغال لعذاب يشهد لكن ؤده[• المعارف، 
وغيرهما.الصحيحين فى أحاديث، عدة 

(،٣٣١٨رقم الخلق، بدء )كتاب البخاري )؛(أحرجه 
(.٢٢٤٣رقم اللام، ومسالم)كتاب 

.٣( ٤ ٠ / ١ )٤ النووى بشرح لم مصحح )٥( 



الروح١٠اللوح

عدابلأن الجنة؛ من مستقرها إلى بعد 
منقطع،.هو ما ومنه دائم هو ما منه القبر 

.، ١٧الثاهنا والمقصود 
Iالكفار أرولح مستقر — ٦ 

أرواحمقر أن على النصوص دلت 
فيسجين في بعضها؛ وفي النار، الكفار 

منازلهم.بحب السفلى رصى ألا 
أنالطويل؛ الجراء حديث محي حاء 

الكافر؛روح قبضت إذا الملائكة 
ملأعلى بها يمرون فلا بها، رريصعدون 

الرؤحهذا ما قالوا؛ إلا الملائكة من 
بأقحفلأن. بن فلأن فيقولون؛ الخبيث؟ 
،الدنيا في بها بمي كان التي اّها^ 

فيسقتحالدنيا، الماء إلى ٩ يمهى حش 
.؛اض رسول قرأ ثم . له؛،يمتع فلا له 

صص ^٠ \ع ق/، م ٣ و 
ألجإيلنؤ ن آيمز يخ حئ 

]الأ^^^راف[. ١^ محنى 
مجيزفى كابه اكتبوا ه؛ افه ررفيقول 

طرحا•روحه فتطرح المملى، الأرض في 
َىحر أف ينه- ءؤء1ن • رأ قثم 

فآلئ م تهوى و ء ئثظئن (ئء 
]ال>ج[اا.اه ّجق ^( ١٤٠
(.rr<\lالعاصرة)\والدعاوى الJياUت ني الروح )١( 
وابن(، ٣٢١٢رقم الجنائز، )كتاب، داود أبو أحرجه )٢( 

)'٣!وأحمد (، ٤٢٦٩رقم الزهد، ماجه)كاب 
والحاكمله، والالففل ط\آ الرسالة، ]مؤسسة ( ٥٠٢

نيالمنذرى ونال، (، ١٠٧رنم الإيمان، )كاب 
الحياة،مكتبة ]دار ( ١٥٨والترمّبذ)؛/الترغيب، 

أحمدرارواْ داولت أبى لمغل ساق، أن بعد ه[ ١٤٠١/

بينالصالة عشرة؛ ة الخاملمسألة ا- 
والأبدان؛الأرواح 

لدنيا،ا في يأبدانها صلة للأرواح 
القيامة.يوم وصلة البرزخ، في وصلة 

يهلنفى فتبدأ الدنيا، فى الصلة قاما 
منطور هو الذي الروح نفح بعد الأم 

الرحم.في الأجنة حلق أطوار 
والجدالروح بين الصلة هده ولأجل 

ثمرعيةأحكاما الفقهاء رتب الأم يطن في 
الأولى؛داره فى المخلوق بهذا تتعلق 

والإرث،ة، ديوالاض، كالإجه
والصلاةوازكفارة، والعتق، والوقف، 

٣() ٠
عيه

الولادة،بحد بالبدن الرؤح صلة وتمتد 
ولذاوالمنام، اليقفلة حالتي في وتكون 

بعضفي بالبدن الروح تعلقات تختلف 
حالة.كل ْع أحوالها 
اللذةمعا ينالهما اليقظة حال ففي 
فيويشتركان والتمس،، والراحة والألم، 
يترب،وما والطالحة، الصالحة الأعمال 

ومااب، وعقثواب من ذلك، على 
الأحر،به ، يوصفسأحدهما به يوصف، 

شيخقال واء، بومحواء بمئل مثل 
فيهنفخت.، الذي ان »الإنالإسلام؛ 

نؤعهو الروح فيه بدئا فصارت الروح 

منأطول، المحيح، في بهم محتج رواته ؛إسناد 
الترغم،صحيح في الألباني وصححه هذاا، 

طء[.العارف،، ]مكنة والترهيب،)م/بماآ( 
العاصرة)ا/م.آ(.والدعاوى الد؛انات، في الروح )٣( 



الروحإو|أالؤلح

محصورؤح محض بدن فيه ليس ثالث، 
وكذاببدنه، كدا يفعل إنه يقال! حتى 

،الروحُُ فيها تشترك أفعاله بل بنفسه؛ 
تبع،والأرواح أصل الأبدان أن إلا 

الدنيادار ؛رآحكام الميم! ابن قال وكما 
.(٢)لها،*".نئا والأرواح الأبدان على 

البدنالروح تفارق النوم، حال وفي 
فيالإنسان بمال فما ولذا حزئثا، فرامحا 
عالينصسبا منوم الحال الدار هذْ 

التبعيةأن إلا معا، والأبدان الأرواح 
فبينمااليقظة، حال عليه كانت؛ ما عكس 
لهوتابعة بالبدن محكومة الرؤح كانت 
بهوتعلمها لها تابعا هنا البدن أصبح 

أصعق.

أونائم اليه ينعم ما كان ولهذا 
أصلاروحه على يجري نومه في يعذب 
فيا->ثر حتكا يقوى وقد له، نح والدن 
فيالمائم فيرى ، مشاهداتاثينا البدن 

فيالضرب وأثر فيصبح صرب أنه نومه 
شربأو أكل فد أنه ؤيرى جمه، 
والشرابالهلعام أثر يجد وهو فيستيقفل 

.والقلماالجؤع عنه ويذهب، فيه، في 
نومهفي يقوم النائم ترى ولذلك 
يقفلان،كأنه ويدافع ويهلش ويضرب 

؛ذللث، من بشيء له شهور لا نائم وهو 
الروحعلى جرى لما الحكم أن وذللث، 

)أ/ه'آ(.الصحيح )ا(الجواب 
(.١٨٣)الروح )٢( 

دخلتاولو خارجه، من بالبدن استعانتا 
وأحسألأستيققل فيه 

فيوالأبدان الأرواح بين الصالة وأما 
الروحمفارقة وهو ؛المويت،، فتبدأ البرزخ 
عندالمعروفة بعلاماته كليا محا فرا البدن 
الانفصالهذا ومع والهلب،، الفقه أهل 
مانحو على بالبدن صلة على الرؤح تفلل 

تعالى.بارئها إلا يعلمها لا ما وكيفية 

بالنمضوصىالة المله^.ه وفستل.د 
يقعفما وعذابه، القبر نعيم فير الواردة 

والأبدانللأرواح يقع إنما ذللث، منر فيه 
إذمفردة، الأرواح على يقعان وقد معا، 
تبع.والأبدان انمار هذه فير الأصل هي 
والنعيمالعل.اب أن تيمية ابن ذكر وقد 

أهلباتفاق حميعا والبدن النفس على 
وتعذبالممس تنعم والجماعة، السنة 
يالبدنمتصلة وتعيب البدن، عن، منفردة 
نعيملا فكون بها، متمل ن والبل. 

المحالهذه فى عليهما والعذاب 
عنمنفردة للروح يكون كما مجتمعينر، 

الدن'؛؛.

يومد،ان ؛الأ؛الأرواح ة صلوأما 
المانية،الصور نفخة بعد فتبدأ القيامة 

عاديت،محي اد الأحتكون أن بحي، وذللث، 
ؤإذاالل.نبإ، ءج>كح من عليه كانت، كما 

الفإنها أبدانها إلى الأرواح عادمن، 
(.١٨٨)الروح )٣( 

^٢٧٤)إ/اكاوى مجموع )؛(انظر: 



اضG3اتريح

البدنالروح تلازم بل البتة؛ بعد تفارقها 
راقية،علاقة محي الروح البدن وبلازم 

يمتدوحلود انفصال، يعقبه لا واتصال 
آلئبمهمرة تعالى! قال نهاية. بلا 

إلاآلأنيء 1، محبمن ؤا من قنعى 
مامظز ^^١ قمئ فيه نؤح م أهث آء ثش 

ؤ؛مماتعالى؛ وقال ]الزمر[، .ه بميلأ 
40أمحُ ئم وا 0 محدأ ؟ مجص 

اللهمن أمر هو فإنما أي! ]الازءدات[؛ 
فإذاشأكيد، ولا فيه مثنوية لا تعالى 
تعالىيامر أن وهو ينفلرون، قيام الناس 

البعث،نفخة الصور في فينفخ إسرافيل 
يديبين قيام والأحرون الأولون فإذا 

،•الربهطرونأ
ربيدي بين المهيب القيام وبهذا 
ان،للأنحديدة بداية تكون العالمين 

والأبدان،الأرواح فيها نشترك بداية 
أهوالها،وتعيش القيامة أحوال وتتابع 

لحرصي،فا فالجمع، الحشر ّ_اعة من 
الحوض،ففالميزان، اب، الحف

إلىفالشقاعات، فالمتطرة، فالصراحل، 
الناروأهل الجنة، الجنة أهل يدخل أن 

٠٦٧١

المروق؛ص

الروحمسنى بين فرق من هناك 
مسميينجعلهما من وهناك والنفس، 

مترادفازأأنهما أي؛ واحد؛ لشيء 
العلماءءإن بر؛ العبد ابن قال 

شماهل والقس؛ الروح في اختلفوا 
شيئان؟ااأأو واحي، شيء 

قالبينهما، فرق لا أن يظهر والذي 
التيللبدن المدبرة ررالروح تيمية؛ ابن 

المنفوخةالرؤح هي بالموت نفارقه 
تفارقهتي الالمفس وهى فيه، 

بالموت((

واحي،مسماهما أن القنم؛ ابن وذكر 
وقرر؛، احتيارْ وهو الجمهور، عند 
روحوتمص تتوفى المكب الروح ارأن 

ال٠سااوهى واحدة، 

أهلمن خالف من هناك أن وذكر 
منوطائفة والتصوف، والفقه، الحديث، 

ذكرفي استطرد ثم الأثر، أهل 
أقوالهمّ•

اتمخاصن:ذهبا مؤ 

الكلامأهل محن طائفة أوكرت - ١ 
بنفسها،قائمة عينا الرؤح كون وغيرهم 

الأعراض،من عرض ها أنوزعموا 
جزءأو البدن، أنها إلى طوائف، وذمتا 

)؛/A(•؛(.ممر ابن ير نفانظر: )١( 
،٢٤٧).المعاصرةوالدعارى الديانات في الروح ر٢( 

المبق)ا/ا/آ•(.المرجع )٣( 
والثزونالأوقاف عموم توزارة ( ١٢٤ )م/ التمهيغ. )٤( 

.U\TAWبالغرب، الإّلأب 

)\،/(،A؟(.اكتاوى مجموع )٠( 
(.٤٨٨)الروح انظر: )(■(
 )V( (.٤٩٣)ايبق المرجع
(.٤٩٢، ٤٩١)الأبق المرجع انظر: )٨( 





الرهثًصااض

تصنفان الروح بقدم القائلون — ٢ 
يقولون؛الفلاسفة الصابئة من صشا 

ياُتمن لسسبت لكن أرلية، قديمة هى 
العقول،في ذلك يقولون كما الرب، 

منلحل من ؤيزعم الفلكية، والنفوس 
الملائكة.هي أنها فيهم الملل أهل 

وضلالهاالأمة هذه زنادقة من وصنف 
والمهحدثة،والمتكلمة، المتصوفة، من 

أشروهؤلاء اض، ذات من أنها يزعمون 
لأدميا جعلوا وهؤلاء أولئك، من قولا 

روحه،وهو لاهوت نمق I نصسفين 
رب،نصفه ، جسده وهو نامحسون ونصف 

عبد.ونصفه 

هدامن بنحو النصارى الله كمر وقد 
ذلك،يعم بمن فكيفا المسيح، في القول 

وهامان،فرعون، في حتى أحد؛ كل فى 
انالأنأن على دق وكلما وقارون؟ 

وخالقهريه الله وأن مريوب، مخلوق عيد 
روحهأن على يدل فهو ؤإلهه ومالكه 
مخلوقة.

والروحالبدن عن عبارة ان الأنفإن 
بالبدن،منه أحص بالروح هو بل معا؛ 
للروحمهلية البدن ؤإنما 
امخبتنقال لمن صحة لا  ٣

،ية نالمامحلقول هو كما رواح، ألا 
فهدالملك ]ّجمع ( ٢٢١)٤; اكاوى مجموع انظر: )١( 

المنورة،المدينة فى الشريف الممحف لقاعة 

والنصيرية،والدروز، ماعيلية، لإمحوا 

والقاديانيةل٢،.والنهائية، والبابية، 
علىمتفقون كلهم فالغلاة وبالجملة؛ 

تصوراتهم،احتلضتا ؤإن ، التناسخ 
يالبراهمةمعتقدهم في تنون موهم 

ماحوذبالتنامخ القول أصل فإن الهنود، 
عنهم

التيالباطلة العقائد من والتناسخ 
أدلةولا والحقل، والئنة القرآن تصادم 
لأصحابه.معتبرة 

علىقل.رته زعم لمن أيصا صحة ولا 
ومثولهامستقرها، من لأرواح ا تحقير 

وْناحاتهاأيديه، بين 
عنائمة ن. الاللجنة سئلت وفد 

ذللث،أن بفاحابت، الأرواح، تحقير 
واستحضارهالجني باستخدام يحرف 

المعاصرةوالمعاوى انمياذات في الروح انظر؛ )٢( 
.(U<\/r)

]المكبالإ.%بن)\/0'ى طالات )م(انفلر: 
وأصولهاالغلو وحركة طااإاه_[، المرية، 
ٍرا،تيمية، ابن ]مكنية )ص1ا( الفارسية 

]دار( ٣٦٦/٢•٢()٦/١)والمحل الالل )؛(انظر: 
-الأديان ومقارنامت، —[، ٠١٤١٠، ٍو١ المعرفة، 

،ط١ المربي، المكر ]دار )٨٣( القيمة اكياناات، 
]مكشة( ١٩٤)الأدان ظل في والإنسان [، ٣١٩٩١

ط"ا)ها.المعارف، 
الحديثةالروحية لمده—، الماملة الموسوعة انظر: )ه( 

U( ٦٧٣)٢;بعد، فما ( ٣٦٣)]/١^ وتحضير 
بعد.

الأولى)ا/المجمومة - الدائمة اللجنة فناوتم، اتفلرث )٦( 
٦٤٥-٦٤٤.)



الهملحامحوح

،متمحضره بها يقوم وتعويذات بأدعية 
وهووالكهانة، الشعوذة من نؤع وذلك 

الشركمن غالبا فيه لما ؛ شرعا ممنؤع 
ذلك.ونحو الغيب علم ودعوى والكذب 

ألإنىمن ^٠١١، وص تعالى؛ اض قال 
.هرهما محادومم ليي تن هار 

يثبمئثئن وق؛ ال: وفجن[، ]ال
وهالأ%ب0 قف أستمحئر مد آلي ينممشز 

تنمنبمئ1ثا أنتتثع تقا تن آزوآوهم 
تهم١^ ^ ه ص ٤، ^ئ 
نممثتغث إة آئأ ثآء ثا إب مثآ 

Jثاستا آفكبين بمص ول عليتي. 
]الأنعام[.محبون.4 َةمأ 

أبىعن »صحيحه« فى الخاري وروى 
ررإذاقال؛ انى. عن ه، هريرة 
صربتؤالماء ني الأمر اف ئضى 

كأنهلقوله؛ حضعايا بأحنحتها الملائكة 
حتىذلك،، ينفذهم صفوان على لة مل
نالماذا : نالوانالوبهم عن فزع إذا 

الكسر،العلي وهو الحق : قالواربكم؟ 
المعومسرق المع، مترق فسمعها 

سفيانوصفه - بعض فوق بعضه هكذا 
فسمع- أصابعه بين وبدد فحرفها بكفه 

يلقيهاثم تحته، من إلى فيلقيها الكلمة 
علىيلقيها حتى سه، من إلى الأحر 
أدركهفربما الكاهن، أو الساحر لسان 

فلألقاها وربما يلمها، أن فل الشباب 
كذبة،مائة معها فيكذب يدركه، أن 

وكذا:كذا يوم لتا قال ند أليس فيقال: 

التيالكلمة بتلك فيصدق وكذا؟ كذا 
المماءا؛من ممعتإ 

بحلميمي عما باز ان مئل وند 
علمءانه فاحاب: الأرواح، تحضير 

منهايراد سانية، شيهلشعوذة ؤإنه ياهلل 
علىوالتلبيس والأخلاق العقائد إفساد 

علمدعوى إلى والتوصل المسلمجن، 
كثيرة®أشياء فى الغيب 

لمصادروالمراحع:ا0 
الموتىأحوال في »اكزكرة - ١ 

•للفرطى والأحرةءا، 
القيم•لأبن ررالروحءا، - ٢ 
وانمعاوىاكيانادن، في ررالروح — ٣ 

٠للميدى المعاصرة®، 

المم.لأبن اللهفان®، ل_لرإغاثة 
لأنالقرآن®، ام أقش ررالتبيان - ٥ 

القيم•
لأنالهلحاؤية®، الحقيدة ررشرح - ٦ 

العر•أمح، 
لأبنالقيم®، ابن نونية ررشرح - ٧ 

•عبكا 

والنقل®،العتل تعارض رردرء — ٨ 

تيمية•لأبن 
تيمية.لأن الفتاوى®، ررمجمؤع — ٩ 
القيم.لابن المالكين®، رامدارج — ١ ٠ 

(.٠٤٨٠ رنم التمر، )كتاب البخاري أ-محرجه )١( 
وانظر:(. y'<\/y)باز ابن فتاوى مجموع انظر: )٢( 

(.roU)\/اك١Jة اوجموء؛ن . ١^١٧ اللجف فتاوى 



الرباءاثقدس()روح النوح 

،محرقة؛٠ والسبعين الثلاث ررعقائد — ١ ١ 

والأهواءاسل في اراصل -  ١٢'
حرم•لأبن والمحل؛*، 

 Mاممدس( )رؤح لزؤح اM

ر"مريلا•مصطلح يراجع 

لغة:لتعريف اي 

منمشتق يرائي، راءى مصدر \م•' 
يقابلأي• رئاء؛ قوم يمال؛ الروية، 
رئاء،بيوتهم I وكذلك بعصا، بعضهم 
بعصا،بعضهم رأى I الجمعان وئراءى 
مراءة،الرحل رائي—ت أيصا ؤيمال، 

عليهأنا ما خلاف أريته أى وئياء 
محالكما القال_ا، على الرياء يأتي ومحي 

الناسفلأن راءى ررويقال! I الجوهري 
علىمراياه ورايأهم مراءاة، يرائيهم 
بمرأىمنى وفلان بمعنى. القالب 
وأسمع٠١أراه حيث أي• ومسمع؛ 

شرعا:التعريف ؤ

رؤيةلقصد العبادة اراؤلهار هو I الرياء 
صاحبها((فيحمدوا الناس 

(.٣٧٥)لراق القرآن ألفاظ مقرئات انظر: )١( 
(.٢٩١; ١٤الرب)ولأن والصحاح 

)آ'/بمها(ؤالصحاح )؟(
ط؟;للخراث، الران ]دار ( ٣٤٤ا/)١ اuرى فتح )٣( 

٠١٤٠٩.];

أنوالمن التعريفح لهذا يشهد ومما 
Iالعلمام 

فيما طلك، هو: الرياء قيل: - ١ 
محيالمنزلة طلب وأصله بالعبادة، الدنيا 
،.القرطى١٤محاله الماس، محلوب 

لقصدالعبادة إفلهار هو: ومحيل: - ٢ 
ابنقاله صاحبها، محيحمدوا الماس رؤية 

•حجر 

أنهالماس يرى ارأن هو: ومحيل - ٣ 
وهويضمرفيصفة، على عملا يحمل 

بنسليمان الشيح هاله أخرى®، صفة محليه 
\شص.عد 

ذلك.غير الرياء تعريف، في ومحيل 

اليمويالمعنى بين افملأقة ■0 
والشرعي؛

مناللغة فى الرياء اشتقاق كان لما 

هوما خلاف على الشيء ؤإخلهار الرؤية 
أنهإلا المحنى بهيا  ٤٠٣٧١في أطلق عليه، 

كافلهارالصالحة؛ نالأعمأل ذلك خصص 
لقصدونحوهما؛ وذكر صلاة من الحثالة 

فىما خلاف ذلك فكان الماس، رؤية 
العبادة.تلك صاحب هلب 

التسمية:_، _ؤ 

المرائيلكون الاسم بهيا الرياء محمي 

.ط١ الرالة، ]مومة )أآ/ماه( القرطى تمر )٤( 
١٤٢٧.^

ط٢,ليزاث، ب ]دار ( ١٣٤٤; )١ \و[وي نمح )٥( 
٠١٤٠٩.];

(.٥٢٤)الحميد العزيز سر )٦( 



الرياءالرياء

يقصدولم الناس مراءاة أحل من يصلي فهو عليه، ليمدحو٥ عمله؛ الناس يرى 
أصلا،العبادة فى له رغبة ولا اش، وجه الروية• من مشتق 

أير،شرك فهدا يمل، لم انمرد ولو الأمم بهذا الرياء تمية وردت وقد 
اضوصفهم حث المنافقين، فعل وهو عن ه كقوله الكريم، القرآن في 

اثذاوأبذوكفىمله-سار:ؤؤإذانئن ه قييث ص وة المافقين: 
ولاآلناس ِرآءون ^i؛، ،ئوأ ألهتأو٥ 'محاق ^١ ١٥ألمت1وؤ ؛١^٠ ^١ ٠١٥ؤإدا لخوم 

تالماء؛ا•.4 محلا الأ أفَ ؟■٢؛؛^ 
.الرياء درجات أحهلر س وهذا 

الرياءاروهذا ظه رجب ابن قال 
فيمؤمن من يصدر يكاد لا المحص 

فييصدر وقد والصيام، الصلاة فرض 
منوغيرهما والحج الواجبة الصدقة 

سها،يممدى والتي الظاعرة، الأيال دءا ات بمِ، ارا، ذى( 

ومحلا إلا أئن قووق ولا آقاس ,رلاوة 
]الماء[.

الأحرى:لأسماء اه 
الخفي.الشرك الأصغر، الشرك 

لذكم:اي 

٢٢١عزيز((فيها الإخلاص فان محا داخل منه فاليسير ت، بالقلب نعلق 
ظهالقيم ابن مثل وقد الأصغر، الشرك 

فقال!الرياء، بيسر الأصغر الشرك على 
الرياءفكيسير الأصغر: الشرك راوأما 

ا.للخلق((ر واكصغ 

مشاركيكون أن الثاني؛ 

أثنا

فىللعبادة ا 
أولفى له الحامل يكون يحيش، أثنائها، 

فيالرياء بهلرأ ثم فه الإخلاص أمره 
ليراهالصلاة فى يتليل كان العبادة؛ ء 

لممْ،صوتن أد,وقع انس، ص يدا اص الذس ارُاء دأط 
الإسلام.ملة س المخرج الأكبر، النفاق 

الرياء:حالهلها إذا العبادة حكم 
لمخالثا كان فلو ذلك، على فيحمدوه 

فيالأول القسم من قريب فهذا يفعله، 
تعالى.اطه عند ممقوتين كونهما ثلاث على للعبادة الرياء مخالمله 

الحالةءانْ م ارباء حكم ّ لكلضهايمخاصدها، حالأت،
وأماالمالة، محن يخرج لا أصغر، كا رث وذلك،ىاش:

فحلىالرياء عليها الداخل العبادة حال العبادة على الباعث يكون أن الأول: 
ثمين:قام كمن الأصل؛ مجن الناس مراءاة 

ط،الخلب الكب ]دار )ا/س( ادلك؛ن مدارج 
١٤٠٣.^

]المكب( ٣٩-  rA)\/والحكم الملوم جامع )٢( 
.U\i\rٍدا، اوكر.ة، مكن التجارة، 



الرياءالرياء

ينبنيلا مما العبادة تكون أن ~ أ 
بكلصمح فأولها أولها، على آخرها 
آخرها.والباطل حال، 

قدريال مائة عنده رحل دلك! مثال 
بخمضفتصدق لصدقة، لأعدها 

الباقية،الخسسن فى وراءي مخلصا، 
Jاءلالة.والثانية صحح، حكمها فالأولى 

ينبنيمما العبادة نكون أن - ب 
إحالين عل لهمحا أولها، على آخرها 

ولاويدافعه الرياء عليه يهلرأ أن — ١ 
فإنهركرهه، عنه يعرض بل إليه؛ يسكن 

.!النبي لقول شيئا، عليه يوثر لا 
بهحاولت، ما أمتي همن تجاوز افه ررإن 

تتكاJماار١،.أو تعمل لم ما أنصها 
ولااء الربفي بمترمل أن - ٢ 

فحينئازعبادته، من ينتهي حتى يدافحه، 

لأنالراجح؛ على العبادة حميع تبطل 
به،ومرتبعل أولها على مبني آخرها 
أصلعلى يجازى طنما بطل، لا وقتل؛ 

مالصالحة١ نيته 
الرياءخواطر من يهلرأ ما إ الثالث 

عاليهايوثر لا فدلك، العبادة، انتهاء بعد 
للمدحطلتا بدلك، يتحدُث، أن إلا شيئا، 

فتبهللجعة، الفي داخل فدللثح والثناء، 
،.٣٢١ذك 

(،٥٢٦٩رقم الطلاق، )كتاب، البخاري أخرجه )١( 
(.١٢٧رقم الأيمان، )ئاب، وسلم 

(.٤١)ا/والحكم العلوم جا«ع انظر: )٢( 
مكةاuز، ]دار { wr)٦١ الموشى إعلام انظر: )٠١( 

لحقيقة:اؤ 

الصالحالحمل فعل هي الرياء! حقيقة 
لهللب،ؤإنما تعالى، لاه إخلاص غير على 
يجازىفد ولدا ومدحهم، الناس ثناء 

كماالناس، أمام بمضحه الرياء صاحبا 
غيرعلى عملا عمل أرمن • الءخُلابي قال 

الناسبرام أن بريد ؤإنما إخلاص، 
بانذلك، على جوزي ، ويمحوه 

كانما ويغلهر ويفضحه، الاه يشهره 
يثهلنه«أى.

يهيراءى ٌا الرياء وينقم 
أمام!حمسة إلى 

وذلك،بالبدن، الدين في الرياء الأول! 
شدةبذلكف ليوهم والصفار النحول ياظهار 

الدينأمر على الحزن وعظم الاجتهاد، 
الاخرة.، خوفوغلبة 

وذلكوالزي، بالهيئة ارياء الثاني؛ 
السم^وداير ؤإبمحاء الرامن، ّحر !عف ؛

ذللث،.ونحو الوجه، على 

منويكون بالقول، النياء الئالث،! 
والتعلقوالتذكير بالوعفل الدين أهل 

لإظهار jUNljالأخبار وحفظ بالحكة 
الشفتينتحريلئ، ذلك، ومن العلم، غزارة 

والأمرالناس، محضر فى الدكر ب
أمامهم.المنكر عن والخمي بالمعروف 

(،١٠٩- والحكم العلوم وجاعع المكرمة[، 
الماس،]دار ( ٢٢٨- س )٦١ المفيد والقول، 

.[.٠١٤١٥ط١، 

(.٦.٢'٦/١١)ازري نح في حجر ابن عه نقاله 



الزياء٠<؛الرياء

فالقال! )ه، المجلي حندب وعن كمراءاة وذلك بالعمل، الرياء الراح• 
به،اف متع متع رامن ؛ الله رسول والنجود والنكوع القيام بطول المصلي 

ذلك.ونحو 

الأصحابيالمراءاة I الخاص 
عالممن المرائي يطيب لكن والرانرين؛ 

فلاما،زار قد فلاما إف ت ليقال يزوره أن 
الشيوخ.ذكر كثرة ذلك ومن 

Iالأقسام لهذ0 ذكرْ بعد الغزالي قال 
٠؛هء يرائي ما مجامع هي الخمسة فهده ١١

لأدلة:ا٠ 
خطرهوبيان الرياء من التحذير ورد 

فمنوالأحاديث، الأياين، من حملة في 
ذلك،:

تعالى:قوله 
يفق'ةككا وآلاذئ ايث محوأ 

نألومحِأممي يرين ولأ آلثا؛؛را ^؛٠ مالثُ 
ظآتا:غ ش;١؛. ئمحا0 َةقل تثمحُ 

يماّيىؤ قإخ بمدردث لا *^١ مرءءكثُ 
آلكثرنآلإم لهزمحا ي ؤآثث حفثئوأ 

.]القرة[ 

ينئوثالى؛ عته وقول
دلااف يؤي،وش ولا ٢^١؛^، رهء أنلاثهم 

وثآلدُ ألأنثكن ذي وئن آلاحئ ألوءِ 
]الساء[.مكا.ه ماء 

وكثين ؤمي3 تعالى؛ وقوله 
ثمآلإق و ثائوة صلاه ءن هم آتيث 

وهآلمّاعوف و بآءوث 
•]الماعون[ 

.يه« اض يرم يرم ومن 
أحافما أخوفه ١١نبي الوقال 

يا: قالواالأصغر، الشرك عليكم 
قال:الأصغر؟ الشرك وما اض؛ رسول 

الرياء«رى.
أفته؛ الأشعري موسى أبي وعن 

يافقال؛ التجئ. أتى أعرابيا رجلا 
للمغنم،اتل يقالنحل الله، رممول 

فاتلوالزجل سم، فاتل والزجل 
فقالاممه؟ سبيل في فمن مكانه، ليرى 

افهكالمة لتكون قاتل ررمن افه.؛ رسول 
اه«'ص.سل م هو نض 

أن>ه؛ الخيري سعيد أبى وعن 
هوبما أحبركم ألا ١١قال: اطه. رسول 

المهسمحمن عندي عليك^م احوف 
الشركفقال: لى، ب: قلناالدجال؟ 

ئيزبنبصلي الرجل يقوم أن التحفي،، 
،•رجل®أنظر من يرى لما صلاته 

(،٦٤٩٩رقم الرفاق، )كتاب، البخاري )١(أخرجه 
(.٢٩٨٧رنم والرقائق، الزهد وملم)كتاب، 

ط\آ.الرمالت، ة لمؤّ( ٣٩أحمد)وم )؟(أخرجه 
المرام)رقمبلؤخ في حجر ابن إسناده وحن 

الألبانيإثادْ وج ط^، أطلس، ]دار ( ١٤٨٤
(.٩٥٠)رقم المبحة ؛ IlJLJIغي 

رنموالمر، الجهاد )كتاب، البخاري أخرجه )٣( 
(١٩٠٤ارة، الإماب، )كتم ومسال(، ٢٨١•

له.والالفظ 

وأحمد(، ٤٢٠٤رقم الزهد، ماجه)محابح ابن أحرجه )٤( 
=وحئنه ٍدا[، الرسالة، ]مزسمة ( ٣٠٤/ ١٧)



الوباء٠الرباء

منالتحذير في والأحاديث والأيات 
كثيرة.حطرْ وبيان الرياء 

اسم:أهل قوال أو 
العملررترك عياض! بن الفضيل قال 
لأحلهموالعمل ;ياء، الناس لأحل 
اضافيك يعأن والاحلاص! شرك، 
((^١،.مهما 

علىعملا عمل رامن الخْلابيت وقال 
الناسيرام أن يريد ؤإنما إخلاص، غير 

أنبذلك على حوزي ، محوه وي
كانما ؤيفلهر ويفضحه، الاه يشهره 

يطه«ل^.
للحديثشرحه في النووي قال و— 

والجوادوالعالم الغازي في . ررقوله 
اللهلغير ذلك فعلهم على وعقابهم 
تحريمتغليفل على دليل المار ؤإدخالهم 

(٣)عقوبته((وشدة الرياء 

المتييقة:المسائل  ٠٥

الرياء:أساب، الأولى: .المسالة 
وترغبفعله، إلى تدعو أسباب للرياء 

النمسحفلوفل من هو إذ ؤللبه، فى 
أمسايه:فمن الدنيئة، 

والمدح.الثناء محية . ١ 

ب.]دار ( yrv/iالزجاجة)صاح ي ن =
(.٢٦٠٧٣٠الجا^);صحح في لأياني را [، ٢١٠

نمتابن فتاوى سجموع )١( 
(.٣٣٦)^/^ ٧١م ش حجر ابن ى تقله )٢( 
.٥( ٠ / )ّآا للووى لم مصحح شرح )٣( 

الذم.من الفرار  ٠٢
الماس.أيدي في فيما الهلمع . ٣ 
حوماالممل ترك الثانية: لمسألة ا. 

ثالرياء من 
الالرياء من حوما المالح الحمل ترك 

الاس نالأحل من والعمل يجوز، 
ويجبالشرك، في يدخل وكله يجوز، 

ولادائما، ه نفيجاهد أن الإنسان على 
ترلفى ان، ية؛لالوراء ينساق أن 

شالوقؤع من خويا المشروعة الأعمال 
بهذهذلك عن غيره ينهى أو الرياء، 
الشيْلاوةأ؛،.الشهة 

اكسبعلم الفرح الثالثة: لمسألة ا٠ 
يعيادته:

منليس بمالته الماس بعلم المد فرح 
سالفراغ يعد محلرأ إنما ذلك، لأن الرياء؛ 

أعمالعلى ذلك، يوثر قد لكن العبادة، 
المدحطيب، فيكون تقبل، المفي الحبي 

فيبب، يتمما لشمه، مهلالس، والخناء 
الرياء•ش وقوعه 

يفرحأن أيقا الرياء من وليس 
ذلك،بل نفسه؛ في الخناعق بفحل الإنسان 

ذللا،،على يدل ومما إيمانه، على دليل 
ياقال: أنه ظنه ذر أبي عن ورد ما 

العمليعمل الرحل أرأيت الله، رمول 
فقالعليه، الماس ويحمده الخير، من 

]مجمع( ١٧٥.  ١٧٤/ Ynالفتاوى مجموع ١^ )٤( 
المصحف[.لطاعن نهد الملك 



الرياء؛►صالرياء

بشزىعاجل ررتيك .I افه ول رم
•المؤمن؛^١، 

معناه!ت العالماء ءرقال ت النووي قال 

ومحبتهعنه تعالى اطه رصاء على دليل 
قيبق مكما الخلق إلى بمبه له، 

فيالقبول له يوصع ثم الحديث، 
منالناس حمده إذا كله هذا الأرض، 

فالتعرضؤإلأ لحمدهم، منه تعرض غير 
•، مذمومءال 

لمروى؛ا© 
انالأنؤإرادة -اء الريبين لمرق ا- 

الدنيايعمله 

الأثمانإرادة وبين الرياء بين أن 
فكلوخصوص، عموم الدنيا، بعمله 

بعملهان الإنإرادة في داخل رياء 
عكس.ولا الدنيا، 

السمعة:وبين الرياء بين لفرق ا- 
الناسلرؤية العمل هو الرياء أن 

لأحلالعمل فهي المعة وأما للإنسان، 
البصر،بحاسة يتعلق فالرياء سماعهم، 
ويدخلهع، البح-امة تتعلق والمعة 

يحدثثم طه عمله يخفى أن المحة في 
عليهليمدحوه الناسمر يه 

رقموالأداب، والصالة الجر )كاب الم مسأخرجه )١( 
٢٦٤٢.)

]المهلبعة)آا/بمما( يالنووى ملم صحيح رح )٢(ث 
ه؛مااه[.ٍدا، المرة، 

(.٥٢٥الحميد)العزيز سير انغلرت )٣( 

بالعمل:والعجب الرياء بين لفرق ا- 
راكالإشاب بن ماء ريالأن 

الإشراكباب من والعجب بالخالق، 
(٤)بالمسوهى بالخير، له الحجلة البشرى هذه 

0الآدار:
الرياء:آثار أبرز من 

الماس.ا-ممتا 
العمل.آأسإحباٍل 

المرء.خاتمة ٣. 

المار.لدخول سبب الرياء — ٤ 

لحكمة:ا٠ 

فيظاهرة الرياء تحريم من الحكمة 
تعالىاطه أمر الذي الإخلاص صد كونه 

بنصميةإلا يكون لا الإخلاص إذ به؛ 
والرياءالمخلوقين، ملأحفلة عن الممل 
للمخلوقينملاحغلة يقع إنما 

حهملومد 
لمصادروانمرام:اي 

٠القرطبي® ارتفسير - ١ 
للُزار،•الاد؛ناُ، علوم ررإحياء - ٢ 
المم.لابن الموقعيزاء، ررإعلأم - ٣ 
لابن،  ٠٠والحكم العلوم ررحامع - ٤ 

رجب•

للتووي.علم؛ا، مصحع^ ررّرح — ٥ 
حجر.لابن الباريء، ررفتح - ٦ 

)'\/س.تمة ابن ناوي مجموع انظر: )٤( 
)٨(.الأصغر والشرك الإخلاص انظر: )٥( 



اثرياءاخإاأو؛م^^-م|ض الرياء 

تيمية.لأبن الفتاوى^، ررمجمؤع — ٩ بن الرحمن لعبد ، المجيل.،، ارفتح — ٧ 
لابنالكين،ء، الررمدارج - ١ ٠ حسن• 

•القيم كتاب على المفيد ارالفول — ٨ 
'لامح، اكوحيد؛ا، 



الربورالربور

الرينحرف 

»لزبور ا« 

لغة:لتعريف ا٠ 

والراءوالماء ررالزاء I فارس ابن قال 
الشيءإحكام على يدل أحدهما I أصلان 

وكتابةقراءه على يدل والأخر وتوثيقه، 
.، ذلك،<أ أشه وما 

وهوالكتاب، على بطلق والزبور 
بمعنى؛بور فز )مفعول( بمعنى )فعول( 
الكتاب،ربر ْن مكتوب، أي• مزبور؛ 

نبرته؛ث قيل وربما كسه، إذا وبربر؛ يربر 
أعرفا أنهم؛ قولومنه فرأته. إذا 

ربرل؟،•وانمع^ - كتابتي أي؛ يربرتمح،؛ 
شرعا:لتعريف اي 

الذيهث الله كتاب اسم هو الربور؛ 
بوحيء، داود بيه نعلى ه أنزل

ص.ت 

^.١٤١٨، »iYالفكر، زدار ( ٤٤اللغن)٣;.قايس )١( 

للملأيئن،العالم ]دار ( ٦٦٧حاح)٢;انم انظر: )٢( 
والقا،رساللغة)*ا/ه؛(، وثاهس ،[، ١٩٩٠ط؛، 

،ءل0 الرسالة، تمؤسسة ( ٥٠٩)للفتروزآبادي المحيط 
اه[. ٤١٦

ملمة،]دار ١( ٠ ٠ ه/ ، ١٣١ )Y/ الغوي ير نفانظر: )٣( 
]دار( ١٧/٦>القريي ير وتن^، ١٤١٧ط؛، 
كثيرابن ير ونف، ه[ ١  ٤٠٥العربي، التراث إحماء 

الأحرى:لأسماء ا٠ 

المهودعند المزامير هو: الزبور 
•والنصارى 

لحكم:ا0 

هثالله أن رعقا> أن الملم على يجب، 
أبيإبشا بن داود وبْ نسه على أنزل 

فهوالزبور، اسمه؛ كتابا، سليمان 
عليهأنزله مخلوق. غير تعالى الله كلام 

كباقي- رمقان شهر فى واحدة جملة 
وقبلالتوراة بعد —، الماويه الكتسا 

الإتجل•
الزبورأن ! أيصالم المويعتقد 

فدء؛أم داود على نزل الذي الصحيح 
عنهيعلم ولا بعبد، زمن من واندثر فقد 

ولمىعله، ل^^^مول ١ ؤيعدر ، شيء 
اليوم؛والنصارى اليهود أيدي بين الذي 

منفيها ونع ند )المزامير( هن-ْ بل 
والإهمالوالكتمان والتبديل التحريق 
فيهافاحتلهل الكثير؛ الشيء والنسيان 

هومنها واحد فليمي يالباطل؛ الحق 

(٤٦٩/١r ) وانمداية-[، ٠١٤١٢٠، ط٢١طيبة، ]دار
/Y(١٠والمهاية ) ط١ العربي، التراث إحياء ]دار،

ها/ا/ما،، والتنوير)٦;٤٣والتحربر -[، ٠١٤٠٨
١٧/١٦١r ) ؛[.١٩٩٧بتونس، سجون ]دار،



الربورالربور

■الزبور هوت — الممسسربن أقوال أحد على نزل الذي الصحيح النبور 
.^١٢داود 

0الثقة:

لها،مسع للتوراة، مصدق ث اربور 
ومحييولمحامستها، لها ومكمل ومتمم 

لبنىمسنقله ثريعه هو محليس لسريعتها٠ 

إسرائيلبتي، أساء كان ولذا إسرائثل؛ 
شريعةعلى - وعيي كداود - موسى بعد 

.بهاؤيعملون يحكمون النوراة، 

—ومواعقل حكم الزبور عامة وكان 
الأحكاميتلقون وكانوا _، قيل فيما 

التوراة.من والشراع 
وحمسنمائة كان إنه قيل ففد 
ولاحلال ولا حكم فيها ليس محورة، 

هيؤإنما حدود؛ ولا فرائض ولا حرام 
وتمجيدوتحميد ودعاء ومواعظ حكم 

•جك اق ض وثناء 

0اسمء

داؤردءابشا >اؤرأثد تعالى؛ وقال لال_اء[، 
و)الفضل(_في[، ١٠]محسأ: محلأه< ثا 

وتمر'ا(، ه/«، ٣١اوغوى)آ/اتمر )ا(اظر: 
الفتاوىومجمؤع )أ/م>ا، القرطبي 
لأبنالمؤحيح والجواب \.(.( Ai/W)يا/ْإ، 

العاصة،]دار ( ٣٥١ه/، ٤١٥، ٣٥١)Y/تيمية 
Y(in،)/؟كثير ابن ير ونف-[، ٠١٤١٤يا، 

(loo)[-/اuرى وفتح \(، o/y)والمهاة والبداية 
[.٠١٣٧٩المرن، ]دار 

السائقة.انم<,.ادر انظر؛ )٢( 

وقيلالعلم، وقيل: المبوة، هو وقيل: 
غير

علمالتي. أن الحديث؛ في وثبت 
الفاتحةمحورة فضل ه كعب بن أبي 

فيأنزلتف ما بيده؛ نفسي ءوالذي قائلا: 
الزبورفي ولا الإنجيل في ولا التوراة 

منمسع وإنها أ مثلها المرنان في ولا 
أعطيته((ر؛/الذي العفليم والقرآن المثاني 

أبتماحدبث من البخاري وأحرج 
راحففقال: المبي. أن ه؛ هريرة 

بدوابهيأمر فكان القرآن؛ ه داود على 
تمجأن دل القرآن هميقرأ فتمج؛ 

يدْأ<لعمل من إلا يأكل ولا دوابه، 
اسم:أهل قوال أ0 

اممهقول فى دعامة بن قتادة ال ق
•ا-الإصاء-ارميا.ه لألأت ووءاتينا تعالى: 

داود،علمه دعاء أنه نحدث: رركنا 
حلالفيه ليس هل، ض وتمجيد وتحميد 

]دار( ٤٣٥)٤; للماوردي والعيون الم انفلر: )٣( 
القرطيوشر يا[، اس، الكتب 

اص،]دار ( Y0T/U)حئان لأبى السيط والبحر 
[.٠١٤٢٢ًلا، العلمة، 

(٢٨٧٠رقم القران، ضائل )أبواب الترمالى )؛(أحرجه 
(٤١٢وأصاو)أ/يهم، صحيحأ، أحن وثال: 

فقائل)كتاب والحاكم بممر[، قرطبة ]مؤسسة 
ليالأياني وصححه وصححه، ٢( ٠  ٤٨رقم القرآن، 

]مكتبة( ١٤٥٣)رقم والترهيب ب، الترغيصحيح 
[.٠١٤٢١.يا، بالرياض، الخارق 

رقمالأنبياء، أحاديث، )كتاب البخاري أحرجه )٥( 
٣٤١٧.)



انربور؛.،ئالربور

٠حدود«را، ولا فرائص ولا حرام، ولا 
الزبور؛رروأما تيمية؛ ابن وقال 

التوراة؛شريعة بغير يأت لم داود فإن 
ودعاء،الله، على ثناء الزبور في ؤإنما 
ادتهوعباعته ومحنبدينه ونهى وأمر 

طلئا«ء"\
-الزبور I أي - ءرلأنه العيني! وقال 

يكنولم ومواعفل، وأمثالا قصتنا كان 
إلأشالضراة«ص.راض الأم 

يكن

>0<

قوله؛معنى •' الأولى لمسألة ا- 
الدوه:بمد بن ^ ١٠ي ءكما 

مايالزبور؛ المتعاشة ائل الممن 
نفسيرفي رين المقبعض ذكرْ 

ألزإويٍي حتفثكتا ؤوة3و ه؛ اض ول ق
عكادىيرئها آمح؛لآفى أرى آلدؤ بمد محن 

المرادأن من ]الأنبياء[ آمحنيمن.اه 
ابنعن مروي وهو داود، زبور بالزبور؛ 
وقتادةوالحسن والش-س-ما تمامإ 

به؛المراد أن والصحيح . وغيرهم 
جميعيعم حنس م امفهو الكتاب؛ 

الأنبياء،على النزلة الماؤية المح-، 

تخويج*.سق )١( 

الخاوي)أ(ءجموع 
!_[.التراث إحٍاء ]دار القاري عمدة )٣( 
اكزيلومعالم )ا-ل/مإ(، اتجري ض ام: )٤( 

القرطصير ونف UTiA/o)للغوي 
ابنير ونف"؟(، Na/i)حثان لأبي المحيط والبحر 

واكحريرواكوير)م\ل/ماا*ا(.(، ٣٨٤كير)ه/

وهذااض، عند المحاب أم هو: و)الذكر( 
وابنوالقرطي والمغوي الملمري احتجار 

كبر•

تعالى؛قوله نمير الثانية؛ لمسألة ا— 
٤[؛عمران؛ ]آذ ؛^ ٢١٤^ءاؤوأ،زل 

اس،قول تفسير فى المفسرين بعض ذكر 
به؛المراد أن آأئثهيىه ءؤلأ؛ل تعالى؛ 

الأربعة؛الكتب ذكر به ليتمم الزبور؛ 
بلوقيل؛ والإنجل• والتوراة، القرآن، 
جنسيل ونيل؛ القرآن، به؛ المراد 
ذلكرْ/غير وقيل الماوية، الكب، 

اعلم.وافه 
نمنأو ب حمحر الثالظ: لخالة ا. 

الريور؛
يلعنأو يسم، أن لأحد ارليس يقال؛ 

فإنهنمنه أو سبه أمحللق من بل الزبور؛ 
كانؤإن ٠ قتل ؤإلأ تاب فإن بستتاب، 

يجب،وأنه الله، عند من منزل أنه يحرف، 
ولاله، بشتمه يقتل فهذا به؛ الإيمان 

انملماءقولي أظهر في - توبته تقبل 
عليههم الذي اليهود دين لن إن وأما 

ذللثج؛في به باس فلا الزمان هذا في 
إنوكذللئج ودينهم، هم ملعونون فإنهم 
أنيبين بما عندهم الذي لزبور اب 

التراثإحياء ]دار ( ١٣٢)U/الرازي ير نفانفلر: )٥( 
ونتح(، ٣٩٤)Y/المحيط والبحر يييروت[، العربي 
يالمنصورة[،الوفاء ودار ( ٥٢٠)ا/لاوثّوكاني القدير 
العلياعتإدارة ]فة )م/٧٧( للألوصي المعاني وروح 

■بمصرا المنريه 



الربوداثربور

نسخيقال! أن مثل تحريفه؛ ذكر قصده 
بماالعمل يجوز لا مبدلة النبور هدا 

المبدلةبشرائعها اليوم عمل ومن فيها، 
الكلامفهدا كافر؛ فهو والمنوحة 

واضفانله. على ثيء لا حق ونحوم 
أءلم«ُآُ.

اسمرحكم الرامة: ألت ملا- 
الزبير؛ض دالاطلاع 

الكتابأهل كتب في الفلر يجوز لا 
رأىحين غضب ه البي لأن ؛ عموما 

أهلبعض من أصابه كتابا عمر مع 
ابنيا فيها ررأمتهوكون وقال! الكتاب، 

كاكؤإن حتى ،، الحديثأ الخطاب؟!١، 
ذلكفي U والاًلل؛ الخق عر مضلة 

لمنإلا النهم العقائد. اد فصرر من 
معوالسنة، الكتاب ؛علوم متضلنا كان 

والقليةالدين وصلابة التئبت شدة 
وكشفعليهم للرد ذلك، وكان والذكاء؛ 
أستارهموهتك أمرارهم 

وكانتبتمإف. (، ٢٠٠)هّا/الفتاوى )١(مجمؤع 
نفسله اليهود، لدين التوراة عن الفتوى 
واشأَ.الثذكم.

نرْلبةمحت ]مؤ ( ٣٨٧)V/مسنده غي أحمد أحرجه )٢( 
رنمالعلم، ركئاب سنه في والدارمي ا بمصر[ 

الطلإرواء انغلر: بشواهده الأuني وحشه (، ٤٤٩
TA/V ) ط؟[.سروت، الإسلأس ]الدثب

وكناف)ما/ه؟ْ(، حجر لأبن \و[وي ضح راجع: )٣( 
بسروت،الفكر ]دار ( ٤٣٤)ا/ليهوني القاع 

الر"محانىلمصهلفى النهى أولي با ومطالاه[، ٤٠٢
[،٢١٩٦١بميروت، الإّلامي ]المكثب، ( ٦٠٧/١)

(.٤٣٣)مالدائمة اللجة وكاوى 

الربورمس حكم ة! الخاملمسألة اء 
للمحدث!وحماله 

قرانا،ليس لأنه الجمهور؛ عند يجوز 
هوثم غيره، دون القرآن في ورد والنص 

منسوخمبدل 
الكتاب،أهل حد المادمة! لمسألة ا— 
بربورإلا يزمن لا من فتهم؛ يدخل وهل 

داود؟

ائلمسالمألة هده على ويترب، 
ونكاحمنهم، الجزية كأحذ أحرى؛ 

لهم،والوصية الوقمإ وحكم نسائهم، 
اليمين؟به ينعقد هل بالزبور! والحالق، 

شراجع اش السائل ص هل.ا غير إلى 
الفقهية.الكتبم، من مظانها 

الزبور!وحول المائعة! لمسألة ا. 
اممهنبي على أنزل الذي الزبور كتاب 

وحولهعلى يدل ما يوحد لا داود 
داودبمزامير اليوم ، يحرفما أما الأن، 
الكتابصمن موجودة هي والتي المي 

بهيؤمن الذي القديم( )العهد المقدس 
فيويستخدمانه والنصارى اليهود من كل 

والعامة،اليومية وصلواتهما عبادتهما 
الزبوربأنه نقطع أن ستطيع لا فهذا 
العبدلأن ه؛ داود على أنزل الذي 

نلمن والبديل للتحريف تعرض القديم 
فيما بان يعترفون اليهود إن بل اليهود؛ 

(٧٠)أ/ للنووى المهذب شرح المجمؤع راجع؛ )٤( 
(.١٣٥)ا/ القناع وكشاف بييروت[، الفكر ]دار 



اثربورالربور

عزراصياغة من هو اليوم القديم العهد 
الكاهن.

ه

دالريورإالتوراة بتن لمرق ا- 
هثاطة من المنزل الكتاب هي اكوراةث 

مكتوباإليه وألقاه .ل، موسى نبيه على 
هدىإسرائيل لبني لكون الألواح؛ في 

•ونورا 

المنزلالكتاب فهو • الزبور أما 
بوحي.، داود نبته على هك الله من 
ه.منه 

لها،متبع للتوراة، محدق والزبور 
ومحييولمحاسنها، لها ومكمل ومتمم 

لبنىتقالة مشريعة هو فليس ؛ لشريعتها 
إسرائيل-

فيماومواعفل حكم الزبور عامة وكان 
والشراعالأحكام يتلقون وكانوا قيل، 

الخوراة.من 

عندس المقل. الكتاب أسفار أحد وهو 
عندالقديم العهد كتب وصمن اليهود، 

المزامير! عندهماويمي النصارى، 

طيبة،]دار ( ١٠٠؛،/، ١٠١ير نفنظر: ا ا
للقرطي)٦!القرآن لأحكام والجامع ^، ١٤١١^ط٤، 

ومجمؤعه[، ١٤٠٥العربي، الترارثا إحياء ]دار ( ١٧
الفحيحوالجواب ، ٤٠/١٧الفتاوى)

0إ، ٤١٠، ١٠٠١)Y/تيمية لابن المسيح دين بدل لمن 
ابنوتفسير -[، ٠١٤١٤ط١، العاصمة، ]دار ( ١٠٥١

ونمحواودابةواوهاية):ا/0ا(، كثير)آ/بما"؛(، 
^.١١٠٧٩اوارى)ا"/هر،؛(]دارالمرنةييروت، 

المأخالمين:ذهب، م٠ 
.داود كتاب والضارى اليهود يمي 

المزامير،كتاب أو داود، بمزامير 
معالمقدسة، الكتب، من أنه ؤيحتقدون 

قبلمن كتبت، المزامير هذه أن اعترافهم 
شكلعلى صاغوه وقد عبرانيون، كتاب 

الملحنة،الدينية الأشعار من مجموعة 
فىمى ؤيوشكره، الله تمجيد وغرصها 
إلىمونه ؤيقالحمد، كتاب ت العبرية 

عدةم قكل تحت، ام؛ أقة حم
وهذهكاتبها، يعرفإ لا وغالبها مزامير، 

إلاعبرانيون؛ كتابها كان ؤإن المزامير 
النصارىعند باررا مقاما تحتل أنها 

صلواتهمأ٢،.في ويستعملونها 
لمصادروالمراحع:اؤ 

لمحمدالحق®، ار هاءإنل— ١ 
الهندى.الله رحمت، 

لابن^٢(، والمهابة® ارالبداية - ٢ 
همّ•
^٢(،العظيم® القران ير راتف— ٣ 
■لا؛ن 
٥(،، ٢ )ج الصحيح® راالجواب ٠ ٤ 
تيمية-لأبن 
اليهوديةالأديان في ايت، اردرام. ٥ 

١الخلف، عود لوالنصرانية®، 

وناموسالقدس، الكتاب، ني الزامير مقدمة انفلر: )٢( 
]دار( ٤١٠١٠-  iT'j، ٦٠٦٦-  ١٠٦١)القدس المحاب 
المقدسالكتاب، موسوعة ا، ط١١القاهرة، الثقافة، 

لمان[.- الحياة ]دار.نهل ( ١٤٩-  ١٤٨)





العوامبن الزبير انعوا،بن الزبير 

بومتوافيا والزبير عاليا شهدت قال؛ 
اللهأنشدك عالي؛ له فقال الجمل، 
ارإنلث،يقول؛ اض رمول أممعت 

نعم،قال! له؟ء ظالم وأنت، عليا تقاتل 
فاضرق((رأ؛.\لأن \و ذلك أذم ولم 

اجتمعيقال؛ أن فيمكن صح إن وهدا 
القال.فاعتزل السبان 

على،إلى لليحول يستأذن قاتله وجاء 
فكانتذلك،، على عقلية عنده يجد لعله 
منومنع بالنار بشر حسثا العقلية، يئس 

أحمدالإمام روى فقد إليه، الدخول 
ررامتأذنقال! حبيش بن زر عن بامناده 

عنده،وأنا ه على على جرموز ابن 
صفيةابن قاتل بشر لقهم؛ علي فقال 
معتم• تقهه علي قال ثم ار• بالن

بينلكل إن يقول: ه اض رسول 
الزبيرلألإدوحواري حواريا، 

سلامه:إي 

وهوه العوام بن النسر أسلم 
ا؛.جدا محعيف ارإسادْ ت المحقق وقال دا[، ؤ ح

ظالموأتت ارلتقاتالنه يلففل المن.كور الحديث ولكن 
رنمالمحاية، معرفة )كتاب الحاكم احرجه له•، 

)رنمالصحيحة اليالة ني الألاني وث (، ٥٠٧٥
٢٦٥٩.)

)آ/'اهه(.تميزالصحابة فى الإصابة )١( 
ط١[،الرمالة، ة ]موم.( ٩٩١٦٦أحمد أحرجه )٢( 

(٥٥٨•رنم الصحابة، معرفة )كتاب والحاكم 
وصححه.

والمر،الجهاد )كتاب البخاري أحرجه منه؛ والمرمع 
رقمالصحابة، فضائل )كتاب لم وم(، ٢٨٤٦رنم 

ه.اش عبد بن جابر حديث من (، ٢٤١٥

•وقيل ، سمنة عمرة نتا ايله حدي، 

حمىابن ومل• ، سين ثماني 
،سنة عسرة سمت ابن ٠ ولعل ، عسرة 
رريعلقهمحكان لإسلامه، يعذبه عمه وكان 

الكفرإلكط ليرجع عليه ويدحن حصير مح، 
منأول وهو ، أيدا® أكفر لا فيقول؛ 

القكما الله بيل حمفى سيئا محل 
أنمنذ . النبي يفارق ولم ، عروة 

-؛"را؛٩ النيئ مع وسهد ، أسلم 
معأحال في وثست، كلها، والمشاهد 

١،.حسناأ بلاء فيها وأبلى ه النبي 
ضائاله:في 

المبشرينالعشرة أحد رجهنا،< نه أ— 
حديثمن جاء كما ة، الجنب

قالقال؛ .4< عوفح بن الرحمن عبد 

(،٥١١)٢; الأصحاب معرفة في الامتيماب )م(انذلر: 
(.٥٥١٠الصحابة)٢;نمن نى والإصابة 

ومير(، ٥٥٢■الصحابة)٢; تمييز في الإصابة )٤(انظر: 
(.٤١الملأ،)ا/أعلام 

(.٥١٠الأصحاب)٢; معرفة ز الامتيعاب )٥( 
(،٥١١)٢;الأصحاب معرفة فى الأمشعاب )٦(انظر: 
(.٤١الملأ،)آ/أعلام وّير 

ل.كتبةالكير المعجم ني الطيراتي )ما(أخرحه 
وقالالما.نى، الأموي أبى قول من ط٢[ تيمية، ابن 

الفكر،]دار الزوائد مجمع في الهيثمي 
انهإلا ثمان، ورجاله الطبراني ارواْ بيروت[: 

(.٥٠٤)yf الإصابة قي حجر ابن وذكر، مرمل•، 
وأورد0)ا/بماا(، الكبير المعجم في الطبراني رواْ )٨( 

•رجالهوقال: ٢( ١ ١ )٩! الزوائد مجمع ني الهيثمي 
الأصحابمعرفة فى الاصتيعاب وانظر: ثقات'. 

(.٤٤-  ir)\/البلاء أعلام مسمر انظر: )٩( 
)م٧٧(.معد لأبن الكبرى التقات انظر: )•١( 



هالعوام بن الزبير اس،ض الزبير 

الجنة،ئي بكر ررأبو افه رصول 
الجنة،في وعنمان الجنة، محي وعمر 
الجنة،هي وطالحات الجنة، في وءلي 

بنال-رحمن، دب الجنة، في والزبير 
ومعيل،الجنة، قى وسمل| الجنة، قى عوف 

فياتجراح بن بلْ يأبد الجنة، في 
الحنة«لا،.

منثبت لما ه المبى حواري نه أ- 
ررندبفال! أنه >ةهمم؛ جابر حديث 

فانتدبالخندق يوم الناس . النبي 
لمالزبير، فانتدب ندبهم ثم الزبير، 

لكلفقال! ثلاثا، الزبير فانتدب ندبهم 
الزبثرلأى•وحواري واري حض 

كمابالشهادة، له النبي هادة ش. 
ررأنه.' هريرة أبى حديث من ثبت 

حراءجبل "على كان . اطه رسول 
»امكن.! اطه رسول فقال فتحرك، 

أوصديق أو نبي إلا عاليك فما حراء 

يناطه عبد حديث من يبت كما للزبر فداء 
الأحزابيوم راكت قال! أنه خهثع الزبير 

النساء،فى سالمة أبى بن وعمر أنا جعلت 
يختلمإفرسه على بالزبير أنا فإذا فنظرت 

فلماثلأتا، أو مرتين قريفلة بني إلى 
تختلف،رأيتك أبت يا نلت! رجعت 

نعم.قلت! بني؟ يا رأيتني أوهل قال! 
بأنررمن يقول! اطه رسول كان قال! 

فانهللقتبخبرهم؟® فيأتيني ئريفلة بثي 
أبويه. اطه رسول لي جمع رجعت فلما 

وأْيا،لا،.أبي فاJاك فقال! 
كاذت4:م٠ 

ورفعةمنزلته سمو على يدل مما 
بنعمر جعل الذين الستة أحد أنه شانه! 

والذينبينهم، شورى الأمر الخْناب 
وأنهراض، عنهم وهو اطه رسول توفي 

ومنالإسلام، إلى الأولين السابقين ْبن 
أرضإلى هاجر ففد الأولين، المهاجرين 

المدينةإلى وهاجر الهجرتين، الحبشة وعمر بكر وأبو . الني وعليه شهيد® 
بنومعد والزبير ومحللحة وعلي وعثمان 

^٤^٣٢•وقاص أمح، 
الخندقيوم أبويه جمع . النبي ن أ- 

(،٣٧٤٧رقم الماقب، )أبواب الترمذي أحرجه )١( 
وابنهوا[، الرالة، ة زمزم( ٢٠٩ fx)وأحمد 

رنمالصحابة، منانب، عن . إحبارْ )كتاب حبان 
)رقمالجامع صحيح ني الألباني وصححه (، ٧٠٠٢

الإّلأس[.•ه(]اوكنم،

(،٧٢٦١رثم الأحاد، أحبار )كتاب البخاري أحرجه )٢( 
(.٢٤١٥رنم الصحابة، فضائل )كتاب لم وم

(.٢٤١٧رثم الصحابة، فقاتل )كتاب ملم أحرجه )٣( 

•النوبة 

المتعالمة:لمسائل اي 

منتلاه وما بصرة الإلى روجه خ- 

؛هاطالم، أثي بن علي وبجن بيته الاقتال، 
إلىرج من مع ه الزبير حرج 

الض.،أصحاب فضاتل )كتاب البخاري أحرجه )٤( 
رنمالصحابة، فضائل )كتاب ومسلم (، ٣٧٢٠رقم 

٢٤١٦.)

تمييزفي والإصابة )٣;٣٧(، مجد ابن طثقات، اننلر: )٥( 
(.٠٥٧الصحابة)آ/



،ظلآآ7=7مكالربيرينالمامه 

الحقيقةهده عن الذمي الإمام يعبر ولذا تحولت ولكن الإصلاح، بقصد البصرة 
1معهما ومن وطلحة عائشة عن فيقول بان، الحفي يكن لم ما إلى الأمور 

قاصدةمتأولة إلا ذلك فعلت ما ر١إنها لنا القتال اعتزل ثم القتال، وحصل 
اض،عبيد بن طلحة اجتهد كما للخير، أبي بن علي لقيه حيث البصرة؛ وصل 

الكبار،من وحماعة العوام، بن والزبير المبى. بحديث وذكره ه، طالب 
اسم«أم.عن اض رصي يوم أ;ذم باض نثدتك زبير، »يا قائلا: 
أشعن تلْ الحاكم رواه ما وأما ٠-^^، مح، ودص ه، اض ^ م؛ك 

قال":الديي، الأسود أبي بن حرب وكذا؟ظال:ر>ازسر^حبطا؟« ^ذا
الزبيررجع لما والزبير، علئا ررشهدت عمي وابن حالي ابن أحب ألا قفلت؛ 

ابنهله فعرض الصفوف، يشق دابته على أتحبه؟®، علي، اريا فقال: ديني، وعلى 
ليذكر فقال: للث،؟ ما فقال: اض، عبد ابن أحب ألا اض، رسول يا قفلت: 

هاض رسول من سمعته حديئا علي أما زبير، رريا فقال: ديني، وعلى عمتيآ 
فلاله{ا ظالم وأست، نه ررلتقاتاليقول: بالى، قال: ظالم® له وأست، لتقاتلنه واف 
جنن،إنما حشت،؟ وللقتال قال: أقاتله، قول من ممعته منذ نسيته لقد واش 

الأمرهذا اض ويصلح الناس بين لتصلح لا واض الأن، ذكرته ثم اض.، رمول 
أقاتل،لا أن حلننن، قد قال: بك، يشق دابته على الزبير فرحع أقاتللث،، 

حتىوقف حرحس غلأملث، فأعتق قال: بن اض عبد ابنه له فعرض الصفوف 
غلامهفأعتق قال: الناس، بين تصلح ذكرنى فقال: للث،؟ ما فقال: الزبير، 

الناس،أمر فاختلف ووقف جرجس س، اض رسول من سمعته حديثا علي 
غيرالقصة فهذه فرسه® ءاى فذير«بإ ظالم(( له وأست، ررلتقاتلنه يقول: سمعته 

فيهاالمرفوع الحدث الثابت ؤإنما ثابتة، إنما جئت؟ وللفال قال: فلا 
ءتادد؛؛الأيل^، ودال • ذقُل هذا اض ؤيصلح الناس بين تصلح حشن، 

والقمة:الحدين، >ق في سنفيض غيره ولا هو يكن لم وهكذا الأْر«لا،. 
٠^٥الترحمة سيث »و؛الجملة، الأكاللما<، بمص؛ر معه كان ممن 

قصةدون تقدم، كما لطرفه عندي 
ن]دار ( ٤١٤المرة)("/دلائل ني اثهمي أحرجه ، ١١

(.١٩٣)Y/اليلأ، أعلام سير )٣( طا؛ا- العلب، الكتب 
معرية)كتاب تدرك المفي الحاكم أحرحه )٤( روايات من الفتة ني الصحابة مواف تحقيق وانفلرت  ٢٢)

(.٥٥٧٥رنم المحاه، - ١ )Y/٤ أمحزون لمحمد والمحدثين العلبري الإمام 
(.٢٦٥٩)رنم المحيحت الدلأن انظر: )٠( ^. ١٤١٠ط١، الكوثر، ( ٢١



ظالعوام بن الزبير هبنال٠وام الزبير 

أبيهاءمع الزبير ين الله عبد 

منه:المخاثمين موقف  ٠٥

ثلرياض ا- 
موقعةفى حصل بما الروافض تشبث 

علىوغيرهم البصرة أهل من الماس 
ولاإخفاوه يمكن لا شيء وقتله حربه 

نهابراعي ذلك في وواققه . إمتاره 
الله،عبد اللعين الخبيث النجس الرجس 

رسولهوعدو الله عدو هو الحميمه وفى 
ذلك،من يستحي ولا بيته، أهل وعدو سه وس أش ؛>، ^۶;، ض الجمل 

يداهنولا فيه، يداحى ولا يستره ولا ن اض وب وس الزبير و؛ين ه س 
أحرى،جهة من معهم ومن ه الزبمر 

اعتبروهمحيث وسوء، قبيح بكل لرميهم 
ق^،ورسوله الله وأعداء المنتكسين من 

مخلدون،النار وفي مرتدون كفار وأنهم 
اتفاقالمفيد وذكر لعنهم، واستباحوا 

حديثهفي قال حيث ، هذا على ؤنائفته 
الأماميةنقمتا وا  ١١ت على محاربي عن 

قتلأن إلى ذلك في نجدا يزل ولم به، 
القاتلعلى اممه فلعنة مروان بني أيام في 

علىبه احتجوا ومما . ا؛ والمقتول 
ذكرهما علي عداوة في ه الزبير موت 

رأسرأى لما  ١١• .،،< عليا أن من المفيد 
فناولهاليم،، ناولي قال! وسيفه الزبير 
بينبه قاتل طالما سيم، وقال فهزم 

الحثنأ٤اولكن الله، رسول يدي الاكث:ن أن على والخوارج والزبدبة 
وجهفي تفرس ثم الموء، ومصايع البمرْ آجل ص والقا--طين 

اشبرسول لك كان لقد وقال: الزبير ملعونون.صر.م ل ٠٧كفار أجمعن 
اكيهلانلحل ولكن قرابة، ومنه صحثة، اّر ض نددك وأنهم المؤمنين، أمير 

المورد((هدا فأوردك منخرك 

علىمعلما العاملي يونس ن علي قال 
يكنلم تائنا كان ولو ١١الكلام: هدا 

سوء((سحمآ 

(٢),، ا،مخلدون 

أعداءاء رومومن  ١١الكركى؛ وقال 
القرشيالعوام ن الزبير المؤمنين: أمير 
أمرهأول في كان وقد أسد، بني من 

علىانتقل ثم المزمنين، لأمير محنا 
يومومحاربته بيعته، ونكحا عداوته 
أختبكر أبي بنت عائشة مع الجمل 
وتحريضبكر، أبى بنتا أصماء زوجته 

الصمحةلالة ال)ا(

لألبالعالس ]ألؤتم ( ٤٣)ليشد (لمالأت أوأتل )٢( 
ؤدل[.المفيد، الشخ 

العظمىاض آية ]شة الكركي رسائل )٣( 
•ط١t ثم، التجفي، المرعثي 

)٦٢!للمجلي الأنوار بحار انغلرت الهلاك، )أ(أىت 
٢٠٠.)

وانظر:الدائري[، ]مكتبة ( ٢٠٩)للمفيد الجمل )0( 
]المكتبة( ١٧٣)ملاعاملي المستقيم المراٍل 

الجعفرية[.الآو1ر لإحياء المرتضوية 
(.٣٣١)؛/ ليرمى الإu٠ة ش اكافى )٦( 



:ءءؤق|ايعوا،بن الزبير 
أكاذيبيجمح الإحاطة أن ت والحقيقة 

عامةبصفة الصحابة فى الرافضة وطعون 
الجمل؛موقعة في منهم والمثاركين 

الزبيربن الله وب وطلحة كالزبير 
فيممكن غير أمر خاصة بصفة وغيرهم 

التوسعأراد من لذا البحث؛ هدا مثل 
فيالمخصة المصادر إلى بالرجؤع فعليه 

ذلكُاء.

عليهم:©الرد 

منالروافص يدعيه ما أن ثك لا 
بهميلصقونه وما الأخيار هؤلاء تكفير 

عقيدةدافعه تخرص، محض لهو تهم من 
هزلاعفى والحمد والبغضاء الإمامة 

بذلكمكذبين ، وجوراظلما الصحابة 
هؤلاءلى ع. ه ورسولاض اء نث

أحدهو الزبير أن تقدم ففد الأخيار، 
طلحةوكذا الجنة، يمبثرين ال

الكفارافه يشر فكيف هي، وعائشة 
علامعلى حالهم يخفى وكيف بالجنة، 

يكنلم بينهم حصل ما إن ثم انموب، 
كانؤإنما الأحر، أحدهم تكفير سسب 

ولكنحميدة، وغاية هدف منهم لكل 
فيبكن لم ما إلى الأمور تطورت 

وكانوافتنة، ال قتفصار المحمسان 
ألذولا الاجتهاد، أحر لهم مجتهدين 

بعدالمؤمنين أمير منع من ذلك على 

والإحهازسبيهم، من عليهم انتصاره 
حصولعلى وندمه بل حريحهم؛ على 

قديكون أن تمنى وأنه بينهم، القتال 
كماستة، بعشرين القتال هدا قبل مالت، 
بنطلهحة عن بش،ه ع^ك^^ ١بمن رواه 

إلىانتهى .٥ علقا ءأن I مصرف 
فنزلمات، وند خهئه اطه عبيد بن طلحة 

الغثاريمح فجعل ه، وأحلدابته عن 
عليه،يترحم وهو ولحيته، وجهه عن 

بعشريناليوم هذا قز مت ليتني ؤيقول؛ 
سة(ال^

الرواففسهراء أيصا يبعلل ومما 
ماالنار، فى تخليده ودعوى الزبير بتكفير 

الزمحر،على بكائه من ه نفعلى عن جاء 
بناروتبشيره قاتله، استقبال ورفضه 

وتأويلبيانه، بق موقد الحجبم، 
قازاستقبال من علي لامتناع الروافص 

بهغدره لأحل بالنار؛ وتبشيره الزبير 

بأننصحه ابنه وأن القتال، يعتزل لم 
فيمات حتى وقار ففعل ويمار، يكئر 
غيررواية على منى فهو المعركة، أرض 

ماكل في شأنهم هو كما صحيحة 
المكذوبة،الروايات من على إلى ينسبونه 
فاسد.فهو فاسد على بني ما أن ومعلوم 

أنهاالروافض روايات في وانمجيب 
الصحابةمن عشرية الاثني الشيعة مؤنق انفلرت 

(.١١٩٠-  ١١٢٤صويي)عطا القادر«حمار لعيال 
الفكر[.]دار ( ١١٥عساكر)ْآ/لأبن دمشق )٢(تايخ 

(١٤٥المرتضى)للشريف المختارة الفصول انغلر )٠١( 



زكريا

فيها،الغالب، وهو محفة، اكاذيكا إما 

منده يفبما ممزوج لكنه حق فيها أو 
تقدمما إلى - مثلا - فانفلر الأكاذسيط، 

تقال أنه ، ١٥٠٤١علي عن المفيد عن إيراده 
يديين ببه اتل قطالما ررمسف، 

دحمه يفذا هف،  ٠٠اض ول رم
هكان فمد حق وهو ، ه للزبير 
ماانظر؛لمح، لكن ه، المبي، عن يدابع 

قوله:وهو عاليه الكديبؤ من به ألحقه 
تقرصثم السوء، وممالع الحين ررولكن 

لث،لكان لقد وقال: الزبير وجه في 
ولكنقرابة، ومنه صحبة، اض برمول 

هدافأوردك منخرك الثسثهلان يحل 
الموردا،.,(٣)

ثمصادرواتمراجع:ا٠ 
لابن)لأ(، »الطبقاُت< - ١ 
٠ممعد 

شبة.لأبن ا١المعارذحاا، - ٢ 

)الخلافةالطبري تاريخ راصحيح — ٣ 
طاهرمحمد تحقيق: )ج"؟(، الراشدة(،؛ 

حلاق.صبحى ومحمد 

(،١٢) ٠٠الكسب ررالمعم - ٤ 

سنى.

تممالمالصراط وانظر: (، ٢٠٩)للمضي الجمل )١( 
(•١٧٣)مالعار مس بن لعلي 

الصحابةمن عثرية الاثني الشيعة موقف انغلر: )٢( 
(١١٨٧.)

المشمالمحراط وانظر: (، ٢٠٩)للمفيد الجمل )٣( 
(•١٧٣رمالعار .رض بن لش 

عرفةمفى اب ررالأستمع— ٥ 
البر.عبد لأبن ^٢(، الأصحاب،٠٠ 

^١(،ؤلأءاا البأعلام )استر - ٦ 
للدهي.

٠٠الصحابه تمييز فى لإصابة ا  ١١— ٧ 

حجر•لأبن ^٢،، 
منعشرية الائنى الشيعة موقف، ١١— ٨ 

عطاممحمد الفائر لعبد الصحابه٠٠، 

صوفي-
^٢(.الكركى؛ا رررمائل - . ٩ 

للمفيد.، ٠٠لجهل ا  ١١—  ١٠

ونسبه;سمه ا٠ 

حنا،ابن هو ث فل زكريا، هوت 
ابنادن، ابن وقيل: دان، ابن وقيل: 

بنداود بن محمان بن صدوق بن لم م
بنليمان سإلى به نوأوصالوا مليمان، 

هوأ؛،.داود 

اسمهعنى مؤ 
هوزحريا، بالعبرانية: أصاله زكريا: 
افهأي• ؛ ذكر النه ومعناه' زحرياْ، 

زدار)وا/ح؛( عساكر لابن دمشق تاريخ انفلر: :٤( 
٣٩٤والهاية)أ/والبداية ،[، ٠١٤١٥للطاعة، الفكر 

لدارهجر،طا،حا؛اه[.( ٣٩٥،

إنجلإلى وأحال الرحيم عبد ف. الدكتور ذكر كدا :٥( 
فيالواردة الأعلام باصول الإعلام انظر: لوقا. 

]دار( ٩٩)الرحيم عبد لالا-كتور الأنبياء نمص 
بالثكلتضبط لم ذكر( )اف وجملة: ط١[، الملم، 

=المعرب وهمّا: ذكراها، الذ.ين المملّ نى 



زكريا.زكريا.

الدكتوروذكر ذكر. فد اممه أو يذكر، 
ايمآبعلى تعاليقه في الرحيم عبد • ف 

يال.كر؛ابهوه ررمعناه1 أن للجواليقي 
بوته:ني 

أنسائهصمن هإم ا زكرياض ذكر 
ذيؤووع؛يا ه•' فمال، .، ورسله 

.هأمحيبمث نى َخو وإثاس وعيش 

الأنبياءتسمية رروهذه كثير! ابن قال 
القرآن،في أسمائهم على نص الدين 
ويحيىوزكريا • • ؤإدربس• آدم وهم؛ 

واللأم«أ^.الصلاة علهم وعيسى، 
فىكما عليه، الوحي نزول كيلك 

رةُرًكغ دعا تعالى! قوله 
ثلهدريع أئنك من ل هب رث ، ١١٥
ةآممكة ثاَق و ١^ عخ < ٤١

تءثشثق ه أة ^ ١٧ئثُءوثفيق 
يثئؤجوسدا أق نن دمحؤ ممدها 
تبمرنآئ رب ناد غمحيذ ين ويبثا 

ة١ت>قث س آلشث ^ ^ ئأ ئ4 
؛■yهان و ئئاءُ تتا ِسن أك ^4؛< 

الناستٍخزَ أي ءايتاى هال ءابة لإ أجمل 
صثثا نثق نائَؤ ^١ ١^ أثاؤِ 

ف.للدكتور الأعلام بأصول والإعلام لجواليقي، ل ح
قدمذكز(، )افن : ؛ JlSO،أنها والظاهر ارحيم. عبد 
التخصصويفيد اللغة قي محالغ وهو المفعول، مها 

ط\،دمشق، القلم، ]دار ( ٣٤٩)للجوالقي المعرب )١( 
(.٣١)٤ رنم الفقرة نلي -ماليقه اه[ ٤ ١ ٠ 

ًل\[.ًلمة، ]دار )أإم1( كير ابن نفير )٢( 

ءمان[.زآل  40ُآ'لإبممح أليي 
هآجمل ر>1ا ^،١!؛، بمحانه! وقوله 

ثلثاقامح م أب ;ا؛تش :ا؛ه 
ةمحؤء ؤ ئج و توثا تاب، 

بوْسيمحإ آن إيم هأنمث آبمثإب 
دمحجا.4

تابه:ك٠ 
والدعوةبالتوراة بالعمل مكلما كان 

أناممه أمر0 يحيى ابنه أن بدليل ، إليها 
صبتا،الحكم وآتاه بقوة، التوراة ياخد 
واللهؤوإ|اؤ، زكريا أبيه رعاية تحت وهو 

أعلم.
وفاته:0- 

مفللوما،، مقتولأل زكريا اطه ني توفي 
عندالتالية الأية تشير أمثاله ؤإلى ؤإليه 

تعالى!اطه قول وهي المفسرين، بعض 
آشمُمئ ي ثثوت ؛ام 

مشىروثا كدبم يمربما آتكلإرم 
ررومنالشوكاني! قال لالبمرة[، .(ه 
وزكريا((ل؛،.يحيى القتولين الفريق 

انتيلقة:ساص من٠ 
زكريامهة الأولى: لمالة ا٠ 

كمانجارا، ملإ زكريا اطه نبي كان 

i\rوالأمم)٦!الملوك تاريخ في المتفلم انظر: )٣( 
الأنبياء)نمص وصحيح ْل١[، العالمية، الكتب ]دار 
ْلا،ماس، ]دار ( ٤٤٨)الهلالي لميم كير( لأبن 

١٤٢٢.^

وداريير ابن ]دار ( ١٣٠)\ا للشوكاني القدير فتح )٤( 
؛ا؛اه[.طا،الطيب، الكلم 



زكريا

ا■يعفوبأ لأل النب ودين علم ؤإرث عن ه هريرة أبي حديث من ئت 
ليتالوراثة هده أن والراجح: ا زكريرركان قال: ه أنم؛ الجي 
وفضيالةمنقبة يعد وهدا ،، نجاراوأ 

لهداترجمة المؤوي عفد ولذا ٤^، له 
مسلما؛زاصحيح شرحه في الحديث 

.ب((زكريا فضائل في ررباب فقال: 
نكرا:مراث الثانية: لمالة ا. 

السنةأهل بعض يقوله كما للمال 
Jمذللومئةالقول عليه بتوا الذين والرافضة 

وراثةهى ؤإنما أبيها، مال من فامحلمة 
لأمور؛ودين ربوة علم 

ذاكان أنه يذكر لم زكريا أن أحدها: 
يد0عمل من ياكل نجانا كان بل مال، يهبه بأن ربه يدعو زكريا افه ض كان 

غالبامالأ يجمع فلا كذلك كان ومن الله قال كما فردا، يرك لا وأن يرثه، من 
نهمح، % ى ه:نع

يدآءردمحُ ُادكش إي . يكمج عندم 
مي\م همثى إق رث هاد . حفثا 

أحفنولم كيثا البأس محآثقئل 
ينايمئا حمت، رإيى . ثقثا ليا 

يند ئهن، عافثإ ودكام، ؤهءى 
بمقوبءال، بذ نية ./ف و نو قذش 

إئا^؟ ٤٠٢؛و ثتيثا ري، محآجمة 
ينك ص م محق ص نم قزك 

ل،ذآفيش أن ري، هآد . سيقا ثل، 
ينثنت رئي عاقء أتنك يكام،  ٣٤

]مريم[.عنيا.٤٠ 'أكتكبي 
ئلأنةعلى الإرث هذا في واحتلم، 

أقوال:
*ودين علم إرث أنه الأول: 
هال.إرث أنه الثاني: 

لزكريا،ية بالمال إرث أنه الثالث: 

أزهدهم ءققٌ بياء الأنأن ميما ولا 
.انمنياعن الماس 

لمامالأ؛ يوزنون لا الأنبياء أن ثائا: 
منهم:الصحابة من جماعة عن ثسنا 

رالأقال: ه النبي أن ها، عائشة 
فكيفت، صدئآ؛ قهو تركط ها ؛ نورئ^ 
اله؛؟زث ^١ يطم، 

وأجلقدرا أعظم المي أن ثالثا: 
له،عصباته وراثة من يأنف، أن من منزلة 

فينفردولد له يكون أن على ويحرص 
الإرثحمل فيتعين وعليه عنهم، بميراثه 

١^^٦،.إرث على هنا المذكور 

(.٢٣٧٩رقم الفضائل، مقلم)محاب )١(أحرجه 
(.٩٦٧لم)مصمح )٢( 

الفكر،]دار ( ٣٦٤)م/لاكشْلي اuن أضواء انفلر: )٣( 
ه[.١٤١٥بيروت، 

ائيانوأضواء (، ١٨١; )١ القرطبي ير نفانغلر: )٤( 
و؛آآ(.، ٣٦٢)م

ه،النبي أصحاب نقاتل )محاب البخاري أحرجه )٥( 
رنمير، والالجهاد )كاب لم وم(، ٣٧١٢رنم 

١٧٥٩.)

والبداية٢(،  ١٣. ٢ ١ ٢ )ه/ كير ١^٠ ير نف\فشم: )٦( 
=(، ٣٦٤المازص وأضواء (، ١٩٩.والهاةم/خها 



زكريازكريا

زكرياقمة رروأما كثير! ابن قال 
والدنياالكرام، الأنبياء من .ل فانه 

ولدااض يال أن من أحفر عنده كانت 
نجاراكان ؤإنما كتف ماله، فى ليرثه 
ءيده كب من يأكل 

وهوت راع أمر تقدم ما إلى ؤيضاف 
ومابيحيى، البشارة فى حاء ما أن 

للعبادة،والأنمهلاع النبوة من به وصف 
أنليؤكد الكريمة الخلال من وغيرهما 

حيثالمال، لا النبوة هو الموروث 
زكريادعاء امحتجاب قد الله إن 

الأقاربوهم - الموالي من حاف حن 
بعدمن الدين يغيروا أن - والعصيان 

بقولهعنه الله حكاه كما وقال ،، أ موته 
ردا؛؛ىين ١^^؛، جمت ؤو.إؤ، • سبحانه 
مئمن ل، ئهب عافئا آمأن، ودكاسم 

لتقربءاي يئ رمة ؛ره . ثها 
قال]مريم[، .ه يحنميا رث 

جمئلأتهأ تعالى؛ قوله ذي كثير ابن 
ولدا،الله أل ررفودا؛؛كاه؛ ين آلمنلإ 
بنبوتهليمسوسهم بعده، من نبيا يكون 

كماالبشارة فجاءت . إليه® يوحى وما 

ئش٥ إدا تعالى؛ قال 

زدار( ٤٢٩-  ٤٢٨)الخص سان اصْ نهداهم و =
ا'آلله[.طا،الدولة، إيلاف 

)ا(اوداةوالهاي؛ن)\//ما<ل(.

تفسيرانفلر: مهم وحومه الموالي معنى لمعرفة  ٢٢١
،٠ل١ الرسالة، ]مؤ-ة ( ٤٩٠-  ٤٨٩).المعدي 

(.rno/Y)•لسر \وأ0 واصواء ;[، ٠١٤٢•
(.٢١٢ممر))،/ابن )٣(تمر 

سييتاؤث ين لّو ؤيمل، ثم ءنئ تثم 
ؤهاتم1امحال: وقم_ر؛_م[ ت. 

نهة؛ق هشثا بمق ه سا 
قدتمعوى ًكامأ النم 

شبميتا  \ستدئومما 
آوشئال: وقويم]الألمياء[، 
:ءتجئ ه و (j^,-، نوثلج؟بمفيفي 

ينريثا وحئؤمحا وسثيدا آؤ بن يمحمؤ ممن٥١ 
Iسال وقألصثثلجماؤ^ه]آلع__م__ران[، 

وبثإو مئا قاى ورمحآ ق؛ ين ءؤن>ثادا 
قهرثثم ق عمبمئا ثايإ ذق وثن ِيينح 

ثيبمث رقم يموت ثتم وإن تم 
•لمر؛ما 

نعمر المومنن أمر عن جاء ما وأما 
البي.؛قول حمله من هد الخطاب 

علىصدئة؛؛ نهو تركنا ما نورث، ررلأ 
مخامحلناقال حيث به، الخصوصية 

 Iاممهرمول أن تعلمون ررهل الرهْل
يريدصدئة، تركنا ما نورث، لا ١٠قال! 

فقدذللث،((ثْ، قال قد : قالواه؟ نف؛دللث، 
منها!باحوية، الحلم أهل عته أجاب 

العموم،الحديث، محناهر أن الأول؛ 
شاملأفيكون الجمع، بصيغة حاء حيثإ 

بدليل،إلا تخصيصه يجوز ولا للأنبياء، 
الالصحابة وأقوال ذلاJثج، عر دليل ولا 

الصحح.على الحديث، عموم تخصمى 

تخريجه.نندم ( ٤ ر 
(.٤٠٣٣رنم انمازى، )كاب، المخاري )ْ(احرحه 
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(.T-nY/nلسر المان أنحرا، انظر: )١( 
مصطفى( ٠٨٠)ا/ هشام ابن سرة انظر: )٢( 

- ٩٦٦)عدى الير ونف[، YJsالحلبي، البابي 
يالمأنورير النففي برر الموالصحيح (، ٩٦٧

اسان/، ]دار ( ٤١٦/١)اسن بشير لحكمت 
ٍدا[.المرين، 

.٢

عساكر.

-٣

٠٠والأمم 
.٤

ه_

ليسثجهئه عمر قول أن النامي 
النثيمحوي الأنبياء أن في صريحا 
ماذكر بل مالأ؛ يورثون . محمد 

يورثلا أنه وهو بالمي. يتعلق 
بشنلمريم كفالته الثالثة: لمسألة ا- 

•عمران 
فقال:.إ زكريا عن فه ا أحبر لقد 
وةئلم، ^ •ى ة ءه 
كثيرقف أة ثسم ؛ث ه عدى ويد آلإتاب 

٦ش مورق آثث زن آؤ بمد من ئو ه١لتا ^١ 
٠عمرازآ ]آل حسابا بمنير يثاء 

بهلنهافي بما عمران امرأة ندرُت، فقد 
بيتوهو طه ا بيت لخدمة الحمل من 

إلىبها ودخلحا وصعتها ولما المقدس، 
؛اختصمواالمقدس، بيت، عالي القائمين 

زكريامن كل نهم فامحيكفلها، أيهم 
كما، مريم على بأفلامهم وأصحابه 

يمحىإذ ث-يهمِ كشت، راؤوما تعالى: قال 
صطث ننا مم محن محر قتم 

فخرجعمران[، ]Tj( يختيّمون إذ 
تحتونشأت فكفلها زكريا، على السهم 

قالكما ح،سنا نباتا ودبت.ن رعايته، 
يأنجتهاحمخ ثول ربهثا بقتقإك تعالى: 

[.٣٧ءمران: آو ] ص

اؤ 

٧

ا٠ 

نمصادروانمراجع:
٠( ١ )ج هشام٠٠ ابن محميرة 

لابن، ( ١ رج؟  ٠٠دمشق تاريخ 

؛.

-٨

ش
واللام
-٩

الملوكتاريخ في المنتغلم 
الجوزي•لأبن 

)جه(اكثيرا، ابن نمير 
لأبن^٨(، والنهايةاا البداية 

. ٠٠عدي التمر 
للشقيطي.)جّآ(، البيازا، أضواء 

تاصيليةقراءة اقتده: فبهداهم 
الصلاةعليهم الأنبياء وقصص 

الخمس.عمان ل ،

أخبارمن الصحيحة الأحاديث، 
محملبن لإبراهيم الأنبياء،،، وقصص 

العلي.
الأعلامأصول بررالإعلأم . ١ ٠ 

للدكتورالأنبياء((، قصص في الواردة 
١الرحم عيل. 

nلزندقة اج 

لغة:لتعريف 
أخدمعندس،، أعجمي لمقل الزندقة: 

نعلب:قال وءنب٠ الفرس كلام من 
كلاممن يرنين ولا زنديق، يس ول

العرب:كلام في وليس ؤ ٠ الحرب. 
^^-٠رجل العرب• تقول ؤإنما زنديق، 
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،،البخل،،أ ثديي كسان إذا وزندقي؛ 
Iالزنديق وحمع الأمم، والزندقة 

عنعوض )زنادقة( في والهاء زنادقة، 
)زنديق(•في التاء 

)زنديق(كلمة أصل في ، اختلفوقد 
كرد(؛)زنيم مزب هو فقيل؛ بالفارممية، 

إنوقيل! الدهر، بدوام يقول النءى أي• 
تطأويلوهو )الزند(، إلى نسبة الزنديق 
زرادثتبه جاء الدى  ١٠٥ررالبستالكتاب 

طريقتهمفي أورد من وكان الفرس، إلى 
إلىوعدل )الستاه(، بخلاف شيئا 

هذا: قالواالزند هو الذي التأويل 
وأنهالتأويل، إلى اصاقوم قزندي، 

إلىالمنزل من الظواهر عن منحرف 
أنفلما التنزيل، بخلاف هو ناءويل 
منالمعنى هذا أخذت العرب جاءت 

وعربوْ•زنديق، ؛ وقالواالفرس، 

كلمةأمحل في الأقوال أهم هي هذه 
هذهأقرب ولعل الفارمية، في )زنديق( 
الثاني،القول هو الصواب إلى الأقوال 

واض

اصطلاحا:اتتمرث ؤو 

)الزندقة(لمقل؛ إطلاقات بعدين 

 )١(jU  الرب )\ط\آ.انفكر، ]دار )'\الأا
ط^،للملأسن، العلم ]دار ( ١٤٨٩)؛/الصحاح )٢( 

(١٦٧)للجوابني الأعجمي الكلام من والمعرب 
—[،٠١٤١٦، محل"؟ الماهرة، الممرية، الكتب ]دار 

()١٧باشا كال، لابن الأعجب الكلمة وتعربب 
[.٢١٩٩١.يا، ]الجفازوالجاى، 

منعدد على فأطلق بها، المراد واختلف، 
والدهريه،والثنوية، كالمانوية، الفرق 

كمالإمماعيالية، وا والجهمية، ثئية، وال
المجونأهل بحفس على ذللث، أطلق 

وغيرهم.والخلاعق 
الزنديق،تعريف، فى العلماء اختلف وقد 

يلي؛كما وذلاائؤ إطلاقاته، لتعدد تبعا 
الررالذي هو؛ الزنديق قيل؛ - ١ 

قال،، الشرائع١١ ؤينكر دينا ينتحل 
ومرْ•النووي 

بوجودالقائل الثنوي هو؛ وقيل؛ - ٢ 
وغيرْأ؛،•الجوهري قال وبه إلهن، 

منأحص الزنديق لفظ إن قيل؛ - ٣ 
المنافقعلى؛ يهللق حيث النافق؛ لففل 

مواءنفاقه؛ على يدل ما منه ظهر إذا 
كتانايزلفخ كأن فعل؛ أو بقول ذللث، كان 

قصيده،يقول أو الإسلام، من فيه ينال 
وبهذانفاقه، يه يتبين مما ذللث، نحو أو 

قالاينحجروغيرهأْ،•
يظهرالذي النافق، هو؛ وقيل؛ - ٤ 

اليهوديةأبملن سواء الكمر وبملن الإسلام 
هووهذا غيرهما، أو نصرانية الأو 

علىكلامهم في الفقهاء عند الشهور 
الزنديق.توبة قبول 

الباريفتح وانظر: (، ٢٠٧/١)ملم صحيح ثرح )٣( 
[.٠١٤٠٩، »iYللتراث، الران ]دار ( ٢٧١;١٢)

المعارفودائرة المحاح انظر: )٤( 
لبابي)ه/*ي؟د

(.٢٧١انرى)أا/فتح انظر: )0( 



الزندقة

ئ
الزندقة

الزنديقررنأمأ ت تيمية ابن نال 
فيتوبته قبول في المقهاء تكلم الذي 

المنافقعندهم: به فالمراد الذلاهر، 
الم((أا/ويبطن الإسلام يفلهر الذي 

الراجحالقول هو الأحير القول وهذا 
•الزنديق تعريف في 

سنالحضا0غوي
ؤإلاصطلاص:

هوالفارسة في الزندقة أصل كان تا 
الكتابمن الظواهر عن الانحراف 

التنزيل،بخلاف هو تأويل إلى المنزل 
يتحرفلم أنه يدعي ذلك يفعل من وكان 
فيلق أهلمنزل، الت5ت_اب العن 

الإسلاميدعي من كل على الاصطلاح 
بعضعلى أثرْ يظهر مما شرم محسطن 

وأفعاله.أقواله 

التسمية:_، _ؤ 

الفارسية،عن معربة )الزJاJثة( كالمة 

الزند،بكتاب الأحل. إلى منسوبة وهى 
كما- السستاه لكتابهم تأويل هو الذي 
تببذلك أحذ من كل فكان _، تقدم 

الإسلام،حاء فلما )زندي(، فقيل: إليه 
ذلكأحذوا الفرس بالعرب والتقى 

•وعربوْ زنديق ؛ وقالواعنهم، المعنى 

الأخرى:لأسماء اه 
-المافق.

هاسكم:
كمر،الزندقة أن على الفقهاء اتفق 

صاربان تزندق، ثم مسلما كان فمن 
الصار أو الإسلام، ويظهر اممر يبطن 
كافرايخير فإنه بدين، يتدين 

لحقيقة:اؤ 

عدة:معان عر تطلق الزنادقة 

يؤمنلا الذي على تطلق يل؛ ق- 
وبالإحرة.تحار بالحق 

الئائالينالثنوية عالي أطالمت، و- 
الظلمة.ؤإله النور، إله بالهين؛ 

الإسلاممن حرج من على تطلق و- 
غيرْ•؛لمح، 

ينكرونالذين الملاحية على تطالق و- 

ؤيبطنالإسلام يظهر من على يدل 
المجوسيةباعتقاد كفره كان سواء الكفر، 

،.ذلك،ل بغير أم يالدهرية، أم الفارسية، 
لأدلة:ا0 

ءامثايمول من ألهاني، تعالى: قال 

.0U\i\ط\، (]العلوموالحكم، ٣٣٨بغيتالر-اد)

(٩١٣))/ليهانوى الفوز اصطلاحات كثاف انظر: )٢( 
الفقهيةوالموسوعة [، ٢١٩٩٦ط١، لبنان، ]مكتبة 
ط١[.الصنوة، دار ]طابع ( ٤٩٨٤)الكويية 

والعين(، ٢٨٣او_ارىرآأ/آاهأ'-فح انظر: )٣( 
فوكنا الهلاوا، ومكتبة ]دار ( roU)0/ليرامدي 

التعريفاتوكتاب، )\/٣\٩(, الفوز اصطلاحات 
]مدار( ١٩١)اللطيف عبد آلر عد لالاعتمادية 

بجكتفي وممطلحات يا،  ١٤٣٢ط؟، الوطن، 
(.٩٣)للحمد العقائد 
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العلماءبين فيه خلاف لا مما الإمحلأم على والعداوة لحقد ا— 
حكمفي العلماء أقوال تعددت وقد وأهله.

والرد،الميول بين ما الزنديق نوبة علوم وانتثار الترجمة حركة — ٢ 
عليهالقدرة قبل تاب من بين والتفصيل  والصايئة.الفلامنة 

وغيرالداعية وبين ذلك، يعد تاب ومن وترك الكلام عالم في ثحمث، ال— ٣ 
الأقوالمن ذلك وغير الداعية، الأ/. 

ثض الأقوال أهم بالي وبما 
المألثوذلكىا؛ش:

توبةبقبول القول الأول؛ القول 

والمجون.اللهو في الانغماس — ٤ 
الزادئة:ماليب أ- 

زندقتهميشر في ادقة الزنلئ، 'س-ل
يلي؛ما أهمها ماكرة، أماليب 
المرتدمجرى ؤإحرائه معللما، الزنديق والدفاع البسن آل يحب لتستر ا— 
عنهم•

النبوي.السم، انتحال — ٢ 
النبوي.الحديث في الوصع — ٣ 
والشعوذةبالحيل العوام اّتمالة — ٤ 

مدإلا يمل لا الأى الإسلام بن يص 
القولهذا حجر ابن نسب وقد استتابته، 

العلماءجمهور إلى 

منجمع قول الهلءا رجح وقد 
المنذر،ا؛ن : ^٢المحقةين ونثر الخلقي اي الن.إشاعة 

وغيرهم•والثشطي، حجر، وابن 
توبةقبول بعدم القول الثاني! القول 

المغريات.

•الزنديقا توبة كم ح" 
الزند_سذا؛رشل؛كلحال،توبة حكم في اساء احتلأ0 

ءضبط-لع لا الزندبق إن : وقالوا ما إلى نوجه الخلاف وهذا الزنديق، 
أسرْ،مما أش اط اد ادلأن صلأ>ه؛ من هرة ١^٠١ بالأحكام يتعلق 

تويتهأن ءر يدل اواول نفاقه أن وذك أحلكم وثبوت عدمه، أو 
الأحكام.من ذللث، ونحو حقه، في 

اللهوقبول الأحرة، بأمور يتعلق ما أما 
فذلكالباطن، في الزنديق لتوبة تعالى 

غيروالنل.م، التوبة يغلهر فقد تعرف، لا 
لعدمذلك؛ في الصدق منه يتحقق لا أنه 

الكتابآيات ص دفع'إيهثتلأنحاب )0ائشم: الزنديق -اب فإذا .، اض إلى رام 
(.٦٣) ب

الكتابو\ت عن الاضطراب إيهام دفع انظر: )٣( 
(.١٨٠)الجهب على والرد (، ٦٣)

يقبلهق افه فإن قالبه، من صادقة توبة 
وهذاالأحرة، فى ذلك وينفعه نويته، 
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هوالقول وهذا صلاحه. على الاطلاع 
وأصحابه.مالك الإمام عن المشهور 
فيفرقبالتفصل القول الثالث: القول 

أظهرومن عليه، القدرة قبل تاب من بين 
هوالقول وهذا عليه، القدرة بعد ذلك 

الحنفيةمذهب في الروايات إحدى 
هذارجح وقد والحنابلة، والمالكية 

تيميةابن الإسلام شيخ له وانتصر القول 
تعالىالله رحمهما القيم ابن وتلميذْ 

الذيهو القول هذا أن والحاصل: 
المصوصى،عليه وتجتمع الأدلة، تؤيده 

لشيءإسقاط غير من جميثا بها فيعمل 
(٢)مها

المروق؛ص
والملحد:الزنديق بين المرق 

اممفي يدخل قد الزنديق - ١ 
الإلحادهو يبطنه ما كان إذا الملحد 
الإسلاملدين منتسنا كان ؤإن الباطن، 

الفناهر.في 
الفاسد،معتقده يبهلن الزنديق — ٢ 
علىيدل ما منه يصدر قد كان ؤإن 
مفلهرفهو الملحد وأما يبهلن، ما 

لذك.

فيالملحد من أحهلر الزنديق - ٣ 
الإسلاميدعي لكونه للأملأم؛ الكيد 

بخلافالملين، أوساط فى ؤيعيش 
معلوم.ظاهر أمره فان الملحد؛ 

والأيار:

الإيمانصعاف يغري الزندقة يؤع ش— 
.إليهاالانزلاق 

الكمر؛هد ، لمعصس<اه ا نتسار ا ( 

الزنديقعلى يسهل ثم ومن ذنب، 
.ارتكابها

الالزنادقة فا0 المجتمع، صطراب ا— 
مايقحلون فائهم ثز ومن مبدأ، يحكمهم 
لمحقوقرعاية بغير أهواؤهم إليه تدعوهم 

الاحرين•
وتلبيةالشهوات إلى الناس نصراف ا— 
فيهفيهلمع المجتمع يضعف الهوى دعوه 

عزتهويسالبون عليه ويستولون أعداؤه 
>-ا(دكرام،•

تمصادروالمراحع:اؤ 
ربعن الموقعين اءإعلأم - ١ 

القيم.لأبن العالمين((، 
٠تيمية لابن ، المرتاد(( رربغية — ٢ 

وقرفهمعقائدهم ررالزنادفة: - ٣ 
لعدمنهم((، المسلمين أئمة وموقفا 
الهمِض•

لعاطفوالزنادقة((، رالزندفة ر ٤
١شكري الكتاب ايات عن الانحطراب إيهام يشع انظر؛ 

(.١٤٢)ماJونمن ؤإعلأم (، ٦٣)
الكريمالرسول أحلاق مكارم في النعيم )٣(نضرة الكتاب أيان عن الاضطراب إيهام دفع )٢(انظر؛ 

الوسالة،طأ[.]دار ( ٥٤٤٥٨٨ ِ ١ ٤ ٤ D/ اJونمن ؤإعلأم (، ٦٣)



اايرهد

لمحمد، M ادقة والزنررالزندقة _ ٠ 

الحميد.عبد 

وانتصاروالشعوبية ررالزندفة س ٦ 
مختار.لسميرة ، سلأم،٠ إلا 

تيمية.لابن ، الملول٠٠ررالصارم . ٧ 
حجر.لابن البارى،ا، ررمحح — ٨ 
تيمية.لاين الفتاوىءا، ررمجمؤع ء ٩ 

جلزهد اج 

س:١دعرث 0< 

والهاءررالزاء ت ^ فارس ابن قال 
•الشيء نلة على يدل أصل والدال 

مزهد:وهو القليل، الشيء والزهيد: 
"؛.iiJUlمحلل 

زهدت تقول الرغبة؛ حلاف ت والرهد 
زهدايزهد الشيء، وعن الشيء في 

وعنالشيء في والتزهيد وزهاده، 
والزهادةوالزهدة الرغبة، خلاف I الشيء 

الدنيافي إلا الزهد يقال فلا الدنيا، في 
علىوالحرص الرغبة صد فهو خاصة، 

الدنياص.

شرعا٠لآعريف اي 

الاخرة؛في ينفع لا ا مترك هو 
علىبها يستعان لا التي المباح كفضول 

^.١٤٢٠الجيل، ]د\و ( n/٠٣طيس )١( 
(٤٨١)Y/ والصحاح (، ١٢٠)rI اللخة مقاييس انفلر: )٢( 

()n/Uالعرب ولمان ^[، للملأيين، العلم ]دار 
اه[.٤١٩مدم، س، التراث إح؛ا، ]دار 

فعلعن تشغل التي أو اض، اعة ءل
الحرمات.وترك الواجبات، 

تركررهو ت ظه الإسلام شيخ قال 
الإخرة،الدار في ينمع لا فيما الرغبة 

بهايمتعان لا التي المباح قفول وهو 
اشا(لم/طاعة على 

عنعبارة ءهو ت فءزفؤ فدامة ابن وقال 
هوما إلى الشيء عن الزغجة انصراف، 

يكونأن عنه المرغوليا وشرط منه، خير 
عنرغب فن الوجوم، من بوجه مرغوبا 

فيمهللوبا ولا فيه، مرغوبا ليس شيء 
.اا؛ راهل. م يلم ه نف

اللغويائمأمض بين اثعلأقة >0< 
والشرعي:

منأوسع هو I اللغة في الزهد 
فيمعناه إن حسثإ الشرعي؛ التعريف، 

مْللقاالشيء في الرغبة يشمل اللغة 
عنبالرغبة مقيد فهو ت القمع قي وأما 
الاخرة.في ينفع لا الذي الشي،ء 

لحكم؛ا0 
حكمله قم وكل أقام، الزهد 

لطاعةفهد |J_ ]مجمع ( ٤٤)ا/الغتاوى مجمؤع )٣( 
ئ.١٤٢٥هزآ، الشريما، المصحفج 

ط؟،عمار، ]دار ( ٤١١)القاصل.ين منهاج مختمر )٤( 

عالم]دار ( ٤٠٤.  oiA/y)هجرتسن الطريق )٥( 
١٧٠)القيم لاين والفوا*ئو ا،آ؛اه[، ط١، الفواءنو، 

،;[.١٤٢٩ط١، الفوائد، عالم ]دار ( ١٧١.



١.ه,١

فرضوهو الحرام، في الزهد أحدها؛ 
بهأحل متى وهدا ملم، كل على عين 

العقاب.سبب انعقد 

وهوالشبهات، في زهد I النائي 
التحقتقويت فان الشبهة؛ مراتب بحب 

.تحبام كات صعقت ؤإن بالواحب، 

علىوهو مستحب، زهد الثالث! 
ببحاب، الاستحبفي درحات 
المكروه،في الزهد وهو فيه، المزهود 

الشهواتفى والتفنن المباحان، وفضول 
المباحة.

لحقيقة:ا٠ 
ينفعلا فيما الزهد هو الزهد؛ حقيقة 

كلوفي اض، سوى وفيما الآحر٥، في 
العما الرغبة صرف فهو عنه، يشغل ما 

فضولمن والتقلل الأجرة، ش ينفع 
الانصرافبالزهد المراد وليس النعم، 

الدنياجعل المراد بل حملة؛ الدنيا عن 
الأشياء ستة ومتعلهه ٠ للاخرة وسيلة 
؛فيهايزهد حش الرهد امم العبد يستحق 
ة،وا٢^١مسوالصور، المال، وهي 

ا.اضأ دون ما وكل والنفس، والثاس، 
لمنزلة:ا0 

الإسلاميةالشريعة فى الزهد منزلة 

(،٦٤١، ٥١١،  ١١٢ / ١ )٠ الفتاوى مجمرٍع انظرت 
العربي،الكثاب، زدار \( U/y)المالكين ومدارج 

القيملأبن والموائد —[، ٠١٤١٩طْ، بيرومت،، 
إبليسيتلمس )'ا/آأه(، الهمتين يطرين، (، ١٧١)

[.٠١٤٢٣ًدا، لسر، الوطن ]دار ؛،aA )a>لابن 

الحلالبأمور لتعالقها حليلة منزلة 
ابننال يالقال.ر، والرضا والحرام، 

فيفيل ما أحسن ررومن ه-' القيم 
ررليسغيره؛ أو الحسن كلام الزهاو، 
ولاالحلال، بتحريم الدنيا في الزهد 
فيبما تكون أن ولكن المال. إضاعة 

وأنيدك، في بما مجنالث، أوثق اض يد 
—بها أصثت، إذا — المصية ثواب فى تكون 

منفهذا . تمبلئ،،،لم لو فيها متك أرغب 
وأحسنه.الزهد في كلام أجمع 

أنوهو وكمال، غاية الثاني؛ والنؤع 
يشقىلا بحيث جملة، للمحبوب يبدلها 
المحبزهد فيها يزهد بل شيئا؛ منها 

رغبةتحالمى قد ماله من حسيس قدر في 
فيرغبة قله من يجد فهل به، مجربه 

عنوحبسه قدر الذلك، اك إم
،٠ءحبو؛ه؟<ال 

والأدلة:
كثيرة،الزهد معنى فى الواردة الايات 

إلثثك تدة ^^٠ تعار• قوله •' ومنها
٥١س محأ ء ^؛١ 

.هنأمح، ءر ر؟ى مح؛ئق فه محنم 
آلاحرآألدار تعالى؛ وقوله ]طه[، 

تإلأآأث؛ءنى ق عأوإ محمدؤث لا شة ءثلهثا 
ةنص_ص[،لال.اه شنم؛ق ؤأدهنمة مارا 

ثعثسالئ، تعالى؛ وقوله 
أتيدرثثأيسي إثدوة ربهم 

>أ/أرالمالكتن )؟(.دارج 



١ترسنما

زقةود تم ثئالد تد ولا نية 
ءنهثهُ أعم0 من قؤغ ولا آلدثا آيحيوق 

ثعأتثآِ وى ئنئ ثآلإ دوة 
يردَ،اُى جش ت تعالى وقوله ]الكهف[، 

مارنةمحبما ميمح، ؤ، أث رد آلآح>رة -مق 
4ك ثثا ِءا محب، \ي وث بيث 

•]الثوري[ .ه صم، بن آلاجتف 
وما)الزهد( في الواردة والأحاديث 

حديث! منهاكيلك؛ فكثيرة معناه فى 
.ض ا رسول أف لجهم؛ عود مابن 
المدر،نيارة عن نهيتكم رركشت، قال: 

وتدكرالدنيا في تزند فائها فزوروها، 
الآحرة((لا/

ؤهبهالساعدي محي بن سهل وعن 
بافقال: النيئ.رحل أتى قال: 

اأنإذا عمل، على دلني اغ، رمول 
لفما النامحي، حبتي وأ لله، ا أحبتي عملته، 

ايالدنفي ءازهد افه.: رسول 
الناسأيدي في فيما وازهد اف، يحيلث، 

بموك،(لى.

(،١٠٧١رنم الجنام، ماجه)كتاب ابن )١(أخرجه 
وحسن(، ٩٨١رنم الرقائق، )كتاب حبان وابن 

]دار( ٤٢)Y/الزجاجة مصباح ني البوصيرى إتادْ 
الترغيبصعيف في الألباني وصعقه ط؟[، العربية، 

انمارف[.]مكمة ( Y'VY")رقم والترهيب 
من( ٩٧٧رقم الجماتز، )تحاب لم معند وآصاله 
الدنيا'.ني اتزش زو1دهت دون هغ، بريدة حديث 

(،٤١٠٢رقم النهي، )كتاب ماجه ابن أحرجه ( ٢ ) 
إ٤١الزجاجة مصباح في البرصيرى إستاده وصعق 

الألبانيله أورد لكن ْلأ[، العربية، ]دار ( ٢١٠
بمجموعها.وقوام والشواهد، الهلرق محن جمله 

قال:.٥ التحير بن اممه عبد وعن 
يفرأ:وهو الني. أنس، 

•آدم ابن رريمول ال؛ قآلئار.ه 
ْنآدم ن يا للثا وهل قال؛ مار- مالي، 
لبتأو فأفست،، أكف، ما إلا مالك 

وامإبىي,ت(اتصدئن أو ئاوست، 

أحدال؛ قها عمر ابن وعن 
في»كن فقال: بمشي افه. رسول 
وكانمسيلء. عابر أو غريميه كأيك، الدنيا 

فلاأمسيت، ررإذا يقول: هآ عمر ابن 
تنتفلرفلا أصحت، ؤإذا الصباح، تنتفلر 

لمرصك،صحتلثه من وحد الماء، 
(٤)لموتك((حياتك ومن 

العلم:أهل أقوال 0< 

إه موس أبي إلى ه عمر كتب 
أفضلبشيء الأحرة عمل تنل لم ررإنلث، 
ومداقاك ؤإيالدنيا في الزهد من 

ودناءتها((الأخلاق 

ه:الأعرابي حيد حمأبو ال وق
ثمالحرام، في الزهد الزهاس: رروأول 
الزهدمرانمته وأعلى المباح، في الزهد 

ماكل والفضول الفضول، فى يزهد أن 
كلفي تزهد فكأك، غنى، عنه لك، 

]مكتبة( ٩٤٤)رنم الصحيحة أللألة (نظر: 
١ه[.٤ ١ ٥ الرياصى، المعارف، 

(.٢٩٥٨رنم والرقائق، الزهد )كتاب لم مأحرجه )"٢( 
(.٦٤١٦رنم الرقاق، )كتاب الخاري أخرجه )٤( 
العلمية،الكب ]دار ( ١٠١)حبل بن لأحمد الزهد )٥( 



الرصالوهد

ندبكفيما أو اف، أمرك فيما إلا شيء، 
منه،بد لا ما أو إليه، يقربك مما إليه، 

منهو فذلك سوى كان ا موكل 
وعني،اللا ما ترك وهو الفضول، 
عماهو ارالزهد ت ظه تيمية ابن وقال 

لكونهأو نفعه، لانتفاء إما ت ينفع لا 
منه،أنفع هو لما طوت لأنه مرحوحا؛ 

نفعه،عالي صرره يربو لما محصل أو 
فالزهدالراجحة أو الخالصة المنافع وأما 
حمق<<فيها 

حققررمن ه.' رحب ابن وقال 
ورصيكلها، أمورم في باض وثق اليقين، 

تعلقالعن وانقلع له، يره تدبب
منذلك ومنعه وحومحا، رجاء ؛المخلوقين 

ومنالمكروهة، بالأمباب الدنيا طلب 
حقيقة،الدنيا في زاهدا كان كيلك، كان 

لهبكن لم ؤإن الناس، أغنى من وكان 
الدنيا«ص.من شيء 

تمرا_،:ا0 

مرائس،أ؛،تعلى الزهد 
الثاني:الحرام، في الزهد أحدها: 

()٦٧الزاهدين وصفات والمقالات الزهد معنى )١( 
المصرين[.الكتب دار ]مطبعة 

بدالملك ]مجمع ( ٦١٥/١)٠ 
١ه[. ٤٢٥ٍدآ، الشريف، الصحف لطاعة 

الرسالة،]مؤسسة ( ١٨١)T/ والحكم العلوم جامع )٣( 
ه[. ١٤٢٢ط٧، يرون، 

الزاهدينوصفات والمقالات الزهد معنى انظرت )٤( 
والغواني(، ٤٠٤-  oiAfy)الهجرتين وطريق (، )٦٧

(.١٧١-١٧القيم)•لابن 

فيالزهد الثالث،: الشبهات،، في الزهد 
فيالزهد الرابع: ، امت، المكروه
الزهدالخامس: الخلال، من المباحان 

والمفلر،الكلام، من الفضول في 
فىالزهد ادس: الونحوه، واللقاء، 
النمس؛في الزهد السابع: الناس، 

اض،مجيل في ه نقعلميه تهون بحيث 
اشسوى ما كل في الزهد الثامن: 

وهوعنه، يشغل ما كل وفي تعالى، 
.كلهاالزهد لمراتب، الجامع 

ررالزهل.حنثل: بن أحمد الإمام قال 
الحرامترك الأول: أوجه: نلاثة على 
الفضولترك والثاني: العوام، زهد وهو 
الخواص،زهد وهو الحلال من 

وهواف، عن يشغل ما ترك والثالثإ: 
العارفيناالزهد 

الخلال:في الزهد الأولى: لخألة ا- 
الهل العالم أهل من طوائمؤ احتلمت، 

الخلالدون الخرام، في إلا الزهد يكون 

فىهو إنما الزهد طائفة: ففالت، 
فريضة.الخرام ترك لأن الخلال؛ 

إلايكون لا الزهد بل فرقة: وقالت، 
اللهمن فنعمة الخلال وأما الخرام، في 

المربي،الكتاب ]دار ( ١٤)آ/المالكين مدارج )٥( 
ه[.١٤١٩طْ، يرون، 

(.١٧/٢)الألكين مدارج انظر: )٦( 



الرسالرس

أثريرى أن يحب والله ، عبدْ على تعالى 
نعمه،على فشكره ، عبده على نعمته 

واتخاذهاعته، محنا عالي بها والاممتعانة 

فيها،الزهد من أقفل حنته إلى طريثا 
.أمبابها ومجاتيه عنها، والتخلي 

اللهعن شغلته إن أنها والتحقيق؛ 
تشغلهلم ؤإن أقفل، فيها فالنهي 

فحالهفيها، فه شاكنا كان بل اطه؛ عن 
عنالقالب تجريد فيها والزهد أفضل، 

أعلم.وافه . إليهاوالعلماسة بها، التعلق 
والتصوف؛ايزهد ،؛A؛ J^Iلسأله ا— 

عهدفي ظهر شرعي مصطلح الزهد 
ومنالصحابة كلام محي وفلهر .، المي 

التصوفوأما السلف، أئمة من ؛عالسهم 
معنىيتقسمن وهو حادث، مصهللح فهو 

حيعثاالمشرؤع، وغير المشرؤع الزهد 
الزهدالمتاحرين من جماعة على غلب 

للعبادةوالأنمهلاع باكملها، الال.نيا في 
الزهدمحنى عن فانحرفوا مهللما، 
،ورسوله طه ا شرعه الذي المشرؤع 

فأصبحلف، الأئمة عليه كان والذي 
الكتابلهدي مخالفة معاني يحمل الزهد 

المعنىهدا على الزهاد وأصبح والئنة، 
لأنهمالبيع؛ أهل حملة من المخالف 

أنفعهمعلى فحرموا منكرة، بدعا ابمءوا 
الهليبان<،من لحباله تعالى اطه أحله ما 

وقدالمنكرامحتا، من حمالة فى ووقعوا 
لمايالصوفية الساس من حم،اعة انخيع 
الزهد.دعوى من عندهم يرونهم 

اروالصوفيةفءزفؤ؛ الجوزي ابن يال( 
تلبيسا يكرنوقد الزهاد، حملة من 

الصوفيةأن إلا الزهاد، على ليى إب
وأحوال،،بصفايتح الزهاد عن انفردوا 

إفرادهمإلى فاحتجنا بسمارث،، وترسموا 
ابتداؤهاكان ؤلريقة والتصوف يالذكر، 

إليهاالمنتمون ترخص ثم الكلي، الزهد 
محللأبإليهم فمال( والرقص، السماع في 

منيغلهرونه لما العوام، من الأحرة 
لماالدنيا ؤللأب إليهم ومال التزهد، 

واللعبا<<أالراحة من عندهم يرون 
لفروق؛اه 

واكاعة؛الزهد بين الفرق 
الكفاية،دون بما الرضا اكاعة؛ 

أي؛الزهيد؛ على الاقتصار والزهد؛ 
تقالالقناعة لكن يتقاربان، وهما القليل 
اعتبارايقال والزهد القس، برصا اعتبارا 

حصلزهد وكل القس، لحفل بالمتناول 
زهدأى.لا تزهد فهو قاعة عن لا 

توالولع الزهد بجن المرق 
الاحرة،في ينفع لا ما ترك الزهد؛ 
فيصرره يخاف ما ترك والوؤع؛ 
١^٠

(.٩٢٠.)"ا/اراه إيس تلمي )١( 
زدار( ٢٢٥)للاصهاني الشريعة مكارم الى الل.ريعة )٢( 

[.٠١٤٢٨القاهرة، الملام، 
رمدارج(، ٥١١اكاوى0ا/اآ، مجموع انغلر: )٣( 

زدار( )١^١١الشم لأبن والفواتد )آ/آا(، ^، ٧١
المابرينوسة ، ه[  ١٤٢٩ٍوا، الموايو، عالم 

ا،ا؛اه[.دمشق، ممر، ابن ]دار ( ٢٦٤)



الرص،ا

الرغبة،عدم باب من هو ت والزهد 
منوالورع؛ فيه، المزهود في والإرادة 

عته.ذ]خوآ والكراهة النقرة وحول باب 
دونالمباحان، في يصلح والوؤع 

المباحان،عن التوؤع يجوز فلا الولع 
فيهيصلح الوؤع فيه يصالح ما فكل 

عكسغير من زهد، لا 
أنيتبين! راوبهدا تيمية؛ ابن قال 

فيهايصلح لا والمستحبات الواجبات 
اتمحرمالا وأمويع، ولا زهد 

والويع،الزهد فيها فيصلح والمكروهات 
دونالزهد فيها فيصالح المباحان وأما 

بأدنىتعرفه ظاهر المدر وهدا الوؤع، 
■تأْل«ُ 

صرات،:ا0 

الزهد!ثمرات من 
اضتقوى لنيل الأسباب أعظم من نه أ. 

يحبهما ترك من لأن ومحبته؛ تعالى، 
محبةذلك أورثه تعالى لله ويشتهيه 

تعالى.ف وتقوى 
والغنىبالرزق، المناعة يورُث، أنه وء 
الراحةعلى وبمث نفس، الفي 

مالمن صاحبه يتحمر فلا والطمأنينة، 
نحوهاأو منصب، أو ريا>،ة، أو يفوته، 

الزاظة.الدنيا أمور من 
المحرماتمن حصمة الأنه و_ 

(.٦١٩. الفتاوىمجموع انظر: )١( 
)؟(.جموعاكاوى)'ا/آاأد

مضاعفةعلى يبعث مما والمنكرات، 
والثواب.الأحر 

عليههانت الدنيا في تزهاو من و_ 
لحدوئها؛يجنع ولم وآلامها، مصاJثها 

اللهأعل.ه يما يقينا قالبه تثبع فو لأنه 
المتقن.لعباده تعالى 

اتمخاصن:ذمبا م٠ 

فيوافقهم ومن المتصوفة، حالف 
فيطريقة وسلكوا المثرؤع، الزهد 
فيهو الزهد أن ففلنوا مبتدعة: الدين 

والمشاربالماكل من المباحان ترك 
للعبادة،دورا وبنوا ونحوها، والملابس، 

الدنياعن فيها ينمهلعون أنهم زعموا 
فضيحواللعبادة، فيها ويتفرغون يالكلية، 

جماعةمع المساحي في الصلوات 
عليهم؛التي الحقوق وصبعوا لمين، الم

في،وقعوا بل والأولاد؛ الأهل كحقوق 
والسماعكالرمحص، المءحرمة؛ المنكرات 
المخالفاتمن ونحوها المحرم، 
فيالزهد بدعوى ذلك وكل الشرعية، 

إرالأحرة.والرغبة الدنيا، 
السبةرركانت ظه؛ الجوزى ابن قال 

الإيمانإلى اممه. رسول زمن في 
حدثثم ومومن، ملم فيقال؛ والإسلام 

تعلقواأقوام نشأ يم وعايد، زاهد اسم 
الدنيا،عن فتخالوا والتعبد، بالزهد 

ذلكفي، واتخذوا العبادة، إلى وانقطعوا 
بها،تخلموا وأحلامحا بها تفردوا طريفة 



اأرهلا

مائتين،نة محبل للقوم ظهر الأمم وهذا 
وعبروافيه تكلموا أوائلمهم أظهره ولما 

أن! وحاصالهاكثيرة، بعبارات صفته عن 
ومجاهدهالنفس، رياضة عندهم التصوف 

وحمالهالرذيلة، الأخلاق عن برده القلع 
والحلمالزهد من الجميلة الأخلاق على 

غيرإلى والصدق، والإخلاص والمحبر 
تكبالّي، الحسنة الخصال من ذلك 

الأخرى،في والثواب الدنيا في المدائح 
إبليسفلبس القوم، أوائل كان هذا وعلى 
بعدهممن علك، لس ثم أشياء، في عليهم 

طمعهزاد قرن مضى فكلما تابعيهم، محن 
إلىعلهم تليسه فزاد الثاني، القرن في 
التمكن،غاية المتأخرين من تمكن أن 

عنصدهم أنه عليهم ه تلبيأصل كان 
فلماالعمل، المقصود أن وأراهم العلم، 

فيتخبقلوا عندهم العلم مصباح أطفأ 
منالمقصود أن أرا0 من فمنهم الفللمات؛ 

مافرفضوا الجمالة، في الدنيا ترك ذللق، 
بالعقارب،المال وشبهوا أبدانهم، يصلح 

فيوبالغوا للمتسالح، خلق أنه موا ون
فيهمكان أنه حتى المقوس علك، الحمل 

كانت،وهؤلاء يضطجع، لا من 
غيرعلى أنهم غير نة حمقاصدهم 

يعملعلمه لقلة كان من وفيهم الجادة 
الموضوعةالأحايين، من إليه يقع بما 

.يلرى«أا، لا وهو 

فهوالزهد باب في عنهم ذكر ما فكل 
بيانفي تقرر كما للشرع، مخالف، باطل 

هديهمن هو وليس الزهد، حقيقة 
شيء.في أصحابه هدي من ولا 

طريقةهذه رءوما الجوزي؛ ابن قال 
وأتباعه،أصحابه طريق، ولا .، الرسول 

فإذايجدوا، لم إذا يجوعون كانوا ؤإنما 
هؤالله رسول كان وقد أكلوا، وحدوا 

الدجاج،ويأكل ؤمه، اللحم بأكل 
الماء،له ويتعذب الحلوى، ويحمي، 
الحارالماء فإن البائمت،؛ الماء فيختار 

الكف،فأما يروى ولا المعدة يؤذى 
إلىتلتمت، ولا هوا فافهم ذخط\.( المهللق 

طالم،وأبى بي، المحاسالمحاريث، قول 
المْلعم،تقليل من ذكرا فيما الكي 

اتاءفان ماحاتما، ك ت النفس ومجاهده 

أولى((رى.الشارعب0 
تمصادرواتمراجع:اؤ 

لابنالأنس،ا، مبم ناراّاتنتاق — ١ 
رجب•

المم.آآ.ررالفوائد((،لأبن 
طابلأبى القلوب«، ررقوت - ٣ 

الكي.
حنبل.بن لأحمد ، النهي١١١٠— ٤ 
للثيهقى.، ٠٠لإيمان ا شعب،  ١١- ٥ 

لأبنوالحكم٠٠، العلوم جامع ١١- ٦ 
رجب•

(.٨٦٥-  ٨٦١)T/ إبليس تليس )٢( (.٩٤٤إبليس تيس 



ونقصانهالإبمان زيادة ونقصانهالإبمان زيادة 

ابوبالهجرتجن أرطريق - ٧ 
المم.لابن عادنين؛،، ال

لابنالقاصدين(،، منهاج رامختصر . ٨ 
يدامة.

لاين١(، رج* الفتاوى،، ررمجمؤع — ٩ 
aسمه 

المم.لأبن السالكين،،، ارمدارج — ١ ٠ 

 Wونقصانه الإيمان يادة زm

لغة:لتمرث ا٠ 

النقصان،حلان، اللمة؛ في الزيادة 
وزادةر١دزيدا يريد اهمء زاد يقال• 

والدالوالياء ررالزاء فارس؛ ابن قال 
الفضل،،أأا.على يدل أصل 

نقصاينقمى نقصف مصدر ت والنقصان 
Iبمعنى الشيء؛ نمص ت يقال ونقصايا، 

٠، أ معين قدر منه ذهب 
شرعا:لتمري، اؤ 

منه؛شيء ذهاب أو الإيمان، تفاصل 
حدعلى ليسوا وأنهم أهله، بين للتفاويت، 

هيه.سواء 

اتيغويالمعنى بين نعلاقة ا٠ 
والاصطلأحي:

فىالزيادة فإن ^؛؛ ٧٥العلاقة 
والنقصانالتفاصل، على تدل الاصْللاح 

ط"أ[.صادر، زدار ( ١٩٨)م العرب ان يانظر: )١( 
ط\آ.الفكر، زدار ( ٤٠)r/اللأ مقامحس انظر: )٢( 
•كتابالعين)٦ْ/٥(لداروكةالهلأJا[ انظر: )٣( 

ماوهو معين قدر ذهاب على يدل كدللث، 

اسوي•التعريف ي فم 

الحكم: ٠٠
عليهاالمتفق السنة أهل أصول من 
ثمومن ؤينفص، يزيد الإيمان أف بينهم 
نيادةاعتقاد البو على واجنا كان 

؛الهل-اعقبزيد وأنه ونقصانه، الإيمان 
الهلاعة,ونقص يالمعصة وينقص 

لحقيقة:ا٠ 

٠أوجه أربعة عر تكون الأيمان زيادْ 
كانتحينما . التي، عهد في، ~ ١ 

يجبلا أنه فمعلوم فيها، يزاد الشرائع 
القرآننزول بعد وجب ما الأمر أول في 

كله.

شيءبلغه فمن به، المؤمن زيادة — ٢ 

الإيمانعليه وجب ه الني به جاء مما 
فمنيبلغه، لم من على يجب، لم ما به 

منلنمه ومعانيها، والسنن القرآن ، عرف
غيره.يلزم لا ما ؛دلك، المفصل الإيمان 

كالحس!،القلب؛ في ما زيادة — ٣ 
والتصديقفالعلم والرجاء، والخوف 

وأثبت،بعض، من أقوى بعضه يكون ه، نف
يشهدهأمر وهدا والني٣،، الشك، عن وأبعد 

الذلاهرالحس أن كما نفسه، مجن أحن. كل 
الناسرؤية مثل الواحد، الشيء ب

فبعضهمفيها، اشتركوا ؤإن للهلال، 
سماعوكيلك، بعض، من أتم رزيته تكون 

الواحدة،الرائحة وشم الواحد، الصومحتا 



ونقصانهالإيمان زيادة ونقصانهالإيمان زيادة 

الطعام.من الواحد النؤع وذوق 
كالصلاةالجوارح؛ أعمال زيادة ء ٤ 

فالأعمالتعالى، اض وذكر والصوم 

القرآنثمن جدا، كثيرة 

إدا؛^؛0 ١^^٥ ءاؤإثما تعالى• قوله 
'ظقي ك ؤ، ً ئه ه ذكن 

.٤٠يتوُف ربهم وؤ إيمايأ رادتهم والناس الإيمان، من أبصا اهرة الفل
قهارا،.يتفاصلون 

الأهمية:0' 
عدةؤي ألة المهذه أهمية 

منها؛أمور؛ 
بأجلمتعالمة الة المهازه أف _ ١ 

الإيمان.وهي غاية، وأعظم 
لكلبب سالإيمان نيادة أن _ ٢ 
شربكل صبب ونقصانه حير، 

فقهدليل المسألة بهدم العناية أف — ٣ 
رامن)هي.' الل.رداء أبو فال كما العبد، 

نقصوما إيمانه يتحاهد أن الحبي فقه 
أيزداديعلم أن العبل. فقه ومن معه، 

أنالرجل فقه من ؤإن ينقص؟ أم الإيمان 
تأتيه((أنى الشيطان نزغات يعلم 
الخلاف،وقع مما المسالة هده أف - ٤ 

فوجب،والمخالفين، الثثة أهل بين فيه 
٠فيها الحق محرفة 

لأدلة:ا0 
ونقصانه،الإيمان نيادة على الأدلة 

]المكب( ١٨٣٦)تيمية لابن الأسان انظر: )١( 
أا؛اه[.مده، الإسلام، 

الراية،]دار )ْ/بم؛( الئثة ني الخلال احرجه )٢( 
الثنةاعل اعتقاد أصول صرح في واللألكاتي ٍدا[، 
.[ hio]دارية، ( ١٠)ْ/آا 

]الأنفال[.

مؤيتأنزلتا دأ ^٧^١ ت—ع-الى* وقوله 
إيظمحْء يادته آقمحفم بأول من ننهم 

%فقا وذم ;انتمأ أمحي ^١ 
ئزبهدي، آوض وأنا سثزون. 

^١^ بما وم ور 
]الوُة[.ًظثوة.ه وحب 

منلأية ا رروهده I فءزفؤ كثير ابن فال 
يزيدالإيمان أن على الدلائل أكبر 

لف،الاكر مدهب هو كما وينفصر، 
الحالماء،،أئمة من والخلفإ 

آلتكنهأنزل أك؛، بز تعالىI وقوله 
إثمهممع ايثا ؤندادوأ ألمحق ي ف، 

ياأئ قان ألثثثت يمحي نش 
تاكحا•40محا

علىالدليل ا فيهالأيات وهده 
للنقصانقابل للزيادة قابل وكل الزيادة، 
صرورة

أبيحدبنا في حاء ما او؛1ةI ومن 
اض.رمحمول عن هد الخيري معحيد 

عقلنايصايث، من رأست، ءما نالI أنه 
منالحازم الرجل للب أذم، ولبن 

ط:آ[.طيٍة، ]دار ( ٢٣٩)؛/ممر أين تمر )٣( 
انمرفأ[.]دار ( ٧٤>ا/ حجر لأبن أنري فتح )٤( 



ونقصانهالإيمان زيادة ونقصانهالإيمان زيادة 

حينالصر يشرب ولا هؤْن، وهو يرني 
مؤمن®وهو يشربها 

هالله رّول ءن ه هميرْ أبي وص 
بضعأو - وبون بضع الإيمان  ١١ت قال 

إلهلا ث هأفتح*اله^ ، شعبة — ومتون 
الطريق،عن الأذى إماءلة وأدناها افه، إلا 

الابمازلأم.من شب والحناء 
.النبي عن ه هريرة أبي وعن 

أحنهمإيمايا المؤمنين ررأكمل ت قال 
حلقا^/

اهواسم:قواو ا0 
٠الخهلمى حبيسا بن عممر قال 

إذاال! قؤينفتجى، يزيد سمان ارالإي
viJUJliوسبحنا0 وحمدناْ هق الله ذكرنا 

،iUJiiونسمنا وفجعنا غفلنا ؤإذا زيادته، 
نقمانه((

(،٣٠٤رقم الحيض، )كتاب الخارى احرحه )١( 
(.٨٠رقم الإيمان، )كتاب وملم 

(،٦٨١٠رنم المحدود، )كتاب البخاري أخرجه )٢( 
(.^١٥رنم الإيمان، )كتاب وملم 

وسلم٩(، رنم الإيمان، )كتاب الخاري اخرجه )٣( 
له.والكفل ( ٣٥رنم الإيمان، )محاب 

(،٤٦٨٢رقم اللملمة، )كتاب داود أبو أحرجه )٤( 
وقال،:( ١١٦٢رقم الرضاع، )أبواب والترمذي 

أسه.لم_ؤسأم( ٣٦٤ا/وأحمد)٢ صحيح، ن ح
رقمالرقاق، )كتاب والدارمي ط\آ، الرسالة، 

المحيحةلة يالفى الألماني وصححه (، ٢٨٣٤
(.٢٨٤)رقم 

الإيمان)كتاب الممنم، ني شيبة أبي ابن أحرجه )٥( 
ٍدا[،الرشد، ]مكتبة ( ٣٠٣٢١^رقم والرؤيا، 

قولررالإيسان الأوزاعي: ال وق
أنزعم فمن ؤينفص، بزيد وعمل، 
فإنهفاحذروه ينمص ولا بزيد الإيمان 

فيالقول وأما ١١الطبري! وقال 
أممحننفص، يزيد وعمل قول هل الإيمان 

الصوابفإن نقصان؟ ولا فيه زيادة لا 
يزيدوعمل قول هو قال: من قول فيه 

منجماعة عن الخبر جاء وبه ويقص، 
مضىوعليه ، اللهرسول أصمحاب 

ال-ينداب/أمل 
جمععند لإيمان ا  ١١المم: ابن وقال 

ؤيتفمىالطماعة بيزيد السنة أهل 
آ.ل بالمعصية(( 

المتعالقة:المائل 

بعضذهب إذا هل الأور* لمسألة ا— 
كله؟ذب الأيمان 
فىالمهمة المسائل من المسالة هذه 

عنهتمرعت أصل هي بل الباب؛ هذا 
فيه.البيع 

الأصلهو اروهذا الإسلام: شيخ قال 
الإيمان،في البيع عنه تفرعت الذي 
كلهذهب بعضه ذهب متى أنه ظنوا فإنهم 

أ؛ن]دار ( r\o)\/الثثة في أحمي. بن اض ومد 
اعتغادأصول شرح ني واللألكائي محنا[، القيم، 

ًل٨[٠ية، ]دار )0/^\'\( اللمنة أعل 
ط٢[٠الوطن، ]دار •٦( ٧/٢)للاجري الشربمة )٦( 
ط١[.للكاب، الخلفا، ]دار ( ٢٥اللمنة)صريح )٧( 
العربي،الكتاب ]دار السالكين مدارج )٨( 

ط^.



ونقصانهالأيمان زيادة 

ونقصانهالإيمان زيادة ص!

شيء؛أرادمنه محق لم 
ذهبإذا وانمزلة: الخوارج فقالت 

والإيمانالإسلام بين فرق من وأما 
العمل،والإيمان الكلمة الإسلام فجعل 

ادةالزيبقبل لا عندهم فالإسلام منه صاحبه مع يبق لم الإيمان من شيء 
اشاو'في فيخلي شيء 

الكبائرتذهب لا المرجئة: وقالت 

والضان.

الالذي ررفالإسلأم الإسلام: شيخ قال 
فإنهافقهل، باللسان الشهادتان فيه يستثنى من شيئا اهرة الفنالواجبات وترك 

الإيمان.

والجماعة،السنة أهل عليه ما والحق 
بعضهذهاب على تدل النصوص أن من 

إنمقولهم: كان ولهذا بعضه، وبقاء 
ويممص(\ى.ؤيزيد يفاصل الإيمان 

فيهاءار؛،.اسشاء فلا تقص ولا تزيد لا 
زيادةأساب النالثة: ألة لما- 

،:رونقصاته الأيمان 
محرفةكذلك، المهمة المسائل من 

فأماونقصانه، الإيمان نيادة اب بأس
سها:\وك• زب يزير ولأّلأم مو اكان_ة; لمالأ ا. 

النافالعلم علم ت- ؟"؛:ويقص 
المسالةهذه في الحلم أهل احتلم، 

الإسلامتحريف، في اختلافهم على بناء 
.بينهماوالفرق والإيمان، 

الإسلامبين ، الترادفيقال فمن 
اسمانوالإسلام الإيمان وأف والإيمان، 

الإسلامادة بزيفال واحل، نى بمع
حيمث،،من الإيمان حكم له لأن ونقصانه؛ 

والضان.الزيادة قبوله 

الأعمالهو الإسلام إن قال: ومن 
البامحننة،الاعتقادات والإيمان الفلاهرة، 

ؤوينقص يزيد الإسلام بان كذلك، قائل هو 

(.١٧٦)بب لأبن >ا(الإبمان 
الاض.المصدر انظرن )٢( 
فيهالاستثناء وحكم ونقصانه الإيمان زيادة ت انظر )٣( 

القلمدار ]مكب ( ٢٧٢-  ٢٦٧اندر)الرزاق لبد 
ه[.١٤١٦ط١، والكتاب، 

١ر 
وتدبره٠الكريم القرآن راءة ق- 
والصفاتالحسنى الأسماء حرفة م- 

هالنبي سيرة امل ت- 
الإسلامي.الدين محاسن امل ت٠ 
الأمة.سلف سير راءة ق٠ 

الكونة._اكاْلفيالآيات 
الأعمالالسام في لاجتهاد ا- 

الله.لوجه الخالصة الصالحة 

قمتها:القصان أسجان وأما 

-الجمل-
والمسان.والإعراض -الغفلة 

(.٢٠٤)تمانلأبن الإبمان تأ(
الرزاقلعمد ونقصانه الإيم-ان زيادة أساب انفلرت ره( 

]طا،ي'ا؛اه[.( ٧٥ّ )٦ البدر 



ونقصانه)لإيمان زيادة ونقصانهالإيهان زيادة 

الذنوب.وارتكاب المعاصى عل ف— 
•وء يالمارة لا ١ لنمي اد 

لشيهلان.ا— 

.ومغرياتها وفتنتها لدنيا ا— 
#لسوء ا ء رنا ق— 

اتمخاصن:مذهب 0< 
فيوالجماعة الئئة لأهل المخالفون 

علىونقمانه الإيمان زيادة مالة 

ولايزيد الإيمان إن قالت من أولا. 
اعرةالأثبعمى قول وهو I ينقمحى 

وروايةوالإباصية، والتجارية انية والغ
^٢،.بى أص 

(.١٣١ -  ٢٧٩)للدر ونقمانه الإبمان زادة انظر: )١( 

قالانه من أنس بن مالك الإمام عن نفل ما وأما )٢( 
الذيلأي صحيح؛ فغير ينقص ولا يريد الإيمان بأن 

بالنقصانيالتمرح الأمر أول في توقف أنه عنه ثبت 
عنهورد إنه ثم ذلك، في نص على لنونه لعدم 

الإيمانبزيادة القول فيها صحيحة متعددة روايات 
وحكمونقمانه الإيمان زيادة انظر■ ■ ونقمانه 

(.٢٧٧)فته الأسثناء 

(،٢٩١٢رنم الفرائص، )كاب داود أبو أخرجه 
ط١[،الرسالة، تمؤّة ( ٣٣١)ا"م/وأحمد 
وصححه،( ٨٠ ٠٦رنم الفرائص، )كتاب والحاكم 

الفتحفي كما سئم، في انقطاع بوجود ئعمه لكنه 
فيباني الألوصعقه المعرفة[، ]دار ( ٥٠/ ا )٢ 

(.١١٢٣)رنم المعتقة الللة 

(،٢٩١٢رقم الفرائص، )كاب داود أبو أحرجه 
ٍزا[،الرسالة، ]مزسسة ( ٣٣١وأحمد)٦٣; 

وصغحه،( ٨٠٠٦رقم الفرائص، والحاكم)كتاب 
الفتحفي كما سنده، في انقطاع بوجود آتعم، لكنه 

فيالألباني وضعفه المعرفة[، ]دار ( ٥٠; ١٢)
(.١١٢٣الضعيفة)رنم اليالة 

منها؛بأمور؛ واحتجوا 

تصديق،الهو الإيمان أن — ١ 
قالهإذا لأنه القص؛ يقبل لا والتصديق 

أنعالي بناء يريد ولكنه سكا، صار 
تصديقهيزيد ثم لا، إحما يؤمن الشخصي 

بالتفاصيل.

ررالإملأمالحديث؛ في حاء ما - ٢ 
ينقمى«أولا يزيد 

عليهم؛لرد ا0 
يقبللا التممؤديق أن دعواهم أما 

فيقال؛شكا، صار قياله إذا لأنه القص؛ 
لحق،لمخّالفإ القول هدا — ١ 

زيادتهعلى دلت الشرعية فالنصوص 
٠ونقصانه 

فإنذللثج، لثهللأن يشهي. ررالواقع — ٢ 
معتمداقويا تصديقه يكون من الماس من 

أعلىبالغا والبراهين، الحجج على 
ولاالشبهات تزعزعه لا اليقين، درجات 
صعيما،تصديقه يكون من ومنهم تصرفه، 

ملمفان وتصرفه، الشبه تزعزعه بحسنتإ 
يعدولا المعيفح تمحييقه على بقى منها 

هداإن ثم وذاك. هدا بين فشتان شاكا، 
المرءفإن ه، نفمن أحد كل يحسه أمر 

(،٢٩١٢رنم الفرائص، داود)كتاب أبو أحرجه )٣( 
ط١[،الرسالة، ة ]مؤِ( ٣٣١وأحمد)آم 

وصححه،( ٨٠٠٦رنم الفرائص، )كتاب والحاكم 
الفتحفي كما سده، في اJقهلاع بوحود ئعمب لكنه 

فيالألماني وضعنه المعرفة[، ]دار ( ٠٠; ١٢)
(.١١٢٣الضعيفة)رقم اليلة 



ونقصانه)لإيمان زيادة ونقصانهالإيمان زيادة 

يكونوأحيايا ، قويا تصديقه يكون أحياثا 
مصدق،الحالين كلأ فى وهو صعيما، 

التفاضليقبل التصديق لأن إلا ذاك وما 
الواحد،الثخحى في والنقصان والزيادة 
لأخر؛٠^١،.شخص من يتفاضل وكيلك 

هوليس الإيمان إف يقالت أن — ٣ 
التمديقهو بل فحب؛ التصديق 

عقيدةفي مقرر هو كما والعمل، والقول 
ينقصفالإيمان والجماعة، الئئة أهل 

وبغيرالمعاصي وبفعل العمل بنقص 
أنذللث، في نقصه من يلزم ولا ذلك، 
.كفرا أو شكا يكون 

منفوضفانه بالحديث استدلالهم أما 
مزجهتين؛

يحتجلا ضعيف الحديث أن ت الأولى 
فيالجوزي ابن أوردْ فد فه، ب

الألبانيوضعفه ،، الموضوعاتأ 
معناهفإن صحته فرض على ت الأحرى 

فيقيل فقد هؤلاء، فهمه ما غير على 
زيادةفي الإسلام أن أراد إنما معناه! 

،•٤٢^ينقص ولا 
يزيدلا الإيمان إن قال! من اسا! ئ_ 

توانظر (. ٣٠٧)لسير لونغماته الإيمان نيادة )١( 
•( ٦٩-  ٦٨)للسعدي الإيمان لشجرْ واليان التوصح 

]المكب( ٢٣٠)T/ الجوزي لأبن الموضوعات )٢( 
.[ ١ ٍل لفية، ال

المعارف،]دار ( ٢٥٢)r/ الضعيفة الأحاديث طالا )٣( 

دائرة]مجلي ( ٢٥٤)٦/ الميهقي سن انفلر: )٤( 
^.١٣٤٤ٍدا، المعار؛،، 

الجهميةقول وهو ينقص، ولا 
والخوارجوالماتريدية اعرة والأث

•والمعتزلة 

باطلهم!على أدكهم ومن 
واحدكل الإيمان إو قولهم! أولا! 

كله.ذم، بعضه ذم إذا يتجزأ؛ لا 
القلبىالتصديق هو الإيمان أن ثانئا! 

الوهدا والإذعان، الجزم حد بلغ الذي 
نقصان.ولا زيادة فيه يتمحور 

يقال!أن الأولى الشبهة عن والجواب 
سواء- لأمور الجامعة الحقيقة س ١ 

زالإذا - والأعراض الأعيان في كانت 
يزول،لا وقد ايرها سيزول فقد بعضها 

الأمورحص يزوال من لزم يولا 
.سايرهازوال المجتمعة 

يبقلم المركب الشيء كون أن . ٢ 
أجزائهمن شيء زوال بعد تريه على 

يدعيولا العقلاء، بين فيه نزاع لا منه 
أوالحج أو الصلاة أو الإيمان أن عاقل 

لأمورالمتناولة العبادات، من ذلك، غير 
بحضهازال إذا أنه أحزاء على والمشتمالة 

قبلكان كما المركي، المجتمع ذلك، بقي 
بعضه.زوال 

لمصوصمخاش، القول هذا أن - ٣ 
أحزاةللأيمان أن على الدالة الوحي 
.وأبحاصا

فةلمختالإيمان أحزاء أن ٠ ٤ 
كليهالإيمان يزول ما فمنها متفاوتة، 
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السنةأهل اعتماد أصول ررشؤح . ٢ اقفس نكمري أمر كفعل بزوالها؛ 
لاللألكادى.والجماعة((، الإيمان كمال يزول ما ومنها للأيمان، 

منبيرة كفعل بزوالي؛ الواجب 
الإيمانكمال يزول ما ومنها الكبائر، 

الأذىإماطة كترك بزواه؛ المست*ما 
عنالْلردق•

فيقال:الثانية الشجهة عن الجوام، وأما 
هوالشرعي الإيمان جعلهم — ١ 

عنحارج والعمل فمهل القلبي التصديق 
باطل.قول مسماه 

التصديقهو الإيمان أن فرض لو — ٢ 
مخصوصا،تصديما يكون فانه وحدْ، 
واللسانال٠الءا تصديق يثمل أنه بمعنى: 

كدللث،.والجوارح 
متصورةفيه والنقصان الزيادة أن - . ٣ 

كللأف عرقا؛ واقعة شرعا، ثابة عقلا، 
فىتفاوثا نفسه فى يجد بشيء مصدق 

تحددبحب لأخر، وقت من التصديق 
البراهين.وقوة الأدلة 

هداتعقبوا هؤلاء محققى أن ء ٤ 
للقطعوذللث، غلطه؛ على ونبهوا القول، 

ليسالأمة آحاد يق تصل بأن ءنل.هم 
كتصدبقأو الهي. كتمييق 

الخلماءكتمييق أو .؛، جبريل 
حالأئمة 

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
للاجري.١االشريعةاا، ء ١ 

للمزني.الثنة((، ارشرح — ٣ 
تيمية.لأبن ، ا( لإيمان ا  ١١— ٤ 

تيمية.لأبن ، الفتاوى(، ررمجمّؤع — ٠ 
.كثير((ابن تقبر ٦١١- 

المم.لأبن السالكن((، ررمدارج - ٧ 
لشجرةيان بوالتوصيح ررال. ٨ 

حدي.للالإيمان((، 

وحكمونقصانه الإيمان زيادة ١١— ٩ 
١^•الرزاق لجد فتهءا، الاّمتثناء 

انمالإيادة زياب، بأمح ١١— ١ ٠ 
الجرهالرزاق لجد ونقصانه((، 

 mالصور يارة زM

لغة:التعريف >0< 
والراءوالواو ررالزاء فارس: ابن فال 

والعدول.الميل على يدذ واحد أصل 
عنمائل لأنه اJكازبج؛ الزور: ذللث، من 

الشيءفلأن زور ويقال: الحق. طريمة 
عنازور يقال؛ الجل• والرور؛ • تزويرا
الباب،:ومن عنه، اد مأي؛ كدا؛ 

عنعدل فقد زارك إذا لأنه الزائر؛ 
فلأنلنارني مصدر فالزيارة: ٠ غيرك(( 

إليه؛زار وأصل وزيارة، زورا يزورني 

(.٣٧٦-  ٣٥للدر)•وقصاه الإبمان زادة )١( 
\\1\دالخل، ]دار ( ٣٦)T/ الله .قايس )٢( 
]الدار( yrA/\r)الله تهذيب انفلر: )٣( 
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ابنقال هبر، جمع فهي القبور وأما 
أصلوالراء اء بوالاف قررالI فارس 

شيءفي غموض على يدل صمغ 
المنت.مر المر؛ ذلك؛ من ونطامن. 

ممن٥القبور ومكان أفرم، مرنه ت يقال 
،٠ازل الإنمدفن والمر ،* ومهبنةاار 

شرعا:لتعرث اؤ 

القبور،إلى الذهاب هو المور؛ زيارة 
للميتكالدعاء عندها يشرع ما وفعل 

كدعاءعنه ينهى ما أو له، والاّمتغمار 
قبرهعند والنياحة به والشرك الميت 

واسب'ص.

اتلغويالمعنى بين العلاقات 0< 
واتشرعي؛

وفيالعام، المعنى حيث من متفقان 
تفصيل.زيادة ^٤ ٣٧١

سكم:او 
Iأنه على العلماء اتفق 

.لقوله القثور؛ زيارة عن 
ءزوروها«ل؛القبور نيارة عن 
أقوال:على ذلك، نح هل 

لأنذللث،؛ ينسخ لم طأئقة: فقالت! 
١مشهورة لت النمغآ اح^د0.ك 

نهىكان 

نهيتكمأر 
واختلفوا

،لث، ذلنسخ بل الأحرون: ال وق
نحإنما منهم: ءلائفة فقالتا : واختلفوا

ماللثإهب من في قول وهLزا الإباحة، إلى 
٠وأحمد 

المؤمنينقبور زيارة الأكثرون: وفال 
عليهم،اللام ْع للموتى للدعاء متحبة 
ذلكعلى الإجماع النووي وحكى 

فانباعتار؛ صحيحة الثلاثة والأقوال 
ثركمن مءحرما أمرا تضمنتح إذا الزيارة 

محرمةفهي نياحة أو ندب، أو كاوبؤ أو 
بالإجماع.

كالصلاةللمي.تا للدعاع زيارتها وأما 
هوفهذا الأمحرة، وتذكر الجنازة، على 

علىالئثة دلت، ، ٠۶٠^١١المت٠صا 
وكانفحله، اني. لأن اتبايه؛ 

زارواإذا يقولون ما أصحابه يعلم 
(٦)

الأدلة:0
القجورزيارة تحباب امأدلة من 

للرجال:الشرعية 

أن• ^4 الحصسبا ن بريل،ة حديث، 
زيارةعن ررنهيتكم قال؛ ه اف رسول 
فزوروها(،.القيور 

الأنة)ه/م\أ_\/ئ(.ماص )١( 
)ا،/ا/ّاا(.الأنة تهلؤِب انظر: )٢( 
بمرق( ٣٧٩.  ٣٧٦/YU)الفتاوى مجموع انظر: )٦( ؛Y( n/YU)الفتاوى مجموع انمض: هذا نحو انظر )٣( 

]دار( ٤٧. لممعلى الووى ثرح انظر: ء( 
- ٣٧٦/YU)الفتاوى مجموع ا'أاه[، الذكر، 

٣٧٩.)

^.١٤ ٠٤الحالسة، الهضة ]مكتة 

(,٩٧٧وق؟ الخاتن، )محاب، لم مأحرجه )٤( 
]دار( ٦٣.  ٦٢)اJقابر زوار في الجاهر والجواب 

اه[. ٤٠٦ط١، القلم، 
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.اف رمول أن هته؛ بريدة وحديث 
أنالمقابر إلى خرجوا إذا شهم كان 

وفي- الديار أهل على لام ررال '•يقولوا 
منالديار أهل عليكم لام ال- رواية 

افثاء إن وإنا والمسلمين، المؤمنين 
الاافية،الدلكم يا اف أسأل للاحقون، 

أحاديثالدعية الزيارة عن الهي وفي 
م،ّاكثيرة، 

اضرمول أن عائشة؛ روته ما 
عاليافه رالعنة I موته مرض في قال 

أنبيائهمقبور اتخذوا والصارى اليهود 
صنما(\ى.ما يحذر مساجد 

بخمس:يموت أن قل ه وقال 
كانوامالكم كان من وإن ألا 

وصالحيهمأسيائهم فور يتخذون 
ماحي،اكور يتخذوا فلا ألا احي، م

ذلك«ص.ص أنهاكم إش 
رواهما المساء: زيارة عن الهي وفي 

ررلعنالله. رسول أن يقهبه؛ هريرة أبو 
الشورلأن.ززارات 

(.٩٧٥رنم الجنائز، الم)كتاب ماحرجه )١( 
لموم(، ٤٣٥رقم الصلاة، البخاري)كتاب أحرجه )٢( 

(.٥٣١رنم الصلاة، ومواضع المساجد )كتاب 
رقمالصلاة، ومواضع الماجن. لم)كتاب مأحرجه )٣( 

٥٣٢.)

وتال;( ١٠٥٦رقم الجنائز، )أبواب الترمذي )؛(أحرجه 
رقمالجنائز، )كتاب ماجه وابل صحيح، حن 
الرسالة،ة ]ءؤّوأحمد (، ١٥٧٦
الترغيبصحيح في الألباني وصححه ؤدا[، 

ءله[بالمعارف، ]مكتبة ( ٣٥٤٥)رنم والترهب 

لأكام:ا٠ 
وجمزتءر الشور زياد؟ 

لامالتتضمن شرعية: زيارة — ١ 
مثلوهو لهم، والدعاء الموتى على 

جنائزهم.على الصلاة 
أهلزيارة وهي بيعيه: زيارة - ٢ 

الميبمتدعاء يمصمدون الذين ١لسهرك 
عنده،الحوائج وطالب به، والاسّتعانة 

بهويدعون قبره، عند فيصلون 

،،اصانتدلقة:^٠ 

للشور:اء التزار؛ الأول: لمالة ا- 
للقبورالماء زيارة في العلماء احتلما 

مذهس،فى معروفة أئوال ثلائة على 
:وغيرهماوأحمد الشافعي 

أهلمن الجمهور مذمسا الأول: 
تزورأن اء للميجوز لا أنه العلم: 
قبررأت فإذا ضعيفة، المرأة لأن القثور؛ 

أوأحيها، أو أبيها، أو ابنها، من قريبها 
المياحةمن شمها تمللث، لا فإنها زوجها، 

الجنع-ومن 
اءالمزيارة جواز الثاني: القول 

للقور•
اءالمزيارة كراهة الثالث: القول 

وهداالمحريم، إلى تصل لا كراهة للقبور 
أحمدمذهب من الشهور هو 

ازهروالجواب (، ٣٢٦/٢٤)الفتاوى مجموع انظر: )٥( 
٢٣(.)

=ومجمؤع ، ٤( ٥ )U/ لم معلى النووي نرح انظر: )٦( 
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المبتدئ،من وافقهم ومن والشيعة، 
الموتىويدعون القبور، يعفلمون الذين 

بلحولها؛ ويطوفون فورهم، عند 
الأصنامعباد ويثابهون إليها، ويحجون 

عليها،العكوف من عندها يقحلون بما 
عليها،لمتور ا وتحلق عندها، والمجاورة 

عندهاالمجاورة ويرححون دانتها، وس
لحرام،ا الممسءحد عند السمحاورة على 

خدمةمن أقفل ا تهّدانؤيرون 
أنيعتقد من منهم إن حتى احي، الم

قبرإما القبور على التي، المشاهد زيارة 
الميت،أهل بعض أو شبخ، أو نبي، 

ويسمىالحرام، البست، حج من أضل 
الأكبرالجح! زيارتها 
غلاةرأيت، ءفلو I الغنم ابن قال 

عننزلوا وقد عيدا، لها المتخذين 
مكانمن رأوها إذا والدواب، الأكوار 
وقبلواالجباه، لها فوصحوا بعيد، 
وارتفعتالرءوس، وكشفوا الأرض 

تمعحتى وتثاكوا بالضجيج، أصواتهم 
فيأربوا قد أنهم ورأوا النشيج، لهم 

اليمن فامتغاثوا الحجيج، على ريح لا 
مكانمن ولكن ونادوا يعيد، ولا يبدي 
القبرعند صلوا منها دنوا إذا حتى يعيلو، 

منأحرزوا قد أنهم ورأوا ركعتين، 
الملمجن،إلى صلك، من أجر ولا الأجر 

يبتغونسجدا ركعا القبر حول فتراهم 

. ٨٥٠؛U/Y ،U)المقيم الصراط اكضاء انفلر: )١( 
صرف.( ١٩٧. )ا/أبما اللهفان وإءاث؛ن (، ٨٥٣

ملوواوقد ورصوايا، الميت، من قفلا 
بلاض فلغير وخمراما، خيبة أكفهم 
الحبرائت،،من هناك يراق ما ان لوشيه؛ل
المست،من ؤيطلبإ الأصوايتج، من ويرضر 

حولذلك، بحد انثنوا ثم الحاجايت، من 
الحرام،؛البيح، له تشبيها ءلائفين، القبر 
للعالمين،وهدى مباركا الله جعله الذي 

أرأتوالاستلام، القبيل في أخذوا ثم 
البستإوفد به يقحل وما الأموي الحجر 

الجباهلث، تاللديه عمروا نم الحرام، 
تعفرلم أنها الله يحلم التي والخدود، 

كملواثم السجود، في يديه بين كذلك، 
هناكبالتقصير القبر حج لث، منام 

ذللث،من بخلاقهم واستمتعوا والحلاق، 
منالله عند لهم بكن لم إذ الوثن 
القرابين،الوثن لدلك وقربوا خلاق، 
اشلغير وقربانهم ونسكهم صلاتهم وكانحؤ 

العاوين«ل'أ/رب، 
ثمصادروالمراحع:او 

لاين^١(، هفان« الال))إغاثة ٠ ١ 
القيم'

لمحمد، وحكمهاا؛ القبور ))بيع . ٢ 
ماجستيرا*ورمحالة ناوي 
وأحكامها؛٠،أنواعها القبور )ابيع — ٣ 

العصيمي.لصالح 
شائعةومخالفات، وأخهناء )ربيع — ٤ 

السليم.لأحمد والقبوراُ، يالجنائر تتعلق 

)ا/؛بما(.اللهفان )أأ(إظثت 



القبورزيارة القبورزيارة 

ةالشرعيبور قالارة رزير .
البركويلدين ا لمحيى ،  ١١والشركية 

•الحنفي ، للقبور١١ اء التزيارة في رجزء ا— 

المقبرة١١أحكام في ا١التاJكرة — ٥ 
٠الري الرحمن لعبد 

ارةزيفى الصدور قاء ث ١١- ١٢" زيد. أبى لبكر 
يوسفبن لمرعي والقبوراُ، المشاهد تيمية ابن الإسلام شيخ جهود  ١١— ٧ 

•الكرمي لمحمد المورسن"، على الرد فى 
r٠٠٠ ّ ا :■ ٦١١ را أ ١١ ال

يوسمابن 

١٣ •ماجستنير[ ]رسالة دخلي م
ءى الحتفية عالماء جهود ١١— ٨ 

.الأفغاني الدين لشمس القثوريةاا، عقائد 
إبهلمالفى 

الأفغاني.الدين لشمس القثوريةاا، عقائد 

الإملأموموقف ررالقبورية — 
ماجستير]رسالة العتزى لخالد ،  ١١منها  
)ج٤٢فتاوى١١ الررمجمهمع —  ١٤ 

تيمية.لابن (، ٢٧زوار في اهر بالالجواب  ١١- ٩
٠تيمية لابن المقابر،؛، 

تنجادوالامسالقبور ارة زي ١١- ١ ٠ 
.تيمية لأبن بالمةبوراا، 





الخلقسؤال الخلقسواو 

nالخلق ؤال س« 

لغة:لتعريف اؤ 

والهمزةررالين • فارس ابن نال 
اليمحال يقال؛ واحدة. كلمه واللام 
كثيرنوله: ورحل ومناله. سؤالا 

الإنسان،يسأله ما والمؤل الؤال«لا،. 
فضتأى؛ ومسألته؛ مولته وأنالته 

امتعطتهبمعنى الشيء وسألته . حاجته 
إياْص.

اصطلأحا٠لتعريف اي 

المخلوقتوجه هو •' الخلؤ( مزال 
قضاءيطلب مسا، أم كان حيا للمخلوق 

صرورة.غير من أو لضرورة، حوائجه 

نالمض،اداوغويس 0
والاصطلاحي:

٠متفقان المعنيان 

لحكم:ا0 
اختلافبالمزال حتكم يختلف 

(.n١٢٤/الاغة .قايس )١( 
للملابجن،الملم ]دار \( Uyr/o)حاح انم انظر: )٢( 

أ،أاه[.ه، 

صادر[.]دار ( r\A)\\/الرب ان يانظر: )٣( 

الأحكامجمع عليه وتجرى الأحوال، 
أومباحا أو محرما يكون فقد التكليفية، 

،.مندوثال أو واجبا أو مكروها 
كانإذا محرما الموال فيكون — ١ 

أوغنى، وهو أل سكمن حاجة؛ لغير 
ومنبه، ما فوق والفاقة الفقر من أخلهر 

شيخقال آ. الكأسسس،ل علمى قادر هو 
الأصلفي الخالق رروسزال الإسلام: 

توكلاوتركه للضرورة، أمح لكنه محرم، 
أضل«رآء.ض اض 

أولضرورة كان إذا مباحا ؤيكون - ٢ 
بهمجن أو حمالة، تحمل كمن حاجة؛ 

ذلكلَا،.ونحو جائحة أصابته أو فاقة، 

السالانأحكام كاب لي: ذلك تفصل انظر )٤( 
بلر.لمح«اس والامتجداء 

المرويوشرح (، ٦١١-  ٦٠٩/٨)الأفدكار انظر: )٥( 
لأبنوالفروع الفكر[، ]دار )يمم\آا( سالم على 

ط١[،الرمالأ، ]مزئ ( ٣١١مفلح 
الفكر[،]دار ( ٣٣٦حجر)٣;لابن اتاري ينتح 

والسوطالفكر[، ]دار ( ٢٥٢)١;للثرينى والانناع 
المعرتن[.]دار ( ٢٧٣-٢٧٢)•م 

الإجماعمراتب وانظر: (، ١٨١)ا/ الفتاوى مجمؤع ، ٦١
(.٢٥٠)حزم لأن 

الفتاوىومجمؤع (، ٢٥٠)الإجماع محراتب، انظر: ١^١، 
)١;المكري ض والرد (، ١٨١>ا/ تيمية لابن 
الكتاب]دار ( ١٣١المالكين)٢; ومدارج (، ٤٠١

لم)U/معلى المؤوي لشرح -[، ٠١٣٩٢العربي،، 
(.٣٣٦حجر)ملأبن ازري وفتح (، ١٢٧



الخلقسؤال ؛وهالخليسؤال 

للمحتاجالسؤال اروأما النووي! قال 
ولابحرام، محيى الكس، عن العاجز 

وهوالماوردى ه بصرح ، مكروه 
.، خلاهر((أ 

عندكان إذا مآكروها ويكون - ٣ 
الفقرمن يفلهر ولم يكفيه، ما المرء 

أحمدالإمام وكره . به ما فوق والفاقة 
كلهارم.المسألة 

تركهمحي كان إن واحبا ويكون — ٤ 
هل؛،.هلأ'كالف

لغيرهأل يلمن مندوبا ويكون — ٥ 
مذهبوفى ،، لحاجته وبيايا له، إعانة 
والكراهة"أ٦،.الإباحة روايتتن: أجمد 

لأدلة:او 
بالنهيالمصرحة الأدلة بعموم استدلوا 

ومنها!الموال، وذم المسألة، عن 
اريامخارق! بن لقبيصة . البي، قول 
ثلات:لأحد إلا تحل لا ال1اة إي مبمة 
حشالمسألة له فحلتا حمالة تحمل رجل 

جائحةأصابته ورجل الثا، يمثم يصيبها 
الإرشاد[.]_ ( ٦T٦)٦إشرح المجمرع ١( 
لممصحيح وشرح (، ١٣١ )أ/ المرؤع انظر! ٢( 

)لأالأ^\(.للروي 
ومدارج(، ٣١١)أ/ مفلح لأبن الفروع انظر: ٣( 

الالكين)ا/أاا(.
ومخممرمنهاج(، ٤٠٢ا/المكري) على الرد اننلر: ٤( 

^.١٣٩٨(]ش؛نداراuن، ٣٢٤_٣٢٣)القاصدين 

نزار]مكب '\( lT/r)لفراثي التثريب >ح اظر: ٥( 
^.١٤٢٠ٍلآ، ازن، 

(.٣١٩-٣١٨)؛/الفروع أ-(اظر; 

حتىالمألة له فحالت، ماله احتاحمت، 
سدادامحال! أو عيش، من قواما وصسثا 

يقومحتمح، هماهمة أمايته ورجل عيش، من 
لمدقومه! من الحجا ذوي من ثلاثة 

حتىالمسألة له فحالث، فاقة، فلائا أصابت، 
سدادامحال! أو عيش، من قواما يصسيؤ 

ياالمسالة من سواهن فما عيش، من 
،.٧١٠محتاصاحبها يأكلها محتا قييصة 

لأنبيدْ نفي ااوالذي ه! ومحول 
ؤلهرهعلى فيحتف، حبله أحدكم يأحذ 

أوأعطاء فيسأله رجلا يأتي أن من له حير 
رروالديمحوله! ١٠حجر! ان محال ،. متعه٠١ 

الميءعلى الفم ففيه ببدء٠٠ ثمب 
نقّىفي لتأكيده ؛حا،هه الممهلؤع 

عنالتعفم، على الحفي وفيه السامع، 
المرءامتهن ولو عنها، والتنزه المسالة 

فىالشقة وارتكمث، الرزق ط-لمخ فى ه نف
المؤعنظر في المسالة قبح ولولا ذلك،، 

.،  ١٠عليها ذلك، يفضل لم 
ثلاما!لكم كرء اف ءإن وقول 

وكثرةالخال، وإصاعة ال، وفقيل 
الؤالاال'ا،.

أليالرجل يزال راما ! . وقوله 

(.١٠٤٤رغم الزكاة، )كاب لم مايرجه )٧( 
٤٧٠رقم الزكاة، )كاب بخاري الأحرجه )٨( 

(.١٠٤٢رنم \رس )كاب لم وم
(.)م٦٣٣ازري فح )٩( 
ز ٤٧٧رنم الزكاة، )كاب البخاري أخرجه ر'ا( 

(.١٧١٠رنم الأقضة، )كاب ومسلم 



إوإالخلقسؤال 
الخلقسؤال 

فيليس القيائ يوم يأتي حتى الناس 
لحم«لا،.مزعة وجهه 

أموالهمالناس سأل ارمن .I وقوله 
أوتقل فلي^^١، أل يفإنما تكنئ( 

لسكثر«ر^.

لأقسام:ا٠ 
فسمانالخالق موال 

وهوحياتهم، في الخلق موال - ١ 
عليه،يقدرون ما سؤالهم ت الأول نوعان؛ 

ماسؤالهم الثاني؛ حكمه. تفصيل وسبق 
بهللبأن منل اض؛ إلا عاليه بمدر لا 

غفرانأو أهاله، عافية أو مريقه، شفاء 
الشرك.من نؤع وطا ذنبه، 
وكذامماتهم، بعد الخلق سؤال ء ٢ 

٠أيصا الشرك من نؤع الغائبون، 
ساّالتدلقة:من٠ 

Iاف بوجه الموال الأولى؛ لمسألة ا. 
ورداش، برجه أسأللث، I قول وهو 

إلااش بوجه يأل ارلأ قال؛ أنه . عنه 
لكنصعيم،، حديث وهو ،، الحنةا(ل 

(،١٤٧٤رقم الزكاة، )كتاب الخاوي أحرجه )١( 
١(. ٠٠٤ رنم الزكاة، )كتاب وملم 

١(.٠ ٤ ١ رقم الزكاة، )محاب لم مأحرجه )٢( 
تيميةابن الإسلام لشيخ المناوئين دعاوى انغلر'. )٣( 

ٍدا،الجوزي، ابن زدار بتصرف ( ٤٤١-  ٤١٠٩)
١٤١٢٤.^

(،١٦٧١رنم الزكاة، )كتاب داود أبو أحرجه )٤( 
]مكشة( ٩٣)T/والصفات، الأسماء ني والمهقي 

وابنالإشجيلي الحق عبد وصعقه محوا[، وادي، ال
]المكشة( ٤٥١)n/ القدير نيفي في كما القطان، 

ارملعونكقوله الهي عموم له يشهد 
نئلمن وملعون اف، بوجه أل ممن 

أليلم ما سائله، منع ثم الله بوجه 
أمران؛وهنا هحئااالْ،. 
اض،بوجه المخلوق ل سوا الأول؛ 

البعضوقال ،، ذلالخ،أ العلماء كره وقد 
اشيوجه ل يا لا لأنه ،؛ الجوازل بعدم 

علىيقدرون لا والخلق الجنة، إلا 
الجنة.إعطاء 

الجنةالكريم بوجهه اض موال الثاني؛ 
أمورأما جائز؛ وهذا دخولها يستلزم وما 

اممهوجه لأن الله؛ بوجه تأل فلا الدنيا؛ 
أمورمن لشيء به أل يأن من أعظم 

الدائ.

بالله،سأل من رد حكم في واختلفوا 
قولين•على الله بوجه أو 

أوافه يال ممن رد يكره الأول؛ 
بهقال إعمناوه، ويسنجهب، افه، بوجه 
والحنايلةالشافعية بعض 

صعيمؤني والألباني ٍدا[، الكبرى، التجارية 
المعارف[.زمكتة ( ٥٠٦)رنم والترمب، الترغيب 

الكب،]دار ( ٥٨١الدئء)ني الطبراني أحرجه )٥( 
القديرفيض في كما العراثي، وحننه ٍوا[، العالمية، 

وحننهٍدا[، الكبرى، التجارية ]المكتبة ٤( )1/ 
(.٢٢٩٠المحيحة)رنم الللة ش أيضا الأgتي 

)٣!المحتاج ومغني (، ٢٤٤)آ/ المجمؤع انظر: )٦( 
)؛/م•؛(.الجليل ، ^١٠٣(، ١٦٣

العاصمة،]دار ( ١٨٣)اللففلية الماص سبمم انفلر: )٧( 
تجداءوالامالة الموأحكام ، م[  ١٤١٧ءل٣، 

(.٣٥٧.  To-\/y)ي!_ ١^: )٨( 
=ط^، الكتب، )•اا/؛.0(]فلم المفي انظر: )٩( 



الفلقسؤال ءالفلقسؤال 

إعطاؤه،ؤيجب رده، يحرم الثاني• 
الشانمسةوبعض الممحنفة، فول وهو 

رالخالأ١*.
محلىالاسدلأل الثانا: لمالة ا. 

قىف ررإن حديث بالغاسين الامتغائ 
حاصتا«:الأرض 
القمعود، بن الله عبد عن 

أحدكمدابة امالتت، ررإذا اض رسول 
احسمواافه عباد يا فلينادت فلاة بأرض 
هيف فان علي، احسوا اف عيال يا علي، 

عاليكمءاه ميحبحاصئا الأرض؛ 
منامنعوها أي• • احبسوا ومعنى 

حديثوهو ،، وأوقفوهالهرب، ال
لقبورئينا بعض به متدل ا وقل صعيف، 

الغائسن،بالأحياء الامتغائة فى 
ذهبواما على فيه دليل ولا والأموايت،، 

—ثبوته تقدير على — فيه ما غاية بل إليه؛ 
الحيمن الطالب، جواز على يدل أنه 

=oUjj  ؛/الجليل ومواهب (، ٣١٤)؛/الطالسن(
العلوم].كب ( ٦٦٨)الحميد العزيز وتيسير r•؛(، 

^.١٤١٢ط•)، والحكم، 
(٦٧)A/والبدع (، ٤٤٣.  ٤٤٠ا/ )٠ الفروع انظر: )١( 

الحميدالعزيز ونمير ، t ١ حد العلمية، الكتك، ]دار 
(٦٦٨.)

]دار( ١٧vمنيم)٩/في الوصالي يعلى أبو أخرجه )٢( 
ا/يآ\(الكبير)• في والشراني ًدا[، المأمون، 

اليومعمل في الحي وابن ط'اء، محمية، ابن ]مكشة 
المجمعفي الهثس وقال اشلهء، زدار < ٤٥٥والليلة)

بنمعروف »فيه المدمي[: )•ل/'آما(]مكشة 
صعقهوتل. أيمحا، انقهياع وفيه صعيمالأ، وهو حان، 

(.٦00)رقم اكُءفة ،; JJJ1في 
)مْاا،(.اللأ)ما/خآال(،والصحاح "مقاسي انظر: )٣( 

قال؛كما عاليه، يقدر فيما الحاصر 
صمحسه■>\ضت\ الأرض في لله ررفان 

ءدكم؛اُا/
منالدئء طلب الثالئة: لمالة ا. 

•الغير 
هالني اتاذت : JUه عم عن 

ياتنسنا ارلأ وقال؛ لى فأذن العمرة فى 
فىيت وندعائك«أى. من أحي 

القرنيأؤيثا ذكر . أنه ررالصءحيح،ا 
تغفريأن استطمت ررفإن لحمر! وقال 

"■؛.KjojUلك 
يشيعأنه على الأحاديث، هذه للم، 
وممنفوقه ممن الدعاء يطلب أن للمسلم 

أنعمر من . الحم، وطلب دونه، هو 
لمويعليه يصلي أن كهللبه ؛ له يدعو 
والدرجةالوسيلة له اممه يأل وأن عليه، 

سائريحمل أن كهللبه وهو الرفيعة، 
منهالمهللوب نفع فمقصوده الصالحات،، 

منلغيره قال ومن . إليه ان والإح
ينتفعأن وقصد لنا، أو لي انع الناس! 

أيصاهو ؤينتفع بالدعاء، المأمور ذللث، 
كمابه، المأمور ذللئ، ويفعل بأمره، 
مقتيفهو الخير، فعل ائر بيأمره 

القبوريةعمائد إبطال في الحفية علما، جهود انفلر: )٤( 
(.٢٤٧)الحميد العزيز وتيسير (، ١٢٧٤)م/

(،١٤٩٨رقم الملأ*ْ، )كتاب داود أبو أخرجه )٥( 
^j:(، ٣٠٦٢رقم الدعوات، )أبواب والترمذي 

رقمالمنامّلثا، )كتاب ماجه وابن صحيح، حن 
ط١ا،الرالة، ة ]مؤّ( ٣٢٦/١)وأحمد (، ٢٨٩٤

(.٢٥٤٢رقم الصحابة، فضائل )كتاب مسلم أخرجه )٦( 



الخلقسؤال 

|ئا
الخلقسؤال 

منهذا وليس به، موم باقي. 
بكنلم إن وأما المرجوح. الوال 
يفصدولم حاجته، هللب إلا مفعوله 

منليس فهذا إليه والإحسان ذللق، نفع 
ذك؛فى به الموتمين بالرمول المقتدين 

الذيالمرجوح، الوال من هو هذا بل 
أفضلومناله اف إلى الرب إلى تركه 

وهذاومواله. المخلوق إلى الرغبة من 
الجائزالسؤال الأحياء موال من كله 

٠المرؤع 

المكهة:>0< 

منفيه لما الخلق موال عن الهي، 
تومني مفامد، 

اض،غير إلى الافتقار ممدة - ١ 
الشرك.نؤع من وهي 
وهىؤول، المإيذاء ية ومن- ٢ 

الخلق.فللم نؤع من 
القس،ظلم وهو اض لغير ذل وفيه - ٣ 

الثلاثت*".الظلم أنواع ض ثمل ثهو 
اتمخاكين:مذمبا 0< 

الصوفيةمن القبورية هم المخالفون؛ 
المبتدعة،من وافقهم ومن والشيعة، 

بهم،ؤيستعبون الموتى، يدعون الن.ين 
ويطوفونحاجاتهم، ففاء لونهم ا ؤي

زارة(، ١٩٣سسوعاسوى)ا/أها_ 
(.١٣)الشور 

السالكينومدارج (، ١٩٠)ا/ الفتاوى مجمؤع انفلرت )٢( 
القيملأبن 

ويحجونبل يعفلمون؛ من قمر حول 
بماام الأصنعباد ؤيثابهون إليها، 

عليها،العكوف، من I عنال.ها يفعلون 
عليها،الستور وتعليق ءنل.يرا، والمجاورة 
ررفلوعنهم؛ القيم ابن قال وسدانتهار 

وقدعيدا، لها ين المتخن. غلاة رأيمت، 
منرأوها إذا والدواب، الأكوار عن نزلوا 

وقبلواالجباه، لها فوضعوا بعيال، مكان 

وارتفعتالرؤؤس، وكشفوا الأرض 
معتحتى وتثاكوا بالضجيج، أصواتهم 

فيأربوا قد أنهم ورأوا الشج، لهم 
البمن فاستغاثوا الحجيج، على الربح 
مكانمن ولكن ونادوا يحيد، ولا يبدى 

القبرعنلّ صالوا منها دنوا إذا حتى ، ؛عياأ 
منأحرزوا قد أنهم ورأوا ركعتين، 

الملتين،إلى صلى من أجر ولا الأجر، 
يبتغونمجدا ركعا القبر حول فتراهم 

ملؤواوقد ورضواما، المست، من فضلا 
بلاض فلغير وخسرايا، خيبة أكفهم 

العبراين،،من هناك يراق ما للشيهلان 
المست،من ويْللب، الأصوا٠ّثs، من ويرتقع 

،.الحاجالت،ءر من 

لمصادرواتمراجع:ا٠ 
فيوالامتجداء المسألة ررأحكام س ١ 
الخياؤل.بلو لمحمد الإسلامي®، الفقه 

- ٨٥٠؛U/Y ،U)المستقيم الصراط انضاء )م(انذلر; 
بتصرف،.( ١٩٧- )ا/ا-ها اللهفان إغاثة (، ٨٥٣

العزيزتيسير وانظر: الالهفان )؛(إغاثة 
(.٢٤٢؟rY _Y)الحميد 



بالمخلوقاف سؤال بالمخلوقاك سؤال 

،الحميدا، العزيز ررتيسير _ ٢ 
اض.عد بن لعاليمأن 

إب3لالمحي الحنفية عالماء جهود ١٠. ٣ 
الأمحغانى.الدين لشمس القبورJةاا، عقائد 

لوا لالشرعية الفوابط  ١١_ ٤ 
]بحثالغهليمل افه لعبد ار، المخالوق 

منورء•

تولالمحي يلة حالمحاعدة  ١١- ه 
تيمية.لأبن ، ا؛ والوميالة 

تيمة.لاين المي«، على ررالرد - ٦ 
،^٧(  ٠٠لم مصحيح شرح  ٧١١

•للنووى 
لابن١(، )ج• ت-ارىاا التح ف ١١- ٨ 

حجر.

لأبن^١(، المتاوى٠٠ ررمجمؤع - ٩ 
سميه

قبالمحلوق اض ؤال سس 

والهمزةالمين  ٠١فارس؛ ابن قال 
أليال ميمال! واحده. كالمه واللام 
كنيرموله! ورحل ومناله. موالا 

الإنسان،يسأله ما ول وال،. ؤال،اأ ال
فقئتأي* الته؛ ونلته سؤ وأمألته 
بمعنىالشيء الته ومس. حاحته 

(.n١٢٤/اللخة .قايس )١( 
للملأيين،العلم ]دار ( ١٧٢٣)؛،/المحاج انظر: )٢( 

أ«إاه[.ءدم، 

اJا٥أ٣،استعهلمه 

شرعا:التعريف  ٠٠

بجاهأو فلأن، يدان اف، ل موا هو 
التيالصالحة يأعماله أو فلأن، 
(٤)عمالها

اتلغويالمعنى بين افهلاقة  ٠٠
والاصمللاحى:

وفيالأصل، في متفقان المعنيان 
نوصيحمزبد الاصطلاحي التحريف 

الزال.لحالات 

الأخرى:لأسماء ا٠ 
باليات،التور بالخالق، التوصل 

بالمخلوق.ض ا على الإفام 

لذكم:ا0 
به،والتوجه بالشخص ل وا اللفظ 

غلهلواشتراك، إجمال فيه به، والتوسل 
بهأريد فإن معناه! يفهم لم من بسببه 

وهداوشافعا، داعبا لكونه به التسبب 
محباالداعي لكون أو حياته، محي يكون 

أهلوذلك، به، مفتديا لأمره، مهليعا له، 
فيكونوالافتداء، والطاعة للمحثة 

له،واتياعه له السائل بمحبة إما بب الت
النؤعفهدا وشفاعتته، الوصيالة بدعاء ؤإما 

والتوصلبه ام الإمحبه يراد أو جائز. 

صادر[.]دار الرب)اا/ا<ا*ا(  jUانظر: )٣( 
في!بطالالحنفية علماء جهود في• هاسا نحو انظر )٤( 

]دار( ١٤٨٥. ١٤٨٤)م للأفغائي الفورية عقالي 
[.١٥١٤١٦، ١ محل الصمعى، 



بالمخلوقالنه سؤال بالمخلوقالنم سؤال 

وكذلك. حائز وغير محرم وهدا بياته، 
المعنىبه يراد قد بالشيء، الموال 

محيسمما لكونه ، به التممم، وهو الاول 
بهيراد ومحي وب، مطالالحصول 

الإقساما*.
اسمأهل من واحد غير نص لقد 

بالأنمياءاض موال يجوز لا أنه على 
منبشيء الله سوال وأن ، والصالحمن 
محيالمذكرة البيع أعظم من المخلوقات 

للخاصقمحه يظهر ومما الإسلام، دين 
السؤالبه يفصد الذي وهو ، والعام 

والجاه.والحق بالخات، 

اتعالم:أهل قوال أ0 
وأبال ءقلام! الإسشيخ ال ق

افيدعو أن لأحد ينمغى لا I ظه حنيفة 
بمعقدالك أميقول! أن وأكرم به، إلا 

قالحلقك، بحق أو عرسك، من العز 
عرشه،من الحز بمعقل، إ بوشا أبو 
محلان،بحق وأكره ، هداأكره فلا افه، هو 
الميتوبحق ورملك، أنميائك بحق أو 

قالوايكره. الحق بهذا الحرام، والمشعر 
اللأنه تجوز؛ لا بخلقه هالمسألة جميعا، 

،٧٩٤.  ٧٩٣)Y/المتمم الخراط اقفاء انظر: )١( 
وثرح،^[، ١٤١١ط٣، الرك، ]_ ( ٧٨٢

]مومحتبتصرف ( ٢٩٩)ا/الخز أبي لأبن الظحاوية 
ط١[.الرمانة، 

الخرباء]مكتبة ( ٢٦٠)ا/ الكري على الرد انظر: )٢( 
.u١٤١٧ط١، الأرية، 

المهمة]مكبة ( ٢٩٠)١; الفتاوى مجموع انظر: )٣( 
.[.٥١٤٠٤الحديثة، 

أنيجوز محلا الخالق، على للمخلوق حق 
.لأ ممحها لمن يما لسال 

لمسائل!٠ 

المزبممقد السؤال الأولى: لمالة ا. 
أمبمخلوق سؤال أهو الرحمن عرش من 

بالخالق؟

حنيفة،أبو كرهه وقل، بمنهم، نزاع فيه 
ررأسالكهيه! للأثر يوسف أبو وأجازه 
الرحمةومنتهى عرشك، من العز بمحاقد 

وجدكالأعفلم وباسملث، كتابك، من 
فجئز0اكاه'ْ* وكلمانك الاص، 

عرشه،من الحز بمعقد وقال: لذلك، 
الأموهذا هذاراّ،، أكره فلا اممه، هو 

موهم،لففله أن كما يصحأَا،، لا باطل 
اللمقل.هذا فيكره وعليه 

عنالنهي تعليل ت الثانية لمسألة ا- 
أمور:لعدة هو والجاه بالحق المزال 

هىعبادة فى صلألة بدعة أنه الأول: 

إغاثةوانظر: (. ٧٨٢)Y/المتمم الخراط انضا، )٤( 
الحديثة[،الرياض ]مكبة ( ٢١٧- اللهفان 
الكتاب]دار ( ١٢٦)ه/اني للكامانمنائع وبداقع 

)A/نجم لأبن الراتق والمحر [، ١٠١٩٨٢الخربي، 
المعرفة[.]دار ( ٢٣٥

ة]>ّ^( A/yالكير)الدعوات في البيهقي أخرجه )٥( 
وحكمهد، عود مابن حديث، من ط١[، غراس، 

\^(ty/y^الموصّوعات انفلر: بوصعه٠ الجوزي ابن 
ط١[.الملقية، ]الكبة 

(،٧٨٣_٧٨٢/٢اسم)الخراط اكفاء انفلر: )٦( 
^[.١٤٢١اممر، ]دار ( ٣٩٦عابدين)٦;ابن وحاشية 

الرايةونم، (، ٣٩٦/٦)عابدين ابن حاشية انظر: )٧( 
ط١[.الريان، ة ].ؤّ( ٢٧٣٠ ٢٧٢للزيلخى)؛/



بالمخلوقاطه سؤال بالمخلوقاطه سؤال 

الوعاء؛وهي ألا العبادات، أعفلم من 
فييعهد لم التوسل من النؤع هذا لأن 

منأحد يمعاله ولم والسنة، الكتاب، 
أئمةمن إمام ولا والتابعين الصحابة 

الأمة.

ياب،لفتح كبيرة ذريعة أنه الثاني؛ 
حمايةمدها فءح|.ب ، بمقصراعه السرل 
٠الوحد لحمى 

أسالكقال: إذا الداص أن الثالث: 
لذللئ،ياتباعه اممه ل يا لم فلأن، بحق 

بنمسبل " وءلاعته ومحبته المحمى، 
فهوالكرامة، من ربه له حعله وما ذاته، 

،المهللوب، يوجب،  ١٠٢٦؛ياله لم 
وسؤالهالله إلى والتوجه التوسل ، ؛خلاف

كدعاءبها؛ أمر التي الصالحة يالأصال 
عمالهميا الغار إلى آووا الذين الثلاثة 

والصالحينالأنبياء وبدعاء ،، الصالحةأ 
فينزاع لا مما فهذا اعنهم، قوث

 .1)٣(
•جوارْ 

لأثار:اه 

Iالمخلوق بيات افه موال آثار 
اممه.يغير والتعلق الإيمان صعق، — ١ 

القبوريةعقائد إبطال في الحنفية ء عالما جهود انظر؛ )١( 
بمحرف.( ١٤٨٥. MMfr)للأفغاني 

منها؛مواصع، عدة في البخاري بتمامه أخرجه )٢( 
)كتابومسالم (، ٢٢٧٢رقم الإجارة، )نماب 
(.٢٧٤٣رقم الرقاق، 

(،٧٨٦)٢; المستنيم المراط اقتشا، انفلر: )٣( 
بمحرف.( ٢٨٨-  ٢٨٧، ٢٢٠)ا/ الخاوي ومجموع 

الشرك.في الوقؤع - ٢ 
بباللحل،م المراد تبمحقق عد؟ - ٣ 

•هك الله دعاء وهو الشرعي، 
الرسولسثة مخالفة — ٤ 
المخلوقتعظيم إلى ذريعة أنه — ٥ 

aود2طألسأه 

اثمخالمين:ذهب مؤ 
بحقل الوا بجواز المائلون امتدد 

بحصعن وأقوال بآثار فلأن، وجاه فلأن 
عنالمنقول في ليس ولكن العلم؛ أهل 

ثابت،صحيح صريح شيء . النجي 
فبعضهحجة قوله ليس من عن النقل وأما 

والحدبث،؛ثابت،. ليس ويعفه ثا؛،نا، 
ارمنقال؛ . الني عن به استدلوا الذي 

إنيالأهلم الصلاة إلى يخرج حين تال 
وبحقعليلث،، المسائيين بحق أسألك، 

بطرادلا أشرا أحرج لم فإني ممشاي، 
اتقاءحرجتإ سمعة، ولا يياء ولا 

أنأرسألك، مرصاتالثا، وابتغاء سخطك،، 
إنهذنوثى، لمح، تغمر وأن النار، م، تنقذني 

بهادنه وكل أنت،، إلا الدنوي، يغمر لا 
اللهوأقل له، يستغفرون ملك، ألفج سعين 

صلاته«من يفؤغ حتى بوحهه عليه 

رقموالجماعالت،، الم،ساجد )كتاب ماجه ابن أخرجه )٤( 
مدا[،الرالأ، ة ]مؤّ( ٢٤٧/١٧)وأحمد (، ٧٧٨

الفكر،]دار ( )٠٣الأذكار في المؤوي وضعفه 
التوسلفي جليلة ثاءل.ة في تيمية وابن هدآ، ١٤١٤

والبوصيريًدا[، الفرقان، ]مكية ( ٢٣٣)والوسيلة 
ط٢[،العربية، ]دار ( ٩٨/١)الزجاجة مصباح في 

(.٢٤)رقم الضعيفة الململة في والأياني 



الث^بالخيراتالسابق 

العوفىعطية رواية من هو الحديث وهذا 
أهلاجملع صعيف وهو معيد، أبي عن 

وهوآخر طريق من روى وقد العلم، 
فإنفيه؛ حجة لا ولمفله أيصا. صعيف 

وحقيجيبهم، أن عليه السائلين حق 
هاض أحقه حق وهو شهم، أن العابدين 

الصادقبوعده الكريمة، ه نفعلى 
شمهعلى وبايجابه العلم، أهل باتفاق 

أهوالهم"؛.أحد في 
تمصادروالمرام:اؤ 

فيوالامتجداء المسألة ررأحكام — ١ 
الخياط.بالو لمحمد ، ا؛ الإسلامي الفقه 

الستنم«الصراط اراصاء - ٢ 
تيمية•لأبن ^٢(، 

إبطالفي الحنفية علماء ررجهود - ٣ 
الدينلشمس ، ا، القبورية عقائد 

الأفغاني.
رجا*آ•'عابئين٠٠ ابن ررحاشية — ٤ 
تيمة.لابن الكرى«، عالي »الرد - ٠ 

لسؤالالشرعية »الضوا؛ْل . ٦ 
]يحثالغهليمل الله لعيد المخلوق١٠، 

منشورآ.

توملالفي ة حلمالراقاعدة - ٧ 
تيمية.لأبن ، والوميلةا، 

لأبن، ( )ج١ الفتاوى٠٠ جمؤع ارم — ٨ 
تمة.

X^AA)\/الفتاوى مجموع انظر: 

M بالخترات السابقM

المؤمنين(.)مراتب مصهللح يراجع 

 Mالأولون لسابقون اm

رالصحابة(.مصطلح يراجع 

 Mلقاعة اM

ثغة:لتأدارث، ا٠ 

جرءاوعشرين أربع من جرء الماعة؛ 
ماعاتوالجمع والهار الليل من 

أوالنهار من قليل جرء هي أو وساع، 
منمساعة عندك جلت يمال! الليل، 
استعيرثم منه، قليلا وقتا أي: النهار؛ 

القياْةر^.يوم لأمم 
شرعا:لتعريف ا٠ 

فيهاممه يأذن الذي الوقت الساعة: 
والإنشاء.للأفناء الخور بفخنى 
للوقتامسم ررالماعة الزجاج: قال 

الليوللوفى انمباد، فيه يصعق الذي 
ا.القيامة٠٠أ فيه وتقوم فيه يبعثون 

وسميتالقيامة، يوم بالماعق والمراد 

لفلايئن،العلم ]دار ( Y"IA)؛/الصحاح انظر: )٢( 
]دار( ٩٤٤)المحيط والقاموس [، ٢١٩٩٠ط؛، 

هادر،]دار ( y-x^/A)العرب ولأن ًدم[، الفكر، 
والأثرالحديث غريب فى والمهايت -[، ٠١٤١٤ٍذك 
/Y(١٣٣ ) القكر[.]دار

المسروزاد  dT'o/y)والمط المحكم انظر: )٣( 
(.y^/A)العرب ولأن )م٧٣(، الجوزي لأبن 



القاعاتال،ثاحة

دغةأ١،.تاءتي لأنها أو كربها، الساعة 
كلفي الساعة ررمعنى الزجاج! فال 
القيامة،فيه تقوم الذي الوقت القرآن 

أمرفيها يحدث حقيقة ماعة أنها يريد 
مماهافيه تقوم التي الوقت فلقلة عقلتم 

اءة«رى.

التسمية:سبب، *0 
رامجابغتة، تقع لأنها ماعة؛ سمثتإ 

كلهمالخلق فيموت ّاعة، في النامى 
ٌاض ذكرها ام الأور الصحة محي 

هم؛يا ؤيؤدة صنحة ^١^٠ 'كاث وإن فقال! 
مبت،س وقيل! ، تدس[اا •حثيدمحن 
_،^؛،،تقوم الذي الوقت لقلة يذللث،؛ 

لأنهاأو فيها؛ اي، الحلمرعة أو 
علىطولها مع حقيقة افه عند 

•الأس'ْء 
الحكم:
وردوقد واجيا، بالساعة الإيمان 

مرة.( ٤٨)اكرآن في ذكرها 

لأدلة:اص 
الإفتاء!بها التي الساعة في تعالى قال 
ثثآص أن ص 1^• نصي ذء 

(.٧٠)٢; للسفا_ البهية الأنوار لراح انفلر: )١( 
)\ر/بما-أ(.الرب لسان انظر: )٢( 
العروس-اج وانظر: ص/ا،ا-أ(، العرب لسان )٣( 

الهداية[.]دار ( ٢٤٢)\Y/للزييدي 
\(.rr/y)والأثر الحدث غرب يي المهاية )٤( 
لابنالباري ونتح (، ٣٣٤)م/القاري عمدة انظر: )٥( 

]داراممر[.( ٣٧٤/١٨)حجر 

اوم]ال_زح_رف[، سعثمحف.و لأ وهم 
الماعقأن من الكريمة، لأية ا هذه تضمنته 
قولهمثل في موصحا حاء بغتة، تأتيهم 

كلئأثإ( أءن آلناعت ءي >اؤدظوألى تعالى! 
ممئؤ ؛ي ^١ لا ؤ بمن ءللها لثا 
ته4إلا تأت؛ؤ لا %،!أ ^ ١ ذ

 ^^[.١٨٧]١

أيثا، iL5.jJموصحة الثنة جاءت وقد 
ررولتقومنكقوله.! ؛ حديث، ما غير في 

بينهما،يوبهما الرجلان سر وقد الساعة 
الساعةولتقومن يْلؤيانه، ولا يتيايعانه فلا 

فلالقحشه، بلبن الرحل انصرف وند 
بليطوهو الساعة ولتقومن يهلعمه، 
الساعةولتقومن فيه، بقى فلا حوصه، 

وطعمها«ل^،فلا فيه، إلى أكلته رفع وقد 
تدركهممن الناس شرار ررمن وقوله 

آحياءورى.وهم الساعة 
بهاالتي الساعة في تعالى وقال 

نسرألساعة يقؤم وؤقم اء! شالإن
لال_روم:متتاعإو إو لمؤأ م1 

آلتاعهمؤم ورمم تعالى! وقال [، ٥٥
أي:ُد.([؛ ]ال ١40^ مح، 

اطهيفصل فيها التي الساعة تجيء أرويوم 
منالموتكا فيها وبشر خلفه، بين 

واللفظ( ٦٠٠٦رنم الرقاق، )محاب البخاري أخرجه )آ( 
رنمالسامة، وأشراط الفتن )كتاب وملم له، 

٢٩٠٤.)

واللففل( ٧٠٦٧رقم الفتن، ركتاب البخاري أخرجه )٧( 
رقمالساعة، وأمراط الفتن )كتاب لم ومله، 

٢٩٤٩.)



القاعة

أو؛
الساعات

الحساب،موقف إلى فيحشرم قبورهم، 
أسييت بقول ألمحمحف.4، 4محا 
الدنيافي بوا واكتبايله، أشركوا الذين 

ويكتئبونشر، كل من ل لأعما ا وئ ا م
•ؤيتندموزا، 

الأقسام: ٠٥
هيالتي الساعات العالماء يقنم 
كبرى،ام: أيثملاثة إلى القيامة 
وصغرى.ووسعلى، 

الماسبعث فهي الكبرى• الساعة أما 
المي.إليها أثار التي وهي للمحاب، 

الساعةتقوم لا ييده شي رروالذي بقوله: 
حتىالخائن، ويؤتمن الأمين يخون حتى 

وئفعةوالتمحس، المحس بفلهر 
الخوارءألإ،.وموء الأرحام، 

أهلموت فهي الومهلي: الساعة وأما 
ارإن• قوله نحو وذللث، الواحد، القرن 

يدركهلا أن ي فعالغلام هازا يعش 
الساعة،،تقوم حش الهرم 

موتفهي الصغرى: اعت الموأما 

ط\،العلمة، الكب ]دار ( ٨٠الطري)•T/ تفسير )١( 
١٤١٢.];،

ط١ا،الرسالأن، أحماو)اا/خه؛(]مؤسة )آ(اخرحه 
(٨٥٦٦رقم والملاحم، الفتن )كتاب والحاكم 
حديثقى أحمد ءرواء الهيثمى'' وقال وصححه، 

أبوقال . . الحديث[. رواة ]احد مرة وأبو ُلويل؛ 
]مكتبة( ٢٨٤)ما/الزوائاو مجمع . مجهول٠ ت حاتم 

وتوا0أحرى، ؤلريا الألباني له اورد لكن القدسي[، 
اا-مآ(.)ْ/ الصحيحان !؛ ٧١في بها 

(،٦٥١١رقم اوناق، )كتاب البخاري احرحه )٣( 
(.٢٩٠٣رقم الأمة، وأشراط الفن )كتاب وملم 

كذاموته، إنان كل اعة قالإنسان، 
وغيرهشعبة بن المغيرة قاله 

المتهلقة:المساص  ٠٠

مناس ئم الأولى; لمألة ا. 
يهتتعالى افه امتأثر الدبي الغيب 

اضاستأثر المى المغيبات من المساعة 
عندمأثه تعالى: قال بعلمها، تعالى 

سبحانه:وقال [، ٣٤]لقمان: ألثساعده علم 
عندءلثها إثا ش ألثاعذ عن ألناس 

40متا ^؛٠ أقاق تل دة وتا أة 
]الأ>رابا.

سئللما ه، جبريل حديث وفي 
راْاقال: الماعة ,قيام وقت عن ه المي 

ائل،المسمن يآعالم عنها المزول 
/أشراطها<ال عن وصطأحيرك 

معرفةدعاوى إطال الثانية: لمسألة ا٠ 
الماجة:ونتج 

التيالدعاوى جمح يهللان يعلم وبذا 
أنتزعم المي أو الماعة، وقت، تحدد 
تحددالتي تللئ، أو بوقتها، علم ه المي 
سبعها ررالدن• ح^دسث يحو ا الدنعمر 
ألمااالآ"ا،آحرها فى ا وأنسنة، آلاف 

القلم،]دار )\إلإ\0( القرآن ألفاظ مقرئات انفلر: )٤( 
وفح(، ٢٤٢/٢١)العروس ولاج ;[، ٥١٤١٨ط٢، 

انرى)اا/؛1م(ا
ومسلم(، ٥٠رنم الإيمان، )كتاب البخاري أحرجه )٥( 

ظود٠هريرة أيي حديّثج من ٩(، رقم الإيمان، كتاب 
ابن].زكتبة ( ٣٦١الكبير)٨;في الطراني أخرجه )٦( 

انماهيةالعلل في الجوزي ابن وقال ط؟[، تيمية، 
=يمح(، »لأ ط؟[: الأثرية، العلوم ]إدارة ( ٢١)؟/؛



الساق

G3
الساق

أياممن أيام بعة حمررالدنيا وحديث! 
الآحرة(\ا/

الحافظعليها حكم ومحي ياؤللة، محهي 
حديثرركل محال: إذ عاثا كا كشر ابن 
علىالقيامة يوم ومحت فحييي هيه ورد 

إمناده«أى.يثبت لا التعيين 
0الآدارء

للعبيدي.)ج"؟(، الآحرة« رررمائل . ٢ 
لاعض.)٩(، القاري(( راصدة . ٣ 
أنلأي١(، ١ )ج اري(( بالفنح  ١١. ٤ 

حجر

 ٠١١ ٥

■سصه 

لابن)ج٤(، الفتاوى(( مجمؤع 

الحديث((غريب فى نهاية ال١١_

•لأثير ا لابن )ج'؟،، الاعة بقرب العالم آثار من — ١ 
ية((،هبالوار الأنوامع ل ١١س ٧ والتزود المعاد، ليوم الاستعداد وثبوتها 

لاJسمارني.اض معاصي عن والبعد الهلاءاتا، من 
تعالى.

منالمرء يمست، ما عالي الصبر - ٢ 
علىوالصبر الدنيا، هده فى وبوص شدة 

فانيةأنها يقينا وليعلم منها، فاته ما 
فيهيحامحسيا الدي اليوم وسيأتي وزائلة، 

وكبيرة.صغيرة كل على العبد 

تمصادرواتمرام:اؤ 
الساعة((،لأشراط اعة ررالإث- ١ 

•ذدرذض 

]مكتبة( ١٨٤)U/ ازوائد مجمع في الهيثمى فال و =
وهوالقرشي، عطاء بن صاليمان انيه القدسي[: 

]دار( ٣٥١/ ا )١ الغتح ني حجر ابن وقال ضعيف*، 
ابنويال ، »٠ ٠ حدا ضعف سده  ١١ال٠٠عرذةآ. 

الممابن أثار ذلك ؤإلى ممتومة*، ألفاظه الأثير: 
المْلبو.ءات]مكتبة ( )٠٨المنيف المنار فى 

الألبانيبوضعه وحكم .[، ٠١ ٤٠١"ط'آ، الإسلامية، 
•"آ(. ١٣)رنم الجامع ضعيف في 

iurfY)الوضوئت في الجوزى ابن أحرجه )١( 
بالوضع.عليه وحكم ط١[، السالفة، ]الكية 

فتحوانظر: y\(، )\ا واللاحم الفتن في المهابة )٢( 
ابرى)اا/خهم(.

قلساق اق 

لعريس٠ا٠ 

امموهو الثزى من اسه: في 0ق 
والركبة،الكعمتا بين الموحود للعضو 

سميتؤإنما وسيقان، سوق ويجمع: 
يقال:عليها، اق ينالماشي لأن بدلك 
كانإذا أسوق ورحل ، وهاء مامرأة 

انللأتيكون والساق الساق، عفليم 
. ()٣

وعثرْ

شرعا:لتعريف ا٠ 
ينهثابتة حبرية ذاتية صفة الناق: 

منوعفلمته بجلاله يليق ما على تعالى، 
ولاالمخلومحاتؤ، اق بلها تمثيل غير 

.معناهاينفي؛ تاؤيل ولا تكسفإ، 

الجيل[،]دار \\( U/T)الفنة مقاييس انظر: )٣( 
التراثإحياء ]دار ١(  ١٥٦)المحيهل القاموس 

•طا؛ا,^،، ٢٠١(



الساقاثساق

المكم؛0< 

كماهق لله الصفة هذه إثبات يجب 
منرسوله له وأثبتها ه لنمافه أثبتها 

تكييفغير ومن تعطيل، ولا تحريف غير 
•تمثيل ولا 

والأدلة:

قال؛ه الخيري معيد أبي عن 
رينااريكشف يقول! الٌبي معت ٌ

ومؤمنة،مؤمن كل له فيجد ماقه، عن 
رياءالدنيا في يجد كان من كل فسقى 

ظهرْفيعود ليجد، فيذهب وممعة، 
واحداءرألطيما 

عنه عود مبن اض مد وعن 
عنيكشف ®فيقولون نال! . النبي 
مائه،عن يكثشج ذلك فعند فال! مافه، 

قومدمحش طق، بظهرْ كان من كل فيخر 
الجوديريدون القر، كصياصي ءلهورهم 

يستطيعون١٠فلا 

ودعونناي ص ؤثن ءؤ؛نم تعالى؛ وقال 
•تامء ممون. ثلأ ألمحق أل 

صفةعلى الأية من الدلالة وجه 
الساقإصافة لعدم ظ-اهر غير الساق 

(.٤٩١٩رقم التمر، )كاب المخاري )ل(أخر-بم 
]دار( ٠٠٢ )Y/ الئنة في أحمد بن اف عد أحرجه )٢( 

)ا،/يهمامحر ني داتجراني يا[، اشم، ابن 
وصححه-[، ٠١٤٠٤، tJsوالحكم، العلوم ]مكتبة 

]دار( ٢١٣/٤)والترس، الترغيب غي 
الترم،صحح في والألماني محيا[، العلمية، الكتب، 

ط0[.المعارف، ]مكتبة ( ١٠٠٩١ردنم والترهب 

سياقفي نكرم ووروده هت، ال؛ه إلى 
إثباتعلى بها امتدل من لكن الإثبات، 

ير:اuقءاللب٠ا
عنيكشف، بأنه أحبر تعالى اطه أن — أ 

والجودالسجود، إلى ويدعون ساق، 
هوأنه فعلم هق، طه إلا يصلح لا 

ساةهل'آ/عن ا3كاشف 
لأيةا فى الساق سكر أن - ت 

عنيكشف، قال: كأنه والتفخم؛ للتعفلمم 
شأنهاوتعالى عظمتها جلت، عفليمة سمحاق 

شه١أو مثيل أو نفلير لها يكون أن 
الساقصفة إثبات ورد قد أنه - ج 

المرانتمسر والسمة السمة، في صراحة 
الخيريسعيد أبى حديمثإ وهو وبينه، 
السابق.

الصحابةاحتالف فقد حال كز وعلى 
لأيةا في بالساق المقصود في والتابعون 
الكريمة.

وعكرمةوقتادة اس عبابن ذهبا 
هوالمقصود أن وغمرهم ومجاهد 

القيامة،يوم والكرب الشدة عن الكشم، 
هريرةوأبو مسعود بن افه عبد وذهٌءإ 

الممصودأن وغيرهم الخيري سعيد وأبو 
لأيةا فجعلوا افه اق سعن الكشف، هو 
الصفات^آيات من 

]ذا،١( ٠ ٤ )٢١; للخيمان التوحيد كتاب شرح انظر: )٠١( 
١٤٠٢.^

ط-أ[.الماصمة، ]دار ( yoTالرسالة)\/)؛(الصواعق 
=العلمري ير نفني؛ المسالة هدْ في أنوالهم انظر )٥( 





الشن

L
الست

.لإمرسوله وكلام 
الأقوالهدم بطلان يخض ولا 

بأنقيل ؤإن الصريح، للنص ومخاكها 
لكنالصفة، إثبايت، في صريحة ليت ية ألا 

سعدثمى ا حدسسا محي ج بدللصرّحت النثه 
وهداساقه،، عن ارمحيكشم، )جهنه؛ الخيري 

طهحفيقة الساق صفة ثبوين، إلا يحتمل لا 
اطهرسول أثبتها كما فنقبتها تعالى، 

ولاالمخلوق، باق لها تكييف غير من 
.دلالخها عن يخرجها تأويل 

تمصادروانمرام:ا٠ 
للبيهقى.والصفاتااأ، لأمماء ررا - ١ 
.منيه لأبن الجهمية،،، على ررالرد - . ٢ 
لأبنالسفارينية،،، العقيدة ررشؤح — ٣ 

العبين•
للتووي.ملم،،، صحيح ررشرح — ٤ 
للغنيمان.التوحيد،،، كتانم، ررشرح — ٥ 
ال\كتادب،في الإلهية ررالصفات - ٦ 

الجامى.أمان لمحمد والسنة،،، 
الكتاب،في الواردة اطة ررصمات، - ٧ 

.للسفاف،والثنة،،، 
الصم.لابن المرملةاآ، ررالمواعق — ٨ 
يعلىلأبى التاويلامن،،،، ررإ؛ءلال — ٩ 

الفراء.

تيمية.لأبن لفتاوى،،، ا ررمجمؤع >•  ١٠

إحياء]دار ( YA/nسلم على المروي شرح انظر: 
(٤٢٨/١٣)حجر لأبن الماري ولمح [، .،JYالمراث، 

ًلا،يمأاه[.المعرفة، ]دار 

 Mلقتا

لغة:لتعريف اؤ 

حدهوالباء ءرالين ت فارس ابن قال 
أن- دريد ابن وأقلته - اللغة أهل بعض 
اشتقثم الفهلع، السابت ا هن. أصل 

وأكثرصحيح، قاله الذي وهذا الشتم، 
السسا!ذللث، من عليه؛ موصؤع الباب 

،.منسجهاار من مقطؤع لأنه الخمار؛ 
وهوتسبا، ثبته مممدر ائب. 

ولامحهلعه، I بمعنى يسبه مسه وقد الشتم، 
تاب، والتالشتم، من أقلع قطيعة 
ملبة؛رحل ؤيقال! والتقاطع، التشاتم 

(٣), ا.كثيرل الاس بمب، كان إذا 

شرعا:لتعريف ا٠ 

الانتقاميبه يفصد الذي الكلام هو 
السبامنه يفهم ما وهو والاستخفاف، 

فجاحتلا على الماس، عقول في 
ونحوه.والتقبيح كاللعن اعتقاداتهم؛ 

ولاتعالى: قوله عليه دث الذي وهو 
سثإواآممؤ دون من دعو0 آؤ؛منتك ثسوأ 

]الأنعام:ذه دم؛ر عدو؛ أثة 
ه[.١٤٢٠الجل، ]دار ( ٦٣)"Y/اللنة .قايس )٢( 
المرية]الدار اللغة تهذيب انظر: )٣( 

uجوهمىوالصحاح والمرحمة[، للتألم، 
الدنة)rfومقاييس ط^، للملأسن، العلم ]دار 
المراثإحياء ]دار ( ١٣٧)ا•/العرب،ولمان (، ٦٣

ط'؟ء•

(.١٠٤١)م السلول، الصارم )ث(انظر: 



الشن

ؤ.
ائشت

اللغويايمعمى بين ثعلأقة ا٠ 
والاصطلاحى:

السبإذ حدا؛ ظاهرة بينهما العلاقة 
موجودالمعنى وهدا الستم، هو اللغة في 
عنيخرج ولم الاصطلاحي، المعنى محي 

اللغة.في معتاْ 

الأحرى:لأسماع اه 
٠الستم 

ثحاكم:ا0 

مراتبهباختلاف يختلف الما حكم 
ومحبالى، عتاغ منث، — ١ 

ظا٥^١أكبر كفر دينه• وصب .^، رموله 
أوالجد طربق عن كان سواء وباطنا، 
تعالى.اطه ب كفرا وأعفلمها المزاح، 

اضب ®ومن >آءزفؤ قدامة ابن قال 
أومازحا كان واء مكفر، تعالى 

حائااا'ا*.

أواض سب ®إن I رآءزفؤ تيمية ابن وقال 
مواءوباطنا، ظاهتا كفر رسوله سب 
أومحرم، ذلك أن يعتقال الساب كان 
عنذاهلأ كان أو ، مستحأتُ كان 

أهلائر ومالفقهاء هب مل هدا اعتقاده، 
قولالإيمان أن بالقائلين الئئة 

وءمل«أى.
®سبهءزفأن باز ابن العلامة وقال 

منذلك كل وعلا، حل والرب الدين، 

أهلاع اجمبالكفر أنواع أعفلم 
الخلم«ص.

محرمحق بغير لم الموسب — ٢ 
فاسق.وفاعله العلم، أشل بإجماع 
بغيرالمسالم ®فسب I ظه النووي قال 

فامقوفاعاله الأمة، باحماع حرام حق 
ه«ُ".الني ;٠ أض تما 
لحقيقة:اؤ 

كلوهو الشتم، هو الب: حقيقة 
نقصوالالإهالة يوبمس، قبيح كلام 

حدأو صا؛هل، له وليس والاستخفاف، 
المرقإلى فيه المرجح بل معين؛ 
الما^ت.ر.

يكنلم ®ؤإذا ظهت تيمية ابن يقول 
فيولا اللغة، في معروف حد للب 
الاس،عرف إلى فيه فالمرجع الشمع، 

يجبالذي فهو سبا الخرف فى كان فما 
نهيالصحابة كلام يه عالنزل نأن 

،.فلألأ لا وما والخلماء 

أيرأيننفمؤف ^اؤبمئدر تعالىت قال"الإه 
قمحاثإ،صيرمحآ 

 ١^dSi  نحذمحق.ثا محئ أق
هزضطنا ِإقا وقوك :َآلين ثJن 

^.١٤٢٠اوغني)أا/^أ(]دارالجيل، )ا(
الملول)مآ/هها،(.الصارم )٢( 

(٤٤٢باز)ا/لأبن توعأن ومقالات كاوي مجموع )٣( 
القاهرة[*ابنممة، ]مكتيه

الجيل،]دار ( ٥٤)؟/ لالنووى لم مصحيح ثرح )٤( 

الملول)*ا/ا،-'ا(.الصارم )٥( 



ايئتاتست

َمحتنورثوكء وءاثتمء بأس هو ويدب 
بمنيَةريم ك ثنذروأ ^٠ . ث-م-لآلأ 
ى؛ثؤبنتؤم ،؛يع ءى كف إن ابم11؛ؤج 

.4هميض ءًقاثأ أنم لؤه 
٠]التوبة[ 

أثميردهمك آين ^إن الى؛ تعال وق
نوص أذى 4 ه ٣ ^ 

]الأحزاب[.مهثا.ه عدايا ام 
آلإ؛يت\ثثتوأ ^^؛٠ الى؛ تعال وق
ثرعدؤإ أك، سثتوأ أثو درن من ؛؛^-^٠ 
[.١٠٨]الأنعام! عأٍه< 

قال؛فهيع عود مبن اض عبد وعن 
السلمساب ١١.؛ الد رص-ول فال 

م«أا،.وكاله نسوق 
ررلمنال؛ ته مالك بن أنس وعن 

ولافحانا ولا منابا . النبي بكن 
ماالمعتبة؛ عند لأحدنا يقول كان لعايا، 

جيذ4لأآ،.ترب له 
ذرا أبلقيت قال؛ المعرور وعن 
حلةغلامه وعلى حلة وعليه يالربي0 
اببتمإني فمال؛ ذس؟ عن فسألته 

س؛المبى لى فقال بأمه. فعيرته رجلا 
الث،ف% ام انك أ؟ يأمه ته أعس ذر أيا يا  ١١

لموم(، ٤٨رقم الإيمان، ركتاب، البخاري احرجه )١( 
(.٦٤رنم الإيمان، )مماب 
(.٦٠٣١رقم الأدب، الخاري)كاب )٢(أخرجه 

لموم(، ٣٠رنم الإيمان، الخاري)كتاب أخرجه )٣( 
(.١٦٦١رنم الأيمان، )كاب 

أنثه؛ رة ريهى أبن وع
نالاما راالستيان نال؛ هؤ الله رسمول 

المثللومءار؛،.يعتد لم ما اليادئ، فعلى 
واقوالاهلاسم:

ررقدظه؛ راهوية بن إسمحاق ئال 
هقالله مب من أن على العلماء أجمع 

شيئايفح أو ه ولرسب أو 
وهواممه، أنبياء من نبيا قتل أو اممه، أنزله 

كافرا،أنه اطه أنزل يما مقر ذلك مع 
راومن؛ ^ جر العبد ابن ال وق
شتمأو وتعالى، ارك بتافه شتم 
اممهأنبي-اء من نبيا شتم أو ، رسوله

كانإذا قتل عليهم وسلامه الله صلوات 
منومنهم استتابة، بلا للإسلام ءفلهنا 

ؤإلأتاب فان منها، بتتاب ردة يجعلها 
قتل«ثا■،.
منفي فصل ١١ظه؛ تيمية ابن وقال 

وجبمسالما كان فان تعالى؛ اممه سب 
مرتدكافر يدلك لأنه بالاحماع؛ قتله 

يعفلمالكافر فان الكافر؛ من وأسوأ 
منيه عالهو ما أن ؤيحتمد الرب، 
ولايافه باستهزاء ليس الباطل الدين 

له(<لَاآ.ة م

رقموالأداب، والمملة الجر )كتاب لم ماخرجه )٤( 
٢٥٨٧.)

(٢٢٦/٤٠)البر عبد لأبن التمهبد )٥( 
١(• ٩١)Y/ المالض اJuرطن أعل فقه في الكافي )٦( 

^١٤٠٠٠الجدة، الرياض ]_ 
)ملأ\'\(.الملول الصارم )٧( 



الشنالشن

لأقسام:اي 
نوعانالسب 

ائلالقيقول كان ؛ دعاء ت الأول 
أو!الله، قبحه أو؛ الله، لعنه I لغيره 
الأو يه، افه رصي لا أو افه، أخزاه 

فهدادابره، الله قهلع أو الله، رحمه 
أوللأنبياء كان مواء مسا، يعد وأمثاله 

الماسعده ما كل فهو خر؛ 
باسمكالتسمية تنقصا؛ أو مئا أو شتما 

بالمسكنةوصفه أو الكلب أو الحمار 
ذلااثجلونحو والمهانة، والخزي 

المتعيقة:لمسائل ا٠ 

منتوبة حكم الأولى: لمألة ا- 
تعار؛اف سب 

تعار؛الله مب فنمن العلماء احتلما 
قولين:عر لا؟ أم توبته أنقل 

وهوتقبل، لا أنها الأول: القول 
أهلومذهب، الحنابلة، عند المشهور 
بمليولا ^١^١، يقتل بل المدينة؛ 

بدفنولا بالرحمة، له يدعى ولا عليه، 
الرئةهده لأن الملمين؛ مقابر في 

•الموبة فيها تنفع لا وكبثر عفلثم أمرها 
علماإذا تقبل أنها الثاني: القول 

هنفعلى وأفر الله، إلى نويته صدق 
منيتحق يما الله ووصف بالخملآ، 

أبيالقاصي قول وهو العظيم، صفالت، 

وأبيالمالخية، وبعض عميل، وان يعر 
بعموملدلك واستدلوا والشافعي، حنيفة، 
كقولهالموبة؛ قبول على انمالة الأدلة 

عق 'يٌ كبمادئ الى؛ عت
آقإن أق قنت ين م-نمإ لا أشهم 

وقد[، ٥٣زمر: ]اليعأ4 آلدمحب يعفر 
وْعتعار الله يسبا من الكفار من كان 

هوالقول وهدا توبتهم، تقبل ذللتا 
،.الصحيحأ
لآئإِفق:تيمية ابن الإملأم شيخ يقول 

غلفلؤإن والكفر عفلم، ؤإن رروالدنب 
كله،ذللئ، تمحو التوبة فان م وج

لنيغفره أن ذنبج يتعامحلمه لا ^٥!^ وافه 
للمائبينءارم.وغيره الشرك يغفر بل تاب 

أدبايؤدب أن بد فلا توبته قثلمثؤ ؤإذا 
الجرمهذا مثل إلى الود عن يردعه 

قبلناررؤإذا فءزفب: تيمية ابن قال العظيم• 
يؤدبفانه بحانه، صاطه ب من نوبة 

مثلإر الود عن يردعه حكا وجيئا أدبا 
أصحابناءالبعض ذكره هكذا ذللث،، 

فىهو إنما العلماء بين الخلاف، وهذا 
أحكاممن الظاهر في، توبتهم مول 

فيالإسلام أحكام وثبومتج الدنيا، 
رلموبتهم تعار اطه مول وأما حفهم، 
باطناوأقلع تاب لمن وغفرانه الماطن 
تعالىاطه فإن فيه؛ خلافج فلا وظا٠^١ 

-٩ْ)ّأ/ ايابق المدر 

.( ٢٦٨)Y/الشد القول )٢( 

)آ/خْيداكاوتم،•جموع )٣( 
)مآ/>ّآ•؛السالول المارم )إ(



الشنالشن

يابوأأقمك\ ؤؤءب المناممين• في نال 
ِشدثهز ثاخثئوأ أق نأممثوا ثد1يأ 

آهيون وثوق ألمويبجن ح هأوللإلكث> 
]آكاء[.. ٤^١ 1^ 

منتوبة ئيول حكم الثانية' لمسألة ا— 
لنياب 

توبتهأنقل ه للنثي سب مته وقع ْن 
علىذلك في العلم أهل اختلف لا؟ أم 

قولين•'
وهوتقبل، لا أنها الأول! القول 
بلوالمالكية؛ الحنابلة عند المشهور 

أحكامعليه وتجري مرتدا ^!^١ يقتل 
رئته،لثناعة توبته؛ تقبل ولا المرتد، 

التوبة.فيها تنفع فلا 
علمإذا مقبولة توبته أن الثاني؛ القول 

دالخ_هلا؛ؤإفراره الله إلى نويته صدق 
التوبة؛قبول عش الدالة الأدلة لعموم 

عقأممفؤإ أؤخ؛< كبمادئ ^٥]، تعالى! كقوله 
آه]ن أثث ^٠-^ ين مثلؤأ لا أمسؤنم 

[.٥٣]النم: ١^>؛،شز 

منجمع واختاره الصحيح، هو وهدا 
لكنef-؛؛^، تيمية ابن منهم الحلم، أهل 

الرمولب لأن قتله؛ من بد لا 
أمران!يه يتعلق 

هكونلرعي؛ شر أمالأول! 
تقبلالوجه هذا ومن .، الله رمول 

تاب.إذا توبته 

٧٢لكون-ه سخقس؛ أمر ' ، ٠٢٠١٧١

قتلهيجب الوجه هدا ومن الملمين، 
أنهعلى توبته يعد ويقتل .، لحقه 

بحقته انتهلاموذلك لم، م
.اممه رسول 

اتمخاكين:نمبا م٠ 
عييالمسالة هذه ني المجالمون 

دجهين؛

التكفيرمنامحل جعل من منهم أحدهما! 
مجردولمى التا، استحلأل هو للتا 

أئمةعليه لما مخالفا وهدا المستط، 
الأمة.سلفا ؤإجماع الدين 

ررمنظه! يحلى أبو القاصي وقال 
مواءيكفر، فإنه ورسوله الله مستط 

ؤستحلهءا لم أو التط امتحل 
كفربان ررالقول رآءزفؤ! تيمية ابن وقال 

هوا إنمالأمر نمس في الناب 
وهفوةمنكرة زلة الستا تحلال لاس

أنوالجماعة السه أهل ومذهتط عفليمة، 
استحلهسواء كفر، للرسول البط 

.يستحلها، لم أو 
الجيميةإليه ذهتط ما وهو الثاني! 
الأشعرية،من وافقهم ومن المرجئة، 

وستاتعالى الله ّسمح جعلوا حيمثا 
الباحلن؛دون الفلاهر في ^١ . رسوله 

قمح،دليل فهو المب منه وقع من أن أي؛ 
معيكون وقد ، كفر0 على وأمارة الفلاهر 

(.l_(YlA/oالقول )١( 
٩٦٠)الول):ل/ماههالالصارم )٢١( 



واسباكهر
سباكهر

مبنيوهذا الباطن، في موحدا مؤمنا هذا 
وأنهالإيمان، في مذهبهم أصل على 
القليةالمعرفة أو التصديق، مجرد 

دجهيزأى'•من باطل القول وهدا 
معلومهو لقول ا هذا أن الأول! 

منإن إذ الدين؛ من يالضرورة ال الف
وبرسوله، وب تعالى، الله ّب 

وفدوخنا^١، باطنا كافر فهو دينه، 
القرآن،في الكفار كلمات اض ذكر 

الوعيدواسحقافهم بكفرهم، وحكم 
بمنزلةالكفرية أقوالهم كانت ولو بها، 

الإقراربمنزلة أو عليهم، الشهود شهادة 
منالله يجعلهم لم المقر فيه يغلهل الذي 
تكونقد التي بالشهادة الوعيد أهل 

ينبغيكان بل كذبا؛ تكون وقد صدقا، 
الشهادة،صدق بشرط إلا يعذبهم لا أن 

حقمتالى؛ تعه كقولوهذا 
أبنأشيخ هن أكن إن هاوأ اا!وخوك 

كثير.وأمثالها [، ١٧]\سأ: 

أشنامن بالاصهلرار معلوم الثاني؛ 
كانإذا القالب أن وهو الخامل، عند 

الله،رسول وأنه الرسول، صدق معتقدا 
له،ومعظما الله، لرمول مبمصا وكان 
يتصورفلا يلحنه، أو يسبه، أن هذا امتغ 
بهالاستخفاف نؤع مع إلا منه، ذلك 

أنهاعتقاد مجرد أن بذلك فحلم وبحرمته، 
•)آ/هاه( الملول المارم )١(انظرت 

-؛،؛، U/U)الفتاوى مجموع انظر: )٢( 

محبتهمع إلا إيماما يكون لا صادق 
بالقالب.وتحفليمه 

تمصادروالمراجع:ا٠ 
القيم.لأبن الذمهء، أهل ررأحكام - ١ 
أ-حكامهالدين بالاستهزاء ١١. ٢ 

القرشي.لأحمد ، وآناره،١ 
،الحميد١١عزيز الير ررتي- ٣ 

اممه.عبد بن لليمان 
عياض.للقاضي ررالخفا((، _ ٤ 
تيمية.لابن لول«، المالصارم  ١١ء ٥ 
حجر.لأبن الياري«، ررفتح - ٦ 
كنابعلى المفيد ررالقول . ٧ 

•عثيمثن لأبن التوحيد®، 
فيهاحكى التي العقد.ية المائل ١١— ٨ 
منلمجموعة ، ا، الإجماع تيمية ابن 

الباحثين.
قدامة.لابن رراسى((،  ٠٩

يةالمولم—ان الإينوافض  ١١ ٠١٠
اللطيم،.عبد الحزيزآل لعبد والاعتقادية((، 

جالدهر ب سق 

لغة:لتعريف اؤ 

ررالمينظه؛ فارس ابن قال الئب؛ 
ابنوأظنه - اللغة أهل بعض حده والباء 
ثمالقطع، الباب هدا أصل أن _؛ دريد 

فالهالذي وهذا الشتم، منه اشتز 
فأماعليه، موصؤع الباب وأكثر صحيح، 
يقالالحقر، فالخب؛ الأصل؛ 



سباكهرالدهرسب 

عقرتها((لا،.الاقةإذا
؛وهو ، مسا مستنه مصدر I السب 

ولاقطعه، بمعنى ته يمّته وقد الشتم، 
Iاب والنالشتم، من أنطع قطيعة 

نببة؛رجل ويقال! والتقاطع، التشاتم، 
*.^٠٢الاس بمب لكن إذا 

ررالدالظه؛ فارس ابن قال والدهر! 
الغلةوهو واحد! أصل والراء والهاء 

يأتيلأنه دهتا؛ الدهر ونى والمهر، 
ويغلبه«لم.شيء كل على 

أهلبعض نص وقد الزمان، والدهر! 
أي!— واحد بمعنى أنهما على اللغة 
يعالعرب عند والدهر —، والزمان الدهر 
علىويفع الأطول، الدهر بعض على 

الممدودالأمد وهو كلها، الدنيا مدة 

شرعا:لتعريف اؤ 
الذيالزمان، شتم هو الدهر! سن، 

لحنه،أو ذمه، أو الحوادثا، محل هو 
٠إليه السر ية نأو تنقصه، او 

(٢)

(٣)

(٤)

ط-أأأاه[.الجيل، ]دار ( ٦٣)مآ/اس .قاسى 
المريةتالJار ( ٣١٢)T>/الأنة تهذيب انتلر: 

العلم]دار ( ١٤)ا/؛والصحاح والترجمة[، للتأليم، 
)T/الاغة ومقاييس -[، ٠١٤٠٤ًدم، للملأيين، 

اكاط،احاء ]يا, ( ١٣٧)A س الم رلمان (، ٦٣

ط^.المرض، 

(.٣٠٦)آ/ه.م_ اللغة مقاييس 
)٤;العرب ولمان (، ٦٦١)A المحاح انظر: 

]دار( ٢٢٢المبل)؟/القاموس (، ٢٩٣
JU ١٤١٧ط؛، الكنم،، ؛.^

]دار( ٤٦٨)التوحيد كتاب لشرح التمهيد انظر: 
[.٠١٤٢٤ط١، التوحيد، 

لذكم:ا٠ 
أمام!يلاثة إر ينقم الدهر ي، 

دونالمحض الخبر يقصد أن ت الأول 
تعبنايقول! أن مثل حائز، فهدا اللوم؛ 

وما، برده أو اليوم هدا حر شدة من 
ذلك.أشيه 

هوأنه على الدهر يسسج، أن الثاني! 
الدهرأن الدهر ثه بيعتقد كأن الفاعل؛ 

والشر،الخير إلى الأمور يقلب الذي هو 
أكبر.شرك فهذا 

لاعتقادهلا الدهر يسب أن الثالث،! 
هواش أن يعتقد بل الفاعل؛ هو أنه 

الأمرلهذا محل لأنه بيه لكن الفاعل، 
يصلولا محرم، فيدا عنده؛ المكروه 

فيالسمه من وهو الشرك، درحة إلى 
ا.الديزأ فى والضلال العقل 

لحقيقة:اؤ 
عنيالهى المراد العلماء بنن لقد 
كونهووجه الحديثا، فى الوارد السبا 
لأنوذللث، الدهر، سم، ييتأذى تعالى 
هولأنه إليه؛ متوجها يكون ال_ا 

وقضائهقدر0 في يجري الذي المتصرف، 
أماوالمحبوب، والمكروه والشر الخير 
للحواديثج،ووقت زمان هو فإنما اكهر 

يتصرف،الذي هو ه نفالدهر أن لا 

(٢٤)آ/. الخوحيد كتاب عار المفيد القول، انظر: )٦( 
رالمعاد وزاد اه[، ٤٢٣ط٢، الجيني، ابن ]دار 
الرسالة،].زّة ( ٣٥٥-  ٣٥٤>٢/ المباد حير >دى 

iU« ،٠١٤١٥.]



سباكهراتدهرسب 

فيه،تجرى التي الحوادث هذه ويحدث 
للأعمالووت زمان الدهر ؤإنما 

آثث;ثل وى ق تعالى: قال كما 
وتؤ قفن ق وت نت ء ظس 

]الفرقان[لا،..٤٠ نتحفئل 
لأدلة:ا٠ 

%؛؟إلا محآ تا تعالى؛ قال 
منُدلك ثم وما ١^٥؛ إلأ ؛^٤٦ وم؛ وثا ذلإئ 

.]الجاثية[ بملون.ه إلا م إذ عو 
القال؛ قه هربرة أبي وعن 

ي-ؤذدنىهك؛ اش ررئال .؛ الله رسول 
بيديالدهر وأنا الدهر يب آدم، ابن 

والهارلأى.اللل أقف الأم، 
تنال اض. رمحول أن لجهتد؛ وعنه 

الئهفإن الدهر، خية يا أحدكم: مولن ارلأ 
الدهر«لم.هو 

العالم:أهل قوال أه 
أنعندي ارتاويله فءزفؤ: عبيد أبو قال 
بهونالدهر، تدم أن شانها كان العرنم، 

موتمن بهم، تنزل التي المصائب عند 
ذلك،غير أو ال ملف تأو هرم أو 

وشرح\(، oa)؛/_ U__Uنن المعالم انظر- ؛ ١١
لالفوزأ0المفيد ؤإعانة )أا/'اهم، للغوي الثف 

الرالة[.ة ]ْ>ّ( ٢٤١)٢; 
(،٤٨٢٦رقم القرآن، ير نفالبخاري)كتاب أحرجه )٢( 

رقموغيرها، الأدب من الألفافل وملم)كتاب 
٢٢٤٦.)

(،٦١٨٢رنم الأدب، بخاري)كتاب الأخرجه )ّآ( 
رقموغيرها، الأدب من الألفافل لم)كتاب وم

والالخفلله.(، ٢٢٤٦

وأبادهمالدهر، قواؤع أصابتهم فتقولون: 
فيجعالونهالدهر، عليهم وأتى الدهر، 

الميفقال فيذمونه، ذلك يفعل الذي 
بوانلا تأويل! على الدهر® تسبوا ررلأ 

ويصيبكمالأشياء، هذه لكم يفعل الذي 
فاعلها،مثبتم إذا فإنكم ، المصائب، بهذه 
هثلأنه تعالى؛ ايله على الب يفع فإنما 
وجهفهذا الدهر، لا لها الفاعل هو 

وجهاله أعرف، لا الله اء ثإن الحديثا 
غيره«أن.

أنا١١قوله! ١١فغ/فؤ: ا؛ى الخ_هلوقال 
ومدبراكهر صاحنمب، أنا معناه: الدهر® 
محب،فإذا الدهر، إلى بونها تنالتي الأمور 

الأمورهذه فاعل أجل من الدهر آدم ابن 
اكهرؤإنما فاعلها، لأني إلي سه عاد 

الأمور،لمواقع فترها جعلته ووقتا الزمان 
أصابتهمإذا الجاهلية أهل عادة من وكان 
الأمورمن مأكروه أو الزمان من شدة 

بونا! فقالواومحسوه الدهر إلى أصافوه 
منذلك، ونحو لدهر، لونجا للدهر، 
أنوتعالى تبارك فه ا فاعلم . . الفول. 

فعللا ونهار ليل بين يقله محدث الدهر 
للحوادثفلهر لكنه شر، أو خير من له 

طها بيد كلها الأمور وأن لوقوعها، ومحل 
وهوحدوتها يكون قبله ومن تعالى 
له®شريك، لا محبحانه ومنشئها محدثها 

(.١٤-م\١٤٦/٢))٤(م.بالحلدث،
مكةالقرى، أم ]جامعة ( i١٩٠ )"^إ الحديث، أعلام )٥( 

ه[.١٤٠٩.أ ط\المكرمة، 



الدهرسب سباكهر

ؤقاممه يخلقه ما على يطالقونه إنما الدهر واقع راوهدا ت هؤ معدي الال وق
فييفع ولا والنوازل، العواصف من -، الدهر ب يعني؛ - الجاهلية في كثيرا 

بونيإنما بل الله يسبون أنهم نفوسهم القماق، من كثير هذا على وتبعهم 
ذلكعلى والدليل المكان، أو الزمان نصاريف جرت إذا والحمقى والمجان، 

لسلالالء< ااأئال! قتعالى الله أن بؤن يجعلوا مرادهم حلاف على الدهر 
الله،يقلبهما والنهار فاللبل والمهاره، وهذا لعنوه، وربما والوقت، الدهر، 

غيرالمئأم_ا أن ومعلوم الدهر، وهما الحمق، ومن الدين، صعق هن ناشي 
المقلب.عنده ليس الدهر فإن العفليم؛ والجهل 

مصرف،مدبر فانه شيء؛ الأمر من 
العزيزتدبير فيه الواقعة والنصاريف 

والمسي،العبي، يفر الحقيقة ففي الحكيم، 
الدينفي نقص أنه وكما مدبره، على 

العقل«لا،.في نقص فهو 
^طصامحتعلقة:0< 

الله!أمماء من ليس لدهر ا— 

بمعنىحامد اسم فالدهر ! وأيصا
وؤثيقول؛ تعالى والله والزمن، الوقت 

والاسم[. ١٨٠آلأمممح4]الأراف: 
وصمج،على يدل لا لدى ا هو الجامد 

الأمجّاءمن الدهر فليس لث، ولذل
انمض"،.

لمجسلمرنا ررأجمع تيمية. ابن قال 
-اسل'لَبح بطم سا ء-م - حزم كابن - الملم أمل بعض ذهب 

مرالذي الدهر هو لمس m الذ ان اه أبا، من وضْ.إلىءد)الدمر( 
الحديث،بواستدلوا الحسنى، تعالى 

^٥٠٧١يمج ادم ابن رريؤديأني المتقدم• 
الباطل استدلال وهذا الدهر«ب وأنا 

الحديث،هذا تأمل من لأن فيه؛ حجة 
يرويهفيما المي. مراد ليس أنه علم 
منالدهر أن ببين أن هك الله عن 

ذلك،بين اممه لأن تعالى؛ اممه أسماء 
اللملأقلي، الأم بيدي الدهر »أنا فقال: 

(٤٦-  ٤٥)ضمن لأبن الض القواعد شرح انظر: )٢( بون يالJين أن يحني وهذا والنهار®، 
^.١٤٢٣الآ'ار، ]دار 

فهدالمالك ]مجمع ( ٤٩٤)٢;الفتاوى )٣(مجموع 
،;[.١٤٢٥ط٢، الشريف، المصحف لهل.اء؛ن 

الزمان١٠مجرى يجري ما أو الزمان، 

0\لأح\د:

الدهر:سب عر المترتبة الفاسد من 

يي،؛أن ياهل لمي من محبمي، اولأ. 
منقادافه حلق من مسحر حلى الدهر فان 

بالذماولؤئ قسابم، لسح^بمأره، مذلل لأمره 
١منه واليا 

)T/لالسعل.ى الكاملة المجمومة صمن المديد القول، 
الثماني،صالح بن صالح ]مركز ( ٤٣



الريحسب الدينسب 

فإنهللشرك؛ متضمن مسه أن ثانيات 
ظالم.وأنه ؤيممع يضر أنه لظنه مسه إنما 

علىيقع إنما منهم السب أن ئالقا؛ 
الحقاتبع لو التي الأفعال هدم من 

،لأرصن وا الماوايك لمسمدأت أهواءهم 
وأينواالدهر حمدوا أهواءهم وافقت ؤإذا 

عاJهر١،.

ثمصادرواثمراجع:اؤ 
للخهلابي.، الحدث٠١ررأعلأم — ١ 
البر.عبد لابن ررالتمهيدا،، - ٢ 

،الحميد١١العزيز ارتيسير - ٣ 
٠الثه عبد بن لمان ل

للخهلايى.اكءاءاا، ررثان — ٤ 

 M الريح ثM
لغة:لتمريف اؤ 

مسا،سببته مصدر I اللغة في المسب، 
فيويدخل والدم، والتقبيح الشتم وهو 
،٠ذللثاأ أشبه وما والتنقص، اللعن ذلك 

ذيالالهواء هي؛ ريح وال
وأرواح،رياح وجمعه هقك، الله يصرفه 

صيرتواو ياؤها لأ\}ئوح الليث،؛ نال 
وتصغيرهاقال! قبلها، ما لانكسار ياء؛ 

وأرواح؛*أص•رياح وجمعها رويحن، 
فيقال؛الأكثر، عالي مؤنثة والتيح؛ 

معنىعلى تذكر وقد )الريح(، هي 
وس،هو)الهئآ،الهواء،بال؛عبيد لأبى الحديث،اا، راغريب . ه 

٠ملام بن القامم 
تيمية.لابن المساولاا، ررالصارم — ٦ 
حجر.لابن ، الباري١١ررفتح — ٧ 
بنالرحمن لعبد المجيد١١، رافتح . ٨ 
ؤحسن 

كتاي،على المفيد ررالقول — ٩ 
•عثيمين لأبن التوحيد®، 

لبكر، اللفظية١١المناهي ررمحجم . ١ ٠ 
زيد•أبي 

 Mالدين ب سM

)الست،(.مصهللح يرا-ح 

مؤنثةر١الئيح الأنباري؛ ابن قال )الريح(، 
أسمائها،سائر وكدللث، فيها، علامة لا 

ْذما(أ".نإنء الإممار إلا 

شرعا:تتعريف ا٠ 

منها،يكره ما روية عند ذمها هو 

ه؛افه أذية إلى الحقيقة في ويرجع 
كيف،الريح يصرف، الذي هو اض لأن 

يثاءُْ؛.
شتمينبغي ررلأ آهءدفؤ؛ الشافعي قال 

(.٣٥٥.  ٣٥٤)Y/الماد زاد انظر: 

>ir[.صائر، ]دار )\/\oa الرب  jUانظر: )٢( 
لأبنالرب لمان وانظر: اللغة تهذيب )٣( 

^.١٤١•ط١، الفكر، ]دار مظور)آ/هه؛( 
(.٢٤٤)المر المباح انظر: )٤( 
لمكتبا ل ( ٥٨١)الحميد العزيز تسير المفيرت )٥( 

٠ه*؛اه[ ، ط1" الإسلامي، 



الريحسب 
الريحسب إص

منوجند ض مطيع حلق فإنها الريح؛ 
إذاونقمة ثاء إذا رحمة يجعلها جنوده 

ثاء«لا/

سةمئاه 
الريحلأن يجوز؛ لا لريح اب 

علىعائدة ثة الموحقيقة مدثرة، مسحرة 
تعالى.الله وهو مديرها 

واعتراصنتعالى ض ئة ميتها محم
محيقدح وهو عليه، 

تحقيقة:اؤ 

لكونهاورد إنما الريح ب عن الهمحا 
فلاإياها، وأمره لها الله إيجاد عند تهب 
اممه.بامر إلا لها تاثير 

نلعنه.اولا نشتمها أن لنا يجوز لا لدا 
منحلق فإنها سها، صرر للحوق 

نهتاؤإنما مدبر، مقهور الله حلق 
لأنمبها؛ يجوز محلا وقدرته، الله بمشيئة 

ال-نهاح من إلى راجح ب اللشا ذل
٠وسخرها 

رأواإذا أمنه . المي علم ثم 
حرهامدة إما لريح ١ من يكره ما لم الم
علىبرجع أن قوتها، أو بردها أو 

كلهاالأمور أزمة الذي وآمرها خالقها 
الوهيأن قفائه عن ومصدرها ، بيدْ 

منيه والأستعاذة فيها، ما وحير حيرها 

نعمهامسجبتا فما فيها، ما ومر شرها 
نقمهامتدفدتا ولا وشكره، طاعته بمثل 
والاصْلراربه والتعوذ إليه الالتجاء يمثل 

ودعائه.إليه 

لأدلة:اه 

تعالى:قوله الرياح، في ورد مما 
 ،ji^ هائيجز آلنيح عائم أيبمتا إي عاق.

ؤوأزسلّاتعالىI وقوله ال.اردات[، ]ال
عمن هأزيآ ؟وؤخ ألهيح 

هزؤ ٠٥أثر بجأ لآصثْ 
٠]الحجر[ 

لههريرة أبي حديث ايثم-' ومن 
تأتيالله روح من ررالريح مرفوعا؛ 

ولكنبوها نمحلا ويالعياب، بالرحمة 
منباليه وتعوذوا حيرها من الله محلوا 

أنه؛ عب كن بأبي وعن 
فإذاالريح، تسبوا لا ١٠قال؛ اطه. رسول 
إنااللهم فقولوا! تكرهون، ما رأيتم 

فيهاما وحير الريح هدْ حير من نسأللثإ 
هدهشر من بالثا ونعوذ يه، أمجرُت، ما وحير 
..(٤)يه،اأ؛،.أمرمت، ما وشر فيها ما وشر الرج 

]المكب)ا'/ها،م ساوي القدير مض انظر: )١( 
آ-هماله[.ط١، الكرى، التجارة 

١>[.٤  ٠٨لط*آ، ( ٣٥٦)الوحيد كتاب حاشة انظر: )٢( 

وابن(، ٥٠٩٧رقم الأدب، )كتاب داود أبو أحرجه )٣( 
l\r)وأحمد (، ٣٧١٢٧رقم الأدب، ماجه)كتاب 

)كتابحبان وابن ٍدا[، الرسالة، ]مؤسسة ( ٦٩
رنمالأدب، والحاكم)كتاب (، ١٠٠٧رنم الرقاق،، 
الخلاصة)٦!في الووي وحشه وصغحه، ( ٧٧٦٩

فىالألباني وصححه ؤدا[، الرسالة، ]مؤسسة ( ٨٨٦
(.T'o/yماجه)ابن صتن صحح 

=وقال: ( ٢٢٥٢رقم النتن، )أبواب الترذي أخرت )٤( 



آ►.الريحسب 
الريحسث 

الربحلعن رجلا أن بس ابن وعن 
الريح،تلعن ررلأ فقال؛ .، النبي عند 

لهليس شيما لعن من وإنه مأمورة، فإنها 
.٢١١عاليه((الكة رجعت بأهل 

قوال1هلاسمم:10
الريحشتم ينبغي لألا I الشافعي قال 
جنودهمن وحند فه مطتع حلق فإنها 

إذاونقمة اء ثإذا رحمة ا هيجعل
/شاء«ُ (٢)

لألالأقوله؛ اض؛ عبد بن سطليمان وقال 
ولاتشتموها لا أي؛ ؛ الريحء سوا 

مأمورةفإنها فيها صرر للحوق تلعنوها 
منهاا؛يجوز فلا مقهورة، 

كلامهمحرض في - السعدي وقال 
بقما نفلير لاهيا —؛ الريح ب عالي 

عامالباب ذلك أن إلا الدهر، ب في 
وهداالدهر، حوادث حميع ّب في 

حمقفإنه تحريمه ومع بالريح، خاص 
الريحفإن والرأي، الحقل في وصعق 

علىزوائده في أحمد بن اش وعبد صحيح، سن ح =
وصححهحدا[، الرسالة، لمؤّة ( ٧٠/)oVالسند 
(.٢٧٥٦)رقم الصحيحة : ٧٧٧١ش الأuنى 

(،٤٩٠٨رنم الأدب، )كتاب داود أبو أحرجه )١( 
وفال:( ١٩٧٨رقم والصالة، البر )أبواب والترمذي 

الحفلر)كتاب حبان وابن ، غريب١٠حدث ^١ ١١
نيالألباني وصتمحه (، ٥٧٤٥رنم والإباحة، 

(.٥٢٨)رقم الصحيحة 
]استبة)\•ا^^rا ساوى القدير فيض انظر: )٢( 

;[.٥١٣٥٦ًدا، الكرى، التجارية 

الإسلامي،لالمكت.ب، ( ٥٨١)الحميد العزيز تيسير )٣( 
،;[.١٤٠٥ط٦، 

فالسابوتسخيره اض بتيبئر مدبرة مصرفة 

أنولولا صرفها، من على سبه يفع لها 
المحنى^ا يخطر لا الريح يب المتكلم 

ذك،من أفظع الأمر لكان غالتا قلبه في 
مسلماابقلب يخطر يكاد لا ولكن 

المتعلقة:لمساص اؤ 

عندينبغي ما الأولى؛ ألة لما- 
الرج؛موب 

تعالى،اطه يكون أن الخوف، — ١ 
روتهبو، منه عن،ابا الرياح هده بحث 

إذا. المي رركان قالت؛ ها عائشة 
فيذلائ< عرف والغيم الريح بوم كان 

بهمز مطرت فإذا وأدبر، وأقبل وجهه، 
الته،قعائشة. قالت ، دلاّث، عنه ودهس، 
نلطوعيابا يكون أن حشيث، إني فقال؛ 

•ءرأض«'ْ، 
الاستعداديه لاقنووي؛ الال ق

اختلافعند إليه والالتجاء فه بالمراقبة 
بسبيه،يخاف ما وحدوث الأحوال، 

يعميانيعاقبوا أن خوفه وكان 
ببسزوال لوسروره حماة، ال

الخوف«ل^.
تعالى،افه إلى والالتجاء الدعاء ٠ ٢ 

منبه والتعوذ خيرها، اطه وسوال 
.الني كان ؛ هاعائشة قالت؛ شرها، 

(.٢٣٣)عيي للمالتوحيد كتاب ثرح ديد الالقول )٤( 
(.٨٩٩رقم الاستسقاء، صلاة )كتاب مسلم أ-محرجه )٥( 
•الووى)ا'/ا"هل( ثرح )٦( 



تعالىك اث الصحاI،؛ر سم

إنيرراللهم  ijliالريح عصفت إذا 
ماوحير فيها، ما وحير حيرها، أسألك 
ماوشر شرها، من بك وأعوذ يه، أرسلت 

ده،اأرملت ْا ومر في، 
ررفاحبرتيمية! ابن الإملأم شيح قال 

بالعياب،وتأتي بالرحمة، تاتي أنها 
باضوتعوذ حيرها، من اف نال أن وأمر 

الخيرأمساتب فى التنة فهذه شرها، من 
الخيرأمساب عند العبد يفعل أن والشر! 

اضيجلب ما المالحة والأعمال هرة ا
منالْلاهرة الشر أسباب وعند الخير، يه 

الشر،،عنه يه اش يدغ ما العبادات 
-نليت ألفاظ الثانية! الة لما. 
لرج!اب 

اللوم،دون المحض الخبر يقصد أن 
منحرا أشد اليوم يمول! أن مثل 

^٥^١.ؤ! لومحل قول ومنه مس، ألا 
أبا ومزمرد[، ئميت ثوأ 

ذلاكُه.

الذكمة:>0< 

لأنهاالريح؛ ب عن النهي حاء 
هوبحانه سوهو تعالى، ف مخلوقة 

الريحوب سمواه، دون لها المصتف 
>ومحرهالخالقها سمب 

(.٨٩٩رثم الأسماء، )محاب لم مأحرجه )١( 
بنيهد الس لُجمع ( ١٧٠)OY/ الفتاوى مجموع )٢( 

العزيز[.عبد 
(٢٤٠)Y/ اكوحيد كتاب على اس القول ١^ )٣( 

.[.٠١٤٢٤، ط٢ الجوزي، ابن زدار 

•الحكمة بيان في ءثيمين ابن قال 
فلولخالمه، سسب المخلوق سب ررلأن 

فهدابيته فعسب وفيه منيا قصرا وحدت 
بوكن،للغا ، ٥ بنا من على ينصب ب لا 

ماعلى مسخرة مدبرة لأنها الريح؛ 
اللهحكمة تقتضيه 

لمصادروانمراجع:ا٠ 
الحميد،،،العزيز ررتيسير - ١ 

اف.عبد بن لسليمان 
قرآن،،،اللأحكام ررالجامع . ٢ 

للقرض•
للبغوي.، الثنة،، ررشؤح ٠ ٣ 
•للنووي ، ملم® صحح ررشؤح — ٤ 
حجر.لأبن الثارىاا، ررفتح . ه 
للشوكاني.المدير،،، افح ر ٦
بنالرحمن لحبي المجيد،،، ررفتح ٠ ٧ 

حسن.

•عثيمين لأن المقيل••،،، ررالقول _ ٨ 
تيمية.لأبن الفتاوى،،، ررمجمؤع • ٩ 

القيم.لأن ررالوابلالصباا،  ٠١٠

صالصحابة ب سس 

)الصحابة(.مصهللح يراحع 

 M سممال اض ث

)النا(.مصهللح يرايع 

٠٤ ضمين)م لأبن اس )إ(القول 
ها؛اه[.طا،

العاصمة،دار 



ئ
لئبوحا

قةه اكي ث ئ 
.)التب( مصمللح -ح يرا

 Mلقئؤح اm
ثغة:لتعرث اؤ 

والحاءوالياء ُاالسين فارس• ابن قال 
العبادة،من حنس أحدهما اصلأن! 

بحهالفالاول هى، المن حنس وايامحي 
وهوالتسيح الباب ومن الصلأة وهي 

سوء«را،،كل من ساوم جل اض تنزيه 
الأثير!ابن قال سبح من فعول بوح وال
،التنزيه به والمراد المبالغة أبنية من 

،اض،؛ تنزيه التسبيح ١١الراغب! وقال 
نصبف، ١لتنزيه ! معنا٠ اض وسبحان ١١

مناض  isy]قال كأنه المصدر، عش 
براءة،،أالسوء 

شرعا:لتعريف ا٠ 

ويحاشىبه، يعفلم الله امم ١١الثنمح! 
حزي!ابن قال ؛ الوء((أ من ه ب

ابنوقال . والتعظيم٠٠ التنزيه I التسح ١١

^.١٤١٨ط؟، الفم، ]دار ( ٥٠٢)اللغة )\(مقاسس 
انمرفة،]دار )\/l؛U( الحدث غريب ني المهاية )٢( 

[.٠١٤٢٧ًلأ، 

-[،٠١٤٢٣ط٣، الملم، ]دار ( ٣٩٢)المفردات، )٣( 
المرية[.]الدار ( ٣٣٨/٤)الأنة ض واظر: 

ط؛[.للملامحن، العالم ]دار ( ٣٧٢)\إ حاح انم )٤( 
الملكومجهع )أ"ا/ه'آا( تيمية ابن فتاوى مجمؤع )٥( 

أبيبن الأرنم أدار ( ٧٢)A جزى لابن اسل )٦( 

اا رإن ر ٠

راكظم«ص؛.

اثحأكم:0■ 

للهؤح بالم! اسامتا إثبوجوب 
عليه.النصوصن لدلالة تعالى؛ 

ْالوقيقةأ

كلمن والمبرأ المعظم هو المهمح؛ 
المحاميإثبامت، ْع ؛الإلهية، يليق لا ما 

الوحهعلى غيإه لله الكمال وصفاين، 
ررقوله:تيمية: ابن قال اللائق؛4^،، 

ولز^^^تعغلمه يتصممي رسيلأ^^ئ^اآ 
التسبيحفإن النقائص؛ من وغيره الفللم 

النقائص،نفى يتضمن يقال! كان ؤإن 
تضمنإذا إلا مدخا يكون لا فالقي 

فيه،مدح لا المحقر فالفي ؤإلأ ثثويا 
إثباتيستلزم عنه والقصي وء الم ونفى 

الحسنىالأسماء ولله وكماله، محاسنه 
،الموء عن فزب^ه لمتضمن ١ فال،ب^ 

ففيتحفليمه. يتضمن عنه القص ونفى 
الفللم،من تبرئته ثحانخ،( )سقوله! 

منبراءته له الموجبة العفلمة ؤإئبايث، 
لحاجتهيفللم إنما الفلالم فإن الفللم، 

كلعن غنى واطه لجهله، أو الغللمم إلى 
غنيوهو شيء، بكل عليم شيء، 

.٠[  ١٤١٦ط١، ، سروت، الأرقم، 
•)آا/هأا( تنمية ابن فناوى ّجموع )٧( 
ط\التوحيد، ]دار ( ١٩٠)الحسنى الأسماء نقه )٨( 

باحصار.هآ؛اه[





اتسبوحيسثوحا

اتمآعلقة؛المسائل 

يمتخسبيح التالأولى■ لمسألة ا— 
لأنتعالى؛ فه الكمال صمات إثبات 

بهيليق لا عما اطه تنزيه يمضي التسبيح 
التيوالحاجة القص معاني من سبحانه 

إذاسبحانه، طه المْللق والكمال تتنافى 
طهالمهللق الكمال على ئد الفص نفى 

بيحالمررإن تيمية! ابن فال تعالى، 
يستلزموالتعظيم والتحفليم، التنزيه يقتضي 

عليها((يحمد التي المحامي إثبات 
ؤإنمالذاته، يراد لا الق ولأن 

الكمال،إثبات من يتضمنه لما يقصد 
عنهنماه أو ه نفعن اطه نفاه ما فكل 

انهفالنقص صفات من . رسوله 
ذللث،بضد اطه على والثناء للمدح متضمن 
والأفعالالحميدة الأوصاف من المقص 

الرثبدةل
علىالمبيح فضل ت الثانية لمسالة ا- 

انيبذلك، لأن الأذكار؛ من غيره 
المقائصعن وتنزيه تعالى، اطه لكمال 

وأنالحدين،! في ورد وقد ، والعيوب، 
أقفل؟الكلام أي نشل . اطه رسول 

لعباده!أو لملائكته افه اصطفى ما محال! 
الحدين،وفى وبحمده،،^٢،، افه سبحان 

أهلمعتقد انظر: وغيرهم. عدى والحجر ابن و =
(.١٥٤)الحض اف أسطء ني والجماض الثنت 

)آ"ا/ْأا(.تيمية ابن فتاوى ُجمؤع ر١، 
(.٥٥)T/ للهراس النونية القصيدة ثرح انفلر: )٢( 
والتربةمحاء وال. الذكر )كتاب لم ماحرحه )٣( 

(.٢٧٣١رقم والاستنفار، 

يأحنإأحبرنى اطه رسول رايا ! أيئا
الكلامأحج، إن فقال! اطه، إلى الكلام 

ويحمده((أن.اف، سحان اف: إلى 
فيمن بيح تمحنى • ايالمة لمسألة ا_ 

حقيقي؛بيح تهو والأرض، الماوات 
بحتإدراكات لها ححل هق اطه لأن 
نحلمها،لا ونحن هق، هو يعلمها بها، 

وتخشاهطه بح تكلها فالخالومحات 
يلمانتسبيحهم أن يقال! ولا حقيقة، 
حينئذيصح ولا معلوم، ذللث، إذ الحال؛ 

سءنن تعالى؛ قوله فى الاستدراك 
ئتجظإهثنئثدة لا هبجت يءو. مج إلا 

.[ ٤٤]الإ.ماء: 

لأيار:ا0 

اضيان الإيمان النتجح: ام آثار من 
الكمالفله ونقص عيسؤ كل عن منز0 

.mص 

فيمن كل يسبحه مبوح اطه أن ومنها! 
نفقهلا نحن ولكن والأرض الماوات 

ألمزقلد تعالى! قال بيحهم، ت
بمجإلا ّيىة نن نإن ومن، محآ'امحدا ألسح 
راء؛تالإ-جخه مئهوة لا ه ^٥,، 

بيحهوننه سبحا ذكره كمرة فينبغي ؛ا ٤ ٤ 
الهار،وأهلراف الليل، وتحميده؛ناء 

السابق..ر الممال)٤( 

ودار( ١٣٣)للهراس الواسعلية العقيدة ثرح انفلر: )٥( 
العقيل.ةوشرح [، ٠٠١٤١٥ط٣، الخبر، الهجرة، 

الجوزتم،،ابن ]دار ( ٣٦٠)محتيمين لأبن الوامطية 
[.٠١٤١٩ؤره، 



السار

السير1.

إلىبالانضمام و\ف/ح بالأنس والشعور 
التيالعفليم الكون هذا في العوالم بقية 

aله وتسمهحلم الله لبح 

ثمصادروانمرام:ا٠ 
للغعس.الحسنى<ا، اممه وأسماء - ١ 
فىالثابتة الحسنى اممه ررأمحماء - ٢ 

للرصواني.والثنة،،، الكتاب 
للييهقى.والصفات((، والأسماء س ٣ 
نورلوالصلات((، لاالجوائز - ٤ 

aن ئط حعبممن ل١ 

الواردةوصفاته الله ء أمما لأشرح — ٥ 
لعزيزا عبد بتت لحمة ، (( لستة ا لكتب ا في 

الصغير.

انمى((،اء الأسملأفقه ٠ ٦ 
البال.ربالرزاق لعبد 

مجمؤعصمن المثلى عد لقوا ا لا — ٧ 
•عثثمينٌ ابن فتاوتمء 

لأبن)ج'؟(، )رالتوحيد(( كتان - ٨ 
aمنيه 

لأبن(، ١٦)ج الفتاوى(( لامجمؤع — ٩ 
•سمه 

حزملأبن ^٨(،  ٠٠لمحلي  ١١٠— ١ ٠ 

 Sئلسار ا

aت.رآ لا ) مصهللح جع يرا 

ثتمرياس:ا٠ 

تمن )فاعل(، بمعنى )فعيل( الئئير• 
)ومما-ره a ء نمنا ا وهو ، مسراستر ستر 

aالئتروالثتر
والراءوالتاء لأالسين فارس! ابن قال 
سترتتقول؛ الفحناء، على تدذ كلمة 

،به ستترمحث، ا ما a لسثرة وا a سترا شيء لا 
كان«ُ".U لكث 

بالفتح!؛روالستر الجوهري؛ وفال 
عهليم،إدا استره، الش،ماء سترا.تا مصهدر 
وجاريةa تغهلى أي■ وتستر؛ هو، فاستتر 

aمخدرة(( أي؛ ؛ رة ت م

شرعا:العريف، 

ولاعباده يستر النثر، كثير الئتير؛ 
عبادهمن ويحب المشاهل.، في يفضحّهم 

أنفسهمعلى الستر 
اللغويالمعنى بين نعلاقة ا٠ 

والشرعي:
التعريفمن تقدم ما حلال من 
كلغي السير بأن بمين والشرعي اللغوي 
وتانهليتهالشيء رستر على يدل منهما 
التعريفأن غير لأحد كشفه وعدم 

نىالحاش أسماء ثرح في الأسمى النهج انظرن 
لييهقيوالمنان الأمصاء انظر: )٤( وش -[، ٥١٤١٢الذمي، الإمام ]مكب ( ^١١-  ١٦)

(.٢٤٠)الجليل ناصر الوين لعبل- الحسنى الأسماء 

الجيل[.]دار ( ١١٠٢اللغة)٣; مقاييس )٢( 
[.٢١٩٩٠ط؛، العلم، ]دار الصحاح )٠١( 

]دكتبة
ط١[٠الوادي، 



السير

منسما ١ المبمسمر بكون يحتححط سرعى لا 
حملهيقتضى وهذا تعالى، اض أسماء 

حفهقى والجمال الكمال غاية على 
٠نه 

التسمية:بب س0 

نرهحملكمرة سمممرا؛ السر سمى 
علمهْع الصالحة غير للأعمال وتغهليته 

سبحانه.بعباده ورأفة منه رحمة بها 

لذكم:ا٠ 
ضا أسماء من بان الإيمان يجمس، 

المترحمتا سانه ومن المتر، تعالى 
وذنوبهمعباده عمومحبا يسنر والصون، 

وفضلامنه رحمة بالتوبة، 

0

العلميةعلى دلالته تمر الحقيقة 
وهوبالستر هق اثنه فيوصف والوصنية، 

والدالةله، الثابتة اصلية الصفات من 
هفوأوكرمه ورحمته حلمه كمال على 

©الأدلة:

بنيعلى حديث في الاسم هذا ورد 
رحلارأى . اممه رسمول أن تجهم؛ أمية 

اضفحمد المنبر، فصعد يالراز، يغتسل 
هقافه ررإن ه! قال ثم عليه، وأثنى 

فإذاوالئتر، الحياء يحب سئير، حيى 

(٦٢٤)المحمود لحمد الأسمى النهج انظرت )١( 
^.١٤٣٣ط؛، الذمي> الإدم 

ط١[.حزم، ابن ]دار ( ٢١٢)الفوائد بدائع انظر: )٢( 

فدسسرااأص.أحدكم اغتسل 
هءاس ابن ءن المهقي• رستن دى 

فيالأستمذان عن لاه سمسا رجلين أن 
فيبها اممه أمر التي ع-ورادتا الئلأدثا 
يحملمسير القه ررإن لهم! فمال القران، 

الئئن«ُ".

اسمءاهل قواو ا٠ 
اليم:ابن قال 

غيدهيفضح فلمس الحيي رروهو 
بالعصيانمنه التجاهر عند 

ترْمييه عليلقى لكنه 

العفنان،٠وصاحب السير فهو 
اللميررروهو الحكمي؛ حاقفل وقال 
ه،١نفمجد كما الثناء أهل هو المجيد، 
•التير راوهوالحمي المعدي. وقال 

مترومن والمتر، الحياء، أهل يهمحبا 
الدنيا،فى يه علافه ستر ثا ل م

والآحرة«ر'ص.

(،٤٠١٢رنم الحمام، )كتاب داود أبو أخرجه )٠١( 
(،٤٠٦رقم رالميمم، الغسل )كتاب واشاني 
محيا[،الرمحالة، ]مومة ( ٤٨٤! ٦٩١وأحمد 
لمؤسسة٢( * ٤ / الخلاصة)ا محي النووي وصححه 

(٣٦٧)V/الخلل إرواء محي والأزني ط)[، الأ، الرّ
ط؟[.الإّلاص، ]الكب 

رنمالكاح، )كتاب الكرى المنن محي المهقي أحرجه )٤( 
قاصورحاله ط١[، الخلمة، الكب ]دار ( ١٣٥٥٩

تيسة،ابن ]مكب ( ٢٠٤)؟/ القيم لأبن المونية )٥( 
¥ا؛اه[.

(.١٩٣)للمعيي الحستى اف أسماء نفير )٦( 
الشم،ابن ]دار ( ٥١)ا/ ليٍكمى القبول معارج )٧( 

•ا؛اه[.ط١، الدط.، 



السيرالسير

هاسائلال«سقة:
بالستار.اض سمية ت— 

منسن لممتوحة بتاء • السثار 
نةألعلى اشتهر ؤإن تعالى، الله أمماء 

فيبه الله مية تيرد لم لأنه ؛ الناس 
منرواية أي في ولا والسنة، الكتاب 

اللهأسماء جمع في الواردة الروايات 
بالتارالله مية تفإن وعاليه الحسنى، 

شاغلحطا 
هذايرد فلم يالساُر، افه مة تما أد 

كذلك،الشرعية النصوص في الأمم 
يابقولهم له الناسي امتعمال كثر ؤإنما 

كماستير يا يمال! أن والأولى ماتر، 
(٢)

التمرات:٠
نفسهيجاهد أن العبد على يجب — ١ 
والمعاصي،الذنوب اقتراف عدم على 
منهابشيء وألم ه، نمعليه غلت ؤإن 

التوبةإلى ويبادر نمه، متر ي أن فعليه 
والأّتنفارص.

افه،عباد على يستر أن وعليه - ٢ 
عوراتهم•يتتبع أو أمتارهم، يهتك، ولا 

ررماقال! أنه . النبي عن ثبت فمد 

(،١٠٧)ليسعدى نى الحاف أسماء ير نف)١( 
قافللوالئنة الكتاب غى الواردة اض وصفات 

ذا[.الهجترة، ]دار ( ١٤١)
لسدالأسمى والهج (، ٢١٢)الفوا*د يانع انفلر: )٢( 

(.٦٢٦)الحموي 
الحسنىاف اسماء ثرح ني الأسمى النهج انظرن )٣( 

AWAfrسوئ)

الإيمانيدخل ولم آمن من معشر 
تتبعواولا لمين، المتغتابوا لا قالبه، 

افيتثع عوراتهم اتبع من فإنه عوراتهم، 
ئييمصحه عورته افه يشع ومن عورته، 

دته(ا
(٤)

أنمسلم كل على كذلك رجب . ٣
ايتجنب وأن ، هك الله ستر سعتتر 

،•بطزل وما منها ظهر ما 
اممهإلى يتضرع أن لم الموعلى — ٤ 

فمؤ،، ع^بمراته سنر ان واله السنسمر 
لمنال! رجه|ئه عمر بن اطه عبد حديث 

الدعواتهؤلاء بيع اطه رمول يكن 
استريصح! وحين يمي حين 

ووء\تيااص,امن عوراتي، 
اآمأخالمين:ذهب م٠ 

الجهميةالأمم هذا في حالف وقد 
أيطه يثبتون لا فالجهمية والمعتزلة، 

الهم عتل. فاطه ، عيرْ ولا ستير لا امم 
إثباتأن لعلنهم وذللث، ، بسميء مي ي

(،٤٨٨٠رنم الأدب، اب )كنداود أبو )؛(أخرجه 
وجزئٍدا[، الرسالة، ة ].>ّ( ٢٠وأحمد)م 

ابن]دار ( ٦٦١)الإحياء تخريج ني العراني إستادْ 
الترغسِحصحيح في الألباني وصححه حدا[، حزم، 

.يا[.العارف، ]_ ( ٢٩٢)٢;

^[.١٤٢٩]ط١، ( ١٠١٠للدر)الحسنى الأسماء )ه(ش 
وابن(، ٥٠٧٤رنم الأدب، داود)كتاب أبو أحرجه )٦( 

وأحمد)٨/(، ١٠٨٧١رقم الدعاء، ماجه)كاب 
حبان)كابوابن t، ؤل١ الرسالة، ]مؤسسة ( ٤٠٦٠

رقمالدكاء، والحاكم)كاب (، ٩٦١رنم الرناق،، 
صحيحفي الألباني وصححه وصححه، ( ١٩٠٢

ط٥[.العارف، ]مكتة ( ١٦٠)\أ اكرغيب،



الشحر

والمعتزلأالتشسه، منه يلزم الأسماء 
فاضالصمات، عن مجردة الأسماء أثبتوا 

بلاعالم أنه كما متر بلا ستير عندهم 
.. حياة. بلا وحي قدرة باد وقادر عالم، 

لمامخالفة كلها الأقوال وهده . الخ 
منوالئنة الكتاب نصوص عاليه دك 

كماوصفاته اض ماء أّإثبات وجوب 
لهوأثبتها كتابه فى ه لفاض أثبنها 
ناؤيلولا تحريف غير من . رموله 

تعطيل.ولا تشبيه غير ومن 

ثمصادرواثمراحع:اؤ 
الكتابفي الحسنى اض ررأسماء — ١ 

الرزاق.عبد لمحمود والئنةاا، 
للبيهقى.والصفات٠١، لأسماء ررا — ٢ 
اضماء أمحثرح في ررالأصنى — ٣ 

للقرهلبي.، الحني١١
الحاسنىاآ،اف أسماء ررتفسير — ٤ 

للزجاج•
الحني١١،اف أمحماء ررتفسير — ٥ 

عد.ع^.لل

الكتابفي الواردة اض ررصفات — ٦ 
للسماف.والثنةاا، 

،١١ني لحا الأسماء ررفقه ٠ ٧ 
الثد.ربالرزاق لعبد 

(yro)\/للأشعري الإلأ.سن مقالات \نشم.■ :١( 
-[،٠١٣٨٩، »؛jrالممرية، التخممة لالم؛ةب 
ءدم،الوظء، ]دار ( ٣٥-  ٣٤)،■/ الفتاوى ومجموع 
]مؤسسةالنبوية)'ا/آ"آآه( المنة ومنهاج [، ٠٠١٣٢٦

.[ ١ ط قوطة 

شرحفي مى الأّهج نررال- ٨ 
للحمود.، ١١الحني اف أسماء 

Pلشم اق 

تتعارس،س:اي 
والراءوالحاء ررالسين فارسي! ابن قال 
منعضو أحدها؛ متباينة! ثلاثة أصول 

هه،بوثخيع والأخر! الأعضاء، 
وأما٠ ٠ الأوقات. من وقت والنالث،! 

إحراجهو قوم؛ قال فالسحر، الثاني! 
هوؤيفال! الحق، صورة في الباطل 
١١الخديعة 

حفيما كل وهو الأحذ،ة! فالئحر! 
سحرا،بحره سحره وقد ودق، ماحيه 
حقيقتهعن الشيء صرف الحر وأصل 

وعلله،خدعه بمعنى وسحره ، غيره إلى 
وحسبرقته استماله إذا بكلامه وسحره 

 , َ)٣( ٠لمه مه 

اصطلأحا:التمري، 0< 
السحرأن رراعلم رهءزفؤ! الشنقيهلي قال 

بحدحده يمكن لا الاصطلاح في 
الداحلةالمختالفة الأنواع لكثرة جامع؛ 

يكونبينها مشترك قدر يتحقق ولا تحته، 
هناومن لغيرها، مانعا لها، جامعا 

ط«آأاه[.الخل، ]دار ( ١٣٨/٣)الاغة مقايس )٢( 
للملأسن،العالم ]دار المحاح انظر: )٣( 

]اكار( ٢٩٠)إ/اسة وتهذس،,[، ٠١٤٠٤ط*ا، 
)٦!العرب ولمان والترجمة[، للتاليف، المرية 

^.١٤١٩,!٣، اورش، التراث، إحياء ]دار ( ١٨٩



السحرالسحر

اختلامحاحده في العلماء عبارة اختلنت 
«راا.11ْسا؛

انلمعجامع امم ٠ دالت>ه^ر 
عرفهما التعريفات أشهر ومن ، مختلفة 

ورقى،عقد اروهو I فوله فءزفؤ قيامة ابن 
شيئايعمل أو يكتبه، أو به، يتكلم وكلأم 
أوقالبه، أو المحور، بدن فى يوثر 

حقيقة،وله له، مباثرة غير من عقله، 
يأخذوما يمرض، ما يقتل، ما فمنه 

ومنهو٠لأها، فيمنعه امرأته، عن الرجل 
تبغضوما وزوجه، المرء بين يفرق ما 

بينيحبب أو الأخر، إلى أحدهما 
الأثنين«ص.

سنانمعشاممغوي̂ ؤ
والشرعي:

عبارةاللغة في الحر أصل ان كّ 
تمويههو مما ببه مودق خفي عما 

الذيالشرعي للمعنى منامنا كان وخداع 
مماذللثإ ونحو وعقد ورقى عزائم هو 

فيللاشترالث والقلوب؛ الأبدان في يوثر 
والخدلع.الخفاء 

التسسمة:__،  ٠٠

لحمللأنه سحرا؛ الساحر ممى 
فالماحربالأبصار، تدرك لا خفية بأمور 

ط\،الفواند، ؛ JU]دار ( ooofi)السان أضواء )١( 

]دار)آ'/أ-ا-ه( الأم كتابه غي الشانمي الإمام ئاله )٢( 

,ءت'>؛ش;;;'ت!ممذءء

أورقك، بعمل فيقوم الخفاء في يوثر 
القلوبفي تأثيرها يكون عقد أو عزائم 

والأبدانر٤،.
الحرسمن، إنما العرب أن يكر وقد 
المرض،إلى الصحة يزيل لأنه سحرا؛ 
فانجهته، عن الشي صرف، فأصله 

الحق،صورة في الباطل أرى ّ حر الما 
سحرفقد حقيقته، غير على الخيء وختل 
يقالؤإنما صرفه. ت أي وجهه؛ عن المي 

إلىالغض عن ه أزالأي؛ I سحرْ 
عنسحرك ما للرجل! ويقولون الحمتا، 

عنه؟أ°،.صرفلث، ما أي: وكذا؟ كذا وجه 
الأخرى:لأسماء اؤ 

ةةإِلبج؛الحكمي قال العضه، أو العضة 
ويقولونالحر، قريش لغة فى راوالعفة 
ظصه((ءا"/للماحر: 

ظإلإ:الخطابي ال قهلمنط، ال
الحروررروالهلم،: 

سكم؛ا٠ 
الخقررالكفرية الحرمات من حر ال

النبويةوالئنة العزيز بالكتاب حرمتها 
والمعالكبائر ألمر من وهو والإجماع، 
أهلأكثر عند كافر حر والما الموبقات، 

الحلم.

(١٨٦)تام لأبن التوحد كتاب عر حاتب انثلر: )٤( 
^.١٤٢٤\طض 

(.٢٩٢، ٢٩١اللغت)؛/تهذيب انظر: )0( 
•ط-آ[ الجوزى، ابن ]دار ( ٧٠٩)؟/المول( معاؤج )٦( 
ًلا[.القرى، أم ]جامعة ١(  ٤٩٩)م١^٠^، أعلام )٧( 



الشمحرصالسحر

السحرررعمل I ظه النووي قال 
وفدبالإجماع، الكبائر من وهو حرام، 

الموبقات((الع من ؤه الّكا عنْ 
لحقيقة:ا0 

وكلهساحقيقة، من أكبمر للممحر 
تبعايختلف صاحبها وحكم مذمومة، 
حصرويمكن الحقائق، نالك لاختلاف 

تيلي فيما حقا 

لأمروالشيافن الجن طاعة - ١ 
ونهنه•الساحر 

بهيقصد الذي المؤلف الكلام — ٢ 
المقاديروتنما تعالى، الله عر ^,٥^٦٣ 

فيهفيبالغ اممه، غير إلى فيه والكائنات 
فيهايدخل الحقيقة وهذه غرصه، قائاله 

صورهاا اختلافْع السحر ام أقمعفلم 
بهينكاين، ممحواء ، اممحكمحالهمحا وتباين 

كانتأو الأفلاك، بعض إلى الحوادث، 
معينةأشياء في لأعماله الساحر بمباشرة 

■الشاحلين بمعاوته يستخدمها 

وخبيىالدين فامدي أعممحمحال — ٣ 
الإرعاببها يفصد حفية بطريقة النفوس 

وهذهالحيل، مجرى يجرى مما والتهويل 
الحقيقةهل»ه وقى النيرنجمحيات، مى ن

تخييلأكان ما السحر ام أقمن يدخل 
بهيوحي مما له أصل لا وخداعا 

بصورةفيخرج العقول، لض،عافا الساحر 

.كذلك،ليس وهو والحقيقة الواغ 
ماكل أن تبرز الثلاث الحقائق وتلك، 

فهوالاصهللاحي المعنى في سحر هو 
الدينمن يخؤج أن إما فيه، نفع لا صرر 
الكذيمحمح،أهل من صاحبه يكون أن ؤإما 

فيمتحقق وهذا بين البهتان وال
(٢)

فمنالشرك في الحر دخول وأما 
.)٣(

•وجهين 

امستخداممن فيه ما الأول؛ الوجه 
بماإليهم والقرب بهم والتعلق الشياطين 

ومهللويه.الساحر بخا.مة ليقوموا يحبون 

علمدعوى من فيه ما الثاني؛ الوجه 
علمه،في الله مشاركة ودعوى الغيس، 

وصلال.كفر وهذا 

لأدلة:ا0 

ينلهمإما الى؛ عتفه ا سال ق
محففروما ننش م،فا عق 

بمبمرثووئ نيمنن 
نالأئه؛فيرا عق أزل ومآ آلتحر آفاس 

حقم بذ هي رنا ونواح هنروث 
]\ّ■:ذةت4 ق فئظ قن اثا 

الناحريئفح وولأ ه؛ ال وق. ؛[١٠٢
جك؛ال وقه[، ]ْل. أق جث 

المطبعةت )؛أ/آ'يا( النووي بتمرح لم مصحيح 
؟أما،و[.الأزهم،طل،المرة 

(.٩٣-٩١للخمد)والخيال اسيقة ين بم 
لهالكاملة المجمرعأ صمن _ عيي للالديم القول )٣( 

الثقافي،صالح بن صالح ]مركز ( ٣٠. )م٩٢ 
^.١٤١٢ط٢، 





االسحر

لأقسام؛او 
\ذأثرآ.ياعتيار السحر ائسام 

سمينإر يشم الشؤع قي فهو 
نراءاتأي• ورقى؛ عقد أحدهما' 

إلىالساحر ،ا بهيتوصل م وطلام
صرربه يريد فيما الشياطين استخدام 

ؤوتأتعالى؛ اض محال قد لكن المسحور، 
آوهيإدن إلا أثل بذ دء هم 

١ت لبقرة ات  •شرك المم وهدا [ ٠٢
بدنعلى تنثر وعقامحير أدوية ثانيها؛ 
ذتجد0وميله ؤإرادته وعقاله المسحور 

بالصرفمي يما وهو ؤيميل ينصرف 
ومحق.ءل،وان وهدا والعطف، 

المسحور.ياعتيار المحر أقام 
قسمانالمسحور اعتار نيو 

المحروهو تخييلي، محم أحدهما؛ 
لمشيئا يتخيل الإنسان يجعل الذي 

قالفرعون، سحره كسحر يحدث؛ 

وهثق م محنيم ص إم ءؤءثل تعالى؛ 
خيالاتموى سحرهم بكن فلم ]طه[ 

القلوب.في وتؤثر هرها Liajترهب 
حرالوهو حميقى، سحر ت ثانيها 

أوبمرض المسحور في يوثر الذي 
حين. للنبي حدث ما ومنه موت، 

•م[ ١ ٤ ٢ ٥ ط؟، الشريف، المصحف طباعة ل =
(٤٩٠. )ا/بما/أ عشمين الشدلأبن القول اظر: )١( 

[.٠١٤٢٣,دأ، الجوزي، ابن ]دار 
العزيزلعبد الإلهية توحيد في اثل ومقواعد انظر: )٢( 

ا*آ؛اه[.تطا،( ١٩٨. ١٩٧)١^٣، 

•الأعصم بن لبيد اليهودي محرم 
ساصالمتعالقمح:ملي 

الأحر؛حكم الأولى: لمسألة ا٠ 
الماحرحكم في العلماء اختلف 

لأ؟ءفىمحص:أم وكم 
بهمحال ، مهللقا يكفر أنه الأول؛ القول 

حنيفةأبو فال وبه الملف، من طائفة 
وعليهتعالى الله رحمهم وأحمد ومالك 
٠لعلماء ا حمهور 

فإذاالتفصيل؛ وهو الثاني؛ القول 
سحرك،لما صف له: ل يقا حر التحلم 

سحرمثل الكفر يستوجب ما وصف فإذا 
وأنهاللكواكب، المقرب من بابل أهل 

كانؤإن كافر، فهو منها يطلب ما تفعل 
فهوإباحته واعتقد الكفر حد إلى يصل لا 

وهذافلا، ؤإلأ الحرم لاستحلاله كافر 
وروايةالشافعي إليه ذهب ما 

أصحابومحال يكفر، لا أنه أحمد عن 
كذلكأباكفصيل خيفة أبى 

اختلاففلا المولين -امل ومحي 
أنهلقلته يكفر لم من فإن بينهما؛ محتوي 

.!١،الوفاء، ]دار ( )U/٩٨المعالم آكال \خم.■ )٣( 
)؛ا/ا"يا(،للتووى لم موثرح ، ه[  ١٤١٩

والجامع(، ١٣٠ .  ٠٣٠ / ١٢)قوا.ة لأين والمفي 
]موسة( ٢٧٦.  ٢٧٠)٨ للقرطبي القرآن لأحكام 
(٥٣٨ِ  ٥٣٧/١)كثير اين ير ونفط١[، الرّالأ، 

ه[. ١٤٢١، ١ ٍل قرطبة، ه ]موس
والغني(، ٥٦٧.  ٥٦٦/٢)للشافعي الأم انظر: )٤( 

(.٣٠قيامةلأبن 
)^\إ"ي.-سلأبن انظر; >ه(



الشحرالسحر

البل كيلك؛ وليس الشرك بدون سيأش 
إلاالشياطن قبل من الذي حر اليتأتى 

والكواكبالشمامحلمن وعبادة بالشرك 
>؛ؤإدماI نوله في كمرا افه مسماه ولهذا 

[.١٠٢]١^: ق قأ قن 
ونحوه،والتدخين الأدوية سحر وأما 
سحراسمي ؤإن حقيقة، سمحر فليس 

البلحالقول مية كتالمجاز؛ سيل على 
لمضرتهمحرم وهو سحرا، 

\د1حر:قل حكم اكانية: لمالة ا٠ 
فيتعالى اطه رحمهم العلم.اء اختلف 

^^٢،؛عر الساحر قتل حكم 
السحر؛بمجرد يقتل انه الأول؛ القول 

يهقال العلماء، أكثر قول وهو كفر، لأنه 
وغيرهم.وأحمد، ومالك حنيفة، أبو 

بمجرديقتل لا أنه الثاني! القول 
الكفربه يبلغ عملا عمل إذا إلا المحر، 

عنورواية ).ط الشافعي قول وهو 
*وغيرهم أحمد، 
بائلةالأول القول أصحاب احتج وقد 

منها؛عدة، 

القنال؛ )جهته حيوب عن 
صربةاحر ايررحال س: افه رسول 

وأضواءليروى مسالم رح ث انظر: )١( 
(٦٨١/ را الحميد العزيز وتيسير (، ٥٦٩/٤)البيان 

[.٠٠١٤٢٨ثدا. المميص، زدار 
واسي)آ/خيآ(، القرآن لأحكام الجامع انظر: )٢( 

)وآ/الفاوى ومجموع )آا/\'"آ(، قيامة لابن 
ممر)\ا/\؟0ا.وتمرابن (، ٣٨٤

.، دالسيم،،ال 
كتابررأتانا قال؛ عيية بن بجالة وعن 

كلاقتلوا أن يسنة موته قبل هته عمر 
وفرقواحرة، ا وسقال؛ وربما ساحر، 

وانهوهمالمجوس من محرم ذي كل بين 
سواحرءاثلايث، فقتالنا الزمزمة، عن 

الخهلاببن عمر بنت حفصة وعن 
يالسهحرفاقرئتا محسحرتها لها جاريه ^١)!، 

عئمان)جهتهذللث، فبلغ فقتلتها، وأخرجته 
فقال؛نهآ عمر ابن فأتاه فغضب 

بالسحرأقرت ا سحرتهحارئتها 
هته،عثمان فكف قال؛ وأخرجته، 

بغيرإياها لقتلها غضبه كان إنما قال؛ 
أمره«أْ،.

(١٤٦٠رنم الحل.ود، \ذتو»ذي)أبواب أحرجه )٣( 
الوجه،هذا من إلا مرنوعا نعرفه »لأ ونال: 

.،.الحديث،.يقعن، المكي لم مبن ؤإسماعيل 
فيالألباني وضعفه محوتوئار، جندب عن والصحيح 
]مكب( ١٤٤٦رقم الضيفة او.لسالة 
[.٠١٤١٢العارف،، 

والفيء،والإمارة الخراج )كتاب داود أبو أحرجه )٤( 
تمو'ة( ١٩٦)م المستد في وأحمد (، ٣٠٤٣رقم 

المحلىفي حزم ان وصححه ٍوا[، الرسالة، 
علىتس في والألاني الفكر[، ]دار 

)ا/اسي في قيامة ان وأورده داود، أبي منن 
ينكرفلم اشتهر اروهنّا وتال: القاهرة[، ( ٣١
إجماعا((.ن ^51 

رقمالعقؤول، )كتاب الموطأ في مالك، أحرجه )٥( 
اللقظة،)كتاب المهنف، في الرزاق، وعبد (، ٣٢٤٧

)كتابالمهنف في شيبة أبي وابن (، ١٨٧٥٧رقم 
ط١[،الرشد، ]مكتبة ( ٢٧٩١٢رقم الديانه، 
(١٦٤٩٩رقم اهة، الق)كتاب الكبرى ني واليهقي 

ولسادْله، واللفثل ط١[، العلمية، ب، الكت]دار 
٠صحهح 



ءءوا!اوس|>ار
اثسدر

يعلمولا الصواب هو القول وهذا 
لهممخالف ثها وحفصة وحندب لعمر 

ه.الصحابة من 
فقدالثاني القول أصحاب وأما 
عدةبأدلة الساحر قتل عدم على اّتدلوا 

:مها

قال؛.A مسعود بن الله عيد رواه ما 
امرئدم يحل رلأ اض رمول قال 

وأنياف إلا إله لا أن يشهد م الم
نفسالنلاث: بإحدى إلا اف، رمول 

منوالمارق الراني، والثي.ّ؛ا بالمس، 
لالجماعة(\ا/التارك الدين 

انبتدلال الاسهدا عن وأجيب 
قتلفي عليهم ينكر لم هإ الصحابة 
العملعلى إجماعا هدا فكان الساحر، 

يقضيوالخاص الساحر حد في ورد بما 
العام.على 

يقتللم . النك، بأن أيما واستدلوا 
لديا يهودي الالأعصم بن بيلس ل

الاستدلالصانا عن وأجيب .، سحرْ 
الفتنة.إثارة حشية كان قتله عدم بأن 

هوالسساحر قتل فإن الجملة؛ وي
ديفالأرض في مضمد لأنه الصحيح؛ 

وجهعلى اؤه وبقلءان، والأيالأديان 
جسيم،وخطر كير اد ففيه الأرض 

محاراحةلشره وكفا ائه لققطع قتله وفي 
(،٦٨٧٨رنم الديات، )كتاب، البخاري )١(أخرجه 

(.١٦٧٦رقم المائ، وملم)كاب 

وأصراره.شرورْ من والعباد للبلاد 
سحر:توبة نول اكاكة: لمسألة ا. 

لا؟أم توبته تقبل هل الساحر تاب إذا 
قولين•علمح، ذلك العلم أهل اختلف 

وهوتوبته قبول عدم الأول: القول 
فيوأحمد ومالك حنيفة أبي قول 

عنه.مشهور لا 

قولوهو توبته قبول الثاني• القول 
أحمد.الإمام عن ورواية الشافعي 

ذهبواما الأول القول أصحاب وعلل 
بامحلتة،حر البفحل الردة بأن إليه 

بإظهارتوبته تعرفط لا باطنا والمرتد 
بالتوبة،يزول لا المحر وعلم الإسلام، 

فيعي الالردة إلى جمع الساحر وأن 
إذاما حالة في وهدا بالفساد، الأرض 

أنقبل تاب إذا أما بدلك، عليه شهد 
لقولهتوبته قبلتا حر بالعليه يشهد 

آنض، ين دا?وأ وإلا • الى تع
عه ك ^5؟ بجر ثدنحأ 

الساحرفحكم ]المائدة[ وه _ق رحي
يكوزكدللثح.

بأنفحللوا الثاني القول أصحاب وأما 
الشرك،على يزيد لا الساحر ذنب 

توبتهقبلتا تاب فإن تتاب يّوالمشرك 
علمهالساحر، بيله سونلي 

أهلاحر سبدليل توبته يمتع لا بالحر 
إيمانصح ولوللث، الم، أسإذا الكتاب 

وتوبتهم•فرعون محرم 



الشم^

عمللظاهر أصح الأول والقول 
واجبةالأر،ستتادة كانت فلو >ه، الصحابة 

ننوها.أو لفعلوها 

يصح؛فلا المشرك على قيامه وأما 
المشرك،من وتشويها ادا فأكثر لأنه 

أهلساحر على قياسه يصح لا وكذلك 
قبله،ما يجب الإسلام لأن الكتاب،؛ 

الحداسمامحل في هو إنما الخلاف، وهذا 
كانفان افه وبين بينه فيما أما بالتوبة عنه 

.قيلت،صادها 

عنالمحر حل ت الرابعة ^١١^ ١- 
المسحور.

ابنقال النشرة، باسم يعرفا ما وهو 
عنالمحر حل I ®النشرة ت ظه القيم 

سحرحل نوعان! وهي المسحور، 
عملمن الذي وهو مثله، —حر ٠٠٠؛

فيتقربعمله، من السحر فإن الشيطان؛ 
فيبهلليحمسا، بما والمنتشر الناشر إليه 

النشرةI والثاني المحور، عن عمله 
والأدويةوالدعوايت، والتعوذات بالرقية 

مستحس،،بل حائز؛ فهذا المباحة، 
الحسن:قول يحمل المذموم النؤع وعلى 

ماحر((رأ،.إلا الحر يحل لا 
صحيحهفي البخاري رواْ ما أما 
ارسسا:لأبن قف، قتادة: عن معلما 
امرأته،عن يوحذ أو محلبا به ®رجل 

إنمابه باس لا قال: ينشر؟ أو عنه أيحل 
ينهفلم ينفع ما قاما الإصلاح به يريدون 

ا،عنه 
(٣)

الالنشرة من نؤع على محمول فهو 
عنصح قد بثا الحل لأن فيه؛ محذور 

النشرة:عن مثل لما قال أنه الض. 
الش؛طان«أ؛،.صل من »هو 

محرم،أمر منله بسحر الحر وحل 
مصلحة.يجلسا ولا حيرا، يحقق لا 

همسعود ابن عن الحدينا وفي 
شفاءكميجعل لم اش ررإن قال: موقوها 

.ثثمءابمم،'ْ/فا
علىمثله يسحر السحر حل وقياس 

،.صعيفسقياس للمضهلر المحرمايته إباحة 

جوزوااروالذبن ث تيمية ابن قال 
إباحةعلى ذللثإ قاموا بالمحرم التداوي 

وطاللمضطر، والدم كالميتة الحرمالتا 
لوجوْ:صعيمط 

مقصودهيحصل المضعلر أن أحدها: 
أكلهاإذا فإنه المحرمايتج؛ بتناول يقينا 

(.٠٦٩٦ الحميد الرين يبر )١( 

٣٠),١)أ/ العالمي رب عن المونمن إعلام رآ، 

الهلب،الجزم)كتاب يمبغة معلما البخاري )٣(أحرجه 
السحر؟(.يتخرج عل ياب: 

الرسالة،]موا ( ٤٠/ YT)سنادْ في أحمل أخرجه )٤( 
(،٣٨٦٨رنم الي،، )كتاب داود أبو وعنه محيا[، 

)٠ازري نح ني إسادْ حجر اثن وحن 
لسلةالمسني الألباني وصححه المعرفة[، ]دار 

(.٢٧٦٠)رقم الصحيحة 
الأثرية،)كتاب الجزم بصيغة معلما البخاري أحرجه )٠( 

صحيح.وساد٥ والعسل(، ء الحلوا شراب باب 
الصحيحةوالسلسلة ).ا/هتما(، اuري نح انفلر: 

)أ/هيا(.



السحرالشمحر

وأماضرورته، وأزالت رممه، دن 
حصوليتيمن هلا وغيرها بل الخبائث؛ 

ولايتداوى من أكشر فما ، بها الشفاء 
بالخمر؛الغصة لغ أياحوا ولهدا يشفى، 

له،وتعينها بها، المقصود لحصول 
فيه،تنازعوا فقد للعطش، شربها بخلاف 

إنهالأتروي•تمحإنهمقالوا
إلىله طريق لا الممعلر أن الثاني: 

هدممن الأكل إلا ه ضرورتة إزال
تناولينعين فلا التداوي أما الأعيان، 

الأدؤيةفإن لشفائه؛ طريما الخبيح، هدا 
بغيرالشفاء يحصل وقد كثيرْ، أنواع 

أعفلموهو والرقية، كالدعاء الأدوية؛ 
الدواء.نوعى 

ببسبغير اء الشفيحصل وقد 
الجسم،فى الله يجعله بما يل اختياري؛ 

ذللث،.ونحو الطبيعية، القوى من 
ليضْلرالميتة أكل أن الثالث: 

الأئمة،مذمبإ ظاهر فى عليه، واجب 
اصطرمن مسروق: قال كما وغيرهم. 

يحلماُتإ حتى اكل فلم الميتة إلى 
عندحب بوا فليي التداوى وأما النار. 

طائفةأوجبه ؤإنما الأئمة، جماهير 
والماالميتة أكل كان ؤإذا قليلة، 

قياسيجز لم بواجب، ليس والمداوى 
،.١١٠الأحرعلى أحدهما 

مفاسدفيه يالحر المحر وحل 

دفعالشرعية: والقاعدة وظاهرة، حهليرة 
يبثنهاالمالح، حلب من أولى الفامحمل 
ررأمابقوله: حكمى حاففل الملامة 

مله٠سمحر الممحور عن الاأحر حل 
لهؤإقرار للساحر، معاونة فإنه فيحرم؛ 

بأنواعالشيطان إلى وتقرب عمله، على 
ولهداالمحور عن عمله ليبهلل القرب 

الأزمانفي الفجرة الحرة من ^٠^١ ترى 
سعحريتعمد يردعهم، فيها سيفا لا التي 

ليمهلرهيبغضه؛ أو يحثه ممن الناس، 
إلىبدللئ، ليتوصل حله؛ مواله إلى يدلك 
علىتحول فيبالباطل، الناسن أموال 

ودينهم؛*أموالهم 
إلىالدهاي، حكم ث الخامسة لمسألة ا- 

وسوالهم:والمجمين والكهان الحرة 
ونحوهموالكهان الحرة إلى الذهاب 

الأحاديثجاءت كبير ؤإثم عفليم، حرم 
إتيانهم،عن يالهي المحيحة المبوبة 

ذلكعلى والوعيد وتصديقهم، وسؤالهم 
وأزحرْ.الوعيد أشل 

قالال: قه هريرة أبي فعن 
عزاهاأو كاهنا أتى )رمن اف رمول 

علىأنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه 
سد«ص.

(,٢٦٨/٢٤أ١(.ج٠وعاكاوى)

الجوزى،ابن ]دار ( ٧١٢.  ١٧١ )T/ ١]^]، سارج )٢( 
،;[.١٤٣'ط1، 

الكامن،في باب الطب، )كتاب داود أبو أحرجه )٣( 
رنمالطهارة، )أبواب والترطى (، ٣٩٠٤رقم 
=رنم وسنها، الطهارة )كتاب ماجه وابن (، ١٣٥



السحراثسحر

عنه المي أزواج بعض وعن 
عنفاله عزاها أتى ررمن قال: المي. 

ليالة((را،.أربعين صلاة له تقبل لم شيء 
أتىررمن قال: ه مسعود ابن وعن 

ففديقول بما فصدقه حرا ا مأو كاهنا 
•آ محمد.١٠أ على أنزل بما كفر 

هداعلى معلما ظه حجر ابن وقال 
يقاللا ومثاله حيد اده ررإسنالأثر: 

؛الرأى«.

علىمعلما الله عبد بن مليمان قال 
الكاهنكمر على دلل رروفيه الأثرت هذا 

يدعيانلأنهما لهما؛ والمصدق والساحر 
يعتقدلهما والمصدق كفر، وذلك الغيب 

أيصا؛اأكفر وذلك به، ويرصى ذك 
هدهتصمنى فقد الجملة؛ وب

يرتعبما الصريح الهي المبوية الأحاديث 
أوهم وسؤالهم إتجانعن ويزجر 

وتصديقهمإتيانهم أوقع وربما تصديقهم، 
الملة.من المخرج والشرك الكفر في 

ط١[الرسالة، ]مؤسست ( ٣٣١)0\ا وأحمد (، ٦٣٩=
(،١١٧٦رقم الطهارة، )كتاب، والدارمي له، واللففل 

فيضفي كما تصححه، العراقي عن المناوكا ونقل 
ط\آ،الكرى، التجارية ]المكبة ( yrالقدير)\/

)رمموالترهيب الرغيب صحح في الأل-اني وصححه 
ط؛،[.المعارف، ]مكتبة ( ١٣٤٣٣

(.٢٢٣٠رقم الملام، لم)ئاب م)ا(أحرجه 
العلوم]مكتبة ( ٢٥٦)ْ/مسندهفي المزار أحرجه ( ٢١

(٢٨٠)آ/مدْفي وأبويعلى محوا[، والحكم، 
ابنالحافظ إساده وجود توا[، المأمون، ]دار 

)•ا/¥اأ(.الباري فتح حجر، 
).ا؛لالحميد العزيز سير )٣( 

تعلمحكم ة: ادمايلمسألة ا— 

علىالاتفاق العلم أهل بعض حكى 
وأنهوتعليمه السحراء عالم ١١تعلم حرمة 

يقتضىما تضمن فإن الذنوب، كبائر من 
الكواكبأو للشيامحلين التعبد من الكفر 

ونصوصفلا، ؤإلأ كفر ذلك نحو أو 
تعلمهحرمة فى صربمحة والثنة الكتاب 

ذك:على الدالة الأدلة فمن وتعالْه؛ 
مثق بمبمابا تعالى؛ قوله - ١ 
ئكلآ؟4ق ذة قن إقا ثئ 

الأدلةأفلهر من الأية فهدم ;! ١٠٢]المقرة: 
حرالتعلم تحريم على دلالة وأصرحها 
حرالبان صرح تعالى اض فان وتعليمه، 

المحرأن ايله أثبت فإذا ينفع، ولا يضر 
ماتحلم يجوز فكيفا نافع أنه ونفى صار 

أفيه نفع لا مهحض محرر هو 
قالقال: ه هريرة أبي وعن - ٢ 

عزاهاأو كاهنا أتى من ١١ايله.: رممول 
علىأنزل يما كمر فقد يقول بما فصدقه 

•محمد.ااأْ، 
عنه اض أزواج بعض وعن - ٣ 

عنأله ف>اها أتى ررمن قال: المثي. 
ليالة،،أ٦ا.أربعين صلاة له تقبل لم شيء 
فكيفوالتصديق الإتيان في فهذا 

بالحلم؟!

المان)أ/ههه(.)أ(أصواء 
تخريجه.تقدم )٥( 
(.٢٢٣٠رنم الملام، ركتاب لم مأحرجه )٦( 



السحرايشمحر

حرمةعلى العلم أهل اتفق وقد — ٤ 
ظهقيامة ابن قال وتعاليمه. الحر تعلم 

فيهنعلم لا حرام وتعليمه المحر تعلم ررإن 
العلما،أهل بين خلاها 

ووسيلةذريعة يكون قد تعلمه أن — ه 
يجبالحرام إلى والذريعة به العمل إلى 

عليهارى.السبيل بقطع سدها 
لباطللترؤيجا تعلمه في إن — ٦ 

قالوقد والحيوان الإثم عالي ونعاوما 
ريوآقئ أنن عز ال-ى: عت

،.٦٢ثمحأئلمهمئأأقثن4 
الصرفحكم ت السابعة لمسألة ا. 

Iوالعطف، 

بالصرف،يسمى ما السحر أنواع من 
الرحلصرف فهو العرف أما ، والعطف، 

زوجتهمحبة عن مثلا كعرفه يهواه؛ عما 
عطنافهو العطفا وأما ، بغضها إلى 

بطرقمحبته إلى يهواه لا عما الرحل 
.سحري عمل وكلأهما ، سيْلانية 
الوهالبطءبد> بن محمد الشيح نص وقد 

هذبنعلى الإسلام نواقض رسالة في 
ومنهءالحر ! قال النوعين، 

بهرصي أو فعله فمن والعطف، الصرف 
؟وابنؤوما تعالى؛ قوله والدليل كفر، 

١٤فتة قن إتا حئ م ين 
[.١٠٢]المرة: م، 

اوش)؛ا/««'آ(.)ا(
او؛ان)أ/أأإ(.)؛(أضواء 

(.٢٩٧)والمجمون اكجم )٣( 

فسروقد التوله، مي يالجمع وسحر 
يضعهشيء بأنه التوله )جهته مسعود ابن 

أزواجهن•إلى تمن النساء 
ارالتولةثةِللإI حجر ابن الحاففل هال 
'•مخفما واللام الواو وفتح المثناة بكر 
محبةبه تجلمكط المرأة كانمتط سيء 

ؤإنماالسحر، من ضربا وهو زوجها، 
دفعأرادوا لأنهم الشرك؛ من كانت 

اللهغير من المنافع وجلبا المضار، 
أنواعمن نؤع الحقيقة في وهي تعالى، 

هوالساحر ؤيكون تصسغ لأنها التمائم؛ 
فيجعلالشركية، الرقية فيها يرقي الزى 

الرجليجعل أو زوجها، تحب المرأة 
حر،المن نؤع وهزا امرأته، يحسبا 

وكفره، باممه الشرك يتضمن حر وال
شركفهي التوله أنواع كل في عام 

كلهالأن.
الأليابؤحكم الثامنة: لمسألة ا. 

)المرك(:البهلوانية 

مييما لحديثا ا الحصر فى اثنهر 
وهير)السيرك(، البهلوانية ؛الألعاا٣ج 

بهاتقوم واللعبا اللهو من أنواع مجموعة 
الشانهذا في المتخصصة الفرق بعقس 
الأمر،لهذا معدة أماكن في الماس أمام 

نتفاوت،نمارس التي الألعاب وهزم 
يمارسومما أحوالها، بتماوت، أحكامها 

العادةعن الخارجة الأعمال بعض فيها 

١٢)التوحيد كتاب لشرح التمهيد )٤( 



الشصالعشمحر

وثنيالمسامير، على كالنوم البشره؛ 
ياراتالوجن الأعين، بالحديد 

الصدر،على الصؤحور وتكمر ، يالسعور 
لسءحرا قبيل من كله وهدا ذلك، وغير 

حرمهمما وهو والشعوذة، والدجل 
الدوومس،كبائر من وجعله الإسلام 
والإثام.
للأفتاءالدائمة اللجنة أصدرت وقد 

وتاريخ( ٢٠٥٢٠)برقم فتوى 
السفهاءبعض يعمله ما بأن هاإاه1 

علىالصخور تكسير من الناس من 
المساميرعلى والنوم صدورهم، 

الحديدثني أو الحادة، والإلأت 
أوبشعورهم السيارات وسحب بأعينهم 

إش،والزجاج الأمواس وأم أسنانهم، 
عنالخارجة الأمور من ذلك غير 

منيعتبر ذلك، كل البشرية، العادة 
عملمن وهو والسحر والشعوذة الدجل 
فيهل الله قال كما فرعون، سحرة 
ممهأ0\ الأءراف: سورة 
يسحروجآءو ؛؛>، '١٥أعيرك> 
بحانهوقال ]الأء_راذ،[، عظيم 
دعممهم:همالم ^^^١ ت طه ورة مفي 
]طه[،.ه مق م سحر؛م محن إثم محل 

الأعمالهذه فعل يجوز لا عليه وبناء 
التشجيعولا نشرها ولا تعلمها ولا 

عنوالسلخ محاربتها والواجب عليها، 
ؤيكمإيردعهم بما ومحاقبتهم فاعليها 
وأعمالهمفألمابهم الناس، عن شرهم 

والشعوذةالدجل من فيها تلك 
الناسبحمول والاستخفاف والتلاعب، 

مابالباطل الأموال وأكل العقيدة اد وف
التوفيق•وباض يخفى، لا 

السحرأي! — راومنه I الفوران وقال 
وغيرهاالملاعب، في يسمى ما - التخيلي 

مسح^رةوهم السمٍل، المهم^  ٧٣٠
علىيمشي أنه إليك بخيل ولجالون 

كن،الطرف، على يمسى وأنه حبل، 
عليهوتمشى السيارة، تحت، يرقد أنه أو 

يتأثرولا بالْلارق ؤيضرب تضرم، ولا 
ولمحقيقة له ليس هذا كل يكذب، وهو 

ولمسكاكين جاءته ولا مهنارق تضربه 
إليك،يخيل أنت، لكن سيارة، عليه تمس 
الذيالح^ر من يعمل ما بكا بهذا 

وكذا،كذا عمل أنه بصرك إلى بخيل 
وهوتخييل معحر كله هذا ، كدُب، وهو 

ا،•اطل«

©المروق؛

توالكرامة السحر بين الفرق 

^٢،؛الفريق أظهر من 
الإيمانا ببهمالكرامة أن - ١ 

منثابهه وما المحر وأما والتقوى، 
اتلهنهى مجا بثها فالثسهلانية الأحوال 
.؛رسول عنه ونهى عنه، تعالى 

والشرك،الى، تعاش بكالكفر 

مالأ\ا.للفوزان الشدة فى )ا(.حامرات 
٠٣)Y/•والموات اكاوى، مجمرغ انظر: )٢( 



ايشمحرئيشمءا

الشيطان.يحيه مما ونحوها والفواحش، 

اقبذم نقوى الأولياء دامت -٢ 
الشيطابوالأحوال وتوحيده، تعالى، 

وتوحيده،الله ذكر عند تضعف أو تبطل 
آيةا مسملا قرآن، القوايع وقراءة 

امس.

والكاص:سم بجن اكرق 

بينوثيق وارتاط كبتر شه هناك 
عدةفروق ثمة أنه إلا والكهانة السحر 

نينتمثل الأنض، عن محنهما كلأ نمنز 
ام:

ارإحبعندْ ا إنمالكاهن — ١ 
وأماالغيب، علم ودعوى ، يالغيبالن، 

بقتل،تصرف، فعنده احر؛ السس

ذللثج.ونحو وتفريق، وإْراض، 
ررلكنتيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 
ءند0والماحر أخيار، عنده إنما الكاهن 

ذلك،وغير ؤإمراض، بقتل، تصرفا، 
النفوسا،تطلبه وهدا 

التقباليةبالمغيبامحنخ الإحثّار — ٢ 
وأماالكاهن، من إلا بكون لا عادة 

يخبرقد لكن عنها، يخبر فلا الماحر 
الضالة،مكان عن الماضية، الأمور عن 

ذلك'".ونمو 

:jUVtO
،تححسى لا كثمرة سامجة ر اثا 

،نمسه حر لسا ا صرره مود ما 
ومنالمجنمع، على صرره يعود ما ومنها 

الميتة:الأثار -طالث، 

أعظموهدا ، اضبكفر أنه — ١ 
^ؤوماتعالى: قال ان. للأنتحمل حارة 
َقثروأهفع وقتئ سيمنئ حقمر 
١]١^-: آلنهزه الئاز ممون  ٠٢.]

أيفي احر اثعن الفلاح نفي - ٢ 
مملحتعالى: قال وحد. مكان 
_.أق. يق آلثاحز 

علىكيرة أصرار الحر في - ٣ 
علىومنها المواحي، حميع في المجتمع 

تعالى:بقوله اض ذكره ما المثال سيل 
بسيمحء مزممحى ^١ ينهما ءؤمتع1ئول 

[.١٠٢]البةرْ; الثنؤ 

ا1مخالمين:ذاه،_، مؤ 

وجمهوروالجماعة المنة أشل مدهيج 
لملألةحقيقة له المحر أن الملم أهل 

ذلك^.عر والإجماع والئئت الكتاب 
واففهمومن المحتزلة، عامة وذميا 

منصوروأبى ٤^؛^، حنيفة كابي 
وغيرهمالظاهري، حزم وابن الماتريدي، 

له،حقيقة لا فقهل تخييل حر الأن إلى 
والتخييلالتمويه من صرب هو ؤإنما 

بقولهلث، لذلواستدلوا . والإيهام 
يءو محنيم ص ءم تعالى؛ 

(.٤٥)رنم عشمين ابن الشهري الكاء )٢( 
(.١٧٤/ ١٤)سلم على اJووى شرح )مآ(انذ]ر; 

)أ/أ؛(.للقرطي لأحكام الجامع ١^ )٤( 



يشيرا

ايشم^٠

اللهأن ؛ oSiمن الدلالة ووجه ]طه[، 
أنهالحرة أولئك عمل عن أخبر تعالى 

لمحيث له، حقيقة لا حييلأ كان إنما 
تقال ولكنه الحقيقة، على عى نI يقل 

•~ليى 
منحصل ما أن هذان عن والجواب، 

تخييلأ؛لا حقيقة كان فرعون قوم صحر 
مح،_ءحرتالأعين أن هل الله أثبت حيث، 
حقيقثاشيئا كان فالسحر حقيقة، فهده 
ليسما فتخبلم، العيون على أثر حتى 

أثرعن ناتج الخيال وذللئ، بحقيقة، 
لماحقيقة الحر بكن لم فلو السحر، 

الظرر".عر التأبر ذلك حصل 
بكونأن ننكر لا  ١٠فإننا I وأيثا 

ولكنالسحر، حملة من وغيره التخييل 
ووردالعقل حوزها أمور ذلكا وراء ثبت 

الالحقيقة باب من هو مما مع البها 
اكنيل«ص.

تناوأC ءاؤوابمأ الى: تعال قوقد 
تبقرة ]اللأية ا ناي-ضيم منما عل ظإمحلجأ 

فأنها بالأية الاستدلال وجه [، ١٠٢
•وجوم من حقثفة للحر أن على 

أحبرقد m افه أن الأول: الوجه 
ويتعلم،يعلم مما وأنه الحر عن فيها 

)\اسلجماص لالقرآن أحكام انظر: )١( 
)؛،/حزم لأبن والنحل دالأمواء الملل ز والفصل 

(.٢٢٨.الفوائد)٦!^٦٦ يانع )٢( 
)؟/I؛(.لكرطي القرآن لأحكام الجامع اننلر: )٣( 

الالصمات وهذه ^، iJbيكفر متعلمه وأن 
علىيدل مما حقيقة، له لما إلا تكون 

أنلهحقيقةأ٤،.
أحبرقد تعالى اممه أن الثاني: الوجه 

محسوسة؛أثارا للسحر بان لأية ا هذه فى 
دليلوالأثر وزوجه المرء سن كالتفريق 

وحقيقيتهرالمؤثر وجود على 
فيهاتعالى افه أخبر الثالث،: الوجه 

بإذنه،إلا يتحقق لا صررا للسحر أن 
الأءارحصول على دليل والاستثناء 

مماإلا يكون لا الأثر أو والضرر سه، 
حقيقة.له 

إليهذمي، ما أن المول: وحلاصة 
حرالكون من وافقهم ومن المعتزلة 

بهتواترت ما خلاف حقيقة لا تخييلأ 
عليهواشق لف، والالصحابة عن الأثار 

وأربابوالحديث، التفسير وأهل الفقهاء 
عامةيعرفه وما التصوف، أهل من القلوب 

وثقلامرصا يوثر الذي والمحر العقلاء، 
وغيروتزييما ويغصا وحئا وعقدا وحلا 

ا.الاسأ تعرفه موجود الأثار من ذللث، 

اتمصادروالمراجع:0< 
المم.لابن الفوائد®، اايداغ — ١ 
لابنالعفليم®، القرآن مير ارتف— ٢ 

)أ\ا1لأ\ا.سلم على الووى شرح )أ(اظر: 
)آ/أُإ(.للقرطى القرآن لأحكام الجامع انظر: )٥( 
والجامع(، ٢٢٧/٢)ميم عش المؤوي ثرح )٦( 

؛(.nA)للقرطص القرآن لأحكام 





ا

ا.
ا

الأعمالوبعص ادْ عثلبعض ومقته 
عدلهبمئتفس منهم الصادرة والأقوال 

;لأزفؤالإسلام شخ يقول مجحانه. وحكمته 
يأثهر^ؤدألاك تعالى! لقوله إيراده بحد 

مبمينهُيجدوأ ه أثقل مآ أئبتوأ 
»فانه]محمد[: محتتهئر.ه هأمح؛ءل 

نهيأسخطته، أعمالهم أن على يدل 
بعدعاليهم وسخطه لسخطه، سب 

الأءمالا<أا،.

لأدلة:ا٠ 

هفكفه الصفة هذه ثبوت عالي ئد 
والعمل.والإجماع والثنة الكتاب 

ماءؤلئس تعالى: قوله الكتان فمن 
عثهئده(س تخل ق دث؛و هومن 

جهلكتعالى: وقوله [، I٨٠ ]المائدة 
نيتقيهؤأأس يئك مآ أئبعؤأ أيهر 

]محمد[،آتئثر. ص ي>نن 
كنإيبملأنأدبع ؤاؤأذس تعالى: وقوله 

[.١٦٢عمران: ]آل أس^ تن محط ؟٠ 
صفةإثبات الأيات هده تقسمتن 

بهبليي ما على هق طه حفيقة السخهل 
المحطوى؛ه رته^مإما ثه >ولا ه، سبح^ 

فييلزم ما منها يلزم دلا ذلك، من 

حبيسأبي حديث النئة: ومن 
(.YYn/n))ا(.جموعاكاوى 

]دار١(  ٠٩. ١ )٨• للهراس الواطئة العقدة شرح )٢( 
محوا[.الهجرة، 

أهلؤقك اض مخاطية في رجه4" الخيري 
أعطيكمألا ارفيقول: وفيه: الجنة، 
رب،يا فيقولون: ذللثه؟ من أفضل 

أحلفيقول: ذللث،؟ من أفضل شيء وأي 
يعدمعليكم أمخط فلا رصواني عاليكم 

أ1ا«ص؛

منبرصاك أعوذ ^٢ ٧١١٠ونوله 
ءمويتالث،لأ،.من ويمعافاتالث، سخطالثج، 

ظهتيمية ابن نقله ففد الإجماع وأما 
الكتابئد قد أنه المعلوم ارومن فقال: 

افهأن عاز الأمة طف، واتفاق والثقة 
واجبمن بمحله أمر ما ويرضى يحبا 

موجودا،دلل^ وك^ن لم ؤإن ومستح^مب، 
يبغضهاأمور وجود يريد قد أنه وعلى 

كالمقوالأفعال الأعيان من ويخهلها 
رالكمارْ،.

ققاطه كون فان العقل، دلالة وأما 
كمرهمعلى والعصاة الكفار يعاقب، 

عنهمرخام عدم على دليل وعصيانهم 
منهم.وسخطه 

0أقوالأملاسم؛
رركدلك،الصابوني: إسماعيل أبو قال 

نزلالتي الصمات جميع في يقولون 

(،٧٥١٨رمم التوحيد، )كتاب المخاري أحرجه )٣( 
رنموأهالها، نعيمها وصفة الجنة لم)كتاب وم

٢٨٢٩.)

(.٤٨٦رنم الصلاة، ملم)كتاب أحرجه )٤( 
،TJsالوفاء، ]دار ( ا/٥٧)٠ الغشأوى مجمؤع )ه( 



ا

اد،ففاطأوه

الأخباربها ووردت القرآن، بذكرها 
والرضاوالبصر المع من الصحاح 
دللئجمن لشيء تشجيه عير من والمحتتل 

ينتهونبل المخلومن؛ المربوبين بصمات 
وفالهتعالى، اممه قاله ما إلى فيها 
.، .اءر رموله 

Iقوله رروكذلك I تيمية ابن وقال 
أسأثحثذ مآ أقبئوأ يأدهر و1لكت 

أنعلى يدل ه فإنرضودهُه وءفرهوأ 
لمخهله،بب حمفهي أمخهلته أعمالهم 

الالأعمال؛ يعد عالمهم وسخهله 
فمحالأ'،•

نآاا>ؤأننتوا عيسن; ابن وقال . ٣ 
أي!ودٍقرهوأ أس أسمتثل 

ماكل يقحلون فصاروا اممه، أمحخهل الذي 
أوقول أو عقيدة من هق الله سخهل به 

الله؛صفات من لأية ا هذه وفى فعل 
روالمحمل؛٠أ الرضا 

صالتدإرق4أطؤ 

يشتقلا المى الصمات من السخهل 
أوماحهلا هق الله مي يفلا اصم، منها 

الكتابفي ذلك يرد لم إذ صخكا؛ 
الحلمأهل من أحد يذكره ولم والثثة، 

المحققين.

السالضة،تالالار )٥( الحديث أصحاب الملف عقيدة )١( 

]دارالعشمن لأبن الواطئة العمدة ثرح )٣( 
.ه[  ١٤٢٤، ١ ٍد الجوزى، ابن 

لفروق؛اه 
والمخهل!الغضجا بين الفرق 

بمعنىوالغضب المسخهل إن قيل! 
لأنهماالمترادف؛ من وأنهما واحد، 

المعنى.بنفس القرآن في يعاقبان 
المخهل،من أعم الغضب إن وقيل! 
منه.أحص والمخهل 
فهوبنفسه تعدى إذا المختل إن وقيل! 

فهوبحلي تعدى ؤإذا الرضا، حلاف 
ا.أ الغضب بمعنى 

ختلالوأما  ١١العثيمين! ابن وقال 
ا.ل الغضب،، معنى من قريب فمعناه 

إذاوالمختل الغضبا أن والصحيح! 
هلالله صفات منهما المقصود كان 

واحدكل ئت قد إذ واحد، بمعنى ا فلب
المعنىكان ؤإن الصوص، في منهما 

والمختلصفة الغفسبا لكن متقاربا، 
فالغفسباالماس إتللاق فى وأما صفة، 

أعلم.تعالى وافه المختل أثر من 

الثمرات،: ٠٠

مااء اتقالعبد على يجب، _ ١ 
والانتهاءأوامره بفعل هل اطه يمخعل 

نواهيه.عن 

والخوفر الحل. العيد على س ٢ 

]مومسمة( ٣٨٦)للعسكري اللغوية المروق انظر! )٤( 
)أ/سده لابن والمخمص هوا[، الإسلامي، الشر 
اه[.٤  ١٧، ٍلا العربي، التراث إحٍاء ]دار ( ٢٨٢

(.٢٦٩/١)اضن لأبن الواسطة الحمية ثرح )0( 



ادثخ^دا

أمسابلمعرفة عي والهث الله من 
رصاهوأّساب لينجنبهّا هق اض سخْل 

•بها للفوز 
اضإلى القرب عاليه يجب كما - ٣ 

سخطهعن برصاه والتعوذ بحانه 
عقوبته.عن ويمعافاته 

لأيار:ا0 

Iالعيال على ّسحانه مخْله آثار من 
فىالثديية والعقوبة الأعمال، احباتل 

دلتكما الأخرة، محي النار ويحول الدنيا 
المتقدمة.الأيات ذلك على 

انمخاصن:ذهب، م٠ 
الجهميةمن المتكلمين عموم أنكر 

هقاض يوصف أن والأثاعرة والمعتزلة 
أنوزعموا محبحانه، بجلاله يليق بعسخهل 

حلولمنه يلزم المنة هذ0 ات إثب
معناهاقاولوا 'بحانه، بذاته الحوادث 

تعذيسجالله إرادة هى المخهل؛ I وقالوا 
الشرزا،.إرادة أو الكفار، 

علمهئد لما مخالفة الأراء وهذه 
منلف الواتفاق والسنة الكتاب 

اء،ثمتى يشاء ما يفعل ه الله أن 
اء،ثإذا ويسخط اء ثإذا فيرصى 

ؤوما، شاء إذا ويكره ثاء، إذا ويغضب 
[٣٠]الإوسانث آئأه أن إلأ ِص 

]مكتبة؛( ua/y)للبيهقي والمنان الأسماء انظر: 
ثنبكر لأبي وبيانه الحديث مشكل محل١[، الوادي، 

[.٢١٩٨٥الكتب، ؛ JU]الأصهاني يورك 

الاحتساؤيةالأقحال صفات له فيثبت 
بهنيعر من ومحدريه ه بمنالمحلمه 

تأويلولا المخلوقين، بصفات لذلك 
شبهالإسلام شخ ذكر وقد دلالها، ينفي 

عليها،ورذ الأفعال لصمات المنكرين 
والئثةالكتاب من الأدلة ذكر كما 

تعالىاممه اتصاف على السالفإ وأقوال 
بندرتهالمتعلقة الاختيارية بالأفعال 

.المفعول غير الفعل وأن ومشيئته، 

ثمصادرواثمرام:ا٠ 
لليههى.والصفات®، ارالأّسماء - ١ 
والمقل®،العقل تعارض رءدرء — ٢ 

•تيمية لابن 
لابنالهلمحاوية®، الحقيدة ررشرح - ٣ 

الحنفي•العز أبي 
لابنالوامحلية®، العقيدة راشرح س ٤ 

العث؛مين•
ية®،الوامحلالحميدة ارمرح — ٥ 

للهراس•
الكتابفى الإلهية ارالصفات - ٦ 

الجامي.أمان لمحمد والسنة®، 
الكتابفي الواردة اممه ررصفات - ٧ 

للمقاف.والئنة®، 
أصحاباللف ررعقيدة — ٨ 

٠للمابوني ، ® الحديث 
حجر.لأبن الباري®، ررفتح — ٩ 

تيمية.لابن ، الفتاوى® ررمجمؤع —  ١٠

(.٢٣٣آ•/، ٥٣٨. )ه/هأه اكاوى مجموع انظر: )٢( 



ظنيوقامى أبي بن سعد الحسابسريع 

 iff الصاب سريعm

)الحسب(.مصعللح يراحع 

قيقهنع وقاص أبى عدبن سق 
ونسبم:سمه اي 

بنأهيب بن مالك بن عد مسهوت 
بنمرة بن كلاب بن زهرة ين مناف همد 

بنفهر بن غالب بن لوي بن كعب 
أباويكنى! كنانة، ين النفر بن مالك 

وأمهإ النهري المدني القرشي امسحاق 
أبيعم بتت أمية بن مميان بنت حمنة 
١^١،•بن حرب بن مفيان 

ووفاته:ولده م٠ 
نة،يمرة عيثخ^ ه اليعيسل ولد 
علىوحمسن حمس منة بالعقيق ومات 

عليههصلى المدينة إلى وحمل المسهور، 
المجدلقي 
سلامه:إ٠ 

يعمعمره كان حين قديما لم أم
العامةالمرية ]الهبة ( ٢٤١)شبة لابن العارف )١( 

)ا/هم\آ(للقوي واكارخ والمرنة ٍدآ[، لمماب، 
(٩٢)ا/ النلأء وسرأعلام ط٢[، الرسالة، ة ]ْؤّ
(yATوالمهاية)١\/والبداية ط"؟[، الرسالة، ة ]مؤّ
)T/المحابة تعيير في والإصابة ٍزا[، هجر، ]دار 
آا؛اه[.ًلا، بيروت،، ]دارالجيل، ( ٧١٠

واليراكار؛خ ء؛ول في الأثر أهل فهوم تلقيح انظرن )٢( 
الأرنم،أبي بن الأرنم ]دار ( )٤٨الجوزي لأبن 

)رنمحجر لأبن التهذيب وتقرب ْلا[، ييروات^، 
(.)م/٥٧الصحابة نميز فى والإصابة (، ٢٢٥٩

.-(٤:^؛٩ ،نه يعشرة تمع وقيل٠ 
حديثمن ثبت فقد مبك_نا، وهاجر 

عاليناقدم من ررأول قال! أنه ها البراء 
وكانامكتوم، أم وابن عمير بن مصعب 

عدومبلال، فقدم الماس، يقرئان 
بنعمر قدم ثم ياسر، بن وعمار 

حامس،أصم من عثمرين فى امسا الحسهلم
رأيتفما .، المي قدم ثم .، المي 
فرحهمبشيء فرحوا المدينة أهل 

اهبرّول 

منأول وهو بعدها، وما بدرا وشهد 
قارناوكان الله، سبيل في سهم رمى 

وهو.، الله رسول أمراء من شجاعا 
الأعاجم،عنها ونفى الخوفة، بني الذي 
الكوفة،على الفاروق عمر امتنابه وقد 
يديهعلى وكانت، الدائن فتح الذي وهو 
جلولأءأوقعة 

فضائاله:0< 

عفلمى،منافس، وقاص أبى بن عد ل
فهو؛

كمابالحنة، البشرين مرة العحد ا 1 

]دار( ١٠١٠)"ا/معد لأبن الكبرى اظيقات، انظر: )٠١( 
أهلفهوم وتلقيح ، ١ه[ ٤ ١ ٠ ، ١ محل العلمية، الكتب 

(،)٤٨الجوزي لابن والير عيون في الأثر 
والمهايةوالمداية (، ٩٦)ا/البلاء أعلام ومير 

.UATjW)

قبةلابن الخارق )؛(انظر: 
(.١٠٩٢٥رنم الأنصار، مناقب، )كتاب، البخاري أحرجه )٥( 
نيوالإصابة (، ٢٨٤ا/واوهاية)ا البداية انظر: )٦( 

)مآ/؛ب_هي(.الصحابة نميز 



تهدوقامى أبى بن سعد وقاصأبى بن سعد 

تهعوف بن الرحمن همد حدبث في 
فيبكر ررأبو .• اض رمول نال ت محال 

فيوعثمان الجنة، في وعمر الجنة، 
فيوطلحة الجنة، في وعلي الجنة، 

ينالرحنن لمد الجنة، ي دالزبتر الجنة، 
وصعيدالجنة، قى وسط الجنة، ش عوف 

قيالجريح بن سدة دأبو الجنة، ئى 
الخة«را/

حاءومما ، بدرا شهد ممن نه أ— 
أنهالني. عن علية حدبث فضلهم قي 

فقال!يدر أهل إلى اطاغ الله رالعل قال! 
الجنة،لكم وجبنت، فقد شئتم ما اعملوا 

لكم(١٣،.غفرت فقد أو: 
وقد، الرصوان ييعة شهد ممن نه أ— 
تعالى!فوله العفليم فضلهم في حاء 

إيآلثؤبخت> عن أس رمهمك جن 
ءأرلةلوم-م ق ما ٌثإم آكج-رع محت 

.هميبما ئتكا علهم "١لتكنه 
أنهامبشر أم حديث من وثبت • ]الفتح[ 

(،٣٧٤٧رقم الماف، )أبواب الترمذي )١(أحرجه 
وابنط\آ، الرسالة، ة لمؤّ( ٢٠٩)م/وأحمد 

رنمالصحابة، منان، عن . إحبارْ )كتاب حبان 
)رنمالجامع صحح في الألباني وصححه (، ٧٠ ٠٢

الإسلامي[..ه(لاوكنم، 
تميةباب المغازي، )كتاب البخاري صحح انفلرت )٢( 

وسير(، ٤٠٢٧رنم بعد بدر، أهل من سمي من 
والمهاية)\\/والهداية الملأء)ا/مبم(، أعلام 

الصحابة)م/٣٧(.تميز و والإصابة (، ٢٨٣
(،٣٩٨٣رقم المنازي، )كتاب البخاري )٣(أحرجه 

(.٢٤٩٤رقم الصحابة، فصائل )كتاب لم وم
واوه1يةواليداية (، ٩٣))/اتبلأء أعلام سر انغلر: )٤( 

(.٧٣الصحابة)٣;تميز ش والإصابة (، ٢٨٣/١١)

حمصة:عند يقول . النك، سمعت 
من- الله اء ثإن - نار اليدخل لا  ١١

بايعواالدين أحد الشجرة أصحاب 
،.تأحتها؛<ل

فيأبويه له الني. جمع ممن نه أ- 
بنمعد حديث من حاء لما التفييةأ٦،، 

ليررجمع ال: فغهم اص وقأبي 
،كليهماا؛ أبويه أحل يوم الله. رمول 
عنسمنده ري لمحا ا الإمام وروى 
سالنبي ممعت راما قال: هته علي 
مالي،بن لمعد إلا لأحد، أبويه جمع 
سعد،رايا أحد: يوم يقول صسمعته فإني 

عنثبت وفد ،. وأميءا أبي فداك ارم 
بنللزبير أبويه جمع الني. أن غيره 

كلفيكون ، الخندق يوم هبه العوام 
•علمه دءجسمسا حديد مء^ما 

الفتحقبل من أمحسلم ممن نه أ- 
هولأءقفل عفلم على ويدل آ، ١١وقاتلأ

ثناش س مع دسومح، تعالى: قوله 
(.٢٤٩٦رنم الصحابة، ففبماتل )كتاب مسلم أحرجه )٥( 

وأمي.أبي فداك تول: في )آ"(أي 
٤(، ٠٥٧رقم المغازي، )كتاب البخاري أحرجه )٧( 

(.٢٤١٢رقم الصحابة، فقائل )كتاب لم وم
(.٤٠٥٩رقم المغازي، )كتاب البخاري أحرجه )٨( 
ه،السي أصحاب فضائل )كتاب البخاري أحرجه )٩( 

رقمالصحابة، فقائل )كتاب لم وم(، ٣٧٢٠رقم 

(.٨٤)U/ حجر لابن الارى فح اننلر: ( ١٠)
أبيبن سعد مناقب في الخلاص محص انفلر: ( ١١)

ْلا،البشائر، ]دار ( ٤٨)الهادي عيد لابن وقاص 
ه[.١٤٢٧



خهغوقاْس أبي بن سيد ه|وقاص أبى بن سعد 

يء أكتى يمحك سمم أؤكش رثئل لمثج آض 
للسئأثه نعد ؤقلأ وثظرأ بمد عن أنممأ 

.]الحديد[ ؤاه لمنت سلؤن يما همأش 
تمناهالذي الصالح الرحل نه أ— 
حديثمن ثبت فقد لحرامته، اليي 

الّثيررأرق * قالت عائشة المؤمنين أم 
منصالحا رجلا ررليت ت فقال ليلة ذات 

ممعناإذ ،  ١١الليلة يحرسنى أصحابي 
تقال هدا؟،، رامن قال! السلاح، صوت 
فناماك،، أحرسحثت الله رسول يا معد 
غهليهله((لسمعنا حتى . الّ؛يا 

هاعائشة حديث من لم لملمقل وفي 
مقدمهالثه رممول هر ررممI قالت 

صالحارحلا ليت ت فقال ليلة، المدينة 

فبيناقالت،! الليالة، ني يحرمأصحابي من 
الآِح،س'حشءحأثة ممعنا كدللط هحن ي

أبىبن ّعل قال! هذا؟ من فقال! 
حاءما .؛ الله رسول له فقال وقاص، 

على، حوفشي في وقع قال! ؛ك،؟ 
لهفدعا أحرمه، فجئمث . الله رسول 
نامءاثم . اطه رسول 

لدعاءالدعوة مجاب كان نه أ— 
حديث،من حاء فقد ، بدللئ، له ه النبي 

ال!ق. اطه رسول أن ! ^4، عد حم
ومندعاكا،ر إذا لمعد اسحج، رراللهم 

(،٧٢٣١رنم الممني، )كتاب البخاري أخرجه )١( 
(.٢٤١٠رنم الصحابة، ففاتل )كتاب لم وم

(.١٢٤ ٠ رقم الصحابة، فضائل )مماب لم مأحرجه )٢( 
(،٣٧٥١رقم المناقب، )أبواب الرطي أحرجه )٣( 

البخاريرواه ما دعائه إجابة شواهد 
عنعمير بن الملك عبد عن بتيه 

الكوفةأهل ررمكا قال! سمرة بن جابر 
واستعملفعزله، يجهئه عمر إلى سعدا 
الأنه ذكروا حتى فشاكوا ، عماراعليهم 
أبايا فقال! إليه فأرمل يصلي، يحسن 

الالث، أنيزعمون هؤلاء إن إسحاق، 
أناأما إسحاق! أبو قال تصلى، نحسن 

صلاةهم بأصلي كنت فإني والله 
أمليعنها، أحرم ما . اممه رسول 
وأحق،الأوليين، فى فاركد العشاء صلاة 

أباياالغلنبم،ذاك قال! الأخريين، فى 
إلىرحالا أو رجلا معه محارمل إسحاق، 
ييعولم الكوفة، أهل عه أل فالآكوفة، 
معرونا،ؤيثنون عنه ّأل إلا ممجدا 

رحلفقام عبس، لمي مسجدا لحل حتى 
أبايكنى قتادة بن أسامة له! يقال منهم 

سعدافان نشدتنا إذ أما قال! سعدة، 
مسسسمق>ولا الممرية، بسر لا كان 

قالالقضية، فى يحيل ولا بالسوية، 
إناللهم بثلاث! لأدعون واطه أما سحي! 

وسمعة،رياء قام كاذبا هل،ا عبدك كان 
وعرصهفقره، وأمحلل عمره، فاطل 
شيخيقول! سئل؟ إذا بحد وكان بالفتن، 

ط١[،والحكم، العلوم ]مكتبة ( ٤٩)؛/والمزار 
تيمية،ابن ]مكتبة اوكبير في والطبراني 

رقمروا، والالمغازى )يتاب والحاكم ًلأ[، 
/٩٦المجمع في الهيثمي وحسنه وصححه، ( ٤٣١٤

تحقيقهفى الألباني وصححه القدس[، ]مكتبة ( ١٥٣
(.٦١٢٥)رقم للذكاة 



هوقاص أبي بن سعد هوقاص أبي بن __ 

قالسعد. دعوة أصابتني مفتون كبير 
سقطفد بعد رأينه فأنا الملك! عبد 

ؤإنهالكبر، من عينيه على اه حاجب
الطرففي لجواري ليتعرض ل

يغمزهن«لا،.

لكنته:مؤ 

وأحدالأولين، المابفين أحد هو 
ماين،الذين السوري أصحأادبإ الستة 
وقالا، راصر عنهم وهو . اض رسول 

يعدالحْلايج بن عمر الرائد الخليفة فيه 
ررإنالشورى! أصءحادس، من جعله أن 

يهفليمتعن ؤإلأ فذاك، الإمرة أصابته 
المقدارجليل معهلما وكان ،، الوالىاال 

الصديقبكر أبى الحليفتين زمن فى 
مهلاعا،ّمثدا وكان ه، الفاروق وعمر 
ولاعجز غير عن الكوفة عن عمر عزله 

فىلعمر فلهرت لمصلحة ولكن خيانة، 
ثميعدها، الكوفة عثمان ولأ0 ثم ذللئج، 

عنهارن.عزله 
روىفقد ه، المبي خال وهو 
>خهئهالله عبد ن جابر حديث من الترمدى 

هداس! المبى فقال صعد أقبل ١١قال! 
حاله«لْ،.امرؤ فليرتي خالي 

(.٧٥٥رقم الأذان، )مماب الغاري أ"مجه )١( 
)أ(الداةواوهاة)اا/'ا\>\(.

(.٧٤)T/ الصحابة تض في الإصابة )٣( 
نيوالإصابة (، ٢٨٤ا/)١ والمهابة ١^١,^ انفلر: )؛(

(.)V/٤٧المجابة نميز 
(،٣٧٥٢رنم المنانب، )أبواب الزمذي )ْ(أخرحه 

(٦١ ١٣رنم المجابة، ممرنة )نماب والحاكم 

رروكانذلك! موصحا الترمذي قال 

زهرة،بنكط من وقاص أبى بن سعد 
زهرة،ني بمن . اني أم وكانت 

خار«.هدا .! الني قال فلذللث، 

اتحت،دإإقةثص ٠

الإسلام!في تفر ثالث، )جهته سعد ون ك- 
أبيبن معار حديثإ من صح فقد 
إلاأط أملم ررما قال! أنه ^4، وقاص 

مكشت،ولقد فيه، المتج أمالزى اليوم في 
الإملامءرلئلثإ ؤإني أيام سبعة 

لمأنة يقتضي حيث إشكال؛ هذا وفي 
أيامسبعة بقي وأنه الإسلام، إلى يسلق 
واثنانهو أنه ' أى الإسلام؛ ثلث، وهو 

والواقعفمهل، المسالمين من معه آخران 
فقدلمن، لم١ من كر قبله أسلم أنه 

قال!أنه عمار حسديثج من ثستإ 
خمسةإلا معه وما . الله رسول رأين، ١١

يكر((وأبو وامرأتان أعثل. 

فيكما - العلم أهل بعض جمع ولذا 
هنامعد قول وبين بينه - الأنين ض م 

حدث)جهته عمارا أن ! منهاامور؛ ي
بعدكثير ابن قال وامحللاعه. علمه حّ_، 

)رقمالجامع صحح ني الألباني وصححه وصححه، 
٦٩٩٤.)

ه،الحم، أصحاب فضائل )كتاب الخاري أحرجه )٦( 
رقمار، الأنصضانب و)ىاب (، ٣٧٢٧رقم 

٣٨٠٨.)

.،الحم، أصحاب فضائل )كتاب الخارك، أحرجه )٧( 
(.٣٦٦٠رنم 



خؤوقاص أبي بن سعد هوقاص آبي بن سعد 

إذمشكل؛ رروهو I السابق الحديث إيراده 
وقدبالإّلأم، أحد بقه يلم أنه يقتضي 

بنوزيد وحديجة وعليا الصديق أن علم 
حكىقد كما قبله، أسلموا ه حارثة 

غيرهؤلاء إملأم تقدم على الإحماع 
أبوونص الأثير، ابن منهم واحد؛ 

أملمهؤلاء من كلأ أن على ه حننة 
قوله!وأما أعالم. واف جنسه. أبتاء قبل 

لثالثؤإنى أيام سبعة مكثت ولقد 
ماذاعلى أدرى وما فذ5ل؛ الإسلام. 

ْاانمر لكون ان إلا عله يوصثع 
أعالم،اواف علمه. 

لثلثررؤإني راقولهI حجر؛ ابن وقال 
اطلاعه،بحب ذلك قال الإسلام(( 
ابتداءفي أسالم كان من أن فيه والسبب 

أرادولعله إسلامه، يخفى كان الأمر 
أوبكر، وأبا حديجة الآحرين بالاثنين 

حديجةكانت وقد بكر، وأيا ه النك، 
وقدالرحال، حص فلعله قهلعا، أسلمح، 

عمار؛حديحا الصديق ترحمة في تقدم 
أءبال٠حمسة إلا معه وما . اليي، أُرأيت 

سعل،بثا حال وهويعارض بكر((، وأبو 
يحملأو إليه، أسريتا ما بينهما والجمع 

ليخمجالبالغين؛ الأحرار على سحي قول 
لمأو )ههبه، وعلي المذكورون الأعجد 

هداعلى ويدل أولئلئ،، على اطلع يكن 
منالإمماعيلي عند وقع أنه ٠ الأُحير 

هاشمعن الأموي سعيد بن يحيى رواية 
محيومثله قلي،اا، أحد أسلم ررما بلفغل؛ 

معدبن عامر عن آحر وحه من معد ابن 
الأصيلي،رواية مقتضى وهدا أبيه، عن 

حماعة،قبله أملم قد لأنه ءشكلة؛ وهي 
كانما مقتفى على ذللئج يحمسل لكن 

فيرأيت، وقال- حينئاز، بعالمه اتصل 
عنبدر أمح، طريقا من متيم لابن المعرفة 
اليومفي أحد أسالم راما بلففل؛ هاشم 

فيه؛إشكال لا وهJا فيه((، أسلمحؤ اووى 
فيأحد يشاركه لا أن انع ملا إذ 

الخطستاأحرجه لكن ألم، يوم الإسلام 
فأسنامنيه، ابن أحرجه الل-ي الوجه من 
،الحماالواُارا، كقة )الأ( فه 

قكه\م.عرما

منه:اثمخاصن وقفا م٠ 
الجليلالصهلتحابي هذا الرافضة رمى 

التهممن بعديد ه وقاص أبي بن معد 
ماالمثال سبيل على ومنها الشنيعة، 

يرث
النافقين،رووس من بأنه زعمهم - أ 

إياْأن•ولعنهم 
منشحرة كل تححا ن ا زعمهم - ب 

٠جالمن ّيهئان سحي سعر 

اواداةوالمهاة)أ/'ا/(.)ا(
:١٧٠)U/ حجر لأبن ازرى نح انظر: )٢( 

(.حجر)U/٤٨لأبن )•آ(تحانري 
\ووب]مكب ( YTA/Y)الكركي رالل انظر: )٤( 

ط١،

- ١٥٥)نولويه بن لجعفر الزيارات كامل انفنرت )٥( 
النشرمرسمسة الفيومي، حواد I 1تحقيق ( ١٥٦

=أورده طريقه ومن -[، ٠١٤١١^ط؟، الإسلامي، 



وقاصأبى بن سعد هوقاص أبى بن سعد 

الأمةهده قارون أنه عمهم ز— 
المتآمرينصمن كان أنه عمهم ز— 
منصرفهالعقبة، عند . المبي قتل على 

آسِملأ
عليهم:لرد اه 

فيمنوالطعن القدح هدا أن ثمك لا 
قارونبأنه .، ونمنه هث اممه زكاه 

والشهادةبالفاق، عليه والحكم الأمة، 
لهورسوله الأه ثبادة مع بالنار، عليه 

بمكانوالحرمان الخدلأن من لهو بالجنة 
.،ورسوله لله محالة هو بل كبير؛ 

فقد.؛ رسوله وقول اممه لقول وتكذيب 
وعلىعام، بوحه الصحابة على اغ أثنى 

أبىبن كسعد - منهم الأولين السابقين 
وأحبرخاص، بوجه - ومحرم وقاص 

الجنة،أهل من حميعا أنهم سبحانه 
منالأولؤى ؤوألتنبانوزأ I سحانه اممه فقال 

يبميآئعوثم وآؤ!دا وآمحاب آلثثجدن 
نم،البعث، ة ]مرمأماليه في لصدوق ا ~

،;[.١٤١٧ْوا، 

_،L«j«انظر! )١(  iL ، بواسطة(، ٢٨٠)للعامالي البرهان
القادرلعي. الصحابة من عشرية الاتني البة موقف 

(.١١٩٢)صوفي عطا 
أكثرعلي ]تحقيق! ( ٤٩٩)لالصاJوق الخصال )٢( 

الحوزةفي المدرسين حماعة منثوران الغفاري، 
.قم[ العالمية، 

الصحابةمن عشرية الأنمي الشيعة مجوتف انظر! ( ١٢)
وما١( وأو١ ، ١ ١  ٠٢٠)موفى عطا النادر لمد 

ّعا.>عا!

لثمولد عنه وتبمإ عنم أثث ذيت 
يآخمحذ آلأيهتر ^١ محة، حقت 

]١^.. أتهأ آوز ه ثدأ 
أنفقمن مكر يسومح، •' ه ال وق

تندحه ٣ أوكق، نكر أكنج قي من 
أثمنعد  ytjبجنلوأ بمد مى أنمموأ \اٌآ 

.جة تظون ثآ زأئث ألثئ 
]الحديد[.

أبىبن سعد فقائل ذكر في تقدم وقد 
الحشرةمن أنه مكانته وبيان خهثع وقاص 

المومتينمن وأنه يالجنة، المبشرين 
اض.رمول نوفي الدين الصادقين، 

رْجهيبطل كله وهذا راض، عنهم وهو 
المنافقينمع بالمشاركة واتهامه بالنفاق 

لمنافاةالنبي.؛ اغتيال محاولة في 
يبشرأن عن فضلا الإيمان، أصل ذلك، 

فيحاء كما بالصلاح له ويشهد يالجنة 
مناقبه.

أبي،بن علي، إلكط بوْ نما وكل 
أبيبن حد لذمه من ه طالب 

ؤإذلاخصريح، كذب لهو وقاص.،< 
أمح،بن علي، المؤمنين لأمر واتهام مين، 

منحاء ا متكذيبط يثقهنه طالبا 
مناقب،في المتقدمة الصحيحة الأحاديث، 

وحاثا٥بالجنة، وتبشيره قدره وعلو سعد 
١ذلك، من 

ابنهلمشاركة محي؛ في طعنهم وأما 
سعد،وفاة بحد الحسين قتال فى عمر 



السكوت

؛ئ؛
السكوت

منكغيره - معدا لأن فاسد؛ طعن فهو 
يتفاداْحتى الغيب يعلم يكن لم - الماس 

الالنفس إن ثم كانت*، يالة ومبأي 
>ؤولأتعالى لقوله غيرها، بجريرة نواحي 
إكتظ قغ نك لتين ق إئ ثه 

،ص ofjSى محذنئ لا تته 
[.١٨]ءاطر1 

لمصادروالمراجع:ا٠ 
الصحابه١،تمييز فى ررالإصابة — ١ 

حجر•لأبن رج^، 
لابن١(، ^١ والمهابة« ءالمداية - ٢ 

عيونفي الأثر أهل فهوم ررتلقيح - ٠٣ 
الجوزي.لابن والسير؛؛، الماريح 

للصل.وق.راالخصال(<، ؛ ٤ 

،( ١ )ج لميلاء؛؛ ا أعلام ير ررمم- ٥ 
*للذهى 

لأبنالكبرى،)لأ(، راسات . ٦ 
■سعد 

اقبمنفي الخلاص ررمحض - ٧ 
الهادىعبد لأبن وقاص؛؛، أبي بن معد 

المقدسي.

.قتيبة لاين ^؛؛، ljuJ»؛- ٨ 

،( ١ )ج والماريخ؛؛ ارالمعرفة — ٩ 
المسوي.ليعقوب 

عشريةالاثني الشيعة موقف ١١_ ١ ٠ 
صوفي.عقنا القادر لعبد الصحابة((، من 

 Mشكوت اM
ثغة:المريق >0< 

سكبمن،الفحل من مصدر اتلكوى. 
سكن.أو صمت،، إدا سكوتا كمن ي

والكافالين  ١١ت فارس ابن قال 
تقول!الكلام. حلاف على يدل والماء 
سكين!،.ورحل سكوتا، ا منكمسسكن، 
وسكتأسكته، بما أى! بعكاثة؛ ورماه 

سكن،ابمعنى الغضميا، 
سكن، I١١ ويمال I الأزهري ال وق

ونكثنم، ^١ نكثا يمكث \فجز 
فلعإذا وتكئا سكوى بمكث 

الكلم،عدم بمعنى كون الويكون 
ويكونالبتة، ان اللمتحريك وعدم 
بصوتالكلام إفلهار عدم بمعنى كيلك 

مييفكادهما المامى، محه يجوهري 
ج/

شرعا:ثيمربف ا٠ 
فعاليةصفة ه اض حق في المذكوت 

يسكت،بمشيئته ومتعلقة له، ثابتة اختيارية 
هؤه،به يليق كما ماء متى ويتكلم ماء متى 

الكلمعن تارة يكون سبحانه وسكوته 

الجيل[.]دار ( i،Y/Y)اللغث قايس )١( 
العربي،المراث إحياء ]دار ( ٣٢٤)م اللغة تهذبب )٢( 

]دار( ١٧٩-  ١٧٨)(■/الفناوى مجموع \نظر: )٣( 
،;[.١٤٢٦الوئء، 



اسمونايفكون

.٢ وإعلأمه١ الكلام إظهار عن وتارة 
اللغويالمعنى بين فملأقة ا٠ 

والشرعي:
فيوالشرعي اللغوي التعريف يشترك 

الكلام،صد منهما كل في كون الأن 
المعنىأن إلا الكلام إظهار محي أو 

الكمالؤيفيد هق، باض يختص الشرعي 
محاته.حقه فى المْللق 

المكم: ٠٠
إنيسكت هق اف بأن الإيمان يجب 

يكونمكونه وأن ماء إن ويتكلم ثاء 
الكلام،إظهار عن وتارة الكلم عن تارة 

منبجلاله يليق كما له ذللث، كل فيئست، 
ولالماخ^لإاقري، ا بسك^^أحنم دلل^ به لععر 

ثمربل مرادها؛ عن للنصوص تأويل 
كيم،.بلا ظاهرها على 

ثحممة:ا٠ 

فعاليةصفة بحانه ممكونه حميمة 
فيمهللق كمال على دالة بمثسئته متعلقة 
ماء،متى ؤيمكهت، ماء متى يتكلم حقه، 

إظهارعن وتارة الكلم عن تارة وسكوته 
الكلام.

لأدلة:ا0 
هقض السكويتج صفة ثبومت، على دث 
والإجماع.الئنة 

(،١٧٩- اوى فتالمجموع انظر: )١( 
ليسقافوالسنة الكتاب غي الواردة اش وصفات 

^١٤١٤٠ط١، الهجرة، ]دار ( ١٤٥)

سلمانحديت ٠ النثه فمن 
قال؛. السي أن ه؛ ارمي فال

والحرامكتابه، في اف أحل ما ررالحلال 
فهوعنه مكث، وما كتابه، في اف حرم ما 

.محه،١^٢، عفا مما 

فما. ..ارقال: ه عباس ابن وعن 
وماحرام، فهو حرم وما حلال فهو أحل 

.ء ١ . عفو. فهو عنه سكت، 

ابنذكره قد فلإجماع، ا ا وأم
والإجماعبالثنة ارفثبت، فقال: رلأزق، تيمية 

السكومتحلكن ؛ كويت، باليوصمن اض ان 
إظهارعن وتارة الكلم، عن تارة يكون 

ا.وإعلأمه((أ الكلام 
العلم:أهل قوال أ0 

ذكربحد الهروى إمماعيل أبو قال 
ررفهل.ارحزيمة: ابن زمن الواقعة الفتنة 
فلمبكر، أبو الإمام ذاك الفتنة _، 

فيويصنفإ ؛تشويهها، يمحيح يزل 
فىدون حتى جيش، منير كأنه ردها؛ 

فىولقن السرائر، فى وتمكن الدفاتر، 

وابن(، ١٧٢٦رثم الياس، )أبواب الترمذي أحرجه )٢( 
اكرمذى:، JU i(TT-\Vرقم الأطسة، )كتاب ماجه 
هدامن إلا مرفرعا نعرفه لا غريب، حديث، »هدا 

الحاويح،اروكأن ونال: مونوئا، ذكرْ مم الوجه٠، 
الحديثه،هدا عن البحاري ومألت، أصح، ، ١لموقوف

,١١محفوظاأرام ما فقال: 
(،٠١٠٨٠ رنم الأطعمة، )كتاب داود أبو أحرجه )٠١( 

وصخحه،( ٧١١١٠رنم الأطعمة، )كتاب والحاكم 
]الكتب( ١٠٤)رقم الرام غاية في الألباني وصغحه 

ط.ا[.الإسلامي، 
(.١٧٨/٦)الفتاوى )؛(مجموع 



الشكوتلسنونا

اممهأن I المحاريب محي ونقش الكتاتيب، 
سكمت،ء ا ّؤإن تكلم، ماء إن متكلم 
النمروأولئك الإمام، ذاك اض هجزى 

نبنهوتوقير دينه، نصرة عن الغر 
ا.ل حيراا، 

دقرروفد الجني؛ نصر أبو وهال 
وذلكالمطق، هو القرآن أن على القرآن 

آلمانءانهيكى ^^٥١ I ه بحانحمه قول
[٢٠٤لالأء_راف: ئأنيتإه لث أنشئوأ 

.. النطق. ترك العرب عند والإنصات 
الوالكلام السكوت أن بذلك فعالم 

محلفي الواحد، الوقت في يجتمعان 
واحد((رى.

السهبررفثست ٠ تيمية ابن وقال 
السكوت؛بيوصف اممه أن والإجماع 

التكلم،عن تارة يكون السكوت لكن 
وإءلأم4االالكلام إخلهار عن وتارة 

لأقسام:ا٠ 
معنيان؛له الكون 

للكلام؛مقابل مكون الأول! المعنى 
.يتكلم لم أي؛ مكن؛ 

إظهارعن سكوتا الثاني؛ والمعنى 
فيحاء الذي هو النؤع وهذا الكلام، 

بمعنىفيها فالسكون السابقة الأحاديث 
هوليس الأمياء، تلائs حكم إفلهار ءال.م 

؛(.UA/nيميت)لأبن الفتاوى .جموع )١( 
زفة٢(  ١٨. ٢  ١٧)نبيي اهل إلى جزي الرمالة )٢( 

^.١٤٢٣، »iYالأصلاب. الجاسة 
(.١٧٨/٦)الفتاوى مجموع )٣( 

الكلام.صد هو الذي السكوت 

المخالمين:ذمب، م٠ 
والمعتزلةالجهمية من المحثللة أنكرت 

أنوالكرامية اعرة والأئوالكلأبية 
بجلاله،يليق كما بالسكوت الاله يوصف 
بخلافيوصف، أن استحالة بونالوا 
.الكلأمُ 

للأحاديثلمخالفته باؤلل قول وهذا 
بالسكوتهق اض وصف فى الصريحة 

فهوعنه سكت ءوما .؛ قوله مثل في 
يوصفاض أن على لأمة ا وإحماع ، صو(( 

عنلا بحلم سكوته وأن بالسكوت، 
الصماتحنس من وأنها يان، ن

فىفتتيت اش، بمثبئة المتعلقة الأحتيارية 
تعالى؛قوله وفق على اش حق 

.هأكر أشيع وثن ش؛ َةثمحء 
لالشورىلأْ،•

المصادرواتمراجع:0< 
الديانة،؛،أصول عن انة ارالإ؛. ١ 

•للأشعري 
لابنالخلق،،، على الحق ءإيثار - ٢ 

والنقل،،،العقل تعارض درء ٠١١ ٣ 

تيمتة-لابن 

.نهاج(، ١٢٩٧الفتاوى مجموع انظر: )٤( 
قرطبة،ت.>ّة ( ٣٧٠)م/ سب لأبن المبرية الئئة 
]دار)٣٦( للاثعرى ة انوالإبام[،  ٤٠٦ط١، 

^.١٣٩٧ط١، القاهرة، الأنصار، 
(.١٧٩/٦)الفتاوى مجموع انظر: )ه( 



السلامالحلأم

لأبنالأصمهاب،<، العقيدة رشممح ر— 
نمه.

لابنالهلحاوية،ا، العميدة ررشرح — ٥ 
الحض.الحز أبي 

الكتابفى الواردة اض راصفات - ٦ 
لاJشاف.والئنة«، 

تيمية.لابن فتاوى١٠، ررمجمؤع — ٧ 
لاين، النبوية٠٠السنة رامنهاج — ٨ 
٠تمة 

.نبيي٠٠ أهل إلى السجري رررمالة — ٩ 

@ادقلأمئ

س؛لتعريف ا٠ 

والميمواللام ءالمين فارست ابن قال 
فيهؤيكوئ والعافية، الصحة بابه محفلم 

أنلأمة! فالقليل، والشاذ عنه يشد ما 
قالوالأذى، العاهة من الإنسان لم ي

لام؛الهو ثناؤه حل الله ت العلم أهل 
العيبمن المخالوقين يلحق مما لامته ل

وتأسيه: افه قال والفناء. والنقص 
[،٢٥س: ون]يآلئو؛ا< ض إق دوا 

الجنة.وداره ثناؤه، جل الله لام؛ فال
الانقياد؛وهو الإملأم، أيصا الباب ومن 
وقال. والامتناع٠٠ الإباء من يسلم لأيه 

أربعةالخرب لغة في الئلام ١١الأزهري• 
مملورملاما سلمت ! فمنها، أشياء 

ملامة،جمع لام الومنها؛ سلمت،، 

ها،اه[ط؟، الفم ]دار ( ٤٨٧)اللنة .قايس )١( 

تباركاض أمماء مجن اسم السلام ومنها؛ 
الملأم!١١الجوهري؛ وقال ،، وتما 

ا.العيوباال من البراءة 

شرعا٠لتعريف ا٠ 

قال.ك، الله أمماء من اسم السلام؛ 
جميعمن أى؛ ررالملأم؛ كثير؛ ابن 

ذاتهفى بكماله والنقائص، العيوب 
٠، وأفعاله١ا١ وصفاته 

حلقهلم يالدى ررهو الهلبرى؛ قال 
ررالئلأمالأزهري؛ وقال ءللمهااأْ،، من 

ذوأنه _ث أعلم والله - وتأويله الله، امم 
تخليصهو الملام، يملك الذي الملام 

.، المكروه<اأ من 

اللغويالمعنى بين العلاقة "0 
والشرعي:

والخافية،الملامة هو اللغوي المعنى 
والمعافاة،المهليقة، الملامة ذو وافه 

منوالتخليص الملام يملك وحده وهو 
منوالأعلى لأتم ا تعالى فلله المكروه، 

ليسوهو المائة، لهذه اللغوي المعنى 
• iiطه إلا الإطلاق عر 

لكالف[.المرة \\ك\و اللغة تهذيب )٢( 
ط؛[.للملأين، اللم ]دار )ْ/اهآ)( الصحاح )٣( 
الفواند،عالم ]دار ( ٥٠٢)"؛ا/ كثير ابن ير نف)٤( 

الثغانة]دار ( ٤١)الدعاء شان وانفلر: .يا[، 
ط٣[.المرية، 

،ط\ حزم، ابن ]دار )؛ا/ها"( الميان جامع )٥( 
٥١٤٢١٠.];

لكالتف[.المرة ]الدار اللغة تهذيب )٦( 



الثلأمالسلام

سبباكمية؛0* 
ململأنه باللام؛ نمه اض محمى 

التعسرآفات من الخلق يلحق مما 
نميالذي الدائم ^٠ ٧١وأنه والفاء، 
الملامذو ولأنه يفنى، ولا الخلق، 

منالتخالخن وهو الملام، يملك الذي 
.، المكروهأ

لحكم:ا٠ 
؛ه، لله لام الاسم؛ إلمات وجوب 

والسنة.الكتاب من به التعس لثيوث 

لحقيقة:اي 

بهذاهق اض أحمئة في القيم ان قال 
لامتهلأليه؛ مى مكل من الاسم 
وجه،كل من ونقص عيب كل من بحانه 
أومعاوصة كونه مجن محلأم عهلاؤْ وكذلك 
منمحلأم ومنعه المععلى، إلى لحاجة 

وعلوهوامتواوه الإملاق، وخوف البخل 
محتاجايكون أن من سلام عرسه على 

العرشبل عليه؛ يستوي أو يحمله ما إلى 
فهوإليه، محتناحون وحملته إليه، محتاج 
كلوعن حملته، وعن العرش عن الغني 

وأوليائهلمحييه محبته .وكذلك . ، محوا0 ما 
المخلوقمحبة عوارض من ملام 

أوإليه، حاجة محبة كونها من للمخلوق، 
مماوملام بقربه، انتفاع أو له، تملق 
أصافهما وكذلك ، فيها المعْللون يتقوله 

عماملام فانه والوجه اليد من ه نفإلى 

)Y؛/n؛؛(.الالغ؛ن تهو,ب انظر: )١( 

كيفهتامل مععلل يتقوله أو مشبه، يتخيله 
عنهينزه ما كل )العلام( اسمه نقمن 
هذايحففل ممن وكم وتعالى، تبارك 
هذْمن تضمنه ما يدري ولا الامحم 

'".UUJIjالأسرار 
لأدلة:ا٠ 

قولهفي صريحا الملام الله اسم ورد 
م،إلا ٥٦لا وف ه م تمالى: 

١^؛،ألقك \دللإ ٢؛^^ آتلأ، 
أشنبمن آلقءث آلبجاك آمين 

وردكم_ا ]الحش_ر[، يمظزة 
فىنقول كنا I حديث فى صريحا 
علىالملام اممه، على لام الالصلاة؛ 

يوم:ذات المبي. لما فقال فلأن، 
فيأحدكم قعد فإذا لام الهو افه رءإن 

والصلواتفه التحيات فليقل؛ الصلاة 
الشصأيها عالمالث، لام الوالطيبات، 

وعلىعلينا اللام وبركاته، اطه ورحمة 
كانوحديث، ،، الصالحين(( اطه عباد 

صلاتهمن انصرف إذا الله. رسول 
أنتاللهم ١١وقال؛ ئلأما، استغفر 
يايا تباركت، لام، الومنلث، الملام، 
حديثفي وورد والإكرام((ل؛،، الجلال 

الفرائد،؛ JU]دار ( ٦٠٥-  n«Y/T)الفرائد بيانع )٢( 
١٩٠)انمي الأسا، نقه وانظر: ^، ١٤٢٥ط١، 

ه\؛اه[.ٍدا، الوحيد، ]دار ( ١٩٢ -
(،YY-YAرنم الدعواتؤ، )كاب، البخاري أحرجه )٣( 

(.٤٠٢رقم الصلاة، )كتاب، ومسالم 
رنمالصلاة، ومواضع اجد الم)كتاب، لم مأحرجه )٤( 

٥٩١.)



ايتلأمؤق^[إاتتلأم

منامم لأم الأن بتصريح ال
حديثمحي . قوله وهو %ك اممه أسماء 
اضأسماء من اسم لام الءإن ؛ أنس 

د،أذشواالأرض، في افه وصعه تعالى، 
سكم«لا،.اللام 

العلم:أهل أقوال •0" 
امملام الأن على المسلمون اتفق 

حريرابن فال نى، الحاض أسماء من 
مناسم السلام ررإن ري! بطال

الإه((رى.أسماء

اللهررإن .! ررقوله المم! ابن ومحال 
اممالام الفيكون صريح، السلام،؛ هو 
أممائه((من 

ررمحوله!الشيح! ش ليمان سومحال 
محيصريح فهذا لام؛؛. الهو افه ررفإن 
أسمائه؛؛من اسما اللام كون 
نمسائلاسعلقة:اؤ 

لاماليقال! لا الأولى! لخالة ا- 

فىذس عن الوارد نلي 
اممه؛على الملام تقولوا »لأ ه! المي 

]دار( ٣٤٣)المفرد الأدب في المخاري أخرجه )١( 
للةفى الألماني وصححه ط٣[، المئائر، 
]شة( ١٨٤رقم .< roAالصحيحة)\/الأحاديث 
ما؛اه[.، Yi.المعارف، 

ط\،الرسالة، ة ]مؤّ( ١٢٠الطبري)١; ير نف)٢( 
•آ؛اه[.

المري[.الكاب ]دار )آ/آ؛ا( الفوائد بيانع )٣( 
الإسلامي،]المكتب ( ٥٦٣)الحميد العزيز تيسير )٤( 

^.١٤٢٣محيا، بتروت، 

قولوا!ولكن الملام، هو افه فان 
ا.والطساتااأ والصالوامت، فه اكحياُت، 

اممهغير سمية الثانية! ألة خلا- 
باللام!

تسميةيمنع ررومما المم! ابن فال 
وتعالى؛تبارك الرب أسماء به ان الألم
ولاوالصمد بالأحد التسمية يجوز فلا 

سائروكدك الرازق ؛ولا الخالق ب
وتعالى،تبارك يالرب المختصة الأمماء 

غيرهوعلى عليه تهللق التي الأسماء وأما 
والرحيم؛والرووف والبصير كالممتع 

المخلوق،عن بمعانيها يخبر أن فيجوز 
الإطلاقعلى يها ينمى أن يجوز ولا 

الربعلى يهللق كما عليه يعللق بحيث 

■نحار^' 
لاثاوءاه 

العلمالملام! باسم الإيمان آثار من 
العلماءذكر حيث ، أحدايفللم لا افه بان 
الملام؛ذو اممه أن الملام! محاني من أن 
ظلمهمن حلقه لم يالذي هو • أي 

أي■—ادم؛ الخ ذو الله أن ا! هنوم
قال!كما الجمة؛ محي عباده على لم الم

لمويحقيقة، يتكلم نحالى فاينه 

(.٨٣٥رثم الأذان، )كاب البخاري ١^-؟،، )٥( 
دمشق،البيان، ]دار ( ١٢٧-  ١٢٥)الودود تحفة )آ•( 

؟\<ماه[.طا،

المان)؛ا/بما•(.جامع )٧( 
(.٣٩٠)•Y/ القرآن لأعام الجامع )٨( 



علىالنيئ!السلام ؛٠(اتى.على السلام 

سمع.بصوت الجنة في عباده على 
الكمالبصفات متصف الله أن إ ومني 

لكانبذلك ينصف لم لو إذ والجمال 
أنعن فضلا سالما يكن ولم ناقصا، 

المنرهالسلأم هو فاللة اللأم، هو يكون 
بجم،عالمتصف ، وموء عيب كل عن 

والجلال.والجمال الكمال الصفات 

العسل،يرجو أن ت ألصا آماره ومن 
اللهيدعو وأن وحدْ، الله من السلامة 

فيالسلامة منه فيهللب لام، الباسمه 
والمالوالقس والاعتقاد، والعمل القول 

تدعائه في النبي. لقول والأولاد، 
الملام،ومنالث، اللام، أنت ررالالهلم 
وولأهمامأ(ُا،.الجلال ذا ا ناركن 

ثمصادرواثمراجع:ا٠ 
فىالثابتة ني الحافه ررأممماء . ١ 

لالرصواني٠)ج\(، والثنة،ا الكتاب 
لأبن٢(، ، رج١ الفوائداء رربدائع س ٢ 

القم•
^٣١(،انمقلم« القرآن راتفسير - ٣ 

للهلبري.(، )ج٤١البيان،، ارحاْع . ٤ 
قرآن،،اللأحكام ررالجامع س ه 
للقرطي.(، ^٠٢

للخهنايي.اللعاءاا، ثان ١١ء ٦ 
(،٤٢)لم،، مصحيم راشرم — ٧ 

شووي•

نى،،،الحسالأمماء ارفقه — ٨ 
البا.ر.الرزاق لعبد 

لابن)ج؛(، الشافية،، ررالكافية - ٩ 
اليم.

للغزالي.الأسى،،، ررالمقصد - ١ ٠ 

 mالضي. على لسلام اm
لغة:التمرث ؤو 

المزيل.الثلاثي الفعل مصدر الملام؛ 
وهو—، ليم بالتّالتحية من — رملم( 

فيالأفات من يسلم بأن للإنسان دعاء 
)سلامة(.جمع أيصا وهو ه، ولفدينه 
معناه!هق؛ الله ماء أيمن اسم وهو 

العيبمن المخلوفن يلحق مما السالم 
،.والقناءر والقص 

شرعا:لتعري، اي 

له.دعاء المبي على الملام 
جمعمن ويحصنه هق الله يسلمه بان 

لهملامة والمكارم، والأفات المقانمى 
في- وملازمة مصاحبة أي؛ - ومعه 
ومنته؛ولشرعه محوته، وبعد حياته 

أيديتنالهما أن من يحففلهما أن 
العاشن•

أي؛محمدا،؛ على ملم اراللهم فمعنى 

تخريجه.تقدم 

للملأيين،العلم ]دار ( ١٩٥١)ه/الصحاح اذظرت )مآ(
]الدار)أا/ا-إ؛( اس وتهاوب [، ٢١٩٩٠ط؛، 

(٩٠اللغة)ّآ/ ومقاسي والترجمة[، للتاليف المصرية 
،;[.١٤١٨ cYisيرون، الفكر، ]دار 



اأسلأمطنىالنبي.

وأمتهدعوته في لمحمد اكتب اللهم 
فتزدادنقص؛ كل من الملامة وذكره 

وأمته، علوا الأيام مر على دعوته 
ارمائاُ*؛.وذمْتكارا،

سنالمضاداإغوي
واثشرص:

عنللسلام الالغوي المعنى يختلف لم 
لغةلام فالالشميع؛ لمسان على معناه 

حمسعمن لأمة البدعاء I وشرعا
والتوافقالتنامب بهذا فيفلهر الأفات؛ 

*محنالمضأ،

0اثحكم:

عليهكالصلاة . اض على اللام 
—نزاع بلا — ويستحب ومنزلة. حكما 

.النبي على الصلاة بين الجمع 
علىالداعي يقتصر فلا عليه؛ ليم والت

اللهارصلى _ت مثلا - فيقول أحدهما؛ 
فمهل؛السلاملإ ارعليه أو! ففعل، ءليه،< 
وسلمعليه الله ررصلى يمول! ؤإنما 

اللهقول فناهر هو كما ونحوها؛ تسليماا؛ 
عقبمأو0 ر،يفتتُ آست ؤ,إ0 _ى! م_الت

صى]_ ( 1T1/Y)ض لكاصي الشفا نظر: ا ؛
)؛/للنووى لم مصحيح وشيح المحلي؛!، المابي 

ءل\،بيروت، العربي، التراث إحياء ]دار ١(  ١٧
]دار{ ٢٧٣)حجر لأبن \و[وي وفتح ،^[، ١٣٩٢

(١٦٤)للمخاوي الديع والقول المرفت، 
وروح_آ، م ٠١٤٢٨ل٢، جدة، اج، هلمن١ ]يار 

المنبرية[،]الطعأ ( ٧٩;٢٢للألوّى)المعاني 
]دار، ١١را/عبئن لأبن المتع والشرح 

آآ؛اه[.ْلا، الجوزى، ابن 

قيثئ ,؛ ٌ:l'Lقآع ^ 11
بالجمعإذ لالأح_زاب،[؛  ١٠٤.( ملبمما 
—وغيره التشهد قى كما — وصمهما بينهما 

المرهوب؛ؤيزول المعللوب يحصل 
وتنتميالمرهوب يزول فبالسلام 
المعللوبيحصل وبالصلاة الممائص، 

الكمالامت،.وتثبت، 

دونالصلاة على الداعي اقتصر فان 
حعله؛حبت، — لعكسأر؛ ا أو يا)ما، التلم 

الواردبالأمر لإحلاله في\كره؛ - له ديدئا 
إنأما فيهما، والترغيحس، منهما بالإكثار 

غيرمن أحرى، ويسلم تارة بملي لكن 
لكنهكراهة، فلا منهما؛ ؛واحدة إخلال 
الجمعإذ والمتحبا؛ لأولى ا ا حلاف
•قيه ُزإع لا سسُهمب بنهما 

لحقيقة:ا٠ 

أنها.! النبي على الملام حقيقة 
عبدهبمنزلة ١١لعباده تعالى الله من إخبار 
بأنهالأعلى؛ الملأ في عنده . ونبيه 
وأنالمقربين، الملأئكة عند عليه يثنى 

الملاح،]دار )٨٩( لفووى الأذكار انفر: )٢( 
]دار( ٤٤)ا/لم مصحيح على وشرحه -[، ٠١٣٩١

ابنير ونف-[، ٠١٣٩٢ْلآ، المربي، التراث إحياء 
لأبنابرى ونح [، Yi.ًلمة، ]دار ( ٤٧٩/٦)كثير 

)ا/خاوي للالغسث، وفتح (، ١٦٧/١)١ حجر 
ؤزا،اض، ريالاج، المه]دار ( ٤٨م/، ١٠

ولواْع(، ١٦٣، ١٥٨)له البدع والقول -[، ٠١٤٢٦
ب،]الكت)\إ^1( فاريني لالمهية الأنوار 

(١٠١/ YY)والتنوير والخحرير ؛يروات٠[، الإسلامي، 
الممتعوالشرح ،[، ١٩٩٧تونس، سحنون، ]دار 
)ا/اا(.جين لابن 



السلأمعلىاصيه

أهلتعالى أمر ثم عليه، نملي الملائكة 
عليه؛اليم والتبالصلاة الملي العالم 

العالمينأهل من عليه الثناء ليجتمع 
٠٠اجميعا والسهااي الحلوى 

الأدلة:ه

.المي على اللام فضل على ئد 
Iمنزلتهما وعلو — عاليه الملأة ع م_ 

ؤإجماعالمتوانرة، والثثة الكتاب، 

ثثئثيقنن آق ؤا0 ه؛ اش او نء 
قهتئ ;انمحأ ١!^ يأه ^ ١ء 

]\لأحز\بآ.تيثا.4 
أنه)جهنه حولمبن الله عبد عن ولت 

الصلاةي ه الني مع يا إذا يا قال: 
لامالعباده! من اممه على لام ال: قالما

رالأالنبي ممال وفلان! فلأن على 
هوافه فان اطه؛ على لام التقولوا: 

فه،التحيات : فولواولكن لام؛ ال
أيهاعليك الملام والطيبات، والصلوات 

عاسااللام وبرلكته، اطه ورحمة النبي 
الصالحين٠٠اممه عيال وعلى 
فيمساحين ملائكة فه وإن ونال 

الم-لأماالم،أمتي من يبلغوني الأرض 
لابنالباري فتح وانظر." كير)اُ/م\هأ(، ابن ير نف)١( 

(.٥٣)البديع والقول (، ١٥٦/١١)حجر 
لموم(، ٨٣٥رقم الأذان، )كتاب، البخاري أحرجه )٢( 

(.٤٠٢رنم الصلاة، )كتاب 
(،١٢٨٢رنم الصلاة، صفة )كتاب الناش أحرجه )٣( 

نرطبة،لمو>ّة ( ٤٥٢، ٤٤١، ٣٨١وأحمد)ا/^

علىيلم أحد من ارما أيثا وقال 
عبأرد حتى ردم علي اف رد إلا 

البابهذا في والأحاديث، ،، أ٠٠٣١٧١
٠كسره 

0أقواوأهلاسمً

تعالى:اطه قول فى الحالية أبو قال 
ائ4>، نحزة ثبجظن ه ون 

تناومعلمه: اممه ررصلأة [: ٥٦]الأحزاب: 
الملائكة:وصلاة الملائكة، عند عليه 

اووئ،اأْ'.

كلامهع،مض في - المم ابن وقال 
ءأإظإ|،ورمله أنبيائه على اطه ملام على 

طها من محلام  ٠١_: النكرة بلففل ومجيئه 
عنومغن محلأم، كل من كافح بحانه س

والدارميالميمية([، الطبعة عن ممر)ممررة 
فيان حبوابن (، ٢٨١٦رقم ١^٧^،، )كتاب 

فيوالحاكم (، ٩١٤رقم الرقائق، صحيحه)كتاب 
وصححه،( ٦٣٥١^رقم التمسير، مستدركه)كتاب 

المحيحة)رقمالة الالفي الألباني وص_حءحه 
٢٨٥٣.)

(،٢٠٤١رقم المناسلثج، داود)كتاب أبو أحرجه )٤( 
مصرترطبة، تءؤسسة ( ٥٢١مسنده)أ/^في وأحم،. 
إمتالهالعراقي وجود الميمتية([، العلبعة عن )ممورة 

حزم،ابن ]دار ( ٣٦٧الأمفار)حمل عن المخي في 
الصحي«حة)رقمالمالسلة في الألباني وحشه ط١[، 
٢٢٦٦.)

]المكتبة( ٢٨٠)T/ صبحه فى البخاري عالخه )٥( 
ابنووصله؛ ه_ا،  ١٤٠•ط١، القاهرة، لفية، ال

١٨)الباري فتح في كما - تمسيره في حاتم أبي 
]مركزيوطي ممالمثور والدر (، ٥٣٣

قفلفي القاصي ؤإسماعيل اه[، ٤٢٤ط١، هجر، 
[،٢٠١٩٧٧ط٣، الإسلامي، ]١^^، ( ٩٥الصلاة)
الصلاة.لفضل تحقيقه فى الألباش وصححه 



السلأمطنىا]نبي.
جالنبي على السلام أص[أ

قادنيأمنية، م من ومقرب تحية، كل 
يستغرق- هناك أدنى ولا - منه ملام 

البؤس،؛؛ iJbjالنعمة، ويتم الوصف، 
العطبمواد ؤيقهلع الحماة، ويعلسبا 

والهلأكا(ا'اا.

.النبي على ®الصلاة ت أيصا ويالط 
إنعامهومعرفة ، وشكره الله لذكر متضمنة 

.عليه فالمصالي بارمحاله؛ عبيده على 
وذكرالنه ذكر عليه صلاته تضمنت فد 

ماعليه بصلاته يجزيه أن ومواله رموله، 
وأمماء0ربنا عرفنا كما أهله؛ هو 

مرضاته،طريق إلى وهدانا وصماته، 

والقدومإليه الوصول بعد لنا ما وعرفنا 
هيبل الإيمان، لكل متفمنة فهي عليه؛ 

المدعو،الرب بوجود للاقرار متضمنة 
وصماتهؤإرادته وقدرته وسمعه وعلمه 

فىوتصديقه رموله، ال ؤإرموكلامه، 
ريبولا ا محبته وكمال كلها، أخباره 

فالصلاةالإيمان؛ أصول هى هذه أن 
،ذلك، العبد لعلم متضمنة . عليه 

منفكانت له؛ ومحبته به، وتصديقه 
الأءمالاُ".أضو 

التسليمارفمعتى ت عقيمين ابن وقال 
بالسلامةله ندعو أننا . الرسول على 
يكونقد قائل: قال ؤإذا آفة• كل من 
لكنواضحا، حياته. في الدعاء هدا 

وقدبالسلامة له ندعو كيف مماته بحد 

بالسلامةالدعاء ليس •' فالجواب 
أهوالفهناك الحياة، حال في مجفصورا 

إذاالرسل دعاء كان ولهذا القيامة، يوم 
ملم؛ررالثهم، الصواؤذ: على الناس عر 

المخاوفمن المرء ينتهي فلا ، ملم® 
ندعو؛ إداموته. بمجرد ادتا والآف

الموقف،هول من بالسلامة للرصول. 
أي:أعم؛ يكون؛معنى قد : أيصاونقول 

مرعهعلى اللام يشمل عليه اللام أن 
أيديتنالها أن من وسلامتها وسمنته، 

قولهفى العلماء قال كما العابثين؛ 
لالمساء:وأؤثووه ١؛- إل  ٥٥^تعالى؛ 

بعدمنته ؤإلى حياته، في إليه : قالوا[ ٥٩
(٣)

سر,بمرق (، ٦٠١)آ/يداعالفواثد ٢١)
(.٠٣٤الأنهام)جلاء )٢( 

المتعالمة:لمساص ا٠ 
الصلاةآداب من الأولى: لمسألة ا- 

اض.؛عر والسلام 
المصهللحكتب في العلماء ذكره 

علىينبغي : ٢٤أنهلالحديث، طالب وآداب 
المحامملةونحوهما والناصح الحلم طالب 
علىليم والتّالصلاة كتابة على 

(١٠٠\.)م/\،أ المشع زاد على المتع الثرح )٣( 
آآأ؛اه[.]داراينالمزي،طا،

،٣( ٩ / )١ لالنووى ملم صحح ثرح ت - مثلا - انظر )٤( 
ابن]دار ( ١٢٢)الحديث علوم في التحديث ورسوم 

(،٤٧، lY/r)المنن،وفتح ط١[، بيروت، حزم، 
المؤثر،]مكتبة ( ٥٠٣)ا/يوطي للالراوي وتديئب 

^.١٤١٥ءدأ، الرياض، 



اس؛مط|ىاثي.النبي.على السلام 

منيسأم ولا كتبه، كلما . اض رسول 
-،الأصل في بكن لم ؤإن - تكراره 

ذلكمع ودس_انه بهما التلففل ويستحب 
التيالموائد أكثر من ذلك فإن أبقا؛ 

ذلكأغفل ومن الحديث، طالب يتعجلها 
يكرهوأنه عفليماا —ا حهلحرم فقد 

الشيم،دون الصلاة على الاقتصار 
لاموالالصلاة اختصار أيصا ؤيكره 
بتحو؛- حرفين أو بحرف - لهما والرمز 

يفعلكما - ونحوهما ص، أوت صلعم، 
يكنس،بل .؛ بة الطالوعوام الكسالى 

بكمالها.الصياُة 

هقاف تسليم هعش الثانية! لمسألة ا— 
أدسثعر 

تعالىادله تسلم النامي بعفى اسسسكل 
قولهمثل في وعباده، ورسله أنبيائه على 

إمحئؤ-ثم ى؛ العت
عقءؤتثمّ ت هق ه وقولامات[، ]المح

وغيرمات[، .هوكنلآت> محّنم 
طلبالملام : وقالواالأيات، من هدا 

أذلك؟ اض من يتصور فكيف ودعاء؛ 
معقولوأرغير مستحيل هؤ منه فالدعاء 

لهيدعو لا فإنه تعالى؛ اض حق في 
للغيرالدعاء لأن _؛ لسبه. ؛ عني،ب~ 

أأ،ثالث، من نفعه طلم، 

الدعاء: يقال بأن هدا عن والجواب 

الحربي،التراث إحياء ]دار ( ١٨٣)ءأ/الرازي ضير )١( 
•يردت[ 

(.٦٤٢)٢; القيم لأبن الفوائد بيانع انقلر: )٢( 

ثلاثة:أمورا يتضمن والْللب طلب،، 
تتقومولا منه، ومعللوبا ومهللوثا، طالتا، 

وتغايرالثلاثة، الأركان بهدم إلا حقيقته 
منشيئا يهللم، الْلالب كان إذا ظاهر هذه 

ويسممهمه،ينهاه أو غيره يأمر كمن غيره؛ 
يكونفهنا ه؛ نفمن طالتا كان إذا أما 

هنايكن ولم منه، المهللوب هو الْلالب 
والمطلوبومطلوب، طالم، ركنان: إلا 
منالإنسان وطل، نفسه. الهلالب هو منه 

بابمن الهللم، لأن مشكل؛ غير ه نف
أنغيره من يريد كما والمريد الإرادايت،، 

أنهو نفسه من يريد فكذلك، شيئا؛ يفعل 
ه،نفمن يهللم، فكذلك، يفعله؛ 
كانفإذا . وينهاهاه نقيأمر قد والإنسان 
ؤينهاهاه نفيأمر الإنسان أن معقولا 

1ْرافوقه أن مع طاو_إ، والنهي الأمر و- 
آمرلا ممن يستحيل فكيف _؛ وناهتا 

فحلنفسه من يهلالسإ أن ناهي ولا فوقه 
كشب،كما ا يبغضه؟ ما وترك يحبه ما 

ونصرالرحمة ه نفعالي هة|ؤ ربنا 
الظلمعليها وحرم ذللئ،، وغير المزمنين 
٠دلأ^^ وغر ١ل٠و٠نر٧ ومذ0ب 

أنبيائهعلى تعالى الله من لام فال
طلما- لام والالصلاة عليهم - اله ورم
عليهيشكل فلا بالملامة؛ لهم ه نفمن 
العالمين.ربا لله والحمد ذكر* بما 

الملأ؛حكم الثالنة: نمالأ ا- 
الأساء;غير على واللام 
فيكرهالصلاة؛ محنى في الملام هل 



النبي.على السلام 
اتسلأمع،لىاثىه٠

_،استقلالا - محلان على اللام ; ،JUjأن 
فياختلف اللام؟ عليه محلان يةالأ أو 

فيمشروينه على الاتفاق بعد ذلك، 
مبلعلى الحاصر والمسثا الحي نحه 

ملامفيقال! به فيخاطميا المخاطبة؛ 
ونحوعليكم، لأم الأو• عليكم، 

هدارا،:

محمدأبو * منهم — طائفة ذللئ، فكره 
الأحياءهدا في سواء _، الجويني 

والأموايت،.)الغائبون( 

الجمهورمدهيا وهو — والصحيح 
يشرعفاللأم  ١١الصلاة؛ غير لام الأن 
وحاصرومت، حى - مؤمن كل حق في 

منيفلأثا بلغ تقول• فإنك -؛ وغائب 
الإملأم.أهل تحية لام واللام، ال

خاصثعار فهي الصلاة؛ بخلاف 
Mالسي حفوق من وهي، بالألياء، 

عليناالسلام المصلي: يقول ولهدا وآله؛ 
يقول:ولا المالحين، اف عباد وعلى 

الصالحين؛اض عباد وعلى علينا الصلاة 
أعلم.وافه سنهما«ر٢/ الفرق ففلهر 

العلمأهل اصطلاح استقر فذ أنه إلا 
علىالغيبة في التسليم قصر على 
والرسل،الأيياء من bحوانه .، المتم، 

صححعلى وشرحه للنووى)*«\(، الأذكار )١(انظرت 
)I/ل والمجموع (، U١٨٠/،  ١٢٨لم)؛/م

(،٤١١الفتاوى ومجموع (، ١٧٢
(١١المارى)ونح (، ٥٤٩الأفهام)وجلاء 
مرق.(، ٠٤٩القيم)لاين الأفهام )٢(جلاء 

:١٧'

منغيرهم فيه يشركهم لا والملائكة، 
التعبيل سعلى إلا الصالحين اطه عباد 

معينعلى يسلم فلا _؛ التشهد في ما ك- 
الاستقلال.سبيل على غيابه في غيرهم 

الاصهللاحهازا من القصد وليس 
لمرانمت،وتمييز اصْللاح ولكنه التحريم؛ 

علىالرصا قصروا كما الخلق؛ 
نحو:الإجلال، وكالمايت، الأصحاب، 

على- وعلا( و)حل وتعالى(، )تبارك 
عليهموالرمل الأيياء دون تعالتم، الخالهم، 
واللام.الصلاة 

يازكرونفإنهم للشيحة؛ خلاف وهدا 
بقصدوآلهما؛ وفاطمة علي على التسليم 

راميينالاء فالخلمن غض ال
لعملمخالف وهدا >هإ والصحابة 

الاهتداءأو اتثاعهم ينبغي فلا السالف؛ 

غيرعلى الصلاة فى العلماء واختلف، 
علىاتفاقهم بعد والملائكة، الأنبياء 

بالتبمالنبي. آل على الصلاة مشروعية 
؛لاش)ئ(.

معه

واكوير)آآ/*ا«ا(.التحرير انظر: )"١( 

مص]_ { )٦ا^٥٦ءٍاض للخاصي الشفاانظر: )٤( 
وشرحه(، ٩٩)لفووى والأذكار الحلبي[، افابي 

وافجمرع(، U١٨٥/، ١٢٧)؛/لم مصحيح على 
•؛(،U/YU)الفتاوى ومجموع (، ١٧١)آ•/له 

زمطبعف( ٢٧٢)للبعلى الممرية الفتاوى ومختمر 
منالعلمية والأحجار ، م[ ١  ٤٠•ممر، ال٠اJني، 

]دار( )٤٨الإسلام لشيخ الفقهية الاحتيارايت، 
(١٠٣٦)ه/الكرى الفتاوى يي وهو ًلا[، العاصمة، 

=وجلاء [، ٤٥١  ٠٨، ط١ العالمية، الكتب ]دار 



ا1سلأمطىادييهوهءالنبيعلى السلام 

الحسنمنهم؛ - جماعة ثمذهب 
ومقاتل،ومجاهد، وحصيف، البصري، 

نؤإّمحاق أحمد، الإمام مذهب؛ وهو 
جوازإلى - وغيرهم والفري راهويه، 

غيرعالي الصلاة تجوز ؛ فقالواذلك؛ 

؛منهاالأدلة؛ من بعدد هؤلاء واحتج 
هلهرثمصدهه أمؤلم يذ ه؛ فوله 

عأصأوتف إة •،؛؛٠^ وصؤ ها ومحم 
١اكوبة: ]ي  اضمن أمر الأية ففي [ ٠٣

منأحد من على بالصلاة ه لنبئه تعالى 
تزكيةلهم لنكون صدقة، أموالهم 
>ؤاوككعنجموقولهتعالى؛ ورحمة، 

[،١٥٧البقرة: ل ه ونيته رنهي نن صوئ 
قوةقي ؛دى م وف وق

يX ص ئ ن س
فيبت ثا موب[، I٤٣ ]الأحزاب 

أبىن الله عبد حديث من ااالص*محيناا 
إذا. النبي كان قال؛ أنه خهنه أوفى 

علىصل رراللهم قال؛ بمدفتهم قوم أتاه 
فقال؛بصدقته أبى فأتاه ذلأن،ا؛ آل 

فهذاأدشءرا،، أش آل عر صل رءامحم 
الأيةمن المراد هو أنه في وءلاهر عام، 

هنع؛الله عبد ن جابر وعن السابقة. 

الفوائد،عالم ]دار ( ٥٧٥-  ٠٤٦، ٥٣٧)لأفهام ا =
زدار( ٤٧٧كثير)n/ابن ير ونف-[، ٠١٤٢٥ط\، 

(،٥٣٤)A/حجر لأبن الباري وفح ط؟[، ًب، 
(,١٣٥)للمخاوى البديع والقول 

(،١٤٩٧رقم الزكاة، )كتاب الخاري )ا(أحرحه 
(.١٠٧٨رقم الزكاة، )محاب وملم 

علميمحل .؛ للنبي نالت، امرأة أن 
امرأةأنها رواية وفي - زوجي وعلى 
افهراصلى ه؛ نبي الفمال -؛ جابر 
ذلكغير إلى ردجكلأ٢،• وعلى عليك 

•مفلانها قي تراجع التي الأدلة من 
الإمامومنهم؛ - الجمهور وذب 

الشافعي،وأصعحاب حنيفة، وأبو ماللثا، 
عباس،ان ،هب؛ ءانوهو قيانان، وال

إلى- العزيز عجي بن وعمر وطاووس، 
بالصلاة؛الأنبياء غير إفراد جواز عدم 
إذابياء للأنشحازا صار قد ^ا لأن 

فلامرهم؛ بهم يلحق فلا ذكروا؛ 
أو؛عليه، اش صلى بكر أبو قال يقال؛ 

كانؤإن يه، عالينه ا صلى على قال 
قاليقال؛ لا كما صحيحا، المعنى 
-؛جليلا عزيزا كان ؤإن - هق محمد 

•ه اممة ذكر شعار ن هدا لأن 
الكتابمن ذلك فى ورد ما وحملوا 

يثبتلم ولهدا لهم؛ الدعاء على والسة 
رلجابولا أوفى، أبي لأل ارا عث

فىالصلاة وردت ممن وامرأته، 
حصوصهم.

علىالرد فى أبقا يقال أن ويمكن 

(،١٥٣٣رقم الوتر، )كتاب داود أبو )٢(أحرجه 
ط١[،الرسالة، ة ]مؤّ( ٤٢١; ٢٣وأحمد)
وابن(، ٤٦رقم المجوة، دلائل )كتاب والدارمي 

ابنوحئنه (، ٩١٦رقم الرقائق، حبان)كتاب 
وصححهالمعرنة[، ]دار ( ٣٩٨)U/الفتح ني حجر 

(١٣٧٢)رنم داود أبي سن صحيح في الأuني 
.t ١ ط غراس، تموء،سسة 





جالنبي على السلام قض،اسي السلام 

الشقاء،وحصول بالايعاد الدعاء ؛ ومنها
يتحسروأنه الناس، أبخل بأنه ووصفه 

العموبات،من ذلاثا غير إلى القيامة، يوم 
أوالحساران 

المحاكين:ذهب مؤ 

علىللصمحلأة المشهور التمر أن تقدم 
الرحمة،هوت المتاحرين عند النبي 
—التمسير هدا الناس من ٠لائفة رد وقد 
أنبحجة — هدا بغير لكن مردود وهو 

الهلبع،أو المالب، رقة ! معناهاالرحمة 
تعالى!الله حق فى مستحيل المعنى وهدا 
ممس—بمح^لمحبح^انه منه الدع^ء ان كما 

الفانه تعالى؛ الله حق في معقول وررغير 
الدعاعلأن _؛ لمته. يعنى: - له يدعو 
إ®أثالث س نفعه ءإاو_، للغير 

أناء الادعهدا عن جواب وال
يتضمنوالهللس، محللب، الدعاء ،؛ يقالأ 
ومهللوباومهللوبا، هنالنا، ئلائة؛ أمورا 
الأركانبهده إلا حقيقته تتقوم ولا منه، 

كانإذا ءلاهر هده وتغاير الثالثة، 
يأمركمن غيره؛ من شيئا يهلاو_ا الهلالب 

كانإذا أما ويتفهمه، ينهاه أو غيره 
هوالطالب يكون فهتا نفسه؛ من طاليا 

ركنان؛إلا هنا يكن ولم منه، المطلوب 
هومنه والمهللوب ومطلوب، طالبا 

نفسهمن الإنسان وطل_ا نفسه. الهلالب، 
بابمن الطال٢، لأن مشكل؛ غير 

أنغيره من يريد كما والمريد الإرادايت،، 
أنهو ه نفس يريد فكدللث، شيئا؛ يفعل 

ه،نفمن يطلب اثا فكدليفعله؛ 
كانفإذا . وينهاهانفسه يامر قد والإنسان 

وينهاها،ه نقميأمر ان الإنأن معقولا 
آمرافوقه أن مع طلب،، والنهى والأمر 
فوقهآم لا ممن يستحيل فكيف وناهنا، 

يحبهما فحل نفسه من يهللتا أن ناه ولا 
هفورينا كتب كما إ؟ يبغضه ما وترك 
وغيرالمومنين ونصر الرحمة نفسه على 

وتعذبمسماالفللم عليها وحرم ذلك،، 
ذلك•وغير المؤمنين 

نبيه.على تعالى اممه من فالصلاة 
وتحفليمهعليه بالثناء له ه نفمن طلب، 

١ذكر بما عليها سمكل فلا وتكريمه؛ 
الحالمين.رب لله والحمد 

بيعوالالأهواء أهل اتخذ وفد 
لاموالالصلاة — وغيرهم الشيعة ك_ 

بهتميزوا شعارا فضلهم يعتقدون من على 
يصلونلا - مثلا - فالشيحة غيرهم؛ عن 
وفاطمةعلى على إلا لمون يولا 

الخلفاءمن الغض يقصد وآلهما؛ 
وهداأ ^٤، ٤٠)والصحابة الراشدين 

(.١٧٩)الأفهام جلاء انظر: )١( 
العربي،التراث إحياء ]دار ( ١٨٣/YO)الرازي شر )٢( 

بيروت؛ا-
(.٦٤٢)Y/القيم لاين الفواك .م انقلر: )٣( 

الكافيالصحابة: لعموم الرافضة تكفير في انفلر )٤( 
الأضواء،]دار ( ٢٤٦، ٢٣٦لسنىص/ه'أ، 

١(٩ ٩ / )١ العياثى جر وتف، ه[  ١٤٠٥، بيروت، 
القرآننفير فى والبرهان ؤلهران[، العالمية، ]المكتبة 



ايثيفق.

اتياعهمينبغي محلا لف؛ اللعمل مخاك 
الصلاةفإن ذلك؛ في بهم الأiتا٠اء أو 

والتكريم،التعفكم باب من والسلام 
وأمير- وعمر بكر أبو - والشيخان 

منبدلك أولى عفان بن عثمان المؤمنين 

تمصادروالمرام:اي 
.^٦( كثير® ابن ارتفير — ١ 
■العدى® أرتمر س ٢ 

البر.عيد لابن )جآُا(، ررالتمهيد® — ٣ 
قرآن®اللأحكام ارالجامع — ٤ 
للقرؤلبي.(، ^٤١

المم.لابن الأفهام®، ررحلأء - ٥ 
عياض.للقاصي )ج\(، ررالشفا® س ٦ 
حجر.لأبن ، ( ١ ١ )ج الارى® رءفتح - ٧ 
للسخاوي.البديع®، ررالقول — ٨ 
لأبن، ^٧( الوجيز® ررالمحرر — ٩ 

عطة.

والأنوار[، Yisطهران، ]طبعة ( ٣١٩)ا/للحراني 
ة]موم( ٨١)ا/ الجزائري اض لنعمة النعمانية 
ه[. ١٤٠٤ط؛، بيروت، للمْلبوعات، الأعلمى 

للقاضيالخمة الأصول، ثرح ■' آيثا وانفلر 
،ط١ القاهرة، وهبة، ]مكتبة ^١( )١٦الجبار عبد 

(٣٢١)بغدادى للالبرق بين والفرق ^، ١٣٨٤
التمميلمن ولمزيد . القاهرة[ المدني، ]مهلبعة 
^١(،١٦)؟/للقفاري الثيحة ، ٣٥مدأصول، راجع؛ 

]دار( ٣٠٢)للشظيفي العقيدة في المفاصلة ومباحث، 
^.١٤٢٣ط١، القاهرة، عفان، ابن 

وجلاء(، ٦٦٤)٢; عياض للقاضي الشفا انظر: 
)hض ابن يتمر (، ٠٧٣المم)لأبن الأفهام 

(.١٠٣/٢٢واكوير)والتجرير (، ٤٧٨

الإيمان®شسمس، في ارالمهاج — ١ ٠ 
للحلمي.)-^٢(، 

 Mلظف اm

لغة:لتعرث ا٠ 

والمالمح؛الم،، مجمع الثالم، 
اعةالجمواللفات التقدم، 

Iالى تممحوله نه ومالتقدمون، 
.٤١<إلأ-نين ومثلا سلما ^نهم 

متقدمينسلما جعلناهم أي• ،[؛ ]النخرف
الأحروزأآآ،•بهم ليتعظ 

والفاءواللام المين ر؛ I فارس ابن قال 
ذلكمن ويسق، تقدم على يدل أصل 

ف،.الهان والقوم مصؤوا، الدين . لف، ال
المقدمون«ص.

اصطلاحا:تتعرث ا٠ 

أصحابهم I الاصهليح وفي 
منأثرهم واقتفى تبعهم ومن .، النبي 
ألت،التي الفضلة، الثلاثة القرون أهل 

اض.صالنيا؛/

التراثإحياء ]دار )أا/هبمأ( اللغة تهذيتح ينظر: )٢( 
]دار( )م٠٩اسة ومقاييس ^، ١٤٢١العربي، 

(.٩٥الأنة)٣; ■قاسى )٣( 
الإمام،]جامعة ( ١٣٤)v/ التعارض درء ينفلر: )٤( 

اللف،ت، مداهفي والتحف، ، ه[  ١٤٠١، ١ ط 
اللفية(الرسائل صمن مطوع ٨ ٦، )٤، لاشولكني 

)\إالأنوار ولواٍع خ؛ماه[، العالمة، الكتب، ]دار 
ط٢،الإسلامي، ب، الكت]دار ( ٦٥، ٢٠

=التوحيد كتاب، بشرح المتقيد ؤإعانة ، ه[  ١٤٠٥



ثنفلا ايثلف

لم،ضالأمطلأتم،:اؤ 

منأخص الاصهللاحى المعنى 
اسوي.المعنى 

 oالتسمية:بب س
بهذامية التميب يتضح تقدم مما 
بالصحايةمتعلق أنه وذلك الأمم، 

القرونأهل من وابعمهم، والتابعين 
لزمنا في متقدمون وهم الفضلة، الئلاثة 
فيلف المعنى وذلك بحدهم، عمن 
اسة.

الأحرى:لأسماء او 
أهلالجماعة، والجماعة، الثئة أهل 

الناحية،الفرقة الأثر، أهل الحديث، 
•الأعفلم المواد المنصورة، الهلادفة 

لذكم:ا٠ 
لأنهالسلف؛ مذشس، اتباع يجب 
الكتاُبمن المهستمد الحق المدهب 

شواسب،من والمالم الصحيحة، والثئة 
عنهالعدول يجوز ولا والمقالات، البيع 

أسلملف الفمذهب، الخلف، لذمت، 
وأحكم•وأعلم 

لحميمة:اؤ 

مفهومأن عليه التأكيد ينبغي مما 
الفترةإدراك بمجرد يتحثن لا لف، ال

الفترةتللئ، يدرك قد إذ التقدمة، الزمنية 
لفح؛الإلى بتهم نتصح لا أقوام 

[.Yipالرسالة، ]دار ( ١٥٢)Y/لفوزان ل =

والمرحئة،والقدرية والرافضة كالخوارج 
والأهواء،بلع الأهل من ونحوهم 

الفترةتللثط في خلهروا كلهم فهؤلاء 
شرطمنا إذ لف، المن ولموا الخيرة، 

الكتابموافقة اللقب، هدا استحقاق 
عنهما،والصدور يهما، والأخذ والمنة، 

بمقتضاهماوالعمل عليهما، والاعتماد 
ولهذا، النبي أصحاب تمثله ما وهو 
 Uازحيةالفرقة عن المبي. شل ن

وأصحاري،اأعليه أنا ءما قال; 
جامعفي ه البر عبد ابن وأخرج 

بنالله عبد عن وفضله العلم بيان 
منكمكان ارمن قال! أنه )جهنه عود م

فإنهممحمد باصحاب فليتأس متألما 
وأعمقهاقلوبا، الأمة هازه أبث كانوا 

هديا،وأقومها تكلما، وأقلها علما، 
اللهاختارهم قوما حالا، ا نهوأح

فاعرفوادينه، ؤإئامة .، نبيه لمحبة 
فإنهمآثارهم، في واتبعوهم فضلهم، لهم 

المغءم«ُأ؛.الهدي طى كانوا 
 _uوالتابعونالصحابة : إذا

قالولهذا ببدعة، يرم لم ممن وتايحوهم 

(،٢٦٤١رنم الإيمان، )أبواب، الترمذي أحرجه )١( 
الأزنيوحشه (، ٤٤٤رنم الLم، رنحاب والحاكم 

(٢١٢٩رقم ، ٣٣٤)Y/الترمذي ض صحيح في 
١،ط الإسلامي، تاوكت_، 

الكب]دار ( ٩٧)Y/ونقاله م العالبيان جامع )٢( 
صعيفا.وسيم العلمية[، 

]دار( ٢١)ا/؛ الثلمة ثرح في الغوى وأوردْ 
-[.٠١٤٠٣ْلأ، الإسلامي، اس 



o
التلف

العالم:أهل أقوال ٠ ما لف! الJمذهب ررالمراد السقارض! 
على)اللف( ت لمظ إطلاق حاء اممه رضوان الكرام الصبمياه عليه كان 

بنالله عيد فول في كما الصحابة، بإحسان، لهم التابعين وأعيان عليهم، 
ثابتبن عمرو حديث اردعوا المبارك! له شهد ممن الدين وأئمة وأتباعهم، 

اولف«أْ/يسب، كان فانه الدين، في شانه عظم وعرف بالإمامة، 
منمع التابعين على إطلاقه جاء كما ملف، عن حلئا كلامهم الماس وتلقى 

قولفي كما الصحابة، من قبلهم غير بلقب شهر أو ^^، رر س دون 
ؤإنسلف، من بأثر ررءلياكأ الأوزاعي؛ والروافص، رج، ١^۶٠١ ٣ ط ءر 

الرحال،وآراء ؤإياك الماس، رففلثح ا.هولاءاءأ ونحو والمرجئة والقدرية، 

لأدلة:اه 

بىاُلأولوف تعالى؛ الله قال 
فصنيأثبعهمهم دظوإّ وأ'لآُصافي كثرلأ 

ثمولند عنض ونصإ عمم فذر يبجتكك 

؛القولا<لاُ،.للث، زخرفوا ؤإن 
أهلعلى اللف لففل إطلاق جاء كما 
ابنقول فى كما السلة، الخلاثة القرون 
أئمةكلام كتابة يتعين زماننا رروقي رجب؛ 

إر3ساكاضالسلفاسدىبم(ط فيى آتيين ق شه ;قي 
ودضب' ُابي دإّحاق ياي ص. ألور ؛ه أثأ 

فانهبعدهم حديث، مما حير على الإنسان 
>ةهبم،مسعود ابن حديث وفي 

الذينئم قرني، الماس ررحير قال 
متفقيلونهم؛ا الذين ثم يلونهم، 

(٧)، كثيرةااحوادث بعدهم حدمحث، 

^ساصاثتلألقة؛

بنعمران حديثا من نحوه وجاء 

ه"،.حمن 
ونئةينتغي ررعليكم .I وقال 

بهاتمسكوا المهديين، الراشدين الخلفاء 
ردالواجذ((ل عاليها وعضوا 

الملف،!مذهب إلى الانتساب كم ح— 
للمعاني!ابء، ررالأنفى جاء 

)ا'/•؟(.الأنوار )\(لوا»ع 
(،٢٦٥٢رنم الشهادايت،، )كتاب البخاري أحرحه )٢( 

(.٦٥٣٣رقم الخحاة، فقائل رمماب لم وم
(،٢٦٥١رقم الشهادات، )كتاب البخاري أحرجه )٣( 

(.٢٠٣٥رقم الصحابة، فضائل )كاب لم وم
داودأبو ه؛ سالية بن العر؛اءر، حدث من أخرجه )٤( 

العلم،)أبواب والترمدي ، ٤( ٦ ٠ م\ رقم المنة، )كاب 
ص_حيحاا،حن >اويث، ^١ ١١وئال(ت ( ٦٢٦١^رنم 
(٣٦٧/٢٨)وأحمد (، ٤٢رنم )المنيمة، ماجه وابن 

رقمالعلم، )كاب والدارمي ٠ [ ْل١ الرسالة، ]مؤسسة 
ب،الترغيصحيح في الألماني وصححه (، ٩٦

ؤده[.العارف، ]مكتة ( ^١٣)رقم والترهيب، 
الملم[.]دار ( ٢٠٤)لم مصحح مقدمة )٥( 
]دار( ١٢١)/برقم لملأجري المريعة )٦( 

م[.١٤١٨، ١ ؤل الوًلن، 
البيان،]دار ( )٠٣الخلف، طى الملف، شم قفل )٧( 



الفارسيسلمان الفارسيسالمان 

وفىواللام، المتن بفتح ررالملفي: 
الملف،إلى النسمة هذه الفاء، آخرها 

ممعتإما على مذاهبهم وانتحال 
مهم«أا،.
ءلاI تيمية ابن الإسلام ثيخ ونال 

لفالمذيب، أظهر من على عيب 
بمجببل إليه؛ وا"ُتزى إليه، وانمب 

مذهبفإن بالاتفاق، منه ذلك قبول 
حقا(ُ".إلا يكون لا اللف 

لمصادرواثمراجع:ا٠ 
تيمية.لأن التعارصىاأ، رردرء — ١ 
علىالسالف م عل»ففل . ٢ 

رحب.لأن ، الخلف،٠١
اللف«،مذاهب فى ارالتحف، — ٣ 

للثوكانى.

فاريني.للالأنوار،،، ررلواْع — ٤ 
الفرق؛،،بين الثنة أهل رروسهلية - ه 

كريم.يا لمحمد 
حديثفى العقدية راالمباحث، م ٦ 

محمدسردار لأحمد لأمم، ا ، افتراق،، 
شخ•الدين ٌءر 

،الحديث، أصحاب ررشرف — ٧ 
البغدادي.

للحاكم.الحديث،،، علوم رامعرفة — ٨ 
لقاصىلم،،، المعل»إكمال - ٩ 

عياض•

تيمية.لأن الفتاوى،،، ءامجمؤع — ١ ٠ 
،الحميد،، العزيز مير ررتي— ١ ١ 

الله.عيد بن لسليمان 

 nوه الفارسي لخان س
ونسبه:سمه ا٠ 

فارسيالان يلمالله عبد أبو 
الخير،سلمان له! ويقال الرامهرمزي، 

بعضهموتوهم ،، الإسلأمأ ان وسلمان 
سالمانغير الفارسي سلمان أن فظن 

لممىاسمان وهما بينهما ففرق الخير، 
سلمانأن الوهم هذا وبس، ، واحل. 

الخير،لمان معليه لق يهلالفارسي 
لشختساسمان وهما الفارمى، وسلمان 

واحل..

ووفاته:موتده 0< 
خلافةفي الفارسي ملمان توفي 

واختلف، يالدائن عفان ن عثمان 
سنةمالن، فقيل! وفاته؛ سنة تحاويال. في 

وثلاثين،حمس وقيل؛ وثلاثيزراّ،، ذا 

٨'الجان، ابن ]دار ( ١٢٧٣)م اب الأن)١( 
الخاويمجموع )٢( 

(٦٣٤)r/ الأصحاب معرفة في الاستيعاب انظر: )٣( 
الملأ،)ا/ه'ْ(أعلام وص ًدا[، الجيل، ]دار 

حاةانم نمتن فى والاصاية ط^، الرالأ، ]ءؤّة 
ط\[.يرون،، الجيل، ]دار ( ١٤)^ا

الذكر،]دار \( ow/r)حبان لأبن الثقات انظر: )٤( 
ت)٣;المحابتميز فى ات والإصابٍدا[، 

]دار( ١٢٣١)U/ ممد لأبن الكرى الطبقات انظر: )٥( 
العلب،الكتب 

)آأ/\>آأ(،الأصحاب معرفة فى الاستيعاب انظر: )٦( 
)آ/ه.ه(.الملأ، أعلام وسر 



ههالفارسي سالمان 
>تثه

)جيتعاثظرسس سالمان 

ابنوفال البررا،، عبد ابن هذا ورجح 
قولفى وثلاثين مت نة مررمات حجرا 

.. حليمة. قول في سبع أو عبيد، أبي 
ملمانعلى مسعود ابن دخل ت أنس عن 
قبلمات أنه على ل يل. فهدا الموت، عند 
منةقبل مسعود ابن ومات مسحود، ابن 

أوثلاث منة مات فكأنه وثلاثين، أربع 
التقريبقي جرم ولكنه ، ء اثنتين منة 
وثلاثينأرع منة مات بأنه 

سلامه:إي 

الدينعن يبحث الفارسي سلمان كان 

وطلبإياه تحريه بل وفي الحقا، 
وابتلاءات،محن لحقته إليه الوصول 

حتىؤيشترى، يباع وصار استعبد حيث 
حاءكما رجلا، عشر بقعة إلى وصل 

بضعةررتداوله أنه سلمان عن البخاري فى 
ابنقال رنم،ا،أن. إلى رب من عشر، 

اطهدين يطالمط صالخان رروكان إ البر عيد 
فدانعنده، ذلك يرجو من ويتبع تعالى، 

وصبرالكتمي،، وقرأ وغيرها، ؛النصرانية 
كلهوذلك نالته، مشقات على ذلك في 

ا.إسلأمه«ؤ حبر في مذكور 
لهتحقق المهل-اف نهاية في ولكنه 

فأسلم،العربي . النبي ولقي مطلبه 
(.ntA/Y)الأصحاب معرفة فى الأستعاب )ا(اظر: 

(.١٤١)م الصحابة تميز في الإصابة )٢( 
(.٧٢٤١^)رقم اكهانِب تترب انظر: )٠١( 
(.١٠٩٤٦رنم الأنصار، ماف )محاب المخاري أخرجه )٤( 

(.٦١٠٤)Y/الأصحاب معرفة ز )؛،(الامتعاب 

وقده، الصحابة أفاصل من وصار 
قمةحس بإسناد اسحاذص ابن اق 

ومنبطولها، الفارسي الخان سإسلام 
المتنفي الاختلاف يحص مع محلريقه 

بنالله عبد عن ناله يامأحمد الإمام رواه 
لمانسررحدثني قال ؤهأ عباسي 
كنت،قال! فيه، من حديثه تههئد الفارسي 

أهلمن أصبهان، أهل من فارسيا رجلا 
أبيوكان جي، لها يقال منها قرية 

إليه،الله خلق أحب، وكنت، قريته، لهفان 
فيحبسني حتى إياي حثه به يزل فلم 
فىواجتهدت الجارية، تحبس كما بيته 

الذيالمار ههلى كنمت، حتى المجوسية 
تقال اعة، ستخبو يتركها لا يوقدها 
فشغلقال! عظيمة، صيحة لأبى وكانت، 

إنيبني، يا لي؛ فقال يوما، له بنيان في 
عناليوم هذا بنيان في التv سانقد 

فيهاوأمرنى فا٠لالعها، فاذهمتط صيحتي، 
صيحته،أريد فخرحتإ يريد، ما ببعض 

الهمارى،كنثس  ٧٢؛كنة فمرريؤت، 
يصلون،وهم فيها أصواتهم معت، ق

أبيلحبس الناس أمر ما أدري لا وكتمتؤ 
وصمحتإبهم، مررت فكا بيته، في إياي 

مجاأنظر عليهم متج دخلأصواتهم، 
]دار( ٩١. )٨٨ إسحاق لابن المنازى كتاب انظر: )٦( 

الكبرىوالطبقات ^[، ١١٠٩٨ٍدا، بيروت، اممر، 
(.٥٦)؛/سعن. لابن 

العمريمحياء لأكرم المحيحة السوية السيرة انظر: )^١( 
المورة،المدينة والحكم، الموم ]مكتبة ( ١٢١)ا/ 

[.٠٥١٤١٥ط٦، 



اتمارسيسلمان فؤاتمارسي سلمان 

أعجبنيرأيتهم فلما قال؛ يمنعون، 
توقلت أمرهم، في ورغت صلاتهم، 

عليه،نحن الذي الدين من حير واممه هذا 
،مسي العرJحا حتى يركتهم ما فوالله 

تلهم فقلت آتها، ولم أبي صيعة وتركت 
بالشام.: قالواالدين؟ هذا أصل أين 

بعثوقد أبي، إلى رجعت ثم قال،؛ 
قال:كله، عمله عن وشغلته محللبي في 

كنت؟أين بني، أي قال: جنته، فلما 
قال:عهدت؟ ما إليك عهدت أكن ألم 

فىيصلون بناس مررت أبت، يا قلمك: 
دينهم،من رأيت ما ■يمني فا لهم كسة 

غربتحتى عندهم زلت ما لله فوا 
ذلكفي ليس بني، أي قال: الشمس، 

منه،خير آيائلئ، ودين دينك خير، الدين 
ديننا،من لخير إنه وافه كلأ قلت: قال: 
ثمقيدا، رجلي في فجعل فخافتي، قال؛ 

إلىوبعثت فال: بمنه، في مني 
عليكمفدم إذا لهم: فقالت، الممارى 

الممارىمن تجار الشام من ركسما 
ركبعليهم فقدم قال؛ بهم، فاحبروني 

قال:الممحارى، من تجار الشام من 
إذالهم: فقلتر قال: بهم، فاخبروني 

إلىالرجعة وأرادوا حوائجهم قضوا 
بهم•بلائهم 

بلائهمإلى الرجعة أرادوا فلما قال: 
منالحديد فالمت بهم، أنمروني 

قدمتحنى معهم خرجتا ثم رجلي، 
أفضلمن قلت،: قدمتها، فلما الشام، 

فيالأسقف : قالواالدين؟ هذا أهل 
قدإني : فقلت،فجئته، قال: ة، اوكني

أكونأن وأحببت، المين، هذا في رغبت، 
منلثفوأتحلم كيستلئ،، في أخدملئ، معلئؤ 

فدخالمتحفادخل قال: معالث،، وأصلي 
يأمرهمسوء رجل فكان قال: معه، 

إليهجمعوا فإذا فيها، ويرغبهم بالصدقة 
يعطهولم ه، لفاكتنزه أشياء، منها 

منقلال سع جمع حتى المساكين، 
شديدايغصا وأبغضته قال: وورق، ذهب، 

إليهفاجتمعت، مات، يم يمسغ، رأيته لما 
هذاإن لهم: _Ji، ليدفنوم، المصارى 

ويرغثكمبالصدقة يأمركم سوء رجل كان 
ولملمفسه، اكتنزها بها جئتموه فإذا فيها 

وما: قالواشيئا، منها المساكين يحتل 
عارأدلكم أنا قلت، قال: ؛ذللئإ؟ علملأ، 
فأريتهمقال: عليه، فيلما ؛ قالواكنزه، 

قلالمع منه فاستخرجوا قال: موضعه، 
رأوهافلما قال: ووريا، ذهبا مملوءه 

ثمفصلبوه، أبدا ندفنه لا وافه : قالوا
آخر،برجل جاووا ثم بالحجارة، رجموه 
بمكانه.فجعلوه 

رجلارأيت، فما ملمان: يقول قال: 
منه،أقفل أنه أرى الخمس، يصلي لا 

الأخرة،في أرغب، ولا الدنيا، في أزهد 
فاحببتهقال: منه، ونهارا ليلا أدأب ولا 
زمانا،معه فأقمت، قبله، من أحبه لم حثا 

إزفلأن يا له: فقلت، الوفاة، حضرته ثم 
منأحبه لم حبا وأحستلث، محالث، كنت، 
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الله،أمر من ترى ما حضرك وقد قبلك، 
قال:تأمرني؟ وما بي، توصي من فإلى 

ماعلى اليوم أحدا أعلم ما والله بتي أى 
وبدلواالناس هلك لقد عليه، كنت 

رحلاإلا عليه، كانوا ما أكثر وتركوا 
كنّيما على فهو فلأن، وهو بالموصل، 

يه.فالحق عليه، 

لحقتوغيب، مات فلما قال: 
فلأن،يا له: فقلنتا الموصل، بصاحب، 

ألحقأن موته عند أوصاني فلأيا إن 
قال:أمرْ، على أنك، وأخبرني بك، 

عنده،فأقمت عندي أقم لي: فمال 
فلمصاحبه، أمر على رجل خير فوجدته 

الوفاة،حضرته فلما مات، أن يلسثا 
بىأوصى فلأنا إن فلأن، يا له: قلت، 

وقدبك، اللحوق بوأمرني إلك، 
منفإلى نرى، ما قق الله من حضرك 

بني،أي قال• تامرمح،؟ وما بي، توص 
عليهكا ما مثل على رجلا أعلم ما والله 

به،فالحق فلان، وهو بنصيبين، إلا 
بصماحبلحقت وغيب، مات فلما قال: 

وماخبري، فأخبرته فجئته نصيبين، 
عندي،فأقم قال: صاحبي، به أمرني 
صاحبيه،أمر على فوجدته ءندْ، فأقمتا 
أنلبت، ما فواليه رحل، خير مع فأقمنا 

ياله: قلتا حضر، فلما الموت، به نزل 
إلىبي أوصى كان فلأنا إن فلأن، 
فإلىإلك، فلأن بي، أوصى ثم فلأن، 

أيقال: تأمرنى؟ وما بي، توصي من 

أمرناعلى يقي أحدا نعلم ما وافه بني، 
فانه؛عمورية، رحلا إلا تأتيه أن آمرك 
أحببت،فإن عليه، نحن ما مثل على 
فلماقال: أمرنا، على فإنه قال: فأته، 
عمورية،بماحمتا لحفحا وغسبا مات 

عندي،أقم فقال: خثري، وأخبرته 
أصحابههدي على رحل مع فأقمته 
ليكان حتى واكتس_؛حا قال: وأمرهم، 

اطه،أمر يه نزل ثم قال: وغنيمة، بقرات 
كنحهإني فلأن، يا له: حضر فلما 
فلأن،إلى فلأن يي فأوصى فلأن، مع 

أوصىتم فلأن، إلى فلأن بي واوصى 
ومانح،، توص من فإلك، إليك، فلأن نح( 

أعلمهما وافه بني، أي قال: تامرنى؟ 
الناسمن أحد عليه كنا ما على أصبح 

نبيزمان أفللكؤ قد ولكنه تأتيه، أن آمرك 
بارضيخرج إبراهيم يدين بيويثذ هو 

حرضنأرض إر مه-اجرا العرب، 
يأكلتخفى؛ لا علامات به نخل، بينهما 

كتفيهبين الصدقة، يأكل ولا الهدية، 
تلحقن أ راسنهلعتا ا ن فا لمثوة، ا تم خا 

فافعل.البلاد ؛تللث، 

فمكشتؤمب،، وغيمات ثم قال: 
بىمر ثم أمكثا، أن اطه ثاء ما بعمورية 

لهم:فقالت، تجارا، كلبج من نفر 
وأعملكمالعرب، أرض إلى تحملوني، 

نعم: قالواهذه؟ وغنيمتي هده بقراتي 
قدمواإذا حتى وحملونى، فأعهليتموها 

منفباعونير ظلموني القرى والى بي 
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،عنده فكنت ، عمدا يهود من رحل 
البلدتكون أن ورجوت النخل، ورأيمث 

لييحق ولم صاص، لي وصف الذي 
ابنعليه قدم عنده، أنا فبينما شي، في 
فابتاعنىقريظة بني من المدينة من له عم 

هوما فواض المدينة، إلى فاحتملني منه، 
صاحبى،بصفة فعرفتها رأيتها أن إلا 

بمكةفاقام رسوله، النه وبعث يها فأقمت، 
فيهأنا محا مع بذكر له أسمع لا أقام ما 

المدينة،إلى هاجر ثم الرق، شغل من 
أعمللميدي عذق رأس لفي إني فوالله 

إذجالس، وسيدي العمل، بحص فيه 
فقاوثعاليه، وقم، حتى له عم ابن أقبل 

الأنإنهم واممة قيلمة، بني افه قاتل فلأن، 
عليهمفدم رجل على شاء لمجتمعون 

قال،!نبي، أنه يزعمون اليوم، مكة من 
حتىالحرواء، أخذننى سمعتها فلما 

ونزلت،قال؛ سيدى، على ساممهل ظننت، 
عمهلاين أقول فجعلت، النخالة، عن 

تقول؟ماذا تقول؟ ماذا ذللثط: 

لكمةفلكمنى ميدي فعصبمسم، ٠ قال 
أقبلولهذا، لك، ما قال: ثم شديدة، 

إنماشيء، لا قلتج: قال: ■_<__،، على 
كانوقد قال: عما أستثبته أن أرديت، 

أمسيمت،فلما جمعته، قد شيء عندي 
وهوالله رسول إلى ذهستح مم أخذته 
قدإنه له: فقلتج عاليه، فدخلت، بقباء، 
أصحامحبإومعلثا صالح، رجل أنلث، بلغني 

كانشيء وهذا حاجة، ذوو غرباء للثإ 

منبه أحق فرأيتكم للصدقة، عندي 
الفقيه، إلته فقريقال: غيركم 

الث،وأم؛ا رركلوالأصحابه: اض رسول 
نمي:في فقلتج قال: ياكل، فلم يدْ 
فجممح،عنه انصرفت، ئم واحدة، هذْ 

إلىاممه. رسول وتحول شيئا، 
رأيتلث،إني : فقلت،به، جئته ثم المدينة، 

أكرمتلث،هدية وهده الصدقة، تأكل لا 
منهااض. رسول فأكل قال: بها، 
فقالت،قال: معه، فأكلوا أصحابه وأمر 

جئت،نم قال: اثنتان، هاتان نفسي: في 
قال:الغرقي، ببقيع وهو الله. رسول 

شملتانعليه أصحابه، من جنازة تع وقد 
فسلمت،أصحابه، فى جالس وهو له، 

هلظهره، إلى أنفلر استدريت، ثم عليه، 
صاحبي؟لكا وصف الذي الخاتم أرى 
عرفجاستدبرته، اض رسول رآني فلما 
قال:لى، وصم، شيء فى أستتبت:، أنى 

إلىفنظرت نهرم، عن رداءْ فالقي 
أقبلهعليه فانكبست، فعرفته، الخاتم 
وأبكي•

ااتحول،ا،: افهرسول لي فقال 
كماحديثى عليه فقصصست، فتحولت،، 

فأعجبإقال: عباسى، اين يا حدثتلث، 
أصحابه،ذللث، يسمع أن هؤ افة رسول 

معفاته حتى الرق ملمان شغل ثم 
ثمال: قوأحد، يدر، الله. ول رس

امبراكاشسج افه ول رسلي ال ق
ثلايث،على صاحبى فكاتثت، سلمان®، 
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ربعينوبأ بالفقير، له أحييها نخالة مائة 
تلأصحابه اض. رمول فمال أوقية، 

بالنخلIقاعانوني أحاكمء، ررأعينوا 
بعشرين،والرجل ودية، بثلاثين الرجل 

بعشر؛والرحل عشرة، بخمس والرجل 
حتىعنده، ما بقدر الرجل يمنيا؛ 

لىفقال ودية، مائة ثلاث لى اجتمعت 
ففقرسالمان يا اذمي، ٠ ! اض رمول 

أضمهاأنا أكون فأنتي ذركتs فإذا لها، 
وأعاننيلها، فقشرت قال: بيدي® 

جئتهمنها فرغت، إذا حتى أصحابي، 
إليهامعي، الأة. رسول مخرج فاخرته، 
ؤيفعهالودي، له نفرب نا فجعل

سلماننفس فوالدي بيدْ، س الله رسول 
فادتواحدة، ودية منها ماتت ما بيده، 

فانيالمال، علي ويقي نخل، ال
منالدجاجة بيفة بمثل اض. رسول 
فعلااْا فقال! المغازي، بعض من ذم، 

له،فدعيتا قال! المكانس،؟®، الفارسي 
يايالث، عالما بها فأد هالْ ءحذ فقال! 

ياهازه تقع وأين فقلتا' ، لمان® س
اففإن ، ®^٠٠١قال! على؟ مما اض رمول 

فوزنح،فاحدتها قال! ، عنلث،® بها سيؤدي 
بيده،مسلمان نفس والدي منها، لهم 

وعتقت،حقهم، فاوفيتهم أوقية، أربعض 
ثمالخني3،، الله. رسول مع فشهدت 

.مشهدلأ، معه يمئتي لم 
]مؤسسة( ١٤٧-  ١٤٠)هّآ/ نيم مأحمد؛ى أخرجه !١( 

فضائله؛0< 

الصحابةأحد هو الفارسي المان س
منفضله على يدل ما جاء وقد الكرام، 
جلوسارركنا قال! )هت هريرة أبي حديث، 

سورةعاليه فأنزلت، .، المبي عند 
مإهبممأ لما ثتثم الجمعة! 
ياهم من قالت،! نال! ٣[، ]الجمعة؛ 

ئلأياسأل حتى يراجعه فلم الله؟ رمول 
وصعارسي، فالملمان ا نيوف

قال!ثم ملمان على يدْ . اممه رمول 
أوحال ١ لتاله )ا، الد عند الأساف كاف  ٠١

مرمحن•'أجرم  Jhممن، نه أ- 
الْلبريجرير ابن الإمام روى ففد 

ولإيإتعالى! قوله فى قتادة عن بسنده 
يفخميري يم بإَء ثن آلكثب ءابّنهم 

نزلح،أنها نحدث ١اكنا قال! ]القمسص[ 
عشكانوا الكتاب أهل من أناس في 

ؤينتهونبها، يأحدون المم،، من شريعة 
.،محمدا الله ؛عح، حتى إليها، 
اللهفأعمناهم به، وصدقوا به، فآمنوا 

الكتابعلى بصبرهم مرتين أجرهم 
وصبرهم.، محمدا واثباعهم الأول، 

٠ورويتحجرت ابن غال -[، ٠١٤٢١ط\، الرسالة، 
منأحمد أخرجه ما أصحها من كت؛رة طرقا من نمته 

(١١)"آ/٩ المحابة تمييز نى الإمحابة د تضمه حديثه 
الأuنيإسادْ وحن .دآ[، العالمة، اص ]دار 

•ا-Y(.)0/ الصحتحة اليالة فى 

(،٤٨٩٧رنم ير، الخف)كتاب المخارمح، أخرجه )٢( 
(.٢٠٤٦رنم الصحابة، نمائل )كتاب سالم وم
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معلمان،منهم أن وذكر ذلك، على 
ملامءراآ.بن اش وعبد 

منتصحيحه إلى حجر ابن وأشار 
رروالديذةال1 يبدو، فيما المعنى جهة 

أنهاقادة عن وغيره الطبري تفسير في 
لمانوسسسلام بن الله عبد في عت، نرل

اف،عبد لأن مستقيم؛ وهذا الفارصعي، 
فيمعبأتي كما فأمعلم يهوديا كان 

نمرانياكان ومحلمان هجرة، ال

حسانأخبار رروله الثر! عبد ابن قال( 
.٥٢٠جمة وفضائل 
ابقحممان الررمحإ ■حدبن، ا وأم
أهلمنا المان ررسوحديث! ، فارسا، 

ضعيفانفهما البث،(،؛ 

كانت4:مه 

عالية،ومنزلة رفيعة مكانة له كانت 
منحازما، لبينا، ءروكان الذهبي! قال 

قالونثلائهم. وعبادهم، الرحال، عقلاء 

ط؛[.هجر، زدار A(YUA )؛/الطبري شبر )١( 
المرفه[.]دار ( ١٩١)ا/ حجر لأبن ازري نتح )٢( 
(.ITA/Y)الأصحاب معرفة فى الأسباب )٠١( 
]دار( ٣١A)٧/اممبرى الطبقات ش نعد ابن أحرجه )٤( 

)كتابالمصنف فى شيبة أبى وابن ط١[، صادر، 
ولهمرسلا، الحس عن (، ١٠٠٢٣٢٩رنم الفضائل، 

السلسلةانظر؛ ٠ شيء منها يثبت لا أحرى محلرق 
.( ٢٩٥٣)رقم اسة 

معرفة)كتاب لمسندرك ا في المحاكم أحرجه )٥( 
ولهحدا، صعيف وسده (، ٦٥٤١رنم الصحابة، 

)رنمالضعيفة السللة انظر! واهمة. أحرى طرق 
٣٧٠٤.)

بنعروة عن ت القاصي حمزة بن بص 
الرحمنعبد أبي القاسم عن رويم، 
الفارممي،لمان زارنا محال! حدثه، 

وخرجخرج ثم الظهر، الإمام فصلى 
الخليفة،يتلقى كما يتلقونه الناس، 

وهوالحصر، بأصحابه صلى ومحي فلقيناه 
فظيبؤ، لم عله، نسلم فومحفنا )مثعى، 
يه((ينزل أن عليه عرضي إلا شريف 

منه:اثمخالقين موقف، 0< 

ومختلف،طوائفهم بشتى — الثميعة يغلو 
)جهم؛الفارسي معلمان في - أسمائهم 
الذينالقلائل الصحابة من أنه لزعمهم 

إلنيعهد في عليا وشايعوا ناصروا 
ومنالأول، الثلاثة الخلفاء عصعر وفي 

الطوائف،!هولأم 

سلمانفي الروافض غلا الرافضة! 
عدةفأطلقوا شددا، غلوا ه الفارسعي 

منها!ادءاءادتإ؛ 

وكانمؤمنا كان سلمان أن زعمهم 
مجيئهمحيل الإيمان إلى إسرائيل بمي يدعو 

سعنة،وخمسين باربعماثة .، المبي إلى 
المجوسية،دين على فهل كن لم وأنه 
إليهتشتاق الجنة وأن 

يعلمكان وأنه العلم، بحر أنه زعموا 
وباطنهاوظاهرها وآخرها أولها العلوم كل 

)ا/ْ'ه(.البلاء أعلام سر )٦( 
النوريلحين ملمان، فضائل في الرحمن نفس )٧( 

(.١٠٣)الطرمي 



الفارسيسلمان :ءأ|ئهبم:الفارسيسلمان 

سواروايات وصعرا بل وعلنها؛ وسرها 
أنأمر . أنه وفيها . اض إلى بعضها 

والبلايارا،المايا ضم على سلمان يْللع 
وفصلوالأنساب 

خلافةعلى يعترض كان أنه وزعموا 
مبايعةإلى ويدعو ه، المحيض بكر أبى 

أنهوزعموا ه، طالب أبى بن علي، 
أن،مفادها .،■ النبي عن روايات روى 
المي،وص طالب أبي، بن علي، 

يزارأن•صريحا بالمدائن له وجعلوا 

عليهم:^٥ ١٠
ملمانإلى الروافص به نما كل 

تسندهحجة له ليس )غهئه الفارسي 
قائممقيت، غلو هو بل يسعفه؛ وبرهان 

إليهقادتهم والتخرص، الدجل، على 
أماالعمياء، والمدهبية الحمقاء العصبية 

يجرىما على إطلاعه ت والبلايا يالمنايا يقصد ربما )١( 
انظر:الرافضة، بعض ذكر كذا الناس، بعض على 

(١٠١)الفقيه آل جواد لحمد فارس مابق ملمان 
للمفوعات،الأعالمي ة ومؤّالفنون، ]دار 

]تحقيق:( Yiv/rr)للمجيى الأنوار بحار انظرت )٢( 
الوفاء،ة موسالشيرازي، الرباني الرحيم عبد 

فضائلفي الرحمن ينمل -[، ٠١٤٠٣ط؛، بيروت، 
]تحقيق:٢( ١ ١ - ٢ • )٩ الطيرمحي لحين ملمان 

١ه[.٤ ١ ١ ط١، الأفاق، محومحسة القيوعي، جواد 
يدال]إعداد: )؛/ي( المرتضى رسانل انظر: )٣( 

،ط١ نم، الكريم، القرآن دار يني، العأحمد 
لحسينملمان فقاتل في الرحمن ونمى -[، ٤٠١ ١ ٠ 

(.٦^١٢.  ٢٧٣)اممرمي الورى 
صادر[،]دار ( )ْ/٥٧للحموى الجليان معجم )؛(انظر: 

(٢٢)الثانى الشهيد بللملقب الأفهام الك وم
ه[.١٤١٣ط١، يم، الإملاعية، العارف ]مؤسسة 

ولماض إلى وداعية مؤمنا كان أنه زعمهم 
إسلامهقبل المجوسية دين على يكن 

لحلفهو نة وحمين أربعمائة بنحو 
فىثبت ما يردم صراح، وكدب سا مكسوق
قفرة!نحتا ا؛قة الاسلامه قصة 

فىراواجتهدت قوله؛ وهو )إسلامه(، 
الذيالنار يهلى كنت، حتى المجومئة 

غيروهدا اعة١٠، ستخبو يتركها لا يوقدها 
•)جهبه إسلامه بحد فيه قادح 

محيثلاعلما لسلمان أن زعمهم أما 
قولهلمثل صريح تكذيب فهو معلوم بكل 

إلابجهء ثذ ش محاوة ؤوثُ نعالك،•' 
سبحانه؛وقوله [، ١٢٥٥]البقرة! شاءه يما 

آويثآمح، آلص، ق نن تاث لا 
[.٦٥]\سم: أس4 إلا 

المحيعلالعلم هذا أن زعمهم وأما 
بتعليمهت لسلمأن حصل سيء بكل 
اشلقول أيصا؛ باطل فهو إياه، . الني، 

أئلا ه ه: محمد سبه حخ، في 
يأم ;لا أث >فيث بك، عه 

الالخلق سبي كان فإذا [، ٥٠

غينه؟به يخبر فكتف الغيب يعرف 
إلىبوه نما البعللأن في هذا ومثل 

حلافةعلى الاعتراض من .،؛< لمان س
ْسمايعةإلى والدعوة ^4،، الصديق، 

الثة.،رمول وصي وأنه يقهبم، عنلي، 
منحوتة،وروايات مختلقة أكاذبب، كلها 

لإثباتالمبعللون الروافض بها انفرد 
الزائفة.عقائل.هم 



الظرسسسلمان هظارظر||س سلمان 

ّسلمانقبر على هم حعالوأما 
دليلفهو يزار، صريحا ه الفارمى 

الحمقاء،عصستهم على كثيرة أدلة من 
سلمانلهم صله لا القبور عباد وأنهم 

سىله شهد الذي ه ارسي فال
والإيمان.بالتوحيد . الرحمة 

ملمانمحي النصؤيرية غلت . التهمسرية 
حعلوْحيث ؛ ثدييا غلوا )جهتي الفارسي 

يؤمنونالتي الثالوث عقيدة مكونات أحد 
مل ت التالية بالأحرف لها ويرمزون بها، 
^!c،،علثا به يقمدون فالعين _( 

منشخمةالإلهية الدات أن ويدعون 
س،محمد والميم■. علي، وهو بالمعنى 

والسين؛الكلي، العقل أيه ؤيدعون 
أنهؤيزعمون ظلتي، الفارسي ملمان 

الكلي،العقل عن المنبثقة الكلية القس 
لأرصن،وا ماوات الحلق الذي وهو 

وهمة الخمالأيتام أيثا وحالق 
بنالله وعبد الغفاري، ذر وأبو المقداد، 
بنوقسر مقلعون، بن وعثمان رواحة، 
محيالكون يشوون هائمون وهؤلاء داكان، 
الذيالبامحب هو ملمان وأن ، رعمهم 

وكذامنه، إلا اممه إلى الوصول يمكن لا 
هالبؤ علمإ علم الذي الباب أنه 

لأنحبرانيل؛ بصفته لسانه عالي القران 
لهكانت - اكنامخ عقيدة حسب _ ملمان 
فهوالعصور، مر على مختلفة أسماء 

الأعلىوالعزيز جبرائيل، القدس روح 
الوحود،وحول ومر الله، ونور المان، س

والشورأالبعث ؤإليه 

عليهم:والرد 
الادعاءاتهذْ أن ش عاقل يشاك لا 
أمرهاينهللى ولا الثهللأن، محي غاية كلها 
لمافادها؛ لغلهور بصيرة؛ ذي كل على 

ير:
القلملإلا - يلهم المم أن أذلا: 

الإقرارعلى ممهلورون _ المكابر الشاذ 
،وحده لله والتدبير والمللث، الخالق بان 

تنمن وهل، تعالى؛ قال كما 
ثا'لأهالقح ص أس آلثء 

يص أي ذ آدئ ئ ءع 
أيةم؛مؤن آلآَآ نو نثن ^ Jtث

ارلهوقال ]يونس[، .ه ننون آهلا ضز 
آلثمريت،حأى س مأقهم ثحانه؛ م

أقوج ثأثثي أفنر و ي_ 
.]العنكبوت[ يمحبحأ ملن 

سواءالله، مع حالما هناك أن فدعوى 
ولياأو مرسلا، نيثا أو مقربا، ملكا كان 

كاسدة.فاسدة دعوى هى صالحا، 

محمداعلم عليا أن زعمهم يانيا؛ 
هوسلمان وأن سالمان، بلسان القرآن 
اضإلى الوصول يمكن لا الذي الباب 

واصحوتخرصس مهحص هذيان هو به إلا 

لمحمدالإسلأس العالم يي اياطب \د>وك\ت انظر: 
(.٤٣٢)الخف أحمد 

،٣٤٧)الإسلأس العالم ز ازطشة الحركات انظر: )٢( 
٤٣٢,، ٣٦٢- ٣٦٠٠.)



سليمانسانممان

^وإداتعالى• كقوله القرآن؛ صريح يردم 
أجيبنرسب ؛ي عي ءسادى مثآللك> 

وتئينوأة لإنت«؟بثوأ دعان  ١١٩^ دعوه 
وقولهلاJفر٥[، يرثدوى تلهم ؤا 

تلثآيثنن ;ئ، كمل I مسحانه 
ثنلأؤث هلك ؤ . ٢^؛، أؤح ؤه 

سبحانه!وقال ]الثعراء[، اينت!وأ 
بجئنتُ إلا ئد 1ن و آوة ض يطئ ^؟١ 
فالقرآن]\ب 0ه ألإئ ثدي ئ ئ0 

أبيبن علي من لا اض عند من نزل 
محمدالني على مريل به ونزل طالب، 

الفارسي.شان لا 

تمصادروانمرام:ا٠ 
عرفةمفى اب ررالأستسم- ١ 

البر.عبد لأبن ^٢(، الأصحاب® 
الصحابة®تمييز فى ررالإصابة — ٢ 

حجر•لأبن رج^، 
حبان.لأبن ''ا_»الثقاته)جى، 

)ج؟(.هشام® ابن رسيرة ر ٤
،( ١ )ج الصحيحة® النبوية ررالسيرة — ٥ 

العمري.ضياء لأكرم 
لأبن)جَا(، الكبرى® رلالطبقات - ٦ 

سعال..

إصحاق.لأبن ، ررالمغازي® كتاب — ٧ 
يرةالفي يثبّت ولم ثاع ررما — ٨ 

العوصن.الله عبد بن لمحمد النبوية®، 
ا.ق®،الخنغزوة ررمرؤيات - ٩ 

المدحلي.محمد لإبراهيم 

(.^٩٣أحمد® الإمام ررمسند ٠ ١ ٠ 

و■.؛ إم4أن سق 

وسبه:سمه ا٠ 

بنإيشا بن داود بن ليمان ررمهو• 
-ناعر بن - عريي ابن وقيل؛ - عويذ 
يحشونبن سلمون بن - باعز ابن وقيل: 

؛نعميناذب بن - نحشون ابن قيل! و- 
حصرونابن وقيل! - رون حف بن ارم 

بنيعقوب بن يهودا بن قارص ن ب- 
لبراهمٌبن إمحاق 

ؤ<معضاسمهس:

معناهعبراني أعجمي اسم ملبمان! 
ولماالعرب، به وتكلمت لام، الرحل 
ا.؛هر سمي وانتشر الإسلام حاء 
بوته:ن0 

؛محلإ،سليمان نبوة على الصوصي دلت 
وثنث؛؛دار3د ءابئا جهن تعالى! اطه قال 
ننَىر عق ثث1كا \إوو{ ِش ثند -آ^١^٦ عل1ثا 
يبالداؤدد ّابمن ؤمحيق ادوق؛يأن بماقْ 

َلإإين وأوسا آيلر ئطى علمنا ٢تاش .كهآ 
]دار( ٢٣٠)آآ/ عساكر لابن دمشق -اريخ انظر: )١( 

]دار( ٣٢٣)Y/والماة وايداية -[، ٠١٤١٥الدكر، 
(٢٨٠)Y/كثير لابن الأنبياء ونمص ط١[، هجر، 
^.١٣٨٨هوا، القاهرة، داراكألين،، ]مطبعة 

-١ )٦• للجواليقي الأعجمي كلام من انمرب )٢( 
والأعلام[، ٠١٤١•.!١، الملم، ]دار ١( ما، 

لفومحورالأنبياء نمص في الواردة الأعلام باصول 
ط\،القلم، ]دار ( ٣٨٢-  ٣٨١)الرحيم ب ف. 

٠١٤١٣.]



ساإيمان!E»»ساليمان

آشن.iآست و سا أأ 
نبوتهعش دلت الأولى فالأية ،[، ]١٣

داودآتى اض أن الأولى: جهتين؛ من 
نسوة،العلم وهو عالما وليمان 
منكثير على فضلهما أنه والأحرى: 

•لأية ا في كثير ابن قال ولذا العباد، 
عيديهعلى به أنعم عما تعالى رايخبر 

اللهمن عليهما — سليمان وابنه داود ونيييه 
والمواهبالجزيلة، النعم من - لام ال

حمعوما الجميلة، والصفات الجليلة، 
والملكوالأحرة، الدنيا سعادة بين لهما 

نبوةوالالدنيا، في التام والتمكين 
جوقوقال: ولهدا الدين؛ فى والرسالة 

\نجف آحد ^ طأ نظثذ :\يخ :اتا 
آتمحثبمادؤ ي َمحر عق قئتا 

جهةمن نبوته على دلت، الثانية والأية 
وهذاء؛ءل، لداود ساليمان إرث إثبات 
مال؛إرُث ولى النبوة إرمحث هو الإرمحث 

مابل الأ؛ ميؤوي لا الأنبياء لأن 
حماعةعن ثبنا لما صدقة، يكون تركوه 

عنه بكر أبو منهم: الصحابة، من 
تركناما نورث، رالأ قال: أنه النبي. 

قال)جهته عمر وعن . صدئة،ا فهو 
والزبيروطلحة عوف بن الرحمن لعبد 

ماءالتقوم الذي بالله ررنثدتكم وسحي: 

.)\A\(س\بني)٦ا\(
.،الّحم، اصحاب فقائل )كتاب البخاري )آآ(أحرحه 

رنمبر، والالجهاد لم)كاب وم(، ٣٧١٢رثم 
١٧٥٩.)

سانله رسول أن أعلمتم به والأرض 
صدئة١٠تركنا ما نورث، لا ارإنا قال: 
فيالحدبث، وهذا ا. نعم،،أ اللهم : قالوا

وفيا(، )إنادة: زييدون المحيح 
.الأفياء شأن عن إخبار الحديثين 

فماوعليه؛ مالأ، يورثون لا بأنهم 
سليمانإرث من الأية فى يه اممه أحبر 
والمللث،.للنبوة هو لداود 

نثصجوولأت اروقوله: كثير: ابن قال 
الفلكفي أي؛ [؛ ١٦]الممل: 

لوإذ المال؛ وراثة الراد ولمى والميوة، 
منوحده سليمان يخصى لم كذلك، كان 
لداودكان قد فانه داود، أولاد سائر بين 

وراثةيذلاث< المراد ولكن امرأة، مائة 
تورثلا الأنبياء فإن والنبوة؛ المالك، 

أموالهم((

نبوته:لائل د٠ 

بآياتهقث مليمان نبيه اينه أيد لقد 
وصحةنبوته صدق على تدل بينان، 

الهلير،منطق افه علمه فمد رسالته، 
ءؤ***كآيهايمان: ملعن هق افه ال ق

شءَلإ،  otيأؤسا ^ ٥١٢نطهم، علما آتاش 
وحشر. آشذ آلثنل لو هند١ إة 

'ءم ^ ي ئ ظثذ 
الرسالة،ة ]مؤّ)ا/أ«م( أحمد )م(أحرجه 

(،٦٢٧٣رقم الفرائض، )كتاب الكرى في وألماني 
زدار( ١٩٣/٨والمهاية)اJاJاية ني كير ١^، وiال 
الصحيحينء.ثرمحل ارعر مل١[ت هجر، 

)إ(شيراينممر)أ/^ا(.



سليمانسنيمان

منمملكته، أمور من إليه يحتاج ما مالتا ؤإؤ عق أنؤأ إذآ حؤآ يؤيعؤدا 
بأمرثم وحمال، وحيل وحيام حنود لا نكيمنم' آد.ملوأ آلثمل فأبه_ا ئنلأ 

تمحق.لا ني ص حصأ قلتم 
أنأيفبمى يئن، يهان ملها تن صاجك١ هنبثر 
لإققك ء ؟_ آه فه ؛دُ 

قيمنمتلف ؤأدخلى مبمنه صبمثلحا أتل ؤئا 
.،[ ]١٣آلصثهبمن.ه بمادك 

يمانأحبر • ررأي ث كثير ابن نال 
امن له وهبه فيما ، عليه النه بنعم 

منيشاء حيث إلى بحمله الرياح 
■أدض 

وهوالقطر عين له صحر كما 
ماءسنءحراِج ا مسا ا له فسسر ، مئ ه^ا لا 

الأوازرن•من منها يستخرج 
عوته:د٠ 

لمشيء وهذا أيصا، والحيوان الهلير لغة 
مما— علمناه فيما س السعر من أحد يعثله 
ورسوله((به الله أحبر 

،ثاء حيث، تنقله الرياح له وصخر 
من،لأحد ينبغي، لا ملئا اممه اه وأع_هل
ليعملوافقهرهم؛ الجن له فخر بحده، 

وحمانوتماثيل، محارب من، يشاء ما له 

الشركبانتشار الهدس أبلغه لما إنه حبشا 
،مبادر سبأ، يلدة فى، اض غير وعبادة 

ك،إلا فيهبدعومحم رم—اله ال ارمب
عبادةونبذ التوحيد، بلله لام الاست
لفهمتقاديني إليه وحضورهم الله، غير 

قولعن، مخبرا تعالى، قال كما بالتوحيد، 
ممالكهإلى أرمله ما عند للهدهد ساليمان 

جق:قال راّباترأ،، وقدور كالجواب 
ثؤتئمحا محت ئننئا ألئ >;إثوق 
بمئت آّ يئ أم ن يق 

م،عن م ج ومن ه يدني ؛؛؛، 
مالهي يعملؤن ألسعير عداب، من نديه 

ص^ ;_J قس ين 
وه؛ئذؤأج دارُد ؛١١؛، آع1لوأ راس1ب وهدرر 

كانحيحح ، ]سأ[ آيئكؤر ءب١دى من 
حمثعفوقه دحsع ، حبا من اكل بله 

(١٨٢)(•/ابق |لالمدر )١( 
(.)ه/٤٣_ UIالمدر انظر: )٢( 

مونم إليم هاكه كثتدا ِذكتنى ؤآده-ا I سبأ 
آلنأوأ،أبما هاد . يكبمؤن مادا قئث عمم 

وءيئثثس ثن إتث . َر؛م كب إل أو إؤآ 
عقثزأ ١^٠ . ألنجي آص-ي، آئؤ نه 
،[.]١٣ا.ه مسلمين ؤأئؤؤ، 
فاته:وؤ 

وهوهو مليمان ارف4 نبي توفي، لقد 
بموتهيحلم ولم ، عصا٥ على متكئ واهما 
أوامرهبيعملون الجن، وكان أحد، 

)ه/اِهم(.؛LJ J\المدر ١^: )٣( 
(■(.)>_nUعيي الير نفانظر: )٤( 



سليمان.ه:عألسليمان 

،حئ أنه يظنون منه، حومحا يامتمرار؛ 
لما، مشوهله بعد إلا بموته يعلموا ولم 

ذلكعلى يدل مأتهل١،، الأرضة أس 
المؤثعثه محينا تعالى اف، قول 

 Cثأحقثرآيرييأ دآثة إلا ميمح؟؛ ء قم ي
■صؤ آن أيق ث4تي ؤ ئ ثأم 
المنأنوف ي تالي■ أقت ثلين 
]ا[.

الَبى.عن ه عباس ابن دعن 
فينام إذا ميمان اش نبي راكان شال؛ 

فقاليديه، بين نابتة شجرة رأى ، مهبملأْ 
تهال الخرنوب. هالت،! اسماك؟ ما لها؛ 
هذالخراب فمالت؛ أنت؟ شيء لأي 

موتي،عليهم عم اللهم فقال؛ البيت،. 
نعلملا الجن أن الإنس بعلم حتى 

عليها.يتوكأ عصا فنحتها هال؛ الغيسم،. 
فحزروافخر، فسقطمت، الأرضة فأكلتها 

فتييستحولا، فوحدوه الأرضة، ألكله^ 

الؤتهلقة:لمسائل ا٠ 

افنبي همة الأولى؛ ألة ملا- 
محبأ؛ملكة ،ع قلم مليمان 
الكريمكتابه في علينا اض فص لقد 
مليماناض نبي قمة منها عديدة، قصصا 

بقوله؛اش ذكرها التي مسأ مالكة مع 
آلهذئدأرك، لا ماإأتتث ثاو -؛^ ٥١ؤوسد 

عيابامحعد)ئث َ. آلكآبث ثن دث\ن أز 
منمنكي أو أر ٤^^١ 

ناأنلت همال سو عثر . ين 
وبجن ء ءم ثن ؛هتك ه ثمط لم 
طلثن وؤتذ اوتلطهم آمأة نيين إف 

نمحمهانيدقها . عظيمِ عنش نثا شء 
لهمللين آقه لمحن من لاثمس سجدؤن 
المحتم تيعئثزغ؛شفي آصلئ 
عثغف مندإ أث* . نهتدوة 
قزةنآ ثتؤ الثت؛ن ق \ص 

ربثث إلأ ك لأ آفُ . قمحن ثثا 
أمأتد3ث تثقلن 3او . آدظيم اتى 

0١٧ صبم بذ تك ّا ارب ي ن,لُ,ىما '•لاض 
المهينءالعذاب ش لبثوا 

(،٢٩٨/YY)ماكر لابن دمشق تاؤيخ ١^ )١( 
غريمافي المغردات انفلرت العصا، مي اة والمن

الشاب،والدار القلم ]دار ( )٤٨دلرام، القرآن 
آاأاه[.ْلا،

العلوم]مكب ( ١٢٧٠; تلْ)١ في الجزار أخرجه )٢( 
رنمالتمسر، والحاكم)كتاب،محوا[، والحكم، 

مرنونا(، ٧٤٢٨رنم و)نمابالد،، (، ٣٠٨٤
نالا،نكثسرفيسسمره)آ/خ*ْ(]داروموئونا، 

انوالأنرب، ونكارة، غرابة رفعه اوفي ءلآ[ت ؤليبة، 
وصححالمرفؤع، الأJاني صحف وكدا موتوئا*، يكون 

(.١٠٣٣الةاسة)رقإ الالانظر: اJومف. 

؛يمن^١ لأقلن تم مو م إي 
َمرمحك أ6 أو أف أتلزأ ة؟ه ك ،0 
اومأم بمه نإث ثثثق ين ق إ0 

شفن.4زي >؛ تؤأ أب و ١^ 
لالمل[.

أنإلا أ بسملمكة من كان فما 
فيمامتعاريها ومقومها كبار سنمارمحتا ١ّ 

فأعلموهاالرمالة، هان.ه نجا٥ فعله يمكن 
الحروب،على العفليمة بقدرتهم 



سيمانسليمان

وتركوامنهم تطليه ما لتقيد وامتعدادهم 
اممهحكام كما الأمر، فى الخيار لها 

ؤآأقؤيا آلمأنؤأ كأيها ث  ١٥ؤ ت Jفوله عنهم 
يثندئزحئ أءلإ هاطعه محكنت ثا ^؛، ٠٢

وألارثديي بأي محأوؤإ مؤ أمحؤأ ض هانأ 
[،J_JI]تارن.ه ^١^١ ئرى ؤي 

اتخاذإليها وفوخوا طمأنوها أن وبعد 
العيئةالعواقب من حذرنهم المرار، 

الرسالة،قبول عدم على تترتب قد اش 
وبقيتبهدية، مليمان إلى وأريت، 

عنهاه اض حكام كما عليها رده تتفلر 
^١، ٤٢٠١ؤآ أهتيف، آلملؤأ كأيها ، ^٥١٧بقوله 

ضءامحإ و يثيدون حئ آء ^٤ ١٥طن 
قرقؤك هؤ نديز بأي ؤأولأ رؤ أمحئإ 
دمحمحإ^١ آثرك إة ^، ١٥و دأزن تادا 

أذوآنل؛آ آط؛ نبمو• ص ئمحث 
ءيممبجلا ياؤ، . يئعؤبمث وةث.إل؛ط 
وهآثتسمحن ييع يم قاظرْم يئذيؤ 
•]النمل[ 

نكا ن سليما إلى لهيئة ا وصلتج ولما 
عنها،غناه وبين حازما، عاليها رده 
منحير هو ا م_اه أءهلقد الله وأن 

مثسعء I تعالى الله قال هديتهم، 
نمآحيرّ آده ءائننآ ٥ يءال أتمدوش هال 

أنخو ئييث أقر ؛، ;١^؛ 
محليهمدم؛ا ذل لا ممثزر إي 

وفي]الممل[، وه صغلأ وهم أذلا تهآ 
أنإلا وقومها الملكة ّع يلم النهاية 

كمالمين، مليمان سؤياتوا الموا متي

دسىفللمث إؤ رب ه ال ق
آقفيى.هنت ف ثثص مع لأنيق، 
]الممل[.

خيالهقصة الثانية: لحالة ا. 
الجاد:الصافايت، 

الصافنات. ماليهان الله لني كان 
،كثثرايجمها ولكن الخيل، وهى الجياد، 

بهافانشغل بالعشى مرة عاليه يعرصت، 
اغقال العص_رلا،، صلاة فاتته حتى 

آلفنفكتألصي عقب •مءن، ود الى: عت
ءنأ-وي ن؛، ثدث .أإف قال . آص 
كئمحبما و أناس ^١؛؛، ثئ زق دؤ 

]>،[.وه ؟محاي ألثوق :ثقا ظفق 
تعالى؛قوله معنى فى المفسرون واحتلم، 

وألآقاؤانثئا يكفى عق ؤ،وأ{ 
0هءدملين؛

الخيلبارجاع طالب أنه أحدهما: 
،أعناقها وصرب بعقرها طفق ثم إليه، 

كثتر•ابئ القول هدا ورجح 
إليه،بإرجاعها طالبا أنه والثاني: 

حبابيده قببها وعرا أعرافها يمسح وأحد 
جربرابق قول الهذا ورجح ا، هل

الذيالقول وهذا ١١يقوله: الطبري، 
الأية؛بتأويل أشبه عباس ابن عن ذكرناه 

-اض ثاء إن - يكن لم اممه. نبي لأن 
منمالأ ويهللئج بالعرقبة، حيواثا ليعذب 

مم،]دار ( ٨٦. )•Y/٣٨ الطبري ير نفانظر: )١( 
؛\YY.Uط١، 

(.An/Y)•الطبري تقبر )Y(انذلر: 



سليمانسالييان

عناشتغل أنه محوي بب، حمبغير ماله 
لهاذنب ولا إلهها، بالنظر صلاته 
إبياا^١/باكلر انتعاله 

الترجيح،هدا على ني لأب ا وأيده 
يؤيده،ما له ليس الأول القول أن وذكر 
فيكثير ابن لذكره دليل له كان ولو 

كثيرابن تعقب أن وذكر إياه، ترجيحه 
بقولهالثاني للقول ترجيحه في للطيري 

جوازشرعهم في يكون قد لأنه نظر؛ ررفيه 
فيقال!بمثله يقابل أن يمكن أنه (، هدامثل 
لهست،هتا عنده )قد( لأن يكون؛ لا قد 

الدليلكان ولو الدليل، لعدم للتحقيق؛ 
لأدلي؛هجرير ابن على وخفي مرجوذا، 

معاكاء فالواجب ينمل لم ؤإذ ممر، اين 
اممريء".يه نمك الذي الأصل 

سلمان:ايتلأء اكالثت: لسالأ ا. 

مماm فان اغ ض ابتلى 
JU  :ءثأو ثنن ئ وق ه

]>،[.ص. ؛أ ؛^١ همنء، 
فيجاء ما هو الابتلاء بهذا والمقصود 

مثل، الصحيحة الأحاديث بعض 
٠اممه رسول عن ه هريرة أبي حديث 

)•Y/٧٨(الطري )ا(شير 
للألبانيوالموصومة الضعيفة الأحاديث، لة محلانفلرت )٢( 

ط١[.الرياض، اJع١رف، ]دار )؛؛/؛؛•أء( 

ونمصصير ني تأصيلية قراءة ن اهتده فبهداهم انهلرت )٣( 
الدولية،إيلاف ]دار ( ٣١٥)الخميس لعشان الأنبياء 

أثمارمن المحيحة والأحاديث، اه[،  ٤٣١ؤدا، 
القلم]دار ( ١٨٧)العلي لإبراهيم الأساء ونمص 

١٤١٦طالشامية، والدار  ه[.١،

لأ-لوثنء: يائي بن سلمان »قال : قال،
عين،وتتسع أو امرأة مائة على اللهلة 
الله،سبيل في يجاهد بفارس بأني كلهن 

إنإ يقل فلم افه، شاء إن صاحيه؛ له فقال 
واحدة،امرأة إلا منهن يحمل فلم افه، شاء 

محمدنفس والذي رجل، يثق جاءت 
فيلجاهدوا اده، شاء إن ئال! لو بيده، 
أح٠عوناارفرمايا افه مجيل 

أبيحديث من أحرى رواية وفي 
ررفالقال: الهي. عن )جهته هريرة 

اللهلةلأطوفن داود بن يمان 
فييقاتل غلاما امرأة كل تلد امرأة، بمائة 

إنقل: الملك: له فقال اف، سبيل 
بهزفاطاف ونمي، يقل فلم اض، ثاء 
ان،إننصف—٠١ امرأة إلا منهن تلد ولم 
لمافه شاء إن قال: ر الهي قال 

لحاجته((أرحى وكان يحننر 

سليمانملك أن من يحكى ما وأما 
حاتمهأحل- الشيهلان وأن خاتمه، في كان 

الملكهو وصار سليمان، زوج بخداع 
منه لكا ن، هزمن، المن مدة 

أنبعد - كثير ابن  JUالأباطيل'"، 
هل.امعنى في وأمثاله القول هازا حكى 

منا هلكذه وه ١١_: تلاء الاب

رنمجر، والالجهاد )كتاب البخاري أخرجه )٤( 
(.١٦٥٤رقم الأسان، وملم)كاب (، ٢٨١٩

(،٥٢٤٢رنم النآكاح، )كتاب البخاري أحرجه )٥( 
(.١٦٥٤رنم الأيمان، ومسالم)كتاب 

(.٣١٤)الخميس لعثمان اقتده نبهداهم )آ'(انفلرت 



سليمان

ءؤوإسليمان أ.

الإمرائي0ت«لاا.
الثنمضالأمين محمد الشيخ وقال 

ررانالسابق: ه هريرة أبي حدبت في 
فولهمعنى بين الصحيح الحديث هذا 

همتو،ؤ نأؤا ننس قنا تعالى؛ 
اليمان>،فتنة وأن [، ٣٤تءست الأية •كثداه 
الهاا،شاء ^إن I فوله تركه بب بكانتؤ 

واحدةإلا اء المتلك من بلد لم وأنه 
هوالأي الجسد ذللئ، وأن إنسان، نصم، 
كرميهعلى ألقي الذي هو ان إننصف 

عقوي تعالى: قوله في موته بعد 
ذكر0يفما ، ة لأيا جمداه كيبندء 

وؤإقنتعالى: قوله شسير محي المفسرون 
الشيطانقحة من لأية، ا ه مون كّا 

كرسيعلى وجلس الخاتم أحذ الذي 
حتىملكه؛ عن سليمان وطرد سليمان، 

الميالمكة، بطن في الخاتم وجد 
بأجرمدم يعمل كان من له أعطاها 
الالقصة، آخر إلى ملكه، عن مطرودا 

يليقلا وأنه له، أصل لا باطل أنه يخفى 
التيالإسرائيليات من فهي المرة، بمقام 

طلةاال١Jأنها يخفى لا 
يأسهملائته الرابعة: ألة لما- 
معوقصتهما الحكم ني ء داود 

إحداهما:طفل محي المتنازعتين المرأتين 
عنهريرة أبو رواها كما وهي 

لهوالمهاية اس وانظر: (، ٦٨)U/كير ابن فير )١( 
/Y(٣٤٠.)

،;[.١٤١٥الفكر، ]دار اوان)م/أهآ( )آ(أصواء 

معهماامرأتان اربينما قال: ه المي 
إحداهما،بابن فدم، الدئج، جاء ابناهما 
يابتالثؤذهج، إنما لصاحبتها: هده فقالت، 
باينالث،.ذمؤ إنما الأحرى• وئالتؤ أنت،، 

للكبرى،به فقضى داود، إلى فتحاكمتا 
ا.داود بن لجمان معلى فخرجتا 

أشقهكين بالائتوني فقال: ، فأحبرتاْ 
اممهيرحمالث، لا، الصغرى: فقالت، بيتكما، 

للصغريءلفقضى؛4 ابنها، هو 
لمصادرواتمراجع:ا0 

ا-»مسيراسري«)ج»آ(.
^١(.حاتم« أبي ابن ررتمسير - ٢ 
عساكرلأبن دمشق® ررتاريخ - ٣ 
٢٢^.)
^٤(،الميلاء® أعلام ءاسير — ٤ 

للذهي•
وا،(،)ج\، والهاية(( ررالمداية - ٥ 
^٢^•لأما 
الواردةالأعلام بأصول ارالإعلأم - ٦ 

الرحيم.عبد للدكتور الأنبياء®، قصص في 
الضعيفةالأحايين، ررمللة — ٧ 

الأمة®فى المسئئ وأثرها والموصوعة 
للألبانى.(، ^٤١

لمحمد، )ج"؟( البيان® ررأصواء - ٨ 
الشنقيطى.الأمين 

تأصيالمةقراءة اقتده: ارفبهداهم - ٩ 

(،^٦٩١٦رنم الفرائض، )كتاب المخاري )٣،أحرجه 
(.^٢٠١١رقم الأنفية، ومسلم)مماب 



الأمواتسماع ٠!الأمواتسماع 

الصلاةعليهم - الأسياء وقصص سير في 
الخميس.لعثمان ا، والسلام 

أخبارمن الصحيحة ارالأحاديث - ١ ٠ 
محمدبن لإبراهيم الأنبياء«، وفصص 

العلي.

 aامح4وات ماع س«

لتعريفاؤ 

واحد،أصل والعين والميم الميز 
بالأذنالشيء إيناس وهو 

فيهاقوة وهي الأذن، حس ت والمع 
وقروما والأذن ،، الأصوارت،ل تدرك بها 

تسمعهشيء من فيها 

إدراكيه المراد الآموادت، و،أماع 
.للأصوايت،الأموايت، 

شرعا٠لتعريف اؤ 

الأموات،إدراك الأموات، مملع 
وهومرقدهم، خارج الكائنة للاصواته 

الجملة،حيث من الكلام سماع مجرد 
اعتفوانبول قاع محمهو يس ول

-(٤)واستجابة

الحكمث0
أنعلى الشرعية النحوصى دلمتر 
الحي،كسلام الحمله فى مط^ يالم|ت، 

(.٧٧IT)اللذت ْئايس انظر: )١( 
الهداة[.]دار )اآ/'أآأآ( الروس )آ(-اج 

(.٩٤٣)الممط القاموس )٣( 
١٨١:تيميةلأبن المصرية الفتاوى مختصر انظر! )٤( 

بلدائما؛ له الممع يكون أن يجس، ولا 
منوهو حال. دون حال في مع ي

إلاتفاصيلها تعلم لا الخي الغيبية الأمور 
بالوحي،•

لحقيقة:اؤ 

التيائل الممن الأموات، سماع 
حيث،من السنة أهل بحفس يقررها 

الكلام،لمجرد سماع ولكنه الإحمال، 
واستجابة،وانتفاع، قبول سماع وليس 

دعاءأحديث، لمن حينئذ مدخل محلا 
مسالةبحجة بهم والأستنجاد الأموات، 

مات،إذا العبد فان ، الأموات، ماع س
صدقةثلايثؤ؛ من إلا عمله انقهلع 
صالحولد أو به، ينتفع علم أو جارية، 

١له يدعو 

والأدلة:
وردما الأموات، سماع إثبات، أدلة من 

لقومهقال حيث، .ل، شعيمب، قصة فى 
)_سثاللهأتالثنبمكم كد ؤؤيتوٌ I هلاكهم بعد 
ءنًو ءاش^ دكمإ ٣ وثنحث، زق 

..ه َةنجث 
يسمعمن خ0ذ\ب خامحلبهم أنه و٠لاهره 

قالفائدة، للآكلأم يكن لم ؤإلأ ويعقل، 
وأسمعقومه، سعي.ب، ررأسمع قتادة! 
يومقومه نبيكم أسمع كما قومه، صالح 

الهلأك((؛عل. خاحلبهم أنه يعتي! بدر؛ 
،ط؟ الإسلامي، زالكب ( YYU/r)المسر زاد )٥( 

١٤٠٧.^



الأمواتسماع الأمواتسماع 

فيالأموات بسماع التصريح جاء ومحي 
سماعذلك محي والأصل الثنة، نصوص 

يومإياهم . المي لخطاب القليب أهل 
.الني كان هدت طلحة أبو محال بدر، 

يالعرصةأهام فهزمهم قوما قاتل إذا 
يصناديدأمر بدر يوم كان لما ؤإنه ثلايا، 

بدرهلب من قليب في فالقوا فريس 
ورحناإليهم راح ثم قال،؛ منتن، حبيث 

وياهشام، بن جهل أبا رريا قال! ثم معه، 
وياربيعة، بن سة ويا ربيعة، بن عشة 

وعدكمما وحدتم هل عتبة، بن وليد 
وعدنيما وحدت تمد فإني حما؟ ربكم 

اض،رسول يا عمرت فقال قال! حما® ريق 
قال:فيها؟ أرواح لا أحاذا أتكلم 
لمابأصمع أنتم ما بعثتي؛الحهم، رروالدي 

.متهم® أقول 
ههريرة أبي حديث في وقال. 

سلامالرر ت القبور أهل على الملام في 
اللهثاء إن وإنا ، قومدار عليكم 

يسمعلمن خطاب وهدا لاحقون® بكم 
ويعقل•

قالقال! هد مسعود ابن وعن 
ملائكةهق طه ررإن .! اطه ول رم

أمتىمن بتلغوض الأرض، ش سياحين 

البعيدالمهللق الملام فهذا ا، اللأم(ب 
إياه.الملائكة تبلغه يسمعه لا الدى 

الالذي الملام رروأما ت تيمية ابن قال 
ا؛عشت به عليهم اطه ملام فذلك يسمعه 

يحولوعند الصلاة، في عليه كالملأم 
الملاموهذا منه، والخرؤج المسجد، 

ومكان®زمان كل فى به مأمور 
يحتاجولا يمحه الدي الملام وأما 

الملامفهو إياه الملائكة تبلغه أن إلى 
فهو، قبره عند يكون الذي القريب المقيد 
وهوصاحبه، على محيري . يسمعه الذي 

منررما .! قوله كما المابق، بخلاف 
عليهك اض رد إلا علي لم يأحد 

اللامءأعليه أرد حش روحي 
أصحابهنعال حفق البت سماع وفي 

ررإن.! يقول دفنه بعد عنه ولوا إذا 
لمعال ، برْ سمب وصع إدا المست 

(،١٢٨٢رقم الصلاة، صفة )نحاب المائي أحرجه )٣( 
قرطبة،ة ]مزّ( ٤٥٢، ٤٤١و]سد)\إلأ\ك 

والدارمىالميمتبثة([، الطبعة عن رمصورة ممر 
فيحثان وابن (، ٢٨١٦رقم ازقاق، ركاب، 
نيوالحاكم (، ٩١٤رقم الرقائق، ركناب، صحيحه 

وصححه،( ٦١٠٥١^رقم ير، التفركاب، مستدركه 
ررقمالصحيحة السلملة في الألماني وصححه 

(.٢٨0١م

 )I( الفتاوى مجموع )زدار ٤JU ب،،الكت؛
١٤١٢.]^،

(،٢٠٤١رقم المناطق،، ريابج داود أبو أحرجه ره( 
مصرقرطبة، تموسسة ( ٥٢٧رآ/مسنده فى وأحمد 

إسنادهالعراقي وجود الميمتية([، الطعة عن رمصورة 
حزم،اين ]دار ري!"؟( الأسفار حمل عن المعي في 

ررقمالصحيحة الململة في الألباني وحثنه ط١[، 
٢٢٦٦.)

(،٣٩٧٦رقم الغازى، ركاب، البخاري أحرجه را( 
رقموأهالها، ونعيمها الجنة صفة ركاب، لم وم

ط١،فكر، ال]دار ( ٠١رم/• وأحمد (، ٢٨٧٥
له.واللفظ ^، ١٤١١

(.٢٤٩رقم الهلهارة، ركتاب، لم مأحرجه رآ( 



الأمواتسماغ الأمواتسماع 

آ.انصرةوا،(ر إذا نعالهم حفق 
هأقواوأهلاسم:

الميتأن جاء ما ارباب I لقرطي ا محال 
يقال،،ما يسمع 

ال!ملمن جوابه محي تيمية ابن ومحال 
ررنعمزائره؟ كلام يسممع الميت هل 

جملةماق ثم لجملة،، ا محي لميت ا يسمع 
المصوصارفهده ومحال! الصوص، من 

الجمالةقي يسمع الميت أن تبين وأمثالها 
المعيكون أن يجب ولا الحي، كلام 

دونحال محي يسمع محي بل دائما؛ له 
قدفإنه للحى يعرض محي كما حال، 
الومحي يخاطه، من حطاب أحيايا يسمع 
السمعوهذا له، يعرض لعارض يسمع 
ولاجراء، عليه يترنب لمسر إدرال، صمع 

تنحلا ر؛ؤإولمح، بقوله؛ المنمي المع هو 
؛ذلك،الراد فإن [، ٨٠لالْل: أتنزه 
جعلاض فإن والامتثال؛ القبول سماع 

لمنيتجسب، لا الذي كالمست، الكافر 
ولاالصوت، تسمع التي وكالمهائم دعاه، 
الكلامممع ؤإن فالميت، المعنى؛ تفقه 
انماعي،إجابة يمكنه لا فانه المعنى، وفقه 
ينتفعفلا عنه، ونهى به أمر ما امتثال ولا 

ينتفعلا الكافر وكذلك والهي، بالأم 
وفهمسمع ؤإن والمهي، بالأمر 

(،١٣٧٤رقم الجنائز، )كتاب، البخاري أخرجه )١( 
رقموأهلها، نعيمها وصفة الجنة )كتاب، لم وم

له.واللفظ (، ٢٨٧٠

(.١٦٤)لاقرطى )آ(اكانكرة 

أللمعلم •' نحالى محال كما المعنى، 
مأ[ااص.]الأنفال: ممحيئ4 غا ِتي 

رأتا،المجاع ررإكار الألومي: وقال 
مكابرةأنه في سلث، لا مهللقا ؤإئباته 
ماعلى الماع قصر فالراجح محفة، 

الرواياتبين يجمع الوجه وهزا ورد 
.٢٤١المختنقة،

ماالدائمة اللجنة فتاوى فى وجاء 
كلامالأموات سماع عدم ررالأصل نمه! 

المص،،فيه ورد ما إلا الأحياء، 

المتعلمة:لمسائل اؤ 
قي، الخلافحقيقة الأولى! لمسألة ا. 

الأموات!سملع 
العلمأهل من الحققون فيها اختلف 

بمقتضىقال محن فمنهم قولين، إلى 
علىيدل ظاهرها وأن المابقة، الصوص 
إدراكبه ويراد الجملة، في السماع 

وقال. به ينتفع سماع لا وفهمه، الكلام 
افهلقول يسمعون، لا الموتى إن آخرون! 
٣١ذلإ َولأ أنزق قخ لأ ه ح: 
ولقول،ه تنلأ غإ \\ ٥

'ألنؤرمح، من سج أنت، وؤما بحانه! س
لفا>[..4 

ط٣،الوئء، ]دار ( ٣٦٤٨٤الفتاوى))٣(مجموع 
١٤٢٦.^

دعاوىعن ( ٣٨٠التاميس)منهاج تتمة المنان )٤(فتح 
الومابعد بن محمد الثيح لال.ءوه المناوئين 

ا،آ؛اه[.ْلا، الرفو، (]مكبة٢٦٣)
والإفتاء)ا/العالمية ئبوث الدائمة اللجنة فتاوى )٥( 

اا؛اه[.أخ(لطا،



الأمواتسماع الأمواتسماع 

المسألةهذه في الثثة أهل وخلاف 
أوأو فاسد قياس على منيا ليس 

فهمفي الخلاف متثوْ بل هوى؛ 
رأىفمن الباب، في الواردة الصوص 

قالالأموات سماع عدم على تدل أنها 
منبماعها قال من على ورد يدلك، 

يستدلما إبطال ثم ومن الجملة، حسئا 
معونهميالأموات أن من بعضهم به 

بطلفاء بريدون، ما إلى بمحولهم 
منالمسأله السماع بعدم القائلون 

الالأموات إن لهؤلاء: وقالوا أصلها، 
أنالعقل في قه الفمن يمعون، 

لكم٠امتجابتهم تعتقدوا 
أنثة الث_أهل من رأى من وأما 

فإنهمالجمالة، في معون يموات ألا 
الوفهم إدراك مماع هدا إن ! قالوا
هداوعلى صاحبه، به ينتفع معتاد سماع 

ضالدع أهل من لكشر مدخل فلا 
ودعالهمالموتى إلى اللجوء تسويغهم 

لهم،يتمحون لا لأءلهم وعبادتهم؛ 
عالها،الله قص من كحال هؤلاء فحال 

ريكلمأذله ءؤ««*دللةءكم بحانه! الله قال 
نامحهء ِس س ث؛لث لممئث آه 

التمهز إن . قثلمار ثن 
3؟ص ا شميإ ق ممَآؤ تمحإ 

ممث'ولا محمحق؛ef ألأتي ;ج 
يا.ِذئثيص 

صحيحومرح )ل/ه'أ(، للقرطبي التذكرة انظرت )١( 
)؛Y/الفتاوى وسرع ليروي سلم 

الأن ينبغي أنه الهمة الأمور ومن 
محهعؤإن - راالستإ أن الدهن عن يغيس، 

إحايةيمكنه لا فإنه - المعنى وفقه الكلام 
ونهيبه، أمر ما امتثال ولا الداعي، 

والنهيا،بالأمر ينتفع فلا عنه، 
أهلطوائف على الرد أبلغ هذا وفي 

يسمعونالأموات أن يزعمون ممن البلح 
،أجابوادعوا إذا وأنهم مهللما، مماعا 

امعننصرواؤإذا أغانوا، امتغيشوا ؤإذا 
•نصروا 

يثبتررلم اللكنوي! الحي عبد وقال 
سماععلى قدرة لهم الأولياء أف شرعا 
سماعثبت إنما بعيدة، أمكنة من النداء 

ومذفورهم، -زور من لتحية الأءموات 
وناظر،حاصل افه غير أف اعتقد 
وفيوقت كل في والجلي للخفي وعالب 

الش_ركأي: أشرك((رم، فقد آن، كل 
ءس،الأنبياء منه حدرت الذي الأكبر 
بوعيدأهله _ تعالى _ الله توعد والذي 
يشركمن ءؤإدمُ سبحانه: قال حيث سديد 

ن:أنقاو؛ئه بجه ه ثءأ ثن إش 
[.٧٢]المائدة: \3\>ه 
تلقينبحديث الاستدلال يصح ولا 

)Y/المشم الصراط واقتفاء (، ٢٩٨؛/، ٣٦٣
المات(، ٤٥)الشم لأبن واردح (، ٧٤٢

البيانوأضواء للألومحي، الأموايت، سماع عدم في 
(.٤٢١للثضلى)!/

)إآ/إ1م(.الفتاوى مجموع )٢( 
،ط١ حزم، ابن ]دار ( ٢٦٤)ا/ استوي فتاوى )٣( 



الأمواتسماع الأمواتسماع 

الأموات؛سماع على الدفن بعد الميت 
عرضبحديث ولا ،، باطلال لكونه 

لكونهموته؛ بعد ه النبي على الأعمال 
أيقال^.باطلا 

عرالأعمال عرض الثانية: لمالة ا- 

أنالصحيح الحديث في ورد لقد 
منالإكثار عش أمحه حث ه المي 

هدموأن الجمعة، يوم عليه. الصلاة 
الييقول عليه.، تعرض الصلاة 

الجمعة،يوم أيامكم أفتحسل من ارإن 
صلاتكمفان فيه الصلاة من علي فأكثروا 

عرءأمعروضة 

ابنزمكب ( Y،\A/A)الكسر ُي الملراني أخرجه )١( 
الأحاديثسلسلة ني الألباني وأورده ط'آ[، تيمية، 

،١  Jaالمعارف، ]دار ( ٦٤)Y/ والموصومة الضعيفة 
الماضيإلى وعزاه *منكر*، ت ونال —[، ٥١٤١٢

العالم؛أهل من ضعفه ممن ط\وف\ وذكر الخلعي، 
وابنوالنووي، والهيثمي،، واليهقي،، لكلدارقْلني، 

بقوله;عم، ثم المم، وابن والعرافي، الملاح، 
ذكرهما وكل له، يشهد ما للحديث ليس أنه ُواءلم 

التابعينبعض ء-لءا موثوق أثر هو إنما العسم، 
يعاله،هو بل للمرمع؛ شاهدا مّلح لا الشاميين 

أنت القول وحملة الرتق. إلى الرلمع ٌن به وينزل 
٠محوصوعا! يكن لم إن عندي منكر الحديث 
]دارالكرى اممقات ني معد ابن )آ(أخرحه 
]مكتبة( ٣٠A)ه/مده في والجزار ٍزا[، صادر، 
لةلالفي الألباني وضعفه ْلا[، والحكم، العلوم 

(.٩٧٥)رنم الضعيفة 
١(،•  ٤٧رقم الصلاة، )كتاب داود أبو أخرجه )٣( 

ماجهوابن (، ١٣٧٤رنم الجمعة، )كتاب اني والن
١(، ٠٨٥رقم فيها، والئنة الملأة إقامة )كتاب 
والدارميط١[، الرمالة، ة ]مزّ( /Tn٤٨)وأحمد 
)كتابحبان وابن (، ١٦١٣رقم الصلاة، )كتاب 

الأذكارفي النووي وصححه (، ٩١'رقم الرقائق، 

ذكرهعند ائي النعليه بوب وقد 
)راكناربقوله: ( ١٣٧٤)رقم للحديث 

.يوم . اليي على الصلاة 
-الإحسان قي كما - حيان ابن وبوب 
بأنرربيان بقوله: ( ٩١)٠ رقم للحديث 

منه المصطفى على صلى من صلاة 
قبره®.ر عليه تحرض أمته 

مرفوعا:معود ابن عن الباب وفي 
الأرضفى ياحين مملائكة ف ®إن 

اللأم«ر؛/أض من ييلغور 
لكمحير ررحياتي حديث؛ وأما 
لكمحير ووياتي لكم، وبمدئ حدثوو 

حيرمن رأيت فما أعمالكم، علي تحرض 
شرمجن رأست، وما يه، عالالله حمدت 

حديثفانه ، ل^^م® الله غعمرت ام

فيوالألماني ^، ١٤١٤الفكر، ]دار ( ١١٥)
(.١٥٢٧الصحيحة)رقم الميالة 
(،١٢٨٢رنم الصلاة، صفة )كتاب ائي الن)؛(أحرجه 
قرفة،]مؤسة ( ٤٥٢، ٤٤١، ٣A٧/١)وأحمد 

والدارميالميمتية([، العلثعة عن )مصورة محمر 
فيحثان وابن (، ٢٨١٦رقم الرقاق، )كتاب 
فيوالحاكم (، ٩١٤رقم الرقائق، )كتاب صحيحه 

وصححه،( ٣٥٧٦رقم التفسير، )كتاب تدركه م
)رقمالمحي،ية الة يالفي الألباني وصححه 

٢٨٥٣.)

(،٨٤٤)رنم الأمتار كشف انفلر: الجزار. أحرجه )٥( 
]دار( ١٩٤)Y/الكبرى الفمان في معد وابن 

فيإسحاق بن إسماعيل والماضي محيا[، صادر، 
]المكتب( ٣٩، )٨٣البي. عر الصلاة فضل 

مسندهفي أسامة أبي بن والحارث ٠ل٣آ، الإسلامي، 
علامات)كتاب للهيثمي الباحث، بغية في ما ك- 

الد-مد بن بكر عن طرق من -، ، ٩٥٣رقم الشؤم، 
كمالإرساله، نحعيف، إّناد وهدا مرسلا. المزنى 

=انغلر: الألباني. ووافقه الهادى، عبد ابن ذكر 



السمعوالطاعةالسمع 

بنلمحمد ، ررالتوحيدا، كتاب _ ١ ٠ عليه. الاعتماد بمح لا صعيف، 
الوهاب.عبد أفضل من ررإن I حديث من فالظاهر 

لابنءا، الجاهلمة ائل ررم ١١الذي أن سعود ابن وحديث أيامكم®، 
الوهاب.عبد الصلاة هو إنما النبي على يعرصر 

زوارفي الماهر ررالجواب -  ١٢الدليل يدل فلم غيرها وأما لام، وال
تيمية.لأبن المقابر®، على تعرض أنها على الصريح الصحيح 

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
رحب.لأبن القبوراُ، ررأهوال — ١ 
محماععدم في البينان ررالآيادت، — ٢ 

الألباني(.)بمقدت للألومي الأموات،®، 
•المم لأبن ■آ-»اروح«، 

والأهواءالملل في >ااسل -٤ 
•حزم لأبن داكحلُ)ج؟(، 

الصوفية®،ايت، ثبهرركشمإ — ٠ 
صقر.لما^^تة 

 Mقوالطاعة لسع ا

)الإمامة(.مصطلح يراجع 

^السع^

لغة:لتعرث اي 
ممعناقولهم من مصدر I السمع 

كدللئ،ويطالق ٠ وسماعا نمنا الشيء 
الأذن.في الض الماسة نفس على 

الناسمن بالأدن الشيء إيناس I ومعناه 
ضض بمللق كا أدن. ذي وتمل ُي ُاسس ُتحْة "٦ 

الأذن؛الأيل/اللطيف لمد جرص*ا، بن داود مه ثق 
كشف

الشح.آل 
سالتوحيد على شبهات، رردحص - ٧ 
لبابهلين.أحايين،®، لثلاثة الفهم سوء 

المستعينشبهات، عالي ررالرد - ٨ 

اسمبه ؤيراد )المصدر( السئع ؤيهللق 
فيومحر ما به فيراد )المسمؤع(، المفعول 

المعنىويرن>ا . محه تشي،ء ُن الأذن 
المصهللح؛هل.ا في الراد هو 

ْابس.م':;,سدي 
الأديهت يراد المع قاسم.لأبن الرسول®، 

الران،تمؤّت ( ٢٠٤- المكي)٣•٢ لصارم ا =
(.٩٧٥الضعيفة)رقم والسلسلة ٠ل١[، 

الةالدأانغلرت واهية. أحرى طرق وللحديث 
(.٩٧٥المعيقة)رقم 

يةلففلاللة 
لإجمؤاع.وا والثنة الكتاب س المموعة 

ْلآ،الجيل، (]دار ١٠٢مقاييسالينة)م)١( 
]دار( ١٦٨. ١٦٢)a/العرب لمان ه[،  ١٤٢٠

٠ل١[.صائر، 



السمع.•٠السمع

فيالمصطلح هذا بطلق ما وغالتا 
الأدلةبه ؤيراد )العقل(، مصهللح مقابل 

هذهعلى )ئد مثلا: فيقال العفية، 
والعقل(.المع المسألة! 

يدويراد المعي( )الدليل يْللق وقد 
اصهللاحفي وهذا الشرعي، الدليل عموم 

والئنة،الكتاب، فيه؛ فيدخل الفقهاء، 
المعتبرالفقهي والقياس والإجماع، 

ا0شويالدش بين ٧  ؤ
والاصْثلاحي:

الدليل- للمع الاصهللاحي المعنى 
محنمأخوذ والسنة( )الكتاب — المعي 
وهوتقدم، مما الأخير اللغوي المحنى 
يفرلذي ا لممؤع ا نمس المع إطلاق 

العلمطريق باعتبار وذللث، الأذن، في 
الذيالتلقي من مأخوذ هو إذ بالدليل، 

لمع.يا يدرك 

التسمية:بب، سؤ 
أنمن تقدم ما هو مية الترعس_، 

والمنة()الكتاب الأدلة بهذه العلم طريق 
التيالقالية الأدلة بخلاف المع، هو 

الذهن.باعمال إليها يتوصل 

)ا/أاا(للجوض الفقه أصول في البرهان انفلرت 
فيالممهل والبحر ، ه[ ١٤١٨، ؤل؛ الوفاء، ]دار 

العلمة،الكتب، ]دار للزركشي الفقه أصول 
الأصولعلم عن والتحرير والتقرير ه[، ١٤٢١، مل١ 

الفكر،]دار ))/ra الحاج أمر لأبن 
الرسالة،]مرة ( ٤٤٢)لكفوي لوالكليان 

اه[. ٤١٩

الأخرى؛لأسماء ا٠ 
لمعتيمرادفه أطالشت، التي الأسماء من 
السابق!المع 

ا_الشرع.
الممل.٢- 

ّا_الخر.

والئثة)الكتاب التلقي مصادر - ٤ 
والإجماع(.

لمحكم:اه 
أدلةعلى )السمع( مصهللح إطلاق 

منمجرذا إطلائا كان إذا والئثة الكاب 
فهووامحح، فيه فالأمر الماسال،ة العاني 

إذاالاصطلاح في متاحة ولا اصهللاح، 
عامةدرج وقد فاسدا، محنى يستلزم لم 

علىوغيرهم السنة أهل من العلماء 
نكير،غير من المعنى بهذا استعمال 

استعمالعنه روي من أقدم من ولعل 
أبيبن عطاء الجليل الخابعي المعنى بهذا 

ابنعن بسنده الهروي روى حيث رباح، 
اكينررليس I قال أنه عقناء عن جريج 
،.٢١المع(وتكنه الرأي 

العلوم]مكتة ( y*a/y)للهروي وأهله الكلام ذم )٢( 
فيء العلما كلأم ونتع ، ه[  ١٤١٨ندا، والحكم، 

كتب،من المثال سيل على وانظر حدا، يطول دلك 
)Y/للألكائي الأءساد أصول رح ث الثئة: أض 

والانتصار[، ٠١٤٠٢طيبة، ]دار ( ١٩٥، ١٩١"
ءأصرا ]مكتبة )ه( معاني للالحديث، لأصحاب، 

(١٣٤ )ا/ المحجة سان فى والحجة ط١[، الضار، 
[،٠١٤١٩ط؟، ة، الراي]دار ( ١٤٩

=)ه/ماء( ( ٤٩)t/تيمية لابن الفتاوى ومجمؤع 
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ؤصاتأحميقات:

أنالمعلومة الشرعية الحماس من اف 
فيهاحاء فد والمبوية القرآنية المحوص 

علىالمبنية الخبرية معية الالأدلة بيان 
بيانأيئا فيها حاء كما المخبر، صدق 

التيالصحيحة العقلية والحجج البراهين 
فيواء مالماس، ا هيتدي هي

وصدقوتوحيده ض ا كإثبات الاعتقادات؛ 
فيأو ، وغيره المحاد ؤإثبات له رم

المضروبةالأمثال ذلك ومن العماليات، 
المضروبةالحقلية الأدلة وكدا القرآن، محي 

والجزاءوالبحث الوحيد إثبات عالي 
ونحوالرسل وصدق الشرك إبطال وعلى 

العقبوانيامن الأدلة تلك إن بل 
اللهأنزله الذي الميزان من الصحيهحة 

فيه•تعالى الله قال والذي تعالى، 
ألكئن_،معهثِ ؤأرتا أثشت، ئثاثا \و»تنوا 

]الح_ددل:ه المنط ٢لثاش ؤمم نألمثيإف 
لحقراا نه يا الميزان فسر حيث [، ٢٥

الصسحيحةالعقول به نشهد الدى 

(n/n ،٥٥٧؛ ) دآ[.تيب، ابن ].كب
(٤٧.  in/Y)الإسلام لشخ ١^^ مجموع \نظر: 

(YY*،(/،\) (Y،\Y/n  -٢٤٠ )YA/'؛Y( ))\ا-ا/له(
(،٢٣٠، ١٧٦، ١٦٢. ^ 0٩)٩\إ( ٤٤٤/١٧)

(١٩٩-  ١٩٨ LyA)\/واكل العمل -مارض ودرء 
٧٣/A( ،٩١-  ٩٠ )(٤٩، ٣٧/٩ )ابنة ب]مكت
]مومحة( ٢٤٨)ه/النبوة اللمنة منهاج [، Yjsتيمية، 

أبيلابن الطحاؤية ومرح ، ه[  ١٤٠٦يا، نرطبة، 
ط؛،الإسلامي، مكشي، ]ال( ١١٤، )٥٨العز 

٥١٣٩١.]،

القيمة١٠للاراء المخاكة المستقيمة، 

إطلاقعند الواحب من كان ولهذا 
معنىمن الاحتراز رالممع( مصطلح 

ذماما وهو منه، يفهم أن يخشى فاسد 
أدلةبان الزعم من البيع أهل بعض إليه 

الأدلةمن شيئا تتضمن لا والن1ة الكتاد< 
ليمالمعلى مبنية هي ؤإنما العقلية، 
المخمرصدق على المبني المجرد 

مبين؛وضلال بين، غلْل وهذا ، فحسسب، 
فها أن يفررون وأئمتها الأمة سلم، إن بل 
نبيهيه حاء ما وفي كتابه ض بين قد 

فيإليها يحتاج كي ا العملية الأدلة 
البيعأهل يذكرْ ما نهاية إن بل الحلم؛ 

فانسليمة عقلية حجج من والكلام 
وأنموجه أكمل على به حاء قد القرآن 

ازص.

تمالاشوهو — الأصل هذا إن بل 
قد- العقلية الأدلة على والئثة اوكتاب، 
الكلام".أهل س ممر يه اصرف 

>١٤٢ دآ.ية، ]دار ( YU/A)ممر ابن شتر )٢( 
المابقة.الحاشية في المرا-بع ت وانظر 

- ٢٩٦)م تيمية لأبن الفتاوى مجموع ١^ )٣( 
٢٩٧.)

للرازيالدين أصول، ئي الخمسون ائل المانفلرت )٤( 
والمحمل[، ٢١٩٨٩، ط\ الثماني، ]المكب ( )٤٦
-[،٠١٤١١التراث، ]درا ( ٤٩١، ٤٩٠)له 

ط\،المدني، ]ميعة ( ١٩٤)حزم لابن والدرة 
الكتب،،]عالم ( ٣٤٩)للإيجي والمرائف [، ٠٠١٤٠٨

الجبارلعبد الدين أصول( في والمخممر ييرويت،[، 
]دار( ٢٠٢)والتوحيد العدل رائل صمن المعتزلي 

القاهرة[.الهلال، 
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يقابللا الدليل أن والحاصل 
له،قسما يجعل ولا العمالي، الدليل 

ؤإنما، المتكلمين بعض يفعله كما 
الدليلأن وذلك المدعي، بالدليل يقاتل 

يكونوقد محيا، ّيكون قد الشرعي 
ءقلثا"<.

سزىتًاه 

)الكتابانمي للدليل كان لقد 
إنثأليبمول أش إل مدوه ميء ؤ، في الكبرى منزلته السلف عند والسة( 

اوئأوي وآ-صث -ؤآ دهى ا1آا تأثوو إف كان ففد الدين، وأصول الاعتقاد أبواب 

فمن مواها ا موكل ، غيره ولا 

م»ي> 

ول
يتعمدلأحد عدر ولا لها، نتع دٌيين الا 

اللأنه غيرها، إلى ويذهب، الئثة ترك 
إذااض ول رممع أحد قول لحجة 

صح®

لأدلة؛اه 

محزأء أون ه ت تعالى قال 
هزم•4 ذق ألأم نآزق أوق أينوا آه 

رَ
ؤبتونلم 

فلااييع، نصوصر عند وهمافن لف ل١ 
بلوالاجتهاد؛ بالرأي يحارصونها 

الرخؤيرون لها، وسلمون يعقلونها، 
.مفارقتهافي والهلاك 

فيالاستدلال في الأصل هو مع فال
له.تع سواه وما الاعتقاد، أبواب 

بماءآمنتا ظه الشافعي الإمام قال 
عنحاء وبما اض مراد على افه عن حاء 

س®اطه رمول مراد على افه رسول 

ءوليسالأصسهانيث الثنة قوام وقال 
إلاشيء الأمر من اطه رسول سسة ْع لنا 

قياسعلى يعرض ولا والمليم، الأناع 

تاJاء[.

ءانئرأآومكت وقأبما تعالى! وقال 

]الأنفال[.. سوذ 
محنوثثُ دث؛ث ^ تعالى؛ وقال 

ذصنتئثا ■مجا أشمهم ؤآ نجدوأ 
]الساء[.ثلثا ^١ 

أنبلغه أنه ارالموطا® في ماللث، وروى 
أمرينفيكم ررتركت، قال! افه رسول 

اشكتاب يهما تمسكتم ما تضلوا لن 
.س4«لْ، وننة 

اوضنمدالخار)؟ا/آآا(.)ا(اظر; 
]دار)\رلأ^( والمقل العقل تعارض در، انظر: )٢( 

)Y/الثنان ومهاج -[، ٠١٤١٧العالمية، الكتب، 
- Y،\i/nتمة لأبن الفتاوى ومجموع (، ١١٠
(.٦٢ا/)٤ ( YTV)(،/( ٧٢-  ٧١٨)امأم( ، ٢٩٧

ط\،المالفية، ]ادوار ( ١١)قاوا.ة لابن الماؤيل ذم )٣( 

اليابان،]دار ( ٤٢٦٨المحجة)بيان ض الحجة )٤( 
ط٢[.

بنزايد ]مزسة ( ٣٣١٠٨رغم الأندر، الموطأ)كتاب، )٥( 
،UalL ،،( ،من. شاعالله لكن اذقهلاع، سدْ دفي ط١ا

رنمالملم، )كتاب، الحاكم عند عباس ابن حديث، 
الصحيحةالميالة فى الأJانى به قوام وتد (، ٣١٨

)؛/♦ا(.
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اسم:أهل قوال أه 
أعلمررولأ I ١^،؛^ الشافعي الإمام قال 

أحبرأحدا التابعين من ولا الصحابة من 
وانتهىحيرْ، مل إلا . اض رسول عن 

سنة((ذلك وأثبت إليه، 

ارإنه؛ الدارانىسليمان أبو وقال 
فلاالقوم، نكت من الكتة قليي؛ ٥^؛، ليغ 

والئنت«ره.الكاب ؛شاهدين: آلا أق1ها 
اس؛؛الأدلة ه': المم ابن وقال 
والإرشادالتنبيه بهلريؤ؛ ئد نؤع نوعازت 

سمعى،عقلي فهو العقلي، الدليل على 
والمعادالنبوة أدلة غالب، هدا ومن 

ندبرئتاؤإذا • . والتوحيد. والصفات 
عليه،الموعين أغلب، هدا رأيت، القرآن 
صحيحدليل يقوم أن يمسغ الؤع وهدا 
مدلوله،لأراستالزامه معارضته؛ على 

إلىالدليل، من، فيه الذهن وانتقاد 
لنؤعلأصل وهو ضروري، المدلول 

فيفالقدح الخبر، بمجرد الدال الثاني 
أمابالضرورة، ممتنع بالعمل الوعين 

فلأستلزامالثاني وأما تقدم، فلما الأول 
أثبته،الذي الحقل في القدح فيه القدح 

بطلمع الأثبت، الذي الحقل بطل ؤإذا 
العقليانا(من عارصه ما 

الجنةمفتاح وانفلرت  ْ،١/٢)ليثانمي الأم )ا(
لديوطي)؛ه(.

٢(،١ ٠ ا/ )١ الإسلام لشيخ الفتاوى مجموع )٢( 
،;[،١٤٢١الفضيالة، ]دار ( ٦٥٣)\/والمفدية 

X\iy/T)الشم لأبن الألكض ومدارج 
العاصمة،]دار ( ٩٠٩- '^ Afrالرسالة)الصواعق )٣(

اتمتعلمة:لمسائل ا٠ 

مباحث،يم تقالأولى: لمالة ا. 
ثوعمليات سمميات إلى العقيدة 
تقسيمالكلامية الكتب في اع شلقد 
قسمين:إلى الاعتقاد علم مباحثا 

المباحث،بها ؤيحنون ت العمليات . ١ 

افه،وجود كاثيات بها؛ يتعلؤ؛ وما الإلهية 
عليه-ويجوز ويمتنع يجب وما 

أبواببها ويعنون ث السمعيات _ ٢ 
بينهمخلاف على الأحر، واليوم المعاد 

مسائلمن القسمين في يدحل فيما 
أناعتبار على الميم هدا بنوا وقد 
إنماوالثئة( )الكتاب السمعية الأدلة 
)المعاد(،السمعيات بات في، بها يحتج 

)المباحث،العقليان تكون أن ومنعوا 
البل بالسمع؛ معلومة ونحوها( الإلهية 

فيهامع والبالحقل، إلا عندهم تثبت 
تعسلرْ،•

؟Y'/Y-'U)المرجع نفس وانظر: ها، ١٤١٨طّا، 
١^١(.)اُ/ الإسلام لشخ الفتاوى ومجمؤع (، ٧٩٤

الكتب،]دار )\/؟\( لمرازى الكبير ير التف)؛(انظر: 
سزارالعناك وتواعد -[، ٠١٤٢١ٍزا، العلمية، 

-[،٠١٤٠٥ط؟، الكتب،، عالم ]دار ( ٢١٦، ١٤٦)
العارف]دار ( ١٧١٠)Y/لاكنتازاتي المقاصد وشرح 

(T^VlT)للإبمي ، الموائفوثرح ٍدا[، السانية، 
الأصفهانيةوشرح [، ٠١٤١٧ط١، الجيل، ]دار 

ط\،الرشد، ]مكتبة ( ٢١٢، ٢٢"تيمية لأبن 

-١ ١ ٠ )ا/ للجويني الفقه أصول ني البرهان انظر؛ )٥( 
]عالم( ٤٠-  ١٠٩)للإيجي والموانف (، ١١١

)مالإسلام لشخ الفتاوى ومجمؤع مدا[، الكتب، 
(.٢١٢)له الأصفهانية وشرح (، ١٠١٠١
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بقسما هو ذلك في غالهلهم ومنشأ 
الكتابأدلة أن منهم كثير توهم من 

بصدقالعلم على دلالخها تتوقف والثئة 
كونعن وعقلوا فحسب، بها المخمر 

معتضمنت قد والثنة الكتاب دلائل 
سائرعلى المفنية العمالية الأدلة ذلك 

يمأكنالتي الشرعية الاعتمادية الأصول 
باثباتيتعلق ما ومنها بالعمل، تعلم أن 

صماتمن تعالى يستحقه وما الله وحول 
صفاتمن عنه يتنزه وما الكمال، 

القص.

عقليانأسموه الذي القسّم أن فالحق 
نصوصبتدلال الاسهو فيه الأصل 
الأدلةمن نقمنا وقد والثنة، الكتاب 

الخلق.لهداية يكفى ما العقلة 

أسموهالذي الثاني م أن كما 
العقلية؛الأدلة عن بمنفك ليس السمعيات 

أنمن سابقه في قيل كما فيه يقال بل 
أدلةعلى مبني فيه تدلال الاسأصل 

دكقد الحقل أدلة وأن والثنة، الكتاب 
المعادعلى العقل كدلألة أيصا؛ عليه 

الما الاعتقاد ائل ممن أن شك ولا 
كتفصيلمع؛ الإلا به للحلم تلريق 

يحلمما منها أن كما الرب، صمات 
جعلهو الغلتل ولكن والحقل، ؛السمع 
العقليان،من الإلهيات مسائل حميع 

المحياتمحن المعاد ائل موحميع 
\(.rA/\T)الإسلام لتخ اكأوى سرع ١^: )١( 

(٢) العقليالاستدلال عن المجردة 

المع؛يفيدْ ما الثانية لمسألة ا_ 
الأخذالصالح السالف منهج كان لقد 
فيوصح الكتاب في جاء محا بكل 

آحادا،أو متواتتا كان مواء الئنة، 
)الشرائعالعملية الأمور في ذك وسواء 

الأمورفي أو العملي(، الفقه ومسائل 
وقدالاعتقاد(. ائل م)وهي العلمية 

واحد.غير ذللث، على إجماعهم حكى 
تظللإ بر العبد ابن الإمام ال ق

والأثرالفقه أهل من العلم أشل رروأجمع 
قبولعلى علمتا فيما الأمصار جميع في 

بهالحمل ؤإيجاب الحيل، الواحد حبر 
أوأثر من غيره خه ينولم ئت إذا 

كلفي الفقهاء جميع هدا على إجماع، 
هدا،يومنا إلى الصحابة لدن من عصر، 

البيع،أهل من وؤلوايفط الخوارج، إلا 
أجمعوقد حلاها، تحد لا شرذمة 

الواحدخبر قبول • . ٠ على لمون الم 
مثله،ابه يخبر فيما الحاJل 

فإنهماالمتواتر والخبر القرأن قاما 
وأماإشكال، بلا اليقيني العلم يقيدان 

عليهوالن.ي الصحيح فالقول الأحاد خبر 
انهالمتكلمينوأكثر الفقهاء عامة 

الاعتقادأصول على القية العقلة الأدلة انظر! )٢( 
(.٤٩. ٤٤)الرمي لعود 

ر'ا/ل"بم(،العلم ييان جامع وانظرت )ل/آ(، المهطو )٣( 
(.١٦٤٨٠ ١٤٦٥)؛/المواعق رمخممر 

=الإّلأم لشخ الأعلام الأئمة ص الملام ونع !ننلر: )٤( 



السمع|وإالسمع

؛القرائن به احتفت إذا اليمين يفيد 
يكونأن أو له الأمة كتلقي 

البخاري— الشيخان عليه اتفق مما 
تقدانالذي نزر العدا — م لوم

ممتفيقايكون أن أو ، عليهما 
الحقافللأئمة يا لسلأ مأو مشهورا، 

المتقنين

صح،إذا الأحاد حبر فإن ذلك ومع 
ولوحتى الاعتقاد، في به محتج فهو 
أنفيأكفي السامة، القرائن من حاليا كان 

الفتاوىمجمؤع ني ما ك =
الحديثعلوم في! الملاح ابن ذلك! ئرر ممن )١( 

ط'آ،المنورة، فالمدينة العلمية ]المكتبة ( ٢٥)
]دار)\إي\( الإحكام ني حزم وابن [، ٣١٩٧٢

،مه ئدا ين ١ لموفق را ، ه[  ١٤٠٤ءل١، ، حديث لا 
فيكما الزاغوني، وان حمدان، وان رالئلوفي، 

السكان،]مة ( TiAfy)المير الكوكب، ثرح 
وابن(، )Y/٢٣الإحكام في والامدى -[، ٠١٤١٣

العالمة،الكتب، ]دار )٣٣( الحنث الباعث في كثتر، 
الملاحابن على النكتح في حجر وابن ه[، ١٤٠٣ءل

ط\،لأمة، الإّالجامعة ]نثر ( ٣٧١)١; 
ه[.١ ٤ ٠ ٤ 

]مكتبة( )٤٣الحدث لأصحاب، الأثمار انفلر: )٢( 
الفتاوىومجمؤع ، هد[  ١٤١٧يا، المنار، أصواء 

(٤٨،١٧/١٨.)

ومجمؤع(، ١٥- ١٤)الملاح ابن مقدمة اjغلر! )٣(
ا،؛()آا/، ١٧/١٨()٢٥٧/١)تيمية لأن الفتاوى 

الكتب،]دار ( ٥١)ا/ المغسث وفتح (، ٣٥١، ٣٥٠
)ا/الراوي وتدريب، —[، ٥١٤٠٣محيا، العلمية، 

-[،٥١٣٩٩ْدآ، الموية، الئئة إحياء ]دار ( ١٣٤
\yrالأفكار)\/وتومحيح (، ٧٥- الفلر)٤٧ونزهة 

ؤإرثاده[، ١٣٦٦، ط\ الخانجى، ]مكتبة ( ١٢٥-
وشرح-[، ٠١٣٩٩المعرفة، ]دار ( ٥٠-  ٤٩)الفحول 

العلمية،الكتب، ]دار ( ٤٣-  ٤٢)للقارئ الفكر نخة 
٥١٣٩٨.]

(.الفلر)٦٧نزهة انفلر: )٤( 

ولوبه، لث، التمليصح الظن غلبة يفيد 
■امح'ُْ بمد لم 
لاثار:ا٠ 

دالردالمص، ؛الديل الأخذ آثار من 
إف:

واليومباض التام الإيمان تحقيق _ ١ 
بنمه لخناكم ت تعالى فال، الأخر، 

١[٠ ]الشورى! قفيمب إق ئمحكمهء ٤^،^ 
التام،الحق إلى التام الاهتداء . ٢ 

تعالى!قال الضلال، من والعصمة 
^دمامؤأ ؤُث، آفيؤو ؤأطيؤأ آس آطيمأ 

نميثلأن يئ ئا هلإ ئل نا محِ 
LU  ي.التع إلا أهل ز ننا
]النور[

والنزاعالاختلاف من السلامة . ٣ 
والألفة،الجماعة وتحقيق والشقاق، 

تعالى:قال والأخلاق. الفرقة ونبذ 
ئثئاوأقزإوأ % ص أق 

آلصنخبيتمع آممة إل ؤمروأ ينع ؤبمدهب 
و4تالأ"قال[.

والعذابالفتنة من السلامة _ ٤ 
آل؛نبح؛ثتذإ \ تُالى يآل ي_م. الأل

أرفننه نمدببمر أن مء عذ قاليئ 
٠]الور[ وه أيي عياب ش؛يلم 

الكشك،]دار ( ٣٨٤- )م٣٨٣ العارض درء انظر: )٥( 
]زكتبة)أ/آا؛( الصواعق ومختمر العلمية[، 

الحديثة[.الرياض 



لك(رصفة اتسمع ٠رصفة،!٥(ايضع 

المصادروانمراحع؛0< 
أصولعلى القلة العقلة ررالأدلة ٠ ١ 

العريفي.لسعود الاعتماد،؛، 
الواقعبين اض بحبل ررالاعتصام - ٢ 

واقعية((،قرآنية دراسة والمبشرات! 

 mض( )صفة ضع اM
لغة:لتمرث اي 

يسمعنمع للفعل مصدر الننع؛ 
الشيءإيناس وهو ماعا، ون مسمعا 

بالأذنإلى مقدم ت؛حث عنبر هاثم لمحمود 
قولهومنه الأذن، حز والنمع! المعاصرة( والتحديات )الإسلام مؤتمر 

سهيد.٤٠نئز ألثمع أو ؤاو تعالى! الجامحة في الدين أصول بكلية ;^، ٠١١
الإسلامية[.

والنمل،،،العقل نعارض اردرء ء ٣ 

تيمة٠لابن 
لاين، لة،، المرسمررالصواعق _ ٤ 

المم.
السنةأهل ررحصائص _ ٥ 

الة]رمالدخيل لصالح والجماعة،،، 
القرى[.أم حامحة دكتوراه، 

تيمية.لابن الفتاوى،،، رامجمؤع - ٦ 

سمبمه

]ق[.

القبول،! إصماعايمع وأسمع 
لمإذا لأنه يسمع؛ بما والحمل والإجابة 

لممن بمنزلة فهو يعمل ولم يقل، 
اللهررممع الصلاة! دعاء ففي مع، ي

حمدهمن أحان أى! حماده،،؛ لمن 
)٢(ت..ءا  واهبده

الإنسانسمع مع ال ٠١لأزهري! ا قال 
فيفلأن سمع ذهب قد ويقال! وغيره. 
منميع وال ذكره، أي■ وصيته؛ الناٌس 

ومعالذي وهو وأسمائه، اتثه صفات لأبن النبوية،،، السنة منهاج ١٠— ٧ 
..المبي قال كما شيء، كل سمعه 

مل<آثه سمم وتعال,! انك تطه ا قال 
١؛.ل,لث: 

لاعتصاما في الجنة مفتاح  ٠١١ ٨ 
.للسيومحلى ، لثنة،، با 

والجماعة،،،السنة آهل عند الاعتقاد 
حسن.علي بن لعثمان 

منالمتكلمين ررمجوقف،  ٠١٠
والئئة،،،الLكتانم، بنصوص الاستدلال 

العصن.لسليمان 

[.٨٠]الز-خرف؛ بك^ مبجؤبمهم سنغم ذسنع 
السميعفسروا قوم من والعجب قلمت! 

الجل[.]دار ( ١٠٦اللغت)r/مقاييس )١( 
والنهايةط١ا، صادر، ]دار ( ١٦٢)a/ العرب لسان )٢( 

إحياء]دار ٤( ٠ ١ )Y/ الأثير لأبن الحديث غرب في 
اكرايث،[.



bإهارصفة السمع 
E3

ش(رصفة اثسمع 

بأناض وصف من فرارا النسهع، بمعنى 
غيرفى الفعل اض ذكر ومحي سمعا، له 

سع،ذو سمع؛ فهو كتابه، من موصع 
حلقه،من مع يالتشبيه ولا تك^يفإ بلا 
بمانصفه ونحن خالقه، كسمع سمعه ولا 

.تكييفذ ولا تحديد بلا نفسه به وصفا 

يكونأن العرب كلام في أنكر ولست، 
٠،مسمعا ويكون يجامعا، مح ال

هرعا:لتمريق، اؤ 

علىيدل هك دله ثابتة ذاتية صفة السمع 
بجلالهيليق سمعا يجع سمع، ذو الله أن 

تمثيلولا تكييف، غير من وعظمته 

ايفمويالمعنى بين نعلاقة اؤ 
واثشرص؛

أنفي والشرعي اللغوي المحنى يشترك 
التحريمطلكن مؤع، المإدرال مع، ال

ؤيدلمحك بالله يليق بما يختص الشرعي 
علىوقدرته له، المطلق الكمال على 
منهااهر الفلالأصوايتج جميع إدراك 

المخلوق.سمع ا بخلافوالخفي، 

الحكم؛0" 
وماتعالى لله مع الصفة إثبالتا يجب 

يلقما على مع، الّم ا من عله دلت، 

المرية]الدار ( ١٢٤- الدنة)آ/ّآآا تهذيب )١( 
والترجمة[.ليف  1:0

الثقافة]دار ( ٥٩)الخْلابى لالدفء شان انفلر: )٢( 
ثممحقي الأسى والمعمد ، ه[ ١ ٤ ٠ ٤ محوا، العريية، 
القرآن'[.]مكشة ( )٤٨للزالي الحض اش أمماء 

النصوصعليه دلت، كما تعالى، بايثه 
سمعذو هق ايئه بان والإيمان الشرعية، 
بمعتشبيه ولا تكييف، بلا حفيفي 

كماله.لصفة تعهليل ولا المخلوق، 

لحقيقة:ا٠ 

فيثابتة حقيقية صفة هق اينه سجع 
والنجوىالسر يجع فالله سبحانه، حقه 

والنهلقوالخفويتؤ، الجهر عنده سواء 
السوداءالنمّلة دي..سإ )درك والسكودتإ، 

الفللماء،الليلة في الصماء الصخرة على 
ودعاءفيجازيهم الحامدين حمد يسمع 

.لهم فستجأس،با الداعن 

لأدلة:او 
هقلله مع الصفة بوء>تا وعلى دل 

والإحماع.والعقل والئئة الكتاب 
سيعؤق I تعالى قوله الكتاب؛ فمن 

إلوذذعآأ رنحها ي عوقئ أق مد ائه 
ضوسمح أثن إن ءماوئق-أ يسع ؤآثه آس 

ماأصؤح الأية وهدم ]المجادلة[، 
يكرحح، ط هؤإ لله الب^ صفة على يدل 

سمعالفاعل؛ واسم والمصايع الماصى 
معالوله سمع وهو ويسع 

أؤخىمرد أثه سخ بقت ؛ تعالى وقال 
الرند[،]دار را/أ'ا( حزيمة لاين التوحيد انفلر; ر"ا(

القرآن[،]مكتبة ( )٤٨للغزالي الأسى والممد 
ووشنتج؛ليوالمهمات مءاء الأءألأيات ودراات ومنهج 

؛«؛أه[.ْل؛،الملاية، ]دار ( ١١)

الكتب]دار السعادة دار مفتاح انفلر: )٤( 
الملمة[.



لله(رصفة السمع ض()صفة القمع 

[.١٨١عمران: ]آل هتئ^ أثث إن لكوأ 
فيه عائشة حديث الثنة؛ ومن 

الذيه »الحمال : وقولهاالمجادلة قمة 
٠١الأصوات ّمعه ومع 

لكي gJUأنها ايئا ها وصتها 
يوممن أشد كان بوم عليك أتى هل 

ماثومك من لقيت ررلقد ت قال أحد؟ 
يومم؛سمم لقست ما أمد وكان لمست، 
فيهافإذا »فظرت قال: أن إلى العشة« 

سمعقد اض إن فقال: فناداني حبريل، 
اسثُ''؛.لك؛ا قوم نول 

هدهفرأ هئد هريرة أبا أن ورد وقد 
آك١'^ وآوأ أن \ظ' ه ^إن الأية: 

يثاأقنع0 ^4 تعالى؛ قوله إلى أنلتاه 
أذنهعلى إبهامه يضع اءا ]النبصهإ 

أبوقال عينه، على ا تليهوالني 
اغ.ول رسرررأيت : ^؛؛؛I رة هري

ابنقال إصسعيهاا، ويضع يقروها، 
سميعاينه وإل المقرئ: قال يونس: 

قالوبصرا، سمعا ض أن يعنى: بصيرا، 
الجهمية،،على رد رروهدا داود: أبو 

التوحيد،ركتاب يه مجزوما تعليما البخاري أحرجه )١( 
ط١[.الجاة، ؤلوق ]دار اّ/'ااا( 

وابن(، ٣٤٦٠رقم الطلاق، )كتاب النائي ووصاه 
وأحمد)«؛/(، ٢٠٦٣رنم الطلاق، ماجه)كتاب 

فىالألباني وصححه ط١[، الرسالة، ة زموس( ٢٢٨
(.٣٥١ماجه)ا/ابن سن صحح 

(،٣٢٣١رنم الخالق، بدء )كتاب المخاري أخرحه )٢( 
(.١٧٩٠رقم والسير، الجهاد وملم)كتاب 

ومن(، ٤٧٢٨رقم الئنة، داود)كتاب أبو أحرجه )٣( 

بالإثارةءوالمراد بيهقى: القال 

تحقيقالخر هدا في المروية 
بالسمع،،هق لله الوصف 
تيمية:ان قال فقد العقل، دلالة وأما 

فانذلك،، على يدل الصريح اروالقل 
بصريحمع يولا يرى، لا المعدوم 

العقلأءاالْ،.واتفاق العقل 
منواحد غير ففد الإحماع وأما 

الأشعري:الحسن أبو قال الحلم. أهل 
، ٠٠ويرى يمع هك أنه على رروأحمعوا 

أهلجميع اتفق وقد ١١تيمية: ان وقال 
عليمحقيقة، حي اغ أن على الإثبايت، 
بصيرحقيقة، سمح حقيقة، قدير حقيقة، 
حقيقة،،متكلم حقيقة، مريد حقيقة، 

اسا:أهل قوال أه 
معالإJباتا ياب  ١١حزيمة: ان قال 

وصفكما هو الذي ينه والروية 
غيرمعبوده كان ومن بمصير، سمح ه نف

م،علا بالثه كافر فهو بصهر، سميع 
الذيالجاري الخالق غير يعبد البصير، 

)\إوالمفات،الأسماء في البيهقي >دقه 
الإيمان،)كتاب حبان وابن ط١[، وادي، ال]مكتبة 

السميحقمة ني الألباني وصححه (، ٢٦٠رقم 
الإسلامية[.]الكتبة ( ٦٤)الدجال 

)\إصض والمفات، الأسماء )٤( 
العطاء،]دار ( ١٧/٢تيمية)لأبن الرسائل جامع )٥( 

[.٠١٤٢٢ط١إ 

والحكم،العلوم ]مكتبة ( ٢٢٥الثغر)أهل إلى رسالة )٦( 
آآ؛اه[.اوديةاونورة،طآ،

ط^.الوئء، ]دار ( ١٩٦/٥)الفتاوى مجموع )٧( 



إطه رصفة السمع :ه[بملله(رصفة السمع 

٠ا، يصير سمح هو 

اليم:١^٠ 
ماكل مع وييرى المع رروهو 

إعلانومن سر من ازكون في ما 
حاصرمْع منه صوت ولكل 
مسويانلإعلان وا السر ف

الالأصوات واسع منه والمع 
والداذىُُربعيدْ عاليه يخفى 

ؤه0تعالى: قوله فى الشنقيطى وقال 
.اهألءيّ\ر 'السميع نهو مونحٌ َؤثإانحء 

عفليمتعليم فيها لأية ا ررفهذه ]الشورى[ 
عنويجيب الإشكالات جميع يحل 

دلكلموصؤع، ا حول لأسئلة ا جميع 
أبمزأشخ وثن _ال: ن١^ لأن 

،َكثإهءءؤقس قوله؛ يعد .ه 
هماحيث من والبصر المع أن ومعلوم 
حميعيهما يتصف وبصر ممع 

ألاللخالق يشير اض فكأن الحيوانات، 
أنبائعاء وبصره سمعه صفة عنه ينموا 

ذلكوأن وتبصر، مع تالمحوالت 
سمعهصفة له يثبتوا أن عليهم بل تنبيه؛ 

َكثلهءؤلقس اس أملى عوبصره 
لائقةصفات له هث فاش '؛ون\ءيم، 

صفاتلهم والمخلوقات وحلاله، بكماله 
الثابت حق هذا وكل لحالهم، مناسبة 

الماواترب صفة أن إلا فيه، ثلث، 

الرشد[.]دار خزبمة لأبن )ا(اكوحد 
)^إ0\يمسى لابن القيم ابن قميدة ثرح )٢( 

اه[.٤٠٦الإّلأس، ]اJكب 

صفاتتثبه أن من وأكمل أعلى والأرض 
أتبتهوصما الله عن نفى فمن المخلوقين، 

اللهمن بالله أعلم نفسه جعل ففد لنفسه 
ءذليماابهتان هدا سبحانك 

لأقسام;اه 
المع:فعل أقام 

مينقالمع فحل بان القم ابن بنن 
أهمام:أرمة إلى 

لمهحتومإدراك مع مالأول: 
تجادلك،التي قول اممه كسمع الأصوات؛ 

آئهشمز زث تعالى: قوله في ووجها في 
أئهإد ريها ف، عتدلف أو هرذ 

وه.بنيل سمح أئث إة مع وأئه 
ومتحلقهوعقل، فهم سمع والثاني؛ 

ثتولوأولا تعالى: قوله ومنه المعاني، 
I^٠ ٢٧١]ؤآنمعؤاه آنفلنيا ؤمحلوأ )]هتكا 

الكلاممجرد سمع الراد ليس إذ [؛ ١٠٤
والعقل.الفهم سمع بل 

مااء وإعهلإحابة سمع والشالث: 
ايثهمع ررّالصلاة: دعاء في كما سئل، 

٠حمده،< لن 

ومنهوانقياد، قبول ممع والرابع: 
قآ=ىذبهوسكول الى: عته قول

ومنقادونله قابلون أي: [؛ ٤٢لالائدة) 
^^٤،•منكرين غثر 

للشنبليوالحقات الأسماء لأيات ودراسات )٣(منهج 
أ«ألها.ْلث،اولمة،]دار ( ١١)

=]شة )آآ/ه«*ا( القيم لأبن الفوائد بيانع انفلر: )٤( 



طه(زصخة السمع 
طه()صفة السمع !٠؛

المتهلمة:لمسائل اؤ 

افأسبماء من السميع الأورت لمسألة ا- 
المعصمة على الدال الحسنى 
أبنيةمن )فاعل(، بمعنى رفعيل، وهو 

سعهإحاطة على للدلالة المبالغة؛ 
المموعاتجمع 

الكتابمن الأدلة تكاثرت وقد 
تعار،ض الأمم هدا إثبات في والئثة 

علممج >ؤآثت I تعار قوله الكتاب فمن 
وانك•تعالى! وقوله ]البقرة[، 

وقوله]الحج[، ه ر. بمّر سمح آممه 
.(هأيئلمم السمح أتت ءؤ.إةث الى! تع
عمران[.]آل 

ليسررإنكم فوله ت السنة ومن 
سميعاتدعون إنكم غائبا ولا أصم تدعون 

فيبقول عبد من ررما وقوله 
افهبم ليلة! كل اء وميوم كل صبيح 
الأرضفي شيء اسمه ْع يضر لا الدي 

،لاثالعليم المع وهو الماء قي ولا 
ثىءا<لم.فيضره مرات 

١ه[.٤  ١٦ط\ المكرمة، مكة اتاز، ممعلفى زار ن —
زدار( ٤٢)للزحاج المنى اش أسماء نمير انظرت )١( 

طئماا،ام[.المرية، الممانة 
(،٤٢٠٥رقم المغازي، )كتاب البخاري أحرجه )٢( 

والاسغفار،والتوبة والدعا، الدكر )كتاب ومسالم 
(.٢٧٠٤رنم 

٥(، ٠٨٨رنم الأدب، اب )كتداود ابو أحرجه )٣( 
وقال،:( ٣٣٨٨رقم الوعران،، )أبواب والترمازي 

)كتابماجه وابن صحيح'، حن حديثا ا رهن. 
]مؤسسة( ٤٩٨وأحمد)ا/(، ٣٨٦٩رقم ال.عاء، 

ررومنالأصبهاني! م القاسأبو فال 
هقوافه السميع تعالى! اطه ماء أس

عندوألفاظهم الخالق لدعاء السميع 
ألتهماختلاف ْع واجتماعهم، تفرقهم 

أنقبل القائل قلب ر ما يعلم ولغاتهم، 
عناكسر عن المائل ؤيعجز يقول، 
قلبه،في الذي فيعطيه اطه فيعلم مراده 

الع٠٠عنه يزول والمخلوق 
منليس الماْع الثانية! المسألة —

خق!افه أسماء 
وهو— اطه عبد بن ليمان مالشخ قال 
الأسماءنحداد طرق من ورد ما يحقق 

وبعضها، توقم، بعضها ارور —! الحسنى 
والمامعوالماظر كالأبد محص؛ خْلآ 

عدادهاورد ؤإن فهذه والمرع، والقائم 
ذلك،يصح فلا الأحادبمث،، بعض في 

أملأ\ْء.

ئينرد نم الأذن الثالثة: لسألة ا- 
المنانباب ولأن والسئة، الكتاب 

يهوصم، بما إلا اطه يوصمؤ فلا توقيفي، 
!رسولهيه وصفه أو تفه، 

أهلعند ررالأذن عقيمين! ابن قال 
تنفىولا طه تثبن، لا والجماعق الثمنه 
اث،اايذلالمع ورود لعدم عنه؛ 

الترغيبصحح ني الأناني وصشحه ط١[، الرمحالة، 
ط٥[.العارف،، ]مكشة ( ٦٠٥)رقم والترهيب، 

الراية[.]دار ( ١١٢)ا/الخحجة بيان في )؛(الحجة 
ه[.١٤١٢المكر، ]دار ( ٤٨٥)الحميد الخنين تيسير )٥( 
]دار٢( ١ ١ )ا/ عثيمين لابن الوامطية المقيدة ثرح )٦( 

[.٠١٤٢٤محل؛، الجوزي، ابن 



طه،رصمة السمع ك()صفة السمع 

وصعفى المتقدم هريرة أبي وحدبث 
عته،على تاليها والتي أذنه على إبهامه 

كالأممت قأ تعالى• لموله تفسيره عند 
رررأيتلجهم؛ ه وقول.ه ئهها زمحبما 

ا؛إصبعيه ؤيضع يقروها، . الله رسمول 
اهمعنإذ الأذن؛ إثبات على يدل لا 

والبصر،بالمع هق لله الوصف تحقيق 
منا؛والبصر المع محلي إلى فأثار 
تعالى.لله والبصر المع صفة لأسات 

والأتار؛

بالمسمعالله ياتماف الإيمان — ١ 
والرجاءالخوف المؤمنة النفس فى يبعثا 
اممه،يخضب ما يقول فلا افه من 

يحب.ما اطه يهع أن على ويحرص 
الماحيةمن نستفيد٥ راما I عثيمين ابن قال 

المعبصفتي لإيمان ا فى المسلكية 
••والروية•

لأنظاهر؛ فيه فالأمر المسمع، أما و— 
إيمانهاّتلزم اطه، بسمع آمن إذا الإنسان 

حويايقول فيما تعالى اطه مراقبة كمال 
طها يسمع ما يقول فلا خومحا، ورجاء! 
فيقولورجاء، المموء، من منه تعالى 
افهيرضي الذي الكلام 

دقويما الأمم بهيا الإيمان إن - ٢ 
هنفيحامب السلم يجعل عليه 

معهياطه بأن يؤمن لأنه ؤيراثبها؛ 
ويواظبؤيصونه، لمانه فيحنغل وبرام، 

(,٣٣١.  ٣٣•)ا/ عيمض لأبن الوامطيت اثرح 

الخفليمالأمم بهيا ودعائه افه ذكر على 
أمواله له يحقق أن رجاء 
اطهلأوامر يستجببا كيلك ويجعله — ٣ 

وينتهيبه اطه أمر بما فيمتثل ونواهيه، 
وب؛حذريالمامور فيعمل عنه، نهى عما 

كمالبذلك ويحقق الح_ل.ور 

•L طه المودية 
ممابسمع اطه ان بإيمانه أن — ٤ 

أنوذلك بالدعاع إليه الضرع إلى يدفعه 
يعدإلا بحاجته اطة إلى يقبل لا الداعي 
اطهبأن الجازم ؤإثرارْ الصادق إيمانه 

الإجابة.على ويقدر المءاء يسمع تعالى 

ا1مأخالمين:ذهبا م٠ 

صفةوالمعتزلة الجيمية أنكّرت 
امماينفونها فالجهمية هق، طه المع 

بلاامما أثبتوها والمعتزلة وصفة، 
معنى.

أنهأي؛ عنلءهم؛ ممع اطه أن ومعنى 
الممؤع،إدراك من تمنحه به آفة لا حي 

يالمموعاتعليم أنه أو 
الة؛اء1؛الال.اهس_ا هذْ أن شسك ولا 

الكتابمن الأدلة لصريح لمخالفتها 
صفةإثبات على والإجماع والعقل والثثة 

]طابع( ١٣٦)Y/منيم لابن التوحيد كتاب )\(انتلر: 
الأّماءوث ^، ١٤٠٩ط١، الأسلاب، الجامعة 
]ط١،( ١٢٩)الدر الرزاق نمد الحض 

]مكشة( ٣٤١)للشهرسناني الإقدام نهاية )م(انفلر: 
(١٨١)للغدادى الفرق بين والفرق بغدادا، المثنى، 
٠ل٣آ.الأزهر، صيح، محمد ]مكنة 



إله،رصفة السمع ،Albرصمم السمع 

حملةذكر تقدم وقد هق، ض المع 
هالله عن المع صفة ونفي • منها 

بالقتس.له وصف 

ءإبراهيم عن هك الله أخر وقد 
هبجز ه تد:الأتح م ل>ه: فول
هذهدلت ]مريم[. .ه ثتثا محك مي 

لوازممن والبصر المع أن على الأية 
الربوبية•

عليهم:لرد ا٠ 
بتأويلوردها الله عن المع صفة نفي 

والئنةللكتاب صريحة مصادمة هي بامحللة 
ان،باحتبعهم ومن لف الؤإحماع 

علىالأمور هذه دلالة بيان تقدم وقد 
سمعوهو تعالى، لله المع صفة إثبات 
أسماعيماثل لا وعقلته بجلاله يليق 

ثناعةاللم أهل بين وقد الخلوقين، 
الدارميالإمام قال هذا، العطلة صنيع 

لصفةنفيه في المربسي على رده في 
الضال:المريسئ لهذا فيئال ١٠المع: 
علىإله من حالا أحسن والكلب الحمار 

معيالحمار لأن الصفة؛ هذه 
بعين،الألوان ؤبرى مع، بالأصوات 

يسمعلا أصم، أعمى بزعمك: ؤإلهك 
جع؛،ب

إثباتباب ١١حزيمة: ابن الإمام وقال 
كماهو الذي هق لله والرؤية المسمع 
كانومحن بصير، ميع منفه: وصف 

.مالمص)؛/-عر الدارس )ل(تقص 

باللهكافر فهو بصير، مميع غير معثوده 
المحالقغير يعيد الثمير، اليع 

اللهقال بصير، سميع هو الذي البارئ، 
ْاأوأقك ، Jyآثه سجع جفت تعالى: 

يرض:]آو ضإج ونحى هنئ أدئة إن 
المجادلة:قمة في ه وقال [، ١٨١
روحهاي عتدئك أق قد آقه يع وهن 

١[]المجادلة: أش^ إل 
العلم،ومقتسو العلماء، أيها وتدبروا 

إياْوتوبيحه أباه، الرحمن حليل مخاطبة 
بتوفيقتحفلوا يعبد، كان من لبالته 
وبهللأنمدهثنا، صحة ه، حالفنا 
العهللة،الجهمية من مخالفينا مذهب 

وملامحهالله صلوات الرحمن خليل قال 
ولامح لا نا تد جأ يه: لأبيه، عل

]م—ري—م[سفا.ه عنك ينج، ^٠ بمحز 
أنالحجا، ذوي يا المحال من أفليس 

تلولم آزرث لأبيه الرحمن خلل يقول 
ؤيحيبه[، ٤٢]مريم! يجزه وي ينع لا ما 

يدعوهثم يبصؤر، ولا ، لا ما بمائة 
يبصر؛ولا يسمع، لا من عبادة إلى 

منلا الخوتان، من هي التي كالأصنام 
الحالقرينا يكون فكيف أيصا، الحيوان 

هولاءيصفه كما البصسر المثع البارئ 
انمطل؛؟اا"،.الجهال 

صفةطه بتوا أيؤإن الأشاعرة وأما 
هذافي مضطربون فهم ءل١هنا المع 

١(.٩• . ١ )\/n• خزيمة لأبن اكوحد )٢( 



رصئالسمع }1^^رصمة السمع 

أنوشرعا لغة المعلوم من لأنه الإثبات؛ 
متعلىوالبصر المموعامحت متعلق الب^ 

اعرةالأثهؤلاء وبعفر المبصرات، 
منوحماعة الغزالي حامد كابي 

واحدا،متعالقغما حعل اعرة الأئ
العلممعنى إلى بإرجاعهما وصرحوا 

كالباقلانيومنهم للمعتزلة، منهم موافقة 
الأشاعرة،من وجسماعة والجوينى 
صمةعلى زائدتين صفنين جعلوهما 

بذاتالمتعلق حانثها وأئبنوا الحالم، 
العالأفمن ا هكونفوا ونرب ال

صفتانالواقع في وهما الاحتيسارية، 
فعليتانذاتيتان 

المعبين التفريق على يدل ومما 
يسم^ماالرعة النمبيوصي والبصر٠ 

اقنوإل تعالى• كقوله واحد مياق في 
وردوقد لالسساء[، .ه معا كال 

حيث، النبيعن الأية هدم تفمير 
تليهاوالي أذنه، على إبهامه فوصع قرأها 
عننادْ بإّداود أبو روى ففد عينه على 

قال:هريرة أبي مولى -سر بن سليم 
وإنالأية: هده يقرأ هريرة أبا ممت رامح

إلىآمحاو اك ص توآوأ آن آشَ:محَةأ 
[،٥٨ت اء ]المبك؛رله وهمعا تعالى؛ قوله 

عالمفي الفلاسفة على الرد في العقول لباب انظر؛ 
الأتمار،]دار ( ٢١٤-  ٢١٣ليكلأتي)الأصول 

اللمنةأمل ومهج [، ٧٢١٩١^مدا، الماهرة، 
تعالىاض توحيد ني الأشاعرة ومنهج والجماعة 

الغربا،،].كتة ( ٥١٧.  ٠٥١ اللطف،)y/ محي لخالد 
ه[.١٤١٦محيا، المنورة، ١لمدينة 

إبهامهيضع . الله رسول رأيت قال: 
قالعينه، على تليها والتي أذنه على 

.الله ول رمرررأيت هريرة؛ و أب
اطهإن يعني؛ ،؛ إصبعيه٠<أ ويضع يقرنها 

مسمنالله أن يحني: بصير؛ مسميع 
علىرد وهدا داود: أبو قال . وبصرا

.الجهميةاا

فيهراس خليل محمد الشيخ وقال 
الحديث:راومعنى الحديث: هذا شرحه 

بحين،ويرى بمع، يهع سبحانه أنه 
الذينالأشاعرة بحضر على حجة فهو 

بالمموعات،علمه مسمعه يجعلون 
تفسيروهو يالمثصرات، علمه وبصره 
الخاءبوجود يعلم الأعمى فان خاطئ؛ 

بوجودم ليحوالأصم يراها، ولا 
يسممها(٩.ولا الأصوات 

معرفةفي تمكنهم مع ه والصحابة 
أحدفيه يلحقهم لا تمكنا و\ذشوآ اللغة 
اتحاديفهموا لم يعدهم، جاء ممن 

السمعمتحلق جعلوا بل متحلقهما؛ 
المبمبمرامسا؛البصر ومتعلق المموعالتا، 

ه:عائشة المزمنين أم قالت ولذا 
الأصوات،سمعه ومع الذي لله رلالحمد 

وأناالمثي. إلى المجادلة جاءت لقد 
أسمعوما زوجها، تشكو البيت، ناحية في 
آب،مل، أممه سح وهد فه ا فانزل تقول. ما 
تخريجه.تقدم )٢( 
(.٩٨-  ٩٧)هراس لخلل الوامطيت شرح )٣( 



د،،ثتI,٥٠:ادست

ا[اا]المجادلة: رنحهاه ؤ؛ عثدلك 
تفسيرفي إءزفؤ كثير ابن الإمام وقال 

تظآه محاه لا تعالى: فوله 
ثرت.زد[.ك؛ 

قاسيمنه، تخافا لا »أى: فال: 
وأرىوكلامه، كلامكما أمحهع معكما 

.، ومكانه«ر مكانكما 
باتحادالقول أن ينضح هذا وب

معنىعلى حملهما وكذا متعلتهما، 
باطل.قول هو العلم، 

لمصادروانمرام:اؤ 
للييهقي.والصفاتا،، الأمماء ٠١_ ١ 
الصسثيءا،اض أمسماء تمسر ١١_ ٢ 

للزجاج•
للخطابي.الدعاء((، ررثاءن . ٣ 
صحيحمن التوحيد كتاب شرح ١١_ ٤ 

للغشمان.، البخاري(( 
تيمية.لابن الفتاوى((، ررمجمؤع — ٥ 
فيوالجماعة السنة أهل معتقد ١١— ٦ 

٠للتممى ، الحني(( اض أمماء 
الأمماءلآJامحتV ودرامات منهج  ١١— ٧ 

للشنميهلى.والصفات((، 

التوحيد،)كتاب 1< مجزوما تعليقا البخاري أحرجه )١( 
ط^آ.ءلوقالجاة، ]دار ( ١١٧آ/

وابن(، ١٠٤٦•رقم ووماله١^^،)كتابالطلاق، 
واحمدله، واسل ( ١:٠٦١٠رنم الخلاق، )محاب uحه 

وصححهءل١[، الة، الرمة ]مزم( yya؛/)٠ 
(.١٠٥١)ا/ ماجه ابن متن صحح في ١لألاني 

[.»iYط؛ية، ]دار )0/أا<\( محير ابن -فير )٢( 

بنعثمان سعيد أبي الإمام نقص ١١— ٨ 
فيماالعنيد الجهمى المريمي عالي معيد 
،( ١ )ج التوحيد(( من هق اض على افترى 

للدارمي.
حزيمة.لابن ^١(، التوحيد(( ١١— ٩ 

«السةقج

_؛لتعريف اؤ 

أصلوالنون السين ٠١١ فارمن ابن قال 
وامحلرادْالشيء يان حن وهو مهلرد، واحد 

الماءمشن، قولهم: والأصل مهولة، في 
أرسلتهإذا منا؛ أمنه وجهي على 

وهيالسنة، منه: اشتق ومما إرسالا، 
.ل:اطه ول رسة ومن٠ رة سيال

الطريقة،ررالئنن الصحاح: وفي 
واحد((منن على فلأن استقام يقال: 

أوكانت نة حالسيرة، والسمة 
;٥),

شرعا:التعريف ٠

تعريففي الكرحي الحسن أبو قال 
اطه.،رسول طريفة ررالثّنة الئنة: 

أقساموهي ؤإصابتها، بسلوكها، نن والت
وءقائد(الا'آ.وأعمال أقوال ثلاثة: 

ط١[.الجيل، ]دار ( ٦١. ٦٠)م اس مقايس )٠١( 
ط*؟[.للملأين، الخالم ]دار ( y\TA/o)اكحاح )٤( 
صائر[.]دار ( ٢٢٠)r\/الخرب U)، انفلر: )٥( 
النهضة]مكتبة ( ١٨٠)؛/ الفتاوى مجمؤع عن نقلا )٦( 

.ه[ ١ ٤ ٠ ٤ الحاوأثت، 



الفتة

كانما هى ررالثنة تيميةI ابن وقال 
اعتمادا،وأصحابه الله. رسول عليه 

،.١١٠وعملا،وقولا، واقتصادا، 
•، الرمول طريقة ارالثنة ت وقيل 
قدالمتبعة، الهلريقة هى راالسنة •' وقيل 

ومستحئا٠١واجبا ذلك يكون 
عنأثر ما هي ال٠حالثين؛ عند وايسة 

أوتقرير أو فعل أو قول من . النم، 
كانسواء مّيرة، أو حلقية أو حلقية صفة 

أوالبعثة قبل 
عنصدر ما I الأصوليين عند والئنة 

أوقول من القرآن غير . الله رسول 
تقريرأى•أو فعل 

تثابما الئئة الفقهاء: اصعللاح وقي 
بمعنىفهي ،، تاركهأيحام، ولا فاعله، 

.( ١١١الفتاوى)ْ/مجمؤع )١ا 
الرمالة،]مؤسسة ( ٥٤٤)T/ الطحاؤية العقيدة شرح )٢( 

الكب]دار ( ٤١٠٢/ )م١١الناسي نته نى الحاوي )■٢( 
المسونلوانظر: -[، ٠١٤١٤ط١، العلسة؛ 

)X/الباري وفح المعرفة[، ]دار )آا/ه( رحي لل

]دار( ٦٥)التشريع في ومكانتها الئئة انغلر: )٤( 
)\إ\\(للاشنر الرص-ول، واقعال محوا[، الوراق،، 
الفقهوأصول ، ٠[  ١٤١٧، ط0 الرسالة، ]مؤسسة 

١(.)٠١• السلمي لعياض جهله الفف يع لا الذي 
ًلا[،عفان، ابن ]دار ( XA'K/l)المرافقات انغلر: )٥( 

ط\،الفضيالة، ]دار )ا/ا"خا( الفحول ؤإرثاد 
الثلمةأعل عتد الفقه أصول ومعالم -[، ٠١٤٢١

ابن]دار ( ١٢٢)الجيزاني لمحمد والجماعة 
[.٠١٤١٦ٍدا، الجوزي، 

(٨١ fx)المشع زاد على الممتع الشرح انفلرت )٦( 
[.٠١٤٢٢ٍدا، الجوزي، ابن ]دار 

حجر:ابن وقال ، والمندوُب،أ النافلة 
تأثيمغير من مْللوبيته دليل ثبت ما ررهو 

تاركه((ص/

الرسول.سنه ما على الثنة وتطلق 
تسميةنظير وهدا العقائد، من وصرعه 

ركتايث،البايث، هدا فى المصنفين مائر 
أح٠اJ،بن اممه لعبد كالئثة الئثة( 

للجحفي،والئنة والطبراني، والخلال، 
هدهفي صنفوا ممن وغيرهم وللاثرم، 

الثمنه؛كتس، ذللا، ومموا الأبواب،، 
أهلوعقيدة الئثة أشل عقيدة بين ليميروا 
فيالثنة تهللق المعنى وبهن-ا ٠ الثدعة 
نثة،على فلأن فيقال: البدعة؛ مقابلة 

عليهعمل ما وفق على عمل إذا 
فيعليه نص مما ذللأف كان النيئ.، 

أولأر*ا/الكتاب، 

اللغويالمعنى بين قللاقة ا0 
والشرعي:

السيرةهي عامة اللمة: في الئنة 
بطريقةالثّرع وخصصها والطريقة، 

•وسيرته ه الرسول 

لأسماءالأحرى؛ا0 

الشريعة.الحديث،، الأثر، 

 )y( :الفقهوأصول )\إ\ص للاشقر الرمول أفعال اظر
(.١٠١٠)جهله الفقيه بع لا الذي 

المعرفة[.]دار )ي/هها( الاري فتح )٨( 
يصرف.الخاوي مجموع انفلر: )٩( 
(.٢٩٠)٤; الموافقات انذلر: )•ا(



اتئتة

والحكم:

وهيواجب، الرسول سنة اتساع 
يقولالتشرح، مصائر من الثاني المصدر 

بهيعد من اتفق قد أنه اراعالم الشوكاني: 
المطهرةالئئة أن عش الملم أهل من 

كالمرآنوأنها الأحكام، بتشريع مستقالة 
الحرامءالوتحريم الحلال، تحلل في 

والثثةالكتاب من الأدلة جاءت وقد 
معصيته،عن وتنهى الرسول، بهناعة تامر 

منطاعنه وتجعل منها، وتحير 
وتربهللله، معصية ومحصيته الله، طاعة 

لرسولهاتباعنا يهق الله محبة 
منالممل أن على الأدلة بعض ونصت 

علىمردود للرسول. متابعة غير 
يتبعلا عمن الإيمان تنش بل صاحبه؛ 
منه.الرسول. براءة ونحلن الرسول، 

أوجبمن الرسول سنة اع فاتب
الممللقبول شرط وهو الواجبات، 

علىالأدلة استفاصت وفد وصحته، 
فيمصنفاتهم في الملمر وجمعها ذلك، 

٠، والتزام الرسول طاعة باب 

اسرلةث

مصادرمن الثاني المصدر هى الثئة 

)ا/'لأا/ل(.الفحول إرشاد )١( 

الفرقةثريعة عن الإيانة ال٠ث١لت سيل على انظر )٢( 
والشريعة(، ٢٦٩. y\o)\/بطة لابن الماجية 
المحمدية[،الثنة أمار زطعة ( ٥٤-  ٤٥)للاجرى 

لللأللكئيوالحمامة الثنة أعل اعتقاد أصول وشرح 
وداريه[._٦•١(]انم؛لكن، ٧٦/١)

أن٠الحاصل الشركاني؛ يقول الشرع. 
واستقلألهاالخطهرة، الثنة حجية ثبوت 

الدينية، صرورة الأحكام، بتشربع 
فيله حفل لا من إلا ذلك في يخالف 

الإّلأم«رم.دين 
الأهمية: ٠٠

ومامنته والتزام .، الرسول اتباع 
الدينجوهر الشؤع؛ من به جاء 

بالدينالالتزام يمكن ولا وحقيقته، 
ء،سنته اتباع حلال من إلا وتهلبيقه 

صيلوتفا لله، ا شمع لحرفة طريقنا فهو 
أهميةتلخبس ويمكن والمبادة، الدين 

يلي،•بما . الرمول اتباع 
يبلغناالذي هو . الرسول أن - ١ 
اممهشمع معرفة ثيل مفهو ٌ الله عن 

ودينه.

؛طاعةمربوط ان الإيمأن ٠ ٢ 
سنته.وتحكيم وتحكيمه، الرسول 

هؤإوله محبتنا ربهل قد هق اينه أن ٠ ٣ 
هل،لله محبتنا دليل فهو .، الني باتباع 

.لماه محبته وسبيل 
انمراطهي الرسول منة أن س ٤ 

اعه،جاتبا أمرنالذي المستقيم 
به.والاعتصام 

تحقيقفيه س ننته تباع ا أن - ه 
الله.رسول محمدا أن شهادة 

)ل/بما/ا(.الفحول إرشاد )٣( 



الئنةالئنة

صلألة((أّا،.يدعة والفلاح هدى والالمادْ أن - ٦ 
الكتابأوتيت إني ررألأ وقال صرورة وأن ٠، سنته اتاع ءي 

علىشبعان رحل يوشك ألا معه، ومثله قتمة فلا صرورة، كل ءوق للعباد الرّالة 
محماالقرآن، بهذا عليكم ؛ يقول، أريكته التي هي بل الة؛ الرسبدون للصاْ 

للحياة.الحقيقي المعتى أصفت 

أكثرفي . رسوله بطاعة اممه أمر لقد 
وفرنالقرآن، من موصعا ثلاثين من 

مخالفتهبين وفرن بطاعته، طاعته 
واسمه،اسمه بين قرن كما ومخالفته، 

هدهومن معهر١،، ذكر إلا افه يذكر فلا 
أقآيزأ ط ٌ ه ولقات الاي

آ'لكافين;تحب ؛٠ أك ؛ن ميوأ ؛ن دآلرسوث— 
بملجج • قك وقوله عمرازا، ]٢١، .ه 

وحدتموما ، فأحلوْ حلال، من فيه وحدتم 
لكميحل لا ألا فمموْ، حرام من فيه 

الأهلي«ل؛/الخار لحم 
الأدلة.من وغيرها 

امحتنملمة:

مااتباع وحوب I الأولى لمسألة ا- 
متواتربين تفرين، لئن ه قه من صح 

Iوآحاد 
مننقاله ما هوت المتواتر الحدياّث، 

عنصرورة بصدفهم العلم يحمل 
،آخره إلى السند أول، من مثلهم، ثآ رك ومن ١^ ^٤ ٠١ممد آلثسود 
يستحيلجمع رواه ا مهو ويل• هق: وقوله ]النساء[، حفيفئا.ه عثهم 

مثالهم،عن عادة الكذب على محلوهم توا 
حسر٦،.إلى ندوْ وأّ

صه همحةتمؤ،محمحه 
مجاهدررفال كثير: ابن محال [، ٥٩]الماء: 
إلىأي: الملف: من واحد وغم 

أمروهذا ه. رسولوسنة الله اب كت
الماستنانع شيء كل بأن هق، القه من 

يردأن وفروعه اكين أصول من فيه 
والئئة«رى.الكتاب إلى ذللث، قي المانع 

حيرارإن خهلبته: في يقول و. وكان 
هديالهدي وحير افه، كتاب الحديث 
وكلمهحدياتها، الأمور وشر محمد، 

)\\ايم\ا.الفتاوى ،جموع )ا(ان>; 
(jyJc(y  ممر ابن/\(o\a ) التراث[.]دار

أوالتواتر شروط عدم ما والأحاد: 
هذامن الأحاديث وأكثر ، بعضها 

(.٨٦٦رقم الجمعة، لم)كتاب ماحرحبم )٣( 
(،٤٤٦٠ رقم ئئة، الداود)كتاب أبو أحرجه )٤( 

وحئنه،( ٢٦٦٤رقم العلم، )أبواب والترمذي 
هوا[،الة، الرٌة ]موم( ٤١٠/ ya)وأحمد 
(.٢٦٤٣)رقم الجامع صحح في الألباني وصححه 

ارياض]مكتبة ( ١٧٦)Y/اراوي تدرب )ْ(انظر: 
الجيل[.]دار )٩( النظر وزهة الحديثة[، 

جهلهالفقيه ع يلا الذي الفقه أصول انظر: )٦( 
■ ١ ٠٥)

٠٣ fy)للعلوفي الروضة مختمر ثرح انفلرت )٧( 
(١٣الطر)نزهة ؛اه[،  ١١٠، الرسالة،ط. ]مومسة 



ص؛اتسية
اسية

علىالعلم أهل وجماهير المؤيع. 
منأحد فيه يخالف لا به، الاحتجاج 

بر:العبد ابن قال الثئةل١،، أهل 
والأثرالفقه أهل من العلم أهل رروأجمع 

علىعلمت، فيما الأمصار، حمثع في 
العملؤإيجاب العدل، الواحد حير قبول 

اوالر من عمره وسءحه ولم ثبتتا إدا له، 
كلفي الفقهاء حم؛ع هدا على أجماع، 

،هدايومنا إلى الصحابة لدن من عصر 
الدع،أهل من وطواف الخوارج إلا 

حلاها،،تعد لا شرذمة 

بمعنىالثئة الثانية: لمسألة ا- 
المعنى؛بنفس أمماء لها المقيدة 

وأصولمعانيها، أحد ئى كالشريعة 
الأكبرالفقه العخى ؤيميها الدين، 

ندكررروالسنة فةِفؤ: تيمية ابن يقول 
فيوتذكر والأءتقاداُت،، الأصول في 

فيمايدخل وكلاهما والعبادات، الأعمال 
وحبيه أحبر فما به، وأمر به أخبر 

وحستتاله وأمم أوجه وما فه، تصد)قه 

ماهي كالشريعة ررفالننة : أيصاوقال 
مايه يراد فقد شرعه، وما الرسول سنه 
مابه يراد وقد الحقائد، من وثئءه سنه 

نفىت وانظر (، ٤٩-  iA/^A)الفتاوى مجمهمع )١( 
؛(UA/Yالصواعق)ومخممر (، ٤٠;١٨المدر)

[.١٤٠٥، ا الدوْ زيار 
.U\rAVالمرية، ]الطبعة )ا/٢( المهيد )٢( 
الماوىمجموع : هذافي انظر )٠١( 

^.١٤٢٠الملف، ]أصرا، )؛(الهوان 

بهيراد وقد الحمل، من وشرعه سنه 
كلأهمااالْ،.

لثمرات:اي 

صلاح. الرسول اتباع في أن - ١ 
واستقامةوسحالتهم، وفلاحهم، العباد، 

,:؛؛تس،ًسب
ورحمتته.الله بفضل 
سننته،ياتباع والرفعة العزة أن ء ٣ 

خالفمن على والصغار والاهانة والذلة 
/أمرُْ (٦)

منيعصم سننه. انباع أن — ٤ 
والافتراق.والخانع الاخثلأف، 

الضلال،من تعصم سننته أن . ه 
فهيعينالهداية'

مكارمتمام سننته. في أن ئ ٦ 
.وفضائلهاالأخلاق 

المحاكين:دهما م٠ 
صنفان:المخالفون 

ومنكلها، الئنة حجية أنكر صنف،: 
يقبللم بينما الرافضة، غلاة هؤلاء 

طريقعن الواردة الأحايين، إلا الشيعة 
بوهمنمن أو البب.تتا، أهل من الأئمة 

الملمينبين ظهر كما ، التشيع إلى 
(.T'V){<\/الفتاوى )0(مجموع 

الفتاوى)ها/؛.ا(.مجمؤع انظر: )٦( 
المسلمينتاريخ في الفرق عن دراسات انظر: )٧( 

للبحوث،فيمل الملك، ]مركز ( ٢٤٠)جلي لأحمد 
=اللمنة حول وشبهاتهم والقرآنيون ه[، ١٤٠٨ؤزآ، 



اثسية

Lايسة

أنادعوا المراسن أنفسهم صموا قوم 
وأنالقرآن، من إلا توحد لا الشريعة 

■لسثة ا إلى بحاجة ليسوا لمسن الم
تركيبةللقرآن المجرد فهمهم من وصنعوا 
والزكاةوالصلاة العلهارة في شرعنة 
يقيناعاليها المهللع يعلم وغيرها، والحج 

ضا رسول، عليه كان لما مخالفة أنها 
المعللان،فناهر وقولهم ل وأصحابه 

أدلة.من سبق بما عليهم ويرد 
أحبارحجية يبهلل من الثاني! الصنف، 

جمهورذهب، حيث العقيدة، في الاحاد 
منوافقهم ومن والأثاعرة المعتزلة، 

ماهو فقعل المتواتر أن إلى الكلام أهل 
مفيدفهو الاحاد حبر أما العلم، يفيد 

فيالاحاد أحبار يردون لدا لغلن، ل
الثقأهل عله الذي والحق الشدة'*؛! 
الواحد،حبر من صح بما الاحتجاج 

تفيدقرائن به احتفت إذا العلم يقيد وأنه 
مارروالصحح الإسلام! شيخ فال، الحلم، 

بكثرةيحصل الحلم أن الأكثرون! عليه 
بصفاتهميحصل وقد تارة، المخبرين 

ؤزا،الصديق، ]مكتبة ( ٨٠- )٨٧ حسين خادم ل =

وانفلر:)ا/ها(، للاثقر الرسول أنمال انظر: )١( 
نيودكانتها والثنأ اللمنة، حول وشبهاتهم القرانيون 

(.١٨٩. ١٦٠)التشريع 
ومة،]مكب ( ٧٦٦)الخسة الأصول شرح انظر: )٢( 

(٢١٠)للرازى التقديس وأساس م*؛اه[، ط؟، 
والماتريدية-[، ٠١٤٠٦الأزهرية، الكليات ]مكتبة 
،١ ٍل العاصمة، ]دار ( ١٧٧)وتقويما دراسة 

٠١٤١٣.]

بقرائنيحصل وقد وصبعلهم، لدينهم 
بمجمؤعالعلم يحصل بالخبر، ا تحتن

دون؛علائقة العلم يحصل وقد ذلك،، 
الأئمةتلقاه الذي فالخبر وأيصا ءلائفة. 
يفيدبموجبه، عملا أو له تصديما بالقبول 
لفا،والالخلم، جماهير عند العلم 
الماسمن لكن اJتواتر؛ معنى في وهذا 
،والمههتفسفن لمجسهور ا من 

وخرومشهور متواتر إلى الخر وضمون 
متونفأكثر كذلك، كان ؤإذا واحد، 

أهلتلقاها متقنة، معلومة المحهحيحين 
والتصديق،بالقبول بالحديّثا العلم 

ؤإجماعهمصحتها، على وأجمعوا 
((أ١^٥٧من معصوم 

تمصادرواثمراجع:ا٠ 
عاصم.أبي لأبن ا_»الئنة«، 

الإمامابن اممة لعبد ١رالئنةاا، - ٢ 
أحمر.

الخلال.بكر لأبى م-ارالئنة«، 
لمحمدآ، )ج١ الرسولاا ®أفعال — ٤ 

الأشقر.
،١١لإسلامي ا التشريع ®تاريخ — ٠ 

لمناعاكأان.
لأحمدوحجيتهاا، الواحد ®حبر _ أ٦ 

الثنقعلى.

نمسوانتلر: (، ٤٩-  ٤٨/١٨)الفتاوى مجمؤع )٣( 
المرملةالصواعق ومختمر (، ٤٠/١٨)المصدر 

(٤٧٨/٢)



الأعظمالمواد 
الأعظمالسواد ص؛

التشريعفي ومكانتها ءالثثة — ٧ 
السباعي.لمصطفى الإّملأميا،، 

لأمالالعمل،،، قبول ررشسرومحل . ٨ 
.محأكم[ ]بحث العمرو 

حولبهاتهم وثررالقرآنمون — ٩ 
حسين.لخادم الثنة،،، 

)ج؟ا(،الفتاوى،، رامجمؤع — ١ ٠ 
تيمه.لاين 

الأتباعبين الرمول ررمحثة — ١ ١ 
عثمان.محمد الرووف لعبد والابتداعاآ، 

الاحتجاجفي المة ارمفاح .  ١٢
للسيوهلى.، لسنة،، يا 

 Mصءعظم لسواد اM
لغة:لتعريف اؤ 

والدالوالواو ارالسين فارس؛ ابن قال 
فيالياض حلاف وهو واحد، أصل 

،منه ويشنخط 'ءاا٠اه }طحييسل ثم ، او^ن لا 
كلوسواد معروف اللون فى فالسواد 

،لكثير ا لعدد ا ٠ د لسعوا وا ، سطثلهٌه شيء 
له،،نسواد الأرض لأن بذلك؛ وسمى 

منانمماعة الأعظم: والسواد 
الماسس.

شرعا:لتعريف ا٠ 
الأمةملف الأعظم: بالسواد الراد 

الجيل[.]دار ( ١١٤اللغة)م)١(مقاييس 
المراثإحياء ]دار ( ٢٤/ ١٢الاغة)'تهذيب )٢(^ 
^.١٤٢١اس، 

المفضلة؛الئلاثة القرون أصحاب 
ومنوأتباعهم، والتابعون الصحابة 

الدنالقيامة، يوم إلى بإحسان اتبعهم 
واحتنبواوالسثة، الحق على احتمعوا 

٠،٣واJدءةلالفرقة 

اللغويالمعإثى بين العلاقة ٠
والشرعي؛

حعهوقد أعم، اللغوي المعنى 
ولووالئنة، لحق ا على كان يمن الشمع 

الأقل.هو كان 

التسمية:بب س0 
.النبي قول من مأحوذ الأمم هدا 

ثلاث،إلى متمنرق أمته أن ذكر ما ل- 
إلاالنار م رركلها -ت فرقة وبين 

ذكرعند ميأتي كما الأعظم،، السواد 
الأدلة.

الأحرى:لأسماء اؤ 
الجماعة،والجماعة، الئثة أهل 

الأثر،أهل الحي.ين،، أهل اللم،، 
المنصورة.الطائفة الناحية، الفرقة 

المهاج،]دار )٧٣( للمبءارى الثنة شرح يطر: )٣( 
(٢٦- الأصول رح وث^، ١٤٢٦ًدا، 
للثاطيوالاعتصام ه[، ١٤١٦محل؛، ؤليبة، ]دار 

،;[،١٤٢١الوحيد، ]دار ( ٢١
]دار( ٣٣)٢; الهيض حجر لاين الحرقة والصواعق 
ثحمذاهفى والتحنح ، ه[  ١٤١٧، ١ محل الرسالة، 
ائلالرّضمن ]مطثؤع )٥( للسوكانى اللم، 
ؤإتحافؤ—[، ٥١٣٤٨العلمية، الكتب ]دار اللفية[ 
>طأ،انميص، ]دار ( ٢٦٤)ا/للتويجرى الجماعة 

١٤١٤.^



^٥٥١۴١السواد ^٥٥١٢ا؛السواد 

لذكم:ا٠ 
لأنهمالأعظم؛ السواد لزوم الواجب 
والسنة.الحق على المجتمعون 

لحقيقة:اه 

لبقيةمرادف لقب الأعظم السواد 
الئ1ةأهل فهم: الثنة، أهل ألماب 

والجماعة،الحدث، وأهل والجماعة، 
والهل.ائمةالناجمة، والفرقة لف، وال

هذهبيراد ما به محيراي المنمورة، 
إلjUi  Uوص الألقاب، 

•الأصهانيُأ'' التام وأ؛و 
الأعغلمالسواد يمر أن يجوز ولا 

النبيمحال محمد الناس، أغلب، بأنه 
كماعرسا وسيعود غريبا الإسلام رربدأ 
تعالىواض اورداءا<رص، لالفطوبى بدأ، 

ألاوماؤل س يقر يع ؤءإن ت يقول 
[،١١٦]الأن—*—ام!  ٠٤أث،سيل من يْبنوك 
كانواؤإن الحق أهل هم الأعظم فالمواد 

بنإمحاق الإمام نتل لئا ولهدا قلة، 
قال!الأعظم؟ المواد من راهويه؛ 

ارلوقال! ثم بيه؛، ومن أسلم لن ررمحمد 
الأعظم؟المواد من الجهال سألت 

أنيعلمون ولا الماس، جماعة ! قالوا
.المثي بأثر متمسلث، عالم الجماعة 
فهوونبحه معه كان ممن وطريقه، 

(.٢٦-  yi)\/الأصول شرح يطر: )١( 
زدار)آ/ه'أ( المعجة بيان في الحجة ينظر؛ )٢( 

الراة[.
(.١٤٥رقم الإيمان، )كاب ملم أحرجه )٣( 

ترلثمحيه فه حالومن جماعة لا 

JU  ابنقول ض مسا المم ابن
إذاالعصر فإن واش رروصاو.ق راهويه! 

فهوإليها داع باللمثة عارف فيه كان 
وادالوهو لإجماع، ا وهو الحجة، 
منالتي المومسن مجيل وهو الأعفلم، 

نولىما اش ولأ0 مواها واتبع فارقها 
مص.ينالأاءت وّجهنم وأصلاه 

لإجماعا أن ررواعلم أيما! وقال 
العالمهو الأعفلم والمواد والحجة 

همإن، وحده كان ؤإن الحق احب صس
الأروساالا"،.أهل حالفه 

لأدلة:ا0 
منمأخوذ الوصف، هادا أن تقدم 

هته!أمامة أبي حدبث، قي كما . قوله 
وسمنإحدى عر إسرائيل بنو ررافترمحت 

فرقة-وسعين اثننين قال؛ أو - نرهمة، 
هىكلها واحدة، فرقة الأمة هذه وتزيد 

,(٧)الأعظم«س.المواد إلا ازر 

]دار( ٢٣٩- )ه/ارمأ نمم لأبي الأولياء حب )٤( 
١ه[.٤ • ٥ ؤذأ، العرض، الكتاب 

اوعرءت[ؤ]دار ( ٧٠)\إ اللهفان إغات >ه( 
الجيل[.]دار ( ٣٩٧)م/المونعين اعلأم )٦( 
(٦٨رقم ، ٣٤)ا/ الثئة في أبي ابن أحرجه )٧( 

فيوالطراتي [، ٠١٤١٣ط٣، الإسلامي، ]المكتب 
انمرمن،]دار ( ٧٢٠٢رنم ، ١٧)٧/هالأوئل 
،٨٠٥١رنم ، ٢٧٤، ٢٧٣والكبير)٨;-[، ٠١٤١٥
الإّلأمى،التران، إحياء ]دار ( ٨٠٥٤، ٨٠٥٣
١ ١٤الاعتقاد)ا/ أصول شرح في واللألكا؛ي ط٢[، 

=، ٤ محل ة، بيؤل]دار ( ١٥٢، ١٥١م رن، ١١٥-



الأعظمالسواد ^٥٥١۴ااكواد 

رواياتبعدة الحديث هذا حاء وقد 
جاءرواية ففي بعثا، بعضها يمر 

وادال- الماحية الفرقة هده عن العبير 
يهعالا أنررما .I بقوله - الأعظم 

وأصحايي«لا/
الجماعة((رروهي قال! رواية وقي 

0أقوالأهلاسم:
اضرمول ين  I٠٧٥٠ الربهاري قال 
وهملأصحابه وأوضحها الئنة لأمنه 

والوادالأعظم، الواد وهم الجماعة، 
وأق«'م/الحق 
فيالأعظم السواد هم فالصحابة 

علىلأنهم ؛ التابعون وهكدا وقتهم، 
النيبه بعث الذي الحق 

ري/حه؟(المجمع ض الهيثمي وأورده [، ٠٠١٤١٦=
نيالفراني 'رواه ت ونال الملية[ الكتب ]دار 

ابنوثقه غالب أبو وفيه ، ينحو0 والكبير الأوسهل 
وكذلكثقات، لأوّط ا رحال وبقية ، وغير0 معين 

اعيرا.أحدإمنادي 
(.)\/irالجة ظلال انظر: حن. وإسادْ 

(،٢٦٤١رنم الإيمان، )أبواب الترمذي أخرجه )١( 
^١٠^١٧وحشه (، ٤٤٤رقم الخلم، )محاب والحاكم 

(٢١٢٩رقم ، ٣٣٤٨)المرمذى نن صحيح ني 
^[.١١٤٠٨، ط الإسلأس، ]الكتب، 

واحمد(، ٤٥٩٧الئثة، داود)كتاب أبر أحرجه )٢( 
(yA /١١٠٤ ) عاصمأبي وابن ط١[، الرسالة، ]مؤمن

ط١[،الإسلامي، ^، ٠١١]( ٧٦الئثة))/ني 
الصحيحةالململة ني كما حجر، ابن اّ^ وحشه 

في_ USI1إليها أشار شواهد عدة وله ٤(،  ٠٥)١; 
انبق.الموضع »ي الصحيحة،الململة 

(.١٠٧الثنة)شرح )٠١( 
^،١٤١٤]ط؛، ( ٤٦٠)التوحيد محاب حاشة )؛(بنظر: 

(١٧)للمقل والجمامة الثئة أهل عقيدة ني وبحوُث، 
^.١٤١٩ط؟، الماصمة، ]دار 

ذكرأن بعد الشامحلمي الإمام وقال 
والجميعب)الجماءة(: الراد في الأقوال 

والاجتهاد،الحالم أهل اعتبار على اتفقوا 
لمفان لا، أم العوام إليهم صموا سواء 

أنإشكال فلا العوام إليهم يضموا 
منالأعفلم بالواد هو إنما الاعتبار 
شذفمن اجتهادهم، المعتبر الحالماء 

صمواؤإن جاهلية، فميتته فمات عنهم 
غيرلأنهم المبع؛ فحكم العوام إليهم 

رجوعهممن بد فلا بالشريعة، عارفين 
تمالزوالو فإنهم العلماء، إلى دينهم في 

لهمح-دوا فيما الحالماء مخالفة عالي 
فيالأعظم والمواد الغالب هم لكافوا 

الجهال،وكثرة العلماء لملة الأمر، ءلاهر 
هوالعوام جماعة اتباع إن أحدت يقول فلا 

المفارقونهم العلماء ؤإن المطلوب، 
بلالحل،بث،؛ في والمل.مومون للجماعة 

الموادهم انملماء وأن يانمكس، الأمر 
المفارقونهو والعوام قلوا، ؤإن الأعظم 

فهووافقوا فإن حالفوا، إن للجماعة 

عليهم٠٠الواجبا 
رروأمااض! عبد بن مليمان وقال 
الصحابةإجماع فهو المحموم الإجماع 
الأعغلمالمواد وهو وافقه، وما والتابعين 

اتباعهاآأ٦،.على الحث، ورد الذي 

الأثماررسنلر: (، ١٠١٢، ١٠١١)"Y/الاعتصام )٥( 
،ط١ المار، أضواء ]دار ( )٠٦٧الحديث، لأصحاب 

(.١٥١ر\/ الحجة بيان في والحجة .[، ٠١٤١٧
الإسلار،الكتب، ]دار ( ٢١٠٥)الحميد العزيز تيم )٦( 

^.١٤٠٨ط٧، 



السئال٠السند

 Sلسدا

منالناجي ( jp^فامم! ابن وفال 
الموادهم ولكن القيل، هم الأمم 

يانهمالقليل، أفل لكنوا ؤإن الأعظم، 
قلوا،ؤإن الق عند قدرا الأعفلمون 

يالكثرة((يغتر أن لم المفليحدر 

اثمصادروانمراجع؛0< 
للبربهاري.الثنة،ا، شرح ١١— ١ 
لقوامالمحجة(<، بيان في ررالحجة — ٢ 
الأصبهانى.الئنة

م_»الأعتصام«،ساطي.
لأبنالتوحيد؛،، كتاب حاشية ١١— ٤ 
•قاسم 
للحاكم.الحديثا،ا، علوم معرفة ١١— ٠ 
والزوجوالريس، والحليم، والكريم، على اللف علم فضر  ١١- ٦ 

والمقدم،،قومه أذى ومتحمل رجب. لابن الخلف؛،، 
السالمإ،ا،مذاهب، فى ررالتحما س ٧ 

للشوكاني.
فاريني.لل، الأنوار،، ررلوامع ء ٨ 
الفرق،،،بين السنة أهل وسطية ١١— ٩ 

*كريم يا لمحمد 
،،،الحديث، أصحاب سرق،  ١١— ١ ٠ 

البغدادي.للخهلسي، 

حديث،في العقدية المباحث، ١١— ١ ١ 
محمدمردار لأحمد الأمم،،، افتراق 

شيح•الدين ْهر 

لغة:لتمرث اؤ 

ودمفهو يمول اد مسمن. الاأ 

شرعا:لتمرس، ا٠ 

اليإطلاق في المم ابن قال 

انمرفة]دار ( ٨٢• )ا/ الحديث غريب في المائة )٢( 

،
ثمالساكنة الياء لأحل اء الواو فقب، 

ررالينفارس: ابن قال أدفستإأى، 
خلافطوهو واحد، أصل والدال والواو 

ويشتقعليه يحمل ثم للون، ا في ضر بيا لا 
الناسلأن يا.،ا؛ ّّمى ه ؤإنما منه، 

الوف،٠ ل نوائم،، إلى تجوون الي
ميادة،ولهم يقومه ماد  ١١الجوهري: 

وهممجدهم فهو ونيدودة، ، ومولدا
علىاللغة في السيد ويهللق ، ائة،، م
والفاصل،والشريف،، والماللث،، الرب، ١١

د
عاليهأطلق إذا ررالسيد ه' افه على 

والمولىالماللئج بمعنى فهو تعالى 
علىيهللق الذي بالمعنى لا والرب، 

إليهررالمءحتاج هو فالسيد . المخلوق،، 

(.٤٣ويظر:  ٤٢)اكوحتد كتاب حاشة 

.
.U^iyUط٢، 

اه[. ٤١٨ْلأ، الفكر، ]دار ( ٤٩٧)اللغة مقاسي )٣( 
ط؛[.الملاين، العالم ]دار ( ٢٩٠)؟/ المحاح )٤( 
(.٨٢٠)ا/ الحديث، غريب في الهاية )٥( 
ط\،الفرائد، ؛ JU]دار ( ١١٧٦)م/الفوائد بدائع )٦( 

اه[.٤٢٥



صالسد
السند

حان!حن صديق وقال والإطلأق(<لا،، 
معنيان!له السيد ارلففل 

يكونالذي هو اليد أن أحدهما! 
يكونولا وحده، ه بنممختارا مالكا 

حاكمايكون بل أحد؛ من عليه محكوما 
الدنيا،فى الملوك كثان بذاته مستقلا 

ليستعالى اممه ثان هو إنما الأمر فهذا 
•المعنى بهذا ّيدا غيره 

ولكنلأحر، رعوي اليد أن وثانيهما! 
منهمممتاز الرعايا، عامة على قفل له 

تمأولا، الحاكم حكم إليه يزل ؛المزايا، 
وبواطنهاءلسانه من إليهم يبلغ 

اتالغويالمعنى بين لعلاقة اؤ 
والشرعى:

وهيظاهرة، المعنيين بين العلاقة 
ياكونقد وغيرْ الطالقة، الميادة  4jjأن 

مقيدة.ّبادته أن إلا سيدا 

ات،مية:ْ<سس،

الخلق، ijUl_كان إذ اض؛ هو ررالميد 
سواه((لهم مالك ولا أجمعين، 

لحكم:او 
تعالى،لفه السيد اسسم إثبامحننا يحب 
الخلقمالك هو ائنه بان الإيمان ووجوب 

لثبومحننحالمهللمة؛ الميادة ول أجمعين، 
الحدJثره.

•الوادي[ ]مكتبة )ا/؟آ( والصفات الأسماء )١( 
(.٢٢١)Y/ لكوجي الخالص الدين )٢( 
(.To/\rالأنة)تهذيب )٣( 

لحقيقة:اي 

عليههق الله أمماء جميع تهللق 
تللث،محاني بحضى أن كما حقيقة، 
حقيقة،المخلوق على تهللق الأسماء 

الخالقبين تختلف الحقيقة لكن 
يه،تنامحقيقة له فكل والمخلوق، 

وعلىالقه على تعللق قد الأسماء فبعفس 
وانمليموالبصير والمع كالحي الخبال؛ 

كلفى حقيقة وهى والمللثج، والقدير 
يليقما منها تعالى وللرب، منهما، 
ويتضمنبه يليق ما منها وللعبد بجلاله، 

فيله لق المْلالكمال م الأمهذا 
إليه،الناس واحتياج والربوبية المالكية 

سؤدده،في كمل قد الذي السيل، فهو 
مرفه،في كمل فد الن.ي والشريف 
عفلمته،في كمل قد الذي والمفليم 
حلمه،في كمل قد الذي والحليم 
علمه،في كمل قد الن،ي والعليم 
وهوحكمته في كمل قد الذي والحكيم 

هشرفأنواع في كمل قد ذي ال
٠وسؤدده 

لأدلة:ا٠ 
علىالقرآن في سيد إطلاق يرد لم 

علىإطلاقه ورد ؤإنجا الخالق، 
عنتعالى قوله في كما المخلوق، 

نىويبثا وحمبمورا . يحيى 
ولوقران[، عم]آل آهيبمف 

)ا/ا"ه(ا(.الفوائد بدائع انذلر: )٤(



السدالسئد

أثاد1اهلدا ثتدها ى1 ت__ع_سال
إمحللأيهوقع لما ولكن [، ٢٥لووّف; 

بنه ا عبد بن مهلرف حديث فى صريحا 
وفدفي انمللئث أبي" قال قال• الشخير 

أفتI فقلنا . اض رسول إلى عامر بني 
.وتعالى،،تيارك الله ررالسيد ت فمال . سيدنا

محلولا،وأعظمنا قفلا، وأفضلنا I قلنا 
قولكمببعض أو بقولكم، ررئولوا فقال! 

يمجرسكمرا،التجلانآاأآ،.ولا 
العلم:أهل أقوال  ٠٠

هذاالعلماء من كثير أثست لمد 
ررومنمنية؛ ابن قال هث، لله الأمم 
لامالالميد إ هل الله اء أمم

؛ررومنهاالبيهقي؛ وقال . الميع،، 
الكتاب،به يأت لم امم وهذا الميد، 

وقال. .،، الرسول عن مأثور ولكنه 
مائهأّررومن الأصفهاني؛ السنة قوام 

عقيمين!ابن وقال • الميدا، تعالى! 

توالجري جرتا، يتخذنكم لا أي• • تجربمكم يلا )١( 
المننمعالم انفلر! . أما الأجير ويقاوت الوكيل، 

ه[. ١٣٥٢ؤدا، وحاو_،، العالمية تالْطعة ( ١١٢)؛/
(،٤٨٠٦رقم الأدب، اب )كتداود أبو أحرجه )٢( 

ٍلا[،اpسالت، تمؤسسات ( TTo/Yn)وأحمد 
رقموالاياة، اليوم عمل )كتاب الكثرى في اثي والن

]دار( ilA)؟/المختارة في والضياء (، ١٠٠٠٤
الجامعصحيح في الألباني وصححه هدم[، حضر، 

٣٧٠)رقم  ٠.)
]الجامعة( ١٣٢)\إ منيم لابن التوحيد كتاب )٣( 

ه[. ١٤٠٩، ١ حل الإسلاميت، 
وادي[.ال]مكتة ( ٦٦)لليهقى والممات الأسماء )٤( 
الراية،]دار ( ١٦٧/١)المحجة بيان في الحجة )٥( 

^.١٤١٩ْلآ، 

الجميل،' الله رمول سنة ومن  ١١
الرب،الحيي، الحكم، الجواد، 

الميد،،المبؤح، الرفيق، 

المتهالقة:ص  ٠

لفقدإطلاق حكم الأولى! لمالة ا. 
الكافر!أو uىانماتي )سد( 

والكافرللمنافق يقال أن يجوز لا 
للمناشتقولوا ررلأ .! الٌثيا لقول سيد؛ 

أسخطنمفقد سدا؛ ٠^، إن فإنه سيد، 
الوالمنافقون فالكفره ، ؤق،، ربكم 
لهمحصلتا ؤإن سيادة، ولا لهم كرامة 

فىشيء الزايمه الس.^'اده من 
الحقيقيةيادة والالشرفا لأن الأوقات؛ 

وتقواي؛تعالى الله يهل-اعت ال ينإنما 
الذكروعلو والرفعة ، والشرفوالكرامة 

هىما ؤإنالميادة، ان أركهى 
تعالىاض قال وأوليائه، هق اممه لأنبياء 

ويبثاوحنقا بويك ء؛ يحيى عن 
—الوق مران[، ع]آل من 

يومآدم ولد يد ا ررأنالسي 
القامة،(أى.

]الجامعة( ١٦)عثيمين لابن المثلى القواعد )٦( 
;[٥١٤٢١الإسلامية، 

(،٤٩٧٧رنم الأدب، اب )كتداود أبو أحرجه )٧( 
وصفحهمدا[، الرالة، ة ]مؤّ( ٢٢وأحمد)٨٣; 

)T/والترهيب الترغيب انفلر: والأتانى. المدري 
وسلسلةط\آ.ا الميمية، الكنب، ]دار ( ٣٥٩

(.٣٧١)رقم الصحيحة الأحاديث، 
وهو(، ٢٢٧٨رنم الفضائل، )كتاب لم مأحرجه )٨( 

رقمالهران، ير يف)كتا*ب أيضا البخاري عند 
القيامة،*.يوم اكاس سيد ارأنا بلفظ! ( ٤٧١٢



السندالسد

لفظإْللاق حكم الثانية: لمألة ا. 
Iالمخلوق على سيد 

،المخلوق على مسد إمحللاق يجوز 

^^١ء؛ يحيى عن تعالى لقوله 
.٤٠آمحيجة هن وبثا يجمويإ 

ولدسد ررأنا وقوله عمران[، ]آل 
بنسد في . ه وقولآدم«لى، 

ولاٌيدكم((رم. إلى ررقوموا ساذه:
محيومحوله. الروايات هدم بين تعارض 
الشخيربن اض عبد بن مطرق حديث 

بنيوفد في انطالشت، أبي* قال قال؛ 
أنت! فقلنا. افه رسول إلى عامر 
.وتعالى((تيارك اف ررالمد فقال: . سيدنا
طولاوأعظمنا قفلا، وأفضلنا قلما! 
قولكمبثعض أو بقولكم، ررقولوا فقال! 

ابنقال الشيطان((رن، متجرسكم يولا 
فييحمد أن كرم رركانه الأثير: 
التواصع((وأحب وجهه، 

أنيريد افه، المسد ١١الخءلانى: وقال 
كلهمالخلق وأن جؤث، ض حقيقة ^ ٢١
أن- نرى فيما - منعهم ؤإنما له، عبيد 

ولدسيد ررأنا قوله: مع سيدا يدعوه 
الإمام]مكب ( ١٨٤-  ١٤٤)مالأسمى ايهج )١(

.الكويتء الدهي، 
تخريجه.تقدم )٢( 
 )T( رقموالهر، الجهاد )كتاب بخاري الأحرجه

رنمواس، الجهاد )كاب لم وم(، ١٠• ٤١٠
١٧٦٨.)

•تخريجه تةالم )٤( 
المعرفه[.]دار ( ٨١٩)ا/الح،ل.ث غريب نى النهاية )٥( 

إلىررقوموا ا: قريفلةر لبني وقوله آدم،ا، 
أحلمن معاذ، بن سعل. يريد سيدكم((، 

وكانوابالإسلام عهدهم حديث قوم أنهم 
بايبسبا هم، يالمبوة الميادة ن ا دح^%سون 
يعظمونهماء رؤسلهم وكان اللسضا، 

المادات،مونهم ويلأمرهم ؤيتقادون 
الأدبإلى وأرشل.هم عليه، الثناء فعلمهم 

يريد:مولكم((، ارقولوا فق.ال: ذلك، في 
وادعونيوملكم، دينكم أهل بقول قولوا 
فىهق اض ّمانى كما ورسولا نثما 

١[،: ]١^^^٢آشآه فقال: كتابه 
ولا[، ٤١دة: ائ1]الأؤوله 

اءكمروسمون نكما سيدا موني ن
فانيمثلهم، تجعلوني ولا وعظماءكم 

ودونكميكانوا إذ كأحدهم؛ لممت 
يالمبوةأسودكم وأنا اكضا، باب سيا 

.ورسولا(( نبيا موثمى فوالرساله، 

على)سيل.( إطلاق جواز على ويدل 
العبدنصح إذا ١١قوله المخلوق 

أجرمله كان ربه عبادة وأحن سد0 
ررمنلمة: س لبني وقوله. ،، مرتين 

كانحيث، .؛*، عمر وقول ، سيدكم؟(( 
الخزرج؛أو للأنصار، -ت اعلم واش - والصحيح )٦( 

•نرظيا يكن لم ه معاذ بن صعد لأن 
اون)؛/أااا(.)٧(معالم 

(.٢٥٥٠رئم انمق، )محاب البخاري أحرجه )٨( 
]دار( ١١١المقرئ)الأدب في البخاري )٩(أخرجه 
معرفة)محاب المدرك ش والحاكم [، ١٠ط.الشاتر، 

الألبانيوصححه وصححه، ( ٤٩٦٥رمم الصحابة، 
الدلل'،]مكتة ( ٢٢٧)رنم ١^ الأدب صحيح في 

^.١٤١٨ط؛، 



^٠)السند
ا

سيدنا؛وأعتق ،سدنا، بكر ررأبو يقول؛ 
ه'ُ"•؛لألأ بمي: 

المدإطلاق حكم الئالئت: لمالأت ا. 
Iالمخلوق على )معريا( 

علىالأمم هدا يطلق أن يجوز 
منأي على دلالته عدم بشرط المخلومن 

كونوبشرط لألوهية، ا أو الربوبية معاني 
الفتنةأمن مع لذلك، أهلا به الممى 

بشيرالشيح ال ف. والماد 
لمولىوا يد الررإطلاق ٠ السهسوايي 

والصديقينالأنبياء على الرب غير بمعنى 
للمنعوجه لا جائز والصالحين والشهداء 

السائقةالمسألة في تقدم وقد . منهء، 
الجوابالأثير وابن الخطابي قول في 

بقولاستدلالا جوازه عدم يقلن عما 
و:طاى«ُ؛ُ.نارك ارق رالمد ؛كى 
المدإطلاق حكم ارامة: لمالة ا- 
مضاها:هق افه على 

تعالىفه ا على السيد إطلاق يجوز لا 
يدررمء لله ال: يقفلا يا، مما 

سيدأو ، الناءساا سيد أو الملأه^ت، 
إليه،يلجوون أنهم به ويقصد الخالق، 

المي.،أصحاب ففالل )كتاب البخاري )١(أحرجه 
(.٣٧٥٤رنم 

نيمنشور ]يعحث السعيد ليوسف التي لفظ إطلاق )٢( 
الإسلاعيه[.الجامعة مجلة 

وانيهلليحلان الشخ وسوسة ص ان الإنصيانة )٣( 
,1T{.ومكتبها، السلفية، ]اسة ( ٥٣٥)

تخريجه.تقدم )٤( 
الفكر[.زدار ( ٤٩•! ١٦)اJعاني )ْ(روح 

إيهامذللمثإ في لما الحوائج في ويقصدونه 
لأنيجوز؛ لا وهذا جنهم، من أنه 

المخلوق.جنس من ليس الخالق 

ءالأيار:
العظيم؛الاسم هدا أثار من 

المحتاجلأنه يه الداعي يدعو أن - ١ 
هوإنما الناس صيد فإن بالإطلاق، إليه 

وثأمرْيرجحون، إليه الذي رأسهم 
قولهومن يصدرون، رأيه وعن يحملون، 

والإنسالملائكة كانتا فإذا يستهدون، 

بهميكن ولم ه لياري حلما والجن 
إذالوجود، وهو أمرهم بدء في محه غنية 

فيولا يوجدوا، لم بوجدهم لم لو 
العوارضفي ولا الإيجاد، بعد الإبقاء 

جلله حما وكان البقاء، أثناء العارضة 
عليهمحما وكان سيدا، يكون أن ثناوْ 

الاسمبهذا يدعوه أن 
السيادةمجن بلغ مهما الإنسان أن - ٢ 

زائلة،ناقصة سيادة فهو الدنيا هده فى 
أحدايفللم أو يتكبر، أن له ينبغي فلا 

لأنالميادة؛ عليه له الله جعل ممن 
همحر،لله السرمدية الحقيقية الكاملة السيادة 

زائلة.ناقصة وسيادته 

المعلقالميد اممه اسم آءزر من - ٣ 
تعانةوامورجاء، حويا وحده الله ب

برالمن. المتصرف المالك لأنه وتوكلا؛ 
دآئؤثن ^ما تعالى؛ قال عباده، لثموون 

)ل/بمأ(.للبيهقي واكفاذ، الأّط، \نفو: )٦( 



القدالسد

[،٥٦]مء: ،■يدم ند إي 
منوالتعظيم الخوف يزول وبالتالي 

المم.لا الذي البشر من ميد نحو الناس قلوب 
١)ج لمحجة،، ا بيان في لحجة ا را • ٥m أن عن قفلا صرا ولا نفعا لنمه يملل 

الوزير•'؟->رإيئارالحق«،لأين 
وتلاب)ج"؟(، الموائد،، رربدائع - ٤ 

.يخضع ولا له يذل فلا ، لغيره يملكه 
•لصممي ا د لا وحده لفه دل ؤانما 

المصادروانمراجع:■0< 
(١ )ج ات،، والصفاء مررالأمح٠ ١ 

لمحهقى•

للأصفهاني•
الدعاء،،،ررشان ٠ ٦ 

لابن١(، ١ رج اري،، بالتح ررفس ٨ 
حجر.

لابن)ج^(، )رالتوحيد،، كتاب ٠ ٩ 
.مندْ ليوّش السيد،،، لمغل ررإطلاق ء ٢ 

الجامعةمجلة فى منشور ]يحث عيد ال
الأملأمة[.

حزملابن )ج\/(، المحلىاآ »- 

الإسلام[نور ]ثزكت ( ٩٧٥)!نمى الأّط، ونذ 1^: 



الفهرسالفهرس

الفهرس

الصفحةالموضع 

١١٠٩الخاء حرف 
١١٠٩الأوبء حاتم 
١١ه اثن خام  ٠٩
١١١٨الجن خازن 
١١٢٠المار خازن 

١١٢٠النوة ختم 
١١٢٠الخم 
١١٢٠للماشن اض خداع 

١١٢٤....................... ها المومنن أم خديجة 
١١٣٢............................ الإمام عار الخروج 

١ ١٣٢اكلأثب..ب.ا.............ؤ..ؤ.ؤ...؛. الخرفان 
١١٣٤الخشوع 
١١٣٩الخسة 

١١٤٥ه............................. اض خصائص 
١١٥٠الخضر 

١١٦١الخضؤع 
١١٦١................. تعالى( اش صفات )من الخل 
١١٦٤...... ٠١١.الأرضعلى الخل 

١١٦٤الراشدة الخلافة 
١١٧٤الخلة 

١١٨٥الخلق 
١١٩٤القرآن خش 

١ ١٩٤........................اف(أساء الخفة)_ 
١١٩٤اض خلقة 

١١٩٤الخلل 
١١٩٨الخوف.............................ؤ............. 

١٢٠٥الماصرين خير 
١٢٠٥الوارثين خير 

١٢٠٧الدال حرف 
١٢٠٧الداثة 

١٢١٢داود. 

الصفحةالموضع 

١٢١٧الدخان 

١٢٢١الدعاء 

١٢٢٩العبادة دعاء 

١٢٢٩المألة دظء 
١٢٢٩النوة دلائل 

١٢٢٩. ٠٠١.........١٠والإتقان..........الإحكام دليل 
١٢٣١الاختصاص....................ؤ...ب..ؤ... دليل 
١٢٣٥الإمكان دليل 
١٢٣٩المْلميق دليل 
١٢٤٣المانع دليل 
١٢٤٦... ٠٠٠الأجسام....................حدوث دليل 
١٢٤٩الأعراض........................ حدوث دليل 

١٢٥٢الد؛ان 
١٢٥٥الدين 

١٢٦٧حرقالذال 
١٢٦٧الذات 

١٢٧٠الذبح 
١٢٨٠اش لغير الذبح 

١٢٨٠..ؤ.........ب....ب.....ب... حه الغفاري ذر أبو 
١٢٩١الشرك ذرائع 
١٢٩٥الدكر 

١٣٠٢ائول ذو 

m١٣٠٢ الكفل ذو 
١٣٠٥انمارج ذو 

١٣٠٧الراء حرق 
١٣٠٧................................ والأحلامالرؤى 

١٣١٨الرزوف 
١٣٢١الرأي 

١٣٢٨اش رؤية 
١٣٣٨الراجفة 
١٣٣٨الرادفة 
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