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العامالمشرك 
سعودآل محمد بن سلمان بن سعود د. الأمير السمو صاحب 

بالرياضسعود الملك بجاسة الإسلاهية اكراا،،ات فسم في المشارك والمذاهب ا]عقوله أستاذ 

لارموسوعةالعليا اللجنة 
الخلفالعزبز عبد بن سعود د. أ. 

للموسوعةالعليا اللجنة رئيس 
الإه،لأهدةيالخإمعة الدين اممول تثية مميل 

السهليلجبن بن اش عبد د. أ. التويحري المحسن عبد بن حمد د. أ. 
سعودالملك بجامعة والمذاهب العقيدة أستاذ سعود بن محمل الإمام بجامعة والمياهب العميلة أستاذ 

العنقريالعريو عبد بن اش عبد د. الشائع العزيز عبد بن محمد د. 
سعودالملك بجامعة الهساعد والمذاهب العقيالة أستاذ سعود بن سل الإمام بجامعة انمشاوك والمذاهب العقيلة اساذ 

الموسوعةتهتيثيم لجتة 

العقيلمحمد بن صالح د. أ. 
الموسوعةتمقيم لجنة رئيس 

باسنةالإسلامية بالجامعة والمذاهب الأقيداة أستاذ 

معلويمحمد ين سعيد د. أ. الخلف العزيز عبد بن سعود د.  ٠١
طاLابالملينة الإسلامية بالجامعة اللين أصول تكلبة عميد 

اليبيخمبمحمد بن سليمان د. أ. 
القصيمبجامعة والمذاهب العقيدة أستاذ 

الدميجيعمر بن الله عبد د. أ. 
القرىأم بجامعة والمذاهب العقيدة أستاذ 

السويلماش اليخيل محمد بن على د. أ. 
سعودبن مصل الإمام بجامعة والمناهب العقيدة أستاذ 

العتيبيسهيل بن رقاع بن سهل د. 
سعودالملك بجامعة المشارك والمذاهب الأقيدة أستاذ 

بالمدينةالإسلامية بالجامعة والمياهب العقيدة أستاذ 

صوفيعطا محمد بن القادر عبد د. أ. 
بالمدينةالإسلامية بالجامعة والمذاهب العقيدة أستاذ 

السندمحمد بن الئه عيد د. أ. 
سعودبن محيي ألإمام بجامعة والمذاهب العقيدة أستاذ 

قصيرالالعزيز عبد بن أحمد د. 
اليمامبجامعة المشارك والمياهب العقيدة أستاذ 

اللهباعبد محمد باكويم محمد د. 
بالخدينةالإسلامية ^^ركبالجامعة 

الشائعالعزبز عبد بن محمد د. 
سعودبن محمد الإمام بجامعة المثارك والمياهب العقيلة لتاذ 
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الموسوممءكتايق قى المشاركين الباحثين أسماء 
ااحوس|د ا؛لآسم

سرالممحن حالورمضان احمد د. ء ١ 

الجزائر  ٢ i •سعيدىالسعيد معمد ارزقى د

الزعترىسعيد بن فنحى بن اسعد د. ء ٣ 

الهند اللهثناء س الرحنن ألطاف د• س ٤ 
السعؤدية العميوالعزيز عبد بنت امال د. ا. — ٥ 

الجزائر مروىامير د. ء ٦ 

الجزائر صاسلن بلقاسم بن بوفلجة _ ٧ 
ارسدودط القاضىالعزيز عبد بن تميم د. — ٨ 
المعوده العسىناصر بن خالد - ئ س ٩ 

الجزائر العلمي•ا_حالد 

السعود|ة السنيفلاح بن سعد د. - ١ ١ 

المعؤدقه التلفالعزيز عيد بن سعود د• ١• —  ١٢

السعودية معلؤىبن معمد بن سعيد د. أ• —  ١٣
السعودية الدبيغىمحمد بن سليمان د. ا. - ١ ٤ 

السعودة العتيبىدفاع بن سهل - ئ - ١ ٠ 

المحس داودالله عيد صالح د. .  ١٦
ياكمتأن بقرمحمد بن الرزاق عبد د• —  ١٧

أقغاتسنان الأولعبد بن السميع عبد د. ء  ١٨
السعودية المبدلالله مبد بن انمزيز عبد ئ. ء  ١٩
السعودية الهديلالرحمن عبد بن اتله عبد د• —  ٢٠
الجزائر مريرالدين عز د• - ٢ ١ 

الصومال حرسىعبد القادر عبد .  ٢٢

السعودية )ققفر(اكبيدى على بن سعيد بن على د• ٠  ٢٣
سوريا الكلأنىالحفيظ عيد بن على د• ء ٢ ٤ 

السعودية 1اااعا.1؛ا م|اآ,-1ْوا١  ٢٥ نكاءلءر\ى1

السودان مختارالله هبد بن محمد د• —  ٢٦

إدتمحريا طعسةعثمان سعيد بن محمد د. .  ٢٧

السعودية التحطانىجابر بن الله عبد بن محمد د. —  ٢٨
اليمن حسانغاف محمد د، ٠  ٢٩

أفغانستان النورستانىجميل محمد بن محمدين محمد د. — ٣ ■ 

الجزائر تيقمؤئينطاهر محمد د. _  ٣١

الأردن المحتسبوسام معتز د• —  ٣٢
الألين ممدانحسام د• ء  ٣٣

باهستان سيخمحمد سردار احمد د. ء  ٣٤

الجزائر حمداشالسلام عهد د• ٠  ٣٠
كسوفا مهمتيعمر غزمند ئ. —  ٣٦



ئببحاكه٠١كاهم

بمتص
ماركاطيبا كثيرا حمدا الحمد لك ربي المحّالح،ات، تتم بنعمته الذي لته الحمد 

الثناءأهل يعد، ثيء من ششت ما وملء بينهما ما وملء والأرض السماوات ملء قيه 
الثهعبد محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اطه إلا إله لا أن وأشهد والمجد، 

تسليماوسلم وصحبه آله وعلى وسلم عليه طه ا صلى الخير، البشرية معلم ورسوله 
•محذا 

الجليلالكبير العمل هدا إنجاز يسر أن وتوفيقه ؤإحسانه فضله على الك فأحمي 
كانالعقيدةااا الأول؛ المم المعاصرة، والمداهب والفرق والأديان العقيدة ررموسوعة 

في،طاقتهم بدلوا الدين المخلصين، يجهود م طه ا يفصل حقيقه، فأصبح حلما 
والتحكيمالتكت-ابة ثم المختلنة، اللجان تكوين ثم الدقيق، والتختبل الإعداد 

والبلاغةاللغة - الغنون كل محي العامة المراحعة ثم المتخصصين، من والمراجعة 
والفصيلة،والمعالي السماحة أصحاب مراجعة المطاف وحاتمة _، وغيرها والتخريج 

الدينالغرب، أقصى إلى شرقا الهند من شتى، أقطار قي الإسلامية الأمة علماء 
أوقاتهم،يه سمهصتا حسبما الأجزاء بعض أو كاملة الموسوعة جعة يمرا تفصلوا 
وبدلوابنهارهم، ليلهم واصلوا الدين العلم، وطلاب العلماء هزلاع جهود وبفضل 
وتحاربهمعلمهم حلاصة الموسوعة هدء في فجمعوا أوثانهم، من سنوات 

هفءإعداد قصة شديد ر حتما يا هذا النور، إلى وحرخ العمل هذا تم حتى وخيراتهم، 
.زها ؤإنجا الموسوعة 

وقاعدةلدين ا ولب سها، وأمعا العلوم أشرف موضوعها لموصرعة ا وهذ0 
.اطه رسول أصحاب الصالح، السلف عقيدة الإسلامية، العقيدة علم وهو الإيمان، 
المختصعةالعلمية الجمعية عليها الإشراف ونولت واحتضنتها الدين، يوم إلى وأتباعهم 

منونءحبة أفاصل، علماء لها ينتسب والتي والمذاهب، والفرق والأديان الحقيدة فى 



ألعلميةلرالجمعية وهي والمداهب، والمرق والأديان العقيدة في الخخصين الباحثين 
الجمعياتأهم من هي والتي والمذاهب؛؛، والفرق والأديان العقيدة لعلوم السعودية 

فتحملوءاالموسومة، إعداد مقترح إليها أحيا السعودية، العربية المملكة في العلمية 
وأحسنواأنجزوها حتى العفليمة، الأمانة وهذه الثقيلة، السؤولية هذه كواهلهم على 

الإتجاز-

مراحلمن مرحلة كل في شارك أنه المباركة، الموسومة هذه يميز ما أهم ومن 
الأعراقف احتلا على رحاله، ونوابغ ، ؤء وعلما الإسلامي العالم أعيان أعمالها، 

الخاحةأصحاب أسماء في واصح هو كما واللغات، والألوان والأجناس، 
فهيفيها، والعاملين الباحثين أسماء وش لها، المراجعين العلماء والفضيلة والخعالي 
وتأليفها،حمعها فى عالمية المعاني، من الكلمة هذه تحمل ما بكل عالية موسوعة 
-المصة اللغات معظم إلى ونقلها ونشرها، هدفها في وعالخية ؤإحراحها، ؤإعدادها 

الوسائل■بكل إلكترونثا، نشرها سيتم تعالى اش وبإذن -، القريب لمستقبل اش 
البريدحلال من أو حلاله من التواصل يمكن لها، موقع ؤإتللاق المتاحة، 

الإممروني•

نقلوالدعاء والتقدير الشكر حالص أزجي أن إلا المقدمة هذه في يسعني ولا 
وهيئةوالخراجعين، لمحكمين وا الباحثين من الموسوعة، هذه إعداد قي ساهم من 

مع— تفضلوا الذين والمعالي المماحة وأصحاب للموسوعة، العليا واللجنة التحكيم 
الخليةللجمعية شكري جزيل أقدم كما الموسوعة، بمراجعة - أعمالهم كثرة 

أوأعان من وكل ومنسوبيها، والمذاهب والمزق والأديان المقيدة لخلوم المودية 
الهدهذا في صالحة، دعرة أو بفكرة ساهم أو البارك المشرؤع هذا عن سأل 

عهدهوولي العزيز عبد بن سلمان لمك ا الشريفين الحرمين حائم سيدي عهد الزاهر 
تعالى.الله حففلهما العزيز عند بن ملمان ين محمل الأمير الأمين 

كليعتريها بشري، عمل فالخوسوعة وحده، لله الكمال أن شك لا الختام وفي 
جعلتهاوقل الأراء، واختلاف والضعف والخلل النقص من بشري عمل أي يعتري ما 

فلاالمقص، ؤإكمال الخلل، يسد المبارك الوقف هذا محي فشارك تعالى، طه وقعا 
منبكل نرحب كما الموسوعة، عنوان على ومأجورا، مشكورا صل لتوا يا علينا نفس 
لجنةمن الرسمية الخوافقة أحذ وعليه خيري، النشر أن يشرؤل وسيلة بأي نشرها يريد 

التكلفة.سعر من بأقل تعالى اطه بإذن تبلع وسوف الموسوعة، 

>ش<



القلوب،له يفتح وأن خالصا، الكريم لوجهه العمل هذا يجعل أن أسأل واه 
يشاركسوف أو فيها شارك من كل أحر ويجزل الناس، له وينفع القبول، له ويكتب 

•فها 

وسلم.وصحبه آله وحملي محمد نبثتا على وبارك وسلم اش وصلى الموفق، واه 

آلمحقاكا،ر

info@islamiccreed.netالإبميل: 
١١٤٦٢الردى الرمز  ٧٤٨٠ب ص الرياض 

الرياصنمدينة ء السعودية العربية الممالكة 
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بنسمود د. ألأمير السمو صاحب نسى الحقيقة، عن الساحقين نهم ؤيشبع الصافية، 
اللهوممه — معود الملك يجامعة المشارك العقيده أستاذ معود ال محمد بن مسلمان 
رصينةعلمية يهلريقة العميدة مسائل تعرض عقدية، شرعية موسوعة إعداد مشرؤع 

واضح.وأسلوب 
لعلومالسعودية العلمية الجمعية على لشرئ ا يىكر٥ المز صاحب عرض وقد 

وجاهه،بماله دعمها عليها، الجمعية موافقة ويعد والذاهب، والفرق والأديان العقيدة 
اراللجتةالجمعية إدارة مجلي وكون الجمعية، إلى وتحريرها ممليها الإشراف وأحال 

بعدللموسوعة هلموحق حهلة ووصعت اجتماعاتها، واصلت التي للموسوعق((، العليا 
اللجنةهده وشاكلت الخبرة، أصحاب ْع وتواصلها المساقة، للموسوعات صها استحرا 

انثه.يحول الأنيق البنود في إيضاحه سنأتي ما وفق تفيدها، على وأشرفت عملها، فريق 
الموسوعة:أقسام 'وأولا: 

وهي!رئيسة، ام أقأربعة على الموسوعة تشتمل 
العقيدة.— ١ 

الأديان.٢- 
مآ_المق.

الحاصرة،هب ا لمد ا  ٤

يزالفلا الأيام بقية وأما الأول، المم هو - القارئ أحي - يديك بين وما 
W•جار، العمل 

الموسوعة:أهداف انيا: ثو 
والمذاهبوالمرق والأديان العقيدة علوم في شامل مرجع إعداد . ١ 

والتوثيق•والدقة لشمول يا يقم والجماعق، المنة أهل منهج وفى العاصرْ، 
ماثلفي اليمغلوؤلة هيم والمعا العلمية الأحهناء تصحيح على لعمل ا ٢

المعاصرة.والمواهب والفرق والأديان العقيدة 
التشويهعن بعيدا الإسلام، عقيغءة لدراسة مصداقية ذي مرج^ تقديم — ٣ 

الحية.اللغايت، إلى يترجم والغالعلة، 
المائةغزارة بين يجمع علمي بمعدر العْدية الإسلامية المكتبة إثراء ء ٤ 
الءلرحبوعمق الصياغة، وجودة المضمون، وأصالة العلمية، 

►صاه



ممموسوعة:اتعامة الخصائص ثالما: ٠

ائلالماسممراء في الموسومة على القائمون اجتهد ت والاستيعاب الجمع • ١ 
موصومها.في تدخل التي المواد من قدر لأكبر شاملة لجملها بها؛ المتعلقة 
المائةيقرب هجائيا، ترسا الموسوعة فى العلمية المادة رئبت ت الترتيب ء ٢ 

,ليها لطا المّحوثه 

ماصوء على والنقد ليرضى ا سن الجمع على الكتابة منهج اعتمد ت التأصيل — ٣ 
الصالح.السلف وقهم رسوله ومحق التي كتاب في جاء 

مصادرها،إلى الموسوعة في الواردة المعلومات جميع أحيلت ت التوثيق ~ ٤ 
الأصيلة.المصادر إلى الرجؤج ذلك في وروعي 

سمتها؛ساليمأة، عربية بلغة الموموعة صياعة تمت والأسلوب؛ اللغة — ه 
عنوالبعد المخل، والاحتمار الممل الإسهاب بين والتوسهل والدقة، الوصؤح 

والباحثينالمثقفين متناول في فهمها يكون بحيث والإيهام؛ والتعقيل. الغموضى 
.سواء حد على المتبمممثبخين 

الفرقمصادر إلى الرجؤع تم فقد الحكم؛ قي والعدل الهلرح، في التجرد - ٦ 
الذيالثئة أهل بمنهج مناقشتها وتمت حلالها، من أهوالهم وعرضت والمقالات، 

والتجني.الظلم عن بعيدا الخلق، ورحمة الحق بيان بتن يجمع 
علىالقائمون اعتمد فشل منها؛ والإهالة المعلومات إلى الوصول مهولة . ٧ 

بها،المتع.لقة العناصر استيعاب لضمان الموسوعة؛ مواد لكل موحدا قالتا الموسوعة 
رمىيفها وليلت هجائيا، ترتيبا الموسوعة مواد رنت كما إليها، الوصول وسهولة 
كاشفة.

فيشارك فقد الدئيقة؛ وتخصصاتهم بلدانهم واختلاف الباحثين تعدد - ٨ 
إذالعالم؛ دول من عدد في الجامعات من مجموعة الموسوعة مواد كتابة 
عددراجعها كما جنسية، ( ١٥)من وباحثا، عالما ( )٦٣من أكثر إعدادها في شارك 

بهسممحت ما بحب منها أجزاء أو الإسلامي، العالم في العلماء كبار من 
■أوقاتهم 
فاحصينقيل من الموسوعة مواد جميع حكمت فقد العلمي؛ التحكيم . ٩ 
وبعدالتحكم، هيئة رئسن ذلك بعد راجعها ثم الدقيق، التخصصي ذوي من علمين 

لمراجعتها.الإسلامي العالم في العلماء كبار من عدد اختيار تم ذلك 



رابئا؛و
التخطّط.عرحلة . ١ 

والصيافة.الإعداد مرحلة — ٢ 

والتدقيق.المراجعة مرحلة . ٣ 

والإحراج.الفهرسة مرحلة - ٤ 

اتموسوعة:فى اتعاملة الرئيسه اللجان امئا: خح 
يتشكلوالمخولة المشّروع، على المشرفة اللجنة وهي العليات اللجنة . ١ 
وتقديروتعديلها، الفرعية الخفل واعتماد العامة الخطة وإين.اد وتكليفها، اللجان 

الموسوعة.يعمل يتعلق مما ذلانأ غير إلى المكافآت، 
قيالمتخصصين من عددا وتقم : وتصنيفهاالموسوعة مواد جمع لجنة - ٢ 

أقسامها،جمع قي الموسوعة مواد وتنسيق امتقراء ونولت الدقيقة، التخصتس فرؤع 
المعمد.القالب وفق ائل ممن تحتها يندرج ما وكدا 

فيروعي وتد الماحقين، من كبير عدد من وتتكون الغرق - ٣ 
لهم.الدقيق التخصص ْع المحثتة المواد تناسب يارهم خا 

جمحتحكيم ونولت والكفاءة، الدقيق التخصمحر دوى ْن التحكيم: لجنة — ٤ 
الموسوعة.مواد 

ونولتاللغة، علوم في متخصصين من لف ونتأ اللغوية: المراجعة لجتة - ٠ 
الموسوعة.مواد لجمع اللغوية المراجعة 

والإحراج.والفهرسة والطباعة الصف أعمال ونولت الفتية: اللجنة - ٦ 
طباعةؤيشمل للمؤوسوعة، التمني العمل يق تنتولت الئقنية: اللجنة — ٧ 

فيعنه يعلن للخوسوعة موقع ؤإنثاء الإلكترونية، المخ ؤإعداد وتنسيقها، الموسوعة 
فه.ا بمشيئة القريب المتقبل 

اكوسوئت;متهجكتاهاائسا: سي 
أقام:ئلأية إلى الموسوعة مواد قسمت ٠ ١ 
حنتن.كر فلا تذكر، أن بمجرد بيانها يتوفى التي وهم، الأصلية• المواد ■ ٠أ 
غيرها.

تجمعبحت يالأستقادل، جديرا يكون أن أصليا الخصهللح اعتبار في والأصل 

ء1ت|ه



بأنمنه أحق آحر موطن له يكون ولا كثيرة، كانت ولو واحد، موطن في بياناته 
فيه.مادته ومصل ندنج 

إلىJياjاته بعض إحالة من يمغ لا بالمسيلح يتصل ما بتفصيل والالتزام 
المصطلحاتمن لعدد كان إذا وكيلك ا فيه يشتركان فيما آخر أصلي مصطلح 

كلها.يشملها أوسع مصهللح الأصلية 
منمانع ولا أصلي، مصطلح تحت المندرجة وهي الفرعية! المواد - ب، 
الأصلي.المصطلح تحت موضعه إلى والإحالة إجمالا، به التعريف 
إلىالإرشاد لمجرد ذكرت المي المصطلحات وهي الدلالية: المواد - ج 
الأصلية،المواد لعناوين مرادفان فهي تحته، الموصؤع لبحث احتير الذي الموطن 

الموموعت,مواد بين بحثها مكان تحديلء على فيها يقتصر المصطلحات فهذه 
الكتابةالمراد المائة عناصر يضم الخومومة، مواد لجمح عام قالب اعتمد — ٢ 

بالأنبياءالمتعلقة الص3للحات عدا ما واحد، منوال على المواد جمح لتكون فيها، 
عقيمة.ائل مينرهم في وردت الدين ه والصحابة لام، والالصلاة عليهم 

المصطلحات،فى الكتابة أسلوب توحيد الموحد القالب اعتماد من والهدف 
المالماعناوين أحل. في محددة مادة تتوفر لم ؤإذا الخلّية، الخالة جمع واستيعاب 

.يحيف الخوان هدا فان 

التالي!النحو على كان الوسوعة لهده المعتمد والقالب 
الاصطلاحي،أو الشرعي والتعريف، اللغوي التعريف ؤيتضمن التعريف، — ١ 

يلي•ٌا اللغوي العريف ش روص وقد 
والمعنى.اللغوي الاشتقاق بدكر التحريف ستيفاء ا— 
١^^٠ااتهن.يبإ فارس، لابن اللغةاا ارمقاييس الأتية: اللغوية بالمراجع لالتزام ا— 

رأىإن إلا للفيروزآيالي، الحيهل؛ا )االماموس للجوهري، لاالصءحاح،ا للأزهري، 
إليه.يرحع أن بأس فلا غيرها، في فائدة الباحث 

يلي:ما فيه روعي فقد الاصعللاحي أو الشرعي التعريف وأما 
التعريفء ستنا أ— 

منهجزء كل تعريف دون مركبا مجصيللحا بصفته يعرف الركّت، لصaللح ا— 
حدة.على 

وأكثرهاوأشملها أجمعها يختار فإنه التعريفات من عدد للخصهللح كان إذا ■ >



.حميعا ذكرت القوة فى متقاربة كانت قان متتبامة، غير كانت إذا احتصارا 

تتلى ْا قته وروعي الاصطلأم، أو والشرم اللغوي المعنى بجن العلاقه - ٢ 
موجودة.كانت إن العلاقة ذكر سيقاء ا— 

المعنىبين أم والثرعي، اللغوي المعنى بين أهي الخلاقة؛ نؤئ حديد ت- 
والاصطلاص.اللغوي 

.التسمية سبب — ٣ 

الأحرى.اس - ٤ 
ْ-الخكم.

الحقيقة. ٠٦

ما-الخزلة.

الأهمية. ٠٨
الأتي:فيها روعي وقد الأدلة،  ٠٩

الخملودلالة الملف، وآثار والئئة الكتاب أدلة بإيراد الاستدلال في لتنوع ا٠ 
الإمكان.قدر الإيجاز مع المسألة، يجلي بما والفطرة 
فيوالأئار الشريفة الأحاديث وتخريج المتن، في الأيات زو ع٠ 

ماوأما ، أو الصبمسحين إلى بالعزو الأحاديث عزو فى ؤيكتفى الحاشية، 
أهلأقوال من علته الحكم ذكر مع التسعة، الكتب بقية إلى يعزى فانه خارجهما كان 

العلم.
يلي؛ما فيها روعي وقد العلم، أهل أقوال - ١ ٠ 
أحرى،جهة من النمهية المنااهب وتتؤع جهة، من أمكن ما الزمني لتقدم ا٠ 

العلم.أهل كلام نقل في يهنال ولا الوفاة، ذكر دون 
الأصلية.الصادر إر بالإحالة والتوثيق النقل، في والدقة العلمية، لأuنة ٠١ 

-الأركان.١١
الشروط. ٠١٢

الألمام. ٠١٣٠
.الراس_،  ٠١٤

المتعلقة.المائل ٠  ١٥



-الفروق.١٦
با-اكرات.

الأم.-  ١٨
ها-المة.

لأش!ا فيه روعى ومحي ، المخاين؛ ملهب  ٠٢٠
إجمالا.-ذكره 

ضم.الرد -تفصيل 
والمعتزلة.الجهمية الصفة هذه ينفي ذلك! مثال كرالاتجاهات، ذ— 
فرقة.لكل ثلاثة أو مرجعين كر ذ— 

تالأتي فتها وروعي والمراجع، الصادر -  ٢١
لمإذا إلا الأقل، عد مراجع عثرة فيها ؤيدكر عامة، إحالة المائة نهاية ي ف— 

العدد.بهذا بالتقيد يلرم لا فإنه مرابغ عشره فتها يبحث الش للمادة الباحث يجد 
وليسكلها، بالمائة المرتبطة للمعلومات الوصحة المهمة المراجع كر ذ— 

المصهللح.في كتبت الش الخاصة المعلومات مراجمج 
٠هجاسا المرا->ع تبت ر— 
الإحالة.في مختصزا المؤلف اسم كر ذ— 
الرؤيةكتاب مثل: - المائة موضوع هو كتاي إلى الإحالة كانت ذا إ— 

فيوأما الهلبعة، ذكر دون الكتاب بذكر فتكفى _؛ )الرؤية( مصعللح في للدارقهلتي 
داحلالختاب اسم فيها يرد التي الأود المرة ئ الطبعة معلومات فئذكر ذلك؛ غير 

الواحغ.,المصطاح 
أمةبه ينفع وأن الكريم، لوجهه حالصا الممل هذا يجعل أن نال والله 
الحق.إر للوصول قاصد وكل محمد.، 

ليتمبملحوحنانهم، تزويدها الكرام ١^١۶ من تأمل للموسوكة العليا واللجنة 
فيازبقة التواصل وسائل على تعالى الئه ثاء إن لاحقة طبعات في استدراكها 

العام.المشرف تقديم 
وسلم؛وصحبه اله وعر محمد نبتنا عر وبارك وسلم الله وصر 

ء؛أالم|ه





محيلة
^^عة١زمح١مإ

القؤونوزير الشيخ، آل محمد بن العزيز عيد بن صالح الشيخ معالي س ١ 
المعؤدية.العربية المملكة في والإرشاد والدقوة الإسلامية 

كبارهيئه عضو التركي، المتعممس عبد 'بن الله عيد د. أ. القيخ معالي ٠ ■٢ 
العربيةالمملكة في والإرشاد والدعوة الإسلامية القوون ووزير العلماء، 
٠سابئا السويله 

كبارهيئة عضو حميد، بن الثه عبد بن صالح د• أ• الشيخ معالي ٣— 
الشؤيف.المكي الحرم ؤإمام العلماء، 

اموإّْا موريتانيا عام مفتي القنقيحلي، بعل المرا أ-حمد الشيخ سماحة — ٤ 
الكبير،الجامع 

المملكةفي الأوقاف وزير هليل، محمد بن أحمد د. أ. القيخ سماحة - ٠ 
سابما.الهاقمية الأردتية 

الأزهر.بجامعة والأديان العقيدة أستاذ مزروعة، محمد محمود ئ. أ. - ٦ 
Iبريطانيا لندن القرآن، حمعية رئيس الغفار، عبد حسن صهيب د. - ٧ 

للإثناء.الأوربي المجلس وعضو 
والمذاهب،العقيدة أستاذ سليمان( حلمي، محمد بن مصطفى د، أ. - ٨ 

القاهرة.جامعة 

بالجامعةالأستاذ الهند، أنم،اري، محمد ين أعقلمي أسعد الشيخ فضيلة , ٩ 
برابطةالمسلمين للعلماء العالمية الهيئة وعضو الهند، بنارس ال،دلقية 

الإسلامي.العالم 
لجماعةالعام والرئيس العقيدة، أستاذ حنيدي، شاكر الله عبد د. أ. - ١ ٠ 

محير.المحمدية السئة أنممار 





ضبمةئايأك|أ

المّئبمار*رطايللة ق محلُلّيّثاد رأد؛رة 

وصحبهآله وعلى محمد نبينا على واللام والصلاة العالمين رب ض الحمد 
وبعدتأجممن؛ 

معكل وحظي به، خاصة مصطلحات بجهع العلم فنون من فن كخ حظي لقد 
الخاصمعناها في يشاركه لا مجصهللحات من يخصه ما بجهع الواحد الفن فرؤع من 

وأسمائهوربوبيته عبادته، في تعالى اش بتوحيد يتصل ما العلوم اشّرف ؤإل غيره، 
ساترعليه ترتكز مما الأخر واليوم والمدر ورسله وكتبه بملائكته والإيمان وصفاته، 

منغيره من أكثر تخصه ومصقللحات ألفاظ له الشريف الفن وهدا الاعتقاد، مسائل 
واختلفتالاعتقاد، ألفاظ جمع في الباحثون اشتغل ولهدا ، بها يتأر وربما الفنون، 

حدودهم.

أعدهاالتي المحاصرة والمداهبا والفرق والأديان العقيدة موسوعة طالعش ولما 
وحدتهامشاركين؛ وأمانيه أساتذة من لجنه وحكمها وراجعها المختصين، من يخيه 
.وألفاظامائة أكثرها ومن حدودا، العقدية والمعاحم الفهارس كتب أوّح 

سعودال محمد بن سلمان بن سعود د. لأمير ا السمو صاحب أحسن ولقد 
لحلومالسعودية لعلمثة ا لجمعثة ا على المشرؤع عمل وعرقي الموسوعة، فكرة باقتراح 

علىمرتكزة موسوعة لتآكتب والخارج الداخل من أقلاثّا جمعت والتي العقيدة، 
رحماالحلم كون حقيقه فيه تتمثل قارئها دهى وتجعل والجماعة، السنة أهل عقيدة 

وأقوىجامعة، خير - الملم رأس وهو - ال*الم*ين رب توحيد أف وحقيقه أهله، بين 

►ه





^إصهقة

mm
الرب
اتايخ؛

أجم،؛يراوس؛ومسه وء1ىآاه مععد سنا على والسلام والصلاة رب ض الحمد 
الشذضع من يكدص ل-حظ-د، ' به ماصة مصطلحات بجعع العلم هون من فن كد حقلي لقد 

لميلما العلوم أشرفا ؤان I غيمه الغاص معناها مقت يشاركه لا مصمللخات من يخمنه ما بممع الوا>و 
واليوموالقدر ورسله وهعتبه بملائضته والإيمان 1 ورووويتهواأمماحوساته 1 عبادته _ق تعالى الله د؛و.ءياو 

أكثرتغصنه وممأْللخات ألفاظ له الفن وهذا الاعتقاد، مسائل سائر توتكوعليه مما 1لآخر 
■حدودهم ■ الاعتقاد ألفاظ جمع اليام!ون.ق اشتنل ولبذا C بها ستائر ؤرتما I اتلهتؤن من فييء من 

المغمتهن،من يخبة الشأعدها العاممرة والذاهب والألبانوالقرق العقيدة موسوعة طالعت ولما 
المميتةوالعاجم ااغه.اراس كتب ألسع وجئتها • ثاركتي واساتذة أساتذة من لحنة وحكمها ؤراجعها 

.مادةوالفاظ1 أكثرها ومن 1 سودآ 

،ااو،ادوءة فضر؟ باقتراح سعود آل معمد بن سلمان بن سعود الأميري. السمو صاحب احسن ولقد 
الداخلمن أقلاما جمعت والتي < العسدة لعلوم السعودية العلمية الحمعية على الشيؤع عمل ومرض 
حقيقئشه سد قارئها ذهى وتجعل I والخماعأ السينأ أهل عقيدة على مرتضوء موسوعئ لتظتب والخارج 

'رابطة وأقلى ٠ جامعغ خير ~ العلم رأس وهو ا!ءالير،~ رب توحيد ان وحتهمأ I أهله رحما العلم كون 
والذاهب_.، Jiأستاذ سعود آل محمد بن سلمان بن سعود . ل الأمير السمو لمعاحب الله شكر 

اللجنةوأعضاء رئيس الفضيلة وأصحاب I بالمياض سعود اللك بجامعة الإسلامي؛ اليراسات شم ث الشارك 
■واعدالما طتابتها ه الشارك؛ن واليا.ثتي t الوسوعة تححكيم هيئة وأعضاء ورئيس I للموسوعة انمليا 

،لعي، البنفعه يمم وان الجليل العمل هذا على الجزاء يج—زوهم"خير ان ل لنما الله واسأل 
إتمامه.على يمينهم ان سبعانه أسأله ظ.ا 
وستم.وصحبه أله وعلى محمد نبينا على الله وصلى / لإ 

V
والإرشادالدعوة القينير  والإرشاداكعو؛ الإطه٠ااهر٠ 

ممض
الشيخ، JTمصي السربن عبئ بن ممحالح 

ى:





أللإّ؛ّةإمض؛محاءايلجظ ،
يسم'ى^سمو،ةظ

ى¥ه'
بعدتأْا اض؛ رسول على والسلام والصلاة ذ4.< آلحمد 

والتيالمباركة، الخوسوعة هدء من نسخة وصلتني حسما ^،-^١ سررت فقد 
والغنقالمقيدة لخلوم الودية الخلية الجمعية ؤإصدارها جمعها على أشرفت 

والمداهس،.والأديان 

سعود،آل مهحمد بن سلمان بن سعود الفاصل الأمير الخو لصاحب وكان 
فلهلها، ومتابعة الموسوعة بهده اهتمام سعود، الملك جامعة في المشارك الأستاذ 

الأجرلهم يعظم أن هإ| طه الخالص والدعاء والتقدير، الشاكر الجمعية في ولزملائه 
والملمين.الإسلام حدمة من مزيد إلى يوفقهم وأن والمثوبة، 
المعودية،المربية الملكة فى الباركة الموسوعة هده تصدر أن يستغرب ولا 

.أبمائهامجن ويجهد 
والمرسلمن،الأنبياء حائم على الخالدة الإسلام رسالة متنزل لمملكة فا 
الصلاةأفضل عليه اطه، عبد بن محمد وقدرتنا رسولنا أجمعين، للمالخين طه ا ورحمة 
التسليم.وأزكى 

اشفهدى أجمع، الخالم إلى البررة أبناؤها حمله الإسلام، انطلق الملكة ومن 
عتهنهى عما والابتعاد أمر، فيما وءلاءتا، بالميادة، الأ4 إفراد على وجمعهم البشر، به 

وزجر-

بقيامهافه والحمد الأن، ؤإلى تأسيسها مند الودية المربية المملكة وتتميز 



الحرمينوحدمة افُ، شمخ وتطبيق المالح، السلف فهم وفق والسنت، الكتاب على 
.كانواحيثبما والمسلمين والإسلام وقاصدئهما، الشريفين 

والمجسلات.الدول من غيرها في توجد لا حصوصيت وهده 
بهاوترنبط الحق، الإيمان وهي الدين، أساس هي الإسلام، في والعتيدة 

.وأحراهم دنياهم قي المسلمين أحوال بدلك وتصلح المالحة، الأعمال 
مندوملوكا، ودعوة، علما المسلمين، حياة في الأولوية له بها والعناية والاهتمام 

المدينةفى المباركة المسسرة واستمرار المكرمة، مكة فى ه محمد على الوحي نزول 
ثموأرصاهم، عنهم اض رصي الراشدين، الخلفاء عهد في ثم الموي، العهد في المنورة 

والأعمال.الأولويات بعض في بينها اختادف على المتتابعة، الإسالآميق الدول قي 
ومنة.، المح، كتاب من ومصادرها وعلومها، الإسلامية العميدة ؤإعهناء 

لعلماءبالنسبة بها والعناية الأهمية وها إعطا لمين، المؤإجملع رسوله 
منصدر وما وتاريخهم العلماء سير في الوصوح كل واضح وأئمتهم، الملمين 

والأماكن.العصور مختلف قي يحصى لا ورسائل مؤلفات 
ذلك.في ومراكز وأقسام كلتات تخصصت الخاصر الوقت، وفي 
ؤإلىالإسلامي، التاريخ ش لله والخمد الملمين، محفلم أن ذلكا نتائج ومن 

فيصعقت ؤإن حاصة، الاعتماد قضايا في والجماعة المنة أهل منهج على الأن 
و١لأuكن.الفترات بحص 

تتقيولم. التي والهلواله، الفنق من الواقف، في الروية وضؤح ذللئط آثار ومن 
العلماء،مواقف أم منهم، الأمر ولاة مواقف، في سواء والجماعة، الثنة أهل بمنهج 
عليهكان ما وهو الخق، للمنهج وعودتهم هدايتهم على والخرص الملمين، وعامة 
الصالح.الأمة وسلف الكرام، وصحايته س، رسولنا 

والطوائفالغرق تلك حرؤج أسباب وأمانة وعدل بموضوعية الإنسان تامل ؤإذا 
لثلروففردية وتصرفات حاحلئ، لفهم نتائج أنها بيقين أدرك الحق، المنهج عن 

ذللث،؛في قويا أرا والمسلمين الإسلام لأءل.اء وأن حاصة، 
وذوىوالإعلاميين، والخثقفين، والحلماء الأمر، ولاة الإسلامية." الأمة أن ولو 

عليها،واجتمعوا ودينهم، عقيدتهم تجّاه عليهم يجّ_|ا بما قاموا والتأثير، الشأن 
المجتمعاتفي تأثيرها والفرق الطوائف لهذه كان لما اممه، شؤع وفق وتحاكموا 
والطائفية.والخلاف بالفتن الأن تعج الش الإسلامية، 



ومحودةالكلمة، واجتمزع اكمريات مواجهة عن - اممه باذن - نيأس ولن 
وفخرهم.اعتزازهم مصدر وحضارتهم، وشأنهم مكانتهم إلى الملمين 
المياركة.لخوسوعة ا هذه قي الموصوعات يعفى على طلاع لا يا سررت لقد 

علىالتعرف أراد من لكل مفيدة مجالها، في وافية تكون أن كبير والأمل 
الإسلامي.التاريخ قي موها حل،الذين ء نملخا وا الصحح، انمقيدة 

فيالحق ُإيضاح وأسبابها، لهم المخالخة قفا لموا ١ على التعرف أراد ومن 
ذلك.

وأهله،للإسلام يسيئون من ومعرفة الحق، بالمنهج وتمئكا انملم، لأمانه أداء 
.صحيحة غير أدلة على مسد؛ن 

كبيروفضلهم الأنبياء، ورثة فانملماء الإسلام؛ في العلم أهل رسالة وهده 
فيهيالتمس طريقا سلك ومن ت رجه؛1، الل،رداء أتي حديثا في كما عالية، ومكانتهم 

الململطالب أحنحتها لتضع الملائكة وإن الجنة، إلى طريها به له الق، مهل علما، 
حتىالأرض، في دمن نيات الفي من له ليستغفر العالم وإن بمنع، بما رصا 

ؤإنالكواكب، سائر على القمر كفضل المائي على الخلم وفضل الخاء، في الحيتان 
يحظأحوه ضن الملم، ورثوا إنما درهما، ولا ديتارا يورثوا لم الأنبياء، ورثة الخلخاء 
وافرا،.

يه،وعملا إليه، ودعوة له بيائا الشرعي، الخلم في بواجبهم الخلخاء قام ؤإذا 
وماكلها، الإلهة الرسالات جوهر عبادته، في اش وتوحيد العقيدة، أمر في وبخاصة 

الله.رسل عليه سار 

نفوسفي افه حشية وتحقشت والشركيات، البيع قلت بذلك قاموا إذا 
والمعاصي.والخلاف الفتن عن وابتعدوا المسلمين، 

والمزقالأديان علوم في متميزا مرجعا الموسوعة هذه تكون أن كبير الأمل إن 
الغلموطة.والخفاهيم الأحهل.اء وتصحيح والذاهب، 
وتوثيقللباحثين، معرفتها وتسهيل العقدية، المسائل استقراء حلال من وذلك 

توصيح.إلى يحتاج ما وتوضح وءل.ل، وموصوعية بأمانة التقول 
هذهبه تتميز ال-ول من عدد من المتخصصين الباحثين من عدد مشاركة وأن 

أمةالملمين أن باعتبار أكثر، واستفادة أوسع، تداولا يعهليها مما الموسوعة، 
واحدة.



منعدد وتوم متخصصين، قيل من أبحاثها تحكيم الواص-حة; مزاياها ومن 
ذلك.في اللجان 

■منها والمتفيدين يئن ذلك كل 
واعتنتوالثنة، الكتاب على قامت دوله ظل في أننا ونشتكر0 اه، لحمد ؤإننا 

,ودعوة وعملا إيمايا وشريعة، عقيدة الصالح الأمة سلف عليه كان بما 
آلالعزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين، الحرمين حائم يحففل أن اش أسأل 

بنملمان بن محمد الأمير الملكي السمو صاحب الأمين عهده وولي سعود، 
يخدممما ؤيرصاه، يحبه ما إلى وأعوانهما يوفقهما وأن سعود، آل العزيز عبد 

الحق.على كلمتهم ويجمع المستقيم، الصراط على إيمانهم ويعمنا الملمين، 
بملن.وما منها فلهر ما الفتن من كافه الملمين وبلاد مملكتنا، يحففل وأن 

والقائمين,والأديان العقيدة لعلوم السعودية العلمية للجمعية شكرى رأكرر 
مول مقدرا الموسوعة، بهده ؤإشادتهم بآرائهم والمسهمين الباحشن وأشكر عليها، 
الخير.فيه ما على وحرصه جهده محمد، ين سلمان ين معود الأمير 

ذللث،في متبعين ال،كريم، لوحهه حالمة وأقوالما يجعل أن افه سائلا 
التسليم.وأتم الصلاة أفضل عليه اطه، عبد بن محمد وقدوتنا، إمامنا 

أعمحن طي 



أ-د.
ربممارماضامحبمّا، لتاِّالث|ت1> محرفئه 

تويعل ؛ بعدم ني لا من على والسلام والصلاة وحده ش الحمد 
تعالىُاش صلته معالم له ترسم الإسلامية، عقيدته من ينعللق المسلم فإن 

والأحلاقوالفلام الشريعة تقوم وعليها حوله، من والكون والأحياء لحياة ويا 
حلقهمن الحكمة وتفسر Jضوادها، حركته كلآ يفبهل كما الحياة، جوانب كل وفي 

ومصره.وغايته، ونشأته 
عنبعيده العيب، من سالمه النقص، من ميرأْ الثي، عند من ربانيه عقيدة إنها 

ليمثكم أجن ^٢^ الحفا-يمت الدين هذا في شأنه عز قال وقد والفللم، الحيف 
ينقتسفلن أكمله فدين ؛ ٣^ ها ليا ألإتلم لكم ويبميتا شمق ءك^م ؤأنمت، 
تتنزيله محكم قي قال وعمومه، شموله وفي أبدا، عليه يخهل فلن رضيه ودين أبدا، 

ثآويوألتء=طي آقتثز قي رنه أمحش ذى ثإيم وألاحم أنيل، أثر آئت 

تنفيدها،فى تكمى عادة واللأنفسنا، حير فهي تتبدد، ولا تتغير لا عقيدة 
قيوالتسديد والتوفيق والسعادة والبركة والخير عنها، والإعراصى تركها في والشقاء 
هلقمثثتا آئقنى أهل أف قال . ءنهجهاوتهنييق التزامها 

—_راف:■؛، ]lVتتةسثون.ه >كاؤأ بما هثئدقهم كدبوأ رثين وايمخ؛! آلثثي تى ثركت 
وإدا. ئئ-يثا وآثد ثم ■ثيإ تةان يدء يرءفر0 •؛١ ئتلؤأ ؛؛! ٢٦ت تعالى وقال [، ٩٦

[.٦٨، ٦٦]الساءت ت1ّثقيما صمزطأ وثثدبمهم .؛ قظيما لما ة-ئا ين 
حلقهفي بالمؤمن. يرتقي العقيدة، أصول من بالعبادة ؤإفراده نله الوجه إسلام ؤإن 

الخرافة،وأوهام الجهل وفللمات الأهواء وانحراف القلوب نيغ من ؤيسلم وتفكيره، 



قليلا.ثمنا اض بايات يشترون ممن ورمانه، السوء وأحبار والدجالين المحتالن وٌن 
محاط.ولا قيد بلا الانفلات من الإنسان يحففل المخلص الخالص التوحيد 

هرهءدوآ محس0 وهو ق ئجهثُ أسلم تن ^٢٠( ت ه الخور يمول الكريم الكتاب وفي 
.;!١١٢]البقرة: .4 بمقوث م ولا عقيم وق ولا رأدء يث 

العميدة،بهده بالعلم إلا الدارين في والمرور والسعادة الفلاح يتحقق ولا 
.بهاوالعمل عليها الخبنة الشريعة في التفعه ئم واعتقادا، وعملا قولا بها والقيام 

كمالهي المي العادة أن : هنااروالقحود ظهت تيمية ابن الإسلام ثيخ قال 
العلمبل العلم؛ بمجرد تحصل ولا الملم، نفس ص ليس واللذة والمرور المهجة 

علىالمتفق الحديث في المي قال كما وامره، باض، الملم من بد لا بل يها؛ شرول 
.التين؛ار يممهه حيرا بو الق، ثرد ررتى ت صحته 

لمالدين في يفمهه لم فمن ١كين، في يفئهه أن بل فلا ي، به اش أراد من فكل 
الدينفي الفقه بهصا؛بللأيدْع أراد قد الدين في فقهه من كل فلمس ، -^١ به يرد 
الرب_تعار_،معرفة من بد فلا الفلاح، حصول في شرءل الدين في فالفقه به، الممل من 
هوذلكا؛آا،.أنه لا بدلك، حاصل واللذة والنعيم عبادته، من معرفته محع بد ولا 

استعمالهمفي يثلهر ولم المتقدمين الملماء أقلام به تجر فلم المقيدة اسم أما 
كمالإيمان، وا والشريعة كالسنة عليها؛ يدل ما ستحملوا ا ؤإنما لملم، ا لهذا صقللاح كا 

حزمعلى يدل عما يعبر؛مشتقاته المقيدة لففل كان ؤإن ذك، في مصنفاتهم عناؤين في 
أولولذ بحدهم، حاء ومن التابعين واستعمالأت الصحابة أقوال في واطمئنانه القلب 

أباالإمام أولهم؛ - أعلم واض - يكن لم إن علمي كاصطلاح المقيدة لفقلة استعمل من 
.(االحديث أصحاب اللف وعقيدة كتابه عنوان قى ظه الصابوني عثمان 

اسمه؛كان ما أيا الخفليم الفن هذا بتدوين الإسلام علماء اعتنى وقد هذا؛ 
التدؤينهذا وامتد ومبانيه، الدين لأصول تحقيقا الملولات المختصرات فيه فألفوا 

الحاصر.وقتنا إر 

مامحمل فكان المقيدة تدؤين وبواعث دواعي الماحقين بعض استقرأ وقد 
الأتي:إليه توصلوا 

نازلةأو مسالة في التأليف الخلماء من والمهتمين الملم طلاب رغبة ت أولا 

.٢٦٦/٢المنية )١( 



بهيصرحون ما ا كثين وهل،ا ذلك، وتحو الزغ أهل بعض ت سها على الرد أو علمتة 
التصنيف.عث لبوا بيائا مصنفاتهم يداين قي 

الكون،نة الأهل من أليلماء يسع فلم ومقالاتهم البلخ أهل مذاهب انتشار ت ثانيا 
.الشبهات شذ6 بمثل والدهماء العامة يغتر لا حش البيان في وأفاصوا بالحق فمحيعوا 

فيهايعذر لا اش الكبار الأصول بين التفريق وعدم المسائل يبعض الجهل ثالثات 
والشقاق،الفرقة فحمحلت مجال، فيها والاجتهاد للنفلر التي ائل الموبض بالجهل 
الخلاف.وتضييق الحق لبيان المسائل تلك بعض في للتأليفط العلم أهل فاحتاج 

بهيقل لم شيء إليه ينب لا حتى عقيدته بيان إلى الأئمة بعض قصد رائعات 
وعلمائهم.الئنة أهل أئمة على الكلءب البيع أهل عادة من وأن حاصة، 

بيانإلى تدعوه التي والأحدايثط الفتن لبعض العلم أهل يحض تعرض I خامئا 
اللففلفتنة دائما يستحضر الذي المثل ولعل العقدية، القضايا بعض من الصحح موقفه 

العثادا؛أفعال ررحلق ت العظيم كتابه ألف أحلها ومن البخاري، الإمام بسببها أوذي التي 
للذمة.ؤإبراء لأمانة منه أداء ه نفعن التهمة ويرد المسألة قي الحق يبتن حش 

بحدهمومن الصحابة من العلماء موت بب بالعلم ضياع حشية ت سائسا 
.أجمعين عليهم الله رضوان 

عموما.التأليف أو العلم لتيوين العلهاء توجيه قي والأمراء الحكام دور ماما؛ 
المللأهل من بغيرهم الملمين احتكاك من الخارجية المؤثرات ئامئا! 

.الدنيا لبلدان الكبير الإسلامي القح بعل سئما ولا والنحل، 
يتعلقوما الصفات، مائل ث أهمها ومن المستجدة، العقيدة مسائل تاسعا'. 

قويادافعا كانت وغيرها، العظيمة المسائل فهذه والقدر، القضاء ومسائل بالإيمان 
.فيها الحق ليبثتوا العلم لأهل وباعتا 

طريقتهاحيث من الحميدة فى الؤلفات تنوعت البواعث، تلك تعدد وعلى 
لأبوابالشاملة ت لفا لمؤا العميدة! علم قي الؤلفات ألولع فمن محتواها؛ وعرض 
مسائله،من خاصة مسألة أو الاعتقاد، أبواب من معين باب قي والمولفات الحقيدة، 

عه.لبتيا على والردل منها والتحذير البيع ذكر قي والزلفات 
ومنتدوينها، في الشمولية الأعمال تيني إلى الاختصاص أهل عناية وامتدت 

الململأصول الجامعة العلمية الموسوعات تدوين جاء العناية، تلك أجل 
كاشفمدروس، عرض وفق مضامينه وتجلية فيه، الخلماء ومالك ومصمليعاته، 



ميسرةوبصياغات للمعلوئ، الوصول معه يسهل علبمي قالب في ومسائله العلم لذلك 
العلوملتوئع عصرنا بها احتص مما هذا يكون وقد والفهم، التصور للباحثين 

.اسعمالهاوسهولة إليها، الوصول ومريب المصادر، وتنؤع والمعارف، 
االعاصرة،؛ والمذاهب والفرق والأديان المقيدة ارموسوعة الأعمال؛ تلك ومن 

والمذاهب،والفرق والأديان المقيدة لخلوم السعودية الخلخية الجمعية عن الصادرة 
سعودال محمد بن سلمان بن سعود الدكتور الأمير الو صاحب ياسراف 

وصياعته.وترسه، وموضوعاته، فكرته، في متين علي عمل فهو — الثه ففله ح— 
للجمعياتوالملي لملمي ا الدور يبرز ريادي عمل سك، بلا الممل وهذا 

الملمبناء في المؤسسي الجماعي الخلخي الجهد أر يعكس كما المتخصصة، الخلمية 
المهتمينرغبات تحقق التي هي الرائدة الخلية والمشاريع الأفكار فإن وخدمته، 

والتعليم.للتعلم قاصد لكل الخلخي والبناء العرفي التواصل حيث من والمتخصصين 
ايها الممل ومراحل وحمائمها، الموسوعة، هذه أهداف على وقف ومن 

الأجرعليهّا القائمين الله حرم لا فيها، المبذول الجهد مقدار أدرك تدؤينها ومنهج 
الدارين.•في والرفعة والمثوة 

الأميرالو صاحب الوسوعة على الخام الشرف وقى أن تعالى اطه وأشكر 
فهيالرائدة، الفكرة لهذ-ه — لته ا حفظه ء سعود ل ا مجحمل ين سال.ان بن سعود الدكتور 

افصأشكر كما والجماعة، الثنة أهل لمنهج والتحصين الحففل جدار في علمية لينة 
هذافي والفنيين الفضيلة، أصحاب من والياحتبن اللجان لأعضاء تسديده على 

يرصيه.الذي الوجه على يتمه أن تعالى وأسأله عملهم، في المشرؤع 
المقيدةللوم السعودية الملمية للالجمعية من المبذولة يالجهود أشيد كما 

وتاصيلأ،بيانا، والجماعق اللمنة أهل عقيدة يحزز قيما والذاهب،،، والفرق والأديان 
وسنةالله كتاب على صفها واجتماع الأمة لوحدة تحقيعا المسلمين لخموم وتقريتا 
الصالح.لف المنهج وفق م والملأ الصلاة عليه رسوله 

اللهوصلى • ؤيرصى يحب لما الجمع يوفق أن القدير اللي المولى سائلا 
.كثيرا تسليما وسلم وصحبه اله وعلى محمد نبينا على وملم 

د•
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وبعل;بعدء لأني س كلى والملأم والصلاة وحدْ الخعدلقر 
والأحياءويالخياة تعال باس ميه ب معا له ترّم الإسلامتة، عقيدته من ينطلق السلم فإن 

كماالخياة، جؤانب كل ول والأخلاق واانفلام أحكام تقوم وعليها حوله، من ؤالكون 
مصمْ،.و وغايته، ونشأته خلقه من الحكمة وتفقر بضواطها، حثكته كل يضيط 

فلنرب ودين ابدا، ينقص فلن ئمله ١ فدين ايائدة. ّورْ )٣( أ •• دينا الإنادم يلم يتصنت 
ؤإثأءوالإحثان يالئدل يأمر الله زإن تميله! محكم ق تال وعمومه شموله ول أبدأ، عليه يخط 

النحل.سورة ٩( )• ئدقثوذ{ لتلكم سفئم وابص والقنكر القخثاء غن ويهى القئق ذي 
تمكهال والشقاء تفيدها، ل تكمن والسعادة لأنفسنا، خم فهي تبدد، ولا تنغم لا عقيدة 

تعالتقال منهحهاث وتطيق المإمها ق والتسديد والتومحق والعادة ؤالخم سما، والإعراض 
يأخدنائمكدمحإ ولكن والأرض الثماء ين ثؤات عثهم لقثحثا ؤادقؤا آتثوا الميمء أئل أن رولؤ 

كمغثئا أكان لإ يوعظون تا ئتئؤإ أنهم ولو } بال• )الآءواف؛ا'؟(-وقال ذمحسون{. اثوا كو 
فثمميئا{ؤثلتاه؛إ ( ٦٧)عظئا الحزا لدنا محن لاثثالهم ؤإدا ( ٦٦)نبتا قاثد 

-Y٦(.٦٦اء:)الم

وأقكيره،خلقه ق بالمؤمن ييتقي العميدة، أصول من بالمائة وإهماد"ه لله الوجه إملأم ؤإن 
والدجالنامحالثن ومحن الحنافة، وأوهام الجهل وظلمات الأهواء وانحإف القلوب زخ من ويلم 
قليلأ.ثمنا افه بآيات يشمون ثمن ورهبانه، السوء وأحّار 

الكومالكاب وي ضابط. أو محي بلا الانفلات من الإنسان يحفظ المخلص الخالص التوحيد 
ولاغثهم لحومث دلا نبو عتت• ألجرة ئله نحجز وئو للو ولجهة أتلم من ش يعلان} جل ابدل يقول 

هلم.ٍنون{،)اومة:أاا(
وععلأتولأ بما والقيام العقيدة، بجده بالعلم الأ الدارين ق تال—مور والسعادة الفلاح ولأأبمحقق 

;الذ— رمه • تيمية"ابن الإسلام شخ قال مجا، والعمل عليها ال؛نية الثميعئ ي التهقه م واعتمادا، 
تحصلولا العلم، نمس هي ليس واللل.ة والسرور ايهحة كمال هي الق الممالة أن هنا والمقصود 

الحديثل الني تال كما وبأمره، ، باش العلم مجن بي• لا بل ، محها شرط العلم بل ، العلم بمحرد 
•( الدين ؤل يممهة غمإ بو اللة يرث س ) ■ صحته على النفق 



خمأبه يرد ل! الدين في! يفقهه ل؛ فمن ا الدين ق يفقهه أن يد فلا ؛ خمأ به اف، أياد من فكل 
فالقتهI به العمل من الدين ق الممه مع بد لا بل ، خمايه أماد ثد الدين ي فقهه من كل ليس و، 

منممفه مع بد ولا ، — ممال — ارم-ا معرفة من بد فلا ، الفلاح حصول ل شرط الدين ؤ، 
(.Y'\i/y)الصفديأ؛ ذلك" هو أنه لا بدلك، حاصل واللذة والتعم همادته، 

لهدااستعمابكابللاح ق يقلهر و؛؛ ادئدمين العلماء أقلام به نجر فلم العقيده اسم أمجا 
ذلك،ق مصنفامحم عناوين ي كما والإيمان والغميمة، كالمنة علها، يدل ما اسعملؤا ؤإنما العلم، 

الصحابةأقوال ل واطثانه القلب جزم على يدل عما بمئتقاته يمر العقيدة لفظ كان لأن 
علميالعتيدةكاصطلاح لففلة اصتعمل من اول من ولعل بمدهم، جاء ومجن اكابمهث واصتعمالأت 

اللم)عقيدة كابه: عنؤإن ل اش— رجه ~ الصامفي مثمان أبا الإمام اولهم اعلم والد يكن ل؛ ان 
الحديث(.اصحاب 

ايمحهمإتفالمامه اسمه، اياماكان العظيم الفن هدا يدوين الاصلأم علماء اعني وفد هدا 
الحاضر،وقتنا إل التدوين هدا ؤامجتل ومجبامحه، الدين لأصول تحقيقآ المعلولات 

١^:إل توصلوا ما محصل فكان العميد تدوين وبثاهمثا دواعي بمض استقرا وئد 
علىالرد أو علية نانلة أو مجسآلة ل التاليم العلماء من والهت٠ين العلم ؤللأب رغبة أولأ؛ 

ل؛واعثيهانا مصنفانحم بداية ل به يصرحون ما كشترأ وهدا ذلك وتحو النغ أهل بمض شبهات 

فمدعؤاالمكون( المنة أهل من العلماء سع فلم ومجقالأتمم البيع أهل مجداهب انتشار ثانيا؛ 
الشبهات.هده بمثل وال-ماء العامة يغتر لا حق البيان ل وأفاضوا بالحق 

دبئنبالجهل فيها بمذر لا الي الكبار الأصول ض التفريق لعدم اثل المببمض الجهل ثالثات 
بمصي لكأليف العلم أهل فاحتاج والشقاق المنة فحمك مجال فيها والاجتهاد للنظر الق المسائل 

الخلاف,ووضسق الحق لمان الماثل تلك 

منؤأن خاصة به يقل ب قيء إليه ينب لا حق عقيدته بجان الألمة١ل بممر قصد يابما؛ 
وعلمائهم.المنة أهل ألمة على الكذب البدع أهل عادة 

الصحيحمجوئفه بيان إل تدعوْ الي والأحداث ألفأن لبعض العلم أهل بمض تعرض خاما؛ 
االإمام بسببها أوذي 'لي اللفثل فتنة دالما يتحضر الذي المثل ولعل العقدية القضايا بمص من 

4E0I؛
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ويردالسألة ي الخق أهين حق العال(( أفعال العفليم))خلق كتايه ألف أجلها ومن لخاري 
للذمة.ؤإماء للأمانة همته أداء نفه عن اكهعة 

عليهمالش مضوان وعد.ءم ومن المحابة من العلماء مجون بسب العلم بع خشية مادمّآت 
•أجمتن 

ععومأ.التأليف أو العلم لتدوين العلماء تؤجيه ي والأمراء الخكام دور ّابعأت 
بمدسما ولا ؤالنحل، الملل أهل مجن يضعم ايلمن احتكاك من ١لخارجية ثامنا؛ 

.الدنيا س الكّم الإّلامي الئتح 
وماللبالإيمان تعلق وما الصفات، ائل مأهمها ومجن ايتحدة العتيدة اثل متاسعا؛ 

فيها.الخق لسوا العلم لأعل وبامثأ توثأ دافعا كانت ؤضرعا العظثعة، المائل لهذه والقدر، القضاء 
فمنمحماها، وعرض طريتتها حيث من العتيدة ل المؤلفات لوعت البواعث تالث تعدد وعلى 

منمعتز باب ي والؤائات ومنها، العقيدة لأبواب الشاملة المؤبمات العتيدة؛ علم ل الؤائJات أنولع 
علىؤالرد منها واكحذير البيع يكر ل والمولفات الله، ممن خاصة مسألة أو الاعتماد، أبواب 

السلعة.

تلكأجل ومن تدوينها، ق الشمولية الأعمال نبي إل الاختصاص أهل عناية وامتدت 
فيه،العلماء ومالك ومصءللحاتا،ء العلم لأصول الجامعة العلية الموٌوعات تدوين جاء العناية، 

معهيسهل علمي تالب ؤر اثله، ومالعلم لدلك كاشف مدردس، عرض وفق مضامينه، ونجليأ 
عصرنانجا اختص ثما ^ا يكون وفد ، والفهم التمير للباحمح، ُهمة وبصياغات للمعلومة، الوصول 

استعيالها.وسهولة إليها، الوصول وتقريب الصائر، وضع والعارف، العلوم لتوسع 
عنالصائرة العاصرة(، والمذاهب والمرق والأديان ادمؤذْ )4وسوءة الأعمال تلك ومن 

الأممالممو صاحب ، ٠٠٢١^والذاهب، والمحا والأديان العقيدة لعلوم المعودية العلية الجمعية 
ؤيه،ؤر متين علي عمل لهو اف~ حمفله ~ صعود أل محمل بن صلمان بن سعود الدكترر/ 

وصياغته.ومنبه، وموضوعاته، 

كمااكمحصمة، العلية للعمعيات والعملي العلمي اليور ي؛رز ريائك، عمل شك، بلا الممل وهدا 
العليةوالمثارح الأفكار فإن وخدمته، الملم بناء ؤ، الموصي الجماعي اللي الجهد أثر يعكس 
لكلالخلي والبناء ؛لمعرمح، التواصل حث من والمتخصصثن اخمتمقن رءJات تحقق الي هي الإئإْ 
والتعليم.للتعلم قاصد 



سمحص

أدركتدوينها ومنهج نيها، العمل وما-ءل وخصائصها، الوّ-وءة، هذء أهداف صلى وتف ومن 
؛.jyljjlي والهية والتوبة الأجر ءل^ءا القال٠ين الد حرم لا محها، البديل الجهد مقدار 

ّعودالدمحؤر/ الأم مو الصاحب الموسوعة على العام المشرف وفق أن ممال الد وأشكر 
الخمظجدار ل علمية لمة فهي اراثدة، العكرة لهده اش- حفثله س معود آل محمد بن سلمان بن 

منواJا•ءثإن اللجان لأعضاء تسديده على اص أشكر كما والجماعة، المنة أهل لتهج واكءصمأ 
الذيالوجه على بمه أن نمال وأسأله عملهم، ق، الهملع هذا قا والفمحن الفضيلة، أصحاب 

يرضه.

والفرقوالأديأن الشدة لخلوم المعودية الخلمؤة رالجممة من ايدولة بالجهود أشيد كما 
تحئيقآالمالين لعموم ومبمأ وتأصيلأ، بجانا، ؤالجماعة المنة أهل عقيدة يعزز فيما والمذاهب(، 

اللفمنهج وفق واللام الصلاة عليه رسؤله وصنة الق كتاب على صفها واجتماع الأمة لوحدة 

محمدنما وسلم؛^٠ الك وصلى ومضى* بحب لما الجمح يوفق أن القدم العلي الول اثلأ ّ
تليماكيرأ.وسلم وصحبه آله وعلى 

•CS►
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القنبلىألثإط احث؛ال 

ييا،زبمماهءهم

اهتدىومن وصحبه آله وعلى الله رسول على واللام والصلاة فه الصبمد 
يعدنأما يهداْ؛ 

عليهيقوم الذي الإسلام أساس أن ضرورة الإسلام دين من المعلوم فمن 
لدلكوصفاته، أسمائه وفى ربوبيته وفى ألوهيته فى تعالى اممه توحيد عقيدة هو ث منا0 

أقسامهاتعالى افه وصمن سه، عشرة ثلاث طيلة تقريرها على بدئه من الوحي اقتصر 
اللاتيالمحكات الايات من يحصى لا فيما تقريرها إلى إضافة كتابه، فاتحه ١^^ 

ماأهم أن على ذلك؛ محدق الباب، قي مستفيضة كثيرة والأحاديث الكتاب، أم هن 
منوتنقيتها وتخليصها ، فيها والحث التأليف تطوير هو والباحثون المؤلفون به يهتم 

والخرافات.والضلالات البيع شوائب 
والأديانالمقيدة لخلوم الودية الملية الجمعية أصدرت اليدان هدا وفي 

باثرافالمعاصرة،؛ والخداهب والفرق والأديان المقيدة ارموسوعة والمداهب والفنق 
آلمحمد بن سلمان بن سعود الدكتور لأمير ١ السمو صاحب ! عليها الخام المشرف 

بجامعةالإسلامية الدراسات م قفي المشارك والمذاهب، المقيدة أستاذ سعود، 
Iمنها الأول القسم من البعض على الأمير لسمو استجابة اقللش ولقد صعود، الملك 

فيووضوحا البارة، في وملامة الملم، في غزارة فلمست الإسلامية، الخقيانمْ قم 
البحث.منهجية في وتماكنا الاستدلال، 

بالرحؤعالملم طلاب أنصح كما ونشرا، طيعا يها المائة بكامل وصي ا لذلك؛ 
.عليهاالحصول فى والجد إليها، 

IE]



الدكتورالأمير السمو صاحب العام مشرفها _• فيها الساءين ْاءي أشر شكر 
إلىتحكيمها، هيثة إلى ، العليا لجنتها إلى سعود، آل محمد ين سلمان بن سعود 

وسمه.وحميل باسمه، كث كنايتها، في المشاركين الباحثين 
وسلم.وصحبه آله وعلى نيا على الله وصلى 

نياعام شي وأمحلاه قاله 

ائشششأيإط امحد 

ءه|بم
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انابمدأ

أريتهي ممال اش ءب محوصد؛ باء طه ئرم ١^ الإسلام ا-اص أن مدرأ الإّلأم م *ن س اض 
uلايد يسمن سة. ءدرْ ثلاث لملة هميها مل ؛Jt 4س ارم اص/ س دم، أ-ال،■ وي ٠ وق 

٠صالأفيمحلإص.دا'سهمة 
ضءوضاصصصا<دهما

دالخرالأت،داكلألأت ايدع ثواب ّن وهشما 

محدسب)ذيواص
همدالض سمحأن ض  ٥٣الممدالآمير١لدتمور؛ صاحب ءمحا ايام ادهمف أأهم.اف ادامآ( والئا*ب دامع 

سود.لك البجاسة الأسلامه ات الدراسيمم ي ارك التدالداْب اليد؟ أظ سيئ' 
المم،ذ مار؛ خلمث الإّلأمة، الشد؛ مم ّيا؛ الأيل الئم ّن الهض ءل الأم دم ذ ظّف اه 

الحث،ميمه ي وئقا محستولألأ ق ممضوحأ المالأ' ذ تبملأسة 

طها.ا-كدل ق والخد >معإلآا،  ٣١طلاب أضح كاطبادما'كا انم'لة كا'ل أدمي لذلك 
همامرسددنطاننيخمدوسودإل

دمه.ومل باسمه، فيكاءا،'لإ الشاتمحن الأاءمح1 إق محا مثن اسأأل بما 
صدآصءاممر.طّاأحمريسدصقاهءلساءددزص.صوص. 

س/م
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شيج\حةآكخ
^توئتدمحلد. ا، 

عملاتعتبر ، المعاصرْ؛؛ والمذاهب والمرق والأديان العميدة اا٠>و'اا٠-وءة إن 
العلمطلبة منها ينهل فريدة، نوعية إضافة وهي كريما، موقعا وجهدا عفليما، 

الإسلامي،العالم أبناء ومعارفها بعلومها ؤيهتدى والدارمون، الباحثون بها ويسترثد 
والتوقير.والعرقان والتقدير الشكر تستحق وفكنا، وثقافه وعبادة عقيدة 

لتكونالشاملة، الموسوعة هدم إلى ماسة بحاجة الإسلامية الأمة أن ذلك 
بالبحثالعائقة العناية مع متكاملة، وصورة ميسر بأسلوب موصوعها في مرجعية 

الأكيي،والاهتمام الشديد، والحرص والتوثيق، باكتقيق اللائمة والمراعاة والتدقيق، 
بهايتعلق وما الموسوعة هده لموصوعات الضافي والاستيعاب الوافي، بالاستقراء 

التبويبحسن ومراعاة والسائل، حث واليا القارئ عن العناء يخفف بما مسائل من 
الترتيب.ودقة 

الكتابمرجعية الصدق، إلى وتهدي بالحق، تنعلق بمرجعية الالتزام مع 
نهجهمعلى هم ومن القرون، حير من نائمة، المالح الملف بفهم والثئة، 
أوتحثز أو انتقاء، أو تحصب دون والفقهاء، الأئمة أقوال من والإفادة سّائرون، 

المرعية.والقواعد الشرعية، الأحكام وفق إنماء، 
تحريفعنه ينفون عدوله حلفا كل من العلم هدا لأحمل المعروف! الأثر وفي 

الجاطتزلإ•ونأؤيل الطلن وانتحال العالين 
ماحس,،بإشراف! المقيئة الموسوعة هده وكانت، البارك، الممل هدا فكان 

الخقياوةأستاذ سعود، آل محمد بن سلمان ,بن سعود اككتور المالم الأمير السمو 

إص



فأثرىوناقش، وراحغ وأشرف، وجه فقد يالرياض، سعود الملك يجامعن والمذاهب 
الجزيل،الأجر يه يجزيه أن جك اه نسال الجليل، العمل هذا أحرغ حتى ومابع، 
الجميل.والذكر 

بديعفريدا، عملا قدمت المستوى، رفيعة عليا علمية لجنة سموه ئؤازر 
اللهبمقل سوقه وعلى [ ٢٩]الفتح: هاررءد سملئث تئج ؤثخ المحتوى، 

وفحصت،دققت الأجلاء، والعلماء الفضلاء، الأساتذة من تحلكم وهيئة استوي، 
وأوصت.حكمت رأت وبما نومتا، ثم ومحصت، وحمشتا 

والامتنانوالقدير، اسر الأظنحل، واساء الأكارم، الماحقين وللأساتذة 
الميمون.جهدهم على 

■منوأكرم أزكى لهم إجلال وأي أعظم والعلماء للعلم تشريف فأي 
وحكمته،عزته وبالح وعدالته، قطه ومهللق يوحدانيته، له لشهادتهم هق الله تزكية 

الآئدو آس >ؤسهث ؤق; ادله قال ١ ملائكته لشهادة وموافقة شهادته، بجلال مقرونة 
.هألث،==ضقِ آلمييز ص إلا إثد لأ أليتطأ ٥^١ أبز رأزأوأ ثر إلا إقت 

[,١٨لآل،ءمران: 

لجلالهوالإقرار بالتوحيد، هق لثه الشهادة من أجز الوجود في شهادة أي ئم 
اقدباؤك آ-لثلى >؛ؤأ>ءله سواه، رب ولا عيره إله لا سبحانه والتمجيد يالصمدانية 

الدعاءحالص وله والشكر، والثناء الحمد له [، ٥٤]الأعراف: آلتفيث رب 
ولاقضى، لما راد ولا منع، لما معطي ولا أععلى، لما مانع لا والذكر، والعبادة 

وعدل.حى وحكمه فضل، وءهالاؤ٥ فصل، قوله حكم، لما مبدل 
ولاثعد ولا بركاتها يحصى لا المؤمن عبده على بها الله أنعم نعمة وثمة 

ذاتهبين فقئم العبد هذا على هق الله تفضل أن يحد، ولا حيراتها يستقصى 
الذيالحديث، ففي والتوحيد، والتمجيد التحميد سورة الحمد، سورة وبيته العلية 
بيضالصلاة يثمت، ت تعالى افه ةال ١١قال! . فه ا رمرل عن هريرة أبو يرويه 
ربشِ >؛ؤآلمنث المجد; قال فإذا سأل، ما ولمثدي نصفين مدي وبين 

آليصرلإؤآفيّتن قال; وإذا يدي، حمدني تعالى; اش نال ؤاه انمتلم^يتى 
وهألهت دومِ >؛ؤتإك قال: ؤإذا بدئ، علئ أئنى تعالى; اطه قال وه 
ؤإباقنعبد تال; ئإذا تمدي، فوض مرة؛ وتال بدي، مجدني قال؛ 

>ؤاهدطقال; فإذا سأل، ما ولمبدى مدى وبين بيتي هذا قال؛ وه شبت 



سآلااُا،.ما ولعبدي لمدي هدا قال• .ه آلثتيمَ آلإمحث 
حدمعن كل الجزاء، حير يجزي أن حكمته، وعزت قدرته، حلت الله أسأل. 

إنهوالرجاء، الأمل لهم يحقق وأن والعطاء، المثوبة لهم يجزل وأن الموسوعة، هذه 
,الدعاء مجيب قريب سميع 

العالمين.رب لته والحمد 

احكدئندتجلد. ١• 
الهاشميةالأردنية الملكة - الأسق الأوقاف ونير 

والماش.والترمذي داود أبو ومدهما: ( ٥٩٣وملم (، ٥٨٢)A أحمل أخرجه )٢( 





ص
ُزينوكةا-د."محمودئاد 

قبؤإءؤ
وعلىالعالمين، إلى الثه رحمة على والسلام والصلاة العالين، رب لق، الحمد 

الهادين،المهديين وأصحابه الطاهرين، الهليبين ؤآله المرسلين، الننن إحوانه 
يعد:أما الدين؛ يوم إلى يهديهم والسكين لهم، والتابمن 

فبلغكله، الدين على لهفلهرْ الحق ودين بالهدى الله رسول حاء فلقد 
عليهم.اش رصوان أصحابه عن راصتا ء سبحانه — ربه ولقي الأمانة، وأدى الرسالة، 

منالمسلمين تحذير .؛ تور بل فقط، ريه رسالة يبلغ لم س ض ا رسول لكن 
منالملمين تحذير تناولت التي الصحيحة الأحاديث تلك هي وكثيرة الافتراق، 

الهيئةعلى . اش، رسول عن يحير التحذير ذلك يكن ولم والتفِثق،. الاحتلأف 
الخيلغ.هيئة على يأتي بل والترهيب؛ التخويف أو النهي أو التحذيرية 

قضايافي - أحباره وأن الهوى، عن ينطق لا ه الرسول أن عرفنا ما فإذا 
الوائعة أنها أدركنا التيلهغ، واجبة اه،، من وحي لأنها أبدا تكذب لا - الدين 

النخل.تايير مثل؛ أحر، فشيء الدنيا أمور في .ئ أحباره وأما محالة. 
علىاليهود ءافترمحت فيه؛ يقول الذي حديثه. الأحاديث؛ تلك أمثلة ومن 

علىأمتي وملف فرقة، وسعين انمن على اكصارى واقترئت فرقة، وصمن إحدى 
سننأمته اتباع عن س الني وحديث • واحل٥أ؛ إلا النار في كلها فرئة وصمن ثلاث 

لكن، لدحلو0 صب جحر لحلوا لو حتى يذراع وذراعا بشبر، ثبرا قبلها كان مجن 
إياهامسندا ت لبشرا با جاء بل المفرعة؛ الأحبار هذه عند يقف لم . الق، رسول 

يضرهملا الحق، جانب ملتزمة تزال ما أمته من ٠لائقة أن أحبر حيث أمته، من لقييل 
ذلك.على وهم الثاعة تقوم حش صز من 

ئءا]قآه"



تعالىاه فصلها عليها، ء >سحانم - اش يفضل اسأثرت ألتي الطائفة وهذه 
;أهمها مأمور 

ذلك.على وثبتت ورسولا، نبئا وبمحمد دينا، وبالإسلام ربا، ياش آمنت - ١ 
والسنة.الكتاب ت الشريفين لوحتين ١ المممد إيمانها قي التزمت — ٢ 
أحذعمن ديتها أحدت ولكنها صحبته، ولا . محمدا نز لم بأنها آمنت - ٣ 

عصرحاء حتى وأتباعهم، التابعين وأتباع والتابعين الصحابة، من محمد غن 
وأصحابه.عليه كان ما فالترموا التدوين، 

كلها،الأمة هموم حملوا ؤإنما أنفسهم، رتبعات إيمانهم عند يقفوا لم — ٤ 
ؤايهنالالحق، إحقاق في وأتباعه أصحابه وجهاد .، اش رسول جهاد فتابعوا 

اش:قول عند يقفوا ولم المضلين. وضلالات المبتدعين، بلع ونفي الباتلل، 
بكرأبو فهم ما الكريمة الأية من فهموا بل اهتديتم(؛ إذا صل من يضركم )لا 

عليهم،ورسوله لمح، حقا الاحرين هداية فرأوا - عليهم الله رضوان - معه والأحبار 
يدلك.فقاموا 

سهللا الذي باش بالأستعانة إلا ميسورا؛ ولا سهلا الأمر ذلك يكن لم — ٥ 
عليه.وتوكلوا _، سبحانه بالله فاصتعانوا نهله، ما إلا 

كماكذلك. بعدها من ثم لجان، بعدها من ثم لجان، إلى الأمر احتاج . ٦ 
الأجرمحتسبين ذلك بكل فضحوا ومشقات، عب ومتا أموال إلى الأمر احتاج 

٠هق ض ا عند والمثوبة 

-لنا وليس جهادهم، من وجهاد آثارهم، من هو أيدينا بين الذي العمل وهدا 
منسبقه وما ذلك، يجعل وأن والنتءاد، التوفيق لهم 1ش نسأل أن إلا - العجزة نحن 

ولامال ينمع لا يوم حسناتهم موازين في يجعله وأن عنده، مقبولا ونيات مقصد 
سليم.يقلب ش ا أش من إلا ينون، 

القصد؛وراء من واش 

الكريم•الني على وبارك وسلم اش وصر 

ُؤرعةلد،"ئودئد 
امو؛يةمصر جمهورية - الأزهر جامعة 



ص
شِنئولإلإان• د ١• 

ثنائمءر!لأإمبماظالم

_.، ٥١حفظه — سعود ال محمد بن سلمان بن سعود د. أ• فضيلة 

وبعدتوبركاته؛ اليه ورحمة عليكم السلام 

معه، ١٤٣٨/٢/١٩بتاريخ أءّآ/أ/خ/٨٣ رقم كتابكم اكتا ش-تسلس فقد 
بدلمضنية بحوث ثمرة وهى المعاصرة، والبمذاهسا والفرق والأديان العقيدة موسوعة 

بائلةونقدا تحليلا والأديان، المداهب عرض في جهدهم قصارى العلم أهل فيها 
^٠^١فراعا سدت وقد متعددة، ومراجع مصادر إلى بالاستناد وموثقة وعقلية، شرعية 

المعاصرة.الإسلامية المكتبة قي 

والملمتن.الإسلام بعلكم ونفع ■، حترا الله جزاكم 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 

العربيةمصر جمهوره — الهاهرة جامعة 





غمايي١ أعظى؛رخن،ل امحمد 
ث1؛ىابم١^٥^٩ 

شبدؤ
يعدتأما بعد؛ نبي لا من على واللام والصلاة وحده، ض الحمد 

والمذاهبوالمزق والأديان العقيدة )اموسوعة القثم النفر هذا فإن 
كبيردور لها ويكون الإسلامية، المكتبة إثراء يها يمكن التي العلمية الأعمال أنفع من 

هذهمميزات ومن المغلوطة، المفاهيم ,ؤإزالة الصحيحة العقيدة غرس فيا - القّ إذن ب- 
فيوشارك وميسر، واصح وأسلوب، دقيق علمي منهج على أعدت أنها الموسوعة 

العالم.أنحاء من الأمة علماء من الختخصمون ومراجعتها إعدادها 
عرضعلى سعود آل سلمان بن سعود الدكتور الأمير الخو صاحي، الثي حرى 

المختلفة،اللجان أعضاء من فيها ساهم من كل وحزى الخشرؤع، وتبني الفكرة 
الموفقوهو حسناتهم. ميزان في وجعلها جهودهم، في وبارك مساعيهم، ونقتل 

اكتل•سواء إلى والهادي 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد حلقه حير على الله وصلى 

تيمحّدآضاييأعملي اسعد 
الهندبتارس، الأمة، صوت، مجلت تحرير رثيس 

الهتدبنارس، الملقية، يالحاهعة الأصتاذ 
اوكرُةبمكة الإّلاص العالم برابملة اسين ساء العالمة الهيئة عضو 

.يشه
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بعداأما بعده، نبي لا من على والسلام والصلاة وحده، لله الممد 
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مدمحِ

لد.شدآشقاىمحلي

والمرينالأنبياء أسرف على والسلام والصلاة العالمين، رب ش الحمد 
ويعدنالدين؛ يوم إلى بهديه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى 

ورصيالنعمة، عليها وأتم الدين لها أكمل أن الأمة هذه على ش ا نعمة فمن 
المبينالبلاغ بلغ أن بعد إلا إليه . نبته تعالى اض يقبفس ولم ديثا، الإسلام لها 

مافيها سيجري أمته أن . أحبر وقد ، كنهارها ليلها ألبيضاء الحجة على وتركنا 
اضأن غير س، نه أحبر ما وقع وقد والاختلاف، التهمق من السابقة الأمم ي حرى 

وهمالدين، يوم إلى بالحق المتمسكة المنصورة هرة لفلّا ١ الطائفة فيها أبقى تعالى 
علىؤيحرصون زمان، منهم يخلو فلا المعمورة، أرجاء محاثر في متوافرون الته .بحمد 

ألفواوقد الأمور، ومحدثات البلع ومحاربة الثنة عن والدفاع العّقيدة تصحيح 
الأمةلف حمومنهج عقيدة إبراز في واجتهدوا الدين أصول في النافعة 'الكتب 

منهجعلى الخارجين المخالفين على الرد والتحقيق بالعلم تناولوا كما ■الصالحين، 
القويم.الملف 

السعوديةالعلية الجمعية به تقوم التي العلي العمل صدرى له انشرح ومما 
بهذاتتعلق مباركة موسوعة في وذلك والذاهب، والنزق والأديان العقيدة لعلوم 

المبارك،العمل هذا من حزء على أئللع أن - وتعالى تبارك ء الته وماء الشأن، 
هداقي صدق قدم لهم ممن المتخصصين الباحثين من ثلة به قام نافعا، دقيقا فألفيته 

سهلبأسلوب الأمة يدي بين الصحيح المعتمد يقربون العمل بهيا وهم الباب، 
واستيع.ابوهوتها، العلمية الخالة غزارة مع العرض في اطة لجميا يتميز ميسور، 

ك



التيالأصيلة العلمية المراحع إلى أحالوا وقد عنها، وما المائل لرؤوس 
علىالطريق يمطعون بهذا وهم والطرح، العرض في ممدانتهم ونشت أقوالهم تدعم 
وقللتا،بغيا فيه ليس بما ؤيصفونه اللف بمنهج على يشنعون الذين الأهواء أهل 

عقيدةتمرير قي بمهما حانتا وتد الإسلامية، المكتبة تثرى الحجم بهذا والموسوعة 
.عهاوالدفاع لف ال

الجزاء،حير عليها والقائمين الباحثين جمح - وتعالى تيارك - اش جرى 
الدكتورالأمير السمو صاحب ت الضخم المشرؤع هذا فكرة صاحب بالشكر وأحص 

سعود.ال محمد ين سلمان ين سعود 

.ويرصاْ يحبه لما الجمع الله ومحق 

أ.د.سلآفقاىمحدي
ولأسلأمةالشدة أستاذ 

المحمديةالئنة لأنمار العام والريس 

إ]قئبم
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ت4أ\س
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ب(— أ ) اقح!ؤءلآطث 





آدم.El><آدم

ولسبه:سمه اى 

1له ل يما لبشرية، ا أصل هو هه؛ آدم 
طينمن بيديه تعالى الله حلقه البشر، أبو 

در"؛حؤإليه وتثريئا، له تكريما لازب؛ 
بنأصل فهو الأنساب، حميع 

اذأ'؛.الأن

لغة:سمه ا معنى سآ■ 

أبيآدم مية تسبب فى احتلف 
منجماعق فذهب الأمم؛ يهدا .ز البئر 
مسالتي كلمة)آدم( أن إلى اللغة أ> 

وأنأعجمية، كلمة هي .ئ البتر أبو بها 
وهوفيه، اشتماق لا أعجمي، امم )آدم( 
توقالوا وغيرها، وسالخ، آزر، مثل 

لأنتعف؛ من تخلو لا الاشتقاق دعوى 
العربيةالأسماء من كون إنما الاشقاق 

الأءجمةُ'/لا 

يادم.،التعلئ العقديت ]ص ر؛(انظر: 
لألط1فالرحننتيىءأهلمأار

]مكبرا/ا0آ( نزمخثرى الكشاف انظر: )٢( 
()ا/٦٣لكفي اكزيل ومدادك ذا[، السكان، 

حجرلأبن ^ Ulوضح ط\آخ الق، الكلم ]ياي 
(TM/r ) يرون[.المرن، ]دار

أنهإلى اللغة أهل من حماعة وذمسا 
نمته،مب فى اختلفوا لكن عربي، 

الأئمة،من إنه ت قال من قول وأشهرها 
يدلواحد أصل والميم والدال والهمزة 

آدمأن أي: والملأءمة؛ الموافقة على 
بايها،من أي: الأرض؛ أدمة من حلق 

اطنبعلى تطلق الأصل في والأدمة 
منللحم ملأءمة أحسن وهي الجلد، 

الأسمر؛هو الناس من الأدم وقيل: 
ادممحمي ا هن، وعلى ادم، رحل يقال: 

فيالأدم ويقال: أسمن، كان لأنه به؛ 
بعينيقال: البياض، هو والظاء الإل 

وظبيةآدم، وظبي أدماء، وناقة آدم 
هأمآدم كان يقولون: هذا وعلى أدماء، 

ايترأن-
إنيقال: أن ذلك في والصواب 

توحدأن قبل الاسم بهيا سمي . آدم 
بعدوحدت إنما واللغات اللغات، 

آدمكلمة بحميقة أعلم تعالى فاض ذلك، 
يرون[.الجل، ]ياي ( ٧٢. ٧١اللغة)١; سائس )٣( 
المرة[،]الدار ( ٢١٤; ١٢)اللغة تهذب انظر: )٤( 

العلم]دار ( ١٨٠٨)م/لجوهري لرالمحاح 
]دار)ا/بميأ( القريي وتمر [، »؛jrللملأيين، 

[.٥١٣٧٢ط؟، القاعرة، اكب، 



آدمض.

لكنء، اكر أبو بها نني التي 
قواعدحيث من اللكمة هذ0 فى بالنفلر 

أعجميةأنها يترجح أصلها ؤإلى اللغة 
فعربتهاللعرب وقعت إنها ثم الأصل، 

قبلفهي عربية، فصارت بألتها 
التعريبوبعد أعجمية، كانت، التعريب 

عريةرن صا 

حنمه:
وماء؛تراب من ءؤ آدم اق، حلق 

فيهونفخ بيديه، لازب، طين ْبن أي• 
آحرفي الجمعة، يوم في روحه، من 

يومساعات من ساعة آحر في الخلق، 
والليل.العصر يئن الجمعة، 

أحذال؛ ق؛ه هريرة أبي عن 
القهررحلق ت ل مما ييدي س اش رأأّول 
يومالخبال فيها وحلق الست، يوم اتترية 

وحلقالاثنين، يوم الشجر وخلق الأحد، 
يومالنور وخلق ، الثلاثاء يوم المكروه 

يومالدواب ا يهفوبث اء، الأربع
منالعمّر يعد ة؛ق؛| آدم وخلق الخميس، 

آخرفي الخلق، آخر في الجمعة يوم 
يينفيما الجمعة، ساعات من ساعة 
اسص.إل الخم 

]دار؟( oa/y)يؤيد لابن اللغة جمهرة )ا(انظرت 
للجواليقيالكلام من والمعرب صائر[، 

العمليةاثل والمط١آا دمشق، القلم، ]دار )٢٩( 
(.٦٦بادم.)التLuن
وأحكامهم،المتايقين صفات ركتاب لم م)؟(آحرحه 

الحديث■،هذا صحة في اخطف رقد (. ٢٧٨٩رقم 
فٍبم،وقدحوا الحديث، أئمة يعص فأصله رفىُه.، وهمي 

أخرجثم الجنة إلى ء آدم وأدخل 
وهوأكله بسبب الأرض؛ إلى منها 

•عنهما نهيا اش الشجرة من وزوجه 

يوته:ئه 

وأمرهء، آدم إلى تعالى الله أوحى 
منوهدا عليه، م وحثله وأحن ونهاه، 
آ.المو٠آ معاني 

جهاآ*لآءآء ؛ادم ء؛ؤوءآلم تعالى: قال 
ئصقعاد آتككت ق ع م

س>ذلثمثؤ إن ْتل3 
٣١أنق انك ظتأ تآ ١^٠ لآ بجر لا 

إهأءيم أيتهم وأدم قذ . آلكغ 
ون-ال0_، س أئآفم 

1اثقدؤيقثف أنت، ١^ ^٢ ١٥تعالى: 
ثذوولا ثقتعا حف رغاّا يعها قكلأ 

[،Sj-،-Jl]آقسن من ئءثا آكمآ 
د١دا٥^١ لدوو ؛^^^1 ساوى: عت_ال وء

بمي1اتينشقا ءي ئ دن آقي؛ 
أززتذا ونادُيثا آئق رتق من يا 

إنوأش ألقءمؤ ءن أن؟ؤثا 
تالأء__^رافآ،ين.ه مدو 3^1 آنيتن 
جناءؤهاث الى: تعوقال 

الأحبار،كعب على مونوف أنه الصحيح ت وئالرا
انفلر:لم. مألإمام على الحداق أنكره مما وهذا 

خازلكن )1\اس. تبية لأبن الفاوى مجموع 
صحيحةأحرى أحاديث في ثبت الجمعة يوم آدم 

ذكرما.وميأهمر وغيره، لم مأحرجها 
(١٠)المجار الوهاب لعبد الأنبياء نصص انظرن )٣( 

للصابونيوالأنبياء واليوة ط،[، التجارة، ]المكبة 
-[.٥١٤٠٥ْل■؟، دمثق، الغزالي، ]مكنة ( ١٣٢)



هآدم ادم

هدىمؤ لألتهغم ^ثا عدو إ؛؛ني بمتحكم 
يميؤلأ ينيل هلا هداي آئع ثن 

تًلخ[.

هوكان ررادم ظه.' جرير ابن قال 
إلىأهبط أن بعد حياته أيام . النبي 

إلىثناؤه جذ الله من والرسول الأرض، 
وهو. معنيا يكون أن جائز فغير ولدم، 

نؤئأيثم •' بقوله - ء الرسول 
تولزوجته له حطاثا [ ٣٨ت ]البقرة هدكا٤ي 

ا.أ ورمل،؛ أنبياء مني يأتينكم فإما 
أبىعن جاء فقد السة من وأما 

ائتهرمحول يا ت قال رجلا اءأن يجهئه أمامة 
قال!. مكثم،الأنعم. قال: آدم؟ كان أنبي 
لاعشوةقال! نؤح؟ وبين بينه كان فكم 

قرون««ُآ/
قال:ه الخيري سعيد أبي وعن 

آدمولد سثد ررأئا افه.؛ رسول قال 
فخر،ولا الحمد لواء وييدي القيامة، يوم 
تحتإلا سواه فما آدم يومئد نبي وما 

الأرضعنه تنشق من أول وأنا لوائي، 
فخر«ص.ولا 

^١مح[.]دارسم،ؤ٢٢(.٥٩٠/١ر١(تسرالطرى)
رنم١^^، صحيحه)كتاب في حبان ابن أ-محر-بم )٢( 

اشر،ركتاب والحاكم دآ[، ]الرسالة، ( ٦١٩٠
وصححهط١[، انملمية، الكتب ]دار ( ٢٠٣٩ينم 

الدائنانظر: لم. مشرمحل على كير وابن الحاكم 
رصسهط١[، مجر، زدار )\/س( والمهابة 

(ro،i/nالصبحة)اس في أيئا الألباني 
ءإ>١[.المعارف، ]مكنة 

رنمالتمر، سننه)أبواب في الترمذي احرحه )٣( 
رنمالزهد، ماجه)كاب وابن وحسنه، ( ٣١٤٨

فىلنبوة ا ه ظه.' تيمية ابن قال 
كانفانه ء آدم عهد من هي آلأدميين 

وأحوالهنبوته يعلمون بنوه وكان نبيا، 
الانحطرار،'؛؛.

عوته:دو 

ائل.معلى آدم ابئي قصة دلت 
ف.،آدم دعوة في وأحلائية عقدية 

■. نوته عر الأولى بهلر.ق ودلت 

؛ادمآبى ثأ ه تعالى؛ قال 
وثمآحديثا يى _Ji همتآ، يربا إل ألحؤ 
١□ةاد لأص ^ آلاخي ية نون 
إقمطت دف . ١^؛؛؛ ين آه نتقد 

لأمئ؛اةه دى تاط ءأ آ هء دق 
أفرد إؤآ أنتشن رث،  ٥١صر ؛؛؛ؤآ 

آمأثّبمضا يف طف بدأ 
دئثهُلهُ ذطثئت آل۵iنيه. جروأ وث,لأث 

أهمتث.هين ثأصبح يئلماهء أخؤ ثل 
[b'LJi.]؛.

أولادأن على دلالة فيها القصة فهذه 
وشريعةرسالة على كانوا . آدم 

يتقربونوكانوا ، اللهمن وهداية 

يعرفونوكانوا بالقرابين، تعالى  ٠٥١إلى 
تعالى،اش من والخوف الإحلاص أهمة 

بالتقوىقانتا كان ممن إلا يتقبل لا وأنه 
أنيحلمون وكانوا تعالى، له والإحلاصى 

الترقبصحيح في الألباني وصححه (، ٤٣٠٨
ط٥[.المارق، ]مكتة ( ٣٠٤٣)رقم دالترمب 

محوا[.الرشد، ]مكتة ( ١٦٢الأصبهانية)العمدة شرح )٤( 



►1ء>آدم.
لهمالظالمين وأن وعقاتا، ثوابا هناك 

يعرهبأن يشعر وغيره فهذا النار، عذاب 
التوحسد،على قائمة كانت ْئس أدم 

فيالفساد عن والنهي المعاد، محإسات 
•اكلُاُ الأدض 
والئنةالقرأن من الأدلة جاءت وقد 

واحدة،كلهم ء لأنسا ا دعوة أن على 
التوحيدوهو واحد، دينهم وأصل 
اه،بعث وبهذا بالمجادة، اش ؤإفراد 
تعالى:قال كما أممهم؛ إلى الرمل 

ئقثي 1ئئ حقؤ ق بمثنآ 
]اك>تل:أله1ثعوقه ؤأنثذوأ أقن \>ؤعثو\ 

أووه، % ئمالى: وقال [، ٣٦
ثيوهدؤا حلا إي أثق ثذ رك ؤئبجأ تثهمل 

[.٢٤تفا>: 

فاته:وو 

وردكما الجمعة، يوم آدم توفي 
الصبمبحة.الأحاديث يعقس قي ذلك 

القال: قه هريرة أبى عن 
عليهطسلعث، يوم ررحير الله رسول 

وفيهآدم حلق فيه الجمعة؛ يوم الشمس 
تقومولا منها أحمج وفيه الجنة ألحل 

.، الجمعة؛؛أ يوم ش إلا الساءة 
لأحمدا.ف وأساء رأ*ر؛ا،ا(، الطبري -فير انفلر: )١( 

ط"؟[،القأمة، الخروق، ]دار )٣٣( .بهجت 
(.A'Uب  A-n)ادم. اسقة والماثل 

داودوأبو (، ٨٥٤رنم الجمعت، ركاب لم مأحرجه )٢( 
)أبوابوالترمذي (، ١٠٤٦رقم الصلاة، )محاب 

حدثاوهذا ونال! (، ٤٩١رقم الجمعة، 

قالقال: .٥ أوس بن أوص وعن 
أيامكمأفضل من ررإن ض ا رسول 

قيض،وفيه آدم، خلق فيه الجمعة؛ يوم 
الصعقة.ب،؛أم.وفيه النفخة، وفيه 

احتلفتفقد دفته مكان عن وأما 
فقيل:فيه؛ والمفسرين المؤرخين أقوال 
وقنوتشثس، أبي بغار ودفن بمكة توفي 

فيوقتل: بمنى، الخنف مسجد عند دفن 
بئروبس الكعبة بض الحرام السجد 

ا.لأقوالُ؛،.من وغيرها زمزم، 
إليهيستند صحيح محيء يثبت لم ليي 

يالأساء شور قي عام وهذا ذلك، في 
محمد.،نبئتا قبر إلا اللهم حميعا، 

ءالخلل إبراهيم قبر في ذكر ما أو 
علىا-محلأففه.

عنتيمية ابن الإسلام شيخ ■سئل 
التيالقبور هذه أهي ْس' الأنبياء قبور 

نوح،قبر مثل: أليوم؟ الناص تزورها 
ويعقوب،ؤإسحاق، الخليل، وقبر 

والمع،ئلياس، ؤبونس، ؤيوسف، 

(.١٣٧٣رنم الجمعة، )كتاب والمائي مح؛حاا، 
١(، ٠٤٧رنم الصلاة، داود)كتاب أبو أحرحه )٣( 

ماجهوابن (، ١٣٧٤رقم الجمعة، )كتاب والمالي 
حبان)كتابوابن (، ١٦٣٦رقم الجنائز، )كتاب 

الأذكارني المروي وصححه (، ٠٩١ رقم .الرئاثق، 
أبيسن صحتح في و١لألاني الفكرإ!، ]دار ( ١١٠)

دارد)؛/؛ا؟(ُ

]دار١( ٠ ١ )آ/ للطبري والأمم الملوك "اييح اطر: )٤( 
الملوكتاريخ في والمتثلم ؤدا[، العلمية، الكتب، 
والخيايةوالمياية (، YYU)\/الجوزي لأبن والأمم 

وغيرها.(، ٣٢٨. ٢٢٦)\/A؟، كير لاين 



ا»1د[بم
يسجدوهو وزكريا وموسى، وشعيب، 
يقوله!ُمحلللؤ فأجاب .؟ . . دمشق 
قبرهو عليه المتفق ,القبر ،: jjررالحمد 

لكننزاع، فيه الخليل وقبر ٠، نيا 
قبره،أنه الجمهور عليه الذي الصحيح 

وزكرياوشعيب، ؤإلياس، يونس، وأما 
أ.فلأاامفا(ُ

منطائفة قال ررحتى أيقات وقال 
_تالكتاني العزيز عبد منهم - العلماء 

ألأنبياءإلى المضافة القبور هده كل 
ربقإلا ا، هنمشيء يصح لا 

يثبتلألم الألباني الشيح وقال 
أو.، إسماعيل أن مرفؤع حديث في 

المسجدفي دفنوا الكرام الأنبياء من غيره 
فيذلك من شيء يرد ولم الحرام، 

لكتبكا المعتمدة؛ لسنه ا كتب من كتاب 
الطبرانيومعاحم أحمد، ني ومالستة، 

الدواوينمن وغيرها ثلاثة، ال
ذلكفي روى ما وغاية . . المعروفة. 

انواهيأمانيد بمعضلان، ار أث
لاأ-محبارفي: الأزرقي أحرجها موقوفات، 

بعضساقها ؤإن إليها، يلتفت فلا مكة؛ا، 
الملماتءرمساق المبتدعة 

فهوالملك تسح  Uio/yv)الفتاوى )١(سوع 
ه[١٤٢٥، tJsالشرف، المصحف-، لط-ائ 

؛؛(.n/TU)شه أنمير )٢( 
١(٠ )١ ساجد الفور اتخاذ من الساجد تحذير )٣( 

ا،و[. 4٤٢٢ مدا العارف، ]محكتة 

لتلقة:ا و

وفضاتملخصائص الأولى: لمسألة ا- 

عفليمة،بخصائص وفصله ادم ض ا كرم 
منها؛والثنة، القرآن في ذكرها جاء 

الكريمتين،بيديه تعالى. ائته حلقه — ١ 
أنتعلى تا ؤه١ث تعالى: قال كما 
[.٧٥]ص: قمت ِلعا ئجد 
منوهي روحه، من فيه ونفخ - ٢ 

سائرعن بها انفرد التي . حصامحه 
تجئدوءذا تعالى:  JUكل الخلق، 

إ.يمتنحدئ ٥ ئثمأ ين مه ؤبمحت 

جملةمن هي الروح وهذه 
إلىتعالى الرب وأضافه المخلوقات، 

الوملك، حلق إضافة المقدسة نقحه 

الأقوالمن الباطل أهل يزعمه كما 
بضرورة,بطلانها يعلم التي الفاّده، 

والمل-اهمع 
الذيارانروح ظه: القيم ابن قال 

غيرمخلوقة روح ء آدم في منها نفح 
أولىفروحه آدم، رؤح مادة وهي قديمة، 

مخلوقة٥حادثة كون أن 
خلقه،بعد ملائكته له واسجد — ٣ 
فهيمشخ تئثث'ُ ^^١ تعالى: قال كما 

قثجت. شدن قي ئئمأ رؤك بن 
ائسإلا ى ؤمح، حقمحم  ٥٤٣٦

ْلا[.يرون، الملوم، إحياء ]دار ( ٢٨٢)،ألروح ٤١



آدم■on*آدم^

]ص[..٤٠ من  cMآسقو 
قالكما جنته، وزوجه وأدحله — ٤ 

أ-غةؤدؤثك أتت ك؛ادم ؤوهلث1 تعالى: 
[.٣٥]البقرة: ثئتثاه جف يبمدا منها ؤكلأ 

مجتمعةالخماممس هذه جاءت وقد 

أبيعن الطوقل؛ الشفاعة حدثث في 
«عاكيهفىمير؛هقال:ئا

تعجبهوكانت اليراع إليه فرفع دعوة 
القوممسد وأنا وقال: ة نهمنها فنهى 

القهيجمع يمن؟ تدرون هل القيامة، يوم 
واحد،صعيد في والآحربن الأولين 
وتدنوالداني، ويمعهم التايلر، قييصرهم 

ألاالناس: يعضر فيقول الشمس. منهم 
ألابلغكم؟ ما إلى فيه أنتم ما إلى ترون 

ربكم؟إل لكم بشفع من إلى تنئلردن 
فيأتونهأدم، أبوكم الناس؛ بعض فيقول 

افهحلقاث، البشر أيو أث أدم يا فيقولون: 
وأمرروحه، من نجاك ونفخ ديد.ْ، 

الجتة،وأسكتك لك، فجدوا الملائكة 
ربك؟«أا،.إلى لما تشفع ألا 

ء:آدم صفات الثانية: لمسألة ا. 
ستونطوله القامة، طويل آدم كان 
والجمال.الحز غاية وفى ذراعا، 

Mالمي ص ه م.م؛ بي أص 
ذراعا،ستون وطوله آدم الته ءحلق قال: 

رقمالأتساءا أحادث )كتاب البخاري )ا(أ->ار-أته 
(،١٩٤رنم الإيمان، لم)كناب رم(، ٣٣٤٠
للبخاري.واللفظ 

أولئكعلى فسلم ادمي، قال: يم 
تحيتكيحيونك، ما فاستمع الملائكة 

عليكم،الملام فقال: ذريتلث،. وتحية 
اش،ورحمة عليك لام الفقالوا: 
يدخلمن فكل ائه، ورحمة فنادوه: 

الخلقيزل فلم آدم صورة على المحتة 
يةصحىالآن«آآ،.

والجمال:الخلقة حن على والاليل 
محسنالى: عته قول

تعالى:وقوله [، ٦٤]غافر; 
محيب.اهقصي ؤآ آلإفس ثكنا 

فماالإنسان، أصل هو وآدم ]التين[، 
الصور.أحن في إلا ليخلقه افه كان 

ءآدم خلق اطه رافان كثير: ابن قال 
منفيه ونفخ الكريمة، بيده وصوره 
نأحإلا ليخلق كان لما روحه، 

الأشباْ«ص.
تؤملدعوى الثالثة: لمسألة ا_ 

اكي.تآدمءبحما
Wآدم أن والبلع الأهواء أهل ادعى 

فيعليه الحرمة الشجرة من أكل لما 
محمد.نبتنا بحق تؤمل الجنة، 
نويته.الله فقبل وجاهه، 

بنعمر بءحل.فثا واستدلوا 
القال: قه أنم؛ ان قلمال

رنمالأنبياء، أحادث )كتاب البخاري )؟(احرجه 
وأهلها،نعيمها وصفة الجنة )كتاب وملم (، ٣٣٢٦

(.٢٨٤١يقم 
الدايةوالهايت)ا/لإآ(.)٣( 



آدم

الخطسةآدم اقترف ررلما اض.ت رسول 
غفرتلما محمد يحق أسألك رب يا • قال 
محمداعرفت وكيف آدم يا خر؛ ا ل مما لي، 
حلقتتيلما لأنك رب يا ت قال أحلقه؟ ولم 

رأسىرفعت روحك من فئ ونفخت بيدك 
إلهلا ; متكتويا العرس قوائم على فرأيت 

لمأنك فعلمت اش، رسول محمد اش إلا 
إليك،الخلق أحب إلا اسمك إلى تصف 

لخلقا لأحب إنه آدم، يا صدقت خ! ا ل قا 
ولولالك، غفرت ممد بحقه، العني إلي■ 

.، ١١حلقتك،؛لما محمد 

بالميي..توسل إنآدم :فلوا
توسلقد يكون أن يمكن لا وجوده، قبل 

بحقمنه توسل ذلك ؤإنما بدعائه، 

اشل٢،.عند وجاهه البي. 
أوجه:عدة من الدعوة هذه وبمللأن 
وكدب،موصؤع المحدث أن أحدهات 

منإسناده ففي ه، المبي عن يثبت لم 
ابنقال ،. والوضع١ بالكذب متهم هو 
تدار( rU)^-/الأوسط في الطبراني اخرجه )١( 

آيات)كتاب السيرك في والحاكم الحرمين[، 
الملمتة،الكب ]دار < ٤٢٢٨رنم اه.، رسول 
]دار( iA^/o)البوة دلأتل في الميهقي وعنه ط١[، 
ط١آ.العلمين، الكب 

]مكب( ٥٢)١; كير لابن الاسغاثة تلخص انتلر: )٢( 
(١٦١)لسكي السقام وثناء ط١[، الأثرة، الغربا، 

فيومعاد؟ ط؟[، الجديدة، الأفاق ]د1ر 
جريدة]مفة ( ١٥٦)للمنودى المركز على الرد 

(١٥٦)لد؛بهانى الحق وقوامي مصر[، الإسلام، 

ماجنس من وهو أصل، له ؛ألمس تيمية؛ 
ولاالموضوعات، من العامة يعفى يرؤيه 

بها،احتج من الإسلام أئمة في يوجد 
ءليها؛،لأ/اعتمد ولا 

ربهمن تلمي قد . آدم أن الثاني: 
توسلأنه يثبت ولم عليه، فتاب كلمات 

ثايتاكان فلو بجاهه، أو ه الّى بحق 
منالمفسرون ذكرء عن عدل لما 

للكلمات.تفسرهم عند الملم،، 

بالذنبتكون التوبة أن الثالمث،: 
ويتضمنمنه، والاستغفار له والإقرار 

آتئنوا ٠ تعالى: قوله ذلك 
آوقسينمن أق>ؤن ومحتا لتا قفز ثن تان 

المغفرةحمّلت، ؤإذا ]١لأعراق[، .اه 
حاجةولا بها، المقصود حصل بالتوبة 

محْ'ْ؛•إل 
ه،وا،قال قد .؛ آدم كان لو الراع: 

محمد.أمة لكانت التوبة حصلمت وبه 
أنه النبي ولأمرهم منه، به أحق 

لكنلهم، وشرعه الدعاء، بهل-ا يدعوا 
ولملهم، يشرعه ولم ته، أمته يأمر لم 

الصحابةمن أحد عن ذللثط ينقل 
العلماءمن أحد عن ينقل ولم الأخيار، 
وبطلانه.اده فعلى فدل الأبرار، 

لإحياءالإملاميت اكويية ]مكبة ( ٦٠)الهائي عبد 
وأحكامهأنوائه والترسل الإسلامي[، المراث 

ubu _(١١٥ ) ط؛[.يرون، الإملأس، ]المكب
(.٦٧/١الأسغاء))٤(

والثالث.الثاني الو.بم )\/س الاسغاثة اتذلو: )٥( 



آدم٠٠

أنبالاصطرار المعلوم من ت الخامس 
اقوالغالآقفار من .ن ادم دون هو من 
ؤإنعليه، تاب افه إلى أحدهم تاب إذا 
يحتاجفكيف يأحمد، عليه م يقلم 
أحدإليه يحتاج لا ما توبته في .أ أدم 
كافري١،.ولا مزمن لا اودنسن من 

mموس منا>ة الرامة: لمألة ا- 

هالنبي عن له هربرة أمح، عن 
لهفقال وموسى؛ أدم اراحتج قال; 

وأحرحتثاحسنا أبونا أنت آدم يا موسى• 
موس،يا أدم; له قال الجط. من 

بييه،لك وحط بكلامه، اطه اصطفاك 

أثبل هملي اه ئدد أم على أنلومني 
موس،آدم قيح ا؟ سنة بأربعين يخلقني 

موس؛؛آدم قج 
فعلعلى الحدث بهيا الجبرية احتج 

علىء بنا ت، حبا لوا ١ وترك صى، معا لا 
قها بقدر احتجاجهم في الفاسد أصلهم 

الاختيارية،العباد أفعال نفي على 
وقعما على بالقدر احتج ادم أن وزعموا 

منبالأكل الإلهي الأمر مخالفة من منه 
أ.ُ لمحرمة ا الشجرة 

الوجه(، ١٣٢.  ١٣١)\إ الموُأ الثق منهاج انظر: )١( 
والخاص.الراح 

وسلم(، ٦٦١٤رقم القدر، )كتاب المنحاري احرجه )٢( 
(.٦٧٤٢رقم القدر، رمماب 

الثنةومنهاج صا\س الفاوى مجموع انفلر: )٣( 
(.١٤)العلل وشفاء رم/م،(، 

أوجهأ؛،تعدة من والجواب 
بالقدريحتج لم .إ آدم أن أحدها؛ 

بالقدراحتج ؤإنما المعصية، فعل على 
وذريته،أصابته التي الخصيبة على 

علىبالقدر يحتج أن من أجئ ص فهو 
المعاصي.فعل 

وندماب تآدم أن اني; ثال
عليه،اطه فتاب خقليئته، من واستغفر 

فيبحجة ليس القدر أن على يدل وهو 
كيلكذلك كان لو إذ المعاصي؛ قحل 

الدمإلى تدعو حاجة هناك يكن لم 
يكفيهكان بل والاستغفار، والخفسرع 

.واعتداراحجة القدر 

علىيلمه لم مبم*ي موسى أن الثالث; 
علىلامه إنما بل العصية، فعل 

لأنبعده؛ من لينيه ونمت، التي المصيبة، 
افهفتاب ذنبه من تاب قد كان مهن آدم 

أياميلوم أن س أجل موس إن ثم عليه، 
علمهمع المعصية، فعل على .ق آدم 

تعالى.الله من وقبولها بتوبته 
لأم.ئ موصى أن لو الرابع; 

لأجابهالعصية فعل على قس آدم 
تابافه وأن منها، تاب قد بأنه .ئ آدم 
رره/ا/'ا،( ر٢٣ْ/٢الفتاوى مجموع انظر: )٤( 

و)يا/و)\\إ\0ى و).ا/.آا( ( ٤٥٤، ٣٢١
(،١٤)العلل وثناء (، ٨٠)٣; 'هومنهاج (، ٩٨

 J١٣٦)الهلخاؤيت وثرح (، )ا/٥٨وايهاية واللا٠،
الخلقعلى الحق ؤإيثاد 'دآ[، الرسالة، ]مرمة 

ط٢،.انملمة، الكب ]دار اوماني-حأ الوزير لأبن 
١٤٠٧.!<



البيتآل 
١٣

آواينيت

موسى.يا أيقا وأنت ت له ولمال عليه، 
قص.آدم ولكن يقتله، تؤمر لم رجلا قتلت 

لومأن على فدق ، tiU؛—)،يجب لم 
المعصسة،لأجل يكن لم .؛- موسى 

ذلكونحو المصيبة، لأحل كان ؤإئما 
هذاتبطل التي الكثيرة الأوجه من 

وترده.هب الخن 

لمصادروالبمراجع:اؤ 
ين.ش ا لسد ، لبشرا؛ ا أبو ررادم ء ١ 

الخوحان.حسين 

آ-ااادم

لابن^١،، والنهايةا؛ — ٣ 
كشر-

فصصمن النبلاء ا؛دح-فة — ٤ 
ابن.كتابه انتخب كثير، لابن الأنبياء(،، 

حجرالعسقلاش.

الخعروف،بياء الأنررقصص — ٥ 
الثعلبي.إسحاق لأيي 

للسعدي.الأنبياء،(، رلقص.ص - ٦ 
الحق؛(،القمص الأنبتاء ارقصص - ٧ 
الحمد.لشيبه 

)ج'؟(،الطحاؤية،( المقيدة شيح أل ٨
العز■أ؛ي لأبن 
قتيبة.لابن ألالمعارف؛،، - ٩ 

المتعلمةالمقيئة لرالمس_ائل —  ١٠
اللهثناء بن. الرحمن لألهلاف ، بآدم،( 

ماجستير[.

 Pالتين.ل آ

لغة:اتتعرس و' 

إذايؤ.ول؛ آد مزت مشتق 
إذارعثئه؛ الرجز آد ينال! رجع، 
كزوآل الرحل فآل سياستها. أحس 

بآلهعته يمرون لأنهم - شخصه شيء! 
وأولياؤ0.وأتباعه وعشيرته أهله وهم؛ 

،.أ إليه يزول وما عاقبته ااآكلأمت وتأويل 
ومجمعوالخاب المأوى هو ؛ اللمت، 

توأبتا يوت بوجمعه! الشمل، 
أيصا!وهو وأقاويل. كاقوال وأبايسث،؛ 

وباتعندهم. يبيت والذين الرجل عيال 
قللثقال: كما ليلا، لمله إذا كدا؛ يفعل 

إذاستيانارأ*.سلكذا؛

شرعا:لتعرث ا 0' 

حرمتمن هم ه: الشي بيت آل 
وذريته،أزواجه وهم؛ الصدقة، عليهم 

المعللب،ويني هائم ياّي، ْن وقرابته 
منهمُّآ،•ارجال لٌوالي 

الفكر،]دار ( ١٦٢. لا/\'ها آلك ّقامحس انفلر: ( ١١
زمزمة( ١٢٤٥)المحمط. والقاموس ط؟[، 

سن،.ليملأ العلم ]دار تا/؛؛آ( الصحاح ■انفلرأ ( ٢١
اللغئ)آ/أآ'آ(.ومقايس ًل؛[، 

الفكر،لح\و ( ٤٦٧)مليؤووى المسوع انثلر: )٣( 
وجلاء(، ٤٦'ر؟آ/ الغتاوى ومجحُوع بيروت[، 

عالم]دار ( ٢٥•، ٢٤٥ ٠٢٣٩ ٠٢٣٦)ام هالأف
(٤١٥رآ/'ا؛، كثير ابن وشر ْلا[، الفوائد، 



آوالنيتالتينأو 

التسمية:بب س0 

الاسم؛بهذا الرحل بيت آل سمي 
ل>ولهمإليه، وبمافول يرجعون لأنهم 

إليهٌآلهم فتكون - يومهم • ي أ- 

الأخرى:لأسماء اؤ 
البيت.-أمل 

.•محمد ل آ- 

الحكم:>€ 

أهلأن ت يعتقد أن المسلم على يجب 
علىالماس أشرف هم ه الممب بيت 
فيجبونستا، وحستا فخزا لأرض ا وجه 

ووصيةحقهم حمفل لم مكل على 
حم،غدير يوم لمهم . اش رسول 

وتوليهم،ومنزلتهم، قدرهم ومعرفة 
عليهم،والثناء وتوقيرهم، ومهم، 

والصلاةإليهم، والإحسان ؤإكرامهم، 
التيمنازلهم ؤإنزالهم عليهم، والتسليم 

بالهوىلا والإنصاف بالعدل يستحقونها 
متبعينكانوا إذا سئما ولا والتعسف، 

عليهكان كما الصحيحة النبوية للثثة 
أوإيذائهم من والحذر ه، سلفهم 
عمل؛أو بقول تنقصهم أو إليهم الإساءة 

ءالله رسول تؤمر من وبرهم تؤمرهم ^ن 
أسعدهم والجماعة السنة وأهل وبرم، 

،UA/U)حجر لاين ازرى وضح طيبة، دار ] =
للمادالبيت اهل وقفل المعرفة[، ودار ( ١٦٠; ١١

ط^آ.الأثم، اين ]دار )٦( 
(.٢٢٩)الأفهام جلاء )ا(اظر: 

ورعاية. بوصيته الأحد في حظا الناس 
حقهم■

.بيته أهل أقرب أن ت المسلم ويعتقد 
هموذريته أقاربه ص وأفضلهم نستا إليه 

وخصهماء الكعليهم أدار الذين 
بالدعاء.

أزواجيتولى أن المسلم على ؤيجب 
افهرصي المءؤمتين أمهات ايله رسول 
عنهن•

اش،يكرمه لم من أن أيقا ويعتقد 
البيت؛أهل س والإسلام للأيمان ؤيهديه 

تجوزولا سيئا، النسب سرق يفيده فلا 
ربتعالى افه فان ومحبته؛ موالاته 
علىلا الأعمال على والثواب الجزاء 

اuل٢،.الأن

والأدلة:
وعلوالبيت آل هضل على الأدلة من 

يييؤءقما تعالى؛ ض ا قول مآئانتهم؛ 
آؤتأي أؤم، عنة=ًقم ,؛؟■؛*؛، أئث 

]الأحزاب[.وه ثلهيل ثقإغ 
علىبالصلاة الأمة تعالى افه وأمر 

(١١٠٦ساصيماض)آ/أ'آ، الشفا )آ(انغلر: 
رم/الفتاوى ومجمؤع الحلي[، البابي عسى ]طعآ 

ابنير وتغإ/أبمأ(، امامحطلية، _الوقيدة ١٥٤
البيتأعل وقفل »لآ[، فة، ]دار ( ١٢٠ )V/ ممر 

الإماطبين الميت أعل في والخشية (، ١٣)للعباد 
الإصام]مكتبة ( ٥٩)الحيمي لسليمان والتفريعل 
ضوءفي الإيمان وأصول 9؛.\[، بالقاعرة، البخاري 
]وزارة( ٢٧٩)المياء من كخبة  •ج\ص[ب 
^١٤٢١٠بالمعورّة، رالأوuف الإصلأب اكزون 



البيتأل :»ئبمالبيتآل 

لتبع؛ا ي1له وعلى محمد نبيه 
عقبمئق وثكهكتلم آه وإة فقال 
نث1ياقه ثئأ %ؤ\ اقث قو اي 

اب[.]الأح-ملمثاص 

الصلاةكيف مشل ولما 
لم؟نكيف علمنا قد اض فإن البيت، أهل 
محمدهملى صل الئهم • ررئولوا ت فال 

إبراممعلى صليت كما محمد، آل وعلى 
مجيد.حميد إنك إبراهيم؛ آل وعلى 
محمد،آل وعلى محمد على بارك اللهم 
آلوعلى إبراهيم على باركت كما 

اضوصلاة ،، مجيدلار حميد إنك إبراهيم؛ 
الملأفي عليه ئتاوْ ت معناها . نبته على 

والعناية، وفضله سرقه ؤإفلهار الأعلى,، 
البيتلأهل شرف فأي دينه، ؤإظهار به، 

الشرف؟هدا من أعفلم 
حديثمن ، مسلملأ ررصحيح في وثبت 

سمعته الأسقع بن واثلة 
اصهلقىاش ررإن يقول! . الله رسول 

قريشاواصهلفى إسماعيل، ولد من كنانة 
بنيئريس من واصطفى كنانة، من 

هاشمااُآأ.بى من واصهلفاتي هاشم، 
منأيصا، مسلما؛ ررصحيح وفي 
قامقال: ه أرقم بن نبد حديت 

يرتمالأساء، أحادث ركتاب الخأارى احرجه ر١( 
(,٤٠٦برقم الصلاة، وملم)كاب (، ٣٣٧•

باركتكما . .إيراهٍم.أل على صليت أكما ت ومنيه 
ه.عجرة بن كب حديث س ، - إيرامم• آل ءل 

(.٢٢٧٦برتم الفضائل، )محاب سلم أحرجه )٢( 

يدعىبماء حهليبا فينا يوما الله. رسول 
اللهفحمد _؛ والمدينة مكة بين - حما 

وأماقال; ثم وذكر، ووعفل عليه، وأثنى 
بشرأما فإنما الناس؛ أيها ألا بعد؛ 

وأنافأجيب، ريي رسول يأتي، أن يوشك 
اطه؛كتاب أولهما: ثقلين: فيكم تارك 

اطهبكتاب فخدوا والنور؛ الهدى فيه 
اضكتاب على فحئ به؛ا، واستمسكوا 

بيتي؛اروأهل قال: ثم فيه، ورعب 
اشفيصيش،أذ/تماهفىأذكركم 

اشفىصمح«ص•أءلمح،أن/كم
بكرأبا أن ارالصحيحيزا؛؛ في وثبت 

بيد0؛نفي لأوالذي هه: لعلي قال 
أصلأن إلي أحب س اش رسول لقرابة 

سهمام،"ُ"•
البابهدا في والاثار والأحاديث 

معلومة.كثيرة 

وأقوالأهلاس(ث
ءومنظه: الطحاوي جعفر أبو قال 
افه.،رسول أصحاب ش القول أحسن 

دنس،كل من الناهرات وأزواجه 
يرمحافقد رجس كل من المقدسي وذدياته 

مناللهاق«أى.

المحايةنقّانل مسلم)كاب أحرجه )٣( 
٢٤٠٨.)

(،٣٧١٢برقم المنالب، )كاب الحائي )؛(أخرجه 
من(، ١٧٠٩برتم والسير، الجهاد لم)كاب وم

نمة.وفيه ؤئا، ءاس,ة المؤمنين أم حل.دث 
ؤرا[.يرون، حزم، ودارابن الهلحاؤة)•٣( العقيرة )٥( 



البيتأو اءء]ق[[بمالتينأل 

أجمعن؛؛هت وذريته يته وأهل عقيدة بيان في - تيمية ابن وقال 
أهلويحبون رر _! والجماى السنة أهل 
ؤيحمقلونويتولونهم، . اه رسول بيت 

قالحيث .؛ الأه رسول وصية فيهم 
أهلفي افه أرأذكركم حم: غدير يوم 

وقد- عمه للعباس أيصا وقال ستى؛؛، 
بنييجفر قريش بعض أن إليه اشتكى 
البيده؛ نفسي ررراكي فقال: — هائم 

•• • ش يحبوكم حتى يؤمنهمن 
أمهات- س الله رسول أزواج ويتولون 

د'لمان•ادددب ش وأم أدّء قي أزواجه انهن تؤمنون المزمن-، 
■ءضله-م اعتماد — ٢ أم ها، خديجة • خصوصا خرة، ألا 

وعاضدهبه آمن من أول أولاده، أكنر 
العالية،المنزلة منه لها وكان أمره، على 

،• • • هئا الصديق بنت يقة والصد

تمتعلمة:ا لمسائل ا و■ 

المتآل حقوق الأور: لمألة ا- 

وجيعتقدون والجماعة الثنة أهل 

:
علىوالسلام الصلاة في دخولهم - ١ 

فنقول:عليهم؛ والسائم الملأة حكم 
علىالصلاة مع مشروعة عليهم الصلاة 

مقرئة.وجائزة بالإجماع، النبي. 
هوبل الصلاة؛ حكم نفس له والسلام 

وب
ويعرفونس، فه ا رسول بيت أهل محبة 

ؤئتولولهمالحقوق، من لهم يجب ما 
فهم•٠ المي وصية ويحفقلون جميعا، الذين الروافض طريقة من ويتيروون 

ُأولأس: تيمية ابن الإسلام شيخ قال يتبرأ وأن بونهم، ؤيالصحابة يبغضون 
الأمةعلى حما محمد لأل أن ريب يؤذون الذين صب النوا طريقة من أيما 
منؤيتحقون غيرهم، فيه يشركهم لا محيمكون عمل، أو بقول لهيت ا أهل 
؛؛..اضحاية. ين شجر عما 

قريش؛أبطون سائر تنكر ررولأ ه: كثير ابن وقال 
بالإحسانوالأمر الست، بأهل ٥ وصا لا 

منفإلهم ؤإكرامهم؛ واحترامهم إليهم، 

يستحقهلا ما والموالاة المحبة زيادة 
)٣(

واشء:العتمة من حقهم - ٣ 
يجبالتي البيحا آل حقوق ومن 

الغنيمةمن لهم افه جعل U رعايتها: ءش وج ب أرف ٠>، ْلاهرة، ذرية 
قالأسالى;وهواضس،اوفىء،ولا وسا، وحيا ^١ الأرض وجه 

النبويةللسنه متبعين كانوا إدا ميما 
كانكما الجلية، الواضحة الصحيحة 

وعليوبنيه، كالعباس سلفهم؛ علميه 

إوهاة ّىو ثن غنعتم أمعا 
]الأن_ف_ال[،أئثزئه نكى ؤلفيط •خماتثهء 

الواسطنة(,العمدة . \ ol/T)الفتاوى سرع )١( 
)أ(-فراينهمريمل'آ(.

(.r-\T/iاليوية)الئق .تهاج )٣( 



التينآل :►]قجاه:التينآل 

أنن،ين، ظه، ؤ آثم آظ؛ و ت ال وق
٧[.آ1مقه رإلق،ول ؤق آلإكت، 

بنالرحمن عبد ألشيخ قال 
بلادفى من تفقد ارؤيجب ت حسن

ماؤيعطون القربى، ذوى من المسلمين 
اشءش الحق من ورسوله، اض فرض 

الحقوقآكد من هذا فان والغنسمة، 
ه،اش رسول من نهم لمحا وألزمها، 
التوحيدعرف من بهم والمراد 
علىصالوا ما الإسلام وأهل والخزمه، 

لميوةا يميف إلا عاداهم من 
أ.وسلطانهاااُ 

الانتسابتحريم الثانية؛ لمسألة ا— 
إلمح،آلالثيتبمرخم؛

اكّيه،! أيقار المتعلمة المائل ومن 
أهملإلى حق بض الانتساب تحريم على 

المحذورهذا في ويع من وأن البيت، 
حقبغير الشريف المب لهذا وانسب 

لمبما وتشبع الحرام، في وقع فقد 
بماررالختشح المي قال وقد يعتل، 

وقالزورءأى، نوبي كلأبس يعط لم 
]U،•٧( 0\/ المجدين الأجوبة في السنية الدرر )١( 

(.)٢٨لنماد الين أهل فضل )أ(انظر: 
(،٥٢١٩؛رنم المكاح، )كشاب الهخارى احرجه )٣( 

من(، ٢١٣•؛رقم والزينة، اللباس )كتاب لم وم
مسلموأخرجه . هابكر ابي بنت أصماء حديث 
من(، ٢١٢٩برقم واpدنة، اللهاس )كتاب أما 

.هاعانثة المؤمنين أم حديث 

فيهم؛له ليس ئوثا ادعى ررمن • أيقا 
التاراأمن مقعده فلشوأ 

الكساءأهل الثالثة: -المسألة 

وهم: ٠الني بت آل أحص وهم 
ه،والخن والخن وفامحلمة على 

علىالمضل في تقديمهم على والدليل 
وةاش رسول قرابة من المت أهل باقي 

ارصحّحهاا،في لم مأحرجه ما ودليته: 
هاعائشة المؤمنين أم حديث من 

مرمحلوعليه غداة المبي. حرج قالت؛ 
بنالخن فجاء أسود، شعر مجن ّرحلأْا 

فيحلين الححاء ثم فأدحله، علي 
حاءثم فأدحلها، فاطمة جاءت ئم معه، 
أئثيد ااأ؛ؤإقتا قال: ثم فأدحله، علي 

محبميهالين تل ألإبمس عنةًكم ِلدهب 
يعنيولا ،، ]اااحزاب[،،أدئله-برل.ه 

ُؤلأءعلى البت أهل قمر هذا 
أحصأنهم على دلالة فيه بل الأربعة؛ 

فيهمباكحول وأولى ه المي بتت أهل 
^■٧٢ص

٨•ه٣(^برقم الماقب، ركتاب البخاري )أ(اخرجه 
أبيحديث من (، ٦١برمم الإيمان، لم)كتاب وم
للبخاري.واللفظ !ه، الغفاري ذر 

■fA<الذي هو والمرحل: به، يتغش كساء المرؤد: ره( 
الإبل.رحال صورة 

برتمه الصحابة فقائل )كتاب سلم أحرجه )٦( 
٢٤٢٤.)

حامدلطه الأئمة بمصعة وعلاقها التطهير آية انغلر؛ )ما( 
(..٣٠. ٢٩)الدليس 



ثنيتا آل ٠€'■■البيتآل 

الالمسب شرف الرابمة: لمالة ا- 
تالإيمان عدم لع ييع 

النسبشرف أن على الدلمل وأما 
تان مالإيدم عمع فع نيلا 

آتيهد أُتءقرثك؛ ؤإ0 ت ض ا ق—ول 
وقوله[، ١٣لالحجراتت أهسكإه 

]الأنعام!همثيلوأه نثا ديحثت 
بهبطأ لأومن النبي وقول [، ١٣٢

توالمعنى ؛ ه تسه يه يمع لم عمله 
الدرجاتبلؤخ في عمله به أبيلآ من أن 

لمناقصا؛ عمله كان أو الجنة قي العالية 
الدرجات؛هدْ بلؤغ في به نبه يّرع 

النسبشرف على يتكل ألا فينبغي 
العمل!في ؤيقصم الاباء وفصيلة 

حديثامن ، ررالصحي*حينا، فى وثستا 
اممه.رسول قام ت ل محا هريرة أبي 

عمجهزنات .ث ض ا زل أنحين 
معشرويا محال! ]الشعراء[ .ه آ/ت؟مؤث 
اشتروا—؛ نحوها كلمة أو — قريش 

ياا شيقا ، Ullمن عنكم أغني لا أنفكم، 
القمن عنكم أغني لا مناف؛ عبد بني 
أغشلا المطلب؛ مد بن ماس ط ا شيقا 

الذم)كتاب لم مرراْ ًلويل حييث من ئعلعة )١( 
من(، ٢٦٩٩برقم والاستغفار، والتدبمت والدئء 

ه■_؛ أ؛ي رواية 
(،٢٢; ١٧)لم مسح ءش النووي شرح انظر: )٢( 

الرسالةة ]مزم( ٣٠٨)أ/والحكم الملوم وجامع 
)مأ. ٤١٩ْلغ، سروت، 

<،٢٧٥٣برئم الوصايا، )كتاب الخاوي أخر-بم )٣( 
i'\(.يرتم الإبمان، )محاب وملم 

عمةصفية ويا ١ شيقا اش من عنك 
أشيئا اش من عنك أغني لا افه؛ رمحول 

مئتما ساسى ؛ تتفاط4ءة وا 
شيئا«؛اش من عنك أض لا مالي، من 

الجزاءأن على ظاهرة دلاله الحديث قفى 
علىلا الأعمال على مرتب والثواب 

فىلمدكورون ا وهؤلاء الأمساب، 
بيتهأهل من هم الحديث 

الالمب شرف ت الخامة المسألة 
مطلقا:التهديم يقمحي 

الالنسب شرف أن على الدليل وأما 
فيجاء ما فهو : مهللماالمقديم يقتضي 

وجودمع للصلاة كر أيا النثي. نقدتم 
البخاريروى فقد • ه وض العباس 

لمامحاك: ها عائشة عن ااصحيحهار في 
مجانالذي مرصه الله. رمول مرض 

ومروافأذن الصلاة، فحضرت فيه، 
الحاويثُفليصل يكر أيا 

ليال ثالت،: قها ا هنوع
أبالي ءادعي ت مرصه في ٠ اشّ رسول 
كابم،أش، حتى وأخاك، أباك، زكر، 

قائل:ويقول متمن سيى أن أحاف فاني 
أباإلا والمؤمنون افه ؤيأبى أولى، أنا 

أفضلهو من هناك كان فلو . يكرا؛ 

وملم(، ٦٦٤يقم الأذان، )محاب المنادي آخرحه )٤( 
(.٤١٨رقم الصلاة، )محاب 

(،٥٦٦٦رقم المرمى، )كتاب الخاوي احرحه )٠، 
(،٢٣٧٨رنم ه، الصحابة فماتل وملم)محاب 

ك.والكفل 



إ-ءقق[إبمآوالنيت
اثنينآل 

لقدمه.٥ الصدس بكر أبي من 
ام«•

زوجاتيحول السادسة؛ لمسألة اس 
؛٩:أهل الني.م 

ساءفى نزلت إنما النهلهير آية 
وظتعالى: اض قال كما الض.، 

آيئهقإن آلقسان ي دتق1حني لسآى ^ ١٢
هنهءق أرى ئملع آلمل محناس ٥^ 

؛p-ip.ق رقة و ثم، و وءو مء 
جسآلاؤك آههثه لإ قآرت< ءي 

آئهؤغعن آليتكؤأ ^^١ ١٧آمحأؤي 
محقنكمإاّهب أثث ُرئ إثما محيوك، 
.مء نبمقة أؤي أء أيبمس 

ءا.سثى محدذ ل ثق ما ^٠=^ 
خميللظّها '^١^؛؛< آقث إة وآ-يا=قي آس 

سياقيراعي فالذي ]الأحزاب[، وه 
هالمي ناء في أنها يوقن الايات هده 

،.->اصةآ

فيتنزل لم الأية أف يزكي ومبما 
النّياء نقي بل ه الكساء أصحاب 
ألذلك نمه، الكساء حديث -محاصة: 
دعاالكساء حديث في س الله رسول 

ئهمالله يذهب بأن الكساء لأصحاب 
وقدفيهم نزلت الأية كانت فإذا الرجس، 

فماالرجس باذهاب فيها افه أحبر 
ادقه.؟'رسول من كهذا لدعاء الداعي 
أنهذا دعاءه من الده رسول أراد ُإنما 

[.YJpاينهمرآ/«ا،(لدارس شم لا(اظر: 

منوهم الكساء أصحاب جير اش يضم 
نزكاللاتي نسائه إلى ريب بلا يته أهل 

الأيةتضمنته الذي المعتى في الأية فيهن 
الرجس-ورفع المملهثر إرادة وهو 

لحولعلى الدالة الأدلة صريح ومن 
الإفكحديث يته: أهل في زوجاته. 

النبي.أن وفيه الشيخان رواه الذي 
أذاهبلغني رجل من يعذرني ررمن قالا 

المي.وصف فقد يي؛ي...«ُآأ. أهل في 
فوقمن المبرأة المصون عائشة زوجه 
يته.أهل من بأنها سماوات مع 

حديثأيقا: ذلك على الأدلة ومن 
محالاالنبي. أن ه؛ هريرة أبى 

.، ئووا«أ محمد آل رزق اجعل ادلهم أر 
■ه؛، آله من أزواجه أف ريب ولا 

أهلعصمة ادعاء ايايعة: لمسألة ا- 
البيت:

منزلةعلو أن المألة هذه فى الحق 
دليلاليس مكانتهم ورفيع البيت أهل 
مرتبةعلى كانوا ؤإن فهم عصمتهم، على 

معزصونأنهم إلا الفضل، من رفيعة 
معموْينغير والخطأ الذنب قي للوقؤع 

البشرسائر سان سانهم فيه، الوقؤع من 

(،٤٧•©رئم القرآن، تمر رمماب الخاري أ.مجبم )٢( 
(.٢٧٧■رنم اكوة، رممأب وملم 

(،٦٤٦•ينم الرناق، ركاب المخارى )٣(أحرجه 
ل.واللفظ ه0-ا(، رنم الزناة، رمماب وملم 

والإصاف•٣(، ٢/١٧راكر ب لاين اكهد أنظر: )٤( 
الشملأبن الأفهام وجلاء رآ/٩٧(، للمرداوي 

^.١٤٠٧، »JYالعروة، ]دار ( ٢١٦).



التينآو أواتتيت

فيتعالى نوله وأما الأنساء. غير 
ءنأتظملتوهب أثث يئ ءؤ.إئثا ت حقهم 
وهمبك ؤقإه آؤتا أنل ألتبمس 

فىالأية هده نفير جاء محقي ]الأحزاب[، 
فأذهببيش أهل هؤلاء ررالأهم ه: قوله 

تطهيئا«آاآ.وطهرهم الرجس عنهم 
الرجسإذهاب لهم الق، من فطلب. 
الأيةفي الواردة الإرادة لأن والتطهير؛ 

وقؤعتستلزم التي الكونية الإرادة ليست 
الشرعيةالإرادة هي ؤإنما المراد، 

ليسلأية فا والرضا، للمحبة متفمنة لا 
وذهابالبيت أهل طهارة إحبار فيها 

تمالهم الأمر فتها ؤإتما همتهم، الرجس 
الرجسوذهاب طهارتهم يوجب 
ءنهمُى■

واصرات:

اعتمادعلى المترتبة الثمرات أيرز من 
إثباتمكانتهم؛ وعلو البيت أهل فضل 

وهذا. الإيمان في المؤمنين تناضل 
وبأعمالالقلوب بأعمال يكون التفاضل 
همةلهنا با يزيد الإيمان وأن ، — الجوارح 
علىرد هذا وفى بالمعصية. وينقص 

(٣٨٧١رقم المناب، )أبواب الترمذي أخرجه ).١( 
ة]مزّ( ١٧٣/٤٤روأحمد صحيح، حن وئال; 

رنمالنمر، )كتاب والحاكم  i[\isالرصالة، 
علىنعينا في الألاني وصححه وصححه، ( ٣٥٥٨
اكرمدي.جامع 

ط\هالإمام، تحا٠مة ٢( ١ )؛/ الئنت منهاج انظر: )٢( 
والتفريطالإفراط بين البيت اعل ، ١٢٠والعتيدة 

(٣٦٩.)

والكراهيةوالآقلابية الجهمية من المرجئة 
وافقهمومن وغيرهم، والأثاعرة 
لذلك،النافين والخوارج، كالمعتزلة 
الواحد شيء الإيمان بأن والقائلين 

ولايريد لا فهو سواء؛ فيه وأهله يتعدد، 
يتمصزإ

علمإذا العبد أن أيصا؛ الثمرات ومن 
الشؤعفي الخلق بين التفاضل مقياس أن 

العبودية،في بينهم ضل بالتما هو إنما 
وأتمهمأكملهم الخلق أفضل وأن 

تحقيقفي المخلوق ررفكمال لئه؛ عبودية 
تحقيئاالعبد ازداد وكلما شء، عبوديته 

،،درجته،؛١٣وعلت، كماله ازداد للعبودية؛ 
يأتلم إذا صاحبه ينفع لا النسب وأن 

أكبرذلك في كان والإسلام؛ الإيمان ب
السعيعلى وتحريفه حثه في الأثر 

أكملعلى تعالى ه العبودية لتحقيق 
ؤيزيدبربه، إيمانه يقوى مما صورها؛ 

وموعودة.هق بوعده يقينه 

اتمخاكين:طنهب ْي 
علىالبيت أهل الشيعة جمهور قصر 

وهم؛الخمسة؛ اء الكأصحاب 
والحسن،وفاطمة، وعلي، ٠، النبي 

لحولعا-م على وأجمعوا والحين، 
ا٤ البيت آل مسمى قى المؤم-ين أمهات 

•)•ا/أيا( الخاوي مجموع )٣( 
انمددثة]المطمة ( ١٢٣)الكوفي فرات ضير أنغلر: )٤( 

النجف،]مفية ( ١٩٣)؟/القني وتمر بالتجف[، 
، ٢١٧)٥٣;ليجيي الأ/ار وبحار _ rAvط؟، 



اثنينأل اوالتيت

عصمتهم،وادعوا فيهم، غلوا ثم 
بما— والمرسلين الأنبياء على وقدموهم 

بصفاتووصفوهم _ا العزم أولو فيهم 
بهميتوسل من ومنهم والربوبية، الألوهمة 

اتعالى الله دون من أربابا ويتخذهم 
ويسبونهمالصحابة يبغضون ذلك ْع وهم 

أمهاتفي ويعلعنون عامتهم، ويكمرون 
أولادوفي ؤيكئرونهم، المؤمنين 

،!٢١٢ها^بني أولاد وباقي ه، النبي 
صبنوا الكساء، أصحاب في غلاة فهم 

اليت!أهل وباقي الصحابة في 
فاطمة؛يني بعض كمرون أنهم كما 
وبنيالحسين، بن علي بن كزبد 

انماسص.
تعرضذلك: من النقيض وعلى 

المعتزلةوبعض الخوارج من - صب نوا لا 
كعلي- الت أهل في للطعن - وغيرهم 

UM'Tذأ، يرون، الوئء، ]مومة ( ٣٣٣=
؟T(U/o)للمنار الكبرى الدرجات مائي انظر: )١( 

أصولش المهمة والنمول ^[، ١٢٨٥إيران، ت»لعة 
بعم[،يصيرتي ( ١٥١)الخاملمي للحر الأئمة 

;٨٦ا-ا، ، ٩٧/YT)"ي للمجلالأنوار وبحار 
مذهبأمول لكمل: وانظر ، ٢٤٠

،٥٢٤. ؛ YU/Y، ٣٩٩-  T'U)\/للقفارى انمة 

الملمة]ألمكتبة )آ/ا،بمأ( الماشي ير نفام: )٢( 
ة]مرّ( ٣٨٩))/الصافي وضسر بعلهرازآ، 
(.TYU/Y)؟للمجلي الأنوار وبحار الأملمي[، 

)آ/لكفاري الثيُة مذهب أصول كنمط.' وانظر 

المهمة]مكشة ( )٥٦الإسلامين مقالات انثلر: )٣( 
]دار( ٢٥)الفرق ين والفرق ^[، ٥١٣٨٩المصرية، 

الجديرة[.الأناق 

(٤) والعملبالقول - وغترْ 
والجافي؛الغالي بين وسهل والسنة 

والتفريعلالإفراط بين وسعل الئنة فأهل 
حقذي لكل فيحعلون والخفاء؛ والغلو 
والاستقامةالدين أهل ويتولون حقه، 

وي-سرؤونوغيرهم، السظ أهل من 
نهجعن وانح-رف المنة حالف ممن 

السلامة.

المصادرواثمرام:قج 
الكتابضوء في الإيمان ءآصول ء ١ 

العلماء.من لنخبة والسنةاا، 

،٦٢)العفلمم،؛ ان الق ررتم — ٢ 

ص،لأبنهم.

الشم.لابن الأفهام،!، جلاء مآ-لل 
بينالمهين أهل في ررالعقيدة — ٤ 

السحيمى.ليم,ان لوالتقريهلاا، الإفراط 

لابن(، ١١)٢^١، الباري" ارفتم — ٠ 

المحسنلعّل. اليتءا، أهل ررفضل - ٦ 
انماد.

(،٢٢)جّآ، الفاوى« - ٧ 
تتمية-لابن 
المهذب؛؛ش—ؤح ارالمجمؤع _ >٨ 

للتووي-)ج'؟(، 

فيوالتمير )ا/أبا(، الإملامين مقالات انظر: )٤( 
سروت،الكتسؤ ]عالم ( ٦٨، ٤٥)للإسنرايي ١^^٠ 

(٤٩)للشهرساي والنحل والملل م،؛اه[، ، ط١ 
(.٨٩/١٩)القتاوى ومجمؤع سروت[، الفكر ]دار 



الأبرارالآبرار

^٧(،السنة ررمنهاج . .٩ 
لأينتج■

الإيمان،؛شعب في رءالمنهاج . ١ ٠ 
للحض•رج؟،، 

لأبرار.اق 

ط:لتعريف اؤ 
اسموهو تر، جمع ت اللغة ش الأبرار 

منبر رجل ؛ ؛^١-؛بر، الفعل؛ من فاعل 
بررة،قوم من ار وبرار، أبقوم 

البر*والمصدر• 

بمعنى:اتي اللغة: في والتإ 
^،pLlaJljوالصلة، والصلاح، الصّدق، 
والخير.

صدق،أي: بوعده؛ محلان بث يةال(ت 
 Lذلكومن محت، صد أي: يمينه؛ وبثدت

منوهو بجعه، أي؛ ربه؛ نبئ قولهم؛ 
والبيعالصادق، هو والتث! الصدق، 
كدبولا فيه سهة لا الذي المبرور: 

ُلأتسما>ثس
/كان؛؛ُ صرب أي من حير 

فيوبر صلح، إذا تبث؛ بث ويقال: 
وبثيحنئ، ولم صدفه إذا يبر؛ يمينه 

إذايبر؛ وبر وصله، إذا يبر؛ رحنه 
إلىالمقسم إجابة القسم؛ ؤإبرار هدي، 

أقسمما 
شرعا:لتعرس، اؤ 

مابأداء قاموا الدين هم الأبرار؛ 
باطناهمته، نهى ما واجتناب يه، افه أمر 

وملامةبالإيمان بواطنهم ذّئت ، وطا٥^١ 
الخيرباعمال جوارحهم و؛ثدتا العلب، 
الأحلاق.وصالح 
جمعءالأبرار: ةةأفل؛ الملبري شال 

فرانفه،بأداء افه بزوا الذين وهم بز، 
الحنكان وشد i محارمه واجتناب 

حتىشيئا يزذون لا الدين هم يقول؛ 
الأن.ص.
تعريففي ظه عيي الومحال 
بماقلوبهم، برت الذين راهم؛ الأبرار؛ 

والأحلاقومعرفته، افه محبة من فيها 
وامتعملموهاجوارحهم، فبئت الجميلة، 

الزلأ؛،.؛أسال 

دئساصس،اسيى^ج 

والشرعي؛
للبرالمذكورة لغوية الالمعاني 

والطاعة،والصلة، والصلاح، )المدق، 
الشرعيالمعنى تحت مندرجة والخير( 

كلها؛للخيرات جامع )اسم للبر العام 

المب)إ/0ه؛:ا(لال 

-دآ[،الجل، ]دار ( ١٧٧)\f اللغة ثيٍس انفد: )٢( 
التراثإحياء ]دار ( ١٣٨.\ Tv/\o)اللغة وتهذيب 

-oY/i)العرب ا'-آم[، ,ذا، المربي، 
حدا[.صادر، ]دار ( ٥٣

اسرى)ث؟/'آ؟(.لم(شءر
.[.٠١٤٢١الرالة، ة ]،زّ( ٩٠١)المدي )؛(شم 



الأبراراvبراو

،لأحرق( وا الدنيا حيرات 
هذهمن اللغوي المض من أعم. الشرعي 
الجهة.

الشرعيالبر يإن أحرى؛ جهة ومن 
عليهورث1ب عليه، الإنسان يحمد دي لا 

الأعمالهده من كان ما هو الشارع من 
سنةوفق على صوابا ا لله ا لوحه حالصا 

منسيئا العامل يعمل فقد .، مصطفاه 
يهيريد ولا والمدقة الصلة أعمال 

فلاالئلمة، فيه يوافق لا أو افه، وجه 
يكونولا للبر، الشرعي. المسمى يشمله 

هدهومن بدلك، الثه عند الأبرار من 
المضمن أحص الشرعي فالمعنى الجهة 

اللغوي.

iدتسهيه ا سسط ■و 

لقيامهمبزلك الأبرار سمي إنما 
والذلالأه.رة،اطنة بالالخير بأعمال 

بمقتضاها،وتحليهم لها، وملازمتهم 
لهم.لازما وصما صارت حش 

لحكم:او 
بحبيختلف للبر لشرعي ا حكم لا 

البرأعمال من الأمم هدا في يتدرج ما 
.وظا٥^١ باطنا وترئا، فعلا والخير، 

حكممنها وجوبه على الدليل ئد فما 
حكماستحبابه على تأق وما بوجوبه، 

فهوللأبرار، الأخروي الحتكم وأما" 
قولهفي كما واكئيم، بالجنة الوصي 

وا4محم ؤ ألآر؛رّ وة ت ى تعال
كقبإة ت ومحوله أر[، ]الأنغهأ

..ه شبمن لي 
تحقيقة:اي 

الخيرأنولع لجمح امل شاسم البر 
أنولعسائر مسماه في فيندرج والكمال، 

سعبوجميع والتقوى، و١لهلاعة العبادة 
والاعتقادية،والفعلية المولية الإيمان 

أنوهو القلب، ببر التعبير يكثر ولدا 
القلب،في وحلاوته الإيمان طعم يجد 

الهلمأنينةيجد أو ذلك عن ويلزم 
كماقلبه، في بالإيمان والفرح والانشراح 

المعاصيجمح مفارقة لازمه من أن 
قالقال: ه هريرة أبي حديث وقي 
لهليس المبرور ررالحج ه الله: رسول 
الخة«٢ُ،.إلا جزاء 

المبرور:لرومسير ظٌ: سميان قال 
الطعام،؛.ؤإطمام الكلام، طيب 

بالبر،المشابل المقبول، هو وقيل: 
أي:حجه؛ الله بث يقال: الثواب، وهو 
أنالبر علامة ومن حجه، على أثابه 

يعاودولا كان، مما ا حيتيرجع 
المعاصي.

هالمتر!ة:

منزلةعلو كتابه فى ه ا يثن لقد 

المدنى[ؤ]مكب )٨( الترتمة انرّالة انظر: )١( 
لموم(، ١٧٧٣رقم الحج، المتاري.رمماب أخرجه )٢( 

(.١٣٤٩رقم الحج، )٥^ 



الأ'براد

،*on،'
الأبرار

فقالالجنة، في قدرهم وسمو الأبرار، 
نج،ألأوو إنكثب وثلأ ت ائل قمن عز 
٣وكثي % تا ص ثآ 0 هة 

..إةالآهمحمحو
ممزةيمههر ق ثرف . آلأرآك؛^؛?4 ءل 

.نجق ين بممف و ألمي 
ألمنفسؤنفثثتافس ^١^، وق مسالثا •حتثهء 
هابم/بم همثا ل. ئهي ين ؤينءايم ا. 

.]!__[ .ه آتهثآوة 
والأدلة:

مثا,دياسيعنا إقتا ت تعالى قال 
رناقاتنا تأثم ءاينوأ أق لإيتي يماقى 
وممتاأسقاتثا عقا وحقين دء تا مو 

عمران[.]TJ وه لآبن١ي آح 
تآيات ببضع بعدها تعالى وقال 

جماين مى حقق ثم ربهم أققوأ آرئ 
بمنرنا أقي يني يف قرلأ يبما ■كبرث ألأنهر 

■محمران[.]آو ا.ه للآملر ح؛ر أقو 
ضص بذنؤ0 "شار ^إة ت تعالى وقال 

]الإ|سان[..ه ًقاهمرا يزائها َ؛ن 
ؤإئآ'محفيصوهتعالى؛ وقال 

[.٢٢وت تالأjفطارآ، 

نج؛آلأنآر كقب ^ .ت ال وق
.]l___[ .ه شث 

وأماساوئنة!
سمحأنه ه؛ حبل بن معاذ فعن 
يحباش ارإن يقول! . الله رسول 
غابواإذا الذين الأحفياء، الأتقياء الأبرار 

ولميدعوا، لم حضروا ؤإن يفتقدوا، لم 
يخرحونالهدى، مصايثح ئلويهم يعرفوا، 

مظلمةااُآ/غيراء كل من 
ه|قوالأهلاوطم:

الأبرارءان ه: دينار بن مالك قال 
المجارؤإن البر، بآعمال قلوبهم تغلي 
الفجور؛؛ِبأعمال قلوبهم تغلي؛ 

هوالبر القيم اتن وقال 
والمنافعالشيء، من المعللوب الكمال 

والخير؛اُص•فيه التي 
فة-فة!رجب ابن الحافغل ال وق

الهل-اعاتجميع فيه حل يل. . ارالبر. 
وكتبهوملائكته باه، كالإيمان الباهلنة؛ 
كإنناقهرة؛ LJaJاوالطاعات ورسل،، 

الصلاة،ؤإقام اه،، يحبه فيما الأموال 
والصبربالعهد، والوفاء الزكاة، ؤإيتاء 
وعلىوالفقر، كالمرض الأقدار، على 

العدوآ؛لقاء عند كالصبر الهلاءات؛ 

لمراس،:او 

تختلفالتي الألفاظ من الأبرار لفغل 

وقال(، ٣٩٨٩رقم الض، )محاب دجه ابن أحرجه ( ١١
]دار\( )^/٩٧الزجاجة صمساح في البرصيرى 

يصعق( وهو لهيعة، ين الأه عبد )ف« [; YJsالعرسة، 
.٢( • ٢ ٩ ررئم الجامع صعيف لأياتي،ي ا رضث 

رنمالإيمان، )محاب المدرك قي الحاكم وأخمح< 
وصححه.آخر، طريق من ٤( 

ْآبمام:ل.الئكر، ٤(]دار )٢(-ارخمديةدمثق>أه/م• 
)٧(.التوي الرسالة )٣( 

الرسالة،]مؤسسة رأ/هآ( والحكم العلوم )؛(جامع 
-[.٥١٤٢٢ذب، 



تءء]ق[بمالأبرار
الأبرار:شراب في نملخفِن فله والانفراد، الاقتران باعبار دلالتها 

الأبرار

ائ
حاكان:

أنأي: الانفراد؛ الأولى: الخالة 
منبمفرده، نص في الأبرار اسم يذكر 

ذلكفي السابمثن، أو رالمقربثن ذكر غثر 
الماشنمن تقي، كل يشمل فإنه الص، 

تعالى:قوله في كما والمةتصدين، 
حممو آلقث^ر ؤإة . صم ف آلآزار 

أنأي: الاقتران؛ الشانئة: الخلة 

تآآدرلقا وتّآ ). ييي ه الاؤار كثب 

؛محةآ'لآمح ء و نجر ي، آلاه إة 
بمم0. آلتجر لأثرْ ثمهَ بم، ع ج. 

لتلكرؤ( متك حقثئد . ^ yj^3kيمق من 
ينيرعن أمِ،اجهل ألس_يسون قثافس 

.هآثئززة نجا بمني نا يو 
.]المهلفمن؛ا 

عنوغيره هأ عباس ابن قال ولهذا 
صت|؛،المهمُون دءا ر>يضب "ذم; ءض \دوبى باسم ْقروى الأبرار اسم ذكر 

ودوياي لأساب نىنصواى،بمنمومبا 
مرتبةعلى منهما امحم كل فيدل تفسيرا، 

الجة.أهل مراتب من 

السابقين؛مرتبة الأولى: فالمرتبة 

.'وغيره قتادة عن نحوه 

تالمتعلقة لمسائل ا٠ 

ستات،الأبرار )حسنات ولهم: ق— 
المقرمحن،؛في الأعلى وهم المقربون، وهم 

ونقلتاالجيد، عن نقلت المقالة هذه بعد بالنوافل اش إلى تقربوا إذا الدرجة، 
فيتقدم ما على مبنية وهي غيره. عن وترك الإمكان، يحسب الفرائص أداء 

المقربينالسابقين مرتبة وأن المراتب، مرتبة هي فمرتبتهم والمحرم، المكروْ 
المن.أصحاب من الأبرار منزلة فوق 

صحيحان،معنيان العبارة ولهذه 
الصحيحان:فالمعتيان فاسد، ومعنى 

للأبرار،حال أعلى أن أحدهما: 

العدل.بعد الفصل 

وهمالأبرار؛ ٌرتبة الثانيه■ دالمر.تبة 
تغربواالذين ومم الميمنة، أصحاب 

وتركالواجبة، الفرائص باداء اه إلى 
وبيانللمقربين، حال لأدنى مشابهة هي ومرتجهم وباطنا، ْلاما المحرمات 

اسلهي حالهم المقربين أن ذلك: ١^^ >ب 
معللنوافل ملازمون فهم الصفا، من المرتبتين هاتين ذكر جاء وقد 

]الرّالة،تنسرْ ض اليرى أخر-بم )١( س ض بسا والارن إس أض ما'ب 
ط١[.ورة مجاءفي ما ذلك ومن سور، 



أسامأبرار

معالمحرمات ب واحتنا الفرائض، 
المكروهات.

فهمذلك، دون فحالهم الأبرار وأما 
وتركالواجبات، فعل على يقتصرون 

الحرمات.

يعتبرالأبرار من ار الاقنحوهدا 
بينفقرن المقربينا لحال يالتفلر كالمسة 

تلك,وسميت الجهة، هذه من الحالتين 
ولالذاتها، لا فاعلها، مقدار لعفلم ذنوبا 
٠للذنوب الحقيقي المعنى على لها حملا 

المقربينطريقة من كان ولذا 
فعلعن التقصير من اش امتغفار 
كتركأينا؛ والمستحبات الواجبات 

كالذنوب،فاعتبروها المستحب، الذكر 
عنبالمعقول الانشغال اعتبروا ربما بل 

أعلم.واش كذلك، الفاصل 
فيالميثان فإن الممى؛ هذا وعلى 

الشرعيمعناها يها يقصد لم المقالة هن،ه 
مات معناها ولكن تاركه، يعاقب ما 

ماإلى الأعلى المقام من صاحبه يخرج 
الطّالبيسرء مما هدا فإن دونه، هو 

الأعلى.للمقام 
منالمباد من أن الثاني: والمعض 

واجبا،إما منه، حسنا يكون يفعل، يؤمر 
علمهمبلغ هذا لأن مستنمصا؛ ؤإما 

المنه وأقدر أعلم هو من ولكن وقدرته، 
أعلىهو يما يزمر بل الفعل، بذلك يؤمر 
فعلهما على الثاني اقتصر لو إذ منه، 

ومثالحعه، في سيئة ذلك لكان الأول 
الخلماء،يسوال يؤمر الخامي أن ت ذلك 

ولكنمنه، حسن وذلك وتقليدهم، 
فعلالاجتهاد-لو على القادر . الخالم 

فالأولحعه، فى سيئة لكان التقليد ذلك 
المقربتن-كحال والثاني الأبرار، كحال 

أنالسارة: لهذْ الماسي والمعنى 
المعنىعلى والميثات الحسنات تحمل 

التيالمحسنة نمس أن فيعتقد الشرعي، 
عباداتمن الناس جميع بها اش أمر 

تكونوالتوكل كالصلاة والباطن الذلاهر 
قولفهذا المقربين، حق في سيئات 
فاّدُا،.

لشروق:او 

والقوى:البر بين اكرق، 
ماجميع تناول أطلق إذا البر لنقل 

وةتعالى: قوله في كما به، ض ا أمر 
محوأق آلثثار ثإة و سو ق آلآرإر 
الأنفطار;ا.]. 
آقئ^تن آلإ ه: ولوق

[.١٨٩]القرة; 

الشعب[،]دار )ا/بم،'آ( القريي تفسير انقلي: 
(،٥١و)ْا/ )A/٧٧( تيمية لأبن الفتاوى ومجموع 
وسمراارسائلل4)ا/اْآ-ْه؟(، وجامع 
ط؟،المم، ابن ]دار ١(  ٠٧/١)لي المرية اكاوى 
النحاب]دار )\إلأ0ي ازلكض وطارج [، ٠١٤٠٦
)T/للتاطي و\وو\ظ\ت [، ٠١٣٩٣ط٢، ألربي، 

وعمدةالم-ب_فة[، ]دار رأ/م\( ( ٢٤٧,  ٢٤٥
إما،]دار ( ٢٧٩/٢٢)( ١٨•)U/ لفي القاري 

الم؛ى[•التراث 



ع؛إبراهيم ►4G3.إبراهيم 

وأووٌائت ^١^٠ تق آو  10ؤووقوله: 
آثتاتوءاق وألمهئ ثآثكثف رأ*دلئا=قة ١^ 

وألتثثكير£وينح ألثرف دوى ء دئء 
ثأثارآليبأب ؤي آلثبمل محآى 

إداثه-ييم نآمحميى آلدبجء وءاف آلقتنآ 
ضأيآلمج آثأتآ؛ ق ثآشبدن ثهدلأ 
۶٠وأؤإشك صدقرا آكيدأ أمحيى آيآين 

]١^؛[.آيغمن.4 
مسمىمس—ماء كان أطلق إذا لسر فا 

كانأطلقت إذا والتقوى التقوى، 
يجمعقد ثم البر، ممى ناها م

ؤوةتأومأتعالى؛ قوله في كما بينهما، 
٢[.وآقؤأه ي أؤ 

وتفسر.منهما واحد كل فيفر 

المأمورات،بفعل البر يفسر فقيل: 
المحثلوراتيترك والتقوى 

بينفرق بينهما لرا.لفرق إن وقيل: 
المقصودةوالغاية لغيره، المقصود السب 

هوإذ لذاته؛ مطلوب البر فإن ■ لنفسها 
لهصلاح لا الذي وصلاحه العبد كمال 

الموصلالطريق فهي التقوى وأما بدونه- 

لمصادروالمراجع:اي 
للماوردى.والدنيا؛'، الدين رءأدب — ١ 
لهناءاوكريم"، القرآن في ررالبر - ٢ 
]أطروحةداود أبو سليمان اش عبد 

القرى[.أم جامعة في ماحشر 
الجوزى.'م.»اوروالضلة«،لأين 

بنللحسين والصلة''، ارالبر . ٤ 

المرووى■الحسن 
.ه_لامسيراممرىا،

لابنوالحاة_ماا، العلوم ررجامع . ٦ 
الخلي-رجب 
تيمية.لابن الرم-ائل'؛، ارجامع — ٧ 
المهاجررزاد التبوكية؛؛ لرسالة ا لا — ٨ 

القيم.لابن ربه(، إلى 
القثم-لأبن الهجرمحن"، ءاطريق - ٩ 
٠تيمية لابن ، الفتاوى" لامجمؤع — ١ ٠ 

وصمه:سمه ا ؛■ 

ين- تارخ له: ويقال - آزر بن إبراهيم 
بنفالغ بن راغو بن مارؤخ بن ناحور يدل ولففلها إليه، والوسيلة البر، إلى 

بنام مبن أرفخشد بن ثالخ ين عابر من أنها على دال فلففلها ■؛ ••هذا على 
.نوحوبين بيته جعل قد المتقي فإن الوقاية؛ 

يقعباب من والوقاية وقاية، النار 
الض«ر'،.

)\إسجرم لأبن والملوك الرّل -ارخ انظر: )٣( 
الملوكنائح في والمنظم مصرأ، الخارق، تدار 

(.١٣الأطرىلأينسر•٢/همجموع )ا(اظر: 
ارطلأ1كركةراا(.رآ(

الكثبزياد )\/A؛،Y( الجرزي لأبن م والأم
(ryi)\/كير لأبن واكهاة والدايت ط؛[، اللب، 

ءل؛ء.مجر، ]دار 



إبراهيم

ابراهيمثء]قق[بم

ارلأت -،؛؛، ٤٤حجر ابن الحافظ قال 
أهلولا النسب أهل جمهور يختلف 
ببعضالنطق في إلا ذلك، في الكتاب 

أ.الأمماء؛اُهدْ

معضاسههس؛■و 

إبراهيمإن العلم؛ أهل بعض قال 
راحم؛أب ت 0 معنا نية لريا ربا بالعربية 

لسالأطقاللأا.

زمنفى 

ونشأته:وتده مه 

؛إبراهيم الخليل ولد 
ملكاكان الذي كنعان، بن نمرود الملك 
عامةعليه الذي وهذا والغرب، للشرق 

أهلواحتلف العلم، أهل من السلف 
وفيمنه، كان الذي الموصع قي العلم 

علىبه واستقر فيه ولد الذي المرصع 
ولدإنه ؛ ذلك؛ في قيل ومما أقوال، 
أبوهنقله ثم الكنعانيين، أرض ؛حثان 

توقيل الكلدانيين، أرض ابل بإلى 
بلادإلى وانتقل بابل ولد وأنه العكس، 

الكثدانيينبارصى واستقر المقدس، 
؛>ان'ئ.

صالحةنشأة .ئ إبراهيم نشأ وقد 
المعرفة.ودار ( ٣٨٩)آُ/حجر لأبن الهاري فتح )١( 

١٣٧٩.];،

الرّالأ،]مزسّة )آ/بمأم( القرطبي ير نفانظر: )٢( 
حجرلاين الباري لفح ط١آ، 

))إس:جرير لاين راسموك الرسل -ارخ انظر: )٣( 
)ا/خهأ(1والأمم اJلوك ص في والختظم 

(.٣٢٤/١واJلاةوالهايتر

اضآتاه وقد حسنا، نيائا افه وأسته حنة، 
،صغيرا كان مجند الحكمة وعلمه رشده 

ينرقيم ^١^٥٢؛ ءانينآَ تعالى؛ قال 
]الأنياء[..ه عفي غه، وقثا ثل 

السماواتملكوت تعالى الله أراه وقد 
يقيناالناس أعفلم فكان لأرض، وا 

ورحمةالق،، دين فى وقوة وعلما، 
نيئءؤجقِبمئث تعالى؛ قال اد؛ بالعب

ينولآؤ0 واُلأثنيا آلقتيت ت1ثؤ>1< 
أمية

بوته:ن٠ 

إبراهجمنيئة هملى دل 
والثنة؛

القرآن

ءاثكاوهل تعالى؛ قوله القرآن؛ فمن 
إمحمثق امئ دثآ ققتا دذ وة أق 

وثآJآلآنثا٠J وثمدثت- وإسثنمو 
الريهم محن رآفمحى ويهظ ء اثة 
مسلمونويحن يتهتّ تمحر بئ يمه، 
؛هك وقوله سران[، ]آل .ه 
^ئ ؛ق ي ئ محتج 

وإسممحقإقيي-ثّ إقآ ثآدجآ بمدة ين 
دخإبوهبمئ وألأسياط ومقوب ؤإتحق 

ربجةداود وءاقتا وثثس وثتروة دتجدس 
ثئين ئقش حءلإ ق رتي وو 

[،pIjJI]سصصه؛ ؤ درساي 
أكيت<همم ■^١^ تعالى؛ ونوله 

الأنبياءونمص )ا/آ•،(، اولأية انظر: )٤( 
ط\آ.اللف، ]أضوا، ( ٤٤)للعيي 



إبراهيم
إبراصمط]ق[إه

زويوئترد رثاد مج وي ثلمهن ين 
ؤألمؤسقفتغهى وأصحسمر إترفة 

[،٧١تسودا: ]الرسثهم يهز 
هدافى التئش_ره الايات من وغيرها 
المقام.

حديتفى جاء ما الثنأت ومن 
ههريرة أبى عن الطويل؛ الشفاعة 

فرفعدعوة في النبي. ْع كنا ت فال 
منهافنهس تعجبه، وكاك الذراع إليه 

يرمالئوم سد ا وأنت وقال نهسة 
أنتت فيقولون إبراهيم فيأتون القيامة... 

اشفعالأرض، أهل من وحلبله اش نبي 
فيه؟نحن U إلى ترى ألا ربك، uإلى 

لهمفيقول بلغنا؟ قد ما إلى ترى ألا 
لمغضتا اليوم غضب ريي إن إبراهيم: 

مثاله،بعده يغضبا ولا مثله قبله يغضبا 
إلىاذهبوا نفسي، نشي كذباته، وذكر 

لحديثا .ة غيري.. 

قصةفي ه مالك بن أنس وعن 
اش.ومحول أن والمعراج: الإسراء 

وموسىإدلبس السماوات: في وجد 
عليهماض صلوات وإبراهيم وعيسى 

منازلهم،كيف لي. نجث ولم أجمعين، 
في.ث آدم وجد أنه ذكر قد أنه غير 

.. السادسة. في هيم ؤإبرا الدنيا السماء 
فقال:.ن يإيراهيم مررت ثم ٥... قال: 

رنم.ء، لأنسا ا أحادث■ ركتاب الخاري أحرجه )١( 
(،١٩٤يقم الإيمان، ركاب ودم (، ٣٣٤٠
للخارى.واللفظ 

الصالح.والابن الصالح بالتيي مرحبا 
هذاقال: هذا؟ من نلت: ال: ق

إبراءيم«ر؟،.
البتنةقحة لوا ا الدلائل من وغيرها 

اتفقتوقد ٤^؛^، إبراهيم نبوة على 
والنصرانيةاليهودية الثلاثة: الأديان 

.ث،إبراهيم نبوة إثبات على والإسلام 
الأمروصل حش وتعفليمه، تقديسه وعلى 

والنصرانيةاليهودية طلتن: لبا ا ؛الديانتن 

يهودياكان . إبراهم بأن الدعوى إلى 
الدعوىهذه اف، أبطل وقل نصرانيا، أو 

آلخيجف^٧^ تعالى: فقال الباطلة؛ 
آوهنههم؛ت دثآ إق.هم قآ ٥"■^^ لإ 

.مئأوى أهؤ بمايْة بمإ إلا والإائمّؤ 
ؤزعام يمء فيثا كججتم كأنم 
ظءه طأ قم، م ؤن ^١ ظة 
ولابجغ ^٥٣ '٤ن تاذغئون. لأ وأسم 

ينّثان ؤبما مسلما حنعقا ت 'ةؤوغثض/لثا 
ه؛ةأقاي أود إن آأس؛ها. 

ه؟ئ ط ٌ أي ثية ؤئ 
.ءمر١ن[ ]أل آلتقنؤة.ه 

سونه؛دلائل ؤة 

مؤث:نيوته لائل دس 
النارحير من تعالى اض قصه ما —١ 
أنهاوكيف يها، إحراقه قومه أراد التي 

ةنق|ئاإبراهيم على ومحلانا بردا صارت 

رقمألأنساء، أحادث ركاب الخارى رآ(أحرجه 
(.٤١٥رقم الإبمان، وملم)محاب (، ٣٣٤٢



إبراهيم.rTziإبراهيم

منهي التي الإحراق صفة ■كنها فانتقت 
^٥١٧تعالى! قال وحلقتها. محلبيعتبما 

وشيني لقم إن محآنئى مقْ 
وإمحث ء وظنا ئ َمح يمار قا 

.هآ'لآمةا تجثلثهم َكدا يي، وأ;إدوأ 
]الأه[.

عليم،بغلام له تعالى الله بشارة - ٢ 
عقيم،عجوز وامرأته كبير، شيخ وهز 

تعالىقال .١٠ إصحاق له فوهب 
ه1لوأإرثركن.ا ءامنييم رسيا 

\ة^ ٥ ^ ة ط 
هتجئ لا \وء ث؟ ^١ و شذ 

محلي ^ ١٥حنقه يثأم يأؤحس ئوكثثم 
محثئس 0 وز وو إث هآ حم٩ 

إتصثجء ئين ِيإتحق ثتقتقها 
عجؤررأثأ اهأ ثؤتنئ هالث . ستمب 

شيبتئئء إث شيها بمز وهتئا 
أشثنت أش أم ين أشق اوأ ق. 

قيديد أوت أنل عوؤ ثوئهُ 
رؤظث1تتعالى؛ ال وق]هود[، .ه 
عيأثمين وءانت ثثهها إناثذ ٠^^ ف، آمأتمء 
آلهذئز إه ريثت هات ه قالا ■و 

]الذار؛ات[.آيِويم 
الولد،إتيان  oluظه! السعدى قال 

عقيم،عجوز وهى ارة، سمن يه والبشارة 
ففيهلسارة، وكرامة لإبراهيم، معجزة يعل 

ولى((.أاآ.وكرامة نى، معجزة 

تابه:ك0 

.إبراهيم على تعالى انثه أنزل 
القرآنقى أحكامها بعض ذكر صحعا، 
يابما ؤ ؤ تعار: ىل كم! الكريم، 

وئأوى وإأ؛هئ و تزتئ نثق ي( 
ونود و محت قدت زلإآ همد ب أو 

وفال]iJ_؛[، ثش.ه ما إب لإدم 
ا.أأثوك آلمنحيِ، ر تثدآ >ؤإن تعالى! 

]الأءت_نى[،وه  cfySأ.ضِ ص، 
أهوارة؛ الإثاسم عود في واحتلف 

ماكل وأن بأكملها، السورة على عاثد 
فيهو وأخبار أحكام من فيها ذكر 

إلىعائل أنه أم وموس، إبراهثم صحف 
شوكور؟رى.أقرب 

هدهحقيقة بيان في شيء يرد ولم 
التيالأحبار بعض إلا اللهم الصحف، 

تصح.لا 

عوته:د0 

افهإفراد إلى قومه ء إبراهيم دعا 
الأصنامادة عبوترك ادة، بعبال

وكفر،شرك أهل وكانوا وال1ئواكب، 
أقربلأنه بأبيه؛ دعوته بدأ ئد وكان 

بإخلاصالناس وأحق إليه، الناس 
ارة،عببألحلف فدعاه له، النصيحة 

قتعار؛ قال إشارةُ'آ،، وأحسن 

•( ٠٩)عيي للالأساء نمص انظر! 

)آ/،/؛؛(.حجر لأبن ازرى كح انظر: )٢( 
طا;ا،هجر، ]دار )؛Y/( الفري تفسر أنظر: )٣( 

ط١ا،الرسالة، تمؤسة ( ٢٣٦/YY)القرطي وشر 
=ْزأ[، قرية، ]ْامت ( YrU)؟\/محير ابن وشر 



هلاابراص^؛ ءقمابراهيم 

،ئإل قيا مذيقا لقم إبنيم آؤئيا 
يجزمحلا يمتع لا تا _ ات كأزت ؤؤي 
^٠١٥٢قد إق ؛^؛٢؛ شقا عنك يني، 

صمكأندك ذلإي إؤق لم تا آلعيّ يشي 
إن'الثبمثى ثثد ث* يأت . س، 

إقه و محا لوي ، SU؛
نتثؤ0آؤمحي؛ تى ءداب سثش أن ثغأف 

■تم؛ما وه محلقا َلشم( 
اف،إفراد إلى قومه دعا وكذلك 

والأصنام،الأوثان عبادة وترك بالعادة، 
قالالباطلة، المعبودات من وغيرها 
آثتآعثدؤإ ومحه هال إي ت تعالى 
طنه لم ء س هآ 

آشمحق ين قثدمحذك إدثا . علمرك 
ين0ثثءرثث آكن إدى أتج ومحامحى أيقنا 

عثقايثمأ نيئا ذم' ذؤى لا آقي دوي 
إنيأق ء؛3قثؤأ ثآهثثرْ آليثميخ آثي 

]المكبوت[.وه ميميي 
وأساليبطرقا دعوته في سلك وقد 

ودحضالحجة، عليهم أقام ناجحة، 
وصيرقوة مع وكسرها، شبههم حميع 
■وثبات 

التيالمشهورة منافلرته منها- 
محبمقإةمح-م ماد ^٧٥ • فتها . طه ا قال 
وزملكأئنك إو ءاِلهه اءتّناثا آتئيد ءارر 

إقجينزتآَ دكق,للف . م؟ان ٣، فا 
ال_ّ__لأمن]دار ١(  ١٨٧)دى الستيتفسير وء 

دأ[.الراض، 

يفئلءن يامحنج، آلتعؤتي تتؤ_ث 
مأئأرءا آكثأ عثي جن . أذرك؛ 

يتلا ثال أش  TiSؤ محيا هات 
هنئائات تازغ_ا 'ألمع رءا قثا . آويلتح 

محفيثترف تر ي قاو أش قا )^، 
ألشسرا^٠١ قئآ ). ألقات؛و| أي يت 

آثأتقث، تحلأ ثتنّ رق ئندآ ثان بايثه 
.هيئيخن ^١ ١^؟ إؤ ثقوو قاد 

.]الأنعام[ 

كانواالتي للأصنام كمره ومنها؛ 
صنماإلا تعالى، الثه دون من يعبدونها 

عليهم،الحجة ليقيم لهم؛ أبقاه ^^١ 
ينؤئدم إئيم ءانمآ أ؛ؤولثن تعالى؛ قال 
ضيقان إل . ئبجن ؤمحء وقثا ثل 

عغمنق قتر آؤأ آلتمانل ٠ثيتم ما ومإّهه 
^^٠. عيدمى  ١٠٤وثد-آ ^١* ١٥.
بينصلنل ي أقر 'قئر كد 

يئ د ٦: 
وىوآلامحو هت، ثوؤ بو ال دو 

وآلقهدث بن ذ:لآؤ خ ثأنأ ءك 
ْنينمنحإ بمدل ^ ٤٥محبييدن ويأس 
نئثهترقم إلا،طيا إذ/'آ جتهر نو 
ساثل ت ،^١ و ؛يبممح< فه 

سْعئا^! ١٥الْكةإة. نس إدهُ ةايهيثآ 
ئأمإّقامحأ و إمحم ق ثان م فق 
وبميدوى ذم' اقاين أي ء ؤ، 

.ظؤهّث ثنيا صنت د قاوا 
رنثقزض هنئا طبم! ٥؛؛ ثل ءال 

آشهزإق ئنيؤأ . ثطمحى ًظاثأ 



؛fsSإبراهيم.:؛؛؛|وآئ1بمئوإبر١همج٢ 

٥٥ pi  مممألإ و أفلمحن آئث
كضىهنؤث!".؛ ثا عنتت كد رءوسه٠ر هك 
التا آثي دثيّيح ثن أنعييص ثائ د. 

ؤلثائؤ' أي . ثئقلإ ءيُ نقا ةثأًم 
ا.هتقلوى أثلا آقم يهمن من عبدبلى 
]آلأنيا،[.

ينالنمرود للملك مناظرته ت ومنها 
تعالى:قال الربوببة، ادعى الذي كنعان 
أنتنمء ق اثمحثم قح أرى إل ر ثم 
تلإ٦^ ثآو آذ ١^٤٥ ٥ ق١ئئه 

زيينليء أنآ وييتت،ذ آلإف 
منآلشنسرإ ثآؤ( (ذق هى إهيثم قاد 

ألوىشهت آلنؤب ين بيا فأن ادسرق 
.هآئئوم هدى ب وائم جؤأ 

]القرة[.

دليله،ء إبرامم الخليل فأبطل 
وألجمهسمله، وقلة جهله، كثرة وبين 

فبهتالمحجة، له وأوضح الحجة، 
كفر.الذي 

إلىيدعو ص إت-راهيم ظل وهكذا 
عبادةترك ؤإلى تعالى، الق■ توحيد 

علىالحجة ويقيم ويناظر الأصنام، 
الشرعية،بالأدلة والمكابر، المعاند 
فيفكان وفعلا، قولا العقلية، والبراهين 

إماماصار حتى العبر، أعفلم دعوته 
بعدهجاء من كل وصار به، يقتدي 

تعالى:قال الحنيفية؛ ملته بأتباع مأمورا 
إي،قال قاقهى لمحني ئ4' إأتء؛؛> آتثإة جإ} 

بئاد وين قاد إتاما لاقايى ثا:ءئلق 
وقاللاوق_رة[، .ه آمحة عهدي ياي 

ملأآيغ أن إوق آزثآ ج نسالس: 
).هآل»شرىة يى 'ثان ؤتآ ■محيفا إأرم1ن 

ذؤؤ>وت الى: تع_وفال تال_حل[، 
تث7هثأل؛ن إقنمر ؤآ تأ محو؟ 

٤[.ت ]الممتحنة 

منه:وموقفهم ومه ق0 
كانوا.ئ إبراهيم قوم أن المعروف 

وكانواوالنجوم، الكواكب يعبدون صابئة 
فييعتمدون وكانوا حثان، أهل من 

للملائكة،م ا أجأنها الكواكب 
منالأرض في صورا لها ويتخذون 

إلىإبراهيم فدعاهم والأصنام، التمايل 
ادةعبترك ؤإلى تعالى، افه توحيد 

وخوفوهبالعصيان، فقابلوه الأصنام، 
إيماناإلا تخويفهم زاده وما بآلهتهم، 

والقتل،بالحرق وها.دوه بل غفه، بافه 
تعالى:الأ4 قال منهم، نجاه .ى فه ا لكن 
وهد"أقي ق آتحثجمؤ، قال ^ ١٠^?:

آنإلا ؤدة قئيمرنث ثا ف ثم؛ دلا هوئي 
يلةشق حقل تلإ ومحغ قظ رف ثقآء 

St ^ ءآحاف -أوتتضش . سودغثول
تاإقي يئر آم محامرنت ولا يجفلإ 

آىُج قطأ يؤء ثم 
و؛بمقثثوتث َثم إن يالأم أء 

.]الأنحام[ 
قتلهمن به هموا ما مبيثا تعالى وقال 

مننجاه تعالى أنه وكيف بالنار، وحرقه 



.إبراهيم آءثقهءهوإبراهيم 

ؤآلصجمؤرْ الظالبزت القوم 
ثنارءن . شتيى لتقم ين ءا,لهقنحإ 
إث،وؤ اوو إمحت ءق ثثثتا ه أه 

٧نقئ و ٢^ بمإ 
قص.iكجءئ آم ألامح، إل 

}\لأهآ.

جنابحفارثت- ؛ؤئتا تالى تعال وق
قأفئنه-حنئؤه أو آفتلوْ هالوإ أن إلآ منمؤء 

تشيلاننت ؤلك 1، إة ١لئاي يرث< آقث 
]الُنتموت[.جهنيق 

فاته:و0 

وطريقة.؛ إبراهم وفاة في ذكر 
أهلعن أحبار لقبضه الموت ملك مجيء 
jLxSUI ،،- الذيلكن بصحتها، أعلم اش

فيوقبر دفن أنه العلم أهل جمهور علته 
داودبن سليمان بناها التي المربعة 

المعروفالبلد وهو حبرون، ببلد 

قيهليي منها نمينه لكن الثوم، بالخليل 
أنينم، لكن معصوم، عن صحح حبر 

أنحشية أرحائها، في يداس أن تجل، 
ا.تحتهال الخليل قير يكون 

ررلأالجزري؛ بن محمد الشيح قال 
نعم.، نبيا قير غير ثبر تعيين يصح 

القرية،تلك في الخليل .؛ إبراهيم قبر 
أ.الثقعهءاُ تلك بخصوص لا 

عن١^^ تيمية ابن الإسلام شيح سل 

.ا"'أ(. ٤٠٠اوداةوالهاة)ا/أ•؛، انظر: )١( 

(،٤٩٨)؟/الحناء وكشف )٣٦(، الذاكرين تحفة )٢( 
(.١٦٥)المعقلمة رتاؤخ 

لتيا لقبور ا هده هي هل ؛ ءجوإ| ء لأنييا ١ قبور 
وقبرنوح، ئر مثلت اليوم؟ الناس تزورها 

ؤيوسف،ويعقوب، ؤإسحاق، الخليل، 
وشعيب،واليسع، ؤإلياس، ؤيونس، 
.؟.دمشق.وهوبمسجد وزكريا وموسى، 

القبرض لحمد ا ا؛ بقوله! هقفة ب فاحا 
الخليلوقبر ، نبيناقبر هو عليه المتفق 

عليهالذي الصحيح لكن نزلع، فيه 
ؤإلياس،يونس، وأما قبره، أنه الجمهور 
وعرفااُفلا وزكريا وشعيب، 

أنهوهو عامة، قاعدة هاهنا ولكن 
بأعيانهم.ئ الأنبياء قبور معرفة قي ليس 

منذلك حففل وليس شرعية، قالية 
اه،لحفثله الدين من كان ولو الدين، 

عامةأن وذلك الدين، سائر حفثل كما 
الصلاةقصده إنما ذلك! عن أل يمن 

منذلك ونحو ، بها والدعاء ، عندها 

ءنهاُأ،■المنهي البلخ 
اصانمتأدلقة;^،_^ؤ 

خصائص! الأولى لمسألة ا. 
وفضائله;إبراهيم 

والخلتحليلأ، تعالى اش اتخذه — ١ 
وهذهالمحبة، درحات وأرفع أعلى 

وينبينا.لإ، بإبراهيم حاصة الدرجة 
كماسواهما، أحد ينلها م ل(  محمد

فهدالملك ]،جمع الفتاوى مجموع )٣( 
ط٢[.المصحف، لط؛اءة 

/؛؛؛(.YV)اكادى مجموع انظر: )٤( 



إبراهيمء1قء.إبراهيم

.ه"جليك 1أث؛يثّ آقّ ■' تعالى قال 
]الماء[.

اللهعبد ين حندب روى \}حئة.' ومن 
قبل. النبي سمعت قال؛ ثقهف البجلي 

أ؛رأررإنى ■ يقول وهر بخمس لموت أن 
اشفإن خليل؛ ضم لى يكون أن اطه إلى 
إيراهيماتخذ كما خليلا اتخل..ني قد 

حليلأأمتى من متخدا كنت ولو خليلا، 
بكرخدلأ«ُا،.أبالاتخذت 

ماغير في عليه تعالى القه أش - ٢ 
الخيربضمان ووصفه كتابه، من موصع 

هث؛فقال والكمال، والجمال 

ئتيه تن ي إيهثثِ نئن ءن ينئش 
أ'ؤتية وإقام آلدثأ ي آصثلث£ث وثثي 
أسلملت قان إذ 1. آلصتييق ين 

]١^[، 40اصئ يه أنثت قات 
سقاقا أقه عكآ إ_ملمئ وق__ال؛ 

تسقيمصم؛ط إق وه،ودنه آجقنه 
قنؤئ ثثأ آلرتا 4 ؛اثقث و. 

إقاغاأثبمأ ئح 0 آلمنتق نى ألاخرء 
مىعأ ؤتآ -فيما إبمبجث ية آبع أف 

ونال: وق[، J_JI] 40،؛ ٥١
وقال:]١^[، .4 فت ي ألص 

وق-امل ثن ؤئدم ءابجم ءاوآ 
لا.لأنياء[. 40^٠٨٤ بج* 

يقتديللناس إماما هق الله جعله وقد 

رقمالصلاة، ومراصع اجد المركتاب ملم أخرجه ( ١؛ 
٥٣٢.)

والكتاب،النبوة ذريته في وجعل به، 
هتتإؤمحض آتثق 4ولذ ه؛ قال 

وينمان إتاثا للتايى جاؤمحث ٍإفي قال فاقهى 
آلْكلييرة.؛4عهييى تال لا ئال رثه 

إتّءصقي 4وثثتثا ال: وققرْ[، ب]ال
ؤاوئبآلنثؤه ديبمم ؤا يتثلثا رسوبم 
بنآمحثآ 4 وق آلدي 4 ثئءد ؤءابمته 

]العنكبوت[..؛4 
ارفكل^؛i^؛ كثير ابن الحاففل قال 
مننبذ على الماء من أنزل كتاب 

ذنيتهفمن الخليل إبراهيم بعد الأنبياء 
تضاهى،لا سنثة حلته وهذه وشيعته، 

،•تباهى؛اُ لا علية ومرنه 
،لحميدء ا ل لخما ا من وغيرها 

يهلولالتي العلثة، الرفيعة والصفات 
منواحدة وكل بذكرها، والممال المهام 
بل.كرماالثّرح يعلول الخصال مده 

.بمججومافكيفا تها، وبتا 

هوالقيامة يوم يكسى محن أول - ٣ 
عنه عباس ابن فعن ص؛ إبراهيم 

حفاةمحشورون ررإنكم قال: ٠ النبي 
وت؟٥ «ؤةثا قرأ: ثم ءرلأ«. ^1؛ 
شتيك<اناِة ةق1 قدا لدي كلي 
بومبمس من وأدل ]الأنبياء[،  40

إدراهمااُم.القيامة 
والهاةرأ/ْه"آ(.)أ<الداة 

رقمالأنما،، أحاديث ب المخارى)كنا امحرجه )٣( 
وأهلها،نممها وصفة الجنة لم)كتاب وم(، ٣٣٤٩

(.٢٨٦٠رئم 



إبراصم.■■ءءوق[[هابراهيم

سنالحيع وجه • ااث>انية لمألة ا— 
القيامة((،يوم آدم ولد سيد ررأتا قوله 

لمائصؤ؛ا إبراهيم الثلك قوله وبين 
:المرة((خير رأيا له: قيل 

القال: قه بي أص 
يومآدم ولد سيد ررأنا اش رسول 

وأولالقبر، عنه ينشق من وأول القيامة، 
الحديثفنص مشنيااُاأ. وأول شافع، 

القرآنمن الأحرى الأدلة من غيره مع 
الشرفأفضل هو محمدا. أن والسنه 
سائرمن أفضل وهو الإطادق، على 

واللام.الصلاة عليهم الأنيياء 
أنعلى يدل ما الثئة في حاء لكن 
بنأنس فعن البرية؛ حير هو إبراهيم 

إلىرجل حاء فال! هه الك م
فقالالبرية. حير يا فقال؛ ه ض ا رسول 
.ااُإبراهيم راذاك .؛ افه رسول 

يجوابتزص:ذلك عن أجنب وقل 
علىالمي من ذلك أل أحدسا: 

لمقاموالإجلال، التواصع جهة 
وحلته.وأبوته ْأص إبراهيم 
بابمن اإوطا ظه؛ كثير ■ابن قال 

دهوالمع تواضع والم هضال

(.٢٢٧٨رنم 4 القفائل )محاب ملم )أ(أحر-حبم 
(.٢٣٦٩ينم الفضائل، )محاب لم م)آ(أخد-بم< 

(ul(r :^ السلم )ةلالمؤّنراممسلم)مأآآ
ٍزا[،والدرامات، والتحقيق للترجمة الوطنية 
)٦!لم مكتاب تلخيص من اثكل لما والفهم 

ليروىلم موثرح ط١[، كثير، ابن زدار ( ١٨•
ط١[.يالأزمر، المصرية ]الخطبعت )ها/اآا( 

(٤). .؛الخلل 
أنقبل ذلك، قال أنه يحتمل الثاني؛ 

أنهأعلم ثم آدم، ولد سيد أنه يعلم 
الإءuلآق.على البشر وأكرم أفضل 

ممار:قوله مض الثالثة: لمالة ا- 
[:٧٦]الأنعام: ه ئدا وثان 

المرادبيان في العلم أهل اختلف 
صلىمنافلرة؟ أم نفلر مقام أهو بذلك؛ 

مشهوؤين:قولين 

مقامالمقام أن وهو الأول؛ القول 
نفلرمقام لا للحجة، ؤإقامة مناخلرة، 
وجهتن:ن ذلك ومحال واعتقاد، 

Uقالها ص إبراهيم أن أحدسا: 
الكواكبعبادة إبطال قي قومه ناقلي 

معتقدايقلها ولم والشمس، والممر 
للحجةمقيما قالها ؤإنما لربوبيتها، 

وربوبيتها،لألوهيتها وبللا عليهم، 
يعتمدهلا الذي الشيء يقول قد والمناظر 

علىالحجة وليقيم حجته، عليه ليبنمب 
لماالأصنام تكسيره في قال كما حممه، 

ُثاشغهئدا ءثك وؤ-،أوت ه: لوا الق
إلىر فأسا ]؛لأن—س-اء[، .ه 

فقال:؛ يكسره لم الذي الصنم 
[،٦٣بياء: ]الأنئده ظبمآ هكتآهّ 

وقدبالحجة، إلزامهم غرضه أن ومعلوم 
بزعمكمريي هذا فالمعنى؛ حصلت، 

اياطل■

را/هآم(.والنهاية )؛(الداية 



.إبراهيم .ءء|]جهإبراهيم

وجهعلى ذلك قال أنه الثاني: 
فمعنىوالتوبيخي الإنكاري الاستفهام 

هذاليس والمراد؛ ريي؟ أهدا الكلام: 
ذلك،مثل تفعل قد والعرب ربي. 

معنىعلى تدل التي الألف فتحدف 
الأسفهام.

أهلمن جماعة القول هدا رجح وقد 
وابنكثير، كابن المتقدبن؛ العلم 

منجمع عليه ووافقهم حجر، 
الأمينومبمحمد كالعدى، المتأخرين؛ 

هراسخليل ومحمد الثنمهلي، 
القول،هدا صواب على يدل ومما 

جازماكان وأنه الحق؛ بأولى وأنه 
الألوهية:واسشحقاقه تعالى الرب يريويية 

عيهجن >اؤثثنا تعالى: قوله ترتيب دلالة 
ثانأض ئ ؤ ^١ ئان مخي ^١ أقن 

إلىآ؟تيك يق لا 
تعالى:قوله على بالفاء، آخره 

وأ'لأق؛؛و(آلشتمإث ٠^^٠ .؛مئين رمحآ 
فدل]١لأjعام[، .ه آمح_محة ين و.لآؤة 

ياومحا منا>ا موقئا ذلك قال أنه على 
ؤوثا-بمأتعالى: قوله عليه دل كما لهم، 

هوقول[، ٨٠ام: ]الأنعلأية ا ممده 
,إتريي-نءادتها' ■ثئئ؛؟' ؛ؤويإلئا تعالى: 

ازريرفح ١(، ٠  ٩٧رآ/ممر ابن شر انظر: :١( 
(،٢٩٢)عدى الوتمر (، ٤٥١حجر)ا-/ لاين 

A) jUiوأضوا، (، ٤٥.  ٤٤)ك الأساء ونمص 
التوحيدودهموة »i\[، اكواثد، مالم لدأر ( ٢٣٧

الكب]دار ( ١٣١-  ١٢٩)هماس خيل لمسد 
ط١[.الملمة، 

اللهعند والعلم [، ٨٩]الأنعام: عق 
-سار'ا<.
فيقالها إبراهيم أن الثاني: القول 

صغرهفى ذلك وكان ، نظره حال 
وتللثاعليه، الحجة قيام وقبل وطفولته، 

ؤيرىإيمان، ولا كفر فيها يكون لا حال 
افهخبر بقل-اهر الإقرار العلم أهل بعض 

ابنبدلك: قال وممن بدللث،، تعالى 
ظه.الطري جرير 

هدؤ،لم ^^1، تعالى: يقوله واستدلوا 
.هكثجأ آلثني تى لأؤتفوك نه( 

نؤععلى يدل وهدا : قالوا]الأنعام[، 
(٣)

•تحتر 

نفىافه أن القول: هدا يبهلل ومما 
فقالالماضي؛ في إبراهيم عن الشرك 

جمأثنا يية إفبمن ة بل ■؟أش تعالى؛ 
فيونتالأنعام[، "ميز.ه ثى 

الزمنجميع مستغرق الماضي الكون 
شركعليه يتقدم لم أنه فثبت الماضي، 

ط؛؛،.يرثا 
القرآنمن به استدلوا ما وأما 

هفقالأنبياء زال ما أته عنه: فالجواب 
دفعفي ؤيتضرعون الهدى، ألون ي

تعالى:قوله في كما عنهم، الضلال 

(.٢٣٧/٢المان)أضرا، انظر: )٢( 
وذا»(، ٣٦١)٩; جرم لأبن البيان جامع انظر: )٣( 

الإسلأس،]المكب ( ٧٤الجوزي)٣; لأبن المر 
ذص.

(.٢٣٧المان)أ/أضواء )؛(انظر: 



ْقإأتإبراهيم 

►ئق[|
إبراهيم

اثقئدا أيل تت ِلثفلم قاد >ئإذ 
.هأرتحّام هتثد ئث ثو نألجئبج( ءايثا 

إبراهمآتى قد تعالى واش ]إبراهيم[، 
السماوات|ٌوكوت وأراه قبل، من رثيه 

يعمحمهلا فكيف موقنا، ليكون والأرض 
اكح؛ر؟ُآ/هذا ْثل غن 

اتكذبالرابعة: ة لسألا- 

اضرسول أن ُه؛ هريرة أبي عن 
ثمطالسي إبراهيم يكذب ررلم س؛ قال 
اض؛ذات في نمين كدثات؛ ثلاث إلا 

>؛ؤدلت وقوله سقم.ه• توله: 
شأنني وواحدة هنداه. تنظرهم قملأو 
الحدثُأ/سارة؛( 

أبيعن الطويل ئ الشفا حديث وفي 
فيه النبي مع كثا ت قال ه هريرة 
تعجبهوكان اليراع إليه فرفع لعزة 

القومسيد ارأنا وقال: ة نهمنها فنهى 
فيقولون؛إبراهيم فيأتون القيامة••- يوم 

االأرض أهل من وخليله الله بي أنت 
فيه؟نحن ما ترى ألا ربك، إلى لنا اشفع 

إنإبراهيم: فيقول بلغتا؟ قد ما ترى ألا 
ئبلهيغضب لم غضتا اليوم غضب ريي 

وذكرمثله...« بعده يغضب ولا متله 

(.Uifr)الجوزى لاين اف زاد انظر: )١( 
رئمالأذساء4 أحادث ب ركنا الخارى أخمرحه )٢( 

(.٢٣٧١ريم الفضائل، )محاب وْلم (، ٣٣٥٨
رقمالأنساء، أحاديث )كتاب المخادى أخرجه )٣( 

وصفإطلاق الأحاديث هذه وفى 
مشكل؛وهذا .؛-، إبراهيم على ب كاللأ 

وتشتد، رعا وث عقلا محنم الكذب لأن 
واصطفاهس الله اختاره من على حرمته 

ي.الأنبياء من لرالخه 
علىالكذب إطلاقه أن والجواب: 

■قولاقال أنه سوغه الثلاث الأمور تلك■ 
لمحقق إذا لكنه كذبا، السامع يعتمده 

المعاريفسباب من لأنه كذبا؛ يكن 
باقذبفليست للأمرين، المحتملة 
سقم■ ه قولفمحضى، 

معناه:يائون أن يحتمل ]الصافات[: 
قدربما سقيم أني ويحتمل: سامحقم، 

التوييةباب من وهذا الموت، من غلي 
النفسسقيم أو المعاؤيضى، واستعمال 
١لحجةسقيم أو وسرككم، لكفركم 

تقوله وأما معكم• الخروج على 
:[:٦٣]الأنساء: سا4 ظترئم ئه' 

أنعلى للأسندلأل تمهيدا فقاله 
فيلقومه وقملعا بآلهة، ليست الأصنام 
قولهوأما وتنقع. تفر إنها قولهم: 

رفيعتل. : أحتىاا أنك ررأحبريه لزوجته: 
فىأحته ا هأنمراده ان بعنه 

الإسلاز".
(،١٩٤رقم الإيمان، ومسلم)كتاب (، ٣۴٤٠
للماري.واللفظ 

سلموثرح )م/بمآآ(، ملم فرالد العلم انظر: )٤( 
-القرطي ير ونف(، ١٢٤; ١٠)للتووى 

٤٥•/ حجر)ا لأبن \و{وي وفتح,(، ٠٢; ١٨)( ٢٢٢
-٤٠١.>



.إبراهيم .إبراهيم 

نبئتاقول معنى الخامء<سةت لمسألة ا. 
منبالشك أحق ررئحن محمد 

ه١^، رسول أن ه؛ هريرة أيى عن 
إذإبراهيم؛ من بالشك أحق ررئحن ت قال 

الموتى-تحيى كيف أرني رب دالث 
ولكنبلى، ئال؛ نومن؟ أولم ت قال 

كانلقد لوطا اه ويرحم قليي، ليطمس 
فيلبثت ولو شديد، ركن إلى يأوي 

لأحسثايوث بث لطول جن ال
اولاءي«لا/
بالشكالمراد فى السلف اختلف 

لأهلقولان أظهرها أقوال، على هاهنا 
٢٣:،

لم. إبراهيم أن وهو الأول; القول 
إحياءعلى تعالى ١^١، قدره في يشك 

الأمرين، بين تردد الشك فإن الموتى، 
أنومحال الأحر، على لأحدهما مزية 
الق،،أنبياء من الخلق صفوة فيه يقع 

لشكفا .ن، الحنفاء إمام رأسهم وعلى 
فكيفالإيمان، فى قدمه ئتت عمن يبعد 

تفسيرفي وذكروا والخلة، النبوة بمرتية 
أرادأنه وأفلهرها؛ أسهرها أوجها، ذلكا 

ماغير والمعاينة بالمشاهدة يتحصل أن 

رقمالآنساء، أحاديث ركتاب ابارى را(ا-تحر_حه 
(.١٥١رقم الأيمان، وسلم)كاب (، ٣٣٧٢

الكتب]دار ( ٣٠٣.  ٣٥٢>ا/ عطيت ابن تمر انظر: )٢( 
وتمر(، ٦٣٠-  ٦٢٤)؛/الطبري وتمر !_[، 
>آ/كثير ابن ير ونف(، ٣١٢. القرطبي

(.٤٧٥.  ٤٧٤)آ/حجر لاين ازري ويح إ(، 00

منالترقي فأراد والخبر، بالعلم يتحصل 
إرءينامحن•الشن علم 
كانراوقد ; كثير ابن ال ق

علىتعالى اش، قدرة يعلم ء إبراهيم 
يحتمللا ، يقينئا علما الموتى إحياء 

ذلكيشاهد أن أحب ولكن النقيض، 
عثنإلى الشن علم من ويترقى عيانا، 

وأعطاهسؤاله، إلى اش فأحابه اليقين، 
مأمو1ها؛ر'غاية 

ه؛الني قول معنى يكون هدا وعلى 
لوأنه ; إبراهيم،؛هن بالشك أحق لانحن 

أحقنحن لكنا شاكا، إبراهيم كان 
نشك؛لا ونحن ه، منالشك ب

ؤإنمايشك، لا أن أحرى .ؤن فإبراهيم 
أومنه، تواصعا محمد. نئتا ذلك قال 
إبراهيممن أضل أنه يعلم أن فل أنه 

قه.الأنبياء وسائر 

عنالشك نفي على مبني فالحديث 
يظهرالذي هو القول وهدا ، إبراهيم

وقدوالعقل، للشرع أقرب وأنه صوابه، 
ععلية،كابن العلم؛ أهل من كثير رجحه 
عدى،والوالقرطبي، كثير، وابن 

وغترْمأ؛د
وولنكنقوله; القول هدا ويؤيد 

)ى\ود\لأ-وس-)\إس.
القرطبيونفير شما.بنث)ا/أهآ(، رإ(انثلر; 

)آرْْأ(،كثير اين وتمر (، ٣١٢_٣٠٩/٤ر
وتفسير(، ٤٧٥. ٤٧٤حجر)٦; لابن اuرى وضح 

ومرها.(، ١١٤)العدى 



إبراهيم.تقر'■ابراهيم 

ومعنى[، ٢٦٠]او-مرْ: ثمن 
إبماني،لزياد أو شني، ليزداد ١'؟-^^ 

عنه الطبري جرير ابن ذلك روى 
بنسعيد منهم؛ اللف؛ أئمة من حماعة 
بنوالضح-اك دعامة، بن وقتادة حبير، 

محأبراهيمأنس، بن والربيع مخلد، 
لءيرهمُأ،•الخعي، 
لأزدادت ؛ربريد ت ظه بطة ابن قال 

الضر«لى.جاء بدلك ايماز، إر 1يماا 
البخاريالله عبد أبو بها احتج وقد 

الإيمانزيادة على راصءح_ي_ح_هاا في 
 ...,)٣(

لهها مْ 
(٣)

بنمحمد الإسلام شيخ محال 
واذقوله؛ راوأما ظه.' الوهاب عبد 

آدوقرئم حقتا أرف، ري ءاقهقثّ 
لإيى4.ؤمش، وقى ج ،ئ وثى أو؛م ماد 

الأدلةأعفلم فمن [، ٢٦٠ت ]البقرة . ية. ألا 
حتىومراتبه الإيمان تفاوت على 

كونهمع الطمأسة طلب فهذا الأنبياء، 
الشالأدلة إلى يا محا كان فإذا مزنا، 
بغير0،،فتكف الهلمأنيتة له توجب 

أيصافيه رروهذا ؛ لسعدى ا وقال 
ؤإحيائهالله، قدرة على حسية دلالة أعفلم 

)٤^٣٦(.اص شم )اآانفلر: 
الراين]دار { ٨٣٣)آ/انجٍة الفرص شربمة ص الإبانة )٢( 

لرشروالضزع،طا[.
(.)٠٦البخاري صحح )٣( 
)٣٧(الوهاب مد بن محمد الشخ مؤلفات مجمؤخ )٤( 

معود[.بن محمد الإمام جامعت ]نثر 

عنتعالى فآحبر والجزاء، للبعت الموتى 
ببصرهيريه أن سأل أنه إبراهيم حليله 

ذلكتيقن محي لأنه الموتى؛ يحيى كيف 
يشاهدهأن أحب ولكن تعالى، الله بخبر 

اليقين،عين مرتبة له ليحصو عياثا، 
جقاد وثن أولإ ء؛ؤةد له: اممه محال فلهذا 
وذلك[، ٢٦٠]البقرة؛ ٥^^ ثمن وقى 

بهيزداد مما اليقينية الأدلة بتوارد أنه 
فيمحيسعى الإيقان، به محنكمل الإيمان، 

العرفانااأولو نيله 

ءلاهر٥،على أنه وهو الثانىت القول 
تعالىادثه قدرة في شك .ئ إبراهيم وأن 

ترجيهفي وذكروا الموتى، إحياء على 
آمرين;ذلك 

النبوة؛قبل كان ذلك، أن أحدهما: 
بالإيمان.تكليف لا حيث 

علىلحل ه أنوهو ت اني ثال
الناسقلوب على يدخل ما . إبراهيم 

لمولكنها والخملرات، الوساوس من 
وأنالثابت، الإيمان زلزلت ولا تستقر، 

إحياءيريه أن ربه سأل هأكهأ إبراهيم 
يقدرفلا الشيط_اني، رض للمعا الموتى؛ 

فلبهفى يلقى أن ذلك بعد ان الشيءل
ابنالإمام القول هذا ورجح الشك، 

تظفةالعليري حرير 
تقريرهتقدم بما مردود باطل القول وهزا 

(.١١٤)عيي التفسير )٠( 
(٦٣٠)؛/ الطري شم انظر: )ا( 



الائباعالائباع

وأعلم.أعلى واه الأول، القول قي 
اثمصادروانمرامءو؛ 

وملم وف_وائد المعلم ارإكمال . ١ 
•عياض للقاصي ١^١،■؛ 

لأبن^١(، والنهاية« - ٢ 
م-
قصصمن بلاء نالللت_ءح_ف_ة — ٣ 

كتابهانتحب كثير، لابن الأسياء؛؛، 
العسقلاني.حجر ابن الحافقل 

—ا أصولهت |لاالتوحيرادهموة — ٤ 
ا(،دءاتهامشاهير ٠ بها مرت الي الأدوار 
هراس،حليل لمحمد 

)المعروفالأنبياء لأيصص - ٠ 
الثعلبي.إسحاق لأبي بالعرائس(؛'، 

٠للعيي الأنبياءأ؛، ارقصص . ٦ 
الحقء،القصص الأنبياء ارقعص - ٧ 
الحمد.ثسة القادر لعيد 

^٢(،الطحاويةاا العقيدة أرشؤح — ٨ 
الخفي-الم أيي لاين 
قتية.لأبن لااوعارف«، - ٩ 

 mلائباع.ا

لغة:لتعرث ا0 
وق.التايبع، الفعل؛ مصدر الأJباع 

ابنقال اتباءاُاأ. واقبنه ، نتعا ئبعه 

أمجلوالعين والباء للالتاء ه.' فارس 
شيء،الباب من عنه يشد لا واحد 
؛فلائاتبعث يقال! والمعو. التلؤ وهوت 

لءئته«ُآأ.^١ وأقعئه؛ وائعثه. هلاض إذا 
فيه.بما وعمل به اثم القرآن! رائع 

أثراء اقتنالأصل في والأتباع 
بمثلالعجل في استعمل ثب الماشي، 

ءؤرأؤنقوله- في كما الغير، عمل 
ثم[، ١٠٠ت ة توب]الإإ-صتييم آقعؤهم 

بماوالعمل الأمر، امتثال في استعمل 
الائتمارفهو المتيؤع، به يامر 

شرعا:لتعريف ا ■ئ؛■ 

جاءبما الأحد هو الشرع! ش الائاع 
والتسليمالثنة، في وصح القرآن في 

والانتهاءبأوامرهما، والائتّْار لهما، 

لرالائباع! ^^ معاني الا"لإمام 'قال 
بسننالأحد هو!" العلمساء عند 

عندعنه مجحى التي . الله رسول 
لها،لخصؤع وا فلها، وحما وملتها أهلها 

لمنتقليد فيها . التبكب لأمر والتسليم 
بأمره،والائتمار بتقليده، افه أمر 

،((آ؛،.UPاش نهى عما ■والأ;تهاء 

ط؟،انمل، ]دار ( T1Y)\/اللغة مقاسس )٢( 

؛(١٢؛- ؛ Yt/V)ين للطام رالصير ١^ )٣( 
،([,١٩٩٧سءمن، ]دار 

المعاتىالمظفر لأيي الحدث لأصحاب الأنصار )٤( ]دار ( o٦/٢)سد، لاين الأمحظم والمحيط المحكم )١( 
٠.،.ص  ٢٠٩، ١٠/ ١١ءا ti  I ٠٢َ_- ٦ م/  r٠١ »سم، . 1. ٠ ]؛٠( الك ^.١٤١٧ٍدا، المار، أضواء مكنة \^\ئ.ط١، العلمية، ب 



الائاع»أآ0بمالائباع

اتالغويا1بمعنى بين العلاقة ئ' 
واثشرمي:

للاثباعوالشرعي اللغوي المعنى يتفق 
وسم\كذالمش، أمل إلى باكي 
.والقفر.

الثيع،الأم إلى المد ئ وأما 
العلاقةفإن وطريقته، الأساع منهج ؤإلى 
للائاعوالشرعي اللغوي المعنى بين 

فإرنوخصوص؛ عموم علاقة تكون 
أيلأناع شامل ٧>!"ساع اللغوي المعى 
كانسواء كانت، طريقة أي على ُتبوع، 
الشرعيالاذجاع وأما مذموما، أم محمودا 

وأمرض ا أمر اع باثبمختص فإنه 
ضا شرعه ما وفق على .، رسوله 

ورسوله.

والحكم:
طاعةاده عبعلى الله أوجب لقد 

أمره،واثباع بطاعته وأمرهم .، رسوله 
وتركومعصته مخالفته من وحذرهم 

الأدلة.فى ذلك سياتى كما طاعته، 
اشّررففرض ت ^ الشافعي الإمام قال 

٠،رسوله وسنن وحيه افاع الناس على 
ثثوثُضب وآثغ كتابه: في فقال 

آلكنثوق1ثهثز ؛؛4؛^ هنجم يتوأ يمم 
آمحمأتق ه ولإيم 

الكتاب،اه فذي .، .]الم؛[..4 
قمعتالحكمة، وذكر القرآن، وهو: 

يقول:بالقرآن العلم أهل من أرصي من 

اشوأن ى، اه رسول تئة ؛لممة 
الناسعلى وحتم رسوله طاعة افترض 

لقوله:يقال أن يجوز فلا أمره، باع تا 
سنةم ثاطه اب لكتإلا رض,، ف

فقدمى ما رروكل رموله.؛ل١،، 
اتثاعهفي وجعل اتساعه، اش ألزمنا 

اتثاعهاعن العنودُى وفى طاعته، 
ولمحلقا، بها يعذر لم التي معصيته 
لقصارسول سنن تباع ا من له يجعل 

ىميااأ"،.
لحقيقة:ا٠ 

يكون. رسوله وأمر افه أمر اثباع 
منها:بأمور؛ 

ي،ُ؛،.والتاص ه بالني الاقتداء . ١ 
آدف،:؛٣^، ^١٢ 4لأثَثان تعالى؛ قال 

\$ونأ"لإ ه تمح؛ ثة كخ 
نذومح'أياوهلالآصاب[.

إلها.والتحاكم الثق تحمحم - ٢ 
هأيبجإ أون؛١^١ ؤظ'ئثا تعار: قال 
ف،ثقوعم ؛ن ذؤ آ'لآم؛ ه آلقمحث ويتمحأ 

أدوينحن َقم إن  JU3أقي؛؛إئ همدوه ^1^ 
40ي  'ص% ه آنآؤ ئأ'مح 

تالنساء[.

وشرعه.الرسول. بحكم لرصا ا ء ٣ 

الكتب.ثد\و ( ٧٨. )٦٧ الئاسي للإمام الرسالة )١( 
شاكر[.أحمد تحقيق؛ العلمة، 

والانحراف.الميل او والطغيان، العتو العنودت )؟(
.)٨٨( الأبق المرجع )٣( 

)ئ(اظر:شماينمحر)آ/أبمم(.



الأناع
آء*تئتبم

الائباع

هويمحثلا ورتك ت تعالى. قال 
ث*ثم يثتنثَ ،___ ي ،عيمثذئ ثئ 

قئيقنق محا أشهم قآ ياط 
]!_[.وه ثيئا ثقiيأ 
طعمررذاق I مرفوعا رزالمّحيح؛؛ وفي 

وبالإسلامرئا، اش رصي من الأيمان: 
.، رمولأ،اروبمحمد دينا، 
فلاالشريعة؛ حدود عند الوقوف _ ٤ 

ينقصولا واJتداع، باحداث عليها يزيد 
الفعل.أو بالقول قيئا منها 

نباعلا ا أن الشريعة من يعلم ومما 
ضإلا يكون لا المطلق المحض 

-الآحري-ن طاعة وأما وللرسول.، 
العلماءمن الأمر وولاة كالوالدين، 

اش،لهلماعأ تابعة فإنها والأمراء 
ورج،■

0اسزلة:

أصلهو ورسوله، ض ا لأمر الأتباع 
قبولشرطي أحد وهو الإسلام، دين 

إذاإلا مقبولا العمل يكون فلا العمل، 
ننةواباع لله، القصد ص إحلا فيه تحقق 

مصطفاه..

>ةةّفأأ؛الهلحاوي جعفر أبو الإمام قال 
(..٣٤رقم الإيمان، رمحاب سلم أحرجه )١( 
. Ti-\lr)الإسلام لشيخ الخاوي سوع انفلر: )٢( 

الرسول.وسة ط؟[، تيب، ابن ]دكتة ( ٣٤٧
عثمانمحمد الرووف لعبد والابتداع الأتباع بين 

أمجامعة ماجستير، ]أطروحان )بم'ا_'آا( 
1م,ى[.

طهرعلى إلا الإسلام قدم تثبت راولأ 
والأّشلأم؛اتم.الشايم 

لأهمية:ا٠ 
أعغلممن ولرسوله لله الختابعة 

السنةأهل ا قررهالتي الأصول 
عامهعن بها تميزوا والتي والجماعة، 

البتدعت.الهلوائف 

تيميةابن الإسلام شيخ قال 
والجماعة؛السنة أهل طريقة من ارئم 

اطنابه اطه ول رمار آثاع بائ
وظاهنا،(أ؛،.

والأدلة:
ينإوك أوتى تآ وئ تعالى: قال 

[.١٠٦]الأنعام: 
بمتبج،ثنيا وأن الى: عتال وق

ئئثزقأنتثد ثئعو_أ ولا قأئعوه منغّمآ 
[.١٥٣]الأنعام؛ ر،يإئه عن بكم 

دآآسيأ ٤؛؛^ يل ؛^^١ سبحال: وقال 
؛"٠٤١؛عقي أزتيا ثآ مئ بق قاؤأ آئ أنزق 
محيسئ تيأؤث لأ ء١JثثآؤهJتأ "؛ارى آوؤ 

]1^؛[.بمتدوة.اه 
أقمأكهأ أن ولك .! وقال 

رجَقثلقين تلي آقيأ ^١؛^؛ أق؛؛( أن ١^؛؛، 
٠]محمد[ إج^بج آثأس إقالّى آئ يممب 

(٢٣١)ا/ العز أبى لابن |_J؛ رج ث )٣( 
^[.١٤١٧ْل-ا، الرالة، ]مؤّة 

ألإمام،حامعة ]٩٥؛؛^ ٢( • ء ١ رآ الواسطيأ، العمدة )٤( 
١م[.٤  ٠١



الاشاعالائباع

الأتاع:في الثنة م ورد ومما 
عظيمهرقل إلى رساك أول في ه قوله 
الهدىاأُا،.انح س على ارملأم الروم: 

النبي.عن ه موسى أبي وعن 
بهاش بعشي ما ومثل مثلي ررإن قال: 

إنيقوم يا فقال: قومه، أتى رحل كمثل 
المديرأنا وإني بعيني، الجيش رأيت 

قومه،من طائفة فأطاعه فالنجاء. العريان، 
وكذبتمهلهم، صلى فانطلقوا فأدلجوا 

فصبحهممكانهم، فأصبحوا منيم طائفة 
مثلفذلك واحتاحيم، فأهلكهم الجيش 

منومثل به، حثت ما واتبع أطاعني من 
الحقااُآ،.من به حشت ما وكذب عصاني 

قوالاهلاسم:أه 
فيالعلم أهل أئمة عن الفل نت لقد 
أقوالهموترك النصوص، باباع الأمر 

حالفتها؛إذا العلماء من غيرهم وأقوال 
فجنذللثأ:

ارأجمعرسدلة: الشافعي الإمام قول 
نئةله استبانت من أن على الناس 
لقوليدعها أن له يكن لم . افّ رسول 

أحدلأآا.

رنموالجر، الجهاد ركتاب البخاري )١(أخرجه 
رقموالسمر، الجهاد ركتاب لم وم(، ٢٩٤١

٧٣١١^.)

والئنة،بالكتاب الاعتمام ركتاب الخارى )٢(أحرجه 
رنمالفضائل، ومسلم)تمتاب (، ٧٢٨٣رنم 

٢٢٨٣.)

الكب]دار ( ٣٩٦. ٣٩٥)الشم لابن رم<المدح 
ه[.١٣٩٥اس، 

هذاذكر قبل ظه القيم ابن وقال 
العلماءأقوال عرض بمليل: الأثر 
منهاوحالف بها ووزنها النصوص. على 

ولمأقوالهم يهدر لم النص حالم، ما 
فإلهمبهم؛ اقتدى بل حابهم، يهضم 
منحما فمتبعهم بذلك، أمروا كلهم 
.حالفهم؛١ من لا يه أوصوا ما امتثل 

الفقهاءأئمة من جمع عن حاء كما 
النصإلى الرحؤع الأربعة المذاهِا من 
إمامهم.مذهب حالف ولو 

قال:أنه رهيؤ الشافعي الإمام فعن 
بخلافالنجي عن فكان قلت ما 

أولى،النبي فحديث يصح، مما قولي 
صحررإذا أيصا: وقال تقلدوئي؛،، ولا 

قوليعن راجع فأنا قولا وقلت، الحديث 
بذلك«ُ؛أ.وقائل 

:'هالمالكي الغرج بن أصبغ وقال 
اضعن، ِ الخمثن على ص■' - ررالمح 

أثبتالحضر فى أصح.ابه أكابر وعن 
علىمالئا نتبع أن من وأقوى عندنا 

٢.حلأفهااُ 

المتعلمة:^^ائل 

الشيشريعة عن الحردج حكم 
الخلقمن أحدا يع أنه اعتقد من 

ه،محمد الهي ثريعة عن الخروج 

ط؟،فت، ]دار را/إ0آ( كتجر ابن تفسير )٤( 

المأورنة[]دار ( ٣٠٦)آ/حجر لأبن المائي كج )٥( 



الائباعالائباع

شريعةعلى يحمج أن الخضر وسع كما 
منناقض في وقع فقد موسى.، 

الإسلام.نواقض 
ه؛اض رسول ءن نه م؛رْ أف ءن 

الييدء، محمد نقس رروالذي ت قال أنه 
يهودي،الأمة؛ هذه من أحد بي يمع 

باليييؤمن ولم يموت ئم نصراني، ولا 
أصحابمن كان إلا يه، أرسلت 
الار«'ا؛.

تو:%ه تيمية ابن الإسلام شيخ محال 
أكله الض هدى غير أن ظن ارفان 
يعهمن الأولياء من أن أو هديه، من 

وسعكما . محمد شريعة عن الخروج 
ه،موس شريعة عن الخروج الخضر 

لأناستابته؛ بعد قله يجب كافر فهدا 
ولمعامة، دعوته تكن لم . موس 
اتسلعالخضر على يجب يكن 
لموسى!الخضر محال ل موسى 

الاش علمنيه اش من علم على ؛؛؛_ 
القّعلمكه اش من علم على وأتت تعلمه، 

بناممه عبد بن محمد قاما ، لا 
إلىاش رسول فهو . المعللب عبد 

عربهموالإنس؛ الجن الثقلين؛ جميع 
ملوكهموقاصيهم، دانيهم وعجمهم؛ 

زهادهمءاوغر زهادهم ورعتتهم؛ 
نبحمد مام الإمال وق

لأحدأن اعتقد ءومن •' ^^٠ الوهاب عبد 

أو.، محمل متابعة غير الله إلى طريقا 
لغيرهأن أو اتباعه، عليه يسج_سا لا 

محتاجأنا قال! أو اتباعه، عن حرويا 
أوالباطن، علم دون الظاهر علم في إليه 
أوالحقيقة، علم دون الشّريعة علم في 

الخرؤجيسعه من العلماء من إن قال! 
الخروجالخضر وسع كما شريعته عن 
هدافي كمر &؛ موسى شريعة عن 

لشروق؛ا0 
والأتباع:التقليد بين الفرق 

تعريفهما،قي يفترقان والأتباع التقليد 

قولهمن قول قبول فانه: الأتباع '"قاما 
قولقبول أو - النبي. وهو - حجة 

الصورفيشل الحجة، بيانه مع العائل 
حقيقةفي بيانها سبق التي الأربع 

بهيامهللما محمود وهو الأتباع. 
لامالاستأساس هو بل المعنى، 

.ورسولهالقه لحكم 
منالقائل قول قبول فإنه: التقليد وأما 

بالحجة.والمْلالّة الدليل معرفة غير 
الحاميحق في إلا المنع، قيه والأصل 

واستتبا?لالدليل معنى يدرك لا الدي 

.( ١٥٣رقم الإيمان، ملم)ثتاب أخرجع  C١ت
(.o،\/YU)الخاوي مجموع )٢( 

الوهابمد بن ،ّحعا- للأمام الثخصة الرسائل )٣( 
ئرائضوانظر; ٍدا[، الرياض، ]مطابع )٨٦( 

ونسر(، ١٢١٤)ص المرجع صمن له، الإسلام 
.i)،الكب، ، JU] (r-n)الحميد المزيز 
٠١٩٩٩.]



الائباعالائباع

بذلالذي الشخصي أو منه، الحكم. 
عليهوحفي الله، أنزل مِا الباع في جهده 

منهُأعلم هو من فيه فقلد ُعقبمه، 
اتبعّكمن رركل منداد! حويز ابن قال 

لدليلقبوله عليك يجب أن غير من قوله 
فىوالتقليد مقللءه، فأنت ذلك يوجب 

أوجبمن وكل صحيح، غير الله دين 
متبعه،فأتت قوله اتباع الدليل عليك 

والتقليدمسوغ، الدين في والأتباع 

محيءوالتقليد البر: عبد ابن وقال 
لأنالأتباع؛ غير العلماء جماعة 
بانما ض القاتل. نتع أن هو الأتاع: 

مذهبه،وصحة قوله فضل من لك 
تعرفلا وأك بقوله تقول أن والتقليد! 

سواهمن وتأبى معناه، ولا القول، وجه 
مهابةفتتبعه حط_ؤه لك يتبين أن أو 

قوله،فساد لك بان قد وأنت حلاقه، 
ضا دين قي به القول محرم وهذا 

سحانه«ُم.

اأإنالمعانى؛ الخفلفر أبو وقال 
التقليدلمقل وأما . . الأتباع. هو الدين 

الأحاديثمن شيء فى جاء نعرفه فلا 

ابن]يا;. ( ٩٨٩)Y/.وقمله العلم سان جامع ينْلّ• ٢ )١ 
)Y/الموشن ولء-لأم [، ٠١٤١٦حزلإ، ألجوزى، 

للشاطيوالامحمام ،؛[، ^٧٩١الجل، ]دار ( ١٨٨
واكقلمد[، ٠١٤• ٢ المرفه، ]دار ( ٣٤٣-  ٣٤٢)أ/ 

(.٢٧—  ٢٦)وأحكامه العمايد باب قي 
(.٩٩٣)Y/وقفله العلم يان جامع )٢( 
ش٠)٢/م^٨م^(.الخدر )٣( 

الدين،إلى يرجع فيما لف الوأقوال 
وقدبالأتباع، والمنة الكتاب ورد ؤإنما 
غيرمن الغير قول قبول التقليد إن ! قالوا

قولاتبعوا إنما الثئة وأهل. حجة، 
الحجة،نفس وقوله .، الق، رسول 
غيرمن الغير قول قبول هذا يكون فكيف 

ححهءأر

للوقل! القيم ابن ال وق
فقالوالأتباع، التقليد بين أحمد الإمام 

يتبع.أن الأتباع يقول! سمحته داود! أبو 
وهمن. المبى عن جاء ما الرجل 
التابعينبعد من هو ثم ه، أصحابه 

عدمإلى العلماء بعض ذهبا وقل 
ورأواوالأتباع، التقليد معنى بين التفريق 

وممنؤح،مشرؤع إلى يتقسم كليهما أن 
فيالأتباع استعمال الغالب كان ؤإن 

لأدب-إعا في والتقليل المشرؤع، الأتباع 
اJذُومت٦؛.

صراتاه 

اشلأمر اع الأتبمحت، لمرا من إن 
ير؛ما . ورسوله 

والخروجالله، من الهداية تحقيق - ١ 
النور.إلى الظلمات من 

(.٦٠- )٩٠ للمعاني الحديث لأصحاب الأنصار )؛( 
.Y)المونمن )0(لءلأم  ./T  ّويند: (، ٢٠١A(

(.٢٣. )•٢ العقائد باب فى اصد انظر: )٦( 



الائباع►٠الائباع

له.ومغفرته للعيد، ض ا محبة تيحقيق - ٢ 

اكلأئ.٣-تحقيق 

.والشقاء الضلال مجانبة — ٤ 

بالمغفرةوالفوز يالنذارة، الانتفاع - ه 
الكريم.والأم 

امحخ١لشين:مذصL'و 

فيالائباع باب في الضلال وقع لعد 
صوروهى المخالفة، من عديدة صور 
وهما:تلازم؛ سهما ْلريقين، إلى ترجع 

المحمود:الأتياع ترك الأول؛ العلريق 
بهوأمر اشر، شرعه ما يترك وذلك 

لداعيإما سنه، اتباع وعدم ه^، رسوله 
ماذلك في ؤيندرج لشهوة. ؤإما شبهة، 
لهلريعةالمخالفون الابتداع أهل عليه 

سواءطوائفهم،' بجمع الصالح، ا.لسلفا 
.اعتمادياكان أم عمليا، ابتداعهم كان 

المدموم:الأتباع سلوك اكاني: 
ومنها:عديدة؛ صور ولن،لك 

انميناسس■لضاءمخالفة في واuدة الآبا,ء اJاع . ١ 
العزّمحا أبلأبن اعٌ، ررالأئب■ ٢ الأباء ائباع كان ولدا الشانع. أمر 

جيقآ وقال؛ [، ١٧٠]ال-قرة: 
وهآشأد حتئإآ وق؛ةنأ أتن! 

]الأحزاب[.

الهوىكان سواء الهوى، تباع ا — ٢ 
أمورفي أم الشهوات، أمور في 

تعالى:قال الأءثإمث٢،، وهو الديانات، 
ثعؤمكتآآئعا فاعلم للق، دأتصِبإ أز 

هيهلإ يثن تثإ رنن 
[٥٠]القصص: آقوه ثُكبم هدى 
والأوهام.الفاسد الظن .اتياع - ٣ 

إنقآ ة ص ئ وت؛ تعالى: uل 
■؛؛ ٣٦]يرض؛ سنتاه آو ين يش ي ألْلن 
التسهإان.يباع ا — ٤ 

شمألا ءامتإ ألاير ^١^: قال 
ائئبحؤإه ؤمن ^لئبملثإإ حقؤت 

■[ ٢١]النور: آأثنجء ثث أه 

لهصايوروالمراجع:اؤ 
البلع،؛،واجتناب السنن ءائباع . ١ 

منالأنبياء دعوات رد فى سببا والسادة 
بيانهجاء كمّا المشركين، أقوامهم قبل 

القّ.كتاب من كثيرة أيان في 
تآآئعزأ لم شل ^؛١ تعالى؛ ال ق
;اظ'هق أؤ! تآ ي ئ ئابأ ه أى 

الخفي.
لحمد، ffUijU\وو\ءه ارالأتباع؛ . ٣ 

السثد.محبم.هلفى 
حعلره،.الهوى: ررائباع - ٤ 

الغصن.لسليمان علاجه،،، 

(.١٣٢)AY/تيب لأبن الفتاوى بئ انفلر: )٢( لسد القرآن بجان قي وآىرْ أنوامه الأتاع ننقر: )١( 
ّى]اكا( ٠٧٨.  ٣٥٣)٢;السد مملمفى 
الإطلآس:ا.

]دار٨( - )٤ الغممن لٍمان لالهرى وانباع. 
ء؛لأ[.العاصمة، 



الاثحادًءقإ[بم

ئئةالأمل بين اع ب"الأت- ٠ 
إلمال.يرين لبيم،؛، ومخا 
القيم.لابن المرقحيزا،، ررإتلأم - ٦ 

الأتجاعواض،صب-"الأمب
للسوطي.الأبتداع«، 

الحديث،؛،لأصحاب والانتصار — ٨ 
المُانى.المقلم لأبي 
العقائداب بفى والتقليد — ٩ 

الجديع.لناصر ، ا، وأحكامه 
الأتباعبين س الرموو ررمحبة - ١ ٠ 

نعثما محمد لرووف ا لعبد ، اع،؛ بتي لا وا 
القرى[.أم حامعة ماجستير، تأء؛لروحة 

والأصلروحد(، مائة! من الاقحاد 
ابنقال الانفراد، المادةث هذْ معنى في 

،^٥١والدال; والحاء والواو فارس! 
ذلكمن الائنراد، على يدل واحد 

لأويمال!الصحاح في وحاء ، وحدةا، لا 
وJلشبم،ثنا0 يقال; كما وأحده، وحده 

أي;ووحيد؛ ووحد وحد ورحل 
بناءصلى المائة هدْ ومجيء . منفردا؛ 

حصولفى المشاركة يفيد )الافتعال( 
يقال;فأكض، الميز بين كان إن انمي 

شيئاصارا ; المحاياالشيئان والمحد 
الوسيعل;العجم في وحاء ، واحدا،، 

شيئاصارت الأشياء; أو الشيئان، ررائحد 
واحدا،اُأ،.

فيالاتحاد لنقل عن كلام يرد ولم 
مماوالمنهوم ، المتقدمة اللغة كتب 
كماالانفراد، يعنى; الألمحاد أن سبق 
.واحداشيئا الأشياء كون ت يعني 
لتعرثامطلأظ:اؤ 

تعييرهو ارالاحاد الجرجاني; يقول 
المددفي إلا يكون ولا واحدة، الداتين 

الاتحادوقيل: ...فصاعداالألمين من 
يصيراحتى واحتلاؤلهما الشيئين امتزاج 

حصولهو فالاتحاد . واحدا؛؛ شيئا 
أوالمين اجتملع من بالمدد، واحد شيء 
كثيرة.م أجا 

امتزاجهو به; القائلين عند والاتحاد 
شيئايصيران حيث بالمخلوق الخالق 

علواقولهم عن اض تعالى واحدارئ، 

إ\U.١ ١ ، ط؛ الجمل،  jb]٩( ٠ اللتة)٦; طاسي )١( 
٥،لفِلاسن، العلم ]دار ؛>،( A/T)الصحاح )٢( 

س)\إص.طايص وام: ؟•ءاه[، 

(باب،و>سافانى)'آآ(ّلان[.
الأسلاب،_ Jl3•١( رمآ/ا-ا الوسط السجم )٤( 

لميأنه ذلك من لآو\طوب أنناّى! فأرس أحمغ. ثاو )ْ( 
الشيءءبالشيء اتحد ذكر من اللغة ايعة من 

]مطبعة( رص٦٢٥القاموس على الجاسوس 
ا،ا<آام[.مسة الجوانب، 

^!،١٤٠٧ط١، الكتب، )هآ(]ئلم اكعريفات )٦( 
]دار( )١٣العارم> مهمات على التوئيم، وانفلر: 
-[-٥١٤١•، \ ءل دمشق، النكر، 

(.١٧٢)Y/تبمية لاين الفتاوى مجموع انثلر: )٧( 



الائحاد

ءء]ق[ه
الائحاد

a نانس،اسويس
والاصطلاحي:

لفظعن كلام يرد لم أنه يلاحظ 
لكنالمتمدئ، اللغة كتب في الاتحاد 

الاتحادأف على تدل اللفظ تمريغات 
شيئاالأشياء، أو الشسن صيروه يعنى 
الاصهللاحي.المعنى هو وهزا ، واحدا

التسمّية:سبب وي 

أهلتسمية سبب مبينا تنمية ابن يقول 
وجهوأما إل اتحاديه! الوجود وحدة 

أحدهماطريقان؛ ففيه اتحاديه نمينهم 
وزنعلى الاتحاد لأن يرصوته؛ لا 

اتحدثيئتن، يقتضي والاقتران الاقتران، 
يعزونلا وهم الاحر، با أحدهم

صحةالثاني والطريق أيدا، بوحودين 
صارتالكثرة أن على اء نبذلك، 
أا( وحدة 

لخكم:ا0 

هزلاعلإومن ظه؛ الإسلام شخ قال 
الحلوليخص من والاتحادية الحلمولية 
يبعضإما الأشخاص؛ يبعض والاتحاد 

الصحابةببعض أو كالمسيح، الأنبياء 
الشيؤخيبعض أو علي، في الغالية كقول 

الملوك،ييعض أو ونحوهم، كالحلاحية 
ويقولالمزد، كصور الصور ببعض أو 

حالقيصفات إلى أنفلر أنا أحدهم؛ 

فىوالكفر الصورة. هذه فى وأشهدها 
منعلى يخفى أن من آبين القول هذا 

أيقا!وقال ُ ا( ورسوله باش يؤمن 
منأن الأمة بين حلاف فلا ااوبالجملة 

به،واتحاده البشر، في اض بحلول قال 
لهة،لا ا من وهدا إلها، يكون البشر وأن 
الدم،؛أم.مباح كافر فهو 

 Qاثحقيقة:'؛

وحدةأهل قول حقيقة هو الاتحاد 
وحدةومذهب الصوفية، من ألوحود 
معش ا يجعلون الذين مذهب الوجود 
شيءكل أن ويزعمون واحدا، العالم 

المهللق،الوجود هو اش وأن الله، هو 
الإلهية.الذ،ات مظاهر من مظهر والعالم 

الرواقية،به أحدت قديم مزمإ وهو 
والصوفة١الحديثة، والأفلاطونية 

حقيقةمبينا فقفق الإسلام شيخ يقول 
قولوحقيقة الوجود! وحدة أهل مذهب 
عينهو الكامّنات وجود أن هزلأم 
غيره،وجودها ليس تعالى، اش وجرد 

.٢ البتة،، مراه شيء ولا 
أسمن هو بالاتحاد القول أن كما 

النصارىاحتلم، وقد المحرفة، النصرانية 

ت؟/الفتاوى مجمؤع. 
.[ ١٥١٤٠٤الحديثة، 

مجيرمحأوانثلرت زاآ/أ"هآ(، الفتارى مجعيع )٢( 
)ا/بم'ا(.الإسلام لنخ والساتل أرم 

•)م<ُجموعاكارى)آ/احأ( 
]ياي>^بمأْ( محيا لجميل الفلفي انمجم انظر: )٤( 

[.٢١٩٨٢اللباني، اعاب 
١(.٤ ٠ )آ/ الفتاوى مجموع )د( 



الائحادالاقحاد

منهمأقوال! عدة على الاتحاد يفية كش 
والامتزاج،بالاحتلاط الاتحاد فسر من 

اليععوسةمن طوائف مذهب وهذا 
اصةإن والملكانية؛ والطورية 

نجما كما ومازحته المسح حد خالطت 
سيئافصارت اللبن، أو الماء الخمر 

قلت.الكثرة وصارت واحدا 

بالاتحادالمراد النصارى! بعض وقال 
كظهورالماسون؛ على اللاهوت ظهور 

الخاتم.في والممش المر1ة، في الصورة 
أنإلى الطوائف هذه من كثير وذهب 
أنوعندهم ، الحلول بالاتحاد المراد 

الواحدرآ،.من مشتقة لفظة الاتحاد 
عندالاتحاد بلففل فالمراد ؛ هذاوعلى 

وممازحةباختلاط القول هو المصارى! 
الذاتاقتران أو المسيح، لجسد الكلمة 
الإلهيةالذات حلول أو بالمسح، الإلهية 

المسيح.في 

©الأدلة:

افهؤإفراد الاتحاد، يعللان على الأدلة 
القرآنفي آية كل فان كثيرة، بالوحدانية 

والأرضالسماوات في ما فه أن تبين 
هذاتبطل فإنها ذلك؛ ونحو بينهما وما 

العاصمة،]داو )أ/بمب( الممح الجواب انظر: )١( 
]دار( ٨٧ّ )٦٨ للماتلأني والتمهيد -[، ٥١٤١٤يا، 

٨٢)ه/ الجبار مد للتاضي والمغني المبي!ا، الفكر 
والترجمت[.لكأليف المصرة ]الدار ( ٨٣س 

المرئي،الكتاب ]دار ( ٠٢)اللوم مفاتيح انظر: )٢( 
ًلآ،

وملكهله الجميع كان فإذا القول، 
ذلكمن شيء كون أن متغ ا ومخلوقه، 

المالك،هو ليمي المملوك فإن ذاته، 
والمخلوقالرب، هو ليس والمربوب 

الأيات!هذه ومن ،، الخالقأ هو ليس 
ثنن"محن لي ه ت ه ه ولق

تيقؤلؤنا.ا ثامؤبى يكنتر إن فيهثا 
دقس ش و تدمحنت أئلأ ءد تم 

0\م آكزش زنق ١^ آدكتزت 
ثضىأيلا م ة ثيقؤلؤن 

-]المؤمنون[ 

المثلعن افه ث>ه التي الاثات كيلك 

آلثإ؛إنألسيخ ثبمو محا؛ هنئي،' 
]الشورى[.

الاتحاد!يهللان على الأدلة ومن 
لقولهمالممارى تكفر التي اوات 

آئْقهم وقد جق! كهوله يالأتحاد؛ 
إنهمن ثثتا سه ئاِث ه إئ ئاوأ 
[.٧٣_-: ]1U؛؛جده هُ إي 

بالخلوافه تصف المي الايات وكزلك 
المه.اء،فى وبأنه العرش، على والأس؛واء 

آث>فيقل وص ٌ ه قولا ومنه
كثير؛وغيرها ]محله[،■ آسثؤئ 

اتعلم:أهل قوال أو 
علىالرد في والأئمة لف الكلام من 

]مزسسةرآ/هآه( الجهمية تلميس بجان انظر: )٣( 

قرطا[■



الأنماد►1ثآابمالائحاد

ابنعن المشهور الأثر الاتحادية، 
نعرفكيف ت له قيل أنه إه المبارك 

علىالسابعة الماء لاقي I قال ؤبجث؟ رينا 
إنهالجهمية تقول كما نقول ولا عرشه، 

بنلأحمد هدا فقيل الأرضااُا،، قي هاهنا 
عنيتا؛١هو لاهكذا فقال؛ حنل؛ 

بلايقيثا رروعلمنا ت ظؤ الدارمي وقال 
سمواتهفوق عرثه، فوق اض أن شّك 

حلقها(ْن بائن وصف، كما 

والأمكلها ءالأمت أينا; وقال 
فييسكون يكونوا لم قبلها، السالفة 

بائنالماء فوق أنه تعالى، اض معرفة 
عنالزائغة العصابة هذ0 غير حلقه، من 

العلموأثارات لوكتاب، المحاكة الحق، 
كلهاهُأأ.

الأقسام:'قك 
تثمين إلى الاتحادية يتمم 

أوالمقيد بالاتحاد القائلون — ١ 

،٢٤المرسي ملي الرد ئي الدارمي بمحوْ أحرجه )١( 
خلقفي والبخاري اليمية[، الكتب زدار ١  ٠٢

ء،ئاه[،ًدا، لب، التالدار ©١ ألعباد أنمال 
الكبلدار  ٥٣٨والمنان الأّماء نى والبيهقى 
١٠١العلو مختمر فى الدمى وصححا« العلمست[، 
ط\طالإّلاص، ]المكب 

الجهمةتلبيس بيان في تيمية وابن مليه، تعليقه 
)آ/هأْ(.

الجهميةتلييس وبيان ، ١٠١الخلو مختمر انفلرت ر٢( 

،ط١ السلفية، تالدأر  ٣٦الجيمية مملى الرد )٣( 

ولدارص)أه(.ءنىالجءب رأ(الرد 

هالله باتحاد النصارى كقول الخاص؛ 
مي،بينهم اختلاف على ع، عيي في 

الرافضةغلاة وقول الاتحاد، كيفية 
اومشايخهم أئمتهم في والصوفية 

قولهم.عن الله تعالى 
أرالمهللق بالاتحاد القائلون س ٢ 

ققفه ا إن يقولوزت الذين وهم العام، 
الوجودأو ، شيء بكل شحد حاد 

منالوجود بوحدة القائلون وهم واحد، 
عربي،كابن والصوفية؛ الجهمية ملاحدة 

•دي( فارض، وابن 

اسالكاسمدلقة:ةخ؛

وبصورةالوجود، بوحدة القول يفلهر 
فهداالغرب، فلاسفة بعض عند جديدة، 

لأصل،ا ليهودي■ ا الفيلسوف سينوزا، 
الوجود،وحدة ملاعح فلسفته في تفلهر 

مفلهرين؛ذات أنها الطبيعة يتصور إذ 
وهيجهة، من حالمة حيوية فعالة فهي 

هداوأن أحرى، جهة من مخلوقة منفعلة 
تشتملوما المائة، هو المنفعل الجانب 

الهلبيعةوهده أشياء، من الهلبيعة عليه 
وحلقه،الفعال الجانب إنتاج من كلها 
الأه،في كامن شيء كل ااإن يقول: وهو 

الله؛(،في ويتحرك ئما شيء وكل 

)ه/'ماا(تمكتةر^اها<، اكارض يرء )ه{انظر: 
(،١٠٢ )آ/ الجيمية تلبسي ؤبيان تيمية[، ابن 

- ٤٦٥، ٤٣٥، ٣٦٨.  ٣٦٤)آ/ الفتاوى وسميع 
انممحوالجراب )آا/^أ(، )•ا/بمه<، <، ٤٦٨

)ا/ْبم(.



الأسد

13►
امح0ء1د

معرفةهو الخير أكفلم ارإن ت ؤيمول 
يرىفهو والطسعةاا. العقل بين الاتحاد 

مجردالفردي لما انقما أن هي الحقيقة أن 
القانونمجرى من أجزاء وأننا ومم، 

فلقةفي يفلهر كما العقأي,مُ والسبب 
،؛(،١٨٣١-  ١٧٧٠)هيجل من كل 

وغيرهمام(،  ١٨٥٤—  ١٧٧٥)وشيلنج 
يوحدةالقول الألمان، المثاليين من 

الوجودهو المطلق وأن الوجود، 
حقيقتهافى الكثرة وأن الحقيقي، 

واحدةِ'/-(٢)

0اوردعا!ىالأتحادية:

علىالرد في الأمة محلوائف اتفقت 
أوالوحدة، أهل ْبن الاتحادية؛ 

باطلهم.وبيان المصارى، 
وجوهومن كثيرة، قولهم إبهل،ال وأدلة 

عليهم:الرد 
علىالأدلة في ذكرْ سبق U أولا: 

الاتحاد.بمللأن 

النفييين، يجمعون الاتحادية أن ت ثانيا 
الذاته أن فعدهم لعا»؛، ا والإثبات العا،؛ 

الوجودهو إذ بحال، ترى أن يمكن 
هد0من وهو يتعين، لا الذي المهللق 

،٢١٧. ٢١٦)ديررانت نرل القلقة نمة )ا(انظر: 
[.٠١٤٠٨ط1، انعارف، تُكب ( ٢٣٤

الفلسفةرموسرية (، ٢٤٦)قة الفلقمة انظر: )٢( 
ابن]دار ( ٢٦٥، ٥١٢.  ٥١١)الحفتي الخم لعبل. 

)آ/صليا لجميل القيني والمعجم محيا[، نيدرن، 
٠٦٩.>

فييغلهر إنه ؤيقولون; يرى. لا الجهة 
يرىفهر الجهة هذه ومن كلها، الصور 

موجود،كل قي ويتجلى شيء، كل في 
تارةبل ه، نفترى أن يمكن لا لكنه 

وهمفيه- الأشياء ترى يقولون: 
الذاتهو جعلوه ما لأن مضتلربون؛ 

فيله وجود لا المهللق إذ محض؛ عدم 
ماإلا يبق فلم ريب، باد مهللئا الخارج 
الخالقفيكون ومجالئ، >اح\ض مموه 

بالحيرةمعترفون وهم المخلوقات، عين 
التبمئليلمن فيه هم ما مع قض والتنا 

والجحوإص.
القولرروأما وقفه: الرازي يقول : ثالئا

الشيئين,لأن باطل؛ أيصا فهو بالاتحاد 
كاناإن الاتحاد حاد فهما اتحدا إذا 

عدماؤإن واحد، لا اثنان فهما باقيين 
ؤإنلهجا، ^^١ ءLذا الحاصل كان مئا 

الاتحادامتنع الأحر دفني أحدهما بقي 
عينيكون لا الموجود لأن أيقا؛ 

القولأن ذكرنا يما فثبت المعدوم، 
باطلاُ".والاتحاد بالحلول 

كافهؤلأء مذهِا تصور أن رابئا: 
حمنمع يحتاج ولا ائه، فبيان في 

تشعؤإنما آحر، دليل إلى انمور 
واسم،الملوم ]مكتة ( ٤٧٢)المرتاد بغية انظر: )٣( 

]شا c١٦٦٧ر١رالابن اصول نى الأرمن )٤( 
وانظر:آ'؛أف[، محوآ، الأزهرية، الكليات 

المربي،الكتاب ]دار ١( ■ ٥ )Y/ المالية لب الملأ 
ط\،م-إائ.



الائحاد

ءئ0بم•
الأد،ءا،

يفهمونلا الناس أكثر لأن الشبهة؛ 
منهيه لما وقصدهم، قولهم حقيقة 

والضركةآ١/المجملة اظ الألف
فاسدة،عقيدة محلوائفها بجميع فالاتحادية 

توحيدعن قفلا الربوبية، توحيد تبطل 
الألوهية،

لفروق:ا0 

الوجودبوحدة القول بين المرق 
توالاتحاد والحلول 

اتحادية،هم الوجود بوحدة القائلون 
تارة،بالحلول يقولون فهم وحلولية، 
ولأنتارة، وبالوحدة أحرى، وبالاتحاد 

يلبسونفهم نفسه في متناقص مذهبهم 
يفهمهُى.لم ص على 

منالانتحال معنى يقارب والحلول 
يطلقلذا واحدا، شيئا الثيشن صيرورة 

يهللقكما حلولية، بائهم الاتحادية على 
بعضهملأن حلولية؛ بأنهم الضاري على 

معناهماولقرب بالحلول، الاتحاد يسمر 
الاتحادعن الحلول ويختلف يعفى، من 

بهايتم التي الكيفية في المض عند 
واحدة.ذائا لكونا الداتن اقتران 

عنوالحلول الاتحاد يختلف كما 
شيئينيقتضيان بأنهما بالوحدة، القول 

حلولأو اتحادهما، تم منفصلين 
]دار٥( / )أ تيمية لأبن الرسائل ْجبمموءة انفلر; )١( 

ط\اi_، الكب 
مرق.( ٣٦٨)Y/الخاوي مجموع انفر: )٢( 

القولأن حين في بالاحر، أحدهما 
قولهمقض ولتنا الاثنينية؟ ينفي بالوحدة 

علىبناء الاتحادية بوصف يقبلون فهم 
وحدةصارت الكثرة أن 

الخاصبالاتحاد القائلس أن إلا 
أهليمون لا الخاص، والحلول 

لأنذلكط؛ عليهم ينطبق ولا وحدة، 
ذاتفي يكون الخاص والحلول الاتحاد 
فكلبأسره، الوجود في وليس واحدة 

بالاتحادقائل فهو الوجود بوحدة قال مجن 
بالحلولقال من وكل العام، والحلول 

أهلمن فلبى الخاص والاتحاد 
الوحدة.

تمصادروالمراحع:اؤ 

تيمية،لابن ^١،، لاالأمممامة؛ا — ١ 
علىالرد في المرتاد رلُ_غية - ٢ 

أهزوالباطنية والقرامعلة فة المتفل
والأتحاداا،بالحلول القاقلن من الإلحاد 

لابزنمة■

إلحادمحاربة في البقاعي ءاجهود - ٣ 
مسلملمحمد العلمية،؛، والبيع الاتحادية 

ماجستير[.زرسالة 

لابن)ج؛(، الصحيح؛؛ ^ ١٠۶^١١٥س ٤ 
تيمية.

بوحدةائلين القعلى ١رالرد - ٥ 

القارى.لعلي الوجودءأ، 

صرف.١( ٤ ١ _ ١ ٤ • )T/ الخاوي .جموع ١^: )٣( 



الأجلالإتيان

الخليلوقد وغير0، الدين يحذه وحدة أهل على الغارات ررثن - ٦ 
يأيل،وهو الشيء، هدا أجل ف_قالت آبي لأبن المعية وأهل الوجود 
رسائلفي ]محمق الديماني، مجين 
,علمة[ 

العاجل"نمتض الأجل ت والاسم 
المحدودالمضروب الوقت 

والأجل؛;الشيء، ومده المستقبل، في لابن ^١(، المالكين؛، ررمدارج - ٧ 
الدين،وحلود الموت في لويت ا غاية القيم. 

الأموالأب والخع;سمت، الذكلمين راْنهج - ٨ 
أي•■اأثنءُا؛ والأ'ملإ اجلإ |لُعلى الاستدلال في للإسلام المسين 

الم ]رسالةالأحمد، ليوسف اش؛؛، وجود 
دكتوراه[.

إلىبه المنتالهلوامف موقف  ١١— ٩ 
ؤإيجادهاش وجود من لأم الإم

]رسالةإلمان، لميرين لكخلودات؛ا، 
iْاج.أءبمتٍرأ 

العقيدةضوء فى الوجود رروحدة . ١ ٠ 
سويك.لخضر الإسلأمةاا، 

لموفيه؛ا،ا عند الوجود راوحغ،ه - ١ ١ 
دكتوراه[.]رسالة القصسر، لأحمد 

 mلإتيان اm

والإتيان(.)المجيء مصعللح يراجع 

0الآحله

تتعرياط:ا0 
والجيم»الهمزة فارس: ابن قال 
كلماتحمى على يدل واللام 

فىالوقت غاية فالأجل: ، . . متباينة. 

ثحديدوالتاجين: وقت، إلى ؤخر 
و\ي:١^، 

شرعا؛لتعريف، ا ؤ 

وأجليالانقفاء، العمر نهاية الأجل: 
قائه.مدة وعمره عمره، نهاية هو الشيء: 

:تيميةابن الإسلام شيخ قال 
الآجال، لها والأشجار الحيوان ارسائر 

هوالشي: أجل فان حر؛ نتأولا م نتعن. 
فالخمريقاثه، مدة وعجّره عمره، نهاية 
الممرنهاية والأجل البقاء، مدة 

بالأنقصاءاأآ'آ،.

لحكم:ا0 

اللهبأن أن >ْن كل على يجب 

ط،_سوت، الجيل ]دار ( ٦٤را/اللغة ساييس )١( 

التراث،احياء ]دار ( ١٣٢)١ا/ اللغة تهدس يطر: )٢( 
الحديثغريب في والنهاة آمء، '' ١ محيا، سروت، 
^[،١٣٩٩العلمية، ]المكتبة ( ٦٢)ا/والأثر 

الر،ّالة،]٢٠٠ ( ٩٦٠)المحيتل والقاموس 
-[.٠١٤٢٦ؤده، و؛رو'ت،، 

نهدالملك ]مجمع ه( ١٦)a/الفتاوى مجمؤع )٣( 
0^\ئ.ْدأ، المحق لطاية 



الأجل

آدم،بني أقدار كتب لنا الاحال كتب 
فردفكل ناخر ولا تتقدم لا الاجال وأن 
حاءهجاءت إذا ساعة له آدم بني من 

الاجالوكناية عليه، أيله قدر وفق الموت 
الذيالعام القدر كتابة من جزء 
،وتقديره علمه وفق هق فه ا كتبه 

الإيمانمن جزء ذلك بكل فالإيمان 
الإيمان.أركان أحد هو الذي بالقدر 

فيالعلم أهل من كثير نص وقد 
بأجله،مات مات من وأن ت عقائدهم 

بأجله((■قتل قتل من وكيلك 

الأدلة:و؛ 
والثثة:بالكتاب ئ؛ت الأجل 

محق>ولأ|، تعالى: قوله الكتاب: فن 
دلاّثاءه .متأيروة ي حهب' جأء ؛٥١ أجو 

]الأءراف[..ه بمئئيمك> 
إداسا آه ثرؤ تعالى: وقوله 

شتون؛ا ثة تأق ويا ثآآ 
]المنافقون[.

أنهها عمر ابن حديث الثئة: ومن 
افه))كتب افه رسول قال قال: 

السماواتيخلق أن فل الخلائق هقادير 

الأجل

)ا/ا،آأ(الحض لأيي الإّلأسن مالأت 
الأرواحوحادي [، ٠٥١٤٢٦ط١، العصرية لا<لمكبن 

(١٥الجونية)نيم لاين الأفراح بلاد إلى 
كشفني التأسيس ومنهاج القاهيرة[، المدني، 
الشيخآل، اللطيف لعبد جرجيس بن داود شبهات 

اردفي الأماني وغاية للشر[، الهداية ]دار )٧٦( 
]مكتبة)ا/اأآ( الألومي لسوي البياني على 

[.٠١٤٢٢ْلا، الرياض، الرشد، 

تال:ستة، ألف ين بخموالأرض 
الماء،اُآ،.على وعرشه 

أنه؛ الحصين بن سران وعن 
شيءيكن ولم افه وكان قال: ه النبي 
فيوكتب الماء، على عرشه وكان غيره، 

السماواتوحلق شيء، كل الدكر 

دالأ/ض«ُم•
قال:نجهي مسعود ين فه ا عبد وعن 
المادقوهو ه l_، رمود ح_ثس_ا 

بطنفي يجمع أحدكم ؛)؛؛ ١١النصدوذ: 
مثلعلقة يكون ثم يوئا، أربعين أمه 

نمدلك، مثل مضغة يكون تم ذلك، 
فيكتبكلمات، بأربع ملكا إليه اممه يبعث 
ثمسعيد، أو وشقي ورزقه، وأجله، عمله، 

بسلليسل الرجن، فإن الردح، فيه يتفغ 
إلاوبينها بينه يكون ما حتى النار، أهل 

بعملفيعمل الكتاب عليه بق في، ذر١٤
الرجلؤإن الجنة، فيدخل الجثة أهل 

يكونما حتى الجنة، أهل بعمل ليعمل 
الكتاب،عليه بق فيذولع، إلا وبينها بيته 

الار«فيدخل النار، أهل يعمل فيعمل 

0أقوالأهلاوعلم:
فءلفة:تيمية ابن الإسلام شيح قال 

يتأحرولا أحله، قبل أحد يموت لإلأ 
الحيوانائر مبل أجله، عن أحد 

،.٢٦٠٣رنم القدر، رمحاب ملم أب )٢( 
(.٣١٩١رقم ألخلق، د، )محاب اJخاري أب )٣( 
(;۴٢٠٨رقم الخلق، يدء ركاب البخاري آحرجه )٤( 

(.٢٦٤٣رقم القدر، رمحاب وملم 



الأجل:ء؛ئبمثالأجل

ولاتتقدم لا آجال، لها لأشجار وا 
عمره،نهاية هو الشى؛ أجل قإن تتاحر؛ 
البقاء،مدة فالعمر يقاتمه، مدة وعمره 

،. . يالانقضاء. العمر نهاية والأجل 
اش،يعلمه ت معللق أجل أجلان؛ والأجل 

مةيدااُوأجل 
عندظه الحض العز أبي ابن وقال 

؛ثطن؛مح العلحاوي جعفر أيي لقول شرحه 
قدره اطه اءان آجالالإ؛ لهم لإوصرب 

الأجلهم جاء إذا بحيث الخلائق، آجال 
يستقدموزأ؛ولا ساعة ستأحرون 

بيانهعند رهءزفؤ الخكمى حافظ وقال 
كلأأن ررومنها؛ بالموت؛ الإيمان لمعتى 

الإليه ينتهي ممدود وأمد مححدود أجل له 
اشعلم وقد عنه، يقصر ولا يتجاوزه 

صفته،هو الذي بعلمه ذلك جمع تعالى 
كتيهثم حلقه، يوم بأمره القلم به وجرى 
بأمرأمه بهلن في أحد كل على الملك 

فىعينه، فى النهلفة تخليق عند هق ربه 
يزادفلا زمان، أي وفى كون مكان أي 
عمايبدل ولا يغير ولا منه يقص ولا قيه 

قضاؤهبه وجرى تعالى النه علم به سبق 
أوقتل أو مات إنسان كل وأن وقدره، 

باجلههلك؛ حتف بأي أو غرق أو حرق 
،عين ءلرفة يستقدم ولم عنه يستأحر لم 

فهدالملاق ]مجمع ( ٥١٦)a/لفتارى ١ مجعؤع ( ١ر 
.[,٢٥١٤٢٠، محل الشريف، المصحف لْلاءة 

الرسالأ،ومؤّة \( yv)\/الشدة )٢(شرح 
اااأاه[.ءل'آا،

هوحتفه فيه كان الذي السبب ذلك وأن 
عليهوقضاه عليه تعالى الله قدره الذي 

ولامنه بد له ياكن ولم فيه، وأمضاه 
ولامهرب ولا له مفر ولا عنه محيص 

هوكيف وأنك، حلاص، ولا فكاك 
ّناصلأم.حين ولأن أين 

لأقسامأاي 
الأجلأحدهما: ّمان؛ قالأجل 

وهوأحد، كل عمر به ينقضي الذي 
تعرفهمما وهذا الخاص، الأجل 

العبدرزق يكتبون الذين الملائكة، 
المسمىالأجل والثاني؛ وعمله. وأجله 

العامة،القيامة أجل وهو تعالى؛ افه عند 
أإو.افه إلا يعلمه لا وهذا 

قة-فة؛تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
دنتتلا قثئ ^ئئ تعالى؛ قوله ررأما 
لأجلفا ٢!! I الأنعام ]سورة مس 

ينقضيالذي عبد؛ كل أجل هو الأول؛ 
هوعنده؛ الممى والأجل عمره، به 

قال؛ولهذا العامة، القيامة أجل 
ملكيعلمه لا الساعة وقت فإن 

قال؛كما مرمل؛ نبي ولا مقرب، 
إدتاش م،سها وة آاتاعت ي ؤهءق 

ئوهإلأ يقمآ بميها لأ ؤ هند ءو؛ها 
قال؛إذا ما بخلاف [، ١٨٧]الأء_راف: 

إكيي، ئدائنم ^٥١ كقوله؛ مى؛ م

(u،(r ^ الوصول ّلم بشرح الميل )U•دار)؟/؛[
•ا؛اه[.ءلا، اكمام،القيم، اين 



الأجلالأجل

يقيدلم إذ [، ٢٨٢]البقرة; أ-ثثني 
وأماالعباد. يحرفه فقد عنده، عمى بانه 

الدينالملائكة تعرفه فهدا ت الموت أجل 
وعمله،وأجله، العبد، رزق يكتبون 

اكامةأجل وأما ٠ . سعيد. أو وشقي 
هوا(إلا يعلمه فلا عنده المسمى 

الهضلقة;البمساص ■0: 

قولمعنى ت الأولى ة لمسألا- 
فيله نبط أن أحث ررنن التجئ 
فليصل، أثره فى له ويسأ رزئه، 

;رحمه،ء (٢)

مالين الجمع في العلم أهل احتلما 
الأجلأن من النصوص بعض عليه دلنا 

ومنهاينقص، ولا يزيد فلا يتغير؛ لا 
؛يا؛أءأجل أثق ءؤول،لإا اإ—ى* *ءت—قوله 

؛1^؛^ولأ تاقه مثيرون ي ئتؤء 
^^١تعالى: وقوله ]الأء-ِراف[، .ه 
؛1ثة نأه نيا ه شثا آئ ثو 

عليهدلت وما افمول[ ]اوم!ستي، 
ونقصه،العمر نيادة من أحرى ضرص 

مل،تن -ثلقؤِ >ؤوإق تعالى: قوله ومنها 
قتيلوتأ أروأجأ ئث هلثؤ هث يم 
ينيعمر وث1 ِيشؤء إي ثثح ؤلأ ثئ ثى 

إنكم 4 إي عي ين نقمح، محلا قتر 
وقولهاءور[ا تفنر.ه آس دثك'ثل 

الخاوي)إ\/بمه؛(.رادمجموع 
;٥٩٨٦رنم الأدب، )كتاب بخاري الأخرجه )٢( 

(.٢٠٥٧رنم رالأداب، رالملت اتر )محاب وملم 

ئثئئز طين تن أرى تعالى؛ 
صأض ئن خ; تز نأض آه 
الأ;عام[.ت. 

بنأنس حديث لمثة: الومن 
.ه ا رمول سمحت قال! غهبه مالك 
رزئه،فى له يبط أن أحب ررنن يقول• 
رحمه((فليصل أثره، في له وثتأ 

أننبتن الحلم أهل أقوال ذكر وقبل 
عالمهك اش أن على متفقون المسلمين 

ولايتغير لا علمه وأن ، شيء بكل 
هيكما الأشياء علم يبحانه وأنه يتبدل، 

آجالذلك ومن وواقعها حقيقتها في عليه 
وأعمالهم.وأعمارهم الناس 

هأنس حدبث معنى في واحتلغوا 
أئدال:الماق>،

علىلست الزيادة هده أن الأول؛ 
والماعاتوالأيام التين في حقيقتها 

إنقال: من فمنهم آخر؛ شيء في ؤإنما 
والتوفيقعمره فى بالبركة الزيادة هذه 

فيينفحه بما أوقاته وعمارة للطاعات 
غيرفي الضياع عن وصيانتها الأنترة، 

القصترالزمن في يعمل بأن فثوقق ذلك، 
الكثير.الزمن في إلا غيره يحمله لا ما 

قيتكون الزيادة إن قال: من ومنهم 
والصدقةبحل.ه من به ينتفع الذي الحلم 

تدعوالتي المالحه والذرية صليه الجارية 

 )r( ٥٩٨٦رنم الأدب، )نماب البخاري اخرجه:
(.٢٠٥٧رنم والأداب، والملة الثر )كتاب لم وم



الأجل
الأجلءثء

ومنهمممتد. صالح عمل له فيبقى له، 
فكأنهالجميل الذكر بعده يبقى ت قال من 
بضالزيادة محاوت من ومحنهم يمت. لم 

فهمهفي لرحمه الواصل عن الأفات 
وعمله.

فيحقيقية والشص الزيادة أن ت الثاني 
وجهان:ذلك تفسير في ولهم المرزا،، 

زيادةفي سبب الرحم صلة أن - ١ 
العمرنقص فى سب وئهلعها العمر، 

قالوبه بسببه. مةا،ر معلوم ذلك وكل 
ارؤإنماقال: حيث ةقَلبج، حزم ابن 

نثداأن يعلم يزل لم ه اش أن معناه: 
أنإلى سبب ذلك وأن رحمه، سيصل 

حيكل وكذا وكذا، كذا العمر من يبيخ 
أنتعالى اش ظلم من لأن ؛ الدنيافي 

تعالىفانه الدهر، من وكدا كدا ميعمره 
بالطعامسيتغدى أنه وقدر علم قد 

منؤيسلم بالهواء ويتنفس والشراب 
مند لا التي المدة تلك القاطة الآق1ت 

ذلككل والسبب والسبب استيفائها، 
الهو كما هق  ٠۵١علم في مبق قد 

(٢)..
•يدل« 

^1؛^،عقيمين ابن رجحه ما وهو 

]دارمسلم)ا'ا/ْآآ( على النووي ثرح اتغلرن  ٢١)
■ابممآا،ء_[،ًدآ، سررت، العربي، التراث إحياء 

الوناء،زدار ( ٢١)a/لم مبموائد المعلم ؤإكمال 
حجرلأبن ايارى لفتح ا'ا؛اها، ءل١، ممر، 

بم'لأ-آاه[.بجودت، المرنت، ]دار )•ا/أا؛< 

)T/حزم لابن والمحل والأموا، الملل ني النمل )٢( 
الماهرة[,الخانجى، ]،كتة ( ٥٠

وصلةحق، . البم؛ا ُُقول قال' حيث 
ومنالعمر، محلول أسباب من الرحم 

أنقدر ؤإذا الرزق، سعة اب أمب
فعلأنه علمئا رحمه وصل الإنسان 

وسعةالعمر محلول به يكون الذي السب 
تعالىقوله عن هذا يختلف ولا ألرزق، 

الجنة؛يدحل بأنه صالحا عمل فيمن 
وحدالسحب فعل متى أنه نعلم لأننا 

يوجدلم يفعله لم ؤإذا المسبب، 
يمحللم إذا الرجل فهذا المسبب، 

فيله يبسهل ولم عمره يطل لم رحمه 
إذالكن السبب، يفعل لم لأنه رزقه؛ 
رزقه،واتسع عمره ًلال رحمه وصر 

أصلاثمتب قد الرحل هذا أن ونعلم 
وعمر0لرحمه، وصول بأنه المح' عند 

يكونورزقه المحدد، الوقت في ينتهي 
الرحلأن ونعلم المحددة، الساعة إلى 

فكتبرحمه، يمحل أن يكتب لم الأحر 
منقاصتا عمره وكتب مضيئا، رزئه 

وينقصيزيد شيء هناك فليس. الأصل، 
امإذا الأزل. في كتب ذي العن 
هذاالرمحول قول من ائدة الف

اوكلأم؟
علىالحث ذلك من الفائدة نقول؛ 

هذاكتب قد اش، كان ؤإذا الرحم، صلة 
لكنرحمه، سيصل لرحمه وصولا الرجل 
أنثبمونالرحل لهدا  fiاف، كتابة 
نعلمه،ولا لنا مجهول أمر للرحم وصولا 

ومانعمل، أن هو بأيدينا الذي الأمر لكن 



الأجلالأجل

ها؛اُأ،.اض عند فهو ذلك وراء 
ماإلى لشبة يا والنقص الزيادة أن - ٢ 

المحفوظاللوح وفي للملأزكة يقلهر 
أناللؤح في لهم فيفلهر ذلك، ونحو 
فإنرحمه، يصل أن إلا منة معنون عمره 

.الله علم وقد أربعون، له زيد وصلها 
قولهمعنى من وهو ذلك، من له ستقع ما 

وقت؛؛؛؛ تا آئ ■' تعار 
فلأ__[، jji].ه ألأًبجتحا أم وهند1ْ 

سبقوما تعالى اش، علم إلى بالشبة زيادة 
فىيكون ما إلى بالنسبة أما قدره، به 

وعليهوارد فهو وعلمهم الملائكة أيدي 
الخديث.يحمل 

ابنالإسلام شيخ رجحه ما :وهذا 
علمفي يكون الخضر أن وبتن تجسة، 

فقال;أيديهم، في التي وكتبهم الملأوت5ة 
للعبديكتب اش أن ت المحقق اأوالخواب 

وصلفإذا ، ٥٥الملأصحف في أجلا 
عملوإن ■ المكتوب ذلك في زاد رحمه 

ذلكمجن نقص النقص يوجب ما 
لدلكالإسادم شيخ واستدل ، المكتوب؛؛ 

الله.رسول ذ أ نغهئه؛ هريرة أيي بحديث 
حلهره،مح آدم افه حلق رالما قالا 
منخالقها هو ئمة كل فلهرْ من فمهل 
عينيبمن وجعل القيامة، يوم إلى ذليته 
ئمنود، من وبتث منهم ان إنكل 

منرب، أي فقال: آدم، على محرصهم 
)ا/أ*ه'؟_عقيمين لأبن فائضة الالعقيدة شرح )١( 

[.٠١٤٢٦ط١، انياض، الوطن، ]دار ( ٣٥٩

رحلافرأى ذريتك، هؤلأء قال: هولأم؟ 
فقال:عيتيه، بين ما وييص فأعجبه منهم 

منرحل هذا فمال: هذا؟ من رب أي 
داودله: يقال ذريتك من الأمم آخر 

ستينقال: عمره؟ جعلتر كم رب فقال: 
عمريمن زده رب، أي ال: قسنة، 
جاءْآدم عمر قضي فلما سنة، أربعين 

عمريمن يبق أولم فقال: الموت، هلك 
داودابنك تعطها أولم قال: سنة؟ أربعون 

ونى، ٥^٠ فجحدت آدم فجحد قال: 
فخطئتآدم وحعلئ ذريته، فنسسثإ آدم 

مبم،\ى.

داودفهدا ١١الإسلام: شيخ قال ثم 
جعلهثم سنة أربعين المكتوب عمره كان 

أنهعمر عن روي ما معنى وهذا ستض، 
فامحنيشما كشتني كنت إن ١للهلم ااقال: 

تشاءما تمحو فانك سعيدا واكتبئى 
كانبما عالم سبحانه وانله ، وتثبتا؛" 

كانكيف كان لو يكن لم وما يكون وما 
يزيدهوما له كتبه ما يعلم فهو يكون؛ 

رقمنفيرالمان، )أبواب الرميي )؟(أحرجه 
)كتابالمستدرك في والحاكم صحح، حسن وئال؛ 

الألبانيوصححه وصححه، ( ٣٢٠٧رقم النفير، 
(.٥٢٠٨)رقم 'لجامع حح صش 

المنةأهل اعتماد أمول قمح في اللألكاني )٣(أحرجه 
[،٠٠١٤٢٣ْلد، طيبه، ]دار ( ٧٣٠رألجماعة)أ/

الراية،]دار ( ١٣١الإيانة.)أ/ في ة ملبوادن 
حسن.وسده الرياض[، 

النقاءانفلرت ه، عود مابن عن نحوه وروى 
،ط\ العجيكان، ]مكتبة ٢(  ١٠)للجيهش والقدر 
٠١٤٢١.].



١٢١.<،؛■؛ء'ا]ق[هبمث

ضي مح؛ َولأ أنق ة محيث وتا إلا لهم طم لا والملادئ ذلك، بثي إياْ 
إيعنيء مت ينمص ولا تعثر من يعثر همتا قبل الأثساء يعلم واض الله، ء-لمهم ما 

!العلماء قال فلهيا . كونها وبعد كونها 
الملأئأكةصحف فى والإثبات المحو إن 

ولايختلف فلا محبحانه اممه علم وأما 

نرآؤ عد دف إة كم ؤ، 
لفا>[:

العمربزادة المراد في العلم لأهل  ْتها:أقوال؛ عدة الأت هانْ في ونقصه دو إ لأ، ءات لمر؛ض ُا ل م 
منعمو أن المقصود أن ت الأول 

القائلينعلى الإسلام شيخ رد كما 
تبقوله العمل في النفع ونيادة بالبركة 

بهالمراد إن ت الماس بعض قال رروقد 

الزمنفي يعمل بان العمر في البركة 
الكثير،في إلا غيره يعمله لا ما القصير 

مقدرانلأحل وا الرزق لأن ت الوا ق
البركة،وللث، ث لهؤلاء فيقال مكتوبان. 

كونبان عمره ينقص ومن عمره يطول 
ذلك،كل عمره ءلال الذي هدا من أقل 

كتابفي جق كتبه وقد س، لله معلوم 
كتبما العمر طول له كتب من فسلح 

منأنقص عمره كان من وكذلك له، 
الذيوهو له. كتب ما سيبخ فانه المعمر 

لأشياءا؛ا لجمح وتتناول مكتوبة مقدرة 
الأحاديثراوأما المفارينى! وقال 

فىتزيد الطاعات يحص أن فيها التي 

بم.بمالضبضاوي

ولاأحد، شمر يطول ما الشانئ• 
وهوإلا فننمص شيء عمره من يدهب، 

أحصاهقد مكتوب، الته عند كتاب في 

ات،لإثبوا المحو، فيها يقع التي 
ولاتغيير فيه يقع لا تعالى انله وعلم 

أ.نقهانا(ُ ولا زيادة 
فىالزيادة معنى الثانية؛ لمسألة ا— 

ٌقوله في الوارد منه والنقص العمر 

0\ري1(تمة ابن الإسلام لشيخ اكاوى را(مجموع 
.ه[ ١ ٤ ١ ٦ المصحف، لهنامة فهد الملك ]م،ابمع 

)آ(المدراوابق.

للفائييالهين الأنوار لوامع )٣( 

منذهب يقال؛ بأن عمره فنقص الأول، 
ذهّب،شهر، عمره من ذهبا يوم، عمره 

ينقضىحتى وهكذا سة، عمره من 
عمره.

منيالمعمر المقصود أن ت الثالث، 
نقصممن فهو عنها نقص ومن السن، 
منهو العمر قال؛ وبعضهم عمره، 

منعمره من نقص ومن الهرم من وصل 
ذللثؤ.دون هو 



الأجل
ك

الأجل
'■٩

عمرهفي زيد من المقصود أن ت الراح 
وذلكالرحم، كصسلة مالح عمل يسبب 

نقصومن السابق، نقه4 أنس حديث وفق 
كالعقوقللمعاصي ارتكابه بسبب ءمرْ من 

مجلتعالى ض معلوم ذلك فكل ؛ ونحو0 
.، نقص وما فيه زيد ما كتاب فى 

انمخاكين:دسام٠ 

نا إنلكل أن عمونا الثنة أهل أص 
دلتكما يتأحر ولا يتقدم لا الذي أجله 

فيوحالفهم الأحاديث، ذلك على 
لملو أنه أم بأجله أمات المقتول؛ مسألة 

ذلكوراء من أجل إلى لعام يقتل 
أنوال;ثلاثة فيه ولهم المعتزلة، 
لآكانيقتل لم لو أنه الأول! القوو 

الهديل.أبو قال ويه قهلعا، يموت 
لكانيقتل لم لو أنه الثاني; القول 

متهم.دية لبغيا ا قول وهو قطعا، يعيش 
وأنيحيا أن يجوز أنه الثالث; القول 

وهوالأمرين، بأحد يقهلع ولا يموت 
الأصولشارح المعتزلي الجبار عبد قول 

الخسةأآآ.

)•آ/ا/ةأ(الفري شر في: الأموال انفلر )١( 
المللي والقمل •آ؛اه[، •ل، الرسالة، زموة 
س1يق[ا،]٠٢,^ ( ٠٠)V/ حزم لأبن والنحل والأهواء 
المصرية،الكتب ]دار ( ٣٣٤)؛\/القرطبي ونسر 
)ه/بمم0(كير !بن وتفسر ^[، ١٣٨٤طأ، اأماْرة 

المدىونمير ام[،  ٤٢٠ط؟، للتشر، طيبة ]دار 
ومجمؤع-[، ٥١ ٤٢•ط١، الرسالة، ]مؤسسة  ٦٨٥

لأينتمت)أا/آآإ(.الختاوى 
وب،]مكنة ( ٧٨٢)الخسة الأصول فرح اطر: )٢( 

القدرفإن بامحللة؛ كلها الأقوال وهذه 
ماعليه كتب قد إنسان وكل منه، مغ قد 

قدرفمن إليه، الموصلة باسبابه كتب 
المعينالمكان في بالقتل يموت أن عليه 

يمكنولا ذلك مياكون لمحينة ا وبالكيفية 
اللما فرص المعتزلة وكلام يتخلف، أن 

يمع•

فيعليهم ة في . حزم ابن قال 
هاالمعتزلة تحيرت رروثد المسالة; هذه 
زيديقتل لم لو بعضهم: قال حتى هنا 

يقتللم لو الهديل; أبو وقال لعاش، 
يقتللم لو بأنه القائلون وشغب لمات، 

ينيعثر وؤما L؛ اض بقول لعاش 
كقإهق إلا عنيء ين نقس ه قتر 

ررمناممه رمول وبقول [، ١١]فاطر: 
فليصلأجله، في له يشتا أن نإه 

الهذا وكل محمد; أبو قال . ، رحنه؛،ُ 
حجة،اهرْ يذلهو يل فيه، لهم حجة 

بهاالتي اللغة في النقص لأن عليهم؛ 
الإصافة،باب من هو إنما القرآن نزل 

عاممائة عمر من أن علمنا وبالضرورة 
عمرالذي فإن سنة ثمانين آحر وعمر 
عشرينالأحر عمر عدد من نقص ثمانين 
ومجففصاهاالأية فلماهر هو فهذا عاما، 

الحسلأبي الأسلامحن ومقالات ألأ؟اه[، ط١، 
بينوالغرق صابق[، ]مرحع '٢( ٤ )ا/ الأشعري 

ص]ياي ( ٣٣)•المندادي ور سم لأبي الهرق 
الأنوارولوامع [، ٢١٩٧٧ط٢، بيروت الجديدة، 
سابق[.]مرجع ( ٢٤٩)ا/للسماروي 

مقارب.بلفتل. JخرJجاا صبى )٣( 



الأجل
الأجلًح]ق[[بمث

بماعلتم غير ولكان صرورة، ء البدا له عقل لا من يظنه ما لا الحمقة، على 
يكون،لا أم يكون فيه؛ متشاككا يكون، أحكام تحمك حار تعالى اممه أن من 

المخلوقنصفة وهذه حملة، به جاهلا لم ؤإن أماته نيدا صربوا إن ؛ مائه 
به،قال ممن كفر وهذا الخالق، صفة لا غير علمه أن ومن يمنه، لم يشربوه 

وربمامنة مائة نيدا آعاش فربما محقق 
بعينه،البداء هو وهذا أقل، أعاشه 
بلالقول، هذا مجن تعالى الته ومعاذ 
هقاطه أمر تحت مصرف كله الخلق 

ماتحدي على أحد يقدر فلا وعلمه، 
البتة،يكون ولا يكون أنه تعالى ه ا علم 

والقتليكون، أن علمه فى مبق ما إلا 
عنال فمن الموت أنواع من نوع 

محمد!أبو قال . بهذا يقولون لا وهم 
ضا قال قلنا، ما بصحة يشهد القرآن ونمس 

أوينيتث ؤ حمم ؤ ت الى عت
]آوتقاج< 4 آنقئ ير كث 

ل.ه ت تعالى وقال ؛!، ١٥٤ع—مران: 
أرآثنت تى همرير إن آور تثث'قأ 

تعالى:وقال ;!، ١٦]الأحزاب: 
يم ه ي ص 

[٧٨]الساء: جج أو يموت لكان يقتل لم لو المقتول؛ 
هتتمنه اين الإسلام شيخ أجاب وقل يسأل إنما لأنه سخيف! فسؤاله يعيش؟ 

أمبأحله أمات المقتول؛ عن موال عن أو يموت؟ أكان الميت هذا يمت لم لو 
ارالمقتولت فأجاب أجله؟ القاتئ ققلع لأن حدا؛ حماقة وهذه يموت؟ لا كان 

قبلأحد يموت لا الموتى، من كغيرْ الحس أن كما القتول لوت علة القتل 
سامل أجله، ءن أحد يتأخر ولا أجل الأمراض وزش القاتل والطن القا-طة 
ولاعنها الحادث للموت علل القاتلق 

ررمنالله رمول قول وأما • فرق 
رحمه،،فليصل أجله، في له ينسأ أن سرْ 

توجبهولما للقران موافق فصحيح 
لم.تر ض ا أن معناه: ؤإنما المشاهدة، 

وأنرحمه، سيصل زيدا أن يحلم يزل 
كذاالخمر من يبلغ أن إلى سبب ذلك 
كلوالسبب والخبب ,، I . وكذاوكذا 

ذلكقدّبقفيطمالأ4هكاهولأ
ههألإث تدئ و تعالى: قال يبدل، 

لوجبهذا غير على كان ولو [، ٢٩:

ولاتتقدم لا آجال لها والأشجار الحيوان 
عمره،نهاية هو الشيء أجل فإن حرا نتأ 

البقاء،مجدة فالخمر بقائه، مدة وعمره 
ذكرثم بالأنقفاءاا المر نهاية والأجل 

وتقديرالقدر كتابة على الدالة التصوءس 
قبلكان ما يعلم لاواض قال: ثم الأجال، 

أنيعلم فهو ذللث، كتب وقد يكون؛ أن 
أوالجنحي! ذات أو بالبطن بموت هذا 

الأسبابمن ذلك بر أو الغرق أو الهدم 
ؤإمام بالإما مقتولا: يموت وهذا 

لأبن.ءزم0/.ْ(.



الإجماع►ك[بمالإجماع

منذلك بغير ؤإما بالحجر ؤإما بالسيف 
القتل،'".أساب 

تمضمادروانمرام:اؤ 
توضيحفي الإمادم شيخ ررجهود — ١ 

متولي.محمد مر لتا دالقدراا، الإيمان 
الإيمانائل مفي العلل اشفاء ر ٢

القيم.لأبن والتعليل؛؛، والحكمة والقدر 
للعمرلما العرفان ذوى أرإرثاد ~ ٣ 

الت5رمي.لمرعي ، والنقصان(؛ الزيادة من 
iتيمية لاين ، الفتاوى؛؛ ررمجمؤع ~ ٤ 
ة؛ا،الخملأصول ا راسمسمح _ ٠ 

الجبار.عبد للقاضي 
الشريفالسيد ، ا( قف لموا ا ارمحؤح . ٦ 
الجرجاني.علي 

الإسالآم؛ا،في والقدر ء لقما ا  ٠١_ ٧ 
•الدسوقي أحمد روق لفا 

الكتابضوء في والقدر االقضاء ا ٨
الرحمنلعبل. فه؛أ، الناس ومذاهب والئنة 

المحمود.

سليمانلعمر والمدر؛؛، _ ٩ 

الأشقر.

جالإحماع1

لغة:لتعريف اؤ 

تعي ا لربا للفعل مصدر الإجماع 
أصلوالمن والميم والجيم أينع' 

رار/ا/اه(.)ا(ءجموع؛كاوى 

يقاوتالشيء، يصام على يدل واحد 
جمعا.الثيء جمعتا 

تمعتيان اللغة ش ولإلآج٠اع 
أجمعفيقالت المؤكد، العزم الأول؛ 

قولهوصه عليه، عزم إذا السفر على فلأن 
أتأم^^٣^١ ت تعالى 

أمركم.اعزموا أي؛ [؛ ٧١
القومأجمع فيقال؛ الاتفاق، الثاني؛ 

ءليهآ٢ا.اتفقوا أي: كدا؛ على 
اثتأدرثاصطلأظ:إو 

بأنه؛الاصطلاح في الإجماع ياسف 
فيوفاته بعد محمد. أمة مجتهدي اتفاق 
شرءيأ٣،•حكم على الأعصار من عصر 

سقم:ا0 
الاجميع؛حجية 

غيرحكى وقد حجة، الاجملع؛ 
علىالاتفاق العلم أهل من واحل 

واجببه والعمل حجيته، 

اسرأ/ه7؛(]داراسم،مقاييس رأا(انظر: 
ط؛أ،ولساناف_رب>ه/به.هْآلدارتد;، 

طّآا.تاسةاب، وااقامسالمحطرم/أا(، 
،١٠١٠التوبة، ]مكنة ( )١٦عميل لأبن الجدل 

والتمهاّ(، ١٧٠)ا/يعلى لأبي والعدة اِا؛اهأ، 
القرى،أم. حامعة ]فئة ( ٦١)\ر _؛Ji _lLلأبي 
]مكثة( ٤٦١)\/ الأصول في الأدلة وئواطع ًدا[، 

لشيخالفتاوى ومجمؤع ^، ١٤١٩، ط١ التوبة، 
وثرحط'ا'[، تيمية، ابن ]مكتبة ١( • Y/ )٠ الأعلام 
جامّة]طمة ( ٢١١الجار)٢; لاين انمر !لكوكب 

أماكرى،ه'أام[.
الم.مفة[،]دار ( ٢٩٥)ا/الرخي أصول )٤(انظرن 

ءوالتمرة (، ١٨٨)ا/الأصول لي الأدلة وقواطع 



الإجماعالإجماع

الحقيمق:■0■ 

كونقد الاعتماد أبواب قي الإجماع 
القولي،الإجماع ؤيمى نطقثا، إجماعا 

مجتهدويتفق بان وذلك الصريح، أو 
الحكمبصريح النطق على جميعهم الأمة 

أنعلى كإجماعهم وذلك ما، مسألة قي 
وعملُآ/قول الإيمان 
بأناستئرائثا، إجماعا يكون وقد 

مسألةفي العلماء أقوال العالم يتقرئ 
يشتهرأن أو حلائا، فيها يجد فلا ما، 

أحداأن يعلم ولا القرأن، في القول 
قهلعيوهو حجة، الإجماع فهدا أنكره، 

ذكرهما ومنه . القرائن به احتفت إذا 
ررأدركتت بقوله ظه' عيينة بن ن منيا الإمام 

بنعمرو ت منهم سنه، سبعين متد مشايخنا 
بمخلوق'ا،ليس الله كلام ت يهولون دينار، 

ثمهءزقه، البيهقي الإمام عنه ذلك نمل وقد 
ثملف، لا من ذلك ذكر من بعص سمى 

منهم؛؛إجماع ررحكاية هذا أن قرر 

_i'yذل الفكر، ]دار ( ١٠٣)لثسرازى ل =
المعرنة[،]دار )\/vT( لمي للتا والموامقات 

السبى،الخاب ]دار ( yovf)\سدي والإحكام 
الإملأملشيخ الفتاوى مجمؤع -[، ٠١'٤ ٤ ٍزا، 

الجيل،]دار )إ/؟ها( الونمن و\م )\اس 
٢١٩٧٣.]

همةلجما وا اللمثة أهل اعتقاد أصول شرح انتلرت )١( 
رئمو)ه/آ-ْبم( (، ٣٢رنم)•)ا/.ئآا( للألكاثي 

- A\i/Y>بطة لأبن الكبرى والاباتة (، ١٥٩٣)
)يمآ'أ(.تمة لأبن القاري ومجموع (، ٨٢٦

)آا/يأأ(.تيميأ لاين الفتاوى )آ(مجموع 
١(• ٦ ، ١ • )0 الرشاد سل إلى الاعمماد )٣( 

[.٥١٤٠١هوا، الجديدة، الأناق ]دار 

ابنالإسلام شيخ قرره ما. ذلك ومن 
كمرعلى الصحابة إجماع في ده تنمية 

فياستعمل حيثا ه، النبي ب من 
فقال:الإقراري، الكوني الإجماع ذلك 

ذلكفالأن أهأ، الصحابة إجماع اروأمأ 
مثلهاينتشر متعددة قضايا في عنهم نقل 

متهم،أحد ينكرها ولم ؤيستنيص، 
يمكنلا أنه واعلم إجماعا، فصارت 

فرعيةمسألة على الصحابة إجماع ادعاء 
الهلرJقااهدا من بأيلغ 

فيالإجماع بها يمرر التي الخلرق ومن 
ظاهريكون أن المقام، هذا ش العقائد 

نرى.ئم ذلاهر، بتن حكم على يدل الص 
فمنالصح،ابة من الح المالملم، 

تالكايسمعون المفصلة القرون من بعدهم 
ظاهرها،على يجرونها ثم النموص، 

صنهمأحد يتكلم ولا بها، ويمرون 
فهدالها، الظاهر معناها عن بتحريفها 

علىإجماعهم على بينة دلالة يدل 
النصوص.تللث، من الذلاهر المحنى 

؛تيمية ابن الإسلام شيخ فال 
فيبالعلو نطق القرأن أن المعلوم ررفمن 

إنهات قيل قد حتى جدا، كثيرة مواضع 
عنمتواترة والمنن موصع، ثلاثمائة نحو 

ًلا،حزم، ]داوابن ( ywhh)النول )؛(الصارم 
رسالة:في ^، jjأخرى أمثلة وانظر .[، ٠١٤١٧
أصولماثل في انمكلمين عنيء الإجماع دعاوى 
]أطررحة•٥(، ٠ )٩٣ المى لئامي الدين 

الإمام[.جامعة ماجير، 



الإجماع

الملفوكلام ذلك، بمثل ه المي 
اتفاقهميقتضى تر لنوا با عنهم المنقول 

منفيهم يكن لم وأنه ذلك، على 
يتكرهء؛

حجيةقرروا بعدما العلماء إن ثم 
؛لإجماع ا يفيده ما على تتقلموا جماع إلا 

ذلكفي والتحقيق الغلن؟ أم القطع أيفيد 
التفصيل:

فانهالمعتبرون العلماء عليه اتفق فما 
فيه؛احتلموا ما أما قطعية، حجة 

بهتحتف لم الذي لسكوني ا لإجماع كا 
حجةفإنه مخالمه، ندر ما أو القرائن، 

ظنية.

التفصيلب لعوا رروا تيمية: ابن قال 
يقيناؤيعلم الإجماع، من محه يقطع ما بين 
أصلا،منين لمؤ١ من منايع قيه ليس أنه 

.(٢)،؛.. حق. بأنه ١^^ يجب فهدا 

الأدلة:٠
حجيةعلى العلماء يه اّتدل مما 

الإجماع:
آرسوليثامحق ءؤوٌن تعالى: قوله — ١ 

شّفيضر وقخ آلهدئ لد تا بمي مى 

مرطبة،ة زمزم( ٦٤٥النسؤية)آ/ السنة منهاج )١( 
عندالإجماع دمحاوى وانظر؛ طا،أ'ةام[، 

(.٦١.)٠٥ انمكلمن 
وانظر:الإملأم لشيخ الفتاوى مجموع )٢( 

لأبناكاظر وروضة (، ٢٧٠)آآ/ الفتاوى مجموع 
،طء الرشد، ]مكبة ( ٣٨٧.  ٣٨٦)ا/ثدامة 

٠٠١٤١٦.]

وصيدءوك تا وإل، 
.تال..،اء[ تصمإ رساءق 

الإجماع

جهنم

دلتأنها الأية: من الدلالة ووجه 
فمدالمؤمنين سبيل غير اتيع من أن على 

منأن فكما المل.كور، الوعيد استحق 
الدم،استحق فئد الرسول ثاق 

ولوالمأؤمتين، محيل غير اتبع ٌن فكدلك 
لمامباحا المؤمنين سبيل غير اتباع كان 

الوعيد'في المحفلور وبين بينه جمع 
بمخالفةتكون المؤمنين سبيل غير واتاع 

وأفعالهمأ٣،.١^١^؛ 
آمهجث1تكلم تعِالى: قوله — ٢ 

وقعؤ0آلناين قل قهدآء كثًتغوبجأ وسملا 
[١٤٣: s^JI]ثهيدم ^٤؛ أ.ووئ 

العل.لالخيارُ؛أ.والوسهل: 

تعالىاممه أن الاستدلال: ووجه 
فدلوالشهادة، بالعدالة الأمة هان،ه وصف 
اللأته واجب؛ قولهم قبول أن على 

ويجعلهملعياله يا يصفهم أن يجوز 
ولاقولهم يقل لا ثم الناس على شهداء 

العليموهو تعالى فإنه حجة، يجعله 

وزار،زطبعة )ا/آةا( اتر ب لابن التمهيد انظر: )٣( 
المغرب،الإملأسة، راكوون الأوئاف عموم 

)ا/البغدادي للخطيب، رالمتفقه والفقيه .[، ٠١٣٨٧
وقواطع-[، ٠١٤٢١الجوزى،طآ، ابن ]دار ( ٤٠•

)\رالناظر وروضة )ا/ةآإ(، الأصول في الأدلة 
٠ ١٧٨/١٩)الإسلام لشح الخاوي ومجموع (، ١٣١
ولءلأماومنمن)إ/أ0ا(.(، ١٧٩

اكرما.ىوصن (، ١٦٣٢)؛/البخاري صمح انظر: )٤( 
.(T«U/o)



؛►lEالإجماع
الإجماع

بالخيرهأمحه يصف أن يمتنع الحكيم 
بأنهمعالم وهو الناس كل على ليشهدوا 

يريدون،قيما لكدب ا على يقدمون كلهم 
يقدمونلا أتهم علم تعالى أنه على فدل 

بماوصنهم حيث الحق على إلا 
وصفهمُأ،■

بنعمر رواه ما ت السنة ومن — ٣ 
أرادررمن ت قال ه أنه له،؛ الخطاب 
فإنالجماعة، فليلزم الجنة بموحة 
الائتينمن وهو الواحد، مع الثسهلان 

امالإمذكره ا مة: الدلالووجه 
ررفليلرمقوله شرح قي ظه ,الشافعي 

كاتلاإذا ت قال حنميث الجماعة؛(، 
يقدرفلا البلدان في متفرقة حماعتهم 

قوموأيدان حهاعة يلزم أن أحد 
الأبدانلزوم في كن فلم . . متفرقين. 

اجتماعولأن يمكن، لا لأنه معنى؛ 
للزوميكن فلم شيئا، يصنع لا الأبدان 

منجماعتهم عليه ما إلا معنى جماعتهم 
ومنفيهما، والطاعة والتحريم التحليل 

٤(،لأ/آُ• الغدادى للخطب والمممقه الفقه انظر: )١( 
والإبهاج)ا/؛آ؟(، الأصول ني الأدلة ونواطح 

الكب]دار ( ToAlX)للمكي المنهاج ثرح 
(.١٤٠)الفحول إرشاد ؛•آاه[، ٍدا، اس، 

(٢١٦٠رنم النتن، )أبواب الترمذي آحرجه )٢( 
الرسالة،]مؤسسة )ا/ام1آ( وأحمد وصححه، 

النماء،عترة )كتاب الكبرى في ائي. والمط١آإ 
رقمالتاؤيخ، )كتاب حيان وابن (، ٩١٧٧رقم 

الصمحةالسلسلة فى الألا:ى وصححه (، ٦٧٢٨
(٧٩٢/١.)

فقدالملمين جماعة به تقول يما قال 
بهتقول ما حالف ومن جماعتهم، لزم 

جماعتهمحالف فقد لمين المجماعة 
فيالغفلة تكون ؤإنما بلزومها، أمر التي 

كاقةقيها يجاكن فلا الجماعة فأما الفرقة، 
قياسولا تنة ولا كاب معنى عن غفلة 

الثه؛؛أم.ثاء إن 
يقول:نه مالك بن أنس عن - ٤ 

أمتىءإن يقول؛ . ، ٥١رسول سمعت! 
اخلأءارأيتم فادا ضلالة، على تجتمع لا 

.(٤)الآءظم«ر؛أ.بالواد سكم 

انملمة،الكب ]دار ( ٤٧٥).الثافعي لاأ.ام الرسالة )٣( 
.شاكر[ أحمد ت تحقيق 

(،٣٩٠•رنم الفتن، )كتاب ماجة ابن )إ(أحرجه 
(١٦٩)؛/الزجاجة مصباح في يرى الجوص وصعقه 

)oi/أحمد وأحرجه ^[، ١٤٠٣ْلآ، الرئة، أياد 
الكسرفي والطبراني ٍوا[، الرسالة، ة ]مرم( ٢٠١
بصرةأبي عن ط؟[، تيمية، ابن ]مكتبة ( ٢٨٠)؟/ 

لمراو وفيه الهٍنميت قال . بنحو0 ه، الغفاري 
القدمى[،]مكتبة ( ٢٢١الزراند)يم مجمع يسم. 

من(، ٢١ ٦٧رنم الفتن، )كتاب الترمذي وأحرجه 
ورويغريِا، حدث وقال؛ ه، عمو اين حديث 

المقاصدانظرن أيئا. الصحابة من غيرهم عن 
ط١[.العرى، اعاب ]دار ( ٧١٦)انمة 

]دار( ٥٢٧)؛/الإحكام في حزم ابن صعقه والحديث 
علىشرحه ض والنووي إاماأ ا ٤ ذا، الحديث، 

أشاركن ط؟■[، التراث، إحياء ]دار ( ٦٧/١٣)ملم, 
طرقله مشهور حدث مدا أن إلى حجر ابن الحافنل 

روايةمن وساق مقال، من منها واحد يخلو لا كئيرة، 
]دار( ٣٨٣٤٧رقم الفتن، )كتاب شيبة أبي ابن 

ااوءدّكمقال؛ ).، عود مأبا أن ؤدا[ القبلة، 
ص-لألةْ،على محمد أمة يججع لا ا1لبم فإن بالجماعة؛ 
قثلمن يقال لا ارومشله ونال؛ سنده، وصحح 
]مزساانمر)م0بمآ_آآآ( التلخيص الرأيء. 
يمجمؤعالألباني وحشه اه[،  ٤١٦، ط١ قرطبة، 

(.٣٢٠الصحيحة)م امملة >مح. 



الإجماعءًء|كجهاإلآ»إماع

أجار Jjتعالى  ٠٥١راك رواية: وفي 
صلألة؛؛على تجتهع أن أمتي. 

0أقواوأهلاسم.
لكتايهوقمحق الألآئابي الإمام عنون لقد 

أمحلاعتقاد أصول ررشّرح د! العقائد في 
واللمئةالمحاب _ رانمائ انئثة 

بعدهم،؛،ومن والتابعين الصحاة ؤإجماع 
أوجبررمحان قوله: مقدمته محي ذكره ومما 

وماالدين، اعتقاد معرفة المرء: على ما 
توحيدهفهم من عباده به الله كلف 

واليقين،بالدلائل رسله وتصديق وصفاته 
عليهاوالاستدلال طرقها، إلى والتوصل 
أعظممن وكان والبراهين، بالحّجج 

اللهكتاب ومعقول: حجة وأوصح مقول 
.رسول قول ثم المبين، الحق 

أجمعما ثم المتقين، الأحيار وصحابته 
الصالحوزلألف العليه 

فيلم أل : البر عبد ابن وقال 
إلاوأسمائه ادله صفات محي كله الاعتقاد 

صحأو الله، كتاب في منصوصا حاء ما 
عليهأجمعت أو ج^، اللص رسول عن 

ظؤؤ:تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
]الكب٤( ١ الئنق)ا/ ني يمم أيي ابن أخرحها ..)١( 

ه،ا،أنس حديث محن ، هأ ١ ٤ • ٠ 4 ١ ط 4 مي ملأ إلا 
.قريبا إله الإشارة مدت كما الأيانى، وحستا< 

]دار)\إه والجماذ الثنت أهل انقاد أصول همع )٢( 

لداد( ٠١٥وم ^ Jlاو،م ني صه نئك )٧( الكس أدار ( ٩٦زِآ/ وقمله ج؛ادح )٣( 

التيالطرق من ]أي: الرابع ارالطريق 
الإجماع،الشرعية[: الأحكام بها تثبت 
منلمين المعامه بين عليه متفق وهو 

والكلامالحديث وأهل والصوفية الفقهاء 
أهلبعض وأنكره الجملة، في وغيرهم 

والشيعة؛؛لمعتزلة ا من بيع لا 

والساصاسطقةرْءء
المض:الإجماع الأور: لمالئ ا. 

تيميةكابن - العلماء من جمع محرر لقل 
هوينفبهل: الذي ارالإجماع أن ء وغيرء 

بعدهمإذ الصالح، لف العليه كان ما 
.أالأمةا،أ وانتشرت الاحتلأف كثر 

فيالبلح أهل حلاف فان هذا وعلى 
انعقادفي يقدح ولا به، يعتد لا العقائد 

العقيدة.أبواب في الإجماع 
ررالإجماع^١؛^: القطان ابن يقول 

كانمن قاما العلم، أهل إجماع عندنا 
.فيهاأُ له مدخل فلا الأهواء أهل من 
أهليعدون يكونوا لم السلف أئمة إن بل 
(.٣٤١; ١١الإسلام)الخاوي.لشخ مجموع .)٤( 
كتبمصله ومحل الرع4 ادلة من دليل الإحماع )٥( 

منالكثير على الأصوليون تكلم وقد الفقه، أصول 
وليسفيها، فوا راقا يالإحماع، المتعلقة ائل الم

منهايتعلق ما هنا نذكر ؤإنما ، بحثها محل مل-ا 
العمدة.

لشيخالفتاوى مجعؤع ممن الوامقلية العئياءأة )٦( 
سانفي الثمر كلف وانظر: (، ١٠٧)مألإسلام 

]سركة( ١٤٤)حان حن لصديق الأثر أعل مقيدة 
؛•ئاه[لإًدا، سامة، الأومط الشوق 

اآإاه[.طا،الملمة، اص ^.١٣٩٨انمنمة، 



الإجماعالإحماع

يقبلونولا أصلا، العلماء من البيع 
بخلاضيعتدوا أن عن فضلا شهادتهم، 

العقائد.في 

تالمالكي البر عبد ابن قال 
جميعمن والاثار الغمه أهل ااأحمع 

ونخ،بدع أهل الكلام أهل أن الأمصار 
جميعفي الجميع عند يعدون ولا 

ؤإنماالعلماء، محلبمات فى الأمصار 
فيه،والتنقه الأثر أهل العلماء 
بالإتقانااُفته ويفاصلون 

،1Hمالك الإمام محول حكى ثم 
البيعأهل شهادة تجوز رالأ ■' ظه أنس 
الأصاءااُ".وأهل 

بنأحمد بن محمد عن بعدها ونقل 
المصريمنداد حويز بن ق إمحا 

ماللث،قول تأويل في }؛ه المالكي 
مالكعند الأهواء ررأهل قوله; السابق 

فكلالكادم، أهل هم أصحابنا ائر وّ
والدع،الأهواء أهل من فهو متكلم 

لهتقبل ولا أشعري، غير أو كان أشعريا 
ويؤدبؤيهجر، أبدا، الإسلام قي شهادة 

استيبعليها تمادى فإن يدعته، على 
ْءا«"،.

حكايةفي محتبر ال لإجماع فا وعليه؛ 
إجماعهو والجماعة الئنة أهل عقيدة 

)آ/هآدرس اب بجان )\(جامع 
نفه.الممدد )٢( 

شه.المعير )٣( 

القرونأئمة من الح الملف ال
وأتباعوالتابعتن الصحابة المفضلة، 
ودونبعدهم، جاء من دون التابحسن، 

البلع.أصحاب من عاصرمم من 
متفقونوالجماعة الئئة وأهل 

الاعتقاد.أصول سائر على ض والحمد 
أئمةررإن ؛ الإسلام شيخ قال 

منشيء في يختلفوا لم والحديث لمنة لا 
الأئمةأقوال ارأن وقرر ،، الدين،اُ أصول 

صفقة((الدين صول أش 
حالفمن حكم ت الثانية لمسألة ا- 

الاجماع:
تنوكين حملي للإجماع المحالف 

الإجماع،حجية أنكر من ت الأول 
مجنالعلماء فمن دليلا، يكون أن ونفى 
الإنه قال؛ من ومنهم بكفرهُا"،، حكم 
ضقُأو يبتع ل يكفر، 

بالإجماع،ثبت حكم مخالفة ت الثاني 
تمراتجا عار وذلك 

منمعلوما الحكم يكون أن _ > ١
إجماععليه انعقد وقد بالضرورة، الدين 

تعالى،اطه كتوحيد والعامة؛ الخاصة 

ا/أ•-!(.)• والفل الخل ممارض درء )٤( 
العقد.ةالمائل وانظر!  i(Y*A/T)التعارض درء )٥( 

(.٦٧. ٥٨)الإجماع بجب ان فها حكى اش 
(.Y\1/Y)الأمرار كثف انفلر: )٦( 
سانالاعتماد سائل على الأسا،.لأل منهج انظر: )٧( 

ْلإ،الرند، ]مكب ( ١٥٠. را/ا<أا حمن علي 
حا؛اه[.



باJةاJرالاحتجاح 

ءJقئعهت
بالقدرالاحتجاج 

منالشرائع. وأصول محمد ونبوة 
الهذا نمكر وغيرها، والزكاة الصلاة 

علىالاتفاق حكي وقد ، كفره في شك 
تكفيره.

القطعي؛بالإجماع ثبت حكم . ٢ 
وعمتها،المرأة بين الجمع كتحريم 
.،■الله رسول على الكذب وتحريم 

حكماأكر لأنه ؛ أيصا يكفر هذا فمنكر 
المهلعي.لإجماع با ثبت قد 

ولهذاسابقه، دون القسم هذا ولكن 
مابين القسم هذا في العلماء بعض فرق 
الإجماعات،من مشتهرا معلوما كان 

كذلك،يكن لم ما وبين منكرها، فياكفر 
منكرهيكفر فلا العلماء، إلا يعلمه لا يل 
لجهله.يعذر بل العامة، من 

الفلني؛بالإجماع ئبت حكم — ٣ 
بهتحتف لم الذي الكوني كالإجماع 

حكيئد فهذا ئهلحيته، تفيد قرائن 
يبثعؤإنما تكفيره، عدم على الاتفاق 
العمليجب دليلا حالف لأنه ويفثق؛ 
ظنياكان ؤإن الجمهور عند يمقممبماه 

؛٣؛(،ل\/ البغدادي للخلب والعتفقه الفقيه نظر: ا ا
]يا;٢( ٠ ٥ / )ل لم مصحيح محلى النووي وشرح 
والفروق[٠ ٠١٣٩٢ط؟، العريي، المراث احياء 

ْلا،العلمية، اس ]دار ( ٢٥٩ر؛/كرس 
)U/الإسلام لشيخ الفتارى ومجمؤع اهوء،  ٤١٨
)ا/للامدي والإحكام (، ٢٧٠- و)آا/بماُآ (، ٣٩

آأJii/n ،^jjU ، .،)0الممط والممر (، ٣٤٤
]دار( ١١٢)الونض لاين الخلق على الحق ؤإيثار 

المحريرونسر [، ٢١٩٨٧ْلآ، العلمية، الكب 
/nالكوكبولمرح الفكر[، ]دار ( ٢٥٩، ١٥٣

اثمصادروانمرام:■0 
القيم.لأبن الموقعين؛؛، ررإعلأم - ١ 
الشافعي.للأمام ءالأم؛؛، . ٢ 
عنداع الإجمللدء_اوى - ٣ 

،الدين،؛ أصول مائل فى المتكلمين 
جامعةماجستير، ]أطروحة ليحيى ا سر ليا 

الإمام[.
الشافعي.للأمام ا)الرماوة(ا، س ٤ 
للمخمليبوالمتفقه؛؛، ^٣٠ ٧١٥- ٥ 

البغدادي.

الأصول؛؛،في الأدلة ررقواطع - ٦ 
العاني.المثلفر لأبي 
 ٧ m لشيخالفتاوى؛؛، لامجمؤع

تيمه.ابن الأسلأم 
فيهاحكى التي المعدية ررالمائل — ٨ 

الجعيل.،لخاك الإجماع؛؛، تيمية ابن 
الجهني.وناصر الخلياني، وعلي 

 ٩ I ائلمعلى الأست_لألأل ررمنهج
حسن.علي بن لخثمان الامحقادا؛، 

لشيخالإجماعأا، مراتب ء ١ ٠ 
تيمية.ابن الإسلام 

.الأحتهbجباصرق

)القدر(.مصطلح يراجمر 

(٢٠٢را/آ-أ.ألماني وحاشية (، ٢٦٣رآ/, المنير 
ومنهج-[، ٥١٤١٨، ط\ الخلمية، الكب ]دار 

(.١٥٠\. i\f)\الامحقاد ماتل ض الاسدلأل 



الاحتضارالاحتضار

ء®الاحتضار 

ثغة؛لتعريف اؤ 

علىيذل أصل ت .والراء والصاد الحاء 
ومشاهدته،ووروده الشيء، إيراد 

يقال!والغيبة، المغيب نقيض والحضور 
وأحصروحصاره، حضورا يحضر حشر 

بحفمرةذلك وكان إياه، وأحقره الشيء 
وحقرهوحضرل وحضرل فلأن 

وبنحشرفلأن بحضزأ وكلمته وتحشره، 
المريضوحضن منه، ينثهد أي؛ منه؛ 

الموتُن.يه نزل إذا واحتضن؛ 

اصطلاحا:التعريف  ٥٢

الموت،حضور هو الاحئضار! 
يالعّدُآ،.ونزوله 

والأدلة:
تعالى:اطه فقول الة_رمح؛ من أما 
آنيميزين قآل اثتبع تمدهم جاء إدا ؤ-ءؤآ 
إدهاج إغق يثا صلحا أممعثء لإ ت. 

ت/إق ثقغ وهمم تثن مج ض َبم 
تالمؤمنون,[.ِبدمن.ه 

ك.ت\تؤ\ أتي؛ 'قؤيآ؛ثا تعالى؛ وقوله 
ذحقمقن ولا هو2م ير 

،>[،١٣٩٩القكر، ]دار ( ٦٠)Y/ اللغة مقاسي انظر: را( 
^٣[.صادر، ]دار )ا/أآا( العرب اد وي

العليص- لمحملءئا.دة دراسة المحتقر أحوال انثلر؛ )٢( 
الجامعةمجلة صمن منثور محكم ]يحث ( )١٧

^[.١٤٢٤ّة ، ١٢٤عيد بالمدية، الإملأمة 

آلئسثقلةثم فارأجف دآلق بممو وثن أس 
؛لإقئ تق تن ووقلإ ثا ص أنفمإ وو 

ماق أوي زلا ثن تم4 آمحق تنم 
ثإنو أقبيس ئ ؤَفي فيّتا 
يمابوأ وآئث تثها عء إدا ثئثا آقّ يقحل 

]المافقون[.وه متون 
أةنقا هائ أقن وة مح،: وقوله 

أبصئ قهث ثثئث أنئقثا لإ 
آؤأقتي -آؤأقِيئ محزو ؤلإ هدنامإ 
عندوهذا [، ]_uJoوه مبمثدؤن َئن 

منجمع ذكر كما الاحتضار، 
اكريزص•

عندالمشركين حال يصض، وقوله 

يئمئلا ■ الموت اقتراب 
محمحئإ.4جما قيمحون همن ؟نني 

]الفرقان[.

"من٠؛ اللمى قول اللمئة؛ ومن 
كرهومن لقاءه، اض أحث الق لقاء أحب 

فشالتلقاءه((، اش كسره اطه لقاء 
الموت؟أكراهية ايثه نبي يا ؛ هاعائشة 

كدللث،،ررليس فقال؛ الموت، نكره فكلنا 
افهبرحمة بثر إذا المزمن ولكن 

اللهفأحب، اش لقاء أحس، وجئته ورضوانه 
اشبعاواب، بشر إذا الكافر وإن لقاءه، 

لأاءه({ُ؛أ.القّ وكره اش لقاء كره وسخطه 

(.٧٤٨المّاّى)وشر ممر)ا/أ\؟(، ابن تمسي )٣( 

(،٦٠٠٧رنم اJرiاق، الهخارى)نماب )٤(أخرجه 
والاستغفار،والتوبة  t-Xt-jوا})كتاب وملم 

(.٢٦٨٤رقم 



الاحتضارءئع[بمالإحتضار

بكرروأعود 1 لصحيح ا الحديث وفي 
وفتنةوالبمماتءُا،. المحيا فتنة من 

القبر،أو الاحتضار فتنة الموت! 
منهلقربها الموت؛ إلى وأصيفت 
Iيقول أن يكثر س فه ا رسول وكان 
فقالدينك((، على قلبي ين »ائهلم 

امتاوقد ء-ليتا تخاف النه رسول يا رجل! 
viij  ررإنفقال! يه!؟ جئت بما وصدقناك

أصابعمن إصعين بجن القلوب 
يقليها؛(ُم.ه الرحمن 

إداالمومن العبد ^ ١١وقال 
منوإقبال الدنيا من انقaلاع في كان 

ملائكةماء المن إليه نزل 
الشس،وجوههم كان الوجوم بيض 
منوحوؤل الخة أكفان من كفن معهم 

مدمنه يجلسوا حتى الحنة حتوط 
فيكان إذا الكافر العبد وإن البصرس. 

نزلالاحرْ من وإقبال الدنيا من انقطاع 
الوجوهسود ملائكة ماء المن إليه 

مدمنه فيجلون المسؤح، معهم 

وسلم(، ٨٣٢رنم الأذان، )كتاب الممحاري )ا(أخر-جه 
(.٠٨٩رقم الضلأء، ومراصع الماجد )كتاب 

إحتاء]دار ( ٨٥)ه/ للتووى ملم صحح ثرح انقلرت )٢( 
صحح.ثرح القارى وعمدة >ءلآ[ا العربي، التراث 

,ااعربي;االتراث إحٍاء ]دار الممحارى
(٢١٤•رقم القدر، )أبواب اكرمدى أخرجه )٢( 

(٣٨٣٤رنم اسء، ماجه)كتاب وابن وحشه، 
الرسالة،ت زمؤرس( ١٦•/ ١٩وأحمد)له، واللفظ 

(١٩٢٧رنم الدعاء، والحاكم)كتاب ط١[، 
لمشكاءتحققا في الألباني وصححه وصححه، 
ط^.الإملأس، ]المكتب، )v٣/١( المهايح 

اوصرا،آ؛،.(٤)

حأقواو|هلاسمء
يندمررقكل ظه! كثير ابن قال 

ولوالمدة محلول أل ؤب■الاحتضار، عند 
فاته،ما ويستدرك تعب ييسيتا، شيئا 

ات،هو ما وأتى كان، ما كان وهيهات 
تفريطه(؛بحب وكل 

عن,.تعالى اريخبر هءزفة! عيي الوقال 
المفرطينمن الموت حضره من حال 

إذاالحال، تلك في يتيم أنه القلالمّن 
فيطلبأعماله، قبح وشاهد مآله، رأى 

بلذاتها،للتمتع لا الدنيا، إلى الرجعة 
ليقول!ذلك، ؤإنمّا شهواتها، وأقتطاف 

نمجت،ه فّما صيحا أعمل >ؤلعفي 
المح؛(ُحب في وفرطت العمل، 

تضمنتهاروما هءزفق! التنقيطي وقال 
فيوالمفرط الكافر أن من الكريمة الأية 
الموتأحدهما حضر إذا الخير، عمل 

العملليعملا الحياة؛ إلى الرجعة محللبا 
ويتداركاالجنة، يدحلمههِا الذي الصالح 

الكفرمن منهما ا لفما ه ي
و\بيم

>i\[،الرالة، ]مؤست ^( ٩٩/٣)•أحمد )؛(أحوجه 
الرشد،]مكتبة ( ٦١)ا/' الشعب ئي والمهئي 

ه،عاذب بن الراء حدين، من وغيرهما ٍل([، 
وصححهالإضاد، صحبح حاسيث، هذا السهقي; نال 

)\رأ1ى.الجامع صحح ي الأJاني 
(.١٣٣/٨)كير ابن )ْ(تمر 
•ط؛[ الرسالة، ممسة )مهْ( العدى )آ(ثسير 

[.٥١٤٠٣الأمليت، ]المطاع اآد( ره/ المان أ.ضراء )٧( 



الاذتضارالأ.ءتضار

المتعلمة:المسائل ■ ٠٠

الاحتقار:ءلأس الأود: لمآلة ا- 
منكثير على تظهر علامات، للاحتضار 
وقدالموت، بهم نزل ومن المحضرين 

والتتبعوالمشاهدة الحسز يدليل عرفت، 
برودةنحوت من النغضرين، من لكثير 

الجبينوعرق لقدمين، وا الأطراف 
عندوالإغماء والهلع والهذيان للمؤمن، 

فيتكون التي والحشرجة منهم، البعض 
والنشاطالحلق، في والغرغرة الصدر، 

قبليجد المحتضرين فبعض والخفة، 
منعليه يعهدا لم ونشاءلا حمة موته 
مدةعليه ومغمى مريصا يكون كأن قل، 

إغماثهمن يستيقثل وفاته قبل مت؛ طويلة، 
هواويجد معافى، صحيح وكأنه 

الإطلأقُاأعلى ليس وهدا النشاط، 
عنداكس ام أقالثانية: لمالة ا- 

الريحئثض في ونمابزهم الاحتضار 
إلخروجها 

تحرالاحتضار عند الناس تقسيم حاء 
مقربين،أقسام: ثلاثة إلى الواقعة مورة 

قالأ، صاونُ وُكنسن يمين، وأصحاب 

إلكئرونية]نخة (. ٢٤)مئا تغل كف انظم: )١( 
الغامدي[.غرم بن لأسامة الثاهلة، يالمكتة 

الواجباتباداء اف إلى تقربوا الذين هم المقرئون: )٢( 
والمكروهات،المحرمات وترك رالمتحسات، 

الذينوهم اليمين؛ واصحاب المباحان. وفضول 
منهمحمل زن المحرمات، وتركوا الواجمات ادوا 

تخللا التي الحقوق، بعض في التقصير بعض 
الذينهم الصالون: والمكذبون وتؤملهم. بإيمانهم 

همقغُآتثثبمى. بجا رؤفاة"ٍإنماق تع.الى: 
ين'كان إن رأة . ثمو ثثقق يئمحان 
آويثنأنحا ثى لاك هثثم ؤا آبين آمٍا 
.آلقاِفيا اث1تةسمت يق 'كاة إن أآ ر. 
]ااواقُة[.ض.ه ج هرت 

أحوالتعالى اطه ؛اذكر السعدي: قال 
وأصحاب،المقرسن، الثلاث: الطوائف 
أولفى القالين والمّكازوين اليمين، 

أحوالهمذكر ثم القرار، دار في السورة 
،والموت؛؛ لاحتقار ا عتل- احرها، في 
يتمسرها.لأيات ا ق ما ثم 

الأرواحقبض فيختلف، وعليه؛ 
ينالهاوما حروحها، وكيفية وانتزاعها، 

لأحر.شخص من ذللث، بعد 
رشحا،تخؤج نفس ١١قال.؛ 

تخؤجكما شدقه من تمج الكافر ونفس 
الحمارااُتقس 

روحمع بين بالتفريق النئة جاءت وقد 
ذلك،،يعقب، وما الكافر وروح المؤمن 

المؤمنالعبد إن ... ١١س: قوله في كما 
منوإقبال الدنيا من انفئاع في كان إذا 

بيضالماء من ملازكة إليه نزل الآحر٥، 
معهمالشمس، وجوههم كأن الوجوه، 

تمرانفلر: اله-ل.ى. عن وصلوا بالحق، تذبرا 
(.٨٣٦)المدي 

(.٨٣٦)العد.ى تسر )٣( 

ابن]مكبة ( ٢٣٣/١)• الكسر ني الملبراني أخرجه )٤( 
)؟/الرواتل. ْمبمع ني الهسمب وحننه محدآ[، تنميه، 
الململةفي والأل-اني القدسي[، ]شه ( ٣٢٣

)هر؛خا(.الْححة 



الأحتضار

حتوطمن وحنوط الجنة، أكفان من كفن 
ثمالبصر، مد منه وا يجلحتى الجنة، 

عنديجلس حتى .ئ الموت مااث< يجيء 
الطسة،النفس أيتها ت فيقول رأمه، 

قال:درصوان، اش من مغفرة إلى احرجي 
فيمن اكلرة تسل كما تسل نممج 

فيكان إذا الكافر، العبد وإن السقاء... 
نرلالآحرة، من وإقبال الدنيا، من 

يهمالوجوه، سوئ ملائكة الماء من إلثه 
ئمالبصر، مد منه فيجلمرن الخؤح، 

عنديجالس حتى الموت، ، ilLaيجيء 
الخسثهالنفس أيتها ت فيقول رأسه، 

قال:وغضسا، الله من سختل إلى اخرجي 
فينترعهاكماينتنعجسده، في فتفرق 
المبلول...؛؛الصوف من الفول 

؛اممهالفنن إحسان الثالثة: لمسألة ا- 
المنفرةوموال الاحتضار، عتل. تعالى 

والرحمة:

يتفكرأن الاحتقار عند للمسلم ينبغي 
؛وعفوه ومغفرته فه ا رحمة معة فى 

وهوإلا أحدكم يموتن رالأ ه: لقوله 
هذاوفى .،؛؛'٢؛، بافه الفنن داحسن 

الرجاء.لجانب تغليب 

الاحتضار

ط؛[،الرسالة، تمؤ،ّسة )*'آ/بمبمأ( أحمل. أحرجه )١( 
الرشد،]شبة ( ٦١• )ا/ الثب ني وا٠ِJهقي. 

قال،هازب، بن الجراء حديث عن وغيرهما هدا[، 
وصححهالإصناد، صحيح حديث ط! البيهقي؛ 

(.rii)\/الجامح صحح قي الأب؛ي 
وأهلها،نممها وصفة الجنة )كتاب، مسلم أحرجه )٢( 

رقممام'حآ(.

بقوله:الحديث على النووي علق وقد 
ألقنوط،من تحذير هدا العلياء: ارثال 

وقدالخاتمة، عنلؤ الرجاء على ومحت 

أرأتاM•' قوله الأحر الحدث قي سبق 
العلماء:قال ،، دي،،ُ ءبل.ي ظن عند 

يقلنأن تعالى: يافه الظن حسن ١١معنى 
حالةوفى : قالواعنه، ؤيعغو يرحمه أنه 

ؤيكونانراحثا، حائما يكون الصّحة 
فإذاارجح، الخوف يكون وقيل: مواء، 
أوالرمحاء ءادِّ،، الموت أمارات لتت 

الادكفافالخوف: مقصود لأن محصه؛ 
علىوالحرص والقبائح، المعاصى عن 

وقدوالأعمال، الطاعات مجن الإكثار 
الحال،ا هن، فى محفلمه أو ذللخ، تعذر 

للأفتقارالمتضمن الظن إحسان فاستحب 
وي_ؤياطهله، والإذعان تعالى، الئه إلى 

مدكل وعا_0: المذكور الحديث 
لممعقبه ولهذا علته،؛، مات ما على 

معناه:العلماء: قال الأول. للحديث 
ءلهاا(ُ؛ء. c,uام الخالن طى ِبث 

يذكرأن العلماء بعض استحسن وقل. 
وبره،ولعلفه الأً رحمة سعة ريضي ملا 

منمحا تلقينه وكاوا ؛ بربه ظنه ليحسن 
ا، بربه فلنه يحسن لكي ؛ موته عنل. عمله 

(،٥٧٤• رقم التوحيد، )كتاب، البخاري أخرحه )٣( 
والأأساتماو،والتوبة والدياء الذكر )كتاب، ومسلم 

(.٢٦٧٥رقم 
٢ْ(.٦/٩)لم مصلى النووي شرح )٤( 
مصطفى]شبة ( ٩٠)Y/ اللام مبل انظر: >ه( 

.بم7*أاه:اْل؛، الحلي، 





املآ،حتضار
صأ

الاحتضار

فىقتله فمن استحقها، قد فإنه بوصية له 
إذاما ف خلا ، يه؛؛ قد الحال تلك 

تصحررلأ فانه الحلقوم، الروح بلغت 
تصرفاتهمن شيء ولا صدقته ولا وصيته 
الفقهاء«أأ،.باتفاق 
وننعالموت ملك معاينة ساعة أما 
للحديثتقبل؛ لا التوبة فإن الرؤح 

تتعالى ولقوله الغرغرة، في المتقدم 
سننلدمي آلؤت1 

آئتوتلصدهم حصر إدا حؤآ التثتقات 
هوفهزا [، ١٨]الساء: أفزؤي قت إى قاد 

فرعونكتوبة نويته؛ تقل لا الذي المعاين 
قال؛الغرق وأدركه الملائكة رأى لما 

توأدء ^،^1، آوئ ^٠ إقت لا ه؛ وشئ 
]يسونس[،.ه أكفن ين لأنأ 

مل■قصتق وقئ >؛ؤآآلقن الجواب: فكان 
•ليوضآ ألثثسدتي.٤٠ ين ؤقكة 
للعبدمبسوطة رلالتوية ت القرطبي قال 

عندوذلك الأرواح، يابض يعاين حتى 
قهلعإذا به يغرغر ؤإنما بالروح، غرغرته 

إلىالصدر من فشخص الونجن، 
وعندهاالمعاينة، فعندها الحلموم، 

الإنسانعلى فيجبا . . الموت، حضور 
وهووالغرغرة، المعاينة قبل يتوب أن 

؛ن^ثئ ت تعالى قوله معنى 

•-ايق الالمرجع )١( 
انابق.المرجع )٢( 

(i(r _للغرض

الكافرسي ة: الخاملمألة ا. 
الاحتضار:عند الخياة استئناف والمقرط، 

فيلأنه د؛ أفقد ما لإصالاح وذلك 
_^_|،عما الغطاء له نكثف الساعة تلك 

تداركفيحاول عمله، لسوء عذاب؛ من 
ؤإعادةثانية، مرة الحياة إلى بالعودة ذلك 

فقلهيهات، ولكن أحرى، مرة التجربة 
جاءإدا تعالى: شال الأوان، فات 

.آتيميا ين ه؛ل آلْوئ ل>دهم 
صَفثة إئها ؤ ؤت فثا صلث1 أقتل 
.بخل؛إك؛-ٌ ثج دمحم ونز هأه 

رإيخبر،ت لأية ا منسنا كثير ابن قال 
منالموت عند المحضر حال عن تعالى 

تعالى،اض أمر في المفرطين أو الكافرين 
إلىالرجعة وسؤالهم ذلك، عند وفيلهم 
مدةفي ده أفكان ما ليصلح الدنيا؛ 

حاته«رأ،.

حالالموت تمي السادسة: لمسألة ا. 
الاحتضار:

حالالموت تمني حكم يختلف 
المستمرة،الحياة حال عنه الاحتضار 

اكانية.دون الأولى في فيجوز 
حديث؛على تكلم لما التبريزي قال 

ومنلقاءه، القه أحب اش لقاء أحب ررمن 
نصه:ما لقاءها،أْأ افه كره افه لقاء كره 

ئاء[.]دار ( ٥٢,

اممر[.]دار ؟( 0T/T)ممر ابن رأ(تمر 
ً(، ٦٥٠٧رنم الدثاق، )كتاب المارق احرجم )ه( 



الأحتضارالامتضار

عنالنهى في ندحل لا اض لقاء ارمحبة 
تمتيعدم مع ممكنة لأنها الموت؛ تمني 

الحاصلة المحبة تكون كأن الموت؛ 
ولاالموت بحصول فيها حاله يمترق 

الموتتمي عن النهي وأن بتأخرم، 
وأماالمستنمرة، ٥ لحيا ١ لة حا على محمول 

نحّىتدخل فاد يتة والمعا ر حنضا لا ا عتل 
سحة«أا/هي بل النهي؛ 

الموتسكرات ت السامة لمسالة ا. 
ثأشد والعصاة الكفار صلى وهى عامة، 

وشدتهوغمراته كرباته الموت سكرات 
لمؤمنلعامة وهي الألم، نتيجة 
والكافر.

فىالماكرات تعالى الحق ذكر وقد 
١٠٥ذللك بئنتآ آلمي' صتقرْ ؛ؤوج1ئت ت قوله 

المر١دةوهي ]ق[، وه محي يته َئث 
آقههً ءؤهلّ الغشي! فى تعالى بقوله 

محلاإقة ثثأ لإنيم وأوية ء آثثئة 
ئوؤآشئأ و فلا إلا اثأل حإ 

دؤقإتق يقثيق تآثم آوق ه ^١ 
^^١'آلثؤت تن عثه بمي أيهم 
أشبميحداد بألمتج سلفتؤحكم للمف ذهب 
آةهة و 1ؤأبم و أء 

وهيتل ه ء ديك ون ٦^١ 
ت1لأحزاب[.

هوالموت، من عاليه يغشى والأى 

منيعائي لما محليه يغمى المحتضر؛ 
الموتُ'أ''ا.ت مكر! 

أن• بخاري® الوصحيح وفي 
.الل4 رسول إن هول! كانت ها عائشة 
ماءفيها علبة أو ركوة يديه بين كان 

فييديه يدحل فجعل - عمر شك ي- 
ررلأ■ ؤيقول وجهه، يهما فيمسح الماء، 

ثموّكراتلإ، للموت إن الله، إلا إله 
الرفيقلاقي يقول؛ فجعل ، يده نتب 

قاليده، ومالت قبض، حتى الأعلى،؛ 
والركوةالخشب من العلبة اش! عبد أبو 

ُن1لأدمص.
نقصعلى دليل الكرات شدة وهل 
الرنة؟

الموتوشدة بقوله! حجر ان أجاب 
همآبل المرتبة؛ في نقص على تدل لا 

تكفيرؤإما حنات، زيادة إما للمؤمن 
يئاث(اأ؛،.

عندالخير قول الثامنة! لمسألة ا- 
كض!إدا Jال٠اغهرة له والدعاء المحتضر 

قال؛٠ الني أن ها؛ ملمة أم عن 
فإنحيزا، فقولوا الميت حضرتم ررإذا 

قالت!تقولون®، ْا على نومن الملائكة 

والاستغفار،و\ذتووة والدعاء الذكر ركتاب لم مو= 
(.٢٦٨٤وثم 

(.oAV/a)المايح )\(ثكاة 

واسم،العلوم ]ممحتة ( yv^lT)التفاسر )أ(اير 
المعانيبسان وانفلر؛ -[، ٥١٤٢٤هزه، 

يرنففي والوجيز —[، ٥١٣٨٢الترثي، ]معلّمة 
iْوا 1س، الكب ]دار )ا/ممأ،( العزيز الكتاب 

(.٦١٤٥رقم الرقائق، ركتاب المنادى )٣(أخوجص 
القكر[.]دار )\\/ص ازري )؛(نح 



الاحتضار٠٠•الاحتضار

اشرسول يا ت قلت سلمة أبو مات فلما 
له،اغفر \ذلآإ »ئولي: قال: أقول؟ ما 

اهفاعشنى قالت: صالحة؛٢ عقبى واعقبنا 
صءذ 

الإسلامعرض اسسة: الة لما. 
الكافر:المحتصر على 

قال:أليه، عن المسب، بن سعيد فعن 
عليهلحل الوفاة تطالب أبا حضرت لما 

بنالله وعبد جهل، أبو وعندْ ه النبي 
ااآيءم،ئل:فقالالنبى.ت أمية، أبي 

فقالاش،ا، عند يها لك أحاج اطه، إلا إله لا 
أبايا إ أمية أبي بن اش وعبد جهل أبو 

المهللب؟عبد ملة عن أترغب طالب، 
أنهلم ما لك األأ،سغفرن الني فقال 

وآقئلم ؤتاَةاى فنزك: ءتك«، 
1وإاط\ؤ\' وؤ متثيثوأ ق ؛١٠^١ 
أصحثأمم لم بجثث• ما بمد ين مقد 

]اضة[ُأ،.40آمحيِ
غلامكان ال: قنغٌ أنس وعن 

فأتاهفمرض، ه المي يخدم يهودي 
فقالرأسه، عند فقعد يعوده، النبي. 

عنده،وهو أبيه إلى فنفلر ررأسالم،ا، له: 
فأسلم،القاسم.، أبا أطع له: فقال 

لاهراالحمد يقول: وهو س النيئ فخرج 
الارا(ُ'آأ.من أنقده الذي 

(.٩١٩رغم الجائز، رمحاب سلم تآ(احر-بم 
(.٤٣٩٨رثم الممر، )كتاب او-غارى اخرب )٢( 

(.١٤١رقم الإيمان، وملم)كتاب 
(,١٣0٦رقم الخائن، )محاب \وخ\وي أ-محرج،، )٣( 

المشرؤعالتلقين العاشرة: لمسألة ا. 
الاحتضار:وقت يكون للميت 

إلهلا »لقنوا ء: لقوله 
اش«ُ".إلا 

حضرهمن ررمعناه: النووي: قال 
اض؛إلا إله لا ذثروْ والمراد: الموت، 
الحديث:فى كما كلامه، آخر ككون 

اش؛إلا إل لا كلامه: اخر كان ؛>_ 
الجة«اًء«'آء.يحو 

أمللاستحباب بالملقين الأمر وهل 
المحتضر؟على يكرر وهل للوجوب؟ 

ررالأمرفقال: ذلك عن النووي أجاب 
العلماءوأجمع تدب، أمر التلقين بهذا 
عليهالإكثار وكرهوا التلقين، هدا على 

حالهيفيق يضجر لئلا والموالاة؛ 
ويتكلمبقلبه ذلك فيكره كربه؛ وشدة 

المرة قاله ؤإذا : قالوايليق، لا يما 
بكلاميعده يتكلم أن إلا عليه يكرر 
آخرلميون به؟ التعريض فيعاد آخر، 

(٧)كلامه"

(.٩١٦رقم الخائن، )محاب ملم )؛(أحرج4 
(،١٣١ ٦ رنم الجنائز، )كتاب داود أبو أحرجه رْ( 

^١[،الرسالة، ت ]مؤس( ٣٦٣)آم/وأحمد 
وصححه،( ١٢٩٩رقم الجنانز، ركتاب والحاكم 
(.٦٨٧)رقم الإرواء ني وصححه 

إحياء]دار ( ٢١٩)آ/ للخووي لم مصحيح ثرح )٦( 
^[.١٣٩٢ذآ، المربى، التراث 

يدلوانظر: )آ/وآ؟(، للزرى ملم صحح شرح )٧( 
القديرنتح يشرح الفكرآ، ]دار ( ١٦٤/١)المجهد 
ط؟[.الفكر، ا(لدار )؟/؛•



الاحتضارالاحتضار

التحجيرعشرة؛ الحأدية لمسألة ا- 
خاصىالاحتضار عند الخوث بثأحير 
!يالأتبيآء 

إلايمرض نبي ٌن رأما ء؛ لقوله 
رايينأي: والآحرة«أن؛ الدنيا بين حثر 

الآحرْ؛إلى والرحلة الدنيا في الإقامة 
محبوفادة الله على وفادته لتكون 
آ.مادرءاأ مخلص 
ءجاء٠؛ قال ء موس تخيير وفي 

أحبله: فقال موس، إلى الموت ملك 
الموتملك عين موسى فلطم قال؛ ربك، 

جق،اممه إلى الملك فرم ئال: ففقأها، 
يريدلا لك عبد إر أريي إنك فقال: 

إليهفرد ثال: عيني، فقأ وئد الموت، 
له:فشل عبدي إلى ارجع محال؛ عينه، 
فضعالحياة، تريد كنت فان تريد؟ الحياة 

منيدك وارت فا نورا متن على بدك 
مه؟ثم قال: سنة، بها تعيس فإنك شعرة 
ثريب،من فالأن قال: تموت، ثم ئال: 
رميةالمقدسة الأرض من أدنني رب ئال؛ 

عندهأني لو الله رسول قال بحجر، 
عندالملريق جانب ؛لى ئترْ لأييتكم 

الأحمرلأم.١^-، 

(،٤٥٨٦وقم القرآن، نقير رمحاب الخاوي أحرجه أن 
(،٢٤٤٤رمم المحالة، نشانل )كتام، لم وم

للخاري.راللخفل 
]مكتبة( ٧١٣المنير)آ/الجامع بشرح التيسير )٢( 

A'؛\U.مدم، الشاض، الإمام 
(،١٣٣٩رقم الجنائز، )كتاب الخاوي أخرحٌ )٣( 

(.٢٣٧٢رنم الخمائل، )كتاب وملم 

قالت. محمد تخسر وفي 
يقول. افه رسول كان هات عانشة 

حتىقءل نيي يقبض لإلن صحيح؛ وهو 
فلما، يختر؛؛ ثم الجنة، من مقعدْ يرى 
ع-ليهغشي فخدي على ورأسه به نزل 

إلىيصره فاشخمحى أفاق، ئم ساعة، 
اضف_ق^ 4Ll»قال: ثم القف، 
 ،>_l :وكلمتيخارنا، لا إذا ثملت

وهويحدئنا كان الذي الحديث أنه 
كلمةآحر تلك فكات قالت: صحيح، 

الأءر(ار؛/الرفق ءاللم بجا: تكلم 
ماقائل: قال ررإن الجوزي: ابن قال 

منمقعده يرى أن بعد التخيير وجه 
منمكانه رأى أحدنا أن ولو الجنة، 

فالجواب:عليه؟ الدنيا يتخير لم الجنة 
قبضليكون له؛ إكراما يكون التخثير أن 

تعجيليختار أن فيجوز أمره، عن روحه 
أنؤيجوز إليه، يصير لما الموت معاناة 

علمهمع عنه الموت تأحير يختار 
حفلعلى الله لطاعة إيثارا لمنزلته؛ 

.، القس،١٠
حضورعشرة: الثانية لمألة ا— 

علىللإلماد الاحتضار اعت الشيطان 
المحتضر:

تعالى:قوله ظاهر ذلك على دئ 

(.٤٤٦٣رنم الغازى، )كتاب البخاري أحرجه )٤( 
(.٢٤٤٤رنم المحاه، فقائل لم)كاب وم

٠٤٠)أ/المتحيمن حديث من المشكل )ْ(كثّف 
-[.٥١٤١٨الوطن، ]دار 



الاحتضارالاحتضار 

لهفيختم الاحرق، دار إلى والقلة الفناء .ؤق بمقتحي أن ي يك 
وقدعليه• ماحعل وهو اش' ؤيلقى بوءا ت وه الشنفهلي فال لاوم_ؤس_ون[، 

أشدحال في يكون لا الشيطان أن روي أن بك أعوذ المعنى: أن . . لاوالظاهر. 
يقولالموت، حال في مه آدم ابن على أموري من أمر في الشيطان يحضرني 

فاتكمإن فإنه هذا، دونكم لأعوانه: وفت ذلك كان سواء كان، ما كائنا 
،•اليوم؛؛ُ بعد تلحقوه لم اليوم الموت، حضور عند أو . . القرأن. تلاوة 

حضورعشرة: الثالئة البسألة جمح في الشؤون جميع من ذلك غير أو 
المتوشوشارتها الاحتضار عتد الملائكة الأوقاتاا 
والآل:المصير إني ءائم المي دعاء من وكان 

بقيفسالموكلة الملائكة تحفر والغرق، والهدم، التردي، من بك أعوذ 
وتبشرهالاحتضار، حال العبد الأرواح يتخبطني أن بك وأعوذ والحريق، 

هووبما عياب، أو رحمة من ينتفلره بما أن بك وأعوذ الموت، عند الشيطان 
حيرأوشر.من صائرإليه أن وأعوذبك مدين)، سيلك في أموت 
حالهميصف تعالى فقال العداء قاما • لددعا؛ا أموت 

ثمآقث ^١ ١٥؛اؤإ0 ومآلهم: يكون للمحتضر الشيهلان وتخبط 
أبأثيفئ ةثهئِ ثوث أتمممإ بأن وذلخ، سلهتم،أو ب باساد 
آؤئقثه ثأشئ محثبجإ محلإ قامأ الدنثا مفارقته عند الشيطان عليه "يستولي 
قأثدتاوم قى وا مثثدؤئ َةئن أو التوتة، وبين بينه ؤيحول فيشله، 

تافها  '٣آثغثث وق آليتا الثتئ من والخروج شانه إصلاح عن يعوقه 
ثثتمنتا فّها وثتة؛إ أدئأثنقم قشتبمكح الته رحمة من يويه أو محيله، تكون مثللمة 

]فصلت[،يبمآ.ه ئشّ ثق رلأ . على ؤيوسمه الموت له يكره أو تعالى، 
بالخيراتاحتضارهم حال فيبشرون س اض يرضى.سآ فلا الدنيا، حياة 

•اررات وحصول ْا؛ام[. ١^، ]م ( ٣٠٣زم/ي ١^، )١( 
آلعلمكدثغينهم تعالى: وفال (، ١٥٥٢رقم )آ(اضِبأبموداود)ىابالمّلأةا 

محأعثيأ;;:ثمح
■تالنحل-ا شملؤن شتر وصححه وصححه، ( ١٩٤٨رقم  leLpjJlركتاب 

ةلمؤّ( ٢٧٤داود)ه/ أيي صحيح فى 
]دار( ٢٨٧داود)؛/أبي منن ثرح المعبود عون رإ( >!. ١٤٢٣مدا، غراس، 

[.٥١٤١٠ iYi.الملمة، اصب )١; الممر ^؛ UJIبشرح اليٍر الكاب: ا;ثلر: )٣( 
)م؛ام(.ممر ابن شم )٠( [. ٠١٤٠٨ذم، الثافص، الإزم ]كة ( ٤٨٨



الاصضارالأ،ءتضار

عنحير ررمدا ت كثير ابن ال ق
عندحالهم عن تعالى أحبر • • السعداء. 

مخلصونأي- طيبون؛ ألهم الاحتضار 
وأنسوء، وكل والدس الشرك من 

وتبشرهمعليهم لم تالملائكة 
.٢١١لجنة؛با 

يصفتعالى فقال الأشقياء وأما 
أليتن و ومآلهم: حالهم 

محمحئجء وُمولون مثن بجيد قئ 
هم»أي: والمعنى: الغرىن[؛ ]. 

لهم؛خير بوم في الملائكة يرون لا 
لهم،يومئذ بشرى لا يرولهم يوم بل 

حينالاحتقار وقت على يصدق وذلك 
منوالغضب بالنار الملائكة تبشرهم 

الخارااُ".
أحاديثعشرة: الرابعة لمسالة اس 

بالاحتضار:تتعلق تصح لا وأمور 
علىبمس اااق-رؤوا يصح؛ لا - 

فيحديث يصح لم بل ،؛ موتاكمأاُ 
أصلا.المحتضر على القراءة 

تهموسى أتكا حدبث يصح لا و" 
متى؛ اش رسول الت ال؛ ق

قال:الماس؟ من العبد معرفة تنمهلع 

(.٠٦٢)؟/بق المدرالما )ا(

AYMlT)ايابق المدر )٢( 

وابن(، ٢١٢١يقم انماتز، )محاب داود أبو أخرجه )٣( 
)TY/وأحمد (، ١٤٤٨رقم الجنائز، )محاب دجه 
ئيالنووي وصعقه هدا[، الرصالة، تموصست ( ٤١٧

فيو\لأواني ط١[، ]الرصالأ، )T/؛<Y\'( الخلاصة 
(.UAr؛_i)؟)/الدلة

.لرإذاعاين«أ
القنوتوطول حديث: يصح لا و. 

الموت((سكرات يخفف الصلاة قي 

الفجأةءموت حديث: يمح لا و— 
،للفاحرا( أسفا وأحدة راحة 

أخذهالمجأة رامون صح: لكن 
ك«س.

يمشروعيةقال لخن دليل ولا •" 
أنهبدعوى الاحتفّار، عند السواك 

١^٨،•خروج يسهل 
توجيهفي معتبر نص يرد لم و- 

خروجتسهثل يغرض الشلة إلى المحتضر 
أصلا،نمل التوجيه في يرد ولم الروح، 

المحتضر،تقبيل في اللف، احتلم، ولدا 
واستحبابه،مشروعيته على والجمهور 

صورتين:للتوجيه حكوا وقد 

آ0ئا(،رقم الجنائز، )كتاب ماجه ابن أخرجه  ٢٤)
ماجه|بن صعيف جداء. لاصع؛ف الألباني؛ رئال 
يا،الإّلاص، ( ١٤٤٣)رقم 

]دار)ا/إآا( ن أصبها اخبار غي نعيم أبر أخرجه )ه( 
اليلةفي الألباني وصنفه محل؟[، العلم؛ة، الكتب، 

(.٣٨٣٩رقم ، r-Y/A)القس 
يا[،الرسالة، ]مزة ( ٤٩١)اث/ احمد أخرجه )٦( 

الرشد،]مكتة )آا/1هإ( الشعب في رالبيهقي 
(.٠٨٩٦)الجامع ضعيف في الألباني وصعقه هوا[، 

(،٠٣١١ رقم الجنائز، داود)كاب أبو أخرجه )٧( 
ْلا[،]مؤسسة ( ٢٥٣; ٢٤)وأحمد 
]مرا)آ/أ*بم( الخلاصة غي النووي وصححه 

الجامعصحيح ني والألماني )[، Jaالرسالة، 
(٦٦٣١.)

()ا/٠٣شجاع أبي ألفاظ حل في الإفاع انفلر: )٨( 
تداراكم-محردتأ•



الأحدأًؤ]جإه:الأحد

الأرفقوهي ت الأولى الصورة 
وتكونقليلا، صدر0 يرفع أن يالمحتصرت 

مسشلأفيكون القبلة، جهة إلى رجلاه 
.ويوجهه يصدره للقبلة 

مستقبلايكون أن I النائية والصورة 
بأنالقبر، فى ألحد من كحال للقبلة 

جهةعلى الأيمن شقه على يفجع 
اشاةُأ/

الفيوق:ءا 

هيبل الاحتضار؛ هي ليست الغرغرة 
،النمس وتردد الموت عند الحشرجة 

علىؤيدل بعضه، تكون أن يمنع ولا 
الالاحتضار حال التوبة قبول المرق 

ييانه.تقدم كما الغرغرة حال 

فيالمدكورة الموت غمرات وأما 
ةآلهلنلثوة إذ ئركة ت تعالى قوله 
ثدائدْفهي؛ [، ٩٣تالأنعام1 آؤتره سرب 

؛بدلك وسميت ، وكتباته وسكراته 

(٤)

(،٢٤٣)٢;الأحكام غرر شرح ]^^!٢ ص ا;ظر; )١( 
،ط؛ الحلبي، السامي ]ممعلنى السلام وسجل 

٢( ٥٢رأ/ الهداية لأحاديث الراية ونصب آ/اماهد[، 
رإ/الأوطار ونيل -[؛ ٠١ ٤١٨ؤدا،الريان، ]مذمة 

(،٣٢٢القدير)r/ وفح المئوية[، الطامة ^٥٧ ( ٠٠
درسصوتي، لث-رح للشنبلي المشع زاد رثرح 

٤١٧ ،] ،j^ ٢(  ٤٣)الجائز أحكام في الألماني:
•حديثء ب يصح ولا المسيب، بن معيد ^كره j١اا

للملأيين،الملم زدار )آ/ا،أم( الصحاح انظر: )٢( 

يهيقعن؛ مرأ يغمرن أهوالها لأن 

المصادروالمراحع:جو 
لأبن^١(، الشرعية؛( لرالآداب - ١ 

أبيألفاقد حل في اع ر،لالإقن
للشربسي•^١،، شجاع؛؛ 

الموتىأحوال في لتذكرة  ١١١« ٣ 
٠للقرطي ، ( ١ )ج والأحرة'؛ 

للصعاني.^٢(، اللام؛؛ مبل  ١١- ٤ 
الجامعشرح القدير فيض ١١- ٠ 

المناوئ.^٢،، الصغيراا 
لأشقر.الصخري"، ارالقياْة . ٦ 

القر1نيةالأدلة عند الضير كتب ٠ ٧ 
الآمة.

بنلأسامة ميتا"، تغل كيف ١١. ٩ 

)ج؛(،ار؛، الأوط؛ ٢١١- ١ ٠ 
للشوكاني.

الجنارو،اا_رلأحكام

M H

ممة:التعريف ؛٠ 

همزة،الواو قلبت ثم وحد، أصله! 
والدالوالحاء ر١الو١■و ت فارس ابن قال ]دار ( ٤٨٣تْ/الخروس اج .ون[، ٢١٩٩٠ءل؛ا 

٠تمؤسس_ة ( ٢٣٥)المحيهإ والقاموس الهدامة[، 
ْل٣،الإسلامي، ]المكتب )٣;٧٨( المر زأد )٤( ط؟[. الرسالة، 

•أ*ةاه[ شيراينئٍر)مأ•؟(. انفلر: )٣( 



٠€الأص
الأحد

الأنمرادء،ُعلى يدل واحد أصل 
أولوهو حد، لوا ا ت لمعنى والأحد 
ثيد وهو واثنان، أحد ت نقول العدد، 
الزحدة،ذلك ومن الانفراد، على 

علماسم ومحو انمرد، الرحل؛ واستأحد 
الأسمعُأيام ٌن يوم على 

مالنفي بني ررالأحد الأزهري؛ قال 
1مموالواحد العدد، من معه يذكر 

الكلامفي يصلح وأحد العدد، لمفشع 
موصعفي وواحد السد، موضع في 

أحد،منهم أتاني ما 'تقول؛ الإثبات، 
جاءنييقاد؛ ولا واحد، منهم وجاءني 

أ'انيما قلت؛ إذا لأنك أحد؛ منهم 
ولاأتاني واحد لا فمعناه؛ أحد منهم 

واحدمنهم جاءني قلت؛ ؤإذا اينان، 
ا.ائنان؛،أ متهم يأبي لم أنه ت فمعناه 

شرعا:لتعريف ا0 

الحسنى؛الته ء أسما أحد الأحد؛ 
عنحصائصه جميع في القه انفراد ت يعني 

المحلوقين.

الملمة،الكب ]دار اللمة)y/_ را(ءشاسى 

ألفكر،]ياي •٩( ل)آ/ )ارص اللغأ طابجس انظر: )٢( 
]دارالحديث غرب ني والهاية >[، ١٣٩٩

ام]دار )A•؛؛( والصحاح >، ١٣٩٩النكر، 
(٧٠)٣; العرب ان وي>، ١٤٠٧ط؛، للملأين، 

المحيطوالقاموس >، ١٤١'ط١، صادر، ]دار 
>.١٤٠٧ْلأ، الرالت، ]مذمة ( ٣٣٨)

التراثأحياء ]دار ( ١٢٦>ْ/اللغة تهذب انظم: )٣( 
ا''أم[.ًدا، العري، 

اشأسماء في رلالأحل تيمية؛ ابن ئال 
صشيء في ٌثل له تكون أن عنه ينفي 

له،اُهو ما كل في أحد فهو الأشياء، 
الأحد؛راالواحل، المعدي؛ وقال 

لات،الكما بجميع توحد الذي وهو 
ويءبم_،مشارك. فيها يشاركه لا بحيث 

وعملا،وقولا عقدا ، توحيد0 العييد على 
وتفردهالمهللق، بكماله يعترفوا بان 

العيادة((بأنولع ويفردود بالوحدانية، 
اللغويالمعنى بين لعلاقة ا ؤ 

والشرعي:

المحنىمع تماما يلتمي اللمغومحا المعنى 
واحد.سى هما بل الشرعي، 

الحكم؛0■ 
وماه، لفالفر أثبته ما إثبات يجب 

ومنالأسماء، من رسوله. له أثبته 
أنهعلى الدال الأحد، اض اسم ذلك؛ 
وألوهيته،ربوبيته فى له سريك لا تعالى 

وصفاتهالحسنى أسمائه فى ولا 
اسالا'،.

لحقيقة:او 

يزللم لأي ا الفرد ارهر الأحد؛ 
راالمنفرد(؛أص، معهيكن ولم وحده، 

نهد،الملك ]مجمع ( n٤٦١/ الجهمية *يس يان )٤( 
>.١٤٢٤ط)، 

ط١أ.الرمحالة، ة تُؤم( ٩٤٥المدى)نمير رْ( 
"١(.٨/١٧)تيمية لابن ألفتاوى مجمؤع انفلر: )٦( 
)T/الرب ودن )ا/لأآ(، الأ/ غرب في الهاة )٧( 

.( ٣٧٦)U/الروس وتاج •٧(، 



ا؛وحدالأس

،ا( ته وصفا ذاته، فى بوحدانيته 
ولميلد، لم ؤإلهيته، وربوبيته، وأفعاله، 

أحدُآ،.كفوا له ياكن ولم يولد، 
هيالأحد اسم علها ئد اش والصفة 

الأحديةفله تعالى، لله الوحدانية صفة 
وصفاته.وأسمائه وألوهيته ربوبيته فى 

ال، غيره بالأحدية شيء يوصف وررلأ 
كمااحد، درهم ولا أحد، رحل ت يقال 

لأفشند؛ ت أي وحد؛ رجل يقال! 
استأثرالتي الهر صفات من صفه )أحدا( 

فاحديته١١، ثيءلأ فيها يئِركه فلا بها، 
نفيكفليمة! أمور ثلاثة على تدل تعالى 
الوجوه.جمح من والكفء والند المثل 

البحسثا الكمال صفات جميع ؤإثبات 
علىدال نعت ولا صفة منها يفوته 

صفةكل من له وأن والجمال. الجلال 
وغايتهاأعثلمها الصفات تلك من 

ومتهاف«رأأ.

لأدلة:ا٠ 

والسنةالكتاب من النموص دلت 
اضأسماء من اّم لأحد ا أن على 

والثئةالكتاب محوء في الحسنى الئ4 أسماء شرح )١( 
وانظر:^!، ٥١٤٢٧»i\؛I الجرسي، ]مرّة )٨٥( 

(.Y-vn/v)الموس -اج 
)٧٧(.الجلل المزين نمد انمي الأساء >؟(وض 

المحيطالقاموس رانفلو:  i(\Yv/o)اللنة )٣(تهذس 
الرالت[.]مومة ( ٣٣٨)

والتوحثدالمقالي علم ني الملام الملك الرحيم )إ(قح 
ابن]دار (، )١٠سعدى لأبن والأحكام والأحلاق 
آآ؛ام[.ط٢، الجيني، 

تعالى!افه قول ذلك من الحسنى، 
]الإ:ًلأص[. 40أتظ ه ئن 

أبيعن ندم بالبخاري الإمام وروى 
اش:ررقال تمال: النص. عن ض هريرة 

ذلك،له يكن ولم ادم ابن ك-دبني 
تكذيبهفأما ذلك، له يكن ولم وشتمني 

بدأني،كما يعنيني لن فقوله: إياي 
إعادته،من علئ بأهون الخلق أول وليس 

ولدا،اه انخل فقوله: إياي شتمه وأما 
أولد،ولم ألد لم السمي، الأحد وأنا 
أحد«دُُ،.كفوا لي يكن ولم 

بريدةحديث من أيقا وجاء 
النبي.سمع ١١قال: أنه .4، الأسلمي 

إنياللهم يقول: وهو يدعو رجلا 
إلهلا الله أنت أنك أشهد باني أسألك، 

يلدلم الذي الضمي- الأحد أنت، إلا 
قال:أحن.، كفوا له يكن ولم يولد، ولم 

اللهسأل لمد بيده، نفي والذي فقال: 
أجاب،به دعي إذا الذي الأعظم، باسمه 

أءش؛الأر؛ه ّئل وإدا 
العلم؛أهل أقوال 0؛ 

راوم—ن: لْتمن ابال ق
قالالصمد، الأحد هق: اطه أسماء 

الأحدالواحد معناه: التاؤيل: أهل 

(.٤٩٧٤رقم القران، -فير )محاب الخاري ته(بي 
(،١٤٩٣رقم الصلاة، )كتاب داود أبو )!(انمحرجه 

وحشه،( ٣٤٧٥رقم الدعوات، )أبراب .والمرْا.ى 
وصححه(، ٣٨٥٧رنم الدعاء، )محاب ماجه وابن 

)ه/وأآ(.داود أبي صحح في الألاني 



الأحدالأحد

لهويشهد لتوحيده يعبد الذي الموحد 
دالوحداسة؛؛ُ

ررالأحد:غيم الابن وقال 
،،والإلهية؛؛ُ بالربوبية لأنفرادْ المتضمن 

شريكلكل نفي الأحد ررفي ت أيقا وقال 
الجلأل،'أص.لدى 

1شاسم نفير في هءزفق كثير ابن وقال 
الالذي الأحد، الواحد ارهو الأحد: 

ثبيهولا نديي ولا وزير، ولا له نغلير 
علىاللفثل هدا يهللق ولا عديل، ولا 

لأنههق؛ افه على إلا الإثبات في أحد 
وأفعالها؛ز؛،.صفاته جمع قي الكامل 

المتعلقة:لمسائل ا٠ 

اسماختصاص الأولى: لمالة ا- 
تعار:باش )الأحد( 
ءلأمما ا من هو الأحد الله اسم 
المخاوقتسمية يجوز فلا بالله، الخاصة 

يستعمللا وأنه الإءللأق، سبيل على به 
النفي،سياق في إلا المخلوق حق قي 
الأحداءامحم تيمية: ابن قال الإضافة، أو 
معإلا الله غير حق في يستعمل لا 

كقوله:الموجب؛ غير فى أو الإضافة، 

يليد. ت ]تحقيق ( ٦٠)Y/ مني، لابن التوحيد )ا(محاب 
،ط١ الإسالآْسة، الجامس ملأبع النئيهي، 

٠١٤١٣.]،

ط\[.الباز، زار ]دار را/آ"أا< الفراثد )؟(بدائع 
يا[.الرسالة، تْزّة ( ١٨١)؛/ اس )٣(زاد 

ًدا،قرية، ]مزسمة ( o\T/M)كثم ابن )أ(-ف 
٠١٤٢١.]

ثثأهضز أريئي إيآ أحدفآ ؛^٥١١؛، 
يهشقلم وقال: [، ٣٦]ي—وس-ف: 
أحدوقال: [، uL^sUi]ندا.ه 

فهو٦[، تال_وبةت ١ستجاركه أينكة؛ ين 
اسممن الوحدانية إثبات في أبلغ 

الواحد«َُئ.
اللففلهدا يهللق ررولأ كثير: ابن وقال 

جق؛اذر4 على إلا الإثبات في أحد عاز 
صفاتهحميع في الكامل لأنه 

وأقعاله((أآ،,

الأحداسم صلة الثانية: لمألة ا- 
لصمي:يا 

معمفتريا )الأحد( ه اّمه حاء 
سورةفى )الصمد( ه ه مام

أسآمحثد. آس هو ظ الإح_لأص: 
أيماحاء كما لالإحالآص[ .ه 

كماالصحيحة الثنة فى بالصد ممتريا 
قائدتين:العلماء أحد ومنه ميأي، 

الأحداسم أن الأولى: المائدة 
بهمامقترنة أحرى أسماء مع والصمد 

علىالثنة دلت فقد الأعظم؛ الاسم هما 
ماءلأسوا والصمد الأحد ام أن 

الأعظم،الأم يولف معهما المقترنة 
وذلكأحاب، سبحانه به دعي إذا الذي 
سمعسال: ق)جهنه بريده حديث من 

الإزم،]rb_ ( ١٢١)U/ تمة لأبن التعارض )ه(ددء 



الأحدائبمالاحص

امحميقول؛ وهو يدعو رجلا النبي. 
ال ٠٥١أنت أنك أشهد بأني أسألك إني 
لمالذي الصمد، الأحد أنت، إلا إل 

i-LIu  أحد،كفوا له نكن ولم ، ^^٠ ولم
إذاالذي بالأمم ، ٥١سألت، فقال: 

أجابا{ُآأ.به دعي وإذا أعطى، يه مقل 
تعيينفي العلم أهل أقوال أحد وهذا 

رروجملةحجرت ابن قال الأعهلم، الاسم 
عشّرأربعة ذلك؛ من ■يليّه وقفت ما 

هو،إلا إله لا اض التاسع: .، .قولا. 
يولد،ولم يلد لم الذي الصمد، الأحد، 

داودأبو أحرجه أط، ىنذ\ له يكن ولم 
حديتمن • • - ماجه وابن والترمذي 

منند الحيث من أرجح وهو بريده، 
ذلك^ا؛في ورد ما جميع 

الأسمينهدين إن الثانية: الفائدة 
وماالحسنى ااأه أسماء سائر يتلزمحان 

أنهعلى يدل لأحد فا الكمال؛ من فيها 
وأفعالهوصفاته بأسمائه المنفرد سبحانه 

تعنيالصمدية أن كما سواء، ما كل عن 
علىوصف كل في المطلقة السيادة 

الكمالله الذي يد الهو لصمي فا حدة؛ 
فيالكامل وهو شيء، كل في انمللق 

أحدفوقه وليس وأفعاله، صفاته جميع 
تمالهأ'آا.فى 

شداكلأتا نتل فقد (؛ ٦١)٩; \و\وي كح انظر: )٣( 
جمعالأسمين هدين تضمن حول الغرطبي عن 

ه:م-راامفقمحؤ: الإملأم شيخ قال 
الصمدواسمه المثل، نفى يتضمن الأحد 

وقال، الكمال؛، صفات جمع يتضمن 
الإخلاصسورة في ررفان ه.' القيم ابن 
الاعممادى،العلمي التوحيد كمال من 

كلنفى المستلزمة طه، الأحدية ؤإثبات 
المستلزمالصمدية وإثبات عنه، شركة 

لإباتكلىاللء«'؛°؛.
الأحداسم دلالة الئالئة: لمالة ا. 
اكزيه:وإبان اسل يطلان على 

التمثيلبطادن على الأدلة أعقلم من 
اممهسمى فقد المحنى؛ اطه أسماء نقلا 

علىتدل كثيرة ء صما يا المقدسة نفسه 
الخمسالصمحن له بما المعللق تفردء 

أي:الأحد؛ اسمه ومنها والصفات، 
فيمثل له فليس الكمال؛ بمعاني المفند 

شريكولا صفاته، في نثلير ولا ذاته، 
طها لا ظه: تيمية ابن تمال أفعاله؛ في 

منبشيء يوصف أن عن منزه سبحانه 
ماوكل بالمخلوقين، المختصة الصفات 

واطهنقص، صفة فهو بالمخلوق اختص 

()U/٤٧للقرطيي المفهم في وهو الكمال، أصناف 
فيالثابتة الحسنى اض واسماء يسير، اختلاف عع 

ْلا،يل، ]دار ( ١٢٣)و\ه■ !لكتاب 
صوءفي نى الحاض أسماء رثرح ام[،  ٤٢٦

(.١٦٧)والثنة المحاب 
قرطبة[،]مزّة ( ٥٣•الموية.)A اللمئة منهاج )٤( 

]مبة)آ/بمْأ( الجهسة نفس سان وانتي: 
بنمحمد تحقيق: —، ٠١٣٩٢ط١، الحتئوأمة، 

ئاسم[.ين الرحمن همد 
ط١[.اس، الخاب ]دار ( ١٥٤))٠( 



الأحدالأحد

لغايةومستحق نقص، كل عن منزه 
ٌنشيء في مثل له وليس الكمال، 

النقصعن منزه فهو الكمال، صفات 
لهيكون أن الكمال فى ومنزه مهللما، 

أقمهو ت تعالى قال كما مثل، 
بجهم و أه 0 أ.ثظ 

=ًفماك ظ وم و بجلن دلإ 
أ-تثة0هلالإخلأص[االا؛.

الأسماءمن الرابعة: لمسالة ا- 
)الأحد(:لاسم المقاربة 

مأحوذولففله الواحد، تعالى اسمه 
عشالدال )ذخد( الثلاثي الأمل من 
علىيدل الامحم وهدا غراد. الان
يجميعتوحد الذي هو ؤق تاه ا أن 

ومجدكمال، بكل وتغرد الكمالأت، 
وحكمة،وحمد، وحمال، وجلال، 
الكمالصفات من وغيرها ورحمة، 

مناسبولا نظير، ولا مثيل فيها له فليس 
أ•بوجهمنالوجوُْ

عدةمواصع في الواحد مم ا ورد وقد 

الئقرآ/>"أه(.رأ(ئهاج 
اضأسماء وشم (، Yio/nالطبري تمر انظر: )٢( 

)•٩(،الد أسماء واشتئاق )٧٠(، للزجاج الحسنى 
(،٦٠)آ/مند، لأبن والتوحيد )٢٨(، الدياء وشأن 

بيانفي والمجة (، ٦٧. )٣٦ للسهئي والأساد 
العربيلأبن القرآن وأحكام (، ١٦٢))/المحجة 

للمعييانمي اه اسماء ير ونف)آ/مأم(، 
]دار( ١٠٧)انمي الأساء وقف (، ١٦٧)

فيالأسمى والمهح -[، ٥١٤٢٩ًدا، التوحيد، 
]مكتبة( ٨٨- )؟/٦٨ الحض اص اسماء ترح 

ط\أ.الذهى، 

تعار:محوله منها ال1قريم، القرآن من 
آقثرآلذا وم سئ S ثلئ آفُ وم 

جمعفي الأمم هدا ورد كما ]الرءد؛ا، 
،المشهور الأسماء تعيين حديث طرق 
بجمعاعتنى من حميع أورده كما 

أهلمن وشرحها نى الحالأسماء 
العلم.

الأحداف اسم ة: الخاملمألة ا- 
الوحدانية:صفة متضمن 

الإلهية،الصفات من صفة الوحدانية 
وعفلخته،بجلاله يليق كما لله ثابتة 
القرآنفي ؤإئباته ذللن، بيان حاء وقد 

لصحيحةا لنبوية ا ديث لأحا وا كريم لا 
لدلالةالصفة بهذه الإيمان يجسم، وعليه 

لتهإثباتها ؤيجس، علتها، والحديث القرآن 
وعفلمتهوكبريائه بجلاله يليق كما تعالى 

تعطيل،ولا تحرف، غير من سبحانه، 
تحثيل.ولا 

شورد نص كئ إثباتها أدلة فمن 
هث؛محوله ذلك ومن والأحد، الواحد 

قئتآثثآزئ، وندث أه ذكن ؤنلئأ 

تالزمرآ،تتثبيثلأ.ه هم إدا د/بجة ثن 
كدئ إدا يأفد. ^4؛؛^ ص: وف_ول

اثأساء في والجماعت الثنة أهل معتقد انثلر: )٣( 
)٩٧صي الحض 

والثثةادكتاب في الواردة .ذ اض صفات انفلر: )٤( 
مدم،الرياض، الهجرة ]دار ( ٣٦٣)قاف لل

١٤٢٦.^



الأحد

فيلأيي، يشنف وإن هقمثث ثيوص 
]غافرا.ص. لتي اق 

عنخهه الصامت بن عبادة وعن 
الليل،من تعار ررمن قال؛ ه النبي 

له،شريك لا وحده، اش إلا إله لا ت فقال 
كلعلى وهو الحمد، وله الملك، له 

ولااف، وسبحان ف، الحمد ثرير، قيء 
قوةولا حول ولا أكبر، واش اش، إلا إله 
دعاأو لي، اغفر \ذمإ قال: ثم باش، إلا 

بلتوصالي توصأ فإن له، اسجيب( 
صلأته«ُا،.

إثياتيقتضيه ما ت السادسة لمسألة ا. 
تتعالى ش الوحدانية صفة 

الرب،ررتوحد الوحدانيةI إثبات يقتضى 
فيهايشاركه لا بحيث ت لا الكما بجمع 

أنالعباد على الواجب وأن مشارك، 
يعترفوابأن وعملا، وقولا عقدا يوحدوه 
بالوحدانية،وتفرده المتللق، بكماله 

العّادةاابأنواع ويفردوه 
والندالمثل اانن_ي يقتضي كما 
تباركفهو الوجوه، جميع من والكفء 
ولاله مثيل لا الذي الأحد وتعالى 

نثاع ملز >ؤثل تعالى؛ قال نفلير، 
تعالى؛وقال ]مريم[، .ه 

تالإتس_لأص[،كة فما ًك 
ثبموشمل•■* ؤمحسَؤثإنجء تعالى؛ وقال 

الأحد

]اكورى[«أص.آؤبجي أشخ 
لفروق؛ا0 

جهاتمن الواحد عن الأحد يختلف، 
متها؛عدة؛

الحيللمفتتح اسم الواحد أن — ١ 
العدد.معه يتتفى فانه الأحد بخلاف 

إثباتفي وأعم أبلغ الأحد أن - ٢ 
ط.لوا ا من الوحل،انية 

وصعاجعله يمكن لا الأحد أن ٠ ٣ 
الواحدبخلاف تعالى، الثه غير أحد لأي 
■ذلك فيه يجوز فإنه 

أصحابتحض عن الزجاج ونقل 
والأحد؛الواحد بين الفرق في المعاني 

فمهل،الذات وحدة يفيد الواحد ارأن 
وعلىوالخهّاني، بالذات يفيده والأحد 

أحدآهء هو التنزيل؛ في جاء هذا 
بوحدانيتهالمنفرد أراد لالإ->الآص[ وا؛ا< 

علوااش الى تعوصفاته ذاته في 
كتنا"ُ؛ر
؛^^ الخطابي ن مليما أبو وفال 

الواحدآن والأحد؛ ط لوا ا بين لفرق رأوا 
آحر،يمامه لا بالذات المشرد هو 

يشاركهلا بالمعنى المنفرد هو والأحد؛ 
العلمقي للختناهي قيل ولذلك أحد، فيه 

ومماالأحسرين. أحد هو والمعرفة؛ 

!١١٥٤رقم اكهجد، رمماب الخاري احرجه )١( 
(.١٠٨)الخص الأسماء ض )٢( 

المددسم)بما_«اا(.)-ا(

درءوانظرت (، ٠٨)للزجاج الخض اض اسماء تسير )٤( 
اكارضلأينمح٠ءة•



الأحدالأحد

الواحدأن الكلام; معاني في يه يفترقان 
العدد.ُه يفسح وقد المعدود، جني قي 

العدد؛؛معه ينقطع والأحد 
ظه؛الأصبهاني القاسم أنر وقال 
الواحدأن والأحد! الواحد بين ررواافرق 

آخر،يضامه لا يالدات، المنفرد هو 
يشاركهلا بالمعنى المنفرد هو والأحد 

فييصلح الأحد إن قيل; احدا فيه 
موصعفي والواحد الجحود، موصع 

أحد،القوم من يأتني لم يقال- الإئات، 
جاءنييماوت ولا واحل منهم وجاءني 

أحدااُى.مهم 
0الآظر:

والإلهالأحد، الواحد هو افه أن 
ولانظير، ولا له شريك لا الذي الحق 
وأفعاله،ذاته فى لا نديي، ولا له مثيل 

ماثهأمحفى ولا ألوهيته، فى ولا 
الأن الإيمان هدا آثار فمن وصفاته، 

إثباتمع مخلوقاته، من بشيء الله يشبه 
منرسوله له أثبته أو لنفسه، أثبته ما 

نفسهعن نفاه ما ونقى الكمال، صفات 
نقائصالمن رسوله عنه ننام أو 

أنواعمن نؤئ يصرف لا وأن والخيوب، 
قالكما كان، من كائنا لغيره العبادة 

آيقييغنثن تكشح؛ ؤلإسكثمحء ت تعالى 
المرمة،الثئانة ]دار )\/ص _U^ الاث )أ(ئن 
[.٠٠١٤١٢ط"؟، 

الراية،]دار \.( )\/oVالمححة سان في رآ(الحجة 
iT• ،٠٠١٤١٩.]

سحانه)وقال ]الشورى؛ا، .اهآ آويّار 
آؤئثقو إث٠ ه و■ ئ إقنُ 
لالقرة[ُص.آلبجثن.4 

اتمخاكين:مذها_ا جأ 

والفلاسفةالجهمية من المعيللة تعلق 

والواحدالأحد الله بامسم بهم تألر ومن 
حيثاض، عن الكمال صفات نفى على 

هووالواحد واحد، القديم أن ذكروا 
إثباتوأن ينقسم، ولا يتجزأ لا الذي 

وهوالقديم تحدد على يدل الصفات 
التوحيد.حلاف 

هوررالواحد; هءدفق؛ الغزالي قال 
تعالىواش، ٠ . يثنى. ولا يتجزأ لا الذي 
الأنمامتقدير يستحيل أنه بمعنى واحل، 

ذاتها؛ُأأ.قي 
قءئفؤ;تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 

الواجبأو واط! القديم كون ءاوآما 
منالجهمية عن يحرف إنما فهل-ا واحدا 

قالوا;فانهم والفلاسفة، المتكلمين 
أنبه يراد مجمل لفظ وهو واحل، الةدأيم 

آنيه ويرات، حق وهذا واحد الةا.يم الإله 

اسىاه أساء شرح في الأسى الهج انظر: )٣( 
الإمام]مكتة ( )؟/٩٨المجدي حمرد بن لمحمد 
ْملاملماهر الحسنى الله وأسماء ا ا لكويت ا الدهيي، 

،ط1 النمي، الإمام مكتة ركة ]ث ( ٧٠, )٤٧ 
١٤٣١.^

لأبيالحسنى اق آمهاء ثرح ش الأستى المقم.،، )٤( 
ُدا،والجايي، الجمان ]مكنة ( ١٣٣)الخزالي حامد 

]شبة)٢٥( للجويني الإرشاد وانظر: ب'؛ام[، 
آأماها.الخاتجى، 



الأس:ءً|]جه.الأس

لهأسنا لو ت قالوا ثم واحد القديم مسمى 
واحد.من أكثر القديم لكان الصمات 

واحد،الواجب الفلأرسةةت جهمية وقالت 
بياته،الواجب الإله به يراد مجمل وهو 

ثمالواجب• سى به ويراد حق وهل.ا 
نمددالمنان له أنبتنا لو ; قالوا

الواجباا

عليهم؛الرد ٥■ 
الواحدمفهوم جعل أن ثك لا 

صفاتعن الإلهية الذات تجرد والأحد 
أيهللمن الجلال ونعوت الكمال 

واللغةوالسنة الكتاب لمناقضته الباتلل؛ 
حقيقتهقي هو بل الشمع، بها نزل التي 
مسحانه.الموجودات حالق لوجود نفى 

فهللةتتيمية ابن الإسلام شيخ قال 
هوالقرآن في الذي التوحيد أن وومعلوم 

الذيالتوحيد وكذلك هذا، لا الأول 
فتبينالأئمة، عليه واتفق السنة به جاءت 

محيوالأحد والواحد التوحيد لمقل أن 
التوحيدغير واصهللاحهم ومحعهم 
والئئةالقرآن في والأحد والواحد 

بهاحاء التي اللغة وفي والإجماع 
الأستذ.لأليمكنهم فلا وحينئذ القرآن، 

لنقلوفي ورسله اطه كلام في حاء بما 
دلالةلأن هم؛ يدعونه ما على التوحيد 
وعادتهالمتكلم بلغة تكون إنما الخهلاب 

وعادةبلغة لا حهئابه فى المعروفة 

صنمرا ا يعد آحرون قوم أحدثه واصهللاح 
بلغتهحامحلبهم ين JUاوعصر ، عصره 

والأحل-التوحيد لفقل بل . . وعادته, 
ورسولهاه، كلام في الموجود والواحد 

موصوفوأنه قولهم نقيض على يدل 
عليهالتنبيه تقدم كما الثبوتية، بالصفات 

لغةفي الواحد مسمى يعرف لا أنه من 
اش،أن ومن كذلك، كان ما إلا العرب 
الثبوتيةبالصفات الواحد هدا وصفا 
لبوتية١ يى للمعا لمتفمنة ا ء مما لأ يا ه ومما 

الواحدلمقل أن قدر فلو موضع، غير في 
القرآنبثنه ما لكان ؤإجمال اشتراك فيه 
رافعاالثبوتية بالصفات اتصافه من 

أمحللقول موافقا والاشتراك للاجمال 
النفاة.دون الإثبات 

تبينالعاقل تدبرها كلما الأدلة وهده 
مناقضونالنفاة هؤلاء أن قهلعا له 

فيوالرسل جانب في هم للرسول، 
الباطنيةالقرامطة كمناقضة جانب؛ 

بتصوصمحولأء استل.لأل وأن وأمثالهم، 
استدلالجنس من نفيهم، على الأنبياء 

الإلحاديةثريعتهم على القرامطة 
الأنبياءا؛ُبتصوص 

ءإنظه محمان ابن الشيح ومحال 
الالذي أنه الواحد قي البدع أهل قول 

بهيقل لم مبتيع قول يتجزأ ولا ينقم 
منهو ل وأئمتها، الأمة سلف من أحد 

(.١٢٣\.yy/v)والثل الخل ممارض )آ(در، ،TT/U)والثل الخل تحارض در، )١( 



الإحسان
۴'■

م
الإحسان

والجماعةالسة أهل إلى ينتسب من كلام 
،•؛؛^ ^٥٢المتكلمتن من 
والمراجع:لمصادر اؤ 

جلالهاالحسنى؛ الله ررأمماء — ١ 
صوءفي وثمراتها اقترانها ولطائف 

مقدم.لماهر والسة؛ا، الكتاب 
بناه، لعد الحزر؛ا، اطه ررأّماء . ٢ 

الغصن.صالح 
الححسى؛؛،فه ا ء أيما تفسير را ء ٣ 

للزحاج•
،( ١ )ج المحجة٥ بيان في اءالحجة — ٤ 

للاصبهانى-
للخه1ايي.ا.لوءاءأا، 'ررشأن —٥ 
فيالعلام الملك الرحيم ررفتح — ٦ 

والأخلاقوالتوحيد العقائد علم 
القرآزلأ،من المستبلة والأحكام 

٠عيي لل
مقدمةشرح الداني الجني ا'قهلف — ٧ 

للسخالقيرواني،؛؛، نيد أمح، امح، رسالة 
العباد.المحسن عبد 

لابن، ^٢٢أرالتوحيدأ، كتاب — ٨ 
٠مجنده 

فيوالجماعة الثنة أهل ررمعتقد — ٩ 
بنلمحميه نى؛؛، المحالأسماء توحيد 

التميمي.حليفة 

الألفاظني الوصع عن السليعة الألباب ذوى )ا(تتييه 
]دار)•٣( سحمان ين لمان لالوخيمة العبتدى 

العاصعة[.

ثرحفي الأسمى ررالمنهاج - ١ ٠ 
محمدلزين ، ١( )ج نى؛؛ المحاطه أسماء 

شحاتة.

ثرحفي الأسمى الاون-ه-ج - ١ ١ 
نلممحمد ^٢^، الحسنى؛' افه أسماء 
ّالنجدي حمود 

 mلإحسان اM

تتورسط:اي 
وهوأحس، ت للفعل مصدر الإحسان 

القبح،صد والمتن المتن، من مشتق 
هوبما والإتيان الإقفال، هو والإحسان 

الإساءة.صد وهو حسن، 

وباللام،بالى، يتعدى والإحسان 
وأحسنتفلأن، إلى نت أحتقول؛ 
وأنعمتالنفع، إليه أوصلت إذا لفلان، 

ومنهبالياء، الإحسان يتعدى كما عليه، 
>ؤوثوؤه.' يوسف قصة محي تعالى قوله 

أوجي،4ثق ئء اد يا قئّق 
•الي أحخم، ت أي ورسف[؛ 

ؤإلىالغير، إلى يكون قد والإحسان 
فيالهمزة تكون الأول فعلى النفس؛ 
تكونالثاني وصلى للتعدية، )أحن( 

الرحل؛أحن يقال: للصيرورة، الهمزة 
شيءفي لحل أو حسنا صار إذا 

)٢(
حسن

]دار.ر)؛/اّ*ه( )٢/vه( اللغة مشايسى )آ(أننلر: 
والمحام)ْ/وبم'آ(ًط؟، الجيل، 



|الآ>ءسان

شرعا:تتعرث ا ■و■ 

حديتفى تعريفه حاء الإحسان 
كأنكاش تعبد ارأن وهو! هؤئ، جبريل 

دراك؛اُفانه تراه تكن لم فان تراه 
فعلوهو الإساءة، ضد والإحسان 

أولصاحبه، لازما كان سواء حسن، لا 
الغيرُإلى متعديا 

المعروف،فعل هو ان والإح
أوللنفس الجميل وصنع فيه، والإتقان 
سرص.

^لأئساسضاسي

والشرعياللغوي المعنى بض العلاقة 
للاحانالشرعية المعانى أن وذلك منة، 

والإحساناش، عبادة محي الإحسان ن م- 
حسنهو بما الإتال هى - وللغير للنفس 

وهىالإحسان، له يتوجه من حق فى 
الإحسانإن كما القبح، معنى بخالق 

.لغيرْ المرء يوجهه إقفال، هو الغير إلى 

الإحسان

ايربيلمان [، ٢١٩٩•ط؟، للملامحن، المم دار ] ع
)ا/ا/السوس وتاج ط١[، صائر، ]دار ( ١١٤ر١٣)

]مؤسسة( ٥٣)والكليان الهداية[، ]دار ( ١٤٢
^.١٤١٩الرساله، 
وملم(، ٥٠رنم الإيمان، ركتاب، البخاري ))(أخرجه 

أبيحدث من ٩(، رنم الإيمان، )كتاب 
الإبمان،)كتاب أما لم موأخرجه .،، ءمِورء 

ه.الخطاب ين همبمر حدث من ٨(، ننم 
ط٢[.تمة، 1بن ]مكب ( ٣٦٤)•م/ الفتاوى مجموع )٢( 
المعرفة[،]دار ١(  ١٩, ١  ١٨)المقرئات انثلر: )٣( 

والئنتالكتاب ضوء ني والإحسان )٣٠(، والكيات 
)ا/-آ(.

ءاتحكمء
اضكتاب ش بالإحسان الأمر جاء لقد 

علىالأدلة ذكر وسيأتي س، نبثه وسنة 
ذلك.

درجاتهملى حكمه فى ان والإح
ومراتب;

الإيمانيصح لا ما الإحسان فمن — أ 
س.ورسوله بالله كالإيمان به؛ إلا 

واجثا،يكون ما الإحسان ومن — ب 
فته؛ويندرج يكفر، ولا تاركه يأثم 

الواجبةالعيادات بأداء لإحسان ا٠ 
باش،الفلن ان كإح- تقدم ما وى س- 

فيماالذبح في والإحسان الوالدين، وبر 
والصلاة،لوضوء ا ؤإحسان ذبحه، حاز 

ذللث،.فى داخلة الواحة ال2لاظت وuتة 

يأتيأن ت الواجب الإحسان محن و~ 
الكمالوجه على الواجبات بهده 

*الواجب 

الإحسانت جب لوا ا الإحسان من و— 
عنها،بالانتهاء المحرمات، ترك في 

تتعالى قال كما وباهلنها، ظاهرها وترك 
—عام؛]الأت آلإتمي خلتهز ويردا 

فيهاالإحسان من القدر فهدا [، ١٢٠
واجب.

معاملةفي الواجب الإحسان من و— 
اللهأوجب بما القيام ومحاسرتهم! الخلق 

كله.ذلك حقوق من 

منيكون ما الإحسان وم•, — ج 



►٠٠الإمسان
الإحسان

امتثالا،فاعلها يثاب التي المستحبات، 
كمدقة؛ تاركها الخقاب يستحق ولا 

ونحوها.المملؤع، 

الإتيانالمستحبت الإحسان ومن 
الكمالوجه على ت ا حبلوا ا ي

المستحب

يمكنما به المأمور ان لإحماروا 
العدليرفع ما فأما العدل، مع اجتماعه 

لشخص،نفع فيه كان ؤإن فللم، فداك 
منأكثر إعهلاء الشريكين أحد نفع مثل 

له،ة يا لمحا يا الخصمين أحد ونقع حقه، 
قدنغع فيه كان ؤإن ظلم، هدا فان 

نصبمنا«أى.

تحقيقة:اي 

الإحسانحقيقة . النبي يئن لمد 
فقال!ا عنه ٤^؛؛ جبريل مآله حين 

لمفان تراه الق، تعبد أن الإحسان  ١١
.، يراكا؛ُ فاثه تراه تكن 

;تراه{(كأنك اش تعبد ررأن .! فقوله 
علىتعالى ض ا يعبد الحبي أن إلى يشير لا 

وأنهقريه، استحضار وهو الصفة، هده 
الخشيةيوجب وذلك يرام، كأنه يديه يين 

ت٠طبعة( ٢١/ ٦٦تنمية لأبن المعح الجواب انفرن ا )١ 
]دار( ٣٨-  ٣٥)٦/ له المسائل وجامع انم«ني[، 

)\اوالحاثم العلوم وجامع محوا[، المرائذ، محالم 
والسنةالكتاب ضوء فى والإحسان (، ٠١٥٣  ١٠١

نمةلأبن الماثل جامع )٢( 
السامة.الصفحة همر تخريجه قدم )٣( 

ليوجب• • والتعظيم• والهيبة والخوف 
قي■الجهد وبذل العبادة، في النصح أيصا 

ا؛ؤإكمالها ؤإتمامها تحسينها 

يعبدأن هو اش، حق في ان فالإح
الحضوروجه على الدنيا في ربه المزمن 

افهمشاهدة عليه يغلب حتى والمراقبة، 
تماميقتضي وهذا يعينه،, يراه كأنه بقلبه 

والخشيةوالمتابعة والإحلاص الإتقان 
وبدلالعيادة، قي لصح ا مع واكعفليم، 
ؤإتمامهاا ينهتحفي الجهد 

وإك٠الهاأى.
أمرين!يتضمن اش عبادة قى فالإحان 

أنوهو الإحلاص، مقام !  ١٠٥٠^١١١
اللهمشاهدة استحضار على العبد يعمل 

استحضرفإذا منه، وقربه واطلاعه إياه، 
فهوعليه وعمل عمله في هذا العبد 

ذلكاستحضاره لأن تعالى؛ لله مخلص 
افرغير إلى الأكفان من يمنعه عمله في 

بالعمل.ؤإرادته 

أنوهو المشاهدة، مقام والشانمٍإ! 
)إهمشاهدته مقتضى على العبد يحمل 

القلبيتنور أن وهو بقلبه، تعالى 

(-٣٥رأ/ والحكم العلوم جامع )٤( 
)إ/بمئ(،تيمية لابن ائل المجامح انظرت )ه( 

الإمامجامعة ]طعة ( X'A/yنمة)لابن والاستقامة 
—[،■٤٥١ ٣' ، ؤوا الإسلامية، سعرد بن محمد 

دجاّع(، ٦٢٢)U/ تيمية لابن الفتاوى ومجمؤع 
لابنالباري وفتح (، ٣٦را/ْم- والمحكم العلوم 

والسنةالكتاب ضوء في والإحسان (، ١٢١/ )ا حجر 
)ار1آا(.



الإحسانء1ق[ه:الإحسان

العرفان،فى البصيرة وتنفذ لإيمان، ما 
كالعيان.الغيب يصير حس 

المشارالإحسان شام حقيقة هو وهذا 
محيتفاوتء، جبريل حديث في إله 
نفوذقوة بحب في4 المقامات هذ0 أهل 

المار«راء.
إلىالإحسان المشرؤع الإحسان ومن 

الرحم،وصلة الوالدين، كبت الخلق، 
الجار.إلى والإحسان الضيف، ؤإكرام 

ررهوالخلق إلى الإحسان منازل وأعلي 
والإحاسان،إليه لمسيء ا إمِاءة يقابل أن 

ويهونإليه، هو أماء كلما إليه فيحسن 
وأنهعليه، ربح قد بأنه علمه ت عليه هذا 
منومحاها نانه حإليه أهدى قل 

أساءمن صحيفة فى وأثبتها صحيفنه، 
إليهوتحسن تشكره أن لك فيبني إليه، 

إوكااُى.يه أصن U إلى ك نب لا بما 
الخلقولاية فى ان الإحومن 

الولايةبواحبات القيام وسياستهم: 
فيالواجب على الزائد والفل.ر كلها، 

بواجب.ليس إحسان كله ذلك 

يجوزما قتل في الإحسان ذلك: ومن 
هنفبإرهاق والدواب، الناس من قتله 
وأرجاها،وأمهلها الوجوم أسيع على 

الإيلام فإنه التعز.يب، في نيادة غير من 

سارجوانظر: )ا/0م(، والحكم العلوم )ا(جامع 
)•ا/آوبم(.النول 

(.٣٢)آ/•)٢( 

إل"؛.ط.بم 

لمنزلة:ا٠ 

مرابأممي هى الإحسان مرتبة 
العابدين،مراد غاية فهو وأكملها، الل.ين 

أشرفوأهله المتقين، آمال ومنتهى 
حلقامحأ:سين•

الثلاث،الدين مراتب أعلى فهو 
قم،جبريل حديث في ذكرها حاء والي 
الإيمان،منه: وأعلى الإسلام، وهي: 
الإحسان.منه: وأعلى 

فيه،دا-محاشان قبله اللتان والمرتبتان 

كلولمن مؤس، ملم فإنه محن فكل 
محسنا،مؤمن كل ولا محسنا، لم م

وأحصه، نفجهة من أعم فالإحسان 
أصحابهجهة من 

أهميةمبينا القيم ابن العلامة يقول 
السائرينمنازل بين من الإحسان منزلة 

ؤإياكنعبل. إياك منازل لرومن اش: إلى 
لبوهي ان، الإحمنزلة نستعين: 

لمنزلها وهده له، وكما وروحه ن يما إل١ 
مئهلويةفجميعها المنازل، جميع تجمع 
إلىالكتاب أول من قيل ما وكل فيها، 

أ.الإحانءأ من فهو صهنا 

)آ/آها(.دالحكم الملوم جامع اظد: )٣( 
مجمؤعفمن تنمية، لأبن الكير الإيمان انظر: )٤( 

(.١١٧.•؛، U/V)النتارى 
العربي،الكاب ]دار رآ/ا<ه؛( المالكين مدارج )٥( 

منزلةتبل القيم ابن ذكر رئي [، ٠١٣٩٣ٍوآ، 
مزلة.يحمين انمن الإحسان 



الإحسان

ًء0ن€
الإحسان

أعمالأتمحذ الإحسان ارومشهد 
الحياءيوجب فإنه كلها، القلوب 
والمهحيةوالخشية والتعقلسم والإجلال 

سبحانهش والخضؤع والتوكل والإنابئ 
ل،اا'ا؛.والذل 

مراتبأعلى ان الإحكان ولما 
حلقه،صفوة يه الئه وصف الدين، 
تقص نوح نسه عن فقال رسله، وأقفل 

مَة؛إف إة و أصن 4 ئج عق >ؤتثئ 
نبيهعن وقال فات[. L_JlJآلمحسيرت( 

ولمحتَ ءق م —م رام اث
ات[.اذ]الص-.ه ألثصِنإن ه صن 
ءؤاثثةّقق|ث: وهارون موسى عن وقال 

جهمىكوأإلك إقا و وكئرك مم هل 
عنوقال ]الصِاذاتآ  ٠٤حقبأ.؛

عءءؤو٢كتم، محمد رسله حاتم 
ألمأمؤيتآهم أؤآفك غدة ؤبمدثم، ألتيدق 

قور؛أم عند تثآءويث< ما م ق. 
هزهفي ويدحل ،[، ]١^٠٣آلمخن 

افه،توحيد إلى دعا من كن الأية 
بهبتت ا بما والعمل رسله، وتصديق 

وأتباعهاممه رسل بين من ه رسول
(٢) بهوالمومنتن 

وبذلالخلق إلى الإحسان أن كما 

عالم]داو )إأ( ]■محواته أحد إلى القيم ابن وّالة )١( 

تُؤّة( ٢٩١- الطبري نفير انظر': ( ٢١
'أ؛امح[.يا، ا؛اكر< أحمد تحقيق؛ الرمانة، 

الأنبياء،صفات من صفة لهم المعروف 
اشلنبي الممجن صاحبا قال كما 

قضإنا ثأويي ءؤقننا ء: يوث 
. t__jj]المصس ين 

أممتالتي البغي للمرأة افه غفر وقد 
ابالبئر يطوف وهو حار يوم في كلبا 

سزلة،أعظم الناس إلى فلإحس_ان 
•قدراوأعلى 

لأهمية:ا٠ 
خلالمن تتبين الإحسان مجنزلة أهمية 

اكالية:الأمور 
الثلاث،الدين مراتب أعلى أنه — ١ 
ديانة،الناس أحسن وأصحابه تقدم، كما 
أسأمتئذ يثقا تمس ر؛ؤوس تعالى؛ قال 

إهأمحنة دآئنح محرة وئد اؤ ؤييه 
[.١٢٥]التاء؛ -صيفاه 

 ٢ I تعارتقال للمحسنين، اش■ محبة
آيغسنىبجب أق إن ؤوأ-حسرو'أ 
]اوقرْ[.

صفاتمن صفة ان الإح— ٣ 
ذلك.أدلة تقدمت وقد . الأنبياء 

أنيتجنى الأحرة في الكافر أن - ٤ 
أهلمن ياكون لالدنيا ■في يكون 

تآتمس ؤويثؤ\ ت تعالى قال ألإحان، 
أنم، ين ربمظم ين إقت؛م قغإ 

ئئمونلإ وأنم> بمئثه آلثثاب تأيثظم 
رقمالأساء، أحادث ب ركضا البخاري أخرجه ( ٣١

(.٢٢٤٠رنم اللام، وملم)محاب (، ٣٤٦٧



الإحسانالإحسان

ذديحمم؛اُفليرح شفرته 1، ملت تا ؤ بمتمئ مس ^^١ ، ت. 
أو. آلشنييق ئق ِقت وإن ء جف 
ينتتظنت هدلي؛ آئة أرى لو يمل 

ؤاك_داب لمي حن مد أز ا. أئثكك 
.هآلثم~إن ين ةكبم~ حقيه ه أنته 

]الزمر[،

والئئةالئؤان عناية عظم - ٠ 
الإحسانلفظة تكررت فمد بالإحسان، 

حداكثيرة مواصع في بها يتصرف وما 
حصرهايصعب 

والأدلة:
 ١ -JU  :بجيائت إن تعالى

]القرة[.آكنيائ 

أقوالأهلاسم:ئ'

أنهحثارت بن عدي بن الله عبيد عن 
وهوثههم عمان بن عثمان على لحل 

ونزلعامة، إمام شمال: محصور 
فتنة■إمام لنا ويص1ي نرى، ما بك 

ماأحن عثمان: فقال وسمج. 
فاحسنالناس أحسن فإذا الناس، يعمل 
ا.إمحاءتهمااُ فاجتنب أضاءوا ؤإذا معهم، 

لإحسانا رر سفؤ: الثوري سفيان وقال 
الإحسانفان المسيء، إلى تحسن أن 

تجارة((ُالمحسن إلى 
لعمل؛روا ئه؛ تيمية ابن وقال 

فصلوص الإحسان، مو الح المأم؛١^ أق ^٤ دئال - ٢ 
والديبه، الله أمر ما وهو الحنان، 

وهوالله، شرعه الذي هو به الله أمر 
.^،رسوله ويمنة فه ا لكتاب الموافق 

أخلصمن أته تعالى افه أحبر فقد 
فإنهعمله فى محمسنا وكان طه محصيه 

[.٩٠]الحل: ث؛إعتيه 
ئثةلأىئا ^^٢ تعالى: وقال - ٣ 

.هالثتستين صه دؤث تهأ بمني 
]الزمر[.

اض.أن ه؛ صر ؛-وعن 
العقاب،؛من سالم للثواب، مستحق ترام كأئك افه تعبد أن رلالإحسان قال: 

،٠يراكااأفائه تراه تكن لم فإن 
عنه أوس ن د ئدا وعن - ه 

الإحسانكتب افه ءال قال؛ اش، رسول 
القتلة،فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، كل على 
أحدكمالووح،ولثحد قآحسنوا ذبحتم ؤإذا 

:والأركان:

وهواحد، ركن الإحسان مرتبة 

يوما والديائح الصيد )كتاب لم مأحرجه )٣( 

أنوت 
تراهتكن لم فان تراه، كانك افه تعبد 

)ا/"آ•وايئت الكتاب ضوء ني الإسان رل(اتخلر: 
X\'W

•ريبا تخريجم ر٢(تقدم 

منزكل 

„,ةك'ت؛س,يم.,0م
U\t\wط؛، س ]دار را/ه7أ( الغوي )0(-ف؛و 

)ا-(الأتا.ة)آ/ه•■؟(.



الإحسانر«ءش[هًالإحسان

فهومحاكُأآ•
آلشروط اؤ 

هيثلاثة؛ شرومحل الإحسان لمرتية 
العمل.في لغ الإخلاص الأول: 
لكي..المتابعة الئاتي: 

1 أن وهو المشاهدة، الثالث:  J_j،؛^
ترام"؛.كأنك 

لأقسام:اه 
ءح:أسام ض الإحسان 

تعالى،اش همادة فى الإحسان الأول: 
ي:حريل حدث قي بنانه تقدم ما وهو 

عاموهو تراه...؛؛. كأنالث، افه تعبد أن ١١
عباداتمن الإنسان به يقوم ما لجميع 
وباطنه.ظاهرة 

نفسه،مع الإنسان إحسان الثاني: 
أمراضمن وتزيتها بثهيرهأ وذلك 

بالعباداتوتحليتها والباطن، الظاهر 
إلىوالإحسان والعملية. نية للما وا القلبية 

وكمالالعبادة إخلاص يتضمن النفس 
كنتثن ه تعالى: قال القلاءة، 
٧;!]الإّراء: فلها4 أثا؛؛ ^ لإئت؟ 

ؤيكونالخلق، ْع الإحسان الثالث: 
وتركالإحسان، من لهم أوجب ما بفعل 

إلىوالإحسان الإساءة. من يجوز لا ما 
ومنها:وأنوإعا مراب الخلق 

ضمنالوهأب، ءّ«و بن لمحمد الأصول ثلائة )١(انظرن 
الإمام[.جامعة ]طعة ( ١٩١)ا/ مجمؤع 

والئثةرا/أ'آا(.المحاب ضوء ز الإحسان انظر: )٢( 

أملأئوص الوالدين، إر لإصان ا. 
حقالغ قرن ولمدا ا، وأوجبهقدرا 

بالإحسانآمرا فقال بحقه الوالدين 
إياْإلا فجدوا أي ؤئق، : إل-بمأ
[.٢٣]الإسراْ: بمثنتا، وآو4تي 

والفقراءللاقارب ان لإحا- 
حميعا،للناس لصمتي ا وقول والجيران، 

ؤآمقى لنديأ ^وإد تعالى: الغ قال 
إثثانان\94و آهئ إلا ٧^ لأ لتيء_ل 

يبمورأووسمي محايقى آلقنق، وذي 
[.٨٣]المرة: ثتثاه لأق1ّل 

الحيوان.حق في لإحسان ا- 
فيجاء كما ، شيء كل في لإحسان ا- 
الإحسانكتب اش ررإن س: النبي قول 
القتلة،فأحسنوا كلتم فاذا شيء، كل على 
الد؛حةء؛ُ'آ،,فأحسنوا ذبحتم وإذا 

)ضللإحسان الثلاثة الأقسام وث 
حقوفي النفس، حق وفي الغ، حق 

أومتاّاخلة بل متمايزة، غير الخلق( 
فهولض عبادته في أحسن فمن متلازمة، 

الماسإلى أحسن ومن لنفسه، محسن 
أوذاُ؛أ،لنمه محن فهو 

المتعلقة:لمسائل ا0 

يزيدان الاحالأولى: لمسألة ا- 
ويتمص:

متضمنةالإحسان منزلة كاث لما 

هرث.تخريج■ هوم )٣( 
(.٣٦٠تيمية)•م/لأبن الفتاوى مجعمع )٤( 



الإحسانالإحسإن

الإيمانكان وليا والإسلام، للأيمان 
ذلكعلى دلتا كما وينقص يزيد 

صلوينقا كذلك، والإسلام النصوص، 
علمكستا، تفاصلا فيهما أهلهما 

يتفاضلكذلك الإحسان أن بالضرورة 
وينقص•رزئي 

ذكربعدما - طه رجب ابن قال 
الإخلاصوهما الإحسان، مقامي 

هذهأهل ارؤيتغاوت _ت والمشاهدة 
نفوذقوة يحسب فيه المقامات 
المائراا'ا؛.

الحس:المراد الثانية: لمالة ا- 
الأحسنتأنيث اللغة؛ في الحسنى 

ماءلأّوا ، لأحن ا الاسم ال؛ يق
ل)الحن(،جنا ولت الخسنىرى، 

وذلكباللام، ممف تفضيل امحم فهي 
وكمالهغايته الحسن في بلغ ما على يدل 

قال(٣)الحسنتام حسنا فثةان ومنتهاه، 

المفضلةهي ارالحنى! الإسلام! ثيخ 
•أ الأحاسزلأ والواحد؛ الحنة، على 

(.الطومواسإرا/٠٣)ا(جا.ع 
ط\آ.التربي التراث إحيا، ]دار اللغة. تهدب )٢( 
؟(YA/U)الوزم لأبن والقرامم العواصم انفلر: )٣( 

المشوالقواعد أم[،  ٤١٥ط"؟، الرسالة، تمؤسسة 
]دار( ٢٦٩)"آ/فنارا، مجمؤع صمن عثيمين لاين 

المنىالأساء وفقه ي-أأم[، يا، الوطن، 
،ط١ التوحيد، ]دار ( ٢٩)البدر الرزاق لمد 

الخضاه أساء ض الثتة أهل وسممد آآأام[إ 
،ط١ إيلاف، ]دار ( ٣٩٦)التميمي حيفة لمحمد 

)آ/أإأ(.)أ(برعاكاوى 

فينى الحكلمة وردت وقد 
وتعددمواضع، عدة في هث اش كتاب 
معانيفمن . مواضعهايحسب بها المراد 

هلث؛الله كتاب فى الحسنى 
فىكما ،، العلياُ بمعنى الحستى — ١ 
آ-لسئهآلأسمآي ءؤو.ه •' تعالى ه قول

.الأسماء0 أن وذلك [، ١٨'ت١لأءراف: 
ولذللث،وتمجيد، وثناء مدح أسماء كلها 

،.كانتحسدتىااآ
فيوذلك؛ الجنة، بمعنى الحسنى - ٢ 
وفيئاد؟هثثتئ شثثا تعالى؛ قوله 

الجنة،بمعنى هنا فالحسنى [، ٢٦ونس؛ يت 
تعالىاض وجه المزمتين رذيت هي والزيادة 

جماهيرعليه ما وهذا الجنة، في 
.٠ - . اَآ)٧<  قوله؛في وكذا . المقمرين 

^٨،.١٨ائئه ِويأ آت_ةثازأ 
اشقول معنى الثالئة: لمسألة ا- 

محئئريب ه تنك ون ى؛ العت
لالأءرافآت.ه 

؛تيميةابن الإسلام سيخ شال 
ئربأش تنك ون تعالى؛ رروقوله 

بمتطوقهدلالة له ألن>سإق.ه ينك 
فدلألتهبمفهومه؛ وتعليله بايمائه ودلالة 

الفكر،]دار ( ٤٢٩)؛/الحٍءل الحر تمر ائثلر: )ْ( 
^.١٤٠٣ط٢، 

ءدارجانلكين)ارهآا(ُ)١( 
كثيران ير ونف)ها/آآ(، الشري ضر انظر: )٧( 

؟(.nr)؛/

البنوىير ونف)آأ/أاإ(، الهلجري ير نفاتفلر؛ )٨( 
)اا\'ه.



الإحسانالإممان

ان،إحوالعفو عدل، الاستيفاء أهل من الرحمة قرب على بمتهلوف 
قولهفي ؤيدحل . أفضل هنا والإحسان أن على وتعليله ايماثه ودلالته الإحسان، 

خم(.وآعبض ؤأم آئيفو ؤ-فن ت تعالى وهو بالإحسان، مبمسحق العرب ا هن، 
]الأعراف[..ه أييلؤى ودلالته منهم، الرحمة قرب في السب 

تالمم هدا وس 
إحسائاكون لا الإحسان هدا لكن 

بالعفويحصل لا أن وهو العدل، يعد إلا 
ظلتاكان صرر، منه حصل فإذا صرر، 

فلالغيره، ؤإما لنفسه، إما العافي، من 
يمخ-

الأمور،حميع في واجب فالحيل 
يكونوقن، واحتاط يكون قد والإحسسان 

١بمنتحا م،

نين.المحغير من بعده على بمفهومه 
ؤإنماالجملة. لهده دلالات ثلاث فهده 

لأنهاالرحمة بقرب الإحسان أهل احممس 
الراحمين،أرحم هق الله من إحسان 

لأهليكون إنما وتعالى تيارك ؤإحسانه 
العمل،حنس من الجزاء لأن الإحسان؛ 

إليهمأحسن بأعمالهم نوا أحوكلما 
أهلمن يكن لم من وأما برحمته، 

الإحسانعن بعد لما فانه ان الإح
وقربببعد بعد الرحمة، عنه بحدت 

الإحسانبإليه تقرب فمن بقرب، 
عنتباعد ومن برحمته، إليه ه ا تقرب 

برحمته؛؛عنه لثه ا تباعد الإحسان 

العدلالأمحز؛ U الرابمة: لمسألة ا- 
إلهم؟الاحان أم الثاس، بجن 

حالتين؛من المسألة تخلو لا 

الالظالم أن ت حمي، لوا ا العدل ومن 
إلاعليه يعتدى لا بل يظلم، أن يجوز 

ؤدبم؛؛إوبمأتعالى؛ قال كما بقدرظلمه، 
آنءآ؛بن َش آلية يوؤن قننآ ق؛زة لا ثئ 
]البن_رة[،واه ١^؛؛ ء إلا ص ئو 

عقي^^ ٥١٥عومحأ أعئوئ وقال! 
[،2١٩٤\ّ': قولآ4 اقثوظ تا يمثل 

ألإي،آقم سفي ق ؤوقتب_أ تعالى! وقال الناس ين الحاكم حكم في الأولى؛ 
[.١٩٠]ألبقرة: مئدوأه ولا الناس ين فالعدل ينهم• والقسم غيره، 

يحسنقلا الأفضل، وهو المتعين، هو 
هوبينهم ل لعل،ا بل أحد، دون لأحدهم 

حميعا.إليهم للإحسان تحقيق 
وبينالإنسان بين فيما النائية؛ 

كتباطه وإن .؛ بي نالوقول 
يئلتمuذا شيء، كل عالي الإحسان 
فأحسنوادبحتم ؤإذا القتله، فأحسنوا 
واجبالإحسان أن قتبثن الدوحق،؛ُ 

نا باح■المستحق القتل في حتى فإن والحرص. والمال الدم في حصمه، 

٠زتا تخوب مدم )٢( (..YV/\a)الخاوي بدع )١( 



الإحسانءئه:الإحسان

والذبحةألقتلة 

لفروق:ا0 

واءلأسامتالإحسان بجن المرق 
أنت والإنعام ان الإحبين الغرق 
ولغيره،الإنسان لنفس يكون الإحسان 

الوالإنعام نفسي، إلى أحسنت ت تمول 
محنأعم ان فالإحلغيره، إلا يكون 

الإنحالإ".
والإحسان:العدل يئن الفرق 
ماويأحذ عليه ما يعهلي أن هو العدل 

مماأكثر يعطى أن هو والإحسان له. 
فالعدلله. مما أثل ؤيآحذ حمليه 

نلاحسا فا ,، تفضان ا لاحا و إنصاف، 

زائدشرانمل.

وتحريواجب، العدل .وتحري 
وتطؤعندب الإحسان 

لثمرات؛ا0 

منازلأحملي الإحسان منزلة كانت لتا 
قبلهاالتي المنازل كانت ولنا. الدين، 

كانتفيها، داحلة والإيمان( )الإسلام 
الدينأمور من أمر حملي ترتيت ثمرة كل 

الإحسان،ثمرات تحت مندرجة وشرائعه 
أحرحمفلم ببيان النصّوص جاءت ولهدا 

وأوفرالأجور أعظم وتعليق الإحسان، 
•٤(.- Y-A/n)محب لأ.إن المائل جامع را(اظر; 

المبلمان. (، ١١٩)لمراغب المشردات )؟(ائثلر: 

(.٦٤والكاLتر•(، ١١٩)لاراغب المردان انظر: )٣( 

ذلكُ؛،تش حاء فمما لأصحابه، الجزاء 
قاللأهله، ش ا محّة ثبوت — ١ 

ر.هنجب أقئ ءان ؤوأ>سوأ ت تعأالى 
]القرة[.

كماللمحسنين، ليه ا معية ثبوت ء ٢ 

وأؤ-خةأقثإ ثع اثن ؤ,1ق تعالى• قال 
]الحل[.محّيق.4 ئم 

المحنين،من ادئه رحمة قرب — ٣ 
قرنتئريب أق ننك ^إن ت تعالى قال 

.لالأءراف[ فن.ه 
فعنللمحسنين. الأحر مضاحمفة - ٤ 

ررإذاقال؛ ء النم، أن ه؛ هريرة أبي 
يعملهاحسنة فكل إسلامه أحدكم أحسن 
صعق،مبحمائة إلى أمثالها بعشر تكتب 
حتىبمئلها تكشبا يعملها سيئة وكل 
الأهاارُُ،.يلقى 
قالفيها، والخلود بالجنة الفوز _ أ٠ 

٤؛^،جننت قالوأ بما أقه ^٤^> تعالى! 
ثزآءُفأ #؛؛ ألايث يا ثن 

..؛ه ألم،حأسناق 
الجنة،في ض ا وجه إلى النثلر — ٦ 

تعالى؛قال فيها، النعيم أعلى وذلك 
•تي-وس ه وذيادْ ألسئ أحسنإ قير لؤ 
عنأ؛ ملم راصحيح في ثبت وقد [. ٢٦

الرسولأخلاق محاسن في النعيم نضره انثلرت )٤( 
والثغاممتاب ضوء في الإحسان .٩(، )Y/ الكريم 

(.٨٥٣_٨٣Vا(و)١٤/١/٢)

لموم(، ٤٢رهم الإيمان، )كتاما اليخاري أخرجه )ه( 
(.١٢٩رنم الإطن، )محاب 



الظ1سنأمحيس 

لحافظالقبول"، ارمعارج - ١ ٠ اش وجه إلى بالظر الزيادة تفسير ه المي 
•الحكمي لجعله مناسب وهذا ،، الجنةُ في تعالى 
فيالنعيم نشرة موسوعة ا؛  ٠١١ان الإحولأن ان، الإحلأهل جزاء 

الكريم"،■الرسول أخلاق محاسن على الدنيا في ربه المؤمن يعبد أن هو 
بقلبه،يرا0 لكنه والمراقبة الحضور وجه 

جزاءفكان عبادته، حال فى إليه ؤينتلر 
فيانا عياش وجه إلى النفلر ذلك 

لمصادرواتمرام:اؤ 
الكتابضوء فى لاحمان ءا . ١ 

]رسالةالغامدي، لأحمد والسنة"، 
دكتوراه[.

تيمية.لأبن 'آ_ارالأسقامت،ا، 

مجمؤعصمن الكبير"، والأيمان ء ٣ 
تيمية.لأبن الفتاوى 

لابنوالحكم"، العلوم ارجامع ء ٤ 
رجب■

تيمية.لابن المسائل"، رجامع ر ٥
أحدإلى القيم ابن رارسالة - ٦ 

إخوانه".

المؤلفين.ْن لمجمومة 

ااخ1لمينأمحأبن ة§ 

)الخلق(.

 Pالحاكمينحظم أ

)الحكم(.مصعللح يراحع 

■مصطلح)الروى( يراّح 

لمة:لتعرث ا ٠ 

ابننال حال، جمع الأحوال 
والواوالحاء راحرل: ققفؤ; ارس ف

فيتح_ثق وهو واحد، أصذ واللام و؛—؛ب ال—ء—ج-رن-ي-ن -محا ريررْإ- ٧ 
نا لإنا كينه اللغة في وهو , ٢ اأُ . . دور. 
الإنسانعليه لكن وما أ، ءليهُ هو وما 

القيم.لابن العادتين"، 
تيمية.لابن الفتارى"، لامجمؤع — ٨ 
وصفات.هيئة من الشيء أو الحيواف أو إياك منازل بين السالكين ررمدارج . ٩ 
وكلاهما، ويؤت يدكن الحال ولغهل القيم■ لابن نسمنأ؛، ؤإياك تعبد 

!.٢١٩٩٩الجل، ]دار ( ١١٢ )T/ )٣( (.٢٩٨رقم الإيمان، ملم)كتاب ت١(أحر-بم، 
؛•٢١ ٩٨٧، ؛٢ الرسالة، ]دار ( ١٢)المحٍط القامرس )٤( معارج رانفلر; را/ه"أ(، رالحكم اJعلرم )آ{حامع 
[.0٢٢٠• ط*\، للملأين، م ]دار ( ٣٣١)0(الر1مم )T/النول 



الأحواو٠٠<الأحواو

أنإلا واحد، يمعتى ِ والحالة لحال ا- 
سبا فينالإبهام، عن. ينبئ الأود•' 

الإفراد،على يدل ت والثاني الإجمال، 
.التفصيورا، فيناسب 

اميطلأماثالتعرض .و 

بينرأالوام،هلة بأنه! الإيجي ء_ثفه 
لمعدومءاوا موجود لا 

المتكلمينبعض رلوأJيت ازقفوي وقال 
وسماهاوالمعدوم، الموجود بين واسطة 

ولاموجودة لا صفة بأنها وعرف ا ل حا لا 
كالعالمية،بموجود؛ قائمة لكنها معدومة، 

(٣)., والمهالحالم بين النية وهي 
استحراصبعد التحريف شؤح وسيأتي 

الحال.نظرية ة نتأ 

هالأساءالآخريى؛
منها؛أحر؛ أسماء الحال على يدل 

والصفة،والهيئة، ,.والمقام، الآكيفية، 
لصورة.وا 

الحكم:ء• 
تعنيلا باطلة نفلرية الأحوال نثلرية 

وراءوالتستر اللفثلية، المماحكة سوى 
تمدلولا دفع مهحاولة في فل ا لفألا 

اتصفتثبت تي الالمنصوص 

الرسالة،]ي ( ٣٧٤)للكفوي الكليات انظر: )١( 
ملهالجميل القيني والسجم [، ٢١٩٩٣ًلآ، 

للكتاب،المالمبة ]الثرية ( ٤٣٨. ٤٣٧/١)

يرون[.الكب، ؛ JU]( ٥٧)للإبمص )٢( 
(.٣٧٤)للكفوذ الكزن )٣( 

موجودةلا صفة ؤإثبايت، هج، لله الكمال 
فشلاالعقل، يقبله لا أمر معدومة ولا 
السلم،؛بعض قال وليلك ، وفسريراعن 

ثلاثة؛لها حقيقة لا التي الكلام عجاب، 
هائم،أبي وأحوال نفل-ام، الطفرة 
ذلك؛في وأنشد لأسعري، ا وكسب، 
تحتهحقيقة ولا يقال مما 

الأفهامإلى تدنو معقولة 
عنوالحال الأشعري.، عند الكب 
النظامُوطفرة ليهئمي اد 

لحقيقة:ا0 

هاشمأبو احترعها التي الأحوال 
الالمتكلمين من تبعه من وتبعه الجثائى 
الصفايت،،هي تكن لم إن لها حقيقة 
أنلم، المن جزم من جزم ولذلك 

تحته،حميقة ولا ؤيدكر يقال مما .الحال 
وأنهتعريفه، محاولات من سبق ما أما 

أمرفإنه والمعدوم؛ الوجود بين واسهلة 
له.وجود لا 

لأهمية:اؤ 
بها.قال من عند الأحوال نفلرية أهمية 

الموصيؤع،بأهمية مرتبهلة المعتزلة من 
نفيهمتسويغ إلى بحاجة ألهم فبما 

لمسه،سبحانه اش يثبتها التي للصفات 
منبد فلا ه^؛ محمد نبيه له ويثبتها 

يمكنفكيم، ؤإلأ؛ النفي، لهدا وخ ت

الإمام]حاسة تا/بمهأ( اكوية الثئة فهاج انظر: )؛(.
٠ُ.[ ١ '٤ ٦ ط١، الإسلامية، •-عود ين محمد 



الأحواو

شهسبحانه انته وصنا بين الجمع 
منافثاله إثباتها كون وبين آ بالصفات 

المعتزلة؟زعم على للتوحيد 
التيالنفلرئات أشهر من نظرية وهي 

لبيانالجبائى هائم أبو احترع-ها 
الأنه إلا للصفات، هه اش اسحماق 

المعتزلةزعم على بناء صفات؛ يسِميها 
تعددمنه يلزم الصفات إثبات أن 

القدماء.

تخبطعلى شاهدة الأحوال ونقلرية 
منالمهمة المسالة هذه في المعتزلة 

ثمها أبو حاول إذ الدين؛ أصول 
)الصفات(،لفظة استعمال من التخلحى 

هىا إمI وهى لا، أحوا اها موبم
والاحتماللها، حقيقة لا ؤإما الصفات، 

أيىإصرار إلى بالنفلر المقرر هو الاحير 
موجودةهي لا أحواله أن على هاشم. 

صفات.ليت وأنها معدومة، هي ولا 

أهلاسمآاقواو ٠■ 
نقلريةطلأن بيان قي العلم أهل أقوال 
منها!كثيرة؛ الأحوال 

فيمنتيمية ابن الإسلام شيح قول - ١ 
أنيقلن كان ؛افإن ت بالذات( )عالم يقول 

قادرةعالمة إلا تكون لا التي الذات 
العلمعن مجردة وجودها يمكن 

كلامفهو المفاة؛ يقوله كما والقدرة، 
علم،بلا عالم إثبات فان متناقض؛ صال 

وسميعحياة، بلا وحي قدرة، بلا وقادر 

الأحواو

يعلممما بصّر؛ بلا ويصير سمع، بلا 
وهذاويّمعا، عقلا بالضرورة اده ف

بلاومريد كلام، بلا متكلم ت بمنزلة 
بلاومحب حركة، بلا ومتحرك إرادة، 

بلاوصائم صلاة، بلا ومصل محبة، 
بلاوأبيض حج، بلا وحاج صيام، 
بلارحلو سواد، بلا وأسود بياض، 
بلاوطويل مرارة، بلا ومر حلاوة، 

منذلك ونحو قصر؛ بلا وقصير طول، 
واسمالفاعل، كاسم المشتقة: الألفافل 

فإنعنها. الخعل،ول والصفة المفعول، 
العقولبدائة في باطلا هذا يكن لم 

إلىطريق لنا يكن لم وسمعا عقلا 
كانولهذا الباطل، من الحق محرفة 
إلىالأمر آحر في يعودون ة لنفا ا هزلأي 

فىوالفرمطة العقليان، فى شسطة ملا 
المعيات،'

مثبتيأن أيصا الإسلام. شيخ وبين 
بمايعترفون  ١١ت الصفّا تقاة من الأحوال 

حثاكونه يثبتون فإنهم إثباتها؛ يستلزم 
إثباتيستلزم بعينه وهن،ا قادرا، عالما 

الصفاتاار'آأ.

الحال:عن الإيجي ال ؟-وق
أنعرفت لما ضروري؛ ■١١وبطلانه 

ليسما والمعدوم تحقق، له ما الموجود 

]حاسة( ٣٤-  TY/o)والئل اسل تعارض يدء )١( 
ا*ئاه[.ط١^ الرياض، الإمام، 

المنهاج،]دار ( )١٩لشخ.الإسلام الأصبهانيث شرح  ٢٢)
ذا،أليياض، 



ji^Viءءقق[بمالأحواو

منها؛أعم والمحنة الدائمة، الثايتة أي: والإثات النفي بض واسطة ولا كذلك، 
حكممحي هو ما على تطلق لأنها واتفامحاااُأ؛. صرورة 

والحالوالصلاة. كالصوم، الحركات؛ عند راوالمختار البيجوري: وقال « ٣ 
علىالحال لصدق الصورة؛ من أعم الحال وأن حال، لا أنه ت المحسسن 

ااُآا...محال.

النثلريةبهذه القائلين على رد ومحي 
كثتروزأم.

لفروق؛اء 
ينوبالحال بتن فروق اك هن

توهى لها، المقاربة المصطلحات 
والصفة،والهيئة، والمقام، الكيفية، 

uلحالوالمام: الحال بين لفرق اى 
الحرارة،مثل الزوال، سريعة كيفية 

العارصة،والرطوبت واليبوسة، والبرودة، 
ملكةوصارت دامت إذا الكيفية وهده 
.مقاماممن 

اثاًُ/

لهصادرواثمراجع;اؤ 

وتيضصالأوائل رلتمهيد - ١ 
 ،Hللباقلأني.الللأئل

؛؛؛،j-jjJlأصول في ررالشامل ء ٢ 
لاجوض■

للشهرساني.الأقواماا، 'مسرانهاية
المتقدمينأفكار رامحصل — ٤ 

للرازي.والمتأحريزا؛، 
للامدي.^٣(، الأفكار" الأكار - ٠ 
والنقل"العقل تعارض رردرء - ٦ 

)جْ،،لأينسة•
العقائدلإ،كب فى ررمص.طاإحات . ٧  أمحللقإذا ت والملكة الحال بين والفرق 

اس.لسلينإيرامماكاب^س لفظالءالضابة
أنقبل حدوثها أول النفسانية الهيئة 

ملكة.ترسخ أن وبعد ، حالا ترتسخ 
الراسخة؛المعاني عن عبارة والحالة! 

وأصولررالمعتزلة س ٨ 

■٢٠٧١للإثجي ل؛(سماتف 
العلمية،الكب ]دار )UV( للميجوري المريد تحنة )٢( 

،ط١ بيروت، 
والمرق(، ٠٣-  ٠١)ه/ حزم لابن الممل، انظر: )٣( 

]\ذىب( ١٩٦.  ١٩٥)لبدادي الفرق، بين 
وأصولهموالمعتزلة [، ٠٥١٤١١بيروت، العصرية، 

الرشد،]مكتبة ( ١٠١.)٨٩ المعتق لمواد ة العتم
[.١٤١٦ط؟، الراض، 

الخممة"،هم 
المعتق.د لعوا 

حسنلنهيي الالمعتزلة«، ٠ ٩ 
جاراض.

المعتزلةالكلام! علم راقي - ١ ٠ 
صحي.محمود لأحمد والأثاعرة"، 

)١'ني الفلوالمعجم  urvi)الكليات انفلر: )؛( 
٤٣٨.)



الكأسماء }من الأجر 

 Mتعال(اض أسمإء رمن لأيو ا

تعالى(الله اسماء رمن الأجر ►أق[بم

تتأورثلأ:اه 
■وقيل ،، المتقدمُ نقيض الاخزت 

آجرا؛حاء ت تقول ،، الأولُ حلاف 
والأنثى!فاعل، وتقديره) أ-حيتا، أي! 

لأوالاحرأواخرُّآا، والجمع آحر0، 
علىاسم وهو الخيئين، أحد بالفتح! 

أحرى«ُ؛؛.والأم! أفعل، 

شرعا:تتعريف اي 
ررأنتنال! أنه . النبي عن صح 

شيءءاُيعدك فليس ١،؟■؛^ 
دللآخرسانفيامع:

بعدهليس الذي الأول! المعنى س ١ 
فناءبعد الباقي له، نهاية ولا ، شيء 

الأحرارمعنى ! ةةّفة■منيه ابن قال حلقه. 
باتا،دائنا ا>ا يزال لا الذي الأحر هو 

وبقائه١١لددمومّته شيء، لكل الوارث 
الذيالغاية هو الثاني: انمض - ٢

!_،التراث احياء ]دار ( ٢٢٧)V/اللني تهذيب )١( 
•ط١[ صادر، ]دار ١( ١ )أ/ المب ريان ط١[، 

(٤٣٧)المحيط والقاموس (، ١١)؛/ الخرب لمان )٢( 
طأ،اأ\ه[.الدمالت، ]مؤست 

ومختارالعمرية[، ]المكشة ١( ٠ )\إ المير المصباح )٣( 
[.٥١٤١٦ط١، العمرية، لالخكتّت ( ١٠)المحاح 

ط،[.العلم أياد ( ٥٧٦٨)الصحاح )٤( 
والتؤبةوالدما-، الذكر )تمتاب لم مأخرجه )ه( 

(.٢٧١٣رنم والأّتنفار، 
الجامعة( ٨٢)أ/ منيه لابن التوحجل- )٦( 

[.٠٥١٤٠٩ط١، الإّلأمة، 

ابنقال . كلها الخلائق أمور إليه تنتهي 
إليهانتهت الذي ارالأحر هءزفق! القيم 

فليسومحبتها، ؤإرادتها عبوديتها 
كماؤيتأله، ويعبد يقصد شيء الثه وراء 

يخلقشيء مله لتس أنه 
البناءهي الأحر! اسم من والمحفة 

أ.ذاتهأ صفة فهي والأحرية 
ؤسبالتسيةأ

يزاللا الذي الأجر هو تعالى اض إن 
إليهانتهت الذي وهو وباقيا، ودائما اجرا 

فليسومحبتهم، ؤإرادتهم الخلق عبودية 
ؤياله.ويعبد يقصد شيء الله وراء 

ستم؛ا٠ 
اضأسماء من اسم الأحر بان الإيمان 

كماه، بالأحرية موصوف، وأنه تعالى 
والئنة.الكتاب نموص عليه دلت 
لحميمة:ا٠ 

تعالىش فا الأول؛ المعنى على أما 
بعدالباقي له، نهاية ولا شيء، يعده ليس 
صفةالمعنى بهذا الأحر واسم حلقه. فناء 

بعدبالبقاء المتفرد سبحانه فهو ، ذاتية 

الخلائق،من الفناء عليه كتب ما هلاك 
ثنىعاما،و. تق م تعالى: قال كما 

 _.<)U( ط؟،القيم، ابن ]دار ( ٤١)المهجرتين
(.٤٩)نفه المدر وانفلرت [، ١٥١٤١٤

والثئةالكتاب ني الواردة ه اه صمات انظر: )٨( 
^[.١٤٢٦ط٣، الهم؟، ]دار  ٣٨٨

ْلأ،الكب، ؛ JU])٧٣( للمهقي الامحقاد انظر: )٩( 
ْ«أام[.



تعالى(الله اسماء )من ^ ١٢١

،]الرحنن[ وه تألاؤاي توب ذو رو ثيه 
قال!كما موتهم بعد حلفه برث ولهذا 
و4اوررة ونحن رقيت ي نص وإة 

]الهجرد

هوه الله فإن الثاني، المعنى وعلى 
الخلائقأمور إلهه تنتهي الذي الغاية 
يتعلقالمعنى بهذا الأحر واسم كلها• 

أمورإيه تنتهي الذي لهو بالمخلوقين، 
وبقاءوإمدائا، إيجائا كلها الخلائق 
بحانهفبيدْ وتقديرا، وقضاء والتجاء، 
مطلبهمنهاية فهو المقادير، تصريف 

تصمدلذي ا لصمي وا والغاية، لهم، وسوا 
ورغبتها،بتأهلها، المخلوقات إلهه 

مطالبهاوجمح ورهبتها، 

لأدثة:او 

واحدةمرة القرآن في الاسم هذا ورد 
ثامحتوامحر آ'لأون وص ت تعالى قوله فى 

]الحديد[،وه قلم سو دلإ نبمو 
أبيحديث في ممزا . النبي وألهته 
.تالله رسول نال محال؛ .،، هريرة 
شيء،محبيكط نلهى الأول أنث، »المهلم 

وأنث،، شيء بعدك ئلهس الأحر وأنث، 

الجمان]مكب ( ٢١٦)الأض المئصد :ا(انثار: 
اشأسماء وشرح ا،و[ا  ٤٠٧ط١، والجابي، 

]موبةوالئتة)٨٧( الكشاب ضوء في انمي 
•ا1Uأمماء وتفر ، م[ ءلأا،لأآإأ جريي، لا 

الإسلأمةالجاسة مجلة )•٢(، للعيي انمحى 
اهوأسام ، ١١٢]العدد بالمدست، 

]مكب( ٢٦٨)والثث امماب في الثابتة الخض 
ءل١آ.عقل، 

اتعالى اس أسماء رمن ا؛آجر 

الباطنوأست، شيء، فويلث، نلهى الظاهر 
الدينعنا ائض شيء، دونلث، نلهى 

الفقر؛(؛٢،.من وأنما 

قوالأهلاسمءأ٠ 
هوالأحر! زرمعنى منيه؛ ابن قال 
بالها،دائنا 1>؛ يزال لا الذي الأحر 

وJقاره^(يديمومته شيء، لكل الوارث 
عنالمتسأحر هو ١١الزجاج؛ وقال 

يعدهاااُويبقى كلها الأشياء 
افهأسماء ررمحي الأسر؛ ابن وقال 

فناءبعد الهاقى هو . . الأحر. تعالى 
وصامته،؛ناؤكه كله، حلقه 

انتهتالذي ارالأحر القيم؛ ابن وقال 
فليسومحبتها، ؤإرادتها عبوديتها إ,لهه 

كماؤيتأله، ؤيعبد يقصد ثيء الته وراء 
سأ"ديخلق شيء ئله بس أنه 
لساصانتدلقة-ائ 

اسممع الأول اسم الأولى؛ لمالة ا. 
تعالى؛حياته كمال على يدل الأحر 

كمالعلى يدل والأحر الأول اسم 
(.٢٧١٣يقم والدياء، الوكر )محاب سلم أخرجه )٢( 
(.٨٦)م ت لأبن اب )٣( 
(.)٠٦الحنى • ٥١أساء شر )٤( 
الفكر،]دار )ا/هأ( الخدن غريب في الهاية )٠( 

سردا وانظر (، ١١)؛/ الرب ولسان ^، ١٣٩٩
]ياي١(  ١٣/٣)افامن مرادج قي: الأنوال 
غديالوشر [، ٥١٣٩٣ًدآ، العدبي، المحاب 

.[.٠١٤٢٠ذا، الرالة، ]مزت ( ٩٤٩)
ءل؟،الشم، ابن ]دار ( ٤١)الهجرتين طريق )٦( 

(.٤٩)تقصه المصدر وانظر: •[، ٥١٤١٤



تعالى(اللم أسماء رْس الأخر د4لعالي(اش أسماء )من الأخر 

وجودهيسبق لم الذي الأول فهو حياته، 
للحسا لسى الذي لآ-محر ا وهو عدم، 
أزلمن والدوام البقاء وحده فله زوال، 
أبدالأبل؛اء.إر الأزل 

بالأمررالخلق ه: المم ابن قال 
ولايموت لا الذي بالحي تعلق سبحانه 
يزوللا أن حقيق به فالمتعلق يزول، 

لهمما يغيره التعلق بخلاف ينهطع، ولا 
آخرفنىبه؛اُ؟؛.

كانررإذا ظفق! المحليس وقال 
يجزلم يسبب ولا أول عن لا موجودا 

منقضتمل فإن والعدم، الانقضاء عليه 
لأنقطاِعانقضاؤه كون فإنما وجوده ■بعد 

لوجوديكن لم فلما ا وجوده بب حم
إنبب أل ذلك أن فيتوهم سبب القديم 

له١١انقفبماء لا أنه علمتا عدم ارتفع 
الأربعةالأسماء الثانية: انمألة -

تدلوالباطن( والظاهر والأخر )الأول 
رمانيةإحاطئانت وهى الإحاطة، على 

تومكانية 

هذهراميار : القيمابن ال ف
وهىالإحاطة، على الأربعة الأسماء 
أوليتهفاحاطة ومكانية، رمانية ت إحاطتان 
انتهىسابق فكل والعد، بالغل وأب 

]ياي( )٤٩نحاى لزين الحسنى  ٥١أسماء أنقلر: )١( 
-[.٠١٤١٨>ئا، حفر، 

آحريته،إلى انتهى آحر وكل أولته، إلى 
الأوائلبوآخريته أوليته فأحاطت 
طنينهويا ظاهريته وأحاطت والأواخر، 

إلاظاهر من فما وباطن، ظاهر بكل 
دونه،واش إلا باطن من وما فوقه، واش 
آخرمن وما قبله، واش إلا أول من وما 
والأخرقدمه، فالأول بعده، واش إلا 

وعقلته،علوه والظاهر ؤ0، وبقا دوامه 
الأسماءفهذه . . وينوء. قربه والباطن 

فهوالتوحيد، أركان على تشتمل الأربعة 
أوليته،في والأخر آخريته، في الأول 

فلهورْ،قي والماًلن. بطونه، في والظاهر 
ا.أ  ١١طنا وا وظافزا واخزا أولا يزل لم 

والأخرالأول اسم الثالثة: لمسالة ا- 
اشقفل لبق الطر تجريد يقتضيان 
الأسباب:ْع الوقوف وعدم ورحمته، 

تقتضيالأول باسمه ش ا عبودية إن 
والوقوفالأسباب، مط-الخة من التجرد 

إلىالمثلر وتجريد ، إليهاالالتفات أو 
هووأنه ورحمته، فضله مسبق مجرد 

منوسيلة غير من بالإحان المبتدئ 
قبل.العدم في له وسيلة لا إذ العبد؛ 
•وجوده 

الأخرباسمه سبحانه عبوديته أن كما 

لأبنالأّتقاّة وانفر: (، ٤٧.  ٤٦)الهجرتض >يق )٤( 
وانظر:[، ٤٠١  ٠٣الإمام، ]جامعة ١( ٤ ١ / )ا تيمية 

يعصعلى يعضها معطوفة ألأسماء محي، ورود علة 
لدا,ر( ١٩٩)آ/خآآ، الفوائد يداغ ئي الواو يحرف 

\[.i9الياز، نزار 



يالى(اله أسماء )من الأجر ٠٠٠تعاثى(اظع أسماء رمن الأجر 

ووثرقهركونه عدم أيصا تقنصي 
التنعدم فإنها معها، والوقوف يالأيباب 

الدائمؤسقى لآ-حرية، با وتنقضي محالة، 
.يعدها قي با ل١ 

وينقضي،بعدم تعلق بها فالتعلق 
الذيبالحي تعلق سبحانه لاحر يا والتعلق 

حقيقيه فالمتحلق يزول، ولا يموت لا 
التعلقبخلاف ينقتلع، ولا يزول لا أن 

يهيفنى آحر له مما بغيره 
هالآ-مية صفة الرائعة: لمالة ا. 

بدوامغيره بوصف أن تمنع لا تعالى 
والخلود:البهاء 

هناكنكرن أن الأحر اسم يمتع لا 
كالجنةالديمومة؛ صفة لها مخلوقات 

منلكن المخلوقات، من وغيرهما والنار 
علىرد وهذا أش، من بل ننسها؛ غير 

كلفاء لأذمن :ىلواالذين الخهجبة 
يكونافه أن زعموا فقد اطه، إلا شيء 

ولاحنة تبقى فلا الخلق، بعن، الأحر 
عرشولا عقاب، ولا ثواب ولا نار، 

الاش مع شيئا أن وزعموا كرسي، ولا 
باطل؛وهذا كان، كما هو يكون 
منلا لها، اله بابقاء باقية الأشياء فهذه 

غيرله ذاتيه صفة اه وبقاء نفسها، 
حد٠أ من 'مكتبة 

:jlj'VIو
والأخرالأول اد)ه باسم العبودية إن 

الأأّإلى الاضطرار صحة للعبد توجب 
شيءكل دون إليه المقر ودوام وحده، 
يرحع،ؤإليه منه ابتدأ الأمر وأن ّوا0، 

ولامسب لا حيث بالفضل المبتدئ فهو 
انبالأسنتهي تؤإليه وسيلة، 
■والوسام( 

(٢)

اثمصادرواضاجع:٠■ 
تيميه.لاين ، ( ١ )ج ااالأستقاْةا؛ . ١ 
فؤبالثابتة الحسنى افه ■ااأا،ماء . ٢ 

الرازقعبد لمحمود والئئهءء، اوكتاب 
١لرضواتي•

^١(،اتء؛ والصفاء الالأس_م_- ٣ 
البيهقي■

للبيهقي.للالأءمماد؛ا، - ٤ 
لابن^١(، الفوائد(١ رربدائع ٠ ٥ 

القيم.
^٢(،الجهمية؛' تلبيس رابيان س ٦ 
.تيمية لائن 
الحسنى؛؛،اش ء أصما تفسير  ١١س ٧ 

للزحاج•
،الحنى؛؛ الله أميماء تفسير  ١١— ٨ 

للعيي.
 ٩ Mمنيه لابن )ج؟(، لتوحيد؛؛  ١١١.
.للخطابي ، .الدعاءا( ارشأن ٠ ١ ٠ 

فيالحسنى لاه ا أسماء ارشؤح ■■ ١١
ني.لقحطا ا لسعيد والسنة؛؛، الكتاب صوء 

طريقانقرن ، ٢١(.٤٠)القيم لاين \سض طريق اظر: 





:٥٠الاخات
ة،ابوالإنوالتواصع، الخثؤع، 

والخوف.والطمآهة، 

لهالخاصع. هو تعالى طه والمخبت 
والمنيببالعبودية، له المدعن بالطاعة، 

باكو؛ةآاأ.إليه 
فيبالاجتهاد إلا يكون لا والإخات: 

فالبالإيمان، القلب واءلمئنان الطاعة، 

[.٢٣]هود: ريمه< ؤوكةJأإق تحارت 
واسزثة:

القلبأحوال أرفع محن الإحبات يعد 
اطمأنمن إلا يه يتصف فلا وأسماها، 

طاعةتحقيق فى واجتهد بالإيمان، قلبه 
محتزلةعلو على يدل ومما الرحمن، 
إذاقلبه يخشع صاحبه أن الإخبات 

منأصابه ما على ويصبر الته، ذكر 
إقامةعلى ويداوم ونكباته، الدهر نوائب 

ثماش، رزقه مما الإنفاق وعلى الصلاة 
أصحابمن يكون أن الحميدة عاقبته 

٠فيها الخالدين الجنة 

لأدلة:او 

ؤءةتحالى؛ قوله ت الكريم القرآن من 
إقركوأ آمحيثتت محمحابإ آق;ن 
فبانم أمحنو أمحي وهظ نغم 

ه:وقولود[، ]ه®4 كلأون 

المسروزاد (، 1YA/\A)الطبري ير نف١^٢٠: 
ط\،الإسلامي، مكشب زال( ٦٤٩. ٦٤٨)

الكب]دار .( ٣٨)السالكين ومدارج -[، ٠١٤٢٣
(.١٨٣)انملل وثناء م'أاه[، ٍدا، اسه 

ؤيئرأتتيؤأ دم ؤبجر إقه ءؤ«»*؛لثهءث 
ؤحلتمح، دع إدا آؤ!ن آلماص-تإى 

محألمشمىآثابم ك عق و[لمنيةا قش-هم 
لالخج[ا؛®4 ينفقؤنثّئبمنهم ثبما آلثللج 

آلإمكقنأوئؤإآلعارِأدهوه__ول_هت
لمءمحمت، يوء ئيهمعنؤأ فيك ين ألحق 

مميلإق، ءانوأ  cM•لهاد آق نزن قربهم 
.لالحجt ج^4 تسةيءِ 
ابنعن جاء ما المطهرةت الئنة ومن 
الض.كان قال: أنه ره؛ بس 

هملي،تعن ولا أعني اررب يقول: يدعو 
دلالي واٌكر علي، تنصر ولا وانصرني 

إلي،هداي وير واهدني علي، تمكر 
اللهمهملمم،، بغى ٌرا على وانصرني 
لكذاما، مم، ، l^uمم، احيى 

أومخبئا. إلمم، مطواعا، لك راما، 
حوض،واغسل توض، تقبل رب -، متثبا 

قلي،واهي حجي، ونم، دعوتي، وأحب 
٥^؛؛'مخيمة واملل لساني، ومدد 

0أقواواهلاسا:
تخشعالدين رءالمختين: ت الطبري قال 

خشيته،من وتخضع الله، لاكر قلوبهم 
سخهله؛امن وخومحا عقابه، من وجلا 

(،١٥١•رنم الصلاة، ركاب داود أبر )٢(أحرجه 
ونالت( ٣٠٥١رنم اكء_وات، )أبواب والترمذي 

رنمالدهماء، ماجه)كاثاب وابن صحيح، حن 
(،٩٤٧رقم الرقاق، حبان)كتاب وابن (، ٣٨٣•

لرّئمداود ابي صحجح في الألباني وصححه 
١٣٠٣.)

مجرآ.]دار )آا/آهه( الطري محير )٣( 



الأ.خ4اتالاخات

الإحباتمعنى عن تيمة ابن وقال 
الررفالقلب القلب على واثيرء 

ولايسر ولا يلتذ ولا يفلح ولا يصلح 
بمائةإلا يطمس ولا يسكن ولا يطيب 

لهحصل ولو إليه• والإنابة وحبه ربه 
يطمسلم المخلوuت من يه يلتد ما كل 

ربهإلى ذاتي فقر فيه إذ يكن، ولم 
ومحبولهمعبوده هو حيث ومن 

الفرحله يحصل وبذلك ومطلوبه، 

إقامةالخمس، الصلوات إقامة ء ٣ 
وسننها.وواجباتها بشروطها تامة 

بالإنفاقافه عباد إلى الإحسان _ ٤ 

عليهم•
ثبجدإقه ؤ-.-؛لتهمح ت تعالى قال 

إداآقثن ا. محبمثي أسلمعأ تلث7 
ةءك وآلصتيهق هزبهم ئثف أقه دثر 

؛بجمينتثمينهم ؤبما ؤآئثفى أصابم 
ررفذكرالقيم: ابن قال لأإحجآ. .4 

وحلعائمات: أربع للسنمن والسكون والنعمة واللذة والسردر 
مقرونحرف والوحل: - ذكره عند والطمانية؛١

أقداره،على وصبرهم _، ومحبة بهيبة متى أنه اعلم لا القيم: ابن وقال 
ءلاهتاالأركان قائمة بالصلاة نهم ؤإنيا الإحبات منزلة في العبد قدم استقرت 

بالإنفاقعباده إلى نهم ؤإحسا وباطنا، ه نفوعلت همته، ارتفعت فيها وتمكن 
للقلبيتأتى إنما وهذا آتاهم، مما يفرح فلا والذم، المدح حطفات عن 

المختااُآ/هدا لذمهم. يحزن ولا الناس، بمدح 
وتأهلنفسه، حفل عن حرج من ا وصف

مهلرحاقلبه وصار ربه، عبودية فى للفناء 
وباشروالصفات، الأسماء أنوار لأشعة 
قلّه{(والقين الإيمان حلاوة 

لأ0اكووقء

وولأنابة:ولاخات بجن الفرق 
فمعناهمابينهما، فرق لا قيل: ء ١ 

صاثمتعدمة;-ؤ{؛ 

•المخبتين علامامتط 

اللفبعض فسر ذللئ، وعلى واحد، 
تقدم.كما بالإنابة، الإحيات 

معنك،إلى أقرب الإنابة وقيل؛ - ٢ 
ؤإنتعالى، اذله إلى والرجؤع التوبة اض ذم ءند وهمrه١ القلوب جل و- 

الإحباتوأما التوبة، من أحص كانت 
والخشؤعالخضؤع معنى إلى فاقرب 

•داكنللُ" 

والتعقليم.المحية مع تعالى، 
رصاالمصيبة، عند الهبر - ٢ 

وقدره.ض ا مضاء 

(.١٨٣)الطل شفاء )٣( 
ر؟/مداتلكين مدارج انظر: )٤( 



الإخلاص٠٠الإخلاص

الثمرات؛■٠ 

*الإخبات ثمرات من 

والثقةالهلمأسة درجات أول رأنه ر— 
.به الظن وحسن باش 

لجة.يا الله عن لسرى ا للمخبت ن أ٠ 
القلسةالأحوال من لإنمات ا- 

اش.سوى عما للألتفات الموحية 

فىالعزة صاحبه يورث لإخبات ا. 
الأخرة.في والجاه الدنيا 
الفتة.من يقي لإخبات اس 
النفسوتعلو الهمة ترتقع الإخبات ي. 
منه الخثأو لمدح ا في الرغبة تفن 

الذم.

٥(.، ^٤ كشرا، ابن »تسر . ٠ 
(.١٦ء ١ ^٢ الهليرى،أ تفسير ٠١١ ٦ 
القرآن:«لأحكام )رالجامح ٠ ٧ 
■هدض (، ١٢)^،
القيم.لاين العليلء، ءشفاء . ٨ 
ععلية.لأبن ، الوجيز؛، لمحرر ا را - ٩ 

.المالكي،، ارمدارج  ٠١٠

 mلإخلاص اM

التعرثممة:■ؤ 

واللام^٠١۶ ٧١٥؛^ii^; فارس ابن قال 
تنقيةوهو مطرد، واحد أصل والصاد 

الشيخلص يقال! . وتهذيبهK الشيء 
.خالقاصار ت أي خلوصا؛ يخلص حلاوة القلب يباشر الإخبات ب. 

•وامح؛ا الأثمان 

ثم۵Lدروالمراجع:اْ 
الهائيلعبد القلوب؛،، ارإصلاح _ ١ 

وممحا•سنن 

حقيقتهاالقلوب؛ رلأء_مال ّ ٢ 
والجماعةالسنه أهل عند وأحكامها 
المحي■لسهل ، ومخالفيهم،؛ 

فيوأثرها القلوب _مال الأء٠ ٣ 
دوكوري.لمحمد يمان،،؛ إلا 

صمنزها وشنا القلوب ارأمراض س ٤ 
تيمية.لاين )ج*ا(، مجموعاكاوى،،

لأنهممنه؛ خلص ما الممن؛ وحلاصة 
فهطرحوا سمنا وتخدو0 الزبد طبخوا إذا 

وخلصحاد فإذا تمر، أو سويق من شيئا 
الحلاصة.هو من الفذلك الثقل، من 

الخلوص،هو يبقى الذي والثمل 
أخلقمحتوقد الإخلاص,، منه والمصدر 

شرعا:لتعريف ا ؤ 

عنالنية بصالح العمل تصفية ١١هو 
هووقيل'. . الشرلث.،؛ شواثب حميع 

انمربي،الئراث إحياء ]دار ( ٣٠٩)اللمنة مقاييس )٢( 

ط؛[.؛,كحاح)؛/؛7آ(]دارالملمسمين، ؛نظر: )٣( )؟/ الكر؛م الرّرو ^ مكارم في ؛كيم )\(نشرة
[.٢١٩٩٩١٠الحديث، ]دار ( ٣٣١)ا/ النول سارج )٤( طة[ُ الوسلة، ]دار ( ١٢٣



الإخلاصئ>ؤوززز[ه:الإخلاص

الطامة.فى بالقصد سبحانه الحق إفراد 
الخلقملاحظة عن التوقي هو ت وفتل 
نفسكعن -•ش 

واثشرعي:

والشرعياللغوي المعنى بين العلاقة 
للغةموافق الشرعي المعى لأن وامححة؛ 

للعمل،تصفية فإنه تصفية، ونه كض 
الشوائب.عن وتهذيبه 

٠ا،،س^ط 

عنالممل خلوص لأن له سي 
يه.يحصل وشواشه الشرك 

لحكم:ا0 

الأعمالوآكل الواجبات، أهم من هو 
قالالإيمان. في اندرجت التي القلبية 

الأعمالفي تيمية ابن الإسلام شيخ 
وقواعدالإيمان أصول من راوهي ت القلية 

والتوكلورسوله، ض ا محبة مثل الدين، 
والشكرش، الدين ؤإحلاص افه، على 

منه،والخوف حكمه، على والعبر له، 
واجبةجميعا الأعمال وهد0 له، والرجاء 

اللينااُأئمة باتفاق الخلق جميع على 
اتحقيقة:

اضيقصد آن الإخلاصحقيقة 

(.٦٩. رآ/٨٦ ^، Ui،دارج انظر: )١( 
الثزونتوزارْ ٦( - ا/ْ )' الفتاوى مجمؤع )٢( 

ْلهبمآام[.رالإرئاد، وانمءو٠ والأوقاف الإصلأمة 

معهيثرك فلا العبادة، فى وحده تعالى 

المنيلة:■0 

هوالإسلام إذ الإسلام، حقيقة هو 
تتعالى شال لغيره. لا ض الاستسلام 

سثنكمةشجء فيه قثأد ٠؛،؛^! آق ءؤصث)ثا 
١^تقوم ء ص ذدا زئثأث 

]؛i—زمر[،ثمن لأ َأَةم ل ثة 
ومناستكبر، فقد له يستسلم لم فمن 
منوكل أشرك، فقل. ولغير0 ض لم است

والإسلامالإسلام، صد والشرك ا3كبر 
والتمرأأ،بالشرك صد 

هوالإسلام ارفإن تيمة؛ ابن فال 
فهالخفؤع يتضمن وهو ادم، الامت

ضوالعبودية له، والانقياد وحده، 
خوفهيتضمن قد وهدا وحده؛ 
ورجاءه((

لأهمية:او 
شروهلأحد كونه في تتجسلى أهميته 

العملشرطي وأحد ،، التوحيدآ كلمة 
فيهتوفر ما المثول العمل فإن المقبول، 

(،١٨٨)الناجمة للهمقة الأنممار م الشامة الكافتة )٣( 
السالكينما.ارج وانقلر: ْلآ[، المواتي، عالم ]دار 
 ;(.٧٣)٢

ور'آ/هاا(،، ١( ٤ / ١ )٠ الفتاوى مجمؤع انفلر: رإ(
الفضيلة،تدار ( ٥٦)•تمم المالمراؤل واقتفاء 

>!.١٤٢٤ٍدا، 

(.٤٢٦/٧)الفتاوى مجموع رء( 
٠٢٥٦، ٢٥٤، ٢٠٣، ٢٤٦، ٢٤٤/٢)٦(الؤررالشة)

0آ؛اه[.]طم،( ٣٥٩



الإخلاصء.الإخلاص

والمتاسة،الإخلاص، ت الشرطان 
أوالوصفان صنه فقد ما والمردود 
ألمؤتثق ؛ؤ^لخى ن تعالى شال أحدهما، 

يون ظ ٍ لإم تأئؤ يبج؛ 
بنالفضل قال لاسك[. أقئون 

وأصولها؛،العمل أحلص ررهو عياض; 
العمللارن ذلك،، معنى عن فسئل 

يقبل،لم صوانا يكن ولم خالصا كان إذا 
يقبللم خالقنا يكن ولم صوابا كان ؤإذا 

أنفالخالمحر؛ صوانا، خالصا يكون حتى 
علىيكون أن ب لهمرا وا ، شء يكون 

■Siبجإ f>؛ ؤءن قول: قرأ ثم الئثة، 
رن؟لعبادة ؤلأ صتلثا هملا ويعل ردء 
كانهذآ ول،، ]الك_هف[،اُ .ه ئدا 

الإخادصتحقيق على حريصين لف ال
هعالخطاب ين عمر وكان عمالهم، أش 

كلهعملي اجعل رراللهم دعائه: في يقول 
ولاخالصا، لوجهك واجعله صالحا، 

.(rXU)شيئافيه لأحد تجعل 

الأدلة:

والثنةالكتاب من كثيرة أدلة دلت قد 

الكتاب]دار ( ٩٠)a/ الحلية في نعيم أبو أخرجه )١( 
(١٢٤رآ/ المونمض أءلأم وانفلر: ْلإ[. السبي، 

ااءاهأ.طآ،الكتب؛_، زدار 
الكتب]دار )\إص الزهد في أحمد الإمام أحرجه )٢( 

شامحأءسهاتي الشخ وأبو -[، ٥١٤٢•هدا، العلمية، 
]مزمحسا( ٢٦١)ث/ بأصبهان المحدثين طبقات 
[.jt\i\yط؟، الرّالة، 

ومجمؤع(، ٠٠٨١المقيم المراط اقتضاء انظرت )٣( 
(.١٨Aر٢٢/الخاوي 

تعالى:كقوله الإخادص؛ وجوب على 
ألاأقو ألمحى محتاه أ؛إ"'ةقتدأق 

وشتعالى: وقوله ]الزمر[، آلئا.لصه ٢^ 
وهأو ه محنا آقت ود أق ين إي 

عمامد أق تعالى: وقوله ]الزمر![، 
^؛؛؟تعالى: وقوله ]الزمر[، وه ييف، ثم 

حنهءآئ لد عصلأ آثت لتعي إلا )ء 
ألسنؤدين ودخقا آلنمجأ ويومأ آلخلؤْ وقع\ 

الناسءأسعد ه: بي نالوقال 
منخالصا اش إلا إله لا تمال من بشماص 
تعالىافه »إن ه: المبى وقال ةده((ل؛،، 

اشإلا إله لا قال من النار ئى حرم 
.، اش،؛ُ وجه بذلك، سنغي 

قال:ثهد الجاهلي أمامة أبي وعن 
'رأرأيت■فقال؛ ه الني إلى رجل جاء 

له؟ما والذكر الأجر يلتس غزا رجلا 
له،شيء لا الله ول رمقال ■ف

هليقول مرات، ثلاث ادها عفآ 
قال:ثم له، شيء لا ف، ا رمول 

لهكان U إلا العمل من يقبل لا اش إن 
وجهه،اأبه وابمغى خالصا، 

(.٩٩رقم العلم، ركتاب المخادي، أخر-بم تأ( 
 )o( (،.٤٢٥رهم الملأة، )نماب البخاري، أخرجه

•( ٣٣رنم الصلاة، ومواضع الماجد )كتاب وءطلم، 
(،٣١٤•رقم الجهاد، )كاب الف-اتي )٦(أخرجه 

تيمية،ابن ]مكتبة ( ١٦٥)a/الكبير في والطبراني 
 i^آ/الباري فتح في حجر ابن إنادْ وجود ط٢(

الللةفي الألباني وحنته ]دار ( ٢٨
(.٥٢)رقم المحبتة 



الإخلاصالإخلاص

وجوبهعلى العلماء اتفق 

هأقواوأهلاسم:
•^؛٧؟ لتسري ا يثه ا عيد ين سهل ل قا 
فلمالإ-حلأصا تفسير في الأكياس رأفطن 

حركاته،تكون أن ت هدا غير يجدوا 
الوحده لته وعلانيته سره فى وسكونه 

ولانفس، لا شيء ■يمازجه لا له شريك 

منوالعمل الرياء، هو الناس أجل من 
أنوالإحلاص الشرك، هو الناس أجل 

منهما؛؛فه ا فيك يعا 

مهران!بن صالح سفيان أبو وقال■ 
الشينأال؛؛.

ر١الإحلأصأنت شير بن سعسر وقال 
بعملهيرائي فلا طه، وعمله دينه العد يخلص 

.كاهأازْ، الحق سيل قي ذلك ويكون ، أحدا 
المتعلمة;المسائل ■ألن؛■ 

تالعمل -حالات 
ماوهو مقبولا، كان مجا الأولى! 

الساعنومدارج ا/ه(، د' القتاوى مجمؤع انظرن )١( 
را/أار(.

الدراسات]■جامعة )\/r\( لليهقي المغير )٢(المن 
،[.٥١٤•■ط١، الإصلأمة، 

]مكتبة( ١٨٤)آ/ ألإيْ,اذأشعب ثي ]حرجه )٣( 
[.٠١٤٢٣ ٠١ط، الرقي، 

]دارا/ابمم( الأولياء)• حلية في نعيم أبر أحرجه )٤( 
طبم'؛اه[.العلمية، الكب 

(٥٦٦الصلاة)آ/ تدر تعفليم في المروري أحرحه )ه( 
^[.١٤٠٦ٍدا، الدار، ]مة 

الإخلاص،الشرمحنان: فيه توفر 
والمتابعة.

فعدما. وهو مردودا، كان ما الثانية؛ 
.أحدهماأو والمتابعة الإخلاص قيه 

وللناس،تعالى، فه كان ما الثالثة؛ 
للناسولا محقا، تعالى فه يكون فلا 

أئولع'ثلاثة تحته فهذا ■محصا، 
علىالأول اعث باليكون أن - ١ 

الرياء،له يعرض ثم الإخلاص، الحمل 
يفسخهلم ما الأول للباعث فيه فالاعتبار 

حكمهفيكون الله، لغير حازمة بإرادة 
العبادة.أئناء في النة قطع حكم 
اله،لغير الأول اuءت يكون أن - ٢ 

فهذاتعالى، ٥، النية فلب له يعرض ثم 
العمل،ص مضى ما له يحتب لا 

إنئم نيته، قلب حين من له ويحتب 
بصحةإلا احرها يصح لا العبادة كانت، 
لمؤإلأ كالصلاة، الإعادة وجبت أولها 
لثهنيته قلب ثم الله لغتر أحرم كمن تجب 

والطواف،.الوقوف عند 

والناس،بعمله تعالى افه يريد أن — ٣ 
منوالشكور والجزاء فرصه أداء فيريد 
الفرضليسقمل الحج. يريد كمن الناس 

يقبللا فهذا حج، فلأن ويقال؛ عنه، 
فيشرهنا النية كانت ؤإن العمل. منه 

فانالإعادة، عليه وجبت، لفرصى ا سقوط 
والحكمتوجد، لم الإخلاص حقيقة 
والدأليلعدمه، عند عدم بالشرط المعلق 



الاخلاص►ثمممالإخلاص

أغضءأنا ؛: ١١٠المِي قول عب 
أشركمحملا محمل من الشرك عن الشركاء 

ا؛وشركه تركته عيري فه معي 

تفروى:ا ■0 

والصدقالإخلاص بين العلماء فزق 

أنالإحلأصضضالآنو:'
مقصودءيكون فلا العبد، مقصود توحيد 

توحيدعلى مبنى والصدق منقما، 
.منقسما قصده يكون فلا القصد، 

الوسعبذل الصدق أن ت ثاني ال
وحيدتوالإخلاص ة، والط—ان

صءالتوقي الإخلاص الثالث: 
ك،نفتلن حتى الخلق ملاحظة 

النفس،مط-العة من لتنقى ا لصدق وا 
الوالصادق له، رياء لا فالمخلص 

إلاالإخلاص يتم ولا له، إعجاب 
بالإخلاص،إلا المدق ولا بالصدق، 

إلأبالصبر«أ؛أ.يتمان ولا 
لآ<اصراذ،:

•يلى ما أهمها جليلة رادت، ٠Jلغدخلاصر 
مننجا الإخلاص حقق من - ١ 

الحديث؛في مبق كما النار، دخول 

(.٢٩٨٥يتم وارى■،، الزهد رمماب ملم ب را( 
الكب^ ( ١٢٤)آ/المونمض أملام انظر: )٢( 

^[.١٤١١يا، العلمة، 

انثر)٣( 
)أ(ألقر

إلهلا قال ص المار على حرم اطه »إن 
وكاناض(؛، وجه بدلك ستغى افه إلا 

تعالى:قال كما غيره، من بالأمن أحق 
ثمإيثثه> ييثوا وت ءاثنوأ 

.iمحئُة بجم أه' ر آوكك 
]الأمام[.

اضصرف الإخلاص، حقق من - ٢ 
تعالى:فال والفحشاء، وء العنه 

إئمحُوآلثث،ثآء ألتة عنه انزل ؤ>==فةالوأ 
]دوّش[ُسلمأّ\ن.اه بماوثل ين 

واحداعملا العبد يعمل قد — ٣ 
فيكونكاملة، وعبودية تام، بإخلاصي 

وابنالترمذي قي كما لمغغرته، سنا 
بنعمرو بن اش ب عن وغيرهما ماجه 

فال:أنه ه، النبي عن ته العاص 
علىالقيامة يوم أمتي من برجل رريصاح 
عةتعيب فينشر الخلائق، رؤوس 

مدمنها مجل كل مجلا، عوز وت
شيئا،هذا ص تنكر هل فيقال: البصر، 

محللملا فيقول: رب، يا لا فيقول: 
فيهاالكف قدر الهلائة له فتخرج عليلئ،، 
تعأين فيقول: اش، إلا إله لا أن شهادة 

فتوضعالسجلات، هده هع البطالة هده 
فىوالمجلات كفة، فى البطاقة هده 

_اثستوحإبطاقة الفثقلت كفة، 

بإخلاصقالها فلما جلأتأ؛ُا*أ، ال

.(.Urn)و (، ٨٤)ا/ ادلكتن مدارج 
رآ/مب(.؛لكتن, J1درج 

(.٢٩٧، ٢١٦ّجمعاكاوى0ا/0اأ، اظر: )د(
(٢٦٣٩رنم الإسان، رأبواب المردى احرحه )٦( 

—(، ٤٣٠'رقم ارهد، )كتاب ماجه وابن وحننه، 



الإخلاص►!٠الإخلاص

سبناوكان نانه، حله ترجح وصدق 
دخلواالذين الكبائر هل فا ؤإلأ لمغفرم، 

ولماض، إلا إله لا يقولون: كلهم, ازر 
تريحكما سيئاتهم على قولهم يترجح 

قةليطا ا حب صا قول 

أنته؛ رة ريهي أبوص 
يمشىرجل بينما ء قال: ض. ا رسول 

الطريق،على شدك غصن وجد بطريق 
له«أآا.فغفر له، افه فشكر فأحره، 

صالشوك نئى U الرجل فهذا 
ذلكعلى الباعث وكان الطريق، 
له،اش غفر قلبه في التام الإخلاص 

■له يغفر ذلك فعل من كل ولتس 
قالقال: أيقا ثه هريرة أبي وص 

كادبركية، يهليف كلب ؛ابينما الني 
بنيبغاز من بغي رأته إذ العطش يقتله 

لهافغفر فسقته، موهها، فنزعت إسرائيل، 
ه((

(٣)

بايمانالكلب سقت لما المرأة فهذه 
ؤإلأغفراشلها، قلبها في تام، 

•لهاُ؛، يغفر كلبا سقت بغى كل فيس 
وابنؤرأ[، تمؤّس،.ة؛رسالة، ( ٥٧راأ/•احمد و— 

١لأJاتيوصحأءبم (، ٢٢٥رقم الإيمان، ركتاب، حان 
(.١٣٠الصمحت)للأ ناي 

(.٢٢٠ق )أ"/ا،اأ الئنة مياج انظر: )١( 
لموم(، ٦٠٢رمم الأذان، رمحاب المنادي اخدجه )٢( 

<.١٩١٦رقم 1^0، )محاب، 
رنمالأساء، أحاديث، )كناب الخاري أخرجه )٣( 

(.٢٢٤٠رنم الأداب، )كاب وسلم (، ٣٤٦٧
الإمام]جامة ( ٢٢٠)آ/آام_ القنة منهاج انفر: )٤( 

[.٠١٤١١ءلا٢، الإسلأب، صعود ين محمد 

أحقكان ض إخلاصا أتم كان من . ٤ 
ررأسعدالحديث: في تقدم كما عة لشقا يا 

قلبهعلق من وأما يشفاعتي...اا> الناس 
فهذاويخافه، يرجوه المخلوفن من بأحد 

أ.الشغاءةُ عن الناس أبعد من 
الاتفاق،يورث الإخلاص أن - ٠ 

الإخلاصفأهل التفرق، يورث والشرك 
لأنمتفرقون؛ لإشراك ا وأهل متفقون، 

اممهوهو واحد معبودهم الإخلاص أهل 
الإشراكوأهل يعبدون، فإياه تعالى، 

افهدون من يعبدونه طاغوت قوم لكل 
تعادلا،-

المصادرواتمراجع:أو؛ 
لابن)ج'؛'(، الموقعيزا؛ اءاعلأم - ١ 

القيم.
جمع)ج؟(، الثنية،؛ ررالدرر ٠ ٢ 
قاسمابن محمد بن الرحمن عبد 

اانجل.ي.
لأبن١(، )ج، الفتاوى،، ارمجسع - ٣ 
تمة.

لأبن٢(، رج السالكين؛؛؛ ررمدارج ٠ ٤ 
القيم.

للحاففل، ( ١ )ج القبول،، لامعارج ء ٠ 
الحكمي.

لاينوشفائها،،، القلوب الأمداض - ٦ 
نمة.

؛٥٥٢)المتمم الصراط امحماء انظر: )٥( 
(.٠٦٢)نفه المصدر ابملر: )٦( 



إدريسادريس.؛

المستممء؛الصراط رراقضاء ء ٧ 
محمثه-لأبن ، ^٢٢

U1 oL_l» - A _ المكفراتفي
بنمحمد بن اش لعبد الرائعة((، 

الوهاب.عبد 

علىالرد في الأماني ارغاية - ٩ 

هذا؟من ققألتا: الصالح. والأخ الصالح 
الولدت يهل ولم أ، إدداس؛اُ ت دال(

ادمقال كما. الصالح، والابن الصالح، 
واللأمُ'آا.الصلاة عليهما هيم ؤإبرا 

معشاسمهممه:؛و 

درسمن أول لأنه بدلك؛ سمي قل:  درنلكثرة أو \شتخب الو.تي )جآ(،لمحمودصي ايانىا<
الألوص-

التوحبل.(؛،كتاب حاشية ١١—  ١٠

الجدي.محمد ين الرحمن لعبد 

وتسه:اسمه '0' 

أخوخ،أو . حنوخ هو؛ ء إدريس 
بن- -رذ ت وقتل - يرد بن - حنوخ لقط؛ 

بنشيث ين أنوش بن قينان بن هلانل 
.،نوح أبي حد إنه وقيل: .، آدم 

،فه ا رسول محمد نسب عمود ى وأنه 
وغترْكشر، ابن رجحه الذي وهذا 

إسرائيل؛بني أنبياء من إنه وقبل: 
قالإذ الأتي؛ الإسراء حدث من أحدا 

بالئرامرحثا الني على سلامه فى 

اصب]ياي )(/m( التاريخ غي التتنلم انظر: ;١( 
القرانلأحكام والجامع [، ٠١٤١٢ط١، العلمية، 

ط١،الرسالة، ]مزسة ( ٤٦٦/١٣)الشرفي 
(٢٣٤)١;كثير لأبن والمهاية والداية .[، ٠١٤٢٧
وفتح—[، ٥١٤١٧، o]\ والمشر، سليامة ]هجر 
الحمد،ئيبة ]تحقيق ( ٤٣١)1/ حجر لأبن الباري 
،[.١٤٢١ٍوا، 

إلىبعضهم وذهب ، تعالى الله لكتاب 
مْنوعلأنه بعربي؛ وليس أعجمي؛ أنه 
/الصرف،ُ من 

بوته:نو 

القرآنفي بوته نتعالى طه ا ذكر 
آوض،ي ؤء1دؤ هث: فقال الكريم، 

مة١داؤوهتقئ . ؤئ( بمدبمأ َةق إةثُ ءدلوس 
ؤرؤّنّييلوقال: م[، ]مريلمؤا.ه 

آشؤيىتن ًطل آلكي ردآ ؤإدردو 
]الأنساء[.

قمةم له مالك بن أنس وعن 
ماءالررلآتينا والمعراج: الإسراء 

ونمالأنبياء، أحاديث )كتاب البخاري )؟(آحرجه 
(.١٦٣رنم الإيمان، وملم)كاب (، ٣٣٤٢

]دار( ٠٠)ا/؟ لم مموايؤ انملمم إكمال انظر: )٣( 
القرآنلأحكام والجامع [، ٠١٤١٩هدا، الوفاء، 

ط١[.،الرسالة، ]موئ رما/أآة( للنرفي 
والؤايتو1لءاة)ا/؛مآ(لأ

والجامع(، ٢٣٣/١رالتاييخ ني المنتظم )؛(انظر: 
حجرلاين اب.رى وفتح )ما/أ1ة(، القرآن لأحكام 

]مكسة( ٢٨)؟/لمزدخثيري الكشاف ١^^: ره( 
[.٠١٤١٨ط١، انمكان، 



ءهُإدريس هادريس 

مرط،يال؛ هذا؟ من قيل؛ الرابعة، 
وقدقيل: محمد، قيل: معك؟ من قيل: 

بهمرحبا ت قيل نعم، قيل؛ إليه؟ أرسل 
إدييس،همر فأتيت جاء، المم،ء للنعم 

4خمن بك مرحبا فقال: عليه، فسلمت 
ونيااُاأ■
نبيأول إنه العلم: أهل لعض وقال 

منأول وهو ا آدم يعد النوة أعطي 
خط

 Qتابه؛ك

وغيرهم:والتاؤيخ السير علماء قال 
حياةفي ءأبمؤث إدريس نتأ تعالى ، ojIإن 
صحيفةُثلاثين عليه وأنزل ، .؛ آدم 

المشهورنجهد ذر أبي بحديث واستدلوا 
افهرسول لي. شال شال: أنه وفيه 

-ارمل من يعني؛ - أرثعة ذر أبا اُبا 
وأحنؤخ،ونؤح دشيث آدم ت سريانيون 

اطهوأنزل بالقلم، خط من أول وهر 
■صحيفة،؛ُ؛أ ئلائين أحتهمخ ء-لكا تعالى 

ريمالأنبجاء، أحادث )كتاب البخاري )ا(أحر-بمه 
(.١٦٢رنم الإبمان، رمحاب وسلم (، ٣٢٠٧

والجامع)\إس. التاريخ في المتظم انظر: )٢( 
)\إوالمهاية والبداية  d_/\T)\}2و\ن لأحكام 

أهلالى يمول أول في مصل م وسأتي • ٢٢٣؟
المائل■في الأرض 

المعارف،]دار ( ١٧١)ا/ الهلجرى تاريخ انفرت )٣( 
را/الملوك اكالدخ في والخثلم ًل؟[، ممر، 

لمأ/أآأ(؛الئرأن لأحكام والجامع. (، ٢٣٤
التراث،]دار ( ١٧١)ا/ جرير ابن أحرجه )٤( 

والإحان،ار )محاب حان وابن اه_، طأ[-واللففل 
ألساينممرفىافر>آ/وأشار (، ٣٦١رثم 

تعالى:قوله معنى ذللخ، : وقالوا
إأرهبممحق، آلاوك آلقحف ش هتدأ 

منأن ت يعني ]الأكلى[؛ وه دمح.شم 
صحفالأولى: الصحف، ين ب

إسس.ص
صعقاالسابق الحل،يث لضعف لكن 
بالأية،الاستدلال وجه وحناء شاوول.ا، 

القول،هدا بتبومحت، القطع يمكن لا فانه 
يقضيصريح صحيح دليل ورد إذا إلا 

•إدريس إلى الصحف تلك! بة ئ

فاته:وؤ 

أكانتا؛ ٤^ إدؤيس وفاة في احتلم، 
الماء؟في أم الأرض في, 

رفعثم الأرض في إنه؛>_ فشل؛ 
طىالسائمة أو - ارابعة، الماء إلى 
.قيها روحه فقبضتا - قول 

السماءإلى رفعه بعد توفي إنه وقيل: 
هناك.قبضت، روحه أن أي■ الرابعة؛ 

كمايمت، ولم حيا رفع إنه وقيل: 
نفلر.فيه وهدا .أ، عيسى رفع 

فيإما حقيقة توفي أنه والصحيح: 
بعدالرابعة ماء الفى ؤإما الأرض، 

تعالىلقوله الأول والأفلهر أ، أ رفعه

ءنمفالألباني: ونال ط؟[، •بئ(]دارطس4، 
حانابن صحيح على الحان اكعلقات انثلر: جداه. 

)ا/سمم(]دار.؛اوزر،ًلا،ئآةاه;ا.
(.١٧١)ا/ الطري تأرخ انظر: )٠( 
طيبة،]دار )ه/آآآ( للبغوي اكذيل مُالم انتلر: )٦( 

)ا/ْ\آ(.واكهاة والبداة ^[، ١٤١١



.ادريس إدريس.-

دارهشذلإ' نه م جني 
بدلك.أعلم واه ء ]طه.ه لمهن 
المتعلمة؛لمسائل اؤ 

فىالخط سبة الأولى؛ لمسألة ا- 
ء:إدوس إل الأرض 
إنالعلم: أهل من طائفة شال 
حديثفي إليه المثار هو إدريس 
مآللما .٥ السلمي الحكم ين معاوية 
الرمل؛في الختل عن اض. رسول 

يختلون.رحال ومنا معاوية: قال حيث 
منبي نرركان افه ول رمقنال 

فاواكا،آا،.حطه وافق فمن يخمل الأنبياء 
سأول أنه المتجمين من كثير وي}ع؟ 

مسهن ١١مونه: ويذلك، في تأكلم 
أشياءعليه ويكذبون ة؛؛، الهرام
يُ؟،.
علىالختل أن عليه يشكل وهذا 
محرم،وهو الكهانة، من نؤع الأرض 
وجهين:من المسألة هذه على والكلام 

وهوالنيئ، ذلك حقل حكم أحدهما: 
تعالى،انثه آيات من آية كان ختله أن 

الثهْن وبوحي نبوته، دلائل من ودله 
تعالى.

يسوغوهل غيره، حهل حكم الأحر: 
بخهله؟الاحتجاج 

ذلكعن العلم أهل بعض أجاب وقد 
يأجوبة:

عنهالنهى هو به المراد أحدها: 
النبيذلك حعل لأن تعاطيه؛ عن والزجر 

ءنبوته انقطت وقد لنبوته، علنا كان 
لتوهمدفعا حرام؛ الحهل ذلك يقل: ولم 

حرامُ"أا.الني ذلك حهل أن 
مباحفهو حهله وافق من معناه: الثاني: 

الدنالعلم له،تضلأ>يقلماإلى 
يباحلا أنه والقصد يباح، فلا بالموافقة، 

يمينُ؛ا■لنا ولتس الموافقة، محقثن إلا 
إصابةسبب أن ؤيحتمل الثالث: 

ذلك.لختل موافقتههو الختل صاحب 
لخنأصاب، فقر حهله وافق فمن النبي، 

إلىبالنسيه نادرة الإصابة كانت لما 
بالموافقة،اليقين إلى طريق ولا الخعل، 

منيتعاطاه من إلى بالنسبة ذلك صار 
المضُْ؛.في ك لمشارمح، امهانن أنو؛ع 
إلىإديعس ول ■ الثانية لمسألة ا• 

ء:المماء 

عقأ.هئا، ؤورقس؛ث يع-آلى: ق_ال 
رفعتفسير: الأهل قال ٠ ]مريم[ 

•حى وهو الماء إلى ص إدريس 

رقمالصلاة، ضع ومرا الماجد )كتاب ملم )١( 
.(OVU

اوداةوالهاة)ا'/؛ّآآ(.اظر: رآ(

المرنة،]دار )ء/ه؛0( للمناوي القدير فص اتقلر: )٣( 
ه[.١٣٩١ملآ، 

]مؤصسة)ه/"أآ( ليروي مسلم صمح شرح انفلرت )٤( 
،[.٠١٤٢٧يا، الردلة، 

]دار( ٧٤٣)Y/الحميد العزيز ير تيانظر: )٠( 
[.٠١٤٢٨ْلا، المحمعي، 



إدريس:ءءص[بمبم:ًيوإدريس 

)ههنهمالك ين أنس حديث تميم وقد 
مرلانإلما والمعراج: الإسراء قممه في 

بالنبيمرحيا ^ ١٠٥بإدربس جبريل 
هذا؟من فقلت: الصالح. والأخ الصالح 

إدريساار١زقال؛ 
مسألتين:ش الملم أهل واختلف 

إليهارفع التي الماء أي إحداهما: 
الخاءبعضهم: فقال .: إدريس 

الخاءبعضهم: وقال الرابعة، 
بنأنس حدتث في ورد لكن ا• الادسةُ 

الماء»فأبا الأبق: ه لألك 
جبريل،تمال؛ هذا؟ من تميل: الرابعة، 

وقدتمل؛ محمد، تميل: معك؟ هن قيل؛ 
بهمرحثا تميل: نعم، قيل: إليه؟ أرسل 
إدييس،صلى فأتت جاء، المجمحاء يمحنم 

؟خمن بك مرحثا فمال: حمليه، لمت ف
•ونيا؛ُم 
دسةلا ا الماء في وجد وأنه 
القوليقوى مما وهذا .أ، مومحى 
الرابعة،المماء إلى رفع أنه وهو الأول: 

الخاءإلى رفع بأنه القول ويضعف 
دسة.ا ملا 

أحرىطريق من الحديث ورد وقد 

وسلم(، ٣٤٩يقم المائة، رمحاب الخاوي را<أ-مح، 
(.١٦٣رقم الإيمان، )محاب 

مجر،زدار ( ٠٦٠ِ لها/؟أْ اتجري شر انظر: )٢( 
i_f\T)القرآن لأحكام والجامع ٍداء، 

رقمالأنساء، أحاديث )كتاب المخاري أخرجه )٣( 
(.١٦٢ينم الإيمان، )كاب وملم (، ٣٢٠٧

الخاءفى وحده أنه وفيه: مختمرا 
أنلقهئه؛ مالك بن أنس فعن الرابعة، 

رأيتبي نرج رالئا قال؛ ق اه لمي 
ابنuل الرابعهءأن. الماء في ادريس 

فىأنه من عليه المتفق اروالحاّ.يثأا كثير: 
أصح((الرابعة الماء 

ءعس ر؛ع كما ريع هل الأحرى؛ 
الخاءفي مات أنه أم يمت، لم حيث 

الأئمةالماء فى أو رفعه، بعل الرابعة 
هولثن؛ملي الأحر، القول على 

.م،عيسى رفع كما رفع أنه الأول: 
حمربن مجاهد عن ورد كما يمت، ولم 

ررإدريسحمر: بن مجاهد قال وغيره. 
،.■ءيّىأ؛ُ رغ كما يمت، فلم رغ 

.أ،عيسى رغ كما رغ أنه الثاني: 
وقبضتالرابعة، الماء فى مات لكنه 

كعبعن مروي وهذا فيها، روحه 
الأمار.

قولعلى معلما ظه كثير ابن قال 
الأنإلى يمت لم أنه أراد ررإن 1 مجاهد 

إلىحيا رغ أنه أراد ئن نفلر، هذا ففي 
ماينافي فاد هنالث.، قبض ثم الماء، 

الأحبار"كب عن تقدم 
(،٣١٥٧يتم القرآن، تفسر )أبواب الترمذي أحرج، )٤( 

آ/)١ وأحمل. صححء، جمن حا-بث، رأمذا ونال: 
الألا؛ي.وصححه ط١[، الرسالة، لهؤسة ( ٢٨٠

(.٢٣٦/١)ء(الجاتوالها.ةر

)0ا/م\ه(انجري شم )٦( 
واكهاة)١/ه٣٢(.اس )٧( 



إدريسء]ج|بمإدريس

هوالرفع المراد إن قال؛ ويعضهم 
هوت بعضهم وقال الجنة، إلى رفع أنه 

والمنزلةالماقانة علو وهو معنوي؛ رفع 
الدنيارتبة في 

رفعإديبس رروكرن حجرت ابن قال 
مرفرعةطريق من يثبت لم حي وهو 

قووة{اُآا.
ثسىما بالرفع المراد أن ت والصواب 

إلىبنا عرج ررم الصحيح؛ الحدث في 
.جبريلفاستفتح الرابعة ماء ال

ئال:جيرل.ئل:سممدا؟ من قل: 
إليه؟بعث وقد قال؛ هح«د. قال! معك؟ 

أنافادا لما. ففتح إليه. بعث قد قال: 
•يخيرا؛ لي ودعا فرحب إدرتس ب

طقا.ه■تةدا هق: افه ق—؛ل 
mكامالأنياء فهو لص%،. 

'ُُ::ثث':ضسءِ
هق؛؟أدم بعد رسول أول 

ثلائةعلى ذلك في العلم أهل احتلف 

أولهو . إدريس أن الأول؛ القول 
الذيوهدا ، ئوأ ادم بعد أرسل رسول 

والنسابة،المؤرحين من حمامة عليه 

،•المغرينُ يبض 
اكزيلر0/همآ(.اظر:طلم را(

(.٣٧٥)م/)آ(فحانرى 
(.١٦٢رقم الإيمان، ركتاب ملم احرحه )٣( 
الخزيلوسالم )\اسه اكايخ ش انمطم \نم: )٤( 

لمي إدريس أن وهو الثاني• القول 
بل.، آدم بعد أرمل رسول أول يكن 
الأرضإلى أرسل من أول هو . نوح 

أهلبعض رجحه الذي وهذا بعده، 
المالكي،العربي كابن المتقدمين؛ العلم 

الطمأمحل من حماية ورجحه والقرطي، 
،.صرينُالمعا 

فمنوالسة؛ القرآن من واستدلوا 
تعار:قوله القرTن: 

اء:تال_س_بميْثه مى ثآلهتئ مج إل أوجنآ 
نوحإلى كإيحائنا وحيا؛ يعني؛ [؛ ١٦٣

الرسالة.وحي وهو يعدم، من والمتن 
م-ثاؤ،ثتا الى: ح_تال وق

و\إيخخهألقتزآ درقهتا ق ههتنتا و)ن؛ض 
النوح قبل الذي أي: [؛ ٢٦]الحديد: 

ذريته.من يكون 

الطويلالشفاعة حديث الئئة: ومن 
أنه يوفله، ريرة هأبي عن 

نوحاارفيأتون قال: س افه رمول 
إلىالرز أول أنت نوح يا فيقولون؛ 

الحدث.أهل 
ووأكثره: المابوري الحاكم uل 

وألهاة)\.إس.وص ّ)0/هآآ(، 
]يايرأ/هام( الدبي لابن  jT^iiأحكام آنظر: )0( 

لأحكاموالجامع ^[، ٥١٤٢٤ط-ا، العلب، \ذكب 
الواطئةالعقيدة ومرح (، ٩٤ره/القريي الئرآن 
الجرزى،ابن ]دار ( ٦٦.  ٦٥/ )ا ضين لأبن 
^[١٤٢٤ًلإ، 

دئمالأبناء، أحاديث )تمتاب السخاري أحرحه )٦( 
(.١٩٤رقم الإبمان، )محاب وملم (، ٣٣٤٠



ادريس٠٠٠:إدريس

إدريسقبل كان نوحا أن الصحابة 
رااُا عليهما اض صلى 

إدريسااوأْا ت ه عسمض ا؛ن وقال 
،أكثرهم أو لمؤرحين ا من كثير فذهب 
نوح،قل أنه إل أيئا المقرين يبض 

صعيفقول هذا لكن أحيائه، من وأنه 
ماوالصواب ترده، والثنة والقرآن حدا، 

بينالجمع وهو ت الثالث القول 
وجهيزتذلك قي وذكروا الأقوال، 

أنعلى الدليل قام إن وهو ت أحدهما 
لمبعث، قد وانه نبيا، كان .ئ إدريس 
.ل؛نوح قل إنه السابة• قول يصح 

يقملم ؤإن بق، السا عة الشفا لحديث 
ء،نوح قبل إنه ت قولهم جاز دليل 

مرسلُ"ا'،.غير نيئا كان أنه على ويحمل 
والسةالقرآن من الدليل أن والحق 

.نثا كان ء إدريس أن عر قائم 
.نوح احتص يقال: بان الثاني؛ 

كنياكافة، الأرض أهل إلى بالبعث 
بعثإدريس ويكون محمد.، 

منوغيره .ؤ، كموسى حاصة؛ لقومه 

الرزُءر
.UMW.يا، ]دارالخوب ( ٦٤٢)Y/ سوح )١( 
•)ا/بب( الواصطيت العقيدة شرح )٢( 
(٣٤١)ا/ للمازري لم م;نواتي السلم انفلر: رم( 

محل؟،تونس، الحكمة، ست الوطنية، ة لالمؤٌ
٢١٩٩١.]

(.٠٧٦بملالمدمللقاضءياض)ا/هيه.

محمدانبينا أن عليه يشكل وهدا 
أهلإلى بعنته عموم به احتمى مما 

الأرض-
أنهكثير ابن الحاففل صنع من ويفلهر 

أنيرى فهو والرسالة؛ النبوة بين فرق، 
وأنهص، نوح قبل كان .ث إدريس 

،،.نُ آدم بعد النبوة أعطي من أول 
أنآحر موضع في صرح أنه إلا 

أهلإلى رسول أول هو . نوحا 
علىاستنادا الشرك؛ ظهور بعد الأرض، 

إنيقال: كما وهذا اكفاعةأ٦أ، حديث 
تعالى،افه من تئ كي أول هو ء آدم 

.قنوحا بأن القول مع ينعارض لا وهدا 
واهالأرض، أهل إلى رسول أول هو 

أعلم.
لمصادرواتمراجع:اؤ 

اللم مبفوائد المعلم ل١إكمال - ٠ ١
عاض•للقاضي ^١^، 

لابن^١(، والنهاية؛؛ أرالبداية ~ ٢ 
كثير.

قمصىمن النجلاء ررتحفة — ٣ 
ابن,كتابه انتخب كثير، لابن الأنبياء؛؛، 

العسملأنى.حجر

الأدوارأصولها، التوحيد! رأدعوة د ٤ 
لمحمدا ا؛ دعاتها مشاهير بها، مرت التي 

هراس-حلل 

انظر:ره( 
(.٢٠•، YrA)\/نشه المدر انظر: )٦( 



رءءقق[هالإرادة
الإرادة

المعروفالأنبياء ررقصص . ٠ 
لسى.بالعرائس"، 

لفيلي.الأنيياءال، ررقصص ٠ ٦ 
 V الحق({،القصص الأنبياء ارقصيس ٠
الحمد.لشيبة 

^٢(،الطحاؤية؛؛ العقيدة ءرشرح — ٨ 
لأينأبيالعزاسى■

قتيبة.لأبن ااالمعارفءا، — ٩ 

لحافظ^٢،، القبولاا ارمعارج — ١ ٠ 
حما

0لإرادة ا^ 

ط:لتعريف اي 
بمعنى؛)روى من أصلها ت الإرادة 
و١لنودتوالاحتيار. والئللب المشيئة 

أي:؛ رؤيدا: وقالواالشيء. في المهلة 
اسماجعلت الأصل! في والإرادة مهلا■ 
فيهالحكم مع الشيء إلى النفس لنزؤع 

^٥يستعمل وقد يفعل، لا أو يفعل بائه 
إلىالنفس نزؤع وهو المبدأ، في 

الحكموهو المنتهى، في وتارة ■القيء، 
وقديفعل. لا أو يفعل أن ينبغي بأثه فيه 

والحتية،الئسخيرتة القوة بحب تكون 
الأ-حتيارتة،القوة بمعنى تكون ومحي 

محبةوغير محتة تكون قد والإرادة 

سرعاتالتعرث جأ 
تعالىطه ثابتة فعلية صفة الإرادة! 

اشرتقدير نوعان! وهي به. يلمق ما على 
حميعفي المافد الأزلي الكوني 

الحتما وقوعه ؤيكون الموجودات 
غيرأم محبوبا كان سواء محالة، 
الرادالشرعي تقديره والثاني! محبوب. 

وقديقع ئد وهدا شرعا، العباد من 
إلايكون لا ومدا وقوعه يتخلف 

أزليةقديمة إرادة وهي تعالى، لته محبوبا 
تعلقهاحث من ومتجددة النؤع حيث من 

■المصُ" 
سكم:او 

صفةات إثبالمسلم على يجب 
المادئقالوجه على تعالى، طه الإرادة 

بمعنىاش - تعالى إرادته وأن ه به 
جميعفي افدة نإرادة هي . المشيئة 
فعله.شيئا أراد إذ! . فهو الكاسات، 

تعالىاطه إرادة أن الخام ؤبعتقد 
تقديرههي - المحبة بمعنى! لتي ا- 

المراد،وقؤع فيه يلزم لا الن.ى الشرعي، 
اطهإلى محبوبا إلا فيه المراد يكون ولا 

تعالى.

]دار( ٤٧٩. ؛ UA/Y)لفجوهري افئاح انفم: )ا( 
)مالرب وuن ،؛[، ١٩٩•لفلأين، الخلم 
والماح—[، ٠١٤١٤طُآ، صادر، ]دار ( ١٨٩

.واJنرداتالعلب[، ]المكشة \( io)\/آلمنير 
الشاب،والدار القلم، ]دار الأمنهاني للراغب 

-•٣ ١ / ١٦)ا/-آاِْ< 0 الفتادى مجموع انئلو: ل؟( 
.المصحف،لفامحتفهد الملك ]مجمع ( ٣٠٣

(isrfo، ١٨٠رسهاجالئثة)م/ٍلأا؛ام[، 
١مح[.٤ ١■٠ ، ط١ سعود، ين محمد الإمام ]حامعة 



الإرادة,٠٠الإرادة

والأدلة:
علىالأدلة فمن الة_رآن؛ من أما 
اضفول المسئة؛ يمعنى التي الإرادة 
آئترم؛ تا آث قآء وؤ تعالى: 

تعآلى؛وقوله ]الهرة[ا يمد.ه تا بمعن 
ومن]الم،اودة[, رواه يرد تا ^^٢ آقّ وة 

المحبة:بمعنى المي الإرادة على الأدلة 
هنأتثييهُ آن آثّ ترد جى • تعالى قوله 

محوبجةُ آن يأ وثن هتلإث ءثدرم 
ؤ(بمعد -مثأ صِبما ءثدرم 

تعالى:وقول [، ١٢٥اممةيم]الأنمام: 
يطأيرمد ولا آمحسز يطم آثه وهميث 

[.١٨٥]اليترة: آلثنزه 

ته؛هريرة أ؛ي حديث ايثئق•' دمن 
اشأراد إذا حش »... قال: ه المي أن 

القأمر النار، أهل من أراد من رحمة 
اش،يعيد كان من يخرجوا أن الملائكة؛ 

المجود؛؛باثار ييعرفونهم فيخرجولهم 
الحد؛ثُا،.

عنه، مالك بن أنس وحديث 
ملئا،بالرم اش  jiyقال: الني. 

أيعلقة، رب أي طفة، رب أي فيقول: 
يقفصأن اش أراد فإذا مضغت، رب 

أنئى،أم أذكر رب، أي نال: حلقها، 
الأجل،فما الرزق، فما سعيد، أم أشقي 

قكتبكدلكفىطنل(اأى.

ثابتةهي كما ش الإرادة وصفة 
أشاروقد عليها، يدل أيما فالعقل شرعا، 

الأصفهانيةالعقيدة شرح قي الإسلام شتخ 
صفةإثبات قي يستخدم دليل أشهر أن إلى 

العالمحلق عندما هق اثله أن الإرادة: 
تخصيصمثل كثيرة، تخصيصات فيه جعل 
والصفاتالقدر من له بما شيء كل 

ولونه،وطعمه وقصره، كهلوله والحركات 
وسمعهوعلمه وقدرته وحياته، وريحه 

التخصيصوهذا فيه، ما وسائر وبصره، 
وهوالمخصص عتل إرادة وجود على دليل 

لماإرادة هناك تم، لم ظو ه، الخالق 
أ.تخصيصُ هناك كان 

0أقواوأهلاسم:
ررومنظفؤ: الصابوني عتمان أبو قال 
هثافه أن والجماعة: الئنة أهل مذهب 

وشرها،حيرها العباد أعمال لجميع مريد 
شاءولو بمشيئته، إلا أحد يؤمن، ولم 

الأن شاء ولو واحدة، أمة الناس لجعل 
الكافرين،فكفر إبليس. حلق ما نمى 
اوقل،ره هؤ بقغائه منين لمؤا ؤإيمان 
وشاءهذلك كل أراد ومشيئته، ؤإرادته 

وقضاها{أأ،.

بهيوصفا ما »وأما تيمية: ابن وقال 

(؛٨٠٦رنم الأذان، )كتاب ني البخاري )١(أحرجه 
(.١٨٢رقم الإيمان، محاب لم)قي وم

(،٦٠٩٥رقم القدر، )كتاب في الخاري )آ(أ-محرجه 

(.٢٦٤٦رقم القدر، محاب وملم)في 
ابئ،الإملأم لشيخ الأصنهانية العقيية ثرح )٣(انفلرت 

[.١٠١٤١٥، ط الرشد، لْكتة ( ٦٣-محمية)٢٦ 
 )٤( ،J__،(٢٨٦-  ٢٨٥)الحديث واصحاب لف ال

[.٠١٤١٩ط؟، الماصة، ]دار 



الإرادة►٠.الإرادة

دلتفقد والإرادة، الكلام من الرب 
سلفااتفق وقد الحنى، زه أسمما عليه 
متكلمتعالى اش أن على وأئمتها الأمة 

مخلوق،غير كلامه وأن به قائم بكلام 
إرادتهوأن به، قائمة بإرادة مريد وأنه 

مخلوقةااُليست 
يزللم — سحانه — ا'إذه - أيئا وقال 

قديمالإرادة فنؤع متعاقبة، يإرادايتط مريدا 
فييريده فإنما المعين الشيء إرادة وأما 

ؤيكتبهاالأشياء يقدر سبحانه وهو وقته. 
علمقدرها إذا فهو . يخلقها ذك بعد ئم 
الوقتفى فعاله وأراد سيفعله ما 
تللتجفي فعله يرد لم لكن تقبل الم

فالأولفعله أراد وقته حاء فإذا الحال 
مميلاوالثاني عزم 

ظه•'الحنفي العز أبي ابن وقال 
تيقولون الثنة أهل من رروالمحقعون 

قدريةإرادة نوعان: افه كتاب قي الإرادة 
شرعية.أمرية دينية محإرادة حلقية، كونية 
للمحبةالمتضمنة هى الشرعية لإرادة فا 

الشاملةالمشيئة هي والكونية والرضا، 
الحوادثهألجميع 

لأقسام:اه 
إرادةمين: مثإلى م تنقالإرادة 

(.)٢٣الأصفهانة الشد؛ شرح )١( 
اسكتسع ( ٣٠٣. ٣٠١;١٦)الفتاوى مجموع )٢( 

ما.١١٤ ٦ المصحف، لطامة فهد 
الإسلاميةالشؤون توزارة ( الهلحاؤية)٩٦رح ث )٣( 

طا،ها(ام[.والأرقاف، 

وقدالمراد، وقؤع من فتها بد لا كونية، 
غيرأو محبوبا فيها المراد يكون 

المشيئة،بمحتى الإرادة وهده محبوب. 
أن ٥١مع تعالى: قوله ذك ودليل 

آنيمد وٌن صثدرم يئج يهييهد 
حقآثأ^؛٥١ كتما كثدرم بمثو ثبملأو 

[.١٢٠]الأنعام: ^لكثلعه ق يقعثد 
فيهايلزم فلا شرعية، إرادة والثاني: 

إلافيها المراد يكون ولا المراد وقوع 
هيالإرادة وهده تعالى. اش إلى محبوبا 
■؛^j^تعالى: قوله ودليلها الحبة بمعنى؛ 

^٤،.٢٧]!_: قلخئره بث أن ئيد 
ظه:تيمية ابن الإسادم شيخ قال 

إرادةنوعان: اش كتاب قي الإرادة ارإن 
بالخلق.تتعلق ؤإرادة بالأمر، تتعلق 

الحبدمن يريد أن بالأمر المع-لقة لإرادة فا 
فانالخلق إرادة وأما به، أمره ما فعل 

هيالأمر فارادة هو. يفعله ما يريد 
الإرادة.وهي والرضا للمحبة المتضمنة 

هىبالخلق المتعلقة والثانية الدينية، 
القيدينااُْأ.الكوب الإرادة وص الشئت 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

ومرادمراد نوعان: لمراد ا- 

لغيره.

البعض:قول على مبنية المسالة هده 

الئئةومنهاج ا/مهه(، )• الفتاوى برع انظر: رأ( 
^(.١٤٠٦مدا، (تجا.مةالإuم، ٤١٣ه/، ١٨)٣;.

اكوة)مآهآ(.)ه(ئهاجالئثة 



الإرادة►.٠الإرادة

يحبه؟ولا D يرمحا ولا أمرا اش، يريد كيف 
وكراهته؟ودغنح>ه له إرادته تجتمع وكيف 

تنوعان المراد أن فالجواب؛ 

وهولذاته؛ مراد الأول؛ تؤع ال
منيريده المحبوب فالشيء المحبوب، 

ضمراد فالإيمان كالإيمان، لداته يريده 
لذاته.مراد لأنه ؛ وشرعا كويا 

يمعنىلغيره؛ المراد الثاني؛ التهمع 
ولكن، يحه لأنه لا يقدره تعالى اه أن 

مراحفهو المصالح من عليه يترتب لما 
ضلاالناحتة هذه من فيكون لغيره، 

منله مكروها كان ؤإن الحكمة، على 
منله مراد أنه إلا وذاته، ه نفحيث 
فيجتمعمراده، إلى ؤإيصاله قضازه حيث 
ولاؤارادته، غضه بالأمران؛ فيه 

.٢١متعلقهمارلاختلاف يتنافيان، 

قكلله مكروه الكفر ؛ ذلك أرمثال 
لولالأنه العباد؛ على يقدره الته ولكن 
ولمالكافر، من الموس يتميز لم الكفر 

الماسكل لأن للثناء؛ محلا الموس يكن 
فلمالكفر يقع لم لو وأبقا مؤمنون، 

إدا؟الموص يجاهد فمن جهاد هناك يكن 
قدرالمموص عرف ما الكفر يقع لم ولو 

يقعلم ولو بالإسلام، عليه ائته نعمة 
مامسلمين كلهم الناس وكان الكفر، 

الكفريقع لم ولو فضل، للأملأم ظهر 

الشؤون]وزارة ( ٢٢٩)دية الطما همح انفر: )١( 
ا/اإاهأ.ط)، والأوقاف، الإسلأب 

تعالىاطه أثار وقد عبثا، المار حلق لكان 
ريثاسآء ت قوله في المعنى هدا إلى 

محنمبِزاؤق يث" ئءدْ أثه آأةس هنئ 
وتثت،ثأدهئ ؛؛4؛,^، وؤنأجرم من لا إو 
ؤآلثاّنآينؤ ين جهقن لآ»لأتا رك َ؛مه 

الرادأن فتبين ]هري[، وه آمحق 
يكون— نله مكروها يكون الذي — الكوني 

لغبرْ؛الآ،.مرائا

0اتفرويى:
والمشيئة:الارادة يين الفرق 

والمشيئة.الإرادة بين فرق هناك 
نية. jSUا الإرادة تشمل عامة لإرادة فا 

الإرادةوتنمل المشيئة، هي وهذه 
لمشيئةفا المشيئة، هي ولمت • شرعية لا 

أحصفهي الكونية، للارادة موافقة إذن؛ 
أعم؛عام بشكل والإرادة لإرادة، اص 

الشرعية^.والإرادة المشة تشمل 
والإرادةالكونية الإرادة بمن الفرق 
الشرعية:

سبح.اتهمشيئته هى الكونية؛ الإرادة 
بخلقهتتعلق الحوادث، لجمع الشاملة 
يحببما تتعلق وكذلك الكوني، وأمْ 
مشيثته،تحت داحل كله ، وبما 
وحلقيبغضه وهو إبليس حلق كما 

والأفعالوالأعيان والكفار الشياطين 

آ(]داد )م/•؛ثمين ابن ورمانل فتاوى مجمهمع ، ٢١
.^[.١٤١٢ٍل\، الوطن، 

والقدرالقضاء مسائل في العليل سقاء انتلر؛ )٣( 
(.٤٨. ٤٧)والمحلل والحكمة 



الإرادة
٢٦[!

الإرادة

فمسئتهيبغضها، وهو له المسخوطة 
كله.لذلك شاملة سبحانه 

المشمةفهي الشرعية* الإرادة وأما 
الدينيبامرئ تتعلق والرضا، للمحبة 
رسله.ألنة كلى سرعه الذي وِّرءه 

المراد،لوقؤح بة فبالهذا وعلى 
الأقسامتكون يتعلق الإرادتين أي وفي 

أربعة'
الكونيةالإرادتان به تعلقت ما أحدها؛ 
منالوجود فى وقع ما وهو والدينية، 
شرعا؛مرادة فهذه الصالحة، الأعمال 

ومرادهبها، مأمور صالحة أعمال لأنها 
وقعت.لأنها كويا؛ 

الشرعيةالإرادة به تعلقت ما الثاني؛ 
الطاعاتمن به الله أمر ما وهو فمهل، 

الcثفارذلك فعصى الصالحة، والأعمال 
منلأنه شرعا؛ مراد فهذا يه، يأتوا ولم 

لأنهكوئا؛ مراد وغير الصالحة، الأعمال 
والعصاة.الكمار من يقع لم 

الكونيةالإرادة به تحلقت ما ؛ الثالث،
يامرلم التي والمياني كالماحات فقهل؛ 

مرادةغير فهي العصاة، فحلها إذا الله ده1 
وقحت،.لأنها كوتا مرادة ولكنها دينا، 

الإرادتان،به تتعلق لم ما الرائع؛ 
أنواعمن يوحد ولم يقع لم مما وذلك 

والمعاصيالبمثاحات 

العليلونقاء ء،  ١٨٩)a/الفتاوى مجمؤع انظرت رآ( 
(.)٩٦الطحاويت وشرح (، ٤٨,  ٤٧)

أالمحاكين ذهبا مؤ 

أنإلى والأشعرية الكادبية هستا ن. 
تعلمهايتجدد ؤإنما قديمة، واحدة الإرادة 

واحدة،الجميع إلى بتها ونبالمراد، 
تخصصأنها الإرادة خواص من ولكن 

العالمإن يقولون؛ فهم مخصص. بلا 
الإرادةتعلقت الذي الوقت في حدث 

إرادةحدوث غير من فيه بحدوثه القديمة 
القديمصفة تتغير أن غير ومن 

عليهم؛لرد ا0 

معلومالذهب هذا اد فإن يقال؛ 
العقلاء.من أحل. به يقل ولم بالاصؤلرار، 

إرادةجعل جهة من جهات؛ من وبطادنه 
جعلجهة ومن ذاك، إرادة غير هزا 

ها-اأن حهة ومن لذاتها، تخصص الإرادة 
الحوادثوحول عند يجعل لم المذهب 

تخصص،لا أو تخصص حش حدث شيئا 
وحويا،لمست، عدمية، سبة تجددت بل 

شيء،ينجدد فلم بشيء. ليس وهذا 
بادوتتخصص ث تحل،الحوادث فصارت 

مخصصولا حادث سبب 

الدينلكمال السائرة يشرح الساصة محاب انظر: )٢( 
ألتجاؤية( ٦٠-  ٦٤)حواشيه هع القدصي 

(٢١٧)للرازي التقديس وأساس مهم!ا، الكبرى، 
وسروإنء.ا ءلإه'آام[. الحلي، ]طبعة 

الصفاتنفي محلى الخاثم ميمهم بمسب ذلك في 
والمجيءكالأسواء تعالى، اث محن الأحتيالخة 

لهذءإياتهم ني ذلك فآثر وغيرها، والرصا والنصب 
الإرادة.منها والى المع الممات 

)أا/آ'"آ(.الفتاوى مجموع انغلر: )م(



الأساثشرعيةالإرادة 

الرحمنعبد الرحمن لخليل الإسلأمياا، نفي إلى والمعتزلأ الجهمية هب ذ- 
القرى[.أم يجامعه ماجستير ]رسالة أن إما هم ثم تعالى، باض الإرادة قيام 

بضفسروها وإْا الإرادة، بغي يقولوا 
إرادةبحدوث يقولوا ؤإما والفعل، الأمر 

•منهمُآآ انمريثن كقول محل؛ ض لا 
ادها،فأيقا علم قد الأقوال هده وكل 
العلمأهل وأقوال الأدلة من تقدم وما 

ًيهمء".ارد في لكف 
لمصادروانمراجع:ا0 

الشرعيةوالإرادة الكونية ررالإرادة - ١ 
لنوال١^^^(<، والثئة الكريم ١^٢٠^ في 

ٌحمدايهراني■ءليأ
والأشاعرة:المعتزلة عند ارالإرادة - ٢ 

الباريلعبد إسلامية،؛، فلسمية دراسة 
داود.محمل. 

لأبنالقرآلأءا أقسام في ررالتبيان — ٣ 
القيم.

القضاءائل مفي العليل ررشفاء — ٤ 
القيم.لابن والتعليل؛؛، والحكمة والقدر 

والشل؛؛العقل تعارض رردرء - ٠ 
تنمية.لابن ٨(، ٦، ^٢، 

لأبنالأصفهانية؛؛، العقيل-ة ررممح — ٦ 

فيالواردة هق اض ات ررصف- ٨ 
السئاف.لحلوي والئنة،ا، الكتاب 

(،١١٦، )ج٠ الفتاوى؛؛ ررمجمؤع ء ٩ 
نمة-لأبن 

لأبنتتمثة•

)لأ(.المئوية،( الثئة 

 mالشرعية لإرادة اH

)الإرادة(.مصعللح يراجع 

Mالكونية لإرادة اج 

)الإرادة(.مقنمهللح يراجع 

هالراحمثن رحم أج 
)الرحمة(.مصطلح يراجع 

التعرشاط:■أو 
قالالقديم، وهو الأرل، من ت الأزلي،

والراءالهمزة اروأنا هف؛ فارس ابن 
b_،فأٍلأن: اص الإبفى سحلآئدة

وأما. ,الشدة.الأول؛ الخليل* قال  jLjjJIب _ UjJالخعة الأصول شرح انظرت )١( 
اuىالأئد وأنا . . فالإزد.الكذب: ^[. ١٤١٦ه، دب، 0؛ئ(تم 

ذماكتم:محشض 
نزد،لم كان إنما ئبدد، ْويز كلام (. TY-A/T)•٥ ص (، ١١٤

نمه.



الأندءغمح[االأفلخ

بوافنيستقم، فلم إليه النسه فأرادوا 
:فقالواهمزة الياة قلبوا ثم ثزل، إلى 

نبواحين ثرن ذي في قالوا كما أرقي، 
ء.أئ(اُإله;\زوخ 

اصطلاحا:لتعريف ا٠ 

متقاربة؛عدة بتعريفات الأزلي عرف 
تومنها 

هوررفالأزلي وه.' تيمية ابن قال 
«يلأيئا: وقال 5اذا«رآ؛. يزل لم ١^ 
الوما الاثداء، عدم عن عبارة الأزل 
•فهو له ابتداء 

هوررالأزل ض لجرحا ا وقال 
تيمال أو . .له.بداية لا الذي الشيء 

^رةأزمنة في الوجود استمرار هو الأزل 
الماصيااجانب مجن متناهية غير 

اللغويالمعتى بين العلاقة |غا■ 
والاصطلاحي:

الأزلإن حيث واضحة؛ العلاقة 
كماا قياس غير على يزل( )لم من. مبدل 
يزللم فما فارس، ابن تملأم في سبق 
ابتداءلا الذي هو والأزلي قديم، فهو 

واصءحة.لعلاقة فا له، 

الجيل،( ٩٧.. را/أ"بم اللغة )ا(دئاسس 
(١٢٤١)المحمط الناموس رانغلرت [، ٣١٩٩٩
.طآ:االرسالة، ]مزسة 

والقل)آ/.ْأآ(لحاسةالإ«ام)يي.تطدض\ص 
"أاه-[.ا، ١ محل الياض، الإّلأمٍة، معود بن محءّو 

(.٣٧)م !□ض )م(اسر 
.ا.ا[.)؛(ابتسرحانىرا؛(تداراصاس، 

الكنويكلام من و_ؤحذ أنه على 
كونهعلى حتى انمن بتن علاقة وجود 

اسمأرالأزل ت قال حيت الضيق، بمعنى 
منبدايته تقدير عن القلب يضيق لما 

الضقأار°؛.وص الأزل، 

التسمية:بب سي 

بالأزلالماصي في الخدم دوام سمي 
ولاقديم فهو القدم، استمرار من فيه لما 

.قديمايزال 

الأخرى:لأسماع اه 
الولكنه للقل.يم، مرادقا يهللمه بعضهم 

فيسيأتي كما فروقا، بينهما لأن يصح؛ 
الفروق.

سئم:اه 

تعالىافه على الأزلي إمحللاق حكم 
المسائلفي بيانه سيأتي صفا وعلى 

التعلقة.

الحقيقة:0، 

والدوامالأبدية إثبات الأزلي؛ حقيقة 
إثباتالأبدي أن كما الماضي، في 

المستقبل.قي الدوام 

اسم:اهل قوال أو 
الأزلرروليس • تيمية ابن قال 

الل،وام,عن عبارة هو بل محدودا، وقتا 
الذيله، ابتداء لا الذي لماضي، اش 

ط؛.الة، الرّ]صوة )•a( الكايات ره(انثلر: 
٠١٩٩٣.])



الاردثا.،•الأدلؤ

زاوا،ما الذي بعدم، يبق لم 
عبارةت الثنقيشوقال 

وجوديا،كان سواء له، افتتاح لا عما 
كاعدامعدما؛ أو وصفاته، اش كيان 

علىالسابق العدم لأن الله؛ سوى ما 
فهوله، أول لا وجوده قبل العالم 

أ;لي"ُى-
هورءالأزل ظه: الج-رجانى ونال 

أو. . له. بداية لا الذي الشيء 
أزمنةفى الوجود استمرار هو الأزل 

جانبمن متناهية غير مقدرة 
اسضيا('"أء.

الم؛عا!قة:لمسائل ا0 

أزليةسالة الأولى: لمسألة ا- 
الصفات:

جبميعإثبات السنة أهل مذهب 
فعلية.أم أزلية، كانت سواء الصفات، 

المخالفون:أما 
أصلا؛الصفات يثبت لا بعفهم ف- 

والمعتزلة.كالجهمية 

وهيبعضها، يثت بعضهم و- 
كلهايجعلها ولكنه العةالية، .الصفات 

الاختيارية،الصفات ؤينمى أزلية، 
الأشاعرة.هم ,وهزلاع 

النوى[.الهدى زيار ( yAT)\/ر؛(اكندة 
()٤٩للثشش الخنان، لأيات ودراسات )آآ(منهج 

[.٠٥١٤٢٦هوا، ■كة، القواثد، مالم لدار 
.[ ١ ط العلمي؛؛، الكتب، ]يار ٢( للجرجانى)١ الممرفات  ٢٣ت

يذهبمن - الماتريدية وهم - منهم و- 
المتعديةالأفعال صفات بين ألتفريق إلى 

القسمقيام إثبات إلى فيذهبون واللازمة، 
موافقصحيح وهذا تعالى، به الأول 

جميعأن يرون ولكنهم الملف، لذهب 
صفةإلى ترجع المتعدية الأفعال صفات 
يرونأنهم كما التكوين، وهي واحدة، 

حسبتتجدد لا أزلية صفة التكوين أن 
فيوالتجدي وف،رته، تعالى مشيئته 
.فقعل متعلقاتها 

الطريق،أول شي لف المح فهم 
وسهله،فى الهلادمتين بين ومتأرجحون 

النهاية.قي الأشاعرة ومع 
اللازمة:الفعلية الصفات أما 

تناقصا؛مذهبهم يزيد وهدا فينكرونها، 
المتعديةالأفعال بين التفريق هذا لأن 

ومعي•سؤخ أي له ليس واللازمة 
موقفبين الفرق يتضح مبق ومما 

والماتريديةالأشاعرة موقف وبض الملف 
منيختلفون لا التي الصفات هذه في 

باوللث،ؤيتضّح إئباتهّا، في المبدأ حيث 
أرنتها،على التركيز من مقصودهم 

المتعلقالجانب نفي بذللث،؛ فمرادهم 
الصفاتهذه فى ؤإرادته بمشيئته 

سعيهابن ّْرقفط انظرت الْوِشوع عأ>ا في )أ(للتنمسل 
١ِ ٠  ٠٣المحمود)٣!الرحمن لخد الآثّاءرْ من 

حدا[،الري_اض، الرشد، ]مكتسة ( ١٠٥٤
]داربعدها رما ( ٢٩٣)الحربي لأحمد يمية، والماترئ.

-[.٥١٤٢١محدآ، المميص، 



الأوبء►isالأودث

الأزليإطلاق حكم الثانية: لمالة ا- 
إصفاته وحلى تعالى اش على 
اشعلى ذلك إطلاق حكم أما ٠ أ 

شيءفي بذلك التصريح يرد فلم تعالى: 
يردلم كما والسنة، ا3ةتاب نصوص من 

الولكن علميه، القديم بإطلاق التصريح 
٠٥١على الأزلي إطلاق في إشكال 
ضالدوام إثبات معناه: لأن تعالى؛ 

التعالى الك وأن الماصي، في تعالى 
يسبقلم وأنه له، افتتاح ولا له ابتداء 

يزلم لالذي الأزلي؛ فهو .بعدم، 
الالذي الأبدي هو أنه كما موجودا، 

يزال•

فةّفه:حزيمة ابن ام الإمال ق
والحلقيزل، لم القديم الله ارنقول: 
.لا.مربوب.محدث 

تعالىاه، على أطلقوا المعنى وبهذا 
:الهلحاويالإمام قال قديم، أنه 

انتهاءهبلا دائم ابتداء، بلا وقديم 
العزأي ابن؛ الإمام شارحه نثه وقد 
معنىهو الطحاوي ذكره ما معني؛ أن إلى 
أننثه كما والأخر، الأول ميه: اٌ

فيالواردة الحسنى بالأسماء التعسر 
الأسماءوأن الأولى، هو والتئة الكتاب 

الذيلمعتى ا تودي أن يمكن؛ لا خرى ألا 

الرص]مأكتبة ( ٦٠/ خزيمة)ا لأبن التوحيد كتاب )١( 
.^!٠١٤١٨طأ، بالرياض، 

(٧٠)\إ العز أبي لأبن دية L_1 الشدة شرح )٢( 
..[ ٤٥١ ٠ ٨ ، ١ ط الرسالة، ]ْؤّة 

وأنالحسنى، الأسماء عليها تشتمل 
أحسنوهو )الأول(، أرباممه حاء الشؤع 

آيلبعده ما بان يشعر لأنه )القديم(؛ من 
واهالعي،يم، بخلاف له، وتابع إليه، 

الالحسنى، الأسماء له تعالى 
انمة(اص.

علميية الأزلإْللاق أ،_ا ب. 
تعالى:افه صفات 

اتإهأن والجماعة الئنة أهل فمذهب 
لخصوقد وصفاته، بذاته أزلي تعالى 

ررماقائلا: ظه العلحاوي الإمام مذهبهم 
.يزددلم,خلقه، قبل قديما بصفاته زال 

صفته،من قبلهم يكن لم شيئا بكونهم 
يزاللا كذلكأ أزليا؛ بصفاته كان وكما 
أبدء«ر؛أ.عذها

.وأيدا أزلا بصماته متصف! نمالى قائله 
بصفاتاتصافه كون معنى ليس ولكن 

نفيأو الاختيارية، الصفات نفي أزلأ 
الأزلية،الصفات من الاختياري الجانب 

قيسبق كما ، ذللثا إثبات الصحيح بل 
الأولى.السالة

منتبعهم ومن - بيه الكلأ نفى وقد 
الصفاتحميع - لماتريدية وا الأشاعرة 

المتع.از؛الجانب نقوا كما ، الاختيارية 
أنبحجة الفعلية؛ الصفات قى بمشيئته 

اشبذات الحوادث حلول يستلزم ذلكأ 
.( ٨٧ء  ٧٠/ )١ الض أيي لأبن اسوة !_؛ شرح )٣( 
اثض)؛/أ\،(.؛نمير )٤( 



الأساس:٠؛الأساس

منله أماس لا باطل ومذهبهم تعالى، 
الصحة.

لشروق:او 

دالأبدتالأزل بمن الفرق 
ه؛أولفي له  jIJu_4لا ما الأزل! 
فيله نهاية لا ما والأبد! كالقدم، 

كالهاء.آحره؛ 
والمديم:الأزلي بين الفرق 

ينهما:ذكروها ام لفروق اس 
القديملأن الأزلي؛ هن أحص القديم أن 

لوجوده،ابتداء لا الذي الموجود هو 
أوكان وجريئا له، ابمداء لا ما والأزلي 
ءكسر١أ.ولا أزلي قد,بم فكل عدنا، 

أعداملأن القديم؛ من أعم فالأزلي 
بقديمةوليت أزلية، الحوادث 
بقوله!الشنميهر أوصحه الفرق وهن.ا. 
عنعبارة عندهم الاصهللاح في لأوالقدم 
عندهمأنه إلا المابق، العدم معلب 
عماعبارة الأزل لأن الأزل؛ من أحص 

وجوديا؛كان مواء له، اح افتتلا 
كإعدامعدمثا؛ أو وصفاته، افه كدات 

علىالسابق العدم لأن اش؛ سوى ما 
فهوله، أول لا وجود0 قبل العالم 

عندهموالقدم قديم- قيه يقال ولا أزلي، 
يكونأن يشرط له أول لا عما عبارة 

]المكب)\/AT( فارض للالبهية الأنوار لوامع )١( 
\\1\,وآ.ه، الخالي، ودار الإملأس، 

(.للkرير١٨الكليات )٢( 

بصفاتمتصفة الله كدات وجودئا، 
والجلأولأم.اصال 

ومصادرواثم،راجعأاو 
،( ١ )ج الهلحاؤية؛؛ العقيدة للسرح — ١ 
الم•أئي لأبن 
بنلمعد الأءتقادية«، الالتعريفات . ٢ 

اللتليف.عبد آل محمد 

•للجرجاني ، ١١ت ءاالتعريفّا - ٤ 
الفنون،،اصعللاحات )ركشاف . ٠ 

للتهانوي.^١(، 
للتةفوى.اُسالالكواتأا، 

اتلأيات ودراسلم_ته_ج ا ٧
لكنقيهلى.الصفات،،، 

لابنالبويهء، الثنة ١)منهاج — ٨ 
نمه.

رسالةشرح في المهدية ااالتحفة — ٩ 
الدومري.لفالح التيمرية،١، 

والخصعللحاتااالألفاظ . ١ ٠ 
بنتلأمال الربوبية،،، بتوحيد المتعلقة 

العمرو.العزيز عبد 

^ائسابئ

تغة:لتعريف اؤ 

والباءررالمين ^Jij؛؛! فارس ابن قال 
-!دريد ابن وأقلته - اللغة أهل بعض حده 

(٩٤)للشنبلي الصمات، لأئاث ودراسات منهج )٣( 
،.٥١٤٢٦؛.، Jsالمكرعة، مكة الفوائد، عالم ]دار 



ءالأسيايءً|وئ[بمالآسداو1

منهاشتق ثم القطع، الباب هدا أصل أن 
فالئبب،_لت اوح_ّوأما . . الشتم. 
الذيالأصل عن سادا يكون أن قممكن 
آخرأصل إيه يقال! أن ويمكن ذكرناه، 

ذلكومن وامتدادا طول على يدل 
الشبء"؛.

والسب، )سب( جمع ب؛ لأسا وا 
ءثرْ،إلى به يوصل ثيء وكل الحل، 

تثاعآو لإ ين ؤ«*«وءا؛ينمم القرآن! وفي 
|[s3 ،]_^،والقرابة

إليكلى ما يقال!  والبابوالمودة، 

'ًلريق سبب 

اصطلاحا:التعريف ح■ 

إلىبها يتوصل ما همى الأسياب: 
المقصوديها ؤيحصل لها، مسسا 

الأولاد،لإنجاب كالوطء المهللوب، 
للحرق،نار والللحرث، والقي 
الإيمان،لتحصيل المالح وكالعمل 
قدرئةلا اب الأسبمن ا ونحوه

والشرءثةل٣،.

الأخرى:لأسماء او 
راتولدتعريفه! في يمال إذ التولد؛ 

حدث،،ت أي ؛ الشيء من الشيء 
•٢^١uالخل، ]دار ( ٦٤، )م٣٦ اللغة )ا(ْقاسس 
الوسيطوالمعجم (، ٦٤/١)اللغة مقاييس )آآ(اذثلرت 

الدموئ.دار العرمت، اللغة لهج«ع ( ٤١١)،/
الكتبتداد ( ٣١٩)الشم لأبن العلل ثناء )٦(انظر: 

ص.انملمية، 

]ياي( ١v٢٩٦/.)١ الخمري لشوان العلوم )؛(شمس 

لحكم:ا0 

الأسبابريهل اش بان الإقرار يجب 
وجعلوقدرا، شرصا ائها؛ .يمبب
الدينيأمره في حكمته محل الأسباب 
فإتكارالقدري، الكوني وأمره الشرعي، 

جحدائع والطبوالقوى اب بالأس
والفطر،العقول في وقدح للضروريات، 

للشرعُوجحد للحس، ومكابرة 
الحقيقة:0< 

علىقائئا كله الكون جق اه جعل 
قلت!شئت إن أو الفعل، وأثر الفعل 
رابلالقيم! ابن قال والمستب، المب 

ت،ومسا أسباب كلها الموحودات 
والمقاديرومسببات، أسباب كله وا^٢٠٤ 

،٠بّات،(أ ومأسباب 

لأدلة؛اه 
إثباىأعظم الكتب من كتال نجد لا 

علىيدل فالقران القرآن؛ من للأسباب 
منوالشرعية، النونية الأسباب إثبات 
منها!كثرة؛ وجوه 

قيهرتب القرآن في مرصع كل - ١ 
الوصفعلى ش لجزا ا أو الشرعي الحكم 

تعالى!قوله ذلك من له، سبتا كونه أقاد 
جزاءمحيدهما ةع0لعوأ ؤألقاؤهه 

-[.٠١٤٢•ط\إ يرون، العاصر، الئكد 
 )o( :ومجمؤع(، ٣٦٨-  ٣٦١)ه/ الئئة منهاج انظر

(.١٧v_ ١٧٠، ١٤•.  ١٣A/A)اكاوى 

ه[.١٣٩Aايعرفة، ]دار \( )\/AAالعلل ثناء )٦( 



الأساساملآ'ساد«

■[ ٣٨ت ]الهائلة ين 0ةلأ َةثثا يثا 

والجزاءالثّرءل تضنن موصع كل — ٢ 
ذلكومن والجزاء، الشرط ببه ّأفاد 

نيطتوم لأدرنت 'ؤوإد ت الى تعقوله 
عدلياإن *==ىمبم ولإن لآزدثق؛م قتكرقر 

.]^1^[ وه كيد 
تماتعليلا الباء فيه دكرت موضع م_كل 

ذلكومن بب، التأفاد بعدها بما قبلها 
أسئئتنينا نقا رأئ/بجأ وؤأ ■ تعالى قوله 
]الحاقة[.وه اقألق ا'لآنج قب 

كذابأن فيه صرح موضع كل س ٤ 
قولهفى كما التسبب، أقاد لكدا حزاء 

ثهزهلتُ أقي تن تثثؤ _الى؛ ت_ع
ا،هااأن.تآلءءران: 

إلىفيه الفعل أضاف موضع كل -ه 
إلىالمسنسا إضافة من فهو مخلوق 

تتعالى قوله ومنه، الأكثر وهو سبج، ال
لخفمتأرل ثالأه آلكتزت  ٥٤ؤأس 
دادى-تإ-ين يدء لأنبثنا ثاء ألقثاء تكن 

يىت وقوله [، ٦٠ت ]النمل بهجثؤه 
بمشيقن ه هتثا نتج تج أيقك 
•]ق[ ه4 أشد 

0أقواوأهلاسم:
التوكلوإن ت الجوزيابن قال 
العملينافيان لا سبحانه باطه والثقة 

واعملهاقوله: بدليل بالأّسابا، 
يختصعمل التوكل لأن وهذا وتوكل؛أ، 

أفعالبالأسباب والتعرض بالقلب، 
الخوكل،'".ناقض ولا الدن تخص 

كانرربل : تيميةابن وقال 
كلمن له كاملا، جامعا افه. رسول 
أنفيعلم ووسيلته، سنامه ذروة ممام 

فيشرك الأسباب إلى ات الالتف
تكونأن الأسباب ومحو التوحيد، 

صوالإءراض العقل، في قدح أبابا 
ويعلم^٤، ٣٧افي قدح بالكلة الأسباب 

الدينؤيقيم المشركين يجاهد أن عليه أن 
ومالهبقه جهاده من عليه يقدر ما يكل 

الاستنصارأن ويعلم للممزسين، وتحريضه 
أعفلمفيه له والوعاء به والاستغاثة باJJبم 

تحصيلفي الأسباب وأعفلم الجهاد 
المحدورا؛ودفع المأمور 

الأصلرر ظه•' قيم الابن ال وق
الأسبابربط بحانه سأنه الرابع؛ 

الأسبابوجعل وقدرا، شرعا بمبباتها 
والشرعي،الديني أمرء في حكمته محل 

ملكهومحل القدري، الكوني وأمره 
بأسم—ا كله والشمع . . وتصرفه. 

ومسببات،أسباب والمقادير ت، يبا وم
فيها؛متصرف عليها، جار والقدر 

والقرآنوالقل.ر، الشؤع محل فالأسباب 
الأس-ابء؛إثبات من مملوء 

المعرفة[.]دار ( ١٨٨)ا/الخليل اشناء 

)؛/ءه"آ(.المحمن حديث هن الثكل )؟(كثف 
ًزاالإمام، تجا،مة •٨( )A/ المؤية ت منهاج )٣( 

.اس:ا^، ٥١_ jb] (r)0\، ٣١)إ(شقاء 



الأساسالأساس

لأقسام:اج 

إلىترجع أنولع، أربعة المسبات 
أمحسابأربعة 

فيهاللمخلوق ليس مسئات t الأول 
الخالقفعل وسبها ، لها محل أنه سوى 

الخارقةالأفعال مثل وذلك ه، وحد0■ 
والكراماتالمعجزات وهى للعادة، 
قلبفى التوفيق وحلق الهداية وكيلك 
قلبفي والخذلان الضلال أو العبد 
العبد.

قدبيعية محلات مسئبت الثاني 
تحدثحلقتها أصل في هل افه حعلها 

لدلكالمناسبة مواضعها لقيت إذا يباتها م
فيكالمار وذلك موانع، هناك يكن ولم 

والشمسالإغراق، قي والماء الإحراق، 
فيوالقمر والدفء، والحرارة المور في 

وسببالمار، الإحراق بب قالضياء. 
الشص،المور وسبب الماء، الإغراق 

والبعضالقمر. الليل في الضياء وسبب 
Iت لتولدا يا المسببات هدء يسمى 

ذاتالمخلوقات من مسئبات الثالث; 
وسائروالإنس كالجن والفعل؛ الإرادة 

وجودفمحا أباب فهي الحيوان، 
وهيمسنات لها فأفعالها المستبات، 

وتبوكسبا، فعلا إليهم تنسب 
-ؤإيجاداحلئا ه الص إلى 

ناتجسبب وهي المتوكات، ت الراح 
فضربتدحرج إذا كالحجر سبب؛ عن 

فهداشخصا، فأصاب تدحرج حجرا 
دحرجفمن ثثه، مإلى سبب كل ينسب 

والحجرفعله، إليه ينب الأول الحجر 
الثاني،الحجر دحرحة إليه ينب الأول 

إصابةإليه ينسب الثاني والحجر 
وهو,ؤإيجاده، الله حلق والكل الشخص، 

با'لفعل.قام لخن فعل الوقت نفس. في 
بدلا أنه يعلم أن السلم على ؤيجب 

شيخقال أمور؛ ثلاثة من الأسباب في 
أنينبغي ررلكن ت ظه تيمية ابن الإسلام 

أمور•ثلاثة الأسباب فى يعرف 

يستقللا العين السبب أن أحدهات 
أسبابمن معه ند لا بل بالمهللوب 

لمقان موانع، فلها هذا ومع أحز، 
لمالموانع ويدفع الأسباب ه ا يكمل 

ثاءما . وهو الممعود، يحصل 
شاءوما ناس، اليثأ لم ؤإن كان، 
اض.يشاء أن إلا يكون لا الناس 

.الشيءأن يعتقد أن يجوز لا الثاني! 
بلاسببا ■شيقا أثبت فمن بعلم، إلا سب 
تمثل مبعللأ، كان الشرع يخالف أو علم 
البلاءدفع في بب الخدر أن يقلن من 

فؤبثبت، وقل اء، المعموحصول 
عننهى أنه ٠ النبي عن »الصحيحينآ، 

وإنمابخير، يأتي لا ارإنه ت وقال النذر، 
الخله؛آ،•من يه يستخرج 
وملم(، ٦٦٠٨رقم اكJرا )محاب البخاري أجرجه 
ه•عم ابن م ،، ١٦٣٩رقم الذر، )محاب 



الأساسايئساس

يجوزلا اس الأسال أن الثالث: 
تكونأن إلا مجتا شيء منها يتخذ أن 

صلىمبناها العبادات فإن مشروعة؛ 
ياممهيشرك أن ان للأنيجوز فلا وقيف؛ كا 

فىمجب ذللث، أن ظن ؤإن غيره، فيدعو 
اشّيعبد لا وكيلك أغراضه، بعض حصول 
ذللث■؛ظن ؤإن ، المخالخة بالبيع 

بعضعلى الإنسان تعتن قد الشياطين فإن 
بالكمريحصل وقد أشرك، إذا مقاصده 
الإنسانأغراض بعض والعصيان والفسوق 

الحاصلةالمفسدة إذ ذلك،؛ له يحل فلا 
إذ، به الحاصلة المصلحة من اعفلم بدلك 

المصالحبتحميل بعث . الرسول 
نما، وتقليلها الفاسد وتعهليل وتكميلها 

عنهنهى وما راجحة، ضصلحته به اه أمر 
راجبمية((ضفدته 

المتعلقة:المسام وأ؛ 

المتولدات:الأولى: -المسألة 

الشيء؛من الشيء تولد إ من وص 
البغضاءتولدت يقال: حدث، أي- 

فعللأحل النعل وقؤع ت والمولد يسهم• 
عنهيتولد الأمر هازا ت فيئال ،، غيره 
ذلكعن تولد وقد كدا، يولد وهذا ا كدا 

اقتضىسبب لكل وكبت كيت الأمر 
الص؛والآء_ْالأقوال س ت 

را(ءجْوعاكاديى)ا/^اك
(.٧٦٩٦)^/للخمدي اس نمس )٢( 

(.١٣٣)؛/الخاوي )٣(^^ 

الأفعال؛اثار هنا الخقصودة ت لتولدا فا 
هوفالضرب بالضرب، الغصن كإبانة 

وقدالضرب، أثر هي والإبانة الفعل، 
أمحوال:ثلاثة عل محيلها في احتلف 

الا0 الأنإن : قالواالأول: القول 
فلهياقدرته، محل غير في فاعلا يكون 
هيالفعل بآم -قع ام الأمور إن : قالوا

فيهاللعبد وليس ؤإرادته الله حلق صن 
وافقهم.ومن الأشاعرة قول وهو فحل، 

فيولهم المعتزلة، قول ت الثاني القول 
رأيان:ذللئ، 

المحل؛في بالطبع تحصل أنها — ١ 
وهوالفعل، عليه الواقع المحل أي• 
ومعمر.النظام قول 

أفعالفي بالطبع نحصل أنها - ٢ 
ألجاحفل.قول وهو الجوارح، 

حطأله يتبين الأقوال هذه قي والناظر 
فإنالحق، عن بعضها وقصور بعضها 

إلىبتها نبعضهم أجاز ؤإن المعتزلة 
للفعله، افه حلق ينفون فإنهم العبن. 

أنيمنعون فائهم الأشعرية أما وأثره. 
إليه.الإنسان يفعل الواقع الأثر يب 

وهوء الصحيح وهو الثالث، القول 
أصولهممع والمسجم الئنة أهل قول 

ينسبان.وأثره الفعل أن وهو: — القدر في 
الحييإل ؤيشبان ؤإيجادا، حلعا اطه إلى 

وقوعهفى اشترك فقد وكستا، فعلا 
يستقلولم به، المتصل بج، والالإنسان 





الأساس

المخاصن؛ذهب مؤ 

ثلاثةالمخالأسن أئوال من المشهور 
أقوال:

الذينالفلأسنة قول هو الأول؛ القول 
كله،الوجود أساس هى ببية اليجعلون 

وصب،وسبب ومعلول علة بض فهو 
أوصنه له %لق اش أن ينكرون ولكنهم 

حلقهفي صائر فعل ه لله فليس فعل، 
حلقهفي يوثر أو به يقوم حقتقي أثر ولا 

بلأسا فا _؛ قولهم عن اش عالى ت- 
الأثساء؛طباع إلى عندهم تعود والسة 

والحرارة،الضوء طبيعتها فالشمس 
الطعاموطبيعة الري، الماء وطبيعة 

وطبيعةالإحراق، النار وطبيعة الشبع، 
أسفل،إلى السقوط دحرج إذا الحجر 
١علىآ١/إلى الصعود النار وطيعة 

عليهم:والرد ٠■ 

أصلعلى مبنية كلها مقالتهم أن 
الوجوده اممه وجود إنكار هو 

وأفعاله،صفاته إنكار وكيلك 
الشؤعبضرورة البطلان لوم 

فاسد:

الذاش
١وهذا 

الأساس

مدفا على مبنئا كان وما والعقل، 
فاسد.

٠٠١ (،١٣١)فخري لماجد اليوتايث الملفت تايخ ^؛ ١
وآراء(، ٤٧١)ه/ رشد لابن أرمطو منطق لتلخيص 

المسةرالة; وانظر (، )١٦الفاصلة المدينة أمل 
شمخمؤلفا<تا حلال من ومخالفهم المنة أمل عند 

(٦٢٨.  ٦١٣)الممس لموفيق تيمية ابن الإسلام 
إلكتررث[.]مشورة 

ظه:تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
العالمصانع أن قولهم أصل كان لأفلما 

ولاقدرة له ولا العالم تغيير يمكنه لا 
حالإلى حال من تصريفه في احتيار 

الحوادثجميع ينبوا أن يريدون جعلوا 
عنؤيلم قولهم ليملرد طبيعية أمور إلى 

فىمتناقض فاسد نول وهو التناقض، 
ا،نفه 

(٢)

وهمالمعتزلة، قول الثاني: القول 
العباد،أفعال حالق اه، أن ينكرون 

الخالقونهم العباد إن ؤيقولون؛ 
عندهمومسبباتها فالأسباب ،؛ ر لأفعالهم 

لهافاعل ولا ألباد نمل من همي 
سيءه الله إلى ينسب ولا سواهم، 

ردواتهمُ حلق سوى ذلك من 

عليهم؛والرد ■٠ 
عنغائبون للحمائق مبطلون هزلاع إن 

فىما كل أن وذلك العقول؛ موجبات 
أوجم في عرض أو جسم ُن العالم 

فكلغث، افه حلق فهو م حمن أثر 
حلقهأنه بمعنى: هق؛ الله فعل ذلك 

ممر،تنمية، ابن ]مكتبة تيمية)٩(، لاين )٢؛المقيئة 
ط؟[.

نيوالمختمحر (، ٣٢٣الخمسة)الأصول شرح )٣(انظرت 
]صمن( ٣٢٨)الجبار مد ض للمحا الدين أصول 
ءالثنة)آ/ْهآ ومنهاج والتوحيد[، العدل رّاتل 

٢٩٧.)

المملمنواختلاف الإسلاميين ممالان )ة(انفلرت 
ذآ،المرية، ]المكتبة )أ/بمآآ( للأشعري 
آآ؛اه[.



jLutfVI،:ءءئالآرسادا

وبحكمالقرآن بنص مضاف ذلك وكل 
أوحى من منه ظهرت ما إلى ■اللغة 

عقهاأنينا ويإدا ت تعالى قال حماد، 
جحفي ين ؤآتئت ؤدت آتئثق ؛٥ 

الاهتزازهق قنب. ^[، tfjl]إاه< 
الأرض-إلى داربو والإئ 

]المرمنرن:آذوه ومتهم تعالى; 
وقالتلفح. النار أن تعالى فأحر [، ١٠٤

بماوبمامأ نيقيثؤأ تعالى; 
ؤقفأحر [، ٢٩]الكيف: دقيى 

تعالى;وقال الوجوه. يشوي الماء أن 
رمو٥^؟^ ثثلقا ثويقا قد يجيمنأ 

تعالىمي ف[، ٩٢]اس: محثف4 
وهوا -دكئا عليه وأوجب قاتلا المخطئ 

فعله،عن توك وكنه ممل، قتله يقصد لم 
ذلك.ونحو 

صحةفي لغة ولا أمة تختلف ولم 
قتلومفلأن، ات مائل; قالقول 

حلقهوجميع تعالى الله فنسب الحائهل، 
الحائهلإلى والمقوئل الميت إلى الموت 

ذلككل لظهور الجرف؛ إلى والانهيار 
ولاالمن قي ولا القرآن في ليس منها، 

ومنالمحكم، هذا غير شيء القول في 
تعالىالثه على اعترض فعد هذا حالم، 
الأممجميع وعلى ش. ا رسول وعلى 
،■ءقولهمُ جميع وعلى 

ومنعرة لأما ا قول الثالث; القول 
نكرنأن ينكرون الذين وافقهم، 
يمولون;وهؤلاء أمبايسا، الأساب 

المبالتقاء عند ينعل هق اش إن 
لمست،فالنار المهللوب، الأثر ؛الخسس! 
أجرىهث اض ولكن ها بنممحرقة 

بماالتقائهأ عند الإحراق يع بأن الخادة 
أنينكرون فهم للاحتراق، قابل هو 

الفعل،وقؤع في أثر للعباد يكون 
فىمونرة غير لمبد ا قل.رة إن ؤيقولون; 

حقيقتهفي الفعل وأن الفعل وقؤع 
يقولون;فعليه هث، فه ا إلى منسوب 

السب،وقؤع عند المس—،، يخلق الله إن 
،!؛؟،.iLijuالمبب لهذا 

عليهم:ثري اه 

يخلقاه أن على الدالة الأثات إن 
هؤلاء;يقوله كما لا - بالأساب الأشياء 

أنمن أكثر — بها لا عندها يقحل إنه 
أركاجوفن تعالى; قول منها تحصر، 

$تاث يي، آيتا ه آتثء ئ أنثي 
تعالى;وقوله [، ٩٩]الأنعام: عآوه 
 4i؟b< يء،قأقثق محو ه ؛ ٥١يت
لاباسقت ر١قحل )وا لصبمّد -أؤحث، حقك 

حرملأبن والنحل والأهواء الملل غي القمل 
.(TA/o)

الكتب،]دار )\/؛،V( للغزالي التض )آ(أن-ذلر; 
للغزاليالملأمفأ وتهافت، ^، ١٤١٣ط\ه الخلمة، 

وتخريجءلأ[، الئامحرة، المعارف، ]دار ( ٢١٢٧)
(٣٠٢)الزتجاني لسموي الأصول ض الفروع 

فيالأحكام وقوامي ْلآ[، الرسالت، ]مزسمة 
]مكتبة)ا/ح)( لام الب- أن للعز الأنام مصالح 
ئأ؛اهآ.الأزهرية، الكلمات 



الأسياس

■,مء

٠٠
،jLukVi

م،:a 12زنة و تحث 
\ؤىجؤ تعالى؛ وقوله ،[، 33قتاه 
تكتمحق أى ئئء:ه آؤخ محل 

متإتم ئئثه ثاك تحا، أقثش إدآ 
بألقت َهم بن يي، ءأ-مثثا \ذتق يي أزنا 

ص.iقدم أوق ي ءك 
ذلك.وأمثال 

فيكثير هذا ررومثل ث تيمية ابن يقول 
أنهتعالى اض يخبر والسنة، الكتاب 

بأساب؛؛الخوادث يحدث 
القوىثبوت على الدالة الايات وأما 

فيش ا جعلها التي والهلبائع والقدرة 
حصولفى موئرة وأنها ان، الإن

كذلك.هي فكثيرة المهدوران 
ءاٌتعالى: قوله منها 

محؤ^١ 1ثق تق ؛٥١٧ ثئي تم أظ( ؤ، 
تم1ثد ئئ ٤؛^؛؛ أوى ه أى نجوا أثي 
]فصا_تا،.ه يئاثيثا^١٧ هثأ 

قزصنف تن ِْلثلم ١^ وقث وقوله: 
يJلأششؤةئنيJjئش

ألتليثّمحير بماء ما بملف ؤئنة صعئا مؤ 
•ا-المموم-ا آلثييد.ه 

بياتهايمباب الأّربهل سحانه فاض 
محلالأسباب وجعل وقدرا، شرعا 
وأمرهوالشرعي، الدض أمرْ في، حكمته 
وتصرفه،ملكه ومحل القدري، الكوني 

الأصيابشرح وانظر:  d\\T/T)الئئة )ا(ئهاج 
علىالقرأب الأدلة ذم \ف\ض فئد (، ١٧٩-  ١٧٦)

م؛اتها.ثى تأسر لهأ وأنها ب لأسا ا نبوت 

جحدوالهلباع والقوى الأسباب فإنكار 
والمهلر،الحقول في وقدح للضروريان، 

والجزاءللشرع وجحد للحس، ومكابرة 
والعقاب.والثواب 

هؤلاءلأوأن فقفؤ؛ تيمية ابن قال 
ونفواالجبر، فى جهما اتبعوا الذين 
يهاالتي والأسباب ورحمته، ض ا حكمة 
هموغيرها القوى من حلقه وما يفعل، 
ؤإجماعوالئنة للكتاب مخالفون مسدعة 

لصريحمخالفتهم مع لف، ال
المعقولا(أأ،.

إنكارفي الأشاعرة قول عن تفرع وقد 
إلغاءوهو: باطل، آخر قول الأسباب 
بهذا.وقال القدر، على اعتمادا الأسباب 

الأسبابأيهللوا الذين الصوفيه بعض 
فيلها أثر لا أن وزعموا وعتللوها 

ذاكفعلهم وسمموا الأشياء، وجود 
توكلا.

التيالمأمحدة الأصول من وهذا 
قلةمع الجبرية، الجهمية من تسلموها 

التخلبل،هدا لهم أوجب الذي العلم 
ليسأنه لعلموا التوكل ماهية عرفوا ولو 

أنوذلك! تفاد؛ الأسباب وبين بينه 
وحده،لوكيل ا على القذّ_ا اعتماد التوكل 
التعلقفي البدن حركة يناقض لا وذلك 

قادفقد المال؛ ادخار ولا بالأسباب 
ثنيم ١^٣ ٠ تقيأ و تعالى: 

رأا/الإآ(.أكاري )آ(سءموع 



[؛23ااالأساا
الأساو«

لزاماأي: ٥[؛ ]ال_ساء: تنماه ظ آقي 
الماللأنعم ومحال لأبدانكم، 

((؛١؛،الصالح الرحل مع الصالح 
خيرأغنياء ورنتك تيع ارأن ومحال.؛ 

اكاس؛اُيتكففون مالة تدعهم أن من 
بأحذأمر بالتوكل أمر الذي أن واعلم 
حذواءام؛وأ أق؛ة فقاد: الح_ذر 

ومحال:[، ٧١]الساء; ■جتوا=ضه 
[،٦٠]الأن_ف_ال: مْه ين آنقلعشّ ئا لهم 

[.٢٣]الدحازت تلاه منادى وقال: 
هذاأن ريب ررولأ تيمية: ابن قال 
والئنة،للكتاب مخالف الفاصد الأصل 

ومخالفالدين، وأئمة السالف ؤإحماع 
للحىومخالف المعقول، لصريح 

٠والمشاهدة 

وودثلاضهعن1تاْل
كماذلك؛ فرد القدر، إلى نفلنا الأّياب 

محال:أنه عنه. لأالصحيحيناا فى ثبت 
منمقعده علم وقد إلا أحد من منكم ررما 

يا: نالواالنارا؛ من ومقعده الجنة 
علىوتتكل العمل نيع أفلا اض، رمول 

سريتمل اعملوا لألا؛ فقال: الكاب؟ 

ط١[،الرسالة، ]موّن ؟T( A/Y)؟أحط أحرجه )}( 
(،٠٣٢١ رنم الزكاة، ركتاب صحيحه ني حان وابن 

(٢١٣٠رنم ايوع، )كتاب المدرك في والحاكم 
المرامغاية في أما الألباني وصححه وصححه، 

ط^.الإسلأس، ]المكتب، ( ٤٥٤)رقم 
(،٠٣٥٤رنم الفتات، )كتاب البخاري أخرجه )٢( 

حدبثمن (، ١٦٢٨رنم الهبات، )كتاب لم وم
ه■وماص أمح، بن سمد 

أنيمكن فكيف . . . خلق لما 
توحيدهعلى ينصب، لم الق أن يشهد 
عذابهمن للنجاة جعل ولا ا دليلا 

منالموكل يفعله ّ جعل ولا وسيلة، 
باب،الأسبب موهو ، سناعباده 

لكنمنه، ثب بشيء كل وحالق 
وأبوحامد أبو فيها محال كما الأسباب 

لرالألتفات: وغيرهماالجوزي ابن الفرج 
ومحوالتوحيد، في شرك الأسباب إلى 

وجهفي تغيير أسبابا تكون أن الأسباب 
بالكليةالأسباب عن والإعراض العقل، 

.١^٢^٤ا؛ش قدح 

التوحيدمعنى من يلتئم معنى والتوكل 
الالمتوكل حد لموفا والثرع؛ والعقل 
الأنه بمعنى: الأسباب، إلى يكفن 

يرجوها،ولا بها، يثق ولا إليها، يطمس 
بّاالوجود في ليس فإنه يخافها؛ ولا 

مفتقرفهو سببا كل بل بحكم، يستقل 
موانعوله إليه، تضم أحرى أمور إلى 

سبتمم وما موجبه، تمنع وعواتق 
وحده،اض مشيئة إلا بالإحداث ممتقل 

ومايكن، لم يشأ لم وما كان شاء فما 
يحلأثهاالتي بالأسباب حلمه شاء 

التوكليجوز محلا الموانع، عنه ويصرف 
،.٤١عله،(الأ 

(،٤٩٤٩رقم القرآن، نقير )كظب البخاري أحرجه )٣( 
(.٢٦٤٧يقم القيد، ومنم)محاب 

.( ٣٦٨-  ٣٦٢تمية)ه/ لاين ]ب الئنة مهاج )٤( 



الأساط

اتمصادروامحرام:تيأ 
لأبنالنبور_ةأآ، السنة ررمنهلج - ١ 

تيمية.

تيمية.لأبن الفتاوى؛؛، ااس- ٢ 
والنقل؛؛،العقل تعارض ودرء — ٣ 
سق.لابن 
القيم.لابن العلل؛؛، وشناء - ٤ 
تيمية.لاين ررالتدمرية؛؛، — ٠ 
الإسلام؛؛،في والقدر لقضاء ؛١١- ٦ 

الدسوقي.أحمد لفاروق 
والأهواءالملل في ارالفمز - ٧ 

حزم•لأبن والحل"، 
الثئةأهل عند ااالمسية - ٨ 

شيخمؤلفات حلال من ومخالفيهم 
المحيش.لتوفيق تيمية؛؛، ابن الإسلام 

الأثاعرة!عحد المسمية صدأ ١١— ٩ 

الأساط

عضالأساطممة:04 

والمطالولخ، أولاد هم ت الأساط 
تلجوهري ا قال الأسباط. واحل. 

ولدوهم الأسمبامحل، واحد ااوالسنظ! 
إمرائيلض من والأسباط الولد. 

لككائلسالمب(ا'آء.
للالأّباطت: اللية؛(تهذيب  ١١وفي 

سبطاوالحسين والحسن ؛ . القبائل. 
منه؛طائفتان هما أي• النبي 

لدىا القرن والمهل! . . منه. قهلعتان 
أنوالصحيح! . . قرن. بعل، يجيء 

بمنزلةL إسحاق ولد في الأسباط 
اسمامحل.ولد في المائل 

سبعل،يعقوب أولاد من ولد كل فولد 
هقبيلة إسماعيل أولاد من ولد كل وولد 
وهزلأمبالأسباط، هؤلاء سموا ؤإنما 

وولدإسماعيل ولد بين بالقبائل؛ محمد بن لجمعان نقدية؛؛، دراسة 
ماجستير[.]رسالة الشهري 

لابنالهلحاوية؛؛، العميدة ارئرح - ١ ٠ 
الحهم،■العز أي 

ونمهمصم 
الأسأْ

.عشر الاشا 
الأ,ساط:مأض

ص.إسحاق 

القبيلةفي إسماعيل ولد ومعنى قال! 
فمشتقالأسباط وأما ٠ - الجماعة. معنى 

الشجرمن صرب بعل! والالهل، من 

الإبل-ترعاْ 
وكذلكقبائل، لها الشجرة يمال! 

الأسباطسابل،كأتمحعلإساقادأولأرضب 
بمنزلةاسماعيل وجعل شجرة، بمنزلة )١( ّ 1  ؛

•، أحرىا'ُ ثجرة 
الكب.صالم ]دار ( ١٤١)؟/ القرض تمر انظر: )١( 

دأ[للملامحن، العلم ]دار المحاح )٢( )آ/بم'م( كشم لابن الأساء وقمص ١لرباضإا، 
س.التراث إحٍاء ]دار ( ٢٤٠; ١٢اللغة)تهذيب )٣( ^.١٣٨٨، ^١ القايرة، التالف، دار ]مهلبعة 



الأساط

له.الأسباط أن يعرف هدا حلال ومن 
الابن،ولد على يطلق فهو معان؛ عدة 

والمرنالقيائل، وعلى البنت، وولد 
Iهنا به والمراد قرن، بعد يجيء الذي 

المائل.

نيوتهم؛■و 
الأسباطأن المفسرين بعض يرى 
حيث؛ يعقوبأبناء وهم أنساء، 
إليهمالموحى أنساثه صمن افه ذكرهم 

إتأئأونتئآ وإدا هوت فقال عنده، من 
بمده؛يى وآقتئ مج إق ؤحبمآ ّةآ 

وئسء؛دانإ*تمحد اقيبمَ اثآ وآئيج' 
[.١٦٣اء: ]النوثقوب 

ؤتاآس ءاثقثا ^^^١ ت تعالى ه ا وقال 
لأيإقءثم إك أنة دْآ إمحتا رد 

[.١٣٦]البقرة; ة'لآن؛اطه ثبممث يإتهف 

سماصامحت*لقة:وب 

الأسباط؟هم ن م- 
محلىبالأساط المراد فى اختلف 

أقوال:
منلجماص وهو الأول: القول 

أولادبالأسباط! المراد أن المفسرين، 
أنبياء،وأنهم عشر، الاثنا يعقوب 
أبوقال بالأية لدلك واحتجوا 

امح'ساط

والأمالحدث غريب في النهاية وانثلرت روت[، س— 
يرون[.اسة، ]اسة ( rri/x)الأمر لأتن 

الأساءونمص ربم/ا،ءآأ(، القرطى تض انفض: )١( 
لأينهمرا/بم-م.

يعقوبأولاد ررفإن معاني: الالمفلفر 
أنياء،"؛.لكنوا كلهم 

قولهفى الرازي عمر بن محمد وقال 
سثئ,يوسف: حق في تعالى 

:٦[ ِوءش; ليءال، محهآ عثلك• 
بالنبوةالأية هدم فسرنا لما أنا ررواعلم 

كانواكلهم يعقوب أولاد بان الحكم لزم 
بمثث,ومحؤ قال: لأنه وذلك أنبياء، 

يفنضيا وهن، ، ءال وؤ عثدك 
فلمايعقوب، لأل النعمة تمام حصول 

لزملنبوة ا هو النعمة إتمام من المراد كان 
فيبه العمل ترك يعقوب، لأل حصولها 

يبقىلا أن فوجب أبناءه، عدا من حق 
أنوأيصا أولأد0. حق فى به معمولا 
عشقأق ثأتت رأؤ،إيا ال: قيأ يوسف 

أحدتأويله وكان ٤[، ]يوسف: َئ؛ةتاه 
وي،ّتميءوكمّال قفل لهم نقنا عسر 

اللأنه الأرض؛ أهل ودينهم بعلمهم 
يهتدي،وبها الكواكب من أصوأ شيء 

أولادحملة يأقون أن يقتضى وذلك، 
ورسلا.أنبياء يعقوب 
أنبياءيكونوا أن يجوز كيف آ قيل فإن 

حقفى عليه أقل.موا ما على أقوموا ونل. 
يالنبوة قبل وقع ذاك : قلتاقس؟ يوسم، 
النبوةوقتا فى تعتبر إنما العصمة وعندنا 

لائلهاءص.

.^١٤اراض، ]دارالوطن، ( A/r)شرالماني ( ٢١
الري،التراث إماء ]دار ( ٤٢١/ YA)ارازى شر ( )٠٢

^.١٤٢•ط-؟، ييروت، 



الأساطًءً|ئبم:الأساط

همبالأساط المراد أن ت الثاني القول 
يعقوبأولاد وأن ،■ إسرائيل يني شعوب 

بهياقال ، .؛ يوسف سوى أنبياء ليسوا 
العاليةأبو ت منهم العلماء، من جمع 

تيميةوابن والفرض والبخاري وقتادة 
أمور:لهذا واحتجوا محير. وابن 

يوسفنبوة على نص ه ا أن ت الأول 
•.؛، فقال صريحا، لما إحوته بين من 

هماقبق ثن بجيف جآءد=قم 
إذاحئ بمحء جاءهتتمحم ينا شه ي غم 

ئه ثبمى أن قت ءك 
محبماثر س آلقث بجل و؛ثوث* 
ص.وه ققاه 

عنفا عمر ابن حديث من وبت 
ااالكريميوسف: في قال أنه .؛ النمح، 

الكريم،ابن الكريم، ابن الكريم، ابن 
بنإسحاق بن يعقوب بن يوسف 

إيرامم.٩.
إخوةاعتراف هذا إلى اف ؤيف
تعليهم إياه اش يتفضل يوسف 

يظعثإن نا ءث—آثء ءائؤوو لثد ثآس 
.]يوسف[ إ.ه ث>ظإأة 

ترىويّ وين تعادت قوله الثادإ 
.ودء ئو أقع 

أتعاه؟ yipآيل ؤئعثهم 
مينهمنأن على يدل ]الأء_راف[، 

ومنموسى، عهد من حدثتا بالأساتذ 

يعرفلا لأنه لبؤة؛ ا فيهم كانت حينئذ 
إلاموص قبل نبي. فيهم كان أنه 

ثوممخاطيا تعالى قال كما يوسفُآأ، 
ملثن بجسف جاء،تكم مومى! 

غمءهياءيتقم قك ي لأم هما آثيقت 
[.٣٤]م: 

بأولادالأسباط تفسير أن الثالث; 
بعضير لنفمخالفا لصلبه يعقوب 

ندبحاتم أبي ابن روى فقد ألساإف، 
ءالأساطقال: المالية ابي ص جيد'م 

عشراثنا يعقوب بنو وأخوته يوسف هم 
الماسمن أمة منهم رحل كل ولد رجلا، 
الأسباط«رأ،.سوا 

ندبالطبري جرير ابن نحوه وروى 
للالأّباطتقال: أنه قتادة عن ، حسنُ 

اثنيولد يعقوب، ينو ؤإخوته يوسما 
منأمة منهم رجل كل قولد رجلا، عشر 

أيىباةلا«تآ،.فسموا الماس، 
بنيقبائل »الأسثاط; البخاري: وىل 

إسرائل«ص.

(.٣٣٩•رقم ب\وظويرمحابأخدثالأنِاء، 

]دار( ٢٩٨رمتمة لأبن المائل جامع انظر: رآ( 
الفوائد[.عالم 

لحكمتايالمآثور ألممسير ْن المبور الصمح ؛نغلر: )٣( 
النوة،اس المآثر، ]دار ( ٢٤٦)١ريا.سين شر 

]داو)ا/بمه؛( كثير لأبن والمهابة والمداية ْوا[، 

ْمطفىنزار ]ْكتة را/م؛أ( انم أبي ابن تفسر )؛( 
.u١٤١٩، ،٠٣كن، اياز، 

زآ/آُأآ(.المبرر الصحيح اظر: ره( 
•ط١[ هجر، ]دار )آ/حآه( الطبري نفير )٦( 
ممد[.اين ]دار ( ١٦٩٨)؟/الخاري صحح )٧( 



سماط)؛٢١الأس،اط

التغيرهدا كثير ابن صعق ولذا 
بقوله:نبوتهم على استدل ارومن فقال! 

أيدرتآ إكتا أنزل ؤبآ آس ^١^ 
قسمثثإتهى نإي اهيثر إثآ 

أنوزعم [، ١٣٦ت رة بق]الرآ*لأستاطه 
استدلالهفليي الأّياهل هم ه-ؤلأء 
ينيشعوب بالأسيامحل المراد لأن بقوى؛ 

الأنباءمن فتهم يوجد لكن وما إسرائل، 
والاهالماء من الوحي عليهم ينزل الذين 

هو.ث يوسف أن يؤيد ومما أء_لم. 
والنبوةبالرسالة إحوته بين من المختص 

عثرفي إليه والإيحاء نبوته على نص أنه 
علىينص ولم العزيز، كتايه في آية ما 

ماعلى فدل سواه، إحوته من واحل 
ذمهااُاء.

ولداروالأس_اءلت ت القرطبي وقال 
ولدولدا، عثر اثنا وهم قؤق، يعقوب 

واحدهمالناس، من أمة منهم واحد زتل 
بمنزلةإسرائيل ض قمح، وابل بل• 
إسماعيل؛؛ولد ش القبيلة 

إحوةنبوة على دليل لا أنه ت الرابع 
عدمعلى قائم الدليل بل يرسف، 

عليهيدل ررالذي تنمية• ابن قال • نبوتهم 
يوسفإحوة أن والاعتبار واللغة القرآن 
عنولا القرآن في وليس بأنبياء، ليسوا 

الأساءنمص واطر: )ا/بمهإ(، والمهاية البداية )١( 

الفبمةكاوي واطر: ل؛(;ئسر''اكرضتآ/اأأ(، 
]مكنة( ٢٨٤)r/ الدائ٠ة 

اللهبأن محر أصحابه عن ولا بل ه الني 
إنهمقالا من احتج فاهم، تعالى 

تء ا والنالبقرة آيتي فى بقوله نبئوا؛ 
[١٦٣اْ: الن، ١٣٦]١^: >؛ؤئأه؛اطه 

يعقوب،أولاد بأنهم الأسباط وفسر 
أولادهبهم المراد ليس أنه ت والصواب 

تأيصا فيهم يقال تمما ذريته، يل لصلبه 
الأنبياء،ذريته في وكان إسرائيل(، )بنو 

منكالقبائل إسرائيل بني من فالأسباط 
الأمحباطموا ف, . إمحماعيل. بتي 

شجرةمن الأغصان أن فكما لتكثرتهم، 
منكانوا باط الأمكيلك واحدة، 
وكانالحاقد، بهل: الومثل يعقوب. 

ض.،ا رسول سبعلي والحين الحسن 
أبنائهري ذرا يعقوب حفدة والأسباط 

وكّتعالى: وقال عشر. الائتي 
.وه بمي أئه موتئ 

■1ت1أنجأسثاطا عقره آئثى وظقه؛إ 
الأسباطأن في صريح فهدا لالآءرافآ، 

نمطكل إسرائتل، بنتم، من الأمم همم 
البل عشر؛ الاثتا بنوه أنهم لا أمة، 

عنهمتنتشر أن قبل لتسميتهم محنى 
همبقل الأن فالحال امحباها، الأولاد 

قال:ومن اس. نالمن الجماعة 
أنهميرد لم. يعقوب، أولاد الأسباط 

كماذريته، أراد بل لحلبه، أولاده 
فتخصيصآدم، وينو إسرائيل بنو يقال: 

عليهيدل لا غلعل، لصلبه ببنيه ية ألا 
فنقلادعاه ومن المعنى، ولا اللففل 



الآساط►]ظ[بمساط3 ا

١٢٢متا خطا أخطأ 

الإسلامشيخ ذكر آخر موصح وفي 
إخوةنبوة نفى على لأدله ا من حملة 

اللهأل هدا يؤيد اروعما فقال! يوسف، 
إبراهيمذرية من الأساء ذكر لما تعالى 

وثؤكذهدركني، ووثن ال؛ ق
ومنيوسف فذكر [، ٨٤،! LjuVi]الأيات 

إخوةكان فلو الأسباط، يذكر ولم معه، 
معه.لدكروا يوسف مئ كما نبئوا يومف 

منالأنبياء عن يذكر اطه فإل وأيصا؛ 
ؤإلالنبوة، يناسب ما والثناء المحامي 

مرسى!عن محال كما النبوة، مبل كان 
؛١[،لالقمّص: لأية ا أثثْه ج ^؛٥ 
الحدث!وفي كذلك، يوسف في ومحال 

بنيعقوب بن يوسف الناس ررأكرم 
منسى ٌن نبي إبراهيم، بن إسحاق 

محيكانوا أنبياء إخوته كانت فلو نبي®، 
لماتعالى وهو الكرم، هذا في ثاركوه 

ذكرمعه فعلوا وما يوسف قمة محص 
منالاستغفار وطلبهم اعترافهم 

يناسبمجا قفلهم مجن بذكر ولم أبيهم، 
الأنبياء،خصائص من شيئا ولا النبوة، 

عنذكر كما باهرة توبة عنهم ذكر ولا بل 
عنهمحاكى إنما بل ذنبهم، دون ذنبه 

ذكرولا الأتنفار. وطلب الاعتراف 
قبللا - الأنبياء من أحد عن سبحانه 

هذهمثل فعل أنه — بعدها ولا النبوة 

<.٢٩٨.  ٢٩٧رم تمة لأبن المائل, )ل(جاْع 

الوالد،عقرق من العثليمة، الأمور 
إلىوينعه الملم ؤإرقاق الرحم، وقهليعة 

ذلكوغير البثن، واوكذب الت5فر، بلاد 
يناسبشيئا يحك ولم عنهم، حكاء مما 

الموجبوالاختماص الاصطفاء 
ذلك،يخالف حكا0 الذي بل ، لنبوتهم 
يوسف.عن حكاه ما بخلاف 

يأتلم أنه على يدل القرآن إن ثم 
يوسف؛سوى موسى قبل نبي ممر أهل 
نبييوسف إخوة من كان ولو غافر، لأية 

أخباروظهرت مصر، أهل دعا قد لكان 
يكنلم أنه علم ذك يكن لم فلما نبوته، 
يقوىمعددة وجوه فهذه نبي. منهم 
.بعصا بعضها 

يومفإخوة أن السير أهل ذكر وفن. 
وأوصىأيصا، وهو بمصر، ماتوا كلهم 

موسى.فنقله الشام، إلى ينهاه 

نبوتهمدعوى قي الغلعل أن والحاصل! 
وليسالأسباط، .هم أنهم ظن من حصل 
قطعواالدين ذريتهم الأسباط إنما كدك، 

أمةسمهل كل موسى، عهد من أسياحنا 
أبناءبالأسباط المراد كان ولو عثليمة. 

أوجزفإنه وبنيه؛١، ارويعقوب لقال! يعقوب 
على)الأسباط( لمقل! واختير وأبين. 

النبوةأن إلى للإشارة إسرائيل( )بني لففل! 
تقطيعهمحض من فيهم حصلت إنما 

الأعلم واش موسى. عهد من 
(٢٩٩. r^A/rسين)لأبن المائل جامع )٢( 



الإسلامفي الاستثناء الإسلامقى الإسثناء 

جمعنبوة على الرازي احتجاج وأما 
أ؛ؤيتيتو• تعالى قوله يعقوب أولاد 

ثملا٦[ ]يوسف: ه ينشب ءالب محهق 
يعقوبأولاد جبميع نبوة على فيه نص 
نسلفي الجرة الثه جعل ل صلبه؛ من 

عدابعده ومن وموسى، فيوسف يعقوب 
أنكما ذريته، من هم الله عيد ين محمل 
النعمةهده من كثير نالهم يوسف إحوة 

لسعدىا العلامة قال ولدا يوسف، بب ي
علىالنعمة تمت راولما I يرها نففى 

العزمن يعقوب لأل حصل يوسف، 
ماوالغبطة والمرور الأرض قي والتنمكين 

يوسف؛،سبب حصل 

.|ثيوسف ررإن ت المتقدم قوله وأما 
كن.أق تأط وؤ ال: _ن

نفساعشر أحد • تأويله وكان ٤[ ت ]يوسف 
بعلمهمويستضيء وكمال فضل لهم 

أصوأشيء لا لأنه الأرض؛ أهل ودينهم 
يقتضيوذلك يهتدي وبها الكواكب من 
أنبياءيعقوب أولاد جملة يكون أن 

صحيح؛غير الاستدلال فهذا ورملاءا 
الجمحنبوة على تدل الأية كانت لو لأنه 
عنروياه كتمان يوسف يعقوب أمر لبما 

له.إحوته كيد من حومحا إحوته 

الإيحاءمعنى يكون القول هدا وعلى 
إلىالأبي،ص.أي:إرالأاط؛

.[ ١ ط الرسالة، ]عريسه ( ٤ ■ )A العيي تنسر )١( 
اس.التراث إحنا، ]دار ( ٤٢١;١٨الرازي))٢(تنير 

-[٠١٤٢•هدم، سروت، 

فيالأسباط )ران الألوسي: الشاء أبو ئل 
إسماعيل،أولاد ش كالقباثل إسحاق وك 
أنفيجوز رسل، عدة منهم بعث وقد 

الوحيإليهم بالوحي سبحانه أراد يكون 
إلىأرسلت ت تقول كما منهم، لأنبياء ا إلى 
وجوههم،إلى أرسلت وتريد تميم، بني 
إحوةهم الذين الأسباط أن يمح ولم 

،(٣)أنياءا؛ص.كانوا m يوث 

اثمصادرواتمراجع:؛0؛ 

)ج؛(.البخاري،؛ ررصحح . ١ 
^٢(.الطبري،؛ اءتفير . ٢ 
^١(.حاتم؛؛ أبي ابن ارتفير , ٣ 
)ج؟(.القرطي؛؛ رأتفسير — ٤ 
لابنرج0، الأنبياء؛' ررثمصص - ٠ 
كمحر

لابن^١،، والنهاية،؛ ءالبداية - ٦ 
كثير•

التمسيرأ؛من المسبور لصحيح ا أ ر ٧
■ياصين بسير لحكمت ، ٢١رج 

للبحوثانمائمة اللجنة اافتاوى _ ٨ 
)جآ(.والإفتاء،االعلمنة 

 Mالإسلام ق لأستقناء اW

في)الامتثناء لح مصهليراجع 
الأيمان(.

الس.الكب ]دار ( n١٩١/الألوس )•؟(شر 
[.٠١٤١٠محوا، 



الإيمانفى املآسساء 

،CM► الإيمانش الأسمماء

الإيمانق الأسثناء 

التعرشرط:ج؛ 
المعبمض اللغة: في الأسشاء 

منمأحوذ الاستثناء وأصل والصرف، 
بعض-على بعضه الشيء رد وهو اض، 

فقدعطفته شيء وكل العطف، والثني 
الشيءتكرير على الثتى يطلق كما ثنيته؛ 

أومتواليين شيئين جعله أو مرتين، 
الاثنين■عدد ذلك ومن متباينين، 

أمرين:يثمل والاستثناء 
الذيوهو الوضعي، الاستثناء — ١ 

ولتعالى• كقوله الاستثناء، بأداة يكون 
ءَائنحأه إلا © م ش آلامحن 
]العصر[أفإمحوأ 

لمما وهو العرفي، الاستثناء — ٢ 
الموجوديكون بل الاستثناء، بأداة يكن 
تعالى:قوله في جاء كما الشرط، كلمة 

نتثيونj؛!* ثلمه؛ ^٠٣١ أدمأ ؤ"*إث 
إنيقولون: لا أي: الملم[، ]. 

لأفعلنالقائل: قول ومنه . اض ساء 
إنم_ؤم__ن أنا أو: الق،، ثاء إن كدا 
"؛.٥١ئا,ء 

ؤدا،ْليجة، ]دار ( ١٩٠)a/الجغوي ير نفانظرت )١( 
٠١٤١٧.]

الجيل،]دار ( ٣٩١)١; اللغة ملأبجي انظر: )٢( 
طا[1صادر، ]دار ( ١٢٥— )إا/ْاا العرب ولمان 

للكاصانيالصنائع وبياع (، )١٩للكمري والتSلLت 
ط٢[.انعريى، امماب ]دار ( ١٠٤-  ١٥٣)م

سرعا:اثتعرث ح■ 

تغلقأن هو الإيمان في الأسشاء 
علىيدل لا ما على إيمانه الشخص 

يعلقهكأن الإيمان؛ بكمال والقطع الجزم 
إنمؤمن أنا فيقول: اغ، مشيثة على 

ذلك،ونحو أرجو، مؤمن أو: الله، شاء 
لفهُم.الإيمان بكمال يقطع فلا 

أنل١الأستتناء : تيميةابن قال 
هذصأو الك، شاء إن مؤمن أنا يقول: 
وكتبهوملائكته باض أوآمنت أرجو، 

لديا الإيمان تريد كنت إن أو ورسله، 
رؤإساتريد كنت، ؤإن فنعم، دمي يعمم 

يحقنآثم يكر إدا ١^•؛؛ آلثويرث 
أعلمماfد٤آ.فاض ؟[ ]الأنفال:
لرالأستثتاء: العزأبي ابن وقال 

أي:— يقول أن هو: , ..الإيمان،في 
اشااُشاء إن مؤمن أنا _: الرجل 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا0 
واتشرصء

الإيمانفي للاستثناء الشرعي المعنى 
اللغويالمعنى عموم تحت مندرج 
أنفبعل. والتكرار، الرجؤع وهو للشتي، 

للأنابقوله: بالإيمان ه لتفالقائل أقر 
الإقرارذلك ليعلق ورجع انثنى مرمن®، 

رثمفتوى للإفاء، الداتمة الفبمة بيان انظر: )٣( 
طرخ)لأ/اآةاه(.صادرة (، ٢١٤٣٦)

(.niT/v)مجموع )٤( 
بناه نمد الثنة وانظر: (، ٣٩٠)الطحاؤية شرح )ه( 

آ*أاه[.ٍدا، الشم، ابن ]ياي أحمد 



الإبمانفي الأستثناء الإيمانالأستتظءفى 

ارإنت فيقول اشر، مشيئة وهو آحر، مر يا 
شاء

ْنالثاني المعنى تحت مندرج وهذا 
العرفيالاستثناء وهو اللغوية، المعاني 

بغيراض مشيئة على الأمر فيه يعلق الذي 
الأسشاء.أداء

لحكم:ا0 
أهلمحي الإيمان قي الاستثناء حكم 

اJثنة:
حاكان:له الأيمان ض الأسشاء 

كالأريد إذا الأولى: الحالة 
.مشروعاالأسشاء كون الإيمان: 

يلي:لما وذلك 
فعليشمل الخامل الإيمان أن  ١٠٠

ضا نهى ما كل وترك به، اطه أمر ما كل 
كلهبذلك حاء أنه أحد يدعى ولا عنه، 
والكمال.التمام على 

المتقبلهو النافع الإيمان أن _٢ 
فها أتقبل يدرى؛ لا والإنسان اش، عند 

يستثني.أن له صح فلذلك لا، أم منه 
اكس.ّا-اوعدءنتركة

يحوليقتضي الكامل الإيمان أن - ٤ 
يختمبما يدري لا والإنسان الجنة، 

،.بالبماقيةأالعلم لعدم فيستش ^^١،، 
مجمؤعالع.اّم -م دعاالتعلل حول انظر )١( 

لأينيب)*لا/آأ(.الخاوي 
مجمؤعت بالعاقبة العلم يعدم التعلل حول انظر ( ٢١

الوجهمحيا وحول ٠ ( ٢٨٩ر"آ/تيمية لابن الفتاوى 
يالإبانة)السمي وألإبانة الشرح انظر; الوجوه وشه 

أصلأريد إن الناتجة: الحالة 
حاكين:من ذإكأ يخلو قلا الإيمان، 

جهةعلى الامتثناء كان إن -١ 
الإمامئل ميجوز. لا فإنه الشك: 

قال:الإيمان؟ فى تثنى ي: أحمد
1لإه،ثاء إن مؤمن أنا أقول: ررنعم، 

أّقنىشمحلأضاس"،.
بابمن الاستثناء كان إن وأما — ٢ 

المتيقنةالمتحققة الأمور فى يجوز أنه 
فيالشك جهة عر لا انب، مشتئة ذ5ر 

إنماكلها الأمور لأن بل الإيمان، أصل 
•جائز الاستثناء فإن الرب؛ بمشيئة كون 

جوازرروأما : تيمية ابن نال 
عنىإذا فيصح مؤمن، بأني القول إمحللاق 
فيهوالدخول كماله، دون الإيمان أصل 
كانهذا ارولوقال: . تمامه؛( دون 

مؤمن،أنا يقال: أن يجوز أنه الصحيح 
أصليعنى: ٠ ذلك أراد إذا ، استثناء باد 

بماكلامه يقرن أن ينبغي لكن -، الإيمان 
الكامل،المهللق الإيمان يرد لم أنه يبين 

علىيجيب أن يكر0 أحمد كان ولهذا 

العلوم.\حأ(لمة  ١٧٩بطة)لأبن اكنرى( 
فيالواضحة واJرLلة م[،  ١٤٢٣محوا، والحكم، 

(٨١ْ -  ٤٨١ )آ/ التجئ لأبن الأنامحرة على الرد 
!،٢٥١٤٢•محيا، الديمولمةأ الفاتس التحف ]مجموصة 
)T/الأشرار اكديثة المعتزلة صلى الرد في رالأنمحار 

ومجمؤع®وا[، اللف، أضواء  ٠١١٥]( ٧٩٢_  ٧٨١
لأبنالطحاؤة وثرح ٤{،  ٩٦)U/ تميت لابن الخاوي 

ط؛[.الامادص، زالمكب ( ٣٩٨)العز أبي 
\)٣(Y) iti /١٤١•الرايت،ًلا، ]دار ٠(  ٩٦.!<

)؛(ءجمعائوى)يمآ1آ(.



الإيمانامحستثتأءفى الإيمانفي الاسساء 

أنفعلم . .يقدمه. اسشتاء بلا المطلق 
ولايجزمون كانوا لف المن وغيره أحمد 

الإيمانمن القلب فى ما وجود قي يشكون 
الاستثناءويجعلون الحال، هذه فى 

فعلالمتضمن المعللق الإيمان إلى 
الاستثناءبجواز ايصا ويحتجون المأمور، 

كناؤإن ثان مأحذ وهذا فه، يشك لا فيما 
أ.الإيمان؛؛أ من قلوبنا في فيما نشك لا 

لأدلة:ا0 

لنفسهالكامل بالإيمان المرء جزم — أ 
علىيدل ومما النمس، تزكية من هو 

تيلي ما النفس تزكية عن البعد مشروعية 

]١^٢[..اه آٌ بتن أغلا هو 
ظةآلإة 1د ر ت وله وق- ٢ 
[.٤٩]اس: ئثآم تن تأ!، أئ ق ث٣ 

منأعظم للنفس تزكية هناك وليس 
الكامل.بالإيمان لها الشهادة 

ابنعن حاء ما لهذا ؤيشهد - ٣ 
ررأناعنده! رجل قال عندما ظتع معود 
منرلأفأنت ت مسعود ابن له فقال مومزار، 

ابنتمال وأرجوه، تمال! الجنة؟اا أهل 
وكلتكما الأولى وكلت ررأتملأ مسعود 

الأمى"'ى.

(.٤٥٠.  ٤٤٩)^نقه المدر )١( 

المعارف،)؛مكنة ( )٥٣الإيمان لي يد أبو أحرجه )٢( 
]دار( ٦٦٥)Y/الثربعة ني والأحرى ذا[، 

ط٢[.الوطن، 

فيالأستئناء فإن الإجماع، — ٤ 
مذهبهو _ كماله يه  iAjU؛إذا — الإيمان 
علىمجمعون هم بل السلف، جماهير 

الحالهذه فى مشروعيته 

سيدبن بمص الإمام يقول 
منأحدا أدركت ررما ت فقفو الغلمان 

إلأءاىالأّظءاا؛؛،.أصحابنا 
إذاالإيمان أن على يدل ومما • ب 
تثنىيلا ان الإنفان أصله به أريد 

ض:U الأصل ش الشك بامحيار 
ثتآأم ءاثكتا ٠^^١ تعالى; قوله - ١ 
نإيإقيثن إف محل وتآ إئ محل 

خوشوف ج وألأنتاط ؤإتهق، 
مرقث" ير ثن ألتممحت وف وتآ محثى 

.همحمحبإ لث وعئ بمهر م بقث 
]اوقرْ[.

ولم■بالإيمان، بالإقرار المزمنين فأمر 
هيالأية في ذكر ما لأن الاستثناء؛ يذكر 

يجزمأن يجب مما فهي الإيمان، أصول 
شك.دون من لنفسه به الإنسان 

الاستثناءأن على يدل ومما — ج 

رالإُانة، C٣٤٧/١لأحمد بن اض لعبد الئثة انفلر: )٣( 
ٍوا،المم، ابن ]دار < ٨٧٣)Y/طة لابن 
)ا/آاآ(،لفهئي الإيمان وشب ^، ١٤٠٦

،٤٣٩، ٤٣٨)U/تيمية لأبن الفتاوى ومجموع 
روىمن أسا، اللألكاقي ءل.د رتل- (. ٦٦٦ه'ها 
يعدمم،نمن والتابعين الصحابة من الاستثناء منهم 

والجم.اءةالثئة امحل أصول ثمح في: كما 
)هري؛-ا(.

(.٥٩٥النتن)٣; و الخلال رواْ )٤( 



oLwVl_sالاستثناء 

■CD•
الأستمماءفىالإي4ان

محولهلمتشة ا المتحققة الأمور في يجوز 
ألثءءرنؤلد آممث صاورث> ر_ماوىت 

أسشآء آنثنآم ألتتءْد الثي 
اشذكر ف[، ٢٧تح: ف]ال1امإثه 

للمسجّدلحولهم أل مع الامتئناء، 
مستيقنشيء الحرام 

اسم:أهل قوال أه 
،ظ!؛? البصري الحس رجل سأل 

فقالأنت؟ أمؤمن سعيد، أبا يا ت فقال 
تإيماتان الإيمان را ت له 

باضالإيمان عن تالمى كنت إن ف٠ 
والناروالجنة ورسله وكتبه نكته وماد 

.مؤس به فآنا ت والحساب والبعث 
تباركاض محول عن تسألني كنت إن ؤِ 

ذكت٩ ٌ أتفيزث ؤأه ص■■ 
ءابمم'همحم يق و1ذ؛ قلومم ؤحلت أقه 

وي1ووق ريهن رعق ابماثأ رادتم 
ررديمربثا ألصأوه يئت أؤت 
م■^1 ألثويؤ_ن هم آوكك ينفقون 
>طربثوررة وثغيتأ تتهت بمد ديثتئ 
أممنهم أنا أدري ما فواض ]الأنفال[ وه 

لأ«
(٢)

الحق،أهل صفة الأحرى: ومحال 
فيالاستثناء العلم أهل من ذكرنا ممن 

والثئة(، ٣٩. )٨٣ مد لأيي الإيمان 1^: )١( 
(٢٨٩/٣)الفتاوى مجموع )م؛ا،ْ(، للحلال 
)T/الطحاؤبة المقيد، دثرح (، ٤٦•٠ وم/آآأ 

^.١١٤١ الرسالة، ]مزّة ( ٤٩٦.  ٤٩٤
الثب[.]دار ( ٣٦٧)U/القرطى شر )٢( 

باضنعوذ — الشلث، جهة على لا الإيمان، 
خوفول1كن - الإيمان في الشك من 

للأيمان،الاستكمال من لأنفهم التزكية 
الإيمانحقيقة يستحق ممن أهو يدري لا 
أهلمن العلم أهل أن وذللث، لا؟ أم 

قال:أنت،؟ امزمن : سئلواإذا الحق 
ورسله،وكتبه، وملائكته، باض، آمجنت( 

وأشجاهوالنار والجنة الأحر، واليوم 
بقلبهوالمصدق بهذا فالناطق هذا، 

الالإيمان، في الاستثناء ؤإنما مؤمن، 
بهاض نعت ما توجب يممن أهو يدرى 

هذالا؟ أم الإيمان حقيقة من المؤمنين 
بإحسان،لهم والتابعين الصحابة طريق 
كونلا الأعمال في الاستثناء أن عندهم 

ؤإنماالقلب،، في والتصديق القول في 
لحقيقةالموجبة الأعمال فى الاستثناء 

الإيمان^ا.(٣)

طئلاسعلمة:مء 

الرجلئول حكم الأولى: لمالئ ا. 
أنت،؟أمؤمن لخيره: 

لغيره:الرجل موال لف الأنكر لقد 
منالسؤال ذللث، عدوا بل أنت،، أمؤمن 

القائموالإيمان والتكلف، والتعمق البدع 
لنفسهشهد فمن اض، عند علمه بالإنسان 
أنله موجبة شهادته تكن لم بالإيمان 

لنفسهيشهد لم من أن كما الجنة، يدخل 
لتلكتركه يخن لم الكامل بالإيمان 

(.٦٥٧. ٦٠٦/٢)للاجري الشربمة ٣( 



الأيمانفي الأستث4اء 
W،ّ

شالإيuنالاستثناء 

يدحلهاُلا أن له موجنا الشهادة 
ارس_ؤالت ظه النخعي إبراهيم قال 
ددعة«ُأ؛.أنت؟ أموس الرجوت الرجل 

سألني؛رإذا ققفة! أحمد للأمام وقيل 
سؤ\ل؛اكقال: أنت؟ أمؤمن الرحل: 

القال: أو إيمانك، فى يشك لا بدعة، 
قينشك 

سئلررإذا ظه: عيينة ين سفيان وقال 
ويقول:يجبه، لم شاء إن أنت؟ أمؤس 

فيأشك ولا بدعة، إياي موالك 

أنتعيب فاقيف قال: لا. قال: بالعمل؟ 
ويس؛شى؟ا؛اش،اا شاء ارإن يقول: 

قال:س حكم في الثانية: لمسألة ا- 
الشك:جهة على اه؛، شاء إن هؤس ءأنا 

منفان تفصيل، من تقدم ما حب 
تفصيل:ففيه الشك قاصدا امتثتى 

الإيمان،أصل قي الشك قصد إن - أ 
عنصاحبه به يخرج وقد محرم، فهدا 

الديانة.

كمالفي الشك قاصدا كان إن ؤب 
وتقدممشرؤع، هنا فالأسشأاء الإيمان، 

علتهوبيان ذلك تفصيل أنه اوِءؤال; لهذا اللف كراهة ووجه 
قال:من حكم قي الثالثه: الخآلة - رجث سأل فقد الخرحئة؛ قتل س حاء قد 

(٤)

لي:ءرقيل له: فقال ققفة أحمد الإمام 
فيعلي همل نعم، قلت؛ أنت؟ا؛ أمومن 

وكافر؟موس إلا الناس هل شيء؟ ذلك 
كلامهدا وقال: أحمد، الإمام فغضب 

ءؤوءا-مويكتت .،الق وقال اء، الإرج
صا''ا'[، ة: وبت]الوه لأم ثنحوة 

الإيمانأليس أحمد: قال ثم هؤلاء؟ 
قال:بلى، الرحل: قال وعملا؟ قولا 

فجئناقال: نعم، قال: بالقول؟ فجئنا 

;(.٧٤.  IVY)؟/•للاجري الثربمة انظر: )١( 
]مكتبة( ٣٨إ  ١١)ممنفه في ثيبة أبي ابن رواه )٢؛ 

فياحمد بن اه وعبد أم[، ٤ ٠ ٩ ؤوا، ايرثد، 
)؟/\U;(.الشرمة ي دالاجرى را/ا؛ا(، الثق 

النمارىوسجموع (، ٦٠١)م/للغلال الئنأ انظر: ( ٣١
(.i،A/U)تب لأبن 

الفغاوىمجموع (، ٦٠٢)م سلال النئة انقلر: )٤( 
.(،©•/U)

يستثن:ولم الايمازا؛ كامل موص ؛؛أنا 
يدونالإيمان كمال لنفسه أثبت من 

ؤيخشىالمحفلور، في وقع فقد استثناء 
المنهيالقس تزكية في لوقوعه الإثم عليه 

أسم^١ ^ ت تعالى قوله في عنها 
لالجم[س.مأمحيتتيآمحو4 

يدانجد لألأ ^١^: أحمد الإمام قال 
موسااوأنا قال: إذا لأنه لاستثناء؛ اص 

بالعملالاستثناء فإنما بالقول، حاء فقد 
اهمل«ّ,لا 

لأ-مىالشريعة وانظر: (، ٥٩٧)م/للخلأل )ه<الثئة 
(.٨٨٣)أ/طة لابن الإبانة (، ٦٧٤ّ  ٦٧٣)آ/

،ط؛ الراية، لدار ( ٥٩٦)٣; لدخلأل الئثة انظر: )٦( 
(.٦٦٩/٧يمنة)لابن الفتاوى ومجموع آهأ، ٤١٠

)U7؟n;(.الخاوي مجموع انظر: )٧( 
(.٦٠١رم/ cijiش الخلال رواه )٨( 



الإبمانض الاستثناء الأسساءشالإطن

ينالقاسم عبيد أبو الإمام وقال 
الفقهاءمذهب نرى رروكذلك ت سلام 

•يعني — سم لا ا بهذا يتمون نوا لك ذين لا 
نحنت فيقولون ، استئتساء بلا — الإيمان 
علىمنهم عندنا هو إنما ، . ■ مومنون 

علىلا ان، الإيمفي دخول ال
منمذهب على فأما . . الاستكمال. 

والنسءنااالملائكة رركإيمان ت قال 
العلماء؛؛طريق هذا ليس اش، فمعاذ 

تظله العكّري بطة ابن الإمام وقال 
العقلاءوطريق المؤمنين، سبيل ررفهذه 

والخوفالاستثناء لزوم العلماء، من 
أحوالهمكيف يدرون لا والرجاء، 

أمقبولةأعمالهم، كيف ولا اثض، عند 
لأحديجوز فهل • • - مردودة أم هي 

أنيجزم أن الأخر واليوم باه يؤمن 
وأعمالالخير أفعال من الصالحة أعماله 

ولديهزكية، وعنده مرصئة، كلها البر 
وحزمهحتمه على يقدر لا هذا إ مقبولة؟ 

منباه نعوذ باه، مغتر جاهل إلا 
علىوالإصرار اه، برة غال

اه؛؛معصية 

فىالأسناء الرابعة: لمسألة ا٠ 
اءلأسلأم:

والجماعة؛الثنة أهل عند المشهور 
عدمهو وغيره حنبل بن أحمد كالإمام 

أنات أحدهم فيقول الإسلام في الاستثناء 
الأصلهو هذا يستثني، ولا لم م

بخلافألة، المطْ في عندهم 
الاستثناءفيه عندهم لب لغا فا الإيمان، 

تةدمُأ/كما 
عن.ئه حنبل بن أحمد الإمام سئل 

ررنحنفقال! الإيمان، فى تثناء الاس
إذافأما له: فقيل الأسشاءآ؛، إلى نذهب 

رءلأفقال! يستثني؟ فلا مسلم أنا قال؛ 
قالمسلم، ا أنقال: إذا ستثني 

والإيمانالكلمة، الإسلام ترى الزهري: 
قدأصر ام الإمأن إلا المملءر؛،. 

ذلك:فى الروايات عنه تعددت 

فيالاستثناء منع الأولى: فالرواية 
عنهالمشهورة الرواية وهي الإّالآم، 
ذللثا:على يه يستدل ومما 

علىدلت قد الشريعة نصوص أن . ١ 
ذكربدون بالإسلام للنفس الشهادة 
ذلك:ومن الأسشاء، 

ثمش ءأتقا ا*اهماب ^٥١^، ه: _ولء- 

)\(الإيطنسمل)«أ_؛؟(.
(.٨٧٣. ٨٧٢٨بطة)لأبن )آ(الإياة 

مججمؤعصمن والباطل الحق بين الفرقان انفلرت )٣( 
تيمية،ابن ]مكتبة ( ir/\Tتيمية)لابن الفتاوى 

(٥٣١)Y/ ووردأوى التحرير ثرح والتحبير ط٢[، 
البهيةالأوار ولواْع ا؟إام[، ط١، الرشد، لُكتة 

ط؟■[.الخاص، ]وسة )ا/حمأ( للشارض 
بطةلأبن المتري( بالإبانة )المس والإبانة الشرح )٤( 

.(AU1/Y)

تمؤّة)\إ\\ى مند، لابن الإيمان ره(انظر: 
)r/للحلال والنثة آ«أام[، ط؟، الرِالة، 

(،٨٧٦بطة)Y/لابن المنرى والإبانة (، ٦٠٤
MTf\T)j( ٤٣)U/لمٍة لابن الفاوى ومجموع 



الإيهانض الاسئناء الإيمانالأستئظءفى 

]الح__ج__رات:أثتتاه مق وء محيمأ 
تتيمية ابن لإسلام ا شيخ قال [، ١٤

الحجرات1ية ت يعني - الأية اءوهذه 
حنبلبن أحمد بها احتج مما — السالفة 

دونالإيمان في يستثنى أنه على وغيره 
التمالميموني! قال . . الإملأم. 

مؤمنأنا فى؛ رأيه عن حنبل بن أحمد 
إنمؤمن ت أقول فقال1 اطه، ثاء إن 

أستثني،ولا ملم ت وأقول اطه، ثاء 
الإسلامبين تيآق ت لأحمد قلت ت قال 

تله فقلت نعم، ت لي فقال والأيمان؟ 
ؤق١تتات لي قال تحتج؟ شيء يثمأ 
تتتأهمنا وثتفيآ هتحثإ ثم يل ءاتة 

ةا[ااآاا.]الحجرات: 

صاربالشهادتين نملق من كل أن - ٢ 
الكافرين،سائر عن متميزا ملما، 

أمروهذا المسلمين، أحكام عليه تجري 
الملمين،حميع عند تحققه في شك لا 

استثناءُبلا به مجزم 
قيالاستثناء تجويز الثانية: والرواية 

تعارض،الروايتين هاتين بين وليس 
ذلك:وبيان 

.( Tol'/U)ت؛مءة لاين الفتاوى ءجْوع ( ١ر 
لاينالغتاوى مجمؤع صمن الكجم الإيمان انفلر: )٢( 

الرزاقنمد ونقصانه الإيمان نيادة نمه 
واصاب،الملم ]داو ( ٤٩٦-  ٤٩٠)اليد 

بم/هاة(.نمه لأن اكارى مجمئ انظر; )٣( 

الإمامعند إطلاقان له الإسلام أن 
أحمد:

الإسلام:بيراد أن الأول: الإطلاق 
ابن,عن مشهور الإطلاق وهذا الكلمة. 

بالكلمة:والمراد طه. الزهري شهاب 
الئهادتازُ؛'.

أنالزهري مراد يكون ذال وعلته؛ 
إذالما مؤيسمى بإسلامه يحكم المرء 
وأتهالشهادة، كلمة أي: بالكلمة؛ تلففل 

والخملبالعمل، إلا مؤمنا مي يلا 
وأما. . و١لجوارح. القلب عمل يشمل 

فهوجبريل حديث في المذكور الإسلام 
تعالى:بقوله المراد الكامل الشرعي 

 gنهبمثل ش دكا قن ؛؛
.هآدثنيلأ ي آ'لآجرمم ي وئر 
ءمرال[اا]آل 

المغرواية تحمل الإطادق هذا وعلى 
الإمامعند الإسلام في الاستثناء من 

ممّاهو بالشهادتين النهلق لأن أحمد؛ 
فيه.الشك يجوز ولا مسلم كل به يجزم 

بالإسلاميراد أن الثاني: الإطلاق 
أمركما كلها الفلاهرة الواجبات فعل 

الته،ده

جوازرواية تحمل الإطلاق هذا فعلى 

]دار\( AU/\Y)آبادي لسم انممود عون : )أ(اط 
المفاتيحومرقاة [، ٢١٩٩٥ط٢، العلمية، ألكتب 

ْل\■،العامية، الكب ]دار ؟o( T/U)قاري لعلي 
٠١٤٢٢.]

\ذمذةآ.]ياي ( ٨٢.  ٨١)ا/ حجر لأن ايارى نتح )ه( 



الأستتاءفى1لإيمان-|]ق[بمالإيمانفى الأستئاء 

كماالإسلام في فبمني الاستثناء، 
الإومالُا،.فى بمي 

أصلأريد إن ه أنالحاصل؛ ف
ميعت بالشهادتين النطق وهو الإسلام، 
الأسشاء.

المتضمنالإسادم، كمال أؤيد ؤإن 
ماعلى المحرمات وترك الواجبات لفعل 

الأمشاء.حاز اش به أمر 
فيالأسشاء الحاسة: لمالة ا- 

المتيقن:العلوم الماصي 
المعلومالماصي في تثناء الأّّ

إنشجرة هده قولهم: مثل المتيقن، 
إناش ول ومحمحمد أو الله، شاء 
إنالأمس بصلى قد وأنه اض، شاء 
للعقلمخالفة بدعة فهذا افه، ثاء 

أهلمن أحد عليه يكن ولم والدين، 
ولمالدين، وأئمة السابقين، الإسلام 

فياستثناء الثنة ولا الكتاب فى يأت 
فيفهو ورد ما كل بل الماضي، 

دهمثنتعالى: كقوله تقيل؛ المّ
آنإلا 0 ه ياْل؛٥ \ة قأى؛ 
بمأآ
غيالاشاء الماس: لمألة ا. 

المالحة:الأصال 

بمحيثالصالحة الأعمال ش الأسشاء 

فمنالكجر الإيمان التفصل: هذا حول انظر )١( 
(،٤١٠، )U/؟oYتيمية لاين النتاوى مجمؤع 
(.٠٣٢-  ٥٣١)Y/ للرداوى اكحرير ثرح والخم 

(.٤٢٠لأينتمة)ذ/اآإ، اكارى مجموع )أ(انظر: 

إنوصمت اش، شاء إن صليت يقال: 
القولاش، شاء إن وحججت الله، شاء 
إذالإيمان؛ في الاستياء في كالقول فيها 
المقصدكان فان الإيمان؛ أفراد هي 

عدممن الخوف أو التزكية، حوف 
الكمالوجه على الصالح بالعمل الإتيان 

المقعدكان ؤإن الاستثناء، له شمع 
يقول:كأن الممل عن الإحبار مجرد 
وستتى.فلا وحججت وصمت صليت 

منحاف من رروحوف تيمية: ابن قال 
يكونلا أن لخوفه منه يقبل لا أن ألسلف 

وهذاالمأمور، الوجه على بالممل أتى 
منهاستثنى من استثناء قى الوجوه أظهر 

كقولالإيمان؛ أعمال وفى الإيمان، فى 
وصليتافه، شاء إن مزمن أنا أحدهم: 

أتىيكون لا أن لخوف اف،؛ ثاء إن 
علىلا يه، المأمور الوجه على بالواجب 

التصديق((هن يقله فيما الشك جهة 

اتمخاصن:طناها_ا 4ؤ 

حكمفي أقوال صدة للمخالخين 
يالاظء 

الاستثناءبوجوب القول الأول: القول 
الكلأيثةقول وهو الإيمان. في 

الأشاعرةوجمهور 

رم(ءجمعاكادىريما-ا،؛(.
(،٤٣•/ UA^/Y (U)الفتاوى مجموع انظر: )٤( 

الإمامجامعة ]طعة ( ١٥٠)\ا تمة لاين رالاسقامة 
٠هأ  ١٤٠٣، ١ ط الإّملأب، سعود ين محهد 
ءزاهد زدار ( ٢٠٣)سدادي الدين أصول ر0(انذلر: 



الإيمانفى الاستثناء :ء؛|وق[بمالإيمانفى الاستثناء 

ذلكوعللوا 
عليهمات ما هو الإيمان أن — ١ 

عليهمات ما هو الكفر وكيلك الإنسان، 
اف،عند يكون إنما فالإنسان الإنسان، 

سبقوما الموافاة، عتبار يا كافرا أو مومعا 
■قبلوما عليه، يكون أنه الله علم في 

.به عبرة فلا ذلك 

لشهادةيا النفس تزكية عن البعد - ٢ 
الإبمان'ا،.لها 

الاعتبارفي السلف وافقوا قد وهم 
الأعشارقان الأول، الامحبار دون الثاني 
الصفاتبنفي قولهم على مبني الأول 

يمعيسمونه ما وهو الله، عن رئة حنيا لا ا 
إن! قالواثم ومجن الحوادث، حلول 
والغضبوالمنهل والبغض الحب 
مبغصااظه يكون فلا قديمة، أزليه صفات 

لهمحئا يصير يم — كفره حال — لشخص 
الأزلفي له محبا يزل لم بل إيمانه، بعد 
ولمالإيمان، على يموت أنه علم إذا 

أنهعام إذا الأزل في له مبغقا يزل 
الكمر■على بموت 
الإيمانفي الأسشاء مسالة قرنوا نم 
أنعلى بناء وأوجبوه، القول، بهذا 

يموتثيء أي على يعلم لا الإنسان 
المرءعليه يموت ما هو والإيمان عليه، 

(٢)

أدار( ٢٠٣)لدشتازابى المقاصد يشيح الئدسء، ً
حدا،اكماب، المعارف 

الخاتجي،]مكب ( ٣٣٦)للجويني الإرشاد انفلر: )١( 
ه[.١٤٢٢ءدم، 

•ربه يه ويواقي 
يقولون:لأنهم منهم؛ تناقض وهذا 

اللغةفي لأنه التصديق؛ هو الإيمان إن 
الشؤعفي الإيمان يقولوزت ثم كيلك!، 

وجعلوا، ربه العبد به يوافى ما هو 

عدولفهدا ذلك، لأحل واجبا الاستثناء 
إلىاللغة قي الإيمان معنى عن منهم 

اللغوياستدلالهم فأيهللوا معنىآحر، 
الابمازص,حد يان فى 

فيالاستثناء يحرم من الثاني: القول 
أوالجهميةُ لمرحئة ا قول وهو الإيمان. 

الأشاءرهُا"،،ويعفى ،، والماتربل.يةأ 
ثيئاالإيمان يجعل ممن ونحوهم 

والإقرار.التصديق وهو واحدا، 

^؛مهدي ين الرحمن عبد قال 
الإرجاء*أول 

الإيمانإن يقولهم: التحريم وعللوا 
الشك،يقتضى والاستثناء واحد، شيء 

ومن,شاك، فهو إيمانه قي استقى من فان 
مؤمنا،يكن لم الإيمان تحقيق قي تردد 

الفتاوىمجمؤع صمن تيمية، لأبن الإيمان انظر: )٢( 

ابنوموثف (، ١٣٨.  ١٣٧)بب لاين الإيمان انثر: )٣( 
ط\آ.الرشد، ]مكنة ( n١٣٧١/ الأشاءدة من تمة 

؛(.Y"\/U)الفتاوى مجموع انئلر: )٤( 
الجامعات]ياي ( ٣٨٨)للماتريدى التوحيد انظرت )ه( 

]مطبعة( ٢٦٠)السنة أهل وتأؤيلأت الممرية[، 
المعينلأبى الكلام وبمصر -[، ٤٠١ • ٤ الإرشاد، 

^.١٩١١الكردي، ]مطعة ( ٤٠)النفي 
(.٢٥٣)سدادى الدين أصول انقلر: )٦( 

(iJKU ،(.٥٩٨)م/للحلال ؛



الإ.ّضماءبالآماإالأسسئء

قالمن تكفير إلى بعضهم ذهب بل 
بالأسشاءأن.

فانالبهللأن، غاية في هذا ويولهم 
جميععش بطلق الشرعي ألأيمان 

الشرءية7والأعمال والأقزال الامحقادات 
زعمهكما رالتصويق( واحدا شيئا وليس 

تحقيقإلى راجع فالأسثناء هؤلاء، 
أصلإلى لا والأسال، الأقوال كمال 

فيه.شك لا الذي التصديق 

تمصادرواثمراحع:ا٠ 
بنالقاسم عبيد لأبي للالإيمان«، ٠ ١ 

سلام.
للحلال.، ااالئأة؛ا - ٢ 

للاجري.ارالشرمة،؛، — ٣ 
الثئةأصول على والإبانة )ص - ٤ 

الصغرى(،بالإبانة )المسمى والديانة؛؛ 
العكبري.بعلة لابن 
بطةلأبن الكبرى؛؛، آنة للالإب_ء ٥ 

العكري.
الثنةأهل اعتقاد أصول للشِرح ( ٦ 

للاوكائي.وانماعهء، 
 ٧ I لمحجة؛؛،ا بيان فى رلالح_جة

الأصبهاني.محمد بن لإسماعيل 

داوحراراس(، ٢۵٣)سادى الدين أصول انظر; )١( 
]طع( ٤٦رآ/ المصري نجمم لابن الدناس كز شرح 
)؟/المتمن المائة ؤإتحاف كراتشي[، كميي، صعيد 
ونقصانهالإيمان نيادة وكاوللث،؛ الفآكرآ، ردار ( ٢٧٨
هداعلى الرد في وانظر (، ٥١٩)انماد الرزاق نمد 

٤(.١  f\T)يب لاين الفتاوى مجمؤع القرل; 

تيمية.لابن الفناوى،؛، رأمجمؤع — ٨ 
لابنالهلحاؤية؛؛، العقيدة ارشؤح — ٩ 
الم•أي 

وحكمونقصانه الإيمان 'لازدادة — ١ ٠ 
بنالرزاق لعبد فيه؛؛، الامتثناء 

البدر.المحسن عبد 

 mسء لاستسقاء اM

لغه؛تتمرث ا٠ 
منمركب مصطلح بالأنواء الاستسقاء 

تهما كلمتين 

منامتقعال وهو الامتماء ٠ ١ 
بالفم،القيا والاسم القيا، طلب 
أن.منه طلت إذا فلأنا؛ استقيت يقال؛ 

يسقاا.

نوء،واحدها الجوم هي الأنواء؛ . ٢ 
سقهلإذا لأنه نوءا؛ مي ّإنما قيل؛ 

الطالعناء المغرب بمنها الماقط- 
وطلع،نهص أىت ؛ نوءاينوء بالمشرق، 

•به الجم فمي ، الثوء هو الهوض وذلك 
ثمانيةررالأنواء، عبيد؛ أبو قال 

أزمنةقي الخaلالع معروفة نجما وعشرون 
والربيعوالشتاء الصيف من كلها التة 

ثلاثكل في منها يسقهل والخريف، 
طلؤعمع الغرب في نجم ليلة عشرة 
منالشرق في يقابله آخر ويعللع الفجر 

ممى؛أمعلوم وكلاهما ماعته، 

واظر;لمنادرب)ا/ةلأا(.(، ٢٣٢/0)أ(نهنبسر



بالأنوا؛الاستسقاء بالأنوا،الاستسقاء 

شرعا:لتعريف اؤ 

الثقياطلب هوت الأنوام الاستسقاء 
.وقرعهمعد ذلك، تبة أو النجوم من 
•إلها 

نسبةررالمراد I اش عيد بن سليمان قال 
جمعالأنواء إلى المطر ومجيء القيا 

لقمرا؛ا زل منا وهى نوء 

للغويا المعض بين لعلاقة اؤ 
والشرعي؛

واحدفالأستخدام متهلاJقان؛ المعنيان 
والشرع.اللغة في 

الأخرى:لأسماء اؤ 
الاستسقاءبالكواكب، الاستسقاء 

بالنجوم.

بالأنواء،الاستسقاء عن النهي ورد 
منعدد في الخفر إلى ونسبته فاعله وذم 

مالكأبي حديث ذلك فمن الأحاديث، 
تقال . الله ويحول أن .٥؛ الأشعري 

الالجاهلية أمر من أمتي في راربع 
قيوالطعن يالأحاب، الفخر يتركوهن: 

نجوم،بالوالامتسماء اب، الأن
والياحة«أآ؛.

جهةمن ينقسم بالأنواء والأستسقاء 
تأمام ثلاثة إلى حكمه 

الإملامي،]اسب ( ٤٥١)الحميد العزم را(تسم 

(.٩٣٤رنم الجاتز، )محاب سلم 

الأنواءيدعو أن ت الأول م الم
اسقناا كدا نوء يا يقول! كان لقيا؛ يا 

إلىالأمطار حصول ينسب أو أغثنا، أو 
هيأنها على بعضها إلى أو الأنواء هذ0 

يدعها،لم ولو اض دون بنفسها الفاعلة 
الملة.من مخرج أكبر شرك فهذا 

أنوهو أصغر، شرك الثانيت م الق
معالمطر لنزول سبيا الأنواء هده يجعل 
كللأن الفاعل؛ الخالق هو اش أن امحقاده 

بوحيهلا سببا الله يجعله لم سببا جعل من 
أصغر.شركا مشرك فهو ا بقدرْ ولا 

العلماء،فيه اخص الثالث: المم 
المعلرنزول أن معتقدا ذلك قال إذا وهو 
سبتالست الخواكب وأن تعالى افه من 
لدلكوفلرف ميمات هي ؤإنما ذلك، في 
للوقّت،مريدا ذلك فقال الحادة، في 

•قولان ذلك في وللحلماء 
منه؛والمنع ذلك كراهة أحدهما: 

أهلأمر من ذلك ولأن الحدث، لفلاهر 
مشابهتهم.عن نهينا وقد الجاهلية، 
اللففلكراهة ْع الإباحة الثاني! القول 

جائزامعنى قصد إنما لأنه تنزيه؛ كراهة 
قال:فكأنه المهلر، نزول وقت وهو 
كداأم.شهر أو كدا، وقت فى مهلرنا 

لحقيقة:ا١ 

العربعند كان نواء الأنالاستسقاء 

المف.زلقول (، )؟/٠٦لكووي سلم شرح )م(انظر: 
(.١٩.  ١A)٢/.محمن لأبن اكوحتد ب كلض 



بالأنواءالأستسماء ٠٠لألأنواتالأرس|ط^ء 

وطلؤعنجم يسقوط 1/ووخ\ الجاهلية في 
عنديكون أن ْن بد لا ت قالوا آخر، 
مطرنزل إذا فكانوا رياح، أو مطر ذلك 

إلىالمطر نسبوا. معين نجم وقت في 
،كدابنوء مطرنا ت فيقولون النجم، ذلك 

مطرهذا أو الوممى، مهلر هذا أو 
إلىالغث إنزال بون وينالثريا، 

أ.النجمُ 

>؛ؤوقترقه'' ه قولت المران من 
قال]الرائ-عة[• .ه ' ٣١محددؤأ 

"يقول؛ت تفسيرها في ها عباس ابن 
الغيثمن علتكم أنزلت ما على شكركم 

وكذا؛كذا بنوء معلرنا ت تقولون والرحمة 
أنعمبما منهم ذلك ثان قال: 

والضحاكمجاهد قال وهكذا ء،وهما؛ُ 
واحلُ'آا■وغثر 

حديثمن ثبت ما •' النتة من وأما 
قال؛اش. رسول أن ٠؛ هريرة أبي 
إلابركة من السماء من اش أنزل رزما 

إكافرين بمها الثاس من ئربثا أصبح 
]انكب( ٣٨٨-  ٣٨٧)الحمد  ■ضنمر را(انذلر; 

غريبفي والنيابة -[، ٠٠١٤٢٣ ْلا الإسلامي، 
اسآ،الكتب زياد )0/آآا( الأشر لأبن 

سوم]وزارة لير مد لأس والممهبد 
■يالمغرب[ الأوقاف 

الكئب]دار ( ٦٦٣-  ٦٦٢; ١١الفري)ير نف)٢( 
٢٩٨مر)؛/ابن وتمر ^،. ١٤١٢,يا، الس،
اكراث[.دار لْكب ( ٢٩٩٠

وشم(، ٦٦٣-  ٦٦٢ا/ )١ اتجري ير نفام: )٣( 
(.٢٩٩)؛/مجر 1ين 

كذاالكوكسا فيقولون) الغيث اش ينزل 
وكذا«ُ؛ء.

قال:يه الجهني حالي بن زيد وعن 
الصبحصلاة الله. رسول بنا صلى 
قال:الليل من كانت سماء إثر على 

 Mاش: قالواريك—م،؛؟ ئال ماذا تدرون أ
منأصبح ررقال: قال: أعلم، ورسوله 

مطرناقال: قمن وكافر، يي مزمن مادي 
كافريي مزمن فذللثا ورحلاه، اش يفضل 

كذاينوء مطرنا قال؛ ومن بالكوكس،، 
يالكوكبا؛ُمزمن يي كافر فذاك وكذا، 

 Pالعالم:أهل قؤاو أ
العربرروكانت هأم' القرطبي قال 

منآحر وسقتل الشرق، من نجم طلع إذا 
تثح،أو مطر ذلك عند فحوث المغرب 

ٌنومنهم الطالع، إلى به ينمن فمنهم 
واحتراع،إيجاد نسبة الغارب إلى به ين

فيالمذكور القول ذلك ويهللقون 
ذلك؛إطلاق عن الشاؤع قهى الحدث، 

بهميتشبه ولا اعتقادهم أحد يعقد لئلا 
نطقهم،،^٦،.في 

ذمرروقد ؛ 6^^4 تيمتة ابن وقال 
محال:كما إيمانه، بعد كفر من سبحانه 

أو؛أم4ئك تن ن تح 
(.٧٢رنم الإبمان ملم)محاب رأ(أحرج< 

وملم(، ٨٤٦برقم الأذان، الخاري)محاب أحرجه )ه( 
(-٧١برلم الإسان رمحاب 

(٣٢٧)التوحيل-كتاب شرح المججي. فتح اطرت )٦( 
^١٣٧٧٠، ,JUألمحموة،\ذثة• ]طعة 



بالأنواءالاستسقاء بالأنوامالأستسقاء 

تمشقفي فهدا [. ٦٣]الأفام: الأية 
رؤنةظ0دالت النعم وفي الضر، 

■أي عة؛ا؛ لالواقإ.يم ثؤو؛و0 
ونصيبكماض، رزقكم م|ا وشكر شكركم، 

الأستسيآءوهو تكذينا و_ج_علونم 
بالأنواءا'
تضافررولأ ت ه' رجب ابن وقال 

مبهاإلى بل الأساب، إلى النعم 
عنالصحيح الحديث في كما ومقدرها، 

أثرفي الصبح بهم صلى أنه الميي 
ربكمتمال ما ررأتدرون ت شال ثم سماء 

بيمؤمن عثادى من أصبح ت قال الليلة؟ 
اشمضل مهلرنا ت فقال المؤمن فأما وكافر، 

إالكوكس،،كافر يي مؤمن فدلك ورحمته، 
وكذا،كذا بنوء مهلرنا ت فقال الكافر وأما 

وهذا،. بالكواكّج،ااُ مؤمن يي كافر فذلك 
هذهتأثير نفى المراد أن على ل يل. مما 

أنهااعتقاد غير من بنفسها ب سا ألا 
ْبنشيئا أصاف فمن وقضائه، اش بقدير 
ليسأنه اعتقادْ مع اه غير إلى النعم 

أنهاعتقاد ومع حميمة، مشرك فهو  4JJ؛من 
ختيا'ص■شرك نوع فهو اش من 
لأقسام:اه 

جهةمن ينقسم بالأنواء الاستسقاء 
أمام:ثلاثة 1لي حكمه 

ئهدالملك ]مجمع ( ٣٣-  ٣٢)A/ الساوى مجموع )١( 
اع[. ٤١٦المصحف، 

المأمن.المنحة ش تخريجه تئدم )٢( 
.اه[ ٤ ٢ ٤ ، ط١ حزم، ابن زدار ٧( ر١ العارف لطائف )٣( 

منمخرج أكر شرك الأول: المم 
صورتان؛وله الملة، 

يالقيا؛الأنواء يدعو أن الأولى: 
أغثنا،أو اسقنا، ا كذ.ا نوء يا ت يقول كأن 
فيأكبر شرك فهذا ذلك، أشبه وما 

ايثه،لغير دعاء لأنه والعيادة؛ الألوهية 
وهوالأكبر، الشرك من افه غير ودعاء 

لملأنه الربوبية؛ في للشرك متضمن 
وتقضي.تنفع، أنها يعقد وهو إلا يدعها 

اقهنح يغ ءؤوس تعالى: قال الحاجات. 
عندجسابعو ؤئا هدئ. لمحر يهنن لأ ءاحر إكها 
تعالى:وقال [، ١١٧لالم_ؤس_ون: ثتإه 

ؤث*تثعف ي ت[ أثم دون من ئنغ أ؛ؤوالآ 
.هآلكتيلأ ين إدا سلت، ثثج 

•تيدسا 

إلىالأمهلار حصول يتب أن ت الئانية 
أنهاعلى يعضها، إلى أو الأنواء، هده 
لمولو الله، دون بنفسها الفاعلة هي 
توحيدفي أكبر ثرك ا فهن. عها، ين.

أهلعليه كان ما وهو الربوبية، 
الجاهلية.

قال:رلْن : الشافعيالإمام قال 
أنزلالنوء أن يريد وهو كذا، بنوء مْلرنا 

من١لثمرك أهل يعفى عنى كما الماء، 
إندمه، حلال كافر، فهو بقوله الجاهلية 

لم.ب«ُ"•
غئفلللوإنما ظهؤ: الأثير ابن وقال 

للناض)ا/أهآ(.لأ(الأم 



بالأتوا؛الاستسقاء '؛ا]جء«

العربلأن الأنواء؛ أمر في س النبي 
إليها؛،المهلر تنب كانت 

أنوهو أصغر؛ شرك ت الثاني المم 
معالمملر لنزول سبتا الأنواء هذه يجعل 

لأنالفاعل؛ الحالق هو افه أن اعتماده 
السببا افه يجعله لم سببا جعل من كل 

شركامشرك فهو بقدرْ، ولا بوحيه 
أصغر.

العلماء؛فيه احتلف الثالثت المم 
المهلرنزول أن معتهنا ذلك قال إذا وهو 

سببالسأتا كب التكوا وأن لى، تعا ايثه من 
لذلكوفلرف ميقات هى ؤإنما ذلك، فى 
للوقت،مريدا ذلك فقال العادة، فى 

■قولان دلك قي وللعالماء 
منه؛والمنع ذلك، كراهة ت أحدهما 

أمرمن ذلك ولأن الحديث؛ لقلاهر 
قالمثابههم. عن نهينا وقد الجاهلية، 

عنكلامه بحد ٠ ظه عثيمين ابن الشيخ 
هيوهل ، كدابنوء قوله; في الباء 

ولوالمنع والأقرب _ت ظرفية أو سثيية، 
القلرفية؛؛قصد 

اللفظكراهة مع الإباحة اكاني: القول 
جاثزا،معنى قصد إنما لأنه تنزيه؛ كراهة 
تفال فكأنه المطر، نزول وقت وهو 
.كل.اأشهر أو كدا، وقت فى مهلرنا 

]دار( ١٢٢والأتر)،،/الحديث غريب ني الهاية ( ١١
اسا.الكتب 

مدا،العاصمة، ]داو \( yA/oالمسد)الغول ( ٢١
٥١٤١٥.].

فيالخلاف ذكر بعد - النووي قال 
كراهةلكنها كراهته اءوالأظهر ذلك 

أنهاالكراهة وسسس، فيها، إثم لا تنزيه، 
اءفيوغيره، الكفر بين مترددة كلمة 
الجاهليةشعار ولأنها بصاحبها، الظن 
لكهم،؛مسلك ومن 

الفروق:وة 

بالأمواءقاء الاستبين. الفرق 
تواكنجيم 

أنواعمن نؤع بالأنواء الأستسشاء 
كلفي عام التنجيم أن وذلك التنجيم، 

الكفرمن النجوم في الإنسان يعتمده ما 
وغيره،استسقاء من والباطل والضلال 

منواحدة بمسألة حاص والأستسقاء 
لسقياا طلب مسالة وهي التنجيم، ائل م

إليهاذلك ية نأو المجوم من 
كدابنوء مهلرنا ت قول بين المرق 

كذا!نوء ش ومطرنا 

مطر1قوله: في ( ٠٧١)العلماء: قال 
كذا،نوء بسبب أي: ببية؛ للكذا بنوء 
كذانوء في مطرنا قوله: ض رفي، وأما 
كانالنوء هذا إن أي؛ للفلرفية؛ فهي 
العلماءأحاز ولهذا المطر، لنزول وقتا 

قول؛بخلاف كذا نوء فى مطرنا قول: 
■سياتى كما كذا ينوء مطرنا 

•٦(.)Y/ ملم صحيح كلى النووي ثرح ( ٣١
]دار( ٣٤٩)اكوحيد كتاب لشرح الممهيد )٤( 

إآإاه[.الم.مو،طا،



لألأتواءاكلآسث،ةاء ؛|آجعبالأتوا،الاستسقاء 

المطرررؤإصافة ت ٤^٥^ مفلح ابن قال 
فيت بجرم ولا كمر، الض دون اللموء إلى 

.ثوءكذا؛؛
مطرفأت قال إذا فيما العلماء واختلف 

الظرفة.وأراد كذا، بنوء 

أهلررنال ظه: عشيمين ابن شال 
كذابنوء مطرنا ت ل فا إذا إنه I العلم 
وهذاجائز، فهذا للظرس الباء وجعل 

لكنالمعنى، حيث من وجه له كان محإن 
لمثللأن اللمقل؛ حيث من له وجه لا 

كذا؛؛،بنوء مطرنا ت تمال ررمن ت الحديث 
وهيللقلرفية، منها أظهر للسيثية والباء 

تعالى!قوله في كما للفلرفية جاءت ؤإن 
يإؤئ. تحجتى هقيم لمحة 

لكنافات[، ]الم>_).ه ققأؤبمت- 1قلأ 
بالعكس،والعكس أظهر، للبيئة كونها 
ؤإنللسببية منها أظهر للظرفية )في( 

محولهفي كما للسببتة، جاءت 
هرة؛اُا،.ش النار امرأة ا١دحلت 

ولوالمنع الأقرب أن والحاصل: 
الالمتكلم كان إذا لكن الفلرفية، نمد 

ولامطائا، القلرقبة إلا الباء من يعرف 
ومعجائز، فهذا سببية، تأتى أنها يقلن 
في: قولوالهم: يقال أن فالأولى ذلك 

٢٢١كذا،نوء 

(.٣٣١٨رقم ل الخلق بدء ركتاب انخاري أحرجه )١( 
(.٢٢٤٢رنم الملام، ب )مما وسلم 

ط\.الماصة، ]دار المفيد)ه/مأا( النيل .)؟(.
0ا؛ام[.

لأثار:او 

الأسماءطى المترتبة الآىر من 
يالأنواء:

الحالقايئة بغير القلب علق تء 
الماوأبر.

الجاهلة.أعمال في صاحبه قؤع و— 
الكفر.في صاحبه قؤع ر— 
نسبحيث الثللم ثناعأ قي لوقؤع ا— 

،ستحقها غير إلى والقفل النعمة 
.، الله وهو 

المخالفين:هبا ن مؤ 

منسقى مما أن ه النبي أحر ئد 
الأستمقاءأمته: في الجاهلية أمر 

ووجل. به أحبر ما فوقع بالأنواء، 
المهلرنزول ينسب من الأمة هذه فى 
أنفيعتندون الطبيعية، هر الفتوا إلى 

أوهث، اض غير محركات له الكون 
علاهفي جل اش، يببه لم محبنا يعتيءون 

الأمطسأرستههلل غدا مثلا: فيقولون 
الفلواهرأو الجوية، المحققات بسبب 

الشمالية،الرياح هبوب أو الهلبيحية، 
فيجئ اض غير إلى المطر فينبون 

ذمهم،النبي. فاة ولذلك محلاه، 
اعتقاداتمجن الأفعال هذه أن وبين 

بنفسهينأى أن المرء وعلى الجاهلية، 

]موئ٢( ٠ للمنرزان.)؟/ المتقيد  oUl: .انظر )٣( 
كابلخرج واسي ،،[، ١٤٢٣حدم، ١^٧٧، 
[.٠١٤٢٤ط\, ]داراكوحد، ( ٣٠٣، ٣٤٩اكوب.)



الأستهلاط

ا؛؛|.]تئئ[ه
الاستطاعة

فقالواكولُأا، ولو الاعتماد هذا عن 
أمرمن أمتي في راربع ء؛ النبي 

تمنها وذم يتركولهن، لا الجاهلية 
دالحوم؛اأآ،.الاستقاء 

لمصادرواثمراجع:او 
ا_اااكشد«،لأينباله.

فيوحكمهم والمنجمون لإاكجيم — ٢ 
المشعي.المجد لعد الأسلامءا، 

الحميد؛،،العزيز تيسير ار _ ٣ 
،.tijiعبد بن ن للما 

للنووي.، مسلم،، صحح 'رسؤح — ٤ 
حجر.لابن الباري؛،، ردفتح — ٠ 
بنالرحمن لمبد المجيد،،، ررفتح — ٦ 

حسن.

كتابشرح المفيد ررالفول — ٧ 
•عممتن لأبن التوحتدلإ، 

النجوم،،،علم في ارالمول _ ٨ 
البغدادي.للخهليب 

اضعبد لأبي ررالفروعاا، كتاب , ٩ 
مفلح.ين محمد 
لشيخ٠، لفتاوى ا لامجمؤع ء  ١٠

تيمية.ابن الإسلام 
الحديثغريب فى للال_هاية  ٠١١
الأثير.لابن والأم،،، 

(.٢٣٧.  ٢٣٦)آ/ للفوزان السمي \ء1نة انفلر: )١( 
٠ءثٍمين لابن المهلر( )نمة يعتوان وحطبت 

.قدم )٢( 

nالأستطاس 

لغه:لتعريف ا ؤ 
قالالثلئ، من اللمة: في الأسaلاعة 

والعينوالواو راالطاء ه.' فارس ابن 
الإصحاماعلى يدذ واحل. صحيح أصل 

انقادإذا يثلوعه؛ طاعه يقال; والانقياد؛ 
لأمره.ومضى معه 

كأنهاالئلؤئ؛ من مشتمة والاستطاعة 
فلماالاتطواع، الأصل في كانت 

منها،بدلا الهاء جعلت الواو أسقطت 
حتىالأمر لهاوا تطّاوع الخرب! وتقول 

أي؛تهلؤع؛ يقولون; ثم تستهلينه, 
والاتطاعأاتطاث"/ تكثف 

\iS\sy . :ضالقين؛ والانطاعت
والوسعااُوالقوة النيء 

شرقا:ثتعريف اي 
يكونبها الي القدرة هي الامتطاعة; 

نوعيزتعلى وص الفعل، 
قبلتكون التي الاستطاعة الأول! 

وسلامةوالمكنة القل.ره وهي الفعل، 
الشصضطفيُمعاص.الألأت 

وهيالفعل ُع -كون التي والثاني: 
الفعل.أداء 

عليهأطلق الشميع في وكلاهما 

(.٣٤٢)م فارس لأبن اللغة ّقايص )٣( 
:١٩٣)المحاح رسختار (، ٢٤٠/jU (A)؟(.

• ٢٣٠١للجرجاني واكريفات 



الأستطاعقالاستطاعة

والأدلة:
الأستطائأن على الأدلة دلت 

واستط-اعةالفعل، قبل ث نوعان 

وسالأدلتضمحنى:ضلأطنى:
أسؤعمن آلثتس جج آلنايف  ١۶ووه 

هوقول[، ٩٧عمران: ]آل سلاه إثو 
ثآنثثوأآتممم تآ ه تمالى: 

محثثيهفإهفو وأدفِعوأ ؤآطيمأ 
عكي٢^ جمآ ت تعالى وقوله [، ١٦

يلرآن ئتثطغ لا آو صعيئا أو سضها آلص 
[.٦٢٨٢^٨؛؛^ وه, ميلت دن 

رركاقال: لةوئأ، مالك بن أنس وعن 
فإذاالحر، شدة في ه النبي مع نملي 

منوجهه يمكن أن أحدنا يستطع لم 
ءاوهااُفسجد ثوبه، بسهل الأرض 
تقال ثغه عود مبن الته عبد وعن 

منالشباب، معشر ويا اليي.ت مع كنا 
للبصرأغص فانه فليتزؤج؛ الباءة استطاع 

فعليهيستطع لم ومن للفرج، دأحصن، 
وجاء((آ'آ،.له فإنه بالصوم 

وشفأء(، ٣٠٧٣)ه/تمة لأبن اكارى مجميع انظر: )١( 
الطحاؤةالعقيدة وثرح (، ١٨٠)القيم لابن العليل 

ه[.١٤١٩، ١٣ط الرالأ، ]مؤذ )آ/س( 

رنمالصلاة، في العمل )كتاب الخالي اخرب )٢( 
,الصلاة،ذمواصع احي الم)كتاب لم وم(، ١٢٠٨

(.٦٢٠رنم 
(،١٩٠٠رنم الموم، ركناب الجخاري )٣(أخرجه 
(.١٤٠•رقم النكاح، )محاب وملم 

القال: قه هريرة أبي وعن 
المحجلونالغر وأنتم الله رسول 

فمنالوصوء، إأساغ من القيامة يوم 
وتحجيله،ار؛،.غرته فليطل متكم استْلاع 
وهيالأ>ّتهلاءة: من الثاني النؤع أما 

لهاامتدلوا فقد الفعل، مع تكون التي 
فهمحنى و؛ومأ أم وأيبجق تعالى؛ بقوله 
أمحإةءَين آش درن بن كِ كان ؤت؛ آثمحفيأ 

أيقخممرن ِةزإ تآ ص ق؛ بمش 
]هود[.يبجضن ُطاثأ وما 

الأيه:مضى في ئه الملبري قال 
ماعندنا، ذلاشا فى القول من لاوالصواب 

وصفهمالق، أن من وقتادة، عباس ابن قاله 
أنيستقليعون لا بأنهم - -ذكره عالى ت- 

يبصرونهولا منتغ، سماع الحق يسمعوا 
كانواالذي بالكفر لاشتغالهم مهتد، إبصار 

قيجوارحهم استعمال عن مقيمتن، عليه 
أسماعلهم كانت وقد اش، طاعة 

أنئه منه ان بيوهذا ، وأيصارا؛ 
السمعسالأمة هي التي، والأستهلاءة القدرة 

لهميحقق لم ذلك لكن موجودة والبصر 
ذلكمن الاستفادة وهي النافعة الأستهل١ءة 

الخير.إلى الأنبياء ودعوة الهدى 

4محم وآققَةت تعالى: وقوله 
تسا.هتتظيثؤذ لا هثآ لي( عن ظد 

]الكهف[.

(.٢٤٦رنم الطهارة، سلم)محاب ل؛(أحرحه 
)ءا/بحآ(.اتجري لء(-فر 



الأستطاس

ء]ئق€ؤ
الإستطإعة

السمعنفي في ظؤ الطبري وقال 
ّءعا.ه■بميتمف لا ؤهت\ ت عنهم 
اضيكر يسمعوا أن يطيقون لا رروكانوا 

فيلهم ئه الذي وبيانه به، ذكرهم الذي 
وغلبةإياهم، ش ا بخذلان ء به كتا اي 

شبا لكفر يا وشغلهم عليهم، ء شقا لا 
ويتدبرون،به، فيتعفلون ١لشيهلان، وطاعة 

منوالكفر الضلالة، من الهدى فيعرفون 
.(١الإيمان

هأقوالأهلاسمء
تعقيدته في ٠ الطحاوي فال 

منالفعل، بها يجب التي إ١والأستءلاعة 
يوصفاأن يجوز لا الذي التوفيق نحو 

وأماالفعل. مع تكون به المخلوق 
والوسع،الصحة جهة من الاسّتطاعة 
قبلفهي الألأت وملامة والتمكين 

أ.الخهلاب؛ا يتعلق وبها الفعل، 
الذياروالصوابL ت تيمية ابن وقال 

الأّتهلاءةأن والثنة: الكتاب عليه ■دث 
وتقارنهله، ومقارنة الفعل، على متقدمة 

لغيره؛ت_صالح لا أحرى _اءة اصِتهلأيصا 
محالحةمتقدمة نوعازت اءة فالايى_ت_هل
الفعل،مع إلا تكون لا ومقارنة للضدين، 

له،المجوزة للفعل المصححة هي فتللثط 
لها؛المحققة للفعل، الموحية هي وهذء 

اتجريفر )١( 
(٤٣٢)الخفي العز أيي لأبن العميدة شرح )٢( 

[.٠٥١٤١٨مدا، الرياض الإسلامية، الشؤون ]وزاوة 
فهدالملك ]مجمع ( ٣٧٢)A/ الفتاوى مجمؤع )٣( 

كماررفالأستهلاءة ه: حزم ابن ■قال 
وهوقبل.الفعل أحدهما! شيئان؛ قلنا 

الموانع،اع وارتفالجِراؤح سائمة 
وهوالفعل مع إلا يكون لا والثاني• 

بالعونتعالى ادله من الواردة القوة 
للفعلتعالى اض حلق وهو والخذلان 

ذلكأجل من وسمي منه، ظهر فيمن 
إلىسبيل لا إذ منه، ظهر لما فاعلا 
هرفهذا البتة، هذا غير معنى وحول 
جاءتبما الأٌتهلاعة في الكلام حقيقة 

والإجماعوالستن القرآن نصوص به 
العقل((ُن.وبديهة الحس وضرورة 

لأقسام:ا٠ 
أسام:الأطاءة٠لأة 

الحواس،وسلامة القدرة هي. الأولى؛ 
التيوهي الفعل قيل عون التي وهذه 
وهيوالطلب، والهي الأمر إليها يتجه 
للفعلالصالحة وهي وقوعه في شرط 

وهيالفقهاء، يتكلم وعليها والترك، 
ذكريق ومالماس. عرف فى الخالبة 

بقت تعالى قوله ومنها عليها، الأدلة 
إثءآتغؤغ م آتيي جج ؛؛^، ٥٢ء

صران[.]آل سلاه 
تكونلا الأستط_اءة هذه كانت، ولو 

علىإلا الحج وحب لما الفعل مع إلا 
الحج،يثرك أحد عصى ولما حج، من 

-[.٥١٤٢٠ءا.أ، الشريف، المصحف لطباكة 

حزم)م/لأبن والمحل والأهواء الملل في النمل )٤( 
القامرة[.اسنجى، ]مكتة ( ١٩



الأستْلاعة

الاسطاعة؛ء1ق[[بمإ

قبلأحد على واجتا الحج كان ولا 
دافه-تجل ل به؛ الإحرام 

الفعللوجود المحققة هي ت الثانية 
مهايتعلق التي وهي له والمقارتة 

القدرى،الكوني وأمره هق الله قضاء 
والعقاب.الثواب يتعلق وبالأداء 

تعالى:قوله : عليهاالدليل ومن 
>امحَجقكلإفىبجشهمؤثأ

ْعفهم ]امف[، ّءعا.ه بمغلثثؤن لا 
سمععلى وقدرتهم آلاتهم سلامة 

يانهموصموا الخطاب وفهم الأصوات 
فالأ>س_هلاءةسمعا تتيتمن ءؤمحُ 

المحققةللفعل المقارنة هي هنا المنفية 
والإيمان.الاهتداء وهو له، 

وهىالشرعية؛ الاستطاعة الثالثة: 
وهي١^٤، في المشروهلة الاستطاعة 

معالفعل يمتغ التي الاسطاعت من أحص 
تاقونقد الشرعية الاستطاعة فان عدمها؛ 

يعجزلم ثمان عدمها، ْع الفعل يتصور ما 
بهمويريد عائم، على يتسر فالشارع عنه، 

المأخاتفينثدهب م٠ 

فرق:ثلاث الاسطاعة ش حالف 
غلاةمن وهم الجهمية: الأولى: 

للمخلوق.الاستطاعة وينكرون الجيرية، 
إلىطائفة !هبت ٥١١: حزمابن قال 

الوأنه أفعاله على مجبر الإنسان أن 
بنجهم قول وهو أصلا، له استطاعة 

الأزارقةا(ُآآ،.من وطائفة صفوان 
الإنه إذ البطلان؛ ظاهر قول وهدا 

مابيان وسبق عقل، ولا شيع ي-ؤيده 
مصطلحفي عليهم والرد بالبمريه يتعلق 
القدر.

منوافقهم ومن المعتزلة الثانية؛ 
إن: قالواالدين والزيدية كابية الفرق؛ 

وهي.الفعل قيل إلا تكون لا الاستطاعة 
وصحتيارآأ.لألأت ا سلامه 

والدي- المعتزلة من القول وهذا 
صحةعلى الاسطِاعة فيه قصروا 

يسمىما وهو الموانع وارتفاع الحراس 
منهممشي هو - الفعل قبل الأستط-اعة 

شابءد؛ا اروا ضيءدماض-و\تن بهم\ب ولاالمر، 
المرض،زيادة مع القيام يستطيع قد 

مستطع؛غير المع قي فهدا برثه، وناخر 
قدكان ؤإن عليه، الضرر حصول لأحل 

فيينظر لا ستهليئ.ا، مي ي
إمكانمجرد إلى الشرعية الاستطاعة 

.لوازمإلى ينفلر بل الفعل؛ 

الطحاؤيةالعمدة وثرح (، ١٨٠القيم)لأبن العليل 
ا،اأاه[.، ط٣١)؟/ص<تمؤ-ةارالة، 

(.١٤حزم)م لاين والحل والأهواء الملل ن القمل أآآ( 
البمارمد لكاصي الخسة الأصول شرح انثلر: )٣( 

الإِلامسنومقالات ومة[، ]مكشة ( ٣٩٠)
ٍدا،العمرية، زالمكتبة (، ١٨٤)V/للأشعري 

للقاضيالل.ون أمحول في والمختمر -[، ٥١ ٤٢٦
التوحيد،العدل واتل ]محمض ( ٢٤٦الجبار)بد 

رشفاء(، ٣٧٣)a/تمة لأبن الفتاوى مجمهمع انثنت :١( 
لابنوالفصل الشروق[، دار عمارة، محمد تحقيق: 



الاستطاعة

٠►
الاستطاعة

وحلقههق اش مشيئة إنكار وهي القدر، 
هوالُدل أن uءتبروا العباد؛ لأفعال 

سلامةناحية من مستطيعا العبد جعل 
الناسالتلاء ليتحقق وقدرته جوارحه 

فلاالدينية ض ا نعمة في ويهم وتما عموما 
ولايخذل ولا يعين ولا أحدا يهدى 

عنحكي لهدا شيئا، أحد عن يدفع 
ؤنعمالله الحسبنا يقول! لا أنه بعضهم 

الوتمل«'اء.
الكثيرةبالنصوص ثابت س اممه وقدر 

تذلك صمن ومن الظاهرة، الواص_ءحة 
وحلقهقث، النه مشيئة أن إثبات 

منالفعل لوقؤع الموجبة هي للأعمال 
فيتفصيلا هدا بيان سبق وقد العبد، 

وأفعالافه، ومشيئة القدر، ممعللح 
العباد.

وافقهم؛ومن الأثعرية الثالثة: 
معإلا تكون لا الأستهلاءة إن : قالوا
يتفقمنهم القول وهدا تتقدمه. ولا الفعل 

المر،إلى فته يميلون الذي مذهمهم محع 
فيالمؤثرة القدرة العبد عن فيه ؤينغون 
يقولكما ذلك عللوا لذا الفعل، وجود 

ينفردأن ستحيل العبد وان الجويني: 
فرصنافإن تعالى؛ الرب دون بمقدور 

للعبدبثبوته وحكمنا أثرا، الحادثة للقدرة 
الربكون وجوب اعتقاد حرصا فقد 

قال:ثم مقدور؛<. شيء كل على قادرا 

(.TT)؟/؛للأفري الإ-لأمين مقالات انفر: :١( 

الالحادثة القدرة بان القطع ررفالزجه: 
شرطمن ويس أصلا، مقدورها في توثر 

إذ؛ متعلقها فى توثر أن الصفة تعلق 
الأنه مع ؛المعلوم تعلقه معقول الحلم 

بفعلالمتعلقة الإرادة وكذلك فيه، يوثر 
متعلمهها؛؛في توثر لا العبد 

القدرإثبات في غلو منهم القول وهذا 
فيهذا بيان سبق وقد العبد، قدرة ونفى 

الأدلةأن كما العباد، أفعال مصطلح 
العبدقدرة إثبات فى الصريحة 

النؤعفي ذكرها سبق التي همة لاستهلا وا 
العبدقدرة تثبت الاستطاعة من الأول 

هوذلك لأن الفعل؛ قبل واستطاعته 
كماالعمل، شرمحل وهو التكليف، محل متا 
يلزمالقمل مع الأستهلاءة بأن القول أن 

وبعْن على إلا يجب لا الفعل أن منها 
آلنايىقل ؤو,ؤ،ِ تعالى: فقوله الفعل؛ منه 
]آلسلاه ِإلي آسغهغ ني ثإس آط 

إلايجب لا الحج يجعل [، ٩٧عمران: 
فيحلف وهذا الحج فعل من على 

عنه.الحكيم العليم كلام ينزه الكلام 
لأيةا ذكر أن بحد تيمية ابن قال 

الالأستهلاءة هذه كانت ارولو السابقه: 
إلاالحج وجب لما الفعل ْع إلا تكون 
بتركأحد عصى ولما حج، من على 

أحلعلى واجبا الحج كان ولا الحج 
وقالفراغه. قبل بل به؛ الإحرام قبل 

الخانجي،]مكب ( ٢١.• )٩•٢ للجوض ألإرشاد )٢( 
١٣٦٩.^



الاستطاعةامحستطاعة

]اكنابن:آ،تكنمه U ك ^؟^١ ت تعالى 
الأستطائبمئدار بالتقوى فأمر [، ١٦

وجبلما المقارنة تعلاعة الأأ،أراد ولو 
فقتل؛فعل ما إلا التقوى من أحد على 

وقالالامتهناص. تلك قارنته الزى هو إذ 
إلاثّثا آقث 

Iورالوسع( [، ٢٨٦تالّقرهت وسعهأه 
فلووتهليقه، تعه الذي وص الموسؤع، 

الفعلإلا أحد كلف لما المقارن به أؤيد 
منتركه ما دون قفل به أتى الذي 

يتؤ ؤئس ت تعالى وشال الواجبات. 
ئشضانا أن هز ين مثثاسإن مخا ةهّتام 

لاامجاداةتيتكناه سيعن ،عام ؤ ؤ
المتقدمة؛الاستطاعة به; والمراد ٤[، 
الصياميفعل لم فمن المعنى؛ كان ؤإلأ 

الإطعامحينئد فيجوز متين فاطعام 
علىواحتا الصوم يكون ولا يصم لم من 

ررؤإذا.ت النبي( وقال يفعل■ حتى أحد 
استهنمم،،لا،،ما منه فأتوا بأمر أمرتكم 

المعنىIلكان ققهل المقارنة يه أنيد ولو 
مامورينيكونون فلا فعلتم، ما منه فاتوا 

.«ُأ*..فطوْ.إلأبما

البما للذكليف ُؤئ ذلك أن كما 
أنالمحصية فاعل يلزم إنه إذ بط-اق؛ 

أنكمّا الوقّت،، نفس في ١لهلاعة يفعل 

والثئة،باعاب الأسام )كتاب المنادي >ا(أخ-بم 
(.١٣٣٧وثم )المج، رملم (، ٧٢٨٨ونم 

اسك]مجمع ( ٣٧٣)٨;-سة لأبن الفتاوى مجموع ):١( 
ا،و[. ٤١٦المصحف، لطاعن نهد 

فيلزمكفره ومحت في بالإيمان يلزم الكافر 
كلهوهدا الضدين، بين الجمع ذلك من 

عنناتج وانحراف الكلام، في حلف 
العبادبأفعال قولهم في انحرافهم 

بينالتوسط- والحق ذلك، في وغلوهم 
السنةأهل عن ذكره مبق ما وهو القولين 

قبلقسمين؛ إلى الأمتهلاءة يم تقفي 
ومرحلللتكليف الموجبة وهي الفعل، 
وهيالفعل، ومع العمل، وجوب 

لفعلوالمحققة الفعل لوقؤع الموجة 
مجنالعبد لذمة والمقرعة الشرعي الأمر 

الأمريجتمع وبه الشرعية المطالبة 
القدري.الكوني والأمر الشرعبب 
فيعلق أمر كل ارفان ت تيمية ابن قال 

بالأستطاعة،وجوبه والئنة الكتاب 
ؤإلأالمقارنة، به يرد لم بعدمها وعدمه 

علىإلا الواجات أوجب قد اش كان لما 
يفعلها،لم عمن أثلها وقد فعلها، من 
المذكور.الواجب بترك أحد يأثم فلا 
فمثلالوجة( المقارنة )الامتطاعة وأما

وتاآلثتع مظيمن َقمأ ؛؛ؤتا تعالى; قوله 
ه:ولوق]هود[ا ة؛همحة.يآ حقامأ 

يلي عن غظات ق أتمم َةنق 
هذهف_ه_ف[، ]اوك_ا.ه ّءثا ئتتثعؤف 

إذالموجبة؛ المقارنة هى الأستهل.اعة 
التكلثفط،فى منها يد لا الأحرى 
مناطهي التي الشرب هي فالأولى: 

وعليهاوالمقاب، والثواب والنهى الأمر 
عرففي الغالبة وهي الفقهاء، يتكلم 



الأسضاذةالاثاذة

هيالتي الكوب هي والئانا: اّس. 
وحوليتحقق وبها والقدر، القضاء محل عنا 

الازاتللكلمات فالأور القمل؛ 
الحلقتانللكلمات والثانية الشرعيات، 
د؛لإمتتؤوصوئ1أ قال! كما الكونيان، 

[؛؛١٢جئيءهه]اكحريم: رج!ا 
تمصادروالمراجع:اؤ 

تيمية،لأبن ^^، IxjuIارمجمؤع — ١ 
تيمية.لاين النبوية؛؛، الئنة ررمنهاج . ٢ 
تيمية.لابن ررالنّواتلأ، — ٣ 

اللفبين العين. وقدرة اض ررقدرة . ٤ 
حسنبن صالح ين لأحمد ومخاشهم؛؛، 

بنلمحمد والقدر؛؛، لقضاء ا ءا ء ه 

الحمد.إبراهيم 
الكتابصوء فى والةد.ر ءرالقضاء — ٦ 

ه؛1،يفاس نالومذاهب ته وال
المحمود.صالح بن الرحمن لعبد 

تيميةابن الإسلام شيخ ررحهود . ٧ 
محمدلتامر داسر؛ا، الإيمان توصيح قي 

متولي■

 Mلاستعاذة اm

ل،عرثلغ1:اي 
والواواءالعتن ت ه ذارس ابن. ئال 
معنىعلى يدل صحيح أصل والدال 

ثمالشيء، إلى الالتجاء وهوت واحد، 
أوبشيء لصق شيء كل عليه بحمل 

وعناداعودا أعوذ به وعدت لأزمهااُآ؛. 
حصنت.ي٠ إليهلج_أت أى وتعادا؛ 

والزمانوالمهكان لّصير ا والمعاد! 

شرعا؛لتعريف، ا 0 

تعريففي العلماء عبارات احتلفت 
متقاربة،أقوال على شرعا الاستعاذة 

منهاتذكر تكتفي 
ررمي:كثير ابن فال - ١ 

منبجنابه والالتحاق اش إلى الالتجاء 
ض«ر؛ء.ذي ل كم 

^؛حسن بن الرحمن عيد وقال - ٢ 
والاعتصامبجق، اش إلى اللجوء راهي: 

شنااُذي كل شن من به 

والاصطلاحي:
تطلقاللغة قي الاستعاذة كانت لما 

به،واكصن الشيء إلى الالتجاء على 
يعتقدما على الاصهللاح في أهللقت 

وقدبه، الخلب يتعلق حيث ذلك فيه 

وأماكيلك، ليس أمره حقيقة فى يكون 
فقدالشرعي بالتعريف يتعلق فيما 

(,)A/mمحب لأبن اكاوى سْموع 

اكحأحر:؛/خآا(.وانظر: ّقاّسألكت؛/ئخا(، )٢( 
واوهايي(، ٥٩٥,  ٠٩٤)للراضب المقرئات انظر: )٣( 

رم؟'ا■(؛الحديث غرب ؤي 
دمشق،الملام، ياي ]مكنة ممر ابن تسر )٤( 

طا،مأا؛اه[.

رْْ(.ءين الممحاعيون ثرة ره( 



الأساذة

سواه.دون تعالى باش ذلك حص 

اسةم:ج؛ 

العباداتمن تعالى باش الاستعاذة 
فلاسّحانم، ش إلا صرفها يجوز لا التي 

الحسنىصمائه وبأقؤ باش إلا يستعاذ 
الالتي التامات وكلماته العليا وصفاته 

استعاذومن فاجرا ولا بث يجاوزهن 
العقيم.باش أشرك فقد بغيره 

د^كونلا ررالأستعاذة تيمية! ابن قال 

النبيقول مثل ش باض إلا 
التامات((،اش يكلمان ااوأءوذ بوجهك؛،، 

ذلك،ونحو سخطك؛، من برضاك رروأعوذ 
العلماء؛،عند مممرر أمر وهذا 

تحقيقه:ا0 

شيءمن الهرب الاستعاذة! حميمة 
قالمنه. يعممه من إلى الإنسان يخافه 

أى!ء معناها راوحقيقة الميم! ابن 
إلىتخافه شيء من الهروب الامحتعاذة-ت 

المستعاذمي يولهذا منه، يحصمك من 
أ،ا؛ُ وورراملجأ يمي كما معادا، به 

الامتعاذةكلمة أصل في احتلف وقد 

ومنهالستر، من مأخوذ أته أحدهما؛ 

فهدالملك ]مجمع ( TUc/r)®المتاوى )ا(مجموٍع 
المصدروانثئ. ■[، ٠١٤١٦طعة! المصحف، 

)\/جم(.ى: 

\دسم.ي.<الكتاب ]دار ٢( • • )T/ الفوائد بيانع )٢( 
.م:ووتآ■

الشجرة!أصل في الذي للبيت قولهم 
بأصلها،واستتر بالقجرة عاذ لأته عوذ؛ 

بمنعدوه من استتر ند العائذ وكذلك 
.منه به استعاذ 

المجاورةمن مأخوذ أنه والثاني! 
لمقإذا للحم قولهم ومنه والألتصاق، 

لأتهعوذ؛ منه! يتخلمر فلم بالعظم 
المثل!وفى عتصم، وا به لش استم
منهالتصق ما وهو! عوذه، اللحم أءله>_ا 

.استمسكقد العائلء وكذلك بالحفلم، 
قال. ولزمه به واعتصم به ذ لمستحا با 

مي-0■'لهذين ذمْ بعد القيم ابن 
تنتقلمهماذة ستحا لا وا ، حق لقولان وا رل 

بمعادهمستتر المستعيذ لأن ؛ حميعا 
ُه،اصنمك 

لمتزنة:او 

أنواعأعفلم من تحد الاستعاذة 
تجعلوهي التوحيد، من لهي العبادة، 

لاهجاا ومعبوده بربه معلما الحبي قلب 
الدنياشرور من به العوذ طلب في 

لهواعتراف باش استعانة وهى لأخرة، وا 
دفععن والعجز بالضعف وللعبد بالقدرة 
يقدرلا التي والظاهرة، اuطتة الشرور 

.خلقها الذي اش إلا ومنعها دفعها على 

0الأدلةأ
ينث، آمي تعالى:قال 

(,١٢٠ - •٢ ٠ )آ/ الغواني بيانع )•ا(انثلر; 
)؛(المرجع





الاستعاذة

؛ءك[أبم
الاستعاذة

صميرفي رسوله واسم ش ا اسم جمع ُُوْن ■ هفأ المصري البجيرمي وقال 
فقئل،الترتيب تقتضي إنما و)ئم( واحد، من بافه أعوذ قوله؛ أن الاستعاذة لطائف 

أ.المانع؛اُ لعدم ذلك فجاز يالعجز العبد من إقرار الرحيم الشيهلان 
الأتاذةم تنقالئاب: ألة الم. دية اب ُن داءضاٌ دالس' 

رفعحملي القادر الغتي وأنه ه، الباري 
واحمترافوالأفات، المقرات حميع 

ففيمبين. عدو الشيطان بأن أيصا العبد 
القادرتعالى افه إلى التجاء الامتحاذة 

الفاجرالغوي الشيءلان وسوسة دفع على 
اشإلا العبد عن دفعه صلى يقدر لا وأنه 

-ماوء>ا<.

المتعلقة:لمسائل اه 

أحموذقول؛ حكم الأولى' لمسألة ا- 
تويلث، بالله 

كرهأنه النخعي إبراهيم عن جاء 
وبك،افه بأعوذ الملم! يقول أن 

وذلك،، دكُ ئم باش يقول؛ أن وجوز 
لماو ا ميعدها ما أن تفيد )الواو( لأن 

تفيدإنما فإنها )ثم(، بخلاف قبلها، 
التعقيب.

ظهض ا عيد بن سليمان الشيخ قال 
ووذلكالأم هدا على تعليقه ي ف- 
مهللقتقتضي الواو لأن — اعلم اش و— 

توهملئلا للجمع؛ منها فمنع الجمع، 
منمع كما غيره، وبين اش بين الجمع 

زيار( ٦٢)t/الخط—ب شرح على ب الحجب )ا(تحنة 
ها؛اه[.الفكر، 

رقم(، ١١/٢v)الممنف غي الرزاق ب رواء )٢( 
(١٩٨٠٩.)

أنولعثلاثة إلى به، المستعاذ باعتار 
صفاته.من بصيفة الامّتعاذة الأول؛ 

مشرؤعالامتحاذة من نؤع الهدا 
بكلامهكالاسّتعاذة السة به جاءت 

ووجههورصاه، وحمقلمته، سبحانه، 

ذلكفي ورد ومما ذلك، ونحو الكريم، 
منالتامات اش يكالمان وأعوذ .؛ قوله 
برصاكوأعوذ وقوله؛ ، حلق؛؛ ما شر 
نزلحين ء وقوله ؛، سخطك؛٠ل من 

يعقأن عق آأثادر هو تعالى؛ قوله 
[،٦٥]الأن__<ر__ام: ين ثواثأ 

روجهالث،اأروأعوذ فقال؛ 
الاستعاذةهي الاستعاذة هده وحقيقة 

منبصفة الاستعاذة فان تعالى؛ باش 
قالكما وتعالى، تبارك به استعاذة صفاته 
ووالأستغايةتيمية؛ ابن الإسلام شيخ 

أنكما الحقيقة فى به اّتغائة برحمته 
فىبه استعاذة بصفاته الاستعاذة 
الحققة«ُ'م'ا.

رهبم0(.اب العزيز -سر )٣( 

•قريبا تخريجه تقدم آ ر٤ 
■قريبا تخريجه تقدم )٠( 

.هريا يجه تخ م مل.( ٦ ) 
مهدالملك زمجممع ١( ١ ١ )ا/ الفتاوى هجمؤع )٧( 

.والملي،ة المصحف، لهل-اعبم 



الاثاذةالأسعاذة

ونحوهم.بالأموات الاستعاذة الثاني؛ 
كالجنونحوهم يالأموات الاستعاذة 

العوذعش القادرين غير الأحياء أو 
تعالى؛قوله ومنه تعالى، باش سرك 

شِهافي بموذيق ؛^٠^٧ ين يجال َجق 
الث■ تالج-ن!ا.ه ثبمثا محادوثم لبي 

الاستعاذةأن حفاء ررولأ ئه؛ القرطبي 
كفش ا يالاستعاذة دون -الى', ي

بنمحمد الشيخ بوب وقد 
التوحيد،؛رركتاب في فإدفق الوهاب عبد 
فيهوحزم اش، بغير الاستعاذة في بابا 

الشركمن ررباب فقال؛ بالشرك، بالحكم 
اشا،بغير الاستعاذة 

فيمابالمخلوق الاستعاذة الثالث؛ 

■علته يقدر 

احتلفقد الاستعاذة من النؤع وهدا 
محولين؛على العلماء فيه 

الاستعاذةجواز عدم الأول؛ القول 
الاستعاذةلأن ؛ قالوامطلمئا، بالمخلوق 

تعالى،ش إلا يكون فلا قلبي، عمل 
منعدد عن المشهور هو القول وهدا 

نصراوقد تيمية؛ ابن قال كما الأئمة، 
الأنه على — وغيره كأحمد — الأئمة 

الاستعاذة؛محلوق،؛تجوز 

اشعبد بن سليمان الشيخ نقل ومحي 
أجمعرروقد فقال؛ ذلك، على الإحماع 
الاستعاذةتجوز لا أنه على العلماء 

الاض، الرقى عن نهوا ولهدا الله، بغير 
شيءفيها يكون أن حشية معناها؛ يعرف 

لكأاُ".ذس 
يقدربمن ذلك جواز الثاني؛ القول 

يمكنوربما بل الشر، من العوذ على 
,ونحوهاالأماكن من يه العوذ 

منعدد فى ورد بما واستدلوا 
والمعادالعوذ لففل إطلاق من الأحاديث 

ذلك؛ومن المخلوقين، على 

»من_ث الفتن ذكر ه-في نوله 
أوملجأ وحد ومن تستشرف، لها تشرف 

.رهاار فليعد معادا 
بنيمن امرأة وأن ه: جابر وعن 
ءالنبي بها فأتي سرقت، مخزوم 

الحديث.،؛ . سلمة. بأم فعاذت 
تدلوغيرها الأحاديث فهده ؛ قالوا

كانإذا بالمخلوق الاستعاذة جواز على 
عليهيقدر لا ما وأما ذلك، على قادتا 

منعللب يأن يجوز ان فاش إلا 
المخلوق.

هوتالمسالة هده قي الراجح والقول 
الأئمةعن نمل ما وأما ذلك،، جواز 

•)بما/'ا( )ا(شماهمطي 
(٢٠٩)الحميد الزيز تم شرحء مع التوحد محاب )٢( 

دب،الإملأس، ]الكب 
؟Y(.U/\o)الخاوي رما(مجمرع 

(.٢١٢)الصيد العزيز سر ■)أ( 
لموم(، ٧٠٨١رنم الض، رمحاب البخاري أحرجه )٥( 

(.٢٨٨٦رقم ازمة، راشراط الفتن )٥^ 
(.١٦٨٩رنم الحدود، )لكب سلم أحرجه )٦( 



الأسمماذةالاستعاذة

إرين عر ذلك فثحمل لمح اس 
يقدرلا ما إلى ينصرف ذلك أن - ١ 
كلامهم.ظاهر وهذا تعالى، 1لله إلا عليه 

الشلبتعلق فيما المنع ذلك أن - ٢ 
به،واعتصامه إليه، اصطرارء وأظهر يه، 

وهذاسواه، دون إليه نجاته أمر وتفويض 
تعار.ممه إلا يكون لا شك بالا 

في- هقفو عثيمين ابن الشيخ قال 
نقلهفي الإسلام شيخ كلام حملي تعليقه 
علىليس راوهلءا الأئمة عن المنع 

عليهيقدر لا مصا مرادهم بل اطالاقه، 
الذيالشر من يعممك لا لأنه الله؛ إلا 
أما. . اض. سوى الله إلا عليه يقدر لا 

فهيعليه يقدر فيما بمخلوق الاستعاذة 
الأحاديثمقتضى وهذا ّ . جائزة. 
فإذاالتفلر، مقتضى وهذا . . الواردة. 

بإنسانفعذت طريق، قطاع اعترضني 
شيءفلا منهم، يخلصني أن يستطثح 

شكلا بالمخلوق القلم، تعليق لكن فته، 
ورجاءكقوك| عشتط فإذا الشرك، من أنه 

معين،بشخص أمورك وجميع وحوفلئج 
الهذا لأن شرك؛ فهذا ملجا، وجعلته 

يكون

اتفروق؛0■ 

واللياذ:العياذ بين الفرق 
والمكروهالشر دخ على العياذ يهللق 

طلماعلى فيعللق اللماذ ؛وأما رفعه، أو 
تكثير أبن قال والمحبوب،. الخير 

لتللبواللياذ الشر لدفع يكون رروالعياذ 
الخير«أا،.
أحدملح في المتنبي قول ومنا 

ت

أوملهفيما به ألوذ من يا 
أحاذرهفيما به أعوذ ومن 

كاسرهأنتا عظما الناس يجير لا 
جابر٥آأنت، عثلما يهيضون ولا 

يصيحلا المدح هذا مثل أن شلثج ولا 
تعار.طه إلا 

ربهفي ذلك قال ررولو القيم؛ ابن قال 
مثلهءال؛،.مخلوق من أسعي. لكان وفاطره 

والأستعاذةتالدعاء بين الفرق 
عمومبينهما والأستحاذة الدعاء 

فيداحلة استعاذة فكل وحصوص؛ 
فالدعاءعكس، ولا والهللمط، الدعاء 

Iوغيرها الاستعاذة في عام 
والاستعانة:الاستعاذة بين الفرق 

فهيوالتحبّز، الالتجاء الاستعاذة: 
الاستعانةوأما الدعاء، أنولع من نؤع 

عليه،والاعتماد تعار، باض الثقة فهي؛ 
إرُضاكولك.أقرب فهي 

مكروه،من الخوف سببها الاستعاذة 

الجرزي.ابن ]دار ( ٢٥٦-  ٢٠٥الشر)ا/ القرل 
٠١٤١٩.]

لا/آا(.كير ابن تقسي ( ٢١
نيبن جعفر مدح في المتيي نالهما اليتان )٣( 

(.٤١١ديوان)■ انفلرت طويله، تصدة 
(,١٩١)؟/لأينام العليل، رث(شفاء 



الاستعاذةdjfe،الاستعاذة

علىالعيد عن مطلوة فهي الأستعاة وأما 
الأحوال.جمع وفي الدوام، 

والاثاثة:الأتاذة ين الفرق 

والطلب،الدياء في داخل منهما كلأ أن 
والامتجارةرءالأستعاذة تيمية؛ ابن قال 

أوالدعاء نؤع من كلها والاستعانة 
تنارة،!ألفاظ وهي القللب، 
العونيطلب تختصي الاستغاثة وأن 

بخلافوالكربة، الشدة حال فى 
الأاستعاذ٥.

لأئار:ا0 

الاستعاذة؛آثار من 
من■به يتحصّن للعبل، حصن أنها - ١ 

الرجيم.الثسهلان 
لقعفلارا هإقلفيها أن ٠ ٢ 

العيودتة.حقيقة وتلك ممه، والانكسار 

يتعاطاهكان مما للفم طهارة أنها » ٣ 
له.وتطيب والرفث، اللغو من 

وتريحالغضب تزيل الاستعاذة . ٤ 
النفس.

الشرورجمح من للعبل. وقاية أنها — ه 
والياطتة.الظاهرة 

وماالغضب، لزوال سبب أنها — ٦ 
٠سيئة اثار من عته ينتج 

على,الاعانة تحصل بها أن ٠ ٧ 
الثسهلان.طرد بعد وذلك الطاعات 

انمخاكين:ذه-ب،مؤ 

عتادمن لأمة ا هذ0 مث.ركى بعفس حور 
وأصحاببالأموات الاستعاذة القبور 

الحيسؤال جاز إذا ؛ وقالواالقبور، 
لأنافه_قيدلهوطاءة؛ فالميتكزلك، 

إثخت قوله في به أمر - زعمهم 
إذاويقولون؛ [. ٣٥■' ]المائاوْ أميإه 

بتنفرق ألا بمضي عبادة الطلب إن قلتم; 
الاستعاذةأن شك ولا والماتُأ'أ. الحياة 

طهإلا نصرف فلا الدعاء، أنولع من 
الاستعاذةلصوص ا في جاء ولهدا تعالى. 

باضخاصة فهي بوجهه، والأستعاذة باق 
والمخلوق.الخالق بين فيها يسوى فلا 

القجوروأصحاب الأموات دعا ومن 
اضM وقد الأتمرص، الشرك قي وقع 

؟وديةآلإشن تث يثاة تعالىأ 
لالجن[،وه رقا وادوم لإي تن غ؛افي 

دوعوأئلأ ِش آلسثحد تعالى؛ ف وق[ 
سيخقال ]الجن[، .اه قْو.ا أؤ ثع 

—لمون—ح؛ تيميةابن الإسلام 
لم- ء المني ١^•' - أنه بالضرورة 

الأمواتمن أحدا تدعو أن لأمته يش.رع 
الغيرهم ولا الصالحين ولا الأنبياء لا 

)ا(،جمرعاكاوىرْا_بآأ(.

بنيائي تلهى كشف ثي التقا-ص اسيس انظر; )٢( 
tٍدا الرسالة، ة لمو<ا( ٨٢— )١٨ جرجسي 

الشيخوسومة عض ان الإنوصيانة ام[،  ٤٢٢
ًدم.الملفتة، ]المفة ( ٢٤)يحلان 

الموحدين،محيون ونرة التوحيد كتاب انفلر; )٣( 
مدا،المؤيد، ]٠^؛ ( )١٨حن بن الرحنن لعيد 



الأّتانة:ءء]ج[|الأستمانق

J_Jljولا بغيرها ولا الاثماثة بلغظ 
يشرعلم أنه كما بغيرها، ولا الاستعاذة 

ونحوميت لغير ولا لميت السجود لأمته 
هذهكل عن نهى أنه نعلم بل ذلك، 

الذيالشرك من ذلك وأن الأمور 
ورسوله!(تعالى الض حرمه 

اتمصادرواتمرام:■ج■ 
القيم.لابن الفوائد!؛، رأداثع س ١ 
.عطية(ء ابن رلتفسير . ٢ 

م_لرشيراينهم((.

الطبري؛؛*أرنفير ا ٤ 
ل.((،ااحءم.العزيز راتسسعر ٠ ٥ 

اض.عبد ين لسليمان 
القرآن!(،لأحكام ارالجامع - ٦ 

ينالرحمن لعبد المجيد(؛، ُأفتح — ٧ 
حسن,

كتابعلى المفيد للالةّول ٠ ٨ 
عثبمين.لابن ، التوحيدأ! 

■تيمية لابن ، ا( لفتاوى ا ررمجمؤع — ٩ 
,قدامة لاين رلالمغتي(؛، — ١ ٠ 

 Wلأسمانة اm

لتعريفا٠ 

استعانمصدر ت لغه الاستعانة 

تبمعنى العون، من وأصلها يستعين، 

يقال:الشيء، على والمقلاهرة المعاونة 
]عنته،وقد معبمي، أي: عوني؛ قلأن 

والعاون:العون، طلب والاستعانة: 
عئؤوةوإآوج\ تعالى: قال التذواهرُآ'ا، 

٢[.^: ]١٧ألخز 
إعانة،آعنته رإتقول: منفلور: ابن قال 

ؤإنمافأعانني، يه واستعنت واستعنته 
ثلاثيتحته يكن لم ؤإن استعان أظل 

يعونعان يقال: لا أنه أعني: محتل، 
بثلاثيه؛ينطق لم ؤإن لأنه يقوم؛ كقام 

يه((المنطوق حكم في فإنه 

شرعا؛التعريف •ئ 
الألكمال المتضمنة هي الأمانة: 

عليهوالاعتماد به اكقة مع لريه العبله من 
الضر.ويقع النفع جاب قي 

طلبهي للوالأستحانت: المعدي: قال 
حلبفي تعالى الله على الاعتماد 

قيبه الثقة مع المقار ودفع المنافع، 
ذلك((أ؛آ.تحصيل 

طلبلاالأستعا,تة: تيمية: ابن وقال 
ماالمخلوق من ؤيطلب الته، من العون 
لأمورا،ا من عليه قدر 

رأ/أوكرى.( ئى زاري الاسئغاثة محاب __ 
.U\l\Uًدا، ألسباء، ]يكب ( ٧٣١

والصحاح(، ٠٩٨)ألمران أوغا>ءل مغردات انظر: رأ( 
. rU/\y)انمرب ولسان (، ٢١٨٦)!-/لاجوهري 

 )٣(dU الرب
،\ ط الرسالة، ]مؤست )٩٣( المدى ير نف)إ( 

ه[.١٤٢٣

فهدالملك ]معمع ١(  ٠٣/١رالفتاوى .ْجموع )٥( 
الممحف[.لطامة 



الأستعائةالاستعانة

هيالألوسي,.' وقال 
الفعل،من العبد به يتمكن ما طلب 

عليها؛السير ويوجب 

اللغويايبمعنى بين لعلاقة اح 
والاصطلاحي:

مأحوذةاللغة في الاستعانة كانت لما 
الشيء،على المعاونة لمعنى العون، من 

المعنى،ذلك على الاصئللاح في أطلق 
تكونبان الشرعية الاستعانة فى وحدد 

عليهالاعتماد بكمال وذلك تعالى، بانله 
يه.والثقة 

الحقيقة:و؛ 

فيتجتمع تعالى بالله الاستعانة حقيقة 
قه،با الثقة ن هماعفليمين أصلين 

عليه.والاعتماد 

تجمعررالأستعانة ت القيم ابن نال 
عليه،والاعتماد ،، Oilj.الثقةأصلين: 

الناس،من بالواحن. يثق قد العبد فإن 
بهثقته مع أموره في عليه يعتمل. ولا 

عدمْع عليه يعتمد وقد عنه، لأستغناثه 
يقوممن ولعدم إليه، لحاجته به ثقته 

أنهمع عليه اعتماده إلى فيحتاج مقامه، 
(٢)به(اواثق غير 

الأدلة:٥■ 
ؤإثاكنعبد ^؛ؤإياق٠. الى: تعال ق

تعالى:وقال لالفاتحة[ا نشهمت.ه 
وآص_يرإنأاش آسنييتؤأ لثويه مومئ 

منتكاء من أؤيدهتثا ش أُلأذءث، إرقة 
]\همسلثتحك.4 وآمحمق ءثثاوت 
نوبمي لذئ رث الى؛ عتوقال 
وهنيئ ما قق أئثثتثان أؤتئ 

]الأكء[.

لههريرة أمح، حديث الئئة؛ ومن 
ررالم-ؤمنافه رسول قال قال: 

المؤمنمن اش إلى وأحب حير القوي، 
ماعلتم، احرص حير، كل وقي الضعيف، 
وإنتعجز، ولا بافه واستعن ينفعك، 

كانفعلت أني لو تمل محلا شيء، أصابك 
ثاءوما اطه قدر قل: ولخن وكذا، كذا 

الشيطان((أم.عمل تفتح لو فإن فعل، 
كنتقال: أنه ه؛ عباس ابن وعن 
أريافقال: يوما، افه. رسول حلف 
اشاحغظ كلمات، كا L٠Jأءاإني غلام 

إذاتجاهك، تجده الله احفثل يحفثلك، 
فاستعناسعنت وإذا اطه، فاسأل سألت 

أنعلى اجتمعت لو الأمة أن واعلم بالله، 
قديشيء إلا يتفعوك. لم بشيء ينفعوك 

أنعلى اجتمعوا ولو لك، الله كتبه 
ئدثشيء إلا يضروك لم بشيء يضروك 

وجفت،الأقلام رفست.، عليك، اقه كتبه 
(ار؛ا.الصحف

يرون[.اكراث، إحياء ]دار الآلوّيلا/به( -فسر )١( 
العلمية،اصب ]دار )\/،-A( السالكين دارج )٢( 

.'آ'أام[ هوا، بيروت، 

(.٢٦٦؛رنم ، J^l)محاب سلم احرجه )٣( 
والرقائقالقيامة صفة )أيراص، التردي احرجه )٤( 

وأحمدصحيح، حن رئااLت ( ٢٥١٦رقم والريع، 



الأسننمانةءق[بمالأسعاذم

العلم:أهل قوال أو 
العزيزعبد بن عمر إلى الحسن كب 

الاه،بغير تستعن ررلأ ت ش ا رحمهما 
إلهءاُا،.اض فيكلك 

نصف»5J^1 ه.' القيم ابن وقال 
فإنالإنابة، ت الثاني والنصف الدين. 
هوفالتوكل وعبادة، استعانة الدين 

العبادة«أآ،.هى والإنابة الاستعانة، 
محتاجأرالعبد ظفؤ! رجب ابن قال 

المأموراتفعل في بافه الاستعانة إلى 
علىوالصبر ت، لمحفلورا ا وترك 

الموتوعند الدنيا في كلها المدوران 
القيامة،ؤيوم البرزخ أهوال من وبعده 

ذلكعلى الإعانة على يقدر ولا 
عليهالاستعانة حقق فمن هؤث. اش إلا 

تركومن افه، ه أعانكله ذلك في 
اللهوكله بغيره واستعان بالأه الاستعانة 

وهومخذولا نمار به، استعان من إلى 
عنعاجز لأنه الدنيا أمور في كذلك 

مضاره،ودفع مصالحه بجلب الاستقلال 
ودنياهدينه مصالح على له معين ولا 

فهوالاه أعانه فمن ه، اثله إلا جميعا 
المخذول.فهو الله حذله ومن المعان 

الت العبد قول معنى تحقيق هو وهذا 

وصححهحزا[، الرسالة، ئ ]مؤ ( ٤٨٧؛/) —
،؛(.IV)؛؛/الصمحت اليلة ش الأناني 

(٤٨٢)\/رحب لأبن والحكم العلوم جاُع انظر؛ ؛ ١ر 
.usiyyْلب، الدسالأ، ]مزسة 

الكتاب]دار ١(  ١٤.\١ Tjy)المالكمن مدارج )٢( 
.م[ ١ ٤ ١ ٦ ، UJsالر؛ى، 

أنوالمعنى باطه. إلا قوة ولا حول 
حالإلى حال من حاله يتحول لا البد 

.(٣)باطهإلا ذلك عر له قوة ولا 

والأقسام:
حكمها؛باعتبار الاستعانة أقسام 
إرحكمها حسثإ من الاستعانة تتمم 

ثلاثة;أنولع 
المشروعأالاستعانة ت أحدها 
تقسمين حملي الاستعانة من الؤع وهدا 

تعار؛ياطه الاستعانة - ١ 
امالأقسأعفلم هو م الق—ذا وه 

وجعلهبه، النه أمر الذي وهو الشروعة، 
كماالخلق، غاية هي التي البادة قرين 

ل1ئاقثثئ ؤإئاق تعالى؛ قوله في 
]الفاتحئ[.منعمت، 

بربهالاستعانة إلى محتاج والعبد 
ضروريانإر حاجته من أعقلم وحالقه 
الاستقلالعن لعجزه وذلك حياته، 

وتعالى•بارك ربه عن بذلك 
الاستعانةارأما ؛ رجب ابن قال 

فلأنالخلق؛ من غيره دون ه _افه ل
بجي،الأستة_الآل عن عاجز العبد 

علىله معين ولا مضاره، ودفع مصالحه 
فمن، L قه ا إلا ودنياه دينه مصالح 

فهوحال>لص ومن المعان، فهو اطه أعانه 
إلىمحتاج فالعبد ١ . المخذول. 

ء ٤٨١را/ر-ما لأبن والحكم العلوم جاسمر )٣(انظرت 
٤٨٢.)



الأّتانةالاستعانة

وتركالمأمورات فعل في ياطه الاسعانة 
المهدورانعلى والصبر المحظورات، 

منوبعدم الموت وعند الدنيا فى كلها 
يقدرولا القيامة، ويوم البرزخ أهوال 

فمنه. اض إلا ذلك عر الإعانة عر 
كلهذلك فى عليه الامتعانة حقق 

اشبالأيسعانة ترك ومن , . أعانه. 
استعانمن إلى ض ا وكله بغيره واستعان 

مخذولا٠١فصار به، 

علىتكون تعالى ياظه والاستعانة 

وجهين؛

ألطافهمن تعالى اش أل يأن أحدهما 
ومتىعليه، الفعل ؤثسهل دوامه يقوي ما 

الثوابفعله فى له أن يعلمه بأن به لؤلف 
•ورمته نشاطه قي ذلك زاد العفليم 

كونهبقاء باستعانته يهللب أن والأخر؛ 
لهتجدد بأن السشلة، طاعته على قادرا 

حال.ج حالا القدرة 

الصالحة؛بالأعمال الاستعانة . ٢ 
الأمرنصوص المن جملة فى ورد 

الصالحة؛الأعمال يبعض بالامتعانة 
تعالى؛قوله في كما والصلاة، كالصبر 

[،٤٥تالبمرْت دألثلوْه القبر ■ؤوأتشسوأ 
أسنجيأءاننؤأ آلإين وهأجتا تعالى; وقوله 
.هآلث-يت!بم ح أق إن همألثلزؤ إلقتر 

]القرة؛[.

ألتجارة.( rvv)\/والحكم الُلوم جامع :١( 
_i\rط\, 

هدمتفسير في جهدفي. عيي القال 
يستعينواأن اض ؛رأمرهم الكريمة الأية 

أنواعه،بجميع بالصبر كلمها أمورهم في 
يوليها،حتى اش طاعة على الصبر وهو 

يتركها،حتى ض ا معصية عن والصبر 
فلاالمزلمة اش أقدار على والصبر 

ماعلى النفس وحبس فبالصبر يتخعلها، 
علىعفليمة معونة عليه بالصبر اش أمر 
يتمرومن الأمور، من أمر كل 

هيالتي الصلاة وكيلك اه، يصبره 
الفحشاءعن وتنهى الإيمان، ميزان 

منأمر كل على بها يستعان والمنكر، 
الأمور«ُآ'،.

الممتوعت!الاستعانة القاني; 
الممن تعالى اش بغير الاستعانة وهي 

منذلك، لكون إما الإعانة، على يقدر 
ذلكلعجز ؤإما تعالى، اه خصائص. 

العونتحقيق عن به الممتعان 
كمنغاتثا؛ أو ميتا لكونه والمِظاهرة؛ 

أوونحوهم، الأموات من العون يعللب 
تعالى؛باش مختص هو فيما الأحياء 
ونحوالمتلر، ؤإنزال الذنوب كغمران 

تعالى،اش إلا عليه يقدر لا مما ذلك 
الأكبرالشرك في داخل كله وهذا 

الملة.من المخرج 
مفاسدبيان في ئه القيم ابن قال 
المشركيناعتقاد ررومنها; بالقبور; التعلق 

)أاشماسى)اْ(.



الأستعائ

mj
الأسممأتة

علىؤينئصر ألبلاء، يكشف بها أن 
وتفرجالماء، غث ؤيستنزل الأعداء، 

وينصرالحوائج، وتقضى الكروب، 
غيرإلى الخائف، ؤيجار المثللوم، 

ذلك«أأ/

الجائزة:الأمانة الثالث: 
القادرالحي بالمخاوق الاصتعانة وهى 

فيبه كالأاسعالآ عليه؛ قدرة له فيما 
أومعه، المتاع حمل أو الصناعي، تعليم 

السع،أو العدو، على يه الاستعانة 
عونهعلى قادرا كان إذا ذلك، ونحو 

حقفى شرعا حائز وهذا ونصرته، 
حقفى شرعا ومحمود المستعين، 

نسن١١قوله.1 ذلك ومحن المعين، 
لأحرق،؛ُآ،.تصخ أو صانئا 

المتعيقة:لمسائل ا0 

بغيرالاستعانة الأولى: لمسألة ا- 

علىالمةلهرة الئنة من الأدلة دلتا 
منالمسلمين، بغير الاستعانة جواز 
ها؛عائشة حديث حاءفي ما ذلك: 

أجرواست. . .  ١١الت: قأنها 
بتي.من رحلا بكر وأبو الك رسول 
كفاردين ض وهو حرثا، هائيا ألديل 

بنصفوان بن أمتة عن وحاء قريشأاُم• 
يرون[.]دار.المرئت، لا/يا( اللهفان إغاثة )١( 
وملم(، ٢٠١٨رقم العتق، )كتاب الخاوي أخرجه )٢( 

(.٨٤رقم الإيمان، )محاب 
(.٢٢٦٤رئم الإجارة، )محاب الخاري أخرجه )٣( 

علىحينها وكان — صفوان أبيه عن أمية 
منهاستعار الله. رسول أن قومه: دين 
محمد؟يا أغصتا فقال: أدراعا حنين يوم 

مضمونة((عارية بل ١١فقال: 

الاستعانةجواز على العلماء نص وقد 
ماذلك إلى الحاجة عند الملمين بغير 

أودينهم ش عليهم صرر قيه يكن لم 
تجوز ١١نووي: لا ل ا ق. هم ا يدن

فيوبالمشركين الذمة ياهل الاستعانة 
حسنالإمام يعرف أن ويشترتل الغزو، 

ؤيامناكلمين، في رأيهم 
^١١القيم: ابن وقال ُ ا؛ نتهم حيا 

الجهادفي المأمون بالمشرك الاستعانة 
ابنوقال . الحاجة١١ عشر جائزة 

(،٣٠٦٢رقم الهيوع، داود)كتاب ابو أحرجه )٤( 
ٍدا[،ت، ارال]مزسست وأسد 

الحرمين[،]دار ( م٦/٢١١)الأوسئل في والطبرانى 
الأكرآ،]دار ١( ٤ ٠ )a/ المحلى ش حزم اين ونحث 

أيل*.رئي ثقات، "رواته ت الهائي بد ابن وقال 
.ixiffالمعرنة، ]دار )ا/؛•ْ( المحرر 

فيالبيهئي ذكر كما بها، يمنى شواهد له لكن 
فيوالأuني (، ١١٤٨١ينم الخاؤية، )محاب الكرى 
(.٦٣١)رنم الصمحة الللت 

ت«ؤّة( ٤٢٤)٣! للزينص الراية نمب انقر: )٥( 
ابري)يمهم؟(ونتح -[، ٥١٤١٨اران، 

سلم,طى النووي وشرح المعرفة، ]دار 
،محروث،,١JY^٧ اكراث إحياء ]دار ( ١٩٩; ١٢)

-Liumابن وطقات (، ٩٢)أ/ أحمر ومني ^، ١٣٩٢
لأبنوالأموال [، ٢١٩٦٨ًلا، مائي، )أ/أا(تدار 

للبحوثفمل الملك ]مركز ( ٤٧١.  ٤٦٩)زنجوب 
.[.٥١٤٠٦الإسلأست، والدراسات 

]ألمكتبا/آ؟أ( )٠ المنمن وصية اممالمن روضة )٦( 
^.١٤١٢الإسلامي، 

ً]موسة ( ٢٦٨/٣)الماد حير هيئ في المعاد زاد )٧( 



الاستعانةءءق[هالاستعانة

أي;- يهم الاستعانة راوأمأ عثيمض: 
ؤإنالمصلحة، إلى يرجع فهذا - الكفار 

بشرطبأس، محلا مملحة؛ ذلك فى كان 
وألاوغانلتهم،■ شرهم من نخاف أن 

ذلكفي يكن لم ؤإن د-خدء_ونا، 
لأنهمبهم؛ الاستعانة يجوز فلا مصلحة؛ 

ذهم"أحنو لا 
بالجن:الأمانة الثانية: لمألة ا. 

ملخينأكانوا سواء بالجن الاستعانة 
الشرك،وسائل من وسيلة ملين غير أم 

الجن؛مسلمي من الإعانة طلب يجوز فلا 
منهم،ذلك يعللبوا لم ه الصحابة لأن 

وأنالجن، تخدمهم أن أولى وهم 
منبالجن الاستعانة وأصل نعستهم, 

الجي،إر بالتوسل الإنسي \ر\ء أساب 
ومحيبه، وبالاستمتاع مقامه، وبرفعة 

يعابمثمهتر ^^٢ الى: تعالله ال ف
وهاثبل آتّعقر قي آيير ثتثعقز 

نقتاأنتمثع ربما ألإشير تى آوذآوهم 
 )D الأنُام:ة4 آقق ك[

الجنيمن الاستمتاع فيحصل [، ١٢٨
إليه،يتقرب الإسي بأن يالإنمي: 

حاجته،في ويكون ويذل، له، ويخضع 
بانبالجني الإنسي من الاستمتاع ؤيحصل 
ذلكمع يكون وقد الجني، يخدمه 

للجني،الإنسي من ذبح تمتاع الاس

الثافيةالكاب وانظر: ^. ١٤١٠، YUj,وطذةإ \ ْ
يا؛له[.، >iYسة، ابن ]مكنة )٧٣< 

(.١١٤•سؤال ، ٤٦رلقاء (، Y«/nالنترح را(الأب 

بالكفرأو العبادات، بأنويع وتقرب 
المصحف،بإهانة باض، والعياذ هق باض 

تلكفان ولهدا ذلك؛ نحو أو أو؛امتهانه 
قمتهاتجوز، لا أنواعه،ا بجميع الاستعانة 

الجنبشياطين كالأستعانة — شرك هو ما 
إلىوسيلة هو ما ومنها - الكفار عني: ي- 

الجنبمسلمي كالأستعانة الشرك، 

 ■p*المروق؛

والعبادة:الاستعانة بين الفرق 
حلقالتي الغاية هي العبادة - ١ 

إليها.وسيلة والاستعانة لأجلها، الخلق 
الاستعانةتتضمن الطلمة العبادة - ٢ 

عبوديةض عابد فكل عكر، غير ,من 
يه.مستعين فهو تامة، 

والعبادةه، منه طلب الاستعانة _ ٣ 
له.طلب 

مخلص،من إلا تكون لا العبادة _ ٤ 
غيرومن مخلص مجن تكون والاستعانة 

مخلص.

علىأوجبه الذي اش حق العبادة — ٠ 
علىالعون طلب والاستعانة ألعبد، 

والأستعاذة:الاستعانة بين الفرق 
فهيوالتحيز، الالتجاء الاستعاذة ،١ 
الاستعانةوأما الدعاء، أنواع من نؤع 

(j^i(Y :_, رداي( ٦١٥)التوحيد كتاب لشرح \سد
؛أأاه[.طا،ألمس 

(.٨٨.  AU/V)المابق }يرح انظر: )٣( 



الأتانة

عليه،والاعتماد تعالى، باض الثمة فهي 
التوكل.معنى إلى أقرب فهي 

منالخوف ر>سها الاستعاذة د ٢ 
هنمهللوبة فهي الاستعانة وأما مكروه، 

الأحوال.جميع وفي الدوام، على العبد 

مأثار:ا0 

عبادتهإلى وسيلة الاستعانة — ١ 
.وتوحيده 

منللحسد حففل باض الاستعانة — ٢ 
والأخطار.الشرور 

للغلبةسبب تعار باض الاستعانة - ٣ 
الأعداء.عر 

سبيلخير تعار باض ألاستعانة — ٤ 
العجز•ونفي القوة إلى 

يرتبطبها تعالى باض الاستعانة • ٥ 
له.بر العبد 

المخالفين:مدهبأ قع■ 

تالاستعانة ر خالف ممن 

العبدأن إلى القدرية ذهبت — ١ 
ضا لأن إليه؛ محتاج غير ربه عن مستغن 

علىمعبوده يعير لا - زعمهم ب ح- 
وأنهالشر، ولا الخير لا أفعاله من شيء 

منمقدوره حميع بالعيد فعل قد 
إعانةمقدوره في يبق لم وأنه الألطاف، 

؛خلقأعانه قد فإنه الفعل، على له 
الطريق،وتعريف ■وسلامتها، لأت ألا 

فلمالفعل، من وتمكينه الرمل، ؤإرمال 

إياها،يسأله مقدوره إعانة هزا بعد يبق 
فيوأعدائه أوليائه بين ساوى قد بل 

هزلأو،أعان كما هؤلأء فأعان الإعانة، 
الإيمان،لنفوسهم اختاروا أولياءه ولكن 

عيرمن الكفر، لقوسهم اختاروا وأعداءه 
بتوفيقهؤلاء وقق سبحانه اش يكون أن 

هؤلاءوخيل الإيمان، لهم أوجب زائد 
لهمفهؤلاء الكفر، لهم أوجب آخر أمر 

استحّانةلا العبادة، من منقوصى نصب 
ميولأنفسهم، إر موكولون فهم معه، 

قالوالتوحيد، الاستعانة طريق عليهم 
ذفلاموالقا>ر لإيمان ا ار ت هاعباس ابن 

بقدرهوكدب باض آمن فمن التوحيد، 
,أ توحيدهآاُ تكذ؛ييه نقض 
وبقبورلأموات با يستعينون الل.ين _ •٢ 

لهموينيرون حجارها يا ويتبركون ولياء ألا 
ويقولون!اضأ عند وسيلة ويتخن.ونهم 

ء:قال بالأعراض بالأستعانة اض أرنا 
هأ؛ا،]او-نرةت ه لمأوه ثآ الصم ؤو\تتجاخ\ 

كبراءهمإن ل ؛ باض استعينوا يقل! ولم 
الاستعانةينبغي لا فال! من يكفرون 

فىالكتاب نص لمخالفته اش، بغير 
•، وإلمأوةهُ بجر رؤؤآتش،وأ ت هق قوله  (٣)

زدار( ٤٢٢رآ/ الئئة في احمد بن اش مد أحرجه )١( 
(١٦٠)اصد في والفرابي يا[، الشم، ابن 

رإ/الضعفاء في دالشلي ٍرا[، السلف، ]أصواء 
ط\آ.انملمة، الكب ]وار ( ١٤©

]ط.( ١٣٨)جرجيى لابن الإخوان ملح انفلر: )٢( 
أ'ماه[.الأخ؛ار،نخة

=الخلق سد الاسغاثة فى الحق شواهد انظر: )٣( 



الاستعانةامحّ،تغاتة

عليهم:الود و0 

لهامحلاقة لا الكريمة الأية هذه أن 
عندبالأموات الاستعانة طلب بجواز 
أقوىمن لأية ا هذه بل ان؛ الكرب
وجوبعلى البراهين، واعفلم الأدلت، 

بهالأتانة وطلب جث اش إلى الالتجاء 
تعالىإليه والتوسل الملمات، عند 

والصلاةوالصبر الصالحات، بالأعمال 
التيالصالحات الأعمال أعظم من 

الكربان.عند اطه إلى بها يتوصل 
منفيها لما يالمحادة الاستعانة وأما 

تعالىالته إلى يقرب مما العبادة أنواع 
والعرؤجبالمهللوب الفوز يقتفمب قربا 
الم>بوبأا،.إلى 

يمصادروائبمراجع:ا٥ 
مصايدمن اللهفان للإء_انة ٠ ، ١

القيم.لأبن الشيطان،(، 
.كشرء ابن رامسير ء ٢ 

٣VI  ٠ا، السعدي ررتمسمر

لأبنوالحكم،(، العلوم راجامع ٠ ,٤ 
رجب-

إبءلالفي الحنفية علماء ررجهود . ه 
الدينلشس )ج'؟(، الق.بوريةاا عماتي 

الأسانى.

يرون[.ام، ]دار ا0آ( ، ٤٤٧)بهاي ال= 
\}قووري<،^ ٠٠إبطال في الحنفية مياء جهود انظر؛ )١( 

ط؛،المحبي، ]دار ( ١٢٦٢.  ١٢٦١)م 
٠١٤١٦.]

لألوسي.ا لمحمود المعاُيا،، أرروح — ٦ 
 ٧ M تيمية.لابن الفتاوى،؛، رامجمؤع
.القيم لابن السالكن،(، >لملارج - ٨ 
أحلاقمكارم ش النعيم لإنضرة . ٩ 

المؤلفين،من لعدد الكريم،،، الرسول 
.حميد ن صالح الشخ باثراف 

 mلاستغاثة اm

لغة:لتعرض اي 

استغاثمصدر ت لغة الاستعانة 

الإغاثةت بمعنى الغوث وأصله يستغيث، 
طلبته. ستغوا الشدة، عند والتمهرة 
وهوالغيث، ويقال! منه. الغوث 

المطر؛".
العللبأنواع من نؤع والاستغاثة 

تقدمهإذا الثلاثي الفعل لأن والدطء؛ 
عوتيقال! الطلب، على دثر والتاء السين 

واعوناءاصاح إذا واستغاث؛ الرجل، 
الواقعؤيقول والمصرة، الغوث طلب أي! 

ءنىُم.فرج أي: أغم؛ البلية: في 
هرعا:اتتعرس، ■جء 

تعريف،في العالماء عبارات تنوعت 
يلي:ذلك، ومن الاستغاثة، 

طلبءالأستناثة: تيمية؛ ان قال _ ١ 

(.٦١٧)للراف القرآن الخاظ مقرئات انظر: )٢( 
السمطوالقاموس (، ١٧٤رآ/المرب لسان انظر: )٣( 

الدكريض الرد في الأتناثة ومقدمة (، ٢٢٢)
)\اص.

















ا^لآستهزااالأستهزاة

كلفي يكون عام وهدا والاستخفاف، 
لسخريةا ا وأشدهه، مخور؛

عنوتقدس تعالى س بالله والاستخفاف 

هه.آورسله < أوبديته - قولهم 
لحكم:ا٠ 

وبرسولهوبآياته بالله الاستهزاء إن 
لأنفيه؛ ريب لا كفر منها واحد كل 

بالضرورةوحده كفر الاستهزاء 

لحقيقة؛اي 
لأمورا بهده الاستهزاء أن ذلك 
تعالىافه يايات استهزأ من فإن متلازم، 

مستهزئفهو . الرسول بها حاء التي 
استهزأومن صرورة، ه بالرسول 
برسالتهمستهزئ فهو . بالرسول 

فهوورسوله بآياته استهزأ ومن حقيقة، 
فهوبالله استهزأ ومن به، مستهزئ 

الأولىبعلريق ورسوله بآياته مستهزئ 

والمنزلة:

أو-.، الرب بالاستهزاء يعتبر 
منء بالرسل أو الإسلامي، بالدين 
وأسدهاأعظمها هو .بل الكفر؛ أعظم 

.المرء على حطورة 

لأدلة:اه 

ترديا ألمثغقؤن بمنير •ؤ تعالى! قال 

يمنةلأبن الكري محلى الرد في الاستغاثة : اظ )١( 
الرياض:ا.تدارانمهاج، ( ٣٧٦)

- ٣٧٦)الكري ملي الرد في الاستعانة انتلر: )٢( 
٣٧٧.)

ققبيم ؤا يثا تجيم سورة قثهحِ 
وقدثوث ثا ثئئ أق إئ آتءلإ؛إ 
وضْظة إقا س م ومن 
َقتتِوثسوكء آيآص هق ؤثئب 

بمنيَقتيم قو ثنذروأ ث" ور قتتيءوذ 
ثميناتتكم حل_ايمؤ عن مف إن فهببج 

وا4مبجك< ًظاما ائم لمؤه 
لاكوُة[.

ءامنوألتوأ >ؤوإدا تعالى! ال وق
إداقالوا س؛إييءم إق ءأ نإد١ ءامقا قارأ 

.لاوقرْ[ سّمزآون.ه محن إدث١ تندمحأ 
أنها؛ عباس ابن عن الئنة: ومن 
النبي.تشتم ولد أم له كانت أعمى 

ويزجرها،تنتهي فلا فينهاها فيه، وتقع 
ليلةذات كانت فلما قال: تنزحر. فاد 

فاحدوتشتمه، س النبي في تقع جعلت 
علتهاواتكأ بهلنها في فوضعه المغول 
فلطختطفل، رجليها بين فوقع فقتلها، 

ذلكيكر أصبح فلما بالدم، هناك ما 
افهراأنشد 1 فقال الناس فجمع ه للبي 
-قام،؛ إلا حئ عليه لي فعل ما فعل رجلا 
وهوالناس يتخهلى الأعمى فقام قال! 

٠،السي يدي بتن قعد حتى يتزلزل 
كانت، صاحبها أنا اظه رسول يا فقال؛ 

تنتهي،فلا فأنهاها .فيك وتقع تشتمك 
مثلابنان منها ولي جر، تنزفلا ها وأزجر

كانتفلما رفيقة، بي وكانت اللؤلؤتين، 
فيك،وتعق تشتمك جعلت البارحة 
بهلنهافى فوضعته المعري فأخذت 



الاستهزاءالأءسهراأ

فقالقتلتها، حتى عاليها واتكأن 
ادمهإن اشهدوا: »ألأ المي 
ءدر«آا/

محأقواوأهلاسا:
أاأحمعفهه: راهويه بن إسحاق قال 

سبأو الله، ب من أن على المسلمون 
امما شيقأودفع ه.، رسول

منبئا نقتل أو هق، اش زل أن
مقراكان ؤإن كافر، أنه هث افه أنبياء 

اش(اآآآ.أزر ما تم 
أنه: ض عيا القاصي وقال 

أوالمصِحف أو بالقران استخف من 
أوجحده، أو مهما، أو منه، بشيء 
بشيءأو يه أوكذب أوآية، منه حرقا 

منفيه له صممح مما بشيء كذب أو منه، 
نفىأو نماه ما أثبت أو حبر، أو حكم 

قيشك أو بدلك، منه علم على أثبته ما 
العلمأهل عند كافر فهو ذلك من شيء 

ُاجماع،أُص.
القيشتم. ررومجن ظه.' البر عيد ابن وقال 

شتمأو ه رسوله شتم أو وتعالى بارك 
(،٤٣٦١رقم الح،وود، داود)كتاب أبو )١(أحرجه 
والحاكم؛(،  ٠٧٠رقم الدم، تحريم )كتاب والمحا؛ي 

(،٨٠٤٤رقم الحا-ود، )كتاب تدرك المني 
فيالألياني نال وكذا ملم، شرط ء-الى وصححه 

،ط١ الإسلامي، ]!لمكتب ( ٩٢)>،/ الإرواء 

ط١tحزم، ابن ]دار )ا/م.ا'ء( الملول الصارم )٢( 

ألكتب]دار )آ/؛-م( اكفل )٣( 

وسلامهايثه صلوات - اطه أنبياء من نبيا 
بلاللإسلام ُفلهتا كان إذا قتل - عليهم 

بسنتا ردة يجعلها محن ومنهم استتابة، 
؛؛؛;njaلألأ فإن-اب .تها، 

'اطهسب لاومن ةقّفب: قيامة ابن وقال 
حادا،أو مازحا كان سواء كفر، تعالى 

أوتعالى، نائله باستهزأ من وكذلك 
تعالى؛قال كتبه، أو برسوله، أو بآياته 

محأير تثني أن أتثيترن >محذث 
آهإركت> آنمنأة ؤب ئومم ق يثا ئيمحم 
ك0ثوولقن، و قدروث ثا محج 

قل.ثأثي غوض ًظا قا إص 
دستلإزءونكستر ووسؤب و■،ايتنيء آبآش 

 S/ ثآق قَةييمتت ثءمحأoi قف
غيبتتكم لمابمف ث_ 

ؤينبغي]التوبة[، وه ُ=ًقاهمأ 
بمجردبذلك الهازئ من يكتفى لا أن 

عنيزجره أدتا يؤدب حتى الإسلام، 
بممن يكتف لم إذا فانه ذلك، 
اشسب فممن بالتوبة ادثي رسول 
أولى؛أأْرتعار 

أوافي ب ررإن ُيقفؤ: تيمية ابن وقال 
سواءمحلنا، وبا هزا محلّا كفر سوله رب 
كانأو محرما، ذلك؛ يعتقد الماب كان 

اعتقاده،عن ذاهلأ كان أو له، مستحلا 

١;٠  ٩١)آر الماوكي المدينة أهل فقه في الكافي )٤( 
[.٠٠٠١٤٠ ط٢، الحاأدثة، ألرياض ]مكتبة 

^٣،الكب، ئلم ]دار ( ٢٩٩- )آآ/ا/آ؟ المغش )٠( 
٠٥١٤١٧.]



الأستهزا،الاستهزاء

صورفم ولكل أقام، ئلائة إلى 
توصُى:

وتعالى؛تبارك باض الاستهزاء الأيل: 

ءلأة إن و ه قجاق ة؛اث الثثة أهل وسائر الفقهاء مذهب هذا 
تثوينمحن نتأ نو ئمحق ١لئيا جثاقا وسص قول الإبمان يان القائلن 

اليهودقالته وما .4 لأقسام: او 
هالاياسابِيا س الأب مءي مك بمب الأّتهزاء -شم بمكن  ىههمه ؤوهالت ت عنهم وتعالى تبارك 

أكييهل رل ءايخمأ آلبجب ٣، 
ي>مةهتثم ءا؟رم وأكموأ آلقهاد ثحة ءائذأ 

ععءقئسق
الفقهبكتب والاستحقاق والصلاة، 

الشرعي.
mبالرسل الاستهزاء الشالث: 

قومسخرية ت ذلك صور ومن وأتباعهم، 
وتختعار:  JUكما 

قرإقا ينا شميأ إن ه١د يته سجنمأ 
وكذلك]مود[، ئتمون.ه ك( 

اشحكى فيما .؛، بشعيب اسّتهزازهم 
تماهو\ مثه تا ينثعتب ^٥١^١ عنهم؛ 

رئثلشوولأ ع، منا لريش وإما قؤد 
]هود[،.؛ه ِثزمو عقن! قتا ؤ؛آ ر^ثثلى 

ؤإلقاء٠ باض المشركين وسخرية 
ساجد،وهو خلهره على الجزور سلى 

السامت بقوله س للنبي اليهود وكثحية 
وكاستهزاءالموت، يعنون عليك، 

عدةفي وآصحابه س بالنبي المنافقين 
المصطالق.وبني سولا كغزوة مواقف 
فتنةمن الأمة به ابتليت ما ومنها 

الربوبيلحق هضم الشرك لأن تعالى؛ 
عها؛ينزه اكي بالصفات وصفه وكذلك 
فعيربأنه له — اش لعنهم — اليهود كوصف 

الملاحيةغلاة وكقول مغلولة، يده وأن 
وأنهرب، والعبد عبد الرب بأن الحلولية 

عنض ا تعالى - والمعشوق العاشق هو 
ييوح اكس وكاستهزاء ، - كبيزا  ١٣قولهم  ءءو نًفدا m< رق ^^٢ ص ص 

وككتايةوتمزيقه، وامتهانه وتعالى، 
فاسقةامرأة ثوب على الحسنى اض أسماء 

واشللأزقاء عرض في رجة بتم
المستعان.

صورومن بالدين؛ الاستهزاء ت الثاني 
منللصليب النمارى عبادة ذلك: 

والمشركينالكفار ؤإنكار اض، دون 
صنؤأسو القيامة: يوم والنشور للبعث 

ونحثبجبم، أقن ^،٤^، ئإ، ع يقم إدا 
طأحزم، اين ]دار )؛/مأ؛ه{ المسلول الصارم )١( 

)هء،القرشى لأحمد بالدين الأّتهزاء انظر: )٢( 
^سمذي-آ■ابن ل-داد • ٢٣٠٦





الاستهزاءالاسهزاء

كائتفعله؛ ببمثل له عقوبة علته بالبمجى 
ءدلأ«أآ؛.

الاستهزاءكان ررولهذا ئه! وقال 
رويكما الأمم هذا يستحق. فعلا بهم 
منباب لهم يفتح أنه هماس؛ ابن عن 

فيغلى،إليه فيسرعون النار في وهم الجنة 
إليهفيرعون آخر باب لهم يفتح ثم 

قال. منون لمؤا منهم فيضحك فيغلى، 
أذمين ت\مح\ ٢^ ؤة'ورم الى؛ عت

تل. ثقروة آلأآلى قق . ثئءثؤن 
.بمنأؤث َةأمأ تآ آت٤دأر مب 

يومكان إذا البحبمّري؛ الحسن وعن 
تخمدكما لهم النار خمدت القيامة 
■بهم فيخسف فيمشون القدر من الإهالة 

وبينبينهم صرب إذا ت مقاتل وعن 
الرحمةفيه باؤلته باب له بسور المؤمنين 
فيفيبقون العياب قبله من وءلاهره 
وراءكمارجعوا لهم: فيقال الفللمة 
استهناؤء؛بعضهم؛ وقال • نورافالتمسوا 

استهزائهمإيقاع وقيل؛ لهم. استدراجه 
إنهوقتل؛ عليهم• ومكرهم حداعهم ورد 

فيأيقلن ما خلاف الدنيا في لهم يظهر 
وسلثتهمتجهيلهم هو وقل؛ الاحرة. 

استهزاءوهو حق كله وهذا فعلوه؛ فيما 
->شقة«ُم.بهم 

١(.١ ١ )U/ الغتاوى مجميع انظر: ( ١١
(٤٣٧)آ/والخنان الأسماء ُي الخهتي أحرجه )٢١( 

[.١١٠الرائي، ]دكتة 
(.٩٤. ٩٣١الكّر الإيمان ( ٣١

هذهررفإن ؛ القيم ابن وقال 
تمدحبل مهللئا ممدوحة ليت الأفعال 

يجوزفلا موضع، في وتذم موضع في 
يقالفلا ، م3؛للها اف، على أفعالها إيللاق 

ويكيد،ويستهزئ ويخابع يمكر تعالى إنه 
نفهيصف لم تعالى الله أن والمقصود؛ 

وجهعلى إلا والخدلع والمكر Jالاكيد 
وقدحق، يغير ذلك فعل لمن الجزاء 

مننة حذلك على المجاراة أن علم 
هسبحانه الخالق من فكيف المخلوق 

■والأتار:

ورسولهوآياته باش استهزأ من إن 
وما.، خالقه تعقلتم من قبله حاد فقد 

ق^،رسوله لمسان محلى عليه أنزله 
ماكل اتاع وراء ينجرف فإنه وبالتالي 

ولاشيطانه، عليه وأملأه نفه، تهواه 
iذب الكفر بعد ليس فانه غرابة 

اتمخاكين:هبا ات مؤ 

بالكافرينبالاستهزاء اش اتصاف أنكر 
وأشاعرةمعتزلة من الكلام وأهل الجهمية 

قبيلمن هذا إن : وقالواوافقهم، ومن 
ليزدوجباللفثل اللغفل ومقابلة المشاكلة 
الكلأمُى.

(.٧٤٦. ٧٤٠;٢١ألمراعى مخمر ( ٤١
-٣٨٦/ ١آ للماتريدي الق أمل تاؤيلأت مثلا:• ينظم ( ٠١

(،٣٢٧١فورك لأبن وبيانه انموث ومشكل (، ٣٨٧
ووادالميو(، ١٨٠. ١٨٤;١١واممثافكزمخشري 

للرازىالغيب ومفاتيح (، ٣٦.,٣٥الجوزي)ا/ لابن 
(.٧٥١وأقاؤيلالثقاتسرْي(، ٧٣/٤و)-٣( ٨/١)



الاستهزاء

ةأء]ئثق[بم؛
الاستهزاء

تعالىالقه من بصدورعا فكيف ذلك، ثاب من الاستهزاء بأن ذلك وء-للوا 
يستحقهابمن الجزاء سيل على وأنه ، ذلك عن منزه تعالى والله العبث 

اممهعلى وهو التلبيس، عن ينفك ررلأ 
الجهل؛عن ينفك لا ولأنه محبمتال، 
ثدبموأؤ دآمأم أقه ^١^ ءؤلمِمهة لفول! 

أؤن1ن آقي آعود قاد هزؤ! أئةشود1 ^١ ١٥بمزأ 
والجهلتاو_نرة[، .ه آمحُى ين 

محالءارآلاممه على 
كقولالجواب؛ على إنها وقيل؛ 

أنات يه فلغر إذا عه يحد كان لمن الرحل 
حديعت،منه تكن ولم حدعتك، الذي 

إليه.الأمر صار إذ ذلك محال ولكن 
كونلا واطه والاستهزاء، المكر وكذلك 

يعاملهمه إنه قولهم؛ أما - ٣ 
أنيتمور لا فهذا المخاح، معاملة 
بهتقوم أن غير من المعاملة هذا يعاملهم 

.الصفة ءذ9 

وجهعلى هو إنما •' محولهم وأما — ٤ 
استهزاءالله من يكن لم وأنه الجواب، 

هقش، ا على هتافون حديعة، ولا مكر ولا 
.لها وأوجبه لتمسه،■ هث. فه ا أثبته قد ما 

جذب افه من كن لم قائل: قال وسواء 
ولاحديحة ولا مكر ولا استهزاء ذكره. 

خرؤييستهزئ أنه أحبر بمن صخرية 
بمناش يخش لم قال: أو به، ويذكر أن ١ليزءثوانمنى: ولا سر ات 

يغرق.ولم الأمم، من به حش أنه أحبر 
منهمُأغرقه أنه أحبر من 

يهمُ"أ"،.حاق والهزة المكر 
عليهم:لند اه 

افهصفات أن العلم أهل قرر — ١ 
هؤافه وأن المجاز، حلها يد لا تعالى 

كلامها،من تعهد بما العرب حاطمسا 
المعبودة■حقيقتها على حملها فوجب 
عندهم.

الثللموجه عر كانت إذا أنها - ٢ 
كانتإذا وأما مذمومة، كانت والعدوان 

تحقييمن عدل فهي الحق وجه على 

الثماتوأتاؤيل )ا/"اه(، السقي ■تفسر )ا(ينظر: 

اصافؤيتظر:  dr'hl)\الغيب )آآمقاتيج 
(.١٨٠لازءخشرى)ا/أا/ل_ 

(.ro)؛/لتجرى  jlJlجامع )٣(^^: 

عبثالاستهزاء بأن تعليلهم وأما — ْ 
ارإنلهم: فبقال عنه. منزه والله ولحب 

منوصفت ما على عندك الأمر كان 
)افهتقول: أفلت الاستهزاء، معنى 

منهم،الله وزسخر بهم(، يسهزئ 
القّمن يكن لم بهم(، الك و)مكر 

سخرية؟ولا هزء عندك 

وح-٢_^، JLكدت لا، محال: فان 

الإسلأم.منة عن 
منأفنقول له: قيل بلى. محال: ؤإن 

١■؛١ ١ ■)v/ ■يمتآ لأبن الفتاوى مجمؤع )؛(اظرت 
)\إهه.لتجرى  jUlر0(جامع 



الاستواءالاستواء

بهم(يستهزئ )اه قلت: الذي الوجه 
لمهم(اه، )يلعب - منهم( اش و)سخر 
عبث؟ولا اض من لعب ولا - و)وعبث( 

ئدبما اشر وصف نعم! قال: فان 
وعلىا عنه تفيه على الملمون أجمع 

قدما إليه وأصاف به، واصفر تخطئة 
ضلالعلى العقول من الحجة قامت 
إليه.مضيقه 

بهم(افر )يلعب أقول: لا قال: ؤإن 
يهم()يستهزئ أقول: وقد )يعبث(، ولا 
بينفرقت فغد قيل: منهم(. يسخر و) 

والسخرية،والهزء والعبث، اللعب معنى 
جازالذي الوجه ومن والخدايخ. والمكر 

افترقهذا، قيل يجز ولم ا هذا قيل 
منهماواحد لكل أن فحلم . معنياهما

م،مىءترذىالآخر«أاأ،

جع:لمرا لمصادروا ا '؛)، 
أحكامهبالدين؛ ررالأستهزاء — ١ 

القرشى.محمد بن لأحمل، وأياره؛؛، 
تأويلفكب ات ثقالررأقاويل - ٢ 

المحكماتوالأيات والصفات الأسماء 
الكرمي.لمرعي والخشاوهات؛ا، 

جريرلأبن ، البيان؛؛ راجامع - ٣ 
الطبري.

المحجة١١،بيان في ارالحجة « .٤ 
الأصهاتي.لإسماعيل 

منظور.لابن العرب،؛، رالسان — ٥ 

تيمية.لابن الفتاوى؛؛، للمجبموع . ٦ 
 V - فارس.لابن اللغة؛؛، إرمقايسى
تيمة.لابن الملول؛؛، ررالخارم . ٨ 
الخصهلفى؛؛،حقوق في لرالشنا . ٩ 

ماض-للقاضي 
علىالرد في لل١لأتناثة - ١ ٠ 

تيمية.لابن المكري؛؛، 

ولاستواء اص 

ط:لتعريف ا٠ 
علىيدل أصل والياء والواو ين ال

مادة:فأصلث واعتدالُآآ،، استقامة 
قالل، لكما ا على يدق ي( - و ■ )_ 

ؤأمحئ؛ئثمحو4تاص•تحال؛ 
علا،أي: رءاستوى؛ الأحفش: وقال 
فلهروعلى اكابة فوق استوت ؤيقول: 
صلوتهءآم.آي: الد١ءة، 

مائة:تعمالأت اما،سقراء وب

أنهامحن العربية اللغة في )س-و-ى( 
أزجر:حمسة على 
ءؤأسش،امثل: ، على( _) ؛عداة م ١

ومعناها؛[، ٥٤لالآءِرافت آلع،ه عق 
الأحفسعن سبق كمّا والارتفاع، الحلو 

ومره•

تعالى:قوله مثل ؛—)إلى(، معل.اة. ٢ 

(.٣٠٦)ا/؛رم'، لتجري المان :؛(جامع 

)أ(ءقاينس
/"،T"(نبذيبالينة)(]دار٠٢١والمحاح)(، ١٢٥)٣

ولانالمب)؟ا/؛اأ(.-[، ٥١٤٢٦المرثت،طا، 



الأستوا،الإستواء

تحقثونهن أدقتتأي ^١^١ سخمئ آ^ 
كالمعداةومعناها [، ٢٩]المرة: سثر؛به 

تالعلم أهل بعض وثال على(، ئ) 
والإقبال،الممد بمعنى هنا الاستواء 
وابنوثعلب والزجاج العراة واحتارْ 
منوغيرهم لجوهري وا كيان 

اللغويينأ١،•
استويت كقولهم بالواو؛ مقرونة _ ٣ 
الخاءاوي نI بمعنى والخشبة؛ الماء 

والخشبة

استويت مثل ، مع( ئ) معداه — ٤ 
هدينومعنى وكدا، كدا مع الشيء 

واحد-الوجهتن 
جI تعالى كقوله مجزئة؛ . ٠ 
تومعناه ؛!، ١٤]القمص: وآأسوك؛،ه أشوءد 

:فهنا)استوي( معنى إن وقل؛ الخمال. 
أفالحرب: وكلام الأربعين. بلغ 

الذيهو والمستوي الرحال من المجتمع 

هرعا:لتعربث ا ٠ 

بمعنى:هو الماء: إلى الاستواء 
القصد،بمعنى: هو وقيل: العلو، 
إليهاُ؛ا.قصد يمض: المماء إلى فاستوي 

والساح\.(، Xil\T)تهذب \م: )١( 
العربولسان را/؛1(، المعاني وشر (، ٥٢١)

ولمنالخرب)؛آ/،ا؛(.تهذباس)ما/هآا(، )٢( 
تهدب1للغت)'1ا/ْآا(.)٣( 
اإبرءٍدمحاب سحاوظرى، انظر: )٤( 

العلوهو العرش على والاستواء 
حلقبعد وذللت، العرش، على والارتفاع 

التيالكينية بوالأرض السماوات 
نعلمهاولا ه اطه يعلمها 

ناسعنيالمغويس 0
والشرعي:
هبورديتا حاصى علو الأسواء 

)احتيارية(فعلية صفة وهي النصوص، 
فها علو إثبات أدلة من ونصوصه حبرية، 
يأتيلغة الاستواء أن سبق وقد تعالى، 
إذاوالارتفاع العلو في نص وزقنه لمعان، 

واضحة.فالعلاقة ئ)على(، مقيدا كان 

لحكم:اه 
جق،لله الاستواء صفة إثبات يجب 

توم فهو الملف، عليه أجمع كما 
بجلاليليق حقيقئا استواء عرشه على 

فعلية.صفة وهى وعفلمته، 

لحقيقة:ا0 

علومهو عرسه على تعالى الله استواء 

يرونما آم[ '٤ ٩ ، ط؟ الريان، ]دار - الفتح مع 
-[،٥١٤٢٢ْلا، سِ، ]دار إ( ٥٧ر١رالفري 

ومعالم)ْ/بمّأ(، المعاني المظفر أيي ير ونف
)\/UA(كشر ابن ير وتن(، ١٢٦)؟/النزيل 
والقواعدم:ا، ١٤٢٨، yjsبجروت، الريان، ]مزسة 
خدمة]عمادة ( ٠٣. )٢٥ عثيمن لابن المثلى 
^.١٤٢١ط-آ، الإملأمأ، بالجاسة الممع 

(٠٢١)ه/ الإ،لام لشيخ الفتاوى مجمؤع انظر: )٥( 
-[.٠١٤١٦الممحف، لعلبامة فهد الملك ]مجمع 
. ١٣٥٣)الأبيات (، )٥٨المرنية القصيدة وانفلر: 
أدلةفمن ذكن0 ط١آ، ارفوائسل، لء_،لم ( ١٣٥٥
عشر.اوادس الدلل همر العلو، 



الاستواءالامتوا؛

ينء ألأم دتث ألتنق ؤ آسثوئ ئم آيام فكل حاص، علو الاستواء لكن غليه، 
آفُديًظأ إدئ، بمد ين إلا شج كل وليس عليه، عال شيء على متو 

الولهدا عليه، مستو شيء على ل هما 
إنهغيوم: على عاتا كان ما لكل يقال 
ماكل ولم؛ عليه، واستوي عليه، مستو 

عالفإنه ءيرْ على استوي إنه فيه: قيل 
علىالاستواء جث لله فثبت عليه، 

؟قثدوثثنحم 
•

ا؛ؤألةثتعالى! قوله الثالث! المرصع 
أستؤئم مييا حمي ثي الّثولتي ُخ أكيى 

بجكاش محآإثس ألئنس ونم اص ءق 
نهرأونت قيل أئم دني ثثئ لأم اتاء ار والاءاء المش 

تاوءد[ِوه متزن تثهب طثئ • يطمها ء هو أش 
^٢^^؛تعالى! قوله الراع! المرصع لأدلة: اؤ 

آلقثتتتؤر تا . آسثؤئ آثنى( ٠^؛ هق لقُ الأّّتواء صفة إئات على الأدلة 
وهآلمهن قنت .تمناوما ؤثا ؤ، وما بها تمدح وجلال كمال صفة وهى كثيرة، 

بصيغةووردت والأرض، السماوات رب 
منآيات سع ش ك)على( معداه )استوي( 

صفةأنها على والقرينة الكريم، القرآن 
كتابهفي ذكرها ما اش* أن وجلال كمال 

تاهمقان[.وه ب؛ل بهء ققد محقات من العقول سهر بما مصحوبة إلا 
وهذهمنها، هي؛ التير وكماله جلاله 
_!المصحف ترتيب على - هى الأيات 

ؤفُىتعالى! قوله الأول! المرصع 
ؤ،رإ'لأزًس ^لثثتتتيا ثش آري آقث 

]المجدة[.آيل محي آتمحا ء آنهدئ لإ اقامح محئق 
وآآثْثوآلئعس ثيئا أعئثث آلمار 

آئهولأم أثج و ألا تثوت 
]1^1^[.و4 لمح، آه 

ؤءنتعالى! قوله الثاني،! المرصع 
ستؤف، وإمحفيى آنثعوت حأى ئءا آه 

قولهالخامس! المرصع 

تعالقوله المادس! لموصع ا

هقوله المائع! المرصع 

تعالى!
ل,يبمهثا ؤمأ آلسنوت -ظى ؤ٢ؤى 

آوتنآتئ ء آتى ئئ ئاُ أث 

ؤآقٌى! 
يليته_ما ؤثا ؤآ/ئض أنتمتؤت -ثأى آقذى 
منوكم نا آتني هق آسثؤئ م أياي 'يقو 
وهثدثتمة أهأم ئج ولا ؤئا ين ددبجء 

،٥٢٢رء/الإصادم شيح فتاوى مجمؤع انظرن )١( 

ؤهن! 
أثابسثؤ فا ؤألمتين التثو؛ت نأى ^ككا 

٨؛^،ف، لإ ثا بمو آلإقيط عث، أستؤظ ثم 
مجوما آلقت يى يرن وما يما بمج وما 
هتؤىJتا همآثث 'محتإ تا أئ ^؛؛؛^ ثئو فج 

ت١لءديل[.ج4 ير 



الاستواءالائوام

هالسي أن له؛ هربرة أبي وعن 
اشإن هريرة أبا رريا ت فقال سده أحذ 
فيبيتهما وها والأرصين المارات خلق 
بومالعرش على استوي نم أبام ستة 

اواع(اُاء.
وأقواوأهلاس(؛

ص:المارك ابن الإمام قال - ١ 
فيإنه اوجهم-ةث قالت كما نقول لا ١١

استوي.العرش على بل ههنا، الأرض 
فوقت قال ربنا؟ نعرف كيف ت له وقيل 

.ءرشه؛ا حملي سماواته 

إبراهيمبن نصر الإمام وقال - ٢ 
عليهأدركت الذي رزإل ظهت المقدسي 

عنهم،وأحدث لقيتهم ومن العلم، أهل 
يعولسن ا غيرهم من قوله بلغني ومن 
فذكرإليه. النوازل في ؤيرجع عليه 
افهووأن وفيها؛ الئنة، أهل امحقاد جمل 

منائن به، عرثعلى مستو 
.٩..خلقه.

نابلام الإسثيخ ال وق— ٣ 

الضير،)كتاب الكبرى المنن ش اتئ النأخرجه )١( 
هذافي ،تكلم كثير: ابن وقال (، ١١٣٢٨رقم 

محءءدْمدالمهقي دالمحاركا الا-يني بن علي الحديث 
هجر،أدار ( )ا/٢٣والمهاية الداية الحفاظ،. من 

العلو،خصر الإ-نادء. راجي الأياني: وقال ط١[، 

)آ/هآ(انماد أنعال ظز في البخاري اخرجه )٢( 
^،١٤٢٥ارياض، الخضراء، أطلس ]دار ( ١٣)

دءءْ•

(٣٤٣، ٣٣٤)T/ المحجه -ارك على الحجة .خمر )٣( 
^.١٤٢٥ط١، الملف، لأصواء 

وسلفوالحديث الثنة ، ١٢١١١^،^ تيميه 
علسماواته فوق أنه على متفقون الأمة 

ذاتهفي ليس حلقه، من بائن عرثه، 
مخلوقاتهفى ولا مخلوقاته، من شيء 
نصرصذلك وعلى ذاته، من شيء 

الأمةيجلف ؤإحماع والثثة، الكتاب، 
حميعذلك على بل الئئة؛ وأئمة 

وأهلوالآحرينُأ،■ والأولين المزمنين 
منأن على متفقون الأمة وسلم، السنة 
أوامتولي، بمعنى؛ )استوي( تأول 

فرقفه ا يكون أن ينفى احر بمعنى 
،.حهمى فهو سماواته 

هذه ١١ظه؛ ذهبي الال وق. ٤ 
والإتيان،الاستواء، من الصمات 
النصوص،يها صحست، قد والنزول، 

يتعرضواولم اللف، عن الخلف، ونقلها 
منعلى أنكروا بل تأويل، ولا برئ لها 

تشبهلا أنها على اتفاقهم مع تأولها، 
كمثلهليس فه ا وأن المخلوقين، نعوت 
التنانعولا المنافلرة تنبغي ولا شيء، 
افهعلى للرد مخولة ذللئ، في فإن فيها، 

أوالتكييف على حوما أو ورسوله، 
اكطل«ُا'آ.

^،اشانمتعلقة:^ؤ 

فوقتعالى اش إن الئنة: أهل ول ق- 
■بهم تأثر دنن الجيمين سوى ث ضد )٤( 
المعارف.]مكنة الإسلام)آ/هإْ( لمخ النسبية )ء( 

>[.١٤٢•ط١، الراض، 
اكلأء)اا/آ7م(ؤأيلام )!(صم 



الأستوا،الاستواء

حلمه؛من يائن عرقه، على سماواته 

فوقتعالى اه أن 'العلم أهل ذم 
ذاتهفى ليي حلقه، من بائن عرشه، 

مخلوقاتهفي ولا مخلوقاته، هن شيء 
نصوصذلك وعلى ذاته، من شيء 

الأمةملف ؤإحماع والثِنة، الكتاب 
السة.وأئمة 

الإيمانأرباب ظه؛ بطة ابن قال 
حلمهْبن بائن عرشه، على س ايله بأن 

,حلقه بجميع محيهل وعلمه 
الصحابةمن المسلمون وأجمع 

المومسنمن العلم أهل وجميع بعثن والتا 
يائنصماواته، فوق عرشه على ه افه أن 
حلقها؛يجمح محيهل وعلمه حلقه هن 

سبحانهراوهو هلئؤ1 تيمية ابن وقال 
حلقه،من بائن عرشه، على سمواته فوق 
قيولا ذاته، من شيء مخلوقاته في ليي 
سبحانهوهو مخلوقاته، من شيء ذاته 
المخلوقات،سائر وعن العرش عن غنى 

هوبل مخلوقاته، من شيء إلى يفتقر لا 
وحملةالعرش، يقدرته الحامل 

المشااُى.
علىهق اراش ه القيم ابن وقال 

نفسهوصف كما حلقه، من بائن عرقه 

بلارسوله. 'لسان وعلى.كتابه، في 

٤.علمالأ شيء بكل أحاتل كيف، 
باشتعالى راواشّ ظف4؛ العيي وقال 

ونعوتصفاته في لهم مجباين حلقه، من 
حلأله«أ؛ء.

المروق:وأ- 

والعلو؛الاستواء يئن الفرق 

يهوردت خاص علو الاستواء: 
)احتيارية(فعلية صفة وهو النصوص، 

خريه.

للذات،لازمة ذاتية فصفة العلو؛ أما 
فيوهي علوه، في يزل لم تعالى فهو 

بالسمعثابتة وعقلية، ممعية نفه 
لفعلرةوا لعقل وا 

ستأسانمخاكين:'او' 

أصناف؛هنا المخالفون 
الأول:الصف 

الصقات،جميع بنفي من نهم م- 
هد0ينقون فهم المعتزلة، هم وأولئك 
الصفات،من غيرها ينفون كما الصفة، 

وبعض، بالأبيتيالآ'ءُ' الاستواء ويوولون 

 )V(داو( ١٣٦)م الماجية الفرقة شريعة صن انة الإب[
.[.٠١٤١٨ائ، العودة، الداة، 

الخاويمجموع )•١( 

العلمية،الكب ]دار القيم)مأ/هم( اين حاشية ( ٣١
م[.١٤١٠ط؟، بيروت، 

الرسالة،ة ]مؤّ( v٦٣/١)عيي الير نف)٤( 

وشؤح(، ١٢٢—  ١٢١)ه/ الفتاوى مجمئ انظرت )ه( 
ط؟،العاصمة، ]دار ( ٣٩٥)النزول حدث 

١٤١٨.]،،

رسائلصمن - الدين أصول نير المختمر انفلر: )٦( 
ءدآ،الشروق، ]دار ( ٢٣٣)- واكوحيد العدل 
ءصعب للما ة الخمالأصول وشمح £، ٠١٤٠٨



الأ،سو|؛٠٠|محستوا؛

يجعلها- وغثره كالزمخشري - ماحريهم 
واكحتتلالتمثل باب من 

وينغيالعلو، ينفي من منهم و- 
سوىبست ولا الخبرية، الصغات 
متاحروهم وهولاع العقلية، الصفات 

ء،متوا لا ا صفة نفوا ء وهولا الأشاعرة• 
كتآويلتماما بالاستسلام، وأولوها 
قيلمن أنها وبعضهم أ المعتزلة 
كدلكُص.اسل 

الصفاتيثبت من ؛ ^٠؛١٧١الصنف 
الصفاتمن وكثيرا العلو، ومنها الدانية، 

وقدماءالكلأبتة، هم وهزلأم الخبرية، 
أنهمالاستواء: من وموقفهم الأشاعرة. 

يتعلقلا لازما دجعلونم أنهم إلا يثبتونه 
المشئةر؛ا.

اا؛اع[، ifط ومة، ]مكتبة ( ٢٢٦انجبار)بد عء 

التراث،]دار ٤( ٣• ، ٣٠١)٣٧، ك القرآن ومشاه 
)ا/الأسلامحن مقالات وانظر: ،؛[، ١٩٦٩القاْرة، 

ط؟[.اتعريي، اكراث إما، ]دار ( ١٠٦
]دار( ٦٨٨.٦٨٧/١(و)٥٤/٣)الكشاف را(انظر: 

^.١٤٢١ٍدآ، ااعر؛ي، الراث إحٍاء 
(٨٨. )٧٨ لانزالي الاعتقاد في الاخماد انتلر: )٢( 

ولموالع١،؛[،  ٩٩٣ط\، الهلال، ومكب ]دار 
لكرأث،الأزهم؛ة ]الكشة ( ١٩)•للتشاوي الأنوار 

حججسلع في والإيضاح [، ٢٢٠٠٧ٍوا[ القاهرة، 
دمشق،اثرأ، ]دار ( ١٣١)جماعة لابن اسل أهل 
هآ؛اه[.ٍدا، 

(١٧٠.  ١٧٤)؛/ لاممتازاني المقاصد ثرح انظر: )٣( 
بم«إاه[.طا،الكب، ]UJ؛ 

هوآ،العاصمة، ]دار ( ٢٦٢)النزول حديث، شرح )٤( 
(،٤٣٧/٥)الساري مجمؤح وضمن -[، ٥١٤١٨
^ر٤(  ١٧/١٣)حجر لابن المائي فتح وانظر: 

£.٠١٤٠٩ءلآأ القاهرة، للتراث، الريان 

حلولمنع في أصلهم ببب وهذا 
الصفاتنموا لأحله والذي الحوادث، 

.كلهاالفعلة 

هذهأن الثنة: وأئمة الملف ومذهب 
ا،تعالىُ اممه بذات تقوم الفعلية الصفات 

فيالنة أهل مذهب بيان عند سبق كما 
الصفة.هذه 

.يءّ
إجمالا:عليهم اثري و؛ •ئ-

يمتنعأنه المتكلمين زعم إن — ١ 
منوغيرها الاستواء نحوص حمل 

الحقيقية:معانيها على الصفات نصوصي 
وانتهاكالمصوص، على صانح اءتل.اء 

ربعلى واستدراك ل لحرمتها، 

فيالتأويل من لمس وهذا العالمين، 
ؤيسيىللمصوص، تحريف هو ل شيء، 

وليسلعنا الأصوليين: اصطلاح في 
الئئةأعل ميه يكما ، تأويلا 

المتكلمونسلكه وطالما تحرئاُبآ، 
عينوهو والمجاز، التأويل اسم ب

سوءوفيه القران، محي المذموم المحريف 
أنللحقل فليي المصوص، مع أدب 

أوه، نفعن كتابه فى الله ذكره ما يحيل 

.الأثاعرة من تيمية ابن مرقق انظر: ( ٠١
ْاآا(ثمكمة1رشا،طا،هاأاه[.

]دار( ١٧٧)للثشطي الفقه اصرل مذكرة انظر: )٦( 
النتهأمل شد النقه أمول ومعالم يرون!!، القلم، 

محوآ،الجوزى، ابن ]دار ( ٣٩٤)والجعاية 
٠١٤١٩.]

)١;الضم لابن الرنلة المراعق ش: المممل انظر )٧( 
£.٥١٤١٨، ٣١٠العاصمة، ]دار < ٢١٥



متوا؛د ما ثح]ق1[هاالأستوائ

ؤإنماالصحيحة، اللنة فى رسوله ذكره 
هاض عن والمهم التلقي هو العمل وظفة 

مورسوله 

معالأدب سوء إلى إضافة - ٢ 
إليه،الإشارة سيقت والذي اؤنصوصى، 

١لمتكالمون،يرتكبه آحر هنا يلاحفل 
وهذاالأول، الخطأ في ميتا كان والذي 
المعنىفهم في الانحراف هو الخطأ 

عندإنه إذ الموصرا؛ لهذه الحقيقي 
منJالمخلوقين يليق ما هو المتكلمين 

الألفاظ.هذه معاني 
ارتكبهاالتي الأ-حمناء أبرز من وهذا 
النصوصمن شيئا ردوا الذين جميع 

إلامنها يفهموا لم حيث التشييه، باسم 
سقيمة،نظرة وهل-0 يالمخلوقين، يليق ما 

هديعن ثم أولا، اللغة هدي عن بعيدة 
.ثانتاوالعقل النصوص 

 Uهوللقفل الخقيقى فالمعنى للغة: ا
قيالمعروف الإطار ش له استعمل الذي 

الساق،حالأل من يتحدد وهو اللغة، 
الحقيقةإلى الألفاظ تقسيم مفاسد ومن 

الحقيقة؛بهذه يصطدم أنه والمجاز: 
هومعجميا معنى لنقل لكل ويجعل 
بقيةويستبحد له، الموصوعق حقيقته 

قيفيها اللففل ذلك يستعمل التي العاني 
مرثحةلتكون مجارا، ؤيجحالها اللغة، 

علىبنيت التي المجاز أحكام لكل 
الأصل.حلاف المعاني هذه كون أساس 

أنهمت لأمر ا هذا في والأهم 
النصي)ظاهر( تحديد في يتحكمون 
الأحكامعليه يجنون نم وحقيقته، 

الأساسعلى بنت التي الأحرى، 
حقيقةحددوا الباب هذا ومن اسطئ، 
يليقما بأنها النصوص معاني 

مستحيلابكونه حزموا ثم ؛المخلوقين، 
تأويل■إر يحاج 

يعلمأن فالواجب، وعقلا: شرعا وأما 
وصف،من والمنة الهمان في حاء ما أن 

بكمالهلائقة فصفته تعالى: الخالق 
مناسبةالمخلوق صفة أن كما وحلاله، 

بينوأن وافتقاره، وعجزه وفنائه لحاله 
المنافاةمن والمخلوق الخالق صفة 

الخالقذات بين ما كمثل والمخالفة: 
بذلك.بوئا وحمك( والمخلوق، 

يتحددالحقيقي فالمعنى إذن؛ 
.إليه الصفة إضافة فبمجرد بالإضافة، 

تلكبين مناسبة لا أنه الفهم إلى يتبادر 
شيءوبين الخالق، بها الموصوف، الصفة 

عاقليزكر وهل المخلوقين، صفات، من 
عاقللكل المتادر الفهم، إلى المابق أن 

ذاتهفي للمخلوق الخالق منافاة هو 
إلاذللا، ينكر لا صفاته؟ وجميع 
مكاوا،.

الاستواءتأؤيل من ذكروه ما - ٣ 
والمعتزلة،الجهمية قول هو بالاستيلاء: 

م[.١٤]٣•( ٣٢٠)٨ لاثضل  oUlأضواء )١( 



الاستواءالاستواء

الأثاعرةأئمة عليهم رد وقد محبق، كما 
الأشعريالمحسن أبو منهم المتقدمون، 

للأسواءمستقلا فصلا عقد حيث ه، نف

"إنأدل: في شال راالإاةااُاُ، كتابه في 
قيلالاستواء؟ محي تقولون ما ت قائل قال 
علىيسنوى جك اض إن ت نعول ت له 

. ١١. . . به يليق استواء عرقه 

ثمذلك، في الواردة الأزت ذكر ثم 
منقائلون .قال وقد ررفص-ل! قال؛ 

إن• والمحرورية والجهمية المعتزلة 
آتوئآتني ثل ^١^؛ ٌ اش فول 
وقهر،وملك، استولى، إنه I ]ؤله[ .ه 

أنوجحدوا مكان، كل في اش وأن 
أهلقال كما — عرشه على هق تأه ا يكون 

إلىتواء الامفي وذهبوا - الحق 
بوسع.عليهم رد تم ،  ١١.. القدرة. 

ارفانقال: حيث الباقلأني، ومنهم 
ماكان؟كل في إنه تقولون فهل ؛ قالوا

علىمستو هو بل ■؛ ٥١معاذ قيل؛ 
فقال؛كتابه في حنر كما العرش، 

ولو■ ■ - أثثوئ.ه آتني ثئ ، ٢٥٢^
جوففي 3كان ماكان؛ كل في كان 

لمحشوش،١ وفي وفمه، ا ن ا نإلا 
تعالىذكرها، عن يرغب التي والمواضع 
،\^،...ءنذلك.

محنىيكون أن يجوز ارولأ قال؛ ثم 

ر'اا،_يما(.را(

]الكشة( ٢٦٢. ٢٦١)للمائلأني الأوالل )٢(تمهيد 
[.٢١٩٠٧يرون، المثرئة، 

عليه،استيلأؤ0 هو المرقى على استوائه 
الخام:ئل كما 

العراقعلى بثر استوي قد 
مهراقودم سيف عير من 

وافهوالقهر، القدرة هو الاستيلاء لأن 
،نميزا، قاما، قادرا يزل لم تعالى 
]الأهماف:ه "آلمي ء أنى ج؛ : وقوله 

أنبحد الوصم، محيا استفتاح يقتضي [ ٥٤
قالو0؛اُما فبطل يكن، لم 

الاستواءتأؤيل من ذكروه ما إن س ٤ 
قديمااللغة أئمة رده قد بالاستيلاء: 

.وحديثا

ابنعند كنا هري: LlaJاداود الإمام قال 
فقال:رحل فأ-نْ الأعرابي 

تعالى:قوله محنى ما افه، عبد أبا يا 
ال؛قآسثؤئ.ه؟ آتني و ^١^٢، 

الرحل:فقال أحتر، يا تمسه على هو 
فقال؛استولى، معناه: إنما كيلك، ليس 

الالخرب ا هدا؟ ما يدريك ما أ اسكت 

حتىالشيء على استولى للرجل تقول 
قيل؛ _، Jlpفأيهما مضاد، فيه له يكون 

وهرله، مضاد لا تعالى وافه استولى، 
الاستيلاءقال: ئم أ-محير، كما تمثه على 
النابغة:قال المغالبة، يعد 

سابقهأث من أو لثلاث< إلا 
اتورعرالأدرأ؛.إذا الجواد سق 

(.٢٦٢. ٢٦١)ر"ا(بالأواتل 
الثتهاهل اءئاد أصرو شمح ني اللألكاتي أ-محرجه )٤( 



الاستواءثء؛ءا]ق[بمءالأسواء

طريقمن حجر ابن الحافظ وروى 
بنمحمد عن الهروي إسماعيل أبي 

تشال أنه الأندى؛ نضر البن أحمد 
أرادنييقول: الأعرابي ابن سمعت 

لغةفي له أحد أن لواد أبي بن أحمد 
آستبظ.هآثنى عز ءأؤآلرثتى —رب 

أصبتما والله فقلت! استولى! ت بمعنى 
ءذار١ء.

أنحاولوا الجهمة أن على يدل وهدا 
بأناللغة أئمة بعض اعتراف ينتزعوا 

أندون الأستّلأء، بمعنى يأتي )استوي( 
اللغة.أئمة لدى قبولا الجهود تلك تلقى 
وضعكسان لما أنه المعلوم من ء ٠ 

ولكن١^، مراد طى للدلالة الكلام 
كلامهم انقبكلامه؛ إلا يعلم لا مراده 

أسام:ثلاثة إر 
المراده، في نص هو ما أحدها: 

ءترْ■يحتمل 
ؤإنمراده، في هلاهر هو ما الثاني: 

غيره.يريد أن احتمل 
فيظاهر ولا بنص ليس ما : الثالث،
إإٌايحتاج مجمل هو بل المراد، 
ابيانُآآ■
هو؟قم أي من الاستواء إلى فلننقلر 

[،٠٥١٤٢•، .inألبمائ)م؛،إ(تدارب، ر ٠
)؛ا/إاإ(،العرب ان ]ني مطور ابن وذكر0 

(.١٣/٤١v)حجر لأين اuوى فح راآ 
را/آص.الشم لاين اورّلأ )آ(الصواءق 

الشممن أنه يعرف المتجرد وبالفلر 
الأتية:للوحوْ الأول؛ 

وهواللغة، ش معلوم معناه لأن . ١ 
وبذلكمعناه، في وما والارتفاع العلو 

سق.كما اللغة، أئمة نمى 
قسرهبعينه المعنى بذلك ولأنه ِ ٢ 

الملف.

تأويلهردوا ئد اللغة أئمة ولأن — ٣ 
سيق.كما بالاستيلاء، 

فيالآاتقدحاء إ-وقلذلكىلخ: 
يؤكدومما المعنى، بهيا والأحاديث 

استواءذكر الأيات فى امحلرد أنه ذلك،: 
المعلق■بأداة)على( لرالمعا_ى تعالى الرب 

ب)ثم(المعهلوف باللام، المعرف بعرشه، 
المطردوالأرض، ماوات الحلق على 

ونمهلواحد أسلوب على موارده فى 
الأنه على للتأكيد كله وهذا واحد«أّآأ، 

ممهل.واحدا مش إلا يحتمل 
يحتمللا ننس أنه على يدل هزا وكل 

وعامةنأؤيله، يجوز فلا التأويل، 
لاوهزاالفم، يرن.ا من الصفات نصوص 

الشيععاد التاؤيل• علته سلهل إن العم 
القرآنام أقأظهر لأنه مأولأ؛ كله 

القرآنودلالة ورودا، وأكثرها ئبوثا، 
سواهما فقبول التنؤع، غاية متنوعة عليه 

كثير؛،قبوله من أقرب للتأويل 

؟(.rA/f)اث؛ق الممد; )٣( 
(؛٣٨٤را/مهم. الصدر )٤( 



الأستوا،امحستواء

والاعترافالخحم، مع ١لتنزل مع 
ٌاوهو ا الثاني القسم من الاستواء بأن 
يقبلولكنه المتكلم، مراد في ظاما كان 

مهمةقاعدة مراعاة من بد فلا التاؤيل؛ 
فيررينفلر أنه ت وهي القسم، ذا هش 

وجهعلى استعماله اطرد فإن وروده، 
يخالفيما تاؤيله استحال واحد؛ 

لموصعيكون إنما ويل لتا ا لأن هره؛ 
عنها،منفردا jظ_١ثر٥، عن حاربا حاء 

ومثال. . . ئفلائرء إلى يرد حتى فيؤول 
قنق(عل ■' قوله اطراد ت ذلك 
ّء أتى ج و4، أتى 

-آحرها إلى أولها س - همواردْ جمح قي 
باطل،باستولى فتأؤيله للمثل، ا هدا على 

محّةهأكثر كان لو أن يصح كان ؤإنما 
عنموصع يخرج ثم استولى، بمقل 

كانفهذا استوي، بلمففل ويرد 
يامتولى،؛تاؤيله بمح 

خاصالمس ذكرته الذي وهذا 
نصوصتأملت إذا بل فقتل، بالاستواء 
بأنالجهمية مح تلا التي( — الصفات 
!قالوااحترموها فإذا )نصوصا(، يموها 
القواطععارضتها وقد سمعية، ظواهر 
أ.اليابأ هذا من كلها وجدتها - العقلية 
عددفي فإدفؤ الإسلام سيخ أبهلل وقد 

منبالاستيلاء الاستواء تأويل ، كتبهُ من 

.ابنالإمام تلميذه أن كما أوجه، عدة 
عقلمّوا ررا في ذلك أبهلل ظه القيم 

وجهارأ،،وأربعين اشن من ألمرسلة،؛ 
هذادابر تقطع وكلها ا، أيصار وغيرهما 
ومجنالجهمية ■قبل من الباطل التأويل 

تريدية.لما وا الأثاعرة من تبعهم 
نجاهل ونقول! نتساءل أخيرا و. 

تآؤيلهمبعد التشبيه من المتكلمون 
بالاستيلاء؟الاستواء 

ممايتخلمّوا لم أنهم والجواب! 
واقعونهم بل التشبيه، وهو منه، فروا 

 iمماشر في — بالاستيلاء تأويلهم عد ب
أنزعم المؤول لأن وذلك منه، فروا 

الله؛باللائق غير يوهم الاستواء 
وحاءالخلق، استواء مجشِابهة لاستلزامه 

فىيه اللائق هو لأنه ؛الاستيلاء؛ بدله 
١^،استيلاء تشبيه لأن ينتبه؛ ولم زعمه، 

علىمروأن بن بثر باستيلاء عرسه على 
وليسالتشبيه، أنواع أفظع هو العراق 

إلاكون لا الاستيلاء لأن قلثا؛ بلائق 
غلبفإذا ■مغالتا، منازعا كان فيما 

واللهاستولى، قيل• صاحبه أحدهما 

.( ٣٨٦ّ  ٣٨٤/ )ل ايبق انمدر ر١( 
)ل/لألأم(.ايبق المدر )٢( 
٣٩٥)١,( ١٤٩. Mtfo)الفتاوى سموع انظر: )٣( 

١٧/٣٤، ٤٠٣٠v_(،_٤٨واكدمة)١٨(، ٣٧٩
وقد(، ٠٢٧٩  ٢٧A)١/العقل.والشل تعارض وترء 
.إر( ١٣١ ٠  ٣١٠)١; اب في الشم. ابن أثار 

ذك.في ظ محاتأ الإسلام لخخ أن. 
<.٩٤٦. )م٨٨٨ المرسلة الصواعق مخضر انظر: )٤( 
]وزارة( ١٣١)V/ المر جد لابن الممهيد انظر: )ه، 

)t/المحجة بيان في والحجة الغرييق[، الأوقاف 
ومج-ؤمؤع، ه[  ١٤١١ءل.اا الراية، ]دار ١( ١ ٠ 

ره/ب؛ا(,اكاوى 



جوإسحاق ءؤه؛إسحاق 

انه ت■يقال حتى اليرش في أحد يناز-كه لم 
استولى

الاستيلاءإن يقول; ألمؤول إن إلا 
الخلق.مشأايهة عن ْنره المزعوم 

تنزيهمن  Jbلا أنه علمت إذا فتقول; 
لأيا اصتوى لعقل أي• — للففلين ا أحد 
الذياستولى ولففل يتلى، قران يه نزل 
غيرمن أنفسهم تلماء صن قوم به حاء 

سنةولا اش، كتاب من نص إلى استناد 
السلفمن أحد قول ولا رسوله. 

بالمزيه؟أحق الكلمين فأي 
اشمن المنزلة القرآن كلمة أهي 

يهاجئتم التي كلمتكم أم رسوله؟ على 
متندغير من أنفكم تلقاء من 

أه؟ص.

أنإما تعالى استيلأءه أن والخلاصة; 
ولينالمؤيلزم فحينئذ كاستيلائنا، يكون 

ؤإمامنه، فروا لأي ا والتجسيم التشبيه 
يماثللا الاستيلاء ذلك يكون أن 

محويقول; أن يد لا أي; البشر؛ استيلاء 
تعالى.به لائق استيلاء 

أولمن فليقل كذلك; الأمر كان ؤإذا 
١هؤ يه لائق استواء هو الأمر; 

ثمصادرواثمرام:ا0 
لأبنالجهمي.ةاا، تلبيس اربيان — ١ 

فيوالحجة اور>يما-آا,(، محي لأبن التمغيد انظر: )١( 
(.١٤٧)؛،/الخاوي سحموع (، ١١٠)A الحجة يان 

(.)٠٨ه اه وصفات (، M٤٠٤ الياد أضواء )٢( 

تيمية.

الإسلأمية؛ا،الجيوش واجتماع - ٢ 
القيم•لأبن 
المرسلة١١،الصواعق ارمختصر — ٣ 

القيم•لأبن 
لابنالواسطية؛؛، المقيدة ١أسرح - ٤ 

•عييوأ 

الأشاعرة((،من تيمية ابن وموقف . ه 
المحمود.الرحمن لعبد 

فيالواردة الله ات راصف- ٦ 
القادرعبد بن لخلوي والمنة،؛، الكتاب 

القاف.

تقريرفي القم ابن الإمام رأجهود - ٧ 
العلي.لوليد والصفات؛؛، الأسماء توحيد 

فيهاحكى التي العقدية والمسائل — ٨ 
ودراسة،؛،جمعا الإجماع; تيمية ابن 

الباحثين.من لعدد 

تيمية.لاين الفتاوى؛؛، ررمجمؤع — ٩ 
والمقل؛،،المقل تعارض ودرء - ١ ٠ 

لأبنتتمتة■

اسبمهوسببج؛;٠ 

بنء الخليل إبراهيم بن إسحاق هو 
ازر-

تغة:اسمه عنى مؤ 

عبراني،أعجمي م اسإسح_اق 



ه؛إسحاق 

اأضحاكُمعناه! 

وذشأو4:مولده وأ 

.حيله إلى تعالى اش أرسل 
يبشرونهملائكة المقدس بست ومحو 

وزوجهإبراهيم كبر أن بعد ، بإسحاق 
قالكما ثدييا، كبرا المس في سارة 

^١^٥^رثلآ -جآءئ 
أنلث ^١ تلم قاد ثقة ؛١^١ أكدن 

الأي;أم رءآ ظثا . حيجي سم جآء 
هاوأيثق يثم هجم ئاًمحثم إقي محل 

0زط وم إك ص إ؟ محق لا 
ؤينحتج؛ ئثئنتها فض،كئ هائمة ءأنِ،أتدو 

رأثأ،او ؛>j؛^ ٥^٠ ثتمب. إتص ة؛ 
^٠؛ثنيا اث سئا تتز ^١ ثمو 

ثحمتأش آني من همذة ء١لوا صضب 
يدٍإدهل أكن أغل ءوؤ ثوئهُ آئو 
وذكرالواقديأن]هود[- بة

وقدا. بالشام العمايق بين ولد إسحاق 
بعدولد ظص أنه المورحين بعض ذكر 

وقيلسنة، ءأشرة بثلاث إسماعيل 

سن،لعشر وقيل؛ سنة، عشرة بارثع 
سنة،مائة ولأبيه ذلك، غير ومحيل! 

إسحاق

المصريةل1لهئة ( ٧٠)؛/ القرآد ئوم في الإتقان )١( 
الواردةالأملأم باصوو والإعلام للكتاب[، العامة 

)٦٣(الرحيم عند ف. للديزر الأنيياء نمص في 
دمشق[.الملم، ]دار 

للبقاعيوالمور الأيأت تناب لي الدور نقلم انفلر• ( ٢١
(Y/U )(• يرون[.العلب، الكب ]دار

)٣;٣٦(المقدسي طاهر لأبن واكاؤيخ الملء انظر: ( ٣١
بورجأُالديشت، القافة ]مكنة 

يهبشرت حين سارة أمه عمر أن وذكروا 
سنةتعين كان 

بوته:نو 

عق>ؤثقم فقال: نبوته ه اض ذكر 
مترأدهُ ألمميثة ميما 'ثثؤث إؤنمر 
تنئى .لجتهة ودققد . الثوترى عثأدق 

.لالمافات[ آلمنلخن 

اؤهم■جثدآ تعالى؛ فه ا وفال 
 ،<^Jإةؤآلأتتنر. آلإدى ض ثتمب ؛
ط،ؤإمم آ^ثار. يحقني بخايتة تتئم 

.]ص[ .اه \ؤذت(و آلثمظءعق ئى 
فجلقال: ه ربرة ه أبي وعن 
قال:الماس؟ أكرم س ه: للمي 

افه:نبي يا : قالوا. ١١٢١؟^-ارأكرمهم 
وفآكرمنال: نساللئ،، هذا عن لمس 

ابناش نبي ابن اش نبي يوسف الناس 
عنليس قالوات اش• خليل ابن اش نص 
العربمعادن فعن قال: نالك، محيا 

رافخياركمقال: نعم، : قالواتسألوتتي؟؛، 
إذاالإسلام في خياركم الجاهلية في 

ءقهواا(ُْآ.

نبوته:لائل د٠ 

كتابهفى بها أحبر تعالى اممه إن 

رالمهايةدالمداية )م٢٦(، والتاينخ المد، انتلر: )ئ( 
الدررونقلم ءإ.ا[، هجر، ]ياي ( ٤٤٧)،'/كير لابن 

القدسيماؤخ الجليل والأنس (، ٣٣٢للبتاعي)٦;
عمان[.ييئس، ]مكنة ( ٦٤/١)للعلمّي والخليل 

رنمالأنبياء، أحاديث، )كتاب البخاري اخرحه )٥( 
(.٢٣٧٨رنم الفضائل، وملم)محاب (، ٣٣٧٤



ءي،أإسحاق 

.إنجهنز ه ^"*^٠٢ تعالى؛ الله فقال 
ةكإب؛آين إقم 'الثتسإة محني كؤؤلق 

جو غتس ودمحية . ألثكى 
.]الصافات[ آكندء؛أة 

٥^^؛\قر؛إلإزنا ه: وقال 
هؤثثمة إتء>ى لثن هينا آس يؤن من 

ب•بما. ينا 
ونتوبإتهمحى  lAءؤووئت_ثا ال؛ وق
[.٨٤]الأjعامت هدفاه يكلأ 

عوته:دو 

حياةفي الشام إلى ق إمحا فه ا أرمل 

'ج
اسد ا

إسحاق

والاشاددأ،.واكذلل والمحبة 

قاص:وو 

إمححاق.أن السير أصحاب ذكر 
وستينمائة عاش أن بعد بفلسطين. توفى 
إبراهيمُص•قبر بجوار فيها ودفن سنة، 
سنةوثمانين مائة عاش • وقيل 

يفيدلا المسير أصحاب ذكر0 وما 
يعرففلا وعليه إبراهيم قبر موقع تحديد 

افهعبد بن محمد قير إلا نبي قير 

المصادروالمراجع؛ج;أ 
لابنرجّآا، والتاريخ" ١لمدء ١ر- ١ 

المقدسي.طاهر التي المينيفية الملة إلى يدعرهم ،، أييهُ 
الممىاء الأنبيارقصص - ٢ افه عبادة وهي الخليل بها حاء 

للثعلبي٠ُالعرائس"، كما الشرك، ونبي له ريك ث لا وحده 
الملوكتاريخ في لل١لنتفلم - ٣ َلإ وأم تعالى؛ اض قول من هذا يفهم 

الجوزي-لأبن ^١؛؛، والأمم؛؛ ماد إل ألتوق بمددب حطت اد 
.ء.بُب تاأُأ •/ َ',٢ .-1 د اَآ مثؤانيإ بمدى مرإ 0ئئوة تا ّؤ إتي

لJمالهلألي.كشر، دإتيد اقج ؛١^ ٩ اثيلى 
هوه سلمون ليد وهئ نجدا وبمتف 

كثيرأنهم على نصوا حيث 
آبائهممعبود عبادة على سينمرون 

الإلهوهو ؤإسحاق، ؤإسماعبل إبراهيم 
بالطاعقوحد0 له الم_ون ويسش،.الواحد، 

قصارصحيح . ٤ 

^الدرر" ارنفلم - ٦ 

لابنالأنساءاا ص 
الهلالي-للمم ِ، 
لابن^١،، والمهاية" ارالمداية — ه 

لابنوالأمم الملوك ياريخ في العنتثلم اذفلر1 ؛١( 
بجروت،اسب، الكتب ]دار ( T'V)\/الجوزى 

بنلمحمد الرسول مجرة مختمر وانظر; ٍوا[، 

للبقاعي.٦(، 
القدسبتاريخ الجليل والأنس - ٧ 

اسي•الدين لمجتر ^١(، والخلل" 
للشرفة ]دار )\/Uv؛( ممر ابن ير نف)نظر: )٢( 

رالتونيح،
)ا/يم.والأم تاريح!لملوك ش \يم ص: )٣( الآسة الإ،اوث_ؤون ]وذارة ( ٢٢) ب

العرسةبالمملكة والإرشاد والدعرة والأوقاف 
ه[.١ ٤ ١ ٨ ط؛، العودة، 

)٦٧(الجرزي لأبن المقدس بيت زديخ انفلر: ;٤( 
الدييه[.الثقافة ]مكنة 



والمعراجالإسراء ٠؛والمعراجالإسراء 

بنلمحمد اوس.رةأ؛، ررمختصر — ٨ 
الوهاب.ءبل| 

القبائلومناقب الأنبياء ررقصص — ٩ 
الصحيح؛؛الجامع لش_رح التوضيح من 

أحمدوتحقيق! دراسة الملقن، لأبن 
عثمان.مهحمد حاج 
أحبارمن الصحيحة أرالأحاديث - ١ ٠ 

العلي.لإبراهيم الأنبياء؛؛، وقصص 

قوالمعراج لإسراء اق 

لغه؛اتتمريفط إو 

المزيدالثادثي الفعل مصدر الإسراء: 
أسرا0يقال: ليلا، سترم ومعناه: أسرى، 

سحابةارية: نا ومنه: • به وأسرى 
)%١؛ئسرى 

لملمعا وزن على آلة سم ا :
والمهعد،الثلم وهو: لنروج؛ ا من 

مفاتحمثل: ومحاؤيج، معايج وحمعه: 
؛ومعنياعنويا عرغ بمال' ومفاتيح، 

إذات ء-نيانرج وعرج وصعد■ ارتقى 
١^٨■صار 

قرعا:التعريف ;ن،:؛ 

متلازمتانحادثتان والمعراج؛ الإسراء 

للملأيين،العلم ]دار ( ٢٣٧٦)٦; المحاج انظر: )١( 
]الدار( ٥٢7١٣اللغة)وتهذب [، ٢١٩٩٠ط؛، 

المحٍعلوالقاموس والترحمةآ، للتاليف المصرية 
اهدآ. ٤١٦، ءلْ سروت، الرسالة، ]موصة ( ١٦٦٩)

)\إاسم وتهذيب  UTrA)\/المحاح انتلر: )٢( 
(.٢٠٣)الممط والهامرس (، ٣٠٠

بروحهليلا ه للمي الهجرة بل وقعتأ 
بماكةالحرام المجد من يقظة، وحسده 

المراق،بواسطة الأقصى، المسجد إلى 
فكابه الخروج ثم .، جريل بصب 

إلىالأقصى المسجد من الليلة تنس 
ورويتهالمنتهى، سيرة عنل، الأعلى الملأ 

إلى٠ به الرجؤع ثم الكبرى، الايات 
ْةقةفىلماتهسص. قىمحته 

ناشمعص،ا0دويس 0
والشرعي؛

لكلمتياللغوي المعنى يختلف لا 
فيمعناهما عن والمعراج الإسراء 

هو:لغة فالإسِراء الشؤع؛ اصطلاح 
الصعود،آلة هو: والمعراج ليلا، التسيير 
الإسراءالشرع: اصطلاح في وهما 

إلىبه الخروج ثم لخلا، ه الخى ب
بينأن بهذا ضفلهر الخلي- السماوات 

وتناسبا.فما توا المحنيين 

اتذكم:وأ 

والمعراجالإسراء أن المسلم: ؤيعتمد 
أولمن مناما، لا وحقيقة يقفلة كانا 

هوحده بروحه آحرها، إلى الرحلة 
مذهبوهو قفل، بروحه لا معا، 

سةوالئئة الكتاب محوء ني الإيمان أصيل انم: )٣، 
تزونال]وزارة ( ١٩٠.  ١٨٧)المنماء من 

ٌكادمش المم ونقرة -[، ٥١٤٢١طاأا الإسلامية، 
الوميلأ،]دار ( ٢٤٧/١ره الكريم الرسول أخلاق 
الشؤون]وزارة ( ١٩٥)الهلحاؤية وشرح هذأ[، 

ط\،والأوئف، الإسلأمة 



واثمتراجالإسراء والمعراجالإسراء 

النقل.وألبمة والخلف السلف حمهوو 
.النبي يكون أن إنكار هذا يعني ولا 
تحملكما مناما به الإسراء قبل رأى قد 

ذلكتحقق ئم ، الروايات بعض عليه 
كماه لأنه الحادثة؛ هذه في يقظة معه 

إلارزيا يرى لا رركان ه: عائشة قالت 
هذاؤيكون ، الصيح(، فلق مثل جاءت 

والإيناسوالتئست التوطئة باب من 

؛والحقيقة:

افهأثل عفليمتان آيتان والمعراج الإسراء 
بهأسرى حنث الهجرة قل ٠ الني يهما 
جدالمإلى الحرام المسجد من ليلا 

بمحبةالبراق على رابما الأقصى 
المقدس،بيت وصل حتى جبريل 

ئم.المسجد، باب يحلقة البراق فر؛هل 
اإماما بالأنبياء قيه وصلى السجد لحل 

منؤإناء حمر من بإناء جبريل جاءه ثم 
لهفقال الخمر على اللبن uحتار لين 

والإسراءكانللفطرة. هدت ت جبريل 

.مناما لا يقفلة وجسيم، س الّمح، تريح 
،٣٥٧•^ الماقب رمماب الحائي سح انم; )١( 

زادايئا: واني (. ٧٠١٧برقم التوحيد وكتاب 
]رة( ٤٢م ، ١ • ٠ )ا/ الفم لابن المعاد 
(v/o)ممر ابن وتمر -[، ٥١٤١٥، ٢٧ْلالرسالأن، 

)م/ك والأاوت والدايت >؛;[، ١٤٢•محرآ، طية، ]دار 
،-[،١٤٠٨ط؟، ١^، التراث إحياء ]دار ( ١٤٢

المعرفة]دار ( ١٩V)٧/حجر لأبن الساري يفتح 
[.٠١٣٧٩محيون، 

(،٤٩٠٣رنم القرك، شٍر )كتاب المتاري أخرجه )٢( 
(.١٦•رقم الإيمان، )محاب لم وم

إلىالمقدس ييت من ء يه عرج ثم. 
إلىالمارات باقي ئم الدنيا السماء 

فيالأنيياء ورأى السابعة المساء 
عليهموملم منازلهم، على السماوات 

المنتهى،ساّ.رة إلى صعد ثم به، ورحبوا 
الصورةعلى عندها ء جبريل ورأى 

عليهافه فرض ثم عليها، الك حلقه التي 
اشوكلمه الليلة تلك الخمس الصلوات 
وكانالأدض، إلى نزل نم ذن، 

.. واحدة ليلة في والمعراج الإسراء 

لأدلة:ا٠ 
اذكريم،القرآن الخعتقد; هدا على ئد 
الأمة.ؤإحماع المتواترة، والثنة 
الإسراءصحة على الدليل أما 

تعالى؛اممه فقول س؛ يه والمعراج 
لتلابمليْء أسمكا \أؤى 

ألأقتاآتنيي ص ص 
أشجهو إدمر ءاثنأ مى حؤلن ينرقتا 

علىته ودلالأيآ:<  40أنمق 
تتعالى قوله ودث وانححة، الإسراء 

يا،هجر، ]دار )؛ا/آأأ( اليري تقسم اطر: )٣( 
]_( ٢٣١)ا/ ءٍاض لكاضي والثما [، ٠١٤٢٢
ورم)ا/آبم( انماد وزاد الحلي[، !□يي عيي 

_j(ofr)ا/ابمم( واJه١ة رالJاية (، ٤١- ٣٤
(٢٨٧، ١٠٦الرمول.)سرة ني والشمول 

التراثدار ومكتبة بدهشق القرأن علوم ة لمؤ»
الطحاوةوشرح [، ٠١٤٠٣حوأ، المزرة، ،اّ.سة 

ْله،الرّاية، ة لمؤّ•٧( العز)ا/ أبي لأبن 
٧(طلأني)٣; للئاللونية والمواهب ^، ١٤١٧

الكبرىوالأية ;[، ٠١٤٢٠ْلآ، الإسلامي، ]الكب 
لسرهم،•الإصراء نمة رح شم 



والمعراجالإسراء 
[٢١١'

والمعراجالإسراء 

بينإذ المعراج؛ على ءائؤأ4 ثئ أؤإ/-مح 
منليريه بالنبي. أسرى أنه بحانه 

سائررأى قد الأرض أن لاومعلوم آياته، 
ذكأن فعلم الأيات؛ من فيها ما الناس 
،الناس؛، عموم يرها لم آيات ليريه 
فالأيةالماء؛ فى إلا يكون لا وهذا 
منا،والمعراج الإسراء صحة على دليل 

لله.والحمد 

اتعلم:أهل قوال أ0 
تئه التلحاوى حعفر أبو قال 

.بالسي أسري وقد حق، أروالمعراج 
المماء،إلى اليقفلة في بشخصه وهمج 

الملأ،من اش ثاء حيث إلى ثم 
ماإليه وأوحى ساء، بما اش وأكرمه 

وهرك C ألمواُ ءؤتاَكنب أوحى، 
فيوسلم عليه الله فصلى ]المجم[؛ 

الآمةراض\ى.
أسرىررئم ت وهفة القيم ابن وقال 
المسجدإلى س ده وحبروحه 

المماواتفوق إلى يه عؤج ثم الأقصى، 
طهفخا هق؛ الله إلى وروحه ده بج

مرةذلك وكان الصلوات. عليه وفرض 
وكان. . الأقوال. أصح هذا واحدة؛ 

ا.Jالأماقاال المعث بعد ذك 

لانمتعلقة؛̂ ؤ

الإمراءبالمتعLلقة ائل الممن 
والمعرلج:

والمعربجالإسراء الأولى: لخالة ا- 
البعثة:يعل 

والمعراجالإسراء أن على الدليل وأما 
الأدلةفكل الشريفة: المعثة بعد كانا 

كماذك، على الدلالة فى قطعية المابقة 
العلماءعليه اتفق 

عنشريك رواية في وقع ما وأما 
يوحىأن قل • . رآ. قوله: من ه أنس 
.. الحرام. المجد في نائم وهو إليه، 
مماأحرىُا ليلة أتوه حتى يرهم فلم 

البعثة؛قبل والمعراج الإسراء ومع يوهم 
فيالأول المجيء أن : على فمحمول 

_االليلة تك في ه به ير ولم - الخام 
بعثتهبعد كان الثاني والمجيء 

أنالرواية هذه تذكر لم إذ إليه؛ والوحي 
ولمإليه، يوحى أن قل كان المجيء هذا 

المحسن؛بين التي المدة الراوي يمن 
الإذ ذلك؛ عش حملها فى إشكال فلا 

تمةلأبن المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب )١( 
^[.١٤١٤ءلأ، العاصمة، ]دار رآ"/ْأا( 

سررن،حزم، ابن ]دار ( ١٠الهلحاؤية)العميدة )٢( 

ؤإكال)ا/أه'آ(، صيؤاض سامحي الشفا انظر: 0( 
المؤويوشرح )ا/مابم؛(ا له لم ممواتي المعلم 

)ا/المعؤاد وزاد )1/بم'آ(، لم مصحيح علمي 
الماريونتح \(، TA/r>والمهابة والدابة (، ٩٩

والرشادالهدى وسل (، ٤٨٠^ا/ حجر لابن 
(.٦٤)T/لحي للما 

لمومماا0ما(، الموحيد، )كتاب البخاري احرجه )ه( 
(.١٦٢رنم الإيمان، )محاب 

)r/والمهاية والمداية )ا/هه(، المعاد زاد انفلر: )٦( 
(.٤٨٥، ٤٨■n\/ حم لاين ازدي وفخ (، ١٣٨



واتجغراجالإسراء ءقق[هوادبمئراجالإسراء 

واحدةليلة المدة تلك ^jj( أن بين فرق 
وقيل:منين. عدة أو كشرة ليالي أو 

يوحىأن قبل المعنى: يكون أن يحتمل 
بمعنى؛والمعراج؛ الإسراء شأن في إله 
ويعلمينذر أن قبل بغتة وقع ذلك، أن 
أبيرواية في وقع ما ويويدْ ه؛ به 
بمكة؛وأنا بيتي سقف اُءرج ' ^؛،■٤١ذر 

منفالحكمة ،؛ الحديثُ حيرول...اا فتزل 
منانمب الملك أن ء: الأنهماج١٢هدا 

محلىيمج ولم واحدة، انصبابه السماء 
.مفاجأته في مبالغة سواه؛ شيء 

وقعالعللب أن على له وتنبيها ؛،،، JJJ،؛
يعرجأن منه المراد وأن ميعاد، غير على 

لمومن ه له كرامة العلو؛ جهة إلى به 
ردأيهفي وع لما الماويلين هذين يرتض 

أغلاؤلمحن أنه محلى هذا فليحمل شريك؛ 
اعلم.وافه . شريلث، 

و١لمعراجالإّماء الثانية: لمسألة ا- 
واحدة:مرة 

ليلةفي كادهما والمعراج الإسراء كان 
يعدواحدة، مرة إلا يقعا ولم واحدة، 

وقبلمنين عشر بنحو الشريفة بعثته 
مرتينؤيقعا يتعددا فلم ،، هجرته.أ 

مرتمالأنيياء، احادي-ث، )كتاب الخاوي ر\(أخرحه 
(.١٦٣برقم الإيمان، وملم)محاب (، ٣٣٤٢
V/؛•؟(،)ار،آة، حجر لأبن ايادي كح )آ(اطر; 

(.٢٤)٣;لاقطلأتي اللدنة واJراب 
لعمرفتهما العةيد.ة اثل وموالمعراج الإصراء انفلر; )٣( 

أمبجامعة ماحتير ]وهالة ( ١٣١)الغرموشي صالح 
[.٥١٤١٨صام: القرى، 

فيوبعضها المنام في بعضها ؛ ٥۶أو 
ليلةش منهما واحد كز كان ولا اليمفلة، 

قالهأمن قاله كما حدة؛ محلى 

والمعراجالإسراء أن على الدليل وأما 
يئعاولم واحدة، ليلة في اليقنلة في كانا 
الروايات ٥٣٥٧٠فهو واحال،ة: مرة إلا 

فيبيتهما الجمع فيهما التي الصحيحة 
تعددمحلى الاليل وعدم واحد، سباق 

الإمراءاتبتعدد قال ومن وقوعه، 
بينالجمع ذلك إلى دعاه فإنما والمعارج 
فيوالختعارصة المحتلمة الروايات 

الرواياتعليهم احتلفت فكلما البانم،، 
وزادواالوقائع ءدت.وا لففل عليهم واشتبه 

فيلكه مهن.ا كان ومجن إ للتوفيق ٢؛ 
أبعدررفقد الروايات؛ بين الجمع 
ولممهرب، غير إلى وهرب وأغرب، 

أ!مهلاباأُ على يحصل 
والاستحالة؛البعد غاية في هذا إن ثم 

الملامعلى: اتفقت؛ قد الروايات جمح إذ 
واحدكل عن ء وسؤاله الأنبياء، على 

وعلىالصلوات، فرض وعلى منهم، 
٠؛موسى وبين S ربه بين ه تردده 

ذلك؟!وقؤع تعدد يدعى أن يمكن فكف 
كلش يظن أن ذللئ، قال لمن ساغ وكيف 

ثمحمسين، الصلاة عليه. تفرض مرة 
سمرحش موس ومحن تعالى ربه ين يتردد 

إلىغيرذلك،؟احْنا،

رإ(شٍرأبنمحٍر)ه/آأ(.



واثمقراجالإسراء والمعراجالإسراء 

هداأن ت ذلك فى الصّواب ؤإنما 
عباراتاختلاف على محمول الاختلاف 

؛مخمأن أو الحديث، أداء في الرواة 
فيهيعضهم فزاد الأخر، يذكره لم ما ذكر 

فيالاختلاف أما آخرون، ونقص 
والجمعالتوفيق يتم لا التي الروايات 

فهزاالتعدد؛ إلى بالعصير إلا ببتها 
فاتومخالأغلأتل فى معدود 

الإسراءلحديث روايتنه في فقرفة شريك 
فانولدا ارالصحيحين؛؛؛ في اJمخرج 

روايتهمن طرقا ذكر ئه ملما الإمام 
قال:ثم أ، ارصحيحه؛ار في للحديث 

ئايتحديث نحو بعمحته الحديث أروماق 
وزادوأخر، شيقا فيه وقدم البنائي، 
نبيهاروايته؛ تمام رد بولم ونقص؛،، 

هذافى .واصهلرابه وأوهامهغلطه على 
لسائرومخالفته له، صبطه وعدم الحديث 

والخءلاالباب، فى الصحيحة الروايات 
هغب.الأنبياء عدا من على جائز 
والمعربجالإسراء الثالثة: لمالة ا- 
وحده.؛يروحه يققلة كان 

الإسراءأن على العلماء جمهور 
والجسد،بالروح يقفلة كان والمعراج 
تعالى:اض فول ذلك على والدليل 

مثرةاثنتي إلى ه حجر ابن المحافتل أرملها ،١( 
الباريفتح ثي: عنها الجواب •ع انفلرها مخالفة؛ 

(o/\f _ :إماض لكاضي الشفا وانغلر\(
الورىوشرح )ا/با،أ(،  ٠١انملم .اكمال (، ٢٥٤
)،/U(.محم ابن و-فر رآ/ا،-آ<، ملم >، 

(.١٦٢م»م الأيمان، لم)محاب مب ;٢( 

؛راء ]الأمبعبدءءه أس/ع، ؤست،>أن 
هنبته وصف الى تعاش ف١[؛ 

عبده(؛)بروح يقل: ولم ؛—رالعبد(، 
عبارةان( )كالإنالإطلاق عند لعبن، فا 

الروحلا متا والجسد الروح مجمؤع عن 
مايقفلة أنها علمى يدل ما وأما فقعل. 

أئمةمن وضْ لها عباس ابن عن ثبت 
جثثاتعالى: قوله في المفسرين 

لالإماْ:قة إلا أثقق ١^، آق، 
أريهاعين رويا إنها ت لوا يا أنهم '٦؛ 

ببتإلى به أسري ليلة اتنه رسول 
ؤغأيقا: تعالى وقال المقدس^. 

منوالبصر ًلئ.4 ينا آمحر 
فقْل.الروح لا والجسد الذات الأت 
الإسراءأن أيصا: ذلك على يدل ومما 

علىدليلا يكن لم منانا؛ كان لو 
ولمرسالته، على له حجة ولا ٠ نبوته 
كفاربائر ولما مستعفلئا، أمرا يكن 

ذلكم ه النبي تكذيب إلى قريش 
ارتدولما نلك،، وقؤع وامحتبعأدهم 

إمكانإذ أسلم؛ ئد كان ممن جماعة 
منهوأبعد الناس لأحاد ذلك مثل حدوث 

ثيءتحم يه وليس بعيدا لبس المنام في 
هذافدل قائله؛ ويكذب يستبعد حتى 

يقفلةبه أسرى بأنه أخبرهم أنه على 
ققهل.بروحه أو مناما لا وجسده، بروحه 

)كتابالبخاري عند اس عبابن محن جاء كما )٣( 
(.٣٨٨٨رقم انماقب، 



ليغراجوا ء لإ ا ء|ص[بموالمعراجالإسراء 

مالكبن أنس رواية في وقع ما وأما 
عتدأنا رربيتا ت هاصععبمعة بن مالك عن 

فهذاأ؛ واليقتنانءر النائم سن الست 
هذاقيكون الحال؛ ابتداء على محمول 

لماثم إليه، الملك وصول أول س حاله 
أنربه كان المجد باب إلى س حرج 

المراقالملك أركبه فلما المعاس، 
فىوليس يقظته، فى واستمر استفاق 
نائماكان س أنه على يدل ما الحديث 

كلهالآ،االقصة في 
ينالله عد ن شريك رواية في وقع وما 

وهونائم• • • ْ ت ه أنس عن نمر أبي 
يرىلافيما ت وفيها ، ١^٠١٢٥المسجد قي 

ينامولا عيناه نائمة . والنبي قلبه، 
؛اوامتيقغلأحرها! قي بعضها وفي 

فهذا؛ الحرامء المسجد في وهو 
محمولأو شريك، غلطات فى معدود 

يسمىحال إلى حال من الأنممال على 
فيكونالمسة، من سواهد وله ريقظة(، 

أنويحتمل فيه، كان مما استفاق ت معناه 
اللفظحمل ولو • أصح بمعنى" يكون 

أنبعد نام أنه معناه! فيكون فناهره على 
عندوهو فامتيقفل الماء من هبط 

(،٣٢٠٧برقم الخلق، بدء )كتاب البخادي أ-محرحه )١( 
(.١٦٤برتم الإيمان، ركاب م ومل

يإتممال^ yoT/y)ماض للقاضي الشفا اطر: )٢( 
رآ/لم معلى النووي وشرح (، ٤٩٩را/ المعلم 

)U/؛،r(.اٌ وخ (، ٢١٠
رنمالمناقب، ركناب البخاري روايشه اخرج )٣( 

(.٧٥١٧رقم اكوحد، وركاب (، ٣٠٧٠

الأستيقافلهذا فيكون الحرام؛ الخضجد 
الوصوله بحد أحر نوم من امتيقاءلا 

وهذانالأول، لموم ا من استيقافا 
تغليهلمن أولى الأ-حيران الماؤيلأن 
اراوي'"•

هالشي ووا الرامة: لمالة ا- 
لريه:

ؤإنماربه؛ ير لم أنه. ت المحيح 
هث،كلامه وسمع الحجاب، نور رأى 
ففيالصلاة؛ فرص من إليه أوحاه وما 

لهدالغفاري ذر أبا أن ملم؛ا: ارصحح 
ربك؟رأيت هل س: افه رسول أل م

رواية؛وفي أراه؟إاا، أئى ونور فقال: 
فيقاطع نص ا وهل، ،، نورالإدورأستا 

١^٦،•محل 
بينالمفاصلة الخامة: لمسألة ا. 
ولأمراء:وليلة القدر ليلة 

أشلفيحقالمي.،الإسراء لمة 
لأنالأمة؛ حق في أفضل القدر وليلة 

ليلةبه احتص الذي ه النبي حفل 
القدر،ليلة حقله من أكمل منها المعراج 

لعظمأكمل؛ القدر ليلة من الأمة وحفل 
أمافيها، تعالى فه والتعبد العمل ثواب 

وايدايةرا/مه؟(، ماض للقاضي الشفا اطر: )٤( 
;١٣)( ٤٢٠ \و\وي)U/ وفتح (، ١١٤ رم والمهاية 

٤٨١.)

(.١٧٨رقم الإيمان، ركاب لم مأخرج ره( 
-رمي«ه تبمية لأبن الفتاوى مجموع اطر: )٦( 

'٦(٨/٨٠)حجر لاين ايارى ووح (، ٥١•



آ؛ءقق0بمواثمتراج
والمعراجالإسراء 

فيهاالعمل فشل قي يرد فلم الإمراء ليلة 
فلاصعّشا ولا صحيح لا حديث، 

اعتعادأو زائدة بعبادة تخصيصها يجوز 
لثلةبل وقثل؛ اللثالي• سائر على فضلها 
الإسراءليلة لأن مهللقا؛ أفضل القدر 

لمما فيها س للممطفى حصل إن ؤ- 
تفضيلهايلزم لا - غيرها في له يحصل 

نبتهاض أعملي إذا يلزم لا إذ غيرها؛ على 
ذلككون أن زمان أو مكان قى فضيلة 
والأزمة،الأمكنة جمح من أفضل الزمان 

الإسعراءليلة عليه إنعامه أن فرنحى إن هدا 
القرآنبإنزال عليه إنعامه من أعقلم كان 
أنعمالتي النعم من ذلك وغير القدر ليلة 

منأحد عن بعرف ولم بها، عليه 
فضيلةالإيمراء لليلة جعل أته المطلمين 

محهدا أ القدر ليلة ميما لا غيرها، على 
بهمقملؤع دليل يقم لم الإسراء ليلة أن 

وللتوقفا عينها عن قفلا قهرها على 
أعلمواش مجال. المسألة هده في 

تصحلا أشياء ت السائمة لمسألة ا. 
والمعرنج:الإسراء في 

حديثروايات بعض فى روي ما 

(،YA1/Yo)تيمية لاين الفتاوى ْجموع نظر: ا ا
اسه،الكتب ]دار ( rv^foله)الكرى رالقتاوى 

را/'\ه(،القيم لأبن المعاد وزاد -[، ٠١٤٠٨ط؛، 
الفوائد،همالم ]دار ١( ١ • r/Y)"له الغرالد ردانع 

)r/هللأني للئوالمواهب؛_ >!، ١٤٢٥ٍزا، 
)■ا/ها(،سالحي والرشاد الهدى ريل (، ١٤

المعرفة]دار )ه/دآ"؟( للساري الشوير وفيض 

[.٥١٣٩١ط؟، محورت، 

نملىالبراق من نزل س أنه الإسراء 
لحم،ببيت ثم سيناء، يملور ثم بهليبة، 

يصحلم غريب منكر وهذا 

أنن العلماء بحص عليه نبه ومما 
اشقول في المذكور واكولي الدنو 

هات،ْا ةدق، ئد؛ ■؛^۶ ،ء__الىت ت
دنوهو ]الن-ج_م[ لؤا^ آده أز متثن 

.محمد نبينا من وتدليه .ث جبريل 
أوقوسين محير منه فكان البعثة؛ أول 

مسعودوابن عائشة قالته كما أدنى، 
لهميعرف ولا هريرة وأبو 

منهر فنا وهو الصحابة، من مخالف 
تعالىمحال هدا ولالأيات؛ سياق 

بمدنمئ ننثد رءاْ I وعد|ها 
وردما وأما ]الجم[. واه ^قةئ سديت 

من,(، ٤٠•يرقم الصلاة,، ■)كتاب النائي أحرجه )٢( 
ره/شرْ في ص ابن ونال ه، حديث.أض 

-حدا" ونكاية غرابة ارمها الرواية: هذه عن ( ١٢
صعثفي الألماني وتال -، ( ٢٧)ه/ته: وانظر 

(،n٣٤/ المعاد زاد وآنظر: ءمنكر"، \ك\و: متن 
]المكتبة( ٤٤)للألباني والمعراج ُالإعراء 

-[.٥١٤٢١، ْلْ بعمان، الإّلأب، 
والمداية)٣;٨٣(، الشم لابن المعاد زاد انظر: )■٢( 

(،٤٤٧/٧روتشرم  T\/T(U)كير لابن والمهاية 
)ا/الحنفي الخز أيي لأبن العلحاؤية الشدة وثرح 

٢٧٦.)

برقمالخلق، بدء )كتاب المخاري صحيح انثلر: )٤( 
الإيمان،)محاب سلم وصمح وه'آأم'(، ، ٣٢۴٢

تفسرأيما: وانظر ^(. VVJ، ١٧٥و، ١٧٤برقم 
(،■١٤٠ المثوى.)U/ وشر (، ١٣/٢٢)الطبري 
المربي،الكتاب ]دار )۴إ^\r( المالكين ومدارج 

)U/كثير ابن ونفير ^[، ١٣٩٣ط؟، بيروت، 
٤٤٧، ٤٤٤.)



ءء]ئق[[بموالمعراجالإسراء 
والمعراجالإسراء 

الإسراءحديث في والتدلي. الدنو في 
وقدشريك رواية من لأنه يثبت؛' فلا 

والمخالخأت،الأغلاحل بعض فيها وق، 
منالزيادة هذه العلماء بعض وعد 

.مخالفاته 

■و4اصراتء

الإيمانعلى المترتبة الثمرات أبرز من 
تعالىاش علو إبان والمعرإج٠ بالإٌّرّاء 

القرآنآيات عليه دك كما حلقه؛ على 
الصحيحة،المتواترة والئلمة الكريم، 
المعقول،وصريح السوية، والفلرة 

اليهودمن الملل كافه عليه وأحمت 
لمين.لموا والنصارى 

اشكلام إثبات أيصا الثمرات ومن 
حقيقةيتآئلم ه وأنه بالوحي، تعالى 

يسمعوأنه ثاء، بما ثاء كتف شاء متى 
منهلمع كما كلامه حلقه من شاء من 
المعراج.في ٠ نيا 

اللهعفلمة بيان أيصات الثمرات ومن 
علىوأنه سبحانه، قدرته وكمال تعالى 

لموما كان اذثه شاء فما قدير؛ شيء كل 
كن.لم يشأ 

فضلاعشاد أيصا; الثمرات ومن 
الأبياءمن إحوانه سائر على ه المكب 

وشرفهبفضله والإشادة قس،■ والرسل 
•قك ربه على وكرامته 
تفاصلاعتقاد أيقنا: الثمرات ومن 
اللهعند منزلتهم في بينهم فيما الأنبياء 

المفاصلةانظرللتفصيلمس؛للح: تعالى. 
ء،لأنّنا ا بين 

وجودإثبات أيصا: الثمرات ومن 
مذهبهو كما وحلقهما؛ والنار الجنة 
والجماعة.الئئة أهل 

لحكمة:ا رإ؛ 

تعالىض ا إرادة هي: الإسراء حكمة 
ودلائلالكبرى آياته . نبله إراءة 

يعل.سحانه، وعقلمته قدرته وعجائب 
هله وتعرضهم له المشركين أذى ازداد 

بحانهسمنه تأييدا نه؛ ولأصحابه 
ولتجديدؤإيمائا، يقينا ليزداد ه، لميه 
اكعوةمواصلة فى قدما المتر على عزمه 

إفلهارهذا في وليكون تعالى، فه ا إلى 
إحباربعد رسالته وصحة . لصدقه 

والأيةالكبرى المعجزة بهذه المشركين 
لقوةسبب هذا قير فيكون العغلمى، 

شقاءفير وزيادة المؤمنين، إيمان 
حدينلجا ا عانوين خلا 

سأص،المخاآمدن؛؛0 

وافقهمومن والمعتزلة الجهمية أكر 
إن: فقالواالمعراج؛ الم_عا؛لالة من 

تعالىافه إلى به يعرج لم ٠ المكب 
التئميالقاسم لأبي المحجة سان في الحجة انغلرت )١( 

)٦!تيمية لابن المحيح والجواب (، ٤٩٩)؛/
را/العز ايي لأبن الطحاؤية العقيدة وشرح (، ١٦٧
١i  ٩٧،  ١٩٦حجر)U/ لابن اJارى ونتح (، ٢٧٧

)'ا/هاا(،طلأني للقأسنية رالخوامب ..٢(، 
(.١٧/٣)للخالخي وارثاي الهدى وسل 



والمعراجالإسراء والمعراجالإسراء 

عندإلى موس عند من يربع ولم حقثقة، 
فيلكن هدا كل : وقالوامرارا، ريه 

هنالخوف : هذافي وحجتهم المنام! 
لأنبالمخلوكن؛ الخالق وتشبيه تمثيل 
عندهم؛محال الله حق قي ورإلى( )من( 
وانتهالأى؛ابتداء المكان تستلزم لأنها 
إنكارفي مذهبهم على بناء وهذا 

أحرجهابما وتعطيلها تعالى اس، صفات 
تعالىالرب تعهليل وأوجب حقائقها عن 
يقولونعما اش تعالى كماله! صفات عن 

.عقليئاعلمئ\ 

الفلاسفةمن الغلاة بعض وذهب 
الله.رسول معراج أن إلى. والصوفية 

الأنبياءوأن الأفلاك! إلى بفكره ترقيه هو 
هوقائم ت الكواكب هم راهم الذين 
هووإدرص الزهرة، هو ؤيوسف القمر، 

العناصرهي الأربعة والأنهار الشمس، 
والكفرالهذيان هذا إلخ - . الأربعة. 

علىمبني حقيقته في وهذا والضلال! 
آ!المتجمينُ الضالة الصابئة اعتماد 

،UAV)ا/ا؟ئ، انمي الخام لأيي الخط انظر: )١( 
idMlroاساوىره/ههه، ومجموع 

الحكرمحة( ٠٤٩)؛/الجهب تلسس وسان 
الكبرىوالفتاوى -[، ٠١٣٩٢ط١، المكرمة، بمكة 
1وربملةوانموامق أ'/آآآ•(، ، ١٩٥)؟/تيمية لأبن 
-[،٠١٤١٨>طم، الماصمة، ]دار ( ١١٥٣)م/

الموالدربداتع (، ٥١)الإسلامية الجيوش واجتماع 
)مبمم'ما(.

(٥٨٨)تيمية لأبن المهلقيبن حملي الرد انظر: )٢( 
ومجمؤح-[، ٠١٤٢٦ؤرا، بيروت، الريان، ]موصسة 
\(.y\/\Y)المطق ومص (، ٦٢)أ/ل الخاوي 

٠معراجه على الأدلة من سق وفيما 
الحقالمعتقد معّرفة فى كفاية حقيقة 

وأناتباعه، ملم كل على الواجب 
لنفسهتعالى أش أثبته ما إثبات الواجب 

ولاتشبيه غير من العلى، الصفات من 
ؤإثباتتعهليل، ولا تكييف ولا تمثيل، 

ذلك.لوازم 

لمصادرواثمراحع:اؤ 

الروايةوالمعراج؛ ررالإسراء - ١ 
طرهونى.لحمد ، الصحيحة٢٢المتكاملة 

للألباني.و١لعراجاا، ااالإسراء س ٢ 
قمةّسرح في التك-رى ارالأية - ٣ 

للمبوطى.لإ، ألإسراء 

٣(،، ^١ والنهاية٧ راال-داية - ٤ 
كثتر•لأبن 
لابن٣(، ، )ج) المعادأ؛ رازاد — ٠ 

القيم.
،)جّآ( والرشاد؛، الهدى ؛اسل - ٦ 
٠لحي للما 
،( ١ )ج الهلخاوية،، العقيدة ررسؤح . ٧ 
الحض•الم أئي لأبن 

اضيقلل^١(، ا« خ_»الشف
عياض-

،الرسولسيرة ش ررالفصول — ٩ 

محي•لامح( 
)ج-آ(،اللدنية؛؛ ءالممواهب - ١ ٠ 

للقطلأنى.



اسراقيلإسرافيل

إسرافيل

لغة:التعرث ،0■ 
همزتهحماصي الهمزة! بكسر إمرافيل 
معروف.ملك امم وهو أصلية، 
احيرين ! قالواكما فيه، لغة ؤإسرافين 

فيوالنزف أ، ؤإسرائين ؤاسماعين، 
ومنهالكبير، والقدر الشرف اللغة! 

ذاتنهبة الرجل بتتهب لألا * الحديث 
،ثرفذات أي! ؛ ْخمْسُأ وهو سرق 
أنه ماص ابن وذم ؛. ٣٧وقدر 

كلهاهي و)إسراف( و)ْستكا( )جبر( 
٠ومملوك عبد، بمعنى! بالأعجمية، 

•تعانىُ اه، اسم ورإيل(! 
شرعا؛لتعريف اؤ 

الملائكةمن ملك .ئ إسرائيل 
فيذ5رْ ورد أعيانهم، من بل الكرام، 

•هقو الله بأمر بها يقوم وظائف وله الثنة، 

ويدخلواجب W باسرافيل الإيمان 

الدالة،]مزسة ( ١٣١١)الممط اائامس )ا(يطر: 
via ،مكتبة( ١٢٥)ألصحاح ومختار —[، ٥١٤٠٧[

jlU ،ب ووسان ،؛[، ١٩٨٦[(TTo/W )دار[

ة]ءؤّأسد اللفتل: يهدا )آءآحرجّ 
]مكتة( TA1/A)والزار بم؟إاه[، ، YJaالدالة، 

أييبن اه مد حدث من محيا[، والحكم، العلوم 
المني.محمقو إساده وحئن أوش، 
[.٢١٩٩٣لمان، ]مكنة ( ٤٠٨)السل )٣(سل 
ْلاا.هجر، ]دار )T/؛-؟؟( الطري شر )إ(يتفلر: 

بالملائكة،الإيمان وجوب عموم في 
الإيمان.أركان من اكاز الركن هو الدي 

لأدلة:اؤ 

1نتيت^؛٦ اليثل واس تعالى! قال 
إمءاس ؤ وآنثؤمئ ويمح، بن إنه 

]ال_ي_ة_رة[محكثيء وثلئتك؛يء 
الملائكةصوم في داخل . لأسرافل 

لآنعلى فأس ذكره ورد وقد . أيشا 
دعائهفي يقول كان فمد .، محمد تبتنا 

النهمء الليل! صلاة به يفتتح كان الذي 
فاطروإسرافيل وميكائيل حبريل رب 

الغيبم عالوالأرض ماوات ال
والشهادةا(تْ/

المتعامة:المسائل 0< 

•إسرافيل فضل الأولى! لخالة ا- 
له. الحم، تخبس أن في ئك لا 

كانالذي دعائه في وميكائيل جبريل مع 
ربللال،لهم فقال! الليل صلاة به يفتتح 

فاطردإسرابل وميكاسل جبربل 
الغيبم عالوالأرض الماوات 

وتشريففضل على دلالة والشهادة« 
.١^^٦٢سائر ر عه 

وظشه!اكاتية! _المالة 
هوالصور احب صأن اشتهر 

رقموقصرها، المساندين صلاة )كتاو_أ لم ماحرجه ره( 

ٍدآ،الفكر، لدار ( ٤٧١)آ/ المبود صون ينثن: )٦( 
١٣٩٩٠^



الإسلامهسين'لط أسؤع 

رج'؟(،بول؛' القارج لامع-  ١٠الدس ونقل .ئ، إسراف—سل 
للحكمي.ينفخ الذي أن على الإجماع والقرطي 

لمذلك أن إلا إسرافل؛ هو الحور في 
،،أ عليهيعول صحيح حديث فيه يثبت 
أعلم.واش 

اتمصادروالمراجع:■0■ 
الكتابضوء في الإيمان صول وأ - ١ 

العلماء.من لنخية والئّنةاا، 
لأبن^١(، والمهاية؛، اءاJداية - ٢ 
ئثر■

للعلبري.)ج؟(، اليان،، جامع ١١- ٣ 
ةقرآن لا لأحكام مع لجا ا  ١١— ٤ 

للقرطي•آآ،رجا،
^١(،الإيمانءا لشعب رلالجامع — ٥ 

شهقي■
الملائكء،أحبار فى اءالحبائك ء ٦ 

للتوطى•
لابنالهلحاوية؛،، القيدة اُشكح - ■٧ 
الم•أي 

 ٨ -JUs | لعم\لأو\)_ابى الملأ
الأشقر.

)^؟١(،البيبة، الأنوار •لوامع - ٩ 
رض.للسفا 

1_،]المكب الباري نمح را{بمفلر: 

)ا/وأعور الموتى باحرال التذكرة ينظر: )٢( 
[.٥١٤٢٥ذا، المنهاج، ]دار ( ٤٨٨

اندى)اا/آ7'ا(.فتح يطر: )٣( 

لمينالمفرق معتقي. لا ء ١ ١ 
والوثنيينوالفلاسفة والنصارى واليهود 

لحمد، المقربين؛، الملائكة فى 
النيل.
الإيمان؛؛شعب في لأالخته,اج ء  ١٢
للحلمي.^١(، 

قالخاسين سؤع أق 

)الحسب(.مصطلح يراجع 

 mلإسلام اm

لغة؛التعريف ■0 
الانقيادهو اللغة: في اءلأسلأم 
انقادأي: ض؛ أسلم يقال: والإذعان، 

:قولهومنه . مسلماوصار له 

لالزْر:مه هنبمؤأ ^٤٢ إق ^^١ 
للينوظ آتئعا وقوله: [، ٥٤

]١^!فات[.

واللامالالين رسفق: فارس ابن قال 
الصحةمن بابه معفلم والميم 
الإسادم،: أيصاالباب وثن . .والعافية.

الإباءمن سلم لأنه الانقياد؛ وهو: 

^.١٤٢•ط؟، الخل، تد1ر < ٩٠)T/ است ،قايس )٤( 



!٢]حالإسلام
الإسلام

شرعا:لتعريف ا '0 
والئنةالكتاب نصوص في الأسلأم 

أمرين؛أحد على يطلق 
الكوني،اءلأملأم الأول: الأمر 
القدري.الإسلام ؤيمى؛ 

وقدرهاض لأمر الاستسلام ومعناه: 
المزمنفيه يدحل الإسلام وهدا الكوني، 

سائرفيه يدحل بل والكافر، 
والحجرالشجر من المخالوJات، 

وهوالقرعي، ولأسلأم الثاني: 'الأم 
نومن؛على 

وهو:العام، الإسلام الأول: الشؤع 
الرمل.جميع به الله بعث الذي الدين 
بنمحمد ام الإمتمآف وقد 

للهدرالامتلأم بأنه: فقفم الوهاب عبد 
والبراءةبالطاعة، له والانقياد بالتوحيد، 

وأهله(اُاأ.الشرك من 
وهو:الخاص، الإسلام الثاني: الوع 

على.محمد. نبئنا به بعث الذي الدين 
اللهيقبل لا الذي وهو الخصوص، حهة 

ءيرهُأحد من 
ؤإنالإسلام لفظ أن إلى هنا ويشار 

كونيإسلام بين ما إطلاقاته تعددت 

الثلاثتالأمرل شرح انظر: وأدلتها، الأصول ثلاثة )١( 
ذلكوبمحو [، ٠٢٢ • ١ الإسان، ]دار )٨٦( لسين 

مجمهمعفي• كما تيمية، ابن الإسلام ئيخ محثلا< 
ْزآ[.سية، ان ]ٌي■ ( ٦٣٦)U/اكاوى 

(.٦٣٦.  ٦٣٥تمة)U/ لاين اكاوى مجموع (نظر: )٢( 

عندأنه إلا خاص، وئرعي عام وشرعي 
الشرعيالإسلام إلى ينصرف الإطادق 

الخاص^■
تضاسووى̂ 0

والشرعي؛
إسلاماكان سواء -  ٤٠٣٧١في الإسلام 

معنىإلى راجح - شرعيا أو كونيا 
لامالاستوهو لغوي، الالإسلام 

والانقياد.

لأماستهو الكوني الإسلام فإن 
ؤإذعانهاوانقيادها انائنات جميع 

فهوالكوني(، افه )قضاء اطه لمشينة 
٠لربها الكائنات تلك، من قهري استسلام 

العام)بنوعيه: الشرعي الإسلام أما 
اللهعباد لأم استفإنه والخاص( 

وانقثاد^؛^١نهم ريهم، لأمر له المتلمن 
استسلامفهو له، وجوارحهم قلوبهم 
ض.الله عباد من اختياري 
ظه:تيمية ابن الإسلام سيخ قال 

يتضمنوهو الاستسلام هو لإالإسلام: 
هلاد يقوالانوحده ممه الخفّوع 

وحده((فه والعبودية 

التسمية:بب سؤ 
بل،للئاسمي قاتما العام: الإسلام أما 

ذيوالرسل الأنبياء جميع لاشتراك 
أصولفي اشتركوا قد فهم إليه، الدعرة 

(.٩٤شه)؟/أومد،ر )٣( 
•)يمآ"آ؛( الأبق أنمير )٤( 



الإسلامالإسلام

فيشرائعهم وتنوعت والعف-ل>ة، الدين 
.وصماتهاالمادات 

0الآسماءالأخرى:
فالإّالآممي يالعام الإملأم 
هيم،إبرا وملة والحنفية، المشترك، 

هُاأ■اض ودين 

سكم:ا0 

نبيهبه اض بعث الذي الإسلام دين 
الالذي الحق الدين هو . محمدا 

اللهيدن لم. ومن سواه، أحد من الله يقبل 
وكانمنه، البراءة تجب ا كافي كان به 

الآ-محرة.قي للنار مستحقا 
هذهفرضية على العلماء أجمع وقد 

جميععلى ووجوبها الخمس، الأركان 
إنبل وجوبها، جاحد وكفر المكلفين، 

بالضرورةُالدين من يعلم مما ذللث، 
لحقيقة:ا0 

ئهتيمية ابن الإسلام شيخ نال 

الشيخوجواب {، ٦٣٦)U/الفتارى مجمؤع انفلرت )١( 
والإخلاصالمادة تعريف ني يعلبن ابا اض مد 

رأ/النجدية الآحوإة في السنية الدرر كتاب صمن 
٢٩٤- ٢٩٣.)

ٍلا،الساقية، ]الدار )٧٦( للعدني الإيمان ا؛فلر: )٢( 
جامعة]طبعت \سِ)ا7اما( وروضة لأ'ثام:ا، 

وأحكام٠ [ ٠٥١٣٩٩محدآ، معود، بن محمد الإمام 
ٍوا،حزم، ابن ]دار ١(  ٤٤١ذمة)٣; الامل 

الكب]دار ( ٢٥٥)الأرواح رحالي —[، ٥١٤١٨
(،١٢٧، والحكم)٦٩العلوم وجامع العيمية[، 

وكشفالثقافية[، ]المكبة )٦٨( الداني والثمر 
ذا[.اراض، ]ّْلايم ( ١٧٦)\يت 

الذيالعام، ■الإسلام حقيقة بينا م- 
ررالذيإليه الدعرة في الرمل اشتركت 
توحيدتجريد عند الإيمان لأهل يحصل 

مادون عليه ؤإقبالهم الله إلى قلوبهم 
مخلصينله حنفاء يكونون بحيث سواه، 

ولاله، إلا شيئا يحبون لا الدين، له 
فيه،إلا يوالون ولا عليه، إلا يتوكلون 

لأم،إلا يسألون ولا له، إلا يعادون ولا 
إلايخافون ولا إياه، إلا يرجون ولا 

بحيثوبه، له ويتعينون يعبدونه إياه. 
وعندحلق، بلا لحق ا عند يكونون 

ماإرادة عنهم فنيت قد هوى؛ بلا الخلق 
بمحبته،سواه ما ومحبة بإرادته، سواه 

سواهما ورجاء بخوفه، سواه ما وحوف 
أمرهو بدعاقه، سواه ما ودعاء برحاله، 

لهمن إلا والوجد بالذوق يعرفه لا 
نصيب.منه له إلا من مؤمن وما نصيب، 

افصبعث الذي الإملأم حقيقة هو وهن-ا 
قطبوهو الكتب به وأنزل الرسل، به 

واف،رحاْ. ه علر ندو الأءء آن م لا 
أءلم«ص.ّثحانه 

سبحانهارواف هءدفؤت القيم ابن وقال 
له،شريك لا وحمره لعبادته الخلق حلق 
أكملمع المحبة أنواع أكمل هي( التي؛ 
الإسلامحقيقة هو وهذا الخفؤع، أنواع 
فقدعنها رغب من التي إبراهيم وملة 

عنينثث. ووثن. تعالى؛ ■قال ه، نفسفه 

المرفق[.]دار ( ٢٨٦اممرى)ه/النتارى )٣( 



الإسلام

الإسلام►قق[اه

آنثئيثوقئ ئئتئ تفه تن إث■ إييثر تلإ 
.المنضيق ين آلآحتْ ؤر ؤإقت لييا آي 
إَثآنشت قاد ئنبأ ت ربةلت قان إل 

وسئبيو إؤيثث T؟ ووش و أنشق 
إيثموس ثلأ ُو؛ ٥^٢ آصظئ آذه إن ^؛؟٤ 

ثضزإذ قيده حمم أم و تنلزن وأثر 
منتجدوة تا ييِه ^١ ١٥إذ ؛^، ٢١بتدب 

إومحتِءاثاغك ؤإقه إثهلى ثبي قالؤأ بمدى 
ىوقئ  ١٧إمحأ ؤإتءمى دإئتمحل 

]اوقرةا«ُا/.4 تنيثون 
نبد مححمام الإموقال 

الإسلامأصل ارإن الوهاب عبد 
وهىالiنبم، إلا إله لا أن شهادة ت وقاعدته 

أقفلوهي وحده، بالله الإيمان أصل 
فيهبد لا الأصل، وهذا الإيمان، ئعب 

بإجماعوالإقرار، والعمل العلم من 
اللهعبادة وجوب ت ومدلوله الملمين. 

ماعبادة من والبراءة له، شرك لا وحده 
الحكمةهو وهدا كان، من كائنا سواه، 

وأرسلتوالإض، الجن لها حلقت التي 
وهىاصب، بها وأنزلت الرسل لها 

وتتضمنوالحب، الذل كمال تتفنن 
دينهو وهدا والتعفليم، الهلاعة كمال 

السواه، دنا اض شل لا الذي الإسلام 
دينإن • • ص ولا الأولثن ُن 

وحدهلله لام الاستهو الإمحلأم 
بجمعيعبا.، لا وأن وحده له والخضؤع 

المغرب،السمفة، تدار ( ١٨٨)الكافي الجواب )١( 
هد[.١٤١٨ط١^

(٢: سواْ؛االعبادة أنولع 

لأهمية:ا0 

المقبولالدين هو الإسلامي الدين ررهذا 
^إةL■ القه قال لصاحبه، الاني اشُ عند 

;!١٩ءعرال: ]آل الاذوه آم يند ٢^^ 
ممثلق دثا آلاتثم ءئ يبج ؤوت0 ■' وقال 

.هيآدثنيون ثق آمحرم ي دم ؛بمه 

يهامتن الذي الإسلام هو الإسلام وهذا 
قال١ممهتعالىتوأمته، . محمد على 

مهوقأ وأقتق ديققإ م ؤآ'وم 
.(٣)"؟[،؛أص.]اوائ،وة: ه آمحلم ٣ ورث 

■والأدلة:

جمحفه ؤيدحل الكوني، الأسلأم أولا؛ 
تعالى؛قوله عليه ؤيدل المخلوقات، 

يش أثئم وأدت يبغورنت، أقي دين 
وإقهوحقنتا دث وا'إختحا آلتّثمإءتي 

.عمران[ ]آو محجثدى.ه 
مستسلملرفالمؤمن ئه: كثير ابن قال 
فهمستسلم والكافر ض، وقاليه بقلبه 

والمهرالتسخير تحت فانه كرها، 
يخالفلا الذي الخفليم، والسلطان 

أ.يهانعااُ ولا 
واطر:^٠ ١٤١٧]ط٦، )؟(اكرراوب)ا/ما0( 

]>٢( )١ ثمين لاين الثلاثة الأصول ترح )٢، 
"آمآ.ا'الإسان،

•آأا،وا.ط؛"، طية، ]دار )؟/وآ( ممر ابن )أ(شر 



الإسلامالإسلام

علىوهو الشرعي، الإسلام ناسا 

الذيالمشترك، المام ولاّلأم - أ 
ماعليه ويدل الأنبياء، جميع يه بعث 

ك،1قمحم ^ ج ت تعالى قال - "١ "
'كأنوتا منلثا ■ثنيئا 'ة>كت وئيجر مماثانتا وي 
.ءمران؛ا]آل وه التقنين ين 

؟٩تعالى؛ وقال - ٢ 

وهوواحد، دينهم أصل أل ت الحدث 
فرؤعا-خ_ت_ال_فتا وإر1ا توحيد، ال

الشرائحااأ٢،.
الذيالخاص، الشرعي الإسلام ء ب 
الوالذي ج^، محمد نبتنا به يحث 

دلكعلى ويدل غيره، أحد من الله يقبل 
يلي؛ما 

مفهقأ' ت عالى تال ق- ١ 
آ'ؤجرةي وهو ئه يمثل هش دقا 

ةأ'ضنهتآلصان[.P آئظق هَ ؤ جؤ ئوي زي 
قنلئون.4وأقر إث ئمحس ملأ آون 

آيسمحليرى آيا آن ؤوأي/ت 
•ليوس؛ا

ءالءال؛ نه ° jij^أدي وص - ٤ 
بعيسىالناس أولى ررأنا س• الله رسول 

والأنبياءوالآ-حرة، الدنيا في مريم ابن 
ولبنهمشتى أمهاتهم ، نعلان؛ إخوة 

واحد«آاأ,

تظه حجر ابن الح—اقفل ال ق
الفبمرائر،—ت المهملة بفتح — ووالعلأت 

تزوجثم امرأة، تزوج من أن وأصله 
الشربت والعلل منها، عذ كأنه أحرى؛ 

الأحوةالعادت; وأولاد الشرب، بعد 
ومعنى• • شتى■ وأمهاتهم الأب، من 
رقمالأنساء، )كتاب الجخارى أخرجه )١( 

٣٤٤٣.)

صه، هريرة آبى وص - ٢ 
نفسأروالذي دالت أنه ه؛ اطه رسول 
هذهمن أحد بي بسبمع لا بيده، محمل 

يميتنم - نص-راذك، دلا يهودي - الأمة 
منكان إلا به، أرسلت بالذي يؤمن ولم 

ااناراأد٣/أصحاب 
قالقال: ه عمر ابن م-وص 

علىالإسلام ني بلا الله رسول 
وأناش إلا إله لا أن ادة ثهإ حمى 
وإيثاءالصلاة، ؤإثام افه، رسول محمدا 
رمضانا،ُ؛أ.وصوم والحج، الزكاة، 

وفيهالمشهور، جبريل حديث — ٤ 

عنأحبرني محمد يا ء: جبريل قال 
ررالإسلامه؛ الله رسول فقال الإسلام، 

محمداوأن افد إلا إله لا أن تشهد أن 
انمرنن[.]دار حجر لاين ازدي فح )٢( 
(.١٠٣ريم الإيمان، لم)كتاب مأخرجه )٣( 
وملم٨(، رقم الإيمان، )كتاب البخاري أخرجه )٤( 

(.١٦رغم الإيمان، )نحاب 



الإسلام٠الإسلام

الزكاة،_ jjjlالصلاة، وتقيم الق'، رسول 
إنالستا وتحج رمضان، وتصوم 
سسلأءإله اصتتلمثا 

هأقوالأهلاسمء
لرالإرلأمتت العالية أبو قال 

شريكلا وعبادته وحده، ليه الإحلاص 
وسائرالزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام له، 

نح؛(لهذا الفرائض 
الأن شهادة ارالإس_لأمت ت قتادة وقال 

منبه حاء بما والإقرار الل4، إلا إله 
لفه،مع الذي اش، دين وهو اض، عنل 

الأولياءه، عليه ودل رسله، به وبعث 
به؛اُم.إلا يجزى ولا غيره، شل 

لفظاستعمالات ذاكت١ تنمه ابن وقال 
)الإسلام(ت المع! هي )الإسلام( 
وجمن!ض ممل 

دناتمن ؤوس كقوله؛ متحديا، — ١ 
محيبزهوقو ق و-بجه أسلم نثق 

[.١٢٥]الماء: 

ؤٍإذكقوله! لازما؛ ويتغمل — ٢ 
إنأ،تثت قات يأة  t&jأث مات 

ت.اوهمة[.ا*هتي.4 

٨(،رقم الإيمان،. رقتاب ملم اللغثل بهذا أخرجه )١( 
هد.الختاب بن عمر حديث من 

(،٥٠رقم الإيمان، )محاب بنحوه البخاري وأحرجه 
أبيحديث من ١(، • رقم الإيمّان، )محاب لم رم

ألرسالة،لمؤّة ( ٢٧٦ّ )أ/هيآ آلملبري نفسن )٢( 
الرسالة[.]ي ( ٢٧٥)٦; الطري تفسد )٣( 

الانقيادأحدهما! معنيين! يجمع وهو 
والاستلام.

وإضادْ،ذلك إخلاص والشامي! 
اش،(.إلا إله )لا قول! ومحوانه! 

الدينأحدهما! معنيان! وله 
شريكلا وحلأه ض ا عيادة وهو المشترك، 

كماالأنبياء، جميع به بحث الذي له، 
الكتابنصوص دينهم اتحاد على دة 

والثنح.
منمحمد به اختص ما والثاني! 

الشريعةوهو والمنهاج والشرعة الدين 
والحقيقة.والهلريقة 

محنالفل،اهر ! إ-حداهمأمرتبتان! وله 
الخمس.المباني وص والحجل، القول 

بمامهنا الفناهر ذلك يكون أن والثانية! 
لداطن،ر".

دينهو الدين راوهذا ! أيمساوقال 
الغيره دنا اض يقبل لا الذي الإسلام 

جمحفإن ^، ١١من ولا الأيلين من 
تحارافه قال الإسلام، دين على الأنبياء 

٠^١١^؛ أن ■' توح عن 
يتضمنفالإسلام . . ]يونس[. .٠^ 

لهاستلم فمن وحده، لله الاستسلام 
لهيسشاّلم لم ومن مشركا، كان ولغيره 

بهوالمشرك عبادته، عن مستكثرا كان 
والاستسلامكافر، عبادته عن والمتكبر 

وحناعتهوحاءه، عبادته يتضمن وحده له 

(.٦٣٦- ر٧/ه٣٦ تمة لابن الفاوى مجموع )٤( 





الإسلام►.والإسلام

لشؤوط:اي 

تالحكمي الإسلام يه يشت ما 
الشّخصبها يكون ؤلرق أربعة هناك 

حكما؛مطئا 

بماؤيكون بالمص، الأول; الطريق 
د■'
كانسواء يتسن، لمها يا النطق — ١ 
لحديثIكاذبا، أو صادقا الناطق ذلك 

ألايشهاJوا حض _ UIأقاتل أن ااأْرت 
وساتى،الحديث، . اش...؛ا إلا إله 

اليقولوا: لا...حض آخر: حديث وفى 
صلاتا،وصلوا ، U^Uفاذا اش، إلا إله 

فقدذسحتنا، وذبحوا قبلتنا، واستقيلوا 
إلاوأموالهم، دماؤهم علينأ حرمت 
أ.اش؛اُ صلى وحسابهم يحقها، 

أسلممن الحكمي الإسلام في فيدخل 
أظهرالذي المنافق فيه ؤيدحل صدقا، 
الآقفر.وأسر الإسلام ش الدخول 

الشهادتين؛مقام يقوم بما النطق _ ■٢ 
)إنيأو: ، )أمحلت( لشخص: ا كقول 

قال:أنه هئه المقداد لحديث مسلم(، 
،LJ_li lyLSلقيت إني ، ٠٥١رسول يا 

لاذثم فقهلعها، بالسف يدي فضرب 
آقتلهض، أسلمت ومحال: بشجرة، منى 
ولااض رسول قال ؟ L^Uأن بعد 

طرحفانه اطه، رسول يا قال: 

وملم(، ٢٠رقم الإيمان، )كتاب البخاري )ااأ-محرجه 
(.٢٢رقم الإيمان، .)محاب 
(.٣٩٢رقم الصلاة، )لكب الحائي )؟(أخرجه 

ام■بعد ذلك، قال ثم يدي،■ إحدى 
فإنتقتله، »لأ قال: اقتله؟ قطعها، 

تقتله،أن قبل بمنزلمك فانه قتلنه 
التيكلمته يمول أن قبل بمنزلته وأنت 

ئال«ص,
ماأو بالشهادتين التلففل من بد ولا 

علىوالقدرة التمكن عند مقامهما يقوم 
ذللث،.

-كالأحرس - النطق على القادر غير أما 
بهتم.سلثإ إن عيره ؤيصدق بوللثخ، فيعير 

المانع.زوال بعد 
أن: ومعناهاالتبعية، الثاني: الهلريق 

الإسلام،فى لمتيوم ا حكم بم لتا ا يأمحد 

أبويهلخير الصغير الابن تبعية — ١ 
.دئا

أسلمإذا أنه على الفقهاء اتفق فقد 
فيمن أو ار، صغأولاد ه ولالأب 

فإ,ن- مجنوئا بلغ إذا كالمجنون س حكمهم 
لأبيهم.تبعا بإسلامهم هؤلاءيحكم 

والشافعية)الحنفية الجمهور وذهب 
أحدبإسلام العبرة أن إلى والحنابلة( 

بإسلامفيحكم أما، أو كان أبا الأبوين، 
لأندينا؛ أبويهم لخير تبعا الصغار 
عله.يعلى ولا يعلو الإسلام 

الإسلام.لدار ؟-التبعية 

(،٦٨٦٠رقم است، )كتاب البخاري )٣(أخرجه 
(.٩٥رقم الإبمان، وملم)لكب 



الإسلام

■•CMالإسلام

تذلك في فيدخل 
أحدمعه يكن ولم سبي إذا لمغير ا- 
دارإلى السابي أدخله إذا أبويه، من 

الإسلام.
كانلو حتى الإسلام، دار قيئل ل- 

.ذما ملتقهله 

أحدوكفله أيواْ، مات إذا ليتيم ا- 
فيوحاصنه كافله يتبع فإنه المسلمين، 

ال-ينا'•
والمقصودلدلالة، يا ت الثالث الطريق 

كونعلى يه يستدل فعلا يفعل أن ت بها 
الأفعالومن حكما، ملما الشخص 

تذلك على بها يستدل الم 
ه،أنس لحدث الصلاة؛ إقامة - ١ 

صلاتنا،صلى ؛امن قال: ه النبي أن 
فدلكذبيحتنا، وأكل قبلتنا، وامتقبل 

فلارسوله، وذمه افه ذمة له الذي المسلم 
ذمته(\آ،.في افه تخفروا 
في- ققاف؛ث حجر ابن الحاففل قال 
أمورأن ءاوفيه ء: الحديث لهدا شرحه 
أظهرفمن الظاهر، على محمولة الناس 

الفكرLزياد ( ١٤٠)A/ ندامة لأبن المض >ا(انظر: 
(٢٩٨)القيم لابن العلل وشنا، ه'أ؛م[، ط١، 
للنفراريالدواني والفواى ^، ١٣٩٨الفكر، أدار 

المدويوحاب >!، ١٤١٥الفكر، ]داو را/همآ( 
منتهىوشرح ^[، ١٤١٢النكر، ]دار را/'ااه( 
دآ،:الكتب، ؛ JU]دار ( nTU)؛/الإرادات 
_رأ/آآآ اصتة الفقهية وابءة [، ۴١٩٩٦

,]٢[.الملأسل، ]دار ( ٢٧١
(.٣٩١رقم الصلاة، )كتاب الغاري )آ(1حر-بم 

أهله،أحكام عليه أجريت الدين شعائر 
ا.ذلك،اُ حائف منه يظهر لم ما 

صلىررؤإذا ققفة: مفلح ابن قال 
بإسلامهحكم أنواع، اختلاف على الكافر 

وظاهره— أحمد الإمام أي؛ — عليه نص 
تكونلا وهي بالصلاة، نشت العصمة أن 

تختصعبادة ولأنها الإسلام؛ بدون 
بينفرق ولا . . الأذان. أشبهت شرعنا، 

أوالإسلام دار في صلاته تكون أن 
فرادىااُأ،,أو حماعة الحرب 

بنأنس لحدث واءلاقامة، الأذان - ٢ 
إذاه افه رسول راكان قال: يه مالك 

سمعفان يصبح، حتى يغز لم قوما غزا 
١Jا يسمع نم وإن أمك، ا أذJأغ_ارأذا

يصح؛؛بعدما 
الإسلامشعائر من لأنه الءج؛ — ٣ 

الظاهرةُا"أ.
مسائلاروهنا ظه؛ العز أبي ابن قال 

يتكلمولم صلى كمن الفقهاء؛ فيها تكلم 
منذلك بغير أتى أو الشهادتين، ب

هليهما، يتكلم ولم الإسلام خصائص 

)"آ(ةحاوادي)\/آإ-(.
]المكتبا/!•م( ر المقنع شرح ني )؛(المسيع 

لأبنالممتع الشرح وانظر: [، ٠١٤٠'الإسلامي، 
ءثلأين)آ/-آ(.

رنموالمر، الجهاد )كتاب البخاري أحرجه  ٢٥)
(.٣٨٢رنم الصلاة، )محاب ومنم (، ٢٩٤٣
)\/آبمم(ألشانمي الإمام مذهب في البيان )آ(انفلد: 

)U/انمنائع وبدائع [، ٠١٤٢١ط\.> المنهاج، ]دار 
[.٠١٩٨٢ط؟، اوريى، المحاب ]دار م'ا( 



الإسلامءءك[[بمالإسلام

أنهوالصحيح; لا؟ أم مسلما، يصير 
محيحصا من هو ما بكل مسلما يصير 

الإّلأم«ُا،.
مسلمرحل شهادة الرابع: الطريق 

لإّلأمزآ/اك 
لأقسام:ا٠ 

كونيإلى الإسلام تشم ذكر تقدم 
فيوخاص همام إلى والشرعي وشرعي، 
هناك.إليه للحاجة الشرعي، التعرف 

مينقالخاص الشرعي والإسلام 
قسمين:إلى — به المكلف قيام اعتبار ب— 

الحقيقي:الإسلام - ١ 
عليهتتوقف الذي الإسلام وهو 
لنويكون والأخرؤية، الدنيوية الأحكام 

والياطنةهرة l-laJاالإسلام بشعاثر أزني 
ذلك.فى صادقا وكان معا، 
الحكمي:الإسلام . ٢ 

عليهتتوقفا الذي الإسلام هو 
أتىلمن ؤيكرن الدنيوية، الأحكام 

ثعائرمن بشعيرة أو بالشهادتين، 
.كاذباأو كان صادقا الخاصة، الإسلام 
ارأن: رحبابن فثل المحا قال 
^٧>،•٠۶١^يطلق الإسلام 

ط؛[.الإّلاص، ]اسب ( ٧٥١اسوة لأ(شرح 
الحضين لمحمو الكبير السير كتاب سمح 

أحمل.[،العزيز ب ت ]تحقيق )هرآ'\'آأ( الشيباني 
الإيمانحقيقة بيان خى ئواصد ت سبق فبما وانثلر 

L_l _ ِالفقهيةوالمرّرءة (، ٣١٤)اا-م
(.٢٧٣- ٢٦٦)؛/الكوتة 

الحقيقي،الإسلام باعتبار أحدهما: 
^إةفيه: اه قال الذي الإسلام دين وهو 

[١٩عمران: ]آو آقّ هند آلدمى 
تلدها آلأسام غذ يبج وقال: 

[.٨٥عمران: ت1ل نده يمثل 
معءلاهتا الأستمادم باعتبار والثاني: 

خويا،وقع إذا اطن، بالإسلام عدم 
الن1فةين«ُم.كاذم 

لأنبذلك؛ الحاكمي الإسلام وسمي 
قدالحال( يمتور مي ي)والذي صاحبه 

فتجرىباسلامه، عليه يحكم يما أتى 
سواءالدنيا، في الإسلام أحكام عليه 

بالمسلمالمسمى وهو حقيقيا، لما م
وهوكذلك، يكن لم أو الحقيقي، 

المنافق.

باحكاميتعلق الحكمي فالإسلام 
قدفانه ولذا فمهل، الدنيا في الإسلام 

الظامي(ُ؛؛.سىب)الإ,لأم 
المتعمحة:لمسائل ا. 

لهثبت من حكم الأولى: لمسألة ا- 
الحكمي:الإسلام 
أنىأو ظ_اهتا، بالإسلام أقر من 

مالهعمم الخاصة شعائره من بشعيره 
وعوملالإسلام، أحكام له وثبتت ودمه، 

الإحكامجميع في اكلم معاملة 

ابن]دار )ا/ياا( يجب لابن ال—أري فتح )٣( 
[.٠١٤٢٢، ٢١٠البموزي، 

ذصابرىلصءري)ا/أو(.)ة(اظر: 



الإسلامء]عاابمالإسلام

المكاح،الدنيوية)كأحلكم والمعاملات 
والشهادات،لجنائز، وا والمواريث، 

عندوالمغسل والدبائح والولاية، 
وغيرها(،المسلمين، مع ودفنه الموت، 

المب)المحاله هدْ كان من مي وي
الحال(.المستور 

ضا حكم الإن ت الشافعي فال 
الآدمسن،فلاه_ر قبول الدنيا في تعالى 

ضيجعل ولم سرائرهم، تولى ؤإنه 
إلايحكم أن حلقه من لأحد ولا مرسل 
السرائر؛دونهم وتولى الفلماهر، على 

٥يعلمها لانفراده 

رئب،قد الش_ارع أن ذلك! ومحبب 
وأماللعيان، يظهر ما على الأحكام 

حاجةفلا اش، إلى علمه فموكول الباطن 
ب•السن أو حاله، نتع إلى 

اعتبربالشهادتين، أتى إذا فاJتثافر 

ج;\شمح7;ثً
فىنتوقف لا ولكننا إسلامه، لصآحة شرط 

وقتيأتي حتى الإسلام بله الحنحم 
ابتداءبامحلامه لحكم بل والزكاة، ■الصلاة 

ألزمالصلاة ويت، حاء فإذا -ار، انتفلدون 
ت،،وامتتتبرئته حكم أبى فان بها، 

نواقضمن قضى بنا أتى قد محيكون 
يتضمنبالشيادتين الإقرار لأن الإسلام؛ 

بالأحكامبالإتيان والالتزام القلب تصديق 

لذثاض)\/هأا(.الأم )١( 

ممحمسلأ لا وا لخضؤع وا شرعية، لا 
فإذاس، نبنه لأمر والانقياد اش، لأمر 
إقراره.نقض قد كان ذلك عن رجع 

الألمزامعدم منه يظهر لم من وأما 
علىسقى فإنه إقراره، بعد بذلك 

المسلمينأحكام عليه وتجري الأصل، 
ولاإسلامه، في يمتحن ولم الدنيا، قي 

ؤإحراءبالإسلام له الحكم فيه يتوقف 
أ.■ءلهُ المسلمين أحكام 

ماالحكمي! الإسلام على يدل ومما 
هاش رسول أن ه'؛ عمر ابن رواه 

حتىالناس أتماتل أن ءرأمرت قال; 
محمداوأن اش، إلا إله لا أن يشهدوا 

ويؤتو١الصلاة، ويقيموا الثه، رسول 
منيعصموا ذللث، فعلوا فإذا الزكاة، 
الإسلام،بحق إلا وأموالهم دماءهم 
اله«ُم.عر وحسابهم 

تالحديث، هذا فوائد في المؤوي قال 
التوحيدبكلمة أتى من مال صيانة رروفيه 

أنوفيه المنق، عند كان ولو ونفسه، 
تعاروالله عر تجرى الأحاكام 

السرائرتور 

]مرعي( ٨٥س )٤٨ والحكم انملوم جامع انظرن )٢؛ 
()؟/Amللشراوي الدواني والنراى الرالة;ا، 

]دار)\إلأ\ه( العدوى ح،اشية الفكر[، ]دار 
حشمتبيان في وقواعد •٢(، )T/ والشرح الفكر[، 

أضرا،.]دار ( ٠٣٠١  ٢٩٧)للقناني الإيمان 
.U١٤٢٦اJلف،ط١،,

قريا.تخريجه تقدم )٣( 
ء]ياي )ل/آ؛آ( لم مصحيح صلى النووي شرح )٤( 





الإسلام

الإسلامنءء]قإبم

صلةمن يجب ما وكذلك • • قادر. عيد ويقيام وأعفلمها، الإسلام شعائر أظهر 
والأولادالزوجة وحقوق الأرحام يشعر لها وتركه إسلامه، يتم بها العبد 

يجبوما والفقراء، والشركاء والجيران يكفي، ْا فيها ولأن انقياده، قيد بانحلأل 
والإمارةوالقضاء والفتيا الشهادة أداء من يكفي ما غيرها في ولهس غيرها عن 

المنكرعن والنهي المعروف بوالأمر ءنهال١،.

ت^١^ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
الدينذكر . النبي أن ررواكح-ةيقت 

مهللما،ربه الهبد استلأم هو الذي 
علىمحضة عبادة لله يجب الذي 

ىدناكان من كل على فيجب الأعيان، 

عارصةبأسياب يجب ذلك كل والجهاد، 
لجلب,بعض دون الناس بعض على 

فعلبدون حصلت ر مضار ودفع منافع 
فهومشتركا كان فما تجب، لم الإنسان 
مختصاكان وما الكناية، على واجب، 
العمرو، دون زيد على يجب فإنما 

الدين ا له مخلصا بها الله لهعبد عليه 

الناس.جمع 

الكفاية؛على فرصا يكون أن إما بل 
عنواض بالمعروف، والأمر كالجهاد، 

أمارة،من ذلك يتبع وما المنكر، 
وغيروتهحديث، ؤإقراء، وفتيا، وحكم، 

للادمّينحق بب يجب أن ؤإما • ذللثا 
وقدوعليه، له وجبا من به يختص 

الديون،قضاء ت مثل . . باسقاطه. يشل 
والوداتع،والحواري، الغصوب، ورد 

الدماءمن ال_مذلاوم من لإنماف وا 
علىوتجبا . . والأعراض. والأموال 
دونحال في شخص، دون تخص 

كلعلى لله محفة عبادة تجبا لم حال، 

(.٣١٤)U/ تجب لابن الفتاوى مجمؤح أنظر: )١( 
الحديثت[.الكب ]د\و ( Tio)\/ا0كة اه وحجة 

والفروق:

والإسلامالحكمي الإسلام بين الفرق 
تالحقيقي 
الحقيقة،ناحية من بينهما الفرق يظهر 

الحكم.ناحية ومن 
فإنالحشمة، ناحية من أما - ١ 

بالشهادتينأتى من هو الحكمي لم الم
كانسواء هرة، IJaJاالإسلام سعائر أو 

كاذباأو حقيقة( )ملم إسلامه قي صادقا 
المنافق(.)وهو 

أتىالذي فهو الحقيقي الملم أما 
ظافراالإسلام شعاثر والتزم بالشهادتين 

.محلنا وبا 

فانالحكم؛ ناحية من أما - ٢ 
(.٣١٠.  ٤٣١ )U/ تمأ لأبن الفتاوى مجرع )٢( 



الإسلامالإسلام

الدنيا،أحكام له تتعلق الحكمي الإسلام 
الدنيام أحاكا يه تتعلق الحقيقي وأما 

و1لآحره.
أعمالحكمي. الإسلام أن فالحاصل: 

الحقيقي.الإسلام من 

لثمرات:ا0 

الإسلأمُأآتفوائد من 
والعرض.والدم ألمال عصمة . ١ 
إرالماد عبادة من الماد إخراج - ٢ 
وحدْ.الله عبادة 

الاجتماعيةالعدالة .تحقيق ٠ ٣ 
والمساواة.والرحمة 

الوصعيةالمقلم على لقخاء ا ٤
الإلحادية.والماهج 

وحقوقهان الإنكرامة حفثل . ٥ 
١ته ومكتبا 

الشلب.هداية يورث . ٦ 

النار.من والنجاة بالجنة الفوز — ٧ 

والتاحيوالمحبة الألفة حصول - ٨ 
الناص•محن 

فىوالمعادة عزة المصدر — ٩ 

إلىالظلمات من الناس يخرج "- ١٠
بحانهافه إلى بالذل الناس فيعز النور، 

له.العبودية شرف على فيحصملون 

كمالعلى ومتيعه صاحبه يحصل — ١ ١ 
والأخرة.الدنيا في والاهتداء الأمن 
فيالأمان بمحقق الإسلام —  ١٢

أذىمن آمنا فرد كل فيعيش المجتمع 
,وفحلا قولا أخيه 

بينالكافل يحقق الإسلام -  ١٣
وقويهمفعيرهم بثي غنتهم فتاخذ الناص؛ 

إحوةالجميع ؤيصثم صعيفهم بيد 

ض.
ؤيكوالتواصع يورث الإسلام —  ١٤

الزة؛ثوب المسلم 

المخاتفين؛انها_، م٠ 
الحكمي:الإسلام حكم في حالف 

أصحابالخوارج، من الأحنسة فرقة 
عنبالتوقف قالوا حيث قيس، ين أحتس 
منتحليمن التقية دار في من جميع 

منهعرفوا قد ص إلا القبلة وأهل الإسلام 
منهفيتبرزون كفنا أو فيوالونه، إيمائا 

لأحكءأ،.

المع-اصرةالفرق من فيه حالف كما 
أتواحيث والهجرة، المكفير حماعة 
الأتهم وهى. والتبيين، التوقف ببدعة: 

احلاقمكارم في النعم نفرة موسونثة; ص نقلا !١( 
ط؛[.]دارالوسلآ، ؛A/Y aالرّولالكريم)

]دار)٧٩( للاثمدي الإسلأسن ممالان انشر: )٢( 
الدينفي رالسمير ه!، المربي، التراث إحياء 

ٍلا،الكتب، عالم ]دار ( ٠٧)للأسنراسني 
]داز( )١٨للغدادي الفرق بين والفرق -[، ٥١٤٠٣
والمحلوالملل [، ٢١٩٧٧دآ، الجديدة، الآى.ق 

-[،٠١٤٠٤المعرفة، ]دار )ا/أما( للشهرساني 
،ط١ الجيل، ]دار ( ٦٩٥)للإيجي المواقف وسمح 

VU.U(؛



اvعظماف اسم المحقيقىالإسلام 

فييتوقفون بل أحد، ,بإسلام يحكمون 
حالهفي يثبينوا حتى عليه الحكم 

تمصادروالمرام:اؤ 
تيمية.لاين الأوسط؛،، أرالإيمان _١ 
Iكيرا' ابن ير راتم— ٢ 

الطبري،'.ارتفسير . .٣ 
ا"،وأدلتهالأصول ة ءرثلاث— ٤ 

الوهاب.عبد بن لمحمد 

لابنوالءىقم،أ، العلوم مع لاجا - ٠ 
رجب-

القيم.لأبن الكافي"، زرالجواب . ٦ 
الإيمان"،وحميقة الإسلام لأحد - ٧ 
ذلي.لتا ا المجيد لعبد 

الفتاوىمن الثنية ارالدرر - ١ ٠ 
,النجدية،،

لابنالثلاثة"، لأصول ا ررشرح —  ١١

تيمية.لابن اتكيرىا،، ررالفتاوى .  ١٢
رحب.لابن الباري"، ررفح -  ١٣
بنلمحمد الإسلام"، —رافضل  ١٤

الوهاب.عبد 

حقيقةان بيفى عد محوا  ١١—  ١٠
الشيخاني.لعادل الإيمان"، 

تيمية.لابن الفتاوى"، لامجمؤع -  ١٦
لحافظالقبول"، ررمعاؤج .  ١٧

,الحكمي 

,الكؤيتية" الفقهية الموسومة ١١—  ١٨

أحلاقمكارم في التعتم نضرة ١١-  ١٩
الكريم"،الرسول 

 mالحمض لإسلام اB

)الإسلام(.مصعللح يراجع 

 Mالحكسلإسلام ا

)الإسلام(.مصطلح يراجع 

الخاص.لإسلام اه 

)الإسلام(.مصهللح يراجع 

قالإعحلم اض سم اس 

ئ؛لتعريف ائ 
وهوالسمو من مشتقة )امسم( كلمة 

تفيه والأصل والعلو. ١لئiعة ت بمعنى 
تمثل ، نماء أ ت وجمعه و، لوا يا )سمو( 

ووالأسمت الجوهري قال ،. وأقناءُ قئو 
تنويهلأنه يموت؛ من تى مث

لمرتفعا بمنزلة حبه صا ولأن . ورفعه،، 
)٤(

مرور.لمحمد واكيض ألمءف <،(أتفلرت 

]دار٤( • )١; للزجاج دب المآل ني مما انظم: )٢( 
jJU  ،اللنة وتهيب ا/«أاه[. ط،، الكتب/\T(

،؛[.٢٠٠١يا، المربي،. التراث إحٍاء ]دار ( ٧٩
،؛[.١٩٩•ْل؛، الملم، ]دار  axAThالمحاج))٣( 
١(٠ ١ / )ا للقرطبي الهمان لآحكام الجامع انظر: )٤( 

إا/*ااها.ْلآ، المرية، الكتب ]دار 



الأعظماف امم الأعظمالله اسم 

وذلكالاسم؛ يعئذو'ا لم والنحاة 
محيبويهاكتفى ولذلك ا عندهم لوصوحه 

الفعلتعريف بعد - الاسم تعريف عن 
رجل،ارالأسم؛ ت بقوله - والحرف 

لعضهمفه عنوقد . وحادءلا(ُا، وفرس، 
علىدلالة وصع الذي  Ja_|Mبأنه 

فيالموجود الشيء هو والمعنى المعنى، 
كزيد— المحسوسان من كان إن — العيان 

معكان إن - الأذهان وقي - وعمرو 
والإرادهءرآ؛.كالعلم - المعقولان 

)الإله(،من مشتق الجلالة، اسم اممه: 
ملاقيةللأأها أي: بالاشتقاق؛ والمراد 

أنهالا والمعنى اللفثل في لصادرها 
.، أصلهااُ من الفؤع تولد منها متولدة 

والألوهةرروالإلهة سيده؛ ابن ال ق
أ.العاده،ال والألوهية؛ 

منالتفضل أفحل صيغة الأءفلم: 
منزلتهعلو تفلهر الذي ومعناه: عظيم، 

علىزائدا قدرا أعطى حيت وشرفه، 
غيرء.

شرعا:تتعرض! ا٠ 

إذاالمدى هو م: الأع—ظ اش اسم 
الخاتجي،]مكب لسويه)\إy\( المحاب )ا(اظر: 

الكب]دار ( ٣٠را/ للهلي الخم في الفكر نتائج )٢( 
،^[.١٤١٢الث، 

الكتاب]دار ( ٢٢المم)١;لابن الفرائد بدائع )٣( 
الصي[.

 )٤(jU  العرب(i^A/\r ) ْلم،صائر، ]دار

هبمشل ؤإذا أحاب، ه بالله دعى 
أءش'ْ<.

ؤسبباتدمية؛

حميعلجمعه الأعظم بالاسم سمي 
عفليمعلى ودلالته نى المتالأسماء 
(٦)استجيببه دعا من ولأنه معانيها، 

الحكم:0
علمهدلت يما الأيمان يج، 

.المى عن الواردة الصحبمؤة الأحاديث 
وأنهالأعظم الاسم باثبات جاءت التي 

بهدعي إذا الدي الحسنى، الله أسماء من 
أعطى.به سئل ؤإذا أجاب، 

لحقيقة:ا٠ 

'أراسمأنه إ لأعظم ا اممه اسم حقيقة 
فإنمعين، اسم ُه يراد لا جني 

نوعان:الله أسماء 
أوواحدة صفة على دل ما أحدهما! 

معدودة.أوصاقا تضمن أو صفتين 
صنلئه ما. جميع على دل ما والثاني: 

نعوتمن له ما وتضمن الكمال، صفات 
المؤعفهذا والجمال، والجلال العثلمة 

منعليه دل لما الأعظم الأُم هو 
المعانيأعظم هي التي الحاني 

.وأوسعها

ط٢ا]موة \( AU/l)انماد زاد انظر: ره( 
ت؛م؛ةإابن ]مكب )٧٣( الشاب والكافية -[. ٥١٤١٥

 ،Y.٥١٤١٧»؛.]-

السابق.المصدر انثلر: )٦( 



الأعظماطه اسم 

الصمد،وكذلك أعظم، اسم قائله 
الحميدوكذلك القيوم، الحي وكذ.لك 
وكذلكالعفليم، الكبير وكذلك المجيد، 

مولالذي هو ,التحقيق وهذا المحيهل. 
وبهالحكمة، مقتضى وهو التسمية عليه 

كلها،المحيحة الأقوال تجتمع أيشا 
واشأءلما؛ا'اأ.

□الأدلة:

هالنمط عن الواردة النصوص من 
ماشّ، الأعغلم الاسم ؤإثبات بيان في 

الأسلمى،بريدة بن الله عبد حدث 
كالنبي سمع قال؛ له، أسه عن 

أنيررالليم ت يقول وهو يدعو رجلا 
آدلا اض أنت أنك أشهد بأني أسألك 

مليلم الذي الصد، الأحد أنت إلا 
قال:أحداا،  ١٣له كن ولم يولد ولم 

افهسأل لقد بيده نفسي رروالدي فقال: 
أجاب،به دعي إدا الذي الأعثلم باسمه 

أءشا؛لآربه مثل وإذا 

الأعظمالله اسم 

ودار( ٢٧ِ  ٢٦)عيي للالعلام الملك الرحم نح )١( 
اصأسماء ير تغوانظر: ط'ُآ[ا الجوزي، ابن 

أالموذةالإملامية الجاهعة لسجاة ( ١٦٦)له الحض 
[.٥١٤٢١، ٣٣الة ، ١١٢المدد المدرة، 

(١٤٩٣رقم ائة، الم)كتاب داود أبو )؟(أخرجه 
اكءوات،)أبواب والترمذي العصرأة[، ]المكتبه 

رنمالدعاْ، )محاب ماجه وابن وحننه، ( ٣٤٧٠رنم 
ط\آ،الر,الت، تءؤست ( وأحمد)٨٣;٤٦(، ٣٨٠٧

'١(الصلاة)م٦١صفة اصل في الألماني وصححه 
[.٥١٤٢٧ٍدا، المعارف، ]مة 

معكان أنه هنع؛ أنى وحديث 
ثميصلي، ورجل حالنا ه افه رسول 

الحمد،لك بأن أسألك إني ^^ ١١١: دعا
السماواتبدع المنان، أنت إلا إله لا 

ياوالإكرام، الجلال ذا يا والأرض، 
ررلقدس: النبي فقال قي-وماا، يا حي 
د4دعي إدا الذي العظيم، باسبمه افه دعا 

أعهلى،؛ُ'آا.به سئل وإذا أجاب، 
أننهيأ؛ يزيد بنت أسماء وحديث 

اش»اسم قال: . المبي 
يئ إتئُ الأيتين: هاتين 

؛[،]١٣. ألنجز آؤثتن م أو بمَ 
أقنلآ0  عمران: jTسورة وفاتحة 

ألمحثن ي 4َ لا 
]آلعمان[ا\؛أ.

أمحم

العلم:أهل ل قوا ا 0 
كانررولهذا لآة.ف؛،تيمية ابن قال 

١(، ٤٩٠رنم الملأة، )كتاب داود ابر أحرجه )٣( 
والماتي(، ٣٠٤٤رقم الوءواُت،ا )أبواب والترمذي 

)كتابماجه وابن (، ١٣٠•ينم الهو، )كتاب 
الرقائق،)كتاب حبان وابن (، ٣٨٥٨رقم الدياء، 

(١٨٥٦رنم الدكاء، )كتاب والحاكم (، ٨٩٣رنم 
داودأبي صحيح في الألباني وصححه وصححه، 

ط\إوالتوزيع، للنشر غراس ثمؤسسة ( ٢٣٣)٥;
١٤٢٣.^

(،١٤٩٦رقم الصلاة، داود)كتاب أبو أحرجه )٤( 
وئال:( ٣٤٧٨رنم الدهموات، )أبواب والترمذي 

رنمالدعاء، )كتاب ماجا وابن صحيح، حن 
1ورساوة،تمو،ّة ( ٠٨٤)ْ؛/وأحمر (، ٣٨٥٠

ماهدله لكن صعيفا، وسيء ٠ [ ٠٥ ١٤٢١، ١ ط 

يائيأبي صحتح ائثلر؛ الحسن• إلى يه يرض 
للأننى)ه/؛آآ(.



أسماضالآءخلم

إبإئ لا ؤأأث ١^: في آية اعثلم 
وهو، لال-قرة[ أثؤوم*** آتى هو 

جمّعامتلزم لأنه الأعظم؛ الأمم 
بالتلازمالصفات في اكتفى فلو الصفات 

ُالم«ُا،.لأممي 
كانررولهذا ظهت الميم ابن وقال 

ُهدعى إذا الذي الأعظم اض امم 
اعمهو ت أعطى به سئل ؤإذا أجاب، 

القثوم؛أُ؟داض 
أن١اواكحميقت ت ئه العيي وقال 

اسميه يراد لا حض اسم الأعثلم الأمم 
نوعانIالله أسماء فان معين، 

أوواحدة صفة على دل ما أحدهما: 
معدودة.أوصاها تضمن أو صفتين 

منلله ما جميع على دل ما والثاني؛ 
نعوتمن له ما وتضمن الت5مال، صفات 

النؤعفهذا والجمال، والجلال العظمة 
منعليه دل لما الأعفلم الأمم هو 

المعانيأعفلم هي التي المعاني 
وكذلكأعظم، اسم فالله وأوسعها. 

وكذلكالقيوم، الحي وكذلك الممد، 
العظيم،الكبير وكذك المجيد، الحميد 
الذيهو التحقيق وهذا المحيهل. وكيلك 

الحكمة،مقتضى وهو التسمية عليه تدل 
كلها،الصحيحة الأقوال تجتمع أيصا وبه 
بمرق.(، ١٣١ / ١٨رالفتاوى مجموع )١( 

وانظر:ة ]مزّ( ١٨٧)؟/المعاد رأ(زاد 
ط؟،نمت، ابن تس )٧٣( الشاب الكاب 

(٣). /آعلما(َ وافه 

المساصالسلقة:وأ

الاسمأن يرى من الألد: لمألة ا- 
،;tulالجلالة لقفل هو الأعظم 
اللهاسم أن إلى ذهب من العلماء من 

وهذا)اممه(، الجلالة لففل هو الأعظم: 
والشعبي،خا، عباس ابن عن مروي 

وأبيالمبارك، وابن زيد، بن وجابر 
العربي،وابن والطحاوي حنبقة، 

قالالمذهب ؛اويهذا وقال: والطرمحلوشي 
الخطاييأسار ؤإليه العلماءاء. معفلم 

المباركموريورجحه والقرمحلي• 
يأمور:ذللث، عد واستدلوا 

الأممهو راقه( الجلالة لففل أن — ١ 
الواردة.الأحاديث كل في المذكور 

عنالمأثور هو الاسم هذا لأن ٠ ٢ 
عباسابن عن تقدم كما ه. السلف 
المارك■وابن والشتم، نني بن وجابر 
كمايعدهم من العلماء جمهور وعليه 
تقدم.
الخصائصمن الاسم لهذا لما . ٣ 

يوجدلا ما واللففلية المعنوية والمزايا 

ٌنها؛ءيرْ، في 
علىأطلق ما الأمم هذا أن ء أ 
تعالى.اممه غير 

(.٢٧-)٦٢ للمدي !لعلأم المك الرحم رم(هح 
افاسم كاب: ني الأنوال عد، تخريج انتلر: )٤( 

(.١٣١-١٣٠)للدبص الأطم 







الأعظمالله اسم :و|و[إبماللهاسم 

الحسنىأسمائه بجميع ودعائه الله على 
الذييالغفل نفلغر لعلنا الإمكان؛ قدر 

الأحاديث.في ٠ المي محه أض 
المخاكن:اانهب 4ؤ 

Iلأعفلم ا دفه ا امم ينكر من " ■ ١
مرالأعقلم اممه امم أن الصوفية يعقد 

اللهأمحللعه من إلا أحد أي يعرفه لا مكتوم 
الدينوالأولياء الأنبياء من عليه 
يالكراماتأ١آ.اش حقّهم 

اللهاسم في يغلو من وهناك - ٢ 
)هو(الغائب الضمير أنه! ويرى الأعفلم 
الرافضةوزعمت . الصوفية هم وهؤلاء 

الأعثلماض اسم علم تعالى اش أن 
اكادزأم.لجعفر 

الخامحلتةالفلنون من كله وهدا 
الأدلة-لأن لم التي اuءللة والاعتقادات 

تباركانته فان إثباتها، على المحيجمة 
وصفاته،أسمائه معرفة على حثنا وتعالى 
قيها،وتفقه عرفها، من على وأثنى 
ودعاءوتعبد عبادة دعاء بها الثه ودعاء 

الأعظمالأمم أف ؤيب ولا ألة، م
فإنهذلك على وواخلب اجتهد فمن . منها

اضاّعاء معاني ثرح في الأسى المقعد انظر؛ )١( 
الجنان]_ ( ١٦٩-  ١٦٨)للغزالي الحسنى 
طل؛ا•والجابي، 

والصفاتتعار الق أصماء شرح اليتات لواُع انظر؛ )٢( 
ًلا،المس، الكتاب زياد ( ١٠٧، )٤٩لدازى 

الرشد،]دار )٢٥( للنوبختي الشعة فرق انظر: )٣( 
؟اأا،و[.طا،

هوتعالى الله فان لإصابته، سيوقق 
لجودْمنتهى لا الذي المهللق الجواد 
عباده،على الجود يحب وهو وكرمه، 

لهمتعرفه عليهم به حاد ما أعفلم ومن 
العلياوصفاته الحسنى ياسماثه 

لمصادروالمراجع:ا٠ 
اضلعبد الأءةإ_ماا، اه، ارامسم - ١ 

الدميجي■
اس،لحبي نيء، الحايقه ررأمماء — ٢ 

الغصن.
لكوكاني،١لذاكريناا، »تحفة - ٣ 
الح.اسنىاآ،ايإه أمسماء ررتفممير د ٤ 

للسعدي.
رجأ(االقرآن؛؛ لأحكام مع والجا — ٥ 

١^الأم في المقلم "الدر - أ 
للسيوهلى.للفتاوى؛؛، الحاوي صمن 

لابن١(، رِجا اري،؛ بالرافتح - ٧ 
العسقلاني.حجر 

فيالعلام الملك الرحيم ررفتح — ٨ 
JLالعقاعلم   j والأخلاقوالتوحيد

،القرآن،؛ من المنبلة والأحكام 
1هدى لل

والمسسمىالأمم في قاعدة أ؛ — ٩ 
تيمية.لأبن الفتاوى،؛، مجموع ضمن 

)٠٦(ار.ي اأووالحش اف أسعاء ير تغانظر؛ )٤( 
الة، ١١٢المدد ط. بالمدية، الأصلاب ]الجاسة 

اآأا،و[.، ■٢٣



واتمسمىالاسم والمسمىالاسم 

شرحفي الأسمى ررالهج - ١ ٠ 
النجدي.لمحمد لحستى،،، ا ض ا أسماء 

ووالمسمى لاسم اص 

ط:اتتعرض '0 
وهوألسمو من مشتعة كلمة ت الأمم 

تميه والآصل والعلو. 1 بمعنى 
قنومثل أسماء، وجمعه و، لوا يا سمو 
اروالأأ،مالجوهري! قال آ. اء وأقن

ورفعة،،تنويه لأيه ممون؛ من مشتق 
قال. يه المرتفع يمنزلة صاحبه ولأن 

الممىيه يظهر رافالأم تيمية! ابن 
وعلوا،د؛،.

وذلكالاسم؛ فوا يعتلم والنحاة 
سيبويهاكتفى ولذلك عندهم، لوصوحه 

الفعلتعريفا بعد - الأمم تعريفا عن 
رجل،م؛ ررالامبقوله! - لحرفا وا 

بعضهمعرفه وقد • وحائط(، وفرس، 
علىدلالة وضع الذي رراللففل أنه ب

فىالموجود الشيء هو والمعنى المعنى، 

]دار)ا/'ة( للزحاج و\ءو\لأ القرآن معا^٦؛ انظر! )١( 
م\االلغة وتهذس ْلا، الكتب، عالم 
[.٠٢٢ • V ْلا، الم؛ي، اكراث إحياء ]دار ( ٧٩

[.٢١٩٩٠ط؛، الملم، ]دار ( ٢٣٨٣)ا-/الصحاح )٢( 
(١٠١/ )ا للئرطص القرآن لأحكام الجامع انفلر: )٣( 

^[,١٣٨٤ط؟، المصرة، الكتب ]دار 

الغتاوىمجمهمع صمن والممى الأمم في قاعدة )٤( 
المحق،[.لطامة فهد الملك ]مجمع ( ٢٠٨)أ/

الخانجي،]شبة )ا/آا( لمويه الكتاب انظر: )٠( 
^[.١٤٠٨ه، 

كزيد- المحسوسان من كان إن - العيان 
معكان إن س الأذهان وفي . وعمرو 

والإرادة،،كالعلم ء المعقولان 
ويحلو،المسمى به يظهر فالاسم 

،أظهره أي* سنه؛ للممى! فيعال 
الذيبالاسم ذكره أعل أي: وأعله؛ 

علىالدال اللفثل هو: فالاسم ّ به يذكر 
المسمى.

الموجودالشيء فهو: المسمى وأما 
الأذهان.أو الأعيان في 

لمميا فحل فهي: مية التوأما 
ألتحنليةأن كما للمسني. الاسم ووصعه 

الحليةووضعه المحلي فعل عن عبارة 
هذاسئي..ّتا تقول! اوا وله.للثحلية. 

حليتتهتقول: كما الاسم، بهذا الشخص 
المحلىغير والحلية الثحلية، بهذه 

تسمية،يجى سمى مصدر والتسمية: 
وليستيه وتكلم بالأمم نطق مية فالث
هنفالاسم هي 

و)ممى()اسم( حقائق! ثلاث فهنا 
وتحليه،ومحلي كهحلمية ؛ مية( و)ت

إلىسيل ولا وتعليم، ومعلم وعلامة 
ِاض مترادف>، ب لفظين جعل 

جعلتؤإذا حقائقها، لتباين واحد، 

الكتب]دار ( )ا/٠٣للمهيلي الضم في الفكر نتائج )٦( 
^[.١٤١٢ْوا، الملمين، 

 )V( المربي[.امماب ]دار ( ١٧. )\إ^\ الفوائد بيانع
 )A( النتاوى.مجمؤع صمن والمعي الاسم. في قاعدة

)ا"/هبما(.



سمىوا الإسم -ءً|ص[إبمي::واثمسصاءأسم 

هدهمن واحد بطل المسمى، هو الأمم 
1'ن.ولا الئلاثن 

>ؤالتعرثامدطلأحا؛

منمجمل ممهللح والمسمى؛ الاسم 
الأسماءبباب المتعلمة المصهللحات 

والثثة،في يرد لم والصفات، 
علىالسنة أئمة أنكر لما نثأ ؤإنما 

المسمى.غير الأمم ت قولهم الجهمية 

 Pسقمثا

بهبراد ارالامم يقال! أن الصواب 
عليهالدال اللففل به ؤيراد تارة، المسمى 
أوكدا، افه قال فلت: فإذا أحرى، 

فهذاذلك ونحو ، حمد0 لمن الله سمع 
الفرقلت؛ ؤإذا تفه، المسمى يه المراد 
عربي،اسم والرحنن عربي، اسم 

ذلكوتحو الله أسماء بمن والرحمن 
المسمى،لا المراد هو هاهنا مسم لا فا 

منالغير لمقل في لما ءيرْ، يقال ولا 
اللففلأن بالمغايرة أؤيد فان الإجمال. 

اللهأن أريد ؤإن فحق، المعنى غير 
حلقحتى له، اسم ولا كان مسحاته 

حلقهسماء حتى أو أسماء، لنفسه 
أعفلممن فهدا صنعهم؛ من بأسماء 

اتثهء أصما في والإلحاد الشلال 
تعانى«ُى.

لأدلة:اي 
صالاه ه الى: تعال ق

إلاإك لا ■^٢٥ وفال! [، ١٨٠لالأء_راف: 
وقال:]طه[، ص لكئ آلأنئ لت ئؤ 

٠١٤^^١٠ ئا أ، آتي؛ق آدعإ أو آس آدعإ 
وقال:[، ١١٠: ]١^1١٠^4 ألأمم 
ا'لأظثن ألثئؤ ^ ٥٦آليق ووه 
[.٢٤]الحشر! الصؤره 
أبيعن حاء ما المهلهرة: الئنة ومن 
ال:قM اش رسول أن ه؛ هريرة 

إلامائة اسما ونعين تسعة فه ررإن 
الجثة،؛للحل أحصاها من واحدا، 

الققال: .؛٥ معود ابن وعن 
إذاقط مد قال ررما ٠: الله رسول 

واينعيدك، إني اللهم وحزن: هم أصابه 
ماضبيدك، ناصيتي أمتك، ابن عبدك، 

أسأللث،قضاؤك، فؤ عدل حكملث،، فئ 
أونقك، يه سميت لك، هو اسم بكل 

منأحدا علمته أو كتايلث،، خى أنزلته 
الغيبعلم في به استأثرت أو حالقلث،ا، 

فيالقيم ابن قاله ومما عندكااُ؛/ 

.ciUالأواني)\/لا(بمالح 
الإّلاميةالثورن ]وزارة الهلحاية)٢٨( شرح )٢( 

^.١٤١٨ط؛، والأوناف، 

(،٧٣٩٢رقم الخرب، )نماب ايخادى أحرجه )٣( 
والأ،تتفار،والتؤبة والدياء الدكر لم)كتاب وم

(.٢٦٧٧رنم 
،^١ الرمالة، ]مرة ( ٣٤١أحمد)U/احرجه )٤( 

(،٩٧٢رقم حبان)الرقائق، وابن [، ٠١٤٢١
ابن]مكسة ٢( ١ • ا/ )٠ الكر العجم والطبراني،ي 

رقم)انمءا٠، والحاكم [، ٠١٤١٥، ٢١٠تيمية، 
)•ا/أآا(:المجمع في الهيثمي وهال، (، ١٨٧٧

سلمةأبي غير المحيح، رجال أحمد ؛ارجال 
Ji ،_^< القيم ابن وصححه حبان<، ابن ومه وك=



الأسمواد4سمى,ءلأ11[بموالمسمىالاسم 

ههناارفالاسم ت الحديث هذا على تعليقه 
الغيرلمقل في لما غيره يقال ولا للممى 

أفبالمغايرة أريد فإن الإجمال، من 
اشأن أريد ؤإن فحق، المعنى غير اللفقل 
لتفهحلق حتى له اسم ولا كان ه سحا 
منُ-اسماء حلقه سّماه حتى أو اسنا 

الشلالأء-قلم من فهدا صنعهم؛ 
ارسمتت الحديثافى فقوله والإلحاد؛ 

ولالث، لنفحلقته يقل ولم نفك؛( يه 
أنهعلى دليل حلقك، به سماك محال 

لهوسمى الأمم بدلك تكلم مسحاته 
تكلمالّيإ كتبه في نفسه ّمى كما نفه 

باسمائه؛؛حقيقة بها 

تتيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
كمامى للمالاسم يقولون! الذين راوأما 

وافقوافهزلاع النئة أهل أكثر يقوله 
والمعقول،٠والئثة بؤ كتا لا 

1^:أهل أقوال >< 
٧٢٠١١؛ السءصتانى داود أبو قال 

زعمفقد المسمى غير الاسم أن زعم 
لأنذلك؛ في وأبطل اا؛ه، غير اطه أن 

لأنالمخلوقين؛ فير الممى غير الاسم 
مذموم،وهو محمودا مي يالرحل 

ؤوا[،المعرنت، ]دار ( ٢٠٨)الكافي الجراب ي ن =
]مكشة( ١٩٩)رقم انممحة اليلة في والأuتي 
ط١آ.المعارف، 

المرص،]دار ( ٢٧٧)اسل شفاء )١( 
الفتارىمجمهمع صمن مى والعالاسم ني قاعد؟ )٢( 

شمل،سيئا م يقولم قاسما مي وي
ولامنه، اسمه ثناؤه حز _ يله ا ؤإنما 
منه،اسمه نقول؛ ل هو، اسمه ت نقول 

فاتهمنه، ليس اسمه إن ت قائل محال فان 
لهإن ت قال فإن مجهول، اممه إن محال؛ 

اهمع إن فقال! به وليي امما 

فيت ارلهمل ت تيمية ابن ومحال 
غيره؟أو هو هو هل والممى! الاسم 

أوغيره؟ هو يقال ولا هو هو يقال لا أو 
الناسفإن ذلك؟ في يفصل أو له؟ هو 
فياشتهر لع والمز ذلك في تنازعوا قد 

والذيوغيره أحمد بعد الأئمة بعد ذلك 
وغيره!أحمد الق أئمة عند معروفا كان 

يقولون!الذين الجهمية على الإنكار 
غيرالاسم فيقولون! مخلوقة، فه ا أسماء 

غيرهكان وما غيره افّ وأسماء المسمى 
ذمهمالذين هم وهزلاع مخلوق؛ فهو 

لأنالفول؛ فيهم وغلفلوا الملف 
غيرافه وكلام كلامه من اممه ء ما أه

المسميوهو به المكلم هو ز مخلوق؛ 
والجهميةالأسماء. من فيه بما ه لمن

وأسمازهمخلوق كلامه يقولون! 
يقومبكلام يتكلم لم ه نفوهو مخلوقة، 

المتكلمهو باسم نمه سمى ولا بذاته 
وسمىيه تكلم إنه يقولون! محي ل به، 

السنتآهل اعتماد أصول ثرح ني اولألكا؛ى أحرجه )٣( 
طيبة،]دار < ٣٤٨)رقم ( ٢٣٨.  ٢٣٧٨)والجمائ 

ط٨;ا.



واثمسمصالاسم ؛ثمم[هاوالمسمىاءأسم 

فىحلقها أنه بمعنى الأسماء بهذه شه 
بهاتكلم ه نفأنه بمعنى لا ، غدر0 

هوأسمائه في فالقول به. العائم الكلام 
هناوالمقصود كلامه. في القول من نؤع 
إنكارهمالسة أئمة عن المعروف أن 

وكانمخلوقة، اف، أسماء قال! من على 
غبرالأمم بان القول يقتللمون الذين 

عنيروى فلهذا مرادهم؛ هذا المسمى 
قال!أنه وغيرهما والأصمعي الشافعي 

غيرالأمم يقول! الرحل ممعت إذا 
يعرفولم بالزندقة، عليه فاشهد المسمى 

الاسمقال أته الملف من أحد عن أيما 
منكثير قاله هذا بل ؛ المسمى هو 

وأنكرهالأئمة بحد السة إلى المنتسبين 
عليهم.الئنة أهل أكثر 

حتعنهم، الإسلام شخ ذم، بما ئولهم دتدصح )١( 
المسم الأمم إن : قالواالذين لأوهؤلأ، مال: 

هوالحروف محن المزك اللفظ أن بذلك يريدوا لم 
عانل.يقوله لا هذا نإن به؛ المسمى الشخص نقص 

هنلكان المسمى هو الاسم كان لو يقال: ولهذا 
هذاأن يظن  ٧٢٠التاص ومن لسانه• احترق نار نادت 

هزلا،ل عليهم١ غلط وهذا عليهم ؤيثنع مرادهم 
اللفئل؛هو لمي والأمم التسمية هو اللفغل مولون: 

عصيا زيد يا ك: إذا فإنك المراد.اللففل؛ هو بل 
المسمىدعاء مرادك بل اللغظ؛ دعاء مرادك فليس 

هوبالاسم المراد نمار الأمم وذكرت باللممقل 
الأشياءمحن احجر إذا فيه ينب لا وهذا المسمى. 

^^١^١!^^ رنز4 ءؤءنثد فقيل: أسماؤها فذكرت 
لصفقًمحثا.ه ، pyأقم وجم ألممزهر 

اش.كلمه الذي وهو الرسول هو اللفظ هذا أن المراد 
وفلانعمرو على وأسهل نيئ جاء نيل؛ إذا وكذلك 

بهاوالمراد الأسماء تذك فإنما ذلك> ونحو محلل 
الكلام،.ممصري هو  lju،jالمسميات 

رأ/سما(.الفتاوى 

هذهفي القول عن أمك من منهم ثم 
منكل كان إذ ؤإئباتا؛ نما الخألة 

عنالخلال ذكره لما بدعة الإًلالآقين 
وغيرها،أآ،.الحربي إبرامم 

ئه!الحنفي الخز أبى ابن وقال 
ذلك،في الماس من كثير غلط ووطالما 
بهيراد فالاسم فيه؛ الصواب وجهلوا 
عليهالدال اللففل به ؤيراد تارة، المسمى 
أوكذا، اض قال قلت! فإذا أحرى، 

فهذاذلك ونحو حمده، لمن اض ّمع 
اهقلت! ؤإذا ه، نفالممى به المراد 

ء-رت-ي،اسم والرحنن عربي، اسم 
-ذلك ونحو اطه أسماء من والرحمن 

ولاالممى، لا المراد هو  UUظلأسم 
منالغير لمقل في لما غيره، يقال 

اللفئلأن بالمغايرة أريد فإن الإجمال! 
اضأن أريد ؤإن فحق، المعنى غير 

لنمهحلق حتى له، مم ١ ولا كان سبحانه 
منبأسمّاء حلقه سماه حتى أو أسماء، 

والإلحادالضلال أعفلم من فهذا صنعهم؛ 
٢.اض أسماء في 

لأقسام:ا0 
علىدلالتها باعتبار الأصبماء م تنق
قسمين:إلى واحد مص 

الذاتباعتبار عليه يدل أن أحدهما: 

الفتارىّجموع صمن والممى الأصم ني ناعيه )٢( 
(.١٨٧. ١٨٥)آ/

الإملأب[.الشؤون ]jjU )٢٨( الملحارة ثرح )٣( 



واتمسمىامدسم 

ترادئاالمترادف هو ا.لنوع فهذا فقط 
والبر،والقمح كالحنهلة وهذا محصا، 
فيهيكن لم إذا واللعب، والكنية والاسم 

لمجرده بآتي ؤإنما ذم ولا مدح 
التعريف.

واحدةذات على يدل أن ت والثاني 
تعالىالرب كأسماء صفاتها تباين ر عتبا يا 

اليوموأسماء نبيه وأمحماء كلامه وأسماء 
إلىبالنسبة مترادف النؤع فهذا الأحر■، 
المنان،إلى لمبة يا متباين الذات 
والملكوالقدير والعزيز والرحمن فالرب 

صفاتباعتبار واحدة ذات على يدل 
والحاشروالنذير البشير وكذلك متعددة، 

القيامةيوم وكا-لك والماحي، والخامحب 
التغابنويوم الجمع ويوم المعث ويوم 
القرآنوكذلك، ونحوها، الأزقة ؤيوم 

ونحوها،والهدى والكتاب والفرقان 
بحسبتعددها فإن اليف ء أمما وكيلك 

كالمهندمختلفة ؤإصافات أوصاف 
ونحوهاوالصارم والعفس_إ 

للمسمىمهلايهته ياعتيار الاسم ويتمم 
ت؛رقمين 

تعالى،اض حق في كان ما الأول! 
فماحقيقة، الممى يهئابق فالاسم 
به،وصف وقد إلا باسم هث ايله نمى 

يحملهأن ينبغي ما لكل متضماة فاسمازه 
ْنمعاني•الأمم 

واتمسمىالاسم 

الكب]يا; ( ٠٤)الميم لأبن المحبين ررمحة 
العامة[.

المخلوقين،حق في كان ما الثاني! 
يطابقلا —اسم ي الرجل؛ مي يفقد 

ومما0صالحا اسمه فيكون حقيقته، 
محمودااسمه يكون أو كذلك، ليس 
الميفالأمماء مذموم؛ المامى عند وهو 

حقيقةuلما تطابق لا اكس بها يتسمى 
المطلقة.الخطايقة يها المسمى 

المحاكين:ملنس، 0؛ 

غيرالأمم أن إلى المعتزلة ذهبت 
إنقولهم؛ على بي، وهذا • المسمى 

اهأن زعموا حسثا مخلوقة، الله ء أمما 
صفة،ولا اسم بلا الأزل في كان تعالى 
أسماءله جعلوا الخلق حلق فلما 

ولااسم بلا بقي أفناهم فإذا وصفات، 
فيالإلمتاد أعفلم من القول وهدا صفة، 
ولماللأدلة مخالفا تعالى، الله أسماء 

.الأمةُ'آ■'عليه أ■>_(_، 
إلىفلأهبوا والماتريدية الأئاعرة أما 

ؤإنفهولأم المسمى؛ عين الأمم أن 
اللفغل،في الثنة أهل موافقة أظهروا 
والمعتزلةالجهمية موافقة أيعلنوا لكنهم 

المنة!أهل بقول قالوا فهم المعنى. في 
لمولكن مخلوقة. غير الله أساء إن 

المنة؛أهل مقصود هو مقصودهم يكن 
غيربياته افه أن العبارة بهذه مرادهم لأن 

الجادمد ة الأصول؛لخمثرح انغلرت )٢( 
ا/'أ؛مآ.ط؛، رمة، ]مكتة ( ٥٤٢)

١(• ١ )ا/ للقريي القرآن لأحكام الجامع انظر: )٣( 
^.١٣٨٤ط؟، المرة، الكب ]دار 



الءسضالأسماء 

الخسنىالأسماء ثط]قجاه

معفيه تنانع لا مما وهذا مخلوق، 
بأنالقول وأطلقوا والمعتزلأ. الجهمية 

عندهموالتميات مخلولا، السميات 
والعزيز،كانملهم، الأسماء؛ هي 

الجهميةوافقوا وبدلك واورح_يم، 
ا.ر المعتىفي والمعتزلة 

هوإذ للممى، الاسم أن والحق 
قال، -؛، ؛Jipوعلم الممى على دليل 

تالأء_راف:كئه -آألأحء قؤ تعالى■ 
سعةه ررإن .ت النبي وقال [، ١٨٠

لهتعالى فاض ؛ الحديث اسبما؛، وتعين 
بها،المسمى وهو الحسنى الأسماء 
بهويراد تارة، المسمى به يراد والاسم 
قلت:فاذا أحرى، عليه الدال اللففإ 

حمده،لمن اض سمع أو كذا، اض قال 
اطهقلت: ؤإذا نفه، المسمى يه فالمراد 

الته،أسماء من والرحمن عربي، اّم 
وهذاالمسمى، لا المراد هو هنا فالاسم 
القولوهو المم"ء، أهل أكم اختيار 
والثئ.لصاب الموافق الراجح 

المصادرواتمراحع:

١ I ■ لابن، ( ١ )ج الغوانيلإ لربدانع
القيم

الغتاوىمجمؤع صمن مى والعالأمم في )١( 
)أ/أها(.

ترينا.تخريجه نندم ( ٢ر 
الفتاوىمجمؤع صمن والعمى الأم في ياكدة )٣( 

/n(٢٠٩ ٠١٩٨ ٠١٨٧ ،) ٢٨(الفاوا وهمح(
الإصلامت[.الثرين لوزارْ 

تيميةابن الإسلام سيخ ارحهود ء ٢ 
اذئهبأسماء المتعلقة المسائل تقرير قي 

الخالفينءا،على والرد وشرحها الحسنى 

أرزقي•لسمداتي 
حريرلابن الملمةءا، ارصريح — ٣ 

الطبري■
لممىوا الأمم قي عدة أرقا — ٤ 

لابن^٦(، النتاوى<ا مجمؤع صمن 
نمه.

فيوالجماعة المنة أهل 'امعتفد . ه 
للتميمي.الحسنىاأ، الله أسماء 

الأساعرة؛؛،من تيمية ابن موقف أر ٠ .٦ 
المحمود.صالح ين الرحمن لعبد 

شرحفي الأس هج نارال- ٧ 
النجدي.لحمر الحسنى؛؛، الله أسماء 

.لحسنى ا ج

■و

كلمةوالأمم مم، ا جمع الأسماء: 
الرقعةبمعنى: وهو )الممو( من مشتقة 

سمومالواو،فيه: والأصل والعلو، 
قالوأئناء قنو مثل أسماء، وجمعه 

سموت؛من مشتى والاسم ء الجوهري: 
بمنزلةصاحه ولأن ، ورفعها؛ تنويه لأئه 

زدار( ٤٠را/ للزحاج وإءراأه القرآن معاني انظرن )٤( 
JU 0ا/اللغة وتهذيب ^[. ١٤٠٨مدا، الكتب، ؛
.؛[.٢٠٠١ط١، المرئي، التراث إحياء ( ٧٩

[.٢١٩٩٠ط؛، الملم، ]دار ( ٢١٠٨٣)I/المحاج )ء( 



الحسنىالأسماء المسيالأسماء 

تظه تيمية ابن نال . به المرتفع 
ؤيعلو؛؛المسمى به يظهر ررفالاسم 

وذلكالأمم يعرفوا لم والنحاة 
مسويهاكتفى ولذلك؛ عندهم، لوصوحه 

الفعلتعريف بعد س الأمم تعريف عن 
رجل،ررالأ'س-مت ت بقوله -- والحرف 

بحضّهمعرممه وقد . وحاثعلا،ُ وفرس، 
علىدلالة وصح الذي اراللفظ بأنه 

فيالموجود الشيء هو والمعنى المعنى، 
كزيد— المحسوسان من كان إن _ العيان 

منكان إن - الأذهان وفي - وعمرو 
والإرادة«ُ".لكنملم المقولات. 
توالحش . الئوأى صد الحسنى! 

الأحسنالأمم يقال! الأحسن. ررانيث 
نى؛ح ومعنى ا. الحسنىااُ لأسماء وا 

لتضمنهاغايته الحسن قي بالغة أي: 
عظيمة.كاملة معان 

قرعا؛١لتعرث ثو' 

انتهيدعى الي ررهي الحش• الأسماء 
الكتابفي جاءُت، التي وهي يها، 

)ا/0\(لاقرطّي لأحكام اوجاْع انظر: )١( 
^.١٣٨٤ط؟، الممرة، ألكب ]دار 

الفتاوىمجممع صمن والممى الاسم في )٢( 
.الممحم،[ سامة فهد الملك ل«ج،ع ( ٢٠٨)ا/

الخانجي،]مكب )ا/آا( لسويه الكتاب انظر: )٣( 

الكب]دار ( ٣٠)ا/ لاهيلي الحر في الفكر نتائج رأ( 
،^.١٤١٢ط\، 

[.٢١٩٩•طء، الخلم، ]دار )ا/أآ( الصحاح )ه( 
<.١٨٤)؛/)أ(جدساللخ؛ 

والثناءالدح دةتضّي التي وهي والمئة، 
ااُبقسها 

التسمية:سبب ■٥ 

مشتملةأنها بالحسنى؛ نميتها سب 
تعالىاش وهو بها الموصوف مدح على 

لصفاتومتضمنة عليه، والثناء وحمده 

•الوجوه من بوجه فيها نقص لا كاملة 

لذكم:ا0 
تعالىاش، أحبر ما بكل الإيمان يجب 

غايته،الحسن في بالغة وأنها أسمائه من 
فيهانقص لا كاملة صفات ولتفمنها 

الوجوه.من بوجه 

واسرلة؛

فيالحسنى للأسماء أن شك لا 
فهيعظيمة، وأهمية رفيعة منزلة الدين 
١^١،استحقاق وبها والإيمان، الحلم أصل 

منآية تخلو تكاد ولا العبادة، وحده 
الح.سانىالثه لأسسماء ذكر من ته ايا 

ولاالدعاء يقوم لا بل العليا؛ وصفاته 
■بها إلا يتحقق 

الأدلة:0■ 

تعالى؛اطه قول الكريم؛ القران من 
هامإثا أيا آؤش آدعإ ر آقت أدمأ 

لمكسة١( )٩ تيمية لابن الأصفهانية الشدة رح ث )٧( 
نةالأمحل تعقد وانظر؛ ^. ١٤ ١٠ا4 ط الرشد، 

بنلمحمد والمنان الأعماه توحيد يي والجْامة 
،ط١ الملف، ]اضمرا، ( ٢٩)التم__هّى حلمغت 

؟ا؛اه[.



الحسضالأسماء 
4MP

اتحسضالأسماء 

[،١١٠]\ب: آ-كئ4 ألأظ قد 
ةدءوُآكئ قق تعالى؛ وقوله 
تعالى؛ونوله [، ١٨٠]الأعراف: هاه 
أ-كق\ئ ق م 1^ أ2 لا ٠ 
أقء>ؤهر ت تعالى وقوله ، ]طه[ .اه 
آلثئئألأظ ثمُ قؤ لآ^ ٥٦آئيق 
الهثم  jfMص 4 ى ئ تج 

]آسر[.ائممث. 
ئقهئه؛هريرة أبي حديث الثنة: ومن 

عةتفه ررإن ت ل فا فه. ا رسول أن 
منواحدا، إلا مائة امما وسعين 

الجة((داأ.لحل أحصاها 
قالقال؛ تغؤئه مسعود ابن وعن 
إذائط عبد تمال ررما ه: اذئه رمول 

واينعيدك، إني \ذمإ وحرن: هم أصابه 
ماضبيدك، ناصيتي أهتك، ابن عيدك، 

أمأللث،قضازك، فؤ عدل حكنك، فؤ 
أونفسك، يه ٌميت لك، هو امم يكل 

منأحدا علمته أو كتابك، في أنزلته 
الغسي،علم في به استأثرت أو ، حامكأ 
ونورقلي، ربيع القرآن تجعل أن محدك، 

إلاهمي، وذهاب حرني، وجلاء صدري، 
حزنهمآئان وأبدله هته، جك افه أذهب 
أنلنا ينبغي فه ا رسول يا ؛ قالوافرحا، 

يتيغيأحل، قال؛ الكلمات؟ هؤلاء تتعلم 
يتعلمهنا؛أن سمعهن لمن 

•يرمحا تخريجه ■تقدم )١( 
•هممحا تخريجه تقدم )٢( 

اثعلم:أهل أقواو 0' 
وهو- ذإلفؤ الإسماعيلي بكر أبو قال 
؛— والجماعة السنة أهل مذهب يحش 

بآممائهمدعو تعالى اش أن ررويعتقدون 
سمىالتي بصفاته وموصوف الحسنى 
بهاووصفه شه، ها ب.ووصف 

افهررإن قهقه؛ العكرى بعلة ابن وقال 
تاما، متكلما يصيرا مميعا عليما يزل لم 

كونقبل الحمى، وأسماثه العليا بصفاته 
يدفعلا الأشياء، حلق وقبل الكون، 

لججودا الضال إلا ينكره ولا ذلك 
وسنةاممه بكتاب المكذب الجهمى 

سه
مماش„)أ(

قؤ؛القابسي الحسن أبو وقال 
باثتوقيفإلا تعلم لا وصفاته اظه ررأسماء 

ولاالإجماع أو الثنة أو الكتاب من 
،•القياس،؛أ فيها يدخل 

فيارويس ه■' تيمية ابن وقال 
]الل-ار( ١٧١التأويل ذم قي قيامة ابن أحرحه )٢( 

سرانملو ش والدص -[، ٠١٤٠٦ءل١، اللب، 
،ط١ اس، أضواء ]مكب ( ٢٣٠)الغفار 
ربصفات في الأربعين كتاب ومي —[، ٥١٤١٦

محوا،والحكم، العلوم ]مكب ( ٩٠ء )٤٩ العالمين 
يإسادممعناْ الععتشو وهدا وقال! [. ٥١٤١٣
٠عته صحيح 

طىالرد الثالث: المحاب , بملة لأبن الكبرى الإبا-ة )٤( 
,،fjpالراية، ]دار ٢( ١ 0 .  ١١٢ ٤ / .)١ \د>اب 

]دار٢(  ١١v/)١ ■ال-اري فتح ني حجر ابن ى ملماّ )ه( 
ْله7ماه[.اJعرءة، 



الحسنىالأسماء الحسنىالأسماء 

ولهذابه، يمدح امم إلا الحز أسمائه 
حنى«ُا/كلها كانت 

الك

الشروط:ج؛■ 
أسمامن لأمم ا يكون لكي 

هيتشروط، من له بد لا الحسنى 
والسنةالكتاب في ثبوته يرد أن — ١ 

الصحيحة.

ه،بنموالثناء ١لماءح يقتضي أن — ٢ 
عظيمة.كمال صفة على دالا يكون بحيث 

يه.افه يدعى أن — ٣ 

^اصاسعاJمة:^ؤ 

والس:الاسم الأولى: لمسألة ا- 
أوغيره هو أو المسمى هو الأمم هل 

أقوال:ئلائة على ذلك في امحلف له؟ 
مإذ للمس؛ الأم أن الأول: 

قالعلميه، وعلم مى المعلى دليل 
صآلأتاك جق تعالى: 

تسعةف ررإن النبي وقال [، ١٨٠
لهتعالى فالله ؛ الحديث اسماا؛ وتسعين 

بها،الخمى وهو الحسنى ء مما ألا 
بهوبراد تارة، المسمى به يراد والأمم 
ثلث:فإذا أحرى، علميه الدال اللمففل 

،حما-0 لخن اش سمع أو كذا، الله قال 
،ط؛ الإمام، ]جامعة ( ٢٨٢)ء/ النيوية الئنة منهاج )١( 

(٢٩٨)T/الجهمية تلسس سان وانظرت أم[يم  ٤٠٦
ومجبمؤعالممحف[، لطيامة نهد الملك تمج.»ع 

لطبائفهد الملك لسمع ( ١٤٣)I/الفتاوى 
المصحف[.

ريا.تخريجه تقدم )٢( 

اللهقلمت: ؤإذا نفسه، المسمى به فالمراد 
اغ،أسماء من والرحمن عربي، اسم 

وهذاالمسمى، لا المراد هو هنا فالاسم 
الفولوهو ؛، ٣١۵أر؛أكم اختجار 
والئنة.للكتاب الموافق الراجح 

وهرالمسمى، هو الأمم أن الثاني: 
راذينالئ_ثةأأ،، أهل من طائفة قول 

الذينوالمعتزلة الجهمية على دل.لك 
المسمى.غير الاسم إن : قالوا

وهوالمسمى، غير الاسم أن الثالث: 
قولهم؛على ض وهذا ،- العتزلةُ قول 

زعمواحيث مخلوقة، الله أسماء إن 
ولااسم بلا الأزل في كان تعالى اه أن 

أسماءله جعلوا الخلق حلق فلما صفة، 
ولااسم بلا بقي أفناهم فإذا وصفات، 

فيالإلحاد أعظم من القول وهذا صفة، 
ولماللأدلة مخالف، تعالى، الله أسماء 

.الأمة٦ُ،عليه أجمعت 
الأسماءتفاصل الثانية: لمسألة ا. 

الحسنى:

جهةمن متمسايتة نمالى ض ا أسماء إن 

أآُ/الفتاوى مجعؤع ضعن والعمى الاسم قي نامية )٣( 
]وزارةالطحاؤية)٢٨( وشرح (، ٢٠٩، ١٩٨، ١٨٧

,[.٥١٤١٨ط١، رالأوئاف، الإّالآمت الث>ون 
الفتاوىمجمؤع صمى والمسعى الاسم في ئاعدْ )٤( 

.(١٨٨ّ١٨v/٦)

الجبارب للقاصي الخسة الأصول همح انفلر: )٠( 
[.٠٥١٤٠٨ل٢، رمة، ]مكتة ( ٠٤٢)

(١٠١)١رلمقريي القرآن لأحكام المجامع انفلر: )٦( 
[.٥١٣٨٤ط٢، المصرة، الكتب ]دار 



المحسنىالأسماء ثح]ثئق[[بمادصسض

غيرمض على يدل اسم فكل ، معانيها 
فهناكالأخر، علته يدل الدي المعنى 

وهناكواحدة، صفة على تدل ء أمما 
كاسمصفة؛ من أكثر على تدل أسماء 

الخلقصفة على يدل فانه الخالق؛ 
والقدرةالعلم صفتى وعلى بقة يا

فيها.التفاضل وقع لدلك بالالتزام، 
أنوالجماعق الثنة أهل يعتقد هدا وعلى 
,بينها فيما متفاصلة الحسنى ائته أسماء 
اشتمالجهة من فيها التفاضل وأيصا 

تعالىائه وكلام عليها، تعالى اض كلام 
ذلكعلى دل كما بض من أفضل بعضه 

والثنةُالكتاب نصوص 
الحضاش أمماء الثالثة: لسأله ا- 
محصورة:غير 

الئنةأهل عند المقررة القواعد من 
الثهء أمما أن الأسماء: باب في والجماعة 

منوأن _، تقدم كما - حسنى كلها تعالى 
ليتكثيرة أسماء أنها ! حسنهاأوجه 

عنالخلق يعجز معين، بعدد محصورة 
وعلما.معرفه بها الإحاؤلة 

الأسماءرلإن : القيمابن قال 
يحدولا حصر تحت تدخل لا الحسنى 

وصفاتأسماء تعالى ض فان بعدد، 

أسعاءكوتها جهة من مترادتة أنها على التتييه ْع  ٢١؛
راحلة,لذات 

(،٠٣-  ٠٢; ١٧)يب لأبن الخاوي مجموع انظر: )٢( 
]الجامعة( ١١)عثسصن لابن المثلى والئواهمد 
.>!١٤٢١دم، الإسلأمة، 

العنده، الغيب علم في بها استأئر 
كمامرمل، نبي ولا مقثب تلك يحلمها 

اسميكل الصحح: الحديث في 
أحداعالمته أو نفك، يه سمسث لك هو 
أوكئابك، في أنزلته أو حلقك، من 

ءندك{(ُ'آأالغيب علم في به امتأنرت 
سمىم: قأقام؛ ثلاثة أسماءه فجعل 

أوملائكته من شاء لمن فاؤلهرْ ه، نفيه 
أنزلوقسم: كتابه. به ينزل ولم عيرهم، 

وقسم:عباده. إلى به فزنا كتابه به 
عليهي،تللع فلم غيبه، علم في به استأثر 

رراسثأثرلئ،قال: ولهذا حلقه، من أحدا 
المرادوليس بحلمه، انفردت أي• به؛؛؛ 

الانفرادهذا لأن به؛ مى بالتانفراده 
بهااشر أنزل التي الأسماء فى ثابت 

فيالسي. قول هدا ومن كتابه• 
محامدْمن علؤر ررفيمتح الشناعق؛ حديث 

صالمحامي وطك الآل«ُ؛، أئث لا بما 
ومنهوتعالى، تبارك وصفاته باممائه 

أنثءيك ثناء أحصي ررلأ قول 
مك«'ْ؛.طى أشت كا 

وتسعيننسمة طه لءان س: قوله وأما 
،.الجنة؛؛١٦دخل أحصاها من اسما 

■قريبا تخريجه تميم )٣( 
(،٤٧١٢ريم القرآن، نفير )كاب الخاوي احرجه )٤( 

يكوه.(، ١٩٤رقم الإيمان، لم)كتاب وم
(.٤٨٦رنم الصلاة، مسلم)محاب أحرجه )٠( 

<،٢٧٣٦رنم الثروًل، )كاب الخارى )٦(أخرجه 
والاسغفار،والخوية داس، الدكر لم)كتاب وم

(.٢٦٧٧يتم 



ايحساىالأسماء الحسنىالأ'سماء 

ررومنوقوله; واحدة. جملة فالكلام 
حيرلا صفه السةا؛ دخل أحماها 
متعدية،أسماء له والمعنى! مستقبل. 

الجنة،لحل أحصاها من أن شانها من 
.غيرها ء أمما له يكون أن ينمي لا وهدا 
ئدمملوك مئة لفلان تقول! كما وهذا 

يكونأن هذا ينفير فلا للجهاد، أءلأهم 
الجهاد،لغير معدون سواهم مماليك له 

فيه({الخلماء بين حلاف لا وهذا 

توقيفية!اف أسماء الرائعة! لمسألة ا> 
اللمنةأهل عني. المقررة القواعد من 

والصفات!الأسماء باب في والجماعة 
أنهمبمعنى! توفيقية، اطه أسماء أن 

الأسماءمن لنفسه فه ا أثبته ما يثبتون 
القرآننموص ■في ■الواردة ني ألح

هالأهيتجاوزوا أن دون الصحيحة والسنة 
فيالعقل يقحموا أن أو النصوص؛ 

لأنفتها؛ للعقل مجال لا إذ إثباتها، 
تعالىيستحقه ما إدراك يمكنه لا العقل 

ذلكفي الوقوف فوجب الأسماء من 
الص.على 

أعلاماطه أساء الخامسة! لمسألة اس 
وأوصاف:

علىدلالتها. ر عبا يا مترادفة فهي 
علىدلالتها باعتبار ومتباينة الذات، 

الصفات.

الكتاب]دار ( ٢٩٤- الفرائد)ا/'أآآ )ا(بداث_ع 

الثنةأهل عند المقررة القواعد من 
والصفات!الأسماء باب فى والجماعة 

وأوصاف،أعلام تعالى افه أسماء أن 
الذات،على دلالتها باعتبار أعلام فهي 

منعليه دك ما اعتبار بوأوصاف 
مترادفةالأول، بالاعتبار وهي المعاني، 

اللهوهو واحد، مسمى على كلألتها 
واحدكل لدلالة متباية الخاني وبالاعيار 

ف)الحي،الخاص معناء على منهما 
البصير،السميع، المل..ير، العليم، 
كلهاالشم( العزيز، الرحيم، الرحمن، 

هه،الله وهو واحل،، لمسمى أسماء 
العليم،معنى غير الحي معنى لكن 

.وهكذ.االقدير، معنى غير الحليم ومعنى 
اف•أسماء دلالة السادسة! لمسألة ا- 

يالمطايقةتكون وصفاته ذاته محلى تعالى 
والاكرام!واكضمن 

للمنةا أهل عند المقررة القواعد من 
اسمكل أن الأسماء! باب في والجماعق 

ذاتهعلى يدل الحسنى اطه أسماء من 
المهلسايقة،بطريق له المختصة والصفة 

وعلىا التضمن بطريق أحدهما وعلى, 
اسمقاف اللزوم. بطريق الأحرى الصفة 

وسمعهالرب ذات على يدل السميع 
وعلىوحدها، الذات وعلى بالمطاقة، 

اسمعلى ويدل بالتضمن، وحل،ه مع ال
،٠يالأأتزامُ الحياة وصمة المحي 

القواصوالأيمن؛ ة الخامبالمسألة يتعلق ما انظر )٢( 
.١( ١ - )٨ ءسمأ لاين المثلى 



ادحسسالإمساء االأمساء 

تعالىاف، أسياء السادعةت لمسألة ا— 
بغيرهوممتريا مفردا عليه يعللق ما منها 

مقرويايل بمفرده عليه يطلق لا ما ومنها 
ب٠قاباأهت

j|w ، عليهيطلق ما منها تعالى أسماءه
الأسماء؛غالب وهو بغيره ومقترئا مفردا 

والعزيزوالبصر والسميع كالقدير 
مغردابه يدعى أن يسوغ وهذا والحكيم 

حليميا عزيز يا • فتقول بغيره، ومقترثا 
اسم،كل يقرئ وأن رحيم، يا غفور يا 

بماعنه والخبر عليه الثناء في وكيلك 
الما ومنها والجمع، لإفراد ا لك يسوغ 
بمقابله؛مقروئا بل بمفرده عليه يطلق 

أنيجوز فلا والمنتقم، والفار كالمانع 
مقرونفإنه مقابله؛ عن هدا يقرئ 

المعطيفهو والعفو، والنافع بالمعطي 
العفو،المنتقم النافع، الضار المانع، 

كلاقتران في الكمال لأن المذل؛ المعز 
أنهبه يراد لأنه يقابله؛ بما هذه من اسم 

والتصرفالخلق وتدبير بالربوبية المتفرد 
وعفزاوصثا ونفعا ومنعا عطاء فيهم 

المعبمجرد عليه يثنى أن وأما وانتقاما، 
فهذهيؤخ، فلا والإصرار والانتقام 

منهاالأسماء تجرى المزدوجة الأسماء 
فصليمتنع الذي الواحد، الاسم مجرى 
هفهي بحص، ءن حروفه بعص 

الواحد،الأمم مجرى جارية تعددت 
عليهتعللق ولم مفردة، تجئ لم ولذلك 

يامذل يا محك: فلو فاعلمه. مقترنة، إلا 

متنتاتكن لم بدلك وأحيرت ماع يا صار 
تذكرحتى له حامدا ولا عليه 
٢.مقابلهاا؛أ 

الإيمانضابط الثامنة: ألة لما- 
تعالى:القه بأسماء 

الالحسنى بالأسماء الأيمان كحقيق 

بالاسم.^الإيمان 
المعنى.من عليه ئد بما الإيمان — ٢ 
الأءار.من به يتعلق بما الإيمان - ٣ 

وسعترحمة ذو رحيم الله بآن قومن 
ضوبقدر قدرة، ذو قدير شيْ■ كل 
كلويعلم علم ذو علتم • شي؛ كل 

لعبادءويغفر مغفرة ذو غفور • شيء 

فىالإلحاد التامة: ألة لما- 
تعالى:افه أساء 

أسمائهفى الإلحاد عن تعالى الله نهى 
ويرداأ آدم، أتتئ آلأءء فقال: 

'؛لوأما سيجين أنمسيء ؤآ يليدمحيّنح آمحذ 
لالأءراف[؛).٤٠ بمثلوف 

مجانبةوجوب على لأية ا فدلت 
والإلحادالخض، افه أسماء في الإلحاد 

بهاالعدول هو مسبحانه: الله أمسماء فى 
الثابتالحق عن ومعانيها وبحتائقها 

هذايجمعها عديدة أنولع وهو لها، 
را/ملأل(.الئم لأبن الفواتد يدائع )١( 
العميةملي الأصولية والأجوبة الأستلة مختصر )٢( 

وٍلأا،(. ٢٧)لمان العزيز؛لب الواطمة 



الحسشالأسماء الممضعسماء ا

حمىالمهمة القاعدة ويهده الوصف. 
المحنىاه، أسماء حناب الثنة أهل 

أنوغ؛لص 
اض؛بأسماء الأصنام نمى أن الأول؛ 
العزيز•من العرى صهم 

بجلاله؛يليق لا بما ميته نالئاتى؛ 
.أناله الثصارى كتمية 

عنهيت..عِالى بما وصفه الئالث؛ 
إنهاليهود؛ كقول القاتص؛ من ؤيتقدس 

فقثر-

معانيها،عن الأسماء تعطيل الراع؛ 
سمعالجهمية؛ كقول حقائقها؛ وجحد 

بصر.بلا بصير سمع، بلا 
بصفاتتعالى صفاته تمثيل الخامس؛ 

حلقه.

mm السسميحكم ؛ ألة الم
رتعالى الئه بأسماء 
إلىتعالى افه بأسماء التسمي م ينق

.هسامين 

وهىبها، التمي يجوز لا ما — أ 
كلفثلتعالى؛ باش المخممة الأسماء 
والباريوالخالق والرحمن ش ا الجلالة 
ضإلا ينيعي لا مما ذلك بغير أو والقيوم 

منباسم اش غير نى ومن تعالى• 
مشركفهو تعالى، باش المختصة الأسماء 

والصفاتُأ/!لأسماء فى 

معنىله ء لأمما ا من كان ما — ب 
والعزيزكالملك أفراده؛ فيه تتفاوت كلي 

غيرهمية تفيجوز والجبار، والرحيم 
الأسماءبهده ه نفش ا سمى ققد ، بها 

تعالى؛كقوله بها؛ عباده بعض ونى 
[،٥١ق رم]ي^-، ٢٠١&ؤةلت 

عقأقث بملح ؤ"َةقإوف كل،لك؛ وقوف 
ولالءاهم[ .ه جمار ثقق؛د ي يتتقؤ( 
الإصافةلأن التماثل؛ ذلك من يلزم 

اهإلى يضاف فما التخصيص، تقتفى 
وبجلالهسبحانه يه ويليق يخصه منها 

المخلوقإلى منها يضاف وما وكماله، 
وبمحهبالمخلوق يليق حاص معنى فعلى 

.  .)٣(
٠وبصعمه 

معنىعثر؛ ال1صأدية ألة لما_ 
الحديث؛قي الوارد الإحصاء 

كما— حتى كلها تعالى اش أسماء 
أسماءأنها حسنها أوجه من وأن _، تقدم 

يحجزمعين، بحيل محصورة ليست كثيرة 
١وعلما معرفة بها الإحامحلة عن الخلق 

دخلأحصاها اءمن س؛ وقوله 
أهوال؛حمسة قيه المحةاءُ؛، 

.حفظا استوفاها من أحدها؛ 

(.١٦)ءبْين لأبن اس !نظر: )١( 
المودودوتحفة (، )أ/٠٣الفتارى مجمؤع انظرن )٢( 

،ط١ السان، دار ]مكبة ( ١٢٥)المولود ياحكام 

)؟/الثاب( )المجموئ 1ودائ،ة ألدبمة فتاوى ]م: )٣( 
الميميةالبحوث ]رناة ( ٠٣٦٩  ٣٦٨

. ٢١)-سة لأبن التدمرية ايئا: وانظر والأفتاء[. 
[.٠٠١٤٢١انمإكان، ]مكنة ( ٢٤

.تريتاتخريجه تقدم )٤( 



الخسضالأسماء لييش١ الأمساء 

يممتضاها،العمل أؤياق من والثانيت 
عنلسانه فيكف سمع أته يعلم أن مثل 

لحكمته.فسلم حكيم وأنه الشيح، 
.معانيها عقل من والثالث؛ 
ؤإيماياعدا أحماها من والرابع؛ 

الأزهري.قاله بها. 
قرأمن المض؛ يكون أن والخامس؛ 

فيهلأنها يحتمه حش القرآن 
يشملالإحصاء أن يترجح والذي 

ثلاثة؛

.وعددهاألفاظها إحصاء أحدها؛ 
■لمدلولها ٌعانيهأ ضم الئاني؛ 

؛.^١١٢تعار اش دعاء الثالث؛ 
يمكنهل عشر؛ الثانية لمسءألة ا— 

علىوالتسعين الغسعة الأسماء معرفة 
اكمحن؟وجه 

اكعةالأسماء معرفة يمكن لا 
لملأنه الميز؛ وجه على والمن 

الأسماء،هده تعيين . الّك، عن بمح 
تعيينهافي عنه المروى والحديث 

إدراجسردها أن والصحيح؛  صمم،

(٣).. •الرواة بض من 

.)ا/بماأ الجودي لأبن الحديث غريب انفر: )١( 
وشأناه_؛ا، ٤ • ٠ هزا، اليلمية، الكتب ]دار ( ٠٢٢

ْلم،العرسة، الثقافة ]دار ( ٢٦)للخطابي الدمحا، 

والقول(، ١٦٤)ا/ المم لأبن الفوائد بيانع انظر: )٢( 
ط٢،الجودي، ابن ]دار )آ/،/هأ( الشد 

٠١٤٢٤.^

(،TaV)أ/تمة لابن الغتاوى مجمؤع انثلر: )٣( 

لحكمة؛سينها لم ه المبي ولمل 
فيوسحروها الناس يطلمها أن وهي; 
لهمفيحصل رسوله.، وستة ، ١٥١كتاب 
،أسمائه بجميع تعار لته التعبد يدلك 

هقذفو؛الحربي ابن ال قأعلم. وافه 
حملةفى المتعددة الأسماء هن.ه راأحفسءت.ا 
بجميعها،عوه لمد الكلية، الأسماء 

فيها؛١به لموعود ا لعدد ا فنصيب 

لثمرات:اؤ 
الخسى؛الته أسماء معرفة ثمرايت، هن 

نىالحالأمماء معرفة أف ء ١ 
معرفةإلى الهلرق أعظم من ودلالاتها 

صفاتهوكمال تعار الرب 
ومعانيهااش أسماء عرف أرمن أن — ٢ 
يحرفلم ممن أكمل إيمانه كان بها فآمن 

إيمانابها آمن بل لأمماء ا تلك 
ءجةا\ئ.

 ٣ i الخسنىافه أسماء عرف من أن

)آ/ممر ابن وشر (، ٤٣٣)YI المالكٍن ودارج 
حجرلأبن الأحكام أدلة من المرام وبلوغ (، ٤٢٠

الملاموسل -[، ٥١٤٢٤، .iUالفلق، ]دار ( ٤١٩)
وأحاديثالحييث[، ]دار ( ٥٠٤ض)٢; للتا 

للدبيخيالصحيحين في إشكالها المتوهم العقيدة 
ط١،المنهاج، ]دار ( ٢٠٧)

(١٢٣/١)محمين ابن ورصانل فتاوى مجمؤح انظر: ( ٤١

لابن^ ٧١فتح 'دانفلر: ;[. ٠١٤٢٤ط٣، العلمية، 
.لبم7م\ه[.المرنة، ]دار )اا/اأأ( حجر 

)T/تيمية لابن والنمل الممل تعارض درء ا.نفلممت )٦( 
اا؛اه[.ط؟، ، fU>t]حاسة ( ٣٣١

(.٢٣٤.  ٢٣٣)U/يميت لاين الفتاوى مجموع )٧( 



الحسنىالأسماء المسيالأسماء 

رأىوالأمر، الخلق في آثاره-ا واستقرا 
انتظام.أكمل بها منتفلمين والأمر الخلق 

افهماء دأاّاس نالأعرف أن — ٤ 
له.حبا أشدهم وصفاته 

نفواؤإنما ا، بذاتهُ عليم بياته، سميع 
وأنأعراض، أنها لاعتقادهم الصفات 

فقالواحدوثه، يقتضي ياف، قيام 
جمحوجعلوا مخلوق، القرآن إن حينئد؛ 

4 الحض الأماء ُمذت 0.أل  U؛iL ، إمحافةاب بس اه إر
الخالقآْا.إلى المخلوق الجنة.ليحول ّجب ؤإحصاءها 

الخنىالأسماء إحصاء أن - -٦ 
منمعلوم بكل للعلم أصل بها والعلم 

أمرُاآ■أو حلق 

اكخاصن:دأص،م0 

والحهميةالفسلأسفة مذهب . ١ 
الأسماءجميع نفي وهو I المحضة 
بالصفاتتعالى افه ا ووصفالحسنى، 

لهيشتون ولا التفصيل، وجه على السلبية 
فيتحققه يمتئع مطلئا وجودا إلا 

فىإلا له حقيقة لا بل الأعيان، 
٢)الأذهان

الذينوامحشهم: ومن المعتزلة - ٢
أننفوا ولكنهم تعالى اش أسماء أثبتوا 

وقدوطلولأت، معان على الأسماء تدل 

لموتيناكرون لا الأشاعرة: - ٣ 
جمحيثبتون لا لكنهم الخستى، الأسماء 

الأسماءعليها تدل التي الصفات 
الأسماءبين فرقوا وبذلك الحسّنى، 
والتوقيفل٦ا،الثبوت فى والمحقان 

إطلاقجواز إلى الأساعرة بعض وذهب 
نصبها يرد لم ؤإن لله الأسماء بعض 

القديم،كامم وذلك إجماع، ولا 
وغيرهماس.والذات 

حائفهو هؤلاء إليه ذهب وما 
الأسماءإثبات على القائم السلف مذهب 
حقيقةالثلاثة الحقائق بأن القول لزم ذاته حقيقة عن 

ألمعتزلةانظر: باطل. ءتد.مم وهذا واحدة، 
لعوادمنها المنة أهل وموقف الخمسة وأصولهم 

^.١٤٢•حذل العاصة، ]،jij )٧٨( انمم 

المعتزليالج؛ارّ نمد ة الخمالأصول شرح انظر: )٤( ؛ فقالوا، الذاتر إلى الصفات أرجعوا 
و١صرلهمواوْعتزلئ ط٢t، وب، تمكئّة ( ١٨٣) ِ

ألخة0'أ(. اضأساء ثي والجماية الئثة أهل ستقد ر: انفل)١( 
اس،]ب ( ٣٧٨.  ٣٧٥)للثميمي الحض 

بما؛اه[.ط)، 

]أضواعر١م٨٧ه( تيمية لابن الموات انظر: )٢( 
٨(،ِ ٧ )م القناوى ومجمؤع ط١[، لف، ال

سذاته : نكاإذا لأنا شك؛ بلا باطل تول ومدا )٣( 
مغايرةمع الحقيقة فإن كذلك| التغاير. يوجب فهدا 

محارةالكل كان فلو القدرة، ولحقيقة العلم لحقيقة 

(.١٤٨, ١٤٧٨)الفتاوى مجموع ره(اتذلر; 
ضواار»ؤ وانارف سانيها الحسنى الأسماء انقد: )٦( 

]رسالة( ٤٤٣)نصيري أثونلأ لرفع مها المتدصة 
الإسلاميةبالجامهة العقيدة م لقمقدمة دكتوراه 

[.٥١٤١٣صام ؛1^-4، 
)ا/خحا(سمي الإيمان شب في المنهاج انظر: )٧( 

والصفاتوالأسماء .؛;[، ١٣٩٩ًلا، الفكر، ]دار 
؟اأ\ه[.ط١، الوادي، ]شة ( ٣٧/١)للتهقي 



إسماصلإسماعيل

البريكات.لإبراهيم والصفات،،، اللائقة حقيقتها على ؤإحرائها والصفات 
ءثّمين.لأبن المثلى«، لااضاعو _ ٦ دون ومي4ا تجل دون اش 

العبدأمر قد تعالى أنه كما تعطيل، 
^،؛؛٠ت فقال علم به له ليس عما بالتوقف 

ؤآؤثزآلثمع اة ءلر يهء لك ؤس ثا ممف 
.هُّّثولأ قنه كاة أوأهك ٢، 
]الإّداء[.

غابلإوما ت ظه البر عبد ابن قال 
إلاالعقول ذوو يصفه فلا العيون عن 

ماإلا ا)ثبم صفات في حبر ولا بخبر 
لسانعلى أو كابه في به ه نفوصف 
تشبيهإلى ذلك نتعدى فلا .، رسوله 

ؤقسفإنه تنثلير أو بمل أو قياس أو 
إ.هآثصه آتسمغ ؤهو لنيذ،اء َؤثإيء 

تاكورى[ا،ُا؛.

تمصادرواتمراجع:ا0 
للغصن.الحسنى،'، القه ؛ل١مماء — ١ 

لابن)جا(، لرددائعالفوائداا—٢ 
القيم-
فينى الحاض أسماء راشرح - ٣ 
علىن لسعيد والسنة؛'، الكتاب نحوء 

الأصفهانية،،،لحقيدة ا ارشرح — ٤ 
بمة•لأن 

الأسماءفى الكلية رلالقواءد - ه 

)U/والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد )١( 
الإّادممة،والشؤون الأوناف محموم ( ١٤٥

ه[.١٣٨٧المغرب، 

المرسلة؛،،الصواعق ومختصر — ٧ 
الوصلي.لأن 
ةالخموأصولهم ارالمعتزلة — ٨ 

بند لحوا منها،،، الثنة أهل وموقف 
المعتق.اطه عبد 

فىوالجماعة الثنة أهل ررمعتقد ~ ٩ 
حليفةبن لمحمد الحسنى''، الأسماء 
التميمي.

توحيدمن الهلوائف مواقف را - ١ ٠ 
حليفةبن لمحمد والصفات،،، الأسماء 
التميمي.

فادعوهالحسّنى الأسماء لاوطه ٠  ١١
الإيمانيةللاثار تربوية يراسة أ بها 
الحسنى،؛،اطه لأمماء لوكية وال

الجليل.ناصر ن اليزيز لعبد 

 Pسماعيل إM

وتسبه:مص اس ■رنة■ 

إبراهيمبن إسماعيل اش نبي هوت 
أهلوجمهور ■ آزلّ بن ؟ص الخليل 
هوإبراهيم والد م اسأن على النب 

القرآن،لمحريح مخالف وهو ،، ؛-١^' 
و؛0م()ا/ا،؟م، كثير لأبن والمهاية الدائن رآ(اظر: 

لأبنالأنبياء قمعي لصحيح ذا[، هجر، ]دار 
،ط١ ماس،. ]دار ١( )٣• الهلالي للم. كشر، 

٥١٤٢١.].



ؤ؛إسماعيل إسماميل

ولدا،منها يرزقهما أن اش لعل هاجر؛ في إلامحث تعالى• المحّ ئال 
.،ماع؛ل إّّله قونيت ءتزوحها، ن>وعك أريتك إو ءرلهه محتاق ءو ءارر 

فييلغ قد وقتئذ إبراهيم اذك نبي وكان نص ولذا ]الأنعام[، وه بين م ق 
وتسعينتسعة ت وقيل ا سنة تعين الكبر في الصواب أن على الطبري جرير ابن 

علىيدل ما اش كتاب في حاء وقد منة، وذكر آزر، هو راهيم إبوالد امم 
رزقا عندمالكبر إبراهيم لمؤغ ياسمان له يكون قل أنه وهمات احتمالين؛ 

ِستعالى: قال كما ياسماعيل، علم، والاحر لقب، أحدهما أو علمان، 
أوزعد ئ وهش آوى _صا وارداكان ؤإن الاحتمال وهذا 
[.٣٩]إيراهيم: القرآن صريح فإن - كثير ابن يمول 
واشالاحتمالات من غيره على مقدم 

غيرةاشتدت إسماعيل مولد وبعد 
.إبراهيم من فطلت هاجر، من سارة 

بهافسار عنها، هاجر وجه يغيب أن 
وتركهماماكة في وضعهما حتى وبولدها 

قالتعنهما الرجؤع في أحذ ولما هناك، 
مامعنا وليي وتتركنا تذهب أين له: 

أعلم.

همعشاiسمهممق:

عبراني،أعجمي اسم إسماعيل 
ها بي نلأن اهسس—م—ع؛ معنا0ث 
يهبهأن ريه يدعو كان همحهئ إبراهيم 

ولمبالسزال عليه ألحت فلما يكفينا؟ من ل ثق ; قائلا الحا صولدا 
قال:بهذا؟ أمرك آش له؛ قالت يجبها، ه بوهفات[ ]الصافا.ه آمحي؟تة■ 

ولمايضيعناأ لا فإذن ؛ قالت،نعم، 
أحذعنهما واحتفى قليلا عنهما ابتعد 

ينحكت إؤآ ^■5^ ■ قائلا ربه يدعو 
آص،بينلث يند تك ذتم، ءمح- ئثإد ديبف 

اتاّىتيى أتثده ة-جعل آلصئؤْ ِشعؤأ ;^١ 

(٢). r إسماعيل  'm

ونشأنه:موتده و

عنء إبراهيم المحّ بي نتأحر 
سارة،الأولى زوجته من الإنجاب 

جاريتهاس الزواج إبراهيم علمحا فعرصت 

ًدا[،هجر، ]دار )بم/أةص الطبري ير نفانقلر: )١( 
(.٣٣والهاةر١/،والداه 

-)٠٩ للجوابي الأ-مجمي الكلام من ألمعرب )٢( 
]دارو)ص،ا( )٤(، رقم انمائسة وكذا (، ٩٦

فيازاردة الأكلأم والأعلام؛اص-ولا ط١[، العلم، 
]دار( ارحم.)٩٣همد ف. للدمحور الأنسا، قصص 
ءل١[.اكلم، 

)محابالبخاري أحرحه صحح  li-jJL-?قي ذلك ورد )٣( 
قمصوانثلر: (. ٣٣٦٤رقم الأنسا،، أحاديث 

]مكبة( ١١١)لكلي ُالعرائس المسمى الأنبياء 
تاريخفي رالنتثلم الأزهرا، العربية، 

الكتب]دار ٣( • ٤ )ا/ الجوزي لابن والملوك الأمم 
وصحيح٣ْ(، ٦/١)والمهاية والمداية الخلمية[، 

ونفلم(، ١٢.٥.  ١٢٤)الهلالي ليم الأنبياء قمص 
العلمية[.الكب ]دار ( ٣٣٢)A للقاص الدرر 



إسماعيل..؛إسماميل 

قثي(لأثثت تن ؟ررئهم إيآ ممحآ 
أمقيت وبرا.مم[. لإبظو0 

هذافي الرصيع ابنها مع إسمايل 
الماءمن عندهبما ما نفد ولمأ الوادي، 
يصيح،وأحد الطفل وعطش عملثسح 
عنتبحث وبدأت محله، فى فتركته 
سيئا،تر فلم الصفا على فطلت الماء، 

فلمعليه طلعت حش المروة نحو وسعت 
الصفابين المعى كررت وهكذا شيئا، تر 

ماءخلج وفجأة مرات، سبع والمروة 
والآح-ره،الدنيا رحمان يرحمة زمزم 
بخرؤجالعربية جرهم قبيلة سمعّت ولما 
فياستأذنوها الوادي هدا في زمزم ماء 

الماءهدا من والشرب بجنبها المزول 
بينإسماعيل نشأ وهكذا لهم، محِت ف

العربية،متهم وتعلم مكة في القبيلة هذه 
طلقهاثم بناتهم، من زوجوه لمر ولما 

فأنجبباحرى منهم رتزؤج أبيه بوصية 
يوننبا منهم ولدا، عشر اثني منها 

عربلهما نمن وكان وقيدار 
أ.الحجازُ 

قصةبيان ■في الأحاديث تضافرت وقد 
مكةإلى وأمه باسماعيل إبراهيم ذهاب 

عديدة،أحاديث في فيها إسماعيل ة ونشأ 
ابنعن بإسناده البخاري رواه ما ت منيا

النماءاتخذ ما ررأول قال! خا عباس 

اتخذتإسماعيل، أم قبل من ، الخنهلقُ 
جاءئم سارة، على أثرها لتحقي منهلقا 

ترصُهوهي ؛سماعيل وباينها بها 
فوق■دوحة عند البيت عند وضعهما حتى 
بمكةوليس المجد، أعلى في زمزم 

فوضعهماماء، بها وليس أحد، يومئذ 
تمرفيه جرابا عندهما ووضع هنالك، 

منهللئا،إبراهيم قفى ثم ماء، فيه وسقاء 
أينإبراهيم يا فقالت! إسماعيل أم فتبعته 

قيهليس الذي الوادي بهذا وتتركنا تذهب 
مرارا،ذلك له فقالت شيء؟ ولا إنس 

آهله؛ فقالت إليها، يلتفت لا وجعل 
إذنقالت: نعم. قال! بهذا؟ أمرك الذي 

إبراهيمفانقللق رجعت ثم يضيعنا،■ لا 
يرونه،لا حيت الثنية عند كان إذا حتى 

بهبزلاعدعا ثم البيت، بوجهه استقسل 
ربفمال؛ يديه ورفع الكلمات، 

عندريج ذى غيي ؤاد دييمح، ين ثتثئ 
بلغ,؛حتى [ ٣٧إبراه_ت_م: ت ه

إسماعيلأم وجعلت .ه، 
الماء،ذلك من وتشرب إسماعيل ترضع 
عهلئثء العقا قي ما نفد إذا حتى 

يتلوىإليه تنظر وجعلت ابنها، وعطش 
أنكراهية نهللقت فا — يتلبثل قال! و أ_ 

فيجبل أقرب الصفا فوجدت إليه، تنظر 

هشاملأبن اكوية الهرة بارلادْ: ملق نما انظر :١( 
وأولاده،الحلبي ايابي ممعلفى ]معلبعة )\إ1( 
(.١٨٩)للهلالي الأنساء ممعص وصحح ط؟[، 

ثريها،المرأة تلمى ءان وهو مناطق، واحد المتطق: )٢( 
وترسلهثو؛ها، لط بشيءوتربع وسطها نشئ ئم 

فيتعثر لئلا الأشغال؛ معاناة عند الأمنل محلى 
(.U،>/o)والأثر الحدث غرب ش الهايت ذيلهاء. 



إسماصل.ء.خإآتصمانم 

Iفقالوا ءاJئا، طائرا فرأوا مكة، أمقل استقبلت ثم عليه، فقامت يليها رض ألا 
لعهدناماء، على ليدور الطائر هدا إن نر فلم أحدا؟ ترى هل تنغلر الوادي 
جريافأرسلوا ماء، فيه وما الوادي بهذا بلغت إذا حتى الصفا من فهبطت أحدا، 

فرجعوابالماء، هم فإذا جريئن، أو سمحت ثم درعها طرف رفعت الوادي، 
وأمت قال فاقبلوا، بالماء، فاحبروهم جاوزت حتى المجهود، الإنسان معي 

لناأتأذنين I فقالوا الماء، عند إسماعيل عليها فقامت المروة، أتت ثم الوادي، 
الولكن نعم، ت ، ijمحقا عندك؟ ننزل أن أحدا، تر فلم أحدا؟ ترى هل ونفلرت 

ادنقال نعم. ت قالوا الماء، محي لكم حق ابن قال مرات، سع ذلك فغعلت، 
»فأكىذلكأمماس;فلالميُ#:»فنلكسي قالالميء:ءساس:

فنزلواالإسرراا، تحب وهى إرماعيل المروة على أشرفت فلما بينهما؛'، الناس 
حتىمعهم، فنزلوا أهليهم إلى وأرسلوا نفسها، تريد صه ت لت فما صوئا، ممعن 

وثبمنهم، أبتات أهل بها كان إذا قد فقالت; أيئا، معت قتسمعت ثم 
وأنفنهممنءم، الحربية وظ؟ ١لغلأم هى فإذا غوان، عندك كان إن أممعن 

زوجوا؛أيرك فلما ث-ب، من و١عجبهم ّ بعشه فبحث زمزم، موصع عند بالملك 
؛.١١٠.(. إسماعل. أم وماك منهم امرأة انء ظهر حنى - س-ات محال: أو 

الفرس،ركب من أول ؤإمماعيل هكذا، بيدها وتقول تحوصه، فجعلت 
منأول وهو أ، وحوقاُ قبله وكانت وهو سقائها في الماء من تغرف وجعلت 

منجاء كما الفصيحة بالعربية تكلم قال عباس؛ ان محال ا تغرف ما بعد يفور 
ه؛المتم، عن طالب أمح، ن خم، حديث لو إ-ماعجل، أم اش ءيرحم ء: النبي 
يالمرييةلسانه فتق من وأول قال: أنه من تغرف لم لو قال: أو - زمزم، تريث، 
همشرةأربع ابن لهو إسماعيل المبينة قال: معينا؛؛، عينا زمزم لكاسثا - الماء 

منة؛؛لها فقال ولدها، وأرضعت فشربت 
،— هنا ها فإن الضعة، تخامحءا لا الملك:  رنمالأنساء، احادث )كتاب البخاري أخد-جا )١( 

(.٣٣٦٤الله ؤإن وأبوه، الغلام هذا سني الله، محت 
]1ُل؛( ٢٠)اسي )•ل ٧١لأم الأيام )،■(ام: س ١^ و5ان _، ض لا 

ص;ت;آتقمة؛؛الأ/ضآيشاسملنمص 
(.١٨٨للهلالي)مرت حتى كذلك فكانت وشماله، يمينه 

■''ثقِثمحءتصثاُسبص ص س ُص 
=وأد;د، حسنء، يإساد حملي حديث من النسب في فنزلوا ، كداء طريق من مملين جرهم 



إسماعيل

.نإسماعيل ►إك[ابم

ياليرييةتكلم من كثير- اتن قال 
كلامأ-محاز قد وكان اللغة، النّصيحة 

أمهعند نزلوا الدين جرهم من العرب 
فيبها الله أنطقه ولكن . . بالحرم. هاجر 
كانوكن.لك والبيان، الغصاحة غاية 
ه؛اُن.اممه رسول بها يتلفثل 

يوته:تي 

mإساءل كون ض تحاو ش اض 
ك■ر؛ؤوآدقر ت سمحاث فقال ورمولا نبيا 

وةآؤد صادق َةى إبمثأ إّءنمل آليثب 
وهبما تبمة 

الموحىأنبيائه ضمن تعالى وذكره 
آوِمآوإدآ تعالى؛ فعال عنده من إليهم 
ئ؛^٥؛وآقتئ محج إق آئية َةآ اوف 

ؤإسحؤوإنثمحث إقيي-هم ءاقآ ثأوجآ 
وءصو:ءيتئ 

وهرمرا داودد ئتاسا دثثتى وثتثدئ 
]الماء[.

الجاهلونإليه به ن.ما كل من و؛ر'\,0 
واؤزيثئإ0 يمأوف >ؤآر ه'' الق قال ف

وآ*لأنثاثوبمترض دإنثرث١ ناتتهذ 
آئأ1ي محلم انم ئز آذ محيا ٤^١ 
يمي:بمدهء ثهثده كثن يثن أظلم وس 
وهسنة عثا ك وما او 

.]القرة[ 

)ا/الصغير الجامع صبح ي ن ~
،._i]

>ا/سمآ(.والهاية ^١^ ١٢١)

دعوته:وأ 
دعوةمظؤّ إ«ّّْاءيل دعوة كانت 

ونبذالتوحيد تحقيق على قائمة حنيفية 
عهدأنه تعالى اش أحير حيث الشرك؛ 

صاسماعيل وابنه إبراهيم من كل إلى 
والأوثانالشرك من العتيق بيته يهلهرا أن 

فقالكان، ما كائا اش غير وهمادة 
تقكيتإ أن وإمل إمحي إة ووعهدآ 

وهآلقدم ثآليقج ثألتنمحق بملمحن 
نبوةبعل إسماعيل نبوة وكانت ]البقرة[، 

منه:وموقفهم قومص '0 
إسماعيلأرمل القه أن المورحون ذكر 

وقبائلجرهم وقبيلة العماليق إلى 
وعبادةالشرك عن فنهاهم اليمن، 
بهوكفر تفة محنا به فاْتت الأوثان، 

أكترهم^.
فاته:و0 

قدوكان م^■، إسماعيل الله نني مات 
Iوقيل ، منة ومثة وثلاثين سبعا عاش 

معدفن إنه وقيل؛ ، سنة دمثة ثلاثين 
اللجنةنصت وقد ،، الحجرُ في أمه 

(.٣١٤/)ا والأمم الملوك تايخ ش المنتظم انظرت  ٢٢)
)ا/ْ'م(،والأمم الملوك في المتثلم اذْلرث  ٢٣)

الكتب،( JU]ياي ( ١٣٥/٢)الترفي وشر 
•اراض[ 

القرطبيوتغير )ا/ْ(، هشام ابن سره )؛(انظر: 
)آ/هما(.

قصمىوصحيح )ا/ْ(، هثام اأن سيرة )ْآانظر؛ 
(.١٨٩)للهلال الأنياء 



.إسماعيل ئوقثإسماعيل 

هازاُا،,صحة عدم على للأفتاء الدائمة 
انمتعامة:المسائل 'أو 

الذبيحهو من م الأولى؛ لمسألة ا- 
ثؤاإك دائب إق ءؤوءاد دع١لى• دول لي 

'ألمتلخةمن ل، هب ;ت ّّتءيءي 
ألثصتعث ج ثأثآ مسي. يممي ؤتون£ئ 

1دبمثنيىآه؛،" آتثاءِ 4؛ أرئ إق بجي ثثات 
رمزتا أسن يتأنث ثان رتملمن تاد١ قو 

إ.هثى آثء ذل إن سشدثآ 
!]الصافات[ 

صلىالمسألة هذه في العلماء احتلف 
أقوال:

بنإمحماعيل هو الذبيح أل الأول: 
منطائفة به قال .ؤ، الخليل إبراهيم 

وابنعمر وابن هريرة كابي الصحابة؛ 
والشعبيجير بن وسعيد ه، عباس 

وابنتيمية وابن حنبل بن أحمد والإمام 
وغرم•كمحر وابن القيم 

إمحاق،هر الذبيح أن الثاني: 
بنعمر عن القول هدا وحكي 
وابنعباس وابن طالب أبي بن وعلي 

وعطاءدي والومقاتل ه وجابر عمر 
•وغرهم والطري أنس بن ومالك 

اللكدمعن والإمساك الوقف الخالث: 
. ()٢

له

(.I'V/r)للإفتا، الدانمت اللجة محاوى را(اظر: 
-)^\إس اص تمر الأقوال: لهدم انظر )٢( 

()U/٢٧الجرزي لأبن المر وزاد "٦(، 
لاا/إأا(القرطبي وتفسير ، سلامي[ إلا 

كثيرة،لأمور الأول؛ القول والصحيح 
تبشيرقحة في تعالى الله ثول منها: 

ورائهومن باسحاق ه وآلإبراُي—م 
ِإامإهيم؛( L،Uجاءث ءؤوثثد عقوب: يب

أنلق قا ج قاد عة ٤^؛ آص 
الرءآ ه . حنيذ آء 

قاوأمحقة يمم وأرجتن ئآءمحئم أثي تجئ 
وزط محِ أق هنآ إ؟ ق حمب 

ؤمنأاتء>ؤإ قسنقها ضحكة قاهعة ؤآتّءأتدر 
بئرآفعد ]هود[، وه ممرا إتحق ووة 

بمولودأي: الابن؛ وابن الابن بأمرين: 
وهداالمولود، لهدا ويابن لهما، ميولي 
القولمع يتنافى وهدا يعيش. أنه يقتضى 

لهيولد ولم صغير وهو بذبحه أبيه بامر 
أفكثير ابن وذكر بعدأم• يعقوب 
أنعلى لأية ا بهذه استدل من استدلال 
أحسنمن هو إساعيل الذبيح 

فقال:وأبينه، وأصحه الاستدلال 
أنعلى الأية، بهذه استدل من اراستدل 

أنيمتنع وأنه إسماعيل، هو إنما الذبيح 
البشارةوقعت لأنه إسحاق؛ هو يكون 

يزمرفكيف يعقوب، له سيولد وأنه به، 
يولدولم صغثر، ُلغل وهو بذبحه إبراهيم 

رأ/تٍمية ابن فتاوى وْجمرع ١'١(، - ورْ؛/هه 
ائلطبفهد الملك ]مجمع ( ٣٣٠. ٣٣١

ملئ(دُا )U/٢٣ كشر اين ير ونفالممحف[، 
(،٣٧٠والمهاية)\إح. رالداية ب[، ]دار 

كثير،]دار.ابن )i/_ لكوكاني اص؛ر يفح 
ط١[.الخليب، الكلم ودار 

(.rrofi)يب لاين اكأوى مجموع انفر: )٣( 



دق=—^►٠——صق
إنماالقول هدا ت يقول - روحه اثأه قدس ض ا ووعد • بوجودْ الموعود يطوب بعد له 

باطلأنه ْع الكتاب، أهل عن متلقى محو بدلح يؤمر أن فيمتنع فيه، حلف لا "ص 
أمراه إن فيه: فإن كابهم، بنص هو يكون أن فتعين هدْ، الة والح-هدا 

لمثل:وفى بكره، ابنه يذبح أن إبراهيم الاستدلال أحس من وءددا ؛ساهميل، 
معالتاب أهل تك ولا وحيدْ، الحملااأ١أ. وض وأiتنه، وأصحه 

أولاده،بكر هو إسماعيل أن الملمين بأنه وصف مقم إسعئحاق أن ومنها: 
فيأن القول هذا أصحاب غر والذي الغلام هذا أن حين قى عليم، غلام 

أبتكاذبح ت بأيديهم التي التوراة ووعد حليم، غلام بأنه وصف الذبيح 
تحريفهممن الزيادة وهذه قال: إسحاق، الوصف وهذا الذبح، عند بالصبر أباه 

يكركاذبح قوله: تناقض لأنها وكذبهم؛ فقد .، إّماعمل لحال مناسب 
بنيحدت اليهود ولكن ووحيدك، الوعد في والصدق بالصبر ربه وصفه 

أنوأحبوا الشرف، هذا على إسماعيل ألكتل ؤدا رلدربس ؤمحلآنّييل • بقوله 
ويحتازوهإليهم يوفوه وأن لهم، يكون لالأنساء[، وه آضين تن حفل 

أنإلا افه ويأبى العرب، دون لأنفسهم إمحبمل آلكثب ي جرو سبحانه: وقال 
أنيسوغ وكيف لأهله. فضله يجعل وه ئسؤب!٤١ ث؛ة آؤد صادق إة»َق0 
محيتعالى واق، إسحاق، الذبيح إن يقال: ]مريم[. 

فقالبشرأمإسحاقبهوبابنهيعقوب،أنضةالويحوسليم ومتها;
لإبراممقالوا إض تطدءناسصتأهل من لا أحد ينقل ولم خلاف، دون 

٩ءش لا ؤ-ةوأ أتوْ ^١ ذهب إسحاق أن غيرهم من ولا الكتاب 
ذقئ؟وأمأمم> و زط وم إل ١^؟ . إلىصكةُآ، 

ولاب، ام م دك ب يكُن ؛١^■ إسٍاق ه وأن إسامل، 
١^^؛'م ُاخم . -سمب ان رب نحوء ص ثم دحيا، ^ م ام 

ذيJبمقرب لإساق الئارة كاJل ابنبة،ممال: ءنصالإسالآم
الكلامام فنوهمذا واحد' لنظ الِ تجب ابن الإسلام شمم روسمعت 

ساق«ءم.و ث
.( ٣٣٤)؛/ كير ابن تقمر )١( 
ء]مزمن ( ٧٢ِ  ٧١)ا/ المم لأبن المعاد زاد )٣( (. TTafl)تمة لأبن اكارى بوع ■)٢( 



ه؛إسماعيل 
اسماعيلإر]قق[بم■

بهالقطع يجب الذي أن ت والخلاصة 
والدلائلوالثئة اصاب لدلالة 

الصحابةء علما وقول المشهورة، 

هوالدييح أن يه! يعدهم ومن والتابعض 
هوالدبيح بأن القول وأن إسماعيل، 

أهلعن متلقي وهو باطل، إسحاق 
التيالتوراة في لما ومخالف التكتاب 

الكظبُا؛.أهل يأيدي 
أيقا؛باطل فهو بالتوقف القول وأما 

دونبه القطع يجب عما توثق لأنه 
٠مستد 

الدح:قصة الثانية: -المألة 
بابنهراهيم إباش بي و3ق 

الكبرفي بلغ أن بعد هؤق إسماعيل 
الولدهدا شب لما ولكن كبيرا، مبلعا 
العمل،في أبيه سعي سعيه وبلغ وكبر 
ابراهيمفاحبر بذبحه، المنام في المح، أمره 
كانفما فيه، رأيه عن وماله بالأمر ابنه 
أشارأن إلا الصابر اuر الابن هذا من 

ويذبحهفيه، ربه أمر يمتثل بأن أبيه على 
هذاعلى بالصبر ووعده اض، لأمر تفيدا 

وجهزاض لأمر أسلما ولما الابتلاء، 
والمخرجالفرج جاء للذبح ابنه إبراهيم 

بكبشالله فداه حيث تعالى، الله عند من 

نمٍبملأن الفتاوى مجمؤع وانظر! [، Yvjaلرسالة، ا —
(.٣٣٢)إ/

وزاد(، ٣٣١رة/ يمية لأبن القتاوى مجموع انظر! )١( 
)ا/ا"ا-م(،والغياية دالهداية (، ٧١را/ المعاد 
(.١٨٦)للهلالي الأنساء نصص ومحح 

بكبشفإذا فالتفت إبراهيم ونودي ^-٠؛، 
عنجاء كما ابنه، مكان فذبحه عفليم، 
تعالى:الل4 قال ا حنُ يسند الأي 

إع1نيهبشتقه .ا آكنإ،ءإبم مق ل ثت، 
نبئوثان ألقي ثث ج قئا وا يو 

^١آدبمإث، لأي أتثايِ ؤ، آنئ إؤآ 
إنثثحديآ رمز ثا أقثل ثتآتث ثان مكن 

ؤئمحرآسأت! هئا ين آس ثاء 
ئدو ةإبج-ر أن ؤثدته و قين 
.هط م، 'هأؤق إة آلي؟ ثديت، 

ذجوئدتقث و أليئ آؤرأ ؤ ثنيا إنئت 
فات[.عظير

مشاركةئة: الئاللمسألة ا„ 
الكعبة;بماء في ص إممامل 
أنبعد ةو|ث إبراهيم اطه, نبي كان 

يزورهماض، بأمر مكة في ذريته وضع 
جاءلما المرات إحدى وفي أحيانا، 
يبريإسماعيل ابنه وجد إبراهيم 

زمزم،ماء من قريبة دوحة تحنت له نبلا 
الولديصنعه ما وصنع إليه قام رآه فلما 

إبراهيمذكر ئم بالولد، والوالد بالوالد، 
فمالبأمر، أمره الثه أن إسماعيل لابنه 

ربك،أمرك ما اصنع إسماعيل 
قال:وأعينك، قال: وتعيننى، فقال: 

وأثاربيتا، هاهنا أبنى أن أمرنى افه فإن 

(.OAروا/•الطري تمر انظر: )٢( 
نوربالمأير التغعن السور المحيح انفلر! )٣( 

المييةالمآثر، زدار ٢( )؛/٨* ياسين ثير لحكت 
ط\أ.النية، 





إسماعيلءء]ق[هإسماعيل

اللام،عليه فاقريي روحك جاء فإذا 
حاءفلما بابه، عتثة يغير له• وقولي 

هلت فقال سيئا، آس كأنه إسماعيل 
حاءنانعم، ت شالت أحد؟ من حاءكم 

حبرته،فا عنك فسألنا ، وكدا كدا شيخ 
جهدفى أنا دأحيرته عيثنا كيف وسألني 
شيء؟أوصاك فهل ال؛ قوثدة، 
علتك!أقرأ أن أمرني نعم، ت قالت 

تقال بابك، عتبة غير • ؤيقول الملام، 
ارقك،أفأن أمرني وقد أبي، ذاك 

منهموتزؤج فطلقها بأهلك، الحقي 
اض،ثاء ما إبراهيم عنهم فلسث، أحرى، 

علىفيحل يجده فلم يعد، أتاهم ثم 
يبتغيحؤج ت لت محقا عنه، فسألها امرأته 
عنآلها ومأنتم؟ كيف ^ IJلنا، 

بخيرنحن فقالت: وهيئتهم، عيشهم 
مافقال: ،، ٥١على وأثنت وسعة، 

فماقال: اللحم، قاك: طعامكم؟ 
الئ4لمقال: الماء■ قالت: شرابكم؟ 

قالوالماء، اللحم في لهم بارك 
حب،يومئذ لهم يكن راولم ه: النبي 

فهماقال؛ _، لهم دعا لهم كان ولو 
لمإلا مكة بغير أحد عليهما يخلو لا 

فاقرئيزوجك جاء فإذا قال: يوافقاه، 
بابه،عتبة يثيت ومريه لام، العليه 
منأتاكم ,هل قال: إسماعيل جاء قلما 

حمنشيخ أتانا نحم، قالت: أحد؟ 
عنك،فسالمى عليه وأثنت الهيئه، 

حبرتهفا عيشنا؟ كيف فسألني: فاحثرت؛، 
قالت:بشيء؟ فأوصاك قال: بخير، أنا 

ويأمركلام، العليك يقرأ هو نعم، 
أبىذاك قال: بابك، عتبة تثبت، أن 

أُس\دلئ،؛؛أن أمربى العتبة وأنت، 

لاص

المصادرواتمراجع:ءوً 
١)ج لا النبوية ررالميرة . ١ 

هشام.
(.١٩^٩، الْلبري؛؛ ررتفسير - ٢ 

هلالالي لأب'؟_لرالآوانل«، 
عسكري.لا 

الأممارث-خ تفي أرالمنتفلم - ٤ 
٠الجوزي لأبن )؛؛؛١(، والملوكة 

لأبن)ج؛(، ررمجمؤع - ٠ 
نمه.

القيم.لاين ^١(، لا د لمحا ا ررزاد ء ٦ 
لابن، ( ١ )ج والهاية؛؛ ررالبداية  ٠٧

•كم 

لابنالأنبياء )قصص ررصحيح - ٨ 
كثتر(ج،لومسلألي.

■سيرةصحيح من الملام ررسبل . ٩ 
^١(،واللام؛؛ الصلاة عليه الأنام حير 

الواحاو.عبد لصالح 
التفيرمن لمبور ا لصحيح ا را  ٠١٠

ياسن.يشير لحكمت يالآثوره، 

رلمالأنيياء، أحاديث )كتاب البخاري أحرجه !١( 
٣٣٦٤، ٣٣٦٣، ٣٣٦٢.)



الساعةط أشرا اتساعهأهراط 

صالساعة شراط أج 

لغة:لتعريف ا٠ 
بهوالمراد قزط، حمع الأث_راءلت 

قالغيرو. عن الشيء نمير التي العلامة 
والطاءوالراء رلالث-ت-ن •' ^؛؛؛ فارس ابن 

{اُآا.وعلامة علم على يدل أصل 
شرطت ومنه أوائله، الشيء ط وأشرا 

المقدمونصحابه أ ر حيا وهم ارلهإ_ان، 
لأسهمجعلوا أتباعه، من غيرهم على 

أ.تادعداء بها يعرفون علامات 
)س.و.ع(،مائة! من اعت! والمس—
استمرارعلى يدل والعين والواو وررالمن 

سميتعة لما وا ،  ٠٠ومضيه ، شيء ل١ 
والماعة!وتستمر، تمفس لأنها بدلك؛ 

الزمازأ؛،.أجزاء من جزء 

شرقا:لتعريف ا٧ 
يعقبهاالي اءالخادمات هي ت الأشواط 

الماءذا؛'ى.قيام 
تقومالذي الوقمتح بالمساع والمراد 

تفجألأنها كذلك وسميت القيامة، فيه 

المربي،اكراث إحاء ]دار ( ٥٣٣)اللغة )ا(ّقاسس 
٠٠١٤٢٩.]

غريبفي والهاية (، ٥٣٣)اللخة مقاييس رآ(طر: 
ناثرون،اردلة ب ( ٦٣٧)والأتر الحديث 

>[.١٤٣٢ط١، 

(.٤٧٦)اللغة ماسي )٣( 
1لمرآنرمفردات (، ٤٧٦)اللغة مقاييس )؛(طر: 
>.١٤١٢ط١، اكلم، زدار ( ٤٣٤)للراغب 

)ما/آ7(.)د(كحانرى 

كلهمالخلق فيموت ساعة، في الناس 
حقيقةساعة أنها أو! واحدة. بصيحة 
الوقتفلشلة عظيم؛ أمر .فيها يمحيث 

.ساعة سماها قيه تقوم الأ.ي 
القيامةعلامات هى المسامة: فأشراط 

وقيل:قربهاوص. على وتدل تسبقها التي 
قبلأمورها صغار من الماس ينكره راما 

الاءةا(زى.أنتقوم
المعويال-عاض، ين ب ي

والشرعي:
المسيعلى اللغوي المنى دلالة 
الساعةأشراط أن وذلك بينة، الشرعي 

الوقتفى بقها تالمى علاماتها هي 
.عليهاللدلالة 

الشيمية:سبب وآ 
قربعلى نملألتها ؛ذللت، مميت 

٠ووقوعها الماعة 

الأخرىتلأسماء اح 
الساء_ه،أمارات أيما: مى ن

المسميةوهذه ، العلامة هي والأمارة 
المشهور،.ئ جبريل حديث من ثابتة 

،،أمارتها({آ من فأخبرني ارقال: وفيه: 

(.٦١٤)رالأثر الحدث غرب في المهاية يطر: )٦( 
]يا;( ٢٤١)آآ/ العروس وتاج 

i٢٧طايبموزى، ابن ]دار ( )٤٧الساية أشراط )٧( 
١٤٣٠.<

(.٦٣٧)والأثر الحديث رب ثي الهاية )٨( 
(.٤٦)والأثر الحديث غرب ي المهاية )٩( 

.٨( رنم الإيمان، )كتاب مسلم رواه ١( ر' 



اثساهةأشواط :ءءأوإه:اتساصة١^٠٤، 

عنئآحمرض ررفال: رواية: وفي 
علاماتت كذلك مى ون. أماراتهاءأ 

هريرةأبى حديث فى ذلك ست الساعة، 
رادلخنوفته: المائي، س ه ذر وأي 

(٢)بهاا؛ُآ؛.تعرف علامات لها 

اتحكم:و؛ 

فهيواجب، الساعة Jاشر١ءل الإيمان 
هوالذي الأحر باليوم الإيمان من حزء 

الإيمان.أركان من 

يعلملا اض غيب من غيب الساعة 
اشّلكن تعالى، اش إلا بوقوعها أحد 

قربها،على تدل علامات لها جعل 
علىدليل العلامات هد0 بوقؤع فالإيمان 
من.ركن هو الذي الأحر باليوم الإيمان 

الإيمان.أركان 

.والأدلة:
.فيجملة اه ذكرها قد لأشراًط اث 

لألقاهه إي يثنية ج،؛ I فقال القرآن، 
ء؛١ ٨ آشماؤلهاه جاء" قد فتة تأييم 
لههريرة أبتم، حديث وفي. دنت- أي: 
ياال؛ قه: يوفه. ا رسول عن 

(،٤٦٩٥رقم المدر، داود)كتاب أبو ))(أحرجه 
(،٤٩٩٠رقم وشرائعه، الإيمان ركتاب اثي والن

،Yjaالرسالة، ة أموم( ٤٣٤)آ/ وأحمد 
علىنعيمه في شاكر، أحمد ونال )م[،  ٤٢٨

صحح.إساده (; ٣٦٧)رقم الخ.دث 
رقموشرائعه، الإيمان )كتاب ائي الماحرجه )٢( 

))/٣٣(.الغلل إرواء الأزتى. ومس (، ٤٩٩١

لأماقال: الساعة؟ متى اش رسول 
ولكنالمائل، من يأعلم عتها المسورل 

(٣)ا'حلئاكءنأشرابيا\م.

العلم:أهل أقواو و
محلبأشرا راوذؤمن ظه: التلحاوي قال 

ونزولاللّجال، حروج من الساعة; 
ونزمنالياء، من ء. مريم ابن عيسى 
دابةوحروج مغربها، من الشمس بطلؤع 

عمرأبو وقال موضعها محن الأرض 
عنجاء بما واجب الإيمان ؛)إن الداني; 
الصحيح،بالنقل وثبت الك.، رسول 

وعيدذكر من لملمون ا حمله وتداول 
الساعة،تل وأشرا الطوام، وذكر الأحرة، 

وقال،. ها؛؛أ وافترابا، وعلاماته
اعقأنأشراط في ررالوارد السخاوي; 

يه،محتج هو ما ومنه كثير، وعلاماتها 
حنصديق وقال أ. يثبتاال لا محا ومنه 

أحبرما بكل الإيمان ارويجب حان; 
مماعنه، الخبر به وصح النبي.، 

وحق،صدق أنه عنا غاب أو شهدناه 
ولمجهلناه أو ءقلنا0، ما ذلك، في سواء 
الوكان.يقظة معنا0، حقيقة على نهللع 

(،٤٧٧٧رقم القرآن، تفسر )محاب البخاري أحرجه )٣( 
•٩( رقم الإيمان، لم)محاب وم

ٍدآ،العالمية، ]الرسالة ( ٧٦الْلحاؤية).شرح )٤( 
١٤٣٣.]^

ط١،أحمد، الإمام ]دار ( ٢٤٣الوافية)الرسالة )ه( 

اعآانآشرامل ين به الإحاطة يحسن ما نى القناعأ )٦( 
يتصرف..[، ٥١٤٢٢ءل.ا، الملف، ]أضواء )٣٧(، 



ثءءك[[بماكاعةاشراط 
السامةا'هراط 

الساءة؛أشراط ذلك; ومن منانا، 

لأقسام:ا0 
مينقإلى السامة أشراط تشسم 

حروجهاُآ،:وقت باصبار 
بقتالتي وهي ت صغرى أشراط - أ 

منلتبعيدة، بأزمنة وتتقدمها الساعة 
والتطاولالجهل، وتفشي العلم، مض 

علىظهورها حيت من وهي الميال. في 
تأنويع ثلاثة 
تمئل نقضستا، وا ظهرت ط أشرا ٠ . ١

ض.،ا رسول عهد في القمر انشقاق 
مكةأهل ؛رأن ت لقهته مالك ين أنس فعن 

آية،يريهم أن اض. رسول سألوا 
جراءرأوا حتى شقثبن، القمر فأراهم 

بيها«ص.
تغلهر،تزال ولا ظهرت ط أشرا . ٢ 
الصغرى،الساعة أشراط اغلب وهي 

حديثفي كما البنيان، في اكطاول مثل 
ذكرعندما }.٥ الغياب بن عمر 

الساعة،أمارات بعض اش. رسول 
العالةالعراة الحفاة ترى رروأن فقال; 

البسانء؛في دشهلاواون السا0 رعاء 

(١٢٧١الأثر أهل مقبدة سان ني أكر را(أطف 
•-[ ٤٥١٤•ؤدا، امأوتيi عاصم ]تحمق 

الوادي،ت"<كتة ( )١٢الماعت أشراط صحح رأ(وطر; 

(،٣٨٦٨وثم المانب، )نماب المناري )٣(أخرجه 
رنموالنار، والجنة القيامة صفة )كتاب لم وم

٢٨٠٠.)

•٨( رقم الإيمان، )مماب ملم دواء )٤( 

الجهل،وتمشي العلم، فض ومثل؛ 
حدثفي ورد كما القتل، وكثرة 
موسىوأبي عود، مبن اش عبد 

قال:ا.ه. رسول أن ه، الأشعري 
فيهاينزل أياما الساعة يدي بين 
فيهاليكثر العلم، فيها ليرفع اتجهل، 
وتغشيالقتلُ والهرج؛ ١^٤؛؛ 
بموتهو إنما العلم وقبض الجهل 

بنعمرو بن الله عبد فحن العلماء، 
هاش رسول سمعت قال; ه، العاص 
انتزاعاالعلم يقبض لا اش ))إن يقول: 
العلميقبض ولكن العباد؛ من ينتزعه 
عالمايبق لم إذا حتى العلمام، بقيض 

فأفتوافتلوا؛ جهالأ رؤو'سا الناس اتخذ 
وأصلواااُآ"أ.صلوا علم يغير 

مامثل بعد، تظهر لم أشراط ء ٣ 
أنه؛ هريرة أبي حديث في حاء 

الماعةتقوم ءلأ فال؛ اممه. رسول 
وحضويفيض، المال فيكم يكثر حتى 

أحدايجد فلا ماله بزكاة الرجل يخرج 
العربأرض تعود وحتى منه، يقبلها 
سعيدأبي وعن وأنهارا؛اُص. مرويا 

فال:٠ اش رسول أن ه؛ الخيري 
السّاعيكلم حتى الساعة تقوم لألا 

سوطه،عيبه الرحل ويكلم الأس، 
٠٧٠٦٢يقم الفتن، )كتاب الخاري )0(أحرحه 

(.٢٦٧٢رنم العلم، لم)محاب وم(، ٧٠٦٣
وسلم(، ١٠٠رنم العلم، )كتاب البخاري أحرجه )٦( 

(.٢٦٧٣رقم الطم، )محاب 
(.١٥٧رنم الزكاة، سلم)محاب )؟(أجرجه 



ءءققء[هالساهةط أهرا 
السامةأقراط 

أحدثبما ذخئْ ويخبره نعله، وشراك 
دعدْا،ُأهله 

الاياتوهي كبرى أشراط — ب 
مقاريةالساءة قيام تقارب التي العظام 

لانتهاءعلامة الأشراط وتلمك وشيكة، 
ثقسمين على وهى وانقضائها، الدنيا 

تمثل اعق المقرب على يدل قم — ١ 
.ؤ،عيسى ونزول الدجال، ظهور 
والخسوف.ومأجوج، يأجوج وخروج 

مثل;حصولهاا على يدل م ق- ٢ 
منالشمس وطلؤع الدخان، تللمؤع 

التير ا والتالدابة، وخروج مغربها،■ 
الناستحشر عدن قحر من تضج 

رعتبا يا الساعة اثراط م تنقكما 
تسمين إلى وقوعها مكان 

الماء،في وقوعها يكون أقراط - أ 
طلؤعومنها القمر، انشقاق مثل؛ 

•سرها س الثمن 
علىوقوعها يكون أقراط س ب 

الساعة.أشراط أكثر وهى رخى ألا 

(٢١٨١ريم النتن، )أبواب السرمدي أخرجه )١( 
الرماية،تمؤسسة ( ٣١٥آ/ )٨ وأ-دمد وصححه! 

النتن)كتاب الستدرك في والحاكم ْلا[، 
التوةدلائل في والمهقي (، ٨٤٤٢يقم واللاحم، 

اها٤ ٠ 0 ، ْلا العلمية، الكتب تدار ٤( ١ )آ/ 
فيالألّاني وصححه صحيح'ا، إستاد برهذا وقال؛ 

(.١٢٢اضمحت)رقم الللة 
]المكتب١( ٤ ٠ )آ/ اصهية الأنوار لوامع بمفلر: )٢( 

فيالناحرة والبحور أسامة[، رمكشة الإسلامي، 
،\ غراس، ]دار )ا/بم؛ْ( الأخرة وم نم

١٤٢٨.]^

حيثمن اعة السيأشراط وتشم 
تقسمين إلى للعادة، موافقتها 

كالتطاولوقوعه؛ الناس اعتاد ما - أ 
وبضالجهل، وتفشي لبنيان، اش 

العلم.
طلؤعمثل معتاد، غير نؤع ء ب 

قالالدابة. وخروج مغربها، من الشمس 
بثكلالدابة ررخروج ه■' العز أبي ابن 

الناسمخاطبتها ثم مألوف، غير غريب 
فأمرالكفر أو بالإيمان إياهم وويمها 

العادات؛؛مجاري عن خالج 

المهران:ِي 

الأخر.لليوم الدائم الاستعداد ٠ ١ 
يكنلم خلقه أن الحبي معرفة . ٢ 

ءعثا 

مح2لةعن عبارة الدنيا أن ٠ ٣ 
للأخرة.

.،محمد النبي معجزة تحقق - ٤ 
ثهأحم ما كل في وصدقه 

الايمِانالمؤمنين صفات من — ه 
غيبهي الساعة وأشراط بالغيب، 

٠تقع حش للمؤمن بالنسبة 

والحكمة:

الماعةموعد يكون أن هى القه شاء 
منأحد عليه يطلع لم الذي الغيب من 

لتكدرتلهم؛ معلوما كان لو إذ عباده، 

ط؟[.]موسة ( ٧٠٨)الطحارة شرح )٣( 



الساءةأشواط ء™[؛الساعةأسراط 

ولربمانشاطهم، وتوقفا حياتهم، 
الفانه لدا والقنوط. اليأس أصابهم 
ا1ساعة؛وقت معرفة فى للعباد مصلحة 

دالةوعلامات دلائل اش جعل ؤإنما 
دائمحذر في موعدها من ليكونوا ؛ عليها 

ررقالالقرطبى! قال مستمر. واستعداد 
تقديمفي والحكمة الله! رحمهم العلماء 

تنبيه! عليها الناس ودلالة الساعة ط أشرا 
علىوحثهم رقدتهم، عن اص نال

كيلاوالإنابة؛ بالتوبة لأنفسهم الاحتاط 
تداركوبين بينهم بالحول أ Jعافصسواأ 

يكونواأن للناس فينبغي منهم• فوارط لا 
نفلرواقد الساعة ط أثرا فلهور بعد 

،الدنيا عن وانفهلموا لأنفسهم، 
واللهبها، لموعود ا للسساعة واستعيرا 

أءلم«'ى.
المحاكين:مذهيا -وأ 

بعضوتبعهم اناكلأم أمحل بعض ذهبا 
أشراطبعض رد إلى المعاصرينُم 

الأحادوأن آحاد، أحبار لأنها الساعة؛ 
حجةوهذه بزعمهم، العقائد بهّا تثبت لا 

قبولعلى مجمعة الأمة إن إذ واهية؛ 
علىمجمعون السلف بل الاحاد، حبر 

يقعئد ائه ت والمراد ; وءطفه تنام الشيءت ءفس ( ١ ) 
تفريهل.هن منه وصر ما يتدارك أن ص يثتيه ما للعبد 

ه،ائر، ص,تدار )7/ْه(العرب لمان ينقر: 

\(.yUfyالآمْ)وأمور احوال اكذكرأ )٢( 
الجوزى،ابن ]دار للوابل  UUIأنراط بمفر: )٣( 

YUJp ،•١٤٣.]Jه

الواحدارحبر الحز؛ أبي ابن قال ذك، 
وتصديئايه عملا بالقبول الأمة تلقته إذا 

جماهيرعند اليقيني العلم يفيد له! 
ولمالمتواتر، قسمي أحد وهو الأمة، 

،نزلع؛ا ذلك في الأمة سلف بين يكن 
عملفاشيا شاع ١لفد حجر! ابن وقال 

غيرمن الراحل بخبر والتابعين الصحابة 
علىمنهم الاتفاق فاقتضى نكير؛ 

،.القيولااُ 

ثمصادروالمراحع:ا. 
بينيكون وما كان لما لإذاعة ررا . ١ 
حان.لصديق الساءةلإ، يدي 

المساعة؛؛،لأئراط أ١الإشاءة ٠ ٢ 

الوابل.ليوسف الساءةأ،، مآ'_'ءرأشراط 
وأمورالموتى بأحوال ررالتا.كرة — ٤ 

للقرطبي.ا )جّأ( الآحرْ؛ا 
علومفي المزاخرْ ررألبحور - ٥ 

للسندألآي.)^؟١(، حرق؛، ألا 
(،١٨٢)مسءلم؛؛ صحيم راشرم . ٦ 

للزوي.
اعة،ا،الأشراط ءصحيح — ٧ 

القلبي.النصر أبو لخصهلفى 
حجر.لابن (، ١ ^٣ الباري؛، ^ ٥٥— ٨ 
الإuطةيحسن ما فى را١لفاءة . ٩ 

مل؟،ألعالمة، ارسالة تد.ار )ا؛0( الطحاوة ثرح )٤( 
(٢٣٤/١٣الارىريضح. -[، ٠١٤٣٣

(.٢٣٤/١٣ر)ْ(نتحاوارى 



الأصابعامح'مابع

للسخاوي.الناعق؛؛، أشراؤل عن 
)ج؟(،البهية« الأنوار ررلوامع - ١ ٠ 

للسفامحآ•
حم«والملأ الفتن أو ية ^١ ١١١- ١ ١ 

رجاا،لأينهم•

0الآصابع^

التعرثس:-وا 

والباءاأالصساد ت فة-فؤ فارس ابن قال 
فالأصليستعار، ثم واحد، أصل والعين 
تقالوا أصايعه. واحده ان، الإئإصبع 

يذكرا؛قد ت وقالوا مويثة. هى 

يذكرالأصاو_ع، واح_دة والأص-تعت 
إصبع،لغات؛ وفيه وي_ؤنث، 
يثلثحركة كزإ ومع الهمزة، يتثليث 

توالعاشرة لغات، يتح شهده الباء، 
وعلىبغلان صبعت ، أصبؤع 

نحوه،أشرت إذا صتنا؛ أصتع فلأن 
فلأن؛على شلائا وصنعت له، مغتابا 

الإثارة"؛.صف دلك 

شرعا:التعريف ئ' 

هث، IJJئابة حّرية ذاتية صفة ت الأصابع 
الخل،]دار ( ٣٣•)م اللغة ماسي )١( 
الرسالة،ة ]ستّ( ٧٣٦)المحيهل القاموس انظر: )٢( 

الهواة[.]دار ٣( ١ ٢ ؟/ )١ العروس وتاج _[، 
رالمحاء(، ٣٣١.  ٣٣■رم الدنة مقاسس انظر: )٣( 

أ'إاه[،ط٣، سمح، العلم ]دار رما؛آا( 
المربي،التراث إحناء ]دار ( YU<\/U)الرب ولسان 

ا،اأاه[.ءدم، 

١^بجلال يليق ما على السنة بنصوص 
وعقلمته

لحكم:او 
منهث دئه الأصابع صفة إئبات يجب 

ولاذكييف ولا تعقليل، ولا تحريف غير 

اضغن كوتها تممحل، 

الأدلة:٠■ 
بنصوصهق لثه الأصابع صفة ثبتت 
ينض ا عبد رواه ما ت ومنها الثلمة، 

اليهودمن حبر وجاء ت قال .٥ عود م
يومكان إذا إنه ت ■فقال . انثه رسول إلى 

إصبععلى السماوات الله جعل القيامة 
والثرىوالماء إصع، على والأرصين 

ثمإصع على والخلائق إصبع، على 
أناالملك. ا أنت يقول ثم يهزمحن، 
النبي.رأيت فلقد قال: الملك. 
تعجبانواجذه بدت حتى يضحك 

لقوله([وتصريما 

القيامةيوم كان ررإذا آحر- لفثل وفي 
اصح،على الماوات الله جعل 

علىوالشجر إصبع، على والأرصين 
إصبع،■على والثرى والخاء إصبع، 
فيقول:إصبع على الخلائق وسائر 

البريةوالثئة الكاب في الإلهية الممات انظر; )٤( 
الإسلامية]الجامعة ( ٣٠٩)حامي أمان لمحمد 

[.٥٠١٤١٣ط؟، المرة، .بالمديتة 
(،٧٠١٣برقم اكوحيد، )كتاب البخاري أحرجه )٠( 

برقموالماد، والجنة القيامة صنة )كتاب لم وم
٢٧٨٦.)



الأصابعالأصابع

الملك«أاأ،أنا 

.الله رمرل ثان قال؛ .٥ أنس وعن 
ثبتالقلوب مهيب، ويا ت يعول أن يكثر 
افهرسول يا فقلت: دسنك؛(. على تلبى 

علينا؟تخاف فهل يه، جئت وبما بك أمنا 
منإصمن بجن القلوب إن ررنمم، دالت 

يشاء،؛ُكما يقلبها الله أصاح 
قال:ه سمعان بن النواس وعن 
لاموالالصلاة عليه الله رسول سمعت 

يرقعشاء إن الرحمن ييد راالميزان يقول: 
ينآدم ابن وقلب آخرين، ليضع أمواى 

شاءإن الرحمن، أصابع من إصبعين 
أزاءه((آّآ''.شاء وإن أقامه 

بنهممرو بن اش عبد وعن 
هاض رسول سمع أنه ها؛ العاص 

بينكلها آدم بني قلوب "إن ت يقول 
الرحنن«ُا،.أصاح من إصبعين 

أهلال٠Lنم:قوال أ0 
إفتقول: رلونحن : قمحةابن قال 

(،٤٨١١برقم الأرأف، شتر ركاب المنادي اخر-بم )١( 
بريموالمار، والجنة القيامة صفة لم)كتاب وم

(٢٧٨٦.)

وحشه،( ٢١٤٠رنم الخير، الترمذي)أبواب أخرجه )٢( 
هدا[،الر؛الة، أمومة ( ١٦•/ ا وأحمل.)٩ 

(.١٦٨٠)الجامح صحح ش وصححه 
فيوأحمد (، ١٩٩رقم )المقدمة، ماجه ابن أخرجه )*ا"( 

والحاكمْلأ[، الرسالة، ]مومة تْ)؟آ/ميا( 
وصححه( ١٩٢٦رنم الدظء، )كتاب المستدرك في 

الللةفي لألناني ا وصححه ملم، شرط عر 
)ه/آآا(.الصحيحه 

(.٢٦٥٤رنم الئير، لم)محاب مأخرجه )٤( 

ذهيواالذي ؤإن صحيح، الحديث هدا 
الحديث،؛يشبه لا ألإصع تأؤيل في إليه 

مقلبوما دعائه: في فال . لأنه 
فقالت. ديثلق<،اعلى قليي ثيت إ القلوب 

اللهرسول يا تخاف أو أزواجه: إحدى له 
بينالمؤمن ئل_إ ؛'إن فقال: نفسك؟ على 

كانفان %قاا، افه أصابع من أصبعين 
اشنعم من نعمتين بين عندهم القلب 

النعْتن؛بتينك محفوفل فهو تعالى؛ 
علىاحتج ويم بالتثبتت؟ دعا شيء فلأي 

علىأتخاف له: قالت التي المرأة 
أنينبغي وكان قولها؟ يؤكد بما شسائإ؟ 

محروساالقلب كان إذا يخاف لا 
عندكالإصبع ما لتا: قال فإن بنحمتين. 

الحا-يثاقي قوله مثل هو : قلناهنا؟ ها 
إصبعء،على الأرض رريحمل الأخر؛ 

تكونأن يجوز ولا إصبعين، على وكذا 
تعالى؛وكقوله نعجة، هنا ها الإصبع 

حميماوأ/يل ة؛بم -ى أست مل;ئأ ؤو، 
تمقتت؛إلقثوق آكثؤ يتم ؤنثام 

ذلك.يجز ولم !!، ٦٧تالزمر■ .ُيييسلأه 
يدولا كأصابحنا، إصبع نقول: ولا 

كللأن كقبفاتنا؛ قبضه ولا كأيدينا، 
مناااُشيئا يثبه لا ه منه شيء 

التوحيد(!؛١١كتابه في حزيبمه ابن وقال 
وذكرL"، لته الأصابع إثبات اب ب١١

قال؛ثم ذلك!، يثبت ما بأسانيده 
الإسلامي،]الكتب  iT-T)الحديث مختلف -اريل أه( 

ط؟;ا.



الأصابعالأصابع

الجسنسهذا في والعدل راوالصواب 
ومنبعيأهل مذهب مدهتا، 

يسبهممن جهل على واتفقوا السنن، 
جاهلونالمعطلة الجهمية إذ مشبهة، 
لثييثبت من مشبها يكون كيف يالتشبيه 

المصعلس.النبي بئنه ما على أصابع 
^١،-٧١■للخالق 

بانالإيمان أرباب ت لأجري ا وقال 
أصانعمن إصبمن بين الخلائق قلوب 
كيف؛٢^٢،.بلا ئق، الرب 

قيالمذكورة رأوالإصبع •' الغوي وقال 
هث،انق* صفات من صفة الحدث 

الثئةأو الكتاب به جاء ما كل وكذلك 
تعالى؛اش صفات من القبيل هدا من 

واليد،والعين، والوجه، كا.لمفس، 
والنزولوالمجيء، والإتثان، و١لتحل، 

علىوالاستواء الدنيا، ماء الإلى 
والفرح،؛؛والضحك، العرش، 

طعالقة؛

ددعالأولى: ة أللمسا- 
الأصاعشهثث

ن.باش ب حديت ض ورد 
أصابع،حمسة ذكر السابق هي، مسعود 
ةحجتعالى لله أن يفيد مما وهدا 

أصابع.
ط؛[.الرشد، >\/.؛\،ا(تُكتة التوحيد را(مماب 

مدا[.الوٍلن، تدا.د ١( )مآْا للآ>ي )٢( 
ط؟[.الإتلآْى، ]اسب ؛( lA)؛/الئنق شرح )٣( 

شيخنا■سألت مانع؛ بن اش عبد قال 
إثباتحديث عن - ه باز ابن ت عني ي- 

وأنللحصر، هو هل فه الأصابع 
حمى؟الأصابع 

الأصابعلأن عم؛ لأنالجواب؛ 
علىالخلق وسائر الخلاش، استوعبتآ 

إصعاال
قولمعنى بيان الثانية؛ لآلة ا- 
منأصمتن بين الماد "قلوب المي 

:الرحنن؛(أصاح 
قوله؛للوأما ؛ تيميةابن قال 
أصاعمن أصبعين بين العباد للةالوب 

أن.ظاهره في ليس فإنه ؛ الرحمن؛، 
مماسولا بالأصابع، متصل القلب 

قولش ولا جوفه، في أنها ولا لها، 
مباشرتهيقتضي ما يدي بين هذا القائل؛ 
بينالمسخر لمحاب ا قيل؛ ؤإذا ليديه، 

يكونأن يقتضى لم والأرضى، الماء 
هداونظائر والأرض، ماء للمماسا 

كثيرةا،لى.

المحاكين:__، ؛ج؛ 

بالأصابع؛تعالى اطه اتصافي أنكر 
طريقتهمعلى سار ومن المعتلله الجهمثه 

منفمنهم وغيرهم، وأشاعرة معتزلة من 
يسعهلم من ومحنهم بها، الخبر ثبوت نمى 

المجاز؛على الصفة فأول الخبر إنكار 

[.١١٠التدمرية، ]دار )٧٣( ياز اين الإمام ماثل )٤( 
(.٤٠)م/امحاوى ْجموع )؛؛( 



اممييرةأصحاب 

كماالمدرة، أو النعمة، هى فقالوا 
إصبعأنها أو بدلك، الجدض أولوا 

ونحوللملاثكة 

تيأتي بما بمين مذههم وبطلان 

اليميناصحاب 
٩

تمصادرواتمرام:اؤ 

تأؤبلفي ات ثقالررأشاؤيل - ١ 
المحكماتوالايات والصمات الأسماء 

يوسفبن لمرعى والمتشابهات؛ا، 

المُي•على الأصابع لفظ اطادق أن الأول: 
لابنالجهمية،ا، تلبيس اربثان - ٢ وهو الأصل، حلاف النعمة أو القدرة 
الظاهر.حلاف 

أوبالقدرة الأصابع تأويل أن الثاني! 
نمه.

لابنالحديث؛؛، مختلف ررتأؤيل - ٣ 
الدبج;ى•ةمحةوالظام الأمل ص لافظ مرق انمة 

اتفصات ؤإثبلاالتوحيد — ٤ ■ مردود وهو دليل بغير 

ي■م مح•"' ارب ذم قي الواردة الأحاديث أن اكالث: 
لليغوي.الئنة؛؛، ؛اشرح — ٠ أو بالقدرة، تأويلها تحتمل لا الأصابع 

منأصبعين بين الماد قلوب لأن العمة؛ 
بينهى يقال أن يمكن ولا أصابعه، 

قدرتتن■أو نسن، 
يضعأنه ورد ما وكيلك الاراJع؛ 

اإ_مِهىيمنع ذلك، للم إصبع، على الخاداس 
العمةأو بالقلّرة، تاؤيلها 

علويلوق؛؛، اض ات ررصم. ٩ 
المقاف.الردس(ثمأنسم وحاصل 

الآ>ي.بكر لأتي 1-»اميعة(؛، 
الكتابفي الإلهية "الصفات - ٧ 

حامى.أمان لمحمد الئنة؛؛، 
حليفةلمحمد الإلهية؛؛، ت لصفا "ا - ٨ 

يردوالنعمة، بالقدرة، الأصابع ناول 
أوبالنعمة، اليد تأول من بمثل عليه 

اسر٥٠

مدا[.الجل، ]دار لليهقي والصفات الأّماء نفر: )١( 
)صم*م(،نية لأبن الخ.ث مخلف ارل انفر: )٢( 

]مجمع( ٣٧٨-  ٣٧٢)U/ الجهما فس وبجان 
رمختمر?؛١[، الممحف، لطِاعة الملك 

(،٣٩٩-  ٣٩١)للموملي المرسلة الصواعق 
بنلأحمي. والعقلية القلية بادلتها لغة الوالعقايو 

..آاا(.حجراكايى)ا/هاا

للوهبي.، الغفار،؛ للعلي ررالعلو — ١ ٠ 

 nالكم^رة.صحاب أ

)الكبيرة(,مصطلح يراجع 

nصحاب أج 

المؤمنين(.)مراتب مصطاح يراجع 



١كينأص^^ل اكم٠أصول 

الدينأصول |§ 

التعرسط:
أماسالأصول،واحد الأصل؛ 

.وغيرهما والزكاة كالصلاة والعملية 

الدينءاصول الإسلام! ثيغ يقول 
اعتقادهايجب ماثل تاهون أن إما 

كماقلوعماد؛ قولا أو قولا، 
والنبوة،والقدر، والصفات، التوحيد، ررالأصل اللغة: تهذيب وش الثىءل١/ 

المادل'؛اأهذه دلائل أو والمعاد، عدم استأتنلت ويمال: شيء، كل أسفل 
منالجليل أن الحق رابل أينا: وقال أصلها"؛؟،. قت أي: الشجرة؛ 

أصول،مسائل الصنفين؛؟، من واحد كل والدال فارس: ابن فيقول الدين: أما 
بوجوبفالعلم فروع، ائل موالدقيق يرجع إليه واحد أصل والنون والياء 
الخمس،الإمادم كماني الواجبات؛ الانقياد من حنس وهو كلها، فروعه 
المتواترة؛الظاهرة المحرمات وتحريم له ذاو يقال: الطاعة، فالدين: والدل، 

وٍلاع({وانقاد أصحب إذا دينا، ندين 
والطاعة،والمكافأة، الجزاء والدين: 

قدير،شيء كل على اض بأن كالعلم 
بصبر،سميع وأنه عليم، شيء وبكل 

منذلك ونحو اممه، كلام القران وأن العادة والدين: الإسلام، والدين 
منولهذا المتواترة؛ الفلاهرة القضايا ذلك زال ما العرب: تقول والشأن، 

المجمعالعملية الأحكام تلك جحد يرد ولم - عادتي أي: وديدني؛ دبتي 
هذ0جحد من أن كما كفر، عليها قي التركيب بهيا الدين أصول مصطلح 

مفرداته:بحسب معناْ لكن العرب، لغة 
الإس—ادموأساس دين، الأماس 

والانقياد.

اصطلأحا:التعريف 'ؤ 

(٧) .كفر" 

مصيللحيشمله لما منحيان وهنالث. 
مائل:من الدين أصول 

لكلاسم الدين: أصول أن الأول: 
ولاينسخ لا مما الشرائع فيه اتفشث، ما من الكبار المساثل هي الدين: أصول 

ووان-حل. أو علميا كان مواء يغير؛ الاعتمادية؛ والحملية؛ الاعتمادية الأمور 
وحشيته.ومحبته وحده الاه عبادة فيه ونحوها، وصفاته وأسمائه باض كالعلم 

للملأيئن.انملم ]دار الصحاح ا:فلر: )١( 
ط؛[.الجل، ]دار )ا/بم•؛( الك مقاسي ًدص، 

للتأليف[.المرين ]الدار ( YY1)،/•اللغة تهذيب )٢( 
)آ/ا<ا"آ(.اللغة قاسى )٣( 
صادر[.]دار )•آا/آبا( ألعرب لسان اظر: )٤( 

الحديثة،المهمة ]مكشة ( ٢٩٥)"Y/الفتارى مجموع )ه( 
]مكتبة( ٢٧)\ر العارض يرء ت وانقلر م[،  ١٤٠٤

والسلة.الخرت المتائل اى )٦( 
(.٥٧- )أ*/اه الفتاوى مجموع )٧( 



الدينأصول 
الدينأصول ءققئ1بم

الحدثأهل على غلب اصطلاح وهدا 
منوطائفة الفقهاء أئمة وعليه والتصوف 

أهلالكادم.
هيI الدين أصول أن ت الشانئ 

لعمل.يا يتعلق ولا لله، يا والعلم الاعتقاد 
المتفقهةمن كثير اصطلاح وهذا 

احتلمتؤإن المتأحرين، والمتكلمة 

حقيقةمجمل، لمقل ت الدين وأصول 
مرادعن تختلف السنة، أهل عند معناه 

فيبينهم الاختلاف على بناء مخاشهم، 
يدخلهولما الاعتقاد، مسائل بعض 

الدين.أصول في البيع من المتكلمون 

اللغويالمعنى بين لعلاقة ا0 
واتشرعي؛

فيفالأصل بينهما، واضحة الصلة 
هوالعقيدة علم وكدا الأساس، اللغة 
ألدين.أساس 

الأحرى؛الأسماء ج{؛ 
علمالشريعة، العميدة، الئته، 
التوحيد،الأكبر، الفقه الأصول، 

،.الكلأمُ يعلم المتكلمون ؤيخمه 

المئرلة:نو 

لأنالعلوم؛ أشرف الدين أصول علم 
وهوالمعلوم، يشرف العلم شرف 

تمرق.( ١٣٤)\\االقاري مجموع انظر: )١( 
(.٣٠٧، ١٢٤; ١٩)اكارى مجموع انظر: )٢( 

الفقه

ولأنالفروع، فقه إلى لمسة يا الأكبر 
حاجة،كل فوق إليه العباد حاجة 

ولأنهصرورة، كل فوق إليه وصرورتهم 
وصفاتهبأسمائه ربه معرفة من للعبد بد لا 

تعصمالصحيحة الحميدة أن كما وأفعاله، 
الخلودمن صاحبها وتمنع والمال، الدم 

تنفعهلا العبد أعمال إن بل المارأم؛ في 
الصحيحة.العقيدة مع إلا كثرت مهما 

المتعلقة؛لمسائل اح 

.تقسيمالقيم وابن تيمية ابن انتقد 
أنهوذكروا وفروع، أصول إلى المدين 

المعتزلةعن مأخوذ بدعي، تقيم 
تيمية:ابن يقول المتكلمين. من وغيرهم 

فمواما الإسلام أئّمة لاوجماهير 
يكفرأصول ائل مإلى المائل 

يكفرلا فرؤع ائل ومبانكارها، 
وسميتهنؤع بين المفريق فأما ياتكارها. 

ونميتهآخر نؤع 'وبين الأصول، مسائل 
أصلله ليس الفرق فهدا الفرؤع، مسائل 

لهمالمائعين عن ولا الصحابة، عن لا 
هوؤإنما الإسلام، أئمة ولا حان، يا 

أهلمن وأمثالهم المعتزلة، عن مأخوذ 
الفقهاءمن ذكره من تلقاه وعنهم البلع، 

متناقضلأوهوتغربق كتبهم، في 
الرمال؛،]مؤمن ١"( ء را/ْ الطحاؤية شرح انظر: )٣( 

راني:)؛■/آه(، (، ٣٤٦٣٣)الفتاوى )؟(مجموع 
الغدوة]دار ( ٠١٠ء )'ا/بم'ْ المراعق مختمر 
-[.٥١٤٠٥الجيدة، 



الدينآصوو اتدين

وتعليل؛توضيح إلى يحتاج النقد وهذا 
)أصولالمصطلح هذا أن نجد لأننا 

لفاليعص عند وارد الدين( 
يستخدمالإسلام شخ بل ، المتقدمين 

عنالتعسر في كستا الاصطلاح هذا 
الشم؛"،؛ابن وكيلك الاصتقاد، سانل 

بالفلرالشمم لهزا انتقادهم يفسر لذا 
■وهي عله الباعثة للأسباب 

بأصولالمتكلمون يريده ما ت أولا 
منالباطل من فيه أدحلموه وما الدين، 

فيوالكلام والقدر، الصفات نفي 
الألفافلمن ونحوها والأعراض الجواهر 

أصولقفس ينا ما فيها التي المحدثة، 
الدين■

علىالمتكلمين عند ترتب ما ئاسات 
ينكرمن كفروا حيت يم التقهذا 

وهوالفرلع، منكر يكفروا ولم الأصول، 
ياطوأم-تفريق 

والجماىالئنة أهل امحتقاد أصول شرح )١( 
الدارميالإمام درئ يا[، طسئ، ]دار 

العلمية[،الكتب زدار ( ١٤)١ المرسي يشر ؛تلي 
الريان،]دار ( )٥٥للإساملي الئنة أعل واعتماد 

 ١iطة لابن والإباتة ^، ١٤١٣ط(00A/X )دار[
ها،اها.ط\، الرايأ، 

)y/الفتاوى مجمهمع ت المثال سيل على انظر  ٢٢)
)ا/اأ،ارض عتالودرء )•ارْْ'آ(، (، ٣٤١

الخاصة،]دار ( ٣٤٨/١الرملة)وانمراعق (، ٧٣
]دار( rvo/i)المونمن ؤاعلأم ^، ١٤١٨ط٣، 

[.١٩٧٣الخل، 
(،٥٧.)\/\-0 (، ٣٤٦)م؟/ الفتاوى مجموع )٣( 

واءق)آ/ه*ه_"اْ(،مخثمرالم.وانئلر; 
الفقهأصول علم في المبحوثة الدين أصول اثل وم

احتمالمن ذللث، بسبب وقع ما ثالثا؛ 
بدلا فكان المتكلمون، يريده لما اللففل 

إمحللاقه.عند الاستفحال من 

أنتيمية ابن الإسلام شخ بئن وقد 
منالجليل ال_ل-ين! بأصول المراد 
والعماليةُأ،.الخلمة المائل 

المخاثفين:نهب، م0 
فيالكلام علم المتكلمون أيحل 

منبه يقولون ما وضمنو0 الدين، أمحول 
والقدر،الصفات، كنفي باطلة مقولات 
قيصنفه ما بعضهم سمى يل ، ونحوها

شيخيقول ، ً الدين باصول ذلك، 
الناسبعض يدحله ما لإوأما الإلأمت 

ذلك،فليس الباطل، من المسمى هذا في 
مثلفيه، أيحله وإ,ن الدين، أصول من 

نفيمثل الفامل-ة، والدلائل المسائل 
المائل،من ذلك ونحو والقدر الصفات 

العالمحدوث، على الأستد،لأل ومثل 
(٦)الأماض'ُآ*■بحدوث 

المصادرواتمراحع:0
لسعدالأءتقاديةاا، ااالتعريفات . ١ 

اللطم،.عد آل 

الإسلامية]الجامعة '٤( )ا/ اللطيف صبي لخالد 
[.٠١٤٢٦ط١، بالخرية، 

وير،)م0آآ(، (، ٥٧.  ٠٦٨)الفتاوى مجموع )٤( 
(.٢٧/١)التعارض 

الدين،أصول و،ّعالم للغدادي، اكين أصول انثلر! )٠( 
نيالممحمرن والماثل اكدنأ أصول في والأربعون 

•لرازي نلاثتها الدين، أصول 
اسرض)ا/،مم(.درء )أ( 



واتسةبالكتاب الاعتصام 

والت_ملااالعمل تعارض اردرء — ٢ 

تنمه•لأبن ^١،، 
،( ١ )ج الطحارية؛١ العقيدة ررشرح — ٣ 
•الخز أي لأبن 
(،٢٣، )ج؟١ ررمجموع - ٤ 
يمت•لأبن 
المرسلة؛؛،الصواعق ررمختصر — ٥ 

للموصاى.

المبحوثةالدين أصول رلمّائل — ٦ 
لخالد، ( ١ )ج الفقه،؛ أصول علم محي 
اسق.عبد 

للميغدادي.الدين،؛، ررأصول - ٧ 
للرازي•الدين؛ا، أصول ررمعالم - ٨ 
الدمن،،،أصول في ارالأربعون — ٩ 

للرازي•
أصولفى الخمسون ائل ررالم— ١ ٠ 

للرازي•الدين؛٠، 

 mلاعتصاملأسبوض اm
o

الفعل;من.مشتق الاعتصام; 
والملازمةالإمساك لمعنى وهو ءم-لم، 
والمغ.
العينوعصم; ه.' فارس ابن قال 
يدقصحيح واحد أصل والميم والصاد 

فيوالمعنى وملازمة. ومع اك إمعلى 
العصمة;ذلك من واحغ،، معي كله ذلك 

يقعسوء من ءند0 تعالى اض يعمم أن 

والسيةبالكتاب الاعتصام 

إذاتعالى، باض العبد واعتصم فيه. 
ا،التجأ ر،ّشاصم; وا تغ. م١ 

به،امتنع إذا اض بمحلان واعممم 
قولهومنه الحففل، بمعنى والحممة 

أقاّءوا؛همى سيّثلك■ >اؤوأةث الى; عت
فلكيحفأي' ^؛ ٦٧-لةت ]المأائ
ؤيحميك

شرعا:التعريف ■0 

بمي:واك؛ الكتاب الأسام 
،يهديهما والاهتداء يهما، التمسك 

بماوعملا أحبار، من فيهما بما اءتقائا 
عندإليهما الرد مع أحكام، من فيهما 

الفاسدةالعقول تقديم وعدم الاختلاف، 
الشوكاني;محال عليهما. الصالة والاراء 

وطاعتهبدينه التمسك باض ررالاعتصام 
.يوءد٥ا؛ والووقا 

إلىالرد مو تعالى اه إلى والرد 
الردهو ه الرسول إلى والرد كتابه. 

بعلسنته إلى والرد حياته، فى نفسه إليه 
أهلبين علته مجمع التفسير وهدا وفاته. 

انملمُ؛،.
ط؟،الجيل، زدار (، ٣٣١>؛/اللغة ّقاييى )١( 

ٍدا[.صّادر، أدار ( ٤٠٤)٢آ/الرب لسان انظرن ر٢( 
الخكر[.]دار ( 0٣•)\ا القدر )؟(يع 

إمحلأمني: كما الفم ابن الإجماع مدا حكى )٤( 
ر.انظر;الجيل[، أدار ( ٢٢٧)ا/آة، المونمن 

ًلا[،الرسالة، ة ]مؤ>ء( ٥٠٥)a/الطبري ير نف
=الكتب ]دار ( ١٨٧)أ/رفقي• العلم بيان رجاهع 



والسثةبالكتاب الأعتصام والسنةبالكتاب الإعتصام 

نانمسم،اللغوي̂ ْ
واثشرص:

Jl __ لالآ-ئمامالشرعي

إذاأنه واعلم ! ^؛؛^ الشوكاني قال 
هذاأن في الملمين بين الخلاف وقع 

أومت5روه أو  tUJuغير أو بدعة الشيء 
أ،محرم، غير أو محرم أو مكرو0، غير المعنى عموم عن بخمدج لا والئلمة 
للاممتحام.اللغوي 

تاللغة في الاعتمأم معاني نمن 
بلكنا يا المعتصم وكذا والمع، الإمساك 
وملازميهديهما، مستمسك فإنه والئّنة، 
،وتدبرا وتفكن١ ويعلما، تلاوة لهما، 
الى؛تعقال كا وعملا، وقولا 

صمطعق إءث إكلى ثنى أرئ فؤةسنمسق، 
..ه متغيب 

المنعألصا العصمة معاني ومن 
ممتغفانه ياف،، المعتصم وكذا والحففل، 

منافه يبمنعه أن باعتصامه يرجو فهو يه، 
دينهفي يحمفله وأن والضلال، الزيغ 

الحففلمعانيها من والعصمة ودنياه، 

تحكم:او 
علىوالجماعة المسة أهل اتفق لقد 
والردوالئنة، بالكتاب الاعتصام وجوب 
لأحديؤخ لا وأنه المنيع، عند إليهما 

غيرمن وقلبه عقله على ورد ما يتبع أن 
فىوخصوصا والمنة، بالكتاب اعتبار 

أ؛وابالأءممادُآ،.

تيميةلأبن الفتارى ومجموع م[، ١٣٩٨لعلمية، ا =
 ،)•،/oT( ،( ٠ )إ/ ليثنمض البيان وأصراT•ياي[

سلفهم— الملمون اتفق فقد ذلك، غير 
عصرتاإلى الصحابة عصر من — وحلقهم 

البحثهمنذ عشر المالث القرن وهو _ هذا 
الاحتادفعند الواجب أن — المحمدية 

الأئمةبين الدين أمور من أمر أي في 
اشكتاب إلى الرد هو المجتهدين 

بذلكمحلى لما ا .، رسوله وسة سبحانه، 

ندوهسؤ ؤ، كؤعم أؤ؛ى الخرير* الكتاب 
ومعنى[، ٥٩تاكسساءت وأفيّووه أقي إق 

كتابه،إلى الرد سبحانه: افه إلى الرد 

إلىالرد ءت رسوله إلى الرد ومعنى 
فيهحائف لا مما وهذا وفاته، بحد منته 

الملمين؛؛جمح بين 
علىفانه الأصل، هذا ترك من وأما 

فهفؤ:أحمد الإمام قال كما عقليم، حهلر 
علىفهو الله. رسول حدث رد ررمن 
uكقاtد؛/شنا 

يسعظه؛ حزم ابن يقول 
التنانععند يرحع أن بالتوحيد يقر ملما 

اتثه.،رسول عر والخبر المرTن غير إل 

الجامعصمن الشرر، رفع بتحريم الصيور شرح )٣( 
ذآ،السكان، لمْوعة ( ٥٩٣للشركاني)الفريد 

الرّالة،ة تمؤّر\\/يبمآ( الميلأْ أم سر )؛( لاا/بم■؟( )^٢ نشخ سبموع \تم.■ )٢( 
.[.٠١٤١٣ٍدآ، هدآ[.]ممحةابنب«ءة، 



وايسةباتكاب الاعتصام 

فعلفإن ا فيهما وحد عما يأيى أن ولا 
فاسق،فهو عليه الحجة قيام بعد ذلك 
عنللخروج ستحلأ فعله من وأما 

فهودونهما أحد لطاعن وموجبا ، أمرهما 
ذكروقد ذلك، في عندنا شك لا كافر، 
ينإسحاق أن المروري نصر بن محمد 

عنبلغه من يمول! كان راهويه 
ردهثم بصحته يقر حبر . الله رسول 

كافر{أُاأ.فهو تقية بغير 

لحقيقة:ا٠ 

الأصلهذا حقيقة القيم ابن يثن 
Iبقوله ض العبودية أصول من الأصيل 

-العبودية طريق ث يعني - رروحقيقتها 
وظ-اهتا،باطنا انثه رسول باداب التأدب 

معهوالوقوف وظاهرا، باطنا وتحكيمه 
سارحيث معه والمسير بك، ا وقفحنثا 
الذيشيخك بمنزلة تجعله حيت ؛لئا، 

وظاهره،سره كله، أمرك إليه ألقلآّتا قد 
ووقمتأحوالك، حميع في به واقتديت 

بتة،التخالفه فلا به، يأمرك ما مع 
وقدوةؤإماما شيحا لك الله رسول فتجعل 

الكريم،يقلبه قلبك وتعلق وحاكما، 
المريديعلق كما نيته، بروحا نيتك وروحا 

إذافتجيبه شيخه، نية بروحا روحانيته 
وتسيراستوقفك، إذا معه وتقف دعاك، 

إذاوتنزل قال، إذا وتقبل بك، سار إذا 
لرصاه،وترصى لغضبه، وتغضب نزل، 

واثسثةباممتاب الاعتصام 

تراهما منزلة أنزلته سيء عن أحبرك ؤإذا 
انزلتهبخبر اطه عن أحبرك ؤإذا ، بعيتلئ، 

وبالجملةبإذنك، اض من تمحه ما منزله 
ومعلمكوأستاذك شيخك الرسول فتجعل 

بينكالوسائهل وتقهل ومؤدبك، ومرييك 
الوسائلتضل كما التبلخ، في إلا وبيته 

ولاالعبودية، في المرسل وبين بيتك 
ونهيهأمره وصول فى إلا وساطة تثبت 
هماالتجريدان وهذان إليك، لته ورما 

وأناه إلا إله لا أن شهادة حقيقة 
هووحده والق، ورسوله، عبده محمدا 
العبادةيستحق لا الذي الخألوه المعبود 

المهتدىالمتبع ^^٤ ١١ورسوله سواه، 
ومنسواه، الهلاعة يستحق لا الذي به، 

يهناعته،الرسول أمر إذا ^٧٤ فإنما سواه 
فالطريقوبالجملة لالآصل، تبعا فيaلاع 

الرسول،ائار اقتفى من على إلا دوية م
وباطه،؛ل'آ/ظاهره فى به واقتدى 

والاعتصاموالئنة الكتاب إلى والرد 
ماأهمها من عدة، أمورا يتضمن بهما 
ض■
يتحققلا بأنه الجازم الاعتقاد . ١ 

بماالتام اليقيني بالأيمان إلا المرء إسلام 
)المواترةالثنة في وصح القرآن في حاء 

مابصدق التام والقلع الاحاد(، أو 
إليهمايتطرق لا الباطل وأن فيهما، 
محال.

أ-أاها.ْوا، الحدث، تداد )ا/ْا،( الإحكام 
\،ir/r)الشم لأبن السالكين ّدارج )٢( 

'آبم"آاهآ.الميىأامماب 
]دار١( 



والسئتبال«$تاب الأء،مام وايئنةبالكتاب الاعتصام 

أبوابفي الاستدلال في الوش - ٢ 
وصحالكتاب في حاء ما على الاعتقاد 

.٥١في 
افهيوصف! ررولأ ! أحمر الإمام قال 
وصفهأو ه، نفيه وصف مما بأكثر تعالى 

القرآننتعدى ولا . . ه. رموله به 
كماونصفه قال، كما فنقول والحديث، 

مننؤ، ذلك، نتعدى ولا نفه، وصف 
نزيلولا ومتثابهه، محكمه كله، لقراف با 

شنعث،،لثناعة صفاته من صفة عنه 

اتفقثررومحد السجزى وقال 
إلاتزحن لا الصفات أن على الأئمة 

إلايجوز لا شرحها وكيلك نوشيئا، 
إلااش يوصف أن يجوز ولا • • بتوقيما. 

بهوصفه أو ه، نفبه وصف بما 
•أ .ءُ رسوله 

استدلظه: القيم ابن وقال 
الدينأصول ائل معلى النبي. 

منه،لامتتبانيا الصحابة وأرثن، بالقران، 
الورسوله اش كلام أن زعم لمن حلاشا 

ولاالدين، أصول من بشيء العلم يفيد 
وأسمائهالوه معرفة ستفاد أن يجوز 

ذلكعن وعير منه، وأفعاله وصفاته 
الشزاءص.تمد لا اللنظة الأدلة بنوك: 

ط\[.المشة، ]الواو ( ٢٢)ئدامة لاين الخارل ذم )١( 
]دار( ١٢١)والموت المحرف أنم ْن •محلى الرد )٢( 

بتصرفالفم[ ]دار رائ( ت ام اقني اليLن )٣( 
يجر•

فيهماورد بما والالتزام الانقياد — ٣ 
المسلميعتقد أن أي• ونواه؛ أوامر من 
والنواهي،الأوامر بتطلائأ ف مخا أنه 

.حطاب تحّث داحل 
إلىالتنانع عند المرحع يكون أن ء ٤ 

.فيهما حاء ما 

أمورمن شيء في الاحتكام عدم - ٥ 
الأراءمن سواهما، ما إلى الدين 

لمنسوحةا السابقة الكتب أو الفاسدة، 
المحرفة.

علىارحرام ت ئه الشافعي الإمام قال 
وعلىتعالى، افه تمثل أن العقول 
أنالظنون وعلى ثحده، أن الأوهام 

وعلىتفكر، أن النفوس وعلى تقطع، 
أنالخواطر وعلى تعمق، أن الضمائر 

ماإلا تعقل أن الحقول وعلى تحيهل، 
لسانعلى أو كتابه، في نفعه به وصف 

(٤)

منوالسنة الكتاب عارض ما أن ■ _٦
ببطلانه،يجزم فانه الحجج أو الأراء 

التفصيليالرد للناظر يتبين لم ؤإن حتى 
تحققمجرد بل المعارض، ذلك على 

عليهالحكم في كاف المعارضة 
لبطلان.يا 

ضا حبر لإوأما ت هءزفة تيمية ابن شال 
عليهالأمر لما موافق صدق فهو ورسوله 

منشيء يكون أن يجوز لا ه، نففى 

(.٢٣)ئياُة لأبن 1كاريل ذم )٤( 



واتسةبالكتاب اfلآعتصام والسئةبالكتاب امدعتصام 

الأمرهو لما لما مخا ولا باطلا أحباره 
الجملةحيث من ويعلم نفسه، في عليه 

أحبارهمن يئا ثعارض ما كل أن 
حججحنس من باطل، فإنه وناقضه 

قدبدلك العالم كان وأن السوفسطاسة، 
الحججتلك بطلان وجه يعلم لا 

المؤمنينحال وهده لأحباره، المعارصة 
اللهرسول أنه علموا الذين للرسول 

حيثمن يعلمون به، يخبر فيما الصادق 
باطل،فهو حبره ناقض ما أن الجملة 

دليلحبنْ يعارض أن يجوز لا وأنه 
،سمعي؛اولا عقلي لا صحح، 

عملهمن ان الأتوحد لو وحتى س ٧ 
فيحاء مما لشيء منازعة - لقاصر ا- 

يلتفتلا فانه الثنة، في وصح الكتاب 
الواردهذا ببطلان يقلع بل إليه، 

الشرعي.الكلام بصدق ؤقطع العقلي، 
علمررفإذا فةِفا،؛ الإسلام شيخ قال 

اش،رسول هذا أن بالعقل الإنسان 
عقلهفي ووحد بشيء، أحبر أنه وعلم 

يوجبعمله كان حبره، فى ينازعه ما 

هومن إلى النزاع موارد يلم أن عليه 
علىرأيه يقدم لا وأن منه، به أعلم 
إليه،بالتسة قاصر عقله أن ويعلم قوله، 
وصفاتهوأسمائه تعالى بالله أعلم وأته 

الذيالتفاوت، وأن منه، الأحر واليوم 
منأعثلم بذلك العلم في بينهما 

ط١االإمام، جامعة ره/0هأآ( التعارض درء )١( 
٠١٤٠٣.]

العلموأهل العامة بين الذي التفاوت 
الفءءى.

بالكتابالاعتبمسام تمام ومن ء ٨ 
فيالواردة الألفافل مراعاة والثثة: 
يتعلقما وخصوصا والثنة، الكتاب 

الألفافلاستعمال وعدم الغبس،، بأمور 
ذلك،في المحدثة والمصهللحات 

عيرلمعنى محتماة كانت إذا خصوصا 
فيهموالحديث الئنة ذارأهل صحيح، 
خلفا وألنصوص الفل فا لألرعاية 

ماءالأّاب ارويت تيمية ابن قال 
فادالشرعية، الألفافل فيها يتح والصفات 

الارءُ؛،.يرديه نطلق!لأط 

اثمنزلأ:■0• 
والثئة]ذى\ب ؛لى !رئ أن شق لا 

مقتضياتأعلى من بهما والاعتصام 
لبنأساس هو بل وموجباته، الإيمان 

رارالإقلازم هو إذ الإسلام، 
الإنسانيكون أن معنى وهو بالشهادتين، 

،دينا الإسلام وب، ربا باش رصي قد 
.ورسولا نبيا . وبمحمد 

ماارإنه ت عقيدته في الهلحاوي قال 
Lلله نلم من إلا دينه في سلم 

عليهاشتبه ما علم ورد س، ولرسوله 

اكارضرا/ا؛ا(.در،)٢( 
الحكومة،١( ١ • )Y/ الجيمية تلبيس بيان )٣( 

ط١إ

«أأام[.ر؛(ءاءا_ةفىاسة)م0(]داراينرم،طا،



والقئةوكتاب با الاعتصام :ءءص[[بمواتسثةباممتاب الاعتصام 

قيالمز ر ابن  JUjءاوه،ُأ،. إلى 
الكتابلمرص ملم ■ ارأي •' شرحه 

بالشكوكعليها يعترض ولم والثنة، 
فالواجب. . الفاسدة. والتأؤيلأت والشبه 
والانقياده، للرسول اكليم كمال 
والتصصريق،بالقبول حبرْ وتلقى لأمره، 

نسميهباطل بخيال نعارصه أن دول 
أو، شكا أو شبهة نحمله أو ، معقولا 

أذهانهم،وزبالة الرجال آراء عليه نقدم 
والانقيادوالتسليم بالتحكيم فوحده 

بالبمبادةالمرسل نوحد كما والإذعان، 
فهماوالتوكل، والإنابة والذل والخضّوع 

إلاالقه عداب من للعيد نجاة لا ن توحيدا 
متابعةوتوحيد المرسل، توحيد بهما،■ 

ولاغيره، إلى نحاكم فلا الرسول، 
أمرهتتقيد نوص ولا ، غيره بحكم ترصي 

يولعلى عرصه على حجره وتصديق 
ومنوطائفته مدهبه وذوي ؤإمامه شيخه، 
الصحيحالحديث يلغه إذا ز . . يعظمه. 

ه،طه ا رسول من سمعه كأنه نفه يعد 
بهوالعمل قبوله يزخر أن يسوغ فهل 

وكلامهفادن رأي على يعرضه حتى 
إلىالمبادرة الفرض كان بل ومدهبه، 

ولاسواه، إلى التفات غير من امتثاله 
لفلأن، رأي لمخالفته قوله يستشكل 
نصهيعارض ولا لقوله، الأراء يستشكل 
ويتلقىة الأئينهدر بل بماس، 

تالعكتب٢( ■ رأ العز أبي ابن رح ث "ع لطحاؤية اا 
^.١٣٩١ط؛، الإّلأس، 

حقيقتهعن كلامه نحرف ولا نصوصه، 
محقولالإأصحايه يسميه لخيال 

■والأدلة:
مجنالأدلة وتواترت تكاثرت لقد 

بالاعتمامالأمر في والمنة الآكتاب 
تمييعا.، نبته ونئة اطه، بكتاب 

عنوكما لأوامرهما، وطاعة لأحبارهجا، 
دمنإليهما، الخانع عند وردا نواهيهما، 

ذلك،:

قيدإقه بمقيم ءؤوس • تعالى قوله - ١ 
آمحذهآبما . ثّثفيبما صتيل ؛إق هدى 

وأممإلا ولا دثا.محء ص آس أقفوأ ^؛ ٠١٠
ولأجيتعا آقي بمتل وآعممؤأ ر. قتياون 

•ءمران[ ]آل سرمأه 
١٣؛؛١^ ^ تعار: وقوله - ٢ 
يتهرخمم ؤر ئثثيث.خاهز هء وvءمتثموأ إس 

وهقتنسا ص>ثلا إم و؟يتإلم ومحز 
.تالنماء;ا

وءامإآلقبملؤأ وقوله؛ — ٣ 
ثممؤثكت هز أش ؤآعشثؤإ آلنكوه 

لأأحج!ا.،ه آلقيي ؤمر 'آلمؤق 
ءاسوأقآ ؤكآئ؛ا تعالىن وقوله - ٤ 
؛نذؤ آ'لآّج وؤي، آوون دييتوأ آق آيمأ 

ّةمان داقمحي اقي إل همدوه سم،ؤ 4 َثوءم 
بمتن% ه ُ ه 

]الماء[.تأؤة 
الأية:هده ير نفض كثير ابن قال 

السائقأأ(الِجع 



والسةباكتاب الاعتصام لإ|إجق[بم:واتثنةباساب الاعتصام 

تلف المن واحد وغير مجاهد ررئال 
٥.رسوله ومنة ف، ا كتاب إلى أي- 

شيءكل بان ه القّ من أمر وهذا 
وفروعهالدين أصول من فيه الناس. تنانج 

اشإلى الرد عن وصدودهم الأصل، الكتاب إلى ذلك فى التنانع يرد أن 
إقثر ت تعالى فقال والرسول، فيه ورثا ت تعالى قال كما ، للمنة وا 

ثيجيثن . آلثئلمر| هم ؤيكك ؤبقدا 
همئأؤلتك ؤيتمي آقء ؤبمش ورِسولهو آق، 

لهذايتركهم ممض ألمنا اش ذم وقد - ٨ 

*١[،]اوش-ورىت أقوه إئ ققمحهت ةىؤ ين 
رسولهوثة ش، ا كتاب به حكم فما 

بعدوماذا الحق، فهو بالصحة له وشهدا 
تعالى:uل ولهدا الضلال، إلا الحق 

أى■الآ''محه؛ وأش إي محنية َقبم وان 

إوفأرل يآ ،^١ ١^ بمدة آمحك 
إثئثثاكءوأ آن ,نجبمثثمن ؤهث ين أنزل ومآ 

دبلأيي، ذقمروأ أن  ١٥ومد أهين 
ثإدا. بجيدا ثقلا قهمحم آن أيقظي 

أقُلزن آ إق ثاوأ ثم مد 
عنلكدثندون ؟^_J( رأت ألرسول الغص-وماتوالجهالأتإلى ردوا

قوله:إلى . . لاوت_وو_ة[. .ه ٥^^١ إلهما فتحاكموا رسوله، ونئة اض كتاب 
بمذقثقثئ محمحث ي وولأت وملأ 
ؤآتحدوأ لا ثم ييع ^ ٩٠٤متا 

ثتلئاقثيت نثا -رجا آسهم 
■اسمت؛اته 

أنهراالمو٠لأا،؛ في مجالك وروى — ٩ 
رل■Jرك٠ت،قال: س اش رسول أن بلغه 

بهما:تمسكتم ما تصلوا لن أمرين فيكم 
سه؛؛وسنة افد كتاب 

الحديث:هدا عن البر عبد ابن قال 
عنمشهور معروف محفوفل أيصا رإوهذا 
يكادشهوة العلم أهل عند ه النبي 

أشكم ^إن بينكم شجر فيما 
 /S يص % ه أول
آطّمأءاموأ آومتث ءؤبمأجت1 وقوله: - ه 

نمتيق.وآمن عنه وؤ؟ ولا ووظ؛ أث، 
الزثلم كثأ ةزأ عوأ د_ي 

]الأمال[.دسععون؛.ه 
ثمحبمؤثلأ .بثؤثن وثنا • وقوله ~ ٦ 

آئيزهئر ر م ؤيسؤوء آظ هش ^١ 
صزممد ؤئبمؤتر آثم بممن نمن آميهم ين 

ثللأيثاوه<
بتمامعنين لمؤا الله وصف ولقد - ٧ 

عندماوطاعتهم وسمعهم استجابتهم 
فقاله، ولاّرسول فه الرد إلى يدعون 

إلدقتأ إي؛ مد َةئ ت تعالى 
سيثتايقؤلؤأ أن بيم يتئكِ ددبمو.كء آم 

بنزاد ة ل>ّ( ٣٣٣٨رقم القيد، :ا(الوطا)محاب 
منشامل له لكن امطاع، مدء وش ^١[، سلهلان، 
رقمالعلم، ركتاب الحاكم محتد ءباس ابن حديث 

انممحةاليلة فى الألباني يه دئاْ ولد (، ٣١٨
رإ/'ا(.



والسمبالكتاب الاعتصام ►٠و\3أح1هبالكتاب الامتصام 

ذلكفي وروي الإسناد، عن بها يثني 
أحاديثمن أحاديث الاحاد أحبار من 

ثم.؛ا . عوف. ين وعمرو هريرة ألي 
ههريرة أبي وعن حديثا بسنده روى 

ئدراإت-ي .ت اه رسول ال قال؛ ق
بعدهماتصلوا لن اثنتين فيكم خلفت 

وقيآا«ُاأ.!ش كتآب أيدا: 
هداعلى دئ قد الأمة اجملع أن كما 

أثاروقد ذلك، تقرير سبق وقد الأصل، 
الإجماع،هدا إلى وءدفؤ الشافعي الإمام 
ولاالصحابة من أعلم ؛رولأ قال! حيث 

.ا,لإه رسول عن أحير أحدا التايعين من 
ذلكوأين إليه، وانتهى حبره، قبل إلا 

ننت«
(٢)

بعدالذين ذلك رروصنع قال! أن إلى 
يثبتكلهم هم، لقينا والدين بمن، تا لا 

تبعهامن يحني سنة، ؤيجعلها الأحبار 
هذافارق فمن حالفها، من. ويعاب 
أصحابسبيل مفارق عندنا كان ا,لمذهب 

الثوم،إلى بعدهم العلم وأهل ٠ المي 
انتهى•الجهالةاا أهل من وكان 

الأوقافسوم وزارة ]طبعة ( ٣٣١/ )iYالمهب. )١( 
^.١٣٨٧بالمغرب، الأسلاب والشؤون 
]مكتبة( ٣٨٥ا/)ه منيه محي الجزار أيصا وأحرجه 
العلم،)كتاب والحاكم ط١[، والحكم، العلوم 

(.٣١٩رقم 
وهوالطلحي، سوىى بن صالح ب الهي قال 

الشومي[.تمكسة )بم/.مآا( الزوائد مجمع ضمف. 
الجنةساح وانثلر: (، ١٥١)Y/للثاقعى الأم )٢( 

المقمود[.ءّد أشرف ]تحقيق؛ ( )٤٥جوهر لل

٠أقواJأهلاسممء
ظه.'أنس بن مالك الإمام قال 

ومننجا، ركبها من نؤح، سفينة ررالقنة 
.عنها تخلف 

لر1متتالشافعي الإمام وقال 
اض،مراد على اض عن جاء وبما اض ب

ضا رسول عن جاء ومجا ف ا برسول وآمنت 
ض؛اا رسول مراد على 

فيلاليى هه: البر عبد ابن وقال 
إلاوأسمائه اش صفات في كله الاعتقاد 

صحأو اض، كتاب في منصوصا جاء ما 
عليهأجمعت أو ج^، اض رسول عن 

فيالأحاد أحبار من جاء وما الأمة، 
يتافلرولا له، يسلم نحو0 أو كله ذلك 

قته؛،ُْ/
ررإنهظه! الداراني سليمان أبو قال 

فلاالقوم، وك،تا مجن النكتة قليي في لثيع 
والئ1ة«ُا"',الكتاب شاهدين: إلا أملها 

الجنيداسم القأبو وقال 
فمنوالنه، بالكتاب مقيد هذا ررعلمنا 

يصلحلا الحديث ؤيكتب القرآن يقرأ لم 

طيبت،]مكشة ( ١٤٨)مالك ماقب في الزواوي ذكر، )٣( 
فيالجنة مفتاح في يوطي والاع£،  ٤١١ط١، 

السوي،الهدى ]دار ( ١٢٩)بالئثة الاحثجاج 
الكويت[.

)أإأهي.)؛/٢( الإسلام لشخ الضاوى مجموع )٤( 
)آ/\ه(.وقمله العلم سان حاْع )٠( 
 )V( ٢١٠)١\إ الإسلام لشيخ الفتاوى مجموع،>

[،٠١٤٢١القملة، ]دار ( ٢٥٣/١)والمندية 
\.(.U/T)النم لأبن ^, Ulومدارج 



واتسةبالكتاب الاعتصام وايسةبالكتاب الامتصام 

ررلأقال! أو ء_السا؛ا في يتكلم أن له 
ره؛أيقتدي 

لممكل ررعلى ظه.' تيمية ابن وقال 
فيفعله،ورسوله به القه أمر فيما ينظر أن 

هوهذا فتتركه، ورسوله عنه الله نهى وما 
الصراطودينه، وسيله الله طريق 

عليهما)له أنعم. الدين صراط المستقيم، 
والشهداءوالصديقين النبيين من 

.والصانمينلأ٢، 
هذاعلى الإجماع حاكتا ئه وقال 
أنعلى اش أولياء اتفق قد رربل ت الأصل 
علىض أو الهواء، في طار لو الرجل 
متابعتهينفلر حتى و4 يغتر لم الماء 

ونهيها؛لأمره وموافقته القه، لرسول 
المالكينمن المستقيمون ررفاما وقال• 

الفهم . . الملف. مشايخ كجمهور 
أوالهواء فى طار ولو - للسالك يسوغون 

الأمرهمن يخرج أف - الماء على مشى 
يفعلأن عليه بل المرعيين، والنهى 

يموت،أن إلى المحقلور ؤيلخ المأمور، 
الكتابعليه دق الذي الحق هو وهذا 

ارلف؛اؤإحماع والثنة 
الثمرات:0، 

إليهماوالرد والمنة بالكتاب الاعتصام 

(،٢٥٤)\/والمندية (، ٠٢١ ا/ )١ الفتاوى مجمؤع )١( 
رءدارجاللكين)ّآ/أ؛ا(.

(.٢٦ا/)١ الفتاوى محجمؤع )٢( 
ايبقانمدر )٣( 
(.٥١٧. ا/أاه )• ايبق انمدر )٤( 

ترمتها عظيمة، ثمرات يثمر 

واليومباممه التام الإيمان تحقيق - ١ 
١لآخر.

اكم،الحق إلى ازم الاهتداء ّ ٢ 
ؤؤتعالى؛ قال الضلال، من والعصمة 

يقأؤت الثّولا قثمأ آقت أيتثيإ 
نمثثذتإن بخل ئا هج ين تا قو 

آيشآتلح ة ١^ ء تق 
ئلبثيْال؛ وقلالت_ور[. .ه 

[.٥٤]ألور: تهتدؤأه 
فييكن لم رلولو ه•' القتم ابن قال 
تنازعواما حكم بيان ورسوله ض ا كتاب 

إليه؛بالرد أمر لم = كافتا يكن ولم فيه 
عندبالرد تعالى مر يا أن الممتنع من إذ 

فضلعنده يوحد لا من إلى المزلع 
الزاع؛اُْ،.

والعاقبةالمهللمة، الخيرية نيل — ٣ 
الحنة.

الله.برحمة الفوز — ٤ 

وجناته،ض ا بثواب العظيم الفوز - ٥ 
تعالى؛قال عقابه، أليم من والمجاة 

عظيمامفإ قار ئثد وءثرأثد أقه يؤج 
تعالى؛وقال ]الأحزاب[، .ه 

آسيآقم أوبة ح ^^ ١٥وال؛سوت أقه تؤج 
والثمينوآلندييثن آكنثل ين ءانجم 

.هرييقا أولنيش وحنن وأ'لخظحأبم 
]اكاء[.

اوونمتيرار\،؛(.:ه(إءلأم 







إعجازالقران

إعجازالقرآنءء]ققأه

أ؛معارصته؛اآ عن ؤيعجزهم البشر طوق 
هالمبى نبوة على الدلالة بغرض 
واتاعها.الرسالة وصحة وصدقه 

اللغويلمعنى ا بين لعلافة ١ '0■ 
والشرعي:

حول:للاعجاز اللغوي المعنى يدور 
الشيءطاب على القدرة وعدم الضعف 
فىالقرآن إعجاز حقيقة وهده ؤإدراكه، 
إثباته:من فالمقصود الشميع؛ اصهللاح 

الإتيانعن وصعقهم الحلق عجز إبان 
للدلالةمعارصته؛ أو يقاريه، ما أو يمثله 

ةالوالرمالرسول. صدق على 
المعنىبين أن بهذا فيظهر • واتباعهما 

واضحا.وتوافئا تناصتا والشرعي اللغوي 
الأخرى؛لأسماء اي 

القرآن،معجزة هو: القرآن إعجاز 
كالمعجز،معان؛ من حولها يدور وما 

ذلك.ونحو بالقرآن، والتحدي 

لحقيقة؛ا٠ 

أنهت القرآن بإعجاز الإيمان حقيقة 
أنيعتقد أن لم العلى يجب 
والمرسلين،النبيين حاتم س محمدا 
الثقليزاجمح إلى العالمتن رب ورسول 

ٍدا،ارمالة، ]موت ( ١٤٩)للكفرى الكليات )١( 
التعريفاتوانثلرت وتص-وفسسر. -[، ٥١٤١٩

بسررت،الكتاب زدار ( ١١٢)لفصحاش 
اك5اريفمهمات عش والتونف -[، ٠١٤ْ' ٍدا، 

هدا،ببئروت، الفكر ]دار ( TV)'للماوي 
٥١٤١٠.]

إلىجميعا الناس لدعوة جق القه أرسله 
وقدرتهيعلمه - وأيده ودينه، توحيده 

دلائلمن قبله نبئا به يؤيد لم بما - وغناه 
صدقعلى الدالة المنوعة؛ ازكثيرة النبوة 
الدلائل:هده ومن رسالته، وصحة نبوته 

والتيوالبراهين، والبيتان الايات 
سممينهاعلى التأحرون اصعللح 

بالمحجزات.

مأعفلهو وكريم ١ القرآن وأن 
الحججوأين آياته، وأبهر معجزاته.، 
وصدقهنبوته على وأدلها الواضحات 

هوالكتاب هدا أن مع رسالته، وصحة 
هداعلى ؤيدل * دعوته ومغمون رسالته 

آياتوطلبوا تعنتوا لما المشركين أن 
لمس النبي صدق على تدل محية 
عليهموأنكر ذلك، إلى تعالى الله يجبهم 

القرآنوهو: آياته، باعفلم اكتفاءهم عدم 
مأسؤ؟ تعالى: فقال الكريم؛ 

بمتد'اويتت إث٠ّا ش ييثؤء ين ءاينت ءشو 
ئمحهتِأرؤ . ؤخث هر ألأ  ٥٢أئي 
يىقه[و قق أنتستب ءثك، أنتلتا وا 
 ،i دفيؤيكيلثوم دتؤكت

أنعلى هذا فدل ]المكيون[؛ وه 
المعجزاتوأبين الإيات، أعظم القرآن 

الواضحات.والحجج 
الذيالاباد، على اuقية الحجة فهو 

غايةيدرك ارولأ عجائبه، تنقضى لا 
ولاالأععار، بمرور يندرس ولا إعجازه 

ذلكمع يجلى بل التكرار؛ مع يمل 



إهجازالقرآن
OS] القرآنإهجاز

يعلى،ولا غيره على ؤيعلو ويتجلى، 
زمانهاء نقفا يا انقضت قبله معجزة وكل 
يومكل وهو تذكارها، إلا يبق ولم 

تجديد،قي ومعجزاته مزيد، م براهينه 
ثىوثُ ديو ني ثن آمحئ ق وولأ 
وهمحي ذكي ج لتين مت 

الناسيهدي كالبدر وهو ، تذص_لتآه 
صووهاوكالشمس الليل، فللبمات في 

أومغاربها البلاد مشارق يغشى 

دلالةوجه أن أيصا المسلم ويعتقد 
وصحة. محمد نبينا نبوة على القرآن 
كائنا„ أحد مقدور قي ليس أنه ت رمالته 

ربإلأ القرآن بهذا يأتي أن - كأن ُن 
وهوسبحانه، كلامه فهو .؛ العالمين 

ذاته،قي لا حلقه، من شيء يشبهه لا 
فأنىأفعاله؛ قي ولا صفاته، في ولا 

قالالخالق؟! كلام المخلوقين كلام يشبه 
منبمرئ آن ألمءاق ٥^١ كأ ؤوم1 ت تعالى 

الوالمعنى: [؛ ٣٧]يونس: ق4 آش 
تعالى،اش عند من إلا القرآن هذا يكون 

منأحد قبل من يفترى لأن كان فما 
نفىبل فعله؛ مجرد ينف إرفلم البشّر، 

الهذا مثل بان وأخبر فعله، احتمال 
المعنى:فتكون وقوعه. يمتنع بل يقع؛ 

يفترىأن يجوز ولا يحتمل ولا يمكن ّا 
يمتريهالذي فإن اش؛ دون من القرآن هذا 
يقدرلا والمخلوق مخلوق، الله دون من 

ط١[.المم، ابن ]دار \\{ y\ir)الفول ْعارج 

ءاىذلك!«'ى.
لإنسا به تعالى فه ا تحدى ، ولذا 
سبحانه:فقال يمثله، ياتوا أن والجن 

أق'آن ئق نأين ألاد أنم ق ظ 
ممىيأو يأنوق لا آلهمءاي هنئا بيثل 

راء[،]الإّضآ.ب بمتي، بمممم 
.لا بل مإة يمزق ج وقال؛ 

ا.هصندئت ِةمأ إن نلهء خج محأوأ 
توافرمع ذلك، عن فعجزوا ]الطور[؛ 
الفصحاء. افص رسول أعداء دواعي 

قوله،ؤإبهنال محارصته على البلغاء 
ثم.إ ونبيها للدعوة عدوانهم وشدة 

منهمحور عشر إلى معهم نقاصر 
يدرفيىج تعالى؛ قال ا فعجزوا 

مهشنتهتيي، سوأّ مثر ^^١ ش أدري؛ه 
كّتمإن آقه درن ين آسئمم من ؤآدعرأ 

؟٥^١م مثصيأ دإلاز .ا مني-ض، 
م١^ ^ لا ثأف، آم يش ود " ٥١

مث]هود[، .ه شمحذى أشم ثثل 
مثلهمن بسورة التحدي إلى تنازل 

٥^١َةة جئا ه: نال عنه! فعجزوا 
قتدئقوص آص محي ين ٥>؛، أن آلمءاة 
يؤرمِا لا وهنييل ديد ه آقى 

هزأهمية يمؤن آم .( رن ين 
تنآسقلصر من ؤآدعإ يثييء دّورؤ فأمأ 

،]يونس[ صنيغن كم إن أش دؤتؤ 
ولو- عاجزون أنهم عليهم وقطع 

(٤٢٥)ه/الصسح دين بدل لمن المحح )٢(الجواب 
[.٠١٤١٤، ١١٠العاصمت، ]دار 



إعجازاتقرآنإصجازاتقران

والإتيانمعارصته عن وتعاونوا تظاهروا 
فقالوالاستقبال؛ الحال فى بمثله 

ورنا مثا وي ق حفنم إذان 
شهداءكمؤآدتئوأ تئلهء تن يسورؤ فأنوأ يا عني
ثم؛ن . ءثني-ةرا َئر إن آثم دون نن 

ونيدها{ثق آتار معيرأ وإن سلوا 
محدقئايتأغ أقاش 

]اوقرْ[.

دنلمن ه فإنوقع؛ وهكذا 
ولنلم هذا زماننا ؤإلى ه الله رسول 

نغليرولا بنفلير0 ياتي أن أحد 'سضليع 
عجزهميعلمون وهم إ منه سورة 

الما هدا وأن ذلك، عن وتقصرهم 
كانتفالفصاحة ا أبدا إليه لأحد سبيل 

الخلقأعلم وكانوا سجاياهم، من 
الكلاموقريفس والثعر بالبلاغة 

إليهاومعلقاتهم فأشعارهم وصروبه؛ 
جاءهملكن الباب، هدا في المنتهى 

به!البشرية من لأحد قبل لا ما اش من 
منعرف بما متهم آمن من آمن ولهدا 
وجزالته؛وحلاوته الكلام هدا بلاغة 

له،وأفهمهم به الناس أعلم رافكانوا 
كماانقيادا، له وأتيهم له، وأتبعهم 

-السحر يفتون لحلمهم ء السحرة عرف 
يصدرلا .و موسى فحله الذي هذا أن 
وأناهء، من مرسل مسدد مؤيد عن إلا 

اش!بإذن إلا لبشر يطاع لا 
زمانفي بعث .؛ عسى وكذلك 

فكانالمرصى؛ ومعالجة الهلب علماء 

الموتىمحيحيي والأبرص الأكمه يبرئ 
للعلاجمدحل لا هذا ومثل اش، بإذن 

أنهمنهم عرف من فعرف فيه؛ والدواء 
ورسولها؛لله ا عبد 

فيثبت ا مت هدا على ؤيدل 
هريرةأيي حديث من ااالصحيحينأ،، 

UU  ه: ألمي قال u« نيالأنياء من
وإنماالبشر، عليه آمن مثله ما أعطي إلا 

إلي؛الله أوحاه وحيا أوتيت الذي كان 
برمنابنا أكشرهم أكون أن فأرجو 

إلانبي من ررما والمعنى: القيامةلأُآ،، 
البشر؛عليه امن ما المحجزات من أعقلي 

فيماتصديقه على دليلا كان ما أي: 
البشر،من اتبعه من واتبعه يه، جاءهم 

معجزةلهم يبق لم الأنبياء مات لما ثم 
شاهدهعما أتباعهم يحكيه ما إلا بعدهم 

للرسالةالخاتم الرسول فأما زمانه، في 
افهآتاه ما معفلم كان فإنما محمد. 

الناسإلى منقولا إليه، منه وحنا 
رل؛ى م من كل ففي 

أكثرهمأكون أن ارفأرحو قال: فلهذا 
صأكثر أتباعه فإن وقح؛ وكيلك تابعا؛؛، 

إلىودوامها رسالته لعموم الأنبياء؛ أباع 
معجزته؛؛واستمرار الساعة، قيام 

{.٢٦٩)؟/را(شيراينهم 
 )T( يرقمالقرآن، فقائل )كتاب الخاري اخرحه

(.١٠٢برقم الإيمان، >مماب وسلم (، ٤٩٨١
،/را/ا'آ، واظرت: )مآ(فراينممر)ا/'آ(، 

ملمكتاب تلخيص من أشكل لما رالممهم (، ٤٦١
=وءار كشر ابن ]ياي )آ/'ْ( القرطبي انماص لأبى 



إعجازإسازالمرآن

التحديهذا عن عجزهم دلائل ومن 
بهذايطالبهم بقي المكب. أن أيما: 

لهمسنة، عشرين مدة المحيي 
الحروب،وناصبوه نابدوه حتى الكير، 

وأريقتالمقوس، ذلك في فهلكت 
ؤيتمالأرحام، وقطعت المهج، 

بذلكفعلم الأموال؛ وذهبت الأولاد، 
أقدارهموتحت وسعهم في كان لو أنه 

سورةبأقل أو — بمثله والإتيان معارصته 
الأمورهذه يتكلغوا لم - مثله من 

وكمالبالرزانة اتصافهم ■مع الخحليرة، 
فيصادقين كانوا فلو ؤإلأ العقلا 
اللهعلى مفترى القرآن هذا أن زعمهم 

بشرفهو - وحاشاه - ٠ المبي قبل من 
مثله؛بلغاء فصحاء وأنتم مثلكم، 

أتىما بمثل ولماتوا افترى كما فلتمتروا 
الكلفةوتسشهل كذبه بلءلك فيظهر يه؛ 

فيههوتتكذيبه معاناة في عنكم 
علىبوضوح هذا فدل معه! والخصومه 

عنالخلق عجز ؤإئجاته القرآن إعجاز 
وبغيربحيلة به، تحداهم بما الإتيان 

فه.والحمد أ حيلة 

فيمعجز القرآن أن ؛ أيصاويعتمد 
كانمن كائنا - أحد يستطيع لا شمه، 

معارصته؛على يقوى ولا بمثاه لإتيان ا- 

ء-إىالنروي دهمح ط-آ[، با-سق، الب لكلم ا =
العربي،التراث إحياء لدار ( ١٨٨آ/ ر لم مصعمحيح 

 ،]JY, انمرفت،]دار )أ</آ( حجر لأبن ^ ٧١وفح

كما- عنه حارج بأمر القرآن إعجاز فليس 
بالمرفةيعرف فتما المعتزلة تقوله 

ودواعيهمالرب همم صرف الله وأن 
ذلل،على القدرة وسليهم معارصته عن 
فيبمثله والإتيان معارصته إمكانهم ْع 

فيالقرآن أن الحق بل الأمر! حقيقة 
وفيحقيقة عاجزون وهم معجز نفسه 
بمثله،والإتيان معارضته عن الأمر نفس 
بلذلك، على وتناصروا تعاضدوا ررولو 

الخلقأفصح هم الذين - الرسل تقدر لا 
يتكلمواأن , وأكملهم الخلق وأعفلم 
الذي- القرآن وهذا ،، tilاكلام بمثل 

أسلوب- افه عن الرسول. يبلغه 
كلامالمب أمحه بيثلا كلامه 

يكلامه وأساليب افص.، رسول 
ال- إليه الصحح بالمنل عنه لمحقوظة ا _ 

أنيعدهم من ولا الصحابة من أحد يقدر 
وبلاغتهفصاحته في أساليبه بمثل يتكلم 

بألفاظهالمعاني من يرويه يما ف- 
الصحابةكلام وأسلوب بل _؛ الشريفة 

وهلمالمابعين، كلام أساليب من أعلى 
أفصحلف الوعلماء . زمانناإلى حث! 

منيروونه فيما - تكلئا وأقل وأعلم، 
الخلف،علماء —■من فلهم لفا بأ العاني 

الماس،بكلام ذوق له من يشهده وهذا 
المربأشعار بين ما تفاوت يدرك كما 
الخولخينأشعار وبض الجاهلية زمن فى 

•المخالفض هل.هب انظر؛ 



إعجازاممرآنإعجازالقرآن

بلذلك؛ في تناقض ولا إءجازْا على ذكا«آا؛. بعد لكوا ١^ 
فمن.لها؛أآ،؛ تنبهوا لما ينبهوا دوم م سبيل على - الخصم مع تنزلنا ولو 

ووجازتهوبايعنه فصاحته الوجوه: هده فالقول ِ الحق عن والمنافحة المجادلة 
الالتي - وطادوته وحلاوته وجزالته أيقآ القرآن إعجاز يقرر سالمرشة 

علىالافذل دلالا في - ز "يا ولا ١^ إْكان في كان لو لأنه بوضوح؛ 
علىوانمالأ وأش، وظله انمى، ذلك وتيس١ ث، والأتان سارس 

النافعةالازدزة وألخعاني ١^^٠ ١لخلوم وشدة العفليمة الدواعي قيام مع - حمنا 
فىالدنىاوالآسمْ-اضهمسمسماض لصرف - ه للتي وتكديهم عدوانهم 

-،ٌرسل ض ءش ذرل ىناب م الايات أبلغ من دلملأ ذلك كان لهم؛ 
منالقرآن هدا أن على للعادات الخارقة 

قولبالصرفه القول 3كن أ تعالى اض عند 
الئئةأهل عند مرضي غير باطل 

والجماعة.

والأتية،الخاصية الغيبيات ؤإحباره 
فلفظه١١كثير؛ ذلك وغير تناقضه، وعدم 

آية،بالغيوب ؤإحباره آية، ونقلمه آية، 
آية،ووعيده ووعده آية، ونهيه وأمره 

جكسبميصأنامآنفى بمِأث:
معانيهكانت العربي يعتر ترجم واذا اية، 
فىنظير له يوجد لا ذلك كل آية! 

هذهبجميع واقع والإعجاز العالمءاُم، 
كسائر- به يتحد لم ولو معجز ه نف

اهوجود على دال فهو ؛ - المعجزات 
سبحانه،ووحدانيته وربوبيته تعالى، 
وقدرتهحياته ؤإثبات والمعاد، والمبدإ 
والجزئيات،بالكليات وعلمه ؤإرادته، 

وصحةوصدقه س محمد نبوة وعلى 
ؤإحكامهكمانا وعلى رسالته، 

أحباره.وصدق وعدله 

علىواحد بكل لا وغيرها، الوجوه 
الجميععلى مشتمل فهو انفراده؛ 

وزيادة!

فيالقرآن إعجاز وجره جمع وسكن 
)الفصاحةالبياني الإعجاز أوجه؛ أربعة 

ُالإءجاندالألج-بأ' دام ؛^ ^١١٧^ إءجاز وجوء أن : أِضاوبمني 
-للثقلين معجزا القرآن كان لأجلها دي ا- 

ذكرهما أروكل تحصى، لا متنوعة كثيرة 
ححهإهمجازهفكا الوجوم م>، الناس 

والإعجازالكونية(، ت لأيا )ا العلمي 
والأخلاق(،والشريعة )العقيدة التشريعي 

التراثس ]دار )VV/-1( كير لأبن دالتهاية )ا(الل-اة 
ه*ثلمح[.ط؟، الصى، 

بتصرف)ه/بمآ؛(، تيعية لأبن الصحيح )؟(الجراب 
(.٤١١)م/منه: وانظر سر، 

اللفية]المطبعة ( ١٢٠)تيمية لابن النيرات )٣، 
^.١٣٨٦ط١،  iOjAلما با 



ٍءء]قئأبماتقرآنإعجاز 
اعجازالقرآن

والحاضر)الماصي الغسى والإعجاز 
أعلم.واه والمستقبل(. 

الإعجازأن أيقا الملم ؤيعتتقد 
والفصاحةوالبلاغة بالخفلم والتحدي 

دونالآكريم يالغرأن حاص والأسلوب 
السابقة؛الخاوية من عيره 

معجزةأنها على سزل لم السابقة يالكتب 
صدقهمعلى تبرهن المايقين للأنبياء 
النحيي ا بها يقع ولم رسالتهم، وصحة 

وجوهبعض من تخلو لا كانت ؤإن 
بالغيبسات،كالإحبار ِ الإعجاز 

الحكمةالتشريعات على واشتمالها 
'.١٣واهاسدلة_، 

طاا<هجر، ]دار ( ١r٤٣/١٢)اسرى تمر انظر: )١( 
ثلاث]صمن ( ٢١)للخطام القرآن إعجاز وو—ان 

بممر،المعارف دار القرآن، إهمجاز في رسائل 
]_( toa)\/ماض للقاضي والشفا ط-؟[، 
(VT)\إ القرطي وتمر الحلي[، وابي أص 

بماوالأعلام 0'؛ام[، المربي، التراث! إحياء ]دار 
)0آمأ(ل والأوْام اي النمن آلمارى دين في 

والجواب^[، ١٣٩٨بالقاهرة، العربي التراث ]دار 
،٤٢٣ه/ا'•؟، تيمية لابن ،لصحيح 

]مكب)A•؟( له الأصفهانية العمدة وشرح (، ٤٢٩
القيملأبن الفرائد ؤبداح هدا[، بايرياص، الرشد 

ابنير وتغٍدا[، الفوائد، عالم ]دار )إ/ماأها( 
IT، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٨، ١٦٠ررا/«آ، يكش

(٢٨٦أ/، ٦٠٣، ٤٦١، ٣١•، ٢٦٨/٤، or؛؛

\-/سوالداةوالهاة)آ/آبم، ءل٢ء، ]دارية، 
لهكلأهما ه الرصول، سره في والمصول (، ٢٨٨

ومكتبةبدمشق القرآن عاوم ة ]مومح( ٢٨٧، ٢٢٨)
الباريوفتح [، ٣١٠المنورة، بالمدينة التراث دار 

علومفي والإتقان ؟/n(، ، ٠٨٢رأ/حجر لابن 
كشمائفهد الملك مجمع ]طعن ( ١٨٧٣/0رالقرآن 

]دار)\/r( ومعترك،لأنران ط١[، اوسنم،، 

لأدثة:ا0 

Jli  :وآلجن'آلإض آ-بمثمعت، فير ه هه
ينيمءئأرن لا آلقرءانب هندا يمثل وأمأ ى أؤ 
.هيبمإ ؤها بخئم "،ث نأو 

بلُمإق اذوؤ0 أ؛ؤأم ت تعالى وقال ]الإسراء[، 
لنَةثمأه أثلث وما 0 _محهمث لا 

•]الطور[ .ه صتدبمنث 
قالقال: ه هريرة أبي وهمن 

أيليإلا ض الأنبياء من ارما ه المي 
الذيكان وإنما البشر، عليه آمن مثله ما 

أنفأرجو إلي؛ اطه أوحاه وحيا أوتيت 
القيامة،٠يوم تايئا أكثرهم أكون 

أقوالأهلاسا:ء|

أشرفررمن ت الطبري حرير ابن قال 
سائركتابا بها فضل التي المعاني _، 

ورصفهالجيب، نثلمه قبله; الكتب، 
عجزتالذي المدح، وتاليفه الغريب، 

الخطباء،منه سورة أصغر مثل نظم عن 
(■،١٠٩٩رم/القبول ومعارج ؤوا[، الخلمية، الكتب، 
]دار( ٨٦•٨، ، )٦٧دراز لمحمد العفليم والنبا 
را/واكمير والتحرير ه«ة\ها، بالدوحة، النتافة 

[،٢١٩٩٧بتونى، محنرن ]دار ( ٣٤٦، ١٠١
(١٢١)لم ملممطنى القرآن إعجاز في ومباحث 

القلةالعقلة والأدلة ط؟[، بالراص، الملم ]دار 
]دار( ٥٢٢)العريفي عود لالاعتقاد أصول على 
ببنومنزلته ألنئريم والقرآن طا[ط الفوائد، عالم 

،٣٨٩)ا/طامرى هثام لمحمد ومخالفيهم لف ال
بالرِاض،التوحيد ]دار ( ٦٠•، ٦٤٥، ٤٠٧، ٣٩٥

Yis ،] المالجار اللام لعبد الكريم القرآن نل رفضا
]داراكدسة،طا[,( ٣٢٩)

■هميثا تخريجه تقدم )٢( 



إعجازالقرأن٠٣القرآنإعجان 

اJالJاء،بعضه شكل وصف عن وكلت 
وتبلدتالشعراء، تأليفه فى وتحيرت 

أفهاملديه - بمتله تاتي أن عن صورا ق- 
التسليمإلا له يجدوا فلم الفهماء؛ 

معالقهار، الواحد عند من بأنه والإقرار 
التيالمعاني من - ذلك مع - يحوى ما 

وزجر،وأمر وترمب، ترغيب ت هي 
منذلك أشبه وما ومثل، وجدل وقصص 
أنزلكتاب ■في تجتمع لم التي المعاني 

إرالأ/ضساس!«'م
يعلممما والقران ا؛ ت تيمية ابن وقال 

يوجدلم أنه - وعجمهم عربهم - الناس 
العربوغير العرب حرص مع نظير، له 

آية،ونعلمه آية، فلففله معارضته؛ على 
آية،ونهيه وأمره آية، بالغيوب ؤإحباره 
وعفلمتهوجلالته اية، ووعيده ووعده 

ترجمواذا آية، القلوب على وضلهلانه 
الذلك كل آية! معانيه كانت العربي بغير 

العالم،؛قي نظير له يوجد 
وجدالقرآن تدبر وومن كثيرت ابن وقال 

ٍلاهرةفنويا الإعجاز وجوه من فيه 
جهةومن للقفل ا حيث من وحفية، 
غايةفي فحيح فجميعه . . المحنى. 
ذلكيعرف مجن عند البلاغة، نهايات 
الحربكلام فهم ممن ؤإجمالأ تفصيلا 

أحبارهتأملت إن فانه التعبير؛ ريف ونصا 
كانتمواء الحلاوة، غاية فى وحدتها 

>ا(شراسرى)ا/أ(.
(.١٢٠)اكوات )٢( 

لا،أم تكررت وسواء وجيزة، أو مبسومحلة 
كثرةعن يخلق لا وعلاإ تكررحلا وكلما 
فيأحد ؤإن العلماء! منه يمل ولا الرد، 

منهتقشعر ما منه جاء والنهديل، الوعيد 
فلتكفما الراسيات؛ المم الجبال 
بم>اآتى وعد ؤإن الفاهمات؟! بالقلوب 

دارإلى ويشوق والأذان، القلوب يفتح 
ؤإن. . الرحنن. عرش ومجاورة السائم 
والأوامرالأحكام في الأيات جاءت 

بكللأمر ا على اشتملت والنواهي؛ 
والهيمحبوب، حليب نافع حسن معروف 

جاءتؤإن . . دنيء. رذيل قبيح كل عن 
منفيه وما المعاد وصف فى الأيات 

وماوالنار الجنة وصف وفى الأهوال، 
النعيممن وأعدائه لأوليائه فيهما اممه أعل. 

الأليم؛والعذاب والملاذ والجحيم 
إلىودعت وأنن،رت، وحدرت به بشرت 

المنكرات،واجتناب الخيرات قحل 
الأحرى،في ورغبت الدنيا في وزهدت 

إلىوهدت المثر، الطريقة على وثبتت 
القويم،وشرعه المستقيم الله محل صرا 

-انالثيهلرحى القلوب عن ونفت 
الرجمءءص.

البمساصالتلمة:■ولب 

لنقلاستعمال الأولى: لمألة ا- 
)المعجزة(:

فىيعرف لا )المعجزة( لفثل: 

هم)ا/ارا،أ(.ابن •ض )٣( 



اعجازاثمرأنإهجازالخرآن

لفظ:الهمأن فى ؤإنما والثثت؛ المحاب 
الأسماءوهذه والبرهان، والبينة، ية، ألا 

وتختصالأنبياء، آيات مقصود على تدل 
تبخلاف ، غيرها على نفع ولا بها 

كانؤإن العادة(، و)ح_رق )المعجزة( 
تكونلا فهي صفاتها؛ يعص من ذلك 

خوفثقد تكون حتى وبرهانا آية 
الإنسانعن اس النوعجز ادة الع

بمئلهارا/

المقريناختلاف ت الثانية لمسألة اء 
فيالض المقطعة الحروف معنى في 

السور:يعص أوائل 
ورجحكثيرة، أقوال معناها في وقيل 

ذكرفى الحكمة أن المحققين من كثير 
السور!بعض أوائل في الحروف هذه 
عاجزونالخلق وأن القرآن، إعجاز بيان 
أنهْع هدا بمثله؛ والإتيان معارصته عن 

التيالمقهلعة الخروف هده من تركب 
الترجيح!هذا على ؤيدل أ بها يتخامحليون 

بدفلا يالخروق افتتحت سورة كل أن 
يذكرأن — بامتقرانها معلوم هو ما ك— 

إعجازهوبيان للقرآن الانتصار فيها 
.واه، وعفلمته. 

والنبوات(، ٤١٢)م/الصحيح الجواب )ا(انفلر؛ 
(٢٢٠.)

]مكب)\اس للزمخشري الكشاف )آ(انفلر: 
]دار>آ/بمأآ( الرازي ونفير ْلاآ، انميكان، 

)٨محم ابن لشتر محردتء، المبي التراث إحاء 
يا[،بممر، للتراث، الشيخ أولاد ]مكتبة ( ٢٥٦

n/٧(.لكشش اليان وأضواء 

لتمرات:اؤ 

الإيمانعلى المترتبة الثمرايت، أبرز من 
تعالى،اممه وجود إثبات القرآن! بإعجاز 

ؤإثباتسبحال، ووحدانيته وربوبيته 
بالكلياتوعلمه ؤإرادته، وقدرته حياته 

الرسلرسالة وصدق والجزئيات، 
والمعاد.والمبدأ اناكرام، 
عثلمةبيان أيصا! الثمرات ومن 
فخلهوكبير وكماله الكريم القرآن 

ماؤيةالالكتب على وهيمنته وشرفه، 
فها كلام فهو عليها؛ وتقدمه بقة، ا ملا 

حيرعلى أنزله كتبه، وأعظم تعالى 
الملائكةمن رمله حير بواسعلة حلقه 

للناس،أحرجتا أمة لخير هؤئ-، جبريل 
فصوالخمد شهر• وأشرف ليلة أشرف فى 

لهن•لعا ا رب 

لحكمة:او 

إعجازإثبات من الحكمة أن تقدم 
.المبي نبوة على الدلالة القرآن! 
واتياعها.رسالته وصحة وصدقه 

المخالضر،أمذصت، ■٥■ 

القولإلى المعتزلة ذهب 
العربهمم صرق تعالى اممه أن بمعى! 

القدرةوسلبهم معارضته عن ودواعيهم 
معارضتهعلى قدرتهم محع ذلك؛، على 

ألأمر ا حقيقة فى بمثله والإتيان 

 )TI( :دار( ٢٢٥)للأشعري الإسلاميين مثالات انظر[
ملآ[.بجموث>، الربي اكراث إحناء 



اعجازالقوأن

القرآن،إعجاز نمي قولهم: مححشٍئبم 
جعلواإذ نفسه؛ فى معجزا ليس وأنه 

القرآن!نمس عن حارج لشيء الإعجاز 
معجز،نفه فى القرآن بل باطل؛ وهذا 

إهجازالقرأن

نعوذا القرآن هذا بمثل يأتي أن يمكنه 
الضلال.من بايثه 

والأثاعرةلا لمعتزا واشترمحل 
إعجازلثبوت التحل،ى وقوم والماتريدية 

فيالتحدى اشتراطهم على ساء - القرآن الأمر نفس وفي حقيقة عاجزون والعرب 
علىويلزم. _؛ عموما المعجزات حنس ولو بمثله، والإتيان معارضته عن 

ذلك.على وتناصروا تعاضدوا 

علىمتفِع حقيقته في القول وهذا 
-اممه وأن ، القرآن بخلق المعتزلة قول 

فلاغيره، في حلئه — يقولون عما تعالى 
ومخلوقمخلوق بين - إذن _ عندهم فرق 

البشر؛وكلام القرآن بين فرق لا )يعني: 
عندهم(.مخلوقان فكلاهما 
بسببوقعوا المعتزلة أن العجب ومن 

فالقولعجيب؛ تناقض في المسالأ هذه 
أفعاللأن مستحيل! على ؛الصرفة 

-عندهم الله مثدورات في ندحل لا العباد 
فكيف—؛ كبيرا علوا يقولون عما اش تعالى 

المحارصةعن وأعجزهم العباد اش صرف 
^"٢"ن للعبد مفحولأت وهذه والكتابة، والكلام 

إمافيلزمهم أ ؟ - بزعمهم - ض مخلوقة غير 
بعدمالقول ؤإما بالصرفة القول يتركوا أن 

الحبادرال،!أفعال خلق 
أنهالصوفية غلاة من الحلاج وادعى 

أن: هذا

راتف-  ٧

نفسهفي معجزا ليس القرآن 
عندهم!

لبمصLدرواضام:ائ 
للخطابى.القرآنءا، إعجاز رربيان ٠ ١ 

عياض.للقاضي ^١(، ررالشفا؛؛ - ٢ 
 I النصارىدين في بما لإعلام ررا „ ٣
.للمقرمحلي والأوهام؛؛، الفساد من 

٥،'، ١ بج المحيح؛؛ ب لجوا راا س ٤ 
تيمية.لابن 

،نية؛؛ لأصفها ١ العقيدة ارشؤح ء ٠ 
لابزتثمتة•

)جة(ا—دلا فرات الالب_اءان_ع س ٦ 

)؟/UU(.كير لأبن رالتهايت ال_اة ; اظ ل١( 
سنوالفرق (، ٢٢٧)الإسلأسن مقالات انظر: )٢( 

ط؟[،يسرون، الجديد، الآفاق ]دار ( ٩٠)الفرق 
)ا/ومخالفيهم لف البين ومنزله اميم. والقرأن 

٦٤٨.)

٣(،، ^١ العفلم؛؛ القرآن سر 
يلأن 
للسيوطي.الأقران؛؛، ارمعترك ٠ ٨ 
القرآن؛؛،إعجاز في ررمباحث _ ٩ 

لم.ملممتلفى 
علىالمقلية العقلية والأدلة ٠ ١ ٠ 

٠الحريفى لسعود الاعتقادة، أصول 

(.٢٤٧)الفرق ين المرق )'؛'(انظر: 



الأعراف٠٠٠الأعراف

 n\ ضر\فm

لغة:التعريف و؛ 

والراءررالعين ت ^ فارس اين قال 
أحدهمايدل صحيحان، أصلان والفاء 

يبعض،بعضه متصلا الشيء تتاح على 
والفنأط.كون العلى والأخر 
وسميالشزس. ف عنالعزف؛ فالأول 
والأصل. . عليه. الشعر لتتابع بذلك 

تقول!ن، والعرفا لمعرفة ا خر لأ ا 
وهذاومعرفة. عرفايا فلأيا فلأن عزف 

قلناءما على يدل وهذا معروف، أمر 
شيئاأناقر من لأف إليه؛ نكونه من 

السيئ؛قال ، ءنه،ا ونتا منه توحش 
أصحابهلأن اعرامحا؛ الأعراف رالاّمي 

جمعوالأعراف ا الناس؛، يعرفون 
وجماعتهواحدء وقيل؛ ، العزف 

مرتغعلْ،،عال كل ومحو أعرافُ؛،، 
الشيءالالأءراف: ؤأأ؛ عاس ابن ئل 

١^^٦؛.

ا،اءآه_:أ.ط؟، الفم، ]دار ( ٧٥٩اللغة)ْقايس )١( 

ًلاآ،حزم، ابن (]دار ٢٤•ل،،/ ألسان جامع )٢( 
ط\[.الكب، مالم ]دار )٦إ^•٣( كتم ان وشم 

(.٢٤)o/• البيان جامع )٣( 
ط\[.ارمالة، ]مزّة )ه7يآآ( ١^ شر )٤( 
ولسانالمرية[، ]الدار الأنة تهذب )٠( 

[،٠٥١٤٢٣الخد.ث، ]دار \( )l/Uالعرب 
ط؟،مالة، الر]مؤّة ( ١٤٣)والكليان 

١٤١٩.^

.ir^hممد)ابن وشر (، ٢٤•)ْ/ ال؛ان جامع )١( 

هرعا؛لتعريف ا 'ؤ■؛■ 

بينعال سور وهو المرتفع، ررالمكان 
الأعراف،أهل عليه . - والنار• الجنة 

وسيئاتهم؛؛حنانهم استوت قوم وهم 

 eلعلاشةبينالمعضاممغويا
والشرعي:

مس اللغوي المعنى المع حصص 
المشرفالمرتفع على مرتفع مشرف عال 

والمار.الجنة بين 

التسمية؛بب س0 
ولأنمرنفع، مشرف مكان لأنه 
سئماهم.الناس يعرفون أصحابه 

 Dلحكم:ا
بينالأعراف بوجود الإيمان يجب 

استوترجالا عليه وأن والنار، الجنة 
وسيئاتهم.حنانهم 

لحقيقة:ا0 

حقيقيعال سور على مرتفع مكان أنه 
منعليه ؤيكون والنار، الجنة بين 

يفهمكما ، وسيئاتهم حنانهم استوت 

ط١،همالم ]دار ( ٨٣)•الهجرتين طربق )٧( 
والقردان(، ٦٤١)>،/ الميان وجامع [، ٠٥١٤٢٩

(١٠٤)والشور دايعث هزئ، القلم، ]دار ( ٥٦٢)
ومسر، [ ١ مل التقافية، رالأبحاث الخدمات ]مركز 

را-/أ'م(.ممر ابن وشر )بم/آآآ(، القرطي 
التذكرةني كالقرطبي العلماء من ممر هذا رجح يند ، ٨١

ضالشم وابن ط١[، المنهاج، ]دار ( ٧٣٣)أ/
الباريكح ئى حجر وابن (، ٨٣٣)الهجرتين طريق 

^.١٤٢١ط١، )أا/آأْ(]داراولأم، 



الأعراف

أصحابفى رهأ1 لحذيفة أثر من هدا 
ائهمحسناستوت أرقوم الأعراف! 
/وسيئاتهمء؛أ 
والأدلة:

ؤءي؛ ٠ -سالي: اض ال ق
صوء ممُتثأ ي؛ائ \ٌ 

يتثونرهتر د-ثازها أن تج ثأم أن آ-إقت 
٥!^!آلنiي أكف هأء مثومأ يئت، ثإدا .( 

أمحثث5؛^ . ألْكيتن أي ح ءييا ي ;ة! 
ئنيرتآ ،لوأ ميم 3*ي؛فلمم لا بما آ'لأءمإاف 

وأحذ؛قث0 َلم وتا ظ' 
1 ب تت أي  pC ظ\بمئ قث\
 m نحقى.أق زلا قوه وق لأ

أصحابفي ؛<، ٠٥١حذيفة قال لالأء-رافء. 
انهمنحسوت ا ررقوم الأعراف! 

خهبد:مسعود ابن وقال ، وسيئاتهم؛ا 
منكان وسيئال ناته حاستوت ررمن 

الأعرافءأُأصحاب 

الأعراف

أهلاساءقوال أو 
الأعراف،في الملم أهل امحلف 

أمحلعليها والنار الجنة بين جبال فقيل: 
الذيالسور هو وقيل: الأعرافأأ،ا 

تْ—ومحسمة( ٤٥٣/١٢ريره نففي الطبري أحرحه )١( 
يره)ه/نفمحي ح،انم أبي وابن ط١آ، الرسالة، 

صحيحةاساليد [، Tiaالجاز، نزا; ]محكتة ( ١٤٨٥
•حديقة عن 

تخؤيجه.تقدم )٢( 
طريقهومن (، ٤١١)الزهد في المبارك ابن أحرجه )٣( 

ط١[.(]>سةاشطاة■، ٤٥٣/١٢اسرىنى-ضرْ)
(.٨٣٠))إ(>.قالبممتين 

الرحمةفيه باطني باب له بيتهم يضرب 
فىذكر كما العذاب قبله من هره ومحنا 

أأسمحميابميل د: حديالسورة 
يننقتبش آتفلميدآ ءامنإ لةتأمنا ؤآلمئنقثت 

قثيثق ؤيآآثآ آتحمحأ ين مه 
بمهزوأوه يي إة ؛اق ك مم يمم 

_ة[ُ'ْ،،]الآي_اتداث تيد ين 
أمحلفي كذلك العلماء واختلف 
قومرامحم شرحبيل: فقال الأعراف، 

ائهمآبإذن يغير الغزو في حرجوا 
قوملأهم مجاهد: وقال ،  ١١فقتلوا
دونوين الأبأحد عيهم رصي 
قوملأهم. أيقا: مجاهد وقال ا ١لاحرا' 

وقال٢، أ علماء،؛فقهاء صالحون 
فيماتوا الذين لأهم الكتاني: العزيز عبد 

همت وقيل دينهم؛؛ُواا يبدلوا ولم الفترة 
الحسن:وقال ٢، المشركيزر أطفال 

المؤءنين؛اُاا،،من الفضل أهل لأهم 
منرجال لأهم مجلز: أبو ال وق

منأنهم هو والراحح ، الملائكة١١ 
آثارلبعض نانهم وحسيئاتهم تساوت 

(.٨٢٩)الهجرتين طريق )٥( 
(٢٣٢رم الغوي ونشر (، ٢٤٥)ْ/الطبري شر )٦( 

•ماا؛اهاطرئقالهجرتن)امم( ط؛، طيبت، ]دار 
 )V( (.٨٣٢)الهجرتين .و>ض (، ٢٣٢)م الغوي شر
)ه/هإآ(يمالطري فير )٨( 
(.٨٣٢)الهجرتن د>يق (، ٢٣٢)م الغوي شر )٩( 
،٨٣٢)الهجرتين و>يق (، ٢٣٢)مالغوي ضر )•١( 

و٨ْ٨(.

(.٨٣٢)الهجرتين طريق (، YUY/nالغوي.تشر ( ١١)
أ٢(.٦/٠)اممري فير ( ١٢)



القلوبأعمال الأمز

ذلكُاأ.فى الصحيحة الصحابة 

لحكمة:ا0 

جعلحث ؤق اش عدل ار هإفل
حسناتهاستوت من مكنان عراق ألا 

النار،في بجعلهم يظلمهم فلا وسيئاته 
علىوعلا حد رحمته غلبة أثر يظهر ئم 

أعلم.واطه الجة، فيدحلهم عضيه 

لمصادروالمراجع:ا0 
للسهقي.والنشور؛،، البعث ا؛ - ١ 

)جأ(،سرطي.^رااكومة«

^٥(.حاتم« أبي ابن اامستر - ٣ 
^٦(،العفليم،، القرآن ارتفير — ٤ 
يلأن 
للطبري.)جء(، السان،؛ ررحامع — ٥ 
)ج\،(،القرآن؛، لأحكام ررالجامع - ٦ 

للقرب
الشم•لأبن الهجرمحن؛؛، ررطريق - ٧ 
١(،١ رج ري؛، ا بالتح لأف- - ٨ 
حجرلأبن 
للكوي.ءادكليات((، - ٩ 

)ج-!(،النزيل؛؛ - ١ • 
*للبغومحا 

القرآن؛؛،افل قالررمنردات — ١ ١ 
للراغب.

قامحض11

)العزة(.مصهللح يراجع 

 m١ ^I

)العلو(.يراجع

 m١ ^^W
)العلم(.محصطلح يراجع 

قالقلوب عمال أق 

تغه:لتعريف اؤ 

ابنقال عمل، جمع ت أعمال 
أصلواللام والميم ررالعين هؤ.' قارص 
فعلكل في عام وهو صحيح، واحد 

:فعل\لإ،.
وااالق_لبقلب، جمح ت القلوب 

قالالعقل. عن به يعثر وقد د، غزا لا 
له4 ^٤ تعالى: فوله في الفراء 

أي:ع[؛ ةلئ4 ت  'ofِم لًقنئ 
أي:فانقلب؛ الشيء وقلت عقل. 

اتكب،ص.
والالآمالقاف ١١ئؤ؛ فارس ابن وقال 

يدلأحدهما صحيحان: أصلان والباء، 
علىوالأخر وئريفه، شيء خالص على 

ا،ا،آله[.الفم، ]دار لأ/هأا( اللخت لآ(ظسل ، Cy؛t/o>الطري وشر (، ٨٣٢)الهجرتين )ا(>ض 
[.٢١٩٩•ط؛، ^(اسحرار؛آزهآآ(تدارالملم، اينممر)1/آ-م(.يتقيد 



اءمالالقاوب^٠٠.:القلوباعمال 

فالأول:جهة. إلى جهة من شيء رد 
ممي؛وغيرء، الأتان قلب الصلب: 

وحالصوأرفعه، فيه شيء أحلص لأنه 
الوققلبهااُآأ. وأشرفه شيء كل 

أوالقواد، ؛روالقلب: النيروزأبادي: 
تملومحض والعقل، صه، أحص 
مضغةرا١لقلب الخليل: وقال شيء،؛آ 

طقثاكاط«ص".القواد 

شرعا:اتتعرث 'ؤ 

فعلهايتعلق التي هي القلوب آعمال 
سواءالجوارح، سائر دون بالقلب، 

شا من لخرق تما حسنة؛ كانت 
اورهبته ورغبته اش إلى بته Ljbوْمته 

ونحووالبغض كالحسد سيئة؛ كانتا أو 
ذلكرْ'.

والأسماءالأخرى:

السائرين.نازل م• 

العارفينقامايت، م— 

)ه/لأا(.الأنة ماسي )١( 
لاه[.)؛، UJIتخم-ة ( ١٢٧)الحط القاّوس )٢( 
قطعقاذا الوتين، من القلب به صلق »ءرق الشاط: )٣( 

مالئا]دار ( i\A/V)العرب لسان ماحاو محات 
ط*آ[.

ّ( ١٧٠)،،/المن رإ( 

العميدةعو< ا-ئوت صلى،1 الأط؛غة اكيهات انئلر: )ه( 
ءلسة،]دار ( ١٠٦)المنيفة الساحث من الواّطية 

(١٢٣))/الإيمان قي وأثرئ القلوب وايال ط)[، 
بالجامعةالعتيدة م لقمقدمة يتنورا، ]رسالة 

-[.٥١٤١٧عام الأسلاب 
•( ١٩٠)U/ الفتاوى مجمهمع انثر: )٦( 

لحكم:ا٠ 
إلى:تنقم القلوب أعمال أحكام 

الواججةالقلوب ال أعم. ١ 
والتوكلكالإ-محالآص والستحبة؛ 

فيوالنية والرجاء والخوف وألمحبة 
العيادة.

كالحبالمباحة؛ القلوب أعمال . ٢ 
بعضوبغض الطبيعيا والخوف القي 
،.الأشياء١٧

المحرمةالقنوب أعمال . ٣ 
والكبروالكفر كالنفاق والمكروهة؛ 

والحدوالعجب والرياء 

لحقيقة:اؤ 

القولهو القلب: فى ما حشيقة 
تمديقههو القلب: فقول والعمل، 

سواءواعتقاده، وعلمه ومعرفته ؤإقرارء 
.فاسداأو صححا الاعتماد هذا كان 
محبةنحو حركتا، فهو القلب: عمل وأما 

أعمالأن ت أي الشر؛ إرادة أو الخير 
وتوجههاالإرادة في توثر التي هي القلب 

(٩)القلبتصوره لما تركا أو فعلا 

اتمنرلة:'

الدينأصل هي القلوب أعمال 
 )V( :الإدم]جامعة ( ١٢٣)؟/تمة لأين الأّظامة أئظر

هءء١٠ ٤ ٠ ٣ ؤدا، لإسلامه، ١ سمد ين يحمد 
الكشاب.زدار )\/rr\( السالكين مدارج انظر: )٨( 



الق1وبأعمال القلوبأعمال 

النار،من والنجاة بالجنة الفوز وأساس 
والمحركةالجوارح أعمال أصل وهمي 
.ونمو النفس تزكو ربها لها، 

للخيرمصدر هى كما القلوب وأعمال 
والشقاوةللشر مصدر هى ، والمعادة 

والمنافقالمؤمن بين يميز وهل كيلك؛ 
اتقتقلبه اتقى فمن القلوب؛ في بجا إلا 

فجرتبه قلفجر ومن جوارحه، 
جوارحه.

والمدحوالعقاب، لثواب فا ؛ ولهذا 
أصلا،للقلب هو ذلك، وتوابع والذم، 

أحتقامفمعرفة وعليه تبعا، نح وللجوا 
أحكام,معرفة من أهم القلوب أعمال 
العيدعلى أفرض لأنها الجوارح؛ أعمال 
مناض إلى أحب وممتحثها ، منها 

لجوارح١ ل أعما مستحب 
لأدثة:ا0 

القلوبأعمال هملى الأدلة من 
الصالحة:

ودا؛لثبمءاثوأ ■ؤآؤ؛ق تعالى؛ اش قول 
مملمغتأش ينصقي ألا أق ه1وبههم 
]M_[.. أكوب 

إداأؤل!ن ألمويوث 'ؤإئثا تعالى: وقوله 
جؤبوق نإدا ءء ته أئع يكر 

•_لأبن القلوب أسال ني التحقة انظر: ;١( 
ردائع^، ١٤٢٦ًدا، اس، الكتب ]دار )•٢( 

الربي[،الكتاب ]دار ( ١٨٨. n١٨٧/الموائد 
الإمحلأمة،]الجامعة ( )٤٦للمقريزي التوحّد وتجريد 

و«أاه[.

روهريهن وء إيتاثا رادم 
تالأقال[.

القلوبأعمال على الأدلة ومن 
الشيحة:

آلعنتفقوذدثثقؤل وإل تعالى: اذJبم قول 
كوثأثر ئرض هأوبهم ة وآقمك< 
[.٤٩]الأنفال: 

الأؤ؛؛؛ تتتثjئق^ ؤإنثا تعآلى: وقوله 
محبجرنأتئاثئ  J:T\ثأم ه __ 

سددرثتيهذ ذ يثن 

أقواوأهلاسر:وء 
المبدأرظ؛ئؤ: الملام عبد بن العز قال 

مصدرهاأو ومحلها كلها المكاليف 
موقوفالأجساد وصلاح . . القلوب. 

الأجسادوفساد القلوب، صلاح على 
اكلوب(اُى.فساد عر موقوف 

تأملاءومن القيم ابن وفال 
علمومواردها درها مما في شريعة لا 

القلوببأعمال الجوارح أعمال ارتباط 
أعمالوأي، يدونها، تنفع لا وأنها 

أعمالمجن العمل على أفرض القلوب 
النافقعن المؤمن يميز وهل الجوارح، 

منمنهما واحد كل قلب في بما إلا 
يمكنوهل بينهما؟ ميزت الّي، ألأعمال 

قلبهيعمل إلا الإسلام قي الدخول أحد 
منأعظم الشلبا وعبودية جوارحه؟ قبل 

]شة( ١٩vالأنام)١/مصالح في الأحكام نواس )٢( 
^.١٤١٤الأزهريق، الكيان 



ءءت!€<ثاثقلوبأعمال 
القلوبأعمال 

واجبةفهي وأدوم وأكثر الجوارح محودية 
واجبالإيمان كان ولهذا وقت، كل في 

واجبوالإسلام الدوام، على القلب 
فمركبالأحيان، بعض في الجوارح 
الإسلامومركب القلب، الإيمان 

الجوارحااُ
أعمالردوأما ظه عيي الوقال 
اشيحبها التي حركته فهي القلب 

ؤإرادتهالخير محبة وصابطها ورسوله، 
علىوالعزم الشر وكراهية الجازمة، 

aSjJ  ، عنهاتنشأ القلية الأعمال وهذه
أءمالالجوارح(اُآأ.

لأقسام:ا0 
'•قسمين إلى اكلوب أعمال تتمم 

هث،اش حب I مثل صالحه آعمايا ٠ أ 
والإنابة،والعلمأكنة والصدق، والتوكل، 

ذلك.ونحو 
الحل،ت مثل سئه اعمال _ ب 

•ذلك ونحو والبغض، والحقد، والغل، 

المتعلمة:تمسائل ا0 

أشمالتفاصل الأولى: لمسالة ا. 
القلوب:
هيالقلوب أعمال أن معنا تقدم 

والجماعةالئنة وأهل الإيمان، أصل 
وأنهصل يتفا الإيمان أن على متفقون 

بالمعصية.وينق2س بالطاعة يزيد 

اش،في بغض والأش في فالحب 
والتوكلوالرجاء والخوف لتصديق وا 

كلهاالقلوب أعمال من ذلك ونحو 
إنمانومن حال إلى حال من تتفاوت 

الجوارحأعمال في التفاوت بل لأحر؛ 
أعمالفي وت للتنا انعكاس هو إنما 

وط؛بينهما، للتلازم وذلك القلوب، 
حلافلا الئنة أهل عند عليه متفق 

محه
(٣)

صملبمن التلازم الثانية: المألت .
•الجوايح وهمل القلب 

وعملالقلب عمل بين الحائقة 
لتلرتبا وا تخزم علاقة هي الجوارح؛ 

أحدهمايفك أن يمكن لا بحيث وثيق، 
يستلزمالتام القلب فعمل الأحر، عن 

محالة،لا به بحالقأ_اه_ر الحمل 
بدونتام إيمان بالقلب يقوم أن ويمتغ 
الجوارحعمل وانتفاء ظاهر، عمل 
ذلكوعلى القلب. عمل انتفاء دليل 
وأقوالوالمنة الكتاب من أدلة 

الك،ل؛أ؛

(.١٩٣)م الفرائد يانع )١( 
)آ•؛(.اللْلفت اكنمهات )آ'{

أملكند راحكامها حقيقتها القلوب امحمال انظر: )٣( 
- ٥٥١)آ/العيي لمهل ومخالفهم رالجماية المنة 
،ط١ معود، بن محمد الإمام لجاْ_مة ( ٥٧٦

٥١٤٢٦.]

٥٥٤، ٥٤١)U/؛«T، اصاوى مجميع )أ(انفلر: 
()٥٨الغم لأبن والفوائد (، ٦٢١، ٦١٦، ٥٧٧
تاركهاوحكم والصلاة هدآ[، العلسة، الكتب ]د1; 

بالخيبةالثئانة مكتبة ]ٍد. •٥( .  ٤٩)القيم لابن 
المنورة[.



القلوبأعمال القلوبعمال ا

مرتبةأعغلم وهو الإحسان، تحميل عمل نيادة أساب الثالثة؛ لمسألة ا. 
اكلبُاا:

قيهبما ب1لفتكر القلب يشغل أن — ١ 
المحقق.وفلاحه صلاحه 

القلب،في النافعة الشواهد تكثير . ٢ 
تعالى.باطه صلته لتقوى 

ولرسولهض بالحب القلب إصلاح . ٣ 
مماوتطهيره ورسوله الله يحبه ولما 

ويناقضه.^١ يخالف 

والحسنىبأسماثه ه، الله معرفة — ٤ 
العلى.وصفاته 

الشرعي.العلم طلب — ه 
الكونيةاذله أيان في التأمل - ٦ 

•هك ومخلوقاته 

تعالى.افه ذكر من الإكثار ٧- 
المعاصي.عن البعد . ٨ 

لأئار:او 

تصلحالقلوب أعمال لاح يص أن — ١ 
الجوارح.أعمال 

الفوزأساس هي القلوب أعمال . ٢ 
النار.من والنجاة بالجنة 

المحثنةهي القلوب أعمال - ٣ 
الجوارح.لأعمال والجملة 

أساسهى القلوب أعمال س ٤ 

يعُما(روما ( ١٨٣)وممال الإيمان زيادة انظر؛ )١( 
-[،٥١٤٢٧،دأ، إثبيا، الجدر الرزاق لمد 

تطيم\،( ٤٦.  ٤٢)ف الإيمان ادة نيوأساب 
7أأاه[.

بنيالإحسان لأن ذلائا الدين؛ في 
أعمالمن والمراقبة المراقبة، على 

القلوب.

المحركةهى الملمة الأعمال ٠ ه 
الجوارح.لأعمال والدافعة 

بلالجوارح، أعمال يكتر أنها — ٦ 
•بدونها تمح لا الجوارح أعمال تكاد 

ببعضالقيام عن العجز عتل، _ ٧ 
القلبيةالأعمال تكون الجوارح أعمال 
أ.مقامهال وتقوم عنها، معوضة 

المخالفين:ذهب، مؤ 
^١؛١٥قي حالف، 

لمحسث.، والأشاعرة؛ الجهمية — ١ 
حقيقةفى القلوب أعمال خلوا يل.

،٢٣الأسانآ

فوافقواوالمعتزلة: الخوارج أما - ٢ 
أعماليحول في والجماعة الثثة أهل 

أنهمإلا الإيمان، حقيقة في القلوب 
فلوتجزئها، م وعل.تفاضلها عدم يرون 

فلاكله الممى زال منها جزء زال 

)٦٣الموس حتاة في وأثرها القب العادات انفلر: )٢( 
بما؛\ه[.ٍلآ، المجمع، ]دار ( ٤٤ ِ

ومقالات u(\<\o/v)الفتاوى مجموع انقلر: )٣( 
انممرية،]المكتبة ١( ١ ٤ / ١ ر للأشعري أالأمسن إلا 

للبايلأنيالدلائل وتلخيص الأوائل وتمه؛ي. ؤدآ[، 
ط\[.الثقافية، اص ]مزا ( ٣٤٧-  ٣٤٦)

مالم]دار ( ٢٠• )آ/ للتفتازاني المقاصد وشرح 
وأحكامهاحقيقتها القلوب اعمال ط١[. الكتب، 

(.٧٨٧)آ/



الافتراق

اكم يسمى ؤإنما i إيمائا يمي 

عليهم:اثري ور 
عليهدلت لما مخالف شك لا هذا 

والستةالكتاب من الشرعية التعبموص 
منالأمة سلف عليه أجمع وما الصحيحة 

معالإيمان مى مفي الأعمال لحول 
الأدلةمعنا تقدم وقد فيها، الناس تفاصل 

ذلك.عر 

فيداحلأ ليي العمل أن زعموا والذين 
التوحيدعن كلامهم في أحرجوا الإيمان 

الألوهيهءتوحيد وهو بالعمل علاقة له ما 
توحيدوهو الدينية الأصول اعثلم فتهاونوا 

مدافا أثرا هذا بوكفى لوهية، ألا 
الإيمان.مسمى عن الأعمال لإحراجهم 
مركبالإيمان إن للوعيدية؛ ؤيقال 

والاعتقادالقول وهو أشياء، ثلاثة من 
ثناهيزيل لا منه جزء وزوال والعمل، 

الأصلهو الجزء ذلك في يكن لم ما 
.كاهُأ، الدين عليه يبنى الذي 
تمصادرواتمراجع:اؤ 

حقيقتهاالقلوب ارأءما.ل ء ١ 
والجماعةالستة أهل عنت. وأحكامها 

العمحي•لسهل ومخالفيهم؛؛، 

الافتراق

]دار( ١٩٧)آ/الس لنالعقرل أنوار مشارق )ا(انف1ر: 
الجبارمحي للقاضي القرآن ومتشابه ط١[^ الجيل، 

/Y(٣١٢ ) حمتتهاالظوب وأسال التراث[، ]دار
(.٧٩١/٢)وأحكامها 

(،٣٦٠)ملى أبي لاقامحى الإيمان اثل مانظرت )٢( 
(•٤٣)رجب لاين دانمكم العلوم لجامع 

شيخعند القلوب رلأءسمسال — ٢ 
صالحت وترتيب جمع الإسلام؛؛، 

الغصن؛

فىوأثرها لوب القارأعمال ٠ ٣ 
.دوكوري لمحمد الإيمان؛؛، 

مصِائدمحن اللهفان ااإء_اوت - ٤ 

القيم.لأبن ، ( ١ )ج الشيطان،؛ 
أعمالفي العراقية راالت_حفة ٠ ٠ 

تيمية.لاين القلوب؛؛، 

ليعلمحلق وأنه القلب في اررسالة . ٦ 
له؛؛،حلق فيما ويستعمل الحق يه 

تيمية.لابن 

الرحمنلبل القلب؛؛، لاعبادة _ ٧ 
محمود.لا 

فىالعالمين لرب القلب »عبودية ء ٨ 
دعي.البرا الرحمن لعد ، الكريم؛، القرآن 

فيوأثره القرآن في والقلب - ٩ 
٠ساداتى محمد يد لالإنسان؛؛، سلوك 

لمحمل،، القلوب؛، فقه لاموسوعة _ ١ * 

اكويجري'

 mلافتراق اm

لغة:لتعريق، اؤ 

والقافوالراء هالناء ت فارس ابن قال 

بينوتزمحل تمييز على يدل صحيح أصل 
محن«ص.

الفكي[.]دار ( ٤٩٣)؛/اللخة ْمايٍس )٣( 



الافتراق:ءؤئ[هالافتراق

مأحوذالاجتماع، حلاف والافتراق 
يلة،لمزا وا صلة لمنا وا رقة لمفا ا من! 

فارقت أي وافترقوا؛ القوم تفارق يقال؛ 
سمابعضهم 

شرعاواتتعريف 'ي 

والجماعأالسنة عن الخرؤج هو قيل؛ 
محيرة.جزئيات أو كلق أصل قي 

مجرىويجرى  ١١الئاطبي؛ قال 
فإنالجزئيات، كثرة الكلية القاعدة 

الفرؤعإنشاء من أكثر إذا سمستيع ال
الشريعةمن كثير على ذلك عاد المخترعة 

والحارصة؛ا

سبالأسمية;

التفرقمن يحصل لما ؛ افتراقا محمي 
قيلومنه الملمين، لجماعة رقة والمعا 

وجعمن ناذة الأرض في تذهب التي للناقة 
شِبمهتربها وفارقه، فارق المخاض؛ 

فارقُ'آأ.فقيل: المقرئة؛ المحابة 

الأخرى:لأسماء اح 
مثل؛ا أحرى أمحماء للافتراق 

تحزب،والانع، نتوالالتفرق، 
والتدابر،والتفاطّع، والاختلاف، 

علىتدل التي الأسماء من وغيرها 

الهلال[،ومكتبة ]دار ١(  ٤٦)ه/ المن كتاب انظر: )١( 
ط\[.وولأ؛ٍئ، انملم ]دار ( ٧٨٥رأ/ اسة وجمهرة 

لناصرمنه، الو.قاية سبل ء أّابه — مفهومه )آ(؛لأماقت 
القاسم[.]دار )V( الخل 

ْوا[.]دارالقلم، ( ٦٣٤)المان غرب ى اسردات )٣( 

للمهليعة.الموجب الأحلاف 

لحكم:ا٠ 
فيمدموم وصف والافتراق التفرق 

عنه،جث انثه نهى محرم هو بل المع؛ 
بحاته؛قال كما منه، وحدر 

؟مت؛ ثم ئ تؤيأ ثؤو#ق 
ئظة.4ئذاث لم نأُيث ؛'ؤئ 

عمران[.]آل 

جييعاآم هى ؤوآءمأنوأ هث؛ وقال 
.[ ١ " ٣ ت ن ءمرا ]آو لأية ا هئثمأه ولا 

لكمكره قد هق فه ا )؛إن ت قتادة قال 
وحذركموها،فيها، إليكم وقدم الفرقة، 

المعلكم ورصي عنها، اكم ونه
uرضواوالجماعة، والألفة والطاعة 
اسمملعتم،إن لكم افه رصي ما لأنفسكم 

مةإلأياش«ز؛،.ولا 
الافتراق،من أمته الّثي. حير كما 

فيوهدا وقدرا، كويا بوقوعه ره إحبا ْع 
هذاببيان عنايته يبين مما كثيرة، أحاديث 

كان.بل منه؛ وتنفيره الختلير، الأمر 
جاءكما وجهه، فى ذك ؤيعرفا يغضب 

بنعمرو بن الق عد حديث فى 
أصواته ممع حين ها العاص 

في.يمدف فخرج آية، في اختلفا رجلين 
منأهلك  Lwj؛؛وقال؛ الغضب، وجهه 

أ.الىاب؛،ث ش احتلائهم ئلكم كان 
ط\أ.الرسالة، ]مؤسة )U/؛U( اتجري شم رأ( 

(.٢٦٦بريم الخم، )محاب ملم، ر0(أحرج4 



الافتراق:►٠الافتراق

رئهما الافتراق من ه ثحذيرء ومن 
قال:حيث الأمة، تفرقة أراد من على 

أنأراد فمن ات، وهنهنات لأاسك_ون 
فاصريوهحجسع وهي الأمة هده أمر يفرق 

لكقاسكان((ثاآ.بالسف 
للجمائمفارقا مات ومن أف ثن كما 

حاهلية،اُميتة مات 
المهيعلى دالة وغيرها المصوص فهدم 

السلمين.جماعة ومفارقة الافتراق عن 

لحقيقة:اح 

إدأم-رجع الاقتراق حقيقة 
ومخالفةالمسلمين، جماعة فارقة م— 

إجماعهم■
فيوالجماعة الئثة أهل مفارقة > .

العقيدة.في الدين أصول من أصل 
لمينالمّجماعة عن لخرؤج ا— 

ؤإمامهم■

الأدلة:■0■ 

ه.'فقوله مسرأن؛ المن ا أم
قرفوأوث* جعيعا آس بمبزأ ؤوآءتي~موأ 

إئمممةكبمقهئومح؛ثآذمحأ 
ةلأيا إ-ئو؛ناه ينهتزة ههيحم قلويمم يج 
[.١٠٣صران: ]آل 

(.١٨٥٢برتم الإمارة، )كتاب سلم، أحرجه )١( 
ومسلمرقم؛^v(، الفتن، )كتاب الممحارى أخرجه )٢( 

ابنحدث من ( ١٨٤٩رقم ارة، الإم)كتاب 
للخاري.والأمفل ها، ماس 

القاسم[.]دار )ما( الفل زص الافتراق، انظر: )٣( 

تئئؤأ1 ه وقول
مثأؤيى آولأ ؟آم ت! تد ئ ص 

ءمرانآ.]آو ر.؛ه عظيد ثياب 

يتقامأ^ نرؤإ آق:بممح ى يو 
.هئتمحأ لدنمم بما ش َس يظ 

]الروم[.

قئثؤأه آلي;ن آقيإ ؤ _ه: وق_ول
[.١٣]الشورى: ِه 
مستقيمابمر؛ش هذا ؤوأة وله: وق

ءنذذلإلأ آلثيث ثئعوأ ولا ئأيثوأ 
تنقوةحشلإ' يدء ومّومحإ ،.0^1 سفيث 

]الأنمام[•
وعليكمفقوله الئثة؛ من وأنا 

الشيطانفان والفرقة، وإياكم يالجماعة، 
منأبعد، الاثنين من وهو الواحد، هع 

فانالجماعة فليلزم الجنة بحبوحة أراد 
الاثنينمن وهو الواحد مع الييطان 
أ؛عد«د؛؛.
منالذين أهالك واتما ٠: وقوله 

علىواحتلاشهم مسائلهم كثرة قبلكم 
زأسايهمءاث 

وصححه،٢(  ١٦٥رقم انفتن، الترمذي)أبواب أحرجه )٤( 
i])ا/بم1آ( وأحمد  .،Js  ،وابنط\آ، الرسالة

فيوالحاكم (، ٤٥٧٦رقم الهر، )كتاب حبان 
وصححه،( ٣٨٧رنم العلم، )كتاب المستدرك 

٢(.١ الإرواء)أ/٠ ش أينا وصححه 
والئثة،بالكتاب الاعتصام )كتاب الهناري أحرجه )ه( 

(،١٣٣٧رنم الفمانل، ومسلم)كتاب (، ٧٢٨٨
له.واللفظ 



الافتراق،ءةق|الافتراق

ئلأىلكم يرض اطه ررإن ت ه وقوله 
تعبدوْأن لكم فيرض ثلأنا، لكم ويكرْ 

تعتصمواوأن سيئا، به تشركوا ولا 
وأنتمزقوا، ولا جميئل اش بحبل 
أمركملإُا،.اه ولأم من تتاصحوا 

 Cالعلم:أهل أقوال ؛
بلزومه ا راأم_رنI لأجري ١ ال ث

وكذلكالفرقة، عن ونهانا الجماعة، 
اوأمرنالفرقة من . النبي حدرنا 

ممنأئمتنا حدرنا وكذلك يالجماعة، 
يأمرونكلهم الملمين، علماء من سلغا 
الفرقة؛،ُأ"؛.عن وينهون الجماعق، بلزوم 
اسمقالأبو الئنة قوام ال وق

أهلاتفاق في السب رروكان الأصهاني: 
الكتابمن الذين أخذوا أنهم الحديث، 

الاتفاقفأورثهم النقل؛ وطريق والثنة، 
الدينأخذوا البدعة وأهل والأنتازف. 

فأورثهموالاراء، المعقولان ■من 
والأخلأف،رم.الافتراق 

عبادهاش ررجعل ت تيمية ابن وئال 
وجعلهمبعض، أولياء بعضهم المؤمنين 

متراحمينصرين متنا وجعلهم احوة، 
بالائثلأف،ّبحانم وأمرهم متعاطفين، 

.. والأنملأف. الافتراق عن ونهاهم 
أنس محمد لأمة هذه مع يجوز فكيف 

(,١٧١٥نم يرالأ-حكاما )كتاب مسلم، احرجه )١( 
ط؟[.الوطن، ]دار ( ٢٧٠الثرمة)ا/ )٢( 
ط)[.اراية، ؟{.]ياي ٤ ١ )Y/ انمجت بجان ش الحجة )٢( 

طائفةالرجل يوالي حتى وتختلف تفترق 
بلاوالهوى بالظن أخرى طائفة ؤيعادي 

تعارلأافه من برهان 

يتفرقمشعرة لفرقة ا ة ! ١^١٠^؛وقال 
والبغضاء،بالعداوة الشمر القلوب 
همحتل تعالى: قال ولذلك 
]آلثزمأه ^ نحئا 

هاتساصامملقة؛

الييع؛من اكحدير الأول: لمسألة ا- 
بلالافتراق؛ وقؤع ومحبب مقلنه فالبيع 

المعنىهذا وصح وقد به، مقرونة إنها 
مقرونةرروالبدعة قال؛ حيت الإسلام شيح 

بالجماعة،مقرونة الئّنة أف كما بالفرقة، 
يقال:كما والجماعة، الثئة أهل فيقال: 

والفرقة«أا"/الدعة أهل 
الأهواءإلى راجع الافتراق فوقؤع 
ولذلكالمحدئات، والبيع المضلات 

البيعأهل على لف النكير اشتد 
المفارقينالمسلمين، لجماعة المفرقين 

الاختلافمحب البيع قاف الحق، لأهل 
الافتراق.إل المودى 

الاختلافحطر الثانية: لمالة ا- 
الأقتراق،تإل >^ ١١

خطرمبيتة الشرعية النصوص جاءت 

الملكمجمع زفة ( iwfr)الفاوى مجموع )٤( 

ْلا[.عفان، ابن ]دار أ( • ٩ )Y/ الاصام )ه( 
صعودين محمد الإمام ]حامعة ( ٤٢را/ الامتقامة )٦( 

ط؛،



الافتراقء؛ء]ثيئ[يبمالافتراق

تتعالى قال كما منه، ومحدرة الاحتلأف 

مابمي يذ ^لفإ يمئمحأ 
40ئيث ص ثم ه آ'وف ؟؛نر 

الكتابكأهل نكون أن فنهانا ءمران[، ت1ل 
هذهمنيموا فا واحتلغوا تفرقوا الذين 

واللعنة.العذاب هي الي العقوبة 
أنإما أد، المعلوم ومن 

الفقهاءكاحتلأف الأقوال؛ في يكون 
ولاالعلم، ائل مفي يتتة_لمون الذين 

أهلفهؤلأء مبنيئ، أقوال إلى يدعون 
الذم.موطن هذا وليس. اجتهاد، 
القولفي الاختلاف يكون أن ؤإما 

تأويلعلى مبنية الأقوال أف غير والعمل، 
.ذلكُا؛ وغير للهوى اتباعا فاسد؛ 

مضادايكون الاختلاف من التؤع فهذا 
إلىيودي الذي وهو الشرعية للتصوص 
أنولعأكثر وهو والتنانع الافتراق 
منليست ومسائله وأخطرها، الاختلاف 

^،٠■فى< الإسلام مائل 
مسألةررفكل ت ظه القيم ابن قال 
الناسفيها ض فخا الإسلام في حا_ئت 

الاختلافهذا يورث ولم واختلفوا، 
بلتفرمحا، ولا تقصا ولا عداوة بتهم 
والمودة،والنصيحة الألفة بينهم بقيت 

منذلك أن علمنا والشفقة والرحمة 
حدئتمسألة وكل ، . . الإسلام. ائل م

]مجلة( ١٦-  ١٥)سئمان والأخلاق الغرئة )ا(ذم 
ه'أاما.، ٦٦، ٦٥العدد الأملأمة، الخامعة 

ذلكقي اختلافهم فأورث فيها، فاختلفوا 
والتقاطع،والتدابر والإعراض التولي 

ذلكأن عكت التكفير إلى ارتقى وربما 
يجببل بميء، في، الدمح، أم ص ليس 
ليعرضيجتنيها أن ممل ذي ل كض 

ءيها«ُآا.الخوض عن 
الذيهو المذموم الاختادف وهذا 

جاءالذي وهو الافتراق، إلى يودي 
البغيبثب ويكون منه، التحذير 
آحثثت،ودتا ت تعالى قال كما والحسد، 

جاءهمتا ثني بئ ؛؛١^٦ آوكثنب، أوتوأ ألخ؛بمتثن«■ 
•[ ١٩ءمرانت ]أو ه نيتهم ميا آلايأر 

بغىررأي• ت قق-لإث كثير ابن قال 
الحق؛في فاختلفوا بعض، على بعضهم 

فحملوتدابرهم، غضهم وتبا لتحامدهم 
مخالفتهعلى الأخر البعض بغض بحصهم 

كانتؤإن وأفعاله، أنواله جميع قي 

عنالتفرق ذم الثالئة: لمسألة ا- 
;الطأعة عن والخرؤج الإمام 

لئنةا أهل عند لمتقررة ا الأمور مأن 
لولاهوالهلاءة السمع وجوب والجماعة 

وتحريمالمعروف، في الملمين أمور 
الكفرمنهم يقع لم ما عليهم، الخروج 

الأصلهذا على دل وقد المريح، 
والإجماع.والمنة القتاب 

ْوا[.\ص■، الحديث ]دار ■٦( )• انمراءقالماة ( ٢١
ط؟[.ملمة، ]دار ( ٢٥)؟/محم اين تمر ( ٣١



الافتراقامحفتراق

منالخرؤج ولا المفارقة ولا بالكفر مي ها بالمأمور الطاعة وهده 
الثنت.واتفاق المسلمين، جماعة على للمحافظة 
وتمزيقالافتراق، من والحذر كلمتهم 
صفهم.

عنيكون قد الاختلاف ن أ ٣
عليهؤيوجر نية حس وعن اجتهاد 

حينفي للحق، متحريا دام ما المخهلئ الأمر في رروالحكمة حجرت ابن قال 
ولااجتهاد، عن يكون لا الافتراق أن الكلمة اتفاق على المحافظة بطاعتهم؛ 

يؤجرلا وصاحبه عالتا، نية حسن عن القساد؛ارآ،.من الافتراق ى فن 
حالكل على وآئم مذموم هو بل علته، الذي الضابط إ الرابعة لمألة ا. 

أوابتداع عن إلا يكون لا فهو هنا ومن الأشواق:ُه يحصل 
أومذموم، نقلتي أو هوى، الباع ءن الثلمة أهل ومفارقة الافتراق يقع 

مطبق.جهل في كلإ أهر في بمخالفتهم والجماعة 
الشريعة.قواعد من وقاعدة الدين 

كثرةالكلية القاعدة مجرى ويجرى 
كذلك.أكثر إذا ١^[^ فان كذلك، الجزثيات 

الأثار:و عد ذلك عاد اسدئ الفردع إنشاء من 

وهلكت،ثذوذ كله الافتراق أن - ٤ 
فليسالاختلاف أما مذموم، له كر 

(٢) .

علىوخيمة كثيرة أنارا للتفرق إذ 
منها؛والمجتمع، الفرد 

لحقيقةمناف للشرك، موجب أئه س ١ 
اروهذا؛ الإسلام شخ قال التوحيد. 

بالمعارصةالشريعة من كير 

لفروق؛ا0 

والأخلاق^:الافتراق بين الفرق 
وعأند أنراق تالافأن . ١ 

وساقيالشرك يوجب والاختلاف التفرق حد إلى الأخلاق يصل فقد الأحلاف، 
يصل.لا وقد الافتراق، 

افتراقا،ف اختال كل ليس أنه - ٢ 
فيهايتنانع التكب المسائل من فكسر 

الخلافية،المائل من هي الملمون 
فيهاالمخالف على الحكم يجوز ولا 

الدينإخلاص هو الذي التوحيد حقيقة 
ؤحهكءؤقأقهِ تعالى: قال كما غ، كله 
ألئاسعن آؤ آش هئلتيا حنيفآ لتين 
السنأمحل دض آلإ 4^ ئدق لا قأ 

وتتوة V ص ًفئ أس 
،;;!.١٣٧٩المرقم، ]دار ١( ص ضع. )١( 
(.v١٢/٢الأءممام)انفر: )؟(
١(.١ . )٩ الخل كاصر الانراق انفر: )٣( 

ؤثُأ1ضلوة ؤأنعؤأ واةوْ إكه متسى 

أوتبمى؛٧ ه المميت ثث أ؟؛بم 
يماخيم م، يئنا يقامأ يتَقم سمإ 



انمادأفعال -٠^نمادا أفعال 

أتالرومء،،ُ همحمحة.ه لريم 
القوة،وذهاب لفشل يا مؤذن أته . ٢ 

قالكما الأعداء، لتسلط مباشر وسبب 
سرعوأولا ووّوع أقن ت تعالى 

معأس إن وآصيرّرأ رثء ؤدرهب ئثعشلوأ 
لالأمال[..؛ه آهعبمثت 
التفريقراوعذ،ا ت الإسلام شيخ قال 
علمائهاالأمة من حصل الذي 

الذيهو وكبرائها، وأمرائها ، ومشايخها 
ؤإذا. . . عليها الأعداء لهل تأوجب 
ؤإذا، وهلكوا فمدوا لقوم ا تفرق 

عةلجما ا فان ؛ وملكوا أصلحوا اجتمعوا 
ءذابلإُ'آ/والفرقة رجمه 
وتعهلسلللفساد سبب أنه — ٣ 

يعوموالاختلاف التفرق فإن الأحكام، 
ماالأحكام وتعطيل والفساد الشر من فيه 

منحام بما العارفون العلم اهذ يعلمه 
والإسلأمأ٣،.الجماعة فضل قي النصوص 

واتمراجع:ثمصادر اؤ 
للآجري.ا_ااالشريعة«،

١لطيريلأ.ير رتفا ٢
لقوامالمحجةا،، بيان في ررالحجة . ٣ 
'التئمي السق 
تيمية.لابن الفتاويء، اامججوع . ٤ 
•تيمية لابن رالأستقامةاا، ا ٠

للشاطي.أ_ااالأءتمام«،
حجر.لابن الباري؛،، ررفح — ٧ 
القرآن؛؛،غريب فى ءالمفردات ٠ ٨ 

للراغب.

—أصبابه س مفهومه بم_ررالأفتراقت 
•العقل لناصر منه؛؛، الوقاية سبل 

1سدة1أضال 11

لغة:لتعرث اؤ 

علىيدذ أص-لإ واللام والعين الغاء 
ذك:س وغره، ءن شء 1حداث مصداق وهذا للعذاب، ست أنه ؛ ٤ 
محلانمن وكاك فة. أفعله كذا قغك تعار: ه،ىو ورسوله اض لقول 

بمدمن وآ-ثثلزأ 
عظيث.هثياب ثم و1ؤمحك آثيقأ حام 

محمران[.]آل 

والفريةرحمة، والجماعة ومحال 
عذار،ااأء؛.

جمعوالفعال هبيحة. أو حسنة محعلة 
)ه(.ءأ

•بمل 

هووالعبد عبد، جمع والعباد: 

لا/"آئدالخارق را(،جموع 
•اكارى)م/اآ؛(  ٤٣٠)٢(
U(iUv.)؟/الخارق مجموع انظر: )٣( 
نيالمصلى ■زوائده في,احمد يض اش عبد احرحه )٤( 

أبيوابن »أ.اا، الرمحالة، ]مومحة ( ٣٩٠)•م/ 
الإسلامي،]المكتب ( iro /Tالثئن)ي نَ 
الترغيببه. لا؛اس إسناده الخيري: وتال ٠ل١^، 

ٍدا[،الملب، الكتب ]دار ؛( n/Y)والمرمب 
،١٦٦/٢الصبية)المقلة في \لأو\ني وت 

(.٦٦٧ينم 
^.١٣٩٩الفكر، ]دار ( ٥١١)؛/ اللغة مقايتس )٥( 



العباداضال ؛►]iEاصاوانماد

بدلكص رقيقا أو كان ئ الإنسان 
،•هك' لباريه مربوب أنه إلى 

0اصريفاصطلأخا:

الامحياريةالأفعال هي العباد: أفعال 
عاتكالطا ناس؛ المن تشع التي 

بإرادته؛العيد عليها يقدم التي. والمعاصي 
الأفعالذلك من ويخلج • نتائجها قاصدا 

عنهمرغما تحدث التي الأسملرارية 
•، ^١٢احتيال ودون 

■هأقوالأهلاسم:
ه:حديقة عن ه البخاري روى 

افهؤإن وصنعته صانع كل حلق اض ررأن 
وعنأ، أ ا؛ وصنعته الخرم صانع حلق 

ٌنوالكنس ررالعجز قال؛ نهأ حماس ابن 
ءرممعت: البخاريوقال ، الةّلأراا 

بنيحيى سمعت يقول؛ سعيد بن لته ا عبد 
أصحابنامن أسمع زلت ما يمول: سعيد 

قالمخلوقة، العباد أفعال إن يمولون: 

 )١(oU  ( ٢٧٣)*ا/الرب[ u jb ،^ ،ط\[.بيروت

]صمن ٢٢٣٣^١٦)سررة ير تغانغلر• رلأي 
مجم.وعاكاوى[.

حزمةوالواحد؛ الحال لحاني. س نحذ شجر ايئرم• لُا"ا 
الخزم،من شفي ما ماح ت الخزم بمساغ والمراد 

]داو)\إح الحدث غريب ض الفائق انفلر: 
)!•ا(انماد رخاقأفُال ط؟[، لمان، المعرفة، 

الرياض!.المعارف، ]دار 
]دار( ٤٦)العجاد أنعإل حلق في الجخادي أحرجه )٤، 

ءل٢[.العارف، 

]دار( ٤٧)العباد أفعال حلق في المخاري أحرجه ، ٠١
]أضواء( ٢٢٣)القدر في رّالفريابي فوأ[، المعارف، 
ْلا[.الك، 

حيركاتهمبخاري: الافه عبد أبو 
وكتابتهمابهم واكتوأصواتهم 

مخلوقةا،ُ
ظه.'الجرجاني بكر أبو وقال 

إنه_: الحديث أئمة يحني: — الويقولون 
وأنالله إلا الحقيقة على حالق لا 
a؛U؛.ُخارقة كلها الماد اب أك

الحسؤنأبو ذلك على لإجماع ١ وحكى 
الثامنلإجماع ا  ١١فعال: ظه، الأشعري 

العيالأفعال جمع أن إثبات والعشرون: 
في.شيء يخرج ولا تعالى ض مخلوقة 

وإرادتهااُبن.علمه عن ملتكه 

أفعالحالق ه اطه بأن الإيمان إن 
بالقدر،الإيمان مراتب من مرتبة العباد 

بالإقرارإلا بالقدر الإيمان يتم فلا 
الكما العباد، أفعال حالق هق افي بأن 
حتىجق الته ربوبية بعموم الإقرار يتم 
فإنالعباد، أفعال بخ-لق الإيمان يتم 

وكماوأخعؤال. أعيان، قسمان: العالم 
الأفعالحالق فهو الأعيان حالق اش أن 

عنهاتصدر الش 

ط٢[.العارف، ]دار ( ٤٦انماد)أسال خلق )٦( 
 )V( لجرجاايالإسامحر بكر لأبي الحدث ألم، امحتاد،

.[.٥١٤١٢ًلا، الخاصة، ]دار )٦( 

المٍثسدة ( ٥٨)للأشعري الثغر اهل إلى دمالت )٨( 
المنورة،؛.lJ^._، الإسؤؤلأمٍة الجامعي فى الميص 

أهلاعتقاد أصول وشرح )؟/U(، للاحري الثريعة )٩( 
=على والرد (، ٧٤١)؛/ للألكائى والجمائ المنة 



انمادأضال ،.4الصاد|ضاو 

اثحثقة:

الحقائقالمسألة بهذه الإيمان يتضمن 
اكالية:

شيءم حالق تعالى اش أن الألين 
فعليقع لا وأنه العباد، أفعال ذلك ومن 
وحلقهبمشيئته إلا سكتة ولا حركة ولا 

حلقاص اش الى العباد أفعال فتنب 
ولابحانه سبه تقوم لا وهي ؤإيجادا 

ؤإنماأحكامها إليه تعود ولا لها، يتصف 
كمافيه، حلقها الذي المحل في تقوم 

ومطربارئ، وهواء حارة، شص I ل يما 
صالحة،وامرأة حمالم، ورحل غزير، 

تقومولا بهم تقوم وصفات أعمال فهي 
سبحانهبه يوصف الذي ؤإنما ؤق، بالJبم 
الفعلعلم الذي فهو فعله من كان ما هو 

الىتنسب فهذه وحلقه، وثاءه وكتبه 
المخلوق.الى تنب ولا الخالق 

ومنهاوالأقوال، الأعمال أن الثانية: 
العبادأفعال هى والمعاصي؛ الطاعات 

الذينفهم بهم، قامت التي وأكسابهم 
ولاوكسبا، فحلا ليهم ا فتنب عملوها 
به،'نقوم ولا . الخالق الى. تنب 

منهاكان وما بالمخلوقن، تقوم ؤإنحا 
إنعليه فيحاّبون واختيارهم بارادتهم 

قمر.سرا وإ.ن فخير حيرا 

بينشركة فلا ذلك على وبناء الثالثة: 

الكويتالأيد، اين ]دار )ا/ه*أ( للدارص لجهمت ا =
)آا/وآ'آ(.الفتارى برع وانظر: ْدآ[، 

جهةلاختلاف الحبي وبين الرب 
منالولد هذا قلنا: إذا كما الأفاقة؛ 

الله؛ومن ولدته، أنها يمعنى المرأة؛ هذه 
تناقض،ذلك قى وليس خلقه، أنه بمعنى 

الشجرة،هذه من الثمرة هذه قلنا: ؤإذا 

أنهبمعنى الأرض؛ هذه من الزيخ وهذا 
حلقهأنه بمعنى اش؛ ومن فيها، حدث 

هذMناص١،.في وليس فيها؛ 

سللة:ا0 

العبادلأفعال تعالى افه بخلق الإيمان 
الإيمانمراتب من الرابحة المرتبه هو 

إلابالقدر الإيمان يمح فلا بالقدر، 
بذلك.بالإقرار 

لأُهمية؛اي 

كونهافي المسألة هن.0 أهمية تتبين 
المائلأكثر إليها يعود المي المسألة 

بالقدر.تتعلق التي 
مجونا؛مموا ة التفا فالقدرية 

والجبريةالعباد، أفعال لخلق لإنكارهم 
المسألة،هده في لغلوهم بذلك سموا 
علىالخزسس لف المنهج التزم فمن 

متحاراتمن نجي فقد والئنة الكتاب 
فيوقع ومن ومزالقه، القدر مسائل 
والانحراف،المأنة هده فى الخهلآ 

منالقدر مسائل من غيرها في فه حرا فا 
١المحققة اللوازم 

ااثنح)مهأا_ه;منهاج انظر: 



انمادأفعال ه[اهانمادأفعاو 

والأدلة:
اهأن تمرير في الئنة أهل اعتمد 

الكريمالقرآن على العماد أفعال حالق 
النبوية.والسة 

تعالى:قوله ذلك: ض الأدلة ومن 
كئيىؤ إلا إقت لا ت3ؤ ه ؤآ4=فم 

ئئل ئم مثذوأ ةرلو ■=ءقفي 
تعالىوقوله ]الأنعام[، وه وًضو 

وهقف قدرث سم طل 
]الفرقان[.

ذلكعلى الدالة النصوص ومن 
ماأو،ثدءة ■^٥١]؛( تعالى: فوله بخصوصه: 

.همتلأ ثنا -ئقء وآه .( يجزن 
]الصافات[,

قالهظ حذ.وفة حا-.يث السة: ومن 
كليمنع افه لأون قال: ٠ النبي ءن 

عندبعفّهم وتلا ، وصنعتهاءُ صانع 
متليةوثا جهي ك: ذل

]الصافات[.

المتعلقة:لمسائل ا٠ 

العبدفعل كون بين الجمع جه و. 
واقعاكونه وبين وقدرته اش، يخلق واقعا 
هدهوهل ؤإرادته، واختياره العيد بفعل 

لا؟أم متعارصة 
أدار( ٤٦الباد)أقال خلق ني الخاوي :ا(أخرحه 

واينأبيءاْمفياثك)ا/ههآ(ْلآ[، 1^1^، 
المستدركفي والحاكم ط)[، الإسلامي، ]الكتب 

نيالأنا وصححه وصححه، ( ٨٦رقم الإيمان، )كتاب 
(.١٦٣٧الصححه)رقم لململة اي 

منكثير على أشكلت المسالة هده 
للقدرالمثبتين بعض على بل الفرق؛ 
قولنذكر تم المخالفة الأقوال فيكر 

الثنة:أهو 
وافقهم:ومن القدرية المعتزلة قالت 

أنوأنكروا وحده، العبد فعل هي 
خلقأو مشيئة أو إرادة له هتث اطه يكون 

منمعروف هو كما الحبي لفحل 
مذههمُ

تعالىض ا فعل الجبرية: وقالت 
للعيدفحلا تكون أن وأنكروا وحده، 

سبيلعلى الحبي الى نسبتها واعتبروا 
المجاز.

بالاحتمالالجبرية من آخرون وقال 
وفحله طه خلق أنها وهي الثالث؛ 

هقطه ا الى ينب فيما واختلفوا العبد، 
علىالعبد، الى ينسب وما ذلك من 

دلتالذي هو ذلك من والصحيح 
المعقولوهو الشرعية ١■لمصموص عليه 

هراطه الى ينحب أن وهو: المقبول، 
هومجا العبد الى. وينسم، فعله، هو ما 

الجمارنمل. والعدل التوحيد أبواب ني الخي امملر: )٢( 
(r/A ،) متثورات( ١٢)المرمى القرف ورسائل[

اا؛ام[.طم،إيران، القران، دار 

(١٣٤)البغدادي منمور لأبي الدين أصول )٣(انظر؛ 
؛.Ijالعقاوتوامحد ط^، بيروت العلميه، الكتب ]دار 
بيروت،الكتب، ]عالم ( ١٩٦)الغزالي حامد لأبي 

الإيجيمي لاقا الكلام مام في والمواقف ط؟[، 
يرون[.الكب، لءاام ( ٣١١)



انما١أفعال انمادأفعال 

أنكما التعلق، صنملتا والجهتان فعله، 
مصلنافرصنا فإذا تلازم؛ بينهما الجهتن 

بهتعلق ما هو L الله الى المنسوب فإن 
ومثيئتهوكتابته علمه وهر ذلك من 

صفتههو هنا بخلقه والمقصود وحلقه، 
إيجادبها يتعلق والتي به، القائمة 
إرادتهفهو بالعبد يتعلق ما أما الأشياء، 
سرتهومحبا هق ض ا لمثسئة بحة لتا ا ومسيثته 

ش،مخلوق الوقت نفس هي وهو للفعل 
مصلنا،الحبي جعل الذي هو قالاه 

فلزمه، الله وليس العبد هو والمصلي 
ولزمالعبد من الفعل وحول الله حلق من 
اللهخلق الحبي من الفعل وجود من 

لكل.

الئثة:أهل عن ظه القيم ابن محال 
جميععلى %لق الله قدرة يثبتون اءانهم 

الوالأفعالأعيان من الموجودات 
يجعلالذي هو وأنه العامة، ومشيئته 
والمصليكا٥^١ والكافر مسلمنا الملم 
الذيوهو ا متحركا والمتحرك مصلنا 

المسيروهو والنحر، البر فى عبده يسير 
والعبدالمحرك وهو المائر، والعبد 

القائم،والعبد المقيم وهو المتحرك، 
وأنهالمهتدي، والعبد الهادي وهو 

المحييوهو المللعم، والعبد المملعم 
ؤيموت،يحيا الذي والبد المميت 
ؤإرادتهالعبد قدرة ذلك مع ؤيئبتون 
وهم، مجارالا حقيقة وفعله واختياره 

كماالمفعول غير الفعل أن على متفقون 

فحركاتهموغيره، الغوى عنهم حكاه 
وهيحقيقة لهم أفعال واعتقاداتهم 

حقيقة،له مخلوقة سبحانه لله مفعولة 
وقدرتهعلمه ه بالرب قام والذي 

هوبهم قام والذي وتكوينه، ومشيئته 
وسكناتهم،وحركاتهم وكبهم فحلهم 

النائمونالمصلون لمون المفهم 
القدرهو سبحاته وهو حقيقة، القاعدون 

شاءهالذي عليه القادر ذلك على لهم 
بعدوفعلهم ومتجهم لهم، وخلقه منهم 

افه،يشاء أن إلا يئازون فما مشيثته، 
وازنتؤإذا اش، يشاء أن إلا يفعلون وما 

منعداه ما وبين المذهب هذا بين 
لومهلا الذهب هو وحدته المذاهب 
مائرووجدت المستقيم، والصراؤل 
شمالهوعن يمينه عن خهلوحلا المذاهب 

ذلك؛'وبين وبعيد منه فقريب 

تقيل 'امحان ظه؛ تيمية ابن وقال 
محدثاوالحبي لها محوثا اض يكون كيف 
أنبمعنى لها افه إحداث قيل؛ لها؟ 

فجعلبالعبد، قائمة عته منفصلة حلقها 
التيومشيئته يقدرته لها فاعلا البد 

لهاالعبد ؤإحداث تعالى، الله خلقها 
بهالقائم الفعل هذا منه حدث أته بمعنى 

فيه؛اش خلقها التي والشيثة بالقدرة 
للأخر،مستلزم الإحدائين من وكل 
الربأحدثه فما مختلفة، الإضافة وجهة 

)٢٥(.الطل :ل(شفاء 



العبادأفعال العبادأفعال 

العدوفعل يالمخلوق، قائم له مباين فهو 
العبديكون قلا به، قائم أحدثه الذي 

حتىوقدرته بمشسته للفعل فاعلا 
قدرتهفيحدث كيلك؛ قق ض ا يجعله 

ؤإذايدلك؛ كان الذي والفعل ومشيئته، 
ذلك،وحول وحب فاعلا ض ا جعله 
وحوليستلزم العبد لفعل الرب فخلق 

لمأن بعد له فاعلا العبد وكون الفعل، 
بلله، حالما الرب كون يستلزم يكن 

هذامن هي بأسبابها الحوادث حمح 
uvر١/ا

انمخاكين:مذص-،■ؤ 
العبادأفعال حلق مسألة في حالف 

كلاهماوالبدع، الأهواء أهل من ٠لائفتان 
تنقيض طرفي على 

أنكرواالقدرة؛ المعتزلة قول الأولى: 
وزعمواالعباد، لأفعال تعالى اممه -محلق 

وأنكروالأفعالهم الخالقون هم العباد أن 
حلمها،أو اءها ثهى اممه يكون أن 

أفعالجميع في عندهم عام وذلك 
سبحانهأنه فعندهم الاحتيارية؛ الإنسان 

يضلولا صالا يهدي أن يقدر لا 
الملميجعل أن يقدر ولا مهتديا، 

مملتا،والصلى كاما والآكافر مسلما 
أنفسهمُآ،.يجعلهم ذلك ؤإنما 

)ا(مياجالمم)مبم"آأ(.
نيوالخصر (، ٣٢٣)الخسة الأصول شرح انظر: )٢( 

]ضمن( ٣٢٨)الجسار محبي للقانحي الدين أصول 
الشريفورمحائل والتوحيد[، العدل رمحاثل 

وهمالجبرية، الثانية: الطائفة 
القدريةقابلوا وافقهم، ومن الجهمية، 

والاختيارالقدرة العباد عن فنفوا التفاة، 
العبادأجبر اش إن ؛ ونالواوالمشيئة، 

كلهاالأفعال وأضافوا المعاصي، على 
تعالىُالله إلى وشرها حيرها 

والسنةالمران ينعى باطل ومذهبهما 

تعالىشر أثبت الكريم؛ فالقرآن 
ماوأنه النافذة، والقدرة التامة، المشيئة 

افهوأن يكن، لم يشأ لم وما كان، شاء 
حركاتهموخالق العباد، أفعال حالق 

وقدرةمئيثة للعباد أثبت كما وسكناتهم، 
اللكنها القدور، حصول فى موترة تامة 

وحلقهتعالى الله فدرة عن تخرج 
٠ومسمئتمح 

ثيى؛هحفل قلى تعالى: فال 
وما-ثلأقؤ ال: وق[، ٦٢زم_ر: تال

ُ؛ؤءيأ• وقال -افاتاآ، تالم-سلؤة 
]القمر[.. ثور لثم تى 

هعمر بن انك عبد عن الئنة: ومن 
شيءرركل س؛ اممه رسول قال نال؛ 

دار]منشورات ( ١٢الثالثة)المجموعأ المرتضى، 
(.٢٩٧)آ/هآأ. ٥١ونهاج إيران[، القرآن، 

(١٨٢)للجوبمي الدين أصول في الشامل انغلر: )٣( 
لأبنالأشعري ومقالات ام[، ٩٦٦]المعارف، 

،[،٠١٩٨٦الأزهرة، الكليات ]مكيات ( ١٣٢)فورك 
]دار( ٢٩٩)٢رللخادى الماد أسال خلق رانفلر: 
الفتاوىومجمؤع ^، ١٤٢٥ؤرا، الخضراء، أؤللمى 

.u١٤٢٠فهد، الملك ]مجمع ( ٤٦٠. )لأ/آ0ل 



انمادأفعاو العبادافعال 

الكيسأو والكيس العجز حض بقدر 
والجز«ُأ/

حلقه ا ررإن ت ل قا هم حديقة وعن 
صانعحلق الله إن ، وصنعّته تع محا كل 

وصنعته،؛خرم لا 
طا،وبإبطال فيه مما ذلك وأمثال 

النفاة.القدرية 

قولهالجيرية! مذهب يبطل ومما 
آف،هيشاء ألآ إي دث_اءوف  l،،j^ت تعالى 
آققوي تعالى: وقوله [، ٣٠]الإنسان: 

قؤوهشآء ثنت ؛ؤرين ثآء ثن ئأو ين 
لقنيتعالى: وقوله ، ٤٢٩]الكهف: 

.4ز:ئأء م  ٥١ِع ه ه و 
أنعلى يدل مما ذلك وأمثال ]المدثر[. 

عنوأحرج لا لكنها وقدرة، مشيئة للعباد 
تعالى.ا_، قدرة 

ينلأشج س فقوله الثنة: من وأما 
اش:يحبهما حلتين فيك ررإن القيس: عبد 

أنااش رسول ا قال: والأuة. الحالم 
قال:عليهما؟ حبلني اش أم يهما، أتخلق 

لثا،الحمد قال: عطليهمأ. حبلك الق، بل 
المسهما خلتين على جبلني، الذي 

إلورسوله 

(.٢٦٥٠رقم القدر، علم)محاب أحر-بما )١( 
تخريجه.مدم ر٢( 
وقي(، ٥٢٢٠رقم الأدب، داود)محاب أبو أخرجه )٣( 

<٣٦١; ٢٩)احمد محي شاهد له لكن ضعف، سند، 
الخاريئد أخر وثاهد طا؛اإ الرصاله، ة ]عزّ
ءدم[،ابائر، ]دار ٢( )٦• المفرد !لأدب قي 

صحيحفي الألباني صححه رفد مهما، فتقوى 

لزمحدى،وا لثوري، رروا تيمية؛ ابن قال 
بنوأحمد مهدي، بن الرحنن وعبد 

انتهإن يقال: أن نهوا وغيرمحم حنبل، 
فيبدعة هذا إن : وقالواالعباد، حبر 

قالالفاسد. للهّعنى مفهم وهو الشؤع، 
بجيل،جاءت الئنة إن وغيره؛ الأوزاعى 

بجبر؛اتأت ولم 
تمصادرواتهراجع:او 

ائلمفي العليل راثمماء - ١ 
رالتحليلا،اوالحكمة والقدر المضاء 

الخم-لأبن 
تيمية.لابن السنةأا، ءرمنهاج . ٢ 
تيمية.لاين والقدرلأ، رئالقض_اء  ٣٠٠

للبخاري.؛سلرخلقأفعالالعبادلإ، 
المعتزلةعلى الرد في والانتصار ء ه 

الخيرأمح، بن لمي الأشرارلأ، القدرية 
العمراني.

القفاءصوء فى »التكليف ٠ ٦ 
العال.عبد علي لأحمد والقدر؛؛، 

امالقفبمفي يل قما رأؤوم ا ٧
تيمية.لابن والقدر؛؛، 

الإسلام؛؛،في والقدر ررالقضاء ٠ ٨ 
الدسوش.أحمل. روق لما 

ط؛[.المدض، ]دار ( ٢١٩)اسرد الأدب 
للخلالآالثئ وانظر: )أآ/.\إا(، مجموع!كاوي )٤( 

اناوالإب[، ٠١٤١٠ذا، )م/بمةه(]دارانأده، 
[،١٤١٠حدا، الراية، ]دار ( ٢٥٧)مبطة لأبن 

الأءلأم.أولتك بعض إلى بل.اائ، القول أ.نا.ا فقئ 



أضاوافافعاواك

الآكتابصوء في والقدر ء لقفا ا رر — ٩ 
،يه؛؛ فاس النومذاهب ه والئن

.لمحمود ا لح صا بن لرحمن ا لعيد 
تيميةابن الإسلام شيخ لاجهود — ١ ٠ 

عنتنفك التي الصفات ت هي أو 

لأس-بماءالأخرىتاه 
أيقال؛،:مى ونالمعلية، الصفات 

التيالأمور وهي الاختيارية، ررالصفات مض لتام بالقدر؛؛، لإبمان ا و
متولي-

Bاس أضال 

لغة:لتعريف اؤ 

إحداثوهو فعل، جمع ت الأفعال 
ه:فارس ابن محال وإوجاد0، ■الشيء 
يدلصحيح أتنمت واللام العين ااالفاء 

مجنوغيره. عمل من شيء إحداث على 
منوكانت . قعلأ أفعله كذا قعثت ذلك! 
جمعوالفعال قبيحة. أو حتنة قعله قلأن 

وماالكزم ت الفاء بفتح والفعال، فغل. 
خننااُأآ.من مغل 

اصطلاحا:لتعريف ا0 

الفعليةالصفات هي ت اهّ أفعال 
فعلهاشاء إن وقدرته ش ا 'يمشيئة المتعلقة 

رإللمظلمسها؛".
.وانفلر:[،, »jTالجيل، ]دار ( ٥١١)أ/ اللخة مامحس )١( 

السبي،التراث إحياء ]دار ( ٢٤٠)آ/اللغة تهذيب 
ط١آ.يرون، 

(١٠٠)محتيمين لأبن الفادط الشدة شرح انقلر: )٢( 
تعريفهاالإلهية والمنان هدا[، الوطن، ]دار 
،ط١ اللف'،' ]أصواء ( )٩٦للتمسس امها وأي

)أّا(عشمين لأبن ألثلى والقواهمد -[. ٠١٤٢٢
^١٤١٤٠ط؟، لئق، اس 

بذاته؛فتقوم جق الرب بها يتصف 
كلامهمثل وقدرته؛ مشيئته ب

,وسمعه 

لحكم:ا0 
ومالنفسه الله أثبته ما إثبات يجب 

اللازمةالأفعال مجن س رسوله له أثبته 
غيرمن سبحانه له يليق ما على والمتعدية 

ولاتحريف عثر ومن نيف، ولا تمثيل 
تطل-

لحقيقة:ا0 

يفعلسبحانه فهو به، تقوم اطه أفعال 
قالكما شاء، كيف شاء متى يشاء ما 

واهتية قائ.تا نيف ^٤ تعالى: 
]هود[.

لأدلة:اء 
والئنةال\كتاب من النصوص دلت 

اتصافهوعلى هلق اممه أفعال إثبات على 
منإو، به اللائق الوجه على بها تعالى 

(.٦٩)للمس الإلهية الخفان )٣( 

بنالرحمن لعيد الأئامرة من تيمية ابن موقف انفلر؛ )٤( 
ط\آ.الرشل، ]مكة المحمود صالح 

المعناء،]دار )أ/"آ( تيمية لابن الوصائل جامع )٥( 
،،[.١٤٢٢ط\ج الرياض، 



أضاواللص►٠أضاواك

اللهاتصاف بيان النصوص هده فغي أثث رقكأ •ؤ.ولى ت تعالى المح* قول ذلك 
كالأستواءاللازمة؛ أفعاله من بجملة أياي ستة ي رأك؛ءس التتر؛تي نؤ؛ ١^ 

ونحوها،والمجيء والإيان العرش على بمتم آؤار 'أيل بمثى آء ء نئئ آم 
والرزقكالخلق المتعدية؛ أفعاله وبعض مسحزت وألئجوم ؤآثثثر ؤألئمس ثيثا 
.وءيرها والإمالة والإحياء رب آقث تارق وآئمح؛ أ-قأق لم ألا آتؤءء 

وهأقء;ه وقول]\بفآ . آممة  ئةتف؛ ص ئف ت٠ 
تعالى!وقوله [، ٢٢ت ]الفجر 

والآهلاساً
اشِ ه: البخاري الإمام قال 

اسلق«أى.س نيْ اه، ^ آقخ ض أش ض آئ؛ نق قذم 
هبمؤ:تيمية ادن الإسلام شيح وقال ؤئئ أكن مق آتى قج نتن ثألائض 

قثتمونآلام نو وش أم يى آدت 
]يونس[.شهزن.ه أثلا مش أق 

قيهماوما والأرض السماوات فخلق■ 
العرش،على واستوازه بينهما، وما 

التيالأمور وهي الاحتياؤية• ت لصفا ا رر 
بذاته؛فتقوم ه؛ الرب بها يتصف 

وسمعهكلامه مثل وقدرته، بمشيئته 
ورحمتهورصاه ومحبته ؤإرادته وبصره 

وإ>سانم UUوّثل وسذطبم، J_ وتديرْ يوم وُار وسبم 
b؛w؛*ل»جم؛ء اّتواله ح وءدل، س وص ، ٥١و أقط كمح[ ض خك، أس 

نطقالتي ت لصقا ا من ذلك ونحو ونزوله 
.'٦٥^الرين المحاب بها 

الحديثفي عقيمين ابن لشتخ ا وقال 

المفعولان.المحّ أوجد وبها صفاته، 
فيكثيرة أحاديث اللمنة في وجاءت 

يليقكما عديدة بآقعال ا|له اتصاف بيان 
ءنه ذر أدي رواية س القدسي في بت ْا منها وعظمته، بجلاله 

سبحا;ه;رده ءن فيما ٠ المى ه؛ بجريرة أبى حديث س اراكجيحين« 
ذرائا،منه ا شبت مني مأب ومن تبارك رينا رريول قال: ه رسول!ش أن 

ثهدائا،->بت ومن-ظبضذراثاحين !لدنيا  pLJiإلى ليلة كل وممالى 
للوهداهرولة؛؛أإ،; أس أ■Lتي ومن يدعوني من يقول: الآحر الليل ثلث ييض 

أطلس]دار -٣( • )\إ للخارى انماد أقال حلق )٢( س فأعطيه، يسألى س ك، ءأّثجيب 
[,٢٢•• ٥ ااخضاءا.طأ، , ل،(( فأغم يتئرنى 

رآ/مآ(.تمة لاين \وح جا.ع ٣( ) 1
والنوبةاسءاْ والالذكر لم)كتاب هأحرجه )٤( (، ١١٤٠رقم التهجد، )كتاب المخاري أحرجه )١( 

أكتابالخادى وأنمجم (، ٢٦٧٧رقم رالاصتغفار، رقم وقمرها، المسافرين صلاة )كشأب وملم. 
هريرة.أيي حديث من (، ٧٤٠٠التوحيد، (. ٧٠٨



اطمأفعال افهأفعال 

علىالدالة لصوصي ١ من ينيره الحديث 
تعالى،بالله الاحتسارية الأفعال قيام 
ثبتكما يريد، لما فعال راءّبح.انص وأن 

فولهمثل والنية، الكتاب في ذلك 
ْؤاء؛—اقيى كهك >؛ؤوإذا I تعالى 
دثانه^١ ألثِزع يعره فييب قيق 

رتقاؤو>جاء ت وقوله [، ١٨٦]او-ة-رةت 
وقوله;]الغجر[، صئا صئا وألمللى 

أؤي ئوثث أن % :قدن >ئل
تؤلهءايثت بمص بايثل آو ثغث لأي، 

و!، ٢٥٢^ت ه وقول[، ١٥٨]الأنمام: 
1ه وقوله ]طه[، ا.ه أسثؤئ آتتي 
يبقىحين الدنيا الماء إلى رينا رربنزل 
ررماوقوله: الآحر«تا،، اللمل ثلث 

ولاؤليب، من بصدقة أحد تصدق 
الرحضأحيط إلا الق،، إلا اض يقل 

الأياتمن ذلك غير إلى ،، بيمينه٠٠ُ 
الأفعالقيام على الدالة والأحاديث 

(٣)تعالى،،به الاختيارية 

الأقسام:-'نو 
تعلمهاجهة من اقه أفعال م تنق

Iثمين إلى يمتعلقاها 

وهىاللازمة؛ الأفعال ت الأول سم الق
المخلوق؛إلى أثره يتعد ولم بافه قام ما 

والضحكوالمجيء والاستواء كالنزول 
والغضب.والرضا 

ايامة.الصفحة قي تخريجه تقدم )١( 
رقمالزكاة، )محاب ملم احرجه )٢( 
(.١١٢٧. ١٢٦)الثر اماءل )٠١( 

وهي,المتعدية؛ الأفعال الثاني؛ الشم 
المخلوق؛إلى أثره وتعدى بالله قام ما 

والأمانةوالإحياء والرزق كالخلق 
شيخكلام عليه يدل كما ونحوها. 

القيم.ابن والعلامة تيمية ابن الإسلام 
راوالأفعالظه: تيمية ابن قال 
مثل؛فالمتعدي ولازم• متحد نوعان؛ 
واللازم؛ذللئ،، ونحو والإعهJاء الخلق 
والمجيءوالنزول الاستواء مثل 

والإتيان.

آلازضآلهتتت ء ؤآلى : ^١١٢٠قال 
وآسئؤئ قر أثاي هته ة بمهثا وّا 

الفعلين؛فذكر [، ٥٩لالشرiان: أةوتخأه 
حاصلوكلاهما واللازم، المتعدي 

يه،امنمق وهو ومثيتته بقدرته 

نوعان؛قعاله ارقأ القيم؛ ابن وقال 
التيالنصوص دلت كم،ا ومتعدية، لازمة 

،■الوءثن؛اُ على تحمر أن من أم هي 
الختعلقة:لمساص ا0 

تعالى؛باض الأئعال -قيام 
كماوتخليقه الشيء إحداث هو الفعل 

الإحداثوهذا اللغوي، تعريفه في تقدم 
المحدثوالشيء للفاعل، صفة والتخليق 

مخلوقوهو للفاعل، مفعول والمخلوق 

العطاء،]د.ار ( ٢٢رآر تيمية لابن ائل الرّجامح )٤( 
^١٤٢٢٠ًدا، الرياض، 

محمدبن لمحمد الهّرسلة المحوامحق مّخيصر ره( 
ط١،القاهرة، الحديث ]دار ( ٤٤٩)الموصلي 

١٤٢٢٠^



ٍح]ةئ|بمأفعاواض
هناكأن نعرف أن إذن فينِغى محدث، 

والفاعلالفعل ت وهي أشياء؛ ثلاثة 
شا حلق ؛ قولك، مثل والمفعول، 

النعلعندنا فهنا والأرص، السماوات 
قامالذي الفاعل وعندنا الخلق، وهو 

الفحولوعندنا تعالى، الثه وهو لفعل يا 
الخلقإذن والأرصن، السماوات وهو 
للفاعل،صفة ئلأول المخلوق عير 

فالفعلالخالق. غير وهو مخلوق واكاني 
وأماصفاته، من فهو افص من كان I إذن 
كثاإليهم. ينسب فإنه العباد من كان إذا 

.حلما ض ا إلى وينسب 

الفعلبين الثئة أهل فزق هنا ومن 
وبينالخلق وبين المفعول، وبين 

للذاتصفة عندهم فالأول المخلوق، 
.غيرها وهو مخلوق والثاني 

اشقال ذلك، على الصوص دلت وقد 
وآلانج{آلث٠؛ئتي قق أئيدتم ؤ؟ تعالىت 

فن-زق[، ٥١]الكهف: ؟نيآلم4 خلق ثلأ 
مفعولهومحن الخلق، وهو فعله ين تعالى 
منففعله والناس، المماوات وهو 

منوالناس والماوات ربوبيته، 
والثانيصفاته، من فالأول مفعولاته، 

ومخلوقاته.مفعولائه من 

هداأن تيمية ابن الإسلام شتخ ويذكر 
النأيوهو اللف،، عن المأثور هو ا؛ 

الطوائف،وجماهير . . البخاري. ذكره 
أحمد؛أصحاب جمهور محول وهو 

متهم،الختأحرين وأكثر كلهم متقدميهم 
يعلى.أبي القاصي محولي أحد وهو 

والشافعيةالالتكية أئمة قول هو وكل،لك 
الكلام؛أهل وأكثر الخديث وأهل 

وا0كراميةمنهم، كثير أو مئة لهثا كا 
أساطينمن وكثير انمزلة وبعض كلهم، 

ا؛ومتأحريهم متقدميهم سفة، فلا لا 

لمروق؛او 
والمفعول؛الفعل بين الفرق 

وأمااض، صفِات من صفة الفعل 
فىمجيز هو كما مخلوق، فهو المفعول 

المابقة.الفقرة 

المحاكين:دهبا مه 

فىض ا أفعال محي المخالفون انحرف 
بينتفريقهم عدم جهة من الصفات بات 

شيئاجعلوهما حيث والمفعول الفعل 
ماجعلوا وبالتالي مخلومحا، ا واحل.
,مخلوقة الأفعال صفات من به اش اتصني! 
راوأحثلفI البخاري الإمام محال 
٠. والفعل. والمفعول الفاعل في الناس 

،حد وا والمفعول لفعل ا ؛ لجهمية ا لت محا 
ل)كن(مخلوقاا؛".: قالوالدلك 
منلمحقه ا رر لخهمية كا لفون؛ لمخا فا 

كلههذا يجعلون وافقهم، ومن المعتزلة 

العاصمة،]دار ( ٤٠٢. إ • را المزيل حديث ئّرح )١( 
)؟/العز ايمب لأبن الطحاؤية شرح وانغلرت محيا[، 
[.٠١٤١٧ط،\< الرالة، ة ]مؤّ( ٦٥٢

(.٣٠• )ا/ للخارى انماد أسال خلق )٢( 



اشاوالكn]أصاواش

تعالى. ٠۵١عن منفصلا مخلونا 
مايثبتون واممهم، ومن والكلأبية 

لازمابعينه قديما إما ت ذلك من يثبتون 
عنه.منفصلا مخلوقا ؤإما الله، لدات 

منوطواف الحديث أهل وجمهور 
ثالثم قهنا بل يقولون! الكلام، أهل 
وقدرته،بمشيئته متعلق الله بيات قائم 

الكثيرة.النصوص عليه دلت كما 

ذلكنؤع يجعلون قد هؤلاء بعض ثم 
أكثروأما الكرامية، تقوله كما حادثا، 

الفإنهم وافقهم ومن الحديث أهل 
قل.وما،بل ، حائقا النؤع يجعلون 

الفردوحدوت النؤع حدوث بين ويقرئون 
ا.منأفرادهءُ

نزاعأن تيمية ابن الإسلام شيخ وذكر 
كالأستواءاللازمة، افه أفعال في الناس 

المتعدية؛والأفعال والمجيء والنزول 
علىمبني والعدل والإحسان كالخلق 

هناُآ،.المسألة هذه في نزاعهم 
عليهم:لرد ا0 

عنوانحراف ل صلا هذا أن نلثآ لا 

الإّام،]حاسة ( ١٤٧)؟/والممل الخل مماوض )ا<مء 
للقاضيالخمسة الأصول نرح وانظر؛ ط'آ[، 
^٣،ومة، ]مكتة ( ٢٢٩و ٠٢١٨)لجبار اب 

يجوزولا امحقاده يجب فيما والإنماف -[، ٥١٤١٦
]المكب( ١٦)بكر أيي للقاضي به الجهل 

إلىوالإرشاد .[، ٥١٤٢١ْدأ، ألأذبنلو\ث، 
(٤٤)للجوسي الاعتقاد أمول في الأدلة قواطع 
،[.٥١٣٦٩محمر، الخاتجيأ ]مكنة 

٤٠١)لنزول ا حديث شرح • م ا )٢( 

الأمةملف ؤإجملع والئنة الكتاب، هدي 
الفعلوأن المخلوق، عير الخلق أن على 
أ؛ؤجتعالى! اممه قال المفعول، غير 

حئقدلإ نأيث؛؛و< آلقكو؛تي حلى أثنيمم 
فحلبين ففرق [، ٥١تالك-هفت آشّآآإه 

فعلوكذلك.، والسماوات، السماوات 
الخلق'م.جملت 

صريحأيصا يدل التفريق هذا وعلى 
ابنالإسلام شيخ يقول كما المعقول، 

والمخلوقفعله الخلق كان ررؤإذا ت تيمية 
علىدل بمتجه الخلق حلق وقد مفعوله 

ويمتغبشيئته يحصل فعل الخلق أن 
قائمةأفعاله أن على فدل بغيره، قيامه 
وقدرته،بمشيئته حاصلة كونها مع بذاته 
علىالعّلمّاء إجماع البخاري حكى وقد 

^اوعلى والمخلوق الخلق بين الفرق 
بالأدلةثبت قد فإنه المعقول؛ صريح يدل 

فها سوى ما كل أن والممعية العقلية 
لمأن بحد كائن محدث مخلوق تعالى 

والأزلية؛بالشيم انفرد افه وأن 
آلثتؤ.تيء تعالى: ال قوقد 

]العرقان:أثامحِه يبتؤ ق ؤتا 
ابتداء؛السماوات حلق حين فهو [- ٥٩
حلماهو يكون فعل منه يحصل أن إما 

يحصللا أن ؤإما والأرض للماوات 
بلاالمخلوقات وحدت بل فعل؛ منه 

للغمنالإّلأم لئيخ الماوض )'؟،انظر: 
حدثشرح ط١[، لجوزى، ا ابن ]دار ( ٢٤٨)

لأينتمة)؛«؛_؟•؛(.النول 



الإكراهمح|جه|لآفرب

قبلالخاش كان إذا أنه ومعلوم فعل، 
لمسواء وبعده صواء حلقها ومع حلقها 

وقتدون بوقت -حلقها تخصسص يجز 
ا.اكخصيصأاُ يوجب سبب بلا 

تمصادروالبمراحع:اؤ 
)ج؛آ(،ائل؛، الريمع أرجا — ١ 
تتمثة•لأبن 
^١(،ادءا العبأفعال ال-حلق — ٢ 

للبخاري.
والنقل؛،الحقز تعارض رردرء — ٣ 

محمية•لابن )ج^، 
الإسلاملشيخ المناوئين الدء-اوى — ٤ 

الغصن.صالح بن الله لعيد تيمية؛،، ابن 
)ح؟(،الطحاوية،؛ العمدة ٢ اءش ء ه 

•الخض ران لأن 
تيمية.لابن ، الزولاُ حديث ءثرح — ٦ 
الكتابفي الإلهية ارالمفات - ٧ 

اتالإثبضوء فى النبوية والئنة 
الجامي.أمان لمحمد والتنزيه،؛، 

اللهصفات فى المثلى ارالقواعد ٠ ٨ 

)القرب(.مصهللح يراحع 

mص ق 

)القوة(.مصقللح يراجع 

 mلأيير اM

)التكبير(.مصطلح يراجع 

 mلإكراه اm

لتعريفاي 

والراءءالكاف رهفق! فارس ابن قال 
علىيدل واحد صحيح أصل. والهاء 
تيقال ا. أ والمحبة؛؛لرصا ا حلاف 
والئره:كرها، أكرهه الشيء كرهت 
أنت والكره المشقة، ل ت وقيل الاسم، 
ويق.التكارها، فتعمله الشيء، تكلف 
هوأمر على حملته يقول! ؛ فلأيا أكرهت 

(٣)٠٢٧نه 

عشمين.لابن الحسنى؛؛، واسمائه 

اصريثشرعا؛و'الشخ انل ووبيفتاوى ررمجموع - ٩ 
بنفهد ت وترتيب جمع عثيميزا؛، ابن 

السليمان.ناصر 

المرسلة؛؛،الصواعق ررمختصر —  ١٠
.للموصلى 

الغيرإلزام الهو 

]دار( ٨٩٠اللمة)مناص ٢( )

يريدها،ُ؛،.لا بما 
يكرههما على الغير حمل راهو أو 

فهدالملك ]مجمع ( ٠٢٣ )٦/ الفتاوى مجمؤع !١( 
ام[. ٤١٦مام الممحف، لطامة 

ٍدا[.المربي، التراث إحٍأء 
التراثإحياء ]ياي ( ١١)٦! اللغة تهاويب انظم: )٣( 

الملم]دار ( ٩٧)U/دالساح ط١[، العربي، 
ءلإ؛ا.للملأسن٠ 

ما.١٩٩٨طالحديث، ]دار )أا/ْبم( الاري وح )٤( 



الإكراه

اصد«ُبالوعيد 
ق؛|ج[[بم؛

الإكراه

سادسضاسووي
والاصطلاحي؛

لغويالالمعنى بين حلاف لا 
هوبهما المراد كون ش والاصقتللاحي 

والمحبة.لرصا ا حلاف 

الأُخرى:والأسماء 
■الم"' 

دم5م:ا٠ 
منعليه أكره بما يوحد لا المكره 

جثاه لأن ذلك؛ ونحو بالكفر الإقرار 
فقال:الإكراه، عند بازكفر المطق أباح 
اإيثي،هثثتأ زهثهُ يقره تق وي 

 Iالخلماءاتفق هذا وعلى [، ١٠٦]النحل
لمزمهلا الكفر على المكره إن ; فقالوا

يترتبولا تعالى، ض ا عند الكفر من شيء 
وماله،دمه، كاباحة الكفر؛ أحكام عليه 

فرؤعيحمل وعليه زوجته، فراق أو 
لمعليها الإكراه وقع فإذا كلها، الشريعة 

حكمعليه يترتب ولم يه، يواحاّ 
لأدلة:اء 

بمدمن إش دًكثت ؤس تعالى: قال 

الكتب]دار ( ٥٤)مهمات على التوقف )١( 
•[ ٢٠٢'١١ءل١، العلمية، 

ط؟[.الإمام، ]جامعة ( ٢٥٥را/اضارض )٢(درء 
ومراتبالدولية[، الأفكار ]بيت ( ١٦١)الأم انفر: )٣( 

ٍدا[،حزم، ابن أدار ( ١٠٩)حزم لأبن الإجماع 
]موة( ٤٣٥.  ٤٣٤)آآ/الشرفي ير وتئ

ط١[.الرسالة، 

ثئلثغنؤقتش تنكره متر إلا إيتيي،؛ 
ثديأتمحٍ_ قج ش وه ألإثير 
عيابولهنِ آقي تُى غصب هعايهتر 

تاكًلء•قهة.4 
القّررإن النبي محول الئتة: ومن 

ومايان، والنالخطأ، أمتي عن وضع 
ءاوه«ُ؛،.اسذكرهوا 

بنسار بن محمد بن سدة أبي وعن 
بنعمار المشركون هأحذ قال: ياسر، 
النبي.ث حتمح، يتركوه فلم ياسر، 
أتىفلما تركوه؛ ثم بخير، آلهتهم وذكر 

قال:وراءك؟اا وما قال: افه. رسول 
حتىتركت ما واه اه، رسول يا شر 

قال:يخير، الهتهم وذكرت منك نلت 
مطمشنقال: ّه،؟ا؛ ةا_تجد كيف ١١

فىزاد ص، عادوا ءان قال: بالإيمان، 
وهثه»-ئتكية مت ^؛١^" فنزلت: رواية 
[١٠٦ألإيمي(هتالحلت ثك*،و؛ 

العلم:أهل قواو أ0 
هق:ه ا قول فى ئه الثافعى قال 

(،٢٠٤۵رقم لطلاق، ا جه)كتاب ما بن ا أحرجه ( ٤ر 
حديث: ٢JUj( ١ ٦ )٢; المتدرك في والحاكم 

ووافقهيخرجاءإ ولم الشيخين، ثرط محلى صحيح 
("٨٢)وقم الغلثل إرواء في ١^١٢؛، وصححْ الذمي، 
صادر،]دار )م/بمئآ( اممقات في معد ابن )٥(أحرجه 
]موعة( ٤٣٠ / ١٧)يرء تففي واليرى ؤدا[، 

ابن.الحافثل ذكر لكن مرسل، وهو ط-ا[، الرسالة، 
عدةالسرقة[ ]دار )أا/آلآ( الفتح في حجر 

المراسيلوهده وقال: له، تشهد أحرى مراسيل 
)a/كثير ابن ير نفوانظر: ببعض. بعضها ينوى 
ط)[.الكتب، ]عالم ( ٣٠٨. ٣٥٧





الإكراهالإكراه

الما وهو ناقص؛ إكراه الثاني؛ 
الحبسوهو والاصهلرار الإلجاء يوجب 

منهيخاف لا الذي والضرب والقيد، 
سرىلازم تقدير فيه وليس التلف، 

منالبئن الاغتمام منه يلحقه أن 
والقيد،الحس، ت اء لأشيا هده 

؛.والضربُ 

علقة:س 0

الانقيادحكم الأولى: لمسألة ا- 
للإماْ:
للمكزهيجوز أنه على العلماء اتفق 

ؤيجوزلمهجته، إبقاء الكافر يوالي أن 
ابىه بلال لكن كما يستقتل أن له 

وهوبونه، يعل لمشركون وا ذلك، عليهم 
بنحبيب وكذلك ،، أحدآ أحد يقول؛ 

مسيلمةله قال لما ه الأنصاري زيد 
افه؟رسول محمدا أن أتشهد الكذاب؛ 

أنيأتشهد له؛ قال ولما نعم. فيقول؛ 
أصم،ا أنه؛ لال قفاش؟ رسول 

, (٢٣
هسه

)(Uo/U)الشرائع تريب في انمنانع بدائع انغلر: ( ١١
ءلأا/بمام[,المأي، الكتاب ]دار 

وأحمد(، ١٥٠رقم )المهيمن، ماجه ابن قمته احلج دآ( 
الأJاني.رحئنء ط)[، الرسالة، ]مومة ( ٣٨٢)آ/

المر،ركتاب مصنفه في شسة أبي ابن نمته أحمج ؛ ٣١
المسنعن ط)[، القلة، ]دار ( ٣٣٧٠٨رئم 

أنهالولا جيدة، نمة روهذه الألباني؛ قال مرسلا. 
اثامن لها وذكر المعري(، الحسن مراسيل من 

(VYo/\Y)الضيفة اللملة اننلرت اخر• مرملا 
ممرابن نفير ايما؛ وائتلر ءل١[، المعارف، ]دار 

(٣٥٧M  -٣٥٨ ) الكتب[.يالم ]دار

كلىالإماْ ذكم الئانّة: لمالة ا- 
النمل:
ضذلك غي الياء اختلف قد 
ص:

الفعلفي الإكرام أن الأول: القول 
الجمهور،قول وهو سواء، والقول 

الخطاب،بن عمر عن ذلك وروي 
هوما الفعل من ويستثنى ومكحول، 

بغيرالنفر كقتل التأبيد؛ على محرم 
حق-

هيإنما الرحمة أن الثاني؛ القول 
فيهرخصة فلا الفعل، دون القول في 

السجودعلى الرحل يكرم أن مثل؛ 
رويالقبلة، لغير الصلاة أو اطه، لغير 
قولوهو البصري، الحسن عن ذلك 

وسحتوزرعي وزا أل١ 
تكليفحكم الثالثة؛ لمسألة ا- 

؛عليه أكرم ما فعل يترك المكره 
فعلبترك أيكلف المكره؛ في اخلف 

بعفسهمفذكر لا؟ أم عليه أكر0 ما 
القتلعلى المكره أن على الإجماع 

نفه،عن والدفع القتل باجتناب مأمور 
قتله،على أكرم من قتل إن ياثم وأنه 

الإكراه،حالة مكلف أنه يدل وذلك 

(١١٩. )\-إ\\\ رثد لابن والتحمل المان انظر: )٤( 
القرطبيير ونفط؟[، الإسلامي، الغرب ]دار 

والفتاوىط\[، الرسالة تمؤّة ( ٤٣٦- )آا/همأ 
ط١[،المعرفة، ]دار ( ٥٦)ا/تيمية لابن ١لكrرى 

)أا/آلإم<.الباري وفخ 



الإكراه:٥٠الإكراه

كما- العلم أهل كلام يقتضيه والذي 
■تغصمص.- حجر ابن قفل لمصا ا ذكره 

داعيهالإكراه داعيه فيه وافق يما الخلاف 
الكافر،قتل ض كالإكراْ الشرع؛ 
فيهحالف ما أما الإسلام. على ٧^١^٠ 

علىكالإكراه الشيع داعيه الإكراه داعيه 
،به التكليف جواز فى حلاف فلا قتل، لا 

وهوالملجأ تكليف في الخلاف ؤإنما 
ألقيكمن الفعل عن مندوحة يجد لم من 
علىفقلل نابت، وعمله شاهق من 

عنل مندوحة فلا ، فقتله شخص 
بل، عدمه في له اختيار ولا السعومحل، 

عيرأنه في نزاع ولا •، محضة آلة. هو 
المتكلمينبعض إليه أثار ما إلا مكلف 

يطاقلا ما تكليف على التقريح من 

الألكر:٠■ 

تامينالرجل ءأليس ه■' عمر عن 
أوأحفته أو أجعته، إن ه، نفعلى 

حبسته،؛

منارما ت قال مسعود ابن وعن 
عنييدرأ مسلطان يدي. بين به أتكلم كلام 

كنتإلا سوطين إلى ضوهل بين مآ به 
,(٣)يهمتكلما 

]مزئّمة(  ItojU)اكرطبي تقم انظر: )١( 
(.٣٧٦رآا/ه^_ اuرى وفح الرمالهء، 

رنمالحدود، )محاب مصنفه ش شيبت ايي ابن أحرح، )٢( 
المننوالمهقي؛ى ط)[، الشلة، ]دار ( ٢٨٨٩١

دار]مجيى ( U٣٥٨/الحدود، )كتاب الكبرى 
الهتد،ش الظاست المعارف 

رقمالحدود، )محاب مصنفه ش ثسة أيي ابن أحرجه )٣( 

كرء،لقبد ا أر قال؛ ظه شريح وعن 
كره؛١رالوعيي كره، والسجن 

اثمصادروالمرام:■0 
^١(،اوى،؛ الفتارمجمؤع — ١ 
تثجثة•لابن 
تيمية.لابن )ج\(، الالأّتقامة،؛ - ٢ 
مقاصدبيان فى الحميد ١ل١لخهللب — ٣ 

حسن.بن الرحمن لعيد التوحيد؛؛، 
موالاةمن والفكاك الجاة مسل ١١— ٤ 

ينلحمد الإشراك؛؛، وأهل المرتدين 
عمحق•بن علي 

الشبهات؛؛،كشف شرح  ١١— ٥ 
لمجمدينإ.راب(•

الفارينية،؛،اوعهيسلة شرح ١١. ٦ 
لأبنعشمين•

الخافص.ص ^٧(، لرالأم؛ا - ٧ 
؛؛ء لعلما ا مذاهب على لإشراق ا  ١١— ٨ 

المنير.لابن )جه(ا 
والشرحالمقنع )مع ااالإنصِاف — ٩ 

للرداوي.)ج'آآآ(،الكبير(؛؛ 
)ج/ا(،الصنائع؛، بدائع  ١١- ١٠

للكاuني.
وال،شرحوالتحصيل آرالبيان — ١ ١ 

المستخرجة،؛لخسائل والتعليل والتوجيه 

رثد•لابن ^٦،، 
ط١[.الملأ، ]دار ( ٣٣٧١٧

رقمالحدود، )كاب مصممه في شسة أُى ابن أحرجه )٤( 
ْلا[.الملأ، ]دار ( ٢٨٨٩•



ملج
الأكرم

٠ ١٢ الفرآن«لأحلكم والجامع ٠ 
للقرطي-رجآ0، 

(،^٢١اري(؛ بالتح وف-  ١٣
العسقلأبى.حجر لأبن 

)ج؛؟(،وٍل(؛-»ال1 ١٤
٠السرنص|*و^ 

قيامةلابن (، ١٠)ج ررالمغتي(( — ١٠
المقدمي.

 mمحأكوم اU

لغة:التعريف ■ؤ 

)الأفعل(بوزن تفضيل امم الأكرم• 
الكرم،في والمبالخة الحصر على يدل 
فارس:ابن يقول الكرم مض بيان وفي 

لهصحيح أصل والميم والراء والكاف 
فيالشيء في شرف أحدهما! بابان؛ 
الأحلاق،من حلق في شرف أو نفسه، 

عنالصفح هو يقال؛ الخلق في والكرم 
أ.المدبأاُ ذنب 

شرما:التعريف ■ؤ؛ 

الذيالكرم بغايق المتفرد هو الأكرم• 
فيهنقص ولا فوقه شيء لا 

^٥١^( ^١٧٤رروقوله؛ تيمية؛ ابن قال 

مجموعوانظر: (، ١٧٢-  ١٧١رْ/ اللغة مقاييس )١( 
فهدالملك ]مجمع ( ٢٩٥/١٦)تيمية لأبن الفتاوى 

طأآإامآ.المصحف، لطبامة 

الكتابمحوء في نى المحاه أسماء شرح : انظر )٢( 
]منةالقحلماني بد ل( ٧٩- )٨٧ والثثة 

الميك،ء•

يقل؛ولم الحصر، على يدل ٣[ 
لمنالأم؛ أطلق ل كذا( س )الأكرم 

أنهعلى فدث مقيد، غير مهللما الأكرم أنه 
فوقهشيء لا الذي الكرم بغاية متصف 

(٣)ولأقصفه(\م.

الحكم:ه
لدلالةالأكرم ، yjlباسم الإيمان يجب 

سبحانه.ض لبونه على النصوصي 

لحقيقة:ا٠ 

أنهأحير سبحانه رروهو تنمية• ابن قال 
لها،والتعّريف التفضيل بصيغة الأكرم 

مابخلاف وحده، الأكرم أنه على فدل 
علىيدل لا فإنه أكرم(؛ )وربك قال؛ لو 

]العلق[.ه ^الأكرم ومحوله؛ الحصر. 
من)الأكرم يقل: ولم الحصر، على يدل 

الأكرمأنه لتنن الاسم؛ أطلق بل كدا(، 
ءتصفأأنه على فدل مقيد. غير مطلعا 

نقصولا فوقه شيء لا الذي الكرم يخأتة 
ب«رًء.

يدلالأكرم فه ا اسم أن السعدي وذكر 
كثيرواسعها، الصفات رركثير افه أن على 

الذيالجود، واسع والإحسان، الكرم 
،.بالعلمااُ علم أن كرمه من 
لأدلة:ا٠ 

ثبوتعلى الشرعية النصوص دلت 

ر1ا/هوآ(.تب لأبن اكاوى )'؟(برع 
نفه.)؛(المصدر 

ط١[.الرمالة، ومؤّسة ( ٩٣)•المدى شمر )ه( 



الأكرمالأكرم

تك وتحار: قال اش اسم 
]الش[. 40أ'لآةثأ 

مسعودين اش عبد عن وجاء 
يقولانكانا أنهما ه عمر ين اش وعبد 

وارحماغفر رررب والمروة: الصفا بين 
الآمالأهمم«'اُ.أن إنك 

فيكونللرأي فيه مجال لا مما وهذا 
حكمله 

و1قوالأهلاسم:
هورروالأكرم ُءنفة: الخهلا؛ي فال 

ولاكريم، يوازيه لا الأكرمين، أكرم 
يمضالأكرم يكون وقد نظير، فيه يعادله 

ام.م،\ئ.
ءرقوله:تيقّفؤ: تيمية ابن وقال 

محمىا-ق[ ع]ال.ه  ۶٥ؤ ما آلأنس 
بعدالأكرم وبأنه بالكرم نفه ووصف 
علىينعم أنه ليتبين خلق؛ أنه إخباره 

الغاياتإلى ويوصلهم المخلوقين 
جامعلفظ الكرم ولففل المحمودة، 

الحج،رمحاب المصنف قي شيبة أُي ابن احرجهعا )١( 
والمهقيط\آا القلة، ]دار ( ١٠٨١٢، ٨•٨ه١ رثم 
،٩٣٠١رنم الحج، )محاب الكرى المن ني 

رصححؤدم[، العلمية، الكب ]دار ( ٩٣٥٢
والعمرةالمج مناسك مخممر في الألماني إسناديهما 

^١ه[.٢٠العارف، ]مكتة )٧٢( 

(٢٤٩.  ٢٤٨)\ذأ\ق لعلوي س \ه صفات \م: )٢( 
^.١٤٢٦ط٣، الهجرة، ودار المنية، ]الدرر 

الثقافأ]دار ١( ٠ ٤ . ١  ٠٣)للمتطابي الدفء ثان )٣( 
)ا"/أ0أ(المعاني ضير وانفلر: ًلم. المربين، 

ه[. ١٤١٨، ١ محل الومحلن، ]دار 

مجرديه يراد لا والمحامد، ضن للمحا 
معناه؛تمام من الإعطاء بل الإعة؛إاء، 

المحامن،تمام الغير إلى الإحسان فان 
ويرنه١١الخير كثرة والكرم 

تعالى:اض قول في القيم ابن وقال 
أعادررثم ]!_[: رو4 آ'لآثمُ تق ووأ 

بأنهه نفعن مخبرا بالقراءة الأمر 
وهوالكرم، من الأفعل وهو الأكرم، 

منهأولى؛ذلك، أحد ولا الخير، كثرة 
والخيربيديه، كله الخير فان سبحانه، 

موليها،هو كلها والنعم منه، كله 
فهوله، كله والمجد كله، والكمال 

ح٠اا

تقروق:ا0 

والآكرمتالكريم بين الفرق 
الأسمين؛بض نلت التي القروق من 

لأكرموا فعليه، صفة إلى يعود الكريم أن 
فيأتيالاسمان يتفق وقد ذاتية، صفة إلى 

الخهلا؛ي:قال الأحر، بمعنى أحدهما 
يوانبهلا الأكرمين، أكرم هو اروالأكرم 

يكونوقد نغلير، فيه يعادله ولا كريم، 
الأ/مسنىام\/

بينالتفرقة أردت ؛)إن القرهلبي: وقال 

)آا/م؟أ(.النماوى مجموع )٤( 
المانمية[.الكتب ]دار ( ٥٨/١المائة)دار منتاح )٥( 

)\/البيان وأمراء (، ٩٣٠)المدى ير تنوانظر: 
>!.١٤١٥اممر، ]دار ( ١٧

يرنفوانظر: ١(، ٠ ٤ . ١  ٠٣)للخلابي الدياء ثان )٦( 
٢ْ(.٦/٦)ألمعاني 



الاتحادالاتحاد

الوصفالأكرم حعك والكريم، الأكرم 
الفعليااُا،.الوصف واتثريم الداني، 

■والأتارث

أنبعلم أن ب كل على يسغي 
لنمياض إكرام هو الحقيقي الإكرام 

عندالعبد منزلة كون وبحبها بالتقوى، 

تحقثقإلى العد معي أ، تعالىُ الأكرم 
ولاليكرمه، الأكرم للكريم العبودية 

القّيهن وٌن ايه-ان، اه غير إلى يلتفت 
مكرم.ُن له فا 

الأكرم،هو افه بان العبد أيقن ؤإذا 
فيعزائمه وشويت فيه، رحاؤ0 انقطع 

لمتمردوا سبحانه مالكه من الكرم طلب 
لمستحقيه.ياعقنائه 

المممادروانمرام:0■ 
حلالهاالحسنى اش ر؛أمماء — ١ 

محوءفي وثمراتها اقتراب نف ولطا 
مقدم.هر لما والسنن"، الكتاب 

للثنقيش.^٩(، البنان" ااأصواء - ٢ 
سايي.الدعاء"، 'ُآ-لرشأن 

فينى الحاش أسماء ااس_رح — ٤ 
القحهلاiي.لسعيد وانثنت"، الكتاب صوء 
)جأ*ا(،القتاوى" أ'مجموع — ٥ 

لأينت؛متة•

)ا/للقرطّي الحتى افم أسبماء نرح في الأسى  ٢١)
[.٥١٤١٦يا، 4 الصحابة ]دار ( ١ ١ ٢ 

اكرانهاولطاف حلالها الحسنى  ٥١أسماء اننلرت )٢( 
.دإ[ الذمي، الإمام ]مكب ( ٤٦)شيم لماهر دتمراتها 

فيوالجماعة الثنة أهل معتقد أل — ٦ 
حليفةبن لمحمد نى"، المحاش أسماء 

•التميمي 

^١(،السعادة" دار مفتاح  ١١— ٧ 
لابزالشم■

شرحفي ني الأمأرالمنهاج - ٨ 
.شحاته لزيد الحسنى"، اطه أسماء 

شرحفي الأسمى هج نررال- ٩ 
حمودلمحمد نى"، الحالته أسماء 

النجدي.

 Mلإلحاد اm

لتعرثس;اؤ 

والحاءواللام I ظه فارس ابن قال 
استقامة،عن ميل على يدل أصل والدال 

طريفةعن مال إذا الرحل، ألحد ت يقال 
تلجوهري ا ؤيقول ، والإيمان" المحق 
وعدل،عنه خاذ أي: اش؛ دين في وألمحي 
وألحدمثله. والتحد . . فيه. لغه ولحد 

منوأصله الحرم، في فللم أي: الرحل؛ 
بمني4ءيإمحاد مه برئ ت محك قوله 

يكونالذي الشق واللحد • [" ٢٥لال>جت 
فدلأنه الميت؛ موصع القبر جانب في 

هذا.وعلى جانبهأُُآ. إلى وسمله عن أميل 
ط\آ.الجل، ]دار ل0/أ"أأ( اللأ طاسي )٣( 
{.Thللملابجن، الملم ]ياي ( ٠٣٤)أ/انمحاح )٤( 

الهلال[.ءكسة ]دار ( ١٨٣-  ١٨٢)٣; المن وانظر: 
صادر[.]دار ( ٣٨٩- n٣٨٨/الخرب يلمان 

(.٣٨٩. n٣٨٨/المرب □ن >>،( 





الاتحاد

الاتحاد^اق

ءالأقسامء
سان:الإلحاد 

إشاروهو كلي، إلحاد الأول: 
ظاهر.كفر وهو جك، الله وحول 

الإلحادوهو جزئي، إلحاد دالثاتي؛ 
حمهوهو وصفاته. .ق، أسمائه فى 

أةسامُآأ:
مها؛الأصنام مى نأن أحدها: 

منوالعزى الإلهثة، من انادت كتسمتهم 
وهذاإلها، الصنم وتسميتهم العزيز، 

إلىبأسمائه عدلوا فاتهم حقيقة، إلحاد 
الباطلة.وآلهتهم أوثانهم، 

بجلاله؛يليق لا بما تسميته الثاني: 
علةأو بياته، موجتا له الفلاسفة كتسمية 

حقيقتهمما ونحوذلك، بالعلع، فاعلة 

يتعالىبما وصفه وئالشها: 
أحثكقول النقائص؛ من ويتقدس 

استراحإنه وقولهم: فقير، إنه اليهود: 
كفررم.وهدا حلقه، حلق أف بعد 

معانيهاعن الأسماء تعطيل : ورابعها
منيقول من كقول حقائقها؛ وجحد 

ومدارج(، ١٧٠.  ١٦٩/١)الفرائد بيانع رآ(انثل: 
المربي[،اماب ص •٣( - )ا/ا'ت أفلص 
(.٧٣٧)للأصفهاني والممد١ت 

]مكب( ٢٠٢-  ٢٥١أ/ ٩، . )\/A المقيئة انظر: )٢( 
العلوم]مكبة ( ٣٥٧)المرتاد وبغية ول.؟[، نعيت، ابن 

ة)آ/آ؛م(3موملثث ا ومنهاج محل)[، والحكم، 
ط)[.توطة، 

ط\آ.انميكان، ]مكبة ( ١٣٣.اكدميت)آآ\ انظر: )٣( 

عنه

احمت

مجردةألفاظ إنها وادباعهم: 
كفروهدا معاني. ولا متؤ صفا تتضمن 
وأتياالجهمية 

كفروهدا معاني. ولا صفامتؤ تتضمن لا 

حلقهبصفات صفاته تشبيه وحامها: 
علمواالمشبهون يقول عما دقه ا عالى ت— 

ىينا_وهذاكفرًُءأ.

نمسائلاصتحلقة:ا٠ 

الإنسانيالتاريخ في الإلحاد يكن لم 
أوبشري، تجمح ذات بارزة، ظاهرة 

كانؤإنما ودول، بمنفلمات مدعما مذهتا 
عليهجتمع ا وربما شاذة، فردية ظاهرة 
القرنمنذ الإلحاد وانتشر قليلة، كان 

العلومصيغت حسن، عشر، التاسع 
علىالبحتة، العلوم وجذور الإنسانية، 

والتفسيراتاش، بالإلحاد أمس 
لهسابق لا انتثارا وانتشر الماديةُا'،، 

فىأنه إلا القديمة. الجاهليات في 
الحائيوأوائل العشرين القرن أواحر 

فيالتدين من شيء وجد والعشرين، 
الحالموشهد الملح.وة، الغربية الأوساط 

عودةنشاهد بدأنا ئم الشيوعية، سقوط 
المتهلرف،لمسيحى ا باليمين يمي ما 

عنالبعد ويلات ذاقوا أن بعد ذلك كل 

لمؤ،ة( )ا/٥٨الطحاؤية شرح حكمهم: ني رئ(انظر 
)'\/إهأ(الإنصاف ^[، ١٤٠٨ذا، الرسالة، 

الفروع)-ا./^٠ ١٤١٨ط١، الخلمية، الكتب ]دار 
هt.١٤٢٤ْلا، الرسالأ، ت،ؤ.سة( ١٨٦

)ا/ْه(.الطحاؤية شرح انظر: رْ( 
(.٤١١)زرف كواثف )أ(انظر: 



الالحاد.4الالحاد

ومعالإلحاد. ظلمة في والعيش الدين، 
ظلفمل. الجزئية الثلواهر هذه وجود 

الأوساط،تلك في تنلغلأ الإلحاد 
وأئمةوالحقارة. العلم، عباءة مرتديا 

عهدمتد كثيرون، الفلاسفة من الإلحاد 

وهمالحاصر، عصرنا حتى الإغريق، 
حاولواظاهرة، آراء لهم كانت الاJين 

وظاهراته،والكون، الوجود، تفسير فيها 
تمسمرامحتفه، تجري التي متح لتعمحرا وا 

حالق،وحوي فكرة كليا استبعادا تسعل. 

ثهؤلاء ومن 
فيلسعوف،وهو ديمرفريهلمى، ء ١ 

ق.م(. ٣٦١. ٤٧٠)إ>يةي 
إغريقيوهوفيلسوف أبتقورا - ٢ 

ق.م(. ٢٧٠. ٣٤١)
إنجليزي،فيلوف هويز، توماس — ٣ 
—١  ٥٨٨)المحا.ثين الماديين أول وهو 

،؛(.١٦٧٩
اسكتلنديفيلسوف هيوم، دافيد ٠ ٤ 

(١٠١٧٧٦. ١٧١١.)
ألمانىفييسوف ثوبتهور، . ٠ 

(٢١٨٦٠.  ١٧٨٨)
ألمانييهودي ماركس، كارل - ٦ 

■م( ١٨٨٣—  ١٨١٨)الشيوعية مؤاسس 
٠ ١٨٢٤)الخانى فيلسوف يختر، . ٧ 

٢١٨٩٩.)
. ١٨٤٤)ألمانى فيلوف نيتشه، ٠ ٨ 

٢١٩٠٠.)

إنجليزيا.اوفا لفسبنير، ٠ .٩ 
(٢١٩٠٣. ١٨٢٠.)

إنجليزيفيلسوف رسل، ط برترا ٠  ١٠
•؟والأن..  ١٨٧٣)

لمصادرواتمراجع؛اؤ 
القيم.لاين ريا.ائعالهوائداا)جا(، ر ١
الرحمنلبات الإلحادرا، ررتاريخ . ٢ 

بدوي-

أدرانمن الاعتقاد ير _ه_راتهإ٠ ٣ 
لساش.الإلحاداا، 

آللسعد الأءتة،ادوةاا، ءالتعريفات . ٤ 
اللمهليس.عيد 

الجودي■ْ-»-دسإب،لأين 
تيمية.لاين رر)جا(، لراله.فاويةا؛ . ٦ 
في.والمصادفة العناية ررقضية . ٧ 

المحسنعبد ينت لسارة الغربى٢ا، الفكر 
سعود.ال 

لمحمدمعاصرة،،، فكرية رلمن،اهب . ٨ 
٠قء؛و_إ 

^٢(،والمحل،، والملل . ٩ 
•للشهرساني 

،الفلسفية؛، وعة ررالومء ١ * 
الحفتي،المنعم لعبد 

الغلقةنمة (، ٤٢٠.  ٤١٩)نيوف مائم، انقلر: 
المعارف،رعكشة بعدما رما ( ٣٨٨)ديوراتت لول 

الغربىالفكر ني رالمهادفة اكاية قمة ط٦[، 
]مكشت^١( ٦٣، ١٧٣، )٧٣انحن بد يمت لمائة 

ءلا!ا.العكاز، 



الألفاظال0حملة؛؛.ه:اسملةالألفاظ 

المذاهبفى زيرف رركواشف — ١ ١ 
حسالرحمن لعبد ا المعا الفكرية 

الميداني.حبتكة 

قوبال الإيمان هم\'قض -  ١٢
اللطيف.عد آل العزيز لعيد والعملية،أ، 

 mاظ اliئل!f اسملةm

لغة:ثتمرث ا٠ 
ابنفال ليقل، جمع الألفاظ; 

كلمهوالظاء والماء للأم ؛اا ت هلِمحأ فارس 
لشيء؛١ا طرح على تدل صحيحة 

ولففلتلفظا. تلففل بالكادم رالقهل ت تقول 
وئلمثلبالكلام ولمثل فمي. من الشيء 

وهوفل لألفا ا واحد واللمعل يه، تكلم ت به 
يردقد واللففل ،، ممدرآ،ُ الأصل في 

المفعول،بمعنى يرد وقد المصدر بمعنى 
نفه.الملفوفل به فيراد 

ظه:فارس ابن فال ت المجملة 
أحدهماأصلانr واللام والميم رلالجيم 
حس-والاحر الحلق، وعفلم تجئع 
رثالقيء، أئنك قولك فالأزل 
حصلته«ُص,وأجملته القيء. جملة 

الواحدة، جملة جعل ما والمجمل! 
بعص؛عن آحادها بعض ينفرد 

أجملتلاوقد الجوهري! ال ف

^.١٣٩^الفم، ]دار ( ٢٥٩)؛،/اللخة مقاسي )١( 
ومختارط'آآ، صادر، ر زيا ( ٤٦١)U/ العرب لسان )٢( 

ءل0[.العمرة، ]الم ( ٢٨٣)انمحاح 
اسة)ا/اخإ(.مقاسم )٣( 

الجملةأإلى رددته إذا الحساب! 

صطلاحا:ا تتعرض ا ٠ 

حماتحتمل التي المحدثة الألفافل هي 
والجهةم الجمثل! وباطلا، 
والحزُْز

مس،اكمية:،ي 

حقاتحتمل لأنها بذلك! مميت 
وباطلا.

والحكم:
فيينوقض، أن المسلم على يجب 

ولايثبتها فادا الألفاظ، هده إطلاق 
فانمع.؛انيها؛ عن يستفسر ؤإنما ينفيها، 

وغلىرد، باطلا كان ؤإن قبل حما كان 
التيالشرعية يالألنافل يحبر أن المذكلم 

الصوص.في جاءت 

لحقيقة:او 

أنيعلم أن المسألة! هلأه حقيقة 
نوعان!الألفاخل 

فهزاوالثنة، الكتاب فى حاء ما — ١ 
أه،أثبته ما فيثبت به، الإقرار يجب 

ورسوله.اذل4 نفاه ما ؤينفى ورسوله، 

لكحاح)أ/آا'آا(.انم: )؛( 
ة]مرم)ا/آا0( ىنامة لابن الناظر روضة انظر! ره( 

؛T(U/Y)الروضة مختمر يشرح ظ؟[، الريان، 
ابنموثق أيما! وانظر ط١[. الرسالة، ة ]مجرم

التينةالمجملة الألخاظ من المم وابن تيمية 
]رسالة( ٤٨)والقدر ء والقفا التوحيد بايواب 

الإسلاميةبالجامعة العمدة لقم مقامة ماجستير 
.[.٥١٤٢٨يام المورة، بالمدية 





)الحد(:مخلوق(، غير 1ش )كلام ^١،. اش رسول 
هدامن رربائن قولهم: - ١ هقغ: الحنفي العز أبي ابن ويال 

بينتالتي المروفة الألفافل من اللففل ولا نفيهآ يرد لم التي الألفافل راوأط 
أثرتالتي الألفاظ من وهي معانيها، مقصود في يفلر حتى تهللق فلا إساتها 

إنماالألفافل وهذه هي، لف العن قبل، صحيحا معنى كان فإن قائلها؛ 
جق،اممه عن الأحبار باب في تستعمل النصوص، بألفاظ محي التعبير يسغي لكن 
الأسماء.باب في نمى ولا الحاحه، عند إلا المجملة، الألفاظ دون 

ردااللففل هل،ا استعملوا ه واللف ٠ المرادلإ تبين قرائن مع 
اضإن : فقالواالحلولية، الجهمية على الألفاظ اروأما ه: تيمية ابن وقال 

بهم،مختلط غير خلقه من بائن اتفق ولا والثثة الكتاب في ليست التي 
اضمبا؛نة ينكرون ءم والجهمية كس فهدم إثباتها، أو نفيها عاى السلف 

صححةمعاني يحمل اللفثل فهذا لخلقه، أثبتها أو نفائ من يوافق أن أحد على 
منالمؤع وهذا المصوص. عليها دلت بها أراد فان مراده؛ عن يشر حتى 

١^^أير-ل الألفاٌل ؤإن به، أفر الرسول خبر يوافق معنى 
اسالهأأ،.ارسول ض سنىخاث أرادبها 

مخلوق":غير افه ؛اكلأم قولهم: - ٢ إن المعاني تلك عن التحبير ثم أنكرْ. 
السلفاتكلم الش الألفاظ من اللفغل هدا عير إجمال أو اشتباه ألفاظه في كان 

)غيروكلمة والبيان، للنوصيح بها يحمل بحيث لها، مراده ثن أو بمرها 
ولاه، الك رسول عن ترد لم مخلوق( كثين! فإن الشرعي؛ بالوجه الحق تعريف 

المبتدعةكان لما لكن لها، أصحابه عن مبتدعة مجملة ألفاظ سبيه الناس نزاع من 
منيريدون مجملة، بألفاظ يتلفظون مثشهة"لآم ومعان 

تحاق:ّةصْسس 
يقول:أن الملم عش واجب أنه الثئة ربائنمنخلقه(، -حكماذعمال:

الكلمةبهدم يقل لم ومن مخلوق،، رغتر ^، gi]دار الئئة)مهْْ( في الخلال أخرجه )١( 
بأنهموصفوا الذين الواقفة من وعد بلع ■ '^■٢•؛

الشؤون، ١٩'-  ١٨٩١الفمادي-ة رح ش- ٢٢١
ابن]دار ( ٢٧)سا;مي المجهمة يلي أرد انفلرت )٤( الفتادى مجموع دانظرت ط١أ• دالأدداف، الإّلأب 

رأ؛/( r'\/T)الضاري ومجموع ًدآه الأثير، 
(.١١٤٠١١٣(. ١١٤/١٢رالفتاوى مجمهمع ، ٣١



اسيلةالألفاظ 

الآتلهاظاس4لة٠٠

فيشكوا لأنهم الجهمية؛ من شر 
هدأتعمل يوبعضهم تعالى. الله كلام 

تجهمه.ء إ-محنا أجل من )تقية( اللفظ 
القوليغهسل أن الئئي علامة فكان 
مخلوق.غير اش كلام ت ويقول 

بنأحمد الإمام مثل لما ولهذا 
تالرجل يقول آن رجمه لهم هل حيل'' 
فقال:_؟ ثم تعالى اممه كلام القرآن 

Jj الناسفيه وقع ما ولولا يسكت؟ ؛؛
تكلمواحيث ولكن كون اليعه كان 
ذكلمول؟!رأ/لا قيء لأي تكلموا قط 

منللقفل ١ هذا 1 لاالحدا؛؛ قولهم - ٣ 
يعرفهاكن لم التي ا.لحادئة الألفاظ 

ولمالصالح، اللف من الأول الصدر 
.إثبايا ولا نسا الشرعية النصوص في د ت 

الامتفصال؛ذلك من اللف وموقف 
منبائن اطه أن الحد بإثبات أراد فان 

أرادؤإن حق، فهو عنهم منفمل حلقه 
هوإلا حده يقدر لا افه أن الحد بنفي 

بالنفيقصد ؤإن حق، أيصا فهذ.ا مسحاته 
مردود.باطل فهذا عان، كل في افه أن 

ررومنإ هلإ العز أبي ابن ال ق
لهينفصل ما على يقال الحد أن المعلوم 

تعالىوالله غيره، عن به ويتميز الشيء 
تلبهم، ق-ائم ولا حلقه، في حال غير 
لماالمقيم ;تقسه، القائم القيوم هو 

رثم، ٣٥٥)أح؛مد عن اثله مفي داود أم أخرجه )١( 
■آ؛\ه[.ط١t أينسبم، ;]مكب (١٧٠٥

أنيجوز لا المعنى بهذا فالحد سواه، 
أصلا،الأمر نمس فى منازعة فيه يكون 

الربوجوب نفى إلا نفيه وراء ليس فانه 
العلمبمحنى الحد وأما حقيقته، ونفي 

فهذاالعباد، يحد0 أن وهو والقول، 
الثدا'أهل يين منازعة بلا منتف 

نفاه،من ومنهم أثبته من اللف من 
المشاهيرراقان الإسلام: شيخ قال 

ذكرهكما أثبتوه، النثة في بالإمامة 
ابنوسمى عنهم معيد ين عثمان 

المارك«ر"'ء.
الطريقسد ذلك من لف الومراد 

اللهأن من ادعوه فيما الجهمية على 
عان.كل في تعار 

منأحمد الإمام عن جاء ما وأما 
تعالى،الله عن الحل نفي في روايات 

بقوله:الإسلام شيخ ذلك وجه فقد 
اللهعبد أبي الإمام من الكلام فهذا ١١

العبادأن نفى أنه يبين ققفة، أحمد 
أوبحد، صفاته أو تعالى يبميدون 
أنإلى يبلغوا أن أو بقدر، ذلك يقدرون 

منتقدم ما ينافي لا وذلك ذلك، يصفوا 
الهو يعلمه حد له نفه في أنه إثبات 

ه.تفيصف هو أنه أو غيره، يعلمه 
يثثتونالسلف أئمة سائر كلام وهكذا 

بكنهها؛١العباد علم وينفون الحقائق 

(.١٩٠)الطحاؤة شرح )٢( 
(.٦٩٧)مالجهب تلتص يان )٣( 
ًدسر U-n/Dj (TtA/Y ،))الجيب -يس بجان )٤( 



الألماظ|لمحملة؛ء1؟ة€ءالمحملةالألفاظ 

لأثارثاء 
تركتالمجملة الألفاظ أن ئث لا 
وقدالأمة، فى كبيرة وأصرارا ٌميئة آثارا 

ابنعن جاء كما العلماء منها حدر 
واكثم اافا؛1ك نال: أنه ه الفم 

وغالتي المشتبهة المجملة والألفاظ 
البلاءأصل فإنها عليها، العوم اصطلاح 

والزنديقااُالصديق مورد وهي 
أمورIذلك حطورة على يدل ومبما 

توالسنة الكتاب نصوص تحريف - ١ 
الألفاظبهذه المتكلمين تأثر فبسبب 

تحرشفي وقعوا بها، واعتنائهم 
جاءإن بحيث ومعارصتها ^ ٣١١نموص 

صارالجمل اللففل ذلك يخالف نص. 
الواضح،البئن مدلوله عن يحرقه 

اليقين،تفيد لا لفغلية أدلة هذه • وقالوا 
اليوئازرآ،.معقولان قي التقين ؤإنما 
وتباينالمحق عن الانحراف - ٢ 

لمالمبتيعة فا الممحوص؛ في الواقف 
لمبتيعةا والأدلة المدعية بالعلرق اهتموا 

-لأساالجملة الألفاظ من المركبة 
عنانحرفوا — الخالق باثبات يتعلق قيما 

تطوائف ثلاث وصاروا الييل، سواء 
وأهلالتأويل، وأهل التخيثل، أهل 

(٣)

(.٨٦ِ النلأ،ر•٢/هA أيلام =
الدّي،اماب ]دار ( ١٤٣)م المالكين مدايج  ٢١)

دم[.

المجملةالألماظ من القيم وابن تيمية أبن موس  ٢٢)
'ا(،بم-)ا/اآ؟، التعارض درء رائفلر: (. )٤٧

(٩٢٦رم/هآبم. الرسلة والمداعق 

■اسس 

تحكمة:ا٠ 

الألفاظإطلاق منع من الحكمة 
تالمجملة 

عبثمن الدين حناب لحماية . ١ 
المضلين.

علم.بمنير اش ض بمال لئلا ٢- 
الفهمالشرعية الألفاظ تفهم لكي ٠ ٣ 

ومراداش لمراد الموافق التمسحيح 

الهواءأهل على الطريق ولقطع - ٤ 
المجملةالألفاظ اتخذوا الذين والبدع 

وتمريرهاالباطلة عقائدهم لمشر معلية 
اللمنةأهل موقف كان لذا الماس، على 

إطلاقعن امتنعوا حيث جدا، حازتا 
بعدإلا ؤإئباتا نقنا الألفاظ تلك 

المعنىيثبت لكي والتفصيل، ار الأسف
الباطل.انمي وينفى الحق 

المخاكين:_، س0 
الألفاظيمستخدمون الأهواء أهل 

وباطل،حق على المشتملة المجملة، 
عقيدتهم،في الناس على. للتلميس 

الملفذم لذلك الاختلاف، إلى :وجرهم 
لمجردليس له وذمهم لخعللثج، ا هذا 

]دار( ٢٧٧-  ٢٧٤)الكرى الحممية اكوى انظر: )٣( 
(،٣٠ء  ٣١)©/ الفتاوى ومجمؤع محدآ[، المعيعي، 

ا'آ_يىآ(أ_ء٢، ٨/١)ارض عتالويرء 
١(.■  ٠١. ١ ٠ )^A؛ اورّلت واضوايق 



الاله:ءً|و[|هالألم

لأنبل فيه؛ السولده الاصِطلاحات 
الألفاظبهذه عنها يعبرون التي المعاني 

قيالمذموم الباطل من فيها والعبارات 
عنه،النهي يجب ما والأحكام الأدلة 

القيفي مجملة معان على مشِتماة فهي 
الالتباسإلى وهذا والإثبات، 

الناسف احتلا كثر فا الحق، بيان وعدم 
والمعانيالمجملة، الألفافل هذه سببه 

المشتبهة

الكتابنصوص التزام والواجب 
لموهمة؛ا المجهاة فل لألفا ا وترك والئنة 
لهاوليس وباطلا، حما تحتمل لأنها 

تستعملهاطائفة كل ل ، يضبعلها صايهل 
الألفاخلاتخاذ يجو3 فلا اعتقادها، لتأييد 

ثبتما وتأويل لنفى تكأة المج٠الة 
أوالئنة.بالكتاب 

اتمصادرواسمامت؛٠ 
)جّآ(،الجهمية'، تلبيس رابيان — ١ 

لابزتيب-
والنقل؛؛الحقل تعارض اادرء - ٢ 

تيمية.لاين ، ١( )ج 
المنانلرا؛وحنة الناظر ارروصِة — ٣ 

قيامة.لابن ^١(، 
العزأبي لابن الهلحاويهء، ؛اشرح - ٤ 

الحفي.
تعريفها،الإلهية؛ ررالمفات . ٥ 

التميمي.حليفة لمحمد ا(، امها أق

)ج"؟(،لة؛، المرموالصواعق — ٦ 
القيم.لابن 

للأسماءالكلية )رالقواعد . ٧ 
)القاعدةلف العند والصفات 

اور0كان.لإبراهيم التاسعة(؛؛، 
،٥ )جّا، الفتاوى؛؛ ارمجمؤع . ٨ 

تيمية.لابن (، ١٧

^٣(،السالكين؛؛ ررمدارج . ٩ 
القيم.لاين 

هثافه صفات باب فى لنفى ا  ١١ ٠١٠
والمعطلة،؛،والجماعة الثنة أهل بين 

معيداتي.محمد بن لأرزقي 

 Mلإله اm

٢٣٢).الخارضدرء انظر! ل؛( 

اتتأورثئ:0
٠عبد بمعنى؛ ناله؛ أله من الإله! 

بمعنىفعال ت لاإله الزجاجي! قال 
تحقم معبود ن أي مالو0؛ كأنه مفعول؛ 
ومعنىؤيؤلهوته، الخالق يعبده للعبادة، 

العبادة،يستحق الذي هو إنما إله ت قولنا 
مادون لبا نحى المتعالى الله وهو 

.مواه؛؛

ألةت يقال فعال، ونزت على ت فالإله 
إلامفهو وألهانية، وألوهتة إلهه ناله 

•أي مفعول؛ بمعنى فعال مألوه، بمعنى 
عليهيحلن فلما التعثد، له والتا معبود، 
تخفيهّا؛الهمزة لخذقت واللام الألف 
فيالهمزة وقطعت الكلام، في لكثرته 



الاله

الأممل١أ.لهذا شحنتا للزومها النداء 
شرما:التعرث لإع 

المتحقالمعبود، لوه لمأ ا هو الإله؛ 
صفاتمن به اتصف لما بالعبادة، لإفراد 

والجلألُآأ.الكمال 
هيالألوهية الطبري: وقال 
نقلثم المعبود؛؛، هو الإله ؤإن العبادة، 

قرأ:أنه ه اس عبابن عن أسا 
قال:[ ١٢٧ئلهتك4 ؤو>ذوح 

ااعبادتكا؛أم.

 aلأدلة:ا

علىالنيوية والسنة العزيز الكتاب دث 
قالالمعبود، المالوه بمعنى )الإله( أن 

إق^١ آلكقب قآنل ظ عالى: ت
آسإب تثد ألا وتتقؤ نتنا حنؤ 'ًفبمام 

[.٦٤ممرآن: 0ل يه ء مد ثيق ئي 
قول؛أن على المفسرون اتفق حيث 
jLIm  ؛ؤءءفلنهممح.لقوله; تفسير مه أي<

الإله

مدا[،الهلال، وّكب تد1ر •٩( رأ/ انمن انظر: )١( 
٠ط١ ألمرية، ]الدار ( ٤٢٢اللغة)٦;وتهذيب 

اسم]دار ( ٢٢٢٣ر\-تمرالساح -[، ٠١٣٨٧
ٍلإ[.لJلأيين، 

- ٤٦)المالحان فى حطة قاعدة انظر: )٢( 
فىحاسة وقاعدة ٍلأآ، اس*، ]أشداء ( ٤٧

واسعانهعبادة له رانمل الوجه ؤإحلاص  ٥١توحيد 
الجويةالئنة ومنهاج ط١[، العاصمة، ]دار ( ٦٦)
(rro.YTifT ) حاسة[ ،الإمام ،\i<٠١٤٠٦،]-

الخر،ودار الخاني ]دار ( ٢١٢)؟/الخوامم وبدانع 

(i- (r ^-اللرى ؛ )تحقيق:الرّالة، تْ>ّة )ا/آآأ
^.١٤٢٠ط)، شاكر، أحمد/حمل. 

٤٠٦١هتادؤن ءاِلهة 

وىمحي لأّ ِت ؛^1 
دمحيمءين أقد ءو 

تعالى:_له 

تعالى:وقال 

ؤءة؛1؛^ ظرفا 

أوهمحن ين 
]الزحرف[.

لسوا لصة ش ه هريرة أبي وعن 
ماقال: حين ه للنبي ص جبريل 

ولا ٠٥١تعبد أن ءرالأسلأم uل: الإسلام؟ 
شق{\ء/يه تشرك 

لاولماظه: حجر ابن الحاففل قال 
يوصحهاأن إلى احتاج بالعبادة عبر 

يحتجولم شيئا؛؛، به تشرك لأولا يقوله؛ 
الاستلزامهته، عمر رواية في 

ذلكءارْء.

هالني أن ه؛ حبل ن معاذ وعن 
ماأول ءرفليكن قال: اليمن إلى بعثه لما 

الثه،،عيادة إليه تدعوهم 
بمعنىالإله أن بيان في والأحاديث 

يهلولحدا، كثيرة ١^^٤ المحبود المألوه 
.ذكرها

لمعنىه الصحابة عن ينقل ولم 
وقدالمعبود، أنه سوى أحر معي ٠الإأهاا 

)اض(تعالى اسمه أن ه هماس ان محن 
حلقهعلى والمعبردية الألوهية ذو بقوله: 

وْس(، ۵٠رغم الإيعاز، )كتاب البخاري )؛(احرحه 
٩(.رئم الإيمان، )مماب 

حجر)ا/بم)ا(.لأبن )ه(فحالهرى 
:١٤٥٨رهم الزتماة، )كاب الهخارى أحرحه )٦( 

(.١٩رقم الإبمان، وملم)محاب 



الإلهالاله

تتعالى قوله قرأ وند أ-ج_ماسنأ 
تأي الهمزة؛ يكسر ؤإلاهتك^ 

•وعبادتك 

فياشر عيد بن سليمان الشيخ ونقل 
أهلمن عده عن اءالتوحيد؛، لكتاب شرحه 
الإلهتفسير والخلف لف المن العلم 

منهمإجماع رروهو قاوت ئم ا لمعبود ا بأنه 
يعتقدهلما حلامحا المعبود، هو الإله أن 

)الإله(معنى في وأشباههم القبور عتاد 
أوعلى القادر أو أيلر 

العّاراتأ،،'ُهده نحو 
العزيزالكتاب أن القول وجماع 

فمنتهء ة لصحا ا ؤإجماع النبوية والئنة 
فيتماما واصح العلم أهل من يعدهم 
التفاسيروأن المعبود، بأنه )إله( تفسير 

مخترعةومعان تفاسير بخلافه الواردة 
سنةولا كتاب من لها مستند لا مبتدعة 

معتبر.لغة ؤإمام صاحب قول ولا 

■أماصالضلقةت كؤ 

اشأسماء من أن الأولى; المسألة 
)الإله(:الحض تحار 

إئتلا قة إلا ؤثإت؛تؤ تعالى: قال 
لالئرْء،وه آؤبمر آلبمس ثر إي 

تعث-ثوأإي ؤرثأ تعار: وقال 
وقال[، ٣١]١^; يج_ئم اقها 

ثّزّةتآ/آآا( التف في الطبري أحرجه )١( 
ط؛[.اار,ّالة، 

)٦٧(.المزيزاس سر )٢( 

٥١إلى يوئ إقثا >ؤم ى: _اإت__م
[.١٠٨]الأنياء: ؤبمده إلثه إكهآتظلم 

هذامعنى في قيل ما وأحن وأجمع 
عنورد ما )اض(: الجلالة ولفثل الاسم 

الألوهيةذو اض قال: أنه ه عباس ابن 
،■أجممنُ حلقه على والمودثة 
قيتيمية ابن الإسلام شيخ وقال 

هوراوالإله )الإله(: اسم معنى بيان 
أي:يوله؛ لأن المتحق أي■ المألوه؛ 

اشإلا ويعبد ينله أن يستحق ولا يعبد، 
عرشهن لن■من ٥ سوا معبود وكل وحده، 

بمعنىوفعال باطل، أرصه قرار إلى 
والحمال.،الركاب لفثل مثل مفعول، 
فهو• • والمحمول. المركوب بمعنى 

عبدهفإذا غيره، إله لا الحق الإله 
معهيجعل ولم وحده فمل الإنسان 

إلؤق" غيره. إلها انخل- ولا آحر إلها 
وهآأ*تقلأ ين قظكت ءاص إكها آف ثع 

]اكعراء[ءءأ؛،.
)اش(تعالى واسمه الجلالة ولمقل 

•ؤاعباس ابن قاله كما الإله من مشتق 
القولفءزفو: يم قالابن ال وق

كما)الإله(، أصله: )اش( أن الصحيح: 
منإلا أصحابه وجمهور سيبويه قول هو 
منهمشد 

•هريا تخريجه مل■■؛ )٣( 
٢(.• ه . ٢ • ٢ )T\/ ،جموع )٤( 
_jii\عالم ]دار ( ٧٨٢)Y/ الفواهد يانع ره( 



الألم

صفةمنه لا )افه( الجلالة ولفظ 
-ذلك ونحو والرزق ك-الخلق - فعلية 
استحقاقههى ذاتية صفة على يدل ُإنما 

فهمحطأ على يدل وهذا للعبادة، تعالى 
عليهيدل ي )الإله( لمعى الكلام أهل 

يدلأنه فهموا حيث فه(، )ا تعالى اسمه 
علىوالقدرة الخلق هي فعلية صفة على 

أحمدبن الخلل بثن وقد 
اسمهدلالة صحة عدم تعالى الله رحمه 
قالتحيث فعلية صفة على )اممه( تعالى 

فيهايجوز التي الأسماء من رالم( وليس 
)الرحمنض يجوز كما فعل اشتقاق 

ارمم(لأء.
ميةتأن ت الثانية ة لمسألا- 

منيعبدونها التي لمموداتهم المشركين 
منسيئا يمنحها لا )ألهة( الله دون 

حقيعطيها ولا الألوهية خصائص 

ادتانثان في تعالى قال كما 
سئثوثآآتآ؛ إلأ ؛ذ ^إن والعرى 

ثللإههين قا آة همل ة محأ 
قصيوسف عن وحكى ؛!، ٢٣ت ]الجم 

ينثدون أؤتا المحن: لصاحبي قوله 
نتا;أؤظأآم سرثا ص لا إص 

[،٤٠]يوسف: ين قا همد ثآ 
لأبيهwطقوله إبراهيم عن وحكى 

أرفكإئآ ءا,لهه أصسثاثا آزرت 

]الأنعام[..ه ين  ١٣*ؤ، 
ظهتيمية ابن الإسلام شيخ يقول 

ليساأفالخخاوق الأية: لهذ0 ذكره عقب 
إلهااتحذه عابده لكن ه، نففى باله 

باطلكله وذلك إلها، وسماه إلها وجعله 
الالله فغير • • يفره. بل صاحبه يفع لا 

الفانه ويدعى، يعبد إلها يتخذ أن يصلح 
مانعلا سبحانه وهو يرزق، ولا يخلق 

ينفعولا منع لما معطي ولا أعطى لما 
مجالكلا اوله فغير . . الجد، منه الجد ذا 

معاونولا شيء في ثم؛-ك ولا لشيء 
<.٢٧ي في 
وممالي: ئوله الثالئأ: لمالة ا. 
الأ4ألاض ني ٩ ألقء ي ١^ 

[:٨٤لا1زخرف: 

منللحلولة دليل فيها ليس لأية ا وهذه 
حاذوتقدس تعالى اطه أن على الجهمية 

ؤإنمامتعدد، الإله أن ولا الأرض، في 
الماءفي معبود تعالى الله أن معناها: 

علىوحث إغراء فيه وهذا والأرض، 
بأنالأرض لأهل بالتوحيد الالتزام 

كماسيئا به يشركوا ولا وحده ش ا يعبدوا 
أحدابه يشركوا فلم الماء أهل عبده 
إلهفهو معبود كل الرابعة: لمسالة ا٠ 
يباطل:أو حق كان مواء 

المشركين:آلهة عن تعالى قال كما 

انمنرأ/اآ،(.)ا(مماب 

_ه-آ(.)"آا/؟'آ الفتاوى مجموع )٢( 
الحسنىاش أسعاء إحصاء في الحش ؛JJa sانظرن )٣( 

ام[. ٤٢٩ذل الجوزي، اين أدار ( ١٩..  ١٨)



٠٠:الاثه
ثنيدزة م ءولهبمأ عتيم آعثث  ٦٥^

ت]هود ه رممى أم جاء لثا شمآو ين آش دون 
معبوداتتعالى الثه مى ق[، ١٠١

ufباطلة، آلهة لكنها آلهة، المشركن 
المصفهو بالإلهية تعالى الأه اتصاف 

البمأخاتضن:مدهب ' 10■

الثنةلأمل المخالفون اختلف 
الإلهوصف أحص تحيين فى والجماعة 

أصالُى:ثلاثة على 
:قالواالذين الفلاسفة مذهب الأول: 

وجوبهو الإله وصف أحص إن 
•الوجود 

الماثلينالمعتزلة مذهب وهو الثاني: 
وهذاالقدم، هو الإله وصف أحص بأن 

الصفات،نفي في مذهبهم على مبني 
بالقدم،إلا تعالى الرب يوصف لا وأنه 
فيالمثبتة صفاته بائر وصفه ومن 

الإله،بتحدي نائل فإنه والثلمة القرآن 
تعددمنه يلزم بالصفات القول فجعلوا 
الآلهة.

منالمتكلمون وذهب الثالث: 

أحصأن إلى وافقهم ومن الأثعرية 
الأ•>تراع،على القدرة هو الإله: وصف 

القادرمعناه: الإله بأن القول عليه فرتبوا 
إلىالبغدادي نسب فقد الاختراع، على 
هذااحتار أنه الأشعري الحن أبي 

فيأصحابنا ؛اواختلف فقال: القول، 
مشتقإنه قال: مجن قمتهم )الإله(، معنى 

احتولععلى قدرته وهي الإلهية، من 
المحسنأبى اختيار وهر الأعيان، 

مذاهبالرازي وذكر الأشعري«لم، 
افهاسم اشتقاق أصل في اس الن

الإلهبع: لسما ا لرالةول فقال: ض ا تعالى 
علىالقدرة وهي الألوهية، له من 

لمافرعون أن عليه واذليل الاخترلع، 
]اصزاء[و4؟ ألتنئق تق ي قال: 
آلثتنؤبت^٧^، الجواب: في موسى قال 

فيفذكر ؛آنا، تالش_مرا،: رآ/تمحيىه 
لماهيةلب ا لهنا ل الممنا عن الجواب 

أنولولا الاختراع، على القدرة الإله: 
الاخترنععلى القدرة هي الإلهية حقيقة 

لذلكبما مهلل الجواب هدا يكن لم 
jijji.؛؛؛،

أهلفلن إله لمعنى التفسير وبهذا 
منهوحققوا بالتوحيد أتوا قد أنهم الكلام 

كدعاءالله؛ غير عبادة وأن غايته 
الكربانقي بهم والاستغاثة الأموات 
لهموالنذر المحاجات، قضاء وموالهم 

ربعند الشفاعق لهم وسوا الملمات، في 
منذلك غير إلى والسماوات، الأرض 

هذامع يتنافى لا , . العبادات. أنواع 
التوحيد.

سمب)يإس(.)ا(دن 
(.٢٧٩/١٠ر٢(اظر:ضءاكارض)

(.١٢٣)لسادى انمُن أصرو )٣( 
(.n٧٠/ محب لاين الفتاوى جموع انظر: )٤( 





الاته

علىالقادر ت )إله( معنى كان محلو 
اض(؛إلا إل رلأ معنى كان الأحتراع، 

علىقادر ولا اه، إلا خالق لا أي: 
كانالمعنى وهذا هو، إلا الاختراع 

ولذلكتقدم، كما المشركون مه يقول 
بقولههذه بمعرفتهم عليهم ش ا احتج 

وأنمأقيادا ق، عموأ وثلأ ت لمي عس، ت
أنهتعلمون أي: ]القرْء؛ هنئمحرنث 

جمعبدلك فره كما ، غيره لكم رب لا 
المفسرينُآ/من 

هؤلاءذكره ما المعنى كان ولو 
علىالإنكار استقام لما المتكلمون 
هوافر بأن يقرون الذين الشركين 

كانؤإنما شيء، كل وخالق خالقهم 
الأ/مةدلإ،.في شركهم 

بمالذلك استدلالهم وأط الثالث: 
فيوفرعون ء موسى بين جرى 

يرهمونفالرب حميقة عن الموال 
القادرت معناه بأن موسى لجواب 

كانفرعون أن فجوابه! الاختراع، على 
بلالعالمين، رب وجود بإنكار 

بقولهIالعالمين رب هو أنه يدعى كان 
ات[،]الما.زء 40ألأء ظ ؤ١نأ 

ؤيب>أؤرنا بقوله: سؤاله كان ولذلك 
الربوصف عن سوال آلتنيتى 
إذالماهية، عن سؤالا وليس تعالى، 

عنقمع الشيء ماهية عن المزال 
متظاهت1،باشر يقر لا وهو به، الإقرار 

ماهيته،عن يأل لا بشيء يقر لم محمن 
مافقال! الإنسان ماهية عن سال محمن 

بوجوده،إقراره مع ذلك فإن الإنسان؟ 
محا"؛.وكدك 

سألمحي يكن لم فرعون فإن ولذلك، 
وصفعن سأل ؤإنما الإلهية حقيقة عن 

هذاؤيوصح بإنكاره، يتظاهر الذي الرب 
بجمح،روها تن 4ءال وهى: أخرى آية 

يسأللا )من( أن ومعلوم ]تله!1، .؛4 
ؤإنماوحقيقته، الشيء ماهية عن بها 

اشاستحقاق هى: الإلهية معنى حقيقة 
وتنزههالكمال صفات من له بما للعبادة 

الأدلةدلت ومحي النقص، صفات عن 
ذلك.على 

مقاميير النفهذا عالي ترتب وقد 
كثيرة:

واجبأول بالربوبية الإقرار أن منها: 
الباطلأعظم محن وهذا المكلف، على 

الأنبياءودعوات والثنة القرآن لمخالفته 
أ.الخشركيزُ وحال لأقوامهم 
وعدمالألوهية توحيد إغفال إ ومنها 

فيمنهم قتاما أوقع ما وهذا يه، الاعتناء 
الل4بعير الاستعانة من باقر، الإشراك 

(.٣٩٥-  ٣٩•)١; -جرم لأبن  jUiجامع )١( 
(.٨١. انمي)٦٧ ايزيز يم )٢( 

(.٣٣٤;١٦يب)لأبن اكاوى سوع )٣( 
والمذكنمن،التثة أمل بين التوب حقيقة )٤( 

(.٤٧٧. ٤٧٦القي)الرحم نمد 



الإلهامءئ[بمالإلهام

صرفمن ذلك وغير لغيره والربح 
الأنداد.من لغيره تعالى اش حق 

فتحلذي ١ هو ■شالوه الذي أن ومنها؛ 
أنلظنهم الملمين؛ على الشرك باب 

.بالرُوسة ايثه إفراد هو التوحيد 

لمصادرواثمراحع:اؤ 
المفيد،؛،التوحيد ارتجريد - ١ 

■للمةريري 

التوحيد،؛،كتاب لشؤح رأالتمهيد — ٢ 
.الشح آل لصالح 

الحميده،العزيز ررتيمير - ٣ 
الله.عبد ين لسليمان 

الئنةأهل بين التوحيد ررحقيقة — ٤ 
السلمي.الرحيم لعيد والمتكلمين،؛، 

Bالإلهام 

لفة;التعريف 0< 

مائة؛من مشتق اللغة شي اإئ٠لهام؛ 
والألتقام.الابتلاع يمض؛ هو )لهلم(ا 
والهاءرراللأم فارس ابن قال 
ابتلاععلى يدق صحيح أتمن والميم 

الشيء؛الثهم العرب؛ تقول ، شيء 
التممه؛اُآ،.

لمنهأي• حيرا؛ القّ ءلهنه ؤيقال؛ 
ويقال؛اد. الئش_ض ا وسثلهم حيرا، 

فيألقاه إذا إلهانا: \لأش قلأنا اش ألبمر 
يفهمهفتلقاه ، روعه 

اصطلاحا;لتعرث اؤ 

بعدةالاصطلاح في الإلهام ف عنلقد 
ابن\م ذكره U هو أنملها تعريفات، اضبراسمقص ه-الحبة

الإلقاءهو الإلهام؛ بقوله: وعيره القيم اتحلثاتي• م، والألوهتة؛،ا ارب' 
■يقول والعض ، القلب ش صحيم من التوحيد كتاب ارشرم > ■٦ 

. , ٤(٠( رام 
الالقاء

الغنيمان.الل4 لعبد ءأ، البخاري 

 ٧ H تستلزمهوما معناهما ارالئهادتان

لأبنتهماه، مم 
بنالرحمن لعبد ، المجيد؛، لافح — ٨ 

حسن.

تيمية.لأبن ، الفتاوى؛، مجموع رر - ٩ 

•دع 
يقوله؛ئه الشنقيهلي الثّيخ ضفه كما 

فيشيء إيقاِع الاصطلاح؛ في ررالإلهام 
استل.لألغير من الصدر، له يثلج القلب، 

عقلية،حجة فى نظر ولا بوحي، 

وانظر:ط؟آ، الجل، ]دار ( ٢١٧)،،/)،(ْقابجصالأغة 
ط1أ.لنملامحن، الطم ]دار الصحاح،  التراثأماء ]يا;  C١٦٩/٦>است تيب )٣^: والجماعة الثقة أهل رمنهج ر- 

الفكر،]دار ( )٥٥العلل شفاء )٣( 
)لهم(.هادة: الصحاح، انقلر: )٤( 

تعالى،،،افه توحيد في الأثاعرة ومنهج 
نور.لخالد 



الإلهام:٠.الإلهام

١١حلقه من يشاء من يه الثه يختص 

اللغويالعض بين ٧ ؤ
واثشرعي:

الإلقاءوهو س للإلهام الخرم المص 
اللغويالمض إلى راجع - الروع في 

فيألقي من إن إذ -؛ الابتلاع هو و- 
ذلكالنهم بمن شبيه فإنه شيء روعه 

واكممهُآأ.الخيء 
الأخرى؛والأسماء 

للإلهام:الأحرى الأسماء من 
التحديخا.— ١ 

المؤمن,قلب ش افه واعقل - ٢ 

غيرالعام )بالمعنى الوحي - ٣ 
بالأنّياء(.المختص 

لحكم؛او 
الإلهام:حجية مدى 

لمناه، هداية به أري-ل إن الإلهام — أ 
وماوتوفيق، بيان هداية حلقه من. شاء 
له؛القارية المعاني من الشؤع في حاء 

قلوبعلى والواعثل كالتحدث، 
العام،والوحي الخلمك، ولمة المؤمتين، 

فيه.ريب ولا حق فدلك 

الخم،زدار ( ٣٢٤_ ryr/r)السان أضواء .)١( 
الأحكام)\/أصول ش الإحكام واظر: ها؛اه[. 

الأدلةوقواطع ، ١ه[ ٤ ٠ ٤ ، ط) الحدث، ودار ( ٤١
العفية،الكب ]ياي ؛r( A/Y)الأصول في 

)آ/للمرداوي التحرير شرح والنمير اه-!ا، ٤١٨
^.١٤٢١ط١، ارثي، ]دية ( ٧٨٤

(.٢١٧/٥استرمقاسي انظر: )٢( 

لغيرالإلهام جعل إن وأما - ب 
أحباربه يعرف مستقلا دليلا الأنبياء 

بامحّتقلألالشرعيات وأحكام الغيبيات 
—المتصوفة يعفى عند الحال هو كما 

بطلانه.في شك لا فهدا 

سبيلفان للنفس إلهاما ادعي ما فكل 
علىعرضه هو بطلانه أو بصحتنه العلم 

و1لأقبل، وافقهما فان والئنة، الكتاب 
معرفةم ينفه الإب، يستقل فلا رد، 

يتعلقفيما ذلك كان سواء الحق، 
العباد.بحق أو الله يحق 

الإب،فان افه: يحق يتعلق. ما قاما 
ادعاءمجن به يثبت مستقلا دليلا ليس 

أحكامسواء الخؤع، أحكام من حكما 
العملية،أو كالعقائد، الخبرية؛ الشؤع 

كأحكامالفروع.
الفانه العباد: بحقوق يتعلق ما وأما 
لأحديحكم أن للحاكم يحل 

الإلهام•دعوى بمجرد المتخاصمين 
عنملمة أم عن رلالمحيحا، ففي 

وإنكمبئر، وأنا قال: أنه ه؛ المثي 
يكونأن بعضكم ولعل إلي، تختصمون 

علىفأئضي بعض، من بحجته ألخن 
أحيهبحق له قضستإ فمن أسمع، ما نحو 
منقطعة له أقطع فإنما احد، فلا شيئا 

الأر«ص.

(;٦٩٦٧رقم انمل، )كتاب ابادي )٣(أخرجه 
(.١٧١٣رقم الخوود، )كتاب وملم 



الإلهامالإلهام

بينيقضي أنه ه السي نمر فا 
لكنم لإلهام، ا لا يالمْع، 

المييللكن العباد بين للحكم ؤلريئا الإلهام 
معرفةإليه يوحي ادله وكان بدلك، أحق 

أ.سةل إلى يحتاج فلا الحق، صاحب 
أنهعلى - الإلهام ببطلان والقول 

قرر0ما محو - التشريع دو مصا من مصدر 
ذهببل ا الأصول علماء جماهير 

الإلهاميرى س شهادة رد إلى منهم جمع 
بذلكيشهد قد لأنه للعلم؛ مجرجثا 
ذلكركون المدعى، الإلهام 

لحقيقة:اه 

العامالوحي حنس من هو ا،لألهامت 
قولفي كما بالأنبياء، يخممى لا الذي 

ةالأيأءه إث، رقق ^5؟^( ت تعالى 
إلىيكون الوحي أن فذكر [، ٦٨ت ]الحل 
اورآ؛،.باب من فالإنسان الحل، 

ب( ٧٠-  l،،/A)المرية الئنة منهاج انظر:  ٢١١
العلوم]مكنة ( ٣٨٠)المرتاد وبغية ط١[^ ئرطة، 

)آآ/أ*آآ<،الفتاوى رمجمؤع ءلا[أ والحكم، 
(.٤٣١)م/الأمين دمدارج 

المعرفة[،]دار ( ١٨٥)؟/رحى الأصول )؟(انقلر: 
iiTlAlX)الأدلة وقواطع (، ٢٠)ا/ والإحكام 

شالمحيْد والبحر (، ٧٨٤)؟/ التحرير شرح والتحبير 
انملخية،الكب ]دار ٤( ٠ • )أ/ للزوكثي الأصول 

ونسر(، ٥١٨/٣)للمخادى الأسرار وكشف ًلا[، 
الإماممجدب إلى والمدخل (، ١٨)٤/ْالتحرير 

ٍدآ[،الرالة، ]>ة ( ٢٩٧)ثيران لابن أحمد 
(.٣٢٤. ٣٢٣)م للشفيطي المان وأضواء 

(.٣٨/٣)للمخادي الأ-راد كشف انفلرت )٣( 
]مكتبة( ٥٢٩- ه ٢٨/١٧)الفتاوى مجميع انفلر: )٤( 

ٍدآ[.سمية، ابن 

فيجاء الذي الوحي هو الإلهام وهذا 
أق،ل يقر ؤوناَجة ت تعالى قوله 

ذلكذكر كما [، ٥١ل1لشورى: رم إلا 
تيميةابن وقرره وغيره، مجاهد 

المقصودهو الإلهام محيا أن ما ك— 
حديثفى جاء الذي باكحديث 

كانأنه .؛ النبي عن هأ عانشة 
قبلكمالأمم في يكون كان ررقد ت يقول 

أحد،منهم أمض في يكن فان محدثون، 
ابنقال . متهم٠٠بن عمر فان 

تفسير؛ الحديث[ رواة ]أحد وهب 
٠ملهمون محيلون! 

يكونالوحي فهذا ر؛ تيمية! ابن قال 
وقدومناما، يقظة ؤيكون الأنبياء، لغير 

فىالصوت يكون هاتف بصوت يكون 
هنفعن خارجا ليس الإنسان، نفس 
الذيالنور يكون قد كما ومناما، يقظة 

ُ ٠٠نفه قى أيصا يرام 
هوالعام الإلهام هذا ان ما ك- 

والذيمؤمن، كل قلب في الثه واعفل 

المرور[،]دار للفراء القران معاني انظر: )٠( 
ومجموعالشعب[، ]دار )أ'ا/مه( القرطبي ونفير 

)؛/للشركاني القدير وفح (، 0YT/>U)الفتاوى 
الفكرآ.]دار ( ٠٤٤

(،٢٣٩٨رقم الصحابة، فضائل )محاب ملم أحرجه )٦( 
رقمالأنبياء، أحاديث )محاب أيما البخاري وأحرجه 

ه■هميرْ أتي حدثث من ( ٣٤٦٩
]دار( ٠٠)U/ حجر لابن اري البفتح وانظر: 

عنالملهم انحدث ير نفحكى >ث المعرفة[، 
وارتشاْ.الأمحرين، 

(.٣٩٨/١٢)اكاوى مجموع )٧( 



الإلهام
EJ؛

الإلهام

يسمعانبن س بوا لا حديث فى جاء 
قاوته اض رسول عن ه« الأنصاري 

وعلىمتمنا، صراطا مثلا اش وصرب 
أبوابفيهما سوران، الصراط جبى 

مرحاة،تور الأبواب وعلى مفتحة، 
أيهات يقول يلح الصراط باب وعلى 

ولاحميئا، الصراط ادحالوا الناس، 
الصراط،فوق من يدعو ودلع تتعرحوا، 

ييكمن قيئا يفتح أن أراد فإذا 
فانكتفتحه، لا ويحك قال: الأبواب، 

الإسلام،والصراط تنجه، تفتحه إن 
والأبواباش، حدود والوران: 

علىالداعي وذللث، اطه، محارم الفتحة: 
منوالداعي اطه، كتاب الصراط: رأس 
كلقيّط قي اش واعظ الصراط: فوق 

ملماءُأا.
عقللوا ا فهدا ا؛ ئه.' القيم ابن قال 

الإلهي،الإلهام هو المؤمسر، قلوب في 
بواسْلة

عمومعلى ئدد وغيرها الأدلة وهذه 
وعدمالأنبياء، لغير الإلهام هدا 

به:اختصوا الذي ؤإنبما بهم، اختصاصه 

(٣)

(٢٨٥٩رنم ل، لأمنا ا )أبواب الترمذي أخرجه )ا( 
ؤدا[الرّالة، ة ]موع( ١٨١واحمد)آآ/ و-حسنا•، 
(٢٤٠رقم الإيمان، )كتاب والحاكم له، واسظ 

الشير))/ني كثير ابن أيشا وصححه وصححه، 
والأب;ي-[، ٠١٤٢•ط؟، ية، ]ياي ( ١٣٩.  ١٣٨

]مكتة( ٢٣٤٧)رقم والترهيب الترغيب صمح في 
طْ[.المعارف،، 

المرس،الكتاب ]دار ( ٤٦/١)السالكن رآ(مدارج 
أ/ْ¥؛(.هجمرعاكاوى)'واملر; ٍدآ[، 

الإلهامذلك في العصمة 

لأدلة:اي 

الققال؛ ه هريرة أبي عن 
منملكم فيما كان ررلقد س: الاه رسول 
أمتيفي يكن فإن محدئوزا أناس الأمم 
وفانمسلم: وعند عمراءآء،، فانه أحد 
ابنقال منهمااُْ،. الخطاب بن عمر 
تفسيرالحديثء: رواة ]أحد وهب 

ملهمونمحدثون: 

عنالبخاري: عند أ-محرى رواية وفي 
السي.؛قال قال؛ خ هريرة أبي 
بنيمن فلكم كان نتمن كان لائد 

أنغير من يكلمون رحال، إسرائيل 
منهمأمتي ٌن يكن فإن أنبتاء، يكونوا 

(٧)نمرا؛أحل 

العلم:أهل أقوال ■و 
علىكلامه بمد — ظه الثاطبى قال 

الالأمور رلهذْ _: والكشف الإلهام 
الأن : بشرط إلا وتعتبر تراعى أن يصح 
دينية،قاعدة ولا ثرعثا، حكما تخرم 

حكماأو شرعية قاعدة يخرم ما فان 
(،٠٣١ ، n٣٠٥/ساري الأمرار كشف انقلي: )٣( 

.٢٧()٦٦ القرني اه ب الإسلام في والمعرفة 
[.٠١٤١٩الفوأند،طا، ]دارءالم 

الساقة.المنحة في تخريجه )؛(تغيم 
السابقة.الصفحة في تخريجه تقدم ره( 
لايناياري كح وانظر؛ (، ١٨٦٤لم)؛/مصحيثح )٦( 

 /U(حجر )جممابن حكى حيث المعرفة[، ]دار •٠
وارتضاء.الأئثرين، عن بالنلهم النحدث نمير 

(.٣٦٨٩رقم الماقب، )محاب المنادي )٧(أحرجها 



►وج1هالإلهام
الإلهام

إٌاهوت ل نفسه، في بمحق ليي شرعيا 
اءقإلمن ا ؤإموهم، أو ال، حي

الشطالfاأ١ء.

تيميةابن الإسلام شيخ قال 
اجتهد٥^١ الإلهام: على كلامه صمن 

فلمالظاهرة، الشرهمة الأدلة في السالك 
أحدرجحان حسد وألهم ترجيحا فيها ير 

وعمارتهقصده، حسن مع الفعلين، 
حقه،في دلل هذا مثل فإلهام بالتقوى، 

ةالأقيمن كثير من أقوى يكون فد 
الضعيفة،والأحاديث الضعيفة، 

وألامتصحاياتالضعيفة، والفلواهر 
منكثير بها يحتج التي الضعيفة 
وأصولوالخلاف المذهب فى. الخائضسن 

ذلكتقرير في استطرد ثم ، فقه؛1 لا 
رروليسشال؛ أن إلى له، والاستشهاد 

علىدليل وحده هدا أن بيان هنا المقصود 
يكونهذا مثل أن لكن الشرعية، الأحكام 
عندهت تكافأ إذا الحق ترجيحا 

بهافالترجبح الفلاهرة، السمعية الأدلة 
المتاضضالأمرين بين التسوية من حر 
قطعا؛؛باطلمة بينهما التوية فان ؛ قطعا 

الشروط؛و؟ 

المعيرأ؛،:الإلهام شروط من 
شرعئا،نكئا الإلهام يخالف ألا . ١ 

 )١.((Yl-l/Y ) ب[.]دار\
(.٤٧٣/١0)٢(سوعاسرى

مجموع)٣( 
)•،/.TA(.الاخآم ش انظر: )٤( 

الحكمعارض ■فإن بيانه، سبق لما 
.قطعاباطل أته علم الشرعي 

بتنالترجتح فتم، الإلهام يكون أن - ٢ 
التيالاشتباه مواطن في أو المباحان، 

الشرعيالحكم من فيها التحقق يمكن لا 
.فيهاالناظر عد الأدلة لتكافؤ 

الذيالأمر ذلك أن يعمي لا أن  ٠٣
إذتعالى؛ فه حكم هو بالإلهام رجحه 
وبناءسبق، كما معه عصمة لا الإلهام 
الذيالأمر بذلك غيره يلزم فلا عليه؛ 

أعلم.وافه له، تبدى 

لأقسام:او 
أقام:ض الإلهام 
لهوهذا الوحي، إلهام الأول: المم 

طريقان:

واسطةبلا اطه يجعله أن ٠ ١ 

منملك بواسهلة يكون أن ء ٢ 
الصادقوالعلم الخير يلقي كأن ملائكته؛ 

قالكما العباد، قلوب قي والثبات 
أقإل ثئلث يبمر ^إد الى: تع

[.١٢]]_: تاتءإ4 ص ^^١ تثم 
فيافه كتاب في )الإلهام( لقتل جاء وقد 

ويمبجا.هشبما تعالى: قوله 
؛]التمس[ 

ابنيه قال واسطة ■بلا الأنساء لغير الإلهام هذا ونيع ره(' 
ومالU(0YA ،)؛/القتاوى مجموع في: كِا تيمية، 

موئوفوالإئات الجزم وأن ب، التوثق إلى القيم ابن 
Jj|_u ،طارجالمنرا/أ؛(.ش: كما ليل



الإلهامالإلهام

لأيةا في الإلهام السلف أئمة فثر وقد 
أٌرينتبأحد 

السانبالإلهام: المراد أن الأول: 
تعالىض ا أن أي; ,والتعريف؛ والتعليم 

الخيرهلريق فها وعثالنمس هده علم 
والمعصية.الشر وتلريق والطاعة، 

تعالىأنه بالإلهام: الراد أن الثاني: 
والمملالإيمان إلى ١^١^؛ النفس هدى 

مهتدية،تقية وجعلها ووفقها، الصالح، 
هوأنه كما لها، الصالح العمل ويسر 

والمسلممصليا، المصلي جعل ى ن، لا 
أهآتعالى: قال كما مسلما، 

قرْقؤ؛مح 4 وؤت آلايثف وثأ إء 
]الحجرات؛وأأيمبميانيم■ وألذسويى قجزِ ءورُ 
إلىاوكافرة النفس هدى أنه كما ٧[. 

وجعلهاوحيلها، ،، الميئ١١عملها 
السةأهل يعتقد٥ ما على كافرة، فاجرة 

المباد،لأفعال الخالق هو اش أن من 
وشرهاحيرها 

العامالبيان هداية هو الأول ؤآلإلهم 
هدايةهو الثاني والإلهم الناس، لجمع 

انظر:الإضادل محلى )هدى( لفثل إطلاق حول )١( 
)؛"ا/هأا(.الإسلام لئخ الفتاوى مجمؤع 

]مزسمة( ٤٥٥ء )ث'آ/إْ؛ _^ JaJlير نفانثلرت )٢( 
]دار؛( rA/A)اليغوي ونفير ْلآ:، الرسالة، 

١!تيممه)* لأبن الفتاوى ومجمؤع ٍل؛[، ءلسة، 
العليلوشفاء (، ٢٣٥, ٢٣٣، ١٤٠)ا-ا/(، ٠٨٣

]داو( ١٤٩)والروح ^، ١٣٩٨الفكر، ]دار ( ٠٠.)
)A/كثير اين ير ونف^، ١٣٩٠اسية، الكب 

ااأ_آاإ(.

هدايةأو الطاعة، لأهل المختصة التوفيق 
المعميةبأهل الختصة الخذلان 

للمعنىالموافق هو الثاني والقول 
منأظهر ولعله الذكر، المالف الشرعي 
امتعجالهالإلهام رالأن وذلك الأول؛ 
المحنفي لا القلوب، ض في مشهور 
وومنالحجة؛(أ؛،، يه تقوم الذي القل-اهر 

والتعريفبالتعليم لف المن الأية فثر 
ذلكلحصول مستلزم تحريف فمراده: 

تقياوجعله القلب في لهداية ا إلقاء ]أي: 
عنمجرد تحريف لا فاج_تا[، أو 

ألهما،ايسجى لا فاته الحصول، 

شاملاالأية في الإلهام يكون وبهيا 
ؤإنالثاني فان المابقين، المحنيين ]كلأ 
واطهله، لازم الأول أن إلا أقرى كان 

أعلم.
وهوالوسوسة، إلهام الثاني: المم 

الخدموم.الإلهم
وسوسةبوامهلة يكون الإلهام وهن.ا 

ؤإملامحه،ويله وتا ونزغه الشيهنان 
وهمزه،وأزه وفتتته واستيلائه، ؤإيحائه 
المملعن وصده الموء، عمل وتزيينه 

كماحزبه، على ذم منحوا وا الصالح، 
الكتاب.نصوصي فل لألفا ١ يهده جاءت 

وإنخص: عود مابن ال قوقد 

^١(.٠/١٦()_١٠/٩A٩٩.سوعاكارى)انظر: )٣( 
العليلشفاء )أا/ءأا(، الفتاوى مجمؤع )٤( 

(.٥٠١الخلل ر0(ثناء 



الإلهامؤآْئ|بم■الإلهام

لمة؛وللملك آدم، بابن لمة للسطان 
وتكذيببالشر فإيعاد الثسهلان لمة فأما 

بالخيرفإيعاد الملك لمة وأما بالخق، 
ىJعلإذللشا وحد فمن بالخق، وتصديق 

وحدومن افه، فلمحمد انثه من أنه 
انالثسهلمن بافه فليتعوذ الأحرى 

الرجثمااا'اد
 oلمروق:ا

والإلهامالمحمود الالهام بين الفرق 
تالماJموم 

الإنسان،به يشعر ولا يقع قد الإلهام 
أوالعام، الملائكة وحي من كان محواء 

يكونؤإنما الشيطان، وص ومحا من 
أوبالموافقة الإلهامين بين التمييز 
وافقهمافما والثنة، للكتاب المخالفة 

فهوحالفهما وما المحمود، الإلهام فهو 
القوليطلق أن لأحد ولاليس الخزموم، 

فيلا وحي، أنه نفسه في يقع ما على 
علىيدل بدليل إلا المام في ولا يقفلة 
الماس،على غالب الوسواس فإن ذلك، 

واض

المشكاة،]ياي ( ١٦٤)الزهد في داود أبو >ا(أخرجه 
ة]مزّ( ٠٧٢ره/ يره تنفي والطبري طا[ا 

)\إالكجير المعجم ني واليراني ط١[، الرسالة، 
ورويموئوئا، ءل٢c 4 تيصة ابن تمك-تبة ( ١٠٤

انمللانظرن الصحيح. هو المرتوق لكن ، مرذرءا 
)[.Jfالحمضي، زعطاع ( ٦٣٧ره/ حاتم ايي لأبن 

وانقلر:(، ٥٣٢; ١٧)الإسلام لشيخ الفتاوى مجموع  ٢٢)
(،٥٣٣-  ٠٢٣/١٧)ر1/آآآ(، ث المرجع 
(.٢٥٦والروح)

إنكارأن واعلم ١١افةّفؤ الممعاني قال 
فيونقول . . يجوز. لا الإلهام أصل 

إنذلك: من والباطل الخق بين التمييز 
ولمء، السي مع على استقام من كل 

فهويرده) ما والئنة ب لينا ا في يكن 
ِععلى يستلهم لا ما وكل مقبول. 

منذلك ويكون مردود، فهو المبي 
الشيءلان،ووساوس النفس، وسويلأتا 

زيادةننكر لا أنا على رده، ويجب 
نظروزيادة للعبد، كرامة تعالى ض ا نور 
وهوت— يهولونه الذي القول على. فأما له، 
فلا- الأمور حميع في قوله إلى يرجع أن 

دعرهه«,)٣(. .

والتحديح،الإلهام بين الفرق 
والفراسة:

والإلهام:التحديث يئن الفرق أولا: 
فالإلهمالإلهام، س أحص الحديث 

فكلإيمانهم، بحسسب للمؤمنين عام 
لهحصل الذي رثيه الئه ألهمه فقد مزمن 

الإيمان.به 

وهوخاص، إه، فهو المحدسإ وأما 
الومإرضالأناء'؛ء.

و١لإبم:الفراسة بين الفرق : ثانيا
ثرائنعليه فيما تكون الفراسة أن 

وقدعرفها، الإنسان لها تنبه إذا ودلائل 
وتحصيل،وكسب متعلمة بمتاعه تكون 

آهم(.رأ/ الأصول ش الأدلأ تواطع )٣( 
(.٦٩.٦٨/١اUلكينرمدائح )؛(انظر: 



الإلهامالإلهام

الأخلاقض الظاهرة بالأمحال سدل 
الباطة.والأمور 
تناللا مجردة، فموهبة الإلهام وأما 
مّتاالملهم لها يعرف ولا البتة، يكسب، 
اللهأطلع قد الغيب من مرنة وهو ، ظاهرا 
علىالملك فيلقيها الخلق بعض عليها 

الخا>أن.

لحكمة:اي 

كرامةنؤع هو المحمود ام الإله
أولياءه،من يثاء مجن بها افه يكرم 

الدينية،الأمور في إما بها، فينتفعون 
إلىوالتوفيق البيان هداية في وذلك 
قيجاء ى المع'ى، ر الثابت الغر 
والديالمؤموي_ن، قلوب في الله واهمفل 

المعاصي،أبواب ولوج عن ينهاهم 
منشيء رجحان العالم يلهم وكأن 

الأدلةفيه -كافأت U أو المباحان، 

فيبالإلهام الاضاع كون أن ؤإمجا 
أو، كربا يه لهم فيكشف دييوي، ر ما 

أمإلهام من حصل كما صِثا، يدفع 
الكتب]دار ( ٤٢٤)؟/لرازي الكسر الضر انفلر: )١( 

iA)\/او_الكين ومدارج ^، ١٤٢١الطب، 
التجاؤة]اسة القدير وفص <، ٦٩. 

للمعلميالدامم تصحح إلى والقاتد طأ[، الكّرى، 
[.٠١٤٠٤ه، الإّلاص، ]المكتب ( )٠٨

تقدمنقد الإلهام، ذلك إلا ملم لم تشريع إلى لا )٢( 
ماوانظر الشرمة، أ-ذكام محلى دليلا ليس الإلهام ان 

ام(.)الأنثمرة ني: تقدم 
)•\إس(.اكاوى  ٤٣٠انفلر: )٣( 

اليم.في ص أن . موص 
هوالها.،ى المؤمنة النفس إلهام ُإن 

ض،عملها النفس تلك لإخلاص ثمرة 
اللهنعمق من وهو عبادته، على وما.اومتها 

عامءإلهام وهو ؤإحسانه، 
اللهألهمه فقد مؤمن فكل إيمانهم، بحب 
،الإيمان؛؛ به له حصل لدى ا رشده 

هوالفجور القاحرة النفس إلهام أن كما 
ماوتركها إخلاصها، لعدم لها عقوبة 
افهتقوى من عليه وفطرت له، خلعت 
يقعإنما ذلك وكل عبوديته، وتمام 

التام،وعدله البالغة، اش بحكمة 
]الكهف[ُْ*.ص. ;تك تلي 

المخاتشين؛مذهب،  ٠١

البيعأهل من طوائف غلت لني 
والجهميةالصوفية كبعض ٠ والأهواء 

عدهحتى الإلهام، في - والرافضة 
مصائرمن مّتقلأ مصدرا يعضهم 
منإليهم يلقى ما أن وتوهموا التشريع، 

وأنهاالينات، الايات من هو الخيالات 
المنةعلى تعرض فلا تعريفات، طه ا من 

القبولبإلا ابل تقولا والقران، 

رأ(ْدارجالملكين)ا/؛أ(.
Trr/\i)( ٥١٤. C,\r/A)سوع!كاوي !ظر: )٥( 
والمجوالمسنة (، Y'A/A)الئنة وسماح (، ٣٣٣ ّ

المدني[.رمبم(]ثة 
)\/TV(والإحكام (، ٣٤٨/٢رالأدلة نواطع انظر: )٦( 

(،٧٨٤)Y/ التحرير شرح والتحسر (، ٢٢٤)؟/ 
فيالمحيعد والمحر ر؛/هما(، التحرير وتسير 

الأصول)؛/••؛(.



►رك[[بمالإلهام
الإلهام

شرعياطريفا جعلوْ الذين أ-محطأ كما أن صرح.١لغزالي حتى والإذء_انُا،،. 
وافقتإذا تقبل إنما الشرعية نصوصي لا 

الكشوفمن القلب على يرد ما 
ويحوهأ,)٢(

■^UjLالإلهام جعل غلاتهم ويعص 
ولاواسطة بلا الله من لهم محصا 
اللهتكليم من أعظم وجعلوه حجاب، 

ءئ'م.لموس 

ءرالإطلأق«"ا.

مدىفي التفميل بيان تقدم وقد 
دليلايعتبر لا وأنه الإلهام، حجية 
•الأ-تحار أو للأحكام مستقلا 

ونحوهمالغلاة الموفية قول وبطلان 
دليلاالرسل نمر الإلهام جعل ممن 

بأمور:يتضح 
نرجعأن النزلع عند مأمورون أننا - ١ اثردعنيهم:

ولاالإلهام إلى لا وألنئة، الكتاب إلى من هؤلأء إليه ذهب ما أن ثق لا 
النصوصذلك على دلت كما غيره، يدعونه الذي هذا وما الضلال، أعفلم 

آؤتيتا:يأتعالى:كقوله القطعية، من أنه أو والافتراء، الكاوب من إلا 
فالكما ووسوسته، الشيهل—ان إيحاء 

إكمحزن 'ائيهق ؤوأذ ى: تعال
هؤلاءوقول [، ١٢١]الأن_عام: آوَلتآدهنه 

أنكرمن أن كما بهللأنه، فى شك لا 
أيقا،باطل فقوله الإطلاق على الإلهام 

كونأنكروا ررالذين : تيميةابن قال 
أ-يهلزوا،الإطلاق على طريقا الإلهم 

هء محكي؛نآمحمحج واني( آمن أق أطتمأ 
حممان وآلمح؛ آقي إل همدوْ ي ؤ كزعم 
نمحئو ه ٌ أؤ محن 
]الئساء[.وه ئره 
تفاديلا أنه كلامهم لازم أن - ٢ 
الأمورمن شيء الرسول. حبر من 

نا إنكل ذلك يدرك إنما بل العلمية، 
الإلهاماتمن ه لحصل ا مب

فإنالإلحاد، أصل وهذا والكثوفات، 
بالكتابيزنها لم إن مكاشفة ذي كل 

اللهفانرأ/بماا(]داداب،طآ،0بممامحارا(إءائن
للامثي)٣(.الألفاظ كثف ويان صرف، 

الندرة]دار )\/1'\( الدين محلرم إحياء انظر: )٢( 
ٍي)ْ/ التعارض درء ني: إبطال،ولع وانظر الجريدة[، 

TIU  .الضلألأتءي دحل ؤإلأ والسنة في و\نم ٍلا[، الإُاي، ]-بماْمة ( ٣٥٧
ا)١ عريي لأبن، المكية الفتوحات أما؛ أنوالهم 

•٦٨( ١٠/Y( )/العارفوعوارق (، ١٢٨)؟
،[،٠١٣٩٣القامرة، ]_ )،•٤( هروردى لل

رآ/( ٢٠. )ا/؛آ للثعراني والجواهر واJرادت 
[.٥١٣٧٨الحلي، الباي سلقي ]مملة ( ٨٥

رديء(، ٣٨٧-  ٣٨٦)تمة لأبن المر•Lد بب انظر: )٣( 
اكُارض)ه/إ0م(.

الإب، قيالواردة النموص أن ٠ ٣ 
الإلهامتجعل لم مجرا0 حرى وما 

الأدلةُواطع وانظر: (، ٤٧٣/١)•الفتاوى مجموع )٤( 
(.٣٠٢/٢رالأصول ني 

بصرف.)0/ح؛م(، التعارض درء )٥( 



الإلهامالإلهام

بلالأحكام، لتلقي مصدرا 
له.يثارة أو للمزمن، اثإه محن 

كلامهبعد ئقفؤ الشنمهلي اكخ قال 
علىيخفى فلا اروبالجملة؛ الإلهامت على 
الأنه م لاماي ا دين بمعرفة إلمام له من 

وماونوامحيه الله أوامر بها تعرف طريق 
عنإلا وترك فعل من به إليه يتقرب 

فيغني أنه ادعى فمن الوحي، طريق 
الرسلعن ريه يرضي ما إلى الوصول 

واحدهمحالة فى ولو - به حازوا وما 
تلأيا وا ته، زندهفي ثك فلا 

تحصى،لا هذا على الدالة والأحاديث 
بتقحئ ِة ؤو، تعالى؛ قال 
حتىت بفل م يل]١^^[ وا4 رثه 
تعلموJدللثا . ..إلهاماالقلوب في نلقي 

المدعينالجهلة من كثير يدعته ما أل 
طريقاولأئياحهم لهم أن محن التصوف 

كانتولو اممه عند الحق توافق باطنة 
وذريعة3تدقة . . المع■ لظاهر مخالفة 

الإسلامدين من بالكلية الانحلال إلى 
تخالفباطنة أمور في الحق أن بدعوى 
.، ظاهر0ااآ 

هوعصمته لنا صمنت الذي أن — ٤ 
وأما.، مصهلفاه وسنة اش كتاب 

تضمنفلم - الأنبياء لغير - الإلهام 
٠

القرطيتفسر وانظر:  dr^i/y)السان را(أنموا، 
راا/«أ-ا؛(.

مليمانأبو قال الجنيين قال 
منالنكتة قلي في يقع ررريما الداراني: 

بثاهدنإلا أقبلها فلا واتا، القوم نكت، 
والثنةلأ٢آ.الكتاب من عدلن 

بعممةمنهم كثير صرح قد وهؤلاء 
وهذه،، الخهلأُ من أئمتهم أقوال 

قالالنبوة، دعوى تضاهي الدعوى 
العصمةراودعوى .؛ تيمية ان الإمام 

المعصومقان النوة في المشاركة تضاهي 
يجوزلا يقول، ما كل في اتباعه يجب 

محاصةوهزه شيء، فى يخالف، أن 
الرسولبعد جعل فمن . . الأنبياء. 

فقديقوله ما بكل الإيمان يجب معصوما 
يعطهلم ؤإن النبوة معنى أءط-اه 

المشاخفي الغلاة من وكثير . . . لففلها
ذلك،نحو شيخه في أحدهم يعتقد 

ويأمرونمحفوظ، الشيخ ت ويقولون 
يخالفلا يفعل، ما كل في الشيح ئاتاع 

هذهكل أن ومعلوم . . أصلا. صء في 
للكتابالإسلام لدن مخالفة الأقوال 

وأئمتهاءأالأمة سلفط ؤإحماع والثنة 
كانأنه بالنص ثبتر الذي ررأن — ٥ 

بنعمر اروق فالهو هما؛ لم
عنفي.ارالصحيح(( كما ه،، الخطاب 

الأممفي كان ص قال: أنه ٠؛ الني 
 )T( :رالقل العقل تعارض درء انظر ،)ؤإغاثآرم/؟؛؟

(.٢٥ِ  ٢٤)١; والجواهر اظر;ناوواء؛ت ( ٣١
(.١٨٩.  ١٨٧)آ/اليوة الثة عنهاج )٤( 



هإلياس إلياس

وأطردقيه، ذلك واعتني صدئة، الوجود 
هدالكن وما باق، والوهم الخطأ محإمكان 

قيمحس ؤإن حمقي، ض حلناوكشفه أمتي في بمن فإن محدثون، بكم 
أنلعمر يجوز يكن فلم هدا ومع ا فعمر؛؛ 
مابمجرد يعمل ولا يقضي ولا يفتي 
حكم؛اُبه يمطع أن بمح لم شأنه على ذلك يعرض حتى قلبه في يلقى 

ؤإنقبله، وافقه فإن والسنة، الكتاب 
ردم((حالفه 

تمصادروالمرام:اؤ 
للشتميطى.اليازة، رلأصواء — ١ 
تيمية.لأبن المرتاد؛؛، رريغية — ٢ 
،تحرير؛؛ الشرح راالتحسر ص ٣ 

للمرداوي.

القيم.لابن الخليل؛؛، ررشفاء — ٤ 
الأصول؛؛،في الأدلة ررقواطع — ٠ 

للمعاني.

العزيزلحبي الأسرار؛؛، ا؛كشف، — ٦ 
٠البخاري 

تنمية.لابن ، الفتاوى؛؛ لامجمؤع — ٧ 
القيم.لابن السالكين؛؛، — ٨ 
افهلعبد الإسلام؛؛، في لمعرفة وا . ٩ 

القرني•
النبوية؛؛،الئنة ررمنهاج — ١ ٠ 

لابزمحمية-

ونسيه:سمه اؤ 

بنإلياس ت ويقال لمي، بن إلياس -  ٣٨٧)المرتاد شة وانظر: •٧(، )A/ اللمئت ْتهاج :١( 
بنالحيزار بن ص فنحا بن ياسين ط ،، ٣٤٩؛٠^١^^ دم; ،' ٣٨٨

انمحتمن•همس،ومما تضجا• 

منالناس بعض على يرد ما أن - ٦ 
بكونهيقطع أن يستطع لا فإنه ت ما لها إلا 

علىيختلط قد بل المس، من إلهائا 
وماالملك، إلهام من يكون ما البعض 

قدكما الشياطين، وسواس من يكون 
الأمرفصار النفس، أحاديث، من يكون 

بهفيبطل للاحتمال، محرصا 
الأستدلألُآ،.

الثابتةالشرعية الأحكام إرجاع أن - ٧ 
عرصةيجعلها معناه في. وما الإلهام إلى 

نا إنكل إذ والاضطراب، للاختلاف 
ولاكذا، على دله الإلهام أن سيدعي 

الأخر.على لأحدهم حجة 
أنرراعلم ت ءظ؛بج الئاطبي قال 

معضودمؤيد؛العصبمة، النبي. 
واحدفكل ت أمته وأما . ؛ بالخعجزة.

الغليلعليه يجوز بل معصوم، غير متهم 
رؤياْتكون أن محنجوز والمنان، والخطأ 

)Y/الأدلة رماطع (, ٣٥٦)0إ الممارض در، انظر: )٢( 
(.١٨٠رأ/ التحرير وسر (، ٣٠١-  ٣٥•

فيأحرى ح،ثجا وانظر (، ٨٤)؟إ٣٨- المرافمات )٣( 
(.٠٣٥ الأصول)Y/ ش الأدلة نواطع ني; قولهم إبطال 





إياسءءوج[بمإلياس

بوْ ءتعالى:  JUكما الأم؛؛ في 
أكثلصإ؛ةأقم بمال إي . ثثشثئين لإثم 
.4اي ق ْمح ء؛ا و. 

]الصافات[.

^^اماWعلقة:لأوب 

فيالاحشلأف الأولى: لمالة ا- 
ه:اسمه 

حولالعلم أمل بتن خلاف وقع 

اشنجي هو اس إليإن أ فقيل 
مثل؛ان، مامحوله ، .؛ إدريس 
بلصحيح؛ غم وهذا وإسرائيل• يعقوب 

فيإلياس ذكر تعالى اش لأن غيره؛ هو 
اشقال ذريته، من فهو نوح، ولد 

وثئمبإتحؤ^ ه ؤووئسا تعالى: 
ومنثل ين هديثا وزحا هدتثا يكلأ 

ويوسملنؤوإ~• دنمحس دائري دربيف■، 
.امحقن قرى قثوى وئهوا 

بنئإتاس محثئ ى وررقا 
.ئإدريس أما ]الأنعام[، أمبت.ه 

أبيجد فهو - المؤرخين قول لى ع- 
حد.يوا وليسا اثنان فهما نؤح، 

كل،لك؛وليس . يؤإاليسع هو وقيل: 
منهماوأحر كل أفرد تعالى اض لأن 

صه•ابن هو بل وقيل؛ بالذكر• 

الحديثفي الوارد إلياس بل وقيل؛ 
النيإلياس غر 

أندعوى بطلان الثانية: لمألة ا. 
يمّن،:لم . إلياس 

اللهنبي بموت القول فى حالف 
فقالواوالشيعة؛ الصوفية .ن: إلياس 

فأمايمت؛ لم وأته الأن، إلى حيا بقائه 
فييلقونه بأنهم فقالوا الصوفية: 
عمومنا مزاعمهم ليوكدوا القالوات؛ 

والأحديه الاجتماع في الباؤللة شيوحهم 
عث،اواكلقى 

القولبهذا فتمسكوا الشيعة: وأما 
)مهديهم(إمامهم غيبة أمد طول لتحليل 

بهعيا مدة وزن نجا لدى وا ا منتفلر لا 
بقاءإن فيقولون: ا نة مومائة الألف 
إلاسُص•كبماء مهديهم 

السارق،]دار < )١٠شة لابن المعارف انفد: )١( 
]دار il)\/\\'الفري وو_اروِخ [، iJsممر، 

مساكرلأبن لمنق وتاريخ »iT[، ممر، المعارف، 
دتنسجرطا؛ا، بيروت، الفكر، ]دار ٢( • ٥ / )آ 

وشرط؛[، ية، ]دار ( V٥٢/، ١٦٠)٣;الغوي 
)U/ممر ان ونفير ها/0اا(، ، ٣٢)U/ القرْلي 

التراثإحياء زدار والمهاية)ا/مآم والبداية (، ٣٧
،٣٧٣)\/حجر لابن الجاري وفح هدا[، العربي، 

0ا/إآ-م،، ٣٤)U/•والخرير والتحرير (، ٣٧٠
[.٢١٩٩٧-__، سجون، ]دار مأ/آ'آ-ا( 

 )٢(JI-S ، :^؛Sوابنعود مابن عن ءيذكر البخاري؛
الخاريصحيح إمحيس• مر إلاس أد بس■' 

ذا[.الرزلة، ة تءؤّالأنياء( )محاب ( ٠٨٧)

والنخلالخل في الفضل الصوب: نول في انفلر )٣( 
ط؟،بيروت، الجيل، ]دار )ه/٧٣( حزم لابن 

الهلوصيجعفر ين لمحمد الغسة وللشيعة: ادء.  ٦٤١
الاْبؤإلزام أممون[، الألسن، ]مكب ( )٩٧

بيروت،الأعلمي، تمؤّة )ا/مااآ( للحائري 
>؛^[.١٣٩٧ط؛، 



إلياس.إلياس 

تمنها كثيرة؛ .إ موته وأدلة 
ينيقر جثتا تعالى! ض ا قول 

ا-لثإثوة٣ مت واق اله 
ذييةمن تشر ؤإلهاس. لالأنبت-اءا، 

الالعموم هذا قي داخل فهو ء؛ نوح 
محالة.

مئقلثذآثر ^^٥ .ك- ، ٥١١ال وف
صءيكقؤ من ءائيcءىإ وآ آلقتس 

م،كملما مصّيق رسيل >=^؛؛ ۶١٣ئث 
وأمعيمن ءاث رفثثيؤ يهء لوثن 

هآقيدوأ^ ١٥أصدا هاوأ إص_ييى دا.لتةم ئئ 
عمران[؛]آو آأئئؤ.يتي من ^؛٠٢ وأنأ 

داخل- الأنبياء من كغيره - ي قإلياس 
.محمد بعث لثن الميثاق؛ هذا في 

لمفلما ولينصّرنم، به ليومس حي وهو 
دله؛ ى أنبا من m الماص يكن 
حي.غير ميت أنه على ذلك 

أنجابرهع؛ حديث في وثبت 
منلا٠ا بشهر: موته قبل قال ه الميي 
سنةمائة عليها تأتي اليوم منفوسة نفس 
يكنلم إن ئلياس ،؛ يومثدلأ حية وهي 

هووهذا - افه. رسول زمان أدرك قد 

والماد، ٣٣٧)؛■/مجموع؛كاوي ا.ئ،ي: )١( 
المفوuت]مكب )٧٦( المم لابن المنيف 
))/والهاية واJداية أم[،  ٤٠٣بحلب، الإصلاصة 

jJU]دار ( ٢١٠>؛/ المان وأضوا، (، ٣٩٤، ٣٩•
علىالمواصع هذه اكثر في والكلام ٍدا[. الموانئ، 

علىأما بها ؤيتدد المحضر، لوت الاصتدلأل 
..إياس موت 

رقمه، المحاية ففانل )كتاب لم مأخرجه )٢( 
٢٥٣٨.>

4موته إثبات في إشكال فلا - به الجقهفيع 
الحديثفهذا زمانه؛ أدرك قد كان ؤإن 

فتكونستة؛ مائة يعد يعش لم أنه يقتضي 
هذاذ. . داخالأنه حثا؛ لا متا ألان 

اسلأص

عليهالذي ارالصواب تيمية: ابن قال 
والخضرإلياس أن العلماء: محققو 

L-U.؛"،

عليهيقوم الذي ررإن كثير: ابن وقال 
وكذلكمات، الخضر أن الدليل: 

إبس

بحياةالقول ؛رإن : أبقا ؤيمال 
بائباتقول حقيقته في هو ء إلياس 
اللهجعله الذي - . نبئتا بعد أنبياء 
ولابعده نبي فلا ورمله؛ أنبيائه خاتم 

عقيدةعن خروج الفول فهذا _؛ رسول 
الدينمن المعلومة النثوة( )ختم 

.لضرورة؛؛.يا 

الالمألة هذه ^إن أيقا: ال ويقِ
والرافضةشرعي، بدليل إلا تثيت 

صحح«.دليل عليها لهم ليس والموفتة 

الإمامجامعة ]يعة المرية)ا/آبم( الئنة منهاج )٣( 
ه[١٤٠٦٠محرا، الإسلأمحية، صعود ن محمد 

{.TMjW olxJI)؛(

لماوالمنهم )ه/حم(، حزم لابن النمل انفلر: )ه( 
٢()آ/آا لقريي لم مكتاب تلخيص مجن أثكل 

يرلنفط١[، الطيب، الكلم ودار كثير ابن ]دار 
البيان)إ/آ«آ(.وأقرا، ٤(، ٠ ; ١١المرقى)
مالرما الخضر، عن المرامع هدء أكتر والكلام؛ي 

•ببمالشإلاسص 



ESI
اتمْمادروامحراجع:■أ0 

مسلم١١بموائد المعلم لرإكمال — ١ 
للقاصيبض-رجاا،

^١(، ١١والمهابة ررالمدابة - ٢ 
لأينهم•

١لأنياءااقصص من النبلاء اوء>فة ا ٣
حجرابن كت1بهت انتخب كثير، لأبن 

العشلأني.

الأدوارأصولها، التوحيد! اادءوة — ٤ 
لمحمد، ١١لعاب مشاهير ه، مرت التي 

هراس•حلل 

المعروفبياء الأنررقصص - ٠ 
التحلبي•إسحاق لأبي بالمرايس،،، 

للعيي.الأنبياء،،، لاقصتس — ٦ 
الحق(،،القصص الأنبياء رقصص ر ٧
الممد.لشيبة 

منالمتقدمين ررتواريخ كتاب ٠ ٨ 
المستدرككتاب من والمرسلين الأنبياء 

للحاكم^٢(، الصحيحين،، على 
■السابوري 

قنية•لابن ررالمعارف"، - ٩ 

لخافثل^٢،، القبووأ، ررمعارج — ١ ٠ 
حكمي-

 Mلإماتة اW

المميت(.)المحني مصعللح يراجع 

 mمة اuلإm

ئ؛التعرض ■لإم;■ 

وهوأم، فعل من محير الإمامة! 
متقاربةمعان أربعة على يدل واحد أصل 

الة_امة،I أمحول ثلاثة إلى ترجع المعنى 
ه.'فارس ابن يقول والقصد؛ والخن، 

^;٥^٤واحد، فأصل واليم الهمزة رررأما 
الأصل،وهي أبواب، عة أربنه م

وصوهوالدين، والجماعة، والمرجع، 
ثلاثة،أصول ذلك وبعد متقاربة، الأربعة 

والقصد١١^١،.والمتن، القامة، وهي 
القمحي،من كله الباب هدا وأصل 

الأمةفمعنى قصدته، إذا أممته؛ يقال! 
ومعنىواحد، مقصدهم أن المين! في 

الجسد،مقصد سائر القامة! الأمة 
الالذي المقرئ الرحل في الأمة ومعنى 

سائرقصد من منفرد قصده أن له! نفلير 
البابهدا من شيء يخرج فلتس الناس، 

أي!أممت؛ معنى في الأصل أن عن 
قصدتر٢،.

أحقفلأن يقال! الإمامة، والأمة! 
الإمامة،بأي! الجل،؛ هدا بإمة 

علىكانوا قوم به ائتم من كل والإمام 
صالين،كانوا أو المستقيم، محل محرا ل١ 

ط>آأامح[.الجل، ]دار )ا/ا("( اللغة ■قايس )١( 
المحابتدار ( ٦٣٦.  ٦٣٥ره؛/ اللغة *يهذيب انفلر: )٢( 

الميى؛ا•



2u4U^I

الأuمة-ء]قئ[بم

إماموالخلسفة أمته، إمام . والنبي 
الملسنإمام والقرآن رعيته، 

ثت|درثامدطلأحا;ا٠ 

الإطلاقعند الاصطلاح في اءلأس: 
وموضوعهاالعفلمى، الإمامة بها يراد 

فاتهاالتمسي عند وأما الناس، أمور تولي 
ال٠تتكلمأ٢/من المقصود إلى تنصرف 
ء_ئفهاالمهللق العام لمعنى فيا 

موضوعةارالإمامة ت لقوله وردي الما 
الدين،حراسة في المبرة، لخلافة 

'؛'،.YljjJ؛و.سأسة 
الكافةحمل ررهي ت حلدون ابن وقال 

مصالحهمفي الشرعي النظر مقتضى على 
إذإليهم؛ الراجعة والدنيوية الأحرؤية 

إلىالشارع محي كلها ترجع الدنيا أحوال 
فيفهي الاحرْ، يمصالح اعتبارها 

فيالشمع، صاحب عن حلافة الحقيقة 
يهالاالدنيا وسياسة الدين، حراسة 

هالآساءالأضى:
أوالإمارة الخلافة، المامة، الولاية 

العامة،الرئاسة المؤمنين، إمارة 

)\إالأنة وثايص الأنة تهذيب انظر: )١( 
YA ،) صادر،تدا.ر ( ٢٠، ٢٢/١٢رالعرب ولمان

)؛/والمحل دالأموا، الملل ني القمل انظر: )٢( 
ًله'،اها.الجل، ]دار (، ١٣٥

دارلث؛ة )٣( الدضة والولايات اليطاية الأحكام )٢( 
ا،-؛اه[.ًلا،اينقية،

هدأ،از، بالزدار ( ١٩)•خلدون ابن مقدمة ( ٤١
٠١٣٩٨.]

وغيرءاُْأ.لطنة، ال

واتحكم:
ونصبالإمامة، عقد الأمة على يجب 
الكنايات،فروضى مجن هي إذ الإمام؛ 

■بجا إلا والدنثا للدين قتام ولا 
تظه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
منالناس أمر ولاية أن يعرف أن رريجب■ 
للدينقيام لا بل الدين؛ واجبات أعغلم 

تتملا آدم بني فإن بها؛ إلا والدنيا 
بعضهملحاجة لاجتماع؛ يا إلا مصلحتهم 

منالاجتماع محي بد ولا بعض، إلى 
;٦٧١•،

لحقيقة]؛ا٠ 

سياسةعلى مشتملة الخفلمى الإمامة 
وضبهلالشريعة، معاقد ومعرفة الأمة، 

وعزلاء، الأكفوولأية الجيوش، 
والأعداء،الأساد ومكافحة الضعفاء، 
مثلمانها،من وأحدها الأموال وتصرف 

ذلكأُص.غير إلى تحقاتها م في وصرفها 
لمتزنة؛اه 

وأهميتهارفيعة، الدين فى الإمامة منزلة 
مصالحمن الإمام به يقوم لما عظيمة؛ 

لمتولكن والدنيا، الدين أمجور ها تنتفلم 

)ا/للقكشدي الخلافة معالم ني الإلانة ماض انظر: )٠( 
ابنوءئع.مة [، YJaالكويت، حكومة ]ميعة ٨( 

•( ١ ٩ ٠ ر خلدون 
نهدالملك ]مجمع ( ٣٩•/ YA)الفتارى مجمؤع )٦( 

ط١[.المصحف، لطامة 

•٩٣(.)٨٢; الخاوي .مجموع انظر: )٧( 



الامامة

كماالدين، أحكام في المطالب أهم هي 
افهبالإيمان بل الراففة، يقوله 
أعظمومكان، زمان كل في . ورسوله 

منوقت في تكن فلم الإمامة، مسألة من 
الأمفُا؛,ولا الأهم، لا الأوقات،، 

الأهمية:ئ■؛ 
وسياسةالدين لإقامة موضوعي الإمامة 

الدين،يقيم إمام من للأمة يد فلا الدنيا، 
وينصفالبدعة، ؤيقمع اللمنة، وينصر 

ويضعهاالحقوق، ؤيستوقي المفللومين، 
مواصعها

لأدلة؛اه 

للمككترهكة ،}t ءؤرإد تعالى• قال 
فياأ-نحتل قاو١ ثيثه آلابج( ق جايئ إمحا 
ذستي^لقن ماء ألي وئتفك ينيا بمني من 

الما أغلم ه ه١د لاق ويميس ثعندق 
]القرة[..اه ثنون 

نصبفي أصل لأية ا أءدْ لقرطي• ا قال 
بهلتجتمع ويهللع؛ له يمع وحليقة م إما 

أنالحليفةاار أحكام به وتنفد الكلمة، 
جثلثقإقا إؤتنتاورد ت تعالى ال وق
ؤث*آ-لس ألنا؛بما بتن ءأم 1، ثيئة 

امحما«ة

المةرا/ا/ار7_بم'ا(.)ا(اظر:سهاجاللمئت 
)؛/اللألب روض شرح في اوطاال_> أسى انظر: .)٢( 

,>[١٤٢٣الملمة، الكتب، ]دار ( ١٠٨
طا;ا.الرسالة، ي ( T'<o)\/\ُش ضير )٣( 

[.٥٩تالساء; ه امحم نأي آؤق محأييإ 
أنه؛ عمر ابن عن الئئة: ومن 

وكلكمرخ كلكم ارألأ قال: m النبي 
علىالذي فالأمير رعيته، عن مسوول 

رعيت4ااعن مزول وهو رلع، الناس 
محالالت: قنهتا ائشة عوعن 

أممن دلى من "اللهم و0■' اش رسول 
عليه،فاششق عليهم لشق شيئا أمتي 
بهمفرفق قيئا أمتى أمر من ولئ ومن 

يه(افارفق 

سش ا رسول أن ؛ ، ٠١حديقة وعن 
لمينالمجماعة وتيزم ت له قال 

،.((١٦وإمامهم 
ءأءهلاْإماما بايع من ا؛ ومحال 

اسطيعما فليطعه قاليه وثمرة يده صفقة 
رقبةفاضربوا سازعه آخر حاء فان 

.(٧)الأخر

ؤأقوالاهلاسم:
ءلأه: طال أبي بن ض قال 

فاجرة،أو كانت برة إمارة من للناس بد 
بالفما عرفناها، قد البرة هل،ه له: قيل 

ويقا.مالسبيل، بها يؤمن قال: الفاجرة؟ 
مويقالعدو، به ؤيجاهد الحدود، به 

وملم(، ٨٩٣رنم الجمعة، )محاب البخاري أحرج* )٤( 
(.١٨٢٩رقم الإدرة، ركاب 
(.١٨٢٨رنم الإمارة، مسلم)محاب )ه(ا-حر-بم 
(،٣٦٠٦رنم المناب، ركتاب المخاري )!(آخري 
(.١٨٤٧رقم الإمارة، )كتاب وملم 

(.١٨٤٤رنم الإمارة، )محاب مضلم أخرجي )٧( 



ثءء]ئ|بم
دامءااُ بها 

ومنأر تيمية! ابن الإسلام ثميخ وقال 
إلايملخون لا الناس أن المعلوم 

إماممع سة ستون يقال! كما ، . . يولأة. 
،..إمام.بلا واحدة ليلة من حير حائر 

ولاةبلا قليلة أيام بقاء يمكنهم لا والناس 
أمورهم،؛تفد كانت يل أمور 

علىراؤيجب الشوكاني! وقال 
معلوموهدا إمام، نصب شرعا لمين الم

إجماعهو بل أحد، فيه يخالف لا 
الله.رسول قفس مند أجمعين، الملمين 

بالسلهلانمرتيهل هو فما الغاية، هده إلى 
يكنلم ولو ، والدنيا الدين مصالح من 

عدوهم،جهاد على جمعهم إلا منها 
منمظلومهم وإنصاف سبلهم، وامين 
ونهيهميه، افه أمرهم بما وأمرهم ظالمه، 

ؤإماتةالسنن، ونشر عنه، الله نهاهم عما 
نصبفمشروعية الله حدود ؤإقامة البلع، 

الخئة1(ُهذه من هي السأكلان 

الشروط:ؤ{؛ 

شروحنا،للأمام العلم أهل ترحل شا 
هوما ! ومنها صهحة، شرحن هو ما ؛ منها

(٤)

دأخمج)ل/ااأه(. التجيية النئة يماج انظر: )١( 
رقماللفلة، )كشاب ممتفه ئي الرزاق مد 

منللناس يد )لا غال: ه علي حمن ( ١٨٦٥٤
الفاجرفيها ؤيتمع المؤمن، فيها يعمل إمارء، 

والكافر(.
(.٥٤٨ّ )ا/يإه البية الئن؛ن منهاج )٢( 
ط١[.اس، الكب ]دار )؛/؛•ه( الجراد اليل )٣( 

اكاليُءإ;النحو عر وهي كمال، شرط 
بشرطقريش، من يكون أن الأول! 
ٌه وطاعتهم للدين، إقامتهم 
هثالله أمر حالفوا فإن .، ورسوله 
ؤينمذتعالى، اش يطيع ممن فغيرهم 

إجماعهدا وعلى منهم، أولى أوامرْ 
أئمةمن بحدهم جاء ومحن الصحابة، 

شذوذإلا هدا قي يخاف ولم السلم،، 
والبلع.الأهواء أهل من 

قيالأمر هذ.ا ؛؛إن س! اممه رسول قال 
علىافه كثه إلا أحد يعاديهم لا قريش 
؛.الدينااُ أقاموا ما وجهه 

الدين؛أقاموا لأما حجر! ابن قال 
الأمرحرج الدين يشتموا لم إذا أنهم 

عنهم؛؛؛٦،.
تبعالناس أل .ت الله رسول ال وق

الخأن«س.هذا قي لقريش 
ارمدْ! ^١؛^ عياص القاخى قال 

البايب،هدا في معناها في وما الأحاديث 
مدهباوهو لقريش، الخلافة أن حجة 

احجوبهذا وجماعتهم، لمين المكافة 
القيمة،يوم الأنصار على وعمر يكر أبو 

الناسعدها وقد عنه، أحد يدفعه قلم 

الدحمم؛،]دار )•٦( للجؤيض الأمم غياث انظر: )٤( 
١rأدار( )٠٢بسلى لأبي اسلا;يت والأحكام ، ط

)ا/؛•؛(،القريي ير ونفألسا، الكتب 
(.A'_VTl\)oU\وأضواء 

(.٧١٣٩رقم الأحكام، )محاب البخاري أ.حر-بم )٥( 
ط١[.الييه: الكتب ]دار )ما/آأا( ازري )آ(قح 

 )V( ^-(،٣٤٩٥رنم الثاقب، )كتاب الخاري ١^٠
(.١٨١٨رقم ١^٠ )محاب وملم 



الامامة

أحدعن يوثر لم إذ الإجماع؛ مسائل في 
ولاقولا حلاف، فيها لف المن 

وانكا,ذلك، الأ دن، مد دل صلا، 

الأعثلم;الإمام شروط من الثاني; 
المرأةتولية يجوز فلا ذكرا، كونه 

العلم؛أهل جمهور قول وهو الإمامة، 
علىالإجماع أهل مض حكى قد بل 

عنثيت لما الإمامة، المرأة تولية عدم 
بلخU قال: أنه ه بكرة أبي 

ملكواقد فارس أهل أن اش. رسول 
قوميفلح ررلن قال: كسرى- بنت ء-ليهم 

امرأهااُى.أمرهم ولوا 
اروأحمعواالقرطبي; الله عبد أبو قال 
تكونأن يجوز لا المرأة أن على 

إاتا«ص.

أنمن اروالمنع ظه؛ حجر ابن وقال 
قولوالقضاء الإمامة المرأة تلي 

الجمهور((

الإمامشروط ؛؛من الثنميهلي: وقال 
ذلكفي حلاف ولا ، ذ'قناكونه الأعقلم 

/الخلماءلأأ بين 

لأعظم:ا الإمام شروط من الثالث؛ 
(٢١٤)٦!عاض للخامي ملم موانئ المعلم )١(إكمال 

>[.١٤١٩الوظء،طا، ]ياي 
(..٤٤٢٥رنم الغازي، )كتاب البخاري )؟(أخرجه 
را/إ•؛(.القرش )٣(تسر 

ط١[.طيبة، ]دار ( ٥٨٤)ه/حجر لابن اياوي رإ(نح 
)\/AV(.البيان )ه(أصواء 

عبدا،يكون أن يجوز فلا ، حرا كونه 
ذلك.على الأمة وأجمعت 

يدلما ااالص_حيحا، قي ورد قيل: فان 
أحرجفقد العبد، إمامة جواز على 

حديثمن )اصح_؛بحها، في البخاري 
الننال: ه مالك بن أنس 
ؤإنوأطيعوا رااسمعوا ه: الله رمول 

رأسهكأن حبشي عبد عليكم استعمل 

أظهرهاُ'ا،:أوجه؛ من عته فالجواب 
ولاهإذا العيد ولاية يتصور الأول: 

البلادعلى تغلب أو الأئمة، بعض 
حينئدله يسمع فإنه وأتباعه، بثوكته 

البما المثل يضرب قد أنه لثاني: ا "
الحبشيالعبل، فإطلاق الوجود، في يقع 

ؤإنبالطاعة، الأمر قي المبالغة لأجل 
ابتداء.ذلك يلى أن شرعا يتصور لا كان 

اسمعليه أطلق يكون أن الثالث: 
أنهمع سابعا، ذلك لاتصافه ا نفلتالعبد 
اليتمإطلاق ونفليره حر، التولية وقت 
ساما.يه اتصافه باعتبار البالغ على 

بالعا،يكون أن شروطه: من الراح 

(.٧١٤٢رنم الأحكام، رمحاب البخاري رآ"(أخُ-بم 
 )V( ماصنحى للما لم مبفواتي المعلم إكمال انظرت

وشرح-[، ٠١٤١٩ْلا، الرياء، ]دار ( ٢٢)آ/•
المصرة]المفة ( ٢٤٢ر١٢)للروي ملم صمح 

مشرحالجاري وفتح ، [ ٥١٣٤٧'يا، بالأزهر، 
)آ'ا/آُأآ(،الخملأتي حجر لابن الخاري صحح 
(.٧٩- )\/AU للششش المان وامحراْ 



الإمامة

الامامة٠!؟![؛

لعدمإجماعا، الصبي إمامة تجوز فلا 
الخلافة.بأعباء القيام. على قدرته 

تجورفلا عاقلا، يكون أن الخامس! 
الوهذا المعتوه، ولا المجنون إمامة 

فيه.نزلخ 

كيعاقة:اّ 

اءلأس:انمقاد >ق الأولى: لمسألة ا٠ 
المفلسالإمامة أن اللم أهل ذم 

ءلرقُبأرمة تنعقد 
أؤصالميهأنال>يقالأور:

إنالعلماء: بعض وقال الإمام، هو فلائا 
منكانت خهئه بكر أبى المديق إمامة 

القبيل.هدا 

ذلكثبوت على مبنية الملريق وهده 
علىنص وأنه أصله، من ه المبي عن 

بالنصكان مواء - هه يكر حلافة 
أهلمن حماعة إليه ذهب كما الجلي، 

النصأو ارة بالإثكان أو الملم، 
لمأنه أي! عليه؛ ينص لم أو -، الخفي 

موتهبعد أحدا يستخلفا 
اتفاقوهو الامحيار: الثانية: الطريق 

(،٢٣)يعلى لأبي السلطانية الأحكام را(ائظر: 
انملمؤإكمال )٤(، للماوردي السلطانية والأحكام 
)١;القريي وشر (، ٠٢٢ رأ/ تماضر للقاضي 

]دار( ٧٣-  ٧٢)ا/ السيان وأضواء ٤(، ٣• . ٤ ٠ ١ 
الفواندأ.عالم 

(٢٢٣)يعلى لأبي الدين أصول في السد انظر: )٢( 
َملابن الملل في والبصل ط٢إا، الجمل، ذداد 
))/القرطي وشر ط([، الجيل، زياد ( ١٧٦)؛/

الئنت)ا/سم؛(.ومهام (، ٣٩٦

الإماماختيار على والخفي الخل أهل 
إمامةإن الخلمام: بعص وقال ومبايعته، 

هدامن كانت >غهبم لصديق ا بكر أبي 
بنعثمان إمامة وكيلك أيما، القبيل 

ولمله، الناس بمبايعة كانت، ثقهه عمان 
أحل.سما يتخلف 
ثبتتأبكر أبا ررفان قيامة: ابن قال 

بيعتهءاعلى الصحابة باجماع إمامته 
إمامايصر لم لر.ءثمان تيمية؛ ابن وقال 
له،ألناس بمبايعة بل بعضهم، باختيار 
عفان،بن عثمان بايعوا الخلين وجميع 

أحدا،عنه يتخلف ولم 
أهلهم والممد: الخل وأهل 

والعلم،المقل أهل من الاختيار، 
أهلهم أو ورؤسائهم. الماس ووجهاء 
بمبايعتهمتحصل ممن والقدرة، الشوكة 

لaلان.والوالتمتكن القدرة للإمام 
فييشترتتل لا ررفإنه تيمية: ابن قال 

الشوكةأهل اتفاق إلا ة الخلاف
بحيثالأمر، بهم يقام الدين والجمهور، 

الإمامة؛؛مقاصد بهم يقام أن يمكن 
يعهدأن وهو المهد: الثالثة: الطريق 

سواءبعده، من خليفته إلى الإمام 
أبيمن وقع كما أويالينابة، بالمقال 

•لجهم عمر للفاروق غهبه الصديق بكر 

ط^.الكب، )م(المش)أا/مإأ(تدادئلم 
ألئنت)ا/؟مه(.)أ(،نهاج 

)ا/المدرس وانثلر: )ه/أمم(، .)ه(ءنهاجالئنة 
٠٢٧.)



الإمامائء1جمحاvما٠ة

إمامتهثبتت رروعمر ت قيامة ابن قال 

بكر؛؛ُا،•أتي يعهد 
أيافان عمر ااوأم_ا ت تيمية ابن وقال 

بعدالملمون وبايعه إليه، عهد بكر 
حصلتلما إماما فصار بكر، أبى موت 

.، له،؛ل يمباعتهم واللطان ألقدرة له 
انعقادجواز على العلم أهل وأجمع 

'روأٌات وردي لما ١ قال بالعهد، الإمامة 
ممافهو قبله من بعهد الإمامة انعقاد 

ووقعجوازه، على لإجماع ا انعقد 
صحه«أم.على الاتفاق 

أنوهي التغيبا؛ الرابعة! الطريق 

وبايعوهبطاعته، وأذعنوا له، أقروا حتى 
عليه،والخرؤج قتاله، يحرم إماما صار 

ابنعلى حرج مروان بن الملك عبد فإن 
البلادعلى واستولى فقتله، الزبير 

■فصاروكرها،' طوعا با.يعوه حتى وأهلها، 
عليه،؛الخروج يحرم إماما 

والئاعئالمع الثانية: لمسألة ا. 
وعدمقاسمين، ظلمة كانوا وإن للأئمة 

وكالهم:المف وإشهار عليهم، الخريج 
والجماعقالمنة أهل عقيدة أصول من 

دونالأمر لمولاة والط_اءة المع 
سواءعليهم، الخرؤج وعدم اش، معصية 

الأسوأي أذا إلا ، GWأم؛،_؛ لكما وبمنع الماس، ض ث الإمام بمد 
^Uj،اش ص ب سهم بواخا كفرا الأم، ل فيمب بالقوة، الخلافة 

طاعته.قي الناس ؤيدخل 
ظه!حنبل بن أحمد الإمام قال 

وأميرللأئمة، والهل_اعة رروالخع 
وليومن والفاجر، المر المومنتن، 

ورمحواعليه، الناس فاجتمع الخلافة، 
صارحتى بالمميف، علبهم ومن يه، 

المؤمنينا،ُأمير وسمي حليقة، 
رجلخرج ررولو قدامة: ابن وقال 

بسيفهالناس وغلب فقهره، الإمام، على 

(.٢٤٣/١٢اJغني))١(

(.١١)ين لطا الالأحكام )٣( 
أصولكتاب خمن حنبل بن أحمد الإمام امتقاد )٤( 

(١٨٠)ا/ للألكائي والجمامحت الثن؛ أهل اصتقاد 
.[٥١٤٢٤ط٨، الخٍرة، الحرمن ة ]مؤّ

الخفاط،ترتب دون إزالته، على وقدروا 
الكتابفي بًلاعتهم لأمر ا لورود وذلك 

الأمة.هذه سلف أئمة ؤإجماع والمنة، 
وق:ا:يأمحيأه%بجا ىلتعالى: 

[.٥٩]الوساء: آمحم ؤأزف آؤؤث 
هم؛الأقوال أحد في الأمر وأولو 

جماهيرذلك وعلى والولاة، الأمراء 
إلقالالنووي: قال والخلف؛ اللف 

منالأمر أولي بالمراد العلماء: 
والأمراء،الولاة من طاعته الثه أوجب 

منوالخلف؛ لف ال■جماهير قول هدا 
ا.ا؛ُ وغيرهم والفقهاء، رين المق

)آا/'آإآ(.المش )٥( 
ء]المطيعة )آا/'ُآآ؟( للنورى ملم صحيح ■نرح )٦( 



الامامة

هذافي فالأحاديث ت الثنة من وأما 
بنعيادة عن حاء ما منها ت جدا كثيرة الباب 

لله.ا رسول يعنا با قال! نجهته مت صا لا 
ومكرهنا،منشطا في والaلاءة المع على 

الوأن علينا، وأثرة ؤيسرنا، وعمرنا 
كفراتروا أن وإلا قال؛ ننا3عالآمرأق، 

يرهازا؛اممه من فيه عتدكم يواحا 

.التجئ أن ه؛ عباس ابن وعن 
فاتهفليصر شيئا أميرْ من كره لأمن قال! 
ميتةمات شبرا السلطان من حمج من 

جاُلية«ُأء.

عنلقهئه معود ين لاه ا عبد وعن 
علىوالطاعه لأال،ح قال! ه النبي 
لمما وكرم أحب فتما لم المالمرء 

سيعفلا بمعصية أمر فإذا بمعصية، يؤمر 
طاعة«أم.ولا 

لناقال قال! .٥ عود مابن وعن 
أثرةبعدي مترون ءإنكم افه رسول 
ياتأمرنا فما ! قالوا تنكرونها، وأمورا 
الذيالحق تؤدون قال! ش،؟ ا رمول 
,,(٤)لكم؛اُالذي اشُ وسألون علتكم، 

.UU\T؛الأزهر، انمريه =
،٧٠٥٥رمم الفتن، )كتاب المخاري أخرجه )١( 

(.١٧٠٩رمم الإدرة، )محاب وملم (، ٧٠٥٦
لموم(، ٧٠٥٣رقم الفتن، رثتاب الخارى أحرجه )٢( 

(.١٨٤٩رئم الإدرة، رمحاب 
(،٧١٤٤رقم الأحكام، ركاب الخاري أحرجه )٣( 

(.١٨٣٩رقم الإدرة، )محاب وسلم 
يسلم(، ٦١٤٤رقم الفتن، ركاب الخاوي أحرجه )٤( 

(.١٨٤٣رقم الإدرة، )محاب 

الأمة:سلف وأقوال الإحماع من وأما 
إجماعالعلم أهل من واحد غير نقل فقد 
الخرؤجعدم على والجماعة الئنة أهل 
الظالمن:الأكة مملى 

أجمعتلاوئد ظإلإ: بطة ابن قال 
والفقه،العلم، أهل من العلماء 
هدهأول مند والزهاد والحثاد، والنئاك، 

الجمعة،صلاة أن : هداوقتنا إلى الأمة 
والغزو،وعرفات، ومنى، والعيدين، 

برأمر كل مع هدي والوالحج 
ولوه،لمن و١لهلاءة ■والمع ، . . وفاجر. 

١^^،معصية في إلا حبشئا، عبدا كان ؤإن 
طاءة«ُ°،.قيها لمخلوق فليس 

؛لأثعرى ا المحس أبو وقال 
وأجمعواوالأربعون: الخامس ررالإجماع 

iلمسلمين ا لأئمة عة لطا وا المع على 
أمورهم،من شسا ولي من كل أن وعلى 

منمحناعته، وامتدت غلبة، أو رصا عن 
عليهمالخروج بلزم لا وفاجر، بر 

.ءل.لااُا"، أو جار يا.لسبق، 
اروأما! ^^ النووي الحاففل وقال 
بإجماعفحرام وقتالهم عليهم، الخروج 

حلالمي.ن،قيمة كانوا ؤإن الملمين، 
مابمعنى الأحاديث هرت تقلما وقل، 

ينعزللا أنه السنة أهل وأجمع ذكرته، 
]bر( ١٨٦-  ١٨٣)اكري الإبانة والإبانة، الشرح ر0( 

[.٠١٤٣٣^٢، الأول، الأم 
اللوم]مة ( ٢٩٧.  ٢٩٦)الئغر أمحل إلى رسالة )٦( 

^.١٤٢٢ط؟، والحكم، 



الامامةالامامة

الفسقا؛ُ'ن اللط 

ابنئال ت حدافكئمرة أقوالهم وأما 
والدينالعلم أهل رروأما ت وكلإ' تيمية 

فيمالأ-يد يرحصون فلا والفضل 
ولاةمعصسة من عنه هق اض نهى 

بوجهعليهم والخروج وغشهم، الأمور، 
عاداتمن عرف ئد كما الوجوم، من 

ومن، وحديثا قديما والدين الئنة أهل 
ررالصّحيحا(في ثبت وقد غيرهم، محيرة 
أنهس؛ النبي عن ه عمر ابن عن 
القيامةيوم لواء غائر لكل اريتصب إ قال 

منلإوإن قال! بقدر اسه كند 
المالمينءُآا.يامام ت يعني الغدر؛ أعثلم 
قاملما عمر بن اش عبد به حدث وهدا 

ط-اعتعن يخرجون المدينة أهل من قوم 
أا، بيعته ينقضون أمرهم ولي 

رأىإذا الإمام على الخروج وأما 
مشرومحلفهو البواح الكفر منه الناس 

وعدمالإزالة، على والتمكن بالقدرة 
إزالته.عند والشرور المفاسد ترتب 

)أا/ا'آمأ(.للنووى سلم صحح شرح  ٢١)
وسلم(، ٧١١١وثم الض، )كتاب الممحاري اخرجه )٢( 

عمراين ولفظ (، ١٧٣٠رنم والسير، الجهاد )كتاب 
بعلقتال وولدْ حشمه جمع انه الجخادي• همتي كما 

علىالرجل عدا بايعنا ند 'لامحإيا الحديث؛ رواية 
أنمن أعظم غدتا أعلم لا ؤإني ويصول اش بيع 

ؤإتيالمحال، له ينمب ثم ورسوله اض يع دجل محايع 
إلاالأمر ْذا ني بايع ولا خلعه متكم آحدا أملم لا 

ومحند*•محتي القنصل كانت 
فهدالملك ]مجمع ( ١٢ره٣/ الغتاوى مجمؤع )٣( 

.آ*ا؛اهّآ.المصحف، لطاعن 

ولأ0إذا الحاكم ررفإن تيمية! ابن قال 
بفتنة،إلا عزله يمكن لم .الشوكة ذو 

أعفلمضده عزله في العي كان ومتى 
بأعغلمالإتيان يجز لم بقائه، مفسدة من 

الإماموكيلك أدناهما، لرفع المادين، 
مدهبمن المشهور كان ولهدا الأعظم، 

علىالخروج يرون لا ألهم الثئة أهل 
فيهمكان ؤإن بالسيف، وقتالهم الأئمة 
الأحاديثذلك على دلت كما فللم، 

لأنالنبي عن المستفيضة الصحيحة 
الفسادمن أعظم والفتنة القتال في اد الم

فلافتنة، ولا قتال دون بظلهم الحاصل 
أدناهما،بالتزام ايين النأعفلم يدفع 
علىحرجتإ ٠لاJفة يعرف يكاد لا ولعله 

منحروحها قي وكان إلا ّا-هلان ذي 
الذيالفساد من أعظم هو ما الفساد 

أزاكه«ل؛،.

رأىإذا ررإلأ از بابن وفال 
فيهالله من عندهم بواحا كفتنا الملمون 

هداعلى يخرحوا أن باس فلا برهان، 
قدرة،عندهم كان إذا لإزالته، السلطان 

فلاقدرة عندهم بكن لم إذا أما 
ثرايسبب الخرؤج كان أو يخرحوا، 

للمصالحرعاية الخرثمج لهم فليس أكثر 
المجمعالشرعية والقاعدة العامة، 

هوبما الشر إزالة يجوز لا أنه ت عليها 
يزيله،بما الشر درء يجب بل منه، أثر 

(.٣٩١رم/الئى منهاج .)٤( 



الامامة\لأ»1س-

منهأكثر بشر الشر درء أما يخفنه، أو 
أ.المغلمينااُ بإحماع يجوز فلا 

رأيناراؤإذا ! ^١^" ءسمض ابن, وقال 
الذيالمواح الكفر يعني: - مثلا هذا 

تجوزفلا - برهان الله من فيه عندنا 
علىقدرة لدينا تكون حتى المنازعة 

تجوزفلا قدرة لديتا يكن لم فإن إزاحءء، 
وليسنازعنا إذا ربما لأنه المنازعة؛ 

الصالحة،البقية على يقضى قدرة عندنا 
ّسهلرتهااُوتتم 
علىالخرؤج حكم التالئة: لمسءألة ا. 

الحائر؛الإمام 
والمعتزلةالخواؤج مذهب أصول من 

بيتهومنا الذلالم، الحاكم على ألخرؤج 
فمخا المذهب وهذا وقتاله، بالسيف، 
سلفولإجماع والثنة، القرآن لنصوص 

ذلك,تقرير تقدم وقد الأمة، 
فيوأتباعهم الخواؤج يستدل وقد هذا 

فى١^^>، بض فعل ^، عصر كل 
علىخرجوا الذين الأول، الصدر 
بفعلأو الثقفي، يوسف بن الحجاج 

طالب،أبي بن علي بن الحض 
أب،بثي مع الزبير بن اش وتمد 

بأجوبةذلك على أجيب وقد وغيرهم، 
أظهرئ:من 

منالشرعية اننصومر دلت، قد أولا: 

(.T-r/Aباز)ائ لخادى ،جموع )١( 
•الوطن[ ]دار رة/هاه( الضالخن يئاض شرح )٢( 

علىالخرؤج تحريم على والسنة ب، كنا لا 
وفعلقة، فمحللمة كانوا ؤإن الحكام 

لتلكمخالف، وافقهم ومن الأئمة أولئاثا 
ذلك،في مجتهدون وهم النصوص، 
فعلمهمتقديم يجوز لا لكن ومعذورون، 

المحوص.وصحح صريح على 
جمعذلك؛ ■فعلمهم في حالفهم ثانيا؛ 

وأنكرواوالتابعين، الصحابة، من كبير 
ذللشأ،على يحمدوا ولم صنيعهم، عليهم 
والئنةالقرآن لأن بالأتباع؛ أولى وهم 
لهم-حجة 
أفاصلوكان ة تيمية؛ ابن ال ق

فيوالقتال الخروج عن ينهون المسلمين 
عمر،بن اش عبد كان كما الفتنة، 

الحسن،ن وعلي المسيب، ن وسعد 
الخروجعن الحرة عام ينهون وغيرهم، 

البصري،الحسن كان وكما يزيد، على 
الخروجعن ينهون وغيرهما ومجاهدا 

اينالأثعث«لم.فىكة
أولئكحروج إن يقال؛ أن وهو ثالثا؛ 
الأمر،أول في كان وغيرهم الأئمة، 

بلؤخعدم عن أو تأؤيل، عن كان وقد 
ؤإنهذا ذلكا، نحو أو لديهم، الحجة 

لكن.وندم، ورجع تاب قد أكثرهم كان 
والجماعةالئنة أهل أمر امّتقر ذللث، يعد 

و\شهازالخروج، من المنع على 
وجوبوعلى اوسلهلان، وقتال السمج، 

الثقر؛/بمآ>0(.منهاج )٣( 



،UU^I'ص»وه\

وهذا، فللمة كانوا ؤإن والطاعة، المع 
ئدهم،عقا في لسنه ا أهل يذكره الذي 

الأول.عن الأحر ؤيحكه 
تلأجوبت ا بعض في ض عيا صي لقا ا ل قا 

ثمأولا، الخلاف هذا قي كان بل ءاوقيل: 
اكاللأُاا.ترك على بعد الاتفاق. وقع 

بعدتيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
أهلأمر استقر ررولهذا ث السابق كلامه 

الكةفي القتال ترك على النئة 
الني.،ص ألثابة الصححة للأحاديث 

عقائدهم،في هذا يذكرون وصاروا 
وتركالأئمة، جور على بالصبر ويأمرون 
حلقالفتة قي قاتل قد كان وإن قتالهم، 

وب.العلم أهل س كشر 
الأئمةسب، تحريم ت الرابعة لمسألة ا- 

ونمهم:
الدعاءوالجماعة الئنة أهل عقيدة من 
سبهموتحريم والصلاح، بالخير للأئمة 

والسباللعن من يفضى لما ولعنهم، 
قدمما عليهم، الخامة صدور إيغال إلى 

الخفليمة،المفاسد من دلك على يترتب 

■والدنيالدين اش 

هاش رسول عن مالك ن عوف روى 
تحبونهمالذين أئمتكم أرحيار ت قال 

وتصالونعليكم ويصلون ويحبونكم، 
تبغضرنهمالذين أنمكم وشرار عليهم، 
)V/1،؟(.اسم. را(أكمال 

الئ1ت)ة/آ<أه(.ماج )٢( 

قيل:ويلختونكم. وتكونهم ويبغضونكم، 
بالسيف؟ننابذهم أفلا اش رسول يا 

وإذاالصلاة، فيكم أثاموا ما لا، فقال: 
فاكرهواتكرهونه شيئا ولاتكم من رأيتم 
ءلاءة((ُ"آ،.من يدا ممزعوا ولا عمله 

زناتمرا ررنهانا : .٥ مالك، بن أنس قال 
تسبوالا قال؛ ه افه رمول أصحاب من 

تبغضوهمولا تغشوهم ولا أمراءكم 
قرسب،،؛أالأمر قان واصبروا اش واتقوا 

بكرأبى عن الخلال بكر أبو روى 
اشعبد أبا ررممعت قال؛ أنه المروذي 

إنيفمال: ظه. التوكل الخليفة وذكر 
والوافية((ُْ،.لمادح يا له لأدعو 

ئه:الهلحاوي جعفر أبو الإمام وقال 
وولاةأئمتنا، على الخروج نرى ررولأ 

عليهم،ندعو ولا حاروا، ؤإن أمورنا، 
طاعتهمونرى طعتهم، من يدا نننع ولا 
يأمروالم ما فريقه، ؤؤ اممه ط-اعة من 

والمعافاة،؛باضلاح لهم وندعو بمعصية، 

ارولهدات تيمية ابن الإّالأم ّيخ وقال 
بنوأحمد عتاض، بن كالفضيل اللف كان 

دعوةلنا لوكان يمولون: وغيرهما حنبل، 

(.١٨٥٥رقم. الإمارة، ملم)كتاب اخرحء )٣( 
]المكب( ٤٨٨/ ئة)آ الفي عاصم أبي ابن احرجه )٤( 

ثبني ُال-ث-ةقى -[، ٠٥١٤ ٠ ط.ا، الإسلامي، 
.[،٠١٤٢١ًإ.ا، (]دارالكبالخلب، ٦٩الإيمان)٦;

(.٤٨٨ةللألالجة)آ/إّنادْجمو. وئلالآuتي: 
[.٠١٤١•ًدا، )ْ(الئنحللخلأل)ا/؛ح(]داراراة، 

(٥٤٠)آ/ انمز أبي ابن شرح مع الهلحاؤية الخميدة )٦( 
.[.٠١٤١٩ءل"اا، الرسالة، ]موسة 



نء؛|اك[|بمالامامة
\لأ»\*و2

للسكلالااأبها لدعونا مجابة 
الأئمة،تعدد ت الخامة لبمسألة ا- 

صورتان:ولها 
ابتداءالإمامة تنعقد أن الأولى: 
بلدوفي واحد، وقت في لإمامين 

وعليهطلئا، لمغ ا حكمه وهذا واحل، 
فأماأل القرطبي: ( JGالإجماع. انعقد 
واحد،عصر فى ثلاثة أو إمامين إقامة 
إجماعا؛١يجوز فلا واحد، وبلد 

الشوية:السنة من أحاديث المع ودليل 
نجهيمالخيري سعيد أبي حديث منها: 

بويعررإذا قال■' أنه ه؛ نجي العن 
ْنهارص.الآ-م ص\ لخلمن 

ا؛أءهلاهإماما بايع ررمن ه: قوله ومنها: 
فاناءسطاع ما فليطعه قليه وثمرة يده صفقة 

رقيةقاصريوا يتارعه آحر جاء 
وأمركمأتاكم ررمن ه: قوله ومنها: 

بشقأن يريد واحد، رجل على جميع 
فاقتلوه؛؛جماعتكم يفرق أو عصاكم 

لخليفتينالإمامة عقد وهى الثانية: 
الصوابالأحر: دون بقطر تقل مكلاهما 

ابنقال للحاجة. ا نفلت ذلك جواز هدا في 
إمامللمسلمين يكون أن راوالسنة تيمية: 
أنفرض فإذا نوابه، والباقون واحد، 

منلمعصية ذلك، عن حرجت الأمة 

(.٣٩١)A؟/الخاوي مجموع )١( 
الهمطي)ا/ا/•؛(.تمر )٢( 

:١٨٠٣رنم الإدرة، لم)كاب م>م(أمح< 
:١٨٤٤ونم الإعارة، لم)كاب م)؛(احرحه 
:١٨٠٢رنم الإمارة، مسلم)كاب )٠(احرجع 

عدةلها وكان الباقين، من وعجز بعضها، 
يقيمأن إمام كل على يجب لكان أئمة، 

الحقوق؛؛ؤيتوفى الحدود، 

)؟٤١^:الوهاب عبان ين محمد الشيخ وقال 
أنعلى مل-هب، كل من مجمعون ءالأيمة 

حكمله ُالا,.ان أو بلد على تغلب من 
ماهذا ولولا الأشياء، جميع في الإمام 

زمنمن الناس لأن الدنيا؛ استقامت 
ماهذا يومنا إلى أحمد الإمام قبل طويل 

يحرفونولا واحد، إمام على اجتمعوا 
منسيئا أن ذكر العلماء من أحدأ 

؛.الأءظماا١٧الإ.ام إلا بمح لا !لأحكام 
انتثاربحد ووأمأ الشوكانى: ومحال 
أطرافه،وتباعد رقعته، واتساع الإسلام، 

ثآمحتث;ممث
ولاكذلك، الأقطار أو الأحر، القطر 

ئطرفيا نهيا ولا أمر لعضهم ينفذ 
إلىرجعت التي وأقطاره الأحر، 
أوالأئمة، بتحدد باس فلا ولايته، 

واحدلكل العناعة ويجب السلاطين، 
الأيالقطر أهل على له البيعة بعد منهم 
صاحبوظلك ونواهيه، أوامره فيه يقذ 

فيينازعه من محام فإذا الأخر، القطر 
وبايعهولايته، فيه ثبتت محي الذي القهلر 
لمإذا يقتل أن فيه الحكم كان أهله، 
الأحرالقطر أهل على تجب ولا يثب، 

{.١٧٠)ه^ الخاوي )!(مجموع 
)بم/ه(.اس الأجرة ش ية الانمرر )٧( 



الأْامة٠٠الأuمة

ولايته؛تحت الدخول ولا طاعته، 
ماإلى يبلغ لا قد فإنه الأقهلار، عد كبا 

ولاسلطانها، أو إمامها حبر منها تباعد 
فاككلفمات، أو منهم، قام من يدر 

البما تكلسف هذْ والحال بالطاعة 
ULjaj

بأولىالمراد الماس: المسألة .
،فأث؛لا تعالى؛ قوله قى الأمر 
آلأمجوأتي( آلقيت وأظيثوأ آف أيبمأ 

[:٥٩]ا!ناء: 

الأمرأولي بالمراد العلم أمحل اختلف 
ثلاثةأظهرها أقوال؛ على الأية هذه في 

فيالأمر باولي المراد الأول؛ القول 
هذاؤإلى والولاة، الأمراء هم الأية: 

الصحابةمن جماعة ذهب الغول 

هشاس وابن هريرة كأبي، واكابعين،؛ 
جريركابن الأئمة؛ من وافقهم ومن 

عنالنووي قفل المحا نقله بل الهلثري، 
والخلف.اللف جماهير 

فيالأقوال لإوأولى جرير: ابن قال 
ألأمراءهم قال: من قول بالصواب ذلك 

اش.رسول عن الأخار لصحة والولاة؛ 
شكان نما والولاة الأئمة اعة به1بالأمر 

الأزهار)tfحدالق محلى المدقق الجراد ا.لمل )١( 
.٤ازا ٠٤يا، اس، الكب ]دار ( ٤٨١

المرية]الس ( ١٧٦)مآ/الطبري شم انظر: )٢( 
]المكتب١( )آ/اا المسمم وزاد \[، Jaبالأزهر، 

)A/1؟؛(.القرْلي وشيد ٥[،. الإّلاص، 

مصلحة،،وللمسلمين طاعة، 

المرادالعلماء: راقال النووي: وقال 
منطاعته اش أوجب من الأمر: بأولي 
جماهيرقول هذا والأمراء، الولاة 

رينالمقمن والخلف؛ السلف 
.وغيرهم،، والفقهاء، 
العلماءبهم الراد أن الثاني: القول 

منجماعة عن روي وقد الفقه، وأهل 
وقاله، وجابر شاس كابن الصحابة؛ 

وغيره.مجاهد به 

فيعامة الةولاكاك؛وهوأن!لأية 
أهلمن جماعة قول ومحو ، والعلماء الأمراء 

الخرطيي،عبداش كأبي نمققين؛ 
كثير،وابن القيم، وابن تيمية، وابن 

العلم.أهل من الماخرين من وغيرهم 
الأقوالهذه اروأصح القرطبي: قال 
واكانيا(ُبى.الأول 

أولوكان لاذلهل-ا تيمية: ابن وقال 
فإذاوالأمراء، العلماء صنفين: الأمر 

دففسدوا ؤإذا الناس، صلح صلحوا 
تجهيعالصسديق كر أبو قال كما الناص، 

هذاعلى وة.اؤنا ما لته: سا لما للاحمسة 
لكماستقامت ما قال: الصالح؟ الأمر 

الملوكفيهم ويدخل أئذقمن،، 
(AY/U)^.i_-('r.)\

]المفة( UTfW)ليروي سلم صمح شرح )٤( 
المرةالأزهم،طا،مة'آاه[.

T،/0؟(.القرض )ه(شير 
(.٣٨٣٤رقم _، UI)محاب ]ص أخرجء )٦( 



الأ4امة

كانمن وكل الديوان، وأهل والمشايخ، 
كلوعلى الأمر، أض ْن فهو متبوعا 

ؤؤثافه أمر بما يامر أن هؤلاء من واحد 
وعلىعنه، جق اض نهى عما ؤينهى به، 
فييطيعه أن ط،اعته عليه ممن واحد كل 

فييطيعه ولا ءق، الثه طاعة 
اه؛اأمعصية 

عنثابتان الوالقولأن القيم؛ ابن وقال 
أنهاوالصحيح الأية، تفسير في الصحابة 
العلماءفان معا؛ للصنفين متناولة 
بهافه بعث .الذي الأمر ولاة والأمراء 

وبيائاحنِهلآ ولأنه العلماء فان رسوله، 
وزاغفيه ألحد من على وردا عنه، وذبا 

فقالبدلك؛ ض ا وكلهم وقد عنه، 
ياقثا ئئد يا ء ؛؛ؤ؛ن تعالى: 

فيا]آلأنمآم[، .ه هاثإ يف^ 
والانتهاءطامحهم، أوجبت وكالة من لها 

لهم،تبغا الناس وكون أمرهم، إلى 
وجهاداوعناية قياما ولاته والأمراء 

منيد على واحدهم ته، للناس ؤإلزاتا 
الناس،هما الصنمان وهذان عته، حرج 
لهماتبع اني الإننؤع الثر ومسا 

ورءيةلأُآأ.
وحقوقواجبات السابارةإ لمسألة ا. 

الرعية:

الإمام،ولاية تحت من كل هم الرعية 

الائءد

تمةلاين المنكر عن والنهى بالمعروف الأم i؛_؛ ( ١١
جدة[.!_، زمكب ( )٢٨

الفواتد[.محالم ]دار ( ٤٦)التوي )■أ(الرطلة 

أوعمد، أو حر أو امرأة، أو رحل من 
وواجبات:حقوق ولهم مسلم، أو كافر 

المعالرعية: واجبات أظهر فمن 
إلابه، أمروا فيما الأمر لولأة والط-اعة 

أوعليهم، الخروج وعدم معصية، في 
تقريره.تقدم كما قتالهم، 

لولأةالنصح بدل أيما: أظهرها ومن 
رلالصامح،؛الحديث في ورد كما الأمر 

قال:النبي. أن الداري؛ تميم عن 
ارشقال: لن؟ قلنا: ، ١^٠^٨٥ررالدين 

وعامتهم؛؛الملمين ولأئمة ولرسوله 
علىمعاونتهم لهم؛ الصيحة وحقيقة 

وتدكيرهمبه وأمرهم فيه، وطاعتهم الحق 
الوجوه،أحسن وعلى ورفق، بلطف به 

والصلاةعلتهم، الخروج وتحريم 
لهموالدعاء معهم، والجهاد حلفهم، 

ذلكونحو والصلاح، بالتوفيق 
الأمرلولاه المصيحة تخصى وقد 

عنونهيهم بالمعروف، بتدكيرهم 
الأن شرطها من الصيحة وهزه المكر، 

أنيجب بل وعلانية، الخال على تكون 
■بينهم فيما مرا الصيحة لهم تبذل 

له:ررقل قال: خا زيد بن أسامة عن 
فقال:فتكلمه؟ عثمان على تاسحل ألا 

واهأ ألمهم أكلمه؛لا لا أني أترون 
(.٥٠رقم الإيمان، لم)كاب مأحرجه )٣( 
(،r«U)\/ء؛اض لكاضي انمطم إيال انظر: )٤( 

)؟/av(.ملم محلى النووي وشرح 



3l4L«YIالأْامة

أندون ْا وبينه بيني فيما كلمته لقد 
منأول أكون أن أحب لا أمرا أفتتح 

هتجه؛

للأثر:شرحه في ض عيا القاصي قال 
والقيامبالكير، المجاهرة في رائعتي: 

سوءمن يخشى وما الأمراء، على بدلك 
علىجهارا. إنكارهم من تولد كبما ا D عقبا 

سفكإلى أدى وما ، هدا بعد عثمان 
وفيه. بعده لأمور ا واصهلراب دمه، 

ينكرما وعرض الأمراء، مع التلطف 
ّثا«رأا.عليهم 

حقوقوأما الواجبات، من ذلك وغير 
منوهي أيمحا، هي فكثيرة الرعية 

تجاهوالأمراء والولاة الأئمة واجبات 
رءسهمت
الرعية،فى العدل إقامة أفلهرها: فمن 
ؤإنصافحقه، حق ذى اءكل وإءهل

الذلالم.يد على والأحد المظلوم، 
الممهليناءإن الله رسول قال 

يمينهمن نور من منابر على اش همتي 
يعدلونالدين يبمين، يديه وكلتا الرحمن، 

ثلوا((ُّآأ.وما وأهليهم، كمهم، حش 
المشقةورير بالرعية، الرفق وكيلك 

منود ٌن ارالئهم M'' لقوله عليهم، 
عليه،فاشقق عليهم، فشق شيقا أمض أمر 

(،٣٢٦٧يقم الخلق، دء المغاري)كتاب أ-م-بم، ( ١١
(.٢٩٨٩وقم والرقائق، الزهد ركتاب لم وم

(يم٠٣Aر٨/انملم إكمال )٢( 
(.١٨٢٧رقم الإمارة، )محاب لم مأحرجه )٣( 

بهمفرفق شيئا أمض أمر من ولي ومن 
يهآاُ؛أ.فارفق 

والنحبحةللرعية، النصح وكيلك 
فهيكلها، الخير لأنولع جامعة كلمة 

عتهاالمنكر ؤإزالة للرعية، المعروف بدل 
مؤ؛.هو ما وكل 

بنمعقل عر نزد بن اشّ عبيد دخل 
إنيمعقل: فقال مرصه. قي يسار 

لمالموت في أني لولا بحديث محدثك 
فها رسول سأ،لإع<ت به؛ أ-ح_دئ_ك 

ثمالمطلمين أمر ياي أمير من راما يقول: 
معهميدحل لم 'إلا وينصح لهم يجهد لا 

البمةااُْ،.

منا رامأخرى؛ ة روايوفي 
يموتيوم يموت رعية الئه يترعيه عبد 

عليهاش -محزم إلا لرعيته غاش وهو 
الجة«أآ'.

اتمخاتفين:ذهيا مؤ 

علىالإمامة في لخون لمخا ا . ١ 
ْذهيين!

الخروجبرى من الأول: الميم، 
ؤئاعتله ليس وأن وقتال، الإمام، على 

وهمعصى، أو فللم، إذا بيعة أو 
وافقهم،ومن والمعتزلة، الخوارج 

(.١٨٢٨رقم الإuرة، ملم)كتاب آحرجه )أ( 
(..١٤٢رقم الإمارة، ب رمحا ملم أحرجه )٥( 
(;٧١٥•رقم الأحكؤام، )كتاب البخاري أحرجه )٦( 

(.١٤٢رنم اوارة، )محاب وملم 



الامامة
,او.
|]قإ|بم■٣

والمنة.القرآن بنص باطل ومذهبهم 
أطمالإًامة أن ِمى س الثاني: 

أمليأمل الإسلام، أركان س ركن 
إلأالمء إبمان تم لا الأسان صول أس 

إلاعمل منه يقبل ولا فاعتقادها، 
لم،مخا باطل، وهدا بتحشّقهاُاأا 

والإجماع.والئنة، لماب 
علىرادا تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

فيالسابعة الحلي المطهر ابن ادعاءات 
مسالةإن القائل! قول ررإن ت الإمامة 
الدين،أحكام قي المطالب أهم الإمامة 
^-؟٠^٤كل~ب الخلمّ،ن، مسائل وأشرف 

كفر؛هدا ل وشيمهم، سنيهم الملمين 
مسألةمن أهم ورسوله، باض الإيمان فإن 

دينمن بالاصطرار معلوم وهذا الإمامة، 
حتىمنا مؤيصير لا فالكافر الإسلام؛ 

محمداوأن اش، إلا إله لا أن يشهد 
عليهقاتل الدي هو وهدا ، اللهرسول 

استفاضكما أولا الكفار . الرسول 
قالوقد . . . وغيرها الصحاح في عنه 

آئنوأ pSآمي أثقخ ه( الى: عت
وآ-نمزموقدهوو يق ١^٤١١؛ 

وأئامأثايرأ ؛ن طن تهم ثآئثدوأ 
شتهإهقثوأ آلؤت=قوه وءازأ ااصاوْ 
تابواإذا يسلهم يتخلة فأمر ءآ، ]التوبة؛ 

وآتواالصلاة، وأقاموا الشرك، .من 

الرافعةعشوية الاننى الإهاب■ الئب،ة انظر! 
.[.٥١٤٣•ط\، الشن، ]دار ربم0( الجيزاري لأثرف 

إلى,بعثه لما ليلي. قال وكيلك الزكاة، 
فييسير ه السي كان وكيلك حيبر، 
الكفر،من بالتوبة دماءهم فيحقن اتكقار 

قالوقد بحال، الإمامة لهم يذكر لا 
وأثاموأئابهمأ ت هذا بعد تعالى 

آلييي،هؤ ؤ-ميةةأ آلزء=قوْ وءامأ 
الدينفي إحواثا فجعلهم [ ١١]التوبة: 

الزكاة،ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام بالتوبة، 
التواترومن بحال، الإمامة يذكر ولم 

كانواس اممه رمول عهد على الكفار أن 
أحكامعليهم أحرى لموا أيإذا 

الإذء.لهم ذم ولم الإسلام، 
عصمةالرافضة ادعى وقد هدا، . ٢ 

الخطأ،عليه يجوز لا وأنه الإمام، 
للشمعمخالف باطل، وهو والنسيان، 

والقل-

وأؤ؛أةا تعالى؛ بقوله عليهم محنرد 
آلألدأم4 آويت يآييأ أقَ محمحأ ،ءأ 

أولويخلو فليس [؛ ٥٩]النساء؛ يءه 
أوالفقهاء، يكونوا أن من الأمر 

فانيدعونه، الذي الإمام أو الأمراء، 
أنبطل فقد والأمراء الفقهاء المراد كان 

يجوزوالأمراء والفقهاء الإمام، بمكون 
والسديل،هر، والالغلهل، عليهم 

يّطلوهذا بعناعنهم، أمرنا وقد والتغيير، 
عندهمالإمامة شرط فإن الإمامة؛ أصل 

الغلهل،عليه يجوز لا معصوما يكون أن 

(..٦٧ UOتمت)١; لاين \ئثة■ ص )٢( 



الامامة

يجوزولا وانمر، والسليل، والخطأ، 
فيقال لأنه الإمام؛ المراد يائون أن 

مدوهتيء ي قوش؛ ءؤ؛ن ب! لخطا ا نسق 
كانفلو [ ٥٩]ااLء: ثامحي4 أقي إل 

إليهالرد لكان الطاعن مفروض إمام هناك 
الخلافيقتلع هو وكان واجتا، 
منفيه المتنان برئ أمر فلما والتنانع، 

دونوالمنة الكتاب إلى الحوادث 
قيقولهم بطلان على ذلك دل الإمام؛ 
طاعتهتجب إمام هناك كان ولو الإمامة، 
الإماملأن الإمام؛ إلى فردوه لقال: 
تأويلعلى قوله يقضي الذي هو عندهم 

أمراءبطاعة أمر فلما والئنة، الكتاب 
فيهالمتنانع برئ وأمر والفقهاء، المرايا 

دونوالمنة الكتاب إلى الحوادث من 
مفروضغير الإمام أن ثت الإمام 

الخانعالحوادث أحكام في الطاعة 
أنالفقهاء من واحد لكل وأن فيها، 

والثنة.الكاب من نظائرها إلى يردها 
بقولهالمراد أن الهلائفة هذه وزعمت 

[٥٩]!كء: ه آم ه تعالى: 
تاويلوهذا ه، طالب أبي بن علي 

بنوعلي جماعة.، الأمر أولي لأن فاسد؛ 
فقدوأيصا واحد، رجل .،، طالب آبير 
الأمرأولي بط-اءة مورين ما الناس كان 
أنومعلوم ه، الله رمول زمان في 

إمامايكن لم ه طالب أبي بن علي 
الأمرأولي أن فثبت ه، السي أيام في 
كانوقد أمراء، كانوا . المى زمان فى 

الائءة

يأمروهملم ما طاعتهم علتهم المولى 
.النبي بعد حكمهم وكذلك بمعصية، 

تكنلم ما وطاعتهم اتباعهم، لزوم في 
معصية

الإمامة،نصب وجوب فى حالف س ٣ 
منثن،وذ إمام؛ من لها b- لا الأمة وأن 

كالتجداتوالبدع؛ الأهواء أهل ضاف 
الأصمبكر وكأبي الخوارج، فرق من 
بخلافهم.عبرة ولا وغيرهم، ^،^، ٠١١

أهلجميع رراتفق ةقَفب؛ حزم ابن قال 
الشيعة،وجميع المرجئة، وجميع الثنة، 

الإمامة،وجوب على الخوارج وجميع 
لإمامالانقياد عليها واجب الأمة وأن 

إهخ اشر أحكام فيهم يقيم عادل؛ 
بهاأتى التي الشريعة بأحكام ويرسهم 

مننجدات الحاثسا .، اهه رسول 
الماسيلزم لا : قالوافإنهم الخوارج؛ 

يتعاطواأن عليهم وإنما الإمامة، فرض 
بقينرى ما فرثة وهذه بينهم، الحق 

بنلجدة إلى المنسوبون وهم أحد، متهم 
اكائمباليماهأ٢،.الحفي 

؛؛ولاالقرطبي: افه عبد أبو وقال 
ولاالأمة، بين ذلك وجوب في حلاف 

الأصم،عن روي ما إلا الأئمة، بن 
أصم،االثريعة عن كان حيث 

<١٧٨. ١٧٧)V/لفجماص القرآن أحكام )ا(انفلر: 
-[.٥٥١٤■ ييروت، التراث إحياء !!يا; 

رأ(النملنياوللواص)أ/بم؛ا(.
رم<شمالةرطى)ا/0آم.



الاص
المنكرعن والنهى ا؛لآمربالمعروف = ٢٣٧٦و ءء 

الكوفيعمرو بن صرار خالف ء ٤ 
اجتمعإذا القرشي إمامة تقديم في 
فرشياجتمع إذا ل! ففا ، غيره مع 

والئنةبالكتاب قائم كادهما وحبشي 
إذالخلعه أسهل لأنه الحبشي؛ قدم 

للأحاديثمخالف وهدا حاد، 
تقديموجوب في الواردة الصح_>_ءحة 

لإجماعومخالف غيره، على القرشي 
تقريرتقدم وقد ا بعدهم ومن الصّأحاوة، 

ذلك.

جع:والبمرا لمصادر ا•٥

للقاضيالسلءلاسةا،، لأحكام ا ء — ١ 
•يطى أمحا 

ة«ايلطانالررالأحغام ّ ٢ 
وردي•للما 

الديناا،أصول فى المعتمد  ١١ء ٣ 
للةاصىأتح،بج•

والأهواءالملل قي راالفمسل ■ ٤ 
حرم•لأبن والمحو؛؛، 

سمية.لأبن النبوية١١، الثنة منهاج ١١— ه 
مفلح.لأبن الشرءيةاا، ءالأداب ٠ ٦ 

الكتابضوء في الحكام ومعاملة س ٧ 
برجس.اللام لعبد ١^^٠١، 

أهلعند الحكام معاملة راصوابقل . ٨ 
صحويلخالد والجماكة،(، الئتة 

الغلفيرى.

)القدر(.ممعللح يراجع 

تتأورثط:ا٠ 
قارصابن قال ت لمعروف ا. 

صحيحان،أصلان والفاء والراء ارالعين 
متصلاالشيء تتابع على أحدهما ل ينل.؛ 

المكونعلى والأحر يبعض، بعضه 
عرفالعرف؛ فالأول والهلمانينة. 

المعرفةالأحر: والأصل . . الفرس. 
فلأنافلأن عرف تقول: والعرفان؛ 

وهدامعروف، أمر وهدا ومعرفة، عرفايا 
لأنإليه؛ مكونه من قلناه مجا على يدل 
عنه١١ونبا منه، توحش شيئا أنكر من 

بدسوسمى المعروف، والعرف: 
ماوالمعروف؛ إليه، تكن الفرس لأن 

تعرفهما كل وهو الأفعال، من يتحسن 
ا.الخكرُ صل وهو الخير، س القس 

:فارسابن قال لمنكر: ا— 
يدلصحيح أصل والراء والكاف رزالون 

إليهايكن التي المعرفة حلاف على 
يقبلهلم وأنكره: الشيء ونكر القلب، 

لانهأ(به يعترف ولم قليه، 

^.١٤٢١الجمل، ]دار ( ٢٨١)؛/اللة ْقابجس >ا( 
)؛/انمرب ان ون{، ٢٨١اللغة)أ/ ممامحس انغلر: )٢( 

القاهرة[.السارق، ]دار ( ٢٨٩٩
؛(.Ul)0/اللغة مامحى )٣( 



اسكرعن واتنهي باسروف الأمر 

المعروف،حلاف الأمرت من والمنكر 
قولهومنه المنكر، ت والنكراء والنكر 

.هدك، ققا جقق أ؛ؤس ي: —آلد_ع 
تغييروالإنكار مناكير، وجمعه ]الكهف[، 

شرعا؛تتعريف ا ي 
بهالئه أمر ما كل هو ت المعروف 

ماكل هو ت والمنكر ه، ورموله 
أو،، ه.أ ورسولمنه هى ن

والعمللالشّرع، عرف ما هو المعروف 
بالشمع،عرف مجا والمنكر حمسنه، 

قيحهُم.والعقل 

ستمتاه 
المنكرمحن والنهي بالمعروف الأمر 

فروضمن هو الخام الحكم مث من 
عنمشعل البعض به قام إذا الكفاية؛ 
أهلجمهور قول هو كما الباقين، 
اسمُأ/
الأمرإن ارثم ت ظه النووي فال 

فرضالمنكر عن والنهي بالمعروف 
سفلالناس بعض به قام إذا كفاية، 

القاموسلترتيب رآ/ه'آْ؛(، انمرب لسان انظر: ( ١١
ْلا[.سائ، الكب صالم ]دار 0إس انممط 

(٢١٠. ■_لأبن الأّثشامة انظر: )٢( 
[.٥١٤١١ْوآ، سعود، بن محما- الإمام ]حامعت 

الرياض،اللام، ]دار ( ١٤٩)المدى تقم انظر: )٣( 
[.٥١٤٢٢ط؟، 

عنوالهي بالمعروف الأمر في الأتحر الكنز انظر: رء، 
-٣٨/١)الدمثقي يكر أبي بن الرحنن لبد المنكر 

[.٥١٤١٨حوأ، ال؛از، مصهلقى نزار ]مكتِة (، ٣٩

اسكرعن والنهى باسروف الأمر 

الجميعتركه ؤإذا الباقين، عن الحرج 
ولاعذر بلا منه تمكن من كل أثم 

حوفا؛ُُ؛،.
الأمررلوكدلك ئه؛ تيمية ابن وقال 

يجبلا النكر عن والنهي بالمعروف 
علىهو بل يعينه، أحد كل على 

القرمح؛؛ُأ"،.عليه دل كما الكاة، 
والنهيبالمعروف الأمر يتعين لكن 

فيعين فرض ويكون المنكر، عن 
وهما'خاصة؛ حالات 

يجبفهذا بالقلب، يقوم ما ت أولا 
فيصرر لا إذ فعله، أحد تمل على 
الإيمانفليس يفعله لم ومن فعله، 

هاض رسول قال كما الكامل^؛ 
وداءليس مؤمن فهو بقلبه جاهدهم رأدمن 
حردل،اأا'،.حة الأيمان من ذلك 

يهيعلم لا موضع في كان إذا ثانثا 
ص،إلا إزاك س ثن لا أو إلام، 

غلامهأو ولده، أو زوجته، يرى وكمن 
■العروفُا'، قي صير أو منكر، على 

المنكرعن والنهم، بالمعروف الأمر 

]المهلبعة( ٦٣)yf للنووى لم مصحيح شرح )٠( 
[.٠١٣٤٧ط١، الأزم، المصرة 

فهلالملك ]مجمع \( ٦٦)إ/٦إالخاوي مجمؤع )١"( 
هآ.١٤٢طهالصحف، لطإعة 

(.١٢٧٨٨)اكاوى مجموع رلإ(اتئلر: 
•0(.رقم الإيمان، )كتاب ملم أحرجه )٨( 
(.٢٣/٢)للنووى ملم صحح شرح انظر•  ٢٩١



المنكرعن والنهى بالمعروف الأمر المتضهن والنهى بالمعروف الأمر 

وأفضلها،الأعمال، أوجب من 
العظيمانالعمادان وهما ، نها وأح
الكبيرانوالركنان الدين، هدا أعمدة من 

سأرلكنهُآ/

آئامأ1، إن وك 
يألثميفؤأتميأ آأرء=تكوه وءامأ المّلوه 

[.٤١]الحج: آلثولإه عن وئهيأ 
نلإيما ا ت ما علا أظهر من وهما 

ءأيفي؛وثؤسكما والصلاح؛ الأمر والمنافقين المومنن بين ما فرق 
و؛نهوةمأنموي وأثروث آ'لآني واي قال كما المنكر؛ عن والنهى بالمعروف 

تتثهرئؤأتكهمتق رؤأل1قيهوة تعالىت 
ءنوي؟وى أكم ئأنممى بمي 

تتعالى قال ثم [، ٦٧ألتعثيفيأه 
,fjي ثئم زي >ثآلمحخمق 
مؤينهون إلعثوف حأوث 

أحصأن على ا،ئ ف[، ٧١]ال_ت_وو_ةت 
بالمعروفالأمر الإيمان أهل أوصاف 

(٣) المكرعن والهي 

لأهمية:ا٠ 

موصولالأمة لهذه الخيرية تل منا 
عنوالنهي بالمعروف الأمر بشعيره 
قالتعالى:كما المذكر؛ 

موثثهئيى حاوة؛^^؟٠ أمثن.؛قاص 
آنئ؛^ ؛١٠٢وأر لأش وؤيثو0 آثنمم 
آلثو؛نيىتنهث؛ لهإ ح صة آككش 
.ءمران[ ]TJ وه وآًقرئم 
فيالاستمرار أساب أعظم ومن 

بالمعروفالأمر ت لأرض ا في التمكين 
تعالى:قال كما المزكر؛ عن والنهى 

)خأ/أ'؟أ(.أكاوي مجموع را(انظر; 
اس[.الكب ]دار ( ٥٥٧)/الجراد الل انتلر: )٢( 

الرصالت[.]ْؤسة ))،/٣٧( الترطى شد )م(اظر: 

عنوأوأتدثث ؤ، وممفوك 
.كمران[ ]آل 'امحّتلجن.اه 

الفلاحأساب أعقلم من وهما 
قالكما والاحرْ؛ الدنيا في والنجاح 

آلمإئا أءوئ أئ؟ ٠^ تعالى: 
و١ويثمآلثتلإ قن ؤهون أإصوي 

.ءمر١ن[ ]آو و(ه آلثقلحوئ هم 
والأدلة:

لمثتأمد ؤ ق_النعالى: 
مدينهرث إلماوي حاوة إقات0 

آنزءاترى وثو إس رهمزة آل1نأءلج 
^٨٣١يتهم ثهم عا ص؟ ألًيجثف 
._^؛j[ ]آو آلشتون.ه وأ=قرهم 

بم■مثإئاأق يذؤ وق-التعالى: 
آلثلإعيب ؤهذن إلمحف ويآمحن آو 

[.١٠٤زٌمحاصىه]آلصران: 
د=قئثوأقآ ؤؤرك تعالى: وقال 

،i_jداتئ ؤثاي، ءق ف ثى 
بمثد.ءيتبمونٍكالأ سوأ بثا لتلك مهمييئ آبن 
مناتكرءن ثئثاثون ي كاؤ_أ ء. 

وةساوتى ءقام_أ ت؛ ثئس سئ 



والنهىالأمربانمروف المنكرعن والنهي بالمعروف امومر 

قيءؤآئئ إألتأتييى تعالى; وقال 
ثىدهكت إن اصابق ثآ عك ثأصز نثتم 

وآلامحر مح؛ 
ه:محمد نيا صفة في تعالى وقال 

آكأ=م4عي وتيهم أتن-مح 
[.١٠٧]الأعراف; 

سعيدأبي حديث ت الثئة ومن 
ممعتنال; ه أنالخيري.؛ 

منكمرأى ت يقول اض. رسول 
يستطعلم فإن بيده، فليغيره منكئا 

وذلكقبشلبه، يطع لم فإن فبلسانه، 
أ.اإلآيمان؛اُ أصش، 

أنهم؛ ممعود بن فه ا عبد وعن 
افهبعثه نيئ من وما قال: ص. ا رسول 

حواريونأمته من له كان إلا قير مة أر 
بأمره،ؤيقتدون بنتته يأخذون وأصحاب 

يقولونحلوق، بعدهم من تخلف إنها ثم 
ضيؤمرون، لا ما ويفعلون يفعلون لا ما 

جاهدهمومن مزمن، فهو بيده جاهدهم 
بقلبهجاهدهم ومن مزمن، فهو انه بي

الإبمانمن ذلك وراء ليس مزمن، فهو 
حبتحردل؛؛ُأا.

عنه بشير بن ن انما وعن 
الئهحدود عر اكام لامثل قال: ه الض 

علىاستهموا ئوم كمثل فيها والواقع 
وبعضهمأعلاها بعضهم فأصاب مشنة، 

•( ٤٩رمم الإيمان، )كتاب ملم احرحه )١( 
ْ(.• رمم الإيمان، ملم)محاب أخرجه )٢( 

استقواإذا أسفلها ر الدين فكان أسملها، 
لوفقالوا: فوقهم من على منوا الماء من 
مننؤد لم حرقا نصيبنا في حرقنا أثا 

هلكواأرادوا وما يتركوهم فإن فوقا. 
نجواأيديهم على أحدوا وإن جميئا، 

جميعا؛؛ونحوا 

اسمم:أهل قوال أ0 
اروأصلالطبري: جرير ابن قال 

فعله،معروئا كان ما كل المعروف 
أهلفي مستقبح غير مستحئا، جميلا 

افهطاعة سميت ؤإنما باش، الإيمان 
الإيمان،أهل يعرفه مما لأنه محروقا؛ 

ماالمنكر وأصل فعله، يستنكرون ولا 
ولذلكفعله، قبيحا ورأوه اش، أنكره 

أهللأن منكرا؛ ش ا معصية صممست 
فعلها،يستنكرون اش بالإيمان 

ركوبهاا؛ؤيتعفلمون 

الثنةأهل عقيدة في تيمية ابن وقال 
الأصول:هذه مع هم ررئم والجماعة: 

النكر،عن وينهون بالمعروف، يأمرون 
الشريعة،؛توجيه ما على 

دليلالأية ،روقي الشوكاني: وقال 
عنراض بالمعروف الأمر وجوب على 

والئنة،بالكتاب تاين ووجوبه Iلنكر، 
الشريعةواجبات أعفلم من وهو 

(.٢٤٩٣رنم الثركة، )محاب اخرجه )٢( 
،I؟[.هجر، ]دار ( ٦٧٧. ٦٧٦ره/ص تمر )٤( 
•0/اِْا( اكاوى مجموع )٥( 



المنكرمن والنهى بالمعروف الأمر ً.؛فإلآمتتآامح المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر 

أصولها،من عظيم وأصل المطهرة، 
يكمل.وده أركانها، من ثديي وركز 

سنامها،؛ويرتفع نظامها، 

الشروط:■0- 

عنوالناهى بالمعروف الأمر شرومحل 
ضص المم 

غيرلأن مك_لئا؛ يكون أن أولا! 
نهي،ولا أمر، وجوب يلزمه لا المكلف 

بالمعروف،الأمر الكلف لغير لكن 
عليه.ؤيثاب النكر، عن والهي 

للكافرفليس لما، ميكون أن ثانيا! 
المنكر؛عن ؤينهى بالمعروف أمر أن 
والعزة.الملهلة من ■فيه لما 

صرربلا قادرا يكون أن ئالئا! 
عليه،يجب فاد صرر لحقه فان يلحقه؛ 

كماأقفل، فهو به وقام صبر إن وكن 
شءآئئ تلنارؤفأ ؤءأمر الى- ت—*-ال ق

ينيمحكن إن أصادإى تآ عق وآصيس آلثتغِ 
.للق٠ان[ .ه "اتمحت عق 

جاهل،غير عالما يكون أن رابئا! 
ؤينهى،يأمر فيما الثؤع بحكم عالما 

•الوفاء!( ]دار ١( القدير)ا/٥ا )١(.قح 
صمنالمنكر عن والهي بالمعؤوف الأمر انظرت )٢( 

اكب،]دار \)( )v/٦٩للغزالي الدين علوم إحنا، 
الشدةوشرح ،(، Ar)\/الأتمر والكنز ■القامرة[، 
ا.ين]دار ( ٣٣٤.  ٣٣٠)Y/ عشمن لأبن الواطئة 
»؟(n/Y)نسلي ابياد وأضواء ط؟[، الجوزى، 

عنوالهي بالمعروف والأمر الموالأ[، عالم ]دار 
)مأ؛(الست لخالد وآدابه ونحوابض أصوله المدكر 
ه؛؛اه[.]طأ،

بحالوعالما المأمور، بحال وعالما 
لا؟أم بالفعل أقام تكليفه؛ حال المأمور 
كانإذا ما ارفأ ظه.' الجوزي ابن قال 
الشحطانفان جاهلا، بالمعروف الأمر 

أمرهفى إفساده كان وربما به، يتلاعب 
عننهك، ربما لأنه إصلاحه؛ من أكثر 
قدما أناكر وربما جائزبالإجماع، شيء 
المذاهب،يعفى وتبع صاحبه، قيه ناول 

الح_ي_ولان،ور وتالباب، كسر وربما 
أجابهفان وقذفهم، الناقر، أهل وصرب 
لنفسه،غشيه صار عليه تصعب بكلمة 

بستره،؛ ٤٠٣٧١أمره قد ما كشف وربما 
الأمرعلى يترتب لا أن خاسئا! 
ممل،المنكر عن والنهى بالمعروف 

عليهاترتب فان الساقون، من أعظم 
أنله يجوز لا بل يلزمه، لا فانه ذلك، 

وينهى■يأم 
بالمعروفالأمر ١تفإن تيمية! ابن .قال 

متضمناكان ؤإن المناكر، عن والنهى 
فينقلرمفسدة، ودفع مصلحة، لتحصيل 

يفوتالذي كان فإن له؛ العارض في 
المفاسدمن يحصل أو المصالح، من 

محزمايكون يل به، مأمورا يكن لم أكثر 
مصلحته،،من أكثر مفسدته كانت، إذا 

اثمراس،؛0■ 

المنكرعن والنهكب بالمعروف ■للأمر 
ط\[.للشر، الوطن ]دار ( ٨٠١; ٢١إدس تلمس ( ٣١

اكاوى)هآ/بمآا(.)؛(مجموع 



لمتكرا عن لنهي وا بالمعروف مر * الا المنكرمن والنهى بال٠عروف الأمر 

سعيدأيى حدث عليها دل مراتب، ثلاث 
ا0ضرا':ه الخيري 

وهذهباليد، الإنكار ت الأولى المرتبة 
والسلطة؛القدرة له لمن إلا تكون لا 

بيته،أهل في وكالوالد ونوابه، كالحاكم 
•وأعلاها المراتب أكمل وهده ونحوهم، 

باللسان،الإكار اظن-ة: المرسن 
وقدباليد، القدرة عدم مع يكون وهدا 
وهىللعلماء، المرتبة هده إن قيل! 
المراتب،أومهل 

وقدبالقلب، الإكار الئالئة: المرتبة 
الضعفاء؛مرتبة إنها المرتبة؛ هده عن قيل 
المراتب.أدنى وهده الناس، لعوام أي- 

ذلكوراء ررليس قوله؛ مض وليس 
معهيبق لم أنه ! حردل؛؛ حبة لأيمان اس 

أصله،عنه ذهب وأنه الإيمان، من شيء 
الإنكارهدا بعد يبق لم أنه المراد! يل 
المؤمن،يفعله حتى الإيمان في يدحل ما 

الإيمان،حدود آحر بالقلب الإكار بل 
وكلطبقات، ثلاث فجعل 

لخنعليه، يجب الذي الإيمان فعل منهم 
يجبالذي كان أقدرهم كان لما الأول 

وكانالثاني، على يجب مما أكمل عليه 
يجبمما أكمل الثاني على يجب ما 

ومجموع(، ٧٦. رْ/٥٧ القريي تقم انظر: ( ١١
مفلحلأبن الثرب والأداب ؛<، TA/U)الفتادى 

ط؛[.اتاز، ْمطقى نزار ]مي )ا/أا/ا( 
؟؛(.A/U)الفتاوى مجموع انظر: )٢٢ 

^ماصاسعاإقة:■و■ 

الأمرمفهوم الأولى! لمسألة ا- 
أهلعند المذكر محن والنهي بالمعروف 

والبيع!الأهواء 
بالمعروفالأمر مفهوم في حالف 

أهلمن طائفتان النكر عن والنهي 
والمعتزلة،الخوارج، والبيع! الأهواء 

علىالخروج أن نيون وافقهم، ومن 
هوالحف، ؤإشهار وقتالهم، الأئمة، 

عنوالنهي بالمعروف، الأمر من 
مخالفباطل، لمفهوم ا وهذا المذكر، 

الثئة.أهل ؤإجماع والئنة، للكتاب 
يختلفلم أر ! ^ الاجزي قال 
قومالخوارج أن وحديتا قديما العلماء 

ؤإنورسوله، تعالى ض عماة ، سوء 
العبادة،فى واجتهدوا وصاموا صلوا 
الأمرويظهرون لهم، بنافع ذلك فليس 

وليسالمذقرا عن والنهى بالمعروف، 
يعدخرجوا إنهم ثم ..لهم. بنافع ذلك 
وأظهرواواجتمعوا شش، بلدان من ذلك 

عنوالمهى المعروف، بالأمر 
المذكاُآآ.(٣)

منكان راولهلا ! ^^ تيمية ابن وقال 
لزوموالجماعت! المنة أهل أصول 

القتالوترك الأئمة، قتال وترك الجماعة 
الأهواء؛أهل ا وأمفتنة، الفي 

منللائمة القتال فيرون كالخعتزلة، 

ط١ا.الوطن، ]دار ( ٣٢٧. )١/ه٢٣ الثربمة ( ٣١



المتممن والنهى بالمعروف الأمر لمن>ترا عن لنهي وا بالمعروف لأمر ا

أصولالمعتزلة ؤيجعل دينهم، أصول 
ملبهو الذي التوحيد ت حمسة دينهم 

التكذيبهو الذي والعدل الصمات، 
ؤإنفاذالمنزكن، بين والمنزلة بالقدر، 
عنبالمعروف، والأمر الوعيد، 
الأءهأ١ا.قتال هو الذي انمكر; 
رروأخرجت; القيمابن ل. وقا 

عليهموالخروج الأئمة قتال الخوارج 
بالمعروف،لأمر ا نم، يا فى بالميف 

اَلمدةر؛،عن والنهى 
الأمرولاة أمر الثانية: لمالة ّا. 

انمكر:عن ونهيهم بالمعروف، 
أمرهمالأمر لولاه الممسحة من. 

زكنالمنكر، عن ونهيهم بالمعروف، 
وأنعلانية، ذلك يكون لا أن بشرط 
يترتبلا وأن والمدكير، بالوعفل يكون 

أوكالقتل، عفليمة؛ دة ومعصرر عليه 
تحوه.

له:قيل أنه ه؛ زيد بن أسامة عن 
فقال:فشكلمه؟ عثمان على تدخل ألا 

واضأسمنكم، إلا أكلمه لا أني ررأترون 
أندون ما وبينه بيني فيما كلمته لقد 

منأول أكون أن أحب لا أفتتح 
 ..)٣(,,

هتحه،

للأثر:شرحه في ض عيا القاصي قال 

)ه؟/،ا/أا(.الخاوي )ا(سوع 
ط١[.المرة، ]دار ؛؛( Y/1)اللهفان )أ(إءاثة 

(,٣٢٦٧رقم الخلق، ُدء )كتاب الممحاري رم(أ.محه 
(.٢٩٨٩رقم واثرئاس، الزهد ومسلم)كتاب 

والقيامبالتكير، المجاهرة في يعني: ١١
سوءمن يخشى وما الأمراء، على بدلك، 

علىجهارا إنكارهم من تولد كما عقباه، 
سفكإلى أدى وما هذا، بحد عثمان 

وفيهبعده. الأمور واصهثلراب دمه، 
ينيكرما وعرض الأمراء، مع التلتلف 

سراء؛عليهم 

قررأن بعد ظه النحاس ابن وقال 
الذيهذا ررتنبيه: باليد: المنكر تغيير 
إنماقبله والذي الفصل، هذا في ذكرناه 

غيرعلى المكر كان إذا فيما هو 
لأحدفليس اuءلان كان فاذا اسلان، 

عليهيشهر أن ولا باليد، القهر منعه 
ذلكلأن أعوايا؛ عليه يجمع أو ملاحا، 
ؤإذهابللشر، وتهييج للمتن، تحريك 

وربماالرعية، محلوب من اللطان .لهيبة 
الخروجعلى تجريئهيم إلى ذلك أدى 

المما ذلكر وغير البلاد، وتخريب عليه، 
آ.؛خمى؛اُ 

منهجمن رأليس باز ابن ومحال 
وذكرالولاة، بعيوب التشهير اللف 

إلىيفضي ذلك لأن المنابر؛ على ذلك 
شيوالطاعن المع وعدم الموصى، 
الذيالخوض إلى ويفضي المعروف، 

المتبعةالطريقة ولكن ينفع، ولا يضر 

الملم)م/حمه(.إهمال )أ( 
اوسلإالكينوتحد.ير الجاهلين أصمال عن الغافلين تت—ه )٠( 

الخنيه،الخايمس!، ]دار ( ٤٥)الهالكين ايماو من 
[.١٣٨٧ط



المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر اتمنكروالنهي بالمعروف الأمر 

وبينبينهم فيما النصيحة لف العند 
الاتصالأو إليه، والكتابة السلطان، 

1^-؟^،حتى به يتصلون الذين ء لعلما يا 
دونمن يكون المنكر ؤإنكار الخير، إلى 
الخمر،وذكر الزنا، تيم الفاعل، ذكر 

فمله،من ذكر دون من ا الربا وينكر 
منها،والتحذير المعاصي، ازكار ويكفك^ 

حاكملا يفعلها، فلائا غيرذكر'أن من 
فيالفتنة وقعت ولما حاكم، غير ولا 

بنلأسامة الناس بعض قال عثمان عهد 
عثمان؟عر تذثر ألا ه: زيد 

عليهأنكر الناص! عند عليه أأ0كر 
علىثر باب أفتح ولا وبينه، بيني 

زمنقى الشر فتحوا ولما الناس، 
جهرةعثمان على وأنكروا لهه عثمان 

الالذي. والفساد، والقتال الفتنة تمت 
حتىاليوم، إلى آثاره ش الناس يزال 

وقتلومعاؤية، علي بين الفتنة حمبملت 
كثيرحم وقتل ذلك، بسب وعلي عثمان 

الإنكاربب وغيرهم الصحابة، من 
أبغضحتى علنا، العيوب وذكر العلني، 

لتلوم،وحتى أمرهم، ولي اس نال
والعافية؛؛السلامة افه نسأل 

الأمشرط من هل الثالثة: لمسألة ا- 
يكونأن المكر عن دالتاهي بالمعروف 

هلأو والأيام، المعاصي من سليما 
يفعله؟عما ويتهى يفعل، لا بما يأمر أن 

الأمريكون أن بعضهم اشترط 
والمعاصي،الذنوب من سليما والناهى 

عماينهى ولا يفعله، لا يما يأمر لا وأن 
١لمتدعهإلى القرطّي نسبه وقد يرتكبه، 
بقولهالقرآن من واستدلوا . عموماُ 

ؤئتسؤةالإ آلثاس ءؤأثأهمِ(ون تعالى: 
.هثقلو0 أهأد آلكثب ئتلؤة و\ثلإ 

عندثئئا تعالى: وقوله ]البقرة[،■ 
i0قتزى لا ظ ئمئ أن اشِ 

]الصف[.

,بنأسامة بحدفث، السثة من واستدلوا 
اللهرمول سمعت قال: زيد؛ها 

فيلقىالقيامة يوم بالرجل رريجاء يقول: 
كمافيدور النار ش أقتايه فتندلق لنار ام 

النارأهل فيجتمع يرحاْ، الحمّار يدور 
أليسشأنلئ،؟ ما فلأن أي فيقولون: عليه 

عنوتنهى بالمعروف تأمرنا كشت، 
بانمروفآمركم كنت ئال: المكر؟! 

وآويهااأ*آ،.!لمكر عن وأدهاكم آتيه ولا 
والصحيحضعيف، القول هذا لكن 

أنوالخلف اللف علماء عليه الذي 
لمولو بالمعروف يأمر أن عليه الأمر 

لأنفعله؛ ؤإن المذكر عن وينهى يفعله، 
واجب،وقحله بالمعروف الأمر من كلأ 

يقبحلكن ,الأحر، بترك أحدهما يسقعل لا 
ياتيه،ولا بالمعروف يامر أن العالم من 

الداعيحقوق رسالة صمن باز ابن للشخ هامة فتوى )١( 
(.٢٧)صن ان لكح وارمة 

.ivi/a)القرْلي تمر انظر: )٢( 
(.٣٢٦٧رقم الخلق، بدء )كتاب البخاري احرجه )٣( 

(.٢٩٨٩رهم والرتاثق، الزهي. )كتاب وملم 



صعنسمر

الوعيدلورود محاتيه، المنكر عن وينهى 
ذلكُا/الشديد 

الأمرمن رركل ه•' كثير ابن فال 
يسقطولا واجب، وفعله بالمعروف 

قوليأصح على الأحر، بترك أحدهما 
وذهبوالخلف، لف المن العلماء 

ينهىلا المعاصي مرتكب أن إلى لعضهم 
منهوأضعف ضعيف، وهدا عنها، غيره 

لهمحجة لا فانه لأية؛ ا بهدم تمسكهم 
يأمرالعالم أن والصحيح ا، فيه

عنوينهى يفعله، لم bن بالمعروف، 
والحالولكنه . . ارتكبه.ؤإن المنكر، 

وفعلهالهلاعة، ترك على مذموم هذه 
علىومخالفته بها، لعلمه العصية؛ 

يعلم،لا كمن يعلم من لمس فإنه صرة؛ 
فيالوعيد في الأحاديث جاءت ولهذا 

ذلكءاى.

منالطريقة هذه الجوزي ابن عد وقد 
رلوقديلبس: فقالإبليس؛ تلبيس 
منكرافيرى المتعبدين بعض على إبليس 

منمحينهى امر إنما ليقول؛ ينكره، فالا 
امرفكيف بصالح، لمس وأنا صلح، قد 

أنعليه يجب لأنه غلعل؛ وهذا غيري. 
المعصيةتلك كانت ولو ؤينهى، يأمر 
عنمتنزها أنكر متى أنه إلا فيه، 

صرابن وتمر (، ٧٤)>،/ القرطم تفسير انفر: )١( 
الأتممداصز ط؛[، قرية، لمؤسأ )ا/آا/م( 

 /Y(٧١١.)

ر٣٨٢/١رممر ابن )آ(شير 

متنزهايكن لم ؤإذا إنكاره، أر المدكر، 
أنللمنكر فينبغي يعمل، إنكاره يكد لم 

.٢ إنكارهء؛ ليؤثر نفه؛ ينزه 
بنسعيد ل ؛رقا ظه! مالك الإمام قال 

بالمعروف،يأمر لا المرء كان لو I جبير 
فيهياكون لا حتى المكر عن ينهى ولا 

نهىولا بمعروف، أحد أمر ما شيء، 
لمنالذي هذا ومن ت مالك قال عنه. 

شيء،،فيه 

وتآغمار; ئال الرامة: لمألة ا- 
مح;اتءاقوةأفألأبخشق

ت[ ١٠٥ت لمائدة ]ا أهتدتحّبم إدا 
تركإلى فذهب الناس من فريق غلقل 

والنهىبالمعروف، الأمر من يجب ما 
ابنقال لأية. ا لهذه تأويلا المنكر عن 

تركعلى مستدل لأية ا في رروليى كثير؛ 
إذاالمنكر عن والنهي بالمعروف الأمر 

كانفعلذلكممكثا«أى.
عنورد ما هو تاؤيلها في والصحيح 

أيهاقال! أنه .٥؛ المديق بكر أبي 
الأية!هذه تقرؤون إنكم الناس 

صلثن بمرقآ لأ عوؤ ^١ ١٠آك 
هالله رسول ممعن ؤإنر \نذ>ويمثيم، إدا 

فلمالظالم رأوا إذا الماس "إن يقول: 
اشيعمهم أن أوشك يديه على مأحذوا 

)٣(-دسإفر،ر٨ْْ/٢(,

الغيروانينبد ابي لأبن والاداب المن في الجامع 
ذأ،الرسالة، ]مؤّة ( ١٠٨)

)ه(-فرابنممر)ْ/؛بمم(.



المنكرعن والنهى بالمعروف الأمر المنضعن واممهى باسروف الأمر 

متهءيعقاب 

هذهاروأولى ئه.' جرير ابن فال 
ُتأويلالتأويلات وأصح الأقوال 
ثكرأئى عن روى ا ملأية؛ ا هذْ 

أك؛رثوهوت فها، ه الصديق 
)،١^٠اوزم_وا هئته قوم 

عماوانتهوا ا به آمركم وبما الله، بطاعق 
إداثل ثن ثقرئم و عنه، اكم هن

ضلاليضركم لا فإنه I يقول 
ايثه،يطامة العمل لزمتم أنتم إذا نحل من 

افهألزمكم ما الناس من صل فيمن وأدثبمم 
بالمعروف،الأمر فرض من ب؛ به 

يحاولأو يركه الذي المنكر عن والنهي 
فللمارام إذا يديه، على والأحد ركوبه، 

فسأبى، منه ومنعه معاهد، أو لملم، 
فيعلكم صير ولا ذلك، عن النزؤع 
اهتديتمأنتم إذا وضلاله، غيه في تماديه 
قتهااُذكره تعالى اثثه حق وأدبمم 

٧^١٢٥٠^

بالمعروفالأمر شعيرة إقامة آثار 
منها:كثيرة؛ المنكر عن والنهي 

الأمة،.لهده الخيريةحمحول ء ١ 
أقنحيز أؤّثمتم I تعالى قال كما بها والتحقق 

عنوثنهوث أتسوق لأقاص ميت، 
(،٤٣٣٨يقم الملاحم، )كتاب :اود أبر را(أ-؛م-بم< 

وصححه،( ٢١٦٨رثم الغتى، رأبواب رالترميى 
وصححه٤(، ٠ • ٥ رقم الفتن، ركتاب ماجه وابن 

(.١٥٦٤)رقم انمحيذ اليلة ي ، yUS؛؛
ربم/ة0(.الطبري تمر )٢( 

[.١١٠: ءمران ]آل أهوه وقؤ}؛ آلنمفر 
رحفثلوالشريعة، الملة إقامة — ٢ 

تعالى!قال كما والعميده، الدين 
و_تثمرإتتضهم ألناس أته ديع 

عثهز دو ه وقبمكن آوش 
.[ a_aj]|.ه هصك 

قالكما الأرض؛ فى التماكين - ٣ 
آمحيؤ، دُأ إن ■؛^٢٧ —الى؛ م — ت

ؤأكطإآلرهءكوْ ؤءامأ آلتجاوة 
[.٤١]الحج: ^لثنتلإه عتير وثهؤأ لأتنطي 

والخير،الصلاح عوامل انتثار — ٤ 
ؤيحصلوالفساد، الثر عوامل وانملماس 

كماوزوالها؛ الحموية ارJماع بدلك 
لجمين أإئل0 ين ؛ ء قال 
إلاآمحنج، ق آقثاد ءي يمثقث بمثو وؤأ 
آومىنآقج ينهر أيا تثن قه 

وتاشجمى. قامإ ييي شوا ة ثتنوأ 
ئآنلتابمي آئص س ثك ًظق 

]هود[.ثتّلمى.ه 
شعيرةإقامة ترك فى ر الأنا عن وأما 

النكرعن والتهكب المعروف بالأمر 
قكتيرة؛

إذالأمة؛ من الخيرية انتشاء . ١ 
الأمربإقامة مرتبهل تقدم كما طها منا 

المكر.عن والنهى بالمعروف 

- ١٣٨/٢٨)تيمية لأبن الفتاوى مجمؤع انثلر: )٣( 
بالمعروفوالأمر (، ٢٦٦)المدى ونفير (، ١٤٢

(.٩٨- )؛/١ المتن لخالد المكر عن واض 



١لآمنمنمكرالاهف|]سمث[|بم:كا مكر من من لا" ا

.ملوتا لكان فى تعالى اننه من العقاب حلول - ٢ 
كماللمآمور؛ النفع رجاء ااثالثةت إنكارها دون المعاصى انتثار إذ الدنيا؛ 

وتمحَرذؤ إة الى: عتقال كما المصاب، وقؤع أباب أعظم من 
■®4 بنمحف وأم أإ؛ث ؛أؤءرأينمادي تعالى؛ قال 
آقبم،بمص لّيئهم 'النايف أدى َة-ثثغ يثآ 

]الروم[..ه مجم0 حعز همؤأ 
معالمنكر عن السكوت كان ؤإنما 

سوالمنا من فيه لما للعقوبة موجنا القدرة 
فعلالستكوت مجرد أن منها: العظيمة؛ 

الساكت.ساشرها ■لم ؤإن آ معصية 

ايذكمة:٥• 

تمصادروالمراجع:اي 
عنوالنهى بالمعروف ررالأمر - ١ 

للحلال.■المنكر،،، 

الجوزي-لأبن إبليس"، ؛افى - ٢ 
عنوالنهي بالمعروف اءالأمو - ٣ 

المقدسي.:المنى لعد المنكر؛،، 
بالمعروفالأمر فى الأكبر ءالكنز - ٤ 

بنالرحنن لبد المنكر،(، عن واض ل المكر ءن واض بالعروف الأم 
الدمشقي.ُكر أيي 

المعروفبالأمر فى عدة ارقا . ه 

:هي ظاهرة، حكم ثلاث 
علىL اش حجة إقامة الأولى: 

تيمية.لأبن والهى«، بنجة تعالى؛ قال كما حلقه؛ 
غيدآئي عد لقآيى ؛jj؛ قلا 

تلأم• ®4 محا هييإ آئث ون آلثثي، بمن 
]النماء[

بلمحا را - ٦ 

عهدةمن الأمر خروج الثانية؛ 
هثقال كما بالمعروف، بالأمر التكليف 

.الإسلام،،في ة 
•بنمحمة 

.المستقيم،،الصراؤل اراقنماء — ٧ 
تثمية*لأبن 
اضنمد المصبة،؛، أراداب . ٨ 

الأندر..المضل,ض اسى ■">، ٧١م ا ش
ا1َث؟ ؛,1: ذِا: .  ١١ئ لمينؤم آثه ك ة 4وإد ت: بالي ف

عدابا«عيبرم أؤ ٠َهلتقهم آثم فيتا ثنلو0 
قئص ه آق بء 

جئء: ال وف]الأَِاف[، ®4 
]الخاريات[،و4 أق ئتآ عثيم 
الهدةمن يخرج لم لو أنه على ■فدل 

(.٤٦٦.  ٤٦٠/١)اوت1ن أصداء انظر: )١( 

والمحكم؛،،الملموم راجامع - ٩ 
الخلي.رجب لابن 
عنوالنهي بالمعروف ررالأمر - ١ ٠ 

الأمة،،؛حففل في وأثرهما المنكر 
المسعود.أحمد بن العزيز لعبد 

جاض م3كر من [تْس اج 



اللهمكر من الأمن 

ثغه:التعريف ؛ؤ 

فيمآقروه توقع عدم ■' اللغة قي الأمن 
النفسؤلمأنينة وأصله الأتي، الزمن 
ظه■'فارس اين وقال ،. لخوفُ ا وزوال 

تمتقاربان أصلان والنون والميم ررالهمزة 
الخيانة،صد هي التي الأمانة ■' أحدهما 

والأخر!القلب، مكون ت ومعناها 
التصديق«ُآ،.
لالأنا هو اسة: في المكر 
فيال اراحتيهوت أو . والخدلع 

صرفلر١لمcكرت 1 بعضهم وقال ■حمية؛اُ 
للهووقيل؛ . وحِلة،ا يقصده عبما الغير 

الحيث من بالخصم الإيقاع إلى التوصل 

•هرى اثيعرس^ زوآ 

الخوفعدم هو الاه! مكر من, الأمن 
إلىوالعلمأنينة صعقه، أو تعالى ، ijjlمن 

بارتكابوذلك عقابه، وتأحير إمهاله 
أمرهُومخالفة نهيه، 

اسكم:■٠- 
قلهفي يعئلم أن العبدت على الواجب 

الأملأم]وزارة ( ١٨٤ر؛"؟/العروس تاج رآ(اذظ-رت 
١هآ.٤ ٠ A بالكويت، 

طبمبمّآاه[.الفكر، ]دار )\/س( اللأة )آ(مقايس 
uij_i(n _.)ه/هأم(

يلأل[.]_ ( رْ/٠^١٣العين )٤( 
(]دارالقلم[.٣٨١القرآنللراغب)آ/ضدأتالقافل )٥( 

ابن]دار ( ١٠اكدحي)T/١ محاب صلى الممد )٦(القول 
[.٥١٤٢٤ْلآ، الجيني، 

 )V( :الكتب]دار ( ١٦٤)القيم لأبن الفواثد انظر

منبملح فلا .، الله من الخوف جانب 

تحريميعتقد أن ء-له يجب أنه كما 
كبائرمن وأنه المحّ مكر من الأمن 

مجنأنه تعالى اوله أحبر وقد ؛، الال،نوبُ 
فيليس وهو الخسران، أهل صفات 

التوحيدأصل يناقض فمر واحدة، درجة 
فيسيأتي كما كماله، يناقض أو 

الأقسام.
تحقيقة!او 

يهلمتنأن الخ،ث مكر من الأمن حقيقة 
يخافولا يبالي ولا الإنسان قلب 
بأنهلغرورء ؤإما لجهله، إما الله، عقوبة 

ؤإماتضره، لا المعاصي وأن موحد 
اهلمحتا_، بغرته أحرى باب لأه

ء

كبائرمن وهذا العقوبة، وأمن بالمعاصي 
تآ==قر؛ؤآئآ؛نوأ ت تعالى قال الذنوب، 

آلثسئوةآثقوم إلأ أممي مآ=تقت يآمن ٥^٠ أقي 
يخافلا يي الق]الأء_ر1ف[، .ه 
الدنيافى لا نقمته يخاف ولا ائته، عقوبة 

اش،مكر من آمن هدا لأحرق ا في ولا 
اللهسماه وقد عظيم خهلر على وهو 

العاقة.اش نسأل قاسما، 

اكفت الd، مكر من الأمن ويكون 
المح،من الخوف انعدام حال في وردُْ 

التوحيدكت؛اب شمح في والجد.دل هوآ[، العلمية، 
]مكتبة( ٣١١)القرمارى العزيز ّ ءبابن لمحمد 

ءلْ[االوادي، 
الجديدة[.اكدوة ]دار ( ٢٢٧)للدهى الكبائر انفلر: )٨( 



مكراطهمن الأمن ء.الأمن

.اه من خوف معه لكن لم نمن تعار، 
كافر.فهو أمن، فقر أصلا، 

ويأمنقليل خوف عنده كان من ت إذن 
أهلمن لا الذنوب أهل من فانه ^.*^١ 

،أصلا خوف معه يكن لم فإن الكفر، 
باضكافر فإنه 

لأدلة:او 

أنآلدرئ آهثر ءؤأئاين تعالى,ت ن ف؛ 
أوآينو يوف ئلإ قئا ؟ثنا ؟نير 
وهمشى ثنا  Itيأتيهم أن آلهرئ آهل 

آء SSأئأ نص آئمحأ و يخون 
.هآ'ضثوق \ةقإ إلأ أم تحفل 

]الأعراف[.

|قئإأآقيث نع__ال__ىت ال وق
ؤيهرأر أأؤٌدا جم أقّ ثئسما أن آلثتثات 
.ترون لا تث يق آكدأب 
•تاكءلء 

إفيمحأ إدا ؤء ت تعالى ال وق
ممون.ئم ^١ :ئ ^^٢ أةأ 

]الأنعأم[.

عامر؛بن عقبة حفريث الثنة؛ ■ومن 
يعطياطه رأبت، وإدا ت قال الني. أن 

يحب،ما معاصيه على الدنيا من العد 
ه؛الله تلا,رسول ثم اأسلراج، هو فإنما 

الثؤون]رزارة ( ٣١٣)الطحاؤية رح ث انظ: )١( 
;[.٥١٤١٨ط١، والأرقاف، الإملأمة 

]سمحالشيخ آل لصالح الهلحاؤية ثِرح يراجع! )٢( 
.والعثزون[ اكامحع صوتي/اكرط 

عمنئتحنا ييء ما موأ ءؤفا!أنا 
ومآبم1 ^^١ ثئ ءطؤ آدوأب 

.4ممون ثم و :ئ ١^^٢ 
]الأتحام[لأى.
٠انمي عن ه هريرة أبي وحديث 

الإروءردي قال؛ أنه رنه عن يروي■ 
إذادأمسن حرفين عبدي على أجمع 
وإذاالقيامة يوم أمنته الدنيا قي حاقني 

.الةيامة؛اأ"آ، يوم أخفته الدنيا ش أمتي 
هأقواوأهلاسم:

ررالكبائرI يجهم مسعود بن ايله عيد قال 
■أدله،مكر من والأمن ه، ياذئي الإشراك 

منواليأس الله، رحمة من وألقنوؤل 
ازوه1اروح 

ررمنت البصريالحن قال 
فلايه يمكر أنه ير فلم عليه اطه وسع 
له«ُْ،.رأى 

ا■مممحأأمر القوم اربغت قتادة وقال 

ط١[،الرسالة، تعؤّة أحمد)حأ/ماإه{ أحرجه )٣( 
محيا[،مجر، ]دار ( YiA)؟/يره تغفي والفري 

(١٤٧١)/الإحياء أحاديث تخريج في الحراقي رحت 
الململةقي الألباني وصححه ًدا[، حزم، ابن تدا.ر 

.ط١tالمعارف، ]مكتبة ( ٤١٣)رقم الصحيحة 
الملوم]مكنة رةا/أ؛أ( المني في الزار أحرجه )٤( 

)كتابصحيحه في حبان وابن ط١[، والحكم، 
الإرّال.الل.ارذطني وأعله (، ٦٤٠رقم الرئاثق، 
نةوحط١[، طيبة، ]دار ( ٣٨)a/العيل 

]مكتبة( ٧٤٢)رنم الصحيحة لة اللش الألباني 
^١[.العارف، 

رقم)•ا/وهة، المصنف في الرزاق مّد أحرجه )٥( 
(١٧١/٩)الكبير المعجم في دالخلبراني <، ١٩٧٠١

ط؟[.سمية، ابن ]مكتبة 



مجكوافهمن الأمن ءوثق[أهللها مكر من الأمن 

سلونهممحني إلا قف قوما ض ا أحذ وما 
بالنجا^١،.تغتروا فلا ونعمتهم، ورِ 

ارمنظه! رافع بن إّماعسل وقال 
علىالعبد اش.إقامة مكر من الأمن 

اطهعلى يتمتى الذنب؛ 

الأقسام:■٠ 
سين:إلى يشم اش مكر ْن الأمن 

منالمطلق الأمن هو ت الأول الشم 
الخوفيزول حين وذلك ه، اش مكر 

وهذابالكلية، العبد قلب من ه اه من 
عنالمخرج الأكبر الكفر من النوع 
المة.

أمنااق، مكر من الأمن الثاني■ والنؤع 
فىفيوجد مهللما، لا وجزئثا بئا ن

من.الأمن حمال من. حصلة الإنسان 
على■تجوك التي محي .، الله مكر 

كثيتايقترف وتجعله والذنوب، المعاصي 
شعوردون والمعاصي الذنوب من 

أصيلانتفاء هذا يعني لا ولكن بالخوف، 
الممن الخوف أصل ط الخوف؛ 
تذكرؤإذا حاف، حوف فإذا موجود، 

الخوفوجود فى الأصل وهذا خاف، 
فإذاالإيمان، أصل هو الإنسان قلب قي 

منالخوف أصل وحرج بالكلية انتفى 
رقم)إ/\بمآا' الشر في حاتم أش ابن أخرجه )١( 

.[.٠١٤١٩ئ، أناز، ص. مّار ]مكب ( ٧٢٩٣
دارزط 0/ه.0( الدر يي السيوطي أخرب )٢( 

•حاتم أي لأبن أاءتااْ اككره 
(.o-v/nادض المدر )٣( 

منحرج L الم من ن ا الأنقلب 
.،١^٣

اتمتكة:لمسائل اؤ 
تعالى:اش مكر من ور ص- 
عذابالعباد عن يؤحلإر أن - ١ 

اغترار،نؤع منهم فيحمل الأفعيال، 
علىالعذاب فيجيئهم بالذنوب، فيأنسوا 

ءرة■حثن 

وممودهمربهم عن الناس يغفل أن - ٢ 
عنتخلوا إذا عنهم فيتخلى ذكره، وينسوا 

والفتنةالبلاء إليهم فيسمع وهإاءته، ذكر0 
•عنهم نخلته بهم مكرم فتكون 

ماوعيوبهم ذنوبهم من يعلم أن - ٣ 
المكرفيأتيهم نفوسهم، من يعلمونه لا 

يشعرون.لا حث من 

صبرلا بما ؤيبتلميهم يمتحنهم أن ء ٤ 
مكرُ؛،.وذلك به، قيمون عليه لهم 
والمراجع:المصادر و■ 

.١لمعليااارتفسير . ١ 
لمحمدافه من لءالخوف — ٢ 

,الرملي.شومان 
الكباباقتراف عن ررالزواجر - ٣ 

الهثما•حجر لأبن ^١،، 
]دار( ٥١٢•. )\ا\'ه السالكين مدارج انظر: )٤( 

التوحيدكتاب وثرح ءلّأ[، العربي، الكتاب 
تعالى: ٥١نول باب ]تحت السلمي الرحيم لعبد 

آثمإلا آقو ثكن نأ،س نلأ أقر' تبمكر وونئرأ 
.ألمحمية 

ط؟[.(تدارالكتباس، ١٦٤الفوامم)كتاب اظر: )٥( 



الأناية،Olالأناj؛؟

المأبي لأبن الطحاويةلإ، ارئرح - ٤ 
الخفي.

التوحيد؛{،كتاب وشروح — ٥ 
الوهاب،عد ين لمحمد 

ينلمحمد ررالتوحيدا'، كتاب — ٦ 
الوهاب.عد 

بنلمحمد »الكبام«، . ٧ 
الوهاب.عد 

للوهى.خ.»الكياتر«،

السم.لابن ؟_»الفواىو«، 
^٢(،القران« ألفاظ ارمفردات - ١ ٠ 

ماغبالأصفها.نى.

 mلإنابة اm

لتعريفس:اي 

وهوالئوب، من مشتقة ت الإنابة 
قالونوئه، نوبا ناب ت شال الرجؤع، 

والماء،والواو راالمون ^٤^ فارس ابن 
مكاناعتياد على تدل واحدة كلمة 

المصبية،هي والاJبةت . إليه؛ا ورجؤع 
الماستتوب أن شانها من ح_اقاوة وهى 

ْاقص.
ومنهالقطع، الإنابة، أصل إن ت وقيل 

شالقاطح. لأنه الناب؛ امم أحذ 
(.٣٦٧)ه/اللخة >ا(ثاي؛س 

ؤذأ[،القلم، زياد ( ٨٢٧)لاراغب الديات انظر: )٢( 
. ٧٧٤)اقرب ولا0 )ا/حآأ(، والصحاح 

(.١٧٩٩)الحط والقاموس (، ٧٧٦

قولان:الإنابة أصل للوفى ^؛ العلمري 
أحذومنه القطع، أصله أن أحدهما: 

آيفكأن قاطع، لأنه الماب؛ اسم 
الطاعة.■ب Itاض إلى الأنفلماع هي 

نابمن مأحوذ الرحؤع، أصله الثاني: 
ومنهأحرى، بعد مرة رجع إذا يتوب 
الرجوعإرءادة«'م.لأنها النوة؛ 

شرعا:تتعريف ا0 

اهإلى ارجوع هي ة: ابالإن
إليه،وحوالبه القلب دواعي وانصراف 

فانلخثية؛ وا المحبّة تتضمن وهى 
لهحاصع إليه أناب لمن محب المنيب 

(٤)

سناكعض،ا0غوي؛0' 
والمرعي:

منمشتقة اللغة فى الإزبة كانت لما 
بهذاأطلقت الرجؤع، تكرار وهو الثوب 

القلبرجوع في الخرع، في المعنى 
وانصرافهبه، وتعلقه تعالى، طه ا إلى 

■إلته 

لحكم:ا٠ 
ندحلالمي القلب أعمال من الإنابة 

طهإلا تمرق فلا الإيمان، باب فى 
الالمبادة ءفإن تيمية: ابن قال نمالى. 

ًلا;ا.]ي,الرّالأ، ( ١٣١; )٤ تفسر )٢( 
وانظر:الوطن[، ]دار ( ٢٧٣/١الهجرتين)>يق )٤( 

ط\،الهجان، تدار ( ٣٤١)القيم لأبن الفوائد 



الأنايةء|وئاهالأناية

؛.الإنابهءُ وكذلك وحده، * Uiإلا تصلح 

لحقيقة:ا0 

معرضفي - ظه القيم ابن فال 
أربعةتضمن رأوهي —• الإنابة عن كلامه 
والإقبالله، والخضع محبته، أعورت 
يستحقفلا سواه، عما والإعراض عليه، 
هذهفيه اجتمما مجن إلا المنيب اسم 

يدورللفعلة ا لهذه اللف وتفسير الأربع، 
ءرذلك(اص.

لمنزلة:ا0 

مقاماتاعلي من يغد ابة الإن
ومقصدالتوكل، غاية وهي التوحيد، 
وأمرالمرملون، مدح ربها الأواهين، 

أنوأحبر المبين، كتاب في سبحاة بها 
ألإنابة،أهل ؤيتذكر بها يتبصر إنما آياته 

عنعدلوا لما وفهلرهم حلوا لو والعباد 
ثوابهأن هو وأحبر ربهم، إلى الإنابة 

فماوالإنابة. الخشية لأهل وجنته 
منأحمدها وما منزلة، من أعثلمها 

 . ,)٣(-
عايه

لأدلة:ا0 

انملهاء،]دار ١<  ٩٦)T/تيمية لأبن الرسائل جامح )١( 

الهجرتينٍلريق وانفلر: )ا/'اآ؛(، الساش المرجع  ٢٢١
(Y0/Y)المعاد وزاد (، ٣٤١)والفوائد (، ١٧٣)

)أ/المرسلة والصواعق هل٧[، الرمالة، ة ]مومح
ْلا[.العاصمة، ]دار ( ١٤٣٦

المحاب]دار ( ٤٣٤.  ٤٣٣)المالكن مدادج انفلر: )٣( 
أا؛ام[.ط؟، المربى، 

ؤأفيثؤأؤآس إثه ءؤمن؛جءق I تعالى قال 
.هيى ذ~لكو} ثلأ أمحِلءآ 

دمإص أقاس ص >اؤرإدا ال؛ وق]الدوم[، 
إداتته ينه أدائهم إدآ ئم إثه نمت جم 
]؛٣،بنهئ تم؛itr زى 

نم،عد وٌ لأتي د'إلثث- ؤآ >؛ؤإة وق_ال: 
،^؛،٥١آجثئؤإ ءؤرألإ،ن ت وقال ]سأ[، .ه 

ه■ألثثئثم أش إق أدا؛وأ ؤ ت
الأيات.مجن وغيرها [، ١٧

نهعباس ابن حديث الئئةت ومن 
ءربيقول: يدعو ه النبي كان قال! 
صرولا وانصرني علث، ثمن ولا أعني 
واهدئىعلت، تمكر ولا لى وامكر على، 
بضس على وانصرني لى، الهدى ويسر 

لكشكارا، لك، اجعلني رب علئ، 
لكمطوائا، لك رقاثا، لك ^1، 
تويش،تقيل رب منيثا، أواها إلتلث، مخيئا، 

لثبتدهموتى، وأجب حوبتي، واغل 
واسللقليي، واهي لساني، ومجدد حجتي، 
,(٤;صدرىمجخيمة 

منيبمؤمن بل ولا الني وقول 
الحديث،أم،سس،اا مؤمن يل لا 

(،١٠١٠رثمم الملأة، داود)نماب أبو أحرجه )٤( 
(٣٠٠١رقم الدعوات، )أبواب والمرمذى 

رقمالدعاء، )كتاب ماجه وابن صحيح"، احن 
ةتمؤ،)م/آهأ( ني المني واحمد (، ٣٨٣•

أبيصحيح ئي الألباني وصححه هرآ[، الرسالة، 
(.١٣٠٢)رنم داود 

ًط١[، اية، الرّة لمؤ،سآ؛( أحمد )ء(أحرجه 



الأتايةالأناية

وأأقواواهلاسمء
راعلامة! الوراق بكر أبو قال 
وموالنالحرمته، عارمحا يكون أن المنيب 

لهوىتاركا لجلاله، متواصعا له، 
شسهاا

باتساعرروأمر ت فقفؤ تيمية ابن وقال 
الإنابةأهل وسبل إليه، أناب من سبيل 
أهلالمتقين، المؤمنين سيل هي 

ورسوله؛١ف■ ا عة محنا 

هيراالإjابة ظه! الميم ابن وقال 
كاعتكاف.، افه على الخلب عكوف 

وحقيقةيفارقه، لا المجد في البدن 
وذكرهمحبته، على الخلب عكوف ذلك 

الجوارحوع\قوف والتعفليم بالإحلال 
والمتابعةله بالإحلاص طاعته على 

أشعلى قلبه ء، وعكف_لم ومن لرسوله، 
.الختنوعألأ التماثيل على عكف وحده 

الأقسام:'ؤ 
ي:أمام 

وهيت تعالى الثه لربوبية إنابة - ١ 
وهدهتعالى، اش مخلوقات حميع إنابة 

والبروازكامحر، المؤمن فيها يشترك الإنابة 

(،١١١٨•دئم الض، )محاب اعري في ائي النو ً
.المحيح! رجال أحمد ارجال اله؛ئميت وتال 
القدص[.]كبة )ه/آ0-أ( الزوائد مجح 

الكتب]دار ( ٢١; ١٧تفرْ)لي القرطبي اوردْ )١( 
.٤٥١٣٨٤ط؟، الممريه، 

الثواني[.لم ]ص! ( xvo/i)تمة لاين المائل جامع )٢( 
ط؟[.الملمة، الكب ]دار ( ١٩٦)المم لأبن الأواني )٣( 

صؤوأة تعالى؛ اش قال والفاجر، 
—روم:]li سين مبمم دمأ صر آلناس 

أصابهيلغ كل حق في عام فهذا [، ٣٣
ولاالإبمان تستلزم لا الإنابة وهده قس، 

كماوالكفر؛ الشرك تجامع بل الإسلام، 
إداؤ."ئن هؤلاء: حق في تعالى قال 

محمبمم همة إدا تحمه ينه أدائئ> 
تاوئم4إ أجئوأ و بمعن 

إنابتهم-بعد حالهم فهذا 
إنابةوهي تعالى■ القّ لإلهتة إنابة - ٢ 

ضم وامتلأ وحضؤع ومحبة عبودية 
أنيمكن لا الإنابة وهذه وتعالى، تيارك 

قالكما والآثفر؛ الشرك مع تجتمع 
آن؛، >>٠٥١آتمحإ ه تعالى: 

[.١٧]\دتم: م أش ق نأو 
تعالى،اش أنبياء إنابة هي الإنابة وهذه 
حشيتهوأهل وأوليائه، وأهله 

الإنابة:تجاه ودرجاتهم الناس أمام 
المخالفاتعن بالرحؤع المنيب - ١ 

والمعاصي:
للتوبة،المرادفة هي الإنابة وهذه 

للحماةتعالى اض وعيد مطالعة ومصدرها 
هوالإنابة هذه على والحامل بالعذاب، 

عقابه.من والخوف تعالى، باش العلم 
العيادات:يأنولع ياكمرب المنيب • "٢ 

القسمإنابة من أكمل الإنابة وهذه 
اشإلى ساعيا الميب تجد حيث الأول، 

يصرف.( ٤٦v)١/]ّ المرجع رإ( 
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إنابةثم الكريم، للقرآن وموافقة الئنة فعل إليه حبب وقد جهده، بكل تعالى 
فعلغير من )التوكل الخواص الإنابة هذه ومصدر والقربان. الطاعات 

الخاصةخاصة إنابة ثم الأسباب(، ومحبة والثواب، الوعد ومطالعة الرجاء، 
الخاصةحاصة خلاصة إنابة ثم )الفناء(، تعالى. اض من الكرامة 
أ.الوجود( )وحدة لهذا ذكره بعد ه القيم ابن قال 

نفوساأسءل لروهؤلأ•ء النادست من م قلا 
صدورا،وأشرح الأول، القسم أمحل من 

والمنةالرحمة ومتئالية الرجاء وجانب 

منواحد فكل ؤألأ علتهم، أغلب 
ولكنجمبمأ، لأمرين يا منيب الفريقين 

فأتابوارجائهم في اندرج هزلأم حوف 
تحتاندرج الأولين ورجاء بالعبادات، 

تركبهم تابإنفكانت هم حوف
؛.١١الخالuتtا

عليهم:لرد ا0 
الكتاب،في يرد لم باطل تقسيم هدا 

الصحابةكلام في ولا الثنة، في ولا 
الهلريقةمدح غايته ؤإنما والتابعين، 

إلى.تنتهي التي يسلكونها، التي الشركية 
أنوهو الوجود، ة ووحل.بالحلول القول 

ؤإنماعابدة، وذات معبودة ذات يبقى لا 
باللهوالعياذ — واحدة ذائا الداتان تصبح 

باس،،سالي اض إلى الميب - ٣ 
والتضرع;
بالأفتانارتكون إنما الإنابة، وهده 

هداوفي الصراح، الكفر هو وهدا _، 
السنةأهل طريقة من التحقير التقسيم 

أنهايدركوا ولم العوام، طريقة وأنها 
الإنابةتحقيق على القائمة الأنبياء طريقة 

والخضؤحوالمحبة العبودية بسؤال في تعالى ادوا، إلى والتضمع 
والافتقاروممالى، يارك ه والاستسلام • كلها الحاجات 

كلها،الحاجات سؤال في إليه والتفميع القفز شهود هو الإنابة هذه ومصدر 
علىوالإقبال التوبة مع إليه والرجؤع فانابة والقدرة، والكرم والغنى والمنة 

الطّريقة،هد0 عن حاد فمن الطاعات. مع الجهة هذه من القسم هدا أصحاب 
والخسرانُ؛،.الضلال وقع.قي ،. والنهيُ بالأمر قيامهم 

اتمخاكين:دهي، مح 

تأقسام إلى الأنابة الصوفية غلاة يقم 
أهلعليها التي وهي العوام؛ إنابة 

(.١٧٣)را(>.سالهمتين 
(.١٧٣)الساق انظر: )٢( 

الإلهامأمل إشارات في الإعلام لطاش انظر; )٣( 
الكتبدار ]مطجعة ( ٢٤٩ِ )ا/،مأآ للكاثاني 

]رسالة( ٤٤٩د  ٤٤٣)الهٌّوفي والمعجم الممسرية[، 
القاهرة[،جامعة العلوم، دار كية من دكتوراه 

(٩٨- )٧٩ الإّلاهى الممرف مصمللحات وموسوغت 
^.١٩٩٩مدا، لناف، ت،كتة 

=,الإمام]حاععة ( ٣٤٦/٠)السوية المنة منهاج انظر; )٤( 



الم؛بسعي الميت انتفاع تبوئهمقي المخت1ض الآفLء 

لمصادروالمرام:اؤ 
.الطبري،، لرتنسر س ١ 
القرمحلى،،.رأتمسير ! ٢٠ 

الشم.لاين المعاد،؛، ررزاد - ٣ 
القيم.لأبن المرسلة،(، ؛ ^١١١١٣. ٤ 

القيم•لأبن الهجرمحن؛؛، ررطريق - ٠ 
منفلومةشرح الألباب رغداء ر ٦

رض.للمنا الأداب،،، 
حجر.لابن الباريء، ررفع — ٧ 

القيم.،/_»اهمائو،؛،لأبن 
 ٩ m تيمة لأبن الفتاوى،،، اءمجهؤع.

القيم.لاين لامدا.رجالات5ينا؛، ._»ا

عنبوتهم ق الصحتالأ؛نا fةساء اه 

)النبوة(.مصطلح يراجع 

Pالحي بسعي الميت نتفاع اج 
التعرثس:■وآ؛ 

،،الصر حلاف على تدق كلمة نح• 
فهرحيرا، إليه وأوصل أفاده •' نفعا ونفعه 
إذاI نهاع رجل ت ويقال ، ونهاع نافع 
ضزهمولا الناس يفع كان 

به؛وانتفع نفحه، في مبالغة ت ونفعه 

ل.ارجوم-[، ٥١ ٤٠٦منا، عود، مبن حمد م =
(.٣٥١التكين)م/

أءاؤآآماه[.الفم، ]دار ( ٢٧١)ه/ اللغة قاسى )١( 

.الوعرة[ ]دار ( ٩٤٢رآ/ الوسءل السم )٢( 
ًدا[.السي، التراث إحياء ]دار ٦( اللغة)r/ تهذيب )٣( 

تفلاما واستنقع منفحة، على منه حصل 
يه،يثفع ما كل ت والمنفعة نفعه، طلب 

الفانيةت والقاع منافع، وجمعه 
بهيتوصل وما الخير ت والنفع والمنفعة، 

ا.مءللووهُ إلى الإنسان 

فراقاجسده روحه فارق من ت الميت 
لكل؛اأى.

تنيايسعى الرجلأ سعى ت سعى 
وعدا،ومشى، وعمن، قضت، كو'ص■' 

كلامفي الئعي وأصل وكسبُآ'،، ونم، 
ومنهعمل، كل فى التمحرف ت الحرب 

تىتا إو إلإ؛ستينأ بمذ ووأن تعالى: قوله 
غمز،ما إلا معناه؛ تالن_جم[، ه إ. 

ٌقَؤ إك ^^١ ه: قولنى ومع
.يصدوافا ه[ت ]الجمعة: 

حيرمن عمل وكخ الكنب، ■والسعئ■ 
وفي.كالبئل، والفعل نعى، •' ''مأو 

ثقيما ثبم( ء التنزيل• 
عجلوعليهم؛ لهم ونعى وه 
ينلهغيره: وأنني وكنب، لهم 
 ََْ)٧(

يحي

محروق.الحي: 

)آ/؟؛آ(.الوسط المُجم )أ(اظ; 

أ:ةبمءّّأمسس؛:؛ة;
اممكرا.]دار ( ١٦٧٠)المحط والقاموس طء[، 

وانئلر:ط^، صادر، ]دار ( ٣٨٤ا/ العرب.)٤ □ن )٧( 
الكتب]دار ( ٢٢١رآ/ الأعظم والمحيط المحكم 
العلمة[.



لحيا بسص لميت ا انتماع الحيبسعي الميت انتماع 

التمرثاصطلأحا:ْأ 

وأقوالهالحي أعمال أثر وصول 
زيادةفي بها لبمفع الميت؛ إلى المقصودة 

لأُأو فيه تبب قد لكن سواء أجر، 

الحقيقة:'0؛ 

يضعالميت بأن الجازم الاعتقاد 
يؤديهاالتي الصالحة الأعمال بثواب 
اسفاعهوكذا إلمه، يهديها أو عنه الحي 

والاستغفار،له لكلدعاء المقصودة بأقواله 
وكداالقبر، فتنة عند له التثبيت وسزال 
الموت،بعد عليه اء بالثنعه انتفا 

منذلك في ورد ما بجميع والتصديق 
■نصوص 

أتنتفعمسألة: القيم ابن ذكر وقد 
الأحياء،سعي من بشيء الموتى أرواح 

الأحياءسعي ْن ستقع أنها وسن لا؟ أم 
منالئنة أهل بين عليهما مجمع بأمرين 
والتفسير.الحديث وأهل الفقهاء 

فيالمست إليه تسبب ما أحدهما؛ 
حياته.

له،الخلين دعاء والثاني: 
علىوالحج والصدقة، له، واستغفارهم 

محلثوابه، من بصل الذي ما نزاع؛ 
العمل؟ثواب أو الإنفاق؟ ثواب 

العملتواب يحل الجمهور: فعند 

يصلما إن المنفية بعض وعند نفسه، 
الإظق.ثواب 

لكلصوم،البدنية: العادة في واحتلقوا 
والذكر؛القرآن، وقراءة والصلاة، 

لفالوجمهور أحمد الإمام فمذهب 
أبيأصحاب بحض قول وهو وصولها، 

الشافعيمدهب من والمشهور . . حنيفة. 
بمل'"،.لا ذلك أن ومالك: 

المتزنة:0■ 

منالأحياء بسعي الأموات انتفلع 
التيالبرزخ بحياة المتعلقة الغيبية الأمور 

بالوحي.إلا لأتعرف 

لأدلة:ا0 
iyJaتا قال 

[.١٢وص: ن؛ائءثأبم 
أنها؛ ائشة عحديث وفي 

وعيبهمات ومن قال: اممه. رسول 
وله؛،رم.عته صام صيام 

امرأةأن ه؛ س محا ابن عن وحاء 
فقالت:النبي. إلى جاءت جهينة من 
حتىتحج فلم تحج أن نذرت أمّي إن 

حجيرلنعم، قال: عنها؟ أفأحج ماتت، 
أكنتدين أملئ، على كان لو أرأيت عتها، 

بالوفاءلأ؛،.أحق فاممه اض، اقضوا قاصية؟ 

الروح_٧•٣(، ٣٠٦/٢٤مجموع،ك١وى))ا(ان>; 
اللحاوية)١;وشرح ١(،  ١٨س ١  ١٧)المم لاين 
٤٥٦.)

هآ'آآمح[.اس، الكب ]غ ( ١١٧)الروح )٢( 
(،١٩٥٢رنم العموم، )كتاب البخاري اخمرحه )٣( 

(.١١٤٧رقم الصيام، )محاب وسام 
(.١٨٥٢ريم الحج، )كتاب الخاري )،(اخرجه 



اتحيبسعي الميت انتف1ع 
الحيبسعي الميت انتفاع ء؛ءقةجابمأ

آدمابن مات ررإذا ه: النبي وفال 
صدقةت ثلاث بمن إلا عمله انقهلع 

بهينتي ٌلم أو له، يدعو صالح يلد أد 
(١) .سده« بمن 

0أقوالاهلاسمٍ
دعاءرروفي : الطحاويقال 
لأموات؛،ُآ،.مفعة وصدقاتهم الأحياء 

القراءةرروأما ظه! تيمية ابن وفال 
فلاالبر، أعمال من وغيرهما والصدقة 

فيوالجماعة الثثة علماء بين نزاع 
كالصدقةالمالية؛ العبادات ثواب وصول 

الدعاء،أيصا إليه يصل كما والعتق، 
صلاةعليه والصلاة والاستغفار، 

شوتنازعوا • قبرْ عند والدعاء الجنازة، 
كالصوم،البدنية؛ الأعمال وصول 

أنوالصواب؛ والقراءة، ائة، والم
فيثبت فقد إليه، يصل الجميع 

قال!أنه النبي عن راالصءبدض،أ 
اوليه(( عنه صام صيام وعليه مات >، ٠١١

أمهاماتت امرأة ررأمر أنه؛ أيصا وثبت، 
،،أمهاااُ عن تصوم أن صوم وعليها 

قالأنه . النبي عن المني وفي 
أباكأن رألو ت تههبم، العاص بن لعمرو 

أعتقتأو ، صمت، أو عنه، فتصدقت أملم 
مذهبوهذا ، ٤ اك،ا ذلنفعه عنه؛ 

{.١٦٣١وتم الوصية، )محاب ملم لا(احر-بم 
ط٤[.الإسلأس، ]المكتب ( ٤٠٢)الضاؤة شرح رآ( 
(.١١٤٨;تم الصيام، )كتاب ملم أخرجه )٣( 
(,٢٨٨٣رنم الوصايا، )كتّاب داود أبو أخرجه )٤( 

أصحابمن وطائفة حنيفة، وأيي أحمد، 
 ،^U.والثاضاُْء

قربةرركل •' ظه مفلح ين محمد وقال 
نقعهللمسلم نوابه وجعل الملم فعلها 
كالدعاء،الثواب؛ له وحصل ذلك، 

النيابة،تدخله وواحس، والاستغفار، 
ذكر0العتق، وكذا التطؤع، وصدقة 

أبووذكرء أصلا، وأصمحابه القاصي 
المحرر.وصاحب وشبختا، المعالي، 

منالمجرد: وفي التطؤع، حج وكذا 
لعدمحج؛ عمن وقع غيرْ عن نفلا حج 

والصيام.والصالة القراءة وكدا إذنه، 
منشيئا يعمل الرجل فكب الكخال ونقل 

ذلك،غير أو صدقة أو صلأة من الخير 
أرجوهأمه؛ أو لأبيه نصفه ويجُل 

منب كل إلهه يمل الميت وقال؛ 
آ.ءيرها؛آ أو صلاة أو صدقة من الخير 

قربةاروأى ؛ مفلحبن إبراهيم وقال 
وصلاة،واستغفار، دعاء، من ؛ فعلها

ذلك،وغير وقراءة، وحج، وصوم، 
نفعهالملم للميت، ذللث، ثواب وجعل 

الأنف.أحد قول ذم ثم ذلك«ُى، 
وقالٍدا[، ايرالة، ة ]مؤّ/v،٣( ١١)وأحمد 
ءب! القدس[ ]مكتبة ( ١٩٢)؛/ المجمع في الهيثمي 
نيالألباني وحنٌ ، مدلس؛؛ وهو أرطاة، ين الحجاج 

ط؛[.الإسلامي، ]المكب ( ١٧٣)الخام أحلكم 
ط\آ.الملمة، الكتب ]ياي ( ٦٣)م الكرى الفتاوى >ْ( 
الومحالة،]ْزّة ( ٢٣٩)آ/الفرؤع وتصحيح المريع )٦( 

ة؟أاه[.ٍدا، 

ه[. ١٤ ٢٣الكنّ.،، عالم ]دار الْقع شيح ألميع )٧( 



اتحيبسعي الميت اتتضاع المحيبسعي اومي1ت، اذتفااع 

؛إبراهيمبن محمد الشيخ وقال 
فعلهاقربة وأي ت ذلك في الفقهاء ررقال 

أوحج، أو واستغفار، دعاء، من مسلم 
ثوابهاوجعل ذلك، غير أو قراءة، 
ذلك؛؛نفعه ميت أو حي لملم 

المسالةفي وأقوالهم العلماء وكلام 
كثير-والحديث القديم. قي 
لأقسام:اح 

تنتفعهل ت مسألة القيم ابن ذكر 
الأحياء،سعى من بشيء الموتى أرواح 

سعيمن تنتفع ألها وبتن: لا؟ أم 
أهلبين علبهما مجمع بأمرين الأحياء 
الحديثوأهل الفقهاء من السة 

والتفسير.

فىالميت إليه تبب ما أ'سى«ا 
حياته.

له،المسلمين دعاء ت والناد^إ
علىوالحج والصدقة، له، واستغفارهم 

محلثوابه، من يمل الذي ما نزلع؛ 
العمل؟ثواب أو الإنفاق؟ ثواب 

العملثواب يمل لجمهور! ا فعند 
يعلإنما الحنفية بعض وعند نفه، 

الإنفاق.ثواب 

البدنية؛العبادة في اختلفوا الثالث: 
القرآن،وقراءة والصلاة، كالصوم، 

والذكر.

السلفوجمهور أحمد الإمام فمذهب 
أبيأصمحاب بعض قول وهو وصولها، 

الشافعيمذهب من والمشهور . ؤ حنيفة. 
،.أ يصللا ذلك أن ومالك: 

المتعلقة:لمسائل او 

المسث،ستقع الأولى: لمسالة ا- 
موته:ثمل في سب الش الأعمال 

هدمؤأتا تعالى؛ لقوله 
تعالى:ولقوله [، ١٢]ص: وءاقثئأه 

.هس ، إلا وش وث، ووه 
هدىإلى دعا ارمن ولقوله ]النجم[، 

ال_، من أجور مثل الأجر من له كان 
دعاومن شيئا، أحورهم من ذلك ينقحس 

آنامثل الإثم لكنءفس ضلالة إلى 
آثامهممن ذللث، ينقمى لا تبعه، من 

فيمى ارمض وقوله ،، ر شيئا؛، 
منوأجر أجرها فله حنة، نئة الإسلام 

صينقص أن غجر ض بعده بها عمل 
نئةالإسلام في نن ومن شيء، أجورهم 

بهاعمل من يوزر يزرها عليه كال سيئة، 
أوزارهممن ينقص أل غير من بعدم من 

يلحقمما لاإن ه: وقوله . ثيءآاُ؛؛ا
علئاموته، يعد ناته وح عمله من ١لمؤمن 
تركه،صالحا وولدا ونشره، علمه 

ييقاأو بناه، مجدا أو ورثه، وممحئا 
أوأجراه، نهرا أو بنام، السبيل لابن 

إ ١٧٨/ )o الشيخ [ل ابرامم بن محمل. ورسائل فتاوى ( ١ ' 
.[.٥١٣٩٩طا,< المكرس، بمكة الحكومة زعطمت 

ه[.١٣٩٥الس، الكب ]دار ( ١١٧)ر؟(اورح 
(.٢٦٧٤رنم الخلم، رمحاب ملم )٣(أخر-بم 

(.١٠ ١٧رنم الزكاة، ملم)محاب أخرج )٤( 



الحيبسعي الميت انتفاع -ءو[[هلحىا بسعي تميس ا نتفاع ا

وحياتهصحه فى ماله من أحرجها صدقة 
موتا،اايعل من يطه 

يدعاءالميت يتل ت الثانية لمسألة ا— 
وثنازهمله، وامتغفارم له، الملمين 

عليه:

صور:له وهذا 

فيكما المطلق، العام الدئء . ١ 
ين؛تديمه ■؛ؤو1قيكث تعالى؛ قوله 

ئجونتاأثثا آقير ربما ثمبدى 
غلادؤيثا ؤ، عثل ألابمي سثءودا 
.هثتم رءوف إ،ث يبما ءاثوأ 

رردعوةه قوله في وكما ]الخم[، 
الغيببظهر لأخيه الملم المرء 

كلماموكل، ملك رأسه عند نجابة، م
به:الموكل الملك قال بخير، لأخيه دعا 

ينتفعالدعاء وطا . ، بمثل؛اُ ولك آمين 
سواء.حد على والميت الخى يه 

وقبلعليه الصلاة قبل له الدعاء . ٢ 
الميت،حضرتم ررإذا س: لقوله الدفن، 
ماعلى ئوئن الملائكة قان خيرا، فقولوا 

ملمةأبو مات فلما قالت: تقولوزا؛، 
قال:أقول؟ ما اممه رسول يا قلت: 

همساوأعمسا له اغفر اللهم ررقولي: 
حزيمةوابن (، ٢٤٢رنم ماجه)المقدمة، ابن أخرجه )١( 

رحنه(، ٢٤٩٠رقم الزكاة، ركتاب صحيحه في 
الهجرة،]دار ١( المير)U/؟• الدر ني الملقن ابن 

]المكب( ١٧٧)الخام أحكام في والألباني مدا[، 
ْلأ[.الإملأس، 

وا.لت-روأوالدعاء الذكر لم)كتاب مأخرجه )٢( 
(.٢٧٣٣رئم والاتقاد، 

ا.لتحنى بعقأ فالت: قالحا((، ص
ستاءص.

عليه،الصلاة عند له الدعاء . ٣ 

أمةعليه يصلي ميت من راما • لقوله 
يشمعونكلهم مائة، يبلغون الملمين من 
قه((ُن.شفعوا إلا له، 

بنيزيد صه عن نيد، بن خارجة وهمن 
معا حرجنقال؛ ر.غ، ثابت 

هوإذا البقيع وردنا فلما اطه رمول 
فلانة،فقيل: عنه؟ أل فحديد، بقبر 

بها؟؛،آذنتموني وألا فقال: فجرفها، 
صائماقائلا كنت افه، رسول يا : قالوا

التفعلوا، »لأ فقال: نؤذنك، أن يكرهنا 
أهلهركميئن كنت ما ميت فيكم يموتن 

لهعليه مجلاتي فإن به، اذنثموني ألا 
حلفه،فصمنا القبر، أش ثم قال: رحمةا( 

وكثرعايهأرئاُْآ.
سمعتقال؛  ٥٠هريرة أبي وعن 

علىصليتم وإدا يقول: اطه. رسول 
اإدءاء((ص.له ئءموا الميت 

(.٩١٩رنم الخاتن، سلم)محاب أخرجه )٣( 
(.٩٤٧رثم الخام، )لكب ملم أخرجه )٤( 
وابن(، ٢٠٢٢رقم الخام، )كتاب المائي أخرجه )ه( 

وأحمد)U/(، ١٥٢٨رقم الجنام، ّْاجه)كتاب 
)تمتابان حيوابن ؤداآ، الفكر، ]دار ( ١١٦

ْلأ[،ارسالة، ة ]ّْؤّ( ٣٠٨٧رقم الجنائز، 
]المكتب( )٩٨الخام أحكام في الأJاني وصخحه 

ط٤[.الإّلأْى، 

وابن(، ٣١٩٩رقم الخام، )لكب داود آبو أخرجه )٦( 
حبانوابن (، ١٤٩٧رقم الجتائز، ماجه)كتاب 

=را'فٍاا حجرت ابن وةالأ (، ٣٠٧٦رقم الجنام، )كتاب 



لحىا سص لميت ا تفاع نا الحيبسعي ا1ميت انتفاع 

القبر،فتة محي بالشيت له الدعاء ٠ ٤ 
كانقال: ته، عفان بن عثمان عن 

وقفالميت، دفن من فرغ إذا ه الني 
وسلوالأخيكم، للاّتغقوروا فقال: عليه، 

الآنسأل8أا/كباصث،،هانه 
واللام؛الزيارة محي له الدعاء ء ٥ 

كانقالت: أنها ^1؛ لحديث 
منليها كان كلما ٠ اض رسول 

إلىالليل آحر من يخرج ء الله رسول 
قومدار عليكم اللام ار فيقول: البشع، 

غداتوعدون، ما وأتاكم مؤمنين، 
لاحقون،بكم الش ثاء إن وإنا مؤجا-ون، 

الإ4لم
لمحديثالخير؛ بله الشهادة . ٦ 

"أبطقال: ه التجئ أن ه؛ عم 
اللهأدخله إلا بخير أربعة له يشهد ملم 

رروثلأJةلأ،قال: وثلاثة؟ فشلنا: الجنة(( 
لمثم رروائنان،ا، قال: واثنان؟ : فقلنا
أ.الواحدأ عن نساله 
الصالح؛الولد من له الدعاء . ٧ 

منجان ابن أخرجه لكن ينعن، وند إسحاق، بن ا =
الحسوالتلخيص . مأعااأالعمرحا صه أحرى طريق 

(A/Y )Tوتهط١[، قرية، ب ؛
(.٧٣٢)رقم الإرواء ثي 

(،١٣٢٢ رنم الجناثز، )كتاب داود أبو أخرجه )١( 
يصححه،( ١٣٧٢رنم بء, رتحاب والحاكم 
ته>سة'\( YA/Y)الخلاصة ني المؤوي ُحض 

الجناسأحكام ش الألباني وصححه ط١[، الرسالة، 
ط؟[.الإسلام، ]المكتب ( ١٠٦)

(.٩٧٤رنم الجائز، )محاب ملم أخرجه )٢( 
(.١٣٦٨رقم الجائز، )كاب المثاري أخرجه )٣( 

الدرجةليرفع n اش زران لقوله 
رب،يا فيقول: الجنة، في الصالح للعيد 

ولدكباستغفار فيقول: هذه؟ لي أتى 
وكا\؛،.

الميتسفع الثالثة: لمسألة ا٠ 
صه:بالصدقة 

قالرحلا أن ها؛ لحدث 
نمنها،افتك، أمي إن ه: ليبي 
لهافهل تصدقت، تكلمت لو وأظنها 

•، اانعم؛اُ قال: محها؟ تصدقت إن أحر 
بنسمل أن ه؛ عباس ابن وعن 

عنهاأغائب وهو أمه توفيت .ع عيادة 
وأناتوفيت أْي إن الته، رسول يا فقال: 
بهتصدقت إن شيء أينفعها عتها، غائب 
أشهدكفإني قال؛ قال: عنها؟ 

اعليها صدقة المخراف حائهلي أن 
الميتينتفع الرابعة: لمسالة ا. 

صه:الدين بقضاء 

أن.؛٥؛ الأكؤع بن ملمة لحديث 
عليها،ليصلي بجنازة أتي ٠ المكب 
لا،: قالوادين؟ا؛ من عليه ءهل فقال: 

أخرى،بجنازة أنكب ثم عليه، فحلى 
(.،٣٦٦٠رنم الأدب، )كتاب U.؛o اإ_ن أخرجه )٤( 

واللفظط([ الرسالة، ]مؤسة )آا/ا0م( وأحمد 
)إ/م؛ا(يرء تففي كثير ابن سده وصحع له، 

لةلالني الألباني ومحه ٍل؟[، طيبة، ]دار 
(.١٥٩٨)رنم الممحة 

(،١٣٨٨رقم الجنائز، )كتاب البخاري أخرجه )٠( 
(.١٠٠٤رنم الزكاة، )محاب وملم 

(.٢٧٥٦رقم الوصايا، )محاب البخاري أخرجه )٦( 



الحيبسعي الميت انتفاع 
الحيبسعي انمت انتفاع ٠]>•

;قالوادبن؟ء(، من محليه ررهل فمال: 
،صاحبكم؛، على راصلوا قال؛ نعم، 
اممه،ومول يا دينه على ث قتادة أبو قال! 

فصإىّلأأ■
توفيقال: ه جابر عن رواية وفى 

بهأتينا ثم وكفناه، وحنطنا٠ فغسلنا٥ رحل 
تصلي! فقلناعلته، يصلى . فه ا رسول 

دين؟((زاأعليه قال; ثم حطئ، فخطا عليه 
أبوكجمنلهما فانصرف، ديناران، ؛ قلنا

الدينارانقتادة؛ أبو فقال فأتيناه، قتادة، 
الئهأوقى لاقي الله.؛ رسول فمال علي، 

تمال؛الميت؛، منهما وبرئ الغريم حق 
ليوم؛ذلك يعد قال ثم عليه، فصلى نعم، 

ماتإنما فقال: الديناران؟؛؛ فعل ررما 
لقدفقال؛ الغد من إليه فعاد قال؛ أمس، 

والأن؛ لفه ا رسول ل فقا قضيتهما، 
جلدْ؛،ُلإأ.عليه بردت 

الميتينتفع إ ة الخاملمسألة اء 
عته؛بالصيام 

هافه رسول أن نها؛ عاثشة لحديث 
عنهصام صيام وعليه مات ررمن قال: 

•٩^

(.٢٢٩٥رئم الحوالأت، زكتاب الخاوي أخر-بم )١( 
(،٣٣٤٣رنم السوع، داود)كتاب أبو )٢(أحرجه 
واللفظط\[ الرّسالة، لموسئ )آآ/أ•؛( وأحمد 

.وحسنه(، ٢٣٤٦رقم البيوع، والحاكم)كتاب له، 
الردلة،ة ]مؤّ( ٣٣٠٤ررئم الخلاصة قي الورى 
]المكب( ١٦)الجناثز أحكام قي والألماني ٍدا[، 

ط؛[.الإملامي، 
٠قريتا تخريجه تقدم )٣( 

ركستامرأة أن يه؛ عباس ابن وعن 
تصومأن الئه نجاها إن .فنذرت البحر، 
ماتت،حش تصم فلم اش فتجاها شهرا، 

اشرسول إلى أحنها أو ابنتها فجاءت 
.عنها تمحوم أن فأمرها 

 iالميتينتفع ادسة: السلمألأ ا
عته:لج يا 

صورتان:ذلك ر وورد 
علىالميت نذرْ الذي الحج . ١ 

نفه:

منامرأة أن نهأ؛ عباس ابن لحديث 
إنفقالت: النبي. إلى جاءت جهينة 

ماتتحتى تحج فلم تحج أن نذرت أٌي 
عنها،ححي )انعم، قال: عنها؟ حج أفأ 

محنتدين أمك على كان لو أرأيت 
بالوفاء؛؛أْ،.أحق فاض افه، اقضوا قاضية؟ 

ولممات الذي المريقة الحج - ٢ 
-يؤدْ 

أنه اس بعابن حديث ل
لتيكيقول: رجلا سمع فه. ا رسول 

ارمناطه رمحول فقال مبرمجة، عن 
ررهلقال؛ لي، قريب قال: شبرمة؟؛؛، 

ارفاجعلقال: ء لا قال: مهد؟؛؛ حججت 

رمموالنذور، ان الأيعِناوي)كتاب أبو أحرجه )٤( 
رنموالمدور، الأيمان )كتاب ائي والم(، ٢٣٠٨
ط١[،الدالة، ة ]مؤّ( To-x/r)وأحمد (، ۴٨١٦

وصححه(، ٢٠٥٤رنم الصيام، حزيمة)كتاب وابن 
]المكب( ١٦٩الجنائز)أحكام في الألماني 
الإّلامي،

(.١٨٥٢رقم انمع، )كتاب الخارى أخرجه )٠( 
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ش؟رْ>ةأاعن حج ثم نفسك، عن هده 
بعفوالميت ت السابعة لمسألة اء 

ءث4الخفللوم 
قذله؛آسثة سئؤ ؤوء؛)ؤ' تعالى! لقوله 

]الشو;ى؛قثر ذا-مْر وحخ قدتا ثنى 
وقتفجمأثفؤإ ؤوأن تعالى! وقوله '؛[، 

.هقبمؤ عمد أثق وقنمئ 
]التغابن[.

يعد؛١^١^^ الير ت الثامنة لمسألة ا~ 
وفاتهما!

أبرمن وإن الصحيح! الحدث ففي 
أنبعد أبيه ود أهل الرجل صلة البر 

عر«ُ"•
لأصدقأءصلة فضل الحديث ففي 

وهوؤاكرامهم إليهم والإحسان الأب 
سبه،لكونه ؤإكرامحه الأب لبر متضمن 
وغيرهمالأم أصدقاء به وتلتحق 

الميتينتل هل التاسعة! لمسألة ا— 
القرأن؟قراءة يثواب 

العلم؛أهل بين خلافية المسألة هد0 
بها،ينتفع الميت أن رأى من فمنهم 

(،١١٨١ رنم المناسك، )كتاب داود أيو أحرجه )١( 
واليهتي"آ'بم؟(، رقم المناسك، )كتاب ماجه وابن 

الكتب]دار ( ٨٦٧٥رقم الحج، )تحاب الكبرى في 
ومحح<ءهصحيح، إسناد هذا وقال! ءل'آ[ الملب، 

(.٩٩٤)رنم الخلل إرواء 
رقموالآداب، والمسلة البر لم)كتاب مأحرجه )٢( 

٢٥٠٢.)

—م—لم)آا/؟'ا صحح هملى الودي ثرح ،انظرت ٣١

هذافي التوسع يرى لا من ومنهم 

فيالدائمة للجتة فتوى صدرت وقد 
للأمواتالقرب ثواب إهداء حكم 
.التي عن يثبت ررلم ؛ ونصهاعموما، 

ثوابهووهب القران قرأ أنه „ نطم يما ق— 
ولوغيرهم، من أو أقرتائه مجن للأموات 

وئهعليه، لحرص إليهم يصل ثوابه كان 
.فإنه موتاهم، به لينفعوا لأمته؛ 

ساروقد رحيم، رووف المؤمنين ب
ائرومبحده من الراشدون الخلفاء 
ولاثه، ذلكا فى هديه على أصحابه 

القرآنثواب أهدى متهم أحدا أن نعلم 
اتجاعفي الخبر كل والخير نمرْ، 

وسائرالراشدين حلفائه وهدي هديه 
البيعاتباع في والشر خن؛، الصحابة 
محنه التي لتحدير الأمور؛ ومحدثات 

فإنالأمور ومحدثات راإداك-م بقوله؛ ذلك 
،صلألة(( بدعة وكل بدعة، محيية كل 

ليسما هدا أمرنا فى أحدث ررمن وقوله! 
قراءةتجوز لا هذا وعلى رئة، فهو منه 

طأْثواب إليه يصل ولا للميت، القرآن 
دعة.ذلك، بل القراءة 

دثفما الأحرى القربان أنواع أما 
إلىثوابه وصول على صحيح دليل 

عنه،كالصدقة قبوله، وحب الميت 

ألتهمثيابها يمل هل لأموات؛ القراءة حكم انظر: )٤( 
ظء،الأسلاب، الخومة ]مكتبة ؛mX فما )٩( 

٥١٤٠٦.]
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يثبتلم ومحا عنه، والحج له، والدعاء 
علثهيقوم حش مشروع عثر فهو دليل فيه 

الدلل.
القرآنقراءة تجوز لا هذا وعلى 

القراءةهذه ثواب إليه يصل ولا للميت، 
ذلكبل العلماء، قولي أصح في 

. ٢١١يدعق،؛
الصلاةتجوز ولا ت فيها حاء وكذلك 

إهداءولا غيرهما، ولا الوالدين عن 
الصدقةمن ورد وما لهما، الصلاة ثواب 
فقحلالنص محوصع على فيه يقتصر عنهما 
فييجوز لا القياس لأن الصدقة؛ وهو 
ولا٠ اش رسول عن يرد ولم ذلك، مثل 
يدلما عليهم الله رصوان أصحابه عن 

،.ر ا، الميت إلى الصلاة إهداء جواز على 
واصراض

فيزدادالحي، عي بالمسن ينتفع 
سيئاتهعنه تحلل أو درجته، أحره 

يوقىوقد يخفف، أو العذاب محه فيرتفع 
لهوسأل له استغفر لو كما الثر به 

القبر.فتة عند الثبات 

0الآئارء
البرصور من الأعمال هذه عد ت ١

المسن.

لهذهوراجع (، ٤٤-  ٤٣رآ/اوا-1ست اللجنة فتاوى )١( 
،٣٢٢اساوى)ةآ/أام، مجموع 

مجموع(، ٣٤٦-  ٣٤٥)المم لأبن الروح (، ٣٢٤
(.٣٧٩، ٣٧٤باز)\اابن الشخ ومقالات محاوى 

(.٦٣رآ/الدانمت اللجة ثاوي )٢( 

الروابهلفير تزيد أنها كما - ٢ 
تنقعلعفلا والاجتماعية، الأسرية 
وعلىالأحياء على آثارها ولها بالموت، 
الأموات.

المة:و؛ 

علىالعباد تحفيز الحكم محن لمل 
ينفعهمبما الحياة حال لأنفسهم المعي 

علىيغلب بما وحاصة الممات، بحد 
وهومحلويلأ، أجره تدفن، استمرار الخلن 

الصل،ءةالحديث: في الذكورة الثلاثة 
والولدبه، ينتفع الذي والعلم الجارية، 
يتفرعوما لوالديه، يدعو الذي الصالح 

عقليمة.أعمال محن الثلاثة هذه عن 
الكثيرعليها يترئب الثلاثة هذه إن ثم 

الأفرادصلاح فيها التي الحكم منر 
تأمل•لمن الدين وقيام والمجتمعات 

المابفى الواردة الأحاديث وأيصا 
الواجباتأداء رعة ب للعباد تذكير 

بينهميحال أن قبل عليهم ام والفروض 
يشقواأو تبعتها فيلحمهم أدائها، وبين 
.بهاالقيام قي غيرهم عر 

انمخاكين:ذهبا مه 

أهلمن المنع أهل بعض ذهب 
ال■البتة، شيء وصول عدم إلى الكلام 
بالكابمردود وقولهم غيره، ولا الل.ءاء 

قولهمن بالمتشابه استدلوا لكنهم والثنة، 
ثىتا إلا لإدتير ول وتأن تعالى: 

عنثبت رروقد : قالوا.ه 
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آدمابن مات ■رزإدا قال: أنه النبي. 
صدقةثلاث: من إلا سله انقطع 

بهيسني هملم أو له، يدعو صالح ولد أو 
كانبما ينتفع إنما أنه فأض دعدْ؛اا من 

تسببيكن لم وما الحياة، في فته تسبب 
أ.ءنهُ مقطع فهو الحياة في فيه 

قالبه، استدلوا فيما لهم ممسك ولا 
علىرد0 معرض في ه الإسلام شبح 

بقولهوعض_ه_م احتجاج رروأما ؛ هؤلأء 
تشتا إلا ومي قث، ت الى عت

بالتنةئت قد له: فيقال ]التجم[، وا4 
عليه،يملى أنه الأمة: ؤإحماع المتواترة 
سعيمن وهدا له ؤيستغمر له، ؤيدعى 
أنهمن سلف' ما ميت قد وكيلك ءيرْ، 
منوهو والعتق، عنه، بالصدقة بنتغع 
فيجوابهم من كان وما غيرْ، سعى 
فيالباقين جواب فهو الإجماع موارد 
أجوبةذلك في وللناس النزلع. مواقع 

ذلكفي المحعق الجواب لكن متعددة. 
الالإنسان إن يقل: لم تعالى افه أن 

جوالقال: ؤإنما نمه، بسعي إلا ينتفع 
تال-جم[،سق.ه ما إب ألآذ-ني لإس 
غيريستحق ولا سعيه، إلا يملك لا فهو 

أنكما له، فهو غيره سعي دأٌا ذلك• 
ونفعه، نفمال إلا يملك لا الإنسان 

كيلكهو غيره ونفع غيره فمال • ه نف
حاز.بدك الغير له ضع إذا لكن للغير؛ 

الروحوانظر! (، ٤٥٢)الهلحاؤية العقيدة شرح )ا(انْلرث 
هبمم\م[.الملمة، المحب ]دار 

سعيهالغير له تيؤع إذا هدا وهكذا 
له،بدعائه ينفعه كما. بدلك، الله نفعه 

يصلما بكل ينتفع وهو عنه، والصدقة 
أقاربه،من كان سواء مسلم، كل من إليه 
المصلينبصلاة ينتفع كما غيرهم، أو 

قر0؛؛ُأ،.عد له ودعائهم عليه 
فأجاببالحديث، استدلالهم وأما 

للوأم_ابقوله: العز أبي ابن عنه 
آدمابن مات ءاذا س: بقوله استدلالهم 

لمفإنه ماممل، فاستدلال صمله؛؛ انقطع 
عنأحبر ؤإنما انتفاعه، انقطاع يعل: 

فهوغبره عمل وأما عمله، انقْللع 
ثوابإليه وصل له وهبه فإن لع-امله، 

وهداهو، عمله ثواب لا العامل عمل 
فتبرأغيره عن ن ا لإنا بوفيه كالدين 
بهوفى ما ه للبس ولكن ذمته، 

الدين،،ص.

اتمصادرواتمراجع:0' 
للألباني.الجنائز،؛، أرأحكام . ١ 
هلللأموات؛ القراءة وحكم . ٢ 
أحمد.لمحمد إليهم،؛، ثوابها بمل 

ّآ-ا'الروح؛االأينايآ•
الهلحاوية،،،العقيدة وثؤح — ٤ 
انمز■ي أس 
تيمية.لابن الكبرى«، ارألفتاوى ٠ ٠ 
الدائمة((.اللجة ررفتاوى - ٦ 

ط([.الملمة، الكتب ]دار )م٣٦( اعري الفتاوى )٢( 
(.٤٥٢)الطحاوة المقيدة شرح )٣( 



الإتجيلءت1[هالإنجيل

إبراهيمبن محمد .ورسائل ٠ ٧ 
الشيح؛ا.آل 

تيمية.لأبن لا، الفتاوى ارمجمؤع — ٨ 
•باز" ابن ومقالات فتاوى ررمجمؤع - ٩ 
للنووى.ملما؛، صحح راثرح س ١ ٠ 

لغة:لتعرش ا٠ 
منمشتق عربي اسم الإنجيل: 

أمركأنه اصتخرحته؛ الشيء(! رنجلت 
ةمحّتيوثث وهو فيه- ذما وأظهر أبرز 
أرادذؤر ومن الصحيفة، أراد أئث فنن 

الكاب.

اليونانية،من هو بل وقيل: 
وقيلالبشارة، أو الئلتب الخبر ومعناه: 

ذلكُاآ.غير 

شرعا؛التعريف رو:؛■ 
.اوق، كتاب اسم هو الإنجيل: 

ء؛عيسى وعبده نبثه على أنزله الدى 
وموعظةوذووا هدى إسرائتل لمي ليكون 

لكقيزرى.

للملأيين،ألعلم ]دار ر0/ا"أها( المحاح انظم: )١( 
]دا.ر( ٣٩٦وثاسيىاس)ْ/،؛[، ١٩٩•ًل؛، 

العروسوتاج -[، ٥١٤١٨ط٢، بيروت، النكر، 
وتهذبالكويت[، حكومة ]مهلبعة ( ٤٥٨ّآ/ )٠ 

إدارة]_ ( ١٦١)T/ لفووى راللنات الأسماء 
بممرآ.الميرية الطبامه 

ر'"آ/العروس وتاج (، ١٨٢٦)ْ/المحاح راجع: )٢( 
(،١٦١)م واللغات الأسماء وتهذب (، ٤٥٨

حرفمن وتخجمل (، ١٦)نية التمرا فى .رعحاصرات 

اللغويالمعنى بين لعلاقة او 
والشرعي:

القولعلى - اللغوتما المعنى بين ليي 
للإنجيلوالمرعى - أصيل عربي بأنه 

هوعيسى أبرز محقي واحتلاف،؛ تباين 
لهم؛وأظهرْ إسرائيل لبني الإنجيل 
والنور،الهدى من فيه بما ليؤمنوا 

وأوامره.بأحكامه ويلتزموا 
بينمشتركا كان ؤإن المعنى وهدا 
منمانع فان ماؤية الالكتّس، حميع 

تكونمية لتنفا به؛ الإنجيل تخصيص 
الاشتقاقفيها يراعى ولا ة ملايلأدنى 

معروف.هو كما والمعنى، 

الأساءالأخرى:جث
ه،عيي كتاب هو الإنجيل: 

المقدسوالكتاب النصّارى، وكتاب 
.هم عتل.

لحكم:ا0 
هساشر أن ، i^*jأن المسلم على يجب 

كتاباعيي وعبده نبيه على أنزل 
غيرتعالى افر كلام فهو الإنجيل، اسمه: 

شهرفي واحدة حملة عليه أنزله مخلوق. 
الماويه.الكتب كباقي ن؛ رمقا 

إنجيلأن أيقا: لم المويعتقد 
مبكرزمن من واندثر فقد محي عيسى 

)ا/الجعفري الحسين ين نمالح والإنجيل التوراة 
ودراصات-[، ٥١٤١٩ٍوا، السكان، ]مكب ( ٩٩
(.١٣٦دانمرانة)الهوية لأدان اش 



الإنجيلالإنجيل

آثارهانطمست أو رى، النمسا من 
التحريفمن فيه وقع بما ومعالمه 

والنسيان؛والإهمال والكتمان والتبديل 
جيللأنا فا بالباطل؛ الحق فيه فاحتلط 

مش،وهي؛ - اليوم النصارى بآيدي التي 
صمنوهي ؤيوحتا، ولوقا، ومرض، 

التحريفقيها وقع - الجديد العهد كتب 
فليسشيء؛ منها يلم ولم والتبديل، 

الذيالصحيح الإنجيل هو منها واحدا 
/بى ض نزل 
لحقيقة:ا٠ 

مصدقالإنجيل أن الانجيل: حقيقة 
لهاومكمل ومتمم لها، متبع للتوراة، 

وناسخلشريعتها، ومحيي ، ولمحاسنها 
يخالففلم وأحكامها؛ شريعتها لعض 

التيالأحكام من قليل في إلا التوراة 
وكان.ؤ فيها يختامون إسرائيل بنو كان 

فليس_ب وهذا هذا يحففل .ق عيسى 
يديكن لم ولهذا لهم، مستهلة شريعة هو 

التوراةيقرأ أن من المسح اتبع لخن 
متفقينالمصارى وكان فيها، ما ويتبع 

t/بست)ا/آاا، لأش لخواب١كحءح 
٢٠٩ ،TU/،< ،[،اسة، عاهم(.]دارال\J«

وجلاءبما/؛ها(،  iiTالفتاوىرمجمؤع 
وْدارجطا;ا، الموائد، ]محالم ( ٢٢٤الأفهام)
طأ؛ا،اس، الكتاب ^١>، ( ٤٥٨٢٦المالكين 

،٦٢٤٣;، ٤٠رآ/أأ، محير ابن دمير 
 ٦/v )y' فيومحامرات ط؟[، يسما، زدار

محققوتعليق (، ١٦زهرة)ابر لمحمد النصراب 
(،٩٩)ا/والإنجيل التوراة زف من تخجل كتاب 

(.١٣٦والتصرانين)اJهوديت الأديان قى وتراسات 

,يحففلونكما وتلاوتها حفظها على 

الإتجل•
الهدىعلى مشتملا الإنجيل وكان 

عامتهوكان للمتقين، والموعظة والنور 
وزهدا ووصايت ا وترقيقمواعظ 
فيهوالتحريم التهيليل وكان وأحلاق، 

قللا.

يومنواأن الإنجيل أهل على كان وأته 
فيه.أنزل بما ويحكموا به 

بنبنناالبشارة ألإنجيل محي وكان 
.سد.٠٢٢

الأدلة:■٠ 
القرانيتص ئِاباتا المعتقد هدا 

الحدين،بنص ثابت ويعفه الكريم، 
الشوك؛
اطهفقول القرآن؛ من الدليل أما 
تن؟اق ييص ءامحبم ءة تحار؛ 
وءاينندآلوؤيؤ ين يديد بس لعا مصدهأ 

تن,يا وثصدك وزر هدى فته ألإنحيل 
إدغ\ندمو'كفلت وهدى آلورلنؤ ين يديم 
فهآثه أنزل يمآ الإ-نحّز أهل، .( 
ئأه1وكلثا آس أزو يتآ بمبمظم ثن ومن 

حكايةومحال ]ألماتاوْ[، أك؛؛-مذك 
ءاسىأس عد ؤاخ ت محأ عسى عن 

]٢.قة هم أؤب 
أنالنوم؛ يشاء حديث في وثت 

رباللهم رر بقول؛ كان . نبي ال
الخكم.ش اياقة المصائر راجع: )٢( 



ؤق[ابمالإنجيل
الإنجيل

العرشورب الأرض ورب ماوات ال
الحبفالق شيء، كل ورب ربما العفليم، 

واءلانجيلالتوراة ومنزل والنوى، 
شيء...ا؛كل شر من يك أكوذ والفرقان؛ 

الحويث

شهرذي الإنجيل إنزال هملى والدليل 
بنواثلة حديث محي ورد ما رمضان! 
ق-الت. اض رمول أن لقهف؛ الأمقع 

رمضان،من مضين لت التوراة ررأنزلت 
منخلت عشرة لثلاث والإنججل 

منذلك غير إلى الحديث .ا؛ . رمضان. 
الأدلة.

تيأقواو1هواسم:
اسمرراإلآ*نجيلت ظه! النووي محال 

علىالنزل تعالى اش لكتاب 

امتازما ررعامة \ ئه تيمية ابن وقال 
الأحلاقبمكارم التوراة عن الإنجيل به 

وتحليلالم.ستحب، والزهل.. المستحسنة، 

والنوبةوالرء_اء الوكر رممتاب مسسلم أحرجه )١( 
أبيحديث من (، ٢٧١٣برقم والأتمحمار، 

قرطبة]مؤسسة ١( • V / )؛ لأند0 مفي أحمد أخرجه )٢( 
(U0/YY)الكبم المعجم في والدرا;ي بممر[، 
وو\لط؟[، بالموصل، والحكم اللوم ]مكتجة 
رفالقدسي[: لُكبت ( ١٩٧/١)المبمع في الهبمي 
ابنورثئه يحيى، صعقه داور بن يمران 

م-أالحيكون أن أرجو احمد: وقال حسان، 
فيالأل،اني وحننه مات(، رجاله وبقية الحا«سثإ، 
(.١٥٧٠روقم السمحة اللأة 

•( ١٦١)r/ للووى واللغات الأمما، تهذيب )٣( 

القرآن،في كله وهذا المحرمات. بعض 

٥.عيسى ر؛ ت هءذفة كثير ابن ومحال 
مواعثلفيه الإنجيل، عليه أنزل 

والتحريم،الخليل من وقليل وترقيقات، 
التوراة؛لشريعت كالمتمم الحقيقة في وهو 

اكوراة؛اهو فالدما_ة 

لأقسام:اي 

الأتاجيلتأتوج 
العهداسم النصارى إنجيل على يطلق 
الأربعةالأناجيل على المشتمل الجديد 
وهذهبها، الملحقة الرسائل وعلى 

عندالمعتبرة هي الأربعة الأناجيل 
إنجيلض، رإنجيل وهي؛ النصارى، 

ثترحناآ•إنجيل لوثا، إنجيل مرقص، 
صفةالأربعة الأناجيل هذه تأحد ولم 

القرنمحي إلا النصارى عند القا.امة 
نيقيةمجمع بإقرار الميلادي الرابع 

واعتبرت(، ٢٣٢٥)نة ممحي المنعقد 
كإنجتلقانونية؛ غير الأخرى الأناجيل 

وهومتأخر، زمن في طع الذي برنابا، 
وذليالنصسارى، من كثير ينكره ما 

الباءلالةالاعتقادات من لكثير لمصادمته 
تقريرهومنها المصارى، بها يزمن الخي 

الألوهيةونفيه ورسالته، المسح لبثرية 
هوالذبيح وأن يصلب، لم وأنه عته، 

ره/ملإ(.القمح الجواب رأ( 
(.T'T/V)ممر ابن >ْ(شير 







الإنجيل►٠الإنجيل

لمروق؛ا© 

المحارى:أناجيل بين الفروق 

فيالأناجيل أول محو ض؛ إنجيل 
يحويإذ أطولها؛ وهو العهد 

ويزعم• إصحاحا وعشربن ثمانية 
الحواريين،أحد هو رمتى( أن النصارى 

)حابيللمسح اتباعه قبل وكان 
يملكونلا النصارى أن إلا صرائب(. 

إلىاعاب هذا نسبة صحة على دليلا 
بالني.ينقلوه لم فهم )مش(، 

فيالثاني وهو مرقص: إنجيل أما 
وهوالنصارى لل.ى الأناجيل ترتيب 

عثرستة يحوى انه إذ أقصرها؛ 
مرقص،إلى ينسبونه فمهل. اصحاحا 

وهوله، لقب ومرقص يوحنا، واسمه 
عنمعلومات تتوفر لم مجهول، رحل 

رفيعاكان أنه سوى وأمانته، وعلمه دينه 
فلاعنه، افترق ثم دعوته في لبولس 

الإنجيلهذا نسبة صحة النصارى يملك 
لكب■إل 

الثالثالإنجيل فهذا لوقا: إنجيل أما 
الجديد،للعهد النصارى ترتيب في 

ؤيزعمإصحاحا، وعشرين أربعة ويحوي 
الوثنيينأحد كان كاتبه أن النصارى 

رقيماوكان رفعه بعد بالمسح آمنوا الذين 
مجهولة،سخصية أيصا يعد فهو لبولس، 

عليهيعتمد دليل النصارى لدى يوجد ولا 
إليه.بة نصحة فى 

الرائعالإنجيل فهو يوحنات إنجيل أما 
يختلفوهو الجديد، العهد ترتيب فى 

تلكإذ قبله، الثلاثة الأناجيل عن 
فإنههل.ا أما كبير، حد إلى متشابهة 
فصيةعلى ركز لأنه عنها؛ يختلف 
ألوهيةدعوى إبراز وهي؛ واحدة، 
ولذلكفلسفية، بنفلرة لق، وبنونه المسيح 

الأناجيلبين من الوحيد الكتاب يعل. فهو 
تصريحاالأمر بهن،؛ صرح الذي الأربعة 

واضحا.

يملك،لا كسابقيه، الإنجيل وهذا 
فكاتبهدليل، أي صحته لإشات النصارى 

يمتهنكان النصارى يذكر كما يوحنا 
عنيعيد أنه على يدل مما الصيد، 

.ومصعللحاتهاالفاسقة 

واحتلاف،تناقض بيتها الأناجيل وهذه 

المخالفين:ذهب مه 

علىالمنزل الإنجيل المصارى حرف 
إلى.الصحيح، وجهه عن ص عيسى 

يحرفهالم منحرفة وعقائد حالمة وثنية 
فأصبححواؤيوه، ولا .ث المسجح 

ثلاثةعلى قائما التحريف بعد الإنجيل 
والصلبالتثليث، وهى' أٌس، 

للناس.المسح ومحاسبة والفداء، 
الأناجيلهذه أن النصارى ويدعي 
لفيهامؤوأن مقدسة، لديهم الموجودة 

١(. ٥٨- ١ ه )١ والصيانة التهوية هم، دراسات انفلر: )١( 



Vi_،ء]جإ|بم:١لآنaاد

باطلوهدا افّ، من ؤإلهام يوحي كتبوها 
دليلأدنى يملكون لا إذ فيه؛ مرية لا 

كتبهمعلى اعتمدوا إنما ادعوه، ما على 
بانقطاعأنفسهم هم اعترفوا التي المحرفة 
عنفضلا إليهم، تب من إلى إسنادها 
اليهودوكيلك المسح إلى وسبتها 

ولا.ي عيسى الأه بنبي يومنون لا 
القرآنأحبر وقد به، أرسل الذي لإنجيل با 

ققءؤلست I قالوا أنهم عنهم، 
ليتأي: [؛ ١١٣]الشرة: سأه 

إنماصواب، على دينها فى النصرانية 
ولابعيسى، يكفرون لأنهم ذلك قالوا 
اليهودبعض قام بل . ديناشريعته يرون 

وتبديله،الإنجيل تحريفا على بالعمل 
اليهودي()ثاوول بولس فعل كما 

اتمصادرواومرا->عتQ؛■ 
لمحمدالحق((، رإفلهار ا ١

الهندي.اقه رحمت 
التوراةحسرف من تعجيل و ٢

الجعفري.لصالح ^١(، والإنجيل؛؛ 
،٢ ، ١ )ج ا؛ الصحيح الجواب و ٣
تيمية.لابن ه(، 

اليهوديةالأديان في ودراسات . ٣ 
الخلف.لسعود واله^رانيةاا، 

الوهابب الأناجيل حن؛ت إسرائيل نظر; ا '
والكتبحوآ[، ومة، زمكتبة بعدها وما ( ٤١)

يعدهارما ( ٥٣)والتحريف الصحة يئن المقدمة 
اليهوديةلي ودوامات »J\[، الوعاء، ]دار ( ١٧٧)

(.٢٤٥، ١٩١، ١٤٠)داضرانية 

الأديان:بين التقريب ودعوة - ٥ 
حقيدةلا ضوء فى قدية ندراسة 

القاصى.لأحمد الإسلأمة«، 

ر,جن؛الطحاط'ا العقيدة ررشِرح ~ ٦ 
الز•أمح، لأبن 
النصرانيةا؛،في اامءحاصر١ت - ٧ 

Iزهرة أبو لمحمد 
درامة1 النصرانية ومصائر . ٨ 

آلارو.الرزاق لعيد ونمد.ااا، 
 ٩ M ٢(،،ء ول، بقالةم_ع__ارج^

٠للحكمى 

أجويةفي الحيارى وهداية  ٠١٠
القيم.لابن والنصارى،؛، اليهود 

 Mصاد اm

لغة:التعريف ■0' 
والدالوالنون فءزفؤ: فارس ابن قال 

وفراق،رود ث على يدل صحيح أصل 
وجههعلى ذهب : وندوداندا البعير وند 

والنديد:الند الباب: هدا ومن ، ئارذا
برأييأتي أي: الأمر؛ في د ينا الذي 

٠٢صاحبه،اُ رأي غير 
الشيءمثل وهو ند، جمع والأنداد: 

أي:ويناد0؛ أموره، فى يفاده الذي 
أُدادأهلدث >ؤءبمتلون تعالى: قال يخالفه، 
وأشباهاأصدادا أي: ٩[؛ ت3صلتا: 

 )T( اللغة ساسى )المحل[■ص )ه/ههم
ًالتراث إحياء ]دار )ثا/آه( الرب كان انظر: )٣( 



الأندادالأنداد

شرعا:ثتعريف اؤ 

أووالأمثال، والأشياه، النظراء، 
أوألوهيته أو ربوبيته في لته الشركاء 

وصماتهأمماك، 

الأحرى:الأسماء ح' 
داد،الأضالأساه، ال، ثالأم

الأوثان.الأنصاب، الأصنام، 
لحكم:ا0 

وأكبرالذنوب آعظم الأنداد اتخاذ 
نصوصيبذلك تضافرت كما الكبائر، 

والثئ.الكتاب 
شبمين؛على الند واتخاذ 

نؤعفي لته يجعل أن أولهمات 
أكبرشرق فهذا بعضها، أو العبادة 
للمالمسح للعمل، محبق للنار موجب 
للتوحيد.ناقض والدم، 

ضا شاء ما الرحل! وقول الرياء، كيسر 
ذلك((ونحو وشئت، 

لحقيقة:اؤ 

والأشباهالطرام هم الأنداد: حقيقة 
التفسيرإلى يرجع وهذا والأمثال، 
للهشركاء يجعلون الذين أو بالمعنى، 

إلىذلك رجع سواء به، يختهس فيما 
أسمائهإلى أو ربوبيته، إلى أو ألوهيته 

التفيسرإلى ■يرجع وهذا وصفاته، 
•بالمرادص 

'والأدلة:
أقياداق، هنلؤأ ج-نؤ تعالى؛ قال 

وقال•ب--قرة[، ]ال.ه تثثوكت ؤأنتم 
ماِلتيذأ ندادا أق 

آئداداإؤ وقال؛ [، ٣٠تإ؛رامم: 
ال؛وق٨[، تال_زمر: نمأءه عن يئ 

أثداداآس دون ين يقين• ثن آلتايي، الشرك نؤع من كان ما ئانيهما؛ 
[.١٦٥آفه 'ثئنذ يث؛؛م افه شاء ما الرجل؛ كقول الأصغر؛ 

غهمعود ابن فعن الثئة؛ وأما 
الذنبأي ه افه رسول سألث فال؛ 

ندافه تجعل قال؛ افه؟ عند أعثلم 
أ.حلقكآ،ُ وهو 

أنته؛ ود مسعن ابن وع
وهوات مراْص ال؛ قالله رسول 

وكيسعيروأنت، ه ا ولولا وشنت، 
التوحيدلكمال مناف فهدا الئي-اء، 

الواجب.

؛افه عبد بن سليمان الشيخ قال 
أكبرقسمين؛ على الند دعاء أف راواعلم 

بالتوبةإلا ١^٧، يغفره لا فالأكبر وأصغر، 
والأصغرالأكبر، الشرك وهو منه، 

.[ ١ ط لصميص، ا أيار ٢( ٠ ٠ / )١ الحميل. لعزيز ا نمير ( ٢ر 
(.٢١٠)آ/ اكرحد محاب حمل الشد اممول انظر: )٣( . ٢٣٢٢)المط والقاموس ط^، لعديي، ا =

(^٧٠٢٠رقم الموحيد، )كاب البخاري أخرحه )٤( -  Y^/T)اكوب كاب ض الشد القول انظر; )١( 
(.٨٦رقم )ممابالإ٠ُان، وسلم ط؟[•(■لجوزي، ابن ]دار ٢( 



ام؟ندا.

التارلأيحل ندا لف يدص 

أقواوأهلاسمأي. 

Li  ص,ه: ماس ابن ل
علىالنمل، دسب من أحفى الشرك، 

أن.وهو الليل، فللمة في سوداء، صفاة 
ويقول؛فلأن، يا وحياتك وافه يقول! 

ولولااللصوص، لأ*اا هذا كلبة لولا 
وقولاللصوص، لأتى الدار في البهل 

وشئت،اقه شاء ما ت حبه لصا الرحل 
تجعللا وفلان، فه ا لولا الرحل; وقول 

شركااُآ،.كله هذا فلأن، فيها 

بننبد بن الرحمن ب ليال 
جعلوهاالتي الألهة ررالأداد؛ ظهت أملم 
لهءاجعلوا ما مثل لها وجعلوا معه، 

المنكررروأما افةّمحؤت تيمية ابن وقال 
الشرك، uJ^Uورسوله عنه الثه نهى الذي 
آخرإلها افه مع يدعو أن وهو بافه، 

كملكأ,و وازكواكب، والقمر كالشمس 
أوالأنبياء، من نبي أو الملائكة، من 

الجن،من أحد أو الصالحين، ْن رجل 
غيرأو ثبورهم، أو هؤلاء تماثيل أو 

أوتعالى، افه دون من يدعى مما ذلك 

والكظ؛( ٤٩٧.رقم الض،)محاب \وخ\وي أخرجه )١( 
(.٩٢رنم الإبمان، ركاب وملم ل، 

]مكتبة( ٦٢/)ا نمير، في حاتم ابي ابن أحرجه )٢( 
ميكثجر ابن وذض" ط١ء، اد-انا، مصطفى نزار 

وسندهتوا[، نرطبة، ]ماسة )ا/ا'ّا( يره نف
حن•

ط١[.هجر، ]دار ( ٣٩٢)ا/اتجري )٣(شر 

هذافكل له، يسجد أو يه، يستغاث 
علىض ا حرمه الذي الشرك من وأشباهه 

رسله؛اجميع لسان 

اروالمقصودتظفق؛ القيم ابن وقال 
وأقبحالظلم أفللم كان U الشرك أن 

أبغضكان المنكرات وأنكر القبائح 
لهوأكرهها تعالى افه إلى الأشياء 
مجنعليه وريب لديه، مقتا وأشدها 
علىيرتبه لم ما والأجرة الدنيا عقوبات 

وأنيعفره، لا أنه وأخبر موا0، ذنب 
حرمه،قربان من ومنعهم نجس، أهله 

وقلعومناكحتهيم، ذبائحهم وحرم 
وجعلهمالمؤٌسن، وبين بينهم الموالاة 

ورسلهولملائكته مسحانه له أعداء 

أموالهمالتوحيد لأهل وأباح وللمؤمنين، 
يتخذوهموأن وأبناءهم، اءهم ون

لحقهضم الشرك لأن وهذا ؛ عبيدا 
فلنوسوء الإلهية لعظمة وتنقيص الربوبية 

العاليناابرب 

اتمأخاثشين:اته،_ا مه 

أهلوبعض الآكتاب وأهل المشركون 
أكثرهم الصوفية وبعض كالرافضة البيع 

فقدالباب؛ هذا في انحراقا الماص 
،المساجدأ وعهللوا المشاهد، عمروا 

افه،دون من أندادا القبور أهل وجعلوا 

ط؟[.الاش،!، ]جا«ة ( ٢١• )y/ الأٌمماْة )٤( 
•يردن( المعرفة، دار ]طمت ( ٦٠را/ اللهفان إغاثن )٥( 
ط١آ.،، UVI]جاُعت )ا/أ؛م( ألثئت ّهاج !نظر: )٦( 



الأندا!الأنداد

تفريجلونها أ وي، بها متنيئون 
وتشمعا،شفاعت ذلك وسمون الكربان، 

دونهءين آقديإ ه؛ ال ق
أشإق لمنيؤدآ إي ذعّثئم ما أؤلثآء 

ه:ال وف٣[. ر: —زمزال >؛04 
ؤلأققزهم ي تا أق درب ين 

بمدئتثوذا ثتؤوت وثعوأرة ثثثهذ 
[.١٨ت ]يونس 

بأنهذا زعمهم عليهم الله رد وقد 
أنيعدو ولا له، حقيقة لا شيء هذا 

حفثض،مى متحته ليس اسما يكون 
ؤربمام لا يثآ أقع ؤآنثملك< 

ونوقال: [، ١٨ل.بونس; ١'^ ي َه 
أنئت ٦٨رءاذآجَ محم ؤثتودآ ١؛؛،؛؟ إلا ين 
ونال:[، ٢٣]النجم: ثللإه ين قا آلة 

الأة دون ثن قتم أل؛مح آدمأ ^٥؛؛، 
،Nدثم ثثال   i قولا آلثثثت

ينملد؛ محتا يثك ين قتهثا ئم محيا اآخو 
[.٢٢]سأ: ؤمر4 تن 

علىلأية ا هذه ت أحذكيف فتأمل 
لحلواالتي الطرق بمجامع المشركين 

أحكمعليهم وسدتها الشرك، إلى منها 
يتعلقإنما العابد فإن وأبلغه؛ سد 

لمفلو ؤإلأ نفعه، من يرجو لما بالمعبود 
.^١؛ قله يعلق لم منفعة منه يرج 

يعتقدلما معبوده يتخل إنما فالشرك 
والنفعالنفع، من به له يحمل أنه 
العاصمة[.زياد ؛( n\/T)اب )١( 

هذهمن حصلة فيه ممن إلا يكون لا 
■الأرء" 

ذرةمثقال يملكون لا أنهم رافبثن 
منشيء فى يشركونه ولا استقلالا 

لمومن ملن، على يعينونه ولا ذلك، 
فقدعونا ولا شريكا ولا ماليا يكن 

إلايبق فلم ١١علأفنه«أم، انقلعت 
الأته وأحير آلهتهم، عن فنفاها الشناعق 

الذيفهو بإذنه، إلا أحد عنده يشفع 
يتقدملم له يأذن لم فإن للشافع، يأذن 

.4ويهأاُ؛، بين بالشفاعي 

تمصادروالمراجع؛او 
)ج؟(،فان(، هلالة اث"إغ- ١ 
الشم-لأبن 
اليفليم،(،القرآن ررتفمير — ٢ 

لأينهم•
مقاصدفى لديد ا ررالقول — ّا 

سعدي.لابن ، التوحيد،، 
الوحيد،،،كتاب لشرح "التمهيد — ٤ 

الشخ.آل لصالح 
،الحميدا، العزيز ير ّررتي— ٥ 

لJمانبنعداش.

صحيحمن التوحيد كتاب ررشؤح — ٦ 
الغتيمان.ايثه لعبد )ج؟(، البخاري،، 

الضبي:ا.ادمحاب زدار < sirl)\ازلكٍن ص )٢( 
المسوية[.الئق ]مفة انمزاط اثضاء )٣( 
(.٤٦٢المرملة)٢; اكواءق )إ(



الأنصاسالأنماس

بنالرحمن لعبد المجيد،؛، ررفتح • "٧ 
حسن.

كتابعلى المفيد ■ ٨ 

عمحمثن•لأبن التوحيد؛؛، 
مهماتفى المفيد لقول ا ٥ ٠ ٩ 

صوفي.عطا القادر لعبد التوحيد((، 

 m؛ئنماب اM

 Qلتعرثاس:ا

والمادلنون ا ١) ؛ فارس ابن قال 
شيءإقامة على يدل صحيح أصل والباء 

١^^نصبت ت ل يما استواء، في ؤإهداف 
نصتاا(أنصبه وغيره 

والنصب!نصب، جمع الأنصاب 
والنصبوباروا، ناتئا وصنا الشي وضع 

والنصيبةالمنصوب، العلم ت والنصب 
علنا،فجعل مصب ما كل ت والنصب 

ثنيرحوالي تنصب حجارة والنصاب 
عشائيفتجعل البئر، 

شرعا؛تعريف لا 
وننةافه اب كتفي الأنصاب 

•أمران بها يراد . اممه رسول 
عندتنصب التي، الأحجار أحدهما؛ 

ط-أإاهء.الجمل، ]ياي رء/أمأ( را(ظّساللخئ 
التراثإحياء ]دار \( oo/\i)\سمب س \نم: )٢١( 

والصحاح(، ٤٣٤)ه/اللنة وعقايس ٍإم[، 
للملأين،الملم ]ياي ( ٢٢٠-  ٢٢٤)ا/ 

الجوزيء،ابن ]دار )ا/محم( اللهفان إغاثة ١^: )٣( 
[.»؛JUاللام؛الرياض، ]دار ( ٢٦٨)غدى الوتنير 

ويتقربللألهة، عندها قئديح الأصنام، 
.عدها. لها 

والأوءان،الأصنام، هي الثاني: 
ويعبدينصب مما ونحوها والأحجار، 

تعالى.الله دون من 

سكم:ا0 

أحجاراكانت سواء - الأنصاب ايخاذ 
قوواأو إليها، يتقرب أوثاتا أو لها يديح 

منذلك كل — عندها ؤيعكير نشئي 
الإسلام،من المخرج الأكبر الشرك 

النارقي للخلود والموجب 
رافالأنماب! القيم ابن قال 
للتكهن،والأزلام والعبادة، للشرك 
هدهبه، الله امحتائر ما علم ومحللب 
هاه ودين للعمل، وتلك للعلم، 
بهجاء والذي ، وهدا ، لهذا مفاد 
الأنصابوكسر إJءلالهما، . اش رسول 

والأنلأم«رًء•
الحقيقة:'0 

منوعيد نهب، ما كل هى الأنصاب: 
حجرأو شجر من معه أو تعالى الثه دون 

.ذلاث،ل٦ا.غير أو قبر أو 

رءسآكُ(اض بغير المتبين تلهات على الرد انظر; رإ، 
اللهفانؤإغاثة ءل_ةأ، دار ]مطبعة عيي بن احمد 

)ا/ه'آ(.

)ا/ءحم(.اللهفان رو(إءاء 

واسما،(، ٢٨٤-  ٢٨٣)أ/المر زاد انقلي: )٦( 
رأظنتارشد[، ]مكنة ( ٠٦١رأ/ المتمم المرامي 
(.٣٨٣/١)اللهفان 



الآتم4اداءءص[اهالأنصاى

والأدلة:
إدا١^ ؤكآت؛ا تعالى: افه قال 

تيتى لإنس  jvC«V؛وأنمي أ-ةو 
•٩[.]ازئدة: 3ألجقإوثه أتيم 

-^٠٠٠مما حملة ذكر فى تعالى ومحال 
هألنصب ءق ديح اده: عبعلى 

المرادفي محولان وللعلماء ٣[. ]الماJدةت 
أ:لالصبُ

منفتعبد تنصب أصنام أنها أحدهما: 
ماملى عذبح ا ومأي• اش؛ دون 

لأحلها.أو النصب، 
يدبحرزكانوا حجارة أنها الثاني: 

ويعفلموئها.عليها اللحم ؤيشرحون عليها 
قال:ه، الخيري معيد أبي وعن 

أدنالقيامة يوم كان ررإذا السكب.ه: قال 
فلاتعبد، كاك ما أمة كل تشع مؤذن- 

الأصناممن الق غير يعبد كان من يبقى 
الار«ُلإ،.في بماقطون إلا والأنصاب 

 Pاسم:أهل قوال أ
ه:اس بعبن اش عبل ال ق

لهاtI؛■؟،.يذبحون كانوا حجارة ارالأنماب 
قولهير نففي ه مجاهد وقال 

ارحجارة: ءديح ^،؛١ تعالى: 
الجاهلية،أهل عليها يذبح الكعبة، حول 

(,٢٨٤.  ٢٨٣)آ/الجدري لاين المم زاد : لا(اظ 
(،٤0٨١رقم التمر، )كاب البخاري )؟(أخرحه 
(.١٨٢رقم الإيمان، )كتاب يسلم 

مطينزار ]مكب ( ١١٩٨)؛/حاتم أيي ابن تمم )٣( 
م'ا؛اها.الاز،طا،

إليهمأعجب لحجارة شاءوا إذا ويبدلونها 
دعامةبن محادة ذلك مثل ومحال منهاا،أأ،. 

مزاحمبن والضحاك اليومي، 
الوالنصسب:ظه: حرير ابن ومحال 
أنصاب،حماعة الحجارة، من الأوثان 

الأرض،من الموضع محي تجمع كانت 
ولمتلها، يقربون المشركون فكان 

بأصنام«تآ؛.
أنللوالمقصود؛ ظبمؤ: القيم ابن وقال 
والأزلام،بالأنصاب ابئلوا قد الأس 

والأزلاموالعبادة، للشرك فالأنصاب 
هدهبه، اطه استأثر ما علم وطلب للتكهن 
مفادهه اض ودين للعمل، وتلك للعلم، 

اللهرسول به حاء والدي ، وهدالهذا 
فمنوالأزلام، الأنصاب وكسر إبطالهما، 
للمشركنالشيعلان نصبه قد مجا الأنصاب 

أوقبر أو وثن أو عمود أو شجرة من 
هدموالواجب ذلك، ونحو عين أو حسبة 
أثر0؛اُ'اأ.ومحو كله ذلك 

ادبمسائلالضامة:وة 

إلىالخهاب تحريم الأولى؛ لمسألة ا- 
الأنصاب:أماكن 

الإنكارأو لهدمها، إلا زيارتها يحرم 

[.٠٠١٤٢٢ط\، هجر، ]دار •^١( )M الطري )إ(شم 
لأبيالأصنام وانظر: (، ٧٠)M اتجري )ْ(ض 
ْلم[،السرية، الكتب ]ياي ( ٤٢)الكلى المدر 
]مكتة( ١٨٥/١)الأزرتي الدب لأبي ث دأخار 

ًلاآ.الأدي، 
(.U'M)الطري )٦(تمر 

 )V( ^ (.٣٨٥/١)اللهفان



الآذصاو<الأنماس

الهتاجأيي ض ذلك، ونحو عابديها على 
قال:ىلنيِصأبيالآسلى،

ماعلى أبعثك ارألأ ت ٥٠طالب 
إلاتمثالا تيع لا أن اش. رسول عليه 

مزيته١^١،.إلا مشرثما قنا ولا طمسته، 
اشهعبادة يجور لا ت الثانية لمسألة ا— 

محدها:

إلىذييعة ذلك يكون لا حتى 
المسلميشبه لا وحتى ا عبادتهأ 

٥٠١الضحاك بن ثابت فعن بعايديها، 
اش.رسول عهد على رجل تذر ت قال 
النبي.فأتى يبوانة، إبلا ينحر أن 

ببوانة.إبلا أنحر أن طرت إني ت فقال 
منوثن فيها كان 'أهل المى فقال 

قال!لا. ! قالوا^^انالخاهليةسباو؟اا.
J_B  أعيادهم؟؛؛ من عيد فيها كان.

ررأدفي اش رسول نال لا. ! قالوا
الق،ممصجة فى لذر وفاء لا فانه بتدرك؛ 

محم«ثؤ،.ابن بملك لا فيما ولا 
هدمها!وجوب الثالثة! لمسألة ا. 

يجبافه دون من تعبد التي الأنصاب 

(.٩٦٩رنم الجائز، )محاب سلم أخرب )١( 
رنموالند.ور، الأيمان رتمتاب داوء ابر أحرجه )٢( 

ابن]مكية ( )Y/٠٧الكثير ئي والطمانى (، ٣٣١٣
المنيرالبئر قي الملعن ابن وصححه ءل'آ[، تثمثة، 

فيحجر وابن ٠^١[، الهجرة، تدار )آ/ه.اْ( 
فيوالأياني ط^، أطلس، ]دار ( ١٨٥)؟/

اوليسوحملأ: (. ٢٨٧٢)رنم 1لسبءة اليلة 
البخاريرواما ؟(!؛.!،*ت لا فيما نذر آدم ابن على 

)كابم لوم(، ٦٠٤٧رمم الأدب، )كتاب 
(.١١٠دثم الإيمان، 

فعنه، الله توحيد على فقلت محا هدمها 
.افه رسول أن ؛ ٥٠اللثثي واقي أبي 

شجرةمر حنين إلى حرج لنا 
أنواط،ذات لها! يقال للمشركين، 

يا! فقالواأسلحتهم، عليها Jعلذون 
كماأنواط ذات لنا اجعل افه! رسول 
النبيفقال أنواط، ذات لهم 

موسى!قوم قال كما هدا افه! ءاسبحان 
ء'اِلآبم.p ى إو تآ 

بيدهي نفوالدي [، ١١٣٨]الأعراف: 
ئلكمءص•مكينّمحسمكان 

هك.'الطسرمحلوسي بكر أبو قال 
وجدتمأينما - الله رحمكم - أرفانفلروا 

اس،ناليقحدها سجرة أو مسيرة 
البرءويرجون شانها، من ويعفلمون 

المساميريها ؤينوطون قبلها، من والشفاء 
واط؛أنذات ي هفخرق؛ وال

فاقه]عوماااآ؛ا.
نصباتخاذ الرابعة! المآلة 

وجهاءأنماب أو المجهول، الجتدي 
ساءفي يشأن منزلة لهم ومن الناس، 

سياسيا!أو اهتصاديا، أو علميا، الدولة 
الجاهلية،أعمال من الفعل هذا 
الحفلاتؤإقامة فيه، الغلو من وصرب 
هولها، تاهريما الزهور ورصع عندهم، 

الشركإلى وذريعة الأولى، بالوثنية شبيه 

وصححه،٢(  ١٨٠رنم الفتن، )أبواب اكرمذي أ.محٌ )٣( 
ط١[.الرسالة، ]ب ( ٢٢٠/٣٦)وأحمد 

الجوذى[.ابن ]دار ( ٣٩. )٨٣ والدع الخوادث )٤( 



امحصا>الآد۵Lد

علىالقضاء فيجب باه، والعياذ الأكبر، 
عقيدةعلى محافثلة التقاليد، هذه 

جدوى،دون للإسراف ومنعا التوحيد، 
فيومشابهتهم مجاراة عن وبعدا 

فيها،خثر لا التي وتقاليدهم، عاداتهم 
مستدلرُا/شر إلى تفضي بل 

0الآتار:
الأنصاباتخاذ في أن تعالى اه أحير 
فيعظيمة مفاسد المنكرات من وغيرها 

'■متهاُ والدنيا؛ الدين 
ؤإنونجس، خبث أتمات رجس؛ أنها 

والأمورحسبة، نجاسة نجمة تكن لم 
اجتنابها.يجب مما الخبيثة 

هوالذي الشيطان، عمل من وأنها 
مماوأعماله ان، للأتالأعداء أعدى 

الحذرفوجب المهلكة، في المرء توقع 

إلاللعبد ص يمكن لا أنه و' 
الفوزهو الفلاح فان ابها؛ باجتن

واتخاذالمرهوب، من والنجاة بالمحبوب، 
الفلاح.من يمتع مما ونحوها الأنصاب، 

وعنالربم ذكر عن القلب تصد وأنها 
وعيرهاذلك، في البدن ويسعه الصلاة، 

الميتة.الاءار من 

زياد؛( ٧٩ِ  lYAf))الدائمة \ذدب■ لأ(ذتاوى 
جمح٢( ٠ )؛/ إرلأْسة فتاوى وانغلر! المؤيد[، 

الوطنتدار ألخد العزيز عد بن محمد ت وترتيب 
ط؟[.واكونع، للشر 
(.٢٦٨)المدى تفسر رآ(اظر: 

أممد1دروالمراحع:ا. 

منفيها جاء ومحا مكة ارأحبار . ١ 
للأزرقي.الآىر،ا، 
لأكلي.لر١لأصناماا،  ٠٢

للقاضي)ج؟(، انملم« ررإكمال ٠ ٣ 
هماض•

يكرلأبي والح_وادثأا، للالمدع . ٤ 
الطرطوشي.

البدعإنكار على باعث ارال٠ ه 
قامة.لأيي والحوادثاا، 

المستقيم؛؛الصراط اقتضاء ا؛ ٠ ٦ 
رجآآ،لأينمحمتة•

القيم.لابن (، ^١ اللهفان؛؛ رأإغاثة - ٧ 
صحيحبشرح اري باللافتح ٠ ٨ 

العسقلأني.حجر لابن البخاري؛؛، 
آلسعد الاعتمادية؛؛، لراكُريفات ٠ ٩ 

.الكليم،عبد 

بنلبارك ومقلاهرْأا، Hالشرك  ٠١٠
محمدالميلى.

|ةاصرص

)الصحابة(.مصطلح يراجع 

 mلانقياد اm

تغة:1تعريفا ا٠ 

والواووالقاف ه: فارس ابن قال 
فيامتلءاد على يدل صحيح أصل والدال 



الأساد

،ء]ث1ئ[بم؟■
الاتشاد

وجهعلى امتدادا ذلك ويكون الشيء، 
القود:ذلك من الهواء، وفى الأرض 
ةالالطويالناقة وهي فوداء، جمع 
العنق؛؛

شدتهتقول؛ الخضبع، والانقياد؛ 
ؤيقال:معادنه، أطاك إذا لي: فانقاد 
C-Japl  لهُآأ.انقدت أي: معادني؛ فلائا

هرعا:لتعريف اه 
وعدموالإذعان، م لاستسلأ راا هو 
تعالى؛؛اش أحكام من لشيء التعقب 

نالعض،اتادوي̂ 0

والمرعي؛
اللغويعن الشرعي المعنى يختلف لا 

مقيدخاص حضؤع الشرعي أن إلا 
تعالى.اه يآحكام 

الأخرى;الأسماء ؤ؛ 
الءلاءةل؛ء.

سنم؛اح 
افهلأحكام الانقياد الملم على يجب 

يصيرولا وحده، له والاستلام تعالى، 

ط١[.الخراث إبء ]دار ( ٨٣٨)اللخث مقاسي )١( 

للملأبجن،الملم ]دار ( ٩٠)٣; المحاح انثلر: .)٢( 
اكراثإحياء ]دار ( ١٩٣اللخة)آ/وتهلس ط٤[، 

ٍدا[.العربي، 
(١٠٩)منهما كل تلزمه توما معناهما الثهادتان )٣( 

1ئام,( ٠١٩)الملول المارم دانئلر: ملمة[، ]دار 
القيم،ابن ]دار ( ٤٢١)آ/الشول ومعارج الكتبإ[، 

ط\[.

الإبمان[.]دار ( ٤٧)*اركها وحكم الصلاة اننلر: )٤( 

ادقانإذا إلا ملما رجل ال
ويعرضيتكبر ولم ، isالذ لأحكام 

الإسلام.محنى في داخل هدا فان عنها، 
تعالىاش أحكام تتلقى أن مقتضياته ومن 

ذلكيعارض ولا المحض، بالتسليم 
أوأووجد، بتيءآحرمنذوق، 

الوأن تملئي، أو سياسة، أو قياس، 
ولاإيمانه، تنالع شبهة قلبه في يكون 
تنهيدهامن تمتعه شهوة له تكون 

لحقيقة;او 

بالتسليمتفلهر إنما الانقياد حقيقة 
وباطنا،هزا محنا ومتابعته تعالى الله لأمر 

امتثالتوقف وعدم الهوى، ومخالفة 
مناففإنه حكمته، معرفة على الأمر 

١لأمتثالل٦أفي قادح للانقياد، 
 aلأهمية:ا

يلى:فيما عفليمة أهميته 
الإسلام،معنى في داخل لأنه - ١ 

معنيين:يجمع الإسلام قان 
فلاوالاستسلام، الانقياد الأول: 

.متكبراالملم كون 
الإخلاص.واكاني: 

فإنالعبادة، معنى في داخل لأنه - ٢ 
وسميتوالخضؤع، التلّلل العبادة أصل 

ًلأ[.الحدت، أدار ( ٣٧٠٣٦)الهجرنن انفلر:)ه( 
المربى،الكاب ]دار ( ٢٤)المب الوابل انئلر: )٦( 

]وزارة)ا/ه؟آ( الفمحاؤية المقيدة وشرح ط١آ، 
(.٠٩١ومعارجالميل)A ط)[، الإملأمة، المنون 



؛ءإق[ابمالانضاد
الاتصاد

عبادات؛المكلفين على الشمع وظائف 
ضحاصعين ؤيفعلولما يلزمونها لأنهم 

عماعبارة اكّرع في والعبادة تعالى، 
والخضؤع،المحبة، كمال يجمع 

والخوف.

التوحيدكلمة شروٍل أحد لأن - ٣ 
لكركُا؛.الخافي الانقياد 

لأدلة:ا0 
أنتميئن دنثا ثئس ءؤوس تعالى؛ قال 
m4-j  أةيءنة وأئتع محس وهو ؤ
.؛همحلا ا.منيءن أق، وأنحي ثيثعا 

إلويههء دنلم ؤوت0 تعالى: وقال 
أوئإلثنتق ض1آك ثئد محن لإر أق 

.تلةمان[ ألأمي.ه عنبه أق وإق 
رآقمإق الى؛ عتوقال 

ثمآلتث١ق لأنكم أن ثز ين ع ؤآنيثإ 
]الزص;ا.

هقبجنثي ووه ^٥^٠ تعالى: وقال 
ألقئ يتهن مٍو مثا قذهيق ثئ 

قثيتثثا ^؛٠١ أنئوّهلم و محأوأ 
]الساء[.

أهواسم:قوال أء 
■قولهتفسير في ظه كثير ابن قال 

الملك]مجمع ( ٦٣٠)U/الفتاوى مجمؤع انثلرت ١
الكب،ءالم ]يا; ( ٢١)ا/إ كير اين وتفسر نهد[، 
التراثإحياء ]دار ( ٠٤)الحميد العزيز وتيسير ْلا[، 

ورآ/ةهآ،( ٢٤٤)؟/الميت رالدرد ْلا[، المربي، 
(.٣٣٠)ا/بمآم. الغول رسارج (، ٣٥٩، ٢٥٦

ثق,3لخث لا ى؛ العت
كقم يتهن كًت ذ-ما قثؤوق 
قثيتيئا وى أشؤم ؤآ محارا 
لإيسم].الماء[ت نيئا. ^١ 
الأنه المقدمة: ه ينفتعالى 
في٠ الرسول بمكم حتى أحد يزمن 

الحقفهو به حاكم فما الأمور، جميع 
وءلاه_نا؛باطنا له الانقياد يجب الذي 

أسهمؤآ محاوأ لا وقئ قال: ولهدا 
.ه؛قمحثا دمموأ قثيت نئا زبي 
بواطنهم،في يطيعونك حكموك إذا أي: 
مماحريا أشهم في يجدون فلا 

-اهرالقلفي له ؤينقادون به، حكمت 
منكليا نلتما لدلك فيسلمون والباطن، 

(٢)متازءةااولا مدافعة ولا ممانعة غير 

الأيةتفسير في قءذفق القيم ابن وقال 
بهمقسم يأحل سبحانه ءآقم الخدكورة: 

لهميثبت لا أنه على ٠ جو ه نفهو و„ 
حتىأهله، من يكونون ولا الإيمان، 
النزاعموارد حميع في رسوله يحكموا 

)ما(لفقلة فإن الدين، أبواب حميع في 
تقتضيموصولة فإنها العموم، صيغ من 

فيتحكيمه يوجد لم إذا الإيمان نفي 
علىيقتصر ولم بينهم. شجر ما جميع 

صدورهمانشراح إليه صم حتى هذا 
انقسهمفي يجدون لا حيث بحكمه 
من- والحصر الضيق وهو - حريا 

(.١٤٠محير)؛/ابن )آ(فءر 





الأمأهل الأصارثواب إهداء 

لحافظ، ^١٢الف-ولاا ررمعارج - ٩ مخبرا تعالى أريقول هءزفي؛ كثير اين قال 
الحكمي.له أحلص أي: ؛ ٠١٥وجهه أسلم عمن 

اصن.لأبن ,اس«، رلالقول . ١ ٠ ج ب واتبع لأوامره وانقاد انمل، 
أمريه ما باتباع عمله في أي؛ ثمي-زه؛ 

انمننؤآستملى زجر؛^_،J عنه ما وترك 
متينااممه من موثئا أحد فقد أي؛ آمةق(ه؛ 

حافظ'ال وقسوبمااءن. ألا ه أن
وجهه؛لم يللومعنىأ لاءزفة؛ الحكمي 

موحدا،محسن وهو ينقاد، آي؛ 
جع:را لم وا تمصادر ا ؤ 

ةالأجوبفي السنية ءالدرر . ١ 
جمع؛٢(، ، ١ رج  ١٠ة جدينال

قاسم.بن محمد بن الرحمن عبد 
القيم.لاين اكبوي«، ررالرّالة . ٢ 
الكلممن المسب "الوابل - ٣ 

القيملاين العلب،؛، 
^٢(،المسالكين،، "مدارج . ٤ 
القثم•لأبن 
،)جم\( اوى،، المت"مجمؤع — ٠ 

لابزبسمة•
ابنالهلحاؤية،،، العميدة وشرح — ٦ 

الحفي،■العز أئي 
ينالرحمن لعبد المجيدءا لافثح — ٧ 

حسن.

الحميل؛،،،العزيز ير ررتيم— ٨ 
اض.عبد ين لسليمان 

 Mجثواب ساء ؛

بسعيالمست )انتماء مصعإدم يراحم 

الحي(•

Hالأثر هل أق 

ممة-التعريف -ي 

والثاءلهمزة ا " ؛ ^١؛؛؟ فارس ابن قال 
الشيء،يم تمي,أصول! ثلاثة له والراء، 

.٠ الباقي. الشيء ورمم الشيء، وذكر 
آثرابعدها حلغت ررما عمر؛ حديث وأما 
)\و'\(:بقوله: يعني فإنه ذاكنااا٣ُ؛ ولا 

أثرتقولك: من ..غيري.عن مخبرا. 
مأثور،اأوحديث الحديث، 

يهالناس يخبر أي؛ مأثور؛ وحديث 
.بعصابعضهم 

عنل عل, يأئره مأثور: وحديث 

اصمللأحا؛تتعرس،اح 

منيبت وما بالقران، المتمسكون هم 

رقموالنذور، الأسان )كتاب الجخ-ارى أخرجه )٣( 
(.١٦٤٦رغم الأبمان، )محاب لم وم(، ٦٦٤٧

را(شٍداينهم)\ا/آ-ص.
الحديث[.]ءار ( ٢٣•- ر؛/آآ؟ المول سارج رآ( 

الجل[.زدار )أثر( م•: )ا/مْ(، اللخة صقامحس )٤( 
التراثإحياء ^lj )0ا/آه( اللغة تهذب ينظر: )٥( 

.[.٠١٤٢١الجري، 



الأمأهل الأمأهل 

الكرام،الصح،اه عن أو النبوة، الثنة 
يتلبسواولم بإحان، لهم والتابعين 

واودع'ا؛.الأهواء أهل بمقالات 

التسمية:بب سه 

الأّمبهذا الشئة أهل نش 
تعالى،الله عن المأثور على لاعتمادهم 

تلكه؛، وأصحابه .، له ورمو
والشوائب.البلع من السالخة الطريق 

أوتأثري، اللقب! هذا إلى ية والن
بعدماالماريني شال ولذا الأثري. 

إمامررفانه ظه.' أحمد الإمام إلى أثار 
فهوه منحا نحا قمن الأثر أهل 

الأ/ياالأ'.
الأخرى:الأسماء ٠؛ 

الجماعة،والجماعة، الئنه أهل 
الأعظم،المواد الحديث، أهل الملف، 

الناحية.الفرقة المتصورة، الطائفة 

لحكم:ا0 
لأنهالأثر؛ أهل منهج لزوم يجب 
والئنة،الكتاب على المعتمِد النهج 

الأمة.هذه ملف وقهم 
لأدلة:اح 

آليةؤ؛أجا الى: تعاض ئال 
؛نذؤ آمح، وأقل، آلقحت وآ!دمأ أق أؤلمأ 

حممإن وآقمي أقي إJ ودمحْ قء ي قهر 
نكنء ذ:إلق آوي ه ه محمحن 
.،[ ]IJLواه ئأية 

محمحكي لوه ر؛ؤثلأ ت تعالى وقال 
ألP ع ثيث 0 ثئ 

قثيتتثا مه أشهم ؤأ يسذوا 
]!_[.. ثيثا ثدت1يأ 

ألرسولءث، ردوْ ت تعالى وفال 
أئثث ع آم ض ن\ك 

[.٨٣]!كء: ينئإه تظهممم 
وسئةثنى راعليكم ' وفال

بهاتمكوا المهديين، الراشدين الخلفاء 
والنواحدااُ'آأ.عليها وعصوا 

العلم:أهل قوال أو 
ررعلامةةةله،ق: الرازي حاتم أبو فال 

الأثر،أهل في الوقيعة البدع أهل 
السنةأهل تسميتهم الزنادقة وعلامة 
ا_)أهلالثنة( )أهل عن فعثر حشوية،ا 

الأ/(لْأ.

؛٩لا/م'\، : ؤينظ الآ;راولا/أأ(، لوامع )ا(دفلر; 
ه«أ\ه[.٠^٢، الاّلاص، المكتب ]دار { ٢٤١

(.٤١)؛/الأنوار لراح )٢( 

؛(،T'Uرقم الئئة، >نماب داود أبو أحرجه )٣( 
وصححه،( ٢٦٧٦رنم الملم، )أبواب والترمذي 

مسندهفي وأحمد (، ٤٢رقم )المقومة، ماجه وابن 
رهسححهمحدأ[، الرمالة، ة تمؤ;ا( ٣٧٣آ/ )٨ 

(٨٧١)Y/ داود أبي سنن صمح ني الألماني 
آ-أاه[.ذا، الإسلامي، ]الكتب 

.٢٠٠والخماءة)ا/الثثة اثادأمل أمول تكح ر٤( 
^.١٤١٦طء، )ا/أ'؟(]داردة، ويطلر: (، ٢٠١

التوحيدينفلر؛ الثنة، أهل مند دارج اسعمال وهو )٠( 
وشرحط٦آ، الرشد، ]دار ( ٥٧، ٥٦خزبمة)١;لأبن 

(،٢٠٢والجماعة)ا/النئة أمل اعتقاد أصول 
=( ٠١١ t٢•٣/٢)C١٩٢/١والحجتفييانانمجت)



-|ص[ابم
فيييب راولأ ه: الجوزي ابن وقال 

انمبنآثارالمقووالأم أهل أن 
أملهم أصحابه وآثار ه اش رمول 
لمالتي الطريق تلك على لأنهم الئئة؛ 
الحوادثوقعت ؤإنما حادث، فيها يحدث 

وأصحايهءأه افر رسول يعد والبلع 
معنىبنان في ظه ريني لسقا ا وقال 

حدونيا إنما ^؛ ٠٧١^هم ت لأثر ا أهل 
شانهجزم الله عن لماثور ا من عقيدتهم 

ماأو ه، السي نئة في أو كتابه، في 
منالمالح اللف عن وصح ثبت 

دونالفحام، والتابعين الكرام، المحاة 
واواوع«"أالأهواء أهل زبالات 

تمصادروالهراجع:ا0 
الئئةأهل اعتماد أصول ررشرح - ١ 

للألكائي.والجماءة؛ا، 
لقوام.لا، لمحجة ا بيان في والحجة — ٢ 

الئقالأصهانى,
فارض.للالأنوار«، ارلواُع - ٣ 
الغرقه،بين الثئة أهل أروسهلية — ٤ 

باكريم.لمحمد 
تيمية.لابن العارض^، اردرء - ٥ 
هملىالسالم، م علفضل أ؛ - ٦ 

رجب.لابن الخلفالأ، 

)ا/ْبآ(تعارض الوضء [، »iYدار ] =
هرا[.الإمام، زجا_؛؛ 

,>!١٤٠٨الجل،  jb]( ٢٨-٢٧)را(تلمسس 
،٩٤را/مب، يطر: الأإواررا/؛ا•(، لوامع )٢( 

ْ'؛\ه[.ًلأ، الإسلأس، الكب ]دار ( ٢٤١

السلفه،مذاهب في ءالتحف — ٧ 
للثوكاني.

للحاكم.الحديث،ا، علوم ررمعرفة — ٨ 
للقاصيالمىلم«، ل أراكما - ٩ 

هماض•
 ١ ٠ )Iالحمّدلأ،العزيز ر أرتيبمس

الله.عبد بن لسليمان 

قأصحاب أو الحديث هل أق 

لغة:التعريف 0■ 

والدالائ١لحاء فارس ابن قال 
لمشيء كون وهو واحد، أصل والثاء 
يكن،لم أن بعد أّْر حدث يةالت يكن، 

محنهيحدث كلام لأته هدا؛ من والحديث 
مالاوالحديث1 . لشيءلا ا بعد الشيء 

تحديثاهالمحدث يه يحدث 

القليلعلى يأتي الخبر، رروالحديث: 
والكثير«تْ،.

اصطلاحا؛لتعريف ا ■و 

اعتمدواالدين الصعللحت بهيا يقصد 
بالإضافة- س الني حديث من صح ما 

مصادرمن محيرا - تعالى الله كتاب إلى 
وعملاودراية؛ رواية به واهتموا التلقي، 

٠رمقتض^ه 

الجل[.]دار ( ١٠٦)٨ اللغة مقاسس يئئلر: ( ٣١
اكراث!_[.إحا، ]دار ( ٢٣٤)أ/ اللخة تهذيب )٤( 
'-ا١ ط العريي، اكراث إحياء ]دار ٢( ٤ ٦ / ١ ر المححاح ره( 
ً]دار ( ٢٦. را/م؟ للألكائي الأصول شرح يطر: )٦( 



ئ
النسيان؛سبب ؤ

حديثامن صح ما اعتمدوا أنهم 
تعاراض محاب إر الإضافة - ه الني 

ُهواهتموا التلهي، ممادر من مصدرا 
وتصديقاواتباعا، وعملا ودراية، رواية 

قياس؛أو يعمل يعارصوه ولم وانقيادا، 
الل مسوع، لا تابع عندهم العقل لأن 

وعقلصحثح نقل بض عندهم تعارض 
صرتح•

والأساءالأضى:
الجماعة،والجماعة، الثنة أهل 

الأعغلم،السواد الأثر، أهل الملف، 
التاجية.الفرقة المتصورة، 

■والحكم:

أهلالحديث، أهل منهج لزوم يجب 
والجماعة.السنة 

لحقيقة:او 

مماأومع مض المصهللح يهدا يقصد 
المتأخرينعد الذهن إلى يتبادر قد 

بدراسةيعنى من ت به يريد ممن خاصة، 
وتخصصا.صناعه النبوي الحديث 

روايةيه اهتموا من I به فيقصد 
يصمحهومعرفه له ح_نوئلا ودراية؛ 

لمعانيه،وقهما فيه، وفقها وسقيمه، 

()٥٣الخوث طرم ومعرية [، ٠٠١٤١٦ط؛، سة، ط= 
ومجمؤع^[، ١٤ ١١، Tjaالملمة، ألكتب ]دار 

)؛/النئة ومنهاج (، ٩٠، ٩٤)؛/هم4 الفتاوى 
[.٠١٣٩٧ًرآ، الإئ،؛، جامعة ]طعة ( ٢٨٧

ومحناعه، وتصديقا إيماثا يمقتتضاه؛ وعملا 
.وبامحلنا ٥^١ ظا ، واتباعا واقتداء وانقيائا، 

سنغيرهم من يتميزون بهذا وهم 
رأىأو ، فلمغي خيال على اعتمد 

الأراءمن لث، ذلغير أو قياسي، 
صحما على إياها مقدما والمتدعات، 

وقدءُاأ، المصهلفى المبي عن وئبت، 
وليسصناعة، الحديث، أهل من يكون 

ولدا، متل،عا لكونه الئنة، أهل من هر 
فييطلق. كان ما كثرا الاسم هذا فان 
)أهلأو الكلام( )أهل ابل; مق

الرأي(ُآأ-
والأدلة؛

تث?ءق•ثئ 
ف،يذوأ لا نم بم4م معا 

قتلماهوكثذتؤأ قثيت .^١ ٣^٠١ آذفسإب 
:!.٦٠]الماء: 

أوزن٣ ج؟ عالى: وuلت
.٧[ : _ J_I]عن ٣تةj رثا ئيويث 
وسهبنتي ارعليكم س: النمب وقال 
بهاتمثكوا المهديين، ااراأثدين الخلفاء 
يالتواجذا،ُ*آ،.عليها وعصوا 
منأعلم لأولا ; الثافعيقال 

الكتب]دار ( )٢٨الحديث مختلف تاؤيل ت ينظر )١( 
(.٩٥ومجموعاكاوىرأ/إآا ألامءة[، 

مخشلفتأؤيل لكتابه؛ نثيبه ابن مقيمة ينغلر! )٢( 
للمهلماالحديث حاب اص وشرف الحديث، 
لممعاني.الحدث لأصحاب والانتصار العدائي، 

.تخريجه تقدم )٣( 





والجماهةالسة أهل وانسدانحل أهل 

كأنهوجدته سلفهم؛ عن ونقلوه ألسنتهم، 
لمالعلى وجرى واحد قلب من جاء 

ْنأبتن دليل الحق على وهل واحد، 
الأهواءأهل إلى نظرت إذا وأما هذا؟ 

وشيعامختلفين، متفرقين رأيتهم والبيع 
علىمنهم اثنين تجد تاثاد لا وأحزابا، 

يعضهم.سلع الاعتقاد، في واحدة طريقة 
ااُ. . التكفير. إلى يرتقون بل بعصا، 

أهلررمدهب ت تيمية ابن وقال 
الثلاثةالقرون من السلف وهم الحديث، 

..الخلف. من سبيلهم سلك ومن 

النحن تيمتة ابن قال كما - فإذن 
علىالمقتصرين ت هنا الحديث يأهل نعتي 

نعنيبل روايته، أو كتابته أو سماعه 
ومعرفتهبحففله أحق كان من كل بهم: 

باطناعه واتيا وباطنا، ظاهزا وفهمه 
وأدنىالقرآن، أهل وكة«لك ، ٠^١ وطا 

القرانمحبة هؤلاء: في ة حصل
وعن.عنهما والبحث والحديث، 
منعلموه بما والعمل معانيهما، 

(٣),

هداأن حلنا يتضح تقدم ومما 
المتقدمينعند كثيرا يهللق المصهللح 

والجماعة.الئنة أهل به ؤيقصدون 

ؤينثلر، ؛( ٦ - رإ؛ لحاي؛ث ا لأصحاب ر لأنتصا ا ( ١ز 
أصحابوقرف (، )١٧الحديث مختلف ناؤيل 

الموة[.الثق إحياء ]دار )٩( الحدث 
.( foo/l)الفتارى ْجموع )٢( 
)؛/ْآ(.اكارى ْجموء يطر: )٣( 

وانمراجع:لمصادر ا و 
 ١ P الح—ديثء،أصحاب ارثرف

البغدادي.■للخطيب 
الحديث؛؛،مختلف لآو_أوي_ل . ٢ 

لابزي■
،الحديث،، لأصحاب للالأنتصيار ء ٣ 

نى.للمعا 

السنةأهل اعتقاد أصول رأش~رح - ٤ 
للألكائي.والجماعة؛؛، 

وأصحابلف العقيدة ال . ٠ 
للصابوني.الحديث؛؛، 

تيمية.لأبن. ، الفتاوى،؛ ررمجمؤع ٠ ٦ 

صوالعمد الحل هل أق 

)الإمامة(.مصهللح يرايع 

 mوانماعة القثة هل أm
لغة:التعريف ■وآ 

والسيرة،الطريقة اللغةُ؛ا؛ في الئنة 
قبيحة.أو كانت حنة 

والنونرلالسين ظفة: فارس ابن قال 
الشيءجريان وهو مهلرد، واحد أصل 

قولهم؛والأصل سهولة، في واطراده 
إذاسنا؛ أسنه وجهي علي الماء سننت 

منهاشتق ومما . . إرسالا. أرسلته 

وتهذيبالجمل[، ]دار ■٦< رم اللغت ثامحس يظر: د؛( 
وسالضبي[إ التراث إحياء ]دار ( ٢١٠; ١٢)الية 

آ.ط١٢والحكم، العلوم زياد ر'آا/هآآ( العرب 



والجماعةالسة أهل :٠^وادجماساتسق اهل 

وسةلسره، ا ت وهى ، نة لا 
سهمتؤإنما ■ • سيرته• ت ٤^؛ ش، ا رسول 
ذلكومن ، جريا تجري لأنها بهذا 

تأي وسننك؛ نشك على امض ت قولهم 
إذاثن، سنا الريح وجاءت ، وجهك 

حدْ؛؛ُوا طريق على جاءت 
معنا0تالئنة، أهل من فلأن وقولهم! 

Iالمحمودة المستقيمة الطريقة أهل من 
تفارس ابن فقال الجماعة، وأما 
يدلواحد، أصل والمعن والميم ارالجيم 

الشيءجمعت مال! الشيء، يصام على 
حث«م.

علىوالعزيمة الإعداد والإجماع: 
حميعاجعله أي؛ أمره؛ وأجمع الأمر، 

.متفزقاكان يعدما 

شيء،إلى شيئا تجمع أن والجمع؛ 
.حميعاالتفرق تجعل أن والإجماع؛ 

وكثرتهشيء كل عدد والجهاعة؛ 

شرعا:التعرث ■و 

النبي.،طريقة الملتزمون هم 
علىاجتمعوا الذين وتابعيهم، وأصحابه 

وسنةتعالى اش كتاب من المريح الحق 
والقالأتُالبدع فلهور قل ه رسوله 

n/•؛■(.الكن را(ثايى 
تهن.بالكة)آارأا؛درآ(طلر: 

)ا/بمي؛(.رمظيٍساولة 
الكت)ا/ماهآ(.تهذيب )إ(طر: 

()١٦س لهزا الواسهلية العمدة ثرح )ه(ينغلرت 
والحكمالعلوم جاُع لينظر؛ '؛ل'ااء* الهجرة، أداو 

التسمية:_، _ؤ 

مجمعونبالثنة، مستمسكون لأنهم 
الدين،في يتفرقوا لم لزومهما، غلى 
أهلفعل كما الملمين صت يشقوا ولم 

والبلع.الأهواء 

الأخرى؛لأسماء او 
لف،الالجماعة، الحديث، أهل 

الطائفةالأعظم، المواد الأثر، أهل 
الناجية.الفرقة المصورة، 

والحكم:

النلمةأهل منهج لزوم يجب 
عته.الخرؤج وعدم والجماعق، 

والحقيقة:

أصيحوالجماعت( الئنة )أهل مصقللح 
والثئة،اJكتاب التزم لمن وبجا شعازا 

الإطلاقهدا من يقهم أن ينبغي فلا ولذا 
أي؛— الثنة على مقتصرون أنهم 

معنىهنا فالئنة الكتاب، دون - الحديث 
الحديث.مجرد من أوسع 

-أيصا ررويهللق ظه؛ الشاطئي محال 
البدعة،مقابلة في ِ الثئة لمقل أي; 

علىعمل إذا سنة( على )فلأن فيقال: 
ذلككان اض.، عليه عمل ما وفق 
ؤيقال؛أولا، الكتاب فى عليه نص مما 

خلافعلى عمل إذا بوعق( على )فلأن 
هيهاعتبر إنما الإطلاق هذا وكأن ذلك، 

/Y(١٢٠ ) آآا؛اه[.ن، ادّالئ، ]دار



والجماصةالسة أهل ►c٠،<نجما وا السة أمل 

لفظعليه فأطلق الشريعة، صاحب عمل 
العملكان ؤإن الجهة، تلك من الئنة 

الكتاب.بمقتضى 

عملما على السنة لنقل أيصا ويعللق 
أوالكتاب ش ذلك وحد الصحابة، علميه 

لسةاتباعا لكونه يوحد؛ لم أو السنة 
اجتهاداأو ، إلينا تنقل لم عندهم ثبتت 

وحلفائهم من أو منهم علميه مجتمعا 
أهلرروأما ت ظه تيمية ابن وقال 
اختموافقد والجماعت والسنة الحديث 

عنالثابتة والثنة الكتاب باتباعهم 
كانوما والفروع، الأصول في ه نبتهم 
ا.ل ه؛، اض رسول أصحاب عليه 

هدايطلقون عندما السلف أن كما 
٥^١أو)الثنة( الثنة( )أهل المسللمح 

الاعتقادقضايا في الكلام يه يقصدون ما 
خاٍنص.

)الثنة(ت أرولفقل ت فءزفة تيمية ابن قال 
فيالنة يتناول لف الكلام في 

كثيركان ؤإن الاعتقادات، وقي المادات 
فيالكلام يةصل.ون الئنة في صنف ممن 

الأءتقاداتاار؛ا.

ط\آ<الملمة، الكب ]دار ٤( T/0_ المرافقات )١( 
ياكريملمحمد الفرق يئن الثق أمل وسطية ت ؤينخلر 

ْاأاه[.طا،الراية، ]دار < )٢٣
يا[.الإمام، ]جامعة < ٤٦٣)م اللمق مهاج )٢( 
ياخلافنختلف، أحص، أحرى إطلأ*طت وللئنة )٣< 

وعشدمعنى، اJمحدثين عند فب وتنوعها، الملوم 
الفقهاء.عند وهكذا آحر، مض الأصولمن 

)<.UA/YA)الفتاوى مجموع )٤< 

منرروكثير ت ظلإ رجب ابن وشال 
)السنة(اسم يحص المتأخرين العلماء 

أصللأنها ؛الاعتقادات؛ يتعلق بما 
خطرعلى فيها والمخالف الدين، 

ءظّم«ُْ،.
لأدلة:اى 

ءاتءأأمح، وفوا الى: تعاض قال 
؛نيدؤ آمحمِ؛ ؛^1 أ؛قوث وأْلمأ أك يتما 

مإن دأؤول أقي إل همددْ سء ي كرعئأ 
محنء ه آ'لآؤ ثا'مح أؤ محمحن 

]؛كء[.تأيةو4 
يقبجنقثُ در؛ق أ؛ؤلأ تعالى: وقال 

النم مما قثة٠وق حئ 
ةلثي،ت،ت_ثا .رثا أذفسهلم ؤآ محأوأ 
]اكء;اثلثا س\ 

أوولإث ندوه وإن تعالى؛ وقال 
١^نين ينير ألأم ١^، وإق 

[.٨٣]الساء: ^^ ٣٠دسثنتظرثدأ 
ونئةبسنشي ارعليكم وقال 
بهاتمسكوا المهديين، الراشدين الخلفاء 
دالواحاو(\ا'،.عليها وعضوا 

أنهعته ينده اللألكائي وأخرج 
وسودرجة تجئ وم تحار؛ قوله في قال 

لآفأماالوينئيمتآلسرال:آ،أ[:
والجماعةالئنة فأهل وجوههم؛ ابيضت 
مولتا الدين وأما ال—عيم، وأولو 

<.١٢•والحكم)آ/ الملوم جاع ره( 
.هريتا تخريجه تقدم )٦< 



٥٥١٠٠٠^!اتستة أهل جآ[[بم:والجماساتسة اهل 

اوالضلالة البلخ فأهل وجوههم: 

وأقواوأهلاسم:
سنةلروالث_ئةت ت هءزفة لبربهاري ا قال 
اجتمعما ورالجماعة( ، انإه رسول 

حلافةفي . اض رسول أصحاب عليه 
دوءثمال،ار وعمر يكر أبي 

تلريقةمن ررثم ت ظه تيمية ابن وقال 
أنارائباع والجماعة الثنة أهل 

واتساعوءلاه_نا، اطنا ب. ض ا رسول 
المهاجرينْن الأولين السابقين بيل 

الثهرسول وصية والباع والأنصار، 
الخلفاءوسة بسنتي ررعليكم ت قال حيت 

تسثكوأبعدي، من المهديين الراشدين 
وإياكمبالمراحذ، ء-لمها وهمشوا بها، 

بدعة،محدث كل فإن الأمور؛ ومحدثات 
أصدقأن ويعلمون . ضلالة؛؛ بدعة وكل 

هديالهدي وحير اش، كلام الكلام 
غيرهعلى اش كلام ودؤئرون .، محمد 

هديويقدمون الناس، أصناف كلام من 
وأدريهط٤[، ملمة، أدار ( )؛/٩٧الأصول )ا(شرح 

السرفت،زياد )ا/ا،م التنزيل سالم ني المنوي 
dih  الكتب]دار ( ٥٨٤تميرْ)١;كشر وابن

)/fالمنثور الدر في يوؤلي ليا ٍدا[، العلمية، 
حاتم،أبي لابن وء-زاْ. ءلاأ، هجر، تدار ( ٧٢١

فيوالخطيب الإبانة، في نصر وأيي واللألكالي، 
ابنحديث من مرفوعا الأثر هدا ذكر كما تايئخه، 

مرفوعاوذكرء والديلمي، للخفيا وعراه ها، عمر 
وعزاهه، الخيري سعيد أبي حدث من أيصا 
الإبانة.ش نصر لأبي 

]دار)٥٣( ؤبنثلر: ١(، ٠ ٠ . )٩٩ الثئة شرح )٢( 
'ط١٤المنهاج، 

ولهذاأحد. كل هدي على . محمد 
أهلوسموا والسنة، الكتاب أهل سموا 

الاجتماع،هي الجماعة لأن الجماعة؛ 
الفرقة(\'آا.وصدها 

السنةراوأهل .' ijdsvحزم ابن وقال 
عداهمومن - الحق أهل ندكرهم: الدين 
وكله، الصحابة فإنهم - البدعة فاهل 

التابعين،حياد من نهجهم سلك من 
ومنالحديث، أصحاب ثم الم رحمهم 

يومناإلى فجيلا جيلا الفقهاء من اتبعهم 
فيالعوام من بهم اقتدى ومن هدا، 

١^١،ة رحمها وغربالأرقس شرق 
ءله(ااُ؛*•

اسعلقة:^^ائل 0؛ 

بهقثقصد الئنة( )أهل لففل: يهللق قد 
الرافضة،مقابل في وذلك العام، المعتى 

المنتسبينمن الرافضة، عدا ما به فثراد 
العامة.اصْللاح وهو للأسادم، 

عنيتحدث وهو تيمية ابن قال 
المشهورينهم كانوا ارولهدا الرافضة! 

فجمهورللئنة، بالخالمة العامة عند 
الرافضي،إلا المني صد تعرف لا العامة 

معناه؛فإنما سني، أنا أحدهم! قال فإذا 
زرافضياوأ لت 

(.٢٥٥)اني_اس بشرح الوامطية الشدة )٣( 
طا:ا،.العلمية، الكتب ]دار ( ٣٧١)٤(الفضل)ا/

الجيل،]دار ( ٢٧.  ٢٦)ابليس تلميس يينلر: 
اه[.٤٠٨

(.٤٨٢)٨٢; ييطر: )م/آهم(، الفتاوى مجموع )ء( 



لجماعقئ الشنت ، ٠١٥؛*والجيامةايسة ا'هل 

فليستابعا، والنقل أصلا، العقل فجعل الخاص، المعنى به؛ ؤيراد ويطلق 
اللقب.هدا سحق من الخالية المحضة الثنة ت أي هنا؛ كما 

فصلأن راواعلم وئه: معاني القال والشوائب.البيع 
الخلمألة هو المتدعة وبين بيما U لتسلأهلامحضاد كلاينسة:

المقولعلى دنهم أمرا قإنهم اكلأثة، الخلفاء حلأفة أب من به 
إلاالطوائف جميع ذلك في فيدخل 

الحديثأهل به يراد وقد الرافضة، 
منإلا فيه يدخل فلا المحفة، والئئة 
إلت ويقول تعالى، ض الصفات يثبت 

فمم،برى الله وأن مخلوق، غير القران 
منذلك وغير القدر، ؤيثبت الأخره، 
الحديثأهل عنل. المعروفة الأصول 

والثنةاات١ا.

 C{المحاكين:مذهب ؛

المرقأتباع من ا كثين أن يخفى ولا 
وءلائفتهفرقته أن يدعي م ملأ ٧؛؛ المتبة 

أهلالناجمة الفرقة هم إلها بمب الش 
الأشاعرة،ميما لا والجماعة، الئئة 

للمعهول.نيتا والمأثور الأتباع وجعلوا 
الأصل: قالوا 'هأهل ا وأم

أساسكان ولو تبع، والعقول الأتباع، 
عنالخلق لامتغتى القول على الدين 

عليهم،الله صلوات الأنبياء وعن الوحي 
منولمال والنهي، الأمر معنى ولخلل 

ئاءءاما ثاء 

منررفكثير فءزفق: تيمية ابن وقال 
الفلزسحكم الفرق هده عن يخبر الناس 

إلىية والمنت٠لائفته فيجعل والهوى، 
السهأهل هم له الموالية متبوعه 

أهلخالفها من، ؤيجعل والجماعة؛ 
أهلفإن مبين، ل محلا وهدا البيع، 

VIجرسمم يكون لا والثئة س م ى ذك لأدون لا ؛ض 
محنينطق لا الذي س، اممه رسول كجهم

الذيفهو يوحى، وحي إلا هو إن الهوى ْن ٧ لا؛ئ دءوى م أن والحق 
وطاعتهأخبر، ْا كل في تصديقه يجب صذنها،واب ض دل يةوبرهان 

بهيستحق الذي الدقيق وانميار والبرهان 
الابتداع،وعدم الأتباع هو: اللقب هدا 

والثئةالكتاب نموص على والتعوبل 

لغيرهالمزلة هده وليت أمر، ما كل فى 
يوحذالناس من أحد كل ثل الأئمة، من 
فمنه، الله رسول إلا ؤيترك قوله من 

غيرالأشخاص من شخصا نل أط،سنخاف ابحة،وجعلهما
بعقله،والسنة الكتاب فعارض ذلك 

.نهاجاوق)أ/؛؟أ(.
أصدا']يا; ( AV, )١٨ الحديث لأصحاب الأنصار )٢( 

ْلا،المنار، 



ا>هلالمسة

منكان ووافقه أحبه من س اض رسول 
كانحالفه ومن والجماعة، السنة أهل 

ذلكيوحد كما - والفرقة البدعة أهل من 
فيالكلام في أئمة اتاع من العلوائف قي 

البدعأهل مجن -كان ذلك وغير الدين 
والفرق.والضلال 

تكونبان الناس أحق أن يسن وبهيا 
الحديثأهل الناحية: الغرقة هي 

يتعصبونمتيؤع لهم ليس الذين والسنة؛ 
؛.اض.١١رسول إلا له 

منأن على التأكيد هنا المهم ومن 
موافقةفي واجتهد أصلا النقل جعل 

منكثير في اللف فترافق - الثنة، 
أحهلآؤإن الثنة أهل من فهو - أصولهم 

مننخرجه فلا نمرصها، بعض فهم في 
أحطافهم أو فيها، زث بمقالة الئنة 

أعلم.تعالى والأه ، فيهُ 
لمصادرواأمراجع:0١ 

للبريهاري.الثّنةاا، 'رشرح ~ ١ 
الحديث((،لأصحاب اءالأنتصار — ٢ 

معاني.لل

تيميت.لابن السنة،؛، ررمنهاج — ٣ 
تيمية،لابن الوامحهلية؛(، ااالُقيدة — ٤ 

الهراس.بشرح 
ؤتيمية لابن الفتاوى،(، لامجموع — ٠ 

الصواعقمختمر ؤيطر: (، ٣٤٦)"Y/ الفتاوى مجمؤع )١( 
ط١[.افف، أضواء ]دار ( ١٥٩٩ر؛/أبم0ل 

(.)٢٧ ۵١أصل وطية ر؛(يظر: 

للشاطبي.الموافقات، - ٦ 

الفرق،،،بين الئثة أهل راومطية — ٧ 
باكريم.لمحمد 

Hالفأرة هل أج 

تتمرساط؛ا0 
والراءوالتاء ))الفاء قرس: ابن ئل 
فيصعق علمي ث يلصحيح اصت 

فثرذك: الأيء.س 
بحديدليس الذي الفاتر: وا'لظنفط 

آَْ 
إذاقتورآ؛ بمن فلأن رقتن ااُّآ،، سرر

،٤ ندته بعد ولأن حدته عن سكن 
والضعفالانكسار والفترة: 

شرما:اتتعرث ق!ث؛ 

منرسولين كل بين ما ت الفترة 
انقهلعتالذي الزمان من ه ض ا رسل 

فيظه حجر ابن وتمال ■ الرسالة فيه 
بينما هو القترة ووزمان الفترة: تعريف 

وحيلا التي المدة من الرسولين 
عندراوهي الألوسي*• وقال - فيها،، 

بينما انق_هلاع رين المقجميع 
الأمموهم الفترة وأهل ، الرسولين،(أ 

يا[.الجل، ]ياي ( ٤٧•اللغة)؛/ سائم )٣( 
اللغة)ه/أ(.تهذيب انظرت )٤( 
للملأيين،الملم ]دار ( ٧٧٧رأ/المحاح انظر: )ه( 

صائر[.]دار )0/مأ( الرب □ن ًلم[، 
رْ/أ؛(.العرب  jU(، ٧٧٧)T/الصحاح انظر: )٦( 
الفكر[.]دار ازري نح )٧( 
المرئي[.اكراث إحٍاء ]دار )آ/م*ا( المعاني روح )٨، 



الفترةأهل الفترةأهل 

يرسللم الذين الرسل أزمنة بين الكائنة 
انيثالأدركوا ولا الأول، الهم 

إلهميرسل لم الذين كالأعراب 

كلعلى العلماء من كثير عند يطلق صار 
أطفالفيهم بما الدعوة، تبلغهم لم من 

(٢)الممكين'اء.

اللغويالمعنى بين العلاقة 0
والشرعي:

الضعف،اللغة في الفتور معنى أصل 
وجودصعق الشرعي المعنى فى والفترة 

الفترةوأهل الانقطاع، حد إلى الرسالة 
•وقتهافي لكن من 

الأخرى:لأسماء او 
لدعوم.ا تبلغه لم صن 

لص5م:اؤ 
قيوْن اكرة أهل قي العلياء اختلف 
أربعة،أشهرها أنوال، على حكمهم 

تدهي 
تبلغهولم مات من أن الأول; القول 

;يوطى القال ناجتا، مات الدعوْ 
أهلمن الأشاعرة أئمتنا أطبقت اروقد 

الفقهاءمن والشافعية والأصول، الكلام 
يموتالدعوة نبلته ولم مات من أن على 

الكتب]دار •٧٣( للأيي)١; العلم إثمال )ا<إكال 
رآ/.ا/بما(ساري الحاوي وانفر: اسة[، 

\أ؛ام[.ط١.، الملمة، الكب 
(.TYA)\/الامحقاديت الإيمان نواثض )آ(اظر: 

علىالأئمة بعض ونص ،، ُ ا، اجتا ن
دونالجنة المشركين أطفال يحول 

حزم،كابن الفترة؛ أهل من غيرهم 
الجوزي،وابن والقرطبي، والنووي، 

؛•الخارىُ ترجيح أنه حجر ان وذكر 
وهوالنار، في أنهم الثاني: القول 

وأهلالمتكلمين، من جماعة قول 
لأصحابالوجهين وأحد التفسير، 

منجماعة قول هو كما . أحمد 
حنيفةأيى أصحاب 

أمرهم،في التوقف الثالث،؛ القول 
الجاركوابن الحمالين عن منقول وهو 

مالكعن ارولتس راهويه، بن ؤإسحاق 
هنالختأحرين أن إلا متصوص، شيء فيه 

الملمينأطفال أن إلى ذهبوا أصءحاJه 
فيحاصة الكفار وأطفال الجنة، في 

المشئةا\^/

فييمتحنون أنهم الرائع: القول 

لكاوي)آ/أ'آ(.)٣(الحاوي 
الجمل،لد\و ^( YU)؛/حزم لأبن الفصل انتلر: )٤( 

('y*a/yi)للنووي لم مصحتح لشرح ه'إام[، 
؟Y(،i/r)الماري ونمح ا«أام[، ]دار 
الكب،؛ JU]دار ( r\v/U)الشرفي ير ونف

(.٣٧٢٨٤)الفتاوى ومجمؤح ^، ١٤٢٣
اسم]دار ( ٦٢٣/٢)الذمة أهل أحكام انظر: ر0( 

[.٢١٩٨٣ط؟، 
العاصمة،]دار ( ١٣١ )ا/ انمحثح الجراب )٦(؛^: 

أأا(تدزاو؛، ١١١/١Aررلأ؛نبlJ)ئ\سد 
ه[، ١٣٨٧الإمحلامية، ■والشؤون الأوماف محموم 
لمرفقالئترة وأهل رم/ا-أآ(، ازري فح وانغلر: 
)٨٩(.شكري 



الفترةاهل اتفتوةأهل 

هؤلؤاطه يأمرهم بنار القيامة عرصات 
برداعليه كانعت لحلها فمن ، بدخولها 

.ض ا عصى فمد يدخلها لم ومن وملاما 
جمهورقول وهدا النار، أهل من فهو 

وممن،، ل عنهمالأشعري حآكاه السلف، 
المروري،نصر بن محمد به ل يا 

وابنالقيم، وابن تيمية وابن والبيهقي، 
بينيجمع القول وهدا أ- وءيرهمُ كثير 

(٣) كلهاالأدلة 

تيالأد|ةء

مننوعان الرابع القول أدلة أهم من 
الأدلة:

علىالدالة بالأزت استدلوا الأول: 
مثلالحجة، بلمؤخ قبل التعيس، نفي 

أو'قآ أؤي ين يثيب فولده: 
تيث^ Itأد ۶؛؟ م لإ بما 

ئ^^١ .: وقوله ٨^١، ت ]الملك 
وغيرها[ ١٥]الإسراء: شث حئ 

الفترةأهل عير على الدالة الأيات من 
رسول.يأتهم لم بأنهم 

الأحاديثمن بعدد استاسلوا الثاني: 

جاس]طابع ( ٢VA، 0 للأشعري الإبانة انظر: )١( 
)إ؟/الفتارى ومجمؤع '؛اما، ٠ محمد، الإمام 
. MAfy)اس اهل راحكام (، ٣٧٣-  ٣٧٢
٦٤٩.)

الو0ةاهل واحكام (، ٤٠١)a/ التعارض درء انظرت )٢( 
]عالم( ١١٢)لليهقي رالامحقاد (، ٦٠٠-  ٦٤٨)؟/

٠ oU/o)محير اثن ونمير ^، ١٤٠٣ٍدا، الكب، 
[.٠٠١٤٢٠ط؟، Aْ(]دlرطيت، 

oA).)0/ممر ابن شر اظر: )،(

تبلغهلم ومن الفترة أهل بان المصرحة 
ومنالقيامة، يوم يمنحنون الدعوة 
أنسريع؛ بن الأسود رواه ما أشهرها 

بوميحتجون الأربعة قال: س النبي 
أحمق،ورجل أصم، رجل القيامة؛ 

فأماالفترة، في مات ورحل هرم، ورحل 
وماالإسلام حاء لقد رب فيقول: الأصم 
ربفيقول: الأحمق وأما شيئا، أسمع 

يحيلونيوالصبيان الإسلام حاء لقد 
حاءلقد ريي فيقول، الهرم وأما باليعر، 
ماتالذي وأما شيئا، أعقل وما الإسلام 

لك،أتاني مجا رب فيقول: الفترة في 
فيرسلليهليعنه، مواثيقهم فيأخذ رسول. 
فوالذيقال: أيار، ادخلوا أن إليهم 

برئاعليهم كانت، دخلوها لو بيده نفسي 
مثله هريرة أبي وعن وملاما،؛ُ؛،. 

دحالهاأرقمن 1خرْ: قي قال أنه غير هدا 
يدخلهالم ومن وسلاما، بردا عليه كانت، 
/إليها((ر ٌحب 

طآ[أالدالة، لمؤّأ ( ٢٦/٢٢A)أسد أخرجه )٤( 
ط.أ[الرسالة، لمزسسئ ( ٧٣٥٧ررقم حجاي وابن 

]مكب( ٢A٧/١رالكسر في واللراني له، داللفغل 
دانالإسر الحق ب وصححه ط٢^، ا نمه ابن 

]دار( ٣٩٨.  ٣٩٧)الهجرتس ضس انظر: الشم. 
لةلالفى أيثا الألانى وصححه ط؟[، السلفية، 

(.٤١٩/٣)انممحت 

أبيوابن ل،، واللمقل ( ٢٣•؛ ٦٦)أحمد أحرجه )٥( 
الإ-لأميآط]المكشب، ( ١٧٦/١)الثئة في عاصم 

لافاق.ا ]دار ( ١٦٩)الاعتقاد ض السهقى وصححه 
اللمةأهل احكام ني القيم وابن هلا1، الجديدة، 

)آ/ه'أ(،الحاوي في والسيوطي ٦ْ(، ٤/٢)
(.٤١٩/٣رالمس ز والأياس 



أهلاثسرْ

الثرضأطفال الأولى: لمالة ا. 
تبلغهولم مات من حكم في يدخلون 
الدعوْ:
القيامة،يوم في نمرون أنهم وهو 

سئلوقد الحكم. فقرة قي بيانه سق كما 
فمال:المشركين ذراري عن ه النبي 

ء_امد_نااكانوا بما أملم ررافه 
الإسادم:شيخ قول معناه في والصحيح 

بلغوا،لو يعملون ما يعلم الق أن رايعى: 
إليهميبعث القيامة في أنهم روى وقد 

ومنالجنة، دخل أطاعه فمن رسول، 
فيهمعلمه ما فيفلهر أ، النارُ لحل عماه 

لم.5 فالنبي والمعصيةا؛٣ُ/ الهلاءة هن 
فيهم،علمه على يعيبهم اش بان يخبر 
منعاملون هم بما أعلم بأنه أحبر ؤإنما 

قيامتحنوا فإذا بلغوا، لو الشر أو الخير 
معلومهظهر بمعصيته، وعملوا الأحرة 
العاملون، هم بما فعاقبهم فيهم، 
علمه.بمجرد 

المي.توالدا الثانة: -المالة 
أبويحكم في العلماء احشلف 

الرّولُءفىالآمةُ":
لماالنار، في أنهما الأول: القول 

(:١٣٨٤مريم الجنامأ ركتاب الّجارى أخرجه )١( 
(.٢٦٠٩يرمم القير، )كتاب وسلم 

.هذا عر الدالت الأحادث تخرج سق )٢( 
لا//بمآ(.اكاوى مجمؤع )٣( 

انملمت.الكتب زدار ( T'Y/؛1Y)المسود صون )؛(انظر: 
ط١،

ايفال: رجلا أن .،،؛ أس روى 
الناره.ارفي فال: أبي؟ أين الله رسول 

فيوأباك أبي رءإن فقال: دعاه قفى فلما 
منأز ارفيه: النووي: قال اسر«ُى. 

تضهولا المار في فهو الكفر على مات 
فيمات من أن وفيه: المقربين، قرابة 

منالعرب عليه كانت ما على الفترة 
ولمسالمار، أهل من فهو الأوثان عبادة 
فإنالدعوة، بلؤغ قبل مؤاخذة هذا 

إبراهيم،دعوة بلغتهم قد كانت هؤلاء 
تعالىادئه صلوات الأنبياء من وغيره 

عليهم،،وسلامه 

وهوالجنة، قي أنهما الثاني: القول 
الإيمانلهما فأتست السيوطي قول 

فيالعديدة الرسائل وصنف والنجاة، 
أنفي والمنة اااكعظيم رسالة منها ذلك 
•لجنة،، ا قي الئه رسول أبوي 

التوقف.الثالث: القول 

فيأنهما وهو الأول القول والراجح 
وكلذلك. في لحد ا لصراحة المار؛ 

ؤإيمانهما،والديه. بإحياء ورد ما 
مكذوبموصؤح أكثره ونجاتهما، 

يصحلا جدا صعيف وبعضه مفترى، 
علىالحديث أئمة لاتفاق بحال؛ 
لرالعلأمةالمعبود: عون في قال وضعه, 

بكلامهعبرة لا جدا، اهل منالسيوطي 

(.٢٠٣رقم الإِسان، )محاب لم مأخرجه )٠( 
ملمعر اكووى )أ(شرح 



I لوميا هل

<٠٠
القيامةأموال 

الأئمةكلام يوافقه لم ما الباب، هدا في 
القادءُن.

المصادروالمرام:■0- 

)جءآ(،الذمة« أهل »أحكام ٠ ١ 
لأين١لقيم•

حكمهم،؛،في ومن اكرة وأهل - ٢ 
■شكري لموفق 

اروالأئوالأحاديث ات »الآي- ٣ 
فيومن الفترة أهل في الواردة 

حمدان،أحمد لمروان ، حكمهم١١
ماجستير[.]رسالة 

البر.عيد لابن ^٨١(، ررالتمهيدا؛ — ٤ 
^٨(،ارض،، عتاللادوء — ٠ 
نمه-لأبن 

الميم•لأبن الهجرمحن؛'، ارطريق - ٦ 

جبدر هل أق 

)الصحابة(.مصهuح يراجع 

 Mالرضوان سعة هل أM

)الصحابة(.مصعللح يراحع 

قالعشة بيعة هل أو 

)الصحابة(.مصتللح يراحع 

Pالقيامة هوال أه 

لغة:لتعري، ا ح 

\سوهو فزل، ينع الأهوال: 
فهويهوله له ها وقد لشأاويخ، ا لأمر وا 

ته در أبى حديث ومنه ونهود، غايت 
تثقلفلا أحثذ لا أى: أئولتاث،،،؛ ولا 

التيق((،وتحلبثالزخي:مثي،٧-صصالإيمانالأذادية 
تهذيبوفي ونء4ث،ُ؟أ. حك أي: Jحمد السكأا، ءدد وصوابءل 

الالأمر من المخافة "الهزل: المنة: 
كهولمنه، عليه ئهجم ما على تدري 
البحر؛اأّأ،.وقزل اللل،   Mالوعد هل أM

والوعيد(.)الوعد مصقللح يراجع 

 Bالوعيد هل أM

والوعيد(.)الوعد مصطلح يراجع 

اصطلاحا:لتعريف، ا <

العظامالثديية الأمور القيامة: أهوال 

اومودرآا/إ؟-آ(.:ا(صن 

صام،]دار ( ٧١١/١١)العرب لسان انثلر: )٢(
]دار( ٦٦١)ه/ والأم الحدث غريب في دالنهاية 

المربي،اكراُث، ]حياء ]دار اللخة)آ/بماآ( )آ(تهوس 
ا*'آم[.ءلا،



القيامةاهواو القيامةاهوال 

الحسابمن البعث بعد تقع الني 
،وغيرها الصراؤل على والمرور والميزان 

النار.أو الجة لحول وبعدها 

بدنانممضاسدوىئ 0
والاصْللاحى:

منأخص الاصهتادس المعنى إل 
عظّامأمور من المخافة فهو اللغوي، 

والئنة.الكاب نصوص قى ذكرها جاء 

التسمية:سبب ٠■ 
اليومذلك قي يجري ما لحقيقة موافقة 

المخيفة.الهائلة الثديية الأمور من 

الأحرى؛الأسماء ■0 
أهوالأن إلى العلم أهل بعض ذهب 

قولهفي المزكور الأكبر الفزع هي القيامة 

رروالجزي؛ ابن قال !، ١٠٣]الأنياء: 
الجملة،على القتامة أهوال 

النفخةت وقيل الموت، ذبح ت وقيل 
الصور؛؛آا،.في الأولى 

لحكم:ا٠ 
أحبركما بحصولها الجازم الاعتقاد 

بشأنهاورد ما بكل والتصديق الوحي، 
الأحبار.صحيح من 

والمنزلة:

اليوممقرئات أحد القبامة أهوال 

وقبلالبعث بعل- نير التي الغثبتة، الأحر 
لمستحقها.الجنة لحول 

لأدلة:ا0 
م^دا وحنءُ قمْ ئ ؤةث1 ت-عالى: قال 

L،a].ه ثهلثية  Jl  ،]ابنال قفات
واحدأمر هو إنما ت اُأي • ظفة كثير 

أنواحدة دعوة يدعوهم هؤه، اض من 
يديهمحن مام هم فإذا الأرض، من يخرجوا 
القيامة،؛يوم أهوال إلى يتفلرون 

ؤإيدقأءلأ ي-تفي ، ١٧'؛^بحانه؛ وقال 
•]مريم[ .ه ثنيثا كثا ؤ جمآ 

إمآ'لآيبممح بجم  ١٠٦■؛^^;ت بحانه وقال 
.]غاقر[ َقظمانه آثنام أدى اهٌع 
لثمكالا أنمك؟ نقق ت ه ال وق
رلام؟. قمئل جمل وملهن ^م؛ن بجيد 

ئنثؤيإهيثاء ثجعئقه عنل ين عملؤإ ما ءال 
كئئثزثن ؛يد ألثثة ثث يو 

رهآكم آلّْآء ئئف وبجم . تفة وفن 
لوئآلثق ثظذ ،؛، ٥١و ئتية آثوكئ 
.هشهإ أميغا عق بجما يتقاة 

]الفرقان[.

الققال: ه عمر ابن وعن 
إلك،بئفلر أن ّرْ ررمن ه الته رسول 

فليقرأ:العين، رأي كاته القيامة يوم 
آنقئنشهوأ؛ؤ؛]دا َلإيقه أمحس 
آذقئته(ا\لةه ووإدا 

اكزيللعلوم النهل 
الشاملة[.الكتة 

•آ؛آم[.دأ، ية، ]دار ( ٨Mمحير ابن شم )٢( إلكتروسة،]نسخة ( ١١٣•
=(، ٣٣٣٣رقم الهمان، تمم )أبواب اكُنى اخرجه )٣( 



اتميامةأهوال ءل]قق[هالقيامةأهوال 

عقدها(1ويفرط يمك اخر ؛؛إن النبي وقال 
أصبع،على السامة يوم السماوات 

والشجروالجبال أصح، على والأرصين 
أصح،على والثرى والماء أصح، على 

يهنهننم أصح، على الخلق وسائر 
اف«لُ؟U الملك ّ فيقول: 

اللمسائل اؤ 

(٣)

وأقوالأهلاسم:
؛بوني لصا ا عثمان أبو محال 
بعلبالبعث والمنة الدين أهل ارؤيومن 
اللهأخبر ما ويكل القيامة، يوم الموت 

اليومذلك أهوال من ه ورسوله ته سحا 
الحق«أآا.

تلكأعظم رأومن ظه؛ الأشقر ومحال 
الشاملالكوني  jUjJIذلك الأهوال: 

وحبالها،الأرض يصيب الذي الرهيب 
.وقمرهاوشمسها ونجومها والماء 

نزلزلالأرض أن 1 نا ربا يحدثن
وتنسف،سئر الجبال وأن وتدك، 

تتشققوالسماء وتسجر، تفجر والبحار 
والقمروتذهب، محور والشمس ونمور، 

صووهاويذهب تتكدر والنجوم 

واللغظط١[ انرّالة، تءّؤّه ؛( tt/a)أحعد و ِ
(٨٧١٩رمم الأموال، )كناب والحاكم له، 

فيالأناني وصححه الذمي ووافقه وصححه، 
(.١٠٨١ر;ءم الصحيحة اللنة 
(،٧٥١٣رقم التوحيد، ركتاب، المخازي )ا(آحر-حه 
رنموالنار، والجنة القيامة صفة )كتاب وملم 

٢٧٨٦.>

_دارتال( )٠٧الحليثأ أصحاب اللف ءسقي,دة )٢( 
 .،_l,]ة،ةاه

متعلقة:

القيامة:أهوال تعيد الأولى: لمسألة ا— 
مامنها ومتنوعت، كثيرة القيامة أهوال 

الذيالشامل الكوني بالدمار يتعلق 
صورتهوقد البعث، بعد الناس سيشهده 

والأنشقاق،والأنفهلار، التكوير، سورة 

المتقدم.عمر ابن حديث عليه دث كما 
اليوم:ذللث، أهوال مفردات وس 
محبضةأحزائها يجمح لأرض ا كون 

معلوياتالسع والسماوات تمالى الرب 
أقثقورؤأ سبحانه: محال كما بيمينه، 

لومقصبم_تهو جمبعا وآير؛ض محرْء "ص 
سبأذتهلبي_ننيء مهلؤيتشت، ءألسعنوبم، ألمثمؤ 

لالزص!ا.قجث عتا وقتل 
يومالأرض افه ويعبض ه؛ وقال 
يقول:ثم بيمينه، الماء ويطوي القيامة، 

الأرض؟«ُ؛،.طوك أين الملك، أنا 
ذلكفي يجري لما تفصل وفي 
لقهع:مسعود بن ش ا عبد محال الثوم، 

فقال:٠ المي إلى اليهود من حبر حاء 
يومالسماوات يمسك، الته إن محمل، يا 

علىوالأدصين أصح، على الشامة 
أصح،على والشجر والجبال أصح، 
الخلقوماقر أصبع، على والثرى والماء 

؛آه[. ٠٧ٍدا، (ّالفلاح، ٥٦الكرى)الشامت )٣( 
(،٤٨١٢رنم القرآن، -ضر )محاب الخاري أ-محرجه )٤( 

رقموالنار، والجنة السامة صفة )كتاب وملم 
٢٧٨٧.)



القيامةأهوال ًء؛|ق[ه

الملكأنا ت فيعول يهزهز ثم أصبع، على 
تعجبا. الله رمول قمحك . اش أنا 

ُأؤديا- قرأ ثم له، تصديئا الحبر قال مما 
حميماوأ'/تينى قري؟.؛■■ ص آللة مدرؤأ 

تمقتثألتتوت أتتنثو و وةِ_تمح 
وهبمتمحن ظ هتك ثبمئق لأ ش 

لالزم[ُاُ.

كماتدك، والجبال الأرض وكون 
ممخةآلتؤر ي يخ ؤ؛ذا ' بحال مقال 

دقه^٤١ وآيات آ'مح محيك و ء؛-وتأ 
"أوابمهوفلت قومذ ^^٠ 

دم^١ ؤهَ ء: ال وق1الحاقةا، 
^[،Ji] 4. k kآمحيل 

وآيثانآمحيس محق هتاه؛ ال وق
و4نجلا ي أثال وت 

ميلأإًبال، ش 4ءهثلإطى ت ه وق—ال 
مءسناواهاعا مدرها دأئا. زق بمثئها 
وهمحكا &؛؛، فيا ضئ لا . 

رؤوسس تدنو الئسل وكون 
الشمسارتدنى قال كما الخلق، 

منهمنكرن حتى الخلق من الشامة يوم 
عامربن مليم قال كمقدار 

مافوالله الخديث[؛ هذا رواة ]أحد 
أمالأرض أمسافة بالميل؟ يعي ما أدري 

-قالاالعين به تكتحل الذ'ي الميل 
فيأعمالهم قدر على الناس ١لقلمةون 

.تخريجه تقدم ر١( 

كعبيه،إلى يكون من فمنهم العرق، 
منومنهم ركبتيه، إلى يكون من ومنهم 
يلجمهمن ومنهم حمويه، إلى يكون 
١^٠رمّول وأمار قال! إلخائااا. المرق 

فيهإلى بيده 

لمامديد ذهول فى النامي وكون 
تعالىقوله في جاء الأهوال، يرون 

أهوالمن الناس يسّتقبل عما مخبرا 
يكنتتحتفم آئدؤأ اائاس القيامة! 

نيؤثهايم عظير يثج■* آلتاعق نلنلك 
ومحّعأتحعت ثنا ممتيتثثؤ محكل يهل 
آقاسنى خملها "ثم داب ُءقل 

عداب■ؤيكة هم رمحا سكمئ 
]الحج[.وه يد شي آقي 

بالنواصييوحدون المجرمين وكون 
اؤي>مفمّ_بءمحان4ت قوله في جاء والأقدام 

وهءأ'لأق-ي الويى محمد محتنجم آلثمٍمحن 
لالرحمن؛ا•

عندالكفار لقيل حكاية تعالى وقال 
أتينبجم قأوا 4^^1 الأه_والأ ة روي
3ةيبجيثتيهدء آلخى'محِ آلقتز بجم ^١ ؛. 

عنتعالى رريخبر ت كثير ابن قال 
يرجحونأنهم ت القيامة يوم الكفار قيل 
بأنهمويعترفون بالملامة، أنفسهم على 
الدنيا،الدار قي لأنفسهم ظالمين كانوا 

وأملها،نعيمها وصفة الجنة )كتاب لم مأحرجه )٢( 
(.٢٨٦٤رقم 



القيامةاهوال 

القيامةأهواو ء]قئ[ابمث

الندمكنأ ندموا القيامة أهوال عاينوا فإذا 
١٠٥٥_وكن1 ^^٥١^٢ الندم، ينفعهم لا حيث 

الملائكةلهم فتقول .ه، آلنن بجم 
لأيّآةٍيى'حمثهم أقتل بجم ^٥^■' ت والمؤمنون 

علىلهم يقال وهدا و4، 
•ٌُأا•• والتومحح• التقريع وجه 
محياللكفرين خوف الثانية: لمسالة ا. 

الأهوال:ومشاهدة المث، 
والتعافىبمسحالاممايضعند

لأهوالورؤيتهم قبورهم، من مبعثهم 
ؤاأزا-آثت ثجث ^؛٣ ام: العثل-القيامة 

.واحئة بجيذ مزب . آلثاد5بم تتمها 
ابنقال ازءات[، ]ال_).ه ئشعة ابمت-رئا 

ؤاحئةبجنذ ^٥^-> ١١؛ مفسنا جوزى لا 
لماالاصهلراب مديدة أي: .ه؛ 
ثشتة■ؤأبمدرئ١ القيامة، أهوال من عاينت 

قالJعايتةاUر. ذليلة أي: 
علىيمت لم من أبصار وهده : ظه ء ،al-؛ 

مدكرييكن أنه هذا على ويدل الإسلام، 
يأمدودزن لإدا ^^0 تعالى: فقال المث 

]الازءات;ا،<أأ؛.ثثاِهمآوه 
المطيعونالمؤمنون الثالثة: لمسألة ا. 

أهوالعند حزن أو خوف يلحقهم لا 
القيامة:

زف ١١٥هداى ي تعالى' لقوله 
]البقرة[..هه هم وث* قنجم 

انحمن أن تعالى ارمحن ت الرازي قال 
ماعلى بالإقدام وعملا، علتا بحقه هداه 
إلىيصير فإنه يحرم، عما والإحجام يلزم 
وحمع. . حزن. ولا فيها خوف لا حال 
بجرنوةولاهثر عقهتِ زف ^٤١ ه: قول
لأوليائه؛تعالى اش أعد ما جميع ).ه 

منالملامة يتضمن الخوف زوال لأن 
يقتضيالحزن وزوال ت، لافا ا جميع 

والمراداُت،.اللذات كل إلى الوصول 

الحزن؛عدم على الخوف عدم وقدم 
يللبعلى مقدم ينبغي لا مجا زوال لأن 

المكلف،أن على يدل وهذا ينبغى، ما 
فيحوف يلحقه لا تعالى اش أطاع الذي 

حضورعند ولا البعث، عند ولا القبر، 
ولاالآقتب، تطاير عند ولا الموئم،، 

الصراط،عنل- ولا الموازين، نصب، عنل- 
الثئيخغتأ ولا تعالى: انإه قال كما 

.٩١٠۴]اص: آلأّ 
إلآ'هتين محقن ؤ؛؛( تعالىت وقوله 

جهمإث محنجبمن دنمؤق .I ^؛١ آزبةإأ< 
]،ريم[.محددا.4 

أنعر بالأية اااّتدل الألومي: ىل 
لأنبالمجرمين؛ تختص القيامة أهوال 

مكرُين،يحشرون الابتداء من المتقين 
_،-S^ذك بعد ينالهم فكيف، 

افهقال القدمى الحديث، وفى 

اينهمريم-ا(.)ا(تسد
ط؛ا.الإسلأس، رأ/هاا( المم )؟(زاد 

ط؟[.الفكر، ]دار ( ٤٧٢)T/ الرازي شر )٣( 
ط؛آ,التراث، إحاء تدار ( ٤٥٢)a/ المعاني درح ( ٤١



القيامةأهواو 

خوفينمدي محلى أجمع لا رروهمزتي 
يومأمنته الدنيا في حافتي إذا وأمنين، 
فيأحفته الدنيا في أمنني وإذا القيامة، 

الآخرة،اأا،.

منطائفة بدخول الأخبار صحت وقد 
٠:لقوله كيلك؛ الجنة الأمة هذْ 

معهالنبي يمر الأمم، هملي ررعرصت 
لتسدالض الرجلان، ٌعه دام الرجل، 

فرأيتالرههل، معه والنبي أحد، معه 
أمض،يكون أن فرجوت كثيرا سوادا 

انظر،قيل؛ نم وقومه، موس هذا ت فقيل 
أمتك،هزلأم فقيل: ^١، مرادا فرأبمت، 

الجنةيدخلون ألما سبعون هولأم وْع 
؛ارآلحاب، يغير 

للأمنأأسبا.تا هناك أن يفيد ما وسيأتي 
أهوالأن يفيد مما القيامة، أهوال من 

المقصرينويعمى بالكفار خاصة القيامة 
المطيعين.المتقين دون 

منالأمن أسياب، الرابعة: لمسألة ا- 
القيامة:أهوال 

الدنيافي تعالى اش من الخوف — ١ 
والرغبةوالطاعة للأِبمان المقتضي 

والرهبة:

القيامةاهواو 

العلوملّكب المسند في الزاد احرجه >ا( 
)كتابصحيحه في حمال وابن طل!ا، والحكم، 

اليلةفي ألألمني وحن، (، ٦٤•رقم الرناتق، 
مدا[.المعارف، لمكت؛ة ( ٧٤٢)رنم الصحيحة 

(،٥٧٥٢رقم الطب، ركاب المخاري أحرجه )٢( 
(.٢٢•رقم الإيمان، رمحاب وملم 

يعنكب؛- الأبرار شأن في جاء 
الطيعينإيمانهم في الصادقين الم>منين 

َةنبجثا ثقامة الدر ؤؤ>او0 أنهم -ت لربهم 
شهءثر ألقتام رقلمثون . ثنئطيتإ قؤْل 

وأنان[، لالإن ٠٤.(وايإ تيا متّكثا 
الربلرصا طلنا كان هذا عملهم 
قالالقيامة، يوم من وخويا تعالى، 

ليثيءؤإ،ا لقولهم: ح\5اية تعالى 
أنأو ذؤ، ولا -محو يء ئة لا أق 
[،]ألإن—ijمحي قنا نقا ؛>، 

تعالى:ئل كما الشرة وكانت 

.وثثودأ محمأ ئلقثم أثوي ألك قث آقّ 
ئميهأجع صمحإ قثا ئبجثئم 

قوله: ١١التفسير: أهل قال ان[، لإن]ا 
عدفأي: ذ؛لش ز ثه 
وثسدنهاليوم ذلك أس بعنهم 
حكىلما تعالى افر فان ، ٠ . وعذابه. 

لغرضين؛بالهلاءارت، أتوا أنهم عنهم 
منوالخوف تعالى، اض رصا لأجل 

هدينأعهلاهم أنه هنا بنن القيامة، 
أهوالمن حففلهم أنه وهو الغرصين: 

ثنائه;جل قوله وهو ألقيامة، 
١^رصا طلبهم وأمأ آأي،يه، 1ألق، ث قه 

الوجه؛في نضرة بسبه ض ا فأعطّاهم 
فيوسروزا رأوه، حين حسنا، أي: 

اصا،ص.

الكتب( rv/r)•عادل لابن الناب جر تف)٣( 
ءلا،بماأ؛ه[.الملمة 



القيامةاهوال ►]ئق[بماتقيامةأموال 

ارأنهت المنير،، ير ارالتففي وحاء 
أهوالمن بالخوف وصمهم ّبحا0 

المتقدم!قوله في موصعين! في القيامة 
هوقولمسظيرّا ئتآد َ؛ن ينعا 
مح1ورإقيثا رقر من ظق ٠ ! هنا 
حققأنه تعالى اطه أوضح ثم ؤاه 

علىسيجزيهم ما وذم الهدفن، للأبرار 
أ.ااُ ,. ؤإحلاصهم. أتكمالهم 

فيوالجهاد تعالى باض الإيمان . ٢ 
سيله!

قييخؤج لمن اش رلانتدب .! قال 
والجهاديي الإيمان إلا يخرجه لا سييله، 

الحنةأيحله حتى ضامن أنه سيلي، في 
أنأو وفاة، وإما بقتل، إما كان، بأيهما 

ماينال منه حمج الذي مسكنه إلى يرده 
ءشمةاأُلإ/أو أجر مجن نال 

ررفيأي: اض: على ضامن ومعنى 
ينجيهأنه والمعنى؛ وحمايته اش صمان 

الجتة؛اُؤيدحله القيامة أهوال مجن 
معوالخروج المريخي، عيادة — ٣ 

وكفالإمام، وتوقير والغزو، الجنازة، 
الأذى:

واحدةنعل من ررحمس لقوله 
عادمن ء: اش على صاثا كان منهن 

الفكر]دار ( ٢٩•ّ المتجر)بم؟/ا/ا/آ يُ را(المف
المعاصرآ.

واللففل( ٣٦رنم الأسانأ )محاب المناري أخرجه )٢( 
(.١٨٧٦رقم الإمارة، وملم)كاب له، 

ْوا[.الإملأب، الثار ]دار للشري )٣(الأرمن 

حرجأو جنازة، مع حرج أو مريصا، 
نعزبرْبربد إمام على لحل أو غانيا، 

مجتهالناس فسلم بيته في قعد أو وتوقيره، 
٢■الناس؛؛ُ من وسلم 

ضامنأنه رامجعنى المناوئ! قال 
أهوالمن ينجيه أن اش! على 

القيامةااُ
منالدنيا فى المزمن يصيب ما ء ٤ 

!والبلاياالمحن 

بجنمن تخيروني لألأ M•' لقوله 
القيامة،يوم يصعقون الناس فان الأنبياء، 

لخدبموصى أنا فإذا يفيق من أول فأكون 
أفاقأدري فلا العرش، قوائم من بقائمة 

■، الهلور؛؛ربصعقة جوزي أم قيلي 
المهلب!ررقال ال! ا_هلابن ال ق

قيهالطور،، بصعقة حوزي ءأم ءص! وقوله 
والهموم،، الدنيا في المحن أن دليل 

يومبها ض ا يخفف أن يرجى لألأم وا 
كفارةوأما القيامة، أهوال من كثيتا القيامة 

النبيمن عليه فمنموص بها الذنوب 

ط١[،الرسالة، ة ]موم( ٤١٢/٣٦)أحمد أخرجه )٤( 
(٤٩١، ٤٩٠)Y/ الئئة لي مامم أبي وابن 

صح؛حهش خزيمة دائن مدا[، الإسلامي، ]المكتجا 
والطبراني.(، ١٤٩٠رنم الصلاة، في الإمامة )كاب 

والحكم،اللوم ]،كب )•T/٧٣( الكير في 
)آ/والترهيب 1كرءما صحح لي الألباني وصححه 

طء[.العارف، ]مكة ( ٤٢

]مكتبة١( ٠ ٩ )آ/ المغير الجامع بشرح التييِر )٠( 
الثانص،الإدم 

(،٤٦٣٨رقم الئرآن، شر )كاب اليخادى أخرجه )٦( 
(.٢٣٧٤رقم الفضائل، )كاب وملم 



القيامةأهوال القيامةاهواو 

يشاكها،الشوكة ؛احش ت بقوله 
منالشامة أهوال ت الخامة لمسألة ا— 

المقصرين.ممحصات 
الررالذنوب ! تيميةابن قال 
انتفتإذا إلا معللما النار يحول توجب 

عشرة!وهى ذلك من المانعة الأسباب 
تومنها الاستغفار، ت ومنها التوية، ت منها 

المصائبت ومنها الماحية، الحنان 
،النبيسماعة ومنها المكفرة، 

دعاء! ومنهاغيره، شِفاعة ومنها! 

منللميت، يهدى ما ! ومنها المؤمنين، 
فتنة! ومنهاوالعتق، والصدقة الثواب 

القيامةاآُ'آ؛.أهوال ! ومنهاالشر، 
لممن أن ه القيم ابن ذكر وقد 

فإنهفيه، يجرى وما البرزخ يمحصه 
بأربعةالوقف في ريه يدي بين رريمحص 

الموقف،وشدة القيامة، أهوال أشياء! 
•هك الله وعنو الشفعاء، وشفاعت 

فلابتمحيصه الثلاثة هده تم، لم فإن 
حقه؛فى رحمة الكير لحول من له بد 

المار،في ؤيتطهر ؤيتمحص ليتخلص 
لخبثه،وتممشا له للهرة المار فتكون 

كنرةحسسب، على فيها مكثه ؤيكون 
وتراكمه،وصعقه وشدته وقلته الخبث 

وصارذهبه وصفى حبثه حرج فإذا 

(٥٦٤■رنم المرضى، )كتاب الخاوي أخرجه )١( 
(.٢٥٧٢يقم والأداب، راكلا الم )محاب وسلم 

ط؟[..اثرشد، ]ص )آا/'؟ه( الخادى شرح )٢( 
الكب[.؛ Jlp( ٤٣٢رأ/الئتاوى مجموع )٣( 

وأدخلالمار من أحرج طيبا حالقا 
الجنة«أن.

أهوالوئح، المادسة: لمسألة ا- 
الشامة:

بعدتقع القيامة أهوال أن يظهر الذي 
وهيتتابع، ثم قبورهم من الناس بعث 

اشأعد فيما الدارين أهل استقرار قبل 
•لهم 

تعالى!قوله قي الزلزلة تفسير قي جاء 
بجتمحأ ألثاهؤ ئو زل٠ 

JUالعلم، أهل بين خلاف ]الحج[ 
وثت،فى انملماء اءاختلف الئنقيطى! 

بعدهي هل هنا، الذكورة الزلزلة هذه 
إلىنشورهم يوم مورهم من الماس قيام 

زلزلةعن عبارة هى أو القيامة؟ عرصات 
الفور؟س الماس م لما نل الأرض 
هذهالعلم! أهل من جماعة فقالت، 
وأولالدنيا عمر 1خر في كائنة الزلزلة 
القول!بهذا قال وممن الماعة، أحوال 

بنومحي ؤإبراهيم والتجئا، علقمة، 
حنثمن القول وهدا جريج وابن تمر، 
يثبتالم ولكنه النظر، من وجه له المعنى 

النقلمن الثابت، بل النقل؛ من يؤيده ما 
bjj - ،وأما. . الأحر. القول وهو حالفه

بأنالقافلمن: الأخر القول أهل حجة 
بعدالقيامة يوم كائنة المذكورة الزلزلة 
فىنبت، ما فهي القبور، من المعث 

)ا/مأالسالكين ر؛(ْدادج 
ط؟أ.

العدبى،اماب ]دار 



القيامةأهوال القيامةأهوال 

تصريحهمن ه الثبي عن رراإ-صءمحاأ 
هوالقول هدا أن تعلم ومذلك مذلك، 

آ.يخفى؛اأ لا كما الصواب 
قولمنها أحاديث عدة لذلك ومحاق 

اآدم ا يت افه ءيقول .ت اش رسول 
فىوالخبر ومعديك لسك ت ئيشول 
االنار بعث أحمج ت يمول ت قال يديك، 

ألفكل من قال: ازر؟ بعث وط قال: 
حينفذاك وسعين، وتسعة تسعمائة 

حملذات كل وتضع الصغير، يشيب 
هموما سكارى الناس وترى حملها، 
شددد...؛اُمآ/انثه عذاب ولكن بسكارى 

ءإاهر٥.المقصود على الحديث ودلالة 

غيركثيرة القيامة أهوال أن تقدم وقد 
وكلهاالشامل، اتكونى يالدمار يتعلق ما 

قالالدارين، أهل استقرار قبل فيما تقع 
أهوالوسائر الأكبر، ررالغرع الخلوتيت 

الجنة؛؛يحول قبل يقع إنما القيامة 
القيامةفعرصات الأهوال مكان وأما 

المحشرأرض في معفلمها يكون التي 
عداه.والعلم 

المزمنينحمد الساسة؛ المسألة •- 
٢٠٣أذهب لما الجنة لحولهم عند ربهم 

القيامة:أهوال ومنه الحزن، 
الخة:أهل لقول حكاية تعالى قال 

القكر[.]دار مد نط ( ٢٥٧)؛/ o\J\أضواء )١( 
(،٦٠٣٠رنم الرناق، )نماب البخاري أحرجه )٢( 

(.٢٢٢رنم الإيمان، وملم)محاب 
اكراث!_[.إماء ]دار ( ٨١/ jgi (Aروح )٣( 

ثثجثنا أدهب آرئ ممي ئثتد >ؤوهؤ\ 
قال٠ ]فاحلر[ .؛ه ستؤ>ِ أثدؤر إى 
عثاررؤأدهّ_ا التفسير! أهل 
أهوالوقيل: النار، عذاب هو قيل: 

والصوابالدنيا، هموم وقيل: القيامة، 
كاها،ُأ،.ذلك قي العموم 

يحملأن اأ'الأولى المعاني: وقال 
عنينجون فهم الأحزان، جميع على 

هوالحزن: أن المعروف، ومن كلها، 
القيامة،؛أهوال حزن 
القيامةأهوال هول الئامحتة: لمسألة ا- 

الني.؟شيب مبب للرسل. جرى وما 
هودررشيبتني : هقولل

هود،ررثييتتى رواية: وفى ، وأحواتها؛؛ 
اءلون،يس_وعم والمرسلات، والواقعة، 

كورت،؛الشمس ؤإذا 

شيبتنيا؛ المعنى: في المناوئ قال 
أهوالمن فيه مما أشبهها وما هود 

وماالأنبياء وأحوال وشدائدها، القيامة 
لهم؛أأبن•جرى 

(,١٦٤١)اكهلنملوماكزل )أ( 
ه[.١٤١٨طالوطن، ]دار ( ٣٦٠الهران)؛/تمر )ه( 
المأمون،]دار ( ١٨٤مسنده)آ/ في يعلى أبو احرجه )٦( 

(١٢١٠;٢٢الكسر)المعجم ني داليراني ط\أ، 
.علهالحكم رصاي هل؟[، يميه، ابن ]هكتة 

(t(U ^ (٣٢٩٧رئم القرآن، تمر )أبواب الترمذي
فضائل)كتاب ممض في شيبة أبي وابن وحسنه، 
والحاكمط١[، الملة، ]دار ( ٣٠٨٩٧رنم القرآن، 
ني_ uViوصححه (، ٣٣١٤رنم الضر، )محاب 

(.٩٥٥الصبحة)رنم ,الللة 
(.١٦٤١)نملوم النهل )٨( 



اثميامةأهوال ءمم[بمانهيامةأهوال 

واممروق:
الصغرىالقيامة أهوال بين الفرق 

تالكبرى القيامة وأهوال 
الحشر،يوم تكون الكبرى القيامة أن 

هذهوفي الموت، حالة الصغرى والقيامة 
فىوأما وحده، الإنسان يكون القيامة 

الخلائقلأصناف الجامعة الكبرى القيامة 
.وحده يكون فلا 

تحاكيالصغرى القيامة وأهوال 
أنإلا الكبرى، القيامة أهوال وتماثل 

وأهوالوحدك، تخصك الصغرى أهوال 
وأهوالأجمعين. الخلائق تعم الكبرى 
أهوالمن كثير أعغلم الكبرى القيامة 
لأموالالأمثلة وهده الصغرى القيامة 

فقديموتلخا هده عليك قامت< فإذا تلك، 

كلعلى جرى كأنه ما عله جرى 
الكرى.للقيامة أنموذج فهي الخلائق، 

الكبرىالقيامة إلى الصغرى القيامة ونسبة 
الخروجت وهي الصغرى الولادة كنبة 

الرحمفضاء إلى والترائب الصلب من 
منالخروج وهى الكبرى: الولادة إلى 

عالمسعة ونسبة الدنيا، فضاء إلى الرحم 
إلىُالموت العبد عليه يقدم الذي الأحرة 
إلىالدنيا فضاء بة كنالدنيا فضاء 

البما وأعفلم أوسع يل الرحم؛ 
زيحءسُ 
اصطلاحاتقي العلوم رجا*ع العلماء دستور زا(انظر: 

ط\أإالعلمسة، الكب ]دار ( ٧٨رم المنون( 
ط١آ.الخلصئ، الكب ]دار ١( • ٠ رم والكشكول 

بأهوالالعالم نمران أعثلم من 
والترغيبالمعاصي، عن الزجر القيامة؛ 

اهُأ،،للقاء والاستعداد الطاعات، في 
الاغتراروعدم اش طاعة على والصبر 

منها،فات ما على الحزن وعدم بالدنيا، 
للجدوالتشمير ونهاية، زوال إلى فإنها 

الموت.بعد يكون لما 

0الضة:

ذلكوفي القيامة أهوال تعالى ادله ذكر 
أيرزها؛من ولعل الخكم، من الكمحر 

الإيمانقي الخلائق امتحان ٠ ١ 
'بالغيب 

للخلائقتعالى الرب عغلمة إفلهار ء ٢ 
والسماواتقبضته الأرقى تكون أن يوم 

بيمينه.مهلويات 

عدمفي تعالى ض ا عدل ظهار إ ٣
فيوالكافرين المؤمنين بين التسوية 

القيامة.مواقف، 

فيوندمهم الكافرين حرة إظهار - ٤ 
والنل،م.التحسر قي ينقع لا ومحت 
الطائعين،\ذحسمن فضل إظهار - ٠ 

ذلكشر يتهم بوقا تعالى اش وعد وتحقيق 
وأهواله.اليوم 
التمّحيمىيكفه لم من تمحيص . ٦ 

بعثه•قل المرسن ْن رزحه بش 

(.٢٩٠رم حاسات لأيات ازطات الأنوار انظر: رآ( 







الأ/ثان؛►.ة

كانواما وا وناستحبوا، ما عبدوا 
علؤإمحما هم إبرا ليلن محيدلوا وا عليه، 
ماإلى وصاروا الأوثان، فعبدوا غيره، 
قبلهما؛ُا"ا.من الأمم عليه كانت 

لأدلة:او 

يقآوى 
40الزور ثك 

دفنين مثثمحث< >ؤإقتا 
لال_ثئب_وت:

يؤنين أمحيؤ إئثا ت ال وق[، ١٧
ألدتتأهآلحيؤت ق بيق^م تهمدآ أؤبما آف 

[.٢٥]العنكبوت! 

■ ■ٌنال 

نبمكيغأآ'لأمحيلتي 
تال وق]العج[، 

وهنئرىآؤثن، آش 

قصةفي ه همة بن عمرو عن 
مات اطه لرسول شال وأنه إسلامه؛ 

نبي؟وما ت قفلت نبي، أنا ن قال أنت؟ 
شيءوبأي فقلت؛ اطه، أرملتي ت قال 

الأرحام،يصلن أربملتي ت قال أرسلك؟ 
بهيشرك لا الله يوحد وأن الأديان، وكسر 

شيء؛؛ُى•
ندرت شال ك المّحا بن ثابت وعن 

يتحرأن ٠ افه رسول عهد على رجل 
إنيفقال: ه النص فأتى ببوانة إبلا 

فقالثوأنة. بإبلا أنحر أن ندرت 
أوثانمن وثن مها كان 'اهل ءت السي 

لأهلقال: لا. : قالوابمد؟« الجاهلية 

_؛،J،UUUانمرية الكب ]دار الأصتام)٦( )ا(ىاب 
ص.

رنمونمرها، المسافرين صلاة لم)كتاب ماحرجه )٢( 
٨٣٢.)

لا.: قالواأءيادهم؟أ، من عيد فيها كان 
فإنهدنل.رك؛ ارأوف : افهرسول قال 

الفيما ولا اطه، معصية فى لنذر وفاء لا 
آدما(أم.ابن يميك 

أن.٥؛ الخل.ري سعيد أبى وعن 
تجعللا ءاللهم قال: غ اض رسول 

قومعلى اطه غضب، اشتد يعبد، وثئا قيري 
ماجدا؛أنبيائهم قبور اتحدوا 

أتيتقال؛ ه حاتم بن عدي وعن 
ذهبمن صليب عنقي وفي و. النبي 

هذامحاك اطرح همدي ا رربفقال: 
،•أرأ الوثن 

رنموالمذور، الأيمان )تناب داود أبو )٣(أخرحه 
ابن]،كب ( رآ/٠٧الكمر في واتجراني (، ٣٣١٣
المنيرالبدر في الخلقن ابن وصححه ْلأ[، تيمة، 

فيحجر وابن ءل١[، الهجرة، ]دار )بم/حاه( 
ومسحه»i^، أطلى، ]دار ( ١٨٥)؟/السلؤغ 
(.٢٨٧٢اكسة)رنم اليلأ ني الأزني 
سللثا'تلا نيعا نذر آدم ابن ملي أللمس لجملة• 

يسلم(، ٦٠٤٧رنم الأدب، )كتاب الخارى رواما 
(.١١■رنم الإبمان، ركاب 

الأساركشف ني كما مدْ، في اوز_ار )٤(احرجه 
ابنءلريمه ومن هدا[، الرصالة، ]موسة ( ٢٢•)ا/ 

الأوقاف]وزارة ( ٤٣)ْ/التمهيد ني المر مد 
وندمهمان، ين عمر افيه الهيثمي! وفال المغربية[، 
(٢٨)؟/الزوائد مجمع ضعغ>،أا', محلى اجتمعوا 

المدمي[.]مكتبة 
ّآحملآحرجه ! .؛،■هريرة ألي حل-ث من شاهد وله 

(r\il\r )ّالهبمي:وقال ٍوا[، الرسالة، ث ]ّؤ
فيزش كلام وفيه إسرائيل، أبي بن إسحاق لاقيه 

)إ/آ(الزوايء مجمع . رجاله هميتية القرآن، 
أحكامفي الألماني ومححاء_4 التاءسي[، ]مكتبة 

ًلأ[.الإملأس، ]المكب ( ٢١٧)الجنائز 
هو*م(،رنم القرآن، شم )أبواب اكرمدي أحرجه )٥( 

ًتيمية، ابن ]مكتبة ( ٩٢; ١٧الكبير)في والطبراني 



الأوذانالأوثان

ه1قواو1هلاسمم:

ا)وىنظه: البر عبد ابن قال 
وسائرأصحابه، يحير س الله .رسول 

الذينقبله، الأمم صنيع سوء من أمته 
قبلةواتخذوها أنبيائهم، قبور إلى صلوا 

لأوثان،با الوثنية صنعت كما ومجدا، 
ويعفلمولها،إليها يجدون كانوا التي 

النبي.مان الأكبر، الشرك وذلك 
افرسخهل من ذلك محي بما يخبرهم 

عليهمحشية يرمحا0 لا مما وأنه وغضبه، 
اءلرشهمإاُا،.امتثال 

ريبلأولا ت فقبمو الإسلام شيخ ومحال 
الشياطين،من عندها يحصل الأوئان أن 

أسبابمجن هو ما وتصرفهم، وحطابهم، 
هوأوثايا القبور وجعل آدم، بني ضلال 

الشرك«أآ،.أول 

أعفلمررومن ظلإ.' القيم ابن وقال 
بهاكاد التي، - الشي3لان ت أي - مكايده 

اضيرد لم من إلا نجا وما الناس، أكثر 
حزبهإلى وحديتا قديما أوحاه ما فتنته 

الأمرآل حتى بالقبور الفتنة من وأوليائه، 
اش،دون من أربابها عبد أن إلى فيها، 

وبنيتأوJاJا واتخذت ، قبورهم وعبدت 
ثمأربابها، صور وصورت الهياكل عليها 

)U/الفتاوى مجمؤح في سمية ابن وحننه أ[ا ط= 
اكرمدي•جامع صر أحكامه ر لألناني وا (، ٦٧

را(اكْهدر0/هأ(.
نهدالمللش ]صجمع )ا/هأا( الفتاوى مجمؤع )٢( 

أ١م[.ط٠٢المصحف، لطامة 

ئمقلل، لها أجسادا الصور تللئا جعلت 
،^ujIمع وعيدت( أصناما جعلت 

دعاأرقمن ت ظءة عيي الوقال 
اوثنا اتخذه فقد ا عبده أو الله، غير 

ينفعهولم الدين، عن بذلك وحرج 
إلىانتسب فآقم الإسلام، إلى ابه انت

وكافر،وملحد، مشرك، من الإسلام 
وحقيقته،الدين بروح والعبرة ومنافق، 

الالتي والألفافل الأمامي، بمجرد لا 
..(٤)لهاحقيقة 

الأقسام:٠
والقبور،الأحجار، من الأوثان اتخاذ 

الحكمبحسبا ونحوها والتماثيل، 
ام'ْء:أت

للعبادة،أمكنة يتخذها أن أولا؛ 
منأنول؛ بالله إلى فيها والتقرب 

الذبح،أو ، عندها كالصلاة القربان؛ 
الشركوسائل أعظم من فهذا ونحوه، 
علىويدل ذرائحه، أكبر ومجن الأكثر، 

نذرقال؛ الضحاك ين ثابت عن ذلك 
ينحرأن ه اص رسول عهد على رجل 

إنيفقال: ه النبي محاني ببوانة إبلا 
الفقببوانة. إبلا أنحر أن نذرت 

أوانمن وثن فيها كان لأهل ه: النبي 

اسمنىلاش س )أ/أإ'آ( اللهفان إغاثت  ٢٣١
)\ر\ي.اكدحي هامد ش المديد )٤( 
X^v/Y)التوحيد مقاصد فى المديد القول. انظر: )٥( 

^٥.( ١٥٣)للقاسم الخونيد كتاب وحاب 
.UMXi



ءثآ1[بمإالأوتان
الأوثان

ءهلت قال لا. ؛ قانيامال؟أ؛ ^اهية 
لا.: UUأعيادهم؟،( من همد فيها كان 
فإنهيندرك؛ وأرف ! اش،رسول قال 

الفيما ولا ائه، معصية في لتدر وفاء لا 
أدمأاُا،.ابن يملك 

فيالصحيحة الأحاديث تواترت وقد 
لمااجد؛ مالقبور اتخاذ من المتع 
منوعبادتها بها، الشرك مجن إليها تفضي 

تعالى.طه ا دون 
أعظمررفمن ه: القيم ابن قال 

الصلاةالشرك! ب وأسسا المحدثات، 
بناءأو مساجد، واتخاذها ع؛ا.،ها، 
لصوصا تواترت فقل عليها، المساحي 

واكغليفلذلك، عن بالمهي . النبي عن 

ماررباب ! ١^^ الوهاب عبد ابن وقال 
قبرعند الله عيد فيمن التغليثل من حاء 

قالأ؛ ءبد0لإأ إذا فكيف صالح، رحل 
!حسن بن الرحمن عبد الشارح 

هيعبادته فإن الصالح؛ الرحل • ارأي 
وسيلةعنده اطه وعبادة الأكبر، الشرك 

محرمة؛الشرك ووسائل عبادته، إلى 

دصالأم' الدك إلى تودي لأنها 
الدنوب،ارأ،.اعفلم 

.قريتاتخريجي تقدم )١( 
(.٣٥٠)ا/اللهفان )آ(إظتت 

)ا/آ"آْ(الحمد العزيز نمر ضمن التوحد كتاب )٣( 
،-[.٠٥١٤٢٨ل١ا المميعي، ]دار 

،ط٥١الأثمر، ابن ]دار )0ْآ( المد نمح )٤( 
١٤٣٤.!<

اطهدون من معبودات يتنخدها أن ثاسا؛ 
والنير،بالذبح، إليها يتقرب تعالى، 

مخرجأكبر، شرك فهدا وتحوه والهلواف، 
كمافيه، حفاء لا ظاهر وهدا الملئ، من 

آقييئن  Cjtةنثذت< تعالى؛ قال 
[.١٧لالعنكبوتت إئآقأه ؤمحلمؤى أؤبثنا 

بنمحمد بن الرحمن عبد الشيح قال 
كانتإذا أنه رروالمقصود! تءزفأ! قاسم 
ومغلقثاعنها، منهثا القبور عند اطه عبادة 

فإنالقبر، صاحب بعباده ا فيها 
أكبرلأى.شرك ذك 

الفروق؛أو؛ 

والصنم:الوثن بين الفرق 
بينهماالمرق في العلم أهل احتلف 

ءاىثلأثت1مالرا؛:
فرئا،بينهما ليس أنه أحدهما: 

الصنم،هو والوثن الوثن، هو لصنم فا 
قصةفي تعالى قوله ذلك على ويدل 

ينتبا-ءمحنث' ؛ؤإئما قومه! مع إبراهيم 
لالعنكبوتتإد>ةه ؤقئلميك أئئتا أش يؤن 
فدثالأصنام، يعبدون كانوا ؤإتما [، ١٧

وهداالصنم، على الوثن إطلاق على 
ةامدعين قتادة ول قاهر ظ

تفسيرقي قال حيث ؛ المدوسي 
أئهيؤن ثن شدؤيى ودمأ تعالى: قوله 

(.١٥٣)حتد اكو كتاب حاثة ره( 
,٢٤٦-  ٢٤٥را/ السد العزيز تجسر اطر; )٦( 

(.١٠١)المجد وكح (، ٥٩٩



الأوثانءءثج[[هالأوثان

عنهوود وقد ارأساسا«ُأأ، أؤقثاه: 
أمألنإنلأ ت تعالى لقوله تمسرْ 

رةم[ ٣٦تإدرام-مت القاني^ تف َؤةل 
يدلمما رالآوثانُ؟،، ومرة بالأصنام، 

•بيتهما فرها يرى لا أنه على 

أهلبعض أكول هدا يصحح ولم 
الشيخمنهم التقسد! مع إلا العلم 

راوقيل؛ت قال حيث اض؛ عيد بن سليمان 
الوثن،هر والصنم الصنم، هو الوثن 
التجريد؛مع إلا صحيح غير وهدا 

معوأما الأحر، به يعنى قد فأحدهما 
بمعنا0اآواحد كل فيفسر الاقتران 

علىثان ما الصنم أن وهو التاتيت 
صورةأي على كان أو البشر، صررة 

فهوالوثن وأما اش، دون من وعبد ما، 
يكنلم مما اش، دون من عبد ما كل 

والهبر،والبنيان، كالحجر، صورة؛ على 
.ونحو0 

الوالصنمتمحائؤ حبر بن مجاهد قال 
فهوصنما يكن لم ما المصور، التمثال 

مح«ر".
تالله عبد ين يمان سلوقال 

صورةعلى منحوئا كان ما ت لصنم  ١٥
(١٧٢١ينم)• ( X'ir){'/حاتم أبي ابن را(تفر 
الطبريرتفسير محيا[، الباز، مصطفى نزار ]مكتبة 

rxT/\A) ), ؟,]١، هجر، ]دارUViY.
AA/\r\•).)اسمبري شر اظر: )٢( 

)ا/بمأ'ْ(.الخمد المزح )٣(تسر 
"(.iAU/\nالفري )أ(-ضر 

غيرعلى منحوئا كان ما والوثن البشر، 
مجاهد،عن الطبري ذكره ذلك، 

علىمصورا كان ما الصنم؛ أن والظاهر 
كالحجر،بخلافه؛ والوثن صورة، أي 

والمة«ُْ؛.
وحصوصا؛عموما بينهما أن الثالث؛ 

ْاكل فالوثن الصنم، من أعم فالوثن 
أومصورا، كان سواء الله دون من عمد 
علىكان سا الصنم وأما مصور، غير 
بشرية.غير أو بشرية، صورة، أي 

راال-وثن•ت ه البر عبد ابن قال 
أوكان، ذهب من الصورة وهو الصنم، 

وكلالمثال، من ذلك غير أو قفة، من 
صنماوثن، فهو انته دون من يعبد ما 

صنم؛؛غير أو كان 
بنالرحمن عبد الشيح ونال 

أعم،الوثن إن لأويقالت ئه؛ حسن 
أنكما أوJال، فالأصنام قوي؛ وهو 

أوثان؛؛القبور 

لأتار:اه 

قديماالأوثان اتخاذ عن نتج لخد 
•منها كثترة، ومفاسد سلبية، آثار وحديئا 

صرفيوجبا ذلك في الوقؤع أن 
صاحبهويوقع .، مستحقها عن العبادة 

وانظر:(، ٢٤٦- )ا/0؛آ الحمد العزيز ير ن)ه( 
را/هوْ(.تنه المدر 

ط'أ؛اها.الجمل، ]دار )ْ/ْ،( اكهٍد )٦( 
رV<فحاJمد)١•١(.



لإ|ل]ق[بم■الأوثان
الأوثان

الملة،من المخرج الأكبر الشرك في 
اللهمن والفر النفع يهللب أن فبدل 
افه.لغير وJشرع ؤيذلل يتوجه مالكه 

الموالياثار عن متحدثا قامة أبو قال 
لاثمت باض الشرك من يقارنها وما البدعية 

معبالموالد الاحتمالات هده غالب إن 
علىاشتمالها من تخلو لا بدعة كونها 

النساءكاحتلاؤل أخرى؛ متكرات 
والمعازفالأغاني واستعمال بالرحال 

وغيرت لمخدرا وا المسكرات وشرب 
هوما فيها يقع وقد الشرور، من ذلك 

الأكبر،الشرك وهو ذلك من أعظم 
منغيره أو الله رسول في بالغلو وذلك 

وطلبهبه والاستغاثة ودعائه الأولياء 
ذلكونحو الغيب يعلم أنه واعتماد المدد 

الكثيريتعاطاها التي الكفرية الأمور من 
المبييمولد احتفالهم حين الماس من 

بالأولياء؛؛يسمونهم ممن وغيره 
يمة:او 

منالأوثان اتخاذ تحريم من الحكمة 
منالأوثان اتخاذ أن ت هي ادله دون 
الذنوب؛وأقبح الفللم، أعظم افه دون 
أشديحرم أن فحقه كيلك حاله كان وما 

كله،للعالم حراب الوثن اتخاذ ولأن 
والأرضلي والسفمنه العلوي 

الإلهبأن قوامهما فإن والسماوات؛ 

;ا؛اواءثءرإكارانمع)«ا؛(.

لمفه ا غير آلهة فيهما كان فلو الحق، 
ولاله ٌمي لا اممه إذ حما؛ إلها يكن 
بهما لانتفاء د تففكانت له؛ مثل 

•صلاحهاُ؟، 

اتمخالمين:مدهبا ؛0 
هذافي والعناد الشرك أهل ادعى 
لأمةا هذه في يقع لا ه أنالزمان 

اتخاذوأن الأوثان، عبادة المحمدية 
إلىوالتقرب عليها، والبناء القبور، 

ونحوها،بهم، والاستغاثة أصحابها، 
إنت وقالوا ؛، الأوثازُ عبادة من ليست 

الأصنام،ادة عبهي ان الأوثادة عب
العربمثركو كان التي والتماثيل، 

الناسمن قتام يفعله ما وأما يفعلونها، 
منهو فليس والقبور، المشاهد، عند 

معهموليس التوحيد، ص هو ل الشرك، 
الثميطاناع واتيالهوى، إلا حجة، 

الرجم(أأ،•
عليهم:الرد وو 

من.نتن لاكبعن قال: ٠ النبي أن 
حشبدر)ع، وذراعا يشبر شترا ئلكم كان 

يا: قلناتيعتموهم؛؛ صب ححر لحلوا لو 

اسر؛/ْئآ(.س نمر انظر: )٣( 
يحلانلزبمي الثنية الدرر القوم• كب من انفلر )٤( 

وشواهدبإسطنبول[، الحممت ]مكتبة ( ٣٤، ١٠)
السمية]المطبعت ( )٩٦إ،لإماءيل ين ليومف الحق 

الأشعرينوبراءة الحلمب ^، ٧١نمطفى 
بدهشق،العلم ]ميعت ( taa)؛/مرزوق لأبن 

والدمة.الشرك كتب هن وغيرها محأا ١٣٨٨ط



الأوثان

قال:والمارى. اليهود اش رسول 
يافلما: رواية: وفي »سن؟اا؛اا. 

ارومنت فقال والروم؟ كفارس اش رسول 
أوككأ(ُ".إلا الخاص 

الصحيحةيالأحاديث معلوم هو ومما 
قبوراتخذوا قد والنصار اليهود أن 

حذرناوقد ومعابد، جد ا مجسأنبيائهم 
وقعوقد بعتهمأ٣،، متا من افه رسول 

منه.أمته حذر وما يه، أحبر ما فعلا 
هالنبي أن ه؛ هريرة أبي فعن 

تضطربحتى الساعة تقوم لألا قال؛ 
وذوالخلصة. ذي على لوس نساء أليات 

طاغيهءأ؛؛.الخلصة 
رروذوت البخاري الئه عبد أبو قال 

يمدونكانوا التي لوس غية محنا ااخله,ةت 
شالجاهلة؛؛ُْ،.

ّمعتت قالت نهنأ ائشة ء_وعن 
اللسليذهب لألا يمول! . اطه رسول 
والعرىااأ٦ا.اللات تمد حش والنهار 

والثثآ،بالكتاب الاصام )كتاب الخاوي أخرجه )١( 
(.٢٦٦٩رنم الملم، )محاب وملم (، ٧٣٢•يقم 

والئنة،الاعتمام )كتاب الخاوي اخرجه )٢( 

رقمالصلاة، )كتاب البخاري أحرجه ما انظر: )٣( 
(،١٣٤١رنم المثام، ر)كناب (، ٤٣٤، ٤٢٧

٥٢٨رنم الملأة، ومواضع الماجد )كتاب لم وم
- ٠٢٢.)

وملم(، ٧١ ١٦رنم الفتن، )محاب الخاوي اخرجه )٤( 
آ'بمآ(.رنم الماص، وأشراط النتن رمحاب 

محوا[.الرسالة، ]مؤسسة ( ١٢٢٢)المحاري صحبح )ْ( 
رممالمامة، واشرامحل الفتن )كتاب ملم أخرجه )٦( 

٢٩٠٧.)

ذكرسياق في - ظف القيم ابن قال 
وهدمثقيف م إسلا قصة من الفوائد 

إبقاءيجوز لا أنه ! ررومنها! - اللات 
القاءرةبعد والطواغيت، الشرك مجواصع 

شعائرفإنها واحدا؛ يوما هدمها، على 
السكرات،أعظم وهي والكفر، الشرك 

البتة،القدرة مع عليها الإقرار يجوز فلا 
علىبنيت التي المشاهد حكم وهذا 

وطواغيتأوثائا اتخذت التي القبور، 
تقصدالتي والأحجار الله، دون من تعبد 

الوالتقبيل، والنذر والتبرك، للتعظيم 
الأرض،وجه على منها شيء إبقاء يجوز 

بمنزلةمنها وكثير إزالتها، على القدرة مع 
الأحرى،الثالثة ومناة والعزى، اللات 

المستعان،واش عندها، شركا أعظم أو 
الطواغيتهذه أرباب من أحد يكن ولم 

وتحيي،وتميت وترزق، تخلق أنها يعقد 
يفعلهما ، وبها عندها يفعلون كانوا ؤإنما 

عنداليوم المشركين من إخوانهم 
كانمن سنن هؤلاء فاتبع طواغيتهم، 

القذةحذو سبيلهم وسلكوا قبلهم، 
بشبر،شبر مأحدهم وأحذوا بالقذة، 
أكثرعلى الشرك وغلب بذرلع، وذراعا 

وحناءالجهل، لظهور النفوس؛ 
العلم«س.

تمصادروانمراجع:ا0 

البر.عبد لابن ررالتمهيدلإ، — ١ 

٠t٢٦•ْ-٧•ْ(ل.ومةارطت،ٍل٦/٣)٧(ز١دالعاد)



الأولثءء]ئة[[هالأول

مصايدفي اللهفان للإء_اثة - ٢ 
القم.لأبن الشطازا(، 

العمسمي.لصالح القبورلأ، ارييع — ٣ 
القبوراتخاذ من الساجد ررتحدير — ٤ 

للألباني.مساجد؛؛، 
لمباركومظاهر٥ا،، الشرك اررالة - ه 

المثلى•

بنالرحمن لعبد ، المجيد٠٠ارفتح — ٦ 
*ءن•

مماطفي ديد ل ا ءالمول ٠ ■٧ 
صعدي.لاين التوحيد،؛، 

كابعلى المفيد ررالقول - ٨ 
اكوحدا(،لأبنءنمن.

فيالمصلين الثبور أهل — ٩ 
العزيزلعبد القبورا،، وعند المشاهد 

الراجم■
التوحيل.،،،كتاب لشرح ارالتمهيد — ١ ٠ 

الشخ.آل لصالح 

ئ؛لتعريف ا0 
والواوارالهمزة ارس: فابن ال ق

وانتهازه.الأمر ابتداء أصلان: واللام 
ل.أتبموهو الأول، فالأول: ا أم

وننق،نجا إذا يزول: وآل • الشيءأ؛ 
منفالأول: والبق، القدم على ؤيطلق 

م[.١٣٩٩طالقكر، ]دار \( 0Ai)\اس )ا(.ماسنى 

الغيرفكان 'ومبقه غيرهعلى تقدم 
الشيءُابتداء على ؤيهللق ٢. بعدهُ 

شرعا؛التعريف ي؛ 

الحسّنى.اض أسماء من ادم الأول: 
السابقسيء، قبله ليس الأى وهو 

صفةالمتضمن ابتداء؛ باد كلها للأشياء 
وحهُ؛أ.كل من المهللقة الأولية 

التسمية:سبب '|ةه 

ولاقبله شيء لا لأنه بالأول؛ يمي 
والاحربالأزلية الأول فهو لوجوده، بدء 

يلحقهولا عدم، بقه يفلم بالأبديه، 
عدم.

الحكم:حء- 
دلتيا الاسم بهيا الإيمان وجوب 

اللهأسمّاء من وأنه النصوص، عليه 
بقهيلم سحانه أنه على داق المحنى، 

ه،ينفالمستغنى وأنه ، شيء الوجود فى 
الأولية.صفة من عليه دل يما والإيمان 

0

ثامحرتآمحر آ'لأوث ؤع تعالى: قال 
]ال>ددد[.ئيم.ه سء يلإ وهو وأ'وطن 

حديثفى لأية ا هده تفسير جاء وقد 

التراثإبء ]دار )ها/ارآم( اللثة نهذب انظر: )٢( 
للزحاجالحتى الئ أسمأء وتمر ءلآ؛اا ا الجربى 

الجربة[..اكافأن ]دار ( ٥٩)
ط٣أ.صائر، ]دار ( A(U)\\/العرب  jUانظر: )٣( 
الثقافة]دار )٧٨( لسيابي الدماء ثان انظر: )٤( 

[.٠١٤١٢ط'آ، المي؛ة، 



الأوو

تقال ه النبي عن ته هريرة أبى 
شيء،نلك فليس الأول أتت للائ4لم 

وأنح،شيء، بعدك فليس الأحر وأنت 
الباطنوأتت ، شيء فوهلث، فليس الظاهر 

٠؛النص وقال شىء،؛أا،، دونك فليس 
وكانغيره، شيء يكن ولم الله ءكان 
الماء«ُآا.على عرشه 

يأقوالأهلاسمث
الأولارهو الطبري: حرير ابن ال ق- 
كلبعد والأحر حد، بغير شيء كل قل 

كيلك؛ذلك قيل ؤإنما نهاية، بغير شيء 
وهومحواه، موجود شيء ولا كان لأنه 
الأكاءيت٣ا.فاء بعد كائن 
رافقولالحنمياإ العز أبي ابن قال و- 

بلاررقديم ٠: الطحاوي الشيخ-أي: 
اسمهمعنى هو انتهاءه بلا دائم ابتداء، 
هذينبثبوت والعلم والأخر. الأول 

فانالفطرة، فى صتقر الوصفين 
واجبإلى تنتهي أن بد لا الموجودات 

قاتللتملل، قطنا لذاته؛ الوجود 
والمعادنوالنبات الحيوان حدوث تشاهد 

وغيروالمهلر ب حا لكا الجو وحوادث 
لستوغيرها الحوادث وهده ذلك، 

ولايوجد، لا الممتنع فإن ممتنعة، 
واجبفإن بنفسها، الوجود واجبة 

الأول

وهذهالعدم، يقبل لا بنفسه الوجود 
ينفيفعدمها وجدت، ثم معدومة كانت 

وماامتناعها، ينفى ووجودها وجودها، 
وحولهيكن لم والعدم للوجود قابلا كان 

عيرمن شمأ ^١■^ تعالى: قال كما بنفسه، 
يقولط—ور[ ]١١ أئيمرن.ه ثئ؛ م أش 

همأم محدث غير من أحدثوا سبحانه: 
الشيءأن ومعلوم أنفسهم؟ أحدثوا 

الذيفالممكن ه، نفيوجد لا المحدث 
العدم ولا وجود ه نفمن له ليس 
ماحصل إن بل بنفه، موجودا يكون 

ماوكل ، معدوما كان وإ.لأ يوجد0، 
وعدمهعدمه، عن بدلا وجود0 أمكن 

نفهمن له فليس ، وجودء عن بدلا 
.، له((ُ لازم عدم ولا وجود 

ماض رافأوليه القيم: ابن قال و٠ 
وآحريثهسواه، ما كل أولية على سابقة 

فأوليته:سواه، ما كل حرية ا بحد ثابتة 
كلبعل- بقاؤه وآحريته: شيء، لكل سبقه 

وعلوهفوقيته سبحانه: ومحناهريته شيء، 
يقتضىالفلهوو ومعنى ضء، كل على 

منهعلا ما هو الشيء هر وفتا العلو، 
إحاطتهسبحانه: وبطونه بباطنه، وأحامحل 

منإليه أقرب يكون بحيث شيء بكل 
منالمحبط قرب غير قرب وهذا نفه، 

هذهفمدار لون. وهذا لون هذا حبيبه، 
وهيالإحاطة، على الأربعة الأسماء والخوبة والدم الذكر ملم)كتاب :١(اخرب 

(.٢٧١٣رم .والأسنفار، 
(.٣١٩١رقم اسق، ب )محاب المخاري أحرجه )٢( 

^١[.هجر، ]دار ( ٣٨٥)آ؟/الدي )٣(تسر 
الأسادمية]وزارة الطحارية)٦٦( شرح )٤( 

ط\،خاةاه[.والأوياف، 



الأولءهجءهالأول

أوليتهفأحاطت ومكانية، رمانية إحاطتان 
انتهىبق ما فكل والبعد، بالخل وآحريته 

احريته،إلى انتهى آحر وكل أولثته، إلى 
بالأوائلوآخريته أوليته فأحاطت 
وباطنتهظاهريته وأحاطت والأواخر، 

إلاظاهر من فما وباطن، ظاهر بكل 
لوته،والله إلا باطن من وما فوقه، واش 
آخرمن ومجا قبله، واش إلا أول من وما 
والأخرقدمه، فالأول بعده، واممه إلا 

وعظمته،علوه والظاهر ، ؤ0 وبقا دوامه 

شيءكل بق فوينوم• قربه والماًلن 
وعلاباحريته، شيء كل بعد وبقي باولمه 
كلمن ودنا بظهوره، شيء كل على 
ءمما سماء منه تواري فلا ببطونه، شيء 

ظاهرعه يحجب ولا أرصا، أرض ولا 
عدهوالخيب ظاهر، له الباطن ز باطن؛ 

عندهوالسر قريب، منه والبعيد شهادة، 
تشتملالأربعة الأسماء فهده علانية، 

فيالأول فهو التوحيد، أركان على 
فيوالظاهر أوليته، ش والأخر آحريته 

أدلايزل لم ظهوره، في والباطن بْلونه 
ااُا،.وباطنا وظاiما وآخرا 

لثمرات:ا0 

الأول!اش باسم الأيمان ثمرات مجن 
كلعلى سابقة اش أولية أن عرفة م- 

الفضلبمابقيته ت ومنها شيء، 
لإحسان.وا 

[.Tipالشة، ]الدار )ا/؛آ( الهجرتن '>يق 

والالتجاء،بالذل وحده فراده إ— 

علىالتوكل أو غيره إلى الالتفات وعدم 
سواه.

الأساببالتعلق من لتجرد ا— 
منهبمن التعلق إلى إليها والالتفات 

علىسابق وقفله الإعداد، ومنه الإمداد 
ا.والأضبابُ ومال لا 

0الآثارأ

الاسم!يهدا الأيبمان آثار من 
يقتضىالأول باسمه فه التعبد أن 1 • ١

والوقوفالأسباب مهنالة من التجرد 
إلىالنفلر وتجريد إليها، والالتفات عليها 

هووأنه ورحمته، فضله بق ممجرد 
منوسيلة غير من بالإحان المبتدئ 

العبد.

وعبوديةخاصا له يوجب أنه • ٢ 
ووثوقهركوته عدم إلى ي-ؤدي خاصة، 

محالةلا تعدم الأسباب فان بالأسباب، 
يعدمبما تعلق بها فالتعلق وتنقضي، 

تعلقهك بالأحر والتعلق وينقضي، 
■يزول ولا يموت لا الذي بالحي 

الاضطرارصحة يوجب أنه - ٣ 
كلدون إليه الفقر ودوام وحده اش إلى 

ؤإليهمنه ابتدأ الأمر وأن سواه، شيء 
الحيث، بالفضل المبتدئ فهو يرفع، 

حيثالأمر ينتهي ؤإليه وسيلة، ولا سبب 
(١٧٣.)الرزاق نمد انمى الأسماء ص : اظ )٢( 

هأ؛اه[.ذا، للشر، التوحيد ]دار 



أوتواممزمالأمرأولو 

كلأول فهو والوسائل الأسباب تنتهي 
وآخره.شيء 
يالتعيدتعالى اممه إفراد يوجب أنه — ٤ 

الذيالأول هو هق فاض له، والتام 
الذيوالأخر المخلوقات، منه ابتدأت 
،ومحبتهاؤإرادتها عبوديتها إليه انتهت 

ؤيتاله،ويعبد يقصد شيء الله وراء فليس 
ؤيبرأآيخلق شيء قبله ليس أنه كما 

فاجعلهإيجادك فى واحدا كان فكما 
ابتدأوكما وعبوديتك،  L^bفي واحدا 

حبكنهاية فاجعله منه وخلقك وجودك 
عبوديتهلك لتصح إليه ولألهك ؤإرادتك 

والآحرُالأول واّمه 

جع;ثمرا وا در تمصا ا ي 
نيءأ،الحاطه أسماء تفسير ١١— ١ 

للسعدي.

الحسسنىااءالله مماء ا تلدةسسر د ٢ 

للزجاج■
نقل،؛والالعنل تعارض لإدرء . ٣ 

تيمية.لأبن )جبم(ء 
فيلحسعنى ا لاه ا أسماء شرح  ١١د ٤ 
وهفبن لعيد والئنة؛؛، الكتاب صوء 

ني.القحطا 
لحنيا تعالى اطه أسماء لاشؤح — ٠ 

لحصةالستة؛؛، الكتب فى الواردة وصفاته 
المغير.العزيز عبد بنت 

وتابالهجرتين ؛أطريق - ٦ 
القيم.لابن السعادتين؛؛، 

الخنى،أ،الأّماء فقه  ١١. ٧ 
البدر.الرزاق لعبن، 

شؤحفي الإيمانية الاله_عاني - ٨ 
ينلوحيد ، نية،، الربا نى الحالأسماء 

بالي.بن اللام عبد 
اطهأسماء قسمح ي الأسمى للا1نهج . ٩ 

النجدي.الحموي لمحمد الحسنى؛؛، 
فادعوهلحسيى ا الأسّجساء وش  ١١— ١ ٠ 

الإيمانيةللاثار تربوية دراسة بها؛ 
ني؛؛،لحا اش لأسماء والسلوكية 

الجليل.ناصر بن العزيز لعبد 

يرا-جع

Mأولو 

س)الأمامة(.

اظر;>.قسضرأ/آا_•؟(.)ا(

 Mالعزم.ولو أ

لتعريفممه:اه 

واللزوموالصبر والثبات الجد ت الترم 
الأمرمن القلب عليه قيذ وما والقئلع، 

الطريق؛يعزم الرجل وت■' المتيقن، 

شرعا:اتتعرث ح■ 

الرملمن مجموعة هم العرم! أولو 
المصرا[،]الدار ( ١٥٢)Y/ اللغة تهذب )؟(انظر: 

ءل٢t،يرون، الفكر، ]دار ( ٣٠٨)؛/اللغت وهمايس 
ءل٠آ.الرسالة، ]مؤسسة ١(  ٤٦٨)البمحيط والقاموس 



أولوالغزم

الدينوالجد، والصبر الثبات أولى من 
قولهفي كصرهم، يصير أن . نبيا ر ما 

محقآلسي ونأ صت كنا ومي ت الى تع
مثلهم.نمار [؛ ٣٥]الأحقاف: 

أئوالعلى تعيينهم في واختلف 
توهم حمسة؛ أنهم أشهرها: كثيرة، 

وعيسوموسى ؤابراهثم نوح 
منكبير جمع قول وهدا ء4، ومحمد 

■مسرين ملا 

فيورمن( الرسل، كل هم ل وقل: 
تبعّضبة؛لا ييانية السابقة الأحقاف ايه 

أورمن وهو إلا رسول ولا ني من فما 

بلء؛ الترمل من الخسة سوى 
أكثرهم الخمسة هؤلاء أن معنا,هأ 

العزملوصف دأ اسحقا رمل لا 
علىهبرهم وعفلم لكمال والممحابرة؛ 

سبيلفي المثاق وتحملهم. قومهم، أذية 
أمحللقإذا بحيت تعالى؛ اش إلى ألدعوة 

إليهم.انصرف الوصف هدا 

التسمية؛سب 'و 

انثهأمر عر ررعزٌوا لأنهم بذلك نموا 
ررققلعوالأنهم أوت ،، إليهما؛ُ عهد فيما 

اويا0.م/أضواء القول: هدا. همر الرد في را(راجع 
يا[.اكوا'د، ةمإ(تداوءالم 

.f١طؤ(]دارايناشم، ٦v٩/٢مuدجاشولر)أ(انفلر: 
الكب]دار ( 6Tr)\/الأمفلم والسطؤ المحكم )٣( 

(.١٤٦٨)الممل والقاعوس [، ٢٢٠٠٠العلمة، 

أولواممرم

منبومن لم من وبين بينهم العلائق 
إلهم؛اُن•بعثوا الذتن 

لحقيقة:اؤ 

منالعزم بأولى الإيمان حقيقة 
تعالى، ٧٥١أن المفم يعتقد أن الرسل؛ 

كرامارسلا عباده بين من اصهلفى قد 
لخلقهالدين إبلاغ في وسالهل جعلهم 
بلاغأتم ربهم رسالات فبلغوا وعباده، 

العزمأهل من جميعا وكانوا وأكمله، 
الرسالات،هده على والثبات والصبر 

وكانتعار، اض دين إر الدعوة وعلى 
حمة- الأقوال أشهر على - بينهم من 

فصاروالجد؛ العرم هدا في النهاية يلغوا 
أطلقإذا العزم( )أولو الوصف هدا 

المرسلين.أفصل وهم إليهم، منصرفا 

ثمتزلة؛اؤ 

أفضلهم الرسل من العزم أولو 
■الإصللاق.على الخلق أضل ل الرمل.، 

لأدلة:ا0 

المشهورالقول هدا أصهحاب ا>ساّال 
المحنيونهم L ة الخيمهزلأء أن عر 

الأدلةُمن بعدد العزم( رأور بوصف 
بالل.كرحمحيم تعالى انثه أن ت منها 
)؟/ا،،-؟(,اللغة ر؛(ءمامحس 

اك.اويىوسرع (، ٢٧٢)V/ اكزل معالم انظر: )٥( 
(٥١٠٠ U/ ،. ٣٨٢)٦; كثير ابن وتفسير (، ١٦١ا/)١ 

معارج(، ٤٣٤)U/ا.نيان وأضواء ْلأ[، ًلمة، ]دار 
)آ/بمبآ(.القول 



اولوالتزماوثواممزم

القرآنٌ>، موضعين في انفرادهم على 
والثبات؛والجد العزم ق ستا قي الكريم 

ألقثثنين تمحددأ ء؛ؤوإد و_ع_|الىت ال فق
محيئج يئن د،ج مثئثم 

ييامحقة ينهم ٣ أين محش 
أحدهتعالى فذكر تالأحزاب[ا .ه 

منهمونص جملة، النسن من الميثاق 
جخ؟تعالى؛ وقال الخسية، هؤلاء على 
مئايف، ثبجآ تا أا4مث، ئ يم 

مح؛ئإمحمحم يمحً محبميا وثا ^١؛^، أؤحتدأ 
[.١٣]1^: محتق4 
Lالخمسة هؤلاء أن ذلك! ومن 

أبيهمبعد الشفاعت يتراجعون الذين هم 
ه؛محمد نيا إلى تتهي حش . آدم 
المشهورعة الشفا حديث فى كما 

-له واللففل - والجزار الحاكم وأنمج 
قال؛أنه .، هريرة أبى حديث من 

ؤإبراهيمنؤح خمسة؛ آدم ولد الخسار 
وحيرهمه، ومحمد وموسى وعيسى 
ررسئدالحاكم؛ ولففل .(،^٢،، محمد 

سيدومحمل ة، حمالأئساء 
•فنكرْ  ٠١٢ . ٠ خمسة لا 

؛(،٧١٢يرقم اكرآن، قسر ركتاب \وخ[وي )ا(أحر.بم 
(.١٩٤برقم الإيمان، لم)محاب وم

العلوم]مكب )يا/ا؛.ا( مده في الجزار أحرجه )٢( 
)كتابالمستدرك في والحاكم محدآ[، والحكم، 

لتموالمرين، الأساء من المتقيمين 
ؤإنالإسناد، صحيح حديث ،محذا ب**أ(وثالت 

ضاله—مى لقال هريرة"، أبي هملى موئوئا كان 
العلمية[!الكتب ]دار ( ٢٥٠)a/الزوائد مجمع 
.اكحح، رجال ورجاله 

العلم:أهل أقوال ،0 
اللهأولياء لإوأقضل فققؤ؛ تيمية ابن قال 

المرملونهم أنسائه وأقفل أنساؤه، هم 
العزم؛أولو المرملين؛ وأفضل منهم، 
وعيسى،وموص.، نوح، 

العزم؛أولي وأفضل • ■ه■ومحمد 
المتقين،ؤإمام النييين، حاتم مجمد.؛ 

إذااء يبالأنؤإمام آدم، ولد ومسد 
,(٣)ا.لأ . . .وفدواإذا وحقيهم اجتمعوا، 

الثمرات:جآ 

الإيمانعلى المترتة الثمرات أبرز من 
يهزلأمالإيمان الرسل: من العرم بأولي 

ومحبتهمتفصيلا، ه الكرام الرمل 
وشرفهم،بفضلهم والاعتراف وتوقيرهم، 
والثباتوالجد الصبر في بهم والاقتداء 

اشإلى والدعوة والدين الحق على 
سيلهفي والجهاد تعالى، 

التفاضلإثبات أيصا؛ الثمرات ومن 
قالكما ورسله؛ تعالى اممه أنبياء ببن 

بميفق تثهم هثلتا آتيئ تعالى؛ 
د;بمؤهنتثهم ورشع آة قز من ننهم 

ققدا.؛ وقال [، ٢٥٣]البقرة: 
.هئبجئإ دود وءابما ئلإ ع اشثق بمس 

]الإّرأءل

منأفضل الرسل من الحزم فأولو 
٠.الكرام الرمل باقي من إخوانهم 

أولماءبين الفرقان ( ١٦١ا/ )١ الفاوى سرع )-٢( 
الشيطان(.وأولياء ازحنن 



أولوالغزم

المخاصن:مذهب ■0■ 

تعللفي الأمامية الرافضة حالف 
:فقالواالرسل؛ من العزم بأولي وصفهم 

لأنهالعزم؛ أولي العزم أولو ممي ررإنما 
منوالأوصجاء محمد في إليهم عهد 
عزمهموأجمع وسيريه، والمهدي بعده، 
به(اأوالإقرار كذلك، ذلك أن على 
العزمأولي صاروا ررإنما ؛ أيقاوقالوا 

تهللا0وفلهور هذا وفساد إ وحبهمااُ 
عليه.الرد تكلف عن يخي قاتله وكفر 

أعفلمهو ما على أيقا غلاتهم وتجرأ 
علمائهمبعض فنص وأشد؛ هذا من 

الأنبياءجمح من أفضل ألمتهم أن على 
منالعزم أولو فيهم بما وأعلم، 

البالإجماع، كنر وهذا الرسلرأ؛أ 
أحدفيه يمترى 

الأسلابالمحب ]دار ( ٤١٦را/للمحلمي الكافي )١( 
الصافيتمر رانفلر: ٥[. طهران، 

مؤسسةالأعلمى، حسين ]تصحيح: •٨( )أ/ 
وتعليق:]تمح؛ح ( ٦٠)آ/ القمي ونمير الأملمي[، 

للمجليالأنوار وبحال ®!■؟!ا، الموسوي، طيب 
التراث،إحياء ]دار ( ٢٧٨، ٢٦٧/٢٦)\\إهك 

لناصرالشيعة، مدمج أصول بواطة: ط"؟[. 
آ/إاا(.القفارى)ا/خه، 

)U/0،؟(للصناو الكبرى الدرجات بمار انظر: )٢( 
اصولفي المهمة والقمرل ^، ١٢٨٠إيران، ]فة 

يقم[،بميرتي ]مكتبة ( ١٥١)العاملي للحر الأئمة 
(٢٦٢)ا/القمي بابويه لابن الرمحا أنمار ومئون 
الإسلاميةوالحكومة -[، ٠١٣١٨إيران، ]يمة 

بإيران،الإسلامية الحركة ]نثر: ( ٥٢)للمفي 
مذهبأصول وانفلر: بالكرت[. الخليج رمطبعة 

لأقفادى)أ/آاأ(.الشعن 
]طبعت( ١٠٧٨/٢)عياض للقاضي الثن-ا راجع: )٣( 

اوتواممزم

عندالشيعة فرق بعض جرأة تقف ولم 
منوهم )القرامطة( فعد الحد؛ هذا 

بنومحمد ^-١٠ عليا — الستِعة غلاة 
إن: وقالواالعزمإ أولي من إسماعيل 

المهدي،القائم هو إسماعيل ين محمد 
يبعثالذي أي• القائم: ومعنى 

يهاينسخ جديدة وبشريعة بالرسالة، 
العزمفأولو محمد نبتنا سريعة 
وموسى،ؤإيراهيم، نوح، سبعة: عندهم 

بنومحمد وعلي، ومحمل، وعيسى، 
وظهورالقول هذا وفساد إّماءسلُ؛أا 

الردتكلف عن يغنى قائله وكفر بهللأنه 
عليه.

هذابعض في الشيعة شارك وقل 
الذينالصوفية؛ غلاة والخفر: الضلال 
أربعةإلى الأولساء مفامايت، قموا 

حلافةمقام يقوم من فمنهم مقامات: 
يقوممن ومنهم العلماء(، )وهم النبوة 
الأبدال(،)وهم الرسالة حلافة مقام 

العزمأولي خلافة مقام يقوم من ومنهم 
مقاميقوم من ومنهم الأوتاد(، )وهم 

م)وهناء الاصهلأولي ة حلاف
الأولياءبعض فمقام ،١ اب(ُ الأءعل

الرائقةمحلى الرد في درمالة الحلي[، الا؛ي مص 
مكة،المعا، ]مطابع ( ٢٩)الوهاب عبد لابن 

اهمد ين وّالد الريخى للحن الشعة اظر: )؛( 
ط١[.باكامة،" الرشاد ]دار ( )٢٨القني 
)٠(للممخاوي الأويء في الأصول جامع )ه(انظُ: 

ءوالفتوحات ^، ٠١٣٩٨بطرابملى، الوهسية لالهلعة 



آء؛|1ج[[هالايحاس
منالعزم أولي مقام فوق يكون عندهم 
والرسالة!النوة مقام عن فضلا الرمل، 

اتمصادروامحرامحع؛■0 
)جء(،عيوزأ؛ والنكت ارال. ١ 

للماوردي-
لليغوي.^٧(، اكزيلءا' ررمعالم ء ٢ 
القرآن؛؛لأحكام ااو_ج_امع ا ٣

للقرطي.)جا"ا(، 
١(،^١ الفتاوى؛؛ وع راْجا،ّ. ٤ 
•بض 
^٦(،العفليم؛؛ القرآن للتمسر — ٠ 
م-لأبن 
)ج؟(،الهلحاؤية؛؛ العقيدة ااقِرح . ٦ 
الم•أي لأبن 
^٣١(،ور،، المثدر ررال. ٧ 

٠للسيوطى 

مبهمانفي الأقران ت مفحما ال . ٨ 
للسيوؤلي.القرآن؛؛، 

)ج؛آ(،بهية؛؛ الالأنوار )رلوامع . ٩ 
ريي.للما 

^٧(،بيان؛، الرلاصو١ء -  ١٢
للشنمطي.

حليللمخمد الواسهلية؛؛، لاقمح —  ١٣

لعمروالرسالأت؛،، -ررالرسل  ١٤
الأشقر.سليمان 

 mلإيجاب اW

انس0< 
٦٢

وهووالإيقاع، قاهل والإمالإلزام 
والجيمذررالواو الوجوب، من مشتق 
سقوطعلى يدل واحد، أصل والباء 
ألشيء ا واروحب ،■ ا؛ ووقوعه الشيء 

اه،وأوجبه وحونا، يجب لزم، أي: 
استحقه،؛أي؛ واستوجبه؛ 

شرعا:تيعريف ا جو 

معنيان؛للإيحاب 
وتعالىتبارك اش أمر وهو عام: 
علىالمنزل ُشرعه لعباده ؤإلزامه 

شاملالعام المحنى وهدا ئقفنؤ. رمله 
أوامرمن لعباده جو اش شرعه ما لكل 

والجزمالوجوب بيل على ونواه وتصحيح المقاصد توضيح ال - ١ ٠ 
•ترثا أو فعلا بامتثاله والإلزام بن إبراهيم بن لأحمد )ج؟(، القواعد،؛ 

وتعالىتبارك الك أمر وهو وخاص: عسى. 
لحافقل^٢(، القبول،، رامعارج — ١ ١ 

الحكمي.
^،١٤٢•الجيل، ]دار اللغة)آ"/هخ( )ا(ثسس 

المرية]الدار )اا/آآآ( الأنة تهذب وانغلر: 

الفم]UJ؛ ( ٢٦٤)انمي ءجسة لابن لأمة { ء
[.٢١٩٨٣بالتامْ، 

والقاموس[، ٥١٣٨٤حوا واكرحمة، لياليف 
^.١٤٢٤»iv الرسالة، ]ُؤسة ( ١٤١)!_ 

ط؛[._i_، انملم ]دار ( ٢٣١)\إ الصحاح )٢( 



الايحاسالأسماس

ألزمهمالتي الواجبات بفعل لعاده 
•ء رسله على المنزل شرعه في بها 

ؤيقادالواجبات، بفعل حاص وهذا 
ركتبا لله ا نهي وهو; كعريم ا ت ■هنا 

المحرماتبترك لعباده _؛^' jJbوتعالى 
علىالمنزل شرعه في بتركها أمرهم التي 

اصطلاحا:لتعريف اه 

الأصول:أهل اصطلاح قي الإيجاب 
تجاالقمل وطلب والإلزام، الإثبات 
عليناتعالى الله إيجات فمعنى جازما، 
بها.إيانا ، ul^bءليتا، إناثها الصلاة 

هووالإلزام لإيجاب ا هدا وحقيقة 
وألتصييرولازما، واجبا الشيء تصبير 

وتعالىُآا،تبارك لفّ فعلية صفة 
يقال:الفرض، الإيجاب: معنى وفي 
ألزمهعليه؛ فرصه إذا : كداعليه أوجب 

ط\.س,عباده على اطه إيجاب وعنه؛ به، 

يصدركلام على: الإيجاب ويطلق 
إنشاءأجل من الم-تعانلين أحد من 

موافماكان إذا الثاني وكلام العمد، 
ئولأُ^،■ص الأول لكلام 

الأخرى:لأسماء ا0 
الغرض•التشريع، 

]منارأ/ه0آ( الروضة سممر ثرح اننلر: )١( 
]دار( )ا/٢٧الفحول ؤإرثاد الةتا، الرّ

ًدا[.

ط١[.النقاش، ]دار )٨٩( الفقهاء لة معجم انظر: )٢( 

لذكم:اي 
تباركفه الإيجاب صفة إثبات وجوب 

ولاتحريف عتر من حققتها على وتعالى 
إذتتل؛ ولا تكييف غير ومن نململ 

له،شريك لا وحده المشمع . هو 
ؤيحرمالواجبات، عباده على يوجب 
خصائصمن وهذا الحرمات، عليهم 

والواجبحلقه، على سبحانه ربوبيته 
نفهبه الله وصف ما إثبات العباد على 

الصفاتهذه ؛مقتضى له والتعبد 
العقليمة.

لأدلة:ا0 
إيجابأمر عباده به افه أمر ما كل 

وكلالصفة، هذه على دليل فهو ٧^١٣ 
منهإيجاب فهو تحريم نهي عنه نهاهم ما 

عنه،نهوا عما والانتهاء للترك عليهم 
الصفة.هذه على دلل كذلك وهو 

ذلك:على الأدلة وس 
ثقأق ؤ َةان ج ه؛ افه قول - ١ 
خوأق، ؤ، آش نئة ق أق مض ينا فح 
.هممدؤبل هد;ل أؤ آتر قان مل ين 

]الأحزاب[.

تحقتذؤ ألده ^؛j( ج : و  Iه وقول٢. 

أسلإتجآلإ 
]التحريم[.

السة:ومن 

حفاقال: ه هريرة أبي عن 
٧الناس رءأيها فقال: . اه' رسول 



الأيحال،٠٠:الايحاس

فقال، فحجواو الحج صليكم الق، فرض 
فسكتطه؟ ا رسول يا عام أكنإ ت رجل 
ه!اف، رسول فقال ثلايا، قالها حتى 
ولمالوحست عم نئك ررلو 

رالوحبت؛ا؛اروفوله; ، استفتم,,.اا 
ابنال ق،• ءلإُ اض لأوجها أي؛ 

دينكان فلهذا . ..ر؛^؛؛j^ تيمية 
الأحكامأن ورمسول باطه المؤمنين 
والاستحباب،الإيجاب، الخماسةت 
الوالتحرب، والآقراهية، والمحيل، 

واجبقلا اطه.، رمول عن إلا يوحد 
إلاحرام ولا ورسول،، اطه أوجبه محا إلا 
ورسوله((اطه حرمه ما 

.وأقواو|هلاسم:
سئمالا كثير، هذا في العلماء كلام 

الشرعيةالأحكام نن لأن الأصولمين؛ 
ياكونلا والواجب والمحرم، الواجب 

الوالمحرم له، اطه ايجاب إلا واجنا 
فهوله، الله بتحريم إلا محرمحا يكون 

له.شريك لا للأحكام سحاف، المشرع 
ض:مجا كلامهم ومن 

فىهءزفؤ حزيمة ابن بوب ء ١ 
ذكررر؛ابت فيه؛ قال بابا ارصحيجه(( 

رنمالحج، صحيحا)كتاب في لم مأحرجه )١( 
١٣٣٧.)

زدار( ٦٦والثنة)الكتاب في الواردث ج اض صفات )٢( 
^[.١٤٢٢ط؟، الهجرة، 

اللك]سع ( ٢٢٧-  ٢٢٦/٢٢)الفتاوى مجميع )٣( 
[.٥١٤١٥المحق، لطاعث نهل 

(y'ilr){i ) الإّلأس، ]الكشبMU".

واحدايوما للصائم الجنة . الن، إيجاب 
جنازةوشهود صدقة صومه مع جمع إذا 

.مريض(( وعيادة 

.؛الطبري جرير ابن وقال - ٢ 
إؤآ.ء! إبراهيم قول رإوأما 
بمدريج بكا ءير ِبجإد دبمف ثن كئتا 

يكنإن فانه [ ٣٧]إبراهّلإم: \وثؤيه ثينق، 
تحريمهفرض ه ا إيجاب قبل ذلك قال 
بذلكعنى فإنما حلقه؛ على لمائه عاى 

إياهبحياطته حرمه الذي إياه طه ا تحريم 
حلقهعلى إياه تحريمه عير من وكلأءته 

يكنؤإن بذلك، لهم المعبد وجه على 
لمأنهعلى إياه اطه تحريم بعل ذلك ^ل 

مسألةقلا المعيد، وجه على حلقه على 
ذلك(الُا.قي حملها لأحد 
رلالحلنأ،؛ ١^^ تيمية ابن وقال . ٣ 

اطهوعزة قال؛ لو كما به كالحلف بصفاته 
والقرآنأو اظه، لعمر أو تعالى، 
>_JUكذلك كان ؤإذا . . الخئلهم. 

حلفهو ونحوهما والطلاق بالمدر 
كذافعلت إن. قال: إذا فانه الأ4؛ بصفات 

الحجبإيجاب حلمإ فقد ١ الحج فعلي 
منحكم عليه الحج ؤايجاب عليه 

صفاته،من وهو تعالى اطه أحكام 
ؤإذارقبة، تحرير فعلي قال: لو وكذلك 

فقدحر. وعبدي طالق فامرأتي قال: 
عليه،تحريمه هو الزى ملكه بإزالة حلفا 

ط\.آ.هجر، ]ياي ( ٥٤٣)آ/اتجري شر ;٥( 



الامحاسالأو>او،

أنكما افه ات صفمن كحربم؛ وا 
القهجعل وقد الله، صفات من الإيجاب 

شدرأفوله: في آياته من ذلك 
فجعل.ا'؟'آز[. ت ]المقرة هرؤإه آلثي ءايتت 

منوالخلع والطلاق الكاح في صدوره 
والتحريمبالإيجاب حلف إذا لكنه آياته؛ 

فه،النذر يعقد كما فه اليمين عقد فقد 
والصومالحج علي ه؛ قولفإن 

ءقدل0أ،؛ُاأ.

الأقسامء'0 
وهرعباده، على افه إيجاب - ١ 

.تقدم فيما تقريره المراد 
وهذانفه، على اشر إيجاب — ٢ 

المتعلقة.ائل المفي سيأتي 

سعالمة:ا ؤ

.:تفه على اش يجاب إ- 
أموراه نفعلى الله أوجب 

هويايجابه نفسه على أوجبها أنه وأخبرنا 
بحانهفإنه حلقه، من أحد بايجاب لا 

علتهيوجب أن من وأجل وأعفلم أعلى 
.شيئاحلقه من أحد 

الإيجابرروأما ظه: تيمية ابن قال 
حلقه،على بالقياس والتحريم ه عليه 

مّتدعقول وهو لقد^_4، ا قول فهذا 
وصريحالمنقول لصحيح مخالفا 
أنهعلى متفقون منة الوأهل المعقول، 

ماوأن ومليكه، شيء كل خالق بحاته 
وأنيكن، لم يشأ لم وما كان ساء 

كانولهذا شيئا، عليه يوجبون لا العباد 
قال:بالوجوب الثئة أهل من قال من 
النفه على وحرم نفه، على كتب إنه 
شيئا،اممه على تحق ينفه العبد أن 

المخلوق،على للمخلوق يكون كما 
خير،بكل العباد على المنعم هو الله فان 

إليهمالمرسل وهر لهم، الخالق فهو 
والعملالإيمان لهم الميسر وهو الرمل، 

القدريةمن توهم ومن المالح. 
عليهيستحقون أنهم ونحوهم والمعتزلة 

منعلى الأجير يستحقه ما جض من 
كانؤإذا ذلك. في جاهل فهو استأجره 

يهس بما إلا إليه الوبلة تكن م كذلك 
لحبالهالذي والحق ؤإحانه، فضله من 
بابمن ليس انه؛ ؤإحفغله من هو 

غيرهأوجبه ما باب من ولا المعاوصة، 
عنيتعالى هو سبحانه فإنه عليه 

ذلكاُ".

وكذلك،ارفصل: رقفأ: القيم ابن وقال 
مراء؛اممه حق في الإيجاب في الكلام 
وقداكم؛م، في كالأمال ب الأقوال 

علىكتب أنه ه تنعن بء-انه أخبر 
تعالى:قال ه، نفعلى وأحق ه نق

.هآلثق؟يمح؛ ئنر ءثثا ثما 
عءقؤءإدا تعالى: وقال ]الروم[، 

(.٠٢٧٤  ٢٧٣)ءم/اكادى مجمؤع را( 
]دار< ١٣١ .  ٠٣١ )آ/ المشم الصراط اكفاء )٢( 

-[.٥١٤١٩ذأ، أشيا، 



؛►قق[ه،|لأدحاو
الأسمحاس

نحليوأودمحأق دثني'بم هثاجروأويأين قوؤ سلم ئئل لثامحق محمحت 
،ثثقأتيعنم لأ'قئتن وكزأ وقثاوأ \}دنه مسو زولإعق َقثتث 
أ'لأذهنوهيا ين ي ثقتت ؤأبجق4لم بمي أق وءال أه[، 

وسمف;ؤس[، ١٩٥ْ_ران: ]آلملإث ؤى ^٥٠٢ أئّءلح 
سناولآق، سايل ق دقنلورك,ا جنض آن

أل؛قثيؤذ حدا عكي وءئا وهِنفيى 
[.١١١حه]اكا: 

سالنبي أن الصحمح الحديث وفي 
علىالق، حق ما الأتدري ! هدلمعاذ قال 

قال;أعلم. ورسوله الله قلت: عباده؟ 
شيئا.به يشركوا لا يمدوه أن عليهم حقه 

ةةقق

آ1مستيةوأيتثونث إلهن محثيئ آؤمّنت■ 
منذلك أمثال إلى . . ]الأحمراف[. .ه 
إيجابمعنى المتضمن القم صمغ 

وهوه، نفمنعه أو ه نفعلى المقسم 
والمنع،للحفلر المتضمن الهللبي م الم

للتصديقالمتضمن الخبري القسم بخلاف 

ً
\\.:<\\\.• Iا :•. اا-َ،أ .- , ا._ ا ١ كانؤإذا : قالوا والتكدس، التصتديق همته لإ)ا(إ يهمق ^٠ ق مب حض 

يلأسابأممنظتسمش
فيوكذا كذا به يفعل أن اش على كان 

أحبرما هذا ونغلير والوعيد، الوعد 
عليه؛أقسم ما ليفعلن فسمه من سبحانه 

محينلتتثلثهد >؛ؤفيغك> تعالى; كقوله 

تعالى؛لقوله منها، هلالبة ه نففتكون 

[،٥٣لي-وث: ه ألقيءلآثارْ آلقس ون 
أفتشودش تدء تقام ■ثاف من >؛ؤوأة وقوله; 

العبدكون مع ]الازءات[ا آلقتر.ه عي 
لهآمروناْفوقه،.ظلربئعالىالذيوقون: تالخج_ر[، يت

ت-سع ، ٥٧ولا اُر مفّ إس -ثنت قتيجن و 5قظبم 
علىفبمب ه نفمن طالتا يكون أن ثيتذ َو ين محبمى لإ و حقا ثية؛ 

نفسه؟ءر وس نفسه عر ويحق نفسه م[، ]مريوه ^٤ آؤي و ثتئ \لإلإ 
بس ض في وأحرى أولى ذلك بل ]]رامم[، 0يم أفهلأ وقوله: 
نفسهعن به أحبر وقد العبد، حق في تم ؤنلوأ ئِثن بك جهم >ؤلآتاؤن وقوله: 

كتبهما وىابه : قالوارسوله. به وأحبر ه: ولوق، ]ض[ وه وشن 
ءرضُإطائهئسءلهاصن,بُبرثم 

الوأنه يه ورصاه له ومحبته ذلك لإرادته •٣(. رقم الإيمان، )محاب وسلم (، ٢٨٥٦



|]ْئئهبم:الايحاد
نفهعلى حرمه ما وتحريمه ، يفهله أن بد 

الوأنه له وكراهته لذلك لبغمحه متضمن 
أنيريد لما محبته أن ريب ولا ، يفعله 
بمشيتتهولوعه يوجب له ٠ ورمحا يفعله 

يمغله وبغضه للفعل وكراهته واحتياره، 
شاءا،لو عليه قدرته مع منه وقوعه 

ثذكمة:اي 

حلقهعلى الك إيجاب من الحكمة 
حلقواالتي العبودية تحقيق ت الواجبات 

-نلثت^JA؛[ ت تعالى قال كما أجلها، ْبن 
]الذ1ريات[،. ِولإثون ي نألإص أين 

تمأن الإقن تعالى؛ وقال 
ولايؤمر لا هملا أي؛ ]القيامة[؛ .ه 

يتركنالم حكا لما u. Mش ^،١^. 
بالشيعرسولا إلينا أرسل بل هملا 

فمنيه، الله وعبادة التزامه علينا الواجب 
لحلعماه ومن الجنة لحل أطاعه 
إلإؤأزثئ ؤا1 تعالى: uل كما ازر؛ 
رثةنهنة أق  ٦٥؟ طظ شهدا رمة 
وملألغدا ققغدقئ أويل فجوث ثش ئ. 

لالمئُل["ء.و4 
لمصادروالمراجع:او 

،( ١ )ج حول،، فالاد ارإرش— ١ 
للثوكانى.

العلب[.الكب ]دار ١( ١ • المادة)٢; دار شاح )١( 
)^اس.الشري شر ■)؟(انئلر: 

الشخمزلنات مجمؤع صمن الأصول ثلائ؛ انظر؛ )٣( 
^.١٤٢٣، ]®JY( ١٣٤)٦; اارطب عد ين سد 

,المستقيم؛؛الصراط اراة_تضاء - ٢ 
رجآ،،لأينتمثة•

للهلبري.)ج؟(، الطري؛أ ررشتر - ٣ 
)جّآ(.حزيمة،، ان لأصحح — ٤ 
فىالواردة هؤ افه فات الص_- ٠ 

القاف.لعلوي والثنة،؛، الكتاب 
)جهّآ(،اوىاا اله_تررمجمؤع س ٦ 

لابزتتمثة•
لمحمدالفقهاء،(، لغة ء ٧ 

وزث•قلعجي 
^٢(،ا، السعادة دار مفتاح رر - >٨ 
القيم•لأبن 

 mلإيجاد اm

لغة؛لتعريف ا٠ 

والجيمررالواو فارس؛ ابن يقول 
وهوواحد، أصل على بميل والدال 

المحالةووجدت يلفيه، الشيء 
فهوعدم عن الشيء ررووجد ويدادا"أ؛،• 

لوجودا ورر ا. ه،؛ ا وأوجده • • موجود.
منالشيء اه وأوجد العدم، حادف 
منموجود، فهو فوجد العدم 
علىتدل السائقة والمحاني . النوادر،( 

الشيءحلق يعني؛ اللغة؛ ش الإيجاد أن 
حلافالموجود وأن عدما، كان أن بعد 

ط١[.الجمل، .)(■/آد(]دار اسنن(ّقامس ٤١
ذم[.للملامحن، ]دار.العلم الصحاح ره( 
القلم[.]دار ( ٨٩١)Y/ الشر المباح )٦( 



الاسحادامحJحاد

وهوالعدم، حلاف والوجود المعدوم، 
والثبوت.الكون 

:رساءسطلأحااض0 

لمقلعن كثيرا السنة أهل يتحدث لم 
فيوارذا شرعيا مرادقا له لأن الإيجاد؛ 
قالالخلق، ت لمقل وهو والثنة الكتاب 

حلقههو للخلق اش لا١يجاد ت تيمية ابن 
وفالخلق:القيم: ابن وقال ،. ١١لهم؛؛

الإيجادأن القيم ابن وين الإيجاد«لأأ، 
الجعلراواما فقال: الجعل معاني من 

بمعنيينسبحانه الله على أطلق فقد 
والثاني:والخلق، الإيجاد أحدهما: 

ه:قوله كثير ابن فسر وقد انمير«أم. 
٢[: ]؛_>ع.وو،ه أتزن خو 

الخلائقأوحد أنه الأية: ررومعتى فعال: 
السابقةالقول حلال ومن ، العدما^ من 

هوالإيجاد معنى إن القول: يمكن 
الخلق.

الأخرى:هالآساء 

الحلق،هو لالآيجاد الشرعي المرادف 
يالتكوين،المتكلمون عنه ؤيحبر 

منةالملأ عنه ؤيعبر والاختراع، 
هدهعلى التعليق وسياتي بالإبداع، 

يى.تما لا 

طآ:ا.تمة، اين ]مكتة ( ١٩٠اضقديت)؟/ )١( 
ط١ا.الحديتت، الراض ]يهب ( ٦٥العلل)شفاء )٢( 
(.١٣٣العلل)ثقا، )٣( 

اسااالكب ]دار ( ٤٢٢محم)؛/ابن )؛(شم 

واتحكم:

يخبرالتي الألفافل من الإيجاد لنقل 
به؛يوصف لا ولكن س اطه عن بها 
يصفهولم به نفه يصفا لم ه الله لأن 

ئلمح:القيم ابن يقول رسوله.، به 
أسمائهفي يقع فلم الموحد لمقل اروأمأ 

علىالموحد هو كان ؤإن بحانه، س
وهوالواجل. أسمائه في ووقع الحقيقة، 
وأماالوجد، له الذي الغني بمعنى 
معنيان:وله أوجد من مفعل فهو الموحد 

وهوموجودا الشيء يجعل أن أحدهما: 
والمعنى. . وأوجده. وجده تعدية 
وءنىااُجدة له جعل أوجده الثاني؛ 

رروأماالشرعي: الاسم مبينا وقال 
أنواعه؛بأكمل نفسه يجنى فقد الموحد 

لموجدفا المصور، البارئ الخالق وهو 
منوط.ا والصانع، والخاعل كالمحدث 

الحنى؛االأسماء فقه دقيق 

اتمخالفين:ذهب مه 

الإيجادالمتكلمين من كثير يفئر 
فيوما والاختراع، والتكوين، بالخلق، 

بمعنىالخلق ررأما الرازي: يقول معناه، 
سبحانهأنه فعنل،نا والإيجاد الإحداث 

معنىفي قالوا ومما . O"؛؛ منفرد 
والإيجادوالاحتدلع رروالتكوين الإيجاد؛ 

(.١٣٢)انمل نفا، ره( 
)آ(،دارجاللكين0/آا؛(.

]ياي( ١٣٧)آ/!_؛ ،ن  iJLJlالمطاب )٧( 
الربي[٠المحاب 



الأُحاد

وتتباينمعنى في تشترك ألفاظ والخلق 
موحداالشيء كون فيه والمشترك بمعان، 

موجودا((أيكن لم ما العدم من 
السنةأهل يتفق بالخلق الإيجاد وتفسير 

إلىالنقد يعود ولكن المتكلمين؛ مع فيه 
منوموقفهم الذكلمين عند الخلق معنى 

فيقولالماتريدية وأما الفعل. صفات 
ضصفة لإيجاد وا التكوين ءرإن البزدوي! 

رأزلي"' هو بل حادث غير تعالى 
صفاتجمع ترمع الماترديه لأن وذلك 

ؤيقولونالتكوين، إلى عندهم الفعل 
تعددها،وعدم الفعل، صفات بأزلية 
باطل.وهدا الرب، بمشيئة تعلقها وعدم 

رأليسرشدت ابن فيقول الفلاسفة وأما 
إلىالشيء عدم قلب إلا شيئا الإيجاد 
إن■ قال من قول يثبه وهذا ، الوجود؛؛ 

الشيءأن يرون حيت شيء، المعدوم 
العدمفإن للوجود، قوة فيه يوجد أن قبل 

بينيفرقون فهم أ، ما ذات عندهم 
فالمعدومباطل، وهذا والشوت، الوجود 

قوةفيه يكون أن عن فضلا ، لشي،ء ليي 
ثبوته.هو الشيء وجود بل للوجود، 

ررالإيجادالعلماء،اث اردستور كتاب وفى 
إشارةالإشارات وفى الوجود، إءهلاء 

كتأبصش ها ء-لى للطومحي المعمل تيخيمر )١( 
الأنهمثئ؛ا•الكيان ]يكب ( ١٨٧)المحصل 

ط■؟[.انملب، اص زدار •V( . )٩٦ ض أمول )٢( 
.بماإاه;ا)٣(تهافتاكهاات)اآ(لدارالأبب، 

اكهافت)/ا7(.تهافت انظر: )،(

وتعريف. الإبداع«أ برائق أله إلى 
مشتركاسم ؛اهو • سينا ابن عند الإبداع 

الالشيء تأسيس ؛ أحدهما لمفهومين؛ 
والملههومشيء، بواسطة ولا شيء، عن 

عنمطلق وجود للشيء يكون أن اكاتي؛ 
الأن ذاته في وله متومهل، بلا سب 
منله الدي أفقد وقد موجودا، يكون 

بهذاوالإبداع ااالأ؛. ا؛تإفقائا ذاته 
منالفلاسفة عند رتبة أعلى المعنى 

عندلإبداع فا والتكوينأ'ا،. الإحداث 
شيءإيجاد هو — باحتصار — الفلاسفة 

بمادةتوق موغير بالعدم، بوق مغير 
ابنذكره الذي المعنى وهذا زمان، أو 

معلماتيمية ابن يقول باطل، للابداع سننا 
هوليس المعنى هذا أن ررومعلوم ث عليه 

التياللغة في الإبداع لففل من المحروق 
قولهفي كما القرآن، بها نزل 

،١١٧بقرْت ]الءآ''أث؛بجاه' ألت>.ثتؤتي 
الخلقولففل ذلك، ونحو [ ١٠١الأنعام؛ 

المعنىهذا فإن المعنى، هذا عن أبعد 
بلفقلالراد هو ليس أته يالاصهلرار يعلم 

والثئةااُ^أ.القرآن فى الخلق 

ت*كت؛ة( ١٩١العلماء)دموي ْمطلحات موسوية )ه( 
،؛[.١٩٩٧ٍدا، اثرين، لمان 

(٢٦٢الفلسفي)المطلح كتاب ضمن, الحا.ود )٦( 
كط رالثر، للمدواسأت المربية تالمؤّة 

الكب]دار ( ٢٨٤)الملم ممار وانفلر: [، ٢١٩٩٧
ط١[,العلمية، 

المعارف[.زدار ( ٩٥)٣; صبا لاين الإشارات انفر: )٧( 
ًدآ[.والحكم، العلوم ]ْكمة ( ٢٣٧المرتاد)بغية )٨( 



الإيمان

اتمصادروالمراجع:■0■ 
المتعلقةوالمصطيحات الالألنو1ظ - ١ 

للاما ا سه؛أ ودرا جمع لربوبية ا بتوحيد 
دكتوراهء.]رسالة عمرو لا 

الختفلسفةعلى الرد فى المرتاد رربغية - " ٢ 
تيمية.لأبن والباهلية،؛، والقرامهلة 

القيم.لأبن العليل،،، - ٣ 
تيمية.لابن (، ٢٢)ءالصفدية،، ٠ ٤ 
القرانفي التوحيد ررعقيدة — ٥ 

١ملكاوي لمحمد الا5روم،؛، 
٠رشد لابن التهافت،؛، فت لأنها . ٦ 

الملممن الخالية ررالْلال - ٧ 
لرازي.الإرء، 

جامعمصعللحات ررموموعئ — ٨ 
منلمجموعق العلوم،؛، 

الإماممصطلحات ءموموعة — ٩ 
يغيم.لمح الواني،،، الدين فخر 

الفلسفةمصطلحات موسوعة رر — ١ ٠ 
حهامى.لجيرار العرب،؛، عند 

 mلإيمان اm

لغة:لتعرث اي 

والميمارالهمزة فارس؛ ابن قال 
أحدهمسامتقاربان؛ أصلان والموز 
ومعناهاالخيانة، صد هى المى الأمانة 
اكمحدس،،أوالاحرت القلب، سكون 

الإيمان

المصديقعلي يهللق إنما الإيمان أن إلا 
مجردعلى وليس أمن، معه الذي 

اروأصلت الجوهري قال فعقل. صييق ملا 
المائية((ُى،ليت بهمزتين آمن: 
وقالالخوفُ'آ،، صد الأمن من وهو 

المفسطمأنيثة ت الأمن ارآصل الراغب! 
ررقال,أيصا! وقال ا الخوف،، وزوال 

تكناوأؤ كا يقو أنك تعالى: 
إمعناه قيل: ]يوش[ ص—يج!ن 

التصديقهو الإيمان أن إلا لتا، بمصدق 
أمنااُْ،.معه الذي 

شرعا:لتعريف ا 0 

واعتقادوعمل قول شرعا! الإيمان 
أ.والخحصيةُ ؤيممقس يالطاعق يزيد 

تحكم:ا٠ 
بأنالاعتقاد المكلف على يجب 

يتجزأوبأنه واعتقاد، وعمل قول الإيمان 
فتزيدوالنقصان، الزيادة وتدحله ويتيئض 
باقترافوينقص الطاعات بفعل 

.١^٧٠

لحقيقة:اؤ 

القول.على مبنى أنه الإيمان حقيقة 

الفكر،]دار اللغة ْقابجس )١( 

ط؛[.الملائض، الطم ]دار ٢؛ • ٧١)؛</ الصحاح )٢( 
؛١١٧٦)ابل واكاْ.وس (، ٢٠٧١)ه/الصحاح )٣( 

هc.١٤٢٦ط٨ا الرصالة، تمؤصسة 

القلم[.زدار )ا/ارإ( الهران القافل ضدات )٤( 
ره(المدراواُق)ا/هئ(.

ط؟[.]أصواءالك، ١(  ١٣الواطيت)العمدة )٦(اظر: 
الوطن[.]دار ( ٦١١)؟/ للإجري الخرمت انظر: )٧( 



الإيمان

الطاعاتجميع فهو والاعتماد، والعمل 
كالإيمان_: uuوالظاهرة؛ اواْلنة 

واليومورسله، وكتبه، وملائكته، باض، 
وشره،حيره بالقدر والإيمان الآحر، 

القاب.ل عما ا يتعلق له ما وكل 
منالبدن أفعال جميع هي والفل-اهره؛ 

توالمندويا ت جبا وا لا 

تالأهمية ■0؛ 

:١!؟^ الأمور ش الإيمان أهمية تظهر 
بهكلف واجب أعظم كونه - ١ 

الحياة.هده في الإنسان 
عباده.على هد اش حق كونه - ٢ 

الفوزه لكان حققه من أن - ٣ 

الإيمان

واعتماد.وعمل قول الإيمان أن على 
قول١لإيمان أن على يدل مما ق> 

يره;اثى ■^}٠ -مالي; قوله باليان 
.;!١٣٦]القرة: 

اعتقادالإيمان أن على يدل مما و— 
أهويءؤإقت\ تعالى: قوله بالقلب 

عثؤمبدق نإدا هرمم ثحتتا آثه يكر إدا 
رواهريهم وعل إيثائا رادنثم ءابمدر 

]الأنفال[.

الجوارحعمل أن على الأدلة أما و٠ 
آئثن 'ة تعالى: قوله الإيمان من 

الق[؛ ١٤٣]البقرة: إيتنةؤ٢ه لتيخ 
الصلاةكانت ررولما الحكمي: حاففل 

اللسانوقول وعمله، العلب لقول جامعة ومن الأرض، في والتنكين والفلاح 
المبين.الخسران له كان يه أحل 
ذكرهتآكرر شد الإيمان اسم أن — ٤ 

سائرذكر من أكثر القرآن.والخديث،، في 
الألفافل.

الدين.أصل أنه — ه 
إلىالظلمات من الناس يخمج به - ٦ 

النور•
والأشقياءالسعداء بين يفرق به — ٧ 
مادىأأ،اومن يوالى وس 

 0١٠٥^:^.

والثنةالكتاب نصوص تضافرت لقد 

تعالىاض سماها الجوارح وعمل وعمله 
آممهكان ءؤوتا : ضا قول في إيمانا 

بضعالإيمان ٥ ض ا رسول وقال 
اطه،إلا إله لا قول قأمحلها شعبة: وستون 
والخياماللريق، عن الأذى إماطة وأدناها 

■ا الأيمانا؛ُ من شعبة 
أنقيس؛ عبد وفد حديث فى وجاء 

الأيمانما وأتدرون لهم: قال ه النبي 
أعلم.ورسوله اض : قالواوحده؟ باق 

وأناض، إلا إل لا أن ادة هثال: ق

[Yipالوطن، ]د\و ( ۵٤)القيم لاين الصلاة انخلر: )١( 
(.YA'\/U)الخاوي )أ(.جمرع 

الشم[.اين ]دار ( ViA/Y)المول سادج انثلر: )٣( 
لموم٩(، رقم الإيمان، )كتاب اتجخارى أحرجه )أ( 

له.واللففل ©•Y(، رقم الإيمان، )محاب 



الإيمان

وإيتاءالصلاة، ؤإثام اش، رسول محمادا 
منتعطوا وأن رمضان، وصيام الزكاة، 
الحمى...ءُالمغم 

قواوأهلاسم:أ0 
الإجماعلاوكان ت ظه الشافعي قال 

ممنبعدهم من والتابعين الصحابة من 
ونية،وعمل قول الإيمان أن هم أدركنا 

]إلا[ثلاثة المن واحد يجزئ لا 
بالآحراا؛أ'؛.

منأكثر ررلقيت I هءزفق البخاري وقال 
فمابالأمعار العلماء من رجل ألف 

الإيمانأن في يختلمؤ منهم أحدا رأيت 
ويقمحىااُص.ويند وعمل، قول 

-واعلموا ت الأجرى وفال 
عليهالذي أن — ؤإياكم تعالى ض ا رحمنا 
واجبالإيمان أن ت لميلمجين ا ء علما 

بالقلب،تمديق وهو الخلق، حميع محلى 
ثمبالجوارح، وعمل باللسان، ؤإقرار 

بالقلبالمعرفة تجزئ لا أنه اعلموا 
الإيمانمعه يكون أن إلا والتصديق، 

بالقلب،معرفة تجزئ ولا نهلقا، باللسان 

الإيمان

وملم(، ٠٣رقم الإيمان، رمحاب البخاري ,ا-محرجه )١( 
(.١٧رنم الإيمان، )محاب 

الئنةأعل امحقاد أمول شرح في اللألكائي أخرجه )٢( 
ط،/[.ية، أدار ( ١٥٩٣يتم ره/آ0بم وب.ئ 

الئنةأْل اءمماد أصول شرح في اللألكاني أحرجه )٣( 
إتحاففي الزبيدى وأورده (، ٣٢)•رقم والجماهمت 

بجروت[،الفكر، دار ]ط )آ/أهأ( الشن ايادة 
المعرفة،]دار الفتح في حجر ابن وصححه 

طآ7ماه[.

عمليكون حتى اللسان، بونهلق 
الخصالهده فيه كملت فادا بالجوارح، 

ذللث،على دث مزمنا، كان الثلاث: 
علماءوقول والسنة اب الكت

المسامينا؛

أهلواحمح ئه: البر عبد ابن وقال 
قولالإيمان أن على والحديث الفقه 

والإيمانبنية، إلا عمل ولا وعمل4 
بالمعصية،وينقص ياإهلاعة يزيد عندهم 

وأما. . إيمان. عندهم كلها والطاعات 
والاثارالرأي أهل من الفقهاء سائر 

منهم؛ومصر، والشام والعراق بالحجاز 
معد،بن ليث والأنس، بن مالك 
والأوزاعي،ثوري، الان يوسف

ينؤإسحاق حنل، ين وأحمد والشافعي، 
سلام،ين مم القا عبيد وأبو راهويه، 

الطبري،جعفر وأتو علي، بن وداود 
الإيمان:: فقالواسبيلهم، سلك ومن 
الإقرار،وهو باللسان قول وعمل، قول 

معبالجوارح وعمل بالقلب، اعتقاد 
ماوكل : قالواالصادقة، بالنية الإحلاص 

فهوونافلة، فريضة من به هق ض ا يعلاع 
٢.منالإيمانااأ
.والأركان:

ثلاثةإلى نرجع الإيمان أركان 
فيهؤيدحل القلب.. اعتقاد أصول: 

ط؟[.الوطن، ]دار للاجري الشرمة رأ( 
الأونافمعوم ]وزارة ( ٢٤٣-  ٢٣٨)٩;التمهيد )ه( 

،^[.١٣٨٧ط بالغرب، الإملأمة والثزون 



الإيمان؛ءلآئ|بم-الإيمان

أنتميم وقد —، السابقة الستة الأركان 
ومعرفتهالشلب قول يتضمن القلب اعتماد 

القلوب،أعمال ويتضمن تصديقه أو 
والركنالجوارح، أعمال الثاني؛ والرم 

سانومرا اللسان، قول الثالث! 
تفصإلها!

للحق،معرفته هو القلب! قول ت أولا 
وإيمانهره، ؤإقرا وتصديقه، ، واعتقاده 

وتمسكالقلب، عليه عقد ما وهو به؛ 
تباركالله قال فيه، يتردد ولم به، 

ألأبس44 ءؤءقثب وتعالى؛ 
ألرّولءؤة-أيها وقال! [، ٢٢]المجادلة: 

من\وم ؤ، نمقيعوف اقآمى لا 
هوينثلتِ إآمأمهنّ ءاثقا ^١ ١٥ءت 

ءؤإلخ؛ىوقال! [، ٤١]المائدة! قلوبهم^ 
همأؤككأ ِبق ؤبمتدى أيدق جاه 

ريمعند تثآءت■ ما قم . آأثمخJك■ 
فإذار؛ [، ]١^٠٢٠ا.ه آلمءميبم "بمتاء هلئ 
الأجزاء،بقية تنفع لم العلب تصديق زال 
اعتقادها،فى ثرمحل القلب تصديق فان 

نافعة؛'وكونها 

اللساننملق وهو اللسان! قول ئانثا! 
إقرارايالشهادتين، أي- التصديق؛ بدللث، 

الأصلهو اللسان وقول يهما، والتزاما 
قالالفلاهر، الإيمان وصف ثبوت فى 

إيناأنزل قتآ أم ءاثكتا ؛^^١ الى! تع
ثتمثؤء نإي إةيثثِ ءاثآ محل وتآ 

أدفوثآ نبجيتئ ثوتئ وف ومآ وإ'لآستاي 
تنهزم نو ثئزق لا زنهتر من آشجبمث 

,]البقرة[ سلمن لدر ومحن 

أنه؛ رة ريهى أبن وع
أئاتلأن ررأمرمحت، قال! . طه ا رسول 
فمناه، إلا وله لا يقولوا! حش الناس 

ونفسهماله مض عصم القه إلا إله لا قال! 
اهو4؛اُآأ،.على وحسابه يحقه، إلا 

يالسانهيصدق لم رإمن تنمية- ابن قال 
القوملغة في يمي لا القدرة، مح 

الأمةسلف ذلك على اتفق كما ، مؤمسا
ياحان،؛ُلهم والتابعين الصحابة من 

يتكلمولم بقلبه، صدق ررفمن وقال! 
أحكامفي سيء يه يعلق لا فانه بلسانه 
ولأفيالآحرةااُ؛أ.الدنيا، لاقي الإيمان، 

يكونالذي اللسان بقول والمراد 
الملازمهو والحقيقة الباطن في إيمائا 

فالقولؤإلأ وتصديقه، القلب لاعتقاد 
إيماناليس الإيمان اعتقاد عن المجرد 

ياتفاقاسينأْأ.
انقيادهوهو القلب! عمل نالتا؛ 
والخوفكالمحبة له؛ المناسبة بالأعمال 
منمعشر اريا ! . الني قال • ؛ والرجاءآ 

:٠٤المم)لأن الخالة محاب :١( 

داللقت،بالكتاب الامحمام )تحاب الخاوي )٢<أ-محرجه 
(.٢٠رتم الإبمان، لم)محاب وم(، ٧٢٨٤رنم 

(.٣٣٧)V/ ١^^ مجموع )٣( 
(,١٤٠)U/ الفتاوى مجمؤع )٤( 
(.٠٥٠)U/ اكادى مجموع انثلر: )٥( 
الرالت،ة تمؤّ( ٣٦٢)؟/ متيم لأن الإيمان انظر: )٦( 

=سسة لاص الفتاوى ومجع-ؤع ى، ط؟، 



الإيمانالإيمان

.قوه؛اُا الإيمان يدخل ولم بلسانه، آمن 
اعتقادمع القلب عمل زال ررؤإذا 
زوالعلى مجمعون السنة فأهل الصدق، 
انتفاءمع التصديق ينفع لا وأنه الإيمان، 

ءملالقلب«رآ؛.
العياداتوهي اللسازأم،; عمل رابئات 

والذكرالقرآن كقراءة باللسان تكون التي 
ثلؤبمكآلإما ؤءة ت تعالى محال . ونحوها

مثآؤأنفقؤإ آلمّلؤآ ؤأق_اموأ آثؤ كقب 
ئغنة ببجك< ؤعلابمه يؤ ررقهم 

]فا>[تظرئ.بم 
أئنأصأ وق_الت 

مثلالجواؤح؛ عمل خامسا! 
والسجود،والركؤع، والقيام، الصلاة، 

تعالى1قال والصدقات، والصيام، 

= (A\/U■\ ، ،)(١٨)؟/التبول ومارج إا/آاأ
حقيقتهاالقلوب؛ وائمال ثدا[، القيم، ابن زيار 

الضيهل لوالجمامة، الثتت أهل عند وأحكامها 
ءل١[.الإهام، ]جامعة )ا/أةا( 

وأحمد(، ٤٨٨٠رقم الأدب، )ثتاب داود أبر أخرجه )١( 
 /TX{ • )أسائموجود ط١[، الرسالة، ]مزسسة ٢

ابن]دار )١ا٦( الإحياء أحاديث تخريج قي انمراقي 
الترغيبصحيح قي الألباني وصححه ْزاء، حزم، 

موه[.المعارف، ت.كب ( ٢٣٤•ردثم واكرْيب 
(.)٤٠القيم لاين الصلاة محاب )٢( 
ذكرعن اللسان بقول يكتفي من لف، المن كثير )٣( 

للنطق؛الشهادتينشاملا فيجعلومم الخان، عمل 
منومنهم ونحرها، الأذكار من القولية وللعبادات 

وضْإالوامطة، في تيمية كائن الأمرين؛ بين ممل 
القوليةالإيمان قض نوا انقلر: لنقلي، هنا والخلاف 
]دار)٣٢( السيف البد العزيز لبد والملية 

»i\[.الوْلن، 

أيظمحأءثيإ وقي 
مم=ظمككت هكذأ ^٤٢ 

ؤ1قم 1، زيجووأ . هيمحتث 
1،قوأم جثث وتا هو ■حثثادْء 

لادًجا*ه مج بق آلدن 
الالإيمان، سمى من جزء وهي 

نابهةالجوارح وأعمال بدونها، يصح 
فالقلبلها، ولازمة القلوب، لأعمال 

ذلكسرى ؤإرادة، معرفة فيه كان للإذا 

أنيمكن لا الضرورة، ببدن الإلى 
ولهداالقلبا، يريده عما البدن يختلف 

ءألأالمحح: الحديث ني ٠ الني ؛ال 
صالحتا،إذا مضغة، الجد فى ؤإن 

فسدفدت وإذا الجسد، سائر لها صلح 
والقلب(ا وهي ألا الجد، سائر لها 

لمراقا٠ 

الإسانلأثة:مراتب 

الإيمان،أصل الأولى: المرتبة 
وهوالإيمان؛ بمهللق آيقا مي وي

امرينتيتضمن وهو القلب؛ اعتقاد 
المعرفة،وهو القلب؛ قول أحدهما! 
عملوالشاني؛ والتصديق. والعلم، 

القلبية؛بالأعمال الانقياد وهو القلب، 
والخشية،والخضؤع، لمحبة، كا 

ذلك.ونحو والرجاء، والخوف، 

وملم(، ٥٢رقم الإيمان، )كتاب البخاري أخرحه )٤( 
(.١٠٩٩رقم الماقاة، )محاب 

(.١٨٧)U/نمية لابن الفتاوى مجموع )٥( 



الإيبمانالإيمان

ررأصلالمروري• نصر بن محمل• قال 
يكونوعسنه التصديق، هو الإيمان 

حاصئا،إلا مصدقا يكون فلا الختبمؤع، 
،،ُأا.مصدقا إلا حاصعا ولا 

الإيمانرافأصل ت منيم ابن وقال 
وإيا0عنده، من حاء وبما '، OjLjالتما-يق 

باض،نومن أن بالإيمان . النبي أراد 
صدقإذا لأنه ض؛ الخضؤع يكون وعنه 

أ.أءلاعا،ُ له حضع ؤإذا له، حضع باض 
القلبفي لإيمان ارفا تيمية! ابن وقال 

معهليس تحديق بمجرد إيمانا يكون لا 
ضا محبة من وموجبه القلب، عمل 

يكونلا أنه كما ، ذللث، ونحو ورسوله، 
فيبد لا بل وهوى، فلن بمجرد إيمانا 
وعملالقلب، قول من الإيمان! أصل 

الف«ثم.

فيالإيمان صل فا  ١١أيصا! وقال 
وهووعمله، القلس!، قول وهو القلب؛ 

والاميادءُوالحب بالتصدص، إقرار 
قولالإيمان: أصل في محييحز 

اشإلا إله لا أن شهادة وهو اللسان، 
اض.رمحول محمدا وأن 

شال١١الأصفهاني! الئئة قوام قال 
أنشهادة الإيمان! أصل العلماء! بعض 

الدار،]،كثة رآ/ءاما( للمروزي الملأة تدر تشم )اآ 
!•؛اه[.محيا، المنورة، الدية 
(.٣٤Vمدْ)٢/لاين )؟(الإبمان 

)^آآْ(.الخاوي مسوع )٣( 
)إا/بم؛؛(.قه )؛(المدر 

وأنله شريك لا وحد0 ض ا إلا إله لا 
لماوالإقرار ورسوله، عبده محمدا 

الق،وب،وعقد والأنبياء، الرسل له جاءت 
للسانها(ُ من ظهر ما على 

امنالن-ي اافالمؤمن تيمية! ابن وقال 
بينيجمع إيمانه وجوارحه بعلبه باض 

يقتمل•— قلبه، وحال قلبه، علم 
قولويجمع - القلب وحضؤع القلب، 
أمجلكان ؤإن جوارحه، وعمل لسانه، 

فىما أو القلب، فى ما هو الإيمان 
فييكون أن بد فلا واللسان، القلب 

هذاله، والإمحلأم باض التصديق قلبه 
وهوفلبه، عمل وهذا به، قلقول 

باها^٦*.الإقرار 
هذ0وفاقد منها، بد لا المرتبة وهذ،ه 
كافرالإسلام، دائرة عن حارج المرتبة 

فيالأبدي للخاود مستحق العظيم، باض 
اكنيافي ١لتةفرة أحكام ولمائر ازر، 

معالمرتبة هده له ثبتت ومن والأحرة، 
لهيئست، الإسلام، أهل من فهو لازمها 

يثبتما والاحرْ اكنيا فى أحكامه مجن 
الذيهو الإيمان أصل فان لم؛ ملكل 

آ،ا'كرُ من ؤيخرجه الكفار به يفارق 

ط^[.الرايأ، ]دار ( ٢٨٨)Y/المثأ يان ني الحجت )٥( 
ئدرتعفليم واننلرت (، ٣٨٢)؟ر الفتاوى مجمؤخ )٦( 

ومحمية(، U\o. ٧١٢اوملأة)آ/ا-ا0_ا'اه، 
^1.التراث إماء ]دار القاري 

ابن]دار )\/r؛،Y( المرية الخاوي مخممر انئلر: )لأ( 
نميت)م/لأبن والسائل ارمائل دمجموعت الخم[، 

آا؛اه[.،ط؟، الخلمة، الكب ]دار ٩< 



إيءوقآ[إهالإيمان
الإيبمان

الإيمان؛لأصل نحد أن وذلك 
يئستفلا وفرعا، أصلا للأيمان لأن 

هوالذي الإيمان أصل يزول حش الكفر 
الإيمانأصل أن راقكما أ، الكمرأأُ صد 

شاأُ"،الإنكار الكم فأصل باه، الإقرار 
تصديقمن الإسلام في بد ارلأ فإنه ولدا 

يثبلم ؤإلأ الإيمان أصل به يحمل 
قدالرحل أن بين وبهيا ١١ءده«ُص، 

مطلما،منافما ولا مؤمنا لا ملتا يكون 
حقيقتهدون الإيمان أصل معه يكون بل 

الوا-بم؛اار؛ء.
الأسانتممال، الثانية: المرتبة 

وهوالواجب: الإيمان أو الواجب، 
واجتنابالواجبة، الطاعات فعل يتضمن 

لكلبد لا المرتبة وهده المحرمات، 

شيءأخل من لكن بها، الإتثان مؤمن 
أوالواجبات، بعض ينرك كمن منها؛ 

يخرجلا فإنه المحرمات، بعض في يقع 
مؤمنايكون بل الإسلام، دائرة عن 

الإيمان.ناقص 

الإيمانكمال الثالثة: اونم-بة 
الكاملالإيمان أو المستحب، 

تلمتحا با الإتيان وهو تحبات؛ لمبا 
ابواجتنالواجمات، فعل مع 

وقدالمحرمات، ترك مع المكروهات، 

(.٢١٥)ا(محظمضاسة)؟/
(.Toijrتمة)لأبن الخاوي مجموع )٢( 

(.٣٦٢)U/)مأور.أعانبيى 
■ادضر'ا/ْآْ( )؛(المرجح 

المطلق.الإيمان عليه يطلق 

ءاوأملتيمية: ابن الإسلام سنح قال 
الأعمالجميع يقولون: والحديث الثنة 

الإيمان؛من ومستحبها واجبها الحنة 
بالمستحبّات،الكامل الإيمان من أي: 

بينؤيفرق الواجب، الإيمان من ليست 
الكاملالإيمان وبين الواجب، الإيمان 

الغسلالفقهاء: يقول كما تحبات، بالم 
مافالمجزئ وكامل، مجزئ إلى م ينق

أتىما والكامل فقعل، بالواجبات فيه أتى 
يراديل- الكمال ولفثل بالمستحيات، فيه 

الكماليه يراد وقد الواجب، الكمال يه 
•المأستحأبا، 

المتعلقة:المسائل ت0؛' 

مسألةتحت تدخل التي ائل الم
ذكرعلى وسقتصر جدا، كثيرة الإيمان 
أهنها:

الإيمان:شعب الأولى: لمسألة ا. 
وأعمالا،وخصالا شعتا للأيمان إن 

يكونوبنقمها الإيمان يكمل ياستكمالها 
إليهاأثار الشعب وهده نقصانه، 
ومتونبضع الأيمان ١١بقوله: النبي. 

افه،إلا إله لا قول: فأفضلها شعبة: 
والحياءالهلريق، عن الأذى إماطة وأدناها 

ابنيقول آ. الإومانااُ من شعبة 
متعددة،سعب له لإيمان ا ١١هقفؤ: القيم 

(.١٩٨-  ١٩٧)U/الخاوي مجموع رو( 
تخريجه.نندم ( ار 



الإيمانالإيمان

فالصلاةإيمائا، مى نمنها شعبة وكل 
والحجالزكاة وكذلك الإيمان، من 

كالحياءالباطنه؛ والأعمال والصيام، 
إليه،والإنابة افه من والخشية والتوكل 

الأذىإماطة إلى الشعب هد0 تنتهي حتى 
الإيمان،شعب من شعبة فإنه الطريق عن 

الإيمانيزول ما منها الشعب وهذه 
الما ومنها الشهادة، كثعبة بزوالها 

عنالأذى إماطة كترك بزوالها يزول 
تفاوئامتفاوتة شعب وبينهما الطريق، 
الشهادةبشعبة يلحق ما منها عظيما، 

يلحقما ومنها أقرب، إليها ويكون 
إليهاؤيكزن الأذى إماطة بشعبة 

أقرب\آا,
الإيمان:نفي الثانية: لمالة ا- 

نفيوالئثة القران نصوص في ورد 
أمران:به والمراد الإيمان، 
الإيمان،أصل نفي الأول: الأمر 

خارجوأنه صاحبه، تكفير منه يلزم وهذا 
الإسلام.دائرة من 

محنرادالإبمان، كمال نفي الثاني: الأمر 
كماللا الواجمب، الإيمان كمال به 

ظه:تنمية ابن قال ، المتمج الإيمان 

 )Y( بالديةالثقاف؛ ]مكنة ( )٥٠وأحكام الخلان
]وزارة( ٣٢٣)الطحاؤية شرح وانفر: المنورة[، 

ام[. ٤١٨، ط١ والأوئاف، الإصلاصآ الشؤون 
(،٦١٢)؟/ للمروزي المائة نيئ نمفليم انظر: )٢( 

وشمت\[، J0المنورة، المدينة اليار، ]مكتبة 
يرية،]مكتبة (، ٦٠١)T/ فين لابن الواطئة 
[.Yjaالرياض، 

أرادفإن الكمال هو النفي إن قال: وقمن 
تاركه^٢ الذي الواجب الكمال نفي أنه 

أنهأوال ؤإن صدق، فقد للعقوبة ؤيتعرفس 
فيقط يقع لم فهذا المستحب الكمال نفي 

فإنيقع؛ أن يجوز ولا ورسوله، الله كلام 
ولمعليه، وجعيإ كما جنا لوا ا فعل من 

مايقال: أن يجز لم شيئا واجبه من ينتقص 
٠١مجارا ولا حقيقة لا فعله 

ينفيلا ورسوله افه رافانا أيقا: وقال 
-ورسوله به اممه أمز — أمر نى ماسم 

ولاكقول: واجباته؛ بعض ترك إذا إلا 
ولاوقوله: اومرمح«ُأ،، بأم إلا صلاة 
اللمن دين ولا له، أمانة لا لخن إيمان 

لهاألْ"ا.عهد 

الفعلكان إذا فأما ذلك. ونحو 
لانتفاءينفها لم المبادة في مستحبا 

أنلجار جاز لو هذا فإل المستحب، 
الإيماناسم المؤمنين جمهور عن يتقى 

منما لأنه والحج؛ والزكاة والصلاة 
منها؛ُأفضل وغيره إلا عمل 

مرتكبأن المنة أهل يعتقد فلهذا 

اكاوى)لإ/ْا(.مجموع )٣( 
بلفظ:(، ٣٩٤رنم الخلأة، )كتاب لم م)؛(أحرجء 

القوم،.يام مرأ لم لمن صلاة ألا 
،يا[،الرسالة، ]مزسة ( ٣٧٦/١٩)أحمد )ء(أ.محرحه 

الأحاديث(، ١٩٤رقم الإيمان، )كتاب حبان وابن 
صحيح.إستاد، المساء: ومال .( vi)م/ الخختارة 
)رقموالترهيب الترغيب صمح قي الألباني وصخحه 

طه1.المعارف، ]مكنة ( ٣٠ ٠٤

(.١٠. \ t/U)القتاوى مجموع )٦( 



الإيمانالإبمان

أهلسق فا ئ) مي يما وهو الكسرة 
صهيض لا الملي( )الفاسق أو الشلة( 
بفرقه،الإيمان( )أصل الإيمان مطلق 

)الإيمانالتام بالإيمان يوصف ولا 
ناقصمؤمن هو ولكن المطلق(، 

فامحقبإيمانه، من مؤأو الإيمان. 
ولاالمهللق الاسم يعطى فلا بكبيرل. 

الأّمأمقللق يلب 
فضنوا من ناقصا ارتكب من أما 

يالكلية،الإيمان كنه يتقى فإنه الإسلام، 
الإسلام.ملة عن حاريا كاما ؤيصير 

اءلابمانبين العلاقة الثالثة: لمالة ا. 
الفلامر:والإيمان ابْلن 

التياللوازم من لازم الظاهر الإيمان 
فعملالباطن، الإيمان محن سفك لا 

ويمتضيه،الظاهر محمل يوجب الباطن 
الظاهرالإيمان انتماء قدر لو بحيث 

الباطنالإيمان انتفاء على ئد بالكلية 
الكفرمن صاب به يخرج الذي الشرعي 

الإيمان.إلى 

بيانفي اللف أقوال تتابعت وقد 
علىوالرد عليه، والتأكيد المعنى هدا 
ذلك:فمن حالفي، من 

رامحلتقهفق: راهويه بن إسحاق محال 
محوناإن محولهم: من صار حمى المرجئة، 
وصومالمكتوبات، ترك من يقولون: 

وعامةوالحج، والزكاة، رمصسان، 
الأنا بها جحود غير من الفرائفس 

هوإذ يعد؛ المحّ إلى أمرء يرجى نكنرءا 
محكلا الدين المرجئة فهؤلاء مقر، 

فهم؛'ُى•
ثةّلبج:الأحنى بكر أبو ال ومح

بالجوارح- المح، رحمكم „ رأفالأيسال 
واللماز،بالقلب الإيمان عن تصديق 

يجوارحه؛بعمله الإيمان يصدق لم فمن 
والصياموالزكاة والصلاة رة ليلها ا مثل 

نقمهمن ورصي لهذه، وأميا٥ والحج 
ولممؤمنا، يكن لم والقول بالمعرفة 

للعملتركه وكان والقول، المحرقة تنفعه 
ذكرناهبما العمل وكان لإيمانه، وكدينا 
لإيمانه،؛منه تصديئا 

عندررالإيمان : تيميةابن ومحال 
عليهدة كما ومحمل، قول الثنة أهل 

لما،المحليه وأجمع والسنة، الكتاب 
فالقولموصعه، في مقرر هو ما وعلى 

القول،تصديق والعمل الرسول، تصديق 
يكنلم بالكلية الحمل عن العبد حلا فإذا 

محولمومثا يه يصير الذي والقول مؤمنا، 
فآكذلل،ن، لتا ها لا وهو محنصوصن، 

حميمةفإن وأيقا . . الصلاة. هو العمل 
إنماوذلك والانقياد، الطاعن هو الدين 

ط١الشم، ابن ]دار ( ١٠\v/r)الشول سارح :١( 
(.١٠١)م الفتاوى عجمؤع واتئلر! »ا؛اع[، 

لحربرامحؤيه، بن ؤإمححاق أحمد الإمام انل حم)٢( 
(.٢٠)آ/ رجب لأبن ايارى وفح (، ٣٧١)'الكريتي 

•آ؛اها،ْدآ، الرْلن، ]دار ( ٦١٤/٢)الثربمة )٣( 
(.١٦١ )آ/ المرح نقس وانئلر". 
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يفعللم فمن فقعل، يالقول لا بالفعل يتم 
لهدين لا ومن دينا، ض دان فما شيئا 

فهركاما<أا؛.
فىالمعنى هذا تيمية ابن س وقد 
السلفمذهب أن فبتن عديدة، مواطن 
الباطنالإيمان وجد صى أنه ألسنة وأهل 

انتفاءأن وقرر أ، اء_اتُ الءلوجدت 
البها والعلم القدرة ْع الجوارح أعمال 
الوزفوقة، القلب قي نفاق مع إلا يكون 

أنالممتنع من وأنه صحيح، إيمان مع 
قلبهفي ثايئا إيمانا مؤمنا الرجل يكون 

والزكاةالصلاة عليه فرض الله بأن 
لنهيسجد لا دهره ويمس والحج والصيام 
يؤديولا رمضان، يصوم ولا سجدة، 

اليتأ"آ/إلى بمج ولا زكاة، 
باضمزمنا يكون لا الرجل أن ين كما 

التيالواجبات من شيء عدم ْع ورسوله 
إذاوأنه ، . محمل بايجابها احتص 

فيإيمان يبق لم الأعمال انتمت 
غيرمن بالقلب الإيمان فقيام ؛، ١لقلبأ 

ممتغأمر بدن حركة 
()٦٨الصلاة كتاب 1لإسلأم,ا لشتخ الفقه عميأ قمح )١( 

-[.٥١٤١٨هوا، ]دارالعاصمت، 

مد؟[.يمة، ان ]ّكتة ( ٣٦٣اشارى.)ما/مجموع )٢( 
)U/الفتاوى مجمهمع صمن الاوصط الإيمان انفلر1 )٣( 

البقر¥/أمأ(الم-أع )؛(انظر: 
)U/الفتاوى مجمؤع صمن الكبير، الإيمان انتلر؛ )ْآ 

ضممن ْل الأوم_والإيمان (، ٢٩٤، ٢٠٢
(.٥٧٩)U/؛؛o، المجموع 

jy)الفتاوى مجمؤع ضمن الأوسعل الإيمان انظر؛ )٦( 

أمرتعالى ارواممه ت القيمابن وقال 
علىالإسلام بشرائع يقوموا أن عباده 
علىن لإيما ا ئق وحقا ا هرهم ظوا 

إلامنهما واحدا يقبل ولا بواطنهم، 
ظاهرإسلام فكل . . . وقرينه، بصاحبه 

الإيمانحقيقة إلى منه صاحبه ينفذ لا 
شيءمعه يكون حتى بناغ فليس الباطنة 

الباطة حقيقة وكل الباطن، الإيمان من 
الهرة iJaJاالإسلام بشراع صاحبها يقوم 

تمزقفلو كانت، ما كانت، ولو تنفع 
بالأمريتعبد ولم والخوف بالمحبة القلب 

ألنار،من ذللث، ينجه لم الشؤع وظاهر 
فيوليس الإسلام بظواهر قام لو أنه كما 

منينجه لم الإيمان حقيقة اطنه ب
الار((س.

بالإقرار،الشخص تكلم لو وحتى 
والانقياد،الالتزام متضمنا ذلك يكن ولم 
لمولذا الإسلام، في داخلا يعد لا فانه 

بعلهم٠ للنبي أقروا الدين التهود ينفع 
علىمنهم كان ذلك، لأن اش؛ رسول أنه 

بالشريعة،الالتزام دون الإخبار سبيل 
طالب.أبي في الحال وكيلك 
نفرجاء فقد راوأيصا ت تيمية ا,بن قال 

نشهد; فقالوا٠ النبي إلى من.اليهود 
بذلك؛مسلمين يكونوا ولم لرسول، إنك 

وءلأق٠اللف عند الإيمان سق؛ نما وانظر (، ٠٠٦
محمودبن لمحمد العاصرين شبهات وكشف بالعمل 

ط^.اوقد، ]،كب ٤( ■ - ١ )Y/ حضر أل 
^[.١٣٩٣ط؟، العلمن، ]دار ( ١٤٢)الفوائد )٧( 
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عماالإحبار سبيل على ذلك قالوا لأنهم 
أنكونجزم نعلم أي: أنعسهم؛ في 

تتبعونى؟أآلا رافلم ء_الت اممه، رسول 
يهودُمن نخاف ! قالوا 

عنهوالأخبار العلم مجرد أن لعلم 
علىبالإيمان يتكلم حتى بايمان ليس 
والأنشاد،لأيلتنام الضمن الإنشاء وجه 

أتفهم،محي عما الإخبار ذلك نقمن مع 
فكانواكاذيين، مخبرين قالوا فالمنافقون 

غيرقالوها وهزلأم الباطن، في كفانا 
فيكفارا فكانوا منقادين، ولا ملتزمين 
قدطالب أبو وكيلك والباطن، القلاهر 

محمد،بتبوة يعلم كان أنه عنه استفاض 
_،:وأنشد 

محمددين بأنا علمث ولقد 
ديناالبرية أديان خير من 

والنبوةبالتوحيد الإقرار من امتع لكن 
قومه،يعيره أن وكراهة سلفه، لدين حيا 

الح—الباطن بعلمه يقترن لم قلما 
منذللث، يفاد ما يمنع الذي والانقياد 

يكنلم الحق وكراهة باطل الحب 
مؤمنا؛ا

رئموا الأسدان )أبواب الرمذى رأ(أحرجا، 
ركتابوالمساني صحيح"، احن وقال: ( ٢٧٣٣

.(٢١)'م واحمد •،(، UAرنم  i|ijJlتحريم 
المتددكغي والحاكم يا[، الرسالة، ]مؤّة 

كلةله نعرف لا صحح حديث هدا ت وقال ( ٥٢)ا/
الدهي.وواص يخرجاء ولم الوجوه، من بوجه 

زادوانظر: (، ٠٦١)V/ تمة لأبن اكاوى مجموع )٢( 
وضاح[، ط٤١الرسالة، ب ( )محر00المعاد 

الكنّ،]دار را/ي( المعادة دار 

الوعيد؛أحاديث، الرابعة؛ لبمسألة ا. 

الوعيدأحاديث يجرون الئسنة أهل 
لهاتعرض فر من ظاهرها، على 

الزجر،في أبلغ ليكون وذلك بتاويل؛ 
٣،■الردع /، وأقوى 

هداارتكاب أن نيين الوعيد وأحاديث 
فيستفادالعياب، هدا في يجب العمل 

يلزمولا وقبحه، الفعل تحريم ذلك محن 
ذلكبه قام شخعس بكل الوعيد وقؤع 

وقدالموانع؛ حمح انتفت إذا إلا السبب 
فبعضهاالموانع، ذكر على الدليل قام 

ماحفالتوبة يالص، وبعضها بالإجماع، 
بالنصوصمانع والتوحيد بالإجماع، 

والحنانلها، مدقع لا التي المتواترة 
الكاروالمصائب مانعة، الماحية العظيمة 

الدنيافي الحدود ؤإقامة مانعة، المكفرة 
الموازنةقامت هاهنا ومن بالنص، مانع 

بممتضياعتبارا والسيئات الحسنات بين 
لأرححهاؤإعمالأ ومانعه العقاب 

؛الرجاء أحاديث، الخامة؛ لمسألة ا. 
سيقتالتي هي الرجاء أحاديث 

للمؤمنينه اش وعد على للدلالة 
أعدوأنه الجزيل، بالثواب والمطيحين 

الأنهار،تحتها من تجري حنات لهم 
)ا/الثاني( رالمجموصة الدانمت اللجة كاوي انقلر: )٣( 

والإمحاءآ.الخلمت ايحوث إدارة ]رناسمة < ٣٣٥
(،٤٢)الأعلام الأئمة عن ألملأم رفع ا;_ثلر: )٤( 

العربي،الكتاب ]دار )ا/أ( المالكين رمدارج 
أائاهآ.مدم، 





ءن1البمالإيمان
الإيمان

أنطاعتهم على ذلك مع هو ووعدهم 
سيئاأعمالهم أجور من ينعصهم لا 

آبيبن سعد بحديث أيما واستدلوا 
أعطىس اه رسول أن ه،؛ وقاص 

سامما' رسول فترك جالس، وسعد رهعنا 
يافقلت؛ إلى، أعجمهم هو رجلا 
إنيفواش فلأن؟ عن لك ما اض رسول 
.لما؛، مارأو فقال! مؤمنا، لأراه 

منهأعلم ما غلبني ثم قليلا، فسكت 
عنلك ما فقلت! لمقالتي فعدت 
فقال!، لأراه إني ه فوا فلأن؟ 

منه،أعلم ما غلبني ثم مسلماه، ءآو 
ثم.ت ض ا رسول وعاد لتي، لمقا فعدت 

وغثرْالرجل لأعطي إني معد رريا قال؛ 
فياش يكبه أن خشية منه، إلي أح—، 

الار«أى.
الإسلامأن ى إلذهب ن م٠ ٢ 

لممىاسمان وأنهما مترادفان، والإيمان 
والشافعيةالمالكية قول وهو واحد، 

شتعالى! بقوله واحتجوا 
وجا ؛يدنا و\ . آمحن ين فيا ^١؛؛( 
لالدار؛ات[،وه ألممن ئ ثن 

أن• وفيه قيس، عبد وفد وبحديث 

A^/T)الألكض مدارج اظ: را(
يسلم، ٢٢٧رقم الإيمان، ركتاب الخاري رواء )٢( 

(-١٠٠رئم الإيمان، رمماب 
الأونافسوم ]وزارة ( ٢٥٠)آ/ الممهد انفلر: )٣( 

تعقيموانتلرت بالمغرب[، الإملامية والشؤون 
]مكب( ٤٢٤, لقروني الصلاة مدر 
محياآ.، الداا

الإيمانما لاأتدرون لهم! قال ه ألنبي 
أعلم.ورسوله الله ! قالواوحدْ؟،ا يافه 

وأناش، إلا إل لا أن ؛_ادة ااث_ال: ق
وإيتاءالصلاة، وإئام افه، رسول محمدا 
منتعحلوا وأن رمضان، وصيام الزكاة، 

الخمس...ااُالمغنم 
الثالثالقول حاب اص وأما ٠ ٣ 

بينهماوالإيمان الإسلام إن ! فقالوا 
وإذاافترقا اجتمعا إذا بحيث تلازم، 
بينيجمع القول وهزا اجتمعا، افترقا 

بينالحلاقة ؤيوصح السابقين، القولين 
والإيمان.الإسلام 
ذكرناءمما فخرج ١١الصلاح! ابن قال 

يجتمعانوالإسلام الإيمان أن ه وحققنا 
وليسملم، مؤمن كل وأن ويقترفان 

أ.مؤمناا،ُ لم مكل 
ابتداءالتحقيق لألكن تيمية! ابن وقال 

عنسئل لما . نبي اليئنه ما هو 
الإسلامفقسر والإيمان، الإسادم 

بالإبمانوالإيمان هرة، llaJlبالأعمال 
جمعئاإذا لنا فليس الخسة، بالأصول 

مابغير نجيب أن والإيمان الإسلام بين 
اممأقرئ إذا وأما .، النبي به أجاب 

أفردؤإذا الإسلام، يتضمن فانه الإيمان 
بلامؤمنا الإسلام ْع كون فقد الإسلام 

لموم(، ٠٣رئم الإيمان، رمحاب البخاري احرجه )٤( 
(.١٧رقم التوحيد، ركاب 

الإسلامي'الغرب ]دار ( ١٣٥)لم مصحيح صيانة )ه( 
د-ئاهو[.ط؟، 



الإيمانالابمان

(١), الواحبء؛هو وهذا ترلع، 
الايمأنمطلق سن الشرق ءاث: 

المطلق:وولايمان 

الذيالإيمأن أصل محو ألإيمان مطلق 
وأماومسلم، ُؤمن لكل منه بد لا 

وهوالكامل، الإيمان فهو المطلق الإيمان 
أتىالذي حما، المؤمن على إلا طلق لا 

عنهنهاه ما واجتنب كله، به ائته أمره بما 
مقيدا،إلا الخاصي على يطلق ولا كله، 

يكسرته.فاسق بايمانه مؤمن فيقال؛ 

الفاسقيملّون راولأ تيمية: أبن يقول 
يخلدونهولا بالكلية، الإيمان اسم المر 

الفاسقبل المعتزلة؛ تقوله كما النار في 
فولهمثل في الإيمان اسم في يدحل 

ذؤو.وحهقا ثويئا قد وش ت الى تع
إلأ'أهلية ٍإقآ سثقة وليت تقثو يمم 

لجمعدؤ ق ين َئالى ؛ةتئمأ أن 
ثأنع ٣ ص دلإ 

يق5ث؟ث4ِ ص ي ين ذاك 
رمدومحيش آهيي، إق ستلثتة ئدية 

قييدخل لا وقد [، ٩٢]اكاء; 
قولهفي كما المهللمق، الإيمان اسم 

أقهيكر إدا يٌآ ألميرث ؤإئتا تعالى: 
رادممعتيم بيتق نإدا قزيأم ث؟لق 

ءلأرقرق ٢[، ال: إتامم]الأنن

وانظرللمزيد:(. ٢٦٠را(سمرعاكارى)يمآه؛.
لأبنوالإيمان اون)أ/ها'آ(، معالم 
والإيمانوإكالألمامرا/؟'أ_أ'آ(، (، ٣٤٧٠

.٤( ٠ -  ٢٩)مدي للفا والمتكلمين الملف سن 

ولامؤمن، وهو يرني حين الزاني يزني 
مؤمن،لهو سرق حين السارق يسرق 

وهويشربها حين الخمر يشرب ولا 
شرقذات ئهبة ينهب ولا مؤمن، 

يتتهجهاحين أبصارهم فيها إليه الناس 
مزمنهو ؤيقولون: مؤمنأ(ُآا، وهو 

فاسقبايمانه مزمن أو الإيمان، ناقص 
ولاالمطلق، الاسم يععلى فلا بكبيرته، 

٢.الأسمةُ مطلق يساب 
المعللقلإيمان ررفا القيم: ابن ويقول 

المأمورالكمال الكامل ض إلا يطلق لا 
الناقصعلى يطلق الإيمان ومطلق به، 

المطلقء ألمي ض ولهذا والكامل، 
والسارق،الخمر، وشارب الزاني، عن 
لإيمانأ؛ا معللق عنه ينف ولم 

بعد- حسن بن الرحمن عبد وقال 
_:الزاني...؛( يزنى لألا لحديث: ذكره 

كمالالأحاديث هذه فى ررفالمنفى 
علىالإيمان يطلق فلا الواجب، الإيمان 

أوبالمعصية مقيدا إلا الأعمال هده مثل 
بقدرالإيمّان من معه فيكون بالمسوق، 

والظاهرة،الباطنة الأعمال من معه ما 
سبيلعلى الإيمان أهل جملة قي فيدحل 
>ؤئمركقوله: الإيمان أمحل إطلاق 

[.٩٢لاس: همنوه ثمم 

رقموالمنصب، ؛ JI_I)كتاب المخارى )٢(أخرجه 
(.٠٧رقم الإيمان، )محاب ومسلم: (، ٢٤٧٠

(.٣٦١)U/وامملر: (، ١٥١)م الخاوي مجموع )٣( 
الفواثد[.؛ JU]دار ( ١٣٢٤)؛/الفوائد بدائع )٤( 



ئقة=——^ءءه=—=حثق
الظاهرةالأعمال لهم اجتمعت فهؤلاء لا الذي المعللق الإيمان المؤمن وأما 

عليهم،الم أوجيه ما ففعلوا والبامحلنة، ذلك، وبنحو بقسرق ولا بمعصية يتقيد 
؛.عليهم؛أُ اش حرم ما وتركوا الواجبات من يستطعه يما أتى الذي فهو 

بالمّتمات:^٠ إرز'ي م واإن,ى ارٍللق؛ وا"لإيمان 
الإمحافخمس ص د لا الأول أن ص ص  UNjUذنب، ئى ٍاب يم 

ُمجت ض 1خل م، ص ;ه، و،ذا ١^. بعض على المم 
ُؤْى JUeل الإّلأم، دام؛ ُن ه أض صب م ذكرى،ط 

ذاز>_ أد ض الإسلام بمن الفرق في والساعة 
ُتمضالمر-ب ث وءاب الإبمان طش وصالفرقبين والإيمان، 
،١٣ص إن لسوبة مو 1^^، فطش اسوق، والإيمان 

JUص؛ص v ؛__ واُا أٍل د السلم؛_ وصف 
ُنكانت bن المتمات إذ الإيمان؛ يصح لا بل به، إلا إسلأُه يم لا الذي 

الدمأو ألاوم ؛^r_ لا الإبمان ؛ذأ ؛_، ُرا-ب أدنى ش فهد! 'به؛ إلا 
م،أض ب وءذْ الإم' آو وجي، U تاركا أو ذنب ض ْمئا كان 
'دأى عليه. القا.رة ْع عليه 

القلوبأعمال ارقإن تيمية• ابن قال ت الدين مراتب من الثانية والمرتبة 
أحوالاالصوفية بعض ميها يالني كمل الذين المطلق الإيمان أهل مرتبة 

أوافه، إلى السائرين منازل أو ومقامات وجب بما نهم بانيا ؤإيمانهم إسلامهم 
ماكل ذلك، غير أو العارفين مقامات عليهم، الله حرمه ما وتركهم عليهم، 

منفهو ورسوله الله فرصه مما فيها هي فهذه الذنوب؛ على إصرارهم وعدم 
ولمأحبه ما وفيها الواجب، الإيمان بدخول أهلها الق وعد التي الثانية المرنة 
المستحب،الإيمان من فهو بقرصه تعالى: كقوله النار من والنجاة الجنة، 
ومنمنه، مزمن بدلكل لا فالأول مئ؛ا يثنؤ ,؛إؤ' تن ثغفتآ إق ؤظسم\ 
أصحابالأبرار من فهو علبه اقتصر ؛١٠^١ لقآيى فيدن محإمحفي! َةٌنيا 

،ودع0_ْ(]دارش ص آع إي 
^.١٤١٢الما-ست، ]الحديد[، .d آثظيو آمحز آو رأس 



الإيمانالإيمان

منكان الثاني وفعل نمله ومن اليمين، 
،■الاشن؛؛ُ المقرمحن 

لثمرات؛اؤ 

الأيمان:تحقيق ثمرات من 

النار.من والنجاة يالجة لفوز ا- 
تعالى.اض صحة يل ن- 

لهىالأيمان لأهل البشرى صول ح- 
والأحرة.الدنيا 
الإيمان.أهل عن يدافع اه ن أ- 
المليبة.بالحياة لتنعم ا- 
تعالى.اشر بولاية لفوز اء 
القلب.هداية صول ح- 

غترهم-س بالأمن أحق الإيمان هل أ- 
لهم.الخاصة الله معية حصول -- 
وبصيرة.نور على تعالى الل؛' بادة ع- 

والتمكين.بالصر لوعد ا- 

والأحرق.الدنيا في الدرجات فع ر~ 
الإبمافلأهل الملاثكت سغفار ا- 

المخالفين:مذهب 'وآ' 

السةلأهل المخالفين موقف حاء 
قسمين:على الإيمان ش والجماعق 

الذينوالمعتزلة الخوارج ولا: أ- 
وعمل،واعتماد قول الإيمان إن : قالوا
الإيمان،في الأعمال يدخلون فهم 

•تاأءجمح.عاكارى)يم*ها( 
)٩٦يدي الأيمان كجرة واليان اكوضح )آءاظر: 

اه[. ٤١٩ؤدا، اللف، ]أضواء ( ٩٠- 

الواحد كل الإيمان أن يعتقدون لكنهم 
كله،ذهب بعضه ذهب إذا يتجزأ، 
أبدا،ينمص ولا يزيد لا عندهم فالإيمان 

ايمانهذهب الأعمال من بشيء أحث ومن 
وعنلالخوارج، عند كافر وهو بالكلية، 
إلاالمزلتن، بض منزلة في هو المعتزلة 

عندالنار في مخلد الأخرق في أنه 
الْلائنمىصؤ

نصوصفإن ظاهر؛ القول هدا وفاد 
—منها شيء تقدم التي ~ والسة الكتاب 

الإيمانتبعض على وصريحة دالة 
ونقصانه.ونيادته وتفاصله 

يخرجونالدين المرجئة انيا: ث• 
أصناف،على وهؤلاء الإيمان، من العمل 
ثلاثة:

مجردالإيمان يقولون: صتف، الأول: 
باطلقول ثلث، لا وهدا القلبية. المحرفة 

ومنوفرعون إبليس يكون أن منه يلزم 
الإيمان.كاملي مؤمنين حكمهما في 

التصديق،مجرد هو يقول؛ من ومنهم 
المرجئة.أكثر وهم 

قولمجرد هو يقولون: صنف الثاني: 
الكرامية.قول هو ويرنأا اللسان، 

الجبارعبد للقاضي ق الغمالأصول ش-رح انظرت )٣، 
المللض والقمل ط٣[، وب، ]مكب ( ٦٣٢)

طم١[،المعرفة، ]دار ، ١٨٨/٣حزم)لأبن والنحل 
الوولة]مطبعة ( ٢٤٩)للبغدادي الخين وأصول 

مجعؤع! أيقؤاوانفلر ماا ١٣٤٦ءلباسانبول، 
لأينيب)ما/هإ(.الخاوي 



اتمطلقالإيمان 

ءس1بم؛
ء؛وأأيوب 

لئجرةوالسيان. ألاكوص؛ِح — ٧ تصديق محو يقولون! صنف ت الثالث، 
عيي.للالايمازاء، نول هو وهدا اللمان، وقول الفلسا 

الفقها.۶^١،.مرجئة 
عنسدت جميحما الأقوال وهذء 

فىالوارد الصواب وخالفت الحق 

لأييالإيمان،؛، لشعب مع لجا ا رر ء ٨ 
اليهقي•يكر 

صححيمن لإيمان لرا كتاب . ٩ 
.وملم،؛ البخاري ملف عن والمنقول والسنة، الكتاب 

)£U(الفتاوى؛، »مججمرع - ١ ٠ ثامل وأنه الإيمان تعريف في الأمة 
وقولهموالأعمال، والاعممادات للأقوال 

مجاوقول فيه، ريب لا الذي الحق هو 
الكتابعن لبعدم الباطل هو عداهم 
والثنت.

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
بن,لمحمد الإيمان؛،، وأصول — ١ 
٠الوهاب عبد 

أبيابن يكر لأيي لإ,رلالإيمان،(، 
■ثسة 

منيه.لأبن والإيمان؛؛،  ٠٣

اللفبين ان لإيمررا ء ٤ 
للغامدى.والمتكلمين؛؛، 

هومنتومعالمه لإيمان ا أر . ٥ 
عبيدلأبى ، ودرجاته؛؛ وامتكماله 

ملام.بن القاسم 
وحكمونمصعانه الإيمان وزيادة . ٦ 

البدر.الرزاق لعبد فيه؛،، الامتثناء 

تثمثة-لأبن 

Bاسمالق لإيمان اص 

)الإيمان(.مصعللح يراجع 

Pبالرسل لإيمان ا. 

)الرسل(.مصعللح يراجع 

Pبالكتب لإيمان اه 

ماؤية(.ال)الكتب مصعللح يراجع 

 Pالإخر^باليوم لإيمان ا

الأخر(.)اليوم مصعللح يراجع 

 Bء يوب أB

وئسيه:سبمه اؤ 
-موص ابن هو ءؤؤن عليه أيوب 

وقيل:- رزاح ابن , أموص وقيل: < ١٤٠-  ١٤١)لكهُطتي والمحل الملل انظرث 
الإسلأمٍينوعتالأت ه[، ١٣٨٧طالحلبي، تهطّعة 

المرية[.]المكتبة ( ١٢١)آ/،اآ.للأشعري 
(.١٩٥سمية)U/,لاين الفتاوى دمجمؤع 

ابن- رغويل ابن ومل؛ رازح، 
إبراهيمين إسحاق بن الخبص 



آيوب.

لأنيالمشهور؛ هو وهذا الخلل 
*تعالى قال كما ، إبراهيم ذيية من 

يكلأونقوب إتحثل ق} أؤووهبسنا 
ومنلإث من نديثا ودث-ئا هدظ 

[،٨٤_ام; ]الأن__موأأؤبه وم1قش داؤرد 
تعالى:قوله في الضمير أن الدلالة: ووجه 
إبراهيم.على عائد ؤآئبوه ؤوي0 

وقيل:، الصحيح على نوح.ئ دون 
بإبراهيم.أم،آمن ممن كان أباه إن 

إبراهم.■ذرية من لس أنه هذا وٌض 
بنالعيص ذرية من أنه والصحيح: 

كثيراين قول كما إسحاق، 

بعدجاء .ئ أيوب أن بعضهم وذكر 
نثاكان أيوب إن وقل: ةوأتُْ؛، يوض 

بعدكان إنه وقيل: عهديعقوب في 

ءأوب يآ 

]داررأ/؛ها( سرى راسموك الرسل -ادخ انثلر: )١( 
المنىالأساء وثممس ط؛[، العلمة، الكتب 

العرسة،الجمهرب ]مكبة ( ١٦٨)مالعراش 
لأبنوالملوك الأمم تاينح في والمنظم الأزهرء، 
ًدا،الخلمية، الكتب ]دار ( •٢٣>ا/ الجرزي 

الئداءلأيي المتر أخار في والمخمر ، ٤٠١٤ ١٢
]الميعة)ا/أا( علي بن إسمامل الدين عماد 

)\إالوردي ابن وتاريخ ٍدا[، المصرين، الحسينية 
;[.٠١٤ ١٧ْلا، اس، الكب ]دار ( ١٦

)ا/آ-ه(.كبر لابن والهائل ; liaJ؛انفلر: )٢( 
المصرية]الهيثة ( ٤٢)شة لأبن المعارف، : انظر )٣( 

الرسلواريخ •؛[، ١٩٩٢*دأ، للكتاب،، العامة 
تارخفي والمتقلم (، ١٩٤)ا/ سري والملوك 

والمداية(، ٣٢• )١; الجوزي لابن والملوك الأمم 
والهايت)ا/آ'ه(.

الداةرالهاةر\./أ.0(.انظر: )٤( 

)ا/ي'ه(.ف المدر انظر: )ء( 

لا/آا(.الشر اخار فى المختمر انظر: )٦( 

^^٧؛،غير وقيل داود، بن سليمان 
بشر،اسمه: ■من ولده من أن وذكروا 

ذوأنه الناس من كثير يزعم الذي وهو 
ساري.اه بعثه الذي الكفل 

عنىاس4هممة:مح 

أمعربي أهو أيوب؛ في اختلف 
معناهيعرف لا إنه بعضهم: فقال عبراني؟ 

قريبإنه بعضهم■ وقال التحقيق، على 
فربمارآبب(، المربكب اللغظ من 

يرىويعضهم التائب، أو الته، إلى الراجع 
فىساكنا وكان عربيا، كان .ل أيوب أن 

كانفإذا كل وعلى بالشام، حوران أرض 
من)فيعولا( يكون عرئيا الأمم هذا 

هوالصرف من منحه سبب ولحل الأوب، 
ؤلريقعن آحرين أنبياء أسماء مع مجيئه 
معاملتهافعومل العربية إلى العبرية 

بوته:نؤ 

الديناش أنبتاء حملة من هو ؤهو أيوب 
فها إيحاء على الكريم فه ا كتاب نمس 

إلفأو-صآ ءؤ.إئا تعالى: ائته ^ل إليهم، 
]الهيئة( ١٣•)آ/ القرآن محلوم في الإتقان انفلر: )٧( 

.٤٠١٣٩٤لماب، انمامة المصرة 
فيوالخختمر )ا/ْ؟ا(، الطبري تاريخ انظر: )٨( 

)ا/ْاه(،رالمهاية والمداية )ا/آا(، المقر أخار 
(.١٣٠القرآن)٢; ملوم ش والإمان 

حروفهعلى الأعجمي كلام من المعرب، انغلر: )٩( 
ٍدا،القلم، ]دار ( ١٠٧)للجوالمئى المعجم 

نيالواردة الأحملأم بأصول والإعلام ط —[ ٠١٤١•
(٠٦- )٥٥ الرحيم عد ف. للدكتور الأنبياء نمص 

.٤٥١٤١٣الءام،طا، ]دار 



٠٠ابوب
أيوب

Tr  ئ^ ئ ي ثج ه محثأ
وبمدوبوإشكى وإتثمحق إوهين إق 

وثروفوبج_دس ثآبجب نيخّئ 
.١[  ٦٣]النساء: ويوراه داؤود وءايثا وثيى 

عوته:دي 

أنالمورجين من واحد مر ذكر 
سيعضعنه المرض زوال بعد عاش أيوب 

السمحةالحنيفية على الشام بلاد في سنة 
موتهوبعد قومه، مع إبراهيم ملة 
عهأتتا غير 

فاته:وو 

أيوباه نبي أن الخورحون ذكر 
والمرضالبلاء زوال يعد بالشام عاش 
ثلاثعن مات ثم سنة، سبعين عنه 

ٌنأكثر عاش إنه ت وقيل منة- وتعين 
أعوأآ/اذوأءوذلك، ءلمُآا.اه 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

mأيوب ابتلاء الأولى: لمسأله ا. 
منبه الق، أكرمه ما وبيان عليه، وصبره 
شمائه:قى عظيمة معجزة 

ابتلاء.ئ أيوب الفُ نبي ابتلي لقد 

ص،]دار والمهاية)ا/أاه( البداية انئلر; )ا(
الهلاليلسليم الأنبياء قصص وصحيح ام[، ٤٢٢

ومناقبالأساء وقصص ْلا[، غراس، ]دار ( ٢٣٣)
لاينالصحيح الجائح لشرح التوضيح من القبائل 
الريان،ة وءؤ»المكية، ]المكتبة ( ١٥٧)الملقن 

و1ودايةدالءاية-اريخالورى)ا/ْبمل(، انظر: .)٢( 
.)\/إاا،_ْاه(.

شديدةمحس بأمرا سنة عشرة لئمان عظيهمحا 
وابتليولسانه، قلبه سوى كله بدنه في 

منله كان حيث وولده، ماله في 
شيءوالولد والحرث والأنعام الدواب 

ذلك،كل ففقد مرصية، ومنازل كثير 
ولمالأنيى، منه ونفر الجليس وعافه 
بخدمته،ويقوم عليه، يحنو من يجد 
التيوزوجته، إحوانه من رجلين سوى 

إليهاالإحسان من سابقته له حففلمت 
عليوتعينه ء ترعا قكانت عليها، وشفقته 
عندما،ما نفد حتى وتطعمه أموره 

صابروهو لتطعمه، الناس تخدم فاقانت 
اللهعلى مقبل كله، ذلك على محتسب 

أصبححتى ، وشكره يذكره يلهج 
وثبتيعد، فيما الصبر قي المثل مضرب 

بلاءالناس رلأشد قال: أنه النبي. عن 
الأثلئم الصالحون، ثم الأنبياء، 

ليمه،حسب على الرحل يبتلى فالأمثل، 
فىنبد ة صلابدينه في كان ^ن 

بأنتعالى اممه أحبر وقد بلائهءاُ؛،. 
وأثنىصاي-تا مبتلى كان ه أيوب 
ثمصايأ وحدكه ؤٍإة بقوله: . عليه 

إلىوتوجه ]صء، وه وب إى آتتد 
فيوالإلحاح والاستغاثة بالدعاء ربه 

اوداةرالهاية)ا./لإ'ه.\/-ه(.انظر: )٣( 
(٢٣٩٨رقم الزهد، )أبواب الترمذي أخرجسه )٤( 

٤(، ٠٢٣رمم المتن، ركتاب ماجه وابن وصححه، 
يوالحاكم هدا[، الرسالة، ]مؤست رم/٨٧( وأحمد 

الأuني:وقال (، ١٢٠رقم المتدرك)كتابالإبمان، 
(.١٤٣الصحيحة)رنم المدلة , حد؛اسند .لاهذا 



أيوب.٠٠ققوايوب 

افهحكى كما عنه، البلاء لرفع مواله؛ 
أؤثادئ إي قوله ذلك 

.هؤينذت أبجم هتا آلقر تثي 
ئؤ5ذمح هت: اظه وفال ]الأشاء[، 

بمِلآالئتثلس ثثي أي، دهأ ثادئ إل أبجث 
]ص[.وه ؛^١^، 

قتادةعن ، حسنُ بسند الطبري أحرج 
ءذهابيال: أنه الأحيرة الأية هدم في 

فيأصابه الذي والضر والأهل، المال 
حسدهاا

(٢)

٠السي أن مالك؛ أنس؛0 وهمن 
بلأءْبه لبث أيوب افّ نبي ارإن ت قال 

والمدالقريب فرفضه ستة، مشرة ثماني 
أحصمن كانا إحوانه، من رجلين إلا 

ويروحان،إليه يغدوان كانا له، إحوانه 
لقدواش تعلم لصاحبه! أحدهما فقال 

منأحد أذنبه ما ذنثا أبوب أذسبا 
تقال ذاك؟ وما ت صاحبه له قال العالمين. 

ربهيرحمه لم سة همسرة ثماني مند 
يصبرلم إليه راحا فلما يه. ما فيكشف 

الأيوب: فقال له، ذلك ذكر حتى الرجل 
أتييعلم جق اف أن غير تقول، ما أدري 

يمانعانالرجلين على أمر كنت 
قأكفربيتي إلى فأرجع الش، فيذكران 

،حق،، ش إلا اش يدكرا أن كراهية عنهما 

يالمأيودالتغير من المسور المحيح .انثلر: )١( 
الديةان/، ]دار ( ٢٢٦)؛/امض شر لمت 

ط\أ.هجر، ]دار ١( • ٦ ٢; )■ تنسأاممرى )٢( 

فإذاحاجته، في يخؤج اروكان ت قال 
حتىبذ.ه امرأته أمكت فصاها 

يرجعا؛أى■
وكشفادءاء0، واستجاب الله، فرحمه 

وأكرمهالبلاء، عنه وأزال صر، من به ما 
تعالى؛اش قال كما النعم، ببعض 

صبمرين بهء ما هشمنا ف ءؤةسجتِنا 
ينتحمة سمهنِ وثنهم أمنم وءاقدثه 

,لأنياء[ ]١ إلثّيبم 

حسنُ؛أ؛بسند وقتادة الحسن عن حاء 
سبحانه:قوله في قالا أنهما 
أهلهاش اءآحيا تعهره: وفتهم أملهي 

ْثلهما؛إليهم وزاده بأعيانهم، 
ثنث5ثئآ ُيإك وذهن ه: اض وثال 

ثءه ك ثدثثأ و ؛؟كي إ% 
ِتبياثوئن . آلأتتب لأؤل وهغ ^١ هه 
قمصايا ؤثذقه إة عئ ولأ ني؛■ مب تيعئ؛ 

آلتئإمحوث.لصا.
قتادةعن جاء كما - لأية ا هده فني 

ههلأيوب نبيه ش ا أمر — حن ند ي
لها:يقال أرصا برجله يضرب أن 

]دار{ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٩ آ/ • ) تفر0 في ■>وأو ابن أخر-بم )٣( 
الجغاثز،)كتاب صحيحء ش حان وابن ءل-اآ، هم، 

تواريخالسممرك)كتاب في والحاكم (، ٢٨٩٨رقم 
(٤١١٠رنم والمرين، الأنبياْ من المتقي■ْجن 

انممحةلة لالني الألباني وصححه وصححه، 
ها؛لما.-ط؛، المارق، ]مكب ( ٥٤)ا/*آْ-

؟Y(.l/i)المدر انمحح )؛(انظر: 
)أا/آآ-آ<.الطري نفير له(انذلر: 
(.٢٢٦)؛/المسود انمحح )آ(اظر: 



أيوب.أيوب

عينانفإذا ا يرجله فضريها ، الجابية 
واغتلإحداهما، من فشرب تنبعان، 

.٧٧١ص
توفيه الطويل أس حديث في وجاء 

عاليهأبطأث يوم ذات كان ا ررءالم_
أن:مكانه ئى أبوب إلى اه فأوحى 

.4قت؛ لإ تثة ه يبمك 
عليهاوأقبل تنظرا فتلقته فامتيطأته ]ص[ 

علىومحو ، البلاء من أه ما الله أذهب قد 
أيقالت: رأته فلما كان، ما أحسن 

هذاافه نبي رأيت هل فيلث،؛ افه بارك 
رحلارأيت ما ذلك على فواش المبتلى؟ 

فإنيتال: صحيحا. كان إن منك به أشيه 
أندرأندران؛ له وكان قال: هو، ا أن

سحايتيناش فبعث للشعير، وأندر لكح 
الضحأندر على إحداهما كافت فلما 

وأفرغتفاض، حتى الذهب فيه أفرشت، 
حتىالورق الشعير أندر في الأحرى 

ُِريإ1ةهءؤآرةس : كثير: ابن قال 
برحلك،لأرض ١ صرب ا أي: [؛ ٤٢ت ]ص 

بارئةعينا له القه فأنبع به، أمر ما فامتثل 
ؤيشربفيها، يغتسل أن وأمر الماء، 
منيجده كان ما عنه ض ا فأذهب منها، 
الذيوالمرض، والسقم والأذى الألم 

فها وأبدله محلنا، ويا ظاهرا حده فى كان 

ويامحلته،محلّاهرة صهمحة كله ذلك بعد 
لهصب حتى ، ^-^١ ومالا تاما، وحمالا 

منجرادا عفليما م3لتا صثا المال من 
أهلهااُ؛/له افه وأحلف ذهب، 

هالمبي عن ه هريرة أبى فعن 
عليهحئ عريايا يعتل أيوب رربينما قال: 
فييحثي تجعل ذهب، من جراد ريل 

أكنألم أبوب، يا ربه: فناداه ثوبه، 
رب،يا بلى قال: ترى؟ عما أغنيتك 

واكنلأضرصبم٩،.
فيمكثه مدة الثانية: لمسألة ا— 

البلاء:
مكثمدة في العلم أهل اختلف 

ثلاثإنها فقيل: البلاء، في قس أيوب 
معت وقيل تنمص• ولا تزيد لا سنين 
أنيابعضهم وذكر أ، وأثهتاُ سنين 
الصحيح؛هو وهذا ، سنة عشرة ثماني 

النبي.أن مالك؛ بن أنس لحديث 
بلازمبه لمث، أيوب افه نبي ^إن قال: 
ستهءاعشرة ثماني 

لعيدهافه رخصة الثالثة: لمألة ا. 
مائةزوجه جلد على حلفه فى أيوب 
جلدة:

منواحد غير ذكرها المسألة هذه 

الطمى0آ/'ا'ا(.س_اظر: رأ(
شيرالطيري)'آ/ه'ا(.اظر: )آ(
تخريجي.تقدم )٣( 

وص-)]/؟)0(.ا.وداة )؛( 
^^جمالخارىرئابلخدثالأساء،يمابمم.

ضواسظم تنيالطكى0آ/آ«ا(، انظر: )٦( 
اكادخرا/'؟آص.

•الدايتوالهاة)ا/ه'ْ( لجبهات واطر )٧( 
الأولى.المالة تحت تخريجي تهدم )٨( 



ءءقق[اهأمحدب.
أيوب

فيرين المقبعض وكذا المؤر-نحينراأ 
تيئقاِتيق ت تعالى قوله نفير 

[.٤٤ه محنتاولأ تحء 

حلفأيوب افه نبي أن ت وحلاصتها 
مائةزوجه جلد على مرمحه أثناء فى 

تفقيل الجلد؛ بس، في واختلف جلدة، 
عندهاما كل نفد حين ضفائرها لبيعها 

اللهبي نا زوجهمرض أثناء في 
الشيءلانلاعتراض ت وقيل L، أيوب 
دواءلها ا يصفطببا، صورة فى عليها 

الخبر،وأخبرته فجاءته .ث لأيوب 
افهءاظْ ولما البلان، أنه ء فعلم 

زوجه،على وخففا له الله رحص 
ولامه قيبر بما يقربها أن اش مره فا 

ابرةالعزوجه يضر ولا .يحنحا، 
تصلحزمة يامحي أن وهو المحتسبة، 

الرطبةالأعشاب عيدان من المائة 
رمحعةوهده ، واحدة مرة فيضربها 

ه%.أيوب نبته بها افه أكرم الثه من 

وقلنا١١ت لأية ا تفسير في جرير ابن قال، 
يجعوهوما ضغثا، بيدك خد ت لأيوب 

وكملءالرطبة، حزمة مثل شيء من 
ريحوالثما الحشيش أو الشجر من الكف، 

اقااّعلى قام مما ذاائط ونحو 

يمصادروالمرام:او 
•قتيية لابن ١لالعارفاأ؛، — ١ 
،٢( ٠ )ج الهلبرى؛؛ تفسير ١١- ٢ 
^١(،والخلوكا' الرسل تاريخ ١١— ٣ 

للطبري.
المنىبياء الأنراقصص . ٤ 

للثعلثي.
الأمماؤيخ تفي ااالمت_ت-فلإ - ٠ 

الجوزي•لأبن ^١٠*؛ والملوك؛؛ 
^١؛،الاريخاا في ارالكامل - ٦ 

لايزالأبر-
الثشرءأخبار فى الاومخت_صر . ٧ 

الديناد عمفداء اللأبي ^١(، 
إساءثلبنض•

^١(،١' نهاية والبداية لاال- ٨ 
لأينهم•

بياءالأن)قصص صحيح  ١١- ٩ 
الهلالي.للم محير(اا، لابن 

القبائلوماقب، الأنبياء ررممص  ٠١٠
الصحيحالجامع لشرح )التوضيح من 

محمدحاج لأحمد ابىلةن(؛اا لابن 
عثمان.

را/إآْ(-ممر لأبن والهاة والداية (، T-TT)؛/التاريخ ني المتثلم انظر: )١( 
للشخالألماء نمص وسح (، ٠١٤)١; ممر لأبن .والنهاية والمواية(، ٠٣٢ را/. الجوزي لأبن الخظم انغلر: ( ٢١

(.٢٣٣)الهلالي ّلم 
)•آ/ااا(.الطري جرير لأبن الطري )٣(-فسر 





البارئ:ءء[ه:البادئ

 Mلبارئ اm

لغة:لتعرض ا0 

والراءررالباء ت ^١؛^ فارس ابن قال 
فرؤعترجع إليهما فاصلان والهمزة 

اللهبرأ يقال: الخلق؛ أحدهما: الباب؛ 
جلاالله والجارئ؛ برءا، يبرؤهم الخلي 

إقتعالى: اقه ال قزه؛ ثنا 
والأصل. .[•٥٤^: 0ص 

منومزايلته؛ الشيء من التباعد : الآحر 
القمااُاأ.من السلامة وهو البرء، ذلك 

فهوقطع، باب من الخلق، الق وبرأ 
إنهمزها تركوا الخلق، والبرية البارئ، 

البرء:وأصل ١^^٢؛، من تكن لم 
ميلعلى إما ءيرْ، عن الشيء حلوص 
منفلأن برأ قولهم: وعليه منه، التقصي 

ومنهدينه، من لمديون وا مرصه، 
بارئ:الوقيل: الجارية، امعتبرأت 

والتنافرالتفاوت من البريء الخالق؛ 
سبيلعلى ؤإما بالنظام، المخلين 

،.٣٧١افه برأ ومنه: الإنشاء، 

ط'آ؛اه[.الجمل، لدار اللغة)ا/ا"اآ( )ا(ثسس 
أه[.٤١٥(]شةلمان، ١٨مخارانمحاح)م؛ 

بجورت[.المرنة، ]ياي ( ٣٩١انرى)'آا/نح ; )م(انظ 

شرعا؛لتعريف ا0 

واحترعهالخلق برأ الذي هو البارئ؛ 
وهىالبرء، صفة على دال وهو وأحدثه، 

لمالتي المتعدية، الأفعال صفات من 
بهامثصئا يزال ولا يزل 

الحكم:و■ 

فهالبارئ اسم يثبون الإيمان يجب، 
حلقهوهو فعله، على داث وأنه تعالى، 

انفرادهعلى ئ يا وهو للمخلوقات، 
مشاركُْ،.فيه يشركه لا . بدك 

لأدلة:ا0 

٦^آلكلق آه تعالى: قال 
4تا ت مج ١'^ آلاظ ث آمحلإ 

وهلو> آمر تثر و]إه0 آنثثوت 
]الحشر[.

ijSS،ويمأ ءاث، تعالى: وقال 
دءبمن P ء ئ;هأ أنقم 
وهآكيم آذمحإب هو إقئُ عوقإ 

أي:]الثرة[؛ 

،u١٣٩٨الفكر، ]دار ( ١٢١)الملل شفاء )؛(انفلر: 
(.)'^١١سعدى لابن الحس افة أصماء وشر 
ط؟[.الملام، ]دار ١( • )٧• المعدي شر )0(اظر: 
طااأمحجر، ]دار ( ٦٨٠)ا/الطبري ير نف)!(انفلرت 

طه«أاه[.طسة، ]دار )ا/ا'بم( اكزل وسالم 



البارئًح]ق[|بميحالمالئ

هلت! (jLiهنع جحيفة أبي عن 
ماإلا الوحي من شيء عندكم هل ت لعلي 

الحة،فلق رروالدي قال: اممه؟ كتاب فى 
اشيعطيه فهما إلا أعلمه ما النسمة، .وبرأ 

هد0في ا ومالقرآن، في رجلا 
الصمحّفة؟في وما ت محلت الصحيفة١^ 

الوأن الأسير، وفكاك والشل قال: 
بكافرهملم يقتل 

تي1قواوأهلاسا:
ررالبارئظه: الطبري حرير ابن قال 

فأوحلهم،اُالخلق برأ الذي 
يمال:ارالبارئ؛ تيةّفت: الزجاج وقال 

إذابرءا؛ يبرؤهم فهو الخلي، اللة برأ 

ارئررالب: القيم ابن وفال 
الحالق(ااسم لمعنى تفصيل المصور: 

اكضلمة:أمسأّ اؤ 

ضئاتعالى الرث يزال ولا يزل لم 
يسقيفلم والتدبير، والخلق، ، بالبرء 

ليسأنه كما الباري، اسم البرية بإحداث 
الخالق،اسم استفاد الخلق حلق أن يعد 

تعالى:لققفو الهلمحاوي جعفر أبو قال 
اسماستفاد الخلق خلق منذ لاليس 

امماستفاد البرثة بإحداث ولا الخالق، 
ابمرى«'°،.

العزيزعبد الشيخ محال 
امحمهاش أسماء أن ررالمعنى: 

هذاله يزل ولم الباري، واسمه الخالق,، 
حلقالذي أي؛ والبارئ؛ الاسم، 
لهيزل ولم وأحدثها، البرية وبرأ الخلق، 

علىقادر لأنه الخنى؛ الأسماء 
اشلفيأيرنمءُ"•

البارئررالخألق : عيي القال 
الموجوداتجمع حلق الذي المصور: 
وصورهابحكمته، وسواها وبرأها، 

يزالولا يزال لم وهو وحكمته، بحمده 
ا.العظم؛اأ الوصف هذا على 

والفروق؛

والمصور:والخالق البارئ بين الفرق 

هذهبين فروئا اللم أهل ذكر 
مقدرهو اسلق أن حاصلها: الأسماء، 

علىالإيجاد هو والبارئ؛ أولا، الأشياء 
اختراعهو والصور: التقدير، ذلك وفق 

تىالوجود في وترتيبها الأشياء، صور وهدابيضأصلإلماتاسات 
ه:القيم ابن محال الوجوه، أحسن تعالى اض بمشيئة المتعلقة الاختيارية 

وقدرته.

(.٣٠٤٧رثم والير، الجهاد ركتاب ري المحا أحرحه )١( 
رم؟/ه0ه(.اسى تفسر )٢( 
القافت[.]دار )٧٣( ;لحض  ٥١أساء تمر )٣( 

^.١٣٩٨يرون، النكر، ]ياي ( ١٢١)العلل )؛(شفاء 

الٌض،المتؤ 'بجب لأبن شرحها قمن القلحاوية العمدة )ه( 
^.١٤١٩))/ا،،ا(]>سةالرلملة، 

را/ا/ه(الهلحاوية ؟ J_J1شرح في الربانية الهداية )٦( 
.[.٠١٤٣•،!.ا، اكرحتد، ]دار 

(.١٧٠)المس اف أسماء شمر )٧( 



البارئالبارئ

اسملمعنى تفصسل المصر; البارئ ١١
شيءخلق أراد إذا سحانه محاقه الخالق، 

تأي برأه؛ ثم وحكمته، بعلمه محيره 
ثاءالتي الصورة فى قدره ما ومحق. أوجده. 

سبحانه،؛

بينررالفرق ئه! كثير ابن ومحال 
■والبرءالتقدير، الخلق أن واليارئ الخالق 

محيرهما ؤإبراز التنفيذ، وهو الفري، هو 
قدرٌى كل وليس الوجود، إلى وم;ه 
■ؤإيجادءتنفيذه على يقدر ورتبه شيئا 

سلميأبي بن زهير قال !٠- اض سوى 
*رجلا يمدح 

وبعخلقت ما نفري ولأنت 
يفريلا ثم يخلق لقوم اض 

تأي خلفت؛ ما تنفذ أنت ت أي 
ماوستهني لا فانه غيرك بخلاف قدرت، 
والفري!التقدير، محالخلق! يريد، 

ثمالجلاد محير يقال؛ ومنه التنفيذ، 
مابحسب قدره ما على قطع أي! فرى؛ 

يريم\",
الأسماءهده أن الناس بعض ظن وقد 

خليلمحمد قال كذلك؛ وليي مترادفة، 
الأسماءهذه أن اروالحاصل هراس! 

واحد،معنى على مترادفة ليست الثلاثة 
متكاملةوهى يخصه، معنى منها لكل بل 
الترتيب؛هذا على جميعا منها بد لا 

علىالأشياء تقدير لأنه أولا؛ فالخلق 
لأنهئانئا؛ البرء ثم واستواء، إحكام 
اكقد.موفق ض والإبجاد الإمان 

اختراعلأنه ثالئا؛ التصوير ثم السابق، 
علىالوجود في وترسها ■الأشياء صور 

.(٣)الوجوهأحس 

المصادرواثمراجع:ي

١ . iالحسسنى،،،اد0، أممِاء تفسير  ١١
للزجاج■

للزجاجي.الإهااا أسماء رلاشتقاق — ٢ 
الحسنى،،،افص أسماء تفسير ١١— ٣ 

.للسعدي 

فيوالجماعة الثنة أهل معتقد ١١— ٤ 
خليفةبن لمحمد الحسنى،،، الله أسمأء 

التميمي.

رحث في الأسى هج نررال- ٠ 
حمودلمحمد الحسنى،؛، الله أّماء 

النجدي.

للغصن،الحسنى،؛، اطه للأّماء . ٦ 

 V - عجين.لابن المثلى؛؛، رلالقواءد

الأصولية؛؛،والأجوبة لرالأسئلة ٠ ٨ 
الملمان،العزيز لعبد 

،لحسني،؛ ا ١^<، ء أمما فقه  ١١. ٩ 
البدر.الرزاق لحبي 

الكتاب]دار ( ١٦٦)والئثة القرآن شدة شدتنا )٣( 
.[.٥١٤٢٤والئنت،طا، 



الدعةالباطن

S®الباطن 

الباطن()الظاهر مصطلح يراجع 

 mلميعة اM

اثيدعةس:0'

سين؛ض وناش بمغ، من: الدعة 
مابق،مثال عن لا الشي ابتداء ت أحدهما 

ابنؤال والكلأل؛ الاننطاع والنائي: 
أصلازتوانمالوانمن والهاء ظهت فارس 

غىلا وصنعه الشيء ابتداء ت أحدهما 
والكلأولأن.الانقطاع والأخر: مثال، 

قولهت الأول المعنى على ويدل 
آلقثوتى: العت

ومحيلهماحالقهما أي؛ [؛ ١٠١]الأنمام؛ 
.سابق مثال غير على ومنشئهما 

ماعليه فيدل الئاني: المعنى وأما 
الهدي؛حدث في الئئة في حاء 

إنلشأنها فعي بالطريق عليه اافأزحفت 
السيرعن انقطعت أي: عن،١٣،؛ بد أ هي 

انقطامهاجعل كأنه فللع؛ أو بكالآلا 
السير؛عادة من عليه مستمرة كانت عما 
منهااعتيد عما خارج أمر إنشاء أي: 

•يرون[ المحل، تدار اللغة)ا/آ'آ( ماسس )١( 
وتمرمحجر[، رداي راُ/بهة( الطري نمير انفلرت )٢( 

ط١[.قرطة، ب ممر)أ/آأا( ابن 
(.١٣٢٥رقم الخج، )محاب لم م\->وج4 )٣( 
المراثإحياء ]دار ( ٣٤٣ر١رالعرب لسان انتلر: )٤( 

\<اإام[.دم، المربى، 

شرعا:التعرث ■0 

افهيشرعه لم ما هي الدين قي والهدعئ 
إيجابأمر به يأمر لم ما وهو ورسوله، 

أمربه أمر ما قاما استحباب، ولا 
بهالأمر وعلم استحباب، أو إيجاب 
الذيالدين من فهو الشرعية بالأدلة 

اشااُْأ.شرءه

تعريف،فى ئه الشاطبى ويقول 
مخترعةالدين في طريقة ءاهي البدعة: 
ماعليها بالملوك يقصد الشرعية نصاهى 

.، الشرعيةا،ُ يالهلريقة يقصد 

لأئسافسضاسوي^و 
والشرعي؛

المعفي منها أعم اللغة في الهدعة 
اللغويالتعريفين حلال من يغلهر كما 

هي,اللغة في الهدعة أن ذلك والشرعي؛ 
وسواءسابق، مثال على لا أحدث ما 

فىوالهدمة مدمومة، أو محمودة كانت 
ويسالدين، في أمر إحداث هي الشرع 

إلاتكون لا وهي سلف، فيما نفلهر لها 
مذمومة

لميك,ا ]سجمح ( ١٠٨. ١٠٧)؛/وى الفتا مجمؤع )٥( 
المنورة،المدينة قى الشرث المصحف لطاعن فهد 

^.١٤٢٨ًلآ، الأثرية، ]الدار ( ٤٣/١الاعتصام))٦( 
للثاطيوالأعمام رأ/ئأإ(، الطري تمر انظر: )٧( 

(٥٩٣)؟/السقيم المراًل واقتفاء )ا/اأ(، 
]داو.( yor/\r)الباري وفتح الرقي[، ]مكتبة 
المعرفة[.



الدعة

التسمية:بب س0 

أحدئتلأنها ؛دعة؛ البدعة سمستا 
صاحبهاأن ت أي سابق؛ مثال غير على 
إليها،بق يلم الدين في ءلريقة ابتدأ 

مبتدعا؛الدين في الميتيع سمي ولهدا 
غيرهإليه يبق لم ما قيه لأحداثه 

لحكم:او 

فيعنها منهي مذمومة كلها الدع 
يزعمكما نة حبدعة توجد فلا سرع، لا 

للشريعةممادمة البيع لأن محنوالبيع؛ 
حالل'١آ.كل على مذمومة فهي لها، مضادة 

لحميمة:ا0 

تضاهيمخترعة، الدين في ؤلريقة هي 
يقصدما عليها بالسلوك يقصد الشرعية، 
العباداتفيها فيدخل الشرعية، بالهلريقة 

الدين؛في بالأبتولع وقيدت والعادات، 
الدين،إلى يضيمها إنما صاحبها لأن 

الدنيا؛لأجل مخترعا كان ما فيخرج 
وحوها،والوسائل، الصناع كاحداث 

النافعةالعلوم من كان ما كيلك ؤيخرج 
والصرف،النحو كعلم المتحدثة؛ 

إذللشريعة؛ الخادمة العلوم من وغيرها 
تدخلمما وهده الشؤع، في أصولها لها 

المرملة.المصالح تحت 

ممرابن وتمر اليري تمر انتد: )١( 
را/,اإ(.والأعمام )آ/؟آا(، 

الملوموجامع (، ٣٢٢. )\إ\٢٣ الاصام الظر: )٢( 
)ا/آ'\-آ(.والحكم 

أنالبدعة حقيقة رامن الثاهلبي؛ فال 
نصوصمن لا شرعي دليل عليها يدل لا 

هنالككان لو إذ قواعده؛ من ولا امع 
ندتأو وحون على الشؤع من يدل ما 
العملولكان يدعة، ثم كان لما إباحة أو 

أوبها المأمور الأعمال عموم في داخلا 
قيها،؛المخير 

لأدلة:ا0 

ءادنييمقق فقنا ج تعالى؛ قال 
ن:اوتئنة م مبش ^11 _رثقا 

آتيةوري ئرب ق ثيثثثأ آلإنجتد 
َئياتا نتجتاه وتهمه تأئه 

حىرعوها شا آشّ يصرن آثماء ١^؛" عقهر 
لجمهنهمم ءاتنؤأ قابما رعا.ثها 

]الحديد;ا.قسشرة.ه هغبم ئمحئ 
ثثمحإقيقوأ لتر ٠ تعالى؛ وقال 

ؤأركآقة يد ثأدن ثم ثآ ٢^٨^١ قف أهم 
آلهكليلأثءن يهم أيى ١^-^{ حتقلنه 

]آس[.محأةئائفيئو< 
أنظبأ؛ عائشة حديث السة؛ ومن 
نيأحدث ومن قال! . اتنه رسول 

وفي، ؛ رد،؛ فهو منه ليس ما هذا أمرنا 
أمرناعليه ليس عملا عمل لأمن - رواية 

•آ ردا؛ُ فهو 
يا؛اش عبد بن جابر حديث وفى 

(.٠٣٢٢  ٣٢١را/ الاممام اظر: )٣( 
(;٢٦٩٧.رنم الملح، ركئاب الخاري أخرجه رأ( 

(.١٧١٨رنم الأضية، )كتاب لم وم
(.١٧١٨رغم الأنضت، رمحاب ملم \خمجٌ ره( 



ايدمةاكفءة

حيرررفإن ت يقول كان اض رسول أن 
هديالهدي وحير افه، كتاب الحديث 

بدعةوكل محدئاتها، الأمور وشر محمد، 
صلألة«را

بنالعرباض حديث كيلك ومنها 

اض.رسول آن وفيه؛ ه سارية 
فسيرىيعيي منكم يعس من رارنه قال! 

الخكاءوثنة سقي فعليكم كثير اختلاها 
وغصوابها تبمثكوا المهديين، الراشدين 

الأمورومحدئات وإياكم د1لتواحدا عليها 
ضلألة«ُآ/بدعة كل فان 

 ■Q اسم:آهل أقوال
ضلالةبدعة رءكل قألاينعمره:

حسةااأم.الماس رآها ؤإن 
رحلابتيع ررما ظهت قلأبة أبو قال 

اتءلاسأ؛ا.إلا بدعة 
سمعت! الماجشونابن قال 

بديةالإسلام في ابتيع أرمن يقول! مالكا 

(.٨٦٧رقم الجمعة، )كاب منم أحر.؛« )١( 
(،٤٦٠٧رقم الثثة، )كاب داود أبر أحرجه )٢( 

وصححه،( ٢٦٧٦رنم العلم، )أبواب واكٌمدى 
نيهمفي وأحمد (، ٤٢رقم )المقدمة، ماجه وابن 

(TA/٣٧٣ ) وصححههل؛[، الرسالة، ]مؤمن
(n٨٧١/ داود أبي ض صمح قي الألماني 

بم'أأه[.ًلا، }\دكبالأملامي، 
الكتب]مرمة ( ٢٩المنة)في المروري )٣(أتمرجه 

)ا/الكرى الإبانة في بطة ابن ط؛[، الثقافة، 
أمووثرح في واللألم5الي الراية[، ]دار ( ٣٣٩

وسندء[، ؛؛l-Aطيبة، ]دار ١( ' أ / )ا الامحتغاد 

(.٠٨/١)؛(رراْ'الدارسفىت٠ر

حانمحمدا أن زعم نة حيراها 
آ'قتقؤء؛ ت يقول الله لأن الرّالة؛ 

فلا، ديثا يومثذ يكن لم فما ه ليكم لكم 
دينارااليوم يكون 

طائفةقال ررولهدا الإسلام! شيخ قال 
البدعة-! الثوري منهم — اللف من 

لأنالمععبمية؛ من إبليس إلى أحب 
يتابلا والبدعة منها، ب ينا المعصية 

طائفةعن روي ما معنى وهدا . منها
كلعلى الموبة حجر الله إن ؛ قالوا أنهم 

يتوبلا أنه بمعنى! بدعة، صاحب 
ولوهدى على أنه يحب لأنه منها؛ 

الكافر،على ينوب كما عليه ب لما تاب 
مهللئامبتيع توبة يقبل لا إنه قال! ومن 
ماقال! ومن ، ^^١ \ Jale■غلمهل شقي 
فمعناه!توبة، في بدعة لصاحب الئه أذن 

منها،يتوب لا حسنة يراها منيعا دام ما 
يتوبفانه قبيحة أنها اش أراه إذا قاما 
ضلال؛على أنه الكافر يرى كما منها 
علىكان ممن كثينا أن فمعلوم ؤإلأ 

عليهاش وتاب ضلالها له تبين بدعة 
أ.'اغااُ إلا يحصيهم لا وهؤلاء منها، 

تشروط:ا٠ 

المما تكون أن البدعة فى يشنرط 
لهاكان إن وأما الدين، في لها أصل 
تحتندحل لا لهده الشريعة في أصل 

ْلآ[.ءفأن، ان ]دار ( ٦١را/ للماطي الاصام )ه( 
(.١٨٥. )\\ر1\\• الأتاوى مجموع )٦( 



اكوعةءرقق؛بمايدمة

تحتندحل همى بل ا البيعة مى م
النافعة.المرسلة المصالح 

،LP-JlJLjرروالخراد ت ظؤ رجب ابن قال 
الشريعةفى له أصل لا مما أحدث ما 

منأصل له كان ما وأما عليه، بدل 
ؤإن، شرعا ببدعق فليس همليه يدل الشيع 

لءة؛أُيدعة كان 
ُابها "والمراد ت ظه حجر ابن وقال 
الخرع،في أصل له وليس أحدث 
كانوما بدعة، عرف في ويمي 

ببدعة،فليي اكؤع عليه يدل أصل له 
بخلافمذمومة ١^٠٢٠٤ عرف ش فالبدعت 
غيرعلى أحدث شيء كل فإن اللغة، 

أومحمودا كان مواء يدعه، يمي مثال 
ميمونا؛اُآ،.

كآقسام:ا٠ 
للبدعة،العلم أهل تقسمان تعددت 

هوما منها محتلمة، لاعتبارات وذلك 
معسرغير هو ما ومنها المع، في معتبر 

١^٤'هما 
تقسيمهكان ما وهو ت الأول فبالاعتيار 

تتميمات عدة فيه فيدحل شرعا، معتبر 

شرعيةإلى البدعة تقسيم — ١ 
تحتتدحل ما هي فالشرعيه ؛ ولغويه 

وكلمحدثاتها الأمور راوشر ه: قوله 

أميركقول واللغوية ، و ضلالة بدعة 
عن؛،، }٤٠الخطاب بن عمر منين مؤلا 

ويحلترا ا لصلاة للصحابة جمعه 
البدعةرانعم ت عليه والاستمرار حماعة 
.هلهااُْ'ا

حقيقيةبدعة إلى البدعة يم تق- ٢ 
التي.هى الحقيقية لبيعت فا إضافية: وبدعة 

كتابمن لا شرعي دليل عليها يدل لم 
قياس،أو إجماع، من ولا نثه، من ولا 

المعرفةالبدعة بمعنى الأصل في وهي 
التيأمثلتها ومن الشرعي، التعريف 

القرآنقراءة بدعة العلم: أهز ذكرها 
وبدعةوأحد، صوت على —الإدارة ي

كانت■وإن وهذه وغيرها، النبوي، المولد 
لمالكن الإضافية، البلع إلى أقرب 

الهملازمة الأوصاف تلك صارت 
الحقيمية.البلع من صارت 
لهاالتي فهي الإضافية: البدعة وأما 

الأدلةمن لها إحداهما: شائبتان: 
بدعة.الجهة تلك من تكون فلا متعلق، 

مامثل إلا تعلق لها ليس والأحرى؛ 
الجهرأمثلته: ومن الحقيقية، للبدعة 

الموتوكرفع الصلاة، محي النية ب
وغيرهاراّ،.الأية، قراءة عد بالتكبير 

 ٣ mمكفرة،بدعة إلى البدعة يم تق

،ط؟[.اللام ]دار ( ١٧٨ آ/ ١ ) والحكم العلوم جاع ( ١ ر 
بجروت[.المرة، ]دار ( yor/\r)نح )٢( 
(.١١٦)؟/ثبر ابن شتر انظر: )٣( 

(.٨٦٧رقم الجمعة، )كتاب ملم أ-محرجع )٤( 
(.٢٠١٠رقم التراويح، صلاة )كتاب البخاري أحرجه ره( 

ط؟[،الأتربة، ]الدار ( ١٢٧/٢رالاممتمام )أ(انفلر: 
(.٣٠.  U/Y)وأذكامها  -صرحقتة 



الدعةءمم[ابمالمدهة

؛ممسقة ت أي مكفرة؛ غير وبدعة 
منهايلزم التي؛ هي ■' لمكنرة ا فالبدعة 

منمتواتر أو عليه، مجمع أمر إنكار 
يالضرورة،الدين من معلوم أ.و الشؤع، 

والقدريةالجهمية، كبدعة ذلك؛ تحو أو 
فهيالمكفرة؛ غير البدعة وأما الغلاة، 

ولابالياب، تكذيب منها يلزم لا التي 
.ونحوها رسله، يه الله أرمل مما بشيء 

كتقسيمهمأحرى؛ تقسيمات، وهناك 
عادية،وبدعة تعبدية بدعة إلى البدعة 

فعليةؤإلى وبسيتلة، مركبة بدعة ؤإلى 
يماتالتقمن وغيرها وتركية، 

كنلم ما وهو - الثاني بالاعشار وأما 
أيئاقيه فيدحل — شرعا معتبرا تقسيمه 

ميمات؛عدة هو 

حسّنةبدعة إلى البدعة تقسيم _ ١ 
محسنويكره التقسيم وهدا سيئة، وبدعة 

البيعمن عليهم هم ما ليموغوا البيع، 
الأحاديثببعض ؤيستدلون المنكرة، 

يستدلونالتي الأحاديث أشهر فمن 
اضعبد بن جرير عن حديث ت بها 

العامة!الريسة رآ/'اآب( القبول معارج انظر: )١( 
والدموةوالإنماء الملمة الَحرث لإداوات 

والإرشاد[.
الشاطئالدعة بتقاسيم الاعتاء كنه عرف من أكثر )٢( 

اتبعهغإنما ؛عد، جاء من وكل الاعتصام، كتابه في 
البدمةحقيقة يطر؛ التقمبل من ولمزيد ذلك، في 

الرشد[.]مكنة ١(  ٩٢/ )y الغامدي لعيد وأحكامها 

.؛اش رسول ■قال قال؛ .٥ الثجلي 
فلهنة حسثة الإمحلأم فى مى ررمن 

غيرمن بعدم بها عمل من وأحر أجرها 
سنومن شيء، أجورهم من ينقص أن 

وزرهاعليه كان سيئة سة الإسلام في 
أنغير ْخم، بعدم بها عمل من ووزر 

شيءلأم.أوزارهم من ينقص 
إذالنزلع؛ محل حارج الحديث وهدا 

فيورد فقد المقصود؛ يبين سببه إن 
الفحلفأصل الصدقة، على الحث 

سبببيان في جاء ما يوضحه مشرؤع، 
بنجرير قال حيث أوله؛ فى وروده 

فيطه ا رسول عند طه ا عبد 
عراةحفاة قوم فجاءه قال؛ النهار، صدر 

السيوفمتقلدي العباء أو النمار مجتابي 
مضر،من كلهم بل مضر من عامتهم 

بهمرأى لما . اطه رمول وجه فتمعر 
بلالافأمر حرج، ثم فيحل الفاقة من 

فقال!حطب ثم فصلى وأقام فأين 
ميتن خلم>ؤ أقنى زوؤ آدمأ آاناس رر'ؤةأتأتا 

>ؤإنلأية؛ ا آخر إلى ١[ اء: ]الت
فيالتي والأية إوا4 تيثا ظ ١^^ 

محوتتما قص وثنتلز أثق الحشّرت 
منرجل تصدق [ ١٨]الحش_ر: لته 

صيغمن ثوبه، من درهمه، من ديناره، 
بشقولو قال؛ ض - تمره صّلع من يره، 

الأنصارمن رجل فجاء قال؛ . تمره؛أ

١(•  ١٧الزكاة، رمماب ام ُأحرجه )٣( 



الدهة

قدبل عنها، تعجز كفه كادت وصِئة 
رأيتحتى الناس تتابع ثم عجزت، 

وجهحتى.زانت وباب، طعام س كومن 
ذكرثم مدهته٠٠ كأنه يتهلل . اشر رمول 

اJابقأ١،.الحدث 

بهايستدلون التي الأتار أشهر ومن 
علىالناس اجتماع في ته عمر قول 

هد0آاُالبدعق رريعم الترامحنح" صلاة 
أهمها؛أوجه؛ ْن باطل وهذا 
التراؤيحصلى قد كان السي أن ت أولا 
تركهاتم رمضان أيام أول في جماعة 
فادأمته، على تفرض أن حشمة 

لهاجماعة التراويح فصلاة يهليمونها، 
المصهلفىمنة من شرعي أصل 

صلاةررفأما ؛  ijJsvتيمية ابن ئال 
بلالشريعة، في يدعة فلبست التراؤيح 

بدعة؛جماعة صلاتها ولا . . نته. هى 
صلاهاقد بل الشريعة؛ في ئنة هي بل 

شهرأول في الجماعة في . اض رسول 
أيئاوصلاها ثلائا، بل ليلتين رمضان 

مراتارأم'ا.جماعة في الأواخر العشر في 
هداأن ارومراده؛ رجب؛ ابن وقال 

هداقبل الوجه هدا على يكن لم الفعل 
ور->عالشريعة من أصل له ولكن الوقت، 

علىيحث كان . الني أن فمنها إليها؛ 

الدعة

الناسوكان فيه، ؤيرغب رمضان، قيام 
جماعاتالممجد فى يقومون زمنه قى 

بأصحابهصلى س وهو ووحدايا، متفرقة 
ذللث،من امتنع ئم ليلة، غير رمضان في 

عليهم،يكتب أن حشي بأنه ذلك معللا 
أمنقد وهدا به، القيام عن فيعجزوا 

ه((ُ؛أ.بعده 

بنعمر قول بالمراد ثا؛ انئ
البدعةهدْ البدءة(ا ٣ ه؛ الخطاب 

اللغةفى الدعة لأن الشرعية؛ لا اللغوية 
الدعةوأما سابق، مثال له لص ما كل تعم 

مندلل علها يدل لم ما كل فهي الشرعية 
•الدين في، أصل له يس ما أو الشرع، 
ماأكثر نقول ررثم ؛ تيمية ابن قال 

حسنهامع يدعن تلك عمر سمية هدا في 
شرعية؛مية تلا لغوية مية توهذه 
ماكل تعم اللغة في البدعة أن وذلك 
وأماابق مثال غير من ابتداء فعل 

دليلعليه يدل لم ما فكل الشرعية البدعت 
ا.شرءىا،ُ 

الأحكاموفق على البدعة تقسيم - ٢ 
وبدعةواجبة، يدعة ؛ الخم،سةر التكليفية 

١•  ١٧الزلكة، )محاب ملم أ-م-بم )١( 
نرتا.تخريجه مدم )٢( 

المقيم)آ/اهْ:انمراط )'أ{اقضاء 

(.VA،./Y)والحكم الملوم )؛(جامع 
(.٠٩٣)Y/المشم الخراط )0(اثضاء 
الكب]دار ( ١٧٤.  ١٧٢)آ/الأحكام ئواعد )ا-(انذلر: 

الفكر،]دار ( ٥٦• )\/ ءا;دين ابن حاشية الخلمية[، 
الموطأعلى الزوماني وشرح .[، ٠١٤٢١بيروت، 

ومحميةط١[، العفية، الكب ]دار ( ٣٤)\/•
إحياء]داو راا/.أأا( البخاري صحح شرح القاري 
المرى[.اكراث 



الدعة

ثء؛ءتئ|بم
الدعة

مكروهة،عق ولدمستحمة، وُدءة مندوة، 
المحبتيع، تقيم وهو محرمة، وبدعة 
الأموررروشر ه: قوله إذ له؛ أصل 

قاعدةصلألة؛الأأ بدهمة وكل محدياتها 
المحدثةالبيع جمح تبطل كلية شرعية 

ترجعأصل لها ليس التي، الدين، في 
إليه.

ررفقولهت ^١^ رجب ابن ثال، 
الالكلم، جوامع من صلألةاا بدعة وكل 

منعظيم أصل وهو شيء، عنه يخرج 
ومنبقوله شبيه وهو الدين، أصول 
فهومنه ليس ْط هذا أمرنا فى أحدث 

إلىبه ونشيئا أحدث ْبن فكل (٢)رد«
الدين،من أصل له يكن للم ، الدين، 
بريءوالدين ضلالة، فهو إليه يرجع 

الاعتقاداتمسائل ذلك في وسواء منه، 
اليامرةالأقوال أو الأسال، أو 

واواْلةااأم.
أمرالتقسيم ررهدا الئاطبي; وقال 

هول شرعي، دلل عليه يدل لا مخضع 
البدعةحقيقة من لأن متدافع؛ ه نففي 
منلا شرعي دلل عليها يدل لا أن 

إذقواعده؛ مجن ولا الشمع نّصوص 
على١^٢٠٤ من يدل ما هنالك لوكان 

ئمكان لما إباحة أو ندب أو وجوب 
عمومفي داخلا العمل ولكان بدعة، 

نريتا.تخريجه مدم ر١( 
.قريتاتخريجه تقدم )٢( 
والحكمانملوم جامع )٣( 

فيها،المخير أو بها المأمور الأعمال 
وبينبدعا، الأشياء تللت، بين فالجمع 

أونديها أو وجوبها على تدل الأدلة كون 
محن؛؛ُن•متنا ض جمع إباحتها 

وكلللوقوله: ظه: حجر ابن وقال 
بمنعلوقهاكلية شرعية قاعدة ضلالةا؛ يدعق 

حكميقال فكأن منطوقها أما ومفهومها، 
تكونفلا صائلة، يدعة وكل يدعة، كدا 
فإنهدى، كله المع لأن المع؛ من 

صحتبدعة المذكور الحكم أن ثبت 
والمرادالمطلوب، وأنتجتا المقدمتان 

ولاأحدث ما صلألةاا بدعة راكل يقوله• 
ولاخاص طريق الشرع من له دليل 

ءام(؛ُى.
المتعلقة:لمسائل ا٥ 

فيالبدعة يحول الأولى: لمسألة ا- 
العادية:الأمور 

الابتداعوقوع في العلم أهل اختلف 
أهلأكثر فذهب العادية؛ الأمور في 

ضيدخل لا الايمدلع أن إلى الملم 
بعضوذهب . مطلعاالعادية مور ألا 

لامالعبد بن العز I ومنهم العلماء 
تدخلالبلع أن إلى افم رحمهم والقرافي 

مهل1ماأآأ.العادية الأمور في 
ابنت منهم العلم؛ أهل بعض وذهب 

(.٣٢٢ر؛(الأءممام)ا/اآ*ا_ 
ستأ.انمرفت، ( xor/\r)ازرى فح )٥( 
والجماصة،نهمالئثة أمل ومرص المتدصة انظر: )٦( 

•( ٤٩)يرى لمحمد 



الدمن

مهن

الدهة■؛ءؤا]آجاه:

والشافي، رجبُ وابن 
القولين،ين التوسقل إلى افه رحمهم 

أنت بمعنى المسألة في التفصيل ومحو 
إلاالعادية الأمور في يدخل لا الابتداع 

قال،. الثعبدأ معنى من فيها ما جهة من 
حيثمن العاديات ر'وإل ت ققفة الشاطئ 

يتعبدحيث ومن ، فيها بدعة لا عادية هى 
تدخلهاالتعبد وصع ترصع أو بها 

الموليناتفاق بدلك وحصل البدعة، 
ضوبا واحدا مدمحيا ن ا لمدمحبا وصار 

اكوفيقااُ؛؛.
فيتدخل لا البلع أرأف يترجح قاليي 
الوجهمن إلا والمعاملات العادات 

حكماالمكلف ألحق فإذا ، فيها العبادى 
والثوابوالأجر الطاعة نمد أو ، شرعتا 
كيلكليس الشرعية حقيقته في هو بعمل 

.فقداسدع،؛ُ'ثا
المسيع!حكم الثانية! المسألة 

بيلمعلى المبتدعة حكم أولا! 
الإسلامفي دخولهم ناحية من الإجمال 

'وص■'على فهم عدمه، أو 
زنديقايكون من البيع أهل من - ١ 
الإسلام،عن حارج كافر فهدا فما منا 

والجهمتة.الرافضة قى يكثر ومحيا 

سوعاكاوى)؛/هبمادرا(انذلر: 
.المرت:ا( ٥٧)له والحكم الخلوم جامع انظر: )٢( 
(.٤٩)الأبق المدر انظر: )٣( 
نآ/إ'آا(الخامدي عيد لوأحكامها، اس حمتة )٤( 

ط١،الرياض، الرشد، ]مكب 
(.٤٩)والحكم العلوم جامع انفلر؛ ره( 

بكونلا من البدع أهل ومن - ٢ 
المسلمين؛من يل منافقا، ولا كافنا 
باطناإيمان فيه يكون من هؤلاء فمن 

حتىوفللم، جهل فيه بكون وظاهتا، 
يكونوقد الثية، من أخطا ما 
مخهلثايكون وقد فاسقا، أو عاصنا، 
معيكون وقد خطوه، له مغفورا متأولأ، 

يكونما والتقوى الإيمان من معه هدا 
إيمانهبقدر تعالى الله ولاية من معه 

مخهلئامجتهدا يكون وقد وتقواه، 
مجنله يكون وقد خهلأْ، فه ا يغفر 

سيئاته،به الله يمحو ما نان الح
كفرامقالتهم نكون لا قد ومحولأم 

رنىتءسبمها 

الولكن. كفرا، مقالتهم تكون وقد 
حتىبالكفر المعين قائلها على يحكم 

يكفرالتي الرمالية الحجة عليه تقوم 
لمكمن محذورا؛ قائلها فيكون تاركها، 

بالإسلام،العهد كحاو.يث الخطاب؛ ييلغه 
بعيدةببادية نشأ من أو 

القبلةأهل من المبتدعة حكم ثانيا؛ 
فهداوالنار، بالجنة لهم الشهادة جهة من 

جهتين•من إله ينظر 

إنت ■يقال العموم، جهة الأولى! 
فيبأنها الوعيد جاء قد المبتدعة الفرق 

ءافترئتقوله في وذلك المار، 

١v٩/٣)الإّلأم شخ مجسع انغلر: )٦( 
٣٥٤. ٣٥٠ )■(TT.)r؛،</



ايدصق

عقانس ٍح]قْ[[ه

فرقة،وممن نمين أو إحدى على اليهود 
نمينأو إحدى هملى النصارى وتفرقت 
ثلاثعلى أمتي وتفترق فرقة، وسعين 
•فرقة،؛؛١، وممن 

إلاالنار في رركنها رواية؛ وفي 
اوحماءةا(أأ،.وهى واحدة، 

الثنتينالغرق هذ0 على فيحكم 
علىالنار واستحقاق بالهلاك والعين 

يعنيلا الاستحقاق وهذا العموم، سيل 
بلالخافرين، كخلود المار في المخليد 

لأصحابحاء الذي كالوعيد وعيد هو 
محولهمثل من القبلة، أهل من الكبائر 
أتقىآتئت آًقأو0 وذة ون تعالى؛ 

^١قلوبهم 4، امأ إقثا كلتا 
]الماء[.وا4 تيرا 

الفإنه التعيين، جهة والأخرى: 
فيبأنه هزلأم من المعين للواحد يحكم 
شيءفي حالف من كل ررولمس النار، 

هاوكا،يكون أن يجب الاعتقاد هذا من 

وابن(؛ ٤٠٩٦رقم. المنة، داود)كتاب أبو أحرجه )١( 
)أيوابراكرميي (، ٣٩٩٢رقم الفتن، ماجه)محاب 

واحمدصحيح، حن وقال! ( ٢٦٤٠رقم الإيمان، 
محرا[،الرمحالة، ]مؤمن )؛ار؛آا( مستدء في 

ابنوصححه ١(، ٠ رنم الإيمان، )كتاب والحاكم 
فيوالألباني ؛T(، o/V)الفتاوى مجمؤع قي سمية 

(.٢٠٣)رقم المس 
رقمالفتن، )محاب ماجه ابن الزيادة! يهذء أحرجه )٢، 

(٣٢را/ الثئة في محامم أبي وابن (، ٢٩٩٣
س حدمن هوا[، الإسلامي، ]المكب، 

)إ/الزجاجة ممياح في البوصيري إمحناد0 وصحح 
البمةظلال فى دالألمانى طآ؛ا، المرين، ]دار ( ١٨٠

)ارآم(.

مخهلئامجتهدا يكون محي المنانع فإن 
فىبلغه يكون لا وقد حطام، اض يغفر 
الحجة،عليه له تقوم ما العلم من ذلك 
اللهيمحو ما الحسنات من له يكون وقد 

الوعيدالقافل كانت، ؤإذا انه سس يه 
فيهايدخل أن يجب لا له المتناولة 

الماحيةالحنان وذو والقانت المتأول 
،•أولى؛اُ فهذا ذلك وغير له والمغفور 
bu :\ حكمعلى المترتبة الأحكام

المترع:

الحكمصلى المترتبة الأحكام فمن 
المبتدع،على الصلاة المبتلع: على 

,والصلاةله، والأستغنآر له، والدعاء 
وقبولوقتله، روايته، وقبول خلفه، 

وقلطويل، قيها فالsكلأم ونحوها ، توبته 
والقولبعضها، في الخلاف وقع 

يقال:أن فيها المختصر 

الفهذا ماكفرة، بدمه بدعته كانت من 
يستغفرولا له، يدعى ولا عليه، يصلى 

ولاينكح، ولا خلفه، يصلى ولا له، 
ذلك،وتحو الملمين، مقابر في يدفن 
في.المسلف أئمة عن ورد ما وهذا 

والرافضة.الجهمية، 

اروسثلتس؛بج: بخاري الالإمام قال 
خلفالصلاة عن إدريس ين الله عبد 
إذاالماس قي يزل لم فقال: البلع أهل 

لشيخالفتاوى مجمؤع صمن الواسطثة في المناظرة )٣( 
الإسلام



ايدمة

ءء]قظإبم■
المدعه

حلفه.نمل عدئ أو موصى فيهم كان 
منهذه لا؛ قاوت فالجهمية؟ ت فك 

ولاحلفهم، يصلى لا هؤلاء المقاتل؛ 
التوية((وعليهم كحول ينا 

حلفصليت أبالي ررما • أيصا وقال 
حلفاصلسى أم والرانمي، الجهمى 

ولاعلتهم، يسلم دلا والنصارى، اليهود 
يشهدون،ولا يناكحول، ولا يعادون، 

ذتائحهم"ُتوكل ولا 
أومقسمة، بدعة بدعته كانت من وأما 

إلىداعية كان إن فهذا مكفرة، غير 
روايته،تقبل فلا لها، ٠^^^١ أو بدعتي، 

طرفمن ويعاقب ويندب ويهجر، 
مات،،إذا عليه يصلى لكن الحاكم، 

السلمي،مقابر في ويدفن له، ويستغفر 
أصحابمعاملة فيعامل ذللثج، ونحو 

لمإن وأما .، محمد أمة من الكبائر 
بها،متسما وكان بدعته، إلى داعية يكن 
قيلمين الممعاملة يعامل فهذا 

تئه تيمية ابن م لاماي ا شيخ يقول 
أنالملمون رأى ونحوم ررفبهذا 
الزيغعلامات عليه ظهرت من يهجروا 

إليها،الدامن بمدع، لمظهرين اس 
مستتراكان من قاما لدكبائر، والمفلهرين 

ط-أ[.الرالة، ]مؤّة ( ١٧)انماد أنحال حلق )١( 
(.١٢)■انماد أقال )؟(حلق 

مالكبن تحب همم س ه الض ءن للي بما اى• ، ٣١
معالخطساب بن ممر أمر ني ورد رما ومحاحميه، 

بهجره•استن أم حث انمي همل ين مخ 

فانمكفرة، غير لبيعة مجسثا' أو بمعصية 
إلىالداعي يهجر bنما يهجر، لا هذا 

ؤإنماالعقوبة، من تهمع الهجر إذ البدعة؛ 
عملا،أو قولا المعصية أظهر من يعاقب 

عادنيته،نقبل فانا ا حينلنا أظهر من وأما 
غايتهفان تعالى، اش إلى سريرته ونكل 

كانالذين المنافقين بمنزلة يكون أن 
سرائرهمويكل علانيتهم، يقبل ه الني 
تبوك،عام إليه حاروا لما ادنه، إلى 

الإمامكان ولهذا ؤيعتذرون، يحلفون 
منوبعده قبله من وأكثر فقفة، أحمد 

يقبلونلا وغيره، هؤ، كمالك الأئمة، 
يجالسونه،ولا بدعته، إلى الداعي رواية 

أصحابأحرج وقد الاك-ت، بخلاف 
ببدعةرمي ممن جماعات عن الممبح 

الدعاةعن يخرجوا ولم الساكتين، من 
ال-ع«'"■إر 
لفروق؛اه 

تالمرسلة وال٠صالح الييع بين المرق 
؛!أهمهاُ أوجه؛ عدة من الفرق يظهر 

فيالمرسلة لح المعا ترجع - ١ 
منشرعي أصل إلى أحوالها غالب 
البيعوأما الإجماع، أو الئنة أو الكتاب 

إليه.تعود ي شرعي أصل فلا 
عندالمرملة المالح تحوي — ٢ 

)ةآ/أ7ا(.)٤ا٠جْوعاكاوى 
آبما()آ/ااا،، ١٨٥ا.لأسام)ا/حم، )ه(انذار: 

وحقيقة(، ١٦٣. ٥٩٠)؟/ الصراط ء راتقا (، ١٦٢
(.١٨٧)أ/واحلكمها الدئ 



ا1دد|هة

المضار،ودفع المنافع، جلب إلى ثيوتها 
مقاصدتحقيق إلى تعود وسائل فهي 

تعودفإنها البيع بخلاف وهذا ا الشريعة 
الدنيويةمد لمعا با والمجتمع الفرد على 

المصالحعليهم وتفوت والأخروية، 
لأحروية.وا الدنيوية 

يكونالمرملة الصالح موصؤع — ٣ 
الوهدا التفصيل، على معناه عقل فيما 

وأماوالمعاملات، العادات فى إلا يكون 
التنميل،على معناها يعقل فلا العبادات 

العاداتكانت ؤإن هذا النبع، تكثر وفيها 
جهةمن الأيتدلع يدخلها إنما والمعاملات 

رإءللآق.لا التعبد من فيها ما 

لأثار:ا0 

بة"١^١ للبدعة أن فيه شق لا مما 
والأجرة!الدنيا قى والمجتمع الفرد على 

ها من العقاب حلول آثارها! قمن 
الأجرة؛في ؤإما اكنيا في إما تعالى 

س-قال كما خلقه، في اش سنة لأنها 
كسبتبما محإلمز ألؤ ف، الفساد ءؤءلهر 

لث1هلمحمي ^ؤمحا بمص لئيم اقايي( أدى 
تاروم[..ه محجمئ 

الدينبشرائع الناس تهاون ومنها؛ 
لأنهالمأثورة؛ المنن ؤإماتة تروعة، ملا 

السنة،نور انهلفأ البيع، أحييت كلما 
هوبالذي أدنى هو الذي الناس فاستبدل 

ختر■

لأصحابهاتجلب البيع أن ومنها! 

اتيدمة

الملائكة،ومن تعالى، اض من اللعنة 
الحديثفي ورد كما الناس، ومن 

ال!ق. الله ول رمأن الصحيح 
أوحديا فيها أحدث فمن حرم ٥المدينة 

والملائكةاش لعنة فعليه ئجديا آوى 
القيامةيوم منه يقبل لا أجمعين والناس 
كانؤإن وهذا صبرفأ،ُن، ولا عدل 
الثدييالوعيد فيه أن إلا بالمدينة خاصا 

بدعهمعلى يترتب وما البيع، لأصحاب 
والتقريع.لنكال اص 

يمنعونالبيع أصحاب أن ومنها! 
القيامةيوم ٠ الني حوض عن ؤيذادون 

لثدادنوألا ٠! الكريم البي قال كما 
البعيربمداد كما حوصي عن رحال 

قدإنهم فيقال! هلم، ألا أناديهم الضال، 
سحما،،زسحقا فآقول! بعدك. بدلوا 

لمصادروالمرام:ا0 
تيمية.لابن ارالأستقامةاا، — ١ 
)ج؛(،الف_ت_ساوىاا ررمجسْ—ؤع . ٢ 
محمية-لأبن 

إسحاقلأبي م-ااالأءتماما(، 
الشاطى.

والحكم■؛؛،.العلوم ارجامع — ٤ 
رجب-لابن 

رممالمدينة، ءةسامل )كتاب البخاري )؛(أ-محرجه 
(.١٣٧٠رقم الحج، )كتاب وملم (، ١٨٧٠

له.واللفظ 

(،٢٣٦٧رقم المسائاة، )كتاب الخأرى أخرجه )٢( 
له.واللغثل (، ٢٤٩رقم الطهارأ، )محاب وسلم 



|لإضاقاتال،دعة 

اتمممرة►]ج|بمبم

حجر-لأبن اياري؛؛، ررفتح - ٠ 
لمعيدا؛ا وأحكامها الدعة حقيقة ار س ٦ 

العامري.

كرلأبي والبيع؛١، ررالحوادث ~ ٧ 
الطرطوقي.

ا؛؛،هعنهى نوالررالميع — ٨ 

ّ\.كبص.,،ب
للميوطي.الأيتداعاا، 

السنةأهل وموقف ررالمبتدعة — ١ ٠ 
يسرى.لمحمد منهم؛١، والجماعة 

mالإضافية لدعة ا. 

)البدعق(.مصطلح يراحع 

الترؤكية.لدعة ا. 

)الموعئ(.مصطلح يراجع 

التعبديةالبدعة 

،^(.٠٧١)مصطلح يراجع 

 Mالجزئية لبدعة اm

)البدعق(.مصطلح يراجع 

صالحسنة لبدعة اق 

)البدعة(.مصطلح يراِأح 

الحشقية.لبدعة ا. 

رالثدعة(.مصطلح يراجع 

 Mالسيئة لبدعة اM

)البدعة(.مصعللح يراحع 

mالعادية لبدعة ا. 

)البدعة(.مصطلح يراجمر 

Pالعملية لبدعة اج 

)البدعة(.مصطلح يراجع 

 nالفعلية لبدعة اm

)البدعة(.مصطلح يراجع 

Mاليكلية لبدعة اق 

)البدعة(.مصطلح يراجمر 

 Mسح)غراسذرة( لبدعة اm

)المرعق(.مصبمطلح يرا-؛ع 

 mالميكفرة لبدعة اM

)البدعة(.مصطلح يرا-ح 



البديع

والأرضلسماوات ا بح بد أ]ة1|«

الدبع

السماوات)بديع مصطلح براجع 
والأرض(.

 oصوالأرض السماوات ديع ب

إذافعلا؛ أو قولا الشيء ارأبيقغ 
ولاالUJعت، سابق عن لا ابتدأته 

حلققبل من له يكن لم شيء إحداث 
Iيديع الو١١ ؛، معرفة؛اُ ولا ذكر ولا 

بهحثّك إذا إبداعا؛ الشيء أبدعت يقال؛ 
بديعوهدا غيرك، فيه يشارككا لم فردا 
به؛اأمأ؛،يتفرد مما أي: فلأن؛ فعل من 
ثإداآلثثدت هك؛ ال وق

لآ^باك لم بمرل ؤُنا أم،ا قمئ 
علىلا ومبتدئها ميتدعيا ؛؛أي؛ ]البقرة[ 

أنهيعنى؛ إسحاق؛ أبو محال سبق، مثال 
مثالا؛ل؛أ.ولا حداء غير على أنشأها 

مبدعهما،والأرض؛ المادات يدع 
)ثعيل(،إلى فصرف )مشعل( هو ؤإنما 

والمسمعالأليم، إلى المؤلم صرف كما 
منمبصر بصير: وأصل السميع، إلى 
ولكنمبصر، فأنا أبصرت القائل؛ قول 

ها،-*آاها.الفم، ]دار رل/ا،-أ( اللغة (ّقايس ١١
الهلال[.وشة ]دار ( oi)!>/المن )؟(محاب 

المأمون[.]ياي ( ٦٤)للزجاج المسي اض أسماء تمر )٣( 
الهد1يتآ.]دار )•؟/v•"؟( العروس )أ(تلح 

إلىمسمع صرف كما فعيل، إلى صرف 
ومدعأليم، إلى مؤلم وعذاب سميع، 

ذلكأشبه وما بدع إلى المارات 

هرعا;لتعرس ا0 

ماراتالمبيع هو . اض إن 
المنفردسابق، مثال غير على ومحيلها 

سيءكل أحسن الذي تعالى، يدلك 
ٍثص.

الأخرى؛الأسماء وء 
وفاطر،ظه.' البخاري الإمام فال 

والخالقوالبارئ، والمبديء، والبدح، 

س5م؛اه 
بديع. ائته بأن الإيمان يجب 

كلأحن الذي والأرض، السماوات 
صنعا.شيء 

اتحقيقة:أو 

معان؛ثلاثة للبديع 
والمنشئالمبيع الأول؛ المعنى 

مثالغير على لأرُض وا وات ما لل
نناؤْجؤأ يعني ١١الهلبري؛ قال سابق، 
]البقرة;آكثتؤإت يقوله؛ 

الفكر[.]دار ( ٤٣١)١; الطري ضير انظر: )٠( 
]جمع)ا/٧٣( تيمية ابن فتاوى محلى المستدرك )٦( 

ءل١،قاصم، بن الرحمن محي ين محمد لترتيب: 

محير،ابن ]دار ( ٢٥٦٤)٦[ المنادى صحّح انظر: )٧( 
[.١٤٠*]٣، يرون، المامة، 



والأرضايماوات بدبع والأرضالسماوات بديع 

الميدع:ومعنى . . مبدعها. [: ١١٧
إنشاءإلى يسقه لم ما والمحدث المنشئ 

المبتيعسمي وليلك أحد، ؤإحداثه مثله 
لمما فيه لأحداثه مبتدعا، الدين في 

.همرهاأ إليه يبقه 

بخلقالمنفرد الثاني: المعنى 
هالطبري روى والأرض: السماوات 

قال:الربيع عن يره؛، رانففي 
ولمحلقها، ابثيع 

ابنوأخرج ، أحدءاُ حلقها في يشركه 
يعنيالعالية: أبي عن بسنده حاتم أبي 

بتيعا : ألشثئؤت ؤ؛يع قوله: 
أحدا؛خلقها قي يشركه ولم خلقها 

إذاإبداعا؛ الشيء أبدعت من فالبديع 
غيرك،فيه يثاركك لم فردا به جثت 
مماأي: فلأن؛ فعل من بديع وهدا 

آلشتؤزتتعالى: وقال به، يتفرد 
المنفردأنه به: أراد ءألآأةسه 

والأرضأ؛أ.السماوات 
إتقانعلى دل أنه الثالث: انمي 

قالوالأرض: السماوات خلق ؤإحأقام 
السعاوي

فيومبدعهما خالقهما أي: 
والخلقالحسسن، من يكون ما غاية 

الرالة[.ت>ت ( ٥٤• )Y/ الطري شر ( ١ر 
لأ(-فرالدرىرآ/اأه(.

;المانووافر س الجور السمح ( ٣١
^.١٤٢•حدا، النؤيت، المدية زدار 

(،)٤٦لالزياج الحسنى اش أسماء ير نفانفلر؛ )٤( 
(.t/a)الخرب ولسان 

.ْ المحكم،؛ العجيب والنظام البديع، 
آلثتلأتءؤ؛محج اّم ْن ويوحد 

الميلخبمعنى: البيع، صفة لآلأرهر(يم 
سابق،مثال غير على للخلق والمنشئ 

بمعنىفعل ارفبديع }هنه: مفلور ابن قال 
صفةوهو قادر، بمعنى قدير مثل فاعل، 

الخلقبلأأ لأنه تعالى؛ فه ا صّفات مجن 
تقدمه،،'٦،.مثال غير على أراد ما على 

لأدلة:ا0 

وآُلآمحايماّم ورد 
قوله:في تعالى، الأه كتاب في مرتين 
أم؛خك وإدا د1لأءبم ١^٠^٠^٠ جخأ 

[،٥٠٢٥٦١١].ه وون لٌرؤا بمول ؛قتا 
يخنأة تآ'أتلإبجا ألة-ثتئت ■^٦٤ • ه وقول

مم;لآهقمحمحئءوئ
وجاء]الأنعام[، علم.ه ق لألإ وم 
؛٥٠مالك ين أنس حديث من الئنة قي 
ورحلحالتّا اطه. رسول مع كان أنه 

لكبآن أسألك إني اللهلم : دعاثم بملي 
بديعالمنان، أت، إلا إله لا الخد 

الجلالذا يا والأرض، اوات سمال
فقالقيوم، يا حي يا والإكرام، 

العظيمباسمه الثه دعا رالقد ١^"^، 
بهسئل ؤإذا أجاب، به دعي إذا الذي 

أٍش«>ص

هوا[.اإرسا^ت، ]مؤسسة ( ٩٤٨)العدى شير لْ( 
(.Y/A)الخرب لمان )٦( 
(,١٤٩٥رنم الصلاة، )نماب داود أبو أخرجه )٧( 

اتموالغ(، Voi؛رنم الدعوات، )أبواب والترمذي 



٠والأرضالسماوات بدبخ 
والأرضالسماوات بديع 

يقعلم ت ررالبديع ت تيمية ابن قال 
أكاوتقوله; في مفّاوا إلا 

أي'بديع؛ ٌوصعين، في لأمحلآ4 
مد^ما(ا

المضافة،ء لأمما أ من الأمم وهذا 
ابنالإسلام شيخ كذلك يعده وممن 
المضافةأسماؤه ااوكذلك ت قال تيمية، 

الغافرين،وحير الراحمين، أرحم مثل: 
الدين،يوم ومالك العالمين، ورب 

الليوم الناس وجامع الخالمتن، وأحن 
ذلك،وغير القلوب، ومقلب فيه، ريب 
قيوشت والثنة، التsتاب فى ثبت مما 

المسلميزةجماع يا بها الدكاء 

الأمماءفي عيي الوعده 
تفسيرهفى حني لا 

أنيجذ السابق الحديث في والمتأمل 
عمورد و\هه ألككوي ^٤ 

الدعاء،سياق في الحسنى الله أسماء 
الحمدلك بأن أسألك إني للال1هلم ت وفيه 

واتلما ا بديع المنان، أنت، إلا إله لا 

ماجه)كتابوابن (، ٠١٣٠ رنم هو، الكتاب ) =
الرناثق،حبان)كتاب وابن (، ٣٨٠٨رنم الدعاء، 

(١٨٥٦رنم الدعا،، والحاكم)كتاب (، ٨٩٣رنم 
داودأبي ْمح في الألباني وصححم وصححه، 

ًلا،دالترزيع، للنشر غراس ]مزمن ( ٢٣٣)ه/

سئ)ا/بم(.ابن محاوى صلى المتدرك )١( 
اكاوى)آآ/ْلأأدمجموع )٢( 
(.٩٤٨)عدى الشم انظر: )٣( 

ياوالإكرام، الجلال ذا يا والأرض، 
■قوم؛؛يا حي 

لمتعلقة;

اشاسم إن مل: الأولى: لمألة ا. 
ياوالأرض، الماراُتا بدع يا ن الأعظم 

والإكرام"؛;الجلال ذا 
اختلافظه حجر ابن ذكر لما 

قال:الأعفلم الاسم تعيين في الآىر 
أربعةذلك، من عليه وقفت ما ووحملة 

السادسالقول منها ذكر ثم قولا؛؛، عشر 
السماواتبديع ١١اسم وفيها والسابع 
فقال؛أحرى، أسماء مع والأرضاا 

بديعالختان، الحنان، دس: لمسا ا ■١١ 
الجلالذو والأرض، اوات السم

ذلكورد القيوم، الحي والإكرام، 
أحمدعند أنس حديث فى مجموعا 

داودأبي عند ه وأصلوالحاكم، 
السابع:حيان، ابن وصححه والساثي، 

الجلالذو والأرض، السماوات بديع 
ٍلريقمن آ أ يعلى أبو أحرجه والإكرام، 

طي،من رجل عن يحيى بن السري 

تاجالمرس)-1/بمم(.رأ(انقلر:
زدار( ١٦٠/)م) صده في يعلى أبر أحرجه )٠( 

همنيحيى بن الري طريق من ط؟[، المأمون، 
كنت ٧٧- حبرا همليه واننك، - طيء من رحل 
بهيمحي إذا الذي، الاسم يريني أن ه  ٥١أمال 

ارياالماء: في الكراتمس، في مكمتا فرأيت أجاب، 
رالاكرام"•الجلال ذا يا والأرض، المماوات بديع 
ا/)٠ الزوائد بمجمع ثتاتء. ءرجاله الهيثمي: قال 

محيرأنه يخفى لا لكن القدس[، ]مكتبة ( ١٥٨
ءرمع•



والأرضاتسماوات بديع •iElوالأرضاتسماوات بدبخ 

.٢١عليه« وأش 
منالحكمة الشانئة: ألة لما- 

للسماراتتعالى اش إصافة 
والأرض:

لأءظ_ملأبدلع ا تعالى اش أصاف لما 
ولاالإنسان، شاهدها التي المخلوقات 

اضقوة كمال على دل عنه تغيب 
^؛؛j^راإذن عشمن؛ ابن قال وحكمته، 
دسفا [ ١١٧]البقرة.; لآلألآ4 آقثوت 

.،والحكمة؛،أ والقدرة، القوة، منها 
هاش تسمية الثالثة; لمسألة ا- 

ياليديح:
)البديع(الملم أهل من جمع عد 
فىورد كما تعار او؛ه أسماء صمن 

،الترمذي غني مسلم بن الوليد ؤلريق 
ا.والحاكمُ حيازأ؛،، وابن 

ابنمن: كل الأسماء فى عده وقد 

والخطابيُئ،ضدام 
لاينحجرُأأ•

،العربي ابن ته يثبونم 
وابن،، ١٢٢وابن والأءسهانيُآآ،، 

ذا،.
مناسما يثبت لا أنه والصواب; 

يأي؛لما تعالى اش، أسماء 
فيمغردا اسما )البديع( يرد لم س ١ 

حديثاءتماسه من وعمدة النصوصرإا 
)البديع(اسم أثبتوا الدين فإن الأسماء، 

الترمذيعند المشهورة الرواية قلدوا إنما 
ضعيفة.وهى سلم بن الوليد طريق من 

إنما)البدع( اسم أثبتوا الذين أن — ٢ 
لمالاسم وهذا الاشتقاق، يعلريق أطلقوء 

جاءبل المصوص؛ في إطلاقه يرد 
لمزرالبيع: ظه: تنمية اتن قال مفاقا، 

أكثثتآتقوله؛ في مفّاقا إلا يقع 
موصعين،قي [ ١١٧]البقرة: وأيتجأه 

بقسوقد ، مبدعهما،؛ أي; بديع؛ 
قطعهايصح لا المضافة الأسماء أن بيان 
)الأحكم(.اسم محي إضافتها غن 

(٧)CA)

ذكر،وقد المعرئة[، ]دار ( ٢٢٤;١١)اياري فتح )١( 
)ا/ببم(الأتار مشكل سان في الطحاوى : أيضا
(٣٦)م/الثنأ شرح في وأبُوي الرسالة[، ة ]عوم

اثلالمجامع قمح، نتب دابن الإسلامي[، ]المكتب 
TAi/n ) ياي[JU ؛ ،]فيالغيم وابن الفوائد

ومحمدْلآ[، العروية، ]دار ( ١٥٢م)لأيها ا جلاء 
الكتب]دار ( ٢٥٤المعجود)،/عون في آبائي 

ط؟[.الملمة، 

للضنالهمان تف ( ٢١
(.٣٥٠٧رقم الدعواث،، )كتاب الترمذي )٣(جامع 

(.A٨٠ رقم الرقاق، )محاب حبان 1ين صجح )٤( 
ضمدم وقد (، ٤١رقم الإيمان، )كتاب المستدرك ره( 

ضعيف،الحدسث، هدا أن الحسنى( الأسماء )مبحث 
لسانيردأته، بعض من إدراج الأسماء سرد وان 

.قريتاذلك على التنبيه 

)أ(.اكوب)آ/آه(.
•V(./ )ا والمنان الأسماء و )٧( 

(CA  ٦٩الدعا، ذأن(.)
)آ(فحابريراا/آاآ(.

الجل[.]دار القران (أحكام ١٠)
الرأة[■]دار ( ١٦٦/١)الحجة بجان في ألحجة ( ١١)

^.٠١٤٠٨انملمة، الكب ]دار ( ٢٨٢)I/المحر ( ١٢١
ْلاالقيم، ابن ]دار ( ١٠)المثلى القواعد ( ١٢)

.رV٣/١( بجمة ابن فاوى على. ■المدرك )؛١( 



والأرضالسماوات بديع ءاتق[اهوالأرضالسماوات بديع 

ءاتشروق:
والخلق:الأيد!ع بجن الفرق 

الخلقمن اعم الإب-دلع ت يل - ١ 

إلايطلْا لم ٠فJين غير مطلقين امشبملأ 
آتاييمعكقوله: الرب؛ على 

استعملاؤإن [، ٢٤لالحأشرت ألعصّورمح 
لمنيقال كما العبد، على أؤللقا ْقثدين لا من الشيء إيجاد في يكون ءالإJد١ع 

وبهذا. . حلقه. أنه ه نففي ثيئا فدر الخلق وأما شيء، من ؤإيجاده شيء، 
العبد،على حالق إطادق صح الاعسار قال: ولذا شيء، من شيء إيجاد فهو 

تمسنآس أ؛ؤثثادق الى: تعفوله في [، ١١٧ا[البقرةت رآ*لآتني،ه آلنتمزت 
أحسنأي: [؛ ١٤تاوؤْنون: ائ؛تيأقه يقل ولم ٤[ ]الحل: ^ ٦٦ؤ-نلئ وقال: 

الق. . والم_فدوين. المصورين • الإنسان بلع 
واهاش، وبمنع بمنحون ه.' مجاهد ستعمل كيلك الخلق وقيل: - ٢ 

؛؟٤^:مقاتل وقال • • الصانعين• حير قي فيما فيستعمل الإبداع، كاستعمال 
الذينمن حلما أحسن هو تعالى يقول من ؤإيجادْ شيء، لا من الشيء إيجاد 
يتحركلا التي وغيرها، التماثيل يخلقون التقدير أصله فالخلق سابق. شيء 

إطلاقهبمح فلا البارئ وأما شيء، منها ٌن الشيء لع إبلفي ويتعمل المستقيم، 
الخليقة،برأ الذي فإنه سبحانه، عليه إلا ،. احتداء١٢ولا أءل غو 

تتعلقلا والعيد عدمها، بحد وأوحدها ألفاها هاهنا أن القيم ابن وذكر 
التصرفمقدوره غاية إذ بذلك، قدرته وكاٌب ومكتسب وءامل ذاءل وهم،• 

تعالىالرب أوحيه U صفات بحص فى وصانعوسثوجاءلومؤثروض 
ضل -ط !ر  JUس وتنيرئ ويرا»، لص د؛-ادئ دب 
لمام: أيثلاثة الألغافل وهذه ومريد، 

كاليارئسبحانه، الرب على إلا يطلق 
إلايطلق لا م وقوالمسغح. والبديع 

والمكتب.كالكاسب العبد، على 
والحبيالرب على إطلاقه وقع وتسم 

ومنشئوعامل وفاعل صانع كامم: 

ليسقدرته، نتعداه لا مخصوص، وجه 
المعتل لأنه القلم؛ بريت هذا من 

لأنهالمرض؛ من برأت ولا مهموز، 
الشيءميلع وكذلك متعد، غير لازم فعل 

الرب،على إلا إطلاقه يصح لا وبديعه 
تامح؛أيأب ص' ^ وأْا ومريد 

غيرعلى المبلع إيجاد والإبدلع !؛، ١١٧

يقالثم سنة، به تمض لم قولا أحدث ]دار ( ١٥٧)للراغب القرآن الئاظ مقرئات )٢( 



البرءءوق[|بم:البر

أيصاُمسدع ت عليه اتبعه لمن 
تمصادرواتمراجع:ا٠ 

نيءا،الحاش أسماء راتفسر ٠ ١ 
للزباج■

)لأ(،مسانلءا الوجامع - ٢ 
•نمه ^٠؛>، 
اشلأسماء القيم ابن لرثسرح . ٣ 

لأثّقر.ا لعمر الحستى؛؛، 
فينى الحافي أسماء ررشرح — ٤ 
القحطانى.لسعد واللمنة؛؛، الأ5تاب ضوء 
للغصن.الحسنى؛،، طه ا ررأسبماء ء ه 
عشمين.لأبن ، المثلى،، راالقواعد - ٦ 
.للمزجاجي الأ4؛ا، أسماء واشتماق . ٧ 
فىوالجماعة السنة أهل — ٨ 

حليفةين لمحمد الحسنى،،، اش أسماء 
•تممى لا 

اطهأسماء شيح ش الأسمى ررالنهج — ٩ 
النجدي.حمود لمحمد الحسنى،،، 

ثتعرسط:اؤ 
فيوالراء ارالباء ظه.' فارس ابن قال 

الصدق،ت أصول أربعة المفاعف 
بحر،الوحلاف صوت، وحكاية 

إنت قولهم المدق فمن - ونبت؛ا 
اص.]دار ( ٢٠)ا/أأ-الميل را(انظر:شفاء 

الم;ي،التراث إحساء ]دار ( )٩٨اللغة مقاييى )٢( 
ط١[.

علىأمشاها ! وأبرهاصدقت، يمينه! 
يقال!العقوق، حلاف والبن! الصدق، 

والبر!يهليعه، ويتبررء حالقه، يبر فلأن 
فيوالاتساع والخير، والجنة، الصلة، 

حجكبر ويقال! والحج، الإحسان 
(٣)مبرورأم.فهو وضمها اياء بقح وير: 

شرما؛اتتعرث، /٠ 

الطاعاتحميع فعل العام! بالمعنى هو 
الخاص!لمعنى ويا ا حلنة لبا وا هرة فنا لا 

ابنقال إليهم. ان بالإحالخلق معاملة 
حميعتناول أطلق إذا )البر( رالففل: تنمية: 

ارلأنرجب: ابن وقال . ، ؛ه'؛آ الثهأمر ما 
باعتبارأحدهما! داءتباري،ن: يهللق البر 

٠. إليهم، ان يالإحالخلق معاملة 
بهيراد أن البر! معنى من الئاني: والمعنى 

؛.والياطنةااُ الظاهرة الطاعات جميع فعل 

واتشرص:

عنالشرعي المعنى يخلف لا 
الطاعةبمعنى المغة في لأنه اللغوي؛ 
فىياحلة كلها وهى والصدق، والصلة، 

اكرىالمعى 

الملم]دار ( ١٥٠)٣; والصحاح (، اللخة)٩٨مقامحس )٣( 
]دار( ٣٢٧المسد)والقاموس ط؛[، للملأسن، 

ط؟[.المرئي، اكراث إماء 
لْلماءةفهد الملك، لمج»ع ( ١٦٥)V/ الفتارى مجمؤع )إ( 

٨(.- )٦ الشوكٍة الرسالة وانفلرت المصحف،[، 
فزاد]مزسة ( ٣٠٣-  ٣٠٢)والحكم الملوم جامع )٠( 

[.٥١٤٢٤ط١، يبتو، 



البر►٠:انمر

لحكم؛ا0 

لهأمر كان إذا واجبا؛ يكون قد البر 
كانإذا مستحبا؛ يكون وقد إيجاب، أمر 
قيهرغب أو استحباب، أمر يه أمر 

لحقيقة:ا. 

منالمطلوب الكمال محو البر حقيقة 
كماوالخير، فيه التي والمنافع الشيء 

وتصاؤيفهااللفظة هذه اسمماق عليها يدل 

الدينبه المراد كان البر أفرد ؤإدا 
فهيالتقوى، مسمى ه ما موكان كله، 

الخير،أنواع لجميع جامعة كلمة 
ويقايلهالعبد، من المطلوب والكمال 

أؤيدالتقوى المر المرن ؤإذأ الإثم، 
منلدائه متللوب هو ا مبرت الب

وصالحهالعبد كمال بها إذ الطاعات؛ 
لتقوىويا يدونها. له صلاح لا الذي 

إليه،والوسيلة البر إلى الموصل الطريق 
قيا فلففلها المنهيات، ب باحتنا وهى 
قدالتقى فان الوقاية، من أنها على 
منية لوقا فا وقاية، النار وبين بينه جعل 
تحصلباب من والبر الضرر، يقع باب 

كالعافيةوالبر كالحمية، فالتقوى النفع، 
ُاسص.

وجامع(، ١٦٠-  ١٦؛)v/ الفتاوى مجعؤع انظر; )١( 
(.٢٠٣. ٢٠٢)والحكم انملوم 

عالم]دار ٦( . )٠ الشم لابن التبوكة الرسالة )٢( 
الموائد:!.

(.١١اكوي)الدالة رّآ( 

فيلحل منهما واحد كل أفرد ؤإذا 
لزوما،ؤإما تضامنا، إما الآحر؛ مسمى 

جزءالبر لأن أفلهر؛ تضامنا فته ويحوله 
ميميجرء والتقوى التقوى، مسمى 

الأ،■

لأهمية:ا٠ 

الخير،ومجامع اكين، جماع هو البر 
البربأفعال أتى من الق وصف وقد 

'سيأتيكما والمتقين بالصادثين، 
ذكرلأى.

0الأدثة:

ةوقأغ'-ووزأ أن آي ؛ؤلس ت تعالى قال 
أقيئن آو ولئ أثئمي؛ قد 

محآقنىويي يآثتيمحفت أُقم ثآتنهمّ 
وآونيآقنؤف دوى ثهء ء أثات وءاق 

آئام—Nوؤ، وايكة ألسسل ؤآق 
نإمحبحيكآومحأ وءاف آمحثوه ئأداهم 

ؤ،محآلصنيه كهدإ ^١ تهدهم 
صدأوأآؤي0 أؤإقاق آمحآص ئحثة ومئج 
]ألمةا. 40آثنمحن م ه 
.4سّ ؤ أ*اثثار ؤ؛إة ال؛ وق

آلثلوكتأنوأ مآن ألو 4وثتس ال؛ وق
تأمأآئئ س ألئ وثؤن محركا يخ، 
الرسائل)٥(.مجمؤع شعن اكوي اارّالة )؛( 

]مجمعر*ا/ما( سمية لاين ^^٠وعاكاوى )ه(انفلر؛ 
اكوي)٠(،والرسالة المحق[، لطاع؛ فهد الملك 
(لخمّةارطلة،ط١[.١٥٦/٢اينممر)وتمر 



البزالبز

حمج'آقت نأقعوأ يى آكيزش 
]1وقرة[.|.ه قيمي 

وث■وأقئوئ آلإ عئ >ؤوةتاومأ ال: وق
1ئث!ة أمح ث،تقوأ ثأتدئ ألأمح ء هنؤ\ 
]المائدة[.ا.ه ايقاب ندد 

إذاوكانوا نال: ه انراع وعن 
البيوتأتوا هلية لجا ا فكا أحرموا 

آلؤاض: فانزل ظهرها، من 
آلإوثئ؟ن ًه_رما من آكثدت تأنوأ أن 
أويهتأهمن آثيث وأمأ قئ أم 

بماِاآ«ُأء.]القرة: 
قال:هه سمعان بن النواس وعن 
والإثم،البر عن اش. رمول سألت 

حاكما والإثم الخلق، حسن ءالير فقال: 
_؛_بمءايطالع أن وكرهت ك نففي 

الاس«رى.
يقول:ه الخثني ثعلبة أبي وعن 

لييحل يما أحيرني الله! رسول يا قلت: 
النبي.فمعد قال: علي، يحرم وما 

والمرM: انمي فقال الطر، في وصوب 
إليهوأطمأن النمس، إليه سكتت ما 

الشس،إليه تكن لم ما والاثم القلب، 
أفتاكوإن القلب، إليه بهلمئن ولم 

اسون،(ص.

؟أه؛(.رئم القرآن، تمر )كتاب المحاري ))(أ-محرجه 
رنموالآداب^ والملة البر ركتاب لم مأحرجه ')٢( 

٢٠٠٣.)

ْلا[،انرزلة، ]>ءة ( ٢٧٨٨٩)أحس )*آ(أ-مجا، 
تْكشة( ٦١٩٨٦)ّ ش >_ دمن 

أنه؛ عمر بن الله عبد وعن 
الرحلبمل أن المر ا>أير اكيهuل:

أليه«ُ؛،.ود 

0أقوالأهلاسم:
تفسيرفى ظه كثير ابن الحافظ قال 

تعالى:قوله في ظه: الثوري قول 
لأهدمأن الأية، اقوه ءامق س آلإ ■؛ؤيجن 
منفان ظأه رروصدق كلها؛؛، البر أنولع 

عرىقي يحل فقد الأية، يهده اتصف 
الخيربمجامع وأحد كلها، الإسلام 
كوه«أْأ.

قولهتفسير في ه جرير ابن وقال 
أق4إءاس تق آو ت ى العت

الناسأيها البر ولير : إذالأضأويلالآية 
منإحرامكم حال في البيوت تأتوا بان 

فخافه،اش، اتقى من البر لكن ظهورها، 
فرائضهبأداء وأطاعه محارمه، واجتنب 

منالبيوت إتيان فأما بها، أمره التي 
حيثمن فاتوها فيه، لله بث فلا ظهورها، 

لمما أبوابها وغير أبوابها ُن ششم 
حالفي أبوابها من إسانها تحريم تعممدوا 

لكمحائز غير ذلك فإن الأحوال، من 
..(٦)عاJكم^\٦/أحرمه لم مما لأته اعمماده 

حيد٠,لأإساد رجب: ابن ئال ؤوآ[، تيعية، ابن 
الرزلة،]موسة ( ٩٠)؟/والحكم الملوم جامع 
الترغيبصحيح ني الألماني وصححه 'دب[، 

طْ[.المعارف، ]هنة ( ١٧٣٠)رئم والترمب 
آ0هأ(.رنم، والملة، البر )كتاب ملم أحرجه )٤( 

)(.T/01)كبر ابن )،،(تفسر 
(.ooU/r)المنبري تمر )٦( 



اثبرء]2!أبمالبر

كافرينكانا ولو اءالبر ت ه ص عما القاصي وقال 
بمعنىالصدق، وبمعنى الملة، بمعنى 

وحسوالتحفي، والمبرة، اللقلق 
الطامة؛؛وبمعنى والعشرة، الصحة 

ثفروق؛او 
البين الفرق 

(٤)

المساصالتلمة:و

الكافر!ير سالة! م. 
كانإن بل بالمسلم، البر يختص لا 
لهكان إذا إليه ن لاحا وا برم، حاز كافنا 
أووالدين الكافر كان إذا سئما لا عهد، 

هبكر أبي بنت أسماء فعن أحدهما، 
فيمشركة وهي أمي على ررقدمت قالت! 
الله.رمول عاهدوا إذ قريش عهد 

ق^،الله رسول فاستفتّت أيها، مع ومدتهم 
عليقدمت أمي إن الله رسول يا فقالت! 
عمنقال! فاصلها؟ راغبة وهي 

^!عيينة ابن قال مدها«زأأ. 
مآئث هء ٠ : فيهاجق ائه فأنزل 

٨[]الم»تصةت ه ألنيي أم أؤبجة 
اكانإذا الوالدين حق في ه وفال 

ٌامحا تنة أن ء جنهدائ ؤوiن كافرين! 
ؤامحبمايهما ظعهثا قلا طم يدء لاث، قس 

[.١٥]لسLن; ثمحئاه الونا 
الوالدينإلى بالإحسان تعالى اممه فأمر 

الوناء،]دار ^( V/A)ماض للقاضي المعلم ركال )١( 
vja ،] :رآ"آ/للنروي لم مصحيح نرح رانملر

. »العربي، التراث إحياء ]دار ( ١١١ [vi
(،٣١٨٣رنم الجزية، )كتاب المخاري أ-محرجه )٢( 

رنمم'-ا(.الزكاة، وملم)مماب 
ط^.الإّلأب، الثار ]دار ( ٢٧رقم)المقرئ الأدب )٣( 

والإحسان!ر 

لتناولهأعم مسماه كان أءللق إذا البر 
والباحلتةالظاهرة، الطاعات جميع 
إمالأنه أحص؛ فإنه الإحسان، بخلاف 

الخالق،بمعاملة يخص ما به يراد أن 
فيكما الإيمان مراتب أعلى وهو 

فإنتراه، كأنلث، اطه تعبد وآن الحدين! 
يرادأن ؤإما ا، يراك،؛ل فإنه تراه، تكن لم 
وكلأالخلق، بحن الخلق معاملة به 

يرادوقد الر، معي قي داحلأن المعنيين 
معناهكون هذا وعلى الهلاءة، بالإحسان 

ثتعالى قوله في كما البر معنى 
تالقرْ[آلنصسنيرث 

لأثار:ا0 

تعالى:قوله ض ه عباس ابن قال 
آمحيود وزأ أن آو 

ثأل؛وب-إم ؛، ٢٠١؛تق آ'ؤ و0؛ 
أنولا تصلوا أن البر وليي آ*ؤ"نيهي: 
إلىمكة من تحول حين فهذا تعملوا، 

والحدود،الفرائض ونزلت المدينة، 

الرسالة،ة تمؤّرمأ/آه( القرطي شر انفلر: )أ( 
)أ/أْا(.كير ابن شر وامملر: ,يا[، 

ومسلم*ْ(، رقم الإيمان، )كتاب البخاري أخرجه ره( 

,,,:ي;ةث;ت7َصّ,«ّ
والحكمالعلوم لجامع (، ٢٣١)٦١ القرهليي ونمير 

(٢ِ٣.٣•١٨٣.١٨٢_٤٩.٤٨.)٣•



البرزخالبراء

دها،اأوالعمل بالفرائض افه فأمر 
أنهظه؛ مزاحم بن الضحاك وعن 

تعملواولا تصلوا أن البر ررليس ت ئال 
إلىمكة من تحول حين وهذا ذلك. غير 

الحدودوحد الفراثقس افه فأنزل المدية، 
بهاء.يوحل أن يالفراثض وأمر بالخلية، 
البرررولكن قوله! مجاهد وعن 

اللها؛ُآ،ط\ع< من القلوب فى نت ما 
سآلث أار؛ؤدإكت ت ه ثوري الونال 

البرأنواع هذه قال! الأية؛ اقوه ءاتق 
,(٣)كاها«ص.

المصادروانمرام:0
بنالقاسم عبيد لأبو لرالإيمان؛ا، — ١ 

للغلال.)ج؛(، أ-راالئئ(( 
الاحية«الفرقة شريعة عن ءالإبانة - ٣ 

العاكبرى.ملة لابن )ج؟(، 
 ٤ i الهلبري؛؛.ررتفسير
.حاتمءاأبي أبن رأشير - ٥ 
٢(،و)* ^٧( القتاوىلأ ارمجمؤع — ٦ 
محة•لأبن 

ت>ّة( n٧٤/ تشرم في الًنيي أخرجه )١( 
را/تسره في حاتم أبي وابن ■؛؛•١؛، الرسالة، 

[.»JVالباز، زمكمة ( ٢٨٧

]دار( ٢٣٧. تشرم)م٦٣٣في اليرى اخرجمما )٢( 
)ا/تنيره في حاتم أبي وابن ط١[، الكتب، عالم 
كيرابن تقم وانثلر: العممية[، ]المكبة ( ٢٨٧

.(\0٦/r)

وانظر:(، ٢٨٧/١)-نير، ني حاتم أبي ابن اخر-بم )٣( 
شيراتيممر)؟/1ها(.

القيم.لابن اكوكية«، »الرسالة - ٧ 
والح_تكملإ،العلوم وجامع . ٨ 
لجب•لأبن 

.كثيرا،ابن وتفسير ٩- 

الفحاؤمهء،العقياو.ه 'اشرح — ١ ٠ 
الخز•ر لأبن 

والبراء(.)الولاء ممطلح يراحع 

لغة:التعرث -ح- 

لآ\ذبسووغ.'ت ارمي فابن ال ق
برارا؛بينهما كأن الشيئين بين الحائل 

كلصار ثم الأرض، من متسعا ت أي 
•ءاميرزخا"ُ" 

بينوالحد الحاجز هو فالبرزخ: 
برجوبما تعالى: قوله ومنه التجنن، 

برازخ،وجمعه ]iJj^>،[، وه بماثن ثب 
فرببرزة وأصله 

شرعا؛اتتعريف، 

والاحرْالدنيا بين مجا هو البرنخ: 

•٣(٨/١ِ)اللظ >؛(ْقادى 

القلمأ]دار ١(  ١٨)القران ألفاذل مقرئات انظر: )٥( 
حلم[،صادر، ]دار ٨( )Tj العرب ان ولسط؟[، 

ْلآ[،العربي، الكتاب ]دار ( ٦٣)والتعريفات 
المحيطالقامص وترتيب (، ٢٤٩، ٢٢٦)والكليان 

ط؟آ.الفكر، ]دار ( ٢٤٨/١)



البرزخالبرزخ

إلىالموت وقت من الحشرt قبل 
٢.البرزخُ يحل فمد مات فمن البعث، 

ا0غويانممض بين ٧ 0ا 

والشرعي؛
الحقيقةمن ماحوذ الشرعي المعنى 

حامى،وحائل حاجز أنه إلا اللغوية، 
القيامة.ويوم الدنيا حياة لين الحد وهو 

الأحرى:لأسماء اي 
الأول،المعاد أيقا؛ البرزخ مي ي

ابنعليه نمى كما الأول بعث وال
فهيالصغرى القيامة وأما الميمر٢آ، 

الأحر.النوم مقدمات من وهي الموت 
لحكم:ا0 

فيهيكون وما بالبرزخ الإيمان يجب 
بذلكجاءت كما وأحوال، أهوال من 

أحدوهو والسئة، الكتاب نصوص 
الأحر،بالنوم الإيمان مفردات 

الحقيقة:■0■ 
المرنبين مجا هي اليرزحية؛ الحياة 

أهلنعتم في تتمثل والتي البعث، إلى 
)آ/دشم رت/ه(، المرب لسان \خم: ( ١١

التنزيلومعالم مدا[، السإ !لكتب ر ]ئ! ( ٢٤٢
(٤٩•)ه/ المسير وزاد ب[، ]دار )ه/اِآ،( 
;١٢)القرطم وتفسر ٍلة;ا، الإسلامي، ]المكب 

كئيرابن وتمر العربي[، التراث إحياء ]دار ( ١٠٠
n/القدير وضح [، ٠١٤ ٠٦الفكر، ]ياي ( ٦a٦)Tإ

بمآأ(تدارالفكر،م«؛اه[.

أدار)ا/إآأ( تيمية لابن المحيثح الجواب انفلرت )٢( 
(٢٩٩)القيم لابن الهجرمحن وطريق ط١[، العاصمة، 

؟[.Jsالقيم، اين ]دار 

العمحاةويعص الكفار، ب وعدا الإيمان، 

والموتذنوبهم' بعض على يعن-بون قد 
يمفارقةؤيكون البرزحية، الحياة بداية هو 

إداؤ-ءءآ ت تعالى اشر قال للجد، الرؤح 
يوا آنيمن ;^، لكل ١^!، أحدهم عء 

هوَممعة إثها ج إة ٥^١ صلأحا أعمل 
ىه ثج همم ين ?ه 

الحياةهده وتنتهي ]المؤمت_ونآ، 
يومللحساب العالمين لرب الماس بقيام 

،.القيامة١٣

اسرله:■0 

الأحر،اليوم مقدمات من البرزخ 
المعيمفيه يقع التي الأحرة منازل وأول 

يومقبل مستحقه على العذاب أو 
مغازلأول للالقبر لقوله القتامة؛ 

منه،أيسر لعده فما منه ينج فان 
أشدوعد0 فما ْته يج لم وإن 
لأدلة:اح 

الكريمالقرآن في البرزخ لفظ جاء 
تعالى:قوله في المطهرة، الئنة دون 

ئءةمحي إك ثج ؤهمم ووثن 
معناهعلى الأدلة وأما ]المزمنرن[، 

)م/كمحر ابن شر )ها/م"ْ(، اتجري لهم ام: )٣( 
٤٩٤.)

(٢٣•٨ رنم الزهد، )أبواب الترمدى أحرجه )٤( 
(،٤٢٦٧رقم الزهد، )كشاب محاجه ابن وحسنه، 

والحاكمط١[^ الرسالة، )ا/م«ه(]مؤسست وأحمد 
وحسنهوصححه، ( ٧٩٤٢رنم الرقاق، )ياب 

]المكتب( ١٦٨٤)رمم الجاُع صحيح في الألباني 
الإمحلاص[.



اتبرزخ

متناثرةوهى ، جدا فكثيرة فيه يجري وما 
البرزخ.مقرئات على الكلام صمن 

0أقواو1هلاس(؛
تتعالى ض ا قول عن فهفؤ مجاهد سئل 

.هبمرة بجم إل ثئخ نأيهم ؤأوت0 
إلىالموت بين ما للهو قال؛ تالمؤم،نون[، 

.٢١١البعث!
رجلاأن ارروي ت النحاس وقال 

فادئااش ■رحم هقفأ! الشعبي بحضرة قال 
يصرلم قال؛ الآحرة، أهل من صار قد 

أهملمن صار ولكن الأجرة أهمل من 
منولا الدنيا من ولس البرزخ، 

الآخرةءأأأا.
يعلمأن أرينيغي ؛ القيمابن وقال 

لعذابامم ونعيمه القبر عذاب أن 
الدنيابين ما وهو ونعيمه، البرزخ 

أهلهيشرف البرزخ وهدا i . والآحرة. 
والآحرة«ُم.الدب عر قه 

امتعلمة:ص ؤ

الرزحية;الحياة الأولى: لمالة ا. 
غيرهاعن البرزحية الحياة تختص 

ودارالدنيا دار عن يها وتختلف بأحكام، 
الدنيا،دار ثلاث؛ العبد فدور القرار، 

اللهجعل وقد القرار، ودار الرزخ، ودار 
هداوركب بها، تختص أحكاما دار لكل 

البرزخ

(.٣١٤برقم)الزصو ي الري بن uد أض-بم■ )١( 
٩•؛أه[.الكب، ]صالم ( ١٢٣اهمآن)٣;لآ<إهماب 

أامأ.١ ٠ ط؛، الري، الكتاب زياد ( ١٢٨اررح))٣( 

أحكاموجعل ونفس، بدن من الإنسان 
تجعوالأرواح الأبدان، على الدنيا دار 

علىالبرزخ دار أحكام وجعل لها، 
وجعللهأ، تيع والأبدان الأرواح، 
الأرواحعلى رار قالدار أحكام 
حميعاُ؛ا.والأجساد 

الأحياءإدراك الثانية: لسألة ا- 
اليرزحية:للعحياة 
الذيبي النالغيب من البرنخ دار 
والمشاهدة؛بالمص يدرك أن يمكن 
تدافنوالا أن ولأ !رله لقول
عذابمن يمعكم أن ه الله لدعوت 

عدموعلة القبر عذاب فذكر القبرا؛ًُُ،، 
السماع.
لحلقالت: مبشر أم حديث وفي 

منحائط قي وأنا . افّ رسول علي 
قدمنهم، قبور فيه النجار بني حوائعل 
وهممحهم قالجاهلية، في ماتوا 

رلاسعيذوايقول: وهو قمح يندبون، 
يا: قلت،قالت: القبر،، عذاب من بالش 

لمورهمم؟في لبمديون ( H-'bال؛ه، رسول 
اليهائم،؛تسمعه عذابا ^_،، قال: 

الطحاؤيةالعميدة رثرح (، ١١٠، ١١٤)الروح )٤( 
ابمم.\ه[.ٍوأ، الأملاص، ]الكب ( ٣٩٦)

اوأملها نعيمها وصفة الجنة لم)كتاب ماخرحه )٠( 
(.٢٨٦٨رقم 

محيا[،الرسالة، ]مومصّة •)؛أ/آبمه( أ>مالأحرجه )٦( 
Jiij(، ٢١٢٥رنم الجنائز، )كتاب حبان وابن 

القدسي[;]مكشة ( ٠٦)T/ المجسبر فى الهيثمي 
شرمحلعلى وصححه انمحبمح'. رجال، أرجال 

(.١٤٤٤)رثم الصحيحة الللة انهر: لم. م





اتبرزخ►٠اثيحدخ

وارواضًا،ءأ،،
العذابوئؤج إلى بعضهم وذهب 

الجد-دون الروح على والنمم 
سافرض،العذاب توتمؤع وليل؛ 

أ.لوؤسينُ والنعيم 
^١^:كلها الأقوال هذْ أن شك ولا 

القرآنبه حاء قد ونعيمه القبر عذاب فإن 
لمتواترة،ا لمحيحة ا لثئت وا كريم، لا 

يجوزفلا الصالح، اللف عليه وأجمع 
إنكاره.

أثاروهاالتي التقلية الشبه ومن 
فيالقبر حياة يذكر لم اش إن قولهم: 

فروة)ا/آآهإ(،دبسن الثلاث عقاند انظر: )١( 
انفلر:ماسدة، تأويلات ذلك في ولطوانلهها 
م[،١١٤١٤، ]ْل ( )٤٩المعاصرة الإ"عاءل؛-ة 

اللثة،ترجمان لدار ٢( • )٥ ونقد مرض والجاسة 
،[.١٤٠٤ط٦، 

عشرية؛ثباتالاثتى الشيعة كب بعض ني ورد )٢( 
مخالفمشوه إثبات ولكنه ونعيمه، البرزخ لعذاب 

العيممقر يجعلون إذ الوحي وص نم عليه دك لما 
الالغلاة رالثيعة الدنيا. طْ نى أرضيا والعل.اب 

الأرداح،بما-خ لقولهم البرزخ؛ بحقيقة ن يؤمني
القديمةالفرق الباب: هذا فى الغلاة الشيعة ومن 

المنية،نحو: الأئمة، في الإله روح بحلول القاللة 
.. عشرية. الاثني وغلأة والكاملية، نية، ا والكم

الإسماعيليةالمعاصرين: الغلاة ومن وغيرهم، 
اليوم،وحوي لها التي الأخرى الماطنية الفرق اتر وّ

واليهانيةوالمائية، والمميرية، الدروز، مثل: 
والظاهربالتناسخ القول يجمعهم والذتم، وغيرهم، 

الدياناتفي الروح للتفحيل: راجع والجاطن- 
]رسالة'٢( ٤ - )^/a*\ العامرة والدعاوى 

الإمام[.جامعة دكتوراه، 
والنمل)؛/(، ١١٦/٢)الإسلاميين مقالات انظر: )٣( 

(.٢٧٠)م/ايارى يفتح (، ١١٧
(.٢٦٠>ا/.هأآ. ;الأخرة وسائل انظر: )٤( 

وثتيت_ناآققن أظ ييآ ! ١ قو١٠(٣)

إل؛^^ ١٠١٥^٥ وط-تلم أئي تكهموئ 
ؤجثوئإقو ئم شآم. قم محم 

مرةيحسهم أنه ذكر ؤإتما ]القرة[، 
الآحرةُى.في وأحرى الدنيا في 

عذابأنكر من عمدة هما والأيتان 
نحاومن والخوارج. المعتزلة من القبر 

عليهلمأ مخالف مذهبهم بأن ويجابون 
أقوالمن فالمشهور السلف، جمهور 

وألحتاتتزتالمؤمن قي المفسرين 
ملعن، ا الأول! الم_وتا بالمراد أن 

فىالمعهود الموت وبالثاني! المابق، 
الدنيا.الدار 

الدنيا،حياة الأول! بالإحياء والمراد 
الكبرى.للقيامة البحث وبالثاني! 
,الهلبرىأ'ا،،القول هذا رجح وقد 

عباس،لابن به ون١^٧٨، وابن 
والزجاج،وثعلب، والغراء، وقتادة، 

كثيرراّ،،ابن قول وهو الأنبارى، وابن 
السلفجمهور وعليه 

يتقىما فيه ليس فإنه القول ط؛ وعلى 

ًدم[،الفكر، ودار ( ١٦٦)ا/الرازي نفير انظر: )٥( 
(.١١١)٤/موالنمل 

)إ/باا(.النمل انظر: )٦( 
العلمية[.المحب ]دار اتجري نفير انظر: )٧( 

ْل؛ا.الإ-لأس، <تاس^.،٥٧/١ز١دالميررانظر: )٨( 
محير)ا/ا/آ(ُتنيراين )٩( 
الفكر[.]ياي ( iMfOالقدير كح انظر: )•١( 



لمسااس^،ا

الموتتينإثبات لأن القبر؛ حياة 
ينفيلا الايمحن ش المدكورتن والحياتين 

تعالى!قوله عليه دل كما غيرهما؛ وجود 

ديمبمين حثمحأ اد ر ثج 
ئومأآثم ثهز هةت آثرت حير أزف ؤئم 

لهمفألهن ؛!، ٢٣٤ iSjUJ]؛لتتهره قم 
القرآنيةوالدلائل موت، سعها زائدة حياة 

كثيرة.المعنى هدا في 

إلىالروح وعود اشر، فحتاة وأيقا 
منذلك يتبع وما للمساءلة، الجد 
المنة،يصحح لمتا قد النعم أو العذابا 

إنكاره.يجوز فلا 

نصوصبين الجمع من بد ولا 
دونمعا يهما والأحد والئنة، الكتاب 
المسلفجمهور فعل كما ا تفريق 

الأنفتين،الأيتين لمعنى المسرون 

لمصادرواتمراجع:اؤ 
الاعتقادلإ،صحيح إلى ارالإرثاد - ١ 

للفوزان.

تيمية.لاين الصحح؛؛، ءالجواب - ٢ 
لجيدى.

القيم.لأبن ؛-للالروح«، 
ه-ااالزهد«،لهنادينالمري.

الهلحاوية((،العقيدة ارش_رح ■ .٦ 
الحفي.العز أيي لاين 
ضالرد في المكي >ااكارم - ٧ 

 ،tالهادى.عبد لابن الثهمآ

وثابالهجرتين ررطريق - ٨ 
القيم,لابن العادتينأا، 

تيمية.لأبن الفتأوى؛ا، ررمجمؤع - ٩ 
ابنالشيخ فتاوى لامجمؤع — ١ ٠ 
باز«.

اثتعرثس:او 

والضحكالفرح ت اللنة قير البشاشة 
بتاوأبس به يششى يقال! اللقاء، عند 

بي،فتبشثش لقيته ويقالت وبشاشة، 
ينالشِمن فأبدلو١ ئتشش، ت وأصله 

فىللتخفيف محللتا الفعل؛ فاء الوسطى 
ا.والكلأمأ التعلق 

شرعا:لتعرث ا ■وي 

فعليةصفة البثبشة أو البشاثة 
وتعالى،٢^ ض ثابتة حبرية احتيارية 

وءثلهتهأبجلاله يليق كما 

المعويالمبيض ين ب٧ 
والقرص:

علىتدلان كلتاهما والبشبشة البشاشة 

انملمة[،انمحب ]دار )ا/ها،( الأنة مقاييس )ا(انظر: 
للملابجن(.انملم ]دار )T/_ والصحاح 

أبيلاقاخي الخفان لأخار اكأييلأت ايمنال انقلر: )٢( 
ط١[،الكويت، الدولية، إيلاف ]دار 

الملف،]اضواء تجب لابن والفرات 
والأنةالكتاب في الواردة ه اثذ وصفات محوا[، 

محوا[،الرياض، الهجرة، ]دار ( ٦٨..  ٦٧)ئاف لل
ط")[.السكان، ]مكشة ( )٢٧الميدة ألفاظ ومعجم 



ال^ثسقها

يفرح ٠٥وا وألضعك، فرح ال
الحديث.ش جاء كما ويبش، ؤيضحك 

لذكم:ا٠ 
ويجبالمنة، بهده الإيمان يجب 

وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى ض إبانها 
ولاتحريف، غير من سبء>ىانم، وعقلمته 
لل،لألةتمثيل، ولا تكييف، ولا تعهليل، 
ذوكُا،.على النبوي المحديث 

لحقيقة:ا0 
السرورإفلهار هي البشيشة أو البشاشة 

بعدإليه وعودته الحبيب لقاء عند 
لهويبس بعبده يفرح ه والله الغياب، 

وعادوالذكر، للصلاة المساحي تومحلن إذا 
أحرىآبعد مرة إليها 
لأدلة:ا0 

٠السي عن له هريرة أبمح، عن 
الماحيمسلم رجل ئوطن لأما ■ قال 

كماله، اظه تشبش إلا والذكر للصلاة 
تميمإذا بغانيهم الغائب أهل يتبشبس 

ءدهم«أم•
السكان،]مكب •٣( )٧، الرمالأ )ا(انفلر: 

Aja ،] عشمينلابن شرحها عع الواسعلية والشيء
YJ].»الراض، الثديا، ]دار ( ٩٢- )٦٥ 

لكامحىانمناُت، لأنمار المأريلأت إطال انقلر: )٢( 
ببلأبن الموات ركتاب )ا/"آأآ(، بملي أبي 

)ا/بمة؛(.

رقموالجماعات، اجد الم)محاب ماجه ابن أحرج* )٣( 
٨٠ ٍوا[،الومحالة، ]موّة ( ٩٢ا/ )٤ وأحمو (، ١
حسانوابن (، ٣٠٩رنم الصلاة، )محاب حزيمة وابن 

نيوالجاكم \(، T'Uرمم الملأة، )كتاب 

وأقواوأهلاسم:
ته ءرقولظفق! ة يتيقابن قال 

وهوالبشاشة، من هو ت ءش^سسش؛ا 
)مئل(«ُن.

علىمحعقثا هءزفن الفراء يعلى أبو قال 
علىالخبر ررنمل قب: ابن كلام 
يتاولهااولم ظاهرْ 

فيالقول اروكدلك أيقا! وقال 
القرح،معنى يقارب معن،ا0 لأن الشقة؛ 
بثاثةلفلان رأيت ت تقول والعرب 
هشفلأن ؤيقولون؛ وفرحا، وهشاشة 

إطادقفيجوز منهللعا، كان إذا قرح، بس 
امح«'ا"؛.إطلاق جاز كما ذلك 

الضحك،الوأما ئه.' تيمية ابن وقال 
حاءاليشبثة ولففل الأحاديث،، فى فكثير 
المسجد؛إلى للداحل يتيشيش أنه أيصا 
إذابغائبهم الغاسب، أمحل يتبثبش كما 

لآثارًاو 

قلبفى يغرس الصفة بهذه الإيمان 

رنمالجماعة، وملأه الإمامة )كتاب تيرك الم
مصماحفي السومري وصححه وصححه، ( ٧٧١

رالأuنيمل؟[، العربجة، ]دار )آ/آ'ا( الزجاجة 
]مكتسة( ٣٢٧)رمم والترمب الترغيب صحيح في 

طْ[.المعارف، 

الأوناف،]وزارة )ا/؛اأ( المدبمث )أ(ضب 
.[.٥١٢٩٧محيا، العرانة، الجأ،هولأ 

)ا/م؛آ(.المنان لأحبار )ْ(إ؛،ئال.اكاويلأت 
شه.المايق الممدر )٦( 
ًلا[.الد، ]أمواء )ا/بمأ؛( البيات )٧( 



اداسثة

علىالمرء ؤيحث هق، الله محبة العيد 
والمداومةالمالحة الأعمال مواظبة 

اجد،المإلى الذهاب سئما ولا عليها 
إليهوالعودة والإنابة التوبة فى ويرغيه 

والعتومحلاليأس باب ويسد بحانه، 
يعلملأنه والرجاء؛ الأمل باب ويفتح 

إليهعاد إذا له ؤيبض به يفرح ربه أن 
إليه.وأناب 

اتمخالفين:مدهب يوأ 
فهيفعلية، صفة والبشيشة البشاشة 

الجهميةأنكرتها التي الصفات حملة من 
بالكلية،الصفات يتكرون الذين والمعتزلة 

الكلابيةأنكرتها التي الصفات جملة ومن 
صفاتينكرون الذين وافقهم ومن 

إلىؤبرجعونها تعالى، لله الأفعال 
والرضابالرضا، يؤولونها أو الثواب 
أمامهميفتحون وهاثذا يالإرادة، يؤولونه 

صفاتلإنكار التأويلات من سلسلة 
الصفةوهذه ، . . وتعالى. تبارك الباري 

فيهاليس ا سبحانه له وكمال مدح صفة 
٠والرسول الوجوه، من بوجه نمص 

الصفة،بهذه تعالى الله وصف الذي هو 
وأكثرهمه بالله الناس أعلم وهو 

الحقولذللئ، بحانه، له وتعبدا تعثليما 
يجبأنه فيه مرية لا الذي الصحيح 

يليقكما . لله الصفة هذه إثبات 
الصادقلإخبار وعفلمته، الله ل بجاد 

ولدلألةبذلك، . محمد نبينا الأمين 
منواضحة دلالة عليه النبوي الحديث 

لفالولمضي حفاء، ولا غموض غير 
عرالمالح 

اتمص١درواسمام:٠' 
لأخبارالتأؤيلأت ه؛لال ااإب— ١ 

يعلىأبي للقاصي ، ١( )ج ى الصفا 
الفراء.

تيمية.لأن ررالثاسمريةاا، — ٢ 

•عثيمين لأن الواطئة؛١، وشمح — ٣ 
لمحمدالواسهلية،،، رلسرح ء ٤ 

هراما-
فيالواردة افه ت ا )رصفء ه 

القادرعبد ن لعلوي والمنة؛؛، الكتاب 
.المقاف،

^١(،الحديث؛؛ وغريب ء ٦ 
قتتبة.لأن 
^١(،لراوئسواتاا كاب . ٧ 
تيمية.لأن 
لعامرالعميدة؛؛، ألفافل لامجعجم . ٨ 

فالح.الله عبد 
علىمعيد بن عثمان اانقفس - ٩ 

للدارمي.العنيد،؛، المرئي 

الجهميالمرسي حملي مد بن كتعان نقص انظرت '( 
(٥٧.• ٥٠٦اكوب)في اه ض فما انميد 

لابنوالنسوان طا[ا الرماض، نمر، الزامواء 
محليللمحمد الوامهلية وشرح تيم.يةرا/آإ؛(.ا 

الجامعةفي العلمي المصثر لءم1دة. )٢٧( مراس 
1^;ي ص وانظر ءل"آا[، بالدية، الإسلأب 

القكر،]دار ( )١^١١لزمخشري الم,ب في الفام 
التقديسأساس الأثاءرْت كتب رمن سروت!ا، 

بالقاهرة[.الأزهرة الكيان ]مكب ( ١٩٦)لارازي 



nالبسر ج

ط:لتعريف اي 
والصاد pLJIhئء: ظرس ابن قال 

بالشيء؛العلم أحدهما! أصلان! والراء 
الترسوالبصيرة . . به. بصير هو يقال! 

وأصلالبرهان. والبصيرة! يقال. فيما 
رأيتهؤيقال! الشيء. وصؤح كله ذلك 
شديد.يتحدس ت أي باصرا؛ لمحا 

بهصرت إذا لشيء ا يبمسرت ويقال! 
وأما. رأيته إذا وأبصرته ، عالما بصيرا 
ومهغلفله. الشيء فبمر الأحر ت الأصل 

أديم،إلى أديم يقم أن هو البمر، 
ةحاشيتخاط كما يخاطان 

هوهنا به والمراد ،؛؛١،. .. الثوب. 
الضرير،حلاف فالبصير الأول، الأصل 

معناه!الذي البصر من مأحوذ وهو 
والعلمُى■والوضوح الرؤية 

شرعا:التعريف ■ي 
الحسنى،الله أسماء من اسم البصير! 

مخلوقاته،جمح ويبصمِ يرى سبحانه فهو 
أ.ذرةُ مثقال عنه يعرب ولا 

ط١[.اس، الكب ]دار ( ١٣٢)ا/اللغة ّقامحس )ا( 
مالمل]داو ( ٥٩٢. ٥٩١رآر الصحاح انغلر: )٢( 

ين[.للملأ
(٢٣٤، ٢٢٣)للأشعري الثم أمل أنى رالة انظر: )٣( 

[،Yjpالإسلامية، يالجامعة العلمي البحث تءم.اد؛ 
مجمع]طبعة ( ١٩٦)ه/تيمية لاين الفتارى ومجمؤع 

العبيكان،]مكتبة ( ٢٢)له رالتدمرية فهد[، المللأ، 
ط\<[.الرياض، 

ناسعضاسفوي̂ و

و١لسرعيأ

ومعنا٥!البصر، من مشتق البصير! 
بهانثه سمى وقد والمعرفة، والعلم الرؤية 

ويبصربصير، خبير عليم ثقؤ لأنه ه؛ نف
■أحوالهم جمح قي مخلوقاته جمح ويرى 

لحكم:او 

دلوما الأمم بهذا الإيمان يجب 
تعالىالله اتصاف وهو الصفة، من عليه 

سبحانهورؤيته بان.اوه، القائمة البصر بصفة 
وذلكوالمرئيات، المبصرات لجميع 

ويجبعليهما، والئنة الكتاب لدلالة 
بجلالهيليق كما تعالى ظه إثباتهما 
غيرمن ميحانه، وعفلمته وكبريائه 

تمثيلُ؛،.ولا تعطيل، ولا تحريف، 

الحقيقة:ح؛■ 

وبْضتالعلم اسنى•' اش اليصرت 
مثقالعنه يعزب لا . واش الرنية، 

الأرضفي شيء عليه يخفى ولا ذرة، 
خبيرعليم سبحانه وهو الماء، في ولا 

فيمخلوقاته جميع ؤيرى يبصر بصير، 
أمورهمحميع يعلم أحوالهم، حميع 

وفيوقت كل في وأعمالهم وأحوالهم 
كلمكانأْأ.

معوالواسطية (، ٢٣. ٢٢)V، السومرية انفر: )٤( 
]دار( ٢٧٨-  ٢٧٠، ٩٢- )٦٥ ضصين لأبن رحها 
ط؟[.1^، 

ً( ١١٥-)ا/؛اا خزيمة لأبن التوحيد ثناب انظر: )٥( 



البصير٠^البمسر

والأدلة؛
القرآن.في ورودْ تكرر الاسم هذا 
موضعا،أربعين من, أكثر في الكريم 

شةَؤئلمحء ت تعالى قوله منها• 
]السبرى[،وأ4 أمحي لثيخ أم 

لمبرلخإ لعثادهء آقه وة ت وله وق
كآتق قال ود ت وقوله ]فاءلر[ا .ه 

ثكه َه محت ه تح ي تا ق ثء 

قال:ه الأشعري موسى أيي وعن 
إذافكنا سفر، في ه النبي مع كنا 

)بالهي فقال علونا 
الفإنكم أنفكم؛ على اربعوا إ الناس 

تدهمونولكن غابا، ولا أتم تدعون 
يءمسئاا،سميعا 

أبيمولى جبير ثن مليم وعن 
يقرأهريرة أبا سمعت قال: ر.مح هريرة 

وددأأن ؟؛ركأ أقئ ة: الأيذه ه
تعالى:قوله إلى أمحها4 اك آلأكض 

رأيتقال: ]المس_اء[ يهتيإ 
أذنهعلى إبهامه يضع الله رسول 
أبوقال عينه- على تليها والتي 

ساش رسول رأيت ه: رة ريه
ابنقال . إصبعيه ؤيضح يفرزها، 

المحجة)\إبيان في والحجة طهء، الرشد، هكية ] —
ْلأ[.اواص، الراية، ]دار ( ١٩٧. ١٩٦

(،٦٣٨٤رقم الدمحوات، )كتاب اليخاري را(أحر-بمه 
والتوبةوالدمحاء الذكر ركتاب لم وعله، واللفظ 

(.٢٧٠٤والأ.سغفاررقم 
دمن(، ٤٧٢٨رنم الثثة، ركتاب داود أبو اخرحه )٢( 

بدلكممصوده■ أن ريب ررولأ ظه: تيمية 
الخالقتمثيل لا الصفة، تحقيق 

(٣)بالمخالوق٢أ

ه1قوالأهلاسإ:
ظهالمقري يزيد بن الله عبد قال 

سمعالله إن يعني: بصير؛ يمتع الله ارإن 
لقولهتقريرا فءزفؤ ■داود أبو قال . وبصتاا؛

علىرد رلويرد١ يه: علوتعقيتا 
الجهمية؛؛

نقول:ررنحن ظه: حزيمة ابن وقال 
تحتما بهما يبصر عينان الخالق لربنا 

المغلي،السابعة الأرض وتحت الثرى 
منبينهما وما العلى، مارات الفى وما 

حافيةحالقنا على يخفى لا وكبير، صغير 
السبع،والأرصين السع، المارات قي 
أسفلولا فوقهن، ولا بينهن، مما ولا 

ذلكمن بمرْ عن يغيب لا منهن، 
الحارجوف في ما يرى شيء، 

مستوهو لدي ا عرقه يرى كما ولججها، 
علها{لْ/

(٤٦٢زا/والمنان ء الأسيل قى السهمي طريقه 
الإيمان،ن)كتاب محا وابن ط١آ، الرائي، ]مكتية 

(٣٧٣/١٣)الفتح في حجر انن وو\و (، ٢٦٥رقم 
محلىنري ند يداود أبو ث المعرفة[ ]دار 

صحيحفي الألباني إسادْ وصحح ، ملمء شرط 
(.٤٧٢٨يقم)داود أبي سن 

الكتب]دار ( )٤٧الأصفهاب العميدة شرح )٣( 
الإسلامية[.

بعداللمثة، )كاب ( ٠٧١ - داود)٩•٧ أبى )أ(ذن 
(.٤٧٢٨يرتم ألءديث ذمْ 
(.١١٥. حزبمةلاين الوحيد )ْ(ئاب 



قاسمالأبو الثئة قوام وقال 
أنموس م على جب رأوا التئمي 
اللهأثبته ما . الله صفات من يثبت 
ماالله عن ينفي من بمؤمن وليس لنفسه، 

الالخالق قروية كتابه، في لفه اش أثبته 
الالخالق ومع المخلوق، كرؤية تكون 
تتعالي اش قال المخلوق، كمع يكون 

وثثوك٣ آة ^^؛٤، 
بنيتعالى اشّ رؤية وليس [ ١٠٥ت ]النوبة 

ؤإنوالمؤمنين، اغ. رسول كرؤية آدم 
جن■ • الجمع.• على يقع الرقة اسم كان 

حلفهمن شيء صفة يشبه أن عن وتعالى 
فاضفعطله، حلقه من أحد فعل أو صفته، 
تحتوما الثرى تحت ما يرى تعالى 
فيوما السفلى الس_ابع_ة الأرض 

بصر0عن يغيب لا العلى، وات ّما لا 

فيما يرى يخفى، ولا ذلك من شيء 
فىما يرى كما ولججها، البحار جوفا 

منقرب ما يرون آدم وبنو الماوات، 
يبعدما أبصارهم تدرك ولا أبصارهم، 

■الأدميينمن أحد بصر يدرك ولا منهم، 
تتفقوقد حجاب، وبينه بينه يكون ما 

ارعاذي؛اُوتختلف، الأسامي 
ادبمتأدامة:المسائل لاق 

البصيراض اسم الأولى: لصالة ا- 
الصر:بصفة تعالى اض اتصاف على يدل 

المبصراتيرى مبحانه فهو 

(.١٩٧- )ا/آ"آ'ا اسط بيان فى الحجه 

حبر،عليم وهو كلها، ، Ijوالمرفبا 
هه،ض ثابتة الصفة هذه محاني فجميع 
الصفةبهذه ض ا اتصاف على والأدلة 
وقدأفرادها، حصر ؤيصعب كثيرة، 

نعيمأبو قال ، هزا على السنة أهل أجمع 
الملفتلريقة I ولألفؤ الأصيهاني 

الأمة،وإجماع والئنة للكتاب المتبعين 
كاملايزل لم اه أن اعتمدوه ومما 

ولايزول لا القديمة صفاته بجميع 
بصيرابحلم، عالما يزل لم ، يحول 

.مع بسميعا ، ببصر 
إلىاض نثلر إن الثانية: لمألة ا- 

ولأعمالهملهم ورويته ومخلوقاته عياله 
الخلقبحميع محيأ؛ل شامل عام 

وأءمالهم:
منالأدلة عامة عليه تدل ألدى وهو 

يخصقد . اض ولكن والئنة، القرآن 
وجهعلى إليهم بالنظر حلقه بعض 

وشرفقفل مزيد ذللت، وفي الخصوص، 
لهم،وتأييد ونصر ورعاية وحفثل وعناية 

إفيآمحاة الى: تعقوله نه وم
وقوله]ف[ ص. أنع ثثظآ 

ؤثمحثاهأشتا ٢^، نمالى: 
ِلقووؤوآأئيرل تعالى: وقوله [ ٣٧]هود: 

وقوله[، ٤٨]الطور: ِبمحيناه يقن حؤلئ 
ؤلثتتعتؤ محثه ، iH^؛^>^ ١٠-عالى: ت

]طه[..ه عيي عث، 
(١٧٦)الغفار لدّلي العلو في: الذمي ى نقك )٢( 

^.١٣٨٨، »JYالمورة، بالدية اللفة 



ا

القرآنفى جاء رروقد ت تيمية ابن نال 
بالتملريخص أنه موصع غير في والسنة 

.. المخلوقات. يعص والاستماع 
والاستماعبالنفلر يحب من وتخصيص 

عنمنتف الؤع هذا أن يقتضى المذكور 
نيهما\ا؛.

لآد1ر:ا٠ 

وأفعالهمالعباد لأعمال اش دذية إن 
مجردعن الأحبار بها المقصّود لبى 

الوعيدمتضمن هو بل والاطلاع، الرؤية 
يقتضىوذك عليها، والجزاء بالحساب 

المراقبة،بدوام الشعور العبد من 
فه،والخضؤع والذل والخشؤئ والخوف 

عنوالبعد العبادة، في ان لإحوا 
والذنوب.المعاصي 

المخاصن:دهبا مؤ 

اضء أمما من اسم البصير أن شك لا 
الجهميةإلا ذلك ينكر ولم الحسنى، 
منوتلاميذهم الفلاسفة من وشيوحهم 

والذينالباطنية، وزنادقة الصوفية غلاة 
وصفاتهالحنى افه أسماء جمح ينكرون 
اس.

.الث4 اتصاف على يدل الأمم وهذا 
عندهمليه متفق أمر وهذا البصر، يصفة 

منشيء مع ات الإثبأهل جميع 
والجماعةالئنة أهل بين الاحتلأف 

وافقهم.ومن الأشاعرة وين 
والقياسلإجماع وا والسنة والكتاب 

أوالاسم هذا أذكر من على يرد ذلك كل 
ابنقال . ٢٢.^الأه عن الصفة هذه نفى 

الحجة معه ليس النافي ارإن ظه! تيمية 
العقليةالأدلة وأن عقلية، ولا سمعية 

وأهللف اللمذهب موافقة الصريحة 
والسنةالكتاب يدل ذلك وعلى الحديث، 

والإنجيلالتوراة المتقدمة؛ الكتب مع 
الأنبياءنصوص علتها اتفق فقد والزبور، 
ودلتالعلماء، وأئمة السلف وأقوال 

فيهافالمخالف المعقولان؛ صرائح عليها 
حجةمعه ليس ممن أمثالها فى كالمخالف 

عقلية؛؛آم.ولأ سمعية لأ 

اتمصادرواتمراحع:'ؤ 
تيمية.لاين التدمرية؛؛، الرمانة ه _ ١ 

لقوامالمحجة؛؛، بيان قي ^٣^ ١٥— ٢ 
اكس.الثنت
اكم«،أهل إلى ت اونال. ٣ 

•للأشعري 
^٣(،المرملة،، الالص_واتحق - ٤ 

لايزاكم•

\(.TrfU)الخاوي )ا(.جمرع 

داودأبي طن الئئة: أهل كب ِْن انظر )٢( 
بنءئْان ونقض  t[\Jsالمعارف، ]مكب ( ٧١•

(١٠٣.  ١٢٨العشي)الجيمي المرس ض سيد 
شمحت المعتزلة كثب رمن حوا[، لف، ال]أضواء 
]مكتحة( ٢٢٧)البمار همد لكاضي الخسة الأصول 
،٣١• )ا/ للزمخئرى واصاف ط؟[، رمة، 

ط\آ.الميكا0، ]مكب إ/آأآ( ، ٠٧٣

>^UC؟(.الخاوي مجموع )٣( 





انمثالمعن

د[الالرعلوه حنلارة جا م ألناي 
ءكآهءإك يوم ب"وبمثلإم ه■' ه وقول

جهمئأئإم نية روا عء ثمشهم 
دهق). يدقهز ئش يكتما 

لأجبمة صأ 
'جيثا"اُذلقالبمشق أءة ؤؤفنتا ^٥^١ 

]الإّراء[.

الحقيقة:■0• 

الأمواتإحياء ! هنا البعث بيراد 
حكمإلى ونحوها فورهم من وخروجهم 

علىاه ليحاسبهم القيامة، يوم 

لأدلة:ا0 
المادإثبات ض الأدلة تضافرت 

تذلك فمن ومتنوعق، كثيرة ُآساليب 
تماالإعادة، على بالتدء لاستدلال ا- 

ءيايثثمأ ووخ تعالى: قوله في 
قديوص إن قث آلثو أئه نيئ 

■ير آل؛ه 

عشالأعفلم بالأجل لأّتدلأل ا. 
تعالى:فوله في كما الأصغر، الأيسر 
أيثثؤتخو ٌ أق أة يقأ ظء 

نحىآن ثدرءق بمبجة مح، ثأم وألاثق 
وه^ ءء ك ئق أمم تق أتلأ 

]الأ-حقاف[.

التيوالمراحل بالأطوار لاستدلال. ا٠ 

تعالى:قوله في. كما الإنسان، بها يمر 
قأَؤ 0 ثم أمِ آن آلإقق وآفثي 

ئيوقإس 'ءن م بمئ. ثى ق هلق 
ووأمحققآ آلثةَ نذ جتز . موئ 
و4آلو4 بجا آن ء ش د'هيى أقل 

]الشامة[.

البعث،بوقؤع تعالى اش م أقوفد 
هوإلا إثت ث؛* ^٢٥ سبحانه: قوله قي كما 

وتئمحي تثب لأ ال؛؛تثو يدي ئإل 
]المسأء;ا..ه ^٤١ ه يل آندث 

القلش من لنحس خ ررخ وقال.؛ 
باللهيؤمن الجنة: لحل يهن نيمنا م

والبعثوالنار، وبالجنة، الآحر، واليوم 
والحساب؛؛الموت، بعد 

ساللما .ن جبريل حديث وفي 
،،tul؛ررتومن قال: الإيمان، ما النبي. 

بعدوالبعث ورسله، وكتبه، وملائكته، 
الوثء،ص.

أدمابن كدبني الأه: ل ١٥١١وقال 
لهيكن للم يشتمني ذلك، له يكن ولم 

أقدرلا أتي فزعم زاي تكدبيه  uUذلك، 
إيايشتمه وأما كان، كما أعيده أن 

اواريراا/م'بمّا(.فتح انفر: )١( 

ط١آ،ارسالة، ]مؤّة ( ٤٣•أر )٤ أحمد أخرجه )٢( 
)ا؛/.الزوائد مجمع ثماتء. لارجاله الهيثمىI 'وقال 

ا.للاةفي الألباني وصححه المرسي[، ]مكنة ( ٤٩
)م/أ«أ(.الخسة 

تْؤةرا/هام( أحمد السل بهيا أخرجه )٣( 
رئمالإيمان، )كتاب حبان وابن محل؛[، الرسالة، 

)رقمالجامم صحيم ئى الألباني وصححه (، ١٦٨
٢٧٩٨.)



العثء]ئجهز:ا

أئخدأن فسبحاض ولد، لي فقوله: 
ولداا؛أاأ.أو صاحبة 

يكاراللهم أصبح: إذا يمول ولكن. 
وبكا نحيا وبك ا أمسينا وبك أصبحنا، 

المصيرءاُوإليك تموت، 
منكركفر على الإجماع حكي وقد 
رراتفىحزم: ابن قال واحد، غير البعث 
-فرقهم تنابذ على - القبلة أهل جميع 

مندتكنسر وعلى بالبعث، القول على 
ذلك«أم.أنم 

قواو1هلاسم:أ٠ 
أجمعأروقد بر: العبد ابن ال ق

فلاالبعث، أنكر من أن على الملمون 
شهادة[(ولا له إيمان 

المعادهو لبعث ا  ١١كثير: ابن وقال 

القياْة(اُيوم والأجساد الأرواح وقيام 
■العلمُأ"ا أهل أقوال ص ذلك غثر إلى 

(.٤٤٨٢رقم الارآن، مسير )محاب المخارى ب )١( 
(،٠٠٦٨م رنالأدب، داود)كتاب أبو أحرجه )٢( 

وحسنه،( ٣٣٩١دشم الدعوات، )أبواب والترمدي 
واحمد(، ٣٨٦٨رقم الدعا،، ماجه)كتاب وابن 
له،واللنفل محوا[ الرسالة، ]موة ( ٢٩٠)؛ا/

(.٢٦٢)رقم الصحيحة ؛ L-LJIش الألباني وصخحه 
واطر:؛آدا،  ٠٠اسل)ل/يآا(]داراسم، )٣( 

.حدا[ المل.ني، ومطمت ( ٢١٠له)امم، شمايجب الدرة 
والثّوونالأوقاف عموم ]وزارة ١(  ١٦)آ/التمهيد )٤( 

^.١٣٨١'الإسلأمة، 
اينممد)م/0آ(.)ه(شٍر

والمعاملاتالميادان في الإجماع مراتب انفلر: )٦( 
ط١[،الجديدة، الآuق ]دار ( ١٩٦)والمعتقدات 

)؛/والعمل (، ٢٠٦)اعتماده يجب ذيمّا والدرة 
الجلأ.]دار ( ١٣٧

ثمساصالتلقة:اؤ 

:العث،عموم الأولى؛ لمسألة ا- 
والإنسالجن يشمل عام البعث إن 

رمحلبوكل والحيوان والنبات والجماد 
■قوله ذلك: شواهد ومن قس، ويا 

.هلثحثبهق إثم أيئة يتت ؤوؤ؛و 
بمشمهمرجق: وقوله ]الصافات[، 

ثنمي أئن ___ حمتعتا 
[.١٢٨]الأنع1م: آلإشت4 

يسمعارلأ المودن: في وقال. 
جنولا حجر ولا مدر ولا شجر صوته 

إلأشهدله(،س.إنس ولا 
لهيغفر ^^ ١١١أيصا: فيه وقال. 

رطبكل له ويشهد صوته، مدى 

ويايس؛؛ُ"م،■
يوميبعث من أول الثانية: لمسألة ا— 

القيامة:

منبحتا الماس أول النبي إن 
أدمولد سيد للأنا ه: لقوله الخلاثق؛ 

 )v( (،٣٨٩رنم الصلاة، )كتاب حزيمة ابن أحرجه
)ا/والترهيب الترغيب صحيح ثي الألباني وصححه 

البخاريعند وأصله طْ[، المعارف، ]مكتبة ( ٠٦
مدىمع ي،لا بلفثل: ( ٦٠٩رقم الأذان، )كتاب 
لهشهد إلا شيء، ولا إني ولا حن المؤذن صوت 

القيامة٠.يوم 
وابن(، ٥١٥رقم الصلاة، )كتاب داود أبو أحرجه )٨( 

ioy f\Y)وأحمد (، ٧٢٤رقم الأذان، )كتاب ماجه 
)كتابحزيمة وابن ط١[، الة، الرم]موسة 
الصلاة،)كتاب جان وابن (، ٣٩٠رنم الصّلاة، 

)٢;٨٨(:الفتح في الحافظ قال (، ١٦٦٦رنم 
صححفي الألباني وصححه الماكن، ابن وصححه 

ط١[.ضاس، ن ]مزم( ٥٢٨)رقم داود أبي 



انمثالعث

عنهينشق من وأول الشيائ، يوم 
القبر..\ا/

عرالإنسان سث الثالثة: لمالة ا. 
عليه:مات ما 

علميهمات ما على يبعث الإنسان ؤإن 
اريبعتلقوله.؛ وحال، وعمل نية من 

ءليها،أى،مات ما على عبد كل 
عذابابقوم اش أراد ءإذا وقوله 
بعثواثم فيهم، كان من العذاب أصاب 

الحاجفي و وقوله لهم؛اُم، أعما على 
وسدر،ببماء اراغلوه الناقة: وقصته الذي 

ولاتحنهلوه ولا ئوبين، فى وكفنوه 
القيامةيوم يبعث فانه رأسه، تخمروا 
ه«ر".

عندالمؤمن يلقى ما أول القرآن ؤإن 
يلقىالقرآن ؤإن ٥... ه: لقوله بعثه؛ 

قبره،عنه ينشق حين القيامة يوم صاحبه 
؟هلله: فيقول الشاحب، كالرجل 

هلله: فيقول أعرهلث،أ ما فيقول: 
أنافيقول: ا أعرفك ما فيقول: تعرفني؟ 

فىأهلمأتك الذي القرآن، صاحبك 
تاجركل رن ليلك، وأمهرت الهواجر، 

(،١٢٦٥رنم انمائز، ركتاب البخاري أحرجه )١( 
!•T\(.يقم الج، رمحاب يسلم 

وأهلها،نممها وصفة الجنة )كتاب لم مأحرجه )٢( 
(.٢٨٧٨رقم 

وأهلها،نممها وصفة الجنة ركتاب لم مأحرجه )٣( 
(.٢٨٧٩رنم 

]دار( ١٢٠٦يقم الجنالز، ركتاب المخاري )؛(أحرجه 
'اإاه[.ًل؛،كبر، أين 

كلوراء من اليوم ؤإنلث، تجارته، وراء من 
والخلدبيمينه، الملكا فيعيلى تجارة، 

الوقار،تلج رأسه على ويوصع بشماله، 
أهللهما يقوم لا حلتين والداه ويكسى 
فيقال:هذه؟ ينا كبم فيقولان الدنيا، 

اقرأ،له: يقال ثم القرآن، ولدكما بأخذ 
فىفهو وغرفها، الجنة درجة فى واصعد 

ترتيلأ؛؛ُأو كان هدا يمرأ، دام ما صعود 
التي.أْة تمييز الرابمة' لمسألة ا٠ 
المن،:عد 

القيامةيوم محمد. أمة يميز اش إن 
فيتل على فاكون البعث عند 

يومالناس رريبعث قال ت، حرصا لا 
تل،على وأمتي أنا فآكون القيامة، 

حلةوتعالى تبارك ربى ؤبكرش 
الق،شاء ما فأقول لي يؤذن ئم حضراء، 

المقامفذاك أقول، أن 

والمحكمة:

يوموبعثهم للعباد، تعالى أش إحياء 

(،٣٧٨١رنم الأدب، )تناب ماجه ابن احرجه )٥( 
واللنثلءلا;ا الرسالة، ة ]مزم٤( ١ وأحمد)٨٣; 

<،٣٤٣٤رقم القرآن، فضائل )مماب والدارمي له، 
مجمعالصحيح'. رجال رررجاله الهيثمى؛ وتال 

كبرابن وحشه الموصي[، ]مكنة ( ١0٩/٧)الورايس 
لبعصوذكر ٠ل٢[ؤ طيبة، ]دار )ا/أها( فسيره تش 

شواهد.ألفاظه 

ط١آ،الرمالة، ]مؤّ،ة •٦( )ه؟/ أحمد أخرجه )٦( 
ونال(، ٦٤٧٩رقم ال_اروخ، )كتاب حبان وابن 

الزوائدمجمع المحيح'. رجال أرجاله الهمثم.يت 
 /U(٠١ ) فيالألباني وصححه القدسى[، ]مكتبة

(.٢٣٧٠الصحيحة)رنم 



اسثاسث

حيرمن قدموا ما على ليحامهم القيامة، 
فيتعالى اض عدل يظهر وبذلك وثر، 
يالموحدين.سحاته ورحمته ماده، 

المخاصن:اذأهب ْؤ 

فء؛لائفةطائفتان؛ المعاد في حالف 
بعثأنكرت وطائفة بالكلية، أنكرته 

الأرواح.دون الأجساد 
الدهريه،فيمثلها الأولى الطائفة أما 

والتناسخية.العرب، ومشركو 

إنكارهممحلى مسي الدهرية ؤإنكار 
قيمقولتهم اض حكى ومحي هقو، للخالق 
قالالموضع، نفس في ونقمها القرآن 

نوق٢^^١ -تانمأ إلا ئ ما >أؤوقافيأ تعالى; 

بمأقأن قق بمدر وألأدم، الث1ؤت 
.هأتيي آتثف رم بث يتلهن 

وغلأةاواطنتةُاء من التناسخية وأما 
زعمهم.على مبني فإنتكاره-م ، الشيعة^ 
بعدأحرى أبدان إلى الأرواح انتقال 
والعذاب،النعيم يكون وفيها المرن 

لنصوصلناقضته باطل وهومدهب 
أصلهفي ولآكونه تقدم، كما الوحي 
والهندالمزيكية، المجوس ارمن متلقي 

،والصابثة؛؛ الفلاسفة ومن البريئة، 
الأشعريقال فمردود، كذلك كان وما 
الغلوتررأهل الغال-ةت الطوائف ط0 عن 

لمسؤيقولون: والأخرة، القيامة ينكرون ة ه A وء ٢^ إلا ج و، وء 
تتناسخأرواح هي ؤإنما آخرة، ولا قيامة لااجاثٍةآ■ ه -ه إلا م ك ءئ 

مبنيفانكارهم الخرب مشركو وأما 
قالالخالق، إنكار دون الاستبعاد على 

ومأنحلمهم س ت سبح-انه 
ذاومع وآق أة 

عسوما آيوإإأ منثدنا إي ي ؤءف ■ قالوا 
فريقوقال ان[، ]اود-خ_وه نشن 
هادحلثه، ؤئى تلا لتا ؤمص/تا ت منهم 

وقد.ه، رييق ثمح، 'أيثلنم بمب( تن 
تباركفقال الاستبعاد، هزا هث اطه رد 

أؤلآذث_آها ١^٥ محنتا وش وتحسالمي■ 
ءىو ئلمئ م ؛لإ، وص ثء 
وآناتإ (/محر أقءجر تن دئ ثني 
خأى٢لى أثوو و مقدؤة تنه أثقر 

بأنجوزي محسنا كان فمن الصور، فى 
صررفيه يلحقه لا جد إلى روحه ينفل 

بأنحوزي مسيئا كان ومن ألم، ولا 
قيالروح يلحق أجسام إلى روحه تنعل 

(١١١)الإّلأس العالم ني _ IJIالحركات \م: )١( 
لدىالإيمانية والأصول ط٢[، الكتب، ؛ JU]دار 

الجامب،المعرفة تد1;_ ( ٤٨٣)الإسلامية الفرق 
]دار؛ ٢٠٨. ر0»آ ونقد عرض والمابية [، ٢١٩٩٠

فيالميسرة رالموسومة [، ijsالمنة، ترجعان 
(٣٩٦، ٣٨٧)٣٦، السامرة الأد؛Lنوالمذامب 

ه[.١ ؟ ٠ ٩ ط؟، العاليين، لالxوة 

ط)ء،المعرفة، ]دار )\إ0'ى والخل  JU\انثلر: )٢( 
]المكتبة( ٧٨، ٦٧/١)الإسلاميين ومقالات 

)ا/آ'آ(.الخلل؛والخل )٣( 





اليغمىالبغض

ال_هلحاودةا(،العميدة ارشمج - ٠ 
الز■أيي لأبن 
إلىتنتسب معاصرة ررفرق - ٦ 

عواجي.لغالب الإسلام؛،، 
الثنية؛؛،الأنوار وائح ررل— ٧ 
•رض للسفا 
ة،؛،يهبالالأنوار لألوامع — ٨ 
رئتي.للسفا 
٠تيمية لأبن ا الفتاوى،؛ رامجمؤع - ٩ 
العباداتفي الإجماع ارمراتب - ١ ٠ 

حزم.لأبن والمعتقدات؛؛، والمعاملات 

قلبض اق 

ابنهال الحب، صد ت البغض 
أصل,والضاد والغين. ارالباء ةقِمحت فارس 

الحب،حلاف على يدل وهو واحد، 
تل ويما ،، وابعفه؛<أ أبغضته ^٥^١^ 

بغيصا،صار أي: بغاصأ؛ الرجل تعص 
تبغيضا،الناص إلى الله تعصه ؤيقال: 

سثضُفهو مقتوه، أي: فأبغضوه؛ 
•اقرعا لتعريف اه 

الفعلة،اش صفات س صفة البغض: 
اوكفرأهل ويكره يبغض سبحانه فهو 

وأعمالهموالفجور والفسق والشرك 
دأ[.العلمية، اص ]دار اللخة )ل(.قامحس 

 )T( :الصحاح انظرT/U(' ■\ ,٠٦٧  )انملم]دار ١
(.٢١٩٩•ط؛، للملايض، 

وءفلمتهُبجلاله يليق كما المنكرة 

الأحرى؛الأسماء *و■ 
والمقت.والخهل، كره، تا 

لحكم:اص 
ؤيمباالصفة، يهده الإيمان يجب 

وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى لله إثباتها 
ولاتحريفا، غير من مسحاته، وعقلمته 
لدلالةتمثيل؛ ولا دكييف، ولا تعقليل، 

عليها.النبوية الأحاديث 

الحقيقة:0• 

والكرهالمقت، هو البغض حقيقة 
والشركالكفر يبغض هه واشّ الشديد، 

والفجوروالفسق والبيع والجور والفللم 
والسيئاتوالذنوب المعاصى من وغيرها 

ومروجيها،وٌرتكبيها أهلها ويبغض 
يفرحولا يتولاهم ولا بممهم لا ولذلك 
)٤(

■م

لأدلة:ا0 

الققال: ه، هريرة أبي عن 
عبداأحب إذا اطه ءإن الله رسول 

]أضواء)ا/سمآ( تيميأ لأبن المبوات محاب انظر: )٣( 
)؛/الميم لأبن المرملة والصواعق ًزا[، الدف، 

^اش وصفات [، ٣١٠اصمة، الع]دار ( ١٤٠١
]دار'٧( - )٩٦ ماف للوالمنة الكتاب قي الواردة 

ألاا.الرياض، الهجرة، 

]دار)ا/مآإ( المحجة بيان في المجة )ة(أنظر: 
تيميةابن فتاوى ومجمؤع حوآ[، الرياض، الراية، 
المصحف،لياعة فهد اللك، ]مجمع ( )•ا/٥٧
١٤١٦.!<



البغض

فآحيه.فلأيا أحب إني ت فقال حيريل، دعا 
الماء،ش يتادي ثم حيريل، فيحيه قال؛ 

فيحيهفأحبوه؛ فلأيا يحب الق، إن ت فيقول 
القبولله يوضع ثم قال: الماء. أهل 

جتريل،دعا همدا أبغض وإذا الأرض، قي 
قال:فأبغضه. فلأيا أبغض إني فيقول: 

أهلفي بنائي نم جمريل، فبغضه 
فأبغضوه.فلأيا يبغض افه إن ماء: ال

شالبغضاء له توضع ثم قييغضونه، قال؛ 
الأدض«'أ،■

قالقال: نه عازب بن البراء وعن 
>_،إلا حهم لا ررالأنصار الى 

أحبهمفمن منافق؛ إلا يبغضهم ولا 
اش،أاُأبغضه أبغضهم وهن افّ، أحيه 

0أقوالأهلاسا:
يحب 4jjlررإن ظفؤ: أحمد الإمام قال 

ويغضبليرصى، ؤقبغص ئيكره، 
ويغفر،ويعفو، ؤيرحم، ويسخط، 

وامعا؛ُم•ويعطي، 
مامقالأبو القنة قوام ال وق

بمحبهلا ما اش يريد ررعتدنا ظلإ: التئمي 
ؤييغضه،ؤيمخهله يكرهه بل يرصا0، ولا 

والرصا؛؛أالمحبة غير والإرادة 

البغض

وملمأ٧(ا ٨٠رقم التوحيد، رمحاب البخاري أحرجه )١( 
(راسله.٢٦٣٧رقم والملةوالأداب، )كابال؛ر 

رقمالأنصار متاب )كتاب البخاري أحرجه )٢( 
(.٧٥رقم الإيمان، ركاب لم وم(، ٣٧٨٣

الحجة)\إس.في الئثة قوام صه ذكرْ )٣( 
(.٤١٤)١;ألممبم يان i الحجة )٤( 

الاش ارإل ققفب: تيمية ابن وقال 
ولاالرسل، تكذيب ولا الثمرك، يحب 

ؤيمقتهذلك، يبغض هو بل. ذلك، يرصى 
بنيسورة في طه ا ذكر كما ويكرهه؛ 
ثمت، ما لمحنا من ذكره ما إسرائيل 
هعتد سيثقو ثنقا'؛ن جئ • قالء 

:أيناوقال تالإّراء[لإُْأ. .4 ءوئا 
والسنةالكتاب ■دق قد أنه المعلوم ارومن 

يحبالله أن هملى الأمة ملف واتفاق 
واجبمن بفعله أمر ما ؤيرضى 

موجودا،ذلك يكن لم ؤإن تمب، وم
سغضهاأمور وجود يريد قد أنه وعلى 

كالفسقوالأفعال الأعيان من ؤيخهلها 
والكفر«لأ،.

ماوإن ه؛ قيم الابن وقال 
لمحة،ا من ه نفيه سبحانه الله وصف 

والبغض،والغضب، والفرخ، والرضا، 
إذالكمال؛ صفات ]عظم من والختل 

ذاتين:فرصنا إذا أنا العقول في 
ولاسيئا، تحب لا إحداهما: 

ولايه، تغرح ولا ترضاه، ولا تبغضه، 
ولامنه، تغضب ولا سيئا، تبغض 
تمقته.ولا تكرهه، 

منجمل م تحب ت الأخرى والدات 
والشيم،والأحلاق والأفعال الأقوال 

فحم وتغض به، وترصى به، وتفرح 

(.TAA)\/السموات محاب وه( 
(.٧٠/ ا )٠ الأتاوى مجميع )٦( 



البغضاتبّض

أهله،ونمقت وتمقته، وتكرهه، يمي، 
ولامنه، تجنع ولا الأذى، على وتصبر 
منأكمل الذات هذء كانت به، تتضرر 

والمواتالعدم بصمات الموصوفة تلمك 
هدهفإن لحس؛ لالفاقدة والجهل 
أوالموات عن إلا تف لا الصفات 

النهايةفي بلغ أو ه حفقد عمن 
اشالغاية إلى والجهل والعجز والضعف 

غضتاا،؛■١،.ولا يغصا ولا حثا له تيع لم 
المنطقة:المسائل أج 

اببمن أوسع ان المناب بإن 
كانتؤإن المحفة وهده ماء، الأّ

اشتقاقيصح لا ولكن ج فه ثابتة 
منليس المبغض وليلك، منها، الأمم 
:(٢)اضأسماء 

الفروق؛0

فييشتركان كلاهما والبغض الكرم 
شيءعن النفس نفور وهو المعنى، أصل 
وعدمله حبها وعدم فيه رغبتها وعدم 

وأشدأقوى البغض ولكن به، رصاها 
الكرههو الغض فان المعنى، على دلالة 

الفيما الكرء ستعمل ولذلك الشديد، 
أكره; مثلا فيقال البغض، فيه يستعمل 

اومّلأ)؛/اهأا(.لا(اكهماءق 
؛JU]دار ( ٢٨٥-  ٢٨٤)١; الفواثد بيانع انظر: )٢( 

الكتاب]دار ( ٤١٠)T/ السالكين ومداؤج الموائد[، 
اغأساء في والجماص الئنن أهل وممد 

]أمحواء( ٢٤٢.  ٢٤١)الخميمي لمحمد الحسنى 
ط١[.المش،، 

تيقال أن يصح لا ولكن الهلعام، هذا 
لالطعامُ هذا أبغض 

والأيارء
والقللمةالكفرة أهك اه إن .١ 

مملوءالكريم والقرآن والجبابرة، والهلغاة 
أنشك ولا وقصصهم، أحبارهم بذكر 

رصاهوعدم إياهم افه بغض اثار من هذا 
والشركالكفر يبغض هبؤ افه فان يهم؛ 

دمرهم.ولذللق، وأصحابه، والقللم 
فلاعبدا أبغض إذا الله!٠ إن - ٢ 

الذكرله يبقى ولا القبول له يوضع 
والأرض.الماء أهل يبغضه بل الحسن 

والشركالكفر يبغض ء اطه إن - ٣ 
والفجوروالفسق والبيع والجور والفللم 
والسيئاتوالذنوب المعاصي من وغيرها 

ومرومها،ومرتكبيها أهلها ويبغض 
يبتعديجعله به ؤيقينه بذلك العبل- وعلم 

والأعمالالبغيصة الأمور تلك من 
المكروهة.

المخالفين:مذهبا ئ؛ 
الفعلية،اغ صفات من صفة البغض 

علىوالجماعة السنة أهل اتفق وقد 
غلاةذلك في وحالف .، لته إثباتها 

الأسماءجميع ينكرون الذين العطلة 
وغادةوالجهمية الفلاسفة وهم والصفات 
المعتزلةذلك على ووافقهم الموفية، 

(١٢٩)المكري لأبي اللغوية اموق انقد: )٣( 
اه[.٤١٨القاهرة، واكتافة، الملم ]دار 



البمصادرواتمراجع:ق الصفات م قسا ه الله عن ينفون الدين 
)ج؟(،ات" والصفلاالأّماء ■ ١ هذه يثبتون والكادبية سبحانه، بذاته 

•للبثهقي المعلية الصفات من ونحوها الصفة 
القم*لأين.، ( ١ )ج ثده لفوا ا ئع بدا ار - ٢ أزلية، واحدة ذاتية صفة حعلوهأ ولكنهم 
)^؟١(،المحجةاا ييان في ااالحجة . ٣ وكيلك السلف، مذهب حالفوا وبذلك 

اليمي.القاسم لأبي هده يثبتون لا والماتريذية الأثاعرة 
الطعاويهء،العقيدة ررثسرح - ٤ يعوضونها، أو بالإرادة ويوولونها الصفة، 
الخفي•العز أبي لأبن بالإرادة لها تاؤيلهم في يلزمهم ولكن 

فيالواردة . اش ااصسف_ات - ه البغض، صفة إئات في منه فروا ما مثل 
القادرعبد بن لعلوي والئنة؛؛، الكتاب فالمعنى إرادة، عنده أيقا المخلوق فان 

القاف.مثل النصوص ألفافل إليه صرفوا الذي 
^٤(،المرملة،؛ ارالصواعق - ٦ هدا جاز فإن عنه، صرفوا الذي المعتى 

القيم.لابن ذاك، امتنع هذا امتنع ؤإن ذلك، جاز 
فيوالجماعة السنة أهل )امعتقد - ٧ من على ترد والسة الكتاب ونصوص 

حليفةبن لمحمد الحتى«، الله أسماء نفاها أو بغيرها الصفة هذه أول 
التممي.ذلك في السلف وأقوال ء، اض همن 

،١( ٠ )ج الفتاوى؛؛ رامجمؤع ء ٨ الصوص هدْ معاني تفويض وأما ■ محيرة 
تيمية.لأبن ذلك من يلزم لأنه بامحلل؛ أيما فهذا 

)جّآ(،السالكين" ررمدارج - ٩ يع-قل، ولا يفهم لا بما حاطب الاه أن 
القثم•لابن فهم أو اشّ مراد يفهم لم ه النم، وأن 

لأبيالعقيدة"، القافل رامعجم - ١ ٠ ام الصحابة وأن الصحابة، يبلغ لم ولكن 
فالح.الله عبد عالم الإ4 عبد فدعوى النصوص، هذه معاني يفهموا 

تيمية.لابن ^١(، ااالمواتلإ - ١ ١ وض __ JJب التفويض 
تعالىواض ا، ورسوله ايثه على 
أعلم■

0ا1تمريفممة:الأظءواستبي)آ/وبأ_'بأ(، را(اظر;

فارس:ابن قا.ل الفناء، ضد 

وهرواحد صل ا والياء والقاف »الجاء . لشتْلآ،طآ،ه'؛اه;ا( ١٨٣. ١٨٢)



ثءءأج||بمإالما؛
العقاء

تقييقال؛ الخليل قال الدوام، 
الفناء؛؛صد وهو يقاء، ينمى الشيء 

أشرعا ا 'و 

يهوحاصة له ذاتية صفة . الته شاء 
ماإلى بنفسه يبقى سبحاه فهو سحاته؛ 

يأتيهولا زوال يلحقه فلا له؛ نهاية لا 
١^٢،.قاء 

يالأسماء١لأخرى:
هدهيمعتى جاءت أحرى ألفاخل وهناك 
والخلود،الدوام، ومي؛ المنة 
والاحرية.

والحكم:
ويجبالصفة، بهده الإيمان يجب 

وكبريائهبجلاله يليق كما تعالى لله إماتها 
ولاتحريف، غير من سحساته، وعفلمته 
لدلالةتمثيل؛ ولا تكييف، ولا تععليل، 

ذللا،.على الهمأن 

والأدلة:
■البقاء؛بلفثل وردت التي الأدلة من 
أ.وفيدز ه محيي تعالى؛ قوله 
•س ت ص
هلتفه ا للأثست، ؛ حزيمة ابن قال 
وحكموالإكرام، بالجلال وصمه وجها 

اسة[،الكتب ]دار اللخة)ا/؛ةا( مئاييس )١( 
العلم]دار ( ٢٢٨٤-  ٢٢٨٣)n/انمحاح وانظر: 

هوة(.للملايض، 
رالئئةالكتاب في الواردة . اش صفات انظر: )٢( 

ؤداآ.الرياض، الهجرة، ]دار ( ٧١ء )٠٧ قاف لل

العنه الهلاك ونفى بالبقاء لوجهه 
وجههببقاء لأية ا هذه فى أحبر . فالله 

والفناء،الهلاك عنه ونفى وتعالى، تبارك 
التيالدانية الثه صفات من صفة والوجه 

وبقاءالأحوال، من حال في عنه تنفك، لا 
بقاءلا لأنه الذات؛ بقاء يقتضى الوجه 
الذاتبدون للوجه 

ممنيعلى دلت التي الأدلة ومن 
هقولآحر؛ بلفثل ولكن ء، جيا لا 

؛أثايأهوآمث وأ'مح آلأوث ج ت تعالى 
٣[.]الحديد: 

لكنقال؛ ه هريرة أبي وعن 
مضجعناأحذنا إذا يأمرنا . فه ا رسول 

وربالسماوات، رب رراللهم نقول؛ أن 
دربربتا العفليم، العرش ورب الأرض، 

ومنزلوالنوى، الحب فالق شيء، كل 
منبلث، أعوذ والفرقان، والاتجيل اكوراة 

اللهميناصيته، آخذ أست، شيء كل شر 
وأنث،شيء، ئجيك فليس الأول أنث، 

الفلاهروأنت، ، شيء بعدك فليس الأخر 
فلييالباطن وأنت، شيء، فوقك فليس 
منوأغنتا الدين، عتا اقض شيء، دونك 

اكقر({ُْ،.

بعدهليس الذي الأخر هو هتو فاظه 

الرثدآ.]م )آ/ْ؟( حزبمة لاين اكوحد محاب )٣( 
(٢٩١-  ٢٩•)١; ِ لأبن الواسطة شرح انظر: )٤( 

-[.٠١٤٢١]داراونللجوزى،طآُ، 
والتوبةكءمحاء را الأتمر )كتاب م ملأحرجه )٥( 

(.٢٧١٣رقم والأستضار 





فهغه الله رسوو حليفة الصديق بكر بو أ هخقه اش رسول الصديق بكر أبو 

هؤض ا رسول حليفة المؤمنين ولأمير 
تأشهرها متعددة، ألقاب 

فقدالنبي يه لقبه I العتيق — ١ 
المار(؛،من اف، عتيق »أئت له: قال 

٠عتش فسجى 
يحلقالت: خئا عائشة رواية وفي 

اللهرسول على المديق بكر أبو 
فأنتءأبشر، رسول ل فقال اكاض ب مح، ص دان؛"' الكتاب 

سبيلإلى والهداية الالأعتقاد - ٣ 
.للبيهقي ، الرشاد؛( 

)؛؟١(،لمحجة؛؛ ا بيان في ال'الحجة — ٤ 
اليس.القاسم لأي 
)جا(ءالواسهلية(( لاش-_رح — ٥ 
ءشمن•لأبن 
فىواردة ال|ؤو اه لاص_ف_ات - ٦ 

القاف,

بنمحمد الشثخ ورسائل ١لفتاوى — ٧ 
^١(.ايراهيمءا 

^١(،للالتوحيل؛( كتاب - ٨ 
حزبمة■لابن 
^٢(،للاكوحيد؛ا اب كت- ٩ 
.منيه لأبن 
قيوالجماعة المنة أهل معتمد  ١١— ١ " 

حليفةبن لمحمد الحسنى؛،، الثه أسماء 
التميمي.

لبكراللفثلية؛،، الناهي معجم ١١ء ١ ١ 
ليد•أبو 

جبؤبمكراسميسملكقه أص 
وسبه:سمه اه 

بنصرو بن عاص بن عثمان بن افه مد 
بنكب بن مرة بن تيم بن سمد بن كب 
،■التئميُ القرشى غالب بن لوي 

)؛/حجر لأبن الإصابة 
يرون[.العلمية، 

الكب]دار ( ١٤٥

التار«؛ص.س اش صق 
ذكروقد عتيئا، محمى يومئذ فمن 

اللقب.لهاوا أحرى أسبانا ورحون ملا 

ففي.، الّثي، به لئبه الصديث،■ ~ ٢ 
.الني إن قال؛ أنه .«<؛ أنس حديث 

وعشبمان،وعمر، بكر، وأبو أحدا، صعد 
قائماأحد، ل١است فقال: بهم فرجف 

وشهيدان،؛وصديق نؤ عليك 
تمديقهلكثرة بالصديق؛ لقب وقد 

المؤمنينأم تروى هدا وفي ه، للنبي 
بالنبي.أسري  ٧١١فقول: ه عائثة 

يتحدثأصبح الأقصى، المسّجد إلى 
(٢٨٠/)ءا حمان ابن صحيح تشريب م الإحسان )٢( 

صحح.ؤإسادء »]\[، يرون، الرسالة، ]مومة 
(٣٦٧٩رقم المناب، )أبواب الترمذي )٣(أخرجه 

السلسلةمي الأنانير يصعقه *غرب؛، ومال،•' 
حيانابن عند شاهد ل لكن الصحيحة)؛/آ'ا(، 

رلمالصحابة، ماف محن . إخادْ )كتاب 
لةلالجيدر. الألماني: نال (، ٦٨٦٤

)؛رم'ا(.المحيحة 

ه،المي أصحاب نفائل )محاب اليخارتم، أحرجه ، ٤١
(.٣٦٧٥ينم 



فهه الله يسول خليفة الصديق بكر أبو ءوق[بمخهتده ارل4 رسول أخايفة الصديق بكر أبو 

بهآمنوا كانوا ناس فارتد يذلك، الناس 
بكر،أبى إلى رحال وسعى وصدقوه، 

أنيزعم صاحبك؟ إلى ك هل : فقالوا
تقال إ المقدس بيت إلى الليلة يه أسري 

كنقال: نمم، : قالواذلك؟ قال وقد 
تصدقهأو : قالواصدق. فقد ذلك قال 
وجاءالمقدس، بيت إلى الليلة ذهب أنه 

لأصدقهإني نعم، قال: يصيح!؟ أن قبل 
بخبرأصدقه ذلك، من أبعد هو فيما 

سميفليلك روحة، أو غدوة فى ماء ال
الصديق؛؛يكر: أبو 

ميتهنعلى الأمة أجمعت وقد 
تصديقإلى ادر بلأنه الصديق؛ ي

منهتقع فلم الصدق ولازمه س، الرسول 
أناُى.هظ؛ 

اطهبه لئبه الصاحب: ٠ ٣ 
ؤفقال: الكريم، القرآن 
وايتتث■حقمروأ ٢^؛^ أئمثه إل أقه صثازه 

أكقوثطإد آدتثأي ك قعا إل آستي 
ئآنئتثعثا أثث إركث محنمرق لا 

قمخوي وأيثثتُْ عيي ثهقئث آقه 
حقيتثهئروهثا 

تظاهمتتث أش وحتقيثه آلثييئ عقثثوأ 
]التوبة[.عث رأس 

الصاحبأن على العلماء أجمع وقد 

ئثدئشثوء 

ممرنة)كتاب المستدرك في الحاكم أخرجه )١( 
الأل-انيوصححه وصححه، ( ٤٤٠٧رقم الصحابة، 

(.٣٠٦)رنم الممحة اليلة انظر: بثاهدْ 
يردتء•صام، ]دار ( ١٧٦)٦! اعري ر؟(الطقات 

فعن٠؛،،؛ بكر أبو هو• هنا المفمود 
قلتفقال: حدثه بكر أبا أن أنس 

أحدهمأن لو الغار: في وهو للنبي. 
فقالا قدميه تحت لأبصرنا قدميه إلى نظر 

اشياشن ظك U يكر، أبا ويا ٠; الني 
ظلثهما؟،ءأم.

فيمعه كان كونه في والأحاديث 
هدهفي يشركه ولم شهيرة، كثيرة الغار 

المقبةغيرهُأا.

ووفاته؛موثده ■ ٠٠

مولده:

بعدولد أنه في العلماء يختلف لم 
التيالمدة في احتلنوا ؤإنما الفيل، عام 

قال:فبعضهم الفيل، عام بعد كاث 
بعدولد أنه ذكر وبعضهم سنين، بثلاث 

وآحرونأشهر، وستة بسنتين الفيل عام 
عدديحددوا ولم وأشهر، نتين ب: قالوا

الأشمرْ'•
حضنفى محليبة كريمة نشأة وقدنشأ 

قومهما،في والعز الكرامة لهما أبوين 
النفس،كريم يسا بكر أيا ححل مما 

.^^٦٢فى الزكانة عزيز 

رقمبة، المحاتل فشاركتاب البخاري أ-محرجه )٣( 
رنمية، المحا نفانل ركتاب لم ومس(، ٣٦٥٣
٢٣٨١.)

١(. iA/i)الصحابة نمن ي الإصابة )٤( 
)٩٢(،جد الفتحي لجدي الصديق، وحياة سيرة )ه( 

ءل١آ.يرون، صادر، ]دار )٦٥( الخلفاء وتاريخ 
الراشدينالخلناء ميد في الإصلأم إلى الدموة تاؤح )٦( 

٠٣(.)



اطه.رسوو خليفة انمديق بكر أبو 

وفاته:

ثلاثابن وهو الصديق كر أبو توفي 
فيذلك على مجمع نة، ّوستين 

سناستوفى كلها، الروابات 
أسماءزوجه وغثلته ق، ض ا رسول 

ا،ودلكُ أوصى قد وكان عميس، بتت 
جعلوقد الثه.، رسول بجانب ودفن 
وصلى، الله رسول كتفي عند رأسه 

قبرهونزل الخطاب، بن عمر حليفته عليه 
الرحمن،عبد وابنه وطلحة وعثمان عمر 

الله.رسول بقبر اللحد وألصق 

سلامه:ا0 

سلليي ملازتا الصديق كر أبو كان 
منيجمعهما ما بحكم الجاهلية؛ قي 

بلدمن وكونهما السن، في تقارب 
التجارة،في وتلازمهما واحد، 

التيوالأحلاق السجايا في وتثابههما 
عقيدةمن طاهرتين نفسهما جعلت 
والفضيلة.الحق إلى وميالتين الوثنية، 
الصّديقالعوامل هده ساعدت وقد 

الامتجابةسرعة على له الله توفيق بعد 
نبيالبرسالة والإيمان للأسلأم، 

ترددأن.غير من وهلة لأول ه محمد 

ج<اطيره

صائر،]دار أ'آا ، Y-ir)مسعد لابن اليمان ( ١١

ما،أآهأ.يا، الم؛ي، امماب ]دار ( ١٢)•
حذيفةأمحي ]مكتبة ١( )ا/ا• اه رسول أصحاب )٣( 

[.٥١٤٢•ْلا، اللأي، 
]دار( VT. )١٧ \سذ\وي نملي انمديق، بكر أبو )٤( 

أنا-رداء؛ الأبي عن ثبت وقد 
بعضحاصم حين قال . اش، رسول 

إليكمبعثتي افته )؛إن كر! أبا الصحابة 
بكر؛أبو وئال بت، كن فقلتم! 

صرةت..،؛ُْأ.

حلافأسلم من أول في والخلاف 
بينه القرطبي وجمع قديم، مشهور 

بنإسحاق اركان بقوله! العلم أهل أقوال 
بينيجمع الحنظلي راهويه بن إبراهيم 

منأول يقول! فكان الأحبار، هده 
الناءومن بكر، أبو الرجال من أملم 

ومنعلى، الصبيان ومن خديجة، 
العبيدومن حارثة، بن ليد الموالي 

أءلما٦ُ٢،.وافه بلال.
ضائله:ف٠ 

الخلقأفضل يهع الصديق بكر أبو 
فىيشك لا والمرسلين، الأنبياء بعد 

إلىافه وفقه من فيه يرتاب ولا ذلك 
وقداعتقاده، الواجب الصحيح المعتقد 

افهكتاب في آيات ومنزلته قفله في ورد 
منها!وتعالى، تبارك 

ئمميْتعالى! فه ا قول — ١ 
ا؛=كمثرأأئثثه إد أق، دتث!ثث ثني 

إذ٢لمأر ف هما إل آقق يافتتن 

ينلمحمن. الراسيون رالأءلأأاء ، طّآ[ جدة، المنارة، 
•®؛■١[ ١^^،، الغم ]ياي ( ١٨)إبراهيم إمعامل 

(.٤٦٤• رقم القرآن، تمر )محاب البخاري أترجه )٠( 
المرئي،اكراث، إحياء ]دار ( ٢٣٧)A/اكرطي شر )٦( 

•[ ٢١٩٦٠ط١، لبنان، ييرومحتؤ، 



اثنمرسوو خليفة الصديق بم أبو 

تثتأهأئئ الكتب محي لا لهثت،!صيء 
[.٤٠]اكوة: 

علىيدل ما أوصح من لأية ا وهدم 
أجمعوقد .٥، الصديق بكر أبي فضيلة 

حبيالما المراد أل على المسلمون 
بكرأبو هوت لأية ا في المذكور 

آ•الصديق 
أنؤيب لألأ ءةةّفوت تيمية ابن قال 

فيبكر لأبي حصلت التي الفضيلة 
الصحابةمن لغيره تحصل لم الهجرة 

هدهفتكون والإح٠اع، والسة بالكتاب 
وعنمانعمر دون له ثابتة الأف-صلية 

هوفيكون الصمحابة، من وغيرهم وعلى 
الالذي الصدق الدليل هو فهذا الإمام، 
ثم>روْوإلا اض؛ يقول فيه. كذب 

>=طو!وئ\'٢^ ئنثبمث إي أق، ئك، ئئد 
إذآم هثا إذ آئء ئايكي 

آئثإردث فرق لا لصشصؤء 
الفضيلةهذه ومثل [، ٤٠]التوبةI تثثتاو 

...فتلعابكر أبي لغير تحصّل لم 
اللخصانمى با تثبت إنما والأفخلية 

باوشتركأت«ُى.
ءه ٠: اض ول وق. ٢ 

آإثلآنJكن■اوؤق' ِبيء ق؛تنقد، ألتيدق 
جريرابن, روى فقد ]١^٤، ©4 

(،٤٨)الظناء و-اريخ )؟ره'آم(، الإصابة يطر: )١( 
)٩٩(،المديق إمامة في الأنيق والروض 

ط\آ.الإمام، ]حامئ ( ١٢١)V/ الثق ئياج )٢( 

»ؤةلخىئل; ه علي إلى دإسادُْم 
محمد.،ت ال قعء 

هه؛ا.بكر أبو ت قال ^٤^•، ؤوبمثدقأ 
أنيشهدون كانوا الذين رروالصحابة 

ق^،اش رمول محمدا وأن الق، إلا إله لا 
حاءمن أفضل هم حق، القرآن وأن 

،،الأنيياءارأ بعد به، وصدق بالصدق 
فيهتحمق من أولى نه الصديق يكر وأبو 
هه.الوصف هذا 

آلث|ينإنوصنيح يمي مولنه ئر ك ءة 
]التحريم[،وه ْلهار دلق بمد ومظه 

منرين المقمن كثير عن جاء وقد 
صالحب) المراد أن وغيرهم الصحابة 
لهأُوسر بم أيو المؤٌ-ينات 

ئأيلب^^٠ - وتعالى تبارك ١تله رقال - ٤ 
آلهمئأول ثومأ أن دألثثق يء آلقنز أؤأنأ 

ؤلعضإآش صبتل ق وآلْه-مةا وآلسنك؟ق 
ئمونألك 3^ ألق بمقت آن ألامحثف وينفمأ 

ئء:الألوسي قال ]المور[، يأ.4 
لأنهالصديق فضل على بها لأواستدل 

وحدهلأنه تعلنا؛ الفضل أولى في داحل 
فييضر ولا النزول، سب جماعة ْع أو 

الْؤٌثينأ؛آلجمتع الحكم صوم ذلك 
]مومأ( ٢٩• A ير،)١ نففي الفري أخمرحه )٣( 

مرا[.الرسالة، 
)أ(دباجالثةن)أ/جآ(.

(.١٦٢٨٨)الماد جامع لألك: يطر )٥( 
التراثإحياء إياد ( ١٢٦.  ١٢٠/١٨)المعاني ردح )٦( 

•محروتء ايريي، 



هالنم رسول خليفة لصويق ا أبوبئر ►]قْ[بمجف ١ رسول •خليفة لصديق ا بكر أبو 

.النبي سنة في فضله عن وأما 
تذلك ومن الدلائل، ومتنوعق قكشره 

معيةفي . النبي مع اشتراكه - ١ 
والصرة:الاختصاص 

حدثنيقال: نقهبه ماك بن أنس فعن 
فيالنبي. مع اركنت فقال: بكر أبو 

ياقلت: المشركن، آثار فرأيت الغار 
قدمهرفع أحدهم أن لو اطه، رمحسول 

اشيائنين ظنك وما ال: قا، رآن
ئالثهبما«((ُا؛.

عثليمةمنقبة تضمن الحديث فهدا 
أنهمنقبة وتلك لقهه، بكر لأبير ظاهرة 

الخالمزلأ/رب ثالئهما اثض ثاني كان 
الناسآهملم الصديق بكر أبو — ٢ 

ومراد،،:ه بالتي 
حطبقال: الخيري سعيد أبي فعن 
اللهررإن وقال؛ اس ناله، اش رسول 

عنده،ما وبين الدنيا بين عبدا حير 
قال:اش،أ، عند ما العبد ذلك فاختار 

يخبرأن لبكائه: فعجبنا بكرا أبو فبكى 
فكانحير، عيد عن لته. ا رسول 
بكرأبو وكان المخير، هو اش رسول 

منوان : ادله رمول فمال أعلمنا، 
أباوماله صحبته فى عالي الناس أمن 

رقمالمحاية، فقائل زكتاب البخاري أ-محرجه )١( 
رممالمحابة، سائل )كتاب ومسلم (، ٣٦٥٣
٢٣٨١.)

لصالحعف، اش عاهدوا ما صدموا رجال الصحابة )٢( 
^,١٤٣٠ط؟، الأردن، الغربا،، ]ْكمة •٤( )ث 

رييغير خليلا متخدا كنت ولو بكر، 
الإسلامأخوة ولكن بكر، أبا لاتخدئته 
إلاباب المسجد فى يبقين لا ومودته، 

كرا،■ر باب ندإلا 
أحبه الصديق بكر أبو - ٣ 

١^،.:إر الرجال 
أنه؛ العاص بن عمرو فعن 
ذاتجثس على تعته ٠ السي 

الناسررأي فقلت: فأتيته السلاسل، 
منفشلت: للعائشة،ا، قال: إليك؟ أحث 

تن؟ثم قلت: للأبوئ(أ، فقال: الرحال؟ 
فعدالخطاب بن عمر ررئم قال: 

دالأْرن.
يعينه:يالجتة له الشي. شهادة — ٤ 

قال:عوف، بن الرحنن عبد فعن 
الحنة،ش يكر ررأبو : انثهرسول قال 

الجنة،في وعثمان الجنة، في وعمر 
الجنة،في وطلحة الجنة، في وعلي 

بنالرحمن وب اتجه، في والزبير 
وسعيدالجنة، فى وسعد الجنة، ش عوف 

ني١سمإح بن ميدة دأبو اتجة، في 
الحت«ثم

ه\ّآ(.٤ رقم الصحابة، نقاتل ركتاب الخاوي أ-محرجبم ( ٣١
(،٣٦٦٢رقم الصحابة، نقاتل الخاوي)كتاب أحرجه )٤( 

(.٢٣٨٤رقم الصحابة، نقاتل رمحاب ومسلم 
(،٣٧٤٧رقم الناقب، )أبواب الترمدي أحرجه )٥( 

وابنطا:ا، الرسالة، ]مؤّة رما،«آ( وأحعد 
رنمالصحابة، مناقب عن ه إحبارء ركتاب حبان 

الجامع)رقمصحح ني ألأواني وصححه (، ٧٠٠٢
هْ(تالكبالإسلأس[.



هه فه ١ رسول خليفة لصديق ا بم أبو هه اك رسول حليفه الصديق بض أبو 

كثيرة،الجليل الصهحايي هدا وفضائل 
ماوفيه يسير، نزر هو إنما ذكر وما 

الهادي.وانك يكفي، 

 -Q:مة1تتمح

الصحابيهذا مكانة إبراز في يكفي 
حيرأنه على أحمت الأمة أن الجليل 

تلكومن والمرسلين، ء لأبيا ا بعد البشر 
العقلمةالفضيلة هده تبرز التي المقول 

•يلي ما الأمة حن إجماعا وتحكيها 
الإمامعن تإسنادْ البيهقي وى ر- 

منأحد احتلف ررما I قوله الشافعي 
بكرأبي تفضيل في والمابعين الصحابة 
جبمتععلى وتقديمهما وعمر 

،.اءأ..الصحابة.
ررونقلحجرت ابن الحاففل قال و. 

ثورأبي إلى يمنيه الاعتقاد قي اكهقي 
الصحابةأجمع قال; أنه الشافعي عن 

صرثم بكر أبي أفضلية على وأتباعهم 
^،٥ثم عثمان ثم 

الثثةأهل رراتفق المروي؛ قال وء 
.؛ ءمر،؛ُ ثم بكر أبو أفضلهم أن على 
أهلاتفق رأوقد تيمية; ابن قال و. 

بنعلي عن تواتر ما على والجماعة الئنت 
بعدالأمة هده حير قال; أنه طالب أبى 

]دار( ١٩٢الرشأد)سيل زلي رالهداية الأساد )١( 
.[.٠١٤٢٠ط١، الفضيلة، 

\(.UMرآ(هحابرى 
ملم)ها/ه؛اآ.صحح شرح المنهاج )٣( 

عمر«ُأ؛.ثم باكر أبو 
الرشيدوسأل ; أيقاتيمية ابن وقال 

أباا-يمّي' منزلتهما عن أنس بن مالك 
حياته،في الني. من ء وعمر بكر 

كمنزلمهماحياته قي منه منزلمهما فعال; 
الاحتبصاصوكثرة مماته. بعد منه 

والائتلافالمودة كمال مع والصحبة، 
والدين،العلم ش والمشاركة والمحبة 

٠غيرهما من بذلك أحق أنهما تقتضى 
بأحوالحبرة له لمن بتن طاهر وهذا 

بأمورقيامه مع فانه الصديق أما القوم. 
حتى- غيره عنها عجز والفقه العلم من 

مخالفقول له يحفثل لم ب لهم بلمها 
نصا.

غيرهوأما الراعة. غاية على يدل هذا 
أالمص حالفت كثيرة أقوال له فحفثلت 

.اتبلغهما؛أ لم الصوص تلك تقون 
المتعلقة:مساقل تا 

وفاةبعد ه باته الأولى; لمسألة ا, 

توفيوولما رجب; ابن قفل ألحا قال 
المسلمون؛اصعلرب النه رسول 
منومنهم فخولهل، دهش من فمنهم 

اعتقلمن ومنهم القيام، يطق فلم أقعد 
أنكرمن ومنهم التقلأم، يعلق فلم لسانه 

الطالق،المذيق، ]مكشة ( )٢٣الكرى الرمة )٤( 
ْلا[.

يهد،الملك مجمع ]طبعة )أ/م•؛( النماوى )ْ(ء.جمرع 
أ"اإاه[.ْلا، 



اش.هرسوو خليفة الصديق أبوبكر 

دالكلية؛رمرته 

المصيبةهده عظم مبئنا لمرطيي ا قال 
أعغلمأمور: من عليها ترتب وما 

نال. الدين. فى المصيبة المصائب 
أحدكمأصاب ارإذا ت ه اش رل رم

أعظمفإنها بي؛ مصابه فليذكر مصسة 
أش.؛رمول وصدق ، ا' المصائب 

مصييةكل من أء-فلم به المصيبة لأن 
القيامة؛يوم إلى بعده الملم بها يصاب 
أولوكان النبوة، وماتت الوحي، انقطع 
ذلك،وغير العرب بارتداد الشر ظهور 
وأولالخير قطاع انأول وكان 

ا.نمصانه؛أُ 

توفيراولما إسحاق: ابن وقال 
مصيبةه بعثلمت ض. ا رسول 

بلغنيفيما عائشة فكانت لمين، الم
ارتدت٠ النبي توفي لما نقول؛ 
والمصرانية،اليهودية واشرأبت العرب، 

كالغنمالملمون وصار النفاق، ونجم 
نبئهم،آد؛،.لفقد الشانئة الليلة في اليجعليرة 
علىأقبل الخبر بكر أبو سمع ولما 

محدأ[.حزم، ابن ]دار ( ١١٤)المعارف لطاف )١( 
عن( ٨٦رقم ألنبوة، دلائل )كتاب الدارمي احرجه )٢( 

)Y/.الزمد في المبارك ابن وأحرجه ■مملأ، عطاء 
مابهلين الرحمن محي عن العلمية[ الكتب ]دار ( ^١٧

المسآالململة ني ؛Vu_ لهيذكر أبما، مرملا 
وبالجملةت ونال أخرى، تسرامد ( ١١٠٦)رنم 

صحح.الشواهد بهده نالحديث 
(.١٧٦)T/القرآن لأحكام الجامع )٠١( 

التراث[.لدار[ءياء )أ/ّآ؟م( هثام لابن لأ(اريرأ 

نزل،حتى بالسنح، مساكنه من فرس 
حتىالناس، يكلم فلم المسجد، فيحل 
.اش رسول فتيمم عائشة على يحل 
عنفكشف حيرة، بثوب مغشي وهو 

ثموبكى، فقبله عليه أكب ثم ا وجهه 
اشيجمع لا واش وأمي، أتت بأثي قال؛ 

كتبتالتي ١لموتة أما مرنتين؛ عليك 
وعمربكر أبو وحرج ا فقدمتها عليك 

وهوعمر، يا جلس ا ل: فما يتكلم، 
فقامغصبه، ثورة وفي كلامه فير ماض 

اضحمل أن يعد حطتبا الناس ش بكر أبو 
منفإن بعد، واما فقال: علته، وأئتى 

مات،قد محمدا فإن محمدا يعبد كان 

الحي اش فان اش يعبد كان ومن 
محتدؤو؟ الأية: هذه تلا ثم يموت،،، 

.dين تنق م رسول إلا 
ونزأق؛محأ ؤ آقنم قذ أو ئاث 

سةآس بمس عثيي ء يتثلب 
كمرآن[]آل وه ه وسيزى 

سكونُا"،.الناس فنشج 
سمعتأن إلا هو ما واش عمر: قال 

تقلنيما حتى فعقرت، تلاها بكر أبا 
حننالأرض إلمح، أهو؛ت يحش رجلاي، 
قدالنبي أن علمت تلاها، سمعته 

(٧)مات

(.٤٤٥٢دئم المنازى، )ئاب الخاوي اخوجه )٥( 
رنمالمحابة، غمائل )كتاب البخاري أخرجه )٦( 

٣٦٦٨.)

(,٤٤٠٤رقم المغازي، )مماب الخاوي )٧(أحرجء 



هافه. رسول خليفة الصديق بض أبو بمةآآًتت~مض لقه ه الله رسول خليفة الصديق بكر ابو 
=ثضض====ضءءوثئئظبمض==^=^=ض

دليلأدل الأية الهذْ المرطيى: قال 
فإنوجراءته؛ الصديق شجاعق على 

القلبثبوت حدهما والجرأة الشجاعة 
أعفلممصسة ولا المصائب، حلول عند 
شجاعتهففلهرت ه، النيئ موت من 

يمتم لارست نالال قوعلمه، 
وحرسعمر، منهم ٠، الله رسول 

نحطرتوا على، واستخفى عثمان، 
حينلأية ا بهذه الصديق فكشفه الأمر، 
يالمح؛،مكنه من قدومه 

عثليمة،مصيبة محمد موت كان 
وبعدهالها حاد ومن شديدا، وابتلاء 
فذللأمة، كقائد ألصديق شخصية فلهرت 

مثيلُآ/ولا له ظئر لا 
ررفواهت نهتا عائشة المؤمنين أم تمول 

*٥١أن يعلمون يكونوا لم الناس لكأن 
ن.؛،،بكر أبو تلاها حتى لأية ا هذه أنزل 

إلابشر يسمع فما الناس، منه فتلقاها 
تلوئ«ص.

سقيفةفى مبايعته الثانية؛ لمسألة ا٠ 
هملىيه الصحابة ؤإجماء ساعدة يني 

ذث:
اةبوفه؛ الصحابة علم لما 

سقيفةفي الأنصار اجتمع س اش رسول 
يوموهو ه، نفاليوم في ساعدة بني 

(.TY)؛/الهمق لأحكام الجامع )١( 
(٢٦-  ٢٠)حمدى مجدى الدولة، رجل بكر ائو )٢( 

مء.١٤١٠، ١ ٍل الرياض، ء ية ]دار 
(.٤٤٠٤رقم المغازي، )كتاب الحائي اخرج، )٣( 

الأولربيع شهر من عشر الثاني الاثنين 
للهجرة،عشرء الحادية نة السّمن 

ضمن امحيار في تينهم الأمر وتداولوا 
بعدهمن فة خلا لا 

الخزرجزعيم حول الأنصار والتف 
حبربلغ ولما ء خه عبادة بن سعد 

ساسةبني سقيفة في الأنصار اجتم؛ع 
أبيمع مجتمعون وهم المهاجرين، إلى 

يتولىمن لترشيح ه الصديق بكر 
لبعضهم؛المهاجرون قال ،، الخلافةُ 

فإنالأنصار، ص إحواننا إلى ينا انهللقوا 
ا.نصيثاُ الحق هذا في لهم 

فلمانريدهم، فانطاقنا نجهم؛ عمر قال. 
،صالحين رجلين منهم لقينا منهم دنونا 

أين؛ فقالا القوم، عليه تمالأ ما فذكر 
نريدر قلتا المهاجرين؟ معشر يا تريدون 
لا؛فقالا؛ الأنصار، من هؤلأء إحوانتا 
أمركم،اقضوا تقربوهم، لا أن عليكم 
حتىفانطلقنا تينهم، لنا وادله فقلمن؛ 
رحلفإذا ساعية، بني سقيفة في أتيناهم 
هذا؟من فقلت: ظهرانيهم، بين مزمل 
مافقلت؛ عيادة، بن سعد هدا ؛ فقالوا

قليلاحلسنا فلما يوعك. ؛ قالواله؟ 
هوبما الله غلى فأثنى حهليبهم تشهد 

ربم/اآ(,الإسلأس )أ(اكارخ 
العلوم]مكتبة )•٤( للعمري الراسية الخلافة )٥(عصر 

.المد.دأة'المتورةنا'والحكم، 
)•٤(.لنمري الراشدة الخلأئ ممر )٦( 

■ه مدى بن دّعن ساعية، ين عديم • سا الرحلان )٧( 



الله.رسوو خليقة انمديق بكر أبو خظا؟7=ماس, أبوثرالسيقسقرسواط4.ه 

الئهأنصار فنحن يعد، أما قال! ثم أهله، 
-المهاحرين معشر - وأنتم الإملأم، وكتيبة 
فإذاقومكمأ١/ من دافق يفت وفد رهط، 

وأنأصلنا محن يختزلونا أن يريدون هم 
أردتسكت فلما ،، الأمحرأ من يحضنونا 

مقالةزورت قد وكنت - أفكلم أن 
ثمأي يدي يثن أقدمها أن أريد أءءبمتم^ 

فلماالحد، بعض منه أدارى كنت و- 
علىبآئوت أبو قال أتكلم أن أردت 

أبوفتكلم أغضبه، أن فكرهت رسلك، 
ماواشّ وأوقر، مني أحلم هو فكان بكر، 

قالإلا تزؤيرى في أعجبتني كلمة من ترك 
حتىمنها أفضل أو مثلها بديهته في 

حيرمن فيكم ذكرتم ما ت فعال سكت، 
إلاالأمر هذا يعرف ولن أهل، له فأنتم 
العربأوسط هم قريش، من الحي لهدا 

هدينلكم رصيست وقد ودارا، نبا 
بيديفاحد - ثئتم أيهما فبايعوا الرحلين 

جالسوهو الجراح بن عبيدة أبي ويد 
وافهكان غيرها، قال مما أكره فلم _ بيننا 

منذلك يقربني لا عنقي فتضرب أقدم أن 
فيهمقوم على أتآمر أل من إلئ أحب إثم 
نفيإلى تسول أن إلا اللهم بكر، أبر 
الأن.أجيء لا شيقا الموت عند 

جديلهاأنا الأنصار؛ من قائل فقال 
مناالمرجبُص، يقها وعنالمحكك، 

فكثرقريش، معشر يا أمير ومنكم أمير 
فرقتحتى الأصوات، وارتفعت اللغهل، 

فبايعتهيدك، ايسهل فقلت! الاختلاف من 
بايعتهثم الهاجرون، وبايعه 

الأنصارُأا.
أبوفتكلم . . . رر أحمد؛ رواية وفي 

فيأنزل شيئا يترك فلم ه ذكر 
مجن. اش رسول ذكره ولا الأنصار 

أنعلمتم ولقد وقال؛ وذكره، إلا شأنهم 
الناسمحلك لو  ١١قال؛ . افص رسول 

واديمحلكن واديا الأنصار ولكت واديا 
أنسعد يا علمت ولقد ، الأنصار؛؛ 

قريش ١١؛ قاعل،وأنت قال . فه ا رسول 
ليرهم،تبع الناس فجر الأمر، هذا ولاة 

لهفقال لفاجرهم؛؛، تبع الناس وفاجر 
وأنتمالوزراء نحن صدقتر، صعد؛ 

أبيحلاقة على الإجماع حصل وبهذا 
عليهافه رضوان الصديق يكر 

)أ(أى:ءددئل-
الخلافة.أمر من يخرجونا أي: )٢( 

به؛لتحتك الجسيى للإبل يمب عري ر'ا(ا1جندل; 

ستشلهيأنه أ;ادإ ، تجن! ه يحتك الذي والمهءك>كت 
ءلٍه.يعتمد الذي أي: الخلة؛ أي: والديق: برأو4، 

(.٦٨٣٠رقم الحدودي ركتاب البخاري ر؛(أحرجا« 
ه•الخزرجي همادة بن سعد )ْ(سنى: 

صط\آ الرسالة، ]مؤءسة أحمد زأ(أحرحبم 
ألهيثمك،"لقال الحميري، الرحمن عبد بن حميد 

لمالرحمن عبا« بن حميد أن إلا ثقات; 
تمكتبة( ١٩١رم/ الزوائد مجمع بكره. أبا يدرك 

أ• • الأمر. هدا ولاة رائريش لجعلة: لكن القدسي[، 
(.1١١٥٦لصحٍحة)رئم السلسلة انظر: شواهد. 
بكرأبي رحلأمة حمانص من الموقف )ب(سقلر: 

أوزاره( ٣٨٩)الخليقة محمد حامد للدكتور الصديق 
■ Usiryط١، ظر، الإسلامية، الشؤون 



هءه الك رسول خليفة الصديق بم أبو ه؛كقء =أء هلله ا رسول خليفة لصديق ١ بكر أبو 

وحلماصلعا والجماى الئنة فآهل 
بعدبالخلأئ الماس أحق أن على 
لفضكثهه؛ الصديق كر أبو ه النبي 

فيإيا0 ه النبي ولتقدبم وسابقته، 
الصحاية.جميع على الصلوات 

مراد. النبي أصحاب فهم وشد 
الصلاة،في تقديمه من . المصهلغى 

ومتابعتهالخائفة فى تقديمه على فاحمعوا 
يكنولم أحد، منهم يتخلف ولم 

فبايعوهضلالة، على ليجمعهم الرب 
ولمممتثلين لأوامره وكانوا طائعين 

تقديمهقى أحد يعارض 

بويعمتى زيد؛ ين سعيد سئل فعندما 
.اش رسول مات يوم ت قال يكر؟ أبو 

فيوليسوا يوم بعض يبقوا أن كرهوا 
أهلمن حماعة نقل وقد ، جماعة 

ومنالصحابة إجماع المعتبرين العلم 
علىوالجماعق المنة أهل من بحدهم جاء 

كلمن بالخلافة أولى ه بكر أيا أن 
تالعلم أهل أقوال بعض وهذه أحدأم"أ، 

ررأجمعالبغدادي الخمحليب قال س أ 
أبيحلافة على والأنصار المهاجرون 

ولماش، رسول حليفة يا ت له قالوا يكر، 
قبضإنه ت وقيل حليفة. بعدم أحد م ي

(٠٠•)Y/ الصحابة في والجمامة الثنة أهل عقيدة )١( 
[.٠١٤١٣مدل ارياض، الرشد، ]شة 

شعوؤللإبراهيم التاريخ، من تمحى أن يجب اباطيل ( ٢١
تالكبالإلأس[.( ١٠١)

(.٥٥•)Y/ المحاه ي والجماعث الثنة أهل عقية )٣( 

كللم، مألف ثلاثين عن . المثي 
اقه،رسول حليفة يا بكرت لأيي قال 

ره"أإأ•بعدم من به ورضوا 
تلأشحري ا الحسن أبو وقال — ب 
والأنصارالمهاجرين على هق افه ارألمى 

القرآنونطق الإسلام، إلى والسابقين 
مواضعفي والأنصار المهاجرين بمدح 

الرضوان،بيعة أهل على وأنمى كثيرة، 
آثقن؛بمثش أقث رصؤى أ؛ؤقد ت هق فقال 

[،١٨]الغت-ح؛ محث إل 
عليهمأنمى المدين أجمع قد 

بكرأبى امة إمعلى ومدحهم 
اللهرسول حليفة وسموه }جهته، الصديق 
بالفضل،له وأقروا له وانقادوا وبايعوه 

الخصالجمح في الجماعة أفضل وكان 
المعلمفي الإمامة بها يستحق التي 

لأمة،ا ّة وصيا لمرأي ا وقوة والنهي، 
ذلك((أى.وغير 
بكرأبى إنفاق الثالثة: لمألة ا. 

ها؛أسامة جيش الصديق 
.البي، ندب عثر الحائي العام في 
وفلسنهلين،بالبلقاء الروم لغزو الناس 
وأثروالأنصار، المهاجرين كبار وفيهم 
ّامتأض 

الكبزياد ( ١٣١بغداد )إ(تاددخ 
اسة[.

الجاسة]ط. الديانة)٦٦( أمول عن انة الإب)ء( 
الإّلأب[.

(٢٨٥)a/ الخاوي على شرحه في بعيال ابن ذكره )٦( 
ط؟[.ارشد، ]مكنة 



فقنعاثلده رسول خليفة أبوبكرالصديق 

تجهيزرأكان حجرت ابن الحافظ قال 
.النبي موت قبل البت يوم أسامة 

مرضفل ذلك ابتداء وكان بيومين، 
قيالروم لغزو الناس فندب ه، النبي 
إلىسر أسامة ودعا صمر، آحر 

فقدالخيل، فأوطثهم أبيك، مقتل موصع 
الخش،أُا/هذا وليتك 
بتجهيزالبدء يعد ٠ المي مرض ثم 

،وجعه شتي وا ا بيومين جيس ل ا هدا 
^٨٠١وقلل الجيش هذا يخرج فلم 

وفاةبعد المدينة إلى ورجع بالجرف، 
هالكريم الني 

سوفاته بعد اصهلراب حصل وقد 
لثثالنفاق ونجوم العرب، بعض بارتداد 
بعضفرأى الملمين، بين الفتنة 

أسامةجيش إنفاذ عدم ؛ه؛ الصحابة 
اهرضوان 

هأمر الخلافة الصديق تولى فلما 
متوفىمن الثالث اليوم ض رجلا 
ليتمالناس: في ينادى أن . اش■ رمحّول 
المدينةفى يبيتن لا ألا أسامة، بعث 
إلىحرج إلا أسامة جيش من أحد 

بالجرف.عكره 

ررلخاظه: كثير ابن الخاففل قال 
الناسمن كثير أثار الأمور هذه وقعت 

أسامة؛جيش ينفد لا أن الصديق على 

ؤوا[.المعرفت، زدار ( ١٥٢)a/ال-اري فح '١؛ 
(.٦٦٦ء  ٦٦٥هثام)؟/لأن المئين المرة :٢( 

هلله ا رسول خليفة لصديق ا بئر أبو 

ممالأن ا أهم هو فيما إليه لاحتيّاجه 
منوكان المادمة، حال فى بسبه جهر 

الخقناب،بن هممر بدلك أثار من جملة 
أثدوأبى ذلك، من الصديق فامتنع 

وقال:أسامة، جيش ينفذ أن إلا الإباء 
اش.،رسول عقدها عقدة أحل لا وافه 
حولس باع والتخطقنا، الهلير أن ولو 

بأرجلجرت الكادب أن ولو المدينة، 
أسامة.جيش لأجهزن منين، لمؤا أمهات 

حوليآكونون الخرس وأمر فجهزه 
الوقتذلكا فى حروجه فكان المدينة، 

تلكأ،والخالة المالح، أكثر مجن 
العربأحياء من بحى يمرون لا فساروا 

هؤلاءحرج ما ت وقالوا متهم، أرموا إلا 
فغابواشديدة. منعة وبهم إلا قوم من 

ثميوئا، سبعين ؤيقال: يوثا، أربعين 
فجهزهمرجعوا ثم عالمين، سالمين آبوا 

لكنا أحرجهم الذين الأحياء مع حينئذ 
سيأتيما على الزكاة، ومانعي المرتدة، 
تفصيله.

الصديق،إيمان قوة على دليل وهذا 
ولهذاس، البمح، به أمر لما امتثاله وقوة 

جيشبإنفاذ انمفليم النفع حمل 
٠معلوم هو كما تقهقه أسامة 

بكرأبى تمتال الرابعة: لمالة ا- 
هالصديق 

فيبكر أبو قام الردة كانت لما 
ثمعليه وأثنى اطه فحمد حملينا الناس 
فكفى،هدى الذي ض والحمد نال: 



٠٠٥'اللهوسول خليفة الصديق بكر ابو 
•تقه %دك ا يسول خليفة لصديق ا يكر أبو 

سمحمدا بعث الله إن فأعفى. وأعطى 
طريد،غريب والإسلام شريد، وانملم 

منه،أهله وصل ثوبه وحلق حيله رث قد 
حيت!يعطيهم فاد الكتاب أهل اممه وشت 

لشرشرا عنهم يصرف ولا عندهم، لخير 
فيهوألحقوا كتابهم غيروا وقد عندهم، 

يحسبونالأمنون والعرب منه، ليس ما 
ولايعبدونه لا افه من منعة في أنهم 

ليثا،وأظلهم عيئّا فأجهدهم يدعونه، 
منفيه ما مع الأرض من ظلف في 

وجعلهمبمحمد ش ا فختمهم السحاب، 
اتبعهم،بمن ونصرهم الومتلى، الأمة 

اشّقبض حتى غيرهم، على ونصرهم 
لديا مركبه اوش_يهلان منهم فركب نبته 

وبغىبأيديهم، وأحد عليه، أنزل 
ينتك ه رسول إلا محتد أؤوما هلكتهم 

عقفيل آو قاق 1فخن اؤثث ملم 
نجسش عبميي تثر يثيب ونز دلإآلإ 

٠٤آلفثهؤرن.؛آس وست؛؛متما قط آقه 
قدالعرب من حولكم من إن عصران[. ]آل 

فييآكونوا ولم وبعيرهم، شاتهم منحوا 
منهمأزهد إليه. رجعوا ؤإن - دينهم 
أقوىدينكم فير تكونوا ولم هدا، يومهم 
منتقدم قد ما على هدا يومكم منكم 
المولىإلى وكلكم وقد نجيكم، بركة 

وعائلافهداه صالا وجده الذي الكافي 
آكايين ئهمؤ ستا ءثر ٠^٣' زأء_ن_اه: 

.[ ١ ٣* ت محمرآن وآل تئإ؛ه 
اضأمر على أقاتل أن أبع لا راممه 

عهده،لنا ويوفي وعده الله ينجز حتى 
الجنة،أهل من شهيدا منا قتل من ويقتل 

فياوذريته خليفته منها بقي من ؤيبقى 
الالذي وقوله الحق، الته قضاء أرصه، 

ءاتمحإآمحق آة جن ه: ن-نميف 
آ'لآدنياهق تت-ثثكنه؛ت ألشلثنت وعثْاءإ 
ههآ«ُا/]النور: 

ومنهم- الصحابة بعض أشار وقد 
مانعييترك بأن الصديق على - عمر 

منالإيمان يتمكن حتى ؤيتألفهم الزكاة 
فامتنعيزكون، ذلك بعد هم ثم قلوبهم، 
وأباهذلك عن الصديق 
توفيى قال: ه هريرة أبي فعن 

وكفره، بكر أبو وكان فه. ا رسول 
نجهته؛عمر فقال العرب، من كفر من 

اشرسول قال وقد الناس نقاتل كف 
اليقولوا• حتى الناس أتاتل أن ررأه-رتا 

مالهمى عصم فمد قالها فمن افه، إلا إله 
علىابه وحبحقه، إلا رنمسه 

الصلاةبين فزق من لأقاتلن وافه فقال: 
لووافه المال، حق الزكاة فإن والزكاة، 

إلىيرؤدونبا كانوا اقا عنمنعوني 
وفي. معهاعلمحر لقاتلتهم افه. رسول 
كانواعقالا، منعوني لو وافه رواية: 
منعه.على لقاتلتهم فه ا رسول إلى يولونه 
ئدأن إلا هو ما فراقه عمر: قال 

أنهفعرفتا بكر أبى صدر اطه شرح 
والهاتالدابت )ا(

را*/ها'أ(.ف المدر )٢( 







هلأه ا رسول خليفة لصديق ١ بكر أبو ط؛أآ77~~مآمح لقف للم. ا رسول حليفة يق لصد ا بكر أبو 
^^==س؛ءسإأبم==ض=ك===

عموماالصحابة مائل في والجماعق 
وجهعلى له الصديق بكر أبي وفي 

الاثناالإمامة الرافضة الخصرص 

ومواسهمأقوالهم أيرز يلي وفيمأ عشرية، 
ته؛الصديق ش المخزية 
التكفيرالشيعة علماء أعلن لقد 

ولمه ثم لأبي ■ ■ واللعن• والشيق 
يعتعدوفومما ذلك، في أئمتهم يتبعوا 

ه:فيه 
علىمقيما عمره أكثر أمضى تجهف أنه 

عابداولأوئ\ام حادثا الكفر، 
كإيمانه إيمانه وأن للاصنامءآ،، 

والمارىل٣،.اJهود 
ويسجديعبده صنم له راكان لقيم وأنه 

،مث! والإسلام الجاهلية زمن في عليه 
توفيأن إلى ذلك على وانم 

قJهأاأش ما فأؤلهر ه، اش رسول 
بعدمالمجلسي شيخهم وجزم 

الشيعةعلماء وأن هأْآ، إيمانه 
أنهلهم شين ئه، باطه على احللخوا 

له،بكر أبا يآحد لم . الرسول وأن 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

ر*آ/ا،>،\<،المشم الخراط في الماشي ذلك ذم 
(.U-V/Y)■الشن ملم ش والكائاني 

\(.UT/Y)5<الأوار يحار 
للآملي)؛'ا(.الكشكول، 

(.١١١)A للجزائري اشانة، الأنوار 
(.٤٣•٠ للمجلمي العقول، .رآة 

الكوفيالتام لأبي الثلاثة، يدع في الاستعانة 
.)٢•(

يخبرأن منه حويا إلا الغار إلى معه 
ثانههُى.المشركين 

وجوبعلى الشيعة علماء أجمع كما 
خا؛منهما الهرؤ وعلى الشيخن، لعن 
دينان ضروريمن ذلك وعدوا بل 

عندهمالضروري ومنكر ، الإمامية 
لمالماء في لعنهما من وأن كافر، 
وقال، يصبح حتى ذنب عليه يكتب 

كاناوعمر يكر أبا ^إن المجلسيت 
كافرفهو يحبهما الذي كافرين، 
أيضا«ُ'ا،.

دم،من الإسلام في أهربق ما وأنه 
دآقحولا حله، غير من مال اكتسب ولا 

أبيعنق في ذلك كان إلا حرام، فرج 
يكنلم و"إنهما ؛، ١١رهلوعمر بكر 

الإسلام،؛ش ذرة مثقال عندهما 
زعممن على ت الشيعة علماء وحكم 

قينصيب ه وعمر بكر لأبي بأن 
يوميكلمه لا تعالى اف، أن الإملأمت 

أليمعياب وله يزكيه، ولا القبامة، 
،وهامان يهرعون ها ويهونهما 

 )V( طادسلأبن الطوائف، مدمب معرفة ني الطواف
(.٤٠١)الحِي 

(.٠٩١ )•٩ للمجلي الاممادات، )٨( 
(.٥١٣)الجوهري صالح لمحمل. المالحين،. ضياء )٩( 

الأسرار،وكثف (، ٠٢٢)للمجلي \س ل'ا{حق 
(.١١٢)للخٍي 

الكثي)اث(.ا؛اارحال 
(.٩٤للعاملي الأخار، أصول إلى الأخيار ومول ( ١٢)

(..٣٧٤■)\إس. الكافي أصول ( ١٣١
(U(ii  ،(.٤٣٣. ٤٣٢)ذإك\ش\و انميون







ابطن لا المسورالبيت 

الملائكةمن زائريه بكثرة 

الأخرى:الأسماء أي 
وكعبةالصريح،■ ت ويقال الصزلح! 

الماء.أهل 

والحكم:
ماعلى المعمور بالست الإيمان يجب 

بهالإيمان إن إذ النصوص؛ به وردت 
انالإيموجوب صمن يدحل 
فيهم.ورد وما عقبق بالملائكة 

لمتزنة:او 

فىخل يل.المعمور بالبيت الإيمان 
فيهم،جاء وما عوإ| يالملائآقة الإيمان 

منالثاني الركن هو بالملائكة والإيمان■ 
أصولههن وأصل الستة، الإيمان أركان 

العفليمة؛

لأهمية:اؤ 
عه،الماديكة كمة هو المعمور التت 

قالفيه، وتتعبي■ ونملي إليه، تحج فهي 
ؤيعلوفون،فيه رايتعبدون ت كثير ابن 
كيلكبكعبتهم لأرضى ا أهل يطوف كما 
اوت«ُأأ.ذاك 

لأدلة:ا٠ 
قيالمعمور بالست تعالى اش م أق
وفآلم ؤوآ'مح تعالى: ه قول

الإسراءحديث في ذكره وورد ]الطور[، 
و.عصحصحة بن مالك حديث الطويل، 

الميتلي ررنرفع قال؛ ه السي همن 
هذافقال: جبريل فسألئا المعمور، 

سبعونيوم كل فيه يصلي المعمور المن 
إليهيعودوا لم خرجوا إذا ملك، ألف 
أمحابن على وسئل ،• عليهم؛'١ ما آحر 

فقال:المعمور، البيت عن هتع طالّ-ا 
وهوالصراح، له: يقال الماء قي رربيت 

فىحرمته إ فوقها من الكعبة بحيال 
يصلىالأرض، فى المن كحرمة الماء 

الملائكة،من ألئا سبعون يوم كل فيه 
الزيادةولهذه ، أيدا؛؛ فيه يحولون ولا 

ارذكرقال: قتادة رواية من مرمل ئاهن. 
لأصحابه:يوما قال اض. نبي أن لنا 
انثه: قالواالمعمور؟ المت، ما تدرون هل 

فيمسحي فإنه قال: أعلم، ورسوله 
لخءًضً ل الكعة، تحته ، الماء 

ءليها«أى؛

أيمانني والشان (، ٥٦٢)؛Y/اليري شر )ا(طر: 

(،٣٢٠٧رئم الخلق، يد، ركتاب \وخ\وي أحرجه )٣( 
(.١٦٤رنم الإيمان، )محاب يسلم 

]موسة( ٤٥٠ر٢آ/تفسيره في العلجرى أحرجه )٤( 
)ْ/آْأ(الشعب، فى وألبيهتى ط١[، الرسالة، 

ثقات؛زرحاله الألباني: رقاو محوا[، الرشد، تهكتبة 
التلسلة. وهو عرعرة، ين حالي غير 

)١ر٩ه٨(.اكح؛حة 

]موصة( ٤٠٦/yy)يرْ تمني الهلجري أحرجه )ه( 
مرسلإساد اا.هطنا الألباني: وقال هدا[، الرسالة، 
)حيالالزيادة محيه آن القول وجملة ٠ ٠ ٠ صحيح 
الشلةانتلر؛ طرفها،. سبموع ناسه الكعبة( 

(.٨٦٠— )ا/ههم الصجيحت 



انطسووا

ث-|]قْ[[ه
١ا

اتمتعاقة:^، L_JIؤ

البثثاى الأولى: لمآل، ا. 
المعمورت

عليهدث كما السابعة، ماء الفى هو 
توفيه تقهته، صعهسعة بن مالك حديث 
هذا؟من ت قيل السابعة، الماء ررفأتينا 
تميل:معك؟ من تميل: ججريل، قيل؛ 

يهمرحبا إ إليه؟ أرسل يقد قيل؛ محمد، 
إيراهيمعلى فأتيت حاء، المجيء ولعم 

ابنمن بك مرحبا ت فقال عليه لمت ف
فسألتالمعمور البيت لي فرقع ونبي، 
السهمر«أاأ.البت هذا فقال: حرل 
تحته،والكعبة الكعبه، فوق أنه كما 

دلتكما الكعبة على مهل لسقهل لو وأنه 
منهاذكرها، السابق الأحاديث عليه 

فوقها((،من الكعبة يحيال ررهو قوله 
تحتهالماء، في مجد وقوله.؛ 

.عليها،؛لخر حر لو الكمة، 

يحوليعتبر لا الثانية: لمألة ا- 
بالممتىحجا المعمور البيت، الملائكة 

عليه:التعارف الشرعي 
قصدأن الأحاديث عليه نيئ والذي 
فيه،للصلاة هو المعمور البيت الملائكة 

ولاالصلاة، هذه حقيقة نعلم لا لكننا 
الحجمراد الأن الأحساديث نيئ 

أعلم.واش ؛، والهلوافأ 
(،V٣٢'رقم ألخلق، يدء )كتاب البخاري أحرجه ( ١ر 

(.١٦٤رنم الإبمان، وملم)محاب 
والنصارىواليهود لمين المفرق معتقد ينقلر: )٢( 

وشىتعالى، اش بيوت تعظيم - ١ 
منوالإكثار المشرفة، الكيبة مقدمها 

أنواعوسائر والذكر بالصلاة إعمارها 
المثروعق.العبادة 

إعمارفي بالملائكة الاقداء ٠ ٢ 
الصلاة,وأهمها بالعبادة، اش بيوت 

الحكمة:■و 

البيتوحول في الحكم من لعل 
يلى:ما المعمور 

الصلاةهمية يا المسلمين تذكير _ ١ 
وضزكهاعداض.

دثكما الجماعة، صلاة أهمية _ ٢ 
بومكل ب رُبملي، ءإ قوله عليه 

.ملك(،،ألم، سعون 
 ٣ P البيتقصد أهمية إلى إثارة فيه

للعمرة.أو وللحج قيه، للصلاة الحرام 
٤wm  ارعةالمفى الملمين ترغيب
أنوذلك العبادات، وأداء الخيرات إلى 

تنقطع،لا ه عبادة في أنهم مع الملائكة 
ألثألوث آكل إمحزن ثار؛ قال كا 

يقصدونأنهم إلا ]الأنب؛اء[؛ .ه يثردف 
تعالى.ش تعيا المعمور البيت 

المخاضبن:مذهب، أو 

البيتالموفية من طائفة فثرت 

- ١٢٧)\دقوض الملائكة في والوثنين والملأطة 
ام[. ٤٢٢ْلا، الملف، ]أضواء ( ١٢٨



السعةظلجءٍ:السعة

وذهبت، محمد النبي بأنه المعمور 
الستبالمراد أن إني أخرى طانفة 

وسعالذي الإنسان قلب هو المعمور 
الجاحدونيقول عنا الله تعالى الحق، 

"والبيتعربي؛ ابن يقول يذل علوا 
الحقوّع الذي القلب وهو المعمور 

آخرموضع في ويقول ، عامر0اا فهو 
لمعراحهوصفه فى — الوجود بوحدة طذا 

المعمورالبيت رأيت ؛اثم _ت الروحاني 
كلتدحله بالملائكة ؤإذا فلبى، به فإذا 

ألفسبعين في له الحق يجلى وقد يوم، 
فبهايتجلى فهو ا وظلمة نور من حجاب 

.عبده،١٣، لقلب 
يهإلذهت ا مأن في شاث« ولا 

د،مفا وقول باطل تأؤيل الصوفية 
للأحاديثورد .، للنبي وتكذيب 
بالبيتالمراد أن في والصريحة الصحمحق 
يقعدهوأنه ظاهر0، على هو المعمور 

الخاءفى وأنه للصلاة، الملأئكه 
به،أمري حينما المي رآه وقد السابعة، 

إليه.ظهره مسندا .ن إبراهيم ورأى 
لمصادروانمرام؛ا0 

الكتابضوء فى الإيمان ررأصول . ١ 

إحياء]دار ( ١٨٧ره/ليردسري البيان روح بطر: )١( 
اممللحنيما الكنزان ومومومة العريي[، التراث 
]دار( ٤٠١رب/ والمرناد لتمرف ا أهل عيه 

حدا[.المحة، 

 )T( اممة الفرحات )الميمنية]الس )•ا/ا-؟ه

الأود[•
0/'ْم(.المكٍآ النتوحات )٣( 

العلماء.من لنخثة والئنة،،، 
لأبن، ( ١ )ج والنهاية،، اليداية ء ٢
•محير 

لابنالقرآن«، أيمان فى »المثيان ٠ ٣ 
القيم.

•^٧( محيرا؛ ابن ارمير — ٤ 
٢(-١ رج الطبري؛؛ ارمير - ،٠ 
الخالئك،ا،أحجار فى ارالحثائك ٠ ٦ 

للستوش.

معراجقي الفائق القفل حلاصة ١١- ٧ 
يوسفبن لمحمد الخلائق،؛، حير 

الصالحي.
لابنالهلحاوية،،، العقيدة راشؤح ~ ٨ 
الم■أي 

للبيهقي.^٦(، الإيمان؛؛ راثعب - ٩ 
الأبرار؛؛،الملائكة الء_اوم - ١ ٠ 

لأشقر.
)ج؟(،بول،، قالألمعّ_ارج - ١ ١ 

.للحكمى 
واليهودالملمين فرق ارمعتقد —  ١٢

فيوالوثتيين والفلأمفة والنصارى 
للعقيل.المقريين،،، الخلاممحة 

صلسعة اق 

)الإمامة(.مصهللح يراجع 



الفهرساممهرس

الوضهمع

الفهرس
انمضأالموصؤعالمفحة 

حرق

اتت........آل 

اص

الاباع...........

الاتحاد..........

الإتان........ؤ.

•••••••-الأجل 
الإجماع.........

لقدريا الاحتجاج 

:
٢٢

٢٧

٤٠

٤٧

oT

٥٣

٦٢

٦٨

١٨٣الإسيات 
١٨٩الاسهزا 
١٩٦الأّتواء 

٢٠٦....٠ ٠٠٠إسطقمح.اا.........................
٢٠٩والمنراج..........ؤ....ؤ.............. الإسراء 
٢١٨.......„...........ا.ؤا................... إمراقل 

٢١٩الحامض أمع 
٢١٩الإسلام 
٢٣٣الحمم الإسلام 
٣٣٣الحكمي الإسلام 
٢٣٣....ؤ........................... الخاص الإسلام 

٢٣٣الأيفلم اض اسم  ٦٩الاحتقار 
•٨الأحد 

٩٩الخلةين أحن 
٩٩الحاكمض أحكم 

٩٩الأحلام 

١ ٠٣... ٠٠.............أساء ا,لآخّ)م■, 
U«\الاحات...................7...؛....؛ؤا..ا.؛ا..... 
١١٠الإخلاص.....................ؤ.................. 

١١٦إدرص. 
١٢٢الإرادة..ؤ...اؤ..........؛......؛..ؤ.؛.ا..ا.....ؤ.. 

١٢٧القرب الإرادة 
الكوسن.الإرادة 

الراحمتنأرحم 
الأزلي

١٣١،.......؛ا.....ا.... ٠٠.٠٠........٠٠٠٠الأسباب....
١٤١الأسأْل 
١٤٦الإسلام............ّ.......ؤ.....؛ ي الأسشاء 
١٤٧الإيمان م الاستثناء 

١٥٦................ ٠٠............الأسنمقاء 

٠١٦٢ الأّتطاص 

١٦٨....؛.؛.؛..إؤ..؛.ا؛.ا.؛ؤااا....ؤ.,.....ر. الأتاذة

١٧٥الأسممانة 

١٢٧

١٢٧

١٣٧

رالممىالأمم 
الحسنىالأسماء 

...اسمامل. 

٢٤٠

٢٤٥

٢٠٥

٢٦٥أقراط 
٢٧٠الأصاح 
٢٧٣..ا.....ؤؤؤ...لأ......ؤلإ.....؛؛.. الكيرةأصحاب 
٢٧٣اليمين أصحاب 

٢٧٤الدين أصول 
٢٧٧............ؤ......... والئتةبالكاب الامحمام 

٢٨٧.....ؤ.. ٠٠٠٠٠ؤ......................القرآن إصجاز 
٢٩٧الأعراف 

٢٩٩الأم 
٢٩٩...،..........ؤ..ُ.ؤ................. ٠٠٠٠ص..

٢٩٩ا.لأءام 
٢٩٩القلوب..........................٠..٠.... أعمال 

٣٠٤... ٠٠الافتراق....................................
٣١٠............ ٠٠٠..........٠٠الخال..........أتحال 
٣١٧اث،.........ؤيمؤيم..ؤؤ...................... أقعال 

٣٢٢الأزب.؛؛..؛.......................؛.ؤ.......... 
٣٢٢الأقوى 
٣٢٢الأىر 
٣٢٢الإماْ 
٣٢٧الأكرم 






