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الإسلامغربة :ءءاقجه:الإسلامقربة 

إلأpنىضارالخلقد١،.تقوم لا > كا 
الغراء:ثواب عظم الثانية: لمسألة ا- 

المومنينعباده تعالى الآه وعد 
وأجراعفليما نواتا بدينه المتمسكين 

طماويعظم الثواب هذا ويزيد كريما، 
الصبرواشتد التمسمك، هدا مشقة زادت 

عظمه ألمي بين وقد الأمر- هذا على 
ومنالأحاديث، من كثير قي الأجر هدا 

أيامورائكم من ارإن ٠: قوله ذلك 
علىالشض مثل فيهن الصم الصم، 
حسنأجر مثل فيهن للعامل الجمر، 

يا: قال محمله. مثل يعملون رجلا 
قال:منهم؟ حمسن أجر الله، رسول 

٠^٠٢١١حمين أجر 
هداعلى معلما القيم ابن قال 

هوإنما العظيم الأجر رروهزا الحديث: 
بينلسه يا والتمسك الناس، بين لغربته 

■وآرائهملأ"آأ أهوائهم ظلمات 
كمابطوبى، وعدوا كيلك ولغربتهم 

أي:للغرباءااُ؛أ؛ ارمحلويى قوله في 
فىقلموا الدين المسلمين لأولئك الجة 

ابن]دار )ا7ْ*إ( ءسسن لاين الممد القول انظر: )١( 

رحنه،هه*مأ( رقم القران، نفير رأبواب رالترمذي 
حسانوابن ، ٤( ٠ ١ ٤ رنم الفتن، ماجه)كتاب وابن 

وصححه(، ٣٨٠رقم والإحسان، البر )محاب 
(.٣١٧٢)رقم والترهيب الترغيب صحح في 

)م/أ،،/ا(.مدارج )٣( 
تخريجه.سق )٤( 

ؤإنمافيآ-محرْ، وسيقلمون الإسلام، أول 
وأهلالكفار أذية على بصبرهم حصهم 

الأبملاعثْء.
علىتدل. التي النصوص بحض فهده 

الغرياء.وثواب الغربة فضل 

الغربة:دفع كيفية الثالثة: لمسألة ا- 
الصادقالمسلم يعيشها التي الغربة إن 

فيه،هو الذي بالواقع راضيا تجع-لمه لا 
عنبعيدا ولا حوله، بمن مهتم غير 

علميهبل مهللمعا، عنهم منطويا الناس، 
هذهمثل فى M اض بالاقتداء 
فيوأصحابه عاش. فقد الأحوال، 

أحير.كما شديدة، غربة الإسلام بداية 
غردثا؛اُالإسلام رابيأ بقوله: ذلك عن 

إلىالناس يدعو كان. فقد ذلك ومع 
ليصلوالنفيس الغالي ويبذل التوحيد، 

كان.فمد الناس، حميع إلى الخير 
لاةوJواويقول: ناس العلى ، يطوف

-مااحوا(اس.اه إلا إك لا 
وعبادتهافه توحيد إلى يدعو فكان 

كانالتي الغربة ذلك عن يثنيه ولا 
رغمصابرا ذلك في كان بل يعيشها، 

البعيد،قبل القريب من والابتلاء الأذى 

العنعانيللأمر التيسير معاني لإيماح التحبير انظرن )ء( 
^[.١١٤٣٣، ط الرشد، ]مكتيه 

تخريجه.مبق )٦( 

(،١٠٩رقم الوضوء، حزيعة)كتاب ابن )٧(أحرجه 
والحاكم(، ٦٠٦٢وتم ١^;^، )كتاب حبان وابن 

وصححه.، ٤٢١٩رقم المتةل.مٍن، تواريخ )كتاب 





١ا

فيهفيدخل اللغوي ألتعريف أما الوصف، 
كماالكمال، على يدل لا لمعنى الغضب 

قيالناس من كثير حال في الواقع محو 
يموتونحظرخل على منهم الغضب وقؤع 
والأمانة.العدل معها 

اسقم:■٠ 
تعالىفه الغضب صفة إثبات وجوب 

نقصلا الذي المطلق الكمال وجه على 
الوجوه.من بوجه قيه 

لحقيقة:اؤ 

تعالى،ض فعلية صفة الغضب 
منأن المعلوم ومن بحال، بعفلمته 

ممنأكمل والغضب بالرضا يوصف كان 
إلايوصف لا أو بهما، بوصف لا 

هوموضحه فى الشيء فوصع بأحدهما؛ 
والكمال.التمدح محل 

؛اولهذات تيمية ابن المياس أبو قال 
الجهل،دون الخلم بالرب وصف 

دوناة والحيالعجز، دون والقا-رة 
دونوالكلام والبصر والمع الموت، 

دونوالضحك والبكم، والممي الصم 
وأماالحزن؛ دون والفرح البكاء، 

الحب،ْع والبغض الرصا، مع الغضب 
الرضاإلا منه يكون لا ممن أكمل فهو 

للأموروالغضب البغض دون والحب 
كانولهذا وتبغض، تدم أن تستحق التي 

ويخفضؤيمتع، يعتلي بأنه اتمّافه 
اتصافهمن أكمل ويدل، ؤيعز ويرفع، 

لأنوالرفع؛ والإعزار الإعهناء بمجرد 
ذلكالحكمة تقتفس حيث الأحر النحل 
النوعينأحد إلا يقحل لا ممن أكمل 
له،المناب المحل في بالأخر ؤيخل 

قانونعلى وجده الباب، هدا اعتبر ومن 
لأوليادي هالوافه الصواب، 

الأJابلأ١؛٠

لأدلة:ا0 

\ؤغثب أف ءؤوآ-قتيثث ن تعالى افه قال 
وقال]؛_، آشئ|أةوه يق ٤)؛ أ0 ءو 
هؤئهند ضحى عثه عطل ءؤوس الى؛ تع

كآء^_j وقالت_عالى! ]طه[، .ؤو 
[.١٦]الأنفال ١^٥^ فنك شقبمب 

قالقال: ه هريرة أبي وعن 
الخلقافه قضى ررلما اش رسول 

تالخرش فوق عنده فهو كتابه، في كتب 
غلمترحض إن 

قولهتفسر في 
[:٥٥]الزخرف: 

0أقوالأهلاسم:

عباسابن قال 

»أغضونا«أم.
وقتادةمجاهد، عن ذلك مثل وروي 
زيدآ؛،•بن الرحمن وعبل والدي، 

(.٩٢)٦;الخاوي ّجموع الأكّلتة، الرسالة )١( 
(،٣١٩٤ينم الخلق، بدء )تحاب المخاري )؟(اخرجه 
(.٢٧٥١دثم اكوثة، رمحاب وسلم 
ط\أ.الرسالة، لمؤّة راآ/آأآ( الطري )■؟(تمر 

اثيق)اآ/آأا'(.)؛(المدد 



ايقؤقمج

ث؛ءق[ه
اىنمسط

بنأحمد رروذهب الخلال! وقال 
يغضبتعالى اش أن إلى ل.ه حنبل 

وقرأورصا، غضتا له وأن ويرضى، 
فيهثلمأ هق؛ قوله احمد 

ممدغنبمى عثه بملل ومن ثتيبى عوكر 
إلىالغضب فأصاف ]طه[، همئ 
٠ماسه 

فهاروا عمسدته! في الهلحاوي وقال 
منكأحد لا ويرضى، يغضب 
الورى«أآ،.

ارووصفسمية! ابن العباس أبو وقال 
ءقهزآقق ءؤوءف.ب فقال؛ بالغضب نفه 

عبد0ووصف ٦[، فتح! ]الؤلعتحاره 
إلمدمئ تتجح ^؛٥ قوله؛ فكب الغضب ب

!!،١٥٠تالأء_^_راف: أسئاهه ئئثق ويؤ، 
كالغضب((ُالغضب وليس 

اللفالومدهب العز! أبي ابن وقال 
الغضب،صفة ات إثبالأئمة ائر وم

والحب،والولاية، والعداوة، والرضا، 
التيالصفات، من ذلك ونحو والبغض، 

التأويلومنع والثئة، الكتاب بها ورد 
بافهاللاثعة حقائقها عن يصرفها الذي 

-طرا\؛ء.
راواعلمالشقيطي! الأمين محمد وقال 

ط١تسة، أياد للخلأل أحمد الإدم ممدة )١( 
ا/'أاها.

طء[.الرسالة، ة ]مزم( ٦٨٤)؟/ \_\jh شرح )٢( 
0'أاغا.]طا،ر-ا(اكدصة)ا''آ( 

(.٦٨٥)آ/الضارة الشدة شرح )٤( 

إذانفسه بها افه وصف صفة الغضب أن 
فيآثارها تفلهر حرماته، انتهكت 

منباض نعوذ ءلي-هم، مغشوب لا 
الملمينمعاشر ونحن ه، غضبه 
كلفي رثنا فنصيق جاءت، كما نمرها 

منبشيء نكذب ولا ه، نفبه وصف ما 
مشابهةعن . له التام تنزيهنا مع ذلك، 

تمٍتااار°؛.طؤ؛ ذلك ص المخلوقين 
المتعلقة:المسائل ج؛ 

الموصى!قي الأسف رود و- 
ءاسفؤبا>؛ؤقئثا الى! تعاض يقول 

أمحي.4يتهنز آثسا 
ؤء١سفونايم؛قوله! ومعنى ]الزحرف[، 

ابنعن ورد كما أسخهلونا، أي' 
وغيره!الضحاك وعن ، عباس 

أغضبوuر٧؛.
ا.آ لغضبا بمعنى فالأمف 

والحذرتعالى، ض ا من الخوف . ١ 
أمره، ٤٧٥٦٠^سبحانه، غضبه عاقبة من 

عنه.نهى ما 

،ط( اسر،. ]ياي 0إلأأ\( الحان أضواء )٥( 

تمؤّة( ٦٢٢شرْ)١٨ في الفري أخرجه ( ٦١
حن.تلءه وّط،ا[، الرسالة، 

وتفسر(، ٦٢١; ٢١١اتجري جرير ابن تفسر انظر: )٧( 
(.٧٦٧)العيي وتمر (، ٢٣٢)U/ممر ابن 

(،٦٦٢نمه لابن الضاري سبمؤع انفلر: ( ٨١
(،٢٢٤)ءثي.٠ين ابن شرح عع الواسية والعمدة 
•٣(.)ه/ ئتمض ابن ورسائل فادى ومجموع 



اا

عليهم،المغضوب بحال الاعتبار - ٢
منوالحذر حالهم، من لاستعادة وا 

.سيلهم سلوك 
موافئاغضب يكون أن س ٣ 

الغضبويجتنب تعالى، الثه يغضب لما 
تعالى.اه يبغضه الذي 
أعدائهفي تعالى اض سنة ظهور ٠ ٤ 

لأوليائه،المعادين لرمله، بين المكل
لمنعبرة وجعلهم بهم، الحشوبة بنزول 

كثيرعن تعالى الله قص كما بعدهم، 

والباطل؛الحق بين الفرقان س ٠ 
سبيلودحر وعلؤها، الله سبيل بفلهور 

منعاقبة تستوي فاد وزهوقها؛ الخيهلان 
عليه،غضب ومن هك افه عنه رصي 

الفرقان.أدرك عقل فمن 
فيوالمعاصي الذنوب آثار خلهور - ٦ 

فماوالأبتلاءات، المصائب من الأرض 
سوية،إلا ارتفع وما بذنب، إلا بلاء نزل 

تن1ءتيظم ت الى تعال قوكما 
عنوتعفيأ محدكز 'كثبمتا قم، تص1ثثئ 

ث١كررى[.َىمحوبم 
المحاكين:ذهبا مؤ 

عمومالصفة هذه في حالف 
والمعتزلةالجهمية من المتكلمين 

بحجةتعالى؛ الله عن فلهوها والأشاعرة، 
افهإلى القص ؤإضافة للشبه استلزامها 

-يمولون كما - الغضب إن إذ تعالى؛ 

عنمنزه تعالى وايثه القلب، دم غليان 
.هذامثل 

إرالغضبت الرازي الدين فخر يقول 
فيان للأنيعرض الذي الخغير عن عبارة 

مشاهدةبسبب قلبه؛ دم غليان عند مزاحه 
افهحق في محال وذلك مكروه أمر 

لمنإرادته على محمول فهو تعالى، 
والأمراللحن جهة من الإصرار عصاه 

بدلك(الا؛,

عليهم:والرد 
فيذكروه الذي ١لالآزم هذا ينفي الرد 
فهيثبتونها الثنة فأهل الصفة، إثبات 
الالذي المهللق الكمال وجه على تعالى 
مماثلةولا الوحه، من بوجه فيه نقص 

المخلومن.صفات من لشيء فيه 

علىيوردونها التي الإلزامات ^٥ وما 
الحق؛لرد وتلبيس تدليس إلا الإثبات 

حمائصالمحفة مسمى في أحذوا فإنهم 
الخالق،عن حملة نفوها ثم المخلوق 

فإنوالإضلال، التلبيس غاية في وطا 
تثنلم الصفة في احدوها التي الخاصية 

إلىبإضافتها لها تثبت ؤإنما لذاتها، لها 
حصائصتلهي أن ومعلوم المخلوق، 

يقتضيلا الخالق عن المخلوقين صفات 
إثباتولا سبحاته، عنه الصفة أصل نفى 

حمائصإثبات يقتضي له المحفة أصل 

الكتبلتاJ ( ١٦٨الضب()مرْنايح الرازي شر ؛١( 
^.١٤٢١ط١، العامة، 





الغقاد

^نانم|هضاكسمي
والشرعي.

اللغوي،المعنى يوافق الشرعي لمعنى ,1 
Uلم شامل عام اللخوي المض أن إلا 

مخصصالشرعي والمعنى ويغعلي، يستر 
ذنوببستر حاص فهو اللغوي، للخحني؛ 
عنهم.التجاوز مع العباد، 

الأخرى:الأسماء ■٠ 
الغفور.

'لها، 

العقار

لمثكم:ا٠ 
الأدلة:0 الخليل الاسم بهذا الأسان وجوب 

عليهيدل ما هع الحسنى، الله أسماء من 
تعهليله.أو تأؤيله، وعدم معنى، من 

اسورد 

والحقيقة:

المغفرة،لمّفة متضمن ر لغشا ا ش ا اسم 
يعاقبلا حيث لينب ا شن وقاية محا ومعنا 
مجزئوأما ٠ يعاقب لم ذنبه غفر فمن علمه، 
الباطنُا،.فى عليه يعاقب فقد ستر0 

لأهمية:او 
يهوالإيمان الخليل الاسم محيا معرفة 

المبا.احياة فى وعفليمة بالغة أهمية له 
سلوكهفي تأثير وله اقه، إلى ومسيره 

اللهإلى يتوب الخجل يجعل فهو وعبوديته، 
وتتقررتاذنوبه كثرت مهما إليه وينيب 

يعدملن فانه الله، رحمة من ييأس فلا 
وأهلالمغفرة، كثير غفار رب من حيتا 

سيلا.طيه 

لغفورا وباسم الأمم بهن.ا وعله 
عاليلنيل عفليم راباب والتواب والعفو 

النفسمجاهدة مع سلما ولا القامات، 
لزوممن مقتضياتها تحقيق على 

التوبة،ودوام الخفر، وطلب الاستغفار، 
القنوطعن والبعل. المغفرة، ورجاء 
عفوسبحانه فهو الذنوب، غفران. وتعاظم 
مهمايغفره أن ذنب يتحافلمه لا غفور، 

.الجرما،أآأوعظم الذنب يلغ 

القرآنفي )الغفار( افه م 
قولفي منها عدة؛ مواطن في الكريم 

وتاجغ ت الى تع
*ه وقولl؛'؛_t، آلمقر.ه ألديير 
}عقا ثهمل ;:١;■ ءث ِم كئاث 

.3^[ ل.امح آهتدئ 

أننهأ عائشة حديث الئئة ومن 
من- تقلب أي - تضور إذا س النبي 

القهارالواحد اش إلا إله ررلأ قال: الليل 
بينهماوما والأرفس ماواث الرب 

الغفار«أم.الخزف 

(.YU1)>،/تب لأبن الكرى الفتاوى اظر: :١( 

(L_.(T ■ مطابع( ١٤٥)لف-ر الحسنى الأسسماء[
[.٥١٤٢٩اسي، 

النعوت،)كتاب الكبرى السنن في اثي النأ-محرجه )٣( 
واكلمب،الزينة )كاب حبان وابن (، ٧٦٤١رنم 
والتكسرال-فء )كتاب والحاكم (، ٥٥٣٠رنم 

وصمحي،( ١٩٨•رنم والذكر، والتسبيح والتهليل 
=لأيال (: ١٤٤)ه/ القدير فيض ص المناوى ونال 



الغئارالغفار

العلم:أهل قوال أؤ 
)العزيزت وقوله ار ت فقهؤ الطبري قال 
أهلمن نقمته في العزيز ت يقول الغمار( 

الغمارغيره، إلها معه الموعين يه، الكفر 
منغيرهم ومن منهم تاب من لذنوب 

به،الإيمان إلى ب فآنا ومعاصيه، كفره 
ونهيه؛اُأمره إلى بالانتهاء له والهلاءة 

فها اسم وتفسير لا ت ءس؛بج تنمية ابن وقال 
معنىفى تقصير هزا الئتار بأنه الغمار 

شروقاية معناها المغفرة فإن الغفر؛ 
فمنالدب على يعاقب لا بحيث الذنب 

مجزئوأما عليه. يعاقب لم ذنبه غفر 
ومنالباطن، في عليه يعاقب فقد ستره 

فلمهزا أو باطنا الذنب على عوقب 
إذاالذنب غفران يكون ؤإتما له، يغفر 

المستحقةالعقوبة عليه يعاقب لم 
الذب؛".

لجمحلل)الغمار( ظه السعدي وقال 
تابلمن ، وكبيرها صغيرها، الذنوب، 

يحبالذي فهدا منها، وأقلع إليه 
ولايخلى لا من دون يعد، أن ؤيستحى 

يملكولا ينفع، ولا يفر ولا يرزق، 
الاقتدار،قوة له وليس شيئا، الأمر من 
والأوزاوأرأالذلوب مغفرة بيده ولا 

وصححه، ١١صحيح ت أماليه في ني  ١٠٣٠ا)لحاففل ا —
ره/هه(.ألصحيحأ السلسلة ثي ^، ١^١٧

ْلا[.الرسالة، تْؤسة ( ٢٣٥)\لإا الطري تفسر )١( 
)ه/أ"7آ(.تمة لأبن امرى الخاوي )٢( 
ط١آ.الرسالة، تمؤسسة ( ٧١٦)العدى تفسر )٣( 

اسائلاسعااقة:ءب

هاش أسماء من الأولى: نمالة ا. 
هوؤإقهُ تعالى؛ قال )المحفور(: الثابتة 
الوق]يوسف[، .اه آؤصثِ آلئفؤو 

مئ.4آلتحئ • ه محان
تّمآ[.

تئىيحوز لا : لمألة ا— 
تعالى،بالله مختص فهو الاسم بهيا العباد 

ْعسبحانه اطه أن الئالثة: لمسألة ا— 
اكوبة:إلا الخرك يغفر لا لكنه غفار أنه 

يئتقأن يغفز لا أقن ■^إن تُالى: قال 
تالساء:قثاءه ينز دؤة ما تشر يدء 
دونوما القرآن، من موضعين في [ ٤٨

وبدونمغفور، التوبة مع فهو الشرك 
تعالى!قال كما بالمشيئة، معلق التوبة 

الشط؛ ؤ أف/فرأ ١^؛؛ بجادئ 
آلدمرِايثير أفت إن أق؛ يهمؤ ين منهليأ 
حقفي فهذا [، ٥٣]الزمر: ؤاه 

أنهوحتم وأطلق عمم ولهدا التائبين، 
نالكفى وقال جميعا، الذنوب يغفر 

هنجهيش دللقا دون ما ة: يألا 
الشركيوف ما فخهس [، ٤٨]الياء؛ 

ئغملا الشرق كاف فإذا بالمشيئة، وعلقه 
شا فيغفره دونه ما وأنا بتوبة؛ إلا 

لمنالتوبة يدون يغفره وقد للتائب؛ 
المعتزلةبخلاف وهدا ؛، يشاء؛ 

الدائم،بالعذاب القائلين والخوارج 

(.٢٧٥ره/ تمت لابن المحرى الخاوي انثلر: )٤( 



الغمارالغمار

ولممات لمن النار في المخلد والبقاء 
الموحدين،الكبار أصحاب من يتوب 

الاياتالحق أهل لمدهب والدليل 
أنعلى الدالة الكثيرة والأحاديث 

يعييهأو له الله يغفر إنما الكبيرة صاحب 
.قيها يخلد0 فلا النار من يخرجه ثم مدة 

الاسمهذا أن الرابعة; لمألة ا٠ 
تعالى!فه المغفرة صفة يتضمن 

عليهادل تعالى، لله فعلية صفة وهى 
ؤءةتعالى! نله ا قال والثنة، الكتاب 

.!!٣٢]النجم: آلتئفتأه نيع نقى 
الفال: قه ذر ي أبوعن 

منتعالى؛ افه طه ا رسول 
ومنوأزيد، أمثالها عشر فله بالحسنة جاء 
أومشلها أ،سشة دجزاؤ٥ بالمئة حاء 

أغص«ثا/
فؤه؛تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
غنارأنه بالقران ثبت قد كان ءولما 

موصوفأته علم بالمؤمنين رحيم للتتانين 
-,,(٢)والرحمة،؛بالمغفرة 

ا1فراوق:و

والغفار:الغقور بين الفرق 

ومعناهغافر، من مبالغة الغفور: 
هووالغمار: ءبادهأ٣،، على المتر الكثير 

راكوُارالدياء الذم ركاب مسلم أحرحه )١( 
٢٦٨٧.)

مدا[.الإuم٠ لجاّعت •١( n/١ الئق منهاج )٢( 
(.٤٨١)٢; لهراس التونة شرح. اظر: )٣( 

لقم

كلمامرة بعد مرة عباده ذنوب يغفر الذي 
تكررتالذنب من التوبة تكررت 

المغفرة

لأثار:ا٠ 

الغفاراممه فى الله توحيد . ١ 
اطهإلى والتوبة الاستغفار كثرة يقتضى 
وكثرتهاالذنوب كمية بلغت مهما 

المغفرة،كثير سبحانه ر فالغنا وعقلتها، 

لههريرة أبي حديث من لم مروى 
همنيحكى ررفيما قال: النبي. أن 

فشال:ذنبا عبد أذنب قال: هث ربه 
وتعالىتيارك فقال: ذنيى، لي اغفر الل4لم 
يغفرربا له أن فعلم ذنتا عبدي أذنب 

فأذنبعاد نم بالدئب، ويأحال الدنب 
تباركفقال ذني، لي اغفر رب أي فقال: 

رباله أن فعلم ذنبا أذنب عبدي وتعالى: 
همايثم بالذنب، ويأخذ الذنب يغفر 

ذنبي،لى اغفر رب أي فقال: فأذئب 
دنتاعيدي أذنب وتعالى: تبارك فقال 

ويأخذالذنب يغفر ربا له أن فعلم 
غفرتفقد ثشتإ ما اعمل بالذنب،، 

لك(،أْ،.

العثليمأثره )الغفار( اطه لاسم - ٢ 
ه|؟؛رحمته من اليأس وعدم محبته في 
واسعوالثه مستغنتا، يعذب لا طه فا 

مهماتائثا أتاه من لكل ؤيغفر المغفرة 

)٥(.للخطابي اس، ثان انظر: )؛( 
(.٢٧٥٨رقم اكوية، )محاب لم مأخرجه )ه( 





الغانمةالغفور

،( ١ )ج W والصمات ررالأمحماء . ٢ 
يهقي'

للزجاجي.، افه؛؛ أسماء رراشتقاق — ٣ 
الصّنى؛؛،اش ء أسسا راتمسر س ٤ 

^١(،المحجةا؛ بيان في ررالحجة . ٠ 
لكمي.

للعيي.اأمسناأ، الواصح ارالحق ء ٦ 
.للخطاى الدعاء؛،، ررئان . ٧ 

__؛،،JIالأٌماء ررفقه » ٨ 
البدر.الرزاق لعبد 

فيوالجماعة الئنة أهل ارمعتقد . ٩ 
حليفةبن لمحمد الحسنى؛،، اض أسماء 

التميمي.

شرحفي الأسمى راال-ه—ج - ١ ٠ 
للنجدي.^١(، الحسنى؛؛ الأسماء 

)المغفرة(,مصعللح يراحع 

 mلغانمة اm

لغه:لتعريف اؤ 

يدئصحيح أصت والباء واللام الغين 
علبت ذلك من وشدة. وقهر قؤة على 

وءلميةُا،.وغثا ءأتا النحت 

الت5ثيراهةأأا.و١لخلأب: ، لجت\ 

شرما:لتمرس ا٠ 

راذفلا تعالى؛ ذوه فعلية صفة الغلبة 
هازمولا لحكمه، معمب ولا لأمره، 
العزيز.القوي وهو لجنده؛ 

وهوالغالب معنى في الحب-ي يال 
كرهواأو أحبوا ا حلقه من مراده الالغ 

اللغويالمعض بين العلاقة ■0 

والشرعي؛
فيوهما المعنيين، يين ظاهرة العلاقة 

الآقمالغاية على تعالى افه حق 
سيء،يقاومها لا تعالى فغلبته والمدرة؛ 

معانيمن معنى أي يعتريها ولا 
الضعف.

والحكم:
تعالىض صفة الغلبة إثبات وجوب 

نقصلا الذي المعللق الكمال وجه على 
الوجوه.من بوجه قيه 

والأد.لة:
آنيءعقأ عالب وؤآهه ت تعالى اممه قال 

ثوث.iلا الةس أًقت زيت 
أئأآقء ت وقال ]يوسف[، 

.٢[ ١ ]المجادلةت ويّسؤاه 
هاض رسول أن ه هريرة أبي وعن 

طأ[.للْلامحن، )آ/ة؛آ(تدارالام )آ(الخحاح عليه استولى : كدابلد على وتغلب 
]مكبنهمي والمنان الآساء ص )٣(نقلا نز 

ط؛[.الرائي،  .;!٠١٣٩٩الفكر، ]ياي ( TAA/Iاللغة):ا(ءقايس 



|قة|بماثغلو
الغلو

أعروحده، افه إلا إله ررلأ يقول: كان 
الأحزابوغلب عبده، ونصر جنده، 
ءعدْ،اُشيء قلا وحده، 

هأقوالأهلاسمء
تتعالى ض ا قول ير نففي اليغوي قال 

غالبافه ١)^ آتنيْءيم: ثق ئالغ 
شيءيغلبه لا يشاء، ما يفعل أمره على 

رادا،ُآ/حكمه يرد ولا 
عقءا,لئ، كثير! أين وقال 
ولايرد فلا قسا أراد إذا أي: مءه؛ 

لماالغالب هو ل يخالف، ولا يمانع 
سواْ(،ص.
عقءا.لئ، ٥^^٥ الش_وكاني: وقال 

أمرعلى أي■ -؛؛ ٢١■ ا-ي-وّض •تروه 
يغالبهولا شيء، منه يمتنع لا ه، نف

مخالوقاهاآُ؛دمن غيره عليه 
لأثار:ا0 

يه؛يالأستنهتجار تعالى ض التعتد > _ ١
جنده.يغلب لا الذي الناصر فهو 

اضخذلان اب بآمحمن الحذر — ٢ 
قلاتعالى اش، يخذله فمن للعبد؛ تعالى 
له.ناصر 

الصادقتعالى اش بوعد اليقين . ٣ 

(،٤١١؛رقم العغازي، ركئاب البخاري أخرجه )١( 
والاسغفار،والتوبة والدعاء الذكر ركتاب وملم 

(.٢٧٢٤ريم 
ْل؛[.فة، ]ياي ( T1T)؛/الغوي شسر )٢( 
>!.١٤٢•ٍل؟، طية، ]دار ( ٣٧٨ر.؛/ كير ابن ض )٣( 

>[.٣١٤• التكر، ]دار القدير )؛(_ 

واتقاه.أطاتممه لمن الحنة العاقية يأن 
ونفوذتعالى، فه ا أمر ظهور _ ■٤ 

٠صسثئته 

فلااوكونية، اش سنن ثبات ٠ 0 
تحول.ولا كيدل 

لرسلههٍث تعالى فه ا نصر - ٦ 
,لهم.العاقة وجعل وأوليائه، 

منتعالى افه أعل،اء على يقع ما - ٧ 
الهزيمة.من ينالهم وما العذاب، 

ثمصادرواثمرام:ا٠ 
٠للبيهقى والصفاتاء، والأسياء - ١ 
فيا.لواردْ .؛ الله ات ررصف- ٢ 

القادرعبد لخلوي والثّنةاا، الكتاب 
القاف.

فيوالجماعة المنة أهل ارمعتمد — ٣ 
حليفةبن لمحمد الحسنى،؛، اطه ء أسمّا 

شرحفي الأسبمى نهج ارال- ٤ 
للنجدي.الحسنى؛،، ، ujIأسم.ا-ء 

II ®الغلو

تغة:تتعرث ا0 
وتعديه،الحد مجاوزة هو لغة: الغلو 

القدروغلت غال، فهو غلا غلا يقال: 
غليانا.تغلي 

واللامرل١لخين فارس: ابن قال 
علىيدل صحيح أصل المعتل والحرف 



الغلو٠٠٠اثغلو

١٠ قدر" ومجاوزة ارتفاع 
غلاء،ارتفع! إذا الئعر على ؤيطلق 

وفيئؤ، والمنزلة: القدر في كان ؤإذا 
غلا: حمناوأفعالهما علو، النهم: 

بملو-
العلاء:ارآصل الأئير: ابن قال 

شيء،كل في القدر ومجاوزة الارتفاع 
وغلوتوبالشيء، الشيء غاليت يقال: 

الحرلأى.فه جاوزت إذا أغلو فيه 
تشدد: ١٣الدين في غلا ويقال: 

الحد.جاوز حتى وتصلب 

شرعا:لتعريف ا إي 

المعتجرالحد مجاوزة هو الغلو: 

الدين.أمور من أمر قي شرها 
تعريففى العلماء أقوال تعددت وقد 

فمنمتقاربة، أقوال على الشرم فى الغلو 
ذك:

مجاوزةررالغلو: تيمية: ابن قال — ١ 
أوحمد0، في الشيء، قي يزاد بأن الحد 
ذلكااوتحو يستحق ما على ذمه، 

ررهوتعريفه: في حجر ابن وقال - ٢ 
بتجاوزفيه والتشديد الشيء فى المبالغة 
الحد؛؛.

فه:ا بد بمن سليمان وقال _ ٣ 

طا:ا.الجل، ]دار ؛؛( U/r)الك ظيٍس )١( 
(.n٣٨٢/ والأثر الحديث مس ش الهاية )٢( 
الرند،]مكتة المتمم)ا/هحآ( المراٍل انتفاء )٣( 

الشيءمدح في الحد مجاوزة هو ررالغلو: 
به،افه أمر ما تعدى وصابطه ذمه، أو 

محهااُ؛،.افه نهى الدى الهلعتان وهو 

اشمعضاسنوىض و
واتشرعي:

علىاللغة في يطلق الغلو كان لما 
جاءشيء، كل في وتعاسيه الحد مجاوزة 

ذلكبتخصيص للغلو الشرعي الإطلاق 
الأين.بأمور يتعلق بما اللغوي المعنى 

التسمية:سبب '0 
علىيدل لكونه الأمم يهدا الغلو ممي 
فيزاد قد uإغالي والارتفاع، الزادة 
غترْ-إلى به جاء ما على وارتفع الدين، 

الأخرى:لأسماء اء 
التنطعاسم: الغلو على يطلق 

تحكم:اه 
منمنزلا الإسلام دين كان لما 

بماأعلم سحاته وهو هه، الله عند 
دينسبحانه جعل حيث حلقه، يناسب 
فعلموتومهل، واعتدال ير دين الإسلام 

بزيادةذلك كان مواء فيه الغلو أن 
لصلا وتفريعل، ون بتها أو ؤإقراط 
تعالى:قال الإسلام، لمنهج مخالف 

ولاآئم، ثتِثسا بمنش هدا 

الإملأس،]المكب •٣( رْ الخسد المزين ض )٤( 
0«إام[.طآ،

المعاصر؟الملمين حيا؛ »ى ال،-ين ش الغلو انظر! )ه( 
٢٦(.)



الخلوامملو

واحتراماتمسكا منه أمثل هو من تجاه ّئيلأه ءن يآثم قّمرق ألقيد ئيمأ 
دينه.لأحكام [. ١٥٣

قديمفهو الغلو تاريخ إلى وبالنظر إلا محلتا كان ؤإف الدين في والغلو 
يجمعهاوالتي الكثيرة، باسبابه مرتبقل فالغلو واحدة، درجة على ليس أنه 

فكثيرالعملي، كالغلو ليس الاعتمادي 
فيتدحل قد الاعتمادي الغلو ائل ممن 

بإنكارالههمية كغلو الأكبر، الكفر 
الأئمةفي والغلو والصفات، الأسماء 

حمانمسمن ثيء بصرف والأولياء 
مسائلومن لهم، الإلهية أو الربوبية 

بهجاءت وما الله دين عن الإعراض 
فانهعليهم، وسلامه الله صلوات الرسل 

اللهرسل منهاج عن المرء ابتعد ما بقدر 
والتفريهل،الإفراط في وقع ما بمدر 
الإسلاميةالفرق غلو وما طرديا، تناسبا 

السلوكأو الشريعة أو العميدة أبواب في 
ومحققةالنتيجة لهذه واقعي نموذج إلا درجة إلى يصل لا ما الاعتمادي الغلو 

جماعاتلمين المعلى يحتم مما لها، الكمر فى يدخل ؤإنما الأكبر، الكفر 
بماوالاعتصام ه بهديه التمسك وأفرادا صائل وأما المحرم، الابتداع أو الأصغر 

إليه،والدعوة إليه والتحاكم ده، ^١۶ في تدخل أنها لب لغا فا العملي الغلو 
الهيابةلهم تحصل وحده فجدلك 

علىشهداء ؤيآقونون والعحمة، 
اكاس'اء.

مح؟دلة:ا0 
التحديرفى الواردة الصوص تعددت 

فيالغلاة وذم عنه، والنهي الغلو، من 
تعالى:قوله ذلك فمن تعالى، افه دين 

ولأدييآء٤لم ؤ، ثاوأ لأ أذمجي 
[،١٧١ثاس; آآحم4 إلا ؤ أء 

التأهل تعالى: وقوله 
ثسصأولا ألبمي ثني دي؛؟ءفم ف، ثأوأ 
ثأأكثأوأ Jjjمن شنأ ئد ممّ أتوآآ 

ذلكيتعدى ما منها يكون وقد التحريم، 
اعتقادمن بها يتعلق ما بحب الكفر إلى 

ذلك.ونحو 

الحقيقة:''٠ 

مجاوزةهى للغالو الشرعية الحقيقة 
الاعتقادقى الشرعية والوسهلية الاعتدال 

تناولالأعم والغالب والفعل، والقول 
وللمقالأتالمعفلمين، لذوات الغلو 

,العقدية 

فانوالتطرف، الغلو بين تادزم ولا 
٠التهلرف من أخص الواقع في الغلو 

الغلويربعل ربما أنه وهو تنبيه؛ وهنا 
قاصرةنفلرة وهى بالشريعة، بالتمسصك 

دينهسعائر قى ون لمتها وا المقصر يتبناها 

الرتامحةص ة لصادو ا لإسلامه ا البحوث عجلة انثلرت )١( 
والدموةوالإثتاء العلمية الحوث لإداوات العامة 

(.٢٦٧ِ  Y-n/U)؛والإرشاد 



الغلو

سواءعن ؤبمثلمإ >=طؤو\ 
ل\س1أ.

الغلو.٥٠

ص.4

يهقصن الأيتين, في والخطاب 
موجوداالغلو كان وإن حاصة، النصارى 

النصارىكان ولما وغيرهم، اليهود في 
الخطابجاء غيرهم من غلوا أكثر 

ذلكذكر من والمراد لهم، موجها 
التيالأسياب لتجتب الأمن هذه موعقلة 
الماقة.الأمم على اض غضب أوجبت 
قيوالخلو ءإياكم و: قوله ذلك وس 
الخلوملكم كان س أهس قاتما ١^، 

■بو 
سبيهكان ؤإن الحديث هذا فى والهي 

_،الجمار رمى فى الغلو وهو - حاصا 

غلو•كل ص نهي فهو 
ثه:مسعود اين حديث ي ٠ وقوله 

-؛؛ثلائا قالها - المتنطعون ااهاJك 
أحيرحيث الغلو، ذم هي صريح وهذا 

للحدلمجاورتهم بهلاكهم، ٠ الهى 
■به وأص اشُ حدْ ألذي 

أقواو1هلاس(:■0 
المتعمقررالمتطع ت هءلفق الخطابي قال 

i(T'OVرنم الحج، مناسك رمماب المائي أخرجه )١( 
وأحمدآآ'•؟(، رقم المناسك، ركتاب ماجه واين 

خزبمةوابن ؤدا[، الرمانة، ة دموم( ٠٣٠ )٠٨ 
شيخوسحه (، ٢٨٦٧رنم المناسك، )كتاب 
الكتب،؛ JU]ياي ( ٣٢A)١/الاقتفا، في الإ.لأم 

(.١٢٨٣الصمحة)رئم الململة ش والأزتي طلإ:ا، 
(.٢٦٧٠رقم الملم، ملم)مماب أخرجه )٢( 

علىعنه المحث، التكلف الشيء، في 
الفيما الماح-لمن الكلام أهل مذاهس، 

تبلغهلا فيما الخائضين يعنيهم 
ءملهم«ص.

وإياكمت لاوقوله ظهت تيميه ابن وقال 
أنولعجميع في عام الدين،، في والغلو 

والأعمالالاعتقادات في الغلو، 
الامحفاداتفي  ١٣أكثر والممارى 
ؤإياهمالهلوائف، ائر ممن والأعمال 

اكرآناات٤،.في الغلو عن اش نهى 

الكي.ررفنهى القيم ابن وقال 
بالزيادةوذلك الدين، في يد المشدعن 

العبدتشديد أن وأحبر الخشرؤع، على 
عليه،ض ا لشديد لمب ا هو ه نفعلى 
فالتشديد^٤. ٣٧ياؤإما بالقدر، إما 

بالمذرنفسه على يشدد كما  ٤٠٢٧با
كفعلوبالقدر به، الوفاء فيلزمه الثقيل، 

علىشددوا فإنهم الوسواس. أهل 
حتىالقدر، عليهم فشدد أنفسهم 

لازمةصفة وصار ذللث، استم>م 
لهمهْد

يتعمقرالأ ئه•' حجر ابن قال و. 
إلاالرفق ويترك انميتية الأعمال في أحد 
فيغلب،،نقطع وا عجز 

ٍوا[.الملمة، ]المفة •٣( • \وض)؛/ سالم )٣( 
(.٢٨٩/١المتمم)المراٍل اصاء )٤( 
ْدأ[.السرقة، ]ياي ( ١٣٢)\إ اللهفان إغاثة ر0( 
ه[.Y٣V٩طالخرقة، ]دار ( ٩٤)\إ \و\وي كح )٦( 



الغلو

الغلوأوه

والأقسام:
منبه يتعلق ما بحسب الغلو م ينق
نوعين:إلى العباد أفعال 

وهوالاعتمادي، الغلو الأول؛ الؤح 
بأبوابيتعلق فيما الحد مجاوزة 

صاحبفي الخوارج كغلو الاعتقاد، 
وادعاءالأئمة في والغلو الكسرة، 

ذلك.ونحو لهم، العصمة 
وهوالعملي، الغلو الثاني: التؤع 

العاداتبأبواب يتعلق فتما الحد مجاوزة 
أم.باللسان ذلك كان سواء والعمليات، 

يتركأو الدهر، يصوم كمن الجوارح، 
الأعمال.من ذلك ونحو الزواج، 
رروقوله:تيمية: ابن الإسلام شخ قال 
جميعفمحا عام الدين" فمحا دالغ-لؤ- ررإياكم 

والأعمالالاعتقادات في الغلو، ألولع 
الاعتقاداتفي غلوا أكشر والنصارى 
ؤإياهمالطوائف، سائر من والأعمال 

القرآن«ُآ،.في الغلو عن اه نهى 
اتمتعلمة:لمسائل ا0 

الغلو:أساب الأود: -المالة 
وتركتعالى، الله بدين الجهل - ١ 

لريانيين.ا العلماء مزال 
منخ لوا ١ والتفريعل الجفاء مقابلة - ٢ 
الأحرى.والجماعات الفرق بعض 
واتباعالنصوص، فهم موء — ٣ 

المحكم.وترك المتشابه 

الستمم)ا/آا/آ(.الصراط را(اثفاء 

الأمة،سلف منهج عن الإعراض — ٤ 
للنصوص.فهمهم وش فيهم، والطعن 

ثدعيةالهج ا لمنا بلأحد ا ~ ٥ 
والفلقة.الكلام علم من المنحرفة، 

وبماوالقادة بالمتبوين الغرور — ٦ 
ومخالفةُشذوذ من لديهم 

قل؛ناالغلو صور الئاب: لمالة ا. 
وحديثا؛

متعا-دة،صور الأمم حياة في للغلو 
أوالإسلام، قبل كان ما ذلك في سواء 

الفرقبحفي عتل• وجد مما الإسلام بعد 
ير:ما ذللث، أمثلة فمن المنحرفة، 

اليهودمن الكتاب أهل هملو - أ 
ء}وو'\أن اليهود زعم حث والنصارى، 

.تحسي أن النصارى. وزعم الله، ابن 
وقداه، دون من له وعبادتهم اش، ابن 

منوحذر بالغلو النصارى الله وصف 
ذلك؛م.في بهم اص 
فىالمنحرفة الفرق عند الغلو - ب 
المسلمين:تارخ 

الفرقعند الغلو أنولع تعددت 
ذلك:أمثلة ومن الإسلام، إر المنتسبة 

الرثاصةعن الصائرة الإسلأمة البحوث ءّجلة انظر؛ )٢( 
والدعوةوالإفتاء العلمة البحوث العا4ّة 

فيالغلو ومثكد (، ٢٦٦..  ٢٠٣/UUوالإرشاد 
١)V اللويحق الرحمن لعبد الحاصر العمر ش الدين 
.[.٠١٤٢•ط٢، اإرّااة، ]خمّست( ٤٣٠

ببأابن )ه/باأ(لمت الطبري تمر )م(انظر: 
ط؟[.



الغلواثغلو

تكفيرفي الخوارج فرقة غلو — ١ 
منبخروجه والقول ا الكبيرة صاحب 

الإّلأمراء.
أئمتهم،في ألرافضة فرقة غلو - ٢ 

وصفهمإلى فيهم الغلو بهم بلغ حيث 
الغيب،علم من الربوبية، بصفات 

والتحليلالكون، في والتصرف 
الغلو،أنولع من ذللثا وغير والتحريم، 

بحلولمولهم إلى الأمر بهم بلغ يل 
اضدون من وحمايتهم فتهم، الإلهي الجزء 

-مارص■
الفرقغلو صور على لأمئلة وا 

ذللث،ذكر وقد ومتوعة، كثيرة الإسلامية 
كالأشعريالممالان، كسا أصحاب 

•وعترهما حزم وابن 
الجماعاتبعض لدى الغلو — ج 

تصرة معا لا 

الجماعاتبعض إلى الغلو امتد 
فيالغلو عندهم ظهر حيثا المعاصرة، 

تللث،أشهر ومن المعتقدات، بعض 
بجماعئتعرف حماعئ الغالية، الجماعات 

التكفيربجماعق واشتهرت الملمين، 
الغالية:معتقداتهم أيرز ومن والهجرة، 

إداالآكبرة صاح^با بتكفير لقول ا- 

■يتب ولم فعلها، على أصل 
زّكتبة( ١١٥)والنحل الملل انظر: )١( 

الحدوئت؛ا.الوياص 
(٠٢•)A للقفارى الإمامة الشيعة مذهب أصول )٢( 

أاةأم[.]طا،

الكف>اريكفر لم من بتكفير لقول ا— 
•وحمرهم العلماء من - زعمهم ل- 

في.والجماعة الجمعة صلاة رك ن— 
عندهم.أئمتها لكفر احي؛ الم

المتحرقةعقائدهم من ذلك غير إلى 
الغاليةث٣،.وأقوالهم 

ءالفر.ويى؛
والتهارف!الغلو يين الفرق 

فإنوالتهلرف، الغلو بين تلازم لا 
قياكلرف من أحص الواقع في الغلو 

إلىانحياز والتهنرق والنقصان، الزيادة 
فبينوغيره، الغلو فتشمل الأمر، طرفي 
فكلوحصوص، عموم والتطرف الغلو 

غلواتهلرف كل وليس تطرف، غلو 

ءالأتار:
الصحيحالمعتمد عن لانحراف ا ١
والتيالمبتدعة، المعتقدات بعض إلى 

والخروجالكفر، إلى الفرق ببعض أدت 
الإسلام.ملة من 

منزلتهم،فوق ايشر بعض رفع - ٢ 
وقعكما لهم، العبادة من شيء وصرف 

منيقع وكما أئمتهم، مع الرافضة من 
.،النبي جناب مع الصوفية بعض 

)\اراسب الأديان في المسرة اظر: )٣( 
الملمنحياة في الدين في والخلو (، ٣٣٩.  ٣٣٢

(.٣٣٠. ١٩٣)اومأْسة 

الرئامحةص الصائرة الإسلامية الّحوث مجلة انظرت )٤( 
والا-ءرةوالإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة 

رالإهد)؛ما/ا-أآ(.



اممئثالغض

الرحمنلعبد صرهء، المعا الملمين الخلق مدائحهم في إليه بوا نحيث 
اللويحق.الرب صفات من ذلك وغير والرزق، 

يراجع

تعار.
أسمائهعن ه الرب تعطيل - ٣ 

كتابه،فى ه نفبها وصف التي وصفاته 
نقه.ش ه رسوله به ووصمه 

*للووي المسلمتن دماء استحلال — ٤ 
أتباعهاأوقعت منحرص يشبهان وأموالهم، 

ومرهم.الخوارج فعل كما ■، الغلو في 
وترؤيحالأرض في الإفساد - ٥ 

حدثكما المسلمين، بلاد في الأمتين 
المقدمة،الأزمان بعفر في القرامطة محن 

الفرقبعض من اليوم يحدث وكما 
الملمين.بلدان بعض قي الغالية 

إرغيرذلكهنالآئرالكثترة،واكي
المقام.اءال.ا مثل في حصرها يصعب 

تمصادرواثمؤاحع;اؤ 
اعريمء،قران الام ااأحت5- ١ 

المستقيم،،،الصراهل - ٢ 
تتمتة.لأبن 
الحميد،،،العزيز النيسير - ٣ 

1^4.عبد بن لسليمان 

 ٨—

لتعا ي

الشبل.لعلي الدين؛،، في للالغلو 
كتابعلى المفيد ررالقول — ٩ 

عقيمين.لاين التوحيد؛،، 
المهيب،،،شمح ررالخجمؤع ٠  ١٠

Mالغنى 

ح)الخي(.

Pالغنت 

لغة:ريف 

والنونظهت فارس ابن قال 
صحيحان؛أصلان المعتل والحرف 
والأحرتالكناية، على يدل أحدهما 

تيقال اّل. في الغنى فالأول صوت. 
ْعالغين يفتح والغناء غش. تغنى. غي 
غثاةفلاق منى لا يقال: امماة. : ٧١

عنوعي ■ كفايته يكفي لا ت أي فلأن؛ 
تدارهم في القو؛ وعيي عان. فهو كن.ا 

ومعانيهم:. بهااستعنوا كأثهم أقاموا، 
قوم:قال المرأة، والغانية: منازلهم. 

وقالأبويها، بمنزل استس أنها معناه - ٤ 
حسن.

الميوطي،،.بشرح اش النررسن — ٥ 
٠للتووى لم،،، مصحح ١اشرح ء ٦ 
حياةفى الدين فى ررالغلو — ٧ 

ؤيقال:ببعلها؛ اسغثت آحرون: 
الخزا\ا؛.قس ص سالها امئئئت 

الجمل،]دار ( ٣٩٧اللمعة)؛/شاسى )١( 
ءللمزحاحى اش أساء اشتقاق وانئلرت ها. ١٤١١



اتصئ:ءء|اوجه:الغنث

شرعا:لتعريف 1 ي 

بياته،تعالى الغنى هو ت الغني 
يحتاجفلا وسلطانه، وصفاته، أفعاله، 

الوجودهدا في موجود وكل أحد، إلى 
ؤإعداده،إمجاله، في إليه، محتاج 
ودنياهديته أمور وفى ا ؤإمداده 

ررالغني،ت السعدي الشيخ قال 
الغنىله الذي يدانه، الغني فهو المغني 
الوجوهجميع من لق، المهلالتام 

صفاته،وكمال لكماله، والاعتبارات 
الوجوه،من بوجه نقص إليها يمملرق محلا 
غناهلأن غنيا؛ إلا يكون أن يمكن ولا 
إلايكون لا كما ذاته، لوازم من 

فلامحسئا، رازئا، قادرا، حالما، 
فهوالوجوه، من بوجه أحد إلى يحتاج 

تماوا ل ا حزائن بيده الذي الغني، 
والأخوة.ا الدنيوخزائن والأرض، 

والمغنيعاما، غنى حلقه جميع المغني 
قلوبهمعلكا أفاض بما خلقه لخواص 

والحقائقالربانية المعارف من 
الإيطوةاأأآ؛,

بياتهالخلق عن تغني المهو لغنى فا 

ب«إ\محا،ط؟، ارّالة، ة ]مؤّ( ١٢٥.  ١١٧) =
 _h(المرب ولمان والمحكم )دار)ها/ه"آا[

)؟/المحيط والقاموس آه[،  ٤١٢ط\، صادر، 
ْوا[.اسة، الكتب ]دار ( ٤٢١

الختض[،]مكتبة ( ١٠)٩، الهجرتين طريق انثلر: )١( 
الإمام]دار ( ١٠٤)مقدم لماعر الحسنى اش وأسماء 
طأ'أ[.الدمى، 

ط؛[.الرمالة، ]مؤسسة ( ١٩)المعدي, مسر )٢( 

فقراءجميعا والخلق وأ،لهلاته، وصماته 
ؤإحسانه.إنعامه إلى 

لذكم:اؤ 
الجليلالأمم بهيا الإيمان وجوب 

عليهيدل ما مع الحسنى، الله أسماء من 
أوئأؤيله، وعدم ا وصفة معنى، من 

.، معناْر تعطيل 
لحقيقة:ا٠ 

كلن انمللق التام الخى له  ٠٠٥١
كماللكماله والاعتبارات؛ الوجوه 

وصفغناء لأن ,وذلك وأفعاله؛ صفاته 
مقتفىلأنه عته؛ ينفلث، لا له، لازم 

يزول،أن يمكن لا باليات وما ذاته، 
يكونلا كما خنثا، يكون أن إلا فيمتنع 

إلىيحتاج فلا محسنا، رازقا حالما إلا 
بيدهالغني فهو الوجوم، من توجه أحد 

وحزائنوالأرض، السماوات خزائن 
غنىخلقه لجمع المغني والأحرة، الدنيا 

أنيمكن لا ذاتي غنام أن وكما عاما، 
فعرفكولك ينافيه، ما عليه يطرأ 

البحيث ذاتي، فقر هو إليه المخلوقات 
منلحفلة عنه تستغني أن يمكنها 

الدطاتُ".

لأهمية:اؤ 
عرفالمعللق بالغنى ربه عرف من 

١، ٠١الهجرض طريق ث انم  ٢٣)
(.X'i/o)للمعيي الرحمن الكريم تيسير انظرن )٤( 

؛(.)؟/"TIللمهراس المم ابن ئونة وشرح 



اممنثءإ|ئ[بمالغنى

ريهعرف ومن المطلق، لفقر يا نفه 
التام،ليجز با نمه عرف التامة بالقدرة 

شهعرف التام لمز يا ربه محرف ومن 
لملميا ريه عرف ومن التامة، ياكسكة 

فمتىبالجهل، ه نقعرف والحكمة التام 
فم!له أنتجتا المعرفتان هاتان له حصلت 

ومعادنه،فلاحه وعنوان غناه عين هو 
بحسبالفقر هذا فى الناس وتماوت 

المملمنُا،•هاتض ش تفاوتهم 
لأدلة:ا0 

اشكتاب في الجليل الأمم هدا ورد 
تعالى!قوله ذلك من كثيرة، مواصع في 

َِم_ء َءرُ .َم َ'َء  ءمنن ء ٥^( تقة >وت 
حلمث.4عي وأقُ أدى يسمآ 

أئثألداش 4ةآي ت وق—ول بمرة؛ا، تال
آوو ^ أو أئ آلثئي 

]فأطر[آدثبمد.4 
فيالمهلهرة الئئة في ذكره وورد 
أنوفيه العلويل، الاستسقاء حديث 
ربلله ءالحمد ال! قس المحر رسول 

بوممالك الرحيم الرحمن العالمين 
اللهإيرد، U يفعل اش إلا إل لا الدن، 

ونحنالغني أنت إلا إله لا افّ أنت 
ماواجعل الغيث، هملينا أنزل الفقراء 

حين؛اُآ،•إل ويلأى قوة لنا أنزلت 
ًزآ،الشم، اس ]دار الهجرتض >ض ■)١( 

رظلت١(  ١٧٣دئم انملأة، رمماب داود أبو أ-محر-بم )٢( 
رقمالرقائق، )كتاب حبان وابن جمد، إسناده 

أنالصحيح الحدث وفي 
تباركافه راة_ال ال! ق. ■افه رسول 

الشرك،عن الشركاء أغنى أنا وتعالى: 
عيريمعي فيه أشرك محملا عمل من 

وشركه؛آص.تركته 
مماالعفليم الأمم هذا أن كما 
عليهل؛أ.الأمة أجمعت 

أقوالأهلالعلم:ه-
تفسيريفي. ئه الطبري الإمام قال 

أليئثؤذو آلثؤ؛ >أؤوريتذ تعالى! لقوله 
ّنقف؛طلم دكثأ إن 

تن.\ثتد=م ّقت1 دقآء ئا 
]الأنمام؛ا:،يك. وي يذكي 

بماأمرهم الذين عباده عن لل١لغني! 
أعمالهموعن نهى، عما ونهاهم أمر، 

إليه؛المحتاجون وهم إياه، وعبادتهم 
وأرزاقهمومماتهم، حياتهم ببله لأنه 

عزيقول وصرهم. ونفعهم وأقواتهم، 
ولممحمد، يا أحلقهم، فلم ذكره! 
عماوأنههم به، أمرتهم بما آمرهم 
إلولا إليهم، لي لحاجة عنه، نهيتهم 

عليهملأتفقل ■ولكن أعمالهم، 
(١٢٢٥رنم الأسنمقاء، )كتاب والحاكم (، ٢٨٦٠

وقالجمد، إسادء داولت أبو نال وهمءمح_ه، 
ولمالشيمن شرط صلى صحح حديث ^١ ت الحاكم 

قي^، ١^١٧إسناده رحن الدهي، روائه خرجاه؛ 
(.٦٦٨وقم ، n١٣٥/الخيل إرواء 

(.٢٩٨٠رقم والرقائق، الزمحد لم)مماب مأخرجه )٣( 
انذأسماء ثرح في الأسى ش ١^٢٠٠^؛، الإجماع نقل 

>!.١٤٢٧ط؛، انمضرة، ]المكبة ( ٢٠٠)الخض 





اممتث٠٠اممئت

[،٣٢]!_; ين ه يجز 
حقيقةالصفات بتلك موصوف ه فهو 

وحلاله،بكمال اللائق الوجه على 
الوجهعلى أيقا بها موصوف والحادث 

وعجزهوفنائه، لحدوثه المنامحب 
والمخلوقالخالق صفات وبين وافتقاره، 

الخالقذات بين ما افاة المنمن 
صفاتفى بيناه كما والمخلوق، 

"٠٧المعا

وعدمالإطلاق مثيل على لغني فا 
سواه.لأحد ذلك وليس الق*، هو الحاجة 

أنهرروالمئصود ظه.' القيم ابن يقول 
وذواتهمالعباد حقيقة عن أحبر سبحانه 

عنأحبر كما سبحانه، إليه فقيرة بأنها 
حميد،غنى أنه وحقيقته المقدسة ذاته 

لدواتهمثابت وجه كل من المقللق فالفقر 
المطلقوالغنى هي، حنث مجن وحقائقهم 

وحقيقتهتعالى لذاته ئابّتا وجه كل من 
العبديكون أن فبتحيل هي حيث من 
الربيكون أن ؤيستحبل فقيرا، إلا 

أنيستحيل أنه كما غنيا، إلا سبحانه 
رثا(\ى.ألا والرب عبدا إلا العبد يكون 

القمبة تحكم ت الثالثة لمسألة ا— 
باكي:تعالى 

اممالم-دمأم أهل بعض يذكر 
^[.١٤١٠الفكر، ]دار ( ٤٤اليان)،//)ا(امحواء 

)آ(>يقالهجرتين)^ر
]مكتبةلليهقي رانمغات الأسماء انظر: )٣( 

الوادي[.

مآحوذوالمغنى يالش، مقروئا )المغى( 
^٤٠تحادث قوله ْن الفعل من 
الفعلومن ]ال-جم[، ثأووهب أعئ نو 

بمه؟مثث ه تحادث قوله في 
وسعاأقث ذة)؛ سعتهء من يكلأ ظي 

مصرحايرد ولم ]ادساء[، ■بجما.ه 
اببمن أومع ال الأفعاب وببه، 

يدلالغنى أن بينهما والفرق الأسماء، 
فيدلالمغني أما لأزمة، ذاتية صفة عر 
الذات،غنى لغنى فا متحدية، صفة على 

وحلقه.عباده يغنى والمغنى 

الطولذي ورود الرابعة! لمسألة ا— 
لتصوص-ائ 

الامتدأدل؛،،الهناء: بضم الظول 
قال.لمي، ا ث و لوا ا وسكون الهناء وبفتح 

امالإنعالثلول: ارأصل الشرفي: 
علينا؛ثلل الل4لم منه! يقال والفضل، 

ويقال!، وتقضلء؛ علينا أنعم أي■ 
متىا إذا عليه؛ وتطول عليه، طال 

تعالى:قوله قى الأزهري وقال ءليهُآ/ 
]ص؛وة إلأ 4َ لا آقظ وى 
١^^^وقيل: القدرة، ذي ررأي: 

لفلانيقال الفضل، والثلول: الغنى، 
فضلا،ُئ.أي: ظول؛ فلأن على 

^.١٤١٨ط؟، الفكر، ]دار ( ٦١٢٧اللغة)مئامحس )٤( 
الرالأ،ب ( TyU/\A)الترأن لأحكام الجامع )٥( 

^.١٤٢٧ط؛، 

ط؛[.للملامحن، العلم ]دار ( ١٧٠٠/٥)الصحاح )٦( 
للتألف[.المرة -ار ]ال،اللغة)٤\إ\\( تهذيب )٧( 



اممنئالغنت

ماصمن ■البعض يعده ولم ،.؛ حجرُ أقوال نقل أن بِمل كثير ابن وذكر 
وأنكرالحنىُآا،، اطه أسماء ْن عدوا الأjه ث القول ذي معنى في المفسرين 

الهأسماء من الطول ذو يكون أن البعض يما عليهم المتطول عباده، على المتفضل 
يطيقونلا الني والإنعام، المنن من فيه هم 

نممةنعدؤأ ؛^٢^٠ منها واحدة شكر القيام 
[اlل١٨/١]!_ قثرئأ4 لا أش 

مجرةالمبارك الامحم هدا ورد وقد 
ء:قوله في الكريم، القرآن في واحدْ 
ذىآشئاف سديد آلي وه آئدم، وض 
أمي.م ي اقن لا آقلظ 

]غافر[.

عدهوقد المشاقة، الأسماء من وهو 
منكثير لحني ا اض ء أمما صمن 

وابنالمحسادق، جعفر ت عنهم العلماء، 
احجرُ ابن عيهما نقل كما عيينة 

>ُتد\موابن وال—زج—اج-ِيأص، 
لخليمير٦،،وا ٢، ل والخطابي 

وابنالعربيُبن، وابن أ، وال-يهقىُ 
وابن١،، الوزيرُ ابن و،  )٩(-

همل

السنىم،.

لثمرات:ا٠ 

تضمنهوبما الغني الثه باسم الإيمان 
للعبديثمر . له الغنى صفق من 

متهاُ؛ا،تJمرات؛ 
هدالمعتى )الغني( العبد فهم أن - ١ 

علىاكواصع إلى ُه يودي الجليل الاسم 
فيالتوحد أن لعلمه غناه؛ من الرغم 
يمفلهرالنقير ؤيفلهر ه، افه هو الغنى 
منتعفئا الفقر شدة مجن يعاني وهو الغني 
الحقيقيالغنى لأن إلحاقا؛ الناس موال 

القس.ض هو 

احتياري،هو ما الفقر من أن ء ٢ 
أحدهما؛ثريفين؛ علمين نتيجة وهو 

محرفتهوالآ■خرت بربه، العبد محرفة 

اظر;ش؛راينهم)آآا/^ا(.)ا(
ط١[.اللام، ]دار ( ٢٦١.  ٢٦•ا/ )١ ازري ضع )٢( 
^٦[.الرسالة، ة ]مؤّ( ١٩٣)اه أسام اشقاق )٣( 

رآ/م.آ(.اكرحد محاب رأ(ام: 
)؛؛•١(.للخطايي )ْ(دانانمءاء 

الفكر،]دار )ا/بمبما( الإيمان شعب في المنهاج )٦( 
ط١ا.

(.١١٨/١)والصفات الأسا، )ب(
ط^.العلمة، الكتب ]دار ( ٣٤٢رآ/اهمآن أحكام )٨( 

)ا/تيمية ابن فتاوى ْجعوع على المستدرك انظر. ( ٩١
٦٢.)

هدآ،الملمة، الكتب ]دار ( ١٦٠)الحز ل'ا{إيثار 
ما«إاه[.

المعرفتانهاتان له حصلت، فمش ه، بنم
وعنوانغناه عين هو فقرا له أنتجتا 
بالغنىربه عرف فمن ومعادنه، فلاحه 

ومنالمعللق، بالفقر نفسه ا عرفالخهللق 

ط١[..ئرطة، ]وسة ( ٣٢١)أ/ الممر اسص ( ١١)

ومدهم-والأصفهاني والغزالي حزم لكتن ؛ ١٢١
فيوصماته افه أصماء كتابه ني الأشقر عمر مثل. ، ١٢١

]دار( ٦٥، )٤٦والحمامة الثنة أمل سقي 
ط؟[.اكاض، 

نىالمحالأسماء شرح ض الأسمى الهج انظر• ( ١٤١
الدهي[.الإمام ]مكنة ( ٢٣٩.  ٢٣١)Y/ للجدي 





الغوو٠^امموو

وتخثيلمحس لهم الجن، سحرة وهم 
وتضللُا/

^نافد-ضاسنوي
والشرعي:

كلكون حنث من يسهما العلاقة تفلهر 
أووالهلاك، البعد معنى يتضمن منهما 
المعنىأن إلا الحقول؛ ذهاب معنى 

اللغوي؛المحنى من أحص الشرعي 
منهي التي يالغيلأن، حاص هو حيث 

حنساكياطن.

اتشسية:بب سؤ 
لأنهاإما يدلك؛ الغول مميت 

b*،-؛شتى، صرر ش تتلون أي؛ تتغول؛ 
الهلريق،في تضلهم أي تنولهم؛ لأنها 

الحمث من تاحد يمض وهو وتهلكهم، 
•،٢^

واثحكمء
تضرأنها الغول في اعتقد من 

أنهاوزعم وحولها، في وغلا وتهلك، 
الهلاكحصول في الأسباب أعفلم من 

الأصغر،الشرك من فهذا والضلال، 
الأكبر.الشرك وسائل من وسيلة وهو 

(n٣٩٦/والأثر الحدث غريب ني النهاية انئلر; )١( 
للخهلاُيالمن ومعالم العربي[، التراث إحياء ]دار 

،ءل١ حلب، العلمية، ]المفعة )؛/Y•؛( 
لبرىالئئة وثرح [، ٠١٣٠٢

،،[.١٤٠٣، ،iTالإمخس، ]ألمكتب 
ومقاسي(، ٣٩٦)م الحديث ضب ني الهاة آتنلر; )٢( 

(.١V٣/١٢رشرحالث؛تسويرأللةر؛/آ•؛(، 

لحقيقة;اؤ 

حقيقةفي العلم أهل أقوال اختلفت 
أقوال!على الغول 

البه يخوف شيء الغول أن أولها! 
حياةفي الدميري قاله له. وجود 

المحعئين.قول أنه وزعم الحيوان، 
فيالثابتة Jالأحاديثا مردود القول وهذا 

وبالمشاهدة.الغول، إثبات 

قولراوأما ! ١لمىقمي حاففل قال 
نفيالحديث في المراد إف قال! من 

لأنبشيء؛ فليس مهللئا الغيلان وجود 
المعلومةالمشاهدة للأمور مكابرة ذلك، 

ولله. الهي زمن ض الضرورة 
وانصرافهمهم إتيانمن وبعده، 

١^٢١١والله وتشكلهم، ومخاطبتهم 
ثمموجودا كان الغول أف يانيها! 

الهلحاوي؛رجحه كما هقه، الق، رفعه 
البابفى ذكرنا راوق- v^^.' فال حيث 
غول؛،،ءلأ قال: أنه عنه هذا قبل الذي 
محينائل: فقال للغول، نفيه هذا ففي 

ليسله: قيل ١لتفاد؟ على هذا يكون 
كانإذا التضائ؛ على اممه بحمد ذللث، 

فيما على كان الغول يكون أن يحتمل 
تعالىافه رفعه م ، أيوبُ أبي حديث 

،،جابرأ حديث في ما على■ عباده عن 
رالأنا عليه جمعت، ما أولى وذلك، 

ط٦[.الجوزي، ابن ]دار ( ١١٦٨)مالشول )م(معارج 
الأدلة.ني )ل(اتيذكرْ 

أيما.الأدلة ضمن )ه(سانى 





الغيرثء|إئه:الفاث

ه«ُن.اه ;اذن إلا والإهلاك، الإضلال 

أحدت الغول أر ت هءزفؤ الأثير ابن وقال 
الجنمن جنس وهي الغيلان، 

أنتزعم العرب كانت ، محلين والثسا 
فتتغولللناس تتراءى الفلاة، في الغول 

صورفي تلويا، تتلون ت أي. تعولا؛ 
عنتفلهم أي: وتغولهم؛ شتى، 

ه،النبي فنغاْ وتهلمم، الطريق، 
وأطاك«ُآ/

0الآثار:

الجاهليةأهل وعقد0 كان ما اعتقاد 
فيوالحزن القلق يورث الغيلان في 

معيشتهالمرء على وينغحى القلوب، 
تحرصما هذا أن ثك ولا وأحواله، 

•؛؛ؤإة-اتعالى: قال كما الشياطين؛ عليه 
^٠١٠١اتين لثتزى ئق يى آلبموظ 

أقيمحبمل أش ."إدن .1^* قتثا هتبمايهم وأيس 
ألمحزق.ؤإلإ 

صعقالغيلان تاثير اعتماد آثار رمن 
المرءقلب قي  iiاش على التوكل 

ضا قدرة في اليقين وصعق المؤمن، 
قدبل ، وحده النافع الضار وأنه تعالى، 
فيإلا يوحد لا وهدا كله، ذللت، يذهب 

تعالى.باض المشرك قلب 

اتمصادروالمراجع:<0 
!رلأبيان في والفلفر المى ٥^؛ - ١ 

صفر،،ة،ولا هامة ولا طيرة ولا عدوى 

فهد■لأبن 
لمباركومظاهره«، ارالش_رك ّ ٢ 

المثلي•
حجرلأبن اري؛؛، بالررفتح - ٣ 

السقلأني.

بنالرحمن لعبد ، المجيدا؛ ررفتح — ٤ 
حسن.

كتابعلى المفيد ءالمول ٠ .ه 
■لابن التوحتدا؛، 

•رحب لأبن المعارف،؛، االعلاف ء ٦ 

للنووي.ملم،؛، صحح السرح — ٧ 
القيم.لابن ، المعادة،؛ دار أرمفتاح — ٨ 
الحديث(غريب في لنهاية 1را ء ٩ 

لابزالأبر.والأ/(،، 

يراجع

iiالغباث 

)المغيث(.ح

الئتة)Y؛/rU؛C.شرح ( ١١
را!انمدث غريب يى المهايق )٢( 

لغه:لتعريف او 

والراءوالتاء الاإغين فارس: ابن قال 
علىأحدهما يدل صحيحان، أصلان 
علىوالاحر ومنفعة، ؤإصلاح صلاح 

وهيالغيرة، فالأول: شيئين. اختلاف 



الغيرالغير

غرتيقال! العيال. صلاح بها المعرة! 
برئهم،أي- وغيارا؛ غيرة أهلي 

غيرالشيء هذا قولنا! الأحر! والأصل 
وعنوحلاقه. سوا0 هو أي ذاك؛ 

غيرعشرة تقول! يغير، الأّتتناء العاب! 
قولهومنه العشرة، من هو ليس واحد، 

طتهمبععت 'آلنتجنج ؤؤممأ-رب نحالج'  آلهتافياا.نجولا علقهم أأمفن»وءب ئر 
]الفاتحة[ا(أا،.

دالكسر!ررالغيرة الفيروزآبادي! وقال 
وتكونمحوي، بمعنى! وغير ١لميرة. 
عؤآثثلز أؤئس لا، نى بمع

،باغيا لا حالتا أي- [؛ ١١٥]المحل! 
Jحؤل.حاله! عن وتغير )إلا(. وبمعنى 
وحوله،كان، ما غير جعله ! وغيره 
الغيرااُآآ.والاسم! وبدله. 

اصطلأحا؛تتعريفط ا ؤ 

المعتزلةاصمللاح في الغير إن 
ماهما أو ■الشيئان، ررهما والكرامية! 

أ.الآ-حرااُ دون يأحدهما العلم حاز 
ماالغيرين ذررحل الأشعرية عند وأما 

بزمانإما الأحر؛ أحل>هما مفارقة يجوز 
،.أوبمكانا؛ل

ط•![.الجل، ]دار أ•؛( - )؛/م-أ اللغة را(طامحس 
رّالة،]>ّة ( ٤٥٣)الممط )آ<الئامس 

وانظر;.[. ٠١٤٠١٥]ط٣، ( ٤٢٦)المر-اد بغية )٣( 
الكتب]دار ٨( )T/ نكري لأحمد الملوم جامح 

ط١[.انملمة، 

؛JU])٧٣( للّاثلأني اعممادْ يجب مما الإنصاف )٤( 
[.٠١٤٠٧ْلا، ونان،اص، 

لحكم:ا0 
التيالمجملة الألفّافل من الغير لنقل 

ؤإنمانفيا، أو إثبائا اطه على نطلق لا 
حقبها قصد فإن بها، الراد عن يسأل 

الشرعي،باللففل عنه وعثر المعنى قبل 
باؤلذيه أريد ؤإن اللفثل، فى ويتوقف 

المعنى.ويرد اللمقل فى يتوقف 

لحقيقة:اؤ 

كماهي اللغوية الغير لنقل حقيقة 
الشيءتحول اللغوي النعردف فى مدمت، 

عنل.وأما علته■ كان ما حلاف وصيرورته 
ارهمافالغيران! والكرامية المعتزلة 

بأحدهماالعلم حاز ما هما أو الشيئان، 
الصهاتيةأكثر عند وأما ،. الأحر،،ُ دون 
يجوزما الغيرين فلل>قيقة الأشِعرية من 
لزمان،و-ا الأحر أحدهما ارقة مف

والعدمءأُوالوجود والمكان، 
العلم:أهل قوال ا٠ 

منالغير لنقل أن على اليلماء أكد 
حثاتحتمل التي الجملة الألفافل 

هللا.ويا 

ررفإنتيمية! ابن الإسلام شيخ قال 
اصطلاحجنالغير لنقل في للناس 

ٌشهورينت
والكئاميةالمعتزلة اصطلاح أحدهما! 
غيرالصفة يقول! ممن ونحوهم 

(.٤٢٦)المرتاد )ْ(شة 
دةالخرظد)أ؟أ(.وانظر: لوائلأنى)هآ(. الإنماف )٦( 



اتغيواممير

ينميمن فيهم وعولأم الموصوف، 
يثبتهامن ومنهم كالمعتزلة، الصفات 

هماالغيرين إن يمولوزت وهم كالاكرامئة، 
يأحدهماالعلم جاز ما هما أو الشيئان، 

الأحر.دون 
منالصفاتية أكثر اصطلاح والثاني: 

جازما الغيرين أن وغيرهم الأثعرية 
أوزمان بوجود الأخر هما أحل.مفارقة 
جازما يقول من هؤلاء ومن مكان، 
تيمولون ولهدا الأخر، أحدهما مفارقة 

هىولا الموصوف هى لا الصفات إن 
منكالواحد الجملة جزء وكل.لك غيره، 

فيهايمولون قد الإنسان من واليد العشرة 
غيرالصفة يقولون والأولون ذلك 

موصوف.لا 
الكلابيةمن نية الصفا ح_ذ.اق وأما 

كماالأئمة، منهاج على فهم وغيرهم، 
الجهمتة،على الرد في أحمد الإمام ذكر 

أمالقه أهو القران: عن سألوه لما 
هيلا الصفة يقولون لا اممه؟ غير 

يقولونلا يل غيره، هي ولا الموصوف 
هييقولون: ولا الموصوف، هي الصفة 
يتقونولا الإطلاقين عن فسعون غيره، 

الغيرلققل فإن مديد، وهدا الإطلاقين 
حتىنفيه يطلى لم إجمال فيه كان لما 

ماينغير بأنه أيند فإن المراد، يتبين 
ليسأنه أؤيد ؤإن غيره، هو فليس له، 
دونه،به العلم يمكن أنه أو إياه، هو 

زالالممال فصل ؤإذا غيره، هو فنعم 

الجزءأو الصفة إن قيل: فإذا الإشكال، 
بامحللأ،كان الاصطلاحين بأحد غيره 

الأخر،بالاصطلاح غيره إنها قيل: ؤإذا 
١؛لازما كون أن يمتغ لم 

الغيرلفثل ءوكدلك الميم: ابن وقال 
مفارقما بالغيرين: يراد إجمال، فيه 

زمائا،■أو مكاثا أو ذائا للأخر أحدهما 
لهغيرا ليت سبحانه القديم قصفان 

جازما بالغيرين: ؤيراد الاعتبار، بهيا 
المعتىوهدا الأخر، دون بأحدهما العلم 
ؤإنسبحانه، وصفاته ذاته فى حق 

أماتاا؛ُ".نزلأء ثائ 
JU  ا>لنظالخفي; العز أبي ابن

هوليس ما به يراد فقد إجمال، فيه الغير، 
له.مفارقته جاز ما به يراد وقد إياه، 

الافه رحمهم السنة أئمة كان ولهدا 
غيره،أنه وكلامه افه صفات على يهللقون 

قدالإثبات إطلاق لأن غيره؛ ليس أنه ولا 
قدالنفي ؤإطلاق له، ماين ذلك أن يشعر 
فيهالغير لفثل كان إذا هو، هو بأنه يشعر 

بيانالمع إلا يهللق فلا إجمال، 
ذائاهناك أن به أؤيد فإن والتفصيل: 

الصفؤاتعن منفصلة بنفسها قائمة مجردة 
ؤإنصحيح، غير فهدا = عليها الزائدة 

الذاتعلى زائل.ة المحقات أن به أريد 
منيفهم ما غبر معناها من يفهم التي 
فيليس ولكن حمحا، فهذا = الصفة معنى 

(.٤٢٦))ا(شتاور;اد 
يا[.اياصمة، ]دار ( ٩٨٢)٢;ب المراض )٢( 





























الفاطر

لأدلة:او 
تعالىض ا وصف في الأدلة جاءت 

فىمقيدا لأرض وا المارات فاطر بأنه 
توهى يات، آت 

ضِش ؤا.تث تعالى: ثموله 
١[.«>: ةلأ4 ي ءي 

وإيمح(أكتمآييآ 3اطز ألأهم ■ وقوله 
٦؛[.محلي 

آلسؤتءا؟ر ولتا آعند قئ أعمّ ؤ؛؛ وقوله: 
[.١٤]الأنعام: وي؛٥١*^^ يليئر رم وآي؛ييى 

ؤعنثتىين ءاتبتق ئر وقوله: 
آنتوآ*اثؤنيا أكتي؛ت قاطر آمحأدسذ دأول ين 

[.١٠١]يوسف: و\§خبمرؤه آلت.تا ؤ( ؤلأغ 

الفاطر

عهّلّم
إذاأقوله سيء مرني اش رسول يا بكر: 

اللهمررئل قال: أمسيت؟ ؤإذا أصبحت 
ماراتالوالشهادة الغيهب عالم 

أنأشهد ومليكه شيء كل رب والأرض، 
نفيشر من بك أعوذ أنت، إلا إك لا 

إذاقله قال: وسركه، الشيهنان شر ومن 
أحدثوإذا أمست وإذا أصبحت 

العلم:أهل أقوال ■و 
أبنص م حاتأبي ابن روى 

الساواتuطر قوله: فى ه: عباس 

>بمدعالساواتوالأ;ض،ثال: ,مكيننى:ؤئاكثئءنأفيأشه 
[,I١٠ ]إبراهيم نيره لآل ،د 

ّيىوين قيئ آتكم ؤوت\ لى: تعا وقوله 
ريظلقتفيو تق أس آقإ ؛ئ 

بنسلمة أبي فعن السنة: في أما 
عائشةسألت قال: عوف ين الرحمن عبد 

اممه.نبي كان شيء باي المؤمنين: أم 
قالت:الفل؟ من قام إذا صلاته يفتتح 

صلاته:افتتح الليل من قام إذا كان 
،M'j-'bدميكائيل جبرائيل رب اءاللهم 

الغيبعالم والأرض، الماوات فاطر 
فيماعبادك بين تحكم أنت والشهادة، 

فيهاختلف لما اهدثى يختلفون، فيه كانوا 
إلىتشاء من تهدي إنك يإذنك الحق من 

والآرض«س.
لاكنتقال؛ ه س هما ابن عن وروي 

والأرضالسماوات فاتلر ما أدري لا 
بئرفي يختصمان أعرابيان أتاني حتى 

قال:فطرتها، أنا : أحدهما فقال 
ابدأتها«أن.

رقمونمرها، السافرين صلاة ملم)قتاب أحر-بم را( 
٧٧٠.)

(،٥٠٦٧رنم الأدب، داود)كتاب ابر أخرجه )٢( 
وقال:( ٣٣٩٢رقم الدهموات، رأبراب والترمذي 

ة]موع( ٢٢٧/١)وأحمد ، صحيحء ااحسن 
رنم.الأط،ان، )كتاب والدارمي ط٢[، الرسالة، 

الأحاديثسلسلة ني الألماني وصححه (، ٢٧٣١
(.٢٧٥٣)رنم المس 

المرية[،]المحة ( ٢٢• ٤ )U/ حاتم أبي ابن شم )٣( 
,صعق ساو0 دش 

ابيحاتم).ا/'بام(.ابن )؛(تسر 



الفاطر

شيءلأكل ،؛ jLsفقنفق الضحاك وص 
والأرض؛السماوات فاطر القرآن: في 
والأرض،اُا،.السماوات حالق فهو 

اطرررفظٌ: كثير ابن ال وق
خالقهماأي* والأرض؛ السماوات 

سبق،،مثال غير على وميدعجما 

اثمتعلقة:المسائل ج< 

جكاش مية تالأولى: لم-سآلة ا- 
طر:لفا يا 

فييرد لم الإطادق بهذا الماطر اسم 
ممحامحامقيدا ورد ؤإنما السنة، أو القرآن 

مواضعستة في والأرض وت ما لا إلى 
ذكرها.سق قد القرآن من 

العلماءمن عدد الاسم هذا ذكر وقد 
لمأنه والحق ،، تقسدأ دون إطلاقه على 

مفاقاورد ؤإنما المحوص قى مْللئا يرد 
النصوصبعض في جاء وقل ّبق، كما 

تعالى:قوله فى كما فطر، بصغة: 
آوزثثتأم ق ؤ ثيديا تن >ؤقثتهوؤق 

[.٥١ء; لأسر! 

أحكاميأخذ لا طر لنا فا هذا وعلى 

الفاطر

ة]>ّا/أا/؟( )١ تفرْ في الطبري أمحدجه و= 
قيالم_هنى كند وهو درآ. ١ ٤ ٢ ٠ ، ط، الرصالتأ 

ط\أاالمرائي، زشة ( VAf»والمنان الأسماء 
حفرها'؛.استحدثت ت يريد فطرتها؛ ارأنا ت وء؛بم 

(.١^0٧١٣ حاو أي ان •فر )١( 
ط؟[.ْلمت، ]دار ( ٢٤٣كبر)٣;ابن تنير )٢( 
اضأمما، ني والجمامة الثنان أهل معتقد انظر: )٣( 

،١٠١٠إيلاف.، ]دار ( ١٢٤٨، ١٢١٤، ١٢١٣)الحض 
٥١٤١٧.].

والدعاءله التعبيد من الحستى ايئه أسماء 
فاطريا يقال: ؤإنما الإطلاق، على به 

جاءتا كملأرهمر، وا ت ماوا ل ا 
بذلك.الثرعية نصوصي لا 

اشصفات من القانية: لمسألة ا. 
الفطرأ؛،:تعالى 

فطرقاص المعلية، الصفات من وهى 
والسنةالكتاب عليها دق الخلق، 
دكالتي الأدلة ذلك ومن والحقل، 

وسقوالأرض، المارات فاطر على 
وقتعالى: قوله وكذلك ذكرها، 

ظنثجهى ئجهق 
آلثثغئبمي أآ وْآ يتة وألأوت 

ؤيهش؛^٥^, وقوله: تالأنعام[، 
أاثاسطر آؤ أقص فهلميت، حنيقأ للتين 
آششذض آة يثه ^ لا ققأ 

صؤمحن ه قثتف أوى آظ َلآ 
ؤبثبتد؛ا ص فؤم-؛ئولوئ قوله: و، 

[.٥١تالإّراء: سم4 أول ئؤأم آذى 
ابيثن علي عن ورد ما الثئة ومن 
كانأنه ٠ اص رسول عن ه طالب 

وجهيلأوجهن قال: الصلاة إلى قام إذا 
وماحيما والأرض السماوات فهلر للذي 

المشركينKمن أنا 

الهجرة،]دار ( ١٩٦)للمقاف قك اه منان انظر: )٤( 

رنموقمرهأا، المسافرين صلاة )كتام، ملم أحرجه )٠( 
٧٧١.)



ص___ءئه=س__ثق
إرمحتاج هو ولا تحار باش الإقرار في. فطر ه اش أن الثالثة: لمألة ا. 

'حؤئا؛ق : ولهذاعف سمنم: على الخلق 
آلثتيت?^ ١٥قلل أئي أي يريربيته له تشهد السليمة فالفملر 

الاستدلاليصح ليف [• ١٠يحتاج ولا دليل أخلهر فهو ووحدانيته، 
ءرمدرلصاظهرسسصئلتركت إذا بفطرنها دليل، إلى 

هومن عش الدليل -^-؛ ٧٠١• بعصهم لا تعبدء له محبه يالإلهية، ض  oymكانت 
شيء"كل على دليل لها يزين من يفدها ولكن شيئا به تشرك 

ذوالجن الإض ْس 
والسل:الفطر بين الفرق الباْللُاد س ض ر إض 

منباحراجه الحادث إظهار الفطر كل عليها يولد التي بالفطرة والمقصود 
ففلهر،عنه ثق ,كأنه الوجود إلى العدم مجرد ليست الحديث ش جاء كما مولود 

الغلهورالشق ومع الشق الباب وأصل من السلامة راهي بل فحب الحلق 
تشعقإذا الشجر؛ تفثلر قيل: ثم ومن للعئائد والقبول الباطلة، الاعتقادات 

اضوفطر شققته، الإناء: وفطرت بالورق، أن الأم الإمحقيقة فإن الصحيحة، 
يظهركما إياهم يايجادْ أظهرهم الخلق: معنى: وهو لغيره، لا ض يستسلم 

الفطرففي الشجر، عنه تفطر إذا الورق ،. الله،؛أإلا إله لا 
معنىليسنىاىل،وهوالإظهاربهدم اس كزكر ;^١ ه ص 

لأيلبالإخراجإJالوحودقلU ^-^٠٢ رسمم ءليها فطرهم ١^ 
.الوحود فه يتُمل ولا الفلهور فيه ولا والإلهية بالعبادة ويفردوْ يبوْ لأن 

الفاطردسن ض الف-رق هو الألومة فتوحيد . أحدامعه يشركوا 
دالربنلا الرّمل، دعوة من والغاية المقصود 

فيوهو النحدير، عن عبارة الخلق إن الربوبية• توحيد 
ش ٧٥١ت ص درة -ج اه ءذ . ه. ري اس 
بوص ُالخزمحات، اصات ٣ خ _• الإزار ؛ر !لأ ارّلظ 

ُالإس،ييْصالأض إفىسضْ سي 
المربي،الكتاب ]دار ؛^ U/Y)الألكين ُدارج )٣( قل عنده شبهة لا من ب حقنا وحاطبوهم 

طآ،مه'أاها.

ب)U•؛( للمكري اللضة الفروق انغلر: )٤( (. T'،>/A)اكادى  ٤٣٠)١( 
ًدا[.الإسلامي، الثر )؛/ْثأ(. اكاوى  ٤٣٠)٢( 





الفاطرامماطر

السماواتفاطر شك أيله أفي لأقوامها; 
علىسار ومن الجممة أل إلا والأرض، 
اعرةوالأثالمعتزلة من نهجهم 

-محالفواس يالفلأسفة متأثرين - والهاتريدية 
قوانينولموا أصولا ووضعوا ذلك، 

حدوثدليل مثل الخالق، وجود لإثبات 
وجعلواوءيرهاُن، والأعراض الأجسام 

الواجباتأوجب هو ذلك في النظر 
أصولأنها لبطلانها ؤيحيفى وأولها، 
اضصفات نفي إلى جإلهم وقواعد 

للريقومخالفة فاسدة، ولوازم تعالى، 
هوما فصثبوا الأمة، وسلف الرمل 

إذوالخاص؛ العام لدى ومعروف مهل 
أظهروقدرته وربوبيته سبحانه رروجودْ إن 

أظهرفهو الإطالآق، على شيء كل من 
وأبينللأبصار الثمي من للثمبمائر 

ابوجوده وتقر تعمله ما كل من للعقول 
وعملهوقلبه بلسانه مكابر إلا ينكره فما 

تكذبه٠١وكلها وفطرته 

مافا 'ا ت ظه القيم ابن ؤيقول 
الامتدلألوأما فكثير، بالصنعة الاستدلال 

إليهأشارت الذي وهو شان، فله بالصاع 
ذتتهآئه ه ت لأممهم بقولهم الرسل 

ضالتي الأصول ُي: ي والرد أقوالهم انم )١( 
والرده اق صفات نفي في ميمهم المتدص محليها 
و"؟(و؟ رج؛ سمية ابن الإسلام شخ كتب من يليها 
ٍل؟،اللف، تأفو_اء صولي عطا القادو لعجد 
١٤٢٦.^

العليلثنا، واني: (. ٢١٢)؛/ماد؛ الدار مفتاح )٢( 
القكرأ.]دار ( ٢٠٣)

يطفحتى اممه في أيشك ١[ ٠ ]إبراهيم: 
أصحدليل وأي وجوده؟ على الدليل إقامة 

يستدلفكيف المدلول، هذا من وأظهر 
الدليلعلى نبهوا ئم بالأحفى؟ الأظهر على 

والأرض.السماوات فاطر بقولهم: 
بنالدين ص الإسلام شيح وسمعت 

كيفيقول! - روحه لته ا قدس - تيمية 
علىدليل هو من على الدليل يطلب 

بهيايتمثل ما كثيرا وكان شيء، كل 
البيت!

شيءالأذهان في يصح وليس 
دليلإلى النهار احتاج إذا 

أظهرتعالى الرب وجود أن ومعلوم 
لمومن النهار وجود من والمتلر للعقول 

.، ٣١١كته،<ه،،ا وفعلرته عقله قي ذلك ير 
لمميادروامحراجع:ا0 

)^؛١(،ساتاا واوص_فماء لأسارا - ١ 

للبنهم•
المبتدعةعليها بني التي لأصول رزا — ٢ 

والرده الله صفات نفي في مذهبهم 
و؟^١ الإسلام؛؛ شيخ كتب من عليها 

Vj ،) صوفي.عطا القادر لعبد

،( ١ )ج المحجة١١ بيان قي ررالحجة  ٠٣
للتيمي•

لابن^٨،، تعارض" الرردرء - ٤ 
نسمة.

.دارجالاكين)؛/'آ•(.)٣( 



محمد.اكبى بنت فاطمه محييالتيى بنت فاطمة 

القيم.لأبن ؛؛،، Jjjjlراشناء - ٠ 
فيالواردة .ك اطه ااصن-ات — ٦ 

ف.لسقا ا لعلوي والئّنةا،، الكتاب 
(،١٦، رج؛ الف-تاوىا' ررهمجمؤع ~ ٧ 
نمة•لأبن 
لأبن)ج'؟(، السالكين٠١ س\وج ّ .٨ 

القيم.
فيوالجمائ الئنة أهل ررمعتقد • ٩ 

٠للتميمى الحنيءا، الأسماء 
شرحفي الأس هج نررال- ١ ٠ 

١للحمود ^٢(، الحسنى؛؛ اه أسماء 

.مح«1ا. الض بنت اطمة فئ 
وتسبها:سمها ا٠ 

بنمحمد اش رسول بنت فاطمة 
هاشم،بن المطلب عبئ بن اض عبد 

هازا،.القرشية الهاشمية 
ووفاتها:وتدها م0 

أقوال:على مولدها ستة ي اختلف 
البعثة،قبل ولدت أنها الأول: القول 

وثلاثينحمتا ه المي عمر كان حنن 
نقلهالقول وهدا الكعبة، بناء عام ستة، 

الفكر،]دار ( )٠٣شاٍل بن خفقة )١(فمات 
)v/المحابة ممرنة غي الغابة وأمد م[، ١٤١٤
[،٠١٤١٠يا، العلب، الكب ]ياي ( ٢١٦

.(liv/ro)الرحال أساء ني الكمال وتهذب 
أعلاموسر ها،  ١٤٠٠محوا، الرمالة، ة تمؤّ

[،١٤٠٠ْلم، البلاء)آ/خاا(].>ّةألرالت، 
(.٠٣)A/ المحاية تسن نى والإ[ة 

عنالصادق جعفر أيي طريق من الواقدي 
وابنالمدائني به وجزم العباس، 

معدأى.

إحدىسنة ولدت أنها الثاني: القول 
نقلهوهذا ٠، المي مولد من وأربعين 

محمدبن افه عبيد عن الهرأآا عبد ابن 
الهاشمي.
البعثةقبل ولدت أنها الئالث،: القول 

قولوهدا أكثر، أو منة نحو بقليل، 
منبظهر مما حجر وابن الذهم-يلأ، 

كلامهمياق 

النبي.بعد توقت فقد وفاتها وأما 
ليلةفي ، الصحيح في كما أشهر بستة 

في.سنهرمضان من حلون لثلاث، الثلاثاء 
،،ستُ وعشرين يضع عن عثرة، إحدى 

حمتاأو أربعا وعاثت رر الذهبي: تمال 
إنهاقيل؛ ما وأكثر سنة، وعشرين 

والأولسنة، وعشرين عا تعاشت، 
بعدووماتت حجرت ابن ومحال ا. أصح؛،ُ 

لدار( ١٦)A/معد لأبن الكرى اسات انفلر: )٢( 
[.٠١٤١٠ًلا، الس، الكب 

(١٨٩٣/٤)الأصحاب في.مرفأ الأمشعاب انظر: )٣( 
[.١٤١٢.يا، الجيل، ]دار 

رأ/ا،اا(.النلأ، أعلام ّءر )أ(اظر: 
)ح/إه(..الإصابة ; Jl^l)0(اظرلهذْ 

،٤٢٤٠رنم )كتابالم.غازى، المخاري أخرجه )٦( 
(.١٧٥٩رقم والير، الجهاد )كتاب وملم (، ٤٢٤١

بنخليفة رتارJخ (، ٢٣)a/معد لأبن الطبقات )٧( 
[<٠١٣٩٧ط؟، الرسالة، ]محنط )٦٩( خياط 

هجر،]دار ( ٤٩و• ، ٤٨٠)آ/والمهابة رالمدابة 











.همحمدالنيى بتت فاطمة 
ةمحمد اتتيى بتت فاطمة 

معناه،فى مما وأمثاله الحديث .وهذا 
والحسنوفاطمة علي لحول على يدل 

الست،آل ثئى في ه والحسين 
ه-وشرفهم فضلهم وعلى 
عشبض فيما الرامة: لمألة ا- 

الشي.ساء إحريح من الكساء حا.ايث، 
المن:مل أص 

الكساء؛بحديث الرواففس تتبث 

أهلعن المؤمنين أمهات لإحراج 
علىيدل لا الحديث أن مع ، الست 
منء فتهم التت آل ص حصر 

كزوحاتهالبيت، ال ئى معن هم سوا 
مسمىقي يدحلون ممن ونحوهم وولده 

اشتدوقد الصمحيجة، يالأدلة البيت آل 
أمهاتأحرج من على العلم أهل نكير 

إلىاستنادا لبسى ا آل مسمى عن المؤمتين 
فضلعلى يدل مما وأمثاله الحديث هدا 

آيةأن على وأكدوا الكاء، أهل 
أمهاتلحول في صريح نص الأحزاب 
ثلاثمن البيت ال مثى فى المؤمنين 
والسياقفيهن، الأية نزول وهى جهات، 

تميلكاللغة ودلالة فيهن، ق يا وال
أثأإ4؛^١^، في )أل( أن وهو عليهن، 
فيهاالتي ه النبي بيوت وهي للعهد، 

اءه.ن

قالوْأنهم إلا الرواص به ينفرد لم القرل همذا )١( 
البدنهم وجعلرء المؤمنين، أمهات ني وغلا حقدا 

١٥!^؛قالوه فمد غترمم أما فنهن، يه لسن وسلما 
صح؛ح.غير وهو فقط، 

وقماتعارإ قوله قي كثير ابن قال 
أنلأوص شمم ِل؛لهب ه مد 
]الأح_زاب[:قلبمآ ج جيع 
قالنيكط أزواج لحول في نص ا "وهل 

نزولسبب لأنهن هاهنا؛ الست أهل في 
قولافيه ياحل النزول وسبب الأية، هده 

عكرمةعن جرير ابن وروى •، ■•واحدا 
يدالسوق: في ينادي كان أنه 
آؤتاأي أؤش عنة==ئإ رهب ته 

نساءفي نزلت وه مي ثبمهة 
أبي،ابن، روى وهكذا خاصة، ٠ البي 
؛ؤلقْات قوله هم، ءياّر، ابن ■عن • حاتم• 

أءألإبمش شمظإ هدهب أق ري 
سالنبي نساء في نزك قال: ه أويت

حاصة.

أنهاباهلته ثاء مجن عكرمة: وقال 
٠•اش أزواج قمح، نزك 

ببسكن أنهن المراد: كان فإن 
أؤيدؤإن فصحيح، غيرهن دون النزول 

هداففي غيرهن، دون ففعل المراد أنهن 
علىتدل أحاديث قد.وردت فإنه نقلر؛ 

أعم؛١^٢،.المراد أن 
الثنقيطي:الأمين محمد الشيخ وقال 

لحولهن؛في صريحة السياق قرينة ررإن 
إنمح؛قجق، ^٥١,، ال: قّالى تعفه ا لأن 

قالثم [، ٢٨لالأ'حزاب: درةرق<ه ''قتن 
أقيد ؤإنثا لهن: حطابه نفس فى 

ط![.]دارية، ( ٤١١)آ(شيراينممو)ا"/'اة، 



ةمحمد النبي بنت فاطمة محمدالنبي بنت فاطمة 

ثمأتل ألنئس عتهمحظم ,لديب 
ؤةقق نا ويآديقرن ت ده عبال ق

أجمعوقد [. ٣٤]الأحزاب: بوؤٍكإه 
صورةأن على الأصول علماء جمهور 

يصحفلا اليحول، قطعية النزول سبب 
أنهنفالحق • • بمخسمى. إحراجها 
الآة«ُاأ.في داخلات 
الشيعةتلقف رروقد ت عاشور ابن وقال 
أهلوصف فغمبوا اء الكحديث 
وزوجهافاطمة على ونصروه البيت، 

أنوزعموا الرصوان، عليهم وابنيهما 
البيت.أهل من لسن و0 النبي أزواج 
لأيةا هذه بجعل للقرآن مصادمة وهده 
ه،الني أزواج به حوطب ما يثن حثوا 
يقتضىما الكساء حديث لفقل في وليس 

إذالكساء؛ أهل على الوصف هدا قصر 
صيغةبيتي٠٠ أهل ررهولأء قوله؛ في ليس 

خأةواة I تعالى كقوله وهو قمر، 
ليليس معناه ليس  ٤٦٨ت ]الحجر ئتغ؛ايم 
غيرهمءاصيف 

أمررمحالت الحديث! آحر في وقوله 
أنتمحال! اش؟ نبي يا معهم وأنا ملمة! 

ليسحير؛١^٣، على وأت مكانك على 
البيتأهل مسمى عن خارجة أنها معناه 
تركهاكان بل الروافض، توهمه كما 

]دار( ٢٣٧ألمران)٦;إيشاح نى الهاز أضراء )١( 
ْاإا،ر[.يرون، الفكر، 

 )Y( واكوض التحرير(n/YY )الخوب[.تالانار ؛
تخربمحه.تقدم )٣( 

قالاليست، آل مى مفى دخولها لفلهور 
سالمة،أم به أجاب ءاوما الألوسي! 

تحتالمرات بعض في إدخالها وعدم 
البيتأهل من لست لأنها ليس الكساء، 
حيثمتهم؛ أنها لفلهور بل أصلا، 
سياقيقتضي الأزواج من كانت 

منبخلاف فيهم، دخولهن وسباقها الأية 
-عنهم تعالى افه رصي - تحته أدخلوا 

لملو — والسلام الصلاة عليه — فانه 
عدملتوهم قال، ما ؤيقل يدخلهم 
سياقهااقتفاء لعدم لأية ا في دخولهم 
ذلكءأءء.رسائها 

استدلألأتأن جلثا يظهر وبهذا 
واهية،استدلألأت كلها الروافض 
عنتنبئ هشة ومآخذ هزيلة، وتعلقات 

والبرهان.الحجة عن القوم إفلاس 

ادعاءفي ة! الخاملمسألة ا. 
الكساء!أهل لجمح العصمة 

منبها يحثل لم العصمة أن معلوم 
يدعيولكن ء، الأسماء إلا البشر 

هروابنيهما وفاطمة علثا أن الروافض 
بحديثلدلك واحتجوا معصومون، 

وهيالأحزاب وبآية المتقدم، الكساء 
ِلديبآثه مي ؤإثثا س تعالى! قوله 

دبمئآؤت أء أليبمن ثهءظم 
واوسع]الأحزاب[، .ى ظهه] 

السإالكتب ]ياي الألوسي تبر )٤( 
ءلل0اإاه[.



بمحمداممسم، بنت فاطمة 

فيوتعلقوا آ عي الغاية هذا لإثبات 
وقدودب، هب ما بكل هذا يسل 

علىيدل لا الكساء حديث أن .تقدم 
والتنويههولأم، فقل بيان من أكثر 

البيت،أهل مسمى في بدحولهم 
المطهرين-س يكونوا بأن لهم والدعاء 
عوىكد القدر، هذا على زاد ما وأما 

إلىلإثباته فيحتاج ونحوه، لهم العصمة 
وجودولا صريح. صحيح آخر دليل 

وإلا- الإسلام دين في هذا لمثل 
تقيل وكما مجردة، دعوى أصبحت 
بينانعليها تقيموا لم ما والدعاوى 
الأحزابآية وأما أدعياء، أصحابها 

وسياقهاسباقها إلى بالنظر فهي المذكورة 
تتعدىلا كذلك فهي نزولها وسبب 

دسء الهى اء نأن على التنصص 
فصلهمالله وأن البيت، آل هم معهن 

إلىإثارة أي فيها وليس غيرهم، على 
إنبل ه، وابنيهما وفاطمة علي عصمة 

ولوصريحة، إثارة إليهم تشير لا ية ألا 
يدلمما وأمثاله الكساء حديث يأت لم 

البيتأهل مسمى في دخولهم على 
قفلاالهت، أهل من لهوا أنهم مأش 

ابنقال عممتهم. على دلالتها عن 
الذيفالتهلهير وبالجملة  ١١ت تيمية 

لهى٠، الهي به دعا والذي افّ، أراد0 
السنةأهل فان بالاتفاق، العممة هو 

والشيعة.، الهي إلا معصوم لا عندهم 
الهيغير معصوم لا يقولون 

محمدادض بنت فاطمة 

انتفاءعلى الاتفاق وقع فقد والإمام- 
عنوالإمام بالهي المختصة العصمة 
ؤإذاالماء، من وغيرهن وبناته أزواجه 

التملهيريكون أن امتنع كذلك كان 
التيللعصمة متضمنا للأربعة به المدعو 
عندهم،والإمام ه الهي بها يختص 

بهذهله . الهي دعاء من يكون فلا 
دعافإنه لغيره، ولا لعلي لا الععمة؛ 
يختصلم مشتركين لأربعة بالطهارة 

ردءوةاابعضهم 

كونأن الإسلام شيخ ذكر ثم 
معهيمتتع ثديية القدر باب قي الروافض 

فالدعاعااوأJصا فيقول! بالعصمة، القول 
أصلعلى ممتنع الذنوب من بالخصمة 
فانأيصا؛ لتطهير ويا بل القدرية، 
فعلهي التي - الاختيارية الأفعال 

غيرعندهم - الحرمات وترك الواجبات 
العبديجعل أن يمكنه ولا للرب، مقدوره 
منمتهلهرا ولا عاصيا، ولا مطيعا 
علىفامتنع متطهر، غير ولا الذنوب 
فاعلايجعله بأن لأحد يدعو أن أصِلهم 

وإنماللخحرمات، تاركا ت للواحبا 
للخيرتعلح قدرة عندهم المقدور 

لقتليحلح الذي كالميف والشر، 
يمكنالذي والمال والكافر، المسلم 

المبدثم والمعصية، ١لهلاءة في إنفاقه 
بتلكالشر ؤإما الخير إما خياره؛ يا يفعل 

(.٨٤)U/٣٨، النوة الثثة مهاج )١( 



ئمحمد اثنبى بنت فاطمة 

حجتهم،يبطل الأصل وهذا القدرة. 
هذاإط-ال في عليهم حجة والحديث 

لهمه البهم، دعا حث الأصل، 
أنهبذلك المراد ت قالوا فإن يالتطهير. 

ألدذلك كان يوا-حل.هم، ولا لهم يغفر 
العصمة.على دلالته من البطلان على 
بحالفيه لهم حجة لا الحديث أن فتبين 
مهللئاوالعصمة العصمة, ثبوت على 

-المحظور وترك المأمور فعل هي ش ا- 
أنيمكنه ولا لله، عندهم مقدوره ليت 

ماركاولا لهل1عة فاعلا احدا يجعل 
فيمتنعلغيره، ولا لنبي لا لمعصية، 

يطيعهعاش إذا أنه يعلم من أن عندهم 
وهذاوهدايته، الله يإعاتة لا شه باختيار 

مسائلفي قولهم تناقض يبين مما 
ثبوتقدر ولو تقدم. كما العصمة 
فييشترط لا أنه قاومنا فقد العصمة، 

انتفاءعلى ؛جماع ولا العصمة، الإمام 
فتبطلوحينثذ غيرهم، في العصمة 

■طريق؛؛آن بكل حجتهم 
منه:المخالفين وقف مو 

تلرياض ا- 
يورثه النبي أن الروافض يعتقد 

بكرا أبولكن الناس، من كغيره 
منه الهي بنت فاطمة متعا هأ وعمر 

أعطاهاما منها واستردا بل ميراثها، 
حديث!وأن كمدك، . حياته قى أبوها 

محييالنبي بتت فاطمة 

تارةصالئة،اُى، فهو تركتا ْا نورُثؤ، ءلأ 
علىوكذب موصؤع حديث إنه يقولون؛ 

مجنفاطمة حرمان يه قصد . الله رسول 
حبرأنه يزعمون وتارة ، أبيها ميراث 
أنعلى دل الذي القرآن ينمقه واحل 

دلالتهيعطلون وتارة ، يورثون الأنبياء 
)نورث(حرفوا حسث، الفاسد؛ بالتأوز 

الحالعلى )صدقة( ونصبوا يورث، إلى 
الصوابهو هذا أن وزعموا رفعها، بدل 
ماأن لهم ليلم الحديث، صبط في 

الصدقة جهة على ٠ الهي تركه 
ا•ي-ورثر تركه مما وعيره يورث، 

رواياتبعض في )ما، جعل وبعضهم 
صدئةا(أآأتركنا ما نورث ررلأ الحديث؛ 

المعن.!لّمسح مجنصوية؛ ورصدقة( ناقة 
تركلم ه أنه 

عليهم:©اثرد 

يورثه الهى كون دعوى أدلا؛ 

U(.AO.)/٣٨ اكوية الثئت (١)

تخريجه.تقدم )٢( 
أل]ي )ا"ا/بم( ايواس افة تل انم: )٣( 

يليوأصواء ■[، ٥١٤١٩ٍدا، التراث، لإحماء البنت 
ة]موم( ١٠٨)•التجمي صادق لمحمد الصحيحين 

م[. ١٤١٩محوا، نم، t الإنلأبة المعارف 
الشد،]دار ( )٩٩ليشد انماغانة المسائل انم: )٤( 

إا؛ام[.محدأ، 

الهاشمياتالهماند رشرح المختارة الروض انظر: رْ( 
3مؤمة)ءامحش٣( ( )١٨الأسدى( للكميت 

■يرون[ لدطوءات، 
رنمالخمس، نرض )كتاب المخارى أخرجه )٦( 

مرنوالمسير، الجهاد )كتاب وملم مو*م(، 

 )V( :دالياة الدائن انم.)ح/هبمأ(





القاو4BPاتمال

فهوتركنا ها نورث، ارلأ ال-ص.هو-يحت 
الذكورالتأويل شل لا فهذا صدئة«أاأ، 

يكابر.ولم وأنعق تجرئ لمن 
أهلعلمه توارد لما معالم نه أء 

المختلفةعمورهم عبر الحديث، 
تالحديث لمقل أن من العديدة، وأزمتهم 

النحتاسة،بلا بالنون نورث،، ولا 
.بالنصب لا ولاصدقهاا 

 Iيدعيهكما لأمر ١ كان لو نه أ
صحلما الحديث، ضبط في الروافص 
حينماه قاهلمة على الصديق احتجاج 

واللءه—اتركه لدي ا من منه النم!■، 
الناسأهملم من وهما نبي ال

الألفافلأى.ب٠دلولأت 
نافيةالحديث في رما( جعلهم وأما 

الحديثأول ت منها بأمور؛ مردود فهدا 
حديثت ومنها نورث،،، ولا قوله! وهو 
■قال!. اشّ رسول أن ه هريرة أبي 
مادرهما، ولا دينارا ورثتي م يقتلألا 

فهوعامر ومؤونة ار نمقة بعد تركت 
صدئة،،لص

فيالروافض كذب على يدل ومما 
وليلما تقه ع—ليا أن الإرث، دعوى 

ورثةإلى غيرها ولا لفدك ا يرجع لم الأمر 
تخريجه.)ا(ّسق 

(.Y«Y)1/حجر لأبن ^ ٧١٤٠٥)آ(اظر: 
(،٢٧٧٦يمم الوصايا، )كاب التجاري أخرجه )٣( 

(.١٧٦٠رقم والسر، الجهاد )محاب وملم 
)خ/آآا(.ممر لأبن والهايت اس وانظر: 

مامع ، .٤ منها وولده هو وهم! فاطمة 
المتاهة،الشجاعة من ه علي به عرف 
لائم.لومة ف، ا في الخوف وعدم 

لمصادروالمراجع:اؤ 
معرفةفى لأالأس_ت_ي__م_اب . ١ 

البر.عبد لابن الأصحاب،، 
الصحابة،،معرفة في الغابة وأسد — ٢ 
ه،ب(،لأبنالأئير.)جآ،
لابن)ج؟(، والنهاية،، ررالبداية - ٣ 
كم•
١حياط،، ين حليفة ررتارخ — ٤ 
أمماءفي الكمال ررتهذيب، — ٥ 

للمني.(، ^OVالرحال(( 
^٢(،المبلأءا؛ أعلام لأسير - ٦ 

للذهى.

لابن)لأ(، الكبرى،، لأالطبقات - ٧ 
معد.

حياطأ(.بن حليفة لاطقات . ٨ 

حجر.لابن ^٦(، الباري® ررفتح - ٩ 
•قمحة لأبن لأالعارف،ا، - ١ ٠ 

لغه:لتعرث اي 
والألف»اس ئه: ظرس ابن قال 
،،يهااُ يتفاءل ما الفال واللام! 

فؤول.والجمع التليرة، صد والفأل! 
^.١٤٢٠ط الجل، ]دار ( ١٩٦/٤رالينآ لأ(هسى 







ظالقاو

الحسنةالكلمة فيسمع الله على متوكلا 
محبتهمن واحد كل في فهو تسثه، التي 

ملكلك يإنما للهليرة وكراهته للمأل 
يماوالعمل عليه، والتوكل ه الاستخارة 

آمتاالفأل يجعل لم الأسباب، من صع 
الطيرةولا الفعل، على له باعئا أو له 

الفعللإُا،.عن له ناهيه 
اولتقالأف الأمر! وحلاصة 

منوليس مسروع غير أمر بالمصسحف 
ؤيحبه،. النبي يعجب الذي الفال 
بسلفتاسئا المتحتم المتعين هو فتركه 

لسبقوناحيرا كان ولو وأئمتها، مة ألا 
•إلثه 

 Pلفروق:ا

والطيرة!الفأل بين الفرق 
علىالإنسان يحمل لا الفال . ١ 

التقاولمجرد هو بل عدمه، أو الفعل 
لماالمدر وانشراح الطيبة، بالكلمة 

أنحين في المحن، الكلام من يسمعه 
أوالفعل على الإنسان يحمل التطير 

عتء,الإمساك 

والعبدياممه، ظى حسن فيه الفأل - ٢ 
فيهاوالطيرة باممه، الظن بمحسن أن مأمور 

سوءعن منهي والعبد بالثه، فلن سوء 
باض.الظن 
يأتيبل مقصودا، يكون لا الفأل . ٣ 
بال،على يكون أن غير من ان للأن

امماو

ويتعلقابتداء، مقصودة هون قد والقليرة 
يردهأو يمضيه فيما يها المتطير قلب 
الطاعقإلى بصاحبه يفضي الفأل س ٤ 

إلىبصاحبها تفضى والطيرة والتوحيد، 
والشرك.المعصية 

انشراحعلى يبعث الفأل — ٠ 
بابؤيفتح وطمأنينتها، الصدور، 

ضيقعلى فتبعث الهليرة وأما ، رجاء لا 
الحزنونورث وانقباضها، الصدور 

فهيلأحيرءتها•والآلأم،
لأثار:ا0 

القلوبمرور الت_ف_اؤل! آثار من 
الرجاء،باب الفاتح للامال، المؤيد 

للجأش،الرابهل للخوف، المسكن 
عليهوالتوكل باض الاستعانة على الباعث 

لقسه.السار لأمله، القوي والاستبشار 
الطاعةإلى بصاحبه يفضى ل فالفأ 

والتوحيد
الشيهل>ان،يوحيه الأ.ي الضيق يذهب 

لتأثيرمبعد فهو العبد، قلبإ فى ويثبه 
الثسمطانشالفسُ؛،.

لمصادروالهراص:ا0 
سليمانلأبي الحديث؛؛، ررأعلأم . ١ 

الخطابي.

(.٦٧- )'آأ/أأ تمة لأبن القتاوى مجموع )١( 

)مء•؛(،الحدث غرب في المهاية ات_ظر: أآ( 
دارومفتاح. (، ٦٧٠)مآ/أا الغتارى ومجموع 

المولومدرج (، r«<\/nأوعادة 
(.y\\/rالعادة)دار مفتاح انفلر: )٣( 
(.٣٤١، ٣٤٠)اب محاب كرج ,الهد انثر: )؛(



الغتحالفتاح

الصحاح(؛،معاني عن لإفصاح ءا . ٢ 
ب■لأبن 
الدميجي.افه لعِد ارالتوكل،؛، - ٣ 
لماركومظاهره"، للاكرك - ٤ 

المليء

كتابعلى المفيد ررالقول ء ْ 
ين،لأبن اكوحيدا(، 

تيمية.لأبن الفتاوى"، ررمحجمؤع — ٦ 
حكمي.لحافثل القبول"، ررمعارج — ٧ 
.القيم لأبن العادة"، دار ررمفتاح — ٨ 
الإيمان"،شعب في ءالمهاج — ٩ 

.للحليمى 

الحديثغريب في ررالنهاية — ١ ٠ 
الأثير.لأبن والأ/«، 

قلفتاح اج 

)القح(.مصمللح يراح 

لفتح.اص 

تغه:لتعرث ا0 
والقح:الإغلاق. صد المئح: 

والأستنتاح:والحكم. النصر، 
وتقول:الحاكم. والقئاح: الاستنصار. 

والئتاحةاحكم. أي: بيننا؛ اثثح 
الغاتح؛تعالى وافه الحاث-م. بالضم: 

الحاكم'".أي: 

الإغلاقإزالة لرالفح; الراغب: قال 
أحدهما:ضربان؛ وذللث، والأشكال، 

وكفحونحوه الباب كفتح بالبصر يدرك 
كفتحبالبصيرة يدرك والثاني: القفل، 

صروب؛وذلك الغم، إزالة وهو الهم 
يفرج،كغم الدنيوية، الأمور في أحدها: 

منالمنغلق فتح والثاني: يزال، وفقر 
العلممن فتح فلأن قوللثح نحو العلوم، 

أوالفتح طلب والأستقتاح مغلئا، باتا 
اكاح(ا'".

قرما:تتيريف اؤ 

الكمالوجه على تعالى ش فعلية صفة 
ويرادالفتاح، اسمه اشتق ومنه المهللق، 

الصفة:وهل..ه 

ماوهو الشرعي: الديني نمحه — ١ 
الكنابمن ورسله أنبيائه على أنرله 

والحكمة.

ماوهو لقدري: ا الكوني فتحه — ٢ 
وانمناء.الرزق من عياله على يسهله 
وأعدائهأوليائه بين وقضاؤه صله ف ٣

بينهمفيحكم الدنيوي، الجزاء في 
ينصرملأوليائه العاقبة فيجعل بالحق، 

أعدائهعلى ارة الحؤيجعل لهم، 
ئظهاركذ.دهم•بهلاكهم 

,[.٠١٣٩٩الفكر، تدأر اليغة)أإص( )ا(طاديس 

ط؛آءلاملابجن، الملم ]دار )آ/أاة( المحاح 
ْلآ؛الرسالة، ة ]مزمم( ٢٩٨)المحيتل القاموس 

المعرفة،]دار ( ٣٧٠)>_ في المقرئات )٢( 
لمان[.





الفتح

لّأ[.آتلث  ٤٣١م ألص 
.لماالفتح؛ يوم القيامة يوم محمي ولدا 

وأعدائه،أوليائه بين فيه هث اطه يفتح 
لنئعلأ الثغ بجم ؤءل ت تعالى قال كما 
وهثمحة م َه مجآ قئةأ َي 

لأدلة:ا0 
أسيمج ^ئا تعالى■ الله قول منها 

ثنيكثنا قهتآ قيك ثلأ قتؤ من .لقاين 
٢[.]ءاْلرت بميْءه ين لث منيل ثلأ 

ثثتتيما أئقغ ■٠;^! تعالى! قوله 
وهآيثبجثة ثر نآث لألص محثا 

]الأ'ءرافآ.

آلثرى^١ ٥١أن ؤوؤ تعالى! قوله 
ألكثاآتن بثكن ^٦٢ ستآ ثآثثوأ ،تنوأ 

[.٩٦]الأعراف: وامح؛نييم 
■وأقواوأهواسمم:

نفسرفي - يا عباس ابن قال 
لالأء_راف:تيماه آئتغ هث! قوله 

^^١١١وئل; اراقص.بمنا«ُأأ. [-: ٨٩
القاضي«ص.

فحج؛ تعالى! قوله في قتادة وقال 

الفتح

(.٢٠٦)ليدي المن الواضح الحق انثر: )١( 
لمزسسبم( ٠٦٤)آآ/يره تغني الطبري أخرحه )٢( 

حن.وسدء محيا[، الرمحالت، 
]المكبالممتر، )كتاب البخاري اخرجه )٣( 

الجرم،مميغة A-[  ١٤٠٠هزا، المنقّية، 
]هوة٤( ٠ ٠ Y/ • ر جر التفني العليري ووصله 
حسن.سّني• محوا[، الرسالة، 

سا«ُ؛،.يقضي ررأي [: ٢٦]ما: يتثاه 
أي:الحاكم؛ الوهو الحليمي: وقال 

منالحق ؤيميز هماله، بين انغلق ما يفتح 
االمبطل ؤيخزي المحق ؤيعلي ال-اطل، 

والآ-حرةلأالدنيا فى منه ذللخ، يكون وقد 
القيم:ابن قال 

أمحمائهمن الفتاح وكيلك 
أمرانأوصافه في والفتح 

إلهناشمّع وهو بحكم فتح 
ثانفتغ الأقدار بوالفتح 

كليهمابدين فثاح والرب 
ثالرحمن من ؤإحسائا ءا,.لأ 

الحاكمووالفتاح: الشوكاني: وقال 
خزائنيفتح الذي أو الخالئق، بين 

لعيادها؛ُماا.الرحمة 
لعبادهتعالى اروفتحه السعدي: وقال 
منالحق بتبيين العلم، فتح نوءان: 
هوومن الصائل، من والهدى الباطل، 

هرممن الص-راط-، على المقيمين من 
فتحهالثاني! والنؤح عنه. منحرف 

القل-المين،على العقوبة ؤإيقاع بالجزاء 
.للمالخين،اُبن والإكرام والنجاة 

(.٥٦٤/١٢>٤(شصالطيري)
].كبة)\/M\( لييهقي والصفات الأسماء عن نقلا ر0( 

طّا[ُالوادي، 
]افكب( rrify)بى لأبن الثاب الكاب شرح )٦( 

ا'؛اه[.ط.*)، الإسلامي، 
[,٢١٩٨٤، ط؛ القلم، ]دار ( )٠٨الذاكرين تحفة )٧( 
للإنماء،العامة ]الرزمة ( ٦٤)r/ عيي الير نف)٨( 

اه[ا ٤١٠



الفتحاممتح

>0

شالفتح صفة الأولى؛ المسألة -  .
ممار:
صفةعلى يدل الجلل الاسم هدا إن 

صفةوهي بالتضمن، تعالى لله الفتح 
الكتابمن النصوص وردت وقد فعلية، 
قولهمنها الصفة؛ هده على دالة والئئة 
هتث،فخ و ^١ م تعالى: 

]سآ[،آمي.4 آكئخ م أنو 
مهناذة؛ ليما آفنح  ٢١٠وقوله؛ 

ومحوله]الأعراف[، آقبجثن.ه ز رأيت 
هلاقحمؤ من ِلقايرا آقث يمج ^ثا تعالى: 

ملخمن لث متحل 5لأ ثسك ؤنآ أهتا ثتسك 
وقوله؛]ذاط-ر[، وه لممم آمر ثثو 

تنئثح أكم َكيى لإن يم تئيثوة 
اء:_ت-]الثذم4 ^٠ أد كاو ائي 

١٤١.]

٠الني أن  ٥٠١سعد بن سهل وعن 
رجلاالراية ارلأء-طيس نمد؛ يوم قال 
أ.يديهااُ على افه شع 

هالنبي أن  ٠٠هريرة أبي وعن 
فانينهللق ارفأالشفاعة؛ حديث في قال 

مجق لربي ساجدا فاقع العرش، تحت 
الثناءوحسن محامده من علي اش يفتح 

ئلي«رى.أحد عر يفتحه لم شيقا عليه 
(،٢٩٤٢ينم والهر، الجهاد رمحاب ابخاوي اخرجه را( 

(.٠٢٤ ٦ رمم اكحأبت، فقائل ركاب وملم 
(،٤٧١٢وقم التمر، ركتاب الهخاري أحرجه رآ( 

(.١٩٤رنم الإيمان، )كاب وملم 

مالياش، تسمية الثانية: لمسألة ا. 
الفاتحين:بخير 

)حيرإثبات إر العلم أهل يعمى ذهب، 
أبوقال الشاقة، الأسماء من الفاتحين( 

حيرأسمائه؛ راومن : التئميالقاسم 
وحيرالراحمين، وحير الفاتحين، 

هذهكل الراحمين. وأرحم الغافرين، 
هنح«ُم.طه إلا تكون لا شوعة الأسماء 
اشأسماء صن أن ظه تمية ابن وذكر 

فيمفشلا جاء وك-ذ.لك الفتاح، تعالى 
رؤ^هآيبجة ■خنف بدش ■ ه ولق

]الآماف[ر"
المخلوقنهيه الثالثة: لمسألة ا— 

:؛الفتاح 
يحفىلغة على قثاحا سمي لو القاصي 

يصحبأن بد لا اليمن، أهل قبائل 
قدلأته المخلوق؛ يعجز تليق ما نميته 

أماجهل، أو هوى ومحقائه حكمه يتبع 
بكمالهيليق ما على الفتاح فهو الخالق 

مقرونوفتحه وقضازه فحكمه وحلاله، 
0هآمي آتقح جئت بحلمكجاقال: 

]يأ[.

تعارافه تمية الرابعة: ألة لمّاس 
لفاتح:با 

اطهتسمية إلى العلم أهل يحفى ذهب 
رظاو:منيه ابن نال تعالى؛الفاتح. 

(.١٤٠)ا/ المحج يان ش الحجة )٣( 
را/ار؛(.اكاوى عر الستدرك اظر: )٤( 



انصح

والفتاح،،الفاتح هث اض ء أسما ءومن 
ثفروق:ا0 

توالفتاح الفاتح بين الفرق 
فعال،وزن على مبالغة صيغ الفتاح 

يدلوالأول فاعل، اسم فهو الفاتح وأما 
حيرلكل فثاح فهو والعظمة، على 

فإنهالشيء عفلم مهما الدوام، على 
الفاخ.من أبلغ فهو يفتحه، 

هالآد1ر:
الهدىمطالبا تعالى ٥، التعقد — ١ 

. V^jJالمقتضية الأسباب وبدل والتقى، 
الرزقْللبط في تعالى ض التعبد — ٢ 
فهوبحهلائه؛ والبركة الخير ورجاء منه، 

رائولا لعطائه، مسك لا الذي الفتاح 
.لقضل، 

للنعمالحرمان اسياب من الحذر س ٣ 
البعدتا بلالواقع والدنيوية الدينية 

أنبيائهأمر ومخالفة تعالى، الله عن 
ورسله.

الصادقتعالى افه بوعد القين - ٤ 
واتعا0،أطاعه لمن والتمكين بالنصر 

أمره.حالفا من على والصغار والذل 
فهيالأخرة؛ للدار المؤمن ابتغاء ٠ ٠ 

المؤمنينبمتن الأكير الفتح محل 
تكونما أشد مفاصلة فى والكافرين، 

الفتح

مدلالسة، ]دار ( ٣٩٢)اكوحد ص )١( 

]دار( TYA/f)الحديث غريب ني النهاية انظر: )٢( 
ه[.١٤٢٧ٍدآ، المعرفة، 

وميايثو ق ءؤفيس ت الفريقين بين بعدا 
تالث-ورىآ•).ه آشر ؤ، 

الدلائلمن تعالى افه افلهره ما — ٦ 

علىإلا نعتب لا التي الحث، طريق على 
سمعهعلى وحتم بصيرته، عميتا من 

وقله.

وأنبيائهلرسله تعالى اض تصديق . ٧ 
الهدايةنور من لهم يجعله بما وأتباعهم 
صدقهمأمارات من يقلهره وما واليقين، 
والمصراتبعوه، الذي الصرامحل باستقامة 

أمورهم.إليها آك التي الحنة والعافية 
بماأهله، واندحار الباطل زهوق — ٨ 

واعوجاجلهم، نحلا من تعالى الله أفلهرْ 
والعاقبةوالهزيمة يتبعونها، لمي ا بل ال

اغترواؤإن أمورهم، إليهأ آك الي اليثة 
نهار•أو ليل فتها عيهم تعاقب بزينة 
أحلصلمن تعالى الله يجعله ما — ٩ 

لماوفتح وهدى، علم من واتقاه له 
رزق•أو علم من أغلق 

علىبه تعالى الله ينعم ما - ١ ٠ 
بهمةرزق، من لهم ؤييهله عباده، 
سبحانه.وعدله وفضله حكمته اقتضتها 

اتمخاصن:هيا ن مى 

الفعليةالمنان من الفتح صفة 
وكالكمال، وجه على تعالى يله الثابتة 

وأولهاوالمعتزلة الجهمية أنكرها 
عرضيفي التفصيل تقدم وقد الأشاعرة، 

عليها.والرد أقوالهم 



الفتن٠^٠الفتن

بأنه)الغتاح( الأفاعرة بعض فسر وقد 
وفتل:المسر، أي: الفتح؛ حالق 

إما— الحكم أي وهو الحاكم، 
أوكلامية صفة فيكون والقول بالإحبار 
القدرةصفة إلى فيرجع والقدر بالقضاء 

.والإرادهُآأ.
أرجعهاحيث للصفة؛ تأؤيل وهذا 

علىبتاء والخلق، والقدرة الإرادة لصفة 
صفات،يع بإلا يقولون لا أنهم 

طعليه، دليل لا ناول هذا وي-ئالت 
'نليقما على ثابتة ه، دله هي الفتح صفة 

فتحتشبه أن غير من بحانه سبه 
قدرةللخالق أن ما مثل المخلوقين، 

تلصفا فا المخلوق، صفة تشبه لا ؤإرادة 
واحد.بابها 

لبمصادروامحراجع؛ا٠ 
للبيهقى.والصفات،؛، ررالأسمّاء -١ 
وتصحيحالمقاصد ررتوصيح — ٢ 

ابنالإمام قصيدة شرح في القواعد 
مك،•لأبن القيم؛؛، 

 ٣ m لسعدي،، أ لإتفسّر.
(.^٢١العنبري؛؛ أرتفسير ّ ٤ 
لقوامالمحجة؛؛، بيان في ررالخجة . ٥ 
الأصّهاني.الثنة 
٠للسّعدي ، المبينء؛ الواضح لرالخق • ٦٠ 
الدءاءا؛،ارثان - . ٧ 

فيالواردة هث اض ارصفات - ٨ 
القادرعبد لعلوي والسنة؛؛، الةةتاب 
القاف.

فيوالجهِاءة الئنة أهل ررمعتقد - ٩ 
.للتهيمى الحنى؛؛، الأسماء 

ِالقيم؛، ابن نونية رر  ٠١٠

شرحفي الأسمى لرال-هج - ١ ١ 
للنجدي.الحسنى؛؛، الله أسماء 

تغة:لتعرث اؤ 

كلامفي والفتنة فتنة، جمع ت الفتن 
والاختبار،والامتحان الابتلاء العرب: 
الفضةفتنت قولك! من مأخوذ وأصلها 

الرديءلتميز بالنار أذيتهما إذا والذهب؛ 
فيمااستعمالها كثر ثم . الجيل، من 

المكروه،إلى والاختبار المحنة أخرجته 
إليهآل أو مكروه كل على امحللفت ثم 

والفضيحةوالتحريق والإثم كالكفر 
لأمور١ من ذلك وغير والفجور، 
المكروهةص٠

الجبل,]٥^ ( r\Kfr)الإيجي المراس )ا(كناب 
،،[.١٩٩٧ط؛، 

الخراثإماء ]دار < ٢١ا7ا الينة)٤ تهذيب انظر: رآ( 
،٤٧٢اللغة)أ/.ومعايسى آم[، ا  ٠١هدا، العر؛ي، 

رأ/والصحاح ^; ١٣٩٩ط النكر، ]دار ( ٤٧٣
وكانْل؛[، للملأيين، العلم ]دار ( ٤٧٩، ٤٧٨

صائر،]دار ( ٣٢١. ٣١٧/١٣)الرب 

]الكب)م/ااة( الحديث ب و  ■صانقلر: )٣( 
١٧٠)آ/القرآن ألفاظ وْنردات بمبمماه[إ ألعلمية، 

)T\/حجر لأبن الباري. يقع القلم[، ]دار ( ١٧٦ -
^.١٣٧٩انمرفت، ]دار ٣( 



الفتناكتن

شرعا:تتعرث اؤ 

الامتحانيكشفه أمر كل هي ت الفتق 
•والشر الض ئ وتكون وءا سص 

الإنسانحال به يتبين ما إل هي ت وقيل 
والشرا[ُ؟/الخير من 

المجتمعفي يبث ما كل هي وقيل؛ 
وحلماومعيشة أمنا ت أبنائه حياة فى ويوئر 

وءقيدةُض.
اتلغوي

اللغويالمعنى بين العائقة تتشح 
تفلهرالفتنة كون في للفتنة والشرعي 

عنوتنبئ الدعي، من الصادق المؤمن 
قلبه.في الإيمان يستقر لم من محلوية سوء 

المؤمسن،قلوب من الدغل ونخرج 
صافية،بقلوب بلاء البعد فيخرجوا 

إدحالعند يحصل كما ، ٠^٠■^ وأفئدة 
فيذهبالنار، فى القفة أو دهب لا 

،.الجيدُ ويبقى الحب، 

لأسماءالأخرى:اه 
العذاب،الاختبار، المحنة، الابتلاء، 

الضلالة.الحيرة، الشرك، القتل، 

(.A/Y)حجي لأبن فح.ابرى را(م:
اسة،أعب ]دار ( ١٦٥للجرحاني.)اكمشات )٢( 

طا،م«؛اه[.

لمة-  ٧٤العدد -  ٢٧٨)ألإّلأمة ايحوث مجلة )٣( 
١٤Tه(.١٤٢٦ه٥

لجسنوالثنة الكتاب ضوء ني الفتن من الملم موقف )٤( 
•آ؛اها.ْوا، الحا3س)؛أ(لأضواءالك، 

لحكم:ا٠ 

الفتن،من أمته . النبي حدر لفد 
هذهاخر أن وأخبر منها، بالتحوذ وأمر 
وليسعقليمة، وفتن بلاء سيصيبها الأمة 

باش،الإيمان إلا منها عاصم هنالك 
المسلمين،جماعة ولزوم الأحر، واليوم 

عنوالابتعاد قلوا، ؤإن الئنة أهل وهم 
.؛قال فقد منها، والتعوذ الفتن 

ومامنها ظهر ما الفتن من باش راتعوذوا 
طن((أى.

الحقيقة:ِي 

استعملتثم الاختبار، ت الفتنة أصل 
إلىار والاختبالمحتنة أخرحته فتما 

أومكروه كل على ثم المكروه، 
والتحريقوالإثم كالكفر إليه، آيل 

ذلك.وغير والفجور والفضيحة 

.اشُآ، طاعة عن صد ما كل. ! وصاطها
القصدوليس ، أيقا يفتنون والمؤمنون 

ؤإطالفتنة، قي الؤمنين رمي ذلك من 
لتجربةيا لؤمنين ا ش ا يمحص أن الغاية 

.الخبير الميم وهو - فيعلم والاختيار، 
يسذهلحيث والكاذب، منهم الصادق 
الابءم/ؤيقى الأدبء 

وأهلها،نعمها وصفة الجنة )كتاب ملم أحرجه ره( 
(.٢٨٦٧رقم 

طال،ابن للثاطي)ا/حم'؛(]داد الاصام انظر: )٦( 
آ)أاه[.ًلا،. 

ومحمدالقطان لأحمد السكوأتؤ سورة ش دراصة انثلر: )٧( 
وشرأ،«؛اه[، ًدآ، الموس، الزينر؛\(لكبة 

١>!. ٤٢٢، ط) هجر، ]دار ( rov/\A)الطري 



المتنالفتن

والغلوالكفر على أيصا الفتة وتطلق 
الفصيحةيعلى البعيد، التأويل في 

منوالتحول والقتال والعذاب والبلية 
الشيءإلى والميل المبيح إلى الخن 

والشرالخير محي وتكون به، والإعجاب 

نتثبيأفز تعالى؛ كيوله 
،.١١٣٥]الأنساء: ق؛هبم 

-والأدلة:
شننلا فتنع _اوىت ت_عو_ال 

lAi  جةته4 يم[J^l :٢٠،]
آنيروأ أن آلناش >؛ؤآ-صب ه! ويآل 

;قن؛؛؟١و بمزن لإ بمي  I^T،بجؤأ
حثدمأآلإ-ابمث آقث وئس يهم تن آرن 

]١١—*—ن—كم—وت[،ل.ه ^■^؛ ٥١ءؤللس 
أتيءّيته ئنا لا وثا جتو: ال وق

 i.محس[.القلية
جاءتفقد النبوية السنة هن وأما 

وشدتهاالفتن وصف فى كثيرة أحاديثر 
عنهاالبعد على المؤمنين وحث 

هذ0ومن ، ثرورها من والأستعاذة 
تماقال: ه حذيفة حديث الأحاديث: 

ممعأيكم فقال: ؛؛،، ٠٤١عمر عند 
قوم:فقال الفتن؟ يذكر افه رسول 

فتنةتعنون لعلكم فمال: ممعناه، '.نحن 
أجل،: قالواوجار،،؟ أهله قي الرحل 

والصيامالصلاة تكفرها تللث، قال: 
تههالنبي ممع أيكم ولكن والصدقة، 

(.A/Y)حجر لاين ^ ٧١ضح انظر: )١( 

شالبحر؟ الموج تمؤج التي يذكر 
أنا،فقلت؛ القوم، فاسكت حذيفة: 

حذيفة:قال أب-وكأ ش أس؟ قال: 
ررتعرصنيقول: فه ا رسول سسميت 

عودا،عودا كالخصير القلوب على الفتن 
،سوداء نكتة فيه نكتر أشريها، قلب فأي 
،ييصاء نكتة فيه نكت أنكرها، قلب وأي 
مثلأبيض على قلبين، على تصير حتى 

الماراتدامت ما فتتة تضر، فلا الصفا 
كالكوز>باذا أسود والأخر والأرض، 
ينكرولا معرويا، يعرف لا ئجحثا، 

^٢،.من أشرب ما إلا ^١، 
قال:ه الأشعري موسى أبي وعن 

الساعةيدي بين ؛؛إن : اللهرسول قال 
الرجليصيح المفللم، الليل ^٥^ فتنا 

مزمناويمي 'كافنا، ويمي مزمنا فيها 
منحير فيها القاعد ك_اذئا، ويصبح 
الماشي،من خير فيها والقائم القائم، 

فكثرواالماعى، من خير فيها والماشي 
واصربواأوتاركم، وئطعوا فنيكم، 

أحدكمعلى دخل فان الحجارة، سيوفكم 
اضآدم«ص.ظيكنتجر

اض.رسول أن ه هريرة أبى وعن 

(.١٤٤رقم الإبمان، ركتاب سلم أخرحه )٢( 
رنموالملاحم، الفتن داود)كاب أبو )٣(أخرجه 

(،٣٩٦١رنم الفتن، ركاب ماجه وابن (، ٤٢٠٩
الرسالة،تمؤسسة ( ٥٠٤السند)٢٣; في وأحمد 
رنموالملأصم، النتن والحاكم)كاب ٍلا[، 

)a/الإرواء ش الألباني وصحح« وء_أءحا•، ( ٨٣٦•
ط؟[.لاومالإلأس، ( ١٠٢



المتنالفتن

الليلكمي فتنا بالأعمال قال: 
ويميمؤمنا الرجل يصيح المفللم، 

يبحكافئ!، ويصج مؤْتا يمي أو كاةئا، 
٢.الدوياا؛ُ من بعرض ديته 

قوالأهلاسم:أج 
قاربأرمن فءزفق؛ الجوزي ابن قال 
ادعىومن السلأى، عنه بعدت الفتنة 

أنإثاك ^اك ه، نفإلى نكل الصبر 
مقاربةمع الهوى، ترك على بعزمك تغتر 

منوكم مكايد! الهوى فإن الفتنة، 
مافأتاه اغتيل، الحرب صف في شجاع 

٠يحتنمسب؛ا لم 
شرحهعند العيد دقيق ابن ومحال 

فتنةمن أعوذ إني رلاللهم لحديث: 
فتنةء _: ، ال4ءماتااأ وفتنة المحيا، 

منحياته مدة للإنسان يعرض ما المحيا 
والجهالأت،والشهوات بالدنيا الافتتان 

الخاتمةأمر . باش والعياذ - وأعفلمها 
يرادأن يجوز الممات وفتنة الموت، عند 
إليهأصيفت الموت، عند القتنة بها 

لمحياا بفتنة المراد ؤيكرن منه، لقربها 
يرادأن ؤيجوز ذلك، قبل ما هدا على 

القبرأاُأ،.فتة يها 
هذهفي رافالعبد هقفو: القيم ابن ومحال 

(.١١٨رقم الإيمان، لم)محاب مأخرِبم )١( 
[.٠١٤٢٥ط\، القلم، ( ٢٦)الخا> صد )٢( 
وملم(، ٨٣٢رقم الأذان، )محاب المثارى أخرجه )٣( 

(.٥٨٩رقم الملأة، ومواصع المساجد )محاب 
(٢١٩/٢٠حجر)لاين )إ(فحابرى 

,الأمارة،ونفسه بشهواته مفتون الدار 
وماوقرنائه المزين، لمغوى ا وشيطانه 

عنه،صبره يعجز مما ؤيثاهده، يراه، 
واليقينالإيمان صحف، ذللث، مع ويتفق 

وذوقالصبر، ومرارة القالّ_إ وصحف، 

زهرةإر النفس وميل العاجل، حلاوة 
فىمزحلأ الحوض وكون الدنيا، الحياة 

حلقالتي الدار مده غير أحرى دار 
يتركبأن مكلفت، فهو نشأ، وفيها فيها، 

ظدسالغسسا المشاهدة الحاصرة شهوته 
به،؛ُْ،.الإيمان ْنه 

لأقسام:ا0 
قسمين:إلى الفتتة تتمم 
عنوتنشأ الشبهات فتنة الأول: 

سثماولا العلم، ومحلة البصيرة، صعق 
وحصولالقصد، اد فبدللث، اقترن إذا 

والمصيبةالعقلمى، الفتنة فهنالك، الهوى، 
الكبرى.

والنفاق،الكفر إلى مالها لفتتة ا وهده 
البيع،أهل وفتنة المنافقين، فتنة وهي 
فجميعهمبدعهم. مراتب حب على 
التيالشبهات فتنة سب، بابتدعوا إنما 

والهدىبالباؤلل، الحق فيها عليهم اششه 
إلاالفتنة هذه من ينجي ولا بالضلال. 

فيوتحكيمه الرسول.، اتباع تجريد 
عقائدهوباطنه، ٠لاهر٥ وجله، الدين دق 

وشرائعه.حقائقه وأعماله، 

(.١٦٤الئطان)٢; مصائد من اللهفان إءا*ة أه( 



الفتن•ء|1جبمالمتن

فسقوهى ألشهوات، فتنة الشانى! 
دنياصساحب قيها والواقع الأعمال، 

دنياه.أعمته 

قيالفتنتين ذكر بين سبحانه جمع وقد 
أسدد=قازأ هدكم من ؤَةلخ؛دنتا ت نوله 
أتلكإنأئ4ئا أه نأكم وآ يم 

أنتجًظا ءي سإ ظهر 
لاف_و؛_ة:ظنيده أؤم ين ويى 

الدنيامن بنحسهم تمتعوا ت أي [؛ ٦٩
النصبهو والخلاق وشهواتها، 
كاقأىؤوحأنتم ت ال قيم المقدر، 

وهووالّاطلا الخوض فهدا ك\ضن\ه 
١لشبهاتأ١،.

خاصةإلى الفتنة يمم من هناك وؤ 

الرحلفتنت هي الخاصة: الفته خ \
كفتنتهشر، أو حير من نفسه حاصة فى 

وهدموجاره، وولده وماله أهله فى 
والأمنوالصدقه والصوم الصلاه تكئنها 

المنكرعن والنهي المعروف 
تصيبالتي هى العامة: والكة ٠ ٢ 

والaلالخ،الصالح فتِعلم الأمة عامة 
واسين.والكبير والأنثى، والدكن 
عظيم،بلاء في وأهله الإسلام فيصبح 

الأكلةتتداعى كما عليهم الأمم وتتداعى 
.قصعتهاعلى 

(,١٦٦، ١٦٠/٢راللهفان إغاثة )ا(انظر: 
وملم(، ٧٠٩٦رقم الفتن )كتاب الخاري انظر: )٢( 

(.١٤٤رنم الإيمان، رمحاب 

انمتعلمة:^^،ائل 

الفتن:تجاه الملم وقف م— 
فيالفتن من الملم موقف يتلخص 

اكالة:الخاط 

والئنة،'.بالكتاب لاعتصام ا. 
العبادة.وملازمة لتقوى ا. 

الكل وسنا الفتن من لتعود ا~ 
.منها

ؤإْاُهم،لمين المجماعة لزوم ■■ 
الخوضوترك الفتن عند لاعتزال ا- 

فيها.والقتال 

لفروق:اج 

والاختبار:والابتلاء الفتة بين الفرق 
ررأنهو والاختبار: الفتة بين الفرق 

فىويكون وأبلغه، الاختيار أشد الفتنة 
تعالى؛قوله مع تألا والشر الخير 
]اسين:٣ ؤبمّ 

ضءهاتاء ؤ>**'إأتءسهم وقوله: ؛!، ١٥
فتنةالنعمة فجعل ]الجن[، ه فهقهننم 
اختبارفى المبالغة بها قصد لأنه 

أريدإذا كالذهب يها عليه المنعم 
المار،أدخل حاله تعرف فى المبالغة 

حالهلمغيير العبد يختبر لا تعالى واطه 
بذلكالمراد ؤإئما والشر، الخير فى 

التكلف.شدة 

فهووالابتلاء: الاختيار بين القرق أما 
بتحميلإلا يكون لا عادة الابتلاء أن 

بدلكيكون ر ختيا لا وا لمشاق. وا مكارم لا 



الفتن

يقالأنه مرى ألا المحبوب، وبفعل 
ابتادهولا عليه، بالإنعام احتبره 
قدكما بالنعمة، مبتلى هو ولا بذلك، 

تيقال أن ليجوز بها• مختبر إنه • يمال 
عندما استخراج يقتضي الابتلاء إن 

والاحتباروالعصية، من الخبتلى 
ذلك،في بحاله الخبر وشؤع يقتضي 
الشيءيكنه يقع الذي الملم والخبر 
سنا،أيينهما فالفرق وحقيقته 

الإلهيةوالحكم الفتن ثمرات من 
منالصادق وتبين الصفوف، تميز فتها؛ 

وكشفالمنافقين، وفضح الكاذب، 
الخلق،امتحان كيلك أستارهم، 

ارداءفي وهموديتهم صبرهم، وامحار 
قلوبفي الإيمان وتقوية والضراء، 

الحقوتبين ونئسهِم، المؤمنين، 
والرحمةالهدى وحصول للم—الكين، 

الثمراتمن ذللث، وغير منها، سلم لخن 
والفوائدآ٢،.

0الآثار:

^١^المتن آثار من 
العبادة.عن الماس نصراف ا— 

.والعلماء العلم عن الماس رف ص— 
.الئفهاء صدر ت— 

الفتن

 )V( ١٧ ٠١٢١٦)للعسكري اللغوية الفروق Cمومة؟[
يصرف.آا؛اها، ٍدا، الإسلامي، اكر 

(.١٦٢)Y/القم لأبن اللهفان إغاثة انظر: )٢( 

النرديةالعواقب إلى لانتهاء ا- 
والمآلأتاليئ4.

.قدره نحلل ا الفتن ش لحل ص - 
الحقواحتلاطّ الأمور اه شتبا. 

اياطل•
والشباب.يالماشئة لمغرير ا- 

والرابهلةالإيمانية لأحوة ا ضعاف إ- 
الدينية.

الدماء.وسفك القتل على لجرأة ا- 
سإحلألالأص.

نشرعلى الانحلال أهل جرؤ ت- 
ياطلهم•

الأءداءص._'سكل

جع:را م ل وا در لمصا ا ؤ 
فىحاء بما الجماعة ءإتحاف — ١ 

الاعة؛ا،وأشراحل واللاحم الفتن 
المويجري•لحمود 

يعهمبما الإيمان أهل لاإتحاف — ٢ 
الض.حار آل الله لعبد الزءاناا، هدا تن فص 

قيملابن )ج'؟(، اللهفان(، ل؛إءاثة - ٣ 
الجوزية•

فتنالفي الواردة لءرالسنن 
الداني•عمرو لأيي وغوائلها؛؛، 

لموقفالشرعية - ٠ 
العزيزعبد بن لصالح الفتن؛،، في الملم 

آلالثسخ.

]ءل\،( ٥٠.  ١٢)للدر القتن 



القبرفتنة القبرفتنة 

اصيليةدراسة الفتة: فى ^القتال - ٦ 
السويد،العزيز حبي بن الته لعبد عقدية،،، 

فيوالجماعة الثئة أهل ررمنهاج - ٧ 
بناض لعبد العامةآا، الفتن مع التعامل 

الدميجى.عمر 

فيوالجماعة السنة أهل ررمنهج ء ٨ 
القرشي.لرحمن ا لعيد ، لفتن،؛ ا مع مل عا لا 

فيالفتن من الملم ارموقفا - ٩ 
للحازس.والمنة،،، الكتاب ضوء 
واللاحم؛،،الفتن في - ١ ٠ 

لأينمحٍر•

جالشر تنة فق 

ط:تتمرث ا •0• 
والنونوالتاء ء لفا ا W فارس؛ ابن محال 

واختبار؛ابثلأء على يدل صحيح أصل 
الفتةا،ُاأ.ذلك من 

يقال:والاختبار، الامتحان السة: 

الذهب؛فتنت تقول: فتئا، أفتتن فتنت 
وهوحولته، ما لتنفلر المار أدخلته إذا 

وفتنمفتون 

والباءر١الةاف فارس: ابن قال القبر: 
غموضعلى يدل صحعح أصل والراء 

وتهلاس«ُم.يء شش 

1 ؛(]UY/t)اسه رآ(ثسى  jb ّ أ،آأ>اط•.
للملأسن،العلم ]دار ( ٢٠)U/ المحاح انفلر; )٢( 

التراثإحياء ]ياي )،ا/"ااأ( الغة وتهذب ط1[إ 
(.٤٧٢)إ/الأنة ومقاييس الربي، 

(.٤٧٢)إ/الأنة مقاييس )٣( 

قتريقال: الإنان، مدفن والقبر: 
محيحفرة والقبر: دفنه، إذا المسن؛ 

وجمعه:الميت، فيها يوارى الأرض 
وصمها:الماء بفتح والمقبرة، محبور، 
لقبور١ موضع 

شرعا:ثتعرث ا0 
واختيارهالميت امتحان القبر: فتنة 

ؤإمحعاده؛حسسده إلى الرؤح عود بعد 
فإنونبيه، ودينه ربه عن الملكان فيسأله 

كرما ثم لالآحا؛ة، وفق صالحا كان 
سساكان ؤإن النعيم، س بألوان وكوفئ 

،.العذ.ابلس بألوان وجوزي أهين 
التسمية:بب س0 

كلاممن وتفسيرها الممية أصل 
شيالشر، ئ راد قال: إذ ه؛ الني 

سألون،،وعس تفتنون، 
أنكمإلي أوحي قد اروإنه أيصا: وقال 

-من نريب أو - مثل القبور فى تفتنون 
فيقالأحدكم أؤتى الدجال، المسيح فتنة 
وعند،، الرحل...،،أبهيا عالمك ما له: 

المحيطوالقاموس (، ١١٩/٩)اللغة تهذيب انغلر; )٤( 
العربولسان ط؟[، الرسالة، لمؤسسة ( ٠٩٠/ )ا 

[.٥١٤١٤ًدم، ماض، ]دار )ه/ا/آ( 
]داو( ١٧٧/١)١ حجؤر لابن اياري ضح اننلر: )٠( 

ابن]دار ( ٨٧٢)؟/القمول ومعارج المعرفة[، 
[٠١٤٣٠٠ءل٦^ الجوزى، 

العربي،الكتاب ]دار ( ٢٦٩)آ/أحمو أخرجه )٦( 
الترغيبفي المنذري إسناده وصحح [، ٠١٤٠٧
ط\آ.العامية، الكب ]دار )إ/هبما( والترهب 

وملم(، ٩٢٢رنم انمعة، )كاب البخاري أحرجه )٧( 
(.٩٠٠رغم )محاب؛لكسرف,، 



فتنةالهير١ئى، 

فيتفتنون أريتكم رروئد ! وا_ف_ظ أحمد 
تقول؟كنت ما ت أحدكم أل ييوركم، 

.اارا؛..واصس؟.

الأخرى:لأسماء اؤ 
سؤالأو العبر سؤال هي القبر فتنة 

المقعد،عرفس من يذكر وما الملكين، 
فييجرى مما ذلك وغير القبر، وصغعلة 

فتح.القبر 

لحقيقة؛ا٠ 

يعتقدأن القبر بفتنة الإيمان حقيقة 
لمأو الإنسان محبر حق، أنها المسلم 

منإلا يفتنون الناس حميع وأن يقبر، 
موتنحو من بامتثنال، النص جاء 

وموته،، يومهاُ أو الجمعة ليلة الملم 
غيرإلى شهيداُأ،، موته ووكذا ،، مرابثلاُ 

الصحيحة.النصوصي عليه دلت مما ذلك 

لأدلة:ا0 
والئنةالكتاب بنص ثابتة القبر فتنة 

لإجماع•وا 

ٍوا[.الرسالة، ]y_■ )ئإ/-اإه( أحمد را(سند 
(،١٠٧٤رنم الجنائز، )أبواب الترمذي أحرجه )٢( 

منط\ه الرسالة، ]مزمّت ( ٦٢٧/١١روأحمد 
رهذااكرمذى: وتال ه، عمرو بن اض عيا حديث 
لهلكن يمممل(، إسناد، وليس ■ • غريب. حديث 
في■الأل-اني ذم كما المن، إلى بما شواهد 
ْلأ[.الإسلامي، ]الكب ( )٠٣البماتز أحكام 

(.١٩١٣رقم الإمارة، )محاب سلم أحو-بم )٣( 
 )i( ١  ٦٦٣رنم الجهاد، ففاثل )أبواب اكريوى أخرجهC

(،٢٧٩٩رنم الجهاد، )محاب ماجه وابن وصححه، 
وصححهٍدا[، الرسالة، ]مؤسسة ( ٤١٩/ ta)وأحمد 

.( ٣٢ ١٣المحيحت)رقم اليله في الأناني 

Li  ءانثإآقث ه جينئ تعالى: ل
تيذألينا آئ؛وو ي ألتين اثمول 

ماأثث ثمتد آلظفن أللأ وهئر أوحسزة 
ft]وه تثأي  l_jl ،]نزلتلأية ا فهدم _»؛

حاءكما السؤال عند المؤمن تثبيت، فى 
وغيرهماالصحيحين فى 

الطويلعازب بن الجراء حديث وفى 
حنازةفي ه اليه رسول ْع حرجثا قال: 
القبرإلى تنهبنا فا الأنصار، من رجل 
ساممه رسول فجفى يئحد، ولنا 

الطير،رؤؤسنا على كأنما حوله نا وحل
قريحالأرض، في به ينكت عود يدْ وفي 

عذابمن بالئه اااسعيلوا فقال: رأسه 
حديثفي زاد ثلايا، أو مرتين . القبر؛،
حققليمع راوإنه وقال: هنا، ها جرير 

ياله: يقال حين مدبرين ولوا إذا نعالهم 
نبيك؟،؛.ومن دينلث، وما ربك من هذا، 

فيجلسائهملكان قال: هناد: قال 

اممه،ريي فيقول■ ربك؟ من له: فيقولان 
دينيفيقول! ٥^^،؟ ما له: فيقولان 
الرحلهذا ما له: فيقولان الإسلام، 

هوللفيقولت قال: ؛ فيكم؟اابعث الذي 
—،؟Ljj-Ljوما شيقولأن: اممه.، رسول 

بهفامنن اف، كتاب قرأت نيئول: 
ررفذلكأجرير: حديثي قي زاد . وصدقت،اا

آثقول٠اسوأ آقيك^ أش ؤؤ_ق.س، اض: قول 
كثير،ابن ]دار ( ٤٦١)\إ البخاري صحيح انظر: أْ( 

Js ،لم موصحح ، مح[  ١٤١•؛ /a( ١ ٦ ٢ )المكتب[
بم'إاه[.نزا، الإسلامي، 



كمرا قتنة 

أ'لآذزآونح آليتا ئلإتؤ ؤا آلئلبمي 
ثثآءتا آقث ثسثر آأءلئديرن آس ولجئ 
فينادي١١قال: اتفقا، ثم ]إبراهيم[. .ه 
همسوى،صدق ئد أن ماء: المن مناد 

الجنة،من وألبسوه الجنة، مجن فأفرشوه 
فيأتيه١١قال: . الجتت،اإلى بابا له وافتحوا 

فيهاله ءوبمتح قال: وءلبها؛ا. روحها من 
فيكرالك_اذراا. ااوإن قال: بصره(؛, مد 

جسده،محي روحه لأوتعاد قال: موته، 
منله: فيقولان فيجلسانه، ملكان ويأتيه 
فيقولانأدري، لا هام هام فيقول: ربك؟ 

أدري،لا هاه هاه فيقول: دينكأ؟ ما له: 
بعثالذي الرحل هذا مجا فيقولان: 

فيناديأدري، لا هام هام ت فيقول فيكم؟ 
منفأفرثوه كذب، أن الماء: من مناد 

باباله وافتحوا النار، من وألبسوه النار، 
حزهامن لافيات_يه قال! النار،؛. إلى 

حشقبره عليه ويضيق  ١١قال: . وسمومهاا؛
حديثفى زاد أضلاعها(. فيه تسلما 

معهأبكم أصى له يقيض ررثم قال: جرير 
حجلبها صرب لو حديد، من مرزبة 
صربةبها فيضربه ١١قال: ترابا؛؛. لصار 

إلاوالمغرب المشرق بين ما مهجا ي
فيهتعاد ارئم قال: . ترابا؛؛فيء،لأبر الثملين، 

الروح،؛أآ،.
ماجهوابن ؛(، ٧٥٣رثم لئنة، ا زمحاب ود يا أبو أحرجه !١( 

فيالقيم ابن وصححه ؤوا[، لة، لرا ا ة تمؤا>( ٤٩٩
اسب،الكتب ]ياي )\إس المونمن أملام 
لآ/آاا■(داود ابي ض سح م دالألاني مدا[، 

يقول:القبر، فتتة من يتعوذ وكان 
ومنالمار، فتنت من بك أعوذ إني  ٣١١١
القير،فتة من بك وأعوذ المار، عذاب 
القير.ب.ااأأ،.عداب من بك وأعوذ 

لاألأفعال: الأموات لبعض . ودعا 
جواركلحبل، ذمتك م فلأن ين فلأن إن 

أهلأنت، المار، وعذاب الشر فتنة فقه 
وارحمه،له فاغفر اللهم والحق، الوفاء 
الرحيم؛؛^٣،.الغفور أنت فانك 

المعتقدا ط؛يثبتون الئنة وأهل 
منوهو عليه، المقل لدلالة يالاحماع؛ 

بالمواتر.الثابتة العقائد 

قوالاهلاسا:أو 
ا١ونومنهءزفق: الرازي حاتم أبو قال 
فىألة بالمونومن . . القبر. بع،لءاب 

الكانتزلأ؛،.ويالكرام الشر 
ه■'الفروانى زيد أبي ابن وفال 

وأنحق، ر بقالعذاب وأن • • .  ١١
ؤيضغهلون،قبورهم في يفتنون المؤمنين 

أحبمن منطق افه ؤيثنت ويسألون، 
تثستهلأْ،.

؟•؛اه[.و)م/ا'ا،(]الممحبالإّلأبى، 
(.٦٣٧٦رنم الدعوات، )محاب المخارى أخرجه )٢( 
وابن(، ٣٢٠٢رنم الخام، داود)محاب أبو أخرجه )٣( 

)0؟/وأحمد (، ١٤٩٩رنم الخام، )محاب اجه 
وابنل، واسل 1ْيما[ اله، الر.لمؤسسة ( ٣٩٩

وصححهيي'أ(، رنم الجنائز، )كتاب حسان 
•)آ/ها( ماجه ابن منن صحح في الأناني 

(.١٨١>ا/ للألكار الثغ أمل اصقاد شرح اننلر: )٤( 
)٠٨(.الإّلأب الجيوش اجمماع انفر: )٠( 



فتتةا|سر

الئئةرروأهل •' ئه الر عيد ابن وقال 
وعذابالقبر بفتنة مصيفون والجماعة 

عنبذلك ار الأحبلموافر القبر؛ 

سعلقة:ا ق

وغيرالأساء >ال الأوو: ٍٍّالمالة 
المكلفثن:
وعيرالأنبياء موال في العلماء احتلف 

الالأنبياء أن والأظهر الطفين، 
وأماعنهم، المؤول لأنهم يسألون؛ 

يكونإنما ل وا لا فلأن المكلفين؛ غير 
أوالمرمل الرسول عقل لمن 

ماتمن استثناء في ورد ما يصح ولا 
صلىمن ولا الفتنةُم، من محضونا 

معينةكيفية الجمعة ليلة ركعتين 

إلىالرؤح همود الثانية؛ لمسألة ا— 
الموال؛عناد الحد 

إلىالروح عود القبر بفتنة يتعلق مما 
الميت،ؤإجلاص لوال، ا عند الجد 
ماعلى وبعنه صاحبه، إلى الحقل ورجؤع 

ط\،العاب، اص ]دار ( ٤٢١)أ/ )١(الأسشذكار 
اأ،ام[.

عالم]دار ( ٢٥٧)؛/تمة ابن فتاوى مجموع انظر: )٢( 
اصاب]دار ( ١٤١)واروح أا؛اعأ، اس، 
حوللمحيرة ا لأمحغلة وا ، ه[  ١٤١•ؤل؛، العربي، 

وشرحسنا[، ابن ]مكتبة ( ٥٩)نما دلا 
ابن]دار ( ٢١)•والقبور الموتى حال بشرح الصدور 

]مت( ٥٦)م الجيني لاين الموضوعات اثلر: )٣( 
'ا'؛اه[.ؤوآ، نمت، ابن 

ابق)أمخاا(.)؛(المدرال

نعالحفق وسماعه معتقل، من عليه مات 
تفرقعقب وسؤاله ولوا، إذا أصحابه 

أوملك المائل وأن بعضهم، أو الناس 
الصالحالرحل وأن حاله، حسب اثنان 

علىالموء الرحل وأن وينعم، يثبت 
الضدًُُ/

٠الآثارء

نوعيةعلى المرتبة الاثار أبرز من 
الرحليخص فيما الفتنة عند الإجابة 
منها!النعيم، من بألوان كافا أنه الصالح 

الجنة،من ويلبس الجنة، من له يفرش أته 
روحهامن فياتيه الجنة إلى باب له يفتح 

بصره،مد قبره محي له ويمسح وطيبها، 
حسنرحل هيئة على الصالح عمله ويأتيه 

الريح،طيب الثياب، حسن الوجه، 
حيرا،عليه يثني ثم يره بالذي فييشره 

النارمن ومقعده الجنة، من مقعده ؤيرى 
منمقعده عليه ؤيحرص اش، عصى أته لو 

الله.يبعثه حتى والعشى بالغداة الجنة 

منبألوان فيتثافأ الموء الرحل وأما 
النار،من له يفرش أنه ؛ منهاالعذاب، 

حرهامن فيأتيه النار إلى باب له ؤيفتح 
تختلفحش قبره عليه ويضيق وسمومها، 

علىالخبيث عمله ويأتيه أضلاعه، فيه 
الثياب،قبيح الوجه، قبيح رجل هيئة 

ثميعووه بالذي فبيثره الريح، منتن 
أبكمأصم أعمى له ويقيص يوبخه، 

(.٤٢٥>آ/ههم. الأجرة رّاثل انظر: )٥( 





ادنراسة

 Sلمراقة اe

تتمرثا ؤ 

في)التغثس( من اسم الفرانة: 
نفرتيقال: فيه، الثفلر ؤإصابة الشيء 

يتثبتيتفرس: وهو حيرا، فلأن في 
وبمال:فاومئ، أنه الماس ويري وينظر 

كانإذا الأمر: بذلك لقارص فلأنا إة 
بهُا،.عالتا 

شرما:لتمرير ا ي 

يهجمحاطر هي الإيمانثة: الفراسة 
علىيثب يضاد0، ما ينفي القلب على 

فتعلمالفريسة؛ على الأمد كوئوب القلب 
منبنؤع الناص، بعض أحوال صاحبه به 

والحدس.القلي ؤإصابة الكرامات 

عبده،قلب فى اهأه شدقه نور وسسها: 
والحاليوالباطل، الحي بين به يفإق 

.، والكاذبأوالصادق والعاطل، 
بانملمتال ام الدنيا أهل فراسة أن 

)الفراسةوالأحلاق والخلق والتجارب 

الطمه٩( ٨/٣)للمجرهرى الصحاح انظر: ( ١١
 Iاللغة وتهذب ^، ١٩٩٠محل؟، للملأيجن/\Y(

)1إاللغة ومتاسى للتأليف[، المصرين ]الدار ( ٤٠٤
والقاموس—[، ٥١٤١٨،  Tjsالنكر، ]دار ( ٤٨٦

ءل0إبيروت، الرسالة، ]بمرة ^١( ٢٠)المحيعل 
1اأام[.

]ملمة( ٤٢٨/٣)الحديث مسم، ثي النهاية انقلر: )٢( 
)ا/الساأكأن ومدارج بممرآ، الحلي البائي مى 

٤٨٤، ١٢٩A ) يجرون،العربي، اصاب ]دار
•آبم'آاه[.ط؟، 

والجؤحالنياص_ة وفراسة الخلفتة، 
دغتره؛الموثن فتها يشترك التي ونحوها( 

الإنسانأحلاق فيه يتعرف لأعلم فهي• 
الألوانمن اوظاه_رة، أحواله من 

وبالجملة:والأعم—اء. والأشكال 
الخلقعلى الفل-اهر بالخلق الاستدلال 

الاض«ص•
ازشئالقائب، )١١٣ هي وقيل: 

لإدراكالظاهر في الطر تثبيت، عن 
المْلن«لأأ.

الإيمانثةالفراسة في هنا ومحت 
■غترها لا 

سناسهضاثلغوي0■ 
والشرعي:

حول:للفراسة اللغوي المعنى يدور 
وهذاالشيء، في المفلر ؤإصابة التثبت 

قهرة  LlaJا لأمور ا فى والتمرس تشت لا 
الثاطنةالأمور بعض على به يستدل 

فىالفراسة حميقة وهذه الخفتة؛ 
المعنىبين أن بهذا فيظهر الاصطلاح. 

.واضحا وتوافقا ناسا والمرعي اللغوي 
الأحرى:لأسماء اه 

والتوسم.الفرس، هي: الهراسة 

]دار( ٣٠٩نادْ)ا/كبري لطاش العادة مفتاح )٣( 
ابجدصاحب، منه وملع بيروت[، العلمية، الكب 
وانظر:الخلمجة[. اصب ]دار )٦ر^٩٣( العلوم 
المكر]دار ( ١١٣١)م المربي لابن أحكام 

را/7أ؛'(.الكدية الفقهة المرنوص ( ٤١









الفراسة[<،YV^|ومو|رئأ

غيرغالتا مقدمات لها الكهانة؛ 
علىتعتمد فإنها الفراسة وأما مشرومة، 

مشرومةت مقدما 

فيالفراسة من الظن ليس الفلز: 
.ويكونويصيب، يخطئ لظى ا لأن شيء؛ 

اشرأمر ولهدا ونوره، الملب ظلمة مع 
يعفهأن وأحبر منه كثير باجتناب تعالى 
علىافر أثنى فقد الفراسة وأما إثم، 

إلافحيت لا وهي ومدحهم، أهلها 
الأدناسس وتنزه وتصفى تطهر قد لقلب 

ينقلرصاحبه فأصبح تعالى الله من وقرب 
قلبهفي جعله الذي اشّ ينور 

أمرهي الفراسة أن تقدم الكشف؛ 
خاطروهو المؤمن قلب فى الله يقذفه 

المحقبين فيه يميز للأنان يخهلر 
بطريقفيحصل الكشف أما والباطل، 
قدوهذا هر، والوالجؤع الرياضة 

أ.للمومنُ يحصل كما للكافر يحصل 
الفراسةعن يختطلف الإلهام 1 الالهام 

بكبتنال لا مجردة، موهبة أنه فى 
كبينؤع متعلقة فهي الفراسة أما البتة، 

أ.وتحصل؛ 
هدانالتياثي: أو البراسيكولوجي 

وراءما علم يهما؛ يراد المصطلحان 

التوحيدكتاب لثروح الجاهع المريد مغني انخلرت )١( 
(,١٨٦٦/0ر

الكب!_[.]دار ( ٢٤٠_  ٢٣٨)الروح اظر: )٢( 
(.٤٨٤، ٢٢٨/٢ءدارجاUلكين)انظر; )٣( 
،دارجىلكين)ا/هأ(.انظر: )٤( 

التأثيرأو بعد عن الاتصال أو الهلبيحة 
عنذلك ويكون الاحرين، نفوس على 

توالوحدانيا الخواطر انتقال طريق 

عقلس الشعورية الخرات من وعترهما 
يةالحالوسائل بغير عقل إلى 

بينعقلي اتصال أي؛ المعروفة؛ 
العقلص صادرة طاقة واستقبال بشريين 

بحيثإليه، المرسل بعقل وتحليلها 
حواسهتوفيق على ويحمل الفكرة يدرك 
صادركهرومغناطيسي مجال تلقي على 

الاحرين•من 

أنولعمن نؤع هي العملية وهذه 
ميها؛يوبعضهم بحد، عن التحاطر 

بعد.عن الاستشعار 

تكتبأن يمكن أنه يرى ويعمهم 
وتنميةالتدريب طريق عن العملية هذه 

النقلريةهده تهلورت ثم فيها. الخيرات 
اليومبمي ما فيها ألحل أن إلى 

أوالأشياء قراءة أو المغناطيي يالتنويم 
ةملاممن الإنسان عن الأحبار معرفة 
فيهو تقدم ما وجمح متعلقاته. بعض 

الغيب،علم ادعاء من صرب الحقيقة 
بممسنين ؤإن تكهن فهي 

التجريبيالعلم عليها وأصفي حديثة ت يا 
•تمويها 

وهدهالفراسة بين علاقة يوجد ولا 
يقذفهق ا ص نور فالفراسة المصطلحات، 

منفهي هذه أما المؤمن، قلب فى 



الفراسة

لهامرادفة وهي الكهانة ظلمات 
.ت لمميا ا احتلمتا ؤإن والمعنى 

لفروق:ا0 

اكراسة

صراتءا٠ 

الإيمانعلى المترتبة الثمرات أبرز من 
الكسبمن بنؤع تنال قد وأنها يالفراسة، 

وتتجعاه، داءا لزوم الإبمانن: وولالهام اٍلأبمائث الفراسة بض الأرق 
توالتحديث 

كسببنؤع تنال قد الإيمانية الغرامة 
السنة،باتباع الظاهر وتعمير مراصيه، 

عنالشن وكف المراقبة، بدوام والباطن 
الشهواتوالخحرuت.)وهو والتحديث الإلهام وأما وتحصيل، 

هاساد>ْاساس:إلهامخا>،ءفموببصدة^نال 
كسألةص.

والكرامة:الفراسة بض الفرق 
غيرللعادة، حارق ؛رامر الكرامة; 

مقدمةهو ولا النبوة، بدعوى مقرون 
الصلاح،ظاهر عبد يد على يفلهر ، لها

شريعته،كلف نبي لمتابعة ملثزم 
والحملالاعتقاد بصحيح مصحوب 

.تيميةأم الصالح العبد ذلك بها علم الصالح، 
حارقأمر فالكرامة ا، أ م؛١بعللم 

تنالوقد فالهام، الغرامة أما للعادة. 
كانتؤإذا وتحصيل، كب بنؤع 

كرامة،حينئذ فهي إيمانية الغرامة 
ءليستاالفراسة أنواع من غيرها بحلاف 
كرامة.

لمه

ه

نمه

٧

تيمية.لابن )ج١(، ارالأستقامةا، - ١ 
لأبن)ج'؟(، الفوائد،؛ بدائع ١) . ٢ 

القيم-
القرآن،،لأحكام والجامع . ٣ 

للقرطي.)ج»ا(،
لأبن)جأُاا(، الصحيح ب لجوا ا رر س ٤ 

.

لاينالأصفهانية؛؛، العقيا-ة لأشرح —  
ة.

لأبن^٣(، المعلول(، والصارم ٠ ٦ 
.

٣٤٢ألسائس )المدد المقيئة الدراسات سبملة انفلر: )١( 
.٣٥٣.)

(.٤٥ُدارج1ئلكين)ا/إأ، )أ(ا؛فلر: 
]المكب( ٣٩٢رآ/ليثنارض البهنة الأراد لوامع )٣( 

١^٣٠٢لامح، 'اضرماتللجرجاني واهلر؛سروت[. الإسلامي، 
٤\صآ• ه ْلا، المربى، اصاب ]دار ( ٢٣٥)

الفكر]دار )ا'أ( اكمحايف مهمات ملي واكوثيف 
«اإاه[.طا،

ال ٠١٠

القيم.لأبن الحكمية،،، ررالعلرق .  
 ٨ M ١١٦، )ج؛ الفتاوى،، لامجمؤع،

.تيمية لابن (، ١١^

٢(،، ^١ السالكين،، لامدارج ء ٩ 

الحديث،،غريب فى لنهاية ا  
:جة(،لأينالآبر.





الفرحالفرح

الأحباربها ووردت المران، بذكرها 
والعينواليصر المح من الصحاح 

وغيرها؛؛والضحك والمح 
صفةعلى كلامه في - البغوي وقال 
الخذكورةلأوالإصع _ت تعالى فه الأصابع 

.،<، ٠٥١صفات من صفة الحديث فى 
منوالمنة الكتاب في حاء ما كل وكيلك 

كالنفستعالى؛ افه صفات من القبيل هذا 
والفرح'؛أوالضحك والعين والوجه 

يمجسبحانه هو اريل تيمية! ابن وقال 
الفاقدفرح من أعفلم التائب بتوبة 

الأرضفي وشرابه ءلُامه عليها لراحلته 
أثدش فا اليأس، بعد وجدها إذا المهلكة 

براحلته؛؛هذا من ءبد0 بتوبة فرحا 

.والأتار:

التوبةبكثرة هق اض على الإقبال . ١ 
إلاتائب من فما والاستغفار؛ والإنابة 

أضعافعليها ؤيعقليه بتوبته، ربه يفرح 
الغضكان ولئن بتوبته، رجا ما أضعاف 

فضلاوستره التائب حطأ عن والكون 
يتلك!يح فكيف كبيرة، ومنة عقلينا 

ماربنا ن فسبحا ! ء-اليهاوشكره توبة لا 
وأكرمه!أرحمه 

]دار( ١٦٥)الحديث أصحاب لف ال)ا(ءنسدة 
[.١٤١٩ط٢، الخاصة، 

ط١،العامية، الكب ]دار را/هها( الت )؛ا(شرح 

الفتاوىمجمؤع صمن تيعيت- لأبن ض الكمال )٣(نويت، 
)ه/آآ(.

ه،ربه به يفرح بما المؤمن همح ~ ٢ 
غيره،بتوبة ويفرح هو، بتوبته فيفرح 
كماوالفلاح، الخير أسباب بعموم ؤيفرح 

;ئقِلقاأس يكز >ؤةل تعالى؛ قال 
.هبمنمن يثا ح-ار هو فتملمأ 

بمرحء الض كان وكما ونس؛!، يو
تعالى.اط4 دين قي والداحلين بالتاسن 

تعالىطه ا يفتحه بما التائيين كثرة ٠ .٣ 
دالختو•الهدى من بهم بفرحه عليهم 

كليجده الذي لمداد وا التوفيق ■ ٤ 
'به لى تعا لله ا فرح أثر وهو ربه؛ إلى ئب تا 

كليعيشها التي الطيبة الحياة ٠ ه 
والإنابة.التوبة كثير مؤمن 

يسرهبما بعباده تعالى افه رحمة - ٦ 
وفتحالعلا، الدرجات كب من لهم 
حطالكل والاستدراك الرجوع باب 

الوصوليضعفا أو دونها يحول با وذن
•إلها

المحاكين:هبا من ■و 

الجهميةمن المتكلمين عموم حالف 
فلمالصفة، هذه في والأشاعرة والمعتزلة 

أحادينارد في أصلهم على بناء يثبتوها، 
دعوىوكدلكا الاعتقاد، باب قي الاحاد 
التيالحوادر-ثا وحلول والتجسيم التشبيه 

وزعمواالفعلية، الصفات لازم يجعلونها 
بإرادةالقلب في نقح لذة الفرح أن 

تعالىوافه المشتهى، ونيل المحبوب 
أولمن منهم ولذلك ذللأؤ، عن مزه 



المرحالقرح

الرصاأ١أ،وهو لازمها إلى الصفة هد0 
منبغيره يفد بما أولها من ومنهم 
الخاصلة؛آا.الثمرة وهو الفرح، 

ملئهم:والرد 
فيذكروْ الذي اللازم هذا بنغي 

فهيثبتونها النئة فأهل المنة، إثبات 
الالذي المعللق الكمال وجه على تعالى 
مماثلةولا الوجه، من بوجه فيه نعص 

المخلولمن،صفات من لشيء فيه 
قيالخوض دون ظاهرها على ويجرونها 
الكيفيان.

يوردهاالتي ت ما لإلنا ا هذء وأما 
تدليسإلا هي فا الإبان على انمللة 

فيأحدوا فإنهم الحق؛ لرد وتلبيس 
ثمالمخلوق ححائص المنة مى م

غايةفى وهزا الخالق، عن جملة نفوها 
التيالخاصية فإن والإضلال، التلبيس 
لذاتها،لها تثبت لم الصفة في أحذوها 

المخلوق،إلى فتها باضا لها تثبت ؤإنما 
صفاتحمانص نفي أن ومعلوم 

نفييقتضي لا الخالق عن المخلوقين 
إثباتولا سبحانه، عنه الصفة أصل 
حمائصإثبات يقتضي له الصفة أصل 

صفاتعن نقي ما أن كما له، المخلوق 
الوالتشبيه النقائص من تعالى الرب 

الكتبلّؤّت ( ١١١)التقديس أّاس اطر: )١( 
الفتحفي حجر ابن نقله ما رانفلر ط١[. الثقاب، 

ه[.١٤ط١،v•)اا/آ'ا(]دارارِان، 
١(.ا/أ<• )١ اكح في حجر ابن ننله ما انظر )٢( 

ماولا المخلوق، صفة عن نفيه يقتضى 
والكمالوالقدم الوجوب من لها ثبت 

الصفةلإطلاق للمخلوق ثبوته يقتضى 
خرالثابة فالصفة والمخلوق، الخالق على 

منشيء فيها يتوهم لا إليه مضافة 
ولالفعلها فى لا المخلوقين حصانص 

عننفى من وكل معناها، ثبوت في 
الخياللهذا صفاته من صفة تعالى الرب 

كجِاله؛صفات جميع نقي لرمه الباطل 
بلالمخلوق، صفة إلا منها يعقل لا لأنه 

منيعقل لا لأنه ذاته؛ نفي ويلزمه 
ومعلومالمخلوقة، الذوات إلا الذوات 

منهارم.شيء يشبهه لا |ؤو الرب أن 
ماوذكر ملازمها الصفة نفير وأما 

هوافليس والرضا المحبة من عليه تدل 
هذايجعل أن ولكن الإنكار، محل هو 

هرفهانا الثابتة، للصفة ردا التفسير 
المردود.

المصادرواتمراجع:■و 
تيمية.لابن فه؛'، الكمال رآثبوت - ١ 

لقوامالحجة"، بيان في ررالخجة — ٢ 
الأصيهاني. ٥١
للغوي.، السنة" رلسرح ٠ ٣ 
لاينالواسعلية"، العقيدة لأشرح . ٤ 

ممحمتن•

بيروت[،اممب، ]صالم )٥٨( الأنهام جلاء انظر: )٣( 
)أ/الفتاوى مجعؤع نحمن س الأكملية والرسالة 

١١٩.)





الشردوس

أنهارتفجر دمنه الرحمن، عرش 
الخة«ُا/

ه1قوال1هلاسم:
JU  محير: ابنJUS  الاللف: بض
فيهكان إذا إلا فردونا البستان يسئى 
أعلم؛اُآ،.فاض عنب، 

ررأعلىمض في المباركغوري وقال 
وأفضلهاأعدلها لإآي: وأوسطهاءا: الجنة 

وقالالسيوطي، ذكره وحيرها، وأوسعها 
السعة،بالأرسهل: المراد حبان: ابن 

الفوفةا(ُ"آ،,وبالأءلى: 
وقولهحثازت ابن حاتم أبو وقال 

الفردوسآن به يريد الجنة،؛ أوسهل رأفهو 
وقوله:العرض، في الجنان وسهل في 

فيبه يريد الجنة،، أعلى رروهو 
الأرهاعا(أن.

ال_تعا|قة;ص ي

بالفردوس الأولى: لمسألة ا- 
بالأنيياء:خاصة 

الشهداءمن ولغيرهم لهم فهي 
أولفى المذكورين الأوصاف وأصحاب 

منين.لمؤا سورة 

قالسى ثقل ررلما ه: أنس قال 

الفردوس

(.٧٤٢٣يقم التوحد، )كتاب الممحاري أخرجه )١( 
ه[.١٤ْل٦■(تداراككر،٤٦e)٢(-فراينممر)0/

\ب-آ.تدار ( ٣٢١)ا■/الأحوذى تحفة )٣( 
(٤٧٣ا/)٠ بيان ابن بترتيب حيان ابن صحيح )٤، 

،.iYالرالة، ة .تبمؤّ

:نهآفاطمة فقالت يتغشاه، جعل 
أييكعلى ررليس • لها فقال أباه، واكرب 

ياقالت: مات، فلما . اليوم؛؛يعد كرب 
حنةمن أبناء، يا دءا0، ريا أجاب أبتاه، 

جبريلإلى أبتاه، ئا مأواه، الفردوس 
ياه: فاطمة قالت دفن، فلما ننعاه. 
علىتحثوا أن أنفسكم أطابت أنس، 
اهه1كراب((أْ،.رسوو 

حارثةأصيب : أيصا).٥ أنى وقال 
إلىأمه فجاءت غلام، وهو يدر يوم 

ئداش، رسول يا فشالت: النبي. 
فييكن فإن مني، حارثة منزلة عرفت 
الأحرىتك ؤإن وأحتسب، أمجبر الجنة 

هبلت،أو ااويحكا فقال: أصنع، ما ترى 
ؤإنهكثيرة، جنان إنها هى؟ واحدة جنة أو 

نى-بمامدوسيم/
ورئةات صففى الى تعال ون

غقينصتلاغم ي م الفردوس: 
لومبموى آلتر عن هم آقلأ ثو 

ثموآؤ1ق و محمحأ يرلوؤ هم وقأ 
أوأتيهم إلاعق و كظين لهمهم 

وهمئث و ونثم ؤثم تنكت ما 
ءمءاؤكأثا ؤلق، ؤدآء آقى ئتن 
وقمحن ^٥؛ هم، ؛؛، Isو

و4وظئ ثويم ء ي تإمحة 
■]المؤمنون[ 

بهذهيتصف لم وقمن تيمية! ابن قال 

(.٤٤٦٢رقم المغازي، )كاب المحاري أحرحا< ره( 
(.٢٩٨٢رقم المغازي، )كاب الّخاري أحرجه )٦( 





الفردوس►ج[بمالفردوس

عشرةالجنة للأسماء حجرت ابن وقال 
ودارأعلاها، وهو الفردوس تزيدت أو 

المقامة،ودار الخلد، ودار السلام، 
الأمين،والمقام والنعيم، المأوى، وحنة 

وكلهاوالحمض، صدق، ومقعد وعدن، 
فيالمأن«ُاأ.

نزولشرطا الشاكة: لمسالة ا- 
تالصالح والعمل الإيمان هما الفردوس 

ؤبجؤأءاتئأ ٢^، وة تعالى؛ ال ق
.هئزث* آكتدوّيا جقث لم َةئق آلأهثك 

11.]^

إنت ذكره تعالى رايقول الطبري؛ قال 
وأء_نواورسوله، باه صدقوا الدين 
وعملواكتبه، س أنزل وما اه، بتوحيد 
•، الفردوسااُ بساتين لهم كانت بطاعتته، 

ذقال;الشروط عثيمين ابن وفضل 
للمومين،نزلا الفردوس حنايت، ررصارت 

والعملالإيمان، شرطين؛ لكن 
الصالح.

والعملالقلب، محله والإيمان 
بهيراد وقد محله الصالح 

والخوفكالتوكل القلب، عمل أيصا 
ذلك.أشبه وما والمحة، والإنابة 

كانتتي الهي والمحالحان 
الأهأال"''،.لشريعة وموائة ه، حالصة 

)آ(كحالارى)اأ/أ'•؛(.
ٍزا[.العلب، الكب زياد ( ١٣٠; ١٨اتجري))٢(شد 
ر^هاا(.محن ابن )٣(شد 

أقرفاكردوس ارابمئ؛ لمسألة ا— 
العرش؛من لهر؛ه الختان 
لمررأتدرون عياض؛ بن الغضيل قال 
العالمينرب عرش لأن الجنة؟ حسنت 

ّّّقفهاا،أ؛أ.
أقربكان ما لاوكل القيم؛ ابن وقال 

مماوأشرف وأنزه أنور كان العرش إلى 
الفردوسحنة كانت ولهدا عنه؛ بند 

وأنورها،وأشرفها، الجنان، أعلى 
هوإذ العرش؛ من لقربها وأجلها؛ 
أظلمكان عنه بعد ما وكل سقفها، 
شرقلين ا. مأسفل كان ولهدا وأصيق؛ 

كلمن وأبعدها وأصتقها، الأمكنة، 
خيرلأْ،•

هيالفردوس هل الخامة؛ لمسألة اس 
.؟أدم منها آحؤج اض الخنة 

الجنةأن إلى ض عيا القاصى ذهب 
جنةهي . آدم منها أحرج التي 

بينالمحاجة بحديث تدلا م الفردوس، 
موسى؛ررقال وفيه؛ .، وموسى آدم 

ونفخبيده، الله حلقك الدى آدم أنت 
ملائآكته،لك وأسجل روحه، من فيك 

الناساهبعلت ثم حنته، في وأسكتك 
الأرضاءلادإل سلخك 

لاقيهالحديث؛ ساق أن بعد قال فإنه 

العلب[.الكب ]دار )٧٥(، الأدداح حائي رأ( 
^.١٣٩٣ط؟، الملب، الكب ]يا; ( ٢٧)اكراثد ره( 
رنمالأنساء، أحاديث )كتاب، البخاري أحرجه )٦( 

(.٢٦٠٢دئم اص، )محاب، وسلم (، ٣٤٠٩



الفردوس؛•؛|لآقآأبمالفردوس

حرجالتي الجنة أن الئنة لأهل حجة 
والتيالفردوس، جنة همي آدم منها 

لفولحلائا في الناس يدحلها 
. ٢١((؛غيرها أحرى حنة إنها المّتدءةت 

حنةمن أحرج .i آدم أن ثك ولا 
جنةأهي ولكن الأرض، إلى السماء 

حنةأم الجنة أعلى هي التي الفردوس 
وجودلعدم ذلك؛ في جزم لا دونها؟ 

دولصرجفيالم1لة.
أنعلى قائم الصحيح المعتقد لكن 
إلىء آدم منها أخرج الني الجنة 

فيالمذكورة السماء حنة هي رض ألا 
المؤمنين،الله وعدها والتي نصوصي، لا 

تيمية!ابن الإسلام شيخ يقول هدا وفي 
عندوزوجته آدم أمكنها التي رأوالجنة 

هيوالجماعة الئنة وأهل الأمة، سلف 
ةالخلد حنة 

بمنإشكال لا الساس: لحالة ا. 
الوسيلة!وموال الفردوس موال 

الفردوسبوال أمته ه النبي أمر 
فلوهاطه الشم وإذا .! قوله في كما 

وأعلىالجنة، أوسهد فإنه الفردوس، 
.،له الوسيلة ل محوا وكدا ، الجنة؛،؛ 

فيكما الجنة، في درجة أعلى وهي 
،يلة؛( الوسلي اطه وسلوا ! قوله
قال!الوسيلة؟ ون افه، رسول ا ! قالوا

رحلإلا بمالها لا الخة، في درجة وآعلى 
،.هوا(؛ أنا أكون أن وأرجو واحد، 

درجةلرالوسيلة لأحمد! رواية وفى 
أنافه فسلوا درحة، فوقها ليس اممه عند 

.لوسيلة،، ا يوتيتى 

إشكال؛ولا الأمرين بين تعارض ولا 
أعلىالحدث فئرئ كما الوسيلة لأن 

حنةدرجات أعلى أى! الجنة؛ درجات 
قالبسؤالها، ا أمرنالتي فردوس اا 

الجنة،درحات أعلى والوسيلة المناوئ! 
الغردوس،■■أعلى ض ه به خاصة ■وهي 

أعلىالفردوس بان الأحاديث يئن وحمع 
الوسيلة،أعلاها درجات وفيه الجنة، 

إلىالواحدة الدرجة انقسام ص مانع ولا 
بعض؛؛ُ^•من اعلي بعضها درجات 

الفردوسمنزلة السابعة! لمسألة ا٠ 
لجنات!اس 

الفردوسأن بيان مضى فيما تقدم 

هاأ،مأ-ط١، ]دارالوياء، ( ٦٧)A/المعلم إكال )١( 
ر؛(ءجموعأكاوىلأ/ي؛مد

.تقدم )٣( 

رنمالمناقب، وايراب الترمذي الماق بهذا آحرجه أة( 
ليسؤإسنادء غريب، حديث هذا ودالت (، ٣٦١٢

بالقوى.
(،٣٨٤لنم المائة، رتمتاب لم ممحني واصله 
الجةقي متزلة فإنها الوسلة؛ لي ام اسلوا ولفنله: 

أكونأن وأدجو الذ، ماد من لعبد إلا نتجني لا 

وقالئرطجة[، ]موه ( ٨٣)م احمد أحرجه )٥( 
مجمعفعف(. وفيه لهيعة، ابن )فيه ت الهيثمي 

>قله لكن القدسآ. ]مكب لا/آمم( الزواتد 
)رنمالصحيحة السلسلة ني كما بها، يشوى 
٣٥٧١.)

]المكنة)ا/خآم( الصغير الجاهع شرح اكد-ير نص )٦، 
اممرى،المجارة 



الفردوسالفردوس

وهوالجنة، حميع على يطلق اسم 
فىدرجة على طلق الأخص السني 

لكنولما وأوسطها، أعلاها هى الجنة 
أعظموهو مهنها، هو الرحنن عرش 

واعادهاوأسرفها وأفضلها المخلوقات 
أعلىالغردوس حنة لكنت وقدرا، ذاتا 

■وأنورهاوأشرفها وأحلها الجنان 
وأففلهاُا،.

مصدرالفردوس ت الثامنة لمسألة اء 
الجة:أنهار 

لوهفاممه سألتم واذا ٠: لقوله 
وأعلىالجنة، أوسمل فانه الفردوس، 

تفجرومنه الرحمن، عرش وفوقه الجنة، 
الخة((رآ،.أنهار 

نمقالجنة؛؛: أنهار لأتفجر ومعنى 
منالأربعة؛ الأنهار أصول وثجرى 

والعلُ*آأ.والخمر، واللبن، الماء، 
قولهفى الأنهار هذه ذكر جاء وقد 

م؟\ذغأ رعت أه أينق ونثز الى: تع

تثتآيتق>كبيآيثي
[.١٥]محمد ه تمش ءث-في 
محضناكردوس : التاساuث لمسألة ا( 

الأفج:الوادي 
الأربعة،الأنهار غير الوادي هذا 

الكب]ياي )٩٦(، الشم لابن الروح انظر: )١( 
انملمة[.ألكب ( ٢٧)له واضا'د ؛_[، 

تخريجه.تقدم ر٢( 
)آ/اآ"أ(.الأحوذى نطة انظر: )٣( 

المرأةبمشل جبريل أناني ا؛ ٠: قال 
ياقلت؛ سوداء، نكتة فيها البيضاء 
الجمعةهذه تال! هده؟ ما جبريل: 

قيلفأنتم ولأمتك لا1ثا عيدا اش جعلها 
يوافقهالا ساعة فيها والنصارى، اليهود 

إياه.أصهياه إلا محزا فيها افه بسال عبد 
السوداء؟استة هذه ما قحت: قال: 
يومفي تقوم القيامة يوم هذا قال: 

المزيد،عندنا ندعوه ونحن الجمعة، 
اطهإن إ قال المزيد؟ يوم ما قلت، فال: 

فيهوجعل أفح، واديا الجنة في جعل 
يوملكن فإذا الأبيض، الملث، من كثيايا 

متابرفيه فومعت، فيه، اش ينزل الجمعة 
ئدمن وكراسي بياء، للأنذهب من 

منالعين الحور وينزلن للشهداء، 
ثمقال: ومجدوه، القّ فحمدوا الغرف،، 

ون،فنكعبادي، اكرا افه: يقول 
فيهلعمون،عبادي، أؤلعموا ويقول: 

ويقول:فيسقون، عبادي، اسموا ت ويقول 
ماذايقول: ثم فيطيبون، عبادي، طنثوا 

قال:رضرائلث،، رينا فيقولون■ تريدون؟ 
يأمرهمئم عنكم، رصيتح يقول: 

الغرف،،العين الحور وتصعد فينهللقون، 
ياقوتةومن حضراء زمردة من وهي 

حمراءا؛

ابن]دار )•٩( الجهب ض الرد ني الدارس أخرجه )٤( 
اسوم]مكب ( ٦٨والجزار)٤؛/ط؟[، الأسر، 

؟(aa/v)نيه مفي بعلي وأبر ط)!ا، والحكم، 
واليرانيله، واللفغل ط١[ للتراث، المأمون ]دار 

=محن وهميهم، الحرْض[، ]دار ( )t/؛١٣الأوسط ضر 



التاجهتاكرقة الخرقاستق

جعلالقّ ررإن س• قوله منه، والشاهد 
كثبائافيه وجعل أفيح، واديا الجنة في 

روايةوفي الأببض؛؛، المسك من 
نياتخذ ربك ررإن قاوت الشافعي: 

مسك؛،''١،.كثب فيه أفح واديا الفردوس 
الجنة.بدل الغردوس فدكر 

0الآثارً
عنوالكف الاحرة ؤإيثار التشوس، 

علىوالحث وأطماعها، الدنيا 
الواردينبصفات الاتصاف في والاجتهاد 

لها•

لحكمة:ا0 

بينالجمع في أاالنكتة الهليبي: قال 
بأحدهماأراد أنه والأوسهل الأعلى 

المعنوى.ويالاخر الحسى 

ؤإنماوخياره، أفضله الشيء وسط فان 

ه.ّالك بن أس محن رق ط =
الفكر،]ياي ( ٣٧٩)))/ني الهٍثس وJال 

الأوسطفي والطبراني المزار رررواْ اهأ:  ٤١٣ط
رجاليطمح، ا؛ي ورجال بمر؛اختمار، رابو بمحوه، 

دجالرجاله الْلمراني إسنادي وأحد الصحيح، 
وهليثوبان، ين ثابت بن الرحمن عبد غير الصحيح، 

إسنادهوصحح يرمم*، رصعنه واحد غير وثقه 
زدار( ٢٦•)آ/ المهرة الخيرة إتحاق في البوصيري 

الترغيبصحيح ني الألباني وقال ط١[، الوطن، 
،حسنط0آ: المارق، ّ ( ٢٧٢)٣; واكرمب 

وصنفالعلعية[، الكتب، تدار ( UOالثافص مسند )١( 
للحديثأن إر القيم ابن والهار إسناده، تيمية ابن 

)1/تيمية لابن المرتم، الفتاوى انقلر؛ عديدة. طرقا 
لابنألمنن تهذيج، العلمية[، الكتب، ]دار ( ٦١٨
(.٣٦A)١/الماد وراد (، ٣٩١)Y/ امحيم 

إليهايتسارع الأطراف لأن كيلك؛ كان 
محفوظة((صحميه والأوساط الخلل؛ 

لمصادرواتمراجع:ا٠ 
القيم.ا.ااالفوائد«،لأبن 

لادبى إلالأرواح ادي لإح٠ ٢ 
القيم.لأبن الأفراح"، 

لابن)ج؛(، الفتاوى" ارمجمؤع . ٣ 
نمه.

؛-لرالروح؛؛،لأينالشم■

 mالضالة لفرق اm

)الافتراق(.مصطلح يراجع 

 mالناحية لفرقة اM

ثغه؛لتعريف اه 

ولرالفا.ء، ق( ~ ر ٠ ، مادة)فمن الفرية 
علىيدل صحيح اصيل والقاف والراء 
والفرقان:ثيئين، بين وتزييل تمييز 
الحقبين باّ يرق تعالى اض كتاب، 

سميالصبح، والعرقان؛ والباطل، 
واكهارارم.اللل ين محرق لاك؛٠ ذلك؛ 

tiyأفنق الشيثين بين محزقئ ويمال: 
وتفرقه{ jUjjuالشيء وفرقث ، وذنقاJا 
وتفثق.وافترق فامرق 

والفريق؛الناس، مجن طائفة والفرق؛ 

(.٣٢١)؛■/الأحوذي )؟(تحفآ
الجيل[.ّر ( ٤٩٣ر؛ِاللغة مقاييس )٣( 



الفرقةالن1جيةالناجيةالفرقة 

البرق،من أكثر وهم الناس، من الطائفة 
أ.الأفتراقُ مصدر والقرقة؛ 

و(،- ج - )ن مائة من اجية نوال
تونياته وئجاه ونجاء نجوا نجا ت يقال 

السريعةالناقة والنجاة؛ والناحية حدهس. 
والنجاة!والجو يركبها، بمن تنجو 

نجارك،أنه نفلن الذي المرتفع المكان 
اJل١'"؛.طوْ لا 

شرعا:لتعرث ا0 

ماعلى تسير الم هي الناجية: الفرقة 
لهمفلس وأصحابه، ه الني عله كان 

ق.،ا رمول إلا له يتعصبون متبؤع 
وأحوالهبأقواله الناس أعلم وهم 

ومقيمها،صحيحها بين تمييزا وأعفلمهم 
اتباعاوأشدهم ، بمعانيهامعرفة وأكثرهم 

وعملاُتصديقا لها؛ 

اللغويانمسى سن ■؛إقأ■ 
والشرعي:

الشرعيوالمعنى عام، اللغوي المعنى 
المتمثكونوالجماعق، الثنة باهل حصه 

والثنة.بالكتاب 

التراثإحياء است)ا،/أ"بم(]دار تهذيب )ا(ينفلِ: 
رأ/بأأا(]دارإحٍاءوالصحاح -[، ٠١٤٢١؛لريي، 

رالقامسالممْل>!، ١٤١٩ٍدا، اكراث!_، 
(rv\/T ). اس، الكتب ]دارu١٤١٥.

وتهذيب)أه/ا'هها(، للجوهري المحاح )آ(سثلرت 
<.٤٠٢)؛/السل رالقامس )\\/0س الكة 

الخالصوالدين  dTiV/T)الفتاوى •جموع يطر: )٣( 
ط\,العيية، الكتب ]دار  UilT)للقنوحي 

اه[. ٤١٥

٠ا•٠^ 

سالنبي إحبار س مأخوذ الاسم هدا 
ثلاثإلى ستفترق أمته أن ذكر ما ل- 

بينمن واحدة فرقة أن - فرقة وسثعض 
لتمسكهافهي الناجية، هي الفرق تلك 

الدنيا،في الضلال من نجت بالئِنة 
الاخرة.ي النار من وسثتجو 

■ءالأساءالأخرى؛
الجماعة،والجماعة، الئئة أهل 

الأثر،أهل ، لحديث، ١ أهل لف، ال
المنصورة.الطائفة الأعظم، السواد 

والحكم:
الناحية،الغرقة منهج التزام يجب، 

.بوجودها والتصديق مثيلها، وملوك 

قال:ه سفيان أبي بن محاؤية عن 
وألافقال؛ فينا قام . اش، رسول إن ألا 
افترقواالكتاب أهل من قبلكم من إن 

الملةهده ؤإن ملة، وسعين ثنتين على 
ثنتانوسعين، ئلاث على ستفشرق 

وهيالخة، ي وواحدة النار م وسمون 
ناجيةفرقة هناك أن فأخبر . الجماعةأا 

وأحمد{، ٤٥٩٧الئنة، داود)كتاب أبو أحرحه 
 /AY(١٣٤ ) والدارميذا[، الرمالة، تمؤّت

فيِ أبي وابن (، ٢٥٦٠رنم الهر، )محاب 
وتط١[، الإسلأس، ]اسب ( vn/Yالئنة)

الكشافأحاديث تخريج في حجر ابن الحافظ 
الفتاوىمجمؤخ في المس تيمية ابن ومصع )٣٦(، 

ًفى |\JL_ إليها أثار شواهد عدة ول )م/ْثأ(، 



ا|ضرقةاممجية

■وٌبمن الثلاث الفرق هده بض عن 
ووتقترققال: للترمذي; رواية وفي 

فيكلهم ملة، وسعين ثلاث على أ0ض 
ياهي ومن ت قالوا واحدْاا، ملة إلا النار 

عليها أنا ررمنال; افه؟ ول رص
وأصحابي«ُا/

-0أقوالأهلاس(:
عننده بالبغدادي الخطيب محاق 

المبيحديث وذكر ء أحمد الإمام 
فرقة،وسّعجن نيف على الأمة للدفترق 

لم.فقال; فرقة؛، إلا ازر في كلها 
منأدري فلا الحديث، أصحاب يكونوا 
أهلالحديث; هل يا ومراده . هم؛اُ 

الثنةوااجماعة.
لمديقون،ا وفيهم أر تيمية; ابن قال 

أعائمومنهم والصالحون، والشهداء، 
المناقبأولو الدحي، ومصابيح الهدى، 

وفيهمالمذكورة، والنشاثل المأثورة، 
أجمعالذين الدين، أئمة وفيهم الأبدال، 

وهمودرايتهم، هدايتهم على المسلمون 
المصورة،،الهلاJفة 

ألهاتزعم فرقة اركل المنعاني: وقال 
.ط،؛ا٤(]مكتةالمعارف، الصمحل)أ/٥• لملسلة ا =

(،٢٦٤١ريم الإيمان، رأبوأب )١(احرجه 
ألأوانيوحسنه (، ٤٤٤رقم العلم، ركتاب والحاكم 

(٢١٢٩رقم ، )y/mالترمذي سن سح في 
١،ط الإسلامي، ]الم 

الئق[.إحناء ]دار ت0أ( الحدث أصحاب شرف )٢( 
الهجرة،]دار ( ٢٦١)هراس يثرح الراسية العمدة )٢١( 

0آ؛اه[.ْل•؟، 

الغزقبعض يقيم قد ثم الناجية، الفرقة 
ببتمن أوهى ما برها دعواها على 

المكبوت.

لجملة;و؛ا 

لليلى■وصلا يدعي ثلت 
وونىلأتقثلهم;ذاى

أنالحديث في بالنافلر الأحسن وكان 
فقدالفرقة، كلك المبري بالمفسير يكتفي 

كلإلى الهادى الشرائع معلم - . كفاه 
القرفةله وعين الخونة، . . حير 

هوما على كان مجن بأنها; الناجية، 
اضبحمد عرف وقد وأصحابه، عليه 
غليهكان ما الدين في همة أدنى له من 

النى.وأصطبم«أ؛؛.
والفرقةحن: بن الرحمن عبد وقال 
الميهي والمبعين، الثلاث من الناجية 

رسوله.،وسنة اش، بكتاب تمسكت 
لهوأخلصوا الله، كتاب فى بما وعملوا 
رسوله.لاواتبعوا العبادة، 

المتعاقة:تمساص ا٠ 

والجعينالشنتين الغرق كل يس ل- 

لم'ت؛؟يرالهنمنأهلالإسلأم،
لمقالسي. الكفر: إلى منه يخرحوا 

منجعلهم بل الإسلام، من يخرجهم 

العاصمة،]دار ( ٧٩، الأمة)٨٧افتراق )٤(حديث 

ؤيمملر:. -[ ٠١٤١٣)ه(اللرراب)اا/آ-أ(]ْلآ، 

)را/.آهم(.











ا

الفاسقسمى لكنه الجماعة، عن به 
إيمانفيه الذي الغاسق وقحد متافئا، 

وهوالأصغر! النفاق أي■ نفاق؛ وفيه 
منيخؤج لا الذي العملي النفاق 
علىالمفاق لفظ ظه فاطادقه الإسلام. 

١لأءتبارل١،.بهذا هو الفاسق 

اتمخاتمين:زهب، مؤ 
)وهموالوعيدية المرجئة حالفت 

والجماعةالثئة أهل والمعتزلة( الخوارج 
فذهت١^٢،. الفاسق مسألة في 

الملي،الفاسق بتكفير القول إلى الوعيدية 
منزلةفي الدنيوي حكمه حعالّتإ فالمعتزلة 

النارفي بتخلد0 وقالت المنزلتين، بين 
هو! فمالتاالخوارج أما القيامة، يوم 

المرجئةوأما والأحرة. الدنيا في كافر 
الإلمو"أا.كامل أنه إر ذهبت فقد 

ا

عليهم:لرد او 
أنهمع الكبيرة مرتكب إن لهم! يقال 

منيخ_رج لا أنه إلا بكبيرته، فاسق 
الإيماناجتماع فيمكن بالكلية، الإيمان 

.جموعاكارى)ا(اظر:
غيرالأصغر ق الغمؤججات غي يقع من يهو )٢( 

المكفر.

(٣١٢)للامدي الكلام في،a؛ \صثم غاية اتقلر: )٣( 
القاهرة[،الإسلامية، للشتون الأملى ]المجلس 

،٦٦٦)الجبار عبد للقاصي الخمسة الأصول وشرح 
فيوالفصل ^، ١٤١٦ْلآ، رمة، ]مكبة ( ٦٩٧

الممثمة،]دار ( ١٨٨)T/حرم لأبن والحل الملل 
(٢٤٩)للمتدادي الدين وأمول ^[، ٥١٣٩٥ًلأ، 

نأيماوانفلر ه[.  ١٣ ٤٦استانبول، الدولة، ]مفة 
رما/هإ{.الفتاوى مجموع 

مقررهو كما — الأصغر المسق مع 
فاسقبإيمانه مؤمن فهو قم ومن عندهم، 

ثاءإن تعالى، افه إلى وأمره كبيرته، 
بعدله،عذبه اء سؤإن برحمته، له غمر 

دلتهدا على بعد؛ فيما الجنة إلى ومآله 
ملفاعليه أججع والسنة الكتاب نصوصي 

الأئء؛ء.

لمصادروالمرام:او 
وعادفتهالمّلف عند رلالإيمان - ١ 

الم_عاصرينا؛ثبهات وكثف بالعمل 
حضير.ال لمحمد ، ( ١ رج 

—رمه حوا — حقيقته لإيمان! ا لا — ٢ 
والجمامة؛(،المنه أهل عند قضه نوا 

الأثري.اممه لعبد 
الجديةالأجوبة فى نية الالدرر ه — ٣ 
 ،٢(.^١

الكبائر؛،،اقتراف عن ارالزواجر - ٤ 

اسي•حجر لأبن 
الئنةأهل عند وأحكامه ارالمسز — ٠ 

الشيح.مقرن بتت لريبما ا والمحالقين؛؛ 
العزيزلحبي والنفاق؛؛، ق ارالف— ٦ 
,اللهليفس،العبد 

لابن^٧(، الفتاوى؛، ارمجمؤع - ٧ 
تمة.

لأبن^١(، الوجيزلإ اءالمحرر - ٨ 
عملة.

(.١٥٢.  ١٠١)T/ القتارى مجموع انظر: )٤( 







١١

الإسلامهي الفطرة أن الثالث: القول 
فطرلو لأنه يالمومنين؛ حاصة لكنها 
أحدكفر لما الإسلام على جميعا الناس 

عليهدلت! ما حلاف وهذا منهم، 
للنار،أقواما حلق هق أنه من صوص لا 

ا.كافراُ طبع الخصر غلام وأن 
الخلقةهي الفطرة أن الراعت القول 

المعرفةمن المولود، عليها حلق التي 
علىيولد مولود كل • فال فكأنه ، بريه 

مبلغبلغ إذا ربه، لمها يعرف حلقة 
لخلقهمخالفة حلقة يريد المعرفة، 
إلىبخلقتها تصل لا التي البهائم، 

قال'*من القول هدا ومثل ذلك، معرفة 
علىيولد مولود كل أن ؛القaإر٠ة المراد 

ليسوبنية، وطبعا، حلقة، السائمة 
ولامعرفة ولا إيمان، ولا كفر معها 

يعدالإيمان أو الكفر يعتقد ثم إنكار، 
اللوغُى.
الدأةت يعني الفهلرة؛ ت الخامس القول 

ابتدأهمأنه من عليها، هم ابتدأ التي 
والشهاء،دة لساا وا ا وا ة تالحبا 

 )_^b منالبليغ عند إب يمرون ما
•اعتقادهمُ'آ، آبائهم عن قولهم 

الكاتب]ءار الشرفي ف انفلر: )١( 
.UWAWالريي، 

ودرء•٧{، ء )A؛/An الم محي لأبن التمهيد انفلر: )٢( 
(،٢٩٩ِ  ٢٨٩)العليل وشنا، ؛((، T/A)اكادص 

(.٥٦٩- رآ/حآْ الدمة أهل وأحكام 
(،VAl/A)الممارص درء /A٧(، ١٨)التمهيد انظر: )م( 

رآ/وآه(.الدمة أهل احكام (، ٢٨٤)العلل وشفاء 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

الفطرة:ليل د٠ 
التيالتوحيد أدلة مجن دليل الفهلرة 

وحلقهمآدم بتى في ه انك همرسها 
إفرادإلى العبد توجه فهي عليها، 

أنإلا والألوهبة، بالربوبية ه الرب 
منعليها يؤثر بما تتغير قد الفهلرة هذه 

منبها يحيعل وما الشرك، على التنشئة 
والشهوايت،.مت، شبها لا 

مذساكخاصن؛0' 
المتكلمينمن وحوهم المعتزلة ذهب، 

أصلا،الإسلام على أحد يولد لم أته إلى 
كاما،ولا لما مأحدا ١^، جعل ولا 

وهداالكفر، لنفسه أحملث( هزا ولكن 
بيننزاع بلا الإسلام؛ لنفسه أحدث 

الإسلام،إلى دعاهما هو ولكن القدرية، 
متمايلةقدرة و١ءهلاهما علتهما، وأزاح 
يختصولم واوثفر، للأيمان تصلح فيهما، 

فانالإيمان، حصول يقتضي بسب المؤمن 
مقدوراكان ولو مقدور، غير عندهم ذلك 
المعتزلة.عامة قول وهدا ، ظلما لكان 

الاض معرفة إن يقولون: أنهم اكانيت 
بالعقل،لمشروحل ا بالنفلر إلا تحصل 

عندهمالمعرفة تآكون أن فيسستحسل 
هنالله فعل من تكون أو ضرورية، 

عليهم:لرد ا0 
السابق،الفطرة بحديث عليهم يرد 

(.٢٨٨)العلل شفاء (، fVA/A)التعارض درء )؛(انظر: 



اكط^ؤة
[mv

ا

يولدإلا مولود من ررْا ٠ قوله وهو 
ومحّرانم،أو يهودانه، فأيواه الفطرة، على 

النيوالروايات يمجساتحى،،أأ،. أو 

لاسل، أو اسل من عف دلل لا 
والطرتبطله، السابقة الشرعية الأدلة 

الأعراض،رتلريقة فى النفلر هو المقصود 
الطرقمن ذلك ونحو والتركيب، بحديث عليهم ويرد معناء. وصحت 

موصلغير باطل، طريق وهو المبتدعة حنفاء عبادي ارحلقت حمارت بن ض عيا 
أحدايأمر لم ه فالرسول للمقصود. اله بأن تصريح وفيه . ، ءأ . . كلهم. 

ومعرفتهإيمانه، علق ولا الطرق، بهزه الإسلام. وهي الخيفتة على فتلوهم 
وصفالقرآن بل الطرق، بهدم بالله، يقدر لا إنه تقولون أنتم لهم فيقال 

ه_نهيسلِك أم  ٧٢٠لإيمان، وا ب1لعلم، أن صلى مخلوقاته من أحد ولا الله، لا 
أونصرابين، أو يهوديين، يجعلهما 

ذلكبأنفسهما شعلا هما ل مجوسيين، 
وحديث، غيرهما من قدرة بلا 

أنربين يوقولكم، يطل الفطرة 
معنىأن على يدل أنه كما الوالدين، 

الإسلام.هي الفهلرة 
اشغير أن على متفقون الئثة وأهل 

فيالضلال أو الهدى جعل على يقدر لا 
أنعلى الأمة اتفقت فقد أحد، قلب 

الأبويندعوة الفطرة حديث في المراد 
عليه،وتربيتهما عقيدتهما، إلى أبنهما 
والمربيالمعلم، يفعل مما ذلك ونحو 

بماءالأيوين وذم •، ليربيه يعلمه من ْع 
لخال'؛؛.اض 

تحصللا ايثه معرفة إن ت قولهم وأما 
•الطبري جرير قول فهو بالعقل.، المشروط بالنفلر إلا 

والنقلا؛العقل تعارض لادرء — ٦ 

الطرقهل-ه بعض بتيع ا ولما الطرق، 
الأمةمحلف ذلك أنكر ابتدعها، من 

بدعأبالهؤلاء ووسموا وأنمتها، 
والضلألةأْ،.

المصادرواتمراجع:0■ 
لابن^٢(، الدمة؛ا أهل "أذكام - ١ 

القيم.
المتعلمةوالخصهللحات ألا'لألفاءل - ٢ 

للاما ، ودراسة؛؛ جمع الربوبية، بتوحيد 
.كتوراه[ د ]رسالة عمرو لا 

لابنالخلق(؛، ض م-ررلذارالخق 
الوزير-

الر.عي، لاين ^٨١(، الالتمهتداا . ٤ 
لابن٢(، )ج* البيان؛؛ مع راجا - ٠ 

تخرحه.سق )١( 
تخريجي.مبق )٢( 
)ه/أ،ص.والقل العقل تعارض درء انثلر: )٣( 
(.VVH/A)ادق \دوح انظر: )٤( 

رجار،،لأينتبية-

بمرق.( ١٢)د/المايق الربع ادهلرأ )ْ(



اوْتاء٠٠=الأكبرالمقم 

م'-»شفاءاسل«،لأينام.
الإسلام،؛،في والفطرة ارالعقيدة - ٨ 

لمايرطبة.

الناسومذاهب حقيقتها ررالفهلر0ت — ٩ 
القرني.لعلي فها،ا، 

الإسلامية؛،،والعقيدة ١راJنهلرة  ٠١٠
ماجستير[.]رسالة الجعبرى، لحاقظ 

١^^لفقع اه 

)العقيدة(.مصقللح يراجع 

 Mلفناء اM

لغة:التعريمر ح■ 

البقاء،نقيض ء لقنا ا رر ت لخلل ا قال 
والنناء1فان، فهو قناء يمنى محني والفعل 

الوار،،تا؛.\يم سعة 
يغنى؛الرجل ض ت الأزهري وقال 

الموت،،على وأشرف هرم إذا 
والتلاشيالأصم.ءمحلأل هو ء لفنا فا 

قواهتلاشت ما على يعللق وقد والعدم، 
شيخت يقال كما عينه، بهاء مع وأوصافه 

تهذيبوانظر: الهلال[. ،كب ]دار )A/؛"U■؟( انمن )١( 
[UJJ  )للتاليفالممرية ]الدار )ْارا/ب؛

صائر[.]دار ( ١٦٤ا/)٥ العرب ولسا0 والترجمة[، 
)ْا/ح7أ(.)آ(تهذبالوة 

الكاب]دار ( ١٠٤)ا/ السالكين مدارج انظر: )٣( 
,[.٠١٣٩٢العربي، 

اصطلاحا:لتمرث ا0 
تبانه يعرف صوفي، مصعللح الفناء 

واتمالكوت،الملك بعالم الإحساس راعدم 
الباري،عفلمة في بالأستعراق وهو 

عنالغيبة هو ت وقيل أ. الحق،، ومشاهدة 
ولااش، إلا شيئا ترى لا بأن الأشياء، 

لنفك،ناسا وتكون اض، إلا تعلم 
شيخؤيعول ٢. اشُ سوى الأشياء ولكل 

الموفيةبعض يمه لاما الإسلام؛ 
الحقفى القلب استغراق وهو ء، فنسا لا 

ابنالإمام ؤيقول بغير٥ااأ٦ا. يشعر لا حش 
وضععلى اصطلحوا القوم لأولكن القيم: 

الكونيةالحقيقة شهود لتجريد اللفظة هلْ 
هدا. الكائنات،، شهود عن والغيبة 

ويتبينالإطلاق، عند الغالب الفناء معنى 
أقامه،ذكر عند أكثر 

-نانمدضا0غ-وىس ٠
والاصطلاحي:

عندفالفناء واصحة؛ بينهما العلاقة 

ما-أآم[.طؤا،اممب، ]محالم ( ٢١٧)التعريفات )٤( 
'يا،دمشق، الأكرأ ]دار ( ٥٦٠)الترتيف وانظر: 
]دار( ١٩٦)للحمتي الصويي والمعجم م[، ١٤١٠

لجمسلالملقي المعجم [، ٥١٤١٧، ط\ الريال، 
[.٢١٩٨٢اللناتي، اماب ]ياي ( ١٦٧)؟/.صب 

واصهللاحات(، ١٩٦)الموفي المعجم انظر: )٥( 
ط)،الحكة، ]دار ( ٢١٢)ااشاشانى الموفية 

للنشبديانمونية الكلمات ومعجم ها، ١٤١٠
العجممدا[، المربي، الانتثار ]مؤمحسسة ( ١٩١)

؛)(.UA_)الفلمقي 
هدا،والحكم، الملوم ]مكشة ( ٢٢٦)المرتاد )٦(بغة 

الكتاب]دار ( ١٥٠)ا/إ0ا، المالكين )م(ّدارج 
,u١٣٩٢الرش، 



الفناءالفناء

يالنغىالشعور اضمحلال الموفية 
منأخذ فمد اض، سهوي أمام وتلاشيه 

واللائي,الاضمحلال اللغوي المعنى 

الأخرى:لأسماء اؤ 
أخرىمصّهإددات الصوفية يستخدم 

المحوكلغفل الفناء، معنى عن للتعير 
وهذءوالسكر، والأص_هلالآم والجمع 

غيبةفى معا تشترك المصطلحات 
ماوحول أو شهود عن بها المتصف 

بينهاالصوفية بعض يفرق وقد الله، سوى 
الشخصيلغيبة الباعث السبب حيث من 
هذهدرحة حيث ومن الله، سوى ما عن 

شيخيقول . بها المتصف وحال الغيبة، 
وأنالألفا٠لت هذه تقارب مبينا الإسلام 

الذيوهذا الله، سوى ما شهود عن يفتى 
الاصعللأمحال الصوفية من كثير يسميه 

وشالذلكاءار ونحو والجمع والفناء 
القلوبعلى يرد ما رروكذلك المكر؛ عن 
ذللثاونحو والفناء، السكر مونه يمما 
اختياربغير الحمل تغيب التي الأمور من 

المعنى.متقاربة ألفاخل فهي ااُآ،، صاحبها 
الأقسام:ؤ' 

معان؛عدة يحتمل مصطلح الفناء 
نقمي،هو ما ومنها صحح، هو ما منها 

كفر.هو ما ومنها 

ماعبادة عن الفناء الأول: م الم
يعيدلا بحيث به، والاستعانة اشر، محوي 

هووهذا باش، إلا يستعين ولا اش إلا 
الإسادم.دين 

ماشهود عن الفناء اللسث اكم 
عنبمشهوده يغيب بحيث اض، محوي 

وحولفتاء مرادهم ليس وهؤلاء شهوده، 
عنبل الخارج، في اض سوى ما 

يثركوالم إذا وهؤلاء وحسهم، شهودهم 
متحثاتركوا ؤإن يضرهم، لم واجبا 

يتقاوالم منه أفضل هو يما عنه مشتغلين 
منتركوه عما اشتغلوا ؤإن مقامهم، عن 

إلىلهم نتفا فا مثله، ليس بما المستحب 
وإ0أمكن، إذا أفضل الأفضل ذلك 
إمأقانمع محرما فعلوا أو واجبا تركوا 
ذلك،على مؤاخذون فهم والق.ل،رة العلم 

يعذرونلسب التمييز مقوهل ْع كان ؤإن 
فلامحفلور عير بسبب عقل زوال مثل يه 
يثلنهالذي هو التؤع وهذا عليهم. ذم 

ليسأنه مع اوس-الكين، غاية الصوفية 
الناقصين.فناء هو يل محمودة غاية 

الكافرين،فناء وهو المالث: القسم 
وجودعين هو الأشياء وجود جعل وهو 

هك،اش وجود عى شه وحول أو الحق، 
.^ محض٦٢كفر وهذا 

وانفلر(. ٣٧٠)Y/ تيمية لأبن الفتاوى مجمهمع )١( 
(.١٠)العلل وثناء )•ا/؛هْ(، نفه المرجع 

.١( ٠ )١ تيميآ لأبن الفتاوى عجمؤع )٢( 

اض]مكتبة ( ١٤٣الأسقامت)؟/(أأا، انثلر: )٣( 
]مكتبت( ٢٧٠.  ٢٦٨)Y/الغتاوى ومجمؤح تيمية[، 
)\االماممض ومدادج م[، ٤١٤•الحديثة، النهمة 

١٥٥ِ  ١٤٩ ،)(rwA/T .٣٨٠ ،).بمرق





القبر٠القائم

 Pلقائم اP

)القيوم(.مصطلح يراجع 

Pلقابض اق 

والبط(.)القبض مصطلح يراجع 

 mالتوب ابل قW

)التواب(.مصعللح يراجع 

 Mلقادر اU

)القدرة(.مصطلح يراجع 

 Pقلقاهر ا

)القهر(.مصهللح يراجع 

لغة:التعريف ■0' 
والراءوالساء ارالقاف ت فارس ابن تال 

بفي غموض على يدل صحيح أصل 
ان،الأتمدفن والقبر! . وتطامن،؛ 

حفرةوالقبر! دفنه، إذا الميت قتر يقال! 
وجمعه!الميت، فيها يوارى لأرض اش 

وصمها!الباء بفتح والمقبرة، قبور، 
القبورموصع 

:سرظ التعريف ج' 
قيالأموات دفن مكان هو القبر! 

وفيهلأخره، ١ منازل وأول الأرض، 
معذبإما فيه والميت البرز-محية، الحياة 

.٣٣وإنا 
الأحرى:لأسماء ا0 

,القبر!صلى تطلق التي الأسماء من 
:ومنهاالثمس، ومنها: الضريح، 

التربة،ومنها: اللحن.، ومنها: التكل.ى، 

ثلجن. ا ومنها: 

والحكم:
إيجادوجوب على العلماء أجمع 

ها'"آاه;ا.ط النكر، ]داو ( tvالكة)0/:ا(ثايس 

اكراثإحياء ]دار )بم/بماا( اللغة تهذيب انظر: )٢( 
(٤٥٨)المحيهل والقاموس [، ٢٢•١'الااريي،ءلا، 

العرب،ولسان ،،[، ١٤٢٦ْلن، الرسالة، ت تمؤِ
.u١٤١٤ط-ا، صادر، ]دار رْ/نآ( 

والأثر)؛/؛(غريب في المهابة انظر: )٣( 
حجرلاين ازرى رفح ا'بم')اه[، اسة، ]اسة 

^.١٣٧٩المعرفة، ]دار )اا/اه؛( 
التراثإحياء ]دار سد0)؟/٨٧( لابن المحمص )؛(انظر: 

والمهاةiيغريبانمدثبا؛ام[، ط\، العربي، 
ر؛/أْا(،واساحاكر)ا/م(لاسةاس[.





القبراتقبر

قبوروكانت ٥ ت القيم ابن وقال 
وهكذالاطئة، ولا مشرفة، لا أصحابه 

.قمره صاحبيه، وقبر الكريم، قبره كان 
الالحمراء العرصة يبهلحإء مبهلؤح مستم 

قبركان وهكذا مهلين، ولا مبني 
حيه!(؛١،.صا 

الشر:محي الدعاء الأور: لمسألة ا- 
ْشروعغير القبور عند الوعاء إن 
غير0،أو . النبي قبر القبر كان مواء 

المثرؤجؤإنما للاجا؛ة، محاد ولبست 
والدعاءالموتى على واللام زيارتها 

دلتكما والموت، حرة لا ا ويكر لهم، 
ذلك.على النصوص 

والتابعينالصحابة في يكن ولم 
مستجابالدعاء إن يقول: من والأئمة 

إنولا والصالحين، الأنبياء قبور عند 
بياءالأنقبور عند ن ا الأندعاء 

تلكغير في دعائء ْبن أفضل والصالحين 
٢٢٢١.

مراني،:القبور محتد الخيتل.عة والأمور 
الميت،أل يأن الأولى: المرتبة 

منكثير يفعله كما — يه ؤيستغبث، حاجته 
الأصنام،عباد جنس من فهو - الناس 
الإسلام.من صاحبه يخرج أتحر وشرك 

را/ْ«ه(.الماد حم هدي ني المعاد زاد )١( 
]سبمع١(  ١٧. ١  ١٠; ٢٧)الفتاوى مجمرع انفلر: )٢( 

^.١٤١٦ط المصحف، لطاعئ فهد الملك 

يه،هث الله يأل أن الثانية: المرتبة 
بدعتوهو المتاحرين من كثير يفعله وهذا 

المسلمن.ياتفاق 

قبرهعند الدعاء أن يظن أن الثالثة: 
فيالدعاء من أفضل أنه أو منجاب، 
عندهوالصلاة زيارته فيقصل؛ المجد؛ 

منأيقا فهذا حوائجه، ّا طللأحل 
الملمين،باتفاق اليتدعق النكرات 

نزاعاذلك فى علمت وما محرمة، وهى 
الملمينأئمة بين 

القبر:عر الماء اكانية: لخالة ا. 
كلبسد الغراء الثريعة جاءت لقد 
فيوالغلو الشرك إلى موصل طريق 

أنهاذللث، ومن والأموات، الصالحين 
وتجصيصها،القبور، رفع عن نهت 

عليها،الرج ؤإيقاد عليها، والبناء 
صورمن ذللث، وغير أعيادا واتخاذها 

تعدالأمور هذه لأن القبور؛ تعفليم 
مجنووسيلة الشرك ذرائع من ذليعة 

الإسادميةالشّريعة جاءت ولهذا وسائله؛ 

لكونهافعلها؛ عن والنهي، بالتحذير 
منالمقبورين بالة إلى مفضية وسيلة 

انصهيابىأمر وقد تعالى. الله دون 
Uه طالب أيي بن صلي اسل 

شاهق،قير كل بإزالة الأسدي الهياج 
عليهبعثنى ما على أبعتلث، ألا فقال: 

)ا/آآ(الفتارى مجموع صلى المستدرك ائتي: )٣( 
را/ياآ،اللهفان وانظر: ^. ١٤١٨، ١١٠]

هبمّأاه[.ثدأ، المعرص، ]دار ( ١٢١٨



القبر►وهاثقبر

إلاتمثالا ئيع لا رإأ0 س؟ اش رسول 
سويته،اإلا مشرقا قبرا ولا طمسته، 

اتفققد أنه رراعلم قال 
وأولهمولاحقهم، سابقهم الناس، 
اضرخوان الصحابة لدن من واحرهم 

القبوررفع أن ت الوقت هذا إلى عنهم 
ثبتالتي البيع من بدعة عليها والبناء 
.الله رمول وعيد واشتد عنها النهي 

منأحد ذلك في يخالف ولم لفاعلها، 
أجمعينا؛الملمين 

ضالكتابأ الثالئئ: لمالة ا- 
الأ،:

سواء، عنها منهي القبر على الكتابة 
الوفاةتاريخ أو الأسماء أو الايات كتاية 

نههئيج_ابر عن جاء لما ذلك؛ ونحو 
تجصصأن . النجي رانهى -الت ق

يبنىوأن عليها، يكتب وأن القبور، 

(.٩٦٩رنم الخام، رمحاب سلم أجرحي )١( 
)٨(المور رع يتأصريم المدور شرح )٢( 

-[.٠١٤ ١٨محدإ،المنورة، الإسلاهيآ 
اسمية،الكب ]دار )ا/'آآ؟( المدونة وانظر: 

UواJفهم (، fVA)؟/راسي 0اأاه[، ٍدا، 
(٦٢٧، ٦٢٦٨)ملم كتاب تلخيص من أشكل 

اه[.٤  ١٧ٍدا، الطيب، الكلم ردار ممر ]دارابن 
خليلمختمر شرح ني. الجليل مراب انثلرث )٣( 

^[،٠١٤١٢ْلم"، الفكر، ]دار المالكي 
(،٢٩٨، ٢٨٢/0لالمهذب ثرح والمجموع 

ونل(، ١٩٦/١)اللهفان ؤإغاثت (، ٣٧٦/٢)واسي 
.[،٠١٤١٣ط١، الحديث، ]دار الآوطار)؛/إ'ا( 

المداهب(صلى الشريف الشيع )مدخل والمدخل 
ثيالمة والدرر القاهرة[، التراث، ]دار ( ٢٧٢)٣; 

،^[،١٤١٧^٦، ( ٠١٣٧  ١٣٦/0)ألجدة الأحوبة 
اينيازرة/لإآم(.ُ.جموعذاوى 

تقال رواية وفي ،■ توطأ؛اُ وأن عليها، 
القثرعلى يكتب أن اممه. رسول ررنهى 
الأمورمن القبر على لكتابة فا . ا، شيء 

الكرامالصحابة يكن لم التي المحدئة 
منهي بل يفعلوها، عليهم الله وان صر 

بهايستدرج التي والدرانع الوسائل 
واتخاذهاالقبور لتعفليم الناس الشيطان 

تعالى.اممه ت.ون من تعبد أوثائا 
حجرمن بعلامة القبر تعليم وأما 
العلماء؛جمهور عند فبمائز ونحوم، 
أصحابيعفى عن المهللب لحديث 

بنعثمان مات لما  UIjأنه س النبي 
فوصعهبحجر . النبي أتى مفلحون، 

أخي،قير لها ءأتعلم أ وقال رأسه، عند 
أهلي؛أُا"،■من مات من إله وأدقن 

فيالميت، دفن الرابعة: لمسألة ا- 
المحد؛

أماكىالمساجد يجعل أن يجوز لا 

(،٣٢٢٦رقم الجنائز، أبوداود)كتاب أخرجه )٤( 
حس،؛ j؛iJ( ١٠٥٢رنم الجنام، )ابواب و\ضطي 
(،٢٠٢٧رنم الجائز، )كتاب والمالي صحيح، 
وصححه،( ١٣٦٩رنم الجام، رمماب والحاكم 

•٢(٨/٣الإرواء)ني أبضا الألباني وٍححه 
هدآ[.الإملاعي، ]المكتب 

(،١٥٦٣رنم الجنأادز، ماجه)كتاب ابن أخرجه )٥( 
(.٦٨٤٣)رقم الجامع صحيح ني الأياني وصححه 

وس(، ٣٢٠٦رنم الخام، داود)محاب أم أخرجي )٦( 
رنمالجنائز، )كتاب الكسرى ني اليهقي طريقه 
(١٠١٠الخلاصة)٢; في الروي نه وج(، ٦٧٤٤

اليلةفي والأناني ْلا[، الر-الة، ة ]مزي
ط١،المعارف، ]مكتبة ( ٣٠٦٠المحيحة)رنم 

١٤١٥.^



القبرالسر

اشرزنمة انمي لقول للأموات، دفن 
شبوراتحدوا واسارى، اليهود كلى 

احدأ؛مأسايهم 
مجدابني ررفلو العراقي؛ ألزين ئال 

فيلحل بعضه في يدفن أن بقصد 
المسجد،في الدفن يحرم بل اللعنة، 

الشرتليمجح لم فيه يدفن أن شرمحل ؤإن 
ؤإذا. مسجداآار وقفه لمخالفته

ينبشفإنه السجد في الملم دفن 
المقبرة.في ودفن 

محتدفن يجوز لألا ت تيمية ابن قال 
الدفنقبل المسجد كان فإن مسجد، في 

كانإن بنثشه ؤإمحا القير بتسوية إما عتر؛ 
القبر!يعد بتى المسجد كان ؤإن . جديدا 
نزالأن ؤإمحا المسجد يزال أن فإما 

الالقبر على الذي فالمسجد القبر صورة 
منهيفإنه نمل ولا فيه يصلى 
عه«ص.

عندالصلاة ة؛ الخاملمسألة ا— 
الشر:

والجماعةالثنة أمحل من الأئمة أجمع 
منهيالقبور عند الصلاة أن على 

اتخذمن ه ألمي لعن وقل عنهاُ؛ا، 
المحيياتأعظم فمن ماجد. القبور 

وملم(، ٤٣٠رقم الصلاة، )محاب البخاري أحرجه )١( 
(.٥٣١رقم الصلاة، ومواضع الساحل. )محاب 

(.٢٧٤اكِير)ه/ شض ش اسوي قكرْ )٢( 
اكاوىر؟أ/هبمآ(.مجموع )٣( 

(.١٨٥،  ١٨٤المذر)؟/لاين الأومْل )؛(انقلي: 

واتخاذهاعندها الصلاة الشرك وأسباب 
وقلعليها. الخاجل، وبناء محاجي، 

الصلاةعليه النبي عن النصوص تواترت 
قيه.والتغليفل ذك عن بالنهي واللام 
القبورعتدأ الصلاة الرجل قصد ؤإذا 

عينفهدا البقعة، تك في بالصلاة متبركا 
لدينه،والمخالفة ولرسوله، لله المحالة 
ولمتعالى. الله يه ياذن لم دين وابتديغ 

منوالأئمة والتابعين المسحابة في يكن 
أحديقل ولم القبر، س الصلاة يتحرى 
منأفضل القتر عند الصلاة إن منهم: 
،.غيرهاُ في الصلاة 

لمواجع:وا اتمصادر ■ي■ 
القبورفي الواردة ررالأحاديث — ١ 

وتخريجاجمعا وتوابعه الدفن أحاديث 
لعيسى.١ لصلاح لا، ودرامة 

الشريعةفي المقابر راأ-حؤك_ام ء ٢ 
المحيبانى.افه لعبن. الإيلأمية،(، 

المستقيمء،الصراؤل . ٣ 
■بسمة لأن 
اواعهأنبور: قالرا؛دع ء ٤ 

العصيمي.مقبل ن لصالح وأحكامهالا، 
لمحمده، وحكمها القثور رربيع — ٥ 

درامن•

الجنائزبيع. بيتان المدور لأسرح, — ٦ 
الحمادي.محمد بن الله لعبد والقبورلأ، 

وإغائة(، ١١٧.^] ofrv)الفتاوى مجموع أه(.انظر: 
(.١٨)١/ْالشيطان همائد من اللهفان 













او اواا

الجدعن والتخلف والقعود التكاسل 
تعالىافه لأن الأسباب؛ وترك والعمل 

وأمرلها مسببا وحلق الأسباب حلق 
بفعلها.العباد 

كثيرة؛وص نم فى ذلك بيان جاء وقد 
همالك بن أنس عن حاء ما ملها 
رأمنت يقول . الثه رسول سمعت قال؛ 
فىله ينسأ أو رزق، فى له يبسط أن سره 

رحنه؛افليصل أثره؛ 
اشبيد وتومّحته وإكثار0 الرزق فيسهل 

الأسبابمن سبب الرحم وصلة ، وحده 
لمشروكةا فالأسباب العبد، يبدلها التي 

فللموتركها وعقلا، شرعا بها مأمور 
وطعنالعقل، في وقدح النمس، على 

ليسما التسع إلى ونثة الدين، في 
وحدهابالأسباب القلوب وتعلق فيه، 
فيقدح لها ومسببا الأسباب حالق دون 

أنلم المعلى فالواجب التوحيد، 
أمورمجميع قي تعالى باهلأّ تعلمه يجعل 

المشروءةل٢،.الأسباب فعل مع 
فالأرضتعالى؛ اممه قدر تعفلبم - ٣ 

والسماواتالقيامة يوم قبضته جميعا 
بيمينه.معلويات 

منفما تعالى؛ لله التام الخفؤع — ٤ 
٠وسهله قبضه بيده إلا شيء 

(،f'TUرنم الجيِؤع، ركتاب البخاري أخرجه )١( 
(.٢٥٥٧رقم والاداب، والصلت البر )كتاب ومسلم 

وفقه(، ٢٠٩)عيي للالوامح الحق انظر: )٢( 
(.٢٩٨، ٢٩٧)اليد الرزاق لمد الحض اش أساء 

الرزق؛بقللب تعالى فه التعبد — ٠ 
والبسئتل.القيص وحده قييده 
الهدايةبطلب تعالى ض التعبد — ٦ 

الحق.على والثبات والأسممامة 

علىوقيامة الخلق أمر حكام إ ٧
أمرهقيض لأن والإتقان؛ الإحآقام غاية 

تعالى.طه ا يد وسعله 
فيتفاوت من الخلائق في ما - ٨ 

وفضلاحكمة العيش؛ ورغد الرزق 
فيهيكون بما تعالى، طه ا من لا وعلّ 

ومعادهم.معاشهم في لهم مصلحة 
والإيمانفوارق من العباد في ما - ٩ 

بماوالمعصية؛ والطامة والآكفرا 
مهليمن القلوب فى تعالى اطه يجعله 

مامنها والتقى بالإيمان فيبهل وقبض، 
يشاء،ما ذلك عن منها ويقبض يشاء، 

لحكيم.ا لعليم ا وهو 

انمخالسن:مذص_،ؤ■ 
كلها،الفعلية الصفات أنكر من هناك 

منهق طه والقبض السهل صفة 
أنكرمن هناك وكيلك الجملة، حيت 
وصفأيصا فأناقر تعالى، طه اليد صفة 

أنكروهاوالت،ين والقمص، باليسعل اليدين 
منوالمتأخرون والمعتزلة، الجهمية، هم 

واواتوالماتريدام، الأثاعرة، 

محلىالدارمي نقص الئئة: أهل كب من انظر )٣( 
، ١٠١٠اللف، ]أضوا، ( ٠١٢٧ )٣٦ ي المي

الجيبعلى والرد الكفل ش والأخلاق آا؟اهآ، 
،ط\ الراية، ]م ( ٤٣. ٤ )٠ ننية لأبن والمثببم 



اتمبوو٠٠•ائفبوو

جاءتقد النبوية والأحاديث القرآنية 
اليدينوبإثبات واليسقل القبض بإثبات 

منوغيرها والسهل بالقثض ووصفهما 
تعالىض هذه إثبات فيجب الصفات، 

ء.باض يق كما 

اتمصادروالمراجع:ؤ؛ 
لابن، ( ١ )ج الفوائد" بدائع ا؛ ء ١ 

القيم.
تيمية.لابن ، إءالدمرية" — ٢ 
المبين"،الواصح ارالحق ء ٣ 

iللعيي 
فيالواردة ؤق اش، ات ق_راص_ء ٤ 

القادرعبد بن لعلوي والثثة"، الكتاب 
القاف.

الحنى"،اممه أسماء ررفقه ٠ ه 
البدر.الرزاق لعبد 

الأنصارفى الشافية )رالكافية . ٦ 

امحم•لأبن )٩، الامة« للفرقة 
المرسلة"الصواعق رامختصر ٠ ٧ 

للموصلي.^٢(، 
بنلحاففل القبول"، رامعارج س ٨ 
الحكمي.أحمد 

١لأصولثرح الععتزلةت كتب عن رانظر ١ه[. ؛  ١٢
]شة( ١٢٢٩، ٢٢٨)المار ءمد للقاضي الخمن 

٢٦٧, ٢٦٥)آ/للزمخثرى والكشاف [، ,JYرمة، 
ٍدا،السكان، ]مكتبة ( ٣٢٢*.  ٠٣٢ وه/ 

ءامني الخواقف الأشأاءرةت كتب ومن .[، ٠١٤١٨
[،٢١٩٩٧ذا، الخل، ]دار ( ٢٩٨)للإيجي  ٢١٨٠١

)ا/في للتاكزيل مدارك ال«اتردويةت كتب ومن 
٢٩١

فيوالجماعة الئنة أهل ررمعتقد — ٩
حليفةبن لمحمد الحسنى"، اض أسماء 

٠تتمي٠ى ل١ 

علىسعيد بن عثمان ؛انفض —  ١٠
افترىفيما العنيد الجهمي المريمي 

للرارمي.التوحيد"، قي الله على 

 mلقبول اM

لتعريفا ؤ 

ومواجهتهالشّيء تلقى هوت القبول 
بهراضيا به والأحد ولزومه عليه والإنال 

له.مستتحسا 

اءوالباف قررال■ فارس ابن ال ق
كلمهتدل صحيح واحل. أصل واللأمت 

ويضعللشيء، الشيء مواجهة على كلها 
لإقبالقبلة؛ سميت والقبلة . . ذلك. يعد 

مقبلةوهي صلاتهم، في عليها الناس 
الكنبل؛ت والفيل - ■ أيقنا. عليهم 

علىيقبل أنه وذلك قبالة، به قبل يقال؛ 
يقمنه"الشيء 

الجوهري؛قال التلقي. والقبول؛ 
قبلتيقال؛ معروفة. النساء من رلوالقا؛لة 
قبلتإذا قبالة؛ تقبلها المرأة القابلة 
وكذللث،الولادة، عند تلقته أي؛ الولد؛ 

فهوقبولا، المستقي من الدلو الرجل قتل 

-[-٥١٤٢•الجل، أدار ( ٥٢ثدساس)ه/أه، 
الممرية،-ار ]ال( ١٦٢)آ/ اللغة تهذيب وانظر: 
^,١٣٨٤ط، والترجمة، للألف 



اثميولالميول

اكابم^ا،.وايل:والسل قابل. 
الشيءعلى "وثل وقال 
.والقبول;. فيه. وأحذ لنمه وأقبل؛ 
واكارة\آ؛.الغس 

شرعا:التعريف ٥■ 

لهواكليم تعالى، اش بدين الرضا 
أونال فإذا المدر؛ بانشراح ذلك وJلقي 
ولمالرصا كل رصي ت نهى أو ر أو حكم 

تسليماله ويسلم حكمه من حرج قلبه في يبق 
هواهاُأو ه نفلمراد مخالئا كان ولو 

اللغويانمعإض، ض  0
والقرص:

الشرعيالمعريف خلال من تبين 
المعتىمن أحص معناه أن للقبول السابق 

مخصوصالشرعي المعنى ■فإو اللغوي؛ 
محمدبه بعث الدى  ٠٥١لثن بتلقي 

اللغويالمحنى أن حين في يه، والرضي 
للشيء.الشيء ومواجهة التلقي قي أعم 
الأخرى:سماء v١ؤ

إماللقبول المقاربة الأسماء من 
الرضا،الهلاءةt الألمزام; أو بالتضمن 
الالتزام،الإذعان، افليم، الانقياد، 

الاستماع.

ط؟[.للملامحن، اللم ]دار ( ١٧٩٦)ْ/)١(المحاح 
]مزمةاُة'ا( ، ١٠٤٥)السميط القاموس )٢(

^[.١٤٢٤، Uiiالرإلة، 
الملوموجامع (، ٤٥٦)Y/ المالكين مدارج انظر: )٣( 

والحكم

لحكمءاه 
منفيه حاء وما الإسلام دين قبول 

جميععلى واجب فرض وأحكام أخار 
الذيالدين لأنه والجن؛ الإنس الثملين 
لأحلوحلقهم دينا، لخلقه اض ارتضاه 

قالكما منهاجه على والمير تحقيقه 

إلاآلإض آية ■ثأثئ وثا ت الى عت
وةت وقال ]الدارو،ات[، .ه لآُبج-دمح 
آخثقشدنا آلإنثر آم ؤند ٌى 
،(خبما بمي يى إلا آلؤتتب وثمأ الخمتث< 

آمثاقب يكغذ وش ي؛تههم بميا آنملر 
أآلال-، أإّسميح آهت ؤرنث> 

حاءوما الله دين يقبل لم فمن • عموان[ 
فيوهو العفليم، بانثه كافر فانه فيه 

افهأوضح كما الخاسرين، من الأحرة 
فقاليم، ٠٠٢٥انبته وسنة كتابه في ذ,لك 

ضدثا آلإتثم و محج تعالى؛ 
آلحنيءنبق آ'لآثخرو 1، وهو منه بمثت 
40  TJ[ ،]ءوالذيه: وقال سران
منأحد بي يسمع لا بيده محمد نفس 
بموتئم نصراني ولا يهودي الأٌة هذْ 
منكان إلا به أرسلت باليي يؤمن ولم 

الار،،ُ؛،.أصحاب 
لحقيقة:ا0 

الالتزامحقيقة هو: القبول حقيقة 
فإنالصادق، والإيمان بالإسلام والتيين 
الإذعانيستلزم الذي هو الصادق الإيمان 

(.١٠٣رغم الإبمان، منم)مماب )٤(أخر-بم 



اتقيولالمبوو

شا لحكم والتسليم والقبول التام 
بخلافالكاذب والإيمان س، ورسوله 

وتركوالإباء، الرد، I القبول وصد 
أسبابولذلك والامتناع. الالتزام، 
الاستكبار،التكذيب،، ت مثل متعددة، 

.وغيرها حسي ل١ 

المتزنة:٠■ 
لهوالانقياد الإسلام لدين القبول 

وقاعدةالإسلام أمحماس لاهو به والرصا 
يكونأن العبد على فيجب، الإيمان؛ 

ولامنازعة ولا ح_رج بلا به راضنا 
تتعالى اض قال اعتراض. ولا معارصة 
تذهيقثئ قِفيك ثُ ره وه 
ؤآهاوأ لا قم يث4ن فثا 

نيئقثيث، تثا ١ ^ص 
يومنونلا أنهم فأقم: ]الساء[، .ه 
يرتفعوحنى رسوله، يحئموا حتى 

وحتىحكمه، من نفوسهم من الحرج 
حقيقةوهذا . تسليمالحكمه يسلموا 

مقامفي فالتح\قيمت بحكمه. الرضا 
مقامفي الحؤج؛ وانتفاء الإسلام، 
الإحسان.مقام في والتس.اومت الإيمان، 
الإيمان،بشاشة القلب حالقل ومتى 

وحيياليقين، بحقيقة بصيرته واكتحلت، 

أدار>أمأ( التوحتد محاب صر الشد المحول انفلو: )١( 
>!.١٤٢٤دأ، الجوزي، ابن 

والدود(، ٥٢)آ/ تجب لابن السدة فرح انغلر: )٢( 
(.٣٦رآ/•التجديأ الأجوة ش الب 

وانقلبتاحلبيعته، وتمهدتا الوحي، يروح 
وادعة،راصية مهلمثنة الأمارة النفس 
واسعبصدر تعالى الرب أحكام وتلممى 
بهذاالرضا كل رصي فقد ت ملم منشرح 
ولرسوله،؛ض المحبوب الديني القضاء 

•والأدلة:

١ذاذتثلملآإأتق\لتطو: 
ءالهيناقاهتأ و ثبجئرق . آقث إلا 

]العاقات[.محشخر.ه لقاعي 
قلكين أؤبمتأ س_سحانهت وشال 

قةين سان( ألإشتي •وءمحهمِ محج إك ثبملأ 
قئطئأيصر ءقنا حق قاكي لميمحإ 

]الروم[.

أفءَاتئا هق: _1ل ون
بميتن يتم همبجا ثر.زك يتثتأ وإفيول 

إقدعثأ وإ، أثمحثن. أمحثؤك ؤثأ ينلك 
ينأمهمؤى إدا ثم لتهلإِ ؤئمحك، آف 

إثملأتدأ لأي قم أق ثإن . ثنيّة 
أمآهاة' ئ مي ءبيم ؤ و تدمحن 
أؤإتكبل ونحج ءمم آثّ محشر ر محاميتث 

إداآلثؤبمتئ مل َةئ إقتا آلظألثإئت. هثر 
بمؤلوأأن ^-٠^ ؤثمبموكء آش إق دمأ 

تثنآتقيمن. هم و\وإخقاؤتثنأ عتأآ 
قأؤلتلىأقه ؤثئش وج؛وووير (ق، بمبع 
]النور[.آلشمة.ه هم 

موسىأبي حدث القئة ومن 
الرثل،.]مكب ( ٢٤٢، ٢٤١)آ/ُاوارجااوك-ن )٣( 

طا،أآ؛اْ_[.



الميولالميول

«؛ن; JUه اض ص ه الأس 
الهدىمن جق به اش بعشي ما مثل 

cJLS^أرصا، أصاب غيث كمثل والعلم 
الكلأفآنشت اس قك طيبة طائفة متها 

أحادبمنها وكان ااكسر، والعشب 
فشربواالناس يها اطه فنع الماء أمسكت 

منهاطائفة وأصاب ورعوا، وسقوا منها 
ولاماء نمك لا قيعان مي إنما أخرى 

اشدين فى صه من مثل فدلك كلأ، نشت 
ومثلوعلم، فعلم يه افّ يعشي بما ونقعه 

يشلولم رأئا بذلك يرفع لم من 
يه؛؛أرميت، الذي ارقّ هدى 

هاض توقى ت قال ه، عثمان رعن 
هذانجاة عن نسأله أن قبل نبيه. 

عنسألته فد بكر: أبو قال الأمر. 
بابيله: فقين إليه فست قال: ذلك. 

بكر:أبو قال . بهاأحق أنت وأمي أنت 
الأمر؟هذا نجاة ما اممه رسول يا قلت 

منيقبل ررمن ه: الله رمول فقال 
فردهاعمي على عرصت التي الكلمة 

نجاةا(ُآ"ا.له فهي علئ 
العلم:أهل أقوال ■0■ 

ا.شلأمن ظه: الزهري شهاب ابن قال 

لموم(، ٧٩رنم اليلم، )كتاب البخاري احرجه ( ١١
(.٢٢٨٢رقم القفاثل، )كتاب 

،ط) الرسالة، تمؤّا ■٢( ١ / )ا أحمي•(أخرجه ٢١
والحكم،الملوم ]مكنة لا/آ-ْ( والزار آائ، ١٦

مجمع٣. لم رجل وب الهيثمي: قال 'أداء، 
تالمرصع ص القدصي[، ت،كة ( ١٤را/الزواتد 

أكلم.واه المني. محققو ذكر كما يواهي.، 1ه 

البلاغ،. اممه رسول وعلى الرسالة، 
اكلمااُم.وعلنا 

عنثست ررؤإذا ظه: الشافعي وقال 
منلجميع اللازم فهو الشيء اض رسول 
بل؛ غيره شيء يوهنه ولا يقويه لا عرفه، 

ولماتباعه، الناس على الذي الغرض 
يخالفأمرا معه لأحد اض يجعل 
آمْ«لإءا.(٤)

لراءلموا: ^٥٤العكبري بطة ابن وقال 
منمنين لمؤا صفات من أن ا)له رحمكم 

الصّاحيحة،الاثار دصءد.يق الحق أهل 
عليهاالاعتراض وترك بالقبول، وتلقيها 

الاراءبالقول وموامحعة اس القيب
والمؤمنيق تصل.الإيمان قان والأهواء، 

وره^٥١١ • ؤق ايإه قال المحدق. هو 
مٍوفما يثة»وق حئ نيكن حمك 

مجاأشهم فآ نجاوأ لا ثم ينثن 
.هسيئا ويثيوا قثيت ؛^١ 

أنالمزسين علامات فمن تاوساء[. 
وصفهويما ه نفبه وصفا بما الله يصفوا 

ورواهالعلماء نملته مما رسوله. به 
الحجةهم الذين النقل أهل من الثمات 

والثننوالحرام الحلال من رووه فيما 
التوحيد،)كتاب تعليقا البخاري )٣(أحرجه 

بهجزم وما ١لرهريا، *نال وقال: صحّآأآ(. 
صحيحفهر الموقوفات من صحيحه في البخاري 

انظر:الممح. ش شرطه يلي ي؛كن لم ولو ءمم-ء 
تغليقفي الحافنل وصله وقان (، )٤٢الماري هدي 

)ه/هآ'أ(.المملبق 

-!.٥١٤٢٦ط-؟، التراث، ]ياي ( ٣٦٠)الرتلأ )ة( 



القبولالقبول

عنصح فيما يقال ولا والأمار، 
يتبعونبل لا؟ ولتآ ثيف؟ ض. ا رسول 

يعارصون،ولا ويسلمون يبتدعون، ولا 
يرتايوزا؛ولا يشتكون ولا ويتيقتون 

الشروط:ج؛■ 

شروطهمن أن المول تحريف من شتن 
يرنما 

والصدق.الإخلاص - ١ 
والاشاد.'اآ_الألزام 

والتيم.الرمحا - ٣ 
والإيثار.؛.الحب 

حصلالشروط- هذه اجتمعت ؤإذا 
النافعة،والشهادة المنجي، القول 

الصادقةوالطامة 

المتعلقة:،اثمسائل 0؛ 

عباده!لأعمال تعالى اش بول ق— 
ضا دين ■فيقبل العبد، من يكون القبول 

وجزاءيلقاه، حتى عليه ؤيتقيم سحانه 
كماولعمله؛ له ه فه ا قبول هدا قبوله 
ثئتزثث آس ث؛ بملممأ وك تعالى: قال 
آقءؤئش آلصدقت وكغذ صاد٥ء عن آلوبد 

u^[.أوجمن وث أو 
:عقيقيالرزاق عبد العلامة قال 

وقبولللعبادة، تعالى ض ا قبول القبول:  ١١

اراة]دار ( n٩١/الاجة الفرتت ثرمأن ص )ا(الإبانت 

المجدةالأجوبة فى السنة الدرر انظر: )٢( 
٢٩٧.)

وهوالدين انمد 
الإيمانقبول العبد جقق.لم ؤإذا 

والرضاوالصدق الإخلاص من يشروطه 
الربقبول له يتحقق لم والهلاءة والانقياد 

ء؛ؤوثاتمار• قوله في كما لعمله، سبحانه 
أدينإلا ثقثهن يتم تمتد آن ثثثهن 

آنونولا لإثقكء أذي يتتقشأ 
وهمللأ ثيدزئ ولا دءفّاث، وهم إلا 

.]١^[ وه َقلأوق 
لفروق؛ا٠ 

الانقياد:وشرط القبول شرط بين الفرق 
بالأفعال،الأتباع هو للالأنقياد 

بالقول،ذلك معنى صحة إظهار والقبول 
ولكنمباع، لا ا جميعا متهما ويلزم 

وعدموالإذعان، الاستسلام هو الانقياد 
الأه،اأحكام من لشيء التعقب 

هذينبين تجمع )الرضا( وكلمة 
أنلشهادة والانقياد( )القبول الشرطين 

منهماأعلى الرصا بل اه(، إلا إله )لا 
،■وأثملُ 

لثمرات:اؤ 
بحانهافه لدين القبول ثمرات من 

وأحكامه:
منالقبول هذا بلازم الإتيان . ١ 

قسم- سميفى الرزاق مد ألشيخ ائل ددّنتادى ث"آ، 
الشدة)ا/هه-آ(.

لاينمنهما كل تلزمه ترما معناهما الشيالتان )٤( 
^.١٤١•، ط١ طيبة، ]دار ( )١٨جبرين 

الإرجاء)آ/.آأ0(.اظر;ظاهمةر0(



القبوو
القبوونءءقة[بم

الإّادمبشعائر واشك وانمل الانقياد 
مرتبةإلى المرقى وبالمالي ا وأحكامه 

الإحسان.مرتية ثم الإيمان 

الدنيافي نجاة والالفائح — ٢ 
ديناالإيلام غير يبتغ من لأن والأخرة؛ 

منالأحرْ م وهو منه بمل فلن 
الخاسرين.

ونمدلب ه اه مول ٣- 
الثوابأحن له ؤإئابته عنه ورصاه 
الجزاء.وأعظم 

محبةالمثمرة لعيده تغث الله محبة — ٤ 
ووصعله، الأرض وأهل الماء أهل 

أبيعن الحديث; قي جاء كما له القبول 
اطهأحب ررإذا ت قال ه المي عن هريرة 
فلأييحب الله إن جبريل: نائي العبد 

خيجبرل فينادى جير-ز، فحه فأب، 
ئأحبوْفلائا يحب الق، إن ماء; الأهل 

القبولله يوضع ئم السماء، أهل فيحبه 
تيالأدض«ُا؛•

أحآقاممن شيء لكل القبول - ٠ 
وعدموالثنة القرآن في ثابت الدين 
لكمالتحقيق عليها الرحال آراء تقديم 

.،افد مع والأدب والمعفليم الانقياد 
القرآنالعفليم كتابه ومع رسوله. ومع 

الكرم^،•
(,٣٢ ٠٩رئم ألخلق، بدْ ركتاب الخاري أ-ضحا' )١، 

(.٢٦٢٧وثم والأداب، والملأ الر رمحاب يسلم 
؟(.AA/T)!□لكن مدادج الم: )٢( 

وثهبانمخاكن؛ْي 
الحقللدين القبول في المخالفون 

صممان:

مخالفةلخون لمخا ا الأول: الصنف 
ارالكفجميع هم: وهؤلاء كلية. 

الإسلامدين يقبلوا لم ممن والمشركين 
نقضوهثم فيه لحلوا أو فيه، يدخلوا ولم 

عنه.وارتدوا 

مخالخةالمخالفون الثاني: الصنف 
الإسلام.أصل عن تخرجهم لا جزئية 
ثمان:وهولأم 

أهلوهم: الشبهات، أتباع الأول: 
المقدمونالمكفرة؛ غير والبيع الأهواء 

علىم~وعتهم آراء أو وعقولهم لأهوائهم 
بدلكالخارجون والئنة، القرآن نصوص 

والطائفةالماجية القرفة >يقة عن 
والجماعق.الئنه أهل المنصورة 

الحماةمن الشهوات، أتباع الثاني: 
شهواتهمتغلبهم الدين الكائر أهل 

اللهسحاب على نقومهم ونرغات 
ه.ورسوله 

فىمتكاثرة والثنة القرآن وأدلة 
الحققبول إلى وهؤلاء هؤلاء دعوة 

متشو وقل عليه، والثبات له والانقياد 
بعضها.

اتمصادروالمراجع:■0 
الالناحية الفرقة شريعة عن ررالإبانة ٠ ١ 

بملة•لأبن ^٣،، 



القدر

الأجوبةفي السنية "الدرر - ٢ 
^٢(.النجدة؛؛ 

نمواياض«، إلا إله لا راثروط - ٣ 
المعتق.

 ٤ . ،Jتستلزْهوما يا معنا ااالثدهادتا

ممنهما؛؛،لأينحممح•
يفبمادهاما وبيان التوحيد عقيدة إل — ٠ 
وانململوالأصغر الأكبر الشرك من 

.للقوزان ذلك؛؛، وغير والبيع 
بنالرحمن لعبد المجيد؛؛، فتح إل — ٦ 

كتابعلى المفيد لرالقول . ٧ 
عيين.لاين التوحيد؛؛، 

متتوعق؛؛ومقالات فتاوى للمجموع ء ٨ 
باز.لاين ^٧(، 

لابن^٢(، المالكن؛؛ لإمدارج - ٩ 
القيم.

لحاففل^٢(، القبول؛، رأْجارج — ١ ٠ 
الحكمي.

Pالقدر 

والراءوالدال لاالقاف ابزؤارس؛ قال 
وكنههالشيء مبلغ على يدل صحيح أصل؛ 

تيقال . ثيء كل ٌباع فالعير؛ ونهايته. 
القدر.وكيلك مبلثه. ت أي كدا؛ ءد.رْ 

التقدير،من وأقدره اقدر0 القيء ودو.رت 
تعالىف، ا ء قصّا I لقد.ر وا أقدره. وقدرته 

اتقدر

التيونهاياتها مبالغها على الأشياء 
أوصاا؛ُاأ.١لقدر وهو لها، أرائها 

والحكمالقضاء محركة! والقدر 
صليهذلك تعالى الله وقدر • الشيء ومبلغ 
عليهوقدره وقدرا قدرا ونمد.ره تقدره 

يقدرأن ماله حيرا فه ا واهستمدر وله. 
والمدر؛فننه. وة-ترالررق■ به. له 

والمقدرة.كالمدرة والقوة والنار الغش 
سويةفى والتفكير التروية والتقدير! 

الثوبوفو.رت نهيا. وتقدر؛ أمر. 
قدرؤيقال؛ المقدار. على حاء فانقدر؛ 

دبرهالأمر؛ قدر ويقال؛ عظمه، فلائا 
بالشيء؛الشيء وقدر تسويته، فى وفكر 
الثيوقدر مقاواره، على وجعله به قاسه 
بهوحكم له جعله فلأن؛ على الأمر 
.صثهُآ، علته؛ الرزق وقدر ^،٠، 

شرعائالتعريف 'و 

شيءيقع لا بأنه الإيمان هو القدر؛ 
وكتابمهالأزلي، اش بعلم. الأ الوجود في 

له،وحلقه وقع، لما ومشيئته ابقة ملا 
فئرهوقد ٠ مرا أو حلوا شرا، أو حيرا 
حنبلبن وأحمد لم أّبن زند 

هوتالمسير أن بافه ا مرحمه
.(٣)فها لاقدرة 

الخل[.)ْ/آ0(]دار اللنة )\.(ض 
الرسالة[،]موسة ( ٤٦٠)المحط أامامس انظر: )٢( 

أدار( ٧١٨)آ/الوصيهل والمعجم 
]دار( ٢٦٢بطة لابن الإبانة انثلر: )٣( 

=لانريا.دى والقدر -[، ٠١٤٢٨ط؟، ازياض، الراية، 





المحير٠٠القدر

(١)، والعجز؛؛الكيس أو والكيس، المحجر 
قال:ه اض ص ه طي وص 

شهادةبأريح: يزمن حتى عبد يؤمن ءلأ 
بعثتياش رسول وأني اض، إلا إله لا أن 

الموت،بعد بالبعث يؤمن وحتى يالحق، 
كله،؛؛٢،-بالقدر يوس يحش 

أقواوأهلاسم:0:
،LJaJالقدر: ا؛ ه: عباس ابن قال 

وآمنتعالى الله وحد فمن التوحيد، 
الالتي الوثقى العروة فهي بالمدر، 

وكدبتعالى الله وحد ومن لها، انفصام 
نقفسالقدر بتكذيبه فان بالقدر، 

لأم-مدااص.
كفر؛امن ئه: البصري الحسن وقال 
اطهإن . . بالإسلام, كفر فقد بالقدر 

وقمبقدر، فخلقهم حلئا، حلق تعالى 
بقدر،أرزاقهم م وقبقدر، الأجال 

شررا،والعافية والبلاء 

١^٥^العزيز عبد ين عمر رجل وسأل 

(.٢٦٠٥رقم القدر، رمحاب مسلم أخ-بم )١( 
رابن(، ٢١٤٥رنم القير، )ابواب اكرمذى )٢(أخرحه 

)آ/آها(واحمد (، ٨١رنم ماجه)المقدمة، 
حبانوابن له، واللغنل محوا[ الرسالة، ]موه 
والحاكم)نماب(، ١٧٨رنم الإيمان، )نماب 

فيالألباني وصحح، وصححه، •٩( رنم الإيمان، 

(١٦القدر)•ني والفرابي يا[، القيم، ابن 
الضعفاء)؛/ئي والعقيلي هدا[، اللف، زاصوا، 

ط١[.العلمة، المكتة ]دار ( ١٤٠

سرا;ي0أآ(.والقيد (، ٨٨٢رإ(اكرسللآميرأ/ 

بينذباب حرى ءاما فقال: لقدر؟ اص 
اشنللأبمر\ْ؛.

أصلررما ئه: أنس بن مالك، وقال 
فيهعليهم يكن لم لو بالقدر، كدب من 

ثJقؤأرى وهو تعالى: قوله إلا حجة 
٢[،]المغابن: ي ميز نخ طير قء 
أاحجة به لكفى 

المراتب:

الأنه على الشرعية الصوصي دلت 
بأرحبالإيمان إلا بالقاّر الإيمان يصح 

مراسي،:

تعالىاش بأن الإيمان الأولى: المرتبة 
جميعوعلم عاملون، الخلق ما علم 

والمعاصيالط-اعات من أحوالهم 
بهممحيقل وعلمه والأجال، والأرزاق 

علىوالأدلة شؤونهم من شأن وبكل 
أفز [ ^١١٣تعالى: قوله منها كثيرة؛ ذلك 

تاآلاظ 4 ثنا آلثتدت ِق تا ثم أق 
محألأتانهحَ ئو إلا يثثؤ مغ!، ين ت=ظث 

و؟ذه ين أية ث؟ ثادثم و إل -محق 
يتام '؛ؤإ ماآن معهر هو لا إس 
يمى زم أق إة آلإبمث قم حمؤأ 

ثئايح>ؤوءوتهد هق: وقوله ]المجادلة[، 
أو,في ثاتتء % ي مميآ لأ أهم، 

هص ي ءن;;ثن ققر ثتا ;أبمن 

لفريابيلوالقدر (، ٩٢٨للاجري)؟/الشرسة )٠( 

ابيس والقدر )ا-(الشريعةسي 
(.٣٨•يطن)٣; لأبن والإبانة (، ٢٣٠)



القدر،؛►^هالقدر

إلا،بج، وي رم دثُ هلئثت ؤ، ثقة 
.]الأن*ام[ ؤاه تجؤن كقب ؤآ 

جقاش ان الإيمان الثانية: المرتبة 
كتبه وأنه الخلأسا مقادير كتب قد 

دلوقد المحفوظ، اللوح في شيء كل 
ذلكفمن والثئة، اصاب ذلك على 
كؤإرنا ذؤ ق ذؤأ تعالى؛ قوله 

تتظغإثُ عثل من سون ؤلإ يتءاي محن يئه 
عنثرب مو متضؤق إل ئأ>دا عوؤ 
ألثءؤ ري آ'لأني قب درة ؛٤؛؛، محن ره 
كمق رب أكن ولا قه ين أصم ولأ 

T؛iتعالى؛ وقوله ل-ازنسآ، فيي 
ه\ن^؛ 4١١ تآ م ه أث تم 

ئةآش عف دالك إن كئ ؤ إة 

فقعداض. رسول فأتانا الغرقد بقيع في 
فجعلفتكس مخصرة ومعه حوله وقعدنا 
منمنكم ررما قال: ثم يمخصرته، ينكت 
ويدإلا منفوسة نفس من مجا أحد، 
وإلاوالنار الجنة من مكانها اش كتب 

فقالقال؛ >اعيدةاا، أو شقية كثبت وقد 
علىنمكث أفاد اض رمول يا رجل: 
منكان لأمن فقال: العمل.؟ ونلع كتابنا 
أهلعمل إلى فميصير السعادة أهل 

الشقاوةأهل من كان ومن السعادة، 
فقال:الشقاوة. أهل عمل إلى فسيصير 
الساوادةأهل أما ميثر، فكل اعملوا 

أهلوأما السعادة، أهل لعمل فيسرون 

ثمالشماوةة أهل لعمل فييسرون الشقاوة 
آثتئوصدق ءآم. أحمق ّذ >ؤهأة قرأ: 

ؤآسثئمحق مى وأم! . وركا تؤكوئ لؤا 
.بمئ سثت و بمق ذت جو 

تاولل[ُا،.
اشبضة الإيمان الثالثة: المرتبة 

كان١وله ساء فما الشاملة، وقدرته النافدة 

السماواتفي وما يكن، لم يشأ لم وما 
إلاسكون ولا حركة من والأرض 

ملكهفى يكون ولا سبحانه، اذثص بمشيئة 
منالمرتبة هذء على والأدلة يريد، ما إلا 

تعالى:قوله منها كثيرة، هلث ض ا كتاب 
َةئأقث إن أة أن إلأ قثاءُوذ ءؤوثا 
هوقول]الإنسان[، وه قثا قلثا 

وتا. تد=قثْء قاآ الى: عت
ثبملآكمئ أنل ثو آقأ دثآء أن إلا ؛ووة 

.]المدثر[ إلئيتؤه 
كلحالق اش أن الرابعة: المرتبة 

إلاالوجود شي شيء من فما ا شيء 
ذلكفى مواء وموحده، حالقه ه وافه 

والأفعال،والمعاني والأعيان الذوات 
يكونأن من الوجود في شيء يخرج فلا 

عليهدك ما وهذا تعالى، فه مخلوقا 
والئثةالقرآن في العديدة النصوص 

قولهذلك ومن الصالح، السلف وكلام 
إلاإقت لأّ ثوؤ آة ؤآل=فم تتعالى: 

عقوثؤ ةع4ثوه ّرت\ؤ طز علأ ئو 
٩٤٩رقم تقم >ىاب الخاري اخرجه 

(.٢٦٤٧رنم القدر، رمحاب لم وم









اتقدر
وآنُ

اممءر

البصرة،أهل من خصوصا العلم؛ 
والحقيقةالعباد، أفعال ينغلق لم ، ٥١وأن 

المدر،في المعتزلة قول هو قولهم أن 
القدر،لنماة آخر قول إضافة لزم ؤإلأ 

قولهو ولا الغلاة، فول هر لبس 
عندمعروف غير وهذا المعتزلة، 

المقالات.أصحاب 

ثفروق:ا٠ 

والقدر:القضاء يئن الفرق 

فىمقترنين حاءا والقدر القفاء 
بطةابن رواه ما منها عديدة؛ نصوص 

قال:هئه مالك، بن أنس عن تيه ب
أرسلنيفما سنين عشر النبي مت ارمحي

ارلوقال! إلا تتهيأ فلم فهل حاجة في 
لكنا^اار١/قدر أو لكن محي 

الأئمةبعض كلام في كذلك، وحاء 
أعرف،الما إ طه الأوزاعى قول قى كما 

الثنة،من ولا القرآن من أصلا للجبر 
القضاءولكن ذلك، أقول أن فأهاب 
فييحرف فهذا والجبل، والخلق والقدر 
.(٢)ض.ا رسول عن والحلي«ثا القرآن 

[.٢١٠زدار ( AA)؛/بملة لاين الإيانة )١( 
الرصالة،سمة ]مؤ.١( ٠ ٢ أ/ )١ أحمد أيصا وأحرجه 

)ا'/آ"ها(الثثة في عاصم أبي وابن ■؛داء، 
فيالعقساي وصعقه ط١[، الإسلامي، 

مدا[.انملمة، اّ- ]دار ( T'O/rاساء)

]مكتجت( 0٢٠ والمدو القضاء في او-هقي وأحرجه 
(٢١٦المختارة)؛،/في والفياء ط١[، انميمحان، 

آخر.ْلريق س ط"آ[، خضر، ]داو 
^.١٤١٠اروة، ]دار للحلال اوئنت )آ( 

اوث_رعنصوص في جاء قد أنه كما 
أهأمر • تعالى كقوله بينهما الفريق 

ه:وقولتالأح__زاب[، مثدثيإ.اه قردإ 
]م؛م[.ثقث أء ؤقث 

الشالعاستخدام يتتبع من أن إلا 
الأعمالأستخيءام أن يجد للفظين 
تف_رعوما )القدر( لكلمة هو والأغلّب.، 

العلمأهل كلام في هو وكذلك عنها، 
بعدهم،جاء ومن ة الصحابمن 

سمواإذا غالبا العلم أهل من والمولفون 
اأقاءر،باب يقولون: بهذا المتعلق الباب 

أكثروهذا فيه، ورد وما القدر كتاب أو 
فكابينهما جمع ثمأذا يحصى، أن من 

فيعال:القدر على القضاء يعدم الكلام 
قولفي عليه نقف ولم والقدر؛؛، أرالقضاء 

.ا؛والقضاء لقدر وا أحد: 

سهماالغرق بيان في لهم الحلم وأهل 
قولان•بينهما اللازم وجود مع 

القدرجعل من منهم الأول: القول 
هووالقضاء الساق، بالقرير تعلق ما هو 
الهدير.ذلك من يقع ما 

أروالمهاءالمقرئات: قي الراغب قال 
لأنهالقدر؛ من أخص تعالى اش، من 

القدير،هو فالعير القدير، بين المصل 
ذكروقد والقطع، الفصل هو والقضاء 

المعدبمنزلة القدر أن العكاء بعض 
 S_J^ وقال:الكيل، ■بمنزلة والقضاء

أنفجرجو قضاء يكن لم ما القدر 











القدرة^٠^القدرة

يتطرقلا الفورة وهذه الشاملة، القدرة 
لغوب.ولا إعيأء ولا تعب ولا عجر إليها 

هقالله تقدير المعي هذا تحت ويدحل 
سيءفكل لخلق، ا هدا شؤون لجميع 
يتكؤ>؛ؤوحلل ت تعالى قال ، وق-ر0 قضائه 
وقالان!ا، رقنرثال.ه يل حم ع

خ.تقة >اةَلإمحء 
.]^1[

0املآدلة:

سءؤ؛ؤ' آس تعالى• * ٥١قال 
^J^iLت تعالى وقال ]البقرة[، .ه قيه 

]اصف[..ه ئفئي;إ ٌ ئ و أس 
اصعالأبي بن عثمان وعن 

.اض رسول إلى ش1كا أنه ه الثقفي 
فقالأسلم، منن. حده في يجد0 وجعا 

الذيعلى يدك ضع ١١.ت افه رسول له 
وقلئلأثا افه باسم وقل حدك من تألم 
ماشر من وقدرته ؛[)فه أعوذ مرات سح 

أجدوأحاذر؛(ُاا؛
اللهم١١الاستخارة؛ دعاء في حاء ما 
وأسئمدرقبعلبّش أسثخيرق إني 

ئدزتك«أ؟؛.

0أقواوأهلاسإ:
قولهتفسير قي - الملبري جرير ابن قال 

رو4ص ى عق،َم ؤ؛هو ت الى عت
ذوشء لكت على وهو •' أريقول تاكذاين؛ا 

منؤيميت يشاء، ما يخلق يقول؛ قدرة، 
يشاءمن ويعمر أراد، من ويغني يشاء، 

يتعذرلا يشاء، من ؤيدد يشاء، من ؤيعر 
التامةالقدرة ذو لأنه أراده؛ شيء عليه 

شىء؛اأمؤمعها يعجزه لا الش 
إثباتفى جاء مجا للباب الييهقى! وقال 

اشات• ٢٠الأدلة ذكم ي القدرة،،، 
والثةءرذلكل٤؛.

اطهرلأئبت التئمي؛ القاسم أبو وقال 
والقوةوالكر والقدرة والعظمة العزة 

لفسهءيكتاوه،آأىب
يعدهراس حلل محمد الشيخ وقال 

هدم ١١هث؛ انفه صفات في ت لأيا ذكره 
العفو،صفات إثبات تضمنت الايات 

.„)أ(والعزه؛ءُوالرحمة والمغفرة، والقدرة، 

^داصاثمتعا1قة:^٠ 

افأّطء من الأولى: لسالة ا. 
)القادر(;الخض 

إيجادعلى يقدر الذي اه؛ ومعن
الالذي الموجود، ؤإعدام المعدوم، 

بمقتضىيريد ما يفعل شيء، يعجزه 
لهيقول فإنما شيئا أراد ؤإذا حكمته، 

هه ا تقدير فيه ؤيدحل . فيأقون كن 
قولهومنه الكون؛ هذا شوون لجميع 

(.٢٢٠٢رقم اللام، رمحاب ملم أخرجه )١( 
(.٦٣٨٢رقم 1لدمات، )مماب المخاري أخرجه )٢( 

رمآ/ْاإ(.اممرى تفسر )٣( 
لنيهقيوالمنان الأسماء )٤( 
وانظرتمجموع؟؛(, a/t)المحجة سان في الحجة )٥( 

(.AA/l_؛)لأبن القتاوى 
(.١٤٠)الواطة العمدة شيح )٦( 



اصرْاظاآ7ث777ع[مح, القدرة 

تعسنحديث طرق أغلب وردفي كما أثقدرثمذ.ه ئم أؤسلأا ى: الع■ت
طريقسوى المشهور، الحسنى الأسماء . ]المرسلات[ 

الأم^■١ وأورد اسني، ١^، ب عشر انمي في الاسم هزا ورد وفد 
اشأسماء سع منها حمز الكريم، القرآن من موقنا 
دمالحسنى ؤ ^5، تحار: قوله منها الخع، بمغة 

حسنوصديق والخطابي، الزجاج، آو وقد- نن ^؛؛١ ةوٍ ؛بمق آن قق أق(وئ 
خازأم■ورد [، ٦٥ص: م ين 

افرأسماء من الئالثة: ألة المء تمتن حديث طرق جميع في الاسم هدا 
)المشير(:الحش من سلم وأورده المشهور، الأسماء 

JpUام )نمعل( برزن !كدر اسومب، اءصسعاىء
منالتمكن صلى بدل )اقتدر(، لضل ش الًادق' جءُم ٣-؛،; ن

اهأساء ض والمئتدر الشيء، فعل ■ دات-ي ■ًنم، 
بالقدرة،هق اش، وصف فى ْسالغة الة؛ أسماء من الثانية: لمسالة ا— 

قدرته،المفلهر القدرة، التام ومعناه: رالقديرات الحض 
منوأبلغ القادر، من مبالغة صيغة فهو من مبالغة صيغة )فعيل( بوزن القدير 

فهووأء_لم، أبلغ الاقتدار لأن القدير؛ فعل من التمكن على الدالة القدرة، 
المقتدرسحانه فهو الإطلاق، يقتغي هؤ القّ أسماء من امحم وهو الشيء، 

ؤإعدامالمعدوم، إيجاد على يقدر لدى ا القدرة، التام القادر ومعناه: الحسنى، 
شيء.يعجزه لا لدى ا الموجود، هدا ورد وقد القادر، من مبالغة صيغة فهو 

قولهفي المقتور اسم ورد وقد ثن 'درت وأرسم، ى هم، الأَ( 
ؤةقمحء|نيقيتإنمآلى: وى قول-سالى: ضها ^منا3كربم، 

تنالي:وقوله ^،[، SUI]و4 تامحةآ■ ٧ ص ءكَمح آق 
وهئسر ءاي بمد كيف، س ]داواساذة،طص ( )٥٨شان را(اطر: 
حديثطرق فى ورد كما ]الممرزا، اه أطء •ورح ذي الأ-مى -[، ٥١٤١٢

>-خءدا ما ١^ الأساء محن مح!ت;س.لمم;(ت; 
هداأورد وقد الصنعاني، المللث، عبد آآ؛اهتا. اكرحيد، 

اهامماء ش والجماية الئنة أهل معتقد انفر: )٢( 
اضآّّماء في والجماعت التت أمل معتقد انظر: )٣( ]أضواء ( ١٦• ٠٨٤لأم-ص0ه_ العض 

(.٨٤. )٠٨ للمميس الخى ^. ١٤١٠١يا، لف، ال



القدرة

اعتنواالذين العلم أهل أغلب الأمم 
ولم، وسرحهاالحسنى الأسماء بجمع 

تيمية،ابن ت سوى جمعه من سقطه 
لسعديوا لقيم، ا بن وا 

لفروق:او 
و)الئاوبر()القادر( بين الفرق 

المقتدر(;و) 

وهىهق ض ثابتة الثلاثة الأسماء هذه 
منبينها والغرق المعنى، في متقاربة 

منها،صيغة كل عليه نيئ ما جهة 
نمير،محذر، مزت فاعل امحم فالقادر; 
للمبالخة،وهو )فعيل(، بوزن والقدير; 

الفعل:من رمفتعل( بوزن والمقتدر; 
اللغة،قواعد على جرتا أبلغ؛ وهو اقتدر 

زيادةعلى تدل المبنى زيادة أن من 
المبالغةاقتضت هنا والزيادة المعنى، 
والأبلخ.

صرات:اي 

]صهك اض بقدرة للأيمان إن 
محيالعبد على مباركة وثمارا عفليمة، 

;ومنهاوآحرته، دنياه 
وتعالى.تبارك محيرتهشهودآثار — ١ 
فكلالكون، هذا في شيء كل في 

منقادةلعفلمته، حانحعة مقهورة الكائنات 
المدبرجق وحده وهو ومشيئته، لإرادته 

وهذهيشاء، كما فيها والخت2صف لها 

القدرة

افهأصماء في والجماعة الثسة هل معتقد ؛ انقل )١( 
(.٨٤ ٠٧٩)لبي، الحي 

وفيالأفاق في تحصى ولا تعد لا الأئار 
الالتي المخلوقات هذه فوجود الأنفس، 
أصنافهاوتنؤع أشكالها بتعدد تحصى، 

كمالعلى ظاهرة وآية ساطع برهان 
شيء■يكل محك الله قدرة 
لدىهق باض الاستعانة تقوية - ٢ 

وتمامعليه، التوكل وحسن العبد، 
ولاقدير ولا ىدر لا لأنه إليه؛ الالتجاء 

• Hiهو إلا الحققة على مقتدر 

وقدرههث ا٥٧، قفاه بما لرصا ا . ٣ 
العبديصبب ما على والصبر العبد، على 
محك،الله آتاه بما والقناعة محكاره، من 

القلوبأمراض من صدره وسلامة 
لعلمهالانتقام، وحب والحد لمحقي كا 
.وقدره اتثه بقضاء هو إنما ذللش! كل أن 

فىؤإرادته الخبد عزيمة تقوية ٠ ٤ 

عنوالبعد وطله، الخير على الحرص 
سبأسباب والأخذ منه، والفرار الشر 
.وقدره ه، ا قضاء من أنها كله؛ 

ودوامه افه اء رجن ح- ٠ 
والالتجاءدعائه من والإكثار سؤال، 

لأنالأسباب؛ بخالق وتعلقه إليه؛ 
تعلق■فوجب ، هث بيده كلها ألأمور 

بالمقدور.لا القدر بخالق والفكر القلب 

وعنوالبغي الفللمم عن البعد - ٦ 
لأن؛ ويسخعله هق اه، يغضّحا ما سائر 

لمترماتهوانتقامه .ق اممه بقدرة الإيمان 
ممنللخفللوين وانتقامه تنتهك، أن 



القدرة٢٣٣٣١القدرة

يقعأن في العيد يرتيع أن يوجب ظلمهم 
ذلك.من شيء فى 

منه القه أوتع ما بان الإيمان - ٧ 
هيإنما الإنسان في والقوة القدرة 

وهداوفضله، إنعامه ومن ه منه 
مايسخر أن إلى العبد يدفع الشعور 

فيالقدرة هده من فيه اشر أولع 
الضرللريق وفي ه اش 
فيذلك نوحيه من ويحذر والإصلاح، 

والإفساد،الشر وطريق تعالى الله معصية 

منيتبرأ وأن المقيدة، يقدرنه يغتر وألا 
حولفلا هق، فه يا إلا والقوه الحول 

به.إلا للمد قوة ولا 

القدير،سم والافتقار الذل - ٨ 
واليقينوحده، به الحوائج ؤإنزال 

قدرةمن كان فمهما الصادق، الفر بوعد 
سبحانهالفر فآمر ظالم، غرور أو عدو، 
كلفي ناقدة وقدرته شيء، كل فوق 

شيء.

منه،والخوف تعالى، الفر حشية — ٩ 
يعجزهولا شيء، كل على القادر بأنه 

اس.في ولا الأرض في شيء 
المخالفين:طنهدا ْؤ 

قدرة،ذا أي: قادرا؛ جق اطه كون 
ومعنىملق، l-SvJاالشاملة القاّ،ره فله 

الفعل،من س تمكنه تعالى: فه ا قدرة 
ومتعد.لازم نوعان: والفعل 

تقومالتي هي اللازمة لأفعال فا 

وقدمفعول، إلى تتعدى ولا بالفاعل 
فيكما النوعين، حقه في هك اطه ذكر 

الندنو؛تياحؤر ^لنكا الى: تعقوله 
هآلمئ عق آستؤئ م أدام ستة ل ؤألأتش 

٤[.]الحيي: 

ثلاثةض النوعين هذبت، قي والناس 
مذاهب:

هقيه قائما فعلا له يثبت لا من — ١ 
منتف،فاللازم متحديا، ولا لازما لا 

الخلقيقولون فإنهم كالخلق، والمتعدي 
المخلوق،غير معنى أو المخلوق هو 

ومنوالمعتزلة الجهمية مذهب وهذا 
الأشاعرة.من وافقهم 

المتعديألفعل ه له يثت من - ٢ 
ومنالأشاعرة مذهب وهو اللازم، دون 

وافقهم■
عليهئد كما النوعين يثبت من — ٣ 

أهلالسلف قول وهو والثثة، القرآن 
والجماعن.السنح 

الموعينعنه سفي من مذهب ومقتضى 
شيءكل على ليس هث أنه أحدهما أو 

كماوحالهم ه، نفعن أحبر كما قدير 
ألتي أنهم: جك الفر وصنهم 

حقعرفوه فما [، ٦٧]الزمر: ةلرْء؛بم ِص 
وماتعظيم,ا،، حق عفلموْ وما معرفته، 

تباركلنفسه أثبته الذي وصفه حق وصفوه 
وتعالى•

يرنففى أيصا الناس احتلف وقد 



اطهقدرة أ؛|جهقJرةاش

فيوالسكون الحركة تجتمع قد يقال؛ قيئ سء ؤأؤ' أقه ءؤإدتت• تعالى- ئوله 
أنالخارج في يمكن فهل الشيء، بخبره، تصديلهم مع ]البقرة[، .ه 

تحتيدحل فسما ونع والخلاف 
عليه!نادرا يكون مما قق اش مقدور 

العباد،وأفعال والمعدوم، الممتع من 
الإسالآمشيخ حرر وقد ا نفه وأفعال 

فيهالخق وبين الخلاف، هدا تيمتة ابن 
يحولوهي الأولى؛ المسألة قي فقال 

!الثهمقدور في لذاته الممتنع 
آقوال;على هدا في »واّس 

فيهيدحل عام ا هن، تمول! طائفة 

;تةمح'محثثن
حزم.ابن منهم 'طائفة ذلك 

إٍمخصوص عام هذا تقول: وطاثمفة  التةالأصِهانى.ضتالسعلاواته،هئنلكن 
-"الخمالداءح'امين'''٦ كما بدتلقيالمقدور، لا فإنه ئئا، 

الدعاءا؛،راشان ٠ ٧ 

فىالواردة هث، اممه ت صفا  ١١ء ٨ 

واحد،محل في ض والسا المواد يجتمع 
فيقال!والكون؟ الخركة تجتمع كما 
ممكنءاغير هن،ا 

تمحمادرواتمراجع:ا. 
للميهقي.والصفاتاا، ا١الأمماء - ١ 
الءح،بمستمااا،اش أيسماء ررتفمير د ٢ 

للسعدي.
وتصحيحالمئاصلء توضيح  ١٠ء ٣ 

ابنالإمام نمسيده شؤح في القواعد 

.الءوري،ااأتفسير ٠ ٤ 
لقوامالمحجهء، بيان محي ررالحجة . ٠ 

القولينوكلأ وغيره، ععلمة ابن ذلك ذكر 
حطآ.

للمقاف.و\}أثم-أل الكتاب الشاك القول م والصواب: 
رحش—في لأمحمى ا رلالنه_-ج . ٩ الممتنع أن وهو! الJذلار، عامة عليه 

Iللنجدى الحسنىا،، اش، أسماء كانوا ؤإن البتة، شيئا ليس لارته 
فيوالجماعة الئثة أهل «_x، . ١ ٠ لذاته الممتع فان المعدوم، قي لسنازعين 

ولاالخارج، في تحققه يمكن لا 
ولكناسرج، في ئاثا الذهن يتصوره 

يحكملم الذهن، في اجتماعهما يقدر 
إذالخارج؛ في ممتنع بأنه دلك على 
وتصورهالأعيان، في تحققه يمتغ كان 

(.a/a)سمية ابن نتاوى ءج»ع )١( بأن التمثيل وجه على إلا الأذهان، فى 

٠للتميمي لحسنى'ا، ا الفر أسماء 

 nاس درة قM

راسرة(.مصطلح يراجع 



القدم:مح|ج[بمالقدس

صلقدس اج 

)القدوس(.مصطلح يراجع 

لغة؛لمرث ا٠ 

أوالجديد صد العتمق، ت القديم 
الفعلمن رفعيل( وهو الحديث; 

يقال:السبق، على الدال )قدم( الثلاثي: 
وأقدمقديم فهو وقدامة قدما شيم 

زمنوجودْ على مضى إذا ومتقدم؛ 
ومنهوقدامي، قدماء وجمعه: محلويلا 

حئتنازل قدرثد أ؛ؤوألثمز تعالى؛ قوله 
ماوأكثر ويس[، .ه ١^■؛?؛ قاد 

وقدالزمان، اعتبار بالقديم يستعمل 
المريبةفي التقدم في بمتعمل 

أ.والشرفُ
تميمهدم الحدوث: نقيض والقدم: 

أ،قديم وهو دم وثقا وقدامه قدتا 
زمامهكان إذا قديم، شيء ل: ويما 

ّالئاص.

دار]ال( ٤٩ِ لآ/ه؛ اللنة تهذب )ا(انغلر: 
المكرا]دار ( ٨٧٨)اللغة رمقايمس المصرية[، 

٢(• ٧• - ٢ ٠ • ٦ لْر رالمحاح ام[، أ ١ ٨ ، ط؟ 
ومغريات[، ٢١٩٩•ط؛، للملأيئن، الملم ]دار 

ْلآ،الثلم، ]دار ( ٦٦١، ١١٠)القرآن ألناقل 
]دار( ٧٢٧، ٧٢٦/٢)الوسط السبمم [، ١٤١٨
العريي[,التراث إحياء 

 )٢(jU  (.٤٦0/١٢)انمرب

)٣(صاuغة)٥ره٦(.

اصطلاحا:التعرث ■0 

يصحالتي الأوصاف من )لقدم: 
إلىاحتج إذا تعالى اش عن ئها الإخبار 

الأزليي،الوجود منه: والمراد ذلك،، 
الأولية.بمعى: وهو له، يق يدا لا الذي 

فيالوارد هو بالأول اطه مية وت
الشرعيةصوصي لا 

الأحرى:لأسماء ا٠ 

•الأزلي الأيل، 
لذكم:اؤ 

ثئةالولا الكتاب في يرد لم 
كانؤإن بالقدم، تعالى اممه وصف 
مستخدماالاصطلاح في المقرر المعنى 

ألوصفمن الشرعية الدلائل في. لكن 
وهوالمعنى، في وأدق أبلغ هو ما 

محلىدال فهو لأوليه، با تعالى وصفه 
بالحدم.سّوقه نفي وعلى القدم، 

بالقدم،صفاته بعض وصف ورد لكن 
لهالعاص بن عمرو بن اش عبد فعن 
المجديحل إذا كان أنه ه الم-ا عن 
]مكشة)ا/آمآ( للمهقى والصفات الأسبماء انفلرت )٤( 

والأءمادلJيهش٨٦،.[، ٥١٤١٣ط)، اتوادى، 
(،١٣٠ - ٠٣٠ )آ/ تيمية لأبن الفتاوى رمجمؤع 

الأنوارولوامع (، ١٦٢)ا/التيم لأبن الغواني وبداغ 
الءًتلدفادس)ا/حم(•

،٣٠)\ا٠ سمية لابن الفتاوى مجموع انفلر: )ْ( 
الأنوارلوامع )ا/آأا(، الفوائد وبداثع (، ٣٠١
الهنة





القدماثقدم

،.سالهاوُبيان إلى 
السنةأهل عليه الذي فالصحيح 

Lاشء تسمية صحة عدم والجماعة 
فييرد لم الأمم هذا لأن بالقديم؛ 

ننةمن صح فيما ولا هق الثه كتاب 
منأحد به ال قولا الله رمحول 
المعتبرين.اللف 

الأزليالقديم كون ١لوأما أيقا وقال 
فيلا يوجد لا للمثل ا فهذا واحدا، 

ولابل نبيه؛ نئة في ولا اض، كتاب 
تعالى،اطه ء أمما في )القويم( امحم حاء 
والأقوالرالأول(. أسمائه من كان ؤإن 

الكتابفى منصوصا كان فما نوعان؛ 
كلعلى به الإقرار وحب والثلمة، 

المصقي أصل له يكن لم وما لم، م
حتىرده ولا قبوله يجب لم والإجماع، 

،.يعرفمعناْااُ
إطلاقيمح ررلأ ريني؛ لسقا ا وقال 

أسمائه،من أنه باعتبار اممه على القديم 
|J_؛يا(تمجمع ،  ١٧١البمهب)ور تلمي بجان )١( 

-[.٥١٤٢٦الشريف، المصحف لياعة فهد 
ٍدآ،سمنة، ابن ]مكتة رآ/هخ( المندية وانفلر: 

(،٣٩١)؟/والقل المقل تعارض ودرء ا-؛ام[، 
-[،٥١٤١١ْلآ، الإمام، ]جامعة ( ١٤•.  ١٣٩)؛/

الرمائلمجموعة صمن والردح، المقل في ورسالة 
المربي[،اكراث إحياء ]دار ( ٤٧.  ٤٦٨)المبرية 
]شة( ١٥٧)والوسيلة التوسل في جليلة وقاعدة 

والأهراءاكلل في والقمل .[، ٠١٤١٢ٍوا، لمة، 
الخانجي[.ّ ١( \ U/T)حزم لأبن والحل 

ط؟،الإمام، ]جامعة ( ١٢٢)آ/*البوة الثنة منهاج )٢( 
.٥١٤١١.]-

عته،؛به الإحيار يصح كان .ؤإن 

لمصائرو-اسماء؛ا0 
متدء.لأبن ^٢،، ررالتوحيدا' — ١ 
الإيمان،؛سعب في رلالم_ن_هاج ء ٢ 

للمحلممي•^١،، 
والمحل؛؛الملل في ررالفصل - ٣ 

حزم■لأبن ^٢^، 
)ج؟(،النبوية،، الثلمة ررمنهاج ٠ ٤ 
بمة•لاين 
)جء(،الجهمية؛، تلبيس رربيان . ٠ 

لابزمحمثة-
نقل،،،والالعقل تعارض لإدرء . ٦ 

بتة-لابن 
لمولا في حليلة قاعدة  ٠١١ ٧ 

تيمية.لابن والوسيلة،،، 

تيمية.لابن ^٢(، لاالصفدية،ا ء ٨ 
جمعمن والصلات لجوائز ا  ٩.١١ 

حان.لصديق والصفات؛،، الأسامي 
فيوالجماعة الئنة أهل معتقد  ١١ء  ١٠
للتهّيمي-الحسنى،؛، الله أسماء 
لابن، ١( رج الفوائد،، ^٠١^ ١١. ١١
القيم.
المحجة؛،بيان. فى لحجة ١١١ر  ١٢
•للمبب ^١(، 
الطحاوية،،العقيدة شرح  ٠١١  ١٣

الز•أبي لابن ، ^٢٢
الأنوار)ا/ئ(.لوامع )٣( 





الفدمالفدم

أنتإنما للنار؛ وتمال عبادي. من أشاء 
عبادي.من أشاء من بك أعيب عذابي 
فلاالنار تماما ملؤها، منكما واحدة ولكل 
رجله،وتعالى تيارك ١^ يضع حتى تمتلى 
ويردىتمتلئ فهنالك قط، قط قهل ت تقول 

حلقههن الق يظلم ولا بعض، إلى بعضها 
أحتا..\ا،.

قال•'ه المي أن ه أنس وعن 
•مزيد من هل وتقولت النار، في رربمقم، 

ةطأاُ؛آ،.ههد فقول قدمه يضع حش 
فال؛س الأه نبي أن ايشا يقهع وعنه 

مزيد؟من هل تقول؛ جهنم تزال ررلأ 
وتعالىتبارك العرة رب فيها يضع حتى 

وينوىوعزتك، تمهل تمهل فتقول؛ قدمه، 

بمص؛^ز؛لمح، بمضها
بنإسحاق عن تندم بطة ابن وروى 
لأحمدقلت قال؛ الكومج منصور 

اشتكت— حنبل بن أحمد الإمام عني؛ ي— 
فيها،قدمه يضع حتى ربها إلى النار 
أحمدتقال الأحاديث؟ بهده تقول أليس 

رصحيح؛

(،٤٨٥•رقم القرآن، نستر ركتاب الخارق أحرجه )١( 
رقموأملها، نعيمها رصنة الجنة )كتاب لم وم

٢٨٤٦.)

(،٤٨٤٨رنم القرآن، ير نف)محاب البخاري أحرجه )٢( 
رنموأهلها، نبّهأ وصفة الجنة ركتاب وملم 
٢٨٤٨.)

رنموالنذور، الأسان )كتاب البخاري أخرجه )٣( 
وأملها،نمها وصفة الجة وسلم)محاب (، ٦٦٦١

(.٢٨٤٨رنم 
(.n٣٣٠/بملة لأبن الإبانة )؛(

قال؛ه الأشعري موسى أبي وعن 
أطيهلوله القدمين، مرصع لكرسي ا ا؛ 

١^٣،ا(رْا.كأطْل 
وأقوالأهلالuمء

ملام!بن القاسم عبيد أبو الإمام قال 
أصحابحملها صحاح، أحاديث 

بعض،عن بعضهم والفقهاء الحديث 
إذاولكن فيها، شل، لا حق يدنا وهي 
صحك؟وكيف قدمه؟ وضع كيف قيل؛ 
أحداسمحنا ولا هذا، يفئر لا ؛ قلنا 

الجهميةتفسر يفسر لا أي؛ ، يفسره؛؛ 
المقصودوليس اعرة، والأئوالمع.تزلة 

المعنى.نفي 

بنق إسسحا عن نده ببعلة ابن وروى 
—لأحمد قلت قال؛ الكوسج متصور 

اشتكت- حنبل ين أحمد الإمام يعني! 
فيها،قدمه يضع حتى ربها إلى النار 
أحمد!قال الأحاديث،؟ بهدم تقول أليس 

>رسح«ءى.
اش:عبد أبا سألت المروذي! وقال 

]دارالثئة)\ا^'ى في أحيد بن اش ءيأ أحرجه )٥( 
العرشمحاب ني شيبة أبي وابن ًلا[، القيم، ابن 

الضيرني جرير وابن ًزآ[، الرئد، ]مكبة ( ٤٣٠)
وصححهمحيا[، الرسالة، ة ]موس( ٣٩٨)ه/

]المكب( ١٢٤)العلو مخنمد في الألباني 
,jT[.الإّلامي، 

افعبد ت تحقيق ( ٤٠)للدارتعلتي العفان كاب )٦( 
؟•أا>ا.]ط)، الضان 

 )V( ٥ب ضان د. تحقيق: ( ٣٣•)٣; بطة لابن الإبانة
>!.١٤١٨]ط؟، 





القدماتفذم

أحديقيئ لا والعرش القدمين، 

قال:ثهه الأشعري موسى أبي وعى 
أطعطوله القدمين، موضع ررالكرسر 

كأطط

شهدتأل معين: بن يقحّى وقال 
يافقال: وكيعا، سأل عدي، بن زكريا 

مثل:يعني الأحاديث ءد0 سغسان، أبا 
فقالهدا؟ ونحو القدمين موضع ١لكرسي 

حالي،أبي بن إسماعيل أدركنا وكيع؛ 
بهدهيحدثون عرا ومغيان، وم

قسا،؛؛يفسرون ولا الأحاديث 

اتمخاكين:دهب عؤ 
الجهميةمن المتكلمين عموم حالفا 

إثباتفأنكروا والأثاعرة، والمعتزلة 
هداأن بحجة تعالى؛ لله القدمين صفة 

والتركيبأ٤أ،والتجمبر التشبيه يستلزم 
)ل(أخر-بمال-ارميفىاصشاسرل/آلأ(

)\إللمنة ا ئي أحمد بن لاه ا وعبد ، [ ١ ط الرشد، ]مكتة 
كئابطل[،ووسأبيبفي القيم، ابن ]دار ٣( •١ 

نيحزيمة وابن ط١[، الرشد، ]مكتبة ( ٤٣٨)العرش 
طء[،الرشد، ]مكتبة ٢(  ٤٨)ا/التوحيد كتاب 

]أضواء)٦٧( العلو كتاب في الذهبي وقال وغيرهم، 
فيالألباني وصححه ثقاتالأ، أرحاله ءلا[ت اللف، 
.٢[  Js، مي لإسلأ ا لمكتب، ا ] ( ١ " ٢ ) مختصره 

تخريجه.تقدم )٢( 
والصفات)\ا\\\ه لليهقي والصفات الأساء )٣( 

للدارقطي)ل/ا،آ(.
الأزهريةالكلبان ]مكنة ( ١٨٦)الممدص أّاس يتفلر: )٤( 

الكتب،]دار ( )٠٧يندادي الدين وأصول 0إاهآإ 
اللمنةلقوام الحجة ويفلر: ه[، ١٣٤٦، ط١ العلمية، 

)\/T؟Y(.المرسلة والخواص (، ٥٥٠)؟/

علىقدمه الجبار وضع حديت وأولوا 
أو، مخلوق معين جبار قدم بأنه النار 

فيتقدم لأنه المار؛ أهل بدك المراد أن 
حلقأنه أو ، أهلها من أنهم اض علم 
ذلك.ونحو ، قدما مسماه الله حلق من 
عنبالكلام تخرج التي التأويلات من 

يكونما أبعلس إلى والسمان الوضؤح 
الغموض وا الاغتراب 

مزلفاتقي الحلم أهل عليهم رد وقد 
التأؤيلأتهد0 بطلان فيها بينوا كثيرة، 
ذكرهما ذك ومن الصواب، عن وبعدها 

اروقدقال: حيث، تيمية ابن الإسلام شيخ 
الذينالمحهللة الحديث هدا محي غلهل 

كماألخلق، من بنؤع )قدمه( قوله: أولوا 
أهلأنهم علمه في تميم الذين : قالوا
كمجا؛ الرجله(اقوله: في قالوا حش اّر. 

منوغلطهم يراد. من ريل يقال: 
وجوه؛

ولمدضعا؛، ارحش قال: النبي. قاف 
ولاقوله: في قال كما يلقي، حش يقل: 
ذها؛ا-يلقى يزال 

منهيفهم لا لآقدمهلأ قوله: أن الثاني! 
الكتب]دار ( ٤٠)فورك لاين الحديث، مشكل )٠( 

(،)٦٧لبذلادى الدين وأمحول .[.< ٠١٤"•الملمية، 
الخاتجي،]مكبة ( ١٦٣)لجريي و١لإرuد 

]المجلس( ١٤١)للامدي المرام وغاية [، ٥١٣٦٩
[.٠١٣٩١القاهرة، للثؤد0الإّلأمة، الأمر 

للجرضوالإرشاد (، ٤٤)فورك لأبن ااخدبث، مشكل )٦( 
(١٦٣.)

(.٤٥)١!^.^ مشكل )٧( 



المدوسالسوس

نيئكما مجازا، ولا حقيقة لا هذا، 
الإضافة.صليه 

كانواإن المؤحرين أولئك أن ت الثالث 
لانزوائهاوجه فلا المعيبين أصاغر من 

بأمريكون إنما ذلك فإف بهم، واكتفائها 
المجرسنأكابر من كانوا ؤإن عظيم، 
أولوفى الأسفل، الدرك في فهم 

أواحرهم■في لا المعذبتن 
إلىمضها ؛اقينزوي قوله: أن الراح؛ 

منعلى تنقب أنها على دليل بعص« 
فيهايلقى أن غتر ْن بهم فتضيق فيها، 
*ديء 

يلقىيزال ررلأ I قوله أن ت الخامس 
يضعحتى مزيد؟ من هل وتقول: فيها، 

إليهاالتي الغاية الوضع جعل قدمها( فيها 
الانزواء،عندها ويكون الإلقاء، ينتهي 

مماأعظم الغاية تكون أن ذلك فيقتضي 
قبلها.

للمقلمعنى المعئللة قول في وليس 
الأولفيه اشترك وقد إلا رلقلمه« 
,الأحرأاُ من به أحق والأول والأخر، 

لمصادروانمراجع:اي 
)ج؟(،والصفات،( الالأساء . ١ 

لليهقى•

؛JU]دار ( ٢٣٩)Y/ تٍمءة لأبن المائل جاسر )١( 
ols المرسىصلى الدارمي نقض وانظرت -[. ٥١٤٢٢

ئتابوشرح هدآ، ١ ٤ ١ ٩ ْلا، وأضواءالملف، ( ١٩٥)
)،/U®،(،لأثمان المصارى صحيح 

(.٣٣الضن)٢; لاين الواطئة اس وشرح 

لقوامالمحجة،،، بيان في ءالحجة — ٢ 
١لأصبهانى.الئنة 
لابنمهلية؛؛، لوا ا العقيدة ررشؤح — ٣ 

عمحمتن■

صحيحمن التوحيد كتاب ررثرح — ٤ 
الغتيمان.اشز لعبد ، ٢ رج١ البخاري؛؛ 

فيالواردة جق الثه لاصقات - ه 
القاف.لعلوي والثنة؛،، الكاب 

لابن)ج١(، المرسلة(( الالصواعق — ٦ 
القيم-
للذهبي.الغفار(،، للعلي إرالعلو — ٧ 
حزيمة.لابن التوحيد(؛، رركتات - ٨ 

للدارقطني.الصفات((، رركتاب - ٩ 
الكتابفي الإلهية لر١لصفات . ١ ٠ 

الجامي.أمان لمحمد والئنة،(، 

صلقدوس ا. 

تغة:لتعريف ا٠ 

والدالة__1ف لأالفارس: ابن قال 
الكلاممن وأقلته صحيح، أصت والمين 

علىيدئ وهو الإسلامي، الشرعي. 
اكلإر((ثأ،.

من)نمول( وزن على والمذوس: 
وهوالميس، من ماحوذ الخيالغة، صيغ 

عنتعالى قوله ومنه والنزاهة، ,الطهارة 
ودئيستثنيك دتنغ اللأوك-ة: 

ظيٍس؛سة)0/مأ(.)٢( 



القدوس
ص

القدوس

كلعن نزهك أي: [؛ ٣٠القرة: ]ٌ 
الأرضومنه: بك، يق ليلا ما 

المقدس:وبيت الهل1هره، المقدسة: 
ء؛جبريل ت القدس وروح النظير، 

والتقديى:الط-اهرة، الرؤح • أتمر
تطير،إذا له تقدس يقال: التطهير، 

نزهه.له: وقدس 

وهواش، تنزيه للالمدس الليث: قال 
المتةدس،؛أادالمقدس الهدوس 

والأرضالبركة، الئدس: وقيل: 
منقريب وهو المباركة، المقدسة: 

البركةلحصول سب ءلهارته لأن الأول؛ 
محه

(٢)

o شرعا:لتعرث ا
الحسنىاش أسبماء من اسم الةائوس: 

نقصكل عن قق اه تنزيه على الدالة 
مقلمتهوينافى كماله يفاد وعيب 

بصفاتالمتصف بحانه لأنه وحلاله؛ 
تقصلا التي والجلال والعغلمة الكمال 

وهوالأحوال، من بحال عتب ولا فيها 
والمترفعالمتز0 أي: المقدس؛ سبحانه 

والأمثالوالأئثاْ والأصداد الأنداد عن 
أ.الأحوال؛ من بحال والشركاء 

لطليف[.انمرة ]الدار ( ١٦٤رم اللخة تهدب )١( 
والصحاح(، ٣٩٧)م\آم، اللغة تهذب انفلر: رآ( 

للملايض،العلم ]دار ( ٩٦١، ٩٦•)T/ للجوهري 
]دار( ٦٦٠)للراغب القرآن الغافل ومنردات حدإ[، 
,٧٢٠٨)الوسءل وانمجم [، ١٤١٨ًل:ا، القلم، 

العريي[.اكأث إحٍاء ]دار ( ٧٢٦
ؤزم،الئقاغة، ]دار ( ٤٠)الدماء شان انظرت )٣، 

اسمالعلم أهل بعض فتر وقد 
منقريب وهو المبارك، بالقدوس 

عنوتنزهه طهارته لأن الأول؛ المعنى 
(٤)مباركالكونه سبب والنقائص العيوب 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا ٥■ 
واثشرعي؛

اللغويالمعنى بين العالآدة تتضح 
حلالمن الشرعي ومعناه القدوس لاسم 

عليهتدل الذي اللغوي المعنى تْلابق 
دالفكلاهما الشرعي، معناه مع الكلمة 

والزاهة.الطهارة على 

لحكم:اي 
للهامما القدوس إثبات وجوب 

القدسيةصفة من نقمته وما تعالى، 
الكمال،وجه على تعالى طه ذاتيا وصما 

به.يليق لا ما كل عن سبحانه وتنزيهه 

لحقيقة:او 

الحسنىالله أسماء من اسم القدوس: 
ونقصشر كل من المنزْ أته على الدالة 

كلومن عيب، كل من الطاهر وعيب، 

]مجمعه( ٣٧/٢رالجهمة تليى وسان -!!، ٥١٤١٢
[،٠١٤٢٦، ءل\ الممحف!، لياعة فهد الملك 

ط؟،ْنمئ، ]دار ١( ١ ٠ )A/ كشر ابن ونسر 
عييللالحني ض ا ء أسما وتفسر ، م[  ١٤٢٠

،١١٢عدد الإملامية، الجائعة ]مجلة ( ٢٠٨)
]دار( ١٩٤)انمى الأمماء وقف [، ٣٠١٤٢٣
[.١٤٢٩ْوا، التوحتد، 

يرتغانظر؛ وئتادة, مجاهد عن التغير مدا ورد )٤( 
ْلا،الرسالة، ]مزمة ( ٣٠٢Anالفري 

رح/آب(.كير ابن يتغير [، ٠١٤٢٠



الأ^توسالقدوس

أنهكما . به المثّرضل إليه يصيف ما 
لأنالممجد؛ المعظم هو سحانه 
نقص،كل ص التنزيه على يدل القدوس 
وحلاله.أوصافه في لله واكفليم 

لأدلة:او 
القرأنس موصعض في الأمم هذا ورد 

تتعالى محوله هما الكريم، 
آمهو إلا إله لا آركذ 

تاين ت تعالى وقوله ؛؛، ٢٣
ألميآليدمحي اءِإلءا آ'محا  t-iرنا ألثتزت 4، 

]الجمعة[.للكيِ 
.اض رسول أن نجهم عائشة وعن 

ررمسؤحث ومجود: ركوعه في يقول كان 
والروح؛الالملائكة رب قدوس 
سمعتت قال لهد الدرداء أبي عن 
منكماشتكى ررمن ت يقول ه اطه رمول 

الذيائته ربما قلقل: ك أخ اشتكاه أو شبما 
السماءفى أمرك اسمك، تقدس الماء فى 

فاجعلالماء فى رحمتك كما والأرض، 
أ.الحدرثُ الأرض...،؛ ش رحمتك 

؛(.AVرقم الصلاة، )محاب ملم )ا(أ-محر.بم 
يقال(، ٣٨٩٢يقم الطب، )كتاب داود أم أخرجه )٢( 

]مكب( T'U)؟/داود أبي ض مخمر قي انمذرى 
محمدبن زياد إساده )مي ط)[ت المعارف، 

وتالالحديث، منكر حاتم: أم قال ماري، ألا 
1لأوانيُصض الحدث(، متكر والشاثي! الخاري 

(.٢٠١٣)رنم واكرمب الترصب شجف ش جدا 
اشأسماء في والجياكة الئئت مل معتقد وانقلرت 

]أصراء( ١٦١لدنممي)-ح،؛ح، الحض 
للغصنالحسنى اه وأمماء [، ١٤١٩محيا، 'المملف، 

^.١٤ ١٧ءدا، الوًلن، ]دار ( ٣٣١)

و1قوالأهلاسم:
•أي قدوس؛ ررألت ادة تققال 

الماركااأ٣،.
لأالقدوس:القلبري: جرير ابن وقال 

إليهيضيف ما كز من الهJاهر وهو 
منليس مما >ه ؤيصفونه له، المشركون 

الماركتfi؛؛؛.صفاته 
المنزهراالق_دوست القيم؛ ابن وقال 

قالكما وعيب، ونقص ثر كل من 
عيب،كل من الهلاهر هو التغير: أهل 

أهلقول وهذا يه، يلتق لا عما المنزه 
الهلهارةمن الكلمة وأصل اللغة، 

والزاهة،اآْأ.
وٌتفسير محي - كثير ابن وقال 
المنزهررهو _؛ ١[ ]الجمعة: ألئلء؛رأه 

بصفاتالموصوف النقائص عن 
اصال(آتا"،.

^لثثتمه؛ااءؤاسوس عيي؛ الوقال 
وافةعيب يل من المصالم المقدءس أي* 

القدوسلأن الممجد؛ الخعفلم ونقص، 
نقص،كل عن المزيه على بميل 

وحادله؛اُأوصافه في فص والتعظيم 
بجمعاعش ص كل الاسم محيا وأورد 
مرحها.قى والتصنيف، الحسنى الأسماء 

.(.r'T^T)الطري )٣(شر 
:١٢٣/١والس)(، ٢٧١الطري)م؟/تمر )٤( 
(.١٧٩)الخلل شفاء )0( 

(.١١)٦(•فراينممر)٨/ْ
)٧(شرlلدي)٤ه٨(.



القدوس

المتعس:لمسائل ا0 

الجلالاسم الأولى: لسالة ا- 
وعلىالعلية الذات على يدل )القدوس( 

واكزيه:الطهارة وهى القدمسة، صفة 

كلعن منزه ذاته في __ ه فالله 
أنواعبكل متصف لأنه وعيب؛ نمص 

للت_قدسرإالمستحق وهو الكمال، 
قالتولذلك والجالآل، والمقلمة 
ويميستندك ثثنخ ؤوئوأ الم-لأ'ئكة: 

[.٣٠]القرة: لق،ه< 
الممديس،وهي الفعل صفة على ويدذ 

حلقه،من ثاء من يقدس هك فاغ 
حديتفي ورد كما فعل صفة فالتقدض 

انثهرسول قال قال: .4، جابر 
لضعيفهملا أمه ايله يقدس راكيف 

ثديهم؛،من 
القدوساسم يتضمن الثأنية: لمسألة ا— 

هق،اطه عن والعيوب المقانص نفي 
بكمالهيليق لا ما كل عن هو وتنزيهه 
بأمرين:يكون وذلك وجلاله، وعظمته 

الخافيهو عنه النقص نفي الأول: 
والمومالئنة هك عنه نفيتا فإذا لكماله، 

حياتهلكمال مناف لأنه ذلك فإنما 
لأنهالظلم؛ عنه نفينا ؤإذا ■وقيرميته، 

ماجمح في وهكذا عدله، لكمال مناف 

•٤(،١ ٠ رنم النتن، ماجه)كتاب ابن اخرجه )١( 
الزجاجت)؛/عمباح في الوصيري أسائم وحن 

نيالألباني وصححه ط٢[، العربجة، ]دار ( ١٨٣
(.٤٥٩٨)دثم الجامع صحح 

القدوس

والعيوبالنقائص من ه اض عن ينفى 
الكمالصفات من لمقابلها منافية فإنها 

والجلال.العثلمة ونعوت 

مماثلهق فه يكون أن نفي الثاني: 
الكمالأوصاف جميع في مشابه أو 

شبيهولا له مثل لا ه فإنه له، الثابتة 
فهول، نمئ ولا ند ولا كفؤ ولا 

يبموئكنهء 'َؤئليء ه: سبحان
آلصز.هألسيخ 

بمرالمي. كان الثالثة: لخالة ا- 
وسجوده:ركوعه ش الاسم هذا كر ذس 

كانء ألمي أن  ٠٠عائشة فعن 
لامنؤحوركوعه: سجوده في يقول 

كما،، و١لروحأاأ الملائكة رب ى-وس، 
بالليلصلاته الاسم بهذا يختم س كان 
هكعب تن أتي حديث في جاء كما 

الوترفي يقرأ س طه ا رسول ؛؛كان قال: 
كأيوأ؛ؤش وه، أمحتمل و آنت جة 

أحتدآس هو ووش .ه، أل=تقتية 
الخلكاؤراسيحان قال: ملم فإذا ل.ها 

تم\ت\مثلاث اكتوسءا، 

تخريجه.مدم )٢( 
(،١٤٣٠رمم الملأة، داود)تمتاب ابو احرجه )٣( 

رنمالنهار، وتعلؤع الليل ام ت)كتاب اني والن
المنيعلى زوائده في أحمد بن اث وعبد (، ١٦٩٩
 /oT( )وابن1ا؛اه[، ط)، الرسالة، ]موسة •٨

وصححه(، ٢٤٠٠رنم الملأة، )كتاب حبان 
الرسالة،]منة ( o\rالخلأمة)\/ني اكووى 
(١٢٨٤)رنم داود أبي صحيح في والألباني هدا[، 

ط١[.غراس، ]مرا 
=الخض اض أسماء نفير ت المائل هذه حول، انظر )٤( 



اممووسائ^ثوس

0الآثارأ
عليهوالثناء تعالى افر حمد — ١ 

تعالىوتنزيهاء وصفاته، ذاته فى بكماله 
ومص.عب م عن 

فيوكماله الإيمان سلامة _ ٢ 
جميعبإثبات وصفاته تعالى اشر أسماء 

الكمالوجه على والصفات الأسماء 
معانيمن مصي أي إليه يتعلرق لا الذي 

التحرقمن العلامة تكون النقص، 
تأؤيلأ.أهله عند المسئى 

وصفاتهبأسمائه تعالى التعتد.ف، _ ٣ 
كمالعليه الباعث الأكمل، الوجه على 

نقص-أي من وطهارتها الصمات 
التوكلوجميل اليمين صدق - ٤ 
تعالى.افر على 

ووئوعهتعالى افر خلق عفليم . ٥ 
والإتقان.الكمال غاية على 

الكاملةوالعقلمة التامة الحكمة ٠ ٦ 

علىالدال وتقديره تعالى اض قضاء في 
وأفعاله.صفاته كمال 

 ٧. P منوطهارته تعالى اشر قؤع كمال
وعيب-نقص كل 

الأمانفي هرة ا الدلائل . ٨ 
افرألوهية على الدالة واشية الأفقية 

ووحدانيته.تعالى 

رصالآسا،المنى)؛آا(، ٢٠٩، ٢٠٨دما_ى)ل =
المنانباب في والقي محيا[، التوحيد، ]دار ( ١٩٠..

,[.٠١٤٢٠يا، المنهاج، ص«ا_آاا(تدار 

العاثبةمن تعالى افر جعله ما _ ٩ 
علىوالخسران والحسرة وأوليائه، لرسله 

أعدائه.

علىالقدوس الجلال امم أن ء ١ ٠ 
المعاصيعهن ه نفينزه أن الملم 

أنربه من المعونة ويهللب والذنوب، 
جميعمن وبدنه ويصره سمعه في يحففله 

والعيوب،القائص 

انمخاكين؛دأس،مؤ 

ماءالأّمن القدوس الجلال اسم 
هض العام التنزيه على الدالة الحسنى 

استندوقد النقص، صفات جميع عن 
هذادلالة على المتدعة الفرق من العديد 
نفيأجل من التنزيه على ونحوه الاسم 

وأثبتهلنمه أثبته مما هث افر يستحقه ما 
ونعوتالكمال صفات من رسوله له 

نموصفي جاءت التي والجلال العفلمة 
الثنةأهل فإن والئنة، ١لتكتاب 

هدابموجب قالوا عندما والجماعة 

عنوتنزيهه ه الله تقديس من الاسم 
معنىليس والعيوب، المفائص جمع 

كمالهصفات عن ه افر تعطيل ذلك 
حلتهكما الحسنى أسمائه معاني ونفى 

وأثاعرةومعتزلة جهمية من المععللة 
معناهبل وافقهم؛ ومن وماتريدية 

شيءفي حلقه مشابهة عن هث اشر تنزيه 
السنةأهل تنزيه  jpصفاتهم؛ من 

إثباتهمأن كما تعطيل، بلا تنزيه والجماعت 



المرانءج|هالقدير

وؤس■ تعالى قال كما تمثيل، بلا إثبات 
.هآمؤ ألسيخ ثثو شح■؟ َؤئينجء 

■]الشورى[ 

أنيجب وتعظمه هث الئه تنزيه فإن 

الصفات،اب بهمي ارالض - ٧ 
سعيدانى.لأرزقى 

للغصن.الحسنى،؛، اش ارأسماء . ٨ 
؛١ )ج ت'، والصفا ارالأمماء ء ٩ 

للبتهش•على والثثة الكتاب دلائل وفق يكون 
,المحجة١٠بيان في ررالحجة - ١ ٠ ولا وأنمتها، الأمة سلف فهم صوء 

الأهواءعلى ينبني أن بحال يجوز 
أوالغامدة، الظنون أو المجردة، 

الشأنهو كما الكاسدة، العقلة الأقيسة 
تلصما المع-هللض البلع أرباب عند 

بابمن هدا أن منهم زعما . الرب 
أنونعفي وقعوا ولهدا والتنزيه؛ الممديس 

الضلاورا،,من وصنوف البامحلل من 

جع:تمرا وا مصادر تا 
نحاللخطاالدءاء«، اران ٠ ١ 

الجهسة؛؛لبيس توبيان • >٢ 

محمية-رجآآآ،لأين 
ا'لءحسنىاا،اض أسماء ررتفسر — ٣ 

للسعدي.

فيوالجماعة الئث أهل - ٤ 
للتميمى.الحنى'؛، اذأه أسماء 

نى«االحالأسماء فقه أل - ٠ 
البدر.الرزاق لعبد 

شرحفي مى الأس"المهج - ٦ 
المجدي.للحمود الحسنى،؛، الله أسماء 

القيم.لأن الحلل،(، وثناء - ^١١
فيالواردة ه اقه ف_ات لاص_٠  ١٢

السقاف.لعلوي والثنة،،، الكتاب 

 Pلقدير ا^

)المدرة(.مصهللح يراجع 

قلقديم او 

)القدم(.مصطلح يراجع 

لغة:لتعريف اؤ 
قراءةيقرأ قرأ للفعل مصدر القرآزت 

إلىبعصه وصم وجمع تلا ت أي وقرانا؛ 
يجمعلأنه بذ.لك؛ القرآن سمي بعض، 

الئزرفضمهاُى.

شرما:لتعريف اؤ 
حروفهحقيقة، اتثه كلام I القرآن 

للملأسن؛ألعلم ]دار )،/٦٦( الصحاح انتلر: )٢( الحسنى اه أساء ثرح في الأس ض ١^: )١( 
^،١٤١٧ط؟، ادمي، تّكتة ( ١١٢را/ااا، 

(.٢٢٢. )ْ•؟ المنان باب ش القي 
الرسالة،ة تمؤّ)٢٦( المحيط والقاموس ط؛[، 
.u١٤١٦ًله، 



القرآنالقرآن

ؤإليهيد! منه مخلوق، غير منزل ومعانيه، 
يعود

للغويا المعنى بين لعلاقة او 
واتشرعي:

ماحوذللقرآن اللغوي المعى أن عوقا 
وتضمتجمع التي والتلاوة القراءة من 

قرعا؛القرآن فكدلك يعص، إلى بعضها 
سورفي ويقرأ يتلى الله كلام هو إذ 

ومضمومة.مجموتكة 

التسمية:بب سج 

الثوريجيع لأنه بذلك؛ القرآن يمي 
القصص،فيه وجبمع والحروف، والأي 
والوعدوالوعد واكهمح،، والأم 

منقرانا الكتاب هدا ررتسمية I وقيل 
كتبه،لثمرة جامعا لكونه افه؛ كتب بين 

العلوم((جمع ثمرة لجمعه بل 

والآساءالأضى:
والكتاب،الفرقان، هو: القرآن 
والثناء،والتنزيل، والنور، والهدى، 

الشؤون]وزارة ( ١٨)الاعتماد لمعة انظر: )١( 
لأبنالفتاوى وّْجموع -£، ٥١٤٢*هل؟، الإملائية، 

)^ا^Trهالمحيح والجواب (، Y'U/\Y)تيمية 
.ونماوى'ا\ةام[، لطا-،را/'م السنية والدور 
الثانة[.( ٢١)م الراية اللجة 

]حابة؛•٦( )ا/ المهاية يلرغ إلى الهداية انظر: )٢( 
)ا/هبمآ(المنوي وتسير بم؟؛اه[، ْلا، الشارقة، 

المحييلالبحر وتفسير -[، ٥١٤١٧؛، Js]دارهليبة، 
-[.٠١٤٢٢ٍدا، اسية، ألكتب، ]دار )٢;٢٣( 

(٦٦٩)الأصفهاني زراغج، القرآن ألفاظ مهمداُت< )٣( 
آاإا،و[,الشاب، والدار الملم ]دار 

أسمائهمن ذللث، غير إلى والموعفلق 
الكثيرلأى.

الحكم:لإ{أ 

بالقرآنيزمن أن لم المعلى يجب 
واتيائا،إقرانا تفصيلثا، إيجاى الكريم 

والعلن،والنر والباطن، الظاهر في 
تعالى،اممه كلام القرآن أف فيعتقد: 

بهتكلم ، نسهعلى أنزله الذي ووحيه 
فمنهومعانيه؛ بحروفه حقيقة صحاته ربنا 

هقَجبريل منه وسمعه يعود، وإليه بدأ 
فسمعهج^؛ ليا على به نزل ثم حقيقة، 

منجمااليقفلة، خى حفيقة مباشرة منه 

.والأحداث،الوقائع حب ومفرقا 
القرآنأف : أيصاالمسلم ؤيعتف- 

تم.ّنف؛كيفما تعالى اه، كلام الكريم 
فيومحفوظا ومتكتوبا ومسموعا مقروءا 

والأسماعوالأصواتر فالألن الصدور؛ 
مخلوقة،والصدور والأفلام والأنامل 

والمكتوبوالممؤع المتلو والقرآن 
مخلوق.غير اممه كالم والمحفوفل 

لحقيقة:اه 

الذيووحيه ^،، Ljoض ا كلام القرآن 
سحاهربنا يه تكلم .، نبيه على أنزله 

ؤإليهبدأ فمنه _؛ ومعانيه بحروفه ._ حقيقة 
ثمحقيقة، .ث جبريل منه وسمعه يعود، 

)i\/١(،الضاوى مجمؤع القرآن: أسماء في انظر )٤( 
إيراممبن لصالح القرآن امماء ئي والمان والهدى 
الملم،•





اممرآن►وص؛القرآن

لأدلة:ا٠ 

؛^١٨ق إة مث؛ قال 
وقال[، ١٩]الأنعام: لإه تن وم 

llJنقتئا أنو ^، ٦ه 
٥،^^وثبميثا ألخكتف ين ع يثى 

إنك^وأزلتا ؤق" وقال [، ٤٨]المائدة: 
منيديي .جمى إْا ممدقا ألص آلكتتب 

يت4رآئًفم قثو تت؛يئا ألخض 
من■جاءق عثا ثيع ولأ أس 1زد 

هذافي والايات [، ٤٨]المائدة؛ 
تبمتقثى.أن من أكثر المعنى 

ه،كرب معدي لن المقدام وكن 
إنيءألأ .I اف ول رمال حممحال! 
ا.معه؛اُ ومثله الكتاب أوست، 

.الني الخطاب بن عمر أتى ولما 
الآكتاب،أهل بعض من أصابه بكتاب 

فمال!فغضب . النجي على فقرأه 
والديا الخطاب؟ ابن يا قيها وأمتهوكون 

نمة.بيضاء بها جئتكم لقد بيده؛ نفي 
بحقفيخبروكم شيء؛ عن سألوهم لا 

والديا به فمحيهوا بيامحلل أو يه، فتكدبوا 
ماحيا كان . موسى أى لو بيده؛ ئفي 
}ثعتي؛اأ أن إلا ومعه 

واللفظ( ٤٦؛•السنة،رقم ب )كتا ود يا أبو أحر-بما• ( ١ل 
وحسنه،( ٢٦٦٤رقم العلم؛ رأبوآب والترمذي له، 

(٤١•)AT/ وأحمد (، ١٢رنم )المقدمة، ماجه وابن 
نيالألماني وصححه حزا[، الرسالة، ]موة 
]المكتب)ا/ماه( المماسح لمشكاة -•تحقيقه 

,j-Y[.الإسلامي، 

قرْلبة]موسمه ( ٣٨٧)"آ/نيه مفى أحمد أحرجه )٢( 

0أقواوأهلاس(:
أهلقول راومن زٌنينت ش ابن قال 
ليس.وتنزيله، ه ا كلام ألقرآن أن الئنة! 
وتعالىتبارك منه مخلوق، ولا بخالق 

يعود؛؛ؤإليه بدأ، 
أجمعراومحد عياض؛ القاصي ومحال 

حميعفي المتلو القران أن الملمون 
المصحفمحي المكتوب لأرخى ا أمحطار 
منالدفتان جمعه مما الملمين بائيي 

العنلميىيب لتي ء؛ؤآلءمحثعد ت أول 
أص.ين \ع\ م:  40
علىالنزل ووحيه اش كلام أنه إ.ه، 

حق،فيه ما جميع وأن . محمد لميه 
أولدلك قاصدا حرقا منه نقص من وأن 
حرمحافيه زاد أو مكانه آحر بحرف يدله 
وسرالذي الصحف عليه يشتمل لم مما 

ْنلتس أنه على وأجمع عليه الإجماع 
كافرلأ؛،.أنه هدا لخل عامدا القرآن 

ارومنقيامة ابن ومحال 
وهوالخثليم، القرآن سبحانه! شم ا كلام 

المتين،وحبله البين، الله كتاب 
ربوتنزيل المتقيم، وصراطه 

وقمالعلم، )كاب متنه ني رالدارمي يمصر[، 
ضعفهسعيد، بن مجالي قيه I لهيثمي ا قال (، ٤٤٩

)ا/الزواثد ممسع وغيرهما. معيد بن ويحي أحمد 
القدس[.]دنمة ( ١٧٤
الغلتلإرواء في الألباني بها حسنه شواهي.، له لكن 

[.YJpسروت، الإسلامي ]المكب ( )!/٤٣
0أأآهآ.ط١، ي، زّكب ( )٢٨ه أصول )٣( 
]دار( ٤٣٠ )Y/ الممهلفى حقوق بتعريف، الشفا )٤( 

بم'أاه[.الفكر، 











اممرانالقرآن

هنتاومت إثما قز ؤمهء تن ء١ثنا ءؤه 
محنأوت و بث ^  ٠٥ثوآ أف 
ليكءثؤ-ر تق ألتكثب عثآق1 أضف أدآ 

دفيتوبم<لمنهي ؤبممة ليمك ؤ، 
أفعلى هدا قيئ ]انمكبوت[؛ وه 
المعجزاتوأبين الآات، أعظم القرآن 

الباقيةالحجة فهو الواصحات. والحجج 
عجائيهُآ،.تقضي لا الذي الاباد، على 

كانمن كائنا - أحد مقدور قي وليس 
ربإلا الم_رآن ه_ذا بيأتي ن أ- 

وهوسبحانه، كلامه فهو ه؛ الخلين 
خلقهُ؟؛.من شيء يشبهه لا 

الإنسبه تعالى ادص تحدى ولدا 
^؛jه' فقال بمتله؛ يأتوا أن والجن 

يمثليآتؤأ أن ءق محآلجن آلإذس لشعت يا 
.تبزعك وأن ينيمء أوت لا ١^١^٠ ندا 

عنفعجزوا ]الإمراء؛ا، وه بط ؤتمى 
أعداءدواعي ر وافتمع ذلك، 

على- البلغاء الفصحاء - . الثه رسول 
عدوانهموشدة قوله، ؤإبهنال معارضته 

لأء.ونجا للدعوة 

(.١١٢١)T/ الحكمي يحافظ القبول معارج • انظر ر١، 
)ه/المسح دين بدل لمن الصحح الجواب انظر؛ )٢( 

^.١٤١٤هدا، الخاصمة، ]دار ( ٤٢٠

والفهمأ/اا"؛(، را/ا«أ، كير ابن تنسم انظر: )٣( 
]يا;٥( * )٦١ ملم محاب تلخيص من أثكل لما 
ام!ا،إ  ١٧،  ١١٠اسلم،، الكلم ودار ير ممص 

وفتح(، ١٨٨)؟/للنروى ملم حبح ص وثمح 
سروت>،المعرفة ]دار ٦( )؟ا حجر لأبن اناري 
٠١٣٧٩.]

يستطعلا شه، في معجز والقرآن 
ولابمثله الإتيان — كان من كائنا - أحد 

القرآنإعجاز فليس معارصته؛ على يقوى 
عنهحارج بأمر 

يتحدلم ولو معجز نفسه في والقرآن 
علىداث فهو ت؛ لمحجزا ا ائر كبه 

ووحدانيتهوربوبيته تعالى، الله وحول 
حياتهؤإثبات والمعاد، والخيدأ سبحانه، 
بالكلياتوعلمه ؤإرادته، وقدرته 

محمدنبوة وعلى والجزئيات، 
كمالوعلى رسالته، وصحة وصدقه 

أحباره.وصدق وعدله ؤإحكامه الثؤع 
كانلأحلها التي القرآن إعجاز ووجوه 

المتنوعة كثيرة للثقلين معجزا القرآن 
منالماس ذكره ما رروكل تحصى، 

علىحجة هو إعجازه فى الوجوه 
كلبل ذلك؛ في تناقض ولا إءجاز0أ 

هدهفمن ؛ لا له تنثهوا لما تنبهوا قوم 
زنهووجا وبلاغته فصاحته ت الوجوه 

الالتي - وطلاوته وحلاوته وجزالته 
علىاللغثل دلالة في - تدانى ولا تجارى 

علىواستماله وأسلوبه، ونفله المعنى، 
النافعةالعزيزة والعاني الكثيرة الملوم 

منأكمل هي التي - والأحرة الدنيا .قي 
_،مرمل نبئ على نزل كتاب كل معاني 

إحياء]دار )٦;٧٧( كير لابن وائهاية الداية اض; )٤( 
طآ4ه'أا،د;ا.الربي، التراث 

تيمية)ه/بمآة()تمويلابن الصحيح ره(الجواب 
ره/اا؛(.،C؛ وانظر يمر. 



القر١نمءج[بجبم:القرآن

والأتية،الماصية بالغسثات ؤإحباره 
لافلهظهكثير؛ ذلك وغير قضه، نما وعدم 

آية،بالغيوب وإحسار0 آية، ونظمه آية، 
آية،ووعيده ووعده آية، ونهيه وأمره 

القلوبعلى وسطلطانه وعثلمته وجلالته 
معانيهكانت اليريي بغير ترجم واذا آية، 
فينظير له يوجد لا ذلك كل آية! 

هذهبجميع واقع والإعجاز أ، العالم؛اُ 
علىواحد بكل؛ لا ا وغيرها الوجوم 

الجميععلى مشتمل فهو انفراده؛ 
وزياد٥أ

فيالقرآن إعجاز وجوه جمع ويمكن 
)الفصاحةالبيانئ الإعجاز 1وجهث أريمه 

والإعجازوالأسلوب(، والتعلم والبلاغة 
والإعجازالكوكة(، )الآ_Lت العفي 
والأحلاق(،والشريعة )العقيدة اكشريعي 

والحاضر)الماضي الغيبي والإعجاز 
-أعلم وافه والمسممحل(. 

والبلاغةيالنفلم والنحيي والإعجاز 
بالقرآنحاص والأسلوب والفصاحة 

النماويةالكتب من غيره دون ١لكريم 
علىتنزل لم الشائقة فالكتب السابقة؛ 

علىتبرهن الناقض للأيياء معجزة أنها 
ببمايقع ولم رسالتهم، وصحة صدقهم 

بعضمن تخلو لا كانت ؤإن التحدي، 
يالغيبنات،كالإحبار _ الإعجاز وجوه 

المحكمةالتشريعات على واشتمالها 

.١^٢٠واش ِ. المائلة 
بالقرآن:الأستشفاع الرابعة: لمسألة ا- 

الكريم jT_JL;ممار اه 
يومه شفاعتي العبد لنيل )الأستشماع( 

لعللبأو رحمته، أو مغفرته أو القيامة 
هداكان سواء مشرؤع، دنيوي: أمر 

بالقرآنتعالى الاJبم يدعاء الأستشفاع 
أسالكإني الله_لم مثلا: فيقول ه، نف

أوالجنة، تدخلني أن الكريم بالقرآن 
وحفثلهالكريم القرآن بتلاوة افه بدعاء 

مثلا:الداعي يقول كأن به، والتعني 

تيميةلابن النيوات 
-[.٠١٣٨٦ْوا، بالقاه؛، 

:اا(تاوفتاس•

وسان!مجازاليري تفسر انظر; )٢( 
اعجازني دمانل ثلاث تضْن ( ٢١)لا.خءلايي القرآن 

لأحكاموالجامع هزم[، المعاوف، دار القرآن، 
ه/ ilXV)\/الصحيح والجواب (، )\/YUالقرآن 

الأمنهانيةالشدة وثرح (، ٤٢٩، ٤٢٣، ٤٠٩
-[،٥١٤١٠ؤدا، يالرياض، الرشد ]مكب ( ٢٠٨)

الفرائد،؛ JU]دار >أ/ب،ْا( الفرائد ربدائع 
القران،فتماثل . ٢ • )ا/ كشر ابن ير ونفءل١آ، 

،٢٦٨؛/، ٣٥٣٠ر، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٨، ١٦٠
ًدآ،طيبه، ]دار ( ٢٨٦!/، ٦٠٣، ٤٦١، ٣١٠

^٩٨)والمهاية وانوابة م[، ١٤٢٠
آ/٦(،،  ٠٨٢حجر)٦;لابن ^ ٧١وفح (، ٢٨٨

تْبة( ١٨٧٣رء/لتوطي ي علوم ز والأمان 
ؤل١إالمنورة، بالمدينة فهد الملك مجمع 
الكتب]دار ( ٣/١)ل الأفران ونمزك [، ٠١٤٢٦

لحانظ.القبول ومعارج [، ٥١٤٠٨ٍدا، العلمية، 
القرآنإسماز ض )م؟و«ا(،وعجاحث الحيي 
محدآ،بالرياض، لم الع]دار ( ١٢١هلم)لمصطفى 
أصول،على النقلئة العقلية والأدلة [، ٥١٤١٦

الفواثد،عالم ]دار ( ٠٢٢العرفي)عود لالأءتئاح 
ومخالفيهماللف بين ومنزلته الكريم والقرآن ًدا[، 

٤، ٠٧، ٣٩٠طاهري)ا/آم؟، هئام ليمد 
—[،٥١٤٢٦، ط١ توحيد، ال]دار ( ٠٦٠ ، ٦٤٥

(٣٢٩)اه الجار الملام نمد الكريم القرآن وفشائل 
-[.٥١٤٢٩ذا، الدهرة، ]دار 



المرانامحآن

بحغفلىأسألك إني اللهم 
أنالنهار وأطراف الليل آناء له وني وتلا 

القرآنيجعل أن الله بدعاء أو لي، تغفر 
مثلانفيقول القيامة، يوم للعبد شفيعا 
بوملي شفيعا القرآن اجعل اللهم 

فيه،حمج لا جائز هذا فكل القيامة؛ 
والئئةر١أ;الكاب جوازه على ودل 

الأستشفاعجواز على الدليل أما 
أتهعلى ه نفلقرآن با تعالى طه ا بدعاء 
اممهفقول صفاته من وصفة اممه كلام 

هقنا فادءوُ آئتئ ١!*^؛ >ؤوس ت-عالىت 
الصفاتفى والقول [، ١٨٠]الأعراف: 
وذكروالدات، ء لأمما ا في كالقول 
■ينمليمان وعبده نبيه عن مسحانه 

أ_،>؛ؤوآدخفي ت محال .أيه داود 
برحمته،اطه فسأل [، ١٩]النمل: ءتادك؛ه 

هو.صفاته من وهي 
حديثمن الصحيحين، فى وثبت 

سالنبئ أو هد، عباس ين اطه عبد 
إلاإله لا الذي بعرتك ررأموذ يقول• كان 

والإنسوالجن يموت، لا الذي أنت، 
الاستخارةدعاء حديث وفى ، يموتون؛، 

لأصحابهعلمه الذي ألمشهور 
وأستقدركيعلمك، أمتخيرك إني رراللهم 

كاب:في عمونا المشروع الخوئل أدلة انثلر را( 
]مكية( ٤٢-  ٢٩)حص وأحكا،ه أنواعي اتتدئل: 
^.١٤٢١ءل١، بالرياض، المعارف 
(٧٣٨٣رنم الموحيد، ركاب الهخاري )!(أخرجه 
والتوبةوالدكاء الذكر ركتاب لم ومله، واللمثل 

(.٢٧١٧رقم والامتغفار، 

هتافاطمة ابنته . وعلم يقدرتلث،،،ُم، 
ياحي ويا اءت ومصباح كل تقول أن 

شأنيلي أصيح أستغيث، يرحمتك قيوم؛ 
عينطرفة نفسي إلى تممي ولا كله، 

البابهذا في والأناديث أيدالأ؛،. 
كثيرة.

أناطه دعاء جواز على الدليل وأما 
إذللعبد شفيعا القرآن يجعل 
ذلك،على داله اكعاء فضل أدلة عموم 
للشرع؛مجاوزة أو تحد هذا في وليس 

لأثهفيه؛ إشكال لا مشرؤع دعاء هو يل 
يأتيالقرآن أف الصحيح بالحديث ثبت 

فلا؛ القيامة يوم لأصحابه شفيعا 
شفيعايأتي أن تعالى اطه دعاء في إشكال 
دعائهعلى ربنا حث ومحي الداعي، لقارئه 

ادءوغارتحتظم ؤوقاد .ت ال قف
صقك ط أستحب 
.هدانيرث< جهم عتادق 
.tتءافر

الاستسقاءت ة الخاملمسألة ا— 

بالقرآن:
حثمشرؤع آمر بالقران الاستشفاء 

<.٦٣٨٢رقم الدعوات، رمماب المنحاري أخرجه ■)٣( 
اليومعمل )كاب الكرى في النمائي أخرجه )٤( 

ط١آ،ازالة، ]مؤسث ( ١٠٣٣٠رقم واللملة، 
(٠٢٠٠ يقم الدياء، )محاب افدرك في والحاكم 
الصحيحةالللة فى الألباني وحئنه ا وصححه 

(.٢٢٧)يقم 
رقموقصرها، اثرين لما صلاة ملم)كتاب أخرجه )٠( 

•الاهأي.؛{، أمامه أبي من (، ٨٠٤



القراناتموان

محووالأستشماءت الحكيم، الشؤع عليه 
.الشفاء طلب 

أوحمي مرض من يكون والامّتشناء 
■معنوي 

ثناءفيه القرآن أن على والأدلة 
قولهالقرآن فمن ا حدا كثيرة ورحمة 
ئؤهئة-ياء قر الثاس >؛ؤكأةا دع1لى1 

وهدىالقدور ق لتا رثءآء رذم ين 
وقوله■ؤمحة ثئثه 

شماءهو تا آلنتءان ين ء؛ؤونملا تعالى• 
إث'آلهسFت نيد وي ؤيخمة 

تعالى!ومحوله ]الإسراء[، ر.ه ثسارإ 
وؤمثقُهدر ءاثيإ الؤت هو ؤءل 

وئوودت ءي قآ محزى لأ وأوت 
والأيات[، ٤٤]ذص_لت: ه ثق ءتهتد 

.حدا كثيرة ذلك في 

أبىعن حاء ما المهلهرة! الئنة ومن 
مننانا ااإن محال! هتع الخيري سعيد 

منحي على أتوا ه النبي أصحاب 
همفبينما تقروهم، فلم العرب أحياء 
هل: فقالواأولئك، ت لدغ إذ كيلك 
لمإنكم ت فقالوا راق؟ أو دواء من معكم 
يعلا،لنا تجعلوا حش معل ولا تقرونا 

يقرأفجعل الخاء. من قعليعا لهم فجعلوا 
فرأ،ويتفل، ثراقه ويجمع القرآن، بام 

حتىنأحذء لا ! فقالوابالثاء، فأتوا 
توقال فضحك فسألوه، . النيئ تسأل 
واصربواحيوها، رقية؟ أنها أدراك اروما 

،•بمهمااُ لي 
٠الني ارأن قالت: ها عاثشة وعن 

الديالمرض قي؛ نفسه على ينفث كان 
كنتثقل، فلما بالمعوذات، فيه مات 

هنفبيدْ وأمسح يهن، عليه أنفث 
ورممها\آ،.
للمؤمنين،شفاء اض جعله والقرآن 

القلوبضر أمرا من به تثفون ي
أوحسي مرض من فما والأبدان، 

علىدالة وسيلة القرآن وفي إلا معنوي 
منه.الوقاية 

الملبيةالمقاقير بتلك الداوي كان ؤإذا. 
بالقرآنفكيف الخفاء، فيها اش جعل قد 

العالمين،رب كلام هو الذي العظيم 
حقيقةولا فضله عفليم يعلم لا الذي 

اهينرُ"أ؛.إلا كنهه 
فيتتوفر أن بد لا شروط وهناك 

وص:ْشروءة؛ ذكون أن أجل من الرقية 
بانالعربي باللسان تكون أن . ١ 

جنسمن وليس معلومة، مفهومة تاكون 
الطلاسم.

أوالكريم، القرآن بتكون أن - ٢ 
منصح يما أو وصفاته، الته بأسماء 

الميء•لكلام 
(،٥٧٣٦.رنم الطب،ركتاب .■اساري احرجه)١( 

<.٢٢٠١ينم اللام، وملم.)كاب 
(.٥٧٣٥رقم اف، ركاب المخاري )٢(أخرجي 

رالثق(.الهران س دالأّتثقا، رالرشة رانمن اطر: )٣( 
(.٧٥، )٤٧مالم هحْدلأ لطين 



القوآنالقرآن

والأوزاعى،قلأبة، وأبو ومجاهد، بل بذاتها، توثر أنها يعممد لا أن ■ ■٣ 
حمتاض،والقاصي حنبل، بن وأحمد أ. تحارُ اه ُإذن 

طائفة،وكرهه الشم. وابن تيمتة، وابن الرقى اءإن النبي.:قول أما 
َين،واس س■' عر فمحمول شرك«ُآ، والئولة والتمائم 

•اامبيْتتوفر لم الي والدعية، الشركية الرقى 
حكمءن الدائمة اللجنة وسشك كيف الذم، آنفة الثلاثة الشروط فيها 

Uالرقى بأس ررلأ ال: قد ٠ والمي 
هورقى وقد شركااُم. فيه يكن لم 

•ورقي M نفه 
فالمنهيالرقى، محا فا  ١١الخطابي: قال 

فلاالعرب لسان يغير كان ما هو عنه 
أوسحر يدحله قد فلعله هو، ما يدري 
وكانالمعنى مفهوم كان إذا فأما كفر، 

بهمترك مستحب فإنه تعالى الفر ذكر فيه 
واشأءلم؛اُ؛/

منالأمان يعفس كتابة حكم أما 
وغلوشربها ؛الماء محوها ثم القرآن 

ذلك؛في اللف امحلف فقد بها، البدن 
عباس،ابن منهم: طائفة، فأجازْ 

هداأن ملخصه: بما فأجابت ذلك، 

عنولا ه النبي عن برئ لم العمل 
وهداتركهُ فالأولى الكرام، صحابته 

أعلم.واش الأولى هو 
المرانسغ الأئمة: ألة لما— 

الماقة:للكتب 
منسوحةكلها السابقة السماوية الكتس، 

محمد.،على المنزل الكريم بالقرآن 
قبله،الكتب كل على المهيمن فهو 

ورقيب،وئاهد مؤتمن أنه بمعنى: 
فالقرآنومصدق، ودال وقاصي، وحاكم 
فيقبله، كتاب كل على أمين الكريم 
منفيها ما يمدق المنزل، أصله 

التحريفمن فيها ما وينفي الصحيح، 
أوبالنسخ صليها ويحكم والتبديل، الباري ونتح ربما/اا"(ا الفتاوى مجيؤع انظر؛ 

وطحق، فهو  ١٣واس نما اكهم,م، ُهمحسلمس>م لأينسم,0ا/'؛آ(، 
AA ،) ١٤٧)المجيد وقع (، ٢٢٦)؛/المن ومعالم
(.٦٢٧رآ/القرو وْعارج (، ١٤٨ ِ

وابن(، ٣٨٨٣رنم الطب، ركئاب داود أبو أخرجه )٢( 
)ا/وأحمد (، ٣٠٣٠رنم الطب، )كتاب ماجه 

)كتابحبالت، وابن ط١[، الرصالة، ]موصآ ( ١١٠
)كتابوالحاكم 'بم'أ(إ رنم والتمائم، الرتى 
فيالألباني وصححه ُصححبم، ( ٧٠٠٠رقم الطب، 
(.٣٣١)رنم اكسة اليلة 

(.٢٢' * رقم الملام، رمماب ملم أ-محرجه )٣( 
؟؟(.n/i)المن )؛(سالم 

الهيمنةله فصارت باطل، فهو منها حالفه 
هاه ميز ثم وجه• كل من عليها 
ومجمؤع(، ١٦)؟ا/•القرآن لأحكام الجاح )ْ(انفلرت 

(،١٥٧)؛/المعاد وزاد )آا/ها،ه(، الفتاوى 
المرقىوأحكام (، ٢٢٢)a/الأحوذى وءارم-ت 

(,٦٨- )٦٦ المحمي لفهد واكمالم 
والإلخاءالخلب ليحوث الدائمة اللجة كاري انظر: )٦( 

• ٢١٢٠٧رئم اكوي من الأيل الموال - )ا/ا"؛آ 



القرآنالقرآن

تعهدبان الكتب سائر عن الكريم القرآن 
0ومعنا معجزا وجعله بحفظه 

رروهكذاتيمية! ابن الإسلام شيح قال 
المتقدمةالكتب فى ما قرر فإنه القرآن 

الأحر،اليوم وص اش ص المر من 
الأدلةوبتن وتفصيلا، بيانا ذلك وزاد 

الأنبياءنبوة وقرر ذلك على والبراهين 
الشرائعوقرر المرسلين، ورسالة كلهم 

كلهم.الرسل بها يعشت التي الكلية 
بأنواعوالرسل بالكتب المكذبين وحائل 
لهمالله عقوبات وثن والبراهين الحجج 
وبتنلها، المتبعين الكتب لأهل ونمره 

أهلفحله وما وبدل منها ف حنما 
أيصاوبين المتقدمة، الكتب فى الكتاب 

ماوكل ببيانه اش أمر مما كتموه ما 
الشرائعباحس النبوات يه جاءت 

فصارتالقرآن، بها نزل التي والمناهج 
منالكب من يديه بين ما على الهيمنة له 

وشاهدبصدقها شاهد فهو متعددة، وجوم 
باقرارحاكم وهو ، منها حرف ما بكوب 

ساهدفهر نسخه، ما ونسخ اش أقره ما 
الأمريات،؛في حاكم الخبريان في 

وكتايمهالقرآن تميم ي: لمالة ا. 
المهحفوظ؛للؤح اش 

اللوحفي كله متئتوب الكريم القرآن 

]دارإ( ٠ • )A الشم لأبن المرّلأ \سم\ءق انقلر; )١( 
لاينالمعارف ولطاتف [. ٠٥١ ٤٠٨ط١، العاصمة، 

ممر[.ابن ]دار ( ٣٠٩،  ١٦٨.  ١٦٧)رب 

•ر؟(سوعاكاوىربا/؛إ( 

والأرضالسماوات حلق قبل المحفوفل 
عليهدل ما وهدا سنة، ألف بخمسين 

تجدو و قال اللليل، 
وقال]الّروج[، وه قيط قج 4 وا 

كتبي 0 َثمم َمحاة ؤأمح الى: عت
وه'الثئهثون إلأ تثات لا . وكئ0 

اللوحفي اتثه كتبه لقرآن فا رر ]الواقعة[، 
والأرض،السماوات حلق قيل المحفوظ 

أهلوجمع والتابعون الصحابة وأجمع 
يومإلى كائن كل أن والحديث النئة 
وفرالكتاب، أم فى مكوب فهو القيامة 

فيكتب تعالى الرب أن على القرآن دل 
فيفكتب يقوله وما يفعله ما الكتاب أم 

وكلأمه«ُ'آأ.أفعاله اللوح 
ابنص جاء ما ينافي لا أروهنا 

تفسيرفي السلف من وغيره عباس 
و4آلثدر ثقَ ف أرقه >إنا ه: قول

فيالعزة بيت إلى أنزله أنه ]القل.ر[ 
منجماذلك بعد أنزله ثم الدنيا الماء 
كونهفإن الحوادث، بحب مغزمحا 
ينافيلا المحفوظ، اللوح في مكتوبا 

سواءافه، من به نزل جبريل يكون أن 
أوجبريل به يرسل أن فل اض شه 
مكتوباأنزله قد كان ؤإذا ذلك، بعد 
ليلةفي واحدة جملة العزة بيت إلى 

واتلهينزله، أن قبل كله كتبه فقد القدر 
ومايكون وما كان ما يحلم تعالى 

يصرف.ه^ ١٣٩Aالمرن، ]دار ( ٤١الخلل))٣(شفاء 





القرآناتقرآن

الكفارافتراءات على الرد - ٣ أقفل دينا هناك أن اعتمد من وكيلك 
أنيزعمون الدين والمشككين لملحرش وا أو هديه، من أكمل هديا أو القرأن، من 

كلامأو . السي كلام قرآن المن به أتى الذي الحكم من أحسن حكما 
اهكلام أنه بيان نزوله ففي ء؛ جريل ما كدب لأنه كفر؛ فقد جي، ربه عند 
منسمعه كما ه نبينا عنه شه تعالى، ^إن يقول: جق قافه افه؛ ب يا فى حاء 
حكايةلا - ومعنى لفقا ص، جبريل نيقل آمأ نجح ق هدى آلو؛ان فدأ 

زيادةدون _، المعنى عن تعبيرا ولا للقفل 
هوفليس شيئا؛ منه يكتم لم نقصان، أو 

•الأمين حيريل كلام ولا كلامه. 
الكريمبالقرآن الإيمان في أف — ٤ 
دافعأعثلم تعالى افه عند من وأنه 

تلاوةبه، بالتعبي تعالى افه إلى للتقرب 
وأحكامه.لأوامره وانقيادا وعملا 

ثملثم آن ألما؛لغت يمملؤق آلْقيثق 
وءهوت ويقول ]الإسراء[، وه كثل 
.هبجأوق -بمدي ٤^[ يق محت تصس 

.]المائدة[ 

واصرات:

بالقرانالإيمان على المترتبة الثمرات 

تهي الكريم 
بالوحي،تعالى افه كلام إثبات - ١ 
شاءكيف ثاء متى حقيقة يتكلم . وأنه 
حلقهمن شاء من يسمع وأنه شاء، بما 

بلامنه جبريل سمعه كما كلامه 
واسهلة.

المخاثمين:ذهب مؤ 
هدافي والمعتزلة الجهمية حالف 

وكداالقرآن بخلق فقالوا الحق؛ المحتقد 
وأنالسابقة، ؤية لما ا الكتب وجميع 

يقول:من فمنهم عنه، بائن افص كلام 
منومنهم الخحفوفل، اللوح في الله حلقه 

ومنهمء، جمرل و خض ل يقول: ص >ل يأل الإ-سان - ٢ 
.إام، قي حلمه ت قول يس 

قول:هو القران يخلق والقول 
والخوارج،الصوفية، ة وغلا الحلولية 

الروافضوبعض المرجئة، وبعض 
لمتأحرونا عليه وأجمع المتقدمين، 

تعالىاطه علو إثبات عنه يثمر افه عند 
القرآنأيان عليه دلت كما حلقه؛ على 

الصحيحة،المتواترة والسة الكريم، 
الحقول،وصريح التوية، والفطرة 
اليهودمن الملل جميع عليه وأجمعت 
والمسلمين.والنصارى 

حزملأبن واكٍل والمش لآصاْ ا =
]ياي( )١٨الترحٍد مهمات فى المست. انظر؛ )١( 

^.١٤٢٣ط١، الأعلام، 

(،٨٤، V/U)الجمأد مد للقاضي المغني انظر: )٢( 
ومقالات(، ٥٣٠، ٥٢٨)له الخسة الأصول وشرح 

إح_ا،أدار ( ٥٨٢، ١٩١)للاثعرئ الإسلانن 
[.٣١٠الريى، التراث 



القرآنءإ|وقج[بمالمران

حقيقةوهو الماتريدية، قول وهو منهم، 
أ.لأثاءرةُ وا والكلأية الفلاسفة قول 

القرآنيخلق القول ابتيع من وأول 
هوتوتعيلها عموما الصفات ونفى 

الثانيةالمائة أوائل في درهم، ين الجعل 
فكان_؛ صفوان بن الجهم أحده عنه و- 

ولمحليلأ هيم إبرا شحذ لم اش إف ت يقول 
أميربه فضحى ؛ تكليما موسى يكلم 

التهعبئ بن حالي بواسهل والمشرق العراق 
أحوزبن سلم قتله والجهم القسرى، 

أن محا حرا أمير 
عنمأحرذ قول الهذا وأصل 

الكواكبعبدة والصابئة، المشركين 
والمتغلهفةالبراهمة من — والنجوم 
يزعمونالذين —، الكتاب أهل ومبتدعة 

وهما أصلا ثيوتية صفة له ليس الرب أن 
الصرنثةاصطلاحات ت المؤنثة وئلأة للحلونة انفلر )١( 

بالهند،العثمانية المعارف، ]داترة )٩( عريي لاين 
)٨٦(ك الأسرى ثام إلى والإسرا -[، ٥١٣٦٧ٍدا، 

-[.٥١٢٦٧ط١، بالهند، العثمانية المعارف، لداترة 
الإ-لأننمقالات وم/ص■' والمرجتة وللخوارج 

)آو/للمجلمي الأنوار وبحار (، ٠٨٢، ١٠٣، ٤٠)
—[.٥١٤٠٣ٍدآ، المراُث،، إحياء ]دار ( ١١٧

)٨٠(الخاتريدى منصور لأيي التوحيد • دللخاتريدية 
()٢٦للزدوى الدين راصول سردت[، المئرق ]دار 

ويلفلأسمة:ط١[. الحلي، ابيايي مصهلفى ]فة 
رالبموام،(، ١٦٣)آا/آ؛، الفاوى مجمؤع 
أدار( ٣١١)أ/الخسمح دين بدل لمن الفحيح 
والأثاءرْ:وللكلأبنة [. ٠١٤١٤ط١، الماصة، 
الكب]عالم ( ١٠٨، ٩٣، )١٧ليائلأني الإنماف، 
،١٠٩)للجوض والإرشاد اهأ' أ  ٠٧، '؛-١ محردت، 
ومقالات-[، ٥١٤٠٥ط١، الثنائية، الكب ]مؤسسة 

(.٥٨٤)الإّلأشن 

إبراهيميآقون أن الحقيقة في ينكرون 
كلناُىاومرني خلمه 

منلف الإجماع بأن عليهم! ويرد 
القرآنأن على منعقد بعدهم ومن الصحابة 

فيبينهم حائف لا مخلوق، غير اطه كلام 
آياتالكريم القرآن تضمن وقد ، ذلك 

منهاائته، كلام القرآن أن على تدل كثيرة 
هزيأتن لمد ءؤدإن تعالى؛ قوله 

]التوبة:١^^ ٣ تتثع حئ يأ آأن3ة\)ة 
ت_يؤأأ0 تعالى! وقوله ٦[، 
ئنةدلت وكذلك [، ١٥]١^: ١^^ َةم 

هجابر فعن ذلك، على ٠ النم، 
علىه نفيعرض اض. رمول كان قال؛ 

رجلارألأ فقال: المرقق، في الناس 
مجنعوتىقد ئريئا فإن قومه، إلى يحملني 

.(٤)،•أنأأغكلأمريى؛؛١٤

،٦٦/١٠، ٦٩/٦، ٤٣٧/٢)القاري مجموع انظر: )٢( 
الكب،أدار ( ٣٧٢/٦)الكرى والفتاوى <، ١٧٧/١٣
)ا/الهؤية اثة ومنهاج -[، ٥١ ٤٠٨ط١، العلمية، 

]المطب( ١٠١)والمرات (، ٣٩٩، ٣٩٢ه/، ٣٠٩
لأبنالراتل وجامع [، ٠١٣٨٦بممر، الملمة 

٢;، ٩١)١; المالكين رميارج (، ٢٣٧تنمية)٢;
والفرامحقْلأ[، المربي، اصاب ]دار ( ٢٩٢

وشرحص، الماممة، ]دار ( woYfrالمرسلة)
ابننونين لشرح (، ٣٩٠العز)آ/ أيي لابن الطحاية 

الإسلامي،]المكب )\/\0( مى لابن الميم 
)ا/لهراص القيم ابن نونية وشرح -[، ٠١٤٠٦ءزأ، 

ُ[ ٠١٤٢٤'ئ٣، اكلمة، الكب ]دار ( ٢٠
(،٣٧/١٢)تيمية لابن الفاوى مجموع انظر: )٣( 

للأجرىوالشريعة (، ١٦٥)للمابوني اللف وءةيدأة 
)٨للألكائي الامتئاد أصول وثرح )ا/هح؛(، 

=(، ٤٧٣٤رقم الئثة، )كتاب داود ابر أخرج< )٤( 



القرباتسمب

لمصادروالبمرام:اي 
الإرسلأءسةآا،الجيوش اراحتملع — ١ 

لابزالقثم•
)ج؛آ،لأحكام س ٢ 
لمطي•ما(،
٤(،، ^٢ الصحيح'' ب لجوا ا رر — ٣ 

^١(،المحجهء بيان في لحجه ءا . ٤ 
للتيمي.

اين١لأصفهاسةااء العقيدة ررشؤح — ٠ 
نمه.

لألمن.)جا(ا الط_حاويةة ارشرح  ٦٠٠
الحفي.العز ايي 

الكريم"،قرآن الوفضائل . ٧ 
افه.الجار اللام لعبد 

بينومنزلته وكريم ا والقرآن - ٨ 
هشاملمحمد )ج١(، ومخاشهما، السلف 

هري.محنا 

(،١٢، )جء الفتاوى" رأمجمؤع س ٩ 
لابزممتة-

٣(،، ^١ القبول" ومعارج _ ١ ٠ 
لحائلالحكس.

رئال:( ٢٩٢٥رنم الهمان، فقاتل )أبواب اكرّاوى و ء
رئمرالمر.متا محاجه وابن صحءحا٠، حن احايث 

ط\آ<الرسالة، ]مومحت ( ٣٧٠)■ا؟/ .وأحمد (، ١٢٠
(،٣٣٩٧رقم القرآن، فضائل )كتاب رالدارس 
)وقمالصحيحأ لة لالفي الألباني وصححه 

١٩٤٧.)

قلقرب اج 

لغة:لتعريف ا٠ 

والباءوالراء والقاف فارس! ابن قال 
البعد"حلاف على يدل صحح أصل 

عكسوالتقرب البعد، نقيض القرب 
بالضمالشيء وقرب والابتعاد، التنائي 

الزمانفي دنا؛ إ أي ومحرباثا؛ قرتا يقرب 
الحظوةفي أو النسبة في أو المكان أو 
وقال_ورةرآأ، القفي أو الرعاية في أو 

يقرببالضم الشيء ررقرب الجوهري؛ 
دنااالم.أي:مبم؛

شرعا:لتعريف ا٠ 

هقاش صفات من صفة القرب 
والسنةبالكتاب الثابة الاحتتاية الخبرة 

حلفهمن شاء ممن يقرب والإجماع. 
كتفثاءأ٤،.

لأسماءاء 
١^^.التقرب، 

لحكم:ا0 

لدلالةالصنة بهده الإيسمان يجب 
للهإثباتها ويجب عليها، والئنة القرآن 

طالس، ]دار.الكب ( ٣٧٩٨)اللغة محقابجى )١( 
'\1\دآ.

(٦٦٤، ٦٦٣)}\و\ب  jlJiJiألفاظ. محفردات انظر; )٢( 
(١٨٧h)العرب لمان [، ١٤١٨، fjpاكلم، تد١ر 

طء[.للملامحن، اللم ]دار  c١٩٨/١)انمحاح )٣( 



القرب:ءاوهالقرب

وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى 
اتعطيل ولا تحريف، غير من سبحانه، 

تمثتل-ولا تكيف ض ومن 

لأدلة:ا0 
نريه قي عسالي ■^^٥١ 

يِرهتسثأ؛يبوأ دعان إذا آلثغ دعرة أجيب 
.هتقدوى أتلهم ي، وتقثوأ 

ميوأئؤ ءؤةئتتيروْ ت تعالى قال و. 
وقال]محوي[، .ه يتب فيب ثق إة إقي 

دقك،عق محل s_؛هآ إن ت تعالى 

سبحإقهء ننة إة .سآ ق؛ ؟هئ ؛ث 
قال:ثه الأشعري موسى أبي وعن 

الماسفجعل سفر، في ه المبي مع كنا 
ررياالّبي فقال يالمكثير، يجهرون 

إنكمأشكم، على ارموا الناس، أيها 
تدعونإنكم غاسا، ولا أصم تدعون ليس 

ُلحدث ا معكمءا وهو قريبا، سميئا 
٠اش رسول أن ه هريرة أي وعن 

وهوريه من العبد يكون ما ررأهرب قال: 
.(٢)الدعاطفأكثروا ساجد؛ 

0اقواوأهلاسيم:
حيالمعا يحيى بن زكريا قفل المحا قال 

رأيتالتي الئئة فى ررالقول الشافعي: 

مجمح)ْ/أُاإ( الفتاوى مجمؤع انفلر؛ )١( 
اه_ان٤١٦الشريف، المصحف ئطامة نهد أالملك 

(،0٤٢• رقم المغازى، )كاب الخاري أخرجه )٢( 
رقموالاستغفار واكوبة والدما، الذكر )محاب وملم 

.(YU'i

الذينالحديث أهل أصحابنا عليها 
فيعرشه على تعالى اش أن لقيناهم: 

شاءا،كيف حلمعه من يقرب سمائه 

فيمندء ابن قفل المحا الإمام وبوب 
صفةراذكر بعنوان: بابا التوحيد كتاب 
القربمعنى على ه المبي عن جاءت 
يدلآحر حبر وذكر L، الله مجن والمعد 

حملةفيه وذكر ٠ ه؛اا'انته من الدنو على 
هدافي واردة الاديث الأحمن 

المضءً،•
راوآماتيمية: ابن الإسلام شيخ ومحال 

فهداعباده؛ بعض من وتقريه ه نفدنوه 
الاحتياريةالأفعال قيام يثبت من يثبته 

ونزوله،القيامة، يوم ومجيئه بنمه، 
أئمةمدهبا وهدا العرش. على وامتواءه 

وأهلالمشهورين الإسلام وأئمة المعلق 
متواترءاُيدلك عنهم والمقل الحدو،ثا، 

والأقسام:
علىاده عبمن ه اطه فرب إن 

٠همسجمن 

مناحتياؤية فعلية صفة القرب أ. 
بهتقوم فهي والدنو، النزول جنس 
عيناليا بالخاص القرب - ب 

منهمقريمبا بحانه فهو والعابدين، 

(،٤٨٢رنم الصلاة، )محاب ملم أ-م-بم■ )٣( 
(0١٥ اسار سش الخلو م لأمي 

[.j،\rAAًدآ، المدرة، بالدية الملمة ]المكتة 
الإّلأب]الجاسة ( ١٢٧. ر'آ/ْآا التوحد محاب )٠( 

^[.١٤١٣.يا، للدّة، 



الشرباثقرب

(١) دعائهمؤإحاية يإثابته 

اتمتعامة:ثمسائل او 

مناسم القريب ت الأولى لمسألة ا- 
اللهأمماء 

القرآنفي م الأمهدا ذكر ورد وقد 
الأممو!صسغة النبوية والأحاديث الكريم 

أهلأكثر وذكره ، محدمدة مواصع في 
الحسنىالته يأمحماء اعتنوا الدين العلم 

فهاُأأ.وصنفوا 
أفعلالأقرب النائية: ألة لما- 

القرب:من تفضيل 
أبيحديث في اللغقل هدا ورد وقد 
الحديث،فدكر ^^4،، الأشعري موسى 

أحدكمإلى أقرب تدءونه رروالدي وفيه: 
أحدكمأاُم.راحلة ءق من 

اسموزيرُأآ اأابن أست وقد 
ذكرمن وكل تعالى، لله )الأقرب( 

يدكرلم نى الحتعالى اش أسماء 

ك٤٦٦/٥)١(سبموعال٠ظوى)
آخرفي ملحق 4 ( ٦٣٠ره/ عدى الير نفانظرت )٢( 

التغير،أصول من وثليات أصول بعنوازت الجزء 
]مركز( ٢٤٥)عيي للألمبين الواصح والحق 
-[،٠١ ٤١٢ًل؟، بعنيزة، الثمافي صالح ;ن صالح 
زموسة١(  ١٨)للقحطاني الحسنى اه أمعاء وشرح 

ألفاظومعجم ^، ١٤١٩ٍدا، الرياض، الجرص، 
انمكان،ل.كبن ( TYi)م اه مد لعالم العقدة 

الضاسعاء في والجماصن السنة أهل معتقد انفلرت )٣( 
ءلا،ية، الدوليلاق ]دار ( ١٨٦)الخى 

١٤١٧.^

والدءاْالذكر )كتاب سلم اللفظت بهيا )إآأحرحه 
(.٢٧٠٤واكوةوالأٌت،تفار،رئم 

الوزيرابن إلا اتثه ء أمما صمن )الأقرب( 
صوابطّمن أن ذلك وعللوا مبق، كما 

افهأسماء كون الحنى الله أمماء 
ادثهأسماء قي الوقوف يجب ت أي نوقمة؛ 

إلااض يسمى قلا والثئة، القرآن على 
علىأو كتابه، فى شه به ممى بما 

ولاذلك عر نزيد لا ء، رسوله زن 
منالعلماء بعض وضعه وما منه، ننقص 
هىه وأفعال أوصاف من أحدت ء أمما 

اللهيم لم منهم، اجتهادات عن عبارة 
محانماسم^، نبيه بها يمه ولم نفسه، بها 

وهذاووصفه، فعله من اشتمايا وصعوها 
توقيفيةالحسنى الأسماء لكزن مخالف 

معنىيخشلف الئالثة: لمسألة ا- 
ياخثلأفالشرعية المصوص في القرب 

السياق:

وحديثآية كل في الطر مجن بد لا 
منمعناه يبين وما وسباقه ■بخصوصه 

عثليمأصل وهدا والدلالات، القرآن 
والسنةالكتاب فهم في حدا ونافع 

علىالدالة لنصوص فا بهما، والاستدلال 
مجنالرب قرب أو ريه من العبد قرب 
منأيصا فيها التئلر من بد لا حلقه يعص 
القرببها يراد قد لأنه الجانب؛ هدا 

شيحقال ذلك. غير بها يراد وقد الداني 
جوازمن يلزم ارولأ ت تنمية ابن الإسلام 

فيهذكر موصع كل يكون أن عليه القرب 
منهذا يبقى بل ينفه، قربه به يراد قربه 



القربالقرب

الوارد؛النص قي ؤينظر الجائزة، الأمور 
دلؤإن عليه، حمل محيا على دل فإن 

فيتقدم كما وهذا علته، حمل محيا على 
فالإتيانالإتيان لفظ 

تعالىالرب إتيان به يراد قد والمجيء 
إتيانبه يراد وقد سبحانه، ومجيئه 

فيالشأن فكذلك آياته، أو اض عذاب 
يرادفقد القرب، فى الواردة المصوص 

قرببها يراد وقد الملائكة، قرب بها 
منء الرب قرب أو ربه من البل 

لذلك.الأنتبا0 من بد فلا عباده، يعمى 
Iتعالى قوله محي الوارد القرب ذلك ومن 

مسهريدء مسيس تا ؤئتلإ هعآ 
؛ثقإي . ي ء ثق ،؛ني أهمي وءة 

كبمذثا . س آبو١في محي آلبجن مب آتةلإاي^ 
]ق[،.١^ حميد رئب ف لت أي مل ين 

للظم.(بثني، إدا تعالى؛ وقوله 
إبفأهمب محبمس . يمحق جغز وأسمِ 
].ال_وافء_ة[تمتمحن.ه لا ومأ بلإ' 

اللفلأن الملأئاكة؛ قرب به فالمراد 
علىالأينتن هاتين في القرب مثروا 
تعالىاش ولأن الملائكة، قرب معنى 

يصحفلا القرب ذكر ثم العلم ذكر 
تلقيبزمان مقيد ولأنه بالعلم، تفسيره 

قادره وافه الاحتضار وبزماز الملكين 
عالمسبحانه وهو شيء، كل على 
الأحوالحميع قي هلن واليا هر بالفنا 

العلمين،الكب ودار ( ١٦الخلق)•ملي الحق إيئاد  ٢١١
ط؛[.

علىولا الميت على مقصورا ذلك وليس 
فصا ولأن لملكن، ا وتلقي الاحتضار زمان 
المرادأن شك فلا الجمع، بصيغة ذكره 

الملائكةمن جنوده قرب به 

عنصرقا ليس التفسير ااوهذا 
فانالأولى لأية ا أما تدبره، لن هره قلل 

ذلك،على يدل يما فيها مقيد القرب 
تلثى إثي آمث ءؤ*"وقن ال! نث حي
آبينما آل-؛يياي، ت،ش إذ آري 
ينئ،ثدي إلا مل ين كثظ ث\ . يند آبقالب 

تثلمي()إي محوله: ففي ]ق[، ثني.ه 
الملكينقرب به المراد أن على دليل 

المتلقيين.

قيهاالقرب فإن الثانية: الأية وأن 
يحضروالدي الاحتضار، بحال مقيد 

لقولهالملائكة، هم موته عند الميت 
نرسلهائي مث آلثامث تعالى: 

آمحئ٣ ه %\ ؤ ص ظ 
دثزثلونلا وهم رثقا وقه 

علىبتنا دليلا قوله: ش إن ثم ]الأنعام[، 
اهاو أن على يدل إذ الملائكة؛ أنهم 

الولكن الماثان ننس في القريب 
قربالمراد يكون أن يعين وهذا نبصره، 

افهحق في ذلك لاستحالة الملائكة 
تحارلأم-

تمت)آ/ةا(.لاين النتاوى سرع )٢( 
ومجمؤع(، ٣٦- الجهمة)آ/٠٢ تلسس بيان انظرن )٣( 

ومختصر(، ٢٠— ١٩/٦و٤٩٤/٠تيمية)ابن فتاوى 
=السة، الرياض تْكتأة ( ٢٦٩-  ٢٦٧رأ/الصواعق 



Iاك^بتقرب

الالقرب صفة الرابعة: لمالة ا- 
'ٌلت عص 

ينافيلا تعالى ض القرب صفة إثبات 
عرمه،فوق تعالى علو0 من معلوم هو ها 

فيقريب دنوه في علئ هو من فسبحان 
؛هدا فهم عليك يسهل والذي ا علوه 
وألبحلمه، ؤإحامحلته الرب؛ عقلمة معرفة 

يدفي كخردلة يده في السح مارات ال
السماواتشخى بحانه وأنه العبد، 

يهرس،ثم الأحرى؛ بيده والأرض بيده 
بعضهدا من حق في يستهحيل فكيف 
منويقرب عرشه؛ فوق يكون أن عفلمته 
العرش؟على وهو شاء كيف حلقه 

يجوزولا شيء، كمثله ليس ؤق الله فان 
فعلهأو حلقه، ذوات على ذاته تقاس أن 

هومحلل ألبا القياس وهدا أفعالهم، على 
نفيفي البدع أهل من العديد أوقع الذي 
لمأنهم وذلك هث؛  ٠٥١عن القرب صفة 

الالآو_قهو ما إلا القرب من يفهموا 
والمماسة،الحلول يقتضى مما بالمخلوق 

فنفواذلك عن منزه جك اض أن فزعموا 
الإسلامشيخ قال حلقه. من هث قربه 
ودنوهقربه أن هدا رروأصل تيمية: ابن 
تخلوأن يستلزم لا مخلوؤأته بعض من 

فوقهو ل العرم فوق من ذاته 
شاء،كيف حلقه من ويقرب العرش، 

الدويسلموس حلمه على افع وعلو -[، ٥١٣٤٩ط ه 
ط؟،والحكم، العلوم ]مكب ( ٢٧٧.  ٢٦٩)

٠١٤٢٣.]

وهداالسلف، من قاله من ذلك قال كما 
منكلمه لما موسى إلى كقربه 

الشجرة؛اأن.
القربمعنى ة: الخاملمسألة ا. 

إليالعبد تقرب واذا حديث: في الوارد 
1وهذراىء؛ه;رن ممب 

افهقرب لف الأئمة من جماعة فثر 
وليسوالأجر، بالإثابة ءبادْ من تعالى 

النص.لظاهر منهم أؤيلأ هدا 
رامن: راهويهبن إسحاق قال 

إليهش، ا تقرب بالحمل ثبرا ه ا إلى تقئب 
باقالأم.يالثواب 
المعنىهو الخعلاب محلاهر يكون وارلأ 

الحق،المعنى هو ظاهره يل الممتنع 
أنالخءلاب ظاهر لبى أنه المعلوم ومن 

شبراا_ألنه بحركة اص إلى يتقرب العبد 

يقال:قد وكن وهرولة، ومشتا وذراعا 
الحميةللقرينة هو هدا ظهور عدم 

تقربهأن يعلم العبد أن وهو العقلية، 
أنيمنع لا وذلك الوجه، هدا على ليس 

هدهيقال: متروكا، للمقل ا ظاهر يكون 
هيأحد لكل الفل-اهرة الحمية القرينة 

اسة،اُ؛،.أبلتيُناكرذة
المحنىواسمانه افه صفات في المثلى الغواعد )١( 

آ'ةاه[.ْلا، المم، ابن أدار ( )٠٦
(.٤٦٠)ه/الخاوي مجموع )٢( 

(،٧٥٣٦رنم اكوحيد، )تمتاب الخاوي )٣(أحرجه 
والاستنفار،واكوية والدعا، الاjكر لم)كتاب وم

(.٢٦٧٥يقم 
(.٣٤٥)للكرماتي ؤإسمحاق أحمي. الإمام ماثل )٤( 



قربتا :روهاثقوب

الثمرات:0■ 

والمحسنالداعين من ؤق ه ا قرب 
عليهدلت الذي الصالحين .وعباده 
بهم،لعلفه من آثاره تظهر القرب نصوص 

ونصرهبهم، وعنايته لهم، وتوفيقه 
وجزيلدعواتهم، لهم، وتأييده 

يقتصيتعالى قربه إذ لهم؛ وعطائه ثوابه 
L !؛ ،ulia ، وتحقيقهلدعواتهم، ؤإجابته

القريبباّمه يقرن ولهذا لمراداتهم، 
المجيباسمه 

منههث اممه بقرب ويقينه العبد يمان إ— 
المحاسنمن القرب هذا على يترتب وما 

۶١١٢سبيل سلوك على يحمله والمكارم 
المستقيمالصراؤل أهل ■المحسنين الداعين 

والعطاياالإلهية المنح بهذه يظفر حتى 
الربانية.

بحانهمحبته أيصا؛ آثاره من و- 
سبحانهيقربه الإيمان لأن به؛ والأنس 

ؤإحابةللرحمة، المستلزم الخاص القرب 
المحبةيثمر بعبده واللعلف ا.للءوة، 

وطلبسبحانه، به والأنس والهلمانينة 
وعدمرجائه، وحن ، وحده منه العون 

فيإليه والتمسع رحمته، من اليأس 
الأحوال.جميع 

 Iويقينهالخبر أيمان أن ما ك

عنالبعد على يحمله محته هق ض ا بقرب 
هلأنه ويغضبه؛ قق طه ا يسخعل ما كل 

صغيرةكل يعلم عليه مطلع منه قريب 
شيءعليه يخفى ولا منه، تصدر وكبيرة 

ذلكفيحمل وعلانيته؛ سن0 في حاله من 
والخوفهق الله تعغليم على الخبد كله 
.انتقامهُ'آ، وسرعة عقابه أليم من 
اتمحاصن:زهب مي 

التيالصفات حملة من القرب 
والمعتزلةوالخهمية الفلاسفة أن^ئرتها 

ومنبالكلية، الصفات يتاكرون الذين 
ومنالكلأبية أوكرتها الش الصفات جملة 

الأفعالصفات ينكرون الذين وافقهم 
العبدقرب يؤولون سمة لفلا فا ريه. حنيا لا ا 

والعيوبالنقائص إزالة بمعنى الرب من 
الحسنةبالصفات وتكميلها ننسه عن 

مشابهةللرب مقاربة تبقى حتى الكريمة 
القلقةأن ؤيزعمون المعنى، جهة من له 

الطاقة،قدر على بالإله التشبه هي 
وهو- الحقيقي القرب يثبتون لا فهزلأم 
دلالةّآ'أآمع المعقول المعلوم القرب 

٠طل با قول فهو عليه لرعة ١ نصومحس لا 

اشأن يزعمون الكدم أهل من وكثير 
يتقربلا الخثد وأن الخرش على ليس 

فهدالعلك ]مجمع ١( )أ"/"آا الجهمية يس بيان را( 
[.١٥١٤٢٦ءل١ا الثّريف، الممحف لطباصة 

، ١٨۵)ولر.د.ى الحسنى اض أمعاء يعير انظرن )٢( 
،١١٢عدد الإللأم_ت، الجامعة ]مجّلة ( ١٨٦

(٢٥٣.  ٢٥١)الحسنى الأممأء وقف -[، ٠١٤٢٣
هوا[.التوحد، ]دار 

وآل(.)أ/آ اكاوى مجموع اطر: )٣( 





اثقرينالضيب

للسعدي.الميين؛ا، الواصح - ٠ 
فينى الحافه أسماء ررشرح — ٦ 
علىلسعيد.بن والئنة،؛، اوكتاب صوء 

ابنقال صاحبه. أي; بغيره؛ الشيء محي واردة الاض ررمحفات - ٧ 
أصلانوالنون والراء والقاف فارس: القادر عبد ين لعلوي والثنةأا، الكتاب 

جلقرين اج 

ط:التعريف 
اقترنيقال! المصاحب، هو القرين! 

القاف.

ينلموسى حلقه؛،، على اش لاعلو - ٨ 
الدؤيش.سلمان 

للذهي.الغفار،،، للعلي ررالعلو — ٩ 
لأياتت ا مودرا ررمنهّج —  ١٠

شيءجمع على يدل أحدهما صحيحان، 
وشدة.بقوة ينتأ شيء والاحر شيء، إلى 

فالأزل:ظرت;يناكنااُن.
JUj  :كالازدواجءالاقتراذ الراغب

فيأشياء أو شيئين اجتماع كونه محي 
معهء محال! المعانى، من معنى  ]اوز-مف[،رة4 ي ث الأِ دس واساتء، الأم 

الشتمطي.
الحسنى؛،،افه ء أمما راشير — ١ ١ 

للزجاج-
الأمماءالمعرت وكتاب -  ١٢

اش.للنوالصفات،،، 

وقرنهوقرينه الولادة، في محلان قرن فلأن 
منفرها وفي القوة وفي الجائلة في 

الأ>مالاا؛ى.

٠^ ۵^^٠٥يعرئف ا ء 

ق

٠مده 

الملأثكةمن ومصاحثه الإنسان! رين 
يأمرهالملأص من فقرينه والشياطين، لابن )t("؟،، التوحيد،؛ اركتاب -  ١٣

الشياطينمن وقرينه عليه، ؤيحئه بالخير 
عليه،،ؤيحثه بالشر يامره وه )ج؛ الفتاوى(( »مجموع - ١ ٤ 

اسئويالمعنى سن ح' 
والشرعي:

اللغويالمعنى حصص الشرعي المعنى 

تيمية.لابن وا"(، 

المرسلة،،الصواعق ررمختصر — ١ ه 
٠للموصلي ^٢(، 

القريبق| 

)القربمصعللح يرامع 

ها،اع[.ط؟، (لقم، لد1ر ( ٨٨٣)الللأ ،ماي؛ص )١( 
[.٠١٤٢٢ط٣، القلم، ]دار ( ٦٦٧))آ(اومدات 

الممرنة،ثدار ؛i( U/Y)في المهاة )٣( 
[.٠١٤٢٧ط.؟، 



٣^٠القرين
القرين

يالمحاحبمصاحب كل من للمرمن 
والشياطين.الملائكة من الخفي 

آالتسمية سبب ح■ 

ؤيرافمهالإنسان يصاحب المرين أن 
ؤيلازمه.وقارنه 

ستمثا0 

كلمع ئرين بوجود الإيمان بجب 
منهاذلك، في الواردة للأدلة ن ا إن

الجن،من قريته به وكل ار...وئد حديثا! 
الملائكة(!من وقريته 

الحقيقة:0' 

والجنالملاذكة من حقيقي للج وجود 
*الشر أو الخير إلى يدعوه البشر كل ْع 
لأدتهءاو 

الإنسانمع ألقرين وحوي على الأدلة 
بمشتعالى؛ قوله ا منهاُ كثيرة؛ 

لصئهو  l^ia^ئض يمص آؤه دؤ عن 
تعالى؛وقوله تالزح-رف؛ا، همءن 

]نمك!ه قمئتبنؤأ مثاء كم ؤوقن_ثا 
To ،] تاهذا مٍس &ؤوهأد تعالى! وقوله

قنيٍقثار ث ء ؤ، أو و يد هآى 
جثل،آري . مٍب تسئ للئو_ ي ئ. 
رقموالنار، والجذ القيامة صفة )محاب مسلم احرجه )١( 

٢٨١٤.)

غرائبني: ذلك ض الأدلة من مجمومة ١^ )٢( 
]مكمة( ٤٠)لشلي( اJرحان )أتام الجن وعجاب 
)٥٦(والثجاطين الجن لم وما •٢،؛[، • ١ القرآن، 

[.٢١٩٧٨المحاب، ل,صر 

الق.هلأندف ؤر هأوه ؛و إقها ؤ أغ 
ؤا'؛ة ؤه؛ لئثستق ،t ؤئا فيم ةلأ 

منجمع قال لق؛ا، .4 محك ثلم 
الملكالأول! يالقرين المراد المفسرين! 

الشيهلانالثاني! والقرين به، الموكل 
الموكلبهي٣،.

منكمررما .! لّيي ا قول السثة ومن 
منقربنه به يثمل يند إلا أحد من 

أافه رسول يا وإياك؟ قالوا! الجن، 
عاليهأعانني اش أن إلا وإياي قال! 

وفيبخير"، إلا يأمرني فلا فأطمُإأ، 
الجن،من قرينه يه وكل رروئد رواية؛ 

روايةوفي . ، (اُ الملائكة من وئرينه 
فقلت!؛ تهاعائشة حديث من أحرى 

قال!ش_يهلان؟ معي أو اقه! ررسول يا 
قال!إنسان؟ كل ومع قلت! ، لانعم،( 
.(٦)م،

حزم،ابن ]دار ( ٢٠٣)ما/ا-آ، الطبري ض )٣( 
/.١٩لالقرآن لأحكام والجامع .[، ٠١٤٢٣ط١، 
وزفير-[، ٠١٤٢٧ٍدا، الرسالة، ]مزمسة ( ٤٤٧
ئ1مالكغب،]دار ( ١٩٢، ١٩١/١٣)كثير ابن 
^.١٤٢٠ٍدا، 

مموالمعنك، ونمحها، الميم بضم روى ناملم: )٤( 
بالفتح■دالمعنك، شرء، من أسلم أنا أي: اليم؛ 
بأنهالبعض وفر0 مسلما، ضار كمره من هو  ٣١

لأبنالار.كا نتح انغلر• وانقاد. وخضع امتسلم 
ًل؟،جوزى، الن اب]دار )ا/مآا( رحب 
ه١(٠/١٧)لم معلى النووي وشرح إ [ ٠١٤٢٢

[.٠١٤٢٧، ١٢١٠المرنة، ]دار 
تخريجه.تقدم )٥( 
رنموالنار، والجتأ القيامة محقة. )محاب لم مأخرجه )٦( 

٢٨١٥.)



القرينالقرين

قواو|هلاساًأ٠ 
قرينهمعه إنسان راكل ■' تيمية ابن قال 

وهوالجن، من وقرينه الملاص، من 
منيراء ولا ذلك، يرى لا ه فن

حوله((أا،.
ألملائكةهن ارالقرين ت كثير ابن وقال 

هوؤإنما الإنسان، بحفيظ القرين غير 
إلىربه بإذن ويرشده ليهديه، به موكل 
قدأنه كما الرشاد وطريق الخير، مسل 
يألوْلا الشياطين من القرين به وكل 
والمعصوموالإضلال، الخبال في جهدا 

هقا(آآ'؛.اش عصمه من 
الأحاديثفي لأثبت باز• ابن وقال 

إنسانكل أن . النبي عن الصجحة 
منوقرين الملائكة من قرين معه 

.(٣)الشياطين

الأفامءو
قسمين:على القرين 

يأمرالسيءلان وهو لمسوء ا قرين — ١ 
عليه.ويحثه بالشر الإنسيان 

امْالملك وص الض وين - ٢ 
٠٢ءايا،ر ويحثه بالخير 

،٢١٠]( ٢٨٨تهمية)أ/لابن الصحمح )١(ايبمواب 

ءامي-ءاعآ.الفكر، ]دار رل/آه( واكهاة )آ(اوواة 
]ارتاسة( ٣٠٢ئترصة)م ومقالات فتاوى مجموع )٣( 

ه[.١٤٢٧ط\ا دالإكاء، للحوث انمامة 

نوردئتاوى (، ٤٤٧)لإ/الحدث م؛-، ني النهاية )أ( 
ليحوثالعامة لالرئاّة )ا/م؟آ( لدرب اض 

طا،هآإاه(والإناء، 

الهرينيخبر ئد ت الأولى لمسألة ا- 
الشالأحبار يبعض الكاهن صاحيه ايبمي 

الحاصرتعليها لم 
أوالمع ؛استراق علمه الجني ينال 

همإذ الأخرى؛ أماكن من المجيء 
الكاهنبها فيخبر ، التنقل سريعو 
حديث،فى كما كذبة مائة معه في؛كاوب 

يحدثونناكانوا الكهان إن اض، رسول ١ليا 
الكلمةت قال حما، فنجده بالشيء 

وليهأذن في فيقذفها ايبمي يخطفها الحق 
أ.كاورةا؛ر مائة فيها ويزيد 

القرينملازمة ت الثانية لمسألة ا- 
صاحيه:

منقرذ4 يه وكل رروئد الني لقول 
ولقوله،، أ الملائكة،؛ من ويرث الجن، 
لنيقص أؤي دو ض بمس ؤوس ت تعالى 
•]الز-خرف[ يف.ه لث ئهو قثهلتنا 

يتشكلالقرين هل اكاكة: لخالة ا- 
لتحضيرمي يفيما الست، بصورة 

الأرو؛ح؟
الأرواحتحضير ودعوى نعم، ت ل فيما 

ماؤيلمر واحدة، لعملة وجهان والحر 
،أحسلبالأرواح إحضار مدعي يفعله 

الماسأعين يسحر هو إما تسيرين؛ 

)ا/م؟؟(.الدرب ض لود فتاوى ره( 
(,٦٢١٣رنم الأدب، )كتاب البخاري )٦(احرحه 

(.٢١٢٨رقم اللام، وملم)محاب 
تخريجه.تقدم )٧( 



القريناكرين

ؤيتكلمحضر الميت رؤح أن فيوهمهم 
قرينفثتثكل بالجن يسمى تاما ض، 

باسمويتكلم الميّت يشكل الميت 
بأشكالالجن تشكل وثبت الميت، 

وغيرهابدر غزوة في كما ا، الأنس؛■ 
لأحد jU؛s_JL»،،لا أنه إلا الوقائع، من 

ذلكيعلم كما موتها، يعد الأرواح على 

إلاآييّ ين أنشر وة ري، أنر ين آلئ 
محكومةفالرؤح ]الإسراء[، .اه ظِِلأ 
ولمإحضارها، أحد يستطيع لا الله بأمر 

كونهممع والرسل الأنبياء يتحضرها 
أنأحد مكان يا فليس الشر؛ أفضل 
•أ يستحضرها وأن لرؤح ا على يسيهلر 

ئولمعنى ت الرابعة لمسسألة ا. 
تفأسلم،؛ عاليه ررأعاش .ت التثي 

)أسلم(؛الفعل في الملماء احتلف، 
فعلافيتقييره مضاؤع، أم ماص أهو 

أسلم؛قرينه إن المعنى يكون صنا ما 
وبمقدبرْالإسلام، في يحل أي: 
ىأ سلم؛ أ فأنا I لمعنى ا يكون رعا مضا 

النبي.يتإ عليه أعانه تعالى اش أن 
لثاأم صار ما القرين وأن شره، من 

أصحفي لمراد رأوا تيمية: ابن قال 
وقالواذقاد،اُّآآ، لم استالقولين: 

رفتاوى)؛(، الجان أحكام في المرجان أكام انثلو! )١( 

نيالمرجان واكام ( ١٠٥)مال/ للنوري لم مصمح 
(.٥٢- ٥١)ا/ الجان أحكام 

لافاس1لم،؛يرؤيه: عيينة ابن رروكان أيقا: 
يسلم،لا الشيهنان إن ويقول: بالفم، 

رافلاالأحرى: الرواية في قوله لكن 
يبق.لم أنه على دل بخيرلا إلا يأمرني 

كانؤإن إسلامه، وهذا الشر، بيأمره 
عنلا وذلته حضوعه عن كناية ذلك 
مهُ؛ء.إيهانه 

تفروق:ا٠ 

داهمينتالمس محن المرق 
الصاحعب،الخفي الداعي هو القرين 

وأماالخير، أو بالشر الأمر ان للأن
انالإنعلى الجن لهل تفهو المس 

إرادةدون الجن بارادة جوارحه فيحرك 
الإنالأْ؛.

لآئارًا٠ 

هوإذ السوء؛ ئرينه آثار الإنسان على 
لقرينهؤيأكون الشر، إلى الخفي الداعي 

الداعيهو إذ الهليبة؛ آثاره الملائكة من 
نالاكيه;إنىالضص،ىاالخني 

لمة،وللماك آدم، بابن لمة للشيهيان  ٧١٤١١

(.٢٧١)A/النتن ر-آ(ءتهاج 
)لأ\إص.تيب اين فتاوى مجموع )٤( 
المعارف،]مكتبة )٧٧( تيمة لأبن القرنان انظرت ره( 

لإدارة( ٤٧)الخطقسن على والرد اه[أ ٤ • ٤ 
علىنور ومحتاوى [، ٠١٣٩٦محدآ، المنة، ترحمان 

إنات؛ي الشيب والأدلة (، ٢٣٣)ا/مآأ، ألا.دب 
)٢(المنكرين على والرد ن ٧٣الشيطأن صيع 

٢،العيد بغزة، الإسلامية الجامعة مجلة فى ]؛حث 

ءاىالدرب)ا/مآآ_هآآ(.تور ثاوي رأ(اظر: 



وس١

W■ء:!٢٣٧٥.

 luونكدتبالشر ئإبمائ الشيطان ث ؛
بالخيرفايعاد تمة وأما بالحق، 

فليمالمذلك وجد فمن بالحق، وتصديق 
وحدومن اش، ئلمحمد الق، من أنه 

الرحيم،الشيطان من باش فليتعوذ الأحرى 
نقأترطمآلمقر محبمأ أؤآمحمح قرأت ثم 

\/ا-آ[«ُه.}\مأ: إ!ثئلآه 

يضة:او 

الابتلاءهو القرين وحول من الحكمة 
حيثإليه؛ والإحسان لعبده هث الله من 

الشرفى يرعبه حفيا داعثا معه جعل 
داعتامعه جعل أنه كما عليه، ؤيحثه 

عليه.ؤيحثه الخير فى يرغبه حفيا 

انمخاصن;اتص،مؤ 

وذلكقرين وحوي الفلاسفة أنكرت 
الجنُأأ.وحوي لإنكارهم تبثا 
عليهم:لرد او 

والسنةبالقرآن ثابت القرين 
طوائفمن أحد يخالف ولم والإجماع، 

(١٢٩٨٨ينم اكرآى، تفسير رأبواب الترمدي أحرجه )١، 
(،٩٩١٢رقم الرقائق، )تحاب جان وابن وث، 
اكرمدي.سن على تعليقه في _ ijSiiوضعفه 

تموسست( ٥٧٤)م/ التيسر في الطبري واخرجه 
تحقيقهفى شاكر أحمد وصححه ءل\[، الرصانة، 

وصححهالرغ، حكم له اد وذكر الطري، لتمير 
ردنمالأuني العلامة ضاجع انظر: أما. الألباني 

;[.٠١٤٢٤ذا، 1وعارفأ لّكب ئ'آ( 

الملك]مجمع ( ٣٢/ ١٩)تيمية ابن فتاوى مجمؤع )٢( 
(،١٨)المرحان أكام وانثلر: >!. ١٤١٥فهد، 
(.١٤٢)آا/للألوصي المعاني وروح 

كافوهوا الجن، وجود في لمين الم
وحولهم.أنكر من على الرد في 

تمصادروالهرام:او 
صمعإثبات ش الشرعية الالآدلة - ١ 

الملم-,،ا7عل. واوي للأتان الشطان 
الرب.لصالح 

(،١٣٢)العقف؛؛ القءآن راتفسس ء ٢ 

لأمح،هم•
للهليري.)جما(، الجامعالّياناام.ء

ال—قلأحكام لاوجسامع ا ٤
للقرش•،، ١^٩١
تيمية.لأبن المنطقيين؛١، على »الرد - ٠ 

للاشقر.والشياطين؛؛، الجن راعالم . ٦ 
الجن؛؛،وعجاب راغرائب س ٧ 

للشر.

،( ١ )ج الدرب؛؛ على نور ررفتاوى ٨— 
باز-لأبن 
رحب.ابن ^١(، افاري؛؛ اءفح — ٩ 
الرحمنأولياء بين رلالفرقان ء ١ ٠ 

تيمية.ابن الشيطان؛؛، وأولياء 

 Pلقصاص اM

لغه:لتعرث او 

علىيدل صحيح أصل والصاد القاف 
اقتصصتت قولهم ذلك ومن الشيء، تتح 

اشتقاقذلك ومن سعته، إذا الأثر؛ 
بهيفعل أثه وذلك الجراح، في القصاص 



'الس،امإ wd ا

أثوهُاقتص فكايص بالأول، فعله مثن 

شرعا:تتعرث ا٠ 
بقدرالظالم من للمفللوم الاقتطاع 

عليهطرح ؤإلأ وقت فإن إياه، مظلمته 
وأمامنها، بقى ما بقدر سيئاته من 

مهاعليه المعتدى يفعل فبان الدواب 
به.فعل ما جس بالمعدي 

سنالعضاللغويس 0
واتشرص:

عنيخرج لم الاصظلاحي التعريف 
مخصوصاقتحاص أنه إلا اللغوي، 

معينة.بقيود 

ؤاسأطادسمية:

بينالقيامة يوم يحدث لما موافقة 
ت؛لميئا وا بالحنان المقاصة من الناس 

الشالخظالم جراء درهم، ولا دينار لا إذ 
الأموالفي الدنيا في بينهم كانت 

بينيحدث وما ذلك، ونحو والأعراض 
العملبجنس المقاصة من الحيوانات 

بعض.على بعضها اعتداء جراء 

والحكم:
النصوصلدلالة واجب؛ به الإيمان 

عله.

طالفكر، زدار V( >ه/ لغة المئابس ;ا(انثلر: 
اكراثإه  j\i]٢( ١ ٠ اللغة)A/ تهذيب \،ا'م'ا،و:ا، 
]داررالتعريفاتصْآ؛ ■آم[، ٠١الم؛ى، 
غريبفي والهاية ^٠ ١٤١٣ٍدآ، المرئي، المحاب 

(]دارالفكر[.١١٣الحوثوالأم)؛/

لحقيقة:اي 

سبحانهفانه حلقه بين اللي عدل لبيان 
يومالخلائق بين الاقتصاص جعل 

كانؤإن شيئان نفس تظلم ولا القيامة، 
بهوكفى تعالى، اممه يها أتى ذرة مثقال 

.حميثاسبحانه 

سزثة:ا٠ 

فيالكائنة القيامة يوم مفردات أحد 
أهللحول وقبل البعث بعد العرصات 

النار.ازر وأهل الجنة الجنة 

والأدلة:

هت.آلإثمؤ ينم إم جأ تعالى; قآل 
نالزير عن تالرهما قتهّنرن ؛؛٤١٢ 

علىالمورة هذه نزلت ّ قال! العوام، 
لإّوةيؤم ُيق ه؛ ه ا رس—ول 

يجج'عث آص أ قم 
أيالزبير: فال ]الزمر[، وه 

بينناكان ما عليتا أيكرر ه، افه رسول 
قال؛الذنوب؟ ص حوا مع الدنيا في 

إلىيودي حتى علكم، ليكررن ونعم، 
إنواش الزبير؛ فقال ، •^4؛؛ حق ذي كل 

كيي؛".!لأم 

مر محة
،َ

محنيم؛ون

(٣٢٣٦رغم الءر1ن، تمر رأبواب اكرمذي أخر-بم )٢( 
]دار( ٣٠٣، ٣٤٦/١)راحمي صحح، حن ومحال; 

)محابوالحاكم ل، واللفظ  IaMWيا، الفكر، 
إسنادهوصحح رصححه، ( ٢٩٨١رنم التفسير، 

(٢١)م/م، انمي ئى حاشيته في شاكر أحمد 
الأgتيإساده وجود ،^[، ١٣٧٥ط المعارف، ]دار 

(.٣٤•الصمحة)رقم اللك في 



انمصاص

إبل،له من رجل س رُما وقال.•' 
أتيإلا حقها، يودي لا غنم أو شر، أو 

وأسمنهتكون ما أعظم لقيائ ا يوم يها 
كلماقرونها، وتنطحه بأحثافها، 

حتىأولاها عليه ردت أحراها حازت 
اكاسءاُبين يقضى 

أهلهاإلى الحقوق ارلودن .ت وقال 
منالجلحاء للشاة يقاد حتى القيامة، يوم 

(٢)امناء«"'؛.الشاة 

ءأقواوأهلاس(:
أروالإيمان.ظه؛ ليربهاري ا الإمام قال 

كلهم؛الخلي بين القيامة يوم بالقصاحى 
للدرةحش والهوام، والساع، آدم، بتي 
لبعضهمهق اش ياحذ حتى الذرة، من 
المار،أهل من الجنة لأهل بعض؛ من 

الجنةوأهل الجنة، أهل من المار وأهل 
يعضهمالمار وأهل بعض، من بعضهم 

. ,)٣(, ,يعص« من 

نمساصالLعلمة:

.محمد أمة إن ; الأولى لمسألة ا- 
القيامة؛يوم لهم المقضي الأمم تتميم 

أهلمن الآخرون رانحن ءت لموله 
لهمالمقضي القيامة، يوم والأولون الدنيا 

(،١٤٦■رقم الزكاة، )كاب الخارى احرجه )١( 
(.٩٩•رقم الزكاة، )كتاب ,وملم 

T) oرقموالاداب، والملة الر )كتاب لم ُ<^.؛
.(YOAY

،ط١ الأربة، الخرباء ]مكشة ( )٦٨الئثة رح )"٣( 
ه[.١٤١٤

الخلائق،'؛،.ئل 
قيءأول الدماء إن الثانية؛ لمسألة ا- 
القيامة؛يوم القصاص قيه يع 

الناسبين يقضى ما ررأول ه؛ لقوله 
الدماء؛،أقي القيامة يوم 

بينالقصاص إن الثالثة: لمسألة ا_ 
بالحسناتيكون القيامة يوم المسال 

الخثلالممن بالتحلل ويميل والميقات، 
لدنيا:ار 

مثللمةءند0 كانت ءمن : لقوله
دينارم ليس فانه منها، فليتحلله لأحيه 

صلأخيه أن قبل من درهم، ولا 
منأحد حنان له يكن لم قان حسناته، 

عليه،^٦،.فطرحت أحيه سيقان 
بينالقصاص إن الرابعة: لمسألة ا. 

وقبلالقنملوة على بكون الؤمسن 
ررتخلصقال.؛ الجنة؛ قي الاستقرار 
قتهلرةعر فيحيسون النار، من الؤْءون 

منلبعضهم فئقتص والمار، الجنة بين 
حتىالدنيا، في بينهم كاث مظالم بعض 

يحولفي لهم أذن وثقوا هدبوا إذا 
لأحدهمبيده محمد نفس فوالدي الجنة، 
يكان بمنزله مته الجنة ض بمنزله أهدى 

الدنا«لص.

(.٨٥٦رقم الجمعة، ملم)كتاب أخرجه )٤( 
(،٦٠٣٣رقم الرئاق، )كتاب أبقاري )ه(بي 

له.واللفظ (، ١٦٧٨رقم السامة، وملم)محاب 
(.٦٠٣٤رقم الرقاق، )محاب الميارى )٦(أرجه 

 )V( (.٦٠٣٠رقم الرقاق، )محاب الخاري أخرجه



بينالقصاص إن ت الخامسة المسألة .
ئصاصاكواب من وعسرها الحيوان 

قالتعالى؛ اش لعدل إفلهارا مقابلة؛ 
القيامة،يوم أهلها إلى الحقوق لالتؤدن 

الشاةمن الجالحاء للشاة يقاد حتى 
امناءااُن.

الحدثعلى النووي الإمام علق وقد 
القرناءمن القصاصى اروأما ت بقوله 

التكليف؛قصاص من هو فليس للجيحاء 
قمحاصهو بل عليها، تكليف لا إذ 

آ.مقاولةااُ 

منارفهدا الهيتمي: حجر ابن وقال 
وبينهاالهائم، بين القصاص على الدليل 

صربلو الإنسان حتى آدم، بني وبين 
أوععلشها، أو جوعها، أو حق بغير دابة 

يوممنه تقتص فإنها ءلاءتها فوق كلفها 
ؤيدلجوعها، أو خللمها ما بنظير القيامة 
؛؛.٧٣٧١حديث لدلك 

لثيران؛اؤ 

بهاتسقهل التي الأمور من القصاص 
سيخشال بالنار، الأخروية العقوبة 

جميعمن الذنوب ارإن ت سلام إلا 
العقوبةلكن العذاب، مبب ص ١^^؛ 

اك^<اْى

)1أ/ما"آا(.للروي ملم "صخج شرح ؛ ٢ ل 
(.٣٣١٨رنم الخلق، بدء )كتاب الخاوي احرجه )٣( 

(.٢٢٤٣رنم الملام، وملم)محاب 
الثر,تُكب ( ٦٨٩)٢;امماتر ص الزواجر )٤( 

•آ؛اه[.

بنحوتندفع جهنم في لأخره ا في بها 
بتما العاسر. لمبب ا ٠ ٠ لب. أصما عسرة 

عبرواإذا الؤمنين أن الصحيحين فى 
الجنةبين قتهلرة على وقفوا تل مرا لا 

فإذابعض، من لبعضهم فيقص والمار 
دخولفي هم لأذن قوا ونهذبوا 

ااجة«أى.

لحكمة:ا0 

اللهعدل إفلهار القصاص حكم من 
قالكما القيامة، يوم خلقه بين تعالى 

ممآمحتًل آليجن ؛ س—ب—ح—سان—١٠
يتفادث(ؤزن قفا مس ق£م ق ألإنثو 
مادقمح، يها أثنا ■مدل تق ■حكثؤ يئقثاد 

]الألماء[.شئ.ه 

المخالفين؛ذهب، مه 

غيرحشر إنكار إلى طائمة ذهب 
مكلفةليت لكونها الدواب؛ من الثقلين 

فيالوارد والحديث ل0كرامة، أهلا ولا 
التامُا"؛.العدل عن محاية ذلك 

القصاصلأن ذلك؛ في لهم حجة ولا 
المقا؛لةآئ قصاص الثقلين غير بين 

علىدل قد القرآن ولأن تكليف؛ قصاص 

الإ،اماجامجة ( ١٨٦. رما<7ا الموة الثثة ّنهاج ل0( 
•^ ١٤٠٦مرا، الإصلأمة، صعود ين محمد 

التراث،أحيا، ]دار آ0( )آآ/ المعاني روح )٦( 
ومجموعاساوى)ة/حإ؟(،ه*أاعا، ، هل؛ 

ماء[.]دار ( ٣١٠)لآحرْ وا لموى ا أحوال في واكذكرة 
]دار\( TU/Wللروي ملم صحيح ثرح انفلر: )٧( 

اسية[.الكب 



القلموالقدرالقضاء 

Iتعالى افه قال كما الثملين، غير حشر 
]التكودر[ءرواه -ثينق آلثكش ج؛ 

حشرهاعلى السنة ودلت 
كماحديث ما غير فى بينها والمقاصة 

النصوصصرف يجوز فلا وعليه تقدم؛ 
.لها تحريما كان ؤإلأ فياهرها عن 

اتمصادروالمراجع:■0■ 
للقرطى.ا-»اكدكره«،

الكبام؛؛،اقراف عن راالزواحر - ٢ 
الهتتس-

•للووي ، ملم؛؛ صحح راثرح — ٣ 
تيمية.لابن المتاوىأا، ءرمجمؤع - ٤ 
،رر ٠ ه 

لابن، النبوية؛؛ السنة ٥٥-
نمه.

 Pصواممدر لقضاء ا

I)القدر( مصطلح يراجع 

والقلم.

ط:لتعريف او 
واللامررالقاف ت ظه فارس ابن قال 
ويةتعلى يدل صحيح أصل والميم 

قلمتذلك من ؤإصلاحه؛ بريه عند شيء 
محميالباب هدا ومن وقلمته، الفلغر 

يقلملأنه به؛ محمي ؛ قالواقلما؛ القلم 
الفلفروُمن يقلم كما منه، 

•آ1اه[.آا(لدارااحل، اسثرْ/ها، )\(ض 

الأقلامواحد به، يكتب الذي القلم؛ 
وتهللقالأقلام، وعاء والمقلمة؛ وقلأم، 
والأزلام،والقداح السهام على الأقلام 

أوالقمار، في القوم بين التيِتجال 

شرعا:لتعريف، اؤ 
وهوالسابق، القدر قلم هو القلم؛ 

المقاديركتابة عند تعالى اشُ حلقه الذي 
اللؤحفي الخلائق مقادير بكتابة وأمره 

فيبه المقتسم القلم وهو المحغوفل، 
أهمأن"،.

لإوأما^؛ الهلبري جرير ابن قال 
الذيأن غير المعروف، القلم فهو القلم 

الذيالقلم الأقلام؛ من ربنا به م أق
بكتابةفجرى فامره ذكره، تعالى اش حلقه 
أ.القيامةأيُ يوم إلى كائن هو ما جمح 

الحكم:©■
حلقهافر وأن بالقلم، الإيمان يجب 

قيامإلى الخلائق، مقادير بكتابة وأمره 
الساعة.

لاومن؛ ^^ الداني عمرو أبو قال 
المحفوفلباللؤح الإيمان إن قولهم؛ 

للملأبجن،اكلم ]دار ( ٢٠١٤)A الصحاح انتلر: )٢( 
]دار)اار«ا'أ( العرب ان ون؛•؛اى[، ط٣، 
[.١٠١٤١٩^، ١^١^، إحاء 

م]دار ( ٣٠٢)القرآن ام أنفي المسان انقلر: )٣( 
lx_^رأ/العز أبي لأبن الطحاوي وترح ط١[، ، ؛
آا؛ام[.ط٣١، الرمالت، ب ( ٣٤٤

يا،حزم، ابن ]ياي )بمآ/آأ( الفري لإ(تسر 
ه[.١٤٢٣



اتقلم

تعالىبه أحبر ما على واجب، لقلم ويا 
ي4 و تجة محَاة م ُؤت قول■' في 

•أ ت١لروجاه وهو قمحي 

اتقلم

والأدلة:

روهمئلثون وما وآلقنِ ت تعالى قال 
لالقلم;ا.

غيرفال لاوقد هءزفثI القيم ابن قال 
الذيالقلم إنه التفسير: أهل من واحد 
Iوهااُ؟/ مار اض أقسم 

بنعبادة عن اللمنة: ومن 
ضا رسول سمعت قال: }هع الصامت 

فقال:الملم. الأه خلق ما أول ررإن يقول: 
اكتبقال: أكتب؟ وط رب قال: اكتب. 
اعة(االتقوم حتى شيء كل مقادير 

أقوالأهلاسم:0■ 
تلألَمح:الطحاوي جعفر أبو قال 

فيهما وبجمع والقلم، باللؤح ونومن لا 
علىكلهم الخلق اجتمع فلو رقم، محي 

كائن،أنه فيه تعالى افه كتبه شيء 
جفعليه، يقدروا لم كائن غير ليجعلوْ 

اشاه'؛؛.يوم إلى كائن هو بما القلم 
(.)١٦الواب الر<الت را(
)0-"ا(.\]}و\ه أقام في الخان )٢( 
؛،٠٤٧٠ يقم الئنة، داود)كاب أبو أخرجه )٣؛ 

وئال:( ٣٣١٩رنم القرآن، تمم )أبواب واكوسوى 
]عومحت( ٣٧٨)U^ راحمي محيح، ن ح

فيالألباني وصححه ومرهم، هدا[، الرسالة، 

اشلاوكب ظه: قس عيا القاصي وقال 
الحديثذكر ش ا وصحيفته وقلمه ولوحه 

الإيمانيلزمنا الذي علمه وسر غيبه، من 
محيذللثا صفة وكيفية به، يق لتمدوا 

علمهمن سعيء يحاحل لا ، افهعلم 
ئاءاا'°،.بم! إلا 

القلمارفه_ذ.ا هؤ: تيمية ابن ومحال 
قيلالمكتوب، بالتقدير أمر0 لما فه ا حلقه 
ألفبخمسين والأرض السّماوان حلق 
السماواتحلق قل مخلوقا وكان سنة، 

هذامن حلق ما أول وهر والأرض، 
عليهدلت كما العرش، بعد وحلقه العالم، 

السلف،،جمهور قول وهو النصوص، 

لبمسالكاسأدلقة:اي 

القلم؟أم العرش أولا حلق يهما أ- 
حلقأيهما في العلم أهل احتلف 

محولينعلى العرش؟ أم القلم أهو أولا: 
مشهورينت

ذهبكما القلم، أنه الأول: القول 
بنعبادة تدليل العلم، أهل بعض إليه 

المايق.ه الصامت 
قولوهو العرش، أنه ت الثاني القول 
الإسلامسيخ واحتاره السلف، جمهور 

١^٣،وابن محب، ابن 
الوفاء،]دار ( ١٣٣)A/سلم بقراتي الطم إكال، ر0( 

م[.١ ٤ ١ ٩ يا، المنصورة، 
الملكلُجمع ( ٢١٣/١٨رتنمية لابن الخاوي مجموع )٦( 

ْآ؛ام[.ًدآ، الشريف المحق لطامحة فهي. 
= i^ST/W)تيمية لابن الفتاوى مجموع انفلر: )٧( 



القلم:ءءوه:القلم

الملاحية.للفلأسفة موافقة الأول، من الثاني القول أصحاب واستدل 
ه:تمة ابن الإسلام شيخ قال اش رركان ء: اض رسول تقول ■' ۵١

افهكلام من ^،؛^١ أن هنا رروالمقمود ءش ءوك د'ةان غيرْ، شء لدم 
صاكه-م،سلك من به يتكلم ورسوله، وحلق ٢، ■^ ٧١ذي وكب ١^۶، 

كماورسوله، الق مراد لا مرادهم، ويريد والأرض«ُا،-المادات 
المضنونالكتب صاحب كالم في يوجد بن عمرو بن اش عبد وح—ويث 

اللوحفي ذكره ما مثل ، وغيره بها ه. ا رسول سمعت ت قال يجهّد العاص 
الملكية،النمس جعله حيث الخحفوفل؛ أن قبل الخلائق مقادير اش راكتب يقول؛ 
ا.الأولُ العقل جعله حيث القلم ولففل ألف بخمسين والأرض المادات يخلق 
الماء؛؛أعلى وءرشه ت قال منة. 

يتوجتهينُصتهمادة حديث ووجهوا 
أودُاإن ■ قوله يكون أن إما • أحدهما 

واحدةجملة آحر0 إلى العللم،أ افه حلق ما 
كانالصحيح وهو بالصب، مروي وهو 

تله قال حلمه أول عند أنه معناه! 
اكف.

(٣)

الكمونحوها الأمور هد0 فى وسلك 
ميناءاابن 

بدلالةالبطادن معلوم القول وهذا 
المفهومبيان تقدم وقد والعقل، ^٦٤ ١١

العلمأهل كلام من للقلم الشرعي 
والدين-
ررإنتيمية: ابن الإسلام شيخ قال 

مرويوهو جملنين كان bن ت الثاني 
افهحلق ما ءأون ت أي بالرفع؛ 

المخلوقاتأول أنه على حمله فيتعين 
الحديثان.ليممق العالم، هذا من 

المحاكين:ذهبا مؤ 
الممهومفي المتصوفة فلاسفة حالف 
العقلهو : فقالواللقلم، الشرعي 

ذا،السكان، 1د\و ( 00)\/العلمل ئثاء وً 
(.٣٤٠رأ/الطحاؤيأ الشدة وشرح -[، ٠١٤٢'

(.٢١٩١رئم الخلق، بدء رمحاب، الخاري أحر-بم رأ( 
(.٢٦٥٣رنم النير، )كاب، مسلم \ءوج» )٢( 
(،٣٠٠، ٣٠٤)ألقرآن ام أقفي التسان انظر: )٣( 

)آ/ه؛م(.العز ايي لاين الطحاؤية الشدة وشرح 

الني.أن بالاصهلرار يعلمون المسلمين 
بلففلالفلاسفة تريده ما بالقلم يرد لم 

اتمصادرواتمراجع:■و 
ملم١١بفوائد المعلم رزاكمال ٠ . ١

عياض.للقاضي ^٨(، 
لحميدءا،ا العزيز راتيسير — ٢ 

أدقه.عبد بن لمليمان 

الموالي.القصور فمن - التفرقة ممل انظر: )؛( 

لا/ه؛آ(.الختارى )ه(ْجموع 
ًدم،والخكم، اللوم زمة ( ٢٨٣)ائرتاد شة )٦( 

٥١٤٢٢.]-





١

بينالتي اكلرة على الشامة يوم يجلى 
ولامعناه، في ما ولا آ. والناروأ الجتة 

قاءلر{اأسع لجهنم أران ت حديث 
يأقواوأهلاسم:

راذاذات تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
اكار،الجة بين قنهلرة على وقفوا همروا 

هدئوافإذا بعض من لبعضهم فيمتص 
.، الجة،،ل يحول قي لهم أذن وموا 

أهلإذا ارحتى ت القيم ابن ونال 
علىحبسوا الصّرامحل جاوزوا الإيمان 
فيهذبونوالنار الجنة بين قنهلرة 
.ؤيتمون،، 

فيلأثبت عز: الأبي ابن ونال 
الصراطهمروا إذا المؤمنين أن الصحيحين 

والنار،الجنة بين نملرة على وقفوا 
هذبوافإذا بعض، من لبعضهم فيقتص 

الجة(اُيحول في لهم أذن ونقوا 
]المكتبة( n٢٢١/ الضعناء في المملى اخرجه )١( 

الموصوعاتم الجوزي اين وأورده طاا< العلمية، 
شالأزس وقال ط١[٠ الملخة، أب )ا/ماآا( 

أمكرأ.)أا/-0بم{: الضمقة الململة 
]شة«\( U/U)الكم المعجم ش اممراني أخرجه )٢( 

)ْ/الحلية في تحيم وأبو طآ[ا الربي، الوطن 
وتالْ'؛اه[، ط؛، المربي، الكتاب ]دار < ١٣١

الفكر،]دار ♦م>ا( )*ا/ الزوائد مجمع في الهيثمي 
مهلبن محيكر ننال بن كلثوم 'دب ت -[ ٠١٤١٣

رحالهوبقية صعق، وفيه وثق وكلأهما الدمياطي، 

,ء;ي'محُسس„س,
)ا/أْ(.النيئان )أ(إءاثة 

رلرا«عوانثلرت (. ٢٧١)آ/ الْلحاؤية المقيئة سيح )٠( 
للمفادسرآ/'ها(.الأنداد 

،_اصالتالقة:^ؤ 

علىالقصاص الأولى: ألة لما. 
دال4ؤمنين:خاص القتطرة 

المتقدمههبه سعيد أبي حديث دل 
القنهلرةعلى القصاص أن على ذكره 

اشإكرام من وهذا بالمؤمنين، خاص 
فيهيشاركهم فلا الجنة، لأهل تعالى 
القصاصولأن الكافرين؛ من أحد 

الكفاربين أد ار، الكفبين 
فىالصراط عثور سبق قد والمزمنين 
العرصات.

لبعام؛ ليس القنطرة على والحس 
منالناجين المؤمنين بمض خاص 

ونبعاناحقوق عليهم ممن الصراط، 
إذاحتى يحيون، فه-ؤلأء لإخوانهم، 

المن وأما الجنة، لحلوا وتقوا هذبوا 
الحدنمثفظاهر لأحد، عليه مفللمة 
دخولودوكارْ يوقف،، لا أنه الآن_ف_ا 

حسابأبغير الجنة أقوام 
القتطرة؛موصع الثانية: لمسألة ا— 

منيفلهر أنه العلم أهل بعض ذكر 
الصراططرف على القنطرة أن النصوص 

بينموضع إنها وقيل: الجنة، قبل من 
والجنةر٧،.الصراط 

الدائمةاللجة وفتاوى )ه/ا"اا(، الباري كح انفلر: )٦( 
المامة]الرئاسة ( ٣٣٦)م والإكاء اسة للبحوث 
والإرشاد،و1لدءوة والإثاء الملمين الحوث لإدارات 

ااأاه[.طا،

\\إمي.فعابري)0/أا<، انظر: )٧( 







ممارتا

لأدلة:ا٠ 

ألثثتؤيتق من ت الى تعال ق
vs ل\بآ،ئنئ. ك طئ ؛؛؛

سمآمحد ؤوئأةوأ ت_عّاوى: وقال 
َيو؛لأرأى آلسؤت ؤ، تا  ٥٠٥ين؛ سّجحتيم 

إِملمتِ>أؤٍإنا ه إ. مذثم0 
يقثق ؤؤ -محما س قاِثا محل َةرثث 

منوغيرها . ]النح-ل[ .اه آلسكف 
ص.

محال!يجهئع جابر حديث السنة ومن 
طولالصلاة ااأفص-ل ه! اثإه رسول قال 

المتوتهأ١أ.

قيلقال؛ هريرة-ه أبي وحديث 
فيالجهاد يعدل ما ه؛ لفبى 

تفموتم،ا،تررلأ قال؛ هج؟ الله مسل 
كلثلاق أو >^، ■ uU ^uUقال: 
فيوقال ، ستليعوى،ة رالأ ت يقول ذلك 

اللهسسل فى المجاهد ررمثل الثالثة؛ 
الالأ4، يايات القانت القائم الصائم ممل 
برجعحتى صلاة، ولا صيام، من يفتر 

اشسل م المجامد 

هأقواوأهلاسمء
اكون،أصل إن ؛اقل: القرطي: قال 

حثومن الشيء' على الدوام اللغة في 
علىالدوام اللغة في القنوت أصل كان 

رثموضرها، فرين الما صلاة )كتاب لم مأحرجه )١( 
٧٥١.)

(.١٨٧٨رقم الإهارة، )كاب ملم أحرجه )٢( 

الطاعأمديم مي يأن جاز الشيء، 
والقراءةالقيام أطال من وكذلك قانتا، 

الخشؤعأطال أو الصلاة، في ء والدمحا 
وناعلفؤلأء ه_كل والسكوت، 

العربيابن ءذكر حجرت ابن ئال و- 
فنفلمهامعان؛ لعشرة ورد القنوت أن 

فيماالعراقي، الدين زين فقل المحا شيخنا 
مرة؛غير إجازة لفه أنشدنا 

تجدمعانيه اعدد القنوت ولفعل 

مرصيهمعاني عثر عالي مريدا 

طاعهوالعبادة خشؤع دعاء 
بالعبوديهإقراره إقامتها 

وطولهوالقيام صلاة سكوت 
الراحالت؛ارأ/دوامكذاك 

لأقسام.اه 
نوعين؛إلى القئوت العلماء مم 

خاص؛قتوت • ١ 

قنوتوهو تعالى، ض ا طاعة وهو 
دونيالمومنين حاصا كان ولذا اختيار، 
خليلهوصف في تعالى الله قال غيرهم، 
هثامحه ا.منيينن وة .؛ إبراهيم 

.هاثئئ ثى ه رؤ يئا ثف 
منهظ مريم؛ حق في وقال ]النحل[، 

تعالىوقال ]التحريم[، .ه آلمسإبم 
)أ/هخآ(.المآن لأحكام الجامع )٣( 
انالري]دار )أ/ْمأ( حجر لابمن ارى او-قتح )٤( 

ا،-إاهآ..iY، للتراث، 



القهار

الشيطان؛كيد لدقع سبب أنه . ٠ ^^؛؛-^١ ت المؤمنين عبادْ وصف في 
]ليهولجوئه بربه القاتت لتعلق دمتكتا أنا ءآقمز ءاثةثا إئا يخلى 

رآلةثلية؛ىآلقث؛وين 1قاي عئادّا وى؛ا 
آ^محنtءايلآلس_ثمفلإى و\لتففمك• ؤآلقننمى 

هوءؤآس تعالى: وقال ءمر١ن[، ]آو .٤٠ 
"لآ-ختْبمدر يئايثا ساأ^ثا ٢^، ءائاء قنت 
المؤعوهدا ٩[، ; ]!^٠٢٠رتحءه نتثه وميمإ 
اتكثير.القرآن في كير 

عام:كوت  ٠٢
قنوتوهو ؤإذلأل، إخضاع وهو 

ألكنيؤ، من تعالى؛قال إكراْ، 
]الروم[،قيمة.ه و حقل و1لآرني 

قآآو آمحد ؤن>ث\ؤ\ تساب ال ون
ِؤرو\لريف آكمزت ؤا تا محن بل سبمثنهد 

حاصعونأي: ]البقرْ[؛ ا.اه د-يئون لُ 
أذلاءرأ،.

القتوت؛آثار من 
والاستقامةالصلاح على يدل أنه — ١ 
تحار.أمراه على 

ويحولافه، لرصوان سبب أنه ٠ ٢ 
الجنة.

الدنيافي السعادة يورث أنه ٠ ٣ 
والآحرة.

تنالطاعته ولزوم ض بالقنوت أن ٠ ٤ 
تعار.الرب محبة 

المصادرواتمراحعت0■ 
الهادىلعبد الشلوب؛؛، اءإصلاح ٠ ١ 

رهي•حض 

حقيقتهاالقلوب؛ وأعمال - ٢ 
والجماعةالثنة أهل عند وأحكامها 

•انمي لسهل ومخالفيهمءا، 
فيوأثرها القلوب ررأعمال ٠ ٣ 

دوكوري.لمحمد الإيمازا؛، 
)ج؟(.ارتفسر ٠ ٤ 

عقيمين.لأبن القر^ناا، وتفسير ه. 
١)جّآ( كثيرلأ ابن ررتفسير — ٦ 
تيميةلابن الر'مائلاا، ررحامع — ٧ 

الأشياءآ.قنوت قي ترسالة 
)ج؛(،القرآنء لأحكام الجامع و ٨

للقرطي-
حجر.لاين الباريء، وفتح — ٩ 
القيم.لاين السالكناا، ومدارج ٠ ١ ٠ 

Hالقنوط 

والقنوط(.الياس )م  مصطليراجع. 

جلقهار اص 

)القهر(.مصطاح يراجع 

الرسولأحلاق مكارم في النعيم نضر، انثلرت )٢١( الكنب ]دار ( ١١٢٠را/ الكين ايمدارج اننلر! ١( 
الرامة[.ط الومه، ]دار ( ١٠١٨٧)A/. الكريم (.٦٤)الخ.ى يشير ذا، اسة، 









انتهرالقهر

طرقبعض فير ورد كما [، ١٨]الأتمام: 
المشهولأالحستى الأسماء نمتن حديث 
اعتنىمن معفلم ذكره قد الأمم وهدا 

وشرحها،الحسنى الأسماء بجمع 
والخطابي،الزجاج، من! كل وأمشهله 

وابنالعربي، وابن والرجاجكا، 
سديُا،.

ميةتحكم الرابعة! لمسألة ا— 
القهار!أو يالقاهر المخلوق 

أوبالقاهر المخلوق سمية يجوز لا 
يمنعررومما ! القيم ابن، قال القهار؛ 
تباركالرب أسماء به! الإنسان تسمية 

بالأحدالتسمية يجوز فلا وتعالى، 
بالرازق،ولا بالخالق ولا والصمد؛ 

بالربالمختصة الأسماء سائر وظلك 
الملوكتسمية تجوز ولا وتعالى، تبارك 

تسميتهميجوز لا كما والقلاهر، ؛القاهر 
والأحروالأول والمتكبر؛ الجبار ب

•، الموب؛ُُ وعلام والباطن 
لفروق:ا0 

واسمهرالقاهر(، افه اسم بين الفرق 
)القثار(:

والقهارالمهر، من فاعل اسم القاهر 
اسممن مبالغة صيغ دهيا رفغال( بوزن 

معيمس على يدل فهو )قاهر(، الفاعل 

الحسنىاش أسماء في والجماية الثئة أهل سمد )١( 
اللف،طا،آا؛ام[.]أصراء ٨( ٤ - ٨ للتميس)٠ 

ألمان،]دار ( ١٢٠)اJرلود أحكام المودود تحفة )٢( 
>!.١٣٩١يا، 

يقتضىمما والزيادة، المبالغة مع القاهر 
القهر.في -^١ 

لثمراي،:اي 

؛امثالتعالى، ض والتتدلل الخضؤع — ١ 
الذيالقهار فهو نهيه؛ واجتناب أمره 

والأرض.السماوات في ما له خضع 
قلوبفى واليقين الإيمان نيادة ٠ ٢ 

خضعالدي بالمهار تتعلؤا حين المؤمنين 
شيء،كل تصريف وبيده شمم،ء، كل له 

بإذنه.إلا شيء يكون ولا 
إذؤيقدر؛ ص ا يقضى بما الرضا 1 ■٣ 

ويخفضؤيمغ، يعْلي وقهره بحكمأته إنه 
ويميت،ؤيحمح، وبملع، ويصل ويرفع، 

لحكمه.معقب ولا لأمره، راد لا 
بهياهق لله الملم تمد أثار من — ٤ 

لهتوحيدا هث لله الكامل خضوعه الأمم 
أوالخوف وعدم القاهر، اسمه قي 

المخلوقينمن سواه لمن الخضؤع 
المقهورين.الضعاف 

الأعداءعلى الاستعلاء منها و ٥
العاهر،ربه في ويقينا ثقه الإسلام بعزة 
القوةاب أسببالأخذ ضرورة مع 

هزلأءقهر من تمكن التي والعزة 
الأعداء.

الخلقشأن في البالغة الخكمة - ١ 
فاللهثوونه؛ وتصريف أموره يير وتع

بأمره.مقهور الخلؤ، فكل وقاهره، خالقه 





القوة

ءاجاه
القوة

للغويا لمعنى ا بين لعلاقة ا ؤ 
والشرمي:

أنإلا انمنسن، بين ظاهرة العلاقة 
غايةعلى هو تعالى بالله المتعلق المعتى 

عجز،أي معه يجتمع فلا الكمال؛ 
اطه■لغير القوة أصسفط إذا ما بخلاف 
فىومقيدة متناهية، قوة فالها تعالى، 

•حالدونحالُن.

لحتقم:ا٠ 

تعالى،شء القوة بصفة الإيمان وجوب 
الاقتدار،وتمام الكمال غاية على وأنها 

ولاالأرض في شيء تعالى يعجزْ فلا 
٠ع لمجا ا فى 

لأدتة:اج 

ْلتوأقأ رى ؤوؤ تعالى: اقه قال 
آقتوأن حميثا هم ألمآ آن ألتثاب ثثؤن ٍإد 

آثتوآبثديي 

جننكدتئق إل >ؤولرلآ تعالى؛ وقال 
أدأ_L إن أس إلأ مم لا آث، ثاء تا ٥؛^، 
]!ص[.. ومحوا نالا ينك أئل 

آوىك أئ K >أوثم تعالى: وقال 
بماتشاؤامأ قرأ ثتجم لشد هو ِقتهم 

]فصلت[.ر.ه بمحدؤن 
ذوئذ هر آقت ؤأ0 تعالى: ال وق

]النارياتآ.أكتق.ى ُأئومح 

ررفقدتيمية: ابن العباس أبو قال 
تعالىالمحّ صفات ورسوله المح، محمى 
تعالى:اش، قال وقد وقوة، وقدرة علما 
منجثو قؤ صعق تن نلالإ أؤيى ء؛ؤأقث 

معفاق بمد من جمز 
ليسأنه ومعلوم [ ٥٤]الروم: نئةق4 

ونظائركالقوة، القوة ولا محالعلم العلم 
كةيرة،آُآآ.^١ 

القثم؛ابن وقال 
وصفههي بقوة ووهوألقوى 

اللطانا(ُأحا يا يقدر وعليك 
لبعضذكره عند - السعدي وقال 
القوي،لعزيز، ا وهي: الحسنى الأسماء 
العظيمةالأسماء ارهده المدير,.: المتّن، 
القوة،كامل تعالى فهو متقاربة، معانيها 

ا؛لعزة ا شامل القدرة، عفليم 

المتعلقة؛المسائل 'و 

)القوي(:اش اسم الأولى: لمألة ا. 
علىالدالة الحسنى اش أبمماء من 

والقوي)القوي(، تعالى اسمه القوة صفة 
القوةُمن مشبهة صمة رفحيل( بوزن 

(.ob !_،(UUانظر: )١( 

رأ/ا،ه(.تمت لاين اليويت اللمئة ئهاج )٢( 
الخائرةتمة، ابن ]مكب ( ١٧٣)الزنيت الخصية متن )٣( 

(.٤٤)للمعري السن الواضح الحق )٤( 
jljJi]( ٣٦٨، ٣٦٧)٩; اللغة تهدب انظر: )٥( 

ط؛،القكر، ]دار ( ٨٦٦)اللغة رمقاسس المرية[، 
(،٢٤٧٠)آ/هآإ؟، اح والمح[، ٥١٤١٨

٠(، ٦٩٤، ٦٩٣)للراف \ذهما0 ألفاظ ومنردات 



القوةالقوة

.،بالقوة الموصوف ت ه معنا والقوى 
العجزعليه يستولي لا الذي القوة، التام 

يغلبهولا الأحول، من يحال الضعف أو 
أمرهينفذ راد، تقديره يرد ولا غالب، 
الأمرمطلق له حلقه، فى قضاؤه ؤيمضى 

ؤإنوالمخلوق مملكته، فى والمشيئة 
وعنمتناهية، قوته فإن بالقوة، وصفا 

قاصرةُأأ.الأمور بعض 
تتعالى قوله نمير في الطبري قال 

أنمتابشدد هميئ أثن وف 
غالب،يغلبه لا قوى اه لإف ]الأنفال[ 

ؤيمضىأمره، ينفذ رادا قضاءه يرد ولا 
حلمهءرأ،.ش قضاءه 

أسمائه،من اا١لقوى القيم! ابن وقال 
يالقوةااالموصوف ؛ ومعناه 

أيضا:وuل 
وصنههي بقوة القوى ووهو 

 iا.اللطانلاُ أحا يا يقدر وءللث
تسعةفي الأمم هذا ورد وقد 
قولهمنها الكريم؛ القرآن من مواضع 
ها. أنمئاب شدد ين آئت وة تعالى! 

(.٧٧٥، ٧٧٤)Y/1لرسط المجم و= 
الرسالة،]مزسة )"اا/اءا( اليري تر نفانظر: )١( 

وانمقاق)٧٧(، الدهماء وشان ام[،  ٠٤٢ ، ط١ 
^،٠١٤٠٦ط؟، الرسالة، ]مزسة ( ١٤٩)اض أساء 

الأسماءونقه ١(،  ١٧/١)للمهقي والصفامح، والأسماء 
[.١٤٢٩ط\، اكوب، ]دار ( ١٥٥)الخض 

)آ(تمراممرى
المربي،الكتاب زدار )\/\ه المالكين مدارج )٣( 

٥١٣٩٣، ٢٠٤٠.]

(.١٧٣)الونة )؟(ءمالسة 

منهامواصع محنة في اقترن وقد ]الأنفال[، 
قولهفي كما )العزيز(، الجلال باسم 

.هتير زى أئث وث ت الى عت
]المجات.لأ[.

معثلمفي ورد الأمم هذا أن كما 
المشهور،الأسماء تعيين حديث طرق 
■؛.الحصين بن العزيز همد طريق سوى 

بجمعاعتنى من أغلب أن كما 
ولمذكره،  ٠٧ومرحها الحسنى الأسماء 

عيينة،بن ان سفيسوى يمهله 

واليهقي•والحليس، 
فيتتجلى وقدرته . قوته وشواهد 

فينشهده ما أبرزها لعل عدة، مثل-اهر 
والإتقانوالسعة العثلمة من الكون هذا 

وصانعه،خالقه عفلمة على تدل التي 
تماوا ل ا وقيام وقدرته، قوته وعقلتم 

حيروحفظه بأمره فيهما وما والأرض 
يحجزهلا التي وقدرته قوته على دليل 
اليريد، لما فنال . فهو شيء، قيها 
أوحركة من العالم هذا في شيء يقع 

أوهمز أو رفع، أو حمض أو سكون، 

الإيعاز،)كتاب المستدرك الحاكم؛ي طووق< أجيج رْ، 
(.٤٢رقم 
مصعللحفي الحديث، ٠طلا همن الكلام تقدم وقد 

ما..رحةالأسماء هاو« أل وبيان الحسنى(، )الأسماء 
؟pJ(؛.راض مرفرعأؤ تمح ولا لحويث، اش 

1شأسماء في والجماع؛، الئنة أهل معتقد .وانظر: 
]أضداء( ١٦١، ٨٤. )•٨ لتسي لالحسنى 
الحسنىاض وأسا، [، ٥١٤١٩ط١، المسلف، 

.[ ٥١٤١٧ط\، الوطن، ]دار ( ٣٤٢)لضن 



القوةاتقوة

يإذته.إلا مخ، أو عطاء أو ذل، 
وتأييدهلأتبياثه نصرء قوته شواهد ومن 

منوانتقامه للظالمين، ؤإهلأكه لأوليائه، 
وماوالصالحين، الأنبياء أعداء المجرمين 

والعقوبة.العذاب أنواع من بهم أحله 
تعالىايئه تمية ت الثانية لمسألة ا- 

بالأ/ى:
اللهء أمما من الملم أهل بعض عد 

اسمهالقوة صفة على الدالة الحسنى 

منتفضيل أفل وهو )الأقوى(، تعالى 
وحلافشدة على تدل والقوة القوة، 

إلا)الأقوى( اسم يذكر ولم صعفُا،، 
عدفي يتوّع ممن وهو الوزيرُأ،، ابن 

أنالمتشرر ومن الحسنى، الأسماء 
اللهتسمية يصح فلا توقيفية؛ الله ء أمما 

ولمالشرعية، النصوص في يرد لم بما 
بهذهالنصوص في )الأقوى( اسم يرد 

منمن عند مأحوذ ولعله الصورة، 
اوىأهذ آري يغإ ؤأقل> تعالى؛ قوله 
[.١٠]شثد: ينء أثد هو ثكهم 

لشروق:ا0 

والقدرة؛القوة بين الفرق 
والقوةالعجز، يقابلها رل!لقدرة أولا؛ 

رتهاليبالغكرا، ]دار ( رْ/٦٣اللغة مقاسي انظر! )١( 
العريي،التراث إحياء أدار ( ٢٧٠، ٢٧٤)ه/اللغة 
غدا،صادر، تدار رها/أ«أ( الوب يلمان ط١[. 

٥١٤١٠.]

الملمة،الكب زدار ( ١٥٩)الخلق على الخق رآ(إئار 
ط٢[.

القا-رةأن بينهما والفرق الضعف، يقابلها 
يوصفوالقوة الشعور، ذو بها يوصف 

•وعتره الشعور ذو بها 

منقوى فكل أحص: القوة أن ثانيا؛ 
قادركل وليس قادر، الشعور ذى 

أ'قويا 
(٣)

اثيمرات،:٠

التعب.اويةالأثار من المديد الصفة لهذه 
إليهاالالتفات الحيي من يحسن التي 

ومنها:بها، والالتزام 
فيتوكلبقوته، تعالى فه التعبد . ١ 

يه،ؤيعتعيذ إله، ويلتجنيأ علمه المؤمن 
لهiشريلث، لا وحده ويدعوء 

ربهبقوة يقينه من المؤمن قوة . ٢ 
ومولاه.

بأنهانمادق اطه بوعي. اليقين — ٣ 
وحاذلالخومنين، عباله ناصر مسحانه 

أولياءه.ؤيعادى يعاديه من كل 
ؤإفلهارتعالى، افه إلى الافتقار — ٤ 

يديه.بين والانكسار والتل.لل الضعف 
قافهإلا قوة كل من براءة ال- ٠ 

حول)لا ب تعالى اطه ذكر ودوام تعالى، 
ولأقوةإلأيافه(ب

إذحياته؛ ومحليب المؤمن طمأنينة — ٦ 
لأمرهراد قلا الخزيز، القوي إلى يأوي إنه 

ينصره.لن ؛.، JLpولا لخكمه، معقب ولا 

ِ ٢٠٤)آ/ّين لأبن الراسية الممدة )٣(شرح 
[.٥١٤١٩ْل0، الجرزى، اين ]٥١د ( ٢٠٥



القوى

تعالىاض من الخوف تحقيق ء ٧ 
امطّشه الشديد القوي فهو له؛ عبادة 

أحده.والأليم 
القوةهث ش ا تموة معرفة في أن — ٨ 

علىالعبد تحمل والكاملة التامة 
كلهافالأمور ؤإجلاله، ه ض ا تعظيم 

ء■شيء يعجزه ولا بنده، 
لأثارءا٠ 

والخكمةبالعدل كله الكون قيام ء ١ 
القدرةذو القوي فخالقه والإتقان، 

ثيء.كل على المافدة والشئة الكاملة، 
بهايحظى التي الخنة العاقبة , ٢ 

وأتباعهم؛واللام الصلاة عليهم الرمل 
وقدومؤيدهم، ناصرهم وهو معهم، فاف، 
عالبثؤ■ آى بمإؤ ون سبحانه؛ قال 

[.١٦٠]1لءمران: وقره 
ينتهيالتي والعذاب السوء عاقبة ٠ ٣ 
القوييحارب فمن الرسل، أعداء إليها 

وقدوالدمار، الهلاك إلا يجد فلن العزيز 
ئؤجند هو أرى ثثا ؤأس ت-ع-الى• قال 

ي,إلا ؛؛^ ٥٦إن أولإ محن ين يقظ 
]المك;ا.محي 

والرعبوالضنك، الضيق حياة ء ٤ 

اشرعن ابتعد من يعيشها التي والخوف 
مداه.عن وأعرض تعالى، 

ثمصادروايمراجع؛ا0 
^١(،؛١ ت، والصفا والأسماء ء ١ 

ليهش•

القياس

تىأا،الحسّا)إه أّماء ررتفسير س ٢ 
•للزحاج 

المبين؛؛،الوانحح رالخق أ ٣
للسعدي.

لاحaلاJي.الدعام،،، وشأن ء ٤ 
صححمن التوحيد كتاب لأشرح , ٠ 

الخنيمان.افه عبد ، ( ١ )ج البخاري؛؛ 
تعريفهاالإلهية! ت لصفا ا را , ٦ 

التميمي.حليفة ين لمحمد وأقسامها؛؛، 
فيالواردة ه اش لاصسيات . ٧ 

المقاف.لعلوي والئنة؛؛، الكتاب 
^٢(،النبوية؛؛ الئنة ومنهاج ء ٨ 

لابزتيمية.

شرحفي الأسى ررالنهج - ٩ 
للجدي.الحسنى؛؛، الله أسماء 
فيوالجماعة الئنة أهل رأمعتقد ,  ١٠
للتميمي.الحسنى،،، افه أسماء 

 mلقوي اM

)القوة(.مصطلح يراحع 

Uلقياسرأ، اق 
ثتعرثس:ا0 

والواوف ١٠٧١٥فارس؛ ابن يقول 

وأركانهوشروطه وأحكامه الماس قي القول تفصل )١( 
اصولكب في مجوط إلخ، . .وصوره. وحجيثه 

يتعلقْا سا نذكر ؤإنما المطق، كتِا وفي الفقه 
ذك.من 



لمياسا

تقديرت على يدث واحد آبآ والسين 
ياء،واوه فتقلب بم-ثف ثم سيء، شيء 

•واحد جمعه في والمعنى 
تل فيما ياء العلل لبعص الواو وتقلب 

ومنه، ٥٣أي: مز وبينه بيني 
بالشيء،الشيء تقدين وهو القياس، 
الأمنينقاتتّت تقول: مقياس. والمةا-ار 

وةياتا؛امقاتنه 

أمحسمره وعلى بغيرْ الشيء "وبمن 
علىقدرته إذا فانقاس؛ وقياسا فبما 

مثاله«ث^.

اتتدرثامدطلأحا:'ؤ 
يختلفاصهللاحا القياس تعريف 

نوعتن:على وهو أنواعه، ف ختلا يا 
القياسويمي: اسل، قياس - ١ 

علىالشاهد قياس مي؛ يكما الفقهي، 
ألغائب.

فيأصل على مع ممل ت وتعريفه 
يينهمالجامع حكم 
القياسؤيمى: الشمول، قياس - ٢ 

المنهلقى.

-[.٠١٤٢'، >iTالجمل، ]دأر ٤( * )ه/ اللغة مقائتس ، ١١
هوا[.صادر، (لدار ١٨٦/٦اسمبر)؟(لسان 

ذإ،ام، الإ،]حاسة ( ٢٧٠)اظر نالروضة )٣( 
()Y/٠٧للمعاني الأدلة ئواطع وانظر: ^. ١٣٩٩

للجؤضيوالبرهان -[، ٥١٤١٨العلسة، الكتب ]دار 
(٤٨٧A ) فيالعلم وسمار ط؛[، الوفا،، ]دار

هرآ،سمر، الغربي؛ ]المطعة ١( )٠■ للغزالي المنطق 
المناؤلمةعند و>ما-هطتها الأسل-لأل وطرق [، ١٣٤٦

اآ؛اع[.ط\، الرشد، ]مكنة ( ٢٨٠)دالأمدلمن 

قضايا،من مؤلف قول بأنه: ؤيعرفونه 
أخرر؛؛.قول لذاتها عها لزم سلت إذا 

موصحاتيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
هو:الشمول راقياس القياسين: محنى 

المعنىإلى المعين من الذهن انتقال 
ولغيره،له المتناول الكلي المشترك العام 

الكلي،المشترك يلزم بما عليه والحكم. 
إلىاللازم الكلي ذلك من ينتقل بآن 

فهو- المعين وهو - الأول الملزوم 
منانممال ثم عام، إلى حاصر من انتقال 

إلجزئي من الخاص، إلى العام ذلك 
الجزئيإلى الكلي ذلك من ئم كلي، 

انقلي.يدلك عليه ةيءحمكم الأول، 
انتقالفهو: التمثيل، قياس وأما 
معين؛حكم إلى ٌحير، حكم من الذهن 

المشتركالمعنى ذلك في لاشتراكهما 
ذلك.قزم الحكم ذلك لأن الكلي؛ 
اصأآْآ.المشترك 
والشمولالتمثيل من القياسين وكلأ 

وجهين؛على يستعملان 

وهو:المساواة، قياس الأول: الوجه 

الكتاب]دار ( ٢٣٢)للجرجاني التعريفات انظر: 
مهماتمحلى والترفق [، ٠١٤٠٥ذا، المربي، 

ط.ا،الئكرالمعاصر، أدار ( ٥٩٥)للمتاوى 
(١٢)لم المعاني من المبهم ؤإيضاح ؟اها، '١ 

الملقيوالمعجم ه[، ١٣٤٢الحلي، البابي ]طع؛ 
طالأسرية، ]الطابع ( ١٤٩)المربية اللغة لخجمع 

)أ/صليبا لجميل ني الغلوالعجم -[، ٢٠١٤' 
-[.٧٠١٤١٤•٢(]اكركةالعاJيةصاب، 

المعرفة[.]دار ( ١٢٠،  ١١٩)المطمض ض الرد 



اثصاس٠!اتقياس

مقارياأو مماثلا الغائب يكون أن 

بسالآين،وصأنالثاني: ُاب 
الشاهدمن بالحكم أولى الغائب يكون 

)قياسالقياسين حقيقة أن والتحقيق 
معنىإلى راجعة الشمول( وقياس التمثيل 
واحتلالهماسواء، فحقيمتهما واحد، 

رروذلكالاستدلال، صورة في هو إنما 
استراكعلى مبناه الشمول قياس أن 

لها،وشموله العام الحكم في الأفراد 
الاثنيناشتراك على مبناه التمثيل وقياس 

الأمرينومآل يعمهما الذي الحكم في 
واءل«ُ".

س5م:او 
العقيدةفي القياس استعمال حكم 

والتوحيد.

باممهيتعلق فيما القياس استعمال 
قسمينعلى وصفاته 

بينفيما يكون أن الأول! م الق
استعمالفيجوز نفسها، تعالى الله صفات 

•■القياسين 

،١٥٥)آ/ا،أ(،وريم؛هل، التعارض انظر:درء رأ( 
العلمية،الكب ]دار ( ٢٠٦٣، ٣٦٢، ٣٢٤.  ٣٢٢

لأينسمة)مآا،؟(الفتاوى رمجموع .[، ،؛،١٤١٧
الأصفهانيةالعقيدة وشح ؤدآ[، تيمية، ابن ]مكتبة 

]بحثعدى اللعيي الأض  JJuJiوأنار (، )٤٧
القرهادأم جامعذ مجلة ش سور 

درءوانفلر: (. ٣٣٦٥.  ٣٣٦٤)ا.نمطمين ض الرد )٢( 
(.١٢٦/٦)والنقل العقل تعارض 

العدى.نمى الأعلى اكل أثأر انظر: )٣( 

وقياس— ب واه. ا لما قياس أ. 
■الأيد 
بينفيما يكون أن الثاني! م الق

فلاالمخلوق، وصفايت، الخالق صفات 
ؤإنماا ة اوا لم ا ص قيا استعمال يجوز 

الأولى-باس ذلك قي يجوز 
أدلتهوبيان ذلك تمصبل يلى وفيما 

منه!قم كل قي العلماء وأقوال وأمثك 
بينفيما يكون أن الأول! المم 

وأفعاله.نفسها، تعالى الله صفات 

سشيء اهمسأر في يكون أي: 
ينكرهمما - أفعاله أو تعالى اش صفات 

مماأحرى أفعال أو بصفات - المخالف، 
المخالف،.به يقر 

يجرزأنه القسم هدا في والحكم 
القياسين!استعمال 

.المساواة قياس - أ 
الأولى.وقياس ّ ب 

الأمثلة!

فيالمساواة قياس استعمال مثال . أ 

آثلبين آتى ! ^_؛L*u-'قوله 
مثيابمد آلأه نمح( آلي ين آليئ د4ئ 

ص.([محي.i ةق4 
يفعلهودت النظير؛ على التفلير ص قعا 

ؤإحياءإحراج من ة هل، لمشا يا المتحقق 
استبعدوهالذي الأموات بعّثح على 

نظيرلموعود ا الفعل إذ ؛ وأنكروه 



القياسالقياس

المثاسءن.الفعل 
قيالأولى قياس استعمال ومثال - ب 
ذلك:

ءثعيتئ ْثل وإق ث تعالى وله ق- 
لدرئاث ئث راب ين ءادم 'كمثل آم 
 Sففاسءمران[ا ]أو ؟ؤن.ه ئ

علىالمدرة محلى عيسى حلق على القدرة 
منالخلق على قدر من لأل آدم؛ حلق 
بامالخلق على فقدرته أم ولا أب غير 
•أورأ؟، باب من أب ير غس 

بينفيما يكون أن • الثاني المم 
والمخلوق.الخالق صفات 

حالتان:فليلك 

قياسباب من كان إن الأولى: الحالة 
منهو بل ومحرم، ممتغ فهو المساواة: 

قياسكان سواء باش، والشرك التمثيل 
شمول.قياس أو تمثيل 

فيلف الأقوال تحمل هدا وعلى 
والتوحيد،العقيدة في القياس من المنع 

بعضها.وسياتى 

،١٣٩ءأآ، اوونمن)ا/مأا، اءلأم.انظر: )١( 
[.١٤١٦!_، ا-إا(لدارالكظب ، ١٤٢

)؛/المسح دين بدل، لن الصحيح الجواب اظر: )٢( 
أخرىولأمقية ا،را، ٤١٩ط٢، العاصمة، ]دار ( ٠٥

وما ٣٦٢ Mj( ٣٨.  ٣٢)\إ السارض درء انفلر: 
الرشد،]مكتبة ( ١١١)■/الأصفهاب يشرح بعدها(، 

(٥٣٥)؟/ الجهمية تنبيى وبيان -[، ٥١٤١٥محوا، 
المونمن^^٢ -[، ٠١٣٩٢ط١، الحكومة، ]مطعة 

دارومفتاح [، ٢١٩٧٣الجيل، ]دار ( ١٣٠)ا/ 
و[ئارالملمين[، اص، ]دار ( ٧٧، المعادة)٢;٦٧

المعدي.الأءرلَ المثل 

لأدلة؛ا0 
مبنيتعالى حقه قي القياس انتفاء — ١ 

تعالى:اه أن وهو عغليم، أصل على 
[١١ؤقسئثيدء 
المساواة،قياس أي: - والقياس 

تؤععلى مبني - شمولا أو كان تمثيلا 
والفرع.الأصل بتن تماثل 

وبينتعالى بينه فيما التماثل نفي فلما 
القياسمنع على دليلا ذللث، كان حلقه 

الشركمن ذللئ، إن بل تعالى، حقه في 
اشبين التسوية يتقسمن لأنه اض؛ ب

ا.ومخلوقاتهُ 
المشتركالقل،ر على حكموا فإذا 

يتناولهبحكم - الأوسعل الحد هو لدي ا- 
أنإما • أمِين بين كانوا والخلوقايث،، 

يجعلواأو كالمخلوقات، يجعلوه 
أبهللمن وهدا مئلمه، المخلوقات 

الاءللُإ،•
علىقائم القياس استعمال أن - ٢ 

والمقيسالخميس تعم كلية قضية إثبات 
قياسفي )العلة( يسمى: ما وهي عليه، 

قياسفي الأوسهل( و)الخل- التمثيل، 
الشمول,

عليهاينبني التي الكلية القضية وهده 
بابفمحا بيبن إثباتها يمكن لا امحاس 

]دار)ا/هأا( المحجة سان في الحجة انظر: )٣( 
fw)الفتاوى ومجمؤع [، ٠١٤١٩، ط؟ ازابة، 

,( ٠٣٦)آ/الجهب تلمي ويان (، ١٦٤
(.٧٠، )٤٧الأصفهانية المئين شرح انظر: )٤( 





القياساوقيإس

ءلأدلة او 
\صش ؤنبمت1رن تعالى: اض قال 
يثروإدا .ا دقموبم> ثا ثملهم تكئ؛ 
ثوحمأ^؛١ ننهثُ ئئ ألأنة  ٣٩
يوت تا وء بن ١^ ى ي .

ألاق و دسه؛ر هوني> و أدءسكمحُ 
إ'قيفنآإمحبجث ت" للإ!ئ و ا مظ 
مزظن ظ ء ه آئ تئث 

]المحل[.أهن. 
ؤءقأتشقأتمأ عاد ؤءأث1 تعالى: وقال 

Mُئة ق أشد ت واي■ أو بمٍ أوي 
ثمأشد هز -^٣ ٢^ آئم أتنث نجؤ 

[.١٥]فصك: وه 

لحقيقة:اؤ 

القياس:أنوغ محن 
علىمع حمل التمثيلت بس - ١ 
■بينهما بجاْع حكم قي أصل 
انتقالوهو الشمول: ص قعا — ٢ 

العامالمعنى إلى المعين من الذهن 
ولغيره.له المتناول الكلي المشترك 

المساواة،قياس القياس في ؤيستخدم 
مقارباأو مماثلا الغائب يكون أن وهو: 

للشاهاّ.

افهحق في يستخدم لا هذا وكل 
تعالى.

قياسبمعنى: القياس ؤبمستخدم 

ا.لأءر()المثل الأولى قياس 'وحقيقة 

بأمرين:تتبض والخالق المخلوق بين فيما 

ممدوحمطلق كمال كل أن الأول: 
المخلوقالمحدث أو للمماقن ثبت لنفسه 

فالحالقالوجوه من بوحه فيه ■نقص لا 

فيهنقمي لا الذي هو المطلق والكمال 
كمالاكان ما وهو الوجوه، محن بوجه 

للكما ا وهو للعدم، مستلزم غير للوجود 
وجودء.جهة من الموجود يستحقه الذي 

بي،النالآكمال عن بدلك ؤيحترز 
كمالاكان ما وهو للقص، مستلزم فانه 

إلىبة بالننقص ولكنه للمخلوق، 
مجنكمال 'فهو نقصا، لاستلزامه الخالق 

مثلا،والشرب كالأكل وجه، دون وجه 
الأكليشتهي الذي الصحيح فان 

المريضمن أكمل الحيوان من والشرب 
لأنوالشرب؛ الأكل يشتهى لا الذي 
الكمالفهذا والشرب، بالأكل قوامه 

مطلئا،كمالا ليس الحقيقة في للمخلوق 
نقصا،يستلزم لأنه نسي؛ هوكمال ■بل 

للأكلالمخلوق لحاجة كاستلزامه 
منهشيء لخروج مستلزم وهو والشرب، 

اض؛كنه،يتنزه ■نقص وهذا كالئضلأت، 
بي؛النالكمال هذا مثل له يثبت فلا 

مثالتقدم وقد أ. الحقيقةُ في نقص لأنه 
ذلكمناانصوص.

لابنالفتاوى مجمؤع صمن الأكمليأ الرسالة انثلر: )١( 
■(.١٣٧)I/٧٨، نمت 





القياساتقيإس

يثتتئنجا . 'آنحلم نئو ثتيدا همجهلاد ظل 
متقق أبمسكرار ؤو تثر تا سؤو من آلئن؛ي 

.ةثو0 تا تآق ألا ألرإى ؤر إثثث أر 
ؤبميآكنج نقل لأيرؤ لفيخن ك لؤ؛ن 
40أنممن ١^ نئن آمحك أ'دث 

تاف 4نبمتؤى ه: قولإلى ]المحل[ 
4^>^o  :٦٢}'\سم.]

ؤثتوةؤآلإظ. ألقت 4أوم وقوله: 
وألأنة زه آلؤث أم و الأ؛رئ ال!اقأ 
فهذاتيّئرئ.4]النجِمآ، متق هقإدا 

■الأولىُآ، بماس علتهم احتجاج 
عاباض أن النغي: في آخر منال 
القول،يرجع ولا تمع لا بانها الأصنام 
ؤإلأمؤ" إلثه-تِ تيع ألا ِروق 4آهلأ فقال: 

وهذه]طه[. ل.4 دمعا ؤي ءث/إ لم إته 
منوهى الأولى، قياس باب من الحجة 
كتايه،محي اش صربها التي الأمثال جس 

الانها الأصنام ناب تعالى اش قاف 
ولاصرا تملك لا وأنها قولا، ترجع 

أفالعقول ويل،اوة المعلوم من وهذا نفثا، 
صفةالئاقتم على يقدر لا الشيء كون 

العاجزمن أكمل المتكلم وأف نقص، 
منعته المحلوق تنزه وكلما الكلام، عن 

عنه،بتنزيهه أحق تعالى فاض نقحي صفة 
قافهكمال صفة من لشيء ثبت وكلما 
أحققافه بذلك، باثصافه أحق تعالى 

الأحياءمن يتكلم لا كونه عن. بتنزيهه 
(.٣٦٣، riY/v)الممارض درء اثظر: )١( 

جءوهو منهم، باوكلأم وأحق الأدمين، 
المعدومالثاقصسن، مماثلة عن منزه 

.،١^٢^^

لأركازًاص 
لالفقهي( اسل)القياس ناس 

•أركان أربعة 
الأصل. ٠١
الفرع. ٠٢
)الله(.محنهما الجامع  ٠٣

؛_الحكمص.
فيالقيم ابن ذكره ما ذلك وتوصيح 

ررومنهبقوله: وامثلته القياس لأدلة سياقه 
دوآؤمحثهأنمى جووغى ت تعالى قوله 

عنولّستثلئ_، يديببمكم إن 
دركةين أنثآطم َقتآ ثكآء ثآ نثدحفم 

قياسفهذا ]الأنعام[، ءاكموث.4 ملي 
أذهبتكمشئت إن سبحانه: يقول جلي، 

منأذهبت كما عيركم، واّتحالفت 
القياسأركان فذكر واستخلفنكم، قبلكم 

الأربعة:
مشيئتهعموم : وهي لحكم، ا علة 

وكمالها.

تنميةلأبن التحليل بطلان كلى الدلل انامة انظر؛ )٢( 
الكتب]داو ( ٤٥٢)آ/الكبرى الفتاوى ضمن 

اْ_آ. 4٤٠٨ ٍل) انملمة، 

]دار( ٣٢٤، ٢٨٠)١; للغزالي المسممض انثلر: )٣( 
الناظروررمة ،[، ٠١٤١٣ْلا، العلمية، الكتب 

الكب.]دار ( )"A(١٣للمكي الإبهاج (، ٣١٥)
ة'أاه[.، ط١ العامة، 







اأم^اس

ص
اكطس

تعالى.بافه يتعلق فيما — شمولا 
اللهوصفنا لو بأننا يصرح يعضّهم فترى 

محليهيعلو لكان العرئى على بالاستواء 
.١^١٠ض اسمث، علو مثل 

متصقاكان لو أنه الصفات نعاة ويقرر 
محلمهيكون أن لوحب مثلا العلم بصفة 

،كأحدنا ىو_،ا له كون وأن القلب قى. 
اطه.تحار 

متصئااممه كان لو أنه يقررون فهم 
لكانالصفات ببعض أو الصفات ب

ليسواش المحلوق، على قيانا ، حسما
عنهالصفات نفى فوجب بجم، 

فإنهمالتمشل، قياس من هدا وكل 
معبجا المحلوق على الخالق قاسوا 

ثبوتهوت والحكم بالصفة، الاتصاف 
الصفةوانتفاء )المخلوق(، للجم الصفة 

بزعمهم.)الخالق( بجم ليس عما 

)٧٣(،للمشي الدين أصول في التمهيد لا(اظر: 
،ط١ الجيل، ودار ١( ١ )• التقدص وأساس 

الجبارلعبد الدين أصول في المختصر )آ(ائفلر! 
\()\/TAواكوحيد العدل دسانل صص المزلي. 

•الهلألء ]دار 
للقاضيالمعتزلة يطبقان الأكتزال فقل رآ(1نتار: 
وشرحالخونة[، ]الدار ( ٣٤٨.  ۴٤٧)المار مد 

ط؟،وهبة، ]مكتبة )٦٦( له الخمسة الأصول 
(٤٩، ٤٨)للرازي الدين أصول ومعالم -[، ٨٥١•؛ 

المراموغاية ُآم!ا، * * ،. ط١ للنشر، الكتاب، ]مركز 
للمتزونالأيلى ]المجلس ( ١٣٨، ١٣٧)للامدي 

للتفتازانيالقاصد وشرح .[، ٠١٣٩•الأسلاب، 
 )٧٦/Y( ا«؛اه[،ط١، الخعمانة، العارف ]دار

العصرية،]المكتبة ( )٤٥المسايرة تمح مرة لما ُا 
0آآ؛اه[.طا،

قياسوجه على دستسم<اونم وقد 
متصفالمخلوق ا فيقولون؛ شمول، لا 

حم،بالصفات متصف وكل ا بالصفات 
ليسوالله جم، المخلوق والنتيجة! 

بالصفات.يتصم، لا لأنه ■بجسم؛ 
أنهمالقياس هدا في غلطهم فوجه 

كليةقضية في والمخلوق الخالق أدحلوا 
وهدهوالفسع، الأصل فيها استوي 

كانما كل أن زعمهم هي الكلية القضية 
فيفهم ا جسم فإنه بالصفات متصثا 
فكانوايعطلوا، أن قبل مثلوا قد الحقيقة 

بعضقال للولهذا الممثلة، بلقب أولى 
ولامشبه، معطل كل إن I الملم أهل 

التشبيه،؛بعد إلا التعطيل له يستقيم 
كليةرعموها التي القضية هذه إن ثم 
جعلوهاجم( بالصفات متصف )كل 

الوعم لمخلوق، وا للخالق عامة 
بقياسإلا عمومها يثبتوا أن يستقليعون 

التمثيلمى وقيا الشمول، قيامي أو التمثيل 
فيماعليه الاعتماتء يمكن لا لشمول ا أو 

لثبوتسبق، كما والمخلوق الخالق بين 
زر أصله قيامهم فبطل الفارق، 

من- للصفات النفاة أقوال وعامة 
قيامهمعلى مبنية - الفرق مختلف 

مننؤع وهو بالمخلوق،■ للخالق الفاسد 
التشبيه.أنوغ 

صالعاصمة، ]دار ( ٢٤٤المرسلة)١; اكواءق )أ( 
والخحقة(، ٧٠، )٤٧الأصفهانة الشدة ثرح )٥(انظرن 

أا؛ام[.ط١، الوطن، ]دار ( ١٣المهدين)•



الحجةقيام الحجةقيام 

؛؟^٥العكّرى بطة ابن الإمام قال 
منفرانا ض اليدين صمة نفى من ع- 

يدين؛ف، إن نمول )لا ■' ررقالوا -ت التشبيه 
وكفبالأصابع إلا تكون لا اليدين لأن 

قفزواومفاصل(، وراحة واعدين 
ؤإليهوقعوا، ففيه التشبيه، من بزعمهم 

فإنماذلك من زعموا ما وكل ، صاروا 
اللهوتعالى المخلوقين، صمات من هو 

ىثراا'ُآ،■علوا ذلك عن 
ررفامجاتيمية! ابن الإسلام شيخ وقال 

منالكلام أهل من طوائف يفعله ما 
قياستحت والمخلوقات الخالق إدحال 

الشركمن فهدا فيه يتساويان تمثيل أو 
وهوالفللم، من وهو اض، بوالعدل 

القياسمن وهو ش، الأمثال صرب 
وءابوهااُالسلف ذمه الذي والكلام 

لمصادرواتمرام:ا0 
لعيسىالأعلى؛،، المثل ررآثار - ١ 

جامعةمجلة في منشور ]بحت المعدي 
القرى[.أم 

القيم.لابن ١لموقمنااا ^^٣ ١١١— ٢ 
لأبنالجهمية؛؛، تلبيس وبيان — ٣ 

تيمية.

لقوامالمحجة،،، بيان في ررالحجة — ٤ 
الأصبهانى.الثنة 

ابن]د\و ( ٣١٤)م اكاجمة الفرقت شرتمة صن الإبانة )١( 

تيمية.لابن التعارض؛،، ررتبرء — ٥ 

لابنالأصفهانية،؛، العميل.ة ررشرح — ٦ 
نمه

لأبنالمراةاا، /ا-»المواعق.
الشم■

فيوأثره الفاط ارالقياس . ٨ 
شاكربن لأحمد العقيدة؛؛، في الانحراف 
الحديفى.

تيمية،لابن الفتاوى؛؛، ررمجمؤع — ٩ 
الأرسهلي!القياس لأنفلرية — ١ ٠ 

.صباح سعيد لمحمد ، ونقداا؛ عرصا 

 mالححة يام قm

ثتإأورثط:ا٠ 
قامت يقال قياما، يقوم قام من القيام! 

،٠واستقامُ اعتدل الأمر، 
والدليل،البرهان بمعنى الححة! 

حجهالخصم. به لوقع .ما الحجة وقيل! 
وحجيج؛أى!محجؤج فهو حجا، يحجه 
ثحجاج؛رجل وهو حجته، على غلبه 
ادمارفحج الحديث! وفي جدل. أي! 

وقيبالحجة. غلبه أي• ؛ موسى،؛ 
فيكموأنا يخؤج ؛؛إن الدجال! حديثا 

رuنالجمل[، ]دار ( ٣٥/٥)اللغت محس متا اظر: )٣( 
واوقامسصادر، ]دار العيب 

والمماحالرماية[، تمؤسسّة ( ١٤٨٧)السبل 
)Y/الوسيط والمعجم (، ٥٢٠)Y/ للمومي الجر 
٧٦٧.)

(،٤٧٣٦رنم اكبر، )كتاب البخاري احرجه )٤( 
(.٢٦٠٢رثم القني، )محاب وملم 



ومغالبهمحاجه أي؛ ،؛ آ ا؛ حجيجه فأنا 
،■؛^١٢الحجة يإظهار 

دعوثاصحدلأحا:او 

بعدالحق مخالفة ت الحجة بقيام يراد 
الدليلونلهور عليه الحجة ثبوت 

الحجةقيام أن على العلم أهل ثه وقد 
المعتبر.بلوغها أو الحجة فهم يكون 

الدليلبلؤخ الحجة: ببلوغ ويراد 
يتبينيلوغا للمكالف الشرعي والبرهان 

المعذرة.به وتتقطع الخقصود، معه 
الحجة:بفهم ويراد 

أهلمن يكون بأن اللغوي الفهم — ١ 
بلؤخفي شرط فهدا واللسان، اللغة 

الحجة.

المؤثرالتغمه وهو احتجاج فهم — ٢ 
إلىيودي الذي وهو لوك، الفي 

والأنقثادُأ،.الأمثال 

لحكم:ائ 
قيامبعد إلا العبد اش يعذب لا 

.لهااتباعي وعدم عليه الحجة 
التيالحجة قيام لعدم يعذر وممن 

مخالفها:؛كفر 

وقمالسامة، رأقّراءل الفتى )تماب ملم أحرجه )١( 
٢٩٣٧.)

رآ/هأأ(.الرب ر٢(Uن 
]المكب( ١٧٧)للذمي الملو مختمر الفلر; )٣( 

(.٦٧٧)الحسد العزيز ويسير ط\أح الإسلامي، 
الرزاقنمد وحكمه الامحماد انل بمالجهل انثلر: )٤( 

ٍلا،الرش، ]دار ( ٢٢٩)ُعاش طاهر 

أوالمعين، النص مع يلم ن م- 
يواحذفلا الدين، أبواب من الباب 

فيه.جاء ما بمخالفة 

فعلمالحجة، بعض عليه قامت ن م. 
يعفسيبلغه كأن بعض، دون بعضها 

إلايحاسب لا فاته يحص، دون القران 
مادون الحجة، فيه عليه قامت ما على 

■منها يبلغه لم 
تثبتولم الحجة، سمع من كدا و_ 

يجبلا طريق من يسمعها كأن عنده، 
.يصدقها أن عليه 
حالفهاواعتقد الحجة بلغته ن مء 
يهيعذر الذي السائغ التأويل من لنؤع 
.مخعلئاكان ؤإن 

فانهأمحلا الإسلام يلغه لم من أما و— 
الفترةأهل هم وهؤلاء عليه، عذاب لا 

فيالنقل صح وقد حكمهم، في ومن 
القيامةيوم يمتحنون أتهم 

العذابوإن تظفق: القيم ابن قال 
•بمبكن بتتق 

وعدمالحجة عن الإعراض أحدهما: 
•وتموجبها بها والعمل إرادتها 

وتركقتامها بعد لها العناد والثاني: 
إعراض،كفر فالأول موجبها، إرادة 

عكاظ،]ثركة حزم)؛/ه'ا( لابن القمل ينئرت )ه( 
تمة)ملابن الفتاوى ومجمؤع ؟•؛اءد[، ط١، 
ابن]مكبة ( r-A/w، ٤٩٤آ\/مآ؛، ، ٢٣١

دينبدل لمن الصحيح والجواب ط٢[، تيمية، 
]دنالدني[ا( ٣١٠•٣_٩/١انمح)



قياماوء|جة

عدممع الجهل وأما عناد، كفر والثاني 
معرفتها،من وعدم الحجة، قيام 

حتىمحه التعذيب اض نفى الذي فهذا 
الرّل"حجة تقوم 

لحقيقة:ا0 

من_ائم المي الرسالية الحجة قيام 
المكلفتبلغ بأن يكون إنما حالفها 

بها،المراد ؤيفهم فسمعها، يئنا، بلوعا 
منسالما ؤيكون إقامتها، يحسن ممن 

.بهايعدر قد اش الشبهات 

وهكذا. . . ررذلك! فى تيمية ابن تمال 
يكونقد قائلها: يكفر المي الأقوال 

لمعرفةالموحية النصوص تبلغه لم الرجل 
عنده،تثبت ولم عنده تكون وقد الحق، 

قديكون وقد فهمها، من يتمكن لم أو 
فمنتها، الله يعذره شبهات له عرصت 

الحقتللب في مجتهدا المؤمنين من كان 
ماكائنا حطأْ له يغفر اض فان ,وأحءلا 

.(٢)..كان.

الحجةقيام 

قلناهما أروكل قةّمحإ حزم ابن وقال 
قيامبعد يكفر أو فاعله ق يفإنه فيه 

عليه،الحجة تقم لم ما فهو الحجة، 
وصفةمخهلئا، كان ؤإن مأجور معذور 

عندهيكون فلا تبلغه أن عليه الحجة قيام 

ط؟،الشم، ابن زيار ( ٤١٤)الهجرتين طريق  ٢١)
UMM . :مدارجالمالكّن.)ا/خمل(وانفلر

هبٌآاه_[المحمدين، الثق 
،٢٣١ورم  UTi-^/rr)يب لأن اكاوى مجموع )٢( 

•آ/هه(.

التوفيق؛؛وباش ، يقاومها شيء 
لييظهر ررالذي سحمان: ابن ويقول 

إلاالحجة تقوم لا أنها - أعلم اش و- 
يحسنلا من وأما إقامها، يحسن بمن. 

أحكاميعرف لا الذي كالجاهل إقامتها 
فانهذلك؛ فى العلماء ذكره ما ولا دينه 

,الحجةHيه تقوم لا 

لأدلة:ا0 

ومّيينبقين أ؛ؤرثلأ ه؛ اش فال 
بمدثيه آئي و إم ةؤن قلا 

[.١٦٥تالساء: 

أذمأد وآ*لإني لبي ت وقال 
ن4يووثئ'ه ءابمظم ثققوة يظ' رثو 

أنفستاعق ^١ ١٥هأذا يو؛كم لتاء 
أنفممع وثؤدوأ آليتا ثلبوْ وخامُ 
وقؤ آن ة.لقت و ظتيتت َئامأ أهر 
شننوأئونا ثم آوئ مش ربمى 

تالأطم[.ه 
بنمكحئ مشن كأ ال: وق
]الإّراء[وه تثي 

المتفال: خ هريرة أبي وعن 
بيدهمحمد نقس رروالذي اه.I رسول 

يهوديالأمة هذه من أحد بى يسمع لا 
بالذييؤس ولم يموت ثم نصراني ولا 
.!١،]ياي را/ماأ■( حزم لاين الإحلكم )٣( 

أ'إاهآ.

طالمنار، ]مكتبة )٨٦( والأتباع الحق منهاج )٤( 





lYlU'l.حالء|ءهقيام 
ى

اتحجةقيام 

عدم.ْع الجهل وأما عناد، كفر والئاني 
معرفتها،من التماش وعدم الحجة، قيام 

حتىعنه التعدب الض نفى الذي فهذا 
الرسلءراآ.حجة تقوم 

نبمحمد الشيخ ال وق
بمننكثر لا يا ٥^١ ت الوهاب عبد 
القادر،عبد قبة على الذي الصنم مد 

البدويأحمد قبر على الذي والصنم 
منوعدم جهلهم لأجل وأمثالهما؛ 

باشيشرك لم من نكعر فكيف سبههم، 
ويقاتل؟يكقر ولم ، إلسا يهاجر لم أذا 

ءذ1يماابهتان هذا محانك 
بنناصر بن حمد الشيخ وقال 

الحجةبقيام المراد رروليس ت ثقفق معمر 
يفهمهاكما جلئا فهما الإنسان يفهمها أن 
فإنلأمره، وانقاد ووفقه، اش هداه من 

معاض حجة عليهم قامت قد الكفار 
أنأكة قلوبهم على حعل بأنه إحباره 

ّاسعلقة:أو 

فهميشترؤل هل الأولى: ألة لما- 
الشخص؟على هيامها لامتيار الحجة 

فهماشترامحل في العلم أهل اختلف 
ذأ،القسم، ابن ]دار ( ٤١٤)الهجرسن طريق )١( 

السالكين.را/س\(مدادج وانظر: [. ٠١٤١٤
هما'آاه[.المحمدية، الثق ]ععلعة 

عجمهمعصمن ألوهاب ب بن محمل. وسائل نتادى )٢( 
ط١[.الرياض، ]مطاع ( ١١)ا/٠ؤلماه 

]دار( ٦٣٨)؛/الجدية والسّائل الرسائل مجمؤع )٣( 
[.١٤١٢الري1ض، العاممة، 

علىالشخص على قيامها لاعتيار الحجة 

تص

أهلمن كثير به قال الأول: القول 
فيشرمحل الحجة فهم أن وهو العلم، 

كماالمعين الشخصي على الحجة قيام 
قياموان ظه: القيم ابن العلامة قال 

والأمكنةالأزمنة باختلاف يختلف الحجة 
علىاش حجة تقوم فقد والأشخاص، 

بقعةوفي زمان، دون زمان في الكفار 
علىتقوم أنها كما أخرى، دون وناحية 
وتمييزهعقله لعدم إما اخر، دون شخمى 

فهمهلعدم ؤإما والمجنون، كالصغير 
يحضرولم الخطاب، يفهم لا كالذي 
له١١يترحم ترحمان 

؛رمحارشيد محمد الث-يخ وقال 
عليهتقم لم الدعوة يفهم لم ررمن 

الحجة«أْ،.

أهلبعض به قال الئاني؛ الئول 
كافوحده الحجة بلؤخ أن وهو العلم، 

فهموقل الشخص. على الحجة قيام في 
بنمحمل. الشيخ كلام من ط! 

أحفادهوبعض ظه الوهاب عبد 
الذيالفان قال; فقد يعده، من وتلاميذه 

حديثكان الذي هو الحجة عليه تقم لم 
بعيدة،ببادية نشا والذي بالإسلام، عهد 

مثلخفية مسالة في ذلك يكون أو 

[.١٣٧٥الشة، ]اسة ( ٤١٤)الهجرتٍن )؛(>يق 
٥(.١ ٤ الجل.ية)ه/ الرماتل مجموء< )ه( 



الحجمقيام 

يعرف؛حتى يكفر فلا والعطف الصرف 
اللهأوضحها التي الدين أصول وأما 

هوافه حجة فإن كتابه فى وأحكمها 
بلغتهفقد القرأن بلغه فمن القران، 
لمأنكم الأشكال أصل ولكن الحجة، 

الحجة،فهم وبين الحجة قيام بين تفرقوا 
المسّلمينمن والمنافقين النقار اكثر فان 
اعليهم قيامها مع الله حجة يفهموا لم 

تكمهمأى ممتسب >ؤآم تعالى؛ قال كما 
بزإلا هم إذ مقلؤدتت أو نتثمين< 

وقيام]اوف--رلان[. ؤهو ثتيلأ ضل أ^ 
قامتوقد ، نؤح وبلوغها نؤع، الحجة 
وكفرهمأحر، نوع إياها وفهمهم عليهم، 
يفهموها؛؛لم ؤإن إياهم بيلوفها 

بالجهل:العير الثانية: لمالة ا. 
واشتراطهاالحجة بلؤخ مألة 

بالجهل،العير بمالة مرتبهلة 
جاهلا،كان الحجة عليه تقم لم من فإن 

الحجةبلؤغ لعدم مكلف غير والجاهل 
إياه.

عنهءيفق الشافعي الإمام سل 
لرلل4فقال: به، يؤمن وما اش صفات 

كتابه،بها حاء وصفات أساء تعالى 
منأحدا يع ولا أمته، نيثه يها وأحبر 
لأنردها؛ الحجة عليه قامت الله حلق 

هاتنه رسول عن وصح بها، نزل القرآن 
)الرسائلالوهاب مد يس محمد الشيخ لمات مؤ)١( 

الإسلامي]المركز (، ٢٤٠ iXiifvالشحمة()
سرا.داك، للطبائ 

فانالعدول، عنه روى فيما بها القول 
عليهالحجة ثبوت بعل ذلك بعد حالف 

عليهالحجة ثبوت قبل قاما كافر، فهو 
يقدرلا ذلك علم لأن بالجهل؛ فجعاوور 
ولاوالفكر، والقلب بالرؤية ولا بالعقل، 

انتهاءبحد إلا أحدا بها بالجهل نكئر 
يه؛اإليه الخبر 

حتىبجهله محذور فالجاهل وعليه؛ 
اللم.وّلغه

منراكل ظه؛ البخاري الإمام قال 
مخلوق،غير أنه بكلامه الله يعرف لم 

والئنة،الكتاب إلى جهله ؤيرد يعلم فإنه 
معاتا،كان به، العلم بعد أبى فمن 

ِكلاثه حقاتتثه تعالى: افه قال 
ثالهر تؤى حق هدلؤم إي بمد مثا 

قيئسء ظ أق إة بتمكئ 
[J^di ،]^ :منألثسول يثاءي ؤأون0 ولقوله

سيلضر ريئغ آلهدئ ك بؤا ما بمد 
جهنموةئ-إمحء وك تا همؤ، آلثوطة 
اء[ا؛لالننميا وسأءث 

كتابهفي ظه الطبري الإمام وقال 
ذكرأن بعد - الدين( معالم في )التبصير 

هدهررفإن الصفات نصوصي بعض 
مماونظائرها وصفت التي المعاني 

المما ورسوله نفسه، بها الله وصف 

الإسالآس،]اسب ( ١٧٧)للذمي العلو مخضر )٢( 
لابنالعلو صنة إثبات ت وانظر اف[. ٤ • ١ ، ١ هل 

آ'ءآ>ا.ط\، لفة، ال]الدار ( ١٢٤قيامة)

الإّلأص:ا.الداث ]كتة ( )٣(ظقأنمالانماد)١٦



الحجةقيام ث؛حاكة|هثالحجةقيام 

ولاوالروية، بالغكر علمه حقيقة يثت 
انتهائهابعد إلا أحد الجهل بيكفر 

إله(اُا؛.

دهما؛امن ظلإ! تيمية ابن وقال 
مشرك،فهو الله غير إلى وحج اش، غير 

عالتايكون لا قد لكن كفر، فعله والذي 
منكثيرا أن كما محرم، شرك هذا بأن 

التتارمن الإسلام في يحلوا الناس 
وهملهم أصنام وعندهم وغيرهم، 

أنيعلمون ولا ويعظمونها، إليها يتقربون 
ويتقربونالإسلام، دين في محرم ذلك 
ذلكأن يعلمون ولا أيضا، النار إلى 

يخفىقد الشرك أنواع من فكثير محرم، 
ولاالإسلام فى لحل من بعض على 

شرك؛اُآأ.أنه يعلم 
وعدمالجهل أن الشيح كلام في فنرى 

فمحاحتمحا به، يعذر ٌما هو الحجة بلوغ 
بعدما— آخر موضع في قال ولدا الشرك، 
.. ة. ت فأخطأ اجتهد من على تكلم 

الشرك،مثل ه جنيشمع لم ما بخلاف 
الاض كان ؤإن فيه، ثواب لا هذا فان 

كماالرسالة، بلؤخ بعد إلا صامحه يعاقب 

الفرزدق،]مطاح ( ١٩٥)الإسلامية الجيوش اجتماع )١( 
;١٤)المبلأء أملام. سر وانظر: -[. ،،١٤٠٨ط١، 

^.١٤١٣ط٩، الرسالة، •ه:آ(أمؤّسة 

دار]سيوعات ( ٦٢، )١٦الأينائي ملي الرد )٢( 
البكريعلى الرد وانغلر: يسير. ختمار بما الإفتاء[ 

لأبنالفتاوى ومجمؤع محدآ[، العلمية، زالدار ( ٢٠٨)
لهالرمسانل وهجموص؛ "ه(، آا/")اا/آ'ة، تيمية 
^[.١٤١٢ْلآ، )_، الكتب، ]دار ( ٣٨٢)؟/

بثكتئ ءمجذ كآ يجن، ت تعالى قال 
الكان ؤإن لخه ]الإّراء[.  40تثي 

نهاهمؤإذا . .يثاب.لا ^ا فإن يعذب 
فالعقابعوقيوا، ينتهوا فلم عتها الرسول 
وأماالرسول، بتبليغ مشروط عليها 

مأمورغير فلأنها نقمها فى بطلانها 
ا<ص'....بها

بعدراقانفا فق)ةت قوله منه وأصرح 
بالضرورةنحلم الرسول به جاء ما معرفة 

منأحدا تدعو أن لأمته يشرع لم أنه 
ولاالصالحين ولا الأنبياء لا الأموات، 

بغيرها،ولا الاستعانة بلفثل لا غيرهم، 
أنهكما بغيرها، ولا الاستعاذة بلففل ولا 
لغيرولا لميت السجود لأمته يشرع. لم 

عننهى أنه نعلم بل ذلك، ونحو متت 
الشركمن ذلك ؤإن الأمور، هذه كل 

لكنورسوله، تعالى فه ا حرمه الذي 
فيالرسالة باثار العلم وقلة الجهل لغلبة 
تكفيرهميمكن لم حرين ألمتأ من كثير 

بهجاء ما لهم يتبين حنى بذلك 
يخالفه؛اُأ،.مما الرسول. 

ماالجهل من أن إلى هنا يشار ولكن 
أمكنما وهو به، المكلم، يعذر لا 

منه.تقصيت؛ ذك وترك دفعه، المكلف، 

سب،الحكم بيان ررإن تيمية* ابن قال 

(.٣۴، ٣١ر،آ/ تمة لأبن الخاوي سبموع )٣( 
الساريبرع وانظر: (. ٣٧٦)اتكري ض الرد )٤( 

بما/م؟،، ٤١٣\ا/آاإ، تيمية لابن 
١(. ١٣. ١ ١ ١ )ه/ الئنة وئهاج (، ٢١٩



قيامالء|ءة

العماب،لحوق من المانعة الثسهة لزوال 
ليسبالاعتماد الحاصل العذر فان 

زوالهالمهللوب بل بقاءه، المقصود 
وجبلما هذا ولولا الإمكان، حسب 

علىالناس ترك ولكان العلم، بيان 
دلائلترك ولكان لهم، ^١ جهلهم 
Jيانهاا،من حيرا المشتهة المسائل 

قامتاض حجة ارفان المم: ابن وقال 
ؤإنزالالرمل، بإرسال الحبي على 

مجنوتمكنه إليه، ذلك وبلؤغ الكتب، 
منفكل جهل، أو علم سواء به، العلم 
عنه،ونهى أه الله أمر ما معرفة من تمكن 

عليهقامت فقد يعرفه، ولم عنه فقصر 
إلاآذا يعذب لا بحانه والته الحجة، 

عله((الحجة قيام يعد 
يختلفالحجة قيام الخاكة: لمألة ا- 

والأمكنة;الأزمنة باختلاف 
فيهيحفى الذي الزمان أن وذلك 

فيهوتكثر الجهل، فيه ؤيطغى العلم، 
بالجهلالعذر موجب فإن الشبهات 

ؤيخفى،يقل فيه الحجة وقيام يقوى، 
العلمفلهور زمن على يحمل فلا 

فييقال الزمان في قيل وما وانتشاره، 
المكان.

زمانهأهل إلى تيمية ابن أثار وقد 
أنولعفي الوقؤع من الكثير عليه كان وما 
تت وانظر تمة لاين الفتاوى مجمؤع )١( 

(.٢٣٩/٢ر٢(٠دارجاuلكينر

الحجةقيام 

الجهلبهذا عذرهم ذلك ومع الكفر، من 
قدكانوا ؤإن الأجناس رروهولأء قائلا: 
العلمدعاة فلقلة الزمان، هذا في كثروا 

أكثرفي الرسالة آثار وفتور والإيمان، 
منعندهم ليس هزلأم وأكثر البلدان، 

ُهيعرقون ما النبوة وميراث الرسالة آثار 
ذلك،يبلغهم لم منهم وكثير الهدى، 

الفترات،واماكنة الفترات، أوقات وفي 
الإيمانمن معه ما على الرحل يثاب 

الحجةتقم لم لمن فيه الله ويغفر القليل، 
الحجةقامت لمن به يغفر لا ما عليه، 
رريأشالمعروف; الحديث في كما عليه، 
الصلاة،فيه يعرفون لا زمان الناس على 

إلاعمرة، ولا حيا، ولا صياما، ولا 
الكبيرة،والعجوز الكبير، الشيخ 

اليقولون وهم آباءنا أدركنا ويقولون; 
مااليمان; بن لحديقة فقيل اطه، إلا إله 

تنجيهمفقال: اممه؟ إلا إله لا عنهم تغى 
س"اهأ/

الحجةقيام ررإن القيم; ابن وقال 
والأمكنةالأزمنة باختلاف يختلف 

علىاممه حجة تقوم فقد والأشخاص، 
بقعةوفى زمان، دون زمان فى الكفار 
علىتقوم أنها كما أحرى، دون وناحية 

٤(،■  ٤٩يقم الفتن، ركغأب ماجه ابن أخرجه )٣( 
(٨٤٦٠رنم والملأحم، الفن )كتاب والخاكم 
)ة/المصباح في البوصيري وصححه وصححه، 

السلسلةني دالأياني العميية، تدار  ٢١٩٤
(.٨٧الصحبحة)رنم 

تمةلاين الفتاوى )٤( 



قيام

وتمييزهعقله لعدم إما آحر، دون شخص 
فهمهلعدم ؤإما والمجنون، لصغير كا 

يحضرولم الخطاب، يفهم لا كالذي 
له،؛يترحم ترجمان 

الحجةتمجام ت الرابعة لمسألة ا• 
المسائلباختلاف يختلف بالجهل والعير 

والأحوال:
يقيما،حفيا يكون ما المسائل فمن 

فالعيرشائعا، مشهورا يكون ما ومنها 
الثانية.قي العذر من أقوى الأولى قي 

حديثيكون من الناس من أن كما 
أوالفهم، ضعيف يكون أو بإسلام، عهد 

يجهلهيعير قد هزا فمثل اللسان، أعجمي 
كيلك.يكن لم من به يعذر لا بما 

ماالعلم من ررإن الشافعي: الإمام قال 
عقلعلى مغلوب غير بالعا يع لا 

فهوأن الخمس، الصلوات مثل جهله، 
وحجرمضان، شهر صوم الناس على 

أموالهم،في وزكاة استطاعوْ، إذا اليت 
والسرقةوالقتل، الزنا عليهم حرم وأنه 

هذالإمحنى قي كان وما والخمر، 
أثناءفي - قيامة ابن الموفق وقال 

كانرافان ء: الصلاة تارك على كادمه 
كانفان فيه؛ ئغلر لوجوبها جاحدا 
ذللث،يجهل ممن وهو به، جاهلا 

ببادية،والناشئ الإسلام، كالحديث 

(.٤١٤)الهجرسن 'لريق )١( 
اس[.1^، أدار ( ٣٠٧الرالت))٢( 

الحجةقيام 

يحكمولم ذلك، وعلم وجوبها قرك 
ممنيكن لم فان معذور، لأنه بكفره 
فيالملمين من كالناشئ ذلك يجهل 

منهيقبل ولم يعذر لم والقرى، الأمصار 
أدلةلأن بكفره؛ وحكم الجهل، ادعاء 

والئّنة،الكتاب فى هرة حنا الوجوب 
فلاالل.وام، على يفعلونها والمسلمون 

ولاحاله، هذا من على وجوبها يخفى 
ورسولهتعالى، ض تكذ.يبا إلا يجح-دها 
عنا مرتل. يصبر وهو الأمة، ؤإجماع 
حلأقا؛اُ'آ،.هذا في اعلم ولا الإسلام، 

والأزمةالأمكنة ءإن تنمية: ان وقال 
منحكم يكون لا النبوة، فيها تمتر التي 

ماأنكر حتى النبوة آثار عليه حفيت 
فىحكمه يكون كما حهلآ، به جاءت 

ائاّرقيها فلهرت التي والأزمنة الأمكة 
النوة؛؛

من.الملماء يكئر لألا أبشا: ؤيقول 
عهدهلقرب المحرمات من شيئا استحل 

فإنبعيدة، ببادية لنثاته أو بالإسلام، 
بلؤخبعد إلا يكون لا الكفر حكم 

قديكون لا قد هؤلاء من وكثير الة، الرس
ولايرام، لما المخالفة لنصوصي ا بلغته 

بل،لكاابعث الرسول أن يحلم 
.وانظر:الخديثة[. _ LJlتْكب ؛؛( Y/Y)المض )٣( 

(.٧٣، ٦٠)وانملة القوية الإيم.ان نواقص 
المتاد)اام(.)أ(شت

راا/ي.أ(.وانفلر: ره(ُجموعاكاوىرهآ/ا«0(ؤ 







اتقيومالصغرىاتميامة 

يأتهره إحبا مع اض حجة عليهم قامت 
أ.فقهوه،؛أ أن أكة قلوبهم على جعل 
لمصادروالمرام:اه 

الإسلامية؛؛،الجيوش رااحتماع . ١ 
القم-لأبن 
حزم.لأبن لرألإحكاما،ا ٠ ٢ 
تيمية.لاين الصحح"، ررالجواب - ٣ 
للبخاري،العّادءا، أفعال ارخلق _ ٤ 
الفتاوىفي السنية ءالدرر ء ه 

٠الجدية(( 

اصلعبد ، التكفير١١)اضوابط ٠ ٦ 

القرني.

القتم•لأبن الهجرتن؛'، ررطريق - ٧ 
والنحلاا،الملل في لفضل ا ٥ - ٨ 
حرم•لأبن 
تيمية.لابن الفتاوى؛(، ررمجمؤع . ٩ 

ائلوالمأئل الرمال'مجموعة  ٠١٠
.الجاسية(( 

ابنمؤلفات ررمجموعة ء ١ ١ 
.الوهاب(،عيد 

اع(؛،بوالأتالحق اج منه؛١ .٠ ١ ٢ 
محمان.بن لسليمان 

الاعتقادية((،الإيمان )انراص ٠  ١٣

الوهمي•الزير ب• 
يةالمولالإيمان ءئوايض — ١ ٤ 

اللهليف.العبد العزيز لحبي والعملية((، 

 nاكغرى لشامة اP

.رالموت( مصعللح يراجع 

 mالكترى لقيامة اm

القيامة(.مصطلح)يوم يراجع 

)القيوم(.مصِْللح يراحع 

 nجلقيوم ا

تنهءتتمرث اي 

والقيامالقيام، من )فيعول( المنوم^ 
بالشخص؛قيام هي: أضرب؛ على يأتي 

علىللشيء وقيام اخيار، أو يتخير إما 
منهو وقيام له، والحففل المراكاة مسل 
إدامته.بالشيء وقيام الشيء، على العزم 

باسمتحلقا المعاني تلك وأقرب 
علىللشيء القيام )القيوم(! الجلال 

قولهومنه له والحففل المراعاة سبيل 
بماشأِ( لإ ءق دائم م ت تعالى 
[.٣٣]1^: َت؛ثه 

يمدلولتعلق له الذي الثاني والمعنى 
الالذي م الدائه أنالأمم! هذا 

(.٦٣٨اس)؛/والماثل الرائل :١(مجمؤع 
تالد(ر•٦٣( -  roU)^/اللغة تهذس انظر; )٢( 

ًط؛، الفكر، زدار ( ٨٦٩)اللغت رمقاسى المم_رةأ، 





القيومالقيوم

■يصفقيقترن )القيوم( الثه اسم إن ثم 
فيالقيوم اسم يذكر فلم هق، له 'الحياة 
لأنذلك الحي؛ باسه ْقرو؛ا إلا القرآن 

الكمال،صفات جميع متضمنة الحياة 
والقدرةالغنى كمال محتضن والقيوم 

انتهاء.بلا ذلك ودوام 
الأسمينهذين في - القيم ابن قال 
الأسماءمدار ءاعليهما ءت القيوم( )الحي 

معانيهامرجع ؤإليهما كلها،. الحسنى 
لجميعتلزمة مالحياة فان ا جميعها 

صفةعنها يتخلف ولا الكمال، صفات 

حياتهكانت فإذا الحياة، لضعف إلا منها 
إثباتهاامتلزم وأتمها حياة أكمل تعالى 
الحياةكمال نفي يضاد كمال كل إثبات 
غناهكمال متضمن فهو القيوم وأما 

يحتاجلا بنفسه القائم فانه قدرته، وكمال 
وهذاالوجوم، من بوجه يقيمه من ألى 
وهوسواه، عما ه بتفغناه كمال من 

بإقامته،إلا لغيره قيام فلا لغيره المقيم 
فانتظموعزته، قدرته كمال من وهذا 
والغنىالكمال صفات الاسمان هذان 

التامةا(ُوالقدرة التام 
،والأدلة؛

ثن!ثمإلأ إمحه لا" ؤ\ه تعالى: اطه ئال 
٢[.وآل ، ٢٥٥أثقتإإه]انيةت 

بميآثيمحْ ؤ.وبمت ت ه رق_^ال 
[.١١١]طه.' 

كانقال نه؛ اس عبابن وعن 
قال:الليل من تهجد ١^٠^١ 

قيمأنت لحسمي ا لك ا تربررالئهم 
ب«ُآ؛..والأرضبالاوات 

■وأقواوأهلاسم:
كلعلى القائم ررالقيوم: مجاهد! قال 

(٣),.

(.n،/Tالفدائي)>ا(يواتم 

تيءلأ

سمها ء تيمية: ن ا س لعبا ١ أبو ل وقا 
ينقصفلا يزول، لا أنه يتضمن )القيوم( 

يزالولا يزل لم أنه ويتضمن كماله، بعد 
بصفاتموصوقا أبديا أزلئا باقيا دائما 

تغئرأو نقص حدوث غير من الكمال، 
مايعترى مما ذلك وتمحو واستحالإ بفساد 
الموجودات؛؛من يزول 

يتضمنهما موضحا القيم ن ا وقال 
مض.؛ُن )القتومآ تعالى اش اسم 

والالقئوم أوصافه ومس هدا 
أمنانأوصافه في فثوم 

ينئيهمحام القثوم إحذاهما 
الأ>انلنا ئام؛ه والخزف 

غيرهعن استغتازه فالأول 
الثانيإب م س والنقر 

كذاثان ذو بالشؤم والوصف 
الشانعفليم أيصا موصوفه 

وملم(، ٧٤٤٢رقم التوحيد، ركتاب الخاري أخرج. )٢( 
(؛.٧٦٩رقم ونمرها، المسافرين صلاة )محاب 

الطرى>0/سمم(.شتر )٣( 
.( ٣٠>ا/ يب لأبن الرّاثل جامع )٤( 
=صدة مح في القواءد ونصحح المناصر توصٍح )ه( 



القيوماتقيوم

الأمينمحمد وفال 
هو. لأنه مسالغة؛ صيغة رروالعنوم 

وهوالخلق، جميع شؤون لتيلير القائم 
توقل كسبت- بما نفس كل على القائم 
يزولاار١،.لا الذي الدائم الموم 

اكسهلمة;

واليم:التام، الأود: مآلة ا- 
رواياتببعض )القيام( لأمم ل امتد 
الدعاءفيه الذي ه عباس ابن حديث 

ئس الني به ندعو كان الذي المشهور 
اش.رسول أن وفيه: الليل، صلاة 

الليلجوف من الصلاة إلى قام إذا كان 
نورأنت الحمد لك رراللهم يقول: 

أنتالحمد ولك والأرض، السماوات 
الحمدولك والأرض، السماوات ئيام 
فهن،وس والأرض المادات رب أنت 
الحقااوقولك الحق، ووعدك الحق، أتت 

الخثر٢/

أحرىبروايات )الختم( لأمم واستدل 
أنوفيه: الذكر، أنف لحديث ل

الصلاةإلى قام إذا كان ه اش رسول 
الحمدللت، واللهم يقول: الليل جوف من 

ولكوالأرض، ماوات النور أنت 
والأرض،السماوات قتم أنت، الحمد 

اواتمالرب أنت الحمد ولك، 

(.٢٣٦مس)؟/لأن لمم ا ء
اوان)؛/هاْ(.را(اضا، 

السافرينصالة )ياب هلم اللفظ: بهيا أخرجه )٢( 
(.٧٦٩رقم وضرها، 

وقولكالخق، أنت< فيهن، ومن والأرض 
لالحديث الحق،؛ ووعدك الحق، 

يكونأن فيحتمل واحد، والحديث 
اشوصف على للدلالة يالمعنى؛ رواية 
•أعلم تعار والله لقيوميت، يا تعار 

اشاسم يتضمنه ما اكانية: المسألة _■ 
والأحكام:الدلالات من )القتوم( 

يتضمن)المنوم( الجلال: اسم إن 
التيوالأحكام الدلالات من العديد 

الاسملهذا المفسرين العلم أهل أطال 
شأنه،وجادله الاسم هذا لعفلم ببيانها 

ذلك:ومن 

صفةكمال على الاسم هذا لالة د- 
هك،المولى بها يتصف، التي القيام 

ذاته،لوازم من هو الذي بمفسه . قيامه 
الالذين حلمه جميع من بغيره وقيامه 

بهء■إلا لهم قيام 
لجملةمتضمن الاسم هذا أن ما كء 
داثفهر الأحرى، الكمال صفات من 

اكائمفانه وقدرته، غناه كمال على 
منبوجه بمجه ص إلى يحتاج لا بنمه؛ 

عماه ينفغناه كمال س وهذا الوجوه، 
■سواه 

إلالغيره قيام فلا لغيره؛ المقيم وهو 
العالمهدا من سواه ما وكل بإقامته، 

وحفظهتدبيره تحت فهو والسفلي العلوي 
وعرته.قدرته كمال من وهذا 

تخريجه,نندم. )٣( 



القيومالقيوم

)القيوم(اقتران الثالئة: لمالة ا- 
دامراو»ي(:

يردلم )المنوم( الجائل اسم أن بما 
الجلالباسم مفتريا إلا النصوص في 

يعصإلى العلم. أمحل أثار فقد ا )الحي( 
ذلك:ومن الاقتران، هذا أسرار 

ابنمنهم - الحلم أهل من العديد ن أ- 
■اسمي أن على نموا — القيم مح-ابن تيمية 

الذيالأعظم الأمم هما القيوم( )الحي 
باسمهاض دعا رالقد ه: المبى فيه قال 

ؤإذاأجاب، به دعي إذا الذي العظيم 
أءش«'ا،.٩ سئل 

نياس اه أراسم وقوله 
إةلا ئ-ة إلا الآ^٢ين: ماتض 

_؛[،jnأنيئ أونتئ م إلا 
أهءؤاثءِ • عمران آل صورة وفاتحه 

]ألأققء آثئ ض إلا 4' لا' 
ءمان[اا؛أ،.

(،١٤٩٥رنم داود)ك_ابالملأة، أبر أخرجه )١( 
والنسائي(، ٣٠٤٤رئم الاءءوا0، )أبواب والترمذي 

راينط.بمركتابالاسءاء،(، ١٣٠•ونم الهو، ركاب 
(،٨٩٣رنم واينحسان)ىابالرذاتق، ر؟مخهخم(، 

وصححه،( ١٨٥٦رنم الد.ءأاء، ركتاب والحاكم 
(٢٣٣ره/ داود أبي صحيح في الألماني وصس 
اه[. ٤٢٣ط\، والترنح، للشر راص غب 

(،١٤٩٦رئم الملأة، )كتاب داود ابو أخرجه )٢( 
وقال:( ٣٤٧٨رقم ١نمءوات، )ابواب والترمذي 

وقماكعاء، ركتاب ماجه وابن صحيح، حن 
الرسالة،ة لءؤ،( ٥٨٤ر0؛/واحمد (، ٣٨٥٥

شاهدله لكن وضدءصعش، م[،  ١٤٢١، ط\ 

دامح-دأمح، صحيح انظر؛ الممن• إلى به قرتقمح، 
(.yrifo)ص 

اعتبرساالأسمين هذين لجلألة و— 
معانيأصل يجمعان أنهما الحلم أهل 
جهةمن وذلك لحني، ا الله أسماء بقية 

الصمات؛من للعديد مقتضيان أنهما 
المتضمنةالحياة صفة على داق فالحي 
والإرادةكالعلم الذاتية الصفات لجميع 

والكبرياءوالعقلة والعزة والغيرة 
صفاتلجميع متضمن والقتوم وغيرها، 
الأفعال.

أثرعظيم إلى العلم أهل ^ر ما كّ 
مادفع في الأسمين، بهذين الدعاء 
وسانأة،وكريس، هم من الإنسان ينتاب 

بعضهمأن إلى ارة الإثجاءت كما 
وردتالذي لأعظم ا لاسم ا برهما عا 

وماابقة، أنالنصوص فى إليه الإشارة 
كانقال؛  ٥٠مالك بن أنس روى 

ياحي ءيا قال؛ أم كربه إذا ء اللمي 
آ.ااُ أستغيث برحمتك قيوم 
اسمعلى الكلام الرابعة: لمسألة ا. 

)القائم(:
بجمعاعتنى ممن العلم أهل بعض 
اسمأيبتوا وسرحه-ا الحسنى الأمحماء 
هوأ؛ؤأثس تعالى: بقوله واستدلوا )القائم(، 

[.٣٣]الرءاّ: يئس،كنته عق(َمح كايئِ 
،.٣٠٢٤يقم الديوان، رأبواب المرسزى أخرجه )٣( 

ركابالكبرى في رالماتي غريب، حل.دثا وقال: 
الرسالأ،]ُؤسة ١( • ٣٣•رنم واللملأ، اليوم يمل 
نيبشاهده الألباني رينه .[، ٠١٤٢١ٍلا، 

المعارف،]مكتة ( ٢٢٧ررتم المس اليلة 



القيومالقيوم

منالمحققون عله الذي الصحيح لكن 
فياسما يثبت لا القائم أن العلم أهل 
وليسالأفعال ُاب من لأته س؛ اف، حق 
ينن مليما الشيخ قال الأمحماء، باب من 

الكلامتفصيله أثناء في الشيخ آل اض عبد 
اشلأسماء العلماء من عدد تعيين على 

كالأيدمحض خهلآ وبعضها ١١الحسنى: 
فهذهوالسريع، والقائم اْع والوالناؤلر 

فلاالأحاديث بعض في عدادها ورد ؤإن 
أصلالإدلك يصح 

لأتار:او 
.،ه الآكمال صمات إثبات . ١ 

سبحانه.عنه الشص صفات كل ونفي 
علىالقائم بأنه تعالى ش، التعبد — ٢ 

المسألة،يد إليه فترفع حلقه، سوون كل 
والحاجات.المطالب به وتنزل 

افهيدي بين والتذلل الأقمار - ٣ 
الخلقمن لأحد قث-ام لا أنه إذ تعالى؛ 

الغنيوهو إليه، مفتقر فكت هق، يه إلا 
سواهأعمن سبحانه 

الصادقاض بوعد المؤمن يقين - ٤ 
هداهاتبع من وأن للمؤمنين، الحافية بأن 
هداقيام إن إذ يشقى؛ ولا يضل فلا 

يكونولا تعالى، اه بأم كله العالم 
سيءإلاباذنه.

-[.٠١٤١٢الفكر، ]دار ( ٠٤٠)الحميد العزيز سر )١( 
اضأسماء ثي والجماعت الئنة اهل معتقد وانثلر: 

لف،ال]أمراء ( ٢٣٨-  ٢٣٧)للخبى الحض 
.IaMS{،ط\< 

علىوقيامة العالم، أمر ا,نتفلام - ٥ 
هوأقامه فالل.ى والإتقان، 'الإحكام غاية 
قواه.حلقه الذي 

منلدعوة تعالى ه ا جابة إ ٦
اصطراردعوة كانت إذا صة وحا دعاه، 

وافتقار.

منوأتباعهم للرسل يكون ما - ٧ 
عاقبة.وحسن وتمكين تصر 

منالنه أعداء على يكون ما - ٨ 
للمبطلكان فمهما عاقبة، وسوء هزيمة 

اشبإقامة فإنه وقيام، وجولة صولة من 
دائرةيجعل ثم احتبارا، ذلك تعالى 
■عليهم تدور ألوء 
لكلسبحانه قيوميته أثار لهور ف ٩

حامدها،ات المخلوقمن شيء 
وآثاروتقيها، فاجرها، ومتحركها، 

تظهرأحبه وبمن بأوليائه سبحانه قيوميته 
المتقين،بعباده ورعايته ولهلفه حفظه فى 

والركونهث، فه ا محبة يقتضي وهذا 
إليه،والكون وحده، به والتعلق إليه، 

ؤإجلالهوحمده بتدبيره، والرضا 
٠وتعظيمه 

والقوهالحول من تبرؤ ال— ١ ٠ 
جميعؤإتزال فه التام والافتقار 
الاستعانةمحس ؤإحلا به، الحوائج 
التعلقوقطع به، والاعتصام والاستغاثة 
تعالىض المربوب المعيق بالمخلوق 

التام.الداني الفقر ه ربه إلى المفتقر 





الكاضالكافي

1الكاق^

لته;اتتعريف ■ي 

والفاءرراللكف ظه! فارس ابن قال 
علىيدل صحيح أصل المعتل والحرف 

فيه؛مستزاد لا الذي الحنب، 
كفاية؛كفى وقد يكفيك، الشيء كفاك 

بالآم؛اأاأ.قام إذا 

يكفيكفى ٌ>، فاعل اّم 
مداوكفاك بالأمر، قا؟ إذا كاف؛ فهو 

يفسرما وكثيرا حبك، أي' الأمر؛ 
وال\قافىوالحسيب بالحب، الكافي 

الذيهو فالكافي معاهما، لتقارب 
تعالى:قوله ومنه غيره، عن به يغنى 

وقولهلالنساءآ، روه ثسا آمحي ووقق 
أسؤبج، أعلم ؤوأسّ ت تعالى 

]اف_سساء[،.ه ةيّئل أم وثق ثلثا 
اسضإذا بالشيء؛ واكتفى 

.UMI'ط الجل; ]دار \( hA/o)اللغة را(.مم1؛ٍس 
]الدار( ٣٨٥، \/؛Ar)• اللغة تهذب انظر: )٢( 

العلم]دار ( yivo)["/والصحاح المصرية[، 
للمراغبالنرآن ألفاْل ومنردات هل؛[، للملاض، 

)T/.الوسط والعجم ط؟[، القلم، ]دار ( ٧١٩)
ْزآ[.\سمف ]دار ( ٧٩٣

شرعا:التعريف ءي 

وهوتعالى، للرب اسم الكافي؛ 
أقس؛ؤ تعالى: قال كما الحسيب، بمعى 

٠أ,،أ-أ)م( عنت؛ه ءف أقه 
اللغوياليمني بين العلاقة وم 

والشرعي:
القائمهو ا■تكافي أن على دال كلاهما 

هغفالق، غيره، عن ب؛، تتغنى الذي بالأمر 
إليه،يحتاحون ما بكل عباده كاف هو 

.غيره عن به لمتغنون ا بأمورهم القائم 
الحكم:وب 

ه،اش، أسماء س الكافي أن يشت لم 
فلاالكافي، هو أنه هث افه عن يخير لكن 

دعاؤهأو بالكافي، هق اش تسمية تسؤخ 
الكافي؛عبد فيقال: يه التعبيد أو به، 

•قق ممه اسما كونه في النص ثبويتط لعدم 

الحقيقة:.0 

وحاصةُا،تعامة لخلقه اش، كفاية 
الخلق،جمح تشمل العامة: فالكفاية 

؛،0A/Yn)j)A؛/؛ها( القاري مجمرع انظر: )٣( 
طالشريف، المصحف ليامة فهد الملك ]مجمع 

.UMto

.(،٢٢٤)لمعدي الخى اش أسماء تمر انظر: )٤( 
آآأ؛ه[،، ١١٢عدد الأسلاب، الجامعة ]مجلة 





الكبيرًءئهالكبر

 Qكروقأا

توالحسيب الكاش بين الفرق 

عامفالكافي الحسيب؛ عن أعم الكافي 
مؤمنهموالجن، الإنس الخلائق لجميع 

الدواب،من الخلاثق وسائر وكافرهم، 
إنهإذ أحص؛ فهو الحسسب، وأما وغيرها، 

تمهمادروالمراحع:او 
للغصن.الءمحتى،ا، اشر ااأسمّاء ء ١ 
إ، ١ رج اتاا واكفالالأس_ه__اء ٠ ٢ 

ليهقي•
للزجاحي.الإ4«، أسماء »اشقاق - ٣ 
الح_سسنىاا;اش أسماء ارتفسير . ٤ 

للسعدى.كما تعالى، اض على والمتوكلين للموسين 
)ج؟(،المحجة؛، بيان في ^٠^؟^ ١١١١. ْ ئهو (قي عق بقأ ؤؤرٌن ت الى تعفال 

للأصهاني.
للخطايى.الدعاء٢،، ارشأن ء ٦ 
نى؛ا،الحساطه أسماء ااش_رح . ٧ 

الحيتيء،الأسماء ارفقه . ٨ 
البدر.الرزاق لعيد 

٣؛{]الهللأقت 

0\لأح\د.'

ومعانارزئا عباده الكافي إن —
وعزاا ونصوكلأءة، وحفِهلا وقرئا، 

يكتفىالذي فهو شأنه، تبارك اطه "هو 
سواه.عمن بمعونته 

فيوالجماعة السنة آهل رمعتقد ر ٩
لمي.الخىاأ، اه أث اصفى ص اناضتعالى ءلم-إذا 
ومعادهم،معاشهم في عباده لجميع 
والرغبةصه، إلا الرجاء يكون ألا أوجب 

ال؛".!لا 

الإيمازلأشي؟، في ررالمنهاج ء ١ ٠ 
للحليمي.^١(، 

والثئة؛؛،القرأن عقيدة ارعقيدسا - ١ ١ 
هراس.لمحمد اش على التوكل يورث أن اثارْ من و- 

الالتفاتوعدم عليه، والاعتماد تعالى، 
وحدههر لأنه المخلوقين؛ من أحد إلى 

يشاء.بما عباده الكافي 
ص

(.١٢٧، ١٢٦)الثانية الكافية توضح )ا(ات-ظر; 
)إ/هبا(،الأثيِ لأبن الأصول جامع وانظر: 

<.١ ٠ ٤ )أ/ لهراس التونة لشرح 
]ياي( ١٩١)أ/ الإيمان ثب في المنهاج انظر: )٢( 

لييهتروالمنان والأصماء [، ١٣٩٩، \ »i الفكر، 
.[.٠١٤١٣ٍدا، المرائي، تْكشة )ا/«ه( 

صالكف 

الكير(.)ح 

الضرة

ط:التمرس، 
مبالغة،صيغة )فعيل( بوزن ت الكبير 





الكبير

وقدالعباد، من عبد كنههما يبلغ ولا 
فييمول كان أنه ٠ النبي عن صغ 

الجبروت،ذي ررسحان وسجوده! ركوعه 
والشة؛؛ُأ،.والكبرياء، والملكوت، 
التعفليمأحد يستحق لا أنه الثاني؛ 

طه،ا غير والتمجيد والإجلال والتكبير 
فاديطاع أن وتكبيره هق تعظيمه ومن 

فلاويشكر ينسى، فلا ؤيذكر يعصى، 
يخضعأن وإجلاله تعظيمه ومن يكفر، 

يعترضولا وحكمه، وشرعه لأوامره 
وتعظيمشرعه، أو حلقه من شيء على 

لأزمنةوا الأمكنة من عفلمه ا م
مبناهاوالعبادة والأعمال، والأشخاص 

ولهداوتكبيره، الباري تعظيم على 
فىالصلاة في الكبيران شرعت 
قيالتكبير وثرع تنقلاتها، وفي افتتاحها 
والجهاد،الحج وفي، والغهلر، الصيام 

قدره،وجلالة التكير مكانة تتبين وبهذا 
.منزكُآ؛ وعظم 

والأدلة:
منمواصع خمسة في الاسم هذا ورد 
ءؤ-ثييتعالى! قوله منها الكريم، القرأن 

الكبير

واللفظ( ٨٧٣رقم الصلاة، ركاب داود أبو أحرجه )١( 
وأحمد(، ١٠٤٩رقم لتعلسى، ا ب )يا لماش وا له، 

وصححهط١[; الرسالة، ]مومحق رآم/ه*إ( 
الرسالة،]ْزّة ( T٩٦)\إالخلاصة في 1لهموى 

)لقمداود أنم، سنن صحيح في والألهاني '^-١[، 
ْلا[.غراس، ب ( ٨١٧

]دار( ١٠٢، ١٠١)الحمض الأسماء لقه انظر: )٢( 
[.١٤٢٩ط\، التوحد، 

الوًتيأؤآلثيدء آلئثس، 
باسممواصع أربعة في واقترن ]انرصد[، 

تتعالى قوله في كما )العلي(، 
،٦٢]انمج! آو=ىّيرِيم• ألعلإ هو آقء 

[.٣٠ولقمان: 

الصحيحة،النبوية الثنة قى ورد كما 
Wjاللهى عن ه هريرة أبى حدبث ْ>، 

السماءفي الأمر اش محي ))اذ\ قال! 
حصعائابآجتعؤشهأ الملائكة صردّت، 
فإذاصفوان، على سلسلة كأنه لموله؛ 

ربكم؟قال ماذا قالوا! قلوبهم عن ئئ 
أت|؛ثالتق م ^ قال: لليي 
المبمع،مسرق م،يما في، ]سأ[ 

فوقيعضهم هكذا مع الومسترق 
الحديثوذكر يعفى،؛ 

ه1قوالاهلاسإ:

للاصماءسرده عند _ البيهقى قال 
جلاش قال الكبير، ! راومنها _! حني لا 
ألآمحيُألئثّا جعح _ت__اؤه! ث

أتثاِلو4]ارءل[ا\ً،.
الأسماءجمح رربل تيمية! ابن وقال 
كقوله!نفسه يه وصم، مما هى الحسنى 

الكبيرالحفليم، والحلي الرحيم، الغفور 
اكالا(رْ،.

لهالذي »الكبير السعدي! وقال 

(.٤٨•• يقم اشر، ركاب الخادى )٣(أخرجه 
)\ا\\ا.لمهقي )أ(ا.لأساءوالصفات 

(,٣٢٨/٦)تنميه لاين أمرى الضاري ره( 





الكبيراثكبير

•وجهين من ذلك وعلة الأّماء، 
يدلدليل يثبت لم أنه الأول؛ الوجه 

اظهأسماء محن اسم )الأكبر( أن على 
زيدبنحديث من سبق ما إلا تعالى 
صعيف.حديث وهو أرقم، 

يوحدأن يصح لا أنه الثاني؛ الوجه 
وهماالمكبر أو الكبير من )الأكبر( اسم 

اشرأسماء لأن تعالى؛ دقه ثابتان اسمان 
تومحيقية.تعالى 

الكتر:صفه الثاثثة; لمألة ا- 
ئقش ثابته حبرية ذاتية صفة الكنت 
ذلكبيان حاء وقد والسنة، بالكتاب 

والأحاديثالكريم القرآن في ؤإئباته 
لصحيحةا بوية لا 

العقلمةمعاني حميع له هق الله ؤإن 
أكبرسبحانه فهو والكبرياء، والجلال 
فمم،شيء كل من وأعلى وأجل وأعظم 

مهماشيء كل وأن وأفعاله، وصفاته ذاته 
أماموذلل وحقثر صض فهو وعظم كبر 

ومنوحلاله، ومججدْ وعغلخه الله كبرياء 
بينوانكسر لربه، ذل وأيقن ذلك علم 

كلها،العبادة أنواع له وصرف يديه، 
سواه،دون لها المتحق أنه واعتقد 

لخيرهالخبادة من سيئا. صرف من أن وعلم 
حقالعفليم ربه يقدر لم فهو بحانه 

والثئةالكتاب نى الواردة .؛، اش صفات انظر! )١( 
^٣،الرياض، الهجرة ]دار ( ٢٨٦)قاف س

]مكتبة( ٣٤٤)العمٍد.ء الناظ ومعجم ^، ٠١٤٢٦
•آ؛اها.ط؟، المكان، 

ِصأثث هورؤأ ء؛ؤرتا ت تعالى قال أ، قدره 
آكنمؤتوم قءنبتتهر جييما ؤآلأيض ةلر؛ء 

وتق^ثئ ييسلأ تم4ت هوط 
]النم[.قيخق. ثثا 
لأثارءا0 

هاظه بأن يعتقد أن المسلم لى ع- 
كلمن وأجل وأعظم شيء، كل من أكبر 

فإنهكبر مهما شيء من ما وأنه شيء، 
أنوعليه وعفلمته، الله كبرياء عند يصعر 
وحلالهوعفلمته الرب كبرياء أن يعلم 

أنيمكن لا ونعوته أوصافه وسائر وكماله 
ارالأبص—تدركه أو الحقول، به تحيهل. 

ذلك،،من وأكبر أعظم طه فا والأفكار، 
بمئلت ٢^ ق آتي تعالى: دال 

•ّراءآ تالإّ-.ه قبمة ليل أض 
الذيالكثير هو ه اف، أن علم ن م- 
بينوانكسر لربه ذل منه أكثر شيء لير 

العبادة،أنواع جميع له وصرف يل،يه، 
لدلكالمستحق وتعالى تبارك وحده وأنه 
أشركمن تمل وأن سواه، دون ه كل
فماحلمه من بشيء شبهه أو شيئا هق باممه 
مفليمه،حق عغلمه ولا قدره حق طه ا قدر 
ةتدْء■_ آث، قدرؤأ ت تعالى فال كما 

آلأينمؤلوم قمبمتهُ حييعا ؤآمحيس 
(١٥٣- ١٠١)للدر انمى الأساء فف انظر; )٢( 

اضوامماء هآ؛اهنا، ، ءل١ الخممى، ]مطابع 
الإمام]مكب ( ١١٨-  ١٦٦)اسم هر LJالحض 
[.٠١٤٣١ط؛، الكؤيت، الذهى، 



الكبيرة

نبمكقبمئث س تمؤق لأص 
ل\لأزآ.ةئ1بممحه 

لمميادروانمراجع:اي 
للزجاحي.أسماء راشتماق ر ١
 ٢ i بيان ش ارالحجة K١(،المحجة^

(،١٦، ١ زج* الفتاوى؛' لآّْجموع — ٣ 
تتمتة-لأبن 
ني"،الحاش أسماء ررتفسر 1 •٤ 

٠للسعدي 

فىوالجماعة السنة أهل ومعتمد • _٠ 
التميمي.لمحمد الحني"، الله أسماء 

للغصن.الحستى"، اض ررأيجماء > ٦ 
 V نى"،الحالأسماء لإفقه ء
البدر.الرزاق لعبد 

للخءلاش.اك.عاء"، ررشّأن ٠ ٨ 
الحسنى"،انثه أبمماء ررتفسسر — ٩ 

للرجاج■
تيمية.لاين الكبرى"، —رلالفتاوى  ١٠
للمييهقي.ت؛؛، لصفا وا ء لأسما ١ رر —  ١١

 Mلكبثرة اm

لغة:التعريف، ■ي 

والراءوالباء  ١٠٥١^١٥ت فارس ابن قال 
الصغر.حائف على يدل صحيح أصل 
وكثار؛اُا،.ومحار، كبير، هو يقال; 

اثكييرة

واحدةاعرة من وهو الإثم والكتر: 
والكترتالخليقة، من كالخهلء الكّائر، 

والخاءكالبمر، والبمرة الكبير، الإثم 
منالقبيحة الفعلة والكبيرة! للمبالغة، 

الونوب'".

شرعا:لتعريف ا ؤ 

أوالدنيا، فى حل.ا استو-مت ما كل 
يعقابعليها نوعد أو الآحرْ، قي حدا 

فيحاص عقاب أو الدنيا، في حاص 
والقتل،كالجلخ.، ! ١نمنيا ففي الاحرْ، 

فيوأما ونحوها، والقطع، والرحم، 
ويحولوالغضب، للعنة، فآكا الأحرة! 
الجنة،لحول من والحرمان الخار، 

منالمتلقي هو التعريف ا وهن. ونحوها، 
لفالأئمة عن المأثور وهو الشرع، 
ؤأ اظ<ُ رحمهم 

والأدلة:
محتيبوأؤءن تعالى! الله قال 

تتي؛,اؤةمعنبمأ 0كئ.ر تنه لمون ما 
[.٣١]التسّاء! َؤد_ماه مد.حلأ .وذل-يلخكم 

آلإيبميثةَةي ؤث؟محة تعالى؛ وقال 
.هبجمحن ثم محيإ ما وإدا محأأمتجئ>، 
٠تالشورى؛ا 

ط'؟أاه[.الجل، ]دار ( ١٠٣/0رالاغة شايس 

ًدا[،صائد، ]ياي ( ١٢٩)؛؛/اليرب لسان انئلر: )٢( 
الرسالة[.]هرسة ( ٤٩٢)المحيهل والقاموس 

(٦٠• ١/ )١ تيمية لابن الفتاوى مج»ءوع ت انثلر )٣( 
طالشريف، الممحف ^ pLJaJفهد الملك ]ّْجمع 
العزأيي لأبن الطحاؤية العقدة وشرح .[، ٠١٤٢٥

^,.٠١٤١٩طم\، ]مزية ( ٠٢٥)٢;





اصوةالكبيرة

نفيأو الاحرة، في وعيد أو الدنيا، في 
غضبأو لعنة ترتحب أو إيمان، 
ءله«ُا،.

^^داصاسعلقة:

إلىالذنوب انقسام الأولى؛ لمسألة اء 
وصغائر:كيائر 

الذنوبأن على والثنة القرآن دل 
السابقةفالأدلة صغائر، ومنها كبائر منها 
ذلك.على دلت والئنة القرآن من 

رأيتما قال: ه عباس ابن عن 
عنهريرة أبو قال مما باللمم أشبه سيئا 

آدمابن على كتب الق ررإن النبي 
فرتامحالة، لا ذلك أدرك الزنا من حظه 

المنطق،اللسان وزنا النثلر، السن 
بمدكوالفرج وتشتهى، تمنى والنفس 

ويكديه«رى.كله ذك 

القرآن،دق رروقد ةقق؛آ؛ القيم ابن قال 
والتابعينالمسحابة، ؤإجماع والئنة، 
الذنوبمن أن على والأئمة بعل.هم، 

ؤؤءنتعالى؛ الله قال وصغائر، كبائر، 
يكنزعنق قيوة ما ==قثآدت محئبموأ 

ويتعالى• وقال تالاء؛ا، .٤٠ 
أمi ص 

أنهعنه المحيحين وفي [، ٣٢]الجم: 
-!!.٥١٤٢٢طأأ اللام، ]دار ( ١٨٩)الّعل.ي نمير ( ١ر 

(.٦٢٤٣رنم الاسئدان، )كتاب الممحارى )آ(اخرجه 
(.٢٦٠٧رقم الأيد، )محاب وملم 

الكبائر؟بأكبر أبكم ءرألأ ىل 
الأشراكفقال؛ اض، رسول برا قلنا: 

وشهادةالوالدين، وعقوق د_الله، 

عنه.؛الصحيحين وفي الزورااُص، 
هنوما قيل؛ الموبقات، السع ءاجتتيوا 

بافه،الاشراك ال: قاش؟ سول را 
إلااش حرم التي النفس يقتل والحر، 

الربا،وأكل اليم، م وأكل بالحق، 
المحصناتوقذف الزحف، يوم واكولي 

المؤْتات(اأم(رْ/ألخاءلأت 
١^٤^؛اكنقيطي الأمين محمد وقال 

عدمعلى يدق ولا رروقوله: 
كبائر،المعاصي بعض وأن المساواة، 

أهلعند والمعروف، صغائر، وبعضها 
ولاالإصرار، ْع صغيرة لا أنه العلم؛ 

الأستغفارا؛مع كبيرة 
الكبيرة؛مرتكب، الثانية؛ لمسألة ا. 

وهوالملي، سق بالعا يسمى ما وهو 
فأقدمالإيمان، بواحب يمم لم الذي 
بفعلوأحل المحرمات، ارتكاب على 

فاسقبإيمانه، مؤمن فهو الواجبات، 
فلاالإيمان، ناقص مؤمن أو بكبيرته، 

يسلباولا المطلق، الإيمان اسم يعطى 
المشيئةنحتا وهو الإيمان، مطلق عنه 
الكبائر،على ممرا مات إن القيامة يوم 

تخريج".)٣(مدم 
تخريجه.)؛(تئدم 

طا[ؤاهمامم، طإم ]دار ( ٢٩١-  ٢٨٩والدواء)الداء )و( 
القواتد[.ء1لم ]دار ( jUl (WT/U)!(أضراء 



الكبيرةالكسوة

وأجمعوالئنه، القرآن ذلك على دث كما 
الثنة.أئمة عليه 

كهوصتعالى! قوله القرآن فمن 
هصيأآئلكأ محت ين 

مؤمنين،فماهم ٩[، لالح_جِراتت 
يعضهموبغي الاقتتال، مع إحوة وجعلهم 

محثو؛رث>  تعالىوقال 
عتقهأجزأ مدنتا أعتق ولو !!، ٩٢: ]النسا

أنملماءلأء.يإ-بماع 
أهلعقيدة بيان في - تنمية ابن يقول 

الفاسقليون يررولأ والجماعة—! السنة 
يخلدونهولا بالكلية، الإيمان اسم الملي( 

الفاسقيل المعتزلة، تقوله كما النار، قي 
قولهمثل في، الإيمان اسم في( بدحل( 

،;]١٧محثف4 رمق تعاين 
الإيمانامم في يدخل لا وقد [، ٩٢

تعالى:قوله في كما المطلق، 
م؛يلم؛حإئ أق، يكر إدا أل!ذا أللإبوث 

.، إيثاءه«ُ راد'يم  ٠٥١؛قمم ك نإدا 
1^:على المصل الثالئة: لمسألة ا- 

عليهاوالمداوم عليها، المتمث وهو 
وهذامنها: توبة دون يموت أن إلى 

كحكموالجماعة السنة أهل عند حكمه 
بسواء.مواء الكبيرة، مرتكى 

بجءيق/ق أن بمفر لا ائت ؤؤءن • تعالى قال 
[.٤٨لاكّاء: تثآءه لش دإق دو0 تا قسر 

قالقال؛ نههنع ذر أبي عن الثنة ومن 
بشرابلقينى ١لومن .! الله رسول 
لقيتهشيئا يي يشرك لا حطيئة الأرصى 

مغفرة؛ابمثلها 

ظه:حنبل بن أحمد الإمام قال 
النار،به له يجبا يخوِبا اممه لقي أرومن 

يتوبقق الله فان عليه مصر غير تائيا 
عنويعفو عبادي، عن التوبة ويقل علته، 

حدعليه أقيم وقد لفيه، ومن السيئات، 
كماله، كفارة فهو الدنيا فى الذنب ذلك 

لفيهومن ه، اش رسول عن الخر حاء 
التيالذنوب، من تاوسبا غير مصرا 

.؛،،الله إلى فامره القوبة، بها استوجبت 
له((ُْء.غفر ثاء ؤإن عذبه، شاء إن 

-^!٤٥١الصابوني عثمان أبو وقال 
أذنبطؤإن المزمن أن السة أهل 

فانهكبائر، أو كات صغائر كثيرة، ذنوبا 
غيرالدنيا من خرج ؤإن بها، يكفر لا 

علىالتوحيد على ومات منها، تاشّ_ا 
هكإنفإنأمْإلىاه الإخلاص، 

القيامةيوم الجنة وأدخله عنه، عفا ثاء 
ولابازر، بلى غير ، L^Uسالنا 

(.٦٧١)U/ اكادى مجمهمع انظر: )١( 
(.٦٧١)U/ ازض ١^ انظر: )٢( 
(.١٥١)r/اس انرجع )٣( 

دالتريةوالدم الذكر لك_اب ملم أحرجه )٤( 
(.٢٦٨٧رقم والأتنفار، 

الئنةأهل اءتماد أصول شرح صمن السنة أصول )٠( 
،Ajaمجن، الحمة ]مزص( ١٨٨)ا/للألكامي 

٠١٤٢٤.]-



الكبيرةالكبيرة

الذنوبمن ارتكبه ما على معاشب 
القيامةيوم إلى استصحبه ثم به، واكت
عاقبه،اء ثؤإن والأوزار، الأيام من 

لمعيبه ؤإذا النار، بعلءاب مدة وعذبه 
إلىمنها وأحرجه أعتقه بل فيها، يخلده 

القرار؛؛دار نعيم 
المعترفالكبائر على المصر وليس 
الاستحلالإذ لها؛ مستحلا بحرمتها 

فتكميراه، حرمه ما حز يعتقل أن معناه 
مستحلأنه بدعوى الكبيرة على المصر 

أكثرمن النجدات مذهب عين هو لها 
الخوارج•فرق 

منت راوقالوا ظه! حزم ابن قال 
صشوم،ذتا عمل أو صغيرة، كذبة كذب 

مشرك،كافر فهو ذلك، على أصث أو 
الكأم(اُا"/في وكذلك 

اتمخاكيى:ذهب م0 

الطوائفبعض حالف ت أولا 
يمتقفي - وافقهم ومن الأئاعرة ك- 

وجعلواوكبائر، صغائر إلى الذنوب 
إلىتقسيمها إن ; وقالواكبائر، الكل 
ماإلى بالإصاقة يقال إنما وصغائر كبائر 

منها.أكبر هو 

الأشعري:الهيتمي حجر ابن قال 

زدارالحديث.)٢٨( وأصعاب اللف حمقيدة )١( 
هآ.١٤٢٣،١طالمنهاج، 

]دار( ٠٣)،،/دالئحل والأهراء الملل في القمل )٢( 
,>!١٤١٥ط؟، الجمل، 

أنأنآقروا الأئمة من حماعة أن علم رزا 
سائربل ; وقالواصغيرة، الذنوب فى 

أبوألأستاذ منهم; كبائر، المعاصي 
بكرأبو والقاصي الإسفرائينى، إسحاق 

وابنالإرشاد، في والجويني الباقادني، 
ابنحكاه بل المرثي، في القشيري 

فيواختاره اعرة، الأئعن فورك 
عندناالله معاصي فقال: تفسيره؛ 

صغيرةلبعضها يقال ؤإنحا كبائر، كلها 
ثممنها، أكبر هو ما إلى بالإصافة وكبيرة 

تآيقكن محثابوأ ^إن الأتية؛ الأية أول 
مء تة لإئ 

]اونساء[ميما مدحلأ ونرحلمحكم 
(٣)اءهرها فنا عنه ينبو يما 

منقسمةالذنوب أن تقرير تقدم وقد 
مذهبيبطل بما وصغائر، كبائر إلى 

أصله.من القوم 
l_lj : ،مرتكب،واسم حكم في حالف

الأهواءأهل طوائف من ثلاثة الكبيرة 
والبيع:

:قالواوافقهم ومجن الخوارج الأولى: 
منمخرجا كفرا كافر الكبيرة مرتكب إن 

وعرصه،وماله، دمه، الملة، 
مخللحالي الأحرة فى حكمه : وقالوا

فيالئنة أهل فخالفوا جهنم، نار في 
والحكم.الأمم 

]المكبلمحتس)\إى امائر اتراف ص الزواجر )٣( 
>.١٤٢•ؤرآ، العصرين، 





اتعالى ك )صفة مماش(س )صفة الكتابة 

الخلال.يكر لأيي ، ررالسنةا؛ ٠ .٠ 
لابن^٧(، الغتاوى؛؛ ءامجمؤع . ٦ 
سمه.

لابن، ء؛ والحكم العلوم مع لاجا . ٧ 
رحب.

لأبنالهلحاووة؛ا، العقّدة لاشؤح _ ٨ 
الحفي.ألعز أيي 

أبيللقاصى الإيمان،؛، ؛ركتاب _ ٩ 
يطى•

شيخكتب في المرجئة ر؛اراء — ١ ٠ 
محمدبن اش لحبي ، ا؛ تيمية ابن الإسلام 
الند.

جتعال( ض رصفة لكتابة اج 

لغة:التعريف و?■ 
والساءوالتاء ، iLSGlMفارس: ابن قا.ل 

إلىشكاء جمع على يدل صحيح أصل 
والكاة؛اُا،.الكاب ذلك من شيء، 

كالجارةصنا.ءة وهي اسم، والتةتا؛ة 
والطارة"'؛.

علمتهإذا زقتيتا؛ الغلام كتبت تقول: 
المحاهءآ؛.

شرعا:لتعريف اؤ 
الفعليةالصفات من صفة الآكتابة 

الس.الص ]داو ( ٤٣؛)Y/ اللغة يئاسس )١( 
،آ؛أه;ا.

اويرر(أ/؛أه(.الماح !نظر: )٢( 
)أ/م.ا(.الروس تاج رم(أظر: 

يليقكما ه فه ثابة الاحتيارية الخيرية 
ذلكبيان جاء وقد وعظمته، بجلاله 
والأحاديثاوكريم القرآن في ؤإثبانه 

لصحيحةا التبوية 

الأخرى:لأسماء او 
١لظل.

لحكم:ا0 

لدلالةالممفة يهده الإيمان يجب 
للهإثباتها ؤيجب عليها، والحدث القرآن 
وعظمتهوكريائه بجلاله يليق كما تعالى 

تعطيل،ولا تحريف، غير من سببمتانه، 

تشل•ولا 

لحقيقة:ا0 

الواردةسار افه إر المضافة الكتابة 
أنو!ع:عر لصوص ام 

عنبالكتابة: القلم تعالى افه أمر س ١ 
قال:اللبي. عن الصامت بن عبادة 

له:فشال الملم، اض خالق ما أول لرإن 
اكتبقال: أكتب؟ وما رب قال: اكتس،، 
الاءة،اُتقوم حتى شيء كل مقادير 

للممافوالسنن الكتاب قي الواردة اش صفات ر؛(انظر; 
-[،٠١٤٢٦ْلم، الراض، الهجرة، ]دار ( ٢٨٩.)

،»JYالسكان، ]عكتة ( ٣٤٥)الشدة الفاظ ومعجم 
•١٤٢.]^

(،٠٤٧٠ رنم الئئة، )كتاب داود أبو أمحرحه )٠( 
وناوت( ٣٣١٩رثم القرأن، ير نم)أبواب والترمذي 

]موا( TyAfyU)وأحمد صحيح، ن ح
فيالألباني وصححه وغيرهم، ؤوا[، الرءسالة، 

٢(.٠  ١٨)رقم الجاسمرصحيح 



تعالى(ف رصفة الكتابة ؛وئ|هبمتعالى(ض رصفة اممتابة 

سدءالتوراة اش كتابة — ٢ 

فالفال: ه رة هريأبي عن 
فقالوموسى، آدم احتج ء اه رسول 

خئبشنا،أبونا أمت ا آدم يا موسى: 
أتتآدم! له فقال الجنة. من وأحرجتنا 

لكوحط بكلامه، اش اصطماك موسى 
قلعلمآ اطه قدره أمر على أتلومتى بيده، 

فقالسة؟أا، بأربعين يخلئشي أن 
آدمفحج موسى، آدم ارفحج ه: النبي 

مسلمعتل رواية وفي ثلاثا. موسى؛؛ 
ا.ييدهاأُ التوراة لك اركتب بلففل: 
لهيقول فإنما آمن، اش قضى إذا - ٣ 
^؛j؛؛تعالى: اش قال فاكون; كن 

يمدثاقتا أم؛ هذئ ؤإدا وأيو؛خآي 
الوقا.يم ؤء0 ش ليد 

كع يزل ^قا آمإ ٥^؛؛ أ؛ؤإدا سحاة: 
ءمران[.]آو .ه 

تمض:على تحار الق لكتابة 
الوهذا دينية، شرعية كتابة الأول: 

وقريقع فقد المكتوب، وقؤع منها تلزم 
ويحبا اهيرضهك واشّ يفع، لا 

"؛اثقألثاوه وإة تعالى: قال وقوعها، 
وه^٥ كئتتا ثثوضى أء 

وهذاقدرية، كونية كتابة والثاني: 
ماومنه المكتوب، وئؤع منها يلزم 

منه جالله يحبه لا ما ومنه الغ يحبه 

ؤوؤ حمم ؤ ظ ت تعالى فوله 
تثاحعهلإ؛هإق آثثتد عقهم كث هآ 

[.١٥٤صّراف: ]آل 

لأدلة؛ا0 
قاوأة ؤ:ثةةمم الى: تعاطه ال ق

ران:عع]آل حد(ه يغيد ألآن-،يثائ وقتلهم 
تاهق: وقال [، ١٨١

J^J■^ه: وقال [، ٧٩]مريم: يمثأه 
امحمحسلكث آلدو يعد ص 'الزآيي ف، ء=قةتثا 

بياء[،]الأن
قلدر يقما 

)ؤءتتادى ييقها 
■وتعالى تبارك وقال 

وميّيث■ئوعثله رء طل تن آ*لأأواج 
[.١٤٥]الأعراف: ثتىء4 أؤ 

عنله شر بن الساق وعن 
قبل^ كتب افه ررإن قال: ه المبي 

عام،بألفي والأرض السماوات يخلق أن 
البقرة،محورة بهما ختم آيتين، منه أنزل 

فيقربهاليال ثلايث، دار في يقرآن لا 
شيطان؛اُ

سمعتيقول: ه هريرة أبي وعن. 
كتاباكتب اش ءإن يقول: س اممه رسول 

وملمآ'(، ٦١^رنم المدد، رمحاب الخاوي )ا(احرحبم 
(.٢٦٠٢وثم القدر، ركاب 

رثمالهمآن، نمانل )أبراب الترمذي أخرجه )٢( 
الرسالة،]مؤِة ( ٣٦٣ر«م/وأحمد (، ٢٨٨٢
رنمالقرآن، فشاتل )كتاب والدارمي ًدا[، 
(،٧٨٢رنم الرنالق، )كتاب حبان وابن (، ٣٤٣٠

ورمحابءأ•؟( رنم القرآن، فقائل والحاكم)محاب 
الألمانيوصححه وصححه، ( ٣٠٣١رقم الممير، 

]مكتبة)؟/٨٨( والترمب الترءب_، صحيح في 
طء[.المعارف، 



■؛؟|ئبمتعالى(ف نصية الكتابة 
تعالى(ض زصفة الكتابة 

بترحمتي إن ت الخلق يخلق أن قل 
نوقعنده مكتوب نهو غضبى، 

الرشءرأر
•ه ا رسول قال محال! ثجه وعنه 

أآدم يا ت مرمى فقال وموسى، آدم ءاحتج 
الجنة.من وأحرحتنا خستنا، أبونا أمت 

اللهاصطفاك موسى أنت آدم: له فقال 
أمرعلى أتلومنى ييده، لك وحْل بكلامه، 

بأربعينيخلقني أن قبل على اش قدره 
آدمارفحج ه؛ النبي فعال محنة؟،،، 
وفىثلاثا، مومحى،، آدم فحج موسى، 

للئ،رركتب يلفثل: مسلم الإمام عند رواية 
بيدْ(؛ُى.الوراة 

وأقواواهلاسا:
بيدهادنه يخلق لم الأحبار؛ كعب قال 

وكتببيده، . آدم حلق ثلاث: غير 
ثمبيده، عدن جنة وغرس بثدْ، التوراة 

آئتحوق قاك: تكلبمي. لها؛ قال 
]المؤْأون[ُى.لوه \ص 

أنررأحبرت جابر: بن حكيم وقال 
(،٧٥٥٤رقم الموحيد، )كتاب الخاوي احرحه )١( 

(.٢٧٥١يقم التدة، وملم)محاب له، والكظ 
تخريجه.رآ(تئا.م 

،)٩٩المريسي بشر ض رده محي الدارمى أخرجه )٣( 
ٍدا،قج، لال]أضواء ( ٤٦)رنم ١(، ٠ • 

ينم( ١١٨٠)r-/الشرمة في والاجرى -[، ٠١٤١٩
-[،٠١٤٢٠،وآ، الراض، الوطن، ]دار ( ٧٠٩)

(١٣)•العلو مختمر محي إساده الألباني وصحح 
صمن^[ ١٤١٢ط؟، بيروت، الإّلامي، ]المكتب 

١)ءنىالأ;رءم كلامه  ٠٤.)

أشياء:ئلاثة إلا يمس لم . ربكم 
بيده،محه؛ ادم وحلق بيده، الجنة غرس 
بيدْ؛،التوراة وكتب 

شيئايمس لم اطه ارإن ميرْ: وقال 
.آدم حلق ثلاث: غير حلمه من 

جنةوغرس. بيده، التوراة وكتب بيده، 
.، يده؛اُ عدن 

ذكرفي راباب عاصم: أبي ابن وقال 
غضي،رحمتي سبقت ه: ربنا قول 

نفه،،على بيده ذلك وكتب 

انالإيماب رربلأجري: ا ال وق
وحئلبيده، ه آدم حلق ه نله ا بان 

بيل.هاالموسى التوراة 

علىيدل آحر وبيان منيه: ابن وقال 
بيده،،التوراة حعل هث اف، أن 

رنم( ١١٨٣الشريعة)م في الأحرى أحرجه )٤( 
الئثة)ا/في أحمد الإمام ابن اف وهمد (، ٧٠٧)

ط\،اليمام، القيم، ابن ]دار ( ٥٧رقم)•( ٢٩٥
بقرلم، كلى الرد في النجاد بكر دأبو ١ا، ٤ ٠ ٦ 

الصحابة]مكتبة )٨٩( رنم )٧٦( مخلوق.القرآن 
نيالذمي وذكره اعويت، الإسلامية، 

]أضواء( ٣٣١رنم)( ١٢٥الغفار)للملي الخلو 
فيالذمي وصحممه [، ٢١٩٩٥، ط١ لف، ال

رنم)٧٧(( )٠٨الخالمين رب صفات في الأربعين 
[؛٠١٤١٣ًلا، الخدينق، والحكم، الملوم ]مكبة 

١(.٠ )٤ رقم ( ١٣٠)الخلو مختصر في 
(٩٩)٨٩، المرسي على رده في الدارمي اخرحه )٥( 

(:١٣٠)العلو مختمر في الأبني ،،UJ (، ٤٥)رقم 
.Jقات٠ ءوجاله 

ط١[.الإسلامي، ]المكب ( ٢٧•)ا/ الثنت محاب )٦.( 
,C١١٧٧/٣اكرمة)محاب )٧( 
]الجامعة( ٩٤)م منيه لابن التوحبد كتاب )٨( 

.[.٥١٤١٣ط)، المنورة، يالمد,يتة سلامه إلا 



تعالى(طه زصقة اركتابق ك)ممة الكتابة 

اش،ررإن ت قوله رروأما تيمية؛ اين وقال 
فيروى قد فهذا بيده؛؛ التوراة كتب 

مخطئفهو ذلك أنكر فمن الصحيحين، 
الحديثمعرفة بعد أنكره ؤإذا ضال، 

العقوية؛؛يتحق الصحيح 
فياليد لنقل »ورد القيم: ابن وقال 

والتابعينالصحابة وكلام والئنة القرآن 
متنومحاورودا موضع مائة من أكثر في 

يدأنها على يدل بما مترويا فيه متصرمحا 
والقبضوالطي الإمساك من حقيقة، 
والنصحوالحثيات والمصافحة والبسمل 

بهما،شّرة لمجا وا ليدين يا والخلق باليد 
عدنجنة وغرس بيده، التوراة وكتب 

يما\أ،.

انمتعلمة:لمسائل ا٠ 

تعالىاه كتابة الأولى: لمألة ا- 
•يمين على 

الوهده دينية، شرعية كتابة الأول: 
وقديقع فقد المكتوب، ومحؤع منها يلزم 

ويحباها يرضواض يقع، لا 
قرصيةذلك، على الأمثلة ومن وقوعها، 

منوغيرها والقصاص، والصيام الصلاة 
عيادةبها اض أمر التي الشرعية الأحكام 

آلصلزه؛^إة تعالى: قال عليهم، وكتبها 
.4م-ؤث كظ آتومحئ ء َكائئ 

فهدالملك ]مجمع رمأآ/'؟ُآه( الفتاوى )١(مجمؤع 
؛،[.١٤١٦الممحم، لطاعن 

الرياض]مكب ( ١٧١)Y/ملة المالمراعى مختمر )٢( 
بم؛-ااه[.ط الحدة، 

^٠١٠٢آفي؛بم ءؤ'لأغتا تعالى: ومحال اْ[ا لالن
قث'ك C محي 

.هئنمة ثئكم ئنمقم ين آلذمى 
■]القرة[ 

وهذهقدرية، كونية كتابة والثاني: 
ماومنه المكتوب، وقؤع منها يلزم 
ومنL، ش ا يحبه لا ما ومنه الله يحبه 

تعالى:قوله الكونية الكتابة عر الأمثلة 
محتأوة وز  ■4٣ م  ■}ج

ء_م__ران:]آن إق أتمني عقهم 
دنيّاث1آئ >؛ؤش تعالى: وقوله [، ١٥٤
؛[،٥١ت_ول_بم: ]اللناه أثه يتققب تا إلا 

آؤح_مئهثثسه عق ؤًةةب تعالى: ومحوله 
[.١٢]الأنعام: 

التوراةاش كتابة الثانية: لخالة ا- 
بيده:

ه•'هريرة أبي حديث وردفي 
الإمامعند رواة في وموسىا؛ آدم رراحتج 

أ ١٠بيده التوراة لك رركتب بلفثل: لم م
جقاطه بأن الإيمان ررباب الأحرى: قال 

لموسىالتوراة وحهل بيده، ق. آدم حلق 
يدلآحر وبيان منيه: ابن وقال ، بيده؛؛ 
بيدة،؛التوراة حهل .ق اش أن على 

اشروإن ت قوله رروأما تيمية: ابن وقال 
فيروي قد فهذا بيد0أ، التوراة كتب، 

مخهلئفهو ذلكا أنكر ممن الصحيحين، 

تخريجه.تقدم )٣( 
(.n١١٧٧/الثربمة )؛(محاب 

(.مد،)T/٤٩لأبن اكوحتد محاب )٥( 





تعالى(لئه )صفة الكتابة اتعالى طه رصمة اممتابة 

أجازه،من ومنهم ته من فمنهم العلم، 
يلي:U وذلك ، الأوو هو والمع 

تحريمفي الوارد النهى عموم - أ 
لجينه؛عود مابن كحديث التمائم؛ 

ءانيقول: س الاه رسول سمعت قال: 
شرك(أتا؛.والماتمواكولة الرش 

أفه الجهني عام بن عشة وعن 
يعقسا رهط، إليه اقبل س اش رسول 
يا: فقالواواحد، عن وأمك تسعة، 
هدا؟وتركت، تسعة، يايعّى اش، رسول 

فقطعهايده فأدحل تميمة؛ا عليه ارإن قال؛ 
فقدتميمة؛ علق ءمن وقال: فبايعه، 

أهمك«'".
سمعتقال؛ ؛،، ٠٤١عامر بن عقبة وعن 

تميمة،تعلق ارمن يقول: اض. رسول 
فلاودعة تعلق ومن له، اف، أتم فلا 
له«ُم.اش ودع 

وابن(، ٣٨٨٣رقم الطب، داود)كتاب أبو أحرجه )١( 
راُ/وأحمد (، ٣٥٣٠رنم العلب، ركناب ماجه 

ركتابحبان وابن حدا[، الرسالة، لموسسة ( ١١٠
والحاكم)كتاب(، ٦٠٩٠رنم والتمائم، الرئى 
قيالألباني وصححه وصححه، ( ٧٠٠٥رثمم الطب، 
(.٣٣١الصحيحت)رنم الللة 

]مزمة( ٦٣٧، ٦٣٦;٢٨)احمد الإمام أخرجه )٢( 
رنمالطب، والحاكم)كتاب ط١[، الرمالة، 

]مكنة١(  ٠٣/0)المجمع .في الهشي وقال (، ٧٠١٣
الألبانيوصححه ثقات(، أحمد )رحال ت المدمي[ 

(.٤٩٢اكحبحة)رنم الللة في 
ْلا[،الردلأ، ]مؤسة ( ٦٦٢٨٨أحمد)أخرجه )٣( 

(،٦٠٨٦رنم والتمائم، الرتى )كتاب حبان وابن 
وصححه،( ١٧٥٠ رنم الطب، )كتاب والحاكم 

(.١٢٦٦)رنم الصعقة اليلة في الألباني رضعثه 

لها.مخصمى لا عامة نصوص وهدم 
يبقىالعام إن تقول: الأصولية والقاعدة 

التخصيص.دليل يرد حتى عمومه على 

لتينهمش.روعا العمل هدا كان لو • -ب 

صيزم لا المان إذ لأن؛ M انمي 
يرىالنبوية للسنة والمتع الحاجة، وقت 

الأذكارفي الواردة الأحاديث حميع أن 
أوكدا قال من بلغفل وردت والدعوات 

واحدحديث في يرد ولم كدا، قرأ من 
Iكدا علق أو كدا كتب من 

منالقرآن تعليق عن العربي ابن قال 
منليس ١١يه: والأستشناء الرقية باب 

دونالنكر فيه الثنة ؤإنما المنة، 
اسق\ن.

إلىيفضي فإنه للذريعة؛ سدا " ■ج 
إهانةإلى يفضى ولأنه القرآن، غير تعليق 

يجبأماكن إلى يه والذ.هاب المحلق 
ونحوها.الحمامات مثل عتها ايعادها 

هوالعلم أهل قولي من فالصحيح 
القرآنمن التمائم تعليق جواز عدم 

،الصحيحة الأذكار من وغيره ١لكريم 
بالصواب.أعلم تعالى والله 
القرآنممابة حكم المادّة: لمسألة ا- 

امتشقاج؛العالة وشرب الكتابة وغل 

لؤحأو حلي في القرآن كتابة إن 
الملمة[.الكتب أياد ( ٢٢٢)٨; الأحوذي ءادضة )إ، 
(٢٥٣.  ٢٤٣)رالمحانم ارش أحكام للتنمل: اتفلر )٠( 

طا،آاةاه[.المف، وأضواء 



اثكتابة)صفةضممش(

وشربالمكتوب غل ثم ونحرهما 
بالقرانالأستشناء باب من الغسّالة 

عندفيها المختلف المسائل من الكريم 
فقدذلك؛ ترك والأولى ،ا الملمُ أهل 
رركتابةأن الدائمة اللجنة فتاوى في جاء 

أولوح في القرآن من آيات أو سوية 
زعفرانأو بماء له وغمن قرطا أو طبق 

رجاءالخالة تلك وثرب غيرهما أو 
أومال كسب أو علم اتستفادة أو البركة 
عنيثبت فلم ذلك ونحو وعافية صحة 

ولاغيره، أو لنفسه فعله أنه . النبي 
رحصأو أصحابه من لأحد فيه أذن أنه 

تدعوالتي الدواعي وجود مع لأمته فيه 
فيماصحيح أثر في يثبت ولم ذلك، إلى 

فعلأنه ه الصحابة من أحد عن علمنا 
فالأولىهذا وعلى فيه، رخص أو ذلك 

فيثبت بما عنه تغن يوأن تركه، 
اشوأسماء بالقرآن الرقية من الشريعة 
والأدعيةالأذكار من صح وما الحسنى، 

ولامعناه يعرف مما ونحوها النبوية 
تعالىاJله إلى وليتقرب فيه، للشرك شائبة 

فها يفرج وأن التربة، رجاء ، يما 
النافعالعلم ويرزقه غمته ويكشف كريته 
بمااستغنى ومن الكفاية، ذلك ففي 
فالأولىسواْااُى. عما انله أغناه افه شرع 

تعالى(فه )صفة الكتابة 

- ٢٣٢)وأحكامه انواصه للضسل: )١( 
>!،١٤٢١ط0< الرياض، الرشد، ]مكب ( ٢٣٠.

(.٦٩- )٦٦ واكالم الدش وأحكام 
وبم.هآ، ٢٤٦)\/0أ\- الدائمة الدبما كاوي )٢( 

بالصواب.أعلم وافه ذلك، ترك 

اتمخالفين:مذصبا ؛-ج؛ 

الفعليةانحفات من صفة الكتابة 
التيالخنان حملة من فهي الاحتيارية، 

والمعتزلةوالجهمية الفادسفت أنكرتها 
ومنبالكلية، ت انحفا JنCكرون الذين 
ومناوكلأيية أوكرتها التي انحفات جملة 

الأفعالصفات ينكرون الذين وافقهم 
الاختيارية.

أحدهمتعليق قي جاء ما ذلك ومن 
لكررارحهل قوله! ا البخارىل صحيح على 

وهذاالتوراة«. كتابه عليك أنزل 
عنللكلم وتحريف تاًويل المعلق من 

الخربلغة فى الخهل فليس مواصعه، 
معانيه،من هو ولا الإنزال بمعنى 

كماه فه انحفة هذه إثبات والواجب 
لختهاتقتف،ّيه وبما النصوص فى ثبتت 

ومنتطيل ولا تحريف غير من المربية 
يميل.ولا تكفا غر 

بيدهوكتابته افه لختل الحهللة ؤإنكار 
اليدنمقة إنكارهم عن فمع هو 

هدم،والإفناء، العامة المحوث إدارة ]رقاصة ( ٢٦*

كشر،ابن ]دأر ^٢( ٣٩/٦)المناري سمح )٣( 
وانظرالبغا(. دب )ءمعا.نى ص: والمعلق ام[  ٤٠٧

ثرحالقادى محمية المخالمن! أنوال في أيشا 
الكب]دار ( ٢٤٤; ٢٣للجني)الخاري صمح 

بشرحالجاري ومنحة .[، ٠١٤٢١ط١، العلعمة، 
]مكتة( ٥٣٩)آ/الأماري لرميا البخاري صحح 
.[.٥١٤٢٦ط\إ الرشد، 





القدر(مراتب )من التةتابة المحير(مراتب )من الكتابة 

لحكم:ا0 

لكلتعالى ض ا ذ بكتا الإيمان يجب 
أحدوالكتابة المحغوظ، اللؤح في شيء 

يؤمنلم من التي بالقدر، الإيمان مراب 
بالقدرمزمنا يكن لم منها بواحدة 

الحقيقة: 10■

بكلالعليم محو وتعالى تبارك اش أن 
ولاسيكون وما كان ما وبكل شيء 

مولا الأرض في شيء عليه يخفى 
بيدهشيء كل وأن علمه ولكمال. السماء، 

اللوحفمم، كب وتدبمرْ تصرفه دفي 
سيكون،وما كان ما كل عنده المحفوظ 

الكتب كما مكتوب هو ما كل فيقع 
حقيقةوهذه كثير، ولا قليل في يختلف 

قدرعن يصدر إنما شيء كل أن ت القدر 
مكتوب.سابق 

الأهمية:■ؤ{' 
نهائثاالأمر إبرام على علامة اممتابة 

بمعنىتأتي الكتابة فإن منه؛ والفراغ 
قالفيه عودة لا الذي المبرم؛ المضاء 

ويِيثلأط آثث ؤد=قثب ت_ع_الى؛ 
]الجائلة[.ؤره نيز زى ه إُقث 

ْعالسابق؛ المدر كتابة في والمائدة 
قالكما والنسيان الخهلأ عن تعالى تنزهه 

]سع)-آ/ه؛ا( لابن القتاوى مجموع انظر: :١( 
-[،٠١٤٢٠المصحف لطاعن فهد المالائ> 
يثتمضلأبن الواسطة وشرح العليل وشفاء 

-[.٤٠١٤٢٤، ط الجيني، اثن ]دار ( ١٩٧)آ/

يكشا 1، يب بمني علثها ؤءال ت لعالي 
هذاهر ]طه[، ينتى.اه وي رئ، ثتيّئر 

للخيروالإبرام التأكيد أي: المعنى؛ 
الأمورنفاذ على علامة فالكتابة السابق؛ 
المكتوبالنحو على ؤإمفائها الشل.رة 

قالكما منها؛ والفرع تبديل؛ غير من 
وجئتالأفلام، لأرست، ه: النبي 

اكحف«ت^.

لأدلة:ا0 

علىالشرعية الأدلة دلت قد 
وأنكلها المقادير كتب قد جق اض أن 

كيرأو صغير من الخون قي يقع ما كل 
ومنالممحفرظ، اللؤح في مكتوب فهو 

ظةأ؛ؤرتا تعالى: قوله ذللث، على الأدلت 
سمؤةيتءاي محن يّه نتمحأ وتا حؤ ؤ، 

متضؤنإي شدا عور حتتفثا إب ثمل من 
فدرؤ قعاي ي0 ره م ترب رنا فه 

4 آلازض  Sfj  أفكين لثن ث؟ الثء
،تبوم،ء فيي.هه ؤ،كّب إي أكن ثآ؟ 

ماثلم آقن ارنثن تخ >ؤأز تعالى: وقوله 
ci  ^إنكف 4 ه إن ١

وقوله]الحج[، ه ا. ييير آس ض دلش 
^لأ٢^^ ق لإتؤ يق 

هوقول]؛_، ®4 بية ، حم4 
والرنايقالقيامة صفق )أبواب الترمذي احرجه )٢( 

وأحمدصحتح، محن وذالت ( ٢٠١٦رقم والورع، 
UA/وصححهط١[، الرصالة، ]مؤّة ؟( )؛

]اسب.( ٠٣٠٢ررئم للمثكاة حشمه في الأل؛ي 
ط*أ[.الإسلأس، 





القدر(مراتب )من ال،ةتابة اثقدر(مراتب )من الكتابة 

لاسلأحمئفنيتمص 

قوالأهلاسمءأ٠ 
أباءاسمعت محال! الحارث أبى عن 

إنهمت له قثل القدر، عن وسئل الله، عبد 
هوأحدا يضل لا ه اممه إن يقولون: 

علىيعيبه ئم أحدا، يضل أن من أعدل 
ظه: اض  JUألمس فقال: .ذلك، 

[،٣١^1.؛■^ تن ومدى تثتُ س أس 
وثيروالمعاصي، الطاعة قدر ه فالق 

فهوسعيدا كتب ومن والشر، الخير 
ثقي؛؛فهو شقيا كتب ومن معيد، 

بعثواإنما الأنبياء ))إن الأحرى: وقال 
الخلق،على وحجة ومندنثن، مبشرين 

ومنآمن، الإيمان له تعالى الله شاء فمن 
اللههمغ قد يؤمن، لم الإيمان له يشأ لم 

الطاعةكتب قد سيء، كل من تعالى 
ويرحما قوم على المعمية وكتب لقوم، 
علبهم،ويتوب إياه، معصيتهم بحد أقواما 
تعليهم يتوب ولا برحمهم، لا وقوم 

بموث.iبمأ قئ ئ بمن >لأ 
]الأ'ن_اء;ا"؛.

الصحابةووأجحع القيم: ابن وقال 
والحديثالسنة أهل وجمثع والتابعون 

مكتوبفهو الشامة يوم إلى كائن كل أن 
أنعلى القرآن دث وقد التكتاب، أم في 
(،٤٩٤٨رغم القرأن، تمر ومحاب الياري أحرجه )١( 

(.٢٦٤٧رقم القدر، لم)محاب وم
[.٥١٤١•ط١، ١^١^ ]دار ( ٥٣٧)م الث؛ة )٢( 
ط؟[.الوطن، ]ياي ( ٧٣.رآ/ ص !ب )٣( 

ماالكتاب أم في كتب تعالى الرب 
أفعالهاللوح قي فكتب يقوله وما يفعله، 
ااُ؛ا.وكلامه 

الأقسام؛ِو 
أنعلى الشرعية الممموص دلت قد 
وحاصة،عامة نوعين: على القدر كتابة 
وتفصيلعديدة مرالتا تتعدد الخاصة وأن 
التالي:المحو على ذلك 

المقاديركتابة ومحي العامة: أولا: 
حلققبل المحفوظ اللوح في كلها 

والأرض:الماوات 
تدلالكثيرة الشرعية الأدلة جاءت 

كلهاالمقادير كتب قد ه افه أن على 
ماعند الخحؤفوظ اللؤح في ابتداء 

الماراتحلق قبل القلم ئق فه ا حلق 
قولهذلك على الأدلة ومجن والأرض، 

يم١ بملم آثم أكن ثأم ؤء نح—المي: 
مة كف ؤ ذض  ٤١ه \ن^ ٥١
ابنقال }اوح-ج[، وه يسر ئه آض 

محمديا تعلم ررألم الأية: في هقفأ حرير 
المحالماوات في ما كز يعلم اش أن 

محنعليه يخفى لا المسمع، والأرضين 
بومحلقه بين حاكم وهو شيء، ذلك 

ءملو0ما بجميع منه علم على القيامة، 
منهمالمحن فنجاني الدنيا، في 

ؤادُإلكث وة بإمحاءته، والمسيء باحسانه 
بدلكعلمه إن ذكر0: تعالى يقول ه كتف

)٧٧(.اسل )؛(شفا، 



اتمدر(مراتب من ل اتكتابة 

كبالذي الكتاب أم وهو كتاب، في 
ماحلقه يخلق أن قل ثناؤه حنأ ربنا فيه 
اكاْة«ُا،.يوم إلى كائن هو 

بنالله عبد حديث السنة ومن 
قال:أئه ه المي عن ه عمرو 

يخلقأن قيل الخلائق مقادير اش رركتب 
منة،ألف حمسن والأرفس السماوات 

اس«ثآ،.على وعرفه ئال: 
العلماء:ررقال : النوويقال 
اللؤحفي الكتابة وقت تحديد المراد 

فانالتعيير، أصل لا غيره أو المحفوفل 
رروءرشهوقوله: أ، لهآ أول لا أزلي ذلك 
السماواتحلق قبل أي: الماء؛؛؛ على 

أءلمااُ؛/والu، والأرض 
قالأنه رقهّه الصامت بن ادة وعب

ارإىيقول: الله رسول سمعت لأبنه: 
اكبله: فمال القلم، افه حلق ما أول 

اكبتمال: أكب؟ وماذا رب قال: 
الناءةا؛أتقوم حص شيء كل مقادير 

تهحصين بن عمران وحدث 
تدلونحوها الأحاديث فهذه ، المتهدم 

اللوحفي مء م كتب اض أن على 
المحفوهل.

القدر(مراتب زمن الأئتأبة 

ط\[.الرسألق ]مزسة ( ٦٨١/١٨رص ابن )١،شم 
تخريجه.م مل.)٢( 
أزر.وعلمه هذ اص يعلم مرتط ذلك ان ثض-  ٢٣١

)أار-آ«آ(.ممووي ملم )٤(قرح 
٠تخريجه مل.م ( ٥ر 

تخريجه,تميم )٦( 

الخاصة:الكتابة ثانيا: 

الأورالمحابة تلك ص هق اه محب 
الكتابةمن مأخوذة خاصة ات كتاب

ذكرأن يحد القيم ابن قال الأولى، 
هذهمن واحد اروكل المتعددة: دير تما لا 

الابقء؛س،الممد؛ر من كالممصيل التقادير 
منها:أربعة على النصوص دلت وقد 

بأربعينيئ آدم خلق تمل الكتابة - ١ 
سنة:

كتابةآدم بني على هق اض كتب 
بأربعينآدم أبينا خلق قبل وذلك خاصة 
آدممحاجة حديث ذلك على دل سنة، 

قالقال: ته هريرة أبي فعن وموص، 
.وموص آدم رراحتج ث ه الله رسول 

موسى:قال موسى، آدم فج ريهما، عند 
فيلث،ونج ييده اش حلقك الذي آدم أتت 
وأسككملائكه، لك وأسجد روحه، من 
إلىبخهليئتك الناس أهيهلت ثم نته، جش 

الذيموسى أست، آدم• فقال الأرض، 
وأعطاكوبكلامه برسالته افه اصطفاك 

نجئا،وقربك شيء كل تبيان فيها الألولح 
أنقبل التوراة كتب الق وحدت فكم 

تمالعاما، بأربعين موسى: تمال أحلق، 
ريهآدم وعصى فيها: وحدت فهل آدم: 

أنعلى أفتلومي قال: نعم، قال: فغوى، 
قلأعمله أن علي اف كتبه عملا صك 

تمالمنة؟ أريعين بيخالئنى أن 

 )V( (.٤٣)العلل ثناء



القدرامراتب رمن اتكتابة مراتب)من اثكتابة 

عوسى،؛ُآدم ررقحج الق رسول 
وهذهالتقدير هدا بأن صرح فالحا-يث 

اللوحفي اش بعد الكتابة 
لملو عليها للنص حاجة ولا المحفوفل 

\لأور.'مسحقة الض 
فيوهو الإنسان أسال كتابة - ٢ 
أمه:بطن 

الني.عن صحيحة أحاديث جاءت 
حدثنامحال: خهد معود ابن حديث منها 

المصدوق،الضائق وهو . الله رسول 
بطنفي حلقه يحجع أحركم لل1ن قال: 
مثلعلقة يكون ثم يوما، أربعين أمه 

ثمذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلكا، 
كلمات،بأربع فيؤمر ملكا ائته يبعث، 
وأحله،ورزئه، عمله، اكتسر له؛ ويقال 
فإنالرؤح، فته يّني ثم سعيد، أو وشقي 

بينهيكون ما حتى ليعمل منكم الرحل 
كتابه،عليه بق فيذر|ع، إلا الجنة وبين 

ماحتى ليعمل النار، أهل بعمل فعمل 
فيسبقذرلع، إلا المار وبين بسه يكون 
أهلبعمل فيعمل الكتاب، عليه 

الجة«ُن.
الحولية:ّا-الكابة 

لمها أعمال يكتب هق الله أن وهى 
دلالستة، من قدر ليلة كل ش كاملة 

.را(امحهالمظرى)ئإب1حادثالأنياء،رمبم-؛م.
ل.واللفظ (، ٢٦٠٢رنم القدر، لم)محاب وم

(.٨٣٢• رقم الخلق، بدء رمحاب الخاري احرجه )٢( 
(.٢٦٤٣رقم القدر، )محاب وسلم 

4آنزتتث ^٩ تعالى: قوله ذلك على 
يمثؤفيآ وأ َةة إنا يتثكإ ينز 

ابنقال .ه عم م ؤ؛ 
يقضيالقدر، ليلة هي ظه: جرير 

ومنيموت، من كلها المنة أمر فيها 
وسائريذل، ومن يعز، ومن يولد، 

المنة.أمور 

كلثوم،بن ربيعة عن ندم بوروى 
رجل:له فقال الحسن، ضد كنت قال: 

رمضان؟كز فى القدر ليلة سعيد، أبا يا 
رمضان،كل لمي إنها وافه، إي قال: 
أمرم فيها بفرق المى الليلة دب 

وأملأجل كز اش يقضى فيها حكيم، 
■مثلها إلى ورزق 

ليلةفي قال: أنه مجاهد عن وروي 
المنة:إلى المنة في يكون أمر كل القدر 

المعايشفيها يقدر والموت، الحياة 
(٣،كلهاوالمصائب، 

بمري،ه راوئوله: كثير: ابن وقال 
١لقلمرليلةفي أي: لإوء. 

أمرالكتة إلى المحفوفل اللوح من يفصل 
الأجالمن فيها يكون ومحا المنة، 

■آحرها إلى لمها يكون وما والأرزاق، 
مالك،وأمح، سر، ابن عن روى وهكذا 

منواحد وغير والضحاك، ومجاهد، 
اللفا،رن.

■رأآ/ا،( جرم اثن شم < ٣١
(.٢٤٦/٧ممر)تنير.١^ )٤( 





لقدراا تب مرا من ر ؛كتابة لا ءوقج|بماتقدر(مراتب )من الكتابة 

مُ"ا<؛آ؛ءإس 
اJبمتداJقةJالمسائل 

توالائات المهم ت الأولى لمسألة ا- 
الشيء يكل العليم هو هق الله 

فيشيء يقع ولا خافية، عليه تخفى 
وقدومشسته، ؤإرادته بعلمه إلا ملكه 
منهميقع وما الخلائق مقادير كتب 

فيالأدلة بيان سبق وقد عليهم، يقع وما 
أهلبين عليه متفق أمر وهدا ذلك، 
فيمااحتلموا وإنما فيه، حلاف لا الئنة 

أيديفي وما المحفوخل لوح الفي 
افهأطلعهم مما الصحف من الملائكة 

عليهحتم قد أنه أم محو، فيه أيقع عليه، 
تغيير؟ولا تبديل ولا محو فيه يقع فلا 

الاختلافإلى يرجع الخائف وأساس 
تاأش >ؤومحاأأ الثه قول فهم في 

.هألخئس، أم وهثْو وثق هخ؛ 
أقوالاالعلم أهل ذكر وقد ]اب[، 

بعضهمعند بلغت لأية، ا معنى في عديدة 
قولا،عثر ثمانية الى كالقرمحلبى 

الأقوالا هنذلك من يهمنا والذي 
منكتب مما والإثبات بالمحو المرتبطة 

تأقوال حمسة إلى ترجع وهي المقادير، 
إثباتولا محو لا أنه الأول! القول 

ؤإنماالمكتوب، من لشيء تغيير ولا 

١٦)وخ رالعنالناسخ في سد أبو أخرحه كعا )١( 
الضر.ركتاب والحاكم [، ١٤١٨الرشد، ]شة 

ثقات.مد ايي سند ورجال ( ٣٦٩٣رقم 
الراية[.]ح\و ( ١٠٤بملة)٣; لأبن المجرى الإباة )٢( 

عنخارجة أخرى. أمور في الأيه معنى 
ابنقال الا؛قة، المعاني تلك 
معنىفى الناس اروتخبل ظه! عطية 
بهيثخكس والذي فل، لألفا ا هده 

التيالأشياء أن نعتقد أن مشكلها: 
بحالوعلمها الأزل فى تعالى اممه قدرها 

وهيتبديل، ولا محو فيها يصح لا ما 
بهاومبق الكتان( )أم في ثبتت التي 

عباسابن عن مروي وهدا القخاء، 
التيالأشياء وأما الحلم، أشل ْبن وغيره 

وينقلقيها يبدل أنه تعالى اش أحبر قد 
آيةوكنسخ تقريرها، بعد الذنوب كحفو 

يعففيها حكمها واستقرار تلاوتها بعد 
ونحوالحفغلة يقيده فيما والتثبيت المحو 
والقل-رللقضاع الأمر رد إذا وأما ذلك، 

ئتت.ما ونتن محا ما طه ا محا فمد 
بمجيءمستِقلة العبارة وجاءت 

منستأتف فيما الأمور وهده الحوادث، 
الزطن«"،.

بيانفي اختلفوا القول بهيا قال ومن 
ذكرواومما والإثبات المحو فيه يقع ما 

ذلك:في 
أحكاممن يشاء ما ينخ اطه أف — ١ 

ينسخه.فلا منها يشاء ما ويثبت كتابه، 

زيدوابن وقتادة عباس ابن بهذا وقال 
الهلحاوية.شارح إلثه ومال جريج وابن 
أجله،حان قد من يمحو أنه _ ٢ 

ادحرسرمباآ(]داراصاس،)٣( 



اتقدر(مراتب رمن اممتابق ء؛|ئبمالقدرامراتب )من ادئتابة 

وقالأحله. إلى أجله يجئ لم من ؤشت 
الذيوهو ومجاهد البصاّري الحسن له 

جرتر-ابن رجحه 

إنِالآدة:ضطّا-وفل 
المحوافهذا عباده، ذنوب من يشاء 

الإثبات،وهذا يغفر فلا يثاء ما ويترك 
حبير.بن لسعيد حرير ابن وعزاه 

والإثباتالمحو أن الثاني: القول. 
حميعفي واقع بالمقادير يتعلق فيما 

يعودالأمر لأن المكتوبات؛ المهدوران 
عماأل يولا ؤإرادته هق اش، لمثيئة 

هذاله نسب وممن يسألون، وهم يفعل 
ابنروى ففد ه، الخطاب بن عمر 
قال:النهدى ن عتما أيى عن نده بحرير 

يقول،)جهم الخطاب بن عمر راسمعت 
كنتإن الأ_ه_لم بالكعبة: يقلوف وهو 

ؤإنفيها، فأتجي المائة أهل في كتشي 
محنيفا والئقوة الدنب علي كتبت كنت 

ماتمحو فانك السعادة، أهل في وأثتتي 
،،الكتاب((ُ أم وعندك وتثبت، تشاء 
وكعبه عود مابن عن روى ومثله 

سلمةبن شقيق وائل وأبي الأحبار 
والكJيت٢،.والضحاك 
فىوالإبات الحو أن الثالث: القول 

محوفلا والمعادة الشقاء إلا شيء كل 

]ءّؤّة( ٤٨٢فيرم)\'\إفي حرم امن أ-محرجه )١( 
]دار( ١٣١الإيانة)؛/ في بملة وابن مدا[، ارمالة، 

(.٤٣٢ا\/ جرم ا.ين -فر ش !قدالهم انثر )٢( 

القدربها مضى فقد فيها، تغيير ولا 
،فيها تبديل ولا تغيير لا عليه وحتم 
نها،عباس ابن إلى القول هذا وعزى 

بنسعيد عن ند0 بجرير ابن روى فقد 

وبممحأقوله: فى حماس، ابن عن حمر، 
أJءئنيالإ وهذ7ْ ؤشق ثتآء تآ أقي 

العادةغير شيء رركل قال؛ ا.ه، 
منهما؛؛مع قد فإنهما والشقاء، 

فيوالإثبات المحو أن الراح: القول 
والموتوالمعادة الشقاء إلا شيء كل 

ولامحو فلا منها همغ قد فإنه والحياة 
ابنعن الأشهر القول وهو فيها، إثبات 
مجاهل.قول وهو عباس 

يشاءما يمحو اش أن الخامس: القول 
بأيديالتي والصحف الكتب من ؤيثبت 

يعيرفلا الختاب أم في ما أما الملائكة، 
القولهذ1 جرير ابن وعزا شيء. منه 

وءكرمةُ؛،.لأينماسءها
الأحيرالقول هذا بمضمون قال وقد 

موصؤعفي تيمية ابن الإسلام شيخ 
يكتبفق اش أرإن قال: فقد الأجل، 

فإذاالملائكة، صحف في أجلا للعبد 
ؤإنالمكتوب، ذلك فى زاد رحمه وصل 

تّزسةالشر)؟AU/1؛( في جرم ابن أخرجه )٣( 
ْلا:ا..الواله، 

ممرابن تسر واظر: (. ٤٣٢)[■\ا جرير ابن -ضر )٤( 
يزاد(، ٣٢٩را،/القرشي وتفسر (، ٤٧٢)ة/

الطحاؤية.وقمح ه(ا ' ١ )آ/ الجوزي لاين المسير 
)ا/ةةا(.



لقدراا مراتب زمن الكتابة القدرامراتب زمن الكتابة 

ذلكمن نمص النقص يوجب ما عمل 
عنروي ما معنى وهذا . . المكتوب. 

شقئاكبي كنت إن الئ4لم قال: أنه عمر 
ماتمحو فإنك سعيدا كتبني وا محنى فا 

كانبما عالم سبحانه واض وتثبت. تشاء 
كانكيف كان لو يكن لم وما يكون وما 

إياهيريده وما له كتيه مجا يعلم فهو يكون؛ 
ماإلا لهم علم لا والملائكة ذلك بعد 

كونهاقبل الأشياء يعلم واش اه، علمهم 
إنالعلماء؛ محال فلهذا كونها؛ وبعد 

الملاقية،صحف في والإثبات المحو 
يبدوولا يختلف فلا سبحاته اض علم وأما 

ولافيه محو فلا به عالما يكن لم ما له 
فيهفهل المحنوفل اللؤح وأما إثبا.ت. 

•؛ قولزأ عر ؤإنات؟ ْحو 
الذيراوأن حجر؛ ابن قال ^ا ونحو 

للناسيدو ما واكديل التغير علته يجوز 
يتعلقأن يبعد ولا العامل، عمل من 

والموكلينالحففلة علم في بما ذلك 
والإثباتالمحو فيه فيقع الأدمي ب

فيما وأما والقص، العمر في كالزيادة 
والعلمإثبات، ولا فيه محو محلا اض علم 
، ٧١عند 

نملااممابة إثبات الثانية: لمألة ا. 
Iه اش أخمال من 

تهاض أضال من خمل الكتابة 

(.٤٩ر؛ا/■اكاوى سسرع )١( 
المعدىتمر وانظر: (. lAA)\\/الهاوي كح )٢( 

(٤١٩.)

ذلكومن الصحيحة، بالأحاديث ذلك 
محالفال: ر.ع هريرة أبي حديث 

فقالوموسى، آدم احتج رر ض.؛ ا رسول 
وأحرحتتاحيتنا أبونا أنت آدم يا موس: 

موسى،أنت آدم■ له فمال الجنة، من 
بيده،لك وخط بكلامه، اض اصطفاك 

أنقبل على اش ئدرْ أمر على أئلومتى 
التثيفقال سنة؟ بأربعجن يخلقس 

■موسى؛؛ آدم فحج موسى، آدم فحج ١١
عبدة،وابن عمر أبي ابن حديث وفي 
الأحر:وقال حظا،، ١١أحدهما: محال 

(٣)؛تدْء،ُم.التوراةلك الكب 

العلم؛أهل كالم حاء هذا تقرير وفي 
يدانه )رنهول: حزيمة ابن قال 

بهمايشاء، كيف ينفق ْبوطتان، 
التوراةكتب وبيده ، .؛ آدم ش ا حلق 

تزالالم ق_لءيمتان ؤيداه فك؛قث، لموسى 
مخلوقةHالمخلوقين وأيدي باقيتين، 

الإيمانب، ا ي ١١لأجري: ا ال وق
وحملبيده، . آدم حلق هث اش بأن 

.،؛ .. بيده. لموسى التوراة 

اشاران محوله: رلوأما تيمية: ابن ومحال 
فيروي قد فهدا و بيده التوراة كتب 

مخهلئفهو ذلك أنكر فمن الصحيحين، 

ولهم(، ٦٦١٤وئم القيد، رمحاب البخاري أخرجه )٣( 
له.واللخظ (، ١٢٦٠٢وثم المر، )محاب 

الرب^ خزبمة)ا/ْبما( لأبن اب محاب )٤( 



القدر(مراتب رمن الكتابة القدر(مراتب زمن الكتابة 

الحديثمعرفة بعد أنتكرْ ؤإذا صال، 
القوبة((يستحق الصحح 

المحاكين:مدهبا *0 
بأربعالإيمان هو بالقدر الإيمان 

تمرانجا 

الكتابة،الثانية: العلم، الأولى: 

اضوأن شيء بكل ه اش بعلم أقث 
فيجبسيكون، وما كان ما يعلم تعالى 

لأنبالنص؛ لثبوتها بالكتابة؛ يقر أن 
وتأكيدللمعلوم توثيق هي الكتابة 
له.مسوغ لا فاكارها لوقوعي، 
ارولكنتيمية! ابن م لاماي ١ شيخ قال 

بص س ؛^٢ م س طق ي. 
ك الأءم١لا.

ينكرونالمتقدمون القدرية غلاة وكان 
الجهني.معبد ومنهم! والكتابة، العلم 
منالمدر نفى من أول كان الذي 

عهدأواخر في البصرة في لمين الم
ينمعاوية الخليفة موت بعد الصحابة 

ه.قيان أي 
وورثهانقرقس قسي لمدمتا ا وهدا 
للقدرإنكارهم تخفف أن بعد المعتزلة 
المشيئةؤإنكار والكتابة بالعلم بالإقرار 

الأعمال.وخلق 

عليهم:لرد ا٠ 
هوالمقات.ور وكتابة العلم انكار إن 
الكتابمجن النصوص لعشرات إنكار 
صريحاذلك تقرير فيها جاء التي والسنة 

ومحاغموض، ولا فيه لس لا واضحا 

جمهورصار والماد، الفلر أهل من محر 
ينكرونؤإنما العلم، بقدم يقرون المدرية 
بنسرو وعن والخلق- المشيئة عموم 

روايتان.المتقدم الكتاب إكار في عبيد 
العلممنكري ن يعني - أولئك وقول 

مالك،عليه كنرهم — والكتابة 
.وغيرهم(الآ، وأحمد والشافعي، 

لمصادروالبمراجع:ا0 
لمرعيالألباب((، ذوي ارإتحاف — ١ 

امسم،•
تيمية.لابن ، بالقدر،( ررالاحتجاج — ٢ 
للعمرلما العرفان ذوي ررإرئاد - ٣ 

الكرمي.لمرعي والقصان"، الزيادة من 
للبيهش.والقدر((، ررالقضاء . ٤ 
تيمية.لابن ، الفتاوى،، ءامجمؤع — ْ 
القضاءضوء فى ررالتكليف - ٦ 

العال.عبد علي لأحمد والقدر((، الدالة الخمحوص تلك من العديد ذكر سق 
لابنالهلحاوية((، العقيدة راشرح - ٧ هذه على الرد تتضمن وهى ذلك، ءاى 

العز.أبى من كل أن كما القدرية، غلاة من الهنائفت 

,Yi.الراية، أدار ( ٢٦١)Y/ بطة لأبن الإبانة )٢( نهد الملك تّجمع ( orr/\y)الفتاوى مجموع 
ارا؛اه[.آا؛اه[. المحق،، لطباص 





السبماؤيةالكب 

أنسائهعلى تعالى الق، عند من منزل وحي 
ولاشك يغير وصدق وحق ورسله، 
فهيحقيقة؛ بها تكلم انثه وأف ارتياب، 

غيره.كلام. لا مخلوقة غير انثه كلام 
الكتبجميع أذ اعشاد والشاني: 

يهالشرك ونبي وحده الله عبادة إلى دعت 
سبحانه.

منفيها ما بكد الإيمان الثالث: 
أحبارهامن صح ما وتصديق الشراع، 

فيحن أو يبدل لم وما - القرآن أحيار ك- 
السائقة.الكب من 

يصدقالكتب هلأ0 حميع أن الراع: 
بينهاتناقض فلا يكدبه؛ لا يعقا بعضها 

اشمحي من كلها لأنها تعارض؛ ولا 
تحال•

بعضهاالكتب نسخ أف الخامس: 
بعضالإنجيل نسخ كما حق؛ ببعض 
كثيتاالقرآن نسخ وكما ■التوراة، شراع. 

أفكما والإنجيل. التوراة شرائع من 
تخصيصأو القرآن آيات بعض نخ 
والسنةبالكتاب مجملها تفصيل أو عامها 
حق.

تعالىائثه سمى بما الإيمان السائس: 
 Uفيإجمالا الشائقة الكتب ن م

التفصيلتيث١،.في وتفصيلا الإجمالي 
حاتمهو الكريم القرآن أن السايع: 

السماويةالكب 

تعالى،فه ا عند من المنزلة الكتب 
والمهيمنوأساها، وأشرفها وأعفلمها 

والجائعولشرائعها، لها والناّخ علينا، 
والخاليوالباقي ومحاسنها، لأصولها 

اuءة.قيام إلى 

الإقرارهو السابقة فالإيمان 
قيتضمنالقرآن أما واللسان، بالقلب يها 

والأتباع.الإقرار 
السابقةا,لكتاب أهل كتب أف الثامن: 

والزئررالتوراة )وهي■' الكريم للقرآن 
التحرشأيدي نالتها  jSوالإنجيل( 

لميفلم والكتمان؛ لغير وا والتبديل 
فتهاما كل ية نتجوز قاد ؛ شيء منها 
كتبهمهي وليت الرسل، هؤلاء إلى 

تعالى؛اه، قبل من المنزلة الصحيحة 
التيبأصولها الإيمان يعني: بها فالإيمان 

تعالى.اش أنزلها 
تعالىاهه تكمل فقد الكريم القرآن أما 

هرمجِا . الدفتين بين فما بحنثله؛ 
القرانهو — المصحف فى مكتوب 

شك''؟،.ولا ارتياب ما بغير الكريم 

(٦١٧)المدى )ا(-ضر 
♦آةاه:ا.

الرسالة،وست 

0\أتمة لابن الفتارى مجموع : انظم )٢( 
Iؤرأ العاصمة، ودار ( ٦٤)ه/ له الصحح والجواب 

٣;ا«ه، وشراينىنر)\/ه؛؛، -[، ٠١٤١٤
العمدةوشرح ^[، ١٤٢٠ط:أ، ْلسة، ]دار ( ١٢٩

\}وذه]موة ( ٤٢٤الز)٢; أيي لأبن انطحازة 
ابن]دار ( ٦٧١الشول)٦! رسارج ا>ا، ٤١٧ْلآ، 

اثأض وءءيد.ْ .[، ٥١٤١•السمرالأثام،طا، 
ليحوثالعامة ]الرئامة عيمين)٢٢( لابن والجماعئ 
=والثنل [، ٠١٤١٠بالرياض، والإفتاء العلمية 





I نتب Iالسماويةالكتب ٍءأ|ئ[ه:سووه

.هٌّمق ثن وهئ بجز م ؛؛، 
كشرة.الباب هدا في والايات ]القرة[■ 

.جبريل حديث في وئت 
عنرلذأ-حبرنى قال: أنه المشهور، 

وملأئتكته،باش، نومن أن ت قال الإيمان؛ 
ينومن؛'؟'"تحر، واليوم ورسله، وكتبه، 

.، وشئ0ا؛ُ خيره بالقدر 
ألالنوم، دعاء حديث في وثبت 

ربرلالأ-هم ت بقول كان . السي 

لعلماء١١ا جمح عند 
اتفقرارقد ت وطه تيمية ابن وقال 

بالاصطرارمعلوم هو ما على الملمون 
الإيمانيجب أنه وهو الإسلام، دين من 

ماوبحمح والمرسلين الأنبياء بجميع 
الكتب١١من اممه أنزله 

اترهررأرشد ت كثير ابن وقال 
بماالإيمان إلى المؤمنين ءباد0 تعالى 

.محمد رسوله بوامهلة إليهم أنزل 
الأنبياءعلى أنزل ويما مفصلا، العرش ورب الأرض ورب الماوات 

أعيانعلى ونص مجملا، المتقدمين الحب فالق شيء، كل ورب ربما العظيم، 
الأنبياء،يقية ذكر وأجمل الرسل، من والانججل التوراة دمنرل والنوى، 
تلمنهم؛ أحل بين يفرقوا لا وأن شيءلأ كل م من بك أيوذ والفرنان؛ 

كلهمءبهم يوموا لابنته. علمه وقد الحديثأ٢،، 
فاط٠ة

وأقواوأهواسم:
وجوبءوكدلك ;آءلفؤ؛ بملة ابن قال 

لأقسام:ا0 
القرآنفي منها تعالى ض ا ذكر وقد 

صحفت وهي كتب؛ حمسة الكريم 
موسى،وصحف والتوراة، إبراهيم، به جاءت ما بجميع والتصديق الإيمان 
الكتبحتمت ئم والإنجيل، والربور، ا موبجميح اش، عند من الرمل 

وهووأشرفها بأفضلها المنزلة السماوية أن فلو لازم، حق فهو قل الله قال 
فلوالكريم• القرآن وهوت ادسها؛ ّإلا الرسل به جاءت ما بجميع آمن رجلا 
التوراة،ها نفهي موسى صحف كانت كافتا الشيء ذلك برد كان واحدا شيئا 

حمتا.فتكون 

التيالكتب فهي ابراهيم: صحف أما 
(٢٣٣، ٢٣٢المغرى()انة رالإيوالإبمانة )٤(الشرح 

[.٠٥١٤٢٣ٍزا، والخكم، ، jjjji.]مكنة 
•( ٢٧١)آ/ الممح دين بدل لمن الصحج الجواب )٠( 

(.١٣٤/١٤مج٠وعاكاوى)وانظر: 
اينهم)ا/خأأ(.)آ(-فر

حدثمن A(، رقم الإيمان، )محاب ملم أحرجه )١( 
لمغله..؛ Ujه، الخطاب بن يمر 

وملماْ(، رنم الإيمان، )كاب الخارق وأحرجه 
أبيحديث محن ٩(، رنم ان، الإيم)كتاب 

والموطنوالدك الذكر )كتاب لم ناخرجه )٢( 
سحا-نمهممحةي-('، ٢٧١٣رقم دالأ-تتفار، 

ملم.عند الحديث روايات يعص قي جاء كما )٣( 





السماويةالسماويةالكتب 

!د
لتامصذثا ألص أثكق، إلك 

٥^^ومهيعقا أكء؛ني بى 
 Iوتعالى؛تبارك وقال [، ٤٨]الماكرة
[،٢٣آ1ئدثه تمسن شل 

علىقدث الحديث، أحسن أته ررفأحبر 
منالمنزلة الأحاديث سائر من أحسن أنه 

.الني وقال المنزلة؛؛ُا،. وغير اش عند 
أعلمكأن M__، ؛ هدكعب بن لأبي 
الاتجلش ولا التوراة قي ينزل لم سورة 

مثلهاة؟الفرقان في ولا الزبور في ولا 
القطه، ا رسول ا يم عنال؛ ق

الصلاة؛،؟قي تقرأ أركيف اش رسول 
ه!طه ا رسول ل فما لقرآن، ا أم فقرأ ل؛ قا 

ولاالتوراة قي أنزلت ما بيده شي رأوالذي 
الفرقانولأقيال>بورولأفي الأجل قي 

والقرآنالمئاني من سبع وإنها مثلها، 
أء2ليتهلأآ/الذي اليقليم 

قال:ه، ماس ابن ص وجاء 
النبي.،عند قاعد . جبريل اربينما 
رأسه،فرفع فوقه، من نقيئا سمع 
لماليوم فتح السماء من باب هذا فقال: 
ملك،منه فنزل اليوم، إلا قهل يفتح 

لمالأرض إلى نزل ملك هذا فقال: 
)U،/،،(.الفتارى ل،<هجموع 

(٢٨٧٥رقم القر1ن، )أيواب.صاثل الترمذي أحرجه )٢( 
Jiij (٣١١)آا/ وأحمد صحيح،، حن وحديث ؛

)كتابوالحاكم -[، ٥١٤٢١طاأ الرعالة، تمؤ'ة 
الألبانيوصححه وصححه، ٣( ' ١ ٩ رئم التمسر، 

]مكتبة١( ٤  ٠٣)رقم رالترهمب الترغيب صحيح في 
طه[.المعارف، 

أبشروقال؛ فسلم، اليوم، إلا معل ينزل 
قبلك؛ض يؤتهما لم أوليتهما بنورين 
البقرة،سورة وخواتيم الكتاب، فاتحة 

أءطيتهااإلا منهما بحرف، تقرأ لن 
بالضرورةعلم وقد أل كثير: ابن قال 
منكتانا ينزل لم اه أف الألباب: لذوي 

المتعددةالكتب من أنزل قيما - النماء 
أفصحولا أشمل ولا أكمل - أنبيائه على 
الذيالكتاب من أسرف ولا أعفلم ولا 

القرآن،أأوهو: محمد.؛ على أنزل 
واحدة:أصولها الثانية: لمساألة ا— 

فهيواحدة، الماؤية الكتب أصول 
فمصدرهالمصدر، ا وحدة فى تنفق 

قالالله، عند من منزلة فهي ■واحد؛ 
تامتني، أم آتكفب ئقش ؤ/؛؛ تعالى: 

ملثن . وألانجل آونة ءآمحد بجا 
.[ ٤ ، ٣ ن: عمرا ]آل 'آلئؤازه ؤأيل هدى 

كلهافهي الغاية، في تتفق أنها كما 
له،شريك لا وحده اش عيادة إلى تدعو 
دينهو فالإسلام الإسلام؛ دين محإلى 

بمئنا>ؤوخ؛و تعالى: قال الرمل، جميع 
آثهأعثدإ أنّب ثثؤألأ قؤ قل حق 

وقال[، ٣٦لال_ح_لت ١^٣٩^ ؤآجتسغجإ 
آلإنثإهأتج بمد آلدمى وة تعالى: 

[.١٩ءْران; ]آل 

الاعتقاد؛مسائل في تتفق أنها كما 

رقمونمرها، زين ا.لط صلاة )كتاب ملم أحرحه )٣( 
.(A'T

ط٢,[..ية، ]دار ( ٢٤٣)\/ممر ابن تنير )٤( 









الكاتبون.الكرام اتكانيونالكرام 

لحافظرج؟(، القبولء ررماا؛ارج — ١٠
لحكمي.

ولاتشبيه غير من الشفة هذه له وتثبت 
تعطيل.ولا تكسف ولا تمثثل، 

نزولعلى المترتبة الثمرات ومن — ٦ 
اشعلن إثبات الأنبياء: على اصب 

اتJTعليه دلت كما حلقه؛ على تعالى 
اترةالمتموالئئة الكريم، القرآن 

 aوالكاتبون لكرام ا

ط:التعريف 

تفارس ابن قال ركرو، من الكرام؛ 

■لمن لموا والتماري اليهود من 

لمصادروالمراحع:ا0 
الاعشادءا،صحيح إلى لاالإرشّاد - ١ 

الفوران.لصالح 

فيالشيء في شّرف أحدهما: بابان؛ 
الأخلاقمن حلق في شرف أو ه نف

عنالصفح. هو يمال: الحلق ش والكرم 
اسموالكرم: ٠  ١١مدتب الذب 

يمالولا المحمودة، والأفعال للأخلاق 
الكبيرةالمحاسن فى إلا الكتاب صوء فى الإيمان ررأصول — ٢ 

العلماء.من لحة ، والسنة١١

،^١  ١١لعظيم ا القرآن رإتفسير — ٣ 
لأبنم-' ١٣

٥(،)ج\، الص_ءمحاا ب لجوا ا أر — ٤ 
تيمية•لأبن 
والغل١١العقل تعارض رادرء - ٥ 
■W لأن ، ^٥٢

أحدإلى .القيم ابن ؛؛رسالة - ٦ 
القيم.لابن إحواته،ا، 

)ج؟(،الهلحاؤية،؛ العقيدة ١الأسرح, — ٧ 
العز-أبي لاين 
والجماءة؛ا،الثئة أهل ؛؛عقيدة — ٨ 

لأبنءمحمين■
(،١٤^٣١، الفتاوى،؛ بم-»مجمرع 

لابزتيمية•

صموهو اوكتابة، من الكاتبون: 
فارس؛ابن قال الشيء، إلى الشيء 
صحيحأصل واياء والتاء الكاف أركتب: 
شيء،إلى شيء جمع على يدل واحد 

كستيقال: واوكتابة. الكاب ذلك من 
كتاء"،.أممه اتمحاب 

شرما:لتعريف ا 0 

وحفثلالعبد بمراتبه موكلان ملكان 
حتىيفارقانه لا وكتابته، ؤإحصائه عمله 

بهوصف بالكرم والوصف ٠ الموت 

الخك،]دار ( ١٧١)،،/اسة مئاسس )\وص: 

الملم،]يا; ( ٧٠٧)القران ألفاظ مغردات يطر: )٢( 

ادلخة>ه/\،0ا(.مقايس ينظر; )٣( 
=محيا، الرشد، ]مكب )٣٥( الستليمسن نهاية ينثلر؛ )٤( 



اثكانيونالكرام 

تتعالى قال الملائكة، ّْن غيرهما 

.ه١^^؛؛؛؛ ايحأ صيبا ^■,^٠ أتنك 
صم محث: ال وقات:ا، ذاري]ال

قالت نال ه هريرة أبي وعن 
ملائكةفيكم رريتعاتبون ه؛ رسول 

فىويجتمعون بالنهار وملائكة بالليل 
 v^^يعمجنم الفجر، وصلاة العصر صلاة ال وقاء[، يب]الأن.اه ؛؛

تاعلم وهو فيالهم فيكم باتوا الذين ؛ييغ ؛ي سمم &ؤومح-ى ه؛ بحان
.ب. 

والحكم:

صمنيدحل الكاتبين الإيمان 
أصولمن هو الذي والم_لأ0كة الإيمان 

علىالسئة أهل أجمع وقد الإيمان، 
ئهالهلحاوي قال يهما، الإيمان 
قداض فان الكاتسن، بالآقرام رلو؛-ؤمن 
ابنوقال آ. حافقوّن؛اُ علينا جعلهم 
ملكانوالعنيد ررالرقيب ؛ ^٤٥• حمدان 
ونصدقبهما، نومن بالعبد موكلان 

يفارقانهولا . . أفعاله. كتبان بأنهما 
الخلأ-ءا؛عند بل وقيل! بحال، 

والأدلة:

-قتفظيعوم ^^٤ تعالى! ض ا قال 
40شون تا ^ و همن ناثا كو 

آلتتشايبيئاش وذ تعالى! وقال لالأنغهاار[، 
ملين محئ ما .١ ئد آؤافي نير يثن آم 
]ق[.®4 ممد تنب ء إلا 

(٥٦١-  ٠٥٩الطحاؤية)العقيدة وشرح ^، ١٣٢٠=
^.١٤١٣طأ، الرسالة، ]مؤّة 

(.٥٠٧الطحاؤية)العمدة قمح ر١( 
)■ro(.الدين أمول ني المتدين نهاية )٢( 

تركناهمفيقولون؛ عبادي؟ تركتم كيف 
يصلون،،وهم وأساهم يصلون وهم 
لمس،اصالتلقةتا٠ 

صفاتهما!من الأولى! المسألة _■ 
كلبأن الملكين هذين فه ا وصف 

والرقيب!، عتيد( ررقسب، منهما! واحد 
حنقكتقول! كما للشيء، الحاففل هو 

يرهبه،الشيء وروّتا تحمل. ما عليك 
ورقيب• حزنه ورقابا! مرايبه وراقته 
4إنتعالى• قوله ومنه حارسهم' القوم• 
U و؛ ،jj  40ققتا %c الطأرق[؛[
لأعمالهحاقفل وقيل! حارس، أي: 

هوالرقيب وقيل: عليه، يحصيها 
الشاهد.وقيل: للأمور، المتتبع 
•هك قوله ومنه الأنتفلار، والترقب: 

لممعناه: ]طه[،  40مل، رقب ^3^ 
ورصدهانتقلره وارئمص: قولى. تنتقلر 

عثدمن! )فعيل(، رزن على والحتيد: 
الوالمن مجيلة والتاء هسأ، بمعنى: 

وملم(، ٧٤٨٦رقم اكدحي، رمحاب الخادي احرجه )٣( 
(.٦٣٢رقم الصلاة، ومواضع الماجد )لكب 
العربيلمان (، ٣٦١)القرآن ألقاظلأ مفردات )؛(يطر: 

)ا،ا/ا،مإ(وشرالقرطي را/إأإ(]دادصادر[، 
ه[.١٤٢٧ط١، الرا,لة، ]مزت 



نيوناللك الكرام اثكانيونالكرام 

مند،أي: عديد؛ أصله: إذ الأولى؛ 
والعتيدليوم. أعده أى* إعتادا؛ وأعئده 
تعالى:قوله ومنه المهيأ، الحاصر الشيء 

أي:[؛ ٣١]بوش: شجؤه لإ 
الحاصرالعتيد: وقيل: وأعدت. هيأت 
العدالحافثل أنه وقيل[ يغيب، لا الذي 

ورقيب،. للشهادةُ ؤإما للحنفل إما 
خناهرعيه يدل للملكين، وصفان وعتيد 
ولبن بجل و ه:  JUحيت الأية، 

رقيبيقل؛ ولم محة.4 محب ع إلا 
فهوعتيد، رقيب كلأ بل وعتيد، 

وصغالهاُآأ.

الملائكةعدد الثانية: لمسألة ا. 
الكاتسنومكام:

يأءو تلق وي ؤو: فوله ظاهر 
إلامحل تن بجذ ثا بد. آلإنالي لإي، آثتين 

علىيدل ]ق[ حمد.(ه، ينب ق-بج 
والأحراليمين، على واحد اثنان، أنهما 
جماعةعن مروي وهدا الشمال، على 
فعنالنمير: وأئمة السّلف من 

يمينه،عن ارملك قال: ؛؟؛0؛!؛؛ مجاهد 
الحنوقال . ي_سار0ااآ عن وآخر 

بكوثمل . . آدم. ابن رريا ظه: البصري 
يمينك،عن أحدهما كريمان، ملكان 

العربف ، ول(، ٠٤٥)القرآن ألفاظ عفردات ت يتثلر )١( 
)ا،ا/آمإ(.الهمان لأحلكم والجامع  CTU)*؟/،،
(٤٢٦)ئمن لأبن الفاؤئغة الشدة ترح رآ(طلر: 

،.٠١٤٢٦هدا، الومحلن، 
ْ-ةاه[.الاكر، ]دار ( ١a٩/٢٦)اتجري )"؟(تسر 

لهداويشهد شمالك«آ؛أ. عن والأخر 
تجهماليمان بن حديقة حديث القول 
ئام^١ ١١١قال: اش. رسول إن قال؛ 

صلاتهفي - الرحل نال: أو - أحدكم 
أحدكميبرقن فلا بوحهه، عليه الله يقبل 

كاس،فان يمنه، عن يبزئن ولا قبلته محي 
عنليبرقن ولكن يمينه؛ عن الحسنات، 

وعكرمةمجاهد عن وروي . اره؛ا ي
اللفُمن وغيرهم البصري والحسن 
ظه:المفاريتي قال اثنان، أنهما 

واحدا؛لكل اثنان أنهما راالخش.هور 

عددأن ه عباس ابن عن روي وقد 
بالليليتعاقبون أربعة، الكتبة الملائكة 
آدماثن على اش ارجعل فمال: والنهار، 
النهار،في وحافظثن اللل، في حافثلن 
أ.أئرْ،اُ ويكتبان عمله، علمه يحفظان 

علىإنهما فقيل: مكانهما؛ أما 
فيوقتل؛ الذقن، على وقتل؛ الكتفض، 

السفانيتي:قال ار0. وييمينه الفم 
إنالمشهور: وهو واحد تغير[ راوقال 

ثىلف الأقوال شة ؤينظر: ابق. المّالمرجع زأ( 
ف.المرصع 

\(الصلاة)\إ٦vلاسر تعفليم في المروري أحرجه )٥( 
فيالألباني وءح«ءه [، ٦•؟١٠محيا، الدار، ]عكتة 

(.٠١رم المحيحة الملسلة 

رآأ/هها(.انجري تسر يطر: )٦( 
الإملاغي،]الكتب )ا/بمإ؛( البها الأنوار لوامع )٧( 

]ّوّن)آآ/أإ-آ( المسر ني الملمري أحرو< )٨( 
ضعيف.وصيم ءل١[، الرمالة، 



الكاتبوناثكرام 

الأيمن،الإنسان عاتق على الملكين احد 
علىوالأخر نان، الحكاتب وهو 
الأيّرااُأأ.ءاتقه

العادأعمال نؤع ت الثالثة لمسألة اس 
اسمان:كنها اض 

الجائزالعبد عمل في العلماء احتلف 
أتكتبهعليه؛ عقاب ولا ثواب لا الذي 

إنهميعضهم؛ فقال لا؟ أم عليه الحففلة 
والمباحاتوالمعاصي الطاعات يكتبون 

بدليلالمرض، في الأنين حتى أسرها، 
الثمينقمعا *ألكئث ؛^ؤووخح تعالى؛ نوله 

٥^١نال ي؛وتكثا ثمؤإون شه مما 
إلاَقارْ ؤإد مغيره ثدادر لا آلأكقّا 

هرا فنوسا [، ٤٩قثصنهاهتان_ه_فت 
رذّّالوني إلا مل ين كفئ وما هق؛ ه قول

وثنت ه قوللأن أ همتي.و]ق[ 
لمقلةنبلها زيدت النفي سياق فى ناكرة 

العمومل'ا،.في صريح ض فهي من، 
منيكتب لا العلماء؛ بعض ونال 

عقاب،أو ثواب فيه ما إلا الأعمال 
فعنالملف، من حماعة عن مروى وهو 

الأية:هد0 عن سئل أنه ه عباس ابن 
ا.هنجد تهب ليثي إلا مل ين ثلخل وئا 

والشر،الخير يكتب، ررإنما فقال؛ ]ق[، 

اوهٍة)ا/.0أ(.ل\(لوا.ع 
تم«بممع( ٤٩)U/تيمية اين فناري مجمؤع ينظر؛ )٢( 

-[،٥١٤١٦الشريف، المصحف لهيامه فهد الملك 
،ط١ الفراى.، ؛ JLp]( ٦٩• )U/ السان وأمراء 

١٤٢٦.^

ؤياالفرس، أسرج غلام يا يكتب، لا 
الخيريكتب إنما الماء، اسقني غلام 

قال؛ظئؤ، مجاهد وعن ا. والشرءآ 
يمينه،عن مللئ، ملكان؛ ان إنكل ومع 

يمينه،عن الذي قاما يساره؛ عن وملل—ا 
ارهيعن الذي وأما الخير، فيكتب 
ءةءلا؛ؤعكرمة وكان أ. الشن؛ا فيكتب 

يكتبانوالشن ألخير في ذللئ، للإذما يقول؛ 
هءزفة؛البصري الحسن وقال أ. عليهءُ 

تلئج؛حنا فيءحقر2ل يميتلثج عن الذي ررقأما 
ءحسلفيلثج ثهالعن الذي وأما 
أنهعلى مجمعون رر وكلهم . تلث،'ا سيئا 

عقاب،أو ثواب فيه فيما إلا جزاء لا 
فيهما إلا يكتب لا يقولون؛ فالذين 

يكتبج؛ يقولون والدين عقاب، أو ثواب 
توابلا ما إسقاط على متفقون الجميع 

يقولون؛بعضهم أن إلا عقاب، ولا فيه 
يكتب؛ يقولون ويعضهم أصلا، يكتب، لا 

أولأئميمحى«ص.
الضانماد أعمال الرابعة؛ لخالة ا. 
اسمان:شا يطلع 

علمعلى يدل ما الئنة في ورد 
 )r( ه/التوحسد، ركتاب الصحيح في الجخاري ملمه

الجزم،بصغة »لا[ النجاة، طوق ]دار ( ١٦•
رنمالنمير، ريتاب ستدرك المفي الحاكم ووصل« 
وصححه.(، ٣٧٣٠

(.١٥٩/٢٦)اتجري رأ(ش؛د 
ط؛[.يآ، ودار ( ٣٩٨/٧)ممر ابن شر )ْ( 

(.١0٩/٢٦اyمى))٦(-فر
(.٦٩٠)U/البيان أضواء )٧(^: 





الكاتبونالكرام الكاتبونالكرام 

الض.ص ته أمامة أبى ض عليه- 
الململيرفع الشمال صاحب ءإن قال: 
ساعاتسح • رواية وفي ~ ساعات ست 

،المسيء المخطئ المسلم العبد ن ع. 
ؤإلأعنه، ألقاها منها واستغفر ندم فإن 

التئميإبراهيم وعن - واحدة؛، كتبت 
مليأمض أو أمحر اليمتن ررصاحب قال: 

ميئةالعبد عمل فإذا الشمال، صاحب 
الشمال!لصاحب اليمين صاحب قال 

الئ. ا؛ يتوب ه عللأمك 
لهالحسنات كاتب ررإن طه.' فاريني ال

منيمكنه فلا السيئات، كاتب على إمارة 
غيرمن صاعات ست مضى بعل إلا كتبها 
فعلأو استغفار، أو المكلف، من توبة 

الحنانبكتب مبادرته مع . لهامكفر 
•منا«ر■" 

الملكينمحاية الأمن: لمسألة ا. 
المحار:لأصال 

يوجدانالملكين أن إلى بعضهم ذهب 
لهما يأكتبان وأنهما ، أيصا كافر كل مع 
أنالراجح القول أن باعتبار عليه، وما 

كما، الشريعة يفرؤع مخاحلبون الكفار 

ابن]ض الكسر في الفرانى )أ(بي 
(٣٥٤)y\/ الإيمان شعب في واليهقي هدأ[، سْءة، 
رواهالهيثمي: وتال السلفية[، ]الدار 

الزوائدمجمع وتقوا- أحدهما ورجال يإسنادين، 
تمكتةالأدّي;ا.0ا/ه'آ( 

(.١٢٠٩المِحيحة)رقم المللة في الألباني وحثه 
)ا"آ/بمْا(.الدى )٢(شتر 

؛،؛(.ال؛هءت)ا/•الأنوار لوامع )٣( 
(.٤٠١)ا/ الهٍت الأنوار لوامع يفلر: )٤( 

S■قه و صن آ ٧
نحقوض فقا ية 

ءو 'آمحن ة ث إل ب
قولهأن كما ]المدثر[. .ه آنس أثتأ 

٥^؟■عتيأ لآ قير َةل ون تعالى؛ 
نفس٣، العموم، على يدل ]الطارق[ 

الملائكةمن معها مطائا الأنفس من 
فيلها مشارك لا يفارقها لا من 

تعالى!قوله له يشهد ومما ء. ذابُ 
عومرإن . آلتين تمح.بجق بزأ 

■.؛، وقوله ]الانغطّار[، .ه ئتفظى 
3ئثأي مقل ثلمحء ك~هر أوف س ^٤ 

أؤوأثاوقوله! ]الحاقة[، .ه كهد ثن 
Ty؟؛و ظهره، نج ^٨; أوة تن 

أنه قأحبر ، yi_Nl]وه ؤإ 
حفقلة.علتهم وأن كتابا لهم 

لأثار:او 

الحرصكل الحبي يحرص أن - ١ 
إذاوالذنوب المعاصي عن يتيد أن حملي 
أقوالهيكتب ملكا يه وكل قد اممه أن علم 

٠وأفعاله 

تحصىأعماله أن العبد علم إذا س ٢ 
علىتعرض صحائف فى وتكتب حمليه 

ذلككان القيامة يوم الأشهاد رزوس 
اكراثإحياء ]دار )ام/\رآا( الرازي ير نفيطر: ره( 

 ١^٧,T-i ،] للبقاص !لدرر ونظم(iYAofA دار[
^.٥١٤٢٤ط؟، الملمة، الكن، 





كراماتالأوثيا،الأولياءكرامات 

اfتوليااكرامات 

لتعرثس:ا0 

وهو^٣، ٧١من مأحوذة الكرامة؛ 
التيالمءى_ودة والأفعال للأخلاق اسم 

حمحت والأولياء ،. ازُ الإنمن تظهر 
الشربوهو الولاء، من والولي ولى، 

مشتقالعدو، صد الولكب وقتل• والدنو، 
؛،؛ ا^،١٧صد هي التي الزلأية: من 

والقربالمحبة ت الولاية وأصل 
وهرالولاء من مشتق الولي ت وقتل 

وهوالعدو من العدو أن كما القربء 
العدأن.

غيرللعادة، حارق أمر هى ر١الأتمرامة 
مقدمة،هو ولا النبوة بدعوى مقرون 

ملتزم، الملاح ظاهر عبد يل على يفلهر 
مصحوببشريعته، كلف نبي لمتابعة 
علمالصالح، والعمل الاعتقاد بصحيح 

يعلمءءلم أم الصالح اليبد ذلك يها 

ومارالرسالة[، ]موة ( ٤٣٢)المض المباح )١( 
اسأ.]\ّ■ ( ٣٤٣)،/الم؛ز ذري 

[،٠١٤٣•]دار ( ١٢٦٩)الصحاح يطر: )٢( 
[.»JTالرسالة، ]مؤّة ( ١٧٣٢)المحتمل دالقاموس 

الشطانوأوب، الرحنن أولياء بين الفرئان ينظر: )٣( 
والصحاح[، ١٤٣١دآ، افهاج، ]دار ( ١١)
(١٢٦٩.)

نهدالملك تمجه.ع ( ٦٢ا/ )١ الغتاوى مجمؤع )٤( 
^[.١٤١٦الثريف، المصحف لطبامة 

الإّلأس[.لاJكب ( ٣٩٢)أ/الهين الأنوار لوامع )ء( 

الأخرى:لأسماء اؤ 
الأية،ت الكرامة ء أمما من 

علىاصطلحوا العلماء لكن والمعجزة. 
الوليوآية لمعجزة، با النبي اية مية ت

^١'*-*؛ظه تيمية ابن قال بالكرامة. 
اللغةفي للعادة حارق كل يعم )المعجزة( 

كالإمامالمتقدين، الأئمة وعرف، 
:ويسمونهاوغيره، حنبل بن أحمد 
يغرقالمتآحرين من كشنا لكن . الآياتأ

)المعجزة(فيجعل بينهما، اللغفل في 
وجماعهما:للولي، و)الكرامة( للنبي، 

1(للعادة رق لخا ا مر ألا 

لحكمءاج 
لجعضكرامات، بوقؤع الإيمان يجب 

وملامةالصلاح ظاهره ممن انأه، أولياء 
بهجاءت كما الحق، واتباع الاعتقاد، 

والسنة.الكتاب نصوصي 

لأدلة:او 

الأولياءكرامات وئؤع على الأدلة من 
ام:ما 

•ثرء؛ؤأؤ تعالى: اش قال 
يمءأظ ،ئ ؤأوي عق غاؤثه وي ونز 
ثم.عاءِ ياقه آقث ثنيها نني آقه هنده 

بمص(أد قوثا يقن قال يقن ًُظم ،ئ 
إقهآنْلر ءكاب- يأئة يفكن تل ءل بمبِ 

إئتدآذْلر يثئه ثم ثلثا^٤^ 
(.٣١٢، ٣١١/١١)٦(٠جموعاكاوى)



الأولياءكرامات :موج[بمبمالأولياءكرامات 

وآثر.فكايلب ءاثثع ءثايلئ 
ئ1تةثوهتاقئ فئشن،لا حكتما أكثايّ ير 

عقآئ أن ٣ ث ت؛يرى  ٥٥تحظ 
وقال]؛برة[، ئويث ع ًقؤ 

آلمابرئثا ثقهثا د-لك رسحانمت 
ئت،وأَلأَيءا أئ تتذم قات يعبما ذ، وجث 

؛S؛ش قيئ آة ؤ أؤ بمء ين ئو 
توقال ء٠رانا، ]آو حسثاما بمر 

قكقظ آقثئذ ميع إقك 
فيجاء وما ]مريم[، .ه يثا رء 

ازكهف،أصحاب قمة فى القرآن 
وغترهاسالآيات.

ءالبي عن ه هريرة أمح، وعن 
منقبلكم مضى فيما كان ئد ارإنه قال؛ 
هذ0أمش قي كان إن وإنه محيون، الأمم 
الخطاب؛؛ُاأ.ين عمر فاته متهم، 

0أقواوأهلاسمم:
ترركراما ثئل؛بج؛ حمدان ابن شال 

الموةزمن في وتوجد حق الأولياء 
علىتدل ولا وغيرهما، السامة وأشراط 

لهيخبر فيما يده على ظهرت من صدق 
علىولا نفه، عن أو تعالى، اش عن 

تكونوأن بها، ّسللجراز ولايته؛ 
الرجالوتعم به. ا ومكنلهء استدراجا 
ويسرها،غالبا يسترها والولي والنساء. 

بها،يكرامته هو يقطع ولا يسايها، ولا 

رنمالأنجساء، أحاديث رياب البخاري أحرجه )١( 
الصحابة،فماثل )كتاب لم عوأحرجه (، ٣٤٦٩

هءالثة الْ>«شن أم حدبث من (، ٢٣٩٨رنم 

لهتشريها طلبه بلا وتظهر يدعيها، ولا 
أوهو منه ظهرت من يعلم ولا ظاهتا، 

بل،لك،غالتا تعالى تثه ولي أنه غيره 
صحةمن يلزم ولا بملي- ت وقل 

أوبينة بدون يدعيها من صدق الكرامات 
مشىؤإن بللائ،، الجزم تفيد حالية قرائن 
لهمخرت أو الهواء فى أو الماء على 

خاتمتهتنظر حتى باع، والالجن 
وامح؛؛ُآأ•الأمر في للشرع وموافقته 
رروكراماتت تيميةابن وقال 
والئنةالإسلام أئمة باتفاق حق الأولياء 

غيرفى القرآن عليها دل وقد والجماعة، 
والاثارالصحيحة، والأحاديث، موضع، 

والتابعينالصحابة عن المتواترة 
منالبيع أهل أنتكرها ؤإنما وغيرهم، 
لكنتابعهم• ومن والجهمية المعتزلة 

يكونله تدعى أو يدعيها، ممن كتيتا 
الفإنها وأيصا عليه، ملبوسا أو كدابا 
علىولا صاحبها، عممة على تدل 

قد.بل يقوله؛ ما كل في عه تبا ا وجوب 
وغير0الكشف من الخوارق بعص تصدر 

بمواحاتهموالمحرم الكفار عن 
أتهالدجال عن ثبت كما للشياطين، 

وللأرمحىمحتمْلر، أمطرى للسماء؛ يقول 
يحييه،ثم واحدا يقتل وأنه فتنبت، أنبتي 
والقشة.النهج، كنوز حلفه يخرج وأنه 

لوالرحل أن على الدين أثمة اتفق ولهدا 

]الرشد.( ٦١)•٦، الدين أمول يي المتدين )٢(نهاية 
،[.٠١٤٢٤ًدا، 







،JLتالآوUالأولياءكرامات ضا

لاتالأنبياء وآيات إض، ولا حى عليها 
علىنيئ فه، آيه كانت فحيث لجسها، 

شئتؤإن الأنبياء، به أحبرت ما مثل 
صدقعلى بها يدل لله، آيات هي ت قلت 

وارة؛اآذلك غير وعلى تارة، الأنبياء 
مستلزمهالأنبياء معجزات إن - ٣ 

المخبرالنبي صدق على ودالة للنبوة، 
والنبيمحطّعة، النبوة على فدلألتها • بها 

الكرامةدلالة أن حين في ني، أنه يعلم 
فلهرتمن يعلم فقد ظنية، الولاية على 

الوقد ولي، أنه الكرامة يديه على 
امحتدراياتكون أن لاحتمال يعلم؛ 

١لوالتحميواتI ظه تيمية ين ا قال , له 
ولصيقللنبوة، مستلزمه الأنبياء آيات أن 

الشهادةمع إلا يوحد فاد بالنيوة، الخبر 
معيوجد لا رمحول، بأنه للرسول 

البتة،ذلك عدم مع ولا بدلك، التكذيب 
اله؛ عليقدر ما جنبميى من ولت 
عليهيقدر ما فا0 الجى؛ ولا الإنس، 

مختصايكون فلا يفعلونه، والجي الإنس 
بالأنياء،"'.

آياتمن الأولياء كرامات أن س ٤ 
لهتحصل لم الولي أن وذلك الأنبياء؛ 

ولولاللنبي، باتباعه إلا الكرامة هدْ 
ابنقال له. حصلت، لما للنبي اتباعه 

ويظت)ا/ج0(.(، ٨٠١)آ/را(اكوات 
المابيممطفى ]مطّعث ٣( ٠ )٥ الحديثين الفتاوى )٢( 

ا،-ةاه[.^٣، الخلي، 
»A)الموات )٣(  ،/Y.)

فهيالأولياء! كرامات ارأما ئه.' تيمية 
تكونأنما فاثها الأjبياء؛ آيات هن أيقا 
علىدليل ض بارسالة،■ لهم يشهد لمن 

بالمزْ((لهم الشاهد صدق 
أولياءوحوارق التتمراْات بين الفرق 

يدعلى تفلهر الكرامة الشيطان: 

متبعتعالى اطه بحقوق قائم صالح، عبد 
والنهي؛الأمر عند واقئا الصادق، لبيه 

ياكونلا الأولياء كرامات أن وذلك 
يفلهرما أما والتقوى، الإيمان إلا سببها 
خوارقفهي ق الفظاهر يل على 

وقوالنالكفر محبمببها شيطانية، 
والعصيازأ

لحكمة؛ا0 

علىله تثبيتا للمؤمن الكرامة تقع 
فيالاجتهاد إلى له فنا ودا الحق، 

اتباععلى له وحنا تعالى، افه طاعة 
■وباطنا،^١ ٥٧٥.، محمد نبيه سة 

قامالذي للحق ؤإطهارا له، وتكريما 
وصلاححير فيه مما ذلك وغير به، 

للمومن-

المحاكين:مذهب، ■٥ 

إثباتإلى تريدين لما وا الأثاعرة ذهبت 
حازفما الصالحين؛ فه ا لعباد الكرامات 

بللولى، ونوعه جاز لمي ونوعه 

ؤيظرتآ•،/(، )؟/\'A، )؛(الموات 
أولسا،بجن والعرقان •٥(، ١ )\ا ال_وات ينظر: ر0( 

(.٢٥٨) jliuJJlرأوبء آرحش 









اتكوسىءء]ئ|بمالكرص

(١) تعالىلاه ا قدمي موصع 

هذه. قه أن علم إذا العبد إن 
الكرسيومنها العغليمة، المخلوقات 

فإنهلأرصى، وا مارات الومع الذي 
هذهحالق تعالى قص ا يعقلم يجعله 

كلعلى العالي سبحانه وهو الكائنات، 
ذلكفيدفعه محي2ل، شيء بكل وهر شيء 

وحويامحبة له الدين ؤإحلاص لعبادته 
ورجاء.

المحاكين:ذهب هؤ 

حقيقةفى المحالقين اراء تعددت 
ذلك:ومن الكرسي، 

قولوهو العلم، بمعنى — ١ 
بمحنىالعرش أولوا فقد الجهمية، 

ابنعن روي بما لذلك واستدلوا العلم، 
تعالى؛قوله ير نففي عباس 
حظهثأظهث وق* ّهمبثه 

:Jliق_رْ[، لاو_ر.ه آدظيثن آلعإٍ؛ ؤبمو 
راكرسيه

ومجمؤع)٦٩(؛ زمنن ابي لأبن الثنة أصول انظر: )١( 
العشيةرح رث (، ٠٨٤/1)تسمية لابن المتاوى 

)١;ضمن لأبن الشد والقوو (، ٣٧١).
(.٥٣٦آ/، ٥٤٩، ٤٤۴

]مؤ--ت( ٣٩٧يره)ه/نففي جرير ابن أحرجه )٢( 
)T/الئنة في أحمد بن اش ومد ط١[، الرسالة، 

الردفي منيه وابن ٍدا[، الشم، ابن تدار ( ٥٠٧
شواليهقي ألأنة[، ( ٢١)بٍة اض 

وادي،ال]مكشة )ا/لأ*م( والمنان الأسماء 
ْلا[.

مرويوهدا العرش، هو الكرسي - ٢ 
فيهروي وقد ■ البصري الحسن عن 

اقهررينرل قال: أنه س الني عن حديث 
كرميهعلى — مة لقيا ا يوم • يعني — فيه 
كعةتضايقه من الرحل يثط كما به يثط 

الحديث،ُ؛،.والأرض^ الماء بين ها 
يمكألتي قدرته هو الكرسي؛ — ٣ 

والأرض.وات لما ا بها 
أوالثامن، الفلك هو: الكرسي - ٤ 

بعضقال ويه البروج. بفلك يمرنه ما 
المتكلمين.

غيرباهللة الأقوال هذه أن والصحيح 
لنصوصيا عليه دلت والذي ا صحيحة 
الكرسيأن السك وأقاويل الشرعية، 

العرم،يدي بين، مخلوق عفليم، جم 
موصعوهو منه، أعظم والعرش 

وتعالى.تبارك طه القدمين 
فيهفالأثر بالحلم، تاويله وأما 
أنمن عباس ان عن ثبت وما ضعيف، 
القول،هذا يرد القدمين موصع الكرسي 

مروليس جعفر، ميه يتايع ُلم .هإ •ناابن قال 
فياادارّمي دمث جمير؛، بن -ب ني بالقرمح، 
الرشد،]مكتبة ٤( ١ ١ )ا/ الممسي ض النقض 

العلوني كما. والوهبي، الأنجاري وابن هدا[، 
ؤوآ[.الملف، ]أصواء ( ١١٧)

(.١١/٣رتنيره في الطري )؟(أب 
رقمالرئاق، سه)كتاب في المارمي )٤(أخرجه 

التفسير،)كتاب المستدرك في والحاكم (، ٢٨٤٢
التلخيص،في الذهبي وتعب وصحح4، ( ٣٣٨٥رقم 

منكر.الألباني: وقال معيق، دواته أحل ان يثن 
(.٦٣٣٣)رقم الضعيفة اليلة 



الكرسيالكرسي

كلوسع تعالى اش علم أن وهنه ؤيويد 
تأويلهممن يفهم كما وليس شيء، 
العلمتمية رروأعا والابنسمةت للأية، 

ولكناللغة، في يعرف لا فهذا كرسيا 
كراس-قولهم من له تكلف بعضهم 

ال:وق،، الكرسي«ُ غير والكئاس 
ؤإحماعوالئنة بالكتاب ثابت ررالكرسي 

بعضهم:عن نمل وقد السلف. جمهور 
صعيف؛قول وهو علمه، )كرسيه(: أن 

قال:كما ثيء كل وسع اثض علم فان 
ؤقاهؤبمثة شمآو ُءقئ، وميتش 

٧[.]غام: 

لموما كان ما ؤيعلم ه نفيعلم والله 
تماوا لا علمه وسع قيل: فلو يكن، 

ستا؛منا المعنى هذا يكن لم لأرض، وا 
بجدمولا ؤ تعالى: نال وفد سئما لا 

يكرئه،ولا يثقله لا أي: 
والأئارالعلم لا القدرة يناسب وهذا 

،ذلك^ا تقتضي المأثورة 
رروالذيالأزهري: منصور أبو قال 

أنهالكرسي في باس ابن عن روتما 
المعرفةأهل يثبته مما فلبى العلم 

بالأخارا\م.
الحديثفإن العرش، بأوله ومن 

غيرالحسن عن والأثر ضعيف، الوارد 
يصحلا اروهذا كثير: ابن قال ثابت، 

.Crio/A)الجهب تلمس يان )١( 
(.٥٨٤)!/اكاوى مجموع )٢( 
اس0ا/؟ه(.تهذيب )٣( 

ءيرْوعن عنه مح ١؛ل الحسن، عن 
الءثرْ أنه لتابمن وا لصحاية ١ من 

قدقانها ترد0، الصحيحة الأدلة إن ثم 
فيكما والعرش الكرسي بين غايرت 

حديثأبيذروغثر٥■
فهماوالرابع الثالث الفول وأما 

الواردة،الشرعية للنصوص؛ ن دما مصا 
منالصالح السلم، عليه لما ن لفّا ومخا 

وعا-همومن الصحابة 

جع:تمرا دروا لمميا ا ه 
٠للفوزان المستفيد؛ا، اراعانة — ١ 

لابنالجهميهء، تلبيس رابيان — ٢ 
تيمية.

ءوالمقل،، العقل تعارض ءدرء - ٢ 
تيمنه•لأبن 
تنمية.لابن العرشية((، ارالرّالة - ٣ 

لأبنالهلحاوية؛،، الحميدة رإشرح " ٤ 
الحض•العز أي 

بنعثمان ين لمحمد ررالعرش؛؛، — ْ 
شيبة•أف 

عقيمين.لابن المفيي.؛؛، ارالقول - ٦ 

رأ(الوايآدالهاة)ا/*آا(.

واردراكنمه (، )١٧للدارمحي المرئي محلى الرد انغلر: )ه( 
القرطص،))/يشر (، ١ ■ )٤ للملطي اليع أهل على 
(،0A>،، l٠٨٤/، ٦٠)ه/رمجء.وعاكاوى (، ٢٧٦
العمدةوشرح (، ٦٨١، ٦٨٠)\إ كثير ابن ير ونف

فيالألماني ومو.وءة (، ٣٦٩، ٣٦٨)الطحاره 
 /U(٠ ه العق؛ا-ة ])المفلدالقول مع التوحيد وكتاب ، ٧
آ/بم؛ْ(،دالنولاوشا،)ا/م؛؛، )آ/.م؛ه(، 

•، ٤٥ل؛/ ءص ابن ورسائل فاوى دججْرع 





القزمالقزم

الحقيقة:0■ 

علىدال بالكرم . افه وصف إن 
صفوح،الخمر، كثير جواد ه أنه 

منعنه يمدر ما كرمه معنى فيكون 
خاقهُا،.على والإنعام الإقفال 

لأدلة:اي 

جقض نابتة ذاتية صفة والكرم 
•قك قوله الكتاب فمن والثنت، بالكاب 

ئألإق% آقة ة إئا آبمث وك 
وهأؤم محي مدون دئ 

يآمحي لإ َقئن وثن تعالى: وقوله 

وهآو=قءّمِ ِوأتة مق *ا ألافثن 
هبم،ن تعالى وقوله ]الانفطار[، 

أالطق[.و4 أ'لآو 
)هبدمالك ن عوف حدث الثق ومن 

اغفرالجنازة: على الدعاء في 
وأكرمعنه، واعف وعافه، وارحمه، له، 

هأنى وعن مدحله«أى. ووسع نزله، 
يلقىجهنم تزال ولا قال: ٠ النبي أن 

يضعحض مزيد• من همل وتقول: فيها 
إلىبعضها فينزوي قدمه فيها العزة رب 

بعزئكفل فل وتقول: بعض، 
(٣)أ؛وكرمك 

)ا/نى المحاه أمعاء شرح في الأمني انغلرت )١( 
١٣١، ١١٢.)

(.٩٦٣رنم الجائز، ركتاب ملم أض-بم )٢( 
ومسلم(، ٧٣٨٤رنم أكو-مل، البخاري)محاب أخرجه )٣( 

(.٢٨٤٨رنم وأهلها، نممها وصفة الجنة ركاب 

0أقوالأهلاسمء
افهاسم ذكر سياق في - الخطابي قال 
يبدأأنه تعالى اممه كرم ررومن الكريم 
بالإحسانؤيتبيع استحقاق، قبل بالنعمة 

ؤيعفوالذنب، ويغفر استثابة، غير من 
العبدأن عفوه كرم مجن إن المسيء عن 
لهوكتب عته محاها السيئة عن تاب إذا 

حسنةااُ؛،.مكانها 
كثرةفي ئك ارولأ البيهمي: وقال 
عبادهعلى بها جق افه من التي المنافع 

الآقريمباسم فهو وتفضلا، منه ابتداء 
.أبْء
صفاتإثبات في - تيمية ابن وقال 
الأولىبقياس تعالى ض الكمال 
إماالمحسن، الكريم قيل: إذا ووكزلك 

ؤإمجانفه، من ؤإحانه كرمه يكون أن 
غيرهجعل ومن غيره• من يكون أن 

كريمايكون أن أولى فهو محسنا كريما 
,نفسهأا لوازم من وذلك محنا 

المتعلمة:لمسائل ا0 

تعالىاطه تسمية الأولى: لمسألة ا- 
الأ/م:

وزنهملى تفضيل اسم الأيدم 
دال)التكرم(، صفة من مشتق )أفعل(، 

الكرم،في والمبالغة الحمّر على 

اكئ،را¥(.)؛(ثان 
)ا/ه؛ا(.والممات الأسماء )٠( 
(.٤٤٨/١٦)اكاوى مجمهمع )٦( 







اتفزماممزم

الوصفالأكرم »lj القرض: نال 
وهماالوصف والكريم الداني، 

فياحنليآ ؤإن الكرم، من مثتقان 
الصسغة؛'

فكلافرق، سنهما ليس الثاني: القول 
جامعاسم ررواوكرم الكرم، من الأسمين 

يرادلا لإوالمحامد ، المحاسن،؛ لجمح 
تماممن الإءط_اء بل الاعمناء مجرد به 

تمامالغير إلى الإحسان فإن معنا0؛ 
الخيركثرة والكرم والمحاسن 

معنىفي الخطابي نال . ا، رنه وي
بمض)الأكرم( يكون الوقد )الأكرم(: 

يمعتى:والأتلول الأعز جاء كما الكريم 
والطويل؛؛ُأ،•اس 

اسمعليها يدل التي المعاني فكل 
الأكرم،اسم كذلك عليها يدل الكريم 

منهاله أن عر يدل الأمم اسم أن إلا 
المعانيكل فإن وجه، كل من الكمال 

يدلكيلك الت5ريم اسم عليه يدل التي 
الأكرممعنى فيكون الأكرم، اسم عليها 
الشرففي والأفضل الأكمل هو 

والصفحوانمناء والجود والكمال 
الذي)الأكرم( "اسم اليم: ابن وقال 

كمالكل فله كمال، وكل حير كل فيه 

.(١٣١ اّق)ا/آااوِجع را(اظر: 
(.٣٦٠)آآ/)Y(^؛_^ 

ا0ض)آا/يآ(.ايرجع )٣( 
الامحقاءني او؛هةي ئال وكدا (، ١٠٣)الدق ^ )٤( 

(.١٤٣للسكري.))ْ(المدق 

فهوفعلا، خير كل ومن وصنا، 
ه،افواوصسه، ذاتفي رم( )الأك

وآقُال،أاُاا.

الأتار:1و 
فهوؤإجلاله؛ تعالى الله تعظيم . ١ 

والعغلمةوالعلو، العزة له الذي الكريم 
وامرياء-

فكل؛ وستكر0 تعالى اض حمد ٠ ٢ 
عطائه.وسعة وكرمه جوده من فهي نعمة 

ؤإنزالتعالى، اض إلى الالتجاء . ٣ 
يتقدلا الذي ااتكريم فهو به؛ الرجاء 
وآلاؤه.نعمه تعل. ولا ء.هااؤ6، 

اللهرحمة من والقنوحل اليأس عدم — ٤ 
يبتدئالذي الكريم فهو وفضله؛ تعالى 
بالإحسانويتبرع استحقاق، قبل النعم 

استئابة.غير من 
هقلربه عته تلها في العبد افتقار - ه 

ريه،على يه ومنته بعمله إعجابه وعدم 
مملح.كل ٍلاءة عن غي كريم ظلثه 

فهوالكرم؛ بالعبد اتصاف . ٦ 
نفسهيه وصف تعالى، افه يحبه وصف 
به.وتسمى 

أنبيائهعلى تعالى اض أنزله ما — ٧ 
كتبمن واللام الصلاة عليهم ورسله 

وأسعدالحياة، أتليب يها يكون وشراغ، 
علىتعالى الأ4 أنزله ما وحاصة النعم، 

ط!ضان، ابن زياد ( ٢٤١)؟/ العادة دار ضاح ( ٦١
ضا١٤١٦٠





الكره►و[بمالكره

والأسبماءالأخرى:
المقت.، الغفن 

والحكمء
تعالىض ا ف نصا ما الإيمان وجوب 

بهامتصف مبح،انم وأنه الصفة، بهذه 
الكمال.وجه على 

لحقيقة:اؤ 
الفعليةالصفات من الكره صفة 

عنالرضا عدم تقتفس تعالى يله الئاسة 
وتعرضهرحمته، من ؤإبعاده المكروه، 

وعقابه.لىن.ابه 

الصفاتمن الكره صفة كانت ولما 
الدم،وتقبل المدح تقبل التي المنقسمة 

يدلبما مقيدا بها تعالى الله وصف جاء 
المعللق.والكمال المدح على 

هوما على واغ تعالى الله من فالكره 
الوصفيأتي ولا الحقيقة، على مكروه 

المعنى،هذا على دال سياق في إلا 
مابخالق الموصوف، فى كمال وهذا 

مهللئاالكراهة فنفي بذلك، يتصف لم لو 
مقاماتمن ليس سببها قيام مع حض 

الرضافي القول مثل وهذا المدح، 
بالرصايوصفا فالذي. والغضب، 

أويهما، يوصف لا ممن أكمل والغضب 
الشيءقوضع بأحل.همّا؛ إلا يوصم، لا 

التمل>حمحل هو عه موضفي 
والكمالل١/

آلئئرادوأ آ, 
آيع-اثهمأثه يه 

امآدلة:■٠ 

ء_الالثهتعالىت ق
دؤثغت عدم أن لاءدؤإ 

القعدة.هتع آقثدوأ ؤمد قث4ثهم 
ؤثذبمكنسئُتعار: ونال ]أكوبة[. 

•تالإَاءء عثه.4 ثو هند 
أنخهئه شعبة بن المغيرة وعن 

عليكمحرم اش ررإن ت ل فا النبي. 
ووأدوهات، ومنعا الأمهات، عقوق 

وكشرةوئال، قيل لكم وكره البنات، 
Jipi ، اسأآ،.وإضاعة

أنه الأثعرى موسى أبي وعن 
افهلقاء أحب ؛امن قال: النبي. 

اشكره اف، لقاء كره ومن لقاءه، اقه أحب، 
لقاءهأ<تص.

انالإيمب ا يرن ة: هلبابن قال 
ويحبويرضى يغضبا .، الله بأن 

بذكرالنفاة على الرد وذكر وبكره،اأأ،، 
الصفات.هذه على الأدلة 

فهيا الإيمان ءاومن تيمية: ابن وقال 
وبماكتابه فى نفسه به وصفا بما الإيمان 
عيرمن محمد رسوله به وصفه 

(.٩٢الفتاوى)؛■/بؤع نمن - الأتميت الرسالة :١( 

االديون وأدا، الاستقراض ني )كتاب الخاري أحرح4 )٢( 
(.٥٩٣رقم الأشية، )كتاب لم وم(، ٢٤ ٠٨رقم 

(،٦٠٠٨رنم الرفاق، )كاب ابارى أخرجه )٣( 
رالأستغنار؛والتوبة رالدعا، الدكر )كتاب لم وم

<.٢٦٨٦رقم 
الأجنةالئرثة ممة عن اوانة )٤( 



=ءءوابماثكره
الكره

ولاتكتثف غير ومن تطيل ولا تحريف 
الصفاتهدء على أمثلة وذكر تمسل(، 

منوذكر القران، من عليها الاستدلال 
اللآيكره ت تعالى له ق ذلك 

المعطلةعند رروالغيره ت القيم ابن وقال 
كالحياءالنفسية، الكيفيان من الثقاة 

والمقتوالسخهل والغضب والمرح 
عندهموصفه فيستحيل والكراهية، 

منالمحقات هده أن ومعلوم بدلك، 
وشرعاعملا المحمودة الكمال صفات 
عملامذمومة وأضدادها وفطرة، وعرقا 
وءهلرة،اوعرها وشرعا 

0الآظرت
أسباببتحصيل تعالى شر التعثد . ١ 

وكرهه.بغضه أسباب واجتناب محبته، 
وبغضهتعالى ض ا كره من الحذر ء ٢ 

ويكونالتوفيق، ينقملع فيدلكر للعبد؛ 
والخسران.الهلاك 

ربه،يحيه لما من لمؤا محنة ء ٣ 
يبغضه.لما وبغضه 

فيتعالى اش حكمة في التدبر - ٤ 
بهقامت فقد تعالى، يكرهه فما شرعه، 
الحقيقة،على والبغضاء الكره معاني 

.يبغضوه أن العيال على يوجب وهدا 
تعالىالله أمجر بين العارضة عدم . ٠ 

ٌاكل فليس الشرعي، وأمره الكوني. 
بلورصيهء أحبه يكون كوئا وأراده حلقه 

يكرههاحلق مما أشياء عن ه أحبر قد 
ابغضها في شرعه اتياع فيجب ويبغضها، 

.أرادها لحكمة فهو لها حلقه أما 

غايةعلى تعالى افه شمع قيام — ٦ 
شركل من وحلوه والجلال، الجمال 
سبببه لأحذ ١ بل لذاته، ومكروه 

والآحر٥.الدنيا قي السعادة 
والقبولوالتمكين الحسنة العاقبة „ ٧ 

أحبهم،لمن تعالى الله وعدم الذي 
منعلى والبغض والعداب والحارة 

تعالى.اض كرههم 
للمنافقينوالتوفيق الهداية انعدام _ ٨ 

حالهمتعالى الته كره إذ وأمثالهم؛ 
سوءمن بهم وما ورياءهم، وشركهم 

وباطن.،ظاهر 

المخالفين:ذهي، مؤ 

الجهميةمن المتكلمين عموم حالف، 
هدهإثبات فى اعرة والأثوالمعتزلة 

نفيقي أصلوه ما على بناء وهذا الصفة، 
المحقات.

أصلهمعلى بتاء الجهمية فمخالفة 
يستلزمالصفات إثبات أن في الفاسد 

ا.١٣٣م/الفتاوى مجبمؤع الوأمطيآ)صمن الشدة ).١( 
^١(.٩Vالمواءق|JرLة)٤/)٢(

التراث[.]دار ( ٢٢١)لبدادى ألضق بجن الفرق )٣( 
الْ-م,؛ة']دار )ا/ا'آ( والحل والملل 
ط\أ.



الكره,٠٠الكره

فيأصلهم على بتاء المعتزلة ومخالفة 
ولأنالتشسه، لاستلزامها الصفات؛ نفي 

،القدماء تعدد منه يلزم الصفات تعدد 
المعنىوهو أثره، باعتبار الكره فيثيتون 
الله.كرهه يمن المتعلق 

أصلهمعلى بناء الأثاعرة لفة ومحا 
إثباتهالأن المعلنة؛ الصمات ■نفي. في. 

اذتهذات في الحوادث حلول يستلزم 
التيالإرادة صفة إلى فأولوها تعالى، 

التيالسح العقلية الصفات صمن يثبتونها 
بمعنىعندهم الصفة فتكون ، يثبتونها 

أوالمحبة إرادة عدم أو العقوبة، إرادة 
الصفةهده فتكون ذلك، ونحو الخير 
يتجدد،لا قديم بوصف متعلقة عندهم 

الإرادةوهو 

ضا يجعله بما الآكراهة أولوا وليلك 
الشيءفي الكراهة من تعالى 

،الإرادة عدم بمعنى أو المكروهُّأ،، 
•ذلك ونحو 

عليهم:ثري اي 

باهللة،لوازم من أحدثوه ما تقي ي- 
تعددمنه يلزم لا الصفات فائبات 
اللوازممن أيا ولا التشبيه، ولا القدهاء، 

ط"؟[.دب، ]مكنة ( ١٦٢)ألخسة الأصول شرح )١( 
لكتبا ]موة ( ١٠٢)للجؤيتي لإرثاد ا نقلو: ا ( ٢ر 

(٢٩١)للإيجي والمواقف [، ١٤٠٥ط١، القافية، 
•المثنى[ ]مكنية 

(.٢٦٣الكشاف.ممخشرى)آ/1^; )٣( 

•< ٦٤/١٦)للرازي الخب مفاتح انظر; )٤( 

لإثباتمانعة ة النفا يجعلها التي محللة با لا 
لهوأثبته ه، لتفتعالى اممه أثبته ما 

والصفات.الأسماء من . رموله 
صفات،لنفسه أثبت تعالى الله فء 

والقدرة،كالعلم، لخلقه، وأثبتها 
منيلزم ولم إلخ، والعظمة والإرادة، 

الذي.للتشبيه معنى أي الإثبات هدا 
شرعاالمثقرر بل النفاة، هؤلاء يزعمه 
نفسهعن تعالى به أحبر ما وعقلا 

ألسييعؤهو 'شجآء َؤثإنجء ءؤمحس بقوله 
■تالث-ورى-ا ا.اه آثنير 

إثباتهمفي والجماعة الئثة أهل ف- 
أثبتهوما ه لنفيتعالى الله أثبته ما لجمح 

الجامعالأصل هاوا يقررون . رسوله له 
كاذبظن أي من المانع الصفات، لكل 

الكره.صفة ومنها باطل، لازم أو 
الالفعلية الصفات إثبات فإن وكذلك 

لحوادثمحلا ذاته تكون أن منه يلزم 
لمافعالا يزال ولا يزل لم فهو مخلوقة، 

أفعالهتعدد على الدالة والصوص يريو، 
شكاءمحا ولس تحصى، تكاد لا وتنوعها 

المخلوقاتمن شيئا أن على يدل ما منها 
ذاته■في يحل 

واحتيارهبمشيئته سبحانه فعله فتثبت 
نردولا عليه، الشرعي الدليل بثبوت 

الاطلة•باللوازم الدلثل دلالة 
٥^؛!والاحثيار المشيئة نفي إن ل ي- 

أنيجب الذي القص هو تعالى أفعاله 



نئنمف1أ١ الكروبيون

أنهله والحمد الكمال قإثسات عنه، ينزه 
ويعفويشاء، لمن ؤيغفر يشاء، ما يخلق 
يزللم وأنه يريد، محا ؤيفعل يشاء، عمن 

يريد.لما فعالا يزال ولا 
منُى الأحتيارية الصمات سالة من— 
يمكنهلم يها يقر لم فمن حمده، تمام 

أنهولا ألمتة، محمود اه بان الإئرار 
الذمصر الحمد محال العالمين؛ رب 

المحمودبمحاسن الإخبار هو والحمل. 
الإخبارهو والميم له، الحبة مع 

له.البغفى مع المذموم لمساوئ 
فإذابأفعاله، ه نفيحمل. تعالى وافه 

امتنعباختياره يه يقوم فعل له يكن لم 
^١،.ذك 

المصادروانمراجع:٥■ 
الفرقةشريحة عن ارالإيانة — ١ 

يهلة.لاين الناجية؛؛، 

تيميه.لاين الرسائل؛؛، راجاْع — ٢ 
لابن٥، سهلية لوا ا العقيدة ارشؤح • -٣ 

عثتمتن■

فىالواردة هج اض ق-ات ااصّ- ٤ 
المقاف.لعلوي والثنة؛؛، الكتاب 
القيم.لاين رلالصواءقالخرس_اةاا، أهّ

تيمية.لاين ١نياسءليةاا، لرالعقياJة—٦ 

ابنورسائل فتاوى ءمجمؤع - ٧ 
٠ا( ع_؛معمء' 

لحاففل، بول؛، قاللإمع1رج ء ٨ 
الحكمي.

Hلكروسو0 اج 

٠العرش( )حملة مصعللح يراجع 

ء®الكريم 

)الكرم(.مصطلح يراجع 

قلكشف اق 

لغة:لتعرس! اؤ 

والشينالالكاف فارس• ابن قال 
سروعلى يدل صحيح أصل والفاء 
عنيسرى كالثوب الشيء عن اضء 

المول،،ر؟،ؤ
الإظهار،بمعنى اللغة في والكشف 

ويعتليه.يواريه عما الشيء رفع وهو 
كشئا،يكشفه الشيء كشف يمال! 
.آونثه ت تعالى قوله ومنه 

.ه'؛يثق آس دون ين ثها ون 
إلاالماعق بجث لا أي: ]1_؛[؛ 

العاJينأ٣،.رب 
اثتأدرثاصطلأخا:'و 

ارالكشمأالجرجاني: ال ق

تمة.لاين الامحادية المنان في رسالة ;ا(انذلر: 
^١[.السلاء، ]دار ( oU/T)الرصاتل جامع ضمن 

طآ;ا.الجمل، ]دار < ١٨١اللغة)ه/)٢(مقاسي 

التراثتدار-إحماء 0 اللغة تهن،دب )مأ(انتلرت 
]دار( ٠٣٠ العرب)آ/ ولسان ْلا[، العربي، 

مادر4ءلا[.





اممشفادكقف^

منتأتي الأولياء علوم أن يرى فهو وعلته 
عالمإر المفح ازب من القلب داخل 

منالعلماء علوم أف حين قي الملكوت، 
الحواسأيواب 

غيرمن والحرام الحلال معرفة - ٢ 
تعلم.

المعرفةالمرء يكتب أن صحة فيرون 
انمتادآء.الرض من ولا المملم س لا 

الموفيةأئمة بعض زعم هدا أجل ومن 
أوالملألثة - كتبهم بعض ألغوا أنهم 

منلا لهم، كشت كتف من - الكفرية 
عرييابن زعمه كما والفكر، الطر طريق 

والجير،، المكيةُ الفتوحات كتابه فى 
وغيرهما.، الكامل الإنسان تابه كش 

الالموفية عند يحصل والكشف 
يلللكتب، والكتابة والدراسة بالتعلم 
الدنيافي بالزهد - يزعمون كما - يحصل 

بالذكروالارتياض علائقها، من والسري 
منالقلب وتفريغ والمجاهدات، 

ثواغلهُْآ.

واسرلة:

مقدمهمنزله الكشف الصوفيه أنزل لقد 

 )V( نسوفةآ.]دار ( ٢٢- ٢١)م الدين علرم إحياء\
)آ/ه؟م(.لكماني الأوياء كرادت جامح وانظر: 
(.n٢٣/الدين ئوم )آ(إحٍاء 

]امحئت)مآْ؛( )\/\T\.( المي الفتوحات انظر: )٣( 
[.١٤٠٠مذك لاكتاب، العامة المرية 
العلمية،الكنب ]دار )V( الكامل الإنسان )ة(أظر; 
\<اإام[.طا،

)آ/أ'ا(.ض علوم إحٍاء انظر: )و( 

العمدةأن يرون فهم الوحي، منزلة على 
كشف،فإذا لهم، يكشف ما الاعتماد في 

وافقهفما والئئة، للكنأب نفلروا أمر لهم 
,حئفو0 خالفه وما أثبتوه، 

ياخدمن ذموا أن الحال بهم وبلغ 
اعتماددون والئئة، اوكتاب من العلم 
الحديثأهل وتنمصوا الكشف، طريق 
الحل،يثأهل لأن ذلك؛ أجل من 

وأماميت، عن مت عن علمهم ياطون 
الذيالحي عن - بزعمهم - فيأحذونه هم 

لايموا،.
يجعلونهعندهم الكشف، ولأهمية 

لتفريقملوكه أول فى للمريد طريشا 
المبتدئأن يزعمون حتى التصوف، 

للمكاشفاتطريقه أول من يتعرض 
يقفلتهمفي وأنهم ورلمشاهدات، 

الأنبياء،وأرواح الملائكة يشاهدون 
منهمويقتسون ، أصوائا منهم ويسمعون 

■يأقوالأهلاسا:
قومررذهب ت القرطبي العباس أبو قال 

يلزم.طريمح، سلوك إلى اكاطب زنادقة من 
هذهI فمالوا الشرعية، الأحكام هد منه 
إيسوتلمي )م/؛.ا(، الدين علوم إحياء انظر: )٦( 

ًدا،الدبي، اماب ]ياي ( ٣٩٢)الجو;.ى لأبن 
(١٠٦، ١٠٠)للومي الوسنان ؤايمافل ،،[، ١٤٠٥

الكاملوالإنسان هآ، ١٣٣٢طالثعاليت، ]المظبا 
سي)ب،ه(.

ط؟[.الأدلس، ]دار ( ١٠٧)الضلال من القد )٧( 



ادقشض،اممقف

مهايحكم إنما العامة الشرعية الأحكام 
الأولياءوأما والعامة، الأغنياء على 
تلكإلى يحتاجون فلا الخصوص وأهل 

فييقع ما منهم يراد إنما بل النصوص، 
عليهميخلب بما حمليهم محيحكم قلوبهم، 

ءلصفا وذلك ت ئالوا خواطرهم، من 
عنوحلوها الأكدار، عن قلوبهم 
الإلهيةالعلوم لهم ضجلى الأفار، 

أسرارعلى فيقفون الربانية، والحقائق 
الجزئيات،أحكام ؤيعلمون الكائنات، 

الشرائعأحكام عن يها فيستغنون 
فانهللخمر، اتفق كما والكليان، 

عماالعلوم تلك من له تجلى بما استغنى 
الفهوم.تلك من موسى عند كان 

القولوهذا القرءني[; ]القائل قلت 
لأنهيستتاب؛ ولا قائله يقتل وكفر زندقة 
تعالىاش فان الشرائع، من علم ما إنكار 

فانحكمته، وأنفذ سنته، أجرى قد 
رسلهبواسطة إلا تعلم لا أحكامه 

المبلغونوهم حلقه، وبين بينه السمراء 
شرائعهالمبينون وكلامه، رسالاته عنه 

بماوخصهم لذلك، احتارهم وأحكامه، 
هنئض>؟ؤآس تعالى! قال كما هنالك، 

إلىمحك رثة آث؛ههق يى 
وقال]الحج؛؛، أ.ه بمر َّّح آقٌ 

عتمن-ثن تاز ^١٥ ع ت
..[.١٢٤يتتاكهُه]الأتحام; 

العلمحصل فقد الجملة، وعلى 
الضروري،واليمين المهلعي 

لمعرفةؤلريق ألا على والخلف؛ السلف 
إلىراجعة هي التي تعالى الله أحكام 

منإلا منها شيء يعرفا ولا ونهيه، أمره 
هناكإن قال! فمن الكرام، الرسل جهة 

غيرونهيه أمره بها بعرف آحر طريئا 
مهوالرسل عن ثستض بحيث الرمل 

معهيحتاج ولا يستتاب،، ولا يقتل كافر 
نولهو ثم جواب، ولا ل مؤ! إلى 

قدالذي . نبينا بعد أنبياء ت ياثبا 
نبيفلا ورسله أنبيائه خاتم انله جعله 
رسول؛؛ولا يعده، 

حالالعز أبتم، ابن، الإمام بين وقد 
جهالوهم لرهثان ووا فقال! ا هؤلاء 

الإيمانحقائق على المعترصون المتصوفة 
بالأذواقالشريعة على يعترضون والش-رع 

والكشوفاتوالخيالات والمواجيلء 
لمدين شيع المتضمنة الشيطانية، الباطلة 

شرعهالذي دينه وإا_هلال الثه، به يأذن 
همنوالتعرض ه، لميه لسان حملي 

وحظوحلالشيط-ان بخيع الإيمان حقائق 
^١١١يقولون! أنهم وذكر النفس،؛، 

الشؤعهر وفنا والكشف الذوق تعارض 
والكشف،؛الذوق قدمنا 

!تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 

را-/ياآملم كاب __ س أشكل U ص )١( 
ب.اةاه[.ط١، ممر، اس ]دار _بمأآ( 

الإسلامي،]المكب ( ٢٢٢)الطحاويت العقيدة سرح )٢( 
نيبعض نغل تقدم ونل -[، ٠١٣٩١، ط؛ 

ذلك.



الممفاديثثج

بمتهمالذين الأولماء من أن ادعى »من 
الاش إلى طريق له عن محمد الة رص

ملحد،كافر فهدا محمد إلى فيه يحتاج 
علمفي محمد إلى محتاج أئا ت قال ؤإذا 

علمفي أو الباطن، علم دون الظ-اهر 
منشر فهو الحقيقة، علم دون السريعة 

محمداإن ت قالوا الذين والنصارى اليهود 
فإنالكتاب، أهل دون الأمتين إلى رسول 
فكانواببعض، وكفروا ببعض آمنوا أولئك 
إنيقول الذي هدا وكذلك بدلك، كفارا 

الباطنعلم دون بعلم بعث محمدا 
فهوببعض، وكفر به جاء ما بمعض امن 

علملأن أولئك؛ من أكفر وهو كافر، 
القلوبإيمان علم هو الذي الباطن 

بحقانقعلم هو وأحوالها ومعارفها 
الحلممن أشرف وهذا الباطنة، الإيمان 

أ،الفلاهرها،أ الإسلام أعمال بمجرد 
لأقسام:اؤ 

للكشفأن التصوف أهل بعض ذكر 
أقسام؛خمسة 

تدركؤيه لي، عقكشف > ١ 
المعقولان.

أنواربه وتدرك قلبي، كشف — ٢ 
مختلفة.

أمراربه وتدرك سري، كشف — ٣ 
حلقها.وحكم المخلوقات، 

حجابيرتفع وبه روحي، كشف — ٤ 

راا/ا-أأآ(.الإسلام لخخ الفتاوى برع )١( 

غيرالعوالم به ويدرك والمكان، الزمان 
الماضيأحبار على به ؤيعللع المتناهية، 

والمستقبل.

اذإهينكشف أن وهو حفى، كشف . ٠ 
أوالجلال بإما بالصفات، تعالى 

القاماتحمب، على الجمال، 
.صفاتثادآ، كشعا ويسمى والحالات، 

لحكمءاو 

أو. الصوفية ادعاْ ما على الحكم 
خلالمن يتصح الكشوفات من — غيرهم 
ماض:
معرفةفي الأصل أن ريب لا ت أولا 

أهل— الحق أهل عند والشرائع الحقائق 
وسنةاممه، كتاب هو — والجماعق الئنة 

ملفعليه أجمع وما مصهلفاه.، 
المؤمنينعباده اش أمر ما فهو الأمة، 
قالكما الامحلأف، عند إليه بالرد 

آقوإل ولدم سء 4 مءم تعالى: 
ة.لأة١^ ثأثدو أش ٣' إن ثآفيول 

أتتفما ]اكاء[، وه ئأؤه وكق 
صمنتالذي الحق فهو اض عن الرسل به 

حقففيه يه تأت لم ما وأما عصمته، لنا 
الحقإلى رده الواجب فكان وباطل، 

.ب"'باطل لا الذي 

(،١٣)ءربي لأبن الررء حشرة إلى قرة التحفة )٢( 
٤٩)'لوح أحمد لمحمد الفاسد التأؤيل جناية عن؛ 

-٤٩١.)

ر٥(١٩رالإسلام لشيخ الفتاوى مجموع انتلد: )٣( 
دآ[.تيمية، ابن تءكسة 



الكشفديثم^ا

ثةههت٠ِ^؛>^ ت قال قد تعالى والله 
قههمحئ (لج قثق وآ 

[٥١]السكيوتت 

فهوبالكتاب حاصل الأكفاء أن فسن 
فمنالاستدلال، في والمرجع الأصل 

معرفةفي مستقلا أصلا الكشش جعل 
فيابتيع فقد والحرام الحلال أو الغيب 
الأكفاء.^ا يحقق ولم الدين، 

سوا0ءّا وكل ، \دشو؛أ هو فالميزان 
والإلهاماتوالمنامات الكثّوف ن م- 

وافقهفما إليه، ترد أن يجب - المزعومة 
رد.حالفه وما قل، 

من- والإلهامات الكشوفات أن ت ثانيا 
فقدوقوعها، يمتنع لا - الأصل حيث 

وجودالممتع من ليس فإنه ا للبعض تقع 
رسولهوصدق الصانع بثبوت العلم 

(١■1لهاهُاء.

إيمانه،صدق لمن يكون إنما وهدا 
ماله يتبين المؤمن فإن للرسالة، بعته ومحتا 

الفنن،في سئما ولا لغير0، يتبين لا 
الوصاعالكذاب حال له ؤينكشق، 

الإيمانقوي وكلما ورسوله، ش، ا على 
له،الأمور انكشاف قوى القلب في 

وكلمابوامحللها، من حقائقها وعرف 
١لكشفإأصعق الأمان صعق 

السن،الكب ودار ؛( A/1)الممارض ضء امملر: )١( 
٠١٤١٧.].

(.٤٦)•؟/o؛، ت؛مة لأبن الضاوى سبموع انظر: )٢، 

يعرقأن هو الصحيح؛ لكشف فا 
رسله،به الله بعث الذي الحي المؤمن 

إرادةويجرئ لقلبه، معاينة كتبه، به وأنزل 
فغرورذلك حالف وما له، القلب 

- (١٠)

■مء 

وقعتإذا الكشوف هده أن نالئا 
فلاالشؤع، أدلة من دليلا تكون لا فإلها 

أحكامقي بمقتضاها الحكم يجوز 
جعلهاعن قفلا وأحبارها، الشريعة 

عنبها مستغنى أو الشِريعة على حاكمة 
بشارةهى ؤإنما والثنة، الكتاب 

أنبد فلا انرزى، كحال وتأنيس، 
يعتمدوألا والسنة، الكتاب على تعرض 

؛.^٤١٤موافقا كان ما إلا منها 
هممْأيي عن الصحح في جاء ولهدا 
يبقلإلم يقول؛ ش ا رسول سمعت 

وما؛ قالواالمبشرات، إلا النبوة من 
الصالحة؛اأالرؤيا قال؛ المبشرات؟ 

أوالتبشير الرؤيا تفيده ما فغاية 
وافقتإذا بها الاستئناس أو التحذير، 

المعصوم.الصحيح بالثّرع ثابتا حكما 

العلمأهل اتفق فقد الاحتجاج وأما 
مملحلا اروا ن أض 

(.٢٢٦، ٢٢١■ ٠٢٢٢^مدارج انظر; )■آ(
(.٢٠٣، ٦٥ا/)١ بيت لاين الفتاوى مجمؤع انثلرت )٤( 
(.٦٩٩٠رنم اكسر، )كتاب البخاري أ-مجبم )٥( 
]الكب( ٢٤٣.  ٢٤١)Y/ للعلمي اككيل انظر: )٦( 

،٢٥٩)للقوس اللأي والمنهج [، TJsالإّلأمى، 
٢٦٠.)



اهضف|ئاهالممف

معالنزلع ليس ت يقال وبهذا رابعا؛ 
الكشوفات،وقؤع أصل في المحاق 

حيتلها، زعموها التي منزلتها قي ؤإنما 
والثتة،ال\5تاب عش حاكمة جعلوها 

أمهللمن هو ما أصحابها على مملية 
وحدةكعقيدة اوكمر، وأكمر الباطل، 

,؛، jjLjوالعيال الوجود 

أميرحال من ذلك على أدل ولا 
وهولغهّه، الخطاب بن عمر المؤمنين 

كانفقد ذلك ومع الأمة، هذء محدث 
ؤيراحعهموبثاوروته، الصحابة يشاور 

بالكتابعلتهم ويحتج ويراجعونه، 
ويردونإليهما، جميعا ؤيرجحون والسنة، 

إليهبالرد اذله أمر ما إلى فيه اختلفوا ما 
ثمإلىبحانه، اش إلى الرد من 

ببخؤإن - الولي على فص ه رسوله 
-مكان وأرفع مقام أعلى إلى الولاية في 
وازئاوالثنة، يالكتاب متقيدا يكون أن 

المهلهرة،الشريعة بميزان وأقواله لأفعاله 
غيرفيها، رسم الذي ألحد على واقئا 
وردؤإذا أموره، من شيء في عنها زائغ 
واعتقدرده، الشريعة يخالف وارد عليه 

الشيطازأمن أنه 
منباب الصوفية عند الكشف فطريقة 

بسالكهاتصل قد إنها بل البدعة، أبواب 
والإس؛أ،.الزندقت إلى 

سر.بصرف ( ٢٥١، YO)•لاشولكني الولي )ا(تطر 
(.٤٩٥را/؛ه؛، الألمحن مدارج راتفلد: 
(،٢٦٦ر١١)تيمية لابن الفتاوى مجمؤع )آ(اننلر: 

فيالمتصدس ضلال أن والحاصل 
تيلي فيها ُءو الكشف ياب 

حيتالكشف، تحصيل طريقة — ١ 
إلايحصل لا الكشف أن زعموا 

الدين،فى ميتتيعة بعلرق شاقة، برياصات 
دطال؛أ؛.اهءاس أنزل ط Jأذكار 

حيثومنزلته، الكشف حجثة — ٢ 
الحقاثقمعرفة في الأصل هو جعلوه 

الكتابأدلة وجعلوا الشيع، وأحاثام 
أجله،من حئفوها بل له، تابعة والسنة 
.،■الّمح، ٌن تلئاه قد أنه بعضهم و3عم 

وأنهج^، بموته انقعلعت ألرمحالة أن مع 
نصوصرعن يالكهف يستغنى محي 

فمم،منهم كشر تنهمي ذلك ونح 
محرفةيأخل، ارمن أن وزعموا الوحي، 

يستقرفلا المجرد المح من الأمور هذه 
بموقفا(ُله يتعين ولا قدم، فيها له 

أنهمضمونه ألكلام ^١ ٥١١أن محك ولا 
منشيء الرمول حبر من يستفاد لا 

كلذلك يدرك إنما بل العلمية، الأمور 
والنورالمشاهدة من له حصل بهّا إنسان 

هذافي ضلالهم أمد ومن - ٣ 
،■TOO',/Y)الاصقاد ائل معلى الاستدلال ومنهج 

٦٦٨.)

(.TY-. ٢ ١  fx)الدين طوم إماء انظر: ( )٠٢
(.YY_ ٢١)م/رة(اورءعاتض 

)ه(الرجعالامح)ّأ/أ'ا(-
اكُارص)ه/حة*ا(.)ا(درء



الكشفانكشف

اليالُقائل، من كثير ضلالهم.قي الباب: 
الكشف،طريق عن تلموها أنهم زعموا 

للوليأن أو الوجود، بوحدة كالقول 
التي.منزلة تفوق منزلة 
حيثر0، واستمرا قدوم محي الغلو - ٤ 

ويدركيهللع أن الولي مقدرة في حعلوا 
بهويهللح المتناهية، غير العوالم لكشف يا 

،والمتمبل الخاصي أحبار على 
فيهمزعموا لمن تمرا مأٌرا وجعلوه 

عارضأمر ه أتوالحق الولاية، 
فييحصل بل مستمرا، ولمس للمؤمنين، 

نمرةفيه يكون كأن الأحوال، بعض 
ونحولخفطر كربة إغاثة أو للدين، 

ذلك.

اثمساصاثمضلقة:

حديثمعنى الأولى؛ لمألة ا- 
سذئونأمتي في بكن »إن المبي 
:قعمرأ؛

الديبالتحدث المقصود هو الإلهام 
التي.عن ثهآ عائشة حديث محي حاء 

الأممقي تكون كان ررقد يقول: كان أيه 
منهمأشني قي يكن فإن ئحدئون، قيثكب 

منهم؛،ُى.الخطاب بن عمر فإن أحد 
يرهنفجاء قد هنا الخذ.كور والتحديث 

■( ١٣)عوي لأن الررة حشرة إر القرة )V(نحفت 
(،٢٣٩٨رقم الصحابة، فضائل )محاب ملم ر؟(أحر-بم 
له.واللفظ 

رممالأساء، أحادث )محاب ايصا الخاري وأحرجه 
&ه4.هريرة أبى حديث (، ٣٤٦٩

ابنوهو الحديث رواة أحد عن بالإلهام 
ررتفسيرروايته: بعد محال فقد وهب، 

هوالتفسير وهذا I ملهمو0اا محدثول: 
الملم'".أمل أم ص الثابت 

الراشدالخليفة يكن فلم ذللث، ومع 
منأم في يحكم ه الخطاب بن عم 
بلقلبه، في يلقى ما بمجرد الك شؤح 
فانوالسنة، الكتاب على يعرصه كان 

فيما ؤإلهام كشف من له يقع ما وافق 
ردهحالفه ؤإن قبله، الوحي 

عنالجواب الثانية: لمسألة ا. 
:اطه؛،بنور ينظر ررقإئه حديث؛ 
قال؛يهه الخيري معيد أبي عن 

ةئرامءائشوا .؛ اخ، رسول ال ق
وهذا. القّ؛، بنور ينظر فإنه الؤمن؛ 
أهلمن جمع صعقه ضحيف،؛ الحديث 

فيعليه الاعتماد يصح محلا العلمأ٧،، 
.i^LJiسلم رواية )٣(في 

٠(.• )U/ حجر لاين ازري كح انظر: )٤( 
،٣٨٧المر-لد)وشة •٧(، الئثة)٨; منهاج زْ(انظر 
(.٣٤٩)ء/والقل العقل تعارض ودرء (، ٣٨٨

(٣١٢٧رنم القرأن، نمير )أبواب !كرمدي )٦(أ■محرجه 
السلسلةش الألباني وضعفه فريبء، )احدث وقال! 

إلىايئا الإشارة ومحتأتي (، ١٨٢١)رقم الضعيفة 
حديثغير من روى وقد العلم. أهل من صعقه من 
الألبانييثن كما -شت،ا لا ضعيفة وكلها معيد، أيي 
.ايق( اي)الموضع الضعيفة لميالة اش 

)آ/الموضوعات في الجوزي ابن صئفه: ممن )٧( 
ام[، ٤١٥ط)، الخلمية، اممب ]دار ( ٣٣٣، ٣٣٢

المأمون،]دار ( ٠١)له الموضوعات في والمعاني 
الأحاديثطلة في والألماني ، [ ٠٥١ ٤٠٠ط؟، 

(.١٨٢١ينم ر؛/بمبمآ، الضعيفة 



الكشفائييف

فيماالنظر ؤيبقى للتشرع، مصدر إثبات 
تما ؤإلها كشوف من للماوس يبدو 

محبل،\ذثوآ وافق فما تقدم، ما بحسب 
•أ وُحأ رد يوافقه لم وما 
لأش'أ0 

علىللاعتماد الفاسدة ر الأنا من 
مجاوالعقيدة الشريعة أحكام في الكشف 

ض■
فيوالْلعن الرباني.1 الأمر مخالفة - ١ 

إلىللرجوع المقتضي الإسلام، دين أصل 
الشرعي،الاحتجاج قي والثئة الكتاب 

ثتما وهو اض، لأمر والاستسلام 
منبالشرورة وعلم والإجماع، بالتواتر 

ْبنالغلاة يدعيه لما بالنقلر وذلك الدين، 
الاستغناءإلى بصاحبه يصل الكشف أن 

مقدماالكشف حعلوا حتى الوحي، عن 
•عندهم له نابح والوحي الوحي، على 

منبالضرورة ثبت ما مناقضة — ٢ 
إذبالغيب؛ بالعلم افه تفرد من الدين 
فيينقلرون أتهم الآكشف أصحاب يدعي 
المحفوظ،واللوح الملكوت، عالم 
يعلمه,الله احتمى مما وهدا 

يستلزمالكشف، يالقول أن » ٣ 
أنذلك، اشّ، رسل كن اء الاستغن

الأحكامإثبات في كاف عندهم الكشف، 

)rv/\/\r؛( تب)٠ لأبن الضاوى مجموع انظر: )١( 
الكب]دار ( ٢٣٨)المم لابن والزرح (، ٦٩،  ٦٨

)ا/بمآ\(.الكن اندمدارج [، ٠١٣٩٥ط اس، 

بعدها،للأنبياء حاحة فاى ونفيها، 
بلالفساد، معلوم اللازم ذلك، وبهللأن 

والإلحادأى.الكفر ن مص 
فيوالاختلاف الاضطراب - ٤ 

تكشوفا من يدعى ما إن حبث، الدين، 
سخمى،إلى شخمى من تختلفا بامحللة 

بحسبؤيض، ويثبت ليحرم، يحلل مأ 
.كشقايدعيه ما 

فتحاالكشف، إلى الركون في أن - ٥ 
ويغيرالدين، في يبتلع أن أراد لمن للباب 

ثبتاما ؤيبعلل العالمين، رب شريعة من 
فلائ،أن ؤيدعي فته، يزيد أو -^؛، iJlفي 

وقعما وهذا له، كشف، ئد كشغط 
العقائدمن يكشر الغلاة أتى حنث بالفعل، 

الأنبياء،قرره لما المناقضة الكفرية 
كعقيدةالكشف،، طريق من أنها وادعوا 

الوجود•ووحدة والحلول الاتحاد 

جع:تمرا تمصادروا ا ؤ 
للجرحانى.لرااتعريهاتاأ، — ١ 
لمحمدسيء، لفا ا التأؤيل جناية ر؛ — ٢ 

لؤح.أحمد 
الوليء،حديث، على الولي اأقطر - ٣ 

للشوكاني.
لأبن١(، رج* الفتاوى؛' ارمجمؤع — ٤ 

تمة.

لأبن(، ١٢)السالكين" لامدارم - ٥ 
القيم.

ا/آآآ(.)١ تٍب لأبن الخاوي مجموع انظر: )٢( 



الممرالممر

عندلكلمي العامة ررالمصادر - ٦ 
سليم.لصادق الصوفية؛؛، 

المصعللحنصوص ررمعجم — ٧ 
الجيوري.لفللة الأسلأم؛؛، في الصوفي 

ائلمعلى الاستدلال ررمنهج — ٨ 
حس.علي لعثمان الاعتقاد؛'، 

عره((،لأنا ا من تيمية ابن ررموقف - ٩ 
المحمود.الرحمن لعيد 

 Pلكفر اP

ط؛لتعريف ا >0 
,ابنقال والتغطية. تر الت لغة الكفر 
أصلوالراء والفاء الكاف أر فارس! 
وهوواحد، معنى على يدل صحيح 

درعهغطى لمن يقال والتغقلية. المتر 
الرحلوالمكفر! درعه. كثر قد بثوب! 

ا.بلاحه(، المتغطي 
الكفر:لاوأص_ل الأثير: ابن وقال 

وليلك. تستهلكه؛؛ تغقلية الشيء تغهلية 

المدريغطي لأنه كافر؛ للزايع: .قيل 
فقدشيئا غطى■ شيء وكل باكرابُ'م'،. 

ُ)أ(كفرة

،;[.١٣٩٩الفكر، ]دار ( ١٩١)٥رالأغث )ا(ْقاي؛س 
]المكب( ١٨٧)؛/دالأر الحديث غريب في اكهاية )٢( 

,،،[.١٣٩٩الملمة، 

الخراثإحياء ]دار ( ١٣٨)U/اللغة تهذب انظر: )٣( 

الهلال[.]مكبة )ه/بهم( )٤( 

شرعا:لتعرث او 

معهكان سواء الإيمان عدم هو إرالكفر 
أواء إبأو ر ا أو تكذيب 
•إماضااُُْ 

ادمعاضعاممغويبين ٧  0
والشرعي:

الكفرللكلمة اللغوي المعنى كان لما 
الشرعيالمعنى جاء والمتر، التغقلية هو 

كاما؛ّمى إنما فالكافر منه، متقى 
قليه.إيمان غطى اتقفر لأن 

٠الآسuءالأحرى:
عنبها عبئ التي الشرعية الألفاظ من 
واشق.والفللم، الشرك، الخفر: 

لحكم:ا٠ 
الكفر،اجتناب اللم على يجب 

وقعمن وحكم إليه• ّخمديى سبب وكد 
قييبقى صاحبه أن الأصغر: اوقفر في 

.ؤإذامنها، يخرج لا الإسلام دائرة 
يكونفانه الذنوب، يتلك اممه لقي 

عته،الiبم يعفو أن إلا للعقوبة، مستحمحا 
فإنالأكبر: الكفر في وقع من بخلاف 

(٣٣٠/ VY)(، ٦٣٩)U/-سب لاين الفتاوى مجموع 
[,٥١٤١٦هد الخمحف، لهJاءة فهد الملك ]مجمع 
]دار)\/حمآ( انمقم راط انم اقتفاء وانظر: 

ألفاظومنردات —[، ٠١٤١٩ط'\، الكتب، كالم 
الخللفي والنمل القلم[، ]دار ( ٣٠٤)؟/ القرآن 

ط؟[،المعرفة، ]دار ١( \ A/nوالنحل والأعواء 
ومخممرالكب[، ]يالم )ةرْاا( لأعراقي والفروق، 
ط١آ.الحديث، ]دار ( ٥٩٦)انمواعق 



الممر٠٠٠.الممر

ماتؤإذا الإسلام، عن خارج فاعله 
مخلداحاليا النار اطه أدخله كفره على 

صعلى ينطبق شرعي حكم والكفر ■ فتها 
•ورسوله فه ا كمره 

الحقيقة:■و 

الإيمان،قفس ينا ما بكل يكون الكفر 
نقضفان عمل، أو قول أو اعتقاد من 

الأتمر،الكفر هو هذا كان الإيمان أصل 
والتكذيبوالاستهزاء والجحود كالنفاق 
الإيمانكمال نمض أو ذلك، ونحو 

لكمنا الأصغر، الكفر هو فهذا الواجب 
لعلعنوا حق، دون الملم لأحيه المسلم 

الميت،على والنياحة الأنساب، في 
مماذلك ونحو أبيه غير إلى انتب ومن 
يالأتمررأ/ويس كم! المع ثاء 

حكموالكفر ث ئه تيمية ابن قال 
الشريعة،صاحبا عن متلقي شرعي 

القولصواب به يعلم قد والعقل 
فيمحهلآ كان ما كل وليس وخهلؤء، 

أنهكما الشرع، في كفرا يكون العقل 
تجبالعقل في صوابا كان ما كل ليس 

لأدلة:ا٠ 

آلهتقهزتؤدل ت تعالى ال ق

و)آا/(، ٣٠٠)v/ نية لاين الفتاوى مجعؤع انظر: )١( 
(.YVA)^/المشم انمراط واثقا، (، ٣٣٠
الإمام]جامعة )ا/أأآ( والقل العقل تعارض رآ(درء 

^.١٣٩٩ط١^ الإملأب، صعود بن محمد 

آلّهلّواء ضل مثن إلأتير 
ذآ'د تزقي ؤرس ت تعالى وقال ]القرة[، 

^^ii،حقاؤ رثو ئثثئ ء دينه عن 
]1وعرْ:وأثصثأه ألنثثا ي 1عتنئه> حتثل،ث، 

المرادة اوه_الس_الأيات وهذه [، ٢١٧
الأكبر.الكفر منها: 

ألزنيما عذآقم لم أ؛ؤوس تعالى؛ وقال 
؛[،JJUJI].ه ؛^ ٥٢هت؛ لأزكئق اثه 

الأصغر،الكفر فيها دخل لأية ا وهذه 
دونااكهر تفسيرها؛ فى عؤياء قال 

م«ص.
التقفرلفثل إطلاق على الئئة وأدلة 

منهاكثيرة، الأكبر الكفر يه المراد وأن 
سالنبي أن نجهتع زيد بن أسامة حديث 

يرثولا الكافر، الزمن يرث ولا ئل: 
بنأنى وحديث آ. المزمنا؛ُ الكافر 

الافه وان قال: ه المي أن ه مالك 
الدنيافي بها يعطى حنة، مزمنا يظلم 

الكافروأما الأخرة، في مها ويجزى 
فيطه بها عمل مجا بحنان فبهلحم 
لمالأحرة، إلى أفضى إذا حض الدنيا، 

Jهاااأيجزى حسنة له تكن 
الأصغر:الكفر على الئنة أدلة ومن 
أنتجهبع البجلي الأاُ عبد بن جرير حديث 

.[ ١ ط هجر، ]دار ( ٤٦٤)a/شيرء الهلرى أحرجه )٣( 
(٤٢٨٣رنم المغازى، )كاب المخاري )٤(أخرجه 

(.١٦١٤رقم القراتص، )ثتاب لم ومله، واللفظ 
رقموالتار، والجنة الهامة صفة لم)كتاب مأحرجه )٥( 

٢٨٠٨.)



الصرالممر

كفان!،بمدي ترجعوا ءلأ : JU Mانمي 
قال. يعص؛؛ رقاب بعضكم يضرب 

تفقوله رل تيمية؛ ابن الإّلأم شيخ 
تفسيرو بعض رقاب بعضكم ويضرب 

يسمونوهؤلاء الموصع، هذا قي التكذار 
فىيدخلون ولا مقيدة، تسمية كفارا 

كافزقيل: إذا الطلق الأمم 
/ومزمنارأ 

؛وأقواوأهلاس(:
-الكفر أي؛ - ووهو حزم؛ ابن قال 

مماشيئا جحد من صفة الدين فى 
قيامبعد به الإيمان تعالى افه افترض 
دونبقلبه إليه الحق Jبلوغه عليه، الحجة 
يهماأوت قلبه، دون بلسانه أوت لسانه، 
بأنهالنقس حاء عملا عمل أوت منا، 

الإيطنااُأء.اسم ص ذلك ك ئخرج 
الالكفر وإد المروري؛ نصر أبو وقال 

تكذيباأو بالقلب جحودا إلا يآكون 
امتناعاأو إباء أو باللسان، أو بالقلب 

واستنكاف؛؛باسكيار 

فنوعان؛الكفر رافأما المم؛ ابن وقال 
الأكبرفالكفر أصغر، وكفر أكبر، كفر 
والأصغرالنار، في للحلود الموجبا هو 

وملم ٢١يقم العلم، )ثتاب البخاري لا(احر-بم 
(.٦٠رقم الإيمان، )محاب 
)ا/ا/مآ(.المشم الصراط )آ(اصاء 

ط١الخاصة، ]دار ( ١٦٢)الدين معالم ي التمر )٣( 

)آ/؟ةلإ(.الصلاة تدر )إ(سظم 

دونالوعيد اق لاستحقموجب 

أنعلم ما جحد ءاا.لكفر أيصا؛ وقال 
منكان سواء به، جاء الرسول 
عملية،أو علمية يسمونها التي المسائل 

بعد. الرسول به جاء ما جحد فمن 
دقفى كافر فهو به جاء بأنه معرفته 

وحلهااأ٦/الدين 
الكفرحد ١١كفؤ؛ المهدي. وقال 
وأفراده؛وأنواعي أحناسه لجمح الجامع 

جحدأو . الرسول له جاء ما جحد هو 
ُعضه؛؛

(٧)

الأقسام:ؤ
قسمن:إلى ا0كفر يقم 

هوالأكبر؛ الكفر الأول؛ لسم ا. 
فتخرجالإيمان، أصل يناقض الذي 

فيؤيخلد بالكلية، الإسلام من صاحئه 
شقاعةفيه تنفع ولا عليه، مات إن النار 

أنواع؛حمة وهو الشافعين، 
كذباعتقاد وهو كفر - ١ 

بهحازوا فيما كذبهم فمن ء، الرسل 
تعالى؛قال كفر، فقد باطنا أو ظا٥^١ 
أزحقذبا أقي و أهوئ يثن  pMوزنق 
مثمحتماجهم ف أقس تآئْ؛ لثا إلةيأ َقوب 

الربي،الكتاب ]دار ( ٣٤٤)آ/الألكين له(مدارج 

)أ(.خمراسماءق)'آآ(.
]مكب( ٢٠٤، ٢٠٣)الأحكام معرفة )لى )م\(\يد 

••؛اه[.ط المعارف، 



الممر

وه
1لوذلك والاضار: اءلأياء كفر -٢ 

حاءوأنه الرسول، بصدق لما نيا يكون 
لحكمهينقاد لا لكن الله، عند من بالحق 

وعنادا،استكبارا ، لأمر0 ياوعن ولا 
لاذءانغدؤأ قا ه: ال ق

مةجاى ؛V^؛J و اهش إلا سدرأ 
[.٤٨١]!؛'٥؛^. 

الفلن:م له ؤيقال الشاك، كفر - ٣ 
ولاالرمول بصدق يجزم ألا وهو 

تعالى!قال أمرْ. فى يشك بل بكذبه، 
تآقال لثسوء ثا.لم وهو بتيقث 

آلكاعئأقلن وثآ . ء هي ئد أن أظن 
•ث؛رلؤيأ0 ئه إق ويدق ومن ئأيته 

^١^٠؟ثقو لتر هال . تنها 
ظثؤمن م مآب ين ■»_، ؛'كمن 

.[ wi^l].اه ثثأد ؤينك سم 
الإعراضوهو الأمراض: كفر - ٤ 

بسمعهيعرض بأن الدين، عن الكلي 
ه^،الرسول به حاء عما وعلمه وقلبه 

أندرؤأثث! كتهإ الى: تعال ق
]الأحقاف[.طيبمؤخ.ه 

يفلهرأن وهو نفاق: الكفر - ه 
جهئتعالى: قال الsكفر، ؤييطن الإيمان 

قهنهبيم ء ءيح َةةأ م ءاتيأ اقم 
تالمافقون;إأآ،.روا4 سثون لا 

اوسر

وهوالأصغر: الكفر الثاني: لمم ا. 
وصاحبهالملة، من يخرج لا الذي 

دونالنار في والعذاب للوعيد مستحق 
والأدلةصوره تقدمت وقد فيها، الخلود 

عليه.

صاثمتأدامة:

الكفر:شعب الأولى: -المألة 
أنكما وخصالا سعتا للكفر إن 

كلهاوالذنوب فالمعاصي شعتا، للإيمان 
كلهاالناعات أذ كما الكفر، شعب من 
الكفروشعب الإيمان. ثعب من 

منالخروج يوجيإ ما منها متفاوتة؛ 
ذلك.دون هو ما ومنها الإسلام، 
الكفر،شحب من ثعبة الحياء فعلة 
اطه،أنزل ما بغير والحكم الكذب، وكذلك 

وشاماالكفر. شعب من كلها والمعاصي 
يكفرفكما وفعلية. قولية I قسمان الكفر 

شعبةوهي احتيارا الكفر بكلمة بالإتيان 
بفعليكفر فكذللثا الكفر، شعب من 

للمسنمكالمجود شعبه من شعبة 
بالصحفوالاستهانة 

أنيهتقا.ون والجماعة الئنة وأهل 
الإيمان،شعب بعضي فيه يجتمع العبل. 

الالتي النفاق أو الكفر شعب وبعض 
اه JUوحقض؛م، الإبمان صل أص 

والدو(، ٣٤٧)ا/1إم، المالكين مدائح 
]دآ،( ٧١، )Y/٠٧السب 

القاثة( ٥٦، ٠٠)-اركها داعام الملأة )٢( 
المنورة[.ءارل.ية 

ءالضآ0 وتمر (، ٣٠٠)U/ الفتاوى مجموع انظر: )٣( 



الكفر

الكفر٠۶

نمأئ ص بمقم ج تعالى؛ 
[.١٦٧صران: ]آل ^،1^4 

التممرمن ض لا الثانية: لمألة ا- 
الردة:أحكام ث؛وث 

كافر،هو فيه: قل من كل ليس 
ردةالمرتل أحكام عليه تجري أن يجب 

يعاملالممر بمهر لم نن لأن ظاهرة؛ 
أحكامعليه فتجرى الماسين معاملة 
الناسأن ثت فقد الظاهر، في الإسلام 

أصناف:ثلاثة الني. عبمل على كانوا 
مظهرومنافق للكفر، مجفلهر وكافر مؤمن، 

لمافانه هدا ومع للممر. مبهلن للإسلام 
نجرىكانت المنافقين، أحد يموت كان 

معصومفكان الملمين، أحكام عليه 
حتىلمون، الميرثه مات ؤإذا الدم، 
بماأحدهم على الشرعية الئثة تقوم 

حرجتلما وكذلك عقوبته. يوجب 
يحكموالم ه علي زمن الخوارج 
بدنوهمحتى قاتلوهم ولا بكفرهم 

بالخال.

الأنه يقلن البعض صار المقابل وفي 
ؤإنالأهواء؛ أهل من أحد كفر يطلق 
أهلوأقوال الإلحاد من أتوا قد كانوا 

:هدافي والتحقيق والاتحاد. التعهليل 
لاتكمنا ا كفتياقون قد القول أن 

متأول.وهو القول يقول وقد الجيمية، 

التس في المخطئ المناول كان فإذا 
واسنتابته،له البيان بعد إلا يكفره يحكم 

الدينالطائفة فى الصحابة فعل كما 
أولىذلك عير ففي الخمر، استحلوا 
الحديثيخرج ا هل، وعلى وأحرى، 

متأنا ارإدا قال: الذي في الصحيح 
قواساليم، في اسحقوني، ثم فأحرقوني، 

عيبهما عدانا ليحيبني على اش قدر لئن 
لهذاايثه غفر وقد ؛، العالمين١١١من أحدا 

اضقدرة في الثلث، مجن له حصل مجا مع 
حاهلأُآ،.كان لأنه حرقوه؛ إذا ؤإعادته 

بالفعلكون الكفر الثالثة: لخالة ا- 
والاعتقاد:بالقول يكون كما 

بعدالكفر أن الثنة أهل علماء ر فئ
أوفه ا لغير كالذبح بالفعل يقع الإسلام 

أوبالقول يكون كما لصنم جود ال
الاعتقاد.

منإلا يكفر لا أئه البعض وزعم 
ماعمل أو به تلقفل من أما الكفر، اعتقد 

هوالكفر إذ يكفر؛ فلا صراحة كفر هو 
مذهبهو وهذا فقتل، اد الاعتق

فيوقع محن أن والصحيح؛ المرجئة. 
الحجةعليه أقيمت، ئم قولا أو عملا كفر 

الملة،من يخؤج كفر ط؛ أف له وبين 
متعمدامكره، غير طائعا فعله على فأصر 

كانولو يكفر فإثه مناول ولا مخطئ غير 
،[.٠١٤٢•^٦، ب، ]دار ( ١٦٠)Y/ سم ا =

١٠ ط لا، لرّا ١ تمؤسسة ( ١٥٦١لعدي ١ ومسير 
١٤٢٠٠^

رقمالأنبياء، أحادث رثتاب، البخاري احرجه )١( 
(.٢٧٥٦رنم اكوة، )محاب وملم (، ٣٤٧٨

(.٦١٩_٦١٧/٧)اشارى مجموع انظر: )٢( 



الكمر:ءةأ:وإه:الكفر

غرصىأي أو ألشهوة لدلك الدافع 
لسوي

صلىالكفر إْللاق ارابمة: لمألة ا- 
المعاصي؛

الكفرإمحللاق جواز السميع في جاء 
الكفرت به والمراد المعاصي، على 

فيكما أ. الزجرأ لقصد وذلك العملي، 
رق،فالملم رأساب النبي قول 

ءلأم-بمماه وقوك كفرلأم، وقتاك 
رقاببعضكم يضرب كفارا، بعدي 
تيمية؛ابن الإسلام شيخ قال ■ بعض® 
بعض®رئاب بعضكم رايضرب ؛ رافقوله 
وهزلأمالموصع، هدا في اوكفار تفسير 

يدحلونولا مقيدة، تسمية كفارا يسمون 

كافرقيل: إذا الطلق الاسم في 
و>سم'آأْأ•

عنله، هريرة أبي وحديث 
آبائكم،عن ترغبوا ا؛لا قال؛ س النبي 
كمرأءلفهو أبيه همن رهمك، فمن 

]المكتب٦( ٤ ا/ )' ليروي الطالسن روضة انظر: )١( 
)U/الفتاوى ومجموع ^[، ١٤١٢الإسلامي، 

ومجمرعت(، ٥٢٤، ٥٢٣)الملول والصائم (، ٢٢•
العاصمة،]دار را/هه1( الجدة والهائل الرمائل 

]ياي٥( ٤ ١ )آ/ حجر لأبن او-ارى فتح ا.نظر: )٢( 
[.٠١٣٧٩المعرفة، 

ومسلم(، ٤٨رئم الإيمان، )محاب الخاري أخرجه )٣( 
(.٦٤رقم الإيمان، )كاب 

تخريجه.نندم )٤( 
تنميةلأن المتمم المراط امحقا، )ه( 
(،٦٧٦٨يقم الفرانض، )كتاب البخاري أحرجه )٦( 

(.٦٢رنم الإيمان، لم)محاب وم

بالكفرالمراد ااولسس بطال؛ ابن قال 
فىصاحبها .يخلد التي الكفر حقيقة 

الار،س.
بلدبهد محا ر ة الخامألة لما. 

الكفر؛
شعائرفيه تقام بلد كل هو الكفر؛ بلد 

الإسلام،شعائر فيه تمام ولا الكفر 
والأعياد،جماعة، والصالة كالأذان، 
شامل.عام وجه على والجمحة 

الإسلامشعائر فيه تقام الذي والبلد 
محتهاالتي الكفار كبلاد محصور وجه على 

إسلامبلاد ذكرن لا فإنها لمة مأقلياتأ 
منفيها المسلمة الأقلياتا تقيمه بما 

فًاترالإلأن.
الأمحلمونالكفار اس: انلمألأ ا- 
؛أصناف ثلاثة 

الكاب.\-أهل 
كتاب.شبهة لهم من ء ٢ 
ياب.لهم ليس من - ٣ 

تخصه.أحكام صف ولكل 
أحكامفي الأصليون الكفار م ؤينق

؛إلى وحربهم مسالمتهم باعتبار الدنيا 
الزمةأوأهل الحرب، أهل 

(.00;١٢)ازري قح في حجر ان س قله )٧( 
، ١٢٩)عئيمين لابن الأصول ثلاثة شرح انظر: )٨( 

^.١٤٢٤ط؛، ]bرالمياإ ( ١٣•
حزمان ]دار ( ١٢١٧)للروي اظالمن روضة انظر: )٩( 

)و/قيامة لأبن و١لخنني [، ٠١٤٢٣.يا، بثرويغ، 
،وأ.١ '٤ ٦ ٍدا، هجر، ]دار بعدها، لما  ٥٤٦





المميل

]سر[.لتقهن قك أقة 

العلعنجهة من الكمر يكون وقد 
تتعالى قال كما به، والاستهزاء بالدين 

حفناإقثا ثا0ثن 
كنتمؤرثوكء رءاتندء أيأس هو ؤدتثب قمم 

مدءح ق شنزروأ لا . ثمآوة 

والإعراضالتولي جهة من يكون وقد 

المميل

مجرديكفيئ لا وانقياد وموالاة موافقة مع 
التصديق؛؛

لمصادروانمراجع:اه 
تمم؛؛المالصراط رراقتضاء . ١ 

تيمية.لأبن ^١(، 
لإبراهيم، ا؛ بطه وصرا لتكفير ا رر . ٢ 

الرحتلي•
الأجوبةفى السنية »الدرر - ٣ 

٢(.^١، النجدية؛؛ َقمحأ تعالى■ قال كما الدين، عن 
لأبنتاركها؛؛، وأحكام ».ا.كلأة . .٤ . واه مئون ؤبو}\ 

القيم. الشك•جهة من الكفر يكون وقد 
تعالىقال كما الجاهلية، فلن باض والعلن 

يثا^١ فير الآةنارت عن 
ء؛ؤثإداوقال■ ا-إبمّاه-تمآ، ا.ه مريلإ إقؤ 
قلمؤا يت ي ؤالتاعة حق أقي ؤئد إة ند 

صؤما كثا إلا ثقلي إن آلثاعه ما ثآ 
.[ ijUJi].٠ دسدقنإن 

مقا؛اةفى ررالمعروف تيمية! ابن قال 
أومن مؤهو ت ل يقا الكفر، لفقل الإيمان 

للقرافي.)ج؛(، الالفروقاا ٠ ٠ 
والغلأةوأنواعه مفهومه ارالتقفر . ٦ 
العقلاء.فراج بنت لسارة فيه؛؛، 
لأبن^٧^، الفتاوى؛؛ ررمجمؤع - ٧ 

تيمية.

لابن^١،، السالكين؛؛ ررمدارج — ٨ 
القيم.

الموليةان الإيمقض ؛رنوا . ٩ 
اللعليف.العيد العزيز لحيي والعملية؛؛، بل باككدس؛ يختص لا والكفر كافر، 

الاعتمادية؛؛،الإيمان للنواقص  ٠١٠لا ^>t صادق أنك أطم أنا قال؛ لو 
الوهييى.لمحمد وأحالفك وأبغضك أعاديك بل أتبعك، 

كانفلما أعفلم؛ كفر0 لكان أوافقك ولا 
التكن.يبهو ليس للأيمان المقابل الكفر 
التصديقهو ليس الإيمان أن علم فمهل، 
تكانيتا،يكون اكفر، كان إذا بل فمهل، 

بلاوامتناعا ومعاداة مخالفة ويكون 
■ CT؟V/v)الفتاوى هجأمع انظر: )١( تصديقا الإيمان يكون أن بد ,فلا تكذيب، 

Pلكفيل اق 

ط:التعريف 
والفاءارالكاف ئه.' فارس ابن قال 



المميل٠٣المميل

تضمنعلى يدل صحيح أصل واللام 
ثاءالكفل: ذلك من للشيء، الشيء 

بدلكسمي ؤإنمأ العير، سنام حول يدار 
أوالسنام، على يدور أنه من ذكرناه لما 

صمتها؛قد فكأنه العجز، 
تكه،وثمل يقال: الضامن، والكفيل: 

منالعائل، والكافل: وكفالة، كفلا 
^^٣(مالي: قال يعوله، إنسائا يكفل 
المال:وأكفانه [، ٣٧سران: آل ]. 
ألزمبالشيء: وتكمل وكفله إياه، صمنته 

وتحملهبه نفسه 

شرعا؛لتمرث ا. 

الشهيد،أو الوكيل بمعنى الكفيل: 
لهم،الراءمما الخلائق، ئامور القائم وهو 

وجمثعوأرزاقهم بأقواتهم المتكفل 
)٣(ى. 

سوولهم

ابدناثمعضاسفوي̂ ه
والشرعي:

للكفيلاللغوي المعنى بين العائقة 
هوهق الله فإن ظاهرء، الشرعي ومعناه 

[.٥١٨■ ط المل< ]دار )0/سا( اللخت ماسي )١( 
jljJl]( ٢٠٣-  ١٢٠٠; )• اسة تهذب !نظر: ,)٢( 

العلم]دار ( ١٨١٠/ )ه والمحاح الممرية[، 
القرآنالقافل رمفردات ،؛[، ١٩٩٠ط؛، للملأبين، 

والقاموسا>أ؛ام[، ط؟، القلم، ]دار ( ٧١٧)
.[.٠١٤١٦طء، الرسالة، ]موة ( ١٣٦١)المحٍط 

ْلا،هجر، ]دار ( ١٣٤ ١; )٤ الطبري شم انظر: )٣( 
طيبة،]دار ( )ْ/٩٣المنوي ير ونف-[، ٥١٤٢٢

التوحيد،]دار ( ٢٣٨)الحسؤنى الأسماء وفقه ط؟[، 
أ،؟ةام[.طاا

المتكفلفهو عباده شزون بجميع العائم 
مماوهو لهم، والعائل له الضامن يدلك، 

•منه وتكرما تقفلا ه نفيه ألزم 
تحكمءاح 

.ق،افه أسماء من الكفيل أن شت لم 
فلاالكفيل، هو أنه هظ اش عن يخبر لكن 

دعاؤ0أو بالكفيل، هث فه ا تسمية تسوغ 
الكفيل،عبد فيقال: به التعبيد أو به، 

•هك فه اسما كونه قي النص ثبوت، لعدم 
تحقيقة:ا0 

المتكفلهو كان لما هق افه إن 
لفضلهذلك إنما حلقه شّوون بجميع 

عنالعباد ولعجز إحسانه، وعقليم وكرمه 
Lالثه توفيق غير من بأمورهم القيام 
•ذلك لأسباب وتيسيره وعونه 

الأدلة:٠■ 
إداأش مهر الى: عتال ق

ةمنضدها بمد آلابمذ ئئضإ وإلا كهدقم 
]!_.ه ع 

نع. رة ريهابى وعن 
بنيمن رجلا ذكر ررأنه اثه رسول 

أنإّرائيز، بني بعض سال إسرائيل 
بالشهداءائتني فقال: دينار، ألف لفه ي

قال:شهيدا، باض كفى فقال: أشهدهم، 
كفيلا،بافه كفى قال: ،، J__suijفأتني 
أحلإلى إليه فدفعها صدقث، قال: 

لحديثا مثيء 

(.٢٢٩١يقم اأحوالأٍت،، )كاب المخاري أخرجه )٤( 





اسقالإيمانكماو 

 A مجمؤععلى ررالمسدرك - ٠
تمة.لأبن 

فيئ والجها الئئة أهل لامعممد - ٩ 
للتميهى.الحسنىاأ، الثه أسماء 

شرحفي الأسى ررالنهج - ١ ٠ 
النجدي.لحمود الحسنى؛،، الله أسماء 

الإيمانمال كق 

)الإيمان(.مصّهل1ح يراجع 

قلكنف اق 

لغة:التعريف 

بعدهاوالنون الكاف بفتح الكتع،؛ 
والنونررالكاف قارص؛ ابن قال . فاء 

ستر،على يل.ل واحد صحح أصل والفاء 
ناسوزعم الساتر. هو الكنف، ذلك من 
وكل. ساتر لأنه كنيق.ا؛ مي يالترس أن 

ومنكنيغط، العرب؛ عند ساترة حفليرة 
وكتفاوأكنفته. فلأي كنفت الباب: 
ؤيقال؛يسترانه. لأنهما جناحاه؛ الطائرت 
وكنفتهالها وكنفت حظيرة، للأيل حقلرت 

رركنعتالجوهري؛ وقال ؛ أكتفها١١ 
والكنفطوصنته. حعلته أي؛ أكنقه؛ الشيء 

الفائر؛وكنفا الجانب، بالتحريك 
,(٢)احيتهاالإبل؛ وكنفة جناحاه، 

العلمية؛الكتب  j\i] (i٦٦/٦)اللفت ر\(.تاسى 

ط؛[.للملاّن، انملم ]دار ت؛/أ؟؛ا( الصحاح )٢( 

الأصل،وهو الستر، معناه فالكنعط 
فكنقا؛، wJوالجا الناحية لمعنى ؤياتى 

وشماله،يمينه عن حيتا٠ ا الإنسان؛ 
كلكنف وهكذا جناحاه، الطائر؛ وكنفا 
.يناسه ما حسيا شيء 

 Qشرعا؛التعريف ؛

>فههو .ك اش إلى المضاف الكنف 
الصفاتمن صفة وهو وجانبه، وناحيته 
يليقكما ه طه ثابتة الخبرية الو.ائية 
(٣)وعفلمتهبجلاله 

الحكم:0

لدلالةالصفة؛ بهده الإيمان بجب 
للهإثباتها ويجب عليها، الشوي الحليثا 

وعفلمتهوكبريائه بجلاله يليق كما تعالى 
سليل،ولا تحريفا، غير من سبحانه، 

(٤)مملر؛ء.ولا نكث، ولا 

الحقيقة:٠

تعالىفه ا إلى المضاف الكنف حقيقة 
وبهبه، وجانوتفرقه احيته نوهو 

مةلعيها ١ يوم المؤمن عبده هق الق* تر ي
ولذلكالخلق، أمام يفتضح لا حتى 

الهجرة،]دار ( ٣٠)١ للتاف . اض صفات اطر: )٣( 
Y'j9 ،(٣٠٤)العقدة ألفافل ومحجم [، ٠٠١٤٢٦

•آآاش[.ط٢، السكان، ]مكتة 

(١٨٥كاوىاينسةر؛/ئحا، مجموع )؛(انظم: 
^١[،١٤١٦الهمحف، لهلباعت فهد المل1ث.< ]مجمع 
ابن]دار ( ٤٧٢، ٤٧١)١; للمي الشرل وسارج 

ط\_\.اللءمام، الجوزى، 



الكنفاتكتف

وهدا، بالستر السلف من كثير فمره 
وْ>،لأزمه-معناه من 

■والأدلة:

سمعتقاوت ه عمر ابن عن 
المؤمنيدني الق ءإن ت يقول س النبي 
أتعرفت فيقول ويستره كنفه عليه فيضع 
فيقول:كذا؟ ذنب أتعرف كذا؟ ذنب 
بذنوبه،قرره إذا حتى رب، أي نعم 
سترتهاقال: هطللث،، أنه نفه فيه ورأى 

اليوم،لك أغفرها وأنا الدنيا في عليك 
الكافروأما حسناته، كتاب فيعتلي 

الأشهاد:فيقول والمنافقون 
عقأقي أنثه ألا تنهر قق كدبجأ أفيى 
(٢)تهبد؛ا'؛ى ٥١ألظيثق 

أقواوأهلاسمثو'
تملمة بن ئمق وائل أيو قال 

يومالملم على كنفه تعالى اض رانشر 
وكمه،؛بيده وسلف هكذا، القيامة 

نتعدىءلأ حنبل: بن أحمد شال 

الشم،ابن ]ياي \( )irالعباد أسال حلق انفلر: )١( 
]الدار( ٢٧٤اللغت)«ا/وتهذيب -[، ٠١٤٢٣ط١، 

الصالحينوئياض يالترجمة[، للتاليف المصرية 
وشرح^، ١٤٢٢ْلم، الرسالة، ]مزمة ( ١٦٤)

(٣٨٤ ١٣٨٣)٢;المخاري صحح س التوحيد محاب 
ط؟،العاصمة، ]دار 

رقمرالغم،، )كابح البخاري احرجه )٢( 
(.٢٧٦٨رنم الضية، ركتاب، وملم (، ٢٤٤١

)موالحديث، القرآن غريجي في المعين، المجمؤع )٣( 
،ْلا المكرمة، تكة الشرك، ام ل-تاسة ( ٧٩

٠١٤٠٦.]

قال،كما فتقول والحدث، القران 
نتعدىولا ننسه، وصف كما ونصفه 

الواصفين،صفة تبلغه ولا ذلك، 
نزيلولا ومتثابهه، محكمه كله بالقرآن 

وماشنعت، لشناعة صفاته من صفة عنه 
ونزول،كلام، من نفه به وصف 
كنفهووصعه القيامة، يوم بعبده وحلوة 

ا(عله 

ررفيضع; )اقوله : الحربي إبراهيم وقال 
ايراهيم:قال ناحيته. يمول: كنفه؛؛ عليه 

يقال:الأصمعي: عن نصر، أبو أحبرني 
أي:محلان؛ بني كنف في زل ن

لناحيتهم؛، 
الأئار:0; 

يومبذنوبه المؤمن يعرف الله إن 
كنفهيضع وكرمه بمنه ههئ ولكنه القيامة 

الحتى الخلق من ويستره المؤمن على 
اضمن إكرام ذلك وفي أمامهم,، يفتضح 

حثقيه وكذلك عليه، وستر للمؤمن 
عيوبستر على للناس ودعرة ورغيب 

الناس•محن تشهثرئ وعدم الاحرتن 

المحاكين:ذهب م0 

5sJl _ افهووصع حبرية، ذاتية صفة
وسترهالمزمن عبده على القيامة يوم كتفه 

/nالملك(]٠جمع ٧١١، ٧١٠)٤(بجانتليسالجهمية
[.٠١٤٢٦ٍوا، الغرف، المصحف. لطاعأ نهل. 

البخاريصحيح التوحيد«ّن كاب، ثفرح ره(انفلر؛ 
(.٣٨٤٠ ٣٨٣سيمان)أ/



الكهانة
الكهانةى

منكله هذا إياه وكلامه به وحلوه عليه 
منفهدا الاختيارية، الفعلية الصفات 

الفلائةأنآكرتها التي الصفات جملة 
ينكرونالذين والمعتزلة والجهمية 

الصفاتجملة ومن بالكلية، الصفات 
الذينوافقهم ومن الكلأبية أكرتها التي 

الاختيارية.الأفعال صفات ينكرون 
،؛والرحمةُ -الإنعام ؛يؤوله-ا من ومنهم 

بدعوىالصفة هذه إثبات من فرارا 
الذيه والسي والتنزيه، التقديس 

بهذهه اش ووصف ذلك عن أخبرنا 
قق، 4JJومدينا تنزيها الناس أكثر الصفة 
المؤمنلعبده .ق ه ا من إكرام وفيه 

مدحكله وهذا عته، وعفو علته ومتر 
إثباتهامن يلزم ولا ه، ض وكمال 

يجبولذا. L، لله النقص من شيء 
يليقكما لله الصفة هذ>ه إثبات 
النبويةللمنة ا لدلالة وعقلمته، تنه ا بجلال 

ذلك.على 

المصادروانمراجع:وأ 
،)جّآ( الجهج.يةاا تلبيس للييان . ١ 

لأينتجتة■
للبخاري.العبادءا، أفعال اخلمق ؛ ٢

صحيحمن التوحيد كتاب ُرشرح " ■٣ 
الغنيمان.محمل- بن الله لعيد البخاري؛؛، 

فىواردة الهث افه ات الص_ن. ٤ 

القادرعبد بن لعلوي ، ا؛ والسة الكتاب 
السقاف.

غريبيفي المغيث اءالمجمؤع - ٥ 
أبيين لمحمد )جّآ(، والحديث؛؛ القرأن 

.يني الخ،بكر 
بنلحافقل ( ١ رج القبول؛؛ المع_ارج — ٦ 

الحكمي.أحمد 
لابن)ج؛(، الفتاوى؛؛ ررمجمؤع - ٧ 
٠تٌمثة 

لعالمالعميدة؛؛، فل ألفا ررمعجم . ٨ 
فالح.الله عبد 

علىمعبد بن عثمان ررتنض - ٩ 
افترىفيما العنيد الجهمي المرئي 

للدارمي.؛؛، التوحيل- قي اش على 

 mلءكهانة اm

تعريفلا هء

بجنيله ص بمأل- معروف، الكاهن 
لهقضى : تئهناوتكهن ،، ل كهانة 

الخبريتحاحلى الذي والكاهن بالغيب، 
ويدعيالزمان، مستقبل قي الكائنات عن 

كلامفي أيما. والكاهن الأسرار، معرفة 
ويسعىالرجل، بأمر يقوم الذي العرب 

والعرببايه. بأّوالقيام حاجته، في 
•دقيقا علما يتحامحلى من كل تسمي 
المنجممي يكان من ومنهم كاهنا، 

للرازيض التقيأصاص الأساعرة! كب من انظرت !١( 
^.١٤٠٦الأزمرة، الكلمات )ئم؛(تمكتة 

الهلأو[,]مكب ( ٣٧٩/1V) _i_iU^، لآ(أنذلر: 
ط،[.العلم ]دار ( ٢١٩١و؛لمح1ح)ا■/





الكهانةالكهانة

ممدنهملدفع قتلهم يجب فإنه - حلاف 
ثغرهم؛يعدم قلنا ؤإن حس وضرتهم، 

بالكفرمختصة ليست القثل أمباب لأن 
ومتنوعئ،متعددة أسباب للقتل يل فقط، 

آقتبمايمئ أؤ؛ث جروأ ؤإئ*آ ه•' قال 
آن؛،-١^١ آلأدي ق ومعوذ ورثولثُ 
أثدهرتثق؛ آو آؤ كقوأ 

يثبمئوأ أد •؛^٠، ثق وآتجم 
دأفمن فكل [، ٣٣]المائدة: آ'لأثؤ 

فإنهدنياهم أو دينهم أمور الماص على 
ولاقتل، ؤإلأ تاب، فإن تتاب، ي

إلىتصل لأمور ا هده كانت إذا سئما 
الإملأم«ُا/من الإحراج 

ييقيقة؛ا٠ 

فتهيدخل عام، لفظ إنه محيل: الكاهن 
الماصخير لوالغيب، علم يدعي من كل 
منالزمان، ثقيل فى الكواثن عن 

ذلكهم، ويدحل غيرهم، أد الجن طريق 
يضربوالدي والمنجم، الخراف، 

وقدالأرض، في بخط أو بالحصى 
الأمورمعرفة يدعي بمن الخراف يختص 

الغتبًلم يدّهم، من والكاهن الماضية، 
مستقلهي الكواثن معرفة حيث من 

الزمان.

لأدلة:او 
JU  أولكث أتى امن ٠: الض
بماكفر فشل يقول، بما فصدقه عرائا، 

.مح٠دtا٢ُأ عطلي أنزل 
لهالسلمي الحكم بن معاوية وعن 

حديثإني افه، رسول يا ارقلت: هال؛ 
ؤإنبالإسلام الثه حاء وقد بجاهلية، عهد 
فلاقال: الكهان، اتون رحالا مثا 

تأتهم«ص■
هأقوالأهلاس(:

الذيهو ررالكاهن الخطابي: هال 
الناصويخبر الخيب، عالم مءلالخة يدعي 

ءنالكواتن«ُأأ.
الذيهو والكاهن البغوي: وقال 

المتقبل،؛في المغيبات عن يخبر 
الذيوالكاهن الأثير: ابن وقال 

مستقبلمحي الكايات عن الخبر يتعاطى 
الأسرار،،ُمعرفة ؤيدعي الزمان، 
إنهاالكهانة: معنى في تيمية ابن وقال 
الجنا؛عن الغاشات ببعض ررالإخبار 

لأقسام:اؤ 
أصرب:ثلاثة الكهانة 
الجن.من ولى للأنان يكون أحدها: 

:٥٥٠املاسهمحئابابرأ/بمأ0، )ا(

.تقدم )٢( 
رنمالصلاة، ومحواصع الماجد رمحاب ملم أحرجه )٣( 

٥٣٧.)

الكبأياد ( ٢١١)؛/ للخطابى المن معالم )٤( 
للواغبالمغردات وانقلرت -[. ٠١٤١١، ٍدا العلمية، 

(٧٢٨.)

■ضمن لاين الشد انغلو: رْ( 
(.٢١٤)إ/الحديث غريب في الهاية )٦، 

(.١٣)ص(اكوات 



الكهانةالكهانة

وهداالماء، من يسترقه بما يخمرْ 

M•المي بعث حنن من باطل المم 
أويطرأ بما الجني يخبره أن ت الثاني 

عنهحفي وما الأرض، أقطار في يكون 
بعد.أو قرب مما 

فيهالكذب لكن المنجمون، الثالث،؛ 
وصاحبهاالعرافة، الفن؛ هدا ومن أغلب• 
الأمورعلى سعتدل الذي وهو عراف، 
,بهامعرفته يدعى ومقدمات، بأسباب 
فيالفن هذا أهل بعض يعتضد وقد 

الضربوهو والطرق الزجر، بذلكر 
والنجوم،الرمل، في الخعل أو بالحصّا 
معتادةوأسباب 

نمساصانمتءاقة:

-والحكم الأولى؛ لمألة ا- 

إلىم ينقونحوه العراف أرموال 
أقسام؛

مجرذاموالا يسال أن الأول؛ القسم 
عراها...«أتى ؛امن ه؛ لقوله حرام فهدا 

علىيدل مواله على العقوبة فإثبات 
١محرم على إلا عقوبة لا إذ تحريمه؛ 

فيصدقهله يا أن الئاني؛ سم الق

]دار( VI/Y)ماض للقاضي الأنوار مشارق >ا(انذلر; 
لكووىملم صحيح رثرح التراث[، 

نلالأوطارللشوكاني)يم\'أ\ث الفكر، ]دار 
الأثيرلأبن والمهاية [. ٢١٩٧٣الجيل، أدار ( ٣٦٨

إه]دار را/أا( داود أبي وثن (، ١٢١/٣)
!ص.

قيتصديقه لأن كفر؛ فهدا قوله، ويعتبر 
للقران.تكذسّ.، الغيب علم 

هللبجره يسأله أن الثالث: المم 
يأحدأن لأجل لا كاذب أو صادق هو 

فييدحل ولا يه بأس لا فهدا بقوله، 
صيادابن هه النبي سأل وقد الحديث. 

قال؛حبسا، لك، خبأت هد ررإتي فقال؛ 
تعدوفلن احأ فقال؛ اللخ، هو 

شيءعن اله فالنبي. ددرك،؛أى. 
يختبره.أن لأجل به فاحيره له أضمره 

عجزهلينظر يساله أن الرابع؛ المم 
يكونقد وهدا أمور، قى فيمتحنه وكذبه 
الالكهنة قول وإبهلال مهللوبا، أو واجثا 

واجبا،يكون وقد ممللوب، أمر أته ثاث.ا 
بلقه ١٧٠١على ليس هتا السؤال قمار 

ماحب على التفصيل هدا فيه يفصل 
الأحرى؛اُ"آ'ا.الشرعية الأدلة عليه دلت، 

الأمولاة واجب الثانية؛ لمألة ا- 
الكهان:تحو 

الإسلامفي للامامة الأعظم المقصد 
الوجهعلى الأرض في س اش أمر إقامة 
عنوالنهي، بالمعروف والأم شمع الذي 

حمايةوأوجبه ذللئ، وأعفلم المنكر، 
أويخدشه ما كل من التوحيد جناب 

يبطله.أو ينقصه ما عن قفلا يدنسه 

(,١٣٥٤رقم الجنائز، ركاب الخاري )؟(اخرجه 
<.٢٩٣-رقم السائ، وأشراْل النتن رمحاب وملم 
(.٥٢٤را/م؟0، اكدحي لكب ض الشد )٣(القول 



اثكهانةالكهانة

والكهانةالعرافة حطر كان ولما 
فإنكبيرا وصررها مستطيرا وشرها عظيما 

ؤإتكارهاإبطالها نحوها الولاة واجب 
يقمعهاأحدا أهلها أيدي على لأحد وا 

•شاقتها وستاصل ويردعها 
تالحنفي العز أبي ابن محال 
حكمهممحي ومن الكهان ت أي - رافهولأم 

تردعهمالتي البليغة العقوبة ستحقون ي_ 
وقدوالتلبيس، الكذب عن وأمثالهم 

كمنالقتل، يستحق من هؤلاء قي يكون 
أوالخزعبلات هده يمثل النبوة يدعي 

ونحرالشريعة من شيء تغيير يطلب 
ذلك،،ُا؛.

وليعلى أرالواحب أيقا: ويقول 
هؤلاءإزالة قي اُى يأن قادر وكل الأمر 

،■والحرافتن" والكهان المنجمين 
علىررؤيجب ةقِمحن تيمية ابن وقال 

إزالةفي عي القادر وكل الأمر ولي 
والسحرالتنجيم أعمال ت أي - ذلك 

محيالجلوس من ومعهم - والكهانة 
علىلحولهم أو الطرقات أو الحوانيت 

لذلك((منازلهم قي الناس 
علىارفالواحب ت باز ابن وقال 

ممنوغيرهم الحسية وأهل الأمور ولاة 
الكهانإتيان إنكار وّلهلان قدرة لهم 

أشدعليهم والإنكار لعرافين وا 

الإنكارا(تأ،.
بيانفي العلم أهل ئثرْ ما فهذا 

الكهنةنحو المسلمين أمور ولاة واجب 
أبديهمعلى الأحد من والعرافن 

وأبدانهمالناس أديان وحماية وقمعهم 
—موخداعه وغوائلهم شرورهم من 

عملحكم الثالنة: ألة لما- 
القائف:

محيالكهانة من ليس القائف عمل 
الأثاريتتبع الذي هو والئائف شيء، 

بأحيهالرجل شه محيعرف ويعرفها، 
إلىبالنفلر الأنساب ويعرف وأبيه، 

منليست بذلك ومعرفته الأشخاص، 
ذلكعلى يستدل لأنه الغيب؛ ادعاء قبل 

يخبرما غلى تدل وأمارات بعلامات 
البعرةمحولهم! جنس من هذا ففعله به، 

علىيدل والأثر العير، على تدل 
٠المبمسر 

اشلأن الغيب؛ معرفة من وليس 
تلكمعرفة على القدرة أعطاهم تعالى 
اهجعلها التي الحواس بواسطة الأمور 
لبعضجعل تعالى أنه كما فيهم، 

التحرقعلى قدرة كالتكلأب الحيوانات 
طريقعن معهم ما ومحرقه الجناة على 

/فيهاُ اش أودعها التي الحواس 

(.UIA/Y)الطحاؤة الشدة را(شرح 
(.UI_(U1U/Yالمدر )٢( 
 )Y"( تمة لاين الخاوي ،جميع,)ْم/ْبما(

٦(.)ه، بها يتعلق وما والكهانة الحر حكم )٤( 
لأحمد( ٣٦)"الإيادمية الشريعة ني الضب محلم )٥( 

الغئمان.



الكهانةالكهانق

التنويمحكم ت الرابعة ألة لما— 
تالغتاطسي 

العصرفم انة الكهّصروب من 
التنويمم امبيعرق ما الحديث 

إلىبالمنوم الوصول وهو المغنامحلمّى، 
وفيواسلة، الموم بين وسملى مرحلة 

يستخرجأل للمعا^ يمكن الحالة هذه 
علىتعينه شعورية لا خفايا المريض من 

عالآحهُا،.

الدائمةاللجنة إلى موال ورد وقد 
حكمعن ء لافتا وا العلمية للبحوت 

اللجنةفأجابت المغنامحليسي، ■التنويم 
منصرب المغناؤليي التنويم ١١ت بأن 

حتىجني تخدنم باا|ّالكهانة صروب 
تها يلمفيتكلم لخنوم ١ على لمتوم ا سلهله 

بالسيهلرةالأعمال بعض على قوة ويكسه 
لهمحلوعا وكان المنوم مع صدق إن عليه 

ؤيجملإليه، الخترم به يتقرب ما مقابل 
بماالمنوم إرادة ًلوع المنوم الجني ذلك 

بمساعدةوالأحبار الأعمال من يعللبه 
معالجني ذلك صدق إن له الجني 

استغلاليكون ذلك وعلى المنوم، 
وسيلةواتخاذه المغتاهلسي التنويم 
أوصالة أو سرقة مكان على للدلالة 

آخرعمل بأي القيام أو مربض علاج 
ثمركهو بل جائز، غير المنوم بواسهلة 

فيمااطه غير إلى التجاء ولأنه تقدم، لما 

جعلهاالتي العادية الأسباب وراء هو 
احهاوأبالمخلوقات إلى ة بحا *

•لهمءُ" 
الكسوفمعرفة ت ة الخامالمسألة 

تالكهانة من ليس الهلقس وأحوال 

الكهانةمن هل ه■' عمحمثن ابن سئل 
فيالهلقس أحوال عن لأن ا به بخبر ما 

ذلك؟أقسه ما أو اعة موعشرين أربع 
أمورإلى تند يلأنه ولا؛ بقوله؛ فأجاب 
الجولأن الجو؛ تكثف وهى حسية 
لوانينيا تحرف معينة صفة على يتكيف 
أويمهلر لأن صالحا فيكون عندهم الدقيقة 

إذالبداش ا العلم في ذلك ونفلير يمهلر، لا 
والبرقوالرعد الغيوم وتجمع الماء رأينا 

ينزلأن يوشك نقول! الممحاب وثقل 
شيءإلى استند ما آن فالمهم المهلر، 

كانؤإن الغيب، علم من فليس مءحسوس 
منالأمور هده أن يفلتون العامة بحض 
بهاالتحديق إن ويقولون الغيب علم 

يدركالذي والشيء بالكهانة، تمديق 
ريني؛لنا ا قال كما قبيح إنكاره بالحي 

حجاأو بحس معلوم فكل 
بالهجاقيح جهل فنكره 

إنكاره،يمكن لا بالحس يعلم فالذي 
إلىبذ.لك I مستند أنكره أحد1 أن ولو 

الشرع((ُم/في طثا ذلك وكان اهمع 

(.١٧٣)الظهار لتجام بجومحك الماكرو فينة )١( 
(.٥٩٤)\اوالإفاء سوث الدائمة اللجة فتاوى )٢( 
(.٠٣٢،  ٠٣١را/الوحي محاب صلى الشد القول )٣( 



الكهانة■ء>|ق^إبمئ:الكهانة

عماالإحبار ووأما الغنممازت وقال 
أمطارمن الجو أحوال بالطقس؛ يمي 

ذلكغير أو صحو أو غيوم أو ؤياح أو 
مستفادةمقدمات على معينة Jوق٠ات فهي 
نتأنرالتي( الجوية الأحوال مراصد من 

ولهذاذلك، ونحو واليبوسة بالرطوبة 
ماحلاف على الأمر يكون ما ا كثين

قالراا(ُا'.
بالكهانةالأمور معرفة بين والغرق( 

بالحسابيعلم ما أن بالحساب ومعرفتها 
والخسوفوالقمر الثمس كسر 

كماالغيب علم ادعاء من ليس والكسوف 
العلممثل فهو الناس، بعض توهمه 
محيؤق انإه قدرها التي الفصول بأوقات 

العلممجن عباده بعض ومكن الآقون هدا 
.بذلك 

ت^٤^ تيمية ابن الإمحلأم شيخ قال 
العلممثل فهو بالحساب يعلم ما لأوأمأ 

والصيفالربح كأول الفصول بأوقات 
أوائلالشمس لمحاذاة والشتاء والخريف 

الشمسإن ت فيها يقولون التي البرؤج 
.حاذته«أ؟، أي كدا برج في نزلت 

آحرن يستاروالهلأل أيصا وقال 
ليلةيستسر كما ليلتين أو ليلة إما الشهر 
الوالشص وئلائين، وعشرين تسع 

وللشمسره تسرا م ا وقمت إلا تكسف 

عرفعرفها من محتالة ليال والقمر 
علممن أنه كما والخسوف، الكسوف 

يعللعالهلال أن يعلم الشهر من مضى كم 
لكنقبلها، التي أو الفلأتية الليلة في 

يشتركعام علم الهلال محي بالعادة العلم 
فيبالعادة الحلم وأما الناص، حمع فيه 

منيعرفه فإنما والخسوف، الكسوف 
حبروليس نهما، حريا اب حيعرق 

بالغيب،العلم باب من بذلك الحاسب 
التيالأحكام من يخبره ما باب من ولا 

فانصدقه، من أعفلم فيها كذبه كون 
غيرعلى وبناء ثابت، علم بلا قول ذلك 
.، صححلأ أصل 

منرروليس ه'' عقيمين ابن وقال 
تدركأمور من يخر من شي،ء قي الكهانة 

تدركالتي الأمور فإن اب الحب
شيءفي الكهانة من ليست بالحساب 

أوالشص كرف عن أحبر لو كما 
لأنهالتةهانة ص ليس فهدا القمر حوق 

.بالحاب،،ُأ؛ يدرك 
يقولونبما الحمل حكم وأما 

ابنفيقول ذلك، في وتصديقهم 
الكسوفبوقت لأوالحلم ! تيمية 

هدالكن ممكنا كان ؤإن والخسوف 
بذلكعالما يكون قل المعين المخبر 

حبرهفي ثقة يكون وقد يكون، لا وقد 
الذيالمجهول وحبر يكون، لا وقل 

•١(  ١٢ر١/ المثاري صحح اكوحسو كتاب 
.CYOU)؛،،/تم؛ لاين اائظوكل وع 

ارمددافقرئآ/أهآ(.)٣( 
(.or)\/\اكوحيد محاب محلى القد ي )٤( 





اثكوض>ئبمالكوئر

المصادروانمراجع;0■ 
لنا ومانة الكهااأح__ك_ام — ١ 

-اصتن-أ؛لإبراهم العرافض؛؛، 
لحميدآا،ا العزيز ررتيمعير — ٢ 

الله.عد ين لسليمان 
والكهانة؛١،السحر ؛؛حكم . ٣ 
باز-بن الزير لمد 

حجر.لأبن الباري؛؛، رأفح - *٤ 
٠عثيمض لأبن المفيد؛؛، ررالقول — ٠ 
منها،(،الإسلام وموقف — ٦ 
iدكتورا0آ ترسالة السفياتي لفهد 
السحرمن تيمية ابن ررموقفا . ٧ 

العء،مملانيلخيرة والكهانة،(، 
دكتوراه[.

السحر((،من الإسلام ررموقف ٠ ٨ 
أحضر.يا لحياة 
تيمية.لابن الفتاوى؛؛، ءامجمؤع . ٩ 

Pلكوثر او 

لغة:التعرث 'يو؛ 
،ر( - ث )ك ادة ممن الكوثر 

يل-ذصحيح أصت والراء والثاء والكاف 
الئيءذلك من الة_1ة، حلاف على 

فيللزيادة فيه يزاد ثم كتر. وقد الكثير، 
من)قرعت( وهو الكوثر، فيقال: النم،، 

التقتيرُالخير ومعناه: ؛، 

سرعا:التعريق، ؛0 
درعليه ثاحلئاه ه النبي أعطيه نهر 
(٣)النجكعدد أنيته مجوف 

اللغويالمعض بين العلاقة 0

والشرعي؛

الحتجةعن يخرج لم الشرعممر المض 
في Wjبام، حاص نهر أنه إلا اللغوية، 
الجة.

التسمية:_، _و 

الخيرمن عليه لما ؛ان.لك الكوثر سمى 
الأتية.الصوص أبانته كما الكثير، 

©الحكم:
فيالأن بوجوده الجازم الاعتقاد 

صفاته،من ورد بما والتصديق الجنة، 
والسة.الكتاب نصوصي به أحبرت كما 

لحقيقة:ا© 

هنبيه أعطى أنه ||ن اش أحبر 
\ولإذرمهك■ ودآ فقال: اJكوثر، 

إى0 ثأم جث م فو 
_وئسر[،كلال 40آلآ؛ء ثث أ\م 

بنالله عبد بن عبيدة أبى عن وثبت 

[.٠١٣٩٩اص اس)ه/-1ا(ّر مقاييس 1ظر: )ا(
الخراثإبء ]دار ١( أ/؟• )• اللغة تهذب انظر: )٢( 

ر٤/الغريب في والنهاية [، ٢٢•١• الم؛ى، 
(oTl/Y)الضير والمماح الفكر[، ]دار ( ٣٨٢

الملمة[.]المكين 

الملرىير نفو;امع الأيلة، في ذمء سناني كما )٣( 
ابنوتفسير طاآ< الرسالة، ]موسة )؟ا/ها'ا( 

<،٧٣٢)A/حجر لأبن نمح (، o«Y/A)ممر 
ط؛،اكرائط، إحياء ]دار )•مأ؛آ( المعاني وروح 

٥١٤٠٥.]



الكوثرالكوثر

عنؤهيا عايثة سال أنه عود م
قولهعن لتها محا رر فقال! الكوئر، 
و4،ص أئلثش % ص: 

شاطئاه. نبيكم أعطيه نهر ت قالت 
ا،لنجوم ا كعدد أنينه مجوف در عليه 

والمنزلة:

بهااممه يكرم التي الجنة مقرئات أحد 
•ساكنيها 

لأدلة:اه 

صآظه 
 Cشاقكى ا

ا•ؤ I تعالى افه قال 

٥^٧.روه /ه آم 
الك.رسول بينا : .؛، أنس وقال 

ثمإغفاءة، أعفى إذ أظهرنا بين يوم ذات 
ياأصحكك ما ! فقلتا متسما، رأسه رفع 

انماعلي ررأنزلت ت قال ائته؟ رسول 
الرحيمالرحمن الثه يم فقرأ* سورة، 
جثP، و آ"وو أغإبمش ^٩ 
أمحيئث  ٧٥٤٥؛ى و ؟م 
اْأتدرون ة قال؛ ثم ]الكوئر[اا ه ا. 

تقال أعلم، ورسوله اش ت فملنا الكوثر؟؛، 
حيرعليه هق، ريي وعدنيه نهر ارئانه 

بومأمتي عليه ترد حوض هد كثير، 
العيدفيختلج النجوم، عيد آنيته القيامة 
فيقول!أمتي، من إنه رب فأئول! منهم، 

لنقل!وفي بعدك؛، أحدنت، ما تدري ما 

عليهالخة، في جق ريي وعدنيه رانهر 
حوض؛اُى•

الجتةفي أمير أنا بينما ء وقال 
المجوف،،قباب حافاه بنهر، أنا إذا 

هدا! تمال جبريل؟ ما هذا ما ؛ يلت! 
أو- طينته فإذا ربلث،، أعطاك الذي الكوثر 

أذفر،،ُم.ش - طيبه 
الكوثر؟عن ه اض رسول سئل ولما 

■فيه الثه _انيه أعهلنهر ارهو قال: 
منأبيض ماؤْ لث،، المترابه الجنة، 
طيرترده العسل، من وأحلى اللبن، 
يكر:أبو قال الجزر؛؛، أهاق مثل أمحاقها 

لر^كiهافقال: لناعمة، إنها انثه، رسول يا 
ينها(اأ؛/أنعم 

0أقوالأملاسا:
غنبالبيت يطوف وهو عطاء مثل 

لوهآ'مر أغؤك وإدآ قوم' 
هيأععلررحوصر ال: ق]الكوثر[ 

رسولاشه«ص.
وأبيأنس، عن ررروى كثير: ابن ىل 

منواحد وغير ومجاهد، العالية، 
الجنة.فهمر نهر الكوثر: أن اللف،: 

(.٤٩٦٠رنم القرآن، تفسر )كتاب ري لمحا ا احرجه ١( 

'٤(,• رقم الصلاة، )محاب يلم أحرمته )٢( 
(.٦٠٨١رقم الرقاق، )لكب البخاري أحرجه )٣( 
(٢٥٤٢رقم الجنة، صفة )أبواب الترُذي أخرجه )٤( 

ط\االرسالة، ب وأحمد رحت، 
(،٣٩٧٨رنم التمر، )كتاب والحاكم له، والأفظ 

المحيحة)رقملة اللني الألباني وصححه 

تمرْ)؛أ/حءأ(.ني جرير ابن )ه(1حرجه 





والشرعىالكوني 

بإحانتيعهم 

تمصادروانمراحع؛ا0 
للمطى.أ_اااكدمة«،

.كثيرلأ ابن اُتفسير ء ٢ 

الطبري،،.ررتفسير . ٣ 

مخلدين بقي جزء على ررالديل - ٤ 
بثكوال•لاين والكوثر؛؛، الحوض في 

للألومى.المعاني،،، ررروح - ٥ 
لاينالهلحاوة،،، العقيدة لاشؤح . ٦ 

أبيالر١لخذي■
لابنالواسعلية،،، العميدة ارشؤح - ٧ 

حجر.لأبن الباري،،، رأفتح - ٨ 
والكوثر«االحوض في روي وما - ٩ 
مخلد-بن لقي 
لحامحثلالقبول،،، ارمعارج — ١ ٠ 

الحكمي.

جوالشرعي ليكوي اق 
لغة:لتعريف ا٠ 

وهو)الكون(، إلى منسوب الكوني؛ 
يكونكان يقال؛ )كان(. للفعل مصدر 
ابنقال ُ واستقر وحد ت أي كويا؛ 

مخلد،بن لقي والكدم الحيض ش للي ُا را،اظرت 
والكدرالحوض قي مخلد ن بقي جزء على دالذيل 

سكوال.لاين 
]الكب( ٢١١)؛/دالأن الحديث غريب في رآ(النهايت 

،;[.١٣٩٩الملب، 

يدلأصل والنون والواو الكاف ١١فارس؛ 
فيإما شيء، حدوث عن الأحبار على 
Iيقولون راهن. زمان أو ماض زمان 
وقعإذا كوئا؛ يكون الثيء كان 

وحضرا،أص.
الأمروالكاقة: الحدث، والكون: 

.فحدث أحل.و4 ؛ فتكون وكونه . المحادث 
بانوحد0 وأ أحدثه ؛ الشيء اش وكون 
الوجودرأ،•إلى العدم من أحرجه 

قال)المع(، إلى منسوب والشرعي: 
أصلوالعين والراء ررالسن ت فارس ابن 

يكونامتداد في يفتح شيغء وهو واحد، 
موردوهى الشريعة، ذلك؛ من فيه، 

طريقا،آسرعت ويقال: الماء. الشاربة 
نهجوالمع: . وفتح.تهو أنقيته إذا 

يمعلهم وشيع الواصحُا"؛. الطريق 
والئرعة:والشريعة سزس. أي: شرئا؛ 

ُهأبن.وأمر الدين من اهّ سن محا 

سرما:لتعريف ائ 

اللهبربوبية تعاق له ْا كل هو • الكوثي 

،;[.١٣٩٩الفكر، ]دار )ه/م؛ا( اللغت رم(.قاسل 
الربي،التراث إحياء ]دار \/؛،-T( )• اللغة )؛(تهذب 
(٣٦٥.  XUjU)العرب ولسان [، ٢٢• • ١ ًدا، 
)٦٣/العروس وتاج ، ٧١٤١٤ط٣، صام، ]دار 
.٧١٤٠٨ط بالكوت، الأعلام لوزا,دة ( ٧١

(.٢٦٢)م اللغة )ْ(ءقاسى 
القلم[.]دار ( ٥٣٢للراغب)١; القرآن الفاظ مقويات )٦( 

[.٢١٩٩٠ط،، العلم، ]دار ( ١٢٣٦)محاح )٧(انم 
ط٨،الة، الريأ ]مزمح( ٧٣٢)المحيط والقاموس 
٧١٤٢٦.

(.١v٦/٨)الرب لمان )٨( 





والشرمياثكوني ا1كوتىوااشرءى

الققال: يه هريرة وعن.أبي 
فلاشيء، أصابك رأؤإن س؛ اش رسول 

ولكنوكدا، كذا كان فعلت أتي لو تقل: 
شعلو فإن فعل، شاء وما اش قدر قل؛ 

اكطان«أا/عمل 
ءالمي سمع أنه ه عس ابن وعن 

أشاء(اُآ،.من أؤتيه فصلي رُفهو قال؛ 
عنه الأشعري موسى أبي وعن 

أرادإذا هك الله "إن ال: قنبي. ال
قبلها،نبيها قبض عباده، من أمة رحمة 

يديها١١؛٣،بين وملما فرطا لها فجعله 
الحديث.

يئناش )رفزق عيينة ابن قال 
فقدبينهما جمع فمن والأمر، الخلق 

متم\ْأ.
لمقلرروأما ةةّفبم: تيمية ابن وقال 

اوكلماتفي فقال )الكلمات(، 
وكتبهءهرنتا يكلمنت ؤو>متضت* الكونية؛ 

يقول:ه المي وكان [، ١٢]التحريم: 
الالتي المامات اض بكلمات وآعوذ 

الحدث. ٢٦١١١فاجرولا بر يجاوزهن 

(.٢٦٦٤رقم القدر، ملم)كتاب )١(أخرجه 
م'0ه(.رقم الصلاة، هراس، )محاب الخاوي أحرجه )٢( 
(.٢٢٨٨رقم المقاتل، )كتاب مسلم أحرجه )٣( 
حلمهما جمله س الأمر جعل س أن ت ؛قف ومراده )٤( 

ممر.نمد 

الكب]دار ( ٢٢١شرم)U/ في ا.لأردي أورده )٠( 
ه(. ١١٠٨٤ط؟، المرية، 

مدا،الة، الرّة تمؤ٢ّ( ٢• )؛A أحمد أخرجه )٦( 

يجاوزهنلا التي، التامات الثه وكلمات 
بهاكون التي، هي فاجر؛ ولا بر 

عنفاجر ولا بر يخرج فلا الكائنات 
وقدرته.ومشبثته تكوينه 

المنزلةكتبه وهي الدينية؛ كلماته وأما 
الأبرارفأطاعها ونهيه أمرْ من فيها وما 

همالمتقون الله وأولياء المجار. وعصاها 
وجعلهالدينية، لكلماته المهليعرن 

.ؤإرادتهالديني، ؤإدته الديني، 

يجاوزهالا التي الكونية كلماته وأما 
جميعتحتها يدخل فإنه فاجر؛ ولا بر 

وحميعوجنوده إبليس حتى الخلق 
فالخلقالنار، يدخل من وسائر الكفار 

والمشيةالخلق شمول فى اجتمعوا ؤإن 
شافترقوا فقد لهم، والقدر والقدرة 

اوالرضوالمحبة والنهي مر ألا 
الدينهم المتقون اض وأولياء والغضب. 

وصرواالمحفلور وتركوا الخأمور فعلوا 
ورصيوأجوْ فأمهم المقدور على 

أولياءوأعداؤء عنه. ورضوا عنهم 
لهوقدرته تحت كانوا ؤإن الشياطين 
ؤيلعنهمعليهم ويغضب يبغضهم 

ويُاديهمأ'َُاا■
(١٢٧)/)■ المجمع في الهتى وذكر -[، ٠١٤٢١
رجالانيلع أميعفى رحال أن -ّي[أ القا]مكتبة 

الأحاديثلة صلمفي الألباني وصححه الصحيح. 
،9لا المعارف، ]مكتبة ( ٠٨٤ )رقم الصحيحة 

اسم،]مجمع ( ٢٧١، ^١٢٧٢)'الختاوى مجموع )٧( 
آا؛اه[.الممحف،، لطاعن فهل. 







والشرعىالكونئ ►وه

.ا.السل:
قولهفدلمله الكوني الجعل أمحا 
يهنع.آعثلأ أعثقهم ؤآ  llL؛؛■^؛)5 ت تعالى 
مىويقنأ . مقتمة ئهم \1خشا إل 

سدا-حامهز يمن تتثذا أدتئم 
]يس[،و4 مححمق ك نهم آئئيثهم 

تنم جثل الى؛ تعه وقول
اروبمظمئ 3^؛ نبمد أرئئا 

rjالجعلوأما [. ٧٢ت ]النحل و-ثئدآه ( ؛؛؛
ثني^٠![ تعالى! قوله فدليله الشرعي 

وكضؤ وثُ ءؤ لت* يذو ين أق 
شرعما أي: [؛ ١٠٣_: Ul]ه 
لهمخلوق فهو ؤإلأ له أمر ولا ذلك 
ومشيئته.بقدرْ واقع 

\\ِس:

تعالى:قوله ليله فد الكوني ألإناء أما 
تالبة_رة:بمثآءه سح ث1اتءكثُ ^؛٢٥ 
تعالى!فكقوله ١لشرعي الإيتاء وأما [. ٢٤٧

.[ ٦٣]البقرة! يتووه ءاتيق^ا ما 
[آا-الآات:

قولهفدليلها الكونية الايات أما 
يزيتنصما آصيبجْ ؛ تعالى 

ةقثو_نغئؤ ءاي؛يمحء لريآًكم آتوقا آه 
ءاثيناوقوله؛ ]الِقرة[ا 

أقلهم بمة حئ قيز ثميأّ وئاق إق 
اتالايا وأم[. ٥٣ت ]نمك 

>ؤوآلخ؛قتعالى! قوله ليلها فدالشرعية 
هنرآانار أمحثث أولسلث، بقاثتأ وكدبجأ َةميأ 

تعالى:وقوله ]البقرة[، .اه فها 

ذكمزرثا تؤتفؤ ءاتتت إتك أزثآ 
]الثةرة[ُا؛.. ءاي بما 
انمتعالقة:ثمسائل ا٠ 

والمشظ:الارادة يين لشسوية ا— 

القدريةفيه وقحت الذي الضلال منشأ 
المشيئةبين التسوية فى كمن والجبرية 

أنظنوا حيت الشرعية، والإرادة الكونية 
مستلزمه)الكونية( والإرادة المشيئة 

.والرصاللمحة 

والفسوقالتثف_ر أن زعموا فالقدرية 
تحتإدحالهم يمكن لا والعميان 

عندهمالأمر لأن وتقديره؛  4JJ1إرادة 
فقدبه أمر ما فكل الإرادة، يستلزم 

بالكفرمر يا لم تعالى واش أراده، 
لها؛مريد غير فهو والعصيان، والفسوق 

٠يرضاها ولا يحبها لا اش لأن 
الكفرأن فزعموا الجبرية؛ أما 

له،محبوبة له مراده والعصيان والنوق 

فيلهم حيار ولا علها جبرهم وقد 
يستلزملا عندهم الأمر لأن تركها؛ 
يأمرلم تعالى اش كان ؤإذا الإرادة، 
أرادأنه إلا والعصيان والفسوق بالكفر 

،.وثاء٥ر' وقدره ذلك 

وثناء(، ١٥٤- )أ/بم؛ا الصحيح الجواب ا؛ثلرت )١( 
(.٢٨٣. ٢٨)•العنل 

الجبارمد للقاضي الخمسة الأصول شرح انفلرت )٢( 
ط*آ،وهجة، ]مكتبة ( ٤٣١، ٣٣٦)المعتزلي 

ة]المرّ( ٣٤له)• ؤ بالتمحليقوالمحيط اها، ٤  ١٦
عوالنحل والعلل للتالين،[، العامة الممرية 



والشرعىالكوني والشومىالكوني 

التفريقعلى قائم الئئة أهل ومذهب 
إنإذ والرصا، والمحبة المشيئة سن 

يجريسيء كل أن على دالة النصوص 
يشملوهذا وإرادته، تعالى ه، ا بمشيئة 

المصرصإن ثم والمعاصي، الطاعات 
ولاالكفر يحب لا اطه أن على دلت 

الأمةاتفقت وقد الفساد، ولا ,المعاصي 
دونات المنهييكر0 اش أن على 

دونالمأمورات ؤيحب المأمورات، 
منايك يريدها عات لطا فا المنهيات، 

لها،لمحبته المتضمنة الإرادة المباد 
يفعلها،لم ؤإن ونمت إذا بها، ء ورصا 

منيفعلها من ويكره ييختحّها والعاصي 
لحكمةهو يتخلقها أن ثاء ؤإن المباد 

للعبدكرهها إذا يلزم ولا ذلك، اقتضت 
■يخلقهاأن يكره أن بالخبد تضر لكونها 

الحكبمةمن فيه له لما هو 

ثضروى؛اء 
توالشيم الكوني محن المرق 

وفيمااش، يحبه فيما يكون لكوني ا- 
قيماإلا يكون فلا الشرعي أما يحبه، لا 

حاصة.الق، يحبه 

فيما فكل يقع، أن بد لا لكوني ا— 
ؤيوحد،يكون ما وكل الكون، هذا 
وثر،حير من وقدرا كويا أرائه اش، فان 

وكفرؤإذلأل، وعز وعافية، وصحة 

وطاعة،ومعصية وغنى، وفقر ؤإيمان، 
المتعلقالشرعي أما وشقاوة، وسعادة 
منالله طلب ما وهو والنهي، بالأمر 
الأحكاممن به والممل تطبيقه المباد 

قدإن الوقؤع يستالزم لا وهذا الشرعية، 
جهلأبا الله أمر فقد يقع. لا وقد يقع 

،■ولم بالإيمان 
الكونيالآم-ربمن محن تلازم ولا 

بمامهما كل يتعلق قد بل. والشرص؛ 
عمومفبينهما الأحر، به يتعلق لا 

أءمالكوني فالأمر - وجه من وخصوص 
ؤيرنحاه■الله يحبه لا بما تعلقه جهة من 
جهةس وأخص والمعاصي، الكفر من 
وطاعةالكافر إيمان بمثل يتعلق لا أنه 

جهةمن أعم. الشرعي والأمر القاسق. 
غيرأو كان واقعا به مأمور يكل تعلقه 

الواقعأن جهة من وأحص واقع، 
به.مأمور غير يكون قد الكوني بالأمر 

يجتمعانقد الموعين أن والحاصل 
وطاعةالمزمن، إيمان مثل في معا 

الخهليع.

كفرمثل في الكوني الأم وينفرد 
الأمروينفرد الخاصى. ومحصثة الكافر، 

وطاعةالكافر، إيمان مثل في الشرعي 
.،Vull

سنوالفرق الحيي[، ]موّبة ( AV)\ر للشهرمتاني —
(.٢١١)للغدادي الفرق 

 )V( :١٦٣. رم/أه\ الشوية الثن، مهاج انظر.)

(،٤٧٦، ٤٤• )A/ سمة لأبن الفتاوى مجموع انظر: )٢( 
(.)٩٦الفاؤيت وشرح A؛(، ، ٤٧)العلل وشقاء 

يتصرف.)٩٦( للدسخي والقدر المضاء مراب )٣( 
(..٢٨)•البمليل شفاء وانظر: 



لقرصو! تكوني ١

اتمخاصن:دهب مؤ 
همانطائفتان؛ الباب هذا في صل؛ 
والجيرة.القدرية 

الشرعيةالإرادة أثبتوا فالقدرية 
اشأن وزعموا الكونية، الإرادة وأنكروا 

فلاوالعصيان، والفسوق الكفر يحب لا 
لأنوتقديره؛ طه ا إرادة تحت يدحل 

أمرما الإرادة، يستلزم عندهم الأمر 
Jالتثفرمر يا لم تعالى واطه أراده، فعد يه 

لها؛مريد غير فهو والعصيان، والفسوق 
ُيرضاها ولا يحبها لا اطه لأن 

الكونيةالإرادة فأثبتوا الجبرية أما 
أنوزعموا الشرعية الإرادة وأنكروا 

لهمراده والعصيان والمسوق الكفر 
حيارولا عليها حبرهم وقد له، محبوبة 

العندهم الأمر لأن تركها؛ في لهم 
لمتعالى اطه كان ؤإذا الإرادة، يستلزم 

أتهإلا والعصيان والفسوق بالكفر يأمر 
وثاءهُآ؛.وقدره ذلك أراد 

واثردعليهم:
نصوصللمخالفا إليه ذهبوا ما 

المشيئةبين الفرق على دلت الش الشرعية 
رميمابعضها، ذكر تقدم وقد والمحبة 
الإرادتثنبجن التفريق على قائم الملف 

بينتلازم لا وأته بينهما، التسوية وعدم 

والرضا،المحبة وبين والإرادة المشيئة 
الكونية؛اطه مشيئة تحت داحلة فالمعاصي 

عنحارج شيء ملكه في يحصل لا إذ 
إرادتهنحستا ياحلة عير لكنها إرادته، 

وحساعقلا حائز وهدا ومحبته، الشرعية 
أننجد لهدا - الأعلى المثل طه و- 

الوهو بإرادته الدواء من يشرب المريض 
فهوالكون في يحمل ما كدللثا يحبه، 
القد يعفه كان ؤإن الكونية، طه ا بإرادة 
العبدوماكن به أذن ولكنه لأّبحانها يحيه 

وهوسبحانه، إليه ترحع لحكمة فحله من 
إرادةيردم لم إذا ذللثط من منحه على قادر 

كوئافه مراد المعاصي فحصول كونية، 
علىالحماة قتعن.س_ا شرعا. مراد وغير 

كانتؤإن لهم، فلملما ليس معاصيهم 
علىيعدبون لأنهم عليهم؛ مقدرة 

ؤإرادتهمباحتيارهم عملوها التي أعمالهم 
الرملبإرسال عليهم الحجة قيام بحد 

منهاوتحذيرهم الكتّا ؤإنزال 

تمصادرواتمراجع:ا. 

الشرعيةوالإرادة الكونية ررالإرادة -١ 
لنوالالنبوية،؛، والثنة الكريم القران قي 

الجبارمد للقاضي ة ■الخبمالأصول شرح )ا(اذظرت 
(.٣٤)•بامحيف والسد (، ٤٣١، ٣٣٦)

بينوالفرق )\/VA(، للثهرئاني والمحل )؟(.الملل 
(.٢١١)سوادي, .الفرق 

(،٢٢٢)A/تجسة لأبن الفتاوى مجموع )ى\نشم: 
وشناء(، ١٨٠، ١٠٧النئة)مأْا، ومنهاج 

،)١٧العلحاؤية وشرح بعدها، وما ( ٤٤)العليل 
لاميةالإّالشؤون ]وزارة ( ٢٢٩، ٢٢٨، ٧٢

والغيروالقفاء —[، ٥١٤١٨أءلا، اذأ، والأوو
ًوآآ،الوًلن، ]دار بعدها وما ( ٣٤٧)للخسود 

.بعدهاوما ( )١٦للل.سءى والقدر القضاء ومراتب 



اممداص

لأبنالحلق«، هملى الحق ررإيثار - ٢ 

العزأي لأبن ررشرح - ٣ 
الحض.

القئم.لأبن العليلو، رأشغاء — ٤ 
القم•لأتن الهجرتين؛؛، ارؤلريق - ْ 
الرحننأولياء بمن ٠ ٦ 

تيمية.لأبن الشيطازلإ، وأولياء 
الكتابصوء ش والقدر ررالقضاء — ٧ 

الرحمنلعبد ، ؛؛u،؛؛ الناس ومذاهب وا,لمق 
المحمود.

لابن^٨(، الفتاوىاا للمجموع — ٨ 
تيمية.

قدر،،،لوا قضاء الررمراتب — ٩ 
الدبيخى.لسليمان 

،)جّآ( النبوية،، الثنة ،١منهاج — ١ ٠ 
لأينتيمثة•

 Pصلكيد ا

لغه:لتعريف اي 

صحيحأصل والدال والياء الكاف 
يسعثم بشدة لشيء معالجة صلى يدل 

الأصل،هدا إلى راجع وكله الباب، 
هوهذا المعالجة، الكيد اللخأت أهل قال 

المكرصّموا ثم اب، البفي الأصل 
'^٠١.

والاجتهاد،المتكر، على الكيد فيعللق 
ومكيدة،كيدا كيده كاده والاحتيال، 

الحربسميت وربما المكايدة، وكيلك 
كٍنار".

شرعا:لتعريف اؤ 
مقابلفي تعالى لله ثابتة فعلية صفة 

الماكرين؛مكر ورد الكائدين، كيد 
حلاقهؤإحفاء أمر إفلهار وحقيقتها 

مراده.إلى به لتوصل 
بأهلة سبحا كيده هي اعيد؛ وصفة 

لهموجزاء بفعلهم، لهم مقابلة الكيد 
صلهمبجنس 

الخفيةبالأسباب التوصل بمعنى وهى 
محلهافي وهي بالخصم، الإيقاع إلى 

.عليهارأ، يحمد كمال صفة 
جاءبها تعالى الله فوصف وليلك 

والعدلوالعقلمة، ل الكمّا يفيد بما مقيدا 
والحكمة.

لأسسماسنىاسوي^ه 
والشرعي:

لكنالمعنيين، بين فلاهرة العلاقة 
هوتعالى الله بوصف المتعلق المعنى 

نقصيعتريه لا الذي الكمال جهة على 

ره/بم;اللغ؛ ماسي اظر: ■)١( 

(،رم٣٨٣الخرب دوا0 )،،/(،ه(، الصحاح انظر: )٢( 
(.٤٠٣)الخحط القاْرص 

Y )\/ألقم لأبن اuءفان  UUjانظر: )٣(  iTAA/
)٦;تجب لابن الكرى اساوى وراجع: (. ١١٤

(.yro)\/محن لأبن الواسطة شرح انظر: )أ( 



اممداممد

إلايأتي لا ولذلك الوج-وها من بوجه 
لخلافوالحمد، المدح يفيد لما مقيئا 

الكيد،من المخلوق له يوصفا قد ما 
.وفللما تعديا يكون قد فإنه 

إلىتعالى اشر أصافه ما إثبات وجوب 
الكمالوجه على الكيد صفة من ه نف

منبوجه فيه نقص لا الذي المهللق 
وردكما مقيدا يدلك وأن الوجوه، 

الكمال،يفيد بما الشرعية، لصوص ا فى 
القص.إيهام ويزيل 

تحقيقة:اه 

وجهعلى بالكيد يوصف . افر إن 
اد0،عبفى عادل . فانه ال، الكم

قال، يستحق، ومن بأهله، وموقعا' 
.هقؤلقدئ يجدونَقدا. وم تعالى؛ 

]الط،رق[را'.
حيثمن - الكيد صفة كانت ولما 
التيالمنقسمة الصفات من - الإمحللاق 

اف،وصفا جاء الدم، وتقبل المدح تقبل 
المدحعلى يدل بما مقيدا بها تعالى 

المطلق.والكمال 

>قيمفأن _.؛، إل يشّم فالكدصِضصِسقاص 
.وإللمٍل ص لإس أم ْديا د ك المواقف وش 
ناهلتعالى مكرم المحمودت فمن مراده. عاقل. كل 

اكاوىالكىرا-/بمآا(.اظر: تآ(إلى الشيء إيصال الكيد أن وذلك 
)\/للحربي الحدث غريب وأنظر: (. ٢٦)الدمرية )٣( 

ه'؛اه[.ْوا، القرى، ام ]جامعت ( ٩٤

النيرذلك كان فان حقي، بطريق الغير 
ؤإلأحسنا، كيدا كان الشر ذلك يستحق 

iمسا كيدا كان 

ويكيديم—اكر إنما j،، بحا سوالله 
منحده قيأ ذلك يستوجب بمن ويستهزئ 

لآتسبلا حيث 

لأدلة:اي 

ثملأقينؤ> تعالى' الض قال 
أحيهؤءا.ء من أت-قثنثها ئم تفي 

[،٧٦]يوسف: ِيحه ?؛٥^^١ 
ثأكدِيونَةدا. تعالى: وقال 

ؤث1يتعار: وقال ]l_^، .4 '!؛؛١ 
داف:لالأء-وه تتة 'هرى إث نهإ 
١٨٣.]

■وأقواوأهلاسا:
هنفوصفا لاوهكذا تيمية: ابن قال 

بدلل؛،،ءبد0 وصف كما والكيد، 
[،٣٠الت ف]الأ'ذآسه 

ول$ثي.4و ممرري^ ؤأإلم' وئال: 
المدولا كالتم الخر ولمي 

لكلمجل«'م.
المكروكذلك ١١القئم: ابن وقال 

١(.١ ٤ )آ/ الشم لاين اللهفان إغاثة انقر: )١( 



اممداممد

لهم،وحزاء يمعلهم لهم مقابلة المكر 
قالنوعين، إلى م ينقالكيد وكذلك 
.4محن ص إث لهم ؤوامم1 تعالى؛ 

تالأصاف[«آا،.
تعالى؛قال رءولهذا كثير! ابن وقال 

إلتنجه 5؛^ ند ألانه 
كدئاكث,1لكث تشو يءأء ين أسثص؛ها 

المحبوبالكيد من وهذا 
فيهلما ويرضاه، القه يحيه الذي الراد 

الطلوةااُوالمميجة الحكمة من 
0الآثار:

منه،بالخوف تعالى لئه التعثد — ١ 
رجائهمع وكيده، مكره أمن وعدم 
به.الغلن وحسن 

ردفي ه ربه إلى المؤمن التجاء - ٢ 
المطلين.أذى وصرف ,الكائدين، كيد 

إلى.المزدي امد من. الحذر - ٣ 
كادفمن حق؛ إ؛هلال أو باطل، إحقاق 
للحق.عليه الله يكيد للباطل 

تعالى؛ض ا بنصر المزمنين يقين — ٤ 
الوهو للمتنين، العاقبة جاعل فهو 

الخائنين.كيد يهدي 
بالعدلتعالى اه حلق ما قيام — ٥ 

الوعدوائا ظلما كاد فمن والحكمة؛ 
قالتهرمنا؛ به قمح ؤإن كيد له يدوم 

وكيدهالخائنين، كيد يهدي لا تعالى 

تمد.كل على الغاب هو الحق 

وأنبيائهافه لرسل يكون ا م ٦
معا لحستة ا والعاقبة النصر من وأوليائه 

تعالىاممه نصر لكنه لديهم؛ يد ذات قلة 
لهم-ؤيمكر لهم يكني الذي 
العقوبةمن لمين LJaJlعلى يقع ما ء ٧ 

بكيدهمفرحوا ؤإن فهم والعذاب، 
القريبالمآل أن إلا زماما واعتدائهم 

وافهكيدا، يكيدون فهم وحسران، هائك 
أمره.على عاب واش كيدا، يكيد 

ذسالمخاكن:مي 

الجهبميةمن المتكلمين عموم حالف 
هذهإثبات في والأشاعرة والمعتزلة 

نفيفي أصلوه ما على بناء وهزا الصفة، 
١الصفات 

أصلهمعلى. بناء الجهمية فمخالفة 
يستلزمالصفات إثبات أن ض الفاسد 

'.UI
فيأصلهم على بناء المعتزلة ومخالفة 

ولأنالتشبيه، لاستلزامها الصفات؛ نفي 
،القدماء تعدد منه يلزم الصفات تعيدد 

ؤيوولونهأثره، باعتبار الكيد فيثبتون 
،.العةوبةُبإنزال 

(.TAA)؛/اللهفان ر\(إءاثة 
(.٤٠١)؛/ الشم اكرآن تقم )٢( 

التراث[،]دار ( ٢٢١)\مق سن الغرق )٠٦( 
المعرنة،]دار ))/a(،( لا|ثهرّاني والنحل والملل 

(١٦٢■)اومارلأالم.تزلي نمن. أ ,النىّ)ء(لأئرح 
[.٠١٤١٦طّّاإ وهة، ]مكب 

(.٣٥٨)الجبار لعيد الطاعن عن القرآن نزيه : انقل )٥( 



الك،د
rYarii
ف

الكد

،،.

أصلهمعلى مينيه الأثاعرة ومخالفة 
إثباتهالأن الفعلية؛ الصفات نفي في 

اقهذات في الحوادث حلول يستلزم 
إثباتفي الشص توهم وكذلك تعالى، 

الذيالنقص لجانب، الصفة هذه 
الإرادةصفة إلى فاولوها إثباتها، يحتمله 

السعالعقلة الصفات صمن يثبتونها التي 
عندهمالصفة فتكون يثبتونها، التي 

الكيدبمعنى أو العقوبة، إرادة بمعنى 
المتكيدرن.على الواقع 

عليهم:ثرد اه 

باؤللة،لوازم من أحدثوه ما نفي ب— 
تعددمنه يلزم لا الصفات ت فاثبا 

منأي ولا التشبيه، ولا القدماء، 
مانعةالنفاة يجعلها التي الباحللة اللوازم 
وأثبتهلنغسص، تعالى اشر أثبته ما لإثبات 

■والصفات.الأسماء من . رسوله له 
صفات،لنفه أثبت تعالى فاض 

والقدرة،كالحلم، لخلشه، وأثبتها 
صفةذلك! ومن ، إلح والعفلمة والإرادة، 

أيالإثبات هذا من يلزم ولم الكبد، 
ينعمهالذي لتنقص وا للتشبيه معنى 
وعقلاشرعا لمتقرر ا بل التفاة، هؤلأء 

بقوله!نفسه عن تعالى يه أحير ما 
ألنيرآلسييع ثبمو َكثإايء 

إثباتهمفي والجماعة الثئة ءاهل 
)ها/بماأ(للرازي الشب -فاتح ر\(انذلر: 

أثبتهوما لنمه تعالى اممه أثبته ما لجميع 
الجاعالأصل هذا يقررون . رسوله له 

كاذب،خلن أي من المانع الصفات، لكل 
الكد.صفة ومنها يامحلل، لازم أو 

الالفعلية الصفات إثبات فإن وكذلك 

لحوادثمحلا ذاته تكون أن منه يلزم 
لمافعالا يزال ولا يزل لم فهو مخلوقة، 

أفعالهتعدد على الدالة والنصوص يريد، 
شيءفي وليس تحصى، ذكاد لا وتنوعها 

المخلوقاتمن سيئا أن على يدل ما منها 
ذاته.في يحل 

واختيارهبمشيئته سبحانه فعله فنثستإ 

تردولا عليه، الشرعي الدليل بثبوت 
اgطلة.باللوازم الدليل دلالة 

ذيوالاحتيار المشيئة نفي إن بل 
أنيجب الذي النقص هو تعالى أفعاله 

أنهله والحمد الكمال فإثبات عنه، ينزه 
ويعفويثاء، لمن ويعفر يشاء، ما يخلق 
يزللم وأته يريد، ما ؤيفعل يشاء، عمن 

يريد.لما فعالا ولازال 

منهي الاختيارية الصفات ألة فم
يمكنهلم بها يقر لم فمن حمده، تمام 

أنهولا ألبتة، محمود اطه بأن الإقرار 
الذمصد الحمد فإن العالمين:؛ رب 

المحمودبمحاسن الإخبار هو والحمد 
الإخبارهو والذم له، المحبة مع 

له.البغض مع المذموم بماوئ 
فإذابأفعاله، ه نفيحمد تعالى والله 



اصاممد

امتنعاختياره يه يقوم فعل له يكن لم 
5الخأا/ذلك 

تمصادروالمراجع:اه 

ربعن الموقعين ررإعلأم - ١ 
القيم.لأبن العالمين؛؛، 

ام.لأن اللهفان«، "إغاثة  ٠٢

تيمية.لابن اكل.مرية؛ا، ررالرمحألة — ٣ 
لأبنالواسطية،؛، العقيدة لرشّرح — ٤ 

فيواردة الهث اش "صفات — ٥ 
القاف.نملوي والثنةاا، الكتاب 

تيمية.لابن اهمى(أ، والفتاوى ٠ ٦ 

طءا[.العطاء، أدار )؛آ/يه( الرضاثل جامع ضمن تثمين، لأبن الأ"حبارّثة المنان في رصالة انظرت  ٢١^





اللمالأ انه لا انهلا 

اللأمحرث 

ساض إلا إله لا ص 

ئ:لتعريف ا0 
الإخلاصوكلمة التوحيد ادة شه

فيجزأين ض ضلمة اش( إلا إله )لا 
إله(،)لا قول: في المني المعض، 

كلوبيان اض(، )إلا قول: في والإثبات 
غايةفي والشمع اللغة جهة من منهما 

الأهمية.
ابنال قتعالى، هو.اش اءلأو: 

أصلوالهاء واللام را١لهمزة فارس 
تعالى،الله فالإله: التعبد، وهو واحد: 
تألهويقال: معبود، لأنه يدلك؛ وسمي 

وعثدأ،ُإذا الرجل: 
وزنعلى )إلاه( من مشتق •' الد 

وألوهنهإلهة تأله أله يقال: )بعال(، 
فعالمألوه؛ يمعنى إلاه، فهو والهانية، 

والتأله:معبود، أي: منحول؛ بمعنى 
واللامالألف عليه دخلت فلما التعبد، 
فىلكثرته تخنيثا؛ الهمزة حدفت 

اكل،اءقي الهمزة وقتلحت الكلام، 
الأّمُى.لهدا نتجا للزومها 

>!.١٤٢٠ط الجتل، ]دار اللخة )\(ض 
ٍوا،الهلال، ]_ ( ٩٠)ة/ المض انظر: )٢( 

شرعا:لتعريف ا0 

اض،إلا بحق معبود لا اه: إلا إله لا 
افهإلا ادة العبيستحق معبود لا أو 

مالي-
هو.إلا إله لا فانه ١١الطبري: نال 
إخلاصمحليك يستحق مجحبود لا يقول: 
اش«ُم.إلا له العبادة 

إثُ,اثن ؤ؟" "قوله: الموكاني: وقال 
بحقمعبود لا أي: [؛ ٢٥٥]البقرة; هوه 

,(٤)الأ

ومعنى١١الله: محبي بن سليمان وفال 
إلهإلا بحق معبود لا أي: اض(؛ إلا إله )لا 

،١له،؛ُ شريك لا وحده الله وهو واحد، 

الأخرى:لأساء ائ 
جاءتعديدة أسماء افه( إلا إل )لا 

فهيالنبوية، والثنة الكناب نصوص بها 
التقوى،وكلمة الإخلاص، يكلمة نمى 
وكلمةالباقية، والممة الحق، وكلمة 

لمولوا لتوحيد، ا دة وشها ، واء ملا 

المرين،]الدار ( ٤٢٢)!/اللغة وتهذيب ٠ [ ٢٠١٩٩٣
اللم]دار والساح ^[، ١٣٨٧ًدا، 

ط؛[.للملأيض، 
)م(شرالنيى)آا/آم(.

^.٠١٤٢٨ًدا، الوفاء، ]دار ( ٤٦٦/١)القدير )؛(ئح 
ط\[.الممص، الحمد)ا/بماا(]دار الزيز سر )٥( 



لأال4ألأااله

الكام اله لا ءوء

الأسماء.من ذلك ض إلى القات، 

■والحكمء
أصلهي الص( إلا إله )لا فهِادة 

الإسلام،أركان من ركن وهي الإيمان، 
الإسلامية،العقيدة ومبنى الدين، وقاعدة 
دمه،فيعصم الإسلام العبد يدحل فبقولها 
قولهامن الامتناع أو وبجءحدها وماله، 
ملةعن حاريا كافت١ العيد يكون 

علىواجب أول وهي الإّلأم، 
كماالرمل إليه دعت ما وأول المكلف، 

نبيأو طوب نلك من هك ض ا سوى 
بالهفليسوا غيرهم، عن فضلا مرسل، 

شيء.العيادة من لهم ولا 
وحدهش الألوهية تنبت اش(ت ورإلأ 

اتخذومجا الحق، الإله فهو له، شريك لا 
قالكما باطلة فكلها آلهة من دونه من 

ثيتققآلص هو آقء أنكث تعالى: 
آؤطدههز نحيدء ين بدعوى تا 

[.٦٢لالحج؛ 

فىاش إلا إله لا حقيقة وتتمثل 
ثريكلا وحده هك ش العبادة إحلاص من ثلى عن نيتكا ؤوث1 تعالى: قال 

واكرآنسواْ، ما عبادة من والبراءة له قأ إلا إقت لا ق إقد نيئ إلا ثثرل 
]الأنثياء[..ه قاقثدون 
اتفقمما اأوهدا : تيمية ابن قال 

■الملمين؛وعلماء الدين، أئمة عليه 
يالاصهلرارعلم ما على مجمعون فالهم 

يدعىفانه كافر كل أن الرسول: دين من 
أومعتللأ، كان سواء الشهادتين، إلى 

الكافريصير وبدلك كتابيا، أو مشركا، 
ذلك((بدون لما ميصير ولا مسلما، 

لحقيقة:اه 

اض(:إلا إله رلأ الوحيد كلمة حقيقة 
الفىنالإثبات:

آ-ششقول:لأش•
افه.إلا قول: فى ٢-إبان 

منكل عن الألوهية نفت إله(: و)لأ 

ط؟[.الإمحام، ت-جامعت )a/٧( المحارض درء را( 

بالحبموصحافلان الموية والئنة اناكريم 
الحقيقة.هده تقرر التي 

تفسير؛؛وحقيقة ظه: الحدي قال 
الرببتفرد والاعتراف العلم التوحيد 

العبادةؤإحلاص الكمال صفات بجميع 
تأمرين إلى يرجع وذلك له، 

القهغير عن كلها الألوهية نفي الأول؛ 
الإلهيةيستحق لا أنه ؤيعتقد يعلم بان 
الالخلق، من أحاس العبودية من شيثا ولا 
غيرهما،ولا مقرب ملك ولا مرمل نبي 
حفلذلك في الخلق من لأحد ليس وأنه 
١تصيب ولا 

لفالألوهية إثبات الثاني: والأمر 
بمعانيوتمرده له، شريك لا وحده تعالى 

الكمالنحوت وهى كلها، الألوهية 
وحدمالاعتقاد هذا يكفى ولا كلها، 



اللهالأ اله لا امحالكاله لإ 

لثيكله الدين بإحلاص العبد يحققه حتى 
لإحان،وا لإيمان وا بالإمحلأم فيقوم 

بدلكقاصدا حلقه وحقوق الله وبحقوق 

ويعلموثوابه، رصرانه وطالتا الله وحه 
منالبراءة وتحقيقها تفسيرها تمام من أن 

يحبهمأنداد اتخاذ وأن افه، غير عبادة 
يعملأو اطه يطيعهم أو افه كحب 
معنىافي ينض يعمل كما لهم 

فتبين، J_SU؛11أشد اطه( إلا إل )لا 
وجوباعتقاد من بد لا أنه بدلك 

ومنله، شريك لا وحده الله ادة عب
منبد ولا ونطئا، اعتقادا بذلك الإقرار 

لثهطاعة وحده الله بعبودية القيام 
ينافيمما البراءة من بد ولا وانقيادا، 

ذلكيتم ولا وفعلا، وقولا عقدا ذلك 
ومولاتهماممه بتوحيد القائمين بمحبة إلا 

الشركأهل غض وبم، ونصرته
المقامهذا في تغني ولا ومعاداتهم، 

الخاليةولا المجردة، الألفاظ 
العلميتطابق أن بد لا بل الخقيقة، من 

هذهفان والعمل، والقول والاعتقاد 
منهاواحد تخلف متى متلازمة الأشياء 
أعلمااُآ،.وافه البقية، تخلفت1 

والمنزلة:

افه(إلا إله رلأ والإخلاص الوحيد كلمة 
الدينوأصل الإيمان شعب أعلى 

المبمرصةضمن ( ١٧،  ١٦٢)للمعيي المديد القول زا( 
ط؟[.التتاش، صالح بن مالح لمم الكاملة 

وهىشجرته، وساق أمره ورأس وأساسه 
السماواتبها قامت التي الكلمة 

جميعا هلأحلوحلك والأرض 
الرسل،جميع بها وأرسل المخلوقات، 

الجهادوأقيم الشرائع، لأحلها وشرعت 
الخليقةانقمتا وبها الموازين، ونمبت 

وهىوفجار، ومتقين وكفار ْؤمنض إلى 
والعقاب،والثواب والأمر الخلق متشأ 

والحساب،الموال حقوقها وعن وعتها 

وعنهاالعباد، على تعالى افه حق وهي 
قدما.تزول فلا والأخرون، الأولون يأل 

عنأل يحتى اطه يدي بين العبد 
ماذاو) تعبدون؟(، كنتم )ماذا ت مسألتين 

الأولى-وجواب المرسلين؟(، أجبتم 
ؤإقرارامعرفة اض( إلا اله )لا بتحقيق 
أنبتحقيق الثانية؛ وجواب وعملا، 

وانقيادامعرفة افه( رسول )محمدا 

الكلمةووهي ؛ ^^ القيم ابن قال 
والسماوات،الأرض بها قامت؛ التي 

المخلوقات،جميع عليها افه وفهلر 
القبلة،ونصت الملة، أرسستا وعليها 

محضوهي الجهاد، سيوف وجردت 
وهياد، العبجميع على فه ا حق 

والذريةوالمال للدم الخاصمة الكلمة 
عذابمن والمنجية اكار، هذه فى 

لمنشور١ وهي ر، لنا ا ب وعدا قبر، لا 

(.٧٠٦)للفوزان وكلها ومكانها _LU اك إلا إك لا )٢( 



اللهالأ اله لا الأاللا،اله لا 

به،إلا الجنة أحد يدخل لا الذي 
لممن القّ إلى يصل لا الذي والحل 
الإسلام،كلمة وهي سّبه، يتعلق 
الناسانقسم وبها اللام، دار ومفتاح 

وبهاوٍلريد، ومشول وسعيد، شقي إلى 
الإيمان،دار من الكفر دار انفصلت 
الشقاءدار من النعيم دار وتميزت 
للفرضالحال العمود وهي والهوان، 

والثنةلإ

الأدلة:٠■ 

JU  لأّث.ئ إئُ تعالى: اش
]\ّ[ط. النجي آؤثن ض ث٠ إة 

هوآليإي إثه ي تعالى: وء-ال 
تعالى:وقال [، ٢٥٥]الشره: 

[،١٩]محمد: ^ ٥١[§- إقئ لا أق وو 
إبإثتت لا أثلاد تعالى: وقال 

تعالى:وقال ]النح-ل[ا إواه هأممن آكا 
إلامآئثبمول ين ه؛إتقك ين محثكا 

.هأيأ إلا إك لا أك إني 
]الأياء[.

الأن ر؛اقّهد : الاJبمرسول وقال 
بهايلقى لا الله رسول وأني افه إلا إله 

عنفيمب شاك غير غبي 

أنيشهد عبد من وقال 
ورسوله؛عبده محمدا وأن الق، إلا إله لا 

الار«ُم.ض اش ج إلا 
النارعلى حرم قد افه ارفان وقال 

بدلكيبتغى اش؛ إلا إله لا قال من 
اه،أأ؛،وجه 

الققال: ه عمر ابن وعن 
الناسأقاض أن ءأمرت ش ا رسول 

وأناش إلا إل لا أن يشهدوا حش 
لحديثا اش،أ؛ رسول 

يأقوالأهلاسا;
ث؛لفق:تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

هوإلا إله لا أنه بش ادة الشهلأفان 
أنيجوز محلا له؛ الإلهية إحلاص تضمن 

حوف،ولا ؛،>،_،، لا غيره، القلب يتأله 
ولاإكرام، ولا إجلال، ولا رجاء، ولا 

يكونأن بد لا ل رهبة، ولا رغبة، 
ه(ارآ/كله الدين 

هد،رروروح ظه: القيم ابن وقال 
ثناؤ،حل - الرب إفراد : وسرهاالكلمة 

وتعالىاسمه، وتبارك أسماؤ0ا وتقدست 
_ة،رساوه__ءحب- غيره إله ولا ، حد0 

والخوف،والتعقليم، والإجلال، 
التوكل،من ذلك وتوابع والرجاء، 

لملم

الفوائد؛عالم ]دار ( ٤٥٥)الشم لأبن والدواء الا>اء )١( 

(.٢٧رقم الإبمان، سلم)كتاب )٢(أحرجه 

؛١٢٨رئم العلم، )كتاب البخاري أخرجه )٣( 
له.والكفل (، ٣٢رقم الإبمان، )كتاب 
وسلم(، ٤٢٠رقم انملأة، )كتاب المخاري )٤(اخرجه 
(.٣٣رقم الإبمان، )محاب 

ومسلم(، ٢٠رقم الإيمان، )محاب البخاري أخرجه )ه( 
(.٢٢رقم الإيمان، )محاب 

الرشد[.]مكنة ( ٨٤٣/٢الثم)الصراط انتفاء )٦( 



الهلا 

يحبفلا والرهبة، والرغبة والإنابة 
يحبفإنما غيره يحب ما وكل سواه، 

زيادةإلى وسيلة وكونه ا لمحبته نبئا 
يرجىولا سواه، يخاف ولا محبته، 

حرففي كله ذلك، ويجتمع سواه، 
بجمعإياه إلا يعبد لا أنه وهو واحد، 

أنثهادة تحقيق فهدا العبادة، أنولغ 
اهاا'ا؛.إلا إله لا 

هدارروتحقيق ظغ رجب ابن وقال 
العبد؛قول أن ؤإيضاحه المعنى 

لهإله لا أن يقتضى اش إلا إله لا 
يعصىفلا يطاع الذي والإله■' افّ، غير 
ورجاء،وحوما ومحبة ؤإجلألأ، له هيبة 

له،ودعاء منه، ومّؤالآ عليه، وتوكلا 
فمنؤك، لف إلا كله ذلك يصلح ولا 

الأمورهده من شيء فى مخلوقا أشرك 
كانالإلهية، حصاكص من هى التي 
قول؛فى إحلاصه فى قدحا ذلك 

توحيده،في ونقشا اش، إلا إله لا 
بحبالمخلوق، عبودية من فيه وكان 
ْنس(اآأأ.ماقه

الشروط:٥■ 

اش(:إلا إله )لا بشروط المراد 
لزومهاالعبد على يجب التي الأمور 

سهادةتتحقق حتى ا وتحقيقه
بهاالشهادة وصحة اش(، إلا إله )لا 

اللهالأ اله لإ 

واجتماعها،الشرولط تلك بوجود معلقة 
وهدهوعملا، علما بها والقيام والتزامها 
قالكما للمفتاح الأسنان بمزلة الشروْل 

أليساله؛ ملمن ظأب منبه بن وهب 
فقال:الجنة؟ مفتاح اش( إلا إل )لا 

أسنان،له إلا مفتاح لبس ولكن رربلى؛ 
لك،فتح أسنان له بمفتاح جشّك فان 

وإلألمبمحك،ص.
لنصوصوالأستقراء بالتتبع بلغت وقد 

ثمانيةالنبوية والثلمة العزيز الكتاب 
قوله؛لعضهم نفلمها شروط- 

معوصدقك ؤاحادصى يقين علم 
لهاوالقبول وانقياد محبة 

بمامنك، ال\ةفران ثامنها ونيد 
ألهاقد الأنداد من الإله سوى 

قائل!ينتفع لا الثمانية الشرومحل فهده 
واكزامها،باجتماعها إلا اش( إلا إله )لا 

يلي؛فيما وبنانها 
.ؤإئاتانما بمعاق العلم الأول: 
بهاالعلم كمال وهو اليقين، اكاتي؛ 

والريب،.للشلث، المنافي 

للشرك،المنافي الإخلاص الثالث: 
اض(.إلا إله )لا عليه تدل ما وهو 

النفاق،من المانع الصدق الرائع: 
غيرنتهم ياليقولونها المنافقين فان 

لمدلولها.معتقدين 

(.٤٥٧والدواء)الداء )١( 
ٍوا[.)٢(محاباكوحٍدلأبنرحبر؟؛(]داداكامم، 

الجنائ)كتاب معلقا صحيحه في البخاري ذكره )٣( 
،؛^[.١٤٣١هدا، الرسالة، صآ؛آ(]مؤسة 



اللهالأ اله لا الملا 

ولماالكلمة لهده المحبة ت الخامس 
مابخلاف بدلك والسرور عليه، دلت 
عليه

وهيحقوقها، بأداء الانقياد السائس! 
وطلتاض إخلاصا الواجبة الأعمال 
مقتضاها.هو وهذا لمرصاته، 

وذلكللرد، المنافي القبول اع؛ اي
هه.نهى ما وترك الله أوامر بالتزام 

اقه،دون س لمبد بما الكمر الثامن! 
،.المشركين دين من البراءة وهو 

فىالناس يتفاوت الشروط وهذه 
منلأنها ونقحائا؛ زيادة تحقيقها 

هوكما وينقص يزيد والإيمان الإيمان، 
وليسوالجماعة، الثنة أهل معتقد 

تحققهافي الشأن إنما حففلها، ش الشأن 
الواجبلها كمل ووجود البد قلب فى 
منفكم وجوارحه، ولمانه ثلثه في 

قيلولو والتزمها، فيه اجتمعت عامي 
حاففلوكم ذلك، يحسن لم اعددها له! 

يقعوتراه كالمهم فيها يجري لألفاظها 
يناقضهاُآل،.مما كير في 
المتعلمة؛لمسائل اؤ 

إعرابالأولى: ة لمألا. 
اش(!إلا إله )لا 

اه(إلا إله رلأ إعراب بيان لعلماء اض 

ابن]دار ( ٥٢٨-ر'آ/أاه المرل سارح را(انظر: 
ومامعناها رالئهادتان م[، ١٤٣•طآُا الجرزي، 

١{. ٠٨. ١ )٣• الضز١ن م،ها تستلزم 
)آ(معارجاكولل؟/آاْ(.

معناهاليتضح النحو؛ علم جهة من 
والخملأجله من بها النطق مع الذي 

يلى:فيما ؤإعرابها بمهتضاه، 

تقديرهمقدر مرفؤع والخبر نمب، محل 
أنزعم ومن حق، إله لا أي: )حق(؛ 
قدرهكما )موجود( لفثلة المقدر الخبر 

الالهةفإن باطل، فذلك المكلمون 
كذبذلك على فيلزم كثيرة الموجودة 

)بموجود(الخبر تقدير أن كما المعنى، 
كلأن وهو باطل، معنى على يدل 

ذللثاعن الله تعالى - انثه فهو موجود 
الحلولأهل مذهب وهذا - ا كبيتعلوا 

والاتحاد.

هناوالاستثناء استثناء أداة إلا! 
مفرغ.

وهو)إله( لقفل من بدل اض اسم اش! 
حبرهامع والجملة كل، من بعض بدل 

'.٣١٥١إلا حق إل لا المقدر: 
مجرديكفي هل الثانية! لمسألة ا٠ 

اش(؟إلا الطقد)لأإله 
أنوالجماعة السنة أهل عقيدة من 
منافه( إلا إله )لا بكلمة الملق مجرد 

بمقتضاهاوالعمل لها اعتقاد غير 
منوالنجاة الجنة لاستحقاق كافتا ليس 

لماوتكذلك الأم كان لو إذ المار؛ 

(.٣٣٧)اصري على والرد اكوحتد كلمة يان )٣( 





اللهالأ اله اللهالإ الم لإ 

الإسلام؛دين من الاصطرار المعلوم 
وهموألستتهم، يقولونها المناشن فان 

الأسفلالدرك في لها الجاحدين تحت 
وقولالقلب، قول من يد فلا النار، من 

معرفتها،يتضمن القلب وقول ن، يسا لا 
ماحقيقة ومعرفة بها، ؤاوتص_دس 

ومعرفةوالإثبات، التفي من تضمنته، 
افه،غير عن المنفية الإلهية حقيقة 

لغيره،نوتها يستحيل التي يه، المحتمة 
علما،بالقلب! المعنى هذا وقيام 

يوجبما وحالا، ويقينا، ومعرفة، 

المار؛؛على قائلها تحريم 

القمران:0' 

اكوحيدكلمة ثمرات وأجز اعفلم من 
الأعمالجميع تثمر أنها اش( إلا إله )لا 

عملوكل ء؛لنة، واليا الذلاهر0 الصالحة 
الكلمةهذه ثمرة لته مرضي صالح 
أصلهاطيبة، شجرة كمثل فمثلها الهليية، 

ثمرهاتوتي السماء، في وفرعها ثابّت 
الشجرةهده تزال ولا حين، كل وأكلها 
وقت،كل الصالحة الأعمال تشمر 

ومحبةالمؤمن، قلب فى ثباتها بحسب 
وقيامهفيها، ؤإحلاصه له، القلب 
العملأن تعالى الل4 أحبر وقد ، بحقولها 
أنوأحبر الطيب، الكلم يرفع الصالح 
الأساللقاطها تئم الطسة الكلمة 

اظهفصل. وذلك وحين، وقت، كل الصالحة 
ءيثا من يزتيه 

بصدققيلمت إذا الكلمة لهده 

وباطناءااهنا بمقتضاها وعمل ؤإحلاص 
وثمراتحميدة اثار شروطها واستجمعت 

علىمرصية قبا وعوا جمة وفوائد يانعة 
والأجل،العاجل في والجماعة الفرد 

وأثرزها•آثارها أهم ومن 
القوهتحقق كي ا الكلمة اجتماع — ١ 

إذعدوهم؛ على والانتصار للمسلمين، 
واحدة،وعقيدة واحد بدين ينون ي.هم 

آشبمل ؤوآءمّموأ تعالى! قال كما 
م'ا[.ءمرا0ت ]آل لاثزمأه ولا جييعا 

فيوالفمأنينة الأمن توفر . ٢ 
بمقتضىيدين الذي الواحد المجتمع 

اض<.إلا اله )لا 

فيوالأستخلأف السيادة حصول - ٣ 
ءامنإآٌ؛ آقث تعالى! قال الأرض، 

قليستنلمتهم آاصناحأت يتو 
بلهمين هك ئنكتئآ تنكثا 
قمآهش ي .ج ئم 

ال_^، أة هؤ بمي ئ وودلإم 
[.٥٥]الور: شفاه ٩ دتئيى 

يةالمفالهلمأنينة حصول س ٤ 

السالكينتا(مدارج 
١٤٢٢.]^

ط١.المضار، ]مزط ( ٢٧٩,

ابن]دار '•٣( الموقدنتأ/آآأ، ]ملام )أ(انفو: 
^[.١٤٢٣ط١، 

٤(.١ - )٦٣ سوزان اه( إلا إل )لا !ظر: )٣( 



١^١^،اله لا اطهالإ لأاته 

ال!قلمن ذهني الوالاستمرار 
لأنهيمقتضاها، وعمل اض( إلا إله )لا 

مافيفعل مراده يعرف واحدا رثا يعبد 
فيتقيه.يسخقتله ما ويعرف يرصيه 

لأهلوالرفعة الممو حصول - ه 
كماوالأحرة، الدنيا في اض( إلا إله )لا 

هءشيكتن م ئو جئوأ؛ فال 
يى-ص دقأسا إش ئيك ومن 

تمآل آلئ يد ثهؤبما ؤ آلقبر قثثلهث 

والعرضوالمال الدم عحمة - ٦ 
حتىالناس أقاتل أن وأمرت ؛ . لقوله 

فقدقالها فمن افه، إلا إله لا ت يقولوا 
دحههلأُإلا وتفه ماله مني عصم 

فليسؤإلأ آثارها من ييرة نبذة هذه 
نةالمحالأثار من له الأشياء من شيء 

التوحيدوكلمة ما مثل الحميدة والعواقب 
فهيجماعلكضفىاه(،إلا )لأش 

والأخرة.الدنيا 

مذهباشم>خاكين;'ه' 

التوحيدكلمة الكلام أهل فشر 
ضقادر لا أنه بمعنى: اض(؛ إلا إله )لا 

إذقاصر؛ الضير وهذا اثص، إلا الأ-محزلخ 
توحيدفى ممحصورا معناها يجعل 

منوهو البغدادي ره فما وهذا الربوبية، 
الحنأبي إلى ولمه المكلمين، أعلام 

فيأصحابنا لاواحتلف فيقول: الأشعري 
مشتقإنه قال: من فمنهم )الإله(؛ محنى 

اختراععلى قدرته وهي الإلهية من 
المحنأبى احتبار وهو الأعيان، 
منمشنعا يكون هذا وعلى الأمحعري، 

إنهأصحابنا؛ من القدماء وقال صفة، 
ءلذ١تهأا الوصفط هذا تحق 

توحيديجعلون إدا الكلام هل فا 
اطه،إلا اله لا أن شهادة مدلول هو الربوية 
عنظه تيمية ان الإسلام شيخ يقول 
الإلهيةمعنى رريجعلون الكلام: أهل 

أنومعلوم الأ-حتراع، على الندرة 
إلهمبعث الدن العرب ن المشركن 
هذا،في يخالخونه كونوا لم محمد. 

شيء،كل حالق فه ا بان يقرون انوا كل 
ْعوهم بالقدر، مقرن كانوا إنهم حتى 
مشركون((ُهذا 

هوبالإله المراد رروليس : أيقاوقال 
ظنهمجن ظنه كما الاختراع على القادر 

أنظن حيث المتكلمين؛ أئمة من 
وأنالاخترخ على القدرة هي الألوهية 

علىالقادر هو إلا إله لا بأن قر أن 
أنهد شفقد غيره، دون الاختراع 

كانواالمشركين فان افه، إلا إله لا 
مشركونااُ؛/وهم بهذا يقرون 

:١٣٩٩رقم الزكاة، ركتاب الخاري )١(امحدجه 
(.٢٠رقم الإبمان، يسلم)محاب 

الس،الكتب زدار ( ١٢٣)للمدادي الدين أمرل )٢( 
.u١٤٢٣ط١، 

(.٩٨/٣)الخاوي يم(سْرع 
اويق)م/ا'ر(.)٤(المدر 



أاا4

علىيالقادر للاله الآقلأم أهل وتفسير 
•وجوه من وبطلانه باطل، الامحراع 
لغةفي يعرف لا القول هذا أن أولهات 

والقرآناستعماب، من وليس العرب 
يفسرأن يصح فلا مبين عربي يلسان حاء 
.لغته يغير 

جاءلما مخالف القول هذا أن ثانيها! 
اللففل.هزا مدلول من القرآن فى 

لأقوالمخالف قولهم أن ت ئالثها 
ئهالواهل والتابعين بة مّهما لا 

عه.لجما وا 

القولهذا على ترتب أته رابمها؛ 
الألوهية،دون الربوبية بتوحيد الاكتفاء 

للقرآنلمخالفته محلل لبا ا أعنلم من وهدا 
وحالياء بالأنودعوات سة ننسوال

للالهفتفسيرهم هذا وعلى المشركين، 
فيمحدثة بدعة الاختراع على بالقادر 

اثلص

كليستلزمه وما للالش_هادتان — ٤ 

جرثن•لابن منهما،ا، 
رحب.لابن الإحلأص،ا، ءاكلمة - ٥ 

للفوزان.، لتوحيد١١ا ارعقيدة ~ ٦ 

مكانتهامعانيها افه إلا إله اءلأ - ٧ 
ن.للفورا ،  ١١قفلها 

والجماعةالثستسه أهل ارمنهج — ٨ 
اللمليف.عبد لخالد الأساعرة،،، ومنهج 

العقيدةلدرامة حل ^١١٠٠— ٩ 
البريكان.لإيراهيم الإّلأميةا،، 

—اقفللح ، القبول؛؛ ررمع—1^ — ١ ٠ 
حيى.

لتعوسممق:اؤ 

واللامااالهمزة محفل: فارس ابن قال 
التعيل.،وهو ت واحد أصل اء والهغاية ذي فباللأنه الشمع وفي اللغة 

والظهورالوضوح 

 ■Q:المصادروالمراجع
بنمتحمد الإسلام لشيخ رسالة — ١ 
حولسؤال عن فيها يجيب الوهاب عبد 

.اهااإلا إله رزلأ معنى 
أدرانعن الاعتقاد وتطهير - ٢ 

للصنعاني.الإلممحادا؛، 
الميلى.لمبارك ومظاهره؛ا، والشرك ٣— 

لأنهبدلك ويحمى تعالى، اطه فالإله: 
إذاالرجل؛ ناله ؤيقال: معبود، 

تعتد،

الرحملعبد والمتكلمن النتن أمل ين التوحد حشمة 
انملمت[.ودار ( ٤٧٧)اليص 

فحال،وزن؛ على إله من: مشتق فاض 
فهووألهانية، وألوهته إلهه ناله أله يقال: 

مفعول؛بمعنى فعال مألوه بمعنى إلام 
دخلتفلما التغني، له والتا معبود، أي: 
تخفيئاالهمزة حدفت واللام الألف عليه 

قيالهمزة ويهلعت الكلام، في لكثرته 

،;[.١٤٢٠ط الجل، أدار < ١٢٧/١راللغة مايص )٢( 



الهالك

الأمر١،.لهدا نتجا للزومها الداء 
شرقا:لتعريف اؤ 

المعبودالمالوه هو )اش( فلمفل 
يهاتصف لما العبادة؛ لإفراده المستحق 

المحاورأ؛.فات صس 

اصطلاحا:لتعريف اؤ 

ه،الباري ذات على ع—لم اض 
التيالكمال، صمات لمائر المتجمع 

يستحقوالتي صمواه، لأحد تنبغي لا 
واكاءأم.الحمد غاية ^٠١ 

لحكم:ا٠ 
تعالى،اش امم يثبون الإيمان يجب 

الحسنىالأسماء حميع على دال وأنه 
معانيها،لجميع متلزم إجمالا، 
لصفاتوتبيين تفصيل جو وأسماوْ 

\شماسم منها اشق اض الإتحة، 
ط؛،هلال، ]مكب )،/•٩( السن را(انظر: 
المرة،]\ذد\و )ا*/أآة( اللخت وتهديب [، ٢١٩٩٣

الملموالخحاح)أ/مآآآ(]داو ط١، 
ط٤[.للملامحن، 

،٤٦)اكالخاُث، \و\لج\ت في حنت ناعية )أ(اطر: 
وو\سأ، [ ٠١٤٢٢ًل؟، اللف،، ]اضراء ( ٤٧

لهوالخمل الوجه زحلاص اش ندحتي في جامعة 
الثقومنهاج -[، ٠١٤١٨ط١، العاصمة، ]دار )٦٦( 

ا«؛ام[،ْل؛، الإمام، ]جاسة ( ٣٣٥)مءآم، 
ط١،الخير، ]دار ( ٢١٢)آ/الفوائد دانع مر

]اسم،( ١٢)الحميد العزيز تيسر )م(انذلر: 
القرآنعمدة وءئد;نا [، ٠١٤٢٣الإسلامي، 

الكاب]دار ( ١٥)•مراص حلل لمحمد والثنة 
^.١٤٢٧ط\ج والئق، 

(.٣٣موارجاللكين)أ/أم، )إ(اظر: 

الأدلة:ى- 

ثثإلأ ^ لا وة تعالى: ، ٧٥١قال 
:وقال[، ٢٥٥]البة_رةت آلثوم؛بم أثم 

]الأءراف:ّأه ؛دمء أمحئ آلأءك 
ئزإلا 4 لا ^٥ ء: —آل وق [، ١٨٠

ُفل_، لكق لانئآث آه 
ألأإه لا آوى ه وم وتعالى: تارك 

أؤتىهز ؤألشهندة آتئ4س، عتلر هو 
إناأت لا ١^ أهد هز و آليمث 

آئثهتعنآلثؤين الثقم آثثدرش يلئ ئو 
ثناأقو تتحتى آل1ثأتقإُ آلثثار آلميير 

آثأيئ^Jقإق أق هو و ةمظلأ 
قتا ئ قح ألمحئ ألاظ لا آلقؤ 

آهث.iأنه زئز نأص آلقثزت 
]الحشر[.

صخ هريرة أبي حديث الئئة ومن 
عينونتسعة ش، ءإن قال: النبي. 

لحلأحصاها من واحدا، إلا مئة اسما، 
الجة،اتْ،.

وأقواوأهلاسم:
ذورراض: ه: اس بعابن ال ق

حلف،على والخعبودية الألوهية 
أجممنااُا"،•

(،٧٣٩٢رقم التوحيد، )كتاب البخاري لْ(أحرجه 
والاستغفار،والتوبة والدكاء الذكر )كتاب وسلم 

(.٢٦٧٧رقم 
]مؤسسة( ١٢٣يره)ا/نفقي جرير اثن )أ(احرجه 

نىئماكر أحمد إسادء وضعف، ْلا[، الرسالة، 
امر.على تعليته 



افالك

الإلههو ^؛1^ت تيمية ابن وقال 
بالعبادة،أحق الأمم فهدا المعبود، 

ممه،الحمد أكبر، اممه يقال: ولهذا 
اشا(ُا،.إلا إ]ء لا اض، محان 

دا5اش ررمحامم ظلإ: القيم ابن وقال 
والصفاتالحسنى، الأسماء حميع على 

علىدال خانه الثلاث: بالدلألأت العليا 
الإلهيةصفات لثبوت المتضمنة إلهيته، 

اضواسم عنه، أصدائها نفي مع له، 
تالههمعبودا، لوها ما كونه على داذ 

وخضوعا،وتعفليما، محبة الخلائق 
والنوائب،الحوائج في إليه وفزعا 
ربوبيته،لكمال مستلزم وذلك 

الملك،لكمال المتضمنين ورحمته، 
١<والحمد 

هوواش: فإزفق: الهدي ال وق
لإذراد0التحق المحتوي، المألوه، 

صفاتمجن به اتصش لما بالعبادة؛ 
امال<ا'أء.صفات وهي الأ/من، 
راومجا: ;ءزفة هراس حليل محمد وقال 

علىعلنا - قلنا كما - الجلالة لعقل دام 
الكمال،صفات ائر بالمتصفة الذات 

جمععلى مشتملا يكون ، بها ختصة خلا 
هيوتكون إجمالا، الحسنى الأسماء 

فمنالإجمال، لذلك| التفصيل بمنزلة 
محمىاسم كل فيه يحل فقد )افه( قال: 

)أأ/أا(.الفتاوى را(برع 
(.٣٣، ر\/٢٣^٠ ٧١.دارج )؟(انظر: 

دآ،اللام، ]دار ( ٢٧)العيي شر )٣( 

وهذااش، ومول به ه مما أو نفسه، به 
كلهاالخسنى الأسماء أن في المر هو 

لها،متضمن لأنه عليه؛ أوصانا تجري 
علميها(؛أ؛،.مضل 

المتعلقة:المسائل آج 

)اه(;امم اشتقاق الأود: لمالث ا- 
الجلالاسم في انملم أهل اختلف 

لا؟أم شق أهو )اه(؛ 
أهلمن جماعة قال الأول: المذهب 

عير)اذئه( الجلالة: اسم بأن العلم 
٠

مادةيستلزم الاشتقاق أن وحجتهم: 
والعديمقديم، تعالى واسمه مجتها، يشتق 

الأشتقاق٦ُ،.لمتحيل له ذدة لا 
منالمحقمون ذهب الثاني: الذهب 

وهومشتق، اطه اسم أن إلى العلم أهل 
عنورواية الطبري^،، جرير ابن قول 

،،سيبويهُ قال وبه أ، أحمدُ بن الخليل 
(.١٠٠)لهراس والئنة الترأن عمدة )٤(ءقيد.سا 

]دار( ٢٥)للهرحاج الحتى اض اسماء ير تغانظرن ره( 
()٥٣ pUjIIوثان [، ٢١٩٧٤ط١إ العربن، الثقافة 

السناندلوامع -[، ٥١٤١٢ط٣، الثقافة، ]دار 
يرونفمحل؟[، اليربي، الكتاب ]دار ( ١١٤)للمرازي 

ودائعٍدا[، الرسالة، آ ]ءؤّ( ١٥٩)١مالقرطي 
^.١٤٢٧ٍزا، الرسالة، (]٠>ّة ٣٩/١الفوالدر

ربدائع(، ٤١لدهياى0؛، الفكر نتائج انظر: )ا"(
اكم)ا/أآ(.لأبن الفرائد 

ا.لرطاة،ن ]مرس( ١٢٢)١; اتجري ير نفانظر: )٧( 

)أ/اِ،المسير زاد في الجوزي ابن ذللث، إلى أشار )٨( 
.u١٤٠٤ًدآ، الإسلأس، ]الم، ٩( 

^٣[.الخاتجى، ]شة ( ١٩٠امماب)؟/)بم(ا>: 



اشاف

وغثرهم•القتم وابن سهُا،ا وابن 
إنت قالوا بأن حجتهم عن وأجابوا 

وهيالصفات على ندث هث افه أسماء 
أسمائه.على لئن وصفاته منها، مشتقة 

التيالقواعد أبرز من القاعدة وهد0 
فيوالجماعق الثنة أهل معقد عليها .قام 

الحنىهق اشر ماء فآٌالباب، هذ|ا 
اعادممجرد ليت وأوصاف، أعائم 

هيبل معان؛ على تدل لا محضة 
حسنىكانت إنما ذلكا من بالعكس 
والعظمةوالكمال الحسن بغاية وموصوفة 

المعانيمن عليه دلت لما والجلال؛ 
غايته.الحسن فى 

ؤؤت تعالى اءومحال تيمية؛ ابن قال 
جصهومأ ثآ أتآ آلرءى أدعؤأ أو آقث أدمإ 

ومعلوم:[، ١١٠"لآظأئه]الإنماء: 
الجامدات أعلانا كانت إذا الأسماء أن 

بينفيها فرق يكن لم معنى على تدل 
دوناسم في أحد يلحد محلا واسم، اسم 

اسم؛دون اسمّا عاقل ينكر ولا اسم، 
يكنولم مهللما، ميته نعن يمتغ محي بل 

بكثيرلله ا تمية عن يمتنعون مشركون لا 
.بعضها عن امتنعوا ؤإنما أسمائه، من 

دوننى الحالأسماء له فاض وأيقا 
عنالحسن الاسم يتميز ؤإنما السوأى، 

كلهاكانت فلو يمعناه؛ المثئ الاسم 

تدللا التي الجامدات الأعلام بمنزلة 
حسنىإلى تنقم لا معنى، على 

ومرأى؛'
محضةأعلائا كاJت لو افه أسماء فإن 

واسم،اسم بين فرق هناك يكن لم 
كلعليها يدل التي المعاني بين والفرق 

بالاصهلرار،معلوم اش أسماء من اسم 
مقتضىهو للصفات تضمنها أن كما 

كانتإنما فائها حسنى، بانها وصفها 
ونعوتالكمال معاني لأجل حسنى 
عليهاص.-دل التي الجلال 

هتليالررزعم ن القيم ابن وقال 
اللهاسم أن العربي بن بكر أبو وشيخه 

مائةيستلزم الاشتقاق لأن ْشق؛ غير 
والعديمقديم، تعالى واسمه منها، يشتق 

ريبولا الاشتقاق، فيستحيل له مائة لا 
وأنهالمعنى هن.ا بالاشتقاق أؤيد إن أنه 
ولكنئاطل؛ فهو آحر أصل من تمي م

يرن.ايريدوا لم بالاشتقاق قالوا الذين 
أرادواؤإنما بقلوبهم، ولا المعنى، 

سريهابن أتباع يعفى كلى الرد في رسالة انثلر: )١( 
هاإ(تداوءالمآ إ ١ ٤ رإ/ المائل جامع ضمن 

ط؟[.القواى،، 

ط١[.الرشد، ]مكتة ١( الأمفهان_ة)٧■ نرح؛_ )٢( 
(،٢٢، ٢٠، ١٩)الأمنهاسة المدة ئرح انظر: )٣( 

فهدالملك تهأجمع \( l٣/٦)الفتاوى ومجمؤع 
- ١٥٩رآ/ الثنة ومنهاج هدا[، الْصحف، لطباية 

،٢٩٨)مالجهمة -يس وبجاد ور0/ه•؛(، ( ١٦١
ودا[،الصحف، لطباض . فهاالملك ]هجهع ، ٢٩٩

V()م/آ، المح دين بدل لن الصحح والجواب 
المراْلراكضاء .[، ٥١٤٢٤ط\، ، a_iزدار 
طءأ،الرص، لم؛كب ( ٨٠١*ح، تقيمرآ/'الم

أ0؛_، ٤٤٠والخسبمةرأ/آ؛أ_ [، ٠١٤١٤
^[.١٤٢٠، ط\ العارف، ل٠كتة ( ٨١١م ، ٤٠٨



اضاللص

وهى؛تعالى، له صفة على دال أنه 
لكنملم،الخى أسمائه كسائر الإلهثة، 
والبصير،والمع، والغفور، ا والقدير 

بلامصادرها من مشتقة الأسماء هذه فان 
له،مائة لا والقديم قديمة، وهي ريب 

فهوالأسماء هده عن جوابكم كان فما 
اض؛؛اسمه ياستقاق القاقلين جواب 

افه؛اسم خصائص الثانية؛ لمسألة ا— 
الخصائصمن جملة العلم أهل ذكر 

ومن)الته(، الجلال اسم يها اختص التي 
ذلك:

الأسماءمن ه )اض( اسم - ١ 
غيرهيه يتسم فلم ه، به المختصة 

فيالأصل هو الاسم هدا ٢-أن 
إليه،مضافة الأسماء وسائر افه، أسماء 

ءأدءوُدكئ وئق تعالى؛ ء—ال 
ّانرفاصاف !!، ١٨•لالأء_راف: هاهب 

أنهااعتبار على وأجراها إليه، الأسماء 
الموصوفأن محالة ولا له، صفات 

الرحمنيقال؛ ولأنه الصفة، من أشرف 
الiهأسماء كلها القدوس الملك الرحيم 

ىٍموعوانشر: (. ٢٣اوغواندرا/أآ، )ا(ددالع 
فيرردلة (، ٤٢•)•أ/؟اأ،. تمة لأبى الفتاوى 

جامعصمن حمؤيه ابن أساع بعض على الرد 
المقاسوترمح (، ٤١٠، ٤١٤)أ/المسائل 

]المكب( ١٢٨، ١٢٧)؟/القواعد دتمحيح 
النونيةالقصا.ة وشرح ■[، ٠١٤ ٠٦-؟، 13'الإسلامي، 

ًلم[.اسية، المحب ]دار >\إ\س م\س 
المارير نف)ا/آآا(، ممر ابن تمم انظر: )٢( 

)ا/'\م(.رمحا لرشيد 

الرحمناسم اش يقال؛ ولا تعالى، 
هوالاسم ا هل.أن على فدل الرحيم. 
الالإ.

جميععلى داة الاسم هدا أن - ٣ 
وذلكالعليا؛ والصفات الخى الأسماء 

الأسماءمعاني لجميع مستلزم لأنه 
والأسماءبالإجمال، علتها دال الحسنى، 
الإلهيةلمنات وتبيين تفصيل الحسنى 

دالاشر واسم اغ. اسم منها استق الني 
الخلائقتألهه معبودا، مألوها كونه على 

فىإليه وفزعا وحضوعا وتعفليمّا محبة 
لكمالمستلزم وذلك والنوائب، الحوائج 

الملكلكمال المتضمنين ورحمته، ربوبيته 
ورحمانيتهوربوبيته ؤإلاهيته والحمد. 

٠كماله صفات لجمح مستلزم وملكه 

لأيار:او 

اسممعنى في ه حماس ابن قال 
علىوالمعبودية الألوهية ذو واش؛ ؛ )اض( 
أجمعين،،خلقه 

اJاJاتفى حة هاعدة (، ٢٠)الدعاء تاق انظر: )٣( 
،٣٣٤رم الثئة ثهاج (، ٤٧، ٤٦)المالخاُت، 

ومحجمؤع(، ١١٨٠ )؛/٤ التعارض ويرء (، ٣٣٥
(،٢١٢/٢)الفوائد ويدائع >1ا/لأاا(، الفتاوى 
،٨٠١الهجدتض يطرين، ، ١٢٤ را/ السالكثن دمدادج 

ابنير ونق.[، ٥١٤١٤ط؟، القيم، بن ]دار ( ٨١
]دار( ١٢١)اه إلا إل لا ومعنى را/آأا(، ممر 

الأعظمالأمم ني المطم والدر ط١[، الأمام، 
]دار( ٣٨١)\ا للنتاوى الحاوي ضمن يوطي، لل

^.١٤٢١ٍدا، العلمة، الكتب، 

(.٣٣، ٣٢)١; 1لكني المدارج انقلي: )٤( 
ش>وو1>*.نندم ره( 



اللهالك

المعانيجميع التفسير هذا جمع وقد 
جانض•ٌن وذلك الأصم، بهذا المتعلقة 

وهوسب، باض يتعلق ما الأول؛ 
اسمعليه ئد الذي بالألوهية وصفه 
يكونأن الوصف بهذا فاستحق )اض(، 
هذافي أحد يئاركه لا الذي الإله 

هيالألوهية فأوصاف العظيم، الوصف 
والعفلمةالكمال اف أوصجميع 

ان،لإحوا والبن والكرم والجلال، 
وهذْنقصان، أو عيب كل من المنزهة 
ويعبديوله أن يستحق التي هى الصفات 
معانيلجميع متضمنة فهي ، لأجلها 
مر.كما وصفاته أسمائه 

وهوالعبد، بجانب يتعلق ما الثاني؛ 
كما، ويعبدونه يألهونه فالحبال العبودية، 

ويإثه آكمأء ق ألوى ؤوظت تعالى؛ قال 
أهلبألهه [، ٨٤لالز>ف: إتأه آلأبج، 

طوعالأرفس ا أهل ويألهه ماء، ال
والانقيادلعظمته الخضؤع عبودية وكرها، 
كماوقيوميته، وعزته ومشيئته، لإرادته 

بقلوبهمالمخلصون عياله ويألهه يعبده 
مقاماتهمحسب وجوارحهم، وأقوالهم 
والتعئد.التاله هذا في ومراتبهم 

اثمخاكينئّْذاص،■0■ 

كالصوفيةالبيع؛ أهل بعض خالف 
)اش(باسم لن.كر ا مسالة في وغيرهم 

.مضمراأو مفردا 
مثلمجردا الأمم هذا بتكرار وذللث، 

احيايابالمد اش( اه، )اض، نولهم؛ 
الذكرعلى الاقتصار أو أحرى، وبدونه 
)هو(.الضمير ذقرار 

منالمتأخرين بحض صنيع وهذا 
يضمونوقد ، التصوف إلى المنتسبين 

التامةبالجمل الذكر أن دعوى إليه 
ض(،و)الحمل اش(، آلا إله لا ك) 

العامة،ذكر ونحوها اش(، ورمبحِان 
المقرئالأمم هو الخاصة ذكر وأن 

الأصمهو الخاصة خاصة وذكر راض(، 
صيغأبطل وقد أ، )هو(أ المضمر 

عدةمن الدعوى هل،0 ظأه الإسلام 
المغردالأمم رافأما فقال؛ أوجه، 

مضمرا،أو اش(، )اض، ثل؛ م، 
مابمشرؤع ليس فهذا هوا، )هو، مثل: 

عنأبما مأثور هو ولا سنة، ولا كتاب، 
أعيانعن ولا الأمة، ّلف من أحد 
قومبه لهج ؤإنما بهم، المقتدى الأمة 

المتأخرينلاضلال من 

فيلا مشرؤح غو الأمر هذا أن فئن 
وموله.،سنة في ولا ه اش كتاب 

الأمةه هن،سلف من أحد عن ينقل ولم 
ولاالهلريقة، بهذه ه ض ذكره الأخيار 

صنيعهو ؤإنما المعتبرون، الأئمة فعله 

اكاوى0أ/أ0ْ(.مجموع انظر: )١( 
حامدأيي إر القول هذا الإسلام شخ ب )٢( 

وسنبجنها والفرق الثسرءجة العبادات رصالة ني 
)•ا/ا'بمُآ(.الفتاوى *جمؤع صمن الدمن، 

ا/أ0ه(.0 اكارى مجموع )٣( 



اللطف

إلىالمنتسبين من بعض 
التصوف.

Jمصادروانمراجع:ا0 
للأشقر.ا'، ته وصفا ، dilهأل،ماء ٠ ١ 
القيم.لابن الفواتملأا، بدائع ١١. ٢ 
ءوىاا،الحسّاش أسماء ير نف ١١_ ٣ 

للزجاج-
الحنيءا،افه أسماء تضير  ١١_ ٤ 
معدي.لأن 
نمليما لأبى ، أ، لدعاء ا لاث،أن ء ه 

الخطابي.
الحمستى؛؛،اممه ام مآمحؤح ارش٠ّ ٦ 

للقحطاني.
والمنة،؛؛القرآن عقيدة اعقيالسا ا ٧

للهراس•
نى،ا،الحالأمماء فقه  ١١ء ٨ 
الدر.الرزاق لعيد 

اللهتوحيد فى جامعة محاعدة ١١_ ٩ 

عبادةله والعمل الوجه ؤإخلاص 
تيمية.لأن وامتعانهءا، 

اقياتالبفى حسنة ررداسة ٠ ١ ٠ 
تيمية.لأن لحان،،؛ ألصا 

Hللطف ا& 

تغة:التمرث 

علىيدل أصل والماء، والaلاء اللام 
يقال1العمل، فى الرفق فاللطف؛ رفق، 

اللطف

رفيقوزوق أي- بعبادْ؛ لطيف هو 
من؛-يل. ا١٨حول دائرة ومعانيه 

مها؛المعاني، 
والرحمة،والرأفة ^ ٢٢االأول؛ 

إليكأوصل إذا لمك، اض لقلق يقال؛ 
رحيمةبولدها لطيفة وأم ا يرفق مرغوبك 

والتكرمة،البر الملثلمف؛ ومنه به، 
الرفقللأمر والتلعلف البارة، والخلأحلفة 

وألصقهمنه قث؛ه الشيء واستلطف له، 
بجنيه.

والديةوالخفاء الصغر الثاني؛ 
وتعاطيالخفيفة، والحركة و١لئدة، 
ماالكلام من واللطيف الدقيقة، الأمور 
وحفىُمعناه غمض 

شرعا:لتعريف اؤ 

رمعنيان له تعالى الئه لطف 

ؤإنالأشياء علميه تخفى لا أته الأول؛ 
وتضاءلت؛ولطفت دقت 

إليهمالوصل بعبادْ، الر أته الئاتي؛ 
الطرق من انه ؤإحبلهلفه مصالحهم 

،.يهال يشعرون 

(.٢٠ره/•اسه مقاييس انظر; )١( 
ألمرية[،تالدار ( yiU/\T)اللغة تهدب انظر: )٢( 

>!،١٤١٨، ٢١٠النكر، ]دار )ل0بم(  •_ومقايص 
س؛ين،الملم زدار ( ١٤٢٧)أرا-آأا، والمحاح 

للمراغبالقمأد الفانل ومغردات [، ٢١٩٩•محل؛، 
رالمعجم[، ١٤١٨، Yiaالقلم، زدار ( ٧٤٠)

[.٢١٩٧٢ٍلآإ الدم،، ، jb])آ/ا"آح( الوسط 
رآ/حأآ(.مس لأبن القاصد توضح انئلر: )٣( 



١|إوبماثلطف

اللغويالمعنى بين العلاقة ؛٤، 
والقرص؛

التعالى. اش، للطف الشرعي المعنى 
أنإلا اللغوية، المعاني بعض عن Jخرج 
,ق؟فاه تعالى، اه بسنمص ذلك 

منيكون ما غاية هو الذي باللهلف 
كلعن منزه ه وهو والكمال، الجلال 

وعب.مص 

الذقم:■0ا 
تعالىه اسما اللطيف إثبات وجوب 

تكييفبلا والجلال، الكمال غاية على 
كمااللقلق اسمه ؤإثبات تمثيل، ولا 

الصومحى.قي ذلك ثبت 

لحقيقة:ا٧ 

علىيأتي لطف البهك اه وصف 
ٌعنينت

ؤإنالأشياء عليه تخفى لا أنه الأول: 
هذاومن وتضاءلت، ولطفت دقت 

ثكإن إ؟ ت تعالى قوله المعنى 
آوتنحمق 1، ع -مدي ثن ثن بمال 

إنأثق ثأت آْلأمح ق أر لقنوت اق 
.تلقمال[ ه إ. ثي أطيق آس 

الذياللطف من مأحوذ المحتى وهذا 
اضعلى يخفى فلا والغموض، الدقة هو 

وخفي.ودق صغر مهما شيء 
إليهمالوصل بعباده، البر أنه الثاني: 

الطرق من ؤإحانه بلطفه مصالحهم 
قولهالمعنى هذا ومن بها، يشعرون 

ثثاءمن ترث( ِيعبادهء أظيم، تعالى: 
سىأ■ألتنذ. ليى آم 

ابنيقول المعنيين، هذين بيان وفي 
القيم:

ولعبدهبعبده اللعليف ■رروهو 
نوعانأوصافه فى واللقلق 

بخبرةلأمور ا أسرار إدراك 
الإحانمواقع عند واللطف 

لطفهويبدي عزته فيريك 
الشان(آرا،ذا عن العقلان في والعبد 
والأدلة:

ألامحيه تعالى: اه قال 
وهآثؤ أشيش وهز آلاممض بمي،ل يم 

لأنعام[.]ا 
ؤثوعو من بمثم, >ؤألأ تعالى: قوله 

أثث.أشش 
كانلما يهأ عائشة حديت وفي 

ثمالبقيع إلى حرج ثم عندها ه المي 
وفيهيشعر، أن دون أئرْ على حرجت 

حشثا،_ jLpيا لك ارما : لهاقال أنه 
قال:سيء. لا قلت: قالت: راسة؟،أ 

الخبير((اللطيف ليخجرفى أو ررلتخبرسى 
(٢)الحدسث

(،٢٢٨)؟/عيي لابن المقاصد نوقيح انثلرت )١( 
)ا/الحسنى الد أسماه ثرح في الأسى ر_ر_اجعت 

اصأساء وشر )ا'/7؛ا(، الخلل وثناء (، ٢٣٢
شرحفي الأسمى رالنهج (، ٢٢٥)عيي للالحش 

(.٢٦١)ا/ للجدي الحش اه أسماء 
(.٩٧٤رقم اتجاتز، )محاب ملم أخرج4 )٢( 





تاط^طفا

اللعنث؛قؤاكْجابم؛

ف،لسقا ا لعلوي ، وا ب لكتا ا ش ا مم ١ في لتفكر ا يورثه ما — ٢ 
والحسنى الأسماء «_،  ٠٨فهو تعالى؛ ض ب زيادة من اسق 

البدر.الرزاق نمد من ض كل لهم الموصل، بمادْ، الرحم 
اءالأمحمالنعوت، لاكناب ٠ ٩ يحتسبون.لا حيث 
للنائي.والصفات؛؛، تبارك ربه على الهرس توكل - ٣ 

تتمة.لأبن الفتاوى؛(، ااسوم - ١ ٠ اض و-ب د'ماإى؛ 
الأحوالأحسن إلى الهادي وأنه به، 

بل.الوأهدى 
وقدره؛تعالى اش بقضاء لرصا ا ٠ ٤ 
يكونولا والحكمة، اللطف قدره ففي 

حتر•له وهو إلا ربه ٌن قضاء للمؤمن 
شيء،بكل يعلمه تعالى ش التعبد ٠ ٠ 
يعزبولا حافية، عليه تخفى لا وأنه 
فيولا المارات في ذرة مثقال عنه 

فيلربه مراقتا المزمن فيفلل الأراصين، 
أحواله.جمح 

والمراجع:المصادر وئ 
للسهقي.والصفات؛؛، إرالأمماء ٠ ١ 
افهء أمما شرح في ررالأسى — ٢ 

للمرطي.الحسنى؛؛، 
وتصحيحالقاصد توضيح أر — ٣ 

ثرحفي الأسمى رُالمهج - ١ ١ 
للنجدي.لجسنى؛؛، ا الله أصماء 

 Pجللطيف ا

)اللطف(.مضهللح يراجع 

Pللعن اس 

التعريض،و؛ 

والموزوالعين رءاللأم فارس؛ ابن قال 
ؤإطرادا؛إيعاد على يدث صحيح أصل 
والإبعادالهلرد ت واللعن ت الجوهري وقال 

سمالخر«ص.
شرها:لتعري، او 

المعليةالصفات من صفة لعن ال
بجلالهيلمق كما ه ض ثابتة الامحارية ابن الإمام قصيدة شرح في القواعد 

بى-لأبن القثم؛ا، 
،البين؛، الواضح ررالحق ٠ ٤ 

للسعدي.
.للخهلايى الدعاء؛؛، ن شأ  ٠١١ ه 
القيم.لأبن العليل؛،، ء ثقا أر - ٦ 
فىواردة الس اض ت ا صن ٠١١ ٧ 

منمحيطرد يلعن قك والله وعقلته، 
شاءمن وغيرهم والفجار الكفار رحمته 

شاءأإذا حلقه من 

العامية،الكتب أدار ؛( UA/X)الفئة را(ثاسص 

،ii[.للملايض، اسم ]ياي الصحاح لآ< 
=والئنة الكتاب نى ازاودة ه اش صفات ر'آ(انتلر: 





اسناسن

بعضإثبات الكريمات الأيسات هذه 
والغضبالرصا من المعلية الصفات 

والأسفوالسخءل وال\قره لعن وال
الئنةأهل بمها الصفات وهذه والمقت، 

بجلالهيليق ما على حقيقة والجماعة 
ثاءا؛متى يفعلها وعفلمته 

الآياتتمن لر١لثاهد ت الفوران وقال 
والرضابالغضب الله وصف فيها أن 

والأسفوالكراهية والانتقام واللعن 
الأفعالصفات من كلها وهذه والمقت، 

كيفشاء إذا شاء متى ه يفعلها التي 
كماض ذلك يثبتون الثنة وأهل • شاء 
٢.وجلأل،ااُ يليق ما على ه لتفأثّته 

ساصاسأهلقة:^٠ 

الالمطلق اللمن الأولى: لمألة ا- 
المعين:لعن يستلزم 

بصفةاتصف من لكل عام ■هنا أللعن 
فىالمذكوره الصفات تلك من 

جوازعلى يدل لا ذلك ولكن النصوص، 
منبصفة المتصف المعين الشخص لعن 

الخاصالحكم فان الصفات، تلك 
يجبولذلك العام؛ الحكم عن يختلف 
وبينالمتللق الخام الحكم بين التفريق 

القيد.الخاص الحكم 
فىلن أنه ه، الني عن حاء فقد 

العمدةعلى الأصولية والأحوبة الأسئلة مختمر )١( 
.[.٠١٤٢١^١، المدينة، ]معتاع ( ٥٣)الواسطة 

العامةئ لالرئا،( ٤٨للنوزان)الواطئة المقيدة ثرح )٢( 
[.٠٥١٤٢٩،  Aisالرياض، والإناء، الخلمية للبحوث 

الناس؛من أصناف عشرة الخمر ثان 
أرلعنقال■' ه مالك بن أنس فعن 

عشرة:الخمر في القه. رسول 
وحاملها،وشاربها، ا ومعتصرها عاصرها، 

وآكلو؛ايعها، وساقيها، إليه، والمحمولة 
له؛،أم.والمشتراة لها، والمشتري نمنها، 

عشرالخمر شأن في لخن فالنبي. 
منمهللما عاما لعنا الناس من مجموعات 

بشاربإليه جيء لما ولكن تعيين، غير 
وتأديبه،بضربه الله. رسول أمر الخمر 

ذلك؛عن نهاهم القوم؛ بعض لعنه ولما 
رجلاأن هد؛ الخيلآب بن عمر فعن 
الله،عبد اسثه كان ه الني عهد على 

يمحكوكان حنارا، يلمب وكان 

جلدهقد . المح، وكان ه، الله ود رم 
بهفأمر يوما به فاني الشراب، في 

امحمالقوم؛ من رجل فقال شجلل، 
فقالبها يؤتى ما أكثر ما العنه، 

علمت،ما فوادثه! تالخنوه، لا  ١١النبي.: 
ورسولها؛افه يحب أنه إلا 

عشرةالخمر شأن قي لخن . فالنم، 
تعيين،غير من مهللما عاما لخنا أصناف 

الذيالخمر بشارب إليه جيء لما ولكن 
نهىالشراب فى جلده أن سبق قد 

وقال;( ١٢٩٥رقم الييؤع، )أبواب ا1ترطى أحرحه )٣( 
رنمالأشرة، )كتاب ماج،■ وابن غريب، حديث هذا 

]دار( ١٨١المختارة)٦;ني والضياء (، ٣٣٨١
المرامغاية في الألماني وصححه ط١[، حشر، 

ط٣[.الإسلامحي، ]المكتب ■٦( )رقم 
(.٦٧٨•رقم الحدود، )كتاب البخاري احرجه )٤( 



اتلص؟►وهاسن

شخصوهذا لعنه، عن . اش رسول 
فيأصناف عشرة س لعنه ففي معثن، 

لعن.عن نهيه مع عاما لعنا ,الخمر شأن 
وجوبعلى دلالة المعين الشارب هذا 

واللعنالمهللق العام اللعن بين التفريق 
العامالحكم وبين المعين الخاص 
أعلمواش الخاص، والحكم 

الملم:لعن الثانية: لمألة ا- 
جاءتشيئا ارتكب إذا الملم 

علىيلعن فهو فاعله، بلعن النصوص 
مثل:النصوص، جاءت كما العموم وجه 
الراى،اهألك ونمن الأرق، اض لخن 

أحدثْبن اش ولحن الواصلة، اش ولعن 
شا ولعن محدئا، آوى أو حديا 

ونحرها،، العارو_اتر الكاسيات 
النصوص؛به جاءت كما يلعن فصاحبها 

ولكنوالجنس، الصفة وجه على أي: 
والشخص،التعيين وجه على يلحن لا 

صنيعوتامل نظر لمن جدا واصح وهذا 
جيءحين الخمر شارب مع ه الرسول 

]مجمع( ٣٣•. )'ا/{،؟"؟ الفتاوى مجموع انتلر: )١( 
وفتح[، ٥١٤١٦المصحف، لهلباكة فهد المللث، 

الأفكار]ب ١( ٠  ٤٤)ا/ يجر لأبن الهائي 
■الدولة[ 

(،٥٣٤٧رقم الطلاق، )كاب الهخارى محي كا )٢( 
(.١٠٩٧رقم الماقاة، )كتاب وملم 

ْلآ[،الرالة، ]مؤسة ( ٦٥٤)إ )١ أجمد صني ى )٢( 
(،٥٧٥٣رنم والإباحة، الحغلر )كتاب جان وابن 

(٨٣٤٦رنم حم، والملأ الفتن )كاب والحاكم 
المحيحةالململة فى الألهانى وحته وصححء، 

(.٢٦٨٣)رقم 

منأصناف عشرة لعنه مع إليه، به 
أهلأقوال من فالصحيح الخمر؛ أجل 

المسلمعن ليجوز لا أنه العلم 
الممزآر

الكفار:صوم لعن الثالثة: لخأله ا- 
والنصارىاليهود من الكفار لحن 

جائزالعموم سبيل على والمشركين 
أفعالهم،من التحذير أجل من ومشرؤج 

الاياتمجن كثير ذلك على دلت وند 
يليوقيما النبوية، والأحاديث القرآنية 

ومأوت١ؤأ 'قمروأ آؤ؛ق ؤ.إن قال*تعالى: 
وآلثاير^آقي قنئ عقؤم ؤإتلثا آهقار 

الى:تعوقال لاو_قرة[، .اه 
ثيقؤأتثؤم ؤائنت جحدؤإ قاد ^^^٠ 

ثآنيأو عند ثار أمحَلإ، وآقوأ تثق' 
ثاد١؛؛ن ألأ آممتته روم هئنه يا آلو ئذو ؤة 

ويمحئ مي هاب بمدا ألا نبجم َةئتأ 

ُهءباس بن اه وعبد عائشة وعن 
يهلرحطفق ش. ا برسول تزل ّ : قالا 

بهااغتم فإذا وجهه، على له حميصة 
_:وهوكذلك فقال وجهه، عن كشفها 
اتخذواوالنصارى اليهود على اش ءلعنة 
مايحذر احي؛؛. مأنساتهم قبور 
كثيرة.ذلك فى والأحاديث . صعنوا 

(.٢٨٨، ٢٨٧)•أ/نمت لأبن فاوى مجموع انثر: )٤( 
لموم(، ٤٣٠رقم الصلاة، ركتاب اوخ.ارى احرجه )٥( 

(.٥٣١ريم الصلاة، وهواضع المساجد )محاب 





بالقراناشد ءهبالقرآناشد 

وعننمة الكلأ أكرتها التي الصمات 
الأفعالصفات ينكرون الذين وافقهم 

منكغيرها الصفة وهد0 حنيا لا ا 
باثباتها،النصوص جاءت التي الصفات 

اشل يجلا يليق كما . فه إثباتها فيجب 
الكريمالقرآن لدلالة وعفلحه، 

ذلك.على النبوة والأحاديث 

اتمصادروالمراجع:■0 

البر.عبد لأبن ^٧١(، ااالمهيد« - ١ 
للبغوي.^٣١(، السةاأ راشرح — ٢ 
)جءا؛ معلم صحيح ررثرح . ٣ 

للنووي-١(، وأج 
الواسطيهء،العقيل.ة رلشّرح . ٤ 

للفوزان.

لمحماأالواسهليةءا، العقيدة لأشرح ~ ٠ 
هراس-حلل 
فيواردة الهق اض ررصفات ء ٦ 

القادرعبد بن لعلوي والئنة«، الخان 
القاف.

حجرلابن ^١(، الباري؛' ررفتح - ٧ 
العقلاني.

و*؟(،١ أج* الفت-اوى'؛ ارمجهؤع - ٨ 
تيمية.لأن 

والأجوبةلأسئلة ا ت.صر رلمخ.. ٩ 
الواسهلية؛،،العقيدة على الأصولية 

المسلمان.الخءحم؛ل العزيز لعبد 

لعامرالعقيل.هلأ، القافل ررمعجم ١ ٠ 
iلح فا لأ4 ا عبل. 

الفرق"،بين السنة أهل لأوسملية - ١ ١ 
الأ4.باعبد محمل، ياكريم لحمد 

 mبالهمآن للمظ اm

اتتعريشاط:'0 
كلمهوالفناء والفاء اللام ؛ اللنثل. 

وغالبالشيء، ؤلؤح على تدثأ صحيحة 
لمثلتقول؛ الفم. من يكون أن ذلك 

منالشيء ولفغث نعقا، يلففل 
المصدرعلى! يطلق واللقفل ؛. فميُ 
وحركةصوته من اللاففل فعل هو الذي 

لقفلهالذي الملفوفل على؛ ؤيعللق لسانه، 
والقراءةبالتادوة يعثر ما مثل اللافثل، 

والمقروءلتلو ا عن؛ 

قراءهيقرأ )قرأ( للفعل مصدر القرآن؛ 
إلىبحصه وص-لم وجمع تلا أي؛ وقرانا؛ 
يجمعلأنه بذ.لك القرآن سمي بعض، 
فيصمهاالمور 

[.٢١٠الفكر، ]دار رْ/ا،هآ( اللغة .قايس اظر: )١( 

]دار١( )٥• لباري البماد أفيال خلق انظر: )٢( 
الفتاوىومجمؤع -[، ٠١٣٩٨الرياض، المعارف 

)ا/التعارض ^ (، ٥٦٧،  ١٩٧،  ١٧٠)؟ا/ 
والعق—دة[، ٠١٤١١ط؟، الإمام، ]جامعة ( ٢٦٤

'٢()٩ الجد.ع اه لعبد البرية رب كلام في اللفية 
الكريموالقرآن [، ٠٠١٤١٥ْلآ، المسمي، ]دار 

لعلبن هشام لمحمي. ومخالفيهم اللف بين ومنزك 
ًلا،التوب.، سدطاهري)ا/أ؟ا(لدار 

٠١٤٢٦.]

(.)٢٦المحيط والإاموس (، ٦٦را/الصحاح رآ(اظر: 





اث1قظباممرآنباتقرأن1ممئه 

الالمحذور في وقع فقد مخلوق؛ 
)الخلق(لفظ أطنق لو لأيه محالة؛ 

المعنىثمل الثاني المعنى به وقصد 
تشال ولو الجهمثة، قول وهذا الأول 
وهوالثاني، لمعتى ا ثمل مخلوق( )غير 

وهذامخلوقة، غير العسال أفعال أن 

•باطل 
كالإمام— الأئمة نكير اشتد ولهذآ 

هذاإطلاق على - وغيره حنبل بن أحمد 
ررمزقال؛فقالو^ أوابائا؛القولسا 

ومنجهمت، فهو مخلوق؛ بالقرآن لمظى 
لما٢؛ مّتوعااُ فهو مخلوق؛ غير قال: 

والإيهامالإجمال من الإطلاق هذا في 
منولكونها ;افاطل، الحق والتباس 
يوثرلم التي المبتدئ المحدثة المائل 

الأمة،سلف من أحد عن القول فيها 
يخلق.البيع أهل قول إلى ذريعة ولكونها 
وصونالمادة حم فأرادوا القرآن؛ 

بذلك.يوصف أن القران 
صاحبهعلى مردود المجمل فاللففل 

فيالطبري حرير ابن أحيد: الإمام همن را(أحرجه 
[،٠١٤٢٦ط؟، غراس، ]مكب )٧٣(  'هصح 
الئنةأمل اهمتماد أصول ثرح في اللألكاش وهمته: 

/Y(٣٩٢ ) وانشر:،[. ١٤١٦طء، ب، ]دار
الممابن ]دار ( ١٦٣)أحمد بن اض لبد الئئة 

)م/اكادى ومجمؤع ام[، ٤٠٦■؛وا، بالدمحام، 
١٩٧، ١٧١ ، ،U؛/(Y٥٧٣، ٤٢٣، ٣٢٥،)

٢٣٤٨ر؛/المسيح دين بدل لن الشحيح والجواب 
[.٠١٤١٤ؤدا، العاصمة، ]دار 

والاختلاف(، ١٦٣)أحمد بن اه نمد الثنت لآ(اظر: 

لأدلة:ا0 
تنأحد &ؤرإن ت الى عتفه ا ال ق

^بمح ثئ ي: \ي 
الأية-من الدلالة وجه ٦[؛ ]الوبة: ٢^٤٩ 

منمؤع المأف أثبت، الى تع_افه أن 
وهو- المؤمنين من أو ه الرسول 

افه؛كلام. هو ء بألسنتهم والملفوفلؤ المتلو 
مخلوق.غير فه ا وكلام 

عنقال من بالنار سيحال وتوعد 
إنهْنه: الملفوفل ه الني من ا.لمبموع 

تعنهم مخبتا تعالى فقال البشر؛ قول 
هئ 1ن و قء بمر إلا هدآ إن اؤئثال 

]الئئر:ا؛تر. ئيه و تم أى 
الممؤجالملفوظ- أف على هذا فدل 
لماؤإلأ - البشر كلام لا تعالى اش كلام 

غيره وكلامه ذلك،٠، على توعدهم 
مخلوق.

باراص،الراية ]دار ( ٠٧شبة)لابن |_J مي 
الراية]دار للحلال)U/٣٦( والئئ [، ٠١٤١٢ٍلا، 

اهمتقادأمول وشرح [، ٥١٤١٥ؤرا، بالرياض، 
الستجةبيان في والغية (، ٣٨٠اللمئة)٢; أهل 

.[،٠١٤١٩ٍدا، باراض، \ّ• ]دار )ا/؟آم( 
آا/مه،)آ/بآه، لأبنتءمثة الفتاوى ومجموع 

٠٣٤، ٤٣٢، ٤٢١، ٢٣٧، ١٧٠، ٧٩، ٧٤،

الفحيح)أ/والجواب (، ٥٨٢، ٥٧٣، ٥٦٧
ومخنمره٢(، ٦/١السارض)رئرء(، ٣٤٥

و.عارجاكرل)-ا/(، ١٣٥٢، ١٣٥١انمراهمق)؛/
[،٠١٤١٠ط١، بالدنام، الئ4ا ابن تدار ( ٢٩٢

(،٢٠٠)^ الرق رم، كلام في لمة الوالشدة 
ومخالفيهم)ا/لف، البين رمزكه الكريم والقرآن 

ابنفيها حكي الش المدية والمسائل (، ٥٦٥، ١  ١٩
]دار( ٧١٤)اسنى جابر بن لعلي الإجماع تيمثة 

[.٠١٤٢٨يا، _، tj^i؛الفم[ا<



بالمرآنالئمظ بالمرآنقذد 11ا

حديثمن اراكحيحين،؛ في وثبت 
.النبي أف هد، مسعود بن اش عبد 

أنموفلهو »استذموا قال: 
الئنممن الر-بمال صدور من تقصيا 
فيالمحفوظ أف . فأثبت ؛ يثميهارا 
وهوالكريم، القرآن هو الرحال صدور 

مخلوق.غير اممه كلام 

كانفال: ه جابر عن السنن وفي 
الناسعلى ه نفيعرض ه الاه رسول 

يحملنيرحل وألا فيقول؛ الموقف؛ في 
أبلغأن منعوني ئد قريتا ئإن قومه؟ إلى 

الذيالكلام أف ه فبثن ،؛ ربي،اأ كلام 
التعالى الله كلام هو ؤيتلوْ يبلغه 
كانؤإن مخلوق، غير اه وكلام كلامه، 

قالكما ه؛ نفوصوت افعاله يلغه 
أففبين ؛؛ بأصواتكمااُ القرآن ارنينوا 

رنمالقرآن، نمانل )كتاب البخاري أخرجه )١( 
رقماقربن، آلمصلاة رتمتاب لم وم(، ٠٠٣٣

(،٤٧٣رقم،اللمنة، )كاب يائي أبو اخرجه )٢، 
(٢٩٢٥رنم القرآن، ائل فق)أيراب والترمذي 

ماجهوابن ص-«محسحلأ، ن. حالحدأ_ثأ ت وقال 
ب( TV')٣٨واحمد (، ٢٠١رقم راوشْة، 
القرآن،فقائل )محاب والدارص ْلاا، ألرسالة، 

اسفي الألماني وسحه (، ٣٣٩٧ينم 
(.١٩٤٧)رنم الصحٍحة 

(،١٤٦٨رنم الوتر، )كتاب داود ابو أخرجه  ٢٣)
•١(،١٦، ١ ٠ ١ ْ برتمي الافتتاح، )كتاب اش والن

رقمفيها، والنئة الملأ٠ إقامة )كتاب ماجه وابن 
ارمالة،]موئ ( ٤٠١)•م/ واصد (، ١٣٤٢
رقمالقرأن، لغانل )كتاب والدارمي محيا[، 
يجوده، مازب بن الراء حديث من (، ٣٥٤٣
ؤلهبة،]دار ( ٦٢)ا/ يره نففي كثير ابن إساده 

هيالقرآن بها بقرأ التي الأصوات 
بينهاوفرق مخلوقة، وهى العماد أصوات 

افهكلام هو الذي الختلو القرآن وبين 
هكاري البكلام فالقرآن تعالى؛ 
ذللث،غير إلى القارئ. صوت والصوت 

الهمة؛؛ء.لأخ اس 
اتعلم:أهل أقوال ■0■ 

القولااوأما العلبري: حرير ابن قال 
نعلمهفيه أثر فلا بالقرآن العباد ألفاظ فى 

قضى،تابعى ولا مضى، صحابى عن 
وفي,والشفاء، الغناء قوله في عمن إلا 

قولهيقوم ومن والهدى، الرقي عه با تا 
أبيالأولى: الأئمة قول مقام لدينا 

.؛٥،حنبل بن محمد ين أحمد الته عيد 
قال:حدثني الترمذي إسماعيل أبا فإن 

حنبلبن أحمد الله عبد أبا سمعت 
جؤأالله لقول جهمية الاللفف]ية يقول: 
أزاه آثم 'كم بمنع ؤ"ثئ اسه: 
منحهِاعة سمعت ئم يسمع؛؛؟ فممن 

يذكرون— أسماءهم أحفظ لا — أصحابنا 
لفثلىقال: ررمن يقول: كان أنه عنه 

داود)لقمأبي محيح هم، الألماني دصس »1■؟[، 
ط\[.غراس، ]مؤّة ( ١٣٢•

(،٦٣)U/للحلال والئق )٧٣(، الثه صريح انظر: )٤( 
ومجمؤع(إ ٣٢٩/١)المحجة بيان في والغية 
،٤٦٢، ٢٥٨، ١٣٦ه، ٣/١٢)تيمية لأبن المحاوى 

وذرءرإ/خإم(، الصحيح والجواب (، ٥٨٢، ٥٣٤
امكشة( ٩٧١ر٣/ والسة )ا/مه؟(، التعارض 
كلامفي اللفيه والعقيدة ءل١[، بالرياض، المعارف 

ومنزلتهالكريم والقرآن (، ٢٤٠)للجدح البرية رب 
(.٥٧١)ا/ومخالفيهم اللف بين 



اسذوطم1نءء|وقهج|أأب:اسذدياثمر1ن

قال:ومن حهمي، فهو مخلوق يالمران 
قولولا . متدع؛افهو مخلوق غير هو 
قوله،غير نقوله أن يجوو عندنا ذلك فى 
وفيهمحواه، به نأتم إمام لنا يكن لم إذ 

المتح<ارا؛.الأئ■( وص والمشع، الكفاية 
وغيرهأحمد رركان تيمية: ين ا وقال 

لفهم،يقول؛ من على ينكرون التلف من 
يهولون:مخلوق؛ غير أو مخلوق ُالقرآن 

ومنحهمؤ،، فهو مخلوق هو قال: من 
فانمنيع. فهو مخلوق غير محال: 

لفظا،يلفثل لمثل ممدر به: يراد )اللفظ( 

نفسوهو؛ به، الملفوظ : بالئفثل ويراد 
العبادأصوات وأما المنطوقة. الحروف 

منأحد يتوقف فلم المصاحف؛ ومداد 
نصوقد مخلوق. ذللئأ أف في السلف 
القارئصرت أل على وغيره أحمد 
منأحمد غير وكذلك العبد، صوت 

لفظيمحال: من أحمد: وقال الأئمة. 
 )jفهوالقرآن؛ به يريد مخلوق، بالقرآ

صفاتهوحميع فالإنان حهمي. 
وأصواتهوأفعاله حركاته مخلوق: 
فمنمخلوقة، صفاته وحمع مخلوقة، 

غيرإنها العبد: صفات من شيء عن محال 
صال،مخهلئ فهو قديمة؛ أو مخلوقة 

أوافه كلام من شيء محن قال ومن 
مخطئفهو مخلوق؛ إنه صفاته: 
صال«ر؟ا.

الإمامقول على تعليما - الذهبي وقال 
بهلففلي قال: ارمن صالح: بن احمد 

لفثلي،قال: ارإل كافر،؛ فهو مخلوق 
قال؛ؤإن فنعم. القرآن؛ به: ومحني 
دفهمادصومحا تلئظكا به؛ وقصد لفهما، 

تعالىفالله مصيب؛ فهذا مخلوق؛ أته 
ولكنوأدواتنا. أفعالنا وحالق حالفنا 
المرء:ؤيكفي الئنة، هو هذا عن اوكت 

اضكلام العفليم القرآن  tjl_jيؤمن أن، 
وأيهنبثه.، قلب على وتنزيله ووحيه 

مخلوق؛اُغير 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

!^٢قول حقيقة الأولى: لمسألة ا. 
والفرقاللفظ، مسألة ش والبخاري أحمد 

٠

كانأيه أحمد الإمام محن المتواتر 
ؤإنما. ُإثبائانفثا اللففل هذا إطلاق يذكر 
مخلوقغير ادفه كلام القرآن يقول: كان 

تصرفكيف 

بنمحمد الإمام إلى نسب ما وأما 
بقولقال بأنه ئه البخاري إسماعيل 

بعضمن وحسد عليه غلعل فهو اللفظية، 
سمعت١١ئفؤ: قال ما غاية ؤإنما أقرانه، 

مح،يحنى محمعت يمول؛ سعيد بن لته ا عبئ 
منأسمع زلت ما يقول: معيد، 

(.٢٦، )٠٢ ٥١صريح )١( 
اكاوى)آل/يأه(.برع )٢( 

محيرانوانظر: )آل/سما(. اشلأء أملام سر )٣( 
الأءممال)ل/إ؛0(,

(.٩٦. )U/٣٩ للحلال الثنة انظر: )إ( 





بالقرآنباتمرانانشد 

تكلممن أول الثالئة: الة لما. 
اللفظ:سألة 

هو!المسأبة هذه ابتيع من أول 
بنداود تلميده وتابعه؛ - الكراسي حسين 
_،وهJائغة الظاهري الأصهاني علي 

ووافقهحنبل، بن أحمد الإمام وبدعه 
الإماممثل: الأمصار؛ علماء تّدسه على 

القاسم،عبيد وأبو راهويه، بن إسحاق 
منيه،وابن المصري، صالح ين وأحمد 
•اض رجمهم م وءيرًهمم 

بهاأنوا المحدثة المقالة وهذه 
القرآن،بخلق القول إلى بها ليتذرعوا 

مماالناس على أصر المقالة هده فكاست، 
فصارتالقرآن، بخلق بالقول تصريح فيه 

ذلك،قرر كما الجهمية من ي اللخفلية 
بنأحمد الإمام رأسهم وعلى اللف أئمة 

الفروق؛-و 

يرىممن الئئة أهل قول بين المرق 
قولوبين والملفوفل اللغغل بين التفريق 

الأثاعرة:
اللفظبين يفرقون الذين الئلمة أهل 

]دار( ٦٠٢)للأشعري الإملانن مقالات )١اانفلر: 
بجانني والحجة ^[، العربي، التراث إحياء 

،١٧٧/٦الفتاوى)ومجموع (، ٣٤•المحغة)١; 
i(0VY/\y  ٥١٠اذلأءلاا/؟دآ، أعلام وسر،

 /\x■ (.٤٩٢)*آآ/ حجر لاين ازدى وفح ١(، ٠ ٠
الحنابلةويمان (، )U/٤٨للحلال الني لآ(اطر: 
الممرنة[،تدأر ( ٣٢٨، )]/rw يعلى لأبي 

(.i'U/A)يب لأبن الئتاوى ومجمع 

أرادواوالمتلو، التلاوة وبين والملفوفل 
اش،كلام هي ليس انماد أنمال أن .بدلك 

وهداالله، صوت هي الخباد أصوات ولا 
.صحح محقصود 
غيراللنثل فيقولون: الأثساعرة أما 

باللففل:يريدون مخلوق، وهو الملفوظ 
المعنىوبالملفوفل؛ العربي، القرآن 
لمعندهم تعالى فاه، باليات. القائم 

أنعندهم بل العربي بالقرآن يتكلم 
 -()٣ مخلوقانمري القران 

المخالفين:ذصإ مؤ 

هدهفي الحق المحتقد في حالف 
القرآن؛يخلق القائلون الجهمية المسالة: 

مخلوقة،بالقرآن ألفاظنا يقولون: فكانوا 
تسترامخلوق؛ اش كلام أن ويعنون: 

إظهارعن القول بهيا واحتماء 
بدءتهماُ؛آ.
الناقيةاللفثلية أيصا: هذا فى وحالف 

ألفاظنايقولون: الذين )الخلقية(، 
غيروالتلاوة قديمة، غير مخلوقة بالقران 

والكتايةالمقروء، غير والقراءة المتلو، 
إلىالمنزل ؤيقولون: المكتوبج. غير 

هوليس والمعاني الحروف من الأرض 
حكايةسموها ربما بل الثه؛ كلام نفس 

دمختمر(، y(/rvi)الفتاوى مجموع )٣(اطر: 
هدا،الحدث، ]دار ( ٠٠٩المرسلة)المواعز 

١٤٢٢.]^

;١٢رتم\/ْها•، تجث لابن اكاوى مجموع رة(انفلر: 
•اسرض)ا/'ا"آ( وذرء(، ٢٠٦



لقاءاض
W''-

لمحموفدا لوح لا 

أوكلاب ابن يقوله كما اش كلام عن 
هيقولكما اض كلام عن عبارة 

إلااش كلام ليس : وقالواالأشعري. 
منلست الحروف ؤإن المعنى مجرد 
كلام

لمصادروالمرام؛ا٠ 

 Hانمحموظ صح اW

لغه:لتعريف اي 

ءاللأمإسه؛ فارس ابن قال اللمح: 
معفلمهصحيح أصل والحاء والواو 
الشيءلاح يمال: اللمعان، باب مقاربة 

ؤته.

والمدرلمحولمع، إذا يلوح؛ لأبن فياللفظ"' "الاختلاف -١ 
امح«ُ"■

رفيه، يكتب الذي • اللهمح  (،١٤)و المحجة بيان في — ٢ 
صسحهثمو 

*للتيسما 
للبخاري.العباده، أفعال راحلق — ٣ 

للخلأل.رجV(،٤-الالننة<ا
أحمد.بن اش لعيد لالسنةا؛، ل ٥
^٢(،الأء_تقاد؛ا أصول ااشرح ٠ ٦ 

للاجري.ما.,راالشريعة؛ا، 
حريرلابن الثئةاا، صريح ال . ٨ 

الطبري.

٦،٧، )جّآ، الفتاوى؛؛ ءامجمؤع ء ٩ 
لايزتيمية.(، ٨١٢، 

المرسلة؛(،الصواعق ررمختمحر  ٠١٠

لأينالقتم■

 Pاض ماء لP

)الرؤية(.مصهلالح يراحع 

كتبإذا والكف الخشب، صحائفس؛ من 

عريض،م ت واللوح لوحا، سمي عليه 
كلالجسد من الألواح يقال: ولهذا 

 ٣(. . .٠( عرصكه عصم 

فقفة:فارس ابن شال المحفوفل: 
واحدصحيح أصل والفناء والفاء لرالحاء 

حفظتيقال: الشيء؛ مراعاة على يدل 
حفهلا؛،ُ؛ا.الشيء 

أي:؛ الشيء حفظت من والمحفوظ: 
استفلهرته،آ بمعنى وحفثلته حرسته، 

نقيضوالحففل: المراقبة، والمحاففلة: 
الغفلةرْ،.وقلة اكعاهد، وهو الميان، 

(.٣٧٦، /١٢٧٣ْاكارى)مجموع انظر: :١( 

■آءاه[.الجل، ]دار ( ١٣١)٦;الك )٢(ْقايس 
الممريه]الدار )ه/ا،أآ( الفنن نهذب انظر: )٣( 

(،١٣١اللغة)٦;ومقاسي دالترجمت[، ليالث 
الملم]دار )ا/'ا'أ( لجوهري لوالمحاح 

للملايض،
اللغت)أ/سم(.ماسي )٤( 

ولساد(، ١١٧٢/٣)للجوهري المحاح ))،(انظر: 
؛Y/n.)Tالرب 



لمحفوظا لوح ل١ المحموظاللوح 

0r  شرعا:التعريف
مقاديرفيه اش كتب الذي هو 

هووما شيء، كل فيه وأثبت الخلأس، 
والأرضالسماوات يخلق أن قبل كائن، 

ابنال قانةُ ألف ين يخيسّ
الذيالمحفوفل اللوح لافإف فإئه•' تيمية 

■مقاديرفيه الله كتب الشريعة يه وردت 
تماوا ل ا يخلق أن قبل الخلائق، 

سةةُألف بخمسين, والأرض 

التسمية:بب سؤ 
الشياطينلأن المحفوفل؛ ياللؤح ممي 

محفوفلمحله لأن به؛ التنزد يمكنهم لا 
أنمحفوظ نفسه فى وهو إليه، يصلوا أن 

فيهزيادة العلى الخياطين تقدر 
وحفظهمحله، حففل ه قالاه والنقصان، 

والبويوأم.والضان، الزادة من 
الأخرى:لأسماء او 

إمامالذكر، اصاب، اصاب، أم 
المتكنون،ال1كتاب مبين، 
المسطور.الكتاب 

حزم،ابن ]دار الطبري تفسر انثلر: )١( 
]ياي)ا/'؟ا'ا( اسل اء وشق^[، ١٤٢٣ذا، 

•آ؛له[.ْلا، المكان، 

،ط١ الريان، ]موسا ( ٥١٨)المتطقيين •ملي الرد )٢( 
١٤٢٦.!<

الرياض،طيا ]دار ( ٥٩٢)إ/ الجغوى -ضر انثلر: )٣( 
(١٠٦)القرآن أيمان في والتبيان -[، ٠١٤٢٣ط\، 
[.٠١٤٢٩ط١، الفوائد، م ]دار 

العقدارالماحث را/مآا(، اسل ثناء انفلر: )٤( 
- ١٣٢)حجي ين لعادل المحفونل باللوح اوساة 

J٠المدستآ لإملامية ا الجامعة 4احمشرآ ورسالة ( ١٤٨

القرآنعليها دئ الأسماء هذه .وكل 
آية-ما الكريم 

■والحكم:
المحفوظ،باللؤح لإيمان ا يجب 

أنقبل الخلائق مقادير فيه كتب اض وأن 
ألم،يخمسين لأرض وا مارات اليخلق 

الحقيقة؛٥■ 

مماهو المعحفِوظ اللؤح حقيقة 
حقيقتهيعلم فلا بعلمه، اقلي اسثأئر 

ٌاض إلا وكيفيته 

رراللؤحت شؤ عثيجين ابن قال 
شيء،أي من ماهيته نعرف، لا المحنوظ 

منأم حديد، من أم خشب، أمن 
فاشزمردة؟ من أم قفة، من أم ذهب، 
لوحاهناك بأن نومن إنما بذلك،، أعلم 
لناوليس شيء، كل مقادير فيه ش ا كتب 

لولكن ذلك، وراء نبحث أن فى الحق 
علىيذ،لما ما والئنة الكتاب في حاء 

.ئعتقده؛، أن جس، لوا فا شيء، 

ءاسولة:

منهو لمحغوظ ا باللوح الإيمان 
الإيمان■مرافبط من لأن بالقا-ر؛ الإيمان 
شيءكل كتب اش بأن ان الإيمّبالقدر! 

ابن]دار ( ٦١)لاداني الوافية الرزلت انفلر: )٥( 
واآاها.ط١، الجوزي، 

ا,ين]دار ١(  ٤٩، ١ )^A؟ ا.لواسدة العقيدة ترح )٦( 
[.٠١٤١٧ط؛، الجوزى، 



ا|محموظااللوح اام^ح 

إيمانيتم فلا المحفوظ، اللؤح في ءندْ 
دقالش ومراتبه بالقدر بالإيمان إلا العد 
واث.اكرآن عليها 

ت؛^١^ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
الئنةأهل من الناحية الفرقة رأوتومن 

والإيمانوشره، حيره بالقدر والجماعت 

تتضمندرجة م درجتين، على بالقدر 
الإيمانالأولى: فالدرحة ثبحن: 

عاملونوهم بالخلي، عليم هق الغ بأن 
أزلابه موصوف هو الذي الأديم، بعلمه 

منأحوالهم جميع وعلم وأبدا، 
والأرزاقوالمعاصي، الطاعات 

اللؤحفي افه كتب ثم رالاجال، 
التقديروهدا الخلق مقادير المحفوظ 

صعموا في يكون سبحانه لعلمه لع تا لأ 
اللوحفي كتب فقد وتفصلا: حملة 

ثاءااُما المحفوظ 

تجدن ثت 
وقال]البررج[، 

لأدلة:اة 

تعالى:اض قال 

وقمحي 0فيلج 
رشقئثآُ ما آللأ جشوأ عالى: ت

jl].ه ألخكثب أم وهند٠آ  c-jJi،]
أتنكم قة ؛أؤإقا ت تعالى وقال 

ىق تالإيأ ك ئبمقث 
]j_[،.ه ين إم ؤآ ئحصيقث 

ي(قئلوْ ق ت الى عتال وق

وهثنتثلث نير 'ثنيي ظ و آلمحي 
]السر[

بنعمران حديث السة: ومن 
اشّرسول قال قال: غه حصين 

شيءكل M، دتمالى بارك اه ®كان 
اللؤحفي وكتب الماء على عرشه وكان 

ذكركلشيء(،ص.
ضا رسول قال آحر: لففل وفي 

وكانغيره، شيء بكن ولم الك أركان 
كلالذكر في وكتب ، الماء على عرشه 
والأرضءأُ"آ/السماوات وحلق شيء 

هالخاص ين عصرو بن اض عد وعن 
يقول:ه اشر رسول ممعت قال: 

يخلقأن مبل الخلائق مقادير اش اركتب 
سنة.ألف بخمسين والأرض السماوات 

.(٤)الما'على وعرشه قال: 

ررواللموحهب: أحمد الإمام ال ق
أعمالمنه تنخ تحق، المحفوظ 

المقاديرفيه سقت مما الخيال، 
واكفاءا(ُ

ءومنئه: ^٢؛ ١٧١عمرو أبو وقال 

الفتاوىمجعؤع قمن ازاسطية العميدة 
ءلآ[ا.المصحف، لنياعت نهد المللث، تمءبمع ( ١٤٩

]مؤأسة١( )٣٢!V' أحمد : اللففل بهذا أحرجه )آ( 
ليه؛ القيم ابن ونال ، ه[ ١ ٤ ٢ ٠ مدا، الرسالة، 

:lii,المان، ]ياي )٨٦( الإسلأمة الجيوش اجتماع 
الخاري*.ثي اصك صحح، *حديث 

(.٣١٩١رقم الخلق، بدء رمحاب الخارى أخرجص ( ٣١
(.٢٦٠٣رقم القدر، رمحاب سلم أحرجم ( ٤١

المحمديةالثنت ]مكتة ( ٤٧)أحمد للأف،؛ الثنة )ه( 
ط6سهأالقاهرة، 



المحفوْلاللوح اسحموظاللوح 

المحشوظباللوح الإيمسان إن ت ئولهم 
تعالىبه أحبر ما على واجب، لقلم ربا 

أكتجد وان م >ي قوله: في 
ا-ازردجآ'اوه قمح-ي 

تالعلماء ل ارمحا ةةّفث؛ النووي ومحال 
وقلمه،ولوحه، تعالى الله وكتاب 

كلالأحاديث في المذكورة والصحف 
دلك،كيفية وأما به، الإيمان يجب ذلك 

ولاتعالى، الله إلى فعلمها وصفته 
شاء١١بما إلا علمه من بشيء يحيطون 

اتذمحة:■0؛■ 

تقائل قال ررفان ! حرير ابن قال 
المحقرفل،اللؤح محي إثباته وجه وما 

وهوعليه، يخفى لا ما المبين والكتاب 
سيانه؟يخاف لا غالم بجبه 

ئاء،ما فعل تعالى ش ت له محيل 
امتحانامنه ذلك كان يكون أن وجائز 

بكتابةللمتوكلين واختبارا لحفظته، منه 
مأمورون- ذكر فتما - فإنهم أعمالهم؛ 

علىبعرصها ثم العباد، أعمال كتابة 
لوحالفي ذلك من الته أثبته ما 

كلأثبت ما قيه أثبت حتى ، مءحفوءل لا 
ؤؤإقات قوله محنى ذلك إن ت وقيل يوم، 

وهسأرة َمح ت، تشح َقا 
لغيرذلك يكون أن وجائز ]الجاثية[، 

(.الوانتر١٦الرسالة )١( 

]ياي< ٤١٤، ٤١٣/١٦)للنووى لم مصمح ثرح ):١( 
[.٠١٤٢٥ٍل،ا، اومرلآ،

بحجةإما به، أعلم هو مما ذلك، 
وإماملائكته، بعض على بها يحتج 

ذه/وغير آدم، ض على 

المخالضن:دهب حمي 

حقيقةفي الصوفية فلاسفة حالف 
النمسأنه وادعوا المنمحنوفل، اللوح 

يطلعند العارف إن : وقالواالفلكية، 
مماذلك ونحو المحفوفل، اللوح على 
والعقل.السرع بدلالة بطلانه يعلم 

سيناابن رافإن فقا؛ة؛ تيمية ابن محال 
للنفوسيحمل ما أن يدعون وأمثاله 

لإنذارات،وا العلم، من يثرية ال
الفعال،العقل فيض هو إنما والهنامالت، 

يجمعواأن أرادوا ؤإذا الفلكية، والقس 
المفسإن ؛ قالواوالفلسفة الشريعة بين 

يوحدكما المحفوفل، اللوح هي الفuقية 
كتابفي حامد أبي كلام في ذلك مثل 

منذلك وغير والمضنون، ، الإحياء 
سلكمن كلام في يوجد وكما كتبه، 
المتصوفة،المتفلسفة الشيوخ من سبيله 

بهومرادهم المحفوفل، اللوح يذكرون 
العارفأن ؤيدعون الفلكية، النفس 

المحفوفل،اللوح في ما يقرأ قد 
أ. ١١٠٠٧ؤيعلم 

(.٢٦٨، ٢٦٧)U/)•آ(شزالطرى 
الكتب]دار ( ٢٢•)م الدين ملوم إماء انظر: )٤( 

العلمة[.

را،/^'آ(.والقل العقل ممارض درء )ه( 





.لوط ء.،ئهلوط 

المصادرواتمراجع؛أو 
معلما؛بغواثد المعلم ررإكمال س ١ 

عياض.للقاصي )ج،م(ا 
ا؛،الحميد العزيز رتيمير ر ٢

الله.عد بن لسليمان 

المحجة((،بيان فى رالحجة ل ٣
التئمي.القاسم 

المقلميينءا،على ررالرد - ٤ 

محا

لاص
نمه.

القيم.لابن 1لعليلأا، ارشناء . ه 
لأبنالوامهلية(؛، العقي.اوه ررسؤح — ٦ 

تيمية.لاين الوا>اّطيةاا، ااالُقيدة — ٧ 

،ا؛ سرحها مع الهلحاؤية لعقيدة ا ا ) ٨
الز-أثي لأبن 
بنلحاففل القبول؛؛، ومحارج ء ٩ 

حكمى.أحملج 
المتعقلةالعقدية لرالمساحث  ٠١٠

بنلعادل والقلم؛؛، المحمو٠ل باللوم 

V

ونسيه:اسمه ■٠ 

—مإب—راب أحي ابن هو؛ وط ل
،•آزرُ بن هاران .؛ الخلتل 

]داو)•ه/ب،ص ماكر لأبن يشق تاريخ انظر: ;١( 
(٦٦٦٢)التاييخ في والمتظم اأنكر،ْاأام[، 

دالمهاية)ا/دالداية ،]١[، انملمية، الكب ]دار 

معتو،اسمهممة:'0 

أمعريي أهر )لوهل(؛ لنقل في اخلف 
أءجمي؟ضمينت

مشتقعربي امم أنه الأول؛ القول 
قالبه. تعلق إذا بقله؛ الشيء لامحل عن؛ 
كلمةوالهناء والواو رراللأم فارس؛ ابن 

الشيءلامحل يشال؛ . اللصوق على ل ني، 
لمق؛؛'٢،.إذا بقلي؛ 

علم،اسم ررلويل؛ الراغب؛ وقال 
يلومحلبقلي الشيء لأهل من; واشتقاقه 

يلتاًللا أمر  ٠iJLjbj ٠ . اوليثنلوي 
ولطتبمي، يلصق لا أي؛ بصفري؛ 
يه؛؛ُملتلته لوحنا؛ بالطين الحوض 

قالأعجمي، اسم أنه الثاني؛ القول 
معينصرف امم ارولوحل؛ جوهري؛ لا 

الجواليقيوأورده ؛ والتعريفا؛ العجمة 
أعجمياسم أنه وذكر )المعنب(، ■في 

احتجوبه له يذم ولم معرب 
لو٠لاأن على الرحيم عبد ف. الدكتور 

أنهأرالصحيح فشال؛ أعجبمي، اسم 
ونفيرداءام[أ ذا، وه'؛(تدأرمجر، ، ٣٤٦

ط:أ[.لمة، ]دار \( ov)\/ممر أين 
-:!٥١٣٩٩الفكر، (]دار ١٢٢١)٢(مقاييسالفنة)ه/

]دارإحاء( ١٩، ١٨/١٤)اللنة تهذيب و\فشم: 
للجوهريوالصحاح محوا[، سروت، العربي، التراثر 

(woAfr ) ْدإ[.للملأسن، اسم ]دار
]دار( ٧٥١، ٧٥المران)•غرب في المفردا0 )٣( 

ًلأ،اكلم، 
(.١١٠٨/٢)'للجوهمى انمحاح )؛( 
]دار( ٠٦٣)الأمحجمي كلام من المعزب انظر: )ه( 

.u١٤١•اكلم، 



نوطلوط.

ابجسمارلوط الجوهري! قال يمأب، 
وهوأو والتعريف العجمة مع ينصرف 

ودالسردانيةت)?؛اه(، عبرية! الب
بدرالثاني القول رجح وممن ، )دهأد( 

شلوظا اش، رروذكر ممال: العيني، الدين 
اسموهو موصعا، عشر سبعة قي القران 

ولكنهوالعجمة، العلمية وفيه أء-جمى، 
عريياسم وقيل: وسهله، لسكون صرف 
قلببلامحل ه حّلأن لأحل؛ من: 

ولصقااُى.تعلق أي: ه؛ 

وئشاته:ولده عي 

أرضفي ولد لوهنا أن الظاهر: 
ونشأبابل، أرض وهي الكلداسن، 

أنمن كئيرُص ابن ذكره لما بها، 
وأنالكلدانيين، أرض في ولد إتراهم 

آزرمنها فهاجر فيها، توفي هاران أحاْ 
أرضإلى لوط ابنه وابن إبراهمم بابنه 

المقدس،بيت بلاد وهي الكنعانيين، 
وأتهلوط، من أكبر إبراهيم أن ومعلوم 
تعالى:افه قال كما يديه، على اهتدى 

ثؤآ]ق مهاجر إي، وهال فيث ليد ءأؤقاس 
أهيآته ئن إئت 

أنإبراهيم إليه أثار ثم ]العنكبوت[، 
وفيهابهاأ؛ا، فنزل سدوم، إلى ينزل 

الحاشية.( ٥٦٣الأءج،،ي)كلام من المعرب ( ١١
]دار( ٢٦٧/١رهالبخاري صحح شرح القاري رآ(ءمدْ 
■محردتء الربي، التراث إحماء 

)ا/هأم(.رالهاة الداية انثر: )٣( 

(,yAr)\/والأمم الملوك نائح ني المنطم انظر: )٤( 

حياةفي ذللثإ بعد أرمل إقليمها وفي. 
أعلم.واه إبراهيمأْ،، 

بوته:نو 

يقولهورسالته ٤؛^ لوط نبوة ، ٥١ذكر 
آلمحيت.4ين وء  'هاد: عت

]اكافات[.

عوته:ده 

أنص، اض إلى قومه وط لدعا 
يعليعواوأن له، شريك لا وحده يعبدوه 

ونهاهمإليهم، الته بعته الذي رسولهم 
قدكانوا ما وارتكاب اممه، معمية عن 

أحدبقهم يلم مما الحالم، في ابتدعوه 
الذكرانإتيان من فحله، إلى الخلائق من 

الإuث'٦؛.دون 
بقولهعنه تعالى الله حكام كما 

ئقؤثألا ليطه ثمبمم أم قات بحانه: م
هP و ين بجإ ٣ ق 0 

إنثم تق قيئ آنثأم ثبمآ و وجك 
ثامنؤت عل إلأ قمي 

لٍحثي ما ؤئديقن آلثين ين آلثةLن 
س.P4 لإ ل ومحلإ نق نمحآ 

لاكُراء[.

رنادإذ  ١٠^٧٧^محبممحانه: وبقوله 

لأبنالأنبياء وقمص (، ٣٢٥والنهاية)ا/وألبداية 
ْل\،القاهرة، التأليف، ]دار ( ٢٥٤)ا/كثير 

الهلاليلمليم الأنبياء نمص وصحيح [، ٥١٣٨٨
(١٥٩.)

(.٢v٣/٦)محير ابن تنير انظر: )٥( 
(.١٥٧);/كتير ابن تنير انظر: )٦( 



لوطلوط

تمئيركيأمعِ اكحثه أئأمبمت لسيوء 
5،ائنثي دون من شلميْ آوي ثأمق و٣' 

]ص.أملإةيومحو< 
ييء ١٧ؤبملث ثأءش ■أ؛ؤيثثا ت ويقوله 

محببمحم ثدا وقاد درعا جم ؤضاق عم 
َءمأقد ثن إقه بمتبجن قثئُ محُْ ةو 

هنعه ثئؤإدي ثسي فاق الثقاب تئثؤن 
صِثه ciمحزون ولا ه 3؟ أطهز 
عتتقو  ٧١٥. رشيد تثد مت؛ر أقس 

تيدتا كئو ثلدك ۶، ين 'ثاتلى ي  tjتآ 
دؤ؟إق ^؛، ١٠■أو همأ إغ' 4 آن ؤ اد ق. 

سديد

إيا ءؤرلويل-ت ئق وبقوله 
^١تتتقفم نط آكجئثد ثتآمة إة=ءقلم 

قامىفيّلإ . آلثامءا يى أتي ين 
قثثامى آلقغيد ؤبمثلثؤة آوي 

[.٢٩، ٢٨ألقظزه تثادبمأ 
رريفولالأية! هذه محي كثير ابن محال 

أنكرأنه .ئ لوط نيته عن تعالى 
كانواوما صنيعهم، سوء قومه على 

إتيانهمفي الأعمال، قيح من يفعلونه 
إلىبقهم يولم العالمينا من الذكران 

قبلهم.آدم بني من أحد الفعلة هذء 
ؤيكذبونبالله، يكفرون هذا هَع وكانوا 
أي!بل؛ الوشهلعون ؤيخالفونه رسوله 
وثأحدونيقتلونهم الناس طريق قي يقفون 

آ■أموالهم؛؛أ

إلىلوهنا اض ررأرسل المعدي! وقال 
بينجمعوا قد شركهم، مع وكانوا قومه، 
وتقطيعالذكور، في الفاحشة فعل 

لهم،مجا في لمنكرات ١ وفشو بز، لا 
لهموثين الأمور، هده عن لوط فنصحهم 
منإليه تزول وما نفسها، قى قبائحها 

الاوغة،اُى.القوبة 

منه:وموقفهم ومه ق0 

فها بعثه قد عظيمة، أمة كانوا لوط قوم 
سكنونوكانوا إبراهيم.، حياة في إليهم 

افهأهذكها التي وأعمالها )سووم(ُى في 
حثيثة،منتنة بحيرة مكانها وجعل بهّا، 
لجبالمتاحمة الخور، ببلاد مشهورة وهى 

الكركبلاد وبين بينها المقدس، البسن 
وبعثالجوزي! ابن قال . والشوبك 

باشكفر أهل فكانوا محدوم، أهل إلى 
وركوب

صلوطا نبيهم واجهوا ولذا 
يكفلم إن لإبعاد با والتهديد بالتكذيب 

ونبذوطاعته اش توحيد إلى دعوتهم عن 
عنونهيهم له، والخضؤع الشرك، 

عنبها انفردوا التي سئما لا الفواحش، 
عنهمسبحانه اض حكاه كما العالمين، 

)ا(شيراينممورا-/ا"7آ(.

ط\آ.الرسالة، ة ]ْؤّ( ٦٣)•العيي تفسر )٢( 
معجمانظر: لوط. ئوم مدائن إحدى هي -يرم: )٣( 

مام[.دار تالأنر: •٢( ٠ )م/ Jاح٠همى اللدان 
hjوْ/أهم، ، ٣٤ممر)؛/•ابن نفير )ئ(انفار: 

.CT٨٣/١)والأيم الملإِك تايخ ني التطم )٥( 



لوط

آمحنيس.4بط لإ ؤكّق ال: ف-م
ممدت ال وقعراءء، ]الث

.وئيد رءاً مج لإ تتهم >=ققئق 
حء-ا،لاإص.4 تقإ إمحم نقم 

ين3ؤن0 ته قثه ؤ نجي ^٥١^ ال: ون
ؤءعت وقال مراء[، ]الش_ا.يم آلمجه، 
ثنيأكثالوأ أن إلأ" مة-ية جيإب محقاى 

بمهثلأأئاس إثهم ؤتذلإ ي م ءاد 
صومتا ال: وق]المل;ا، و4 

ِيعذابأشنا قالؤأ أن إي متحهء ■جؤارثتتآ 
.هألمندقى ين تتتقث إن \د 

]العكيوتآ.

والكفر،الشرك على إصرارهم وبعد 
إياهوتحديهم لومحل، ش ا لنبي والتكذيب 

الصادقين،من كان إي، بالعذاب بالإتيان 
منهم،ؤيأّه بالانتقام، وتوعده وتهديده 
لومحللجأ العياب، باستحمامحهم وعلمه 

علىودعا والتأييد، المحر يطلب رُه إلى 
قولهقى كما ، المفسدين هؤلاء 

آلممِعد ٢^^، رئي ءؤئات تعالى: 
اطهفاستجاب ]العنكبوت[، وه آلهمدق 

لإهلاكهم،الملائكة إليه وأرسل دعاءه 
أهلوأهلك! امرأته، إلا وأهله وأنجاه 
فالكما والعناد، لتكذيب وا الكفر 

آمأنثإي ؤأهلق _الى; مت
قهممحآتكع و آلتنيق ين هدرثها 
[،J-wJI]آلثندمهن.ه نكي تاء تذؤ 

لوط

واطنقا نبي ؤئال، تعالى: وقال 
رتLشا.ثاءث ولثأ اثسي 
مرإئا ثاو آقتئ1رءا سثِ إقي
فلفرىلتكامإ آهتها إن أكتنمو منزه 
محيقايإ ولآ ْها إئ اد ةو 
آتمآتئإلأ وأنلدر يثن؛،I آعإد 

أنؤأثا ؛. أهضت ين ح=قاتثا 
ؤبماك■تهم ء ين لؤحثا رثأثا جثآءث 

إداهمن ولإ قآ لا ؤقايأ ديءا دهثأ 
يىد=قانغ أنإهت إلا ؤأهئك مثجؤق 

ذنذْم عآ نمأوض إئا آكن؛كمح. 
َةمأثا الثء تى لإئ>ا آكتتثت 

وقال:، تال_عن_ك_ي_وت[ ثسئؤيى 
إوكسبموأ ق يه رتز إة ينيئ ؤئارأ 

يديئولا آيؤب ين فلع بأنهف ثلم 
تآمص؛متا إض ^^؛، إلا ند ينبمتظم 
آيئجألإس ألقبح م_ءدهم إن أءثاإ 

•لمود-أ ر.؛ه يقربنا 
أمرلوهل قوم إهلاك اش أراد ولما 
ولماليلا، بأهله يسري أن لوهل-ا الملائكه 
فجعلديارهم، عليهم ض ا قلب أصبحوا 

منحجارة عليهم وأمطر مافلها، عاليها 
وأهلكتهم،أبالتهم حتى متتابعة سجيل 

منوعبرة الأسمار، من نمرا فصاروا 
(٢)انمرلاد

أهلكهمتعالى اض ارإن كثير: ابن قال 
.لوئنا ض ا نبي بتكذيبهم آخرهم؛ عن 

(.٦٣٠)الدي تمر انظر: )٢< (.٦٣)•الدى مم :ا(داظر: 



لوط.نوط.

بهايسبقهم لم التي الفاحشة ؤإتيانهم 
العالمين؛،من أحد 

فاته:وؤ 

ثمانينعن توفي . لومما إن ت قيل 
قيلوفاته تكون القول هذا وعلى سنة، 

بمينُه■ء إبراهيم اش نثي 
اكتعاuقة:كداّ 

عملتسمية حكم الأولى- لمسألة ا— 
باللواطة؛لوط قوم 

تلأمين جائرْ غير التسمية هذه 
بهذهله صلة لا لرء1ا أن الأول! الأمر 

فيإليه فاعلها شبة الذكراء، الفاحشة 
الشناعة.غاية 

قومعمل تسمية في أن الثاني* الأّْر 
الفاحشةلهذه ترويج طن للوا با لومحل 

قومعمل لأن ؛ اسمها بغير لها وتسميه 
وأماالأرض، في اد المغاية في لوط 

حاءكما الامحادح، معانيها فمن اللواطة 
لروأولوفيه; الل،جال حروج حديث في 
إبله«ُّآ،،حوض يلوط رحل يسمعه من 

باسمهإلا مي يأن ينبغي فاد وعليه 
حديثفي كما .، أليي به سماه الذي 
ه!اذئه رسول قال ت قال عباس ابن 
لوطتوم عمل بعمل وجدتموه ومن 

لهذه؛، ده،،ُ والمفعول الفاعل فاهتلوا 
عملفاعل نبة يجوز لا كلها الأمور 

ءإ"ً؛.لوط إر لوط قوم 
العلمأهل بعض استعمالات وأما 

لأنفيه؛ حجة فاد الممطلح لهذا 
وقد.، ورسوله الله قول فى الحجة 

للشّرعالمصهللح هن،ا مخالفة علم 
لهذاالعلماء ت واستعمالا واللغة، 

مأجولاناجتهاد على هبني المصهللح 
صحيفةروايات هناك وأن سئما لا عليه، 
لمفيما حجة ولا التسمية، هذه فيها 

أعلم.لله وا يصح، 
امرأ،خانة الثانية: لمسألة ا. 
تالخيانة هذه نؤع وبيان لزوجها ٤. لٌط 

لوطاممه ني زؤج هلاك بيان تقدم لقد 
تتعالى قوله فى كما أهله، بقية ونجاة 

من%وي آمأذثُ ه ثآذك 
فيوجاء ]النم_ل[، وه 

هلاكهاسببا بيان الشرعية النحوص 

قيزوجها حيانة وهو النار، فى ودخولها 

(.١٧٤كشر)؛/ابن )ا<-ض 
(.٢٨٠)\اوالأمم الملوك ناؤبخ ئي المنظم انظر; )٢( 
رنمالساية، وأشراط الفتن )كتاب مسلم احرحه )٣( 

٢٩٤٠.)

(،٤٤٦٢رنم الحدود، ركتاب داود أبو )؛(أخرجه 
ماجهوابن (، ١٤٥٦رنم الحدود، )أبواب والترمذي 

(٤٦٤)إ/وأحمد (، ٢٠٦١رقم الممحل.ود، )كتاب 
الحدود،)كتاب والحاكم ط١آ، الرسالة، ة ]موم
ثيالهادي بد اين وصحح، وصحح،، بم؛'خ( رنم 

والأب;يط^، السرقة، ]دار ( ٦٢٤/١)\ب; 
ط٢أ.الإسلامي، ]الكب ( ١٦Mرالإرواء في 

ومعجمالمتقدم، اللهوي )لوط( لفقد معنى انظر; )و، 
العاصمة،]دار ( ٤٦١)زير أبو لبكر اللمظة الناهي 

]دار( ٢٦٠)الخمس لعثمان اقتدْ وسيداهم 
ا*آ؛اهآ.طاإالدولية، إيلاف 



وبج>لوط ءو[|بم:.لوط 

إؤهككق! أثم ءؤضتتأ تعالى؛ ش ا قول 
محتيكاسا وز ؤآتتأت مج آمبم، َة-رإأ 
هام_فخاثتاهما صبمثلءءيرأ( عبادنا ين عبدين 
أدثةوفيل سقا أش ين ن؛ثا ءه 

]ص[.. ص ح القات 
خيانةهى ! هناالخيانة بهذه والمراد 

وتكذيبلتهما برّا الكفر وهي الدين 
عنهما،الدفاع وعدم وشرلعنهما، ن-وتهما 

عنحسنُاأ سد جرير ابن أحرج فقد 
زوجتاارهاتان الأية: في قال أنه قتادة؛ 
يخنلم ربهما عمتا لما الله، نبيي 

ولمشيئا،،ُآ/ افه من عنهما أزواجهما 
تزنلم ؤإنه بالزنا، الخيانة هذه تكن 

كثير:ابن قال فذأم، بي نزوجة 
لمالإيمان، في أي؛ 

صدقاهماولا الإيمان، على هما يوافقا 
شيئا،كله ذلك يجد فلم الرسالة، في 
قال!ولهذا ؛ محذوراعنهما دفع ولا 

]التحريم[؛سقاه أش ين عمها يثنيا 
أي؛■^^-3،^؛ ا، لكفرهمأي؛ 

ألثاٍطإنألقارِإثع ؤأدح_لأ للمرأتجن؛ 
الأنبياءاء نفإن الدين؛ قي بل فاحشة، 

الفاحشة؛فى الوقوم عن معصومات 

يثيرلحكعت يالمأثور الممير من السيور افتح )١( 
ط\[.اليرة، الدية الآثر، ]دار ( T\0)؛/ياّين 

ط\[.هجر، تدار .( Wi/XT)الطري تفسر )٢( 
الكب،]دار ير نفانخلر: )٣( 

(،٣٢٧)؛/تجر ابن وتفسير -[، ٠١٤٢٣الرياض، 
(.٨٧٤)العيي وتنسير 

سورةفى قدمنا كما الأنبياء، لحرمة 
اش«رن.

الأناء:صممأ الثالثأ: لمالة ا. 

الأنبياءأن على الملم أهل اتفق 
وكبائرالشرك من لبؤة ا بعد معصومون 

التبليغفي ومعصومون ، الذنوب 
وأماا، الحمسسءةُ الصغائر ومن انته، عن 
وقوعهافيجوز الصغائر من دونها ما 

نتوبونبل علتها، يقرون لا لكنهم ٌنهم، 
يسديهمالله وأن منها 

الثنبليالأمين محمد الشيخ قال 
فىالأصولمتن بين الخلاف حكى بعدما 

يفلهرررالذي الصغائر؛ من الأنبياء عصمة 
أنالممالة هده فى الصواب أنه لنا 

لم- عليهم وسلامه افه صلوات - الأنبياء 
العلية،بمراتبهم يزرى ما منهم يقع 
حطايستوجب ولا السامية، صبهم ومنا 

اتثهصلوات - فيهم نقما ولا منهم، 
وقعأنه فرصنا ولو _، عليهم وسلامه 

مايتداركون لأنهم الذنوب؛ بعض منهم 
(.١٧١)A/ممر ابن نفير )٤( 

^^-١٥(، ٦٩Mحجر)لابن ايارى فتح انقلي؛ )٠، 
ط\٠الفضيلة، ]دار ( ١٩٠)ا/ للشوىنى الفحول 

لأبنالتوحيد كتاب على المنيد والقول اه[، ٤٢١
الضيسلعتمان اقد0 ومهدامم )أ/آ'م(، ضمين 
.)٣٣(

٣٨٦)فقرة: للجويى الفض أصول ش الرهان انظر: )٦( 
اكد0ونهداهم القاهرة[، الأمار، ]دار بعدها( وما 

)٣٣(.لثان1س 
{Xorfyالمجدية)الأجوبة ني المنية الدرر انظر: )٧( 

[.٠١٤١٧تط٦، 





لوطنوط

جع;تمرا وا لمصادر ا 0" 
ا.الفراسي«)ج؟آ(.

لابنرج'ه،، دمشق؛؛ ررتاريغ - ٢ 
عساكر.

الملوك-اريخ في ررالسطم . ٣ 
الجوزي•لأبن )ج0، والأمم" 

^٩(.القرطي" أرنمير - ٤ 
لابن، ( ١ )ج اا،ا والنهاية ارالبداية ٠ ٥ 
م•

)ج1(.\'.»سيراينممر،ا

كئتر.لاين ^١( الأنبياء" ِ . ٧ 
للالأنساء"، . قصص ررصاصح س ٨ 

الهلالي•
لبكراللفغلية"، الناهي معجم لا  ٨

زيد-أبو 
تاصيليةقراءة اقتد0ت لأفبهداهم - ٩ 

لمثمانعه"، الأنبياء وقصص سير في 
|الحمسرإ

أحبارّْن الصحيحة ااالأحاديث — ١ ٠ 
العلي.لإبراهيم ."، الأنبياء وقصمي 





المؤمنالمومر
٩

والهوئر^

المؤخر(.)المقدم مصعللح يراجع 

جلموس اق 

تغه:التعريف 0< 

والممت ئه فارس ابن قال 
تأحدهما متقاربان؛ أصلان والنون 
ومعناهاالخيانة، صد هى التي الأمانة، 
التمحدس،I لأخر ا و الخلب، سكرن 

أ.متدانيان(؛ُ قلنا كما والمعنيان 
ومنالإيمان، من فاعل اسم النومن 

الذيوالأ٠لمئتان والثقة التصديق معانيه 
إيمائايؤمن آنن يقال• الخوف، صد هو 

آنثء؛ؤوثآ ت تعالى قوله ومنه مؤمن، فهو 
ا.هصندقن ء=غن1 ؤإو ثا يعيهن 

الن،ىالتصديق لنا بمصدق أي• • تيواّف-ا 
.، أمنُ معه يكون 

ط-؟؛اه[.الجل، ]دار \( rrfاللخة)\طايى )١( 
]الدار( ٠٥١٦  ٠١٠اللغة)يا/تهذب )٢(انظر: 

الفكر،]دار ( ٨٧ ٠٨٦اللغة)ومقاييس المصرية[، 
.؟(٢VT، • )ه/١٧والمماح [، ٠٥١٤١٨ط؟، 
ومفردامت،[، ٠٢١٩٩٠ ْدأ للملأيئن، الملم ]دار 

[،١٤١٨ًلآ، القلم، ]دار ( ٩١، )٠٩القرآن ألفاقل 
،ءلْ الرسالة،. ]مؤسسة ( ١٥١٨)المحيهل والقاموس 

شرعا:لتعريف اج 

وأنبيائهنرسله المصدق هو ت المؤمن 
والبراهينالبينان، بالايات به جاووا بما 

أنمن خلقه من لمؤوا هلعات، القا 
منالمؤمنين عباده والمؤمن يظلمهم، 

القيامةُ'آ،.يوم ءداُه 
بهاجاءت قد الأقوال هده وكل 

الصحابةمن الصالح الملم، عن ر يا ألا 
التفسيروأئمة والتابعين 

للغويا لمعنى ا بين قه نعلا ا ي 
والشرعي؛

الشرعيالمؤمن امم مدلول يشترك 

الدمحرْ،]دار ٦( A )\إ الومسعل والعجم ■[، ٥١٤١٦
JT، ،١٩٧٢.^

ه،الثمالة، 1؛(]دار فنالدءا،>هإ، انظر: )"١( 
،٤ محل طيبة، (لدار ٨٧/٨البغوى)ير ونف، م[  ١٤١٢

ًلآ،الملام، ]دار ١( • المدى)٧• وشم ام[، ٤  ١٧
الجوزى،ابن ]دار '٢( ٦/١)القبول دمعارج آآ؛اه[، 

لمحمدنة والالقرآن عشيق وءقيدتL ، ه[  ١٤٣٠حدآ، 
؛\،j[.YUْلأ، والئنت، الكاب ]دار ( ١٦٠)هراس 

ن]مؤم_؛-r( DT،T؟/الملبري ننمير اطر: )٤( 
]مكتبة( ٦٨)V/مد، لابن والتوحيد طا[أ الرسالة، 
(،٨٧/٨)البغوي ير ونفط٢[، الأثرية، الغرباء 

الأملأس،]المكب ( ٢٢٦-  l^o/K)المسر و3اد 
]دار٤( ه / ١ )٨ لقرطجى ا ير وتغ، م[ ١ ٤ ٠ ٤ ط؟، 
(٨١)M كثير ابن ونقير ^[، ١٤٢٣لكب، ام 
المشالأسماء وث [، ٠٥١٤٢ ط٢، طب، ]دار 

[.١٤٢٩ط١، اكوحيد، ]دار ( ١٨١، ١٨٠)





المؤمن

المؤمنءوه

الأثار:0 أهلاسمء قواو أ0 
العبدأن الأمم بهيا الإيمان آئار من ت رروقوله >ةقفو الطبري جرير ابن قال 

.لديه يخاف لا أحن إذا المؤمن ثوئن الذي ت بالمؤمن يعني 
مثقالله يقبع أن أو ا هضما ولا ظلما . ظلمه؛ا من حلقه 

فيالخالق وهو - وعد ه اش لأن ذرة؛ أساته )رمن ه: الخم ابن وقال 
نينالمحالعاملين بتوفيه - وعدم التنسرين; أحد في وهو المؤمن: 
تلذرة؛ م-ث-ذ-ال -ال كb^، أجِورفم، بما الصادقين، يصدق الذي المصدق، 

المثويات،ويجزل الخنات دضاءش صدق فهو صدقه، شواهد من لهم يقيم 
إساءته،إلا بجارى لا المسيء آن لهم وشهد عه، بلغوا فيما وأنبياءه رمله 
علىبها دئ الخى بالدلائل صادقون بأنهم 

ااُأ؛.وحلما ء محا صدقهم، 
الذيوالمؤمن ت ه المعدي وقال 

وبكمالال\كمال، بصفات نفسعه على أش 
رملهأرتجل الذي والجمال، الجلال 

وصدقوالبراهين بالأيات، كتبه وأنزل 
صدقهمعلى يدل وبرهان، آية بكل رسله 

وه،،ُجاروا ما وصحة 

ااالمؤمن;الحكمي حاففل وقال 
الدنيا،حزي من اولماءه آمن الذي 

الهاوية،عذاب لأخرة ا في ووقاهم 
داروتجيحلهم حنة، الدنيا في وآتاهم 
عالية؛،ل؛ا.حنة ش المقامة 

(،١٤٧٩رنم الطلاق، لم)كاب وم(، ٢٤٦٨-
له.واللفظ 

Y(oox.)؟/اتجري مم )١( 
التراثإحياء ]ياي السالكين مدارج )٢( 

]يبملة( ٢٣٩)للعيي الحض اه أساء نفث )٣( 
;[.٥١٤٢٣، ١١٢عدد الإسلأب، الجامع؛ 

طأ[.الجيني، ابن ]ياي الميل سارج رآأ 

بمحوواتجتنفر وأناب تاب هو إن ووعده 
بحانهقالزلات، عن والتجاوز الميثان 

وهاب■كريم سن جواد من 
فيصائنا يكون أن المؤمن وعلى 

الصدقويتحري وأفعاله، أقواله 
صديقاالق عند يكتب حتى والتصدس، 

.مصدقا. 

حملهاالتي بالأمانة الخبد وفى ؤإذا 
قدبذلك فياكون وجه، أكمل على وأداها 

،■؛المومزأ يمي أن واستحق آمن 
لمصادرواثمراجع:ا0 

.متوه لابن ارالتوحيدلإ، — ١ 
نى؛،،الحالله أبمماء وتعسير - ٢ 

للسعدأي.

للخطابى.الدءاء«، ١^۵ ٣- 
ل1مأحهلاني.االبم؛ا، ء أمما ُُسرح ~ ٤ 

٥١أبا، شرح في الأسى : jL^Iهدم في اطو ره( 
الحسنىالأساء وفقه (، ٢٤٢را/ا؛أ، انمى 

(١٨٢.)





مالك

قادعقتا وكي ،٠؛،^، 
فى.جاء وقد لالز-مح-رف[، قإكؤبمث.ه 

ورؤيةالنار حانق وأنه مالك ذكر الثنة 
ته.جندب بن سنرة فعن له، ٠ النبي 
القلةو\ت ٠; التجئ قال قال: 

المارموقد الذي ئالأ: أتياني رجلين 
وهذاجبريل، وأنا المار، خازن مالك 

عنه، تحاس ابن وعن بتمائيل؛؛ُااْ 
بىأمري ليلة رررأبت قال: ٠ التجئ 

اكار،،ُأ،.خازن مالكا ورأت موسى،... 

واساماسمسثم:

اكار:خازن أموان الأولى: لمسألة ا- 
منأعوان ار نالخازن لمالك 

قالالمار، خزنة وهم ء؛جةإوا الملائكة 
جهمإق صظخx١ أك تعالى؛ 

وقاد^؛؛^١ فيثت  ١٧،إدا ثئ نحن 
ظون٣ ثوف؛ أم ئ؟ >م 

قج'.لع ر؛محإ ءردلي ءلإهآ 
عدآئترف كثه ثشث ؤوكنر أق قازأ ئندأ 

جك:ال وق]الزمر[، أذي. 
ؤأي \وِ ثأ ظ ئ قن >قكاث 
]؛J_[، 40آإؤ أد ذ؟ وم 

'ألنارق أك بحانه: حمال وق

مالك

(.٣٢٣٦رقم الخا.ق، دء ركناب الخاري أ-محرجه )١( 
(،٣٢٣٩رنم الخلق، س )كتاب الممحاري احرجه رآ(

(.١٦٥رقم الإيمان، لم)كتاب .وم
والنصارىواليهود المسلمين فرق ممحتمل. ينفلرت )٣( 

١٠١)المقرسن الملائكة في والوثنين .والملأمنة 
١٥٣.)

عناكئش وم آدعيأ جهئم لميمة 
]غام[.ص.4 ين 

بالشدةموصوفون هقه المار وخزنة 
أكتعالى: قال كما والخلفلة، 

Ip c ءثآهك أنيء و
مصؤنلا ف.اد غلأ'ط ْلإكت ثي وأإجارْ 

قتيون.4ثا وممثون ة آية 
طباعهم■ ررأي كثير: ابن قال ]التحريم[، 

الرحمةقلوبهم من نزعت قد غلثلة، 
تركيبهمأي: 4'؛ثداد4ُ باش، بالكافرين 

والخفلروالكثافة، الشدة غاية محي 
فيمالكا اش. ووصف ■ أ الخزعج؛؛ 

ها■لصحاية لذكرها التي ه رؤيا 
المرآةكريه رجل على فأتينا ررفائطلمنا 

عندهوإذا مرآة، رجلا راء أنت ما كأكرْ 
تلتقال: حولها عي وييحشها نار 

انمللقلي: نالا قال: هذا؟ ما لهما: 
الكريهالرجل رروأما وفيه: انطلق،،، 

ويسعىيحشها المار عند الذي المرآة 
حهنما،ُخازن عاللثا فانه حولها 

اكار:خزنة أسماء الثانية: لمسألة ا٠ 
كماالزبانية، النار: محزنة أسماء من 

0٤٣ 4وع الى: عتال ق
 i.نابوعن ق[، ]افلآويت

ساش رسول كان قال: ه، عباس 
بنجهل أبو به فمر المقام عند بملي 

طأآ.ملمة، ]دار )ل/\،آآ( كبر ابن تتجر )٤( 
V؛•'،؛(,رقم اكسر، )محاب البخاري )ه(أ-م-بم. 



ئلكالناسالمالك

عنأنهك ألم محمد، يا فقال؛ هشام 
اطهرسول له — ووعده ء محيا؟ 

شيءبأي محمد، يا ت فقال وانتهره، 
هذالأكثر إني واه أما تهددني؟ 

تأيتئ■ؤؤ3وة؛ اش: فأنزل أ نائيا الوادي 

أمورفي السافرة بدور ررال٠ ٣ 
للسيوش.الآحرة،ا، 

الجستاني.داود لأبي ررالعثءا، س٤ 
♦للبيهقي والمشورة، لبعث ا ء ٠ .٥ 

لادبى إلالأرواح —ادي ررح - ٦ 
١^؛.لاين ^١(،' الأ/اح« ض ^ أس' وه م ?٤ ؛. 
هلأحذتاديه نلودعا اس: عب

الزِباتيةااُا/
المار:حزنة عدد المالمة: ثمالة ا. 

عددهميعلم لا كثر، الثار حزنة 
ينالله عيد حديث له يشهد تعالى، الله إلا 

افه.؛رسول قال قال: .تد، مسعود 
ألفسبعون لها يومئذ بجهنم لآئ}تى 
ميلتاألف مسمون زمام كل مع زمام، 

عشر،تسعة وروساوهم JجرونهاHر٢/ 
جثلآرنا قثز. ينثه ^٥^١ تعالى: قال 

إلام يكثا نتا تي إلا P أص 
]اس[.لكنضه 

تمصادرواتمراجع:ا0 

علومفي الزاخرة ارالبحور _ ١ 
للسفارض.^١(، الآحرةا، 

لابن^١^، والمهاية" ررالبداية . ٢ 
محر•

(٣٣٤٩وغم القرآن، شر )أبواب )\(س 
تمؤ'ممسة( N1U)؛،/وأحمد صحيح، حن وثانات 

إصنايْالألباني وصحح \<أئامتا، ط؟، الرصالة، 
الترعذي.جاُع علمه تي 

وأهلها،نمعها ومنة البمتة )كتاب ملم )؟(أحرجه 
(.٢٨٤٢رقم 

الملأئك«،أحبار فى ارالحيائك ٠ ٧ 
■للستوطى 

لأبنالهلمحاويةاا، العقيدة ®شرح — ٨ 
الُز•أيي 

للأشقر.الأبرارو، الملائكة وعالم . ٩ 
ا)ج؟( بولء، قالارج ررمع_ ١ • 

للحكمى.

واليهودالملمين فرق ررمعتقر — ١ ١ 
فيوالوننيين لمة والملأ والنصارى 

للعقيل.المقريين؛،، الملائكة 

وردمما الاعتبار أولي رريقفلة —  ١٢
حان.حسن لصديق المارة، ذكر فى 

سلمالك اق 

)الملك،(.مصقللح يراحع 

Sium ^ والملك

)الملك(.مصطلح يرا-ح 

 mجالناس اك م

)الملك،(.مصطلح يراجع 





اتئبينالئبين

وعظمةتعالى، بجلال يليق ما على 
.سلطانه 

لحقيقة:اي 

بمم،ولا يخفى لا الذي هو المبين 
مناثتم؛ولا بخاف ليس ه والباري 

ماعليه الدالة الأنمال من ل لأن 
هوهو أ، يخفىآ أن معها ستحيل 

الرشاد،سيل لعباده أبان الذي المبين 
يستحمونالتي الأعمال لهم والمرصح 

التيوالأعمال فعلها على الثواب 
مالهم وبين عليها، العقاب يستحقون 

البتنتعالى وهو ؛، يذرون؛ وما يانون، 
وربوبيتهألوهبته فى الوحدانية، فى أمره 

الالمبين الحق الإل فهو وملكوته، 
٩.شريك 

والأدلة:
دتهإآقث هقئإ ^٤؛؟^ ت تعالى قال 

أكن.4اتق ثن آة أة نبمثة أئخ 
آية:ما غير فى تعالى وقال تالنور[، 

ءاتئتدهتنظم آقب تعق 

زدار( ١٨٩/١)الإيمان شب ني المنهاج )ا(ائذا-ر: 
ليهقيوالصفات والأساء .[، ٠١٣٩٩يا، الفم، 

،u١٤١٣ط١، الوادي، ]مكب 
لمؤسة.الرشلة،( ١٨١)اق أسماء اشتقاق انظر: )٢( 

YJs ،(٢٠٤)المنى اه أسماء وثرح [، ٠٠١٤٠٦
]دار( ٢١٤)الحسنى الأسماء وفته الإيمان[، ]دار 

ةثممبمسم
،١٤٣)١رالمحجة بيان في والحجة [، ٠١٤١٢

الأسماءونقه [، ٠١٤١١ط؟، الراية، ]دار ( ١٤٤
(.٢١٤)انمي 

آقب>؛ؤثتيث تعالى! وفال [، ٢٤٢]الّمر1ْ 
منأمحبمى ثنن وهديطم إء ثتو 

[.٢٦اء: ت1لن^)؛^٤٠ وتوب ميؤظم 

اتعلم:أهل قوال أ0 
تعالى:قوله نفير في حرير ابن قال 
آسأن ؤبمثية آنص دئهم آثة بجبميم ءؤئنيي 

ويعلمون١١]الور[ت آليثن.اه آلس هر 
لهميبين الذي المحق هو اش أن يومئذ 

منالدنيا في يعدهم كان ما حقائق 
عنفيه الثلث، حسد ؤيزول العياب، 

كانفبما كانوا الدين النفاق، أهل 
يمترون؛،الدنيا في يحدهم 

لاوُنالتئمي! القامم أبو وقال 
أمره،البين وهو المبين: تعالى: أسمائه 
يمال:والملكوت،، الربوبية، البين وقيل: 

أيانوقيل■ تجتن، معنى الشيء أبان 
١^٠^٠،.احتاجوا U للخلق 

لبمسائلاثمتهاقة:اؤ 

 I. المميز:الخق الله اسم
أنهمالعلم أهل بعض منح من يظهر 
أي■المبين؛ الحق اش اسم أثبتوا 

لورودالمقترنة؛ الأسماء من جعلوهما 
الحقبين يفصلوا فلم بدلك، النص 

ابنصنيع يدل ذلك وعلى والمبين، 
رِقفؤ.عقيمين 

ط١[.الرّالت، ]>ّة ( ١٤١)آآ/الطري )أ(تنسر 
(.١٤٤الحجة)ا/م؛ا، الخءةفييان )ْ(



المتكبرالمنانة

يئنجمعنا وقد ة ت عثيمين ابن ■■قال 

والأولالقيوم، والحي البين، الألحق 
هلكوالوردو0 والباطن، والغلاهر والأحر، 

١^^١،.كتاب قي 
المصادروالبمراحع:'وآ 

،( ١ )ج ات؛؛ والصفررالأمحماء ء ١ 

للزجاجي.أش؛؛، أسماء رراشتقاق — ٢ 
،.١( )ج المحجة؛؛ بيان في ررالحجة — ٣ 

للبس•
للخطابى.الدعاء؛،، ررثأن ء ٤ 
نى,؛؛،■الحسّانثه أمحماء ررشؤح — ٠ 

لكأحهلاني.
نى؛،،المحالأسماء ءفيه — ٦ 
الدر.الرزاق ■لعبد 
الإيمان؛؛شعب في المنهاج و ٧

للحلممي.^١(، 
شرحفي الأسمى هج نررال- ٨ 

النجدي.لمحمود لمحني؛؛، ا الق، أسماء 
هىوا,لحماعة لقنه ا أهل ررمعتقد ّ ٩ 

للتمّمي.المحنى؛؛، اش أسماء 
فىالثابتة الحسنى اه ررأسماء ء ١ ٠ 

للرصواني.والئمح،ا، الكتاب 

 mلمتانة اm

)المتين(.مصطلح يراجع 

^المضالأأ

)العلو(.مصطلح يراجع 

 Pلمتكثر اP

تغة:التعريف أؤ- 

اسمصيغ من )منفعل( المتكئرت 
والراءوابء ف واركا اممبر. من الفاعل 

الصغر.حلاف على يدل صحيح أصل 
والكبروكئار. وثنار، كبيت، هو ت يقال 

وكذلكالخلمة، 

منيعفلم عهلم ت أي يكبر؛ قبر يقاوت 
ثوجمعه وكثار، ومحار كبير فهو الخلة، 

عنكابرا المجد ورثوا كبار، 
الشرففي كبير عن كببنا أي: كابر؛ 

بالكبرياء،اتصف من والمتكبر والعز. 
والتردعُم.الامناع وأصله 

شرعا:لتعريف ا ح' 

هثطه ا وبيش على يدل الختكبر م ما 
والامتناعالمقلمة على الو.ال بالكبرياء 

الاثار،]دار ( ٩٤)صن لأبن المثلى )ا(ثمح 
[.٠١٤٢٣ذا، 

الفكوأ.]دار ( ٨٨٣)اللغة مقاسي )٢( 

]دار( )٠٣للزحاج الحض اض أساء تمر انغلر: )٣( 
ا/اللغة)• وتهذيب [، ٠٠١٩٧٤ٍدا، الخربة، الثقافة 

ومقاييسللتألمف[، السرية ]\ك\و ( ٢١٥٠٢٠٩
(٨٠٢، ٨٠١/٤)والصحاح (، ٩١٦، ٩١٠)اللغة 

القرآنألفافل ومغردات ْوأ[، ولم.اديءن، العلم ]دار 
المحتملوالقاموس ْلأ[، القلم، ]دار ( ٦٩٨، ١٩٧)

والمعجمطْ[، الرمالة، ة ]مومم'٦( ٢ 'ا، )ا
ْل؟£.1^؛، ]دار ( ٧٧٣، ٧٧٢)؟/ الهمسْل 



اتمتعبراتمت<ةبر

الاتصافعن مترفع جق قالته والترفع، 
عنومترفع وسرء، وعيب نقص بكل 

وصفاتهالمخلوفن، لذوات ذاته ثلة مجا 
لأفعالهم،وأفعاله المخلوين، لصفات 

فيه له الكمال لثبوت متضمن وهدا 
وأفعالهوصفاته، ذاته، 

هذاتفسير في الأثار نجد ولذلك 
تكبره؛إلى الإش-ارة حول تدور الأمم 

كلعن وامتناعه وتعافلمه ترفعه أي 
(٢) وعيبونقص محوء 

سنانممشاسنويءو 
واتشرمي:

والمعنىاللغوي المحنى بين العلاقة 
حلالمن تتضح المكثر لأمم الشرعي 

معالأمم لهذا الشرعي المعنى اتفاق 
فمنا منه المأحوذ اللغوي المعنى 

ذوأنه الاسم لهذا الشرعية المعاني 
علىاللغة في يدل الذي الكبرياء، 

،٣١٠الثقاغة، ]دار )٨؛( الدت شان انظر: ]١( 
]دارالمحجة بيان في والحجة ؟ا؛آهأ، 

الحنىاش أساء ونمير ٠ [ ٠٥١٤١١، ١١٠الراية، 
عددالإسلامية، الجامعة ( ٢٣٠)عيي لل

(٢٦٢)الحسنى الأسماء وفقه [، ٠٠١٤٢٣، ١١٢
[.١٤٢٩، ١١٠التوحيد، تbر 

ةلمؤّ( ٣٠٥القرى ير نفانظر: )٢( 
(AA/A)المنوي يشير [، ٠١٤٢•، ١١٠الرسالة، 

،٢٢V)٨/السم وزاد [، ٠١٤١٧، ٤١٠طيبة، ]دار 
الهرْلصونفير ط٣آ، الإسلامي، ]الم، ( ٢٢٨

ابنوتقسم [، ٠١٤٢٣الكتب،، عالم ]دار )ما/¥إ( 
يروتن[، ٠١٤٢•ط؟، فة، ]دار ( ٨٠)a/ كثير 

[.٠١٤٢•،  ١١٠الر-الة، ة ]مؤّ( ٩٤٦)العيي 

لعقلمته- جق فاش والترفع، الامتناع 
كلعن امتخ قد - وأفعاله صفاته وجليل 
المتكئرفي والتاء عنه، وضةع نقص 
فىهى كما والتكلم، التعاطي تاء ليست، 

تاءهي ؤإنما للكلمة، اللغوي الأصل 
سيرتفا جاءت لهذا والاحتصاص؛ التفرد 
إلىبمالاثيارة كلمها الأمم هذا 

وانفرادهالمحفة بهذه س فه ا احتمحاص 
علىإلا لها غيرْ استحقاق وعدم ، بها 

فيإلا تحمل لا وأنها المذموم، الوجه 
(٣)لهثريلث، لا وحده هق طه ا حق 

الحكم:٠

الحمنىء لأمما ١ من )المتكبر( م ما 
أهلوإجماع الكريم القرآن بنص الثابتة 

تعالىافه وصف على داذ وهو العلم، 
دونتعالى، باطه يليق كما بالكبرياء، 

تمثيل.ولا تعقليل، ولا تحرف، 

لأدلة:او 

الكريمالهران في المتكبر امم ورد 
ؤ^لمريت تعالى قوله فى واحدة مرة 

;!.٢٣آلقفوه أثقاث 

ههريرة وأتي الخدرمحا سمد أتي وعن 
إزاره،ررالعز ت القدسي الحديث في 

عذص؛ابمازماإ فمن رداؤ0، والكبرياء 

(،)٥٣للزحاج نى الحاش أمماء ير نفانفلر: )٣( 
(.٢٦٢)الحسنى الأسماء وفقه (، ٤٨)الدعاء وشا'ن 

رمموالأداب، والمسلة البر )كتاب لم مأحرجه )٤( 
•٢٦٢.)





البمتعبر:ءءئ[بماتمعر

.؛قوله معنى ت الثانية لمسألة ا. 
ردائي،الك-سرباء ؛ تعالى الق للي_ة_ول 

؛اء إزاري والمقلمة 
منوالكبرياء العظمة كانت لما 

منأعلى واعرياء الربوبية، حمائص 
وهو- الرداء بمنزلة جعلها لدلك المقلمة، 

الإزار•بمنزلة المقلمة جعل كما _، أشرف 
أعظمكانت لما الكراء أن كما 
باممأحق كانت المقلمة من وأوسع 
المتعالالكيير ة سحا فإنه الرداء، 

والأتار:

وحدههو هث اض أن م علمن 
هذايممتضى وآمن التكبر لصفة المستحق 

هنفعن ونفى جك، لله تواصع الاسم 
فيفأحلص والتعالي، التعاظم أوصاف 

هنفير ولم لخلمه، وتواصع ض، عبادته 
لهوليس وموالأ0، لخالقه ذليلا عبدا إلا 

بماإلا فضل ولا مزية حلقه على 
أوالإيمان، أو الملم من به ه فضله 
فييرجع ذلك فكل لطان، والالجاه 

المتفضلالنعم ربه إلى حميقته 
•وحاء0 

الجر)كتاب حبان وابن هوا[، الرسالة، مزمن ] =
واحداززمحي )فمن بلفظ: (، ٣٢٨وثم والإحسان، 

صححني الأُلاني وصءححا« التا;(، ؛ي ئذفته منهما 
ملمهمتي الحديث جاء وثل (. ١٤٣١ )رنم الجاح 
بلفظ:( ٢٦٢•رقم والأداب، والصلة  jJ]ركتاب 

._pjbjئمن رداؤه، والكرياء إزاره ؛العز 

Iآ/أبما )٠ تيمية لابن الفتنارى مجمؤع انظر: را(
٢٥٣ ،) J(.١٨٢)المم لأبن واهمات

أيصاالأمم بهيا الإيمان أثر ومن 
الشديدالوعيد حصول من الخوف تحقق 
كلس ورسوله س ألته توعد الذي 

١لأياتبعض فى من كما متكنر، 
الجنةيدخل ارلأ ه؛ قوله وفي السائقة، 

،،كيرأ'ُ من ذرة مثقال قالبه في كان من 
الوصفهذا عن اّدل الخبد فيبتعد 

المذموم.

ومص-ادروانمرام:او 

الح-سنى؛؛،اض أمماء تفسر ١١١
للزجاج-

الحسستىلإ،اش ء أمما ا'تفسير ء ٢ 
Iللمعيي 

لأانحزي٠ة.مأ_للااتوحيداا، 

المحجة((،بيان فى الحجة ٠١١ ٤ 

للخطايي،الدعاءا(، ررشان ّ ٠ 
صحيحمن التوحيد كتاب شرح ١١س ٦ 

المنيمان.محمد ن الذأ لخبر البخاري((، 
الح_.س_نىاأ،الأسماء رافقه ء ٧ 
البدر.الرزاق لخبد 

القيم.ح-:راالفوائدآا،لأين 
تيمية.لأن الفتاوى؛؛،  ٤٠٣٠^٥١١. ٩ 

فيوالجماعة الثنة أهل معتقل. ١١— ١٠
■للتميمي الحسنى؛؛، اش أسماء 

(.٩١رقم الأسان، ملم)كاب أخرجه )٢( 



►ءالمتكلم
المتين

المتهكلم

^التزص

لغه:لتعرث او 

والنونوالتاء ارالميم ت فارس ابن قال 
فيصلابة على يدل واحد صحيح أصل 

آ.وطول؛،ُ امتداد مع الشيء 
مثبهة،صفة )فعيل( بوزن والمتين 

صلابةعلى الءال )متن( الثلاثي؛ أصله 
نتنيقال؛ وتلول، امتداد مع الشي،ء في 

واشتدقوي إذا متين؛ فهو متانة بمتن 
صلبما الأرض من والمتن وصلب، 

ومتون،ن متا وجمعه؛ وانقاد، وارتفع 
منه•ظهر ما شيء كل ونس 

قوىالشيء: كل من والمتين 
٠متين ورأى متتن، حبل يقال' الشديد، 

•متثثا صيره • لشيء ا ومتن 
يقال؛الغاية، في المباعدة والمماتنة؛ 

ؤيمالبعيدا، أي؛ مماتنا؛ محيرا مار 
فيعارضه إذا فلأيا؛ فلأن ماتن أيما؛ 

آ.و-خصومةأ حيل 

طالملمة، الكتب ]ياي ( ٤٩٧اللغة)٢;)ا(مماسس 
١٤٢٠.]^

]الدارا-«م( اللغة هديب ي-)؟(انفلر: 
مالمل]دار ( ٢٢٠٠)أُ/ والممصاح الممرية[، 

القرآنالقافل رمثرداث! [، ٢١٩٩٠ط؛، للملأيين، 

شرعا:لتعريف، ا. 
المتناهيالشديد القوى هو المتين؛ 

قوتهتتناقصى لا لدى ا والقدرة، القوة في 
فييلحقه لا والدي قدرته، تضعف ولا 

ا.ت*بأ ولا كلفه ولا مشقة أفعاله 
تعالىاسمه معنى ينفى فثرْ ومن 

كلمن له مرادف أنه يعني لا )القوى( 
التامة،القدرة على تدل القوة فان وجه؛ 

القوة,شدة على تدل والمتانة 

القدرةبالغ إنه حيث من س ■فاه 
لقوةا ثديي نه إ حيث ومن قوي، مها تا 

ٌتينأأد
ءاتحكمء

)المتين(،الاسم بهذا الإيمان يجب 
لدلالةالمنانة؛ صفة مجن عليه دل وما 

إثباتويجب ذلك، على الكريم القرآن 
وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى، ه ذلك 

ولاتحريفا، غير من سثحانه، وعفلمته 

والقاموس[، ١٤١٨ٍل؟، الخلم، ]دار ( ٧٥٨)
-[،٠١٤١٦ط0، الرسالة، ]>سة ( ١٥٩١)المحط 

المراثإحياء ]دار ( ٨٥١٠)٢;الوسط والمعجم 
•الرتي[ 

]دار( )٥٥لأزحاج الحض اش أسماء ير نفت انقلر )٣( 
الدعاء)٧٧(ئا'ن [، ٢١٩٧٤ط)، المربية، النقاهة 

لابنالقرآن احكام ،^[، ١٤١٢ه، الئقاية، ]دار 
فقهءل١[، انملمية، الكتب ]دار ( ١٠٤٥)V/الصى 

،ط١ الموحجد، ]دار ( ١٥٥)الحض الأّماء 
١٤٢٩.]

الحسنىاض أسماء ش-رح في الأسى الخقصد انظر! )٤( 
الماتولوامع انملمية[، الكتب ]دار ( ١٠٠، )٩٩

الكتاب]دار ( ٢٩٨)والمثايت، تعالى اه أسماء شرح 
ط٢[.المد,إ 





اصتين

^اصاسعLرقة:^ؤ 

الإخبارحكم الأولى: لمسألة ا- 
إشديد بأنه الثه من 

فيالبالغ الشديد، معناه: المتين 
منالمتين ولكن غايتها، والقوة الشدة 

لورودالشديد؛ دون تعالى اش أسماء 
ولكنالثاني، دون النص في الأول 

الأحبارباب لأن به؛ الأحبار يجوز 
ابنقال الأسماء، اب بمن أوسع 

بأنهانثه عن نخبر أن رايجوز عثيمين: 
بملبالشديد، الله نمي ولا شديد، 
نفسهمحمى الثه لأن بالمتين؛ نسميه 
والصفاتالأسماء فباب أ. بدلكا؛ُ 
البابهدا في الوقوف ؤيجب توقيفي، 

ؤيجبوالئنة، الكتاب ُه حاء ما على 
القرآنيتجاوز ولا بالفاؤلهما، ألتقيد 

والحديث.

تفروق؛ا٠ 

دانمن:القوى بجن الفرقا 
القويتعالى اض اسم بين فرق هناك 
عنمعنى نيادة فيه المتين فإن والمتن؛ 

التامة،القدرة على تدل فالقوة القوى؛ 
القوة.محية على تدل والمتانة 

القدرةبالغ إنه حيث من .ث فالله 
القوةمحديل، إنه حيث ومن قوى، تامها 

•متنُآا 

المتين

ثيمرات،:اؤ 

القوةفي بالغ متين، قوى اش إن 
مهماقوة وأي غايتها، والشدة والقدرة 
فهوتعالى، افه قوة تقابل فلن عفلمت 
غالب،يغلبه ولا ، شيء يعجزه لا سبحانه 

فهوالله تصره قمن راد، قضاءه يرد ولا 
مخذول،فهو الله حيله ومن منصور، 

بينوالانكسار لله، الخضؤع يوجب وهدا 
إليه،واللجوء منه، والخوف يديه، 

وتفويضيعليه، والتوكل به، والاعتصام 
إلاوالهوة الحول من والتبرؤ إليه، الأمور 

يتمم؟متعالى: قال ، سبهصانه به 
يائتن بمدل؛ؤأ ثإن ٣ ءاإت٠ ^■ ٥ص 

وثويبأقي وء بمدة يأ بخمي( ١^ 
تعالى:وقال عمران[، ]آل الموهون.ه 

زىأثئ يكن هميثؤ أنا اهنغ آقث 
]المجادلة[.وهب عبمر 

لكيةالمااالفائدة عثيمين: ابن قال 

الأن ن والرزق القوة بصفة الإيمان في 
تعالى،اش من إلا والرزق القوة نعللب 

عنلمت،مهما قرة كل بأن نومن وأن 
اللهممار«أ؛،.قوة تقابل فلن 

الأم؛
ومنمتين، قوى الد4أن شث لا 

)ا/ه•؟(.عنمن لاين الراسطتة الشدة ترح )١( 
المحنىاه أسماء ترح ني الأسى المقصد انظرت )٢( 

الماتولوامع الملمة[، الكب ]دار ١( ٠ ٠ ، )٩٩
(.٢٩٨)والمنان تعار اض أمماء ثرح 

المليالرزاق لمبد المحسنى اض أسماء فقه انللر؛ )٣( 
[.٥١٤٢٩ط١، انممى، ]طابع ( ١٠٧)

)ا/0-آ(.صن لاين الواسطة الشدة ثرح )٤( 



المثلاضالمثل 

اي

المشارالتامة وقدرته الكاملة قوته شواهد 
سبحانهأنه المذكورة؛ لأية ا في إليها 
العالمين،جمح إلى الرزق بإيصال تكمل 

البل سواه، أحد ذلك تهليع يولا 
أولأحد الته عطاء يضيق أن أحد يتيلح 

اجتمعولو له، الله أراد ما عنه يمنع 
إلاقوة ولا حول فلا كله، الخلق لدلك 

بالله

المخاصن:__، 0; 

إلىالاسم هذا فنر من بعض ذهب 
مجاز،اش، حق في اللفقل هدا إطلاق أن 

الأمملهدا اللغوي المدلول أن على بناء 
والصلابة،والشدة الغلقلة حول يدور 
المرادؤإنما محال؛ الله حق في وهدا 

فيالغة والمببالقوة اممه وصف به 
ذلك"'،.

لهذاداصي لا أنه ت والصواب 
المتينفتر الأمة هذ0 حبر لأن التأؤيل؛ 

الكثيرذلك على وافقه وكذلك بالشديد، 
هوالمعنى وهذا والمفسرين، الشراح من 

هذاعليها يدل التي المباشرة المعاني أحد 
معباللازم وتدسر0 اللغة، في الأمم 
محالة؛لا حطا مجاز حقيقته أن دعوى 

ط١،الصبي، ]دار ( ١١٣)العيي تمر انظر: )١( 
،١٢٨)متيم لمامر الحسنى اه وأصماء ام[،  ٤١٨
^٤،الكرت، الذمي، الإمام ]مكب ( ١٢٩

١٤٣١.!<

الرّالة،]مزن ( ١٩٤)اص أمما، اشتتاق انظر: )٢( 
تعالىاض اسماء شرح السنان ولوامع ط؟[، 

(.٢٩٩)والمنان 

فوصفالوصفين، بين غاير هك افه لأن 
وهوالقوة، هذه فى وبالمتن بالقوة ه نف

فيهاوالمبالغة الصفة ط0 كمال يفيد 
.فيها والنهاية الغاية وحصول 

المصادرواثمراحع:0ت 
لليهقي.والصفات،،، ااالأاّماء . ١ 
جلالهاالحسنى: اممه لاأّجاء . ٢ 

ضوءفي وثمراتها اقترانها ولطائف 
مقدم.هر لما والسنن،،، الكتاب 

الحسنى،،،اممه ماء أساتفسير ل ٣
للزجاج•

لابنسهلية،؛، لوا ا العقيدة — ٤ 

•عمحمين،
الدءاء،ا،وشأن . ٥ 

فيالواردة هق اض للص__فات ء ٦ 
القادرعبد بن لعلوي والثئة{(، الكتاب 

السقاف.

 ٧ .sB ،_الحسنى،،،ش ا ِاء أمبم
البدر.الرزاق لعبد 

معانيعن الجلية ااالأةراسف . ٨ 
لسلمان.ا العزيز لليل، ({، سهليه الوا 

فيوالجماعة الئنة أهل رمعتمد ر ٩
حليقةين لمحمد الحسنى،،، الله أسماء 

التميمي.

 mاكأعلى نمثل اm

ط:لتعريف اؤ 
والثاءا١الميم قارص؛ ابن قال المثل؛ 



الأطىالمثل الأضالمثل 

مناظرةعلى يدل صحيح أصل واللام 
أي!هذا؛ مثل وهدا للشيء، الشيء 

معنىفي والمنال والمثل نيره، 
واحد،،

عدةعلى يطلق اللغة في المقل! 
الشي!فمثل الصفة، أحدها! معان؛ 
الثالث!والنظير. الشبيه الثاني! صفته. 
السائر،القول وهو المضروب، المثل 
غالتابمورده مضربه الممثل 

ارالعضت فارس ابن قال الأءا-يىت 
أوكان ياء - المعتل والحرف واللام 

علىيدل واحد أصل - ألئا أو واوا 
ومنشيء، عنه يشد لا والارتفاع السمو 

تعالىؤيقولون! والعلو، العلاء ! ■ذلك!
ارتفعآاُم.أي! النهار؛ 

منمشتق وهو مضتل، أفعل ت الأعلى 
العلاءذو والأعلى! علا، الفعل 
الأعلى،اسم جمع والعلا! والعلا، 

الشرف،I والعلاء العالي، بمعنى وهو 
العلارأ،.الصفات صحاب العلاء وذو 

شرعا!التعريف 

وهوالعب، الصفة هو الأعلى! اكل 

ه[.١٤٢٠الجل، ]م ( ٢٩٦)؛:/)ا(ثيس.المحن 
المرية]الدر )ها/هآ( اللغة تهذيب ائثلر: )٢( 

)ه/والصحاح (، ٣٣٩اللغة)،،/ومقاسي للتالف[، 
اهدآ. ٤٠٧ط٤، للملأين، العلم ]دار ( ١٨١٦

اللغة)أ/أاا(.)٣(،قايس 
إحياء]دار ( ١١٩)م/لأاا، اللغة نهدسب )إ(انظر: 
)آ/العرب ولسان [، ٢٢٠٠١مدا، التراث 

.uu.٩\ْلم،■الربي، التراث ]ياي:إحناء ( ٣٨٧

للأمورالمتضمن المهللق، الكمال 
الثبوتية.والمعاني .الوجودية، 

مثلارفان ^i^'! القيم ابن العلامة قال 
وصدهيستلزمه، وما العدم هو السوء 
المطلق،الكمال وهو الأعلى! المثل 

والمحانيالوجودية، للأمور المتضمن 
فيأكثر كانت كلما التي الثبوتية، 

منأعلى ن كا وأكمل، موصوف لا 
غيره«ره،.
١او^اهئه! كثير ابن الحافقل وقال 

سالمطلق الكمال أي! الأعلى؛ المثل 
أ.إليهأأُ منسوب وهو وجه، كل 

لذكم:ا٠ 

س،لله الأعلى المثل إثبات يجب 
مادون به، مختص وأنه به، والإيمان 

والعيب،النقص عن تنزيهه مع سواه، 
باوخلوقاتُص.والتمثل 

الحميمة:-0■ 

ما.قلت! للفإن .: القيم ابن قال 
أشكلقد قلت: الأعلى؟ المثل حقيقة 

سرين،المفمن جماعة على هدا 
قلتّفّه، السسلفّيا قول وامسسكلوا 

العليا،الصفة يتضمن الأعلى المثل 
العلمي،ووجودها بها، العالمين وعلم 

]أمواء( ٣٩٠المرسلة)آ/ الموامحق مختمر )ه( 
0آ؛اه_[ط\،اللف، 

^.٠١٤ ١ الفكر، ]دار ( oUi /Y)ممر ابن شر )٦( 

 )V( اكاوى مجموع /n٣٠ ) ط؟[.تمة، ابن ]،كب



الأعلىالمثل الأضالمثل 

الربوعبادة وذكرها، عنها والخبر 
القائمةوالمعرفة العلم بواسطة سمحانه 

وذاكريها(ُآأ.ءاJد١ه بقلوب 
•لأهمية اي 

مهماتمن الأعلى المثل معرفة 
تمدحوتعالى تبارك الرب لأن العقيدة؛ 
لمعرفته،طريئا وجعله به، بالتعري 
التوحيدوأدلة توحيده، على وبرهائا 

وعدما،وجودا الأعلى المثل مع دائرة 
لكلالمضمن السوء مثل اش جعل ولهذا 
وآلهتهمللمشرلمن، ونقص عيب 

الأعلىالمثل أن وأخبر المزعومة، 
لفّالكمال صفات ليسمع المتضمن 

بهللأنعلى يدل التلازم وهذا وحده، 
صرورةالتوحيد وصحة الشرك، 

■©الأدلة:
المثلله بأن نفسه تعالى اش وصف 
هئنث* ؤزهأ ^٠^ فمال الأعلى، 

نثنآ'لأءق أنثي وهي آلثنؤ م؛ل لأيجك 
ن"؛الىتوقال ]اك>ل[، .ه آلكن أنثؤز 
وؤةلأثٌبم ١لقئت ف ؛ء أتثث، ءأوه 

•ت١لروم[ .اهب آيحكئ آثتهث 
©اقواوأهلاسمء

الأعلىالخل ااوفّ ت فقفؤ البغوي قال 
وأنهالتوحيد، وهي العليا، الصفة 

صفاتجميع ت وقيل هو، إلا إله لا 
والقدرةالملم من والكمال الجلال، 

ابنقال الصفات، من وغيرها والبقاء 
والمثلالمار، السوء! مئل عباس! 
اشHل٣؛.إلا إله لا أن شهادة الأعلى: 
علمنا؛رقد ظه: تيمية ابن وقال 
بلنفسه، عن جق اش حبر بطريق 
الأعلى،المثل ه أن الاعتبار وبملريق 

الكمال،بصفات يرصف جق افه وأن 
وهدهوالقدرة، والعلم بالحياة موصوف 
منيها أحق والخالق كمال، صفات 

المحلوقيتصف أن فيمتنع المخلوق، 
دونامال بصفات 

كانررولما ظلإ.' القيم ابن وقال 
الأعلى،ووجه الأعلى، هو الرب 

وسائرالأعلى، وسمعه الأعلى، وكلامه 
وهوالأعلى، الخل له كان عليا، صفاته 
أنيستحيل ل سواه، ما كل من يه أحق 

لأنهمااقان؛ الأعلى المثل في يشترك 
من.أعلى أحدهما يكن لم. تكفا إن 

بالخللموصوف فا يت\قاءآ لم ؤإن الأحر، 
أنتمحيل فيوحده، أحدهما الأعلى 

ونفلير،مثل الأعلى المثل له لن يكون 
صفاتإثبات من قاطع برهان وهذا 

والتشبيه،التمثل استحالة على الكمال، 
والقوةااالفلهور غاية قى فإنه فتأمله 

(.٣٩٨-  ٣٩٦٨)المّاة الصوامحق تا(مضر 

،١٢)•الدي لمص الأيلى المثل حقيقة رآ(انظر: 
.[.٠١٤٢٣، ط\ الجوزى، اين ]دار ( ١٢١

المرفت[.]دار n/٣٧( ١^ )آ(شم 
(.٠٣٠ ره/ الفتاوى مجمؤع ( أر 

(.٣٩٨ ٠٣٩٦٨)١^ المراصق )ء(ستصر 



والإتيانامحجيء اتمحد

قولهتضير في ققفق السعدي وقال 
ألقوتي آلأو أتئئ وه ت الى عت

كمال،صفة كل راوهو ) وألمثأء0ه 
والمحبة،الصفة، تلك من والكمال 

عبادهقلوب فى الكاملة التامة والإنابة 
والعبادةالجليل، والذكر المخلصين، 

وصفههو الأعلى: لمثل فا منهم، 
عليها؛يترتب وما الأعلى، 

القمران:0■ 

العفلمىالثمرة هى وعبادته الرب معرفة 
عقلية،فهلرية شمره وهى الأعلى، للمثل 

القلوب،قراره فى مستعر بها فالإيمان 
والآuق.الأنفس فى هرة فلما وأدلتها 

الأعلىالرب بمثل العلم وكمال 
المؤمنحياة فى يثمر كماله وصفات 

أصلاوهما والاستعانة، العيادة صدق 
مننؤع وكل والأخرة، الدنيا ش العادة 
حاصةقلبية عبادات يثمر الكمال صفات 
وتركالهناعأ لفعل الجوارح تدفع 

بمثلاهر٥الشرك عن وتصونها انمصية، 
(٢)وأنواءهص.

اثمصادروالمراجع:0
أصولعر المقلية العقلية ررالأدلة - ١ 

العزيزعبد ين لمعود الاعتقاده، 

أس'

لام،ال]دار ( ٧٥١)عدى ال)ا(تغو 
(.٥١٤)ت: وانظر ع[، ١٤٢٢

(.٠١٢١  ١٢٠)ومحرْ الأئى المثل حمقة انظر: )٢( 

القيم.لابن ، الفوائدا؛ لاJداغ ء ٢ 
تيمية.ابن اااكدمريةاا، — ٣ 
اكدمرJةاا،شمح المهدية لاالحفة — ٤ 

مهدى.آل لفالح 
لابنرج؛،، لا المجنح اءالجواب — ٥ 

سمه.

وآثاره؛؛،الأعلى المثل رأحقيقة — ٦ 
المعدي.الله عبد بن لعيسى 

عشمن.لأبن المثلى؛؛، ءالقواعد - ٧ 
الالمرسلة عق لعوا ا رامختصر — ٨ 

•اشم لاين 
ءلأمما ا لايات ودراسات للمنهج — ٩ 

الشتقيْلى.الأمين لحمد واكنات؛؛، 
المثلبين ة ارنررالخئ— ١ ٠ 

فيالأولى قياس الأuىضهوبين 
الجهنى.ميف أبو لحمد ه^لأ، حقه 

هجافر صفات باب فى ررالمفى — ١ ١ 
والمعهللة؛؛،والجماعة الئنة أهل بين 

سمداتي•لأرزقي 

 Mلمجد اM

)المجيد(.مصطلح يراجع 

 Mوالإتيان لمجيء اm

لغه:لتعريف اؤ 

اءالجيمفارس: ابن قال المجيء: 
قياسغير من كلمتأان والهمزة والماء 

ؤيقال:. محيثايجيء جاء يقال: بينهما. 



والإتياناسيء 

بكثرةغالبني ض•' فجئته؛ جاءاني 
جاء.مصدر والجيثةت فانلبته. المجيء، 
الحصنحوالي الماء مجتمع والجيثة؛ 

بالكّرجنة؛ هي وي_ئالت . وغيره 
المعنىهو هنا والمراد . و١لتثقيلأ؛ 

الإتيان،هو اللغة في فالمجيء الأول، 
جاءانيؤيقال؛ مجيئا، يجيء جاء شاوت 

المجيءبكثرة غالبنى أي• فجئته؛ 
ةغك"<.

أصلوالواو والتاء الهمزة ت والإتيان 
ؤإصحابهالشيء مجيء على يدل 

وأساإييائا فلاق أتاني ت تقول وهناعته، 
.٢٣وأثةوأتزةواحدةد

شرعا:ا التعريق-0' 
فعليتانصفتان والإتيان; المجيء 

والثنه،لكتاب يا ه لله ثايتتان حيريتان، 
القيامةيوم ويأتي يجيء سبحانه فهو 

يمشيثهعباده، بين ء والقفا للقمل 
بجلالهيليق كما وذلك وقدرته، 

وعقلمته

والإتيانالمجيء 

العلب،الكب زياد ( ٢٥٥الاغة)؛/ مقاسس )١( 
•آ؛اه[.

(٤٦)\إ والصحاح )ا/ل(هآ(، اللغة مئايٍس انظر: )٢( 
[.١٠١٩٩٠\نحثم ]٥^ 

)ا/أم.العرب  jUjرا/اأ(، اسه ،قاسى )٣( 
]دار( ١١٢)لهراس الواطئة الشدة ثرح انظر: )٤( 

الجامىأمان لمحمد الإلهية والمنان الهجرة[، 
ْلا،بالمدية، الإسلامية معة ]1^1 ( ٢٥٧.  ٢٤٨)

الكتابهي الواردة س الد وصفات ائ،  ٤٠٨
هجرةال]دار ( ٣١و' ٤٥)ف تا للرالئئة 
ْلم[.الراض، 

سقم:ا0 
لدلالةالصفة بهذه الإيمان يجب 

شإثباتها ويجب عليها، والحديث الئرآن 
وعظمتهوكبريائه بجلاله يليق كما تعالى 

تعطيل،ولا تحريفا، غير من سبحانه، 
تمثيل.ولا 

لحقيقة:اؤ 

والمجيءبالإتيان تعالى اش يوصف 
اسلهلانه،وعثلمة بجلاله يليق كما حقيقة 

فهوحلقه، وبين بينه المماثلة انتفاء مع 
يبقىحين السنيا ماء الإلى يأتي سبحانه 

الدنياالسماء إر ويأتي الأخر، الليل ثلث 
الملائكة،بهم ؤيباهي عرفة يوم عشية 
حقيقة،عباده بين للقضاء القيامة يوم ويأتي 

هه؛هو إلا ومجيئه إتيانه كيفية يعلم ولا 
الفيما حوض الكيفية في الخوض لأن 

الوصوليمكن ولا فيه، للعقل مدرك 
القرانجاء وقد منزل، يوحى إلا إليه، 

المعهودالمعلوم على ذلك باثبات والئنة 
الكيفية،بدكر يات ولم العرب، لغة من 

فيهاالخوض عن الكفط فوجب 

لأدلة:ا0 
تعار!قال المجيء؛ بلنمل جاء ما 
رشنء و  t'kا'مح ه ^١ ؤوّ 

.]الفجر[ صقا.ه صدا وآلتلك 
)v؟(iالحدث أصحاب لف الءشلْ اننلر: )٥( 

حزم.ابن ]دار ( 01-  ٤٠)الكرى الحمؤية والفتوى 
ه[.١٤٢٦، ط\ يرون، 



والإتيانالمجيء IF3I»والإتيانالمجيء 

تعالى:قال الإتيان: بمقل حاء ما 
تىم ق ه ثأتيم أن إلا ت0لثو0 ^٣٦؛ 

تجعآق ثإو آلآ»ر يقضى و!ثثتهقئ آدثتاي 
؛^،jJتعالى: وقال ]البقرة[، أ'لأزر.ه 

آو٤؛، نو أو آتيت نأيت أن % ظتمن 
رممكءايتت بمص ؟يا ق، لعف ءايثت بمما 

أوند ين ءاتثث ظن ت ليتrا مسا تثع لا 
متنظثونإثا آ'ثظروأ ؤ خأ إيثغإ ؤآ َةثبغ 
]الأنعام[..4 

الناسأن ه: هريرة أبى وعن 
يومربنا نرى هل لته، ا رسول يا : لواقا 

وهلاطه رسول فقال امة؟ القي
:قالوا- البدر؟،؛ ليلة القمر قي تضارون 

تضارونرأئهل قال: افه. رسول يا لا، 
:قالوا- سحاب؟؛ا دونها ليس الشمس في 
ترونهإرفانكم قال: افه. رسول يا لا، 

القيامةيوم الناس اش بجمع كيلك، 
والملكالقيامه يوم يجيء هق أنه على فيثح فليتبعه، شيئا يعبد كان س ت فيقول 

،.صئارا؛ صئا س وتع الشمس، الشمس يعبد ان كس 

يرويهالسي. عن له أس وعن 
قسراإلي العبد تقرب ارإدا قال: ربه عن 

ذراعاإلي تقرب وإذا ذراعا، إليه تقريت 
أتيتهيمشى أتاني وإذا باعا، منه تقربت 

ءرولة(\؟،.

القال: قه ذر ي أبوعن 
جاءمن %ق: الله لأيقول ء: فه ا رسول 

حاءومن وأنيد، أمثالها عشر فله يالحنت 
ومنأغفر، أو مثلها ميتة ءحز١ؤ٥ ياليثة 

ومنذراعا، منه تقربت، شبرا متى تقرب 
ومنباعا، منه تقربت ذراعا منى تقرب 
لقينىومن هرولة، أتيته يمنى أ"انى 

ثيئابى يشرك لا حهليئة الأرض بقراب 
مغفرة؛اُّآ،.بمثلها لمته 

العلم:اهل قوال أي 
لروأحمعواالأسعرى: الحسن أبو قال 

يعبدكان من وينح القمر، القمر يعبد كان 
الأمةهدم وتبقى الطواغيت؛، الهلواغبت، 

-إبراهيم شك - منافقوها أو شافعوها فيها 
فيقولون:١ ربكم أنا ت فيقول افه، فيأتيهم 

ربتاحاءنا فإذا ربنا، يأتينا حتى مكاننا هدا 
التيصورته قي اق فيأتيهم عرفناه، 
أتتفيقولون: ■ ربكم أنا • فيقول يعرفون، 

ا.الحليثل فيبونه؛؛ ربنا، 

(،٧٤٣٧رنم المرحسو، )كتاب ايخاوي :)(أمحرجه 
(.١٨٢رنم ١لإي٠الا وملم)كتاب 

راوأحمعواالأص.هانى: نعيم أبو وقال 
عرشهعلى عال سماواته فوق اطه أن 

يجيءوتقدس تعالى وأنه عليه، مستو 
عبادهبين القضاء لفحل القيامة يوم 

(،٧٥٣٦رقم التوحد، )كتاب البخاري )آ(أ-محر.بمه 
والتوبةواليت النكر لم)كتاب موأحرجه 

•ه هميرْ ايي حديث من ( ٢٦٧٠رقم والاسغفار، 
والشؤبمتوالدياء الوكر ملم)كتاب )آ(أخرجه 

(.٢٦٨٧رقم والاسغقار، 
الإسلأمة]الجاممة ( ٢٣٦)الثغر امحل إلى رسالة )٤( 

يآ،اه[.ءوأ، الدية، 



والإتيانانمجيء والإييانالمجيء 

وعالى,ثقال كما صما، صما والملائكة 
.4صما صة وآثئك ربف ؤت؟ء 

يوميجيء وتقدس تعالى وأنه تاافجرآ، 
فيغفرعباده، بض القضاء لفصل ا,لقيامة 

ويعذبحيض مول ا مذنبي من يشاء لمن 
يشاءأاُمن 

فوقالله أن راوأجمعوا ت أيمحا وشال 
وأنهعليه مستو عرشه على عال سماواته 

لفصلالقيامة يوم يجيء وتقدس تعالى 
صما،صما والملائكة عباده بين القضاء 

صماوألتلك *، Jbjؤو-جأء ت تعالى قال كما 
وتقدستعالى وأنه إ.يم صما 

بينالقضاء لفصل القيامة يوم يجيء 
مذيبيمن يشاء لمن شيععر عياله، 

يشاء،اُمن ويعذب الموحدين 

بيانهفى الصابوني عثمان أبو وشال 
مايثبتون رآوكذلك ت الملف لعقيدة 

ذكرمن كتابه في اسمه عز اش أنزله 
فيالمذكورين ان والإتيمجيء ال

آقهيوهم آن إلا ثمحن ء؛ؤهز ت هغ قوله 
:٠٠٢٧١]ؤأثأفهفده ^قثاي تى م ة 

ربك■ؤو-ءاء ت اسمه عز ه وقول[، ٢١٠
(٣). ]الفجر[؛اُى.ثقا.4 ثظ ؟يك 

ررومحولالبر: د بعابن ال وق

- ٤٠)الكبرى الحمؤية الفتوى ش نمت ابن عته ننله )١( 
-[.٥١٤٢٦طا4 ويروت4 حزم، اين ( ٥٦

الكمرىالحموية الفتوى ني تيمية ابن منه نقله )٢( 
(٥٦، ٤٥.)

)V؟(.الحديث أصحاب اللف ءةسلة )٣( 

ماءالإلى ربنا ارتنزل .ت اه رسول 
4ةثاٌ اش قول مثل عندهم الدئياااُ؛آ 

ومثل[، ١٤٣]الاراف: إتبمه4 ه قل 
وهثق تق س َوتق وق قوله: 

ؤيتجلىينزل ت يعول كلهم ]الغجر[، 
كيفيقولون; لا كيف، باد ؤيجيء، 

ولاينزل؟ وكيف يتجلى؟ وكيف يجيء؟ 
منولا تجلى؟ أض من ولا حاء؟ أين. من 

حلمه،من كثيء ليس لأنه ينزل؟ أين 
له«أْأ.شريك ولا الأشياء، ص وتعار 

نفهينوء راوأما ت تيمية ابن وقال 
منيثبته فهذا عباده؛ يعفس من وتقربه 
بنفسه،الاحتيارية الأفعال قيام يثبت 

واستواءهونزوله، القيامة، يوم ومجيئه 
السلفأئمة مذهب وهذا العرش. على 

وأهلالمشهونين الإسلام وأئمة 
.متواتر؛، بدلك عنهم والقل الحديث،، 

بالسمعنقمه راوصف ت القيم ان وقال 
والمجيءباليدين والفعل والصر 

الأصنامصفات ضد وذلك والإتيان، 
عليهاالصفات هده امتناع جعل التي 
ماتا

وسلم.(، ٧٤٩٤رقم المءٍد، المنادي)مماب أحرجه )٤( 
(.٧٠٨رنم ونمرها، المانرين صلاة )محاب 

والشؤوناف الأوق]وزارة ( ١٥٣)U/التمهيد )ه( 
^.١٣٩٩الممب؛ة، اوم،لكة الإسلأمة 

نهدالملك ]مجمع ( ٤٦٦رم/الفتناوى مجمؤع )١( 
-[-٥١٤١٦المصحف، لطاعن 

انماسئ]دار ( ٩١٦المرسلة)آ/هابم، الصواعق )٧( 
خ\أ\دآ.ط٣، الداض، 



والإتياناثمجيء والإتياناثمجيء 

المتعلمة:لمسائل اْ 

المجيءإنبات الأولى: لمسالة ا- 
منهيلزم لا وتعالى تبارك فه والإتيان 

بالمخلوق:الخالق تشبيه 

منوعدها والإتيان المجيء إثبات 
الالخبرية، المعلية تعالى اه صفات 
ؤإتيانهم،الخلق لمجيء مماثلتها يستلزم 

اله يه حاصر ويحكيء إتيان هو بل 
الأسماءفى والاتفاق شيء، فيه يماثله 

الصمات،في الاتفاق يستلزم لا 
الاسلق املي الأمم في والاتفاق 

والتقييدالإصافة بعد الاتفاق يستلزم 
اله ذاته أن فكما والتخصيص، 

صفاتهفكذلك الذوات من شيء يماثلها 
فيالكلام لأن شيء يماثلها لا تعالى 

الذات.قي الكلام عن مئ الصفات 
والمجيءالإتيان الثانية: المسالة 

ومقيد:مهللق نوعان: تحار اطه من 
كانعذابه أو رحمته مجيء كان إذا 

اللهحاء حتى الحديث في كما مقيدا، 
تعالى:قوله ومنه والخير، بالرحمة 

هدىعز عثر قئدثث يكف :بمتهم 
لالآء_راف[،.١^ هبزن محم ونته 

والإتيانالمجيء الثاني: والنؤع 
;دقا؛ؤو-ثاء : قق كقوله المهللق؛ 

إلايكون لا وهذا [ ٢٢]الغجر: 
مسحانهمحته 

فيالقلر من د لا الئالثة: لمسألة ا- 
وماوسياقه بخصوصه وحديث آية كل 

والدلالات:القرائن من معناه ييين 

فهمفي جدا ونافع عقلتم أصل هذا 
بهما،والاستدلال والثنة الكتاب 

تعالىالله مجيء على الدالة لصوصي فا 
اللهمجيء بها يراد ئد سبحانه ؤإتيانه 
ابنقال ذلك. غير بها يراد وقد ؤإتيانه، 

دثفإن الوارد، الص في ررؤينفلر تيمية: 
هذاعلى ئد ؤإن عليه، حمل هذا على 

الإتيانلنقل في كما وهذا عليه، حمل 
دققل موصع في كان ؤإن والمجيء، 

موصعففي يأتي، هو أنه على عندهم 
فيكما بعذابه، يأتي أنه على دق آحر 

تىثث1ه> اقه ■أؤهاَف تعالى: قوله 
وقوله:[، ٢٦]المحل: ٢^١^^ 

٢[بمستأه ؤ جق يآ آقه 
فىالاس يغلمهل ما كثيرا فإنه هذا، فتدبر 
قدوالمجيء فالإتيان . الموضعا؛ هذا 

ومجيئهتعالى الرب إتيان يهما يراد 
اللهعذاب إتيان بهما يراد وقد سبحانه، 

المصفي النفلر من بد فلا آياته، أو 
منبه احتفت وما ذلك في الوارد 
والساق.والساق والأحوال القرائن 

هقفه الإتيان بصفة الإيمان اثار من 
المشهدذلك في المقام هذا من الخوف 

را"/اكاوى مجمؤع )٢( (.٣٨٤)ايرئ المواصق مخممر )١( 



والإتياناسيء والإياناتمجيء 

للفصلتيك الرب هيه يأتي الذي العفليم 
ولاوتصهلف، الملائكة وتنزل ءباد0 بين 

لإيمانفا فه، ا برحمة إلا يومئذ منجى 
وحويارهبة ان لالآنس_يولد الصفة بهذه 

دينهعلى واستقامة ه الله من 

اتمخاصن؛هب ذ مؤ 
المعليةالصفات من صفة المجيء 
التيالصفات جملة من فهي الأُحيارية، 

والمعتزلةوالجهمبة الفلاسفة أنكرتها 
ومنبالكلية، الصفات ينآكرون الذين 
ومنالكادبية أنكرتها التي المحقات جملة 

الأفعالصفات ينكرون الذين واقعهم 
الأنتارة"'؛.

النصوصيؤولون الصفة هذه ة ونقا 
باسهإتيان أو آياته بفلهور فيها الواردة 
التأويلاتمن كله وهذا ونقمته، وعذابه 

فها لأن القرآني؛ النفلم يردها البعيدة 
مجيئهوكريم ا القرآن في ذكر تعالى 

ؤإتيانإتيانه ذكر بل الملائكة، ومجيء 
آيةفي آياته بحض وإتيان المادئكة 

فهوملمحا يأتي الذي كان فإن واحدة، 
(.yAr)\/لصن الواد شرح انظر: )١( 
ضالدارمي نقض الثثة: أهل كب من انظر )٢( 

ط؛،لف، ال]أفراء ( ١٦١ء  ١٥٤)المرئي 
— ١٠٦)آ/المرسلة الصواعق رمختصر ، م[  ١٤١٩

لأصولا ثرح لة: لمعتزا كتب من نفلر وا (، ١٠٩
]مي( ٢١٠٠، ٢٢٩)الجماد ب مي لاقا الخسة 

للزمختريالكثاف وتمر اه[،  ٤٠٨، ط؟ ومة، 
السكان،]مكتبة ( ١٠٧٣.)ا/هاإ

مداركاّنرهوية؛ كب ومن -[، ٥١٤١٨محل١، 
.اوأْمو؛/ص(.اكزلللض)ا/.

شبئاكان ؤإن الملاذكة، مجيء في داخل 
فيكونفه ا آيات من آية فهو المللث، غير 

تفسيرولذلك الأيات، إتيان في داحلأ 
بمجيءالمذكورة ت لأيا ا محي الرب إتيان 
هئؤالرب إتيان دون وآياته وعذابه أمره 

اطهوكلام باطل، وتأويل نتاطئ تفسير 
والتكراروالركاكة الحشو عن منزه تعالى 

المستهجن.

هذهإثبات يجب أنه ت الحق والقول 
اشبجلال يليق كما ه فه الصفة 

علىوالنثة الكتاب لدلالة وعظمته، 
ذلك.

البمصادروالمراجع:ؤ{؛ 
^٢(،المحجة؛؛ بيان ي ف ١

•لليس 
U^«.Y  لأبيالئغر«، أهل إلى

الأشعري.الحسن 
لمحمدالواسهلية؛ا، العقيدة لأشرح — ٣ 
هراس•حليل 

فيالواردة ؤق افه ات لاص_ق_- ٤ 
القادرعبد بن لعلوي والثئة؛؛، اوكتاب 

القاف.

أصبميابالسالف، عقيدة ار . ٠ 
للصابوني.الحديث،،،، 

لابنالكبري،،، الحموية ررالفتوى — ٦ 
•تصمة 

افهصفات في المثلى لرالقواءد ء ٧ 
عثيمين.لاين لحض،،، ا وأسمائه 





المحميالمحمي

قىؤإثباته ذلك بيان جاء وقد وعفلمته، 
و\}أ£ص.الكاب 

لحقيقة؛اؤ 

ء-قلمةيتضمن المجيد الله اسم 
منوصف فكل وسعتها، الصمات 

الكاملالعليم فهو آ شأنه عفليم أوصافه 
رحمتهوسعت الذي الرحيم علمه، في 
شيء،يعجزْ لا الذي القدير شيء، كل 

الحكيمحلمه، في الكامل الحليم 
أسمائهبقية إلى حكمته، في الكامل 

وصناتهُ؟/

لأدلة:او 

منموضعين في المجيد اسم ورد 
ؤ3اوأتعالى: قوله في الكريم، القران 
قوؤوونهُ أش رخمق أش م ين أثيق 

وفي]هودت!، وه محيي خميد ه, أويت 1ئل 
ذوألردود. أتمر تعالى: قوله 

وهأمحيي أنني 
سألناقال: .٥ عجرة بن كعب وعن 
فه،ا رسول يا نا: فقلانثه.، رمول 

اممهفان البيت؟ أهل عليكم الصلاة كيف 
قال:عليكم، لم نكيف علمنا قد 

آلوعلى محمد على صل امحم ررقولوا؛ 
آلوعلى إبراهيم على صليت كما محمد 

الهجرة]ياي ( ٣١)• للماف قك اه منان انفلر: )١( 
المعيدةألفاظ ومعجم اُآإام[ حوم، الرياص، 

•؟:اه[.ط٢، ابان، ]مكنة ( ٣٨١)
(٢٢٨)لتعدي المين الواضح الحق انظر: )٢( 

^.١٤١٢ط؟، ميزة، 1لتةافي صالح ين صالح 

ياركاللهم مجيد. حميد إنالث، إبراهيم 
باركتآكما محمد آل وعلى محمد على 

إنكإبراهيم آل وعلى إبراهيم على 
(٣)

محيحمد 
.

أقواوأهلاسا:؛٠ 
شرفه،اش; ؛امجد قتيبة: ابن قال 
وكرمهء؛

كلامفي لمجد ا  ١١الأئير: ابن وقال 
عنوقال الواسع،؛، الشرف العرب: 

الجليلمعنى لايججع بأنه المجيد اممه اسم 
والكريم،؛والوهاب 
فهوالمجد راوأمل القيمI ابن وقال 
كماوالجلال؛ والسعة للحقلمة مستلزم 

دالفهو اللغة؛ فى موضوعه عليه يدل 
والحمدوالجلال، العظمة صفات على 
بحانهوالثه الإكرام، صفات على يدل 

قولمعنى وهذا والإكرام، الجلال ذو 
أكبر(؛واش اش، إلا إل )لا العبد; 

 i( إلا إله لا )ألوهيتهعلى دال اش
محبتهتستلزم فألوهيته فيها، وتفرده 

مجدهعلى داة أكبر( و)اش التامة، 
وتعفليمهتمجيده يستلزم وذللثا وعفلمثه، 

رنمالأسياء، احاديث ركتاب البخاري أ-خرجه )٣( 
(.٤٠٦رقم الصلاة، )محاب لم وم(، ٣٣٧٠

اهأسماء ني رالجماصة نة الأهل ممتهد وانغلرت 
٠ط١ السلف، ]أمواء .٢٨( )٩٧ انمى 

^.١٣٩٨الُلمت، ألكب ^١٠٠ ( ١٩)غرب )٤( 
]المة( ٢٩٨)؛/والأثر الحدث غريب ني اكياة )٠( 

سرومت،[.العلمين، 









اثمحمة

المحمة►ك[ه

لفالمن العلم أهل فئر وقد 
ولاتأويل دون ومعناها Jلففلها اش محبة 

تالقيم ابن قال سّيهلآ،. ولا تعطيل 
رصيعوا من سلام وأوليائه لمحييه محبته  ١١

كونهامن للمخلوق؛ المخلوق محبة 
انتفاعأو له تملق أو إليه حاجة محبة 

المعطلونيتقوله مما وسلام بقربه، 
فيهاءأ^.

لأدلة:اح 

قولهفجنها اوكريم: اوكتاب أدلة أما 
عن٠!؛^؛ يئد تى ءاثرأ آقعن ^^،١ تعالى؛ 

وتحوندرهمحئم ثوي أقع منف ييءيء 
؛0[.]المائدة: 

آثمتذؤن كنتم إن ؛؛^^١ ت تعالى ومحوله 
[.٣١عمران: ]آل ه أقم ينمذقأ 

نيبجثه ءثك تعالى؛ وقوله 
]طه[.عيي عق ؤلهنغ 

ديآق ثبمه ي ؤوٌؤأ تعالى؛ وقوله 
بجبأقم إن وأنسوأ آؤدقؤ إئ تلقؤأ 

فيورد وائما لال_مرة[، آلثتسى.ه 
ؤيحبالتوابين يحب أنه عدة آيات 

•المتقن ويحب المتهلهرن 

بنسهل حديث المطهرة: الثنة ومن 
الرايةه: الني عن .؛، معد 
اشيحب يديه، على اممه يقنع رجلا غدا 

ممرابن وشر (، ١٨٢)٦; ش٢رالطمى را(انظر: 
(.٣٠Aر١/

١(.\ A/Y)المم لأبن ي داثع )٢( 

.، ورسوله،ا الله ؤيحيه ورسوله، 
عنه وقاص أبي بن سعد وحديث 

التقي،العبد يحب اش ؛؛إف .؛ النبي 
الخفي،؛'؛.الخي، 
الإسلامشيخ حكاه فقد ا^١ح٠اع؛ أما 

الأمةمحلف أجمع لروقد يقوله! تيمية ابن 
لعبادهتعالى المحّ محبة إثبات على وأئمتها 

دينأصل وهذا له، ومبهم المؤمنين 
الخفاء^م الخليل 

0أقواوأهلاسا:
اللهيوصف ما بعفر المسائي ذكر 
،،والكراهيةءار لاالحب فقال؛ به تعالى 
الأدلةوذي ,؛؛أص، للالخّطوالخنم ومحال؛ 

فىبمس.

المريسيعلى رده في الدارمي وقال 
الحب:ومنها الصّفان بعض إنتكارْ 

بعضفي روي ما بعض عيه راوسقص 
بغضوالالحب من الأبوان هده 

نم،، أشبهه،؛ُ وما والكراهية والمختل 
الأدلة.ذكر 

راووصفتيمية؛ ابن العباس أبو وقال 
بالمحبةعبده ووصف بالخحبة شه 

رقمرالهري الجهاد ركاب البخاري أحرجه )٣( 
"^i(T  رقمالصحابة، فضائل )كاب ومسلم

(.٢٩٦٥رنم دالرئاثق، الزمد رمحاب بلم احرجه )٤( 
(.٣٥٤)؟/ نمت ابن فتاوى مجمؤع )٥( 
(.٣٠٩)الغون كاب )٦( 
 )V( المدرUI _(٣٦٣.)
)آ/ا/أ\،(.المرسى بئر على الدارس نقص )٨( 







اتمحيةالممّة

حبمْءآ،.1نى 
ماكل بمحبة .ث ض التعبد — ٤ 
ماكل وبغض الله، يحبو ومن اض، يحبه 

موالاةذلك ومن بحانه، اشر يبغضه 
الكافرين,ومعاداة المؤمنين 

اتالمحبوبكل تواضع — ٠ 
تعالى،افر محبة أمام والخرغوبات 

ويزكو، .بدلك عبئا المؤمن فيهلمب 
شيء.ث فه ا محبة دون فليس ، نشنا 
الأسمى.ومقصدْ الأعلى، مهللبه يزاحم 

لأثار:او 

والنقرسالطاهرة القلوب — ١ 
شرا بمحبة وعلت سمت لتي ا مهلمئنة لا 

كللما يضيء فكانت تعالى، 
العزةأن على ■جلثا وشاهدا الطريق، 

هق.افر أحبه لخن والرفعة 

الموصلاليسير تعالى افر شمع - ٢ 
وهوالؤمئون، يقصده ما أعفلم إلى 

تعالى.الله محبة 

والعاقبةوالنصر والحمفل التوفيق — ٣ 
للمؤمنينتعالى الله يجعلها التي الحسنة 

لهم.محبته على الدلالة ف؛اهر هو مما 
عاى.الواقع والهلاك المرء عاقة - ٤ 

تعالىاشر محبة عدم من وهذا الفلالمين؛ 

(،rxiToرقم الترأن، تفسر )أبواب اكرمذي أحو-بم ( ١١
وقالط١[، ارسالة، لمؤّة ( ٤٢٢)n/وأحمد 

ءسونقل ، هحيحء حن رل-م4يت الترمذي؛ 
ذلك.مثل شه قال أنه الخاري 

ولاالظالمين، يحب لا سبحاق، فهو لهم؛ 
المعتدين.يحب ولا الكافرين، يحب 

اتمخاثمين:انص-ا مؤ 

؛لفعليهالخفان هن صفة ت المحبة 
الصفاتمنكرو أتكرئ التي الاختيارية 

والمعتزلةوالجهمية الملأمفة من بالكلية 
ومنالكلابية أنكرها كما المعطلة، 

الأفعالصفات ينكرون الدين وافقهم 
فىأصلوه ما على بناء وهدا الاختيارية، 

والتجسيم.التشبيه بحجة الصفات، نفي 
ولينصعقا إلها ت الحبة فى وقالوا 

ماإلى المحب ميل ؤإلها القلب، فى 
ذلك،عن منزه تعالى والله يناسبه، 

بمب،ولا نجث لا عندمم ه ؛أش 
تذكرالتي والثنة الكتاب نصوصي وأولوا 

فيقرونالإرادة؛ إلى عها بارحا الحبة 
الرحمةإرادة أو الإنعام بإرادة الحبة 

فتكونالكلام صفة إلى بإرحاعها أو 
إياهممدحه هي افر لحباله الله محبة 

بإرادةالحبة قاولوا ، عليهم نهم وثنا 
إلىأو الأشاعرة، عند هو كما الثواب 

هوكما للمحبوب المعطى الثواب نفس 
المعتزلةعند 

لكولكتيالقدير فح انظر: )٢( 
(.٣٠وآ/•لالjمخJرى الكشاف انفلر: ( ٣١
قولهفر ( ٦٨٠)ا/ للزمخشري الكشاف بمظر: ( ٤١

للرازيالغيب ومفاتيح ريحبونه(ا ريحبهم تعالى: 
معهئاتل ني من ردكأثن تعالى؛ ندله شد )ا'/"آآ( 

ممر(,يبجون 



حقيقةلها فالمحّة باطل، تأؤيل وهو 
بينكان ؤإن والرحمة الإنعام حقيقة غير 
واستلزام.تضمن دلالات الصفات هذه 

عليهم:لرد ا و 

الئحدث

(٢)وحهلا 

المصادرواتمراحع:ه
القيم.لابن الفوايدلأ، رربداغ • *١ 
شرحفى المبين الواضح ررالحق . ٢ 

عيي.للوالمرسلين'؛، الأنبياء توحيد صفة المحبة يثبتون الحق أهل أل 
لصالحالواس3؛ليةاا، العقيدة راشرح _ ٣ فلا به، يليق ما على ef؛، ض حقيقية 

كما، تشبيها ولا نقصا عندهم تقتضي 
إرادتهوهمي المحبة، تلك لازم يثبتون 
رإثادتهُيحيه من إكرام ضيحانه 
أوالإرادة بصفة لها تأويالهم وأما 
فييلزمكم لهم' فيقال نفسه، بالثواب 

إثباتفي يلزمكم ما نظير الإرادة إثبات 
فإثباتإرادة، للمخلوق لأن المحبة؛ 

علىالتشبيه ستلزم تعالى دن، الإرادة 
بالثواب،فثرتموها ؤإذا قاعدتكم، 

إلايقوم لا مفعول مخلوق ب فالنوا 
إرادةمن له بد لا والفاعل فاعل، بخالق 

للتشبيهمستلزم الإرادة ؤإثبات الفعل، 
قاعدتكم.على 

أوالنواب إرادة إئباتكم ت يشال ثم 
المثابالعمل لمحبة مستلزم نفه الثواب 

فاعله،أثيب ما الحمل محبة ولولا عليه، 

الفوران.

تيمية.لابن المح٠ةاا، فى القاعلة . ٤ 

تيمية.لابن القتاوىاا، ررمجمؤع . ه 
القيم.لابن السالكين؛؛، رج مدا ر؛ . ٦ 
لقوامالمحجة؛؛، بيان قي ررالحجة — ٧ 
التي٠ي.الثنة
.عثيمين لأبن مرية؛؛، لتل، ا ءتقريب . ٨ 

لأبنالهلحاوية؛'، العقيدة ءثرح ا ٩

الم■أبي 
بشرعلى الدارمي نقفس ا؛ - ١ ٠ 

المربمكاو■

التعريف0؛ 

الغحلمن مفعول اسم ت المحديث، 
)حدث(،للمجهول ^^؛ ١١المزيل، الثلاثي فإن نقيتم؛ لما مستلزما تأويلكم فصار 

الكلام•ت يعني )التحديث(؛ من للمخلوق المماثل الوجه على أثبتموه 
أوكان قليلا الخبر، هوت ورالحديث( على أثبتموه ؤان وقعتم، التمثيل ففي 

بعدالشيء منه يحدث كلام فهو كثيرا؛ أصمتم به واللائق بالله المختص الوجه 
اء؛نحدث رحل قولهم؛ ومنه الشيء، هدا على الصفات حميع إنبات ولزمكم 

(.٢٧)اكر.مة مس انظر: )٢( (.١٣٠)اتراطةسس قرح )١( 



الق|افدثالمحدت

إليهن؛تحدث لكن إذا 

شرعا:التعريف ،0■ 

سر0في يحدث الذي أرهو المحدث■" 
,يهءأر"؛، يحدث كما فيكون يالشيء؛ وقليه 

ؤسبالتسسق:
لأنهالاسم؛ بهيا المحدث سمى 

الحديث؛من نوعه في يلقى بما يخبر 
الملأأو الملائكة من - غيره فكأن 

يكلمفهو فقاله؛ بشيء حدثه - الأعلى 
-ءيرْ من ويحدث 

الأخرى:لأسماء او 
والسئرس،الملهم، هوت المحدث 

والمتوئم.

والحكم:
تعارضشرعية حجة ليس التحديث 

عليهتبنى أو والسنة، الكتاب نصوص به 
صالحهو ؤإنما والأحكام؛ الشرائع 

عمدةأته لا به، والاستشهاد للأستئناس 
والئنةبالتقتاب له يتدن فهو وأصل؛ 

به!لا 

ممنالبشر من وغيره - فالمحدث 
ولاالغلقل، من معمحوئا لس - ليس 

لمإن يقوله ما قبول الملم على يجب 

يئن،لفلا اسم ]م ( rvA)؛/المحاح انظر: )١( 
زدار)Y/٦٣( الينة دطاسى ،([، ١٩٩٠ذق 

المربي،الختاب ]دار )؛/آآ( السالكن ^ ( ٢١
مبم"آاه[.دآ، بجردت، 

الهو بل والسنه، الكتاب عليه يذ>ل 
لمإن قلبه في يلقى بما العمل له يجوز 

وافقفان والثئة، الكJاب على يعرضه 
اللأنه رده؛ ذلك حالف ؤإن قبله، ذلك 

يكونوقل- تعالى، اش عنل، من أته يتيقن 
حالكان وهدا الش_تهلانا دمسة من 

حماآراءه يعتبر يكن فلم .؛٥؛ عمر 
يبرئهاولا نغه يتهم كان بل وصوابا؛ 

لهمن على يخفى فلا راوبالجملة؛ 
طريقلا أنه الإسلام: د_بن بمعرفة إلمام 
اتمبوما ونواهيه، اش أوامر بها تعرف 

طريقعن إلا - وترك فعل من - به إليه 
الوصولفي غني أنه اذعى فمن لوحي. ا ٠

جاوواوما الرسل عن ربه يرصهم، ما إلى 
فىشك فلا واحدة؛ مسألة فى ولو به، 

علالدالة والأحاديث والأزت زندقته. 
'نذالأِ«-, 

لحقيقة:اؤ 

الملهمالرحل هو المحدث؛ 
المصيب،القلي، الصادق المخاطب، 

منوالحق الصواب روعه في ألقي الذي 
يهفيخبر الأعلى؛ الملأ أو تعالى اش قبل 

اطهعند من أيه يحلم ولا - وفراسة حدنا 
بثيءغيره حدثه كالذي فيكون - تعالى 

فقاله؛؛،.

ي.؛ JU]دار )؛/أ-آ( للثمطي  ٧١٧١انحوا، )٣( 

ء]المكب للمعيي اللمئة شرح انظر: ( ٤١





المحدثاشفدث

نمر«ُأ،أحو متهم أض من كن 
وأقواوأهلاس؛:

س:قوله لامعنى الهلخاوي: قال 
وكذلكملهمون، أي' لأٌحا"ئون؛' 

تنطقحتى يلهمون ت أي يحدثون؛ 
هعمر ان نلكن كما بالحكمة ألخهم 

منهاا؛ر'■به ينهلق لكن بما ينْلق 
اْ.أىتررومعنالأحرى! ال قو— 

والمح؛ء العلماء عند — الباب حديت 
قلهفي يلقي جك اش أن ! - أعلم 
الملكيلقيه لسانه، به ؤينعلق الحق، 

حصرصاه الض من وقلبه لسانه على 
ثغهئيبن عمر يه .الكريم الك حص 
أننبعد كنا ك ه! علي قال كما 

ءم'مااأن.زن ض طق الميت 
المحدثعلى يجب ١١تيمية! ابن. وقال 
يزنأن الأنة هده من الكاشف الملهم 

ذلكوافق فإن وألئثة، بالكتاب ذلك 
لمحالف ؤإن عليه، وود ما صّدق 
تجهئهعمر عر يجب لكن كما اليه؛ ,!ذقت■ 

قلبهفى ألقى إذا — المحدثين محيي هو و- 

المى.،أصحاب فقاتل )كتاب الخاري أخرجه )١( 
(.٣٦٨٩رقم لحديث اج 

الرالة، -ب( ٣٣٩)؛/الآ'اد مشكل شرح )٢( 
هاأاهإ.ءلا،

رنممعمر، )جامع المعنف في الرزاق همد أخرجه )٣( 
(٥٨٢اللمنة)٢;في أحمد بن اث وصد ٢(، • ٣٨٠
ومرهما.ؤدا[ المم، ابن ]دار 

ط؟،الوطن، ]دار ( 0١٨٩١ا للاجري الشريعة )٤( 
١٤٢٠!;^.

منه؛يقيل لم للسنة لما مخا. وكان شيء 
^^٠.العصمة ؤإئما معصوما؛ ليس فاته 

قافعمر؛ من أفضل يق الصت.كان ولهدأ 
مشكاةمن بل قلبه؛ من يتلقى لا الصديق 
والمح_1.ث_، معصومة وهى - النبوة 
النبوة،عن وتارة قلبه، عن َارة يتلقى 

■يجبمعصوم فهو النبوة عن تلقاه فما 
ماوافق فإن قلبه! في ألهم وما اثباعه، 
حالفؤإن حق، فهو النبوة به جاءت 

ذلكفهوباطلا،ُْ،.
المتعالمة:الْم،اص ■و 

)ولاوسادة! الأولى: ة أل-الم
تعالى:محوله قى نيئ( رولأ بعد محدث( 

هوتجوؤ ين ئؤئا ِبن هلآا 
هماس ان قراءة ي ءه 

مسندهفي راهويه بن إمححاق روى 
يقرأكان أنه يه؛ عباس ابن عن وغيره 
منثلك ين أرس-لثا تعالى: قوله 
آلقيقىأمح، ثق ادا إلا ه وي ثبمول 

ئرألئتهلئن يض ما أقه ئشخ أمثهء ؤآ 
محنئيء ةشُ :ابجت هُ صؤ 
محد.ث()ولا ادة! بزي]الح_ج[ ئ.ه 
هذهعلى - والأية . نبئ( )ولا بعد 

سر.تمرق (، TUU/T)؛الفتاوى مجمؤع )٥( 
فمائلركتاب مجزوما معلقا البخاري أخرجه )٦( 

اللفة،]الشة ( ١٦"A المي.، اصحاب 
بنإّحاذ ووصله; '•؛اهنا، ط١، القاهرة، 

بالمد.ينتالإيمان ]مكنية ( ٤٨٠)آ/ منيه في راهؤيه 
شرحفي والطحاوي [، ٠٠١٤١٢، ط١ المنإرة، 

=بيروت، الرسالة، ة لمؤّ( ٣٤١)؛/ الأتار ثكل 







الئ٠ءدثالئحدث

ألبته.بكسب تنال لا مجردة موهبة منهما 
منأعم ام الإلهأف في ويفترقان 

بحبللمومسن عام فهو القحديث؛ 
رثد0الثه ألهمه قد مؤمن فكل إيمانهم؛ 

التحدبح؛أنا الإيمان. به حمل الذي 
أحد.لكل يكون لا حاص إلهام فهو 
وحصوص؛عموم والتحدث الإلهام فض 

غيرمن إلهام، هو تحديث فكل 
ءكسُأ،.

منزلةعلى المترتبة الثمرات أبرز من 
حجيتها،ومدى الئرع في التحديث 

علىأثه ت عليها الصدشة مرتبة وتفضيل 
كونوالئنة للكتاب العيد متابعة قدر 
أعظمالولي كان فكلما ض؛ الولاية قدر 

لهوموافقة عته وأحدا بالرسول احتصاصا 
ضولثا كون لا الولي إذ أقفل؛ كان 

رظا>ا"،؛اطئا الرسول بسامة إلا 
وأتموأكمل أفضل لمديق ا كان ولذا 

المحدث.من مجماتا 

قولأف ت أيما ثمرات الومن 
منئبلكم فيما كان ءلمد س! النبي 
أحدأمتي في يك فان محدثون، الأمم 

لمحدسنا بوجود وحزمه ،، عمر،اُ فائه 
قيوجودهم وتعليقه السامة، الأمم في 

تعلى يدل أ )إن( الشرؤل بحرف أمته 
-نمصانها لا - قبلهم من عر أمته كمال 

وأنهاالتحديث، عن بالوحي باستغنالها 
وكماللكمالها ررفإنها الأمم؛ أقفز 

الىتحتاج لا شريحته وكمال ه نبيها 
للمتابعةصالح فهو وحد إن بل محدث؛ 

قيلأنها عمدة؛ أنه لا والاستشهاد، 
-. كيها به تعار افه بعث بما - غنية 
أوإلهام أو مكاشغة أو منام كل عن 

إرفللحاجة قبلها من وأما وحل.ث! 
دالوهذا , المحدئون فيهم جعل ذلك 

حلقه،أكمل اض. رسول أف على 
أكملأمته وأيا ريعة، ث وأكملهم 
الأُملأ؛،.

المحاكين:مزهب ■٥■ 

ليسوالإلهام التحديث أل تقرير سبق 
الكتابنصوص به تعارض شرعية حجة 

والأحكام،الشرائع عليه تبنى أو واللمنة، 
الهلوائمابحض ذلك في حالف وقد 

_؛وغيرهم منهم والاتحادية الصوفية ك- 
والذوقوالكشف بالإلهام فارتعوا 

حدودبها تجاوزوا حجة وجعلوها 

الديزإأحكام عن يها وحرجوا المع، 

مدارجرا(اظر: 
)آ/هأأ(.الفتاوى سمدع رأ(اظر: 

تخرج•مق ٢٣)

يتمزق.(، ١٨٢)T/القيم لأبن الدين دار )إ(ءقتاح 
ومجمؤع(، ٣٩/١)ل السالكين ٠دلأارج وانظر: 
(،TAY)؟/انمحتح والجواب )لأ\إ\-أ(ه اكاوى 

الأمفهاتسةالعقيدة وشرح (، ٢٠٩)ا/والمشيئة 
حجرلابن اناري وضح (، ١٥٩)تيمية لأبن كلها 

.(O'/v)



القخوثءئ[بمالق|اةدث

وقدموهاحسهم وهوا حواطرهم فحكموا 
معصومةوجعلوها والئنة، الكتاب على 
عليهأوأطلقوا والضلال، من 

تلسسمن وهذا ا للدني ا العلم امم! 
•يقول قائلهم فترى إ بهم وكيدْ إبليس 

أخدناوررنحن رتي؛ا، عن قلبي راحدثني 
أحدتموأنتم يموت، لا الذي الحي عن 
ء،لمكمتأحدون وررأنتم ألومائط؛؛، عن 
يالحقاققأخذنا وررنحن ميت؛'، عن مثئا 

،!الرسوم؛؛ُ اتيعتم وأنتم 
بهجاء عما يستغنى أنه ظن لاومن 

منقلبه فى يلقى بما الرسول. 
أعظممن فهو والهواجس؛ الخواطر 

يكتفىأته ظن إن وكذلك كثرا، الناس 
تارة.■ويهدا تارة بهذا 

ولابه عبرة لا القلوب في يلقى فما 
بهجاء محا على يعرض لم إن إليه التفات 

ؤإلأبالموافقة؛ له ويشهد الرسول.، 
واشلانااُآ/القس إلقاء من فهو 

بالإلهامالشيعة غلاة بعض ارتمى وقد 
فأئيتوهالوحي؛ بمنزلة فجعلوه والتحديث 

،cn)؛/>،ري لاين الكثة الفتوحات مثلا: انثلر )١( 
الإبريز،( ٢٦٨)٧شماتي رالدرر والجواهر 

ومضممر[، وأولأد0، صبيح محلي محمد يعة 
سروت،المعرفة ]دار ٤( • ١ )ه/ للساري ا,لقدير 

يرون،المعرفة، ]دار اللهفان إغاثة )٢( 
،٢٨٠).إبلمس تلبيس وانظر: -[. ٠١٣٩٥ْلأ، 
;[،٠١٤٢١ْلا، كر، فالتدار ( ٣٣•، ٣٢٩

لأبنالباري وفتح رما/،ماآ(، الفتاوى ومجمهمع 
حجرراا/ْ؛آ(.

الوحينزول بدعوى لأثنتهم 
لنبوةا ختم عقيدة عن خرؤج وهذا 

منوالمعلومة قعلعتا، تواترا لمتواترة ا- 
باطلوفهم -، بالضرورة الإسلام دين 

الشرعافي حجيته ومدى للتحديث فاسد 
عليهم،ود ا .في كفاية تقدم وفيما 

تيمية.لابن المرتاد"، رربغية — ١ 
لابن^٢^، المح،ححء؛ ب لجوا ا رر - ٢ 

تيمية.

لاينالأصفهانية"، العقيدة ررشؤح • ٣ 
تيمية.

تيمية.لابن ، ١( )ج ررالصفديه'؛ — ٤ 
لأحمدالنبوة"، ختم العقيدة ٠ ٠ 

غامدي.لا 

حجر.لابن ^٧(، الباري؛؛ رإفح • "٦ 
 V < تيمية.لابن الفتاوى'؛، ررمحجمؤع
لابن)ج١(، السالكين،؛ ررمدانج • ٨ 

القيم.
لاين^٢(، العادة؛؛ دار ؛رمفتاح . ٩ 

القم■
^٦(،النبوية" الثنة أرمنهاج  ٠١٠

لابزيمتة•

ام-؟(أدار، ١٧٦)!/للكض الكافي أصوو انقلر; )٣( 
وحار[، ٥١٣٨٨طهران، الإّلأمة، الكب 

إحياء]دار ( ٧٣، ٦٨/٢٦)ي للمجلالأنوار 
الكبرىالدرجات وبمائر [، ٠١٤٠٢ط٣، التراث، 
.[.٠١٣٧•التجف، طبعة ]المنحصر، )٣٩( للفثار 
الشيعةمذهب أصول راج^; التفصيل من ولمزيد 

لأ،قاريىلا/ؤاآ(.





القخسنالمحسن

ينثن آمحي نتق ودأ طق 
الايات.من ونحوها لالجدْا، 

بنأنس ح—لبث الثئة• ومن 
اش.ترسول قال قال؛ ٠؛، مالك 

فآحتوا،قتالتم ؤإذا قاعدلوا، حكمتم ررإذا 
•الإحان،اُا، يحب محن اف فإن 

ثقال أوس.؛؛< بن شداد وحديث 
تقال اثنتين، اممه. رسول من حمقك 

كلإلى الإحسان يحب محسن اش ررإن 
وإذاالقتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، 
أحدكموليحد الديح، فأحسنوا ذبحتم 

أ.الحديتُ ذييحته،؛ شفرته،وليؤح 
يأقوالأهلاسأء

ةأل؛بج!تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
ممىقد الهروى الإسلام شيح اروكان 

الحسنى،اض أسماء بعامة بلمدْ أهل 
أسمائهمكلى غلب بيتنا أهل وكذلك 

()٦٥الويات كاب في ماصم أيي ابن أح-رجه )١( 
فيوالطبراني >!، ١٣٢٣ط)، التقدم، 

ط\،الحرمين، ]دار •٤( )أ/ الأوسط المعجم 
)Y/؛،u،أصبهان ني نعيم وأبو -[، ٠١٤ ١٠

^،١٤١•ًلا، الخلب، الكتب ]دار ٦^١( 
القكر،]دار )0ر\-9ى الزوالد بع ني الهيثمي 
٠١٤١٢ ] I ،،قاتJضالألماني إسناده وحوي ءرحاله

المعارف،]مكتبة ( ٤٦٩)رئم الصحيحة السلسلة 

الخاد،ركتاب المنف ني الرزاق همد اخرجه )٢( 
الكمرالممحجم ني الطراتي طرقه ومن (، ٣٨٦• رقم 

[،٠١٤٠٤ْلآ، والحكم، الخلوم ]مكية ( ر٧/هم١٢
]مكتبة( ١٩١)ه/^المجمع في الهيثمي ونال 

فيالألباني وصححه ثقات(، )رحاله ت المدمي[ 
(.١٨٢٤)رقم ااجا>ع صحح 

الرحنن،وعبد الله، كعبد فه؛ التعبيد 
والماهر،والسلام، الغني، وعبد 

والرحيم،والعزيز، والحكيم، واللطف، 
والمًن«ص.

هدهفتأمل  ١١؛ )ئه القيم ابن وقال 
هذهتفمتتها الض العفلمة وطْ الجلالة 

وأحسننظام أبلع على الثلاثة الألفافل 
.آلئاين يرن آعود طرش 

آقايي،١^ و قاين آه 
الإضافاتهذه اشتمك وقد ]الاس[، 
الإيمانقواعد جميع على الثلاث 

أمانى، المحأسمائه معاني وتضمنتا 
فإننى المحأسماله لمعاني تضمنها 

الممعورالبارئ الخالق القادر هو الرب 
البصيرالسميع العليم القيوم المحي 

معانيمن ذلك غير إلى . . المحسن. 
منيستحقه ما منها ل التي ربوبيته 
الصنى«ُ؛،.الأساء 

نونتتهُى؛مح، الشم ابن وقال 
وصفههو الذي البر عن صدرت ١١

نوعانله حينئذ بر فال

محسنبر فهو وفعل وصف 
الإحسانا<ودائم الجميل مولى 

فهدالملك ]مجمع )\/مه الفتاوى مجموع )٣( 
 •،rf٠١٤٢٠صل الثريف، اسحق لطا.]

ط١إالخوالد، ؛ JU]دار ( ٧٨٢)Y/الخوالد بيانع )٤( 

،ط) ، jJl^Jl؛ JU]دار ( ١٨١)؛/ الثاب الكابت )٥( 
٠١٤٢٨.]







واتمتقاهالقذهم واثمتشاهاثمىا 

الفالمن منعه ت وأحكمه 
وحكمالأصفهاس; الراغب قال 
تفقيل لإصلاح. منعا منع أصله؛ 

لحكمةيا منعتها ت الدابة حكمت 
أ.حكمةااُ لها جعلت ت وأحكمتها 

ابنقال والخاب. التماثل والشايه: 
المثل،والشبيه والئنه ررالش1ه متفلورت 

تالشيء الشيء وأشته أشباه. والجمع 
وأمورالالتباس. ت والشبهة مائله. 
وعضه,ايثبه مشكلة ت ومشبهة مشتبهة 
ررالشينث فارس ابن وقال . اآ بعصا 
تشابهعلى يدل واحد أصل والهاء واناء 

والمشبهاتووصما، لوما كله ونشا الشيء 
انالأمراشته والمشكلات، ت الأمور مر*, 
ill .أشكلأ«ُ؛ء
شرعا;لتعريف ا ي 

معناهوفهم تأويله عرف ما ت المحكم 
وجوها،يحتمل ما والمتشابه وتفسره، 

الباقي،وأبطل واحد وجه إلى ردت فإذا 
.محكما المتشابه صار 

المعنىصح لوا ا المحكم؛ وقيل؛ 
أوشه باعتبار U الدلالة، الغلاهم 

،ط؛ العلم، ردار ( ١٩٠١)ه/ المحاج انظر؛ )١( 
صادر،]دار \.( ir/\y)العرب يلمان [، ٢١٩٩٠

[.٠١٤١٤ط:ا، 

القلم[.]دار )\/\0أ( الهران الناقل )آ(ثردات 
(.٠٠٤, T/\r'0)اتحرب )٣(لمان 

طبمبمّأاما.الفكر، ]يا; ( ٢٤٣)م اللغت )؛(مقاسي 
القولملي وأثرها المحكم نضسة انقلر؛ )ْ( 

•١( )* الرزايا مد لمحمود بالتفويض 

يتضحلا ما والتشابه غيره، باعتبار 
نفهباعتبار لا دلالته تظهر لا أو معناه، 

ءيرْلأ،.باعتبار ولا 
الذياأالما>ك-لم؛ أحمدت الإمام قال 

يكونالذي والتشابه؛ احتلأف، فيه لبس 
٢.كداوُ موصع وش كدا، موضع في 

يميزللالم_حكم؛ تيمية؛ ابن وقال 
هدايثبه والتشابه المقصودة، الحقيقة 

(٨)الهدا ؤيشبه 

اسنم:0
العلمأهل ؤلريق لوك ميجب 

كلمه؛يومنون الدين الرامحين، 
الله،عند من كلأ وأن ومتشابهه، محكمه 

يعملوالشنه الكتاب نصوص وأن 
بمتشابهها.الإيمان ْع بمحكمها 

التي- المتشابهة النصوص ويردون 
يوافقما على دلالتها في احتملت! 

-يخالفها ما وعلى المحكمة، الأيات 
الواضحاتالمحكمات النصوص إلى 
منها،المنصود يتبين حتى ، ها بنف

قيهاالصواب وجه ويتعين 

هأمل محي الامحشاد ساتل محل الاسدلأل ينهج )٦( 
]مص؛( )Y/Wصن محلي لعفان والمبماعة 

،;[.١٤٢٧ط0، الرشد، 

)أ/مر أيي للقاضي الفقه أمول في المدة اظر: )٧( 
'ا؛ام[.تطأ،( ٦٨٠

،]ط؟ )٨٠( تاّم لأبن التنمر مقدمة حاشية )٨( 
•ا؛ام[.

تادادْ( ١٧٢، ١٧١الدائمة)؛/اللجنة محاوى انظر: )٩( 
والإفناء[.العلمين ال؛حوث 





لمتشابهوا المحكم والمتشابها|قمكم 

هعائشة حديت اتة: ومن 
هده؛، illرسول تلا قالت،ت 

؛١؛^تثه آوقب ٠،^ آذي ه وو 
أةتتشثنئ ثأؤ أنبجف لإ ثن محق 

ينهيقتن ما نقمن وج ةديه> ق، قأ 
يءتم ي ثوؤ1ء آؤتؤ 1تيةث 

وع، ،1^1 بمؤن أير ؤآ وآؤسءمن  ٥١إلا 
وهآلاف محأ إلا دم ونا و بمد تن 

رأيتررفإذا .؛ اش رسول قال ناك! 
الذينفأولقك منه تثايه ما يشعون الذين 
فاحذروهم'؛الله محقي 

قال:نيا عمرو بن الله عبد وعن 
فقال:،، يتدارؤونُ قوما الّبي. ٌمع 
صربوابهذا، قبلكم كان من هلك ارإنما 

نزلوإنما ببعض، بعضه اش كتاب 
تكذبوافلا بعصا، يعضه يصدق اهف كتاب 
ومافقولوا، منه علمتم فما يبعفى، بعضه 
،.ءالمه« إلى فكلوه جهلتم 

قواوأهلاسم:أ0 
:المحكم  ١١ظفؤ: حنبل ين أحمد قال 

؛(،٥٤٧رقم 1^، تفسر رمحاب المنادي اخرجه را( 
(.٢٦٦٥رقم اللم، ركاب وسلم 

القرآن.يتْارون؛ي أي؛ )٢( 
الرزاقوعبد (، ٨٥رقم سمة، رالمماماجه ابن أحرجه )٣( 

واللغظ'٢( ٣٦٧رنم معمر، رجامع المهنف يي 
ٍدا،الرسالة، ]مؤّة ( ٣٥٤)١\ا أحمد ومحه له، 

العباد)٣٦(افعال طق ني والمخاري -[، ٠١٤٢١
البوصيريإسناده وصحح الرياض[، المعارف،، أدار 

ط؟[،العربية، ]دار ( ١٤الزجاجة)ا/ممياح في 
(٢٣٧المشكاة)رنم على نعلته في \لأو[.و وحسنه 

^[.١٩٨٥ْلأ، الإسلأس، ]الكب 

والمتث،ايه:اختلاف، فيه ليس الذي 
موصعوفي كذا موصع في يكون الذي 

كذا«ُأ؛.

ااروأمرظهق: طبري الال وق
أحكمنقد اللواتي فإنهن ت المحكمات؛ 

حججهنوأثبتت والتفصسل، بالبيان 
منعليه أدلة جعلن ما على وأدلتهن 

وثوابووعيد، ووعد وحرام، حلال 
ومثل،وض وزجر، وأمر وعقاب، 

وصفثم ذلك؛، أشبه وْا وعر، وعقلة 
المحكماتالآيات هؤلاء ئناؤ0 جذ 

أنهنبذلك. يعني الكاب، أم هن بأنهن 
الدينعماد فيه الذي الكتاب أصل 

بالخلقما وسائر والحدود، والفرائض 
كلغواوما دينهم، أمر من الحاجة إليه 
ئانماوآجلهم، عاجلهم في الفرائض من 

معظملأنهن الكتاب؛ أم هن يما 
الحاجةعند أهله نقنع وموصع الكتاب، 

معناه:فان )متشابهات( قوله: وأما إليه- 
فيمختكات التلاوة، ض متشابهات 

هء■؛؛^^^١ ثناؤه: جل قال كما المعنى، 
فيمختلقا المنغلر، في يعني ثثقيهأه؛ 

أ.الخهلدم،اآ
امؤإن١؛ رجب ابن ونال 

منورسوله الق عن جاء ما القعلعيات 

_،J1أسع { yvo/\T)الخاوي مجموع انظر: )٤( 
.[.٠١٤١٦ادمّحما، ءهدلطاءآ

(١٩٢-  ١٨٨)o/ \م\0 آى •أريل عن البيان جامع )ه( 
[.٠١٤٢٢ط١c مجر، ]دار 







محمد

الضلالفي إمحائا ؤيكون ويضّلا فيضل 
ؤيوقعهمدينهم، قي الماس فتفتن والشقاء 

بعضهمويفتن والحجرة، الشك هي 
. ()١

■ببعص 

أنذلك من الحكمة إن وقيل: ٠ ٢ 
مكشوفالمعتى ظاهز كله كان لو القرآن 

العالممعرفته في يستوي حتى الدلالة 
الناس،بتن المفاصل لبطل والجاهل، 

وبمعالخواطر. وماتت المحة، وسقطت 
ويرتقيوالحيلة، الغكرة تقع الحاجة 
يباعحتى رتبة، بعل رتبة فيه المتعلم 
للعالمولزكون أفماه ؤيدرك منتهاء، 

ولتقعالاستخراج، وحن النفلر، فضيلة 
ا,العنايةُ حن على طه ا من المثوبة 

تمصادروالمراجع:اي 
^٣(،القرآن« علوم في "الأمان - ١ 

للسيوحلي.
تاويلهي الثقات أراقاويل - ٢ 

المحكماتوالايات والصفات الأسماء 
للكرهي.والمثسهاتاا، 

واكأويل«،المتشابه في ءالإكليل - ٣ 
لابزتيمتة•

لابنالشرآنء، مشكل ررتأويل - ٤ 
صه.

تيمية.لابن لراكدمريةأا، - ٠ 

القرآن،؛،علوم في ودراسات — ٦ 
اسماعيل.بكر لحمد 

لابنالمرسلة،؛، "الصواعق - ٧ 

القيم-
لابن^٧(، باري؛؛ اللأفتح - ٨ 

رجب.

فيالتفويضر أهل ءامدهب - ٩ 
الرحمنعبد لأحمد الصفات؛؛، نصوص 

القاصي.
سائلعلى الاستدلال ص - ١ ٠ 

والجماعة؛؛الثئة أهل عند الاعتقاد 
حسن.علي لعثمان )ج'؟(، 

 nئه حمد م

ونسق:سمه اؤ 
بناطه تمد بن محمد هو 

ينمناف عبد بن هاشم بن الطلب عبد 
بنكعب ثن مرة بن كلاب بن قصي 

بنمالك بن فهر بن غالب بن لوي 
بنمدركة ن خزيمة ين كنانة ن النضر 

بنمعد بن نزار بمن مضر ين إلياس 
عدلازص.

)VA(.التدمة )ا(تميب 

]دار( ٠٨)كسة لأبن مشكل اريل انظر: )٢( 
(.)٢٨الت،نمرة وتقريب العلمين[، 

سعث،'باب فقال: صحيحه فى البخاري ذكره )٣( 
ائفلر:إسناد. درن الترجمة ني نرده النبي 

مبعثباب الأمار، محنام، )كتاب البخاري صيع 
]مس٢( )ا/ا، المرة ثي هشام وابن .( .الغي.

والطبقات،^، ١٣٧٥، Yjsالحلبي، البائي معطنى 
^٢،الرياض، ْوبة، ]دار )٣( خياٍل بن لخليفة 
]دار( ١٧٩)؟/البوة دلائل في والبيهقي آ*أامآ 
ط١،للمراث، الريان ودار العلمية، الكتب 



محمد

هذهعلى عدنان إلى ه الّبي ونب 
السيرأهل جميع بين عليه متفق الكيفية 

ارولأالج-وزيت ابن قال والأنساب١ُ،، 
ءدنان،؛إلى النسابون يختلف 

نبسرد أن بعد كثير ابن وقال 
رروهذاتقدم: ما مثل على ه النبي 

بينفيه حلاف لا الصفة، بهذه السب 
الحجازعرب قبائل فجمح العلمماءا 

ابنذكر ولذا المسب؛ هذا إلى يمهون 
ءى، ^14تعالى! قوله فى وغيره عباس 

شألتنيشه ؤعبيإ ■^١^[ أؤه، ءتادْ اثة ينز 
رننآلهمئ ق أثتزدْ إلا ثمإ هقي 

ءضِأذن ؛إذ حنأ غإآ أثر رد ■حسنمح 'قمف 
منبطن يكن لم .ه اقثمّ 

نسبه * ٥١١ولرسول إلا قريش بهلون 

ابندق ومحهمُ"آأ، بل يتم
ه؛اءباس 

المبمن عدنان فوق ما وأما 
وعددهم،أسمائهم في فيهم؛ فمختلفا 

منعدنان أن على الجميع اتفاق مع 
)Y/والأمم الملوك تاؤخ في والمنظم \م[،  ٤٠٨ء

[٥١٤١٢ًدا، اس، الكب ]ياي ( ١٩٠
]دار( )٩٣للمساركفورى المختوم الرحيق ت انظر )١( 

المحيحةالنبوية جرة وال، ط١tبيروت، الهلال، 
العلوم]مكتبة ( ٩٠■)ا/ العمري ضياء لأتمرم 

ها؛امح[.ط1، المنورة، المدية والحكم، 
>أ/ْلا(.والأمم الملوك -ادخ ني المتفلم )٢( 
(.٤٨١٨يقم الغجر، رمماب الخاوي أخرجه )٣( 
وانثلر:ط؛[. هجر، ]دار ( n٣٦٠/ والهاية انداة )٤( 

]المكشة( ١٠)٩، للاياني الغوية المرة صحيح 
[.٥١٤٢١ذا، ئان، الأملأمة، 

إبراهيمبن إّماعتل ولد صرثح 
فجعله.، نبيه نسبا الله حففل وقد 

نسلا،وأزكاهم لمحا، الماس حير من 
أنله هريرة أبي فعن عرقا، وأطهرهم 

حيرمن رايعشت، فال؛ ه الله رسول 
منكنت حتى فقرئا، قرى ادم بمي قرون 
بنواثلة وعن ،، فيه؛؛ُ كشتا الذي القرن 

طه.ا رسول سمعت قال؛ .4، الأسقع 
ولدمن كانة اصطفى اطه ررإن يقول؛ 

كنانة،من ثريئا واصعلفى اّماعيل، 
هاشم،بني تمريض من واصطشى 

هاشم،،ُبتى س واصهلفاش 
لغة:سمه ا معنى 

أسمائه؛س _ 
الم)محمد( ولفثلؤ ، محمل. _ أ 

لكثرةمحمد؛ فهو )حمد( من مفعول، 
ذارسإابن قال • بها يمدح المي نعوته 

وأصلواحدة كلمة والمال والميم ااالح1ء 
يقال؛الدم، حلاف على يدل واحد 

محمودورجل • أحمده فلأيا حمدت 
غيرالمحمودة له حصا كثرت إذا ومحمد؛ 

الذمومة؛اّ.
فهومحمد، ارأما القيم؛ ابن وقال 

(.)٩٣الخمحوم الرحءق انثلر:)ه(
(.٣٠٥٧رنم الخانب، رمماب الخاوي اخوجه )٦( 
(.٢٢٧٦رقم النشاتل، )كاب ملم أخرجه )٧( 
^.١٣٩٩الفكر ]دار ١( ٠ ٠ )Y/ المغة مقاييس )٨( 

التراُث،]حياء ]دار ( ٢٥٢)؛/ اللغة تهذيب وانظر: 
(٢٧٨)المحيهل والقاموس هدا[، بيروت المربي، 
[.٥١٤٢٦طلأ٨، لرّالة، اب 









أخواتكنااُاا.ولا يتاتكن طي تحرفس 
لترصعه،عيية الحليمة أحدته ئم 

ومكثسعد، بتى بائية إلى به يانتقلت، 
أهله.إلى أرجعته ثم سنين، أربع هناك 

وكفالةأمه رعاية تحت نشأته فواصل 
طالب،1وي عمه ثم المعللب، عبد حده 
توفيتسنين ست عمرء بلغ ولما 

منعودتها أثناء فى بالأبواء، والدته 
بهفاتت بالمدينة، أبيه لأحوال زيارتها 

المهللبعبد حده إلى أيمن أم حاصنته 
أنإلى بعنايته يحوطه وأحد بمكة، 
بهفاوصى نين، تمال وللنبي توفي، 
طالب،أبو فأحده طالب، أبا عمه 

منهويدنيه يحيه وكان برعايته، وأحاطه 
افهحغفل وقد الأمور، ببعض ؤيخحه 

أفضلماز الجاهاية، أقدار من تنه 
وأعظمهمحلعا، وأحسنهم مروءة، قومه 
وأبعدهمحديثا، وأصدقهم وأمانة، حلتا 

للرجال.المدنسة لأحلاق وا الفحش من 
نبثاتعالى الله بعثه الأربعين بلغ ولما 

أرادولما ربه. بأمر فصِدع رسولا، 
منيعامدا عمه وقف منه النيل المشركون 
شيئاه اض من ينالوا ولم أمامهم، 

يحوطهوكان طالب، أبي عمه حياة في 
ثلاثبنحو الهجرة قبل ت-وفيا أن إلى 

محمد

<٢)

:V٥١•ينم النكاح، أكتاب المخاري احرجه )١( 
(.١٤٤٩رنم الرضاع، لم)كتاب ومس

وبمم>\:، را/\ّْاهشام ابن سرة انظر: )٢( 

نبوته:-و 

منآية غير فى ورسالته نبوته لته ا ذكر 
ؤث1َثانف: افه قال الكريم، كتابه 

هقثوو وذء قثالك؛ تن م آآ هند 
علثناٌيىأ بكل أس جان ألقي—ن ءحْادهم 
سبحانه!اممه وقال ]الأح_زابزا، ر.ه 

الوق[، ٢٩]الف-ح: ١^^ ثثؤل، 
يقيد٤^١ خآ؛ق ^؛١ تع1لى: 

وأئهؤبمه إةق، ثتإم ه أئه نسوت ؛إدلئ< 
روا4^٥، آ*صلآق إة تثيد 

ألّىؤةأ;؛يا سبحانه! وقال ]الم_اذثون[، 
ئيإ،لموأ.ءالهل، أjةءقهار جتهد 

وا4آهمتر ومس حهئة وتأثيم 
]التوبة[.

قالقاد•' ه موص أبي وعن 
القبعثتي ما ومثل رامثلي ه• الله رسول 
الجيشرأيت فقال! قوما ش رحل كمثل 

فالنجاءالعريان، الندير أنا وإني بعيني، 
علىفأدلجوا طائفة فأطاعته التجاء، 
فصئحهمطائفة وكدبته فنجوا، مهلهم 
فاحتاحهملأّآأ-الجيش 
قالقال! ها الله عبد بن جابر وعن 

)آ/المعاد وزاد (، OA)آ/ْه_ للمهقي والدلائل 
٠وءآ؛ ،  lAr)\/لمذمي ألإسلام وتاؤيخ (، ٨٢

والهايةهماس طا;ا، الإّلأمي، الترب لدار ( ٤٩٧
 /V( ٤ ٤ )الصحيحةالنبوية والمسرة بعدها، وما ٤

محوءفي النبوية والسيرة للخمري)ا/*آبم-آا(، 
١(.0ا ء ١ )٩• اه رزق لهدي الأصلة المصائر 

(،٦٤٨٢رنم الرىق، ركا.ب البخاري أخرجه )٣( 
(.٢٢٨٢•ر3م الخمائل، رمحاب لم وم





ممح^دمه^د

كما.ت له النخل جالع حنين - د 
ها؛اض عبد بن جابر حديث من جاء 
علىمسموقا المجد وكان فال أنه 

إذاه السي فكان نخل، من جذؤح 
لهصغ فلما ، منها جنع إلى يقوم حهلب 
الجنعلدلك فمعنا عليه، وكان المنبر 

جاءحتى العشار، كموت صوئا 
فسكنت؛؛عليها يده فوصع . الني 
■'معه ولمن له أحد جبل اهتزاز — ه 

ه،؛مالك بن أنس حديث من وّت فمد 
وعمريكر وأبو أحدأ صعد . الض أن 

أحد،اثبت ة فقال؛ بهم، فرجف وعثمان 
وشهيدازأ؛وصديق ني عليك قاتما 
أصابعهبين من الماء نبع - و 

يجهمأنس حديث من ثبت كما الشريفة; 
بالزوراء،وهو باناء الني. ارأتي قال: 

ينبعالماء فجعل الإناء، في  qJuفوصع 
قتادة؛قال القوم، فتوضأ أصابعه بين من 

مائةثالث قال; كتم؟ كم لأنس: قلت 
مائة((ثلاث زهاء أو 

القه.رسول اءرأيت قال: خه وعنه 
الوصوءفالتمس العصر، صلاة وحانت 
ه.ا ول رماني فيجدوه، فلم 

فييده القه رسول فوصع يوصوء، 

(.٣٠٨٥رقم النائب، )محاب الخاري )؛(أخرجء 
الميأصحاب فضائل )محاب المنادي )٢( 

(,٣٦٧٥رقم 
(،٣٥٧٢رقم المناقب، )كاب المخاري أحرحه )٣( 

(.٢٢٧٩رقم القضاتل، )محاب وسلم 

يتونحزواأن الناس فأمر الإناء، ذلك 
أصابعه،تحت من ينع الماء فرأيت منه، 

عندمن نوقووا حتى الناس فتوضأ 
ا.آ-حرهم؛؛ُ 

 j - بنأنى فص القليل؛ الطعام تكبر
لأمطلحة أبو ارuل uل: ه مالك 
شا رسول صوت سمعت لقد يم: 
منعندك فهل الجؤع، فيه أعرف صعيما 
منأقراصا فأحرجتا نعم، ءالتt: شيء؟ 
الخبزفلقت لها حمارا أحرجت ثم شعير 

ولائتتييدي تحّتإ دسته ثم يبعضه، 
•س اش رسول إلى أرسلتني ئم بيعضه، 

ضا رسول فوجدت به فدهبت قال: 
عليهم،فقمت الماس، ومعه المسجد في 

أبوررأرملك ض ا رسول لى فقال 
لرب3لعام؟أ؛،قال: نحم، فقلت: ءلاإحة؟اا 
لمنطه. ا رسول فقال نعم، فقلت: 

بينوانطلقت نهللق فا ، رريوموا؛، معه: 
فأحبرته،طلحة أبا حثت حتى أيديهم 

جاءقد سليم أم يا طلحة: أبر فقال 
ماعندنا وليس بالناس س افه رسول 

أعلم،ورسوله الفر فقالت: تهلعمهم، 
افه.،رسول لقي حش طلحة أبو فانعللق 
معه،طلحة وأبو افه. رسول فأقبل 

سليمأم يا ارهلمي س: طه ا رسول فقال 
بهفأمر الخبز، بدلك فأتت عندك،(، ما 

سليمأم وعصرت ففت الله رسول 
(،٣٠٧٣رقم النائب، )كاب البخاري أخرجه )٤( 

(.٢٢٧٩رقم الخفاش، )كاب وملم 















محمد

s
فيلهم حالا الصغار كان ؤإذا نوحد، 
أظهرمن أن المعلوم فمن المدة، حميع 
علىربنا وشتم وجوهنا، في نا سث 

فيديننا في وطعن منا، الملأ رؤوس 
ا,لصاغر;لأن بصاغر؛ فليس مجامعنا، 

مراغم؛متعزز فعل وهذا الحقير، الدليل 
لناالإذلال من كون U غاية هذا بل 

■ا.و١لإهانةاأآ١'
نها؛اش عد بن جابر حدث من وجاء 

راننافه ول ومال ققال; أنه 
اش1ذى ئد فانه الأشرف؟ بن لكاس_إ 

مسلمة;بن محمد فقال ورسوله.، 
وسقاتسلقتا أن أردنا فمال; فأتاه أنا، 

نساءكم،ارهنوني فقال; وسقين، أو 
أحملوأنت، نساءنا نرهنك كيف ; قالوا

;قالواأبناءكم، فارهنوني قال; العرب، 
فيقالأحدهم، فيسب أبناءنا نرهن كيف 
علينا،عار هذا وسقين، أو بوسق ■رهن 

يعنيسفيان; قال — للأمة ا نرهنك ولكنا 
أتواثم فقتلوه يأتيه، أن فوعده — السلاح 

أسىررأن ها: ماس ابن وعن 
وتقعالنبي. تشتم ولد أم له كانت 

فلاويزِصها تنتهي، فلا فنهاها فيه، 
ليلةذات كانت فلما قال; تنزجر، 

فآحذوتشتمه، النتي. في تبع جعلت 
(.٣٣، السلول)T/٢٣المارم )١( 

(.٢٥١٠رنم الرص، )كتاب المخاوي )٢(أخرجه 
•١٨:رئموالسر، الجه.اد ومسلم)كتاب 

عليهاواتكأ بطنها، فى فوصعه المعول 
فلطختطفل رجليها بين فوقع فقتلها، 

ذلك،ذكر أصبح فلما بالدم، هناك ُا 
فقال;الناص فجمع افه. لربيول 

حقمحليه لي فعل ما فعل رجلا اللي أنشد 
وهوالناس يتخطى الأعمى فقام قام. إلا 

هالنبي يدي بمن قعد حتى يتزلزل 
كانتصاحبها، أنا ادثه رسول يا فقال; 

تنتهي،فلا فأنهاها فيك، وتقع تشتمك 
نلانان منها ولي تزجر، فلا وأزجرها 

كانتفلما رفيقة، بي وكانت، اللؤلؤتين، 
فيلث،،وتقع تشتمك، جعلت، البارحة 
بطنها،فى فوصعته المغول فأحدت 
فقال. قتلتهاحتى عليها واتكأن 

؛٠هدر؛، دمها أن اشهدوا ألا الثمي 
منطائفة ذكر أن بعن. القيم ابن قال 

إرلوقيالمعتى; هذا في الواردة الأحاديت، 
صحاحبين ما حديثا عشر يضعة ذلك، 
إحبملعوهو ولشاهير، ان وح

آ.ا.لمح،ّحابة،؛ر 
رامنأن تيمية ابن الإسلام شيخ وذكر 

فإنهكافر أو لم ممن النبي. سب 
أهلعامة عليه مذهبج ^٠١ قتاله، يجب 

(،٤٣٦١رقم الخدوت،. داود)كتاب أبو أخرجه )٣( 
والحاكم■U•؛(، رنم الدم، تحريم ركتاب والناثي 

(،٨٠٤٤رقم الحدود، )كتاب تدرك الم في 
قيمال،لألباني وكدا لم، مثرمحل على وصححه 

ْوا،الإسلامي، ]الكتب الإرواء)ه/آآ( 

العال)ه/هه(.)؛(زاد 



؛ء؛ءو[بم
محمد

أهلعوام أجمع المنذر• ابن قال العلم• 
.النبي سب من حد أن على العلم 
وأحمدوالليث مالك ت قاله وممن القتل. 

تقال الشافعي، مذهب وهو ؤإسحاق 

تيعني - يقتل لا النعمان: عن وحكى 
الشركمن عليه هم الذي — الذمي 
اعقلم.

منالقارص تكر أبو حكى وقد 
علىالملمين إجماع الشافعي أصحاب 

أنكما القتل، الص. سب من حد أن 
الإجماعوهذا الجلد، غيره ب من حد 

إجماععلى محمول هذا حكا0 الذي 
أووالتاُعين، ة المحا من الأول الصدر 

سابأن على إجماعهم به أراد أنه 
مسلما،كان إذا محتله يجب . النبي 

فقال!عياض، القاصي دما!،ه وكذلك 
منمتنقمه قتل على الأمة أجمعتا 

عنحكي وكذلك ، وسابه الملمين 
.وذقفيره قتله على الإجماع واحد غير 

أحدراهويه بن إسحاق الإمام وقال 
علىلمون المأجمع الأعلام! ثمة ألا 

أورسوله ب أو اممه، ب من أن 
نبياقتل أو قق، الته أنزل مما سيئا دفع 
ؤإنبذلك، كافر أنه هلث اش أنبياء من 

ومحالاش. أنزل ا مبكل مقرا كان 
الملمينمن أحدا أعلم لا الخهلااي! 

قتله.وجوب قى احتلف 

أجمعمحنون! بن محمد وقال 
.النبي ثاتم أن على العلماء 
عليهجار والوعيد كافر، له والمتشص 

القتل،الأمة عند وحكمه له، اه بعذاب 
كمر.وعذابه كفره فى شك ومن 

إنالعاب أن فيها! القول وتحرير 
بغيرؤيقتل يكفر، فانه لما مكان 

لأربعةا لأئمة ا مذهب وهو حلاف، 
الإجماعحكى ممن تقدم وقد وغيرهم، 

بنإسحاق مثل الأئمة من ذلك على 
يقتلفانه ذميا كان ؤإن وغيره، راهويه 

٠. المدينة. وأهل مالك مذهب، في أيصا 
وقدالحديث، وفقهاء أحمد مذهب وهو 

مواصعفي ذلك على أحمد نص 
متعددةاار

ذكرأن بعد آحر موضح في ؤيقول 
صدرإذا كله رافهدا السب! ألفافل بعض 

فأماسب، فهو معاهد، أو مسلم، من 
الذميوأما حال، بكل به فيقتل الملم 

أفلهرْاارم.إذا بذلك فيمل 
تاب.إذا حكمه ي اكالئة! الحهه 

كماأقوال، على ذلك في ا-محتلغا 
تيمية،ابن منهم واحد، غير حكاها 

أصحابناررإن الحنابلة! عن محال حيث 
ثلاثكاب إذا الساب فى حكوا 

تروايات 

)لإ/ااآ(.ماض لاقانحى :ا(اكفا 
٦:.  ١٣)؟/-ست لاين 1لماول انمارم )٢( 

ر'ا(الممدرشه)مْ''ا(.



ي؟؛•■[٢٦٤٧]

التيوهى حال، كل يقتل إحداهن: 
الإمامكلام عليها ودن كلهم، نصروها 
وأكثرالمسألة، هذه نفس في أحمد 

.سواهايدكروا لم محقشهم 
مطلعا,توبته تقبل والثانية: 
تقبلولا الكافر، توبة تقبل والثالثة؛ 

إذاتقل التي الذٌي وتوبة السلم■ توبة 
وهللبأقلع إذا فأما يسلم، أن بها قلنا 

دمهدلك يعصّم لم ئانثا له الذمة عقد 
أ.واحدهءآ رواية 

منوأن مالك: عن القاسم ابن وقال 
ولمكل الملمين من ه النبي شتم 

)٢(..
اسستب 

مدهبا اروأمتيمية: ابن وقال 
ابنرواية في مالك فشال هئع مالك 
قتلالني. ث من ومْلرف: القاسم 

سثهمن القاسم: ابن قال يستتب، ولم 
يقتلفانه تنقصه أو عابه أو شتمه أو 

أبىوابن مصعب أبو وقال كالزنديق، 
سبمن يقول: مالكا سمعنا أؤيس: 

تنقصهأو عابه أو شتمه أو النبي 
ولاكافتا، أو كان سلنا قتل، 

بنمحمد قال وكيلك يستتاب، 
أنهمالك آصمحاب أحبرنا الحكم: عبد 

منغيره أو ء النبي ب من قال؛ 
ولمقتل كاهما أو كان لنا مالتبيين، 

(.onvرم شه الممدر راآ

منغيرها من المدونة ني ما ء-اى والزيادات النوادو )٢( 
ط١[.الإسلامي، الغرب ]دار )ءا/آأه< الأمهات 

أنإلا مالك لنا وروى قال: يستتب،. 
سبمن عنه: أسهب، قال الكافر، يلم 

يلمقتل كافر أو ْام من ء النبي 
نمسوصل ٧٢٠لحو ئصرصه لهذه ٠ سمحتتب 
أنهمذهبه من والمشهور أحمدا الإمام 

ب،إذا م الملتوبة تقبل لا 
الحدا عندهم ويقتل ٢. النبي.ااُ 

٤٢^.
أنارفاعلم عياض: القاصي قال 
وقولوأصحابه مالك مذمب، مشهور 

الا حل.قتله العلماء وجمهور لف ال

تقبللا ولهذا منه، التوبة أظهر إن كفرا 
منسحنون: ابن وقال . - توبته. عندهم 

محنتاب ثم الموحدين من المي. شتم 
القتلtاأ٥؛.عنه توبته تزل لم ذلك 

'ابثم  Mjالني ب إذا الذمي وأما 
أمالقتل عنه يسقءل إسلامه فهل وأسلم، 

فلهم لا؟ 
سابفي وجهان فلهم الشافعية وأما 

تابإذا كالمرتد، أنه الأول: الوجه 
القتل.محه سقط 

الشفاوانفلر: (. ٠٧٣-٥٧١)م الملول الصارم )٣( 
(.٢١٧، ٢١٦)أ/الممهلفى حقوق لتعرف 

ودار( )٤٩الملول الصارم مختمر انظر: )٤( 
^[.١٤٢٢ٍوا، لقوالد، ام 

(.٢٥٥، ٢٥٤رآ/المصطفى حقوق تعرف الثما )٥( 
(،٥٧٥,  ٠٧٣)م لول المالصارم انظر: )٦( 

(،٤٢٧/١٩)للمووى المهيب شرح والمجمؤع 
(.)٤٩ليعلي المسلول الصارم ومختصر 





محمدءءءه

ءانمي اث كل وجدب قي الأنوال 
قتله،ح-اثم سبب في الاحتادف مع 

العلماءعدم ظ كله الباب أرفهدا ت فيقول 
يختلفولم قائله قتل يجب وتنقصا سبا 
احتلفواؤإن ومتاحرهم متقدمهم ذلك في 
قتلهعم سبب في 

فيمنوأصحابه حنيفة أبو قال وكيلك 
مرتد.إنه كديه أو منه برئ أو تنقصه 

منكل ت الشافعي أصحاب قال وكيلك 
استهانة،فيه بما اش لرسول تعرض 

الاستهانةفإن الصريح؛ كالسب فهو 
أوقتله يتحتم وهل كفر، ٠ المس ب

نصوقد الوجهين، على بالخوئة؟ يسقط 
لمعتى.١ هدا على الشافعي 

حميعمن العلماء نموص اتفقت فئد 
مبيحكفر له التتقمى أن على الهلوائف 

منتقدم ما على استتابته ش وهم للدم، 
الخلأف«ُآ/

تسؤال على ردا عليمين اثن وقال 
سبأو قق افه سب من توبة تقبل أرهل 

لرا-حتلف؛ بقوله فأجاب ^^؟؛٠ الرسول 
قولين:على ذلك في 

منتوبة تقبل لا أنها الأول! القول 
وهو، ه رسولسب أو الله، سب 

،كاما يقتل بل الحنابلة، عند المشهور 
بالرحمة،له يدعى ولا عليه، يملى ولا 

حقوقيممريف الثما را(اظر: 
(.٩٨٣ ٠٩٨٢)م/الملول )آ(اكادم 

الملمتن-قور عن بمد محل في ويدفن 
منتوبة تقبل أنها الثاني! القول 

علمتاإذا . رسوله ب أو الله سب 
شهعلى وأقر الله، إلى توبته صدق 

يستحقبما تعالى الله ووصف بالخهلأ، 
الأدلةلعموم وذلك التعفليم، صفات من 

تعالى:كقوله التوبة؛ قبول على الدالة 
الأمسهثم عق آتمقؤأ ١^٤؛( قعتادئ ]، ٥٠

الدرببمفر آثت إن آق، قني ين مثطإ 
منالكفار ومن [، ٥٣]الزمر; يئ، 

وهداتوبتهم، تقبل ذلك ومع الله يسب 
.الرسول ساب أن إلا الصحيح، هو 

منبخلاف قتله، ويجب توبته تقبل 
يقتل؛ولا توبته تقبل فإنها افه، سب 
تابإذا حقه عن بعفوه أحبرنا افص لأن 

أماجميعا. الذنوب يغقّر بأنه العبد، 
أمران:ه تاق فإنه سول ل ا ساب 

هلكونثرعي؛ أمر أحدهما: 
تاب.إذا يقبل وهن،ا افه رسول 

تقبللا وهدا شّخصي، أمر الثاني: 
عفوهيعلم لم آدمي حق لكونه فته؛ وثة لا 

قتلإذا ولكن فيقتل، هذا وعلى عنه، 
ودفنا0عليه، وصلينا وكفناه، غسلناه، 

الملين.مع 
ابنالإسلام شيخ اختيار وهدا 

منأن ثبت قد أليس قيل: فان • ■ • تيمية 
حياتهفي س الرسول سب من اكس 

وبته؟الني. وقل 











المدحالمدح

انمدحتت قولهم من والمدح 
صرحوا وتملحت اتسعت، إذا الأرضي؛ 

معنىفكأن شعا، اتسعت أي' مئة؛ ا مل١ 
شكر0وسعت ت مدحته 

وشرظ لاسلأف ا ؤ 

الإحبارعلى يدل ما كل هو الملح! 
الحبعن التجرد مع الغير، محاسن عن 

واكطمُى.
فياسماء عبارات تنوعت وقد 
•يقيل تعريفه، 

الممدؤحكون عن الإخبار هو ٠ ١ 
أوبه يف-رح ما به يفعل لأن مستحما؛ 

بعضعن القيم ابن نقله به، يتلذذ 
التكلينت٣/

هملىيدل ما كل هو ولتل: - ٢ 
المقاتل،من بتؤع الممدوح احتصامحس 

وغيرهريني لفا ١ قاله 

^نانمسىاسنوي

تشرعي؛وا 
علىيطلق اللغة في الدح كان لما 

أطلقذلك، في والوسع الحسن، الثناء 
فيوتوسع المعنى، هدا على المع في 

علىيدل ما كل شمل حتى ذلك، 

٥،الملايين، ]دار  U'r)\/الصحاح انظر: )١( 
(.٤٦٢)للقٍوعي المنير والصياح ة'ءام[، 

المرئي[،المحاب ]دار )آ/مأأ،( !1^1^ ^١^ 1^1 )٢( 
\[.jpس؛اءة، اككر ]دار ( ١٣١الرازي)ار وتفسر 

الخاصة[.]دار ( ١٤٧١المرملآ)،/ الصواعق انظر: )٣( 
را/آم(.الأنوار لوامع )؛(انظر: 

مننؤخ باي الممدوح ص ا اختم
والمحاسن.الفضائل 

الأخرى:لأسماء ائ 
الخاء.

0اتحكم:

المخلوق!حق ش الملح حكم - ١ 
فيوالتزكية الدح من التحدير ورد 

^٢^ت تعالى كقوله النصوص، من عدد 
سيرؤ أك بي قثثإ ظ)؛ ق؛ ثن 

وه:كثير ابن uل [، ٤٩ثئام 
واكزكتةااُْا.التمادح ذم في نزلت »قّل! 

جعلرجلا أن له،؛ المقداد وعن 
ركبتيهعلى المقداد فجثا عثمان، يمدح 
لهفقال الحصباء، وجهه في يحثو فجعل 

إنىل! شأنك؟ ما ه! عثمان 
المداحينرأيتم ررإذا قال! . اض رسول 
أبوقال . الترابءأآ، وجوههم في فاحثوا 

الدينهم حون لدا ررا ١لخءلابي! سليمان 
وجعلوهعادة، الماس مرح اتخذوا 

الخمرؤحا؛به يستأكلون بضاعة 
مدححكم في الخلماء اختلف وقد 

أقوال!ئ ش المخلوق 
لق؛لامحرمهللقا، التحريم الأول! القول 

يا،السحاء، ]دار ( ٠٦١)ا/ كثير اين نفير )ه( 
٥١٤١٣.]

'٣(.٢" رقم والرماق، الزهد )كتاب، احرحي،لم )٦( 
الملمة.]المكشة ( ١١١)؛/ للخطابي المن سالم )٧( 

ا-أاه[.طءأ، 



المدحالمدح

منوغيره ظبع المقداد حدث 
العلماءبعض ذللف واختار الأحاديث، 

_اه_روءلوهو ا الأحاديث؛ بظاهر أخدا 
١^٧١،•ابن كلام 

قيإلا مطفا، الكراهة الثاني; القول 
كذب؛قيها، يكون التي( الحالات بعض 

البغويذلك ورجح فيحرم، إطراء أو 

وردلما بالجواز القول الثالث; "القول 
ذلك،عر الدالة والأءار الأحاديث مجن 

التحريمعلى يدل مما ورد ما وأما 
فيحملونحوه، ).٥ المقداد كحديث 

منأو ومجازفة، إطراء فيه كان ما على 
ذلك،ونحو بالمدح الغتتة عليه يخاف 

العلماءمن جمع ذلك رجح وقد 
بطالوابن كالخ-ْلابى المهحسين؛ 

قدبل وغيرهم، حجر وابن والنووي 
أ.العلماءُ إر النووي نسيه 

بطال;ابن ررئال حجر; ابن وفال 
مدحفي أذرٍل من أن النهي: حاصل 

الممدوحعلى من يا لم قيه ليس بما آحر 
فربماالمنزلة، بتلك؛ أنه لقلنه العجب؛ 

اتكالاالخير؛ من والازدياد العمل صح 
فيهبما مدح من وأما به، وصف ما على 

قيه مدح فقد النهي، في يدحل قلا 
يحثولم والجخامحلية، والخطب الشعر 

(.٤٠٣IX)لاين.فلج اكرمة الاداب )١( 
)آ(اظر;محاض)؛ا/اها(.

(.١٢٦ر١٨رللنووى ملم صحح شرح انظرن )٣( 

ملخصا؛،انتهى ترابا مادحه وجه في 
تعالى;افّ ملح حكم - ٢ 

ومد،حهتعالى الله على الثناء إن 
الؤناعاتمن وتقديسه وتعفليمه بيحه ون

وقتكل قي ٠ إلها ندب التي والقربان 
تقييد،غير ومن موضع، من أكثر وفي 

أسمائهبذكر عليه بالثناء يكون انته ومدح 
معانيهافي والتمعن العلا وصفاته الحش 
الكتابفي ثبت وصفة اسم فكل التامة، 
والعملبها مدحه للملم شيع والئثة 

أفعالهبذكر ا أيقِوياكون بمقتضاها، 
ولهلفهعباده على وكرمه وجوده الحنة 

وعدلهوأذاهم كفرهم على وحلمه وصبره 
ويكونأوليائه. على وفضله أعدائه مع 

والتسبيحالحمد بذكر بالأستغال أيصا 
ذلكعلى والمداومة والتهليل والتمجيد 

النقمونزول النعم تجدد عند 

الحقيقة:ج' 

الغير،محاسن عن الإخبار هو الميح; 
حبمن مجردا ارا إخبيآكون أن إما 

فإنؤإرادته، بحبه مقروئا وإّْا ؤإرادة، 
الثانيكان ؤإن المدح، فهو الأول كان 
محاسنعن إخبار فالحمد الحمد، فهو 

ولهذاوتعقليمه، ؤاحادله حيه ْع المحمود 
الما-حبخلاف الإنشاء، يتضمن خبرا كان 

حجرلابض ايادى فتح ؛ ٤١
[.٠١٤٠٩ط؟، 

الريان.]دار ■\/UU؛( 

نيالمم وتمرة (، ٩٣رآ/الفراند بيانع انظر: )٥( 
بمدط.)؛/آْإا(وظ الكريم الرّول اخلاق مكارم 



المدحالمدح

)ا مجردحبر فإنه 

اتمتعلمة؛لبمسائل ائ 

حقفي الميح الأولى: ألة لما- 
هالرب 

بناض ب ص بخاري الروى 
أحدررلأ س; السي عن ه عود م

ماالفواحش ^٢ ولذلك الله، من أغير 
إليهأحب شيء ولا طن، وما منها ظهر 

تقسهأ؛ُملح ولذلك الته، من المدح 
أنيحب - ونقدس تعالى ٠ فالله 

يالصفاته نفطح ولهذا العال، يمدحه 
أإو.أهل،اشهوبها

أهللأنه نفسه؛ مدح المطلق له ولكما 
يقدرونلا الخلق ولأن والثناء، المدح 
ئالكما يستحق، بما مدحه على 

يك،ثناء أحمي الأ ه الرسول 
مكءرم.صلى أشت كّا أك 

كان؛اؤإذا تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 
فهوويحبونه عليه ويثنون يحمدونه العباد 

علىوالثناء ه، نفبحمد أحق سبحانه 
أفضلقال كما ه، لنموالمحبة ه، نف

ألأ،،خماعليك نماء أحصي ررلأ الخلق: 
مثنمن ثناء فلا ، نفك<،، على أنست 
ثناءولا نقمه، على الرب ثناء من أعظم 

 )١(/Y(الدسدي،الكاب ]دار < ٩٣

؛(،٦٣٤رقم ا لقرآن ا شر )كتاب ألبخاري أحرجه )٢( 
(.٢٧٦•رنم اكوة، )محاب ومنم 

(.٤٨٦رقم الصلاة، رمماب ملم أخرجه )٣( 

لمحبوبمحبوب من حب ولا بحب، إلا 
يحبهما وكل ا لفه الرب محبة من أعفلم 

٢؛. . لنفسه. لحثه تابع فهو عباده من 
حق.في الميح الثانية: لمألة ا. 

عليه،والثناء ومدحه النبي محبة 
واجبأهله، هو بما وتوقيري وتعفليمه 

يزمن>للأ ء: قال مسلم، كل على 
ولدهمن إليه أحب أكون حتى أحدكم 
،■أجمعينااُ والناس ووالده 

ربه،عند قدره بعظيم ه أحبرنا وقد 
فيهوهذا ،، آدم،؛ل ولد سيد رلأتا س: فقال 
الحنفي:العز أبي ابن قال ه، له مدح 

اللأنا ولدأدم؛ متد أنه أحبر أرؤإنما 
نبيلا إذ بخبره، إلا ذلك نعلم أن يمكنا 

ولهذااض، عند قدره بعظيم يخبرنا بعده 
قيرإ(ت'ا؛؛(أا'لررولأ ; بقوله أتجه 

ّجمدعوانفلر: (. ٢٨٢٧/0)الشرية ت منهاج ر؛( 
لطباعة. L،jالملك ]ْج«ح ( ١١١/ ١٧رالنتاوى 

)؛/Y>،؛\،،المسرسسلة رالمسوايق 
للنتٍمانالبخاري صحح من اكوحيل. مماب وشرح 

ومسلم(، ١٥رقم الإيمان، رمحاب البخاري أحرجه )ه( 
(.٤٤رنم الإبمان، )مماب 

(.٢٢٧٨رنم الفضاتل، )كاب ملم أخرجه )٦( 
معجل.أبي ■محا-ث في لمظة المذء وردت )٧( 

جر،التف)أبواب الترمذي أخرجه ه•' الخيري 
رقمالزهل، )مماب ، U-Uوابن وحسه، ( ٣١٤٨رقم 

ْلا[،الرزلة، ]مومة ١( ٠ / ١٧)وأحمد (، ٤٣٠٨
ررئموالترهيب الترف، صحح قي الأل-اني وصححه 

ًلْ[.انمارف،، ]_ ( ٣٠٤٣

الرسالة،]عومة )ا/مآا( الْلحاوية العفد.ة شرح )٨( 
ه_[.١٤•٨،١ءل



المدحاثمدح

شعراء. بي نالامتدح وقد 
وغيره،ثابت ■بن كحسان هي؛ الصحاة 

العفلممة،الفضائل من به  4JJ؛وصفه يما 

.القاص.الفاجر بالمد التقي الصالح 
اللءيالعدل من بينهما المساواة م فعل.

فهربينهما اواة المأما هق، الثه يحبه 
نفسه،عن تعالى الاه نفاه الذي الفللم من من لخلوها ، واقرها . النبي وسمعها 

ألتقآتآنؤمحأ ألإئ يث ج ه: والإ>اءلآأ. الخلو 
ألةتهتنتجأ ءاثيإ وايِ آن على المضلة والقصائد المدائح وأما 

.4-قمحة تا ّخء وتثام هثآثم سو' _LJ كالتي ه، حقه في والإْلراء الغلو 
.]الجاية[ أمثال من ونحوه، النبوي المولد في 

عليهمواكاء مدحهم من يمنع ؤإتما نسجها ض قل وٌا للبوصيري، )الرئة( 
حيرعلى أنهم هم أنففي رطن ص فقداخملتلمىغلو منالقصائد،

يغترولئلا وضلالهم، غتهم قي نمادوا ل واذدك ادأم إل أض؛أصحا؛ه 
إلى٠ مقامه في الغلو ببعضهم بلغ 

والأخر٠الغ.ويا من شيء، كل بملك وصفه 
شيئاُ'اآ،.ض يتركوا فلم والقلم، واللوح 

الخصاةمدح الثالثة: لمالة ا- 
والمثدعق:

عليهموالثناء عة والمبني ة لعصا ا مدح 
همبما والرضا لهم التركية وجه على 
ومعاملتهموانحراف، معصية من عليه 

ليسوالأنهم يجوز؛ لا المومين كاتمياء 
إنزالوحب لدا الأتقياء؛ الخؤمتين بمنزلة 

بينالتسوية وعدم منازلهم الناس 
العبديساوى فلا والفجار، المؤمنين 

فحاواوى0ا/'ا7؛(.را(انثر:

تنبيهفي كثر دور له وهذا تهم، الناس 
يهلعوالعلهم وتخويفهم والخبترعة ة العصا 

ويستقيموارشدهم إلى ويثوبوا ذبهم عن 
ويهمأ"آا•أم على 
الكشارمدح الرابعة: ألة لما- 

والمئائين;

أخلاقمن الكفار عننه ما ذكر 
وتعثليميهم الإعجاب وجه على محمودة 
شرعيموجب بلا لهم والمدح شأنهم 
فيهماض لحكم مناقض ذلك لأن حرام؛ 

وشبههموتوعدهم ذمهم قد والته 
َكيإتعالىقال كما بالأنعام، 

ءىم؛1^ أك T[ نأي تمحق 
ءء.سُمطنس العزيزير وتي-[، ٠١٤١٢^١، 

الكفار.أصناف والقول اأ،وآ،  ٤٠٠ط!، الإملاعى، لا.لمكب■ 
الرسلخير بمّولد ال الاحتف-حكم في القمل 

الستل.ءةوءن4 الِلف محي العشدة ائل مأصول ت انفر )٣( بالملكة للإفتاء العامة ]ارئاسأ ( ٢٩٧)للأنصاري 
•آ؛اه_اآة\هآ.]طعة: ٥( لمدالخش)\ ه"؛اهاعودة، الالعربية 



المدحالمدح

ومدحهمعليهم الثناء كان إن وأما 
الأقلعلى أو شرعي، وموجب بسب 

ولابهم للفتنة يدعو لا وجه على يكون 
أنومنه بدلك، بأس قلا موالاتهم 
أذىاشتد لما لأصحابه قال، المى. 

أرضإش ررلدحرجتم ت لهم قريش 
أحد،عنده يقللم لا ملكا بها قان الحشة 

لكماش يجعل حتى صدق أرض وهي 
فيه((ُا،أى.أكم ْما فره 

والمدح:الإطراء يض لفرق ا- 
والإطراءالإطراء، من أعم الميح 

ولامدح، إطراء كل مال: بحيث أحص، 
المبالغةهو الإطراء: أن وذلاثا عكس، 

يصلحتى فيه الحد ومجاوزة لمدح، اش 
تطرونيررلأ ٠: قوله ومنه الكذب، إلى 
أناقائما مريم، ابن النصارى أطرت كما 

قال. ورسوله؛؛ الله عبد فقولوا: عبده؛ 
فيالحد مجاوزة والإطراء: الأثير: ابن 

قيه،(والكنب المدح، 

النكر،]دار ( ٢١٣المرة)في إسحاق اين )١(أحرحه 
المتر،)كتاب الك؛رى في المهقي ومن ط١[^ 

تخريجفي العراغي إستاده وجود (، ١٧٧٣٤رمم 
طا[احزم، ابن ]دار ( ٦٩الإحماء)•أحاديث 
(.OUA)؛/الصحيحة ؛ LJJ1ش والأزني 

)٣٦،للدراني الإسلام في والمداء وايراء لأء )آ(او 
الكفاريوالي من على المار التف وانقلرت (. ٦٤

.للآهلل)'ا(.

رئمه؛إآ(.الأنياء، _ ulزكتاب الخاري أتْرجه )٣( 
أس[ِالكب ]دار ( ١٣٣)٣;الغريب ثى )٤( 

والحمد:الملح سن لفرق ا- 
•وجوه من والحمد الملح يئن القرق 

ولغيرللحي يكون المدح أن — ١ 
الثمينةواليواقيت كاللؤلؤ الحي، 

للحيإلا يكون لا والحمد ونحوهما، 
فقعل.

الإحسانقبل يكون قد المدح أن — ٢ 
يعديكون إنما والحمد بعده، يكون وقد 

الإحسان.

عنه،منهيا يكون قد المدح أن — ٣ 
المداحينوحه في لراحقوا قوله كما 

مطلقاُبه مأمور والحمد ،، الترابءار 
■والأثارث

المدح:آفات 
متفيه لأن عنه منهي والمدح 

فيواثنتان المادح، في أربع أفان؛ 

المدحفي يفرط قد أنه الأولى: 
بهإراصب•مم،

فإنهالرياء؛ يدحله قد أنه الثانية: 
اثقلهن يكون وقد للحب، مظهر بالمدح 

يهفيصير يقوله، ما لجميع معتقدا لا له 
.متافمامرائيا 

ولاسحققه لا ما يقول قد أته الثالثة: 
,سلإرالأطلأءءف-.

٠تخريجه تقوم )ه( 
)ا/اما(-الرازي تمر )آ(اظر: 



ا1مؤ4نينمراتب الأدو

وهوالممدؤح يغرح قد أنه ت الرابعة 
بلجائز، غير وذلك فاسق، أو ظالم 

ولاليغتم يذم أن ينبغي الفاسق الذلالم 
لتفرح■يمدح 
تفهما الممدؤح آفتا أما 

ك_نافيه يحدث أنه أحدامحما 
مهلكان،وهما ، عجانا ؤإ 

فرحبالخير عليه أش إذا أنه ث الأحرى 
تشمره،وقذ ه، نفعن ورصي وفتر به، 

نفهيرى من للعمل يتشمر ؤإنما 
بالثناءالألسن انطلقت إذا قاما مق>ا، 

.أدركُآ، قد أنه فلن عله 

لمصادروالمراجع:اؤ 
للغزالي.الدين؛؛، علوم ررإحياء - ١ 
والمحالشرعية لآ\لأح\ب - ٢ 

مفلح.لابن المرهمة؛؛، 
كتاببشرح تقيد المءاعانة ٠ ٣ 

للفوزان.التوحّدلأ، 

القيم.لابن الفوائد؛؛، بدائع ١١- ٤ 
الحميد؛؛،العزيز 'انبسر - ه 

ادثه.عبد بن لسليمان 
لابنالهلحاوية؛؛، العقيدة أرشمح — ٦ 
الم■أبي.

للنووي.لم؛؛، مصحح ررشؤح — ٧ 
صحيحمن التوحيد كتاب اُشرح " ٨ 

للغتيمان.البخاري؛؛، 

حجر.لابن الباري،؛ ءفح . ٩ 
حكمفي الفصل —ول ٧١١١- ١ ٠ 

للأنصاري.انرصل؛؛، حير بمولد الاحتفال 
تيمية.لابن الفتاوى؛؛، المجموع —  ١١

 Wلقيل اM

الميل(.)المعز مصعللح يراجع 

 Mال4ؤسين راتب مM

ممث:لتعريا ا ؤ 
للوالثسّاتت فارس ابن قال المراتب! 

تقول؛كالدرج، الأرض من أشرف ما 
ودرج؛؛درحة كقولك ورتب، رتبه 

المنزلة،وهي مرتبة، جمع فالمراتب 
علىالأصل في وتعللق الإب، ؤيقال: 
وهيالمريبة، فالمرتبة الحالي، الشيء 
بفتح\ذرمب كيلك ويقال الجبل، أعلى 
المتقاربة،الصخور وهى والتاء، الراء 

وواحدنهابعض، من أرفع وبعضها 
ِث-رم

•رمه 

أي!الإيمان؛ أهل هم والمؤمنون! 
الإيمان.وحصّال بصفات المنمقون 

اصطلاحا:لتعريف ا٠ 

ومنازلهمأقسامهم هي المؤمنين مراتب 
ؤإيماتهم.أعمالهم بحسب الدنيا في 

]دار( ١٦٢٧)٩رللغزالي الدين ملموم إجاء انفلر: :١( 
{.issحجر)•\الأبن اياري وفح الشعب[، 

•آ؛ا.ه:ا.الجمل، ]دار ؛( A1/Tاللغأ)ْقايس )٢( 
محيا[.صادر، ]دار ( ١٥١العرب)•\ا لسان انثلرث )٢( 



المؤ4ث؛نمراتب المؤمنينمراتب 

الحيران،السابق ؛ أيام ثلاثة قهم 
لفه.والغلالم ، لمقتصد وا 

لمعزبا محوت بالخيرات السابق 
يراه،كأنه افه يعبد الذي المحس، 

الفرائص،بعد قل لنوا با إليه ويتقرب 
ويتركوالمستحبات، الواجبات فيفر 

عنتورعه ْع والمكروهات، المحرمات 
محببايكون أن من حوما الجائزان بعض 

المنهيات.لارتكاب 

وتاركالواجب فاعل محو رالمقتصد! 
الأمر،امتثل من هو: أو الحرم، 

أوذلك، على يزد ولم الهي، واجتنب 
الواجبأدى الذي الخطلق المؤمن هو 

الحرم.وترك 
المأمورتارك هو لنمه؛ والظالم 

الخفيعهوت أو الخحثلور، فاعل 
توقيل للحرمات، والخنتهك للواجبات 

عليهاالخصر الل.ذوب صاحب هو 

الأخرى:لأسماء او 
الحقيقةفي المرادفة الأسماء من 
المقربون،ت بالخيرات بقين الما لاسم 

(٢).

،-؛(،A/Y)•اليري ير نفاكارث: لهذء انظر 
(٣٩١و)آ/ ( ١٦١)ْر يما لأبن الفتاوى ومجموع 

.١٨٣,  ١٨٠ ٨١٧( ٣٥٨;٧٧ )TTU/\r)j،
الممحف،وءأ.جاءة نهد الملك لا_جمع ( ٣٨٣

ابن]دار ( ٣١٤-  ٢٩١).\سمض ُ>.س ^ ١٤١٦
وشيراينهم)آ/آأء(^[، ١٤١٤، ,iV:اكم.، 

(٦٨٩)المدى ونفير ^٠ ١٤٢٠ط؟، ية، تد1ر 
را/البيان وأمراء .[، ٥١٤٢١الرسالة، لمؤ/ة 

ها؛ام[.القكر، ]دار ( ٤١٧

والمحسنون

علىتعللق التي الأسماء ومن 
اليمين،وأصحاب الأبرار، ١لخقتصدينت 

بيانه.سيأتي كما 

تلقسه للظالم الرادفة الأسماء ومن 
الخلي.الفاسق أو العاصي، الؤمن 

ثحكم:اي 

كلهمالثلاثة المؤمنين أصناف 
الراجحالقول على بالجنة موعودون 
أ،المعسرينُ أهل أقوال من. والصحيح 

الجنةيدخلون أي ابتداء؛ إما وذلك 
يقونايا وهم عقاب؛ ولا حساب ^ون 

فيالمقربون وهم الدنيا، في بالخيرات 
وكذلكالمحسنون، أو الأحرة 

يسيرا،حسابا حومحبوا ؤإن المقتصدون 
عذبوا،أو عوقبوا ؤإن ت أي انتهاء؛ ؤإما 

بلفيها؛ يخلدون فلا النار وأدخلوا 
وهمالجنة؛ ويدخلون منها يخرجون 

اكارىومجمؤع ^(، ٦٨/٢)'الطبري نفير رأ(انثإرت 
(.٣٠٨/٧يب)لاين 

أئمةمن جمع ذلك في الملم أهل امحنلأف ذكر )٣( 
فيالشم ابن ١^٢ ذلك ني أطال وممن الضير، 

القولورجح ( ٤٤١- )ا/يىأ طريق كتابه 
ٌندعم اكاس الشلل ض المتأمل لكن المذكور، 

فمروابالجتة، موعود غير ه لتفالظالم إن I قالوا 
الكانر،إن ب: ئالوا حث ذلك، يحاسب بما الظالم 

أيلمن لس ثطعا ومدا المنافق، هو ئال: وبعضهم 
وهداالعاصي، بالمزمن المقتصد؛ روا وفالجنة، 
هتفقونأنهم أعلم والته فتحمق يالجة، موعود عندهم 

موعودالعامي المؤمن أن وهو المسألة، أصل على 
ثاؤلبة.التق أهل عله اتفق مما وهن-ا يالجتة، 



المؤ٠نينمراتب المؤ٠نينمراتب 

أمةرلإنءه-ا ت قال أنه فءذقة؛ العنمِة آية بنقض وذلك لأنفسهم، اوفلالم-ون 
والمقتصدله، مغفور الظالم مرحومة، أئنا •وئم ت تعالى قال كما الاصطفاء؛ 

ننهرء؛-ادنا من أصهلفسا ^؛Lنن ألكن1ب 
ساِلئؤثثبمم مهشد ؤيم إئتيّهء ئزلر 

'آثثتّقهو دا.إلقك أش خ؛ آتهرت 
بموةيخو؛ا ءدن جقق و ألخقبي 

فياوإّتاجلم ،زأؤأ دهم، ثن أنايئ ين فيا 
ه؛اض ءن ووي تفا>ا■ .ه خملأ 

ااجة(أراأ.ي اركلهم قال: أنه 

بالخيراتوالسابق الله، عند الجنان فى 
اش،ا؛لأأ.عند الدرجات قي 

ذلككان ارؤإذ جرير: ابن ال ق
همعباده من المصهلمين أن فبتن كيلك: 
لأن■فإنه لقسه، الظالم وأما آمته، مومنو 
التيوالمعاصي الذ,نوب أهل من يكون 

أشبهعندي والشرك النفاق دون ني 
أوالمنافق يكون أن من الأية بمعنى عن تسنده الطبري جرير ابن وروى 

أتبعذكره تعالى ض ا أن وذلك الكافر؛ 
دثواه،م ؤ.ثةق وول_ه: الآو-ه هذه 
الأصنافجميع الجنة يدحول فعم 

اكلاثة.

الفلالم)ران : JUأنه ه؛ الأحبار كعب 
بالخيراتوالسابق والمقتصد، لنفسه، 

ا.لجةااُ'آا.ش كلهم الأمة هذه من 
أنهلها؛ عباس ابن عن ندم بوروى 

كلالله ورثهم محمد، أمة ررهم قال: 
له،يغفر فظالمهم أنزله، كناب 

يسيرا،حانا يحاسب ومقتصدهم 
ا؛ب حما بغير الجنة يدحل بقهم ومحا 

ابنمحمد عن ده نبوروى 

هجر،]دار ( ٦٨١فى.ءنال0)v/الطياني أحرجه )١( 
(٨٤والمشور)٣٨، المث محي وانجهتي ط١ا، 

ط\،الثقافة، والخدمات الأبحاث ]مركز 
سد.لأن ا ضعيفة طرق من ه!ا،  ١٤٠٦

مجر،]دار ( ٣٧٥; ١٩يرْ)تفني الفري قال 
منقيا الذي بمحو اش رسول كن روى اأرى• طا[ت 
دليلمغ نفلر، فيأمانيدما كان ؤإن أخبار، ذلك 

ش؛ا.الذي النحو كلى هحه، على الكاب 
في.البيهقي وأخرجه (، v٩/٣٦٨)الطبري تمر )٢( 

(.رقم)٤٦( والنثزر)٥٨البعث 
هجر،]دار ( ٣٦٨/١٩تفسيرء)في.الطبري أخرجه )٣( 

طا[ا

قوله:فإن قائل: قال فان 
له:قيل ■ والمِايق الممتصد به عنى إنما 
أوحبر من كذلك ذلك أن برهانك، وما 

بآنالحجة قيام محال: فإن عقل؟ 
لمولو النار، محعيدحل الأمة هذه ْبن 

الثلاثةالأصناف هذه من النار يدخل 
الإيمانلأهل يكون لا أن وحمّا أحد، 

حبرلأية ا في ليس إنه له: قيل وعيد. 
رإحبا فيها ؤإنما النار، يدخلون لا أنهم 

حناتيدخلون أنهم ذكره، تعالى الله من 
لنفسهالفإالم يدشلها أن وجائز عدن، 
التيذنوبه على إياه اتله عقوبة بعد 

يماأو بالنار فتها، نفسه وفللمه أصابها، 

•( ۴٧'١/ مير0)٩ ني جرير ابن رواه  C٤ر
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فيكونالجنة يد-حله ثم عقابه، من ثاء 
ءؤ-جةتت بقوله ^١^ جذ الثه حبر عمه 
دخوتاه(اعدن 

رروالواوظه؛ الثنفتر وقال 
والمفتسد،للفلالم.ا ئاملة فؤيكثلإة؛ه 
يعفىقال ولدا التحقيق، على والسابق 

تكتبأن الواو لهذه حى ت العلم أهل 
بجناتالصادق فوعده العينين؛ بماء 
وأولهمالأمة، هده أقسام لجمثح عل،ن 

منالأية هده أن على يدل لفه، الظالم 
منيق م ولالقرأن، آيات أرجى 

امالأقعن حاؤج أحد لمين الم
الأيةفي بالجنة الصادق فالوعد الثلاثة، 

المسلمين؛؛لجمح شامل 

الحقيقة:و' 

سائرونالثلاثة المؤمنين أصناف 
لام،الدار م تعالى، اش الى 

همملكن ٠، إليه بالرجعى موقنون 
السير،نمى وفى التزود، فى متفاوتون 

لنفسه:الظالم فحقيقة وبطئه، وسرعته 
يبلغهما منه آحد غير الزاد، في مقصر 

صفته،في ولا قدره، في لا المنزل، 
فيبه يتأذى ما متزود فهو ذلك ومع. 

وصلإذا أذاه غب ويجد طريقه، 
ذلكمن تزود ما بحب المنزل، 

(.٣٧٥)ا<\إأص الطري ر\(شر 
ط\الفواند، ؛ JUزدار < ١٨٤)٨ السان )؟(أضراء 

٠١٤٢٩.]

قتصرا لمقتمد: ا وحقيقة ر. لصا ا وذي ملا 
مايتزود ولم يبلغه، ما على الزاد من 

فاتهلكن غانم، سالم فهو يضره، 
السابقوحقيقة الرابحة. ا,لخثا,حر 

الأرباح،تحصيل في همه بالخيرات: 
لعلمهالرابحة، النجاران أحمال وشد 

أنحسراثا فيرى الحاصل، الريح بمقدار 
فيه،يتجر ولا بيده، مما شنئا يدحر 
بارباحالتجار يغتبهل يوم ربحه فيجد 

■تجارتهم^ 
والأدلة:

آلكثنبأؤيها حّم الى؛ تعاي ال ق
فثزلرئنهر ■ه-ايدا ين آنطؤة آلخمح، 

ماقؤممم مقتيد ؤبممم نفسهء 
آلمن.هألمحل نر داإلكتق أش ؤادن 

تفا>[.

قال؛أنه ه؛ الدرداء أبي وعن 
أنييلتعالى؛ اطه ال ررققال 

فعنهرعادنا ين الزن آلكننب 
سإذمحثمم ثقمّد يتيم بمبهء ئلير 

سمو!الددن فأمسا آتوه. يإدن الذجت 
الحنةيدخلون الدين فأولئك يالخيرات 

فأولئلفراقصدوا الدين وأنا حساب، يغير 
هللمواالدين وأنا يسيرا، حسابا يحاسبون 
طولقي يحبسون الدين فأولقك أشهم 

الملوموجامع (، ٤٠٤)ا/الهجرض طريق انظر: )■٢( 
[٠١٤٢٤ط٢، اللام، ]دار < ٨٦٧رأ/والحكم 

حقٍقتهم.يان ش الكلام أطال فقد 



المؤ4تدنمراتب مراتب

اشتلأفاهم الدين هم ئم المحشر، 
ؤؤوو1لوإت يقولون الدين فهم يرحمته، 

ثةإى آئج عئ؛ أدهب وئ ئد ألتي 
وهت قوله إلى وه قثؤإ_ أئئؤر 

الخيراتبالسابق ذكر جاء وقد 
عنه هريرة أثي حديث في والمقتصد 

منI ثال اش ررإن ت قال أنه .؛ النبي 
ومابالحرب، آذنته فقد ولثا لي عادى 

ٌماإلي أحب بشيء همدي إلي تقرب 
إلىيتقرب عبدي يزال وْا عليه، افرصته 

كنت،أحببته فإذا أحبه، حتى بالنوافل 
يمرالذي ومره به، يمع الذي سمعه 

التيورحله فيها، تش التي وبدم به، 
ولئنلأعهليته، مألتى وإن بها، يمشى 

شيءعن ترددت وها لآعيذنه، استعاذتي 
يكرهالمؤمن، نفس عن ترددي فاعله أنا 

ْساءتها،أكره وأنا الموت، 

0أقواوأهلاسا:
الجامع!ررالقول ظه! تيمية ابن قال 

مأموربترك الممءل هو لتفه الظ-الم أن 
بأداءالعائم والمقتمد! محظور، فعل أو 

والسابقالمحرمات، وترك الواجبات 

ومالالرسالة[، ]مزعة .( ٥٧م )٦ أحمل أخرجه ( ١١
القدسي[:لعكست ( ٩٠)/ا/الزوائد مجمع في الهيثمي 

المححيحأاiرجال أحدها رجال محأسايد، أحمد رررراه 
.المني محققو ذكر كما ، امهلاعا سنده قي لكئ 

(.no-Yرقم الرقاق، )محاب الخاوي (أخرجه ٢١
•ا/يا  ٠١الفتاوى زمجمؤع نمه ابن أفادذلك وئا 

يتقربالذي المعرب بمنزلة بالخيرات! 
يبحتمحا الفرائض بعد بالنوافل اش إلى. 

الخق^٣،.
الأقوال■؛روأخلهر 'ظه! الشنقيشر وقال 

أنوالظالم! والسابق الممسي في 
واجتنبالأمر امجتئل من هو المقتصد 

السابقوأن ذلك، على يزد ولم النهي 
وزادذلك، فعل من هو الخيرات ب

عنو١كورع بالنوافل، افه إلى بالشرب 
سببايكون أن من حوقا الجائزان بعمى 
قوله!في المذكور هو الظالم وأن لغيره، 

1نأقئ ص تة نئا> ئبما ثء ؤظ\ 
علم.وال[، ١٠٢ة: ]اكوبقثإه بجل 
تعالى؛،اش عند 

لأقسام:ا٠ 
الثلاثةللأصناف تقسيم أي يذكر لم 
السابقفي إلا عليه الوقوف تم فيما 

أنهمالعلم أهل بعض فذكر بالخيرات، 
والأحرْ•الدلتا في فمتن على 

ابنالحافظ فيقول الدنيا في قاما 
علىالدرجة هذه اروأهل ! رجب 

وانظر:(. ١٦١)ه/ سة لأبن النتاوى مجموع )٣( 
و^\/و)ا\/rA\( ( ٣٩١)آ/ السامق المرجع 

]دار( ٣١٤.  ٢٩١الهجرتينرو>دق (، ٣٨٤، ٣٣٧
طيمآ[لأالقيم، ابن 

.-[ ٠١٤١٠اسر، ]دار )\إ\\أ( الميان )؛(أضواء 
كثيرابن ونمير (، ٤٩•)ه/ المابق ألمر-بمر وانظر: 

ونمير[، ٠١٤٢•طيية، ]دار رأ/أ؛ه( 
اآ؛اه[.ارمالة، ]موسة ( ٦٨٩)المعدي 
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Uقدر على الدنيا من يقتصن من منهم 
منكثير حاذ وهو فقط، بسد 

الزهاد.

فيأحيانا لنفسا يفسح من ومنهم 
لتقوىالمباحة؛ شهواتها بعض تناول 

رويكما للعمل، وتنشهل بدلك، النفسل 
منإلى ارق قاد•' أنه ٠؛ الئئ عن 

عبيقث؛ وجعلت والطين(، اة الشدنياكم 
و\صب

ابنفيقول الأحر٥ في يمهم تقوأما 
بالخيراتالسابقون اروآما ظه.' القيم 

ومقربوزا؛أبرار، ت نوعان فهم 
أنتبب ابن الإسلام شيخ ويرى 

وهماليمين، أصحاب من هم ■الأبرار 
الأبرارلقب يكون أي المقتصدون؛ 

فيورد إذ بالخيرات؛ يقين للما قسيما 
آمحارء؛ؤإة ت تعالى قوله الكريم القران 
وهًقامئا ثنايا '،ة م ين ثئنؤ0 

فيوأما الأبرار، حق في فهدا ]الإنسان[، 
Iتعالى فقال بالخيرات ابقين المسحق 

وهدقبمأ بمجروما أش بمال ها لثني 
وقالالمقربون، هم افه وعباد ]الإنسان[، 

©هآتسمة ها يثني وكنأ ت عالى ت
(،٣٩٣٩رنم النماء، عثرث رمحاب الشمالي أ:م.بم )\ا 

ذا[،ايرسالة، تمؤ.ة )بما/ْ'م( واحمد 
وصححه،( ٢٦٧٦رنم الذتماح، ركتاب والحاكم 
(٣١٢٤)رنم الجامع صجبح في الأفاني وصححه 
الإملأس[.]المكب 

(.AUn/Y)والحكم الملوم جا،ع )٢( 
(.٤٠v>يقااهمض)١/انظر: )٣( 

منها،يشرب من بين ففرق ]المطففين[؛ 
الشاربيشرب قد فالأول ؛ بها ؤيشرب 

معيشرب فإنه الثاني بخلاف يروى، ولا 
فلاا بهيروون المقربون فالري، 

فلهيادونها، ما إلى معها يحتاجون 
أصحّاببخلاف ، صرتا منها يشربون 

حاءكما مزجا؛ لهم مزجت فإنها اليمين 
منوغيرْ ه عباس ابن عن ذلك 

لأصحاباريمزج ! قالوا حيث اللف 
المقربونبها ويشرب مزحا، اليمين 

قالوازى.وهوكماصرئا(اآأأ، 
اليمّنأصحاب لقب أن يفلهر والذي 

لهإءللأقان:

أهلجميع فته ويدحل عام، أحدهما؛ 
الخيرات،ببقين كانا الجنة؛ 

لأنفهم.والفلال٠ين والمقصدين، 
لمقتصدين،يا حاص إطلاق والثاني؛ 

فيالقيم ان كلام عليه يدل الذي وهدا 
الأصنافراوهزلاع كقوله؛ مواصع، 
وهمت يمين الأهل هم الثلاثة 

وأماوالخقربون، والأبرار، ا,لخقتصلون، 
اليمينأصحاب من فليس لفه الذلالم 
إلىمآله كان ؤإن الإطلاق، عند 

مزمنايمي لا أنه كما اليمين، أصحاب 
ومآلهمصيره كان ؤإن الإطلاق، عند 

منهءاالحق أحد بعد المؤمنين، مصير 

ئ؛إت'ثتسمى)ا,ِابا...;
طروىالهجرين>ا/7•؛(.انظر: )٦( 
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الممتصدلنتخصيمهم وأما 
اليمين!أصحاب مرتبة محا ارقأ ! فيقول 
معالمحرمات، وترك الواجبات فأداء 

المكروهاتوبعض الباحات ارتكاب 
المستحبات.بعض وترك 

بالواجباتفالقيام المقربين مرتبة وأما 
اتالمحرموترك ت ا لمتدوبوا 

ينفعهملا فيما زاهدين والمكروهات، 
اصرره يخافون غما متورعين معادهم قي 

فيالباحات انقلبت قد وحاصتهم 
بالنةااُاآ.وقريات حناغات حقهم 

تيميةابن تجد الذي هو الأحير وهذا 
ررفالأيرارقوله؛ ذلك من يقررْ؛ ما ا كثين

إليهالمتقربون هم اليمين أصحاب 
عليهم،اض أوجب ما يفعلون بالفرائض، 

يكلفونولا عليهم، افه حرم ما ؤيتوكون 
عنالكف ولا بالنا-ووات، أنفسهم 

الباحات.فضول 

إليهفتقربوا المقربون السابقون وأما 
الواجباتففعلوا الفرائض، بعل بالنوافل 

المكروهاتوتركوا والمستحبات، 
لحرماتلإُآا.وا 

لمراتب:ا٠ 

يلزمالدنيا في المزمنين مراتب تفاوت 
قمح،مرتبة فأعلى الجنة، في تفاوتهم منه 

)ا(سوارجالساوكسنرا/^ا
.[.٠١٣٩٣ط؟، الم;ي، 
)اا/؛خا(.الخاوي >أ(«جمرع 

الكتاب]يا; ( ١٠٨

بالخيرات،السابقين مرتثة هي الجنة 
مرتبةودونها المقتصدون، مرتبة ودونها 

.لأنفسهم 
قال؛أنه الحنفية ابن عن روي ما تقدم 

له،مغفور الظالم ، مرحومة أمة ررإنها 
والمابقالاه، عند الجنان فى والمقتمد 

الض ا عند الدرجات في بالخيرات 
قولهتفسير في ئه عيي القال 

1ؤلجلى. القيمن تمسالىت 
السابقون• ُرأي 'المميرةل.؛هتالهاسةا' 

شالسابقون هم الخيرات، إلى الدنيا في 
الذيناولثك الجنات، ليحول الاحّرة 

فيالق، عتل المقربون وصفهم، هذا 
فيعليين، أعلى في المعيم، جنات 
منزلةلا التي العاليات، ازل المن

فوقها«آأأ.

المتعلقة:■٥■ 

بامةحاصة الدنيا فى المؤمنين مراسسا 
عنذلك روي كما ء، محمد 

هذهمن لأكلهم قال! أنه ه؛ النبي 
الآمة«ُْ،.

ابنعن ندم بجرير ابن وروى 

(.٣٧•رآآ/ شر، ض جرم ابن رواْ )٣( 
م[.١٤٢٢ط٢، اللام، ]دار المعدي شر )٤( 
ابن]_ )\رس.( الكم في الطبراني أخرجه )٠( 

()٤٨والشرر البعث في والمهقي [، Yjsسمية، 
وفالْلا[، الثمافية، رالأبحاث الخدمات ]مركز 

فيهالقدسي[؛ ]مكتبة )ما/اُآ( المجمع في الهيثمي 
سيىدهر لجلى، أبي بن ارحنن همد بن محمد 
الخغفل.
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محمد،أمة هم ١١قال؛ أنه ها؛ عباس 
يغفرفظالمهم أنزله، كتاب كل اممه ورثهم 

يسرا،انا حيحاسب ومعتمدهم له، 
حساباايغير الجنة يدحل وسائقهم 

هدملكن  ١١ت ^١؛^ تيمية ابن قال 
أمةهم الأية هذه في الثلاثة الأصناف 

ومت تعالى قال كما خاصة؛ . محمد 
ءب-ادداين آنطثثا آكن أوئب أئنا 

ؤمممتقنيي ؤيمم قمبم ظاّر فنهر 
هوذاِللككآ أش يإدن ما؛ق 

L]آلخبتيس.ه آلقنلر   i ،]ةوأمطر
بعدالكتاب أورثوا الدين هم محمد. 

مختصاذلك وليس المتقدمة، الأمم 
بالقرآنآمن من كل يل القرآن؛ فل يحفا 
ظالمت إلى وقممهم هؤلاء، من فهر 
بخلافوسابق، ومقتحد، ه، لنف

والمطففين،الواقعة، في التي الايات 
الأممجميع فيها لحل فانه والأنفطار 

وهداومؤمنهم، كافرهم، المتقدمة، 
آ.محمد.'ا لأمة التقسيم 

المحاكين:اتس، مه 

الئنةأهل والبيع الأهواء أهل حالف 
هلنفالظ-الم مى مفي والجماعة 

Iصفان وهم وحكمه، 
ومنالخوارج ت الأول المنف 

الإيمانم اّلبوه قكمروه وافقهم، 

؛;;ت:تم

نارقي بالخلود عليه وحكموا بالكلية، 
فيالمعتزلة ووافقهم القيامة، يوم جهنم 

فيحالفوهم لكن الأحرة، في حكمه 
منعليه يترتب وما الدنيا فى مه اس

بين؛المنزلة عليه فحكموا دنيوية، أحكام 
مزلتيبين عندهم هو أي؛ المنزلتين؛ 

هوفلا فاسما، وسموه والكفر، الإيمان 

كافر.هو ولا الأحوال من بحال مؤمن 

الدينالمرجئة ت الثاني والصنف 
هوت فمالوا الآكامل، الإيمان اسم أععلوه 
فيعليه وحكموا الإيمان، كامل مؤمن 

ابتداء.الجنة أهل من بأنه الاحرة 

طرفيعلى متهما كل الهلائفتان فهاتان 
اسميععلى لا لنفسه الظالم إن إذ نقيض؛ 

اسمعنه ينفى ولا الكامل، الإيمان 
الإيمان،أصل معه إذ بالكلية؛ الإيمان 

اجهنم نار في الخلود من ينجيه الذي 
والئنة،الكتاب عليه يدل الذي وهذا 
تالمنة أهل ؤإجميغ وعليه 

هيالخي الاصطفاء آية الكتاب: فمن 
لاومعلومتيمية: ابن قال المسالة؛ أصل 

اجتنبمن به أريد إن لنمه الفإالم أن 
الذنوب،من جميع من والتائب الكبائر، 

أحدليس فانه سابق؛ أو مقتصد، فذلك 
منلكن ذنب، عن يخلو آدم بني من 

منكذلك سايئا، أو مقتصدا كان تاب 
كماالميثان؛ عنه كفرت الكائر اجتنب 

>=وآترتالإزةقتذوأ ون تعادت قال 



المؤمنينمراتب 

]!_;شلإ' لمحن عنه 
لفه،ظالم محاك يكون أن بد فلا [، ٣١

منيطهر عياب بعل ولو ا يالجنة موعود 
الخلايا«ثآ/

أأثؤإّنإ؛قمن ?٥^١١؛، تعالى؛ وقوله 
٩[.،]ال_حج_رات: محتّلحإ؛^٠؟^ آقتؤأ 

فيوئوعهم مع ْومين فماهم 
الإيمانامم لبهم يفلم القتل، كبيرة 

بالكلية.

عنكثيرة أحاديث تواترت وقد 
المارمن أقوام يخرج أته من ه النبي 
لأنفسهم،الظالمون وهم لحلوها، بعدما 

لحلواأقوام في يشفع ه النبي وأن 
ألمحوارجمذهب يطل مما وهدا المار، 
نارفي بالخلود عليهم حكموا الذين 
ْنهاتجهنم؛ 

عنته حصن بن عمران حديث 
النارمن قوم اريخؤج قال; أنه .؛ المح، 

سمونالجنة فيدخلون محمد. يشقاعة 

■، ٢١٠الخهنمثين 
وفيه;الطويل الشفاعة وحديث 

فيكان من منها فأحرج انطلق ارفيقول: 
إيمانمن خردلة أو ذرة، مثقال ئلبه 

فاب^.
المارأهل أحر لأعلم »؛_ وحديث: 

المؤمنينمراتب 

(.٤٨٥)U/اكارى مجمؤح )١( 
(.٦٥٦٦رنم الرناق، )محاب المخاري )؟(أخرجه 

(٧٠١٠رنم التوحيد، )كتاب البخاري أحرجه )٣( 
(.١٩٣يقم الأيمان، ومنم)محاب له، داللففل 

دخولأااُا،.الجنة أهل وآخر منها، حروجا 
وصفواالدين المرجئة مذهب وأما 

مخالفةففيه الكامل بالمؤمن لتفه الفلالم 
كذلك،;والئنة للقرأن ظاهرة 

تعالى;قوله القرآن; فمن 
ؤء'ثه أقه يكر إدا آلميبموث 

وءإمحثاك رادتثم ءاتهء عي ك نإدا 
ألصئوهشنوى ؤت و؛ ,تقوط رقهن 

آننفيزةئأ و قيسة وبثا 
،[JUNG

تعالىاض وصنهم الذين فهؤلاء 
بتلك،أتوا من هم حقا، بالمؤمنين 

وجهعلى والباقة الظاهرة الأعمال 
منفيهم يدخل فلا والتمام، الكمال 

المحرمات،وارتكب، بالواجبات، أحل 
أهلحطاب في يدخلون كانوا ؤإن 

الإيمان.

هذه؛؛إن عياض; بن القضتل قال 
وأنوعمل، قول الإيمِان أن تخيرك ية ألا 

أهلمن فهو حما >وؤمئ\ كان إذا المؤمن 
منحقا المؤمن أن يشهد لم نحن الجنة، 

هث،اض كاب في شاك فهو الجنة أهل 
كانضن يعلم، لا جاهل أو به، ئكدب 
حما،مؤمن فهو الصفة هذه على 

الإيمانيستكمل ولا الإيمان، مستكمل 
يستكمللا ولكن العمل، بإلا 

^LJJl)كتاب البخاري أ-ضجه )٤( 
(.١٨١رقم الإيمان، )كتاب وصملم 

(٦٠٧١ِفم 



المؤمنينمراب مسنلمؤا مراتب 

حما،منا مؤيكون ولا الإيمان، عبد 

يهلكولن شهوته، على دينه يوم حتى 
سفيهيا ديته. على شهوته حش عبد 
اأنI تقول أن ترصي لا أجهلك، ما 

حقامؤمن آنا I تقول حتى مؤمن 
منامؤ تكون لا وادله الإيمان! مستكمل 

ماتودي حتى الإيمان، مستكمل حقا 
حث•؛ما وتجنب عليك، هث فه ا افترض 
لك،قلث اطه م قبما وترصى عليك، 

قلقافه يقبل لا أن هدا مع تخاف ثم 
منكأاُن.

أهلعقيدة بيان في - تيمية ابن ؤيقول 
الفاسقلبون يراولأ -ت والجماعأ الئّنة 
يخلدونهولا بالكلية، الإيمان اسم الملي 

الفاسقبل المعتزلة، تقوله كما النار، فى 

قولهمثل ض الإيمان اسم في يدخل 
تالنساء:ه تؤمنه رمؤ ت تعالى 

الإيماناسم في يدحل لا وقد [، ٩٢
ؤ1ثئاتعالى؛ قوله في كما المهللق، 

قزتهمثْيق أممه يكر إدا أؤي 
■، إيثانأه؛اُ رادتيم ءات. ك نإدا 

ؤئ آثمواث م تعالى: وقال 
وثئاأسلمتا موا وم محإ حمي 

الءئثوئش أممه نميأ تزن شألإ ة آلابمتك 
قممعمر أق إة قظ ث؛ةإ نن ،0^ 

محبم>محءآس ءامنؤأ آقيا آئثؤينؤر إثتا 

قوآقهق آم؛هأ قبمهدئ قئاثأ أم ثم 
إ.ها1متتتدمن هم اوليق< آس ت-ييل 

الحيانررفدق تيمية: ابن محال ]الحجرات[. 
هزلاععن المنفي الإيمان أن على 

نفيالذي الإيمان هدا هو الأعراب: 
يخلدونلا الدين القثلة أهل اق فعن 
أحدهممعه يكون قد بل النار، في 

هداونفي إيمان، من ذرة مثقال 
الذيالتكفر ثبوت يقتضي لا الإيمان 

هذاوبتحقق النار، فى صاحبه يخلد 
هذافي اه الاشتبيزول. المقام 

(٣),

.ءهريرة أبي حديث الئثة: ومن 
الزانيرللأ٠زنى قال: أنه انميء؛ عن 

الخمريشرب ولا مؤس، وهو يرني حين 
حينيسرق ولا مؤمن، وهو يشربها حين 

برقعنهبة يتتهب دلا ْؤمن، وهو يسرقا 
ثنتهبهاحين أبصارهم فيهأ إليه الناس 

مؤس((ل؛/وهو 
لهوعنون ملم أورده الحديث فهذا 
الإيماننقصان بيان ارباب بقوله: النووي 

بالمعصيةالمتلبس عن ونفيه بالمعاصي، 
مقمرده:أي: كمالاا؛ نفي إرادة على 

هوالذي المطلق، الاسم عنه نفى أنه 
كاملدمؤْن هو فليي المطلق، الإيمان 

الإيمان.ناقص هو بل الإيمان، 

(.٣٢٧الئئت)ني \ض ين اك مد أب )١( 
مإ\0\(.)آ(مجسعأكاوى 

؛،.UA/V)القتاوى مجموع )٣( 
رنموالغمب، المظالم )كتاب البخاري احرجه )٤( 

رم\ه(.الإبمان، )محاب وسلم (، ٢٤٧٥



المراقبة١٠،:المراقبة

رايريدالبر! عبد ابن الإمام قال 
جمعنفي به يرد ولم الإيمان، مستكمل 

ذلك[اُا/فاعل عن الإيمان 
اثمصادروالمراجع:0؛ 

الكتابضوء في ان ررالإح- ١ 
١لغامدي.

الكريمالقرآن ضوء في ر؛الإحسان — ٢ 
جابر.محمود لرياض المهلهرة؛؛، والسنة 

للشنقيهلي.الثياناا، ررأضواء - ٣ 
للسمرقتدى.العلوم؛؛، رريحر • ٤ 
الطبري؛،.؛اشير - ه 
القرطبي؛؛.ير ررتف~ ٦ 
لأبنوالحكم؛؛، العلوم ررجامع ~ ٧ 

رجب.

للتوطي.اكور«، ارالدر - ٨ 
•القيم لاين الهجرمحزا"، ُُطريق - ٩ 

تمية.لاين —١امجموعاكاوىا،، ١٠

0نمراشة اج 

لتعرشاممه:اي 
الانتصابوهو! منالرقب. المراقة! 

وهو!. الرقيب ذلك! من شيء. لمراعاة 
والخارسوالمترأأ/الحافظ 

رالساتيد)٩;المعاني من الموطأ ش لما المهياّ )١( 
-[.٠١٣٩٩ط١، نطة، ]مرّة ( ٢٤٣

الجيل،]دار ؟؛( U/Y)اللمنة مقاسس انظر: )٢( 
المصرية]انمار ( ١٢٨/٩)اللغة وسمب [، ٠١٤٢•

والقاموس، [ ٠١ ٣٨٤ط١ا والترجمة، للتالمف 

الشيءرقت للتقول! الجوهري! قال 
بالكرورقباما ورقثه; رقوبا، أريبه 

أمره؛في اض وراقب رصدته. إذا فيهما؛ 
وكيلكالانتظار، والترقب! حافه. أي؛ 

الأو-قاب«"؛.
لمراعاْالانتصاب هي! إذن فالمراقة 

لأمرهحمظّا و١نتثلاره؛ ورصده ثيء 
له.وحراسه 

 oشرعا:لتعرث ا

ربهالعبد ملاحثلة بالمراقبة! المراد 
هره٧٠على باطلاعه وتيقنه سبحانه 

يثمراستحضارا ذلك واستحضار وباطنه، 
■٢٤الأرام وفل المناهي اجتناب 

لأئسالض،اصيمن0 
والاصطلاحي:

للمعنىالأص-هلالآحى المعنى نقمن 
اضمراقبة فان ظاهر، للمراقبة اللغوي 

الربأوامر قي للنفلر القلب انتصاب هي 
علىالنفس ومجاهده فيها وحفظه سبحانه 

.حدودها التزام 

 Dلحكم:ا
في. ض ا مراقبة البد على يجب 

وحشاض، أمر يضح لا حك، أحواله كل 
[.٠١٤٢٤ذب، الرسالة، زوسة )•٩( المحط 

للملأيين،الملم ]دار ( ١٣٨،  ١٣٧/١)المحاح )٣( 

الكتب]دار ( ٣٦٤)أ/ الدين ملوم ب انئلر: )أ( 
)آ/المالكين ومدارج [، ٠١٤١٩، ط١ الملمية، 

[.٠١٤٢٦ط١i ارثي، ]مكنة ( ٨٠، ٧٩



المراقبةقبةثمرا ا

هذهلأن اش؛ حمته نهى فيما يقع لا 
كلهاالقلبية الأحممال أماس هي المراقبة 

والخصؤعوالمحبة والت5ينة الحياء من 
،ونحوها والرجاء والخوف والخثؤع 

المنمحركةهي القلبية الأعمال وهذه 
الجوارح.لأحمماو 
الخلواتفى المراقبة هذ0 كد ونتا 

ومحيتعالى، الئ■ إلا أحد يراه لا حيث 
فىاض يراقب لا لمن الشديد الوعيد جاء 

أنثوبان؛ حدبث في كما حلواته، 
منأقواثا لأعلمن رر ت قال ه ض ا ومول 

أمثالبحنأت القيامة يوم يأتون أمتي 
هباءه اش فيجعلها بيصا تهامة جبال 

صفهمالثه رسول يا ت ثوبان قال . متثورا،؛
ونحنمنهم نكون لا أن لنا؛ جلهم لتا 
ومنإحوانكم إنهم لاأما قال: نعلم. لا 

كماالليل من ويأحذون -بملدتكم، 
حلواإذا أئوام ولكنهم تأخذون، 

اتتهكوها؛،، ٥١بمحارم 

اتحقيقه؛٥■ 

الرقيبملاحفلة المرائية؛ حقيقة 

أمما احترز قمن إليه■ الهمم وانصراف 
يراقبإنه يقال: غيره يسب الأمور من 

اوهمقُينرأ/ْهآ(.أملام ر\(انظر: 
وقال(، ٤٢٤٠رقم الزهد، )كتاب ماجه ابن )؛(أحرجه 

]دار( ٢٤٦)؛/الزجاجة مهماح في البوصيرى 
مماتاا،رجاله صحيح إسناد ررمدا طا[ت المرئية، 
)رنموالترهيب الترغيب صحح في الألباني وصححه 

طء[.المارق، ].كبة ( ٢٣٤٦

اامراقبةبهده ؤيعتي جانبه، ويراعى فلأيا 
المعرفة،من نؤع يثمرها للقلب حالة 

الجوارحفي أعمالا الحالة تلك وتثمر 
القلب.وقي 

للرقيبالقلب مراعاة فهي الحالة أما 
إياهحفلته وملأ إليه والتفاته به واشتغاله 
إليه.وانصرافه 

فهوالحالة هده تنمر التي المعرفة وأما 
عالمالضمائر، على مطلع الله بأن العلم 

قائمالعباد، أعمال على رقيب ؛السرائر، 
القلبسر وأن كبت، بما نفس كل على 

لشرها هر ؤلما أن كما مكشوف حقه فى 
ذلك.من أشد ل مكشوف للخلق 

وحلتيمينا صارت إذا المعرفة فهذه 
علىذللث، بعد استولت ثم الشك، عن 

مراعاةإلى القلب امئجرت وقهرته القلب 
إليه.همه وصرفت الرقيب جانب 

علكاربهم مراقبة في والمزمنون 
الإيمان،في وتهم كتفا متفاوتة درجات 
ومنهمالسابقون، لمديقون ا فمنهم 

ومنهماليمين، أصحاب المنتصدون 
،٠أ لفّهالفلالم المقهّّر 

فييكون أن إما يخلو؛ لا فالعبد 
مباح:في أو معصية، قي أو طاعة، 

بالإحلاصالطاعة: في فمراقبته 
عنوحراستها الأدب ومراعاة والإكمال 
الآuت.

رإ/أأم(.الدين علوم إحياء ص: )٣( 





المراقبة:بم|ق^[بميالمراقبة

منالذر مل ممئا لبون ويطا الحساب 
الأنه وتحققوا واللحفلات، الخطرات 
لزومإلا سار الأ-حهلهده من ينجيهم 

لبها ومهنالمراقبة، وصدق محاسبة لا 
والحركات،اس فالأنفي المض 

ت،للحظا وا الخطرات فى ومحاسبتها 

حفيحاسب أن قبل ه نفحاسب فمن 
اوسؤالعند وحضر حابه، القيامة فى 

لمومن ومابه، مشلبه وحسن جرابه، 
فىوطالت ته، حرا دامتا شمه يحامسبا 

إلىوقادته وقفاته، القيامة عرصات 
سيئاتهوالمقت، الخزي 

ح\
لأدثة:ائ 

تتعالى قوله الق-رآن; من 
ضثبلإ'ؤآ نآ بمام آقث أة 

[.٢٣٥]البقرة: 

آئآقؤأ ;انئ ١^ وكؤا وقوف: 
إةآق؛ ؤآددؤأ ,لمد قوتث، ئi ئص ولئنءإ!ز 

]اسر[.قظون. ثا ثة أئن 
آلتم،رم آقمأ آلناس ؤالإآ ت وله وق

وثئمحجمأ ه ثْق ثؤ-ؤ ني، يص 
صالك، ه قأتنزأ كج كبجإ ^١؛• يي 

رئثاعومحم 'كان آه إن ءآلآئْام يم، 
]الناء[.

حديثافي حاء ما الثثة: ومن 
عنء السي سأل أنه .ل، جبريل 

كأنلث،افه تعبد ءأن له: فقال الإحسان 

(.٣٤٨رإ/بأم، الدين .ئوم إما، 1^: 

هانهيراك،،لأ،.ترام تكن لم فان ترام 
ءالنم؛، عن لهد هريرة أبي وعن 

اليوم ظله في افه يظلهم سعة ا؛ قال: 
نشألشاب العائل، الإمام ت ظله إلا ظل 
فيمعلق قلبه ورجل ربه، مادة في 

اجتمعاافر في تحابا ورجلان الماجد، 
ذاتامرأة طليته ورجل عليه، وتهمقا عليه 

اف،أحاف إني فقال: وحمال منصب 
شمالهتعلم لا حتى أحفى تصدق، ورجل 

حاليااش ذكر ورجل يمينه، تنفق ما 
ءيناه،،ُّآأ.ففاصت 

ذرهقال:ىلليأبي وص 
كنت،حيثما اف ءاتق ه: افه رسول 
وحالقتمحها، الحسنة السيئة وأتبع 
،•حسن٠١ُ يحلق الناس 

قوالأهلاساء01 
نهر'الخط-امط بن عمر قال 

تحاسبوا،أن قبل كم أنقثوا ررحام
وتزينواتوزنوا، أن قبل أنفسكم وزنوا 

تخفىلا تعرصون يوم الأكبر، للعرض 
لموم•٠(، رنم الإيمان، البخاري)كتاب أ-خوبى، )٢( 

•هع هريرة أبي حعسثs من آ(ا رنم الإيمان، )كتاب 
حديث،من ٨(، رقم الإيمان، ركتاب لم مراحرحه 

لموم(، ٦٦•رنم الأذان، )محاب الخاري أخرجه )٣( 
(.١٠٣١رنم الزكاة، )محاب 

(١٩٨٧رنم والملة، الم )أبواب الترمذي أخرجه )٤( 
]موسه( ٢٨٤)ءم/ وأحمد ص1ءحاا، وقال؛ 
رقمالرقاق، )كتاب والدارمي ْلا[، الة، الرمس

الترمبصحيح في الألباني رحته (، ٢٨٣٣
ؤدْ[.المعارف، ]مكبة ( ٢٦٥٥)رنم والترهيب 





مريمامميرةمرتكب 

منوالنجاة وجنته اه برصا الفوز — ٨ 
•ونارْ سخطه 

ثمصادرواثمراجع:اي 
)ج؛(،الدينءا علوم ررإحياء . ١ 

لكزار•
لابن)ج؛(، الموقعين١، ررإعلأم . ٢ 

القيم.
القيم.لابن اللهفان،،، "إغاثة  ٠٣

■الجوزي لأبن ااواءقلينلأ، 'ابسان — ٤ 
لابنوالحكم؛،، العلوم "جامع ٠ ٥ 

رجب•

حنل.بن لأحمد »الزهداا، ٠ ٦ 
الجوزي.لابن الخاطراآ، ارصيد ٠ ٧ 
 A لأبنصدين،؛، لما ا منهاج مختصر ار ٠

قيامة.

لابن^٢(، السالكين؛؛ "مدارج ٠ ٩ 
القيم.

دعوهفا الحسنى الأسماء "ولله  ٠١٠
الجليل.العزيز لعد بها،ا، 

 Pاّرة0رتكب م

)الكسرة(.مصطلح يراجع 

لمرشد®اص 

)الرشيد(.مصهللح يراجع 

®لمريد ا® 

)الإرادة(.ممطاح يراجع 

اسم

IIه؛ ريم مق 

ط؛تتعرض ا ه
و.، عيسى أم اسم مريم■ 
لخمته،حاله على للعريية يقل عبراني، 

الغلمئة،غير العربي في لمريم معنى ولا 
معاملةعاملوه المتنصرة العرب أف إلا 

عنالمتباعدة المرأة معنى! فى الصفة 
اشتهرتالصفة هده لأن الناء؛ مشاهدة 

عبرانيةامرأة أول هى إذ مريم؛ بها 
يقولون؛فليلك الخقال.س؛ بيت حدهت 
صفاتعن معرصة أي! مريم(؛ )امرأه 

كماالتجال، مجالسة تكثر أو النساء، 
جواد،بمعنى! حاتم؛ رجل يقولون! 

الخشتهرةالأعلام في منهم معلوم وذلك 
يالأوصاف؛

)رام،من مشتئ ءر؛ي، هو بل وقتل؛ 
يريم،•

)مارية(.مجعزب هو وقيل! 

أنهوالصحيح صعيفان؛ وهما 

يفتحزقبمل، ت وزنها يكون أن وينما 
قيليس قتل؛ بل نادرا، كان وإ0 الفاء، 
والياءرأء.الفاء بفتح )ونل( الحرب كلام 

—محمقه تعيق عح ينئي. لابن الاشتقاق انظر؛ !١( 
-[،٥١٤١١ط١، سروت، الجيل، ]دار ( ١٠٤٧)

تلحق٠.، أبراب؛ س معل، )بابأ؛ ل• اللنت وجمهرء 
)ه/والصحاح الزوائد(، حروف من بحرف بالثباعت 

=يناج [، ٢١٩٩٠طأ، دلملامحن، الملم ]دار ( ١٩٤•



مريمءقهمريم 

شرها:لتعريف ا٠ 

.،عيسى أم الصديقة، هي مريم؛ 
بنزر المعا بن ماتال بن عمران بنت مريم 
٢■(^ ٢١٨ض ٌن النول 
لحكم؛ا0 

مريمبأن الإيمان الملم على يجب 
ابنعيي المسيح والدة هي عمران بنت 

لميما حتقها اش وأن مع، مريم 
العدسرؤح أي، وذلك النساء؛ من أحدا 

ودتادرعها، قي ونفخ لها، وخلهر كلمهاا 
أندون فؤم بعيسى فحملت للنفخة؛ منها 

ربها،بكلمات صدقت وألها بشر، يمسها 
إس؛بعيسى بشرت عندما أيه تسال ولم 

فعال!صدمة تنزيله في اش ها سما وليلك 
وقال؛!!، ٧٥ءؤومحهوصدبمةه]الادوةت 

ينهذ وقثهء رما دتة1نت ءؤوصدئق 
لهافشهد ]المحربم[؛ ٌأ 

لكلماتبالتحديق لها وشهد يالصديقية، 
بالقنوتلها وشهد البشرى، 

لمنزلة:ا0 

وذكرعلتها وأم ه اض مدحها وقد 
القرآنمن عديدة مواضع في فضلها 
منها؛الكريم؛ 

الكؤست،[،حكومة •"؟( y/ty)لعروس ا =
سون،]دار  aiT/r، ٠٩٤)ا/ داكوير واكم.ر 

[.٢١٩٩٧توض، 
]داركثير لأبن والتهابه الدابة )ا(انظر: 
[.٥١٤٠٨ط.اإ المربي، التراث إحياء 
)؛/٣٨(.الترطص نفير )آ(اظر: 

يتميمآلتلتهئ قاك ^١٤٥ تعالى! قوله 
يكقعق وأمثٌ> وتلهزك أأتثلئناى ١^ إن 

!وقوله عمرازآ، ]آو آليمحبى 
ئدرسوق إلا ترثثّ آبمش أتسغ ءؤئا 

صذيعةهوأثهُ آلزنل مه ين >ثل£ا 
الئديقية؛بمقام فوصفها [؛ ٧٥ت ]المائدة 

ماامتثال فى ومبالغتها صدقها لفرمحل 
ذلكعن يصدها لا به، تعالى اطه يكلفها 
ؤوخق■' منها تعالى قوله يوضحه شيء؛ 

ةتثصامحها ثصدت -آ؛ؤآ عمن أتت 
رمايكانعي، ؤصدئق زؤحنا ثن، ِمؤ 

محن.ين قاثئ قثؤء 
إلىغيرذللث،منالأ/دات.

لالتحأِيم[

حديث؛غير حس فضائلها في وصح 
منه!

كثير،الرحال من وكمل نوله.; 
بنتمريم إلا؛ المساء من يكمل ولم 

وغيرءرعون؛الم، امرأة وأسة صمران، 
الأحاديث.ْن ذلائ،

لأدلة؛ا0 

\>نئآلسيح وثا تعالى! اش، قال 
آليينمنيي ين ِثلث ئد رسيئ إلا ثنيم 
الوق[، ٧٥]المساندة; ه صبمديمة .وأمهد 

صتت-آآؤآ عمن ابنة بحانه؛ س
محبمدهمقزثتؤنا ين بجم ثعحثا مبما 

رنمالأنسأ،، أحاديث زكتاب الخاوي )٣(اخرجه 
ينمه، المحاية نفائل )ياب لم وم(، ٣٤٣٣
•ه الأفري مس أيي حديث من (، ٢٤٣١



همريم 

آٌئ.هين قاتئ ؤمحهء تما يكس 
]اكحريم[.

مولودمن لأما .ت محوله الئنة؛ ومن 
يولد؛ح^ن ه يموالقسطان إلا يولد 

إلاإياْ، الشيطان ص من صارحا فيستهل 
ررحجروقوله.ت واثها«ُا'،، مريم 
نسائها؛وحير عمران، ابنة مريم • تائها 

حد.جث«ءا<.

الهتيلمة؛المسائل ■ئ■ 

.ومريم سمية الأولى؛ المسألة 
هارون؛أحت 

عنتعالى فه ا محول البعص استشكل 
إ؛ؤيت1ئث؛ قومهاعن حأكايه .؛ مريم 
أنتكَةتت رثا سوء آنرأ أيولي َةئ ما ظترويأ 

هارونأف منهم ظنا ت!؛ مريم ت ل.ه ميا 
أخوهو - الأية في المذكور - أخاها 
ابنهائل كان وموسى ي، موسى 

سة؛وستمائة ألف من بأكثر عيسى 
لهارونأختا تكون أن يتصور فلا 

نصارىمن المتشرمن بعض وطعن 
لأجلالكريم القرآن في الحديث العصر 

.سالآ_ةاأم.
الالنصارى فإن إ زفة مجا إر وهدم 

أققمريم 

(،٤٥٤٨رقم الخفير، ركئاب ابمارى تا(أحرجه 
(.٢٣٦٦رنم الفضاتل، وملم)كتاب 

رقمالأئساء، أحاديث ركناب المخاري أخرجه )٢( 
رنمه، الصحابة نفانل ركتاب وملم (، ٣٤٣٢

اكميرداكيم0آ/آ7(.( ٣١

.ئ!عيسى أم مريم أبي اسم يعرفون 
ولالاسمه ذكر كتبهم في فليس 

بأنفجاة تبتدئ قصتها ولكن لولل،ها، 
ليوسفمخعلوبة الناصرة بلد محي عذراء 
زوج،،غير ْبن حملت قد النجار 

إليهسبقهم قديم؛ الأستشكال وهذا 
ثبتكما الني.؛ عهد في نجران أهل 
حديثمن ام-لماا، ررصحيح فير 

قدمتلما محال؛ ئه، سعبة بن المغيرة 
تقرؤون؛إثكم ؛ فقالوامألوني نجران 

وموسى[، ٢٨]مريم: عه 
علىقدمت فلما ا وكذا؟ كذا ءيسرا قبل 

فقال؛ذلك،؛ عن سألته . اش رسول 
والصالحينيأنسائهم يسمون كانوا رلإنهم 

ررتجهيلهذا ه بيانه وفي ،؛ قبلهمااُ 
علىالقرآن، في طعنوا أن نجران لأهل 
هاروناسمه من القوم في لمس أن توهم 

،!موسى،اُ أخا الرسول هارون إلا 
هذاعن الجواب هذا بفظهر 

فيالذكور هارون وأف الأستشكال؛ 
فمريم— موصى أحا هارون هو لمس الأية 
)راسمهلها أخ هو ؤإئما _؛ له نمن 

خاطبوهاقومه، فى صالحا كان هارون، 
مات أي التوبيخ؛ في زيادة إليه بالإصافة 

فعلتك،إ،،ُتفعل أن مثله لأخت كان 

(.٢٤٣)مدانظرمه: الأبق، المرجع )٤( 
(.٢١٢٥رقم الأداب، رمحاب لم م)ه(أحرِبم 

(.٩٦/١٦)٦(lكءريرواكويرر
 )V( ٠المم تمر وانظر: (. ٩٥/١٦)الأبق المرجع





►قه؛
إر^طىيهدإن

نساءأفضل أنها على يدل ها حديجة 
ِلعائشة . قوله وكذلك الأمة, هده 
ررماءت حديجة على تكلمت لما 

..(١)منها٠^١ ه اف أبدش 

مريمبين المفاصلة إلا إدا يبق فلم 
.نهأحديجة وبين الصديقة 

فىالواردة النصوص عرضنا ؤإذا 
ءإفوله منها والتي ها، شانهما 

سائهاوحير مريم، نسائها ارحير 
خليجئ«ء".

الفضيلة،فى بينهما المساواة يظهر 
الأرضتساء حير منهما واحدة كل وأن 
بينهماالتمضبل. وأما عصرها، فى 

.، ١^٢١٣واش عنه. فماكوت  (٣)

ييشاكر أحمد وضض وثقوا(، رحاله رميت أ-كرفه، =
الطري.لضمير تحقيقه 

الرسالة،]موسة )اأ/1ْ'ا( أحمد الإمام أحرحه )١( 
(;٣٢٠)؛/ والنهاة الداية في كبر ابن وuل ط١[، 
■يه" بأس لا ؤإسنادْ ، أيما احمد ب4 ءتمرد 

تخريجه.تقام )٢( 
ثداررْا/\اوا( للنورى مسلم صحح شرح انظرن )٣( 

)؛/القرني وشر ط؟[، المبي، التراث إحيا، 
العربي،التراث اء إحي]دار ( ٢٠٠/ ١٣، ٨٣

والجواب(، ١٠٠)للتروي والأذكار ه"أام[، 
ومجموعًدا[، الماصمت، ]دار )آ/بمأم( الفحيح 

U٦٦^\/^اا/إآم، ، ٣٩٦)؛/القاري 
)م/عْا،كثم ابن ير ونفوألئفد:ة)ا/\آا(، 

إحياء]دار ( والهاية)٢;٠٧واليدابت (، ٤٢٢؛/
الباريوفتح —[، ٥١٤٠٨ْلا، العربي، التراث 

المعرفة،]دار ( ٧١٣ره، ٤٧١)آ/حجر لأبن 
ؤإمتاع(، ٢٦٥)•١رالأحوذى وتحفة ،^[، ١٣٧٩

الكب]دار ( ٢٧٠)•ا/ليضزي الأساع 
ط\آ.الملمة، 

مريمت هذا ؛افعلي حجر: ابن قال 
حيروحديجة الماصية، الأمم نساء حير 
الكاتة(('؛؛.الأمم ناء 
ثمصادرواثمراحع:ا0 

١(،)ج* ا؛ الأسماع ااإم_ت__اع ء ١ 
للمقريزي.

لأبن،، ٧٠رج دمشق'؛ ارتاريخ . ٢ 
عساكر.

لغات،؛والالأسماء لتهاو,يس، ل ٣
للتووي■)ج؟(، 

)ج؛،القران،، لأحكام ؛؛الجامع - ٤ 
للمقرتلي.(، ١ ١ 

لابن^٢(، ا.لصححاأ ؛؛الجوابأ — ٥ 
٠سمة 

لأبن٧(، اري،)٦، بالءفتح .٦ 
حجر.

.البخاري؛؛ ؛؛صحمح . ٧ 
 ٨ H مسلم؛، ؛؛صحح,
المصرية؛؛،الفتاوى ارمختصر . ٩ 

الخلي-لبر 
،^٨( النبوية،، الئنة منهاج ؛١ ء  ١٠

تيمثه-لاين 

جلمستعان اج 

)المعين(.مصهللح يراجع 

الصحابة)M؟■تمييز يي الإصابة )أ( 
>!.١٤١٠ءدا، الملمة، 

الكتب]دار 



المسح:ءإءو[|بم:الأؤوا٠

قسقرالآرواحق

)الروح(■مصطلح يراجع 

قلمسح اق 

ط؛اتتمرث 0< 
والسينررالم-ت-م فارس• ابن قال 

إمراروهو صحيح، أصل والحاء 
ومحتهبمئا، الشيء على الشيء 

٠؛محا محيي 

شرما:تتعريف ا ؤ 

ضا أل الصحيح لخدث ا في ورد 
ظهره،مسح .و أدم حلق لما تعالى 
الصفاتمن المح يعتبر هدا وعلى 
.؛ الخرةأ الفعلة 

والحكم:

لدلالةالصفة؛ بهده الإيمان يجب 
لف،إثباتها ؤيجب عليها، الموي الحديث 

وعفلمتهوكبرياى، يجلاله يليق كما تعالى 
تعهليل،ولا تحريف، غير من سحانه، 

تمثيل.ولا تكييف، ولا 

الملمِة،الكتب ]دار )آ/،\0( اللغة مغايس )١( 

الهجرة،]دار ( ٣١٥)للماف ه اه صفات انقلر; )٢( 
العقيدةالمائل ومعجم [، ٠١٤٢٦هوم، الرياض، 

،[.١٤٢•ءل؟، السكان، ]مة ( ٣٩)•

تحقيقة:ا٠ 

اركةالمبيده اف، إمرار هو 
ي.آدم ظهر على بسثلا 

لأدلة:ا0 

القت ل —ا ق لقه4، هريرة أبي عن 
سحآدم اش حلق رالما اض: رسول 
هومة ن كل ظهره من فسقط ظهره، 

القيامة«بوم إلى ذريته من حالقها 
الحديث^.

دالتالخطاب.i بن عمر وعن 
هدهعن سئل س ش ا رسول سمعت 

ثنءادم بغا ين ربش تغد ^٧٥ ت ة يألا 
القف[ ١٧٢]الأء_راف: لهورزه 

آدم،حلق هق اطه وان .ت افه رسول 
منهفاستخؤج بيمينه ظهره مسح نم 

وبعملهولأم خلقت، فقال: ذرية، 

ظهرهممح نم يعملون، الجنة أهل 
هولأمحلقت ت فقال ةرية، مت4 فاءستخرج 

يعملون...٠٢النار أهل ويعمل للنار 
الخJثأ

(٣٠٧٦رنم المرأن، ير نق)أJواما الترمذي احرجه )٣( 
)كتابوالحاكم صء؛حاا، حن جديثه لاهيا وثال| 

الألبانيوصححه وصححه، ( ٣٢٥٧رقم النمير، 
]مكب ar\/Y)المرمذي سن صحيح في 

داء.العارف، 

(،٤٧٠٣رنم ثئة، ال)كتاب داود أبو أحرجه )٤( 
هب"م(رنم القرآن، ير تن)أبواب لترميى و! 

ط١[،الرسالة، ة ]هرم)ا/بمبمآ( واحمد وحشه، 
=(، ٣٣٣٧رنم القير، )كتاب في وماuئ، 





المسح

فياليد لفظ ررورد القيم: ابن ودال 
الصحافوكلام والسنة القران 

متنوعاورودا موضح مائة من أكثر فكب 
يدأنها على يدل بما مقروئا فيه متصرشا 

والقبضوالعلي الإمساك من حقيقة، 
قالثم بيده، آدم ظهر مسح وأنه والسهل 

تفقال اختر. مقبوضان! ويلا0 له 

يمينيديه وكلتا ا ربكب يمين احترت 
،.١٦(ماركة 

اتمخاكين:مذهب ه■ 

الفعليةالصفات من صفة المسح يعتبر 
التيالصفات حملق من فهي الاحتاؤية، 

والمعتزلةوالجهمية الفلاسفة أنكرتها 
ومنبالكلية، الصفات يناكرون الذين 
ومناوكادبية أنكرتها التي الصفات حملة 

الأفعالصفات ينكرون الدين وافقهم 
الأخياريةد٢،.

ربووصف وبيانها ذكرها حاء ولكن 
اش.؛رسول لسان على بها العالمين 

القال: قه رة هريك؟ أبفعن 
مسحآدم الثه حلق لما رر ! . لله ١ رسول 

خالقهاهو نسمة كل ظهره من فمط ، ظهرْ 

المسح

اراض]مكب ( ١٧١)؟/ اورّاق المواعق جمر )١( 
[.٥١٣٤٩ط الحدية، 

الطاسص القران -مزيه انمزلأ: كتب من انقلر )٢( 
الحديثة،المهفة ]دار ( ١٥٣)المار عد للقاضي 
(٥٣١.  ٥٢٩)Y/للزسخشري داساف مروت[، 
كتبومن [، ٠١٤١٨مدا، السكان، ]مكتبة 

(٦١٧ليسقي اكزيل مدارك 
،[.١٤١٩مدا، يرون، انملسب، الكلم ]دار 

/الحديثُ القيامة،؛ يوم إلى ذريت4 من 
قال:ه الخطاب ■بن عمر وعن 
هدمعن سئل الله رسول ممعن 

ينءادم بجا تى ربك لمد ة: يألا 
ا.لقف;! ١٧٢راف: ]الأعئهور>ه 

آدم،حلق ه افه ررإن .! ض ا رمول 
ذرية،منه قاسمحرج سميته ظهرْ مح ثم 

أهلويعمل للحنه هزلاع حلمث، فقال! 
فا٠ت١محرجظهره مح ئم يعملون، الجنة 

للنارهولأم حلمت فقال! ذرية، منه 
آ.الحديثُ يعملون...؛، التار أهل وبعمل 

ءاش بالماس اعرف ء والتجئ 
له■وتسبيحا وتقدينا تعقلنا وأكثرهم 

عنوثبت حاء بما فالأخذ سبحانه، 
والقصالمتعين، الواجب هو . النبي 

■المبتل سواء إلى والهادي الموفق 

ثمصادرواتمراجع:ا٠ 
الإسلامية،؛،الجيوش إراحتبماع . ١ 
القتم-لأن 
،( ١ )ج العلحاؤية،، ااعقلإيدْ ررسؤح — ٢ 
الخز■أي لأل 
صححّْن التوحيد كتاب رلسرح - ٣ 

الغتيمان.محمد بن أش لعبد البخاري؛،، 
فيالواردة قق اض ات فررص- ٤ 

القادرعيد بن لخلوي والثنة؛؛■، الكاب 
السقاف.

تخريجه.تقدم )٣( 

 ٤{ C ٠تخريجه تقدم



ئ^ثورا

لأبن)ج؛(، الفتاوى،؛ ررمجمؤع — ٥ 
نمه.

المرسلة؛؛الصواعق رامختصر — ٦ 

الشم-لأبن (، ):٤٢
المتعلقةالعقدية رراّئل - ٧ 

افطلأل urس ^١ مح،ا بآدم 

'يمح>ء,.ا<.
الحكمي.لمحافظ 

لعالمالشِدةلأ، ألمافل رامعجم ٠ ٩ 
فالح.ءبداش،

صلقسعر ا. 

تغة:التعرض وم 
والعينءالمين قارص ابن قال 
اشتعالعلى يدل واحد أصل والراء 

ذلكمن وارتقاعه، واتقاده، الشيء، 
تواستعارها المار، ■سعير العير؛ 

توقدها؛،

التسعير،من فاعل اسم عر؛ الم
لأنهالثمن؛ عليه يقوم الذي والمحر؛ 

سعرومنه أسعار، جمعه ؤيرتثع، يعلر 
الثمنقدر إذا منحر؛ فهو تسعيرا، ينعر 

وحدد0
(٢)

ط-آ؛\ه[.الجل، ]داو ( vo/nاللمنة )ل(ثاسى 
تاللار( ٨٨ MUA)اللغة تهذيب انظر: ■)٢( 

العلم]دار ( ٦٨٥، ٦٨٤)؟/والصحاح الممرة[، 
(٥١٨)المحيط والقاموس ط؛[، للملأسن، 

، ٤٣٠را/ الوسهل والمعجم ط0[ا الرسالة، ]مؤسسة 

شرعا:التعرث ■و 

لارتفاعهق اش تقدير هو المسعر؛ 
ورحصها،وغلائها وانخفاصها، السلع 

كلهذلك لأسباب وتدبيره وتقديره 

نملأقةساوض،اصي
والشرعي:

والشرعياللغوي المعنى بين العلاقة 
هواللغة في الئنعر فإن مطابقة، علاقة 
وغلاء،رحصا اللع ألمان يحدد الذي 

بماذلك يحدد الذي هو ه الله وكذلك 
أوالسلع غلاء أسباب من ه يهيئه 
*.ك وقدره قضائه بمقتضى رحصه 

لذكم:اي 
هق،الثه أسماء من المعر أن شت لم 

فلاالمعر، هو أنه هث افه عن يخبر لكن 
وهدعا أو بالمسعر، هث الفر تسمية تسوغ 

عبدالمسمر؛فيقال؛ به التعبيد أو به، 
هكنله اسما كونه في المحن ثبوت لعدم 

والأدلة؛
غلاقال: ه مالك بن أنس عن 

[.١٩٧٢ط٢، الدعوْ، ]دار ( ٤٣١
را/الحض اص أسماء شرح في الأمس انقد: )٣( 

فىالنهاية [، ٥١٤١٦، ط١ المحايت، ]دار ( ٥٠٣
بيروت،العلمية، ]المكية )آ/آآبم( الحديث غرب 

)آ/المغير الجامع شرح القدير وفيض [، ٥١٣٩٩
وسلها؛اه[، ط١، العلمية، الكتب ]دار ( ٣٣٧

الماهرة،الحلمي، مصطفى ]مكتبة )آ/هآ( لام ال
-[.٠١٣٧٩ط٤، 

ءث؛مينابن الثيح موقب — المغتوح الباب لقاء انقلرت )٤( 
:٣(. ١١)الثاني: الرجء (، )٩٦الثربمل قم ر. 



ا

فقال!.، اظه رسول عهد على السعر 
هوالله ررإن فقال! لنا. معر  ٠٥ارسول يا 

وإنينر، المالرازق الباسط القابض 
أحدبطيني ولا اطه ألقى أن لأرجو 
مال(اُاا.ولا دم ش إياه، ظلبمتها يمفللمق 

0أقواوأهلاسم:
ظه!تيمية او_ن الإسلام شيخ فال 

والرخصالأسعار، Jارتشاع ررفالغلاء 
الحوادثحملة من هما ، بانخفاصها 

ولاوحده، اش إلا لها خالق لا التي 
وقدرته،بمشسته إلا منها ثيء يكون 

أفعالبعض جعل قد ث سحا هو لكن 
كماالحوادث، بعفس في سببا العباد 

القاتل،موت في سبتا القاتل قتل جعل 
بسبيكون قد الأسعار ارتفاع وجعل 

بسببيكون قد وانخفاضها العباد، فللم 
منأصاف ولهذا الناس، يعص إحسان 
وغيرهموالمعتزلة، القدرية من أصاف 
وبنواالماس، بمص إر زالرخص الغلاء 

فاّدهءلأ/أصولا ذلك على 

مجيتائه عقيمين ابن الشيخ وقال 

(،٣٤٥١رقم السوع، ركاب داود أبو را(أخرحا 
حسنوول: ( ١٣١٤ينم الموع، )أبواب داكددي 

رنمالمجارات، )كاب ماجه وابن صحيح، 
ط١[،الرسالة، ة لمؤّ؛( n/Yوأحمد)•(، ٢٢٠•

حبانوابن (، ٢٠٨٧رنم السوعإ )كتاب والدارمي 
فيالآلاني وصححه (، ٤٩٣٠رنم المؤع، )كتاب 
(.١٨٤٦)رقم الجامع صمح 

فهاالملك ]مجمع ( ٠٠٢ )a/ الفتاوى مجمهمع )٢( 
-(.٠١٤٢٠الشرف، المصحف لطباية 

؛الله؟ أسماء من المسعر هل سزال! عن 
صفاتمن صفة هذه أن لى يظهر والذي 

يغليالذي هو القه أن يعني! الأفعال؛ 
الأسماء،من فليي ويرحصها، الأشياء 

لكنأعلم، وافه لي يظهر الذي هذا 
(٣)الرسول((قال كما نقول 

الحبال!المحسن عبد الشيخ وقال 
هواض أسماء من أنه ذكره والني 

لمت يعني ذكره؛ ما وغيره ا القرطبي 
الذينالقرطبي، غير ذكره أحد على أقف 

ابنمثل الحسّنى، الله أسماء عدوا 
ابنوكذللث، حجر، ابن ومثل حزمُ؛أ، 
الأمم،هذا ذكروا ما وغيرهم عثيمين، 

ولايوصف ولا به، افه عن يخبر ولكن 
حملإذا مى؛ حمإذا لأنه يمي؛ 

الأسماء؛من تؤخذ الصفة فان سمية، 
الصفاتصفة، منه شتق اسم كل لأن 

تشتقلا والأسماء الأسماء، من تشتق 
الصفاتا،أمن 

يهللق.رالا ن! الفورا صالح الشيخ وقال 
وهو— يلحق لكن المّعر، أنه الله على 
المعر؛هو افه أن — الوصف باب من 

رنم- ضن ابن الشيخ مولمع - المفتوح الماب لتاء ، ٣١
)اا:؟(.اكاني;الوحم )٩٦( الشرط 

شكما الحسنى الأسماء جملت من حزم ابن ذكرء بل )٤، 
،ط١ الياعأ ]إدارة ( ٣١)A/ المحلى 

١٣٥٢.]<

شجاء ما باب الترمذي سن من البيؤح كتاب شرح ( ٠١
رنمالمباد، الخحٍّن عبد الشيخ مرئع — الشعير 

(.٤٧; ١٨)اادس: (، ١٠٣)الشرط 





اتدجالالبمسح قأؤو^إهجالائد 1ثمسيح 

شرعائالتعريف ح■ 

صفاتله آدم يني من رحل الدجال؛ 
لتعريفالأحاديث؛ بها جاءت كثيرة 
إذاحتى شره، من وتحديرم يه الناس 
به،يفتنون فلا المؤمنون عرفه خؤج 

الساعةعلامات من وخروجه 

١^١١.،

التسبمية:بب سو 
يمسحلأنه مسحا؛ الدجال سمي 

نواحيهاأكثر ؤيقطع حروجه عند الأرض 
الدجالسمي وقيل: يوئا. أربعين في 

ممسوحةعينيه إحدى لأن بالمبمب^؛ 
الحقويغطى يموه لأنه بالدجال؛ وسمى 

بكثرةالأرض يغطى ولأنه ثال-اطل، 
هومعنا مر كما الدجل فأصل 

ا.والمقلية التمويه 

الأخرى:لأسماء اح 
الضلالة،مسيح ل: لاجا ا يمي 
حديثمن ثبت كما الأعور، والمسيح 

قال. الق، رسول أن هه؛ هريرة أبى 
ررحثىنزوله؛ عند ء بس زمن في 

الأعورالضلالة ميح زمانه في يهلك 

(٩١رأ/ ليسني داود أبى سن وئرح (، ٥٢■ا/ ر -
^.١٤٢٠ْوا، الرند، ]دمحة 

.ذكرهاا الصخيحة ديث لأحا ا ئي سيأتي كما ( ١ ر 
القلم،]دار ( ٧٦٧)الغرآن ألفاظ مقرئات سئلر: )أ( 

والهايت(، ٥٢٠را/السلم واكال آاأاه[، ٍدا، 
(.٨٦٩)والأثر الحديث ريب غو 

)\إالمعلم ؤإكال (، ٣٠٧)الينة مقاييس نلر: )٣( 
(.٩١)؛/داود أيي نحن وشرح (، ٠٢•

إلاالمسيح عليه يطلق ولا الكذاب؛اُ؛،. 
الدجال،المسيح فيقال: موصويا، 

وهكذاالأعور، والمسيح 

لحكم:او 
آحرفى الدجال بهلهور الإيمان يجب 
الكبرىالعلامات من وظهوره الزمان. 

ضمنيدخل ييا والإيمان للساعة، 

منركن هو الذي الأحر باليوم الإيمان 
الإيمان.أركان 

الحقيقة:و■؛■ 

اللهيمتحن آدم بني من رجل الدجال: 
الخوارقمن معه يجلفيه بما عباده به 

لهاستجاب فمن زمانه. فى المشاهدة 
والأرضلتمطرم، الخاء ,الدجال يأمر 

أنعامهممنه تأكل زرعا لهم فتنبت 
الومن • سماثا إليهم وترجع وأنفسهم، 
تصيبهمأمره، عليه ويرد له يستجيب 

وموتوالخلة والفحعل والجدب المنة 
فسوالأنالأموال قص وتالأّم 

١لأرضكنوز تتبعه وأنه والثمرات، 
ثمالشاب ذلك ويقتل ألنحل، كيعامسب 

حقيقةبل تمويها ليس كله وهدا يحييه، 
الزمان،ذلك فى عباده يه الله يمتحن 

.=]٢،الر,طلة، ب ت؛(احرجهأحْد)ْأ/بمآم( 
رقمالأاري-خ، )كتاب ان حبوابن —[، ٠١٤٢٨
حان.ابن إساد الأرنووط شعب وقوى (، ٦٨١٢

السلمؤإكال (، ٧٦٧)القرآن ألفاظ ْقرىت يمملر: )ه( 
والأثرالحديث، غرب في والنهاية ■)\/»؟ه(، 

(٨٦٩.)



الدجالالمسيح الدجالالمسيح 

يكفر، كثيرا به ويهدى كثيرا ■له فيضل 
Lإيمايا آمنوا الدين ويزداد المرتابون، 

يقتلهحتى الزمن من فترة يمكث 
موضحاالقيم ابن فال . .تر١أ عيي 
يهيعرف ما أعفلم ررومن ت الدجال حقيقة 
الإلهية،يدعي أنه الدجال المسيح كدب 

ابنالهدى مسيح ورسوله ءبدْ الله فيبعث 
كانانه للخلأس ؤيفلهر فيقتله، مريم 
يقتل،لم إلها كان ولو مفترئا. كاي 
فىؤيبصق ؤيسمر يصلب أن عن فصلا 

وجهه\آء.

لأهبمية:اؤ 

فتةأكبر الدجال فتنة أن في ثلث لا 
يهسحيخ العبد، يه يبتلى بلاء واعفلم 

تعالى،اش عصم من إلا البشر من كثير 
قال:نه حصين بن عمران فعن 

بينما  ١١ت يقول الله رسول مسمينا 
منأكبر خلق الماعة قيام إلى أدم خلق 

محمدأبي الإمام عن ونقل الوحال،،ُ'آ،. 
أحدالمحاربى. محمد بن الرحمن عجي 

هدايدفع أن لأينبغي قوله! التابعين أتباع 
إلى— الدجال حديث يقصد . الحديث 
فىالصبيان يعلمه حتى المؤدب 

الكب]داو ( ١١٢ )ا/ والملأحم الفتن أو النهاية ر\(, 
يسر.يتصرف حدا[ الحد.يثة، 

(Tio)والصادي اليهود أجوبة ني الحيارى هداية )٢( 
^[.١٤٢٩ط١، الفواثد، ]م 

رهمالماصة، وأشراطّ الفتن )كتاب لم مأحرجه )٣( 
٢٩٤٦.)

النوويعن السخاوى ونقل الكئاب«أ؛،، 
السلفأركان ت قولهم العلماء من وغيره 

أحاديثالصبيان يلقن أن نحبون ي
قلوبهمفي وترسخ ليحففلوها، الدجال 

•الا'ساءُ ؤيتوارثها 

لأدلة:ا0 

قالقال: ه عمر بن الله عبد عن 
رأيتنينائم أنا بينا  ١١.ت الل4 رسول 
مرمرحل فاذا بالكعبة... أطوف 
اليمض،العين أمور الرأس، جعد جيم، 

هدا؟من هالت،: طافية، عنبة عينه كأن 
انمحال«س.هذا 

ذكرافه. رسول أن ^؛*،؛ وعنه 
افه^ ١١فقال؛ الناس ظهراني بين الدجال 
المسيحوإن ألا ياعور، ليس تعالى 
عينهكأن اليمنى، العين أعور الدجال 

عشةطائة«ّ.

قالقال؛ هه مالك بن أنس وعن 

رنمالحديث صني الفتن، )كتاب في ماجه ابن ذكر0 )٤( 
٤٠٧٧.)

المفاعةأثراط من به الإحاءلة يحسن ما في القناصة )٥( 
-[.٠١٤٢٢ط\، الملف، ]أمحواء ( ١٠)

تقولوالعرب الحمرة، إلى المائل الأييض الأحمر! )٦( 
الخجموتمي أحمر، الس—اض! لونه صلا لخن 

لمان! ينفلر ألوانهم. محلى البياض لغلة الحمراء؛ 
'آا/ام؛(.، ٢٠٨)؛/العرب 

(،٧٠ ٢٦رقم التعسر، )كتاب البخاري أحرجه )٧( 
(.١٧١رهم الإبمان، رمحاب وسلم. 

رنمالأنبياء، \ح\شموث )كتاب البخاري أخرجه )٨( 
رنمالماصة، و\شم\ط القتن )محاب وملم (، ٣٤٣٩

١٦٩.)





الدجالاثمسيح 
٢٦٨٨

الدجالالمسيح 

بالحرية،ويمر أموالهم، من شيء بأيديهم 
نتسعهكنوزك، أخرجي لها فيقول 
رجلايدعو ثم النحل، كيعاسبي، كنوزها 
فيقيلعهبالسيف فيصربم شبابا، ممتلئا 

فيقبليدعو، نم الغزض، رمية جزلتين 
كدلكاهو قينما يضحك، وجهه، ويتهلل 

عندفينزل مريم، ابن المسيح اش بعث، إذ 
بيندمشق، مرني السسضاء المسارة 

أجنحةعلى كمية واصما مهرولتين، 
رفعهوإذا ئملر، رأسه طأطأ إذا ملكين، 

لكافريحل فلا كاللؤلؤ، جمان منه تحير 
ينتهيونمه مات، إلا ئصه ؤيح يجد 

يدركهحتى فيطلبه طرفه، ينتهي حيث 
^٠^٥١؛^لد، بباب 

اسم:أهل قواو اج 
JU  :النيئ لااساذ الأحرىM' من

Lj^يستعدوا أن أمته وعلم ،، الدجالأ 
أنللملسن فينغي الدجال، فتنة من 

أمتهحدر وقد منه. العفليم باش يستمدوا 
ووصفهالدجال، - حديث غير ى ف- 

يحذروه،أن للمسلمين فينبغي لهم، 
فيهمء>_رج زمان من باش تعيدوا وي

اضأعاذنا صعءِا، زمان فانه الدجال، 
وهوخلق، قد أنه روي وقد منه. وإياكم 

الذيالوقت إلى بالحديد موثق الدنيا فى 

(٣),, بخروجه((هى ض ا ذن يا 

الإيمانررإن الداني: عمرو أبو وقال 
اش.،رسول عن جاء يما واجب 

حملهوتداول المحيح، بالنقل وثبت 
وذكرلاحرة، ا وعيد ذكر من ملمون لا 

وعلاماتها،الساعة، وأشراط الطوام، 
الكذابحرؤج ذللئط: فمن واقترابها، 

جنةله وآن وفتنته، الدجال، الأعور 
وأنجنة، اره ونار، نهجنته ونارا، 
منمعه ومن يقتله ي عسى 

واكلألاأر؛'.الكفر أهل 
فتنةلدجاجلة ا إلوأعظم تيمية: ان وقال 
مريم،ان عيي يقتله الذي الكبير الدجال 

قيامإلى آدم لدن من ش ا حلق ما فانه 
الملمينوأمر نمته، من أعفلم الساعة 

صلاتهم؛؛قي فتنته من يستعيذوا أن 

اسعلقة:لمسائل اي 

صفاته:الأولى: .المسألة 
حديثقي جاء العين: أعور - ١ 

فالال: قه عمر بن اش عبد 
كأناليمنى، المن ررأعور ٠: اش رسول 

قالوا:هذا؟ من قالت: طافية، عنبة همته 
ثهد؛له حديث وفى . ٢ الدجال،الا هذا 

رقمالساءة، وأشراط النتن لم)كتاب مأخرجه )١( 
٢٩٣٧.)

وملم(، ٨٣٢رقم الأذان، )محاب ايخاري أحرجه )٢( 
(.٠٨٩رقم الصلاة، ومواضع المساجد رتاب 

ذا،قرية، ]موسة ( ١٩٧)٣;اب )٣( 
،طY أحمد، الإمام ]دار ( ٢٤٣الوافية)الرسالة )٤( 

١٤٢١.]^،

ط؟،المدني، ]مطمعة ( ١٩٧))/الرسائل جامع زء( 
ْ،إا.ر[.

•تحْريجه مدم )٦( 









الوجالالمسيح 

هيالصديق بكر أيي فعن والمدينة. مكة 
ررالدجالت قال اش. رسول حدثنا قال; 

لها:يقال بالشرق أرض من يخمج 
وحهوههمكأن أئوام يتبعه حراسازا 

حديثفي وحاء المطردةااُ المجان 
بنتفاطمة ترويه الذي الجثسامة 

يحرقي إنه الألأ الميئل:أن ه ض 
ش-لمن بل لا اليمن؛ بحر أو الشام 

ماالشرق، قبل من هو، ما المشرق، 
وأومأ. هو،؛ما المشرق، تمبل من هو، 

أبمح،وعن المش-رقلآ،. إلى بيه 
قال؛س اش، رسول أن هي؛ هريرة 

همتهالمشرق قبل من المسيح رريأتي 
تصرفثم أحد، ديز ينزل حتى المدينة، 

وهناللت،الشام ئبل وحهه الملائكة 
ينالنواس حديث وفي ^ يهلك١١٣

الشأمبين حلة خارج ارإنه سمعان: 
هذهبين العلماء جمع وقد والعراقآاُ 
منحروحه صدأ إن : قالوابان الأحاديث 
يخرجثم أصبهان، ناحية من حراسان، 

أ.والشام؛؛ العراق يين قيما الحجاز إلى 

ايديالالمسيح 

دحت،( ٢٢٣٧رقم الض، )أبواب الترمذي احرِبم )١( 
)ا/راحمي •٤(، ٧٢رقم القس، ماجه)كتاب وابن 
)كنابوالحاكم ، ط١Eالرسالة، ]مؤسسة ( ١٩٠

وصححهوصححه، ( ٨٨٦•رنم والملأحم، المتن 
(.١٥٩١)رقم انمسة الللة ني \لأو\ني 

■قريبا تخريجه نندم )٢( 
(.١٣٨٠رقم المج، )كتاب ملم أخرجه )٣( 
تخريجه.تقدم )أ( 
انمنهاج،]ياي ( ٠١٣١ )٣; للقرطي التذكرة يطر: )٥( 

ط١[.

خروجه:ولت، الرابعة: لمسألة ا- 
خروجهأن الأحاديث عليه دلت الذي 

نزولوقل المهدي، خروج بعد 

مكمث،مدة ة: امالخ-لمسألة ا- 

الأرض:ش الدجال 
حديثافي حاء يوما، أربعين يمكث 

ياراقلنا؛ هي: سمعان بن س نوا لا 
قال:الأرض؟ في لبثه وما طه ا رسول 

كشهر،ويوم نة، ك يوم يوئات أربعون 
كأيامكم.أيامه وسائر كجمعة، ويوم 

لديا اليوم ش ا رسول يا قلنا: 
لا.قال: يوم؟ صلاة فيه أتآئغينا كنة 
٠ا شورهااُ له اقدروا 

المسحسرعة المادسة: لخألة ا_ 
الأرض:في الدجال 

بنواس نالحديث في جاء 
وماالله رسول يا :  IjJl))؛نجهء: ن سّمعا 

كالسث،قال: الأرض؟ في إسراعه 
ا.الريحااُ استديرته 

أتياعه:المائعة: لمسألة ا. 
كمااليهود، الاحال المسيح أتباع من 

أنلقهه؛ ماك بن أنس حديث في ثبت 
منالدجال لايشع قال: ه اض رسول 
ومنألئاااُأ/ سبعون أصهان يهود 

ه.سمعان بن التراس حدث ش تمّا )٦( 
تخريجه.تقدم )٧( 
شه.السامق الحديث م )٨( 
(.٢٩٤٤رقم الاصة، واشراط الخن )محاب لم مأ:م.بم )٩( 





اأد|جالا|م|،|يح جاللو ا المسيح 

وشجوه،خذوه فيقول؛ آ، دئسحُ به 
فيقول؛تمال؛ صرثا. و؛طته ظهره فيوصع 

أنتفيقول؛ فال؛ ؛ى؟ نومن أوما 
فيوشريه فيؤمر ؛ ^ل امم^.اب. المسيح 

بينيفرق حتى مفرقه من دالثشارُأ،، 
بينالدحال يمثى ثم ئال؛ رجليه. 

قائما.فيستوي قم ك؛ يقول ثم القهنمين، 
مافيقول؛ يي؟ أنومن له؛ يقول ثم قال؛ 

يمول؛ثم قال؛ ١ يصيرة إلا فيك ازددت 
منيأحل بعدي يفعل لا إنه الناس أيها يا 

ليذبحه؛الدجال فيأخذه قال؛ الناس. 
فلاتحاثا ترقوته إلى رئته بين ما فيجعل 

بيديهفيأخذ قال؛ سيلا. إليه يتهلح 
أنماالناس فيحب به، فيقذف ورحليه 

فقالالجة. قي ألقي وإنما المار إلى قذفه 
شهادةالناس أعتلم هذا ؛ اطه رسول 

ينحذيفة وعن العالمين(؛ُم. رب عند 
ه؛اش رسول قال قال؛ ه المان 

ونارا.ماء معه وإن Jخرج، الدجال ارإن 

غريبني الفائق ينفلر؛ كالمصلوب، يمد أن را(الشٍحت 
)آ/بما'آ(.الحديث 

توععناها علم، صحح قي هكذا ءيرشر )٢( 
تالرواية ررمكذا النووي! قال المنشار، ينثر 

وهوالميم، بعد بهمزة والمشار I يالهمز )يوشر( 
فيفيجعل فيهما، الهمزة تخفيف ؤيجوز الأفصح، 

)المنشار(ؤبجوز ياء. الثاني وفي واوا، الأول 
وصلىالخشبة، نشرت يقال؛ هذا وعلى بالنون، 

مسلم.صحيح شيح ينفبي_ث أشرتهاا. يقال! الأول 
للزوىرلا/؛¥(.

رقمالماعة، وأشراط الفص )كتاب ملم )٣(أخرجه 
٢٩٣٨.)

تحرق.فنار ماء الناس يراه الذي فأما 
باردفماء نارا الناس يراه الذي وأما 

فيقليقع منكم ذلك أدرك قمن عذب. 
هطيب عذب ماء فانه نارا يراه الذي 
الالصادق المؤمن أن إلا كله؛ هذا ومع 
ولاالدجال مع التي الخوارق بهذه يعبأ 

هشعبة بن المغيرة فعن منها، يجنع 
عن. النبي أحد أل مررما قال؛ 

Uلي:  JUؤإنه الته، ما أكثر الدجال 
معهإن يقولون؛ لأنهم قلّك؛ مته؟ يضرك 
أهونهو قال: ماء. ونهر حيز، جبل 
القاصيقال ا. ذلك؛اُ من اش على 

أهونررهو الحديث؛ معنى فى ض عيا 
اشيخلقه ما يجعل أن من اش على 
ومشكئاللم-ومنين، مضلا يده على تعالى 

امنواالذين ليزداد بل الموقنين؛ لقلوب 
مرض،قلوبهم قي الذين ولترتاب إيمانا، 

ثمقتله الذي له قال كما. والكافرون، 
منىبصيرة أشد فيلث، فهل كنت ما أحياه؛ 

الآن«ُا"آ.
يدخللا الدجال الماسة؛ لمسالة ا٠ 
والمدينة؛مكة 

قالقال؛ ه مالك بن أنس عن 
سيطوْإلا بلد من ررليس ٠؛ الله رسول 

نقبوليس والمدينة، مكة إلا الدجال؛ 

يممالأنساء، أحاديث )كتاب البخاري أخرجه )٤( 
(.٢٩٣٥رنم الفتن، )محاب وسلم (،. ٣٤٥٠
وسلم(، ٧١٢٢رقم الخن، )مماب البخاري )٥(أخرجه 
(.٢١٥٢رنم الأداب، )محاب 
(.٤٩٢)A/المعلم )1(إكال 





اثدجالالمسيح :؛ء|ئبميالمسيحاكجال

لكلكذبه وسن انقضى، قد فرعون 
وكائنبًتي أمر وهذا • وعاقل ُؤمن 

فتركللعباد، واحسارا فتنة يستقبل فيما 
،يه وامتحانا له احتقارا القرآن فى ذكره 

عليهينبه أن من أظهر كذبه في الأمر إذ 
الشيءذكر يترك وقد منه، ويحذر 
واضحالنقص، ظاهر فالدجال لوضوحه 

يدعيه،الذي المقام إلى بة بالنالذم، 
ذكرهطه ا فترك الربوبية، من ؤيرومه 
عبادهمن تعالى يعلم لما عليه؛ والنص 

ولايهيضهم لا هذا مثل أن المؤمنين 
ورسوله،لقّ لينا وتإيمانا إلا يزيدهم 
للباطل؛؛وردا للحق وتمديما 

منيسم ما ت عشرة ١^٧ لمسألة ا. 
الدجال:فتنة 

الكهف،سورة من آيات غقل ح ١
أوأولها من آيات عشر بقراءة وذلك 

ر.هن سمعا بن س لنوا ا فعن آحرها، 
أدركهرامحن طه ا رسول قال قال: 

سورةانح فو عليه فليقرأ منكم، 
أنه؛ ازرداء أيي وص اوكهف«ُى, 

منآيات عشر حققي لإمن قال: الني. 
الدحال«،من عصم الكهف سورة أول 
الكهف؛؛أم-آخر أرس ت رواية وفي 

وحاصةالدجال، فتنة من التعوذ . ٢ 

:١٢؛ را/'آأارايلاحم الض أو الهاية )١< 
تخريجي.هدم )٢( 
رقموقصرها، المسافرين صلاة رياب ملم أخرجه )٣( 

ُالكظينصا.(، ٨٠٩

قال:هه هريرة أش فعن الصلاة، في 
أحدكم،تشهد ارإدا اممه رسول قال 

إنياللهم إ يقول أربع، س باش فلستعذ 
عذابومن جهنم، عذاب من يك، أعوذ 

ومنوالممات، المحيا فتنة ومن القبر، 
الدجال«ُا،.السح فتة شر 

ويفصلالدجال، من الفرار س ٣ 
يدحللا لأنه والمدينة؛ مكة سكنى 

الحرمن•

والأيار:
عدة،آثار الدجال بوجود للأيمان 

ومعرفةبالإسلام، التمسك منها: 
فيعلمالحستى، وأسمائه . اش صفات 

ويشربيأكل يشر الدجال أن الإنسان 
الدجالوأن ذلك، عن منزه ه والله 

أحللا وأنه بأعور، ليس والله أعور، 
يراهوالدجال يموت، حتى ربه يرى 

وكافرهم-مؤمنهم خروجه عند الناس 

الذنمق:0■ 

الدجال:ظهور في الحاكمة من 
لهم؛وابتلاء لعباده، ه اطه من امتحان 
ثمالباطل، وسطل الحق، الثه ليحق 

عجزهللناس ويفلهر تعالى، يفضحه 
الأحاديثهذه ١١القاصى: قال وصعقه، 

الدجالقصة ش وغيره مسلم ذكرها اكي 
صحةفي الحق أهل لمذهب حجة 

الملأ.مأومواصح اجد الممسلم)كتاب أحرجه )٤( 
(.٠٨٨رنم 







ا

ش،إثّاتها ويجب عليها، والحديث القرآن 
وعفلمتهوكبريائه بجلال يليق كما تعالى 

نملبل،ولا تحريف، غير من سبحانه، 
تمثيلُولا تكييف، ولا 

لحقيقة:اؤ 

فمانافذة، تعالى دله ا مقيئة إن 
لميشأه لم وما كان، تعالى افه شاءه 

مالكل ياملة بحانه ٌّومشيئه يكن، 

مامء يخرج فلا الكون، في يجرى 
الكونفي يحدث ولا تعالى، مشيئته 

٠سبحاته مشيثته غبمر من سيء 

والأدلة:

لقايءدمثن تعالى: اش قال، 
قآءأن إلآ و عدا هى ئاعل إؤ 

تعالى:ومحال [، ٢٤.  ٢٣}'\صف: آم 
تالإنس_انتآثأه تشاء أن إؤ* دثاءوة 

تبماآلثهئ جؤ تعالى: ال، ومح[، ٣٠
ائقثبمئ ئثاءُ ش اص وق اص 

قئاثمن ؤتزل تثاء من وتحر قثاء ينن 
وهه^ وثيء ثق ؤك تدق 

عموان[.]آل 

قالال: قه هريرة أبى وعن 
والجنة،النار احتجت ١١الئه رسول 

الجبارونيدخلني مده: نقالت 

ئهدالملك ]مجمع ( W/vyالفتاوى مجمؤع انظرث )١( 
-[.٠١٤١٦الممحف، لطياص 

الملمة،الكب ]دار )•٨( الملل شفاء انظر: )٢( 
٠١٤١٣.]

يدخلنيهده: وقالت والمتكبرون. 
لهذْ؛ه الله ممال والمساكين. الضعفاء 

وتمالأشاء، من يك أعدب عذابي أنت، 
أشاء،من بك أرحم رحمتي أستا لهذه: 
آ.ملوهاوأ منكما واحدة ولكل 

أن- جهينة من امرأة - قتيلة وعن 
إنكمفقال: المي. أتى يهوث 
ماتقولون: تشركون، ؤإنكم تنددون، 

والكعبة.وتقولون: وشثت، افه ثاء 
يحلمواأن أرادوا إذا النبي. فأمرهم 

ويقولون:, الكعبة؛اارورب : يقولواأن 
ششت،؛اُثم اش، شاء ما ١١

أتىرجلا أن ها؛ عباس ابن وعن 
فقال؛الأمر، بعض في فكلمه س الني 

النبي.؛فقال وشئت. افه اء ثما 
اششاء ما تمل: محيلا! طه ررأحعكى 

روحده(( 

(،٤٨٠٠رقم القران، نفير )كتاب البخاري أحرجه )٣( 
رنموأعلها، نعيمها ومحنة الجنة ركتاب ومسلم 
له.واللفظ (، ٢٨٤٦

رقموالندور، الأيمان )تمتاب انى النأخرجه )٤( 
طا[االرسالة، تْؤّة وأحمد)ْ؛/م؛( (، ٣٧٧٣

(٧٨١٥رنم والنذ.ور، الأيمان )كتاب والحاكم, 
الصحيحةالململة قى الألباني وصححه وصححه، 

(.١٣٦)رنم 
٢(،١  ١٧رقم الكفارات، ماجه)كتاب ابن أخرجه )ء( 

الرسالة،]منة )rإ^TT( وأحمد 
البشائر]دار ( ٢٧٤)المغرد الأدب في والبخاري 
والليلةاليوم عمل ني ائي والنؤدم[، الإسلامية، 

وحهله، راللففل ؤدآ[ الرسالة، ة ]مزم( ٥٤٥)
]دار( ١٠٥١الإحياء)أحاديث تخريج في المرائي 

المحيميةالململة قي والألماني هدا[، حرم، ابن 
(.١٣٩)رقم 





االهيساه

والأرض،السماوات قي ما كل شاء قد 
تعالى،يمستي إلا فيهما شيء يكون ولا 

قولهذلك هملى الكثيرة الأدلة ومن 
رثحت1أثث أقص ٥ >ؤوو تعالى; 

هاتثمأثاثتم ة ي ثبم^ دمث 
اششاء فلو [ ٤٨_لة؛ لالمائ

وكتابواحدة، لشريعة تبعا لجعلكم 
لمسبحانه ولكنه واحد ورسول واحد، 

فكنتملكم، واحتيارا ابتادء ذلك، يشأ 
اشفمشيئة عليها، أنتم التي الحالة على 

سبحسانه،يشازه ما هو فد والنا ا مهللقة 
الدالةالكثيرة الأدلة من واحد دليل فهدا 

القضاءمراتب من المشيئة مرتبة على 
والقدرُ

ماقول: حكم الثانية: لسالة ا- 
فلأن;وشاء اش ثاء 

اضيعظم أن الحيي على الواجب 
عنتعالى ينزهه وأن اكعفليم، حق تعالى 
الكلماتقي حتى الشرك شوائب حمع 

لأحدقائل يقول أن يجوز فلا والألفاظ، 
أو؛وشث، افّ ثاء ما المخلوقين؛ من 
منذلك ونحو فلأن، وشاء ، ujIشاء ما 

قيوالتشريك التنديد من فإنها العبارات، 
هالمبي عنه نهى وقد تعالى، اش مشيئة 

العلمأهل وعده صريحة، واضحة بألفاظ 
منالحذر لحذر فا الأصغر، الشرك من 

مابد.قلقل: ولا قائلا كان ؤإن ذلك، 

(١٣٨- )ا/ممآ اساوية ألمشية شرح انظر: )١( 
^.١٤١٩ط٣١، الرالأ، ]مزّة 

شاءثم الئه شاء وما شئت، ثم اذلأ، شاء 
ذلك"؛.\و اض. أرثد كم! ^0، 

تظزملا المشٍئث الئالنت: آلة لما. 
المحبة:

صائحمن الكون هذا في يحصل ما 
ضا بمشيته إلا يكون لا وشر وحير وفساد 

شاء،ما إلا مذكه في. يقع فلا تعالى، 
ؤإنماوالفساد، الشر يحب لا الله ولكن 
بهأمر الذي والخير والملاح البر يحب 

فمحبته.، رسله ألستة على وشرعه 
الدينيةبالإرادة متعلقة ورضاه تعالى 

القدريةاوكونية بالإرادة وليس الشرعية، 
المشيئةبمعنى هي الش 
تجتمعمتى الرابعة: ألة لما. 

والقدرة؟المشيئة 
الشاملةوقدرته النافدة افه مشيئة إن 

قانويفترسيكون، وما كان فيما يجتمعان 
اهشاء فما كائن، هو ولا يأكن لم فيما 
لموما محالة، لا يقدرته كائن فهو كونه 
لعدمليس يكون، لا إياه تعالى الله يشأ 

قدير،شيء كل على الله فإن عليه؛ قدرته 
؛سبحانه مشيثته لعدم ذلك ؤإنما 

شريدٌع الوهاب عد لأبن التوحيد كتاب انظرن )٢( 
وشثت(.اش شاء ما قول؛ )باب 

(،١٨٨،  ١٨٧)a/تيمية ابن نتاوى مجمؤع انفلر; )٣( 
محابملي المفيد والقول (، ٨٩، )٨٨العليل وثغاء 

ابن]دار 0/هأا( عيمين لابن التوحيد 
محوا[.اليمام، 

والقدروالقضاء (، ٨٩، )٨٨الخليل شناء انغلر: )٤( 
،ط٣١ عمان، النفائس، ]دار ( ٣٣، )٢٣للاشقر 





ر^ىييطكها

تن نوعا سبحانه وأمره والأمر، الخلق 
رص■دض وأمر قدري، كوني أمر 

وأمرهبخلقه متعلقة سبحال قمشيئتته 
وبمايحب بما تتعلق وكذلك الكوني، 
كمامشيئته، تمت داخل كله يكرهه، 

الشياطينوحلق يبغضه، وهو إبليس حلق 
لهالمسخومحلة والأفعال والأءيان والكفار 

ئاملةسبحانه فمشيئته ا يبغضها وهو 
فمتعلقةورضاه محبته وأما كله، لدلك 
علىشرعه الذي وشرعه الديني بأمره 

بهتعلمت منه وجد فما ا رسله نة أل
محبوبفهو جميعا، والمشيئة المحبة 

الملائكةكaلاعات بمشيئته؛ واقع للرب 
منهيوحد لم وما والمؤمنين، والأنبياء 

تعلقولم الديتي، وأمره محبته يه تعلقت 
والفسوق١لاكفر من وحد وما مشيئته، به 

تتعلقولم مشيثته، به تحلمت والعاصي 
وماالديني، أمره ولا رصاه ولا محبته به 

ولامشيئته به تتعلق لم منها يوحد لم 
ولفثلكوني، المشيئة فلقفل محبته، 

يقمالإرادة ولففل شرعي، ديني الحبة 
المشيئة،هى فتاكون كونية، إرادة إلى 

إذاالمحبة. هي فتكون دينية ؤإرادة 
أمح(تعالى! فقوله هذا عرفت 

ولاوقوله! ٧[، ]الزمر! آلكره ليباده 
وقوله!، لبقرة[ ]١  ٠٤.(آقثاد محب 

ال[ ١٨٥]او_قرة; هكم ئبييد 
نمامةا والمشيئة القدر نصوص يناقص 

وقضائهبمشيئته ذلك وقؤع على الدالة 

والأمرالمشيئة، غير الحبة فان وقدره، 
مابطلان يعلم وبدلك الخلق؛،ُ غير 

هدافى القدرية المعتزلة إليه ذهب، 
سواءإلى والهادي الموفق وافه الباب، 
الميل•

لبمممادرواثمراجع;او 
الحديث٢؛،أهل أئمة للاعتقاد ~ ١ 
الإسماعيلي.كر لأيي 
يبابالثغر أهل إلى ورسالة ٠ ٢ 

لالآشعري.الأبواب؛،، 
المنةأهل اعتقاد أصول ارشرح — ٣ 

القامملأبي )ج؛(، 1( والجماعة 
الألكائي.

)ج\(،الهلحاؤية،؛ الخميلة ارشرح — ٤ 
الز-أمح، لأبن 
القيم.لابن العليل؛؛، رلشقاء — ٥ 
فيالواردة ه افه ررصفات - ٦ 

القادرعبد ين لخلوي واللمنة؛؛، ال1كتاب 
المعاف،.

سليمانلخمر والقدر؛؛، والقضاء - ٧ 
الأشقر.

لابن)جّآ(، الفتاوى؛؛ ومجمؤع • ٨ 
نمه.

لخالمالخميدة؛؛، ألمافل الءع_جم - ٩ 
فالح.افه عبد 

الإسلاميين؛؛،مقالات ال - ١ ٠ 
للأشعري.

(.٨٩)٨٨، الخلل شفا، )١( 



انمدمشيئة 

صالعبد شيئة مج 

تغةلتعرث اؤ 
■شا (؛ ^LJساء، من ممدر المشسةت 

العرب!لسان محي جاء مشيئة، يشاء 

وتوفيقهاعانته 

لأدلة:او 
يهنئن ^٠^٩^٠؛ تعالى: اش قال 
آلألجرْهليد ثن \ةو1ك\ 

>؛ؤشتعالى: وقال [، ١٥٢عمران: ]آل 
ثنة4 ه ئآ ص وث ثث ص أناؤ، امء شئت الإرادة، ررالشئة: 

وتاينيا محق، آلدو •مث بيد ئ وش وقال أ■ وثاية؛اأ ومشاءة ومشيئة شيئا 
منأحص وهي مشيثه، لاشاة الفارابي: 

الإرادة«أأ،.
شرقا:لتعريف ا ه 

يفعليها التي إرادته هي العبد: مشيئة 
الأ■حتتارةص.أفعاله 

■؛والحكم:
مشيئةله العبد بان الإقرار يجب 

وهذهالتكليف، كان وبناء ؤإرادة، 
هثطه ا لمشسة تابعة والمشيئة الإرادة 

لؤقيقة;اؤ 

فيواختياره إرادته وهي مشيئة للعبد 
مشيثةعلى موقوفة مشيئته لكن الفعل، 

حتىمنه الفعل يقع ولا تعالى، الرب 
منبد فلا هذا ومع ، هؤ الله يشاءء 

شهمن يريد حتى منه، الفعل إرادة 

]الشورى[.وه ئمسا ين آ'ففثق ؤا قم 
قنندد=كثة هندم تعالى: وقوله 

إلاقثءوذ رثا شة. نتدء إق  jjlfقاآ 
وهقJثا محَةئ إن آئ ثثاآ 1ن 

أف-S* تعالى: ونوله ]الإنسان[. 
رب\قُ أف؛_؛؛ إلا رنا بميم. 

]!_. 40آهفيأك
قال:الني. أن ه؛ حديقة وعن 

ولكنفلأن، وثاء اطه ثاء ما أقولوا: ارلأ 
ثاءثم افه ثاء U قولوا: 

فيالدلالة ظاهرة النصوص ء فهل
فيتابع وأنه ؤإرادته، العبد مشيثة إثبات 
هث.اطه لمشيئة مشيثته 

وأقواوأهلاسإأ
هثافه ررقال ظه: الشاض الإمام ول 

تهذيبوانظر: صائر[. زدار العرب را(ل—ان 
العربي،التراث إحياء ]دار اللغة)١ا/ا"«'ا( 

١بيروت،  ]داررا/هه( والصحاح [، ٢٢•١• ، ١٠

(,٢٧١)للراغب الئرآن ضدات )٣( 
(.٨١)1ا/ الفتاوى مجمؤع انظرت )٤( 

(.)٦٩العلل ثناء )ء(اظر:

وابن(، ٤٩٨٠رقم ألأدب، )كتاب داود أبو احرجه )٦( 
وأحمد(، ٢١١٨رمم الكفارات، )كتاب ما.بم 
فيالجوصيري وتال ٍوا[، الرسالة، ]مزصمسة ( ٢٩٩

:CTJ>،العرسة، ]دار ( ١٣٧)٢;الزجاجة مصباح 
منقطع(،لكنه البخاري، ثّرءل على ثعات )رجاله 

(.١٣٧)رنم الممحت اليلة في الألباني وصححه 







اللهمسئة فها

-فه ا شيئة قيء كئ ت وقالوا نشيئه، تشاء 
ينشيئيه،اي' —• قيعة ٌثل الشثن يكمر 

ومثاءهئشيئه أردته الشيء؛ شئت وقد 
الإرادةهي المشيئة ت وقيل ومشابتة، 

صفةهي ت وقيل الئلريتن، بأحد المتع1قة 
يالوقؤعالمقدر طرقي لأحد مخصصة 

شرها:لتعرث اؤ 

القدريةالكونية إرادته هى اض: مشيئة 
يمكنولا المراد لوقؤيح مو-مة هي اضر 

لموما كان افه شاء فما عنما، تخلفه 

٠الأسuءاvحرى:
القدؤيت.الكونية الإرادة 

والحكم:

وأنهاتعالى افص بمئيثة الإيمان يجب 
عمومؤإثبات شيء؛ لكل الموجبة 

منالثالثة المرتبة هي يك افه مشيئة 
يصحلا الذي بالقدر الإيمان مراتب 
وذلكبها. بالإيمان إلا بالقدر الإيمان 

وكبيرهصغيره كله الكون بأن بالإيمان 
فلاالمشيقة; لتلك حاصع وجليله ودقيقه 
هأافه بعلم إلا شجرة من ورقة تسقمل 

إلاسكون ولا حركة تكون ولا وسميثته، 

العريستاج )ا/؟•؛(، العرب لمان را(اذثلرت 
لنمكري.اللترة دالهمتمق )ا/"آا،'آ(، لازيدى 

فهلالملك زمجمع رةأ/أا( الفتاوى مجمؤع اتفلر: )٢( 
وثغاء[، ٠١٤٢٥ iYisالشريف، المحق \أأر\ءة 
[.٣٠١٤١٣، ط الملما، الكب ]دار )•٩( العلل 

ءلاءةتكون ولا ومشيئته، هى الأه بعلم 
إلاثر ولا حير يقع ولا معصة ولا 

المتصرفهو إذ ومشيئته؛ هق الله بعلم 
لص.والمدبر الكل في 
لحقيقة:اؤ 

فمانافدة؛ تعالى طه ا مشيتة إن 
لميشأه لم وما كان، تعالى افه شاءه 

مالكل شاملة سبحانه ومشيئته يكن، 
همنشيء يخرج فلا الكون، في يجرى 

الكونفي يحدث ولا تعالى، مشيئته 
سبحاتهمشيئته غير من شيء 

والأدلة:
تثاء olإلا قثاءون ه، ت تعالى فه ا قال 

•تالكوير-ا آذيت رن آك 
.دد=قثْو شأء >ءؤدثن تعالى؛ وقال 

آلقوئأهد هو آقأ ئثآء \o إلأ دقثوة 
]ص.ص ثأقئ 

يهديهءأى آقث يرد تعالى؛ وقال 
بجألمأن يمي ومن ,لأسلج صثدرم يئج 

تشعثييكأثآ ■محا صته مثدرم محثل 
ءأؤم أق ممن طئإ؛ى ئ؛ آي 

الأمحي 
ثثاءأن إي ؤوتائثاءؤئ تعالى؛ وقال 

ثنيحث عما. علثا كأ أقن إن أثؤ 
وهأه عدو لإ قد وآمحت تمة 4 يشاء 
ان[.]الإن

)•٨(.الملل وشقاء (، ١٣١ )ء/ الثنة .منهاج !ظر: رم( 
(.)٠٨الخلل شفاء رة(انذلر: 
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صناموا حين ه قتادة أبى وعن 
ئبضاه ؛؛إن الني قال الصلاة، 

شاء؛؛حين وردها ، شاء حين أرواحكم 
أنإلى وتوصووا حوائجهم، فقضوا 

فصلىفقام وابيضت، الشمس طلعت 
قالال: قته هريرة أبي وعن 

-LgUدكوة، نبي ، ٣١١اش رسول 
لأمششفاعة دعوي أخنيي أن اش شاء إن 

٢.اكياهةااُ يوم 
كانقال: ته موسى أبي وعن 

ءاشفعواقال: النائل أ-اه إذا ٠ المي 
رسولهلسان على اش ويقضي فلتوجروا، 

شاءااُمحا 

قوالأهلاس(:ا0 
آتهو ما اركل ؛هه: مسعود ابن قال 
البات ليس ّْا البعيد أن إلا قريب 
لأمريخف ولا أحد لعجلة اش يعجل 

الماس،ظء ما. لا اض شاء ما الماس، 
ماأمرا، الماس ويريد أمرا الله يريد 

مقربلا الماس، كره ولو كان اثثه شاء 
اش،قئب لما مبعد ولا اه، باعد لما 
اشااُ؛ا.ياذن إلا شيء يكون ولا 

(.٧٤٧١رقم اكوحد، )محاب البخاري )١(أحرجه 
 )T( (،٧٤٧٤رنم الخرحيد، )كتاب البخاري أحرجه

(,١٩٨رقم الإبمان، )كاب وملم 
(،٧٤٧٦رنم التوحيد، )كاب البخاري أحرجه )٠١( 

(.٢٦٢٧رقم والاداب، والملة !لبر )محاب وسلم 
رقممعمر، )جامع المصنف في الرزاق عبد اخرجه )٤( 

)؛/٦٨(الإبانة في طة ابن طريقه رمن (، ٢٠١٩٨
]دارالراة،ءوا[.

شا١الأستهلاءة حنبل: بن أحمد وقال 
وماذلك، من كان في ا شاء ما والقوة. 

هؤلأء؛يقول كما ليس يكن، لم يشأ لم 
إليهمء؛ُْ،.الاّظاعة المعتزلة: يعني: 

منالإثبات أهل وفان بطة: ابن وقال 
بالتوحيل.الإقرار على يجمعون الئئة أهل 

ونية،وعمل قول الإيمان بأن و؛الرسالة: 
مخلوق،غير افه كلام القرآن وبان 

وماكان، الثي شاء محا أن على ومجمعرن 
كوناا'ا؛.لا شأ لم 

الثانية؛الدرجة ءاوأمأ تيمية: ابن وقال 
الشاملة؛وقدرته فذة لما ا ض ا مشيثة فهي 
لموما كان افه ثاء ما بأن الإيمان وهو 
الميماواتفي ما وأنه يكن، لم يشأ 

إلاسكون ولا حركة من والأرض 
ملكهفى يكون لا سبحانه، فه ا بمشيئة 

يرااء"ا؛.U إلا 

المتعامة;تمسائل اي 

الاحتجاجالأولى: ة أللما. 
:■ uiiيمشسة 

ؤآوقأ آوق وتقول تعالى: قال 
ه;اذآزثا % ث! ئ قآ؛ 

ثن٢^^٥ َكئب ء=ققلك سء من -متا 
هنتًظملأء مل ئآثثأ ذازأ حئ ئمحي 

إلاثليث إن ت؟ ئميْ ي تن 
الراضءالراية، ]دار )'آ/بمهه( للغلال  ٥١)ه( 

بطة)؟/U؛،>،(.لأبن رآ(الإبانث 
الفتاوى[٠مجمؤح ]صمن ( ١٤٩)٧(الوامطيأ)آ/







اتسةأهل عند التلقي ممادر 
السةأهل هند التلقي مصائر ه

منذلك في وحالفهم يكن، لم يشأ لم 
كانؤإن المرصع، هذا في منهم ليس 
يكونأن فجوزوا آخرا مرصع ش منهم 

مايشاء وأن افر، يشاء لا ما الوجود في 
وأتباعهمكلهم الرسل وحالف يكون، لا 

لهيشت ولم يالكليه، اشر مشيئة نفي ٌن 
بهاأوجل واختيارا مشيئة يحال م

الخاش«ُاأ.

المصادرواتمراجع:وو 
اءالقففي قيل مجا ررأقوم - ١ 

تيمية.لابن والقدر،؛'، 

المضاءصوء فى ءالنأكليف . ٢ 
العال.عبد على لأحمد والقدر؛،، 

للبخاري.العباد؛؛، أفعال ررحلق — ٣ 
لأبنالهل_ءحالأةاا، العقيدة ررشر_ح - ٤ 

الخفي.العز أبي 
القيم.لأبن العليل،؛، ه_»شفاء 

السالفبين العيد وقدرة افر ارقدرة - ٦ 
حسنبن صالح بن لأحمد ومخالفيهم؛؛، 

الوفالأبى والقدر؛؛، الالقضاء - ٧ 
■درتنش 

 A — الإسلام،؛،في والقدر ارالقضاء
الدسوقي.أحمر لفاروق 

الرحمنلحبي والقدر؛؛، لقضاء ا را . ٩ 

سليمانلعمر ، والقدر؛؛ لقضاء وا _ ١ ٠ 
الأشقر.

mص4صادرصصاوسالقثة 
لغه:لتعريف ا 0 

وهو)صدر(، مائة من ت المصدر 
يقال؛الورد، حائف على يدل أصل 
إذاالبلاد، عن وص،و.ر الماء، عن صدر 

.٢ عنهاُ شحص ثم وردها كان 
عنه؛صدر الذي الموضع ويمي 

الأفعالمصادر يمت ومنه نتئدرا، 
الكلام،أول كانت المصادر لأن بدلك؛ 

والحئثل،والقمع الذهاب كقولك؛ 
،.عنها؛ الأفعال صدرت ٌإنما 

وفلانالاستقبال، بمعنى ١^،: 
أي:ثلهرأ،.طىفلأنا؛

ههِ

(.)٠٨الخليل شفاء :١( 

اصطلاحا؛لتعريف اؤ 

التتةأهل عند التلقي( بمصادر يقعد 
التيالأصول _؛ العقسل.ة مجال ي ف- 

استمدادفي الئئة أهل إليها يرجع 
ويردونالاعتقادية، والأحكام المسائل 

الكتاب،وهي؛ النزاع، عند إليها ألقول 
والإجماعأْا.والئئة، 

[.T.L.الجل، ]دار ( n٣٣٧/الأنة ّقايس انقلر: )٢( 
ط؛[.صادر، زدار ( ٤٤٩)؛/١^  oUانفر: )٣( 

التراث،إحياء ]دار )بم/خآآ( اسة تهذبب انظم: )٤( 
)ْا/آ'ه؛(.الخرب ولسان آمأ،  ٠٠١، حوا الخؤيي، 

الحديحح،زدار را/ْأ<( حزم لأبن الإحكام انظ-ر: رْ( 
)٢٢<ف.امة لابن التأؤيل وذم أ'أا>ا، يا، 



اثسثةأهل هتي اثتلقى مصادر لسأا أهل هئد 4مّادراأتاضع 

0الآسماءالآخرى؛
الكتابإلى الرد القرآن، الأتباع، 

السمع.الإحماع4 والسنة، 

■والحكم:

وجوبعلى والجماعت السنة أهل اتفق 
أجمعوما والئئة، الكتاب إلى ,الرجؤع 

ائلمتلقى محي الأمة، سلف عليه 
والاكتفاءالنزاع، عند إليها والرد العقيدة، 

والغييياتالتوحيد أبواب قى بها 

الحقيقة:■0■ 

السنةأهل عند المعتبرة الأصول 
القرآن،هي: الاعتقاد علم ش والجماعة 

والإجماع.والثنة، 
المنزلتعالى، فه ا كلام هو ت فالقرآن 

.لواسطةومعناهبلفظه محمد. نبيه على 
بتلاوته،المتعبد المعجز، جبريل، 

بؤرةوالمختوم الفاتحة، بؤرة المبدوء 
الاس.

الضعن نقل ما كل هي والئئة: 
أوتعرير أو فعل أو قول من ه محمد 

حلمة,أو حلقثة، صفة 

الصدوروثرح آُ*؛\ه[، ؤزا، لقب، الالدار ] =
]مكب( ٠٩٣)شرىني JJالسور رئع تحريم 
صلىالاستدلال ومصادر ح«؛امح[أ !؛]"T، الميكان، 

الوطن،]دار )٧( حن صلي لمعان الامماد مائل 
>!.١٤١٣ط١، 

]لكتةتثمية لأبن الفتاركا ًدجموع انظرت )١( 
القبوررفع بتحريم الصدور وشرح ط؟[، يب، ابن 

(.٥٩٣)سوكاتى 

كانت،ما ت بها المحتج والثنة 
دونأوآحاذا، كانت، متواترة صحيحة، 

فيهايحتج لا فالعقيدة صعيما، كان ما 
بالضعيف.

اللم،إجماع ت  ٤١٠٢٦١.؛والمراد 
عداهم.من دون الصالح 

محيوالئئة الكتاب إلى والرجوع 
بأصول؛يكون أن  iUلا العقيدة 

سأهمهاُآأ!
والسثةلل\قتاب القهم يكون أن ء ١ 
منالصالح، لف الفهمه ما وفق على 

عنيخرج فلا والتابعين، الصحابة 
،.٣٧اتفقوا فيما أقوالهم 

والثثةلوكتاب الفهم كون أن ٠ ٢ 
أنودلك العربية؛ اللغة لقواعد موافقا 
وكانصين، عربى بلسان نزل ك القرآن 
لتيبرهميلا المثين اللسان بهذا إنزاله 
نحالمحا*قال كما معانته، وفهم 

.هثقشى ثدم عتييا رء'وا ؤنهث 
دحلتطإنما والبلع الشبه وعامة ]يوسف[. 

بلسانجهلهم قتل من أصحابها على 

السنةأهل بين والاستدلال التلقي منهج انفلر: )٢( 
-ىلالمنتا( ٥٤_  ٤٥)المويان لأحمد والمجسوءة 
[.٠١٩٩٩ط٢، الإسلامي، 

]مكنة( Vorfw)يمة لأبن \ص مجموع أظر: )٣( 
لوالظاهر ال؛اطن كلم في ورسالة ط؛ء، تبب، ابن 

]!_)\/س النيرية الرسائل مجموية ضمن 
الطحاويةالاقيا.ة وثرح .[، ٥١٣٤٣هوا، المنيرين، 

ط؟،الرسالة، ]مرسمّة ( ٢١٢)!لمز أبي لابن 











ادسةهميادر 

،حنقها ويعصهم - الكفر أصول من 
باهعيادا الص،لألةزاآ، أصد مو فقال: 

مزقولهم-
فيللثنه بعفيمهم اعتبار عدم - ه 

كماالأسماد، سائل على الاستدلال 

وغلاةالخوارج بعض عن ذلك حكى 
المملةُ''؛.

كأيِده المي ض الكذب - ٦ 
عنكثير ذلك في وقع وقد البدعة، 

وغيرهمأ٣/الراففة 
الضيفةالأحاديث على لاعتماد ا ٧

منهجوهدا البدعة، لتاييد والموصوعة 
الأهواءأهل من أحد منه يسلم أن فث 

والدعُ؛د
الأحادباحاديث الاحتجاج عدم — ٨ 

يحنجؤإنما الاعتقاد، ائل مفي 
.٢ فتهزل بالمتواتر 

ومج(، ٨٣، )٢٨للسنوس الكبرى همج اننزت )١، 
— ٣٨٠)الدسوقي حاشية ْع مطي.وع له، البراهين ام 

٣٨٣.)

الدولة،]طبعت ( ١١)للبغدادي الدين أصول انغلر؛ )٢( 
(١٨٤)الملول والصارم [، ١٣٤٦ط١إ اصتانبول، 

الفتاوىومجمؤع اه[، ٤١٧، ط١ حزم، ابن ]دار 

ومنهاج)ا/هما(، الراوي لأحلاق الجامع انظرت )٣( 
،حوانرؤلمة، انمذمة النسؤية)أ/بمْ( الملمه 
٠١٤٠٦.]-

(،٩٦، ٩٠تيمية)؛/لأبن الفتاوى ْجموع انظرت )٤( 
(.٢٢٥، YYi)\/للئاطي الاممام 

وتمهيد(، ٣٨٦)للماقادني القرآن إعجاز انظرث )و( 
)ءآ/لرازى الكبير والخير (، ٤٤٠١ل الأوائل 

)؛/)^آءا( )ا/ْخآ( له والمحمول (، ١٧

الك،أهل عتد ْمطدرامماقى 

يجعلبتعريف المتواتر يعثءون وهم 
فممن . انمهلفى نتة عامة 

للمتواترتعريفهم في يدحل ولا الأحاد، 
الأصابعُ'آ"،،على معدودة أحاديث إلا 

منالثاني المضير من موقفهم فهذا 
الاعتماد.مصادر 

منلكثير البيع أهل مخالفة . ٩ 
العقدةأبواب غالب قى السلف ت إجماعا 

والوعيدوالوعد والقدر الصمات من 
لتفصيله.المجال يتسع لا مما وعيرها 
للناظريتبين وغيرها الأوجه هذه ومن 
فيهؤلاء ، LxJuلدي ا الانحراف مقدار 
لشرا التلقي مصادر 

إحداثفي ضلالهم الثانية: الناحية 
العقيل.ة.فى للتلقى بيعيه مصادر 

فيتقصروا لم المحتدمة الفرق فان 
فحبالثلاثة الأصول هده تحقيق 

وأساس"؛اه[، مدا، الإمام,، ل-بمامعة ( ٢٣٠
،دأ،الجيل، ]دار ( ١٢٩-  ١٢٧)ل النقديى 

]ياي_ْْ(  ٤٧)؟/للامدى.والإحكام ^[، ١٤١٣
لهالمرام رعاية -[، ٠١٤٠٤حزا، العربي، الكتاب 

الإسلأمة،للشزون الأمحلى المجلس ]طبعة ( ٣٤٩)
(١٥٠المواس)ا/هئاإ وثرح .^، ١٣٩٠ط

أميرلابن والتحبير والتقرير طا؛ا، الجمل، تدار 
الملمية،الكتب ]دار ( YUU.) (X^Y/y)\/الحاج 

[.٠١٤١٩ذا، 

ثرحفي والغاية (، ٢٦٧)الملاح ابن 4قدهة انظر! )٦( 
لإأ(له)rf المغث وفتح (، ١٤٠)للخاوي الهداية 

وتدريب[، ٠١٤٠٣ط١، الخلية، الكب ]دار 
]مكتبة( ١٧٨/٢لللسيوطي الراوي 

الحديثة[.

الئئةأمل بجن والاستدلال التلقي منهج انفلرث )٧( 
(.٧٧. )٥٠ الصؤان لأحمد والمتدمت 





ك.

الأعيان،به ينتعش وما والثكل، 
أوالأشياء صورة نمش ت والتصوير 
ونحوهحائهل أو لؤح على الأشخاص 

اكمير'".أو1لتبالقلم 

شرعا:التعريف 'ئ 

معنيانله البمصور 

حلقهأمال الذي هو ه( اشر أن — ١ 
الميوالهيئات الأشكال إلى وعذلهم 

والتيورحمته، وعلمه تقديره توافق 
ومنافعهمالخلق مصالح مع تتناّب 

خلقهأنشأ الذي هو ه اش أن - ٢ 
علىْساية، وهيئات ا مختلفة صور على 

بصورتهأحد كل سابق، مثال غير 
•إليهار؟، وانتهى صار المح، الخاصة 

]الدار( ٢٢٩)آا/ماآآ. لغة التهذيب انظر: )١( 
الملم]دار ( ٧١٧، ٧١٦/٢)والصحاح المرية[، 
الهمأ0ألماظ ومفردات [، ٢١٩٩٠هل؛، للملأيئن، 

والمعجم[، ١٤١٨ط؟، القلم، ]دار ( ٤٩٧)
[.١٩٧٢ٍدآ، الدصوأ، ]دار )\إ^٦( الوسط 

انفلر:بامحارإرجاعامماقإرإuلةاضء. )؟(هذا 
،ط\ الرسالة، ]مزّة )أآ/بمأآ( الطبري نفير 
،٤ ط طيبة، ]يار ٣( ْ ٦ )a/ لغوي ١ ير نف، ع[  ١٤٢٠

الصىاش اسماء شرح ي الأسى النهج -[، ٤٠١  ١٧
^.١٤١٧ط؟، الذمي، ]مكتة ( ١٦٩)ا/حأا، 

 )٣(*IJl  انظرتوالمنتهى. المميو من ائتماقه باعتبار
اكناخة]دار )٧٣( للزحاج الحش اف أساء نفير 

]دار( ٠١)انمعاء ثان [، ٢١٩٧٤ط١، المرسة، 
الخحجةبجان في اب [، ٠١٤١٢ط٣، الثمافة، 

أحكام[، ٠١٤١١ط١، ازاية، ]دار ( ١٣١)ا/
الملمة،الكتب ]دار ( ٣٤٨المرّي)٢;لابن القرآن 
ط؟،طيبة، ]دار ( )a/٠٨كنير ابن ير نفط١[، 

(١٧٠)للمعيي الحش اش أسماء تمر [، ٠١٤٢٠
[.٠١٤٢٣، ١١٢ء: الإسلأمة، الحاسة ]-جلة 

سكم:ا٠ 
اشماء أسمن بان لإيمان ا يجب 

صفةُن عليه دث وما المصور، مسحاته! 
تعالىلاه ذلك إثبات ؤيكون التصوير، 

وعثلمتهوكيريائه بجلاله يليق كما 
تعهليل،ولا ، تحريم، غير من سبحانه، 

يلّن،ويغ، تمثيل، ولا تكييف،، ولا 
ذلك.على الشرعية ١لصوصي 

لحقيقة:اؤ 

صورةشيء كل أعطى افه إن 
سبحانهتقديره توافق الصور وهذه معينة، 
مجصالحْع متتاسية وهي ورحمته، وعلمه 
جمعصور ء ءالله ومنافعهم، الخلق 

منهاشيء كل وأعطى الموجودات، 
عنبها يتميز خاصة وهيئة خاصة صورة 
وتعددكثرتها مع الموجودات من غيره 

أنواعيا.

لأدلة:او 
فيواحدة مرة المصور اّم ورد 
الق^٥^ تعالى! قوله في الكريم، القرآن 
ل\س.دذؤه ^ ١ص 

فىوردت فقل التصوير صفة وأما 
ءؤ-ثإقه! قوله منها عدة؛ نصوص 
هلصنبمي أيوب 

ابن[،تغ]أل.ه آمة ه صرهن 
الآتثاءَي بميدطم آرك-ا ت ه ولوق

ءمران!ا.]آو ث؛اءه 'ين، 
عنه طالب أبى بن على وعن 



االقصور

قال!سجد إذا كان أنه .؛ اض رمول 
وJكآمنت، ويلق، سجدت، لك ءاللهم 

وصورهخلقه للذي وجهي سجد أسلمت، 
أحا-نا)اه تبارك ، وبصره سمعه وثق 

الخاكنااُاء.

العلم:أهل قواو أ0 
تذكرْ تعالى رريقول جريرت ابن قال 

معبودلا الذي الخالق، المعبود هو 
موا0،حالق ولا غيره، العبادة له تصلح 

وجدهمفأ الخلق، برأ الذي البارئ 
وكيفشاء، كيفا حلقه لمصزر ا قدرته، 

ظء\".

المقدر)ءؤآلخإد(ه ت البغوي وقال 
كماغيره، إلى بالتدبير للشيء والمملب 

تن-ثلما أثهيءفم بظؤن 1، >ؤقلقٌإ دال: 
ؤ\1آوه:٦[، ل\]زنم: ي ثد 

الوجود،إلى العدم من للأعيان المنشئ 
لمخالوقاتلالممنل 

لعض،عن يحضها يتميز التي Jالعلأمادتا 
مثاله،أي• الأمر؛ صورة هذJ 0قالت 

تصويزا(،ثم برءا ثم حلما كون قاولا 
ا'ؤألكيئات العيي ال وق

جميعق حلذي الآلثمؤ_هت 
بحكمته،وسواها ويراها، ا الموجودات 

يزللم وهو ا وحكمته يحمده وصورها 

رممونمرها، لمافرين ا صلاة رمحاب ملم احرجه )١( 

.!١[.هجر، لد1و رآأ/هْه( \خمي -ضير >آ( 
ٍدا[.اككر، ]دار ( ٠٢٢ )ه/ ص سالم )٣( 

العفوم،<لأ/الوصف هذا على يزال ولا 
السس:لمسائل او 

التصوير;كم حء 
تحريمعلى تدق كثيرة أحاديث وردت 

ينالله عبد ض العموم، حنث من التصوير 
سالنبي سمعت ت قال هبه مسعود 

يومالقه عند ئ>اوا الاس أشد ؛؛إن يقول! 
ايمصوروزا؛القيامة 

أنه؛ عمر بن الله عبد وعن 
يصنعونالدين ررإن ت قال . الله رسول 

يقالالقيامة، يوم يعدبون الصور هذه 
٢.حلةتمااأ ما أحيوا ت لهم 

سمعتفقال: ه عباس ابن وعن 
فيصورة صور ارمن يقول: س محمدا 
فيهاينفخ أن القيامة يوم كلف الدنيا 

طع؛أُص•ولمس الروح، 
حاءقال: الحن أيي بن معيد وعن 

أصوررجل إني ت فقال هماس ابن إلى رجل 
ادنله: فقال فيها. فأفتني الصور، هذه 

فدنامني. ادن قال: ثم منه. فدنا مني. 
بماأنبئك قال: رأٌه، على يده وصع حض 

الجزءأحر في ملحق (، ٦٢٤)ه/ عدى التمر )٤( 
]مركزالتنمر أصول من وكاJاات، أصول بعنوان! 

-[.٠١٤١٢هدآ، سشزة، ش لثما ا صالح 
(،٥٩٥•رقم الياس، )ياب، المخاري أخرجه ره( 

(.٢١٠٩رنم والزية، الياص رئاب وملم 
(،٥٩٥١رنم اللماس، )كاب البخاري أخرجه )٦( 

(.٢١٠٨رنم والنية، اللماس رمماب لم وم
(،٠٩٦٣رنم اللباس، )كتاب البخاري اخرجه )٧( 

.٢( ١ ١ ٠ رنم والنية، اللماس ركاب وسلم 





اسافإشاشمم1شتعالىاطع إلى الصضاف 

نيء،الحالله ماء أياش_رح ا ٠
القحطا^بن لسمي 
القيم.لأبن انمليلء، ء شنا ؛ ا ٦
فيالواردة هغ انإه ت صفا ا؛ - ٧ 

القادرعبد بن لعلوي والئنة،؛، الكتاب 
المقاف.

فيعلماء الار كبررفتاوى — ٨ 
ينالرحمن عيد ث ؤإعداد جمع التصويرلأ، 

.الشثرى معد 
نيء،الحسماء الأسررفقه ٠ ٩ 
البدر.الرزاق لمد 

فيوالجماعة الثنة أهل ارمعتقد — ١ ٠ 
٠للتميمى لحني؛؛، ا < ٥١أسماء 

لعالمالعقيدة، القافل ارمهجم  ٠١١
فالح.المح، عبد 

شرحفي الأمس ررالنهج -  ١٢
للجدي.، الحسنى؛، الله أسماء 

.تعال القه إل لمضاف اج 

ط:تتعرض اؤ 
ف(،- ي - )ض مائة من المضاف: 

واحدآصز اء فوالوالياء والصاد 
إلىالشيء نيل على يدئ صحيح، 
إلىالشيء أصمت يقال؛ !كيء. 

وأصمتهعليه، وأنزلثا< إليه، أملته الئيء؛ 
ألجاتهآا،.إلىكدا:

اسمكل هو الكلام؛ في والمضاف 
يجرالأول فان آحر، امم إلى أصيف 

مفاشا،الجار ويمي الثاني، 
ء.إليهُ مفبماما والمجرور؛ 

شرعا؛لتمرس ا  ١٥

نوعينعلى تعالى؛ الق إلى المضاف 
أحدهما؛الشرعية؛ النصوص في وردا 

والثاني؛الموصوف، إلى المنة إصافة 
الخالق.إلى المخلوق إصافة 

مات فهي افه إلى الوصف إصافة أما 
محللها ليي يغيرها قائمة صفة كان 
به.تقوم 

تعالى؛فه ا إلى المخلوق إضافة وأما 
متاؤيكوى اذإه، إلى يضاف ما كل فهي 

القائمذلك في حالأ أو ها، ينفقائمة 
ينمسه

(٣)

الحكم:ه
أنيعتقد أن لم المعلى يجب 
إضافةهو ما منه تعالى افه إلى المضاف 

إصافةهو ما ومنه الموصوف، إلى الصفة 
كمابينهما ؤيفرق الخالق، إلى المخلوق 

والئنةُالكتاب نصوص قي ذلك ورد 
الحقيقة:

منالكريم القرآن في يكر ما إن 

مقامحساللغة تهذيب راآانثلر: 
للجومريالمحاح (، ٢٩٨)T/ فارس لأبن اللغة 

١٣٩٣.>

(.١٠١)للجرجاني اك،ريفات )؟(اظرت 
)٥٢(.لصي الإلهة المقات انظر: )٣( 
واظر:ا.؟0ا(.00المحيح)أ/الجواب )٤( 

(.١٥١)؟ا/ الفتاوى مجمؤع 



تعالىالمضاف تعالىاللم إلى اتمضاف 

مناكان إن تعالى، اه إلى الإصافة 
العينبتلك يائما أمرا أو بنمسها، قائمة 
فىتعالى افّ كقول مخلوئا؛ كان 

[،١٧١ّاء: تالوه تنه عيسى! 

٦[.ءه َةم ننتع حئ أؤءأ:آره 
إنيرراللهم الصحيح: الحديث وفي 

يقدرنك؛؛وأسقدرك يعلمك أتمحيرك 
إضافةعلى الدالة والنصوص 

قوله; تها كثيرة؛ الخالق إلى المخلوق ودوللارت>بجمحثافياص 
[،١٧١]اس: تتأه تعالى: ، ٤١٣-جاب؛ تااء ي ٌ ق ق 

ئينقنتو تن دهم ؤون\ تعالى؛ ونوله 
"آه[.]الحل: آق4 

ونفسها،تقوم لا صفة كان ما وأما 
له،صفة كان اش غير محل لها يدكر ولم 

أكتم؛تق ثآ ذلإ >ؤوسءر تعالى: وقوله 
[،"١١]الجاب: تإه يثا الأى 4 تا 

دسمحثاآش &ؤثائث سبحانه: وقوله 
يىجهتت ه: ونوله ]الثمس[، 

.آلقمد يآؤتغ؛ ههلأ لبمشن بين يفرق وبهذا والعلم• القول، مثل: 
وبيناض، م وعلمحبحانه، الله كلام 

اطه.وناقة افه وبيت ادثه عبد 

فإذافي معقول أمر وهذا 
يكنلم ومشيئته وكلامه فلأن علم قلت: 

هدءأن ذلك ش والسبب عنه، بائنا شيئا 

]الج[.

0أقوالاهلاسم:
إلىايله أصاف فما ١١حزيمة: ابن قال 

سنيين:على ه نف

والأخر:الذات، إصافة أحدهما: 
!_،فسواذننا,مرض.لا.م;بم؛إذا

)٣(. إن لموصوف، صفة إصافة ذلك كان إليه 
لمعنن؛،ا ٠

الغيرلدلك صفة لكانت بغيره قامت لو 
افرإلى للُالمضاف تيمية: ابن وقال لألنيْ؛ا؛.

صفةيكون أن إما المضاف فان نوعان؛ 
والكلاموالقدرة كالحلم بنفسها تقوم لا 

قائمةعينا يكون أن ؤإما والحياة، 
لأدلة:اء 

إلىالصفة إضافة على الدالة النصوص 
:ينفهاءؤولأ هيه: قوله منها كثيرة، الموصوف 

كقوله:صفة إضافة فالأول؛ [، ٢٥٠]المقرة: ثذ يبمأول 
آأمْذو آلثغيى هو آقه ُؤءة تعالى؛ وقوله 
ه؛وقوله تالذاري_ات[، ألتيتن 

[،٢٥٥]الغرة: تى بميء لحطون 
آلمْذر ١لرغيى هر ؛ئث وة - ه ولوق

(,٦٣٨٢رقم ، 1^10رمحاب المتارى أنترجه )٢( (، ٦٧، )٦٦تيمية لأبن الأمقبانية شرح انظر: )١( 
)ا/آأ،(.اكدحي )٣( (. ١٠١ر'اا/ اكارى مجموع 





إلىاطهساشالمضاف 

شاملوهذا وأبدعها، حلقها ل مسحا 
المخالوiات.لجميع 
يهاالله حصه لما إليه تضاف أن — ب 
الوالله به، ؤيامر ويرصا٠ يحبه مما 

إصافةالمخلوئات من شيئا إليه يضيف 
يوجببأمر لاحتصاصه إلا تخصيص 
محلوهاكونه فمجرد ؤإلأ الإضافة، 

بالإضافة.يخص أن يوجب، لا مملوكا 
تعالى:قوله الأولى: المرتبة ومثال 
-٤٥٦أمحنى 
تعالى:قوله الثانية: المرتبة ومثال 

وال—ث—موسئثها أس أ؛ؤئاده 
ء1أثبيتلبمتين بيى أ؛ؤرهر ءت وقوله 

.]1^[ وه ألقهد ثمأليغ 
إذاالمضاف أن الباب: هذا رصايهل 

منبغيره ولا بنفسه يقوم لا معنى كان 
للهصفة يكون أن وجب المخلوقات 

إضافتهتكون أن وامتنع يه، قائما تعالى 
كانؤإن مربوب، مخلوق إضافة 

كعيسىها؛ ينقّقائمة عيئا المضاف 
تكونأن امتنع أدم، بمي وأرواح وجبريل 

اليتقه قام ما لأن تعالى؛ ض صفة 
لغيرهصفة يكون 

تعالىالله إلى ال٠ضاف 

مابعض إليه ه اممه يضيف وقد - ج 
مئمحبمم ٢٠٤^• قوله في كما بخلقه يقوم 

قال[ ١٧]الأن_مال: آقه ونيجح 
يومالمشركن قتل ررفأصاف القيم: ابن 
إذباشروه، الذين هم وملائكته إليه، بدر 

(٢),

؟/'آآ-)ا(اظر:سمعاكاوى)آ/؛؛ا_ل0ا،
- ٢٦٠)U/ والغل الملل تعارض درء ، ٢٢٩١

-^ا(،رآ/0ها المحيح والجراب ، ٢٢١.^
وبدائع، ٢٤٢٢)Y/المرحة المراعق ومخمر 

،٢٤٤٢)ا|ولحاوية العميدة شرح )آ/'آها(، اكواJل 
(،١٦٦/١)•مثيمض ابن ورسالل غتاوى ومجموع 
.٢٢٥)لكميمي الإلهة والصفات 

المحتمةوالقرائن السياق حلال ومن 
لهصفة ويآقون بالله يفرم ما يتبين به 

حلقهصفات من يكون وما مبحانه، 
المخلوقإضافة باب من ه إليه أصافه 

إإى-يالقه.

تدبرارفمن ه: الإسلام شيخ قال 
تعالىالله ء ما أماب بفى ورد ما 

يعصفي ذلك دلالة ؤإن وصفاته، 
بعضأو الله، ذات على المواضع 

هوذلك يكون أن يوجب لا ذاته صفات 
يكونحتى ورد حيث اللمقل، مدلول 

بلللنافي؛ ونقما للمثبت محلردا ذلك 
بخصوصهوحديث آية كل فى ينثلر 

القرآنمن معناه يبين وما وسياقه 
نافعمهم عفليم أصل فهدا والدلالات، 

لالسند وآلا والسئة الكتاب فهم باب في 
مطالعاأاُتهما 

المخاصن:هب، سؤ 

والمهّتزلةالجهمية من المعهللة أنكر 

لفالأصواء تدار  ٢١٢٥•)y/ الصواعق مختمر  ٢٢)

• OA/n)اكارى )■!(مجموع 



الإيمانمطلق 

جعلواولذلك كلها، هث الله صمات 
بابمن كلها هنا تعالى اممه إلى الإضافة 

يعترفواولم الخالق، إلى المخلوق إضافة 
الصفةإضافة وهو منها، الأخر بالنؤع 

الموصوف.إلى 

اعرةالأسوقدماء الفلابية وأما 
الصفاتيثبتوا لم فإنهم وغيرهم، 

كصفةبالمثسئة؛ المتعلقة الاختيارية 
بلونحوها، والرضا والغضب، الكلام، 

القديمةالصفات من يجعلوها أن إما 
منفصلامخلوقا يكون أن ؤإما الواجبة، 

أوحال أو نعت يه يقوم أن ؤيمتع عنه، 
،•بمديمُ لس شيء أو فعل 

علىوالسنة الكتاب نصوص دلت وقد 
لهأثبته وما ه لتفاتثه أثبته ما إثبات 

هذهسلف إجم.اع وعليه ق^، رسوله 
،وأئمتها الأمة 

لمصادرواثمراحع:او 
القيم.لابن الفوائدا؛، لأبدائع د ١ 

لأJنخزJ٠ة.والتوحيد؛{،  ٠٢
تيمية.لابن الصحيحء، والجواب . ٣ 
والنمل؛،،العقل تعارض لادرء _ ٤ 

تيمتة•لأبن 
ه-راالروحا'،لأينالقم•

,ذؤ:اسفيان ابى بن معاوية 

- ١٤؛٦; ، )م٥٣٣يب اين فادى مجموع )ا(اظر: 
قرح(، ١٦١)آ/ الصمح والجراب (، ١٥١

(،١٣٩، ١٣٨، ١٢)ا/•لهراس النونية اسءا.ة 
والصفات(، ٤١٤)ا/مثيمين لأبن المقيد والقول 
)٥٣(.الإلهة 

تيمية.لأبن الأصفهانية{؛، ؛أشمح - ٦ 
لمحمدالنونية١١ القصيدة ارشرح _ ٧ 
هراس•حلل 
للتميس.الإلهية؛؛، لأالصفات - ٨ 

عقيمين.لاين المفيد، القول — ٩ 
تيمية.لابن الفتاوى؛؛، لامجمؤع . ١ ٠ 

١١  H ؛{،المرملة الصواعق مختصر لا

لابزالقيم•

Mالإيمان طلق مو 

)الإيمان(.مصطلح يراجع 

Mؤا سميان أبي بن عاوية مس 
ونسيه:اسمه 'و 

بنصخر سفيان أبي ين معاؤية 
بنثمى عبئ ين أمية بن حرب 

بنسْ بن كلاب بن قصي بن مناف عبد 
أمرفهر، بن غالب بن لذي بن كعب 

ملكالوحي، وكاسا المؤمنين، 
القرشيالرحمن، عبد أبو الإسلام، 

.،١^٢
)ما/آاأ(و)آمهأا(الكيال تهذيب ينظر: )٢( 

TT)j /؛!،٥١٤••ًلا، الرالة، زمزّة ( ٣٦١
ط\،الملمية، الكنب ]دار ( ١٥١)آ/ والإصابة 
و)ه/؛ّْآ(( والئهابة)٣;/١٤والمداية 0\أ\ث 

٥٩^ )Y'/A)j )<١٣ور( ٢٢٦/٨ئ/
الأمموتاريخ ام[،  ٤١٨ٍرا، هجر، أدار ( ٢٠٦

ط٢،اكراث، ]دار بعدئ ُئ ( n٢٦٢/والملوك 
)بمْ/يْ(ض لأبن يمشق و-Lدةح ،;[، ١٣٨٧

[.٠١٤١٥ط١، الفكر، ]دار 





هسفيان أبى بن معاوية غضسفيان ابي بن معاؤية 
'■٩

،الهُ مال لا فصعلوك معاوية وأثا 
ئمفآئرهته، ، نيدء؛ بن أسامة انكحي 

jLi ;، فنكحته،أأامةو، رراتكحى
.واءتّطتااحيرا، فيه الله فجعل 

تاريختحديد في العلم أهل احطف ومحي 
قولينعلى سفيان؛ أبي بن معاوية إسلام 

لهعساكر ابن حكى وقد مشهورين، 
ذلكفي العلم أهل أقوال بعض 

نبله أسلم أنه \لأوك\ القول 
.،١^٣

وهوالحدسة، عام ذلك كان واء س— 
البتعن . المحمم، فته صذ الذي العام 

٠لهجرة ا من دسة انا اكنه فى 

السنةفى القضاء، عمرة فى و أ. 
الهجرة.من السابعة 

الروايةهذه يعد النساءاا، ضرب أو الئاه على دة شع 
تاؤيلأنالنووي؛ نال يم، مصحيح ني 

ألوالئاني• الأسفار، كير أل ^_؛؛ مشهوران؛ 
التيالرواية بدليل اصح، وهذا لشاء الصرب كير 

شرحاء،، للثصئاب أيه هذه معد لم مذكرها 
العريي،التراث احياء زدار ( ٩٧)•أ/لم مصحح 

و)ا*/الأسذكار)'أ/أآ(، ويظر: ، u١٣٩٢ط؟، 
^،١٤٢١هرا، انملمية، الكب ]دار .0ا( .  ١٤٩

(.D٣٢١/الخم وافلخص 
معاؤيةءإن الأخرى; الرواية غي يرها نفحاء ئد ( ١ر 

غييعدها التي الرواية في الحالء، خفيف، ثرب 
حداء،المال ارثليل النووي؛ نال لم، مصحيح 
وتحفة(، ٩٨ا/)٠ لم مصحيح شرح ينظر؛ 

،ط\ العلمية، الكب، ]دار ( ١٢٤ )؛/ الأحوذي 
(٢٧•)٣; الموطأعلى الزرقاني وثرح ،^[، ١٤١•

ط١[.الديية، الثمافة ]مكبة 

.مدهاوما ( ٥٧عساكر)٩ه/اين -ارج )٢( 
.ط١tانمرفة، )يمإ«ا(]دار اياري ضح )م(يظُ: 

قبيلالأسلم ت نعيم أبو الحاففل محال 
ابنوهو ٢، الهضيةُ عام ومحيل: ألفتح، 

ءشرة؛ا؛ثماني 

محيكان ذلك بأن الذهبي جزم وقد 
فيأبيه قبل رءأسلم فقال: القضاء؛ عمرة 
الخروجمن يخاف وبقي القضاء، عمرة 

إسلامهوأفلهر . . أبيه. من ج المي إلى 

مكة؛فتح يوم أسلم أنه الثاني: القول 
ا•ه يزيد وأحوْ وأمه وأبوه هو 

فيالعلم أهل بين الاختلاف ومرد 
يعود.؛؛، معاوية إسلام تاريخ تحديد 

كانهع معاوية كون إلى - أعلم اش و- 
حكممن حكم وليلك إسلامه، يخفي 

مكة؛فح يوم أسلم بأيه العلم أهل من 
ذلكقي حاله من فلهر الذي هو هدا لأن 

عرفما على فهو ذلك هبل وأما اليوم، 
(٦٦٣)أ/الفالحين الثلف سر في الئثة قوام مل )٤( 

معاؤيةعن رواية ما ١٤٢٠ط١، الراية، ]دار 
المحك،.لمت القضثة، عام ءاطمت، فها؛ نال 

)ه/حأم(،القبري تاؤيخ ؤينظر؛ فقبل 
(،n٣٩٥/والاباب (، ٢١والئهاية)A/ والداية 

(.١٢٢اليلأء)مأعلام وسير 
(٢٤٩٦الأصبهاني)ه/نعيم لأيي الشمابة معرفة )ء( 

[٥١٤١٩٠ط١، الوطن، تد.ار 
الغرب]دار ( r>A/i)للذمي الإسلام ■اويخ )٦( 

أعلامسير ينظر: م"آم[. ط١، الإسلامي، 

(،n٤٣٣/والإصابة ، c٣٩٥/٣الأساب))٧(يطر: 
. ٤٣٦^؛/(، ٤٢٩. ٤٢٨/٤الئئة)ومنهاج 

صحيحوقرح  i(\\AfA)والهاية والداية (، ٤٣٩
سلملكودي)ه/ا؟؟(.



حهأسفيان أبى بن ساويق ,هسفيان ابى بن معاوية 

•قومه دين على وأنه حاله، من 
أنهء أعلم واش - يظهر الذي لكن 

إسلامه،يخفى وكان الفتح قبل أسلم 
ويدلإسلامه، فأظهر الفتح يوم كان حتى 
أمران:ذك على 

نفسه:تغهه معاؤية قول الأول: الأمر 
قريشوصدت لحديسة ا عام كان رالما 

ودافعوهالست، عن ش. ا رسول 
وقعالقضثة، بينهم وكتبوا بالراح، 
لأميذلك فذكرت قلبي، في الإسلام 

تخالفأن ررإتاك فقالت: عتبة، بنت هند 
عنكفيقطع دونه أمرا تقعبع أن أو أباك، 

سرقفي غائتا يومئذ أبي وكان القوتاا، 
وأحفستفأملمت قال: حتاثة، 
اض.رسول رحل لقد فواش إسلامي، 

علىوأنا به، مصدق ؤإني الحديبية من 
ويحلسفيان، أبي من أكتمه ذلك 

وأناالقضية عمرة عام مكة ش ا رسول 
سفيانأبو وعلم يه، مصدق لم م

أحوك^، ٠١١١يوما: لي فمال بإسلامي، 
لمفقلت: ديني؛؛، على وهو منك، خثر 

اش.رسول فدخل ت قال خرا، شي آل 
إسلامي،فأمحلهرت الفتح، عام مكة 

.، أه؛اأ وكتبت بى، فرحب ولقيته 

)متممالكبرى اليمان ني سعد ابن أ-محرجه )١( 
ابنطريقه ومن العا-يقآ، ]مكتبة الصحابة/اُ*ا( 

وفيأككر[أ ]دار ( ٦٧)آه/دمشق تايخ في عساكر 
بالوضع.رمي وقد سرة، ابي. ن بكر أبو سندْ 

وروم/(قولابزمحعد، ٠٧تايفخدمشق)وه/ويتفلرت 
الخليب.بكر أبي قول ( ٦٢ه/ و)آ نمم، ايي نول '٦( 

فيه.؛٥ معاوية من الكلام فهذا 
فتحقتل لم أمأنه على واصح دليل 
الأمرهئه منه القول هذا ويؤكد مكة، 

اكالي.
أااالصحيحينااُ في جاء الثاني: الأمر 

همعاؤية عن ه عباس ابن عن 
اش.ول رسعن ررقصرت ال: ق

.ومئقهساا
فيظه حجر ابن الحافقل أطّال وقد 

هذافي القول وتحقيق الحديث شتمح 
فيالواردة الأقوال بذكر الحديث؛ 

،•وتوجثههاُ وتاويله، شرحه 
فضائله:

جملةمن لها سفيان أبي بن معاوية 
لهمثبتت الذين ه الكي أصحاب 

الكتابفي الواردة العامة القفائل 
إلىنشير المقام هذا وفي والثنه، 

وجهعلى له ثبتت التي الأحاديث 
ذك:وصن الخصوص، 

ذكرأنه النبي. عن ثبت ما 
هادئااجعله رراللهم فقال: هظ، معاؤية 
يه؛؛ل؛ا.واهي مهديا، 

وملم(، ١٧٣*رقم الحج؛ )كتاب البخاري )آ(أحرجبم 
(.١٢٤٦رقم الحج، )محاب 

القاريوصية (، ٠٦٦)مْآْ، الباري نتح طلر: )٣( 
يسلالمربي^ ١^ اماء ]دار ( ١٦٧/ا٦، )• 

طا;ا،الحديث، ]دار ( ١٣١، ١٣٠الأوطار)ه/
المسألة.هذْ في. حجر ابن كلام لحصا فإنهما 

(٣٨٤٢رقم )أبواب.المغانم،، المرمدي )؛(اخرحه 
=الرالة، ]مومة ( ٤٢٦)؟أ/وأحمو وحمته، 



هسفيان أبى بن معاوية هسفيان أبى بن معاوية 

هذاتل وفتا لهيثس! ا حجر ابن قول 
أدعيتهوأل المصدوق الصادق من الدعام 
غيرمقبولة — أصحابه سئما لا س لأمته 

استجابسبحانه اه أن تعلم مردودة، 
لمعاؤية؛الدعاء هذا اقه لرسول 

ومننفسه، قي مهديا للناس هائيا فجعله 
اكيفالمرتبتين هاتين بين له الله جمع 

المبطلون،عليه تقوله ما فيه يثختل 
يدعولا لته ا معاذ المعاندون، به ووصمه 
الجامحالدعاء بهذا . اش رسول 
نقصلكد \و\لح والأخرة الدنيا لمعالي 

إلاالفاجرة، المارقة \ذظ\ثفة إليه نسته 

بماحقيق لذلك أهل أته . علم لمن 
.«لا،..هالك.

ساليةبن العرباص عن وثبت 
يدعووهو - . النبؤب سمعت، قال أئه 

تيقول - رمضان شهر في النحور إلى 
سمعتهو-لم المبارك،،، الغداء إلى وهلم 

الكتابمعاؤية علم واللهم ينول; 
ااعداب؛اُؤقه والحساب، 

المسلسلةفي الألباني وصححه وغيرهم، ، t١طع 
(.١٩٦٩انممحت)رقم 

تخريجهاتفعيل ينظر ومخارج، طرق وللحديث 
محيسفيان أيي بن معاؤة محزلة ني: عليها والكلام 

الطاعشنشبهات والرد.صلى رالجماعت الئئت أعل 
]دار( ٣٨٤. rUx)\/نروى اسل بن لأمر ب، 
ط١[.التوحيد، محار 

العلمية،الكب ]دار ( ١٤)واللسان الجنان تعلهير )١( 
ط١[.

 ^^)Y( طاأ،الرسالة، ]موة ( ٣٨٢;٢٨)أحمد
وابن(، ١٩٣٨رنم الصيام، ركتاب حزيمة وابن 

فيالفراء يعلى أبي ابن نقل وقد 
إبراهتمبن عمر حفص أبي ترجمة 

رجلعن سائل؛ ررسألي ن قوله الحكبري 
معاؤيةإة ^^، Jlيالهللاق حلفس، 

تعللقلم زوجته إل ت فأجبته الجته؟ في 
كرأيا أف له وذكرت كاحه، على فليقم 

المسألةهذه عن سئل عسكر بن محمد 
قال;الجواب. بهذا فأجاب بعينها؟ 

المسألةهذه عن بملة ابن سيخنا وسئل 
بنمحني جواب ذكر فأنله حفمرتى، 

يئلةابن الشيخ وسمعت . فيهاعكر 
تيقول أيوب بن بكر أبا سمعت يقول! 

هذهعن ومثل الحربي إبراهيم سمعت 
فليقمزوجته تهللق لم ت فعال المسالة 

ذلكض والدلل "؛; juتئاحه، تض 
سمعأته ساؤية؛ بن الرباض روى ما 

سفيان:أبي بن لمعاوية يقول النبي. 
وقهاب والمحالكتاب علمه 

وقيفإذا الدعاء مجاب فالنبي ، الادابا؛ 

رنمالصحابة، مانب عن . إخار0 ركتاب حبان 
ولمواد، مح، الحارث 0ب الهثس: وتال، (، ٧٢١•

سيف،بن يونس غير عنه يرد للم رتقه، من أحد 
مجمعحلاف(. بعضهم وفي ثقات، رجاله وبقية 
القدس[.]شة آ/أهآ( )ص 

لةلالفي شواهد عدة له الألباني ذكر لكن 
(.٣٢٢٧)رقم الصحيحة 

تخريجهاتفصيل ينظر ومخارج، طرق وللحديث 
ئدصفيان أبي بن معاؤئة محزلة في: عليها والكلام 

(.٤٠٢. rA0)\/تروى لأمر و\له\ءأ آلثى اعر 
صاحبهنا القائل أن ِ أملم واه - يفلهر الذي )٢( 

إلىرجع أن محئحتمل الشري، حفص أبر الترجمة 
الحري.وهو نائل؛ أحر 



سفيانأبى بن معاوية 

.ااُا،.. الجنة. أهل من فهو العذاب 

القأنه . السي عن بت و- 
إنمعاوية، ويا ت له ناصحا لقهئع لمعاؤية 

تقال واءاJلاا، .ث اطه فائق أمرا وليت 
لقولبعمل متلى أنى أظن زلت وشما 
أ.اظيتH١٢حش . الني 

خالفقائل من الحديث هذا 
كيفسنتان؛ أبي بن معاؤية المزمنين 

طرقه؛بعض في أوله في جاء وقد 
س،الثبي يتتبع الإداوة أحذ هد أيه 

ذلك،له قال . التحي يوصى همو فبينا 
بهذه)جهم لمعاوية تخصيصه ثم 

قدره،وجليل مكانته على دليل الوصية 
منالملم أهل من واحد غير عده ولذا 

ومننهه، فقائله في الواردة الأحاديث 
الآ-مى"؛،أولخك: 
^۵١وقوام 

_ot،او.مفة، ]دار ( ١٩٣/iL_l(T)ا(طثات 
]،كب)أآ/اآأ( لأبن،نلح الضدالأرثد وين>: 

سارّالت، ب ( UVYA)!حن )٢(^ 
وفيط\ه المامرن، ]ياي ( ٣٧•)T\/ بمش وأم 
صعق،راو يعلى أبي سد وني انقطاع، أحمد مد 
المني.محققو أمار كما 

الئئةأهل عند صنيان ايي بن معاينة من3لة وانظر؛ 
(.٣١٢والبماءةموى)ا/«ام.

بميما.وط ( ٢٤٧٧)ه/الشرمة يطر: )٣( 
٨[.ط طٍة، ]دار الأصول تمح يفلر: )٤( 
(٤٤٠٣، • ٢ )A الحجة بيان في الحجة ينظر: زه( 

[.٥١٤١٩ط؟، ]دار 

العاصمة،]دار ( ٩٠، )٩٨الرنة منف تحقيق ينظر؛ )٦( 
[.٥١٤١•ط١، 

هسميان أبى بن معاؤية 

وابننمرص، وابن والذمي^، 
كماوغيرهم، أ، والصالحيُ حجرأأُ،، 

دلائلمن واتوطىُ؟اا لمهقي،أااا اث 

ملكأف . ض ا رسول أحمر ما ك— 
ورحمة؛مللث، هم منيان أبى بن معاؤية 

نبوةالأمر هذا ارأول .! يقول إذ 
نمورحمة، خلافة يكون نم ورحمة، 

نبوةلأفكات ،، ورحمة...،؛أ ملكا يكون 
حلافةوكانت ورحمة، نبوة . التحى 

ورحمة،نبوة حلافة الراشدين الخلفاء 
ويعدهورحمة، ملكا معاوية إمارة وكانت 

اءايفقوقد أ، ءموءسأرُ ملك وقع 
هذهملوك أفضل معاؤية أل على العلماء 
نبزهحلفاء كانوا قبله الأربعة فإف الأنة؛ 
ملكاملكه كان الملوك؛ أول وهو 

(.١٣١)T/ الشلأء اعلأم ّءِ يطلر: )٧( 
و)\إ(، ٢٠وص/(، ٢٢والهاة>1/، البداية طلر: )٨( 

(٣٩٠ر)اا/والرئادر•v٨/١(، الهدى سل ر-ا(طلر; 
[.٥١٤١٤ْوا، الملمة، الكتب، ]دار 

1ٍ.آ،الفاض، ]دار النبوة دلألل راا(يثظر: 
١٤٠٦.]^

(١T دار( ١٩٩، ١٩٨)٢;الكرى الخصائص في اكا[
الملمة[.الكب 

ابن]مكبة  iAA\/)١ الكبم في اليراني أخرجه ( ١٢)
(١٩٠)ه/ المجمع ني الهيثص وتال محوآ[، سمية، 

الألبانيوجود ثقات- رجال اصمى[ث ]مكتبة 
(.٣٢٧٠)رقم انممحة الململة ني امنادء 

فيمعاؤية، بن يزيد في مراو في تيمية ابن أفاده ، ١٤١
محوا،الفوائد، مالم ]دار ( ١٥٤)ْ/المائل جا«ع 
١٤٢٤.^



هسميان آبى بن معاوية خؤذاسفيان أبي بن معاوية 

منملكه فى وكان . . ورحمة. 

كانأئه يعلم ما المسلمين ونفع والحلم 
.٢ ،؛أ ءير0 ملك من ا حيت
ه؛عباس بن اش ب عن ف و- 

فجاءالصبيان ْع ألعب رركنت قال؛ أئه 
باب،حلف فتوارت . ش ا رسول 

وقال؛أ، حطأةُ ه_حثلاني فجاء قال؛ 
فجئت،قال: معاوية، لي واتع اذمي، 

ر:قال ثم قال: يأكل، هو فقلت: 
فجئت،قال: معاوية، لي وايع اذسإ 

اشأشبع لا فقال: اكل هو فقلت: 
طه«ص.

شروي ما أصح هو الحديث وهذا 
ذلكذكر كما هنه، معاؤية فضل 

الإمامأورد وقد اكرُأ،، عابن الحاففل 
هذامن أحاديث بعل الحديث هذا مسلم 

عرء ام بدعاء تتعلق والتي القبيل؛ 
الواللام الصلاة عليه وهو أثخاص 

لهمدعاء هو ؤإنما عليهم، الدعاء يريد 
عليهابوب ولذلك المحقيقة؛ فى 

لعنهمن اب رر؛بقوله: ظه النووي 

الئئةمنهاج ؤينظر: )؛/av؛(. الفتارى مجعؤع )١( 
lorM.)

مختارينفلرت وطة. مبسده فلهرْ صرب حئاه، )٢( 
-[،٠١٤٢'، ء؛لْ العمرية، ]اليكشة ( )٠٦محاح لا 

،Y'J»!ادر، ص]دار ( ov)\/رب عالان سمسول
اهد[. ٤١٤

رثموالأداب، والصلة المر )كتاب ْام احرجه )٣( 
٢٦٠٤.)

والمهايةالداية يينظر: لبمء/أ،ا(. رإ(تاريخدثى 
.(١٦٦/A)

هووليس عليه دعا أو سبه أو . المحي 
اوأحن زكاة ه لكان ؛ _ك، لذاأهلا 

التي.الأحاديث تلكف ومجن ، ورحمة؛، 
ه:مسللم الإمام أوردها 

١٠عائشة المّؤمنين أم عن م ١ 
اش.رسول على لأدخل الت،: ف

هوما أدري لا بشيء فكلماه رحلان، 
حرجا،فلما ومنهما، فلعنهما فاغضياه، 

منأصاب من الله، رسول يا : للت؛
وماقال: هذان، أصابه ما سيئا الخير 
وسبتهمالعنتهما قلت: ، قالت، ذاك؟، 

صليهثارطت، ما علمثؤ ما أو قال: 
فأيشر، أنا  ١l_l^٤٢ هيت،: ريي؟ 

زكاةله فاجعله صبيته أو لعنته الملمين 
وأ>ا(<ُآآ.

أنه!< رة هريأبى وعن - ٢ 
عندكأنمذ إني لأالل4لم قال: المي. 

فأيبشر، أنا قائما تخلفنيه؛ لن عهدا 
جلدته،لعنته، شتمته، اذئه، المؤمنين 

بهاتقربه وقرية وزكاه صلاة له فاجعلها 
.٢ القيامة؛اُ يوم إليلث، 

همسلم فهم اروقد النووي: قال 
يكنلم معاؤية أل الحل،يث، هذا من 

فيأيحله فلهذا عليه، للدعاء مستحقا 

ملم)؛/U••؟(.)ْ(ءحح 
ينموالأداب، والملة المر مصلم)كتاب احرجه )٦( 

 )V( رمموالأداب، والصلة المر )كتاب ملم احرجه
٢٦٠١.)









هسفيان أبى بن معاوية :ءئء|وج|بمسميانأبي بن معاوية 

.ش ا رسول من منزلته رحلا تجدون 
كنتمني، عنه حديثا أفل منزلتي، 
أرحلوكنت كتابه، قي وكنت -محتنهُأ؛، 

علىتدل نصوص عدة وردت ونل، 
من، للوحي معاوية كتابة ثبوت 
ذلك:

ابنحديث من مسلم أحرجه ما .١ 
يتقلرونلا الملمون كان ؤهأ؛ عباس 

فقاليقاعيونه، ولا سمان أبى إلى 
ثلاث،، ٥١نبي ويا بي نلل

عنديقال: ررنعم؛؛. قال: أعطنيهن، 
أييبنت حبيبة أم وأجمله الرب أحن 

نال:. رانعم،؛قال: أزوجكها، سفيان 
قال:يديك، بين كاتبا تجعله ومعاؤية 
أقاتلحتى وتزمرني قال: . ارئعم؛؛
قال:الملمن، أقاتل كنت كما اممار 

(٤).

(٣) رداعما

القال: فيمن إسه أحمد الإمام قال 
أقولولا الوحي، كاتب معاؤية إن أقول 

بالسيفأحدها فانه المزمنين؛ ح1ل إنه 
JجاJبونرديء، سوء قول ارهنا غمتا: 
ونبينيجالسون، ولا القوم، هؤلاء 

لسانانظر! احتم. أر  ٩٧المتزوج الرحل؛ محن )١( 

رر/رالمثاني ألاحاد ني '،—؛؛ Lpأُى ابن أحرجها )٢( 
نيوالأحرى ط؛، الراية، ]دار ( ٣٨٠

محققوقال ٍدآ[، الوطن، ]دار ( ٢٤٦١)ه/الئريعة 
صحح،ا.الثريع4ت 

(.TO ٠١رقم المحاه، فقاتل ركاب ملم )م(أ:ر-بم 

ا.للناس«ُ رهم 
الني.للاسكت؟ه ظه: تمية ابن قال 
وأمانته،؛لخيرته 

الرافضي:قول لإوأما : أيقاوقال 
لهيكتب ولم الوحي، كاتب راومحموه 

بلاقول فهذا الوحي؛،، من واحاJة كلمة 
لمأنه على الدليل فما علم؛ ولا حجة 

ؤإنماالوحي، من واحدة كلمة له يكتب 
رسائل.له يكتب كان 

بضعةكانوا الوحي كتاب ررإن وقوله: 
محلاعلي"، اليه وأقربهم أحصهم عشر 
أيصا،له يكتب ممن كان عليا أن ييب 
عامالمشركين وبين بينه المملح كتب كما 

بكرأبو له يكتب كان ولكن الحديبية، 
ثابتبن نيد له: ؤياكتب أيصا، وعمر 

،■ه؛اُ وْعاونة ■ • ريب• بلا 
كتابمن واحد ررهو أيئّا: وقال 

الُحم«س•
أمح،بن رامعاؤية النووي وقال 

؛،,الوحي. كتاب أحد الخليفة سفيان 
ظبهمعاوية حرص الثانية: لمسألة ا_ 
اض.تحديث على 

إلىإضافة س هته معاوية كان لقد 

(؛٦٠٩يرنم)( ٤٣٤الئئة)؟/في الخلأل )؛(آحرحه 
المحقق.وصأء«ح4 

اكوة)إ/آمأ(.ره<ءنهاجالئئت 
(.٤٢٨، ٤٢٧)؛/الأبق انمدر )٦( 
(.٤٤٢)؛/الأبق الخدر )٧( 
الفكر[.]دار ١(  ١٤)١; المهذب قرح المجموع )٨( 



هسفيان أبي بن معاوية 

عنالحديث رواة أحد — للوحي كت-ابته 
فيمطر ثابت أمر وهدا .، النبي 
وش_هدومما ، وغيرها لحديث ا كتب 

لدلك:

خهتعشعبة بن المغيرة مولى ورادا أن 
اكتبالمغيرة: إلى معاوية رركتب قال: 
حلفيقول النبي. سمعت ما إلي 

قال:المغيرة، علي ملى فا الصّلاة، 
الصلاة:حلف يقول النبي سمعت 

٣١له، شريك لا وحدْ اش إلا إله ءدلأ 
لمامعطي ولا أهمهلست،، لما مانع لا 

الجد؛؛،،،منك الجد ذا ينقع ولا متعت، 
ونا.ئاأن عبدة ني أحبر جريج: ابن وقال 

معاويةإلى بعد وفدت ثم بهيا، أحبره 
أ.المولُ بدلك الناس يأمر قمعته 

إلىمرة سفيان أبي بن معاوية وكتب 
بنالله عبد سل ارأن مخلد: بن مسلمة 

الله.رسول سمع هل العاص، بن صرو 
صعيفهايأخذ لا أمة قدست لا ر؛ يقول: 

فإنمضهلهدا،، غير وهو قويها من حقه 
البريد،على إلي فاحمله نعم، قال: 
منالبريد على فحمله تعم، فقال: فسأله 
فأحبرءامعاوية فاله الشام، إلى مصر 
سمعته،قد وأنا نغه: محاؤية قنال 
أثت«زآ،،أن أحييت وم، 

هآسمان ا'بي بن معاوية ؛ء|اقإه■

ومسلم(، ٦٦١٠يقم القدر، )محاب ال-خاري آحرجع )١( 
(.٠٩٣رنم الصلاة، ومواضع الماجد )محاب 

ابن]مكب ربما/سمم( الكسر في الطراني أخرجه )٢( 
)ه/بم*'آ(المجمع ئي الهيثس | J،^Jٍل؟[، سمنة، 

إلاوأحاديث،؛ ررإياكم قال: أنه وعنه 
كانعمر فإن عمر؛ عهد فى كان حاسيثا 

ممعن،هق، الله فى الناس يخين، 
اطهيرد ارمن يقول: وهو لته. ا رمول 

وسمعتاالدين،،، فى يفقهه خيرا به 
خازن،أنا ل'إنما يقول: النه رسول 

لهفيبارك نص طيب محن أحمهليته فمن 
كانوشره، مسألة عن أعْليته ومن فيه، 

ورشعااا،أم.يأكل كالذي 
بنالرحمن مد إلى ه معاوية وكتب 

سمعت،ما الناس علم ارأن ل.عإ شبل 
افه.1^رسول من 

ه:عموما خلانه الثالثة: لمسألة ا. 
تسع.٥ معاوية حلافة مدة رركانت 

أنمنذ تقرينا، أشهر وثلاثة سنة عثرة 
شهرفي ه، علي بن الحسن له تنازل 
أنإلى وأربعين إحدى سنة الأول ربيع 
•ستثن ستة رحب في توفي 

حيراهنئ معاؤية خلافة وكالمت 
الأعداءتفكير زال حيث للمسلمين، 

إذعنها، تخلوا التي المراكز باستعادة 

ثقات'.ورجاله الملراتي *رواه ت القدس[ ]مكية 
مروىوهو ثابتا، القصة مذء في المرفؤع والحد.ث 

الضمنةلة لالانفلر؛ الصحابة. من واحد ءٍبر حن 
رآ/مثه(.الجامع وصحح )أا/آْم(، 

(.١٠٣٧رنم الزكاة، ملم)محاب أحرجه )٣( 
،]١[،الرمالة، تمؤّة ( ٤٢٧رإ؟/احمد أحرجه )٤( 

(٢٧٧٣رقم النكاح، )محاب المتيرك في والخاكم 
)آ/الغتح ني حجل اين إسنادْ وندى وصححه، 

لةاللفى الألباني وصححه المعرفة[، ]دار ( ١٠١
(.٣٦٦انمسة)رنم 







هسميان أبي بن معاوية ٠٠■هسفيان أبي بن معاوية 

وهلكان؟ ض سفيان أبي بن معاؤية 
قتلوط لا؟ أم غيره كإيمان إيمانه كان 

ذلك؟غير فيه 

أبىبن ماا.اوية ارإيمان ! فأجاب
ؤإجماع، المتواتر بالنقل ثابت سفيان 

إسلامهوأما . . دلك. على العلم أهل 
العلماء؛بين عليه فمتفق . . الفتح. عام 

يكنلم أو ذلك قبل أسلم كان سواء 
بعضولكن مكة؛ فتح عام إلا إسلامه 

بإسلامه،أباه عثر أنه زعم؛ الك.ل>ابين 
اسمأهل من بالاتفاق كدب وهذا 

اسادماأحن معاوية وكان . . بالحديث، 
أ؛. . ألعلم. أهل باتفاق أبيه من 

بعدباش والعياذ بردته يحكم فكيف 
أود2؛ل، لم يلم أنه عن فشلا ذللث،؟ 
عنثبت وقد وقفله؟ عدالمه فى يطعن 
قال؛أته هد سارية بن اض العرب

إلىيدعو وهو - ه النبي سمعت 
إلىالها-لم رمضان قهر في الئحور 
Iيقول 'سمعته ثم ا المبارك،، الغداء 
اب،والحالكتاب معاوية علم أراللهم 

العداب«ُم.وقه 
أمتيمن جيش ارأول ونال 

ررفعلواأى! ؛ أوجيواءأُ قد البحر يغزون 
أوجبواأو الجنة، به لهم وجست فعلا 

الئثتئهاج را(اظر: 
(.٤٧٢.  ٤٦١)؛/الفتاوى و بطوله الجواب )؟(انفر: 

رم(سقوموجبم.
(.٢٩٢٤رنم والمر، الجهاد رمحاب المخارى ل؛(أ:م.بم 

والرحمة،،المغفرة لأنفسهم 
لألم^١؛^؛ ٥٠البر عيد ابن قال 

معاويةغزاة أن علمت فيما السير أهل 
إذالباب، هدا حديث في المدكورة هده 

حلافةفي كانت حرام أم معه غزت 
ءثماناا٦ُأ.

لهمالك بن أنس عن رواثة وفي 
و0النبي "نام هات حرام أم حالته عن 

م،يبتاستيقفل ثم مني، قريبا يوما 
منارأناس قال؛ أصحكك؟ ما ت فقلت 
البحرهذا يركبون علي عرضوا أمتي 

قالت:الأسنة(،، عر كالملوك الأخضر 
ثملها، فدعا متهم، يجعلني أن ش ا قانع 

مثلفقالت مثلها، ففعل النائية، نام 
اشانع فقالت: مثلها، فأجابها قولها، 

منفمال: منهم، يجهلني أن 
بنعبادة زوجها مع فخرجت الأولين،؛، 
لمونالمسركب ما أول غانيا الصامت 

منانصرفوا قلما معاوية مع البحر 
إليهافقربت الشام، فنزلوا قافلين غزوهم 

فماتت،،رص.فصرمحيا لتركبها، دابة 
فضلرروفيه .: البر عبد ابن وقال 

تحتغزا من جعل إذ ظقؤ؛ لمعاوية 
الأولين؛'رين•من رايته 

)ه(ذصاسم)مإا/(.
رل/آ؛آ(.الممهد )٦( 
رنمسر، والالجهاد )تمتاب البخاري أخرجه )٧( 

(.١٩١٢رنم ومنم)الإمارة، (، ٢٧٨٨
زْ/للاجرى الشريعة وانفلر: (٠ ٢٣٠/١)٨(السيدر

ًاعتماد أمول وشرح )برنم؟أها(، ( ٢٤٤١، ٢٤٤٠





-ء.المعجزة
المعجزة

المعجزةحقيقة وهذه ؤإدراكه، 

تمنها فالمقصود الشرع؛ اصطلاح في 
الإتيانص وصعقهم الخلق عجز إثبات 
أولقاربها، ما أو بمثلها أو يها 

صدقعلى لدلالة ل؛ ا معارصته
فيقلهرواتباعيما. والرسالة . الرسول 

والشرعياللغوي المعنى بين أن بهذا 
.واضحاوتوافئا تتاستا 

يباكسية:سؤ 

لعجزالاسم؛ بهذا المعجزة ّميت 
بمثلهاأو بها الإتيان عن وصعقهم الخلق 

معارضتها.أو يقاربها، ما أو 

الأسماءرج؛ 
والبرهان،البينة، هى؛ المعجرة 

وأعلامها،وعلاماتها، المبرة، وأيان 
للعادة.والحارق وأدلتها، 

لحكم:اؤ 
جقاش أف يعقد أن الملم على يجب 
إلىالناس لدعوة رسله أرمل 

بعلمه- أيل-هم وأنه ودينه، توحيده 
الكثيرةالنبوة يدلاثل _ وغناه وقلأرته 

والبيناتالايات منه.ا؛ والتي المتنوعة، 
المتأحرونسماها والخى — والبراهين 

زمانهم؛لأهل المناسبة - بالمعجزات 
مرسلونوأئهم بونهم صدق على للدلالة 

دائمايسعها ولذا حما؛ تعالى الله عند من 
ولأناعهم،لهم الحاقة وحصول نصرهم 
والعددأالعدد قلة مع أعدائهم، ؤإهلأك 

مامثير، وبرهان كبير، أمر ت لمعجزا فا 
حصوصاألبتة، معارض له العالم طرق 

وتواترها.الموات قدم مع 

لحقيقة:ا0 

.فهأنّياءه بها انإه أيد الش المعجزات 
سحرقبيل من ت ليوصدق، حق 

وشعوذتهمبين لكدا وا والمتسين حرة ملا 
تعالى،اش من اييد هي بل ولحلهم؛ 

ورسلهأنبيائه صدق على ساطع وبرهان 
وجحدهافانكارها رسالمهم، وصحة 
الدين•عن وخروج للمع تكذيب 

البالأنبياء مختصة المعجزات وهذه 
مجستلزمةوأنها غيرهم، أحد فيها يشركهم 

صدقهم،مع إلا تكون ولا لصدقهم، 
صدقهم؛انتفاء مع وحولها يتصور ولا 
صادقايكون أن إما النيوة ادعى من لأف 

كاذبايكون أن ؤإما بالايات، القه فيويل،0 
فتدلللنبوة؛ ملازمة فهي . يها يؤيده فلا 

ولا. غالماأو مثا المبي كان ولو 
الللعادة، حارقة نفسء,ا فى تكون أن بد 

عنحارحة تعالى، افه إلا عليها يقدر 
أنلأحد يمكن ولا والجن، الإنس قدرة 

•مها بأقوى ولا بمثلها لا يعارضها، 

أنهاعلى نيادة - الأنبياء ومعجزات 
هي- صدقهم على ودلالة للرمل تأييد 
محدثهاودبوبية وجود دلائل من 

هيبل وحدانيته؛ ؤإثبات ه؛ وموحدها 
القرآنعليها ئد الش الهلرق. أقوى من 



اسجزة

علىبها سندل التي ء العباد إليها وأرثي 
وأصحهاوتوحيده تعالى ض ا وجود 

وصفاتهالمانع على وأدلها وأوثقها، 
الأحر.واليوم رسله وصدق وأفعاله 

النبيصدق ومعرفة النوة ودلائل 
التي— المعجزات فى محصورة لبتا 

بالمعجزاتتكون بل -؛ الخوارق هي 
-المتنوعة الآكثيرة الطرق مجن وغيرها 

المعتزلةمن ذلك فى حالف لمن خلاقا 
فيالنفلر مثل: -؛ وغيرهم والأثاعرة 

منبه اثمتهروا وما الأنبياء أحوال 
الأخلاقومكارم والأمانة المحسدق 
يهجازوا فيما والتغلر الصفات، ومحاسن 

منفيها وما والأخبار ت لتشرمعا ا من 
فيالخبال مصالح ينتفلم ؤإتقان، إحكام 
المثله أف يعلم مما والأخرة، اكنيا 
اللهوتاييد بار، صادق نبئ من إلا يصدر 

يشتلع،لا مستمرا تأييدا لهم تعالى 
بعدولو ولأتباعيم لهم العاقبة وجعل 
الدلائلمن لث، ذلغير إلى حين، 

الخعروفةُ

بمدئ،وما .( )\/\lTماض للقاضي الشفا انظر: 
واJمحئاتالحيي[، البابي يى ]ئس ( ٠٢٣)

آ،أ_أ*آ'،ها"ا،؛لا،ا'ك؟اا،رآآ،

الفتاوىدمجموع (، ٢٩٩، ٢٧١، ٢٠٩، ٢٢٠
)\/الصحيح والجواب (، ٣٧٩، ٣١١

،٤١٢، ٤٠٠ه/'إا،  ٠٤١٨، ٤١٧، ٣٩٩

العفيةوشرح •0(، •ا•؛، ، ٤٠•آ■/ ، ٤١٩
ْلا،الرشد، ]مكب ( ٢٠٨، ١٢٠الأصفهانية)

n والشوايق ْاإاه[،  jUpi/والدايث(، ١١٩٧
اكراثإماء ]دار ( ٢٨٨، ا■/٧٧ i^/yداكياية)

لأدلة:ا0 

تعالىاه ابيد على الأدلة أنا 
)الايات،بالمعجزات ■m لأباله 

علىداله وأنها والبراهين(، والبينات، 
اللهقول فمنها: رسالتهم؛ وصحة صدقهم 

إبثاتؤ ؟يآ أن لربمول '؛ف تعالى: 
:.، ه وقول[، ٣٨_ل! رء]الأللاه 

]الحا،ي_د:هيه ئثلتا أزتتا وقد 
كدبسل. يتقديوك ون ه: وقول[، ٢٥

دآلمحيأوني، آءد له تن رثت 
ء_م_ران[،]ق وه أثيم وأؤكس، 

دلهتِين أف!يكث■ ثثأ أحم • وقوله 
هوي محبماؤ مج ومحِ 

رئثهم 'صوألثومأ؛قب تغيى رآنكت، 
وثإيمن,ؤئنهم أئن د=قان ئتا إثثئّت، 

]آكوية[،وه ممثون أسي؛أ َةاوأ 
ءاينتايسع مؤيئ ءاينا ه: ولوق

هدافي والايات [. ١٠١لالإّراء: لإنم؛بم 
علىودلالتها تحصر، أن من أكثر الباب، 

نته.والحمد سنة. فناهرة المقصود 

أىحديثا من الصحيءحيناا ١١فى وثبتا 
ْنلأما ه: النبي قال قال: ن.، هريرة 

فآمن نئله U أعطى إلا نبئ الأنبياء 
وحياأونسن، الذي كان ؤإمما الشر، 

سرةني والفمول، اهأ،  ٤٠٨ءلاأ العربي، 
الترأنعلوم ]موسمة ( ٢٨٧، ٢٢٨)الثّول. 

اييلأبن الطحاؤية وشرح -[، ٣٠١٤'ءل٣، بدمشق، 
ط؟،الرسالة، ة لمؤّ،  ٠١٤ العن)ا/ 

٠١٤١٧.]



المعجزة]آآ؟جالبمعجزة

أكثرهمأكون أن فأرحو إلى؛ اشّ أوحاه 
أدلةذم والقرآن القيامة«أاأ. يوم -ابئا 
لميأعيانهم، الأنبياء معجزات عر وافرة 

للاحتصار.طلثا هنا نذكرها 

1قواوأهلاسم:أوأ
هيالأنبياء ررآيات تيمية! ابن محال 

وأنهابالأنبياء، محتمة أنها تعلم التي 
معإلا تآكون ولا لصيفهم، مستلزمه 
حارقةتكون أن بد لا وهي صدقهم، 

والجن،لإنس ا قدرة عن حارحة للعادة، 
كونهام؛ . يعارصها أن أحدا يمكن ولا 

منهو معارصتها يماكن ولا للعادة حارقة 
•لها مطابئا حدا هو ليس لوازمها، 

يكونقد لصدقهم مستلزمه بأنها والحلم 
العصاوجعل القمر، كانشقاق صروريا؛ 

بهدهالعلم فمجرد الناقة؛ وحروج حية، 
اللهبال صروريا علما يوجب الأيات 
بها؛استدل الذي هذا لصدق آية جعلها 
الوأنه للعادة، حارقة أنها يستلزم وذلك 

جملةمن فهذا معارصنها؛ يمكن 
كافوحده هذا أف لا ، اتهاصف

•محها«"ُ 
ماهي المعجزة لارن العيي! ومحال 

منوالأنبياء الرسل أيدي على الله يجري 
العباد،بها يتحدون التي العادات رق حوا 

بعثهمما لتصديق الثه عن بها ؤيخبرون 

رقمالمران، يفايل ركتاب اليخاري احرجه )١( 
(.١٥٢رقم الإيمان، )كتاب وسلم (< ٤٩٨١

(.٢٢٠)o: وانظر (، ٢٠٣))أ(افئ1ت 

كاشئاقسبحانه؛ بها وي_ؤيدهم به، 
هوالقرآن فان القرآن، ونزول القمر، 
الإطلاق،على الرسول معجزة أعظم 

بينمن الماء ونبؤع الجنخ، وكحنين 
المعجزاتمن ذلك وغير أصابعه، 

.(٣)الكثيرة

المساصالضلقة:ؤ

ال)انمجرة( لفظ الأولى: لمسألة ا. 
والسة؛ادهناب فى يعرق 
ما؛المعجزة: المتحللنة المسائل من 
منفقل،-ه تيمية ابن الإسلام شيخ ذمْ 

فييعرف لا )المعجزات( لمقل ؛ أرت
لنقل:القرآن فى ؤانما والئ1ة؛ ١^١ب 

الأسماءوهذه والبرهان، والبينة، ية، ألا 
وتختصالأنبياء، آيات مقصود على ندث 
بخلاف;غيرها، على تقع ولا بها 

كانؤإن العادة(، و)حرق )العجزة( 
تكونلا فهي صفاتها؛ بعض من ذلك 

العادةحرقت قد تاكون حتى ويرهاثا آية 
وسبق. يمثلهاالإتيان عن الناس وعجز 

هذهفيها التي الأيات من كثير ذكر 
فراجعها.)الأدلة(؛ في الألفافل 

كانما على )العجزة( إطلاق إ0 نم 
و)الكرامة(العادات، حوارق من للأنبياء 

يكنلم للأولياء؛ العادة حرق على 

منالوامطية عليه احتوت فيما اللطيفة اكجيهات )٣( 
(.١٠٧انمنة)المباحث 

والئنرات)ه/آأ؛(ل الصحيح الجواب انثلر: )ئ( 
(٢٢٠.)



المعجزةء|و[محبم:المعجزة

-لمتقدسن ا والأئمة الناف حمن معرونا 
-؛وغيره حنبل بن أحمد كالإمام 

معجزات،وهدا هدا يسمون كانوا فقد 
الكلام؛أهل من المتأخرين بخلاف 

تعمالمتقدمين وعرف اللغة في لعجزة فا 
لخوارقوبقولون للعادة، حارق كل 

فييكن لم إذا معجزات إنها الأولياء! 
الأنبياءاختصاص يقتمى ما اللمظ 
علىوبرهانا آية كان ما بخلاف بدلك، 

اختماصه.يجب فهدا الني نبوة 

آيات؛)الكرامات( ينون وقد 
الولي؛اثبعه من نبوة على ل تل.لكونها 

اتباعببركة حصلت إنما الكرامات فهده 
فيتدخل الحقيقة في فهي المئ؛ هدا 

معجزاتالأولياء ت ما فكرا — معجزاته 
للمدلول،مستلزم والدليل _، للأنبياء 

فكن.لكالمدلول؛ ثبوت بدون ثبوته يمتغ 
والعلمالدليل وهو — وبرهاثا آية كان ما 

لغيريكون أن يمتنع - النبي نبوة على 

منلمي معجزة كل الثانية: لمسألة اس 
ه:محمد لخاتمهم معجزة هي الأنبياء 

ذكرهما ! أيقاالتعإقة المسائل ومن 
كلأن! من ، العلماءُ من واحد غير 

ومجمؤع)ه/هاأ(، المحيح الجواب را{انذورت 
)\>/؛،U؟(ت وانظر )اا/اام. الفتاوى 

والنهايةوالبداية الشيطانI واولياء الرحمن اولياء بض 
(.٢٨٩، ٢٦٦، محٍر)أ/بما-ا'لأبن 

رآ/بمحآ(.ممر لأبن والنهاة الدابة انظر: )٢( 

معجزة.ض الأنبياء من لنبئ معجزة 
منهمكلأ أف وذلك .؛ محمد لخاتمهم 

قالكما بمتابعته؛ وأمر بمبعثه، يشر 
تاآفيثن سقى آقرّ أثن •^؛٤٥ سالىت تح

ثاءعكمثن و-صةتؤ ء=قشا ق ءأثيمحكم 
نفمحئتيمء ئمحقأ ٣ U تثدق 

^^١ي ذ;م قق ثئتم ص ةد 
آلئثهيياين نمكم وأئأ هآئتدوأ قال أهمرنا 
محننبئا اق، بعث فا [؛ jl^»j•؛]آو .ه 

والميثاق!العهد عليه أخد إلا الأنبياء 
لهليومس حمم، وهو ه محمد بعث لئن 

ولينمريه.وليثعته 

لبئمعجزة كل الثالثة: ألة لما٠ 
أمثالها:ئانياء 

ذكرهما أيصا: المتعلقة المسائل ومن 
لنبيمعجزة كز أل من: الحلخاءُ بعض 

نجاة: مثلا ذلك فمن أمثالها؛ فلنثتنا 
ولابالمؤمنين، المعينة في ء نوح 
مميتةغير من للناس الماء حمل أن شش 

لأف- التنينة في عليه التلوك من أعظم 
مشىوقد د، محتال للتفينة الماء حمل 
فهداالماء؛ متن على الأولياء من كثير 
منأيما وأبلغ التنينة، ركوب من أباغ 
معجزتهلأف .ث؛ لموسى البحر فلق. 

حداالماء صار هنا وها الماء، انحار 
الأولياءوكرامات كالأرض. علته يمشون 
منسوبةالمعجزة فهده للأنبياء؛ معجزة 

السابق,المريع )٣( 









اتممجزة:ه|ئإبماتمعجزة

كانلو حتى الأنبياء، معجزات من لعادة 
ظاهروهدا الشيامحلين! حوارق جنس من 

منبالاصطرار ال الفمعلوم البطلان، 
يجعللم هذا فقولهم الرسل؛ دين 

تتميزخاصة ومعجزاتهم الأنبياء ررلأيات 
يكونوعما والكهانة، السحر عن لها 

مزيةللنبي يجعلوا ولم المؤمّينإ د لاحا 
الحرةعلى ولا المؤمنين، عموم على 

اشيدل التي الأيات جهة من والكهان 
عغليمائزاء وهدا صدقه! على العيال بها 

يئنوتسوية آياتهم، وعلى الأنبياء على 
تويةل الخلق، وشرار الخلق أفضل 

علىيدل وما النبوة على يدل ما ■بين 
والكهانالسحرة يه يأتي ما فإل نقيضبا؛ 

فهوض؛ عدو فاجر لكذاب إلا يكون لا 
يدلما بين يفرقوا فلم إ للنبوة مناقشي 

الما وبين نقيقها، وعلى النوة على 
اياتفال ا نقيضها على ولا عليها يدل 

وعجائبالنبوة، على تدل الأنبياء 
النبوة،نقيفس على تدل والكهان السحرة 

ولاعدل ولا يبر ليس صاحبها وأن 
بلتبثا، يكون أن عن فضلا ض، ولي 

لنبيا؛ والكاهن الناحر يكون أن يمتنع 
أقفزوالأنبياء اش، أعداء من هو 

الوصلاحهم. المؤمنين ؤإيمان الله، حلق 
فهؤلأءمستلزمها؛ ولا النبوة يناقض 

فكانواالثلاثة؛ الأجناس بين سووا 

عبادةبين موتما من بمنزلة 
والأوثان!؛١الشيهلان وعبادة 

يثبتونهؤلاء جميع كان ولئن 
الدالةت لمعجزا يا L الأنبياء اختصاص 

فإنرسالتهم؛ وصحة صدقهم على 
يئنيسوون عشرية الائنى الأمامية الشيعة 

التأييد؛المعجزات؛في وأئمتهم الأنبياء 
تأييدالأئمتهم أيصا المعجزات فيئبتون 

الإمامةلإثبات - بزعمهم - لهم افه من 
الأئمة،بهؤلاء الخلق على الحجة ؤإقامة 

إحياءعلى يقدرون أئمتهم أن ويدعون 
وجميعوالأبرص الأكمه ؤإبراء الموتى 

-عندهم - لأئمة فا الأنبياءأ؟،! معجزات 
ماوpلأهم الخلق على الك حجة هم 

أيقامرتيهل هذا ولعل ،! اللهُ عمد 
علىالوحي نزول في باعتقادهم 

هذاكل مع لأئمة ا فيحتاج ؛ أئمتهم 

التمهيدوJلماترياية; (. ٢٦٩)للجؤسي الإرشاد و —
(.٤٦)لكفي 

(.١٠٣)نتب لاين )ا(افؤات 
لهاشمالدلأنل وأصول العاجز سامع اند: )٢( 

وبحارفم[، العلممة الكتب زدار )٢( البحراني 
التراث،إحياء ]دار )7؟/بمآ( للمجلمي الأنوار 

المتاتدأصول ئي الحرائر وتلأتد ها، ٣١٤•ْلم، 
[،٢١٩٧٢بغداد، الإرقاد، ]_ )٢٧( لاقرر؛ني 

، ١٧)الوهاب ب. بن لحين المعجزات وعيون 
الأملمي]مزق ( ٨٠، ٠٧، ٣٢، ٢٥، ٢٢

ٍدآ،سوطت، 

الكم،]دار ( ١٩٢\، )\/UUالكافي اصول ١ظر: )٣(
م[.١٣٨٨ْلم، طهران، الإسلامية، 

،٢٧١، ١٧٦/١)للكفي الكافي ■امرل انظر: )٤( 
٨٦)^/0ها، للمجلمي الأنوار ريحار (، ٢٤٠

الدرجاتانر ؤبم(، ٤٢٣٧و/، ٧٣، ٦٨، ٤٤
طبعة]المختمر، ( ٩٣، ٤٣) jLikLlالكبرى 

=,ص محيا للقاضي رالئنا ^[، ١٣٧٠المجف، 



اضطيال4اسم]خأالمجر
إ®٠٩ 

لأئمةفا أ دعواهم صدق تؤكد معجزة إلى 
منوأعلم أفضل - هذا على - عندهم 

أولوفيهم لما والمرسلين، ء لأنسا ا جمع 
هذهتعدت وقد ،١ من العزم 

فاتخذتالمفلرية الصورة الاعتقادات 
الخوارقبة نفى تمثلت واقعية، صورة 

ثمالمنتفلر، لغالبهم والمعجزات 
قبورعند حصولها ادعاء إلى بها تجاوزوا 

أنمهمعلى ففتحوا وأصرحتهمأ أئمتهم 
الشركمن عة وامحأبوابا وأتباعهم 

المستعان.فاه، ،؛ والثبمُ 

اJم۵Lدروانمراجع:وة 

،الاعتمادية،؛ الهيتمي حجر ابن ررآراء 1 ١ 
الشاع.العزيز عيد ين لمحمد 

 ٢ I ٥ ، ^١ الصحيح،؛ ارالجوات،
تيمية.لاين ٦(، 

والنعللإالعقل تعارض رردرء . ٣ 
تيمية.لابن ٩(، ^٨، 

اصولراجع: الضجل من ولمزبد ١(. •٧• ،ا/ ر ً
،٦١٢، ٥٨٦آ/ للقفارى)ا/«ا'ا، مدهب 

ودار( ١٤٣)للتامدى التمرة حتم ومقمدة (، ٦٢٣
[.٠١٤٠٥ؤدا، الرياض، يأ، 

(UiV/o)ر للفقا الكمرى الدرحات بصائر !نفنر: )١( 
أصولفي البمهمت والفصول .[، ٠١٢٨٥إيران، رطبة 
مم[،بصيرتي زمكتة ( ١٠١)العاملي للمم الأئمة 

]طبعة)ا/أآآ( بابؤيه لأبن الرضا أ-نمار وهميون 
للخميتيالإسلامية والحكومة [، ٠٠١٣١٨يران، 

الخليج،ومطيعة إيران، الإسلامية، ]الخركة ( )٢٥
للقماريالئيعة ملم، أصول وانثلرت ألكووت[. 

(٦١٣/٢.)
(٦٢٩٠_٦٢١/٢أصولطباشةسارى)اظر:

الأصفهانية؛؛،العميدة لأشرح ء ٤ 
لأينسة•

لابنالهلحاوية؛؛، العقيدة رأشِرح — ٠ 
الحنفي•الم أبي 

تيمية.لابن ^١(، لأالصفددةء _ ٦ 
.؛،الرسول سيرة قي ءالفصول ٠ ٧ 
همّ■لأبن 

(،١٥)جاا، ^جمِوعاكتاوىأا
لأيننمة•

الأثاعرة؛؛من تيمية ابن راموقنّ، ء ٩ 
المحمود.الرحمن لعبد ^٣(، 
تيمية.لابن ررالنيوات،؛، . .١٠

^النجزج

المذل(؛)المعز ممطلح يرابع 

 Mالخانع سل اM

ممه:لتعريف ا ؤ 

العطاء،من فاعل اسم النعهلي; 
علىالدال و( - هل - )ع الثلاثي وأصله 
وأعمليءط-ا يقال! والجناولة، الأحذ 
،معها، فهو وعملية وإءْلااء عتلهاء يعطى 

وماالهبة، أعطيات: جمعها والأعطمة 
كثيرمعطاء: ورجل الهدايا، من يعملى 

العطاء.

ماتناول على الجرأة الشيء: وتعاطي 
أطرافعلى والقيام تناوله، يجوز لا 

لياحذه،اليدين رفع مع الرحلين أصابع 



►ISاأشوطء،الءام
اليانعالمعطي 

سر.هت تعالى قوله ومنه 
زامحم['".

أصلهالمح، من فاعل اسم 
الإءْلاء.خلاف على الدال ثخ الثلاش 
والعنوالنون ^١^٠٢ ت فارس ابن قال 

ومنعتهالإعطاء. خلاف هو واحد أصل؛ 
ومكانومتاع- مائع وهو منعا، الشيء 

وتنغةااُى.عز في وهو منيع. 
ومناع،فهومانح منعا يمنع منع ت يقال 
ما،وشيء شخص بين تحول أن فالمأغت 

بخيلت ومناع منه، حرمه الشيء؛ ومتعه 
تمللو ج تعالى: قال بالأيلية، 
]ق[..4 
الشيء؛عن وامتنع نازعه، ومانعه؛ 

عليهوامتنع فامتنع، منعته عنه، كذل 
حصوله.ر تعن،الشيء؛ 

والمناعة؛حصين، منيع؛ ومكان 
حمايةومنحة؛ عزة فى وهو الحصانة، 

تعالى:قوله ومنه يروم، عمن وممننع 
ئثيممحم ثمذ ;وآو 

I (٣)]الناء:لأى م،

]الدار١( • .١٠٣ • Y/nلفت التهذب انظر: )١( 
lYiaالفكر، ]دار ( ٧٨٨)اللغة ومقاسس المصرية[، 

العلم]دار ( ٢٤٣١.. ٢٤٣•)!/ دالمحاح آن، ٤  ١٨
اوم،ءءسءلوالماموس [، ٢١٩٩•محزأ، للملأيئن، 

وانمجم^، ٥١٤١٦طْ، إز.1م لآبما-ا(]مؤست 
[.١٩٧٢ْلآ، )آ/بمهأ"(]دارالدءوة، الوسط 

ط٢[.]دارالجيل، ( YUA)>،/اللغة •قاسى )٢( 
الممّرية[،]الدار ( ١٩/٣)اللغئ تهذيب انظر: )٣( 

والصحاحًل٢[، اممر، ]دار ( ٩٦٦اللغة)ومقاييس 
[،٢١٩٩•ط؛، للخلأيين، ]دار.العلم ( ١٢٨٧)٣;

شرعا:لتعريط اؤ 

الأسماءمن )المعطى( الجلال اسم 
بهاقك اش على يثنى لا المي المتقابلة 

الجلالم اممقابلها، ذكر مع إلا 
أهلمن ا كثيننجد ولهذا )المانع(؛ 

فيتفسيرها يوردون أثبتها ممن العلم 
:فقالواواحدا سياق 

الالمانع: المعطي هو ه اش إن 
منع،لما معللي ولا أعطى، لما مانع 

دونها،والحائل نعمه، من الممكن 
تطلب،منه والمنافع المصالح فجميع 

لنيععلتها الذي وهو فيها، يرغب ؤإليه 
عدلايشاء من ؤيمنعها تفضلا، ثاء 

الورحمته، بحكمته ذلك وكل وابتلاء، 
ا.وقضّائهر لحكمه راد 

اسميشمح في لمعدى ا ال ف
أعقلي،لما مانع ررلأ الخانع(؛ )الهطي، 

المصالحفجميع منع، لما معهلي ولا 
فيها،يرغب ؤإليه وه1الّ-ا، منه سر والنا 

ْلآ.،القلم، ]دار ( ٧٧٩)القرآن القافل ت ومغريا 
الدعوأ،]دار ( ٨٨٨)Y/الوصيهل والمعجم [، ١٤١٨
[.١٩٧٢ط؟، 

]دأر)٣٦( للزجاج الختى اض أساء شم انظر: )٤( 
الإيمانشعب في والمنهاج ط١ء، العربية، الثقافة 

وءد\وجطا7بمبمآآ[، الفكر، ]دار )\إ\''آ( 
ًدآ،العربي، الكتاب ]دار المالكين)ا/م.ا( 

واللامالصلاة غفل في الأفهام جلاء .[، ٠١٤١٦
الجوزي،ابن ]دار ( ٦٣١الأنام)خير محمد صلى 
للعييالحستى اه أمّء.اء ير ونفم[،  ١٤٢•ط٣، 

،١١٢محدد الإسلامية، الجامعة ]مجلة ( ٢٣٤)
٠١٤٢٣.]







المانعالمعطي ا1ئعطيات4اذع

يكونقد  ۶٧٥]؛؛،غير من المطلق والمنع 
والكمالالعباد.، على وصرر نقص فيه 
الحكمةوفق والمنع الإعطاء اجتماع في 

ربشأن وذلك لحة، والمم
انمالمزرا،.

والأتار:

المعطىهو اليه بأن العبد إيمان ء ١ 
ولامنع لما معطى لا وأنه والمانع، 

التوجهإلى يل،فعه أعطى، لما مانع 
العبادةؤإحلاص مولاه، إلى الصادق 

فيمارغبة ت، لصالحا يا إليه والتقرب له، 
البركاتووأسائ_ر الخيرات من عنده 

لأنهالحرمان؛ من وحشية ت، لرحما وا 
فلاوالمح، بالخطاء المتفرد هو تعالى 
وطلبلوال يا افه غير إلى الحبع. يلتفت 

ؤإغاثةالكربان، وتفريج الخيرات، 
مالكهمن كله ذلك يهللب بل اللهفان، 

سبحانه.وواهبه 

هوالثه أن علم من على يجب — ٢ 
منقلبه من يقطع أن المانع الخحعلي 

يقلباش مع يعفإ وأن المطامع، الخلق 

مجموعرا/0أ(، الإبمان شعب ني المنهاج )ا(اظر: 
لطبائفهد الملك ]مجمع ( ٩٥، ٩٤)A/ الفتاوى 

)ه/المنة ومنهاج ام[،  ٤١٦ا ط! المصحف، 
تلمىريان -[، ٠١٤٠٦ْوا، الإمام، ( ٤١٠

u\oMاسة^/••؟، 
، ١١٠الصحف، لطبامة نهد الملك ]محجمع ( ٤٦٦

المدني،]طمة الأكلة)٩٣( والواله [، ٠١٤٢٦
عييللنى المحاش أصماء وتفسر هدآ،  ١٤٠٣

(٢٣٤.)

طاعتهفي صرف أغناه فإن قانع، راض 
منيمنعه لم أنه علم منعه ؤإن غناه، 
لهمعقتا منعه ليكون بل عدم؛ ولا يخل 

الالذي الغنى من وأكرم أشرف هو ما 
الخلقمن أحد من حاءه فان ينصره، 

إلىذلك فليرد الرزق أسباب من سبب 
الناسمن أحل، متعه ؤإن الحق، الواحد 

عنفيشرب اممه، إلا المائع يرى قلا 
الكل،هو قه ا ويجعل صفحا، الأسباب 

حكملا كالغلل، القدرة مع موجود وكل 
بوجه،مانعا يدم فلا الفعل، في له 

افهإلى ينظر حنث من إلا ممحهليا ويمدح 
بالخيرجرت إذ إياْ، الق، لمدح فيمدحه 

الكأجراهما ما على يداه 
أنيقينا يعلم أن للعبد ينبغي كما — ٣ 

كماالمع، من إليه أحب .ث يله انمناء 
قلاالانتقام، من إليه أحب المنو أن 

ينالحش وغضبه سخطه لأسباب يتعرض 
الوكرما وجودا فيه، منع لا عطاء منه 

ماحهلهقي وقع هو ؤإن له، انة_طاع 
الكريمالجواد من استدعى رافقي هيه ومنا 

الجودمن يه موصوف هو ما حلاف 
لإغضابهوتعرضي والبر، ان لإحموا 

غضبهيصير وأن وانتقامه، ؤإسخاطه 
وانتقامهرصاه، موصع في وسخهله 
وعقتائه،وبره كرمه موضع في وعقوبته 

سواهأفعالهما من بمعصيته فاستدعى 

)آ/المحنى اه أسماء شرح ني الأسى انظرن )٢( 
[.٠١٤١٦ٍدا، الصحابة، ]دار ( ٣٥٧



الةعطيالائعالخانعالسني 

لوازمْن هو ما وحلاف منه، إليه أحب 
أ.لإحانُ وا الجود من ذاته 

بعلبهالعبد مشاهدة أن كما س ٤ 
وتعقدهوالمنع؛ باليهناء هر اش 

الشكرمنهما حهله يجعل بمقتفاهما 
ولاالمنع، عند والافقار العتناء؛ عند 
اشبل قسا؛ أحد ولا شيقا؛ ترق أنه يرى 

المانعُالمعهلي هو؛ وحده 

اتمخالفين:دهبا مؤ 

أمحلمن محلوائف الباب هذا في حالف 
فلمالئ؟ورية، وسائر كالمّوفية البيع؛ 

ولموالمنع، ُ_الع_هلاء الاه يفردوا 
المانع،المعطي بأنه سحانه اض يخصوا 

ممنالمخلوقين بعض في اعتقدوا فقد 
النفعيملكون أنهم بالأولياء يسمونهم 
واحترعواوالمنع، والعطاء والفر، 

وحكاياتممجوحة قصصا ذلك لإئبات 
الشيخترحمة في ذكر ما كمثل بارئة؛ 

خدامهأحد أن من القادر عبد 
وتستغيثتتضرع زوجته فجاءت توفي 

إلىالشيح فتوحه إليه، وتلتجئ بالشيخ 
ملكالبامحلن عالم في فرأى المراقبة 

المقبوضة،بالأرواح يصعد وهو ■المرن 
زدار( ٢١٣.دادجاللبيرا/آاآ، انثر: )١( 

نضوانظر; م[. ١٣٩٣ط؟، المرض، الكتاب 
انمىساس <، ٢١٢اومدر)ا/ا؛أ، 

[.١٤٢٩ط١، الوحيد، ]دار ( ٣٢٦)

]دار( )٩٧الفوائد ٢(، • )؟/ ^، ٧١ّدارج انظر: )٢( 
[.١٣٩٣ط٢، اس،. الكي 

روحأرجع ت له وقال الشيخ فلحقه 
فسحبالموت، ملك، فامتنع خادمي، 

الأرواح،فيه الذي الفلرف الشيخ منه 
الأرواحفتفرقت الزنبيل، هثة على وكان 

ملك،فشش أصحابها، أبدان إلى وعادت 
تععلهلم له؛ فقال ريه، إلى ذلك الموت 

ذهبت،واحدة رؤح تب فبخادمه؟ روح 
.٠٢٧الأ7واح 
جاءرجلا أن ه نفالكتاب قى وجاء 

-الجيلأني ض؛ - الأءءإم الغوث إلى 
الحاجاتقبلة العالي الإب »هدا وقال: 
وأطلبإليه، ألتجئ فانا النجاة، وملجأ 

بأنهأخبره الشيح أن ذكر ثم ذكراة ولدا 
حتىالرجل فلازمه طلب ما سيأتيه 

إلىبها وجاء فأخذها أنثى، له ولدت 
فقالالهللمب، هكذا ما له: وقال الشخ 

البيتإلى بها وارجع لفها • الشيخ له 
الغيبأمتار وراء من يفلهر ما وسترى 

ه؛؛؛.ص فإذا ذلك الرجل شل 
إلىوأمثاله هذا من انطلاقا فتوجهوا 

والصحةوالمال المدد، بعللب اش غير 
ؤإنجاحآكرب، الوتفريج والولد، 
والاستعانةالرغبات، وتحقيق الهلليات، 

اشإلا أحد عليه يقدر لا فيما بهم 

التاضعيد الشيخ ترحمة ني الخاطر مريج انظر: )٣( 
امماب]أصل ( ٢٢، ٢١)الدين محيي القادر نمد 

العربيةإلى ترجمه القأيري، صادق لمحمد يا)فارسية 
الخاطر[.تفريج وسئاه: الدين، محي القادر صد 

(.٢٢)القادر صد الشيخ ترجمة ش الخاطر تفرج )٤( 



اسذعالمعطي المامالمعطى 

لألهيعدكم، يقوم ويأتي سيميتكم أنه كما إليهم وصرفوا نه، سبحسا الأحد الواحد 
يفعلأحد لا الأفعال؟ هدْ يفعل اشّ ْع والنير كالدبح الشربات؛ من أنواعا 

لأصرحة،وا القبور حول والهلواف 
فوقعواذلك، وغير ، بتربتها والتمصح 

أيهااقراركم حتى ذلك من شسا فه ا مع 
الضرهم مإذا كانوا ولهدا المشركون، 

أتهلعلمهم الدين له مخلصين افه دعوا اش فال الصريح، الشرك في بدلك 
ؤإزالته؛؛دفعه على المقتدر وحده ألثإلشئ ثء ر3كم آقء ءؤ-«ءدتلآتكم تعالى; 
تؤ^بمثاما دؤينجء ين قمبك■ وقت 

يسمعؤأألا تيمهم إن ا. قثلمير ين 
صوو أ:كلكو ٤ محأ ق ُ 
ثثثضثف ولأ ثتضهر آكيتؤ 
تفا>[.وأ4 ؤم 

وثؤتعالى: قوله فى كثير ابن قال 
الررأي: تو<؛ آنئبجاثأَ تا سميأ 

منهالاتطلون ما على يقدرون 

آلمقثلمحب وأش سحاته; ض ا وقال 
آيثؤآ.دعاُ )٥١ 

وأ4ثآ تجة ئغ!؛؛ أءلة آلأثئ 
]المل[.

محلارأي; تفسيرها; في الحدي قال 
الكروبأقلمته الذي المضطر يجيب 
للخلاصواضهلر المطاوب عليه وتعسر 

يكشفاومن وحده؟ فه ا إلا فيه هو مما 
افهإلا والقمة والشر اللأء أي: السوء؛ 
الأرضحلفاء يجيلكم ومن وحده؟ 

ثمصادروالبمراحع:ا0 
افهء أمما سؤح في لأسنى  ١١١د ١ 

للقرطي.الحسنى،، 
الحسستىه،افه ء أمما تفسر  ٠١١ ٢ 

للزجاج•
الءحسنىج،افه أسماء ير نف ١١_ ٣ 

٠للسعدي 

القيم.لأبن الأفهاماا، وجلاء . ٤ 
اليجْحجةغ،بيان فى رالعجة ا ه

للاصهاز•
للسعدي.، المتين؛' الواصح ارالحق . ٦ 
فهيجب مجا في الأكملية الرسالة ١١- ٧ 

تيمية.لابن الكماله، صفات من 
فيالواردة هى افه ت صفا  ٠١١ ٨ 

المعاق.لعلوي و١لثنحه، القتاب 
القثم•لأبن الهجرتين؛أ، "طريق - ٩ 

لابن^١^، الكينه الآرمدارج - ١ ٠ 

ءةم' ويوصل بالرزق لكم محيمد منها يمكنكم 
يوادائ ات أض ءص - ١ ١ قم; س ش وتكونون ص ن^ 

Iللتميمي ه، الحني فه ا أسماء 
دالمذِءقللشر ًلهة ا-ياد ، ٠٤١رأم كثثر اثن نمير )١( 

(.٦٠٨)عدى الالرحمن مد الشح نمير )٢( [.٥١٤٢•ط؟، 



اش.يرمعيق 

الأيمان؛؛،شعب في المنهاج ا؛ —  ١٢
للحليمي.

 mجق.اض عقة ص

ط:تتعرض ا 0 
امحلاؤل،على ندف كلمة والعين الميم 

وصمتجتن و١حتمإع المصاحبة تفيد كما 
وتكونذلك، أشبه وما الشيء إلى الشيء 
كنات تقول معا، وأصلها! ، )عند( بمعنى 

جميعاُأي؛ معا؛ 

شرعا:ثتمرث ا٠ 

معسبجحال اش أن قك؛ اش معثة 
وليسكافة، بهم ؤإحامحلته بعلمه حلقه 

بالنصرأوليائه ومع لهم، مخالثلا 
والحمقلل

 oاللغويالمعنى بين لعلاقة ا
واثشرعى:

اللغويبالمعنى مرتيهل الشرعي المعنى 
إلاالمحاحبة، مهللق المعية أن ناحية من 
هاض معية أن يفيد الشرعي المحنى أن 

احتلامحل،ولا امتزاج فيها ليس لخلقه 
يخفىلا الخلق، لكل عامة هي وإ.نما 

وتصرفهوتدبيره شيء، أحوالهم ْن همليه 
يعجزهولا شيء، دونه يحول لا بهم 

المحطدالقامرص (، ٢٧٣)ه/اللغة را(مقاسل 
(.٨٧٦)الوط المجم (، ٩٨٧)

ومختمر(، ٢٩٦)T/الفتاوى يبمبؤع )أ(ات-نلمت 
(.١٢٤٦/٣)المرد المواعق 

بنصرهحامة تكون وقد هؤه، شيء 
وتألسرهم.وحففلهم أولياءه 

لحكم:اؤ 
معيةوأنها تعالى ض المعية صفة إثبات 

منعليه يخفى لا خلقه، لعموم عامة 
علمهعن يغيب ولا شيء، أحوالهم 
شؤونهم،من كثير ولا قليل وتصرفه 

حلقهمن ثاء لن الخاصة المعية ؤإثيات 
والمحففلوالإعانة والنصرة بالتأييد 

،..١٣منه والرعاية 

لحقيقة:او 

أثبتهاكما .ثر طه ثابتة المعية صفة 
لهوأثبتها رمعوله له وأثبتها لنمه 

لغةمنها والمفهوم لدلك، تبثا الحلم أمحل 
والمقارنة،المصاحبة معللق هو وشرعا 

قيالواردة متعلقاتها حب تتحدد ثم 
علممعية تكون فقد الشرعي، النص 

وتوفيق،تأييد معية تكون وقد ؤإحامحلة، 
تكونوقد ؤإعزاز، نصرة معية تكون وقد 

معانيهافتتحدد ورعاية، حفثل معية 

أنبحال تحنى ولا متعلقاتها، حسب 
بخلقه،وامتزاج احتلامحل معية الله معية 

شرعاومردود مرفوض معنى ذلك فإن 
علوخلقه على الله علو إن إذ وعقلا؛ 

حلقهمن بائن عرقه على فهو ذاتي 
معيتهتثبت المعية ونصوص محبءحانه، 

ومختصر)م/أآأ(، الفتاوى مجموع انظر: )٣( 
مدط.وما ( ١٢٤٦/٣)المرد الصواعق 



.قام معية سققاداهجل

تعارض.بينهما فليس لخلقه سحانه 

الوذلكأتيمية! اين الإسلام شيخ قال 
العرشفوق وهو حقيقة معنا اه أن 

العلوسبحانه له فيئست ، حقيقة،؛ 
المعيةله وتثبت ا الذاتي والعلو المطلق 

بيانهيأتي ما على الخاصة والمعية العامة 
إذتحارض؛ ذلك في وليس ام، الأتمفي 
ولاالاختلاط محنها يلزم لا المعية إن 

سرتفتقول! شرهما، ولا لغة الامتزاج 
ذلكيعني ولا والنجم، وسرت والممر، 

ؤإنمالك، وملاصق بجانبك القمر أن 
مكانك،فى وأنت مكانه فى هو 

لهحنا مصا سرت أنك ذلك من والمفهوم 
لك.حنا ومصا 

لأهمية:ا٠ 
ربوبيتهلوازم من لخلقه الله معية إن 

فهونفس، كل على وقيوميته سبحانه 
ولابهم، محيط أحوالهم على مطلع 

فيولا الأرض في شيء عليه يخفى 
الربوبيةلوازم من فهي السماء، 
والألوهتة.

والأدلة:
الكريمالقرآن ش المعية صفة وردت 

معمحاثعر 
العامة.المعية الأول! ال،ض 

القرآنمن مواصح في وردت وقد 
!منها الكريم، 

)ه/٣'الفتاوى مجمؤع !ا(اظرت 

تاىؤخ تعالى! قوله 
بمأرآمحمحأ ر آسترظ م م محسؤ ق ثآمحمحش 

"ot؛زئ رنايما ج وما امحيا 4 لإ تا 

]الحديدآ.سأاو.ه شتؤة يثا نآقث 
فاتا ط؛؛ أهن أق ر أ؛ؤألم تعالى! وقوله 

يوئين بميخث ما آمحمحفي ؤ، وما آلقتنت 
وإلا خؤ ه تآبمد ص آلا تثثؤ 

هوإي ]ك/؛ ولأ ^٠ ين أدق ^ ثادثم 
آلإبمهج حميأ نا وf 4 تاكمأ و تثهو 

.]المجادلة[ ؤاهب علم نؤ أقه إة 
آلنايىيى ؛ؤتسأظون تعالى! وقوله 

ثتوةإي تعهم وهو آقه يى ئتشحغون ولا 
تمثأونيثا آقث جان ألثول ين ئيى ي ،؛؛١ 

تالساء[..ه محثهثا 
رماذؤ ي ظإ ^ؤوما تعالى! وقوله 

ءبءم ين هتتأون ولا ينءاي ين ينث ثؤأ 
رنافيه تفضون إل ثمرد.ا ءؤ هت=تتمةا 
ألأي، sjدثة من ر؛ة م بمرب 

أكنولأ إقا ,آلين لتعر ولأ ألثث،اء ؤ ولا 
تيوسا.ه فيي ؤ،كثلإ إب 

وماُثني عآنجم ؤظثإ تعالى! وقوله 
لالأءراف;ايثن َة 

الخاصة.المعية الثاني! المض 

فيالكريم القرآن في وردت وقد 
منها:محيرة؛ مواطن 

اقثإارمق نح أقه ^إة تعالى: قوله 
]الحوا.فسوئ.4 هم 5^؛؛، 



أؤخآأئثثه الى؛ تعه وقول
آلمافيؤح ثث إل آستي ئايتتن 

أئناى محرئ لا كدوث إد 
[٤٠]١^: ثئ^ 

إنج،قاة ت" ؤق}أ ث ال-ى,تعوق_وله 
40ثؤثأتغ تطك 
قالقال؛ تقهنه هريرة أيي حديث وفي 

ظنمحي أنا ٌ اش رايقول ه: الميي 
ذكرنيا(أا،.إذا معه وأنا يي، عبدي 

وأقوالأهلاسا:
^؛الطلسكى عمر أبو قال 

علىالئنة أهل من الملمون لاوآجمّع 
َقثإهتا أو 'يجوإث ت قوله معنى أن 

أنالقرآن! من ذلك ونحو ٤[ ]الحديد! 
الماراتفوق .؛، الله وأن علمه، ذلك 
ثاء؛اكيف عرشه على مستو يدانه 

المالكي:القيرواني 3يد أبي ابن وقال 
فىوأنه بياته، المجيد عرشه فوق اروأنه 

بعلمه٢١مكان كل 

الحسينبن بكر أبو الإمام قال 
كثيرللوفي »الأعتةاد(،: كتاب في اليهقي 

منقول إبطال على دلالة الايات من 
كلفي بذاته اش أن الجهمية من زعم 

(،٥٧٤•رقم التوحيد، ركتاب البخاري )ا(أخرحه 
والاستغفار،والتؤبة والوما، الذكر وملم)كتاب 

(-٢٦٧٠رقم 
(.VA/Y)تمة لأبن الجهمة تلبى يان انفلو: )٢( 
مصطفى]مطبعة القيرواس نبد أبي ابن رسالة )٣( 

A\_[.ط؟، الحلي، 

ه\لأ4 

كثإهتا ؤت تذؤ وقوله؛ متقان، 
اليعلمه به أراد إنما ٤[ ]الحديد: 

بداتهء،

لأياتذكره بعد رجب ابن قال 
.النبي أصحاب يكن ررولم المعية؛ 
المعنىعير النصوص هد0 من يفهمون 

يدلكيستفيدون بها، الراد الصحيح 
علىواطلاعه وحلاله الله عظمة معرفة 
عابديهمن وقربه بهم ؤإحاطته عباده 

للهحشية يه فيزدادون لدعائهم، ؤإحابته 
ومراقبةومهابة ؤإحلألأ وتعظيما 
ثميرونه، كأنهم ؤيعبدونه واستحياء 

فهمهوانتكس ورعه فل من يعدهم حدث 
فىوهيبته الله عفلمة وصعقت ، وقصدْ 
امتيازهالماس يرى أن وأراد صدره، 

أنفزعم النظر، وقوة الفهم بدقة عليهم 
فيبذاته اش أن على تدل النصوص هده 
منطوائف ذلك حكى كما مكان كل 

تعالىوافقهم، ومن والمعتزلة الجهمية 
•كبترا علوا يمولون عها 

قبلهمكان لخن خطر ما شيء وهدا 
مايتبع ممن وهزلاع ه، الصحابة من 

وقدتأويله، وابتغاء الفتة ابتغاء منه تشابه 
عائشةحديث في منهم . النبي، حذر 

.علته المتفق 

الآuق]دار (، ١١٥، ١١٤)لابيهقى الأءتقاد )٤( 
ط١[.، ١٤٠١يرون، الجديدة، 

(،٤٠٤٧رثم القرآن، ير تغ)كتاب اJخارى أحرجه )٥( 
(.٢٦٦٥رنم العلم، )كتاب وملم 





ةالأه ممئة اطهممثة 

فعلإلى والمسارئ اش، حرم ما اجتناب المعية إثبات منها يلزم لا المربية اللغة 
الكمالوجه على الطاعات من به أمر ما مطلق ؤإنما والامتزاج الاحتلاؤل أمر قي 

فييحل إذا سئما ولا وباؤلنا، ذلاهتا المعنى في ذكره سق كما الصاحبة، 
اللغوي.

يرنفت الثانية لمسالة ا- 
تأويلا:ليس يالعلم 

أوبالعلم للمعية السنة أهل تفسير 
المياقعليها يدل التي المعاني من غيرْ 
صرفالتأويل إذ اناويل؛ تاب من لثس 

مخالفمعنى إلى ذلاهرْ عن لقفل لا 
صرففيه ليس المعية فى وهنا للفلاهر؛ 

بابمن هو ؤإنما ظاهره، عن للمقل 
عليهيدل وما معانيه يبعض اللففل تفسير 

ظهالأصبهاني الثنه قوام قال السياق؛ 
ورثوجق: قوله ناولتم قد ت قيل راقان 

مات قلتا ٤[، تتمحفي(ثكسمهتالخليلت 
أنعلى دلت الأية ؤإنما ذلك، تأولنا 
أحرهاقي قال لأنه العلم؛ بدلك الراد 

اصراتء■0 

بكلئق اش بإحاطة الإيمان — ١ 
الحلمه، مع فهو علوه مع وأنه شيء، 
.أيداأحوالهم من شيء عنه يغيب 
استحمرهاإذا المعية هذه أن — ٢ 

يستحييفانه أحواله؛ كل في العبد 
أنأو نهاه، حيث يراه أن هث الله من 

علىله عوما فتكون أمره، حيث يفتقده 

بينومتاحاة صلة أعفلم هي التي الصلاة 
ؤيستحضّرقليه، فيخشع وربه، العبد 

ولاحركاته، فتقل وجادله، اممه عفلمة 
أوأمامه بالبصق ربه مع الأدب يسيء 

(٢)
يمينهعن 

المحاكين:ذهب، مي 

;ؤلواثف ثلاث المعية في المخالفون 

فييقولهم قال ومن الجهمية أولأت 
نفيفي وغيرهم كالمعتزلة الصفات نفي 

سمعهونفي هؤاأ ض ا عن العلم صفة 
ينكرونوالدين ، سبحانه وبصره 

علىوامتواءه حلقه على ه الله علؤ 
وبصراعلما بخلقه إحاطته قينكرون عرشه 

ينكرونكلهم فهؤلأء وقدرة، وسمعا 
وردالذي المفهوم على لخلقه الله معية 

النصوص؛في 
إنهيقولون فهم الحلول، أهل يائيان 

،مكان، منه يخلو ولا مكان كل في 
المعتزلة،من طائفة إلى الأشعري وعزاه 
والعمرانيالبر عبد وابن المجزي وعزاْ 

المحجةيان ثى الحجة انفلر: :١( 

)ا/بماأ،ءيْين لاين الوامطة الشدة شرح املر: )٢( 
٤٢٠.)

]داو)ا/هه( والخل الملل انثلر: )٣( 

أحياء]ياي ( ٢٣٥)\إ للأشعري الإسلأمبمن مقالات )٤( 
'؛•٣؛؛•يردن، المئى، التراث 



سمك.افه مصة اطهمصة 

الرعد ابن هذا وذكر المرسى، بثر إلى 
المرسييشر لإكفر قال! وكح عن يسنده 

شيء،كل في هو قال• هذه، صفته في 
نعم.قال! هذه؟ قلتسوك وفي له! قيل 

•نحمأ؛ قال! حمارك؟ وفي له: محيل 
تجاريةالإلى القول هذا ب وت

وإلىإليهم تيمية ابن وعزاه الشهرستانى 
ينسجمقول وهو الجهمية. وعباد صوفية 

دعوىوهي الكفرية، الدعوى مع 
الوجودوحل.ة دعوى وكذلك الحلول 

فيبذاته اه إن يقول: من قول : ثالثا
عزاهعرشه، على مسو وهو مكان كل 

معاذوأبي الأثري زهير إلى الأشعري 
طالبأبي إلى تيمية ابن وعزاه التومي، 
برجانين الحكم وابي، وأباعه المكي 

■^٢،. ٧١من 

عليهم:ثرد ا0 

كلفي اش إن يقولون: الذين شبهة 
وهومكان كل في بذاته افه إن أو مكان 
ه•'المحّ قول أن ظنهم عرشه: على متو 

٤[،ل\لىديد: س تا أق ثع وثن 

(،٣٥١)ا{مئالأتالإطلآسنلخصىرا/آهآ، 
الإمحلأب،]الجاععة زبير أعل إلى الجري ورسالة 
 ،]iY, المر بد لابن واكهيد/V(١٤٣٩،)

ناسرانيالمعتزلة على الرد يي والانتصار 
والملل-[، ٠١٤١٩المنف، تأضّواء رأ/آ«آ•( 

الساوىرمجمؤح اLشهرثاني والنحل 
رأ/هآأ(.

رمجمؤح(، ٣٥١)١; للأشعري الإسلامين )٢(.مالأت 
لأينسئ)أ/بمآآ(.الخاوي 

هرإلا يثثؤ هة ين قءشث> و وقوله 
تعنيلا المعية أن /١[ تالمجادلةت راعهئِيم 

االمكان! في المصاحبة أو المخالتلة إلا 
دجدْتس عليهم والرد 
إذذكرتم؛ كما ليس ظاهرها أن أولا: 

فيلكان ذكرتم؛ كما الظاهر كان لو 
علىتويا ميكون أن تنامحفس ية ألا 

أيفي ن ا إنكل مع وهو العرش، 
تعالىاش كلام في والخاص مكان! 

•مستحل 

إلاتعقل لا المعية إن قولكم: ثانيا: 
المكان!في المصاحبة أو المخالطة مع 
العربيةاللغة في فالمعية ممنؤع؛ هذا 

أوسعوهي المصاحبة، لمهللق اسم 
تقتضيفقد زعمتم؛ مما مدلولا 

قيالمصاحبة تقتضي وقد الاحتلاحل، 
المصاحبةمطلق تقتضى وقد المكان، 

أشياء:ثلاثة فهذه المكان؛ اختلف ؤإن 
المخالهلةتقتضى الض المعية مثال ء ١ 

أي:ماء؛ مع لنا اسقوني يقال: أن 
بماء.مخلو٠لا 

تقتضيالتي المعية ومثال - ٢ 
وجدتقولك: المكان في المصاحبة 

ؤينزلأنجميعا يمشيان محلان مع فلاما 
.جميعا

تقتضيلا التي المعية ومثال . ٣ 
أنالمكان؛ في المشاركة ولا الاختلاحل 

فيكان ؤإن جنوده. مع فلأن يقال: 



هقاثله معية 
٩

لسفهذا يوجههم• لكن القادة، غرفة 
مكان.في مشاركة ولا اختلاط فيه 

هىكانت ؤإن معه. محلان زوجة ت ويقال 
فالمعيةالمغرب. فى وهو المشرق فى 
تنميةابن الإسلام شخ قال كما إدا 

اللغة؛شواهد من ظاهر هو وكما 
بحبهي ثم المصاحبة، مهللق مدلولها 

ثحأئن قيل' فإذا إليه، تضاف ما 
.4قسوذ ئم زآق!ق آدئإ 

اخلاظالا ذلك يقتضي فلا ]المحل[، 
معيةهي بل المكان، في مشاركة ولا 

الصروممتضاها ، باض لائقة 
والتأييد.
بهياه اض وصفىإ نعول؛ ثالثا! 

هك،ض التقص وأشد الياطل أبطل من 
أنهمتمدحا؛ نفه عن ذكر0 هق واض 

الخلق،مع فهو عرشه؛ على علوم مع 
.،ض ا جعلتم فإذا منه، أصقل كانوا ؤإن 

إذقص، نذا هفالأرض؛ في 
كلفي معكم بذاته هق اش جعلتم 

ويكونالكنيف، ندحلون وأنتم مكان، 
مكانفي أحواله بعض في الإنسان 

أوغيره مع فيه هو يكون أن يستنكف 
ذلكيقال فكيف فيه، معه غيره 

حاشاالمتقمى، أعثلم هذا ه اض عن 
ذلك!من ربا 

أحدهذا قولكم على يلزم رابئات 
ممتع؛وكلاهما لهما، يالن، لا أمرين 

منهجزء كل متجزئا، ض ا يكون أن إما 

يعني؛متعددا؛ يكون أن ؤإما مكان. في 
الأمكنة.تحدد صرورة جهة ش إله كل 

أيصِاهذا قولكم نقول؛ أن حامئا؛ 
الخلق؛في حالا اض يكون أن يستلزم 

فيه،تعالى قاض الخلق؛ في مكان فكل 
الحلوليةقول مع متفئا القول هدا قمار 
الوجودُا،.وحدة وأهل 

لمصادروامحرام:ا٠ 
المعية؛،،صفة قي المروية والاثار . ١ 

التميمي.لمحمد 

لخلقهومياينته اض علو ررإئبات — ٢ 
لخلقهاض معية أن زعم من على والرد 
التويجري.لحمود ، ذاتية؛؛ 

باز.لابن المعية؛؛، ر١رسالة — ٣ 

٥(،رج'؟، الفتاوى؛'  ٤٠٢٠٩'؛٠^— ٤ 
لأبنتي٠ثة•

،( ١ )ج الجيمية؛، تلبيس ررسان — ٠ 
تيمية.لاين 

لابن^٢(، السالكين'؛ لإمدارج — ٦ 
القيم.

سبيلإلى والهداية )رالاعتناد ٠ ٧ 
لليهقي.الرشاد؛؛، 

المحجهء،بيان في ءالحجة ر ٨
•للاصهاني 

،( ١ )ج ة مطيق لوا ا العقيدة ررشرح ~ ٩ 
لابزعمحمن•

لأينصن)ا/7'إ_بم'أ(.شرحالواّطا :،(انظر: 



اثعين

لأتنالطحاؤية؛؛، العقيدة ررثمح ' ١ ٠ 
العز-أي 

Pلشين اق 

■ؤ■؛

العون،من فاعل اسم المعين؛ 
وجمعهممن فهو عويا يمن عان • وفعله 

فهوومعونة عويا يعين وأعان أعوان، 
وتعاونواإعانة، أعنته ت وتقول معين، 

منبعصا، بعضهم أعان ت وعاونوا 
ورحلوالمساعدة، التظاهر وهو التعاون 
المعونةوكثير المعونة، حسن ت محوان 

■هق قال التعاون ت والماعون للناس، 
اتاضنوثتقترة 

شرعا:اتتعويف ■وج 

الالذي وهو المستعان، هو المعين: 
عنغني ه لأنه ٌنه؛ إلا العون يطلب 

بلوالوزير؛ والشريك والممن الفلهير 
بحانهوبه فمنه وعون إعانة كل 

^%٠.ش  ١١

القعين

]الدار٢( • ٤ . ٢ ٠ ٢ n/ اللمنة تهذب انظر: )١( 
]دار( ٢١٦٩رالمحاح)آ/خااأ، الممرية[، 

ألماظومفردات !!، ٢١٩٩٠ط٤، للملأسن، العلم 
[،١٤١٨ط٢، القلم، ]دار ( ٥٩٨)للراغب القرآن 

،طْ الرسالة، ]مرمة )ا/ا0ا( المحبل والقاموس 
]دار( ٦٣Aر٢/الوسط والمعجم ^، ١٤١٦

[.١٩٧٢ط؟، الوموة، 

]دار( ٣٠٠)؟/ المرئي لأ؛ن الئرآن أحكام انغلر: )٢( 
اضأسماء ثرح في والأس ط\[، العلمية، الكثج، 

[.٠٥١٤١٦ط١، الصحابة، ]دار ( ٥٤٠)آ/الحسنى 

الحكم:■٠ 

.ق،اش أسماء ْن الممن أن يثت لم 
الممن،هر أنه قث الم عن مر لكن 

أوبالمعين، اممه مية تتسوغ فلا 
فيقال:به التحسد أو به، دُاؤْ 

كونهقي النص ثبوت لعدم المعين، عبد 
•هك لثه أسما 

ثحقيقة:ا0 

شيءقي يحتاج لا الذي هو ت المسمن 
منله رما ئعين، إلى أمورم من 

ْن.ولي له وليس ظهير، من المخلوقين 
مافكل ، أمره بالغ سبحانه فهو الذل، 

إليهويصل ويناله، يبلغه فهو يطلبه 
أ.أحيل يعينه لا ، وحده 

لأدلة:ا0 

تاءق آلثئقان >أؤوظ* تعالى: ال ق
تعالى:وقال تيوش[، م-موة.ه 

محيأ.iثا ء ١^ آوه >ققا 

المي.؛عن حاء ما الئئة؛ ومن 
ويامعاذأ جبللمعادبن قال أنه 

ثملآحبالئا، إني واش ^؛■_Li،، إني واش 
دبرفى تدعى لا معاذ، يا أوصتلث، قال: 

ذكركعلى أعني ١^ تمول: صلاة كل 
مادتك(اأ؛/وحن وشكرك 

)ا/مم(.سة ابن فتاوى سوع اتفلر: )٣( 
(،١٠٢٢رقم الملأة، ركتاب داوء أبو أخرجه )٤( 

وأحمد(، ١٣٠٢رنم المهر، )كتاب ني ا والن



القعينالمعين

اض.أن ه؛ ماس ا؛>، وص 
تعنولا أعني اررب ت دعائه في يقول كان 

ءلتي{(أا،.ممصر ولا وانصرني علئ، 
0أقواوأهلاس؛:

لمسحا رروهو ئه! تيمية اتن قال 
يبينهفهو يطلبه ما فكل أمره، بالغ 

أحد،يعينه لا .وحده، إليه ؤيصل ؤيناله، 
منشيء في يحتاج لا أحد، يعوقه ولا 

المخلوقينمن له وما معين، إلى أمورم 
الدل«ُآ،.من ولي له وليس فمحر، 

بعضعن ه عثيمين ابن سشل 
تفقال — المعين امم ومنها — الأسماء 

اض،أسماء من ليس كذلك اروالمعين 
منيعين الذي فهو صفاته، من ولكنه 

iJLSمن اللماء ومن عباده، مجن ثاء 
معنىعلى دائ لأنه الله؛ أسماء من إنه 

منبوحه نقص فه ولجس حسن، 
الوحوْ«أم.

داينخ>يختم>تايسالة،طاه  ٢٤٣٠ا■■؟/ر ص
سرقةوالحاكم)كتاب (، ٧٥١يلم الصلاة، )كتاب 
النوويوصححه وصححه، ( ٥١٩٤رقم  I4jالمحا

ٍدا[،الرسالة، ]موسا )ا/هاإ( الخلاصة في 
(١٣٦٢)رنم داود ابي منن صحيح في والألباني 

ط\[.غراس، ة تمؤّ
(،١٥١٠رنم الصلاة، )كتاب داود أبو أحرجه )١( 

ونال:( ٣٥٥١رقم الدمحوات، )أبواب والترمذي 
رقمالرمحاءا )كتاب ماجه وابن صحيح، حن 
(،٩٤٧رنم الرقاق، )كاب صان وابن (، ٣٨٣٠

(١٣٥٣)رنم داود أبي سح ني الأبنى وصححه 
ٍزا[.غراس، تمرس-ة 

•)ا/٨٣( تيميت ابن كاوي مجمؤع )٢؛ 
١(.)ا/لأ• يتمن ابن ودماتل كاوي مجموع )٣، 

افهإلا معين لا أنه من العبد تحقق إذا 
الاستعانةتحقيق على يبحثه فاته تعالى، 

فىبه تعين فيله، ثريلئ، لا رحيم به 
تحقيقوهذا والدنيا، سلءين الأمور 

ؤإياكمجد ت ه قوله ل
فالأستعانة]الناتحهء، ه ل.( ذسلممّنج 

ولهذاالعبادة، ركني أحد هي تعالى باممه 
طلبالدعاء أنفع كان 

١كعاءلأفانقع ت الميمابن ثال 
وأفضلمرضاته، على العون طلب 

وحميعالمقللوب، بهذا إسعافه المواهب، 
وعلىهذا، على مدارها المأثورة الأدعية 

أسبابهوتيسير تكميله وعلى يفاده ما لغ 
فتاملها«أأ/

اللهإلا معين لا أنه من تحقق ومن 
فغيأجمعين، الخلق عن استغنى وحده، 

والأحرة،الدنيا فى ونفعه صلاحه ذلك 
فيهاتعالى بغيره الاستعانة كامّت، ولهذا 

ادُوالفوالهادك المصرة 

لمصادروالمراجع:اؤ 
اشماء أسشيح في لأمّى ُلا — ١ 

للقرطبي.الحسنى،،، 
ابنكر لأبي القرآنا،، ررأحكام - ٢ 

١^٠

العربي;اماب ]دار )\إ.0ئ المالكين ما-ارج )٤( 
.>!١٣٩٣ذآ، 

)ا/وآ(.تمة لابن التتاوى ْجموع انظر: )0( 



مصثلا المغنى

لابن، ^١٢الفتاوى؛' ررمجمؤع - ٣ 
.تيميه 

القيم.لأبن ا.لسال؛قينة، ررمداؤج — ٤ 
فيوالجمائ السنة أهل ررمعتقد — ٥ 
للتميس.الحنى؛أ، اش ء أمما 

شرحفي الأسمى ءالمهج - ٦ 
النجدي.لحمود الحسنى؛؛، ه ا أسماء 

،الحسنى؛؛ أنله أبمماء _رح الشّ— ٧ 
للقءحهلاني.

فىالثابتة الحسنى الله ررأمماء — ٨ 
للرصواني.والثتة؛؛، الكتاب 

الحسنى؛؛،ماء الأسءفقه — ٩ 
البدر.الرزاق لعبد 

ابنورسائل فتاوى ررمجمؤع - ١ ٠ 
*عبمين؛' 

)الغني(.مصقللح يراجع 

 Bلئغيث اm

لغة:لتعرث اؤ 

الإغاثة،من فاعل اسم ت النفث 
الإعانةعلى الدالة ث( و_ - )خ ومادته 

استغتتهيقال! الشدة. عند والنصرة 
قالوغناث، مغيث فهو فاغاثنى 

فاسنتجابيتكأ شتغنمن 
٩[.]الأمال: 

واغوثاْ،صرخ: الرجل: وهموث 
الغوثومحللب استنصر واستغاث! 

الغوث؛محللب الاستغاثة: ومنه والإعانة، 
والنجدة.والإعانة النصرة أي: 

منالمضهلر به أغثت ما والغؤيث: 
ءلعامأوتجدة.

بماويعامإ تستغسإ ■^٧)، تعالى: وقوله 
[،٢٩ك__و_ف: ]الاو>وأه يني، َةلثهزأ 

وهوالغوث، من يكون أن يصح 
الغيث،من يكون أن ويصح النصرة، 

ومالطرُى.

شرعا:التعريف ح- 
الشدائدمن المتقد هو اليمغسث،: 

فهووالمششات، والكروب الفادحة 
ءنل.ماالمخالوقات لجمح المغيث سبحانه 

الشدائدفي وتقع أمورها تتمم 
ويكوجائعهم، يطعم والحقربات 

لينزلمكروبهم، ويخلص عاديهم، 
الضرورةوقت في علتهم الغيث 

اللهفانإغاثة ويجيب والحاجة، 

]الدار( ١٧٧، 1U1/A)الفنن تهذب انثر: )١( 
(٧٠٨)اللغة ومقاييس 4 ه[  ١٣٨٧ؤدا، المصرية، 

(TAS)؛/والصحاح [، ٠١٤١٨ْلأ، الخم، ]دار 
ومنردات[، ٢١٩٩•ذأ، للملايض، الملم ]دار 

[،١٤١٨، »i.Yالقلم، ]دار ( ٦١٧)القرآن ألقائل 
ءل0،الرسالة، ة ]موم( ٢٢٢)المحيط. والقاموس 

]دار( ٦٦٥)٢; الوسط والمعجم [، ٠١٤١٦
[.٢١٩٧٢ذآ، 1^، 

١٢٣٧)للمعيي الحض اق أساء نحير انظر: )٢( 
I١ ١٢عيد الإسلامية، الجاسة ]مجلة ( ٢٣٨

٠١٤٣٣.]



الئضثالئغس

لمكم:اؤ 
المغيثامم إطلاق يصح لا 
الدليلإلى لأفتقارْ جك، اش على 

كابمن هو وإنما ثبوته، محلى الصريح 
بابمن أوسع الأفعال وباب الأفعال، 

إطلاقهيمح ما كل وليس الأسماء، 
أعلم.واش اسما، يصح فعلا 

فىبورده لم الأمم هذا أن ا كبم
المعتنينالعلم أهل من قلة سوى جمعه 
وسرحهاالحنى الأسماء بجمع 

لحقيقة:اؤ 

العباديغيث الذي هو تعالى اش إن 
ؤيكسوحائعهم، فيتلعم الثداك، عند 

الدنيا،كربات من ويخلصهم عاريهم، 
الملهوف.الخائف دعاء ؤيجيب 

لأدلة:ا0 

أهلمن الأمم ا هاوأثبت، من استدل 
تالاستسقاء حبر في ه بقوله العلم 

امحلمأمحالأآ،.محلمأمحا،
0أقوالأهلالعاإم:

تظه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
اشأسماء ي المصفون العلماء قال رالهذا 

يعلمأن مكلف كز على يجب ت تعالى 

اشأسماء في رالجماصة السنة أهل معتقد انثلرت )١( 
اللف،إب ١( ١ ١ . ١ ٠ )٩ لكبي المنى 

١٤١٩.]

(.١٠١٤رقم الاتقاء، )كتاب البخاري )آ(أحرِبم 
(.٨٩٧رنم الاسغاء، صلاة )محاب لم وم

الإطلاقعلى مغيث ولا غياث لا أن: 
عنده،من غوث كز وأف |إو، اش إلا 

غيره؛يدي على ذلك جعل كان ؤإن 
مجاز.ولغيره سبحانه، له فالحقيقة 

المغيثتعالى: أسمائه ومن : قالوا
حا-يثفى المغيث ذكر وجاء والغياث. 

علىالأمة واجتمعت : قالواهريرة، أبى 
.(٣)ذلك

(٤).

قثلفؤ:القيم ابن وقال 
مخلوقاتهلكل المغيث ءوهو 

اللهفان«ُ؛،إغاثة يجيب وكذا 
أسمائهراومن آ العييوقال 
الفادحةالشدائد من المنقل. وهو المغيث 

أتمئقك تن تي1تؤ تن ءأؤءل ت والكروب 
يتعلقفالمغيث !!. ٦٣]الأنعام؛ 

لجمحالمغيث فهو والمثقات، والثّدائل. 
فيوتقع أمورها تتعسر عتل.ما المخلوقات 

جائعهميطعم والكربات؛ الشدائد 
وينزلمكروبهم ويخلص ءاريهم ؤئكو 

الضرورةوقت في عليهم الغيث 
اللهفانإغاثة يجيب وكذلك والحاجة، 

اللهفحالة في دعاه من دعاء أي 
أغائه،استغائه فمن والاصعلرار، والشدة 

تفريجهذكر من والسثة الكتاب وفى 
للعسيروتيسيره الشاو،ائاِأ ؤإزالته للكربات 

معروف((جدا كثير شيء 

(.١١١ر'آ(ءجموعاكاوى)ا/«اآ، 
(.٢٠٨المم)لاين الونة الشدة ر؛(تن 

ءالم_ن الرامح والحق (، ٣٨٤الشافية)الكافة )٥( 



اتمضث

التلقة:لهساص اؤ 
الغياثاسم إطلاق الأور: لمالة ا- 
٠:افه على 

غياثيشال: ما وأكثر الالغياث: 
فيعباده المدرك ومعناه: المستغيثين، 

مجهومر!، دعوه إدا ئد ّدا لا 
معنىفي الأمم وهدا . ومخلخهمء 

والمستجيبجيب ملا 

صريحصمح نص فيه يرد ولم 
ؤإنماالأسماء، من يعتبر لا لذا باطلاقه، 

اشإن فيقال: الأحبار باب من يصح 
■وعولهم ومغتبمهم المستبين ث غيا 

تعالىاهه أسماء من اسم أته ذكر ومن 
الأسمتاءحبر فى المى. بقول استدل 

^أغثئا، م س )م الٍلويل: 
وردلكن صحيح حديث وهو ، أغثنا؛٠. 

الال والأفيوالدعاء الهللب باب من 
بابمن أوسع الأفعال وباب الأسماء، 
الأسماء.

نقللرروأما الإسلام: شيخ وقال 
اشإلا يستحقه فلا والغياث الغوث 
يجوزلا المستغيثين ث غيا فهو تعالى؛ 

مقرب،بملك لا بغيره، الاستغاثة لأحد 
أهلأن زعم ومن مرمل، نبي ولا 

لزلفاتاللكملة المجمومة ضمن كلأهما (، ٢٤٧) =
مالح]،ركز المدى 
]مكب)ا/هآا( لبهقي والصفات )ا(الآساْ 

»,قمح„„,0.
٠تخريجه تقدم )٣( 

مثئا 

يطلبونالتي حوائجهم يرفعون الأرض 
الرحمةونزول عنهم، الصر كشف لها 

إلىوالثلاثمائة الثلاثمائة، إلى بهم 
الأربين،إلى بين والا ليبن ■ا 

إلىوالسعة السعة، إلى ,والأربعين 
كاذبفهو الغوث إلى والأربعة الأربعة، 

مثِرك؛اصال 

تميةحكم الثانية: لمسألة ا— 
أوبالغياث البشر من أحد أو س البك، 

الغيث:

ث.بالغيا الرسول تسمية يجوز لا 
الغلومن لأنه الغوث؛ أو المغيث أو 

أولىباب ومن عنه، المنهي والإطراء 
يجوزلا وكذلك غيره. تمية ز حوا عدم 

شركلأنه تعالى؛ اممه بغير الاستغاثة 
آ•وباطلُ 
ئه:تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

بحضهميقوله ما بالغوث عنى رروكيلك 
عشروبضعة ثلاثمائة الأرض في أن من 

منهمفينتقى )النجباء( مونهم يرجلا 
همأربعون ومنهم )القباء(، هم سبعون 

)الأءهلاب(،هم سبحة ومنهم )الأبدال(، 
واحدومنهم. )الأوتاد(، هم أربعة ومنهم 

أهلوأن بمكة، مقيم وأنه )الغوث(، هو 
رزقهمفي اقة نهم نابإذأ الأرض 

الماهيسجم وانظر: )؛؛/vv؛(. اكاوى رء(مجْوع 
ط"آ،العاصية، ]دار ٤( ٠ )ه نيي. أبى لبكر اللمفلية 

_i\v

)أ/ا*\(،تيمية لأبن الفتاوى مجعّؤع انتلر: )٠( 
رضية[.]مؤأت ( ٤٨/)ا الق ومنها٢ 





خؤس،ب بن الغيرة هرهعية بن المغيرة 

حجرابن وعزاه ،، المشهورأ أنه وذكر 
الخلبوحكى ،، ٢٣١أهل أكثر إلى 

لمغيرة١١١يهولهI عليه الإجماع البغدادي 
علىالعلماء أجمع ين، حمستة مات 

كانتوفاته أن يختلفوا ولم ذلك، 
.٥المغيرة توفي ■ وقيل ،■ بالكوفةااُ 

إحدىسنة ت وقيل وأربعين، تسع سنة 
ثماننة حمت وقيل ،، وحمسيزأ 

ودفن،، ستةُ سعين عن ،، و-حمينل 
القويةت له يقال بموصع 

سلامه:إي 

وشهدأ، أ الحدسيةقبيل أسلم 
وفتؤحاليمامة، أيما ■المغيرة 

وولاهوالقادسية. واليرمولث.، الشام، 
وافتحميسان، فافتح البصرة، .؛، عمر 

الأهواز،وسوق وأبزقياذ، دستميسان، 
نهاوندفتح وشهد .وهميان، 

واكهاةراا/«'آأ(.الدائن )ا(اظر: 
•٣(١ ا/ )■ انمحابة تمييز ثي \سم■ )مأ(انظر: 

)ا/ا'ةه(.المندادى للخطيب مداد )'؟(تارخ 
فيوالاهابت (، ١٢٢٠; )١ والمهاية الهداة انثر: )٤( 

هجدء-لدار ( ٣٠١ا/ )٠ المحاة تمٍز 
(.٢٢٠ا/و1لمهاة)ا الدائن )ْ(اظر: 

(،٥٥١)ل/ايغدادى للخْليب بغداد تاؤيخ انئلر؛ )٦( 
(.٢٢■; ١١)والهاة وازايت 

(.٥٠١)ا/ ادى الغدللخطٍب بغداد -ارخ انظر: )٧( 
الممرية]الهيثت ( ٢٩٥)ي لأبن المعارف انظر: )٨( 

)ا/بم؛ْ(اJغا٠اد هدآ[، للكتاب، المامه 
(.١٩٨الصحابة)٦;تميز في والإصابة 

(،٢٢١راود1يةواكها؛ة)اآ/(، ٢٩)المعارف انئلر: ره(
•(تداراسمء ١٩٨/٦^طةنيمحاساة>

فضائله;

التيالرصوان بيعة سهد ممن أنه 
فيجاء وقد ،، أ الحدسيةفي وقعؤت 
أرلأ.ت اش رسول قول أهلها فضل 
أصحاب،من اه قاء إن المار يدخل 
آ.دحتها،،ُ بايعوا الن-ين أحد، الشجرة 
وكانالحديبية، وشهد ١١ت كثير ابن قال 

الاهرسول رأس على الصلح يوم واقئا 
ماذلك على ؤيدل ،، ١٢صلتا؛؛'بالميف 

الطويلالحاءيبية صلح حديث في جاء 
ومروان،مخرمة بن المسور رواية من 

فكلما. . مسعود. بن عروة ارفقام ت وفيه 
شحبةبن والمغيرة بلحيته، أحد تكلم 
الميفومعه ه النبي رأس على قائم 

بيدهعروة أهوى فكلما المعفر، وعليه 
سعليده صرب ه المبي لحية إلى 

لحيةعن يدك أحر ت له وقال السيف 
فقال!رأسه عروة فرفع .،■ الله رسول 

شعسة،بن المغيرة ! قالوا هن.ا؟ محن 
فيأسعى أك عير أى ال! فق

فيقوما صحب المغيرة وكان غدرتك؟ 
جاءثم أموالهم وأحد فقتلهم الجاهلية 
الإسلام)رأف ه: المبي فقال فأسلم، 
ئيمنه فلمست، المال وأما فأئبل، 

عروةءأراد هشام! ابن قال أ. شيء؛ااا 
)ا/بم؛ه(،بغداد ؛؛ ijL-j(، ٢٩٠)المعارف 0ا(انثلر: 

)\/^\<).<.المحابة تمييز في الإمح.اة و -
•( ٢٤٩٦رقم المحاية، فضاتل )كتاب ملم لاا(أ-مجه 

مءر[ّزيار ( ٢٢٠; ١١رالنهاية)الداية ( ١٢)
(,٢٧٣١رنم الشروط، )محاب الخاوي أخر-بم ( ١٣)





هعبةبن المغيرة صبةض لمغيرة ا

بأمرك،مرنا ت قالوا علسا، يرد لم به 
بهاألهب حش ألف، مائة يجمعوا ت قال 
هذااحتان المغيرة إن ت فأقول عمر، إر 

المغيرة،عمر فدعا قال: إلى، ودفعه 
كدبقال: هدا؟ يقول ما فقال؛ 

أك،مائتي كانت إنما - اض صلحك أء 
المالئل'": ذلك؟ على حملك فما قال: 

ماللعلج: عمر فقال قال: والحاجة، 
لأصدفشكواش لا ال: قتقول؟ 

ولاقليلا إلي دفع ما واش - اش صلحك أ- 
أردتما للمغيرة: عمر فقال قال: ا، كثين
على،كذب الخبيث قال: هذا؟ إلى 

آحزيه((أن فأحست 

صه:كين •0؛■ 

بنالمغيرة إلى الرواض وجه الرافضة: 
فذكروا، الهلعون من جملة ثههبه شعبة 

ومنالمنافقين من وأنه الأمة، هامان أنه 
،.رؤوسالضلألُ

'هالردعاّا:
الروافضامات هاتأن شث لا 

العفلمىت ما لطا ا بتلك نههم للمغيرة 
فهموالبرهان، الدليل عن تماتا خالية 

يذكروالم التهم هذه أطلقوا عندما 

اكم;ا.]دار ( ٣١)'أ/ ساثر لاين يثق )ا(تارخ 
الصحابةمن مشربة الاثض الشيعة موقف انظر: )٢( 

١٤٠٤)صوش طا القادر نمد 

ةتمؤّ( )٦٦شاذان بن للفضل الإيضاح انظر: )٣( 
)؛/للحراني والخدائق انشثارات[، 

اكثرالإّلاص[.]ء)ّة 
(١

ؤإنماواهثا، ولا صحيحا لا مستندا، 
عنالنابعين والافتراء الكذب عمدتهم 
الصحابيلهذا والكراهية الحقد 
فيفهو كذلك كان وف ه، الجليل 

هذاإن بل والبهللأن؛ الغساد غاية 
الكتابصريح يناقض الخائن الصنيع 
هولما الشريفة، النبوية والئنة الكريم 
ممنهو شححة بن المغيرة أن من معلوم 
فياش أحبر وقد الرصوان، بيعة شهد 
الرضوانبيعة أهل عن رصي بأنه كتابه 
عنآقه يبجؤك سبحانه: قال كما 

ثايطن ألثجتؤ محق إي أثوينيى 
فقمحايأنمهم مز ألتكنث آزل لومم هق 

أمحديث من وثبت ]ألئتح[. مييبا.اه 
عنديقول النبي. سمعت أنها مبشر؛ 

مناش ثاء إن النار يدخل ولا حمصة: 
بايعواالذين أحد الشجرة أصحاب 
تحتها،،ُ؛أ.

يتلكه الصحابي هذا فالطعن.في 
هش صريح تكذيب الكبرى ت ما طا لا 

هذينفي يه أخيرا فيما ه ورسوله 
الكفر وهو معناهما، فى وما النصين 
علىظاهرة وأمارة إيمان، يشوبه 
باش.والعياذ الخذلان 

اتمصادروالمراجع:0■ 
الصحابة((تمييز فى الالإصا؛ة ء ١ 

حجر•لأبن )جآ"آ، 
تخريجه,تقدم )٤( 



المحمودالمقام الأئييا؛بين المفاضلة 

موضعلا أي: تفي4؛ تقام ٠ تعالى: لابن ١(، ^١ والنهاية،،؛؛ ؛؛البداية - ٢ 
]الأحزاب:3^^ م ه وقرئ■' لكم• كبر• 
^S»^؛؛إقامة لا أي: بالفم؛ [ ١٣للخطيب ، ^١٢بغدادأ' ررتاريخ — ٣ 

حمد.من المفعول امم المحمود: البغدادي.
والل،الوالسم ؛؛الحاء نارس: ابن قال لابن رجُا"،، ت-ْشق؛، الت-ا;ئ-خ — ٤ 

حلافعلى يدل واحد وأصت واحدة كلمه عساكر. 
ورحلأحندْ. فلأيا ت حمن.يقال: الذم؛ مسعود بن محمد تفسير رل ٠ - ٠ 

)ج؟(.العياشي؛؛ 
^٣(،المبؤلأء(؛ أعلام راسير - ٦ 

للذهي.
رج']،.هشام؛؛ ابن ؛أسيرة ٠ ٧ 
لابن)جء(، اري،، البفتح أل - ٨ 
•حجر 

١قسة لأبن ررالمعارف،؛، — ٩ 
عشريةلاثني ا الشيعة -؛اموقف ١٠

صوش.عؤنا القادر للبد الصحابة؛؛، من 

 Pقا؛إساء بين لمفاصلة ا

)النبوة(.مصهللح يراجع 

 Mقالمحمود لمقام ا

لغة:التعريف 0; 

والإقامةالسام، مكان المقام: 
راال_م_ة_امالجوهري: قال بالمكان. 

بمعنىمنهما واحل كل يكون فقد والمقام 
القيام؛موضع بمعنى يكون وقد الإقامة 

فمفتؤح،يقوم قام من جعلته إذا لأنك 
وقولها فمضموم يقيم أقام من جعلته ؤإن 

لهحمحا كثرت إذا ومحمد؛■ محمود 
المذمومة٥عير المحمودة 

شرعا:لتعريف اؤ 

يوممحمد يقومه الأي ام المقِ
منربهم ليريحه.م س؛ للنا عة للفنا مة قيا لا 

اليومذلك شدة من فيه هم ما عظيم 

اللغويالم-عاتى بين لعلاقة ا ؤ 
والقرص:

الشرعيوالمعنى عام، اللغوي المعنى 
•محمد بنيا حاص 

التسمية:سبب ح' 

فيهيح.م.لا المقلمؤى الشفاعة مقام أن 
لأحرونوا الأولون كلهم الخلائق 

سضأ.الطم ]يا; )0إلأ\'ي المحاح )١( 
>!.١٤١٨الفكر، ]دار ( ٢٨١)اممنة قايس )٢( 
،حزم، اين ]دار ( ١٧٧)آ/اليري شر )•١( 

لف،ال]أضواء )•٢( الشفاعة ؤإئات ^.[، ١٤٢٣
(١٤٧ر١٣)الئريؤي ونشر ،^[، ١٤٢•ط١، 
كيرابن وتمر ^[، ١٤٢٧ًدا، ة ]موم

>!،١٤٢٠ط.ا، الكب، ؛ JU)ا،/ْْ(]داد 
ندا،المإكان، ]مكنة ( ٣٨٣)العمدة القافل وْبعجم 
١٤١٧.^



المحمودالمقام المحمودالمقام 

سمدا.'١؛،والكفار الملمون 
.محمودا مقاما المقام يمي فلذلك 

اسئم؛٠■ 
وقدالمحمود، بالمقام الإيمان يجب 

فيستحبمحمدا نبتنا به الثه وعد 
لمولهالأذان، بعد له اش من حللبه 
رباللهم ■' النداء سع حين ئال ®من 
آتالقائمة والصلاة التامة الدعوة هذه 

تقاماوابعثه والفضيلة، الوسيلة محمدا 
شفاعتيله حلت وعدته؛ الذي محمودا 

.القياهة({ يوم 

لحقيقة:اؤ 

درحةأنه المهحمود المقام حقيقة 
.،محمدا عبده بها ض ا يكرم عفلخى 
ابهم،حلبدء كلهم للخلائق فيشفع 

الموقف.كرب من وليريحوا 

لمتزنة:اؤ 

افهعيد إلا بمالها لا عظمى منزلة هي 
الأولونفيغبله .، محمد ورسوله 

والأحرون.

لأدلة:ا0 
المحمودالمقام على الأدلة من 
اقلوية تعالى؛ اش قول ه للنبي 
ؤبمايعثك أن ءسؤي لأثا ياءنه يهء ئتهجّد 

تضابن وتفسر (، ١٩٢)الأنهام جلاء انظر: )١( 
)آ/هه(.

<.٦١٤ريم الأذان، )محاب خارى J١أخر-بم )٢( 

وسئللالإ.س_راء[، ر.ه ممنثؤدا مقاما 
لاهيفقال: لأية ا هذه عن ه النبي 

اكفاعة«رم.

لأإنبيه:نقولالالأدلة ومن 
المرقيبغ حآى القيامة يوم تدنو الشمس 
استعانواكذلكأ هم فبينا الأذن، نصف 

فيشفعبمحمد.، ثم بموسى، ثم بآدم، 
يأحذحتمح، فيمشي الخلث،، بثن ليقصي 
مقامااش يبعثه فيومئذ الباب، بحالقة 

،كلهم؛ا الجمع أهل يحمده محمودا 
القيامةيوم المؤمنون ؛احبس وقوله 
استثضنالو فيقولون: بذلك، يهموا حش 
آدم...فيأتون مكاننا، من فيريحتا ربنا إلى 

فيؤذندارْ، في دئي على فأستأذن قيانيني 
فيدعنيمحاجيا ونمث، رأيته فإذا عليه، لي 
ارفعفيقول: يدعني، أن القّ ثاء ما 

وسليشمع، واشفع يسمع، وقل محمد، 
قؤء-نى الأية: هذه تلا ئم قال: ئعط، 

]الإس_راءتا،ر.ه ^.٠^١ ثثاما يئك ينعثك 
وعدهالذي المحمود المقام وهذا قال: 

الناس»إن ه: عمر l؛_ وعن 
تتبعأمة كل حثا، القيامة يوم يصيرون 

فلأنيا اشفع فلأن يا يقولون: نبيها، 

(٣١٣٧رنم القران، نقير رأبواب الترمذي احرحه )٣( 
أموسسن( ٤٠٨/١٥)واحمد حسزا، أحوث وتال،؛ 

نيملء لترا الألباني وصححه طا؛ا، الرسالة، 
ajji  ٢٣٦٩زرتم اكسة.)

(.١٤٧٠رنم الزكاة، )محاب المفاري أحر.بم )٤( 
(.٧٤٤٠رنم التوحيد، )محاب الممحاري أ-خرجبم )٥( 



المحمودالمقام 

المحمودالمقام ط1ققجبم

المي.إلى الشفاعة تنتهي حتى اشفع، 
،المحمودأ؛ المقام اش يبعثه يوم فذلك 

عندعمر امن عن رفعه ومت 
اليالعثلمى الشفاعة وأدلة البخارىُآ؛، 

جداكثيرة المحمود المقام هي 

م0أقواوآهلاسا:
المقامفي العلم أهل أقوال ا-حتانت 
الشفاعةهو الجمهور! فقال المحمود، 

منجمع عن القيم ابن ونقل العظمى، 
نبثهقق الله إقعاد أنه! العلم أهل 

العلماءومن على . محمدا 

فيمكنالقولين، بتن منافاة لا قال؛ من 
ذلكُهأ.من كليهما بأن بينهما، الجمع 

^ساوقات:لمسائل اه 

المقاممعنى في العلماء بعض ذكر 
محمدانبثه هق الله إساد أنه المحمود! 

(f>

(٣)

(٤)

(,٤٧١٨رنم الممسر، )محاب الخاوي أحر٢٠ 
(،١٤٧٠رقم الزكاة، )محاب يمعنا، الخاري أحرجه 

•هريا مدم رند 
بعدمل،وما ( ٠٩٧)آ/للقرطبي الذكرة ٠غلاjها; هن 

]داريعدها وما ( ٥١)"آ/لم معلى النووي وثرح 
حجرلأبن ^ ٧١وفح >[، ١٤٢٧ط؟)، ١^، 

،١ ٠] I لام مال]دار ا عدهبا وم)اا/آاه( 
وما( ٢٨٢)الطحاوية العقيدة وشرح —[، ٥١٤٢١

للوادعيوالثفامة ءلّا"ا، الكتب، عالم تداد ؛عدها 
>.١٤٢•، Tipالآظر، ]دار ( ٢٠)

همانم]دار ( ١٣٨٠)إ/بمم"آا، الثواني بدائع 
)٤٨(القبم ابن ونونية >، ١٤٢٠ؤدأ، الفوائد، 

>.١٣٤٤محام ممر، العلمين، التقدم ]مفة 
إّراممبن محمد الشخ ورسائل فت>اديى 
المكرمة،مكة الحكومة، ]ميعت ( ٤٥١)فتوى 

٠١٣٩٩.]

عنبأس ذلك على واستدلوا عرفه، على 
مدفؤعراغير ■ الْلبرى فيه قال مجاهد، 

وذللمثإنفلر، ولا حبر جهة من لا صحته 
أحدعن ولا الله، رسول عن حير لا لأنه 
بإحالةالتابعين عن ولا أصحابه، من 

قعودحديث ر؛ تيمية! ابن وقال ،، ذلكااُ 
بعضرواْ العرش، على . الرسول 

كلهاوهي مرفوعة، كثيرة محلرق من الناس 
مجاهدعن أنه الثابت، ؤإنما موصوعة، 

منكثير ا وصعق٢، لفلأُ المن وغيره 
ذللئاراُأ،في مجاهد عن روي ما العلماء 

قولصعق بين أن بعد الألباني قال 
مجاهد،عن يثبت، لم ذلك، راون مجاهد! 

مجاهدقول إن يخالفه، ما عنه صح بل 
يتخذأن يجوز لا — عنه صح ؤإن — هذا 
منشاهد له ليس أنه دام ما وعقيدة ديئا 

 uوالثئ،ءُا'،.امماب

لفروق؛ا٠ 

ولواءالمحمود المعام سن الفرق 
الحمد!

أالحمدأ لواء غير المحمود والمقام 
لأبنالخوالد بدائع وانفلر: )و/أحا(. اتجري نمير )٦( 

فتاوى(، )٤٨له والنونية ( ١٣٨•، ١٣٧٩)؛/الشم 
(.١٣٦)؟/إبداهتم ين محمد الشخ لرسائل 

ًدآ[.الأئ،، تحام«ة ( ٢٣٧)ه/الممارض يرء )٧( 
الأحاديثويلة (، ٤٣٩/٣)الامحدال منان اظر: )٨( 

المعارف[.(.]مكنة ٨٧١، ٨٧وتم)•اسة 
ط١إ.الإملاهي، ]1_ •٢( ، ١٩)العلو مخمر )٩( 

١٤٠١.<

)•؛ا،[.ط الخارق، ]مكتة )٦( ر-ا(الئرةان 



نفنمتآ1ا

وسبب، القيائ يوم الخلائق رووس ورد كما ,القيامة، يوم . للض يعقد الذي 
وهوالمحمود، لمقام يا . احتصاص لواء لابيدي الخديث؛ ألغافل بعض في 

الحمد،لواء أحمل ت ُعضها وفي الحمد، 
.ئآدم تحته ويحشر الحمية، لواء أعطي 
المحمودوالمقام الحمد ولواء دونه، ومن 

ولدسيد ارأنا ت حديث في ذكرا كلاهما 
لواءوبيدي فخر، ولا القيائ يوم آدم 

آدميومئذ نيي من وما فخر، ولا الحمد 
تلي فيقال لوائي... تحت إلا سواه فمن 
وفلتشفع، واثح تعهد، محل رأمحلئا، ارفع 

الذيالمحمود المقام وهو لقولك، يسمع 
تقامأربما يعتك أى ؤء،ّئ ايئه ال ف

تالإصاء[اا'اُ. 40قمحيا 
هالآث1ر:

النبييقوم أن بعد الحساب يبدأ 
ريهعند يشفع ، محمودا مقاما محمد 
الخلائقفيرتاح العباد؛ بين لتمضي تعالى 

الموقف.أهوال من 

تحكمة:او 

لتبئهيأذن إذ يعؤباده؛ افه رحمة إفلهار 
منليخلصهم الخلائق؛ في ليشفع محمد 

فضلؤإفلهار وأهواله، الموقف كربات 
ولْلهاروالآ-مين، الأولثن على ه سه 

علىالعالية ودرجته الحفليمة، منزلته 

امتلاءفي محببا وكونه رسالته، عموم 
والعلملإيمان وا الهدى من الأرض 
آ.اكالحُ والعمل 

واتمراجع:اتمصادر إجأ 
.الثماعةه، الإسات . ١ 

)ج'آ(،لأقرطي.مآ_للاكذكرة؛(
.( رج؟ كثيرة ين ا ررتمير ء ٣ 
)ج؟(.الهلّريه ررتفسير ٠ ٤ 
^٣١(.القرءلية ونفير ٠ ٠ 
القيم.لأبن الأءهاماا، وحلأء . ٦ 
لابنالهلحاوية؛؛، العقيدة وشمح س ٧ 

العز•أبي 
الوادعي.لمقبل الالشفاءةا^، . ٨ 
لايزحجر•ررئحاابارى،ا)جأا(، _٩ 
ينمحمد ورسائل وفتاوى . ١ ٠ 

^٢(.إبراهيم؛؛ 
للأشقر.اتكبرى«، والقيامة . ١ ١ 
،)جّآ( ج ملم صحيح رلثرح — ١ ٢ 

للنروي•

 mلهمت اm

لغه:التعريف ■٥ 

والتاءوالقاف والميم ت فارس ابن قال  رقمير، التغزابواب سه في الترماوي أحرجه ؛١( 
■« .رنم الزهد، )كتاب ماجه وابن وحنه، ( ٣١٤٨

(.٢٣٧)الكبرى اكامحة انظر; )٢( الترغس_ج صحيح في الألباني وصحح،. ^آة(، 
(.١٧٩)الأفهام جلاء )٣( ط0[. ( ٣٥٤٣)رقم واكرس، 







اا

والطردوالإبعاد والسخط، الغضب 
واوغقسا؛لالمقت على يدل والإنماء 

المخالفين:مذمب 0- 

المعلة،اش صفات من صفة المقت 
علىوالجماعة السئة أهل اتفق وقد 

غلاةذلك في وحالف هث، لك إثباتها 
الأسماءجميع ينكرون الدين المعطلة 

والجهميةالفلاسفة وهم والصفات، 
ذلكعلى ووافقهم الصوفية، وغلاه 

قيامهق اممه عن ينفون الذين المعتزلة 
يثبتونوالكلأيية سحانه، بياته الصفات 

الفعليةالصفات من ونحوها الصفة هذه 
أزلية،واحدة ذاتية صفة جعلوها ولكنهم 

اللف،مذهب حالفوا وبدلك 
هذهيثبتون لا والماتريدية والأشاعرة 
أوبالإرادة ها ونويوولالصفة، 

لهاتأؤيلهم من ولكن يفومحونهاُ؟،، 
إبانمن يلزمهم ما مثل يلزمهم بالإرادة 

عندهأيصا المخلوق فان المقت، صفة 
ألفاظإليه صرفوا الذي فالمعنى إراد٥ا 

عنه،صرفوا الذي المعتى مثل التصوحس 
هذاامتنع ؤإن ذلك، جاز هذا جاز فان 

]داو( ٥٤)؟/ الرزاق ب ورائل فناري ( ١١
ارا؛اه[.محوا، الرياض، الفضلة، 

<٤٧٠، ٤٦٩/٢رلييهقي والمنان الأط رأ(الذلر: 
العمدةومرح —[، ٠١٤١٣»i\، وادى، التمكتّة 

ة]مرم( ٦٨٩-  ٦٨٤)العز ابي لابن الْلحاؤية 
ب،كتومن [، ٠١٤١٣هل؟، بيروت، الرسالة، 

الجبارءبا_ للقاصي الخمسة الأصول نرح المAتزاةت 
[.٠١٤٠٨ٍوآ، وهة، ]ّكتة ( ١٨٣، ١٨٢)

تردوالسنة الكتاب ونصوص ذاك، امتنع 
نفاهاأو بغيرها الصفة هذه أول من على 
فيهؤيب لا الذي والحق ، الله عن 
كما. لله الصفة هذه إثبات يجب أنه 

الكتابلدلالة وعظمته، افه بجلال يليق 
والهاديالموفق وافه ذلك، على والثنة 

الصراط.سواء إلى 

ل٠مLدرو١سمام:ا0 
)ج؟(،والصقاتءا لالأسم_اء ل ١

لبيهقكب•
لأبنالهلحاوية،ا، العقيدة ررشؤح * ٢ 

الزالض-أبي 
لمحمدسهلية؛،، لوا ا العقيدة اُشرح " "٣ 
هراس•حلتل 

فىالواردة هق الله ت صفا  ١١- ٤ 
القادرعبد بن لعلوي والثنة،ا، الكتاب 

السقاف،.

لابن)ج؛(، المرملةا؛ للالصواءق — ٠ 
القيم.

عليلصالح ؤق؛؛، الثه وصفات - ٦ 
المني.

لابن)ج'؟(، الفتاوى؛؛ ومجمؤع - ٧ 
تيمية.

والأجوبةالأسئلة للمختص_ر — ٨ 
الوامهلية،؛،العقيدة على الأصولية 

اللمان.المحمي العزيز لعبد 

لعالمالعميدة؛؛، ألفاظ معجم ١١ء ٩ 
٠لح فا لته ا عبد 



المؤثرالمقدم :ء؛ءئبمالمقآدر

تيميةلأبن )ِجا(، . ١ 

جال4صدرس

)القدرة(.

 MمقتصداJ

.مراتب 

 Mالموحر لمقدم اP

ط:لتمرس ا0 
فاعلاسم ، )ننعل( بوزن المقدم؛ 

تقديمايقدم ندم يقال؛ )قدم(، للنعل 
واحد،بمعنى وقدمه وأقدمه مقدم، فهو 
والميموالدال راال٠اف فارعي؛ ابن قال 

؛ورعفء، سبق على يدل صحيح أصل 
التقدممعناه؛ وانرعف 

التقدم،هو؛ )قدم( النحل ومصدر 
•أوجه أربعة ش والتقدم 

بحبوهو المكان، في الأول؛ 
فلأنعلى متقدم فلأن يقال؛ الإصافة، 

المكان.باعتبار 

النبوةعهد نحو؛ الزمان، في الثاني؛ 
الراشدة.الخلافة على متقدم 

فلأننحو؛ المنزلة، في الثالث؛ 
مه.أشرف أي؛ فلأن؛ عال متقدم 

السناالكتب ]داو ( ٣٨٩)Y/اللغة )ا(مقاسس 
ْل-؟أاه[.

(I(T :^ ؛/•الأنة طاسس(iv.)

تعلمالصناعي، الترتيب في الواح؛ 
الخل.تعلم عل مقدم الهجاء 

الموحر.نقيض والمقدم 
(٣)

ورا

اسموهو المةد.م، صد الموحر؛ 
والتأخيرتأحيزا، يوحر أحن للفعل فاعل 
بعدالشّيء حعل وهو التقديم، صد 

والخاءررالهمزة إ فارس ابن قال موصعه. 
فروعه،ترجع إليه واحد صل ا والراء 
أحرتهيمال؛ . التقدم؛' حلاف وهو 

أؤ؟ج تعال؛ قال واسأخر، فتأخر 
وموحر• ٤٤٤تلب-راممت يتاه محم إك 

شيءمن والمطروم مقدمه، صد الشيء 
)٥(. ، ؟ محصاو 

سرظ؛ثيعريث اؤ 
المحنىأسمائه من والمؤحرث المهدم 
واحديعللق لا التي المتقابلة المزدوجة 

فانبالأخر؛ مقروئا إلا اض على بمفرده 

]الدار( ٤٩، ٤٦)بم/محأ، تهذب!لينة ا;ظر: )م( 
،»iYالفكر، ]دار ( ٨٧٨)اللغة مقاييس المصرية[، 

الملم]دار •٢( ٨• . •٢ ٠ )»،/٦ الصحاح [، ٠١٤١٨
القرآنألفاظ مفردات [، ٣١٩٩٠ط.؛، للملأيين، 

[،١٤١٨، »lYم، القل]دار ( ٦٦١، ٦٦٠، ٦٥٣)
الدهموة،]دار ( VYU، ٧٢٦)؟/الوسط المعجم 

[.١٩٧٢ط؟، 

الكة)\/أأ(.)؛(مقاييس 
]الدار( ٥٠٧)يمآْه، اليشة تهذيب انظر: )ه( 

،YLالفكر، ]دار )٣٦(  iUJIومقاييس المصرية[، 
الملم]دار ( ٥٧٧، ٥٧٦)Y/والصحاح .[، ٥١٤١٨

:]دار( )٩٦القرآن ألفاظ وْنردامح، ْلإ[، للملايض، 
٩(، ٨/١)الوسط وانمجم [، ١٤١٨ط٢، القلم، 

[.١٩٧٢ط؟، الدموة، ]دار 



لموخرا مقدم لا المؤثرالمقدم 

تعالىفهو ا اجتماكهما محن الكمال 
ثاءلمن والمؤخر شاء لمن المقدم 

نادسانىاسفويس ى
والشرعي:

الشمعفي والموحر المنيم معنى 
الذيالمباشر، اللغوي معناه من خوذ محا 

الشيءوجعل والتأخير، التقديم صد هو 
لمافاعل اسم فهو دعد0، أو غيره قبل 

أشياءتقديم محن هق اض بيد يجري 
وأثخاص،أشياء وتأخير وأثخاصى 

التادادةالنافدة وحكمته لمشيئته وقعا 
■لحكمته 

واسم:
منوالموحر( )المقدم الجلال اسما 
النبوية.الئئة بصريح الثابتة الأسماء 
المزدوحةالجلال أسماء من وهما 

منهاواحد يهللق لا التي المقترنة 
لأنبالأخر؛ مقرونا إلا اممه على 

اجمماءبماُأ؛.في المحال 
الحقيقة:'ؤ 

علىالمنخر( )المقدم الاسمان يدل 

]مجلة( ٢٣٨)عيي للالحسنى اش اسعاء ير نف)١( 
مح[.١٤٢٣الإّلأمة، الجامعة 

ٍدكالثقافة، ]دار ( )٦٨الدم ثان انقلي: )٢( 
الحسنىاه اء أسهؤثمح ئي والأصنى —[، ٠١٤١٢

/\(TUT ) ونفير[، ٠١٤١٦ط١، انمحابة، ]دار
الأسماءوفمه (، ٢٣٨)للعيي الحسنى اله أسماء 

[.١٤٢٩ط١، الوحيد، ]دار ( ٢٨ااحنى)•

منازلها،الأشياء المنزل هو سبحانه أنه 
حكناتقديمه يجب ما يقدم الذي 

اأحب وكيف أحب ما على وفعلا، 
علىوفعلا حكنا تأخّره يجب ما ؤثوحر 

هث،بحكمته أحب، وكيف أحب ما 
فهوآخزْ وما مقدم، فهو قدمه وما 

كبترارعلوا الله تعالى مؤحر، 
منهما الأسمين هذين أن كما 
يثنىأن ينبغى لا التي المتقابلة الأسماء 

الأخرى؛مع مقرونة إلا بها فه ا على 
المعللقوالكمال المحض المدح لأل 
ااقترانهّْفمي الأسمين، اجتماع في 

الثهربوبية كمال على دلالة واجتماعهما 
بالملكمحبحسانه وانفراده تعالى 

والتدبيرالكامل والتصرف التام 
الثاملُ؛؛.

لأدلة:ا٠ 
النبويةالمنة محي الاسمان هذان ورد 

منها؛عدة، أحاديث فى 
عنه الأشعري موسى أبي حديث 

]دار( )٩٥للزحاج الحتى اث أسما، نفير انظر: )٣( 
 Uاسءوثان ،؛[، ١٩٧٤ط١، المريجئ، الثما

]دار)ا/خ•؟( الإيمان ثب ني والمنهاج )٦٨(، 
)ا/-ا؟(والصفات الأمماء [، ١٣٩٩محرا، الفكر، 
الأسىوايهج [، ٠١٤١٣ٍدا، الوادي، ]مكتبة 

]مكتبة( 0٠٦/هه، الحسنى اث اسما، ثرح في 
[.٠١٤١٧الدمي، 

و؛أآ(، ٢٥٨)للعيي المن الواضح الحق انظر: )٤( 
منكلأهما (، ٣٨٩)ل الشافية الكافية وتوضيح 

وعنب,زة،الثمافي صالح بن صالح ]مركز مْلبوعات 
[.٠١٤١٢ْلآ، 



الموفرالمهدم .ه:البموحرالمقدم 

الدعاء!بهذا يا،ءو كان أنه . النبي 
دإ'صافىلجهلي حطثم لي اغفر رراقهم 

اللهممني، له أعلم أنتا وما أمري في 
وعمديوخطئي وهزلى حدي لي اغفر 
مالي اغفر الل4لم عندي، ذلك وكل 

وماررت أموما أحرت، وما قدمت 
أنتمني، به أء-لم أنث وما أعلتن، 
كلعلى وأتت المنحر وأنت المقدم 

.، ءددرااُ شيء 
هالنبي أن ؤأ عاص ابن وحديث 

للق،رراللهم قال! يتهجد الليل من قام إذا 
ومنوالأرض السماوات قيم أنت الحمد 
السماواتملك لك الحمد ولك فيهن، 

نورالحمد ولك فيهن، ومن والأرض 
أنتالحمد ولك والأرض، السماوات 

حق،وله—انك الحق، ووعدك الحق، 
حق،والنار حق، والجنة حق، وئولك 

والساعةحق، . ومحمد حق، والشئون 
أمنت،وبك أسلمت، لك اللهم حق، 

وبلا،أنت، وإليك توكلت، وءليلث، 
مالي فاغفر حاكمت،، وإلاكا خاصمث،، 

وماأسررت وما أخرت، وما لدستا 
الموحر،وأنت، المقدم أنت أعلشث،، 

إلاد لأ 

(،٦٣٩٨ريم الدهمرات، )كتإب البخاري أخرجه )١( 
والاستغفار،والتوبة والدكا• الدثر ركتاب ومسلم 

له.واللفظ (، ٢٧١٩رقم 
واللفظ( ١١٢٠رنم التهجد، )محاب ]ص اخرجه )٢( 

رقموقمرها، المائرين صلاة )كتاب ومسلم له، 
٧٦٩.)

هأقواواهلاسا:
لمعانيتضمنها اءآما القيم! ابن قال 

الهادرهو الرب فان الحسّنى، أسمائه 
الضارالمانع المعطي البارئ الخالق 

منذللث، غير إلى الموحر، الق.دم ح نا لا 
يستحقهما منها له التي ربوبيته، مُانى 

الخسنى،،الأسماء من 
أJقا!وقال 
الص—ذانلئ، والوحر المهدم رلوهو 

تابعتانللأفعال ممتاز 

هماإذ أيئا الدائن، صمات وهما 
قا؛متانااءأ*الض لا باليات 

المحنىالأسماء قي الأسمين وذكر 
المترُ"؛.القواس في ضنن ابن 
اصعامة:المسائل وثأ 

اسميائشران الأولى! ألة لما. 
!والموحر( )المقدم الجلال 

اللهأسماء من والموحر القدم 
مجرىنجرى التي المقترظ، المزدوجة 

ولابينهما، يفصل ولا الواحد الأمم 
أنبد لا بل بمفردها، ايثه على تهللق 
الكماللأن بمقابلها؛ مقرونة تكون 

بمامنهما كل اقتران في المطلق 
ماJلهل٦،.

؛(.Ur/T)القوائد بيانع )٣( 
(VTAfT)الأج؛ة للفرقة الأتصار في ا|شاذة \ص■ )٤( 

][.٥١٤٢٨محوا، ، |^_lXعالم زدار 
(٢٧٨رم/ضمين ان ورسائل قاري سبمؤع انظر: )٠( 
=(، ٣٧٣/١والآضر.)٦٨(، شأن!لدض، ات_ظر: )٦( 



المؤخرالمهدم لموخرا لمقدم ا

مملىدالا لكن U ذلك: ش والغابمل 
أنيمكن فهو المطلق والكمال المدح 
كانما وأما اقتران، .دون وحده يستمل 

الفهدا المحض، المدح غير على دالا 
وذلكيمايله؛ بما مقرويا يكون أن بد 

والوصفينالأسمين اجتماع في لأن 
اللهربوبية كمال على دلالة المتقابلين 

أ.تعاروشمولمهاز
والتأخيرالتقديم الثانية: لمسألة ا. 
يكونوقد كونئا، يكون قد هظ افه من 

قسمين:طى الوب هدا من فهو شرعيا، 

وهوالكوني"• والتأحير التقديم — أ 
فقلوفعله، وتاكوينه حلقه فى الله تقدير 

بعض،على المخلوقات بعض ض ا قدم 
الخلقفي بعض عن بعضها وأخر 

علىاب الأمثفه ا وقدم والتقدير، 
مشروطاتها،على والشروط مساتها، 

الخلقفي والتأحير التقديم وأنواع 
له.يساحل لا بحر والتقدير 

وهوالشرعي: والتأخير لتقديم ا ب
لمكانسبحانه ومحبته فه ا برصا متعلق 

افهضل ئد فعل، أو قول أو شخص أو 

ونقه(، ٢٣٨ومرأطءاهالذىست.ى)و= 
[.١٤٢٩ْوا، (]دارالتوحد، ٢٨الأّط،الخىر■

؛JU]دار ( ٢٩٥را/أبمآ، الفوائد بيانع انثر: )١( 
المسنالواضح والحق .[، ٠١٤٢٠طءا، الئواند، 

لهالثامة الكانية وتوضيح (، ٢٦٤)عيي لل
اشأميؤاء في والجماعأ التة أهل وْجقد (، ٣٨٩)

إيلاف،]دار ٤(  ١٦ُ ٤ ١ وا  ٢٦٤)لسي انمى 
.[.٥١٤١٧طؤ\، 

منغيرها على الثلاثة الماجد 
غيرهاعلى الماحي وفشل المساحي، 

الصفوقفز والبقاع، الأماكن من 
والصفللرجال اّجاو من الأول 

الصفوف،من غيرها على للنساء الأخير 
علىوالواجبات الأركان وفضل 

ءلأنبيا ا وفضل ت، لمتدوبا وا ت ستحيا ملا 
بعض،على بضهم فضل نم الخلق على 

غيرهم،على والصالحين العلمام وفضل 
والعملوالإيمان المليم في وقدمهم 

منوأحر الأوصاف، وسائر ق لأحلا وا 
تبعهذا وكل ذلك، من بشيء مهم أحر 

خلقهمن يشاء من يقدم سبحانه، لحكمته 
منويوحر وشله، بتوفيقه رحمته إلى 

بعدلهذلك عن يشاء 

1سيعلائة الئالئة: لمسالة ا. 
الذنوب؛بمغفرة والموحر المقدم الجلال 
الكريمين'الأسمين ذكر ورد لقد 
سياقفي الأحاديث في والموحر المقدم 
ماضيهاكلها، للذنوب المغفرة حلف 

وخهلثهاوجهرها وسرها ومستقبلها، 
ودليلقوي إشعار ذلك وفي وعمدها، 

والمعاصيالذنوب أن على واضح 
والتأخر؛اكغلف أسباب من والميقات 

ونقه(، ٢٦٤)عيي للالمين الواضح الحق اتفلر: )٢( 
انمضي،]مءuيع ( ٢٨٠)للبدر الحض الأساء 

مقدم■لماهر الحسنى الاه وأمماء [، ٠٥١٤٢٩ء؛لا، 
الكويت،الدمبي، الإمام ]مكسة ( ٢١٩، ٢١٨)

.[.٠١٤٣١ًإاإ، 







والحكم،الشمة في العدل ت بمعنى 
والإقس_اءلتبالعدل، النصيب ؛ والمنهل 

يعبرالميزان، والقسهلاست الميل، هو 
القافبفتح المنهل وأما العدالة، عن يه 

معنىحلاف على فيدل السين وسكون 
الجوروهو القاف، بكعر البسهل 

والظلم^/
شرعا؛تتعريا ا ؤ 

وهوبالمهل، القائم هو هل: المم
الالذي والعادل وفعله، قوله في العادل 
(٢)يجورولا يحيفا 

اللغويالمعنى بين العلاقة ج؛ 
والشرعي:

اللغويالمعنى بين العلاقة تتضح 
كلاهماإذ المعنيين؛ تطابق في والشرعي 

فيوهو عدل، المعنى على ق يا 
ماأو وكماله، غايته بالغ .ك اش حق 

دونالخير من عباده بعض يه احتص 
وعدله.حكمته يممتضى عيرهم 

]اسر( ٣٨٩، ٣٨٨)A/النغة تهذب )ا(انظر: 
(٨٨٧)اللغة ومتايئس ^[، ٥١٣٨٧، ط\ المرية، 

(n١١٠٢/والصحاح ؛آه[، ١٨دآ، الفكر، ]دار 
رمئردات•؟؟)م[، ط؛، للملاص، العلم ودار 

[،١٤١٨ط٢، ألملم، ]دار ( ٦٧٠القرآن)الناخا 
حوم،الرسالة، ]مرمسة ( ٨٨١)المحيط رالعاموس 

]دار( ٧٣٤/٢)الوسط والسبمم [، ٠١٤١٦
م[.١٩٧٢ٍدآ، الدعية، 

(I(U _ ذم،الئئافة، ]دار ( ٩٢الدماء)شان
]دار( ١٤٨المحجة))/ييان ني والحجة ^، ١٤١٢

]دار( ٣٣٨/٣)السالكين ومدارج ْلا[، الراية، 
-[-٠١٤١٩ْلا، المربى، اكراث إحياء 

سكم:ا0 

منمقسهل الأن بت يثم ل
هكافه عن يخبر لكن هث، القّ أسماء 

هثرالله تسميه تسوغ فلا الممهل، هو أنه 
بهالتعبيد أو به، دعاؤه أو بالممسهل، 

النتسثبوت لعدم المقسهل؛ عبق فيقال؛ 
•طه اسما كونه فى 

تحقيقه:اؤ 

وعمله،قوله في العادل هو الممهل: 
تعالى،طه الكمال صفات جماع من فهو 
مخبن،بالحيل، متكلما يزل لم . فاطه 
أنهيتضمن بالمحل وقيامه به، آمرا به، 

قالكما بالعدل، ويعمل الصدق، يقول 
جكئ، ثو ممق >دثمم تعالى: 
يؤاؤءف تعالى: وقال [، ١١٥]الأنعام: 

وهداود[، ]همثقبمر منؤ صؤ 
التنلاهء؛ؤةنثا تعالى: قوله بمنزلة 

والاعتدالالاستقامة فان [؛ ١٨عمران: ]آل 
بالقستلوعمله قوله كان قمن متلازمان، 

وعملهقوله كان ومن مستقيما، كان 
بالقهلقائما كان مستقيما 

والأدلة:
ؤءتعالى: اطه قال  يسمأ أني ثآههئ ثن  VIه

تعالى:وقال [، ١٨عمران: ]آل ألتنط؟مح 

;١٧٩. ١٧٠ا/ >؛ تمة لابن \ك\وى مجموع آنظر: )٣( 
طهأ؛اه[،المصحف،، ؛هدسباعة 

(.٣٣٩_٣٣٦/٣القيم)لاين ازلكين ومدارج 



ءادآلقينمت ِتومِ آكتئ آتث؛غة بيح 
[.٤٧]الأنياء: 1ه ص ظلإ 

وم١١

١همجقب 

قال:ثه الأشعري موسى أبي وعن 
كلماتبخمس ض. ا رسول فينا قام 

لهينبغي ولا ينام لا ه افه إن ١٠فقال؛ 
إليهيرغ ويرقعه، المط يخفض ينام، أن 

النهاروعمل النهار، عمل شل الليل عمل 
دفي- النور حجابه الليل، سل قبل 

سبحانلأحرقت كشفه لو ء النار رواية! 
.حلقه(اُا، من يصره إليه انتهى ما وجهه 

ءأقوالأهلاسم:
واسه١١؛ التئمي الئنة قوام قال 

حكمه،فى العادل أي؛ المقسط؛ تعالى 
٢.وجور،،ُ ولا والذي يحيف لا الذي 

ظأه؛تيمية ابن الإسلام ثيخ وقال 
يحبجميل الوتر، يحب وتر ش رنوا 

.الشسءليناألص يحب ْقسهل الجمال، 
ظه:حكمي حاففل الشيخ وقال 

والّينات،رمله أرسل الذي للالمقس-ط؛ 
ليقوموالميزان الكتاب، معهم وأنزل 

منللظالمين وما بالفسهل، الناس 
نصيرا،

'.و.'هراس حلل محمد الشيخ وقال 

(.١٧٩رقم الأيمان، ملم)محاب أ-محر-بم )١( 
الراية،]دار العحجة)آ/ااإا( بيان في الحجة )٢( 

>!.١٤١١ًلا، 

^.١٤٠٣]_ ( ٤٨)الأكلة الرسالة )٣( 
ط!،الجرزي، ابن. ]دار ( ٤٣)ا/البول معارج )٤( 

١٤٣٠.!<

المقسهل،مسحاته: الحسنى آسمائه ن 
فاعل؛اسم فهو المهسهل: أما والجامع: 

.، ءدلا،ُ لمعنى : ءسهل أس 
المصادرواتمرام:■0 

القيم.لابن الفوائد،،، لابداثع . ١ 
لحسني،،،ا ايله ء أمما التمسير ء ٢ 

للنجاح-
المحجة؛،،بيان فى رلالح_جة ~ ٣ 

للاصهانى■
تمة.لابن الأىابة؛أ، راالرّالة - ٤ 
للخطايي.الدءاء٥، ^٥ ٠١١ ٠ 
نيءا،الحاش أسماء ااش_رح ٠ ٦ 

للقحطاني.
نى؛،،الحالأسماء فقه  ١١- ٧ 
البدر.الرزاق لعبد 

لإحصاءالمثلى والطريقة ء ٨ 
محمد.بن لغريب الحسنى،،، الاه أسماء 

فيوالجماعة السنة أهل معتقد ١١— ٩ 
٠للتممى ، لحني،، ا للأ ا ء ما مأ 

للنجدي.الأسمى،،، للالنهج - ١٠

ج4متباصبم

واللام^!^، ١١١ئه: فارس ابن قال 
يل.لأحدهما: صحيحان؛ أصلان والباء 
والأحر:وشريفه، شيء خالص على 

]دار( ٢٣٠)والئئة القرآن ضدة ءقيدىّا انظر: )ه( 
.٢٥١٤٢٧.iM والثق، الكتاب 



ثئوبا ٠^^ 

جهة'؛رأيإلى جهة ٌن شيء رد على 
مآحوذالتقلب من فاعل اسم ت مقلب 

جمحوالقلوب! قلب، الثلاثي أصله من 
الأصلمن مأخوذ أيقا وهو قلب 

وابءواللام والقاف ملب، الثلاثي 
علىأحدهما يدل صحبمان أصلان 
مضيرجع محإله وتريقه، شيء حالص 

منشيء رد على محييل والقلوب، القلب 
مقلب-مسما يرجع لأيه جهة إلى جهة 

تقلبه،لكثرة قلتا؛ لقلب ا همي وقيل؛ 
وتقليبالثاني، الأصل إلى فيرجع 

فيها،والنفلر وتيسرها تصريفها مور! ألا 
تطوى،أن قبل البئر القليب! ومنه 

وكثيرالمتملس، والقلب! والقلوب 

شرعا:لتعرث اه 

إلىحال من, فها مصتالقلوب! مقثب 
الطاعةمن رأي، إلى رأي ومن حال، 

الطامة،إلى المعصية ومن المعصية، إلى 
أ.حاوأ إلى حال من وهاكذا 

اتقاّب

>!.١٤٢٠ط الجل،  jU] (W/a)اللغة )ا(ْئادس 
]الدار( ١٧٦,  ١٧٢)آ/اسة تهذب انظر: )٢( 

,٢ ٠ ٤ )١/ والمحاح ^!، ٠١٣٨٧هزا، الّصوة، 
[،٢١٩٩•ط؛، للملأسن، الملم ]دار ( ٢٠٦

القلم،]دار ( ٦٨٢، ٦٨١)القرآن ألفاظ رمفردات 
(١٦٣، ١٦٢)أسءل والقاموس [، ١٤١٨ط؟إ 
)٨الوسيمل والمعجم ءلْاإ الرسالة، أ ]موم
[.٢١٩٧٢ط؟، الديوة، ]دار ( ٧٥٣

]دار( ٣٣٧/١٧)( ٢٦٦/١٥)الهارى فشح انظ_ر: )٣( 
Mالأحوذى تحفة وانفلر: ،[. ٠١٤٢٧ط١، ية، 
اسر[.]دار ( ٣٤٩

الخكمءه. 
مقلباسم بثبوت الإيمان يجب 

المضافة،تعالى اش أسماء مجن القلوب 
الصفاتمن التقلب، لصفة متفبممن وأته 

يجلاله،يليق ما على الحقيقية، الفعلية 
تحرفأو تمثيل دون ّلهلانه، وعفلمة 

أوسليلُ؛ء.

الحقيقة:■و■ 

منومغيرها مصرفها القلوب! مميب، 
إلىالطامة من حال، إلى حال 

الكفر،إلى الإيمان ومن المعصية، 
ومشيئته،'هقؤ إرادته وفق والعكس، 

منإصيعين بين كلها العباد وقلوب 
حيثيصرفها واحد، كقلب أصابعه، 

ذلكافي يتوهم ولا .، بقدرته يشاء، 
إلىيودي الذي تشبيه، ولا تمثيل 

شيء،كل على القادر فهو التعتليل، 
يجلألختليق كمال، صفات كلها وصفاته 
.وعفلمة 

لأدلة:اه 
أفثتممؤوأئّث، تعالى! ادإه ال ق

[.١١٠]الأنعام: 
أكثرقال: ها عمر ين اش عبد وعن 

ومقلبرالأ يحلف! ه النبي كان ما 
الئلوبءأْ؛.

الملك]مجمع ( ٤٨٤)آآ/الخاوي ءجْرع انظر: )٤( 
^١٤١٦٠ٍدا، الشريف، الممححف لط؛اءة يهز 

<.٧٣٩١رقم التوحيد، )مماب الخارى أحرج )٠( 





اتبمكر

المانمزا؛رياض رأشرح - ٦ 
عثتمتن•

(^٢٢الفتاوى،؛ ارصجمؤع . ٧ 
سمة.

اليكر

لأبن

لأس

فيوالجماعة الثنة أهل ارمعتمد — ٨ 
للتميمي.الحسىج، اف، أسماء 

 Pلمكر اP

لغة:لتعريف اي 

الاحتيال،على يدل المكر: 
علىوالتدبير والنعرة، والخديعة، 

اسJأ١؛.

شرعا:لتعريقط ا٠ 

مقابلفى تعالى ش ثابتة فعلية صفة 
الكائدين،كيد ورد الماكرين، مكر 

تقتضىالكمال وجه على بها ه ا يتصف 
للموصوف.مدحا 

الغيرإلى الشيء إيصال بمعنى: وهي 
الخفيةبالأسباب والتوصل حفى، بهلريق 

محلهافي وهي بالخصم، الإيقاع إلى 
عليهايحمد كمال صفة 

)ه/الاغة ومقاييس (، ٣٨٣)Y/الصحاح )١(!^; 
)ifوالأثر الحديث غريب في والنهاية (، ٣٤٥
الشروالمصاح (، ٦١٣)المحتمل والقاموس (، ٧٧٤
/T(٥٧٧ ،) (.٢٠٦)للمكري اللضة والفروق

العمدةوشرح (، ٢٢٩/٣)المونمن إعلام )ي\نظر: 
المفيدوالقول (، ٣٣٠)V/ عثتْسن لاين الواصعلية 

الغتاوىمجموع ت دراجع (، ٦٤)آ/همثيمين لأبن 
.()WM

حاءبها تعالى الله فوصف ولدلل؛، 
والعدلوألعقلمة، الكمال يفيد بما مقيدا 

والحكمة.

سالسضاسئوى
والشرعى:

لكنالمعنيين، بين هرة محنا العلاقة 
هوتعالى الله بوصف المتعلق المعنى 

نقصيعتريه لا الذي الكمال جهة على 
إلايأتي لا وليلك الوجوه، من بوجه 
بخلافوالحمد، المدح يفيد بما مقيد.ا 

المكر،من المخلوق به يوصفإ قد ما 
.ومحللنا تعديا يكون قد فانه 

لحكم:اي 
إلىتعالى الثص أصافه ما إثبات وجوب 

الكمالوجه على المكر صفة من ه نف
منبوجه فيه نقص لا الذي المتللق 
فيكما — مقيدا بدللث، يؤتى وأن الوجوه، 

إيهام.ؤيزيل الكمال، يفيد بما - القرآن 
القص.

تحقيقة:اؤ 
؛لصفاتمن المكر صفة كانت لما 

الذم،وتقبل الدح تقبل التي المنقسمة 
يدلبما مقيدا بها تعالى الله وصف جاء 

فالمكرالمقللق. والكمال المدح على 
وفياركر يستحق بمن يتعلق حين 

كللدى مدحا يعد له الخوجية قفا وا ل١ 
عاقل.

اللهفعل تسمية في - تيمية ابن قال 



المكرالمكر

والمتهزئينوالكائدين الماكرين سبحانه 
نميتهُرل واستهزاء وكيدا مكرا 
علىوعقوية وسيئة واستهزاء وكيدا مكنا 
الغيرإلى الشيء إيصال المكر فإن بابه؛ 

كانفإن الكيد، وكيلك حفي، بطرس 
كانالشر ذلك يستحق الغير ذلك 

ك1نإن بل سبقا، مكن! كان ئلأ حثا، 
ذلككان لمغللوم حقا الواصل الشر ذلك 

الخلق،على الشمع في واجبا المكر 
لمإن الوعد، بحكم اش من وواجبا 

يْءتةرإنما سبحانه واش المستحق، يعف 
منفيأحده ذلك توجب يبمن ؤيستهزئ 

٢،ااُ يحتسب لا حيث 

تعالى:اض قال 
ؤآلتكئ و ؤآثآ 

سبحانه:وقال 

]النمل;ا.وه نثئتحى ي وثث؛ شقئ 
■وأقوالأهلاسم:

الذينراوأما الملري: جرير ابن قال 
ذكر0:تعالى اش قول أن زعموا 

وجهعلى هو إنما آو*اه، 
استهزاءاش من يكن لم وأنه الجواب، 

.؛،اش عن فناقون حديعة، ولا مكن ولا 
وأوجبهه، لتفه اش أثبته قد ما 

بيا«رأ،.

\وس\لأ
•صران[.]ال 

وع،٠؛؟؛=^ رذحإ 

لأوالكيدآ الحربي إسحاق أبو وقال 
منهالكر كما الناس، من حلاقه اش من 

أ.الاسااأ من حلاقه 

نفهوصف اروهكدا تيمية: ابن وقال 
بدلك،عبده وصف كما والكيد، بالمكر 

[،٣٠}\س: 1ة4 
وهكدا ه و ممدرةَةرا وب وقال: 

الكيدولا كالمكر المكر وليس ]المارق[، 
كالكيد«ُ؛آ.(٤:

المكرءوكذلك الميم: ابن وفال 
حقيقتهفإن ومذموم محمود إلى م ينق

إلىيه ليتوصل حلاقه ؤإحماء أمر إظهار 
بأهلتعالى مكره المحمود: فمن مراده، 
لهم،؛ُوجزاء بفعلهم لهم مقابلة الكر 

انممملمة؛لمسام اؤ 

حال،فى كمالا الصفة كانت إذا 

فيجائزة تكن لم حال، في ونقما 
سبيلعلى ممتنعة ولا اش، حق 

ولامظلئا، إثباتا له ني فلا الإْللاق، 
منبد لا بل سللما، نقبا عنه تنمى 

تكونالتي الحال في فتجوز التفصيل، 
تكونالتي الحال في وتمتنع كمالا، 

والكيد،كالمكر، وذلك نقصا، 
تكونالصفات فهذه ونحوها، والخدلع، 

امرىالنظوى را(

الطُىرا/أ*م(.)٢(تنمر 

القرى،أم ]حامعئ  ٢٩؛لدءربي.)ل/ الحديث غرب  ٢٣١
.UM'Oط\، 

.٢٢٦)الخدمرية  ٢٤١

)ارس(.اللهفان )ه(إءانت 



المكراثمكر

يعاملونمن مقابلة فى كانت إذا كمالا 
أنعلى تدل حينثذ لأنها ؛ الفاعل 
فعله،بمثل ءدو0 مقابلة على قادر فاعلها 

هذهغير فى نقصا وتكون أشد، أو 
منتعالى ض ا يذكرها لم ولهذا الحال، 

ذكرهاؤإنما الإطلاق، سيل على صفاته 
بمثلها،ورسله يعاملونه من مقابلة فى 

ؤوما=تعالى؛ كقوله 
ءمرانآ]آو آلتثغ؟ن.اه حيف 

والأثارء
منه،بالخوف تعالى لله المد — ١ 

رجائهمع وكيده، مكرم أمن وعدم 
به.الظن وحسن 

ردفي م ربه إلى المؤمن التجاء - ٢ 
المهللين.أذى وصرف لماكرين، اء 

إلىالؤدى المكر من الحذر - ٣ 
مكرفمن حق؛ إبءلال أو باطل، إحقاق 
للحق.به اممه ْةقر للباطل 

تعالى؛اخ، بنصر المؤمنين يقين - ٤ 
اللهم يمكر للمتقين، العاقبة جاعل فهو 

مطل•كل ٌكر رد قي عليهم 
بالعدلتعالى فه ا حلق ما قيام — ٠ 

الوعدوانا ظلما مكر فمن والحكمة؛ 
فاللهزمنا؛ به فلح ؤإن مكر له يدوم 

ومطلالخائنين، كيد يهدى لا تعالى 
المطلين.مكر يماقره 

وأنبيائهافص لرسل يكون ما - ٦ 

معالحسنة، والعاقبة النصر ■من وأوليائه 
تعالىفه ا نصر لكنه لديهم؛ اليد ذات قلة 

•لهم ويمكر لهم يكني الذي 
العقوبةمن الظالمين على يقع ما ء ٧ 

بمكرهمفرحوا ؤإن فهم والحان,اب، 
القريبالمآل أن إلا زمانا، واعتاءائهم 

وافهكندا، يكيدون فهم وحران، هلاك 
قآةآة ءؤنتتمحون كيدا، كيد أوثًمحاسآشُ 

]ألآقال[.وه 
حر

المحاكين:ذف-، م0 

الجهميةمن المتكلمين عموم حالف 
هذهات إثبفي والأشاعرة والمعتزلة 

نفيفي أصلوه ما على بتاء وهذا الصفة، 
الصفات.

أصلهمعلى بناء الجهمية فمخالمة 
يستلزمالصفات إثبات أن في الفاسد 

اص"،.

فيأصلهم على بناء المعتزلة ومخالفة 
ولأنالتشبيه، لاستلزامها لصفات؛ اض 

،،القدماءأ تعدد منه يلزم الصفات تعدد 
ويجعلونهأثره، باعتبار المكر فيثبتون 

الحيث من العمد لأحسن. ا'ستال_-ارة 
(٤)

الئة،]مكب ( ٢٩)المثل :ا(اظر: 

]دار( ٢٢١)لبفرادى فرق البين اوغ_رق )١( 
]ياي)^/٨٩( ولشمّتاني والحل واسل اكراث[، 

(١٦٢)المعتور اتجار لمد الخسة شرح?لأصول )٣( 
^[.٠١٤١٦دم، وهة، ]ّكتة 

مضوي)مس.الكثاف اظر: )أ(



المكر:ءً|قجه:المض

أصلهمعلى بناء الأئاعرة ومخالفة 
إشاتهالأن اصب؛ الصفات نفي في 

ضا ذات في الحوادث حلول يستلزم 
إثباتفي النقص توهم وكيلك تعالى، 

الذيالنعمى لجانب ذثلنا الصفة هده 
الإرادةصفة إلى ولوها فأ إثباتها، يحتمله 

السبعالعقلية المنان صمن شتونها التي 
عندهملمنة ا فتكون ، يثبتونها تي لا 

اليهنويةلمعنى أو العقوبة، إرادة بمعنى 
.بهُا/ الممهقور على الواقع 

عليهم:الرد ٠■ 
باطلة،لوازم من أحدثوه ما بفي - ١ 
تعددمحنه يلزم لا الصفات ت ا فاثب

الأوازممن أئا ولا الخثسه، ولا القدماء، 
لإثباتط;عة الشاة يجعلها التي اuطلة 

لهوأثبته لنمه، تعالى اش أثبته ما 
والصفات.الأسماء من رسوله. 

صفات،لنمه أثبت تعالى فاض 
والقدرة،كالعلم، لخلقه؛ وأثبتها 
صفةذلك ومن والمقلمة، والإرادة، 

همذاْن بلزم ولم بالماتمرين، مكرم 
الذيوالتنقصي للتشبيه معنى أي الإثبات 
شرعاالمتقرر بل ة، لنما ا هؤلاء يزعمه 
نفسهعن تعالى به أحبر ما وعقلا 
■ثثوآلقميعشح؛ ظؤقسَؤئإمء بقولهت 

]الشورى[.أصؤ.ه 
إثباتهمفي والجماعة الثنه وأهل . ٢ 

أثبتهوما لنفسه تعالى فه ا أثبتنه ما لجمع 
الجامحعالأصل هدا يقررون رسوله. له 

كاذبفلن أي من المانع الصفات، إلكل 
الماكر.صفة ومنها باطل، لازم أو 

الالفعلية الصفات إثبات إن ثم - ٣ 
لحوادثمحلا ذاته تكون أن منه يلزم 

لمافعالا يزال ولا يزل لم فهو مخلوقة، 
أفعالهتعدد على الءالة والنصوص يريد، 

ثيءفي ولمي تحصى، تلكد لا وتنوعها 
المخلوقاتمن شيئا أن على يدل ما منها 

ذاتهُآآ.قي يحل 
تنهزاءالامّصفة لمنكر يمال — ٤ 

بقوممكر أنه أحبرنا ؤه اطه إن ت والمكر 
آخرينعن وأخبر نرهم، لم قبلنا مضوا 

أنهآخرين وعن بهم، خف أنه 
فيماذكره تعالى افه فصدقنا أغرقهم، 

سءبين نفرق ولم ذلك، من به أخبرئا 
منه.

فرقتما تفريقك على برهانك فما 
بمنوحسنا أغرق قد أنه بزعمك بينه 

يمكرولم به، وحسنا أغرق أنه أحبر 
نعكسثم به؟ مكر قد أنه أحبر بمن 

فييقول قلن ذللش، في عليه القول 
مثله.الأحر قي ألزم إلا شنئا أحدهما 
الاستهزاءإن يقول: أن إلى لجأ فإن 

منفى..ق افه عن وذللمثج ولمكج، عبش، 

1\إ\0اللرازى)ا/بمآا، النيب ،فاتح انظر: 
صمنلأبنتيمية الأ•محيارية الصمات ني رسالة انفلرت )٢( 

؛\YY.Uط؛، انمناء، أدار ( ٥٧)Y/الرّاتل جامع 



الملائكةالملائكة

ماعلى عندك الأمر كان إن له: قيل 
أفلستالاستهزاء، معنى من وصفت 
اللهو)سخر بهم( يتهنئ )الله مقول: 
يكنلم و\ن آ بهم اش و)مكر منهم( 

قال؛فان سخرة؟ ولا هزء عندك افه من 
ملةعن وحرج يالشران، كذب لا. 

قيوله؛بلى■ ؤإزقال: الإسلام. 
)اشفلت؛ الذي الوجه من أفتقول 

؛منهم، اش و)سخر بهم( يستهزئ 
اشمن لب ولا - ويعبث؟ يهم اض يلعب 

شا وصف نعم؛ قال: فإن عبث ولا 
عنه،نفيه على الملمون أجمع قد يما 

ماإليه وأصاف يه، واصفه تخطثة وعلى 
لصلا على العقول من الحجة قامت قد 

أنول:لا قال: ؤإن إليه. مضيفه 
أقول:وقد يعبث، ولا بهم الله يلعب 

فقدقل• منهم(• وريسخر بهم( )يستهزئ 
والهزءوالعبث، اللهب معنى بين فرقت 

ومنوالخديعة. والكر والسخربة، 
مليجز ولم هدا، قل جاز الذي الوجه 
لكلأن فعلم - معنياهما افترق هدا، 
الأحرمعنى غير معنى منهما واحد 

المصادرواتمراجع:■و 

ربمحن الموقعين ررإعلأم - ١ 
القتم•لابن العالمين"، 

ئدمما من اللهفان ااإء_اثة ، _٢ 
الشتْلان((،لأبناكيم.

تنمية•لأتن الرسائل"، ُاجاْع ~ ٣ 
تيمية.لابن اكدمرية؛؛، لرسالة ا  ١١- ٤ 
لابنالعقيدة شرح ١١. ٠ 

عثيمين.

فىالواردة .٠ الله ت ا فص ١١. ٦ 
القاف.لخلوي والثنت،، امماب 

تيمية.لابن الكبرى؛؛، ررالنتاوى - ٧ 

■عشمين لابن الثلىاا، للالقواءد — ٨ 

•تيمية لاين الفتاوى"، رامجمؤع — ٩ 

 Hلملائكة.ا

تتعرسائ:ا0 
تخفيفوهو منم،، جمع الملائكة: 

همزه،حيف على اجتمعوا المالآك، 
الهمزةبتقديم مألك أصله اوةساني: قال 
أوكنييقال: الرسالة، وهي الألوك من 

قلمتثم إليه، لنى أرّأي؛ إليه؛ 
تركتثم ملأك ففيل؛ اللام وقدمت 

ملك،فقيل؛ الاستعمال وكثرة همزته 
ملألآةة: فقالواإليه ردوها جمعوه فلما 

قالالمّلك، بمعنى ويأتي وملأولئاُآأ. 
أصلوان5اف واللام رلالميم فارس؛ ابن 

الشيءفي قوة على يدل صحيح 
فيهيده لأن المثم،؛ والاسم . . وصحة. 

صححة؛(قوية 

)ا/آ،آ(.اتجري تنم )ا(اظر; 

صادر;ا،]دار ( 0٤٨١ا/ اليرب دن رأ(.طد: 
■ظآ؛ا ارّالة، ]موصسة ( ١٢٢٩)المحط والهامس 

(.٣٠٢ره7اْم، اللغة مقاسي يظر: )٣( 



الملائكة

تتعرضاهطلأها ١

افه.مخلوقات من حلق الملائكة 

ممنالملأ 

اثحكم؛

رمواجب،بالملائكة الإيمان 

الالإسلأم، ذي الإدسا0 أر'كاف س وربما نراهم، فلا محا، اش حجبهم 
وه.إلا الإيمان وذق نورانية أجسام لهم عباده، لبعض كشفهم 
والتمشلالسكل على قادرة لينة 

قوىولهم الكريمة، بالصور والتصور 
الحقيقة؛

فعننور، من الملائكةاض حلق 
اضرّول  JUقاك: ه وءدم اص ض ب وذددة ءب، 

الجاثوخالق نور، من الملائكة اخاك .جسجإلأاش،مم خلقكنيِلأ 
مماو'بلادم وخلق نار، ُن من.ارج ٧^٢ لجاد'م داٌطفام اق اختادُ-م 

قبلتمان الملائكة وخلق ؛. ٢١٣أمءم' ُا اش -سمئ لأ آب' ؛
يؤمرونما ؤيفعلون 

سنالعضا0غوي
وامأمطلاحي:

الرسل،هو اللغة! في الملأo54 معنى 
اشرمحل هم L الملائكة أن _jlk ولا 

منشاء من ؤإلى ء، أنبيائه إلى تحار 
ءؤآ-ثثوتعار: قوله عليه يدل .، حلقه 

فالأؤرإد تعالى؛ قال قعلعا، .؛- آدم 
آ*لأبجاف، جاؤق إؤ للعككت رتجف 

قاتوقال: •٣[،. بقرة: ]الغثأ4 
صلمبملثن يكمإ إي لل*الإئي لؤئ 

]الحجرا.تسنييؤ حما ين 

المنزلة:

منالثار ارض الملائكةالأيمان 
إيمانصء لا اكي الأسان آركان ثغ آممعت ءج ولاه ص ض ق 

ءبدإلأتحقيقه.وضل-سافى; ا[،ؤئيه]ىشم.
ؤمنىرثلأ آل1للإة=قد يى ثتّثلفي 'أ؛ؤآس 

بأنهالقول وعلى ؛!. ٧٥]الحج: آلتايزه 
بقوه؛الأخذ وهو الملك، من مشتق 

لأهمية:ا٠ 

القرآنأن ركن ا هذا أهمية على يدل 
وأصنافهمالملائكة بذكر مملوء الكريم 

بهم،بالإيمان والأمر ومراتبهم، الخام ءي ^-٥ أور ^ لملأ اح 
أحوالهموبيان بهم، الكفر من والخحذير يه- الخام إلهم اش أؤم ما اداء 

ٌراتبهموبثان اداس، ومع تعاد اه ْع اسآ، ]م!لكب ( ١٢١)ا/ اللماب شر )ا(ذظر; 
قدالهران سور بعفس أن حش وأعمالهم، تها/'آآا( الِخارى صحيح شرح القاري وء-عدت 

هملىالمفيد والغول العريى؛ا، التراث إحياء ]دار 
(.٢٩٩٦رثم والرقائق، الزهد ملم)محاب أخرجه )٢( (.n٦٥/التوحد محاب 



الملائكةاتملائكة

مليئةالقرآن مثل والسنة باسمهم. مميت 
منأحمل لما مبينه وأحوالهم بأحبارهم 
بهم،بالإيمان آمرة القرآن، في أحوالهم 

القرآنُأ،.بذلك أمر محا 

لأدلة:ا٠ 

منها:5ثيرة، الركن هذا على الأدلة 
أنيقيثآ آليثول ■ؤءاثن ت تعالى ش ا قول 
أقءاس ؤ وآتمحمحن ئنهء تن إثف 

ئثديمك يمؤ لا 3وعغ ومحوء ئئهه، 
هوقول[، ٢٨٥رة; قّ]الثاث_إيثه تن 

ثقؤمحؤهكم مإؤأ أن آير سأحانهت 
لأقيكتآ س آو نلهآ ؤآثمى التشيق 
ثآلكنفثأتيطو آوي ن\أن/ 
 :^٧١٧٧.]

لممن على والضلال بالكفر ه وحكم 
الإيمانومنها الإيمان، بأركان يؤمن 

أقمرت وتعالى تبارك فقال بالملائكة، 
ةثو؛ّورثيمء إقي 
]الس1ء[.تعيدا.اه مهلا ضل ثئد 

الإيمانأن لأمته ء اض وبين 
يدلالإيمان، أركان من ركن بالملائكة 

خهبء،الخهلّاب بن عمر حديث عليه 
فىء المس ء جويل أتى حبما 

ينومن؛؛؟■؛؛-J، واليوم ورسله، وكتبه، 
صدقت((قالا وشره, بالقدرحيره 

المتعلقة:المساص ور 

الإيمانيتضمن الأولى: لمسالة ا- 
منللعبد بد لا أمور عدة بالملائكة 

بالملائكةالأيمان له يتحقق حتى تحقيقها 

تومحي 
بهم،والممديق بوجودهم الإقرار — أ 
المتقدمةالنموص ذلك على دلت كما 

أركانمن ركن تهم الإيمان أن من 
بذلك.إلا الإيمان يتحمق فلا الإيمان 

كمالهم، اه بتكريم الإقرار - ب 
ثبمنمثوآ آؤج آمحتد ^^٥١^ تعالى: 

—يساء[ث]الأن.ه عتثاد بل 
وهوه تهمؤ وأمحكا ال؛ وق

مكرمونبأنهم فوصفهم ]ص[■ 

فقد، liءندْ بشرفهم الإقرار - ج 
لأؤةآضقى ^٧ حقهم: في شال 

همهموآلماو_ إكل لم يمنمن تنك :عند 
بأنهمفوصفهم ]نمك[، .ه ثين تو 

الثهتشرف ومن لهم، 'نشرف وهذا ءند،ْ، 
غيرفي يهم أشم تعالى أنه للملأئاكة 

عنده،لشرفهم ا وهن. كتابه من موصع 
قءي و ثق >أائيك ; JUiم ؛آضِتي دب؛ ادم' ٌود؛ 

وملائكته،باش، نومن أن قال: الإيمان؟ 

والتماريواليهود السلمين فرق معتقد يظو )١( 
<١٧،  ١٦)المقرمحن الملاثكت في والوشن والخلاط 

آآ؛اهآ.طيم0 الملف، ]أضواء 

٨(،ينم الإيمان، )كتاب سلم اللفظ: وهن.ا أخرجه )٢( 
المحاريهمند بنحره وهر • هر حمر حديث من 

الإيمان،)كتاب ومسلم (، ٠٠رقم الإيمان، )محاب 
ه•هريرة أي حديث س ٩(، رئم 



الملائكة

]القرة[.وقئ©4 ثدو اق وقال uo_0[، دؤ.ه أقؤت ءج 

الملائكة

ئغا.ه: الم_ول_ى 
]المملأت[.وه دوا 

لقولهومحبتهم، موالاتهم — د 
ائو؛قم ثأثفيثث مالي: 
فيالملائكة فيحل [، ,١٧ت ]التوبة هلإه 

يطاتكةقائمون منون مؤلأنهم لأية؛ ا هذه 
سحنولا عنهم؛ الله أحبر كما ربهم، 

و4وحمن تا قتون \وم ة أقة 
موالاةعن ه وأحم ]التحريم؛ا، 

ؤوأنفقال: وللموضنإ لرسوله الملائكة 
ؤجميلمثنه هر آقه ؤ0 هقه نل~هرإ 
نمهرقلق بمن هتإنئة ألثنجط وصنيح 
ه>إن وقال: ]التحريم[،  40

ةقهثِئقنث أنثشيأ لإ أقق ؛ئ 
ثأشظمحزو % قثاو أي محظ 

ققو مثيرة ً آؤ  01
1 أمحلثآوة f ، أولهتآثي آليبما ألكهزؤ

نوخأثثكم ثثتجح تا نوم 
فوحبت]فحك[ ر.ايم تامن ما فها 

المؤمنين،على الملائكة موالاة 
وناسيهمونصرهم لهم لأتهم لوا 

لهم.واستغفارهم 
وعداوتهم،بغمهم من الحذر ه- 
موجبةالملائكة عداوة لأن وذلك 
يصدرونإنما فهم وسخطه، الله لعداوة 

فقدعاداهم فمن وحكمه، القص أمر عن 
ثؤعدؤأ ءؤسَكاة تعالى: قال ربه، عادى 

ئاىويبجت يبجل ننيخف•، ونانيثمحء 

الملائكةفي المسلم يغلو لا أن — و 
ولاالعبادة، أنولع من ثسا لهم فيصرف 

أنهممن به، الثه أمره ما غير فيهم يعقد 
الخلقفي لهم ش-أن لا اش، حلق من حلى 

حندهم بل الأمور؛ وتصريف والتد.وير 
والضالله، بأمر يعملون الله جنود من 

شريكلا كله الأمر بيده الذي هو تعالى 
اتخاذمن تعالى حذر وقد ذلك. فى له 

ؤق؛:فقال افه، دون من أربابا ,الملائكة 
وآشثن^٤٥ ٥١كتيدوأ أن تأرم 4ثب 
ضئآم ي ثذ أوهن أتأثبج؛ أىًأ 
منعلى m ورد ء-مران[، ]آل  40
وأنهماللها بنات الملائكة إن قال: 

فقال:تعالى، اممه دون من يشمعون 
:زثبمق ثوأ آوئن آقذ 4زقا.ؤأ 

آلثولِسد.لمقونهب لا 0ا ءثاد 
؛وتا؛jp ئتنإوى. ده نقم 

ِلنتيإلا دتقمى ولا خأثم نما أيتيم 
دس0 شئية ■ثنتهء تئ محدم آيتحئ 

محنيههن ,دوني، تنإقه إص تم بمو 
40القسق هزي تهقث 

ورفعهلهم، اممه إكرام مع فهم ]الأنبياء[■ 
يأمرلم أنه إلا مخلوقاته؛ بين منزلتهم 
زعمكما ا ولت. منهم يتخذ ولم بعبادتهم 

غايةفي تعالى له هم بل كفر، من 
إلايشفعون ولا وفعلا، قولا الهناعِت 

ورصاه.ياذنه 

جاءبمن المفصّل الإيمان — ز 



الملائكة:،ءو[بمالملائكة

وجهعلى الملائكة من يذكرهم التصريح 
،كجبريل والسنة؛ ب لكنا ا في الخصوص 

مْنوغيرهم bسراذيل، وميلكسل، 

^لأتعالى: قال عملاء، أنهم - ب 
ؤءونث1 ثضئوة ة ه بمون 

َةيثنكهمآما ئتفظتي( قوم من وكذلك بتميتهم. النص_وص جاءت 
حطابهفى تعالى وقال . ]الأيفطار[ ;الوصف؛ عنه بالإحار النصوص جاءت 

ثلمون?S ما أعلم إؤآ ؤق١د للملائكة: كملك أوبذكروفليفته؛ وعتيد، كرقيب 
للملأقكةس القّ فآثبت [، o_^Ji]ؤإه جاءت من أو الجبال، وملك، الموت 

واجتناباللأوامر واتياعا علنا الجملة؛ في نفهم  l-isوبذكر النصوص 
كمالعلى دلالة كله وهذا للمعاصي، الكاتسن والكرام العرش، كحملة 

هورسوله الله أحبر ممن وغيرهم، 
عنهم•

صفاتهم!الثانية: لمسألة ا— 
علىوالسنه لكناب، ا نمومر ا،ستملت، 

منها!.قه، للملائكة كثيرة صفات 

تتعالى قال أحياء، أنهم - أ 

■ؤه1رإتعالى! ؛LJ ينهكون، أنهم "ج. 
آ'هنآتي م آتق س :٣ ،^^١ 

لمانعلى تعالى وقال تسأ[ا وه 
النار:في المقار يخامحلّون وهم الملائكة 

أثوتعمرت ؤ، ُلهكلمون آذ قركآ >؛ؤرأؤ 

تتعالي وقال [، ٧٥لالمس: ه تقي بم؛ 
ألئ4هق بماؤن هيقئ أق وإن 

دشمه'ويهن ؛،تثلوأ ^^ ؛؛١٥آثه( مي، مت ئفت أنمك؟ 
يثاآمحن عذاب ءورث آثنم 

]الأنعام[.وه ^٧؛ ٤٥ءاقتي، وثج تعالى: وقال [، ٥٦]الأح_زاب: 
والشدة،بالقوة موصوفون أنهم . د شارْد "؛j؛، لوءِ ؤذ إقه ؤآلهميح ألمايفه 

وأءاسمحأ أؤ؛ق تعالى: قال كما وقال ارج[، ]المعْه ثئؤ أك خمسبم 
ؤآئجارهآلثاش ومدها ناثا وه يجئ  ٥١قثمى ومحيتم _الى: ت_ع

٦[-]التح-ريم؛ شداده غلاظ ٠^٤^ عثتا فالشبيح لالغرقأن[، ر.يم ثميلأ ا،للتيتقه 
الذي.ئ جبريل وصف في تعالى وقال والنزول الماء إلى والعروج والصلاة، 

محمدعلى بالوحي نزل لربهم ئكة الملأ محلية ومخا الأرض، إلى 
قوة،ذو أي• ؛ ]المجم[ لؤأه آمحى 'ثديي- حلقه، من تعالى شاء ولمن ولرمحله 
:أيصاجبريل وصف فى تعالى وقال مذكور هو مما للكفار الملائكة ومخامحلبة 

وهعآ _،( ذى بمد مء ؤذكا حياة على الدلالة فيه القرآن، في 
ثدييالخلق، شديد أي: ]اككوير[؛ الملاعة. 









ائملائكةاثملاممة

صبمقاربش &ؤدثاآ ت منتفلمة صغوئا 
اللهيدي بين ويقعون ]الفجر[ صدا 

صماآليح ينوم * صئا تعالى 
وقادأوس لا أذن مى إلا لا 

]اكأ[.;ءاثأ 

فيهييئا ندحل لا الملائكة أن — ل 
هئه،طلحة أبي فعن صورة، أو كلب 
ijii  ررلأت يقول افه.، ومول سمعت

صورةولا كلب فيه بيثا الملائكة تدحل 
أ،تماسلأ؛ُ 

تعددهم ت الرابعة لمألة ا. 
يعد،ولا يحمّى لا المادائكة عدد 

اشإلا M الملائكة عدد يعلم فلا 
إيءلئ جود ثلث وو، ه■' قال تعالى، 

^.JLoJl]وه محشر ذئئ إلا ة نا ثم 
ق؛قال المعمور، الميت حديث وفي 

إذاملك، ألم، سعون يوم كل 
ماأحر فيه يعودوا لم منه حرجوا 
ررامتدلئلإ.' حجر ابن قال ؛، ءاليهم،اُ 

المخلوقات؛أكثر الملائكة أن على به 
منالخرالم حميع من يعرف لا لأنه 

ألما،سعون يوم كل في ه جنيتجدد 
هذافي الملائكة عن ثبت ما غير 

بنالله عبد حديث وفي ،، الخبروأ 
(،٢٢٢٠رئم الخلق، بيه )كتاب البخاري احرجه )١( 

\''\ي.وثم وملم)ئاب1وواسوالزبم، 
(،٣٢٠٧رنم الخلق، دء رمحاب البخاري أحرج، )٢( 

ك.واللفظ (، ١٦٤رقم الأسان، وسلم)محاب 
[.٥١٣٧٩المرفت، ]دار ( Y0،>/U)ازري نتح )٣( 

اللهرمول قال ت فال ^-٥ معود 
ألفاسبعون لها يومثد بجهنم 

ماللئاألف سبعون زمام كل مع زمام، 
فيورد ا مأن كما أ، ((ُ يجرونها 

علىتقوم ملازكة وحول عن المموص 
بالمهلغة،موكول ملك فهناك ازت الإن

وملائكةالأعمال، لكتابة وملكان 
عنتبحث سثاحة وملائكة لمحنيله، 
علىتتعايب، وملائكة العام، مجالس 

التيالخثيرة أعدائهم على دلالة المشر، 
افه.إلا بها يعلم لا 

تتقاصلهم ت الخامة لمسألة ا— 
فيتساويهم وعدم الملائكة تفاصل 

عليهدلت افه، عند والمنزلة الفشل 
يانعلى تعالى قال الشرعية، المموص 

ثنؤممئام لق إلأ  1L)اؤؤثا سبمسلأئ_ك_.ق; ال
^٢^ت تعالى وقال ]الصافات؛[، .اه 

محيريطلا اتأتء=قؤ يى اننض 
هؤوقال [. UO]الح_ج: ألنا؛ىه 
عداوفيي أن أيم جَي 

فآحبر[ ١٧٢القةنن4 ^ ٥١
فدقومقربين، بالرسالة مصهلفين منهم أن 

عنوقال غيرهم. على فضلهم على 
ذى. َريمح يبمولؤ أمل ؤإددُ • جبريل 

]التكوير-ا؛ه ر.عي آلتممح، ذك، ■بمت مة 
افهعند رفيعة عالية ومنزلة مكانة له أى• 

الوؤ 

رأهلهانميعيا وصفة الجنة ملم)كتاب احرجه )٤( 
(.٢٨٤٢رقم 



الملائكة٠٠الملائكة

معالمقربون الملأ.ئكةت وأفصل تعالى. 
الملائكةالمقرسن وأفضل العرش، حملة 

هالمبي دعاء في ذكرهم الوارد الثلاثة 
فيقول؛الليل صلاة به يفتتح كان الذي 

دإّحمائير،?-٠٢^٢، -^، ٢٢■؛رب رراللهم 
الغيبعالم والأرض السماوات فاطر 

فيالملأئأكة وأفضل ٢، واكهادةااُ 
فعنبدر، معركة منهم شهد من الجملة 
جاءجبريل أن ه؛ رافع بن رفاعة 

بدرأهل تعدون ما فقال: لنبي.، ل
أوالمسلمين، أقفل من ت قال فيكم؟ 
شهدمن وكيلك ت قال نحوها، كلمة 

اولأةكة«ُأ^؛.من 

Iعصمتهم ت السادسة لمسألة ا- 
علىوالئئه القران موص دلت 

الذنوب؛حمح عن الملأ كل عصمة 
قمتهات

ثأآقث يعصؤن ؤ ث تعالى ه قول
_وثونثا وسمحن  'ص

ثنجم ت تعالى وقوله تاكحريم؛ا، 
لاكحل؛ا،وه ثومثيق تا يسمحئ ويهر 

يماولوه ثا ؤرسزن فقوله: 
المنهيات؛وترك المأمورات جميع فعل 
بتركه.مأمور الشيء حمن المنهي لأن 

آوئأمحي تعالى: قوله ومنها 

رقموقصرها، السأمين صلاة رمحاب ملم أا(أ-؛م-بم 

(.٣٩٩٢رنم المغازي، )محاب الخاري ;آ(بي 

الو هئض مثاث ثل ثبمئ وأ 
رو^يمبمنلهمذى بآممهء ؤبمم آلمني دسقومح 

عنبراءتهم في صريح فهدا ]الأنبياء[■ 
الأموركل في متوقضن وكونهم المعاصي 

والوحي-الأم بمقص إلا 
قال؛)جهم الأسيلى حنثللة وعن 

نافقفقلت؛ اش رسول على لردحلنا 
الفقاش. رمول ا يحنثللة 

ياقلت؛ ذاك؟ وما .؛ ش ا رسول 
بالنارتذكرنا عندك، نكون اللبمأ رسول 

فإذاعين، رأى كأنا حتى والجنة 
الأزواجعاقنا عندك من حرجنا 
فقال. ^٠^١نسينا والضيعات، والأولاد 

إنبيده نفى والذي .؛ الله رسول 
وفيعندي تكونون ما على تدومون لو 

فرشكمعلى الملائكة لصافحتكم الدم، 
ساعةحثئللة يا ولكن ؤلريكم؛ وقى 

مرات،،ثلاث وساعة، 

منزهاكان من أن هنا؛ الدلالة ووجه 
ملازماوكان العقلة، في الوئؤع عن 

شبيهاكان وقه كل قي وعبادته افه لذم 
حكىتعالى اشّ فإن أيصا بالملائكة. 

البئرفي طعنوا أنهم الملائكة عن 
لماالحصاة، من كانوا ولو بالمحمحية، 

حاقىأيصا الهلعن. ذلك منهم حسن 
والنهارالليل يسبحون أنهم عنهم تعالى 

امتنعكذلك، كان ومن يفترون، لا 

(.٢٧٥٠رقم الوين، لم)محاب مأجرجه )٣( 



الملاممةالملائكة

منهلمعصسة ا صدور 

الملائكة;أساء المسة: لخالة ا. 

الرسل،مثل; عامة أسماء للملائكة 
ألثثئتش ف أؤأأتث تعالى; ال ق

ص4 تلا آتوقق ءب 
هتميئوآس تعالى; وقال ١[، ]فاطر: 

الناهي^ءةرك< هة آثيقي يى 
تعالى;قال والئنرة، ؛[. ٧٥]الحج; 

١^■وه ة؛هم و ثهمق 
تهجود بملإ ورنا تعالى; قال والجند، 

الأعلى،والملأ [. ٣١]المدثر: ه إلا 
أ'محآء بجَ ثن و وَةن ت تعالى قال 

ولاال: وق]ص[، وه ية إي 
•ياش_،ؤ من ويقدمق آ'لأءئ آلثلأ إق دثثعؤق 

هق;قال والأشهاد، .يم]اكاظت[. 
ءءأ هك كو؛ئ آلأهث وثمموئ 

\/أ[.نيهثه]هود:
منها;حاصة؛ أسماء للملائكة كذلك 

علتهيدل ئّراذل، وملكشل، جيريل، 
وتيضه،تش عدوا وش^)£ تعالى; قوله 

قدؤآقت قارنى وعكذ وجمحت وريث--يبء 
ذكرهموقد ]البقرم و4 وقتيث 

جبريلرب  ٣١٥ت قوله ش ه النبكط 
مالكومنهم: - وإمرافيل،؛ُآأ وميكاسل. 

ومئوؤادة تعالى: قال المار، خازن 
ا.ها3قِ قات تتمي ءقنا لئبف 

أييفعن ونكير، منكر ومنهم؛ تاي-مف[. 
ررإذاه اش رسول قال قال: ه هريرة 

ملكانأتاه - أحدكم قال; أو ِ الميت قير 
الذتمرلأحدهما: يقال أزرقان أمويان 
تمولكنت ما تجولأن: النكير، والأحر; 

ومنهم;الحديث. ٢، الرج-ل؛؛ُ هذا في 
وود؛تكاوض تعالى: قال الموت، ملك 

تذلإإك ثر اخ ول آلي أتنت ثلك 
هاروتومنهم: [. ؟i،o]iJوه مجمى 

ققأزل ووتآ الى: تعقال اروت، رم
_رة:]الم_ةوتولجه ئلرؤق ماِيل آلعثبمتقع، 

١٠٢.]

الملائكة:عبادة الثامنة; لمسألة ا. 
ونئةالكريم القرآن في ورد 

متعددةادات عبفى.، الخصعل
:عتهاللملائكة، 

بجلأوآؤثئا تعالى: قال أ-التسح، 
تيمبمي متون وق زنن آتى 

تعالى:وقال ٧[، ]غافر: وجِءة 
أكلثن دسلجن ره عنث 

٠]قمحك[ تقمن.ه لا ؤثت؛ وألمار 
الّكاقول وئاهدْ الصلاة، — ب 

ارألأالصلاة: في يحوله قبل للصحاه 
ربهاعند الملائكة تصف كما تصفون 

افهرسول ا قلما: uل: وتعالى؟ تبارك 

]دارإب،رآ/؛"ا"ا( الرازي الخم ير نفرا(ثذلر: 
.^rvالمرئي، ■التراث 

تخرحبم.)؟(تقدم 

١(' VIرقم الجنائز، )أبواب الترمل.ي أحرجه )٣( 
(،٣١ ١٧رقم الينائز، )كتأب حّان وابن وحسنه، 

المحيحةالمسلسلة في الألماني دء إبغا وحزي 
(.١٣٩١ررئم 



الملائكة٠٠الملائكة

تقال ربها؟ عند الملائكة تصف وكيف 
فيؤيتراصون الأولى الصفوف يتئمون 
ررفرغت الإسراء حديت وفي ،، الصف؛اُ 

تفقال جيريل يألث المعمور، البيت لي 
يومكل فيه يصلي المعمور الست، هذا 

يعودوالم حرجوا إذا ملك،، ألف، سبعون 
عليهم،اُآا.ها 1حر إله 

حديثاعليه دق السجود، س ج 
بينما_الت قهه حزام بن حكيم 

1لهم قال إذ أصحابه مع . الله رسول 
نمعما قالوا أسمع؟ ما ئمعون لأهل 

لق—ا ا فه ا رسول ا يشيء ن م
أطبطلأممع إني ه■ ض ا رمول 
موصعفيها وط ممل، أن تلام وما الماء، 

وإماماجد إما ملك، وعليه إلا ئدم 
ةائلما<ثص.

حديثافي حاء ما ودليله الحج، - د 
قال؛غ النبي أن الطويل، الإسراء 

جيريلقألت، المعمور، البيت لي لأفرفع 
يومكل يدخله المعمور البستا هذا فقال؛ 

لممنه حرجوا إذا مللثا، ألم، سبعون 
عليهم٥ما آخر فيه يعودوا 
أنشك، ولا والخوف، الخشية . م 

تحريجه.تقدم )١( 
تخويجه.تقدم )٢( 
(٤٢٢)١;  J\ui\jالآuد في مامم أيي ابن أخرحم )٣( 

الأنارمشكل شرح في والطحاوى يا[، الراين، ]دار 
الألمانيوصححه طا؛ا، الرسالة، ]مؤسسة 

(.AOYردنم المسة المللة في 
تخريجه.تقدم )٤( 

.فه حشية المخلويات، أكثر من الملأكة 
تنرهم >؛ؤءثامة تعالى؛ فال منه، وحوشا 

■زر ]النحل.ه ئوتثوق تا نسمحف مير 
اهتحب فالماديكة المحبة، ء و 

فعنتعالى، الله يحبه من وتحبا تعالى 
ارإذاقال: النبي. عن ئهه هريرة أبي 

التهإن جبريل؛ نائي العبد افه أحب 
فيناديجبريل، فيحيه فأحييه، فلاما 

بحباش إن ؛ ماء الأهل في جبريل 
ثمماء الأهل فيحبه فأحبوه، فلاما 

،■الأرضءاُ ي القبول له يوصع 
اللائكة:وٍلائف اكامعة؛ لمسألة ا. 

اضكلفهم وأعمال وظائف للملائكة 
تأديتهاعلى القدرة وأعطاهم بها، تعالى 
يقومونما بحسب وهم الأكمل. الوجه 

يلي:كما وأعمال، وظائف من يه 
إلىإو اض وحي بليغ ت- 

هوالوحي بوالموكل ه، رسله 
آقحيد ؤء تعالى: قال جبريل، 

آدتدض.ين ظآ ءنك ء وا آمحن 
وقال:دان^ؤينإ.ه]الو_ع_راء[، 

ثآلير؛كن ين أةثئي0 ثخ ئزئت ؤء 
ودئ1رءفوهدى ءامنإ آق-رى يتقن 

افهوصف وقد ]1لحل[، وه لثنبين 
تأديةعلى والأمانة بالقوة .ث جبريل 
َئيييبمؤلؤ ؤءقٌ تعالى؛ فقال مهمته، 

(:٣٦' ٩ رنم الخلق، بدء )كتاب المخاري أخرجه :٥( 
(.٢٦٣٧رنم والأداب، واكلة ركuب وسلم 



الملائكة

ذى

بهموكل لا 

ءالمص ذى عند 
]\صآ■ 40مح؛ 

ماء،المن الشتلر نزال إ— 
ابنحديث في ثست لما .أ ميتكائسل هو 

مريلسأل ٠ النبي أن ه؛ عباس 
التاتارعلى فقال؛ متكاثتل شيء أي على 

.نميتقاوسل ذكر ورد وقد والقطرء؛ُا/ 
ش^١ روشَكاق تعالى: قال القرآن، في 

ءإىوهذ محت ورثفوء ونصفتهء 
وهناك]اكرة[.  40محق ئدو آقة 

دقكما وتسوقه، ب المحا تزجر ملائكة 
40قء 4ةلقيت ت تعالى قوله عليه 

أتباعمن فإنهم ذلك وعلى ]الصافات[، 
ء.مكايل 

هووالمحور: المحور، في لنفخ ا- 
فيورد كما فيه، ينفخ الذي القرن 

قال:ه عمرو بن الله عبد عن المني 
الصور؟ما اممه، رسول يا أعرابي: قال 

فيينفخ والذي ،■ فه؛اُ ينخ لاقرن قال: 

الصوي

الملائكة

]مكتبة( ٤٦٢)العرش كتاب في شيبة ابجب ابن احرجه )١( 
الكسر)\\إ^صفي واليراني ط\آ، 

المجمعقي الهتثمى وقال ط؟[، تتمة، ابن تم؛تمجة 
ليلى،آبي بن محمد فيه I القدسي[ ]محكمة ( ١٩رآ/
رجالهؤبقية الحفظ، متئ ولكنه جماعه، رممه رقد 

ممات.

(،٤٧٤٢رقم الئئة، )كتاب داود أبو أخرجه )٢( 
رقمدالورع' دالرئاس الشامة صفة )أبواب والترمذي 

ة]مرم( ٠٣/أ وأحمد}١ نه، وح٢(  ٤٣٠
الرقاق،)محاب والدارْي له، واللفقا ْوا;ا الرمالة، 

لةلالفي الألباني وهحعْه (، ٢٨٤٠رمم 
(.١٠٨٠ردمم الصحٍحة 

فييثبت لم الملائكة من ملك ر 
ماالثابت يل صحيح؛ حديث ميته ن

أنلهم؛ الخيري معيد أبو رواه 
التقموتد أنعم ص قال: ه المني 

جبهتهوحنى القرن، القرن صاحب 
فاليؤمرا،، متى ينظر سمعه، وأصغى 

نقول؟فما الJه رسول يا المسلمون: 
الوكيل،ونعم افه بنا حراقولوا: قال: 

عالىاشتومما«ص.

والموكلالعباد، أرواح يفص ق- 
ر؛ؤضتعالى: قال الموت، ملك بقبضها 
إكثر ول ٌ آثنت ثئق أثهئم 

ولملك]البمدْ[، مجعؤى.4 
تعالى:قال الخلائأكة، من أعوان الموت 
ثقاأئ آتنش ء ^١ ؤء 

]الأنعام[. 40بمرهمق لا ثئم 
مابها يقومون المي الأعمال من وء 

وقدبالجبال، الموكل الملك يه يقوم 
النما.حروج حديث في ذكرْ ورد 
مللثارافتادائى وفيه: _، jI-u1أهل إلى 

محمد،يا قال: ثم علي لم فالجبال، 
أطقأن شئت إن شئت، فيما ذلاث،ا فقال: 

بل٠: المي فقال الأحسن- عليهم 
منأصلابهم من الله ثخؤج أن أرجو 

والدنانقالقيامة صفة )كتاب الترمذي أخرجه )٣( 
)لإا/آح(وأحمد وحبمته، ( ٢٤٣١رقم والورعا 

الألبانيوصححه له، واللففل هدر[ الرسالة، ة ]مؤّ
]عكتبة( ٣٥٦٩)رقم رالترعيب الترغيب صحيح في 

طء[.المعارف،، 



الملائكةالملائكة

شساااأيه يشرك لا وحده اخ* يمد 
الموكلالملك له يقوم ما منها و- 

بنأض حديث عله دة ما على بالرحم، 
ال:قه اض عن ه الك م

ملئابالرحم وتمل ئد ه اش "إن 
أرب يا نطفة. أ رب يا يقول: 

يعصىأن اطه أراد فإذا مضغة. رب يا 
أوذكر أ رب أي الملك: قال خلقا، 

فماالرزق؟ فما سد؟ أو شمي أنثى؟ 
أمهءأى.يملن قي كيلك فيكتب الأجل؟ 

قالالعرش، حمل أعمالهم من و- 
هنتن أمس ملون >اكف ار: تع

وبمئيقنهء وهينيذ ألمد 
تعالى:وقال ٧[. ]غانر: ءاتؤأيم قآ 

قظمحني مئو رو محس 
]الحاقة[.

M■'قال الجنة، خزنة منهم و- 
رتقآلجقق إق ربجم آقمأ قى 

ئثرؤقات أبجيها وئحت ،؟ذآ إدا حى 
ةد-ثأزهاطتقن خثة؛طم سثم حرتؤا 

تعالى:ال وق]الزمر[. 

،قزثن صح دش تثؤأ م ؤ-قث 
تنءيم يخزن ولهة 

]ارعي[.اب.4 تئ 
(٣٢٣١رنم الخلق، بدء ركتاب الهتاوي أرجه ( ١١

رقمجر، والالجهاد ركتاب وملم له، واللففل 
١٧٩٥.)

(،٣١٨رنم الخيض، )كاب البخاري (أخرحه ٢١
له.واللففل ( ٢٦٤٦رنم القل>ر، ركتاب وملم 

الزبانية،وهم النار حزنة منهم و— 
•هث قال عثر، تسعة وروسارهم 

آدمحأجهقم يثرثي أقاز ه أمحن 
لء-اذر[،ثJ١با.ه i٢تى ثنثا عث؛ قئؤف 
تتح. جقؤ؛ تعار: وقال 

ؤهخاآتعالى؛ وقال ]العلق[، آلزاتث.ه 
يآم محئف ج ن، . م ِئ 

َةثدإهللخين ثق إلا جثثا وما ^٥ 
.]١لماءدر[ 

سبعونالمعمور، البيت زوار منهم و— 
يعودونلا ثم فيه يدحلون ملك ألف 

الإسراءحدث في ورد كما إليه، 
لي»فئفع قال: و الهي أن الطويل؛ 

فمال:جبريل فسألت المعمور، الست، 
يومكل يدخله المعمور المسث، هدا 

لممنه حرجوا إذا ميلثإ، ألف سبعون 
عليهم؛اأم.ما آخر فيه يعودوا 

يتتبعونسياحون ملائكة منهم و— 
أبىحديث فى ثبت لما الن.كر، مجالس 
اشرسول قال قال: له هريرة 

الهلرقفي يعلونون ملائكة فُ رءإن 
قوماوجدوا فإذا الذكر، أهل يلثمون 

حاجمم.إلى هشموا : تنادواافد، يذ.كرون 
الماءإر بأجنحتهم فيحفونهم قال: 

آهملموهو ربهم فيسألهم قال: الدنيا، 
يقولون:قالوا: عبادي؟ يقول ما منهم: 

ويحمادونك،،ويكبرونك، سحونك، 

تخريجه.تقا-م )٣( 













المنةاست

أمللت،من أصلها وقيل! 
قالأمليت،، أي: اصاب؛ أمللت 
من:الملة لأوأصل الآصفهانى: الراغب 
تعالى:قال اصاب، أمللت 

'آ\/:آ[،اُأآ.]البقرة: ٠ قمحو وى 
الحار،الرماد الفح: بوالطة 

وذلكملة، حيز قولهم: ومنه، والجمر، 
عليهتكرر وغره الخبز فيه دفن إذا أنه 

،•بمجُ حش الجمي 
اصطلاحا:لتعريف ا أية 

الدينهي قيل: اصيللاخأ: الملة 
طريحاعن جاء ما وكل والشريعة، 

والنمراسةالإسلام كملة .1، الرسل 
الأصفهاني:الراغب فال واJهوبم، 

ه،ا شرعه لما اسم وهي كالدين، والملة 
الأذباء،،ُلسان على لعباده تعالى 

الدين،هي ررالملة: القيم: ابن وقال 
واعتقادوأفعال أقوال مجموعة وهى 

كرحولالملة في الأعمال ويحول 
الإيمانءأى.

جسبها يدين اش الديانة هي وقتل: 
غيرأم صحيحة كانت سواء البشر، من 

،٢١٠الملم، ]دار ( ٧٧٣)للراف )١(المقرئات 
(.٤٧٤)المر انماح وانظر: .[. ٠١٤١٨

ْلم[،تد1راسم.ص، ( ١٨٢١)ه/المحاح انظر: )٢( 
[.TJpارالة ت.ؤا ( ١٣٦٧)المحط والقاموس 

غريبقي والمهاية (، ١٨٢١)ه/الصحاح انظر: )٣( 
(.٣٦والأثر)؟/•الحديث 

(.٧٧٣)الأصفهاني لراق اJفردات، )٤( 
(.١٢٣)المم لأبن المولود، بأحكام الودود تحنة )0( 

الراجحهو القول ا وهل، صحيحة، 
التعريفف يخال الديانات، جمح لشموله 
الصحيحة.الديانات إلا يشمل فلا الأول 

بذلكأراد كأنه ظه القيم ابن وقول 
التي.ئ إبراهيم بملة المراد بيان 
الملةتعريف يرد ولم عها، ثبا ؛1 ف، ا أمرنا 

القرآنفى ^ ٧١لففل إًللاق وقد'ورد 
دينعلى إطلاقها فجاء المعنى، بهلءا 

جه"تعالى: فوله في كما ء إبراهيم 
وردكما [، ٧٨تالح_ج: يبرهيحِه ئكأ 

باضيؤمن لا من ديانة على إطلاقها 
قعنتعالى: قوله في كما تعالى، 

[٣٧]يوسف: يؤبخن لا مّ مة 
سىاسنوى̂ و

والاصطلاص؛
علىتْللق. الدنة فى الملة كانت لنا 
الاصعللاحفي اطلمت والشريعة، الدين 

الديانةعلى تهللق فصارت المعنى، بهيا 
صحيحة.غير أو صحيحة كانت سواء 

التسمية:ب، س0 
بهذاالملة مية تسب فى احتلف 

ءاى'أقوال:الاسم، 
الاسم؛بهذا الملة سمسنن، قيل: . ١ 
علىالوحي يملي الملك لأن 
المللوصيم (، ٧٧٣)للراغب المقرئات، انظر: )٦( 

،ط١ الفضلة، ]دار ( ١١، ١ )• ب الخلماء وماهج 
0آ؛اه[.











الئنكالملك

ولاتكييف غير ومن تعطيل، ولا تحريف 

،•مملُ 
لحقيقة:اؤ 

الملكوصِفة متصف هؤ الق، إن 
والعزةالقوة معنى فيه والملك حقيقة، 

الحفلمةمعاني من وغيرها والقدرة 
المعانىلهذه موصوف واش والجلال، 

المالكالقدير العزيز القوي فهو كلها، 
مماليكهالخلق وحميع كلها، للأمور 

جميعض إليه ومغتنرون وعبيده، 
ملكهعن حروج لأحد وليس ثوونهم، 

النافدة،التدبيرات وله الهلانه، و>،وقدرته 
بماملكه في يقضي الكامل، والتصرف 

رادلا يريد، بما فيه ويحكم ، يشاء 
لحكمهمعقب ولا لقضائه 

لأدلة:ا٠ 

ألتمثوبمهلي ءؤو.ش تعالى؛ قال 
^،0١٧ففلة: تيث4تا4 ثتا وص 

يناآك1تئتي ؤبؤ تعالى؛ وقال 
تعالى؛وقال [، ١٢٠_: ]IUيه 
ئئتينثثز وآ'لأدتيا تلك ثدي ؤ^لخكا 

آثثلاي،هي شك ع ئتش وئأ وئدا 
تجدالملك ]بع \( r/T)الفتاوى مجموع )ا(اظر: 

)٧٢،العدى شر [، ٠٥١٤١٦الصحف، لشاية 
[.٠١٤١٨ٍدا، الرياض، ___، Jlلدار ( ٢٨

(٧٦٣)آ/اص بلاد آر \لأوو\ح ض )٢( 
[،٠١٤٢٨ًدا، المكرمة، مكة الغواني، عالم ]دار 

اليمام،القيم، ابن ]دار ٢( • )٦ الهجرتين وطريق 
[.٠١٤١٤ط؟، 

٢كمحاتعالى؛ وقال ٢[، 
وأًمةؤإقه سء 'كؤ؛ تامحتا هدوء 

كانال: نه عباس ابن وعن 
قال؛يتهجد الليل من قام إذا المي. 

السماواتقيم أنت الحمد لك اأاللهم 
لكالحمد وللث، فيهن، ومن والأرض 

،؛^-Jl-6ومن والأرض مادات الملك 
الماواتنور أنت، الحمد اكا ول

ملك،للئ، الحمد ولك، والأرض، 
أتتالحمد ولك والأرض، السماوات 

حق،ولشاوك الحق، ووهمدك الحق، 
حق،والنار حق، والجنة حق، وقولك 

والساعةحق، ه ومحبمد حق، والشئون 
آمنت،وبك أسالمت، لك ال1هلم حق، 

وبكأنبت، ؤإلجك توكلت، وعليك 
مالي فاغفر حاكمت؛ وإليك حاصمت، 

وماأسررت وما أحرت، وما قدمت 
المؤخر،وأنت، المقدم أنت، أعالشت، 

غيرك«أص.إله لا أو؛ أنت،، إلا إله لا 
سمعتقال: .٥ هريرة أبي وعن 

اشرريئيفس يقول؛ اش. ول رم
نمتيمينآّ، السماوات ويطوي الأرض، 

الأرض؟«ُ؛،■ملوك أن الملك أنا يقول: 
داللفغل ٢١١١٢٠وقم التهجد، )محاب الخارى لم(أخر-بم 

ونمرها،المائرين صلاة لم)'قتاب، ومله، 
٠٢٧٦٩يتم 

(،٤٨١٢رنم النضر٠ ركتاب، البخاري رة(أ-خرجه 
رنموالنار، والجنة القيامة صفة )ىاو_ا ومسلم 

٢٧٨٧.)





اتقنكا1قمالقللى

منلاسم ا هذا أثبت من استدل وقد 
يوميتعالى: يشوله العلم أهل 

]الفاتحةآُا،.آلنجت. 
الأصماءذكر عند السعدي قال 

،!^،:٠١١١١تفسره: آحر في ني حلا 
الموصوففهو الملك، له الذي المالك 
المقلمةصمات وهى الملك بصمة 

/واكدسرأاُ والقهر والكبرياء 
المليك:الئالثة: -المسألة 

الملك،من مبالغة صيغة )فعل( ألمليك 
أهلمن الأمم هدا أثبت من استدل وقد 

عنديدقا شد ء؛ؤفي لمعالي: بقوله اللم 
.، ]الممر[ُ مهثدر.اه علك 

لاومنالأصبهايي: الثنة قوام قال 
وبناءالمالك، وهو المليك، أسمائه: 

الوصفأ؛ُن.ى للمالخث )نمل( 
الأسماءصمن عثيمجن ابن وذكره 

المثلىالقواعد ش نى المح
المك:U^، الرائعة: -المسألة 

الفاعل:اسم من مركب اسم هو 
وكلأهماالملك، والمصدر: مالك، 

الدالتاك، الثلاثي: الأصل إلى يرم 
اقامماء في والجدمة الئنة أمحل معتقد انظر: )١( 

.[.٠١٤١٩ط١، السلف، ]أصواء ( ٨٤ ٠٨٣)ااحسنى 
(0) ،^_l_- (Y.)أبم

(.١٥• )ا/ انمجة بيان في الحجه )٣( 
اهء أسا في والجمائ الئئت أهل معتمد انظر: )٤( 

(.٨٤)٣٨، الحض 
ورماثلمحاوى ُجموع ممن - القواعد.المثلى انظر: )٥( 

(.m/n_^،ابن 

الأمموهدا وصحة، الشيء قي قوة على 
هولأنه هك؛ اض على إلا يهللمق لا 

شيءكل في التصرف يملك الذي وحده 
بيدهالملك سواه، من دون الحقيقة على 

وقديشاء، عمن وينزعه يشاء من 
يقال:كما الملوك، مالك معتاْ: يكون 

وقدالمادات، يد وسالأرباب، رب 
الملكوارث معناه: يكون أن يحتمل 

فيهنعه ينا ولا متع، الملك يدعي لا يوم 
آنثقييذ ؛، ^٢٥ه•' كقوله متانع؛ 

'".tfiجه]١^^ 
بملكمى التص النهي جاء ولهن.؛ 

قي Ujالأملاك، مالك أو الملوك، 
فحن، الجم بلغة ساه كشاه معناه: 

س:اممه رمول قال قال: يقهقه هريرة أبى 
رحل• ujIعتد القيامة يوم الأسماء ررأحتى 
حديتوفي ا، الأملاك،،ُ منك نمى 

رراشتده: هريرة أبي عن آخر 
بملكنمى رحل على الله غقب 

الأ،.إلا طك لا الأملاك، 
منالاسم هذا أثبت من استدل وقد 

الثقافة،]دار ( )١٩الدهاء شان انظر: )٦( 
،٨٨/١يهقي,)JJوالمنان والأسماء [، ٠١٤١٢

ما؛اها.ط)، المرائي، ]اكة ( ٨٩
 )V( :الرسالمة،( ١٣٤ ، ٣٤• )آ/ زاد؛لمعاد انظر[

ا/ر٠ حجر لابن الباري دفنح م[، ١٤١٠، ط٧٢
.؛٠١٣٧٩ٍدا، المعرفة، ]دار ( ٠٩٠

واللفظ( ٦٢٠٥رقم الأدب، )محاب المخاري أخر.بم )٨( 
(.٢١٤٣رقم الأداب، )كاب وسلم له، 

^،١٤٢٠ٍللأآ، ]الرسالة، ( ٢٤١)أا/.(أحمد أخرحه )٩( 
وصححه.( ^٢٤١٧رقم الأدب، )محاب والحاكم 



اثقتك

تنئكالثهر ^ تعالى; بقوله العلم أهل 
آئاكنثئ يثج، ش آثممى 0 ١^٠ 
[٢٦كمران! ]آل دق1إه■ يمن 

الدين؛يوم مالك الخامسه؛ المسألة 
هوه لأنذلك؛ بش ا سمي 
والجزاء،الحساب يوم وحده المتصرف 

الالذي الثوم لأنه الدين؛ يوم به وحص 
ملكهمافد كان مما شيئا فيه أحد يملك 

أحديدعي لا اليوم هذا وفي الدنيا، في 
ألملكؤش تعالى؛ فال سواه، الملك 

ر[ُآأ.]ءافواه أقهار آؤجد ج أثؤم 
أهلمن الاسم هذا أثيت من استدل وقد 

آلتيّبيولي ^٣]^، تعالى؛ يقوله العلم 
.]الفاتحة[ 

ذيمعنى السادسة؛ ألة لمسا— 
الملكوت؛

أي؛الملك؛ من )فعلوت( الملكوت 
هومن يمض؛ شيء، كل ملك بيده من 

^لكان، ما كائنا شيء كل مالك 
تفيدوالثاء الواو نيادة الطم؛ أهل ,بعض 

؛يعيدا ليس وهذا ،، ذلكآ في المبالغة 
زيادةعلى تدل اني المبنيادة فان 

اتقتك

اهأمعاء ني والخماعة الئنة أعل معتمد ايظرإ  ٢١)
•٨(.، )٩٧انمي 

الرمالة،]مزمة ( ٤٤)افّ أسماء ائتماق انظر: )٢( 
جامعصمن - الأ-محيارة والصفات -[، ٦٥١٤• ط؟، 

،»JYالمدني، ]دار ( ٦٩٨)تجب لابن ارسائل 
(.٤٤٣)آ/آأ؛، القتاوى ومجموع 

انملمة،اص ]دار ( ٥٠٤)0/ السان أضواء انظر: )٣( 
^.١٤١٧مدا، 

لعالمالملك جعل من ومنهم المعاني، 
ولكنالغيب لعالم والملكوت الشهادة، 

محلىيدل لا والأحاديث الأيات سياق 
يدلمنهما واحد كل بل لتفريق؛ ا هذا 
زيادةفيه الملكوت كان ؤإن الأحر، على 

هذايكون وقد الملك، مقال في معنى 
الاجتماع،عند وسامعا مقبولا التفرس 
والملكالغيب لعالم الملكوت فيكون 
فيالشأن هو كما الشهادة، لعالم 

والتقوى،البر وقي والإسلام، الإيمان 
احتمعا،افتقا واذا \فوق\ احتسا أذا 

أعلم.تعار واش 

تشروق:او 

واuلك؛والملك الملك بض الفرق 

الأسماءهل0 بين الغرق في يكر 
لمكيةله الذي هو المالك أن ١^،^؛ 
بفعله،فيه التصرف وهو الشيء، 

وأمره،بفعله المتصرف هو والملك؛ 
الملك،المثليم اّلك هو والميك: 

للملكالطلق العلو على يدل اسم فهو 
والقهرالشأن محلو فله وملكته، ملك، قي 

الدوام،على الملكية وصف قي والفوقية 
معنىيشمل الاسم فهذا وأبدا، أزلا 

والمالك'"،المك 

(١٨٢)العكرى ملأل لأبي اللغوية الخروق انظر: )٤( 
^،١٤١٨قام: القاهرة، والثقافة، الملم ]دار 

]شركة( ٧٩، )٨٧ثدم لماهر الخنى اض وأمماء 
ط؛،الكويت، الذمي، الإعام ونجيلات مكنية 

_iY\







الموتمللي :٠؛الموتمنك 

منالهمزة بتقديم مالك أصله وملائكة، اثثمرات:
رقدمتقلبت ثم الرسالة، وهي لألوك ا ل■ لجبا فا■ تعالى، اض مخلوقات ءفلم 

لكثرةهمزته تركت ثم ملأك ت فقيل اللام هناك أن إلا وثقلها، وصلابتها قوتها ْع 
.منهاحلقا آعفلم هو من الملأئكه من 
والمراجع:لمصائر اه 

الآكتابصوء فى الإيمان ؛رأمول . ١ 
العلماء.من لنخبة والئنة؛،، 

لاين، ( ١ )ج ة والنهاية الالمداية -  ١٢

انمادرآء.أرواح الملأئكا، أخبار في ااالحبائك ر. 
٠للسوطى 

لأبنالطحاوةاا، العقدة وسرح  ٤٠٠

الم•أيي 
لبدر(، ١٥٤)راعمدة - ٥ 

الض-الدين 
لعمرالأبرار؛؛، الملائكة لم زرعا . ٦ 

الأشقر.
(،١٤)البهيةاآ الأنوار ررلوامع . ٧ 
ريي.للسفا 
 A (،٢٤)القبول؛؛ ايج ررمعء

للحكس.
واليهودالمسلمين فرق معتمد رر . ٩ 

فيوالوثنيين والفلاسفة والنصارى 
العقيل.لمحمد المقربين؛؛، الملائكة 

فقالاستعمال، 

شالتعريف 

التسمسبب ُأو 

لسانيطر: )١( 

حمعوءفلما ملك، ت يل 
وخJكملأJSقة ت فقالوا إليه ردوها 

مفارقةوهو الحياة، صد والموت! 
اروحسنء٢؛.

رعا:

بقبضموكل الملائكة من عفليم ملك، 

ية:
أرواحبقبض لقيامه الأمم بهذا سمي 

تعالى.اثله بأمر العباد 

الأخرى:لأسماء او 

عررامحل■

لحكم:اء 
ماهملى الموت بملك الإيمان يجب 

حليدبه والإيمان النصوص، يه وردت 
بالخلاهكة.الإيمان وجوب عموم في 

ءالمترتة:

فييدحل الموت بملك الإيمان 

 Wالموت لك مM

لغة:لتعريف ا '

ملائكممرد اللام! بفتح الملك 

مادر[،]دار ( ٤٨١; ١٠)العرب 
ط\[.الرالآ، لمؤّة ( ١٢٢٩)المسمط والقامس 

المحيطوالخاموس (، )؟/٩٨الخرب لمان ينفلرت )٢( 
(٢٠٦.)

والنصارىواليهود الخملمين فرق معتمؤد زم(ينئلرت 
٢١٨٧)المقرسن الخلاثكة في والومن والفلاسفة 

-[-٥١٤٢٢ْلا، الملف، ]أصواء 



لموتا ملك الموتمنك 

لإيمانوا قأس، بالملائكة الإيمان 
أولكنس الثاني ارض م بالملائكة 

أصولهمن وأصل الستة، الإيمان 
العفلمة.

ش:وةثمئةف
الأدلة:وء 

أتثاث'ممربجو4لإلإ
.]السجاوة[ محجمي 

عنثه رة ريهي أبن وع
منها؛أحادث فذكر .، الته رسول 

الموتملك راجاء ت س اش رسول وقال 
أجبت ه لفمال ٤^، موسى إلى 

أبىحديث وفى الحديث. ، ربكا، 
المحّرسول قال قال؛ ، يقهء هريرة 

الموتملك جاء0 آدم، عمر قضي ررفلما 
منة؟أربعون عمري من يبق أولم ت فقال 

داود؟،،اك< تابا تعهلهم أولت ال ق
الخثل٢ء.

تهعازب بن الجراء حديث وفي 
ٌإكيجيء أرنم ي المحي إلى 

رأسهعند يجلس حتى جق الموت 
إلىاحرجي ١^١ النفس أيتها ت فتقول 
ورصوانا،ُ'آآ.المح، من مغفرة 

(،١٣٣٩رقم الجنائز، الجخاوي)كتاب )١(أخرجه 
له.راللفثل (، ٢٣٧٢رنم الفضاثل، وملم)محاب 

(،٣١٦رقم القرآن، نفير اهومذي)أبواب )؟(أخرجه 
المستدرك)محابش والحاكم صحيح، حمن وئال^ 

نيوصمصحه وصححه، ( J٣٢٥٧قمالمسر، 

.,.ئتيع,ب..,ك

والسائلالتس:

عووالأ:الأولى: -المسألة 
ملكاسم أن الاثار بعض في ورد 
قالتثبت، لا ولكنها عزرائيل؛ ت الموت 

فليسالموت ملك رروأما ٤^؛^ت كثير ابن 
فيولا القرآن، في باسمه يمصى 

لصحاح،،ا ليث حا ألا 
ملكأكوان الثانية: لمسألة ا- 

الموت:
أنعلى والمنة الخرآن نصوص دلت 

نمي؛أعواما؛ الموت لخلك 
1ثرلإه ^١ ؤ-ثوآ جق:  ٠٥١؛ول ق

الوئت؛ رثقا وقف 
ئتئت ه وقوله •؛[، L^'Vl].ه 

يلثموثآثثككه •تكمثوأ آق-ك1، يتوق إذ 
أنريئدأب وذُومأ مئهلم -ث

أ؛ؤآكبمتعالى: وقوله [، JLajVi].ه 
ّلهمئملهميكُ خي* آلملتيvكت تؤأنهم 
ث1ونثمر يثا آلثق د'ئلإ آ٣ 
اؤتثكآ ه وقوله: المحلt، ت. 

دايطوأوآت[شقئ 'أنرت زن حمة 
_ام:<ُ_]الأت_أنمنهظإ^ تنيوأ يهن أدي

مختصرا،( ٢٠٠١ينم ، الجنائز )كتاب والنائي 
مختمزا،( ١٥٤٩رنم الجنائز، )كاب ماجه وابن 

ط٢،ة، الرسال]موسمة )•م/ه؟أ( وأحمد 
رنمالإبمان، )كاب والحاكم له، واللفظ ^[ ١٤٢٨

إمحلأمفي القمم ابن وصححه وصححه، ( ١٠٧
ط\[،الملمسة، المحب ]دار ( ١٣٧/١)المونمن 
]المكتب( ١٥٩)الجنائز أحكام ني والألاني 
هدة[.الإسلامي، 

ٍداء.هجر، ]دار ١( )ا/آ* والنهاة البداية )٤( 



تموتا منك تموتا منك 

مئتهحِ؛؛^١ ه ولوق[، ٩٣
وأدبمرم؛وتئاو -وبميث أمكي 
مقيمهآ ؤءن • وقوله ]محمد[، .ه 

،و ٦٤بجي لإ\ ي ,؛^ ١٤آتثكت 
آيض 'ظ1لم ^١ ١٥ألامحأ ؤ نيجأ ئة 

جهم•أثيم محتيق يع ءئاا:؟رإ ،يتت آقي 
.[ fLJl].(ه تهّمإ وساءق 

أنعلى يدل النصوص ظاهر أن كما 
ملائكةشّمازت الموت ملك أعوان 

منالمؤمن روح يتلقفون الذين الرحمة 
الدينالعذاب وملائكة الموت، ملك 

الكافر.روح يتلقفون 
عنه هريرة أبي حديث علته محنيل 

أتتهقيض إذا المؤمن ^إن ت قال س الني 
تفيقولون ، بيصاء يحريرة الرحمة ملائكة 

وفيه:الحديث، اش8 زوج إلى احرحى 
بمسحالعاواب ملائكة فيأتيه الكافر رروأما 

اش«أغضب، إلى احرجي فه-ونينت 
حرجترلإذا قال: ه هريرة أبي وعن 
ملكانتلقاها من، لمؤا العبد رؤح 

يصعدانهاأاُ
منواحد ونمر عباس ابن وقال 

منأعوان الموت رإلملك اللم،: 
الجسد،من الرؤح يخرجون الملائكة، 

وابن(، ١٨٣٣رقم البماتز، )محاب السائي )١(أخرجه 
)محابوالحاكم <، ٣٠١٤رقم الجاثز، )محاب حان 

الألبانيوصححه وصححه، ( ١٣٠٢رقم الجنائز، 
(.١٣٠٩المححة)رمم السلسلة ،ي 

وأهلها،نممها وصفة الجنة لم)محاب مأخرجه )٢( 
(.٢٨٧٢رنم 

إلىانتهت إذا الموت ملك فيقبفها 
الحلهوم؛اُص.

إليهالأنفس قيض ادده أمّني وقد 
الأنفس.يؤِؤ، ^٢٥،، قوله: فى مسبحاته 

ljw  وأاسل.ه[، ٤٢]الزمر: تويهثاه
إداؤء ت قوله في الملائكة إلى تعالى 

يخهمحك ١^ ثدم -أء 
توفإي ئئ وؤ ت قوله وفى [، ٦١
[،٥٠]الأنفال: /أ ذه 

قوله:في الموت ملك، إلى وأسنده 
ءو ٌ أتني  Jiiوئم :ج 

ينبتعارض ولا [، ١١]السجدة: 
بالموتقضى الذي هو فاض الأيات، 

التوفيإليه فأضيف به، وأمر وءدر0 
يتولىالموت وملك ذلك؛، لأجل 

ثم,البدن، من واستخراجها قبضها 
1j؛-La،X5  ملائكةأو الرحمة ملائكة منه

بعدهويولونها العيان، 

غير- ملائكة. وجود الثالثة: لمسألة ا. 
أدم:بتي أرولح تقيض - الموت مللت، 

والتابعين،الصحابة بعض ذهبا 
ملائكةهناك أن إلى الملم أهل وبعض 

ا/)١ الضير ني اممري ه; محاس ابن أنر أحرج )٣( 
أنكبر ابن ذكر وقد ء؛.ا[. لة، ارمحا ة ]مؤّ( ٠٤١

كبرابن نفير منه. نقل ما بمحة تشهد الأحاديث 
(yw/T ) ط؛،الثاني، الإصدار فة، ]دار

هآ؛اهآ.

المنهاج،]دار )ا/ه؛آ( للهمْلي ينض: )٤( 
الاعتقادصحيح إلى والإرشاد ه[،  ١٤٢٥يا، 

^.١٤١٧ٍدآ، حزبمة، ابن ]دار ( ٢٩٤)



الموتمنك الموتمنك 

الموتمالك هل ت الرابعة الخألة . ملك مع ادم بتي أوواح يقبضون آحرون 
الأحياء؟جمح أرولح يقيضر الذي هو الموت وملك الموت، 
منهمالعلم أهل من طائفة ذمت ت تعالى ، Ullبقول وبتيلون يرسلهم، 

والألوسالهثتس، حجر وابن القرطي، واهب ينثا ؛؟فيك ءة. 
^١٥تعالى: اش قول أن إلى وغيرهم ابن ررقال كثير: ابن قال . ]الازءات[ 

كلفي عام [، ٤٢]الزمر: ؛وق ُن وسعد وصروق، هماس، وابن معود 
أرواحيقبص الموت فملك روح، ذي الضحى، وأبو صالح، وأبو جسر، 

وغيرهمُآدم ض من كلهم، الأحياء .ه■ ء ؤُألقتيقتي والسدي: 
إليهذهب للوالدي مى: الألو قال بني أرواح مع حين يعنون الملائكة، 

ومايعقل لن الموت ملك أن الجمهور قتنغرق بعنف روحه تأحد من فمنهم آدم، 
واحدااُأ'ُ.الحيوان من يعقل لا بسهولة روحه تاحد من ومنهم نذمها، في 

قوله:وهو تشاط، من حنته وكأنما 
نابه الق^١.، 

يضافررتارة القرطبي: قال . عباساا 
وتارةذلك، لمباشرته الموت ملك إلى 
قدلأنهم الملائكة، من أعوانه إلى 

اممهارفحلى وقال: . أيصا؛؛ ذلك يتولون 
معهيكونون جندا وحلق الموت ملك 

الميم:ابن وقال بأمره؛؛ُ عمله يعملون 
التيكة الملأ أنها على رين المقرروأكثر 

وهمأجسامهم، من آدم بي أرواح تنزع 
]الأنعام[،كقوله: جماعه، 

]الساء:آلمئ!غكت؛بم مقهم ١^ وقوله• 
با،[ا(ل؛؛.

)ا(فيراينممر)ه/آامد
كثير.لابن لأ(، صحثح إلى والارس )ا/هةآ(، للقرطص اكدكرة )٢( 

(.٢٩٤)الامحقاد 

(.٢٦١)ا/ وأمور الموتى ياحوال اكذكرة )٣( 
\م\ى)م ( ٢٠٧)الهران ابمان ي الخان )٤( 

باحالئدكرة )ء(ينتلرت 

تمصادروالمراجع:اؤ 
الاعتعادأ؛،صحيح إلى ارالإرثاد س ١ 

للفوزان.

الكتابضوء في الإيمان ررأصول _ •٢ 
العلماء.من لحة والئ,نةا'، 

نمين.أبي لابن الستما؛، ررأصول - ،٣ 
علومفي الناحرة ررالبحور ء ٤ 

للسفارسي.^١(، الأحرة'؛ 
لأبن^١(، والمهابة٢( ااالبداية . ه 
محر

وأمورالموتى باحوال لاالمذكرة س ٦ 
للقرطي.، ( ١ )ج الأحرة؛؛ 

)جّآ،الخفليم؛؛ القرآن ررتفير - ٧ 

الاخرة)ا/وأمور الموتى وال 
ط؟[.الخلي، ^، ]lU)٦( راكاوى (، ٢٥٧

اه[. ٤٢٦الخديثا، ]دار ( ١٦٥آ/)١ العاتي روح )٦( 



إء؛ءءهالملل
الملأئك«،أخبار فى ارالمائك ٠ ٨ 

للسيوطى.

عمرولأبى الوافة«، »الرمالة - ٩ 
اليائي.

^٢(،ال__ة__ّ__ولاا 1.رج المع_— ١ ٠ 
للحكمى.

ئ:لتعريف ا 0 
مللاأثله مللته رر ت فارس ابن قال 

الجوهري؛وقال . سئمته٠؛ وملالة! 
أيصامنه ونللش بالكسر، الشيء ااْلألت 

فالطلسياار''؛. إذا و'تلألة; وق تللأ 
الآمة.بمعتى اللغة فى 

شرعا:التعرث 0■ 

صفةالملل أن العلم أهل بعض ذكر 
المللوأن تعالى، افه صفات من 

كملللمس ه اض إلى المضاف 
اللائقالوجه على هو يل المخلوفن، 
(٣)

الأخرى:الأسماء ؤ
المآمة.

طالعلمية، الكب ]دار ( iA1/Y)الاغة را(.داسس 

ط؛أ.للملأسن، العلم ]دار ( ١٩٨/١)الصحاح )٢( 
الهجرة]دار ( ٣٢٧)للماف ه اه مقاث انفلر: )٣( 

العميدةالقافل ومعجم احد[،  ٤٢٦ؤزم، الرياضأ 
•آءآه[. iYjpالعزكان، ]مكنة ( ٤٠٧)

لحكم:اه 

أهلبين فيه مختلف الصفة هذه إثبات 
أيوالهم،نقل في سيأتي كما العلم، 
واش- ألمسألة هذه في يترجح اروالذي 

صفةإثبات هو — بالصواب أعلم تعالى 
بجلالهيليق ما على تعالى ض الخلل 

حقهفي النقص توهم نفي مع وعثلخته، 
هذهفشأن الوجوه. من وجه بأي تعالى، 
شتثبت التي الصمات بقية شان الصفة 
فيكانت ؤإن الكمال، وجه على تعالى 

كالاصتهزاءكمالا ليت المخلوقين حق 
اشإن المعنى؛ ويكون والخداع، والمكر 

منلخوا حتى الثواب من يمل لا تعالى 
بهذهتعالى اش يوصف لا لكن العمل، 

يوصفؤإنما الإطلاق، وجه على الصفة 
الفهو الحديث، في الذكور بالقيد بها 

إلايخدع لا أنه كما ملوا، إذا إلا يمل 
بالخاكرين،إلا يمكر ولا الخادعين، 

يخرولا بالختهزين، إلا يستهزئ ولا 
يجوزلا الصفات فهذه بالماحرين، إلا 
وجهعلى بها تعالى اش يوصف أن 

الإطلأق«ُن.
الدائمة؛اللجنة فتاوى في وجاء 

كماالحديث هذا إمرار هو جب لوا ا  ١١
حقوأنها بالصفة، الإيمان مع جاء، 
عيرمن باش، يليق الذي الوجه على 

الصح؛بينفي إشكالها المتوهم المقيدة أحادث 
ط١،اأر.طض، اكهاج، دار ]مكنة ( ٢٣•، ٢٢٩)

٠١٧٧.]



القللالملل

كالمكرتكسف؛ ولا لخلقه مشابهة 
هق،اقه كاب ى الواردة والكد والخدلع 

حدعلى ه بالله تليق حق صفات وكلها 
وهوش؛ ؤونَئمحء تعالى؛ قوله 

ت١لشورىtااأ١أ•وه ألصؤ ألثييع 
الحقيقة:■0■ 

والسآمة،الضجر هو 1 الملل 
وجهعلى بالملل هق الله ويوصف 

ا.وءقلم؛بمر افه بجلال يليق كما المقابلة 

لأدلة:ا0 

عنالملل! لفثل ؛كان ما — أ 
عليدخل الت: قه عافثسة 

ارمنفقال! امرأة، وعندي . القه رمول 
تملى،تنام، لا امرأة، فقلت! هذه؟ا، 
تطيقون،ما العمل من ١؛عليكم نال! 
آ.تملواأاُ حش اطه يمل لا هواس 

عائشةعن السامة! بلفغل كان ما - ب 
بتالحولأء أن ه؛ الثى زوج 

الزىعبد بن أمل بن حبيب ين نويت 
فقلت!.، الله رمول وعندها يها مرت 
الأنها وزعموا نويت، بنت الحولأء هذه 
تتامارلأ .! افه رسول فقال الليل• تنام 

اكاتْةالاجة )ل(محادى 

والفتاوى٤(، ٣• )٢; الداتمة الل>طت فتاوى انفلر: )٢( 
]معلمة٢( • ٩ )ا/ إبراهيم ين محمد للشخ والرصائل 
>!.١٣٩٩المكرمة، ءكة الحكومة، 

لموم(، ٤٣رقم الإيمان، )محاب الخاوي أخرجه )٣( 
(،٧٨٠٣٠;ونمرها، المسافرين صلاة )كتاب 
له.واللفظ 

تطيقون،محا العمل من حدوا أ الليل 
تسأموا،،حش اطه يأم لا ، فواطه 

0أقوالأهلاسيم:
المللنسة في الملم أهل أقوال 

مختلفة،به مسحاته ووصفه هق اف، إلى 
منصفة هذه أن يرى من فمنهم 

ذكريلي وفيما وتعالى، تبارك طه ا صفات 
اقوالهم:

عنبمني رروقد البر؛ عبد ابن قال 
بروايةباسا ير لم أنه القاّم ابن 

لأنوذلك صحك، افه أن الحدبم، 
والملألةوالتنزل اطه من الضحك 
يكونما جهة على ليس منه والتعجب 

منعباده؛اأًآ.
الشيخ!آل إبراهيم بن محمد وقال 

نصوصمن تملواء حش تنل لا اطه راررقإد 
بالباري،يليق وجه على وهدا الصفات، 

الاستهزاءوص كنم فيه؛ نقص لا 
أ.يتادر،ار فيما والخداع 

أنتستهليع هل عثيمين! ن ا سئل وقد 
تعالى؟فه والهرولة الملل صفة نثبت 

.النبي عن الحديث فى ارجام فأجاب! 
تملوا،،.حش ينل لا اف* لاقال قوله• 

دليلهذا إف قال! من الخلخاء فمن 

ه.نفالمائي المرصع قي ءِلم أحرجه )٤( 
والشؤون1لأوثاذ، ]وزارة \( 0Y/U)اسر )٥( 

آ؟كاه[.المغرب، الخملكت الإّلأمة، 
اكاوىُالرلمتلرا/ا،،أ(يم)ا-(



الفتلالغنل

ليساش ملل م لمحّ، الملل إبان على 
المخلوقملل إف إذ المخلوق؛ كملل 
منوضجره سأمه على يدل لأنه نقص؛ 

كمالفهو اش؛ ملل أما الشيء، -ا ٧٥
ائركهذا ويجري نعص، فيه وليس 

الكمالوجه على لته نشتها التي الصفات 
ليست،المخلوق حق فى كانت ؤإن 

كمالا.

ررلأت قوله إف يقول! من العلماء ومن 
مهماأنه بيان به يراد تملوا،،؛ حتى يمل 

عليه؛يجازيك الله فال عمل؛ من عملك 
منيمل لا اممه قاف لك؛ بدا ما فاعمل 
هدا،وعلى العمل، من تمل حش ثواك 
الملل.لازم بالملل المراد فيكون 

الالحديث هذا إن ت قال من ومنهم 
لأفإتللائا؛ ض الملل صفة على يدل 
التقوم؛ حش أقوم لا القائل: محول 

يمللا ء ت أيصا وهذا الثاني، قيام يستلزم 
بونحمتلزم يلا ؛ تملوا،' حتى 
ٌطه الملل 

نعتقدأن علينا يجب حال كل وعلى 
مننقص صفة كل عن ثننه تعالى اض أن 

الحدثهذا أف ثبت ؤإذا وغيره، الخلل 
ليسملل به فالمراد الملل؛ على دليل 
الخلويكملل 

انمائمة:اللجنة فتاوى فى وحاء 

كماالحديث، هذا إمرار هو لاالواحسا 
حقوأنها بالصفة، الإيمان مع حاء، 
غيرمن باض، يليق الذي الوجه على 

كالمكرتكييف؛ ولا لخلقه مشابهة 
هث،القّ كاب ي الواردة واممد والخداع 

حدعلى ه باطه تليق حق صفات وكلها 
وقومحة ءؤقسَتمئإنجء تعالى؛ قوله 

تالشورىا؛ار.ه أثلمثر آلنيتع 
يرىمن محول هو الثاني؛ والقول 

بالملل،يوصف لا وتعالى تبارك اطه أن 
الصفات.أحاديث من ليس الحديث وأن 

ينبْن ض الرد في قسة ابن قال 
بهذااسدلألأ تعالى اش، إلى الملل 

اطه.رسول أن رؤيتم ؛ لاقالواالحاJيئان 
تعليقون،ما الممل من اااكLلغوا قال; 

يملوا،'،حتى يمل لا تعالى افه فان 
واطهملوا، إذا يمل تعالى طه ا فجعلتم 

يكل.ولا حال كل على يمل لا تعالى 
ألتأويلإن نقول; ونحن محمد; أبو قال 

منعفليما كان إليه ذهبوا ما على كان لو 
اطهفإن أراد ولكنه فاحئا، الخطأ 
هذاومثال مللتم، إذا يمل لا سبحانه 

يفترلا الفرس هذا اوكلأم: في قولك 
يفترأنه بدلكر تريل- لا الخيل، تفتر حتى 

ماالمراد هو هذا كان ولو فتريت،، إذا 
فأيةمعها يفتر لأنه عليها؛ فضل له كان 

إذايفتر لا أنه تريد ؤإنما له، فضيلة 
(١٠٢)،/المكي م لصا ونئاوى دروس مجموصة ( ١١

•T/Y)اك.انمة اللجنة )؟(نتاوى الرياض!!.طية ودار المصورة، اليقين، أدار 







المنان

أنأحدهما وجهين؛ على ذلك ؤيقال 
علىفلأن من فيقال: بالفعل، ذلك يكون 
قولهذلك وعلى بالنعمة، أثقله إذا فلأن، 

آلثومحزهظا آقآ تن >؛ؤلئت الى؛ عت
علىوذلك ونحرها، [، ١٦٤عمران: ]آل 

والثاني؛تعالى. ش إلا يكون لا الحقيقة 
فيمامستقح وذلك بالقول، ذلك يكون أن 

ولقبحالنعمة، كفران عند إلا الناس بين 
ومنه:الصنيعة، تهدم المنة قيل: ذلك 

ومنهُا،.آذاه عليه، امتن إذا الأمتان؛ 

شرعا:لتعريف ا ؤ 

علىالدائ هق اض اسم المنان! 
تفضلاحلقه على ,ؤإنعامه عفليم 
منجزاء ولا عليه، تعود قائدة بلا وكرما 
والإحسانالجود هو بل يرحوه؛ حلقه 

النعم،وأمنى فأحزل أنعم فقد والكرم، 
قبلبالنوال يبتدئ والمنح، العهلايا وأكثر 

الموال"'؛.

لحكم:اه 

المنان،الأمم: بهذا الإيمان يجب 

المنان

]الدار( ٤٧٢،  ٤٧١/ ١٥)اللغة تهذب انظر: )١( 
(٩٦٢)الينة ومقاسي -[، ٥١٣٨٧ذا، المرية، 

)^^آآ(والصحاح [، ٥١٤١٨ط؟، الغكر، ]دار 
ومنودات[، ٢١٩٩٠ط٤، للملأيين، العلم ]دار 
،TJsالقلم، ]دار ( ٧٧٨، ٧٧٧)القرآن اظ الف
]دار( ٨٨٩، ٨٨٨)؟/الوسعل والمعجم ه[،  ١٤ ١٨

[.٢١٩٧٢ط٢، الدموة، 
]دار)ا/م'آ( الإيمان ثب في انمهاج انقر: )٢( 

)ا/والصفان، والأسماء -[، ٥١٣٩٩ْلا، اسر، 
^.١٤١٣ًلا، الوادي، ]شة ( ١٧١

لدلالةالمن؛ الصفة: من تضمنه وما 
إثباتؤيجب عليها، والحديث، القرأن 

وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى ممه ذلك، 
ولاتحريف،، غير ْبن سبحانه، وعقلمته 
تمثيل.ولا تعطيل، 

الحقيقة:0؛ 

معنيين:حول يدور المنان اسم 
عوض.دون ألعطاء الأول: 

المطيمن بالعطية الفاخر الثاني: 
٠صنعه ما وتعيير 

قيإمحللاقه يصح ممّا المعنيين وكلأ 
fSiJc'>؛ؤتثقن تعالى: قال هث، اه حق 

أقهبلب إهثؤ ءق ثثؤأ لا هر لنئئأة أن 
كترإن إ؛بمن ظدهء'  ٧١ءء' يس 

جقاش فان ]النيرات[، وه 
عاصالعطاء يدن الذي هو كان لما 

لهكانت وتفضلا ^١[؛، عليهم منا عباده 
مشهودأمر وهو ذلك، فى المنة 
جزيلمن وفاجرها بنُا كلها، للخليقة 

أياديه،وكريم ءط_ايا0 وسعة مواهبه، 
وبرهرحمته، وسعة صنائعه، وجميل 
المفهلرين،ت لدعوا ؤإجابته ولهلفه، 
ؤإغاثةالمكروبين، كربات ، وكشف

يعدوالبلايا المحن ودفع الملهوفين، 
وقوعها،يعل، وصرفها أسبابها، انعقاد 
تبلغهلا ما إلى ذلك، في تعالى ولطفه 

الآuل٠

المناده عبعلى اممه حظر وفل، 



اساناممقان

وذلكلنمه؛ صفة به وأحتص والصسوِعة 
تأمور لعدة 
وتعسر،تتكدو_ر الصاد مى ن أ— 
وتذكير.إقفال ه افه وس 

الأمرنغس في المنعم هو اش أن 
عبدهعلى المنعم فهو ومانهل، والحبال 

الحقيقة.قي 
لمنؤإذلأل وكسر استعباد لامتنان ا٠ 
والذلالعبودية Jصالح ولا عليه، يمن 

طه.إلا 

هوأنه المعطي يثِهاو أن المنة أن  ٠٠
النعمةولي وأنه والإنعام الغفل رب 
١طه إلا الحقيقة قي ذلك وليس ديها، وم

مترفعاه نفيشهد المال أن  ٠٠
عنهغنثا علته، مستعلتا الآحاJ على 

إليهوحاجته الأحد ذل ويشهد عزيزا، 
للعبد.ذلك ينبغي ولا وفاقته، 

وردثوابه افه تولى قد المعطى ن أ— 
ماعوص فيقي أعطى، ما أقحاف عليه 

علىله بقي حق فأي اطه، عند أعطى 
فللمافللمه فمد عليه امتن فإذا حد، ألا 

L،اطه قيل من حقه أحذ قد لأته بينا؛ 
صدقتهبطلت - أعلم والله ٠ هتا ومن 

ومعاملتهمحاوصته كانت لما فإنه بالمس؛ 
فلمعنده، الصدقة تلك وعوض لته ا مع 

الخوض،بذلك بصديته الخان يرص 
عليهفمس الأحد، من الخوض ولاحغل 

الق،مع مجعاوضته فأبطل أعطاه، بما 

لهأ١،.ومعاملم، 

لأدلة:اء 
تمنها كثيرة؛ الخن صفة على الأدلة 

يثآءثن ؤ بمي ه ت تعالى قوله 
تعالى:وقوله [ ١١]إبراهيم; همثادوه ين 

ءثثزأ ب ض أة ي >توة 
ثددلإآذ ءاوقن نس أقه بؤ، إسثثئ 

جبح—ران[،]الصندغق.4 َةت إن 
ألمقيتأقعق آئه تن تعالى: وقوله 

عمران;]آو آمي،هإه تن رسولا سمم بمق إي 
عتكنا تعالى! وقوله [، ١٦٤
..ه نهئت مّئ 

قال:عاصم ين زيد ألله.بن عبد وعن 
قمحنين يوم رسوله على المحر أفاء لما 
بعطولم قلوبهم، المؤلفة في لماس اض 

لمإذ وحدوا نهم LSCsسيئا، الأنصار 
فقال:فخطبهم الناس، أصاب ما يصبهم 

 Lصلألأأجدكم ألم ا الأنصار معشر »؛
اف،فألفكم متفرقين وكنتم افه،ي؟ فهداكم 

شيئاقال كلما بي؟« اف، فأغاكم وظلة يي؟ 
يمتعكمررما قال! أنى. ورسوله ائص ! قالوا 

قالكلما قال! .؟لإ اطه رسول تجييوا أن 
الحديثأنى. ورسول، اش ! قالوا شيئا 

الهجرسنوطريق (، ١٦٤)اف، أصماء اثمتئاق انظر; )١( 
والأس-[، ٠١٤١٤ًدآ، المم، ابن زدار ( ٥٤١)

]دار( ٢٦•، ٢٥٩)١رالحسنى اه أمماء ثرح ني 
]دار( ٢٩٩)الحسنى الأسماء وث ط١[i الصحابة، 
^.١٤٢٩ٍدا، اكوحيد، 

(،٤٣٣٠رقم المعادي، )كاب الغاري أحرجه )٢( 
(.١٠٦١رنم الزكاة، )كتاب وسلم 



المثانالمثان

معان كه أنغهص؛ ى أنوعن 
ثمبملي، ورجل جالتا اق. رسول 

الحمد،لك يأن أس إني الل4لم دعا: 
السماواتبديع المان، أن إلا إله لا 

ياوالإمام، الجلال ذا يا والأرض، 
ررلقدالنبي فقال قيوم، يا حي 
بهدعي إذا الذي العفلتم باسمه اش دهما 

أعطىةُا،.ب4 سئل ؤإذا أجاب، 

العلم:أهل قوال أ0 
تعالىاش أساء ارفي الأم: بن اص 

المن:من المعطي، المنعم هو )المنان( 
المنيرد ما وكئينا المنة، من لا العطاء 

المن إلى الإحسان بمعنى كلامهم في 
نلمنا فا عليه، الجزاء يطلب ولا يسسه 

المالخةكالوuبااأ٢؛.أبنية من 
حديثمحلى معلما القيم ابن وقال 

إليهوتوسل له موال ؛افهدا السابق: أنى 
هوإلا إله لا الذي وأنه وبحسمره، 

وصفاته،سمائه يا إليه توسل فهو المنان، 
موقعاوأمحقلمه بالإجابة ذلك أحق وما 

منعظيم باب وهذا المؤول، محتد 

(،١٤٩٠;نم الصلاة، )كتاب داود أبو را(اخرحه 
نيا والن(، ٣٥٤٤رنم الدعوات، )أبواب والترعذي 

بركنا ماجه وابن (، ١٣•' رنم هر، ال)كناب 
ارنائق،ركاب حبان وابن (، ٣٨٥٨رنم الدعاء، 

(١٨٥٦رنم الدئء، )كاب والحاكم (، ٨٩٣رنم 
داودأيي صحيح في الألباني وصححه وصححه، 

ه[.١٤٢٣ْلا، غراس، ة ]مدّ( ٢٣٣)م/ 
]\ّ■)أ/ها"آ( والأثر الحديث غريب في رآ(الهاة 

.مروتء العلمة، 

التوحيدءأبواب 
أسمائهررومن ريني: لفا ا وشال 
المنمن المحهلي، المنعم وهو المنان، 

الطاء«ر؛،.وم 

لآث1ر:ا٠ 

العفليمالاسم بهذا سبحانه ريه عرف من 
صاحبوالعطاء، المن ولئ وحده وأنه 

يحمدأن ذلك، له أوجّبا ، والنعماء الهبة 
فضلهعلى يشكره وأن نعمائه، على ربه 

ِسثلىآقُ أن أييبمي ين ، وعطائه 
[.I١٥ لأحقاف ]I ولإئ،ؤبم ؤعق عق أست أفيآ 

عنونهاهم بالشكر عباده الله أمر وقد 
الشاكرين،عباده على وأثنى صده، 

الشكروجعل الجزاء، باحس ووعدهم 
وحارساوالعمناء، الفشل لمزيد منا 

لأيدكنوالنعماء: للهبة وحافظا 
وي؛١٧^؛ ث==قتئ لن روقم 

لإبراهيم[،وه لئي_د ه إن كمم 
ادثهنعمة يستعمل ألا كذلك، له وأوجب 

يضيفوألا معصيته، فى سبحانه ومنته 
الاش وهو وحده، المنعم إلى إلا النعمة 

عنهم:محال من حلاف له، سريك 
ثء؛كئيانر آس نلق 

أي:]النحل[؛ ا3تقفثؤتي.ه ؛^==^٨٣ 
النعم«ُْ/غير إلى اشة بإضافة 

ط١[.القواثد، ؛ JU]دار ( ٢٨٢)ا/ الفوانو بدائع )٣( 
)آ/'اْأ(.الأنوارالهة لراح )٤( 
المهجوانظر: (. ٣٠١.  ٢٩٩)الحض الأسماء ث )٠( 

=( ٨٨.  ٨٠)م الحسنى اش اسماء شرح في الأسمى 



اتئئعمء|قجبمالقئعم

ثمصادرواثمرام:او 
للبيهقي.، والصفاتا؛ الالأسماء س١ 
افهء أمما شيح في أرالأسنى — ٢ 

للقرطي•المسي؛؛، 

بهعبد6 على تعالى ه ا ينعم ما ت النعمة 
وعنس"مال، من 

الإنعام،من فاعل اسم المنعم: 
الترفهعلى الدال )يعم( من: خوذ ما 

ماوالنعمة؛ وصلاحه، العيش وطيب لابن ^١(، الفوائد؛؛ رربدائع — ٣ 

،حجةاا،اله_ان ي

القيم.
٠ء اءالحجة ء ٤ 

للاصهانى•
للخطاي.الدعاءا؛، .رائان _ ٠ 
وبابالهجرتين راطربق - ٦ 

القيم.لابن السعادسن؛ألح 
نيءا،الحاش ماء أيارفقه . ٧ 
الدر.الرزاق لعبد 

فيوالجماعة الثنة أهل ارمحتقد — ٨ 
للتميمى.الحسنى؛،، اض أسماء 

همحفي الأسى ارالهج - ٩ 
النجدي.لحمود الحسنى؛؛، ايله أسماء 

اسم،هو أنه قك الله عن يخبر لكن اشالسنى:طلها »ا-راأسماء
تسوغفلا عباده، على المتفضل صوء في ■وتمراتها افنرانها ولطائف 

وعيسمال من ءساد0 على به اش ينعم 
اشؤيعم التنعم، والنعمة حسنة، وحالة 

فهوإنعاما ينعم وأنعم عطاياه، وألحمه: 
غيره،إلى الإحسان أوصل منعم: 
الحالأه.حن ازل ممر والشم•. 

شرعا:تتعرسا اه 

إلىوالمحسن المتفضل المنعم: 
وبغيربواسطة، النعم، بجمع عباد0، 

واّطةص.

لحكم:ا٠ 

L،الثه أسماء من المنعم أن شت لم 
المنعم،هو نه أ ,

مقدم.هر لما والئنة،؛، الكتاب 

لشم.اس 
تغه:التعرث >0 

والعينررالنون فئلفق: فارس ابن قال 
علىأنها وعندنا كثيرة، فروعه والميم 

علىيدل واحد، أصل إلى راجعة كثرتها 
منهوصلاح؛ عيش، وطيب ترفه، 

.u١٤١vمكمةا.لخهص،ط٢،ت =

أوبه، دعاؤه أو بالمنعم، هث الله تسمية 
ط-آ؛اه[.الجل، ]دار اللغة)ه/آ،؛( ْقايس )١( 
الممرنة،]الداد ١( ١ - n/؟ اللغة تهن،يب انفلر: )٢( 

]دار١( • المنة)٠٣رمقاسس .[، ٥١٣٨٧ط\، 
-٢ ٠ ٤ ١ )ه/ رالمحاح [، ا.،و ٤١٨ؤدأ، المكر، 

ألناظوئردات ط1آ< للملأمحن، الطم ]دار ( ٢٠٤٣
٠٤١٤١٨ط؟، القلم، ]دار ( ٨١٠، ٨١٤)1^0 

لمؤسسة( ١٠٠١، ١ 0 ٠ )٠ ايسمط والقاموس 
]دار)آ/همبم( الوبر والمعجم طء[، الرّالة، 

آببمام:ا.ٍرآ، الدعرة، 
]مجمع( ٨٤\إ ٠ ، ٣٢)٨/ الفتاوى مجمؤع اثفلر: )٣( 

ءلهآ؛اها.الشريف، المصحمج للمائة فهد الملك 





الئئعماتئئعم

لأقسام:ا٠ 
إلىيتمم حلقه على تعالى اش إنعام 
كظاهمينُ قمين 

وهوالمطلق: الإنعام الأول: الشم 
فيهيشركهم لا الإيمان، بأهل مختص 

الأبد،بسعادة المتصل وهو مسواهم، 
تعالى:قوله ودليله المقيم، وبالنعيم 

معثألقإود أئن ^ 'ؤوس 
أآلسردا,عوآلهأانفيرنا ألشتثن ين عتيم آس أُثم 

وهرقما اولجق وحثن 
.]اكاء[|

وهوالإنعام: مطلق الثاني: م الم
كلهم،للخليقة المشتركة العامة النعمة 
وكافرهم،ومؤمنه-م، وفاجرهم، بزهم 

أؤفه ئدؤأ تعالى: قوله ودليلها 
وقوله:[، ١٨]المحل: محوم لا 

نمرآثج يممت ؤأإنف_0 
•]الحل[ وه آلتقفثي_ئ ^٥=^^^ 

ءالأتار:
اضنعم لتتابع مستلزم الاسم هدا إن 
أحديمتطح لا بحيث عباده؛ على تعالى 
أقلها؛لا ، أبدانعمه يكافيء أن محنهم 

هوتعالى فانه نعمه، هن نعمة أدنى ولا 
للشكرالخالق المثل )الئنعم( 

عليه.يثا5ر وما والثاكر 

اله المنعم الرب يعم وصنوف، 
أرصه.أهل ولا سماواته أهل 

هدهشكر في يجتهد أن العبد فحلى 
يه،هث اش، أمر ما بامتثال -وذلك العم، 

(٢)وزحررآ،.عه نهى ما واجتاب 

المصادرواتمراجع:ي
)ج\(،والصفات؛؛ ارالأمماء ء ١ 

للبثهقي■
المستقيم؛؛الصّراؤل رلائتضاء _ ٢ 

تيمية.لأبن )ج؟(، 
لاين، ( ١ )ج الغوائل.؛؛ رربدائع . ٣ 

القيم-
الأعمالفي العراقية ررالتحفة _ ٤ 

تيمية.لأبن القلبية؛؛، 
منيه.لابن ، ٢( )ج ررالوحيل،؛؛ _ ٠ 
لابن^١(، العليل،، «شفاء - ٦ 

القيم•
حجر.لابن ١(، ^١ الباري؛؛ لأفتح - ٧ 
التوسلفي حليلة ررقاعدة _ ٨ 

تيمية.لأن والومحيلة؛؛، 
٤،، ^١ الفتاوى؛؛ ءمججؤع _ ٩ 

تيمية.لابن ، ٨( 

(,٤٢٧القٍم)آ/ا-آأ، لأبن الفوائد انظر: )١( 

الكب]دار ( ٢٦٣، ٢٦٢)\إ ادلكض مدارج انظر: )٢( 
)\/o؛r(العلل وشفاء ^[، ١٤٠٨ٍلآ، العلمية، 

امحماصوجوب ش ورسالة هدا[، العسكان، ]مكسة 
الفتاوىمجمؤع صمن - تنمية لابن بالعبادة الخالق 
والوسيلةالخوب ض وذاءدة-بململة (، ٤٣)ا/أأ، 

الماسومقيل -[، ٥١٤١٢، ط\ لينة، ]مكتبة ( ١٠٥)
مجموعصمن - تيمية لابن الأباس مائر على 

وسوعاكاوى.ل)ف/أ؟آ،(، ٣٦١)؛/القاري 
الرشد،]مة ( ٤٥)•له العرائية والتحفة (، ٢٢٥

)آ/له تمم المالصراط راقتضاء -[، ١٥١٤٢ ، ط١ 
[.٥١٤١٤ط٤، الرشد، ]مكتة ( ٧٨٦، ٧٨٥



منكرونكير

لأبنرج'؟،■؛ الالكين؛ا نج ارميا ء ١ ٠ 
القيم.
قيوالجمائ الثنة أهل '؛معتقد — ١١
.للتميمى ، ا؛ الحستى ض ا ء أمما 

جونضر منكر  11

ثغة؛اتت|دريف ■ي 

والن_تقارةاثة_ن ونكير؛ منكر 
والمحنالكل، في اكح نوالمحراة، 

للأمرونعت والفهلتة، الدهاء بالضم؛ 
الذيللانكار اسم والسمين؛ الشديد، 

وهوالإنكار، والنكير؛ التغيير، معناه؛ 

شرعا:لتعريف اه 

الموكلينللملكين اسم وئكيرت منكر 
ق-وريرمُفي الناس وموال القبر بفتة 

الأخرى:الأْسماء :■ت< 
وكذاالسؤال، ملائكة عليهما؛ يطلق 
الفتانان.

لحكم:ا0 
النصوصبه وردت بما الإيمان وجوب 

الميتوسؤالهم ونكير، منكر من الشرعية 

ونكيرمنكر 

(٣)

التراثإحياء ]دار ( ٢١• )أ،/ اللغة تهذب انفلر: )١( 
٤(٠ ١ رم والمحاح آم[، • • \ ْوا، التربي، 

المحيطوالناموس ًلأ[، للملأيجن، 
وتل^[، ١٤٠٧ط؟، الرسالة، ة تمؤّ( ٦٢٧)

ميوالمهابة الهيابة[، زدار ر؛ا/سم؟( التروس 
الكر[.]دار ( ٢٤•ره/ والأثر الحديث رب 

العلمية[.المحب أدار )٧٥( القيم لأبن الرؤح راجع )٢( 

•الفتن من ذلك يتح وما قيرْ، في 

■والأدلة:

الققال: .4 هريرة أبي عن 
ملكانأتاه المسث، تمبر ؛؛اذا النبي.؛ 

المسمر،لأحدهما! يقال أزرقان، أسودان 
تقووكشت، ما فيقولان؛ التكيز، والأحر؛ 

همجل؟.\؛/ذا في 
هالمي قال ئل؛ ه ملمان وعن 

حيروليلة يوم لارباط يموت؛ المرابط في 
جرىماتا ؤإن وقيامه، شهر صيام محن 

عليهوأجري يعمله، كان الذي عمله عليه 
القتانءأْ،.وأمن رزقه، 

الثئةأهل إجماع اللم أهل شل وقد 
؛ارأماالبر: عبد ابن قال ذلك، على 
فإنه، ةبوركمأ؛ُ محي تفتنون ررإنكم ت قوله 
حينونكير منكر فتنة أراد 

دينلئ،؟وما ربك■؟ من العبد؛ يسألان 
وأهلمتواترة، بذلك، فالاثار نبيلث،؟ ومن 

الحديثأهل وهم والجماعة سنه لا 
كلهمالإسلام شرائع أحكام قي والرأي 

بذلك،والتصديق الإيمان على مجمعون 
يتكرمولا شيقا، فيه يتكلفون لا أنهم إلا 

المابق.المرجح انظر: )٣( 
(١٠٧١رقم الجناس، )أبواب اكرطى أحرجه )٤( 

(،٣١١٧رنم الجناتز، )محاب حبان وابن وحسنه، 
)رنمالصّحيحة لة لالفي الألمالي إستاد، وجود 
١٣٩١.)

(.١٩١٣رقم الإ،ارة، )محاب مسلم أ-محرجه )0( 
ومسلم(، ٨٦رقم اللم، )كتاب البخاري أحرجه )٦( 

ْ'بم(.رنم الكرف، )كاب 







المهديالمهاجرون

الماءالله لعبد العقدة؛؛، في أحمد الإمام 
حمدى.ألا 

ؤ

Mلمهاجرون اق 

)المحالة(.ْمبمطلح يراجع 

Mلمهدي اص 

التسمية:يب س 

ه،نفش مهتد لأنه بالمهدي؛ محمي 
اللهبإذن الحق حلريق إلى الناس ويهدي 
تعالى.

ثتأدرثط؛ا0 
الرئاد،وهو الصائل صد الهدى 

السفاإلى اش هداه قد الذي والنهدي: 
حتىالأسماء في استعمل وقد ،، الحقأ
سميوبه الغالبة، كالأسماء صار 

يجيءأنه النبي، به بئر الذي المهدي 
٢٢الزاف م في 
•هرط ا 0■ 

يخرجء، اض ست آل من رجل 
يملأستين، مع يملك الزمان، آحر في 

،وفللما حورا ملئت كما عدلا الأرض 
إلانثة يمرك لا ١^^، على يقاتل 
الأمةوتنعم رفعها، إلا بدعت ولا أقامها، 

وتخرج، ققل تنعمها لم نعمة عهده في 
،قهلرها السماء وتمهلر نباتها، الأرض 
عيسىؤيصلي عدد، بغير المال ؤيعطي 

٧٢٠نزوله عند حلفه . مريم ابن 
اكراثإبء ]دار ( ١٠٢٧)أس مئاييس ينظر: )١( 

السب)ْا/م0"آ(لداران ول[، ٠٥١٤٢٩!_، 
ط"؟[.صادر، 

)ْا/ئْ'؟(.العرب س رآ(يفلر: 

محم

لحتم:او 

واجب،المهدي بخروج الإيمان 
عندومعتيرة صحيحة بأدلة ثابت فخروجه 

الق_اع_ة. والج_امة النئأهل 
بخروجوالإيمان ه: السفاؤيمي 

أهلعند مقرر هو كما واجب، المهدي 
أهلعقائد في ومدون العلم، 

الفاطمي،العلوي الله عبد بن د 
.■افه رمول بنت ها فاطمة ذرية من 
قالت:ها سلمة أم حديث عليه دق كما 

منوالمهدي ت يقول اض رسول سمعت 
آحرونوذهب أ. فاطمة،اُ ولد من عترتي 

ولدمن ثم ها، فاطمة ولد من أنه 
القيم؛ابن قال لها؛ علي ين الحسن 

]دار( ٣٢-  ٢٤)آ/ راJلأحم \إض أو  ■_يطر: )٣( 
)Aالبها الأنوار ولوامع يا[، الحديثة، 

أسامة[.دار الإسلامي، ]الكنب ( ٧٥
اوهءة)آ/إه(.الأنوار لوامع )٤( 
(٤٢٨٤رنم المهدي، )كتاب داود أبو أخرجه )٠( 

(،٤٠٨٦رقم الض، )محاب ماجه وابن له، واللخذل 
(،٨٦٧٢رقم والملأحم، النتن )كتاب والحاكم 

]دارة.( ٣٤٦البر)٣; اكاريخ غي الخارق وو\ل 
مملر.إسناد، ئى الخمانيت[; المعارف 



المهدي

لطيفسر الحسن ولد من كونه وفي ١١
يرهالخلافة ترك ظبه الحس أن وهو 

بالخلافةيقوم مجن ولده مجن الله فجعل 
يملأالذي للعدل المتضمن الحق 

منأنه عباده فى الله نئة وهده الأرض، 
أعهلىأو افه أء_هواه شيشأ لأحله ترك 

بخلافوهدا منه، أفضل ذريته 
وقاتلءليها حرص فإنه ه؛ الحسض 

إلاأعوم«ُآ،. وافه بها يثلفر فلم عليها 
انهفي صحيح حديث فيه يثبت لم أنه 
■ؤ علي بن الحسن ولد من 

والأدلة:

قاله الخيري سعتي أبي عن 
أمتيآخر في رايخرج ه افه رسول 

وتtمحرجالغبث، اه قيه يالمهدي، 
صحاحا،المال ويعهلي نياتها، الأرض 
وبعيئنالأمة، وتطلم الماشية، وتكئر 

حجياا(أآ،.يعي; ثماث؛ أو ميئا 
فها رمحول قال قال؛ تهه وعنه 

فبع،قصر إن المهدي أمتي في اريكون 
لمنعمة، أمتي فيه فتنعم فتسع، ؤإلأ 

تدحرولا أكلها تؤتى فهد، مثلها ينعموا 

المهدي

زمكتب( ١٥١)والضعيف انمحح ني المنيف النار )١( 
ٍوآ،الإّلأب، سمء\ت 

وحث،( ٢٢٣٢رغم أكن، )امأب الترمدي أخرجه )٢( 
وأحمد(، ٤٠٨٣رمم الغتن، )كتاب عاجه وابن 

والحاكم.يا[، الرسالة، ]مزسا ما/إ0آ( 
له،واللمفل { ٨٦٧٣رقم والملاحم، الفتن )كتاب 

الصحيجةالأحاديث سلملة في الألباني وصححه 
^١(.١١يقم ، ٣٢٨٨)

فيقومكدوس، يومئذ والمال قسا، منهم 
فيقول!أعطي، مهدي يا فيقول؛ الرجل، 

.(٣)خذ

قال•'ه عود مبن افه عبد وعن 
تنقضيأو تذم، لا  ١١س؛ فه ا رسول قال 

أهلمن رجل العرب يملك حض الدنيا 
ترواية وفي اسمه يواطئ بمتي 

اممأييه وامجم امجى امجمه رريواطغء 
أمخ،<

قال؛.4، الخيري أبي.سعيد وعن 
أحلىمني، ررالمهدي ه: رمول قال 

الأرضيملأ الأشأْ،، أقض الجبهة، 
ومحللما،جورا مكنته كما وعاأالأ ئسطا 

افهليعث، يوم؛ إلا الدهر من يبق لم ارلو 
كماعدلا يملأها بيتي أهل من رجلا 

ماجه.اُن لقفي وهذا ه، نفالمايق الحديث هر )٣( 
(،٤٢٨٢رقم المهدي، داود)كاب أبو أحرجه )٤( 

حنونال!  ٢٢٢٣"المتن، )أبواب والترمذي 
ءل\[،الة، الرهلمؤصست ( ٤٢/٦)وأحمد صحيح، 
(.٧٢٧٥)رقم الجاهع صمح في ١لألاني وصصحه 

نالزمحن محن ما تعر خفيف أي: الجثهة؛ اجلى )٥( 
يأتك،جمهته• ص الشم انحر دالدتم، انمدغتن، 

وحدبأرنبته، دقة مع الأنف ْلهميل أي■ الأنف..؛ 
والأثرالحدث غرس ش النهاية ينظر! وسطه. في 

[.٥١٤٢١ط١، الجيني، ابن ]دار ( ٧٧٠، ١٦٢)
(٤٢٨٥رقم المهدي، )كتاب داود أبر أخرجه )٦( 

الرصالأ،]موسمة صا/بم"آ( وأحمد ل، والبفظ 
رقمالتاؤيخ، )كتاب حبان وابن [، ٥١٤٢٨حدآ، 

رقمرالملاحم، الفتن )كتاب والحاكم (، ٦٨٢٦
رقمالجامع صحيح في الألباني وحته (، ٨٦٧٠

(٦٧٣٦.)





المهديالمهدي

الدينيزيد الموي، البيت أهل من رجل 
لمون،المويتبعه العدل، ويفلهر 

الإسلامية،الممالك على ويستولي 
■، ؛-المهدىااُ ويسمى 

:المساص اؤ 

خروجهوفت، ت الأولى لمسسألة ا— 
ئه؛ومحكا 

كماالشرق، جهة من المهدي يخرج 
قالI قال ر.ع ثوبان حديث عليه ئد 

السودالرايات، رأيتم ررإذا .ت رسول 
فأتوها،خراسان من قبل من جاءت ئد 

قالالمهدي«ُأ'ا. اش حليفة فيها فان 
ويكونالمهدي رريخرج كثير؛ ابن 

ويكونالشِرقلأُ لأد من ءلهور0 
ءعيسى قبل حروجه وقت 

كماالJجاللأ،، مقتل ويشهد ؤيعاصره، 

١I  ٤٩)امة اييدي بين يكرن وما كان لما الإذاعة ( ١١
•١٥.)

٤(،• ٨٤رقم الفتن، )كتاب ماجه ابن أخرجه )٢( 
واللفغلازالة، ب ( V• /VU)وأحمد 

والحكم،العلوم ]مكتبة ١( • • ا/ )• والمزار له، 
رقموالمادحم، الفتن )كتاب والحاكم ءل١أ، 
أيما،المزار إمتاد0 وصحح ، وصححه ( ٨٤٣٢

]دار٢( • ٤ )؛/ ازجاجة ممجاح غي والبوصيري 

الماروّثلر: )ا/بمأ(. والملأحم الخن أو النية )٣( 
(.١٠٢)الميف 

أقراطمن به الإحاطة يحن ما ني القناصة ينظرت )٤( 
(،٨٦-  ٨٤)A البهية الأنوار ولوامع )٨٧(، ازصة 

،ط١ غراس، ]دار ( ٤٧•الزاخرة)ا/ والبحور 

السائقظبه جابر حديث عليه دث 
أايتزلرسول قال ت قال ذكر،،، 

أسرهمفيقول مريم، ابن عيسى 
إنلا، فيقول؛ بتا. صل تعال المهدي؛ 
لهدمافّ تكرمة بعض، أمير بعضهم 

الهيتمي:حجر ابن قال الأمة،اُْ؛. 
هوعيسى نزول قبل المهدي ارحروج 
نزولهيعد إنه قيل؛ ما وأما الحق. 
فلاقائله على ترد والأحاديث، فبعساو، 

وقتتحديد يثبت ولم ■ إليه" ينفلر 
صديق.قال بعام، أو بشهر خروجه 

المهديأن في ئك ولا خان؛ حمن 
تمتنغير ْني الزمان، آخر في يخرج 
وعام؛اآم.كهر 

المهدي؛شريعة الثانية؛ لمسألة ا. 

بلجديدة■ بشريعة يأتي لا المهدي 
لبثنامتبعا الإسلام بشريعة يحكم 

الأحاديثعليه دلت، كما محمد.، 
أبىحديث ومنها؛ ذكرها، السابق 

;ائته رمول قال قال؛ هريرة 

فيكم،مريم ابن نزل إذا أنتم ءكيف 
ههجابر وحديث متكم؟أاُبن، وإمامكم 

تخريجم.تقدم )ه( 
()٠٨الختثلر المهدي علامات ني المخممر القول، )٦( 

)ا/الزاخرة البحور وينغلر ط١[، الصحوة، ]دار 
٤٦٩.)

.(.١٨٢)يدي ين يكون رما كان U الإداصة )٧( 
تخريجه.وئا.م )٨( 







القهتجنبم|و|ه:المهيمن

(١) وعن، جبر تن مجاهد عن وروي 
هوالمهدي أن ؛ البصري الحسن 

وما، صحيح غير وهدا ، .ث ءسدى 
قال. إليهما إسناده يصح لم عنهما روي 

أهلعليه الذي ءاوالصواب السغارينيت 
يخرجوأنه عيي، غير المهدي أن الحق 
كثرتوقد ، عتسّى نزول قبل 

التواترحد بلغت حتى الروايات بخروجه 
لمينةا علماء بين ذلك وثيع المعنوي، 

V. معتقداتهم.من عد حش 

لمصادروالمراجع:ا0 

أنكرمن على بالأثر را1لأحتجاج ٠ ١ 
اللهعبد بن لحمود المنتظر؛؛، المهدي 

الويجري-
بتنيكون وما كان لما والإذاعة . ٢ 
حان.صديق لمحمد الساعق؛،، يدي 

مهديعلامات في الالجرهان - ٣ 
المتقيحسام لعلي ، الزمان؛؛ احر 

•الهندى 

لفة،ال jl-Ul])ها/هبمل( ئيجة أبي أبن رواْ )١( 
كثيروهوصعيف سليم، أيي بن ليث، وف، ه£ا  ١٣٩٩

حويثه.فرك يميز، ولم احتلط قل وكال الاصطراب، 
(١٧٨)المهدي أحاديث ني الموسوي كتاب: سقلر 

♦آ؛اهما.حدا، حزم، ابن دار ^، Jl]المكين 
رنم( ٣٧٤)\إ الضن كتاب في حماد بن نمم رواد )٢( 

(١١٠٨ ،)ry\/\)j ) بمنونعيم (. ١١١٩)رقم
أيشا،صعيما •؛ت كتابه وواوي به، يحتج لا حماد 
غيالعوسوعة كتاب في تثلر أحرى. تفلل ومه 

(.١٧٦، ١٧٠)المهدي أحاديث 
الأ;واراوهٍت)ما/أه(.لوامع )٣( 

وعوائلهاالقش قي الواردة "السنن - ٤ 
بنلعثمان ^٥(، ا؛ تلها وأشرا والساعة 

الداني.سعيد 

المتتفنر؛؛.،أحبار محي الدرر ررعقد . ٥ 
السلمي.ليوينا 

يهالإحامحلة يحسن ما قي عة لقنا  ١١٥ء ٦ 
للسخاوي.أشراؤل؛؛، من 

بنلنعيم ^١(، الفتن؛؛ للكتاب - ٧ 
٠المروري حماد 
^٢(،البهية،؛ الأنوار اللوامع . ٨ 
•ريي للمنا 

القيم.لأبن المش؛(، والمنار ٩. 
صوءفي المنتظر ارالمهدي ء ١ ٠ 

العليملعبد الصحيحة؛؛، والأثار الأحاديث 
البتوي.العغليم عبد 

أحاديثفي الموسوعة رل  ٠١١
العثليمعبد العليم لحيي الّهل>ي،؛، 

المستوي.

m_i\w

;لغه التعريف ؤ

والنونواليم )رالهاء ت فارس ابن قال 
الشاهد،وهو المهيمن قاما بشيء، ليس 

أمن،باب من هو إنما هذا، من فلمس 
والمهيمن. ههّزةاا من مبدلة والهاء 

اليلمية،الكتب ]دار ( n\T/Y)!_ سف مما )٤( 



المهيمنالمهيمن

الفعلمن مأحوذ الهيمنة، من فاعل اسم 
ميطرإذا مهيمن؛ فهو هيمنة يهيمن هيمن 

علىوثاهدا وحافظا رقيتا وصار 
الشيء.

اللغة:في المهيمن معاني من حاء و •
الأسا،.

الثاض.،لا,المهيمنت ت الجوهري وقال 
وأصلهالخوف، من غيره آمن من وهو 

الهمزةنمت بهمزتين، ءبذ، 
فصار، لاحتماعهماكراهية ياء الثانية 

كماهاء، الأولى صنرت ثم مؤلمرأ، 
وهراقه«ثأ؛.الماء أراق : قالوا

شرعا:لتعريف ا ؤ 

سافي أسماء من اسم ■ المهيمن 
شيءبكل سحانه إحاطته على دال 

علىالشهيد الرقيب وأنه عليه، وسيعلرته 
والأمينشيء، لكل والخاففل شيء كل 

.شيئا منها يضيع فاد حلقه أعمال على 
لحكم:ا0 

المهيمن،الاسم: بهذا الإيمان يجب 
لدلالةالهيمنة، صفة من عليه دث وما 

إثباتؤيجب عليها، الكريم القرآن 

]الدار( ٣٣٤-  ٢٣٢)،■/ اللغة تهدب انفلر: ( ١١
٢، ٠٧١)ه/ والصحاح -[، ٠١٣٨٧ؤوا، المصرية، 
TTNU/n ،ط،،بمن، للملأ العلم ]دار ( ٢٢١٨

]مؤّة( ١٦٠)٠ المحمهل والقاموس [، ٢١٩٩٠
)؟/الوسيعل والمعجم —[، ٥١٤١٦ا طء الرسالة، 

[.٢١٩٧٢ط؟، ، 3y-؛Jl]دار ( ١٠٠٠
(.٢٢١٨، ٢٢١٧/٦)انمحا٢ )٢( 

وكبريائهبجلا,له يليق كما تعالى فه ذلك 
ولاتحريف، غير من ٠، وعظمته 

تميل.ولا نمليل، 

لحقيقة:ا0 

الأمورحفايا على المثللع المهيمن: 
شيءبكل أحامحل الذي الصدور، يا وحبا 

يكونبما حلقه على الشهيد وهو علما، 

الاسمفهذا عمل. أو قول من منهم 
لهالعلم أهل أورد قد جق لربنا الكريم 

معناه:إن فقيل ت، ميرا عدة 

الحافظ"،.رف ا— 
بماحليه على الثهياس أو لشاهد ا— 

■ةعلُأ، أو قول من منهم يكون 
مويمن،أصله أن وذلك لأمين، ا— 

منأحف الهاء لأن هاء؛ الهمزة قلبت 
أفعالعلى الأمين هو هق فاض الهمزة، 

ولاثوابه، من الخشب يقص فلا حلقه، 
قدرعلى العقاب من الخاصي يزيد 

معحته

(،)٢٣للزحاج المنى اه أسماء نفير اننلر: )٣( 
[،٠١٤١٢ٍلم، الثقاُة، ]ياي ( ٤٦)، UUIرثان 

]مكتبة( ١٦٨/١رللبمهعي والعنان رالأمماء 
لأبنالمران أحكام [، ٠١٤١٣*يا، دى، وا ال

.ل١[.اس، الكتب ]دار ( ٣٣٨)المري 
الرسالة،]مزّق ( ٣٠٤; ٢٣)اممري تمر انفلر: )٤( 

مج\جالحسنى اش أساء ونسر [، ٠١٤٢٠ط١إ 
اشأسماء واشتقاق (، ٤٦الدياء)وشأن (، )٢٣

[.٠١٤٠٦ط؟، الرسالة، ]مؤسة ( ٢٢٧)

اضأساء وشر )آأ/؛«م(، الطري تمر )ه(اظر: 
ءً(، ٢٢٨)اش أسما، واثقاق )٢٣(، للزحاج المنى 





الموتالتكفيرموانع 

تيمية.لأبن المتاوىا'ا — ٩ 
قيوالجماعة ألمنة أهل رامعتقد - ١ ٠ 
.للتميمي ، أ؛ لحني ا الته ء أمما 

Mالمكفر وانع م. 

)التكفير(.مصعuح يراجع 

لغة:التعريف ■ي 
أبنفال الشيء، من ألقوة ذهاب 

أصلوالتاء والواو ررالمم فارس• 
منالقوة ذهاب على يدل صحيح 

الحياءآاُحلاف الموت ومنه الشيء، 
اةالحيصد ت إذن الموت ف

وخلافها'".

شرعا:التعريف 0< 
كلياالجسد الرمحح مفارقة الموت! 

حزباأو بالموت 

هالأسماءالآحرى:
والمام،والنون، والحتف، الموت، 
والوفاة،والحين، والئدى، والحمام، 

الجيل،]دار )ْ/'؟خآ( اللغه مقاييس معجم ت انقير )١( 

ت.أ''آ(،للغيروزآبادى المح—ط- القاموس )آ(انثلرت 
الكتب،]دار ( ٥٨٤)T/ للفيوس المنير والممباح 

وراجع:المعرفة[. ]دار )؟/W( \و\وي فتح انظر: )٣( 
]دار( )٤٣القيم لاين والريح )؛(، للقرطي التذكرة 
^,١٣٩٥الملمة، الكن 

الصغرى،الماعة ت ويمي ،، والهلأكُ 
الصغرىُوالقيامة 

لحكم:اه 
واجب.بالموت الإيمان 

لحقيقة:ا٠ 

أمرالموت بأن الجازم الاعتقاد 
الموتأن واعتقاد الحياة، يقابل وجودي 
بقالهامع الجسد الرؤح مفارقة الشرعي 

بفنائه،تبلى ولا تفنى لا وأنها باُده، 
النصوصيه جاءت ما يكل والتصديق 

يه.لتعلقه ا الأمور ْبن 
الموتالعانحاء! راقال العرطيت قال 
صرف،فتاء ولا محض يعدم ليس 
بالبدنلريح ا تعلق ان-ق-هلاع هو ؤإنما 

حالوتبدل. لينهما، وحيلولة ومقارنته، 

والحياةدار، إلى دار من وانتشال 
مى

يلزملأولا حجرت ابن الحاففل وقال 

)أ/أل>تافت المعاني في المختلفة الألفاظ 1ظر: )٤( 
اللغةومقاييس [، ٠١٤١١ط١، الخل، ]دار ( ٢٣٢
وتهذيب^[، ١٤٢٠ط؟، الجيل، (]دار ١٣٠)٢;

،ط١ التراث إحياء ]دار ( ٢٥v)٤/أللغة 
۴٢٠٠١.]

المعرفة[،]دار ( ٦٤)؛/ الدين محلوم إحياء اطر: )٥( 
(٤٠٤)٦إ الفرمان ورغاب ألقرآن غراب وتفسير 

ومرقاة[، ٠١٤١٦ط١، العلمية، الكب، ]دار 
]دار( ٥٣٣)آ/الماسح مشكاة ثرح المفاتيح 

المعانيوروح [، ٠١٤٢٢طY، العلمية، الكب 
/V(١٤١ ) المرئي[.الراث إماء ]دار

الشعب[.]دار ( ٣٧٧)V/امآن لأحكام الجامع )٦( 





















جالموت

لإحيتهمؤالتسمة ينو أذ-مبجا آس بملأ ءؤفِ 
قشلا رلأ أتآس أمف ؤأ؟ إثء ثفأ 

يمحنتوأم لود ء وا يؤ آيثأ 
ينعثه قش ّأوى يلإ قأوو إثق 

يأتسةثلمؤيشر آؤف يهب ؛يا آلعيت 
فثتبثنفينإ ؤ ؤكلى آ-لم ؤ حداد 

وهنهل آس ش ثلث ون أهمقهم آقم 
]الأحزاب[.

هوالموت، من عليه يغشى والذي 
منيعانى لما عليه يغمى المحتضر 

لموتا ت مكرا 

خبماعائشة أن البخاري؛؛ ارصحح وفي 
بينكان اش. رسول إن تقول؛ كانت■ 

يدحلفجعل ماء فيها أوعلبة ركوة يديه 
وجهه،يهما فيمسح الماء، في يديه 

لموتلإن اف، إلا إله ررلأ ت ؤيقول 
نيقول فجعل يده، نصب ثم مكرات؛، 

ومالتقبض، حتى الآعليى،ا الرفيق ارفي 
منالعلبة ١^؛ عبد أبو قال يده، 

لأدما من والركوة الخشب 

بينوالاحتلأف الفرق ذكر تقدم وقد 
والبشارةالاحتضار حال والكافر المؤمن 

أكثريكون الكافر وكون الروح، وننع 
والحكم،الملوم ]زكب ( XV^/T)الشاسر لا{أير 
(YA)1/انماني سان وانظر: ؛آ؛ام;ا، ط0، 

تنيرفي والوحيز الترني، ]طبعة 
ذأ،الملمة، الكتب ]دار العزيز)ا/"ا*آا،( امماب 
٠١٤١٣.]-

(.٦٥١٠رنم الرناتق، )كتاب الخاري أحرج، )٢( 

الموت1ق|
آو؛

حالالvكريم القرآن وصف وقد ألنا، 
الملائكةوشدة الكرات فى الف1المين 

قّلهلنلثون إذ رزئ وو فقال: عليهم، 
آحمحوأأديهن بايثوأ و\و\لإ؛لأ آوئي ئتزت 

يتاآمحن ءد١ب ■ؤووت أنوم أنئتهظأ 
ءئقو لو ت آم ء محزق كلإ 

]الأنعام[..اه ئتةثمم_رة ءاينته.ت. 
ومتفاوتةعامة المعاناة كانت ؤإن 

كماعليه يخفف الشّهيد أن إلا المقدار، 
يجدلا ءالشهيد قوله ظاهر عليه ئد 

ألمتمم بجد كما إلا القتل ألم 
امصةأأرم.

الخيرقول عشرة؛ الثالئة لمسألة اس 
إذابالمغفرة له والدعاء المحتضر عند 

تجزن

ررإذامرفوعا: هأ سلمة أم عن 
فإنحيرا، فقولوا الميت، حضرتم 
قالت:تقولون،(، ما على تذص الملائكة 

ادقهرمول يا قين: ملمة أبو مات فلما 
له،اغفر اللهم ت قال أقول؟ ما 

قالت،:صالحهء، عقبى وأعقبنا 
محمل.ااش فأعفى 

<١٦٦٨رقم الجهاد،. نفانل رأبراب اكردي ■أخرج،، )٣( 
رقمالجهادا رمحاب رافائي صمح، حن وقال: 
(،٢٨٠٢رنم الجهاد، ركناب واين (، ٣١٦١

ط)[،الرسالة، ]مزّة ( ٣٣٤< ١٣)وأحمد 
وحننه(، ٢٤٠٢يقم الجهاد، )كتاب واكارس 

(.٩٦٠)رقم الصححت الملة ش \لأواو 
رقمالخام، ركتاب داود ابو الماق: بهذا أخر.بم )٤( 

(٩٧٧رنم الهثانز، )أبواب والترمذي (، ٣١١٥



انمون

محرضهمشرة اورادا|-ة لممالة ا- 
يمضاسضراممم:

أفّه،عن المسيب، بن معيد فعن 
لحلالوفاة طالب أبا حضرت لما قال! 

جهل،أبو وعنده ه السي عليه 
■النبي فقال أمية، ١^، بن اه وعبد 

لكأحاج ض، إلا إله لا ئل: عم، 
يناش وعبد جهل أبو فقال اش؛ا، عند يها 

ملةعن أترغب طالمس،، أبا يا أمية! أبى 
هالمى فقال المطلب؟ عبد 

؛فنزلت، ءنك؛ا، أته لم ما لك ؛الأستغفرن 
نمتثيثوأأى ^١ ٠١٠نآقثننت لائي ِةرئث> ء؛ؤتا 

تابمي تن مح،، أؤيا ًقامأ رؤ فثشتيق 
محيأششي، م ثم نقى 

]اكوة[أا،.
غلامكان محال! هع أنس وعن 

فأتاهفمرض، . الثمي يخدم يهودي 
فقالرأسه، عند فقعد يعوده، . ثمى لا 

عنده،وهو أبيه إلى فنظر ررأءام،ا له؛ 
فأسلم،.، القاّم أبا أطع ت له فقال 

هءالحمد يقول! وهو . النبي فخرج 
الارا(ُى.من أمده الذي 

انمون

الجنائز،)كتاب ماجه وابن صحيح، حس ؛الت و= 
الرمالة،ة تمؤ-١( ٠ ١ )؛؛/ واحمد (، ١٤٤٧رئم 

■٣<،0• رنم الجنائز، )كتاب >؛ان وابن ط١[، 
(.٤٩١)رقم الجا4ع صحيح في الألباني وصححه 

(.٩٢• رقم الجتاتز، )محاب مسلم صحح ض راصد 
(،٤٦٧٠رنم الض، )كتاب الهخارى أخرجه )١( 

(.٢٤رقم الابماد، )محاب وملم 
١؛حريجه م لتي.)٢( 

التلمينعشرة! ة الخاملمألة ا- 
الاحتضار!وئت يكون للميت المشرؤع 

اكمموتنوا قرال• لقوله 
»معناه:الووي: قال اش«لص. إلا إله لا 

ذكروهوالمراد! الموت، حضره من 
كماكلامه آخر سون اض؛ إلا إل لا 

يدمهآخر كسان ررْس الحديث! فى 
الخة«ث؛¥ْ؛.يحل اه إلا لا؛له 

أمللاستحباب لتلقين يا الأمر وهل 
لمحتصر؟ا على يكرر وهل للوجوب؟ 

بهياالأمر أن العلم أهل بحض ذكر 
علىالعلماء وأجمع ندب، أمر التلقين 

عليهالإكثار وكرهوا التلقين، هدا 
وسدةحاله بضيق يضجر لئلا والموالاة؛ 

البما ويتكلم بقلبه ذلك فيكره كربه؛ 
عليهيكرر لا مرة قاله ؤإذا ! uلرايليق، 

فيعادآخر، بكلام بعده يتكلم أن إلا 
،.كلأمهُ آخر ليكون به؛ التعريض 

يتآمحرالتخير عقرة! السادسة لمسألة ا_ 
!يالأتيياء خاص الاحتضار عتد الموت 

إلابمرض ض من وما .! لقوله 

(.٩١٦رقم الخا؛ز، )محاب ملم أ-م-بم )٣( 
(،٣١١٦رقم انمام، )كتاب داود أبر أخرجه )٤( 

ط١[،الرسالة، ة ]موس( ٣٦٣)آم/راحمي 
وصححه،( ١٢٩٩رقم البمام، )كتاب والحاكم 
(.٦٨٧)رنم الإرواء ي الأuنى وصححه 

إحياء]دار )آ/واآ( للنووي ملم صحيح شرح )٥( 
.[.٠١٣٩٢الربي، التراث 

وبداية(، ٢١٩/٦)للروي ملم صحيح شرح انثلرت )٦( 
وشرحالفكر[، زدار ( ١٦٤/)ا رشاّ لاين المجتهد 

ٍلآ[..الفكر، ]دار ١( • ٤ القدير)٢; فتح 



الموتالموت

؛ربضأي: والآحرة«ُا؛؛ الدنيا بين حئر 
الاحرة؛إلى والرحلة الدنيا في الإقامة 

محبوفادة ش ا على وفادته لتكون 

تله فقال ، مرمى إلى الموت ملك راحاء 
ملكعين موسى فالهلم قال: ربك، أجب 

الملكنرجح ت قال ففقأها، الموت 
إناكأركيإشذقال:اشه،إلى 
عيني،فقأ وقد الموت، يريد لا لك عبد 
عيديإر ارجع قال: عسه، إليه فرد قال: 
تريدكشت، فان تريد؟ الحياة له: فشل 

فماثور، متن عالي يدك فضع الحياة، 
سنة،بها تعيش فانك شعرة من يدك وارت 

فالأنت قال تموت، نم ت قال م4؟ ثم فال: 
الأرضمن أدنني رب ئال؛ ئربب، من 

افهرسول قال يحجر؛'، رمتة المقدمة 
جانبإلى مقبره لأرينك عنده أني ارلو 

الأحمرآاُ"آ/الكثبّ، عند الطريق 
التقمحمد. تخيير وفي 
يقولاش. رسول كان : هأعائثة 

حتىمط لي يقبض أرلن صمح؛ وهو 
نزلفلما يخيرا؛ ثم الجنة، من مقعده يرى 

ساعة،عليه غشي فخذي على ورأسه به 

واللفظ( ٤٥٨٦رنم الضير، رمحاب المتاري آنرجه )١( 
(.٢٤٤٤رقم الصحابة، فضاتل وملم)محاب له، 

]مكبة.( ٧١٣٨)اسم الجائح يشرح البئر )٢( 
هL.٨١٤•ط'آ، القاسي، ١^٢ 

(،١٣٣٩ينم انمائز، )كتاب، المائي أحرجه )٣( 
(.٢٢٧٢رقم القضائل، )ياب، وملم 

السقف،إلى بصره فأثخص أفاق، ئم 
قلت:الرفق ءاللب قال: تم 
الحديثأنه وعلمت ، يختارنا لا إدا 

تقالت صحيح، وهو يحدثنا كان الذي 
»الايلمبها: تكلم كلمة آخر تك فكانت 

الرذقالآءنى«ص.
أنبعد التخيير وجه ما هائل: قال فإن 

أحدناأن ولو الجنة، من مقعده يرى 
الدنيايتخير لم الجنة من مكانه رأى 

إكرامايكون التخيير أن فالجواب: عليه؟ 
فيجوزأمره، عن روحه قبض ليكون له؛ 
يصيرلما الموت معاناة تعجيل يختار أن 

عنهالموت تاحير يختار أن ويجوز إليه، 
علىالله لهلاءة إيثارا يمنزلثه علمه مع 

احفل 

وصاهءشمّه: ايابما لماسآلة ا. 
الاحتضارعند بالتوحيد قئظق الأنبياء 

الشرك:من وتحديرهم 
فيهبفعل الغير إلى التقدم هي التوصية 

الاحتضارحالة كان سواء وقربة، صلاح 
أوبالقول التقدم ذللث، كان وسواء لا، أو 

الخرففي الشائع كان ؤإن الدلالة، 
حالةالمخموصى القول فى استعمالها 

الأءظر'ا*.

<،٤٤٣٧رنم المغازي، ركتاب الخارى اخرجه )٤( 
(.٢٤٤٤رمم الصحابة، فقاتل )محاب لم وم

لأبنالصحيحين حديث، من المشكل كشم، انظر) رْ( 
الوطن،]ياي رأ/-؛ه( الجر3ى.

اسية،الكتب ]دار ( ٣٨٦/١)المعاني روح )٦( 
0اأاه[.



الموتالموت

عظميا تكون الموت عند والتوصية 
أعظمومن البال، تشغل التي المهمات 

دعا.لىذكر وقد التوحيد، له يوصى ما 
لبنيه.أ الخليل إيراهيم وصاة 

مههئ،يعفوب وكدا بالتوحيد، 
تلإش يإبمتس >؛ؤوس ت ،سحانه اطه قال 

آصثليضؤأثد دئسهد سفه تن إلا إيهثر 
آلقغلحثةين آ*لآحتق ؤ، وإيت آلييا ؤ( 

ِوتأتتت قاد أنخ ^٠ ئ ءاث ذ إؤ 
بيو1._ :٩ ثومح؛ وا آتمحق 
ئآدآلية زم آصظق آقآ إن كي؛ وشئ 

حممأم . وأقر إب قوس 
قالإذ آلمؤت نمقوب حضر إي شيداء 
قثدهانيإ نئدى من تجدوة تا تنسه 
وإسثشلإؤيثز ءاتاعك وإقه إث-هاق 

.هثنلثون لهء ومحب قبجدا ^١ ثإتقؤ 
،[ b_J]؛

التوحيد،في يقدح مما الشرك ولكون 
ساعةمحي . المسن حاتم منه حدر فقد 

وابنقالت الاحتضار، 
.اش برسول نزل لما هوت عباس 

فإذاوجهه، على له حميصة يعلؤح محلفق 
وهوفقال وجهه، عن كشفها يها اغتم 

والنصارىالمهود على الثة ررلعنة ت كذلك 
مايحذر مساحي؛؛ أنسائهم قبور اتحدوا 

الشركذؤيعة لمد أي• ؛ صنعوا 
.فيهامن عبادة إلى المندية 

حضورI عشرة الثامنة ألة لما• 
علىللإفساد الاحتضار ساعة الشيطان 
المحتصر

تعالى:قوله ظاهر ذلك على دة 
وهبمئتحا آن ثن قش 

أنلروالفلاهر الشتميعلي: قال ]المؤمنون[، 
يحضرنىأن بك أعوذ المعنى: 

ماكائنا أموري من أمر في الشيطان 
تلاوةوقت ذلك كان واء مكان، 
غيرأو الموت، حضور عند أو القران 
جميعفي الشؤون جميع من ذلك 

الأوقاتااأ٢؛.

إنيه: النبي دعاء من وكان 
والغرق،والهدم، التردي، من بلث، أعوذ 

يتضعلنيأن بك، وأعوذ والحريق، 
أناك بوأعوذ الموت، محني الشّبهلان 

أنبلق، وأعوذ مد؛ئا، سسللث، في أموت 
أمتنمئا«ص.

يكونللمحنصر الشيطان وتخيهل 
بأنوذلك أو دينه بإفساد 
اكنيامفارهته عند الشيطان عليه يستولى 

{،٥٨١٦رلم الوحي، بملء رمحاب البخاري أحرجه ( ١١
(.١٢١٥وثم الماجد، )كتاب ومسلم 

آه[.٤١٥مل. الفكر، ]دار ( ror/o)المان أضرا، )٢( 
(،١٥٥٢رئم ، الملأ؛ ب ركنا داود أبر احرجه )٣( 

واحمد(، ٥٥٣١رقم الاضعاذة، )محاب وألماني 
/Tوالحاكم^.١[، الرسالة، ة وءؤّ( ٢٨١)؛

وصححهوصححه، ( ١٩٤٨رقم الدء_اء، ركاب 
ة]موّ( ٢٧٤ره/ داود أبي صحيح في الألباني 

\آ؛اه[.غراس، 
را/حح؛(المغير الجامع بشرح المجس انقلي: )٤( 

ا،'؛اه[.، »i-tالخافص، الإمام ]شن 





الموتء1ق|بمالموت

،النفس وتردد الموت عند الحشرجة 
علىويدل بعضه، تكون أن يمنع ولا 

الالاحتضار حال التوبة قبول الفرق 
بيانه.تقدم كما الغرغرة حال 

Iتعالى قوله فى الموت غمرات وأما 
صرت4 آهيتوة .إذ ثرئ ؤوؤ 

وسكراته-ه شداjLفهي [، ٩٣]الأنعام؛ 
أهوالهالأن بذلك؛ وسميت ، ياته وكن

يقعنمن يغمرن 

اتثمرات،:'و 

هومت5رات من يصحه وما الاحتضار 
التيوالأهوال والشدائد المصائب من 

وتزادسيئاته، به فتكفر المزمن؛ تصيب 
درجاته.وترفع حسناته، 
اللهرحمهم اللف كان وفد 

بنعمر قال المعنى، هذا يتثحرون 
علئتهون أن أحب وما العزيزI عبد 

بهيكفر ما لأحر إنه الموت؛ سكرات 
,(٤)المؤمنعن 

المحاكين:ماإ1أهدا '

والقدريةالمعتزلة من هلائفة حالف 

للملأيين،انملم ]دار ( ٣٢٩)؛/المحاح انفر: )١( 
]دار( ٤٨٣ره/روس عالاج وت;!، ٢١٩٩٠ط؛ا 

]موسة( ٢٣٥)المحيط والقاموس الهدامة[، 

>.<تتثبلأء.
ط^.الإملأس، ]المكب ( ٨٧السم)٣;زاد )٣( 
،حل؛ المعرفة، ]دار ( ٣٧والحكم)•العلوم جامح )٤( 

اه[. ٤٠٨

عرضيأمر الموت أن فزعموا والفلاسفة 
جعماليس أنه ت أي ؛ أوعدمي 

•وجوديا

أنإلى جمع رأدهب المفاريني■ قال 
الوالأعراض ومعنى، عرض الموت 
أنبعضهم زعم بل أجساما؛ تنقلب 

القه وبمحض، سم الموت 
الزمخشرى؛،

ءيالنزلع من رروكثير ب■' ابن وقال 
يرو،ميكون قد فإنه لفقلثا، يكون ذلك 

الحياةمثل وجودي، لأمر مستلزما الشيء 
مستلزممثلا البدن حياة عدم فإن مثلا 

في.تنازعوا والناس وجودية، لأعراض 
ومنوجودي؟ أو عدمي هو هل إ الموت 

تتعالى بقوله احتج وجودي إنه قال؛ 
حبرشأ ٢[، أ ]الملكاعأيوْيم أئيق ءؤ-ءو 

الحياة.حلق كما الموت، حلق أنه 

يخلقالهنارئ العدم يقول؛ ومتازعه 
الموتت يقول أو الوجود، يخلق كما 

اللازمةالوجودية الأمور هو المخلوق 
لفقلي؛؛لنزلع فا وحينئذ الحياة لعدم 

العلمية،الكتب ]دار ( ٢٨٢للفتاوي)\/الحاوي )ه( 
وتمحيحالمقاصد ونوصجح -[، ٥١٤٢١ط١، 

(٠٩١القيم)٦! ابن الإمام قصيدة سرح قي القواء-د 
اuدوأصراء ا"'؛اهد[، ط٣، الإسلامي، ]المكب 

 /a(١١٠ ) لاتا ومق، عء  ١٤١٠المكر، ]دار
إحياء]دار ( ٤٢٤)المملين وامحلأف الإسلاميين 

ط^.المرئي، اكراث 
(.٢٣٧اوهٍة)آ/الأنوار لوامع )٦( 
(.٣٨٣/٢)والقل المقل تحارض درء )٧( 



موسىموسى

بماالمحالفين على القيم ابن رد وهمل 
يأتي؛

والذيح.والإضجاع الكبس هذا - ١ 
ولاحيال لا حقيقة ذلك الفريقين ومعاينة 
حهلآالناس بعض فيه أحطأ كما تمثل 
الوالعرض عرض الموت ت وقال قييحا، 

الوهدا ا يذبح أن عن فضلا يتجم 
يصح.

الموتمن ينشئ مسحانه افه أن ٠ ٢ 
منينشئ كما يديح، كبس صورة 

ويعاقب,،بها يثاب معاينة صورا الأعمال 
أ-صائاالأعراض من ينشئ تعالى والله 

منؤينشئ لها، مادة الأعراض تكون 
منينشئ. كما أعراضا، الأجسام 

الأجسامومن أعراقا الأعراض 
مقدورهممكنة الأربعة فالأقسام ما، أجا 

بينجمنا يستلزم ولا تعالى، للرب 
الحال.من سيئا ولا النقيضين 

إنuل; من إرتكلف حاجة لا - ٣ 
منكله فهدا الموت، لخلك الذبح 

ورسوله،اتله على الغامد الاستدراك 
ولاعقل يوجبه لا الذي الباش واكأؤيل 

الرسول.لمراد الفهم قلة وّبته نقل، 
لنقلأن القائل هذا قفلن وكلامه، 
العرضنفس أن على يدل الحديث 

يعدمالعرض أن آحر غالط وقلن يذبح، 
ولميذبح، جسم مكانه ويصير ويزول 
الذيالقول هذا إلى الفريقان يهتد 

منينشّئ سبحانه اش وأن اه. ذكرن
لهاُمائة ؤبمجعلها أجساما الأعراض 

تمصادرواثمرام:اي 
الموتىأحوال في الصدور ارثرح - ١ 

يومحلى.للم، والقيورأ؛ 

القيم•لأبن لأرواح؛٠، ا ررحادي - ٢ 
الجامعشّؤح القدير ررفيخى - ٣ 

للمناوي.^٢(، الصغير؛١ 
الإملاميالفقه مجمع ارمجلة ٠ ٤ 

بجدةالإسلامي الخزتمر لمنفلمة التاع،؛ 
 ،٣(.^٢

الإسلأميلأ،القكر في للالوت . ٠ 
للفرماوي.

عةءاالخ والمح عة الشء اا ررالآداا.ء ٦ 

٠ناح٠لاين (، ١٤)
 V - أبيألغاظ حل في اع لإقن"ا

للشربتمح،•^١،، شجاع،؛ 
الموتىأحوال في ررالئذكرة . ٨ 

للقرمح(•^١^، والأحرة؛؛ 
للصنعاني.)ج؛؟(، ١^٣٥ ررسيل _ ٩ 
للأشقر.الصغرى؛،، والقيامة „ ١ ٠ 

وتسه:اسبمه ■ي 

ابنت يل عمران، ابن هو إ موص 
بنيعقوب بن لأوي بن عازر بن قاهث 

سفما ( ٢٨٣)المم لأبن الأرواح حائي انظر: )١( 





"محً.موسى.

فرعونيشعر لا حث من إليها الله فأعاده 
الى!تعافه ال قبذلك، وأعوانه 

موسى.

هنثلؤلىئلك سن يثمالإ ءأمتم أر بجر 
وسآم 4 ش محق آن مدى أئثا ء ظى 

يمحأف. آلتفين تث آقت تثتحتن حيلها قدثإ ثهتَ ليظن فنمى ءاث أؤسقءثئث 
لا،ا-اك-.ه آمحم أظ آق، أئا إه دت=قالوإ قثولأه .ؤئنتنى فلإوتت< إى ثثخ 

وتفتقؤى أتتإت  cJij. حنكت 
ؤينثتنآ آن عّى يثئمحأ لا محإك ]، عن 

إقهءمّءا آلكثما ي ^؛٢^ ه: وقوته 
ِسنثدث . ئ تثه وان محنثا َجة 

.هقمأ وهمبمه "^؛٠^٠ آلقيي جاف محأصتح . تئثثفيى ثر يبمت؛ محإرا تقييم 
تدهم-ن ثنا ^۶ أو; وقوله ]مريم[، ٥^ ًكاتت إن دتيأ محك أؤ ود 
أفقمحأ ه نمن اث مح ة ص ي ء ثقكا أن لأّ وي 

آلثفتيعشه ع توف أثلز 5^؛، ؤ؛% اشء ؤ آأمحغ 
أئ__ وت ٌ وقوله ]الأعراف[، روا اآص ٩ م أو ؤ د، 

ئئذع م:ش امس ء ا>ئثلإثك ءآ ظ' ع س ظ ص آدءئ ءف 
و4سإ نث ظ ؛اممق تآ 'إب أُ; ي مم٣ خ م 
هنص قئ S أؤهء إك ددقث مهي 

نصحق آش ؤئد أنثت ولقتقر قنرث 
]اوت_ص_ص[..ه ثئثويك< ك آءكأَهلم 
أمهإلى مومى انثه أعاد وهكذا 
مائي،مل يمتا الفطام حتى فأرضعته 

موُّول،&ؤيم ه! وقوله أالأعراف[، 
.هفيء وسلثن لآا.تؤا ^؛ ٤٢٥ةثاْ 

آلوبعد أيوب قبل نبوته وكانت 
وبضسه كان إنه وقيل: . يعقوب ن ؤ عاؤة تحت تشأ هكذا 

^٢،.ألف ١^١٣ 

تيوت4:لائل دي 

أكفرإلى هل موسى نبيه ش ا أرسل 
فرعون،وهو زمانه، في الأرض أهل 

صحتعلى تدل شان آيات تتسع وأيده 
تعالى!قال كما رسالته، وصدق نبوته، 

ئتقلينت ءاي-ت قسح مؤمئ ءا'تتا 

مايليه ويدل قويا، ثابا صار أن إلى 
لمالموسى فرعون قول من هقق الله حكاه 
مج،أؤ الله! إلى يدعوه رسولا حاءه 

سنينعمك ين فا ولست يلدا فبنا 
.لا1شاراء[ 

بوته:ن٠ 

نبوةعلى الشرعه لنصوصي أ دلت 
ؤؤءدت تعالى الله قول منها■' .ئ؛ موسى 

تممؤ ئا، تامق إو لأئليء يى قال 
Air)\/ي لاين السارق )١( 
(.٣٣١)ا/ اكارخ ني المتثلم انقلي: )٢( 



موسىمومى

إذينهؤن لمحُ قثال جاءمم إي إّممحيث، بغآ 
cJoJpآثد ). سبمؤيإ يتعؤمئ 

وآيوه_أ\كذوإوله رب إلا ذتؤأء أئ، ثآ 
40شمحة بجمحش لأله ثأفي ئتو 

هذهتحديد في واخنلف ]الإسراءء. 
إليهذهب ما مملى وهي المعجزاتأ١،؛ 

روايةفي - عباس كابن الطم أهل بعض 
وقتادة؛والشعبي وعكرمة مجاهد و— 

والبحر،والطوفان، الثمرات، نمنتس 
والدم،والصفاتخ، والقمل، والجراد، 

وخروجتسعى، حية إلى العصا وتحويل 
ابنورجحه بيضاء، ، أ لجيبا من اليد 

حليهر فنا القول اروهدا بقوله؛ كثير 
قوى؛؛أص.حسن 

التالية؛التصوصر الأمور هذ0 على ويدل 
ثا١٧قلثا ءصاق ؤه تعالى: اش قول 

ال؟4؛ ثق ممهإ نق آئ 'أما ير 
Jut ، شإلا و؛ آلمّءة ؛؛؛؛، بماف ي ق
يمعفؤر ه ش ثني شنا دن ر ثثؤ 
زدارهجر،( ٢٢)هآ/اآ، اتجري ص انظر: )أ(

ff)عربي لأبن القرآن وأحكام آه[،  ٤٢٢،. ١ ط 
وض^، ١٤٢٤ْلم، اس، الكب ]دار ( ٢١٦

الكب،صالم ]دار ا/ْم( و، ، ٣٠)أ/ القويي 
-[،٠١٤٢٣المودية، المرسق السلكة الرياض، 

(.١٨•)أ/ كير ابن وشم 
وكانالرأس، منه يدخل الذي الشق هو الجيب )٢( 

منكفه لون بمحول، ليطه نحتا يدْ أدخل إذأ موسى 
اكاظرين.يبهر شعاع له قوي بياض إلى برص غير 

وتفسر(، ٢٠)ها/آا، اتجري ير نفانثلر: 
(،٦٠٠)السيئ ير وتن(، ٢٥٧)U/القرطبي 

)ْ/آأ(.ياز ابن درمائل فتاوى رمجمؤع 
ْلآ[.كيررْ/إآا(تداردة، شرابن. انظر: )٣( 

فثريق يظناء مج جمك 1، يلن ؤإدخل .؛ 
كاثأإم ؛هقا إة ءاثت ؤقآ 4 ءل 

كثير؛ابن قال ]النمل[، إ.ه قيث؛ق مثا 
أؤيدكآيات تسع من ثنتان هاتان أرأي؛ 
فرعونإلى. لك برهائا وأجطهن بهن، 

وقومه؛؛

تمسك^٤^ ءؤوما تعالى؛ وقوله 
ظياأتيظؤأ عصت؛اى همأ قا3 تمرش. 

4مئْئارب فبما ول شى عق بما وأثس 
ضؤد١ . كموّظ أفها أل ق. 
هس^؛٠ تيها هاد . قش تثه 

دكوآئمم آلاؤف سيرّثها سنمدكا 
ءاهتوخ فير من ية قج نتا.ءق، إفي 

.١4^ ءابجا ة لؤق ئمئ. 

^لaلوهاقمإ _؛ Jljtjوقونه 
ممصتوءاني ثأترم ^١۵٦^؟ وألئثق وآ-ود 

وهمحك وما قئ.أ آذةيرةّأ 
]الأعراف[.

يئونئ■ان نضد؛ ءؤولiئد تعالى؛ وقوته 
يحفرونلتثه.تر آلتمرنتا تن وثثص أينس 

تالأءراف[.

آنمبتئ ِإق تعالى؛ وقوله 
فنقم ن لغ١لءر بماق آئملب 

.]الشعراء[ ؤ^ه آتظيؤم َةلةإخر 
تابه:كئ 

التوراة.م موصى. نبثه على افه أنزل 

)؛(شراينكير)آ/'ما(.



موسىموسى

ومءبما ه جث: اش ال قكا 
_ي_ؤمت_ونا،■تالغثدؤن تلهر أؤثثب 

اطهوقال ، التوراة هنا بالكتاب والمراد 
أرتاؤ,إئا ت التوراة شان محي تعالى 
أقيثقا م نبجؤ هدى يا ءط 

هادوأ.^،٢٤ آسلموأ اقوي 
أثو'كثب ين آسثئرأ نا وأمحنمار 
٤؛[،ندة;  Jl-1]أيدم هثه ودكاؤأ 

قلدر ؤو،ت=قثثثا ث تعالى الله ال وش
وثنييلأثثءث11 قيء د=قإا ين آ'لألوإج 

كندوأقوتك بأمر بقوة فخدها شمأو ِلمحا 
.هآثئتسقين دار أتؤوةؤ ةحسإأ 

تكتورثما سحان! ومحال تالأء_راف[، 
دّجمأدف؛  ٤۶آلا آتي آثقئب ثوش قن 

قمحأ؛رغم ئم ك نأيه هدى 
]الأراف[.

نزولوقت تحديد السنة في حاء وقد 
أنه؛ الأسقع بن واثلة فعن التوراة، 
صحفررنزك ل! —ا ق . الله رسول 

رمضان،شهر من ليلة أول إبراهيم 
رمضان،من مضض لت التوراة وأنزلت 

منمضت عثّرة لثلاث الإنجيل وأنزل 
حلتعشرة لثمان الزبور وأنزل رمضان، 

وعشرينلأرح القران وأنزل رمضان، من 
رْضان؛؛ُآ،.من حلت 

-فراينهم)ل/ا؟م(.اظر:)ا(
ط؟:ا،.الرّالة، ة ]ْوّ( ١٩١/ YA)أحمد أخرجه )٢( 

]دار( ١١١)؟/الأوسط المعجم في دالملمراني 
وئالله، واللمظ -[ ٠١٤١٠الماهرة، الحرمسن، 

كتبهااممه أن ت التوراة فضائل ومن 
أبىحديث من. ثبت، لما ، بيده 

آدماحتج ا؛ ال! قأنه نغهم؛ هريرة 
أتتآدم يا موسى له فقال وموسى، 

لهتمال الجنة، من وأحرحننا حيبتتا أيونا 
وختليكلامه، الله اصعلقاك موسى يا آدم؛ 

عاليالقه قدره أمر على أتلومحني ، ييده للئ، 
آدمفحج سنة؟ بأربعين يخلقني أن ئل 

وفي. ^^١(! موسى، آدم فحج موسى، 
التوراةلك راكغبا لملم؛ رواية 

ددها،رإ،.

٠■

افه،توحيد إلى يدعو .و موسى كان 
ؤإفرائهله، لإحلاص وا والخضؤع 

الكفرونبي حصائصه، وجميع بالربوبية 
ويفرصهفرعون، يعلنه كان الذي والشرك 

تعالى؛فه ا قال كما بالقوة، الأتباع على 
0ظ أئآ ^ . ص ؤسث 
وقالتعالى: وقال افزءات;ا، ]. 
تنقتظم عبمت، ث ظلأ كأبجا ءعؤة 

اطهقامر [، ٣٨]القصص: عمق-اه إكد 

)شهت القدمي[ ]مكتة ( ١٩٧ا/ر المجعع ش الهتثمى 
ابنووثمه يحيى، صعقه القطان، داور بن ممران 

مالحبكون أن أرجو احمدن ومال صان، 
قىالألباني وحشنه وقامت،(إ رجاله وبقية الحديث، 

(١٥٧٥رقم ، '١ ٤ الصححة)؛/ الأحاديث محيلة 
ط١[.المعارف، ]مكتة 

لم.وم(، ٦٦١٤رقم القدر، )كتاب البخاري أخرجه )٣( 
(.٢٦٠٢رقم القدر، )محاب 
المابق.الموضع ي مسلم )؟(أخرجه 



موسىموسى

هذايدعوا أن وه—ارون موسى 
باضالإممان إلى الشر الطاغوت 

قبضته،من إسرائيل بتي وفك وتوحيده، 
وأنتعذسم، ولمرك معهما اؤإرسالهم 

نمالى:قال كما لث قولا له يقولا 
دؤىق يا وي ثاني ؤثغوك آنت 

ثه و طق إق خقنة إك دتآ آ. 
زتآو قش ثذوؤ وتق/ ؤ4 
بملق.ر آو عآ يمط أن نحاق إى 

يألأت.أسح ثثتتفما إي ^٥ لا 
إلمعئا جيل رؤ؟؛ يبملأ إئا ثئآ قأياْ 
ربماتن فادؤ جمننك قد »عد:م ^؛٠ يل يني 

أصئد إنا و آثدة الإ تن عك وقثلإ 
ثبجك.4ص ثن خ ؛، ١٥آن ١^ 

أيمتئ يبما ئادئ ت تعالى وقال 
أمحخآلا خعئن مم . ٢^!؛^؛ القرم آف 
ء.و؛لإ؛و0 أن ذأ\ق إؤآ ين ءآق 1. 

ءقامحيل إسا.في تليق ولا صدبقا نءدضيى 
بمثشيأن دب ءة ني . هئثون 
إة؛١؛^ ^٥^١ ملأ ات ه. 

ثمينمود إقا هرلأ تيثبمت محا ئتشعؤن 
.هإتمحتت ؤج ُثا محيل أن .ا ٢^٥؛؛ 

]اكران.

منه:وموقفهم ومه قه 

وقومهفرعون هم وهارون موسى قوم 
همرعونعليهم تسلط الذين إسرائيل وينو 

013وتتعالى انثه ال قوأذلهم، 

يغ.وثلثن ثالثا ثتثوة وإحاْ موّنم 
مث!^١^١ ةسقةمةأ ؤتلإنمء ^^تتت< ^!، 

وقئت تعالى وقال .ه ء١ل١ق 
إكوكروث مش  ٢٠^؛-ين بمتا 

اشض وقئ [. VO]وش: ثاثبماه زتوني، 
الكريمكتابه من عديدة مواهلن قي علينا 

موسىدعوة من وملئه فرعون مواقف 

إسراثيلبني وموقف جهة، من وهارون 
تأحرى جهة من مهما 

بهماكفروا فعد وأتباعه فرعون أما 
ذلكلتويغ وملكوا وبدعوتهمسا، 

النحوعلى بيانها يمكن عدة، مالك 
التالي:

ملأنها وا لنكدب I مسلك الأول: 
وجودصحة في والتشكيك بالجنون 

افهقال كما الحق، والإله الرب 
صتثال ٢؛، ييتتة غق؛ ، ١١٥^^تعالى: 

آتثب. ألأستنب أبلع قيه 
لآثُّمثإفا تلّئ أتنخ إقآ وأئخ 

]غافر[.حتقنذأه 
ييؤمظرقةثا ئعن ؤه١ل تعالى: وقال 

مثقثُ سأ ث آغق ؛^؛٧ ؛^1 ال ه. 
قاد. آ'مق آمحن ءد تا ، ١١٥و هدئ 
،؛*ئه، بمل و كشت ؤر ته( عند علثها 

]طه;ا.تنش.4 
قرعونإلى وهارون موسى جاء ولما 
محالالعالمين، رب رسولا بأنهما وأحّراه 

تجمياوهان عنه: الله حكاه كما مستنكتا 



ءثموسى ءءلإة4وسى 

قئ

نيظ إن ه بملإ قاد . بمتيئ آلثتتت ظ ، JUو اممبمت تق زنا 
L^^is  ؛َمحم إن سهثأ محتا،cjUjJj  . الشعراءآ..ه ةيِث[

هتذأفي<إن لنا ^٥! ت الى تعاممه ال وق
ضلإتيا أف ير؛ي-اتي تقيرن 
أ:تامأ. أثثإز وثتا ستييثا 

]طه[.. أتقنك 
ولسحرةحشد إلى عي الت الرابح 

رزةلمبا المدائن، فى النتشرين مهرة لا 
الماسمن ومسمع مرأى على مرسى 

ولتعالى؛ قال إياه، مغالبتهم ومحاولة 
يمونمر ا هنئإى ؤقوئ زو ين آل1لآ 
ئتادائْيتؤم تق تيء أ0 مٍ>؛و ر. 

4ص أي لكوأ و ص 
ثلميثم ءز أتوك حم؛ق أتراغن 
ياإك ماوأ همموى 'ألتترْ جآء و. 

فادفئمة. آلا مس 
آوئظ \ أال ؤ؛ . ;١؟^ 

١^ظ ةال . ؤزن آوؤ أمحل 
سقينكم إن آيمتا محتا يآلتميط 

]الشعراء[.

هدْمواجهة عن فرعون عجز ولنا 
التخريق،إلى لجأ الدامغة الحجج 

أمحدتلخن جاد تعالى؛ قوله في كما 
ؤأهآلسميتن ثى هجئ قيه إلتها 

.]اكعراء[ 

موسى،على ١لتهلاول مسلك الثاني؛ 
والتلبيسمكانته، من والحعل واحتقار0 

وصتعالى؛ اض  JUالأتباع، على 
ممىف أقس يتذدم قاد ميه، 4 فمعيق 

تتمهاد اُصة. عن ضا إن محإ أهلا محق ثن عنى ألأءر وسث يمص 
إةيتموً ه١أوأ . آلثقزيأتأ يى ^^٢ ئو ألك ئ نذ ءِ أدأ ر أ. 

آتيرْهقه ظولأ _يق. ث٤اد ؤث* نهي، 
نمؤنألكآقه تعه ملأ أؤ ذما ين 

مماإقهم ئأثاعوْ قزتهأ هأنتت.نا 
■]الزخرف[ قسيثئ.ه 
ؤإنكارحر بالرميهما الثالث؛ 

تعالىالله قال مثاهلستها، بعد المعجزات 

.اهءة ؤث ؛؛ Jf3آن وإثآ هو آف 
آلنايوأعمى ثكمحأ ألذوأ قثن \تؤ\ هان 

عظيمسم محجاءو ؤاسفبمبوم 
]الأعراف[.

الرهيبالمشهد هدا في هم وبينما 
بونالغالهم أنهم يفلتون الذي 

رأسايتقلب بالأمر فإذا فيه، المنصورون أءند.ت ين أؤهات فرعون؛ عن حكاه فيما 
هباءالأحلأم هذه وتصير عقب، على . التنميك يى عنق، إقه^ 
يلقيبأن موسى ، ٥١أمر أن بعد متئورا، إن هء ئأت ءال ؤر مازأ ِبمقىو ثتاق، أؤلر 

الدجالين،لمحرة ا أكاذسس، لتبتلع عصام لإدا ءصاْ ءأنير أاضأدتيا يى يتكنتا 
١^،آذ ٠^٢؛^ إن ■ءؤدأو-صآ تعالى؛ قال كما أينا؛ ؤ لإدا دم ثئ . فيى سان ؛ث 



موسىموسى

مؤح^^٠١٧ ما ظئف هم( ؛يا ءصتتاك 
^ظ و بمين لإ\ ثآ بمد ;ظ 

ح،>يي0أشم؛ وأنيإ . مّ*ئتن ?٢^٢ 
مّىرب . أئتؤتي هث ءاثنا اوأ ق. 

لسأفولما . رافآ والأء_ؤبمنروق 
إلىانتقل المناظرة، ميدان في فرعون 

والصلببالقتل والتهيئي التنديد 
بقوله؛عنه الله حكاه كما للمومخن، 

يننكت ءادن أن ثن يء ءا4نم مجؤن رؤقال 
ّمآتيتي ق قلإنعوْ ذذؤ؛' ئدا 

أدهممح؛هطعى تنون موف أهنها 
محنىم شا تئ( ويثم 

ئفموتا . ممون رثا إل إآ اوأ ئ. 
ferثثأ نقا ك ؛V قَ 

و4ملمة جو ئء قوا أئ زثآ 
[j^v.i ،]، موسىنبثه إلى اش، فأوحى

تعالى؛قال كما بالمومحتض مري بان 
ءميِايئ آنر أن مك( إك 

0^[.و4 قين 
مصرمدائن قي الئرئل فرعون وأرسل 
وأتباعهموسى على للقضاء حاشرين؛ 

جهننؤءأيسل تعالى؛ قال كما منين، مؤلا 
ئيين ٤٠٥ءى إن و محة ألمدين فا 

■ثديهقيغ نإة . لظ0 تا إمم ؤ. 
ابءا.و4 

اليم،قي وجنوده فرعون الله فأهلك 
قالكما إسرائيل، يني أرصهم وأورث 

وتجن جثمت ي ؤ£ثئةتوأشآ ارت تع
أيثآقمحها كإلألئ . َيو ثبمابِ سم 

ترءاهثثا رو^ شيقآرى هأئعؤهم إبمت،يل 
أل. ثديهن إدا مو؛ى أصحب ^ئثنثان 

إلةن؛يآ . تيتدن ثقا ّبم إة لأ 
م ۵١٥أنص ثص»ااف آصميا أن مؤتئ 

آؤمةثم آلعظيب. '؟لقؤتر فنق 
الو أية ص َوش توم ج خيو 

]اأشعراء[.آلاحلأ.ه أمقتا 
موسىمن إسرائيل بني موقف وأما 
■الآم^في إجماله بكن وهارون 

آدر،أنه بزعمهم إياه أذيتهم الأول؛ 
الخصيةُفي نفخة والأدرة 
هنموسى بأذية إسرائيل ينو قام لقد 

بأنهإياه وصفهم ذلك ومن بالغة، أذية 
حديثفي كما ذلك، من ربه فبزأه آدر، 
رركانتقال: المي. عن خ هريرة أيي 
بعضهمينظر عراة يعتلون إسرائيل بنو 
وحده،يغتسل موسى. وكان بعض، إلى 

معنايغتسل أن موسى يمخ ما واش فقالوا؛ 
ثوبهفوصع يغتسل، مرة فدم، آدر، أته إلا 

فخؤجبثوبه، الحجر ففر حجر، على 
حتىحجر، يا ثوبي يقول؛ إثره، قي موس 

فقالوا؛موس، إلى إسرائيل بمو نظرت 
قطفقثوبه وأخذ بأس، من يموس ما واش 

صربا،؛ُ'آ،.بالحجر 
ذهابهيعد العجل عبادتهم الثاني: 

ربه؛لمناجاة 

)ا/س(.حجر لاين ازري ضح انثلر: )١( 
ومسلم(، ٢٧٨رنم ألغل، )كتاب الخاري )آ('أخرجه 
^٣٣٩رم انمص، )محاب. 



موسى

أنمع موضّى اثله بي نأراد لما 
علىاستخلف ربه، لمناجاة إلى يذهب 

رجلبينهم ٌن س هارون، أحا'ه قومه 
هاإلى فعمد السامري، هارون للت يقال 
الأفبامحل،من _ L>Jlمن استعاروه كانوا 

يخوركما يخور فكان عجلا، منه فصاغ 
إذاالربح وكانت الميقيقي، العجل 
فيخورفيه من حرجت دبره من دخلت 

حولهفيرقصون البقرة، تخور كما 
زإثداؤثٍظأ ثنيا ؛؛ؤئثافي' ا ويفرحون 

]طه[أقثى.ه متئ 
الشرك،هذا عن هارون ونهاهم 

حتىالعمل هذا على أصروا ولكنهم 
تعالى!افه شال كما موسى، أتاهم 

إثاينسي قل ين محن ثم ،د 
محأفص ؤث محم وظ 

ؤهْنيرق عقد ذج ئ ^١' ١٥و أتيه 
.]طه[ .ه سمإئ ؤا يج 

منقومه ل بقلا موسى تثه الله وأبلغ 
ثدييغضب حال في وهو فرجع بمده، 
قالكما صنيعهم، على قومه ووبخ 

محيىمحهء إك مئ ت تعالى 
؛^١تم يم ألإ ثوي قال يئا 
أنأم آؤد هًئا ءثائ آظ 

مؤجليييكم تن غضب ءلذ^م محق 
نصائظ ئغاثنا  Xaالز^ ه. 

موسى

)نمصوصحيح (، ٤٧٥رم ممر ابن تمر انظر: )١( 
]دار( ٣٢٦، ٣٢٠)الهلالي للهم ممر( لأبن الألهاء 
،^[.١٤٢٢ًدا، ماس، 

ظهنهقدهثها آئوو زثؤ تن آؤيإيأ حمننآ 
]طه[.آلثيؤ ألد 

على.ن هارون أخاه موسى وعاتب 
فأحبرهسديدا، عتابا الخصوص وجه 

ولكنهمذللثؤ عن نهاهم ياته هارون 
١نتفلارافتركهم يقتلونه، وكادوا عصوه، 
صبتايكون لا حتى ءم، موسى لمجيء 

يقوله;عنه الله حكاه كما تفرقتهم، في 
وذؤ' توهم إي سمق تا تمحق أ؛ؤهأئ 
تتئوأةد و همى أمحث ئس ثٌ 
أنتنين إئا ؤلأ لهتي اذ ئي 

ولوئا ثمأم بمي بو ؤئ يمحل 
رجعت الى تعوقال ]طه[، .4 
بمماهال أسنا غملهن ممه.ء إل سممئ 

وألشريت؛ؤ م 1محءئئهم بمدكآ ين 
آنق١ل %ة ف ذأي نو ألأوج 

هإدوةدإ أ٠تتعمفي آلثوم إن أم 
ألسيتع عئم ه ألاندك يى قنيت 

.لالأءراف[ ).اه آلملتلييق 
السامري،إلى ء موسى اتجه ثم 
عجلمهونفتا للناس، إضلاله على ووبخه 

جرىما تعالى الله ذكر وقد اليم، في 
ثتيئشعا وؤهاد ت بقوله بيتهما 

هثصتيهء يبمميأ لم يما بمتف قاد ل. 
ءئ؛ددهاآلئسول آثم يى 

ينال. ئسى ل سثثت، وتنقية 
الئتؤل، آى آدثوغ ق لك أدهن 
إقُآثلر ءئثتهأ و معدا لق،  tjijيثثاس 
ئرلثثتقئهُ ؛ ٤٦٥ذتك آوى إقهاث، 



موسى

►ء
موسى

إقهتةأإققآ . ثقا أثي ير أمثثةُ 
سعتظل نبجح هر إلا إقئ لا \ؤى آس 
هطق 

قتالعن إسرائيل بني نكول ت الثالث 
تالمقدس بيت لفتح الكفار 

ينمحواأن إسرائيل يني افه أمر 
؛لحولها عن فامتنعوا المقدسة، رقى ألا 

ضا لمي وقالوا الكفار، من وهلعا حوقا 
إنافقاتلا وربك أنت اذهب ت ئص موسى 

أربعينبالتيه الله فعاقبهم. قاعدون، ههنا 
آدغإؤتةنءِ ت تعالى قال سنة، 

ءوه' وث■ م آس َقف أؤ اتثدثه 
ءةيعؤتئ ئازأ غيمتن ئتّمإبوأ أدباه 

جاواكالأث4قصعقتئوأ
ودآ-يبرنت ؛ئا يا عئر-محأ ؛ن نهثا 

آقئآنم بخام_دثك آك؛بم يى ثثلأن قاد 
دحثم_ه^١ أناش عتيم ئانجعا 
كتوإن ئتوقوأ آقه وش غألون وادكم 

آداود-ئلها في؛  Ijjيتعومئ؛ثالوأ تو؛مهان 
إثاورتمث أنث ةدهت فها اموأ دق 

الأ١^، لا ال ني ثهتا 
\ةونجه؛أآلموأَ وتمتة أيثثا هنئ وؤف دميى 
سهآتيتبم( ءأنجم محثثئ ^ها او ق. 

ألمومحّقد ثأم، ئث" اويأ ق ثيهوى 
تالم1ددةآ.ا.ه آلفستيبمى 

فاته:و٠ 

فيص موسى الثه نبي وفاة ذكر ورد 
هاض رسول عن ته هريرة أبى حدث 

.َموسى إلى الموت مللث، وحام ت ل فا 
هلهل—مت ئال ربك، أجب ت له فقال 
ففقأها،الموت ملك عين .؛ موسى 

فقال!تعالى اس إلى الملك ذر"أع قالا 
بربدلا لك كبد إلى أرسلتني إنك 

إليهاف، فرد قال: عيتى، فقأ وقد الموت، 
ئل؛عبدي إلى ارجع وقال: منه، 
فضعالحياة تريد كنت فان تريد؟ الحياة 

منيدك توارت فما ثور، متن على يدك 
مه؟ثم قال: سنة، يها تعيش فانك شعرة 
قريب،من فالأن قال: تموت، ثم قال: 
رميةالمقدسة الأرض من أمغنى رب 

أنىلو وافه اش رسول قال يحجر، 
عندالعلريق حان—، إلى قبره لأنيثكم عنده 

بعدوفاته وكانت الأحمرااُن. الكثيب 
(٢)منينبثلاث هارون وفاة 

المتعلقة:المسائل 'و 

منيه افه ذحل4 ما الأولى: الخألة ٠ .
التكليم:

غيرمن موسى نسه ش ا كلم لمد 
آه^^٠٢ تعالى: قال كما واسطة، 

وهذا،[، ]iJiLقتكليثا ثوشم! 
بهده. موسى لسه وتكريم تفضيل 

آئيتلسحانه: قال كما الفضيلة، 
'قمس بمهم بمي قق بمصهم قئئتا 

(،١٣٣٩رنم انمائز، )كتاب الهخاري احرجه )١( 
(.٢٣٧٢رؤم الخمائل، )محاب زمؤثم 

اظر:ش؛راينممر)مبم7(ؤ)أ(



موسى؛ءآوه:موسى

[.٢٥٣ث ]البقرة دري،ؤه ئتئّهر وييع آقد 
بوحهموسى على ممتنا تعالى وقال 

واصثإسلق إيى ثثونئ ود ح_اصت 
تآدثد ويةنجر إرس1تؤء آلنايى 

]الأء_راف[..ه قيثتن وثم، 
منالفضيلة هدم فى شاركه وشد 
الصلاةعلشما ومحمد، آدم الم؛ أنساء 

والسلأم.
أبىحديث من صح فلما ادم أما 

افهرسول ويا قال! رجلا أن أمامة؛ 
قال:مكلم، تعم؛ قال: آدم؟ كان أنبي 
عشرةشال: نوم؟ وبين بينه كان فكم 

مون«أا/
ليلةقى ثبت قلما محمد نبينا وأما 

المعراجحدث في حاء حيث المعراج، 
الصلواتهملي فرصت ررثم الطويل: 

فمررتفرجمتا يوم، كل صلاة ين حم
ثال:أمرت؟ بما فقال: موسى، على 
إنقال: يوم، كل صلاة بخمسين أمرت 
يوم،كل صلاة حمين تتهلح لا أمتك 
الك،،لباس النجربت ئد والله وإني 

المعالجة،أشد إسرائيل بتي وعالجت 
لأمتك،التحقيق فاسأله ربك إلى فارم 

)كابصحيحه في حبان ابن )ا(أخرحه 
ركغابوالحاكم ط؟[، رقم-؟آ1(تاورسالت، 

يا[،الس، اممب ]دار ( ٣٠٣٩يقم الفر، 
انظر:لم• مثم_ط •محر كير واين الحاكم وصححه 
ْلأ[،مجر، ]دار ( YUU))/والنهاية البداية 
السمحة)٦!ة لالفي أيقا الألباني وصححه 

مدا[.انمارف، ]مكب ( ٣٠٩

إلىفرجعت عشيا، عتي فوصع فرحعت 
عنيفوضع فرجعت مثله، فقال: موسى، 
فأمرتفرجمت،، فرجمتؤ... عشت\.< 
إلىفرجعتا يوم، كل صلوات يخص 
أمرت: ةلثاأمرت؟ بم فقال: موسى، 
أمتلئ،إن قال: يوم، كل صلوات بخمس 

وإنييوم، كل صلوات حس ست2لع لا 
بضوعالجت، ئجللث،، الناس حربتط قد 

ربكإلى فارجع المعالجة، أشد إسرائيل 
رييالح، قال: لأمتلث،، التخفيف، فاسأله 
وأسلم،أرصي ولكني استحييت، حتى 
أمضيث(مناد نائي جاوزت فلما ئال: 

ءباديا(ُأ،.عن وحققت، قربمي 
4عموسى قصة الثانية: المألة 

الخضر:

أن: وخلاصتهاطويلة المتممة محذه 
بنيفي خطيثا قام ء موسى اش نبي 

فقال:أعلم؟ انس أي فثئل: إسرائيل 
يردلم إذ ذللث،؛ عليه اش نمب، أنا. 

منهناك بأن تعالى وأخبره إليه، العلم 
التعلمش موس فرغب منه، أطم هو 

بأنهفاخبره مكانه عن ربه وسأل منه، 
فتجهزالبحرين، مجمع عند سيجده 

ولمايوثع، فتاه ْع وانطلق للسفر موسى 
شترمحلفا بالأمر، أخبره بالحضر التقى 

عماالسؤال وعدم الصبر، الخضر عليه 
موسىفوعده ا بنفسه يخثره حتى يفعل 

■رنمالأنصار، مناقب )كتاب البخاري أحرجه )٢( 
(.,١٦٢رقم الإبمان، )محاب وملم (، ٣٨٨٧



موسىموسى

الأمور،بعض رأى لما ولكنه بالصر، 
كقتلهلشريعت؛ ا مخالفة هرها خنا التي 

المساين،سفينة وحرقه الغلام، 
التيالقرية في الموجود الجدار وإصلاح 

أنشك ولا يضيفوهما أن أهلها أبى 
مخالفوتركه الإيمان من الضيف إكرام 

أحذحيث ا ا كثين معه يصبر لم - للشريحة 
وبعد، عله ويستآثمر يفعل عما اله ي

لهوشمح الخضر، فارقه الثالثة المرة 
ماإلا يفعل لم وأته فعل، ما حقيقة 

الكتابفى مبسومحلة وقصته به. افه أمره 
تتعالى قوله ففي الكتاب أما والثنة؛ 
أبغثه أبج ؟ كئنه — قاث 

ثلثا. حعئا آثمى أو جن}( ميمع 
ؤ!سيئدو إقذ حؤبهتا قسا يهما محمع اما 

]الكهف[.أل؛مثةو4 
كمابينهما، الحوار وبدأ عليه عثر ثم 

بمتادآتن تدا ت_ع_الى: _ال ق
عق!ةّة من ونهنث عندثا تن تيثه ءاكه 
أنهق نل م،ئ ثدو قال، .1 
ئسؤحأن إةق، ئاد J. رفدا محت مثا 
مؤ ، ء قني يينر . ع ي 
*أششاء ؛إن نتجدؤآ هاثر حمإ يخء 

يقاد أ. أمل لقا نمى وث!ُ صبماإَا 
للئ،لثدث حئ عن ئسني؛ قأد آئعتق 

علىانطلقا بينهما الاتفاق تم أن وبعد 
بهأمر ما يعمل ا.لخضر وبدأ افه، بركة 

ؤإصلاحالغلام، وقتل السفينة حرق. من 

وقيالسفوتل، وشك على الذي. الجدار 
موصىسأله الأعمال هده من حدة وا كل 

معه،يصبر ولم فيها، غليه واعترض 
اه،أحبرنا كما الخضمِ فارقه أحرها وفي 

ؤرغزا إدا حئ" فؤةأطiثا 1 بقوله تعالى 
ئثدأنلها لمقم؛ا قال -ملها آلسفسؤ 

ئإنتئث أش ء  0ii أع\ ي يخن 
لإاِغئيىلا ^3، 0 قه شذ مي؛ 

؟ثأثاع. أزى بق ^٥٥^ ه ئيث 
غهقثا أنك هاد قئثإهُ ممتثا لإتا ^١ حئ 
أزت ه؛ ل.ا ذ-تمحإ سثثا حئثر كد نشبر يغتر 
قادصّزل. ني مثطيخ أن ءاثك ك أش 
قمحء>تي قلا تندها م سألثق، إن 

أناإدآ حئ فانهللثا عدل ين كمن 
يصبفوس؛آن شابؤأ أهته،ا آسجعتآ منة 1،^؛ 

قادامهو فاقِينقص ك يييد حدايإ ِييّا محيا 
ثداداد و أ-مإ قو لةثو.ت شيت أز 

ئ1تنيتر ما ِيئأويل ؤهتق، يه فثنى 
.]i^_[ إ.ه ءت-ارا ءكو 

موسى،مفارقة الخضر أعلن أن وبعد 
فيعليه حفي ما حقيقة له يشرح بدأ 

اجؤآم_تعالىI قال كما الثلاثة، الأمور 
آونيق تتتثنن كةاتق ألثينه 

َلأيأثد ته وق تيها أق ■قأردت 
أبجإه ٤١٥ألثثث وأثا . ■ثنثا بينة 

ود=ئرإحلثشا ءنهعه.ثا أن تلهبع ثقبمكن 
جزةظ ه ن؛بما س أن أن؛؟ فو 

بثإإنةإ1ق٤ان آبدار ثأثا . ثحما ؤأهمتب 
وانلهتا قتئقُّكار ذئ ثدثة آؤ 



موسى

[٢٨٧٩]
موسى

لئوئئاتلتآ أن رتمث أرإد ثنيي أيبما 
وما^،^١ تن لحمة َثرهما ودسءم؟ْا 

ءثؤمي ؤ ما ئأؤيل ذإك آمي عن هثكهُ 
]الكهف[..ه ئاثإ 

القصةالشيخان روى فعد الئنة وأما 
بنأبت رواية من طويل حديث في 

هامموس لرأن الني عن ثهد كعب 
أيت فسئل إسرائيل، بني في حطيئا 

عله؛افه نمب أنا، فقال! أعلم؟ الناس 
ليبلى؛ له: فقال إليه، العلم يرد لم إم 

منك،أعلم هو البحرس بمجمع عجي 
قالوربما ِ به؟ لي ومن رب أي تال: 

قال:- به؟ لي وكيف رب أي سفيان: 
حيثمامكتل، في فتجعله حوما تأحد 
فهوقال: وربما - قم فهو الحوت فقدت 

ئممكتل، في فجعله حوئا وأحد -، قمة 
إذاحتى نون بن بوشع لفتاه هو انطلؤ، 

موسفرقد رؤولّهما، وضعا الصخرة أتيا 
البحرفي هقهل فخؤج الحوت واصتلرب 

تعآم ي ثيق, وقئ 
حريةالحوت عن القّ فأمك ]الكهف[، 

هكذافقال: استاأ. مثل نمار اس 
بقيةيمشّيان سلما فايهلالهناق._، مثل 

الغدمن كان إذا حتى ويومهما، ليلتهما 
نثةين نجنا لثد عدآءيل ءوتثا لمنة ^٥١]، 

لأبن\ّ نتح انظر: كالكرة. أي الئاق: طل :١( 
نييخرله مكان أن ت والمتمود )ا/اْا(، حجر 
كماالماء يتلاءم ولم والشق كالغتحة يقي الحر 
كان.

النصبمومى يجد للم ا.اه، قثبا كذا 
فتاه:له قال اممه أمره حيث جاوز حتى 
ستهب قتزإ' ؛١^ زيآ إل أيءيت ^٥)، 
أذئأق آشلق إق• أتيه ث؟ آؤث 
.همحا أم ف سمح ؤأمحن 

ولهماسربا، للحوت فكان ]الكهف[، 
ِقةاما دللك موس: له قال عججا، 

.ه^١ ٥٥■ءايايضا عح ^١ ١٥بج 
حتىآثارهما يقصان رجعا ]الكهف[، 

مجيرحل فإذا الصخرة، إلى انتهجا 
فقال:عليه، فرد موس لم فبثوب، 

موس،أنا فال: السلام، بأرصك وأنى 
نعم؛تمال: إسرائيل؟ بتي موس قال: 

ر؛ٌداطنئ متا ؤ لتعلمني أتيتلث، 
علمعلى إني موس يا قال: ]الكيف[، 

وأنتسلمه، لا اف، علمنيه اش علم من 
الالك علمكه اش علم من علم على 

قإىفأ ^^١!، أتبعك هل تمال: أعلمه، 
ؤU ؤ ير ؤئ غ. 

>؛ؤأمغه: ولقإلم حمإ يهء نحك 
ماحلعلى يمشيان تمانهللقا .ه، 

أنكلموهم سمبنة بهما فمرت البحر، 
بغيرفحملوه الخضر فعرفوا يحملوهم، 

جاءالسمينة، فى ركبا فلما ٢، ئولر 
فتقرفينة، الحرف على فولح عصفور 

لهفال نقرتين، أو نقره البحر في 
علمينقص ما موس يا الخضر: 

»يالنهاة انظرت وانملة. والجعل الأحر هر )آ(التولت 
لأين.الأنر)ه/ا<؟ا(.رالأر الحديث م.ب 



موسيموسي

هدانقصن ها مثل إلا الله علم من وعلمك 
أحدإذ ٠ البحر من يمنشاره العصفور 

موسىيفجأ فلم ت قال لوحا، فننع الماس 
لهفمال دالمدومُا،، لوحا قلع وقد إلا 

بغيرحملونا قوم صنعت؟ ما ت موسى 
فخرقتهاطستهم إلى عمدت نول 
تمقيامحال ■ثرمحها آشنسنؤ ؤ( غتا ^١ حق 

قاد. إتثا ي :؟ئت لثد أثلها 
ءل. صء نتج( دمآ د إدلئث أهد أذ 

آمييذ محمف، محق" نهش يثا اجديا ؤي 
ميسمن الأولى فكانت و4، ئتء 

ملاممروا البحر، من حرجا فلما نسيايا، 
برأسهالخصر فأخذ الصبيان، هع يلعب 
بأطرافسفيان وأومأ - هكذا بيده فقلعه 

لهفشال — ثيقا يقطف كأنه أصابعه، 
محينفس بغيي مسا ^•■ءأئتلت ت موسى 
إ؛شك أش آت قال و تلإ؟ قا شة 

م(سألنك إن قال صّاإ صعل نمتيح أن 
دّيىين بتث هر محيق ئإد قؤ 
هميي1نل و إدآ حئ فالطمحا . عذ، 

محت!يضتقوسأ آن ئأبتإ أنلها هتقئتنآ 
تر Jliينقص آن ييبد لآذ\)] ,ف؛تا 

_ف[تالكهوه أي عثؤ  cj_Jشئئ 
لكنهسفيان وأثار هكذا ويدْ أومأ _ مائلا 

سفيانأسمع فلم فوق، إلى شيئا يمح 
أتيناهمقوم ت قال _، مرة إلا مائلا يذكر 

إلىعمدت يضيقونا ولم يطعمونا فلم 

آماعقي ئهثدت شئت ^١^ سم هح|ادء-ْل
فتاي؛هخدا ءؤهأد كهف;ا، ]ال.4 

ءثهذ1ةفي و ما سآلتنقا ؤبميقا 
.«أآ/.ئه.ه.

إلىموسى حرؤج ت الثالثة لمسأله ا. 
مدمحات

شبحتى فرعون بيت فى موسى نشأ 
علىالدية إلى حرج يوم وذات وقوى، 

رحلينفوجد أهلها، من غفلة حين 
والأخر:الغراعلأ من أحدهما: يقتتلان؛ 

الأخيرهدا فاستغاثه إسرائيل، بتى من 
المستغيثلضرة موسى فهب الأول محلى 

ماعر موص وندم فمات، الرجل ورم 
فرعون،إلى الميت أهل واشتكى فعل، 

اليوموفي القاتل، عن يحثون فأخذوا 
الرحلنفس فوجل موسى خرج التالي 
آخر،قبهلثا يقاتل الأمس نصر0 الذي 

موسىفغضب جديد، من عليه ويستغيثه 
والشلال،الغواية كثير إنك له: 

الإسرائيليقفلن بالقبطي لييطس يدم ومد 
تريدلموسى: فقال بالبطش، المراد أنه 
بالأمس،نفثا قتلت كما تقتفي أن 

وذهبالكلام هدا الفرعوني مع ف
وأبلغوافانطلقوا قومه، وأبلغ مرعا 
بمنفرعون فأرسل بالأمر، فرمحون 
شخصنبالخبر مع قبموسى، يمك 
وأخبرهإليه وسبقهم موسى إلى فذهب 

رنمء، لأنسا ا أحاديث )كتاب السخاري أحرجه رآ( مقاسس انظر! تها. ينحت التي الحديدi ■ ُُي القديم 
(,٢٣٨٠رقم \س\ي )محاب وملم (، ٣٤٠ئرس)ْ/ا"ا"(•لاين الكة 



موسى.
ء

موسي

فحرجالفوري، بالخرؤج ونصحه الخير، 
وهيمدين نحو متجها مصر من مترسى 
عندمن العقبة حليج حول الواقعة البلاد 
وحنوبالحجاز وشمال الشمالية نهايته 

قصته،علينا اقه قص وقد ءونُا،، فل
تقئنتؤ .ْإن عر

ثيعنيءين هتدا يمثنلأن يحق فبما محي أنلها 
ششعييء ين آهءى ةستأدثه ءدرْء ثؤر ؤهتزا 
هالئأتي شى ملئ ؤثم هدنٌ يذ آرئا 
نّانمتيل قدر لتمُ آلسلير ضل ين هتذا 
تءثقعئر ل أقفر مثى تثنت إي ين قال 

^ني قال و التجئ آدس هر 
وهمة ئهئ آمحق قن ءق أشنت 
أرىئإدا يمدب ناغدإ آد-يبممح ؤا شح 

إتمىمؤيئ ليد ،ل دستممحهو إمح؟مرر آسثص/بم 
طشل ١^ أن  uSنثن.؛ لتي، 

َتاهتم، أن أفيد ثمتئ ئاد لهتا عدو ئو 
ثا3إأن، إلا فيد إن ألاص قئك؛^؛1 

ا.ين تجن أن، ليد لتا ٦^؛؛^، ؤ، 
ينمؤتئقذ ثتتير آقثا تن تثل )ج 

إؤثآنج ِيثثمحك يقا أشررة الملأ إمح■ 
قاتيهمهثآ ^١ تها مج .١ آلتيبمت يت دك 
..ه أشبأ آةو؛ي ين تجع نت 

عليهممتنا تعالى قال كما ائته فنجاه 
آدئ1ين مثا ؤوض11 ك ذلب

ُُمء>َََتَ 
*ة[.محككسم4لض:

ونمص(، ٢٨٨. )W/0/؟ كثير ابن ير تنانظر: :١( 
اكراثإحباء ]دار ( ١٦٤، ١٦٣)للنجار الأنبياء 
■الم؛ى، 

منقوما وحد مدين، ماء ورد ولما 
امرأتينووحد بهائمهم، يسقون الناس 

ألهمافالورد، عن غنمهما حابستين 
عنبعندا وقوفهما سب عن موسى 

حتىيتتفلران بأنهما ه حبرتا فأ الحوض، 
ؤيخلومواشيهم الأقوياء الرعاة يسقي 

،والدهما سن وكر لضعفهما المكان؛ 
يحدننيى ماء ييد ^^١ ت تعالى اش قال 

ينؤئكثد ينمينك آلكاين تيتثث أمه قثو 
تاقال نئود١ن أتلهي دمحيهم 

ؤأمكا١لأثاء بمدر حى شق ث!* ئاكا 
ن]القصص .ه حقيه ئيخ 

فالكما الظل إلى وذهب لهما فسقى 
ءئادآلثلت إث^ مل ثم لهئا ؤتتؤ ت تعالى 

وهقبة و ثى إة أرك يثآ أ4 ني 
]القصص[.

بقوةأحبرتاْ أبيهما إلى رجعتا ولما 
ورغبتاإليهما، ويإحمانه وأمانته، الرحل 

بإحضاره،أبوهما فطلب استئجاره، فى 
هالت،آتنءصاو قق نسى إ-ءدُتهما هاءيه ؛ؤ 

ثمنتآ آي ؛ومك \و إى 
ال Jijآثقثِص قني محبمس جثآءم ثا ظط 

،ك.ا أنسي يرى تقق محن، 
منرثر إدك أسثئجمه هآتي لثديهنا 

أنأيد إق قآد آلأبعث آليت آٌسئمق 
ئأبمقأن ءيآ آينى يثدى ^^٠١٤^ 

عندكفمن عشمل أشت لإن حجج ئعتى 

(.٢٨٨ره/ممر اين نفتر )آ(انذلر: 



موسىموسى

إنستجدك عا1ثاكثا• أشق أن أليد ؤما 
.يقهك ل ١٥'ألقتيلخيث متثن آس قتاء 

ئدثىقو قثيت ١؟-؛^ أئتا نتزق 
.4محبجت يمد ما ع أس حمؤ 

فيالسنين هذه كل وبني ]الغصص[، 
الرجلزوجه المدة تمام وبعد مدين، 
إلىقافلا موسى فاتجه ، ابنتيه إحدى 
فاسين ينقق ■ؤ تعالى! قال كما بلده، 
وهبمو؛ظ قنب هك -أئنا م ءة أم 

كماإليه، أوحي العودة أثناء وفي ]طه[، 
ونارآيرنs مٌوا قش وقثا تعالى! قال 

هالهو\ آلهلير جاب ين ءادتتك\ 
^١^٤٢■قئآ ،دل ؛اسق إفآ \>ئغث\ لأم 
أتمآلئاب يى آوكذن} قم ينهكا 

سني(ثن زدؤك أثثها ظة' . ةنءلاونك< 
\ذث>لنوين آثثمظة آلمتؤ ف( آكتمّي( آوي 

آكننينين آس أنا إفيتن> ينمؤّق أن 
]القصص[..ه 

آدماحتجاج الرائعة! لمسألة ا. 
ص:وموس 

أبىبين اض عند وقعت المحاجة هازم 
منوهي ص، وموسى آدم بشر ال

س،نبئتا بها أحبرتا التي العيينة القصص 
فقدفيها، وتصديقه بها التسليم فيجب 

قال؛أنه هئه هريرة أبى حديث من ثبت 
وموسى؛آدم احتج ء ش.؛ ا رسول قال 

أحرجتكالذي آدم أنت موس! له فقال 
ْدأ[.]دارية، )أ/آ'آ( ّ ض را(اظر: 

أنت،آدم؛ له فقال الجنة؟ من حهليممك، 
برسالاتهالفر اصطماك الذي موسى 

عليئدر أم على تلومني ثم وبكلامه، 
س؛الله رسول فقال أخلق؟ أن ئبل 
متينا'أ؟،•موس آدم فحج 

القال: قرة ريهأبي وعن 
يئوموسى آدم احتج أر الله.؛ رسول 

موسى؛قال موسى، ادم فج ريهما، مند 
ونمغبنده، الله حلقك الذي آدم أنت 
ملائكته،لك وأسجد روحه، من فيك 

الناسأمطت نم جثته، في وأسكئلث، 
أنتآدم؛ فقال الأرض، إلى بخطستك 

برسالتهالئه اصهلفاك الذي موسى 
كلتبيان فيها الألو!ح وأعهياك وبكلامه، 

افهوجدت، فبكم نجيا، وئزبك شيء، 
موسى؛قال أحلق؟ أن قبل التوراة كتب 

فيهاوجدت فهل آدم؛ قال عاما، بأربعين 
قال:]طه[، وظ.ه  Xjءادم ^؛؟٠^ 

عملاعملتا أن على أفتلومتى قال؛ نعم، 
يخلقتىأن قيل أعمله، أن على اش كتبه 

فح^؛ اللهرسول قال سنة، بأربعين 
آدمموّى((ص.

طائفتان؛صلت الحدث هدا وفى 
أنهلقلتها الحديث؛ أنكرت إحداهما؛ 

وتممالأنبياء، أحاديث )كتاب البخاري أحرجه )٢( 
(.٢٦٥٢رمحم القدر، وملم)محاب (، ٣٤٠٩

رئمالأنبياء، أحاديث )كتاب البخاري أخرجه )٣( 
(،٢٦٠٢رنم القدر، )كتاب ومسلم (، ٣٤٠٩

وا,لانثلك.



موسى

[٢٨٨٣]
موسى.

العاصيعن والعقاب اللوم رفح يمضى 
لقدرما احتجت ت وطائفة القدر، لأحل 
والذنوب،والكفر المعاصى على 

علىولا هزا على يدل لا والحديث 
الاحتجاجالحديث في ؤإنما ذاك، 

المعايب،على لا المصائب على يالقدر 
احتجؤإنما المعصية، على يحتج لم قادم 

منالخروج وهي نفسها المصيبة على 
الجنة.

احتجآدم أف وهو آخر: وجه وهناك 
وهذافعله من وتاب مضى أل يعد بالقدر 
المحتجينحال بخلاف وهذا جائز، 
والمعاصيُآ؛.الشرك على للبقاء بالقدر 

فىموسى مكان ت ة الخامالمسألة - . 
بطلبه النبي ونصحه السماوات 

أمته:على الصلوات تخفيف 
بنمالك حديث من ثبت فقد 
صعدرانم وفيه؛ .، الخما عن صعصعة 

فاستفتح،السادسة ماء الأتى حتى بى 
منت قيل ا جبريل دالت هذا؟ ممم، ئيل؛ 

أرسلوقد قيل: محمد، قال: معك؟ 
فعميه مرحبا قال: نعم، قال: إليه، 

موسى،فاذا حلصت، فلما حاء، المجيء 
هسالمءث،عليه فسئم موسى، هذا قال: 

(٢٥٩، yoa)١\/سب لاين الفتاوى مجْرع انظرت )١( 
الشريف،المصحف لطبائ فهد الملك تءج«ع 
لابناكوحيد محاب هملى المنيل رالةول< -[، ٥١٤١٦
الدئم،الجوزي، ابن ^ ( ١٠٧٥، ٣٧٤)آ/ ءيْين 
محرمإ؟؛ا،د[.طآ،

الصالح؛١؛^ مرحبا قال؛ ثم فره، عليه 
قيليكى، تجاوزت فلما الصالح، والض 

غلائالأن أبكى؛ قال: يبكيك؟ ما له: 
أكثرأمته من الجنة يدخل بعدي، بعث 
يي...صعد ثم أمتي، مجن يدخلها ممن 

صلاةخمسين اكعلوات علي فرصت نم 
موسى،على فمررت فرجت يوم، كل 

بخمسينأمرت قال: أمرت؟ بما فقال: 
الأمتك إن ال: قبوم، كل صلاة 

وإنيبوم، كل صلاة خمض تطبع ت
وعالجتقبلك، الناس جربت ئد واش 
إلىفارجع المعالجة، أشد إسرائيل بني 

فرجعتلأمتك، التخفيف فاسأله ربك 
موس،إلى فرجعت عشرا، عني قوصع 
عسئا،عني فوصع فرجعت مثله، فقال: 

مثاله،فقال: موسى، إلى فرجعت 
إلىفرجعت، عشرا، عنى فوضع فرجعت، 
فأمرتفرجعث،، مثله، فقال: موسى، 

فقال:فرجعت،، يوم، كل صلوات بعشر 
صلواتبخمس فأمرت فرجعت، مثله، 

بمفقال: موسى، إلى فرجمت يوم، كل 
صلواتبخمس أمرت قلت: أمرت؟ 

تستطيعلا أمتأكا إن ئال: بوم، كل 
جرتقد وإني يوم، كل صلوات خمس 
أشدإسرائيل بي وعالجت قلك، الاس 

فاسألهربك إلى ئرجع المعالجة، 
حتىربى مألت قال: لأمتك، التخفيف، 

فال:وأسلم، أرصي ولكنى اّتحييت، 
أمصيت،مناد: نائي جاوزت فلما 



مموسى 

ماديا^أ١،.عن وحققت فريقش 
للحبلالقّ تجلي ■ السادسة لمسألة ا- 
اطهروية موسى طلب حين 

ربه،لميقات موسمي ذهب لما 
كماتعالى، رؤيته ربه من طلب الله وكلمه 
ثومئجاء ت بقوله حمته الله حكاه 

أظنأيو تت قاد ^ ص 
ُع؛نإث، أفر ثأجن رئتي، د ءان إقك 

تقئُقك فلثا رؤ فثنف تحقاءد آنئو 
عصعما مّى وحد داتت=غا -يمكق؛ 

ودثأثأ !قك قق ئبجتش ^د أفاق 
نوعراف!ا، لالأءِ.ه 

الأية!هده ررقرأ ه المبي أن نغهئع؛ أنى 
دحقأه■حملق تقه' محك ؛؛^^١ 

هكدا-حسماد! _دال [ ١٤٣]الأع—راق: 
أنملةعلى إيهامه بطرف مليمان وأمسك 

ؤو-صالجبل فساخ ت قال - اليمنى إصبعه 
مأأ[ااآآ/]1لأءراف: ته ثزنى 

أنت الأدلة من وأمثاله بهذا والمقصود 
منلأحد تقع لا الدنيا في افه روية 

لنأته ررسلموا ه: المي لقول الخلق؛ 
•يموتا'ُص حتى ربه منكم أحد يرى  (٣),.

موسى

(٣٨٨٧رنم الأنصار، عناب زكتاب البخاري أحرجه )١( 
(.١٦٤رقم الإيمان، لم)كتاب ومك، واللفظ 

(T*U؛رقم القرآن، نفير رأبواب الترمذي أحرجه )٢، 
الإيمان،)كتاب والحاكم صحيح"، حن ا؛وتال: 

في,صحيحالألباني وصححه وصححه، ( ٦٧رقم 
المارق،]لجة ( ٢٣٩رم/ا/مأ، الترمذي ضن 

اه[. ٤٢٠الجديرة. للطمت الأولي الطيعة 
(.١٦٩رقم السامة، وأشرا.هل الفتن ركتاب مسلم أحرحه )٣( 

الداينن•قي اش ^ نفي المراد و-لتس 
 iالصحنفالأيعة لمسألة ا

آخر؟:شيء أم التوراة أرم والألويح، 
هىموسى صحم، كون في احتلما 

ءولينُ؛كعلى فرق؟ محنهما أم التوراة 
قالواحد، شر؛-ء أنهما الأول: القول 

ثمحّءاهئرّئ وف الشنسملي: 
موسىأؤتيه ما هنا يبين لم [ ١٣٦]القرة: 

أحرلمرأصح في يه ولكنه وعيسى، 
التوراةهو موسى أؤتيه ما أن فدكر 
قوله-في بالصحف عنها المعبر 

وذلكC لى[ لأع]١ .ه ايجا 
آوقت،هموش ئاتJثا جئ _وو_ه: كش

البالإجماع التوراة وهو [، ١٥٤]الأنعام: 
أنهاعلى يدل ما باز ابن عن وحاء 

التالي:السؤال على إجابته من التوراة 
ماؤيةالأن المعروف • ررس 

الزبور،التوراة، أربعة: هي ألمنزلة 
صحفعن فماذا القرآن. الإنجيل، 

فيذكرها جاء التي وموسى إتراهيم 
منو\،\(  ١٨)رقم الآظن الكريم القرآن 
نبذةإعطائي أرجو لأعلى. ا سورة 

المطهرة؟الصجف هن،ه عن وتعريفا 

أرملأنه سينحانه الله أحبر قد ج: 
هق:قال كما والزبر، ت لبينا با رمله 

إيمفيئ ي؛اي إلا ؤلك ى أرستا 
(٥٠)A/ مشمين ابن ورسائل فتاوى مجمؤع انظر: )٤( 

ت\/هة(.بامآن القرآن إضام في اuلأن أنحراء )٠( 



موسىموسى

وتايذ لأ َقئن إن ألرؤ لن شثو 
هيوالزمر ]النحل[ آؤت 
الحديد!سورة فى بحانه وقال الكتب. 

تثثزنأوا أكئتت ثثثا ١ذثلتا ^كن 
داكنط؛بمآلثاس إدو،إ وآبيئان آتكثب 

صحفعلى سحانه ونص [، ٢٥]الحديد! 

أننؤء ت سورة في وموسى إبراهيم 
هذهمن سمانه وبين وه ( ٣١نو 

علىالمنزلة التوراة والصحف! الكتب 
داود،على المنزل والزبور موسي(، 

والقرآنعيسى، على المنزل والإنجيل 
منللعاد وليس .، محمد على المنزل 
أوكتابه في إياه اض علمهم ما إلا العلم 

وليوالله .، رسوله لآل على 
التومح؛اُاز

الأمرفى توقف فقد عثيمن ابن وأما 
التوراة،أنها رايحتمل قائلا! سئل لما 

فهالي محس، ولم غيرها، ويحتمل 
مءءص.
مختلفمنهما كل بل الثاني! القول 

حديثالقول هدا دليل ولعل الأحر. عن 
علىرروأتزل وفيه؛ الطويل، ذر أبي، 

،صحائف،؛ُ عشر — التوراة قبل — ٌوممر 
.حداصعق ه هو 

ره/ه*ّآ(.ياز ابن ورسائل فتاوتم، را(مجءوٍع 
•٢٠)محن لاين ب اثن •>الأت م المن الكر  ٢٢١
الجر)كاب ْحيحه ني از حجابن أخرجه )٣( 

مواردض الهتص قال (، ٢٦١ينم والإحسان، 
افيهبيروت[: العلمية، الكب لدار ( ٥٤)ا/ القلعان 
حاتمابر غال اني؛ الغيحيى بن منام بن ابراهيم 

اههسماها كما التوراة فهي الألواح أُا 
يأثفدتثد ألاؤح بقوله! تعالى 

['؛؛.١٥•]1^^: إه بجأي أيه 

لمصادرواتمراحع:اؤ 

قتسة.لابن راالمعارف،لأ، — ١ 

للجوالقى.لإ_لرالمعربأ؛، 

الملوكتاريخ في ارالمنتفلم - ٣ 
الجوزي•لاين ^١[، والأمم" 

لاينزج^)[، الفتاوى؛؛ ررمجمؤع - ٤ 
نمه.

لأبن)ج؟(، والنهاية؛؛ ررالبداية . ٠ 
ي

)جء(.كشر« ابن ررضتر - ٦ 
لاينالأنبياء )قصص ررصحيح - ٧ 

الهلالي.لملهم كثير((؛، 
أحبارمن الصحيحة راالأحادJث - ٨ 

محمدبن لإبراهيم الأنبياء؛؛، وقصمي 
العلي.

للنجار.الأنبياء؛؛، ارقصص . ٩ 
تآصيليةقراءة اقتده! ررفبهل.اهم — ١ ٠ 

لعثمانقس؛؛، الأنبياء وقصص سير في 
الخميس.

بالضعفالآلِّاذي ء_ويه وحكم نداب،، وغيره! 
١٣٠٢رنم والترهيب الترغيب ضعيف في الثديي 
.[.٥١٤٢١ط١، بالرياض، المعارف ]مكنة 

المكشة]ّ ( ١٦)الفتوح الباب لقاء انفلر: )٤( 
الثاهلة[.



خيبمدالأ'هعري موسى أبو 

.تجهم اءئشعري موسى بو أو 
وسبه:سمه ا٠ 

بنطثم بن يس بن اش ب همو 
بنغنم بن عامر ابن حرب بن حضار 

بنوائل بن عذر بن عامر بن بكر 
موسىأبو الأشعر بن الجماهر بن ناحية 

معا.وكنيته باسمه مشهور الأشعري، 
أسلمتعك، بن وهب بتت ظبية وأمه؛ 

يالمديةوماتت 

ووفاته:ولده م٠ 

نةحمهته شعري لا ا موسى أبو توفي 
الصحيح،على الهجرة وخمسين اثنتين 
توفيوقيل؛ كثير، بن ١ فثل لحا ا قول حب 
إحدىسة وقيل! ، حمسن سنة 

ثلاثة منI وقيل ، وحمسيزُ 
اثنتينسنة وقيل: وحمسزر؛،، 

هالأهعرى موسى أبو 

الفكرآ،]دار ( ١٢٦)نماط بن خبة )١(فئات 
الكتب]دار لئ/ا/لأ( سعد لأبن الكبرى واسات 
الأصحابععرفة فى والاصيعاب ^١[، العلمة، 

ًلاآ،بيروت، الجيل، ]دار ( ١٧٦٣، ١٧٦٢)أ/
الرسالة،]مزسة ( ٣٨١البلاء)٨ أملام وسر 
(٢١٢، ٢١١المحابة)إ/تميز ش والإصابة طم:ل، 

هدا[.يرون، الجيل، ]دار 
والمعارف(، ١٢٦خياهل)بن •محليئة طئات )٢(انظرن 
العامةالممرية ]الهجثة ( ٢٦٦نتججة)لابن 

]دار( y>Tوالمهاية)\\/و١باة ْلآ[، لماب، 
محل٣[.هجر، 

(.١٢٦)خاط بن حلفة طبقات انظر: )٣( 
وابن(، ٣٩٧)؟/البلاء أملام سر في الذهبي ذكرْ )٤( 

للمداش.ومئاْ ( ٢١٣)؛/\سم و حجر 

دهمواينوقثلغمرذلكُا'أ- وأربعيزرى، 
حجرابن الحاففل قال ، نة وسين ثلاث 

؛اقلّت؛والراح؛ الأول الخولين ذكر أن بحد 
أبووبالثاني حزمابننميروغيرْ، بالأول 

. ,)٨(,
•مموعيرْاا 

أكانموته؛ موصح في واختلف 
ماتفقيل؛ مكة؟ في أم بالكوفة 

.^١١٢زن ل وقيل؛ بالكوفةأ*ا،، 
إسلامه؛0■ 

هالأشعري مومحى أبو لم أم
الأولين،السابمتن من فهو قديما، 

علىالحبثة إلى هجرته في واختلف، 
؛وغير0 معد ابن ذكرهما قولين 

إلىوهاجر أملم أنه الأول؛ القول 
أ،الذهبي الحافظ حزم وبه الحبشة، 
حجر.ابن والحافظ 

إلىورجع أسلم أنه ت الثاني والقول 
الحبشه،إلى يهاجر ولم قومه، بلاد 

وعللالأكثرين، إلى حجر ابن وعزاه 
إسحاقوابن عقبة بن موسى بأن ذلك، 

(.٢٦٦)نية لاين المعارف انظر: )ه( 
(.T<{V/y)البلاء أملام سر انظر: )٦( 
(،٩٨١)م الأصحاب يعرنة ني الاستيعاب انقلر: )٧( 

(.٢١٣)؟/الصحابة تسن فى والإصابة 
(.٢١٣)،/انمحاة نسي ني ألإصابة )٨( 

)أ/آاآ(.اثمحابة تسز ني الإصابة )آ(1نظر: 
والأسيعاب(، ١٢٦)خاط ن حليفة طبقات انظر: )•١( 

(.٩٨٠)م الأصحاب معرفة في 
(.٩٨٠)م/الأصحاب سرقة في الأسيعاب لاا(انظر: 
)؟/٩٧(.ذ لاين الك؛رى الطقات رآا(انظر: 
(.٣٨٢)A الخلاء أعلام سر ^ا(انظر 



هالأشعري موسى أبو هالأشعري موسى أبو 

الحشة.مهاجرة في يدكروْ لم والواقيى 
وصادفخيبر فتح بعد المدينة قل-م ثم 

أبيبن جعفر سفينة مجيء سفينته مجيء 
إنهوقيل؛ ،، جميعا فقدموا )جهتع لب محلّا 

أ.مشاهطلهُ أول وأنها خيبر غروه أدرك 
أبيعن ندم بالبخاري الإمام وروى 

مخرجاربلغنا قال: أنه ٠،؛ موسى 
سفينة،فركبنا باليمن، ونحن ه المي 

بالحبثة،النجاشي إلى سفينتنا فألقتنا 
معهفأقمنا محنالب، أبي بن جعفر فوافقتا 

افتتححنن ء المي فوافقنا قدمنا، حتى 
أهليا أنتم لكم ه: النبي فقال خير، 

هجرتاناا؟"'آآ.السفينة 
هموسى أبتم، همن آخر لفظ وفي 

ونحنه البي ٌخرج رربلقنا قال؛ 
أناإليه، مهاجرين فخرحنا باليمن، 
أبوأحدهما أصغرهم، أنا لي وأخوان 

فيقال: إما - رهم، أبو والأخر بردة، 
أووخمسين، ثلاثة في قال؛ ؤإما بضع، 
فركبنا- قومي من رجلا ين وحماثنين 

النجاشيإلى مفينتتا فالقتنا سفينة، 
طالبأبى بن جعفر ووافقنا بالحبشة، 

إنجعفر؛ فقال عنده، وأصحابه 

وانظر(، ٢١٢)؛/الصحابة تمب في الإصابة انفلر: )١( 
(،)؛/٩٧سعد لأبن الكبرى الطبعات أمما: 

(.١٧٦١٢)؛/الأصحاب  ٠٥٣٠ش والاسعاب 
أعلاموسير (، ١٢٦٦)نتيجة لأمن المعارف انظر: )٢؛ 

(.٣٨٢الملأء)٢١; 

(،٣٨٧٦رقم الأمار، مانب البخاري)كتاب أخرجه )٣( 
.٢( ٥ • ٢ رنم الصحابة، فقاتل وملم)كتاب 

بالإقامةوأمرنا هاهنا بعثنا اه. رسول 
قدمناحتى معه، فأقمنا معنا، فأقيموا 

افتتححين ق النبي فوافقنا جميعا، 
منهافأعطانا قال؛ أو - لتا فأسهم خيبر، 

خيبرفتح عن غاب لأحد م قما و- 
إلامعه، شهد لمن إلا شيئا منها 

وأصحابه،جعفر مع سفينتنا أصحاب 
■٤ ا' معهم لهم قم 

Iفضائله 

فضلوبيان ه الني ببشرى فره ظ- 
قومه.

عندرركنت قال؛ يه موس أبي فحن 
مكنبين بالجعرانة نازل وهو س النك، 

هض ا رسول فأتى بلال، ومعه لمدينة وا 
يالي تنجز آلا فقال؛ أعرابي، رجل 
فه.؛ا رسول له فقال وعدتي؟ ما محمد 

عليأكثرت الأعرابي: له فعال أبشر، 
أبيعلى ٠ الله رسول فأقل أبشر، ُن 

إنفقال؛ الغضبان، كهيئة وبلال موسى 
فقالا:أنتما، ي المثري رد ئد هذا 
فه.ا رسول دعا ئم افه، رسول يا قبلنا 

فيهووجهه يديه فغسل ماء، فيه بقدح 
علىوأفرغا منه اشربا قال؛ ثم فيه، ومج 

خدافا وأبشرا، وتحوركما وجوهكما 
افه.،رسول يه أمرهما ما ففعلا القدح 

أفضلاالمتر؛ وراء من ملمة أم فنالتهما 
منهلها فأفضالآ إنائكما، في مما لأمكما 

(,٣١٣٦رنم الخس، نرض الخارق)محاب اقترجه )٤( 
آ'هآ(.رنم الصحابة، فقائل وملم)كتاب 



ظظاVشعري موسى أبو هالإ'سعرى موسى أبو 

طائفة،؛

المغفرةبله . نبي العاء د. 
القيامة.يوم الكريم وبالمدحل 

موسىأبى حديث من ثت فقد 
فال:أنه المى.؛ ص ه 

ذنبه،قيس بن اش لعبد اغفر رراللهم 
كروما،؛ُ'اأ،.مدحلأ القيامة يوم وأدخله 

داود.مزاميرآل من مزمارا أوتي نه أ- 
٠النبي عن ه موص أبي فعن 

مزماراأوست لقد موسى، يا ا رريا له: قال 
داوداءرآل مزامير من 

فضلبيان في بخاري الوقال 
موسىأبو ت ومنهم - الأثسعرسن 

عنمرسى أبو ؛اوقال -ت الأشعري 
متهم،،ُوأنا ض هم الي 

النبي.أن هه؛ مكانته مما'"وسن 
ومعلماقاصيا اليمن إلى أرسله 
المزمنينأمير استعمله وقد ، مرثدا 

(،٤٣٢٨رقم المخازي، )كاب المخارى أحرجه )١( 
(.٢٤٩٧رقم انمحاة، فقاتل ركاب وملم 

(،٤٣٢٣رقم المخازي، ركاب المخاري أحرجه )٢( 
(.٢٤٩٨رقم المحاة، فضاتل )محاب لم وم

رنمالقرأن، فغائل ركتاب المخاري أحرجه )٣( 
ونمرها،المامين صلاة ركتاب وملم (، ٥٠٤٨

(.٧٩٣ينم 
نلالمغازي، مجزوما)كتاب مملٍئا المخاري احرجه )٤( 

الشركة،)كاب في ووصله (، ٤٣٨٤رنم حديث 
فضائلأيقا)كاب سلم عند وهو (، ٢٤٨٦رقم 

(.٢٥••رقم انمحاة، 
(،٣٠٣٨رقم والمر، الجهاد )محاب الخاري احرجه )ه( 

بعدالبصرة على خهه الخهلاب بن عمر 
ومنالأهواز، بلاد ففتح )غهه، المغيرة 
الخليفةاستعمله ثم أصيهان، بعاوها 
هىعفان ين عثمان المزمنين أمر الراشد 

ءلىالكوفةُأ'أ,
عننده بالدمشقي زرعة أبو وروى 

أصحابفى القضاء رركان قال: مسروق 
وعلي،عمر، في ستة: في ه محمد 
وأبيوزيد، وأبي، رد، ع س م وابن 

ٌومىاالص•

نمسائل١نمتعلقة:و■ 

ومعاوية:علي يئن اكحكم ضية ق- 
الحكمينأحاس يجهبم، موسى أبو كان 

الخلافوقع حينما ومعاوية، علي بين 
بدمالمهل—البة توقسى في بينهما 

تأجيله.٥ علي رأى حبن، ه؛ عثمان 
بايعهأن بعد الخلافة، أمور تمن تحتى 

وطلبالمديتة، في والأنصار المهاجرون 
ومنهامّايعته، البعيدة الأمصار جميع من 

هدمعاؤية أن حين قي الشام، بادئ 
عثمان،دم البدء ضرورة رأى 

(.١٧٣٣رنم والمر، الجهاد )تاب لم وم
تالكتبة١( • • )ا/ لوكيع النشاة أخبار وانفلرت 
ط١[٠الكرى، التجارط 

فيرالإصاة (، ١٢٦)خيامو ين خليقة ءل؛ق.اءت، انفلر؛ )٦( 
اكحاة)أ/آاأ(.نميز

]مجمع( ٦٥•، ٦٤٩)الدثمي زرصة أبي تاريخ )٧( 
أيلامسم ني الدميي وأدريه المربية؛دثق!ا اللغة 

مند"وهذا المير: محققو ونال ( ٣٨٨)آ/الملأ، 
•٤( رقم )الحاشية صحيح، 



هدالأهعري موسى ابو هالأشموي موسى أبو 

الخلافاشتد ولما علير، بيعة وتأجيل 
تنفيذمن معاؤية وامتنع سنهما هدا في 

أبيبن صلي الراشد الخليفة رأى أوامره 
همته،لما عن حروج هذا بأن طالب 
إلىلته هما ؤإ ذلك همن ثنيه وحساول 
رلوأم-احزم! ابن الإمام ئال ٢• طاعته 

ولمذلك، فبخلاف ثهه معاؤية أمر 
لأنهبيعته؛ من لامتناهمه ^؛٥ علي يق-اتله 

عمرابن وسع ما ذلك قي يسعه كان 
إنفاذمن لامتناعه قاتله لكن وغيره، 
وهوالشام، أرض جميع في أوامره 
فيالمصيب فعلي طاعنته، الواجبة الإمام 
عليفضل فقل معاؤية ينكر ولم هذا، 

أداءاجتهاده لكن الخلافة، واستحقاقه 
قتلةمن القوي أحذ تقديم رأى أن إلى 

ننسهورأى البيعة، على لجهّء عثمان 
منفيه والكلام عثمان، دم يطلب أحق 
العاصأبي بن الحكم وولد عثمان ولد 

أمركما بذلك، الطلب على ولهوته لسه 
أحاسهل بن الرحمن عد ٠ اش رسول 
بخيبرالمقتول سهل بن لك ١ عيد 

تله وقال المقتول، أحو وهو بالسكوت 
امروص،وروى; كبر«ُأ، رركبر 

مبممحيصةوتكلم الرحمن عبد فسكت 

لمحمدالغتنة مر مواقف.الصحابة تحقيق )١(انفلرت 
ها؛اهآ.يا، تداردة، ( ٢٢٤)Y/أمحزون 

(،٣١٧٣رقم الجزية، )كاب الجخادي أخرجه )٢( 
(.١٦٦٩رنم والمحايمحن، الم—امة زكتاب لم وم

(.٦٨٩٨رقم الدات، )محاب أحرجه )٣( 

عمابنا وهما ■ممعود، ابنا وحويصة 
قلمأحيه، من أمص كانا لأنهما المقتول؛ 

منله كان ما إلا ذلك من معاوية يطلب 
الأثرذلك فى وأصاب يهللبه، أن الحق 

ذلكتقديمه . ذ أ-محهلأ انما و تا، ذى ( الذء 

يريدلاحرج ه فعلي وعليه؛ 
بالشام،معه ومن سفيان أبي ين معاؤية 

منمعه فيمن فخؤج معاؤية ذلك فبلغ 
سنةصفر في بصفين والتقوا الشام، أهل 

بهاJقتتااون يزالوا فلم وثلاثين، سبع 
ياسر،بن عمار بصنين وقتل أباتا• 

المازني،عمرة وأبو ثابتا، بن وحزيمة 
الشامأهل ورفع علي- مع وكانوا 

فتهاأ؛ُما إلى يدعون المصاحف 
واحتارأباذللثط، علي منهم فقبل 

ينعمرو معاوية واحتار الأشعري، موسى 
القءبكتاب بين ليحكما العاص؛ 

لائم.لومة الله ش تأحذهما ولا 
رروالديت العربي ابن بكر أبو فال 

بنكخليفة لأئمة ا روى ما ذلك من صح 
الهل-ائفةحؤج لما أنه -- والدارقعلتي حياط 

فيوالشامية ألنط، مائة في العراقية 
علىونزلوا ألئا، تسعين أو سيعين 
يومأول في اقتتلوا بصفين، الف_راوتا 

أهلفغلبط الماء غلى - الئلائاء هو و- 

]مكب( ١٢؛)؛/ والحل والأهوا، اشل ني النمل )إ( 
الخانجي[.

(.n٢٣/معد لأبن اممرى )٥(اممقات 



الأشعريمؤسس ابو وهلشعريا موسى أبو 

لسبعالأربعاء يوم التقوا ثم عليه، العراق 
الخميس،ويوم ، منة صفر من حلون 
ورفعتبت، الوليلة الجمعة، ؤيوم 

إلىودعوا الشام، أهل من حف المعا 
كلتجعل أن على وتفرقوا الصلح، 

يكونحتى رجل، إلى أمرها طائفة 
يالحى،الدعويين بين يحكمان الرجلان 

الأشعري،موسى أبو علي جهة من دكان 
العاص،بن عمرو معاؤية جهة ومن 
فقيها،ثقئا تقيا رجلا موسى أبو وكان 
معالتمن إلى اض. أرسله • • ٠ عالما 

عليهوأثنى عمر، وقدمه محاذ، 
بالفهم«ر^.

دومةفي _م الت-حّاكيانعقاد وكان 
فيكان أنه سعد ابن وذكر الجندلُم. 

لأنهابينهما؛ ف احتلا ولا ،، أذرحُ 
قاللذا الجندل؛ دومة من قريب 
وثلاثينسبع سنة في حيامحل بن حليفة 
لسبعالأربعاء، يوم صفين وقعة ارفيها 
وكانوثلاثين، مع سنة صفر من حلون 

منحلون لعشر بت الليلة الملح 
يامر،بن عمار قتل وفها صفر، 

سنةوهي الأصول. حيح في ءياض |لمحققت تال )١( 
(uaUta  )ممابالكامل الص الأصح،. عر م

ا،'م(،، ٣٠٨)المربي لأبن القواصم من الخراصم 
٣(.يقم )الحاشة 

(.٣٠٨)القواصم من الراصم لكاب الكامل ولص )٢( 
(،١٩٢، ١٩١)شاْل بن خبة تاييخ انظر: )٣( 

■رالداةوالهاةلأينممر)-ا/-به(.
(.٢٣)٣;سعد لابن الكرى )٤(الطقات 

الحكماناجتمع وفيها عتبة، ين وهاشم 
علي،قبل من الأشعري موسى أبو 

بدوُةمعاوية قتل من العاص بن وعمرو 
يأذرحؤيقال: رمضان، شهر في الجنلءل 

قريبءارّالجندل دومة من وهى 

ماإلى العربي ابن القاصي وشر 
روىلذي ا ء فيقول! الحكمان قرره 

اجتمعاU أنهما الأثبات الثقات الأئمة 
منكريمة عصبة في الأمر في للنفلر 

عمر،بن اله عبد ت متهم اس، نال
ذكرمعاؤية. عمرو عزل ، ونحوه 

المنذربن حصين عن سناسه ال.ارقطنى 
فقربجاء معاؤية عمرو عزل لما ت قال 

ثممعاوية، فسهلاء؛ل من قريثا فسهلاءله 
إلي،فأرسل معاؤية، ثناه قبلغ يتكلم جعل 

وكذا،كذا هذا عن بلغني إنه فقال! 
عته،بلغتي ألذي هذا ما فانظر فاذهب 
الذيالأمر عن أخبرني فقلت! فأتيته 
صنعتمّاكيف موسى، وأبو أنت، وليت 
ماذلك فى الناس فال قد قال: فيه؟ 
قالوا،ما على الأمر كان ما وافه ، قالوا

فيترى ما موسى: لأبى قلت ولكن 
النفرفي أنه أرى قال: الأمر؟ هدا 

عنهموهو ه اش رسول توفي الذين 
ومعاؤية؟أنا تجعلنى فأين قلت: راض. 
معونة،ففيكما بكما يستعن إن فقال: 

استغنىفهلّالما ا عنكما يستغن وإن 

!٩٢، ١٩١)محاط أْ(تارجظبم.بن 





ءءوقج[بمثنموقفا
الئئةوعلم علم قال: اممه. عبد 

أحيرنا: فقالوا. علمايه وكفى انتهى ثم 
العلمفي صخ قال؛ موس؟ ألي عن 

أيئاإياء اختياره وكذا ،، ص_اواا(ُ 
ندهبشيبة أي ابن روى محقي للتحلكم، 

لأييقال علنا وأن صالح أبي عن 
أ.بحز ولو احكم موس: 
هوما تحكي الروايات تلك أن كما 
الصحابةجيل عن بداهة انتفاؤه معروف 

بعصا،بعضهم لعن من ه، الأيلهار 
■بعض على بالنفاق بعضهم وشهادة 

اتمصادروانمراص:0■ 
معرفةفى للالأسط_سماب _ ١ 

البر.عد لابن )ج؛(، الأصحاباا 
الصحابة((تمييز في لاالإص_ا؛ة ء ٢ 

حجر•لأبن )ج؛(، 
.حي1ءلااين خليفة ررتارخ - ٣ 
فيالصحابة مواقف راتحقيق . ٤ 

أمحزون.لمحمد رج؟،، الفتنة" 
^٢(،المبلأءا( أعلام وسير . ه 

للدهي.
لابنرج؛،، الكبرى" أرالهلبق.ات - ٦ 
معد.

.خياتل(، بن خليفة ررطبقات . ٧ 

مائي،]ياي آ ٣٤٦/٢زا.لطمات ي ذ !بن أحرجه )١( 
(٠٥٤ )؟/ والغاييخ المعرفة في والضوي ءل\£، 

ا*أاه[.حوأ، ١^١؛، ]عؤمسة 
الجمل)كتاب ممنه في سيجة أبي ابن أحرجه )٢( 

مات.ورجاله (، ٣٧٨٥٣رمم والخوارج، وصفين 

محتسة.لابن ارالعارفا،، - ٨ 
الائني,,الأمامية الشيعة موقف ١١. ٩ 

القادرلبد ره؛اا، الصحابة من عشوية 
صوفي.ءهلأا محمد 

العواصملكتاب الكامل والص . ١ ٠ 
المربي.لابن القواصم"، من 

قاإ4وهشص

التعرض-وأ 

ابنقال الوقوف، مكان المريق: 
أصلوالفاء والقاف، ل١الواو، فارس: 
الشيء"في تمكث على يدل واحد 
،ومتعد لازم منه ياني الفعل وهذا 

وقنا،يكون المتعدى الفعل ومصدر 
الوقف،ومنه وقومحا، يكون اللازم ومصدر 

كانُحنث الوقوف محل وهو 

شرعا:لتمرث ا ه 

تباركاش أعده الذي الخاص الماقان 
وفصللحسابهم الناس لحشر وتعالى 
،.سنهمُالقضاء 

.و

والشرعي؛
الذياللغوي المعنى الشؤع خصص 

١>[.؛  ١٨^٢، \م.■ ]ح\و ١( ٦ ٠ )١ طاسي )٣( 
.الم؛ي،التراث زبء ]ياي ( ٧٩٤)انممط )إ(ألقاءرس 

[.٠١٤٢٤ًدآ، 

(.٧٩٤)اوحٍط والقاصس (، ١١• )٢ اللغت طامحس )٥( 
محوا[.ممر، لة، ]دار ( ١٢٤ )\/ الآحر0 ح؛اة )٦( 



الوقفابيوقف

مكانإلى كان، حيث الوقوف مكان هو 
القيامةيوم العباد فيه يقف خاص 

للحساب.

التسمية:سا سؤ 

أنهو لموقف يا لموقف ا تمية مثب 
العالمينلرب فيه يقنون الناس 

سهم.فتحا 

سقم؛او 

فييدحل وهو به، الإيمان وجوب 
ووؤتعالى; لقوله الأحر، باليوم الإيمان 

إلؤثلا آؤى قان تغم ءك ^١ إي مكة 
[.٣٠ننةه]الأنحام; ئ ماوأ 
الحقيقة؛وء 

أقدامهمعلى القيامة يوم الناس يقف 
وليتيقفوا، أن اممه شاء ما إلى 

مقامهمولا موقفهم ولا واحدة، حالتهم 
وأحوالُآ،.مواقف لهم ولكن واحدا، 

لأدلة؛ا٠ 
تعالى:قوله الموقف: على الأدلة من 

آأثؤةِي ;١^ ٌ يثأثا قنز ؤأ>و\ 
^[،iU].ه أيرذةsئ يمم ؤبجم 

يوزقأبجم ؛قلئ ^ألأ ت تعالى وقوله 
النيئقي آقاش بجم بجم و قض إد؛ا رو 

جنألناس بموم رار؛ؤبجبم المي وقال 
فيأحدهم يغتب حتى و4 آممت 

وفى، أذنيه؛١ اف أنهبمإلى رشجه 
لربالقيامة يوم الناس اريقوم رواية: 

رشحهفي أحدهم يغيب حتى العالمين 
أذنيه(اُّآ،.أنصاف إلى 

المتعلقة؛لمسائل اه 

الموقف:مكان الأولى: لمسألة ا- 
قاعييفاء ررأرض في الموقف يكون 

ولاعوجا فيها ترى لا صفصف، 

يختفيربوة عليها نرى ولا ، أمتا 
فيهاينخفض وهلة ولا وراءها، الإنسان 

دسءلواحد صعيد هو بل الأعين، عن 
زمرا،إليه يساقون فيها، تفاوت لا 

اختلافعلى الخلائق جمع من ن بحا ف
،■الأرض؛اأ أقطار من أصنافهم 

يومالناس اليحش-ر النبي قال 
كمرصةعفراء بيضاء أرض على القيامة 

مدا،التهاج، ]دار ( ٥٢٩لآ/>مآْ، اكذكرة ان>م; :اا
ارشد،]يكب  U\o)\/الإبمان وقب 

(،٤٩٣٨رقم الق، )كتاب اساري )٢(أ-مجا 
رنموأهلها، نعيمها وصمة الجنة )كتاب ومسلم 
٢٨٦٢.)

ارالة،تمؤّة )•ا/خ0آ( أحمد جه أحر )٣( 
]شبة)ا/ها؛( الإيمان ثمب في دالجيهقي 

محققوسندْ وصحح ل، واللغفد ءل\آ الرشد، 
ني.الم

١٥ني( معنا ع ممتألب مي تعارت قال )٤( 
ولامح،ا بجا ئنئ لا وا جشحآ  ١٤٤متينا .ا 

نئثثتة ب؛ج أليأى ثقمى بجند أث. 
]طه[.تتثا.ه إثُ متع ئلأ قبخا أ'اتمرائ 

فيالاستقرار إلى المور نفحة من الميت أحوال )٥( 
،ط\ المربي، الفكر ]دار ( ١٦، ١٥النار)أد الجة 

٠١٩٩١.])



اتموقفتموهفا

لأح.ضام ض ^^١؛ 
قيالوقوف مقدار ت الثانية لمسألة ا٠ 

الموقف!

هذهمحي الزاخرة البحور صاحب نقل 
أنوالظاهر بأدلتها، أقوال عدة المسألة 

علىالأشخاص باختلاف يختلف ذلك 
علىكونه بدلمل الأعمال، ححمب 

المكتوبة،الصلاة من أخف الخومين 
•أءلمُم  Siواش 

الوقوف:صفة الثالتة: -المسألة 
تحشرونارإنكم بقوله: ه النبي بثنها 

أوودأمآ قرأ: ثم ءراة حفاة 
ثعلمىإدا عقأ رعدا عتدم حثأق 
ىثكمن فأول الأتساء[، ]. 

لأ،■إبراهيم 
النيقال : cJUها عائشة وعن 

عراةحفاة القيامة يوم الماس اريحشر 
ارجالرسول يا قلت: ملأ»رْ/ 

بيفاهوالمد، بالسن الفراء ت النووي نال )١( 
وتثديداكاف وكر النون شح دالمي الحمرة، إلى 

وهوتالدرمك، وعوت الحواري، الدقتق هو؛ الياء، 
انمرفت،]دار ( yry/^U)انمهاج الجيدة. 

[.٠١٤١٢٧طآ؟ا، 

وملم(، ٦١٥٦رنم الرقاق، ركتاب الخارى أ-محر-ءبم )٢( 
(.١٢٧٩٠رقم واكار، والجنة الشامت صفة )كاب 

ْلا،غراص، ]شركة )\إ0ص الزاخرة المحور )٣( 
٠١٤٢٨.]

رنمالأنبياء، أحادث ركتاب المخاري أخرجه )٤( 
وأهلها،نممها وصفة الجثة )كاب وملم (، ٣٤٤٧

(.٢٨٦•رئم 
أغرل،جمع الراء؛ ومكون المعجمة بفم ئرلأ؛ )٠( 

غرلته،بقيت من ومو ومعناه، وزنه الأنلف وهو 

بعض؟إلى بعضهم ينظر حميعا والنساء 
أنمن أشد الأمر ا عائشة الي،ا قال 

رولإتوفي دعض«٦ُ،، إلى بعضهم يتثلر 
غرلأ،عراة حفاة القيامة يوم الناس للي*عث 
فكيف،! ijjIرسول يا عائشة: له فمالم، 

بجمذتنيم ي ويؤد فقال: بالعورات؟ 
(٧)]ءس[ااآص..4 

الإصلأمأهل رؤية الرابعة: المسألة -
ريهم:لموقف اش 

ررالمدوركتابه في ١لميومحلي بوب 
محيتعالى تجليه ارباب بقوله: المافرة؛؛ 
،وامتحانهم،؛ الإسلام لأهل الموقف 

ثاوءن قكئئ_ء ه؟' تعالى: قوله ذكر ئم 
قال:ثم [، ٤٢]القلم: ٍإو ودعون 
آبيعن الموقف في الشيخان أخرج 
افهرسول يا أناس: قال ١١فال: هريرة 

ارهلفقال: القيامة؟ يوم ربنا نرى هل 
لدنهالمى الممى شي تضارون 
قال:،! ٥١رسول يا لا : قالوامحاب؟؛، 

انتلرتالذكر. هن الخاتن يقشيها التي الجلد>ة وهي 
الملام،]دار ( ٤٦٦/١حجر)١ لابن المائي كح 
[.٠١٤٢١ٍلا، 

(،٦٠٢٧رقم الرuق، )كشاب المخاري أخرجه را( 
رئموأهلها، نعيمها وصمة الجنة )كتاب وسلم 
ك.واللفقل ( ٢٨٠٩

٢(،• ٨٣رنم الجثام، )كتاب المائي أخرجه )٧( 
ْلا[،الرسالة، لمؤسة )اإ/0ما( وأحمد 
وصححه،( ٨٦٨٤رنم الأهوال، )كتاب والحاكم 
الماش.متن على تعلقه ش الألِاتي وصححه 

ْلا،الملمة، الكب ]دار ( ٢٣٠)ازفرة البدور )٨( 
٠١٤١٦.]







المولدال^ولل

المهيءنالأبم1عأدلة أولا: 
الدين•في والأحداث 

منها:كثيرة وهي 
القالت: قها اسة ععن 
أمرنافي أحدث ،امن اممه رسول 

ردا(فهو منه ليس ما هذا 

عملاعمل ررمن : لملم رواية وقي 
ردءأ.ضو أمرا عليه لمي 

كانقال: ه اش عبد بن حائر وعن 
عيناهاحمرت حطب إذا ه اض رسول 
ؤيقول:. . غضه. واستل- صوته وعلا 

ائهكتاب الحديث حير قان بعد ررأما 
الأموروشر محمد هدى الهدى وحير 

ضلالة((أم.يدعة وكل محدثاتها 
هسارية بن الخربماض حديث وفي 

والمعافر بتقوى راأوصيكم س: قوله 
يعشمن فإنه حبشئا عبئا وإن والطاعة 

فعليكمكثيزا، احتلاقا فسيرى يعيي منكم 
الراشدين،المهديين الخلفاء وسلة بش 

بالنواحد،عليها وعضوا بهال نسكوا 
محدئةكل فان الأمور؛ ومحدثات وإياكم 
ضلالةااُ؛؛,يدعن وكل يدعة، 

(،٢٦٩٧رنم الملح، )كتاب البخاري أحرجه )١( 
(.١٧١٨رهم الأنضية، وملم)كتاب 

الموضحني ملم أحرجه )٢( 
(.٨٦٦رمم الجمعة، ركتاب لم مأخرجه )٣( 

(،٤٦٠٧يمم النئة، )كتاب داود أبر )٤(أخرجه 
ااْذاونال: ( ٢٦٧٦رنم العلم، )أبواب والترمذي 

رقم)المهدمة، ماجه وابن مح؛حاا، حس حديث 
[،١٠٤٠الرسالة، تمؤّة ( ٣٦٧;٢٨وأحمد)(، ٤٢

سبيلهممخالفة 

عتئ٣^^؛ رثا 
Mوقال 

وأدتمه تمحأ اف 
ات[.هتالأح-

الض.بمتابعة الأمرة الأدلة ءايا: 
ْبنوالتحذير ه الكرام وصحابته 

وءة;ش
V[.]الحض: 

ئنبماليئ ١^؛، در 
عئأئ،,طمم أو فتنة يتم آن محغْء 

ألئ.4]اض[.
وابحانه: سوقال 

لبمنحسّنة أسسؤآ اش 
وآفََ|يرتا ثع آوي 

الدين،U أكمل قد ه اش أن ثالثا: 
المبين،اللاغ الأمة بلغ قد ورسوله. 

ضا رسول سئة قي ولا اش كتاب في وليس 
بهدهالاحتفال مشروعية على يدل ما 

منأحذ يفعله لم ولذUi.، الموالي، 
لفالمن أحد ولا ُه المحابة 

المعضلة.الثلاثة القرون أصهحاب 
التنزيل:محكم في قال قد هو واه 

قوقآ'ه ^٠^؛ P آكيئ، ؤآ'و 
٣[ألأسلم لي ويتييت 

منه:يفهم الخوالد هذه مثل ء_ررإحداث 
لهذهالدين يكمل لم سبحانه اه أن 

يتبنيما يق لم س الرسول وأن الأمة، 
هولأمحاء حتى به، تعمل أن للأمة 

_ijViوصححه (، ٩٦رقم العلم، )محاب رالداومي 
]مكتبة( ٣٧)رنم ُالم_مب الترغيب صحيح في 

طء[.المعارف، 







اٌ^وولالهوك

أوفيه، يقرأ ولا المصحف يحلى من 
يزحرفمن وبمنزلة يتبعه,، ولا فيه يقرأ 

فيهيصش أو فيه يصلى ولا المسجد 
ابيحالميتخذ من وبمنزلة قليلا، 

هذهوأمشال المزخرفة، والمجادات 
و-شرع،لم التي الذلاه_رة الزخارف 
والاشتغالوالتكّر الرياء من ويمّجهأ 

ا؛صاحبها حال يفسد ما الخشرؤع عن 

برأسالاحسال الأولى: لمألئ ا. 
الميلادية;المثة 

تهنئةأو الكرسميس، المسمى; وهو 
محرمبدعي احتفال فهذا فيه؛ النصارى 

فيه؛النصارى تهنئة ولا فعله يجوز لا 

لأنهبالكفار؛ تثبه فيه هذا أن الأول; 
ولاديننا من ليس فيما للنصارى موافقة 

موافقتهمية منفيه فيكون سلفنا، عادة 
لفتهممخا مملحة وترك يهم، لتشبه وا 

للثارع.المقصودة 
التكتابمن الأدلة من ورد ما الثاني; 

عنالنهي في والامحار والإجماع والثنة 
وماخاصة، أعيادهم قي الكفار مشابهة 

والرضامدافنهم عن النهي في ورد 
بأفعالهم.

للاللمعكتابه في ني لتركما ا ابن يقول 
الأعيادهذ0 عن و١لدع«٣ُ، الحوادث في 

أيصاالبدعة ومن رافصل; النصرانية; 
فىالمسلمون يفعله ما والبعاد والخزي 

منوالأعياد ومواسمهم النصارى نيروز 
مخلوقة،غير نفقة وهذه النفقة، توسع 

حللما ا في المنفق على شنها وسيعود 
والأجل"■

ميلادبيوم الاحتفال الثانية; لمسألة ا. 
اءلأتسأن;

فيكونالمابقة، المسألة عن فنع وهذا 
مشابهةمن فيه لما عنه؛ منهيا محرما ذلك 

بهأقتت ما وهذا عنها، نهينا التي الكفار 
عثيمينوابن باز وابن الدائمة، اللجنة 

برأسالاحتفال الئالئة; لمسألة ا. 
الهجرية;المنة 

الأعيادلأن محرمة؛ بدعة أيصا وهذا 
العادات؛ألى وليس الشرع إلى مرجعها 
الشنعيدل لم ألأ' اختر]ع في فتكون 
وبالدين، في وابتداع إحداث عليها 
احتمالهمفي بالمصارى تشبه أيقا; 
ماوهذا تقدم، كما الميلادية المنة برأس 
وابنباز وابن الدائمة، اللجننة به أقتت 

ءسمين

(.١٢؛،. ١٢٣Aالمتمم)■المراط اقشاء )١( 
(،.٤٧٩)\/AU؛i المتمم المراط اس انظر: )٢( 

(٤٩٠)ه؟/عشمين ابن ونتاوى ورماثل وهجمؤع 
بمآ؛اه[.، ١١٠القرإ، ]دار 

(.٣١٦)م()ا/مآآّ 

ومجمع(، ٢٦٠/ YA)الواتمة >^ ٠٧١فتاوى انظر: )٤( 
(،١٧٦)ه/ باز لأبن متنوية ومقالات محتارى 

(,٣٧٦)آ/•ثمن ابن ومحاوى ورسائل ومجميع 
=ومجموع (، ٤٣٧٨٧)الدائمة اللجة فتاوى انظر: ره( 





المولع►ئ|بمالموتي

والرؤىالواهية، والقصمى والمعيقة، 
الوهمية.والخرافات 

فيها،محل والنشا البيع تعغليم . ٠ 
بالواجباتبل بالسنن؛ والامتهانة 

•عنها والكل 
فىوالنمسارى اليهود بالتشبه س ٦ 

■معفلميهم لد يموا واحتمالاتهم دهم يا عأ 
العفليمالقرآن آيات امتهان - ٧ 

وقلة.، الكريم الرسول وأحاديث 
يجمعونحيث لها، وتعفليمهم احترامهم 

الحديثلهو وبين بينها احتفالاتهم في 
وقصدهمبها يتدئون وقد الكلام، ولغو 
.بها والعلرب الخاء 

بهدهاجد المحرمة انتهاك - ٨ 
الأصواتورفع اللغتل وكثرة النتكرات، 

اض.يون لأداب المنافية 
آلاتمن يصاحبها وما الأغاني - ٩ 
الشيطانية.والمزامير العازف من اللهو 

والهزوالرقص، الشلمح، -  ١٠
وقدُ-)الزار(، المسمى الشديد والدوران 
الفجورمجن شيء بعضها في يحصل 
١والمفترات المسكرات وتعاطي 

يغنرنالدين بالمردان الائتان . ١ ١ 
الاحتمالات.س قى ؤيتراقصون 

لمابالنساء الرجال افتتان ٠  ١٢

مناجتماعاتهم بعض في يحصل 
الماء،على الرجال واطلاع الاختلاط، 

.الماء أصوات وارتفاع 

المقابرإلى الماء خروج .  ١٣
نياحةمن المحرمات أنولع وارتكاب 

واختلاط.الصوت، ورفآ 
اعةؤإصلخبدير وا الإسراف . ١٤
تعودلا التي الحفلات هذه في المال 

•دنيا في ولا دين قي بنفع 
البعضرإعند المواك هده اتخاذ —  ١٠

الماسلأموال أكل من دنيوية لأغراض 
أوملح، أو جاه طلب أو اطل، ببال

منذلك ونحو سادتهم، من متبؤع تعقلتم 
الخسيسة.اكنيقة الأغراض 

غيرهمالمواك هده أرباب اتهام —  ١٦
وأشنعها؛المهم بأقبح يقيمها لا ممن 
االرسول يحب لا أنه وهو 

المفاسدبعض ذكر الذي ءهذا 
منذلك في ومجا المعروفة، المشهورة 

المقوسوساوس ودخول الدسائس 
يتعذرمما والجن الإنس وشياطين 

قيادهأعتلى من المعيد لعيد فا حصره، 
لذلكاممه وفقنا الابتداع، وترك للأساع 

ا؛بمنه 

اكرجةبهذه ك لوا ا هذه كانت ولما 
العقدياد والموالضلال الانحراف من 

لخديالمحتلون الكفار سعى والأخلاقي 
منوأعوانهم الإسلامية البلاد من 

هل.0تشجيع إلى الفاسدة الحكومات 
الضالة؛ألفرق من أربابها ودعم البيع 

(.Y1/Y)الحاج لأبن الدخل )؛(



المولدالمولد

عظائمعن ؤإلهائهم الملمس، لتخدير 
والمواسمالرسوم يهده وشغلهم الأمور، 

وتضيعهمالكافرين، لجهاد الإعداد عن 
أصولمن فيه وما القويم دينهم عن 

لمادواوأقاعوها بها تمسكوا لو وتعاليم 
فرنساكانت ؛افقد العالمن، جميع على 

اعينالثلاثة Jأقاليمه المغرب بلاد في 
فيالإركاب تذكرة بتخسض حتى 

الحكوماتأن بلغني وكذلك المهلار، 
ماأغرب ومن ذلك، حو تفعل المصرية 

اليمنحكومة أن الوفاق هذا عن نمع 
تشجعحالصة يلشفية وهي آ الجنوبي 

وهي، إنكارها بعدم ولو الموالي هذه 
وعباداتعقائد الإسلام أنكرت التي 

أنت وهى كرى دلالة ولهذا - وأحكاما 
لضربإلا ابتدعت ما الوالد هذه 

ومنعليه. والمضاء وتحعليمه الإسلام، 
الموالدهذه على الإسلام حكم كان هنا 

المنعوالحشرات والنرد والمواسم 
ولامولدا منها يبيح فلا والحرمة، 
وذلكصرة؛ ح ولا زردة ولا موسما 

تقويضأساس على قامت بيع لأنها 
حالؤإفساد الإسلامية، المقيدة 

صرةمنا ذلك على ؤيدلك لمين، خلا 

جنهاإلى ووقوفهم لها الباطل أهل 
الرؤحيوقفل ما فيها كان ولو ومعها، 

الخلينصمائر يحرك أو الإسلامي، 

(٢١٩٩٠)مام المن شطرا نوحد أن نل أي: :١( 

والشرالباطل حكومات من وحدت لما 
عليها،اآآلوالقضاء محاربها إلا 

المصريلؤرخ ا أكده ما هو وهذا 
لصرالفرنسي الأستعمار عن جبرتى لا 

الاثارءآمررعجائب كتابه في ءال حيث 
الفرنعيينودعم الوالد هذه عن 

ذلكالفرنساؤية راورحص ت لها المحتلين 

عنالخروج من فيه رأوا لما للناس 
الشهواتواتباع المِاء واجتماع الشرائع 

المحرمات،(.وفعل والتلاهي 

المخالفين:ذهب م٠ 

معالمولد في المخالفون اتفق 
فيتفعل لم محيية بدعة بأنه العائلين 

حالفوهملكنهم المفصلة؛ الثلاثة القرون 
حسنة،بدعق ت البدعة هذه جعل في 

أنإلى ذللث، في مستندين فعلها وامسحوا 
أ.وسيئة حسنة إلى تقم البدعق 

عديدة؛وجره من محليهم والجواب 
منها:

بعمومالقاصية الأدلة جميع ت الأول 
والإجحاف،الغلو عن المولد ني نيل فما الإنصاف )٢( 

لمجمومةبالخولد الاحتفال حكم قي رسائل صمن 
؛،■؟(.n.rooالياء)(/من 

[.٢١٩٧٨، ٢٠٤٠الخل، ودا; رم(رآ/أ«مآ( 
للمرطيالمولد عمل ني القصد محن مثلا: انثلر )٤( 

الكتب]دار لا/آعا( للفتاوى الحاوي ممن 
الغويبالخرلد الاحممال وحول [، ٢٠١٤• الملمة، 

هملريلمحمد المحمدية حائر والذ الشريفا، 
صلياءمن جملة ميهم رد وقد وغيرهم. المالكي، 

الأمة.



اتهوك

"*El
ابيوك

صلألةبدعة كل وأن البيع، كل ضلال 
حسنة.بلع فيها وليس 

إلىالبدعة تقسيم أن ث الثاني الوجه 
التكليفيةالأحآكام إلى أو وسينة حسنة 

عمومايط،ال يقضي باطل تقسيم الخمسة 
البدعكل إنكار على الدالة الأدلة 

شعلتقسيم وهو الدين، في المحدثة 
مخترعت١ض.

يكونلا عالم أي كلام إن ثم 
كالملعموم مقيدا أو مخصصا 

•رسولاللأ*س 

التقسيمهدا إبطال في العلماء وأقوال 
قيوردودهم ، جدا كثيره للادلة المناقض 

وأكثرأكثر باليات المسألة هده 
أنت المخالفون به يحتج ومما 

ؤإظهارس للنبي تعقلتم الاحتفال هدا 
لحبه.

تعفليممن ليس المولد أن ت والجواب 
ادة،عبالتعثليم لأن .؛ يئ نال

الملمين،باتفاق توقيعية والعبادات 
بمولدالاحتفال لنا شرع لم . والنبي 

منغيرهم أو موسى أو إبراهيم أو آدم 
الصحابةمن لف الثم عس، الأنبياء 

علىمتفقون المذاهب وأئمة والتابعين 
لتايسوغ فلا مشروعيته، وعدم فعله عدم 

فعله.

٠ ٨٦)؟/ المتمم الصراط افئصاء : مثلا اتفلر :١( 
وإلأصإمرآملإأم_مممآ_، ٢١٠١

امحصادروالمراجع؛ج' 
الأي_تد1ع«،مضار في ااالإ؛داع - ١ 
٠محفوفل لعلى 

آآ_للالأءتصام؛أ،ساطثي.
اَلستقبما،الصراط رلاقتفاء ء ٣ 

أج'آآ،لأينيمثة•
المولدفي قيل فيما لرالإنهاف - ٤ 

١للجزاري لإ-جحافاا، وا الغلو من 
والردلمولي يا الاحتفال وحكم . ٥ 
آلإبراهيم بن لحمد أحاز٥ا،، من على 

٠ة^ ملا 
ال_هءإ((.،الخْلد الاحتفال للحكءِ . ٦ 

الرفاعيعلى القوي ارالدد - ٧ 
لهمأحطا وبيان علوي وابن والمجهول 

للتويجري.المولد،،، قي 
)ج؛(.رصاأ، رثيد محمد رإفتاوى . ٨ 
التوسلحاكم في الفصل الالمول . ٩ 
للأنصاري.، الرسل،، بخير 

ينوفتاوى ورسائل رامجمؤع - ١ ٠ 
(.٢٥، ١٦، ^٩ عشمينءا 

الحاجلابن ررالمدحل،،، - ١ ١ 
لكي.■ ٧١

علىالكلام في ررالمورد -  ١٢
للفاكهاني.المولد(؛، 

بذكرار والاعتبلاالم_واء_فل .  ١٣
للمقريزي.، ( ١ )ج والأيار'، الخطمل 



الميداقامموش

عصره
(٤)

المول.«

)الولي(.مصطلح يراجع 

pاسثاقس

لغه:تتعريف اؤ 
—ث ء رو ماذة من مشتق ت المساق 

والثاءررالواو ارس! فابن قال ق(- 
ؤإحكام،عشي على نيئ كلمة والقاف 
مؤنقةوناقة أحكمثه، ! الشيء وومقت 
العهكوالميثاق! محاكسه. أي- الخلق؛ 

ق—سِروأيادي!الال وق. المحاكما؛ 
وأحدوعهد، يتمن يؤكد عمد ررالميث-اقت 

ا.الاصتحلأفءأ يمعنى الميثاق 
الوثيقالشيء مصدر والونافة: 

فهووثاقة وس اللازم! والفعل المحاكم، 
إحكامهالأمر! في والوئيقه وثيق. 

الوثائق.والجمع؛ بالنية، والأحذ 
المعاعدة؛؛مة! وألموا 

شرما:تتعرث ا ءو 

تعالى،اض بربوبية آدم بني إقرار هو 
وهمربهم بأنه أنقمهم على وشهادتهم 

نهميا أنفسهم على فشهدوا له، مخلوقون 
طأ'هماه_[,الفكر، ]دار ( )آ/٥٨الينة مءاسى )١( 
التراثإحياء ]لجنة رْ/دها( التمييز ذوى يماثر )٢( 

[.٥١٤١٢ط القاهرة، الإصلاهي، 
الصي،التراث إحياء ]دار را،/0آ( اللغة تهذيب )٣( 

٠V  ،دار( ٣٧١العرب)•ا/ولسان •آم:ا[
ءدم[.صادر، 

الأساءالأضى:و-
الميثاق!لكلمة المرادفة الألفاحل من 
لفطرة.١ الإشهاد، العهد، 

تذئم؛اه 
أحذتعالى. اش بان الإيمان يجب 

شاهدينفجعلهم آدم، بني مجن الميثاق 
لهمتعالى اش بربوبتة مقرين أنفسهم على 

نهلعهمفأما 'سبحانه، له عبيد وأنهم 
منشيء في فليس بدلك، وتكلمهم 
يدلولا الحجة بها تقوم التي الأحاديث 

كانأنفسهم على فالإشهاد القرآن. عليه 
الالحال، ان ونالإقرار وجه على 
المقال'"؛.يان 

الحقيقة:ًو- 

تعالى!قوله في الخيئاق حقيقة 
محورهمَمن ءادم ؤآ ئ نيف آت ؤدإد 

ِنأتمهأنت أنييم هق ثأثيدم دبمم 
لأملنولان فيها [ ١٧٢تالآء_راف: 
اللم^:
يمرلأية ا في الإشهاد أن الأول! 

حلقوامما وهو لتوحيد، ا على لفهلرة با 
الواردةوالأحاديث عليه. وجبلوا عليه 

(,٤٨٨)A/ سمية لاين التعارض درء انظر: )٤( 
(،٤٨٥،  ٤٨٣/٨)تيمية لاين التعارض درء انظرت )٠( 

]مكشة١( ٠ ٠ ٤ )؟/ الئبم لأبن الدمة أمل وأحكام 
-[.٠٠١٤١٨ل١، رقادي، 

ابق.اسرالاظر:)ب(



انميياق

السابقالقدر إثبات على دالة ذلك محي 
أهلوتميز آدم بني صور واستخراج 

الشقاوة.أهل من السعادة 
آدمذؤية جميع أ-حرج الله أن ت الثاني 

الدر،صورة في الاباء فلهور من 
المقال؛بلسان أنفسهم على وأشهدهم 

بعد—و أرس ئم يم■ رق ٤^١ ؤآلسئ 
الميثاق.بدلك مذكرة الرسل ذلك 

لأهمية:اؤ 
ادمعلى الله أحد0 الذي الخيثاق أهمية 

وتعالىتبارك افه أن محي تتبين وذريته 
التكليفوبعد بقه التكليف قبل تعرف 

قبلشنهم وكا طبهم خا لو لأنه ؛ ء لسفرا با 
لذاالتكليف، لبطل سمير بلا التكليف 

أنريجد آدم بني من واحد كل فان 
اللهفان قلبه، سويداء فى وميثاقه القه عهد 

يومه بتفعباده إلى تعرف لما تعالى 
فعلرةفي وميثاقه معرفته أثر أبقى الميثاق 

مداحدٌنبيآ^أز
لأدلة:اي 

أشعيد يتقضؤن ^١^٤٧ تعالى؛ قال 
بهءآلله أمر ما ولعظُون مثتقهء عد يس 
ثمأوتش آلارؤ 4 ذقيذى فيثل أن 

]\سامثوث. 
أشسق لا ذؤ ^L^؛ وقال 

هقت ه محأ دمق ;آلقثل 

الميثاق

]الح_وبمل[؛محبج؛.ه ِقم إن 
فيميثاقكم ربكم منكم أحذ ومحي أي؛ 

لكمإله لا ريكم افه بان آدم، صلب 
سواه

بهآين ثيق أحئ ت تعالى وقال 
أنيآمءق وآئثدم يؤم محي ين ءادم 

أزئمحأ ك شهذأ ق ص ة؛ة؛ ألق 
عنفتين.٠ثنيا قذ طنا إئا ألنته 

بمنأنس عن جاء ما ايئنة: ومن 
افهيود ؛ JUالمي. عن ه مالك 
القيامة؛يوم عذاثا اّر أهل لأهون ممار 

أكنتشيء من الأرض قي ما لك أن لو 
أردتفيقول؛ نعم، فيقول؛ به؟ تفتدي 
صلبفى وأنت هذا، من أهون منك 
أنولا فآبيت شيئا، يي تشرك لا أن آدم؛ 

مك.لأُم.
أتىرجلا أن حكيم؛ بن هشام وعن 

أنبتدئافه، رمول يا فعال؛ النبي. 
فقالالقضاء؟ قضي محي أم الأعمال 

ادمذؤية أحد اطه وإن ؛ افه رمول 
ثمهم، أنفعلى أشهدهم نم ظهر0، من 

فيهولأم فمال؛ كفة، في بهم أفاض 
الجنةفأهل النار، في وهولأم الجنة 

الناروأهل الجنة، أهل لعمل ميسرون 

وميثاق(، ٥١■ )a/ تيعية لابن العارض درء انظر! )١( 
(.٢٥، )٤٢العيي اه مد بن نمى الإيمان 

ط١[٠مم، ]دار )أ:آ/«ا،*آ( الطري )آ(شير 
<،٦٥٥٧رمم الرناق، )كتاب المنادي أخرجه )٣( 

رقموالمار، والجنة القيامة صمة ركغاب ومنم 
٢٨٠٠.)



الميثاق

yj٢٩
الميثاق

٩

آ.الئار،أُ أهل لعمل ميسرون 

أنأرس؛ه؛ ن بدال توص 
أنالاضفار »سد قال: M الض 
آنت،إلا إل لا ربي أنم،  ٣١تقول: 

عهدكحملي وأنا عبدك، وأنا حلمتني 
قال. الح-دث ، ُ استطعت،ا ما ووعدك 

الذيالعهد لايريد د..' يط-ال ابن 
أخرجهمحيث عباده على افه أخده 
تأنفسهم على وأشهدهم الدر أمثال 
وأذمحواالربوبية له فأقروا بربكم,؟ ألت 

له

قواوأهلاسمءأ0 
ظهتتيمية ابن الإسلام شيخ شال 

شاهدينجعلهم أنفسهم على اافاشهادهم 
بربوبيته،له مقرين ت أي أنفسهم؛ على 
هذغود الكلام: تمام في قال كما 
[،١٧٢]الأعراف: شبدم % قازأ 

إقرارهمهو شهدنا، بلى فقولهم: 
بأنهأنفسهم على شهادتهم وهو يربوبيته، 

علىفشهدوا به، مخلوقون وهم ربهم 

(٧٤)\إص الئئة في محاصم أبي ابن احرحه  ٢١١
المعجمفي والطبراني ؤدأ[، الإصلامحي، ]المكب 

[٥١٤١٠ط؟، محمية، ابن ]مكتبة ( ١٦٨)آآ/المجير 
(٢٢٥)والقدر النماء ني والبيهقي له، واللغثل 
إستادهوحسن [، ٥١٤٢١هوا، العييكان، ]مكتبة 

المدمي[،]مكتبة ( ١٨٧)U/الجمع ني الهيثمي 
]المكبالئثة ظلال ني الألماني وصححه 
••؛ا،دا.ط١، الإملامي، 

(.٦٣٠٦رقم الدصات، )محاب الخاوي )٢(أخرجه 
(.١٠•الارى)ل/بمآ، )'؟(فتح 

يقولكما ٠ عبيده بأنهم أشهم 
نفهعلى قشهد ميدي، هدا: ملوك: ملا 

هداأن يمتضى وذلك، ليره، مملوك بأنه 
إنسانفكل الإنسان، لوازم من الإشهاد 

علىشاهدا بريوبيته، مقرا اذه جعله قد 
ولهداخالمه. والله مخلوق بأنه نفسه 
بهشاهدون بهيا مقّرون آدم بني جميع 

اللهم صروري أمر وهذا أشهم• على 
عليهخلقوا مما وهو مجخلوق، عنه ينفك 

لهم،صروريا علما وجعل عليه، وجبلوا 
جحده؛؛أأ،.أحدا يمكن لا 

أنهتعالى اريخبر ظفآ؛ كثير ابن وقال 
أصلابهم،من آدم بني ذرية استخرج 
ربهمالله أن أنفسهم على شاهدبن 

أنهكما هو، إلا إله لا وأنه ومليكهم، 
وجبلهمذلك على فْلرهم تعالى 

عوهااأْ/

اء1خبرالحنفي: العز أبي ابن وقال 
منآدم بني ذلية استخرج أنه سبحانه 

اطهأن أنفسهم على شاهدين أصلابهم 
وقدهو. إلا إله لا وأنه ومليكهم ربهم 

صلبمجن الدرية أحد في أحاديث وردت 
اليمينأصحاب إلى وتمييزهم .، آدم 

بعضهاوفى الشمال، أصحاب ؤإلى 
.(٦)ربهمءاافه بان عليهم الإشهاد 

(.٤٨٨)a/بعنة لاين التعارض ضء )٤( 
ط؟[.شة، ]دار ( ٠٠• )م محم اين )٠(*فير 

الإصلاميةالثوون ]وزارة ( ٢١٤)الطحاؤية ثرح )٦( 
حا؛ام[.، ®)١ والأوقاف، 



ا1ميث1ق

مانمتعلقة:

الصوصش الوارد الميثاق عائي ه. 
النصوصفى )ميثاق( كلمة وردت 

.هنا به المراد المعنى غير عدة، يمعان 

اللهأحده لدي ا العهر لمعي وردت فقد 
قال، ينقضوه ألا عباده على تعالى 

بمنيين اقن عهد يِمحوق أؤآؤ؛ن • تعالى 
]القرة[.عثقع،ه 

علىالله أ-حده ما يمعتى أيئا ووردت 
منتنه ا أنزل محا امتثال من إسرائيل بني 

أثدثاتعالى؛ قال ،، التوراُْ 
[٦١٢]القرة: ألْلوره مدمحإ ؤئسا 

علىالله أحده ما يمعنى أيما ووردت 
ؤإبلاغ، ٠٥!دين إقامة من .ق الأنبياء 

ويأمربعصا، يعضهم يصدق وأن رسالته 
تتعالى قال ، بعصا بالإيمان بعضهم 

ينتنك تشثيم آلهبمن ين أتدة ولد 
نأت،ء آئن يش ييئ مج 

]الأًحزاب[.ا.ه ءلفلسا يثتما نهم 
،النكاح عقد بمعنى أيصا ووردت 

ييثنئايناء=قم ءؤرآ'ثد.ثا تعالى؛ قال 
]!_[.. ئيثثا 

القرآنلأحكام الخاّع انظر: )١( 
وانمريررل/-آا،(، الجوزي لأبن المم زاد انظر: )٢( 

(.٥٨٢)ا/ءادرر لأبن والتتؤير 
ابنوشم )%أ1س القرآن لأحكام ألجامع انظر: )٣( 

كبر0/ا،أإ(.

اينونمير ١(، ره/ّآ' القرآن لأحكام الجاح انظر؛ )٤( 

اخمحثاى

والعهودالخمود بمعنى أيما ووردت 
ْعاتله رسول عقدها التي والخواثيق 

ؤءبتعالى• قال ، المشركين بعض 
ويمثم ومحن اق يزن آقمت 

[.٩٠]الماء: 

باحالتي المعة بمعنى أيئا ووردت 
قال،، ُ عليها . فه ا رسول الصحابة 

أقههمثة ءؤوادء=فثوا ت_ال__الى! 
ميعناقلتم إذ يهء وادت^م آري ومثتقه 

.v[ ]الماىوْ: ؤأطعناه 
والعقدالعهد بمعنى أيصا ووردت 

أووحالقهم الخلق بين يكون مما مطلقا 
؛^١٥تعالى؛ قال أ، بعضُ ْع بعضهم 

.؛هآلمث نمحوث محأ؟ آش تهد بجنة 
]انرعد[.

المحاكين:ذهب م: 

المنةأهل من العلم أهل بحفي ذهب 
آدمذؤية جمح أحرج اش أن إلى وغترمحم 

كالدر،ونثرهم الأباء ظهور مجن 
المقال؛ن بلل أنفسهم على وأشهدهم 

بعدأرسل ثم ه قازأ ثثوم 
اليئايى٨،.بدلك مذكرة الرسل ذلك 

•٣(.٨/٥)القرآن لأحكام الجاّع انظر: ره( 
ابنونفير ١(،  ٠٨)أ"/القرآن لأحكام الجامع انظر: )٦( 

(.ممر)؟/٠٣
وتقم(، r'V)\،/القرآن لأحكام الجامع انثلر: )٧( 

الضرآ/آ؛إ(.
(jJ_l(A تيمية لابن التعارض درء ؛_؛/a(٤٨٠، ٤٨٣،)

)آ/أههل(.الشم لاين الذمة أعل وأحكام 



الميزانالميزان

عليهم:لرد او 
يردلم والاستنطاق الاستخراج أن 
بهاتقوم التي الأحأديث س ■شيء فيهما 

وأنالقرآن. عليهما يدل ولا الحجة 
>ؤوأشبممتعالى: قوله قي الشهادة معنى 

بلزمولا الإذار، بها -ماد ءأسأم4 
حالاتتئون الشهادة بل التعلق، هذا في 

معناهاالنفس على فالشهادة ومقالا، 

بهذامقرين جعلهم أي؛ الإقرار؛ 
محآءؤثأ تعالى: قوله ذلك ومن الميثاق، 
ئتهزسآقي نتجل يمميأ ق قسكن 

وهم[ ١٧]١^؛ أتلإ4 شهم أه 
الحالا بالكفر أنفسهم على شاهدون 

هو'كفر،لما مقرين كانوا فاتهم مقالا، 
ؤإنهم، أنفعلى شهادتهم ذلك فكان 

ؤءاوأقوله: وكيلك بدلك. ينعلقوا لم 

القم.ه_ااالروح«،لأين 
العزأبي لابن الهلحاويئ؛ا، ررشرح - - ٦ 

الحنفي-
القرآنفى والميثاق ررالعبد . ٧ 

الحمر.لناصر الكريماا، 
حجر.لابن )ج١(، ررفح — ٨ 
الناسومذاهب حشمتها ررالفهلرة: — ٩ 

القرني.اض عبد بن لعلي فيها"، 
ينلعيسى الأيمان؛؛، ١اميثاق — ١ ٠ 
السعدي.اش عبد 

mنميزان ا. 

تغه:التعريف ؤء 

والنونوالزاء ررالواو فارس: ابن قال 
ووريت• واستقامة تعديل على يدل بناء 

الشيء،وزن قدر والزنة: وزيا، الشيء يكون وقد باللمقل، يكون قد القول: 
والأصلئنتا\".بالحال'اء. 

الواوقلبت موزان؛ الميزان: وأصل 
موازينآ'مأ؛،وجمعه: قبلها، ما لكسرة ياء 

بأوزانه:الواحد للميزان تقول أن وحائز 

اتمصادروالمراجع؛
لابن)ج؟(، الدمة؛؛ أهل ررأحكام - ١ 

القيم-
العزيزلعبن. ق؛؛، الميئا راأ-حذ . ٢ 

)جم.ر-للشيراينمحير<ا
والنقل،؛العقل تعارض رادرء - ٤ 

تيمية.لابن ^٨(، 

موازين
(٤)

وهمح(، ٤٨٠)a/تمة لاين التعارض درء انغلرت ا
1سرةرةاأ(.

ط.بمهمام[،الفكر، ]دار ١( * v/n)اللغت متابجي )٢( 
التراثإحياء ]دار اللغة تهذيب وانظر: 

،[.٢٠٠١ا1عربي،ط؛، 
لاينالمرب يلمان (، ٦٣)U/اللغة تهذيبؤ انظر: )٣( 

-[،٠١٤١٤ْوم، صائر، ]دار )ما/أأ؛( مطور 
قاء]دار ( ٣٦٤)والآخرة ١^ أحوال ني 

ونع)ما/ي؛ْ(، حجر لأبن المارى رقتح للنشر[، 
ط؟'1\يرأ.القكر، ]ياي ( ١٩١)آ/ 1كير 
(.٤٤٦ر١٣)الرب لأن )إ(انظر: 



الميزان٠٥٠

المثاقيلواحد على الميزان ويطلق 
اشالألة وعلى الأشياء، بها يوزن التي 

تمنفلور ابن قال الأشيساء، بها يوزن 
بهايوزن التي الأوراق يسمون ارالعرب 

الحجارةمن اوثّتّؤاه وغيره، التمر 
ميزان،ت واحدها الموازيي، والحديد، 

ؤيقالمثقال، I واحدها قين، لمثا ا وهى 
ميزانت الأشياء يها يورق التي للألة 

أضا،'ا؛\

قرشا:التعري، 'ه 
ينصبكفتان، له حقيقي ميزان هو 

وأعمالهمالعمال لوزن القيامة يوم 
أعمالهموصحائف 

نومنت علمازنا راقال السغارينيت قال 
الحنانبه توزن الذي الميزان بأن 

وكفنانلسان وله ; قالواحق، والسيئات 
الأعمال،؛صحائف يه توزن 

اكا،ميق:س،_أ٥■ 

عمللطبيعة موافقة التسمية جاءت 
تظهرالتي الأشياء فيه توصع إذ الميزان؛ 

منعليه وما حسنات من للعبد ما مقدار 
تعالى.افه لعل.ل إظهارا سيئات؛ 

لذكم:ا0 
النمومر٠لدلالة واحب؛ به الإيمان 

n؛/T؛،(.)\(سم\وأتى 
رسائل(، ٣٦٠، ٣٠٩)للقريي المذكرة اطر: )٢( 

الآامةللسوي>آ/ْآاا(.
(.١٨٤)؟/ للفارض الأنوار لوامع )٢( 

اليوممغردات أحد وهو ثبوته، على 
الاخر-

لحقيقة:ا٠ 

يومينصب أنه الشرعيه النصوص دلت 
العباد،أعمال لوزن ميزان القيامة 

والغايةوكفنان، لسان وله وسجلاتها، 
ؤيفلهرشيئا، نص تفللم لا أن ذلك من 

تعالى.فه ا عدل بدلك 

فيالكائنة القيامة يوم مقرئات أحد 
أهللحول وقبل البحث بعد العرصات 

النار■النار وأهل الجنة الجنة 

لأدلة:ا٠ 
ِللأيأكتث آتةت0 بجأ ت تعالى قال 
ءكادأةتإن قثظ ئنض ئللإ ق (ثقثثو 
وقئيها آشا -مدل تى -مق مثثاد 

•. وقال لالأتبياء[، .ه فبمآ كا 

م:
حمت

مززينثدمنق من. 
ضوأما تاحنبميهعيسؤ  ّ

_jyثتاوئةاة

أنه؛ ب ر ت 
اليان،على حفيفتان ااكالمتان قال: 

الرحنن:إلى -صثان الميزان في مميلتان 
اشبحان وبحمده، اف بحان 

اسمم«ُا،.
(،٦٤٠٦ريم الدعوات، )كتاب المخآري أخرجه )٤( 

والأّتغفار،والتوة والدم الدم لم)كتاب وم
(.٢٦٩٤رنم 



الميزاناثميزان

هالعاص بن صرو بن اش عد وعن 
جكاه وإن قال: أنه النبي.؛ عن 

رؤدسعلى أمتي من رجلا تخض ب
تسعةعليه فينشر القيامة، يوم الخلائق 
ثمالبصر، مد سجل كل سجلا، وتعين 

أءلالمتكشيئا؟ هذا من أتنكر له: يقول 
رب،يا لا محال: الحافظون؟ كبي 
فيبهتحنة؟ أو عذر ألك فيقول: 
يلىفيقول: رب، يا لا فيقول؛ الرجل، 

اليومقللم لا واحدة حنة عندنا لك إن 
أنأشهد فيها: بطاقة له فثخؤج عليك، 

ورسوك،عبده محمدا وأن اش، إلا إله لا 
هذهما رب، يا فيقول: ، أحضروْ فيقول: 
إنكفيقال: السجلات؟ هده مع البطاقة 

فيالسجلات ارنموصع قال: تظلم؛؛ لا 
وثقلتالمجلات، ارفطائت قال: كفة،؛ 

الرحنناش بم شيء يثقل ولا البطاقة، 
الرحيم«ُاأ.

وأقواوأهلاسم:
رروالإيمانحنبل: لن أحمد الإمام قال 

يومالعبد يوزن حاء كما بالميزان، 
وتوزنبعوصة، حناح يزن محلا القيامة، 
الأثر،في جاء كما العباد أعمال 

والإعراضبه، والتحدس به والإيمان 

(٢٦٣٩رنم الإيعاز، )أبواب اكرمذي أخرجه )١( 
(،٠٤٣٠ رقم الزهد، ماجه)كتاب وابن رحئنه، 
وابن'؛-١[، الرمالة، ة أموم( ٥٧٠)١\/راحمي 

الأوا،يوصححه (، ٢٢٠رمم الإيعاز، )كتاب حبان 
(.١٣٠المسن)رقم لة للاش 

أ.مجادلتهء وترك ذلك رد عمن 
والميزانبالصّرامحل  ٧٣٣: أيما وقال 
ذلكندفع لا والحساب، والنار والجنة 

راب،"؛.ولا 
بالبعثارونومن الهلحاوي: ومحال 

والعرضالقيامة يوم الأعمال وجزاء 
والثوابالكتاب وقراءة اب، والمح

أ.والخيزانااُ والصراٍل والعقاب، 
تزمن: ءLلماؤنا ارقال الفاريي: وقال 

الحنانبه توزن الذي الميزان بأن 
وكفتانلسان وله : قالواحق، والسيئات 

الأعمال؛؛صحائف به توزن 

المتأهدمة:المسائل ■0■ 

الميزان:صفات الأور: لمسألة ا٠ 
للميزانأن على السنة نصوصري دلت 
لوبحيث بمكان، الكبر من وأته كفتين، 

لوسعهن،والأرض السماوات فيه وزن 
إتيانالأنفة الثئة أدلة في تميم وقد 

وعفلمه؛الميزان كبر وأما الكفة، 
القيامة،يوم الميزان رريوصع س: فلعوله 

لوسعها،والأرض السماوات فيه وزن فلو 
هذا؟يرن لمن رب يا الملائكة: فتقول 

ميءبدوس ابن برواية أحمد الإمام رسالة انظرت )٢( 
)ا/ا/ها(.للأللكش الثق أهل اعقاد ثمرح 

أملاءتتاد شرح في محه اش محي ابمه رواية انظر: )٣( 
(.١١٧٩٨)للأماني الئظ 

العزأبي لابن العلحاوي العقدة شرح انظر؛ )٤( 
لأبنالإسلامية الجيوش اجتماع وانظر: (. ٤٠٤)

(.١٠٣)المم 
(.١٨٤سارض)٢; الأنوار لوامع )٠( 



امميزان
امحيزان.ء-ء

حلقي،من شئت لمن ت تعالى اش فيقول 
حقهمدئاك ما سحانك ت الملائكة فتقول 

مادتك«ُا*.
فجاءللميزان اللّسان إثبات وأما 
والحسنعاسُآأ، ابن على موقويأ 

الزجاجإسحاق أبو نقل وقد ،، اوصريُ 
بالميزان،الإيمان على السنة أهل إجماع 

وكناتينل؛رلساوا نه وأن 
الموانين؛عدد ت الثانية لمسألة ا. 

بلغفلتارة الئئة فى الميزان ذكر 
القرآنوأما الجمع، بلففل وتارة الإفراد 
تقدم؛كما فحب الجمع فبلففل الكريم 
منالميزان في العلماء اختلف ولزللئ، 

موانينأم واحد ميزان أهو ت عدده حيث 
أ•قولينُ ملي متعددة؟ 

عنهعبر واحد، ميزان أنه أحدهما؛ 
أوالأعمال تعدد ياعتبار الجمع، بلففل 

الأشخاص.

(٨٧٣٩رقم الأموال، الحاكم)كتاب اخدحه )١( 
الصحيحتاليلة ني الألباني تعقبه لكن i وصححه 

تال:تم صحيحا، ليس ند الأن وبثن )آ/بماآ(، 
ملمان،على موئوئا الشريعة في الأجري رواْ روني 

يقاللا لأنه المرفؤع؛ حكم وله صحح، ؤإساده 

]مكب._,)؛/v؛؛Ji Cنى المثنى ذكا )٢( 
الإّلأس،لالمكتب، ( ١٧١)م المس زاد انقلي: )٣( 

المثةأهل اءت؛قاد أصول وصرح -[، ٠١٤٠٧ٍل،، 
(.١٠٧٣رم/والجماكة 

ىْصتا.( 9iA/\r)ازدى فح انظر: )٤( 
مد(.نما ١  ١٣٤)٢; الأحرة رسائل انظر: )ه( 

الصحيح؛لشهور ا رر الألوميي؛ قال 
باعتباروجمعه واحل.، مهللما الميزان أن 

وحكى، والخوزونات؛؛ الأوزان تعدد 
ورجحه،، ر عليهالإجماع عقلية ابن 

٠والمتآحرين المتقدمين من حماعي 
أخدامتعددة، الموازين أن والآحر؛ 

جمععلى الدالة القرآنية ت يا ألا 
الموازين■

أوميزائا شخص ررلكل فيكون ؛ قالوا
الجمعفيكون ميزانا، عمل لكل 

جماعةقول وهو ، حقيقة(؛ 

يقعالتي الأشياء الثالثة: لمألة ا. 
الوزن؛عليها 

العاملوزن على النصوص دلت 
العمل؛وصحيفة وعمله 

أنهمعود؛ ابن فلحديث العامل؛ أما 
وكانالأراك، من سواكا يجتنى كال 

ط؛[.اكراث، إما، ]دار ( )A/٠٨المعاني روح )٦( 
(]شبةالرثد،١٩٥/٢لوائحالأنر١رالمة)انظر: )٧( 

اليب،التح شرح صلى الطتب والشد -[، ٥١٤١٥محوا، 
[.٠١٣٠٢]اسالإ،لأب، ( ٢٨٤)آ/

الأنوارولوائح (، ٠٤٧/١٣)\واوي فتح انظر: )٨( 
(١٨٦رآ/الأنوار ولوامع الثية)آ/؛بما(، 

حدثوثرح -[، ٥١٤١١ط٣، الإسلامي، ]المكتب 
(١٧٩)م/ابن فتاوى مجموع صمن - ■صريل 

^[.١٤١٣الأخيرة، ط الوطن، ]دار 
(.٥٤٧/١٣))بم(كحابرى 

الطيبوالشر (، ١٩٥المٍة)آ/الأنوار لوائح انظر: ( ١٠١
)A/الرازي وتفسير (، ٢٨٤رآ/ اليب، شرح ئى 

القرطبيير ونفْ'إام[، ط٣، الدكر، ]دار ( ٢٩
وأمواءالعربي[، التراث إحياء ]دار ا/؟بمآ( )١ 

مححالأدهر)آ/\ها(.(، ٥٨٥)ئ/؛ه0ا البيان 



اثميزان

وكفؤْ،الريح فجيك الساقين، دقيق 
الثه■رسول فقال منه، القوم فشحك 

مناش، ني رريا ت قالوا تضحكون؟،؛ ارمم 
سدْنفى رروالذى فقال: محاقه؛،، دقة 

سااأ١،.س المزان ز أممل لهما 
شيءارليس ؛ فلمولهالعمل؛ وأما 

حسن؛أل؟،،حلق من الميزان م أمل 
خفيمتانء.رركلمتان حدث: وتقدم 

صاحبفلحديث العمل؛ صحنة وأما 
.آماالمقدم اوْلاقة 

1^1^:وزن الرائعة؛ لمسألة ا. 
وزنفى الايات من ان نوعورد 

كقولله؛ الوزن أوستا بعضها الكافر، 
آثمينمةل؛وهمّ آئتسهل آلجعن ؤون'يع • تعالى 

٧؛[،]الأنساء: قظ^ ثم قم فأد 
آل؛قووهق تعالى: كقوله نفاه؛ وبعضها 

هيشتت وه، ثيهم بماقت َكمؤأ 
لالك_هف[..أه يثميا آلإبمؤ يم لم يم 

السابقة:الايات عقب القرْلبى قال 
أعماللوزن ر ا إحبات الايرروهذه 

الميزان

ط١[،الرّالءا لمؤسسّة ( ٩٨)U/أحمد أخرحاّ )١( 
اكحابة،مناب عن . إح-ار0 )كتاب حبان وابن 
والنهايةالداية ض كض ابن دئال (، ٧٠٦٩رقم 

iقوى؛؛ جيد ءأسادء ءلا[ت هجر، ]دار )ه؛/أ'،ْ( 
)رقمالصحيحة لة نالقي الألباني وصححه 

٢٧٠٠.)

(،٤٧٩٩رقم الأدب، داود)كتاب أبو أخرجه )٢( 
أ"آ(وثال:رنم والملة، الم )كتاب والرمذى 

الكتاب]دار ( ٤٢٧ا/)• وأحمد صحيح، ن ح
صحيحفي الألباني وصححه أم[، ٤ • UJ3العربي، 

[.٠٠١٤١٥ط٢، المدض، ]ياي ( ١٧٧)الثري الأدب 

اممراا؛م.
الوزنإن يمال: الايات بين وللجمع 

بلعاما؛ ليس القيامة يوم للكفار بالنية 
اوكفارمن لأن منهم؛ بالبعض حاص هو 

وهمحاب بغير المار إلى به يعجل رامن 
جهت تعالى قوله فى المذكورون 

ثا'لآثي.هألوص ثهثث محيثثم آصأزن 
]ارذنأ«"ء.

العاملأن رأى من العلم أهل ومن 
يوزن؛ذلك كل عمله وصحيفة وعمله 

قدالقرآن بيان في المي الأحاديث لأن 
بينها،منافاة ولا ذلك، من كل ورديتا 
عنه هريرة أبو رواْ ما ذلك ومن 

الرجلليأتي ررإنه قال: س انثه رسول 
اللهعند يزن لا الشامة يوم السمين العظيم 
شئتم:إن اقرؤوا وقال: بعوضة. حناح 

ء.،ر أكثثؤ؛؛؛١ لإ لم ي؛إ >ؤءلأ 
الميزان:ودت< الخامة: لخألة ا— 

يعد0كان للعباد الحساب انقضى إذا 
للجزاء،الوزن لأن الأعمال؛ وزن 

فانالمحاسة، بعد يكون أن فينبغي 
والوزنالأعمسال، لتقدير المحامية 

 )(.٣٥٩))٣

الأخرةوم ذانظر: (. ٢٠٤)آ/ الأنوار لوائح )٤( 
)آ/ْ؛اا(.لضدي 

(،٤٧٢٩رمم القرأن، شتر رمحاب الممحارى أضجُ )٠( 
رنموالنار، والجنة المامة هنة )كتاب لم وم

٢٧٨٠.)

وثمح-ها(، بعافما )آ/0إح المول معارج انفلرث )٦( 
(.٠٠٣، ٥٠٢)صن لأبن الوامطة 



الميزان٠؛الميزان

الجزاءليكون ؛ مغاديرهأ لإظهار 
لحسها

تحكمة;اه 

فيالقيامة يوم الكائن للوزن 
هتهامتعددة، حكم العرصات 

فىبدلك بالإيمان الخلق امتحان . ١ 
الدث.

واكعاوةالمعادة علامة افلماآ - ٢ 

■ض و 
عليهموما لهم ما العباد تعريفا - ٣ 

ْنحتروم•
عليهم.الحجة إقامة .٤ 
يظلم.لا عائل اض بأن الإعلام - ٥ 
المخالفين:دهبر مؤ 

البغداديونوالمعتزلة الجهمية أنكرت 
أنزعمعتا إذ بالعدل، وتأولوه الميزان، 
ؤإنبنفسها، تقوم لا اعراض الأعمال 

وزنهاآم•يمكن لم إعادتها أمكن 
را(اظر;
(.١٧١)٣; المر زاد )آ(اظر: 

ومقالات(، ١٨•)٢; الب الأنوار لوائح )■('(انظر: 
>[،١٤١١المرية، ]\ّ' ( )t/mالإسلامحن 

مىابن شرح ه/م؛'آ(، ، ٨٠ر"ا/ التعارض يرء 
f\rحجر)لاين ازرى وفج الونٍة)\إس طى 
القرييوتضر (، ١٧٠المر)"A وزاد (، ٥٤٨
/U(١٦٠ ،) اص]دار )ه/-ا"اإ( اليرى وشر

(،٨٤رع/المعاني وروح آه[، ٤١٢هوا، العلبميت، 
الكب]دار )آ/ا،أآ( واللاحم الفتن ني والمهاية 
وغراب.(، ٣١٤رالتدكرة)[، ١٤٠٨ٍزا، الملمة، 

الحيي،]■معلقي ( )ح/٥٧الغرتان ورغاب 
^.١٣٨١ط)، 

الأعراضقلمب إن لهم: ؤيقال 
نطاقفى داخل القيامة يوم أعيائا 
يحيللا السليم والعقل الإلهية، القدرة 
ذلك.

مباينالمعتزلة ارنهج الناريني: قال 
علىقادر تعالى اض فان الرسول؛ لمهج 

أحنفي يها والإتثان الأعراض تجسيم 
محالغير وهذا صورة، وأقبح صورة، 

فوجبالنقل يه ثبت وقد العقل، في 
،.إليهأأُ والمصير اعتمادْ 

الأخرويةالأمور أن ذلك إلى أصف 
اللأنها فيها؛ للعقل مجال لا توقيفية 

بالوحي.إلا تعلم 
الأعمالإن قولهم: ثبهاتهم ومن 
فائدةلا عث فوزنها تعالى، ض معلومة 

والربقسح، ففعله فيه فائدة لا وما فيه، 
الميزانفسروا ُم ذلكآ، عن منزه تعالى 

والإنصاف،بالعدل 

همنمنزه تعالى اش إن لهم: ؤيقال 
نطلعلم حكمة الوزن في واللعل العبث 

الالحكمة على اطلاعنا وعدم عليها، 
حملةذكر تقدم ولا ،، العبثول يوجب 

الوزن•على المرنة الحكم من 
العدلبالميزان نفيرهم وأما 

عنللقفل صرف لأنه فباطل؛ والإنصاف 

المت)آم)خا(.الأنوار )آ(لواىح 
(١٨٠)آ/ المنمة الأنوار لوائح انظر: )٠( 

)ه/آآ(.■الرازي ونفير (، ٨٤)A/ .الخاني 
(.١٨٠)آ/ النة الأنوار لواخ )٦( 

دردح



ميكائيل٠ميئاقيل

ممتغ.وهو المجاز، إلى الحقيقة 
اعترضتالأنفتين الشبهتين وبنحو 

تتعرشاممة:اؤ واحد.والجواب الإباصيةر١،، 

)ميكا(هو يقال! امم، ميكائيل  لي-صادروالمراجع:اؤ 
.لإسلاميه؛١ا الجيوش ررا-حتعإع — ١ 
القيم-لأبن 
ءدةأّآألغات ء اسه وفى ^٢؛، الموتى أحوال فى >أ\كذض1 - ٢ 

لغة،بالنون وميكائثن )إيل(، إلى أصيف 
وهوميكال ؤيقال: يهمز، يهمزولا 

لاوش■والآ-م؛أ، 
"شرحاءتقادأهلالثئهء،-٣ 

للألكام.
لأبنالعلمحاودة(ا، العقيدة ١لثرح . ٤ 
الز•أبي 

لابنالواسهلية،أ، العقيدة ااش-رح — ٥ 
عمحن■

والأهواءالملل في »الفصل - ٦ 
م■لأبن والحل؛؛، 

 V - ية،(،المنالأنوار ررلوائح
للممارض-

تيمية.لأبن الفتاوى((، ررمجمؤع - ٨ 
•ي0ااابن فتاوى الْجموع - ٩ 

^٢(،ا( ول بقلا رأمعارج . ١ ٠ 
للحكمى.

;شرعا لتعريف اؤ 

منبل الكرام؛ الّلأئتكة من ملك 
والئنة،القرآن في ذكره ورد أعيانهم، 

رفيعةومنزلة عالية، مكانه ذو وهو 
اهبيقوم وفلمانف ه ول، ربه عند 

لأ،.ه بأمر 

تحكم:ا0 

فيؤيدحل واجب سل لمتكا الإيمان 
الذيبالملائكة، الإيمان وجوب عموم 

الإيمان.أركان من الثاني الركن هو 

تمتزلة:اؤ 

ولا.ه، الملائكة أعيان من ميكائيل 
تعالى،اش، تخصيص أن قي شذئ< 

بالذكرميكائبل رسوله وتخصيص 

داإمك-انة١^٢-^ ض ^ ]دار ( ١٦٠، ١٢١)الإدانمةسةوس انش: )ا(
٠إمإل له الش الرفيعة الفرق لدى الإيمانية والأصول [، ١٩٨٦الجيل، 

ن، ط١ الجاس، الممرفة ]دار ( ٤٨٤)الأسلاب 
الرسالة،ة ]موم( ٢٦٤)آر القرطص تقسم ينثر: )٣( الألبان ني الس-مة رالموموعة -[، ٠١٤١٤

[٠٥١٤٢٧يا، ط؟، العالمية، ]الندوة ( ١٦)المعاصرة والمذاهب 
ة]مزم( ٦٢)؟/ الهلحاؤية المقيدة شرح ينفلر: )٤( [. ٠١٤٠٩

^.١٤١٠٢ط'ا، ارالة، ]دار ( ٢٩)ءا/•الرب لأن )أ(ظر: 



ميكائيل:ء؛|ئبمءميكاسل

الأدلة:•

يثآآفيثوث ؤءاس الى؛ تعالثه قال 
آسءاثن ؤ وآلأ>موق ثنوء ين ه ؤزث 

[٢٨٥؛__ة__رةت ]ال_ررّإنجءه ء وهتهينهه، 
أيصاالملائكة عموم ■في داخل ومحيكائيل 

فيالكريم القرآن في ء ذكرْ ورد 
ونقيثي،ثق ^١ ج ٌ قوله 

ئدوآقت ئإى يمحث نبميدء 

ديبملقبجد ووه وتليض، 
]اونرْآ،.ه إتقي_دق عدؤ (قص قائ 

منأنهمأ مع الخلاعة، على وعقلفهما 
عطفقبيل من ء لشرفهما جنسهم 
فيدخلا فإنهما العام، على الخاص 

خصماثم الرمل، عموم ثم الملائكة، 
نخمسصفي فإن أمشا دالوكرُ"آ،. 

فيئّرافيل. ؤمرثل مع له ه النبي 
اشلصلاة ؟ تمارص الزى تعالى ثن حيث ]\س . ئموئ 

?٠٠٢^^،؛؟]( ٢٢٢رب ررالل-هم ت فتقول فقد ميكاسل أو جبريل عادى من أن 
ه-الله عادى 

الذيدعائه في . النبي ذكر0 كما 
!^^١١فقال: الليل صلاة يه يفتتح كان 
فاطروإسرافيل وميكائيل جبرائيل رب 

غيبالعالم والأرض المارات 
أنه؛ عباس اين حديت في ثبت لما. ن بلمرة وعن ادة«ُا،، هوالث

ئيأي شر ص جمريل ال ه المي قالالميء: جندبهقال:
والقطرا،آأ'،،الخان وعر فقال: مكاثيل 
وتسوقه،المحاب تزجر ملائكة وهناك 

^٥١^١>؛،تعالى: قوله عليه دل كما 

عالموالأرض المماوات فاطر ؤإسرافيل 
قفلعلى دلالة والشهادة؛؛ُا، الغيب 

الملائكةسائر على الثلاثة وتشريف 

وقلشه:الثانية: .الخالة 

والغيث،بالفطر موكل ميكائيل 

الذيفقالا: أتياني، رحالين كيلة ا^ 
وأناالنار، خازن ماللث، النار: يرقد 

(٢)لهذا■مريل، 

المتعلقة:المسائل وه 

ميكائيل:محل الأور: لخالة ا. 
ومنزلةة، JUعانه ذو ء مكائل 

معيالدكر اذأه خصه ولدا ربه، عند رقيعة 
ثققدقأ ؤشَكان ء: قوله في جبريل 

رقمونمرها، ^_ UJ1صلاة رمحاب لم هأحرجه )١( 

(.٣٢٣٦رقم الغلق، ب )محاب الثخارى أخرجه )٢( 

ْل؛،.ية، ]دار ( ٣٤٦)١ركشر ابن ير نفيطر: )٣( 
٠١٤٢٨.^

تخريجه.ماوم )٤( 
ْلم،الفكر، ]:lj ( ٤٧١)A المعبود صرن ينظر: )ء( 

١٣٩٩.]^،

]مكنة( ٤٦٢)العرس تاب في شية أبي ابن أخرجه )٦( 
(TV'K/W)الكبير والْلبراني.قي ط\ه الرشد، 

السبميعفي الهيئمي وقال [، Tjsتيمية، ابن اهكتبة 
ليلى،أبي ين محمد فيه محي[: لقدا ]مكتة ( ١٩)؟/
رجالهوبقية الحفثل، محيى ولكنه جماعة، وثقه وقل. 

مات.



ميكائيل:ء|.[بمميكائيل

فإنهمذلك وعلى ]الصافات[، .ه قمإ 
..ئ ميكائيل أتاع ْن 

ت.i حمحائصه ت الثالثة لمسألة ا. 

.،المي على .؛ جبريل ْع نزوله 
أن؛ ُقفبم كعب بن ■أبى حديث كما 

لابن^١(، والمهاية؛، لبداية ءا - ٢ 
ي
ا( ١ )ج الإيمازه لشعب ^الجامع . ٣ 

لليهقي•
ثك«،الملأ أحبار فى ارانمائك ٠ ٤ 

للميوطي-بمص، عن جريل ررأتاني قال■' ٠ امح، 
لأبنالطحاوية«، المقيدة ارشرح - ٠ اقرأ فقال _، ءن وميكائيل 

ميكائيل!فقال واحد، حرف على القرآن 
كالهاأحرف، بية بلغ حض استرده، 

كاف«ُا،.شاف 

قتالهميكابل: حماضر ومن 
هومول. رالعن عته ومداف

بنسعد فعن احد، يوم . وجبريل 

العز•أيي 
 ٦ -JUW لخمرالأبرارءأ، الملألمة ؛

الأشقر.
^١(،البهية،( الأنوار اللوامع - ٧ 

•للمفاريتى 
)ج\(،_ولاا _ّال__ق_ارج عررم. ٨ 

للحكس.أبيدقاصهذالنٌلتصبمض 
الإبمان«شمب في . ٩ أئ رم ر-لص . ام رج 
رأيتهماما بتاض، ثياب عليهما رجلين 

جيريلت بمني بمد- ولا بل ق
عنهءايقاتلأن ت رواية وقي مل'أ وميكائيل 

اكال«أآ،.كأشد 

للحلتمي.^١(، 
واليهودالملمين فرق معتقد  ١٠— ١٠

فىوالوئنيين والفلاسفة تماري وال
iالعميل لمحمد المقرُينأا، الملائكة 

ثمصادروالمراجع:ا٠ 
الكتابضوء فى الإيمان ااأصول — ١ 

العلماء.من لنخة والثنة((، 

فيوالقيا، [، ١٤٢٩ط؟، الرسالة، ة ]مؤّ)همآ'1( وأحمد (، ٩٤١رقم الأنماح، ركتاب المالي أخمرحء )١( 
(.٨٤٣)رقم الصحيحة اليلة في الأل-اتي وصحءحبم ط٣[، حفر، ]دار ( ٣٣٥)م/المحارة 

(.٦٢٣•رقم الفضائل، )كتاب سلم أخر-بم )٢( 
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