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التبيين.خاثم ٠٠الأولياءخاتم 

 Pامح/لياء اتم خffi

)الولي(.مصطلح يراجع 

النثن.®®خاتم 

دuدريفسثا0 

منفاعل اسم التاءت يكسر الخاتم؛ 
آخربمعنى: )حتم(؛ الثلاثي الفعل 

ؤيقالبه، يختم ما و؛فتحها؛ الشيء، 
والخيتاموالحيتام والخاتام الخاتم ت له 

خواتمت والجمع والخاتيام، والشتم 
اصزوالميم والتاء والخاء وخواتيم. 

يقال:الشيء، آخر بلؤغ وهو: واحد؛ 
السورة،القارئ وختم العمل، ختمت 

الوهو الشيء، على الهلع والختم: 
الآحرازُأ؛.ر م، بملوغ مد إلا يكون 

وهوتوسيء؛ سي جمع السين؛ 
)النا(؛من ماحوذ ؛ اشعن النختر 

فهوأ؛ه؛ اه عن أنبأ لأنه الخبر؛ أي: 
مأحوذبل لقيل؛ مفعول■ لمعنى فعيل 

للملأيتن،الملم ]دار ( ١٩٠٨)©/الصحاح انئلر: )١( 
زدار)؛/©؛Y( لغة الومماسس [، ٢١٩٩•ط؛، 

واكاموسالممءل)'آأا([، ١٥١٤١٨ط؟، الفكر، 
تءؤسةالرشلت،ْله،1ا؛اها.

مفصلكانه الارتفاع؛ أي: )النبوة(؛ من 
والأمم:منزلته. فع بن الناص على 

\ذك\ى.

شرعاأتتمرث ا ه 

)ختمالنييين خاتم بمسألة المراد 
فيالنبوة وصم، حدويث، ااانقهلاع النبوة(: 

فىبها تحليه. بعد الثقلين من أحد 
تثرعولا نبوة تبتدأ ءافلأ ؛ النشأة؛؛ هده 

وشريعتهنبوته مد شريعة 

اشإنباء وانتهاء مختصره: وبعبارة 
٢.ر الماء،؛ وحي وامهثاع للناس، 

ب،جاادتسسخهثسج 

النييين؛■بخاتم محمد. نبثنا سمي 
حاءأي؛ به؛ وحتموا ختمهم لأنه 

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

اللغةوّقاسر (، ٢٠أ/••)\/؛v، الصحاح اظر: رآ(
)٧٦(.السل وامامس (، ٣٨٤)ْ/ 

القامة]إدارة /؛r( TY)للألومي انماني يوح )٣( 
بمصر[.المشرية 

]المكتب( ٢٧٧)آ/للفارص المهية الأنوار لوامع )٤( 
يروتا•الإصلأءي، 

سعدبن لأحمد المحمدية بالنبوة النبوة ختم عقيية )٥( 
ؤرا،الرياض، ءلسة، ]دار ( ١٦)امدى الغ



•ظدماكبيينه

يختمالذي يالخاتم . له تشيها أوت 
لهم،والطاع كالخاتم فهو ا لمكوب ا ُه 

لأحدتفتح فلا النبوة على طبع 
غلماكان . خلهورء كأن أو بعده، 
لهاُا/

0الأسماءالأضيى؛
محمد.-،سنا هوت السين حاتم 
والعاقب.والخاتم، 

لحقيقة:اؤ 

بنساالنبوة بختم الإيمان حقيقة 
أنالمسلم على يجب أنه . محمد 

.محمد سنا حمامحي من أن يعتقد 
-الأنبياء من قبله عمن بها انمرد التي 
دينمن المتواتر بالنقل معلوم هو مما 

النبسنحاتم أنه -؛ بالضروة الإسلام 
إلىالعالمين رب ورسول والخرين، 

عريهموجنهم، إنسهم الثقلين: حمتع 
ملوكهموقاصيهم، دانيهم وعجمهم، 

زهادهم،وغير زهادهم ورعيتهم، 
اشأكمل فبه وغيرهم؛ منهم الأولياء 

يهونسخ النعمة، به علينا وأتم الدين، 
رقة< ٥٨٤٤)آ/ المهابة يلئ إلى الهيابة انفلر; :١( 

المغريير ونفه.[،  ١٤٢٩ْلا، الشارقة، جامعة 
يروتن-[، ٥١٤١٧ْلأ، طسة، ]دار ( ٣0٨/٦ر

اليربي،التراث إحياء ]ياي )؛ا/ْبما( القرْلمي 
]دار( rvn)؛/للشركاني القدير ولمح .[، ٠١٤٠٥
)T؟/المعاني وروح .[، ٠١٤١٢المنصورة، الوياء، 

الكب]دار ( ٥١)ه/ الأحرذى وتحفة (، ٢٤
واكودر)آ؟/لأإ(والمحرض [، ٠١٤٢٢انملمجة، 

[.٢١٩٩٧توص، سحتون، ]دار 

كاقيةفرسالته. السابقة؛ الشرائح جمع 
سواها،إلى تحؤج لا همامة، ثاقبة 

يحوجلم - تعالى ربه نضل - ه وهو 
حاجتهمؤإنما بعده؛ من أحد إلى أمته 
جاءبه.ما عن، ييمهم من إلى 

بعده،ولا معه رسول، ولا نبي فلا 
نزولادعاء أو يحده، للنبوة دعوى وكل 

يدعلم ؤإن ٠ يحده غيره على الوحي 
وضلالؤإفك كذب فهي ؛ - نبوة ال

أصنإن ويقتل صاحبها، يكفر وافتراء، 
للنبوة،. حتمه جحد من وكدا . عليها 

لجمح" ٥١رسول بانه ٠^١ كان ولو 
•الثملتن 

سعلا أنه : أيناالملم ويعتقد 
ماومتابعة الإيمان؛4 إلا الناس من أحدا 
باطناوالمنة، الكتاب من به جاء 

فيوجليلها، الأمور دقيق في وفل١هتا، 
يجوزولا والأعمال، والمعارف العلوم 
بعدالسابقين الرسل من غيره متابعة 

أدركهفلو عليه، الوحي ونزول بعثته. 
فلااتياعه؛ إلا وسعهم ما ءقهق الأنبياء 

بغيرتعالى افر تتعبد ولا شرءه، إلا شئ 
دينهغير ابتغى فمن ه، به جاء ما 

ومنمنه، يقبل فلن وشرعا دينا وشرعه 
بحجة- به يؤمن ولم ومات س له سمع 
منفهو - ء الأنبياء من غيره اتباع 

اتباعمحؤخ من وكدا النار، أصحاب 
كافرفهو شريحته. غير ثريعة 

بالإجماع.



النبيين.خاثم 

إلىوالنهار الليل بماء باق ه فشرعه 
الأنبياءأكثر . فهو ولذا القيامة؛ يوم 

القيامة^يوم تابعا 

والأدلة:
الكتاب،ت المعتقد هذا على دق 
الأنة!ؤاجملع المتواترة، والثنة 

وئاتعالى: اش قول الكتاب: فمن 
قيووثوى يح١لآق؛؛ بن ك أآ قثد "٤)؛، 
_§بك^، أس جآن أنتشن ؤحاير آس 

علثا

جالتبيين خاثم 

]وزارة\( UMطة لاين الوجٍز مو ٠Jانظر: ا ■
;[،٥١٤٢٨يقطر، الإصلأب والثزدن الأوئاف 
عيي]طجعة ١(  ٠٧•رآ/ ض عيا للماشي والثما 

)أ/تيمية لابن إلخاوى ومجمؤع الحلي[، ■البابي 
خ؟/أأْ،، YU/\>0أا/آ؟إ، ، ٢٠٤؛/، ٢٣٤

دينيدل لمن المحيح والجراب (، Y'V/T؛
[،٥١٤١٤محيا، العاصمة، ]دار ( ٤٤٥)ْ/المسيح 

الكتب]دار ( ٢٧٤)T/ تيمية لابن الكبرى والفتاوى 
ربعن الموتعين ؤإعلأم ؛،-[، ١٤٠٨ٍدا، العلمية، 
ونفير،؛[، ١٩٧٣الجل، ]دار )إ/هيم( المالمن 

]دار؟؛( A/1 UA^/r ،YiAرا/ْ، كثير ابن 
أبيلابن الظحاؤية وشرح [، ٥١٤٢"؛ط؟، •ليبة، 
الرسالة،]مؤّة ( ١٦٧،  ١٥٦)امالحنفي المز 

(٢٧٧البهية)آ/بم\آ، الأنوار رلوامع ْلبم[، 
للميوهليالكبرى والخماثص الإصلامي[، ]المكتب 

[،٠٠١٤٠٥الميمية، الكتب، ]دار ( ٢٧٩/٢)
]الم،)آ/ه؛آ( للقطلأني اللدنية والمواب 
(،٤١، ٢٤)؟؟/المعاني وردح ءل؟آ، الأسلامي، 

مدا،القيم، ابن ]دار ( ١١ ١٥)A القيوو ومعارج 
ياشرربن للطاهر والتنوير دالتحرير -[، ٠١٤١٠

(YY/٤٥ ،) وما( ١٧)للغامدى النبوة حتم وعقيدة
>أ/للخوزان الامحقاد صحيح إر والإرشاد بعدها، 

الملمةالحوث لإدارات انمامة الرئاّة ]طعن ( ١٨٦
لثلريةوالإبطال [، ٥١٤١٢ط؟، بالرياض، والإناء 
أبولبكر الأديان من وغيره الإسلام دين بين الخلط 

[.٠١٤١٧ٍدا، العاصمة، ]دار )٣٨( نيد 

نصوهي ]الأحزاب[؛ وي 
ينبئناالنبوة حتم على الدلالة في صريح 

الأولىبطريق والرسالة ه، محمل 
رسول،ولا بعده نبي فلا والأحرى؛ 

للتاءالكسر أو الغتح قراءة على سواء 
جك:وقوله >ؤئغاتنه. ت تعالى قوله في 

قوقم■ثأقئ ق,م P ص ؤؤآ'و 
لالائدةأدئتاه آلأسلم لكم ورضيّت، تق 

اشأن الأية: من الدلالة ووجه [، ١٠
عليهاوأتم الأمة هذه على امتن تعالى 

أكبرارفهده الدين؛ بإكمال النعمة 
حيثالأمة؛ هذه على هث الثه نعم 

يحتاجونفلا دينهم؛ لهم تعالى أكمل 
نبيهمغير لي إلى ولا غيرْ، دين إلى 

ولهذاعليه؛ مه ومحلا اش لت، صلوا 
إلىوبعثه الأنبياء، حاتم افر جعله 
أحله،ما إلا حلال فلا والجن؛ الإنس 

ماإلا دين ولا حرمه، ْا إلا حرام دلا 
حقشهر به احبر شيء وكل شرعه، 
،.اااُ حلفولا فيه كذب لا وصدق، 

فىثبت فند الئئة: من وأما 
ثه؛هريرة ابى حديث من 

ومثلررإزمثلي ت قال M الشي أن 
بيتابني رجل كمثل من الألياء 

منلبنة موصع إلا وأحمله، فآحتر 
ديعجمنبه بملوفون الناس تجعل رائية؛ 

اللبنة؟هذْ وضعت هلا ويقولون: له، 

سر.يصرف (، ٢٦/٣رممر اين )٢(نفير 



اينشن.خاثم 

،التسينأا خاتم وأنا اللينة، فأنا قال; 
ررفآناخا: اض عبد بن جابر حدث ومحي 

الأنيياء،؛فخمت جشت، اللتة؛ مومع 
أبيحديثا من ملمءا، صحيح ١١وفي 
تل فا س ض ا رسول أن أ ختل هريرة 
إمنها فدكر سّتاا، الأنبياء على رأشثلت 

بيوختم كافة، الخلق إلى اروأري، 

بنجبير عن ررالم-حيحينا؛ في ولت 
ارأناقال: ه اض رسول أن ه؛ شم 

الذيالماحي وأنا أحمد، وأنا محمد، 
الذيالخاثسر وأنا الكفر، بي يمهحى 
العاقّا،وأنا عقبي، على الناس يحشم 

وفينبي«، بعدم ليس الذي والعائب: 
ليسالذي العاقب رروأنا لملم: رواية 
أ.أحدءاُ يعده 

أبيحديث من أيثا وفيهما 
ال:ئه اه رسول أن ه؛ مربرة 
الأنبياء؛تسوسهم إسرائيل يغو رركانت 

نبيلا وإنه نبي، خلفه نبي هللت، كلما 
الحديثاُيعدى...٥ 

(،٣٥٣٥رقم المناقب، )كتاب المخارى أنترجه )١( 
(.٢٢٨٦رنم القفاثل، ركاب لم وم

(.٢٢٨٧رنم القفاتل، رمحاب منم أجرجه )٢( 
رنمام،، الختركتاب أيصا المخاري وأخرجه 

ارادة.هذْ دون (، ٣٥٣٤
رقمالصلاة، ومواضع الماجد لم)كتاب مأحرجه )٣( 

(،٣٠٣٢رنم الخانب، )كتاب المخاري أخرجه ر؛( 
له.واللئتل ( ٢٣٠٤رنم الفضائل، وملم)محاب 

رنمالأنمياء، احاديث، )كتاب البخاري )٠(أخرجه 

أن١.؛،؛ ثوبان حدث في وثت 
فيسيكون وإنه ... ١١قال: ه الله رسول 

نبي،أنه يزعم كلهم ثلاثون، كدابون أمض 
بعدي؛؛ُآ،•نبي لا التبيين؛ خاتم وأنا 

أنمن أكثر الباب هذا في والأحاديث 
تحصر.

الأمةأحمع،تا فقد الإحماع; وأما 
والمرسلين،الأنبياء حاتم س أنه على 

الثملتن،جميع إلى العالمين رب ورسول 
ضروريةمعرفة الصحابة بين ذللخ، وعرف، 

منالأجيال وفي بينهم، وتواض يقينية، 
قنالعلى أجمعوا ولذلك، بعدهم؛ 

ولمس، الم رسول وفاة بعل الختسين 
والأسوديلمة متكفير فى للوا يت 

منمعلومة العقيرة هده فصارت العني. 
النبوةحتم أنكر فمن بالضرورة، الدين 

الإسلامعن خارج كافر فهو ه به 
.محمدا بأن كان ولو لإجماع، يا 

مبثوثوهدا كلهم. للناس المحر رسول 

(.١٨٤٢رنم الإدرة، وملم)محاب (، ٣٤٥٥
(،٤٢٠٢رنم النتن، داود)كتاب أبو )٦(أخرجه 

لقم ٥١رسول محن الفتن )أبواب والترمذي 
رنمالنتن، )كتاب ماجه وابن وصححه، ( ٢٢١٩
]ْؤّة.( S\V/TV)ستدْ في وأحمد (، ٣٩٠٢

الململةفي الأا؛ّاني وصححه ٍرا[، الرسالة، 
الرياض،الخعارف،، تمكسة )إ/؟ْآ( الصحيحة 

]دار( ١٧٣و ١٦٧)حزم لأبن الإجماع مراتب اظدت )٧( 
)U/معلية لابن الوجيز والمحرر الخلمية[، 1لكتبا 

وروح)؟/>U'\(، عياض للقاضي والخنا (، ١٢٥
والخويرو١كمير ٤(، ١ رآآ/ للألومي المعاني 

)آ؟/هة(.



العقائدوكب الأئمة كلام في مكاثر 
ض.والحمد وحييتا، قديما 

•س به التبوه حتم على لأدلة ا من وأيصا 
فهذاالثملين؛ جمع إلى رسالته عموم أدلة 

وكونهالمئين، حاتم لكونه مستلزم العموم 
رسالته.لعموم تستلزم النسن حاتم 

قواJأهلاسا:أو 
رإؤإناوهل>ناويت جعفر أبو ال ق

المجتيى،ونبيه المصطفى، عبده محمدا 
الأنبياء،حاتم ؤإنه المرتضى، ورسوله 

وحبيبالمرملين، وسيد الأتقياء، ؤإمام 
بحدهالنبوة دعوى وكل العالمين، رب 

عامةإلى المبعوث وهو وهوى، فغي 
والهدى،بالحق الورى، وكافة الجن 

ء((لضيا وا لنور وبا 

ينالله عبد بن ارمحمر تيمية؛ ابن وقال 
إلىس الثه رسول هو المطلب عبد 

عريهموالإنس، الجن الثقلين؛ جميع 
ملوكهموقاصيهم، دانيهم وعجمهم، 
•■ زهادهم• وغير زهادهم ورعيتهم، 

ينتظرنبي بعدم لمس الرسل؛ حاتم وهو 
الأنبياء،آخر هو بل يرتقب؛ كتاب ولا 

بينلما مصدق عليه أنزل الذي والكتاب 
فمنعلته• ومهيمن الكتاب من يديه 

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

بيروت،حزم، ابن ]دار ( ١٢)الطحاط العقيدة )١( 
.ا*أأاه;اْلا،

منبه بحث ما وأخذ و٠لاءته اتباعه عن 
كافرااُآأ.فهو والحية؛ الكتاب 

قمل،وؤويمي رروقول'ت ممرن ابن وقال 
ءف-اشمأج أقه جان ألتشن ء-ثاتر آئص 

٣٠الأحزاب:اركقوله: ت. 
[؛١٢؛ام: عتالأنيساكهُه بمعل -تث 
ؤإذابعده، نبي لا أنه فى نص لأية ا فهذه 
بهلريقبعده رسول فلا بعده نبي لا كان 

الرسالةمقام لأن والأحرى؛ الأولى 
رسولكل فإن النبوة؛ مقام من أمحص 
وردتوبذلك ينعكس. ولا نبي، 

هاش، رسول عن المتواترة الأحاديث 
فمن. . الصحابة. من جماعة حديث من 

محمدإرسال بالحبال تعالى الله رحمة 
منيم إليهم، عليه وسلامه الله صلوات 

به،والمرسلين الأنبياء ختم لهم تشريفه 
أمحبروقد له. الحنيف الدين ؤإكمال 
الئنةفي ورسوله كتابه، في تعالى 

ليعلموا؛*I-،؛ نبي لا أنه عنه! المتواترة 
فهوبحده المقام هذا ادعى من كل أن 

ولومصل، محال يحال فاك، أ كزواب 
السحربأنواع وأتى أ، وسعبذ.ُ تخرق 

محالفكلها والنيرحياتُ؛آأ والهللأسم 
ا؛الألثابااُ أولي عتل• ل وصلا 

)يآ/بمه(.اكاويى )٢(مجموع 
تثل - وشعبي وابمدى. احتلته الكات.بت تخرق )٣( 

كالحر.حميمت لم لس مما لنيرْ يره ، ٠٥-؛ نعوذ 
مماغير؛ على ونحو، المثعوذ يلسه ما اونيرجيا'ت،؛ )٤( 

المحر.يشه 
(.٤٣٠؛_ yaA)ممر رْ(ضٍراين 





هالنيئين خائم هالتبيين حائم 

وش;]يلاؤل ءمأ هتصبم 
المبسولأالأدلة من ذلك وغير ١[، ١ ١ 

الفقه.أصول كب من مظانها قي 

صرات:ا٠ 

الإيمانعلى المترتبة الثمرات أبرر من 
وكمالالتشريع اصتقرار للسوةث . يختمه 
فيالأم أكبر له وهذا الأمة، لدى الدين 

ربهابوعد اليقين وصدق إيمانها، قوة 

علىالثبات في القدم ورسوخ تعالى، 
تعالىافه امتن كما الشؤع؛ وأحكام الدين 

سوو جق: قوله في بهدا علينا 
pi ' ٣ورضيق تتنؤر قوقأ وأثتت ديةةأ

]اسثل.ة:آ[.ه ايمأ 
بتكذيبالقطع ت أيصا الثمرات ومن 

أونفلر دون بعدو. للنبوة دعوى كل 
المحمديةلأمة عصمة هذا وفي تأمل، 

المتنسن،الكذابين الدجالين اتبلع من 
هوهفضل إبراز ت أيصا الثمرات ومن 

الأمممن غيرها على المحمدية الأمة 
وأمرائهاعلمانها وفضل السابقة، 

بالشؤعالناس يسوسون الأين — وحلفائها 
فبهموالدنيا؛ الدين أمر حفثل ي ف- 

ونفىمعالمه، وحدد الدين، الله حففل 
الخبطلين،واشحال الخالين، تحريف عنه 

إسرائيل؛ض بخلاف الجاهلمثن• وتأويل 
عهالأنبياء سوسهم كانت فانهم 

منلتخبت والغ الكاب ضوء ي الإيمان أصول انظر: )١( 
١أأاه;ا.ط؛، نهد، (تسعالملك ١٨٣انملماء)

فشلاعتقاد أيصا: الثمرات ومن 
الأنبياءمن إحوانه سائر على س النبي 

وسرقهبنّضلص والتنويه عه، والرسل 
رسالتهوكمال هق، ربه على وكرامته 

ودعوته.وشرعه 

الحت5بمة:■و 

المحمديةالرسالة عموم أن تقرير تقدم 
تبثناحصائص من هو الثقلين حميع إلى 

منقبله عمن بها انفرد التي . محمد 
بشريعةأتى . وأنه عه، الأنبياء 

إلىتحوج لا عامة، شافية كافية ورسالة 
لم- تعالى ريه بفضل - س وهو سواها، 
ؤإتمابعده؛ من أحد إلى أمته يحوج 

به؛حاء ما عنه يبلغهم من إلى حاجتهم 
)عمومهالعموم هذا لوازم من فكان 

وعمومهإليهم، المرسل إلى ية بالن
فيإليه الخباد يحتاج ما كل إلى ية بالن

حاتمس يكون أن وفروعه( الدين أصول 
—كتايه يكون وأن ورسله، اوأه أنبياء 

اضكتسا حاتم هو — الكريم القرآن 
لها،سحا رنا عليها ومهيمنا المنزلة، 
وباقثاومحاسنها، لأصولها وجامعا 
هناومن الساعة؛ قيام إلى وحاليا 
حاتمه كونه في المناسبة فلهرت 

كانتالذين الرسل، من غيره دون السنن 
أزمنةفي معينين لأقوام مزقتن رسالتهم 

والمح،بعدهم. لمن عامة تكن ولم حاصة، 
أعلم.



►4E3اثتيتينخاثم 
اتمخاكين:مدهب ي

الحديثةالفرق زعماء من النوة ادعى 
السيد)وال،مهت الباب من' كل الباطنية 

اشوبهاء البائية، زعيم محمد( علي 
زعيمعلي( حسن ميرزا )واسمه: 

غلامبن أحمد و)غلأم البهائية، 
القاديانيةزعيم ني( دبا الما مرتضي 

)الآحمدية(لها
أن— الشيعة غلاة من _ العرابية وزعم 
وأخطألملي، حق والوحي المران 
لشدةلمحمد.؛ وأءهلاه قص حبريل 

أبا لغرا ا محب لغرا ا به يكما يه غلى سبه 
أنيزعمون الذين الباطنية؛ ومثلهم 

سلمانعن القران أخذ بي. الن
اكارس!'ى.

ثريةالاثط الإُاسة الشمة وأبت 
ا.لله.ولخول وفاة يعد الوحي نزول 
الملائكةوكلام وأئمتهم، فاطمة على 

حتموعفتدء (■< ٤٥)^y/رالتنؤير التحؤير انفلر: )١( 
<.٢٧٠'آ_ اكوةووغاسى)أ-

اصب]دار ( ٣٤٠)قئسة لابن العارف انثلر: )٢( 
الملسنفرق واصقادات -[، ٠١٤٠٧، ط١ الLميةا 

؛_،الكلمات ]مكتبة ( ٠٩)لارازي والمشركين 
الخالمفي الباطنية والحركات -[، ٥١٣٩٨مصر، 

لءا.لم( ٣٠٣)الخعليب أحمد لمحمد الإسلامي 
ط٢،الواض، المحب، 

،٢٧١، ١v٦/١)للكلمني امافي أمحول انفلر: )٣( 
ط٣،طهران، الإسلأمبة، اصب ]دار ( ٢٤٠

،١.٥/ه١٧)للمجلي الأنوار وبحار ، م[  ١٣٨٨
التراث،إحياء ]دار ( ٢٣٧؛ه/، ٧٣، ٦٨أآ/أأ، 

مقامالأئمة وقيام الوحي، بهيا لهم 
تجرأبل ،؛ والحجةُ الميوة قي ه الشي 

هذا؛من أعفلم هو ما على غلاتهم 
أئمتهمأن على علمائهم بعض فنص 

الأنبياءجميع من وأعلم أفضل 
منالعزم أولو فيهم بما والمرين، 

وخدشقدح حقنته في وهذا أ؛ الرملُ 
واختصاصالنبوة ختم عقيدة في 

كثراكونه عن قفلا بها، . نبينا 
أحدآْ،.قيه يمتري لا بالإجماع 
إمكانالصوفية ة وغلا الفلاسفة وجوز 

لهاواكتسابهم لأنفسهم، النبوة تحقق 
ابنفادعى السريرة؛ ونقاء الشلبا بصفاء 
—العامة النبوة إيات ادعائه يعد . عربي 
خاتموأنه خاصة، عليه الوحي تزول 

لمحمدالكبرى الدرجات ؤمائر هآ، ١٤١٣ط٣، 
-[،٠١٣٧٠المجف، ]طعن ( ٩٣، ٤٣)المنار 

منولمزيد (. ١٠٧٠)آ/ ماض محي لاقا والشفا 
)أرللقفاري الشيعة مده_، أمول راءى<إت التفصيل 

المبوةمحم وعقيدة (، ٦٢٣، ٦١٢، ٥٨٦/٢، ٣١٠
(.١٤٣)سا،دي 

]طبعة)ْ/يأآ( الكبرى الدرجات بصائر انفلر; )٤( 
الأئمةأمول في المهمة والفصول ع[،  ١٢٨٥إيران، 
وعيونقم[، بصيرتي، ]مكتبة ( ١٠١)العاملي للحر 

]ملمعة( ٢٦٢))/القمي بابؤيه لاين .الرضا أحبار 
للخمينيالإّلأمة والذتمومة [، ٠١٣١٨إيران، 
الخليجومطعة بإبراز، الإسلامية ]المكة )٢٠( 

للمفاريالثيعة مزمحب أصول وانثلر; يالكؤيت[. 

ورسالة١(، . )؟/AVعياض للقاصى الشفا راجع; )٠( 
(٢٩)\ij^ يد بن لمحمد الرامحة على الرد في 

الصفا،ءْلا؛ع الرشيد، صعدأ بن ناصر ث ]تحقيق 
؟•ئا،و[.مكة، 









تلمتافقيناللم خداع ٠٠،خاززاثتاد

اسسة:لمساص ا0 

لخازلأن على الوحيين نصوص دلت 
وحازنالجنة، حزنة هم أعوانا، الجنة 
اشقول منها: فيهم، المقدم هو الجنة 

إلربمم أقمأ ٢^٥ قذ نع_الى: 
L ١١أمحبه-ا ومبمثت -ْآءوبما إدا ثئ رمع آلجنمق 

"'ّهم تم ثثتي، ك جآت 
أبيوعن [، ]١^٥٢٠.ه "قمحمح، 

النبيسمعت ت قال نجهته هريرة 
ارذسجيل في زوجين أنفق ررمن ت يقول 

١،.قأللم،ا م أي الجة حزتة دعته 
لمصادرواثمراجع؛ا0 

الكتابصوء هى الإيمان ءأصول ء ١ 
العلماء.من لنخة والئن4اا، 

لابن^١(، والنهاية،؛ لاو_واية ر ٢
كمحر

داودلأبي اااوعث«، . ٣ 

سي,محمبم
اليم.لاين الأماح«، 

لابنالهلحاؤية؛؛، العمدة ؛امح _ ه 
العز.أيي 

الأبرار؛؛،الملأئكة ٠ ٦ 
للاشقر.

ارم— ٨ 

لتعراؤ 

للحكمي.^٢(، القبول؛، عارج 
واليهودالملمين فرق ءامعتقد _ ،٩ 

فيوالوينيين والفلاسفة والنصارى 
للعقيل.المقربين؛؛، الملاذكة 

الخلألك؛؛،أخار فى ٠ ١ ٠ 

قالنار ازن خج 

-)مالك( مصطلح يراجع 

 Mصالنبؤة تم خ

النّيين(.)حاتم مصطلح يراجع 

والختم.

)الصائل(.مصعللح يراحع 

سناصناض داع خ. 

ئلغة يف 

واحد،أصز؛ والعين والدال الخاء 
إفلهارالحيعت ، الشيءُ إحماء الإ-خدلع؛ 

ح؛ل.عأاى يخت؛ وحنزعه تخفيه. ما حلاف 
بهوأراد حتله أي• ا؛ يمسأ وحداعا 

والأمم:يعلم، لا حيث من التكرو٥ لأبن ^٦،، اري،؛ بالءفتح - ٧ 
ااخا..نئصؤحجر

(,٣٢١٦رقم. الميلق،  sJuركتاب البخاري أحرجه )١( 
(.١٠٢٧رغم الزكاة، رمحاب وملم 

.C٢A٨تاللغة رآ(ْقأيٍس 
 )٣(jU  لاين ال٠وب A(٢٣١مطور.)





كينللمنا طه ا خداع ثام1اضيىاض خداع 

ءالأدثة:
بميمنؤإن ت تعالى اش قول 

[.١٤٢]١^٠: .__4 ئن نه 

أهلاسمءقوال أ٠ 
لملمنافقون LsSت ظلإ حرير ابن قال 

لهمكان ما لأن أنفسهم؛ غير يخدعوا 
السّلمونيكن فلم وأهل، مال من 

إياهمحداعهم حال في. ~ علتهم ملكوه 
فتشزوه- قبلها ولا بنفاقهم عنه 

يكذبهمعته دافعوا ؤإنما منهم، بخداعيم 
فيالذي غير بألمشهم ؤإفلهارهم 
أموالهمفي لهم الله ويحكم ضمائرهم، 
أمورهمظاهر ش وذراييهم وأنفسهم 

بما'والله الملة، من إليه ننبوا ا ما يحكم 
الخالعؤإنما عالم. أمورهم من يخفون 

غيروالمخلؤع شيئه، عن مره حتل من 
فأماحادعه. حديعة بموصح عالم 

غيرإياه صاحبه لع بخد عارف والخخايع 
إنمابل مكروه؛ إياه حداعه من لاحقه 

مخالع،له أنه به ان لل_قليتجافى 
عليهله يتاكامل غاية ليبلغ استدراجا، 

عندموقع بها هو التي للعقوبة الحجة 
بحالعالم غير والمتدرج إياها، بلوغه 

باطلاعهعارف ولا مستدرجه، عند ه نف
إياه،مستدرجه إمهال وأن ضميره، على 
المخاتلليبلغ جرمه على معاقبته تركه 

مستدرجهعقوبة استحقاقه من الخالع 
وكثرةإياه، عصيانه وطول إساءته، بكثرة 
أقصىعنه عفوه ■وطول لمستدنج، ا صفح 

شك،لا ه نقخالع هو فإنما غاية؛ 
مخالع.له أنه يه نفحدثته من دون 

أنالمافق عن ثناؤه ٣؛ الثه نفى ولل-لك 
الصفةكانت إذ ه، نفغير حيع يكون 

الصفته وصفنا الي 
والخدلعالكر رالأن ت كثير ابن وقال 

منتفطوالعبث اللعب وجه على والمخرية 
وجهعلى وأما بالاجماع، هق الله عن 

فلاوالجازاة بالعدل والمقابلة الانتقام 
ذلك8ُأ؛.بمتغ 

لمتعالى انله ررإن القتم؛ ابن قال 
والخداعوالمكر بالكيد ه نفيصف 

فيداخل ذلك ولا ، مهللما والاستهزاء 
ليستالأفعال هده فان الحسنى أسمائه 

موصعفي تملح بل ، معللقا ممدوحة 
الثهأن والمقصود! موضع. في وتذم 

والمكربالكيد نفسه ا يصفلم مسحانه 
فعللخن الجزاء وجه على إلا والخداع 

المجاراةأن علم وقد حق، بعير ذلك 
فكيفالمخلوق، من نة حذلك على 

اله سبحا الخالق من 

هلسؤال: عن عثبسن ابن وأجاب 
فقال!والخدلع؟ بالخيانة اوثه يوصف 

أبدا؛بها اش يوصف فلا الخيانة؛ ءآما 
فيمكر إنها إذ حال؛ بكل ذم لأنها 

الق،قال مذموم؛ وهو الائتمان، موصع 

(.٢٧٧المان)ا/ا'ماآ_ را(جاْع 
)أ(شٍدايمحاسم)ا/إها(.

اسماخم)ا/لأ'م(.مختص )٣< 



كينتلمنا الله خداع 
٩:امآآآ1

سامحيناش خداع 

آئتحاليأ ئعد ;■3ة\تووو يؤمدرأ >ؤو\ن ت لى تعا 
مول؛!، ٧١ال؛ ف]الأنهأذو ثئ ين 

فهوكالمكر،الخدلع؛ وأما فخانهم. يقل؛ 
ولا، مدحا يكون حين به تعالى الله يوصفا 

فها ل قا ؛ ق لإهللأ ا سبيل على به يوصف، 
يهوآقه عقدعون ^لمققئابم أؤِأ0 ت تعالى 

آأا[«ثا،.خندسمح]الماء:

المتعلقة:لمسائل اؤ 

المخايع؟اف، أسماء من ل ه٠ 
مقيدةه اض عن تخير التي الأنمال إن 

فلامطلق، اسم منها له يشتق أن يلزم لا 
المضل،الحنى؛ أسمائه من أن يقال 

فانوتقدس افه تعالى والماكر، والفاتن، 
منهاسبحانه عليه يطلق لم الأسماء هذه 

معينةمخصوصة أفعال إلا 

 O" المخالفين:مذمبا

مجنصفة للمنافقين اطه مخادعة 
الصادرةالاختيارية الفعلية الصّفان 

بالكليةالصفات منكرو أناكرها هس منه 
والمعتزلةوالجهمية الفلاسفة من 

ومنالأتاعرة أنكرئ كما المعطلة. 
معناهاوصرفوا نصوصها فآولوا وافقهم 

أنهادعوى أو المجاز، إلى الحقيقة عن 
صوص،اللفثلية المثاكلة بيل سض 

■( ١٧١)ا/لا(هجهوعمحاوىاينضسمر 
الكتاب]دار ( ١٦٢)\إ لاين الفوا؛د م )٢( 

المبي؛ا•
YAif)\للماتردي الئئة أمل -اريلأت مثلا: امملر )٣( 

يعاملهمتعالى افه أن معناها وقيل؛ 
لعلمخا ا ملة معا 

كقولالجواب؛ على إنها وقبل: 
أنابه: فلفر إذا يخدعه كان لخن الرجل 

حديعة،منه تكن ولم حا،عتكا، الذي 
إوهُ°؛.الأم صار إذ ذلك  JUوتئن 

عليهم:ثرد او 
تحاراض صفات أن الملم أهل مر ١. 

حاطبه افه وأن الجاز، يدخلها لا 
فوجبكلامها، من تعهد بما العرب 
.عندهم المحهودة حقيقتها على حملها 

الظلموجه على كانت إذا أنها — ٢ 
كانتإذا وأما مذ.مومة، كانت، ن لخيرا وا 

يستحقبمن عدل فهي الحق وجه على 
تعالىافه من بصدورها ذلك،، 

.يتحقهاُا"، بجن الجزاء مستل على 
يعاملهمه إنه قولهم: أما - ٣ 

أنيتصور لا فهدا الخالع، معاملة 
بهتقوم أن غير من المعاملة هدا يعاملهم 

الصفة.هده 

وجهعلى هي إنما قولهم؛ وأما - ٤ 
قدما .ث فه ا على نافون فهم الجواب، 

يرنف(، ١٠٢و)0إ0بم-ا( .  ٣٩٤ر)م/ ( ٠٣٨٧
يرونفورام،ما(، ( ٧٣/٤و)( ٣٠٨/١)الرازي 

رم/المحيط الجحر ير ونف)آ/بآآ(ا صعلية ابن 
وره/( ١٦.•\ o<\/rراكوير)والمحرير (، ٣٩٢
٢٣٩.)

)ا/آآإ(.للإيجي  jUlجاح انظر: رأ( 
سرى)ا/ا«آ(.حامع1وان اظر: ره(
(.١١١)U/ تمت لأبن النتأوى مجموع انظر: )٦( 





هللمومنين ا ام خديجة و|ص[هيوبأاتمومنين أم خديجة 

أولخديجة ارلكنت ت إسحاق ابن قال 
حاءما وصدق . ورسوله باض آمن من 

وه«ُاأ.

إلىأثار أن بعد الملاح ابن وقال 
الناسأول فيمن العلم أهل اختلاف 
منأول ت يقال أن رروالأوؤع •' إسلاما 

ومنبكر، أبو الأحرار الرجال من أسلم 
الماءومن على، الأحداث أو الصبيان 
حارثة،بن زقي الموالى ومن حديجة، 

أعلما؛واش بلال، العبيد ومن 
فضائلها:٠؛ 

ببيتيبشرها أن نبته أمر اض أن 
ولافيه صخب لا الجنة، فى قصب من 

لصت.

السلامليقرئها جبريل أرسل اض ن أ— 
رواءا موذاك لهدا يدل اض، من 

ههريرة أبي عن بإسناده البخاري 
يافقال: ٠ الني جبريل ررأتى قالت 

معهاأتت، قد حديجة هده اشت رسول 
فاذاشراب، أو طعام أو إدام فيه إناء 
ربهامن السلام عليها فاقرأ أتتك هي 

قصبمن الجنة فى يبيت وبشرها ومتى، 
ا.نصبءآ ولا فيه صخب لا 

واكهايأ)؛/والداه (، ٦٠٠اكحابة)U/نمز ي ف ء
]المكب( )٩٩للألماني م؛ الوصمح (، ٤٢

^.١٤٢١ط\< صان، الإسلأب، 
(.١٣٢)إسءاق اين )ا(ّمة 

]دار( ٤٠٣)الملاح لأبن الحديث علوم أنواع )؟(سرقة 
طا،آأ؛اه[.الملمة، الكب 
(،٣٨٢٠رنم الأمار، ماف الخاري)ثتاب، )٣(آحرحه 

ثبتلما الجنة، أهل اء نخير نها أ. 
قال:٠ النبي عن ه علي حديث من 

ائهانوحير مريم، ائها سسررحير 
حديجة«ُ؛،.

باستمرار،بخير عليها ه الني ناء ث— 
هعائشة عن باسناده البخاري روى فقد 

ماللبي. امرأة على غرت ُاما قالت: 
أنقبل خديجة، على غرت 

يذكرها،أممعه كنت لما يتزوجني 
قصب،من ببيت يبشرها أن اه وأمره 

خلأJلهافي فيهدى الشاة ليديح كان ؤإن 
■يسعهن"أْ؛ ما منها 

بنقرة فعن الكتل، النساء من نها أ— 
.؛ض ا رسول قال ت نال ثقهه إياس 
منيكمل ولم كثير، الرحال من اركمل 

عمران،بنت مريم نلاث؛ إلا النساء 
بنتوخديجة فرعون، امرأة وآمية 
كفضلالماء على عائشة وفضل خويلد، 

الءلرام({ُا'/بماقر على الثريد 
(.٢٤٣٢رقم انمحابة، فقائل وملم)كتاب 

(،٣٨١©رنم الأمار، )محابمائب المتاري احرجْ )٤( 
(.٢٤٣٠رنم انمابة، فقائل وملم)محاب 

(.٣٨١٦رنم الأمار، ئاتب الخاري)كاب أخرحء )ه( 
]دار( ٣٢٣/٤)والنهاية المداية ني كشر ابن انه )!(.

بنمعاؤية عن شعبة، اروروى شرلهت '^■١[ هجر، 
لم، ٠٠٠ نال. قال: إباس.ه بن قرة أسه عن قرة، 

إسنادومحيا تمرء. في مردؤيه ابن أرواه نال: 
وبم٠ا٠ثمة، إلى صحح 

]موسمة( ٣٩٧)آ/مضرم في الطبري وأحرجه 
بنآدم عن إثرامم بن المثنى عن ط)ا، الرسال، 

موسىابك، المح، ندم بئعجة، عن لياس ابك، 
المءد>وثايموذكر ءهإبم<، الأشعري 



فهامئين لمؤا أم حديجة :ءء|وزج[هثمهاالمؤمنين ام خد|يجة 

كانتها:م٠ 

فقدسامية، ودرحة عفلمى مكانة لها 
هرةلطا يا معروفة الإملأم قبل كانت 

لبيانفاكفي الإسلام في وأما العفيفة، 
رروزيرةكانت بأنها التدكير مكانتها عفلم 

كنيكان الإسلام، على صدق 
وزوجةالمؤمنين، أم وأنها إليها؛؛أا،، 

.الني عايها يتزوج لم المرّلثن، سيد 
بخيرذكرها من يكثر وكان ماتت، حتى 
وأنهاصديقاتها، ؤيكرم .، حياته طيلة 

فإنهإبراهيم حاثا أجمعين، أولأد0 أم 
مسسلمروى فقد . القبهلية مارية من 

أنهاثها؛ عائشة المؤمنين أم عن نده ب
حديجةعلى ه الني يتزوج ررلم ت قالت 

حنىماتتااُن.

أحادث)كتاب البخاري أخرجه الحديث مزا رء 
الأطعمة،ر)ىاب (، ٣٤٣٣، ٣٤١١رنم الأنياء، 

رنمالمحابة، فقاتل )كتاب ومسلم (، ٥٤١٨رقم 
وعنإياس، أبى بمن آدم عن طرق من (، ٢٤٣١
ه•خديجت ذكر شر تمة، 

لهنظفر لم - اليرتم، شخ - إبراهجم بن والمثنى 
وثمةأدم أصحاب من الثقات حالم، وتد بترجمة، 

نيخديجة ذكر أن الحديث،، لنقل ني 
أعلم.راض محفوظ. غير موصى أبي حديث 
(.٢٤٣)إسحاق ابن )آ(ّيرة 

وأ0آ(،، ٢٤٠.  ٢٤٣)إسحاق ابن سيرة آنظر: )٢( 
والبداية(، ١٣٠عساكر)٣; لأبن دمشق وى.ريخ 
فيالموية والسيرة (، n٤٦٣/كثير لابن والهاية 

أحمداض رزق لمهدي الأصلية المصادر صرء 
(١٣٦.)

والدايه(، ١٢٦/٣)ماكر لابن دمشق تارخ انظر: )٣( 
)ا/حجر لابن ابرى وضح (، ٣٢١)؛/والمهابة 

المعرفة[.]دار ( ٣٣١
(.٢٤٣٧رقم الصحابة، مماثل )محاب ملم أحر-بم )٤( 

عن؛.سنده أيصا لم مالإمام وروى 
علىغرت ؛؛ما قالت: أنها خبمأ؛ عائشة 
لمb_ حديجة على إلا ه النيئ ناء 

الله.إذارسول وكان ت قالت . أدركها،؛
إلىبها ارأرسلوا ت فيقول الشاة ذبح 

يومافأعقبته ث قالت حديجة،ا، أصدئاء 
رزقت،ن فقال حل.يجة؟،؛ ت فقلت، 

حيها؛اُ
المكانةبهد0 تحفلى أن لخديجة .وحق 

فهي.؛ محمد البرية حير من العلية 
البعثةقيل ج^، القه رسول ررحدمت، 

عثرمن أريد ويعدها مة، عشر حمسة 
ينفهاصدق وزير له وكانت، سنين، 
رأرصاها«ُأ؛.ه ومالها، 

انمتعلقة:امحساص جإ؛ 

الض.اثتغال الأولى: لمالئ ا. 
محتهازواجه ثم حديجة تجارة قي 

عائلةامرأة حويلد بنت حديجة كانت، 
منزواجها قبل ثيبا وكان لهة، 

هالةأبو أولا تزوجها حيث .؛ النبي 
بنعتيق نم زرارة، بن النباش بن هند 
يقولكما الأصح على المخزومي، عائد 

؛•اينءبدالثرُ
تزوجمن أول أن إمحاق ابن وذكر 

(.٢٤٣٠رقم الصحابة، ممائل )كتاب ملم أحرجه )٥( 
إصحاقابن سيرة وانظر: (، ٤٣١)؟/ واكهاية )٦( 

(٢٤٣.)

 )V( :الأصحاب معرفة في الاستيعاب انظر)\1إس(
ه[١٤٠ ١٢ط١، يرون، الجيل، ]دار 





تهأالموهنين أم حديجة هالموسين ا'م حديجة 

يرىلا فلكن النوم، في الصالحة الرؤيا 
ثمالمسح، فلق مثل جاءت إلا رؤيا 

بغاريخلو وكان الخلاء، إليه حبب 
اللياليالتعبد وهو فيه فيتحنث حراء، 
أهله،إلى يننع أن قبل العدد ذوات 

فتتزودحديجة إلى يرجع ثم لدلك ويتزود 
غارفي وهو الحق حاءه حش لمثلها، 

Iقال اقرأ، ! _ljالملك فجاءه حراء، 
حضفغطتي فأخذتي قال; بقارئ، أنا ما 

اقرأ،ت فقال أرسلني، نم الجهد هتي باغ 
فغطنيفأخذني بقارئ، أنا ما ت قلت 

أرسلني،نم الجهد مني بلغ حتى الثانية 
بقارئ،سا أنما ت فقلت اقرأ، ت فقال 

تفقال أرسلني نم الثالثة فغهلتي فأخذني 
يفآلالس قل )ول قق ١فكا وإت إز ■؛^١٥ 
]العلق[،وه آمحوم أرأ؛٤٥ و م 

قواده،يرجف اض. رسول بها فرجع 
ثهاحويلد بت حديجة على فيحل 
حتىفزملوه زملوني، رملوني فقال: 
وأخبرهالخديجة فقال الرؤع، عنه ذهب 

فقالتنشي، على خشيتا لقد الخبر: 
أبدآ؛ايثه يخزيك ما واممه كلأ خديجة! 

الكل،وتحمل الرحم، لتعل إنك 
الضيف،وتقري المعدوم، وتكب 

بهفانهللشت الحق. نوائب على وتعين 
بننرفل بن ورقة به أتت حتى حديجة 

خديجة،عم ابن الزى عبد ين أسد 
وكانالجاهلية، في تنصر قد امرأ وكان 

منفيكتب انميرانى، الكتاب يكتب 

يكتب،أن اض ثاء ما بالعبرانية الإنجيل 
لهفمالت، عمي، قد ا كبيتشيحا وكان 

ابنمن اسمع عم ابن يا خديجة: 
ماذاأخي ابن يا ورقة: له فقال أخيك، 

ماخبر . اش رسول فأخبره نرى؟ 
الذيالناموس هذا ورقة: له فقال رأى، 

جذعافيها لينني يا موسى، على لله ا نزل 
فقالقومك، يخرجك إذ حثا أكون لبمي 

قال:هم؟اا للأومخرحؤ؛ افه رسول 
بهجئت ما بمثل قعل رجل يأت لم نعم؟ 

أنصركيومك يدركني ؤإن عودي، إلا 
توفيأن ورقة يشب لم ئم مؤزرا، \ وصت'

،.وقزالوحىا(أ
معنىانملماء! وقال النووي: قال 

يصيبكلا إنك ! هاخديجة كلام 
مكارممن فيك الله جعل لما مكروه؛ 

وذكرتالشمائل، وكرم ألأنمادق، 
أنعلى دلالة هذا وفي ذك، من صروبا 
سببالخير وخصال الأخلاق مكارم 

مدحوفيه: المرء، يع مها من الملامة 
الأحوال؛بعض في وجهه في الإنسان 

لهحصلت من تانيس وفيه لمصلحة، نفلن١ 
أسبابوذكر وتبشيره، أمر من مخافة 

حجةوأبلغ دليل أعظم وفيه له، الملامة 
وقوةرأيها وجزالة ها خديجة كمال على 

،.٢١٠فقهها؛وعفلم قلبها وثان نفها 
وملم٣(، رهم الوحي.، دء )باب الخاوي احرجه )١( 

(.١٦٠رقم الإبمان، )كاب 
=إماء ]دار ( Y'Y/Y)ملم على المؤوي شرح )٢( 







هالمؤمنين أم خديجة غك'المؤمنين أم خديجة 

يعضها،وساق عائشة، على . النبي 
ومنهاعائشة، عن السائق الحديث منها 

ررذكرت قالت أنها أيقا عائشة حديث 
فيفأطب حديجة يوما . طه ا رسول 

منالنساء يدرك ما فأدركني عليها، الثناء 
ياالأ4 أعقبك لمد فقات: الغيرة، 

قريشعجائز من عجوز من اه رسول 
وجهفتغير قالت؛ الشدقين. حمراء 
عندتغير أره لم تغيرا .5 طه ا رسول 

عندأو الوحي، نزول عند إلا ممل، شيء 
أورحمة م، يعلحتى المخيلة 

ءذابااُ

الشاصلةعن ألتوقف الثالث،: القول 
وفضائلمزايا متهما لكل لأن سنهما؛ 
منهماواحدة كل وأن حرى، ناد ليت 
الجوانب.بعض في الأخرى ْبن أفضل 

الثنة،أهل رروأما كثير: ابن قال 
واحدةلكل ويشحا ا أيصا يغلو من فمنهم 
ولكنمعروف، هو ما الفضائل من منهما 

عائشة؛تفضز على التنن قوة تحملهم 
منأعلم ولكونها الصديق، ابنة لكونها 

مثلالأمم قي يكن لم فانه حديجة، 
وفصاحتهاوعلمها حفظها في عائشة 

يحبه الرسول يكن ولم وعقلها، 
ونزلتإياها، كمحبته ائه نمن أحدا 

،ط١tالرسالة، ]مؤّة )آ؛رو\،( أحعد ]١(أحرجه 
ابنونال (، ٧٠ ٠٨رنم اكاؤيخ، )كتاب حبان وابن 
ط\آ:هجر، ]دار ( ٣٢٠)؛/ دالنهاة الداة ني كبر 

جيده.إسناد اروهذا 

وروتسماوات، ّبع فوق من براءتها 
طيباكتيتا حثا علما . عته بعده 

الناسمن كثير ذكر قد حتى فيه، مباركا 
دينكمشهلر ررحدوا المشهور: الحدسث,ا 

منهماكلأ أن والحق . عن 
فيهالناحلر نظر لو ما الفضائل من لها 

فيالتوقف والأحسن وحبرْ، لهره 
ومنجك، اش إلى ذلك علم ورد ذلك، 

فلنهعلى أويغلمِإ بها يقطا دليل له ظهر 
عليهيجس، الذي قداك الباب، هدا في 
حملومن العلم، من عنده بما يمول أن 
فىأو المسألة، هذه فى نوقض له 

الأسلملك والملأقوم ا فالهلريق غيرها، 
أعلم،؛ُص.اطه : يقول أن 

ابنالعلامة القول هذا أيد وممن 
فيالخلاف عرض حيحا همثيمبن، 

ءوالعلماءيقوله: هذا رجح ثم المسألة 
بعضفقال المسألة؛ هذه في اختلفوا 
مزايالها لأن أفضل؛ خديجة العلماء: 

بعضومحال . فيهاعائشة تلحقها لم 
لهذاأفضل، عائشة بل العلماء: 

تلحقهالم مزايا لها ولأن ، ٤ الحديث 
العلم،أهل بعض ونمل فيها. خديجة 

تلحقهالم مزية منهما لكل إن فقال: 

الأحايين،يلة انثلرت عوصؤع. حديث ومو )٢( 
السارق،]ش ( ٦٦٤; ١١والموصوصة)الفمفأ 

لآ(أواوايتوألهاة)ئ/آآأ"أ(.
كرعاممة ارونضل وهوت المتقدم، الحديث )٤(يعني 

الطعام،.سائر على الثريد كفضل اء الغ



الثلاثاثخسوفات الخروج

شكلا الرسالة أول فني فيها، الأحرى 
لمخديجة عليها حصلت التي المزايا أن 

سعر.أن يمكن رلأ عائشة، فيها تلحقها 
موتويعد ذلك، وبعد اؤيها، ت

نشرمن عائشة من حصل ء الرسول 
لمما الأمة وهداية الثنة ونشر العلم 

تقفلأن يصح فلا لخديجة، يحصل 
مطلما؛تفضيلا الأخرى على إحداهما 

وهد0وجه، مجن أفضل هذه ت نعول بل 
مللثاسلكنا قد ونكون وحه، من أفضل 

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

أزواجوبقية وهما التحصيل. يحصل 
١؛معا الجة فى الرسول 

٨

 ٠١

لاو 

للألباني.الميره،؛، ارصحيح —  
لابن^٨(، الكبرى؛؛ ررالهلبقات - ٩ 

ابنورسائل فتاوى مجموع ١١-  
ضين«)جم(.

 Mالإمام ض تخرؤج اM

)الإمامة(.مصهللح يراجع 

 mالثلاث لضوفات اm

اثمصادرواثمراجع:

س:تمرس، 

وخسفتالأرض، في الشيء غياب هو 
عليها.بما غارت ت وخسوئا خئا الأرض 
غيبهمالأرض بهم اض خسف ويقالت 

أخذتهإذا وبالقوم; بالرحل وخسف فيها. لأبن )ج؛(، والمهاية؛؛ ااالبداية - ١ 
كمحر•

لابنو؛(، رج"؟، دمشق،ا التارخ -  ١٢
١عساكر 

لوهقي.)جث(،البوة،ا٣-اادلأئل 
إسحاق؛؛.ان ررسيرة — ٤ 

^١(.هشام،؛ ان راميرة — ٠ 
)جا(اا؛ الصحيحة النبوية لميرة ا  ١١- ٦ 

العمري.لأكرم 
الصمادرضوء فى البوية ١لاليرة — ٧ 

أحمد؛اشر رزق لخهاسى الأصLJةاا، 

ودحلفتهاأ٢،•الأرض 
شرعا:لتعريف، ا و 

أشراطمن الثلاث: اوخسوكت 
النةفي ذكرها ورد التي الكرى الماعة 

المشرق،فى خسفا وهى الصحيحة، 
جزيرةفي وخسفط الغرب، في ومحمف 
قءُص.اش رسول ذلك ثن لما العرب، 

الحكم:■
تالخوفا الأيمانيحست 

]bj( ٦١٥)a/عشمين ابن ورسائل فتاوى مجمؤع را( 
'آا؛اهآ.اما،ودار الوطن 

رالقا.رسشء ]دار ( ٦٧)٩;المرب ، jUيطر: )٢( 
،^[.١٤٠٧ط؟، الرمالة، ]ب ١( را<"أ• اب 

-ذكرها الأتي الصحيحت الأحاديث عيها صت كما )٣( 



الثلاثاوصوف1ت اثثلاثالخسوفاس 

منوأنها الزمان، آخر في الثلاث 
تدخلوهي للساعه، الكبرى الأسراط 

الأخر.باليوم الإيمان صمن 

لأدلة:ا٠ 

•قال ؛،، ؛٤٠الغفاري أسيد بن حديقة محن 
فقال!نتذاكر، ونحن علينا ه النمح، اثلبع 

قال:الساعة. ندكر : قالواللماتداكرون؟« 

عشرتبلها ترون حتى تقوم لن  ١٠٣"!
والدجال،فيكرالل،خان، . آيات،،

مغربها،من الشمس وطلؤع والدابة، 
ويأجوجه، مريم ابن عيسى ونزول 

خفخسوف: وثلاثة ومآجؤج، 
وخسفبالمغرب، وخسف بالمشرق، 

منتخرج نار ذلك وآحر العرب، بجزيرة 
•ٌحثرهمألا إلى الناس تطرد اليمن، 

ق'أقوالأهلاسم:
أشراطيذكر وهو — السخاوي قال 

بالمشرقثلاثة رروخسوف ■الساعة 
ؤإنوالخسف العرب، وجزيرة والمغرب 

والمغربالعجم من مواضع في وجد 
كثيرون؛خلق يببه وهلك وغيرهما، 

قدرابالثلاثة المراد يكون أن فيحتمل 
أعفلميكون كأن وجد، ما على زائدا 

ألصالح وقال . مكاياء أو قدرا منه 
رقمالساعة، وأشراط الفتن مسلم)كتاب )١(أحرجه 

الساعأأشراط من الإحاطة يحن ما في إك-اصة )٢( 
ا>؛وآ. ٤٢٢طا< اللف، ]أشداء ( )٤٨

خسفمحسوف: ررثلاثة الثسخ؛ 
وخسفبالمغرب، وخسف بالمشرق، 

الثلاثة،الخوف وهدم العرب. بجزيرة 
حدثأن بق يلم عقليمة خوف 
الأرضوخوف فالزلازل . مثلها

منوهي الأرض، في تحدث 
بها؛ويعيب بها يبتلي إج ض ا آيات 

آيات- الثلاثة الخسوف أي: - ولكنها 
لهايحدث لم الساعة قيام قرب عند 

عثليمةخوف مألوفة. غير فهي مثيل، 
وفيالغرب وفي الشرق في تكون ميرة 

أ.العرب،اُ جزيرة 

المتعلمة:لمسائل او 

هدهأن إلى العلماء بعض ذهب 
الصحيحلكن ؛ وقعت قد الخسوفات 

وقعتؤإنما ، يعا_ يقع لم منها شيئا أن 
اعقانأشراط من تعل وفات خ

وفىمتفرقة، أنحاء فى وقعت الصغرى، 
الخسوفاتهذ0 أما . متفاوتة أزمنة 

دلالةالحديث في عليها لمص فا الثلاث 
تفوقوأنها لذاتها، مرادة أنها على 
عائاوقوعهأ وأن الخسوفات، من غيرها 

نصجهات ثلاث في كلها، للأرض 

الحجاز،]ياي ( ٤٣٤الدحارية)٢; العمدة ثرخ )٣( 
ه[.١٤٣٣ٍوا، 

انمهاج،]دار ( ١٢٦٣)م/لكرطى اكذكرة بمفلر: )٤( 
(١١١)الساعة لأشراط والإشاعة ه؟أام[،. ط١، 
،يالزاخرة والبحور .[، ٠١٤١١'ط١، المنهاج، ]دار 
ط١،راس، غ]دار .( ixTlrالأخر،)وم مل

ا/آ؛اه[.



الق^حع
ايصقؤع►^4

يعينها،يقعة تحديد دون الحديث، عليها 
قالكافة. الناس يعن ينتشر حيرها وأن 
فيالخما وجد راوقد حجرت ابن 

المراديكون أن يحتمل ولكن مواضع 
ماعلى وائدا محيرا الثلاثة بالخسوف 

^الغشؤع^

لغة:لتعريف اؤ 

حشعمصدر اللغة: في الخشؤع 
خشعبمغخشوعايقال: ص، أو مكانا منه أعفلم طكون كأن ءجد، 

الخضؤئعلى ويطلق وثخئع، واحثقع 
تلجوهري ا قال والذل، والسكون 
حثحيقال؛ الخضؤع، رلالخت_وعت 

قدنا؛أُأ/

لمصادروالمراجع:ا٠ 

اءة«اللأشرامحل »الإظءة - ١ 
ليرزنجى•

واحتسح،ا,(٢)

كقولهالصوت؛ قي يكون والحشؤع 
]د:وتي4 لِض تعالى: ب الءة"' ُأماط - ٢ 

الوال■
^١(،السراح—jS؛؛ للادس_ح__ور - ٣ 
رش.للسفا 

وأمورالموتى بأحوال لرألتذكرة . ٤ 
للقرطي.)لأ(، الآحرة« 

^٢(،الطح،اؤية؛؛ العميدة ررشؤح ~ ٠ 
الشيح.آل لصالح 

لابن^٣١(، ال-اريا' ررنمح -٦ 
حجرالعسقلأني.

لمحمودآشراطهاة، حاء ارفقد . ٧ 
على.محمد عطية 

الإحاطةيحسن ما محي اأالقناءة . ٨ 
للخاوي.الساءةاا، أشراط من 

(٣) وحضعتوذلت سكت آي: [؛ ١٠٨
كقولهوالبصر؛ المدن محي يكون كما 
[.٤٣]القلم: قزه تعالى: 
أصلمحي راوالختؤع القيم؛ ابن قال 

والكون،؛والذل الانخفاض اللغة؛ 

شرعا؛لتعريف اؤ 

اللهيدي يئن القلب جمع هو الخشؤع؛ 
،.أ له والذل يالخضؤع والقتام تعالى 
لخوفا لخشؤع؛ ا ل؛ لعلبري؛ ا ل ئا 

.(٦)هق،الا،.لت4 والخشية 

^T[،المّلضة، ]|J_ ر"آا/«بم( لا(ف-ح 
أثراطس يه الإحاطة يحسن ما قي القنامة ; ؤيظر 

.(M) _■

ط^.للملائض، العام ]ياي )٢(الصحاح 
ط;[،الفكر، ]دار ( ٧١)A•/ العرب لسان انفلر: )٣( 

ط؟[.الرسالة زموسة ( ٩٢١الممْل)والقاموس 
العامية،الكتب ]ياي ( 00A)\/السالكين مدارج )إ( 

*أ«؛أهآ.ط١، 

)ا/هْه(.الكن ايدارج انظر: )0( 
ْ'؟ام[.الفم، ]دار )■آا/اة( أأ<-ضراكلوي 



المشيعاتخسوٍع

ناصعضائإغويس ؤ
والشرعي؛

هو؛اللغة في الخشؤع أصل كان لتا 
المعنىذلك أرتبهل والذل، الخصؤع 

ذلكأن إلا 1^^، في الخشؤع بتعريف 
لعظمتهوالذل . للرب بالخضؤع قيد 
سواه.دون 

الأخرى؛لأسماء اه 
الاحات.الخفء، 

الحكم:-أو 
إلابه يتقرب لا قلي عمل الخشؤع: 

بالأمرالنصوص جاءت وقد هق اض إلى 
قالبه، اتصفا من على والثناء به، 

محنغد وق_ئ!اتئأ يأن ^ الى: عت
آ-وهين محت رنا آس محًُفي ممحم 

تعالى؛وقوله [، ١٦]الحديد؛ 
ه^.]الأحزاب: 5وثضه 

الحقيقة:إو 

معانعدة يجمع حقيقته؛ قي الخشؤع 
ومحبته،تعالى، الله تعثليم من عثليمة، 

ابنقال سحانه، منه والخشية له، والذل 
يلتئممعنى الخشؤع أن رروالمص القتم؛ 

واليدلمحتة وا ثعفكم المن 
والاهاوءرأ؛.

الخشوعلنظ إطلاق إلى نظرى ؤإذا 
كما- يحللق أنه تجد الكريم، القرآن في 

ادلكينرا/هْْ(.)١(-دارج 

أريعة:معان عر ِ المفسرون ذكر 
ومنهاليد، بمعنى قه إمحللا أحدها؛ 

آئتصوإقتعالى؛ قوله 
[.١٠٨]ؤله؛ 

قولهومنه الجوارح، سكون والثاني؛ 
غثمنملاغم ف؛ هم ■؛^١^ ■ تعالى 

■]المؤصون[ 

قولهومنه لخوف، ا بمعنى لث؛ لئا وا 
وحتقامإؤيثبما }حثا تعالى؛ 

]الأبياء[؛إ.ه حنثع؛آى قا 
قولهومنه الئواصع، بمعنى والزاج؛ 

أمحئن.4ء إلا ممنْ تعالى؛ 
١Jقرة[ ل.

المنزلة;٥■ 

الذلمقامات أعلى من الخثؤع؛ 
أعمالمن وهو تعالى، لله والانكسار 

ؤإجلألأتعفليما القلوب ويورث الإيمان، 
ه.ش وحياء ومهابة ووقارا 

القلب،بحياة الإيمان يزيد ؤإنما 
والعملالماقع بالعلم بالاشتغال وذلك 

القلب،يمرض ينقص أنه كما الصالح، 
الشبهاتإلى بالانصِراف وذلك 

قلهيتعاهد أن الملم فعلى والشهوات، 
فإنهاالقسوة؛ عنه ليدفع أحواله مح جش 
هغوالله . ا.لخسوع.منعته به استبدت إذا 

الإيمان،نلم في الترقي عباده من يريد 
المزمنينعاتب ولذا اليقين، ودرحات 

فقال؛الخشؤع؛ قمة يبلغوا لم الذين 



p^4■اتخشؤع
الخشؤع

ئلهاُنu ممارة إلالكث وركوصها، ً قث؛ ل :\عأ لخق لِء >أم 
الدهروذلك كبيرة يون لم ما الذنوب ذؤمأ ثثُ ائي يق مد وما آس لذحتم 
كلها،ص.أص ي فئاJ قئ ين ألك؛ث وؤأ ?ك 
.، Uilرسول أن هريرة؛ أيي وحديث .ه يون تنأم قّ هوجأم قثت 

القلبحشؤع إلى فدعاهم ]الحديدا، 
أنونهاهم كتابه، من نزل وما لذكره 
ففتالأمد عليهم طال كالن،ين يكونوا 

الدينهم ربهم، يخشون والدين قلوبهم، 
قلوبهموحلت تعالى ايثه ذكر إذا 

لأدلة:ا0 
Li  وآققزن ألإ وث نمالى: ل

.هغشمن صلاغم 1، هم آري 
آلثنءانcf؛j| أمل( ؤو ت وقال ]١^^٠٠^٧[، 

ينقمسيءا كتعا وامهء يل هق 
ال:وق[، ٢١]i__: قثي 

ماواش هنا، ها قبلتي ترون ارهل قال: 
ثانيخشوعكم، ولا ركوعكم علي يخفى 

ظهري؛اُ"آ،-وراء لأراكم 
العلم:أهل قواو ا٠ 

القلبررفخشؤع تيمية: ابن قال 
وقدواجب. الحق من تزل وما اش لدكر 

فيللخشؤع المنافية القلوب قسوة اش ذم 
موضع؛،غير 

الإيمانررحشؤخ القثم! ابن قال و_ 
والإجلالبالتعفليم فه القلب حشؤع هو 
فينكسر، ء لحيا وا بة لمها وا ر لوقا وا 

الوحلمن ملتئمة كسرة فه القلب ي سح ق إوي آمحث؛ت 
يلإ-ق؟ي ؤء وقال: وف[، ١؛^^ ؛را  اشنعم وشهود والحياء والحب والخجل ز محالةلا القلب فيخشع هو، وجناياته محلرثا آس كظر ءأوج؛م ثح حن 

معدت يبا 
الأمان.

منوغيرها ]الحديد[. 

ينعقمان حديث المطهرة! الثتة ومن 

حمدتقد عبد ه شع 
صدره،عن لحانها وسكن قهوته نيران 

العقلمة،نور فيه وأشرق الصدر تجلى فا 
والوقارللخوف النفس شهوات فماتت 

الجرارحوندت به حشي ٠ اه  iiyjست ه ض 
وذمْاه إلى والمان وتود ذ تحضْ ^٣ اسئ م ررّا -ج■' 

وخشوعهاوضوءها فيحسن مكتوية 
(.٢٢Aردم الطهارة، ركناب م1م أخرجه ٢( ) ٠

(.٧٤١رقم الأذان، رمماب الخارى أخرجه )٣( ( ٢٣٢)والروح )ا/آاْ(، المالكن مدارج \نظر: )١.( 
بنغهد الملك ]سمح ( ٣٠)V/ القاري. مجموع )٤( ِ )٧٢ تمة لأبن والإيمان العلب[، الكتب ]دار 
المصحف[.لطبامة الزيز محي -[.٠١٤١٦طْ، الإسلامي، ]الدممب ( ٢٨



الؤءص^ع

الخشؤعثءءص[بم

وصملكنمسك نقائص ظهور يانتظار فصار ربه من ءليه نزلت التي بالسكينة 
خاشعاالقلب يجعل وذلك لك، وعيوبها 

هنفعيوب لمطالعة — محالة لا — 
والحجب،الكبر من ونقائصهما وأعماله 
وتشتتاليقين، وقلة الصدق، وصعق 

الي-
مراءاةمن القلب تصفية اثلشت! 

.٢ له؛اأ مخئا 

هوالخشؤع; ءاصل رحب! ابن قال، 
ض،انكارْ وهو القلب، خشؤع 

منغير إلى التفاته عن وسكونه وخضوعه 
خشتالقلب خشع فإذا يديه، بين هو 

كانولهدا لخشوعه؛ تبعا كلها الجوارح 
باليدالنفس بضبيل وذلك الخلق، لك الخشع ركوعه: في يقول النبي. 

الذيوالإذلال البسهل عن والانكسار ومهض، وبصري، سمعي، 
سمهناتوجب لأنها المكاشفة؛ تقتضيه 
يحمثلخشؤع يصحبه لم إن منه يخاف، 

الخلقعن أحواله إخفاء مع الحرمة، 

البمراس،::ج 

تالخشؤع درحايت، 
جهدا؛،.والأسلأم للأم، الأولى; 

هاسمص>س-:

الهلاه_رمواطاة مع والامتثال والانقياد 
والافتقارالصعق، ؤإظهار الباطن، 
فيثملللحكم الاستسلام وأما للهداية، 
أوبرأي محارصته بعدم الشرعي الحكم 
يعدمالقدري الحكم يشمل كما شهوة، 

والاعتراض،و١لكراهة بالئحهل تلقيه 
ُنمذلك•ض فهر الٍق كم ُأتا 

الزبلنفلر رها كسا وا والجوارح، القلب 
.فيها ما تفاصيل على واهللاعه إليها 

والعمل،التفس أفان ترقب ت الثانية 
ذلكؤيتحقق فضل، ذي كد فضل ورؤية 

الخالأولى: لمألة ا. 

ررفإذاتمثةت ابن قال 

اشلغير شوع 
تعالى:

كانما وهو الممتؤع: الخشؤئ هو 
والخوفكالخشؤع اش؛ لأمر مخاللما 

ونحوهم،الأولياء قبور عند يكون الذي 
البدعيةوالأوراد القصائد قراءة عند أو 

(.٢٣٢)اروح )١( 
(.٧٧١رنم المسافرين، صلاة رمماب ملم أحرج* )٢( 

<.٣٦٧٨)يجب لأ؛ن )■أ(فحالاديى 

ْنمر إلى أتى 
يه،يدعو أو يدعوْ، أن ورجا يعغلمه، 

الخشؤعمن له فيحصل عنده، يدعو أو 
اضعبادة في يحصل لا ما والدمؤع 

الداعيبيت في أو اش، بيت قي ودعائه 
ماذكر إذا يغضب، أحدهم وتجد العابد، 

:٥٦١ِ )ا/بمه0 \و\ص مدارج انظر: رة( 







الخسةةءء!أإ؛ابماتخشية

تأي ذاك؛ من أحشى المكان هدا ت يقال 
آ.حوئاُ أشد 

قولههى كما لعلم ا بمعنى تستحمل ومحي 
قثشيثا4ؤإمئتي ^١٠ مة ؤوأثا تعآر! 

تالطبري قال [، ٨٠]الكهف: ينهئهتاه أن 
أبواهوكان كاما، كان فانه الغالآم، الوأما 

يرهقهما((أنه فعلمنا مؤمنين، 

شرعا:تتيرث ا٠ 

تعفليم،يشوبه ررحوف هي الحشية: 
يخشىبما علم عن ذلك يكون ما وأكثر 

فه(
(٣).

عباراتمن التعريف لهذا يشهد ومما 
ض؛ما العلماء 

بينكتحول الش هي • الخشية أن - ١ 
كثيرأابن ذكره س، ا.هه معصية وبين 

"مر•؛ن ءن 

الرهبةهي: الخشية وقيل: — ٢ 
١لطيريأجرير ابن قاله والمخافة، 

خوفءفهي القنم: ابن وقال - ٣ 
Jمعرفةء؛مقرون 

والصحاح)آ/؛ما(، اللغة قاسى انفلر: )ا(
(YtYU/n ) ولساندئ، للملأسن، العلم ]دار

أ\دآ.١ ٠ ، ط١ اللهم، ]دار ( ٢٢٩-  ٢٢٨)الرب 
0'أ\د[.الفكر، ]دار ( ;١٨٥٨))آ(ضراممرى 

القلم،]دار ( ٢٨٣)الأصفهاني للراغب اJفردات )٣( 

ًلا[.المحاء، ]دار ( i-A>؟/ممر أين )؛(-نر 
(.٢٤٣)؟/الطري >ه(مءر 

ط\،اسيت الكب ]دار )ا/آ،ه( ^، ٧١دررج )٦( 
١٤٠٣.]^

ما■أقرب هو الأول التعريف ولعل 
فيجمع حيث الخشية، تعريف في يقال 

أصلهو الذي الخوف، بين تعريفها 
والعلم.والتعفليم الخشية، 

اسدويانممض سن نملاقة ا٠ 
والشرعي:

علىتطلق اللغة محي الخشية كانت لما 
المعنى،بهذا الثؤع في طلقت ا الخوف، 

ضوالتعقليم المحرقة معنى صمنت أنها إلا 
■مالي 

الأخرى:لأسماء او 
سان؛لثلاثة ٍرادفة الخشة إن مل: 

والرهبة.والوحل، الخوف، هي• 

تحكم:ا0 

تجينا لوا ا من هى الى من ه خئلا 
ؤءءتعالى: uل ملم، كل عر القلبية 

٤؛[،]المائدة: ؤآخشوزه آلكثاس قخشوأ 
]المرة[.وقال: 

الحقيقة:٥■ 

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

اضبشمع انة والامتهالمحرمات 
وشعائره.

المؤمنقلب انزجار تعي■ القّ وخشية 
اللهمخمل من وهربه وحوفه ووحله 
لأخره.ا فى ووعيده وعقوبته وغضبه 



الخسةليهيهها

ؤإذامنه، هرب مخلوقا حاف إذا والعبد 
تتعالى شال إليه هرب الخالق حاف 

لوهية ^■5 ينه نز إي آء إل 
اللهجلال من تكون طه الخشية ومنشأ 
ممنوالغضب والانتقام بالقوة واتصافه 

ءقشوْأن ثحى ت تعالى شال عصاه، 
وتكون]ال_ووة[، .اه مويبج0 إنَققّ 

الاحرْ،فى ووعيده وعقوبته عذابه من 
إنقثاف إؤآ ونل ث تعالى ال قا كم

عفرور عذاب رق ءمّيت 

]الأنعام[.
القرآنفي الخشسة لنقل ورد وقد 
وردكما تعالى، افه إلى مضامحا الكريم، 

يتناولفهو افه، عياب إلى محا مشا 
الدنيامحي عذابه وحشية اذدة خشية 

علىالخشية تكون هدا وعلى والأحرة، 
وحشيةورهبة، خوف حشية مرتبتين؛ 

أ.ؤإحلال' تعظيم 
هاسزلةء

صفاتأحل من اض من الخشية 
قالالمتقين، خصال وأعظم المؤمنين 

عّاؤوين ٢؛^ بمش واقا ى؛ العت
تعالىاثثه ومدح [، ٢٨ت ]فاطم آتتكؤأو 
منهحشيتهم على وأولياءه أنبياءه 

الملكلمج»ع ( ١٧٤)1ا/الفتاوى مجمؤع انظرت )١( 
•!(A/T)ممر اين وتغير المصحف[، ليامة فهد 

)أ/أبم؛(.

تتعالى محوله من حاء كما سبسبميانه، 
ه_ ه هك ممزة >أقءك< 

وو-ثّثا أق جي آة إلا تلا بمئنة 
ملائكتهعلى تعالى وأثنى ]الأحزاب، 

وؤبممفقال؛ سبحانه منه خشيتهم بشدة 
ووعد]الأنبياء[. مثيقؤن خثيتيء ين 

فقال؛الكبير والأجر بالمغفرة الخائفين 
ثعفرةثهم أقثب ربهم بمثوة آقق وإن 

a_[.هتكم.4 
طريقالدنيا فى تعالى اذثه فخشية 

فىللسعادة وسبب الأخرة، محي للأمن 
عاقبتهتعالى افه يخشى فالذي الداؤين، 

بجنةالفوز وثوابه والسلام، الأمن 
٥١ي ورش تعالى؛ محال الرضوان 

هتآقأؤثتك ؤثقثي آقء وبجس رثنؤلث 
وجرآوهموئال؛ —ودا، ت]ال.و 

آ*لأمثي ثن قه عذن جقق هد 
عتهوثئوأ عمم اقث نجي أج يثآ 

]ألئة[.ثثدي.و حثي لس آ.إك 
لأدلة:ا0 

تعالى؛قال 
رومشفقؤة لغم 

ثشثؤتن هم آقن إن 
ومحالتالمرْنون[، 

؛؛صههوف آق ثيج ووثن تعالى؛ 
.وآلنيثمف 3أؤليك آقه 

بمئؤنآقيغ وإن ؛ تعالى وقال ، ]النور[ 
ّىئيأص ثعيمم؟ هد إي ربهم 
حيىوثذ تعالى؛ وقال ]الملك[، .و 
آدئوها. قتس ش و؛أة أي آولإ 





ءءج[بمالخسة
الخسة

أوعدو من يخشى كمن مباحة؛ الأصل 
يخشىمما ذلك نحو أو حية أو سع 

شيدحل لا هذا ومثل الظاهري، محرره 
المؤمنين،من كثير من يوجد وقد العبادة، 

عنتعالى لموله الإيمان؛ ينافي ولا 
هميل أن ■ثفت ء؛ؤإيى ت ارون ه

عنوقوله [، ٩٤]طه; إس-ىدقه زبجآ 
لذمؤبئ إك أنصتا ت ا أيص-موسى 

بماآلثر لم هآئميب أنر 
وقولهوه قش زلا دع قئ لا 

محثاتثأ قة ٣ ثأو■  ٠٤^'
[.٣١]الإسراء: إلايم'،' رريهم 

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

منحاف من فمئلأ مباحا، كان مباحا 
الخوفهذا وحمله عليه يرثر لا شيء 
وجوبها؛مع الجماعة صلاة نرك على 
أنعليه والواجب محرم، الخوف فهدا 

لأظ/يه'اُ.

المتعلقة:المسائل ■وة 

تالخشية سباب أ_ 
وصفاتهبأسمائه افر معرفة — ١ 

.جلاله ونعوت 
اشرأن واستشعار هث ض ا مراقبة _ ٢ 
والمداومةأحواله، كل في العبد يرى 
ذكره•على 

يثمرفانه الشرعي العلم تعلم . ٣ 

'م,ثق:م,صء
إذاالعفلتم هذا عضب يكون كيف وتخيل 

.محارمه،انتهكت 

الذنوبعواقب قبح معرفة ٠ ه 
والمعاصي.

وسرعةالدنيا حقارة استشعار . ٦ 

نعيمها.وزوال انقضائها 
وشدةوسكراته المريت، في التمكر _ ٧ 

أحواله.
وشدةالموقف أهوال في التفكر . ٨ 

٠، يوم الحساب 
اثضوق؛٠؛ 

والخوف:الخشية يئن الفرق 
فهيالخوف، من أحص الخشية - ١ 

حصولذا وتعظيم، بمعرفة مقرون خوفا 
أساء.بها 

عظممن تكون الخشية وقيل: . ٢ 
اقويا الخاشي كان ؤإن المخثي، 

ؤإنالخائف ضعف من يكون والخوف 
أ>اسسمناُم.المخوف كان 

منأقوى الخشية وقتل: ٠ ٣ 
إلىيلتجا الخوف فصاحب الخوف، 
إلىيلتجأ الخشية وصاحب الهرب، 

لحلمأبا عتصام لا ا 
والنول(، ٤٨٦.  ٤٨٤)المايز المرجح اطر: :١( 

]دار( ١٦٦)الشد والقول )٨٩(، للمعيي المديد، 
ءل١[.العاصمة، 

.بمدهاوئ )ا/'ا'ه( دارج اظر: )٢( 
'فرالرازي)ا/سث(.انثلر:)ما(
=اللغوية والمروق، (، ٢٨٣)للرانم، الممرداتر، أنظر: )٤( 







|وآآجبم•جاتئبى حصائص 
وخصه. . وفضله. ربه حبا0 فكم 

التيلخصاممس ا وهذه ا وحوله ته سحا 
تعالىاش فضل من هي لغيرء تكن لم 

قثلى و؛ ■؛ؤ سّحاهت قال كما نيته على 
تألناء[.و4 عظيثأ عق آئد 

له،وتأييدا إكراما بها؛ الله حبا0 ؤإنما 
هذهولمعرفة نبوته، لحدق ؤإفلهارا 

فلاوثمرفه، مكانته تعرف الخصائص 
كمابه، حاء ما وصدق صدقه فى يرتاب 

لصئهم نبمؤلهم بممحإ أر ج تعالى• قال 
]المؤمنون[.ؤاه متكريكت 
حقعرفه من اأuن عدى: القال 

ماوصدق صدقه، في يرتب لم المعرفة 
والدينوالنئة التكت_اب من به جاء 

الحق«ر".
فيالخصائص هدء منزلة تقلهر ويهدا 

•بالني. الإيمان تحمثق 

الأدتة:و؛ 
اقهتعالى: قوله القرآن: من 

ثيآي ثنت و ئإم ثرثمأ لا  ٢٣١؛
أنل؛تتيا بمتيّآتتفم 'ثتنر آلمل قث محهثؤأ 

i0قمئ 'V ثأم  ٣١قتل 

ينقمل آدا محعد َجن وما تعالى: وقوله 
آلقبمأثفائر آثي ؤسؤل ؤوكن يثاوم 

^لنبي ا خصائص 

،ه]الأحزابآ.
ثنبمفيتة أه ؟ي 

٦[.تالأحتا،ت: أى 

؟٨(/ )آ المرضية  ujaIIأعل سد في الخض_ة )ا(الدرْ 
[.٢١٩٩٨ؤدا، الملف، أضواء 

ًدا[.المف، أضواء لد1ر ( )١٠والمان )أ(المضح 

؛يماثيء ببخ، أثص 
تعالى:وقوله 

أقيصمح
ثتِمنأي ءؤي؛يأء ت_ع__الى: وقو!ه 

محيّثن٥^ آيقيآن إن آلئسلو ين يتكئمل 
و"وقلن مض قيهء قا ٢^ يح الهؤل 

]الأحزاب[.ئى.4 
ررأعهليتفقوله الئنة: من وأما 
تمرنتجلي؛ أحد بمطهن لم خسا 

الأرضلي وجعلت شهر، يرة مبالرعب 
أمتيمن رجل فأبما وطهورا، مجدا 

الغتاثملي وأحلت فليصل، الصلاة أدرممه 
الشفاعة،وأعطيت قبلي، لأحد تحل ولم 

وبعثتخاصة قومه إلى يبعنا الني وكان 
ظْةءص.ادأس ؛لى 

فيبشيع الناس أول أرأنا وقوله.ت 
تبعا،،ُالأنبياء أكثر وأنا الجنة، 

التوراةمكان Hأعطيت ه: وقوله 
المئين،الربور مكان وأعهليت اببع، 

وقصلتالمثأتي، الإنجيل مكان وأعهليت 
باسل؛اُْ،.
براءةوآخرها البقرة أولها والمع: 

واحدة.وبراءة الأنفال يجعل 

وملم(، ٣٣٥;نم التيمم، )محاب الخاوي أخرجه )٣( 
(.٥٢١رقم الصلاة، ومواضع المساجد رمماب 
(.١٩٦رئم الإبمان، )محاب ملم )؛(أخرجه 

]مومة( ١٨٨)AY/المسند فى أحمد أخرجه )٠( 
)؟/مندء في الهليالي داود وأبو ءر■١[، الرصالة، 

(.١٤٨٠روقم المحيحة في الألماني وذكرء (، ٣٠١
صحيح.ءلرئه بمجمؤع الحديث ت وتال 



هالنبي خصائم، ء.النبيخصانص 

الكهف.يلي ما أولها • والمئين 
أومائة آيها التي السور والمئانىت 

السحالخلوال.عدا U أو أقل 
علىالحجرات أوله ت والمفصل 

أما تفا ا الناس سورة وآحر0 الأشهر، 

وأقواوأهلاسمث
اركتباطه إرحص تيمية; ابن قال 
بها■ميزه بخصامحى . محمدا وتعالى 

لهوجعل والمرسلن، الأيتاء جمح ءش 
وأكملشرعة أفضل ومنهاجا شرعة 

. I)٢(,,

محمد.نيا ارقصل السعدي; وقال 
الأنبياء،حميع بها فاق كثيرة بفضائل 

العلومإلى ترجع حميدة حصلت فكل 
والعملالصحيحة والمعارف النافعة 
وأفضلهاأعلاها منها فلنبئنا الصالح 

وأكيىلهاأا١'٢،.
حصررقاش عثيمين; ابن وقال 
وقملهلغيره، تكن لم يخصامحس سه. 

منوأعحناه لغيره، تكن لم بفمائل 
اهفصلوات لغيره، تكن لم ما الهثات 

٠عليه(( مه وسلا 

لأقسام:ا أ
إلىتشم . النبي "تحصائص 

أسا.الكب ]دار ( ٧٢٢)١; ١^ مض انقلر; )١( 
٠^١[.الفضيلة، ]دار ١( ٠ )آ/ المحح الجواب )٢( 
(.VY>J■^^؛^؛يهجة )٣( 
هوا[.الوطن ]دار ( ٥٥٤)السمارتة الشدة ثرح )٤( 

دسمين

عنيها اخص الش ه خصائصه - ١ 
الأنيياء;جبمح 

عنس محمدا نبثه تعالى اه حص 
وهيكثيرة، بخصمائص الأنبياء حميع 

كذلك;قسمين إلى مجملها في ترجع 
الدنيا،ش ٠ الني به احتمى ما - أ 
الخصائص;هده وس 

آJاته.أعفلم لقرآن ا- 
للْامنالآنساءبيإلأئالء; 

عليهأمن مثله ما الأسان من أعطي 
وحثاأوتيت الذي كان وإنما البشر، 

أكثرهمأكون أن فأرجو إلي، الاه أدحاْ 
الهيامة،،أيوم تايئا 
عامة;الماس إلى عث. ب- 

يعطهنلم خمئا ارأعهليت قال 
اروكانوفيه; الحديث، الناس،؛ من أحد 

إلىوبمثت خاصة قومه إلى يرسل النيئ 
ءامة«س.الناس 

وجعلتشهر، مسيرة بانرعب صر ن- 
لهوأحلت وطهورا مسجدا الأرض له 

الغنائم;
يعهلهنلم خمسثا ارأعهليت قال 

شهر،مسيرة يانرصب ئصرت قيلي; أحد 

للسوطيالحسب نص حما ني اللبيب أنموذج انقرن )٥( 
اهما.٤١٦ط١، النجاح، ]مطبعة ( ١١)

رممالمرأن، فضائل )كتاب البخاري )٦(أ-محرحه 
(.١٠٢رقم الإيمان، لم)محاب وم(، ٤٩٨١

تخريجه.سبق )٧( 









■ئء|والخضر 
ةالقفر ءءوْآجبم

لأيه((إلى السل موصى ررمأل 
أهوفيه؛ اختلف صالح، عبد وهو 

وهو- والصحيح ولي، أم رسول أم نثي 
بأنهالقول وأما نبي. أنه -- الجمهور قول 
أوفباطل الآدْسن صورة في يتصور 'ملك 

التسمية:بب س0 
بهذاالخضر تلقيب سبب ش صح 

سميررإنما قال! أنه ه الّي عن اللقب 
بيضاء؛فروه على جلس أنه الخضر؛ 

حضراء8ُم،حلفه من تهتز هي فإذا 
الهشيموهو اليابس، الحشيش والفروة؛ 

بذلك:المراد بل وقيل: النبات، من 
الأرضُ؛زوجه 

ينبغيلا صريح، صحيح نص وهذا 

الخاريأحرجه ا]طويل: الحضر حدث من تهلعة )١( 
رقمالتوحيدI و)كتاب (، ٧٤رقم العلم، )كتاب 
(.٢٣٨٠رنم الفضاتل، رمحاب وسلم (، ٧٤٧٨

المعارف]دار )\إ0ص اليري تاييخ انقل: )٢( 
القرطينفتر ، U\rAUْزآ، بممر، 

ه«إاه_[االوربى، التراوث،إحياء زدار ( ٤٤، ٤١
]دار( ١٣٠ا/)٠ ملم صمح محلى المؤوي لشرح 
ابنوتفسر آهمام[إ ط؟، العر؛ي، المراث إحياء 
رالداة^، ١٤٢•ط؟، ية، ]دار ( ١٨٧ره/ممر 

إحياء]دار بعدما وما ( ٣٧٩والمهاية)\/\1ك 
تميزئي والإصابة ام[، ٤  ٠٨®يا، المربي، التراث 

[،٥١٤١٢مدا، الجمل، ]دار ( ٢٨٦الصحابة)؟/
[.٥١٣٧٩المعرفة، ]دار ( ٤٣٣/٦رازري وثح 

رنمالأسياء، احاديث )كتاب البخ-اري أحرجه )٣( 
٣٤٠٢.)

]مشعة( ٤٤١)٣; الحديث غريب في المهاية )أ(انذلر: 
)ه/ممر ابن وتنير بمصر[، المحلمي المائي مص 

(.٤٣٣حجر)٦;لابن المائي وضح (، ١٨٨

منغّيره إلى ,والالتفات عنه العدول 
.عليهأدلل لا ام ألأقوال 

الأخرى؛لأسماء اؤ 
.،موسى صاحب هو؛ الخضر 

ملكان.بن وبليا 

اسنم:إو 
أنيعتقد أن الملم على يجب 

عمرانبن موسى صاحب هو الخضر 
موسىسأل الذي - إسرائيل بني بي ن- 

عليناL الله وقص لفيه، إلى السبيل 
الكهف.سورة فى معه خبر،، 

تعالىاش عند من إليه موحى لمي وهو 
علىالخروج يسعه وكان الصحح، على 

لمهف موسى لأن موسى.؛ يعة رث 
لسرائتل،،بني إلى بل إليه؛ بعوثا يكن 

ؤإلأاتباعه، الخضر على يجب كان ولا 

ليكونموس إلى يهاجر أن عليه لوجب 
معه

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

يذكروما شيء، لأن ا إلى بقائه في يصح 
فكذب،عام كل وإلياس هو يلتقي أنه 

موصؤعصوته النبي. سماع وحديث 
بحياته؛القائلين مسثند وأغلب ٠ مفترى 

الصلاح،بهم يقلن عمن حكايات 
،٢٦٣\\إ\ل ، ٤٢٢)٣; النتاوى مجموع انظر; )ه( 

]مطبعة( ١٠٦)المرية الفتاوى ومختمر (، ٤٢٠
•؛)م[،وءدارجالمالكين)؟/•بممر، المدني 

-[.٠١٣٩٢[.٢، سروت،، المرئي الياب ]دار ( ٤٧٦



►وهاثحضر
الحضر

موضوعاتوأحاديث امات، ومن
الحجة.به تقوم لا هذا وكل واهيان! 

الحقيقة؛< 01

ملكانبن بليا ت اسمه إن ت نيل 
بنعامر بن فالغ بن كبان( )وقيل: 

ء؛توح بن سام بن أرفخشذ بن شالخ 
الخليل؛إبراهيم قبل فمولده ت هذا فعلى 

ص.لإبراهم الثاني الخد عم ابن لأنه 
ورويء، النبي إلياس هو وقبل: 

إسناده■قي ضعيف، وهو ،؛ حدوثُ فيه 
الواردإلياس يل ت وقيل يعرف■ لا من 
ي.الشي إلياس عتر الخديث قي 

اليسعهو ل ونل; 
ذاك!ولا هذا يصح ولا 

أبناءمن وكان العباس، أبو وكنيته; 
عفليماملمحا أبوه كان قيل: الملوك، 

.حدا

ررلماأنه على.نبوته; الدالة الأدلة وس 
لموسى،الأفاعيل تلك تأؤيل فثر 

قالوجلى؛ أمره حقيقة عن له ووصح 
ةذانهُوثا ين ^^٥٤٤ : ذلك بعد 
فعلتهما يعني؛ [؛ ٨٢]الكهف: ذو$ه عق 
وأوحيبه أمرت أص بل شي؛ تلقاء من 

إنمااش ررأمر لأن ذلك ،؛ ء_يهةُ إلى 

]مؤ■سه( ٣٤٠٤٦)ينم المال كنز في ءزاْ )١( 
فيالألباني وصعق مردؤيه، لابن ط٥E الرسالة، 

•الإمحلامي[ ]المكب ( ٢٩٤١)رقم الجامع معيق 
وانظر:سر. تصثف )ا/"آ،م'آ(، واكهاية الداية )٢( 

وكحالاوي)ل/"آأ،كمر)ْ/سما(، ابن تفسر 

طريقلا إذ الوحي؛ طريق عن يتحقق 
الوحيإلا ونواهيه ,ائته أوامر يها تعرف 

الأنفسنتل سئما ولا ء، اممه من 
سفنوتعييب الأمر، ظاهر فى البريثة 
أنفسعلى العدوان لأن يخرقها؛ الناس 
طريقعن إلا يصح لا وأموالهم الماس 
تعالىحصر ومحي تعالى. الله من الوحي 
قولهفي الرحى؛ فى الإنذار لمرق 

أومح4 ١٩وؤا تعالى: 
حصر((صيغة و)إوما( [، ٤٥]الأنساء: 

التلك أفعاله لر-بواطن أن فالحاصل: 
،•بوحي؛؛أإلا تكون 

،؛.أ موته تثبت محاحلية أدلة وهناك 
ذشر٠، تعالى: الله قول : منها

آئقلدونشهم يق آدائ 'آيثذ حمق ين 
كانإن ء والخمر ]الأنبياء[، .ه 
الالعموم ا هاو في دخل فقد >شت\ 

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

(.٢٨٨والإْاتتآ/
المدايةوانظر: (. 0٦٠٢إ لكشطي  oLJiأضون )٣( 

)٨;حجر لابن وكح (، ٣٨٢را/والمهاية 
(.٢٨٨/٢)ل، والإمابت (، ٤٢٢

•بنو ذصثف )آا/وا(، القرطي تفسر )٤( 
/TV، ٣٣٧)؛/تيمية (بن مجموع 1^; ره( 

]مؤسسة( ٢٢٧)له المنطقيين صلى والرة- (، ١٨
انميفوالخار ;[، ٥١٤٢٦ط١، يييررت، الريان 

الإسلأسةاسوئت ]مكتبة )٧٦( لاين 
،٣٩٠)ا/ والنهاية والبداية [، ٠٥١٤٠٣بحلب، 

المارى)hيفتح (، ٢٩٨والإصابة)٢;(، ٣٩٤
الانرة/-اأ(.وأضواء (، ٤٣٤



اوخضر؛ق؛؛mالخضر 

ته؛الله همد بن جابر حدث في وثث 
نحوأو - بشهر موته قبل قال اض. أن 

تأتياليوم منفوسة نقص من ررما —ت ذلك 
؛يومشد؛؛ حية وهى سة مائة عليها 

زمانأدرك قد يكن لم إن فالخضر 
الذيالمفلتون محو ومحيا - . اش، رسول 
إشكالفلا - به القطع إلى القوة في يترقى 

زمانه؛أدرك قد كان ؤإن موته، إثبات قي 
مائةيعد يعش لم أنه يقتضي الحديث فهدا 

داحللأنه حثا؛ لا متا الأن فيكون سنة؛ 
محالة.لا العموم محيا قي 

ذكرهبعد - الجوزي ابن ال ق
محيافى الواردة الهسبحة للأحاديث 

الصحاحالأحاديث إافهد0 —ت المعنى 
ا.الخضر،اُ حياة دعوى دابر تقطع 
سزثة:او 

ذوصالح عيد الخضر أن ثك لا 
نبيأهو فيه؛ احتلف وقد رفيعة، منزلة 

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

وهماتاللدني؛ والعلم بالرحمة عليه 
عليهيدل كما - وعلمها النبوة رحمة 
١٠تعالى:  JUاوات.م ساق 

يرقمه، ية المحا فضائل )كتاب ملم أحرجه )١( 
رقمالعلم، ركتاب الجخاري عند ونحوه (، ٢٥٣٨

هصر ابن حدبث >، ٠٢١١٦
حالشرح في السظر عجالة كتابه من عنه نقله )٢( 

)\إج.والهاة الدائن ش كبر ابن الخضر: 
الفوالاو،]دارئو؛الماو،>؛/آ-آ( أمواء انفلر: )٣( 

ا"آأاهآ.طا،

بمدثأتن يحنه ءاوثه بمادآ تن عندا 
هلمّتى لمر ءاث، علما ل-دا ين رعتمتنه 

ؤبمداعلتن مثا ذتن أؤ( ءق؛ أقعك 
.ءه ممن نمئئ ق ءاهك قاثأ 

ُالحثرل ُهء نحئ ؤ تآ ءز قلممر 
1كلعمى ولا صّا؛رإ اش شاء إن ستجدفآ 

]الكهف[أ؛؛.الآيات .4 1ء 
تظهرمعه موسى. حوار تاًمل ومن 

ولثالأفلوكان واضءحةت حلية نبوته دلائل 
يهدمموسى يخاطبه لم بنبي؛ وليس 

هداموسى على يرد ولم المخاطية، 
لينالصحبته سال إنما موسى بل الرد؛ 

يهالق، احتصه الذي العلم من عنده ما 
يكنلم تجئ؛ همتر كان فلو دونه• 

نبيوهو - لموسى تكن ولم معصوما، 
-العصمة واجب كريم، ورسول عفليم، 

وليعلم في طلتة عظثم ولا رهمة همم 
علىعزم ولما ا العصمة واجب غير 

بممر،العارف ]دار ( ٤٢)قبة لابن العارف انظر: )٤( 
المعارف]دار ( ٣٦٠))/ القرى وتاريخ ط؛[، 

ماكرلابن دمشق وتاريخ ^، ١٣٨٧ؤدآ، يمصر، 
وتمر^، ١٤١٩ط)، الفكر، (لداد ٣٩٩/١٦)

با؛اضا،ْلأ، اب-رى)ه/هها(]دادبةإ 
إأ(]دادإما،، ٤١ونفرالقرطص)اا/أا، 

واسامت،الأسماء وتهذيب ؛آه[،  ٠٠العربي، التراث 
انميريةالقاعة أدارة ]_ )ا/أ7ا( للمووى 
]دار( ١٣٠ا/ )٥ لم مصحيح عر وشرحه بممرآ، 

ابنير ونف-!، ٥١٣٩٢ٍل؟، العربي، التراث إحياء 
(٣٧٩، ٣٤AوالدايةواJهاية)١/\(، AU/o)كشر 

{،٢٨٦)آ/ الصحابة تمييز ني والإصابة ٠ بعدها وما 
!،٠١٣٧٩المعرفة، ]دار ( ٤٣٣)٨ المارى وفح 

ئاكويررها/مآم(.والحرير 





الخضرثهض؛
هثالخضر ن؛؛ءوبم

فإذاالصخرة، إلى انتهيإ حتى آثارهما 
فقالموسى، عليه فلم ثوبا مجي رجل 

أناقال! اللام، بأرضك وأتى الخصر؛ 
قال:إسرائيل؟ سى موسى قال؛ موسى، 

رثيا،علمت مما لمملمتى أتيتك نعم، 
ياصما.ب، ضأ ئمح ز ^,؛١^، قال؛ 

عقيهالك علم من علم على إني موص 
منعلم هملى وأتت أنت، تعلمه لا 

فشالأعلمه، لا اطه عالمكه افه علم 
ؤلأصلإ آس شاء إن ؤسثأبمرتي موص؛ 

الخضر؛له فقال امإ.ه، لك يى 
حئق من قظبم( هلا أبعثق ُ؛ؤؤن 

يمشيانفانهللقا ر.ه، دئإ ينه آقا لحدث 
محكلموهمسمنة فمرت الحر ساحل على 

ءحمالوهمالخضر فعرفوا يحملوهم، أن 
يفجألم السمنة محي ركثا فلما نول، بغير 

ألولحمن لوحا قالع ئد والخفر إلا 
ئدقوم موسى؛ له فقال يالمدوم، الفينة 
سفينتهمإلى عمدت نول بغير حملونا 

إتيإثقا :بمن كد أنلها فخرقتها 
صملثئ ثتيخ ئ أقذ ألم اد ق. 
هشولأ ئيش بثا قص* لا د ء. 

الوقال؛ ق.ه؛'، ءّمل أني، ثق 
منالأولى اروكانت ج؛ اش رسول 
عصفوراروحاء قال؛ نال(، يا نموسى 

الحرفي فقر فينة الحرف على فوقع 
وعلمكعلمي ما الخضر؛ له فقال نقرة، 
هذانقص ما مثل إلا اممه علم من 

منحرجا ئم البحر، هذا من العصفور 

إذالساحل على يسفان هما فيئا الفينة 
الغلمان،ْع يلعب غلاما الخضر أبصر 
بيدهفاهتلعه بيده رأسه الخضر فأحذ 

يئساؤ>>*أثئك موسى؛ له نقال فقتله، 
2^5قيا :؟ئق قد نمسن يغم ركه 

صمآمبمى تقيأ ش إJك ك أهل أؤ قال 
قال؛الأولى، من أشد وهد0 قال؛ .ه 

مشتينيغ ئلأ يعدها ثيء ما ساكلثا أ؛ؤ***إن 
أناإدآ عئ ئئ ين بكت 

يصتغؤهثاأن شآبوأ أنتها آنقلعمآ همداؤ ^ ٥١
ال؛ق— يتله آن يييد محا متجنا 
فقالبيده، فأقامه الخضر فقام - مائل 

ولميطعمونا فلم أتيناهم قوم موسى؛ 
عثؤثئثدت شثت لو أ؛ؤ»*»ءال يضيقونا، 

؛لىجنق؛ه ؛يي هاى ثدا ؛، ١٥.، أء 
صمنءقي ثني ؤ ما دأويل قوله؛ 

أنسا وييئ.؛ اطه رسول فقال 
منعلنا اش، يمص حتى صير كان موص 

حيرهما،ار

العلم:0أقوالأهل 
سئلوقد - حنبل بن أحمد الإمام قال 

علىأحال رامن _؛ الخضر حياة عن 
بينهذا ألقى وما ْنهأ ينتصف لم غائب 
شيطانا«رأأ.إلا الناس 

رنمالأنبياء، آحادث ركتاب البخاري أحرجه )١( 
(.٢٣٨٠رغم اممضاتل، رمماب وملم (، ٣٤٠١

جةلْع )٧٧( للمرملي اسل ص المشي انظر: )٢( 
المرئيالكتاب دار المغني بنئد المرتاب 

)؛/الغتارى ومجمؤع -[، ٥١٤١٤*دآ، يبيروت، 
=لأينادمذى الموضوعات وانظر: 'اآ/آ'ا(. ، ٣٣٧







►وهالخضر
وخاصة، غيره يد على العلم هم موسى 

هوالخصر عند كان الذي العلم هذا أن 
اللهاخممس كما الخضر به افه اخممى مما 

الخضر،يعلمه لا بعلم .ث موسى 
ليسمنكء( ،؛ iLpI)؛قوله; في فالتفضل 

ت.ي لموسى الخضر قول بدليل مهللما، 
أنا،أعلمه لا اش علمك علم على إنك 
أنت.تعلمه لا علمتيه علم على وأنا 

موسىيعلمها لا مسائل يعلم وكونه 
مطلما،منه أفضل يكون أن يوجب لا 

تلسليمان قال الذي الهدهد أن كما 
لم[ ٢٢]الممل: ِيهءه يط ل؛؛ ثا 

L.سليمان من أقفل كن 

منقس موسى تعلم أن ت والخلاصة 
وفضله،موسى عانة في يقدح لا الخضر 

يكونأن الأحوال من بحال يعني لا كما 
موسىمن منزلة أعلى الخضر 

اتثمرات؛■٥ 

يمكنالمي والأحاكام الفوائد الثمرات 
.موسى ْع الخضر قصة من اسساؤلها 

فيمسوءلة وهي تحصر؛ أن من أكثر 
الأحاديثوشروح مير التفا كتب 

أيرزهاُىتومن وهمرها؛ 
كشر،ابن ]دار ( ٢١٦/٦)للقريي المفهم \خم: )١( 

)اا/بمأم(،الفتاوى ومجمرع [، ٥١٤١٧ْلا، 
الجاريينتح (، ٥٦٠)المصرية الفتارى ومختصر 

(.٤٨٢)المدى وشر (، ١٢٢ )١; 
(٤٨٢)المعدي تفسر من; الموائد مده انتقثا )٢( 

^.١٤٢٠ط١، الرسالة، ]عؤمسة 

وأنهطلبه، في والرحلة العلم فضيلة 
المعلم.مع والتأدب الأمور. أهم 

حطاب.ألطف إياه المتعلم وحقناب 
دونه.ممن للتعلم الفاضل وتواضع 

لمالذي للعلم الفاضل المالم وتعلم 
دونهكان ؤإن فيه، مهر ممن فيه يتمهر 

وعدموالتثيت، بالمأني والأمر العلم. في 
حتىالشيء على الحكم إلى المبادرة 

وأنالممصود. هو وما منه يراد ما يعرف 
ظاهرها،على أحكامها تجري الأمور 
الأموالفي الل.نيوية الأحآكام بها وتعلق 
التهمع الأدب واستعمال . وغيرهاوالدماء 

كثير.ذك وغير الألفاظ. في تحار 
المحاكين؛ذهب مؤ 

ألةمفي المخالفين تقسيم يمكن 
أثمام:ثلاثة إر m بالخفر الإيمان 

حقيقةفي المخالفون الأول؛ المم 
٠يكون ومن الخضر 

إثباتش المخالفون الثاني؛ المم 
صحح.غير فاسد لغرض ا الخضر نبوة 

إثباتفي المخالفون الثالث؛ المم 
صحيح.غير فاسد لغرض الخضر، موت 

الممن وهم - الأول القسم فأصحاب 
الفلاسفةملاحية من بقولهم يعتد 

الخضرهو أرسعلو أن زعموا . والمتصوفة 
لزمأنه يزعم وبعضهم -أ موسى ضر ح- 

أتلامزته من وكان الخضر حل.مة 

الفتاوىومجعيع (، ٢٢٦)الخطئين حمر الرد اظر: )٣( 



الخضر►٠الخضر

البارد؛الكذب أفلهر من وهذا 
ثلاثمائةلنحو المسح قيل توفي فأرسطو 

تزيدطويلة بمدة موسى بعد ت أي ستة؛ 
ماتوالخضر منة! وثلاثمائة ألف على 
بطلانوفلهور طويل! بزمان ذلك قبل 
رده.في التتقلف عن يخي ذلك 

علىالملأسمة يفضل من منهم وه-ؤلأء 
الخضرت ويقولون العلم، في الأنبياء 

يعلمفيلسوف لأنه مجوسي؛ من أعلم 
موسىمن أكثر العلمية العملية الحقائق 
كانواهؤلاء لكن هؤ، ومحمد وعيسى 

وصعواولهذا أكمل؛ العملية القوة في 
اسةاأا،.الشرائع 

كفرالأنبياء على الأنيياء غير وتفضيل 
احدرآ،.فيه يمترى لا لإجماع، با 

فقدت الثاني م الثأصحاب وأما 
ولابني ليس وأنه الخضر، بولاية قالوا 

وقولهمرض إلى بذلك ليصلوا وسول؛ 
أقفليكون قد الولي أن وهوت فاسد؛ 
عنالخروج يعه وأنه اما، من وأعلم 
وأنالغيب، يعلم وأنه زمانه، نبي شريعة 

الكريمنمد الكامل وأسمن (، ١٦٠)؛/ يب ين الً 
الحلي،\و\اي ( wvfy)الفوقي الجملي 

ط؛،

ومجموع<، ٢٢٧، ٢٢٦)المطشض على الرد أظر: )١( 
إ/ل1ا(.7م4ل؟/آ'آلإ، لأبن الفتاوى 

]مكب١( • UA/T)باض للخاضي الئنا راجح: )٢( 
الراففة>، الرد في در-الأ اسيآ، ياي اص 

بمكة،الصفا ( ٢٩)الوهاب مد بن لمحمد 
آ"؛اما.

توافقباطنة طرق لهم وأشياحهم أتباعه 
الشمع؛لظاهر مخالفة كانت ولو الحق 

العلملقلاهر الخضر فعله ما كمخالخة 
إموسى عند ذي لا 

منوالملاحية الزنادقة قول وهدا 
،والباطنية والمتصوفة المفلسفة جهلة 
إلىللوصول القول بهذا تذرعوا الذين 

الفاسدة.العقيدة هذه 

الانح-لألإلى ذنبعة القول وهذا 
زندئةهو بل الإسلام؛ دين من بالكية 
فيواختلف معتقده، يقتل وكفر، 

استتابةفى الخلاف على استتابته، 
منعلم لما إنكار لأنه الزنديق؛ 

إلاتعلم لا تعالى اش فأحكام الشرائع؛ 
هناكإن قال! فمن الرسل، يواسهلة 

ونهيهاش أمر بها يعرف أحرى طريفا 
_،الرّز عن يستغنى حنث - الرسل غير 
محمد.النبي مع إنه قال; أو 

ذلكجوز أو .ئ، موسى مع كالخضر 
عنفضلا - كافر فهو الأمة؛ من لأحد 

يقتل،—، افه أولياء خاصة من يكون أن 
إلىمعه يحتاج ولا يستتاب، لا وقيل! 

الحدثالكب ]دار ( ١٦١)القشرية الرالة انئلر: )٣( 
(١٨٠/ xyءربي لابن المكية والفتوحات سمر[، 

والجواهر[، ٣١٩٧٢للكتاب، العامة المصرية ]الهينة 
الأزهري؛]المفة ( ٢٦•،  ١٧٥)والدور 
]الخطبعة( له)١٨الغواص ويرر ْ-[، ٦١٣'بمصر، 

)؟/ل الكرى واليقات [، ٥١٣٠٦الأزهرية، 
وجواهرالفكر؛بيروت[، ]دار ( ١٢٠، ١٢٠، ١٢٢

مصعلقى]طعة ( ٢٤٦/١برادة)حرازم لملي المعاني 
،؛[.١٩٦٣الحلي، ازيي 









تعالى(اطه صفات رمن الخط ٠٠تعالى(اطم صفات )من الخط 

الكريمةييده يخطه تعالى كتايته تشمل 
تقدم،كما مخصوصة أشياء في وذلك 

حلقهمن حلق يأمر محبحاته كتابته وتشمل 
له:قال حلقه لما للقلم كأمره بذلك؛ 

قال:أكتب؟ وماذا رب : JUاراكضب. 
تشرمحشى شيء كل مقادير اكتب 

اوءة«تا،.

أعمالللملأذكة تعالى وكأمره 
يأقوله: في كما العباد، 

ولهوق، حرف[  jji]ه ر. ذكئجؤن 
همئ.4ؤيمه ^٥: الملأ عن 

.لالأشلار:ا

الوجود:مرام، الثانية: لمسألة ا— 
علممراب: ثلاث ه للملم  ١٥

بالبنان؛وحقل باللسان، وعبارة بالجنان، 

أربعشيء لكل إن ث قيل ولهذا 
وعلمي،عيني، وجود وجودات: 

الأعيانفي وجود ورسمي. ولففلي، 
والبتان؛أأ'آ،.واللسان الأذهان في ووجود 

لذكمة:اه 

ارإنسبحانه: كتابته فى الغنيمان قال 
تعالىاركتابته : غضي؛؛تغلب رحمتي 

عبادءؤإحبار الحكم، هذا لتأكيد ذلكا؛ 
(،٤٧•'ونم الئنة، داود)كتاب أبو احرحه )١( 

وتال:( ٣٣١٩رنم القرآن، تمر )أبواب والترمذي 
ة]مؤّ( ٣٧٨)٧^ وأحمد صحيح، ن ح

الجامعصحح ش الألباني وصححء رذا[، الرسالة، 
الإّلاص[.]الكتب، ( ٢٠١٨)

المللأ،]مجمع ١(  ١٢. ١١١ ; ١٢الفتاوى)مجموع )٢( 
اه[.٤١٠الشرف، الصحف لطاعن مهد 

علىؤيعملوا به مومنوا حتى به؛ 
وليسبها، أعلم ، ٥١لحكمة أو مقتضاه، 

الثأ،ااُتعالى النيان، من حوقا 

اتمخالخين:هب، سي 

نفيفي الخليل أهمل عادة على 
حقيقتهاعن. وتحريفها ه الله صفات 

وحرفوها.الصفة هذه نفوا كذلك 

أحدهمتعليق في حاء ُا ذلك: ومن 
لك؛)))حط قوله: اليخاري،، صحيح إ؛ على 

التوو١ة،^؛/كتابه عليك أنزل : _؛؛
للكلموتحريف تأويل المعلق من وهذا 

العربلغة فى الخل فليس مواضعه، عن 
معانيه،من هو ولا الإنزال بمعنى 

كماه لله الصفة هذه إثبات والواجب 
لغتها'تقتضيه وبما النصوص في ثبتت 

ومنتعقيل ولا تحريف غير من ١^٢,^ 
تمثيل.ولا تكيف غير 

بيدهوكتابته الله لخيل المعطلة ؤإنكار 

اليدلصفة إنكارهم عن فنع هو 
جق.فه الثابتة 

لميمادروانمرام:اه 
(.١٤)ج ن؛؛ حبا ين ١ صحح ار ء ١ 

زآ/أهآ(.البخاري صحح من التوحيد كتاب شرح )٣( 
ط٣،كثير، ابن ]دار )ت/بمم؛آ( الخارى سح )٤( 

وانظرالبغا، دب مصطفى هو• والمعلق ه-آ، ٧١٤'
للعينيالقاري عمدة المخالفين: أموال في أيصا 
 A١٤٢١، ط\ انملمية، الكتب ]دار ( ٢٤٤)؟،!<

,]مكتبة(٥٣٩)آ/الأنصاري لزكريا الباري ومنحة 
هوا[.الرشد، 



الخلأفهالراهدةالخط

للاجري.، ( ١ )ج ارالشريعق؛؛ — ٢ 
صحيحمن التوحيد كتاب ررشرح — ٣ 

للغيمان.ا ( ١ )ج البخاري،؛ 
لأبن(، ^٢١الفتاوى« ررمجمؤع - ٤ 

نمه.

يغاالديب ْمهلض طبعة - ه 
٠عليه وتعلقه البخاري؛، وارصحح 

العيي.)جّآأ(، اإظري« ّااءمدة -٦ 
صحيحبثمرح الباري ارمحنحة ~ ٧ 

الأنصاري.لزكريا )ج؟(، البخاري؛؛ 

 Mالأرض على لخط اn

)الرمال(.مصطلح يراحع 

 mالراشدة لخلافة اM

لغة:التعرث ■0 

مزتإمحافي مركب الراشدة; الخلافة 
والراثدة.الخلافة، 

والفاءو١لالآم ررالخاء ت فارس ابن قال 
شيءيجيء أن أحدهمات ثلاثة؛ أصول 

خلافوالثانيت مقامه، يقوم شيء بعد 
ادياار١؛.^١٥^: قدام، 

الأول؛من وهي حنقا، من والخلافة 
بعديجيء الئانى لأن حلافة؛ وسميت 

قولهالتنزيل في وورد مقامه، قائما الأول 
4-وة ثه ءأثؤ ت«الى: 

^[.١٤٢^المبمل، زدار ( Y،'/Yاللخت).قاسى ;١( 

أي؛زح_رف[؛ ]البمأمون.٤٠ ٦^-( 
تعالى:وقال الأرض، في بدزتمم يكونون 

ا/ئثنج(يمهك جثقظم أُيى ■ووهر 
بعضكميخلف أي؛ [؛ ١٥٦]الأنعام: 

الرحالعلى يقع إنما والخليفة بعصا، 
حلفاءيقال ولهاءا حاصة، 

واحدأصل وهي رشدت من والرائدة 
ابنقال الطريق؛ استقامة على يدل 

أصلوالدال والشين ررالراء ارس: ف
الطريقة،(استقامة على يدل واحد 

سرمأ؛لتعويق ا0 
علىالخلافة هي: الراشدة الخلافة 

الراشا-ونالخلفاء وهم النبوة منهاج 
بنوعمر الصديق بكر أبو الأربعة: 

أبيبن وعلي عفان بن وعثمان ب الخلل 
كماالنبوة حلافة وهي نهي، طالب 
لته.ا رسول بدلك سماها 

لأدلة:ا0 
ء؛١^ رسول عن ه سقيمة روى 

ئمسة ثلاثون النبوة ارخلأفة قال: أنه 
يثّاءاا.من - ملكه أو - الملك اش 

بنسعيد الراوي يعني: - لي قال نم 

 )Y( :اللفة تهذيب انفلر /V( ٤، ٠- )القرب،]دار ا/-أ
وةايٍساولة)؟/«اأ(.[، ٠١٣٨٤

ثيساللتة)أ/خبمم(.)٣( 
اش.رمول احادث من مستنبط التعريف هذا )٤( 

الراددثنُ،الخلفاء ونتن بمشي *صليكم كحد.يث: 
ءلُ،حلافة تكون *نم هه؛ حذيفة حديث ومن 

وكلامنكرن..ء أن اش شاء ما فتكون التبوة، منهاج 
ذك.في العلم أهل 



شدةلرا ا لخلافة ا٠٠ال«ظةفةالراها|ْ

بكر،أبى حلافة أمك صمينبم1 - جهمان 
قالثم عشمان. وحلافة عمر، وحلافة 

فوجدناهات محال . علي حلافة أمك ت لي 
،.ئلأينسةُ

صلقه سارية بن اض المرتعن 
بمسيررعليكم محال! أنه .؛ اش رسول 
عصواالمهديين الراشدين الخلثياء وسة 
آ.الحديث؛ يالتواجدا؛ عليها 

محال.؛٥! اليمان بن حديقة وحديث، 
مافيكم التبوة راتكون .! ١^ رسول 

أنثاء إذا يرفعها ثم عون، أن انفه شاء 
منهاجعلى حلافة تكون ثم يرفعها، 

ثمتكون، أن اش شاء ما فتكون النبوة، 
تكونثم يرفعها، أن اف، شاء إذا يرفعها 

يكون،أن اش شاء ما فيكون عاصا، ملكا 
عونثم يرفعها، أن شاء إذا يرفعها ثم 

أناش شاء ما فشكون حبرية، ملكا 
ثميرفعها، أن شاء إذا يرفعها ثم عون، 

(،٤٦٤٦رقم الثئة، )كتاب داود ابمو )ا(أحرحه 
وت،( ٢٢٢٦يقم الفتن، )أبواب والترمذي 
مدا[،الرّالة، ة ]>ّ( ٢٤A)٦٣/وأحمد 
١٦٩)م داود أبي سنن صحح ئي الألماني وًشم 

لمةلالوفي ط\ة العارف، ]دار ( ١٣٠ -
]شة( ٤٠٩رنم ، ٨٢٧- ٨٢٠)ا/ انممحة 

[.٥١٤١٥حل. المعارف، 

(،٤٦٠٧رقم الثثة، )نماب داود أبر أحرجه )٢( 
ءهداوقال؛ ( ٢١٧٦رنم العلم، )أبواب والترمذي 

رقمرالمئد.مة، ماجه وابن صحتح؛؛، حن حديث، 
ط١[،الرمالة، ]مؤسة ( ٣٦٧)AT/وأحمد (، ٤٢

وصحح4(، ٩٦رثم الملم، )محاب والدارمي 
]مكتبة( ٣٧)ونم والترهيب الترغيب صحيح في 

ط٥آ.المعارف، 

نمنبوة، منهاج على حلاقة تكون 
سكتءءرص

0أقواوأهلاسمء
الو١لخلأفة! أحمد الإمام قال 

لرالخلأفهالسيت عن سمنة روى ما على 
الخبرينونستعمل سة«، ثلاثون مش أش 

ابنقاله وما سفينة قاله ما جميعا! 
لقرابته،بعلئ ر؛ح من نعيب ولا ءمرُ؛ا، 
وأنوعدله، القديم، ؤإسلامحه وصهره، 

معهكانوا الذين الله رسول أصحاب 
الحدود،وأقام منين، المؤأمير مموه 

أميرودعي بال-اص، وحج ورجم، 
المؤُّين؛'
رائم؛ العكبري بطة ابن وقال 
الخلقحير بان والمعرفة الإيمان 

هالله عند منزلة وأعظمهم وأفضلهم، 
يخلأفةوأحقهم والمرسلين,، التسن يعل 

الصديقبكر أبو .! اطه رسول 

]مؤّسة( ٣٠٥ت،يم المتد قي أحمد أحرجه )٣( 
الملموم]مكمآ ( ٢٢٣متيم)٢;في والزار الرسالة[، 

الزوائد)ه/مجمع في الهتثمي وتمال وا.لحكمآ، 
لمةملالفي الألماني وذكر، ثقات. وجاله (: ١٨٩

قي:المرافئ الحافظ رواء وفال: ( )ا/٤٣الصحيحة 
*هذاوفال: ٢( / ١٧)المرب محبة إلى القرب محجة 
.صحح؛ا حديث 

الماسبتن نخير أكنا ه•' صر ابن تمول 1لى يثير  ٢٤١
بنصر نم بكر، أبا فنخير الهي.؛ زمن ني 

أحرجه• ه؛اء-مان بن عثمان نم الغشاب، 
اف.،رسول أصحاب فقائل )نماب البخاري 

(.٣٦٥٠يتمم 
عالم]دار ( ٥٧٣)آ/احمد بن اش لعبد الثثة )٥( 

[.٠١٤١٦ط٤، ،، الكن



الراشدةالخلافة ٠٠

أبيبن عتيق وهو عثمان بن ض ا عيد 
ماتيوم أنه وتعلم غهنع، قحافة 

الأرضوجه على يكن لم الته. رسول 
غيرهذكره قدمنا الذي بالوصف أحد 

علىبعده من ثم عليه، ض ا رحمة 
بنعمر حفص أبو ت والصفة الترتيب 

منثم الفاروق، وهو .4• ب الخط—ا 
بنعثمأن ت والنعت الترتيب على بعدهما 

عمرووأبو اض عيد أبو وهو لئ^ا، عفان 
والصفةالنعت هزا على ثم النورين، ذو 

أبيبن علكا الحسن أبو بعدهم؛ صن 
صهرالبهلين، الأنفع وهو ه طالب 
النبيينخاتم عم وابن ه، الله رسول 

عليهموبركاته ورحمته الله صلوات 
،•أجمعين؛؛ُ 

علىالعلماء ررواتفق تيمية؛ ابن وقال 
فإنالأمة، هذه ملوك أفضل معاوية أن 

أولوهو نبوة، حلفاء كانوا قبله الأربعة 
وأماورحمة، ملكا ملكه كان الملوك، 

ثبتقد فاته نبوة، حلفاء فكانوا قبله من 
حلافةلائتمون أنه ٠ المثى عن 

،ملكا؛؛ تصير نم سنة، ثلاثين النبوة 
وعتمان،وعمر، أبوبكر، وكان 

الراقدون،الخلفاء هم ه وعلى 
المهديون؛١لأئمة وا 

الأمأدار ( ١٦٧-  ١٦٠)بمطة لأبن والإيانة الشرح )١( 
-[.٠١٤٣٣ط؟، الأول، 

متأ.تخريجه هدم )٢( 
(.٤٧٨)؛/الخاوي مجموع )٣( 

اثمتعلقة:لمسائل اؤ 

الخكاءحلافة الأولى: لمألة ا- 
بالنص:ثايتة الراشدين الأربعة 
ر.هسفينة حديث ذلك على دق كما 

أبما:ذلك على دق والقرآن المتهدم، 
ذئ'ءامنؤأ آثق لى: تحا ل ئا 
'آئينياق تستنيمنهر أقانلنأّتا ؤيمليأ 
وتثةسبلهم ين 'اكمك< أت-تئلف تنكا 

ثييآ ص ثم آقش آم تم يم 
نتنقيقأ ٩ قئث لأ آة ويهم 
ا.اهآكثسِقوق هم هأؤيك قللكن ند يتقو 
]النور[.

ه.'المقدسي قدامة ابن قال 
الراقدونالخلفاء هم الأربعة لروهؤلأء 

ووصى؛الاستخلاف، اض وعدهم الذين 
أنيجوز لا سنتهم باتباع الته. رسول 
لأنغيرهم؛ استخلاف على الأية تحمل 

وماعليه، لخلفا ا يجوز لا حق لله أ وعد 
معالنبي. بعد الاستخلاف وجد 

المأثورةالأحبار في المذكورة، الشروط 
وقدفيهم، كوجودها غيرهم؛ جماعة في 

علىوحث خلافتهم، مدة النبي بثن 
بصفته؛،ووصفهم تقهم، 

نص,رروفي ^؛ حزم ابن ال وق
بكر،أبي خلافة صحة على دليل القرآن 

وجوبوعلى ه، وعثمان وعمر، 

(٣٣٥)الرائدين الخلماء قفل همخ القاصدين مناهج )٤( 
[.٠١٤٢٧ط)، تدادماس، 



الراقدةاتخلأفة ٠؛الراهدةالخلافة 

دعاوما الألّم، العياب ذلك إلى لهم قال تعالى اش أن ومحو لهم؛ الطاعئ 
.المحّ رسول بحد أحد الأعراب أولئك ت الأعراب في . لنبيه حلتا مخا 

أبوإلا يسلمون أو يقاJالونهم قوم إلى تمي ئايمؤ إي أقد قثعك 
أباشإن ثه؛ ن وعقما وعمر، بكر، نقيبأ وثن أيا تئ تمثوأ ئ قئل يثرؤج 

مرتديقتال إلى دعاهم .٥ بكر ُثم أود ألقبي نحيدثر إق٠ؤ دؤأ عؤ 
الأموي،وأصحاب حنيفة، بني العرب؛ وكان ]ألتوبة[، إ.ه آ-أئظفيرا مع ةقعدوأ 
والغرس،والروم ا وطليحة وسجاح، بعد الحكم هذا فيها التي براءة نزول 
الرومقتال إلى عمر ودعاهم وغيرهم، فيها تخلف التي شك، بلا تبوك غزوة 

الرومقتال إلى دعاهم وعثمان والفرس، عليهم المح، تاب الدين المعدورون، الثلاثة 
يكرأبي ؤئاعق فوجبت والترك، والفرس، غزوة بعد يغز ولم براءة، سورة قي 

الالدي القرآن بنص نه وعثمان وعمر تعالى ونال .، مات أن إلى تبوك، 
ط-اعتهموجبت قد ؤإذ تأؤيلأ، يحتمل أذ0للنئن أثثحهمن،إدا ء؛ؤمحثةول ; اأيق

امتهمإممحت قد فرصا ف
ه؛اأأ،•فتهم وحلا 

حلافةوصف فى تيمية ابن وقال 

تيم1ئوتآ لثأئئةا ^ \و 
قنهو آة كثم أن يدوض 

قثتم_لأمز من أقث هاد كدآم سمثا 
حلاقه،اعتقاد ارولكن ه: على محلا إلا سمة لا ^ ١۶ل ^٤ ^ل 

اكصوُا بالنص، ًابمة ؤإْات يغزون لا ادب أن ي ٧^٢،  40
Kعه تبا ا وحب 

بكرأبى حلافة الثانية: نمالة ا. 
■ه، الصديق 

أكانتالملم: أهل فيها اختلف 
الخفينص البأم الجلي، نص بال

وأنبالاختيار، ثبتت أنها أم والإشارة، 
ثلاثةفهده أصلا، يستخلف لم . النم، 

ا/الص:

أبدا،تبوك غزوة بعد . المحّ رسول مع 
معإياهم منعه إثر عليهم، . عطف ثم 

بابلهم وغلق ٠، اش رسول مع الغزو 
امحإبيى بمثسى ^؟j، فقال: ١لتوبة 
آودقنأوب ثديي بأي أود مي إث، تئدوا 
ظ1ء آقث جم نمئوأ- ون بمن 

ءدابابمد ئد تن ويم َةا ئتجأ وإن 
أنهتعالى فاخبر ]القح[ يا 

قومإلى ه اض غير سيدعوهم 
علىووعدهم يسلمون، أو يقاتلونهم 

اص»/.؛؛(.«(ص الأم ض ذلك إل لعام س طائ 
=( ٢٢٣)بملي لأبي الدين أصول ئي انمتمد انظر: )٣( الداص عصيان على وتوعدهم العقيم، 

وا!الملل في القمل 
طه»ةاه[.

 )A،،/الجمل،]دار )؛



الراشدةالخلافة اثراهدةالخلافة 

بكرأبي حلافة أن وهو ت الأول القول 
قولوهو الجلي، بالنص ثبتت الصديق 
وغيرهم،الحديث، أصحاب لبعض 

الظاهري.حزم ابن نصره ممن وكان 
بأحاديثالثئة من هؤلاء واستدل 

أبيهعن مطعم بن حبير روا0 ما : منها
أنفأمرها النبي. امرأة أتت قال؛ 
ولمجئت إن أرأيت قالت؛ إليه. ترجع 
®إنت قال - الموت تقول كأنها - أحدك 

يم((ُا،.أبا فأتي نجديتي لم 
ليقال قالت; أنها عائشة؛ وعن 

أبالي مرصه; في الله. رسول 
فانيكتاي أكب حتى وأخاك أباك بكر 

أناقائل; ويقول مثمن يتمتى أن أحاف 
أباإلا والمؤمنون اش ويأبى أولى، 

كر«رى.
علىجلمما ص ُُذءذا ت حزم ابن قال 

بكرأيا واللام الصلاة عليه استخلافه 
وعدءأاُ■الأمة ولاية على 

ذهبالقول هدا ؤإلى والإثارة، الحفي 
والمتكلمين،الحديث، أهل من جماعة 

أحمد،الإمام عن الروايتين إحدى وهو 
وغيرهم.البصري، الحسن عن ؤيروى 

الأولون،يه استدل بما واستدلوا 
فيالواردة الأحاديث عليهم وزادوا 
حياةآحر في للصلاة بكر أبي تقديم 
فيهُ؛،،مات الذي مرصه في المبي 

.وغيرها، الرؤيا ويأحاديث 

ثبتتأنها وهو الثالث; القول 
اللماء،جمهور قول وهو بالاحتيار، 

والمتكلمين،الحديث، وأهل والفهباء، 
أحمد.الإمام عن الروايتن إحدى وهو 

ن.الله عبد بحديث المنة من واستدلوا 
ألالعمر: ررقيل قال: أنه ه؛ عمر 

فقدأمتخلف إن قال: تستخلف؟ 
هبكر، أبو ٌني حير هو من استخلف 

اممهرسول مني حير هو محن ترك فمد أترك 
وددتراهب، راغب فقال: عليه. فأنموا 

العلي ولا لي لا كفاقا سها نجوت أني بالمص نبتت أنها وهو الثاني: القول 
ه:انثه عيد قال مق«. ولا حثا أسلها 

فر٠ الله رسول ذكر حين أنه فعرفتا 
آ.ْستخلماأ 

(٣)

المللمحي والفصل ,[، ٥١٤١٦ط؟، الجيل، أدار =
الجمل،]دار ( ١٧٦حزم)؛/لأبن والحل والأهواء 

للقرطثىالغران لأحكام والجامع م[، ١٤١٦ط؟، 
ومجمؤعالمنة)ا/أُا/؛(( ومنهاج )\/أُبم"؛(، 

؛(.V/T-o)الخاوي 
أصحاب،فقائل )تمتاب الجاري أخرجه )١( 

فشائل)محاب لم وم(، ٣٦٥٩رقم اه.، رمول 
(.٢٣٨٦رقم انمحاة، 

وسلم(، ٥٦٦٦رقم المرضى، )كتاب المثاري احرج )٢( 
له.واللفقل ( ٢٣٨٧رقم الصحابة، فضائل .).محاب 

(.١٧٧)أ/والمحل والأهواء المش ز النمل )٣( 

رقموالسنأ، بالكتاب )الأءتمام البخاري أحرجم )٤( 
(.٤١٨رنم الصلاة، )محاب وسلم (، ٧٣٠٣

أصحابفضائل )كتاب بخاري الأحرجه )ه( 
فضاش)محاب وملم (، ٣٦٦٤رقم اه.، رسول 

(.٢٣٩٢رقم الصحابة، 
(،٧٢١٨رنم الأئةام، )كتاب البخاري أحرجه )٦( 

(.١٨٢٣رقم الإدرة، )كاب يسلم 



الخلافةالراهدةالخلافة 

معتسر  قال;ملكة أبى ابن وعن 
اشرسول كان من وسئلث; عانثة 

■يكر أبو فالت; لر تخلمأ م
قالت:بكر؟ 1بى بعر من ثم لها: فقيل 
قالت;عمر؟ بعد من لها: قيل ثم عمر. 

'إلىانتهت ئم الجراح- ابن عبيدة أبو 
هدا«أا،.

تيمية;ابن قال كما هو والصواب؛ 

علىالملمين دث الني. أن ُُواكءمثق 
بأمورإليه وارثيهم بكر، أبي حلافة 

وأحبروأفعاله، أقواله، من متعددة، 
له،حامل ا بذلك راض احبار فته بخلا 
علمثم عهدا، بدلك يكتب أن على وعزم 

الكتابفترك علبه، يجتمعوا لمين المأن 
مرصهفي ذلك على عزم ثم بذلك، اكتفاء 

لبعضهمحمل لما ثم الخميس، يوم 
المرض،جهة من القول ذلك هل شك; 

اكتفاءالكتابة ترك اتباعه، يجب قول أو 
منوالمؤمنون يختاره، الته أن علم بما 

مماالتعيين كان فلو وةهأ، يكر أبي خلافة 
قاطنابيانا ه المى ليه الأمة على يشب 

متعددةدلالات يلتهم لما لكن للعير، 
وفهمواالمتعين، هو يكر أبا أن على 
العصوي((حصل. ذلك، 

الصريحالنص عدم اكالثة; لمسألة ا- 
ءرخلأئثأبي؛م>ه:

الصّريحالنص عن . النبي عدول 

(.٢٣٨٥رمم اكحاية، فقاتل )محاب سلم احرجه )١( 
(.٠١٧.الثق)ا/ا-اه )؟(منهاج 

لهيه بكر أبي خلافة تعيين في 
منها;شرعية؛ مسوغات 

حينماالصديق بكر أبى منزلة بيان ء ١ 
وقدعهد، عير من الملمون يختاره 

اممهورصا صوابهم، على الصوص دلت 
أنعلى دليل هذا ففي بذلك، ورسوله 
بانالتي الفضائل من فيه كان الصديق 

أحقهمأنه به الملمون علم ما غيره بها 
إلىفيه يtحتاج لا ذلك وأن بالخلافة، 

أرادلما . النبي، قال كما خاص، عهر 
لخئثة;فقال كتابا باكر لأبى يكتب أن 

حئىوأحاك أباك بكر أبا لى )أهص 
متمنيتمتى أن أخاف خاني كتابا أكشي، 

إلاوالمزمزن افه ويأيى أولى أنا ويقول: 
يكرءص.آيآ 

لألقيقال.؛ أخرى رواية وفي 
أ؛كاإلكط أرسل أن - أردت أو - هممت 

أوالمائلون، يقول أن وأعهد؛ وابنه يكر 
الميأبى قلت،; ثم المتمنون، يتمنى 
ويأبىاف، يدفع أو المؤمنون، ويدفع 

المؤ٠تونأأ

كتابايكتب أن يريد أنه ه فبتن 
ذلاهرواضح الأمر أن علم ثم خويا، 

حديثةوالأمة فيه، المزاع يقبل مما ليس 
أحرجتأمة حير وهم تنبيها، عهد 

فلاالأمة، هذه قرون وأفضل للناس، 
الجلي،الواضح الأمر هذا في يتنازعون 

•تخريجي تةا-م )٣( 
(.٠٦٦٦ينم __، JIرمحاب المنادي أيرجها )٤( 





















اوقاةاءءاق[هايقنة

دولهي التي - المحبة ت للمخلوق 
أبيحق في اقتصر. ولهذا ؛ - الخلة 

عنهاوعثر ، عليها ).،< الخديق بكر 
ومودته،؛الإسلام أخوة ررولكن ت بقوله 

واش- لأجله الذي ر الهر راوهذا 
وثمرةولد0 بذبح الخليل أمر - أعلم 
الولدسأل لما لأنه كبده؛ وفلذة قواده 

والخلةقلبه، من شعبة به تعلقت فاعطه؛ 
فغاروالقمة؛ الشركة يقبل لا منصّب 

فلبهفي يكون أن خليله على الخليل 
ليخرجالولد؛ بذبح فأمره ؛ لغيرْ موصع 

علىه نفوطن فلما قلبه، من المزاحم 
حصلجازما؛ عزما عليه وعزم ذلك، 

نفسإزهاق في بمق فلم الأم؛ مقصود 
وفداهوبينه، بيته فحال ا مصلحة الولد 

هوتالمقصود فكان أ؛ العغليم،اأ بالذبح 
تزاحملا حتى منه؛ الخلة محل راتفريغ 

الولد«أصامحبة الأحد الواحد حة 
والمتكلمينالصوفية بعض وذهب 

واحد؛بمعنى والمحبة الخلة أن إلى! 

تخريجي.ناءسق 

المحسنورقة وانظرت (، ٣٠)Y/ السالكين مدامج  ٢٢)
الرسالة،لمؤسسة ( )ا/٤٧المعاد وزاد (، ٤٨)

؛JU]ياي ( ٣١٣)الأفهام وجلاء ْاأام[، ءل7أ، 
الغواني)٣;وبدانع 0أأاها، ط١، الغواني، 

0آإامأ،ًلا، فوائد، الم همال]دار ( ١١٩٨
الموتاللمنة ومنهاج (، ٢٠٣/١vالنتاوى)دْجمدع 
Y'Y/n ،/،<ابيلابن ألطحاوية وشرح (، ٣٥٣

]مؤسة( ٧٠٦)عدى الوتمر (، ٣٩٧)Y/المز 
[.٠١٤٢•ط١، الرمالت، 

(.٠٠٣)Y/رجب لأبن )٣(كحاJاري 

يكونولا خليلا، إلا الخبيب يكون فلا 

إلى:بعفّهم وذهب ا حسا إلا الخليل 
ولذاالخلة، من وأرفع أعلى المحبة أن 

والمحبةبإبراهيم الخلة هؤلاء محص 
—؛واللام الصلاة عليهما — بمحمل 

ومحمدض ا خليل إبراهيم ت فيقولون 
إاش حبيب 

الأحاديثببعض هزلأم لمول واستدل 
تكحديث والموصوعت! والواهية الضعيفة 

شا حبيب وأنا ألا اش، خليل إبراهيم ررإن 
وحديث:، الخديث فخرا، ولا 

نجيا،وموسى خليلا، إبراهيم اش 
وعزتيقال؛ ثم حسا، وانخذني 
خليليعلى حبيبي لأوئرن وجلالي؛ 

يحشرالعباس اءان وحاويث: ، وذجتى'ا 

الكتب]دار ( ٢٧٦)للكلاباذي الفرالد بحر انظر: )٤( 
(،٣٨٠)U/السلم ؤإكمال [، ٠١٤٢•العلمية، 

(،٢٨٧)ا/أمأ، اسلقي حقوق يمرق والشفا 
والدواءوالداء )•ا/إ'آ(، الفتاوى ومجمؤح 

السالكينومدارج (، )٩٤المحبين وروضا (، ٤٤٦)
]إدارة\( ir/r)للألوص المعاني يروح (، ٣٠)٣; 

بممر[.المنيرة الطِاءة 
(٣٦١٦رقم المثاثب، )أبواب الترمذي أحرجه )٠( 

دلائل)كتاب والدارمي غريب، حديثا مدا ونال؛ 
ه،عباس بن افه ٍد حديث من (، ٤٨رقم النوة، 

)رثمالجامع ضعش في الألباني وضمنه قمة، وفيه 
طT^سيرون،، الإّلامي ]المكب ( ٤٠٧٧

]دار\( A0/y)الإيمان ئمب في الميهقي أحرجه )٦( 
ضعفه،إلى وأثار م[I ١٤١٠مدا، انملخية، الكتب 

]مكتبة( ٢٠)Y/ الموضومات في المبمرزى وابن 
يمح،لا ُئاوث -[، ٥١٤١٨ط١، او1فا، أضواء 
)رقمالمعيقة الململة في الألباني برضعه وحكم 
)ا/؟«ا(.للمنادي القدير فيض وانظر: (. ١٦٠٠





الءند~الحنان

تعالىش ا أثبته ما إثبات ت لذاته ويحب 
الأسماءمن رسوله له وأثبته لنمه، 

ولاتشبيه دون العلى، والصفات الحسنى 
وعدمتعهليل، ولا تكييف ولا تمثيل، 

بأوصافتعالى الله بوصف ذلك تعدي 
الكتابفي ترد لم ألتي, ومعانيها ,المحبة 
والئنة.
المكلفحض ت أيصا الثمرات ومن 

اللهيحبه ما تتبع على وتحريضه وحثه 
والأفعالالأقوال من ؤيرصاه تعالى 

بها،العمل فيتحري والباطنة لظاهرة اس 
الوصولرجاء فيتجنبه؛ منها يكرهه وما 
فيكونالمهمة؛ يعد المحبوبية درجة إلى 

■هك له محتا كان أن بعد لاه حبيبا 
إثباتفي أن أيصا: الثمرات ومن 

دليلمحمد. ونبتنا لإبراهيم الخلة 
,إجماعا وحآقي - المشهور القول على 

والخلقالرسل أقفل هو إبراهيم ت بأن 
محمد^^.نبتنا يعد 

أالمحاكين دهب م٠ 

ألةمفي المخالفين تقسيم يمكن 
إرنمن:الخلة 

حقيقةإثبات فى المخالفون — ١ 
الخلة.

الخلة.منزلة قي المخالفون - ٢ 
إثباتفي المخالفون الأول: المم 

الخلة:حقيقة 

افهبين المحية حقيقة الجهمية أنكرت 

عندهمالله يكون فلا الهلرفين؛ من وحلقه 
المحبةأن منهم زعما مهحبوثاا ولا محبا 

بينومشاكله لمناسة إلا تاكون لا 
للبشرالبشر كمحبة والمحبوب؛ المحب 
القديمبين بة متاملا وأنه مثلا، 

توجبوالمخلوق( )الخالق والمحدث 
فهيالخلة، للءلك تبثا وأنكروا الحبة! 
منحليل طه يكون وأن خاصة محبة 
بالحاجةالحبل قبل من وفسروها عباده! 

الفقيرعندهم: فالخليل والفقر؛ 
يشترك, هل،ا على  ٠٠فالخلة حتاج؛ ملا 

الأوثانعابدو حتى الخلائق جمح فيها 
ولاعيزإ وطرفة ض كل ش والأصنام، 

منأحد على . للخليلين مزية 
عندطه أخلاء اليلق فكل الخلق؛ 

منتكون الخلة إن ثم الجهمتة! 
العبد،وجانب الرب جانب الجانبين: 
له،محبوب .، طه محب فالخليل 

أالجانبين؛؛ من الحاجة يتصور ءولأ 

الإسلام:قي هدا ابتيع من أول وكان 
الثانيةالمائة أوائل في درهم بن الجعد 

فكان,، صفوان بن الجهم أمحذه عنه و- 
ولمخليلا إيراهيم يتخذ لم فه ا إن يقول: 
أميربه فضحي تكليما؛ موسى يكلم 

اطهعيد بن خالد بوامهل والشرق العراق 
أحوزبن سلم قتله والجهم ري، الف

خراسان!أمر 

ط٤[.ية، ]دار ( ٢٩٢)T/الجري -شر انظر: :١( 













الخنقالخلق

إقيؤ آجهثيأ أي وقإ وآيئ تعالى؛ 
ثلق4ثن ؟م آث■ 0 أفدور دان يث 

القول،من والجهر السر ض: ]الملك[؛ 
منغيره والمفعول الثه، صفة اض، ففعل 

ادظقء؛اء.
موصوفايزل لإولم منيه! ابن وقال 
الخلق،قبل الصور الب،ارئ ١الخالق 

ويصور،؛يخلق أنه لمعنى؛ 
الجمهور؛اوْدهب ت تيمية ابن وقال 

اللهفعل فالخلق المخلوق، غير الخلق أن 
المخلوقات،هو والمخلوق به، القائم 

محي،؛'٣،.المنفصلة 

بمخلوقاتهيتصف لا ررفإنه ت أيصا وقال 
كماوفعله بخلقه يتصف ؤإنما ومفعولاته 

وذات4ا،يقوم ما بأثر يتصف 

المتعلمة:لمسائل ا٠ 

الثهأمماء من الأولى؛ ألة لما- 
)الخالق(:الخض 

دثنى المحاش أسماء من اسم فهو 
والثنت.امماب عله 

]دار•٣( - )آ/بما<أ ليخارى الجاد انمال خلق )١( 
^.١٤٢٥®!١، الخضراء، اطلس 

الجامعةيع ]مطا ( ٧٦.)Y/ منيه لأبن التوحيد )٢( 
الجنيقعلف وانفلرت ها. ١ إ ' ٩ هدا، الإسلامية، 

كتبصمن الشرواني نثد أبي رسالة شرح الداز 
اكوحيد،]دار ( ٩٣)إ/الماد المصن همد ورسائل 

[.٠٠١٤٢٨ط.ا، 

,iY\f)الختاوى رم(مجموع  \X ). يهدالملك ]مجمع
[.٥١٤٢٥الممحف، لطاعن 

١(. ١٩. ١ )آ/ها الأبق انمدر )٤( 

متعالى: افه قول الكتاب: فمن 
آلأتظلا آتثي ي ١^٠ آئ 

[.٢٤]اسر: \ءبح 
بمنأنى حدث ئئة؛ الومن 

علىالمحر ارغلأ uل: أنه ه؛ ماللث، 
اهرسول يا فمالوا: الله رسول عهد 

الغالقهو افه إن فقال: م—عرت، لو 
ؤإنيالمسئر، الرراق الباسط القابءس 

أحديهللبنى ولا افه ألقى أن لأرجو 
آ.مال،اأ ولا دم قي إياه ظلمتها دمهلألخة 

اشأمماء من الثانية: لمسألة اء 
)الخلاق(:الخض 
لهالثابتة ائته أسماء من اسم فهو 

اشقال الخزيز، كتابه في وتعالى تبارك 
أمحم.هآثثق ئو ربمى ؤإ0 سبحانه؛ 
فيمبالغة صيغة والخلاق تالح|ج_رآ. 
الخازلأ،.

قيالخلماء احتلم، الثالثة: لسألة ا- 
منوغيره 0ايم ءؤأحس>( عث 

التفضيلأفعل وأمماء المضافة الأسماء 
قولين:على تعالى طه اسما 

اعتبارإلى الملم أهل من جمع فذهب 
]مؤسسة( ٤٦)■آ/أحم،. ! اللغظءبهذا أحرجه )٥( 

رقمالميؤع، )كتاب والد>ارمي ط١[، الرسالة، 
(،٤٩٣٠رنم الموع، )كاب حبان وابن (، ٢٥٨٧

(.١٨٤٦)رقم الهاُع صحح ش الأياني ومحشحه 
رقمالبيؤع، )كاب داود أبي عند الحاءين، واصل 
ت.ثي )الخالق( لففلة: ذكر دون وصرم، ( ٣٤٥١

لاينالتوحد محاب على فتيهي علي الشيخ تعليق انظرت ، ٦١
ط١[.الإسلأمة، الجاسة ]مطابم ١(  ١٦آ/ )س 



الفلقالفنق

التففسلأفعل وأسماء المشاقة الأسماء 
،نى المحالأسماء صمن من وعدها 
ثيغقال أ، المونير ابن عده وممن 

الظاهرة. اض أسماء ررترتيب ت الإسلام 
اش!كتاب ش موجودة وحمسين مائة نحو 

ومشبهةومشاقة، ومفرقة، مقرئة، 
التيأسمائه ومن ار وقال؛ ، آ فة(( لمضا يا 

اسمهعين! لتوا التسعة فى ليست 
مثل؛المشافه أسماؤ0 وكذلك يؤح ال

وربالغافرين، وحتر الراجمض، أرحم 
وأحسنالدين، يوم ومالك المالخين، 
ؤيبلا ليوم الناس وجامع الخالعين، 

مماذلك وغير القلوب، ومقلب فيه،. 
الدعاءوثبت والثنة، الكتاب فى ثبت 

الملمين؛؛يا^-١٤ يها 

)؟آ/الفتاوى مجمؤع ت ني القول هذا ترجيح انفلر )١( 
يا،الجيل، ]دار ( X\T/T)والمواقف (، ٤٨٥

القيم،ابن ]ياي ( ١٦)المثلى والقواعد ؛[، ٠١٩٩٧
٤٠ • ٦ يا،  همجفي الأسى اج والمنه[، ٥١

العواصم،]مكب < ٦٧- )٦٦ السني اه أسماء 

اسة،الكب )آ0\(تدار الخلق عر الخق )آ(وُثاد 
الشيخالمعاصرين من والمته [، ٣١٩٨٧ؤل؟، 
()١٨الواطئة ثرح في فقال المراك الرحمن عيد 

أنيمكن ألكن فقال: يطحء يلم مفئ موتي ]قرح 
وأنهاسلةين، أحن تعالى أنه أصماثه محن إن يقال: 
ارحمإنه لأحد: يقال نهل . . الراحمين. خير 

حيرإنه لأحد: يقال ومحل هو، إلا الراحمين، 
تختص؛ارب.ألغاظ- كله فهدا افه، إلا ارازتين 
ياالراحمين، حير يا تقول: بها بل.ءى آن ثيمكن 

محرارص•
()ا/٤٣تيمية اثن فتاوى مجمؤع على المستدرك )٣( 

منه:دانثلر أ(، ٩٣ِ  ٤٩١)؟/ الفتاوى مجموع )٤( 

لمتعالى افه أسماء عد من وأغلب 
تعالىاثثه أسماء ضمن الأسماء هذه يذكر 

فقالواتعالى، لله صفات عدوها بل 
امماوليس صفة الخالقين أحسن 

بورود0الاسم هذا اوستا من استدل وقد 
تعالى!قال والثئة؛ الكتاب في 
وقال]المؤمنون؛!، آ-لقلتين لحسن أش 

تنسوئر;ئرئق بعلا ى! العت
.]الصافات[ وه ألتكذ 
أنهنجهيد؛ علي. حديث الئنه؛ ومن 

إلىقام إذا ه اش رسول كان ال! ق
للث،رراللهم قال! سجد ؤإذا كبر الصلاة 

سجدأسلمت، ولك أمتت، وبك سجدت، 
سمعهوشق وصوره، حلقه، للذي وجهي 

رالخالقين؛اُ أحن افه تيارك وبصره، 
وه!( ^^٠٣م اّاء وح
باسنادهاللألكائى أحرجه فيما يه مدعوا 

ارإذاقال! ها عمرو بن  ٠٥١عبد عن 
ليلةأربعين المرأة رحم في النهلفة ءت5ثت 
بهامج ثم فاحتلجها، الملك حاءها 

فيقول!وتعالى، تبارك الرحنن إلى 
الخالةين؛اأحسن يا احلقها 

)ا/هآ(المرية الفتاوى ومغممر ^^(، ٩/١٦)
(٢٤١)له والنيران [، ٠٥١٤٠٦القيم، ابن ]دار 

^.١٣٨٦الماهرة، اللب، ]اسة 
دالئنةاهتاب في الثابتة انمي اش أساء انظر: )ه( 

آآ؛اه[.مدا، يل، ]مكشة ( )١٦
رقموشرما، المسافرين صلاة )كتاب ملم أحرجه )٦( 

ء، ٦٧٠)؛/الاعتقاد اصول ثرح ني اللألكائي أتمجه )٧( 







الفلقالفلق

ربهفى يرتاب ولا يشك لا أنه كما 
رسلهم؛جادلوا الذين المشركين كفعل 

وألوهيته.بربوسه يقين على هو بل 
منوليا يتخذ ألا العبد وعلى • ٣ 
يطعمهوالذي فطره الذي ض ا دون 

والشراب؛العلعام عن منز0 وهو ، وسقيه 
والوليالمولى نعم فهو وليا تخذه يل 

كما.، الرسل كدأب النصير؛ ونعم 
منأق مر ت . يوسف ال ق

^١٥آ^تتاياإ ثأؤل ين ثعقئي آلممحف 
آنريق نج، أك وآ*اثرني_( سعوأب 

[.١٠١]يوسف: د1لأي-رآه 
لهتوسفي ش ا برسول الافتداء . ٤ 

يهفيتوسل والأرض، مارات البفاطر 
الحقمن فيه اختلف لما ه ا يهديه لأن 

صراطإلى يشاء من يهدي الله فإن أ بإذنه 
شرورمن يعيذْ بأن به ويتوّل مستقيم، 

ومحيوحقد وثرك رياء من ه نف
الشيهلانشر ومن الشرور، من وغيرها 
وشركه.

بينعاقل لكل هرة IJaJاالموافقة . ٠ 
ألسنةعلى وشرعه تعالى اممه أنزله ما 

والفطرةوالسلام الصلاة عليهم رسله 
فيهمما نفه فى ن ا إنكل يجدها التي 
الرملب4 حاء ما صدق على الدلالة أبين 

.عليهم وسلامه الله صلوات 

المحاكين:مذهب، ■و 

المتكلمينطوائف من كثير يرى — ١ 

يرىويعفهم المخلوق، هو الخلق أن 
كالإرادةالمخلوق غير احر معنى أنه 

صفة- بزعمهم - الخلق وليس مثلا، 
ارولأالجوينيت يقول الرب، بذات قائمة 

إلىمتحققة صفة الخلق من ترجع 
إنباتعلى إلا الخالق يدل فلا الذات، 
يتصفلا أئمتنا؛ قال ولذلك الخلق، 

الإذ خالعا، يكونه أزله في تعالى الباري 
علىبذلك وصف ولو الأزل، في خلق 

تجورا؛١كان ادر قه أنمعنى 
متعلقاتمن الخلق يجعلون تريدية لما وا 

علىتعود حقيقية صفة وليس تكوين، لا 
فمذهبهمالمعتزلة أما ■ بمعنى الذات 

فيواختلفوا الخلق، ومنها الصفات نفي 
إرادةأم المخلوق هو هل الخلق، معنى 

شيخذكر وقد . قولين على الشيء، 
ثبهةقئم الابن والإمام الإسلام 

ءا!يهمُ؛،.وردوا ذلك، في المتكلمين 
الصحيحالمذهب تيمية ابن بين وقد 
وأهلالفقهاء، جمهور راوأما بقوله؛ 

أهلمن وطوائف والصوفية، الحديث، 

(١٣٨)والمنان الأسماء وانظر: (، ١٤٣)الإرشاد )١( 
اللجي[.الكب زدار 

الخلجة،الكتب ]دار ( )٥٣الأكبر الك ثرح انفلر: )٢( 

النهمة]مكبة ( ٠٢- )آ/ا0 الإملامين مقالات )٣( 
ا'ممام[.ط٢، المرية، 

ومجموية(، ٠٣٦-  oYA/o)الفتاوى مجمؤع انفلر: )٤( 
،ط) العلمية، الكب ]دار ( ٣٢٢)ه/ الرسائل 

الرياض]مكتبة ( ١٥٣)الخليل وثنا، ،^[، ١٤٠٣
ط١ا.الحديثة، 



الخلق٠٣ايفنت,

شهالفعل إن ذي-مولهن الكلام، 
لمسالمخلوق ولكن صفاته، من والخلق 

ا.منصفاتهااُ
والمخلوقالخلق بض التفريق وفي 

تخلمقمحي جاء ما ررباب الخاري• يمول 
منوغيرسا والأرض السماوات 

وتعالىتبارك الرب فعل وهو الخلائق، 
وهووأمره وفعله بصفاته فالرب وأمره، 

كانوما مخلوق، غير المكون الخالق 
مفعولفهو وتكوينه وتخليقه وأمره بفعله 

مكوزالمخلوق 

المرادالخلق ت تيمية اض وقال 
كماالخصدر، مي يالذي النعل ■به 

L-كقوله حلما؛ يخلق حلق يمال! 
ص\4 تم ه م ثج 

قءؤثثلةك٦إ ت وقوله ؛[، ٢٨ت ن لقما تويحدْه 
]الزمر:-٠^،^ بمد ين ئثأ أقهنيمحم بملؤن 

آلتموتي،-حني أثيدم ءؤثا ت ه وقول، ٦[ 
[٠١لالك_هف: ثنى ؤلأ و\لأؤوأ 
بهالمراد حلق لففل في الكلام وليس 

آدهنلق ^٥^١ محوله؛ ومنه المخلوق 
.٩٤١١]لقمان: 

فيقولالخلق في الفلاسفة قول وأما 
مما هو الخلق: ررحد ! سيناابن 

!،^٠٧تمؤصست را/بأه( الجهمية تلسس بيان )١( 
تمة[.ابن ]_ \,( Arl)\الامقامة وانظر: 

حلقوانظر: الفكر[، ]دار ( ١٣/٤٤V)اuرى فتح )٢( 
ه*أاه[.اللب، ]الدار ( ١٨٨الماد أقال 

>ميانتلمىاس)ا/أ؛ْ(.

كيفوجود لإفادة حلق فيقال: مشترك، 
حاصلوجود لإفادة حلق ؤثقال• كان، 
ؤيقال:كان، كيف وصورة مادة عن 

يكونأن بعد الثاني، المعنى لهذا حلق 
المائةكتلازم بالقوة؛ وجود يتقدمه لم 

الوجودوأ؛؛.محي والصورة 
ابنذكرها اكي الخلق معاني وبتامل 

عندللخلق حد أنها على والغزالي سينا، 
فيهاليس مبهمة، أنها نجد الفلاسفة، 

أنفيها بل الخلق؛ لمعنى توضيح 
سبقدون الوجود، إفادة يعنى: الخلق؛ 

فناهروهذا للخالق، ذكر أو بالخدم، 
الملائكةيخلق يريدون فهم البطلاث 

والنفوس،العقول مرنها يالتي وهي 
له،ومعلولة اض همن صائرة ا هأن

عتها،حر متأغير للحلة ملازم والمعلول 
بالدم،ومسبوقة مخلوقة ليت فهي 
الملائكةحلق عن ورد لما مناقض وهدا 

فيالةتابوالثنة.
فيالفلأسمة على الرد وجوه ومن 

يلي:ما الخلق لفثل لمعتي تحريفهم 
نشاقد والتوراة القرآن أن أولا: 

فيوالأرض السماوات حلق . أنه 
ثمالأحاديث، بذلك وتواترت أيام، ستة 

أنيجوز فكيف الخلل، أهل عليه اتفق 

القينيالمصطلح كتاب صمن صا لأبن الحدود )٤( 
ولوراسانالعرسة ]المزسسة ( ٢٦٢)العرب محي 

(٢٨٤)العلم ّعار وانظر: .؛[، ١٩٩٧^٢، والشر، 
[.٠١٤١•محوا، اس، الكتب ]دار 





الخليلخاقاتقران

شيحمي الأسمى ررالمنهاج - ٠ يطلب حتى [. ١٠ت هيم ]إبرا ساّفيم؟ آؤ 
نين.لمحمد ^١،، الحسنىأ؛ الله أسماء أصح دليل وأي وجودْ على الدليل إقامة 

والمصطلحات.المتعلمةلاالألماظ . ٦ يستدل فكيف المدلول هذا من وأظهر 
]رسالةالعمرو ل لأما الروووية؛ا، بتوحيد على نبهوا ثم لأحمى با الأظهر على 

الماواتفاطر يقولهم! الدليل 
الإملأميخ ئوسمعت لأرض. وا 

-روحه الله قدس - تيمية ابن. الدين نقى 
هومن على الدليل يهللب كيف يقول! 

.L^ ُولءشكلشيءا؟وكان 
؛المت بهيا يتمثل 

شيءالأذهان في يصح وليس 
دليلإلى المهار احتاج إذا 

أظهرتعالى الرب وجود أن ومعلوم 
لمومن النهار وجود من والفطر للعقول 

فليتهمهالأن.وفطرته عمله في ذلك ير 
لمصادروالمراجع:ا٠ 

٦،٨، ^٢، الفتاوى؛؛ ررمجمؤع — ١ 
نمة.لاين (، ١٢

شرحفي الأسمى ررالنهج - ٢ 
لمهحمد^١(، الحسى'؛ الثه ء أمما 

الجدي.

فيواردة الهق ائه ت صفا  ١١- ٣ 
المقاف.لعلوي والثنة،(، الكتاب 

فيوالجماعق المنة هل أ ٤
ينحليقة بن لحمد الءحسنىاا، اه، أسماء 

التميمي.على 

ْدارجاتلكين)ا/'اُ(.:ا(

دكتورا0[.

للبخاري.العباد؛؛، أفعال )احلق . ٧ 
أبيلأبن الهلحاوية'؛، ؛اشرح . ٨ 
العز.

لقوامالمحجة؛؛، بيان في لحجه ١١١— ٩ 
الأصهانى.■الئأة

لابنالمثلى؛؛، الا.لفواءد - ١ ٠ 

عسمثن•

eالقران لق حس 

)القران(.مصئللح يراجع 

هالنه( أسبماء )من لخليفة ا. 

الراشدة(.)الخلافة مصمللح يراجع 

 eض ليقة خ!n

الراشدة(٠)الخلافة مصطلح يراجع 

^الحليل.^

لتعريفا٠ 

للأنثى؛ؤيقال الصديق، الحليل! 
وهي!)الخله(؛ من مشتق حليلة، 
حلللا المختصة والصداقة الحليلة 



الخليلأوهالقليل

فلأنل! يما جلال، ت والجمع فيها، 
الإخاءكريم أي؛ والقلة؛ الخل؛ كريم 

ةوالغلالوالخلألة والمصادقة، 
والحلةوالمودة. الصداقة ت وانحلاله 

للذكروالخليل الصديق على! يهللمق أيصا 
والجمع.والواحد والأنثى، 

الئخئلإالفقير أيما: والخليل 
-بالفتح - )الحلة( من مشتق الحال، 
أحلكما بمال! والفقر، الحاجة يمعنى! 

إلهأ١أ.أحوجك ما يعي• هذا؟ إلى 
شرعا:لتعرض اه 

المحبةالكامل المحب هو الخليل؛ 
محبتهتخللمى الذي تعالى ش والعبودية 

وقليه؛روحه أجراء جميع . لخليله 
والمحبوبلغيره، ملك فيه يكن فلم 

تحالى،اش قبل من المحبة حقيقة الموفي 
حلل.ولا نقص حبهما في ليس اللذان 

تامةمحبة ض المحب هو اطه! فخليل 
تامةمحبة له الحبوب كاملة، 

يحبهاالتي اللماكة من له قام ولما كاملة؛ 
وصحبوب؛محب فهو ؛ ا، ها ويرصا 

محإبراهيمإبراهيم، خليل محق الض فيقال؛ 
تعار.اطه حلل 

آقثتعالى؛ اض قول فمعنى 

للملأسن،الملم ]دار )1/س\( انمحاح )ا(اإظر: 
لالل.ار( ٠٦٧)!/اللغة وتهذس ،؛[، ١٩٩٠ط؛، 

المحيطوالقاموس والترجمة[، للتألمف الممرية 
ا-\أاهآ.طء، الرسالة، تْؤست ( ١٢٨٥)

ط؟[.^(]bردة، ٢٣/٢ر٢(-فراينممر)

أ.ي:]!_[ -ثلملأ.ه إ.وهيغ 
حالصله محبا إبراهيم اتاه واتخل، 
نقصلا محبة ه، له ومحبوبا الحب، 

خلل•ولا فتها 

منأحد المنصب هذا إلى يصل ولم 
افهخليل إلا؛ الكمال على المالمن 

محمداالمئين وحاتم الأنبياء، أيا إبراهيم 
.روهر وسلم عليهما لته ا صلى 

لهماحالص منصب فهو مقاما(؛ الأفضل 
أوبكسب أحل يناله لا يهما، حاص 
اجتها

(٣)

٠ا لإسبط 

)الفاعل(؛بسى يأتي )فعيل( الخليل 

لءالم)آ/آاا( للزياج ؤاصرابه القرأن معاني 0(اظر: 
نيوالزاهر [، ٥١٤٠٨ط١، سروت، الكتب،، 

الرسالة،]مؤّة را/مآأ( الناس تملأ.؛ معاني 
)V/السءلللواحرى والتمر [، ٥١٤١٢ْلا، 
،هزا ■سمري، بن ْجصمد ام الإمتح-امعة ( ١١٤

)Aوالأم الخويث، ني والنهاية ^، ١٤٣٠
المنةومنهاج الحلبي[، البابي عيسى تءJادة ( ٧٦

آ-،؛امآ،ط١، الإمام، ]جامعة الموية)ه/ا0م"( 
،٦٧•ا/، ١٤١)ح/ تيمية لأبن الغتاوى ومجمؤع 

الكتاب]دار ( ٣٠رم/ المالكين ومدارج (، ٢٠٣
،٤٧)المحبين وروضة [، ٠١٣٩٣ًلآ، .العربي، 

والرواءوالا»اء ،[، ١٤١٢العلمية، الكشّا ]دار ( ٤٩

ومفتاح■[، ٥١٤٢٩هدا، اانو1ى.، ءارم ]دار ( ٤٤٤)
ؤدا،كمان، ابن ]دار ( ٣٨٣)؟/عادة الدار 

إحياء]دار رالمهاية)ا/هبما( والبداية -[، ٠١٤١٦
العقيدةوشرح [، ٥١٤٠٨محيا، العربي، التراث 

(٣٩٦/٢)ا/ئآأ، المز أبي لاين الملحاؤية 
الباريوفتح [، ٥١٤١٧، ؟ Jsالئ، الرم]مزسة 

يالدمام،الجوزي ابن ]دار )آ/آْه( رجب لأبن 
[.٥١٤٢٢ْل؟، 



القليلالقليل

)المفعول(؛وبمعنى عالم، بمعنى كعاسم 
لمحا،محب فهو محبوب، بمعنى كحسب 
•ؤق له محبوب 

وهى)الخلة(، من مشتق والخليل 
المحبة.ومقامات درجات أعلى 

محبتهلأن ؛ بهذاالخليل وسمي 
وقلبه؛روحه أجزاء جميع تخللّى لمحبه 

فلمبامحلته، في أي! حلاله؛ فصارت 
يبقلم بحيث ملأته؛ إلا حللا فيه تيع 
أنعن فضلا حيه، من حال محوصم قيها 

أنعن فضلا غيرء، لمحبة محلا 'يكون 
أمنانع قيها له يكون 

إلىالخلة إضافة حيث من هزا 
افهحق في. الخلة معنى أما المخلوق. 

٠٥احتيارية فعلية صفة فهي تعالى؛ 
حبريةهق( وقدرته بمشيئته )متعلمة 
والسنة،بالكتاب ثابتة نشلية( )سمعية، 

تعالىافه بجلال يليق الذي الوجه على 
ولاتشبيه غير من وكماله، وعفلمته 

تعطيل.ولا تكييف ولا تمثيل، 

الغلةمن مشتق هو بل وقيل: 
والحاجة؛الفقر بمعنى! . الفتح ب_ 

ومحتاجمفتقر الخليل أن فالمعنى؛ 
فقرهيجعل ررلم أوت تعالى، اض إلى 

فيمخلصا قق، افه إلى إلا وفاقته 

•؟(٠ )ه/ القرطبي ير نفاوا.سة، المراجع انثلر: زا( 
والبحر[، ٥١٤٠٠المربى، التراث إحياء ]ءار 

انملمة،الكتب ]دار )م'/ةا"م'( حئان لأبي الخسل 
٠١٤٢٢، ١٠٤٠.].

منأبرأ ررإئي مرادت والذلك«ُأ،ا؛ 
افهغير أحد إلى والافتقار الاعتماد 
تعانى«ص.

وهوالأول، رروالصواب بامحلل، وهذا 
هولن، حبه كمال فان للثاني؛ مستلزم 

الربكمءحبة ليست وافتقار، عبودية محبة 
وإحسان،ااستغناء محبة فإنها لعبده؛ 

وكانالثاني، من الاشتقاق كان لو ثم 
ه،هذا على أرفكم المحتاج؛ هو الله حليل 

مؤمنبل وفاجر؛ بر من حليوأ من 
منوالكفار الفجار من كثير إذ وكافرا 

وكبيرها،صغيرها بالله كلها حوائجه ينزل 

مفي، ربه إلكا شكاء أحوج ه نفمحيري 
منتكون الخلية إن ثم , ء حالة 

العبدوجانب الرب جانب الجانيين! 
س،له محبوب ، ٠٥ممحب الخليل ف. 

اضحليل إبراهيم، خليل واش 
منالحاجة يتصور ولا _، تعالى 

الجاسنإ٦ُ،•
وانظر:رآ(ْيعانىامآنئتمابملإياجتآ/أاا(. 

صءسى ]طعة )آ/آه؟( ماض للتاصي الشفا 
طيبة،]دار ( ٢٩٢)٢;المنوي وتفسر الحلبي;ا، 

]المكب( ٢١١رآ/المسمر وزاد .[، ٠١٤١٧ط٤، 
القرطبيونفير [، ٤١٠١٤'مل"؟، سيرون، الإسلامي 

لأينالأ*در)آ/آ7(.الهاة )٣( 
الإمام]حاسة ( ٣٥١)ْ/ البوية الئئة ثهاج )٤( 

.سسر يمحإف [، ٠١٤٠٦ؤدا، محمود، بن محمد 
الكتاب]دار  avfrالشم)لابن المالكين مدارج رْ( 

)ا/آآ(.ء: وانظر [، ٠١٣٩٣ط؟، الربي، 
وتمم١(، ا للواحدي.)U/.>، البط الممير انظر: )٦( 

(.٢٩٢الرى)أ/



القليلاسميل

أخرىأشوال ومعناه استقاف وفى 
.أولا ذكرناه ما والصحيح ،ا ضعيفةُ 

أءالم.واف،
■0أقواوأهلاسمء

تررونمول الطح_اوىت جعفر أبو شال 
اذئهوكلم خليلا، إبراهيم اتخذ اش إن 

وتمديئاإيمائا ؛ تكليما موسى 
و-دئا«رآ،.

خفيفبن محمد الله عبد أبو وقال 
اتخذتعالى افه أن ارونعتقد I الشيرازي 

.محمدا نبينا واتخذ ، خليلا إبراهيم 
علىمنه لهما والخلة وحبيثا، خليلا 
الفقرالخلةت إن المعتزلآت قاله ما خلاف 

لله،صفتان والمحبة والخلة والحاجة. 

أوصافهتدخل ولا ، بهما موصوف هو 
الخلقوصفات والتشبيه، التكييف تحت 

الكيف،عليها جائز والخلة المحبة من 
العلمفي فمحلومة تعالى صفاته قاما 

عنهماانتفى قد التعريف، فى وموجودة 
واممواجب، به فالإيمان التشبيه؛ 

ساقءل((ُم.ذلك عن ازكيفية 

طالبأيي ين لمكي التهاية بلؤغ ار الهداية انظرت  ٢١)
 /y(٤٨٠  )والق،الكتاب بميوث مجمرعت ١

المعويوتقمر ،.[، ٥١٤٢٩يا، الشارقة، جامعة 
القرطيوتفسر ٢(، ١ ١ رآ/ المر وزاد (، ٢٩٢رآ/ 

رْ/'-أ(.

الزأبي ابن شرح مع (، ٣٩٤)٢; الطحاؤة الشدة )٢( 
.[.٠١٤١٧ط٩، سروت، الرسالة تمزسة الخفي 

الأسا،بإنات التوب اعتهاد كابه عن نقف )٣( 
بحمؤعفي تيمه ابن الإملأم يجغ ث والصفات 

(.٧٧، U\/o)ت: وانظر (، ٨٠ره/ الفتاوى 

تعالى:قوله تفسير قي كثير ابن وقال 
اء[تتال.ه ثلة" إ.متييثِ آقث 
هربه محبة لشدة افه؛ خليل سمي 

يحبهاالتي الط-اعة من له قام لما له؛ 
^٤،.١١ها ويرصا 

لمصادرواتمراجع:اؤ 

^٢(،ؤإعرا؛،،H القرآن اامعاني . ١ 
للزحاج■

الناسااكلام معاني في ءالزاهر . ٢ 
لأينالأنثاري.^١(، 

)ج^،يءل،ا البلااكفسر ٠ ٣ 
حدى.للوا 

الحديثغريب في رلالنها.ية س ٤ 
م•ض والأ/«)ج'آ(، 

لأبن١رج* الفتاوى؛؛ ومجمؤع — ٥ 
لمه.

النبويةالمنة ررمنهاج — ٦ 
لابزمحمتة•

ج٥ا،

لابن.)ج؟(، اولأا از>،ارجامع - ٧ 
سمه.

لابنالمالكين؛()لأ(، س\وج - ٨ 
القيم.

القيم.لابن ، المحسنا؛ راروصة - ٩ 

القثم.لاين والدواءلإ، -والداء ،١ 

(.٤٢٣)؟/ممر رإ(-فراين 



الخوفالخوف

 Pلخوف اP

ثتعريشاس:اؤ 
ابنقال . والمنع الذعر هوت الخوف 

واحدأصل والفاء والواو أرالخاء فارس؛ 
حفتيمال: والغنع. الذعر على يدل 

واومن مبدلة والياء وخيفة. خومحا الشيء 
فلأنحاومحني ت ويقال الكسرة. لمكان 
مني[(خوقا أشد كنت ت أى فحفته؛ 

شرعا؛لتعريف او 

بسبواحتراقه القلب تألم عن عبارة 
وقيل:٢. الأستقبالأ في مكروه توقع 

تذكرمن وحركته القلب اضطراب 
.١^٩
القلبفنع هق: الته من والخوف 

إليهوهروبه عقابه ومن تعالى الله من 
٢.مرصا يايتغاء بحانه 

^[،٠١٤٢•الجيل، زدار ( ٢٣•الينة)Y/ را(ثايءس 
المصرية]الرار ( ٥٩٢)U/ اللغة ؛، jj^jوانظر! 
والصحاح)؛/,[، ٥١٣٨٤ٍدا، والترجمة، للتآليف 

والناموسًلأ[، للملأيين، الملم ]دار ( ١٣٠٩
؛م'أاه[.، »jVالرسالة، ]مؤّة اسل 

دمشقالبيان، ]دار ( T'Y)القاصدين منهاج مختصر )٢( 
٠١٣٩٨.]-

الخوفوانظر: )ا/آاه(، المالشن مجدارج )٣( 
(.١٠)ان للشموالرجاء 

(١٦١)ا/ للراف القران غريب ني المفردات انظر: )٤( 
]دار( ١٣٦)؛/الدين علوم ؤإحياء المعرفة[، ]دار 

المالكينومدارج [، ٥١٤١٩، ط١ الملمية، الكتب 
[،٠١٤٢٦ط\، الرند، ]مكتبة ( ٦ْ٦٦١_٧/١)

]الشبة( ٠٧٩. ه ٧٨/٢)التسيز ذوى تر وبما 
العلمة[,

اثالغويايبمعض بين العلاقة 0، 
والشرهي؛

معنىللخوف الشرعي المعنى تضمن 
كماوالمنع الذعر وهو اللغة في الخوف 

ظاهر.هو 

الأخرى:لأسماء ا٠ 
الوجل،ت مثل مقاربة أسماء للخوف 
متقاربةألفاظ وهى والرهبة، والخشية، 

غيرْترادفةُْ،.

لحكم:او 
منواجب اطه من الخوف 
فلاالإيمان لوازم من وهو الواجبات، 

الإيمانأركان أحد وهو عنه، يتخلف 
مدارعليها التي الثلاثة والإحسان 

وهي؛جميعها، السالكين مقامات 
والمحة.والرجاء الخوف 

فيمنه بالخوف سبحانه اظي أمر وقد 
تؤيءإ!ن1،كتم إن ؤثافون محافوهم قوله؛ 
منهالخوف فجعل عمران[، ]1ل .ه 
إنت والمعنى الإيمان، تحقيق في ثرتا 

،•٦٧^^>ٌنين كتم 
عنه انثه نهى لأية ا هذه وفي 
منهبالخوف الأمر مع غيره من الخوف 

يخافأن له يجوز لا فالمؤمن سبحانه، 
كماالماس، يخاف ولا الشيهل-ان، أولياء 

)١/vه٦(..\س ُدارج انظر: ل0(.
؛JU]دار ( ٦١٥.  ٦١٣)؟/الهجرتين ضيق انظر: )٦( 

[.٠١٤٢٩ط١، الفوائد، 



الخوفالخوف

ؤآخثوزهس أذك ئخشوأ ت ال ق
[.٤٤]الماتدة: 

وحوفبه، مأمور ض ا حوف فيكون 
ءنهُا،.منهئ الشيطان أولياء 

للهالخوف هذا إحلاص من بد محلا 
،.لأنهمنالفرائسُ

الحقيقة:'ي 

ذعرI حول تدور الخوف حقيقة 
وسخقلهسبحاا اش من وفزعه القلب 

والجوارحالقلب لتحريك المثمر وعقابه؛ 
المناهضواجتناب الأوامر امتثال ب

مغفرتهورجاء له، حبا ه لثه تعيدا 
غضهمن والنجاة وثوابه، وعفوه 
وعذابه.

لمتزنة:او 

أجدمن ه الله من الخوف منزلة 
الأحرةوالدار الله إلى الطريق منازل 

أركانمن ركن وهى للقلب، وأنفعها 
اضقال أحد. كل على وفرض اكمد، 

ّقمإن ثثامن قامئم وئلأ ت الى تع
^٥؛ومحال: محمران[، ]و .ه قأ 

ومدح. ٣[ ]المائدة! ؤآخشؤياه فتوهم 
^فقال: عليهم وأثنى كتابه قي أهله 
.همقيمن تغم حشثؤ تق هم آتين 

نهدالملك ]مجمع ( ٠٨)ا/لأْ. الفتاوى مجمؤع )١( 
ام[.٤١٥الشريف، المصحف لطيامت 

عالم]دار ٤(  ٠٨)الحميد العزيز تسر انغلر: )٢( 
[.٠٠١٤١٩الكى،طا، 

ؤثمئفٌ ي ووه محوله؛ !لى 
ل\د}ب\ئ.شون لها 

لمعرفوهالخلق حلق إنما سبحانه والق، 
لهمونصب ؤيخافوه، ويخثوه ؤيعبدوء 

ليهابوه،وكبريائه عثلمته على الأدلة 
لهمووصما الإجلال، حوف فوه وبخا 
لمنأعدها التي عقابه ودار عذابه شدة 

ودعاالأعمال؛ يمالح ليتقوه عصاه 
وتقواه،حشيته إلى لثا بذلاده عب

ؤيحبهبه يأمر ما امتثال إلى والمسارعة 
ؤيكرههعنه ينهى ما واجتناب ويرصا٠، 
المسلف:بعض محال ولهذا ؤياباه، 

الخائفينمحلوب حجب تعالى فه ا حوف 
٠الشبهات وعوارضي الدنيا رهرة عن 

لأدلة:ا٠ 

وعقابهاض من الخوف في الأيأت 
دؤأوإتا تعالى: محوله منها: كثيرة؛ 
1نثأؤن .ثقاممحا ق ٠ ضث، ١^• 

ه:ومحول_مران[، ء]آو محن.4 َمحيم 
أئأآ هء ئدق إة مطت 

زبآئه ثائ. -آاؤآ .لآئن؛اة إوق ندى 
إهوش ومحوله: لالائدةt، آهة.4 

عفييوي ءذ.ادا رب ءصّليت إن لثاف 
]الأنعام[..4 

الهجرمحندطرض را/'اهاُ(، ^>، ٧١مدارج انظرن )٣، 
(.٦٣٨)آ/*آاا"_ 

ائوار،دار بحال والممرف ازر س اكمحويف اظر: )٤( 
—)،/٣٩ رجب ابن الحافظ رسائل 4جموع محعن 

،.٠١٤٢٥*يا، الءا.ثت، تاكاروق ( ٩٤









الخوف
ا ١٢ ٠٣!

و__ا

الخوف

إلىالرأفة نسه الخوف إلى بته فنونمو والسل العدو يرى الذي فإن 
وأرقها؛الرحمة ألطف فإنها الرحمة؛ ت حالتان له ذلك 

ثثبمرات:ا وهىمنه، للهرب حركة I إحداهما 
الخوف.حالة 

المكان قي وقراره سكونه I والثانية 
الخئسةا؛أوهي فيه، إليه يمل 

والرهبة!الخوف بين الفرق 
منالهرب في الإمعان هي الرهبة: 

'مفر هى التي الرغبة صد وهى المكروْ، 
■دض ١كلبفىذاJرغوبقيهأق. 

والوجل:الخوف بين الفرق 
لدكرعه وانصدا العلب رجفان الوجل؛ 

أ.أ لرويته أو وعقويته لهلانه >>يخاف من 
والهيئة:الخوف بين الفرق 

للتعفليممقارن خوف الهيبة: 
المحبةمع يكون ما وأكثر والإجلال، 

والمعرفة.

بالحبمقرون تعظيم والإجلال: 
والخشيةالمؤمنين، لعامة فالخوف 
للمحبين،والهيبة العارفين، للعلماء 

ألعلمقدر وحملي للمقربجن، والإجلال 
والخشيهُ؛أ.الخوف يكون والمعرفة 
والاشقاق:الخوف بين الفرق 

خوفوهو الخوف؛ رقة الاشفاق: 
عليه،يخاف لمن الخائف من برحمة 

٠

محنللخوف 

الفرار . ٣ 

عتليمةنمار هذ اممه  
منها:كثيرة؛ 

وتحقيقهطه يا الإيمان تصحيح — ١ 
لته•ونيا 

واستشعاره الد4 من لقرب ا ٢

سبحانهافه إلى قلب 
سواْ.ممن الخوف وعدم به، وتعلقه 

الربمرصاة تحصيل في الجد - ٤ 
وجنتهعفوه إلى الوصول فى نى والتفا 

فعلجماعها التي التقوى بتحقيق 
.المحرمات واجتناب المأمورات 

والتذللوالانكسار فه الإخبات - ٥ 
وخوفرحمته رجاء يديه ين والّضؤع 

.عقابه 

.الويع يثمر الخوف — ٦ 
.والاستعانة ٧. 

A_وضرالأْلر٦،.
النعيم.جنات دخول — ٩ 
شوعبوديته القلب صلاح . ١ ٠ 

وءدُْص.

(,IoA)؛/تسه العصنر )١( 

.Afjjالمصا.ر )٢( 
.مسه المصدر )٣( 
<.٦٥٩- ه نفالمدر )٤( 

الإيمانصحة علامة الخوف — ١١

)0(انمدرقهتل/هآآ(.

)1(،د1رجاللكين)آ/هم.
>يقاسمض)آ/؛م1(.انظر: )٧( 



الخوف>صبمالخوف

الإيمانترحل علامة القلب من وترحله 
تءا،.

والهيبةوالرهبة الحشمة تحقيق — ١ ٢ 

سحانه.الجلال ذي للعفلمم والإجلال 

والحكمة:

يقومسومحل ت سبحانه اش من الخوف 
إليه،منه ليغروا بابه؛ عن الشاردين يه 

جقالة، إلا منه هربت حفته إذا أحد وكل 
قيل:وليلك إليه. هريت حفته إذا فإنك 

وقيل؛حرب. إلا قاتا الخوف فارق ما 
مواصعأحرق القلوب الخوف سكن إذا 

(٢)عنهاالدنيا وطرد منها، الشهوات 

البمأحالقدن:مذهب ٠

طائفتانالخوف فهم قي ضل 
غلبواالذين الخوا;جت الأولى: 

بابوصيفوا والوعيد الخوف نصوص 
بفعلكفروا حتى والوعد؛ الرجاء 

وكذلكالكفر، دون التي المعاصي 
جانبغلبوا الذين العناد من طوائف 
منالقنوط في وقعوا حتى الخوف 

Lوالله الله، روح من والناس الله رحمه 
الإقعُ آذي رتج من ئأتئثؤأ يقول: 

لا(ءد،ارجالألكين)آ/أآآ(.
(.٦٦٠.  ٦٥٩/١ر^٠ ٧١مدارج انظر: )٢( 
(،١٤٨)؛/للغزالي الدين يلوم ب انللر: )٣( 

- ٢٣٩، ٨٣-  ٦١ا/ )• تمة لاين الفتاوى دّجمهمح 
\}قو\دووبداتع (، ٧٩- )٦٣والدواء والداء (، ٢٤٣
]دار( ٣٩٤)ان اللهفؤإغائة (، ٨٠٣.. ٨٥٠)٣; 

الحديث.ءلمآ؟اد[.

وهآتقفين آلذلإ إلا آق ثلج ثن ئا*قثم 
٠ايوسف[ 

الخوفبشرط يلتزموا لم ء وهزلا 
ولم.فيه، وغلوا وروم نجا بل الشرعي؛ 

نصوصواستشعار الثه برجاء حوفهم يقرتوا 
الن.يالمدموم الخوف في فوقعوا الوعد؛ 
الله.رحمة من وقنوط ياس حقيقته 

الذينالمرجئة: الماسة: الطانفة 
وهونواالإيمان، مسمى عن العمل أحرجوا 

لقدرية،ا لجبرية ا ومنهم لعمل، ١ شأن من 
الذينالمتصوفة غلاة من قوم وفيهم 
نار0مجن حويا الله يعبدون ما أنهم يزعمون 

افيه حبا يعبدونه ؤإنحا جنته؛ فى طمثا ولا 

هذافي لهم تأثر من هؤلأء ونبح 
حيتلمغرورين؛ وا ة لصا ا من الباب 

ماورجاء الله رحمة سعة على اتكلوا 
وقارفواالطاعات فعل في ففرطوا عنده 

وحوفواذلك في صحوا ؤإذا الت5راتا 
يحفغلونهما سردوا وعقابه الله مكر من 
والمغفرة،بالرحمة الوعد نمحوص مجن 

بالقلب.الإيمان : وuلوا
الرجاءبشرط يأتوا لم وهؤلاء 
فعلفي الجهد بذل من المحمود 

قرنومن الحرمات، واجتناب الهئاعات 
واستشعارالثه من بالخوف رحالهم 
الرجاءفي فوقعوا ٠ لوعيي ا نصوصي 
وغروركاذب نمى حقيقته الذي المذموم 

فيالتفريهل واستمرزوا شيطاني، 
يخافوهولم مكره، من فأمنوا افه، جنب 



حيرالواريين

ؤلإ_ووأ.' يقول ه واه ، خوفه حق 
آلثومإلأ \د تطن أمث أس تصغن 

وهأنئسيوة 
بضوهدى طرفين بين وسط والحق 
أهلالحق أهل مذهب وهوت صلالتين؛ 

مصائدمحي اللهفان _ائة رلإ.ء٠ ١ 
المم.لأبن الشيطان،؛، 

•الجوزي لأبن ا الواءظين؛' رربستان — ٢ 
والتعريف،النار من راالتخ.ويف - ٣ 

رجب-لابن الوار؛'، دار يحال نصوص بين جمعوا الذين والجمائ الثئة 
،الحميد،؛ العزيز ررتيسير — ٤ الخوف، وجعلوا الوعيد، ونصوص الوعد 

الله.عبد بن لسليمان بالخوف الله فعبدوا منادنمين، والرجاء 
لابن^٢(، الهجرتين،؛ ررطريق - ٥ ولم اه، مكر يأمنوا فلم والحب، والرجاء 
•لقتم ا من ييأسوا ولم ض، ا رحمة من يقنطوا 

والخوفالمحبة في . ٦ هق اه إلى سيره في ررالقلب، فإن اه، روح 
للحمد,والرجاء؛؛، والخوف رأسه، فالمحبة الطائر؛ بمنزلة 

لابن^١(، السالكين؛؛ ارمدارج - ٧ الرأس ملم فمتى جناحاه، والرجاء 
المم.ومتى الطيران، جيد فالطر والجناحان 

لابن^١(، الفتاوى،؛ ؛أمجمؤع - ٨ الجناحان فعد ومتى الهناثر، مات الرأس 
وكاسرا؛صائد لكل عرصة فهو 

الأركانهذه اجتماع من بد فلا 
نمه.

فادعوهنى الحالأصماء اُوش ~ ٩ 
الجليل.العزيز لحبن- بها،؛، لم قمن لربه، العبد عبادة في الثلاثة 
الكتابفي والرجاء الالخوف - ١ ٠ وما صز عبادته في الأركان هذه تجتمع 

لرسالةان، الثمالرحمن لعبد والئنة؛،، بحص قال ولذللئ، المهتدين؛ من كان 
الإسلامية[.بالجامعة ماجستير فهو وحده بالخبط اش عبد ررمن اللفات 
فهووحده بالخوف ه ا عند ومن زنديق، 

قالناصرين حير ص فهو وحده بالرجاء عيده ومن حروري، 

,راجعسللح)اض(.ُ'لمف إي سم'سمغبمً 
آ.موحدا؛ مؤس فهو والرجاء 

 m١^١^ ر خm

)الوارث(.مصهللح يراجمر 

)ا(طارجادلكين)،/؛،-آ(.
فيتيمية ابن الإملأم شيخ اللف بعض إلى به ل)٢( 

وابن، ٢٠٧، اكارى0آ/١٨مجموع 
(.٨٠١فيالقيم 





الياقةاتدائة

 aلياقة اB

لتعرثس:اي 

الحفيف،المشي والدييب؛ 
توالدابة الحيوان، في ذلك ويستدمل 

علىوغلب الأرض، على يدب ما كل 
عليه،ؤيحمل يركب الذي الحيوان 

قالوالمؤنثأ١؛. الموكر على وتهللق 
واحدأصل والباء الالل١ل فارس! ابن 

الأرضعلى حركة وهو مقاس، صحتح 
.دبيبا دب I تقول . المشي من أحف 
فهوالأرض على ض ما وكل 

دآة^،.

شرعا:تتعريشا ا 0' 

للناسالله يخرجها الأرض من دابة 
وئ-نكهمفسادهم عند الزمان خر آض 

تكلمالحق، الدين وتبديلهم اممه أوامر 
حراطمهمعلى ونمهم ■الناس 

ط"آ،صائر، ]دار )\/\<\T( العرب لسان ينظر: )١( 
]دار( ٣٠٦)القرآن ألفاظ .ومغريات -[، ٠١٤١٤

^[.١٣٩٩؛لفم، ]دار ( ٢٦٣)Y/مايص.اللغة )٢( 
الإصدارية، ]دار ( ٢١١)٦; كئم 1_ تمم طلر: )٣( 

غ؟إاه[.ط؛، الثانى،، 

واسنمء

آحرفي الدابة بقلهور الإيمان يجب 
الساعةأسرامحل من ها وأنالزمان، 
باليومالإيمان من بها والإيمان اناكبرى.، 
الآحر.

لحميمة:اي 

تخاطب،الدابة أن النصوص نبئن 
الله،آيات يقينهم عدم في مخاتلبة الناس 
.،ويمحْد بالقرآن، يبهم ونكز

أنوقهمعلى ونمهم للبعث، ؤإنكارهم 
ابن JUاصرألأ، أو ان سالإبممب

هذات يعني تفعل،،؛ لأكلا ه: عباس 
قفيالمعنى؛ لهذا تشهد والأية . وهذا 
لمثاءتيم آلثيق ؤيع ء؛ؤتلدا ت تعالى قوله 

َكامأألناس أة دقثم .( ٢٥٢ين دآئئ لم 
رأن]؛٣[، محمحن.ه لا هائثا 

مناللام بتشديد ؛ؤقةثهمِه العامة! 
وقرئ!المتواترة، القراءات وهي الكلام 

الكافؤإسكان التاء بفتح ثاكلمهم؛ 
الجرح؛أي الكلم؛ من اللام، وصم 
وابنماس ابن قرأ وبها تجرحهم• أي 

)مالآ-صْ وأمور الموتى بأحوال التذكرة ينغلر: )٤( 
١٣٣٣.)

اينئم)ا7\أآ(.)ه(شير



اتدائة

اكءائة؛ا؛ءلوا|آأ

لجحدرى،وا زرعة وأبو ومجاهد حسر 
تمختلفين معنيين على تدلان والقراءتان 

تكلمأنها الأول: المض - ١ 
فيوالعادة أية، وهي الناس، وتحدث 
تكلمفهي الناس، يكلم لا أنه الحيوان 

■عنيا يفهمون ولما بلغاتهم الناس 
الناستكلم أنها الثاني: المعنى - ٢ 

والوممالناس، م تأنها بمعنى 
معهيكون لأنه كلنا؛ هنا هق فه ا سماه 
فييحصل كما فيه والتأثير الجلد كلم 

حمحمن فيه بد لا فإنه الدواب، وسم 
هداالناس: فتم فيها، أثر من أو فيها 

آ.كافرأ وهدا مؤمن، 
والأدلة:

جأآتمق نبع ^^١ تعالى: القّ قال 
أفذثلإثئإ آلآ;ني، تن دآبه ثم قثةثأ 

_،iبجيزن.u لا ثائظ 'ةثإ 
وتنطق،تعقل دابة • ارأي القرطير: قال 

بأنهالعلم لهم ليقع - أعلم وافه - وذلك 
فانصرورة، تعالى فه ا قبل من آية 

ولاا هلكلام لا العادة في الدواب 
١٢^■،

القال: قثه هريرة أبى وعن 

الكب]دار ( ١٨٩٨)حس لأبن الحسب : را(بمثو 
)1ا/؟اآ(القرطبي ونفسر ط؛[، اسية، 

-V-A/T)•المعاني وروح ط؛[، الرّالة، ].يّة 
الطحاؤيةوشرح -[، ٥١٤٢٦الحدث، ]دار ( ٠٣١

ط١[.رآ/؛أأ(]دارالآثار، 
ط١[.المنهاج، ]دار ( ١٣٣١)٣; للقرطي \ص )٢( 

الحرجن إذ! سلاث ررثض ا رسول 
قبلمن آمنت، تكن لم إيمانها نفتا يي 

طلهمعحيرات إيمانها ئي كجت أو 
ودابةوالدجال، مغربها، من الشمس 

الأ;ض«رم.
هبهالعقاري أسيد بن حديقة وعن 

نتذاكر،وتحن >نا ه التي اثللع قال: 
نذكر: قالواتذاكرون؟؛( راما ال: فق

تردنححم( تقوم لن ررانها ت قال الساعة• 
الدخان،فذكر آياين،؛؛، همشر ئبالها 

الحديث. .والدابة.والدجال، 

راونومنالهلحاوي: جحغر أبو قال 
الدجال،خروج من المساعة: ياسرامحل 

الماء،من ء مريم ابن عيي ونزول 
مغربها،من النمى بطلؤع ونومن 
ا.آ موضعهاا؛ من الأرض دابة وخروج 

الإيمانررإن الداني: عمرو أبو وقال 
س،الله رسول عن جاء يما واجب 

ح.ملا،وتداول الصحيح، بالتقل وثبت 
وذكرالأخره، وعبد ذكر من المسلمون 

وعلاماتها،الماعة، تل وأثرا الطوام، 
انما؛ة،خروج ذلك فمن واقترابها، 

الناسوتكلم بمكة، الصفا من تخرج 

(.١٥٨رثم الإيمان، ملم)محاب أحرجء )٣( 
رنمالسامة، وأشراط الفتن ركتاب لم ماخرجه )٤( 

-ا،آ(.ا

العالمية،الرسالة ة ]مرم( ٧٦٠الهلحاؤية)ثرح )٠( 
ذآ[.



اثدايةالدائة

السمامحإوقال ' مض؛ا عرش تلسان 
والكتار_،ثاثمت المذكءاة الداية ٢ ٠ ررخ 

■■" ه"<.
نممامانLعلمة:

هيالدابة هل الأولى: لمسألة ا- 
الجناّة؟

هىالدابة أن إلى العلماء بعض ذهب 
حديثفي ذكرها ورد التي الجسامة، 

ممعتقالت: وؤ؛تا، ئسى بنت فاطمة 
—اش رسول مائي س المنادى نداء 

إلىفخرجت جامعة. الصلاة ينادى: 
فكنتالله. رسول مع فصليت المسجد 

القوم،خلهور تلي التي النساء صف في 
جلسصلاته س ه ا رسول قضى فلما 
ررليازمفقال: يضحك وهو المنير على 

لمالأتدرون قال: ثم مصلاه؛؛، إنان كل 
أعلم.ورسوله الله : قالواجمعتكم؟،' 

ولالرغبة جمعتكم ها واش أرإني قال: 
الداريتميما لأن جمعتكم ولكن لرهبة؛ 

وأسالم،فبايع فجاء نصرانيا رجلا كان 
أحدثكمكنت الذي وافق حديثا وحدثني 

فيركب أته حدثني الدجال. مسح عن 
لخممن رجلا ثلاثين هع بحرية سفينة 

فىشهنا الموج بهم فلعب وجذام، 
البحرفي جزيرة إلى أرفردا نم المحر، 

مأبفى فجلسوا الشمس، معرب حتى 

دابةفلقيتهم الجريرة فيحلوا المسة، 
منهبله ما يدرون لا الشعر، كثير أهلب 

ماُيلكا : فقالواالشعر. كثرة من ديره 
وهدا. امة،، الجأنا فقالت؛ أنت؟ 
بنعمرو بن اش عبد إلى ينب القول 

علىالعلماء وجمهور ^٤،. العاص 
الدابتينعمل طبيعة أن كما حلاقه، 

إلىالأحبار تنقل فالجامة يختلف، 
علىالناص تعنف والدابة الدجال، 
يقينهمعدم على وتوبخهم، كفرهم، 
القران،بوتكاويبهم اش، بايات 

للبعث،ؤإنآكارهم وبمحمد.، 
أوالإيمان بأنوفهم على وتسمهم 

أعلم.واش اتقفرُُ؛أ، 
الدابة:صفة الثانية: .المألة 

مكانأو الدابة صفة في يثبت لم 
قالعليه، يحتمد دليل حروجها 
ورسولهاش يذكر ررلم : المعاسى

أثرهاذكر ؤإنما الدابة، هده كيفية 
تكلمه ا آيات من وأنها منها، والمقصود 

يقعحين للعادة حارقا كلاما الناس 
يمنرونوحين الناص، على القول 

للمؤمنينوبرهائا حجة فتكون اض بايات 

اد،الإمام ]دار إءأ( -  ٢٤٣)الواب اورسا.لأ )١( 

الإّلأس;ا.]الكب >أ/أإا( المحن الأنوار )٢(لداّع 

ريماوساءة، وأسراط الغس ركتاب مسلم أحرجه )٣( 

الأفكار]_ ( ١٧•للنووي)١ لم مصحيح شرح )؛{ 
بنسرر بن ب ب؛ ورتع الدولية[. 

تصحف.وهو العاص، 
،ط٧٢الجرزي، ]ابن ( ٤٠٩)المائ اشراط بمئلر: ر0( 

١٤٣٠-].،





الياقةالداية

اتمخاكين:اتاهب 4ؤ 
وماالأحاديث ه أرهنالقرطبي؛ قال 

قولترد الدابة، في العلماء ذكر من تقدم 
إنالمتاحربزت المفسرين من قال من 

أهليناظر متكلم إنسان هي إنما الدابة 
فيهلكلمقعلعوا ؤيجادلهم؛ واممفر البيع 

صم من بيى ية ص م س 
وعلى١١العباس؛ أبو شيخنا قال بينة■ 
حارقةخاصة 1وة ذلك فى يكون فلا هذا 

العشرجملة من تكون ولا للعادة. 
لأنالحدث؛ فى الذكورة يات ألا 

أهلعلى والمنحتجين المناظرين وجود 
أنينيغي فلا خاصة، آية فلا كشر، الملخ 
قالهما اد فقلمك؛ العشر؛؛, مع تذكر 
المفسرينوأقوال واضح المتأخر هذا 

(^١،.فه يخلا 
هيالدابة أن المحاصرين يعص وزعم 
بالإنسانتفتك التي الخطيرة الجراثيم 
زعموهذا ،، ُ وأمواله وصحته وحمه 
جنسمن وهو فاسد، وتأويل باطل، 

مردودوهو الباطنية. القرامهلة تأؤيلأت 
.)٣(

مزوجوه

هذهأن بثنت النصوص أن ت أولا 

- ١٣٣٤)م/ الآ-حرْ وأمور الموتى ياحوال التذكرة )١( 
١٣٣٥.)

والملاحمالفتن في جاء بما الجماعأ إتحاف يتفلرت )٢( 
ط٢،السعي، ]دار ( ١٨٣السامة)٣;دأشراط 

١٤١٤.]<

والملاحمالفتن في جاء بما ألجمامة إتحاف )٣(ينظر؛ 
(,١٨٤. ١٨٤)م/المائ وأشراط 

وتعنفهم،وتخاطبهم الناس تكلم الدابة 
وعلىكافر، الكافر؛ جبين على وتكب 

>من•المزمن؛ جنن 
بالإنسانتفتك التي الجراثيم أن ثانيات 
ومنتشرةالدنيا أول من موجودة وصحته 

الأرضدابة وأما الأرض، جميع في 
اقترابعند الزمان آخر في تخمج فإنما 

الماعة.

تحصى،لا أنولع الجراثيم أن ئالثات 
واحدة,دابة هى فإنما الأرض دابة وأما 

اضأخبر المي الدابة أن ا؛ رابئ
يعرفهاالتي الدواب من ليست بخروجها 

الجراثيممن تكون أن عن فضلا الناس 
هائل،عقليم خلق هي ؤإنما ونحوها، 

الناصتقنع ولهذا العادات؛ خوارق من 
وتزعجهم-

لمصادرواثمرام:اي 
فىجاء بما الجماعة ١لإتحافا - ١ 

^٣(،اعق؛١ انوأشراط واللاحم الفتن 
ِالتويجري لحمود 

بينكون ومجا كان لما رل١لإذاءة - ٢ 
حان.لصديق الماءة؛ا، يدي 

اوساعة((،.لأشراط »الإشاءة - ٣ 
للمرزنجي.

الأخياروذهاب الماعة للأشراط — ٤ 
حبيببن الملك لحثي ، الأشرار،، وبقاء 

الأندلس.
الوابل.ليوسف، الاءةأ،، رلأشراط — ٥ 







داود.يداود 

(١)ذريتبم«قمحطتمت 

أبىحديث وفاته كيفية فى وجاء 
—ال؛ق . الله رسول أن ؛ .؛،، هريرة 

وكانثديية، غيرة فيه النبي داود اركان 
مدخلقلم الأموام،، أغلئت حمج إذا 

ذاتفمحؤج يرم حتى أحد أهله على 
تطاعامرأته فآقبك الدار، وأغلقت يوم، 
الدار،وط قائم رحل قاذا الدار، إلى 

هدادخل أين من ت الين ش لمن فقالت 
واطهقة؟ مقلوالدار الدار، الرحل 

الرحلفإذا داود فحاء بداري، لتفتضحن 
منداولت له فقال الدار، وسهل تمائم 
الملوك،س لا الذي أظ قال: أتت،؟ 

أنتداود: فقال الحجاب، مي يمتنع ولا 
اش،بأمر مرحتا الموت، ملك إذن والله 

حشروحه قضت، حيثا مكانه داود فرمل 
الثمس،وهللعت ثأ^، من قؤغ 

داود،محلى أفللى للطجرت سليمان فقال 
عليهمأؤللمت( حتى الطير عليه فأفللتخ 

حناحاائضى سليمان: لها فقال الأرض، 
.(٢)محاخا

(،٣٠٧٦رقم المآن، شر )أبواب الترمذي را(أحرجه 
)كتابالمتدرك ش والحاكم صحح، حن وقال; 

الألمانيوصححه رصشحه، ( ٣٢٥٧رمم التسسرا 
(.٥٢٠٨)رمم الجامع صحيح في 

]موسة( ٩٤٣٢رنم ، ٢٥٤-/ lo)أحمد أخرجه )٢( 
أحاديثتخريج في العراقي قال ْلاآ، الرسالة، 

وقالجيد، بإسناد أحمد احرجه )صم؛ما( الإحياء 
(٣٢• )؟/ والمهاية البداية جيده. ءإساد، كنير: ابن 

ءواء.هجر، ]دال 

الم؛علقة؛لمساثل ا٠ 

الخصم:نا الآور:.السألأ
حكاياتالقصة هذ6 حول نسجت لقد 
ء،داود اه، نبي إلى سر غريبة 

إس؛الأنساء بمقام بحال تليق لا وهي 
الكريم،النبمح، بهذا ولمز غمز فيها إذ 

عفليمةإجادة كثير ابن الإمام أجاد ولقد 
رينالمغمن كثير ذكر ررومحد قال: حين 
قصصاهاهنا والخلف اللف من 

هوما ومنها إسرائليات، أكثرها وأحبارا 
فيإيرادها تركنا سحالة، لا مكذوب 

مجردعلى واقتصات١ امحفاء قصدا؛ كتابنا 
وافهالعظيم، القر1ن من القصة تلاوة 
مستقيما؛صراحل إر يشاء من يهدى 

منبالصواب الناس فأسعد وعليه؛ 
هق:قوله من القصة ياستقاء اكتفى 

'ألممإ.بئمحإ ءد ألقم عأ أئنك 
ألقاوا  prtقيغ ^ ١٥عق دظنإ إي و. 

قاعِبمض ءق سقن١ بتي( ِثئوّماتي قحف 
عاق ة>آ قيل ق• [م :تتا 

محةيبمتمن يسع ك أق هنئا إذ ألمخط 
يؤزق فئادص وة ثوؤة 

إقمحق نثإل أتق، ثئد  tjiآيئاب.؛
ء:نقم قي أئأءة تث كئ وة ضاث 

ؤهئآلثنإحني، ثعيمحإ ءاتنإ أؤؤة إلا بممى 
ئم فقئ أت ث١محث ؤنة ئأ ئ! 

لثتإة ه شج ى  0% ٥٤%١ 
الدايترالهاة)آ/آ.م(.)٣( 









الدخاناتدخان

أ،أءلم،ا■ واه والإنابة، 
لأدلة:اه 

مايملأ دحان رأيأتي الكبرى الساءة 
المبومنفأما والأرض، السّماء يئن 

تج'وعي
ويض ]اسن[.وه آلة 

هالغفاري أسيد بن حذيفة وعن 
نتذاكر،ونحن علينا . الني ائليع قال■ 

نذكرت قالوا تذاكرون؟،،. ارما فمال: 

تردنحتى تقوم لن رُأنها قاد■' الساعة. 
الدحان،فذكر . ؛؛ oLjTعشر قبلها 

منالثمس ومحللؤع والدابة، والدجال، 
مريمابن عيسى ونزول مغربها، 
تحسوف وثلاثة ومأجؤج، ؤياجوج 

بالمغرب،وخسف بالمشرق، خسف 

أنقاضهم،؛يق. 
فيثابت ررهو السفانيني! وقال 

عباس،ابن قال والثنة، الكتاب 
قبللحان هو علي; بن ونيد والحسن، 

الكفارألسماع في يدخل الساعة قيام 
كهيئهمنه ا ويعترى ، فقين لمنا وا 

أوقدكست، كلها الأرض وذكون الزكام، 
وقال. آت،، وهو بعد، يأت ولم فيه، 

الدخانالساعة أشراؤل ررمن القنوجي; 
قاليوتا، أربعين الأرض في ويمكث 

بالكتابالدخان آية العلماء: 
الثIة،،ر٦/

نارذلك وآخر العرب، بجزيرة وخفا 
وإلى ناس التْلرد اليمن، من تخرج 
اسكة:المسائل 0 , أن ه؛ هريرة أبى وعن ،• ٢١٢^،
الأعمالبادروا رربقال: اشر. رسول 

أومغربها، من الشمس طلؤح ستا؛ 
الدخان:وقؤع قت و— 

فيا'لثبم حمهم رالعلماء اختلف 
الواردض\صنصءاٌتأد أد^١؛؟'؛_>U'أو

نلائهعلى لا؟ أم وقته وانتهى أوقع العامة،آلأمر أو أحدكم، 
العلم:أهل قوال أ0 

أقرامحليذكر وهو - القرطبي قال 
أقوال:

بناف4 عبد ذهب الأول: القول 

ط،،المنهاج، ]دار \.( riA/r)للغرفي اكدكرة )٤( الكب ]دار \.( حم)\/yvوالملأ ار,الفص ؛لمهابة )١( 
-[.٠١٤٢٠ط١آ. الحديثة، 

]غراس( ٥٦١را/ ءا-رم ئي الزاخرة المحور )ه( رقم المامة، وأترايل النتن لم)كتاب مأخرجه )٢( 
ه؟أ\ه[.ًدا، للشر، (. ٢٩٠١

(٢١٤الماصة)يدي سن كون وط كان لما الإذاصة )٦( رقم الماصة، وأشراط الفص )كتاب ملم أخرجه )٣( 
[.٠١٤٢١ٍدا، حزم، اين ودار والجايي، ]الجمان (. ٢٩٤٧



الدخان^٠الدخان

لفالمن جبماعق وتبعه — ره^ا1 مسعود 
هذاأن إلى هءزفي الطبري ره راحتا 

الميعصر قي وقع شل الدخان 
منقريشا أصاب ما وهو ه، محمد 

التيعليهم دعا عندما والجؤع الشدة 
يرفعونوجعلوا له، يتجسوا لم حين 
إلايرون شلا ماء الإلى ارهم أبم

حديثفي حاء ما ودليلهم الدخان. 
ثيحل رجل بينما رل ت قال ٠^٥، روق م

القيامةيوم دخان يجيء ت ل فما كندة في 
وأبصارهم،المنافقين يأّماع فيأخد 
ففزعنا،الزكام. كهيئة المؤمن ياخذ 

فغضبمتكئا، وكان مسعود ابن فاتيت 

لمومن سل علم من ت فقال فجلس 
أنالعلم من فإن أعلم. اش ت فليقل يعلم 

افهشان أعلم، لا ت يعلم لا لما يقول 
JU  :.مبن ه  '٣ثآ وقئ للمه

قريشاؤإن ]ص[، .ه يف آئأ ث؟ 
عليهمفا_عا الإسلام، عن أبلمزوا 

طيمأص »امحلم فقال: ٠، الهي 
حتىسنة فأخذتهم يوسف،؛ كسع بع 

والخظام،الميتة وأكلوا فيها، هلكوا 
والأرضالمماء بين ما الرجل ؤيرى 
فقال!سفيان أبو فجاءه الدخان. كهيئة 

ُإنالرحم بصلة تأمرنا جئت إ محمد يا 

الفكر،]دار ،\( Y/Y0)الطبري تمر )ا(سظر: 
منو< لإحاطة ا يحن ها في والقناعة ، ه[  ١٤٠٥

ط١،اللف، ]أنحرا، ( )٤٨السامة أشراط 
YY.U\؛

فقرأ:اه. قابع هلكوا قد قومائ، 
ينئ ثأن ؛٣ 

 .[j_i ،] ؤموو0قوله: إلى
عدابعنهم أفيكشف ]الدحان[. .ه 

ىإلادوا عم ثجاء إذا الابجرة 
مهم«ُ؟ء.

علاماتمن الدخان أن الثاني: القول 
قربوسيقع بعد، تقع لم التي؛ الماعة 

منجمع ذهب ؤإليه القيامة، يوم 
أكثروعليه التابعين، من وكثير الصحابة، 

ذكرها،سبق ما أدلتهم ومن ء. حقّا لا 
تدلنحش تقوم لن "ونها M•' قوله وهم، 

الدمحازرم.فذكر . آيات؛؛عشر ئبلها 
طلؤعمحتا: Jالأعمال ؛ابادروا وقوله 

أ.الدخان؛؛؛ أو مغربها، من الشمس 
الخلبريرواه ما أيئا به استدلوا ومما 

غدوتقال: مليكة، أيي بن الثه عبد عن 
نمتراما فقال: يوم ذات عباس ابن على 

قال:لم؟ قلت،: أصبحح،، حتى اللبلة 
فخشيتالذنب، ذو الكوكب، طلع : قالوا

نمتنما طرق، قل الدخان يكون أن 
للوساكثير: ابن قال . أصب؛متاا حتى 

حبرلها، عباس ابن إلى صحيح إسناد 
(،٤٧٧٤ب بياساريرممبفرالقرآن، 

(.٢٧٩٨رقمرالار، والجة منةاشامت رمحاي، وملم 
رممالسامة، وأشراط الفتن لم)ينام، ماحر-بمبم ( )٠١

٢٩٠١.)

رنمالساعة، وأشراط الفتن لم)كتاب حمأحرجه )٤( 
٢٩٤٧.)

ط١[.الرسالة، ة ]مدّ)آآ/ما( الطري )ه(شير 



اتدخاناثدخان

وافقهمن قول وهكذا القران، وترجمان 
معه، والتابعين الصحابة من 

الصحاحمن المرفوعت الأحاديث 
فيهمما أوردوها التي وغيرها، والحسان 

منالدحان أن على ظاهرة ودلالة مقنع 
القران،ظاهر أنه مع المنتفلرة. الايات 

آلثثا؛ث1يى توم ت تعالى ض ا قال 
سنأي' ت١لدحازا؛ يثن —ثان ١٥

بهفسر ما وعلى أحد. كل يراه واصح 
فىرأوه حيال هو إنما .؛٥ معود ابن 

وهكذاوالجهد، لجؤع ا شدة من أعينهم 
]الدحازت'ألئاسؤبم جنش تعالى! قوله 

أمران كا ولو ويعمهم، هم ينعشا [، ١١
قيللما المشركين مكة أهل يخصى خياليا 

بينالجمع وهو الثالث؛ القول 
قررهU وهو الثابتة، والأءار الأحاديث 

هما؛ قالوا بأن العلماء من وغيره النووي 
كانتما وهو أحدهما ظهر لحانان. 

الأحروبقى الدخان، كهيئة تراه قريش 
هيوسيقع الساعة، أثراط من هو الذي 
الهلبري:حرير ابن قال ر الزمازُ آخر 

أحليكون أن متكر غير فإنه راويعد 
ماالوعيد بهذا نوعيهم الذين بالكفار 

يحديستأنف فيما محلا ؤيكون توعدهم، 
ؤيغظر:ط؛[، ]دارية، )U/\،؛Y( كير ابن )ا(فر 

ط١[.مطةأ ]عرصة ( ٣٧/١٨)لم مصحيح شرح 
رالتن>كرة(، ٢٧/١٨)لم مصحيح نرح ينظرت )٢( 

)ا/آآه(.الزاخرة واJمو )م/1ا-آا(، للقرطى 

الأخباربه جاءت ما على دخانا بآخرين 
لأنكذلك؛ عندنا . ض ا رسول عن 

تقناهرتقد اه رسول عن الأحبار 
عنهروى ما كان قد فإنه كائن، ذلك بان 
اللذينالخبرين فكلا معود، بن الله عيد 
صحيحااُص.. الله رسول عن رؤيا 

لمصادرواتمرام:ا0 
بينيكون وما كان لما ررالإذاعة — ١ 
خانصديق لم-ءحمد الس_اء_ةأا، يدي 

القنوجي•
اوساعةاا،لأشراط »الإشاءة - ٢ 

للمرزتجي■
ليومفالس__اع_ة،ا، ؛رأشراط . ٣ 

الدال•
الأخياروذهاب الساعة ١اأشراط - ٤ 

حبسي،بن الملك لعبد الأشرار،؛، وبقاء 
الأندلسي.

علومفي الزاخرة راال_حور س ٥ 
للسفاريتي.^١،، الامحرْ؛؛ 

وأمورالموتى بأحوال ارالتذكرة — ٦ 
للقرطي.، رجّآ( ١لآخرةاا 

بهالإحاطة يحسن ما فى ءالقناعة . ٧ 
للسخاوى.الساءةا،، أشراط من 

 ٨I - والملأحم■؛؛الغتن أو ١لالنهاية
كمحر•لأبن ، ^١٢

.١(  ١٥- ١ ١ ٤ )م؟/ الطري مر )٣( 



اثدطءاثدعا،

الدعاء

ثغة:لتعرث اي 

والعينررالدال ت فارس ابن فال 
أنوهو واحد؛ أصل المعتل والحرف 

يكونوكلام بموت، إليك الشيء تميل 
دء_اأا(ُم.أدعو دعوت ت تقول منك؛ 

وأؤبملهالأدمية، واحد والدعاء; 
لماالواو أن إلا دعوت، من لأنه دكاو؛ 
أنؤيصلح همزت، الألف بعد جاءت 
تويقال الدعاء. بمعنى الدعوى تكون 

ودعاء؛ودعوا دعوة يدعو الرجل دعا 
عدةاللغة قي الدعاء ؤيثمل تاداء، أي■ 
النداء،معنى إلى ترجع كلها ت ني معا 

والسوالُ'آا.و١لطاابا 

شرعا:لتعريف ا و' 

تعالى،الله إلى الرغبة الدفء: 
دفعأو المهللوب تحقيق في إليه والتوجه 

إماذلك في اش، إلى .والابتهال الماكروه، 
والرجاءوالتيلل أوبالخضؤع، بالسؤال، 
واكلمعأوالخوف 
آداها.ط• الختل، ]ياي ( TU1/T)اللغة )ا(مقامحس 
الملم]دار ( ٣٣٣٧. ٣٣٣٦)آ/المحاج )آ(انتز: 

(١٢•- ما'اآ اللغة طآ:ا،.وتهذيب للملأبجن، 
العربولسان والترجمة[، للتأليف المصرية لاكار 

<(yo\/\t  -٣٦٠ ) ٣،العربي، اكراث إحٍأء ]دار^
١٤١٩.]^

]مكنةالإسلامية العمدة وُنزض الداء )٣( 
[.٥١٤٣٢ْلآ، الرشد، 

اللغوياييعتى بين لعلاقة او 
والشرعي؛

واصحةوالمنامسة ا بينههِالعلاقة 
أنقاتقدم كما. اللغة في الدعاء فان جدا؛ 

والعيادةل والمزا الهللب على يطلق 
فىموجودة المعانى وهذه والرغبة، 

كانمواء الداعي إذ الشرعي؛ المحنى 
للأجر،طالب عبادة دعاء أو مسألة دعاء 

نيلمن لحاجته ال_، ءلأو والثوابه 
المعانيفأغلب مرهوب، دفع أو مرغوب 
جليةبة مناسلها للدعاء التي اللغوية 
المصأ٤؛.سى 

لمم:اي 
الدعاء،حكم في الُلماء احتلف 

استحبه،من وهناك أوجبه، من فهناك 
الواجباتأهم من فلأنه أوجبص؛ من قاما 

ذللخ،على دلت كما المفرومان وأعظم 
قالالنبوية. والأحاديث، القرآنية الازت 

آتثبمتاأدمو ردهظم ءؤوق١ت تعالى: 
علىالدلالة ووجه [؛ ٦٠]غافر: 

٠^^قوله: في الأمر هو الوجوب 
والأيةله، صارف ولا للوجوب والأمر 

منربه دعاء الحبي ترك أن على تدل 
ذلكوتجنب كفر، وهو الاستكبار، 

أ.قيهُ شك لا واجب، 

(.٤٩.  lAf)\الأسلاب الشدة ّن ومننك الدكاء )٤( 
الكتب]دار )_AY( للشوكاتي الذاكرين تحفة انظرت )٥( 

للزركشيالأدعية أحكام في والأزمة الملمة[، 
ار'إاه[.ْلا،تدارالأرئن،)٣٣( 



الدعاءائدهاء

جمهوروهم - اتب من. وأما 
بهاستدل بما فاستدلوا — العلماء 

الأدلةلمك أن إلا بالوجوب، القائلون 
علىلا الامتماب، على محمولة 
أنتمات تعالى فقوله العحوب، 

كماالعبادة هنا: بالدعاء المراد إه 
بمادقاه،؛ؤءى الأية: آحر عليه يدل 

والوعيدالمعالة، دعاء يها الراد وليس 
الدعاءترك بمن حاص لأية ا في 

يقصدولم تركه من وأما استك_اوا، 
الأية.تشمله فلا الاسكبار 

قالمن لغا المن يعهد لم أنه كما 
يجعثالم وكذا الطلق، الدعاء بوجوب 

وجبأنه إلا أصلا، مقرئ دعاء منه 
وماالفاتحة دعاء مثل والشاء الدكر صمن 

وأماالتشهد، بعد الدعاء من فيه احتلف 
يجبُفلم المفرد الدعاء 

منهتجري الدعاء أن والراجح! 
وتارةيج_ا، فتارة الخمسة الأحكام 

يكرهوتارة اح، يبوتارة يستحب، 
الأحكامفيه فتختلف يحرم، وتارة 

فيهوالأصل الاعتبارات، بحب 
الأسًاسص.

الإّلأب،]الكتبة  iroY)للووي المتخة الأذكار )١( 
)U،'/للنووى ملم صحح وشرح م[، ١٣٧٥ط؛، 

.LA\ri\ط١، بالأزم، المرين ]اسة ( ٣٠
]بع( ٣٨١^٣، ٩٨٦)الختاوى مجموع )آ(انظر: 

حل؟،الشريف، اليمحف لطباكة فهد الملك 
١٤٢٥.!<

.( ٣٩٤.  ٣٩٣/١)رمزك اكءاء انظر: )٣( 

ءاسزلة:

علومبينة الشرعية النصوص جاءت 
مكانته،وشرف مرسنه وسمو الدعام شأن 

القرآنقي ذكر ولهدا ، قدره وعقليم 
وسماهموصع، مئة ثلاث نحو في الكريم 
يدحولاستكبارا تركه من وتوعد عبادة، 
اهسماه شانه ولعقلم ، حقينا ذليلا جهنم 

ؤ-مئتعالى: قوله في كما صلاة، تعالى 
ثثؤ؛ا دهم ممهثيم صدة أتممم يى 

١[،٣• ]الموبة: لثأه ستئنُ صأوئق إة علمحم 
تعالى:قوله في كما دينا، وسماه 

[.٢٩]الأعراف: آوه ث قلخبيق 
إلىالمشيرة الأحاديث أشهر ومن 

رواهما قؤدره وعقليم الدعاء شأن 
٠السكب أن نهأ؛ تشير بن المعمان 

العيادة،،ُهو »الدعاء قال: 
هدامحنى مبينا ئه الخه1ابى يقول 

أفضلأو العبادة مجحفلم راإjه الحديث: 
والخالتميم، بنو الناس كقولهم: العبادة 

الإل«ُى•
الأدلة؛-

تعالى:ال ق

١(،؛ ٨١وثم الوتر، داود)كتاب ابر أحرجه )٤( 
وتمال:( ٢٩٦٩رنم القرآن، تفسر )أبواب واكرض 

)كتابماجه وابن صح—حء، حن حديثا ءعدا 
)•مبآآ(]ءؤسةوأحمد (، ٣٨٢٨رقم الدم، 

أييصحيح في الألماني وصححه طءا[، الرسالة، 
ط١آ.غراس، تمؤسه ( ١٣٢٩)رقم داود 

العربية،الثقافة ]دار ه( _ )٤ للخْنايي الءعاء ئأ'ن )٠( 
ط٣،





الدعاءاتدهاء

إليهأحب هو يكون ما ودعائه، بذكره 
التيالحاجة تلك من عنده قدو\ وأعظم 

بعباده،الله رحمة من وهذا أهمته، 
المقاصدإلى الدنيوية والحاح1ت يسوقهم 

اسااأا،.الخلية 

الأقسام:٥■ 
الدعاءالعلم أهل من المحققون قثم 

ذ؛إل 
عبادة.دعاء الأول: الؤح 

مسألة.دعاء الثاني؛ والنؤع 
عبادةدعاء فكل ملازمان، وهما 

مسألةدعاء وكل المسألة، لدعاء مستلزم 
المسألةدعاء فإن الخبادة؛ لدعام متضمن 

كشفوهللب الداعي، يشع ما تللب هو 
الشّريمللثا من وكل ودفعه، يضره ما 

يكونأن بد ولا المعبود، هو فانه والنني 
للنفعيدعو فهو والضر، للنفع مالكا 

ورجاءحوشا هميدعو مسالة، دعاء والضر 
نوعينالأن فعلم الخمادة، دعاء 

متلازمازأم.
أننوعين؛ ألى الدعاء انقسام ووجه 

وهذالذاته، ياكون المدعو إلى القصد 
إلىالقصد ؤيكون والثناء، المبادة دعاء 

الرشدآ.]مكتة  CUAU/Y)المتمم الخراط امحقاء )١( 
)ْا/'أ(( ٢٠٨الخاوي مجموع انظر: )٢( 

لممحا ودار ( n٨٣٥/الغواني (، ٤٩٨رآآ/
ألقوأئد:ا.

'\،(roA ،YTV/VO)(f\oالخاوي سبموع \خم.■ )٣( 
الفوا1درم/همم(.ويانع (، ٤٩٨زآآ/

المسألة،دعاء وهذا لخألته، المل،ءو 
تكونلا وفائدة حاصية قيه النوعين وكلأ 

والمبادةالثناء ففي الأحر، المؤح في 
اللهبعفلمة بالرغبة القلوب تمتلئ 

تمتلئوالطلب المزال وفي وجلاله، 
.؛،اض يدي بين والأنملراح بالرغبة 

تعالىلته حق الدعاء توعي وكلأ 
وصرفلخيره، يصلحان لا بهما يختص 

أصلينافي شرك اض لغير منهما أي 
.توحيل. لا 

فيالخفليم القرآن آيات استقرأ ومن 
أنوجد تعالى، باش الشرك من التحذير 
فيالشرك من التحذير في أكثرها 
صميممن الدعاء صار هنا ومن اللءعاء، 

المبادةمن شيئا صرف فمن الاعتقاد، 
عبادة،دعاء دعاه فقد تعالى اش لخير 
دعاومن الملة، من مخرج كفر وهذا 
عليهيقدر لا شيئا أحدا مأل أو ميتا 

شركل لوا وا الدعاء هذا فإن اض إلا 
الملة.من مخؤج 

^،ا،ائلانتءلمة:'ي 

الدظء:آداب الأولى: .المسألة 
أنللداعي ينبغى عدة آداب للدعاء 

وابتهالهوتفرعه دعائه حال بها يتصف 
تتبعهافي الخلماء اجتهد وقد ومنال، 

ثرو٠لا،عدها مجن فمنهم وحصرها، 
عدهامن ومنهم أركائا، عوها من ومنهم 

)ا/أاا(.ومنزك، الوءاء )إ<



الدعاءالدعاء

والسببآداتا، عدها من ومنهم ئنئا، 
فيواحدة مرتبة على ليست أنها ذلك قي 

ثبوتية،إياب جملتها فى وهى الأهمية، 
علىفهي العدمية الأداب فأمجا وعدمية، 

فيالاعتداء عدم ثلاثة: الإجمال سبيل 
وعدمبالحرام، التلبس وعدم الدعاء، 

.ونحوهاالاستعجال، 

كثيرة،فهي الثبوتية الأداب وأما 
والتوبة،الإحلاص، : وأصحهاوأهمها 

والتوسلوالإلحاح، والخشؤئ، والتفمع 
العلى،وصفاته الحسنى بأسمائه اش إلى 

ونحوها.القبلة، واستقبال 

والثبوتيةالعدمية الأداب هي فهل0 
وبسطهاوالإجمال الإيجاز سبيل على 

قيإليه يرجع وأدلتها يكيفياتها وJمصتالها 
كتب،في العلم أهل كلام من مهل-انها 
رالأذلكرراء.!لأئمة 

الله:غير دعاء حكم الثانية: لمسألة ا— 
ياحتلأفالله غير دعاء حكم يختلس! 
١٢حاحثا المدعو كان فان الأحوال، 

ميتاالمدعو كان ؤإن فجائز، قادرا 
ؤإنباش، سرك هو بل سؤاله؛ فيحرم 

حاصرغير لكنه قادرا حيا المدعو كان 
قيباش إشراك فيه بل أيقا سؤاله فيحرم 
حياالمدعو كان ؤإن السمع، صفة 

عليهيقدر لا قيما السؤال لكن حاصرا 
الشرك.من أيصا فهو اش إلا 

ووقيتيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 
الدعاءمنه يهللب الحي أن السنة مضت 

وأماعليه. يقدر ما سائر منه يعللب كما 
منهيهللب فلا والميت الغائب المخلوق 

القتور:محي الدظء الثالتة: لمسألة ا, 
يختصلا أنه الدعاء قي الأصل 

بنيتبيوت والمساجد معين، بمكان 
بانالأمكنة أولى فهي وحده اش لعبادة 
أجزإمن وحده اش دعاء إذ فيها؛ يدعى 

فإنالقبور عند الدعاء وأما الط_اعات، 
دعاكأن الشرعية للزيارة تبعا ذلك كان 

اللهمكقوله: للميت دعا بعدما لنفسه 
كا,نؤإن بدلك، بأس فلا ولنا له اغفر 

فلامحد.ها ش ا ليدعو القبور يقصد الداعي 
إلتم،يودي أن يخشى منكر هذا أن سلث، 

الشرك،

منالدعاء طلب، الرابعة: لمسألة ا. 
الأموات:

كانتسواء القبور يأتي من إن 
نحوهمأو الصالحين، أو للأنبياء، 

له،اض يدعو بأن ويناديهم ؤيدعوهم، 
أولي، اش امأل فلأن يا ويقول: 

فعلىذللئط، ونحو لي، اش ادعوا 
سركأنه العلم أهل أقوال من الصحيح 

الإشراكمن أنواع لعدة أم هو بل أكبر؛ 
تعالى.باش 

لآ(مجمرعاكأدى>ا/ء؛صرمنكر؛/*أآا_-:أ؛(.الانءا، )ا(



اتدطء►٠اثدطء

تتيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
حلقه؛وبين الله، بين وسائط أثبتم ررؤإن 

ورعيته؛الملك بين الذين ب كالحجا 
حوائجانته إلى يرفعون هم يكونو0 بحيث 
ويرزقهمعباده، يهدى إنما فالله ا حلقه 

وهميسألونهم، فالخلق بترسهلهم، 
عندائتل الوسأن كما اظه، ن لويا 

للناس؛الحوائج الملوك يألون الملوك 
مهمأدثا يسألونهم واكاس متهم، لقربهم 

طلبهملأن أو الملك، سينال يباشروا أن 
منطلبهم من لهم أنفع الوسائط من 

منالملك إلى أقرب 0كونهم الملك؛ 
علىوسائهل أثبت فمن للحوائج، الطالب 

أنيجب مشرك، كافر فهو الوجه، هذا 
وهؤلاءقتل، ؤإلأ تاب فإن يستتاب، 

بالخالق،المخلوق شبهوا لله، مشبهون 
أندادا؛؛ش وجعلوا 

لشروق؛ا0 
توالدعام الاستغاثة بين الفرق 

كانإذا بما حاصة الاستغاثة 
الدعاءأما الواقعة، الشدة رفع الخهللوب 
حصولالخهللوب كان إذا ما فيشمل 

طلبيشمل أنه كما شدة، دفع أو منفعة 
أوقاتويشمل تقع لم التي الشدة مغ 

هذافعلى أعم، فهو والرخاء الشدة 
يجتمعانمهللق وحصومحس عموم فبينهما 

نفلمعير ا ث وانقلد (، ١٢٦/١وى)الفتا مجمؤع ١( 
ياند JUajlفي الحنفية ، L»_Lpوجهرد )ا/فْ\(، 
مدا،الممتعى، (]دار ١٤٨٧القوية)٣;

فكلمائة في اكعاء ؤينغرد مادة، في 
.١٢٢ستغاثةلدعاء كل ولمى دعأء استغاثة 

جدا،كثيرة تعالى افه دعاء لمرات 
تعالى،الله أمر امتثال لمراته أعفلم فمن 

ووعدهمبدعائه، عباده أمر حين وطاعته 
امبر،الأجر ذلك وفي بالاستجابة، 

والأجل.العاجل في الجزل، والثواب 
الكبر،من انماعى سلامة ومنها: 

ذلكعلى. دلت كما جهنم، إلى ١لخؤدي 
عاقر.أيه 

مصالحالداعي على يجلب أنه ومنها؛ 
تحصى،ولا تحد لا وأحروية، دنيوية 
هق،باه، الإيمان أبواب من ل فيفتح 

بذكرهوالتنعم ,ومح_بتا،، ومعرفته، 
وأعفلمإليه أحب هو ياكون ما ودعائه، 

أهمته،التي الحاجة تلك من عنده قدرا 
يوقهمبعباده، اه رحمة من وهدا 

الحليةالمقاصد إلى الدنيوية بالحاجات 
الجليلة،الثمرات من ذلك وغير الدينية، 

العفليمة.والخافع 

لأئار:او 

تعالىافه إفراد على المترتبة 
الخالمحى،للتوحيد تحقيق أنه بالدعام؛ 

مقصودوأجل مأمور، أعثلم هو الذي 
المجمرئصمن للسعدي، الويد للقول انغلرت )٢( 

الثماقي،صالح بن صالح آمرم ( ٢٢)T/ الكاسلة 
آا؛آه[.ذم، 







والإتقانالإمكام دليل العيادةدعاء 

اوء،والأدكالأئمة »_ -٧ 
اليدر.الرزاق لمد 

لمباركاءالشرك . ٨ 
الملي.

القتم.لأبن السالكين؛ا، ررمدارج . ٩ 
إJهلالفي الحنفية علماء ررجهود — ١ ٠ 

الأفغاني.الدين لشمس القيورية،(ا عقائد 

Mالعبادة عاء دق 

)الدعاء(.مصaلإح يراجع 

جالمسألة عاء دج 

)١للءاء(.مصمللح يراجع 

 Pالنبوة لائل دP

رالنبوه(.ممهللح يراجع 

 Mوالإتقان الإحكام ليل دM

س:لتعريف اه 

وال(كافررالمحاء ت فارس ابن قال 
وأولالمنع. وهو واحل، أصن؛ والميم 

الفللم.من المتع وهو الحكم، ذلك 
تمنعها،لأنها الدابة حكمة وسميت 

ويقال؛. وأحكمتها الدابة حكت يةالت 
أحدتإذا ت وأحكمته السفيه، حكمت 

ررالح،ك.مةالخليل! وقال . ول.يهلا على 

والحلم،والعلم العدل إلى مرجعها 
كانإذا التجارب، أحكمته 

تأي كدا؛ عنى فلأن وأحكم حكثما، 
فقدال الفمن متعته شيء وكل . ■ ' منعه 

وقال. وأحكمته١١ وحكمته حكمته، 
٠٢٣١للأمورا؛المتقن أروالحكيم الجوهري: 

وفيالإخكامُ؛،، وولأتقانفىاست;
ؤإتقانهأحكمه، الشيء ؛روأتفن اللسان: 
للأشياءا،ُالإحكام والإتقان إحكامه، 

وهوواحد، معناهما والإتقان لإحكام فا 
والخللالمسال وقؤع ومنع الشيء صبهل 
له.

لعرضاهسءللأحا:ا0 
السماواتحلق ؤإتقان إحكام أن 

الإنسان،وحلق فيها، وما والأرض، 
وحولعلى يدل المخلوقات، من وغيره 
حكيم.عليم حالق 

0الآسماءالآخرى؛
دليلالدليل: هدا الكثيرون يمي 

العنايةدليل أن يرى والبعض العناية، 
دليلمي يكما الإتقانأ٦؛. ض زاني 

fUiJl  الخاّزم؛.أو

اما.٤١\ ، ط١ تدارالممل، ( ٩١اللخة)؟/ ض :١( 

الهلأو[.مكب ]دار )T/٧٦( انمن )٢( 
دم[.)•ا(المحاح)0/ا'بما(]دارامسمهن، 

انمن)ه/بمآا(.)أ(اظر;
صادر[.]دار ( VTfST)العيب )ه(نمن 
(١٣٠)حنكة الرحنن نمد الإسلأب الشدة >آ،انتلر: 
ه[.١٤١٢اكلم، ]دار 

ابن]دار ١(  ٤٧)لمللكري التوحيد كشاة انظر: )٧( 
[.٥١٤٠٥مدا، سمة، 



والإتقانالإحكام دليل ,٠٠والإتقانالإحكام دليل 

ستمأاو 

اللأوجود على شرعي دلل هذا 
ووحدانيته

^الحقيقة؛

الدليل؛هذا شرح في الرازي يقول 
منالعالم في بما لاستدلال ا ،
الفاعل،علم على والإتقان الإحكام 

يالدلألةهو الفاعل علم على يدل والدي 
منألعالم في وما أولىا؛ُم■ ذاته على 

علىيدل القدرة، وعقليم الصنع، عجيب 
بالخلقمنغرد عفليم حالق وجود 

والربوبتة•

اثمنزلأت:'و 

الأدلةأعفلم من ؤإحكامه الخلق إتقان 
أهلالدليل هدا في يتفق اض، وجود على 

يدلوهو والمتكلمون، والفلأسفه القنة 
والغلأسنةوحاكمته، الفاعل علم على 

فهذلك بثبوت الإقرار يلزمهم والمتكلمون 
والحكمةالعلم مدلول قي تقصير غير من 

الدليل.هدا لوازم من لأنه والإرادة؛ 
لأدلة:اء 

ئاطتاة ّتو؛ني -غوتح ه; قال 
الجامعة]مطابع .( )\إ٧٩منيه لابن التوحيد انظر: )١( 

الإسلأب[.
إبانني ة الخامالطريقة إلى يعود متا الضمير )٢( 

اض.وجود 
ابن]مكتة n/٧٨( الممارض درء في تيب ابن نقك )٣( 

]دار)\/س( لية 1^1 ألمطالب ض: تيمية[، 
.vu١٤•ًدا، الربي، الكتاب 

.٣[ ]الملك: وقوُتيه من آلقتي ■٠^، في، مئ 
تنكثّىق ث ثتس ^١^^، ت ه وقوله 

٧٠[ ت تالسجده ير\أإته من ألإاأستي غلى ؤيدآ 
لمحيتص.ءاثة أص ء؛ؤوق ت قك وقوله 

.؛'!،[ JjliJl]بهميذه أقني أذثس>م ؤلإ 
0أقوالأهلاسم:

المحكمةارأساله ت تيمية ابن قال 
وقعمما وهدا علمه، على دك المتقنة 
يلمونفإنهم هولأم، من عليه الاتفاق 

علمعلى يدل والإتقان الإحكام أن 
وعندعندهم صرورى أمر وهدا الفاعل، 
المقليةالأدلة أعظم من وهو غيرهم، 

والإحكاممدلولها، ثبوت يجب التي 
فيشء كل يضع أن هو إنما والإتقان 

الحكمةبه لتحمل المناسب، مهحلله 
منهءاالمقصودة 

هذافي نفلر اءومن القيم: ابن وقال 
قطعاعلم التأمل، حق أمره وتأمل العالم 

الإتقانغاية وأحكمه أتقنه حالقه أن 
والإحكام«أْأ.

لأثار:ا0 
وعلمه،الرب، بقدرة الإيمان _ ١ 

بالريوُية.وانفراده 

قدرةباستشعار الإيمان، نيادة ء ٢ 
ؤإحكامهحلقه في وعقلمته الرب 

للمخلوهات.

(.٣٧٦))أ(اكوات 
ء١(.٦٧/٤)٥(اكواءقالرساة)



الاختصاصدليل؛ الاختصاصدليل 

ثيوالمدبر الفكر على الحث - ٣ 
والأفاق.الأنفس في اش ايات 

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
أصولعلى القلة الفلتة ررالأدلة - ١ 

العريفى.لعود الأعتةادا٢ا 

انملقةوالمصطلحات »الألفافل - ٢ 
العمرو.لامال الريوسة،،، بتوحيد 

المجيدلعبد ١لخالقاا، ارتوحيد — ٣ 
الزنداني.

لابن، )؛؟؛٣( —ارض؛؛ المتّع رردرء - ٤ 
تمية.

الرحنننمد الإسلأمةاا، اءالشدة - ٥ 
حينكة.

القرانفى التوحيد ررعقيدة — ٦ 
ملكاوي.لمحمد لا، كريم لا 

الْلرائفعلى الأدلة قلب إل - ٧ 
والإثبات١١،المعرفة توحيد فى المخالفة 

اكاصي.لتميم 
للرارى.^١(، العالتة« ااالمْلالب - ٨ 

 Mالاختصاص ليل دm

لتع،رسس:اْ 

أصتوالصاد ^١٠ ١١٥فارس: ابن قال 
علىيدق وهو منقاس، مثلرد 

الأثاني؛.بتن العرج ص لحصا فا والئلمة. 
حتتاصةمن بدا لقمر: لؤيقال 

فلأياحضصت الباب: ومن التحاب، 

وهوالخاء، بفتح حموصئه، لشيء 
أوشعفعد واحد أفرد إذا لأنه القياس 

بخلافوالعموم غيره، وبين بينه 
ذلكءدا،.

الشيءإفراد على يدل فالاحتصاص 
بالأمرفلأن تخصص يقال: ما، بأمر 

غينْوحص به، نمرد ا إذا به، واختص 
(٢)يينْواختنته 

اصطلاحا:اتتعرث ٠

الميالأدلة من الاختصاص: دليل 
إثباتقي عره لأسا ا بعض سلآكها 

الأحامأن على مبني وهو اش، وجود 
صفاتوأما الماهية، فى متماثلة 

منواستنتجوا فمختلمة، ام الأح
ممكنأنه بصفته جم كل تخصيص 

وجوبمن بد ولا لمخصص، ويحتاج 
منعام؛ بجليس وأنه المخصّص 

علىدللنا )اقل الرازي: يقول للتلسل، 
تمامفي اؤية متبأسرها الأجسام أن 

كانكيلك، كانت ؤإذا الماهية، 
صاريه بما الفلك جم اختصاص 

بهيما الأرض جم واختصاص فلكا، 
منله بد فلا جائزا، أمرا أرصا، صار 

كانإن المخصص؛ وذلك مخصص، 
إلىوتألفه، تركبه، فى افتقر حمما 

جما،يكن لم ؤإن محال، هو 

ه[.١٣٩٩_٣ه١(لدارام،١٥٢/٢ر١(ثايتساس)
للتألفالمرية ]الداد ( ٥٢٥اللئة)٦; تهذيب انظر; )٢( 

.صائر[ ]دار ٢( ٤ )U/ الرب ن ويا، والترجمهء 



الإختمئاصنأيل 

الاستدلالورد ومحي . المهللوبء فهو 
المعتزلةعند مختصر بشكل بالتخصيص 

حدوثيل لدلسرحهم أثناء في 
حدوثعلى ائه نوبالأحس،ام، 
الاختصاصدليل ورد ومحي . الأءراضُ'آأ 

هىأحرى، بصيغة الأشاعرة متقدمى عند 
العدم،بدل بالوجود الممكن اختماص 

أنعلى رروالدليل ؛ البغدادي يقول حيث 
يحدثأنه محدث، من له بد لا الحادث 

فيه جنمن هو ما ؤيحدث ومتا فى 
ومحتهفي حدوثه كان فلو آخر، ومتا 

ومحتهفي يحدث أن لوجِّا لاختصاصه، 
بظلؤإذا ه، جنمن هو ما كل 

أنصح الوقت،، لأجل بوقته اختصاصه 
به،خصصه مخصص لأجل به اختصاصه 

فيحدوثه يكن لم به إياه تخصيصه لولا 
أوذلك(، قبل حدوثه من أولى وقته 

الاختصاصدليل 

وهده، تعالى؛؛ الصانع وهو مخصص، 
الذيالأجسام إمكان لدليل أقرب الصيغة 

المرحلةتلتها ثم . سينا ابن به يقول 
الصفاتبتخصيص القول وهي الأخرى 
.لمخصص وحاجتها 

اشمس،اسوويس ْ
والاصطلاحي:

إفرادهو لالآختصاص اللغوي المعنى 
المعتىوهو غيره، عن ما بأمر الشيء 
الدليلفحوى إذ الاصهللاح، في المراد 
عنوصنته بهيئته ما جم انفراد حول 

ال-اهيةفي الأجسام تماثل رغم غيره، 
معبالوجود الشيء انفراد أو عندهم، 
منكغيره عدنا يكون أن احتمال 

العدوماُت،.

الأخرى؛الأسماء 
إمكانبدليل الدليل هدا يعرف 

إًكانودلل 
حدوثدليل شرح عند سبق وقد 

بإمكانالاستدلال دخول الأعراض، 

Julj ^راوالحادثالجوينيت ؤيمول . ،؛
وجودهتقدير يجوز إذ الوجود، جائز 

بدلاعدمه تقدير ويجوز عدمه، عن بدلا 
بالوجوداختص فلما ، وجوده عن 

إلىافتقر الجائز العدم عن بدلا المكن 

،ط\ اللماتي، النكر ]دار ( )٤٣الدين أصول سالم )١( 
]داراثعاية انمنالب ،؛[، ١٩٩٢

(٢٦٦)واكراتف ط\، ١^، ]ص 
الكب[.]UJ؛ 

رب،]مكب )٦٩( الخمسة الأصول شرح اتظرت )٢( 
[.٠١٤٠٨ط٢، 

اسة،الكب ]دار )٩٦( ليندادي الدين أصول )٣( 
[.٠١٤٠١ط٣، 

-[،٠١٤.٧ًوآ، الكب، ]UJ؛ ( )١٩الأدلة لمع )٤( 
الخانجي،]مكتبة ( ٢٨)للجويني الإرشاد وانثلرت 

.u١٣٩٦

]دار( ٢٠- )م/بما واكسهات الإشارات انظر: )>،( 
وانفلر)ا/آ7(، المالٍة والطالب ص، العارف، 

]مكب( Ui/T}التعارض درء في؛ تيمية ابن تعليق 
ابن

العالةوالطالب (، )٤٣الدين أصول. ،عالم انثلر: )٦( 
(١٨٤/١.)

 )V( :(.٢٦٦)المواقف انفلر



الإحتصاصدثيل 

التيالطرق أحد وأنه فيه، الصفات 
دليلش_رح في المتكلمون سلكها 

الأءراص١،■
ثحكم:ا0 

اكلاءرأ،،أكثر عد باطل الدليل هذا 
لأمور؛

فيوارد غير الدليل هذا أن أولا: 
يعولونوالمتكلمون لسنة، وا ب كثا لا 

القولعنها يمع شريفة، مقدمة إنه عنه؛ 
والقولبالنبوة، والقول الإله، في 

الفكيف ٢، والقيامة١ الاحرْ، باحوال 
كما- الأهمة غاية فى شنئا الرسول ذكر 

يبلغلم الرسول يكون بل -؛ يزعمون 
العللأن.ين أمر وهذا الكامل، البلاغ 

القولعلى مبني الدليل هذا وات1ات 
قولهمأن ؤيب ولا الأجسام، بتمائل 
بنواوقد باطل، قول الأجسام بتمائل 

المغردة،الجواهر من تركبه على ذلك 
علىيبنى وهذا متماثلة، أنها وعلى 
الفرد؛الجوهر إثثات وعلى ذلك، صحة 

العقلاءوجمهور متماثل، أنه وعلى 
العلمأثبت وقد ذلكُ محي يخالخونهم 

وأنهاالأجسام، ت ذرا اختلاف الحدث 

)لأإ\1\ه( ٢٩٤)ء/( رم/٢٨الخائض درء انظر: )١( 
(،٣٤١الدين اصول محعالم المتكلمين• كثب دٌن 

)\/؛A\(.الخالة رالخطالب 
(.٢٩٣)©/الخائض درء )٢( 
)ا/أخا(.الخالة المطالب انظر: ( ٣١
]السكان،بمحرف ( ١٢٢.  ١٢١)اكدمربة انظر: ( ٤١

ه'أاهتا.ءلا،

الاحتصاصدليل 

مماثلةليت الماء قذرات متماثلة غير 
تماثللا الحديد ت وذرا الحديد، لذرات 
فكل. وغيرهاالذهب ولا النحاس ذوات 

أنكما به، الخاصة ذراته له م ج
ينتجببعفس، المختلفة الذوات ارتباط 
الموادرْ،.من مختلفة أنواعا 

دليلعاى مبني الدليل هذا أن ءالثا: 
وحقيقتهوالأجسام، الأعراض حدوث 

.الفعليةل٦، الصفات نفى 
علىأدق ولا فاسد، الدليل فهذا 

مماكثير فى منقلريه اصيلراب من يهللانه 
بتماثلكالقول الدليل هذا عليه يثنى 

والجسم،الخبمآكن، وتعريف الأجسام، 
علىصحيح دليل إقامة يمكنهم لم كما 

ادعوه.ما 

تحقيقة؛اه 

دليلمن مأحوذة الدليل هذا فكرة 
سيناابن به يقول الذي الأجسام إمكان 

الأجسامأن ت باختصار وهو وأتباعه، 
غيره،من فوجوده ممكن وكل ممكنة، 
أسكثاكان إن الوجود أفاده والذي 

لم.ؤإن بغيرها، واحة فالللة وتسلسل 
واجبإلى انتهت الممكنات ل لتت

وهذا. الخهللوب هو وهذا الوجود 

الذؤيتالطريات الطسعة، الملوم فينة نحو انظر: ره( 
وأ(أ٠ )٣٦ غشمة النماح نمد والمسه، والكوانم 

منه.الخلماء وموقف الفرد الجوهر ممِهللح واملر: 
(.٢٩٨ره/أبمأ، الخراض درء انظر: )٦( 
ء(، ٢٠-  ١٩/٣رواشهات الإثادات انظر: )٧( 



الاختصاصدليل الأحمامإدلل 

الأعراضحدوث دليل على مبني الدليل 
الصماتنفي وحشّقته والأجسام، 

الفعلية.

ءأقواوأهلاسم:
الدليلتهذا عن الإسلام شيخ قال 

وهوالأجسام، تماثل على مبني ووهو 
علىمبني وهو .العقلاء، أكثر عند طل يا 

كلاختصاص أن إحداهما; مقدمتين; 
إلايائون لا الصفات من له بما جم 
السببذلك أن والثانية؛ منفصل. لسبب 

م..بجليس مخمصا إلا يكون لا 
نزاععرف قد المقدمتان وهاتان قلت؛ 

النقصمن عليهما يرد وما قيها، العقلاء 
اسنالأكثر فة ومخالوالفساد، 
منعرة لأما ا ر كثا من بل . لموجبهما،؛ 

(٢)لكلآمااىُى.مضها 

القروق؛٠
—اموهو بالاختماص الاستدلال 

دليلأو الصفات، إمكان بدليل مي ي
التيالهلرق أحد هو الأعراض؛ إمكان 

حدوثدليل شرح في المتكلمون يسلكها 
الأهماص٣ز

سةابن تعلق وانظر (، را/٢٧العالط الطالب وء 
(.Uifr)الخائض م، ش: 

هاتيننقض وتفصيل ره/مآهأ(، المعارض درء )١( 
(.٣٨٧٠٣٠١، ٧٨/٣ّV٩المقاJتنفىاكد٠)

دار]مطبعة ( ٣٣٥الأفثار)ما'،؟_ أبكار انظر: )٢( 
>[.١٤٢٤ط؟، بالءاهرة، القرمة دالوناثق الكب 

(،١٤١)V/( ٢٩٤)ْ/( ٨٢)٣; التعارض درء انظر: )٣( 

الذاتباحتصاص قولهم أن كما. 
أحنل.هو العدم بدل بالوجود الممكنة 

ّءلإرحفى لمتكلمون ا لمكهيا يلحم، ا طرف لا 
.٣^٤، الأجا حدوت دليل 

حدوثدليل بين الرألؤي ويفرق 
الاختصاصوهو إمتقانها ودليل الصفات 

بامكانالاستدلال بين رروالفرق بقوله! 
أنيحدونها؛ الاستدلال وبين الصفات 

الفاعليكون لا أن يقتضي الأول 
ذلك؛ايقتضى لا والثاني جثا، 

نفيإلى يفضي الدليل هل-ا أن - ١ 
كماله,عن .ه؛ الرب وتعطّل الصقات، 

والسنةالكتاب نصوص تهميش — ٢ 
علبها.العقل وتقديم 
منفيها بما الاعتقاد، في الذكيك ٣. 

باؤللة.معان يحمل مجمل وكلام شبهات، 
المصادروالمرام:'ي 

عقائدفي الاعتزالي الفاكر ررأثر - ١ 
]رسالةالعتيبي لمنيف الأشاعرة((، 

المبتدعةعليها يتى الخي لأصول ءا . "٢ 
بنالقادر لعبد الصفات؛،، في مذهبهم 

١صوفي عطا محمد 

(،)٤٣الدين أصول معالم المتكلِّن؛ كب رمن 
\(.)\/iAالعالين والطالب 

واظرمن(، ١٧)والإنصاف )أإ(، -اضااظ: )إ(
(.٧٢>م الخارض درء التق: أعل كب 

(.٢٩٤)ْ/( ٨٣.  ٨٢)٣; الخارض درء ص نقلا ره( 



الإمكاندليل 

٥)لأ، السارص« ودرء - ٣ 
ب•

ولوازمه؛،،أصوله الحدوث ودليل . ٤ 
.دكتوراه[ ]رسالة العامري لأحمد 

والفلأسمةالمتكلمين ومنهج س ٠ 
علىالاستدلال في للإسلام المنتسبين 

]رمالةلأحمد ا ليوسف ، ،،؛ ٥١وحول 
.دكتوراه[ 

للامدي.)٩، الأفكار،؛ وأيكار - ٦ 
^١(،العالية؛؛ والطالب - ٧ 

لارازي•

aالإسكان ليل دء 

لتعرشاس:اؤ 

كلمتين؛من مركب المصطلح هذا 
فمنالدلمل: أنا والإمكان، الدليل، 

ررانمالت فارس ابن ئال )دلل(، مائة: 
الشيءإبانة أحدهما! أصلان؛ واللام 
فياصتنلراب والأحرت يتعلمها، بامارة 

علىفلأنا دللت قولهم: فالأول الشيء. 
الشيء.في الأمارة والدليل: اللريق. 

والتلألن(ا'ا؛.الدلالة ين رم 
هائنا؛يمي والدليل الأزهري؛ وقال 

أنؤيكون ويتبعونه القوم م يتقن• لأنه 
للطرئقا'ُآ،■يهديهم 

►أةأبم
وق٧(،

الإمكاندليل 

^.١٣٩٩النكر، ]دار رآ/بمْا■( اللنة را(ثاثتس 
الربي.الخراث إماء ]دار را"/أ'آ( اللغة تهذيب )٢( 

'آم[.٠١محوا، سروت، 

يستدلما والدليل: الجوهري؛ ال 
علىدله وقد الدال. والدليل: به. 

والفتحودلولة، ودلالة ذلألة يل.له الهلريق 
أءنىا،ُص.

رمكن(،مائة؛ فمن الإمتة.ان: وأما 
الشيءمن اممه ررمكنه الجوهري: قال 

الرحلواستمكن بمعنى. منه، وأمكنه 
الوفلان بمعنى. منه، وتمكن الشكيء من 

عليه؛(ر يقن.لا أي: النهوض؛ يمكنه 
عليه.المقدور الشيء هو فالمكن 

لتعرثاهطلأحا:اي 

صلىالمكنارتأا بوجود ل لا لأستل. ا هو 
موموجد.اأ حالئا لها. أن 

للغويا المعنى بين لعلاقة ا0 
والاصطلاحي:

بينعلاقة بوجود يقال أن يمكن 
هواللغة فى المماكن فإن المعنيين؛ 

هيوالممكنؤات ظليه، المة.ل،ور الشيء 
بقدرتهالله أوجدها التي الموجودايت، 
خالقهاعلى دالة وهى العظؤيمة، 

.ها وموجي 

0اسىمء

مبتيعدليل لأنه باؤلل؛ الإمكان دليل 
ط؛[.للملامحن، الطم ]دار ( ١٦٩٨)؛/الصحاح )٣( 

)ا-/ه«؛أآ(.)؛(الصحاح 
التوحيي.ءقي،وة تقرير في تيمية 1؛ن الاصلأم شيخ 4نهج )ء( 

ألشيم،ابن ]دار ( ٤٨•)Y/ المربكان لإبرامم 
ْ؛آ؛امء.ذا، القاهرة، ود١راJنءفان، الؤياض، 



الإمكانوليل دويلالإ4كان

ولاالإلهية الذات يثبت ولا محدث، 
السماواتأبيع حالق وجود على يدل 

ومحلولتعميد رقيه بينهما، وما والأرصين 
فاحتلا لا حقيقة يقرر أحيتا ثم ممل، 

إثباتوهى المضين، العقلاء يين فتها 
الوهُ/ُحود 

قوالأهلاسمءأ٠ 
الإمكان:دليل في تيمية ابن قال 
مقدمسن؛على مبني الدليل ررفهدا 

موجودة.ات الممكنأن إحداهما: 
إلايوجد لا الممكن أن والثانية: 

الوجود.بواجب 

بحال،يقررها لم الأولى: والمقدمة 
ابنطريقة ذلك قي يسلك أن يمكن ولا 

:قالواالدين المتفلمفة، من وأمثاله سينا 
واجببوجود يشهد الوجود نفس 

ؤإمجاممكن، إما الوجود فان الوجود؛ 
جب،للوا مستلزم لممكن وا جب، وا 

التقرير،هدا على. الواجب وجود فثبت 
.بلاصحيحة"كانت ؤإن الطريقة هده ■فان 

واجب،وجود إنبات نتيجتها لكن ريب، 
العقلاءمن أحل فيه نع ينا لم وهدا 

العالية،المطالب من هو ولا المعتبرين، 
وجودإثبات ولا الخالق، إثبات فيه ولا 

كماوالأرض، السماوات أبيع واجب 
كأرسطوالفلأّنة من الإلهيون يسلمه 

الوجودأن فيه ؤإنما المشائين، وأتباعه 
منكرولمه يوه—ذا واجب، وجود 

منالمحضة والدهريه كفرعون المانع 
ؤيقولون:ونحوهم، والقرامهلة الفلأسنة 

الوجودواجب وجود الهدا إن 
(٢) .بفه« 

الغامدي:عهلية بن أحمد الشيخ وقال 
اتإنبفى لكوا موقد سمة: لفلا ا ١؛ 

الوجوبطريق الى تعدك ا وجود 
إلىالموجودات هرا وقوالإمآكان، 

قديممن بدلا ومهاكن، واجب، 
يقولونلا لأنهم نفلرا وذلك وحادث، 
بدلبالإمكان فاستدلوا الحالم، بحدوث 

اسوث،ص.

الأيار؛■و 

مملىتربت التي يتأ الالأم من 
ايمدىالزى ولامكان بدليل الاستدلال 
صفاتنفي والمتكلمون: الملاسقسة 

منكان حيث تعالى، دك ا عن الكمال 
ا.لدواتبإمكان قولهم الدليل هذا نتائج 

الأجسامأن على بناء الصفات، وإمتكان 
فيالإسلام ثيخ ذكر متماثلةُأ،، عندهم 

ررلأالدليل هدا أن الفلاسفة على ردت! 
وأنهافقمل، واجب وجود إثبات إلا يفيد 

(٣٣- )٢٣ تمة لابن الأصنهانية الشدة شرح )١( 
[.٥١٤١٠ط\.> الرياض، الرشد، ]مكنة 

(.٣٣. )٢٣ -سة لأبن الأصفهانية الشدة ترح )٢( 
البحث]عمادة ١( ١ )٩ الإلهيات هن ومو|غبم البيهض )٣( 

ط؟[.المورٍةإ بالمدية الإمحلأب الجاسة فى العلمي 
]حاسة( ٣٠٧/١)والثل القل ممارض ضء انغلر: )٤( 

،[.٠١٤١١، YUم، 



الإمكانونيل 

نفيبطريقة إلا للعالم مباين أنه تفيد لا 
أ.باطلةااُ وهى الصفات، 

مذهباسمحاكين؛'0 

الخالقوحول إثبات المتتكلمون جعل 
واستدلواالمكلف، على واجب أول 

بدليلمونه يبما اثله وجود على 
ممكن،العالم أن وحلأصتهت الإمكان، 

محدث،فالعالم محدث، ممكن وكل 
محدث،من له بد لا حادث وكل 
وبعبارة. موجود الفر إذن؛ الله؛ وهو 

مركتالكونه ممكن؛ العالم أن ت أحرى 
مونرة،علة فله ممكن كل و، 

دليلاالممكنات فجعلوا . الق، وهو 
وجودهالة سقيا لا الفر؛ وجود على 
عنبه لاسغناٌا آخر؛ بممكن أو بنمها 

إلىالممكن وافتقار سواه، ما كل 

الإمكاننليل 

الفلاسفةبين عليه متفق الدليل وهدا 
مفهومهي اختلافهما مع أ، والمتكلميزل 

ت؛ميةاابن تمكتٍة ( ١٩)Y/تيمية لابن المندية )١( 
£.٠١٤٠٦حوآ، مر، 

الأيقادأصول في الأدلة ئواْلع الإرشاد!لى انظر: )٢( 
مائة،الومهلبعة الخانجي، ]مكتبة للجويني 

ليانيالأصول درايت ني المقول وئهاية -[، ٠١٣٦٩
يئون[.الذخائر، ]دار ( ٣٤٤)ا/

الجمل،]دار )^U( للإيجي المراس انثلر: )٣( 
فيالتيس معاذج وانظر• [، ٢١٩٩٧ٍدا، يجرومتؤ، 
الأفاق]دار ( ١٦٠)للغزالي النص معرفة مدارج 

ط٢آ.يرون، الجدية، 

)٢٣(.الأصنهايت المةي،-ة ثرح ر؛(انفلرت 
(.١١٩)الإلهيات س و،وس اليهض انظر: )٥( 

يجوزما المتكلمين! عند فهو الممكن، 
عندأنه حين في والهدم، الوجود عليه 

بغيرهوجوده وحب ما منة! فلا لا 

وتتيجتان!مقدمتان له الدليل وهدا 
أنارالأولى: فهما: المقدمتان أما 

الممكن.أن والثانية! موجودة، الممكنات 
الوجود،؛بواجب إلا يوجد لا 

ؤإعانالذوات، إمكان والنتيحتان! 
اكفاتّ.

عليهم:لرد ا0 

صحيح،غير ليل اك.هذا أن ثلث، لا 
د■'لما 

الخالق.إثبات عن حال أنه ت أولا 
وجودإثبات عن خال أنه الثاني! 

الإلهية.الذات 

مبتدعةألفاظ على اشتماله الثالث،! 
الوجود،واجب مثل! مجملة، 

.ونحوهاوالتركيب، والافتقار، 

واجبوجود إثثات فيه ليس ت الرابع 
.عنهامنفصل للمخلوقات، مباين 

تطويلفيه الهلريق هذا أن الخاص! 
تعلمإلى يحتاج إنه بحينا وتعقيد، 

ترابهلإدراك من صاحبه يمكن خاص 

ءميا..ةتقرير في يمية اين الإسلام شخ منهج انظر: )٦( 
(.٤٨١)T/ ■الركان لإبدامم اكوحتد 

 )V( الأصفهانة الخمية شرح.)٢٣(
ءمأدْتقرير في تيمنه ابن الإسلام شخ منهج انظر' ا ره 

)آ/آهإ(ةالوجد 



الإمكاندليل ثء|جابمبمالإمكانينيل 

منله بد فلا ببعض، بعضها المقدمات 
الاستدلالثم بحدوثها، إْكانهأ إثبات 

الواجب.وجود صلى يإمكانها 

وجوديثبت الدليل هذا أن ت السادس 
بينفيه نزاع لا القدر وهدا واجب، 

المعتبرين.ألعقلأء 

إثباتفيه ليس الدليل هدا أن الساح 
فضلاوالأرض، وات ليما مياين موجود 

للخلق.افه مباية عن 

صحتإن الطريقة هده أن ت الثامن 
علىبالخفي الاستدلال قبيل من فهي 

هوالأستا_لأل مناهل أن ومعلوم الجلي، 
كانفإذا والمل-لول، الدليل بين التلازم 

قيحه11 صار الدليل من أوضح المدلول 
ياطلاءا؛.اس فكون والدلألأ، اليان 

ميناابن طريقة ارإن ت تيمية ابن قال 
إلايفيد لا الواجب الوجود في وأوباء.ه 

تفيدلا وأنها فقهل، واجب وجود إثبات 
الصفاتنفي يهلريقة إلا للعالم مجباين أنه 

إلاتفد لم صحت ولو باطلة، وهي 
تفيدلا المهللق، الوجود هذا إثبات 
،عنها منفصلا للمخلوقات مباينا وجودا 

إثباتأو الدهن، في وجود إثبات فتفيد 
تفيدلا الموجودات، بين مشترك وجود 
الممكنات.لوجود مباين وجود إثبات 

لماالمعتزلة كلام من أحده إنما وهو 

وقديم،محدث إلى الوجود موا ئ
إلىمه يقهو أحد القديم، ثبوت وبينوا 

وجودإثبات ت وغرضه وممكن، واجب 
المالم،حدوث إثبات يدون الواجب 

وحالفاممكنا، العالم وجود وجعل 
كأرسطوالفلاسفة سلفه طريقة بدلك 

يكونلا عندهم الممكن فإن وأتباعه، 
موجودا؛؛

المتآكلميناستدلال بطلان يتبين وبهيا 
الدليلبهيا الخالق إثبات على والفلاسفة 

الأمركان ؤإذا عندهم، مما وأمثاله 
إثباتعلى الصحيح الدليل فإن كيلك، 
أحدهماتشرطان؛ فيه توقر ما هو الخالق 

تأي الحقول؛ عليه اتفقت مما يكون أن 
عليهاالناس فه ا فطر التي العامة الفطرة 

صحته.على الأهواء دها تفولم 
أنبمعنى! شرعيا، يكون أن وثانيهما 

يستدلواأن الناس وأمر به استدل ١^٣٠٤ 
بخلقالخالق على كالاستدلال .به؛ 

الإنازص؛
مبنيفهدا الصقات بإمكان قولهم وأما 

وهوالأجامُأ،، ثل بتما قولهم على 
لفثلص لا القرآن لغة لأن باطل؛ 

التياللغة أن ولا جم، كل على المثل 

شيخومنهج ؛٣(، - )٢٣ الأصفهانية ثرح انظر: إ)( 
(.٤٨٢.  ٤٨١)؟/ التوحت. عقيدة تمرير ش الإسلام 

لأينتمأ)آ/بما(ؤالممدة )٢( 
]أضراء( ٢٩٣را/.آآآ. تيمية لأبن الءوات آنظر: )٣( 

الملقىنٍمية وابن ام[، t٤٢٠ ٍدا اللف، 
اليوسمة]اسة ( ٨٠. )٩٧ مراس خيل لحمد 
ط١[.طتظ، 

اكارض)ا/¥،م(.ددء ر؛(اظر:



التطبيقنليل 

مثلالماء إن ت تمول القرآن بها نزل 
والكواكبوالقمر والتمس الأرض، 

البحار،مثل والجبال الجبال، مثل 
مثلوالتراب التراب، مثل والبحسار 

مثلوالماء الماء، مثل والهواء الهواء، 
جاءؤإنما اكسءرأ*. ْئل واكار النار، 

اض،عن الصفات، لنفي بهذا ١لمتكالمون 
إذاالتفا0 راصارت تيمية: ابن قال ولذا 

ذلككان الصفات، من شيئا أحد أثست، 
عندهملموصوف ا يكون لأن مستلزما 
متمائلةام الأحوعندهم — جما 
المقدماتبهذه منبها يسمونه فصاروا 

وهىلخيرهم، ألزموْ ما مثل تلزمهم التي 
قولمنها ينتغلم أن يتصور لا متتاقضة، 
عندممنوعة مقدمات وكلها صحيح، 

الخقلأءا،جماهير 

تتمصادروالمراجع ا0 
لمحمداللفيءا، تيمية وابن — ١ 

هراس•حلل 
فيالأدلة قواْلع إلى "الإرشاد - ٢ 

للجويتي.الاعتقاد؛؛، أصول 
الإلهيات؛؛،من وموقفه "البيهقي - ٣ 

الخامدي.لأحمد 

والنقل"العقل تعارض لادرء - ٤ 
لج0،لأينبمة■

التطبيقدليل، 

اسداوابقرا/0ا\(انظر:لا(
(٧٤. )٣٧ تمة لأبن الزرل حديث شرح )٢( 

^.١٣٩٧ده، يرون، الإّالآس، 

نمه.

لاينالأصفهانية؛؛، الخقيده راثمّح - ٥ 
•.ة 

لابنالنزول؛؛، حاسدث ررشمح - ٦ 
لمه.

تيمية.لابن رج^، "الصندية؛؛ • ٧ 

فيتمتة ابن الإسلام ثيح ررمنهج - ٧ 
بنلإبراهيم ^٢(، التوحيد؛؛ عقيدة تقرير 

البريكان.محمد 

تيمية.لابن ^١(، "النبوات؛؛ — ٨ 
الدينلعضي ، رج'؟( "المواقف؛؛ — ٩ 

الإيجي-
درايةفي العقول اية "نه- ١ ٠ 

٠للرازي ^١(، الأصول؛؛ 

Mالتحلبيق ليل د. 

لتعرثس:اج 

)ئلتق(،مادة؛ من اللغة قي التطبيق: 
ررالهناءفارس: ابن يقول كما ومعناها 

وهوواحد، صحيح أصل؛ والقاف والباء 
متلهعلى مسومحل شيء وضع على يدل 

تتقول الهلتق. ذلك من يغهليه. حتى 
طبقفالأول الشيء، على الشيء أمحلتقت 

قولهم:هذا ومن ١ تْلابقا وقد للثاني؛ 
أقوالهمكأن كذا؛ على الناس أئلبق 

طبعاهما أحل.صير لو حتى تساوت 
للشيءالشيء فمطايقة ٠ لصلح؛؛ لهآحر 

ط١[.الحل، ]دار الدنة)م/آم؛( ّقامحس )٣( 



التطبيقينيل اُئبمالتطبيقدليل 

الأحرعلى الشيء وتعلبيى له، مساواته 
يساؤيه.حتى أوله من عليه وضعه 

اوتأدرضاصطلأخا:■0■ 

براهينأشبمر من التفزت دلل 
لها،أول لا حوادث لمنع المتكلمين 

ؤيقومالماضي، في التسلل 
غيرزمنيتين لتين ملفرض على 

علىتزيد إحداهما الأزل، في متناهيتين 
الأولىرأس أن نغرض اف نالأخرى، 

فيبداية غير إلى -، ٥١٤٣٠عام من يبدأ 
إلى-، ٥١٤٢٩من تبدأ والثانية البماصي,، 

بينثم الماضي، في بداية غير 
عاموهما الأعلى، من لتين اللهاتين 
يالتهليقذاهبين ه، ١٤٢٩وعام ه  ١٤٣٠

أنإما الأمر! يخلو فلا الماضي، نحو 
ذلكعلى فيترتب نهاية بلا التهلييق يستمر 

ظ-اهروهذا للنائص، الزائد مساواة 
وهيالنانمة تنتهي أو البعللأن، 

الزائدة؛انتهاء أيضا فيلزم ^،. ٥١٤٢٩
وبدلكمتناه، بقدر عليها زادت قد لأنها 

•، إثاته١ المهللوب وهو اكلل، ينقطع 
بينانمعأضعاسسميئ ؤ

واملآصطلأص:

للمعنىموافق اللغوي المعنى 

- WTiT)المقاصد شرح في: الدليل هذا انغلر ;١، 
والمراسْلا:ا، الكب، ( ١٢٠)؟/ ١(  ١٤
والطالب(، )٩٦والممرفات الكب[، نصالم ( )٠٩

ط\،المربي، اصاب ]دار < ١٥١المالمة)ا/
١٤٠٧.]^

أنإلا التهلبيق، للمثل الاصمللاحى 
أنكما دليلا، منه ركبوا المتكلمين 

عليه؛اكطبيق يمتنع ذكروه الذي المثال 
يتساوى.لا ما مساواة فيه لأن 

التسمية:ب، سؤ 

ببعضهما،الشيئين مهلا؛قة من مجأحوذ 
*عليه طق ما بمحاذاة جزء كل ووضع 

والأسماءالأخوى:
،والتطبيق المهلع برهان يسمى؛ 
اكطببقودليل ،، التطيقي والرهان 
والمسامةدأ،.والموارنة 

لحكم؛او 
ْعالتهلبيق إمتثان لم نلا أوا أولا! 

بينالتطبيق يمكن ؤإنما التفاضل، 
المفاضلينُبين لا المتماثلين 

الفاضليستلزم هنا الطبيق أن ثانثا؛ 
الجانببين لا المتناهي، المحاسب بين 

فيه،محذور لا وهذا يتناهى، لا الذي 
علىإحداهما محليقت اللتان فالجملتان 

الطرفيني،أحد في التفاوت مع الأحرى 
نضلتا متعا هما الأحر، في التناهي وعدم 

إحداهماوتنهلبق الواحد، الطرف في 
فلاالأم، الطرف في الأخرى على 

للأخرىإحداهما مءلايقة ثبوت يصدق 

انظر)٢( 
انظر)"؟(

)؛(انثر
انثررْ( 

شرحاوقاصدرآ/>آآ(,
(.)٩٦اكريفات 

مهاجالثئت)ا/آك؛(.
اكارض))/؛•"؟(•درء 



دليلاصلسق٠٠"اثمتطبيقينيل 

بلمظلما؛ المطاطة نفي ولا مطلعا، 
الطرفينأحد من الانطباق ثبوت يصدق 

يكونفلا وحينئذ الأخر، من وانتفاؤ٥ 
oLولا الناقص، مثل الزائد  jjSvj

زمطمينُ 
فييقدر أمر هنا التملبيق أن ت ثالثا 
الخارج،في له حقيقة لا الدهن 

تلزميلا التناهي صدم في والاشتراك 
'كتضعيفالمقدار؛ فى المساواة 

منأقل الواحد تضعيف فإن الأءدادا 
أقلالعشرة وتضعيف العشرة، تضعيف 

نهايةلا ذلك وكل المائة، تضعيف من 
■نيموجودا أمزا هو ليس لكن له، 

الأشاعرةيعص اعترف وقد ؛. الخارجُ 
قولذلك ومن البرهان، هدا بضعف 

أنلحق أروا ت للدليل عرضه يعد زاني التفتا 
ثمواحدة، ململة من الجملتين تحصيل 

إنماتلك، من بجزء هده من جزء مقابلة 
كفىفان الخارج، دون العقل بحب هو 
أنبد لا بأنه العقل حكم الدليل تمام في 

يشع،لا أو جزء جزء م بإزاء يقع 
وفيالأعداد، في جار الدليل ف

والخجتمعةالمتعاقبة الموجودات 
أنللعقل لأن :المترتبة؛ وغير الترتبه، 

يكنلم وض الكل، في ذلك يمرض 
أجزاءملاحظة اثتراط بل ذلك؛ 

٣٩٠اكارض)١/إدرءاير: )ا( ،٣٠.)
وشرحيتصرف، ٤( ٣ ْ / )١ الثنة منهاج ت انظر ( ٢ر 

اوقاصد)آ/،آا(.

فيالدليل، يتم لم اصثل على الجملين 
عداها؛عجا فضلا المترتبة، الموجودات 

الفيما إلا ذللئ، ^ صذ سو لا لأنه 
الزمان؛؛من يتناهى 

اثحميقة:ج! 

براهينأشهر من الشفيق^ دليل 
لها،أول لا حوادث لمنع المتكلمين 

وفيالماضي، في المسلسل ؤإبطال 
التهلبيقوطريق ني! لتفتازا ا يقول شرحه 
الحوادثمن جملة تقرض أن وهو 

يوممن وأحرى الأن، من المتعاقبة 
نهليقثم نهاية، إلى لا منهما كل الطوفان 

بأنإجمالا، المقل فرض يحب يينهما 
تلكمن بالأول هده من الأول تقابل 

الكلوى ا فئتيتطابقا أن قاما وهكذا، 
ويلزمالعلوفانية، قتنههلع لا أو والجزء، 

إلاعليها تزيد لا لأنها الأنية؛ انتهاء 
الإسلامشيخ ويوضحه . ْتنا0؛ا بقدر 

الما بامتناع يقول من للوءمدة بقول! 
دليلهي إنما الحوادث، من له نهاية 

لتمضيا متة، والمعا والموارنة التعليق 
والتفاوتيقولون؛ ثم الجملتين، تفاوت 

أنذلك! مثال محال، يتناهى لا فيما 
ماإلى الهجرة زمن من الحوادث يقدروا 

الماضي،أو المستقبل فى يتناهى لا 

الهاصدشرح )٣( 
المرجعوانثز: (، ١١٤.؛؛ r/nالقاصد )إ(ئرح 

والتعريفات)•٩(، والواقف (، ١٢٠رآ/ ه نف
٩٦( ،) ،Jالمالية)ا/اْا(.والمهلا





الصانعدليل التماتعنليل 

^٢(،صولا ا معاللاشؤح — ٣ 
للتفثازاني.

 ٤ I جامحمصطلحات مرسوعة را
تكري.لأحمل العلوملا، 

الكلامعلم مصطلحات ررموسوعة س ٠ 
يغيم.لميح الإسلاميرلأ، 

 Pقاصانع ليل د
سثالتعريف ■ؤ 

أمنعهراننعته ! أحمل،بن الخلل قال 
وبينبينه حلت أي■ فامتنع؛ ننعا 

وهوإليه، يخلص لا منيع ورجل إرادته، 
ؤيثقل،يخفف ومنعة ومنعة، عز في 

على.يواتى لا متمنعة، منيعة، وامرأة 
وكيلكمناعة، منمت قد فاحشة، 

لمإذا عه منا ومنع ونحره، الحصن 
عدمعلى تل-ل )منع( ت فمائة . ي-رم'؛ 

فمنعتوقوعه، م وعل.الشيء، حصول 
والحمنإرادته، تحصل فلم الرحل 

منعلى الحصول يمكن لا المنيع 
حله.بدا 

اصطلأخا;التعريف ■٥ 
علىعقلي برهان I التمانع دليل 
العزأبي ابن يقول الربوبية، توحيد 
كانلو أته رروهو ت الاليل هن.ا شارحا 
أنت مثل احتلافهه-ا فعند صانعان للعالم 

تهذيبوانظر: الهلال[، دكتة ]دار ( ١٦٣)Y/انمن را( 
والترجمت[.لكأك المريآ ]الدار )م\،ا( اللغة 

والأحرحم، تحريك هما أحل.يريد 
إحمياءه،أحدهما يريد أو تسكينه، 

مرادهما،يحصل أن قاما إماتته، والأحر 
مراديحصل لا أو أحدهما، مراد أو 

يستلزملأنه ممتنع؛ والأول . منهما واحد 
ممتنع؛والثالث الضدين، بين الجمع 

الحركةعن م الجحلو يلزم لأنه 
أيصاويستلزم ممتنع، وهو والكون، 

إلها،يكون لا والعاجز منهما، كز عجز 
الأحر،دون أحدهما مراد حمل ؤإذا 
عاجزاوالأخر القادر، الإله هو هدا كان 

علىاستدلال فهو للألهيةا\آآ. يصلح لا 
للعالم.خالقين ربين وجود امتناع 

فدلأئسماشمص،اسمياي 
والاصطلاحي:

فالمعنىواضح، بينهما الارتباط 
ذلكحصول سم على يدل اللغوي 
عدمعلى يدل التمانع ودليل الشيء، 

ذلك•وامتناع اثنتن، حالمين وجود 

طاآأالرسالة، ]وممة )ا/هآ( اساؤية ثرح )٢( 
ومؤسة•٣( ه . •٣ ٤ n/ الئثة مهاج وانظر: 
ء ٣٥٥)؟/العارض ويرء .[، ٠١٤ ٠٦مدا، قرطبة، 

رآ/المرسلة والصواعق تمة[، ابن ]مكتبة ( ٣٥٩
ومناهآ، ٤٠٨،يا، الماسة، ]دار ( ٤٦٤-٤٦٣
الفكر]دار ( ٤٦)ليائلأني ألصد المتكلجن: محب 

الأزهرية]المكتبة ( )٤٣له لإنمحاف را المربي[، 
-)٠٨ للراذي الدين وأصول [، -٠١٤١٣للترااث،، 

[،٠١٤٠١ط٣، العلمية، الكتب ]bر ( ٨٦
الخانجي،]دكتبة ( ٥٤. )٣٥ للمجويني والإرشاد 

]مبة( ٢٧٧)ت الفّالأصول وشرح ^، ١٣٩٦
للرازيالخالية رالمءلاو_، .[، ٨٠١٤• ٍدآ، وهبة، 

[.٠١٤٠٧الخريى، اصاب ]دار ( ١٣٥/٢)



ائتمائعدليل 

لحكم:ا0 
برهانالمانع دليل أن الئئة أهل يرى 

امتناعوهو الربوبية، توحيد على تام 
دليلفهو اثنينُاأ، عن العالم صدو; 
بالربوبيةقك الرب انمراد لإثبات صحيح 

والخلق.

لأدلة:ا٠ 

فيٌوجرا ورد قد الدلل مدا مض 
ثنادر ثن آذث آمحد ءؤتا ه: ه ولق

بثازنو قمب إدا إلنغ من تعهُ 
ثثاآقم سبحتي ا؛ني ع سنهم هلا -ءأي( 

■إ.ه يصفؤيى 
قوالاهلاسم:أ0 

دليلصحة ميسا تيمية ابن قال 
عقلي،صحيح برهان هو رربل التماغ؛ 

;،؛liiJiفحول قدره كما 

ه•'قوله شارحا القئم ابن وقال 
تمضمحنكاق ؤثا بر ين آس آمحد ^تأ 

ؤثلأء يثا وإلم ^١ إثتؤ مى 
ثثاآق، سلخني بمي ءق بمتجهم 

هذاررفتأمل ت ]المؤمنون[ يصفؤبمث! 
الوجيزاللمظ بهذا الباهر، البرهان 

يكونأن بد لا الحق الإله فان البئن، 
النفع،ءابل-ْ إلى يوصل فاعلا، حالما 

همعه كان فلو الضر، عته ؤيدفع 

المرّلةوالخوامق (، ٣٥اكعارضل'آ/؛ درء انظرن )١( 
رهمحاسويت)ا/اا-آ(.)آ/إآ؛(، 

نأ(درءاكارض)ا،/إْم(.

فلاوحينئذ وفعل، حلق له لcةان إله، 
إنبل معه؛ الأحر الإله بشركة يرضى 

دونهبالإلهتة وتغريم قهره، على قدر 
انفردذلك على يعدر لم محان فعل• 

ملوكينمرد كما به، وذهب بخلقه، 
ؤإذابممالكهم. بعصا بعضهم عن الدنيا 

والعلوالأحر، قهر على المفرد يقدر لم 
أنإما ت ثلاثة أمور أحد من بد فلا عليه 

أنؤإما وسلطانه، بخلقه إله كل يذهب 
يكونأن ؤإمجا بعض، على بعضهم يعلو 

وملكواحد، إله قهر تحت كلهم 
فيه،يتصرفون ولا فيهم يتصرف واحد، 
يمتنعونولا عليه، حكمهم من ويمتنع 

هووحدْ فيكون عليهم، حكمه من 
لمربوبونا العبيد وهم الحق الإله 

المقهورون،،

الربوبيةأدلة مبئنا الحز أبي ابن وقال 
لمشهوررروا ت للعالم واحد صنع ؤإئبات 

يدللإناتء الظر أهل محي 

المتعلمة:لمسائل اه 

برهانالتمانع دليل أن السنة أهل يرى 
امتناعوهو الربوبية، توحيد على تام 

هدامعنى وأن اثنين، عن العالم صدور 
تعالى؛محوله في موجزا ورد محي الدليل 

يقمعم د؛تكارتن ثتا ور ين آس آمحد 
تتي؛قلا ع يثا ش ست'م ؛؛١ أتح' 
يرْوانظر: (، ٤٦٤.  ٤٦٣)٢;المرتة المراعى )٣( 

1سرض)ا،رههأ_ا'0م(.
)؛(شرحاسلةراراُأ{.



التماتعدليل ►هنتيلالت٠ادع

.اهيمّفؤيى صنا م سمحنن بممى ءق 
المتتثل.مينغلط وجوه ومن • ]المؤمنون[ 

التمانععلى يدللون أنهم التماغ دليل في 
آةإي ءئ سآ ٌ بقوله 
حمنغفلوا وقد [، ٢٢]الأنبياء: كتدؤ^ 

توحيدفى هى ؤإنما الأية، مضمون 
الربوسة،توحيد فى وليست الألوهية، 

آلهةفيهما ثمان لو أنه أحبر جق فإنه 
أراب■بمل ولم ءيرْ، 

يعدهو إنما هذا فإن وأبئا 
وهماء فيهما كان لو وأنه وجودهما، 

.لفسدتاسواه آلهة - موجودتان 

وهذاقال؛ فإنه وأيقا 
.يوجدالم يمل: ولم الوجود، بعد اد ف

يكونأن يجور لا أنه على لأية ا ودلت 
إلاالإله يكون لا بل متعددة؛ آلهة فيهما 
هدايكون أن يجوز لا أنه وعلى ا واحدا 
فسادوأن .، اض إلا الواحد الإله 

الألهةكون من يلزم والأرض السماوات 
الواحدالإله كون ومن متعددة، فيهما 

بأنإلا لهما صلاح لا وأنه افه، غير 
غير.لا وحده الله هو فيهما الإله يكون 

لنيمعبودان إلهان للعالم كان فلو 
متضمنالإلهية وتوحيد كله. نْلامه 
الأيةأما ٢. العكسُ دون الربوبية لتوحيد 

\ب-والمواصق  iiroi)؟/انمادض درء انظر: )١( 

والمرامق(، ٤١- •٤ )ا/ الطحاثمية شرح انظر: )٢( 
(،٤٦٤. ٤٦٣)A المّلة 

قولهفهي الثمانع على تدل التي 
منتعهء يكارتث ؤما ور ين آة، آنحد ء؛ؤتا 
سيهمؤلملأ حأير يثا ١^؛ آؤ سب إذا إله 
[.٩١]المؤمنون: ؟لجاه عق 

المحاكين:واتهد، ْه 

دليلعلى وغيرْ رثد ابن اعترض 
يقولدلالته، في وفدحوا ، التمانع 

فلتهكما الأمر اروليس الإسلام! ثسخ 
كمايلي، صحح برهان هو بل هؤلاء؛ 

الطارا(فحول قدره 

القائلونالدليل هذا أبطل كما 
للخيربفاعل قولهم على بناء بالتثنية، 

المهللان،ظاهر وقولهم للشر، وفاعل 
فيعليهم رد وقد للعقل، ومناص 

٢•اكمانحُ دليل في قدحهم 
اتمصادروالمراجع:■0■ 

عقائدفي الاعتزالي الفكر ررأثر - ١ 
رسالةالحتيبي، لمنيف، الأشاعرة؛؛، 

دكتوراه.

والمقل؛؛العقل تعارض ؛ادرء — ٢ 

تيمة-لابن ، ^٩٢
لابنا، ١ )ج الهلحاوية؛؛ ررشرح - ٣ 

الحفي.المز ابى 

الإتجلو]مكب. ( ١٥٧)الأدلة مناهج كتانه: انظر )٣( 
الأءترانحاُت،بمص وانظر [، ٣١٩٦٤ط؟، الهصرية، 

(.١٤٤.  ١٣ر٢/ْالخالة الطالب، م: 
(.٣٥٤/٩)الممارض )؛(مء

(.١٤٩. ١٤٧٨)الخالة الطالب ره(انظر: 



الأجسامحدوث دليل الأجسامحدوث دليل 

لأبن)ج\(، المره ^١^ ١١« ٤ 
الهمم.

تيمية.لأبن ، )ج"؟( ؛؛ aL-Jiلامنهاج — ٠ 
والفلاسفةالمتكلمين ارمنهج — ٦ 

محلىالاستدلال في للإسلام المنتسبين 
ترسسالةلأحمد ا ليوّنا الق،®، وجود 

ل.;ي...هماس
الجوض•

الملحدقمحلى الرد في رلاكمهيد ٠ ٨ 
وال٠عتزلةاا،والمحواؤج والرافضة المعطا1ة 

الماقلأني.كر لأيي 
ة،؛االخملأصول ا سرح ال ٩

الجبار.عبد للماصى 

الزيغأهل على الرد في ءاللمع ٠ ١ ٠ 
الأثعري.المحسن لأبي والملع؛'، 

)ج\(،الماب(؛ ءالمطالب - ١ ١ 
للفخرارازي■

 mالآحسام حدوث ليل دm

تدعرثس:اْ 

ومعناها حدث من مصدر ت الحدوث 
رالتاءوالدال لا١لحاء فارس: ابن يقول كما 

يكن؛لم الشيء كون وهو واحد؛ أصد 
.(١)يكزولم أن بعد أمر حدث يقال: 

وجوده،ئجدد ؛ حيوياالشيء وحدث 
حدثيقال: ومنه وحديث، حادث فهو 

معدوماُوكان تجدد إذا عيب؛ به 
والحديثالقديم، نقيض والحديث 

وجدتأي- ثمرا؛ واستحدسك الخبر، 
أنمبق مما ويتضح . جديدا حبرا 
بعدالشيء كون يعني: الحدوث؛ لمقل 

وجودتجدد يعني كما يكن، لم أن 
القديم،نقيض والحديث الشيء، 
الجديد.والحديث 

ررالجمالخليل: فتقول الجم: أما 
وفيi وأعضاءه،، ليدن، ا يجمع 

وكذلكالجد، م ارالجالصحاح: 
والجثمان, . والجثمان؛ الجمان 

شخصكل م والج. الشخص،، 
اللغةفي لجم فا هزا وعلى . ٢ مدركُ 

والشختس.والجثمان لجد وا البدن هو 
التركيببهذا يذكر لم الأجسام وحد.وث 

اللغة.كتب قي 

اصطلاحا:التعريض، ■0- 

جمكل أن على الدليل هدا يقوم 

،ط؛ الجيل، ]دار ( رآ/٦٣اللغة ايبس مئ;١( 
العلم]ياي )ا/حبآ( الصحاح وانظر: ا؛إ\م[، 
للملاهن،

القلم[.اكر)ا/؛آا(]دار المصاح \م: )٢( 
(.TUA)؛/الصحاح انثر: )٣( 
مقاييسوانفر: الهلال[، ،كتثة ]دار ( ٦٠)٦/ المن )٤( 

Jjji ؛/\(i(ioU الموب ن ط ول )دار)آا/هبم[
صائر[.

 )o( المحاح ،)لأمنالعرب لسان وانقلر: ره/مامحا
مفلور)'آا/ا،ه(.

!_[،الثمافة ]مكتية ( ٩٤)Y/ الجمهرة !نظر; )٦( 
اللغةوُقايتس 



الأجسامحدوث دليل ^ه:الأجسامحدوث لنيل 

وصانع،علة فله محيت وكل محدث، 
التسلسللزم ثحدنا كان إن الفاعل وذلك 

واجبفهو قديما كان ؤإن الدور، أو 
هذابيان في الرازي يعول لذاته. الوجود 

محدثوكل محدث، حم رركل ت الدليل 
فلهجم كل أن ينتج وصانع، علة فله 

إذايمم إنما الدليل هدا ثم وصانع. فاعل 
لزممحيل كان إن الفاعل وذلك قلنا: 

فهوقديما كان ؤإن الدور، أو التسلسل 
المعللوب؛؛وهو لذاته، الوجود واجبا 

والاصطلاحي;
فيالجم معنى على مبني الدلل هذا 

تمامامغاير وهو المتكلمين، اصهنادح 
بطلانأّساب من وهذا اللغة، في لمعناه 

Lّنى.كما الدليل هذا 

ثالأخرى الأسماء ■ج؛ 
حدوثدليل ت مي يالدليل هذا 

الذوات.

لحكم:اه 
تأوجه عدة من باطل الدليل هذا 
بالربالإيمان إن يهولون؛ أنهم ت أولا 

لمأنه مع الدليل، هذا على موثوق 
والتابعين،الصحابة من أحد به يستدل 

المربي،اصاب ]دار ( ٢٠٠)ا/ الخاية المطالب )١( 
()٤٣الدين أصول سالم وائفلر: ^، ١٤٠٧ٍذد 
الأصولوثرح [، ٢١٩٩٢يا، اللماز، الفكر ]دار 
ه'؛اهو[.ٍزآ، وب، ]محكتة ( ٩٥— )٤٩ ة الخم

معرفةكانت فلو الملمين، أئمة من ولا 
للزمعليه، موقوفة يه والإيمان قق الرب 
مزمنينولا باض، عارفين غير كانوا أنهم 
باتفاقالكفر أعثلم من وهذا به، 
لموالمرسلين الأنبياء أن كما لمين. الم

أ.السييلُ هذا لوك بأحدا يأمروا 
القرآنفي المذكورة الطريقة أن ثانيا؛ 

وغيرهان الإنبحدوث الاستدلال هي 
حدوثهاالمعلوم المحدثات، من 

وجودعلى ونحوها؛ ءاهل.ة بالمئ
يستدلأن إلى يحتاج لا ه، الخالق 

الحوادثأو التغير بممارنة حدوثه على 
بحدوثه،الأستل..لأل بين والمرق له، 

لزأم.حدوثه على والاستدلال 
أنعلى دليلهم بنوا أنهم ثالثا: 
فلهمحدث وكل محدثة، الأجسام 
تبينفقد الأولى المقدمة أما محدث، 
إمالأجلها التزموا وأنهم فيها، تناقضهم 

به،القاتمة وأفعاله اش، صفات جحد 
فتعريفهم. ذلك جحدبعض ؤإما 

واردغير ذكروها، التي بالمعاني الجم 
قدالذي معناه هو وليس اللغة، كتب في 

وردةيمحاباشُْ،.
دليلهمفي الثانية المهدمة أن رابئا؛ 

ةلخم-)\/\\\•( المهمة تاسيى سان انظر: )٢( 
شم>يةآ.

اكارض)م\/آا(آ(.در، انظر: )٣( 
n/٣٧(.اس المدر انظر: )٤( 
١;• ،١  ١٩- ١ )ا/ا/ا المابمق الممير انظر: )٠( 

)\ا/1ام(.الفتاوى ومجمع (، ٢٩٢



الأجسامحدوث دليل الأجسامحدوث دليل 

وأعرفأظهر محدث( فله محدث )وكل 
إلىتحتاج أن من العقول في وأبده 
يكونونللمملجن، بانهم فبتقدير بيان، 

تبعددورة بالعقول وداروا طولوا، قد 
والإقراره، اض معرفة العقول على 

الدورةتلك في لها يحصل وقد بثبوته، 
المقصودآ١،.عن ؛قطعها ما الأفات من 

بينواقد الفادسمة بعض أن ت خامسا 
يقولرئي، ابن ومنهم الدليل، هدا فاد 

التيرروطريقتهم ت الدليل هدا نقد في 
الالذي الجزء حدوث بيان في سلكوا 
الجوهريسمونه الذي وهو - يتجزأ 

علىتذهب معتاصة، طريقة ء، الفرد 
الجدل،صناعأ في الرياصة أهل من كثير 

فهيذلك ومع الجمهولأ عن قفلا 
بيقين،مفضية ولا برهانية، غير طريقة 

يتبينوبهيا . .،ا الماري وجود إلى 
يعولالذي الأجسام، حدوث دليل أن 

إثباتقي المتكلمين جمهور عليه 
صحيح.غير دليل اش، وجود 

لحقيقة:ا0 

طريقهو الاستدلال في الطريق هذا 
منوافقهم ومن المعتزلة، أكثر 

منالدليل بهذا واستدلالهم ،، ١لأثعريةأ 
تهلرق ثلاث 

(.٢٨٦)r/٣٧، التعارض درء )ا(اظر: 
الممالإتجلد ]عب ( ١٣٥الأدلة)مناهج )٢( 

نمة[.!بن ]مكب ( ٢٩٢)ه/ \ك\وض ضء \ئ )٣( 

حادث،الجم ت يقول يعضهم . ١ 
صرورة.مهحمدث من له بد لا والحادث 

حادث،الجسم يقول: وبعضهم - ٢ 
منله بد لا والمكن مماكن، والحادث 

واجب.

الأجسامحدوث على الاستدلال . ٣ 
الأعراءسل؛أ.بحدوث 

لمتزنة:اه 
طريقهو الاستدلال في الطريق هذا 
منوافقهم ومن المعتزلة، أكثر 

المكلمينجمهور إن حيث ، الأثعرية 
إثباتفي الطريق هذا على إلا يعولون لا 

الفيُوجود 

لأثارءاو 

الدليلهذا لأجل التزموا أنهم - ١ 
القائمةوأفعاله اض، صفات جحد إما 
ذلكبعض جحد ؤإما به، 

والسةالكتاب نصوص تهميش . ٢ 
ضها•العقل وتقديم 

فيهابما الاعقاد، في الذكيك ٠ ٣ 
معانيحمل مجمل وكلام ثبهات، من 

طلة.يا 

والإنماف!_[، ]دار ( ٤٤)آلمهد 1^: )٤( 
ودرء-[، ٥١٤١٣للتراث، الأزهرية ]المكتبة ( ١٧)

(.)م/٢٧الخائض 
(.٢٩٢)ه/الخارض درء انثلر: )ه( 
الجمةالأصول وشرح (، ٢٠٠)ا/  guiالمطالب )٦( 

٤٩(.)

(.٧٣/٣)الخائض درء انغلر: )٧( 



الأ*عراضحدوث دليل ضرهرا VIحدوث دليل 

العقولعلى صعبوا قد أنهم - ٤ 
لكلأن وهي بدهية، نتيجة إلى الوصول 

محدث.حادث 

تمصادرواتمراجع:اه 
عقائدفي لاعتزالي ا الغكر رراثر - ١ 
]رسالةالعنسي لمنيف اعرةرا، الأش_

,دكتوراه[ 

المتدعئعليها بتي التي ارالأصول - ٢ 
ينالقادر لعبد في مذهبهم 

صوفي.عطا محمد 

^١(،الجهميةاا تلبيس 'ابيان — ٣ 
تتمثة■لأبن 
لابنا )جّلآ تعارض'' الاردرء — ٤ 

تيمية.

ولوازمه؛؛،أصوله الحدوث رردليل - ْ 
دكتوراه[.]رسالة مدي لغا ا لأحمد 

القرآن؛؛،في التوحيد لاعقيدة — ٦ 
١ملكاوى لمحمد 

الاقلأنى.بكر لأي ب-لأالإنصاف؛؛، 
بكر١لاقلأنى.لأنى ٨-لرالت٠هيد؛<، 

ة؛؛،الخمالأصول راش—رح س ٩ 
الجبار.عبد للماصي 

^١(،العالمة(؛ >االمطالم، - ١ ٠ 
للمرازي.

 Hجامحِعراض حدوث ليل د

لتعريفا ه 

قالرض، عحمع •" الأعراض 

يعرض؛كذا أمر له ررعرض الجوهري؛ 
كدا،أمر عليه وعرصت ظهر، أي•" 

لهأظهرته أي* الشيء؛ له وعرصت 
كانما اكنيا وعزض إليه" وأبرزته 

حيرله وعرض كثرُآ،. أو قئ مال؛ من 
أحداثمن والعرض ا. بدار شرت أو 

عرصا؛سمي ونحوه، كالمرض الدهر؛ 
منعرض فيما JأحاJه ت أي يعترض؛ لأنه 

زدض(الفعل أن ويلاحفل -جسدهُ؛أ. 
وأمامر. أو بدا أو ظهر بمعنى يكون 
المال،بمعنى حاء فعد رعرمحى( الأمم 

ونحوه.المرض، أو 
مصّططلحاللغة كتب في يأت ولم 
معنىعلى وقيانا الأعراض، حدوث 
كونI المعنى يكون فقد اللغة في مفرداته 

بعدونمحوه مرض من للإنسان يعرض ما 

يكن•لم أن 
لتأدرثامدطلأحا؛اؤ 

اكليل;هدا بيان في الرازي يقول 
الصفات،بحدوث ل لا ستد لا ا  ١١

تعالى،الصانع وجود علير والأعراض، 
٥[،للملايض، العلم ]دار ( n١٠٨٢/لا(انمحاح 

الهلال[.مكب ]دار ( TU)؛/\انمن وانظر: 
الجمل،]ياي ( ٢٧٦.  ٢٧٠)؛/ اللغة مقابجس انظر: )٢( 

.rA'\(. ١٠٨٢)r/رالمحاح ^، ١٤١١ط؛، 
اللغة)٤;رثامحس (، ٢٧٦-  ٢٧١را/انمن انظر: )٣( 

ولأن(، ٢٨٠، ٢٧٦)؛/النغة شاسى )إ<انِظر: 
والماحصام[، ]دار ( ١٧٠-  ١٦٩٣)العرب 

القلم[.الني)آ/آ'ة(]داد 



الآعرارئى■حدوث دليل ًُءص[بم؛الأعراضمدوث دثيل 

الأحزاءالمتشابهة النطفة صيرورة مثل 
التركساتتس كانت فإذا إنساى، 
،L^JlPقادر غير والعبد حادثة، أعراصا 

ادعىمن ثم 1خر، فاعل من بد فلا 
الفاعلإلى المحدث حاجة بان العلم 

ومنهنا، الضرورة ادعى صرورى، 
بالقياسأو بالإمكان، ذلكا على استدل 
يقولفكذلك الذوات، حدوث على 
الصفات،؛حدرث في أيصا 

نلأنةمن الدليل بهذا فاستدلالهم 
طرق:

حادثة،الصفات يمول: بعضهم . ١ 
صرورة.محدث من له بد لا والحادث 

حادثة،الصفات يمول؛ وبعضهم — ٢ 
منله بد لا والمماكن ممكن، والحادث 

■واجب 

حادثة،الصفات يقول؛ وبعضهم — ٣ 
حدوثعلى قيانا محدث من لها يد فلا 

الأجسام.

اللغويالمعنى بين لعلاقة اؤ 
والاصطلاحي:

الصفات،بالأعراصى المتكلمون يريد 
فالمعنىلغة، صحيحة غير التسمية وهدا 

مهحدث.الاصهللاحي 

وانظر:-بسة[، اين تجئ ( n٨٢/ التعارض درء )١( 
،ط\ الفاني، الفكر أدار ( )٤٣الدين أصول سالم 

امماب]دار را/هاآ( العالية والطالب [، ٢١٩٩٢
-[.٥١٤٠٧، ١١٠العريى، 

الأخرى:لأسماء ا0 
الصفات.حدوث دليل يمي: 

س5م:اه 

الهلريقةمن حزء الطريقة هذْ أولا: 
جاءتالتي وهي القران، في المذكورة 

الأمة،ملف عليها وكان الرسل، بها 
الأدميين.من العقلاء وجماهير وأئمتها، 

فييحدئه ما آياته في يدكر هق. ش ا فإن 
والنباتوالمطر السحاب من العالم، 

الحوادث،من ذلك وغير والحيوان، 
لماواتا حلق آياته فى ؤيدكر 

والنهار،الليل واختلاف والأرض، 
الجوهرباثبات القائلين ؛ j5Gذلك، ونحو 
منوافقهم ومن المعتزلة، من الفرد 

هذامون يوغيرهم، ئعرية، ألا 
أنعلى بتاء الصفات؛ بحدوث استدلالا 

لمحدوثها المشهود الحوادث ءذْ 
والأجسام،الجواهر، بل دواتها؛ تحدث 

تزللم ذللث،؛ قبل موجودة كانح، التي 
ولاحدوثها، بتقدير حدوثها، حين من 

صفاتها،تغيرت ؤإنما موجودة، تزال 
الجمصفات تتغير كما حدوثها، بتقدير 

تتغيروكما السةةون، بعد تحرك إذا 
مماوهذا أشكاله، تتغير وكما ألوانه، 
منالعقلاء جماهير عليهم يتكرم 

وغيرهمملمتن، لا 

الفتاوىومجمهمع )م/٣٨(، المعارض درء انظ.ر; )٢( 
الحيطة،الهمة زمكتة ( ٢٤٦ر١٧>



الأ*هراضحدوث دليل ضلا'عرا ا حدوث ؛•نيل 

الصفاتدءحاّوث الاستدلال أن ئاسات 
الاستدلالمن أحفى طريقتهم، على 

يزللم الرب إن ت نولهم وحقيقة 
يمثيئتهيتكلم ولا قسا يفعل لا مععللأ! 

فعلغير من جواهر أبيع إنه ثم وقدرته، سام الأجحدوث إذ الأجسام، بحدوث 
سيئا؛يخلق بقي ما ذلك ويعد به، يقوم فإذأ للجم، تع الصفة أن كما ئناهر، 
حدوثثستا الجم، حدوث ثبت 

الصفة.

حدوثفي اعتمد من أن ت نالنا 
علىيدل هدا أن على ات، الصف

واجب،من له بد لا والممكن الإصكان، 
واستدلحاجة، يدون الدليل أطال فقد 

سكبالا وهدا بالأحفى، الأظهر على 
المقصود.عن يبعد 

بحدوثالاستدلال هو ؛ إدافالصواب 

وهذابها، تقوم صفات تحدث إنما بل 
منالعقلاء جماهير عليهم أنتةرْ باطل 

وغيرهمالملمين 

■وأقوالأهلاسم:
لأبىقلت ر؛ قال؛ الجامع نؤح عن 
منالناس أحدث فيما تقول ما حنيفة! 
فقال؛والأجسام؟ الأعراض في الكلام 

وريقةبالار علك الفالسفة، مقالات 
فإنهامحاسثة وكل ؤإياك لف، ال

بلءةلأُآ،.وليي العفليم، الخالق على المخلوقات 
أهلأكابر ءأْا الإسلام: شخ  JUكما صفاتها' حددث صلى الاضار 

الألفاظمن حالنا الدليل يكون أن يتقي 
الاصعلرابسبب لأنها المجملة؛ 
والأخلاق.

الحقيقة؛■0 

الحوادثهذه أن ؛ هذاحقيقة 
بلدواتها؛ تءحاسث لم حدوثها المشهود 
موجودةكانت التي والأجسام الجواهر 

حدوثها،حين من تزل لم ذلك، قبل 
صماتهاتغيرت ؤإنما موجودة، تزال ولا 
بعدتحرك إذا الجم صفات تتغير كما 

وأشكاله،ألوانه، تتغير وكما السكون، 
منلها بد لا الحادثة الصفات وهذه 

ه.الرب وص محدث 

أنهافعلموا والخلف السلف من العلم 
لصريحمخالفة ها، نففي باطلة ريقة 

الوأنه المتقول، وصحيح المعقول 
ذلك؛بغير ولا نع لصا يا العلم بها يحصل 

اطلةباعتقادات سلوكها يوجب بل 
الرسول،به حاء مما كثير مخالفة توجب 

أصابكما المعقول، صريح مخالفة مع 
والمعتزلةالجهمية من يلكها من 

منتبعهم ومن والكرامية، والكلأبية 

مرق.( ٠٨٤  ٨٣)٣; الخائض درء انظر: )١( 
النرباء[.]مكنة ( ٢١٤- )إ/ماآ واهك الكلام ذم )٢( 
(Y'T/T)الفتاوى مجموع وانقلر: (، )٢٦النبوات )٣؛ 

)0/م،ْ(.







اووت1ن

■4.P
الدنان

jjjj؛؛j0،j ، الحاكم،اُاأ.أيضا; والدتان
هقتاش أسماء رروْن إ منيه ابن وقال 

والديان«ُآ،.
ووآسردالعباد! المحسن عبد وقال 

اهأسماء من وتسعين تسعة يلى فيما 
الهجاء،حروف على مرتبة الحسنى، 

أوالكتاب من دليله امم كل ومع 
الدال؛حرف في قال ثم ، الئئة؛اُ 
•الله رسول قول دليله لرالوي_انت 

عراةالناس قال! أو العباد اش يحشر ١١
(٤)دهئا((((ث؛/غرلأ 

الأثارء0أ 
عفليمأثر له ن لديا ا اش باسم الإيمان 

العبدكان إذا لأته منة؛ لمؤا النفوس في 
سبوالمحا المجازي هو اش بآن يؤمن 
يوممالك سبحانه وأنه الأعمال، على 

يومبالمسقل الموازين يضع وأنه الدين، 
ؤوwثحبحانه! فه ا قال كما القيامة 

أمسةظ—لم ق أكنمؤ إ؛و؛ي أكتل آتؤس 
خردليق بتؤ يثكات د=قاكت ؤإن ثقا 
.؛؛؛■ضبمثت ثا وكن يها أينا 

حيتاذرة مثقال يعمل من وأن ]الأنبياء[، 
كليره، شئ! ذرة مثقال يعمل ومن يرْ، 

المربية،الثقافة ]دار ( ١٠٥)الدئء شان )١( 

فيالحجة وانئلر: ١(،  ١٨/٢)مده لأبن الثوحيد ( ٢١
را/ب¥ا(.الحجة بجان 

الرياض،الفضيلة، ]دار ( )٥٨الداني الض سلف )٣( 
ًلا:ا.

تخريجه.نندم والحديث الداني)٧٨(، الجتى قهلف )٤( 

الممل،إحان إلى يحفزه ذلك 
الإكثارفي والاجتهاد فيه، والإحلاصى 

علميهاسيجازيه التي الصالحالت، من 
الكفرعن والبعد القيامة، يوم الديان 

قول,كل عن واوكف والفللمم، والشرك 
وحيمة،عاقبته تcقون واعتقاد وعمل 
سيثةونهايته 

المحاكين:مانس، 'و 
بذلكسماه الديان هو بحانه اطه 
إنالهوى عن ينطق لا الذي ه رسوله 

مناسم وكل يوحى، وحي إلا هو 
الثهصفات من صفة على يدل اطه أسماء 
نصوصدلالة من معلوم هو كما الملما 

هدافي حالف وقد والئلمة، الكتاب 
ومنوالصفات، الأسماء متكروا الجهمية 

حيثالصفات، تقاة كالمعتنلق بهم تأثر 
عنمجردة أعلاما فه ا ء ما أهجعلوا 
اسممذهبهم! فعلى الكمال، صفات 
صفةعلى يدل لا مجرد علم ١لديان 
الأشاعرةوقلدهم يتضمنها، ولا كمال، 

هذاُآ"،.أصنهم في 
فلم)الديان( الته اسم بخصوص وأما 

ولكنبه، حاص كلام على لهم أقف 
يطلونأنهم على يدلنا المتقدم منهجهم 

العنياش أسماء شرح في الأسمى النهج وانثلرت )٠( 
الكرت،الذمي، الإمام مكتبة ]اكذم: ( ٥٩٤)

٧(- >آ/م سة لأبن الرسائل جامع أنغلر; )٦( 
داراكاثبرت سالم، رشاد محمد الدكتور ت ]تحقيق 
حدة[.والتونيع، للنثر المدني 





الدينثْصبم:الدين

ونسخهماتحريمهما بعد سة نصرا لا 
ديانةكانت أو الإسلامية، بالشريعة 
كالوئنيةس_م_اويءة؛ غير ومحعية 

والبوذية

قولهالإطلاق هذا على يدل ومما 

ءآندكا آلاه( ءت ئؤؤ' ت تعالى 
[٨٥كمران: ]آو نده يئتل 

.ي-ن دن ^ ج ت ه وقول
السورةهده فى والخهلاب ]الكافرون[، 

سما0ذلك ومع وثنسن، لمشرين؛ كان 
•دينا 

بهؤيراد فتطلق الخاص، الاطلاق — ٢ 
فيالأصل هو وهدا الإسلام، دين 

محولهعليه ويدل )الدين(. كلمة إطلاق 
آلإنأتإهأقي عند آليم1ثت\ وة اوىت ت_عِ
أجتتثوءز ت وقوله [، ١٩ءم-رانت ]آو 
لكمويبميت نمق ءو^أ وأتت ليعم ثكم 

٣[،٠ ألأم 
قولهفي الإطلافس ذكر جاء وقد 
آله-دئموع آرسير وهو تعالى- 

وأودقإي، آلدي عد ههتم آلم ودبي، 
]الوة[ُأ،..ه أتقءن ٍم؛ 

(١١)المعاصرة والمذاهب الأديان. قي الموجز اظر; )ا(
الأديان،ض ت ا ردراغط١[، الصبمى، ]دار 

السلف،آصواء ]دار ( ١٢)٩، والنصراسة اليهودية 
،،[.١٤١٨ٍدا، 

]دار( ٢٢٣)ا/داأ، الدائل جامع انفلر: )٢( 
(TTX/.W)سب لأبن الشاوي ومجموع المدني[، 

التوافلرألأمي ونزهة ءل٢[، تيمية، ابن ]مكتبة 
(٢٩٥.)

ناشمعئىالدغوىس 0

والس-رصت

الأصلإلى راجع الشرعي المعنى 
والذل،الانقياد وهو المذكور، اللغوي 

له،يدين من لأمر الإنسان ينقاد حيث 
والخضؤعالذل غاية في له ويكون 

0الأسطءالأضى:
الملة.

اتأ>قيقة:ا0 

تحقيقعلى قائمة الدين حقيقة إن 
متضمنوذلك يله، والذل الخضؤع كمال 

حديثفي حاء ولذا وطاعته، اش لعبادة 
وهمواللي>اإ لتعلم جاء أنه ء -مريل 

الإسلام.الحديث هزا في ذكر محي 
مراتبوهي والإحان، لإيمان وا 

علىمشتملا الّين كان ولذا الدين، 
حقيقةوكانت والباطن، الفناهر أعمال 

فيونقصائا نيادة ومتفاوتة مفاصلة الدين 
تفاصلمن ثبى لما تبعا بها، القائمين 

اصثُ؛؛.الدين .راتب 

ءالأهمية ■0 
خلالمن للبشر الدين أهمية تتلهر 

منها:أمور 
قاصربمفرده البشري المقل أن ء ١ 

(.٣٢٠اللغة)٨ مئامحس )٣( 
(،.١٥٢)•ا/( ٢٦٣)U/الفؤاوى مجموع انظر•، )٤( 

الكا.ذيوالجواب (، ٣٦٣A)الكبرى والفارى 
اسة[ا.الكب ]دار ( ١٤٦)



الدينالدين

جمعفي بذاته والشر الختر معرفة عن 
ؤإنفهو ا ومعملها مجملها ا مور ألا 

أن!لا ذلك، من ا يسمنشينا أدرك 
العقلطاقة إليه تصل لا مما به الإحاطة 

شئأن افّ حكمة من فكان الشري، 
الحق،ديته عليهم وأنزل الشراع، لعياله 

الدين،ذك يبلغون الذين الرمل بواسهلة 
إلىتقودهم التي الكتب عليهم وأنزل 

وأيسرالطرق أقرب من الحق المنهج 
السل.

يضمنالحق بالدين الالتزام أن - ٢ 
فلاوأحراه، دنياه في سعادته للأنسان 

الدنيويوالفلاح المعادة إلى سبيل 
تهأتى الذي الدين بالتزام إلا والأحروي 

حميعتوزن الحق وبالدين الله، رسل 
فضرورهوالأحادق، والأعمال الأقوال 

نحرورةمن أعظم الدين إلى الإنسان 
الغذاء؛إلى والجم الروح، إلى الدن 

علىالضرورات أعظم هي بل 
الإطلأقر١،.

العلمبمجرد تكون لا السعادة وهذه 
العملبمجرد ولا الحق، بالدين 

قالكما معا، بهما بل بشرائعه؛ 
فييفقهه حيئا يه اش يرد ارمن ء: الني 

فلاحيتا به اش أراد من فكل الدين؛؛ُآ،، 
معبر لا ولكن الدين، في يفقهه أن بد 
[,ط٤١الرّالث، ]مزمن را/ا'آ( انماد زاد انظر: )١( 
وملم(، ٧١رنم العلم، )كتاب البخاري احرجه )٢( 

١(.• ٣٧رقم ازكاة، )محاب 

فيفالفقه به، العمل من الدين في الفقه 
بدفلا الفلاح، حصول في شرط الدين 

معيد ولا تعالى، الرب معرفة من 
ءبادتهُّآ،.من معرفته 

والأدلة:

آلاتئمو يبج ت تعالى قال 
محنآوجرؤ ي وص ئد بمثل ض ديا 

ءمران[.]أل .اه آتخ-ييبما 
آمهند آلدهمى ^إة سثء>_اتح وقال 
[.١٩صسان: ]آو يم 
حP ١^، >آ'و تعالى: وقال 

أيٌامللإ ددآ؛بم بمتق، ْقلإ وأنتق 
٣[.]المائدة: 

صه رة ربمي أبلص 
نفس١لوالدي قال: أته اض.؛ رسول 
هذهمن أحد بي مع يلا بيده محني 

ولميموت م نصراني ولا يهودي الأنة 
منكان إلا به أرملمث، الذي بيؤمن 

التار،أُ؛،.أصحآب 
أنه؛ الخ-هلاب ين عمر وتحن 

لوبيده نفي الواددي قال: ه النبي 
أنإلا ومعه ما حئا موسى. كان 

يبنى؛اُْ،•
ه[.١٤٢١الفضيلة، ]دار ( ٢٦٦)؟/اكفديت انظر: )٣( 

(.١٠٣يقم الأيمان، )محاب ملم )ةآأحر-بم 
]مؤّة( ri<</yr)ص ني أحمد )ْ(أخرجه 
العلم،)محاب ت في والدارمي ًدا[، الرالة، 

إرواءانظر؛ بثواهده الأو-اني وحئنه (، ٤٤٩رقم 
ط(■[.محروت، الإسلاص ]الدكب ( vaA)الخيل 





الدينالدين

يبنالإسلام أن على الأدلة ومن • لإحسان ا مرتة ؛ عنهاوأعلى - ٣ 
ثجميعا الأنبياء كله الحق الدين تشمل المراتب وهذه 
_ت. نوح قول ذكر في - تحالى قوله وكل ربا فلاهرْ وفروعه، أصوله 

.هآلثّمحبم ثٌثت أه أن تقترن ولم أؤللمت إذا منها حدة و؛ 
•تيوسا كما كله، الدين تشمل فإنها بالأحرى 

إثيثثِيج تعالى؛ ه وقولآم هنئ آلدمى ون الى؛ عتال ق
يخ_jl رث رإتئصئ آثيت يى ٢^١يد الدين فجعل [، ١٩يمران؛ ]■آل ألأستتره 

-مريلحديث وفي الإسلام، هو كله 
ثلاثة،مراتب من واحدا الإسلام جعل 

اش.دين لمجموعها هي 

اتمتياقة:لمسائل او 

واحد،الأنبياء دين الأولى؛ لمسألة ا— 
الخام:الإسلام دين وهو 

ذك:على الأدلة وص 
آمهنئ آلدمش >؛ؤإة تعالى؛ قوله 

[١٩همر١ن: ]آل 

دينلا يأئه تعالى اش من رءإحبار فهدا 

ثأنثلئا^١ 0 آثيز آلثمئ أنق إنق، 
ذلكقي والايات ]إبراهيم[. ه أقثتلين 
كثترة.

أييحديث المثة: من الأدلة ومن 
الله.؛رسول قال قال؛ )جهتع هريرة 

ضمريم ابن بعيي الناس أدلى وأنا 
لعلأت،إحوه والأنبياء والآخرة، التنيا 

واحد«أ؟،.ودبتهم ثش أمهاتهم 
واحددينهم أصل أن الحديث اءومعنى 

فرؤع■احتلت ؤإن —د توح—٠الوهو 
)٣(, أءوهو الإسالأم، سوى أحد من يقبله عنده 

;aJK Wا؛>، الإ'الآم شًح ذال كئ في به اض بعثهم مما النّل ائاع 
الذي.، يمحمد حتموا حتى حين، 

جهةمن إلا إليه الثلرق جميع سد 
بثهبعد افه لفى فمن .، محمل 
r_وص ُإمادل ُلمامم سمح فيس شريت، نر ض بدين ه ُحتئا 

الإسلام،دين على كانوا الأنياء رروجمع 
الحديثوساق - ررالصحيحينءا فى كما 

عنالقرآن فى تعالى أخر وقد - السابق 

دمتمل؛ا

الذيالإسلام دين تتناول الأية فهده 
قيحاصة ولمست الرمل، جميع له بعث 

.٠محمد نيا يه بعث الذي الإسلام 

^[.٥١٤٢•ط٢، س زياد )آ/ْأ( ممر ابن را(شء 

ملمينكانوا أنهم وغيرهم والمسيح 
شريكلا وحده اض عبادة على متفقين 

يحبدفلا .، هو أمر بما يعبد وأن له، 

رنمالأنساء، امحادث زكتاب البخاري )'؛'(أخرجه 
0\س.رنم النضائل، )محاب يسلم <، ٣٤٤٣

ال،رنة[.]دار حجر لاين ازدي )٣(^ 



الدين►ءالدين

فمنيشرعه لم بدين هو يعبد ولا ا ءيرْ 
الذيالأنحل أو التوراة لشرع متبعا كان 
دينعلى فهو بتسخ ولم بنيل لم 

مامبدلا دينا اتبع من وأما ■ - الإسلام. 
قدفهدا منسوحا، ليثا أو الله، سرعه 
الذينكاليهود الإسلام؛ دين عن حرج 
ثمءققلإؤث، المسيح وكدبوا التوراة بدلوا 

الذينوالتماري محمدا كذبوا 
.،محمدا وكذبوا لإنجيل ا بدلوا 

الذيالإسلام دين على لسوا فهؤلأء 
لهممخالفون هم بل الأنبياء؛ عليه كان 

منوابتدعوه الحق، من به كذبوا فيما 
الباطل

.قوعيسى موسى أن يعلم ؤبهذا 
واحد،بدين جاءوا قد الله أنبياء وحميع 
ؤإنماواحدة، أصوله الإسلام، اسمه 

.سرائعه احتلفت 

حرفواقد وعيسى موسى أتباِع وأن 
الدِبنسجهتينتذلك 
اسمفاستبدلوا الأمم، تحريف — ١ 

اسمإلى أنيياوهم به جاء الذي )الإسلام( 
بلنصرا وا فاليهودية والنصرانية، اليهودية 

اللهنفاهما لذا البثر، صغ من ت نميا 
جقوله؛ في إبراهيم نسه عن 
َةكتوثمج؛ ثملؤثا وي بجمحّ ءمحم '؛ن 

.هآنتشتتمق ين '؛ة وتأ نتّلثا •ثت.-ثا 
لآلءمران[.

ضوانظر: (، ٣٧١.  ٣٧٠)UY/ الفتاوى مجموع )١( 
)م/'آ(.ايرجع 

المسألةفي الصحح القول هو هذا 
التبديلبالمضمون، تحريف — ٢ 

ولصوصشرعهم في جاء لما والتغيير 
المةدّ،ةأ'آأ.كتبهم 
الالتزاموجوب ت الثانية لمسألة ا. 
ء؛محمد الشي يدين 

منلفروره يا المعلومة ألأمور من إن 
ديناتثاع من لأحد مناص لا أن الدين 

نبتنابه جاء الذي الخاص الإسلام 
الخروجلأحد يحل لا وأنه .، محمد 

وقد.، بعثته بعد الدين هذا عن 
البيده محمد نفس راوالذي س! قال 

ولايهودي الأنة هذه من أحد يي يجع 
بالذييؤمن ولم يموت م نصرائى 

الثار،؛ُ؛،.أصحاب من كان إلا يه أرسلت 
سبعثته بعموم النصوص تواترت وقد 
ثنائهات تعالى قال جميعا، للناس 
إيمحمو ٍإيى أنار 

[.١٥٨]الاراف: 

ئلقال: ه عيداه ن جابر وعن 
لمحمسا ررأهمهليت ه ا رسول 

اسمأن وهو العلماء، لبعض آحر قول المسالة وفي ، ٢١
لخولا هذا ذكر الأمة، بهد، مختص )الإسلام( 

الإسلام.باختصاص النعمة رإتمام رماك قي السوءلي 
■الآ'ق( وهذء

الرازقمحي لبهمت وحقيقته مفهومه الدين; انظر; )٣( 
الملكلجامعة العلمية المجلة فى منثور ]بحث، 

المجلدلإداؤية(، را انية الإن)العلوم فيمل 
ْآ؛اهما.ازني، العدد الخامس، 

(.١٠٣رنم الإيمان، )محاب ملم أخرجه )٤( 



الدينالدين

النيئولكن قبلي الأنيياء من أحد بمهلهذ 
الناسإلى ويثت، حاصة قومه إلى يبعث 

ااأ١أ.كافة 

وياتناقالدين. من بالضرورة علم وقد 
بعصأن ظن من أن الملسن حمتع 
.محمد شرعة عن الخروج يعه الناس 

منبنافض أتى فقد آخر دين أي إلى 
٢.الإملأمُ قض نوا 

الأديان:دراسة عالم الثالثة: لمسألة ا- 
فيعرف مسطلح الأديان علم 
كانؤإن الاسم، بهذا المتاحرة العصور 

ثلاثةعلى يشتمل علم وهو قديما، أصله 
ماحث:

فيويدرص ت الأديان تاريخ الأيل؛ 
فيوتأثير0 وتهلوره الدين نشأة القسم هدا 

المسلمينعند المبحث هدا امتاز وقاس 
منللتحمق الدقيق العلمي بالمنهج 

وذلكوصحتها، التاريخية المعلومات 
تلكمن لتهحقق لالإسناد باعتماد 

الأصليةالمصادر في سواء الروايات، 
والئنة،القرآن وهي وأحكامه، للدين 

وذلكاالأحداث، من سواهما ما وكيلك 

يسلم(، ٤٣٨رقم الخلأة، رمحاب المياري لاأا-ض-بم 
(.٥٢١رنم الصلاة، ومواضع الساحل )كناب 

(٤٢٤.  ٤٢٢)U/ يب لاين الفتاوى مجموع انقلر: )٢( 
(ta/٥٢٤ ،) الوهابعد بن محما« مؤلفات ومجْرع

المجمؤعنفس ني له الإسلام ونوائض (، ٦٨)ا/
را/ئاآ(.

الحيث الأحرى، ات اكيانبخلاف 
مواءالمقدسة، لكتبها متصل سند يوحد 

أوكالترراة، اليهود؛ كتب ذلك في 
الأديانأو كالإنجبل، نصارى؛ ال

والبوذيينكالهنروس الكبرى؛ الوصعية 
ونحوهم.

بها:والمراد الأديان: فلممة الثاني: 
الدينإليها يستند التي والمبادئ الأسس 

ومعاملات،وأحلاق وسريعة، عقيدة من 
ماائل مالقسم: هدا مسائل أهم ومن 
لمانعلى مى نالتي الطبيعة وراء 

أو:لألوهية، ا موصؤع المدين: 
اللاهوتية.

فيفيل.رس الأديان: مقارنة الثالث: 
لغرضوالميزان الخصائص القسم يرل.ا 

(٣)ييتهافيما المقارنة 

0

والملة:الدين يئن الفرق 

باليات،متحدان والملة الدين 
منالشريعة فان بالاعتبار، ن ومختلفا 

حيثومن ء ليثا نمى تطلع إنها حيث 
إنهاحيث ومن ملة، مى نتجمع إنها 

.مدهتاض إليها يرجع 
والملةالدين بين الفرق وقيل؛ 

افهإلى مسوت انمين أن والمذهب 

لمحمدالهند وأديان والمسحية اليهودية في درامات )٣( 
أ؟إاه[^٢، الرشد، ]شة ( ٢٠.  ١٨)

ياختمار.
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الذات:<Lالذات

 mلذات اm

ثغة:تتعرث اي 

رذو(:الليث: القال الذات: 
ذلك؛حب صا وتفسره: قص، تا مم ألا 

مالصاحب أي: مال؛ ذو فلأن 'كقولك: 
هيتمول: ذات، )ذو(: تأنيث قي وتقول 

الشيء:وذات لأزهري: ا قال مال، ذات 
وخاصته((حقيقته 

بمعنىيأتي ذات لمقل أن فتبين 
بمعنىؤيأتى .والخاصة. الحقيقة
يقال:لا المعنى هدا وعلى الصاحبة، 

ونعوتذات له لما إلا الشيءا( ررذات 
هذهصاحبة يقول: فكانه إليه، تضاف 

والعوتت؛'أ.الصفات 

اصطلاحا:التعرث 'ي 

المتكلمون،أطلقه لنقل الذات: 
ويعنونوالحقيقة، النمس به يريدون 

ذاتؤيقولون الصفات، صاحية بذللث،: 

الصبي،التراث إماء ]دار ( o(Triاللغة))ا(تهاو.ب 

١^،الكتاب ]دار ( V/Y)الفوائد بدالع م: )٢( 
مهدالملك ]مجعع ؟( AT/o)الفتاوى وعجمؤع 

،[.٠١٤١٦المصحف، لطاعن 

وجودْص ثها ييعبرون نفسه هي الباري 
 . .)٣(

وحممته

يقتضيمولد لنقل الذات: وقيل: 
فيقال:إليها الذات تضاف صفات وحول 
كلأمأأ،.وذات قدرة وذات علم ذات 
لحكم:ا٠ 

بالألفاقلالالتزام الملم على يجب 
وأنوالثنة، الكتاب فى الواردة الشرعية 
تردلم التي الألفاظ إطلاق في يتوقف 

عندبها أريد إذا سئما لا المصوص، قي 
صحح.غير معنى الإطلاق 

النصوصفي يرد لم )الذات( ولففل: 
علىإثباته فيجوز مضاثا، إلا الشرعية 

بال،محا مموروده أما ورد، الذي الوجه 
معرضقي إلا اللف كلام في يجئ فلم 
اللهعلو نفوا ممن التعطيل أهل على الرد 

بهالمقصود : وقالواعرشه، على تعالى 
اللففأثيت فمهل. والقدر القهر علو 
العرش.على تعالى ذاته علو 

تحقيقة:اؤ 
ذو،تأنيث العرب: لغة فى ذات لفغل 

)أ/الفتاوى وسرع )آ/أ(، الفرائد بدائح )■!(انفلر: 
٣٤٢.)

)آ/مبم(االفتاوى )؛(ْجموع 



اتذات

أي;الصفات، ذات الكلمة وأصل 
الصفات.ذات النفس 

الشّرع؛في اللغقل هذا أؤللق وشد 
ررلمإبراهيم•" قصة في . اض كقول 

ثلاثإلا قط ء الميي إبراهيم يكدب 
وكقولاشأ(ُأ،. ذات فى ثنثين كذبات، 

الإله؛؛ذات في أروذلك حبيب؛ 
أي;وناحيته، الثه جهة في والمعنى 

المرادليس وجهه؛ ولأيتغاء اقه لأحل 
القرآن;فى ونحوه النفس. ذلك 

١[،لالأتفال: ينأ=طه ^١^، و1ملمأ أقئ 
.اهآثصدوو دد.ات ءؤءي-،ر ه; وقول

هيالتي والجهة الخصلة أي: ]الأنفال[؛ 
ونحوهابالخواؤلر وعليم بينكم صاحبة 

فلففل;الصدور. صاحبة هى التي 
والصحابةالنبي. كلام في )الذات( 
المعتى.بهذا المحفة والعربية 

اللفقلهذا أطلقوا فقد المتكلمون أصا 
الصفات،صاحبة النفس به; وأرادوا 

القرآن:في قال اض وحدوا ولما 
ق•^1 محتأؤ ^!٠ ميى ق ما 

دثسثههه ءؤو؛حيرءتىم ^!، ١١٦]المائدة; 
يئسهقق [ ٢٨ء_مران: ]آو 

ا،وصفوه[ ١٢]الأنعام: 
ورحمةوثيرة، علم ذات نفس : فقالوا

رممالأنساءآ أحاديث )كشاب البخاري أخرجه )١( 
(.٢٣٧١رقم الفمائل، وملم)كاب (، ٣٣٠٨

)كتابالبخاري أحرجها التي مقتله؛ نمة في كما )٢( 
:رقموالمر، الجهاد 

الذات

الموصوفحدقوا ثم ء ذلك ونحو ومشيئة 
الزاتُم.: فقالواالصفة. وعرفوا 

استعملرروقد عياض: القاصي ال ق— 
واللامبالألف الذات والمتكلمون الفقهاء 

:وقالواالنحاة، أكثر ذلك في وغلطهم 
واللام؛الألف عليها ندحل أن يجوز لا 

النحاةبعض وأجاز المبهمات، من لأنها 
النفسعن كناية وأنها الذات قولهم 

الخلقعن أو الشيء ة وحقيق
والصفات؛؛أ؛؛.

تيمية:ابن الإسلام شيخ قال و— 
الوذلك رذو(، -أنث )ذات( ارولقثل: 
غيره،إلى مضاقا كان فيما إلا يستعمل 

وثيرة،علم ذو فلأن يقولون: فهم 
في.حاء وحيث وقدرة- علم ذات ونفس 
ولففل:)ذو( لنقل: العرب لغة أو القرآن 
بالإضافة،مقرونا إلا يجئ لم )ذات( 

هذاقي يتكلمون النظار صار لما لكن 
علمذات إنها يقال إنه : قالواالباب 
عن.اللفّظّ هذا ئطعوا إنهم ثم وثيرة، 

وهي)الذات( : فقالواالإصافةٍوءرفوء، 
العرباء،العرب لففل من ليس مولد لففل 

كأبيالعلم؛ أهل من طائفة أنكره ولهذا 
وغيرهما،الدهان وابن برهان بن اكع 

درءوانظر: (، ٣٤٢س  ٣٤١)،■/ الفتاوى مجموع )٣( 
(.٥٤)ه/التعارض 

(٢٧٣/١رالأتار صحاح محلى الأنوار مشارق )٤( 
الخءة[.]المكنة 



الذاتاثدات

وردعربية، اللمغلة هده ليست I وقالوا 

عميلوابن صي كالما آحرون عيهم 
لستأنها ت ب لخطا ا وفصل . وغيرهما 

كلففلالمولدة؛ من بل العرباء العربية من 
ونحووالا5يفية الماهية، ولففل الموجود، 

صماتوحول يقتضى اللففل فهذا ذلك، 
علمذات فيقال: إليها الذات تضافط 

.ال كلام؛؛ وذات قدرة وذات 
لمقلأمحللموا رافإذا القيم; ابن وقال 

دلتمعين ياصافه تهييدها غير من الذات 
فاكأنهمبهاا تقوم صفات لها ماهية على 

المخصوصةالصفات صاحبة : قالوا
الذاتبلففل فيلوا الماهية، ثللش، القائمة 

بها،القائمة وصفاتها الحقيقة على 
صفاتلا ذات وحول يصح أن ومحال 

الفرصا الذهن فرصها ؤإن قدر ولا لها 
يفرضكما إلا الخاؤج في لمتعلقه وجود 
قابلةهى فالذان الممتنعات، ،سائر 

بهاالقائمة بالصفات والموصوفة للصفات 
منفيها ما أي: الصدور؛ ذات ومنه 

وشرا؛حير 

الهيعلقة:ثمسائل ا٠ 

النصوص:ش الوارد الله يدان لمراد ا- 

هالني عن نقه هريرة أبي عن جاء 
ثلاثإلا ص إبرامم يكذب ررلم قال: 

•هك؛'ُ"آ، القّ ذات ش منهن ثتتين كذبات،  (٣),.

(.٩٩. ٩٨)I/الفتاوى ءجْرع >ا.< 
\.(.TArfi)الره الصواعق ■)٢( 
متأ.تترب مدم )٣( 

حبسامقتل قصة فى وجاء 
قال:أنه ف الأنصاري 

ثسلناأقتئ حين أبالى »ما 
مصزضلله كان شق أي على 

ؤإزيشاالإله ذات في وذلك 
ا.شلومنرع؛اُ أوصال على تارك 
أي:وطاعته؛ اه أمر في ,والمعنى: 

المرادوليس وجهه؛ ولأبتغاء اض لأجل 
المتكلمون.يريده كما النفس، بذلك 

اض.كلام في )ذات( فاسم 
بهذاالمحضة: والعربية والمحالة 

آ.العنىُ 
اتمخالشيى:زهبا مي 

معنىفي للقفل ا هذا التكلون يعللق 
الباريذات ؤيقولون: والحقيقة، النفس 

وجودهعن بهأ محيعبرون ه نفهي 
ذلكإطلاق ض ويحتجون وحقيقته، 

يكذبالم إبراهيم: قصة في ه بقوله 
نمينكذبات، نلاث إلا . إبراهيم 

•هااُا' اش ذات قي منهن 
والشريعةاللغة فى اللففلة هذه ولمست 

أنلجاز كذلك كان ولو ، زعموا كما 
الله،ذات واحذر افه، ذات عند يقال: 

أقمتعالى: قال كما 
ولاممؤع، عير وذللش ، ٢٢٨ممران: ]؛ال 

(.٣٠ ٤٥رقم والسير، الجهاد )كتاب البخاري أحرجه )٤( 
 )o( درهوانفلر: (، ٣٤٢-  ١٣٤ )!/ الفتاوى مجمؤخ

)ه/ئه(.الضارض 
■ثريا تخريجه تقدم )٦( 



الذبحاثدبح

تيمية.لاين مرية،؛، والد — ٢ 

^٣١(.الطري، 'ا-اانفتر 
^١(،المحجة؛' يان قي الحجة ررء ٤ 
]نثغ.لقوام 
والنقل'؛؛العمل تعارض رردرء » ٥ 

محمتة■لأبن )ءم، 
،تعريفها ت الإلهية للالصِفات - ٦ 

التميمي.حليفة لمحمد ، ا، أمامها 
 V - الكتابفى الإلهية راالمّن_ات

الإثباتصوء فى نبوية الوالثئة 

وحرفالجارة، )في( بحرف إلا يقال 
علىمستحيل معنى وهو للوعاء رفي، 
جاهدتت قلمت إذا تعالى. الباري ئفس 

تعالى،اطه في وأحببثك تعالى، ايك في 
لماحقيقة اللمففل هدا يكون أن محال 

الوعاء،معنى من الحرف هذا عليه يدل 
فيأي• المضاف؛ حذف على هو ؤإنما 

علمىالحرف فياكون عته، وهنا الله مرمحاة 
فىمحبوب هذا قلت كانك ابه؛ |

وثلماعته،اطه مرضاة فيها التي الأعمال 
فمحال،ظاهره على اللمففل تيع أن وأما  الجاسأُان لس واكزلآ«، قي ءوذك ق. ^ ئ، يت 
الديانةفي يريد إنما ،. الإلهااُ ذات 

الإله.ذات هي التي والشريعة 

للغفلةا هذه جعل من غلمتل بان فقد 
والذاتإليه، أصيف ما نفس عن عبارة 

عقؤثصسق( ت تعالى قوله في كالجنب هنا 
ألا[؛ ٠٦; ]١^٠٢٠آئوه ثي ي وطق ثا 

قرظت! هاهنا يقال أن يحسن لا أنه ترى 
يقال؛أن ؤيحسن وحقيقته، الل4 نفس فى 

كذافعل يقال: كما اش؛؛ ذات فى ررفرؤل 
تعالى،اممه ذات في وقتل اض، ذات فى 

ذلكُأ،ؤفتأمل ادله، ذات ش وصبر 

رجالمرسلة،؛ الالصّواءق - ٨ 

اتمصادرواتمراجع:

القيملابن رربل.ائعالفوائدأا)جأ(، —١ 

■تريبا تخريجي تقدم )١( 
اكاوىومجمهمع ٨(، ء ٦ )\إ النوائد بداغ انظر؛ )٢( 

لابن؛(، 
المم.

حجر•لأن (، ١٣)الباري؛؛ ارفتح - ٩ 
٦(،)جء، الفتاوى؛؛ _لامجموع  ١٠
تيمية.لأن 

.الدبح^

تغة:اتتعريف '0 

والباءوالذال ظه.' قارص ابن قال 
علىيدل وهو واحد، أصل والحاء 

ذبحا،الشاة ذ؛حتا مصدر فالذيح الشق؛ 
والدح

فقديشق ما وكل الشق، والذبح: 
يبح،فقد وقلع ئئ، ما كل وكذلك يبح، 

اسموهي المذبوحة، الشاة والابيحة: 

ط«أإاه;ا.الجل، ]دار ( ٣٦٩اللغة)؟/)٣(قاسى 









الذبحالذبح

فالذجالطاعات، وأكبر العبادات، أجز 
دائرةعن مخرج أكبر، شّرك افه لغير 

وتفسيرهالأكبر الشرك حد فإن الإسلام؛ 
يصرفأن وأفراده أنواعه يجمح الذي 

العبادةأفراد من قرئا أو نوعا، العبد 
اش؛،لغير 

^٥^قاسم بن الرحمن عبد وقال 
فيجاء ما من باب ت ترجمة حت ن— 

علىالوعيد من ررأي) —ت الثه لغير الذبح 
عنناقل أكبر شرك أنه وبيان ذلك، 

المادات،أجل من عبادة لأنه الملة؛ 
فصرفهاّلية، القربان أفضل من وقرية 
أولقبر، يذبح كمن شرك؛ فه ا لغير 

أوض، أو ملك، أو حجر، أو شجر، 
أوللزيران، أو سلطان، لطالعة أو جني، 

غترذلك«تآ؛.

ألشروط ا٠ 
ضالذبح يكون أن ت الذبح شروحو 

فانتعالى، يكون.باسمه وأن تعالى، 
الذبيحة،حرمت الشرطين، أحد احتل 

■أكلها يجر ولم 
وأذمآثستث قوقأ ؤ>رتت ت تعالى قال 

ءآلمث>نثتإي.ء أقي لعيرٍ أيلر وتآ ؤقلجى نثم 
مألإ ثأفيثث أقتظ نص 

وأنآفثّب ئق ذؤخ وتا 1ثمبم ما إلا 
صمن- ٢( ١ التوجمد)م مقامي في السديد النول )١( 

الثماش،مالح بن صالح تمرم - الكاملة المجموعت 

^.١٤٢٤]طء، ( )٦٩التوحد محاب حاشية )٢( 

]اّدا،ةته فتق دلكم أاؤثيّ ئسنمسإ 
دؤثن بثا لأيتتكاوأ ُؤدلأ ت تعالى وقال ٣[، 

[.١٢١]الأنعام! ليتى؛ه ز\خو ءكه أقي آنثن 
الفقهأهل يذكرها شروط وهناك 

الذبح.وآلة والذسحة، يالذابح، خاصة 
لأقسام:ا0 

ظاهرين،قسمين إلى الذبح م ينق
أنوإعُمتإلى يتمم ثم دم 

وهووقربة، عبادة ذيح الأول: المم 
ثلاثة:أنولع عر 

بهيتقرب ما وهو النساك: ذبح — ١ 
وهووطاعة، له، تعثليما تعالى، الله إلى 
إلاٌمنا مبب له لثس أي- مطلق؛ إما 

كبب:ؤإما والطاعة، التقرب مجرد 
والحقيقة،والذر، والأضحية، كالهدي، 
ومنهاواجب، هو ما منه وهذه ونحوها، 

مستحب.أو مؤكدة، سنه هو ما 
يذبحأن وهو عي: البدالذبح . ٢ 

يذبحأو تعالى، افه لغير فيه يذبح بمكان 
قعدهالذابح كان ؤإن القبور، عند 

باسمهوذبح تعالى، اطه إلى التقرب 
باشالشرك وسائل من وسيلة لأنه تعالى؛ 
بيانه.سياتى كما تعالى، 

يذبحمن وهو الشركي: الذبح - ٣ 

والقول(، ٣٦٠)الملي وطامءلمارك الشرك انظر: )٣( 
الجيني،ابن ]دار ( ٢١٤/ اكرحد)ا كاب محلى المفيد 

(،٦٧٠٦٦لاينءشمٍن)طآ،مأئ؛م[،وئرحتلأثة 
(،٣٦٥)الملي لمارك وطاهرْ الشرك وانفلر: 

(.١٤٢. ١٣٩الوحيد)كاب والممهدلثرح 



الذبحالذبح

افهالسم غير يذكر أو نقرتا، اش لغير 
للأنّياء،يديح كمن الذييحئ؛ على تعالى 

لأهليذبح أو للجن، أو للملاص، أو 
ذلك.وأمثال القيور، 

ماوهو المياح، الذبح الثاني' المم 
علىلتوّي^إ وا ، للحم بأ اكمغ فه يقهمبمد 
نحوأو به، الاتجار أو والعيال، الأهل 
ذلاك،.

،،ائلامحتعلقةت^ؤ 

Iاممه لغير الذج ت الأولى لمسألة ا- 
التقربوجه على حيوان دم إراقة هو 

تعالىاسمه غير ذكر أو تعالى، اش لغير 
الأد_سءياء،لالذبح ؤيشمل عليه، 

أووغيرهم، والأولياء، والملائكة، 
راوأماظه; النووي قال لهم. بأمما 
أن; ٠٧فالمراد تعالى الله لغير الذبح 
ذبحكمن تعالى؛ الله غير بامم يذبح 

أولموسى أو الصليب، أو للمنم، 
للكهنةأو عليهما، اض صلى لعيسى 

ذلك؛؛ونحو 

وتعفليثاتقربا تعالى افه لغير والذبح 
لخلةالخائض الأكبر الشرك من 

اطهلغير به اهل مما وهو الإسلام، 
الدينمن معلوم وتحريمه تعالى، 

العبادات!أعظم من الذبح فإن بالضرورة؛ 
وأمرهملحباله، تعالى ش ا شرعها التي 

١رّاا/ النووي يشرح ملم صحيح 
^[.١٣٤٧ًلا، بالأزم، انمرية 

تالمطّعة

تتعالى قال كما فيها له القصد احلاص 

]الكدر[. 40دآتن ِوق >ةثلي 
ذبحلو أروالمسلم ت تيمية ابن قال 

يبح،لم الله غير باسم ذبح أو افّ، لغير 
الذميذكل،وكأ بذلكإ، يكفر كان ؤإن 

قدI غيره وباسم الئه، لغير الدح ولأن 
.،الألياء دين من لمس أنه يمتنا علمنا 

أحلثوْا،ُالذي الشرك من فهو 
فهالذبح حكم ت الثانية لمألة ا- 

أوافه، لغير فيه يذبح يمكان تعالى 
تالجاهلية أعياد من عيد فيه يقام بمكان 
وقربةعبادة تعالى فه الذج كان لما 
لهااحتامحل فقد تعالى، اممه إلى بها يتقرب 

أكملعلى لأدائها الملهر المشرع 
للهؤإحلاصا عبودية وأفلهرها الوجوه، 

تعالىنثه الذج عن بالمهي وذلك تعالى 
بمكانأو هث، افه لغير فيه يذبح بمكان 

سداالجاهلية؛ أعياد من عيد فيه يقام 
التوحيد،لجناب وحماية الشرك 

مشابهةعن التوحيد لأهل ومباعدة 
دلكما لمعبوداتهم، الذج قي المشركين 

الضحاكين ثابت حديث، ذلك على 
المتقدم.

الم،سألةلهذه لحديمث، ا من والشاهي! 
أوثانمن وثن فيها كان لأهل ت ء قوله 

منعيد فيها كان أرفهل يعبد؟؛؛، الجاهلية 
أعيادهم؟؛،.

ارثد[.]ّكب )آ/آآه( المشم المراط اقضاء )٢( 







الدبحًح.ق[بم:الدبح

الذبائح،هذه وتحرم شرك؛ فهذا الجن، 
بهاهذ مما لأنه اض؛ اسم عليها ذكر ولو 

.اطه لغتر 
بهاويقصد الذيائح، تذيح أن ت الثاني 

علىالنعمة وسكر والسرور، الق_رح 
ولا، محرما ليس فهذا البناء، اكتمال 

به•اس 
الذبحفي ارؤيدحل ت الفوران قال 

علىافه لغير ذبح ما ت أصناف الله لغير 
الله،بم ت عليه قيل ولو التقرب، وجه 
شركوهو المسلمتن، بإجماع حرام وهذا 
نزولأول عند يذبح وما • .ث، بالله 

شرك؛وهذا الجن، من خوقا البيت؛ 
ذبحأما ، هق اض لغير ذبح مما لأنه 

الفرحباب مجن البيت نزول عند ذبيحة 
فهذاوالأقارب الجيران ودعوة والسرور 

يهااُا،.1س لا 
عنديذبح ما ت ة الخاملصسألة ا- 
تالسلطان قدوم 

لهان الما_هلقدوم عند يذبح ما 
صورتان:

قدومهعند الذبائح تذبح أن الأولى: 
أكبر،شرك فهذا أليه، وتقربا له، تعثليما 

اللهسمى ؤإن ائح، الذبهذه وتحرم 
فيتذبح أن ذلك: علامات ومن عليها، 
ترك.ثم وجهه، 

قدومهعند الذبائح تذبح أن الثاني• 
المقيئ)ل/مآ(.را(إطنه 

تهلبخئم لقدومه، وضيافة له، إكراما 
اببمن لأنها بها؛ بأس فلا وتوكل 
ثركا.ولير الإكرام 
الشيحرروذكر ^؛؛^: نووي القال 
ذبحما أن أصحابا من المروري إبراهيم 

أهلأفتى إليه تقربا اللطان استقبال عند 
بهأهل مما لأنه بتحريمه؛ بخارى 

يخبحونهإنما هذا الرافعي: قال الله، لغير 
العميقةكتؤع فهو بقدومه، امتبثارا 

المولود«أا؛.لولاية 
علىمعلئا افه عبد بن سليمان قال 

يذبحونهكانوا ارإن الخالة: هذه 
فييدخل فلا الرافعي ذكر كما امتبشارا 

فهوإليه تقربا يذبحونه كانوا ؤإن ذلك، 
حديثيعني: - الحديث في داخل 

ذبحمن 1اله عن »د_: ه علي 
الثه((اارص.كير 

قدمررفلو ظه: عثيمين ابن قال 
كانفإن له: فذبحنا بلد، 1لى الم_لهلان 

وتحرمأكبر، شرك فإنه وتعفليما تقربا 
تذبحهاأننا ذلك: وعلامة الذبائح، هذه 
لهذبحنا لو أما ندعها. ثم جهه، وش 

فهذاوأكلت وتتلبخت، وضيافة، إكراما 
سابالإمام،محمحكءُُد

الوويشرح ملم صمح )٢( 
)\اص(.اس تسرالمزين )٣( 

المشدات' وانظر: (، ٢١٤)١; الممد القول )٤( 
الشخآل كالح واسي )ا/س(، سوزان 





طها لغير الذبح 

اسلفر الذبح |§ 

)الدح(.مصطلح يراجع 

 Mه الغفاري ذر بو أm
ونسيه:سمه ا و 

محاكعثب مح( جناية ين جندب ذر أبو 
cyسفيان.بن حرام بن الوقعة ض صعير 
بنمليل بن غفار بن حرام ئمح، سد 
ينكنانة بن ئاة عبد بن بكر بن محمرة 

ْضرُادبن إلثامح( ٌدركة؛0 ين حريمة 
إلىار أثثم سعد، ابن ساقه هكذا 
النسب.هدا فى اختلاف وجود 

واسمامحمه في اختلف أنه شلث، ولا 
واسماسمه في والمحفوظ وأجداده، أييه 

بنقيس بن جنادةُى بن جندب أنه أبيه 
بنحرام بن سل بن صعير بن سرو 
بنعبيد بن صعير ابن ت وقيل غفار• 

بنجناية بن، جندب ومحل؛ غفار• بن حرام 
،غفارُ بن حرام بن عبيد بن سمتان 

الغفارينالوئعة بشك رملة ت أمه واسم 
]شل( Y«oلأبن._j)؛/الكبرى الفةات >ا(

اآئأه[.الخاتجي،ْلا،
 )T( !البرعيد لابن الأمححاب معرفت ني الأسيعاب انظر

-[.٠١٤١٢ٍدا، يرون، الجيل، ]دار )ا/آهآ( 

(،٢٠٢)ا/ الأصحاب ممرنة في الأسباب انتلر: )٣( 
الفكر،]bj ( ١٧٤)ا"أ/ محاكر لأبن دمشق وتارخ 
■[.٠١٤١٠يرون، 

(١٢)٧/هحجر لابن الصحابة تمييز س الإصابة )٤( 

هلففاري ا ذر أبو 

ووفاته:موتده ■ؤ 
وتوفيالإسلام، قبل ه ذر أبو ولد 

وعليهوئلائين، اثنسن سنة بالربدة 
وثلاثين،إحدى سنة ت وقيل كثر• أل١ 

،•لهأُ مسعود ين ض ا عيد عليه وصلى 
سلامه:إي 

رابعفكان قديما، هئي ذر أبو أسلم 
إلىرجع ثم خمسة، خاص أو أربعة 

قدمثم بها وأقام إسلامه، بعل■ قومه بلاد 
وصحبالخندق، غزوة بعد المدينة 

وبعدالممات، حتى ولازمه . النبي 
حتىبها وأقام الشام قدم كر أبي وفاة 
فدعاهمعاوية، وبين بينه اختلاف وقع 

إلىعفان ن عثمان الراشي- الخليفة 
الخليفهذر أبو استأذن ثم المدينة، 

إلىالانتقال في ه عفان بن عثماف 
وفيهاإليها، وانتقل له، فأذن الربذ.ة، 

،٠١اتأ حتى عاش 
الأولضالسابقين من أنه يتضح وبهيا 

فيجاءت إسلامه وقصة الإسلام، إلى 
فقد؛ متباينتين صفتين على ااالصححاا 

^[.١٤١٢ًدا، يرون، الجل، ]دار 
رسم(، ٢٢١)أ/ سعد لابن ألكبرى اللمامت، انثلر؛ )٥( 

الرسالة،تمؤسة J؛V( ، ٠٧)؟/التجلأء أعلام 
رب/و؟ا(.المحاية تميز و الإصابة ,دم[، 

-٢١١)إ/ سد لأبن الكبرى الطبقات انظر) )ا(
-)ا/أهأ الأصحاب معرفة في والأسباب (، ٢١٢
سيئ. Ujيمشى وتارخ (، ٢٠٣
لابنرالمهاة والدابة الملأ،)أ/1؛(، ١^٢ وسر 

.[.٠١٤١٨ط١، هجر، ]دار )•ا/آهأ( كير 
)يمأ'آا(.الصحابة نمز في الإصابة )٧(انفار: 



الغفاريأبوذر ٠٠،هممقاري ا ذر أبو 

تقال ه عباس ابن حدث من ثبت 
قال. النبي مبعث ذر أبا بلغ لما ١١

ليفاعلم الوادي هذا إلى اركب لأب: 
يأتيهنبي أنه يزعم الذي الرجل هذا علم 

ثمقوله من واسمع ماء، المن الخبر 
منومحمع قدمه حتى الأخ نعللق فا ائتني، 
له:فقال ذر، أبي إلى رجع ثم قوله 
ماوكلاما الأخلاق، بمكارم مر يا رأيته 

مماشميتنى ما فقال: هوبالشعر. 
ماءفيها له شنت فتزودوحمل أردت. 

فالتمسالمجد، فاني مكة، قدم حتى 
أليأن وكره يعرفه، ولا النبي. 

فاصهلبع،الليل بعض أدركه حتى عنه، 
رآهفلما غريب، أنه فعرف علي فرآه 

عنصاحبه منهما واحد يأل فلم تبعه، 
وزادهقربته احتمل ثم أصبح، حتى ثيء 

يراهولا اليوم ذلك وقلل المسجد، إلى 
مضجعه،إلى فعاد أمي، حتى ه الني 
أنللرحل نادُأ، أما فقال: علي به فمر 

المعه، ؛4 فذهب فأقامه، منزله؟ يحلم 
حششيء، عن صاحبه منهما واحد يسأل 

مثلعلى علئ فعاد الثالث يوم كان إذا 
ماتحدثني ألا قال! ثم معه، فأقام ذلك، 
عهداأعهليض إن قال: أقدمك؟ الذي 

منالمتخذة الأصمة وهي الثنان، واحدة •' الشئأ )١( 
والأمالحديث غريب في النهاية اتقد.' القرب. 

اللهاحيسموي لسق: الأثم لأبن 
^[.١٣٩٩يرون، الملمة، المكنة الزاوي، وطار 

فحانظر: ل، آن سعى: ل  JLمال: حان، أي: )٢( 
\(.Ui/U)حجر لأبن ازري 

فأخبره،فمحل، _J^،، لترشدثى وميتائا 
فإذاالله.، رمول وهو حق، فإنه قال: 

شيئارأيت إن فإني فاتبعني، أصبحت 
فإنالماء، أريق كأني قمت عليك أخاف 

مدخلي،تدخل حتى فاتبعني مضيت 
طيالحل حتى يقغوه فانطلق ففعل• 

قولهمن مع فمعه، ودخل ٠، النبي 
ارم١١ه: النمح، له فقال مكانه، وأسلم 

أمري؛ا،يأتيلث، حتى فأخبرهم قومائ، إلى 
محنتها لأصرحن يدم شي والدي ت قال 

المجدأتى حتمحر فخرج ظة-راضهما 
إلهلا أن أشهد صوته: بأعلى فنائي 

قامئم اض. رسول محمدا وأن اض، إلا 
وأتىأضجعوه، حتى فضربوه القوم 

ألستمويلكم قال؛ عليه، فأكب العباس 
تجاركمطريق وأن غفار، س أنه تعلمون 

الغدمن عاد ثم منهم، فأنقاوه الشام؟ إلى 
العباسفأكب إليه وثاروا فضربوه لمثلها، 

الصامتبن افه عبد حدث من وحاء 
منخرجنا  ١١: ذرأبو قال قال: 

الشهريحلون وكانوا غفار، قومنا 
وأمنا،أنيس وأخي أنا فخرجت الحرام، 
خاثفأكرمنا لتا، خال على فنزلنا 

:فقالواقومه، دنا فحإلينا، وأحسن 
إليهمخالف، أهلكأ عن خرجت إذا إنك 

رنمالأمار، اف منب )كنا المخاري أحرجه )٣( 
رقمالصحابة، نفانل )كتاب لم وم(، ٣٨٦١
٢٤٣٤.)



الغفاريأبوذر flMI■هالغفاري ذر أبو 

قيلالذي علينا فتئا حالنا فجاء أنيس، 
معروفكمن مضى ما أما ت فقلت له، 

ابعل فيما لك جماع ولا كدرته فقد 
وتغهلى، عليها فاحتملنا صرمتنا فقربنا 
حتىفانطلقنا يبكي، فجعل ثوبه حالنا 
عنأنيس فنافر مكة، بحضرة نزلنا 

فخيرالكاهن فأتيا مثلها، وعن صرمتنا 
،معها ومثلها بصرمتتا أتيي فأتانا أنيسا 
أنقبل أحي بن يا صليت وقد ت قال 

تقلت سنين، بثلاث اش رسول ألقى 
قال:توجه؟ فأين ت قلت شّ، قال! لمن؟ 

عشاءأصلي ريي، يوجهني حيث أتوجه 
كأنيألفت كانْنأمالدل إذا حش 

فقالالشص، تعلوني حتى حفاء، 
فاكفني،بمكة حاجة لي إن ت أنيس 

فراثمكة، أتى حتى أنيس فانطلق 
قال:صنعت؟ ما فقلت; حاء، ثم علي، 

يزعمدينك، على بمكة رجلا لقيت 
الناس؟يقول فما قلت؛ أرسله، يته ا أن 

—ساحر، كاهن، شاعر، يقولون; قال; 

أنيس;قال - الشعراء أحد أنيس وكان 
بقولهم،هو فما الكهنة قول سمعت لقد 

فماالشعر أقراء على قوله وضعت ولقد 
شعر،أنه بعدي أحد لسان على يلتئم 

قال;لكاذبون، ؤإنهم لصادق، إنه والئه 
قال;فأنفلر، أذهب حتى فاكفى قلت; 
فقلت;منهم، رجلا فتضئنفت مكة فأنبت 

,فأشارالصابئ؟ تدعونه الذي هدا أين. 
أهلعلي فمال الصابئ، فقال; إلي 

حررتحتى وعظم، مدرة بكل الوادي 
ارتفعتحين فارتفعتا قال; ■علي، مغشيا 
زمزم،فأتيتا قال; أحمر، نصب كأني 

مائها،من وشربت، الدماء، عنى فغسلت 
ليلةبين ثلاثين أحي بابن لشن ولقد 

زمزم،ماء إلا طعام لي كان ما ويوم، 
ومابطني، عكن تكسرت حتى منت ف

قال;جؤع، سخفة كبدي على وجدت 
إذإصحيان، قمراء ليلة في مكة أهل فسنا 

يطرفافما ، مختهم أّعلى صرب 
نتدعوا منهم وامرأتان أحد، بالست، 

قيعلي فأتتا قال؛ ائلة، ونامحا إم
أحدهماأنكحا فقلت،; طوافهما، 

قولهما،عن تناهتا فما قال؛ الأحرى، 
مثلاهن فقلت،: علي، فاتتا قال: 

فانطلقتاأكني، لا أني غير الغية، 
أحدهنا ها كان لو وتقولأن؛ تولولان 

متقبلهمافا ال؛ قا، ارنأنفمن 
هابهنان،وهما بكر وأبو ه الله رسول 
بينالصابئ قالتا; لكما؟اا لأما قال؛ 

لكما؟«JU  u»قال؛ وأستارغ، اممبة 
الفم،تملأ كلمة لنا قال؛ إنه قالتا: 
الحجراستلم حتى الله.، رسول وجاء 

صلى،ثم هووصاحبه، بالبيتا وطاف 

غريبفي التهايت انظرت به. وحدسا لتا أظهره اي! !١( 
(.٤٠رم/ دالأثر الحديث 

 )T( ينفذال-ذك، الأدن ثقب وهو سبماخ، -بمع أسمخ؛نهمت
]دار( ١٠٠اللغت)"آ/ مقاييس انظر: الموت. فيه 

(.٩٩٢)Y/ والأ/ الحديث غريب ض وص- الفكي[، 



سم===ء|واه=——ئصق
أناش همى قومك همتكب مبلغ أنث فهل فكنت ذرت أبو قال صلاته، قضى فلما 

فأتيتفيهم؛؛، وياجرك بك، سمعهم قال: الإسلام، بتحتة حياه من أول أنا 
صنعتت قلت صنعت؟ ما ت فقال أنيسا، اض، رمحول يا اللام فقلت؛ 

بيما قال؛ وصدقت، أسلمت قد أني قال: ثم اش؛؛، ورحمة فقال: 
أسلستقد فإني دينك، عن رغبة قال؛ غفار، من قلت: قال: أتت؟،؛ لأمن 

رغبةيى ما فقالت: أمنا فأتينا وصدقت، جبهته، على أصابعه فوصع بيده فأهوى 
وصدقت،أسلمت قد فإني دينكما، عن إلى انتميت أن كره نفسى: فى فقلت 
فامحلمغفارا، قومنا أتينا حتى فاحتملنا فقدعني بيده، احد فذهبت غفار، 

رحمةإيماءين يومهم وكان نصفهم، رفع ثم مني، به أعلم وكان صاحبه، 
نصفهم:وقال محييهم، وكان الغفاري، هنا؟اا ها كست، لأمتي قال: ثم رأسه، 

أسلمنا،المدينة س اض رسول قدم إذا ثلاثين مند هتا ها كنى قد قلمت: قال: 
نصفهمفأسلم المدينة الله رسول فقدم كان لأقمن قال: ويوم، ليلة بين 

يا: فقالواأسلم، وجاءت بائي، ألطعام لي كان ها قلت: قال: يطعملئط؟،ا 
أسلمواالذي على تلم أحوتنا افه رمول تكسرت حتى منت فزمزم، ماء إلا 

س:الله رسول فقال فأسلموا، عليه، كبدي على أجد وما مهلتي، عكن 
الثهأ؛،اسالمها وأسلم لها، افه غفر لاغمار إنها مباركة، لرإنها قال: جؤع، سخفة 

أنوهو ممكن، الحديثين بين والج٠ع اش ^ ا خ؛ أم ءقال ب، 
لمU عته حففل الصحابيين من كلأ فانطلق الليلة، طعامه في لي ائذن 

ابنالحافظ أئ^ كما الأخر، يحففله وانطلقت بكر وأبو ء اش رسول 
بأنهبينهما التوفيق لأولكن بقوله: حجر شض فجعل بالإ بكر أبو ففتح معهما، 

الطواف،في لقنه ئم علي، مع أولا لقنه أدل ذلك دلكن الطائف، زس من لنا 
لمU عه منهما كل وحففل أوبالض، ئم ثمغرتماغرت،شامألكتهبها،

الأحر"أ؛،•يحفقل وجهت ئد ررإنه ت فقال ه اش رمول أتت 
أدضذكنغللأأرسإرضب،و

ضائله:فؤ 
اللهحة:الصادق أته . اس-ث هم-ب ش اس ام■■ دس ض ؛أي: ١١

والأثر)؛/-ا؛(.
سمعتقال: عمرو بن الله عبد عن  iijيالضح; والئغف هزال 

الخفةمعللق هي ونيل: المل- رنة وبالضم: ألعيش، 
(.٢٤٧٣رثم الصحابة، نماثل )محاب ملم احرجه )٣( • ٠٨•؛،ني أو العقل غي مراء الجؤع، عن الناتج 

(.١٧٥)U/ِ لاين ^ ٧١نح ^: JI)٤( رآ/آهد(. والأثر الحديث غرب ش \_■ أتخلر: 



هلغفاري ا ذر أبو 

الغبراءأقأت لإما ت يقول . المح* رسول 
أصدقرجل من الخضراء أقللت ولا 

ذر؛؛ُاأ-أبي من لهجة 
علمه!ثرة كء 

وعاءذر وأبو ث قال ه هملي فعن 
عليه(اُآ،.أوكئ ثم علتا، ملئ 
قضائله:ن م- 

جعلهوقد إسلامه، كيفية في تقدم ما 
بوبحيث فضائله، من النووي الإمام 

منارياب ت فمال باتا لم؛ا موررصحيح 
تحتهأورد نم ، ذرلأ أبي ائل فق

إسلامه.كيفية فى الساقين الحديثين 

فيرأتا ووكان الذهبي: الإuم قال 
والعمل،والعلم، والصدق، الزهد، 

لومةاش فى تاحده لا الحق، بفوالا 
آ.ذه،اُ حدة على لائم، 

كاتت4:مؤ 

ومنزلةعالية مآكانة ذا خر أبو كان 
بأنه. النبي أصحاب وشهد سامية، 

النهلفي المرنين العلم أوعيه من رركان 
<٣٨٠١رقم المائب، )أبواب الترمذي )اآأخرجه 
وأحمد(، ١٥٦رقم )المقدمة، ماجه دائن وحئنه، 

ومغحهمحيا[، ]مؤسسا,الرسالة، )اا/ءمآ( 
]مكتبة( ٦٨/١)ماجه ابن سن صحيح قي الألباني 

-[.٥١٤١٧ؤزا، الرياض، المعارف، 
]دار١( • )U/٨ الإصابة قي حجر ابن الحافقل )؟(أورده 

ندبداود أيو ءأحرجء وءالت محوا[، العلمية، الكتب، 
داود•أبي سن م، i* ظفر ولم جتدء، 

الدولة[.الأفكار يتأ . ]هل ١( • ■ )ص؟ محسلم صحج )٣( 
)؟/V؛(.البلاء أملام )ة(سر 

عنعلي سئل بالحق، والقول والولع 
علماوص رجل ذلك فقال؛ ًهآ ذر أي 

ولمعليه، أوكأ يم النارس، عنه عجز 
منه؛؛سيئا يخؤج 

دعىلما مسعود بن الثه عبد وهدا 
هدا؟))من قال؛ ذر أبى جنازة على للصلاة 

وقال:بكاءطويلا. فبكى أبوذر. ت قيل 
وماتوحدْ، عاش وحليلى، أحي 

له،اطوبى وحده، ويّعث وحده، 

اركنتقال: غنم بن الرحمن عبد وعن 
منرجل عليه لحل إذ الدرداء }ي عند 
أباترتمت أين فقال: أله فالمدينة أهل 
الدرداء:أبو فقال بالربذة. قال: ذر؟ 
ذرأبا أن لو راجعون. إليه ؤإنا فه إنا 

لما،، هجقهُ لما ^١ ٥۶محني فلع 
(٨)فيه؛،يقول فه. ا رسول من سمعت 

^^اماثمتعا!مق:

أبىانتقال سبب الأولى؛ لمسالة ا- 
الربدة:إلى ه ذر 

عنالانتقال هدا سبب بيان جاء قل، 

(.٢٥٥)ا/ الأصحاب معرفة فى الامتماب )ه( 
المغازي)كتاب تيرك العفي الحاكم أحرحه )٦( 

(.٤٣٧٣رقم والمرن، 
فيالاستيعاب (، ٢٢١)٤; الكبرى الطقاُت، رانثلم: 
المبلأءأملام وسر (، yoT)\/الأصحاب .معرفة 

(CU/Y.)

تهذيبانقلرت فهاج. بجته ت يقال أنرته. لما ت أي )٧( 
(.١٨٥)آ/للأزهري اللغة 

ط١[،الرسالة، ]منة ( ٥٥)آم أحمد أحرجه )٨( 
والحكم،العلوم ]مكتبة ( ٣٤)ار نيه مفي والجزار 

١tط.،





فهتيأبوذراممفاري ٠٣ئاثغماري ذر أبو 

فهاالمي الآىر تلك أن با ولا 
الربدةإلى  ٠٠ذر أبي بإحراج الأمر 

الإمامساقه الذي كالأنمر ضعيفة؛ 
إلىبخرج أن رروأمرْ ت وشيه الذمي، 

الرذةآاأ١،.
ندهبإسحّاق ابن رواه ما ومنها؛ 

عنسفيان، بن بريدة حدثنا ف_قالث 

ابنعن المرظي، كعب بن محمد 
ذرأبا عثمان نفى رالما دالت معود، 

يكنلم فدره، بها وأصابه الربدة، إلى 
أنفاوصاهما وغلامه، امرأته إلا معه 

قارعةعلى وصعاني وكفناني، اغسلاني، 
هذات قولوا بكم يمر ركب فأول الطريق، 

وأقبلفوصعاه، عليه. فأعينونا ذر، أبو 
عمارا،العراق من رهط في عود مابن 

أنالإبل كادت قد به، إلا يرعهم فلم 
.٩..تطأه.

رةهل4ًذر أيى ْذما الثانية؛ لمسألة ا. 
منمنعه من ئيل وما الكنز سمى فى 

و4.الاكاء 

والزهدالعلم في رأسا ذر أبو كان 
ماإنفاق صرورة يرى وكان والولع، 

الفقراءعلى الحاجة عن بقى 

أنالسر محقض وذكر (، ٧١الملأ،)A أملام سر )١( 
حديثهعلى يتاح ولا سيدان، بن  ٥١مد إستاده ثي 

نقلهكما فيه، حجة لا ومجهول اJخارى، قال كما 
اللميءناJلألكانى.

المغازي)كتاب الستدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
U_1،رذ؛بم ضعيف، وسده (، ٤١٠٧٣رقم والرايا، 

.أأما

يرىكان ما ).ه وأنه والمساكين، 
لأنغيرهما؛ ولا بل ،؛ القدينُ ادحار 

حبعليه المتوعد الكنز هو هذا 
فقدلخهص، للاجتهاد أهل وهو اجتهاده، 

بنالأحنف عن ءالصحيحيزا؛ فى جاء 
فيأنا فبيتا ينه، الخلقدهت ر؛ قال؛ قيس 
رجلجاء إذ قريش، من ملأ فيها حلقة 

أحشنالجسد، أحشن الثياب، أحشن 
الكانزينسر فقال؛ علبهم فقام الوجه، 

جهنم،نار في عليه بحمى برصف 
حتىأحدهم، ثدي حلمة على فيوصع 
علىويرصع كتفيه، نغض من يخرج 
ثدييهحلمة من يخرج حش كتفيه نغض 

شمارؤؤسهم القوم قوصع ت ل ما يتزلزل، 
قال'.شيقا، إليه رجع منهم أحدا رأيت 
مائية،إلى جلس حتى واتبعته فأدبر 

ماكرهوا إلا هؤلاء رأيت ما ت فقلت 
يعقلونلا هؤلاء إن قال: لهم، قلت 

دuنيالقاسم. أبا خلمر إن شبما، 
ماقنفلرت أحاوا؟؛ا ررأترى فقال: فأجبته، 

يبعثنيأنه أقلن وأنا الشمس من علي 
ارمافقال: أراه، فقلت: له، حاجة فى 

إلاكله أتفقه ذما هثله لى أن يسرني 
الدنيايجمعون هزلأم ئم . دنانير؛،ثلاثة 

لكما قلت: قال: شيئا، يعقلون لا 

وتصيبتعتريهم لا قريش من ولإحوتك 
عنأسألهم لا وربك لا قال: منهم، 
(.Uo/Y)البلاء أملام سر )م(انثلر; 



هلغماري ا ذر أبو هلغفارى ا ذر أبو 

ألحقحش دين عن أستتجهم ولا لياء 
ورسوله،؛يالله 

ألوررولكن حجر؛ ابن الحافظ قال 
إطلاقه،على الحديث يحمل هء ذر 

ابنقال . أصلا شيء ر بائحا يرى فلا 
كثيرة،آثار ذر أبي عن وردت المرن عبد 
مالكل أن إلى يذهب كان أنه على تدل 

وسدادالقوت عن يفضل ، مجمؤع 
أيةوأن فاعله، ■يذم كنز فهو العيش، 
جمهوروحالمه ذلك فى نزلت الوعيد 
الوعيدوحملوا بعدهم، ومن بة المحا 

الزكاة((؛■مانعي على 
جمهورإليه ذهب ما على يدل ومما 

سعيدأبي حديث نه الم—ح—ابة 
و:انمي قال قال: ه الخيري 

صدئة،أواق حمى دون فيما راليس 
وليسصدقة، ذود حمى دون فيما وليس 

صدقهءأومق حمس دون قيما 
هزافي حجر ابن الخاففل فال. 

علىزاد ما أن ررمفهومه الخديث؛ 
كلأن ومقتضاه الصدقة، ففيه الخمس 

علىوعيد فلا الصدقة منه أحرجت مال 
إحراجهبعد يقفل ما يمي فلا صاحبه، 
محزالأن.الصدقة 

M'Vرقم ايزكاة، ركتاب السخاري أحرجه )١( 
(.٩٩٢رقم الزكاة، رمماب ومسلم ا/'أا(، 

(.٢٧٣)محجر لابن ازري كح )٢( 
١(٤ ٠ 0 رقم الزكاة،. )كتاب المتاري أخرجه )٣( 

(.٩٧٩رقم الزكاة، )كاب وملم 
حجر)r/؟UT(.لأبن )ة(ذحابرى 

تجاهالذي الرأي ذلك كيان ولما 
جمهورعليه لما مخالما لهقه أبوذر 

نهاعثمان إلى معاؤية شكاه الصحابة، 
تقدم؛كما المدينة إلى عثمان فاستدعاه 

الناس،بين والفرقة المزلع لمائة حما 
الماسعلى الإنكار عن اص منه وطلب 

قالالحلال، المتاع من عندهم فيما 
عثمانأمره النعّم، حجرت ابن الخافقل 
الميالمفسدة. لدفع المدينة؛ عن باكحي 
المذكور،مذهبه من غيره على حافها 
الرلةأاءْ؛.ظ:طر 

عنحاء ما المخوف هذا على ؤيدل 
رلدحلتامحال؛ أجهبم الصامت، بن اش عبد 
لحلفلما ه، عثمان على ذر أبي مع 

اأنما والله، وقال؛ رأسه، عن حسر 
الخوارج،يريد - ألمومين أمير يا منهم 

قالؤ، الخلق سئماهم ؛ شوذب ابن قال 
أرسلناإنما ذرا أبا يا صدقت ؛ عثمان له 

حاجةلا قال؛ . بالمدينة لمجاورنا إليك 
قال؛. الربذة إلى لي ائذن ذلك، في لي 

الصدقة،نعم من بنعم لك ونأمر نعم، 
ليحاجة لا قال؛ وترؤح• عليك تغدو 

فلماصريمته. ذر أبا يك0ي ذلك، في 
دنيامقريش، معاشر دونكم قال؛ حرج 

قال؛. وربناودعونا ، فاعذموها 

.(.٢٧٤)م/ حجر لاين !_ فح )٥( 
مقاسيانفلر; (لعض. 1لدنمت وأصل ، )أ(أي: 

غريبفي والمهاية (، ٢٠٨)؛/فارس لابن أللغة 
(.٤٢٣)م الأيو لابن والأ/ 



أبوذراتغفارى
هالغفاري ذر أبو جؤ

ثمعليه، فوقف رجل، فأتاه يستفتونه، ين الرحمن وعد يمم، وهو عليه ولحل 
إليه،رأسه فرفع الفتيا؟ عن نته ألم ؛ iJL؛فأقبل كعب، وعنده يديه، بين عوف 
إسحاق،أبا يا فقال! كعب، على عتمان 

فكانالمال، هدا حمع فيمن تقول ما 
كعب!قال الرحم؟ ؤيصل منه يتصدق 

عليهورفع فغضب له. لأرجو إني 
ابنيا تدرى وما ال: وقالعصا، 
لوالمال هدا صاحب ليودل اليهودية، 

منالسويداء تلح الدنيا في عقارب كان 
،.١١قلبه،

منالمذكور ذر أبي مع على ؤيدل 
رروقالالبخاري! قول الناس على الإنكار 

علىالصمصّامة وصعتم لو ذر: أبو 
أنيفلننت ثم قفاه، إلى وأثار هده، 

أنقبل الني. من سمعتها كلمة أنفد 
الحافقلوقال . لأنفذتها؛؛ علي تجيزوا 

رؤيناهالتعليق رامذا حجر: ابن 
وغيره، الدارمجىُ متد فى ، موصولأل 

كثير؛أثو حدثني الأوزاعكب، طريق من 
قال:أبيه عن مرئد بن مالك يعني: 
الجمرةعند جالس وهو ذر أبا راأتيستا 

-استالعليه اجتمع وقد الوسهلى، 

زياد( ٢٣٢)؛/ الكرى الطبقات لي سعد ابن أ-محرجم )١( 
0'\'إدمشق تاييخ في اكر محدابن ط\![، صادر، 

صحح.صعد ابن وصني له، واللفظ (، ١٩٧
القولمل العلم باب العلم، )كتاب البخاري صحيح )٢( 

والعمل(.

]المكتب( ٧٩٨)حجر لابن اسق تغلق انظر: )٣( 
[.٠٥١٤٠٠ٍدا، صار، ودار الإسلامي، 

(.٥٦٢رثم العلم، )محاب الدارس ّش )٤( 

وضحتملو علي! أنت أرقيب فقال: 
فىورويناْ مثله، فدكر ٠؛٢ . الممصامة. 

الذيأن وبتن الوجه، ط؛ من ، الحليتُ 
نهاهالذي وأن قربش، من رجل خاطبه 

ذلكسبب وكان >ةهف، عثمان الفتنا عن 
فيمحاؤية مع فاحتلف بالشام كان أنه 

هروثؤوآؤ;أكث تعالى: قوله تاؤيل 
وفيه. . [. ٣٤]التوبة: وألغءتّسئيم آئرهب 
يرىلا كان ُه ذر U أن على دليل 

لأنهالفتيا؛ عن نهاه إذا الإمام بطاعة 
لأمرعليه؛ واجب ذلك أن يرى كان 

ولعلهتةل|م، كما عنه بالتيلخ النبي 
علماكتم من حق فى الوعيد سمم أيصا 

يد«ُآأ7
بصفةالفتوى من ذر أبا يمتع ولم 

الإمامذكره لما _؛ لي يثلهر قيما - عامة 
يفتيكان ه ذر أبا أن من الذهبي 

هوعثمان وعمر بكر أبي عهد قي 
فييفتي كان إنه يقال: أن ؤيمكن 

حتىه وعثمان وعمر بكر أبي عهد 
فيمعاوية وبين بينه الاختلاف حمل 
يعدمع يم عليه، لمتوعد ١ لكنز ا نفير 
أعلم.وافه ذلك،، 

الكشاب]دار ( ١٦٠)ا/ نمم لأبي الأدب، حب ره( 
ْلئ[.بيروت، العريي، 

(.١٦١حجر)\/لاين الثاري فع )٦( 
)آ/أ؛(.التبلأء اصلأم صير انثر: )٧( 



هالغفاري أبوذر 

نؤعبيان شي الثالئة: ألة لما- 
يعفىيي ذر أيو به وصف الذي الصعق 

الأحاديث:

منا؛ لم مارصحيح محي ثبت فقد 
محال:اش رسول أن لكع؛ ذر أبى حديث 

أحبؤإنى صعيئا أراك إني ذر أبا رريا 
اثنين،على تأٌر0 لا لقسي، أحب ما لك 
ضم،(أا،.صال تولى ولا 

كانأته ه ذر أبي سرة من ومعلوم 
فيالعلماء تكلم ولذا وبدنه، ديته في قويا 

قالبه، المقصود وبيان الحديث هذا شرح 
لحديث:ا هذا شرحه في لنووي ا م ما إلا 

اجتنابفي عفليم أصل الحديث ارهذا 
صعقفيه كان لمن يما لا الولايات، 

وأماالولاية، تلك بوقنائف القيام عءن 
يكنلم من حق في فهو والدامة الخزي 

يعدلااُى.ولم أهلا أوكان لها، أهلا 
محمولرافهذا الذهبي: الإمام وفال 

شممال ولي لو فاته الرأي؛ صعق على 
المموكرك الخٍو، سل في كك لأنث 

بمتجيزلا كان أنه ذكرنا فقد فقين،، 
علىيتأمر والذي النقيين، الحار 
ومداراة،حلم فيه يكون أن يريد الناس، 

كما- حدة فيه كانت لغه ذر وأبو 
الني.(ارم.فنصحه - ذكرناه 

هاتغفاري أبوذر 

('.١٨٢٦رنم الإمارة، )محاب علم أخر٢٠ )١( 
إحياء]دار ( ٢١•سلم)آآ/ على المودى )٢(شرح 

محدأ[.بيروت، العربي، التراث 
.CUoAالبلاء)رم(مٍرأ.ءلأم 

منإلى تسند الأمور أن ثلث، ولا 
بها،القيام يحن ص إلى وتوكل يجيدها 

كانمهما إليه تسند فلا كذلك ليس ومن 
وقدأمانة، الولاية لأن تقلما؛ صالحا 

منهاذللا،، على الصحبحة اللمنة دلت 
أبىحديث ومنها ، هذا ذر أبى حديث 
غالمبي وبينما ىل: أنه ق؛ هريرة 

أعرابي،حاءْ القوم، يحدث مجلس في 
اش.رسول فمضى الماعأ؟ مش فقال: 

قالما ممع القوم: بعض فقال يحدث، 
لمبل بعضهم: وقال قال، ما فكره 

وأينقال: حديثه، قضى إذا حش يسمع، 
اأنا U قال: الماعة؟،( عن المائل أرام 

الأمانةصبمث، ارفاذا فال: اض، رسول 
إصامحتها؟كيف قال: اواعة،ا، فانتظر 

أهلهغير إلى الأمر نئد وإذا قال: 
المعة((«دْ؛.فانتظر 

من4أالمخالفين وقف مه 

لهموهزلأم الروافض، الأول: الفريق 
الافتراء:في الك م

حصلما كل ربعلهم الأول: الملك 
معاؤبةوبين جهة من ذر أبي بين 

ْنها عفان بن ن عقما الراشد والخلقة 
علىالقائمة بمعتقدهم أحرى جهة 

]ياي( ١٣.  ١٢)تمة لابن المرعية السامة انفلر: )٤( 
[.٠٠١٤٠٣هدا، الجيدة، الآiاق 
•( ٠٩وثم العلم، )محاب البخاري )ْ(أخر-بم 



خهاتتقاري ذر أبو iEiiهالغفاري أبوذي 

الشيخينسئما ولا الص،حاُة، في التشنيع 
معاويةأل شزمموا ومعاؤية، وعثمان 
دنيا،وأهل ظ-لمة معهم ومن وعثمان 

كانعليا وأن مراها، لهم ٥^ لا وأنه 
يحثهوكان الرأي، هدا في ذر أبي مع 

ؤيسوقونفيه، هو فيما الثبات على 
عليُآ،.إلى منسوبة روايات 
عثمانأن زعمهم ت الثاني لك الم

ارذة.إلى ذر أبا نفى 
أبابأن يقول من ت التائي المريق 

;اشتراكثامدمئاكان ه ذر 

أبيعلى الكتاب بعض افترى 
المذهبموافقة إليه فنسبوا ز.ه، ذر 

بأنكالقول مّادئه؛ بعض في الاشتراكي 
بعضيحملون وأحيوا للجمع، المال 

تهؤلاء ومن تحتمل، لا ما مواقفه 

ترجمةذر لأبي ترجم فقد الررثملي، 
يليقلا بما وصنه حيث سيئة، 

أولأنه إلى أحيرا حلقس ثم بالصءحا؛ة، 
الحكومات،قبل من حورب اشتراكي 

ديدنهوجعل دمشق الفّكن ت ل فما 
فيالأغنياء مشاركة على الفمراء تحريض 

فشكاههزلأء، فاصهلرب أموالهم، 
عثمانإلى - الشام والي وكان - معاؤية 

]تحقيق( ٢٠٨-T-1/A)ممض الكاض انظر: )١( 
الإسلاميت،الكتب دار الغفاري، أكبر علي وتعليق• 
(١٣-  ١٢/٢)البلاغة نهج وانظر: ْلأ[، ْلهران، 

،ط١ ثم، ■الذحائر، دار ءبدْ، .محمد ]تحقيق: 
.u١٤١٢

المدينة،إلى عثمان سنقدمه فا رالخليفة(، 
متعتقبيح في رأيه نشر واستأنف فقدمها 

فعلتالفقراء، عن أموالهم الأغنياء 
إلىبالرحلة عثمان فأمر0 منه، الشكوى 

إلىفسكنها - المدينة قرى من - الئبد.ه 
منيخزن لا كريما وكان مات. أن 

لممات ولما كثيرا، ولا قليلا المال 
أولولعله به. يكفن ما دار0 فى يكن 

الحكومات؛؛ردته محنا اشتراش 

عليهم:لرد اى 

فيذكره سبى ما تأمل من أن شلأ، لا 
الاختلافسبب بيان من البحث هذا 

ماثم ه، ومعاوية ذر أبي بين الواقع 
الرائدالخليفة استدعاء من ذلك تلى 

إلىذي لأبي له عفان بن عثمان 
ثمالحذ.يثا من بينهما دار وما المدينة، 
الريدة؛إلى الانتقال ذر أبي اختيار 
لهوأذن فاقتنع للخليفة ذكرها لأسباب 
منالممات، حتى بها وبقائه بذلك، 

لتكرارهحاجة ولا س كله هدا على اطلع 
جميعهاالدعاوى هده أن يقينا يعلم — هنا 

خرافةهي بل وفرى؛ تخرصات محض 
المثهللون،وحاكها الكدابون نجها 

ٌنألنيل إما دنيئة؛ أغراض لتحقيق 
ها،وعثمان كمحاوية الصحابة هؤلاء 

ؤإماوديدنهم، الروافض هدف هو كما 
الاشتراكيلمدهب ا مبادئ بعض تسرغ 

للملامحن[.الملم ]داو ( ١٤■ )؟/ لازركلي الأظدم )٢( 











اثذض٠٠؛الذم

تيمية.لأبن ١لفتاوىاا، لامجمؤع ٠- ١ ' 

Pلذكر اه 
لغة:لتعريف اؤ 

صلىالتنسه لغة: الذكر أصل 
JIUHارس: فابن ال قئيءرا؛، ال

كلميممرع محنهما أصلان والراء والكاف 
الشيء،ذكرت الأحر: والأصل او-اب 
الذكرعليه حمل ثم نسيته. حلاف 

باللال«"'؛.
والدكرالنسيان، حلاف ا؛لئكر؛ 

اجعلهيقولون: واحد، لمعنى والذكر 
الأي: الذال؛ بضم يكر محلى منك 

:منهاعدة، معان على ويطلق تنسه، 

علىيجري والشيء للشيء، الحفظ 
^٢^١تعالى: قوله ومنه ان، اللم

،ئؤأقذ ةدد=فثوأ مح1ةطلم هكيثر 
آثثدأؤ ^ ٠٧؛

٢٠ والثناء،الصيت، محلى ويقللق [، ٠
أ.والشرفُ والعلاء، 

شرما:التعريف 'ه 

ثناء^االذكر: ه: القيم ابن قال 

]دار١( ١ رأ/١ للنووي واللغات الأسْساء تهل.دب )١( 
العلمة[.الكب 

•أثأ،و[.الخل، ]دار رأ(ظصاسة)آِحهم 
للجوهريوالصحاح ر؛/هْ'آ(، اللغة مقايس (انفرن ٣١

 /Y(٦٦٥-  ٦٦٤ ) ط٣،سن، للملأ العلم زدار
إحماء]دار )ْ/حإ( العرب ان ريإ*أأما، 

،،[.١٤١٩حلم، الربي، الراث 

وآلائهأوصافه بجميل هق اض عانى 
وأّمائه«أ؛أ.

ان—ت روالإي ئه؛ حجر ابن وقال 
قولهاض الترغيب ورد التي بالألفاظ 

البائيانمثل: منها، والإكثار 
للهوالحمل الثه سبحان وهى: ااصالحات؛ 

بهايلتحق وها أتحر، وافه افه إلا إله ولا 
بلةوالحملة يوالالحوقلة من 

بخيريوالدعاء ذلك، ونحو والاستغفار 
أيماافه ذكر ؤيطلق والأحرق، الدنيا 
أوجبهبما العمل محلى المواظبة يه ويراد 

وقراءةالقرآن كتلأوة إليه؛ ندب أو 
العلمااومداومة الحديث 

لأقةسمالس،اصيمن0 
والشرعي؛

لغهالذكر معنى بين وثيق ترابط هناك 
منحزء الشرعي فالمعنى وقرعا، 
الثناء،معنى اللغة في. ورد وقد اللغوي، 

معنىفى هو مما ونحوها باللسان والذكر 
شرقا.الذكر 

لحكم:ا0 
التكلمنيةالأحكام الذكر على تجري 
يلي:قيما ذللئ، بيان ،، الخمسةُ 

الإحرام،تكبيرة ذلك ومن الواجب: 

[.rjpاكامرة، الحدث، ]دار )٩٨( اف الوابل ( ٤١
المعرهت[.]دار ٢( ٠ ٩ ا/ حجر)١ لابن الارّى نتح ا ٠١

بنلعلى بالأذكار الممملقة المدية المات انظر: )٦( 
الإّلأب،]الحاسة )ا/آبمآ( القٍلأن الممثل صد 

 ،\i»٠١٤٢٨.]



الذكراتذكر

الصلأةُا،.في الفاتحة وقراءة 
شركا،يتضمن كونه وذلك الحرام 

اعتقاداتيصسحبه لكونه أو نمصا، أو 
بعدكالذكر ومحدثات؛ وبيع فاسدة 

ونحوهاباليرده جناوة لا 

الأذكارغال وهو الشهصي، 
اء،والمالصباح كأذكار المأثورة؛ 

.ونحوها لامعتماحل وا والنوم 
قضاءحال كالدكر وذلك المكروه؛ 
اس%،.
بغيرمطلما ذكتا ربه يذكر أن المياح؛ 

ذكرهابشّرومحل جائز وهدا شرعا، الوارد 
الطمُ؛؛.أض 
لحقيقة:او 

اللسانذكر واطأ ما هو الذكر حقيقة 
عنالغفلة عدم يتضمن وهو بالقلب، 

القلب،وحضور تعالى، طه ا ذكر 
والثناءتعالى، الرب عفلمة وامّتشعار 

لأنولعالمتضمنة الذكر، أنواع بكل علته 
أممائهذكر ؤيتضمن الكمالأت، 

.ذلكا ونحو ونهيه، وأمره وصفاته، 

عموم]وزارة )•ا/آاآ( المر عمد لابن التمهيد )١( 
(.٤٣٥/YY)اشارى رمجموع بالمرب[، الأوقاف 

ا/ْْْ(ر، ( ٦٤.  ٦٣٨)القاري مجمؤع انظر: )٢( 
(Y'AY'/YY ،) يالأذكاراسئة وافدعات والمن

١٠(  ٠٨)الحوامدي لمحمد والصلوات 
]دار( ٨٨)؟/للنروي المهذب شرح المجمؤح )٣( 

(٤٢)ود آبي لبكر اسء سح ذلك: قي انظر )أ( 
ام[. ٤١٩هدا، الؤياض، ]دارالعاصمأ، 

المرادرلوليس I ظه القيم ابن قال 
الذكريل باللسان الذكر مجرد بالذكر 
ذكريتضمن وذكره واللساني، القلبى 
وذكرهونهيه أمره وذكر وصفاته أسمائه 
بهوالإيمان معرفته يستلزم وذلك بكلامه؛ 

والثناءحلاله، ونعوت كماله وبصفات 
إلايتم لا وذلك المدح؛ بأنواع عليه 

كله،ذللث، يستلزم الحقيقي فذكره بتوحيده 
إلىانه ؤإحوآلائه نعمه ذكر ويستلزم 
حلقه،اأى.

لمنزلة:اج 

الإسلاميةالشريعة في الذكر منزلة 
تعلقمن للذكر لما ذلك حدا، عفليمة 

يصحلا والتي العيادات مجن كثير في 
بابفى منزلته وأما الذكر، بغير بعضها 

سبفالذكر حليلة منزلة فإنه الاعتقاد، 
جانبيقوى وهو وتقويته، الإيمان لزيادة 

منوالخوف تعالى، اطه عند فيما الرجاء 
تعالى،ربه إلى العبد ويقرب عقابه، 
أعظمهو كما محبوب، أعفلم فيصير 

معرفةيستلزم فهو وبالجملة مذكور، 
وصفاتهأسمائه ومعرفة تعالى، الرب 

الأدلة:■0 
قىفضله وبيان الذكر على المصتا ورد 

>=JY[.انملمية، الكب ]دار ( ١٢)المم لأبن الفوائد )ه( 
لثجرءوالبيان والموصيح (، ١٢)الفوائد انظر: )٦( 

—صمنمجموع^شامحرأ/*ةا عيي، للالإيمان 
قطر،الإسلامية، والشؤون الأوقاف ]وزارة ( ١٤١
ْلا,،



الذكرالذم

تتعالى قوله منهات كثيرة نموص 
ولإق وأثهئزوأ ءؤ ^٥١^٤^٦ 
أ؛ؤؤداتعالى؛ ومحوله بقرة[، ]ال.ه 

وممدا.ق؛قأ أقن آدحكروا قثيثم 
ومحوله"؛!'ا[، ]ألتاء: جوهقره وعق 

؛ن)ح=ضى ش أمة، وثئ الى؛ عت
اإمن^هور ونحءش^رم ضئج معيثة لخم 

]طه[.وه أص 
هموسى أبي حديث الئئة؛ ومن 

يذمالذي »مئل ه: المي محال قال،: 
الحيمثل يذر لا والذي ه رب

والمست,اآاُ
ارمشله: قال، أحرى؛ رواية وفي 

الالذي والبيت فيه اش ذكر اذي اليت 
والمست،ااُى.الص مثل فه اش يذكر 

الققال؛ ه هريرة أبي، وعن 
يهلوفونملائكة فه ءإن الله رسول 

فإذاالذي، أهل يلتمسون الطرق في 
هلمواتنادوا؛ اش يذدون ثوما وحدوا 

إلىبأجنحتهم فيحفونهم قال؛ حاجتكم• 
الحدث.الماء 

رجلاأل ه ر ببن اض عبد وعن 
الإسلامسرائع إف ،، ٥١رسول يا محال؛ 

به،أتشتث بشيء فاحبرنى على كثرت محي 

(,i،*Uرقم ال-ءواتا )محاب الِخاري أحرجه )١( 
رنموتصرها، السامتي صلاة سلم)كتاب )٢(أترجه 

٧٧٩.)

(٦٤٠٨رنم الدصوات، )كتاب الجخاري )٣(أ-؛ص.بم 
والتوبةوالدياء الذكر )كتاب لم ومله، والالففل 

(.٢٦٨٩رنم والأسضار، 

منرطنا انك ييزال ءلأ قال؛ 
اش«راأ.ذم 

قإأقوالأهلاسم:
يكون؛رالدكر طه؛ النووي ال ق

منهوالأفضل باللسان، ؤيكون يالقلب،، 
فإنحميتا، واللسان بالقلب كان ما 

ئمأفضل، فالقلب أحدهما على اقتصر 
معباللسان الن.ض يترك أن ينبغي لا 

يلالرياء؛ به يقلن أن من حومحا العلب 
فها وجه به ؤيقصد حمينا، بهما يذد 

ممار«>ْ<.
عبوديةا١الذض: ته: القئم ابن وقال 

همبل ^0؛ غير وهي واللسان، القلب 
كلفي ويجوبهم مجودهم بذكر يأمرون 
حنوبهم،وعلى وقعودا، قياما حال؛ 
غراسه—ا،وهو قيعان، الجنة أن فكما 

وهوحراب، بور لقلوب ا اث، فكل.ل
وأساسها؛؛عمارتها، 

هالذكر لرفإن ظه؛ عيي الوقال 
ؤيغذيهاالقلب، فى الإيمان شجرة يغرس 

قويفه ذكن! العبد ازداد وكلما . ؤينميها

(٣٣٧٠رنم الدعوات، رأبواب الترمذي احرجه )أ( 
ماجاوابن غري،،، حمن حدث ا اهذرنال: 

(٢٢٦/٢٩>واحمد (، ٣٧٩٣رنم الأدب، )كتاب 
فيالألساني وصححه ؤذا[، الرسالة، ة ]مزه

الإسلامي،]المكتب ( ٢٨١٢)رقم الجامع صحيح 
[.٠١٤١•ط٣، 

^[.١٣٩١الملاح، ]ياي الورة)٦( الأذكار )ه( 
مدا،المختار، تمؤّة ( ١٤٣)أ/المالكين مدارج )٦( 

.u٦٢^١



اتدكرالدكر

كثرةإلى يدعو الإيمان أن كما إيمانه، 
ذكره،من أكشر اض أحب فمن الذكر. 

روحه؛؛هي بل. الإيمان؛ هي ض ا ومحبة 

لأقسام:ا0 
يكلظاهرين، نمن إلى الذكر ينقم 

تلمشرؤع ا الذكر تحت يدحل مما منهما 
لمالذي المطلق، الذكر الأول: 
ولم، معيناوقتا له يخصص 

أومطلأ-ا، اش إلا إله لا كقول: يقيده؛ 
واضلله، والحمد الله، سبحّان قول؛ 
بزمانالتفي دون ذللئ،، وأمثال أكبر، 
معية.حالة أو معين، 

المؤقت،أو المسد، الذكر الئائي; 
أومعين، بعدد أو بزمان، المقيد وهو 

المؤقتةكالأذكار معينة؛ صفة أو كيفية 
المضجع،وعند وآحره، النهار أول قي 

وأديارالمنام، من الامتيقافل وعند 
يقالما مثل المقيدة والأذكار الصلوايتط، 

واللباس،والشرب، الأكل، عند 
الخصنفايت،فيه صنفت وقد وغيرها، 
واللتلة-اليوم بعمل الخماة 

لمراتب،:ا0 

ْماوتأص;مراب ثلاتأ صاى الذم 
واللسانالقلب فيها تواطا ما الأولى؛ 

—ءآ ٠ رآ/ عيي للالإيمان لثأمة واليان اكوصّح )١( 

(.٦٦١,  ١٦/•١٠)الضاوى مجميع ]ج: )٢( 
ْ(.٦٦/١اUض)•المدد انظر: )٢( 

أعلىوهي به، المأمور وهو حمينا، 
المراب.

كانفإن قفل، بالقلب الذكر الثانية: 
معكان ؤإن فحن، اللسان عجز مع 

للأفضل.ضرك قدرته 
وهوباللمازسل، الذكر الئالئة: 

اممه.بذكر رطبا لمانه كون 

ك،،اصاشمتذقة:-ج؛ 

توقيفية:الأذكار الأولى: ,المسألة 
توقيفي،بابها لتا يا والعبا عيادة، الدكر 

النبيقال قال: ه، البراء فعن 
وضوءكفتوضأ مضجملئ،، أتيت* ارإذا 

الأيمن،شقك على اصطجع ثم للصلاة، 
إليك،وجهي أسلمت اللهم ئل؛ نم 

ظهريوألجأت إليك، أمرى وذوصمت، 
ولاملجأ لا إليلث،، ورهبة رغبة إليك، 

يكتابكآمنت اللم إليك، إلا متلث، متجا 
فانأرسلت،، الذي وبنسلث، أنزلت، الذي 
الفطرة،على فأنت ليلتك، من مت 

قال:به؛؛. تتكلم ما آخر واحعلهن 
بلغت:فلما النم؛ا.، على فرددتها 

قلمت:أنزلت، الذي بكتابك آمن الأه.لم 
الذيونبيك ارلأ؛ قال: ورسرلك، 
وذم

ورأولىظه: حجر ابن الحاففل قال 

(،ViVينم الوصوء، نكشاب ال_خارى أخرجه )؛( 
رالأسنفار.والتوبة والدياء 1لن.كر ركتاب ومسلم 

(.•١^١٢ينم 





الدكراتدض

أومحمد. ملة من أهدى هي ملة لعلى 
أبايا وافه ! قالوا. ضلالة،٠ باب مقسحو 

تقال الخير. إلا أردتا ما الرحمن، عبد 
إنيصتبه، لن للخير مريد من اروكم 

يقرؤونقوما أن حدئنا . اطه رمول 
مااطه وائم تراقيهم، يجاوز لا القرآن 

تولىثم منكم أكثرهم لعل أدري 
عامةرأينا ت مّلمة ين عمرو فمال عنهم. 
معالنهروان يوم عنونا يهلا الحلق أولثلث، 

الذم:يدع الئاكه: لمسألة ا٠ 
منإلا - الناس من كثير أولع 

الأدعية،في الأبتراع ب. افه رحم 
الشرعيةوالأذكار الأدعية في وأدطوا 

الشرعيةللأوامر مخالفة كثيرة بدعا 
الاهيةءنالأتدإع.

افهررأذن : عياضالقاصي قال 
كتابهفي الدعاء وعلم دهماثه، في 

لأمته،الدعاء النبؤ. وعلم لخليقته، 
العلمت أشياء ثلاثة فيه واجتمعت 

والنصيحةباللغة، والعلم بالتوحيد، 
عنيعدل أن لأحد ينبغي فلا للأمة، 

للناسالشيطان احتال وقد دعائه 
سوء،قوم لهم فقئض المقام هدا من 

عنبها يشتغلون أدعية لهم يخترعون 
الإحالةقي ما وأشد س، بالنبي الاقتداء 

والصالحثن؛الألياء إلى بونها ينأنهم 
دعاءدعاءيونس، نؤحا دعاء ت فيقولون 

الأنفكم، في افه فاتقوا بكر، أبي 
بالصحيح((إلا الحديث س تشتغلوا 
المثال:سبيل على الأذكار بيع ومن 

مضمتا؛أو مهلهن، المقرئ بالاسم الذكر 
هو.هو هو أو افه، افه افه كقولهم: 

منيستحب لم ^٤ ٣٧رراتيمية ابن قال 
المثل: مفيدا كلأتا-ائا كان U إلا الذكر 

ومثل:أكر، افه ومثل: افه، إلا إله 
حوللا ومثل: فه، والحمد الئه مسبحان 

مفلهناالفرد الأمم فأما بافه، إلا قوة ولا 
هوهو،مثل: مض_متا أو افهاد]ه، مثل: 

ولاننة، ولا كتاب ش بمشرؤع ليس فهذا 
الأمة،ملفا من أحد عن أيما مأثور هو 
ؤإنمابهم، المقتدى الأمة أعيان عن ولا 

وربما• حرين لمتأ ١ صلال من قوم له لهج 
مثلمافيه، مغلوب شيخ حال فيه اتبعوا 
اطه.الأهيقول: كان أنه الشبلى عن يروى 

افه؟\لأ زل لا تقول لا لم له: فقيو 
النفيبين أمولتا أن أحاف فقال: 

التيالشبلي زلات من وها-0 والإثبات. 
وغلبةوجده وقوة إيمانه لصدق له تغفر 

ؤيذهبيجن ربما كان فإنه عليه، الحال 
لحيته،؛اكارمتان.ؤيحلق إلى يه 

ينمالعلم، )كشاب سنه في الداومي أحرجه 
النلةفي الأوسانى نادء إّوصحح (، ٢١٠

الممحت)ه/آا(.

)ا/'اا(.علاف لاين الريانة اكوحات )٢( 
يريقوانظر: ا/ا'ْه(، )• الفاوى مجمؤع )٣( 

عالم^١; ( ٧٣٩-  ٧٣٨)آ/الشم لأبن الهجرض 
ْلا[.الفوامم، 



الدما1ذض

0الآئارء
وعظيمة؛وحليلة كثيرة، الدكر 1دار 

كماوالنجاح؛ للملاح ب س— 
توا^لآحuع ئآؤ أه ؤوئأه\ ت الى تعال ق

من^*^١ حتفوا أنهم كما والمنكرة، 
ونقصوا،فيها فزادوا الشرعية، الأذكار 

الأذكار.ْن شمع فيما بالئق يلتزموا فلم 
والسةالقران بنصن ياهلل وميمهم 

ل\س[.هزة 
جنته؛ويحول تعالى، انإه مغفرة يل ن— 
ِقثيرأأثل ؤوإلق»كرخا ت تعالى شال كما 

ءظيثاهؤثجثل ثعينة ثم ء أعل ؤألدؤيي 
[.٣٥]الأحزاب: 

اءوصفجلاء لوب قالورث ي— 

وظ؛ت تعالى شال القرآن؛ فمن 
قولإمحق ؛P ■^0 أكني 

؛٣[ ]الساندة: دماه آبسلم لم ويتييت 
الإسلام،اروه—و ؛ ؛^^؛ كثير ابن قال 

أكملأنه منين لمؤوا ه نبنه اشر أحبر 
زيادةإلى يحتاجون فلا الإيمان، لهم 

وقدأبدا، ينعصه فلا أتمه وقد أيدا، كما وجفاءها؛ قسوتها ويدهب وطمأنينة؛ 
أودا؛ايسخءله فلا رصيه قلؤئهر ؤبملثهر ءامخأ ؤؤأق؛ن تعالى: قال 
Sk  ق،لأة يي' تعالى: وقال أقلوب4 مملأ اق محقي ألا آة

٢٨ ■] J_»^ س(ي م1دة يئمك وي >؛تتلءا علا
بنالئضبل قال تالك-هف[. .ه الجزاء إذ للذاكرين؛ تعالى افُ كر ذ- 
الصالح:العمل معنى عن ئأب ض عيا تعالى: قال كما الحمل؛ جنس من 

خالصاكان إذا فإنه وأصوبه، لاأخلضِه [. ١٥٢]القرة؛ ؤءآدئؤآ 

لياردً يمباده يمك ^٠ صنلحا عتلا ءؤنل 
بنالئضيل قال ]الكهف[. 

الصالح:العمل معنى عن ئأب قس عيا 
خالصاكان إذا ، uLJوأصوبه، ررأخلمصه 

صواناكان ؤإذا تجل، لم صوانا يكن ولم ابن ذم وقد غيض، من فيض فهده 
يكونحتى يقبل لم خالصا يكن ولم ررمدارج كتابه ش منها صالحة جملة القيم 

اللكين((لاأ.

اتمخالمين:ذأهد_، م٠ 
ببيعواشتهر الصوفية مذهب عرف 
وابتدعوافامحترعوا والأوراد، الأذكار 
سلطان،من بها اشر أنزل ما أذكارا 
الشركية،الألفاظ من يأنولع مليئة وغالبها 

فر،كان إذا والخالص صوابا، خالصا 
الئنة«ثم,عر كا.ن إذا والئواب 

الني.عن ورد فمد الثنة: من وأما 
ماهذا أمرنا فى أحدث ارمز قال: أنه 

آخرلفثل وفى ردااأ؛أ، فهو منه ليس 

رآ/كير ابن تمر )٢( 
[.٠١٤١٧'يا، 

المرى،اكراث إه ]دار 

الفكرآ.]دار  CKo/A)اسة ي نمم أيو روا، )٣( ]دار مد( فما )آ/؟أا المالكين -دارج انفر: :١< 
S(، ٢٦٩٧رنم لح، الم)كتاب الجخاري أحرجه )؟( [.٠١٤١٢المش، 



ذوالطوو

ليسعملا عمل اُمن ت فيه جاء لم لم
رد،،فهو أمرنا عليه 

قال:أته ه بكر أبي الصديق وعن 
اش.رسول كان شينا تاركا لرلسس0ّ 
إنأحشى فإني به؛ عملت إلا يه يعمل 
أزيغ،؛أن أمره من شيئا تركت 

لمصادرواتمراجع:اي 
للووى.ا_ااالأذكار،،،

الرزاقنمد والأذكار،؛، »الأس - ٢ 
الدر.

العميدةفى ومنزلته ءالدعام ٠ ٣ 
العروسي.لجيلأن الأملامية،،، 

أعلم.واش الأتباع بتن الجماص - ٤ 
الرحمنعبد بن لمحمد والابتداع،؛، 

Iالحميبمى 

المتعلقةوالمبتدعات والسنن - ٥ 
أحمدين لمحمد ، والصلوات،، بالأذكار 
الحوامحل.ي.الشقيري 

انمتعنقةالعقدية .والمباحث ١ * 
الكلأتى.الحفيفل همد ن لعلى ؛الأذكار((، 

 Mالحلول و ذM

رالخى(.مصهللح يراجع 

»ذو

ونسيه:سمه اي 

إنهت وقيل أيوب، أولاد من إنه قيل؛ 
بناليسع إنه وقيل: نون، بن يوشح 

إنهوقيل: داود، قبل وكان أحقلوب، 
هؤلاء،غير أنه يظهر والدي ،، زكرياُ 

سنىاسمهممة:'و 

.:الكفل ذي سمية سبب في قيل 
بهفعام الأعمال، من يعمل تآقفل إنه 

وفائهلحن عليه اض فاثنى قيام، حير 
فيالمعدودين من وجعله به، تكفل بما 

'.٥١ْعسذصْءنىطاءت ءإدْ، لأ؛>، اكادمن"، اض ري'اسمح - ٦ 
تكفلقد كان إنه العمل؛ هذا في وقيل 
ويقضيأمرهم، يكفيهم أن قومه لبي 

اوكفل،ذا فمي فقحل بالعدل، بينهم لأبن ١(، )ج* الفتاوى(، 
وعملهسعيه، في له تكفل ض ا إن وقبل: 

همروقل الأنثياء، من غيرْ عمل ضف 

امحم.لأبن الصيب((، ب_الالوال 

تيمية.

المم.لابن السالكين،،، لآمل.ارج . ٩ 

(.١٧١٨رقم الأس ملم)محاب و= 
(.١٧١٨.رقم الأمحة، )محاب لم م)\(\خمج4 

رنمالغمس، فرض )كت-اب ال-خارى أحرحه )٢( 
(.١٧٠٩رقم الجهاد، )محاب وملم (، ٣٠٩٣

>آ/س(-أرئح في السفلم انظر; )-٦( 
ره/للبغري وتفجر ط١[، انملمية، الكتب ]دار 
)1\رالقريي وشمر ط١ا، فة، ]دار ( ٣٤٨
[.٠١٤٢٧»i\، الرالة، لمؤّت ( ٢٦٦





ذواتممل

4M3p
ذواصل

عوتهءدي 

ماإلا دعوته، بيان في شيء يرد لم 
بعثالكفل. ذأ أن ءباس اتن عن نشل 
اللهتوحيد إلى داعيا الشام أهل إلى 

الأنبياءدعوة أصل وهذا أ، د تعالى 
•جمتثا والرسل 

فاته:و٠ 

كلهعمره أشام الكفل ذا أن يذكر 
حمسابن وهو بها، توقي أن إلى بالشام 

اعلم.واش ، سنة وسعين 
صاثمتأدا؛قة؛

ضمن الكفل هو ه الكفل ذو هل 
الذنوب،من يتورع لا كان الذي إسرائل 

ءمرْ؟آخر في تاب أن إلى 
يال:ه عمر بن اش عبد عن 
لملو حديئا يحدث النبي. سمعت 
سيععد حتى مإئين أو مء إلا أسمعه 
ذلك؛من أكثر سمعته ولكنى مرات، 

رركانت يقول اش رمول سمعت 
بتيمن - الكفل ذو إ رواية وفي - الكفل 

فأتتهعمله، ذنب من يتويع لا إسرائيل، 
يطأها،أن على دينارا ستين فأعطاها امرأة 
امرأتهمن الرجل مقعد منها قعد للما 

يبكيكمحا ت فقال وبكت. أرعدت 
عملتهما صل ولخنه لا قالت: أ1كرهظك؟ 

فقال:الحاجة. إلا عليه حملتي وما ئط، 

فهياذمي فعلته؟ وما هذا أنت تفعلين 
بعدهااش أعصى لا واش لا ت وقال لك. 

علىمكتوبا فأصثح ليلته من فمات 
غفرتمو اش أن بابه: 

الكفل،؛،لاذو طرقه: بعض في ورد 
عليهاش أتى كريم نبي على يشكل وهذا 

أوجه؛ثلاثة من والجواب كتابه، في 
الوصعق مدكر الحديث أن أحدها: 

صحيح.بإسناد الّمحا. م، يشت 
وردتالكفل( رذو لقفلة: أن الثاني: 

العلامةذلك على نثه كما خينأ، 
مجمؤعمن ورد الذي إذ الألباني؛ 

إفاقة.دون )الخفل( ؤلرقه: 
إذالخفل؛ هو الكفل ذو ليس الثالث: 

غيرآخر رحل إضافة.- دون . اوكفل 
القرآن.فى المن.كور 
ررفهو؛ كثير ابن قفل ألحا قال 
فإننقلر، إسناد0 وفى حدا غريب حديث 

إلاأعرفه لا ناتم: أبو ئل هذا ّعداأ؛؛ 
ولمحبان، ابن ووثقه واحد. بحديث 

الرازياش عبد بن اش عد سوى عنه يرو 

(.VAA)؛/والأمم الملوك -ارخ ش ]م: )١( 
)ا/بمص.ف الممدد رآ(اظر: 

والرقانقالقسامة هنة )أبواب الترْاءى أحرجه )٣( 
ة]محزم)م/هآ"؟( وأحمي. (، ٢٤٩٦رقم والويع، 
والمهايةالمداية غي محير ابن ونال ط؛[، الرسالة، 
وميجدا، اغرب ط١[: هجر، ]دار )ا/آّاه( 

المعيقةالمسلسلة في الألماني وصعقه نظرا، إسناده 
•؛(.٨٣رقم )ا،/٣٨، 

طلحةءللحةأ مولى معيد أو أوحد له يقال )٤( 
اكرطىله اخرج الداسة، مجن مجهول صعد، ،ولى 

(١٧٢)حجر لابن اكهال.يب تقريب انف؛رت صنته. في 
[.٠١٤٢٩ًدآ، الرسالة، ]محزصة 













ئ؟
والأحلام

-مالي:قوله في ه، هماس بن اض 
نُنآشث أتئ1قمحبلإو ث. 
قال؛]يوّسف[، ّثمدي ؤ، يأيمم 

وحيا؛؛الأنبياء رؤا رركانت 

بنأنس حديث المعنى لهذا ليشهد 
راوكذلكوفيه: الإسراء، في ه مالك 

قلوبهم؛؛تنام دلا أعيتهم تنام الأسياء 
إبراهيم.اش ض رام U ذلك ومثال 

هنبيا حق في جاء وما ابنه، ذبح في 
ويثآثئ صدرك تعالى؛ قوله من 

شاة4 ٣ اكت  ٤٥اقق 
الرءرسك؛إ محأتإن ءاءيمن_،> أس 

الأنيياء:غير روا الثاني: الشم 
ومءنىثلأنتهم1ع:

الصادينالرؤي_ا الأول: نوع ال
اتلهمن تكون التي وعي )الصحيحة(، 

وهيللمؤمنين، تكون ما وغالب تعالى، 
٠:يقوله اJرادة وهي اض، من بشرى 

جزءاوأريمن ستة من جرء المؤمن للرؤيا 
السوة؛؛ُ"أ،.من 

الرائي،بصدق تكون الرؤيا وصدق 
الشيع،والتزام الحلال، أكل وتحريه 

]اص)\/Y•؟( الئنت في ءاْم أبي 1^، ثا(أام-بم 
)ها/؛ْه(شرْ ني راليدي >i\[، الإسلامي، 

ظلالهم، الألاهم، وت طا;ا، الرسالة، ]مومة 
الجتئرا/أ،:أ(.

(.٣٥٧٠رئم انماقب، رمحاب الخاري اخر.بم )٢( 
(،٦٩٨٧رنم المسر، )كتاب المخاري )٣(أحرجه 

(.٢٢٦٤رنم اردا، وسلم)محاب 

السلة،واستقبال الطهارة، على والنوم 
دذهماغفلالدمُ"•

غالتااختصت ؤإن الصحيحة والرؤيا 
لغيرهم،تقع قد أنها إلا الصلاح، بأهل 

الكفر؛أهل من بل المرق؛ أهل من 
يقرات،سبع رأى الذي الملك كرؤيا 

زمزم،بئر حفر ش المهللب عبد زيا ور
وغيرها

رروالرزيات هءزفث قنم الابن ال .ق
أقسام:الصحيحة 

فيسبحانه الله يلقيه إلهام نها: م. 
الربيه يكلم كلام وهو ؛-، UxJlقلب 
بنعبادة قال كما المنام، في ءبد0 

وغيره.الصامت 

الرؤياملك له يشربه مثل ومنها؛ 
بها.الموكل 

بأرواحالنائم روح التقاء منها: و٠ 
وأصحابهوأقاربه أهله من الموتى 
وغيرهم■

سبحانهالله إلى روحه عروج منها: و— 
له.وخطابها 

الجنةإلى روحه لحول منها؛ و- 
ومشاهدتها.

وءيرذلكا\آأ.

(.٥٢- )\/\0 ا.لمتةين دارج انظر: )٤( 
كحالخعبء، ]دار )؟/.؛أ)( القرطي تمر انظر: )0( 

(.Y\/(rA)حجر لاين اJارى 
(.٢٩)الروح )٦( 





والأحلاماليوى والأحلام

اتمرين )حقيقة( عنها يقال إنما ؤ— 
امالرؤيا عن واحترارا الله، من لكونها 

حيالهو والذي النمس، حديث هى 

منالتي الرؤيا عن احترارا وكذا بانل، 
التجلا0اآ.

هذهعن قيل فإذا : هذاعلى و- 
تمحتمل لقتل فهذا )حيال(، إنها ؛ الرؤيا

عضروبةأمثال أنها القائل أراد إن — أ 
رؤياوبين بينها بفرق وأن للذهن، 
بهذهقال ولذا صحيح، فقوله العيان، 
تقالوا كما اللمنة، علماء بعض العبارة 

'.^^٠٢الات خص 
الباؤللة، حيالأت أنها أراد ؤإن - ب 

وليت، شيء على تدل ولا لها حقيقة 
يسويأن وأراد صادقة، ولا نله، ا من 

باطل،فقوله النفس حل،يث وبين بينها 
والستة.للكتاب مناقض 

رسوله.وثنه ض ا كتاب دق فقد 
أقسام،ثلاثة إلى تنقسم الرؤيا أن على 

رقيامنها والتي، الصادقة، الرؤيا ومنها 
قالكما الوحي، من هي والتي الأنبياء 

آل؛ءيارثؤثد آقث صدئتن ت__مال_ىت 

حقيقةألمنام في وآمم ت يمال ءولكن تيعية: ابن قال ( ١١
فإنالض. حديث هي الخي ارويا محن بدلك مححرز 

تحزينورودا اض، من بشرى رؤيا أنسام: ثلاثة ا.رؤيا 
فيتفد المرء به مدث مما ورويا الشطان، من 

التظتيداْفىالمنامء.
الصححوالجواب (، )T\/٦٧الئتاوى مجمؤع انثلر: )٢( 

المدني[.لمْلة ( ٣٢٧المح)A دين بدل لخن 
ذكره-وسيأتي المعتزلة، بمص به ئال )٣( 

الشهي الحق وروا [ ٢٧]l_؛: أئؤ4 
ليستفهي ، وصدقها وقوعها من يد لا 

الأحلام.أصغاث قيل من 
اُدالرؤباقوله المنة؛ ومن 

،اش من بشرى الصالحة يرؤيا ثلاثة؛ 
مماوروثا الشيطان، من تحرثن ورويا 

.، أ ا،نمه المرء يحدمث، 
إنهاالرؤيا هذه عن قال من وكذلك 

؛منه اسشرئا حقيقة، 

تتحقق،وقد اش، من أنها أراد إن ء أ 
حقفهذا النفس، حديث من وليت 

.تفصيله تقدم ما على 
ائمناليراه ما أن أراد! ؤإن - ب 
عاقليشك لا فهذا بالعين؛ اليقثلة كروية 

إذااليتيمة: من قال كمن بطلانه. في 
وهوبأفريقية كأنه المنام قي الإنسان رأى 

بأفريقيةسبحانه افه احترعي فقد ببغداد 
قيذلكاترقتُْأؤ

أماوالعقل؛ بالواقع باطل، وهذا 
عندنا،النائم أن نشاهد فنحن الواقع 
أفريقيةفى الوقت ذلك فى نفسه ورأى 
منيرى النائم فان العقل! وأما مثلا. 

مثلا،الرأس مقحلؤع كوته من الأحلام 
تخريجي.مدم )٤( 
ومقالاترآ/آاا(، للإيجي الخوائف انتلر: )ه( 

المهمة]مة )آ/بما( للأشعري الإّلامسن 
(١٢٣، ٧١))،/ حزم لابن والفصل ًلا[، 1^، 

تدار)آ/م(آ( له والفرؤع والأصول الجيل[، ]دار 
■،[ ١٩٧٨هدآ، النهضة، 





►ءوالأحلاماثروى 
والأحلام

فيه التبي رزية الثالثأت لمسألة ا- 
انمام:
أنالصحيحة الأحاديث فى ثبت لقد 

يراءفإنه المنام في المى. يرى الذي 
به.يتمثل لا الشيطان لأن حقيقة؛ 

قال:المبي. عن هريرة أبى فعن 
فإنرآني، فقد المنام في رآني ررومن 

وفيصورتيا'لآا■ في يتمثل لا الشيطان 
ميراني فالختام في رآني ررمن ت رواية 

وفييى؛؛ُآأ، الشيطان يتمثل ولا اليقثلة، 
؛ي؛اأص،يتخيل لا الشيطان ءافان رواية: 

يتراءىلا الشيطان ءوإن رواية: وفي 
للشيطانيتبني ررلأ رواية: وفي بي؛اُ؛أ، 

رآنيررمن ت رواية وفي ر بي؛اأ يتت أن 
•، الحق؛؛ُ رأى فقل 

منأن على الأحاديث هذه فدلت 
شسيراْ فإنه اودام، في ه النيئ رأى 

اليقفلة.

فمدرآني ررمن ه قوله وممني 
لأنحقيقة؛ رأْ قد أنه ي: أ ؛
بالنتىيتشبه لا الشيْلان 

فييراني رافهّث قوله ومعنى 
رميم ١ا رنم العلم، ركتاب البخاري آحرجه )١( 

(.٢٢٦٦رقم لئابألروأ، 
(٦٩٩٣رقم اكسر، )كتاب البخاري أخرجها )٢( 

(.٢٢٦٦رقم اروا، رسام)محاب 
<.٦٩٩٤رقم اشر، )محاب البخاري أخرجها )٣( 
(.٦٩٩٥رنم التعبير، رمحاب البخاري أخرجها )٤( 
(.٢٢٦٨رنم الرؤثا، )كتاب ملم ا:مجهأ )٥( 
(٦٩٩٦رقم انم—ر، )محاب البخاري أخرجها )٦( 

(.٢٢٦٧رنم الروا، )محاب وسلم 

الرؤياتلك تأؤيل سيرى أي: اليقتلة،؛؛ 
ماذلك ؤيعثمد ،، وصحتهاُ اليقظة فى 

.رأىررفقد رواية: فى حاء 
القيامةيوم سيراه أته معناه: إن وقيل: 

إكرامنيادة يتضمن مما حمحوصية، بمزيل 
التيالعامة الرؤية بمجرد لا للرائي، 

فيء يرْ لم ممن الخومنن جمع يراما 
المنام^.

الرويةلاعتماد يشترط ولكن، 
لكي.فىالمامران:

الثابتةصفته على راه قد يكون أن س ١ 
يرىأن ذلك في ؤيستوي السنة، في 

أوشبابه، حال صفته على . النبي 
عمره،آخر أو ، كهولته أو ، رجوليته 

فلاصفته، غير على رآه قد كان إن وأما 
يعتد؛دلكأاُ؛.

اآ.الشرعُ'يخالف يما امره ألا . ٢ 
مصدراليمسن، الرؤيا الرابعة: لمسألة ا- 

الشريعة:ش الاستدلال مصادر من 
والجماعقالسنة أهل إليه ذهب ما هدا 

منهايستفاد فلا الأمة، طوائف وغالب 
منبل لا بل الشركتة؛ الأحكام من شيء 

ؤإلأوافقته فان الوحي، على عرصها 
صاحبها.على ردت 

الأنبياءررورؤيا ظه: القيم ابن قال 
(TA0/\r)اظر:تحالاري )٧( 
انري)لإا/ْهم(.نتح )٨( 
)آا/به'آ(..ازري كح انظر: )٩( 

(.٣٧٥_٣٧٤،  ١٨٩. ١٨٨/١٢)وح اظر: ( ١٠)



وهذاالشيطان، من معصوئ فإنها وحي، 
علىالخليل أشيم ولهدا الأمة، باتفاق 

■ههق إمحماعل ابنه ذيح 
الوحيعلى فتعرض غبرهم رويا وأما 

.يها يعمل لم ؤإلأ وافقته فإن اكرج، 
رؤياكانت إذا تقولون فما ت قيل فإن 
تواطأت؟أو صادقة 

استحالكذلك كانت متى قلنا: 
مطابقةإلا ذقون لا يل للوحي؛ مخالفتها 

اندراجعلى منبهة أو عليه، منبهة له، 
الرائييعرف لم حكمه قي حاصة قضية 

علىبالرؤيا فيتنبه فيه، اندراجها 
ذلك«ُاأ.

وعلمالرؤيا ة؛ الخاملمسألة ا— 
من■>زها الروية كون ومعنى الغيب، 

التيوة:

ا١رؤJاالصحيح: الحديث ذكر تقدم 
منجرءا دأرسم، ّثة من جرء المؤمن 
ستمن جرء أنها ذلك: ومعنى النبوة،؛، 

صدقفي الهوة من جزءا وأربعين 
صادقحبر الصادقة الرؤيا فان الخبر، 

الهوة،وكذلك فيه، كذب لا اش، من 
الوجه،هذا من النبوة الرؤيا فشابهت 

منمصدر الرؤيا أن لهذا المراد ولهن 
التشريعمصائر 
تجيءررالرؤيا ظفه: الخطابي فال 

والأحلام

)ا{مدارجانلكين)ا/>0(.
ر'آ(اظر:كحاوارى)آا'/ح

منباق جزء أنها لا النوة، موافقة على 
البوة«ص.
والثالثالثاني القسم فإن هذا؛ وعلى 

منأو الشيطان من كان )ما الرؤى من 
علممن شيئا يقيد لا النفس( حديث 

ءيرْ.من ولا الغيب 

اض(من اش )الرؤا الأول القسم وأط 
حلالهامجن يعرف أن يمكن ال-راثمح، فإن 

غابما أو المستقبل في سيقع مما شيئا 
ذللخ،ولكن ارزى، هذه طريق عن عنه 
الطلق.لا الهي الغيب من جزء 

بالرؤيايكون فاد المهللق الغيب وأما 
اللهبه يختص مما لأنه أبدا؛ 

لشروق؛ا0 
والحلم:الروا بين الفرق 
لمعنىمرادف اللغة في الرؤيا معنى 
يراءما عر يطلق كلاهما إذ الحلم، 

منامه.فى ان الإن

عليهغلب قد الشرعي الاصطلاح أن إلا 
وجسنا،كان"حيرا ما على الرؤيا إطلاق 

الشحءْ؛.الشر ض الحلم وإْلالآق 
(.nv/\T))•آ(قحالادى 

لاينص وقح (، ١٢٤)ا،/ القرطي مر انظر: )٤( 
المرويوشرح ٦•،(، ، ٣٦٤)آا/م1م، حجر 

الشربمةض الفب وعلم (، ٢١ره١/ لم معلى 
]مكب( ٢٣٢. ٢٢٢)الغشمان لأحمد الإسلأب 

داء.والحكم، الملوم 
الملمة،]المكتبة ( ٤٣٤)الأئر لابن المهابة انئلر: )٠( 

والمحالقينالنثة أهل عند والردى >!، ١٣٩٩
٤٦(.)



والأحلاماليوى ا|ئبمامؤىوالآ.ءلأم

ءأ7
التمريقهذا على دن وقد 
ال؛سطانااُا/من والحلم اش من ررالرؤيا 

ذلك؛بخلاف الإطلاق يأتي وقد 
الصالحةفرقيا ت ثلاثة كقوله.ت 

منتحزين ورذيا اطه، من بشرى 
المرءيحدث مما ورؤيا الش؛-هلان، 

 ..)٢(,,
م|سها

والرقية:الرؤيا بجن الفرق 
للفعلمصدران هما لرؤية وا الرؤيا 

ماض تطلق الرقا أن إلا رأى، الثلاثي 
بينماالمنام، حال في الإنسان يراه 

فىالإنسان يرام ما على ألرؤية تطلق 

وقدالاستعمال، في الغالب هو هذا 
شالعينثن رؤية بها ؤيراد تالرؤياا تأتي 

تعالى:قوله في حاء كما اليقظة، 
قئاّداه ilsAإلا أنتق ألقح ِثثتا 

العين،رؤية : بهافالمراد [، ٦٠تالإّسماءت 
الاياتمن الإسراء ليلة رآه. ما وهي 

ابنبذلك صمح كما والعير، 
الطبريالإمام وحض ، %٤٢ماص 
هذاعلى التأؤيل أهل من الحجة إجماع 

اكفسثرأْ/

؛،V،U،Cرقم الطب، زكتاب المارق )ا(أخرجه 
(.٢٢٦١رقم الروا، )كتاب لم وم

محميجه.قدم ( ٢ر 
عند(، ٦٦٥العرب لمان )م"(انظر: 
)٨٦(.والمئالفض والبمائ الئنئ أهل 

(.٢٨٨٨رقم الماقب، )كتاب المخاري صحح )إ(انئلر: 
لبا/مح؛(.اممري نفير ثه(انقلر: 

المحالفين:ات،هب مؤ 
فيالخالقة الفرق أقوال تعرين! لقد 

ماوأهم ، حقيقتها وبيان بالرؤيا التعريف، 
ض:ط ذلك م قل 

يراهما إن المعتزلة: أكثر قال — ١ 
الاطلة، بحيالأت منامه فى الإنسان 

آ.شىءُ على تدل ولا لها، حقيقة 
مخالففانه البعللأن، بين القول وهذا 

المبئنةوالثثة القرآن من الثابتة للأدلة 
والتيبعضها، تقدم وقد لحقيقة 

الله،مجن هو ما الوزى من أن على تدل 
اطلاعفيها وأن النبوة، من جزء وأنها 

المتقيلية،الأمور بعض على الرائي من 
منأو بياء الأنمن ذللث، كان مواء 

لهأولها التي مصر ملك كرؤيأ عترهم؛ 
.وغيرها، هه. يوسف 

جمعقال فقد الأثاعرة وأما — ٢ 
وهذاباطلة، حيالأت! اثرزيا بان منهم 
حينقي السابق، المعتزلة قول من قريب 
تإدراكا الرؤى بأن بحضسهسم قال 

CV).  .٠
حممه

الرؤياتعريفهم ذلك قي غلقلهم ومن 

]يا;'\( V/X)للأفرى الإملأسض مقالات انفر: )ا( 
)آ/المرطيى ير ونفؤدم[، الءرأي، التراث إحياء 
م( ryo)^للامدي الأفكار أبكار (، ١٢٤

،>[،١٤٢٤ْدآ، بالقاهرة، الخوب والاثار الكب 
الجيل،]دار ( ١٤٢)آ/المواقف رثرح 
(.١٧٣)للايجي الكلام وجواهر 7اأاه[، ط\, 

شرحانثلر: الأشعري، الإيجي عغهم: ذللتؤ نقل )٧( 
)آ/آ؛\(.له المواقف 





اثرووفٍءَهوجإ|بم٧١^

عائد.آل يكر بن لخالد وصوابطها،؛، 
والجماعةالئئة أهل عند »الرؤى . ه 

العمحي•لسهل والمخاشزأ'، 
النصوصبين والأحلام - ٦ 

النفي؛ا؛،التحلسل ومدرسة الشرعية 
الرص.لأسامة 

شرعا:لتعريف ا٠ 

الرحمةفي  JL<،،^Iبالغ انرزوف; 
واسق'؛/

سناشمعضالأغوي̂ و
واتشرعي:

التعريفمن تقدم ا مخلال من 
فيانرزوف بأن يتبين والشرعي اللغوي النصوص في والأحلام والرؤى - ٧ 

عيروالرقة، الرحمة على يدل منهما كل 
بكونيختص الشرعي التعريف أن 

تعالى،اش ء ما أسمن اسما الرووف 
الكمالغاية على حمله يقتضي وهدا 

سبحانه.حقه فى والجمال 

الريس؛لأسامة ١^^^، 
الشريعةفي الغيب لأعلم - ٨ 

الخيمان.محياه ين لأحمد الإسلاميهء، 

•حجر لأن الباري؛؛، ررقع - ٩ 
تيمية.لأن ، الفتاوى،؛ ررمجمؤع  ٠١٠

الأًحرى:لأسماء ا '
اللعليف؛الرحمان،   nلرووف اP

لغة؛التعريف 0< 

امممن الغة مبصيغة الرووف؛ 
روقالرائق، الفاعل: 

قال:الهمزة لين ومن ورآفة، راشه، 
تفارس ابن قال ،، واوان فجعلها روق، 
تمثيل.ولا تكييف غير ومن اويل تدل واحدة كلمة والفاء والهمزة ارالراء 
ءؤءلأتعالى: قال ورحمة،،؛٢،. رقة على 

قال٢[ ت ]١لنور دبجخ ف، يإغة متا تا.ثذكّ 
عنهمافتسمهلوا ترحموهما اءلأ الزجاج: 

الحد؛؛من به افه أهر ما 

سكم:او 

٧١تعالى اسمه إثبات يجب 

لحقيقة:اؤ 

علىيدل انرزوف تعالى اسمه 

،^
الرأفةصفة من تضمنه بما والإيمان 
بجلالهيليق كما واللهلف والرحمة 

ولاتحريف غير من انه مله1وعقلتم 

العلمية
؛الرأفةهث اه فيوصف والوصفية، 

المزمنينعبادْ على والتعطف والرحمة 
وتهيبالجمل[، اظر: )ا(

ط\آ.التراث؛_، إحياء )0ا/آيا<تدار اللغة 
.Uv\lyرأ(ثاسساول؛ة)

(.٢٨)؛/للزحاج رإءرابه القمأن هعانب )٣( 

،١ ط الرسالة، ة ]مرم( ٩٤٦)عدى التمر انظر; )٤( 
ئةوالالكتاب مي الواردة اث وهنات ، م[ ١ ٤  ٢٣

-[.٠١٤١٤، لدلوىالمافرآاا(]دارابيرة، 



ا}رؤوف

وألمارهمسمعهم في بحنقلهم 
تسميةجاز ؤإن ومكناتهم، وحركاتهم 

اشوصف في كما الاسم بهذا اش غير 

للهأن إلا ]التوبة[، ٠^٠ ثمر 
يه،يختص ما وللبشر به، يختص ما 

تماثلمنه يلزم لا الأمم في فالاتغاق 
المسمى.

لأدلة:ا0 

فيالكريم القرآن في الأمم هدا ورد 
تتعالى قوله منهات كثيرة؛ آيات 
محآؤفآقئ ثأن همثتن قهتتتقم آثد قنذ 
٠ن تعالى وقوله تالنور؛ا، نجت 
إيلثارثآ ءامتوأ هٌأ غلا  ١٠٧٥ؤ، مثل 

تعالى:وقوله ]الحثر[، .ه نجم رْوف 

اترووف

نصر،وف اصآق 

]الخج[

ه

المح،وإل الطبري: جرير ابن قال - ١ 
أعلىوالرأفة رأفة، ذو عياله بجميع 

الخلقلجميع عامة وهي الرحمة، معاني 
ا.الآخرةااُ■ في ولبعضهم الدنيا في 

راوم__نيه: نمابن ال ق— ٢ 
آ.الرحيما،ُ الرووف هق: المح، أسماء 

الأسهاني:القاسم أبو ٣-قال 
الرّالة،لمؤسة ( ١٧١.  ١٧٠)T/ الطبري فم ( ١١

ا.ءلا[ الفضلة، ]دار ( ٣٦مدء)١ لاين التوحيد كتاب )٢( 

)فعول(وهو الزووف، أسمائه: أرومن 
سالرأفتاص.

تمساضاكاعلقة:اي 

صفة)الرووف( تعالى اسمه من يشتق 
فعليةحبرية صفة وهى الرأفة، 

الرحمةأشد هى والرأفة: هث، فه ثابتة 
اشتدتفإذا رحيم، فلأن يقال: وأبلغها، 

رؤوفأ؛أ.فهو رحمه 

لفروق؛اي 
والرحمة:الرأفة يين الفرق 

فيبالرحمة الرأفة صفة لاقتران نفلنا 
منةفتها وردت التي الايات جميع 
فيالعلماء أقوال تحددت فعد الرأفة، 

:بينهماالفرق بيان 

بمعنىوالرحمة الرأفة إن قبل: - ١ 
يها'ْ؛.لا واحد 

منأشد ة الرأفإن وقيل: - ٢ 
وأولغهاُالرحمة متتهى وأنها الرحمة، 

صأصم ادأفة إن ٣-ونل: 
بشيءتكون قد الرحمة إذ الرحمة؛ 

منحير والرأفة ء، الباد عقيب أو مكروه 
 ،vكلو•

الراين[.]ذاو ( ١٧٤المحجت)آ/ ييان قي الحجة )٣( 
وتمرط؛[، العلم، ]دار )ْ/هأ( المحاح انفلرت )٤( 

الثقافة]دار ( )٢٦للزحاج الحسنى  ٥١أساء 
المرب[.

)٢٦(.للزجاج الحض اه أسا، شر )ه( 
(.)١٩سئايي الدياء ، jUانثلر: )ا( 
 )V( :اش ء أسأ شرح في الأّض انفر.)س))إس\







الرأيالراى

هذاهوىءلأ0ُا،.

معرفةمحي واعتمادْ الرأي حكم 
الرأي.أقسام بذكر يتبين إنما الحقيقة 

الأقسام(.فقرة! )انظر 

فكرفي كون ما حميع يتناول الرأي 
والنفلرالنامل ستدهمإ مما الإنسان 

منقضية محي حكم' إلى للوصول 
شاملاالرأي فيكون وحمليه القضايا، 
الشرعي،المص معنى تفهم في للاجتهاد 

علىانطباقه محن والمحقق وتفسيره، 
إعماليثمل كما ٢، أ لمعينها الواقعة 
التيالشرعية، الأنيسة في الذهن 

الأحاكامحملل في المفلر ندعي ت
،,نظسائرها إلى وتعديتها اتها ومناءل

فيللنظر الفكر إعمال كذلك؛ ؤيتناول 
والموارنةوعواقيهال؛؛، الأفعال محآلأت 

.أوالجماعيةُ الفردية المصالح بين 
ا,سدالايق)أ/آأ(.انثر: )١( 
ابن]دار ( ٦٧١)لكوكاني الفحول رشأد .انقلر: لآ(

المعرفة،]دار ■٩( )آ/ ليرض المبوط اثر: )٣( 
٦٢^.

ارّالأن،]ْؤّة ( ١٨٤)ا/ مر م العدة انظر: )٤( 
ة]موم٢( • ه / )١ صقيل لاين صح الوا ، ه[  ١٤١'

،[.٠١٤٢٠محيا، ارمالة، 
لفتحيبارأي الاجتهاد في الأصولثة ألمتامج انظر: )ه( 

ْلآ،المرسالة، ]مؤسة ( ٣٩، )٦٣ألييسي 
لأبمبالمدينة، مورمة في وأثره والرأي -[، ٥١٤١٨

ط١،الة، الرأع]محرمة ( ٤٠)إصماعيا بكر 

لأقسام:او 
قسمين:إلى يتمم الرأي 

وهذاالصحيح، الرأي الأول؛ القسم 
نهغ،الصحابة من . اللف السنعج،له محي 

حيث— الملمين أئمة من يعدهم فمن 
يه.القول وسوغوا به وأفتوا يه، عملوا 

فيقال هه بكر أبا أن ذلك؛ ومن 
كانفإن برأيي، فيها راأقول الكلالة؛ 

،.١^؛فمن صوابا 
قدوهذا الياٍلل، الرأي الثاني؛ السم 

العملمن ومنحوا السلف، عنه نهى 
ألسنتهموأطلقوا به، والقضاء والفتيا 

أهله.وذم بذمه 
المميز؛تفصيل يالي وفيما 
المحمود؛الرأي الأول؛ المم 

أتولع؛عدة وله 
اطهرضوان الصحابة رأي الأول؛ التؤع 
عليهم■
بمعانيوأعلمها الأمة، هذه أفقه وهم 

نقى،وأكثرهم الش_رع,، نصوص 
عنوأبعدهم وفطرة، فهنا وأصفاهم 

الشؤع،لمقاصد فهما وأءمقهم الكلف، 
أنولعأعلى الشريعة أحكام في فرأيهم 

)V/الشمراني لخالد الرأي صن والنسر -[، ٠١٤٠٥
القرى،أم جامعة في دكتوراه ]أطروحة ( ٢٥-  ٢٢

الثريعن[,قسم 
رقمالفرائض، ننه)كتاب في الدارمي أحرجه )٦( 

]مؤسسة( ٥٤تسيره)٨^في رالفري (، ٣٠١٥
ط١[.ارمالة، 



الرأيالرأي

دريبُ بلا الرأي 
يضرالذي الرأي الشانئ• الشيع 
محنها.الدلالة وجه ويبتن النصوص، 

بنافه عبد محمت ت عبدان قال 
عليهتعتمد الذي وليكن يقول• المبارك 

لكيمر ما الرأي من وحد الأثر، 
الحدث،اُلإ،.

عليهأجمعت الذي الثالث; النؤع 
الأمةإذ صوا؟، إلا يكون لا فهذا الأمة، 

الخهلأأ'''ا.على الإجماع من معصومة 
ممنالحاصل الرأي ت الرائع التيح 

العلمأهل من للاجنياد أهلا كان 
يجدولم ألة المفي نفلر إذا بالقمع، 

لصحابي،ا أثنولا ثابتا، نصا فيها 
النص،معنى سان في برأيه، فيجتهد 

لغةتقتضيه ما على منه الحكم حل واستتبا 
عليه،والقياس به الاعتبار أو العرب، 

موافقةإلى أقرب كان ما ذلك في. فينظر 
وأقضيةومحوله ومحعنة فه ا تمتاب 

إفالذي الرأي هو فهذا أصحابه، 
فييجدوا لم حيث واستعملوه الصحابة 
عليه،بعصا بعضهم وأقر نصا، المسأله 

تتعطللئلا منه، بد لا رأي وهو 

المنمن)ارا،7_ا،م(.إمحلأم را(اظر: 
الكبرىالسنن إلى المدخل ض الميهض  ٢٢)

(،١٦٠)a/ الأولياء حلية في نعيم رأبو (، ٢٠٢)
مد.الروابن )آ/أث"آ(إ رالض اص ش والخف 

الكتب]دار ( ٣٤رآ/ وفضله العلم سان جامع في 
)آ/أحا(.وأعله الكلام ذم في وألهردي العامة[، 

.( ٨٤. /٣٨ )ا الونمن إعلام انظر: )٣( 

(٤)

أنولععدة وله 
للمصالممحالف الرأي الأول: الموع 

_انوالأستحس لقيا تما الإجماع؛ أو 
بته،لتا ا لليصوصى المعارصين العقلي 

لمون.المعليه أجمع ولما 
تفسيرفي الرأي إعمال ت الثاني الخمع 

ماغير على رسوله ومحنة اقه كلام 
ماحلاف وعلى العربية، اللغة تقتضيه 

ؤإنمالثرعية، ا لنصوص ا عليه جرت 

والهوىُْأ■والظن الرأي بمحض 
_J_Jالمتضمن الرأي الثالثت النؤئ 

بالمقاييسوأفعاله وصفاته الرب أمحماء 
والضلالالبلع أهل وصعها الني الباتللة 

ومحنوالقدرية والمعتزلة 

إلىيرجع الذي الرأي الراح: الموع 
ننالوتغيير الدين، في الأبتدلع 

وهجريرا)٦(

(،٨٥)ا/الغيم لأبن الموقعين إعلام انظير: )٤( 
المرمة[.]دار ( ١٤٢ أم للثاطى والموامحات 

١()أ/ا،م• الخلم يان حا-ع انظر: )٠( 
]دار١( ٠  ٠٣- ١ ■  ٥٢)؟/ الملم بيان جامع انفلر: )٦( 

;]داروالأءتمام)ا/ا،ه(ٍوا[، ابمزالجوزى، 
)آ/)ا/؟*ه( والمس والص ،^[، ١٤٠٢الخرقة، 

روضة—[، ٥١٤٢١ط؟، الجوزي، ابن ]دار ( ١٤١
.[،٠١٣٩٩طلأ٢، الإ[م، ]جامعة ( ٢٨٤اكاظر
]دار( ٢٣•.  ٢٢٩/٣)تجب لابن الكبرى والفتاوى 

.حجر لأبن الثاوي وفتح المعرفة[، 
=]دار ( ٤٢١رم ثاْلمي للات الموافق(، ٢٨٨



الرأي

قواوأهلاسم:10
السلفعن الشول تواترت لشد 
فمنوالتابعين الصحابة من - الصالح 

ذلكثمن الباطل، الرأي ذم ئ - بعدهم 

تقلنيأرض ررأي .،ت بكر أبو قال 
منآية في قلت إن تقللني ء مما وأي 

أوبمالأأعام«ُاأ.يرأيي اش كتاب 
لسنةا  ١١ث }.{، الخؤناب بن عمر وقال 

تجعلوالا ورسوله الله سنه ما 
نقالرأي 

ترىتكاد ارلأ حنبل! بن أحمد وقال 
قفوفى إلا الرأي هذا في نفلر أحدا 

,(٣)دغلأ(ُئ.

الرأي

الأقوالهذه نقل بعدما المم ابن قال 
أنالوالمعصودت السلف: عن وغيرها 

)؟/صللبكي المنهاج همح الإبهاج لمعرفة[، ا =
والبحرإ*ةام[، هدل، الملمجة، الكنس! ]دار 

]دارلدركشي الفف أمول في المحيط 
يلومفي والرهان اه[،  ٤٦١ٍدا، العلمين، الكتب 
اآ"أاه[.المعرفة، ( ١٦٢)Y/القرآن 

تدار( ١٦٨/١)سننه في منصور بن صعيد أحرجه )١( 
رمحابمصممه في همة أبي وابن ط١[i الصبي، 

ْلا[،الرشد، ]،كية ( ١٣٠ ٧• رنم القرآن، ضاتل 
ارسألة،لمؤّة )ا/٨٧( ير، تغفي والعلمري 

محيرته.بمجمؤع حن وهو محيا[، 
)آ/وفضله العلم ييان جا،ع ش الر صد ابن أنمحرجه. )٢( 

ْلا[.الجوزي، ابن ]دار ( ١٠٤٧
أ0«ا()آ/آ؛و، ونمل الطم بيان جامع )*ا(انفلر: 

)آ/حزم لابن والإحكام المحقق، سنده وحنن 
ندامةلأبن الكلام كب ني المثلر وتحريم (، ٢٢١

^،١٤١٠ذا، مألكثب، الء]دار ( ٤١)
)\إس.الخوتحين ؤاملأم (، ٢٠٣٣)أ/والاصام 

والقياسالرأي ذم على جبهم لف ال
يحللا وأنه والسنة، للكتاب المخالف 

وأنقضاء، ولا فتيا، لا به، العمل 
مخالفتهيعلم لا الذي الرأي 
العملسؤخ أن فغايته موافقته ولا والثنة 

ولاإلزام غير من إليه، الحاجة عند به 
حالفه١^٤،.من على إنكار 

لأدلة:او 
باباالصحيحه؛ا في البخاري عقد 
الرأيذم من يذكر ما وباب سماه! 
تقل:لا دساه ^،؛٠ القياس، وتكلف 

ص.تالإّراء: ءوي م، إك وئ ^تا 
ينالله عبد حديث، فيه اق حمثم 
يقول:. الحم؛ سممت قال: ه عمرو 

أءهلاكموْأن بعد العلم يننع لا الق، للإن 
تبضمع منهم سترمه ولكن انتزاعا، 
جهال،ناس فيبقى بعلمهم، العلماء 

فيصلونبرأبمهم، فيفشون تغنون ي
أ.وضاوناءُ 
ه:حنيفا بن سهل قول فيه وساق 

علىرأيكم اتهموا الناس أيها لإلأيا 
ولوجندل، أبي يوم رأيتني لقد دينكم، 

عليهالله. رسول أمر أرد أن أستهليع 
عواتقناعلى سيوفنا وضعنا وما لرددته، 

أمرإلى بنا أسهلن إلا يفظعنا، أمر إلى 

)ا/7ي(.الموقين )؛(إعلام 
والئنة،؛اوكتاب الاعممام )محاب البخاري أحرجا« )٠( 

رنمالعلم، )كتاب لم موأحرجه (، VT'Vرقم 
٢٦٧٣.)



الرأي

ألأمر،، ا مدا غير تعرفه، 
برابا ت فيه قال باتا البخاري ق ما ثم 

عليهينزل لم مما يسأل . الني كان ٌا 
يجبلم أو أدري،،، رالأ فيقول! الوحي، 

برأىيمل ولم الوحي، عليه ينزل حض 
\شهأثبمق تعالى؛ لقوله بقياس ولا 

ه-ا[أاأأ/تالساء: 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

لهم:الملف وذم الرأي، هل أ- 
رأهلمص_طالح استعمال ئاع لقد 
اللف.عند )أصحاب( أو الرأي( 

عنالممحمللح هدا ذكر حاء وقد 
هد،الخطاب بن عمر الراشد الخلقة 
وفى- الرأي لرأصحاب قال؛ حث 
السنن،أعداء - الرأي أهل رواية؛ 
وتملتت، يحففلوها أن الأحاديث أعيتهم 

أنسئلوا حين واستحيوا يعوها، أن منهم 
المننفعارضوا نعلم، لا ؛ يقولوا 
واياهمااُفإياكم برأيهم، 

رأهلبممطلح المراد احتلف ولقد 
فيه،يورد الذي العلم باحتلأف الرأي( 

والثنة،يالكاب الأعمام )كتاب المخاري را(أحرجبم 
رقمجر، والالجهاد )كتاب وملم (، ٧٣٠٨رقم 

١٧٨٥.)

ط)آ.النجاة، هلوق ]دار ( ١٠٠)ه/ الخاري صحح )٢( 
)آ/وشله العلم يان جا؛ع ني الر مد ابن أخرحء )٣، 

>قس يا[، الجوزي، ابن ]دار ( ١٠٤٢-  ١٠٤١
)ا/الموسين إعلام م القيم ابن لذكرها متعددة، 

تبعدما وقال ءل١[، العلمية، الكث_ا ]دار ( ٤٤
الصحهء.غايه نى عمر عن الأتار هاوْ 

الرأي

الحقيدة،علمي: في إطلاقه اشتهر حسثا 
والفقه.

فإنالامحقاد، علم في إطلاقه في فأما 
أهلالرأي(؛ )أهل لح يمصهلالمراد 
ورأيهعقله قدم ممن المبتدع، الكلام 

ماالعقائد من فنفى الشرع'ا موص على 
فيثابتا كان ؤإن وعقله، برأيه يثبت لم 

عقلهعليه دث ما منها وأئست، الشيع، 
فيهفيدخل النص، يثبته لم ولو ورأيه، 

ونحوهم.والأشاعرة المعتزلة 
بابفإن بين؛ ههنا لهم الذم وسبب 
ومصدرهبالمرئيف، مقول الاعتقاد 

بلاونفثا إثيايا فيه الرأي ؤإعمال ألنص، 
صلوهل وصلأل، نيغ الوحي من نور 

فيآراءهم أعملوا لما إلا الرمل أعداء 
والأصول؟أأ'ا؛الأبواب هذه مثل 

ررأهلداولت أبي بن بكر أبو قال 
البلعااُْأ.أهل هم الرأي 

منالفقه علوم في إطادئه وأما 
فهووغيرها، والمعاملات المبادات 

أطلقحيث والأكثر، الأشهر الإطلاق 
الرأي(و)أصحاب الرأي( رأهل مصْللح 

توسعممّن الحنفي، المذهب أتباع على 

علمفي الرأي( )أهل ممعللح استعمال )٤(حول 
للامنراسيالدبن في الشمم انقلي: العقائد، 

(١٤٣)-سءئ لاين الأصهاية ألشدة وشرح (، ١١٤)
مدارج)آ/ْْ( الفتاوى وءّجموع الرشد[، ]*كتبة 

البهيةالأنوار لوامع وانظر: (، ٤٣٨/٣)الكين الّ
)ا/ح(

)0(الأءممامواشاطي)ا/ْما(



الرأيالرأي

أبوابلكون العمامم■، في الرأي أهل من فدموا حنث والحيل، القياس باب فى 
والرأيالنفلر من فيها يسوغ العملي الفقه وهم الثابتة، الصوص بعض على آرائهم 

المبنيةالعمائل في يسوغ لا ما والقياس بالواهي آرائهم على يحتجون بالمقابل 
والتوقيف.الص على فقههم في كثر كما المموص، من 

الشروق؛٠ ' وقوهمها قل المسائل وتوليد الجدال 

بعضعن نقل ما بين الجمع يعلم روىابنبءلبإتادْصضداود 
عنم وف للرأي، ذم من اللف اش ءث أبا ّمعت و\ل: المبمتاني 

الرأيأن وذلك استعمال، من بعضهم ءن ١^؛)، وذم - حّبلء دن 
•نوعان لاثحتالون فقال؛ الرأي-، أصحاب 

ُلملّ؛لا ىصُ رأي ^،U: لقضصرسولام.ا<ُا،. 
ذمهالذي فهذا وتخمين، حرص هو بل أحمدآ ]الإمام للكان ت القثم ابن قال 

السلف.على ويدل المدينة، أهل على يدل 
استدلالإلى ستند رأى والثاني: ولا إداف، ض ^ الشافس، 
نصمن أو وحدْ، اكٍس ص واّباط ولا ُذلأى ا.ّتفاء ذي ءت 

النصوصفهم أكلف ُن فهوا ْعه، أنم ارأي أثل -ض لا أه م ت م 
)؛(٠٧٧هااُ"أ؛. اض رسول لتق المخالخون 

الأتار:0 لساسأ الذم دون لهم الذم أن إلا 
والقياسالفاسد الرأي حلف لقد الس، ءدم ءي ارأى( رأدل مصطلح اّتعمال حول )١( 

اسمفىمخمحأثاناط،ط
ومنؤيلاتها، من تعانى الأمة رالت إ*أاه_آواسعماله ط١، (]مكبالصحابة، ٢١)■

ءص,.ت;يمحْ،0بص، 
والتنة،الكتاب نصوصي رد ٠ ١ تاثميل ذلك تفصل وانظر -[، ٥١٤٠٣ٍدآ، 

بوب،بب
المعفردوا وأوهام، وخيالات فاسدة، وجامعاسوموالم(لا/ ^سوىتاا/اأذ 

»iU[.الدمالة،]موسة ( ٢٤٨

 )٣(Uj ؛.؛ •U/اظر: ٢(. )؛)اوايقرا/ملأ(.ايرجع ل؛

ولاإمحاق، على ويدل الشافعي، 
ولاهؤلاء، استفتاء فى عنه حلاف 
الرأيأهل يستفتى لا أنه فى عنه حلاق 

؛.٦٠اض رسول لف المخال؛برن 
لسابقيهمالذم دون لهم الدم أن إلا 

الفقه،علم ني الرأي( )أهل مصطلح اسعمال را(حول 
]المائي( ٤٢•، ٢٤)م/•الترمذي طن .انظر: 

ملامبن للقاسم والطهور ،)[، ١٣٩٠,دآ، الحلي، 
واصتعمالههآ ١٤٠٤ٍوا، الصحابة، ]مكب ( ٢١)■ 

,.ق;يمحْ،0بص،
-اثميلني: ذلك تفصل وانظر [، ٥١٤٠٣ًدآ، 

؛عدهاومحا ١( ٠ ٢ ، )١٦ئية لأبن الحديث مختلف 
ومجمؤع-[، ٠١٤١٩ْدآ، الإملامي، 

)ا/والحكم العلوم دجاّع (، ٣٤١ا/ )١ الغتاوى 
ط/اآ.الدمالة، ة ]موم( ٢٤٨

اورنمن)ة/'\'أ(.)م(إءلأم 



الراىالرأي

،tillا وأمرنعصمته، لنا صبمنت الذي 
بالرأيعنه واعتاصوا إليه، بالرجؤع 

عصمته.لتا تضن لم الذي 
بالرأيأدحلوا فئد لدلك وتبعا - ٢ 

والشبهوالخرافات البيع من 'كثيرا الفاسد 
لمينالمعلى أفدت والتي الباطلان، 

وعباداتهم.ئدهم عقا 
الأمةعموم على الشكوك إدحال - ٣ 

فيالرأي بات فتح ما فإذا بدينها، 
ذلكيغلق أن يمكن لم -^،، ٧١جهة موا 
معجبوكل رأيه، له شكل اب، الب

يعقله.

لغلأةالباب فتحوا قد أنهم . ٤ 
لسلهلواوالفلاسفة والملحدين الزنادقة 

والإبطالبالتأؤيل الشؤع نصوص على 
بالنصوصيوالتلاعب المجرد، بالرأي 

•للرأي الرجؤع بدعوى والموات 
يطولالتي الأئار من ذلك وغير 

•، معهاُ

انمخاصن:مثه-ب وك 
عامةعند الضلال منتأ كان لقد 

الموقففي انحرافهم هو الضالة الفرق 
المنحرفالرأي أعملوا حيث الرأي، من 

حاكماذلك وجعلوا الفاسد، والقياس 

غرو،ولا الوحيين، نصوص علكا 
عارضالذي إبليس، ذلك في مهم فاما 
يمتثل.لم حين الفاسد، بقياسه اض أمر 

حيرأنه رأى لأنه بالجود؛ له الله لأمر 
وحلقطض، ْن آدم حلق حث آدم، من 
-الفاسد رأيه في - والنار النار، ْبن هو 

أهلسار هذا وعلى الهلين، من أشرف 
مرعلى الرمل أعداء من الغلال 
الأزuن.

قرريعدما ^؛؛4 القيم ابن الإمام قال 
إلىالمصير عدم من السلف مذهب 

والاثار-للن ألرجؤع بحد إلا الرأي 
القضيةعكسوا فإنهم المتعصبون راوأما 

منهاأقوالهم وافق فما الثنة، في ونظروا 
ردأو ردْ فى تحيلوا حالفها وما قبلوه، 

أصعقأو ذلك نثلير جاء ؤإذا دلالته، 
قبلوهقولهم يوافق وكان ودلالة سندا منه 

علىبه واعترضوا رده، يستجيزوا ولم 
الاحتجاجوقرروا حوا وأما منازعيهم 

ذلكجاء فإذا ودلالته، ند البذلك 

كدلألةودلاله، منه أقوى أو بعينه السند 
قولهمحلاف في منه أقوى أو ذلك 
يقبلوهء؛ولم دفعوه 

واثمراجع:شمصادر اي 
عصرفي بالرأي إرالاجتهاد - ١ 

سنوسي.الرحمن لعبد الراشدة؛؛، الخلاقة 
القثم.لأبن الموقعين؛؛، ررإعلأم - ٢ 
ضوابهلهالرأي: عن ارالتحبير . ٣ 

لخالدالإسلامية'،؛، الشريعة في ومجالاته 
نى.شمرا لا 

(.٧٦٣ص )\(سم (.٦٨/١■المونمن)إءلأم انظر::أ(



اضروية الثهرويم 

لأبنوفضاله؛ا، العلم بيان رجاْع ا ٤
البر.عيد 

ومجالأنياصواطها الرأي؛ ءاحرية - ٥ 
السحيياتي.لعلي لإملأماا، اش 

للهروي.، وأهلها، الكلام ررذم - ٦ 
هقفالفي وأنرْ رأي ررال- ٧ 

جمعة.لإدريس ، 'سلأميأ' إلا 
مدرسةفي وأنمره ررالرأى - ٨ 

إسماعيل.بكر لأيي المدينة،'ء 
الاجتهادفي الأصولية اءالمناهج - ٩ 

الدرينى■لفتحي بالوأي؛؛، 
،الفقها( أصول هى لاالموافقات . ١ ٠ 

للشاطي-

1Mس وية رق 

تتمرثسثا0 

والياءوالهمزة ^١۶ ١٥ن فارس ابن قال 
أوبعين ؤإبمار نغلر على يدق اصزإ 

فيالإنسان يرام ما فالئأىأ بصيرة. 
الشيءفلأو، رأى الأراء. وجمعه الأمر، 
رأتما والرئى• • مقلوب وهو وراءه، 
تقولIوالعرب حنة، حال من العين 

إذاالقوم؛ وتراءى رأيته معنى في رئته 
يرائي،فلأن وراءي يعقا. بعضهم رأى 

يفعلأن وهو الناس؛ رئاء ذلك وفعل 
حنوالرواء! الناس. ليراه شيئا 

ؤإنوالترئية معروفة. والمرآة المنفلر. 
تراهما الترية؛ فقالت الهمزة لينت شئت 

أنأو حيض، دم يعد صفرة ص الحائض 
قبل.الحيض أمارات من شيئا ترى 

أ■والجمع معروفة، والدنيا 
شرعا:تتعرث اؤ 

ريهمروية هي ش؛ ا^ 
القيامةيوم بأبصارهم 

والشرعي:
اللغويالمعنى هو الشرعي المحنى 

يمنه■

اللغويتمعني ا بين لعلاقات ا ه 
والاصطلاحي:

متفقان.هما بل بينهما اختلاف لا 

الحكم:■0 

ريهمالمؤمنين برؤية الإيمان يجب 
وحبرهك الله لخبر تصديئا القيامة يوم 
س.محمد الأمين نبيه 

لحقيقة:اه 

الرائيإبصار هي I الرؤية حقيقة 
رزيةهي افه؛ ورؤية بالعين■ للمرئي 

غيرمن عيانا القيامة يوم ربهم المؤمنين 
إدراك.ولا إحامحلة 

ط؛[.الجل، ]دار ( ٤٧٣. ٤٧٢اللخت)٢;مامحس )١( 

احمدللأمام والزادنة الجيب محلى الرد انفلر: )٢( 
والرؤية-[، ٠١٤٢٤ط\, البات، أدار ( ١٣٢)

ط\،الأردن، النار، ّ ( ٩٣.  ٩١)للدارتطي 
تمكمة)آ/هةه( خنيمة لأبن واكوحد -[، ٠١٤١١

J_^l ، ،١٤١٤ط٥.]^



اكروية 

الأدلة:.و4 

والثنةالكتاب من النصوص دلت 
يومربهم المؤمنين رؤية هملى دالإجماع 

تعالى!اش قال بصرية رؤية القيامة 

.4نأهْ د؛ا ه . ؟اية ؛-٠^ 
قنإقإثم ءؤ'ّلأ' سبحال! وقال تاودسائ[، 

وه^٥، هند رخم 
يومربهم المؤمنين رؤية أحاديث وأما 
قالكما التواتر، حد بلغت فقد القيامة 

ةقمحُاأ.المتم ابن ذلك 
خهالله عبد بن جرير حديث فمنها 

إلىنفلر إذ المي. عند كنا أته 
سترونإنكم رأأْا فقال! البدر ليلة القمر 
الأو تضامون لا هذا، ترون كما ربكم 

رؤيته((قي نصاهون 

قال؛ه المي عن ته صهيب وعن 
ئال:الجنة، الجنة أمل يحل ارإذا 

شيئاتريدون وتعالى: تبارك افه يمول 
وجوهنا،تبيض ألم فيقولون! أزيدكم؟ 

قال!المار؟ من ونتجتا الجنة تدحلتا ألم 
أح>باشيقا أعءلوا قما الحجاب، فيكثف 

فيوزاد هق« ربهم إلى النظر من إليهم 
تئثيأؤقآ الأية! هذه تلا لائم رواية! 
(■؟[؛(أم.ت ]يونس وذثاد؟بج أثثئ 

طهI رؤية 

(.٢٠٠)الأفراح بلاد ١^^ حائي اظر: )اآ
رنمالصلاة، موانيت، )كشاب البخاري اخرجه )٢( 

الملأة،ومواصع العاجل )كتاب لم وم(، ٠٧٣
(.٦٣٣ينم 

(.١٨١رنم الإيمان، )كتاب ملم أخرجه )٣( 

رزيةثبوت على اللف إجماع وأما 
غيرحكاه فقل القيامة يوم ربهم الؤمنثن 

إذحزيمة؛ ابن منهم العلماء، من واحد 
ومنالصحابة، من قبلتنا ررأهل يقول! 
منالعلماء من شاهدنا من إلى يعدهم 

ولميشكوا ولم يختلفوا لم عصرتا، أهل 
حالقهميرون المؤمنين جميع أن يرتابوا 

.أ عيانا" القيامة يوم 
العلم:أهل أقوال ؛0 

أهلقول ررومن زمنتن: أبى ابن قال 
فيربهم يرون المؤمنين إن الئئة! 
الكفارعن يحننجمب وأنه الآ-ءره، 

ق!وقال يرونه، فلا والمشركين 
وقال![ ٢٦وزئاد؟يم تلسئ تتشوأ 
وا4ناقة محا أق . ؛بمأ محق ؤمحْ 

هّأيرم عن إم وقال! لالميام-ةآ. 
المن فسيحان ]المهلغفين[. .ه قصمم0 
وهوالأبصار يدرك وهو الأبصار تدركه 

أ.الخبير؛؛ُ اللطف 
انى!الأصبهم القاسأبو وقال 
يكرم.ث افه أن الئنة أهل ررمدهب 

شاءكما بأعينهم يرونه بالرؤية، أولياءه 
>اؤؤي؟هك! فه ا قال ومنة، منه فضلا 

عنوحاكي ]اكّامة[، .ه ياتيث؛ ^٠^^ 
عنإم وه قوله! في ه الشافعي 
لماتالمaلمضنا .ه قنمحمحق بجند 

(.OiA/T)خزبمة لاين التوحيد )٤( 
الغربا،( ١٢)•نمين أبي لابن الثئة كتاب )ْا 

0 »الأسين،  ،.\J.]ُ\ا؛



اطهروية 

المؤمنينأن على دل الكفار عته حجب 

يروناروالمؤمنون ت ندامة ابن وقال 
ويزورونه،بأبصارهم، الاحرْ في ربهم 

تتعالى اطه قال ؤيكلهرنه، ويكلمهم 
.4،ه؟ ل؛اه و ؛ابمة أؤثمحْ 

رغمعن إلإم ت تعالى وقال ]القيامة[. 
فلمااحمآؤفر.ه]المهلممسن[، يومي 

علىدق السخهل، حال في أولئك حجب 
لمؤإلأ الرضا، حال في يرونه أن 

فرق"بينهما كن 

المتعاقة:تمسائل ا٠ 

اشممارفيرؤيةالآولي;،المالة 
الدنيا:

الدنيا،قي ثرى لا اممه أن شاق لا 
فيلما كاذب فهو ادعاها من وكل 
النصأما والإجماع، النص من ذلك 
قال؛أنه ه؛ النبي عن ثبت فقد 

هقريه منكم أحد يرى لن أته 
.حش 

تيميةابن ذكره فقد الإجماع وأما 
علىوأئمتها الأمة سلف ءأجمع بقوله: 

فيبأبصارهم اه يرون المؤمنين أن 
قييرونه لا أنهم على وأجمعوا الاحرْ 

اللهدؤيه 

ط٢Jاروة، اسفىانابة)آ/؛لإه(]دار 
الكويت،الملمة، ]الدار الامحقاد)•٢< نمة )٢( 

ه[,٦١٤•

رقمالساعا، وأشراٍل النتن لم)كتاب مأخرجه )٣( 
١٦٩.)

ُآبصارهم«ر؛،.الدنيا 
العبادمن قال من ؛اوكل أيصا؛ وقال 

ريهرأى إنه المتأخرين أو المتقدمين 
بإجماع.ذلك في غالهل فهو رأّه بعيني 

والإيمان«ُْأ.العلم أهل 
ريهالتي. روية الثانية: لمسألة ا- 

الدنيا:في 
رزيةفي والجماعة الثنة أهل اختلف 

أرآهالمعراج؛ ليلة ريه محمد. النبي 
بعينليه ير لم أنه والصحيح: لا؟ أم 

ابنقال فؤاده، برآه سا سمؤإنه، رأم
ئتقاليي الرؤية؛ رآوأما ؛5^؛^: تيمية 

قال:أنه عباس ابن عن الصحيح في 
امرتين،؛ بمراده ربه محمد اررأى 

منالناس فمن الرؤية. أنكريت، وعائشة 
رزيةأنكرت عائشة فقال: بينهما جمع 

الغزال.رؤية أنت عباس وابن الحين، 
مطلقةص عباس ابن عن الثابة والألفاظ 

محمدرأى يقول: تارة بالفؤاد، صقيدة أو 
عنيثبت ولم. أ محمل رآه يقول وتارة ريه 

بحينه.رآه بأنه صريح لفظؤ عباس ابن 
١^٧؛يْللق تارة أحمد؛ الإمام وكاوللئ، 

أحل■يقل ولم يف-ؤادْب رام يقول: وتارة 
لكنبعينه؛ رآه يمول احسمي مسيمع إنه 

كلامهبعض سمعوا أصحابه من طائفة 
كماالعين؛ رؤية منه ففهموا المطلق 

(.٠١٢-ست)٦; لاين الخاوي مجموع )٤( 
(٣٩')xfالأبق رء(اورمع 

!١٧٦رقم الإومالأ )مماب ملم أخرجه )٦( 



افهروية 
►و|بم

الثميوية 

معنى- أعلم وافه - فكون حلقها\أآ. عباس ابن كلام مطلق الناس بعض سمع 
رأىأنه : ورأيت ذر: لأبى قوله ما الأدلة في وليي العين• رؤية منه صهم 

أرام"*أثى ارنور إ قوله ومعنى الحجاب، عن ذلك ثبت ولا بعينه رآه أنه يقتضي 
رؤيته،من يمنع الحجاب هو الذي النور والسنة الكتاب قي ولا الصحابة من أحد 
نورلوا أراه فكيف أي* أراه؟ فأنى النموص بل ذلك؛ على يدل ما 

فهدارويته؟ من يمنعني وبينه بيني حجاب في كما أدل؛ نفيه على الصحيحة 
أعلم«أوافه الرزية. نفي في صريح 

فاحتلا ذكر تعدم رلوقد ايصا: وقال 
بعينه ربه ه رريته فكب الصحابة 

ولمبقلبه، رآه أنه الصحيح وأن رأسه، فى الروبة ررفإن العز: أبى اين وقال 
يرهبمنرأسه"ص•لما ممة، تكن لم لو إذ ممكة، الدنيا 

تهذر أيبب ررعن مسا-م«أأ،، وصحيح 
رأيتهل ه اطه رسول الت مقال؛ 
أرا0(أ{(ُى.أش تور ممالت ربك؟ 

نصيرد لم لكن ص، موسى سألها 
ماورد بل رأسه؛ بعين ربه رأى  Wjبأنه 
مسلمرواه ما وهو الرؤية، نفي على يدل 
قال:ه ذر أبي عن ااصحيحه«، في 

ربك؟رأيت هل الله. رسول سألت 
ترواية وفه . أراْا'أنى رانور فشال: 
أيمالم مروى وقد نوراوُ ءرأيت 

قال:أنه ه؛ الأشعري موسى أبي عن 
كلمات،بخمس . الأ4 رسول فينا لاقام 

،؛!١١^١^ َةنب دعالى: قوله وأما 
ةاهُجر . ى ثا ء أئثء؛غ و آءة 
يالخرئيفالمر١د ]الج_م!ا ثمئ.ه مند 

التيصورته فى مرتين رآ0 ي، جبريل 
عليهاحلق 
جقاتله رؤية موامع الثالثة: لمسألة اء 

القيامة:يوم 
والثئةالكتاب من النصوص دلت 

القيامةيوم ربهم يرون المؤمنين أن على 
وبيانهالجنة وفي الوقف في بأبصارهم أن له دلا ؟ Uiلا اش ررإن ذذال؛ 

التالي:انمم على إليه يرفع ويرفعه، الفل يخفض ينام، 
اكهاروعمل المهار، عمل قل الليل عمل 
رفي. الور« حجابه الليل، عمل قبل 

لأحرقتكشفه 'الو ~ النار رواية: 
منبصره إليه انتهى ما وجهه بحان 

الموقف،في ريهم المؤمنين ؤية ر- 
"الصحيح،افي حاء ما عليها يدل ومما 

الماسأن أجهمم؛ هريرة أبى حديث من 

(.١٧٨ريم الإيمان، رمحاب ملم اخرحه )١( 
(.٠١٠- رأ/بم*ْ اكارى رأ(مجموع 

(.١٧٨رنم الإيمان، )لكب سلم أخرجهما )٣( 

■( ١٧٩رلم الإيمان، لم)لكب مأخرجه رء( 
را/أآآ(.العز أبي لأبن الطحاويت شرح )٥( 

•)ا/ْ'اأ( الماص را(الرجع 
(.٢٧اuضر١/ْ)٧(انرجع 



اللهنوية ؛►^اه

ربنانرى هل . اش رسول يا .' قالوا
هل١١.ت اش رسول فقال القيائ؟ يوم 

اشيسهم افJر؟ ليلة القمر في تضارون 
مكانناهدا ت فيقولون رJكما أنا ت فيقول 

عرفناه،ربتا جاءنا فإذا ربتا، يأتينا حتى 
ب*مّذدن،التي صورته في الله فيأسهم 

ربناأست، ت فيقولون ربكم، أنا ت فيقول 
فبوههُن.

ومماالجة في ربهم \د}سمن قة ر- 
ومنهاالمتقدم، صهيبا حديثا عليها يدل 

ُقأاءق . ،بمن؛ قّ؟مح تعالى؛ قوله 
فيحزيمة ابن قال ]القيامة[. '١^؛ 
إلىاش أولياء نظر لاوهدا ت لأية ا هد0 

الجنةأهل لحول يعد ثناؤه جل حالقهم 
الجة«رآ،.

الكفارروية ت الرابعة لمسألة ا- 
فيهوهدا ^، ١٢١في ربهم والمنافقين 

اثة:لأهل أقوال ثلاثة 
اضيرون لا م هأنت الأول قول ال

شإقأم تعالى؛ قوله لصريح معللقا؛ 
]المهلففين[.لحميوة.ه ثغم 

فيفقط المافقون يراه اكانىت القول 
ماودليلهم عنهم يحتجعبا ئم الموقف 

الماسأن هريرة؛ أبي حدبث في حاء 
ربنانرى هل س اض رسول يا ؛ قالوا

ررهلاممه رسول فقال القيامة؟ يوم 

(،٧٤٣٧رنم الموحسد، )كتاب الجاري أحرجه )١( 
(.١٨٢رقم الإبمان، )محاب رسام 
.Utr/Xخزبمة)لاين الوحيد )٢(كاب 

هدءوتيقى البدر ليلة القمر فى تضارون 
شك_ منافقوها أو شافعوها فيها الأمة 

ربكم،أنا فيقول: اطه فيأتيهم - إبراهيم 
فإذارينا يأتينا حتى مكاننا هدا فيقولون: 

صورتهفي الله فيأتيهم ءرفتاه، ربتا جاءنا 
فيقولون:ريكم، أنا فيقول: يعرفون التي 
فشعونهءالرينا انثر 

رويةاش يرون أنهم الخالثط: القول 
^٥١.،تعالى: لقوله ؛ ودعذيّبا تعريف 

[٣١]الأن_عامت آقوه لئا.ء 'كذبوأ شر 
الرؤيةعلى يدل رلاللة_اء أن وذكروا 

والمعاينهء

لصريحالأول القول هو الراحح ولحل 
،،ا.اإهأ رؤية عن الكفار حجب، فى القرآن 

قاطعانصا فليست، الأحرى الأدلة وأما 
،•ال٠وصوحر في 

القلبية:الرؤية الخامة: لمألة ا- 
حصلكما بالملب،، الله رؤية وهى 

الأقوالأرجح فى المعراج ليلة للنيِبم 
•قريا تخريجّ مدم )٣( 

. ٤٨٧)!/الفتاوى مجموع ني; الأنواو س )؛(انظر 
اهورؤية (، ٢٢١)ا/ الفماؤية وشرح (، ٤٨٨

(١٨٦)ناصر بن لأحمد فيها القول وتحمى تعالى 
ها. ١٤١١محيا، القرى،أم ل.جاهعة 

(.٤٨٨رآ/يمي؛ لأبن الفتاوى مجمؤع )ء، 
ئراث روة ض والأثر المان دلالة ايضا: )آ(واظر 

]مكب( ١٣٦.  ١٣٠)الروس العزيز لبد بالمر 
الرياض[المعارف، 

وتحقيقتعالى اث رؤية محاب؛ في ماصها انظر )٧( 
(.١٨٨-  ١٨٦)ناصر بن لأحمي. مها النول 



ث'؛؛ءاق^[يجبمطها روية 
اطهروية 

منله يتجلى وقد النائم. يرى ما مثل ت تيمية ابن ألإملأم ثيخ قال 
فييقع كله فهذا بقلبه يشهده ما الحقائق من لها يتجلى أن على ممهلورة راوالقلوب 
((ُلدنيا ا فيها، لتجليها مستعدة هي ما الحقائق 

اناإحبه أحمت شيء فيها تجلى فادا 
.فيها تجليه باطنا 

لنمهالقلوب ة مشاهن.فنفس وأيقا 

تعالىاش روية السادسة: لسألة ا٠ 
شسم:

رؤيةعلى النصوص بعض دلت 
حدث: مهاالمام، في ي الض. ذك لكن ُإن ش أم 'آاه 

«اضقال:ساذينحل,ه؛ كا بمل:هضصصاس ند 
حغبسب  ِ

ملأ؛ص _؛ ذات M اه دارل ث ُن كام داب م أم لكل 
١^،من ضا،ى كدئ ءش اكح، بفؤادْ"■ ره رأى . - 'إن اص 

فمليبالصلاة، فثوب سريعا فخرج 
فلماصلاته، في وتجوز . ض ا رسول 

مصافكمررعلى :  IJفقال بصوته دعا سلم 
٧١١١قال: ثم إلينا انقتل ثم أتتم«، كما 
الغداة:عنكم تي حيما سأحدثكم إني 
ماوصليت فتوصأت الليل من قمت أنى 
فاستتهلت،صلاتي فى فتعت لى، قدر 
أحسنفي وتعالى تبارك بربي أنا فإذا 

لبيكقلت: محمد، يا فقال: صورة، 
الأعلى؟الملأ يختصم فيم قال: رب، 

تمال:، lSuقالها رث، أدري لا قلت: 
لجدتحتى كتفكب بمن كفه وضع فرأيته 

فيءكل لي تجلى ثديي، محن أنامله يرد 
لييلث،هلت،: محمد، يا فقال: وعرفث،، 

الأعلى؟الملأ يختصم فيم قال: رب،، 
هن؟ما تمال: الكفارارثأ، في قلت،: 
اُتا،الجماء_إلى الأقدام مشي قلت: 

(.٣٩٠)■T/ سة لأبن الفاوى برع )٤( 

مرض■ءك رآه ت هماس اس وقال 
قتل:وقد محا، كان إذا النؤح فهدا 

إلانفيه يمكن لم واقع، إنه 
هوإنما قال: ررؤإن القثم: ابن وقال 

الربيصير بحيث، القلبى العيان كشف 
فالكما للعيد، مرئي كأنه بحانه ي

فهذاترا0اا كأنلث، اه للاعبد النبي 
فقيلا!يقين ومزيد علم قوة وهو حق 

من. لغيره القلبية الروية وأما 
أهلمن واحد غير ذهب فقد منين مؤلا 

شيحقال ، وقوعها جواز إلى العلم 
لبعضيحصل رروقد تيمية: ابن الإسلام 

نظيرالرؤيا: من أيقا اليقظة في الناس 
بقلبهفيرى المنام: في للنائم يحصل ما 

الإمام( ٤١)a/والغل العقل تعارض درء )١( 
■ئ ٠١٤١١ل٢، صعود، بن محمد 

العربي،الكتاب ]دار )م/أاآ( السالكين مدارج )٢( 
ا-اأاه[ط٣، يردن، 

بنلأحمد فيها القول وتحقيق تعار اه رؤقة انظرت )٣( 
(.١٧٢)ناصر 



ها للمحق ك

أ.للحماس(اآ لمضروة 1 الأمثال الصلوات، بعد الماجد في والجلوس 
الصالحونزال اروما أيضا: وقال المكروهاتءء«أا، في الوضوء  'ض

امالمنفي ربهم يرون وغيرهم الحديث. 
ذلكينكر عاقلا أظن وما ويخابيم، تيمية ابن شيخه عن القيم ابن ونمل 

إذدفي؛ يمكن لا مما هذا وجود فإن قال؛ أنه . عنه صح ارومحد قال; أنه 
٢.ا-محتاوْ«ُ يض ان للأتتقع ارقا يكن لم وعن وتعالى" نارك ربي رارأيت 

هالماد لقاء اواسة: المالة . اس، ذي كان وءن الإ.ماء، ءي هذا 
تعالى:ثم الصح' صلا؛ ش عنهم احبس لما 

أننموص ض ثت 'س أضهمصورةدبملمدكدطد 
بحبفمنهم تعالى، يلأمن؛٥ الماد اّلةضطى،وضساماسمم 

قسكرهه، من ومهم تعار، س؛٥ م داْ ض >-قآل■' ص' أص 
mالبي ص خ، الخان بن مادة ■ ب دلا م الأبء رى 

لقاءه،اطه أحب اش لقاء أحب ارمز قال: وقوعها بجرز المنامية ؛^ ٧١وهذه 
قالتلقاءه،ا، اطه كره اش لماء كره ومن مناما ربه المؤمن فيرى للمؤمنين، أيصا 

لنكرهإنا أزواجه: بعض أو عائشة، وٌ*ف قوْ حسب ءاى متنوعة صور في 
المؤمنولكن ذاك ليس قال: الموت، الموٌن ^ أرويي ب■' ادن قال إيمانه. 

اشبرضوان بثر الموت حضره إذا لدر ض متنوءة صور ءي الخنام ش ربه 
مماإليه أحب شيء فلمس وكرامته، رم كانلسانهستغا ٢^١ وشه؛ 

لماء»ا،اش وأحب افه لقاء فأحب أمامه، ذي لكن د؛ذا حستة، صورْ ذي إلا دره 
اشبعذاب بمر حضر إذا الكافر وإن ورودا \يطض ده ما رأى نقص إيمانه 
،،uuiمما إنه أهمْ قيء فنس ونقويته، ذي رؤيا محِ م( لها الخام 
لقاءْااُْ/افه وكره اش لقاء فكره ص ب يا وتأويل؛ تمثر ولها اليقفلة 

أقولظه: البر عبد ابن قال (، ٣٢٣٥رنم )أ(أحرجماضطى)أيرابتسراكرآن، 
ازمالة،]مؤسسة ( ٤٢٢)\Yf ثدْ في واحمد 

(.٣٩•)٣; تمة لاين الفتاوى مجمرع )٣( ص لنقل صبح، حن اكرمذي: ينال ط١[، 
مكثالحكومة، ]مفة )\/xw( الجهمية تلسس )أ(سان اJخارىمثلذلائ،. 

•[ ٠١٣٩٢ٍدا، المكرمة، كيا حزتمة، ابن وتواء أبما، أحمد الإمام وصححه 
(،٦٠٠٧يقم الرقاق، )نماب الخاوي أحرجه )٥( ط١ء• الأكر، ص; رآ/صا( اكهدب هذب تو 

والأسنفاد،رالشة رالدئء الذكر )كتاب لم وم(. ٦٨٤)رقم الخلل إرواء وانظر: 
(.٢٦٨٣رقم ط^. الرسالات، ]ْزسة ( ٣٤_ ٣٣/٣رالمعاد لآ(زاد 



يؤيةاطهطها روية 

بهشهدت ما الحديث هدا معنى فى 
والحجةالملجأ وهى المرفوعة، الاثار 
عندأعلم واض وذلك إليها، لجأ لمن 

حضورعند يعانيه ما الإنسان معاينة 
يحبلم يكره ما رأى فإذا أحله، 

عاينما لقاء ولا الدنيا، من الخرؤج 
الدنياقى بقى لو وأحب إليه، يصير مما 

يحبما رأى ؤإن صالحا، ويعمل ليتوب 
رحمتهإلى لإسراع وا اض لقاء أحب 
ذلك(،ْن يعاين صا لحسن 

فشرهفقد اللقاء الأما ت تيمية ابن وقال 
يتضمنبما والخلف لف المن 'طائفة 

السلوكبعد هده ا والهثالمعاينة 
يتضمنالله لقاء إن وقالوا والمسير، 

علىاللقاء بايات واحتجوا ، هؤق رؤيته 
منالآح_رة في جك اطه روية أنكر من 

وغيرهم.كالمعتزلة الجهمية 

أنهالمبارك؛ بن الله عبد عن ودوى 
قءفلء يتمإ '؛اق ■' ه قولفي ال ق

دْاوأرني ِسادة خة وه 'ثدحا هملا ظععل 
ولاقال: أو يرائي ولا ]الكهف;[،  40
يتضمناللقاء وجعلوا ، أحدايه يخبر 

سين:

اللك.إلى الثر أحدهما: 
4قأغ_اقال! كما معاينته والثاني! 

لوهثمحي 'قدثا رتق إث 'كاخ إئك ألاقن 
]الانشقاق[.

فيلاقيه،ه اممه إلى يكدح أنه فذكر 
إليهوالسير السلوك يتضمن إليه والكيح 

.يعشهما واللقاء 

إليه؛مسير غير من المعاينة وأما 
لقاء،يمي فلا والقمر الشمس كمعاينة 

الشيء،إلى الوصول باللقاء يراد وقد 
،؛بحسبه؛، الشيء إلى والوصول 
اضلقاء أحب ررمن القتم! ابن وقال 

افهكر0 اش لقاء كر0 ومن لقاءه، اش أحب 
هذاأن وأحبرهم الموت، كراهة أنه لقاء0 

فاتهبالعذاب؛ وبثر احتضر إذا للكافر 
لقاءه،يكره والق الث4، لقاء بكره حينئذ 

اتثهبكرامة وبشر احتضر إذا المؤمن وأن 
لقاءه((اش وأحب انله لقاء أحب 

والأتار:

قوملربه المؤمن الإيمان 
التأهبالنفس فى يبعث القيامة، 

ممهالعيادة بتحقيق وذلك اق، لملاقاة 
ليفوزالصالحة؛ الأعمال من والإكثار 

ممللبأعلى هي التي اللص برؤية 
وثوقالإيمان، أهل إلا اض _رى لا لأنه 
الرحيممولاهم رزية إلى الإيمان أهل 

فوقالعليم الواسع التئريم البر الرحمن 
فياش برؤية أيقن فمن وصف. كل 

لهاالسعي إلى الإيمان ا هن، دفعه الآ-حره 
الأكبر.همه وصارت المهللوب، سعيها 

ط١آ.اس، المحب ]دار رم٣٩( الامذلكر 
(.٤٦٣. ٤٦٢)٦; القتاوى مجميع )٢( 
[.١٩٧٢الجل، ]دار ( ٣٠١)ا/ \سمض اعلأم )٣( 



المخالفين:مذهب ؤ
طاقتان!الرؤية جي المخالفون 

فيتعالى اض روية ينفى من الأولى: 
والمعتزلةُالجهمية وهم 

ذهبوافقد ا والخ_وارجآ ، والروافضُ 
الأحرة،في اشر رؤية إنكار إلى حمثئا 

بحال.تجويزها وعدم 

عليهم؛لرد ا0 
الشبه،ببعفى تعلقهم هو التفاة عمدة 

تعار:بقوله الهزيل تعلقهم أبرزها ولعل 
تعالى:قوله من الأية، متي؛ه ق ود 

مُتير ءاث إقك أنهلر أيؤ( رن ■^٥١!؛( 
أنثوه ١^، إث ء ثوي 
[.١٤٣تالأماف: . م 

مبج،يمق ؤءاد تعالى: قوله إن : فقالوا
صحح؛غير وهدا • الروية نقي على يدل 

يلي:لما الرؤية على تدل الأية بل 
ربهسال اطه كليم موسى أن الأول: 

الما يأل أن به بظن ولا يراه، أن 
اش.على يجوز 

مواله،عليه ينكر لم الله أن الثاني: 
]مكتةرا/آْم( اس ض الدارس نقض انظر: )١( 

ٍللا>ائآه[.الرشد، 
(٢٣٢)المار مد للقاضي الخسة الأصول شرح )٢( 

[.٠١٤١٦ط٣، القاهرة، وب، ]مكنة 
)م/اا(المرمى رسائل الخال: يل صلى انفلر )٣( 

ئم[.الخام، ]مفة 
(٢٤٢)ليايلأني اءمماده يجب، نما الإنصاف انظر: )٤( 

وشمح—[، ٥١٤٠٧يا، لمنان، الكتب، )صالم 
(.٢٠٨_٢٠vر١/العز اى لاين الخلخاية 

كماعليه لأنكره ا منكنسؤاله كان ولو 
منابنه نجاة سؤاله نوح على أنكر 

الروية.جواز على ذلك فدل الغرق، 

٠بقوله: أجابه اش أن الثالث: 
أوتك؛مرش اني له؛ يقل ولم محق4 
اتي رؤيتجوز لا أو أرى، لا إني 

تأمله.لن واضح لاجابتتن ا بين والفرق 
ممكنبأمر رزيته علق اش أن الراح• 

علىقادر اطه فإن الجبل، استقرار وهو 
الثهرؤية كانت ولو مكانه، الجيل شن أن 

٠به علقها لما مستحيلة 

وهوللجبل تجلى افه أن الخاص: 
لا"عقاب، ولا له ثواب لا حماد 
المتقين؟وأوليائه ورسله لأنييائه يتجلى 

فيهنا المنفية الروية أن السائس: 
التيوالرؤية الدنيوية، ال٢ؤؤية هى الأية 

لنصوصيا على بناء الثّنة آهل أثبتها 
فلاالأحرؤية، الرؤية هى المتقدمة 

اضبرؤية القول وبين الأية بين تعارض 
الأحرة■في 

الصريحةالصوص إلى إضافة كله هذا 
على)الأدلة( فقرة تحت تقدمت التي 
الأحرق.ش افه روية ثبوت 

يرى، ٥١١أن يزعم مجن الثانية: الطائفة 
بعضؤيحاكي يسامر وأنه الدنيا في 

ايا^،.
سدط.وط ( ١٩٧)الأرواح حادي انظر: )ء( 
 )I( :(.١٧١)للأشعري الإملامض فالأت انظر





جمةثرا ا

الراحمة

الصورقي )النفخ  يراجع

 Kلرادفة اa

الصور(.في )الفخ ْمطتللح يراجع 

 mالخافض لرافع اH

س:لتعريف ا 0 

ابنقال زيغ، من فاعل اسم الرافع: 
واحدأصل والعين والفاء ارالراء فارس! 

رفعتتقول؛ الوصع، حلاف على يدل 
حلافوهو رفثا، الشيء 

وهوالخفض، من فاعل اسم والخافض: 
بعلالانحطاط هو وقيل: الرفع، نقيض 
والرفعالقرطي: قال ٢. ١^^ 

المكانفي العرب عند يستعملان 
ترتبوربما والاهانة، والعز والمكانة، 

فيالدرجات بزيادة الأحر على أحوهما 
الثكانت(افي الزداد٠ بحسب المكان 

شرعا:اتتعرض ■0 

منيربع الذي هو الواقع؛ الخافض 
بالعلمالقائمين أوليائه، من الرفع يستحق 

الخفضاستحق من ؤيخفض والإيمان، 

^.١٤١٨دآ، الفكر، ]د\و ( ٤١٠)ض )١( 
لكألف[إالموا ]\ك\و ( ١١٣>U/ الينة تهدب )٢( 

طإ,آ.للملأين، انملم ]دار ١( • ٧٤)م والمحاح 
ط١[.طظ، الصحابة ]دار )ا/هآم( الأسى )٣( 

لأهلالمعز ل بحا وهو أعدائه، من 
أنهكما معصيته، لأهل والميل طاعته، 
بعضُعلى حلقه لعض فصل سبحانه 

اللغويانممض ين بئ 

واتشرعي؛
والرفعللخفض اللغوي المعنى إن 
كانؤإن الإطلاق، على M ض ءات 

هذينمن ض لكن ؤيخفض، يرفع غيره 
والأوفر.الأكمل الحفل المعنيين 

لحكم:ا0 
هلله الأسمين هذين إثبات يجب 

الإيمانويجب الاقتران، وجه على 
الرافعلأن الخافض؛ الرافع هو اممه بأن 

المقترنةاذ؛ه أسماء من اسمان الخافض: 
مقترنينإلا اطه على يهللقان فلا المتقابلة، 

لأنالواحد؛ الأمم بمنزلة فهما معا، 
،يقابله بما منهما كل اقتران فى الكمال 

نقصازآّ،,أوهم أحدهما أفرد ؤإذا 
الحقيقة:

علهاشأسماء جميع تطلق 

ابنوتفسر )\//إأٌ(، تمة ابن كاوي مجمهمع انثلرت )٤( 
عييللالمسن الرامح الحق (، n٣٨٤/ كثير 

للزجاجالحسنى اه أمماء ير نفورامر! )٩٨(، 
العوبية[.الأناقة ]دار ( ٤٠)

اشآمماء في :والحماعة 'الئتة أهل معثقد ادفلرت )ه(
ًلا،السلف، ]أمراء ( TYUJ، ٢١٢)الخض 

للمهراسالنونية التمية شرح دانتلر■ —آ، ٠١٤١٩
أأ؛اه[.ْلآ، العلمية، الكت_، ]دار }آ/ماا( 

الزاحم،]دار ( ٢٩)المشهورة الئئة أملام أم: )٦( 
[.٠١٤٢٦ٍدا، 



اثخافضالرافع 

حافصاتعالى ايئه كون وحقيقة حقيقة، 
مقفي الأتية الأدلة يبتنها رافعا، 
استحقمن للدخففس تعالى فاش، الأدلة، 

استحقمن ؤيرفع أعدائه، من الخفض 
منهحكمة ذلك وكل أوليائه من الرلمع 

رريخفصىمسحانه ومحو . وصوابا؛ 
الكفاريخفض أو ويرفعه، الممل، 

المزمينويرفع والصغار، بالخزي، 
أعداءهيخنفس أو والإعزار، يالنصّر 

لتمرسايا أولياءه ؤيرفع بالإبعادا 
يالطبعالشقاء أهل يخفض أو والإسعاد، 

بالتوفيقالتحاده ذوي ؤيرفع والإصلأل، 

لأدلة:اه 

ه:اش قول الأسمين هذين أدلة من 
هونوق، ٦٧ش لأوش 

الخافضالراض 

ؤ،يشم يمم سا ؤء ت الى عت
دثثتتتني؛ مق .تتئؤ يدقنأ الدة ألمنة 

ز->رفتتالبمضا بمتمم ثتجر 
ءاثؤأ'ألإيق أق، واج ت تعالى وقوله [، ٣٢
]المجادلأ;دةكتيم آنجو وقأ يألإيذ  ٢٣^؛
الملأى، القه ءيد الّكا وقول ^، ١١

وقال!والنهار• الليل سحاة يفقه يغيضها 
السماواتحلق منذ أنفق ما أرأيتم 

وقال:يده. ش ما يغص لم قائه والأرض 
)•٤(.للزجاج الخى اه أسماء )ا(شم 

)'اآ/آ'بم(.الترمذي حالع عش المغتدي ئوت )٢( 
الأنعام،سورة في، لأية)٣٨( ا من جزء الجملة هذه )٣( 

يوصف.صورة همر و)آُما( 

الميزانالأحرى وبيده الماء، على عرشه 
و9■'ه وقولويرشعا،ُ؛،، يخفص 

ينامأن له ينبغي ولا ينام لا ه اش "إن 
رواية!وفى أ، ويرةعهااُ المهل يخفص 

يرغبنام أن له تنبغي ولا ينام لا القّ ُرإن 
.!وقوله ، ويخفضه؛١٦ الشسهل 

أقوائا،يرفع الرحمن بيد رروالميزان 
القيامة؛اُئ،يوم إلى أحرين ويخشص 

نوى ؤء ت تعالى قوله في ٠ وقوله 
أنشأنه لزمن قال: ]الرحنن[ ؤ.ه ذق 

لوثا،ؤيرفع كربا، ييفرج ذنياء يغفر 
اممهارإن وقوله آخرين؛؛؛٨،، ويخفص 

يهويضع أقواما، الكتاب بهذا برفع 
آخرين«لاّد

علىالأمة إجماع القرطبي ونفل 
•١، هكُ الله على الأسين هذين، إءللأ3ا 

،٧٤١١رقم التوحيد، وكتاب البخاري )أ(احرجه 
(.٩٩٣يقم الزكاة، وملم)كتاب (، ٧٤١٩
(.١٧٩رغم الإيمان، ملم)كتاب )ه(أتم-بم 

^؛.٧١)!(المدر 
وأحمد(، ١٩٩رمم )الممدمة، ماجه ابن أحرجه )٧( 

حبانوابن ًلا[، الدسالة، ة ]مؤّ( ١٧٨/٢٩)
)كتابوالخاتم (، ٩٤٣رقم ازقاق، )كتاب 
الوصيريوصححه وصححه، ( ١٩٢٦رقم الدعاء، 

هم،الألباني وصححه )ا/با(، الزجاجة مصباح في 
(.٥٧٤٧)رقم الجا«ع صحيح 

حبانوابن (، ٢٠٢رنم )المقدمة، ماجه ابن، أحرجه )٨( 
البوصيريإستاده وحنن (، ٦٨٩رقم الرقاق، )محاب 

ط؟[.الرين، 3دار الزجاجة)أ/لأآ( مصباح في 
ه.الدرداء أبي عش وقمه الدارئفي وصوب 

)!/آآآ<.انملل، 
(.٨١٧رنم المسافرين، صلاة )محاب لم مأحرجه )٩( 

ر•١(الأس)١ر٦٣ْ(٠







الرب

ومنوالمنعم١١ُ والميم، 
LptJl ^ ،فارس;ابن قال والصاحب

L iB :^ ،والخالق،المالك
والصاحب

شرعا:لتعريف ١ ؤ 

الهعيجميع المربى هو ت الرب 
منوأحص النعم. وأصناف بالتدبير، 

تلوبهم،بإصلاح لأمفيائه، تربيته ت هدا
قهم،ارم.وأحلا وأرواحهم، 

تعريففي الطبري جرير ابن قال 
الذيالسد ئناؤءت جل؛ ربنا إل الرب؛ 

نؤددْ،في مثل ولا له، شنه لا 
منعليهم أمخ يما حلقه أمر والمصلح. 
الخلقله الذي والمالك نعمه، 

المربي،محو ^٠٠!،؛ ١١١تيمية! ابن وقال 
الهأدىا\ْء.الماص الرازق الخالق 

المربيهو ^٠'،!؛،I ١١١المعدي؛ وقال 
النعم.وأصناف بالتدبير، عباده جميع 

لأصفيائه،تربيته ت هدا من وأحص 

الرب

وأرواحهمقلوبهم، إصلاح ب
أ ١١قهم وأحلا 

اJمفةل]دار ( ٦٢١)١; الحديث م.ب ض المهاية )١( 
7آ؛امح[.ٍزآ; 

^!.١٣٩٩الفكر، ]دار ( ٣٨١)؟/ اللئة هاسى )٢( 
ط١[.الرالأ، ]موسة را/ا( الدي نفير )٣( 

طاأ.الرالأ، اويان)ا/آإا(]ءزّسة رأ(جا.ع 
(.١٣)؟ا/اين فتاوى هجمؤع )٠( 
را/ا(.العدى نفير )٦( 

سنانمعنىادالغوى

والقرص؛
تعالىض ثابتة اللغوية المعاني جميع 

ؤإنالإطلاق، على فيها الأكمل وأنه 
أوفمقيدة افه لغير شيء المعانى من ئت 

مضافة.

لذئم:ا٠ 
جق،لله الرب امم إلمات وجوب 

الخامةالربوبية له بان الإيمان ووجوب 
الطامة.

لحقيقة:اي 
عليهL اض اء أمسه—جميع تقللق 

الأسماءتلك معاني بعفى أن يا حقيقة، 
الحقيقةلخن حقيقة، المخلوق على تعللق 

لهفك-لئ والمخلوق، الخالق بين تختلف 
فيهماالخقيقتين ق واحتلا تناعبه، حقيقة 

فيهما،حقيقة كونها عن يخرجها لا 
وللعبا-بجلاله، يليق ما منها تعالى وللرب 

منالرب اسم ؤيتضمن به، يليق ما منها 
والسؤدد،المالكية، كمال العاني 

والقمومية،والربوبية، والتل،بئر، 
الخئيقةعلى هو ه ناش والخلةية، 

القائموجابرهم، ومربيهم لخلقه، مدبر 
شيءكل والأحرة، الدنيا قيوم بأمورهم، 

وهوعيده، هواه مذكور وكل حلقه، 
بتدبيره،إلا يصلح لا ربه، - بحانه م- 

صوا0ليربه ولا بأمره، إلا يقوم ولا 
)ا/ها،آ(.الأسى )٧( 





الربوهالرب

الرببين الفرق الثانية: لمالة ا- 
دالاله:

فيوالإله معناه، تميم لغة: الرب 
علىالرب ؤيطلى المعبود، هو اللغة: 

علىالإله بمللق فلا العكس، لا الإل 
علىالرب إطلاق أدلة ومن ألرب، مض 
ألقائل:قول الإله، 

ربألف أم واح__دا ارأرد__1 
الأمورتقنهت إذا أدين 

جميئاوالعرى اللات تركت 
٠أ اكيرلأ١ ارحل ضل 

القائل:وقول 
برأسهالثعلبان يبول ءأرب 

الثعالبااُآ،عليه بالت من ذل لقد 
الإلههو الرب مض لميتين اص 

لمإذ الساق، عليه يدل كما المعبزد، 
اللاتبربوبية يقرون مكة مشركو يكن 

المصلم،المالك، الخالق بمعناه والعرى 
يدلكما ؤيآلهولها، يعبدولها كانوا ؤإنما 
ّأكهمؤوؤ؛0 تعالى: طه ا قول ذك على 

وقوله[ AU]1^^: \آه ؤءلأ "ْلئهم ثن 
دونهءمت امحدؤأ ءؤوآةيفت< الى: تع

زمح4أم ِإد قزوآ ه  'متا أوئأ 
]الزص:م[.

المعبودالإله بمعنى ارب حاء وقد 

ةت>ّ( ٢٤٤)Y/ صرص والحل الملل )١( 
اسيا.

يبعU )باب ( ١٩٤)آ/ للموطي اعري الخمائص )٢( 
لراشد.واليت ؤه( ب ين راشد قدوم فى 

ررمنالقبر: فى الملكين سؤال حديث فى 
كنتالذي إلهك من أى: ربك؟ا؛أ"أ،؛ 

كلما ا الخالق عن السؤال وليس تعبده؟ 
بلذك؛ ينكر من يوحد لا إذ المدبر؛ 

قك،الله ربوبية على متفقون الأمم جميع 
ومعبوديته.إلهيته في الخلاف، ؤإنما 
عامةه رثويجثه الثالثة: لمسألة ا- 

وخاصة:

لخلقهتعالى وتربيته رأ عل.ى؛ القال 
هىفالعامة: وخاصة. عامة نوعان: 

وهدايتهمورزقهم، للمخلوقين، خلقه 
فينهم بقا قيها الش مصالحهم، فيه لما 

لأوليائه،تربيته والخاصة: الدنيا. 
ؤيكملهله، ؤيوفقهم بالإيمان، فيربيهم 

والعوائقالصوارفا، عنهم ؤيدفع لهم، 
تربية: وحقيقتهاا وبينه بينهم الحائلة 
كلعن والعصمة خير، لكل الموفيق 

أكثركون في المر هو هذا ولعل شر. 
مهئالبهمفإن ارب- بلففل الأنبياء أدعية 

الخاصةا،ربوبيته نحتا ياحلة كلها 

هوالرب هل الرابعة: لمسالة ا- 
الأعظم؟الث4 اسم 

الأمةإحماع تقل أن يعد القرطبي قال 
لموم(، ١٣٦٩ينم الجائز، رمحاب المخارى أخرجه )٣( 

له.واللقظ. ( ٢٨٧١رقم نممها، وصفة الجة )لكب 
،ط١ الرسالة، ]مؤّة )٩٣( عيي الضر )٤( 

(٢٨٥)ءيمين لأبن الشدة شرح وانقلر: ^، ١٤٢■
—ا، ٥١٤١٩طْ، اض، الريالجوزي، ابن زدار 

الوطن،]داو ، ٢٠٩)؟/له المالحين ؤياض وشرح 
اطا،أآإاه;ا



الربالرب

■ررقيل تعالى• شُ الرب اسم إثبات ئى 
علىأقف ولم الأعظمااُا، اش اسم إنه 

عدهممن المحقمن العلم أهل من أحد 
تنيمعلى أقف ولم الأعفلم، اش اسم 
وردقد الأعفلم، اض اسم من عده لمن 
الأعظماممه اّم الأحاديث بعض قي 

أسهدباني أسألك إني ر'اللهم كحديث! 
الأحدأنت إلا إل لا اض أنت أنك 

كنولم يولد ولم يلد لم الل-ي الصمد، 
رروالدي.! فقال قال! أحدلإ، كفوا له 

الأعظمباسمه الله سأل لقد بيده نفسي 
بهسئل وإذا أجاب، به دعي إذا الذي 

رأالئ4لمحدبث: في وكذلك 
إلاإله لا الخد، لك بأن أسألك إني 

لأوض،وا مارات البديع المنان، أنت 
قيوم؛؛،يا حي يا والإكرام، الجلال ذا يا 

باسمهاطه دعا لقد ١١ه: النبي فقال 
وإذاأجاب، به دعي إذا الذي العظيم، 

الحديثينهدين ففي أءش«أ'أا؛ به سئل 
را{الأس)ا/اأ<م.

(،١٤٩٣;نم الصلاة، )كتاب داود أبو ر'؟(أخرجه 
رحثنه،( ٢٤٧٥رنم الوعران، )أبواب والترمذي 

وأحمد(، ٣٨٥١/رنم الدعاء، )كاب ماجه وابن 
وصححهمحوا[، الرمالة، ]مومة )حمْأ( 
]مؤسسة)ْ/بم؟؟( داود أبي مححيح في الأياني 

ط١ا.غراس، 
(،١٤٩٥رنم الصلاة، )كتاب داود أبو أخرجه ( ٣١

رالماش(، ٣٠٤٤رقم الدعواته، )ابواب دالترمذي 
)كابماجه وابن (، ١٣•• رقم هو، ال)كاب 
v،pu^l)كاب ماز وابن (، ٣٨٥٨رنم الدعا،، 

(١٨٠٦رنم الوعاء، )كاب والحاكم (، ٨٩٣رنم 
داودأبي. صحيح ني الألت-اني وصححه رصغحه، 

منصريح بنص الأعظم الله اسم يوجد 
)الرب(اسم فيه يوجد ولا .، النبي 

غيرهو الأعفلم المحّ اسم أن على فدل 
.ft)الرب( اسه 

صراتا٠ 

كثرةالميارك! الامحم هدا نمران من 
التربيةمن لأنه الاسم؛ بهيا الداعي ث-ءاء 
الأممبهيا الداعي فيدعو٠ تقدم، كما 

ولذاالأحوال، أحسن إلى حاله ليصلح 
وقيالكريم، القرآن في به الأدعية كثرت- 

السفر،بملل الرحل ذكر ))ثم الحدث: 
رب!يا السماء إلى يديه يمد أغير أشعث 

ادلهبأن وآمن العبد علم ؤإذا ، رب،!؛، يا 
وسيدهومعبوده، مالكه أي- ربه؛ هو 

aJمنومربيه كله، أمره ومدبر اع، الم
الصغرمن ثم الغلق أكمل إلى النْلفة 

علىعليه والمنعم قيه، هو ما إلى 
الأشياءمن شيء قي يلتجئ فلا الحقتقة، 

بأحصالعجالة، له فيخلص ربه، لغير 
الدعام.وهو أحصها 

لمصادرواتمراجع:اؤ 
للبيهقي.و١لصفاتاا، لأسماء  ١١١- ١ 

لكرطي.آآ-»الأّنى«،
للرحاحى.اش،أا، أمحماء )راشتقاق - ٣ 
الوننر-لابن الحق؛'، ررإيثار - ٤ 

ط\والتوقع، لينثر غراس ]موّن ( ٢٣٣)م/
ها.١٤٢٣

١(. ٠١٥.رنم ا.لزكاة، )محاب ملم أخرجه 



الربوبيةالربوبية

القيم.لأبن الفرائدءا، راُدائع - ٠ 
المح_جةاا،بيان فى ررالءحجة ء ٦ 

للأصفهانى.
للخهلابي.الدعاء؛،، - ٧ 
حجر.لاين الباري،؛، فتح ا؛ — ٨ 
منيه.لابن التوحيد؛،، لإكتاب - ٩ 

لأن-ارالمحلى؛'، ١٠

 Uلربوببه اm

لتعرثس:اؤ 
يدلوالياء ارالراء ت فارس ابن يقول 

الشيءإصلاح فالأول أصول. على 
المّاواثا،عليه. والقيام 
المصلحوالزب! والصاحب. والخالق، 

قامإذا صيثته؛ فلأن رب ت يقال للشيء. 
اؤهثنجلا واش • • • إصلاحها على 
خلقه((أحوال مصلح لأنه الرب؛ 

ئيءكل رررب الجوهري: وفال 
ؤقاش ء أمما من اسم والنب مالكه، 

.. بالإصافة. إلا عيره في يقال ولا 
كنتأي* ستهم؛ القوم ورببت 
أصلحهات أي الضيعة؛ ورب . . فوقهم. 

ربا،ه يربولد0 فلأن ورب . وأتمها 
رباه،،آي: بمعى؛ وتربيه، ورببه، 

ط،[،الجيل، ]دار ( ٣٨٢.  ٣٨١اللغة)A ماييس )١( 
العلم]دار ( ١٣٢.  ١٣٠)ا/ المحاح وانظر: 

٣•أ(-  ٤٠)١;١ المرب ، jUjط^، للملأيئن، 
مائي[.]دار 

)Mالمين رانفلر: (، ١٣٢,  ١٣٠)ار الساح )٢( 
بخة}م ( ٢٥١؛

فييهللق ررالزب الأثير: ابن وقال 
والمدبر،والسين.، المالك، على اللغة 

ءالر:ومحةوالمنعما'لى■ والقيم والمربي، 
والإصلاحواليادة الملك تجمع 

والإنعام.

شرعا؛لتعريف، اح 

وهىجو، فه ذاتية صفة الربوبية 
والختمرفوالماللق، السل، بمعنى: 
الإماميقول والمصلح. والمربي والنعم 
الل،يررالميد أنه: الرب معنى في الهلبري 

والمصلحمؤدد٥، في مثل ولا له نبه لا 
نعمه،من عليهم أسبغ بما حلقه أمر 

والأمر،،أن.الخلق له الذي والمالك 
يربيالذي هو اروالرب تيمه؛ ابن قال 
جميعإلى يهديه ثم حلقه، فيععليه عبده، 

وقال. وغيرها(( العبادة من أحواله، 
والمالك،المينء، هو اروالرب القثم: ابن 

والصلح،،والمربي، والمعم، 

]المكب( ١٧٩٨)الحديث غريب ض المهابة )٣( 
الاان>ا/أ•؛(.وانظر: الإّلأمة[، 

-[.٠١٤٠٨الفكر، ]دار را/أأ( اليان جامع )٤( 
انم.يثة،المهمة ]مكتبة ( ٢٢)ا/ الفتاوى مجمؤع )ه( 

'1iUM  :نمه.المدر من ( ٢٨٤/١ر.واظر
1نم.يئة[،الرياض ]مكنة ( ١٣٢)؛/الفوائد بداثع )٦( 

كثيرابن ير نف(، ٩٢)ار الفتاوى مجمؤع وانظر: 
ومدارجًلاآ، الملية، الكتب ]دار را/هآ( 

الربي،الكتاب ]دار ( ٣٥. )\إأ؟ السالكين 
أصرل،المتكلمين: كتب ومن .[، ٥١٣٩٢

^٣،الخلية، الكتب ]دار ( ١٢٥)للمغدادي 
الكتاب]دار )آ/أآآ( المالة واJطالب ^[، ١٤٠١

7هإامآ.ْلا، السي، 



الربوبيةالربوبية

العالمين،رب كونه مثل غيره به يوصف المربي هو ررالرب ت المعدي وقال 
غيرهفيه يماثله لا بما ؤإما ذلك، ونحو النعم، وأصناف بالتدبير ءبادْ جميع 
والعلمكالحياه صلاح ا لأصفيائه؛ تربيته هذا من وأحص 
.ا(ثآاقهم وأخلا وأرواحهم، قلوبهم، 

(٢),

لأدلة:اه 
سنالسضاسنوي

والشرعي؛
وقدوشرعا، لغه متطابق المعنى 

*قك لله الربوبتة الشيع حصص 
لحقيقة:اي 

ماهى وحصائصمها الربوبية حقيقة 
الالتي الصفات من به الرب يختص 

كثيرة،بالربوبية اممه انفراد على الأدلة 

ؤآمحؤيثق تن ^ ث ئق يوله 
الؤه دونهء تن م ممه أم 

'أ*امحئإننزى هل قز صثأ ولأ معا محمحنيؤ 
جثؤآ1م ؤآنئ آلهلدثث ئنLوى هل أم )ألتيخ 

أشقل عيم الخلن! هتثيه 'تمشمحء حلمأ شغء هي 
.هامث اوجد ثم تيء ئ ثؤ الذي المطلق و١لكمال غيره، بها يوصف 

]ارعي[.التهم، ت لصفا محا - غيره ش وجوده يمتنع 
تئلو فييد وة ه: ال وقوالأمانة والإحياء كالخلق بها يختص 
و4اتشرق ورب يبما رثا وألأبج، ألتتزت والأولية والروق والأمر —ك واف—ل

والعظمةوالقيومية، والغنى والاخرية 

وعلىعليم شو،ء بكل وأنه والمجرياء، 
بالكمالواختصاصه قدير. شيء كل 

]الصافات[.

ءاثتناؤثارهِ ث وتعالى تبارك وقال 
أقلهم دج ثق أشءم وقآ اأثداؤ، ؤ، 

^َلإ، ع أى نش ذك أقر آ-لإ مء ^ ١^^ مء ر أدح 
يكونأن يمكن لا رروالمخلوق الإاساّلأمث 

سواْ،عما غنيا ربا بنفسه، واجبا قديما 
فهذاالرب، خصائص من ذلك غير إلى 

اختصتمما الرب، به اختص الكمال 
الذيالكمال من وتعالى تبارك الرب 

الاسم؛فيه يتفق بما العبد يوصف 

]فصلت[.هميث.4 
الربوبية.أدلة من والفعلرة 

لصق؛ا0 
والألوهية;الريويية يين الفرق 

توحيديتضمن لألوهية ا توحيل، أن د ١ 
توحيديستلزم الربوبية وتوحيد الربوبية، ثلمه يما لا بما والقدرة، والعلم كالحياة 

فهوبالعبادة اهه يفرد الدي لأن لألوهية؛ ا لا بنؤع إما مختتس فالرب المخلوق، فيه 

الإلأب;ا.الكب زياد ( ٣٩A)اس )٢( ط\أ. الرمالة، ]موت ( ٢١را/انم.ى را(شم 



الربوبيةالربوبية

أقرمن كل ليس لكن يربوسه• يقر حتما 
شركيمثل بالعبادة، أفرده بالربوبية 

يوحدوهولم ، بربوبيته أقروا فقد العرب 
الخالقبالرب أقر عن يلزم لكن يالعبادة، 

حجةبالربوبية فإقراره بالعبادة يعريه أن 
ءلهُا،.

 ٢ I عملى توحيد لألوهية ا توحيد أن،
يعتمدفهو العباد، يأفعال الله توحيد فهو 

جق،لله العبد يوليها ا,لتي العبادات على 
بأفعالهاش توحيد فهو الربوبية توحيد أما 

قولىتوحيد فهو ، وصفاته وأسمائه 
لي.امحقا 

العبديكون الألوهية بتوحيد أن — ٣ 
أقرفقد الربوبية توحيد أما ، مؤمنا ملما 

فيذلك حلهم يدولم المشركون به 
الإّلأمر".

الذيلمهللوب ا التوحيد أن ■ ■٤ 
الكتب،به وأنزلت الرسل، به أرسلت 

توحيديتضمن الذي الألوهية توحيد هو 
-(٣)اربواص-

المحاكين:مانص_ا 

تأصناف المخالفون 
والهلبائعيين.الدهرية من الملاحية ء ١ 

وثرح(، ٤٥٤)؟/الجهمية تلسس ييان انظرن )١( 
ط١iالحهاج،■ ]ياي ( ١٣٢انية>أ'ا، الأصه

(.٢٩.  ٢٨/١)الطحاوة وشرح >مإاه[، 
(.١٢٣)الأصهايت وشرح (، ١٨٠)اكدست )٢( 
العقسدةوشرح (، ١٠٢)الأصهّانية شرح انظر؛ )٣( 

٢A_0٦،٣٢الطحارة)١/ (ا٢٩،

وقدمالوجود، بوحدة القائلين ومن 
قولهمحقيقة الدين من ونحوهم، العالم، 

الربوجود إنكار صريحه أو 
ية؛الربوب■في لمثركون ا ٢

بالتئتية.والقائلون كالنصارى، 

صفساتبعض فى المخالفون ء ٣ 
المعتزلةمن القدر كنفاة الريونية؛ 

ومخالفالبطلان، هر فلما وقولهم 
والعقل.للفهلرة، 

لمصادرواتمراجع:ا٠ 
المتعلمةوالمصعللحات ررالألفافل ء ١ 

]رسالةلعمرو ا ل لأما الربوبية؛ا، بتوحيد 
دكتوراه[.

لابن)ج؛(، الفوائد؛( رربدانع . ٢ 
القثم-

العليانى.لعلى اكوحيا-؛ا، رلحقيقة ٠ ٣ 

لابن، ( ١ )ج الهلحاؤية(؛ ررسرح . ٤ 
الخفي.العز أبى 

تيمية.لاين )ج؟(، ^٧؛^^(( ١١١— ْ 
الة_ر1ن؛ا،في التوحيد ١)عقيدة ٠ ٦ 

ملكاوي؛لمّحمد 
لأبن، ( ١ )ج الفتاوى؛( ررمجمؤع — ٧ 

تيمية.

،ا، وأحكامها وأدلتها الربوبثة ومعنى — ٨ 
.منثور[ ]يحث الجهنى لمحمد 

،بمم_أ.بمم<.، ٣٥٧، ٢٤٤„٢٣٨مةالمرتاد.))؛(انظر: 
وشرح(، ١٨١، ١٧٦٠ ١٧٥)الخدمرية )0(انظر: 
(٢٧٠_٢٦/١اسوة)الشدة 





الرجاءالرجاء

الأحرى؛لأسماء اي 
الرغبةُاأ.

لحكم:ا٠ 
أصليه قلبه وتعليق. لربه العبد رجاء 

واجباتمن وواجب الإيمان؛ أصول من 
القلبية،العبادات من وعجالة التوحيد، 

الالتي الثلاثة العبادة أركان أحد وهو 
■بها إلا تصح ولا عليها إلا تقوم 

ضا لتوحيد تحقيق هو الرجاء هدا وتحقيق 
أسمائهوفي ألوهيته وفى ربوبيته في 

وصفاته.

ولابادله يتعلق أن ينبغي ارفالرجاء 
ولاالعبد بقوة ولا بمخلوق،■ يتعلق 
إشراك،الق، بغير الرجاء تعليق فان عمله، 

فالسبب،أسبابا لها جعل قد اشر كان ؤإن 
معاون،من له بد لا يل بقه يستقل لا 

له،المعوق المعارض يمغ أن بد ولا 
اقربمشيئة إلا ؤيبقى يحمل لا وهو 

تعاد■
الأسبابإلى الالتفات قيل: ولهذا 

أنالأسباب ومحو التوحيد، فى شرك 
والإعراضالعقل، فى نقص أسبابا تكون 

الش_رع.في قدح بالكلية الأسباب عن 
أقنبهمبمت ^^١ تعالى؛ ض ا قال ولهذا 
فأمر]اوق_رح[، سط.ه يؤا إل ث. 
وقال:وحده، إليه الرغبة تكون بأن 

مؤبخهُكثي إن ثئومحوأ أتي 

منمحلى إلا يتوكل لا فالقلب تالمالدة[. 
أوعلمه أو عمله أو قوته رجا فمن يرجوه، 

ملكهأو شيخه أو قرابته أو صديقه أو حاله 
توكلنؤع فيه كان اشر إلى. ناظر غير ماله أو 

مخلوثماأحد رجا وما لسبب، ا ذلك على 
مشرك:فانه فيه ظنه حاب إلا عليه توكل أو 

ألتئيكن حز آش بميك ؤوس 
،jKL•ق آلئ ي تهؤى أو آلقتد متئطفه 

فيمال١الرجاء الرجاء في الشرك ومن 
يدعوكنى اشر؛ إلا عليه يقدر لا 

مهللويهحصول راجيا غيرهم أو الأموات 
أكبر؛اأ'آ/شرك فهذا جهتهم من 
لحقيقة:اي 

وحنبربه، العبد أمل • الرجاء حقيقة 
محبتهمع بفضله واستبشاره به، ظنه 

الرجاءهذا فحقيقة منه. والخوف وتقواه 
السببا.فعل مع والرجاء للخوف شموله 
راجياالإيمان نور على به أمر ما فيفعل 

نورعلى عنه نهى ما ؤيترك للثواب، 
خاقامنالقابرأ/الإيمان 

واسزلهء

والإحسانالإيمان أركان أحد الرجاء: 
السالكينمقامات مدار عليها الخى الخلائة 

ءدارجاتلكين)ار\ا•؛(انظر: 

0ا/ام_دانفلر: اسوى)،ا/أهآ(، برع )٢( 
٣٣٢.)

ط\[.الكب، عالم }دار ( )١٣الحمد الزيز نمر )٣( 
مدارجاتلكين)ا/أ؛1(.)؛(انم: 



الرجاءاثرحا؛

والخوف،الرجاء، وهى جميعها، 
منباض وتعلق ااعبودية وهو . والمحبة 

فذلكالثر(، )المحس، اممه حسثا 
والمعرفةالاسم بهذا والتعبد التعلق 

حنثمن الرجاء للعبد أوجب الذي هو 
الرجاءفقوة يدري، لا حيث ومن يدري 
وأسمائهباض المحرفة قرة حب على 

روحولولا غضبه. رحمته وغلبة وصفاته، 
والجوارح،القلب عبودية نمللت الرجاء 

وماجدوصلوات وبيع صوامع وهدمت 
روحلولا بل ي؛ ض ا اسم فيها يذكر 

الجوانحتحركت لما الرجاء 
مفنجرت لما الطيبة ييحه ولولا 

,(٢)الإراداتبحر فى الأعمال 

َءَر

الأدلة:0
كثيرة"؛؛القران لي الرجاء آيات 

ومنها:

وةثب0ءاموأ آقيى أؤ،إة ■ تعالى قوله 
تنحنأونجق أق ّيفي قا تاحمأ 

تبمرعفور وآئ آقي نحمت 
]ي-

إنآلمءّ آثثلة 1، ثهخأ ■ وقوله 
صقمحأمحلإآتِ:أمحىَقا 

قيثاآقث قاة يبجتثئ ب تا آم يى نو-يذ 
،[.LJO.؛؛!!ص 

الفراتد؛عالم ]دار ( I\"f/Y)الهجرتض >ض اطر: )١( 

>«سثإةس.س
(.1V0Y/Y^_)طريق >0ا;ظر: 

ت؛عوتدءؤبمآ وقوله: 
ثتمحفأمي أقم ألومحة ريهر إل 

رق،ءئاب إة ئدادو ؤبمامرئث رحثثثُ 
]الإسراء[.وه قوة 

بنأنس حديث فمنها الننة وأما 
.ض ا رسول سمعت  ijljخه مالك 
آدمابن يا وتعالى: تيارك * ٥١ررئال يقول: 

علىلك غفرت ورجوتني دعوتتي ما إنك 
لوآدم ابن يا أبالي، ولا فيلئ! كان ما 

استغفرسيثم الماء عنان ذنوبكا بلغت 
لوإنك آدم ابن يا أبالي، ولا لك غفرت 
اللقتم ثم خطايا الأرض مراب أتيتتي 
مغهرةأيأبقرابها لأتيتك شيئا يي تشرك 

قالقال: يا عمرو بن اض عبد وعن 
أعلاهنحصلة ررأربعوئت! ض ا رسول 
بخصلةيعمل عامل من ما العتر، منيحة 

إلاموعودها وتصديق ثوابها رجاء منها 
الجتةااُبها اش أيحله 

دخله السي أن ُه؛ أنس ومحن 
رركيففقال! الموت فى وهو شاب على 

إنياض! رسول يا واش' قال! تجدك؟اا 
لفيا ذنوبي- أخاف ؤإني اض أرجو 
قلبفي يجتمعان ولا س! ض ا رسول 

مااض أععلاْ إلا الموطن هدا مثل قى عيد 

(٣٥٤٠رمم الدعوات، )أبواب الخومذي أ-تحرحه )٤( 
جامع:. ١١٠؛بآس لا *]سادء رجب؛ ابن وتال وحننه، 
ه[،الرسالة، تمؤسة ٤( • ٠ )T/ والحكم العلوم 
(.١٢٧)رنم الصمحة ايللأ ى الألأني وت 

(.٢٦٣١رنم امحة، )محاب الخاري أخرجه )٥( 



اثرجا:اثرجإ،

(٤)يخاق(اأا،.مما وآمته يرجو 

و1قواو1ملاساء
حوقااشر حف بتي ويا ت لأبنه لقمان قال 
رجاء,وارجه الرجاء، ■وبين بينك يحول 
فقال!قال! الخوف. وبين بينك يحول 

ألزمتهإذا واحد قلب لي إنما ؛ !٧، أي 
ألزمتهؤإذا الرجاء، عن شغله الخوف 

ابني أي قال! الخوف. عن شغله الرجاء 
هثاشر يرجو كقلين، قلب له المؤمن إن 

ا.بالأخر؛اُ ؤيخافه بأحدهما 
متضمنةأبدا رلالخثية تيمية! ابن وقال 
كاقنوئنا؛ لكانت ذلك ولولا للرجاء، 

ذلكولولا الخوف يستلزم الرجاء أن 
لهوالرجاء فه الخوف فأهل أمنا؛ لكان 

الأه؛اأم.مدحهم ا.لدين العلم أهل هم 
صرودىررالرجاء المتم: ابن وقال 
فارقهلو والعارف السالك، للمريد 

ذنببين دائر فانه كاد؛ أو لتلف لحظة 
إصلاحه،يرجو وعيب غفرانه، يرجو 

واستقامةقبوله، يرجو صالح وعمل 
اشمن وزب ودوامها، حصولها يرجو 

ولاإليها، وصوله يرجو عنده ومنزلة 
الأمورهده عن السالكين من أحد ينفك 

وابن(، ٩٨٣رئم الجائز، )أبواب الترّدي أ-محرب )١( 
المدريوحئنه (، ٤٢٦١رقم الزهد، ماجه)كتاب 

الكتبزدار ( ١٣٠)ة/والترمب الترمب ني 
انمائز)٣(أحكام في دالألباني ط)[، الس، 
ْل؛آ.الإّلأس، ]المكتب 

ٍلآ،)هاا(]تارْوت، باض الظن صن )٢( 
(.٢١)V/)م(«جموعاممتاوى 

بعضها(اُ؛آ.أو 

اتشروط،:'و 
بأمورمئرويا يكون أن الرجاء شرمحل 

ثلاثة!

يصيرلا حتى اشر؛ من خوف الأول: 
مكره.من أمنا 

ماومحبة L الته محبة الثاني! 
iمنه يرجوه 

عملفي الجهد بدل والثالث! 
تمنتايكون لا حتى ه، فه ١^١لحاُت، 

•مذموما وغرورا 
ررالخوفالروذباري؛ علي أبو قال 

استوياإذا الهلائر، كجناحي والرجاء 
نعصؤإذأ طيرانه، وتم العلير استوي 
صارذهبا ؤإذا النقص، فيه وقح أحدهما 

الطارفيحدالموت«ثْ،.
الرجاءحد عن القثم ابن وقال 

أزمنيعلم: أن ينبغي ومما ١١المحمود: 
أمورا:رجاؤء استلزم شسا رجا 

يرجوه.ما محبة أحدها: 
فواته.من خوفه الثاني: 

بحبتحصيله فى سعيه الثالث: 
الإزكان.

ذلكمن شيء يقارنه لا رجاء وأما 
شيءوالرجاء الأماني، باب من فهو 

ءخائف راج فكل آخر، شيء والأماني 
(.٥٢-  ٠١)أ/ \وأص دارج )٤، 

)ه(مدارجاوالكين)آ/ه،(.



الرجاءالرجاء

أوّرعحاف إذا الطريق على والسامر 
الفوات.مخافة السير 

لأهلالرجاء جعل كما مبحانه وهو 
الخوفجعل فكذلك الصالحة، الأعمال 

الرجاءأن فعلم الصالحة، الأعمال لأهل 
العمل.به اقترن ما النافع والخوف 

ثشتوتن هم ص ظ تعالى: اض قال 
تعمئا_دني فر ةق؛ن . ثشيعون ويم 
0,مه ي ه ير ص و ه 
ليمإقا أي ن؟أق رمحم ءامإ ة ظة ؛٢^:، 

وثمتؤله 4 اثعض0 ؤؤق . نجعوق 
-]الموهنون[ سبقؤق ثا 

العادةأهل ا وصفمحبحانه والثه 
الأشقياءووصفا الخوف، مع بالإحسان 

الأمن.مع بالإساءة 
هالصحابة أحوال تامل ومن 
غايةمع العمل غاية في وجدهم 
بلالقصير.- بين جمهنا ونحن الخوف، 

_والأسأ«أأ،.التفريط 

لأقسام:اء 
محموداننوعان ت أنولع ثلاثة الرجاء رر 

مذموم.غرور ونؤع 
اش،وط\عة عمل رجل رجاء فالأولان: 

لثوابه.راج فهو الله، من نور على 
فهومنها تاب ئم ذنوبا أذنب، ورجل 

انهؤإحوعموه تعالى الله لمغنرة راج 
وكرمه.وحلمه وجوده 

التفريهلفي متماد رجل والثالث) 
فهذاا عمل بلا الله رحمة يرجو والخطايا 

الكاذب.والرجاء والتمني الغرور هو 
هنفإلى نظر ن: نظرا وللعالك 

بابعليه يفتح عمله وأفات وعيوبه 
وكرمهربه فضل محة إلى ونظر الخوف، 

الJهاارحمة سعة إلى 

تمساصاسعلقة؛ا٠ 

أمالخوف العيد: يغلب يهما أ- 
الرجاء؟

بمنزلةجن اض إلى ميره في القلب 
والرجاءوالخوف رأمه فالمعة الطائر، 

والجتاحانالرأس ملم فمتى جناحاه، 
الرأسقطع ومتى الطيران، جيد فالعلير 

فهوالجناحان فقد ومتى ١لهلائر، مات 
السلم،ولكن وكاسر، صائد لكل عرصة 

جناحالصحة في يقوى أن استحبوا 
ومحنيالرجاء، جناح محلى الخوف 
الرجاءجناح يقوى الدنيا من الخروج 

الخوف.جناح على 
■اعتدالالأحوال: أكمل وليل: 

فالمحبةالحب، وغلة والخوف الرجاء 
والخوفحاد، والرجاء المركِا، هي 

أ.وكرمهُ يمنه الموصل والنص سائق، 

ط\[.]م ( ٩١- رابء)٧٨الداء 
(.٤٥أنلكينرأ/؛إ_ ،دارج )٢( 
،دارجافلكين)ا/؛آأ(.اننلر: )٣( 



الرجاءء.بمالرجاء

•حالين على دلك أن ت أروالتحميق 
حالفي انمي كان إذا الأولى: 

مسددايكون أن إما فإنه والسلامة الصحة 
أنينبغي فهدا الخيرات؛ في مسارعا 

والرجاء،الخوف قلبه فى يتساوى 
فىاوسارءين من لأته ويرجو؛ فيخاف 

الصحةحال فى كان .ؤإذا الخيرات. 
انمصيان،أهل من وكان واللأمة 

الخوفجانب يغلب أن عليه فالواجب 
المعصية.عن يكف حتى 

حسالفي كان إذا الثانية: الحال 
أنعليه يجب فإنه المخوف المرض 

فيقومالخوف، على الرجاء جانب يعقلم 
يكونولكن والخوف الرجاء قلبه فى 

لقولوذلك حوفه، من أعفلم رجاؤه 
وهوإلا أحدكم يمت ررلأ ٠؛ النبي 
منوذلك تعالى«ُن، بربه الظن يحن 

(٢).((اض فى رجائه جهة 

الفروق؛٠
دالص•الرجاء بين المرق 

ولاالكل مع يكون التمني ارأن 
والاجتهاد،الجد طريق يصاحبه يسلك 

وحسنالجهد بذل مع يكون والرجاء 
اكوكل.

لهيكون أن يتمنى من كحال فالأول: 

وأهلها؛تعمها وصفة الجنة زكناب لم مأحرجه )١( 
(,٢٨٧٧.رئم. 

التوجه؛لدا.ر ( ٣٨٤)التوحيد تحاب لشرح التمهيد )٢( 
.UMyiءدل 

ؤيأحذزرعها.يذرها أرض 
أرصهيشق من كحال والثاني: 

الزيع.طلؤع ؤيرجو ويذرها ويملحها 
الرجاءأن على العارفون أجمع ولهذا 

العمل.ْع إلا يصح لا 
صحةعلامة ١١الكرمانى: شاه وقال 
((((ل'آا,الطاعة حن الرجاء: 

لثمرات:اي 

منليمها  IJajكثيرة وثمراته الرجاء فوائد 
.استخراجها في وJفكر٥ تأمله أحسن 

ذلك:ومن 

والخاجةوالفاقة العبودية ر إمحلها ء ١ 

يرجوٌْنربه•إلىما
يوملوهأن عباده من الثه محبة , ٢ 

وفيقفله؛ من ويسألوه ويرحوْ 
يغصباش أل يلم لأمن الحديث: 

لمفمن وطالب، راج والسائل ءاوي4ء،ُ؛آ، 
•يليه يغضب الله يؤج 

ه.الله غضب من يه التخلص - ٣ 

إلىالملون يحدو حاد الرجاء , ٤ 
المحبوب.بلاد 

ازدادالعبد رجاء زاد مجا كل — ٠ 

)آ/المامض مدارج )٣( 
٢٥١.)

..٢٤٨)الروح. وانغلر: 

(،٣٣٧٣يقم الدعوات، )أبواب التردي أحرجه )٤( 
وأحمد(، ٣٨٢٧رنم الدعاء، )كتاب ماجه وابن 
والحاكمءلا!ا، الرسالة، ]موسة ^٤( ٨/١)ْ

وحئنهوصححه، ( ١٨٠٧رقم الوعاء، )كتاب 
(.٢٦٥٤)رنم اكحيحة الللأ و \لأو\ني 



الرجاءالرجاء

وعنه.ُه ورصا له ا وشكتتعالى لله حيا 

اشمعرفة من المزيد له يوجب أنه — ٦ 
فان، بها والتعلق ومعانيها وأسمائه 

بهامتعبد المحنى باسمائه متعلق الراجي 
■بجا ودل؛ 
 V — للرجاء،مستلزم الخوف أن

راجفكل لخوف، لمستلزم والرجاء 
هذاولأجل راج، حانقا وكل خائف، 

فيهيحسن مومحع في الرجاء وقوع حسن 
الممحوق.وقؤع 
ربهبرجاء قلبه تعلق إذا العيد أن — ٨ 

ألمقلقذلك كان رجاه! ما ا0 فأء_هإ
منوأبلغ العبد، عند وأحلى موقعا، 
يرجه.لم ما حصول 

تكميلعبده من يريد . أن - ٩ 
الرجاء.ومنها عبوديته مراتب 

الأنتفنارمن الرجاء في أن ء ١ ٠ 
يوجبما لته ا لفشل والتوقع والترقب 

إليهالأكفايت، ودوام بدكرء، القلب تعلق 
القلبوتنقل وصفاته أسمائه بملاحفلة 

الألمةةُا،.رياضها قي 
'و

ودعائه،. الله بعبادة مأمور العبد 
ودعاءالعبادة لدعاء ثامل وذلك 

أنالداعي سبحانه اش أمر وقد المسألة، 
لمارجاء ت أي — وؤلممعا حويا يدعوه 

لجفاتعالى! فقال — سبحانه عنده 

آكصنيزيني أقه ؛يمك إن وْلمعا 
هوالذي الملمع فذكر 

منىالدئء لأن اسء آية فى الرجاء 
ّؤلهقي يعلمع لم ما الداعي فإن عليه؛ 

محللبإذ لخللبة؛ ه نفتتحرك لم ومعللويه 
ممتع.فيه محلمع لا ما 

فيلما ثناء كلامه أنزل من فتبارك 
(٢)للمؤمنينورحمة وهدى الصدور 

اتمخاثفين؛مذهب، ؤ
طائقتازرم:الرجاء فهم ر ضل 

أحرجواالذين المرجئة; الأولى: 
منوهونوا الإيمان، ص عن العمل 

،JJ,4القدالجبرية ومنهم العمل، شأن 
الذينالمتصوفة غلاة من قوم وفيهم 

منحوشا الله يعبدون ما أنهم يزعمون 
يعبدونهؤإنما جنته؛ فى هلمعا ولا ناره 
قيه!حثا 

هذافي بهم تأثر من هذلأء وتجع 
حيثوالمغرورين؛ ة العصا من الباب 

ماورجاء الله رحمة سعة على اتكلوا 
وقارفوا١لخلاءات فعل في فغرحلوا عنده 

وخوفواذلك فى نصحوا ؤإذا المنكرات، 
يحفثلونهما سردوا وعقابه افه مكر من 

(.٦٣- •٦ )Y/ أس مدادج انظر: :١( 

الفوائد،عالم ]دار ( ٨٥٣)٣; الفوائد بيانع انفلر: )٢( 

رمجعوع(،. ١٤٨)؛/الدين يلوم إحجاء )م(اوظر: 
(،٢٤٣-  ٢٣٩، ٨٣.  ٦١ا/ )• تب لأبن القاري 

n٨٥٠/الفوائد ودائع (، ٧٩- والدواء)٦٣ والداء 
الحديث،]دار ( ٣٩٤اللهفان)ؤإغاثة (، ٨٥٣.
ه[.١٤٢٣ًل



الرجاءالرجاء

وا,لمغفرة،بالرحمة الوعد نصوص محن 
بالقلب.الإيمان : وقالوا

الرجاءبثرط يأتوا لم وه_ؤلأء 
فعلفي الجهد لدل من المحمود 

قرنومن المحرمات، واجتناب العلاعات 
واستشعارافه من بالخوف رجائهم 
الرجاءفي فوقعوا الوعيد؛ نصوص 
وغروركاذب تمن حقيقته الذي المذموم 

فىالتمريعل تمرزوا وامانى، ش_ي_هل

فيررالقلب فان اش،، رؤح من ييأسوا 
فالمحةالهلادر؛ بمنزلة ه، اض إلى سيره 

فمتى-ئاحاه، والرجاء والخوف رأسه، 
جيدفالهلير والجناحان الرأس سلم 

ا.لهاادر،مات الرأس قطع ومتى التليران، 
لكلعرضة فهو الجناحان فقد ومتى 
وكاسروآصائد 

الأركانعد0 اجتماع من بد محاد 
لم■فمن لربه، العبد عبادة في الثلاثة 

وماضل عبادته في الأركان هد0 تجتمع ج واه مكره، من فأمنوا اض، جنب 
آشملأ آقو مأتتفر ؤأذأي1اوأ ر__ى_ول؛ 

.هآلقسثوة ألثوم إلا أثق مهنكن 
]الأعراف[.

الدينالخوارج; الثانية: الطائفة 
بابوضيقوا الوعيد نصوص غلبوا 
التيالمعاصي بفعل كفروا حتى الرجاء 

العبادمن طوائف وكيلك الت5فر، دون 
وقعواحتى الخوف جانب غلبوا الذين 

منوالناس اه رحمة من القنوط في 
ئأتئسؤأيقول: هق واه اه، رؤح 

إبأق رخ ين يأئثس لا آؤ رغ ثن 
\آوسف\.^لاقفثوق ألمم 

بينوهدى طرفين بين وسهل والحق 
أهلالحق أهل مذهب وهو: فلاكنن 

بينجمعوا الذين والجماعة الئنة 
وجعلواالوعيد، ونموص الوعد نصرص 
الثهفعبدوا متلازمين، والرجاء الخوف 

يأمنوافلم والحب، والرجاء بالخوف 
ولمالق،، رحمة من يقنطوا ولم اش، ماكر 

بعضقال ولذلك المهتدين؛ مجن كان 
فهووحده بالحب افه عيد ررمجن السلف: 

فهووحده بالخوف الثه عبد ومن زنديق، 
فهووحده بالرجاء عنده ومن حروري، 
والخوفبالحب عنده ومجن مرجئ، 
أ.موحد«ُ مزمن فهو والرجاء 

تمصادروانمراحع:اه 
لابزالجوزي■الواعفلينء، ربستان ر ١
او؛ةتابفي والرجاء ررالخوف . ٢ 

]رسالةان، الشمالرحمن لعبد والق؛١، 
الإسلامية؛[.بالجامحة ماجستير 

،( ١ )ج التمييز،، ذوى بصائر  ١١. ٣ 
للفيرونآبادي.

أبي.لابن ؛اف،؛؛، الفلز حمن ١١. ٤ 
الدف.

ر>(.دارجانلكينزا/ةآآ(.
نيسمية ابن الإسلام شتخ الملف بعض إلى سب )٢( 

وابن\\ا ، ٢٠٧)^\ا\ل اكاوى سمرع 
)٢!الفوائد بداير ني المم 



الرحمةالزجل

،.بعضهم 
لأنهرحمة؛ الغمث فه ا سمى وند 

المم.لابن والدواء؛؛، ارالداء — ٥ 
أ-ارالروحأ'،لأيناله؛م■

سمىكما ،؛ ماءُ المن ينزل برحمته لابن ^١(، الهجرسن؛أ ررٌريق - ٧ 
رحمة،والمعاش الرزق سّمعانه القيم• 

نخمنبمسنؤئز ^١^ ت سبحانه فقال لأبن )ج؟(، السالكين؛، ررمدارج — ٨ 
القيم•

لابن١(، )ج* الفتاوى،؛ ومجمؤع — ٩ 
تيمية.

فادعوهالحسض الأسماء اروفه — ١٠
الخليل.العزيز نمد ؛ها«، 

m_\M

)القدم(.مصّءلاإح يراجع 

لغة:التعريف 0؛ 

رحمهت الفعل من ر مملت الزحمة 
علميه.وتعهلف له رق إذا رحمه؛ يرحمه 

والميموالحاء لرالراء ت فارس ابن قال 
والعهلفالزقة على يدل واحد أصل 

نزخنه،رحمه ت ذلك من يمال والرأفة، 
وال_ثح_معليه. ونمثلث له رى إذا 

بمعبىاال١أ.والئح٠ة والمرحمة 
الرقةااالرحمةت ت الجوهري وقال 

رحمتهوقد مئلمه، والمرحمة والتعطف، 
رجلمالقوم؛ وئزاحم عليه، وئزحنّت 

الجيل[.]دار )آ/ارا'أ( الكة را(.ماهس 

آلئتا١4^٠ ي نيشثبم؛ تي؛ قنا لإ 
[.٣٢]الزخرف: 

قرعا:التعريف 0؛ 

الثابتةاش صفات من صفة الرحمة! 
ذاتيةصفة وهى بجلاله، يليق ما على له 

موصومحايزال ولا يزل لم افه أن باعتبار 
يرحمالمح، أن باعتبار فعلية وهي بها، 

يشاءوكيف يشاء من برحمته 

اممغويبين ^^دقة 
والقرص:

اللغويالمعنى اشتثراك تما_م مما يفلهر 
الرأفة،في الرحمة لمصطلح والشرعي 

بالرحمةه نفوصفا هك الثه إن حيث 
تعالى!قوله فى كما عباده، بها ووصف 

تالتر;ةآّ.ه نجئ تآود وآلمحلأ 
يليقبما يخص الشرعيء المعنى أن غير 
الاسمقاتفاق الرحمة، صفة من هق باطه 

المسميات.تماثل منه يلزم لا 

 )T( الصحاح(v/o )[.٢١٩٩•ط؛، الملم، ]دار •؟
ط١[.صادر، ]دار ( ٢١٠•)؛أ/ الرب زن انظر: )م 
الوفاء،]دار ( ٢٦٠رأ/ القئاوى سبمؤع انظر: )٤( 

]مكنة)ا/هآ< الشم لاين الفوائد دائع ُر[، ٠١٤٢٦
[.٠١٤١٦ءل١، •مطفى، تزار 



ايزذ

الأخرى:لأسماء اؤ 
الرأفة.

لحت5م؛اؤ 
علىه؛ ض الرحمة صفة إثبات يجب 

غيرمن به ؤيختص بجلاله يليق ما 
ظاهرها،عن للنصوص وصرف تحريف 

تكسف.ولا نسيه ولا 

لحقيقة:اؤ 

افهأن على تدل رحمته حقيقة 
ولاتاؤيل تحتمل لا حقيقة يها موصوف 
قائمةصفة هي بل تعهليل؛ ولا تحريف 

فها،متصسنا يزال ولا يزل لم بياته 
منبرحمته يرحم حيث بمشيئته ومتعلقة 

.يشاء ومش يشاء 

والأدلة:
الكتابهق الله رحمة ثبوت على دث 
والعقل.والإجماع والسنة 

ءؤررح_ثتيت تعالى قوله ت الكتاب فمن 
[،١٥٦]الأء_^_^رافت ؤآإه و وسعت 
دوآلتمر ءؤوءّأك تعالىت وقوله 

[.٥٨]الكهف; 

ههريرة أبي حديث ؛ ٥١دمن 
التهقضى لما  ١١اش ,رسول قال ت قال 

فوقعنده فهو كتابه في كتب الخلق 
ءضىءُا،.غلت رحس إن الرش: 

اثرذ

ثقال 0^؛،، عمرو بن الته عبد وحديث 
يرحمهمارالراحمون الله رسول قال 

الأرضفي من ارحموا الرحنن، 
الماءأاُآا.ش من يرحمكم 
حدي،النشله فقد اإ١حماع: وأما 
المتفقالقواعد من أن ل١واءLلم فقال: 

عليهدث ما وأئمتها الأمة سلف بين عليها 
ايثهماء بأّالإيمان من والثنة الكتاب 

تللثاحكام وبأ حميعها وصماته كلها 
رحيمرحمن بأنه مثلا فيؤمنون الصفات، 

بهااتصف التي العفليمة الرحمة ذو 
اثارمن كلها فالنعم المتعلقة؛المرحوم، 

الأسماءسائر فى يقال وهكذا رحمته، 
عظيمعلم ذو عليم؛ فيقال الحسنى، 

شيءلأم.كل به ؛^٠ 
ثبوتعلى المقالي الدليل وأما 
ماحلال من ظاهر فهو تعالى وته الرحمة 

تحصلالتي الكثيرة الخيرات من ترى 
الكثيرةالنقم من نرى ومحا هث، فه ا بأمر 
علىداة ذلك فكل اض، بأمر تندفع التي 

بإنات 

(.٣١٩٤رنم الخلق، دء ركتاب المنادي احرحه :١< 
ا0'اأ'<.اكوة، رمماب لم وم

(،٤٩٤١رنم الأدب، داود)كتاب أبو لأ(أ-محرجه 
^]،:( ١٩٢٤رنم والملأ، الم )أبواب والترمذي 

آ/٣٣()١ وأحمد صحيح، حس -حا_ث هذا 
نيالألماني وصححه محوا[، ,الرسالة، ]موممة 
المراقيعن ونقل (، ٩٢٠)رمم الصحيحة اليلة 

أثا.محٍحبم الد-ين ناصر وابن 
(jJcVT  (.٢٠)•للعيي الخض اش أساء

]ياي)ا/آ0آ( الشمض لابن الواطئة ثرح انظر: )٤( 
[.٠١٤٢٤ط؛، الجيني، ابن 



اترحمةادؤح4ة

أقواو|هلاسمأو.
نفسهوصف أروكذلك ت تيمية ابن قال 
مماذلك ونحو والرحمة والقوة بالعلم 
عنصح وما كتابه في ه نفيه وصفا 
ذلكجميع في القول فإن .، رسوله 

الأمةسلف ومذهب واحد، جض من 
هتفيه وصف بما يصفونه أنهم ؛ وأئمتها 

نفيالفي ه رسوله ه بووصفه 

^إنت تعالى قوله في كثير ابن وقال 
.هالثني؛بم محنت شب آقت لهمك 

ستضد0رحمته إن ت ررأي ]الأع—راق[؛ 
ؤيتركونأوامره يتبعون الذين للمحنين، 
زواجرْ«أآ،.

عقؤؤَةتتا ت رروقرله ت السعدي وقال 
أي'^١؛ ١٢امت ع]الأذآان-ئمق؛و مسه 

ملكهسحت والغلي العلوي العالم 
عليهمسهل قد تعالى وهو وتدبيره، 

برحمتهوتغمدهم انه، ؤإحرحمته 
أنكتانا ه نفعلى وكتب وامتنانه، 

أىاليعناء وأن غضه، تغلب رحمته 
لجميعفتح قد ، ٥١وأن المنع، من إليه 

يعلقوالم إن الرحمة، أبواب د العسا 
إليها،ودعاهم ;-ذنو!همط أترابها عليهم 

معاصيهمطلبها من تمنعهم لم إن 
وءتوبهما؛ُم•

(.٣٢٠.  ٣٢٤ره/الفتاوى سميع )١( 
ط؟[.ية، زدار ( ٤٣٠ممر)٣; ابن شتر )٢( 

ط\آ.الرسالة، ]مؤسة ( ٢٠١العيي))٣(ضير 

لأقسام:اؤ 
رحمةإر لخلقه .ق الله رحمة تتمم 

تخاصة ورحمة ءاْة 

قولهعليه دثآ فقد العامة، الرحمة أما 
قبمْئءقأ، تيئت ت تعالى 
علىتدل الأية فهذه ٧[. ]غافر; وءئث1ه 

رحمتهفإن الله، علم وصله شيء كل أن 
وهذهبينهما، قرن الله لأن إليه؛ تمل 

حميعتشمل التي، العامة الرحمة هي 
ممنلأنهم الآقفار؛ حتى المخلوقات، 

ه.افص علم إليهم يصل 
قولهمحمى الخاصة، الرحمة وأما 

ثصما.هألتو؛خا ءؤودكان تعالى؛ 
االمؤمنين؛حاصة رحمة هزه تالأحزاب؛ا. 

الحصّر،على يدل المعمول تقديم لأن 
البالمؤمنين وكان الأية■ معنى فيكون 
متصلةحاصة رحمة وهده رحيما، غيرهم 
بخلافالكفار، ينالها لا الأحر، برحمة 

سعلقة:'ه 

 Pالقأسماء من ت الأولى لمسألة ا
)الرحنن(:تعالى 

أنهعلى يدل الله، أسماء من اسم هو 
التيالعفليمة الواسعة الرحمة ذو تعالى 

مخلوق،كل وعمت ، شيء كل وسعت 
المتبعينللمتقين الكاملة الرحمة وكتب 

الرحمةلهم فهؤلاء ورسله، لأنبيائه 
(.٢٠١اصن)ا/مإآ. لأبن الواسطية شرح انظر; )٤( 



الرحمة►اكلأ|بمالرحمة

ومنالأبدية، بالسعادة المتصلة المهللمة 
الكاملة؛الرحمة هده من محروم ءالاه_م 

اهاوأبالرحمة هذه دفع الذي لأنه 
لأمرا عن وتوليه للخبر 

في)الرحمن( تعالى اسمه ورد وقد 
تمنها كثيرة؛ أيان 

آدمأأر ١؛^ آدعيأ ؤءلأ •' تعالى نوله 
تتعالى وقوله [، ١١٠]الإسراء: ^٠ ١١
]لله[.آستحئ.ه آدينمي، عق ؛ ٢٥٢^

الرحنناقتران في القيم ابن وذكر 
فمال:فائدة الايات هذ0 فى بالعرش 

بهذاالعرش على استواوه يفرن ؛اولهذا 
ْحيءلالعرش لأن كثين؛؛ الأصم 

محيهلةوالرحمة وسعها قد بالمخلوقات، 
تعالى؛قال كما لهم، واسعة بالخلق 

تالأءمِاف:و زستث، ؤوو-لحتتي 
المخلوقاتأوسع على فاستوي [ ١٥٦

رحمتهوسعتا فلدلاشأ الصمات، بأوسع 
مبي«أأر

انالق-مي؛ —ثح الحسدي وفى 
أنااش: ال; ق. ٥١ول رم

اسمالها شمعت الرحم وهى الرحمن، 
ومنوصلته، وصلها من اسمي، من 

.، ينته٢<رقطعها 

■'٢( للمدى)* الحسنى اش أسعا، شم ( ١١
أمكب)٧٣( المم لابن الكريم ص ضر ( ٢١

[.٥١٤١"العربية، والممث الدرامات 
(،١٦٩٤رنم الزى؟، داود)كتاب أبر أخرجه ( ٣١

(١٩٠٧يقم والميت، المر )أبواب والمرمذى 
الرمالة،ة ]موس( ٢١٢)م/واحمد وصححه، 

Jlsاش أساء من الثانية: لمسألة ا٠ 
ت)الرحيم( 

هوأئئ ^إن تعالى؛ قوله في ورد فقد 
هوقول]١^[، أقيئ.4 أؤإث، 

.4أمحه آمحز خم، ظ تعالى: 
]الشعراء[.

قولهفي الرحمن باسمه مقترثا وورد 
وذكرألنجي ءأآو؛ن ن تعالى 

الرحيمالرحنن لثن الجمع في القيم ابن 
المحفةعلى يدل الرحمن أن هو محنى؛ 

علىيدل والرحيم سبحانه، به القائمة 
والثانيللوصم، فالأول بالمرحوم، تعلقه 

الرحمةأن على دالت فالأول للفعل، 
حلقهيرحم أنه على دائ والثاني صفته، 
برحمته

الراحمن(:)أرحم الثالثة: لمسألة ا, 
)الرحمة(من تفضيل أفعل هو )أرحم( 

رحمة؛والأكثر والأوسع الأفضل بمعنى 
شيحيقول ،، الراحمجزأ أشل ١^ 

حاءررالرحيم الرحيم: اسم عند الإسلام 
.هألمحق ؤ-ثثنم قوله؛ في مفصلا 

ؤآتث-مه: فولوفي لالم_ؤمحون[، 
فالاسم]دوّف،[«ُأأ، .ه \فبإ0 
رنمان، والإحالبر )كتاب حبان وابن طا؛ا، 
يائيأمح، سنن صحح س وصححه (، ٤٤٣
طا[ؤماس، تءؤسة ( ٣٧٨)؛،/

القيم)ا/اِآ(.لأبن النوامم بدائع )٤( 
الكتبتدااد ( ١  ٥٦)؟/ سليمان بن مقاتل نفير )ْ( 

أآأاه[.ْلا،اسية، 
ْالمتدرك نمن القرآن، ش المش الأساء إحماء )٦( 



الرحمةالرحمة

;الرحمة،واسع تعالى اطه أن على قيل 
رحمةوالأسد رحمة، الراحمين وأكثر 

أدركتإذا ورحمته أ راح-مأ كل من 
غيرهورحمة غيره، رحمة عن أغنته أحدا 

رحمتهعن تغنيه لا 

الراحمين:أرحم رروهو العلبري: قال 
وقال،، وخلقهااُ راحم أرحم واش 

آقحجثن.هؤجإ ^^ ١١الش-وكانيت 
يتراحمونلا رحمة عباده يرحم ]يوسف[ 

ويغفرمحسنهم فيجازى بجنهم فيما بها 
لمسيتهمءا

)أرحماسم عيها دث التي والمنة 
بغايةتعالى اش وصف هي الراحمين( 

اشتقالتي ش ا صفة والرحمة ، الرحمة 
واسمهالرحمن، اسمه منها لنفسه 
حلقهفي آثارها تقلهر صفة وهي الرحيم؛ 

آتحموقوله: يرحمهم، الذين 
أنعلى يدل ]يوسف[  ٠٤.(١^٢^؛ 

ولابعصا، بعصبم يرحم قد المخلوقين 
حلقه؛رحمة تخالف اض رحمة أن سك 

لدواتهم،صفاته وسائر ذاته كمخالفة 
■وصفاتهمأ٦أ 

]ط١،( ٤٨سمجة)؛/ابن نتاوى مجمهمع لى عً 
١٤١٨.^

التوسة[.]الدار )\ر\\\.< واكتوير )١( 
؛،••Y.؛[.الفاض، ]دار ١( )م/بم" اكفي ■شثر )٢( 
طا:ا.ارّالة، ت>ّة الطري شم )٣( 
يرون[.المكر، ]دار ( n٠٣/القدير نتح )٤( 

فيالراحمين( )أرحم اسم ورد وقد 
قولههي مواصع؛ أربعة في القرآن 
ئآدءلثارش 4 آقفن رث ؤءاد ت تعالى 

وثمى.هأبجم دأئت تتتك ؤذ 
عكيآاتققم ثو ^٥١^ وقوله: تالآءّراف[، 

دلمن تحيي ءق أم-قؤأ حقثآ إلأ 
.٤٠ألقثة محثم وهو حنيظا يِ 

"pSCilpثليب لا ؤهاث، وقوله: لو_وسف[، 
آلن-أحماأثأتمحم ؤثر آذه يعفر ألدم 

ثادئإي وقوله؛ ]يوسف[، 
آلتييتىأبجم محأنت آلفر سه، أؤ ديئث"ت 
]الأئساء[..ه 

نصوصفي حاء فقد الئنة: في وأما 
أبىحديث فى حاء ما منها؛ كثيرة؛ 
النبي.؛همن ه الخيري سميي 
وشنيالملائكة، شفعت هث؛ اش ررفيقول 

إلايبق ولم المؤمنون، وشفع النبيون، 
المارمن قبضة فيقبض الراحمين، أرحم 

حيزايعملوا لم قوما منها فيخؤج 

همنه بكر أبي عن رواية وفي 
الصديقينادعوا اريقال: قوله: . الّبمم، 

الأنبياء،ادعوا بقال: نم فيشفعون، 
ومعهوالميى العصابة، ومعه الض فيجيء 

أحد،معه وليس والني والمنة، الخمسة 
لمنفيشفعون الشهداء ادعوا يقال: ثم 

ذلك<الشهداء سالت فإذا أرادوا، 
أدحلواالراحمين، أرحم أنا اش: يقول 

(.١٨٣رثم الإبمان، لم)مماب مأخرجه )٢١( 



الرس

ثسئاباش يشرك لا كان من حنني 
.٢١الجنة؛٠^فوخلون 

شالراحمين( )أرحم اسم أثبت وقد 
منهم؛العلماء؛ من مجمومة تعالى 

المنةوقوام آ، وابن ،، ُ المائي 
وابنوالفبيُْا، الأءسهانيأ؛،، 

الولأر
التيأسمائه وومن I تيمية ابن قال 
صمها ؛ كعين وا لسعة ا فى لمسمت 
مثل؛المضافة أسماؤ0 وكذلك المهمح 

وغيرالغافرين ونمر الراجمين، أرحم 
ولمتوالئنة، الكتاب فى لمت مما ذلك 

الملمين،؛يإحماع يها الدعام 
ذكرفكل.من يثبته لم من وأما 
)أرحميعل لم تعالى ,اش أصماء 

الرممة

ط٢آ،ارسالة، (].خمسسة ١٩٥أحمدر،/را(أخرجا 
]المكب( ٣٨١)T/ الئنة ض عاصم أبي وابن 

التوحدفي ضمة وابن محأ، ١ ٤ ' ٠ الإملأءي،طا، 
)كتابحبان وابن طf١[، الرشد، ]مة ( ٧٣٦٨)

رإرجالهاله-يئميت ونال (، ٦٤٧٦رنم التاريخ، 
القدس[،]مكب مجمعانيواممر'ا/7ْم( 

(.٣٨٢رآ/ الخة ظلال ش الأزي رث 
(.٣٠٨/١اكمتر>T(فيمحايه:
)ا/7خأ(.اكوحد )م(فيئابم: 

ْلا£.]داراراة، المحجة)آ/ما( محان ي الحجة )٤( 
(.MM)المرى؛ ر الطم عن قاري علي ملأ مله )٠( 
اسة،الكتب ]دار ( ١٥٩)الخلق عر الخق إيثار )٦( 

ْلآ[.
جامعوانتلرت (، ٤٩٣-  ٤٩١)آ/ الفتاوى مجمؤع )٧( 

الفرص،؛ JU]دار ( ٢٧٤)r/ تيب لابن المائل 
نينى الحالأسماء ؤإحماء .[، ٠١٤٢٢ط١، 

را/تيمية ابن فتاوى على المستدرك صمن القرآن، 
٤٨، ٣٤.)

تقومما إلا تعالى ض اسما الراحمين( 
■ذكره 

الأساءمن الرابعة: لمسالة ا- 
الراحمين(؛)حير ت الواردة 

منمرصعين في لكرم ورد فقد 
oT^Jl ءامئأقوله في ؛

.هآلبجين حقر ثبت ءآؤحنأ تا هقفز 
ثت،تعالى؛ ونوله ]المؤمنون[، 

.هآلمحيتة كر ثقت ثإمححر آقفز 
.]الموصون[ 

سدهُئ،ابن جمع في ذتمر0 وورد 
المقاسموأبي رلاّ،، وزبالوابن 

الأصبهاتيأ'اأ■
اشأن أي؛ الراحمين: خير ومعنى 

نمرلعبادْ ورحمته رحم، من خر تعالى 
لأنلبعض؛ بعضهم الخبال رحمة من 

وصحتوقد فيها، نمص لا كاملة رحمته 
الذنوب.ويغفر اكوبة يقبل شيء كل 

تعالى؛قوله في - الهيرى حرير ابن قال 
أتتارية-ول؛ -؛ آلتيءا؛ة.اه حقر 

توبته،فقبل ذب، ذا رحم من حير رب يا 
ذمهااُعلى يعاقب ولم 

)أرحماسم ة؛ الخاملمسألة ا- 
به؛اش اختص مما الراحمين( 

الأسماءمن تعالى للرب لمت، ما ْكل 

٢(.• ٤ مد،)أ/ لاين اكوحد محاب )٨( 

•٢١٠٩)الدور لاين الخلئ، ض الحق إيثاد )٩( 
(.١٣٩/١الحجة)يان في الخجة ل'ا؛ 

)آا/ْم(.راا(شءرالطيري 



اترحمة

شيءيكل أته • مثل ، به يختص والصمات 
شاءوما قدير، شيء كل وعلى عليم، 

أرحموأنه يكن، لم يثأ لم وما كان 
؛؛؛١،•الناصرين جمر وأنه الراحمتن، 

أنهعلى الدلالة المادسة: لمالة ا- 
لمصلحةيرحم لا الذي المطلق الجواد 

ءيرهُ'آ،:يخلأف إليه، تحوي 
اللهإرادة عر قمتصرف راحم كل ررلأن 
الرحمة،هذ0 لمقدار وتقديره وتوفيقه 
فيها،لأحد مشاركة لا تعالى ورحمته 
أشياء،في راحم كل فرحمة وأيثا 
المعانيإلى بالإصافة حقيران، ومأشياء 

منتعالى اش رحمة فيها تقع التي 
الجنة،نعيم وهيئة النار، من الاستنقاذ 

راحمكل فرحمة الحديث في ما وعلى 
لله،رحمة مائة من حزء كلها بمجموعيا 

واحدةالعالم في بث إذ قدرته، حلت 
وتِعيزا؛تسعة عنده وأمك 

الكفارتعذيب السابعة؛ لمسألة ا— 
يتعارضلا رحمتهم وعدم بالنار والعصاة 

الراحمين:أرحم رحمة مع 
الالراحمين أرحم تعالى افّ كون 

الحكومة،]مْلعة ( ٤٩•)Y/ الجهمية تلبيس بيان )١( 
غرائبوائظرت -[، ٥١٣٩٢ط١، المكرمة، مكة 

الكب]دار ( ٣٥١)r/ القرقان ورغاب القرآن 
محيا[.العلمة، 

(oUrfsr)المحاب علوم ني الياب تمر انظر: )٢( 
وغرابآم[، ٤١٩ؤدا، العلمية، الكتب ]دار 

)ه/آإ(.القرنان ورغاب القرآن 
ٍدا،اييية، امب ]دار ( ١٠٩)؛/المحورازض )٣( 

صا.١٤١٣

بلالناس؛ بعض يرحم لا أنه يعارض 
يرحمهم،ولا النار يدخلهم من هناك إن 

إنبل رحمته؛ في نقص ذلك يعني ولا 
قالبحكمته، مرتبعلة تعالى الثه رحمة 

بجءيثمق آن بمير لا آقث ون ت الى تع
]١^—س_اء:لقاءه لش دون؛٤١؛، تا قسر 

أتهكعب،؛ عن المارك ابن وروى [، ٤٨
القيامةيوم عبده إلى ينفلر اشّ لاإل ت قال 

حدهقيأ حذوه، ت فيقول غضبان، وهو 
بينفيجمعون ؤيزيدون، ملك ألف مائة 

الله،لغضب غضتا وقدميه ناصيته 
تفيقول النار إلى وجهه على فيسحيوته 

نرحمك؟وكيف فيقولونI ترحمونى، ألا 
،■الراحمين،أأ أرحم يرحمك ولم 
لفروق:ا0 

واسمه;الرحمن ت اسمه بين الفرق 

الرجمأ
هذينبين العلم أهل بعض ^3، 

التالية:بالفروق الكريمين الأسمين 
فعلانوزن على اسم الرحمن أن - ١ 
سعةعلى للدلالة المبالغة صيغ من 

علىامم والرحيم: وكثرتها. الرحمة 
صيغمن وهم، فاعل، بمعنكا فعيل وزن 

الواصلة.الرحمة عر للدلالة البالغة 

الأسماءمن اسم الرحمن أن — ٢ 
غيرهعلى يعللق لا هق بادله المختصة 

وعلىالك على يعللق والرحيم سبحانه، 

اس[.الكب ]دار )٣٨( المجارك لابن الزس )٤( 



اثر،ممة►11بماتزحمم

•؛ؤأ'تثؤمتتي.ت نوله في كما غيره، 
.]اكوبة[ .ه قصر ثءوف 

الرحمةذو الرحنن: إن وقيل: - ٣ 
الدنيا،في الخلائق لجميع الشاملة 

ذووالرحيم: الأجرة، في وللموئين 
المؤمنين.الخاصة الرحمة 

علىداة الرحمن إن ويل؛ - ٤ 
علىدال والرحيم الذاتية، الرحمة 

الفعليةُاأ.الرحمة 
وارأفة:الرحمة يئن الفرق 

ببانفي العلماء أقوال تعددت فعد 
تبيتهما الفرق 

بمعنىوالرحمة الرأفة إن قيل: — ١ 
بينهمافرق لا واحد 

منأثد رأفة الإن I وفيل — ٢ 
وأبلغهاالرحمة متتهى وأنها الرحمة، 

الرحمةمن أعم الرأفة إن وقيل: - ٣ 
أومتةروه بشيء تكون قد الرحمة إذ 

كلمن حير والرأفة البلاء، عقيب 
(٤)

سدةهي الرأفة أن والخلاصة: 
وتختصالخير، وتعم ، ُأ؛لغهاالرحمة 

زدار( ٢٨)للزجاج الحسنى الد أصماء ير نفانظر; )١( 
للخطابياسء رثان [، ٢١٩٧٤المربية، اكقانة 

وبداح؛•أام[أ ، ط١ المأمون، ]دار ( ٣٩ء )٨٣ 
)\/AY(.النوائد 

■رآاُ، للزجاج الحسي اة أسماء تنير )٢( 
(.)١٩للخطا؛ي الدئء ئن انظر: )٣( 
را/انمى اث أمما، شرح في الآّنى انظر: رأ( 

١٧٣.)

الخيرتعم فإنها الرحمة بخلاف به، 
حير.عاقيته الذي والشر 

واصراض

يعتقدأن مكلف كل على يجب . .١ 
يليقكما بالرحمة موصوف .ث اشر بان 

رحمةتشبه لا رحمته وأن ، بجلاله، 
منعباده على أرحم وأنه المخلوق، 

•ليف بمس( رحمة 
كمانفه يرحم أن عليه ويجب — ٢ 

النجاةإلى بها ويسعى جق الم رحمها 
الجنةبوالفوز المهالك أسباب من 

حدوده.وحفغل افر بتقوى 

رحينايكون أن عليه ؤيجب ء ٣ 
تعاملهفي وا يقلا وأن ؤق افر بعباد 

الاض عباد يرحم لا من لأن معهم؛ 
اشر.رحمة من حهنا له يكون 

لأثار:او 
والخاصةالعامة اشر رحمة ر آنا إن 

ربوبيته،آثار كظهور الوجود فى ظاهرة 
الإحسانمن حلقه على ش مجا قان 

كلوسعت تامة برحمة شاهد والإنعام 
يلي:ما رحمته آثار فمن شيء، 

رسوله.،إلينا أرسل فبرحمته - ١ 
الجهالة،من وعلمنا كتابه، علينا وأنزل 
العمى،محن وبصرنا الضلالة، من وهدانا 

الهم،•من وأرشدنا 
وصفاتهأسمائه من عرفتا وبرحمته . ٢ 

ومولانا.ربنا أنه به عرفنا ما وأفعاله 



الزحمةالرحمة

نعلم،نكن لم ما علمنا ويرحمنه — ٣ 
.ودنيانا ديننا لمصالح وأرشدنا 

عبادهبين الرحمة وصع وبرحمته — ٤ 
مائربين وكذلك ، بها ليتراحموا 

بعضبينهم الذي التراحم فهذا الحيوان، 
ونعته.صنته هى اش الرحمة أثار 

سخعلهمن يعيذ أته رحمته ومجن — ٠ 
هنفومن بعموم، عقوبته ومن برضاه 
لتفه.

خيزاالأرض بأهل اض أراد ؤإذا - ٦ 
الرحمن،اسمه آثار من أيا عليهم تشر 

أرادؤاذا العباد، به وأحيا البلاد به فعمر 
فحللأثر ا ذلك عنهم أمك ش-ثا بهم 
عنأمسك محا يحب البلاء من بهم 

الأءارمن وغيرف الأمم. هذا أثر أهلها 
بيانهاالمقام يسع لا الش 

المحاكين:اذصا م0 
الجهميةمن المتكلمين عموم أنكر 

ققافه يوصف أن والأشاعرة والمعتزلة 
الرأفةإن ! وقالوابجلاله، تليق برحمة 

منوهى القلب، نعتري رقة هي والرحمة 
يمعنها، منزه والله النفسية الكينيات 

ؤإحسانهإنعامه إرادة بمعنى رحمته أولوا 
علىولهلفه 

(AAV.  ٨٨١)ff المرسلة الصواعق مختمر انظر: )١( 
اش[.٤٢٠هدا، الماف، ]أضواء 

إحماء]دار )ا/ْأ( للزمخثري الكشاف اض: )٢( 
]المكب( )٩٣للماقادني والإنصاف الخراثء، 
الرازيالفخر ونسر -[، ٠١٣٢١ط؟، الأزهريه، 

لمخالفتهباطل نالوه الذي وهذا 
والئئةالكتاب من الصريحة للنصوص 
صفةإثبات على الدالة والعقل والإجماع 

وقدبجلاله. يليق كما هق لله الرحمة 
منعليه ورح هذا قولهم القيم ابن أورد 

منهاكثيرة؛ وجوه 

ونفيهمالرحمة لحقيقة جحدهم أن — ١ 
المشركيننفى جنس من الصفة لهذه 

لهممل ^نإدا فيهم؛ الته قال ييين 
آتثئ(يآ ن ممص 

ت١لفرقان[..ه صا ؤئادثم 
دعوىعلى لكم الحامل هذا أن - ٢ 

بحينههو )الرحمن( اسم في المجاز 
والقديرالعليم اممه؛ في موجود 

لأنالأسماء؛ وسائر والبصير والخيع 
هذهفي كالقول الرحمن اسمه في القول 

الأسماء.

القلب،رقة الرحمة قولهم! أن - ٣ 
أمالمخلوق رحمة هي الخفمود هل 

رحمةمحمي ما كل أو الخالق، رحمة 
الأولكان إذا فعالما؟ أو اهتا ش_

كانؤإن شيقا، ذلك ينفعهم ولم ، صدقوا
غيرقالمين كانوا الثالث، أو الثاني 
وهيالرحيم، صفة الرحمة فان الحق، 

اتصففإذا به، بحموصوف كل في 
يلزملم حقيقة بالرحمة الراحمين أرحم 
صحيحوشرح المربي[، التراث ]دار ( ٢٨٦ا/)٤ 

الرشد،]مكتبة اما،( ا/ )٠ بطال لأبن المخارى 
^.٠١٤٢٣ءدآ، 



اثزدة٠٠اثردة

رحمةجني من رحمته تكون أن 
لمخلوق.المخلوق 

تكونأن المتعال أعقلم من أنه — ٤ 
كلوسعت التي الراحمين أرحم رحمة 
الضعيفةالخبد ورحمة مجارا، شيء 

التيربه من المستعارة القاصرة المخلوقة 
قلبفي وهل حقيقة. رحمته آثار من 

الأوجهفيهده هدا؟ من أكثر الحقائق 
فيالمعطلة قول بطلان ثبت وغيرها 
لهالرحمة صفة وثبوت هج الله رحمة 

بجلالهتليق كما 

جع:لمرا دروا تمصا ا ثي 
القيم.لاين الفوائد؛؛، رربداع ء ١ 
ال،حسنىو،اممه أسمّاء لرتمسير ء ٢ 

لازجاج-
 ٣ I نى؛؛،الحاتله ماء أسراوفسير

للعيي.

لأبىالحجةاا، بيان فى رالحجة ر ٤
الأصبهاتي.القاسم 

للخطابي.الدعاء؛؛، راثان ٠ ه 
لابنالواسهلية،؛ا المقيدة راشرح _ ٦ 

الكتابفي الإلهية ر"_"»اكفات 
الجامي.أمان ين لمحمد والمنة؛؛، 

نى؛؛،الحالأسماء رافقه > _٨ 
البدر.الرزاق لعد 

مده.لأبن »الوحداا، ياب .٩ 

المرسلةا(،الصواعق ارمختصر ٠ ١ ٠ 
٠للموصلى 

أس لتعريف ا ؤ 
أصلوالدال ررالراء ظرس: ابن uل 

الشيء.رجع وهوت منقاس، مطرد واحد 
وسمي. رداأرده الشيء رددت ت تقول 

كفره((إلى تسه رد لأنه المرتد؛ 
الطريقفي الرجؤع والردةت والارتداد 

تختصالردة لكن آ منه جاء الذي 
وفيأفيه يستحمل والارتداد بالكفر، 

عأمددوأ ة ؛ؤت تعالى اش قال غيرو، 
ائ_دة[؛]افسكسئرن.اه ئتنئل1وأ آدإك 

•أي*لأترجما
وهوالارتداد، من م اّوالمردة؛ 

غيره،إلى الشيء عن والرجؤع التحول 
الإسلام.عن الرحؤع ومنه 

الديوهو الراجع، أي: والمرتد: 
إسلامهبعد وكفر ديته، عن رجع 

شرعا؛التعريف روا 
الإسلأممن الخروج هي: شرعا الردة 

رئا،المة من المخرج الأكبر الكفر إلى 
يقتضميبفعل أو بقول أو باعتماد وذلك 

(.٨٧٠.  ٨٦٢رم الصواعق مخمر انظر: 

طآ1.الجل، أياد  ٢٣٨٨)اللغة ْقايص )٢( 
ْلرا،صائد، ]دار ( ١٧٢)م العرب ا0 لانظر: )٣( 

المعرفة[،]دار ( ١٩١)القرآن غريب في والخمريات 
]المكشة)مأ\ي الحويث غريب في والمهابة 
^.١٣٩٩الملمة، 



اثزدة

جائاُا؛.أو u؛_N ثان سواء الكم، 
قطعهي لردة ا ء I الشوبيني وقال 
سواءفعل، أو ، قول أو بنية، الإملأم 

اءتقادا،اُآآ.أو عنادا، أو استهزاء، قاله 

اي-هوتيتقال المرتد، تعريف وفي 
بعديكفر الذي شرعا! . . رلالمرتد. 

أوشاكا، أو اعتقادا، أو نطعا، إسلامه 

الحقيقة:ئ■ 

الإسلام،دين قطع هي ردة ال
تحصلوهي باض، الكفر في والدخول 
بالفعل.أو بالقول، أو بالاعتماد، 

لمامناقض باعتماد الرئة تكون فمد 
منالضرورة بوعلم الدين، به حاء 

أوافه، مع الشريك كاعتقاد الإسلام؛ 
النم،به جاء ٌا تكديب 
،وحده بالقول الردة تكون قد كما 

صدرمواء الكفر، لكلمة نطق بال

الرئة

اسر،]دار را/ْاا( ندامت لأبن المغني انظر: )١( 
زدار{ ٨٦٥)م الملول والصارم ، ه[ ١ ٤ ٠ ٠ ٠^١، 

;[.٥١٤١٧، ط١ حزم، ابن 
التجأئيت،]المكب ( ١٣٣)؛/المحتاج ثى )٢( 

)U/للرملي المحتاج نهاية وانظر: ط؛بّآام[، 
لكوويالظالمن وروضة الحلي[، تءكسة ( ٤١٣

ه«إام[ْلأ، الإخس، ]المحب ( )•ا/٤٦
النئةأنمار ]مفة ( ١٣٦)٦; القاع كشاف )٣( 

)٩/المهن ثرح ني البيع وانفلر: المحمدية[، 
(١٢٣)،//دالمفي الإسلامي[، ]الكشب، ( ١٧■

الإراداتمنتهى لشرح الحديثة[، الرياض ]مكتبة 
وظيةاراض[، الإنتاء، دار ]مدوuت ( ٣٨٦)٣;

ْلآ[.المدية، ]المزسة ( ٣٣٥التهى)٣;

استهزاء.أو عتاد أو اعتماد عن 
كالجودبالفحل؛ الردة تكون كما 

القرآزأ؛؛.دس' للصنم 
لأدلة:ا0 

باللففلالقرآن فى الردة ذكر جاء لقد 
بالمعنى.ذكرها حاء كما المريح، 

تتعالى قوله ففي الصريح؛ باللفقل أما 
ش؛ردهم ثق يثنوم زازة ٠ِ 

متلإينثزد ونن أسثْكثرأ إن د_ويآظلم 
هأؤإنيق،صقاؤ وهن مثث ء دينيعن 

زأؤكق،وآ'وشثث آليما ؤر آعمأهم ثْلث، 
.هعإلأك فهتا ثم ألثأر أصشت 

،^!٠١٠آلإي &ؤو؛أيا ت سبحانه وقوله 
دآق، ه موئ، دي؛يء عن يكأ دد رس 

[,٥٤تالماJد٥ت وثيبوئم7ه نحبيم 
،^^١ ورد فقد بالمعنى، ذكرها وأما 

تذلك دمن 
بمدين آم ُءقءر ت تعالى قوله 
ثثلعئوءاثهُ آحفره مى إلا إدننهء 
مدثإقج ئن ويق أ[أتني 
عداثوثهنِ أش يى فضما قثهنّ 

]الحل[-^04 

]المكتب( ٦٤ا/ )• الطالسن روضة انظر: )٤( 
١٤٠٥ْلالإملأس،  ه[.٢،

اليوالاصقادات والأفال الأنوال تفاصيل وحول 
ائلومسالإسلام، تراقص انظر: به، ئامت، من يكفر 

رأبوابالوهاب، مد بن لمحمد كلاهما الجاهية، 
كذلك:وانظر إجمالا، القف كتب ض المرتد حكم 

لمعمانالإِلامة الشريعة ني المدن أحكام 
ط؟[.الملوم، ]دار ( ١١٦٠)١٦ \سم\و 



الندةالرئة

ه؛س هما ابن فعن ؛ ٥١في وأما 
دينهبدل لأمن قال; النمي.ت أن 

ءاقضه«أا،.
أند.ه؛ عود مبن افي عبد وعن 

ملمامرئ دم يحل ارلأ قال؛ الني. 
اممه،رسول وأني اش إلا إله لا أن يشهد 

والقسالراثي، الثيب ت ثلاث بإحدى إلا 
المفارقلدينه والتارك بالنفي، 

؛.٢wللج٠ا
موسىأبا أن للالمبمسحبحبناا وفى 

إلىقو المي بث ى ه الأئعزي 
قدمفلما حبل، ين معاذ أتبعه ثم اليمن، 

ؤإذاانزل، ت قال وسادة، له ألقى عليه 
تل قا هدا؟ ما قال! موس، عنده رجل 
قال!تهود. ثم فاسلم، يهوديا كان 

بقتل،حتى أجلس لا قال؛ اجلس- 
فأمر- مرات ثلاث - ورسوله اش قضاء 

. ()٣
•قمتل به 

أقوالأهلاسإ:.و؛,
دينهعن ارتد ارمن البر! عبد ابن قال 

مجتمعةوالأمة عنقه، وصرت دمه، حل؛ 
استتاسه(اقى احتلموا ؤإنما ذلك،، على 

(.٣٠١٧يقم والسر، الجهاد )محاب المنادى أخرجه )١( 
(،٦٨٧٨رقم است، )كتاب المخارى أخرجه )٢( 

(.١٦٧٦رنم الشامة، )محاب لم وم
ر١لمعاتمينالمرتدين امتنابة )محاب المحارى أحرجه )٣( 

ولم)محاب ومنم (، ٦٩٢٣رنم وثتالهم، 
١٧٣٣.)

وزارةلفُة ( ٣١٩)،،/وانظر: )أ(المهيد)ْ/أ«م(، 
.٠u١٣٨٧لالمغرية، الأوقاف 

العلمأهل وأجمع ١١قيامة! ابن وقال 
ذلكوروي المرتد، قتل وجوب على 

وعلي،وعشمان، وعمر، يكر، أبي عن 
عباس؛وابن موس، وأبي ومعاذ، 
فكانذلك، ينكر ولم وغيرهم، و-خاللء، 

إ-بماتاااُْ؛.
فالميحالمرتد ؛رواما تيمية! ابن وقال 

لكمرا هو - أحمد م لإما ا يعني! - عنده 
A*J ، ،الكفر ا من حاص نؤع وهو الإيمان

فيالداحل لكان ذلك يقتل لم لو فإنه 
الدينلأهل حففإ فقتله مته، يخرج الدين 

المقص،من بمنع ذلك فإة وللدين، 
لممن بخلاف عنه الخروج من ويمنعهم 

فته،؛يدحل 

الشروط:وة 

علىللحكم ثروظا الفقهاء ذكر 
ئيتأمر منه وقع إذا بالكفر الشخص 

الأهلية،شرومحل وهي مكفنا، كونه 
دهي؛

الجنون.وصده العقل، ٠ ١ 
نشتولا ردته نصح لا فالمجنون 

.إجماعا أحتكامها 

والصغيرالصغر، وصده اليلؤغ، - ٢ 
أنؤإما يميز، لم صبثا يكون أن إما 

اليميز لم الذي فالصي ■ مميزا يكون 
المجنون.حكم وله ردته، تمح 

الخغتي)و/آا(.)ْ(
•١(.٢/٢)٦(٠جمهمعاسوى)•





الندةالرئة

الالعبودية، هو الإنسان في فالأصل 
العالمين؛لرب عبودية ولكنها الحرية، 

مإلا آلإض لين ئتق ؤنثا 
.[ olUliJl]وه 

يتدينأن يعقد أن في حرا ليس فهو 
ءيديبغ ءؤوس تعالى؛ قال ثاء، بما 

٦لآجرتؤر وهؤ ند يقتل ش دكا آلاتثنم 
.ت1ل ؤاه آلثنين بئ 

ااالصحيحاا؛في كما . الّثي ؤيقول 
ييمع للا بيده، محمد نفس رروالدي 

تصرانئ،ولا يهودي الأمة هده من أحد 
به،أريتث، باليي يؤمن ولم يموت ثم 
الار«ُا،.أصحاب من لكن إلا 

الثابتالردة حد بإبهلال الزعم — ٢ 
)حريةلمبدأ عام مرا لمين، المياحماع 

الامحقاد(.

يفلهرواأن ار للكفالسماح . ٣ 
بلادفي لعقائدهم ويدعوا شعائرهم 

٠الهلبمين 

ممارسةفى أحرار المسلمين فغير 
فيافلهارها عدم ُشرءل دينهم، شعائر 

إحداثمن يمكنون لا ولكنهم المجضع، 
يظهرواأن ولا لعباداتهم، حديدة أماكن 

أنأو وصلبان، نواقيس من عباداتهم 
الملمين،بتن مدة لفا ا عقائدهم يسثروا 

علىلك لاشر٠لتا العمرية؛ الشرومحل فقي 
ولاكنيسة مدينتنا في نحدث ألا أنمنا 

صومعةولا قلأية، ولا ديرا، حولها فيها 
منحرب ما نجدد ولا راهب، 
إلابنواقيسنا نضرب وألا • . - كنائسنا 

نظهرولا نا، كنائجوف فى حفيا صربا 
ولاصلنا نخرج وألا . .صلنا؛علبا 

نفلهرولا . . الملمين. سوق فى كتابا 
إليهتدعو ولا ديننا فى نرغب ولا شركا 

أطالأا<.

الاعتقاد:لحرية الميول المعي ت ثانيا 
أنالملمين من لأحد ليس أنه وهو 

دينامتثال على الناس من غيره يجس 
يكرهلا فالإسلام معين، واعتقاد معين، 

بلفيه؛ الدحول على الملمين غير 
أسلمفإن الإسلام، إلى الكافن يدعى 

يدفعأن يشرمحل دينه، على ترك ؤإلأ 
يتعبدأن له يتاح كما للمسلمين، الجزية 
إليهيدعو ولا يظهره ألا يشرؤل بدينه، 

تقدم.كما 

نماياض والئئة يالقرآن الخاطئ الاثولأل و ً
البيان]مركز ( ٧١.)٣٦ الحمل لإبرامم الحرية 
أم؛اه[ط١، والدرامات، للحدث 

(.١٠٣رنم الإيمان، ملم)محاب أحرج، )١( 

الجا،عمحاب من والزنادقة والردة الملل أمل انفلر: )٢( 
،ط١ المعارف، ]مكب ( ٤٣١)Y/ للخلأل 

الكتب]دار )م'/آث؟( جرير ابن وناؤيخ .[، ٥١٤١٦
الدئأهل أحكام ني القيم ابن وذكرئ الملمين[، 

ثالثم -[، ٠١٤١٨ط١، حزم، ابن ]دار ( ١١٦٤/٣)
إصتادبما،عن ممي الشروط ءويهرة ت القيم ابن 
كتبهم.في وذكروها ؛التبول ما تلقوالأئمة فان 

عش،العمرئة الشريط ذم ^ jiولم بها، واحتجوا 
بعدهأنفذها رئي كتبهم، وش ألسنتهم 

المتممالمراط ء امحقا وانغلر؛ يموجيهاء، ومملوا 
ط٢[.المحمدية، الثتة )ا/اآا(]مفة 



ايزذةايزدة

ب:توبة الئالثت: .انمالة 
قالنويته، قيلت اض إلى تاب إذا المرتد 
ب-لثهواإن حقهموا 1^■^؛، ه تعالى؛ 

[.٣٨]الأنفال؛ سأم،يم مد تا ئهر نعر 
منألمها ينظر ألمرتد توبة وقبول 

تاحشزت

فىتوبته قبول ت الأولى الناحية 
متعلقوذلك ،، Uilوبين بينه فيما الباطن، 
الثا<تاب تاب إذا فهو الآحرة، بأحكام 

المعلومة،يشروطها يالتوبة أتى إذا عليه، 
أ.اليلماءأ يئن فيه حلاف لا مما وهذا 

المنافقينحق في تعالى افه قال فقد 
محيبطنونالإسلام يظهرون لذين ا- 

\يكوىألدرك ق للٌة >؛ؤءإن -ت الك_مر 

الإسلامله ثبت بالشهادتين أتى فإذا 
وصح.

المما عامة ردة رئته كانت إن ثم 
شالةإلى يرتد كأن كفره؛ ض له تأؤيل 

يالشهادتين.يائي أن فيكفته الأوثان، 
مماأمعين أمر بجحود ردته كانت ؤإن 

يأتيأن توبته فى فيثترط حاحده، يكفر 
جحده.الذي بذلك ؤيقر بالشهادتين، 

إلىبعت قل، . محمدا أن زعم فمن 
أنمترهل ا العالمين، دون خاصة الخرب 

محمداأ.ن ؤيثهد بالشهادتين، ياتى 
منؤيبرأ أجمعتن، الخلق إلى اش رسول 

ردتهكانت ُإن الإسلام، سوى دين كل 
فيشترؤذت محرم امشاحة أو فرض بجحود 

وصاؤ محة. م فد ^ م أئ 
أسو\ًلإد_\ ثادوأ 

تعهأرمحك هم دثهز وتحثثوأ 
]الساء[.

فىتوبته قبول الثاقب الزحية 
الدنيوية،الأحكام في أي؛ هر؛ القنا 

فيترتبالإمام، عند تقبل أن ت ه ومعنا 
الإسلام،أحكام ثبوت ذلك، على 

وغقد فهل.ا عنه. الرئة أحكام وسموهن 
.صوره بعض في الخلاف 
تقيللا أنه على الاتفاق وقع وك 

باكهاديزأى،ِانى بأن إلا توبة 

جحدما بوجوب يقر بأن اعتقده، عما 
استاحهُما وتحريم وجوبه، 

فىالخلماء احتلم، قد أصناف وثمة 
أحكامقي أي: الظاهر؛ في-توبتهم فول 

بينهمفيما لأخرة ا أحكام وأما نيا، ن،لا 
ومنقبولها، في خلاف فلا اش وبين 

والزنديق،ردته، تكررت من ه_ؤلأء؛ 
وال-م؛؛'.

)\إ\و(-سلأبن الغي انظر: )١( 
رة/المحاج ومض (، ١٢/١٨)المجموع زأ(انظر: 

وشرح(، ٧٠رآُ/ الهمام لأبن القدير وفئح (، ١٤"
(،٣٩٠رم لإرادات اص 

(،٢١)٩; والمغني الجموع)ا/ا/آا(، رم(انظر: 
\بوأحكام (، ٢١٦الإسلام)في المرتد أحكام 

(.١٧٢)الإسلأب لشرسة اش 
المرتدأحكام عولأم: توية ي الخلاف تفصيل انظر )٤( 

ر\ااآ_ممآ(.الإسلام في 







الرواق/الراذىاسمق/الرازق

الاعتمادية؛؛،الإيمان ارنواثض — ٨ 
الوهيىلمحمد 

ةيالمولالإيمان للنواقفس . ٩ 
.اللطف العبد العزيز لعبد والعملية؛؛، 

بنلمحمد ة، الجاهلية ائل ارمء ١ ٠ 
الوهاب.عيد 

 Mلرراق/الرازق اm

لغة:تدعريف اؤ 

منمشتقان اسمان ت والرازق الرراق 
ومعناه:ورزثا، رزئا يرزى رزق الفعل 

انملهاء.

والقافوالزاء زرازاء فرس: ابن قال 
ثملزقت، عطاء على يدق واحد أصنت 

•قالرزق الموقوت، غير عليه يحمل 
القّريقه ؤيقال؛ ئناوه، جؤأ المح* عط-اء 
الترقأ؛ُن.والأّم ردها، 

ينتفعمحا للالرjق: الجوهري: وقال 
العطاء،ت والرزق الأرزاق، والجمع به، 

والرزمة،، ujIرزقه قولك: مصدر وهو 
والجمعالواحدة، المرة بالفتح: 
وارتزقالجند. أطماع وهي الرزقات، 

أرزاقهم؛اد'آ،.أحدوا أي: الجند؛ 
شرعا؛الأضلأف ؤا 

يرزقالذي هو والرازق: الرزاق 
حلقالذي وهو أجمعين، الحلق 

أرزاقها،الخلائق وأعقلى الأرزاق، 
إلهمُم■وأوصلها 

ايايويانمعنى سن 
واتشرعي:

اللغويالمعنى اشتراك تقدم مما يظهر 
العهلاء،فى الرزق لمصطلح والشرعي 

يليقبما يختص الشرعي المعنى أن غير 
هوؤق قاش الرزق، صفة من L باش 

■كلها الأرزاق وصه الرازق 

٠اثحكم:
هقلله الأسمين هدين إثبات يجب 

يرزقوحده هو اش بأن ان لإيموا 
بالرزق•عليهم ؤيمحل الخلائق، 

الحقيقة؛0- 

والرازقالرزاق تعالى اسمه حقيقة 
الرزاقفهو بالرزق، موصوف اش أن هي 

سبحانهشنه الرزق وهدا لعباده، والرازق 
عامرزق فالأول: نوعان: عباده على 

والفاجر،البر اده عبجميع يشمل 
والأحرينوالأولين والكافر، والمزمن 

قولهيشير ؤإليه الأبدان، رزق وهو 
آؤءث، إي ؤ، دآث> ين ؤرتا ت تعالى 

٦[.]هود: يثمئهاه 
وهوبالمزمتثن، حاص رزق ت والثاني 

والإيمان،بالعلم وتعديتها القلوب رزق 

الجل[.]ياي ( ٣٨٨)Y/اللغ، مامحس )١( 
[.٢١٩٩٠ط؛، الخي؛، ]دار ( ١٦٧)؛/الصحاح )٢( 

)آ/الأنر لأبن الحل.ث غريب في المهابة )٣( 
[.٠١٣٩٩العامة، ]الكة ( ٥٣٠



اسمق/الراذقالرزاق/الزازق

قال:أنه. الترمذي؛ سنن وشي 
الباسطالقاداس المسعر هو اش ررإن 

الرراق«ُم-
علىالأمة إجماع القرطى ذكر وقد 

والرزاقزق بالرا ه ا تسمية 

ءأقواوأهلاسم:
أثنوة ت تعالى قوله قي الطبري قال 

١^١،لرإن I .اه آأثيت!ق آلثوو ذو ؛؛ ٥٢ئو 
ذوتهم، قوا ا المتكفل حلقه، الرراق هو 

التين؛؛القو٥

وةت تعالى. قوله في كثير ابن وقال 
وسرهيشو لتن آئززق دع ربك 

الرزاق،هو تعالى أنه ررإخبار ]الإسراء؛ات 
بماحلقه فى المتصرف سهل.، البا بقس القا 

يشاء،من ؤيفقر يشاء، من فيخى يشاء، 

الحكمة({من ذلك في له بما عن ماجه وابن داود أبي نن سفمي 
ألةائ4؛ئو اقث ^إة عيي: الوقال ا ياس؛ نالال ققال؛ ه أسم، 
ضدابة من ما الذي الرزق، كثير أي: فقال يا، ظ ام. ءاد اض، رسول 

المشرهو اطه إن  ١١ض ا رسول. 
أنلأرجو ؤإني الرازق، الباسط القابض 

يطالبنيذكم أحد ولمس اش ألقى 
آ.مال،،ُ ولا دم ش بمثللمة 

زهجمع( ٥٤٥)a/ تيمية بن ا وى محتا ّْجموع ت نظر ا )١( 
.[،٠١٤١٦الشريف، الممحف لطباصة فهد ألملك 

العمٍد.ةوشرح (، ٩٤٨—  ٩٤٧)عد،ي الوتمر 
ط.آ،الوطن، ]مدار ( ٣٠٣)ئيمين لأبن القا 

-١ • )0 ليدر انمحى الأساء وص أآ؛اهيم[، 
,[.٠١٤٢٩أ.ا(لطا، 

٢٠ط٢،■ طيبة، ]دار ( ٧١)ْ/ كئير أبن تمر )٦( رقم الميؤح، )تماب داود أبو اللفظ؛ بهذا أخرجه ( ٢١

علىيعين الذي الحلال الرزق وهو 
مايشمل الرزق وهذا الدنيا، صلاح 

ويمنهالقيامة يوم المؤمن اشر به يتةرم 
قولهوفيه النعيم، جنات بائحالهم عليهم 

يو-ءلبجصنلثا رسل إش قين تعالى: 
هدابأوا ■كفيه، همتها ين هنمحا جقؤ 
ا.لالطلأق[ُ يقظ.ه لق آقق قئن 

لأدلة:ا٠ 
في)الرزاق( الى تعاسمه ورد 

آلقوقذو ئو آقّ ؤءة تعالى: قوله 
]الذ١رياتآ.أنتن.ه 

مجموعا)الرازق( تعالى. اسمهر وورد 
قولهفي )حير( التفضيل اسم إلى مضامحا 

آوزقةء وأث تعالى: 
]المائدة[.

النبوية،المنة فى الأسمين كلأ وورد 

رممالمجارات، ماجه)تمتاب وابن (، ٣٤٥١
ط١[،الرسالة، تمؤّة )•آ/آ؛( وأحمد (، ٢٢٠٠

حان، vb(، ٢٥٨٧رقم الموع، )كتاب واالدارس 
محيالأgنى وصغحه (، ٤٩٣٥رنم الموع، )تحاب 
(.١٨٤٦)رقم الجاُع صحح 

رقمالبيؤع، )أبواب الترمذي اللففد؛ بهل.ا أحرجه )٣( 
وأ->لإمد)اآ/؛أأ(حسزصمح، وتال؛ ( ١٣١٤

أيصا.صحح وستدْ ط١[، الرسالة، تمؤبيسة 
)ا/انمحى اف أسماء ثرح في الأّطى انظر: )٤( 

[.٠١٤١٦ط١، الصحابة، ]دار ( ٢٧٧

ط\[.الرسالة، ة ]ءؤ-)آ؟/هأإ( الطبري تفسر )٥( 



الرراق/الرازقثء؛1لجابماثرزاق/الزا3ق

اشعلى إلا السماء في ولا الأرض 
ومستودعها١١مستقرها ؤيعلم رزقها، 

المخلوقات،لجمح أيصا؛ وقال 

تعالىاش أن الثانية: لسألة ا- 
و)الرازق(؛)الرزاق( باس يختص 

وذلكمحواْ، أحد بهما مي يفلا 
.،اض ربوية شزون ْن شان ارزق لأن والعالم ^>^، ١١١الُالم في وجود مس 

يميفلا غيره، إلى ينب أن يصح لا ٌغمور ب-رزقه ّّْم؛-ع إلا المقلي 
/حالئاُ يمي لا كما رازقا غيره • ُكرمها؛ 

اسمهص يشتق الثالثة: ألة الم— اثمتعلهة: تمسائل اؤ 
.Ljl ^ :نم\و:ص اررزق ذ الرازق ثم\و: اأنح أساء وص !لأولى

المعليةالذاتية الصفات من وهي ه إ. آليقبما ءؤ-غثر يالرزق: المتعلقة 
الأدلةعامها ؤيدل ^٦؛. ش الئانة ]!_[: 
أدلتهاومن والرازق، الوراق في السابقة وقد المشاقة، الأسماء من وهو 

ثهءش قوق آق ؤإ)1 تعالى: قوله كذلك اش أسماء صمن العلم أهل اعتبرها 
 t,.)٣( سيانم •ي 

ازقريمالقرآن في الأمم هذا ورد وقد 
تعالى:قوله منها: عديدة؛ مواضع قي 

لالمأندة[،آوزتيث ثر ؤآت >ؤرأرزهنا 
٤^لهو ه تعالى؛ وقوله 

•ي آل>زلإن.ه 
أي:: صئ 

•ءمرا0ا ]آل حتثا>—، ر 

;نشاآس م تعالى: وقوله 
آلر-زتيا.هكير لهر آئئ محلاك ~صسا 

]١لحجآ.

الرزقبين الفرق الرابعة: لمسألة ا٠ 
والقدري:الشرمي 

الق،أباحه ما فهو الشرعي الرزق أما 
منهالترزق لهم وشرع إياهم وْققه لعباده ض ض س يسءل س ءو اش أن 

ءؤنأممحأبي،ئاتعالى: فقال منه، والفقه س وهو واكرمهم، ْلاءته 
قدأنه وذلك به، ووصف يرزق إنه قيل؛ 

فلأنفيقال؛. دونه من بذلك يوصف 
وءيالهُ؛،.أهله يرزق 

وْس*~~سى

تعالى:وقال [، ١٠المناقشون: ]ه ررا
]السجدة[،.ه نقمن ررقثهم ظؤومّثا 
فيهيدحل لا الحلال هو الرزق فهذا 

طّا[.الرسالة، ب ( ٨١٣)العدى )١('^، 
•٥( )١ للعيي الحض اض أسماء تفسر )٢( 
الوظء،]دار < ٤٨٥/ YY)الفتاوى مجموع انظر: )٣( 

^.١٣٢٦ًلم، 

•آ/ماإ(.اتجري -ضر ر؛(اظر: 

وغيرهما.الخنزير ولحم كالخمر الحرام 

للمافوالثنة الكتاب ش الواردة الذ منان انفلو: '■)ه( 
[.٠١٤١٤ط!، الهجرة، ]ءار ( ١٢٦)

(.١٢٦)للقاف  ٥١صفات انظر: )٦( 



الرراق/الراذقاأرواق/التا3ق

فيسبق ما فهو القدري الرزق وأما 
أنالمحموظ اللوح في وكتابته الئه علم 

ومنشر، أو حير من منه يترزق العبد 
حلقحديث في كما حرام، أو حلال 

ملكااممه سعث ارثم ت أمه بعلن في الإنسان 
اكش_،ت له ويقال كلمات، يأرع فيؤمر 
،معيد؛ا أو وثقى وأحله ورزقه، عمله 
وثاءالعباد، على ش ا قدره الرزق فهدا 

٢•لهمُ يشرمه ولم منهم وقومه 
تفروق؛ا٠ 

والرازق:الرزاق بجن الفرق 

)فعال(وزن على مبالغة صيغة الرزاق 
والرازقالفعل، لآكثرة الوصف على يدل 
فيأبلغ فالرراق الفاعل، امم وزن على 

انمي.على الدلالة 

لثمرات:اؤ 

أنيعلم أن لم مكل على يجب — ١ 
علىتعالى اش إلا رراق ولا رازق لا 

وأعطىرزق إن وغيره وحده، الإطلاق 
الذيالرازق رزق من برزق فإنما 

اشإلى يرجع أن الحيي وعلى س ٢ 
الوأن يريد0، ما كل طالب في وحده 

(،٨٣٢'رنم الخلق، بدء )كتاب الخاري أحرجه )١( 
(,٢٦٤٣وفم القدر، )محاب وملم 

 )T( تسمية ابن فتاوى محمؤع انظر؛ /a(؛٥٤٦-  ٥٤٥
الشريف،المصحف لعلباعة فهد الملك ]مجمع 

(.٢٨٤)١; انمس  ٥١أسماء شرح ش الأسى )٣( 

إلالها ووملك ت، إلا ارزق يجر 
عله.

هثاض نمّة يشكر أن العيد وعلى _ ٣ 
كلفةغير من بالرزق عليه تفضل الذي 

■موونة ولا منه 
يرصىأن مسلم كل على يجب - ٤ 

•رزق من إليه اممه محاقه وما القاسم بقسم 
علىالله رزقه مما ينفق أن وعليه . ٠ 
الق،.عباد 

لأم:اه 
وتكفلهبالرزق ه فه ا تفند إن ٠ ١ 

منوالأرض السماوات في من برزق 
تعالى:قال حلقه، على ربوبيته تمام 
يئيهاآئق ءئ إلا آدم ي دائم ؛ن. وتا 
هكثِاؤ( وسثزدئ ثتنثها نمو 

يدآبؤ من تعالى: ال وق
آلثيخمحئو نإيأم ئبمها آس يزثها قئ 
]اسوت[.. آثيم 
مؤمناالجميع على الرزق وسهله س ٢ 
لطفهكمال على دليل كافتا أو كان 

إمثادْءلظتما ^١٥ —الى: نهآل ف* 
.هآلتئر مك محبمو إج ش ينرق 

]الشورى[.

بحيثعباده رزق على وتحكمه س ٣ 
يشاءمن على ؤيقتر غيا يشاء من يجعل 

سبحانه،وحكمته عدله تمام من 



ادرواق/التانقاسمق/الرازق

ئهنتن النرق قنثع ج ^٤ ه: قال 
بميل-ثئ يمادوء ِ؛ق وبمير 

>;ال: وق]الإسراء[، 
ثإآمح، ي ومحأ ل!بماةئء 

بعتادهإثم يثاآ 

•]الشورى[ 

يَ
حار

ألزقأه بمئ 
مابمدر رث ي ,

مءَ 

بمار

لشين:دهبم٠ 

الجهمتةمن المتكلين عموم حالف 
فيوالماتريدية والأثاعرة والمعتزلة 

يلسقكما هق ش الرزق صفة إئبات 
أفعالهتقوم لا إنه : وقالوابجلاله، 

فيحدلهابه، قائمة غير يفعلها بل بذاته؛ 
يردلم إذا يحيلها ولا ثاء، متى 

إحداثهاُا؛.
تكنلم لو لأي أزلثة؛ قديمة أي أو 

ذاتلكاسن، الأزل في اش بذات قائمة 
ممتعوهذا للحوادث محلا الباري 

عليهم؛■والرد 
بماإلا يوصف لا موصوف كل أولا: 

لغيره،صفة له مباين هو بما لا يه قام 
ذاتيةلا صفة له يكون لا أن لزمهم ؤإلأ 
ولأ

بالمفعولالفعل تفسرهم ت ناسا 

والشامل(، ١٨٦-  ١٨٥)الإّلامض ممالان انظر: )١( 
المريدوتحفة (، ٢٠١)للجويني الدين أصِول في 

)٢٩(.لليجوري الوحيد جوهرة شرح 
(.٩٢-)١٩للمفي الكلام بحر )٢( 
تيميةلابن الخاوي مجْوع يفلر: )٣( 

وأتهعنه، الخالق وتعطيل لنفيه، مستلزم 
بمالأن اسمل؛"؛ إلا هناك لمس 

حلقولا فعل بلا المفعول بالمخلوق 
بامتناععلمنا من الحقل في امتناعا أعفلم 
المميزمماهسا ؤإن به الأفعال قيام 

حوادث

عادبمحل قام إذا المعنى أن نالئا: 
لذللثاواشتق المحل؛ ذلك على حكمه 

منهلغيره يشتق ولم اهيم؛ منه المحل 
ولمالمحل؛ ذلك على حكمه وعاد اسم 
والسوادالحركة أن كما غيره؛ على يعد 

قامتإذا والبرودة والحرارة والبياض 
الأبيهر،الأسود المتحرك هو كان بمحل 
فكذلك: قالواغيره. دون البارئ الحار 
ذلككان بمحل  UUإذا والإرادة الكلام 
غيرهدون المرد المتكلم هو المحل 

أصلكمعلى منقوض راهذا أن إ رابئا 
قديمةبإرادة يريد إنه تقولون فإنكم 

هذاكان فإن حادثة، كلها والمرادات 
الخلقكون أن يجوز لا فلماذا حائزا 
هذاكان ؤإن حائيا، والمخلوق قديما 

لزمالمراد تقارن الإرادة بل حائز غير 
فيجوروحينئذ به، الحوادث قيام ز حوا 

فلزمللمخلوق مقارن حلق به يقوم أن 

النونيةوشرح (، ٤٦٧)آ/المراعق مختمر طلر: )٤( 

دمتهاج)!/■؟أه(، والظل العتل تعارض درء يننلر: )٠( 
(.٤٦٢/٣ر ٥١

شرحؤينثلر: (، ٤٨٤-  ٤٨٣)٨; التعارض در، )٦( 
رآ/م؛أ(.وانمية (، ٠٤٨٠  ٤٨٤)نية ألأمها 



السماويةالرسالات السماويةالرسالات 

التقديرينعلى قولكم اد ف

لمصادرواثمرام:اؤ 
الكتابفي الحسنى الله ء ١ 

الرزاق.عبد لمحمود والمنةأ؛، 

 ٢. i اشأسماء س_رح في ارالأسنى
للقرطي.الحنيء، 

الحبمس_ىأاأالله ء أمما ررتفسر ء ٣ 
للزجاج•

الحسيءأ،اه، ماء أسارتغسر ~ ٤ 
Iللسعدأي 

للخهلاُي.ا■للءاء؛؛، رثأن ا ٥
الكابفى الواردة اطه وصفات - ٦ 

للسقاف,والثنةا،، 
الحسنى؛،،الأسماء وفقه - ٧ 
الدر.الرزاق لعبد 

 ٨ I فيوالجمامة الثنة أهل
للتميمىالحنى،ا، الله أسماء 

الإيمان،؛،لشعب والمنهاج — ٩ 
٠للحلمى 

ثرحض الأسمى ارالنهج - ١ ٠ 
للحمود.الحسنى؛؛، اش أسماء 

 mرسامحت اJ السمأويةm

لغات:اتتمريص •٥ 
والئLلة\}وه< جمع الرسالات: 

(٢) فارس؛اين قال ، اسم والفتح بالكسر 
مطردواحد أصل واللام والسن والراء 

بعاثالانلى عيذل قاس، تم
تابعوالدي هو: والرسول ،، والأمتلاد؛اُ 

جاءتقولهم: من أحل بعثه؛ الذي أحبار 
اسموالرسول متتابعة، أي: رملا: بل إلا 

الر,ّالتاأأ؛؛.وكذلك رك، أس 
والماءالماء، إلى نسبة السماوية: 

لكلوعلا، ارتفع U وكل يقال اللغة في 
علاكما كل ماء: ارالالجوهري: 

الست:لسقف قيل ومنه فأفللك، 
سمآءا؛

شرعا:لتعريف اي 

العبدررسفارة ماوية: الالرسالة 

بهاليزيل العقول؛ ذوي وبض اش بض 
عقولهمعنه قصرت ما ويعلمهم عللهم، 

(٦)والآحرةا،الدنيا مصالح من 

اللغويالمعنى بين قة العلا ١

والشرعي؛
معنىنفس هو الشرعي المعنى 

مجمؤحت وينظر (. ٤٦٢تنميه)"آ/لاين اللمنة *نهاج ا '١ 
اكارىله)آ/ا"آآ(.

المربي،اكراث إحيا، ]ياي ( ٩٢٠)المحيط اكاموس )٢( 
^.١٤٢٤ط؟، 

اu.٤١٨ط؟، الفكر، ]دار ( ٤٠٢اللخة))'آ(،قابجس 
لكالمفالمصرية ]الدار ( ٣٩١)؟Y/ اللغة تهذيب )٤( 

•واكرجمه[ 
,iT[.للملايض، اللم ]دار ( ٢٣٨٢)آ/الصحاح )٠( 

ط٢،الأملس، ]-ؤّة ( sroftالمنحاء))أ(دسمر 
والفرقالأديان صاحب ئاي، ونحر0 ْبممامآ، 

ط؟،الزمان، ]دار ( ١١المعاصرة)والذاهب 
٥١٤٦٦.^









السماوية
-.Sko؛

السماويةالرسالات 

الحيواناتفان بالحس يدرك ما المراد 
الشالأفعال اJراد ؤإنما ذلك، تعرف 

قالوالمعاش، المعاد فى فاعلها تضر 
تغسبميأة قصتب _ىت ت_ح—ال

كلآئ-يإإلا ثم إن ثقمحينئ آد بمتمذكت 
ان[،رقغلال.٤٠ سنجلأ أثل هم ئد 

َكثوأؤوٌ الكفار؛ في تعالى وقال 

وسد[.محر 
ائحتك4ة:■0- 

رسالاتكم حم 
اممهقال الخلق، على الحجة إقامة — ١ 

ثثولأثثق حئ َئ ؛؛^JU ت تعالى 
>ؤرثالآتعالى؛ وقال لالإ'ّراءاا .ه؛ 

مؤ ■لإ0ٌ لقلا ٌجين 
]النماء[.ه النملبمد غثي 
الكثيربعقولهم يدركون لا العباد . ٢ 
أصولمن هي التي ات الغائبمن 

الخاؤيةالرسالات فجاءت الإيمان، 
بذلك•وأخرنهم 

حنة،القدوة إلى بحاجة الخلق — ٣ 
فدوةالماؤية الات الرسوحاملو 

. ٤٧٠لمن!حسنة وأسوة تبيع، أل١ 
حمولعلى الناس حرص - ٤ 

ولوالحالية والناصب الصالح 
اقتضىبالغير الضرر ؤإلخاق بالتخرمب 

هم،جنمن ليس من أمورهم يرتب أن 
.( YV. ٢٢الموات)محاب نمرامت الطويان مدخل نم: )١( 

رس_،وبدللث، بالشرائع الرمل اش فأرمل 
٢•ترتتب أحسن ومجممالخهم أمورهم 

المحانفين:انه،_، 4ؤ 
الأتالرّيعرفوا لم الفلأّفة 

ؤينشلالشرءيةُ'أ'،، حقيقتها على الخاوية 
عنالمعاصرة والذاهب الغرق مصنفو 

حصوصاالدروز وعن عموما، البامحلنية 
،الخاوية الرسالات يجحدون أنهم 
مخالفةالخاوية الرسالات ؛لخار لكن 

الأمم.لإجماع 
ثمصادرواتمرام:اؤ 

والمذاهبفرق والوالأديان — ١ 
الخمل.لثسة الحاصرة٢؛، 

اصعللاحاتفي العلوم مع ارجا . ٢ 
لأحمدالعاناءار، بدستور الخلمب الفنون 

الرسلء،إرسال من "انمكمة ٣- 
لعنفي.

والنقل؛؛العقل تعارض ادرء ؛ ٤
تيمية.لأبن (، ١٠، )جء 
لحمروالرسالأت؛؛، اءالرّل - ٥ 

الأشقر.

بمرق•٢( .  ١٥)الرسل إرسال ُن الحمحمت انفنر: )٢( 
[.٠١٤٢'هوا، الصبي، ]ياي 

الثئة)آ/ْا؛،ومنهاج (، ١٩٧)ا/هبما، الموات )٣( 
ودرء, IaMW ،Yiiالإمام، ْرْما؛(]جامئ 

[.٠١٤١١،؛.٢، الإمام، ]جامعة ( ٣٥٣رْ/المحارض 
معاصرةونرق )ا/ْ-٦(، المنة منهاج انظر؛ )٤( 

والموسوكة(، ٦٢٧، ٦١٩ءواجي)آ/اأه، لغالب 
(.٣٩٨/١)الأديان ش المرة 









الرسل

الميزانفهم به؛ جاووا وما هديهم لك رأال1هلم يقول: يتهجد الليل من 
وأعمالهمأقوالهم على الذي الراجح والأرض السماوات ثميم أنت الحمد، 

والأخلاقالأقوال توزن وأخلاقهم 
الهدىأهل يتميز بعنهم ويمتا والأعمال، 

أعفلمإليهم لضرورة فا الضلال؛ أهل محن 
إلىوالعين روحه، إلى الدن صرورة من 

صرورةفأي حياتها؛ إلى والروح نورها، 
وحاجتهالعبد فضرورة فرضت وحاجة 

مح!ْص.فوقها إرارل 
بالرسلوالإيمان رجب: ابن وقال 

الحق،\نت الحمد، ولك فيهن،... ومن 
حق،وقولك حق، ولقاؤك الحق، ووعدك 
حق،والنبيون حق، والنار حق، والجنة 

ح—قءوافساع—ة حز، ومحمد. 
الحديث

رءأقوالأهلاسمء
يجببالرسل والإيمان تيمية؛ ابن قال 

بهأض! ُا سع الآسان ت  ٢٨لا ج' ءاك جاُثا ^ أن 
ُاصاب،_، ljالملأش، يلُن إن ادا دلا لا وب 

-فاصلس ذلك وغِر والقدر، والمث،، إّ• أرل ُا دبجّء ارل ■٣ 
اه،صفات س ذلك وض بم،أخروا U أو ض' وم اس س اص 

٨١وس اسمبمضطأزواهوكهمج؛ض  كا!ماط،، ٢٨
واكأة؛ء.والمزان، ُن للأي ل ■ س ءال دءذا لكم' 
آ.والصاُئينااأ والنصارى. التهود 

إربل ولا القيم: ابن وقال 
فيولا الدنيا في لا - والفلاح السعادة 
ولاالرمل، أيدي على إلا - الأحرة 

علىوالخبيث الهلب معرفة إلى سيل 
ينالولا جهتهم، من إلا التفصيل 

فالقليبأيديهم؛ على إلا البتة اممه رضا 
إلالمي والأخلاق والأ/ال لأصال اس 

•٥(.،رقم ألإيمان، ركِتاب البخاري أحرجه د =
بوسيم)مما (، ٤٧٧٧رنم التفسر، ب .ورنما 

•ه هريرة أيي حديث من ٩(، ;.قم الإيمان، 
وصلمالتهجد،رءم'آأأا(، ركتاب البخاري أحرجه ر١( 

(.٧٦٩رقم ونمرها، فرين الما صلاة )كتاب 
)\\رص.اكاوى )؟(مجموع 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

بالأيمانالمتعلقة المسائل من 

بارل:
بيناساصلم الأولى: لسألة ا. 

ارّلإ
فيماؤيتفاصلون يتفاوتون ههقهن الأنبياء 

تعالى؛اش عند منزلتهم في بينهم 
الكرام،تعالى اشر رسل فأفضلهم: 

أولومنزلة: وأعلاهم الرسل وأفضل 
الرّاوة،]مؤّة ( ٦٩/١)الشم لابن الماد زاد )٣( 

[.١٠١٤١٠ًلم؟، 

الرسالة،تمؤسسة ١(  ٠٢/)ا والحكم العلوم جامع )٤( 
lAja ٠١٤١٩.].





الرسل

النار،أصحاب من فهو - .I■ الأنبياء 
غيرشريعة اتباع  ٤٣من وكذا 

بالإجماع.كافر فهو . شريعته 
والنبوة؛الرسالة به حتت ولذا 
فلاوالمرسلين؛ المبين خاتم فهو. 

يتبعولا سريعته، بغير تعالى الله يتعبد 
إلىوالنهار الليل بقاء باق فشرعه سواه؛ 

الأنبياءأكثر . فهو ولأا القيامة؛ يوم 
الأنه المسلم; ؤيعتثد القيامة. يوم تابعا 
عمومبإثبات إلا به. الإيمان يتم 

أحديخرج فلا وهدا؛ هدا في رسالته 
نؤعيخرج ولا رسالته، عن المكلفين من 
الأمةإليه تحتاج الذي الحق أنواع من 
ا.به.أ جاء عما وأعمالها لومها عض 

اثرئل

التراثإحياء أدار )ْا/سم-أ( الرازي نقير نثلر: اا 
؛/، ٢٣٤ومأبموعالختاوى)؟/سيروت[، العربي 

1مهآ/إآه، ،، ٦J'\/YU\إ٦\^, ، ٢٠٤
0كم،، ١٦٦، ١٦٢/١اكححروالجواب (، ٢٠٧
]داره/ه؛؛( ، ٢٢١، ٤٠؟/٧، ، ٤٤٥، ٣٧١

المونمن)؛/ؤاعلأم [، ٠١٤١٤[١، الماس، 
وهداية[، ٢١٩٧٣سروت، الجيل ]دار ( ٣٧٥

ٍزا،الفوائد، الم ع]دار ( ٢٠١)ارى الحي
٣;كثير)ا/ه، ابن ير ونف-[، ٠١٤٢٩

ه/هام،، ٥٢٣، ٤٧٧، ٣١٦؛/، ٤٨٩، ٣٠١
U/٣٨،، ٥٩٢، ٠١٨، ٢٤٨، ١٦٦/٦آ/آاا، 
وثمرحالسرالأنيدآ[، طيبة، ]دار ( ١١٥/٨

صالرسالة، ]دؤسسة ( ١٦٧/١العز)أيي 
]دار( ٢٨١)T/؟U(، للميوطي المجرى والخمائص 

اللدنينوالموامب ْاأاىآ، العلمية، الكت_، 
دآ،الإسلام، ]المكتب )؟/ه؛آ( لسلأني 

)؟/لفاريني اليهية الأنوار ولوامع -[، ٠١٤٢٠
إلىوالإرشاد سيرون[، الإسلام ]المكتب ( ٢٧٩

الخامة]الرئّة ( ١٨٢)آ/للفوزان الامحقاد صحيح 
[.٠١٤١٢دآ، والإفناء الخلميت للحوت 

المثاب،المعتمد: هذا على دث وقد 
وتعالى:تبارك قال المتواترة: والئّنة 

إقبمظمآس رثون إؤ آقاّل نائها ثش 
•هق ال ون[، ١٥٨]الأع__راف،: 

شهأ؛؟.( ٤٥حقأئه إلا مده ٠*^ 
يهللقالناس ولمثل [ ٢٨]سبأ: ؤثتنيأه 

وقH: وقال والجن، الإنس >،: 
قشتلأئ عبميْء ؤ آلئرهان ينذ آؤى 

الإنسوالعالمين: ]الفرقان[، وه دتجا 
والجن-

بنجابر حديث مجن ررالصسمن،؛ وفي 
قال:بي. نالأن ه؛ افه عبد 

الأنيإءمن أحل يعهلهن لم حمثا ررأعطيت 
إلسعث النثي رردكان ت منها فذكر دلي؛ا، 

عامة((،الناس إلى وبعثت حاصة، تمومه 
ملم:رواية وفي »كافة،ء، رواية: وفي 

وعنوأمود«رآ،، أحمر كل إلى ااوس 
قال؛س الله رسول أن ه؛ هربرة أتي، 

ييمع يلا بيده؛ محمد نفس ءوالذي 
نصراني،ولا يهودي الأمة، هذه من أحد 

إلابه أرسلت باليي يؤمن ولم يموت ثم 
الار،اُ"آ،.أصحاب س كان 

الرسل:بشرية اكالخة: لمسالة ا- 
حميتاكانوا .ق ورمله اه أنبياء إن 
عنينمكون ولا بصفاتهم يتصفون بشرا، 

ورمماب(، ٣٣٥رقم الخمم، )لكب الممحارى اخرجه )٢( 
اسالمم)كتاب ومل(، ٤٣٨رنم الآة، الم-

(.٠٢١رقم الصلاة، ومحواصع 
(.١٠٣رنم الإيمان، لم)لكب مأحرجه )٣( 



الرسلالرسل

ولدكما مولودون فهم البتة، البشرية 
وأعماموأمهات، اء أبولهم البشر، 

ويتزوجونوحالات، وأحوال وعمات، 
ويقرئون،ؤيأكلون الناس، يتزوج كما 

كالتجارةء البشر ومهن بأعمال ويقومون 
ماعليهم ؤيطرأ ، - نحوهما الخم ووعي 
حسلأعرا ا من البسر ائر سعلى يقلرأ 

والموتوالأسقام والنسيان رالجؤع 
،،أ لإجماعبا الإنسانية ونعوت والفناء 

ينهثل4ثت أرس1؛وا ت الى تعال ق
آلقمقامثأحيق إهلم ؛١^ 

[،٢٠]الفرء__ان; آلآسوإفيه ق ثكنقؤة 
'قتيد ثير نت،ثان •^، ■؛^٠٠هه؛ ال وق
آنآقآش ج ثتا 0 محي شك !ي 

أثق؛(٠ أن % آ'لأئ ءخ وة محء 
آلامح،4 3 ق قثي. ئء آه 

ءيهرمءلث؟قكا بمقؤى مكهيقه 

أرتثوا.ت ال وقلالإس_راء[، 
أوكضا' إي فيف يثاب إلا ئك 

ثناْا ثيوى لا َقثن ]ن آلدمحقي 
كامأؤتآ آقعام أحقؤن لا ثثدا جث1ثهلم 
ه•'الني وقال ]١لأساء[. .ه 'ثمحمح، 

تشون،كما أنسى مثالكم؛ يشر أنا 
,(٢)فدكرونىسيث قإذا 

فيولهم والأذى لخلاء ؤيتعرصون 
كجميعفه عيبي فهم العقليم؛ الأجر ذللئ، 

الربوبيةحماض من لهم ■ليس البشر، 
شيء.الملائكية ولا 

أحرارا،ذكورا كانوا جميعا وهم 
ومرسلونقومهم، حيار من مصطنبن 

يريدونما عنهم ليفهموا ولناتهم بلمانهم 
■إليهم له أرسلوا وما 

القرىأمحل من كانت البعثة ؤإن 
أهلفي. تكن ولم الخدن( ت )يعني 

ولاامرأة الأنبياء في فليس البوادي؛ 
ولاجتي، ولا عثد ولا أعرابي ولا ملك 

والأحلاق.الناقمة بالصفات يثصف، من 
الدميمة.

نقصكل من سالمون مبرزون وهم 
بونهمفي يقدح ما كل ومن وعيب، 

كدناءةاتباعهم؛ عن ينفر أو وتبليغهم، 
الأمهات،فحش أو وسوء اء، الاي

للطباع؛المنفرة العيوب وعن والغلغلة، 
الرذائل؛وجميع والجذام، كالبرص 
قلأحلا وا واللغو والجبن كالبخل 

بالروءة؛المخلة الأمور وجميع الدْسممة، 
وكلالدنية، والحرف الخلرثق، عر كاكل 

ذللثا.ونحو لبعثة، ا بحكمة يخل ما 
العزم؛أولو الرائعة؛ لمسألة ا. 

عباد0بين من تعالى انك اصطنى لقل 
ييميةلأبن لأمتناثة ا لكتاب كثير ابن تلخيص انظرن )١( 

المنورة،بالمدينة الأسين الغرياء لمكت؛ان )ا/آُ*'آ( 

وهلم(، ٤٠١رنم الصلاة، زكتاب البخاري أحرجه )٢( 

من(، ٥٧٢رنم الصلاة، رمواصع احي المركتاب 
.مهوه نمة في رها|، عود م.ين افه ءب،و سيث 

الصلاة.فى 



اثرثل

إبلاغفي وسائط جعلهم. كرانا رسلا 
رسالاتفبلغوا وعباده، لخلقه الدين 

منجميعا وكانوا وأكمله، بلاغ أتم ربهم 
هذهعلى والثبات والصبر العزم أهل 

اضدين إلى الدعوة وعلى الرسالات، 
أشهرعلى - بينهم من وكان تعالى، 
هذافي النهاية بلغوا حمت _ الأقوال 

)أولوالوصف هذا فصار والجد؛ العزم 
وهمإليهم، ْنصرقا أؤللق إذا العزم( 
علىالخلق أفضل ل المرسلين؛ أقفز 

رأولوتعالى- الله حص وقد ؛؛ الإطلأقُ 
انفرادهمعلى بالذكر الرسل من العزم( 

قيا في اميم القرآن من موصعثن في 
تتعالى فقال والثبات؛ والجد العزم 

تيننم-لقث■ يثفهم آشثن ثى أثددآ 
نؤدثأءأ آي ثعبممح، محئ ؛؛.^؛؛ 15مج 

فيكر- تالأ->زاب[ و(ه علظا مكئا نهم 
جملة،التبيين من الميثاق أحذه تعالى 
وقال—، الخمسة هؤلاء على منهم ونص 

يدءثش تا ص تن دلإ. وقع تعالى: 
يدةثبمثا وتا إقق، أوحي-نآ ثأفكأآ محا 

^١٣،١]الشورى: و؟يثئه وثمتئ إبتيم 
همءأهفؤ الخمسة هزلأء أن ذلك«: ومن 

أبيهمبحد الشفاعة يثراجعون الذين 
٠؛محمد نيا إلى تنهي حتى ي آدم 

مجمؤع(، ٢٧٢)U/للبغوي التنزيل معالم )ا(رامعن 
U >^ممر ابن -ض اكاوىر؛ا'/اا-ا(،  ،UAY/

المانانحرا، >!، ١٤٢٠دآ، ب، ]دار ( ٣٠٠
iHriM  (.٦٧٩)؟/النول رسارج

النسل

المشهورالشفاعت حديث فى كما 

-له واللفظ . والجزار الخكم وأحرج 
قال:أنه .٥؛ هريرة أبي حديث مجن 

وإبراهيم،نؤح، حمسة: آدم ولد ااحيار 
وحيرهم٠، ومحمد وموسى، وعيسى، 
ررسيدالحاكم: ولففل ،، .؛اُ محمد 

سيدومحمد. حمة، الأنبياء 
فذكره.ا؛ مة خلا 

قيالمسمين عيد الخامة: لمسألة ا. 
الكريم:القرآن 

الكريمالقرآن في منهم المميز عدد 
الأسباطإلى إصافة — وعشرون خمسة 

إحوةهم وليسوا - إجمالا المدكور؛بن 
ونؤح،آدم، - وهم -؛ .ئ يومض 
bبراهيم،وصالح، ومحول، ؤإدؤيس، 

ؤيعفوب،ؤإسحاق، ؤإمماعيل، 
ويونس،وشعيب، ولوط، ويوسف، 

وزكريا،ئلياس، وهارون، وموسى، 
اختلفوقد - الكفل وذا والمع، ويحي، 

-،نبي أنه والصحيح: نبوته، في 
(،٤٧١٢رنم الض، )ممب اوخارى أحرجه )٢( 

(.١٩٤رقم الإبمان، )محاب يمام 
الملوم]مكب مدم)\\ا\أ\( في اتزار )٣(أخرجه 

)تمتابك المنيرفي, والمصاكم حداء، والحكم، 
لثمرالمرسليزا الأنبياء من المتق-ل.مين تواييخ 

٤٠ ؤإنالإستاد، صحيح حديث ا ارهنث وقال (، ٠٧
ضالهيثعي ومال هدب7ّةأ، ابي ض موتوما كان 

العلمية،الكتب ]دار ( ٢٥٥)a/الزوائد مجمع 
 A • الصحيح^.رجال اا;جاله ه-؛ا؛ ١ ٤

الساللالممملئأ.انظر: )؛( 
انملقة.المائل اظر: )و( 







اترقلايوئل

صّمّتتهمف ^JlJملأ • منهم مجموئ لنا 
يقثصيمم ورثلأ مث ين 

ه:وقوله [، ١٦٤ةقاكذيمتالساء: 
همج بمي ين ألمحن بمتن أتلكثا ^^٢ 

ثنؤو1ن ت ته سبحا وقوله [، ١٧تالإ'ماء؛ 
]U>[،ه قئ ذنا ء ي أئؤ 

عضبذكر أن عد ب- ه اض ومحول 
داإلقث>ه( |ؤوقرؤدا _1 للرمل المكيسن 

]الفرقان[..ه حمق 
الأنبياءحاتم الثامنة: لمسالة ا. 

والمرسلين:
المسنحاتم هو س محمدا نبينا إن 

إلىالعالمين رب ورسول والمرسلين، 
معهرسول ولا نبي فلا المقلين، جميع 

وأتمالدين، ش ا أكمل فجه بعده؛ ولا 
الشرائعحمح ؛4 ونح العمة، يه ءلسا 

عامة؛شافية كافية له فرسا السابقة؛ 
بهالإيمان إلا الماس من أحدا يسع فلا 

والسةالكتاب من به حاء ما ومتابعة 
الأموردمحيق في ، وظاه_تا المثا بء 

والمعارقاالعلوم في ، وحليلها 
منغيره متابعة يجوز ولا -، والأعمال 

ونزولس بعثته بعد بقين لما ا الرسل 
ما.ق الأنبياء أدركه فلو - عليه الوحي 
شرعه،إلا ممع فلا _، اتباعه إلا وسعهم 

.،له جاء ما بغير تعالى اش، يتعبد ولا 
وشرعادينا وشرعه دينه عير ابتغى فمن 
ومات٠ به سمع ومن منه، يقبل فلن 
منغيره اتجاع بحجة - به بزمن ولم 

المارأصحاب مجن فهو - L الأنبياء 
نبئنارسالة عموم على والأدلة 
حاتموأته المقلين، لجميع محمد. 

الرسائلحاتمة هي المه رّوأن المبيين، 
قلاالشرائع؛ من قبلها لما والماسحة 

غيرْمتابعة يجوز ولا شرعه، إلا شمع 
ونزولبعثته. بعد السابقين الرسل من 

افهقول : منهاكثيرة؛ عليه الرحى 
تنم أآ كثي تعالى: 

آقثن ؤ؛ آتقتشن وثادن أقي رسيو وثنكن 
]الآحزاب[ايجثا.ه طء 

دهمثكم أجك ■ هلث ه ونوق
الإسأم٣ ورضت بمتبم، ئومحآ وآئتق 
٣[.]المائدة: ط4 

،W/U، ٥٢ال/، ٢٩)؟/الخاوي ْجموع ;ا(اظر: 
(،٦٤ره/انممح والجواب آا/'آبم(، إا/؟"اا، 

الرشد،]مكتبة ٢( ١ )١ الأصمهانية العمدة يشرح 
ت-بمامعة( ٢٤)؟/والاستقامة ه؛؛اىآ، ، ^١ 

أحد1لى المم ابن ورسالة م،إام[، ْلا، الإمام، 
الرياض،الأومعل الشرق بع ]مهنا ( ١٩)إخوانه 

أبيلأبن الطحاؤية العمدة وشرح [، ٠١٤٢٠، ط\ 
[،٠١٤١٧ط٩، الرسالة، ]مؤٌسة ( ٤٢٣رآ/انمز 

الأنوارولوامع ١(، )ارا/ا حجر لأبن الباري وقح 
والشدة(، ٢٦٣)آ/بمهآ، للمنارض اوهسة 

ابنومكتبة ( ١٢)بان لأبن يفادها رما الصحيحة 
لابنوالجماعة الئنة أهل وسيدة بمصر[، تيمية 

الخلميةللبحوث الخامة ]الرئاسة ( ٢٥)
للاشنرلات والرما رالرل ، ه[ ١ ٤ ١ • والإلتاء، 

[،٠١٤٢٣، ط٢١بالأردن، )ْا<]دار1لشائس 
مندءيرْ الإسلام دين بين الخلهل لنقلرية والإبطال 

هدا٠انماصمة، ]دار )٨٧( نيد أم لبكر الأديان 
والئنةالكتاب صوم في الإيمان وأصول ه[،  ١٤ ١٧

الإسلاميةالشثرن ]وزارة ( ١٠٣انملعاء)من سة 
ه[.١٤٢١بالعودة، والأوتاد 





اترقلالوحل

قومهفي فهو الرسل، من ئله من بشريعة 
•الرمل عن الملض لكلعلماء 

تعالىاه أرسله من فهو! الرسول أما 
سواءله، المخاشن المآقذسن الكفار إلى 

منبشئ أو جديدة، ورسالة بشيع أرسل 
الرمل.س قبله 

بأنالمتآحرين عند المشهور القول أما 
وأمر;شمع إليه أوص رأمن الرسول؛ 

ولمإلمه أوحي ررمن وألمي؛ باكلخ،،، 
يصحلا فضعيف ؛ بالتلغ؛؛ يؤمر 

واصرات:

الإيمان٠^٠٠ المترسة الثمرات أبرز من 
تعالى،اطه برحمة العلم I هو بالرسل 
أرسلحيث بهم؛ ولطفه بعباد0 وعنايته 
القّصراٍل إلى لمهدوهم الرسل إليهم 

القويم،معيله لهم ؤيبينوا المستقيم، 
وماويرضاه الله يحبه ما إلى ويرئعدوهم 

الحقلاستقلال لعدم يرمحا٥؛ ولا يبغضه 
الحاجةعفلم مع ذلك، بمعرفة البشري 

إليه.

تعالىاممه شكر أيصا! الثمرات ومن 
الكبرىوالمثة العغليمة، النعمة  XA.6على 

الرمل.بارمال 

الرملمحزلأم محبة أمصا; ومنها 

را/هها(،العز أبي لأبن الهلحاؤية شرح انغلرت )١( 
)؛/القبول رمعارج البهية)ا/بم؛(، الأنوار رلرا"ع 

٧٤ ،lUfl/Y.)

الفرائد،؛ JUزياد ( ١٨٠ )0/ السان أضراء انظر: )٢( 
للأدقرر،ا(.والولوألر-الأت [، ٠١٤٢٦ذا، 

والحذروموالاتهم وتعثليمهم، وتوقيرهم 
عليهموالثناء وعداوتهم، بغضهم من 
لفضلهموالاعتراف بهم، يليق بما 

عليهم؛لام والوالصلاة وشرفهم، 
ولماحلقه، وأفضل اممه رسل لأنهم 
افهرسالات إبلاغ واجب من به قاموا 

والشفقةلعباده الصح وكمال حلقه، إلى 
أذىعلى الصبر في بهم والاقتداء بهم، 

الحقعلى والثبات والجد أقوامهم، 
والجهادتعالى، الله إلى والدعوة والدين 

لأ،.سينه قي 
تعالى،الله وجود إثبات أيصا؛ ومنها 

ؤإئباتسبحانه، ووحدانيته وربوبيته 
بالكلياتوعلمه ؤإرادته، وقدرته حياته 

•والجزئيات 

فيهق حكمته إثبات أيصا! ومنها 
توحيدهإلى النامي لدعوة لرمل ا إرسال 
علىالشح في سبحانه قال كما ودينه؛ 

ئدردأورنا قريش؛ من الرسالة نفى من 
بثرئق آقه أيند مآ إذ ةرّرئة -ص أثن 
هداقال ررفمن [؛ ٩١]الأنعام! ميءه تن 

حقعغلمه ولا قدره، حق الله قدر فما 
وزعمحكمته، في قدح هدا إذ عثلمته؛ 

ولابأمرهم لا هملا عباده يترك أنه 
بهاالله امتن منة لأعظم ونفي ينهاهم، 

الالتي الرسالة، وهي; عباده، على 
والكرامةعادة النيل إلى للعباد طريق 

ءئ؛-سيىلاين والجماكة ئأ الأعل انئلرت )٢١( 
)٩٩(.ل الثلاثة الأصول وشرح (، ٤٥)



لءءهئ[بمالرسول
أعظمالله في قدح فأي بها؛ إلا والفلاح 

تنهدا؟أ«ُا،.
العبادوحاجة صرورة أن ت أيصا ومنها 

إلىوصرورتهم حاجتهم فوق الرسالة إلى 
منأعفلم إليهم ررفالضرورة شيء، كل 

إلىوالعين روحه، إلى البدن صرورة 
حّاتها«يآ/إلى والروح نورها، 

تمصادروالمراجع:ا0 
دينبين الخلتتل لنفلرية رلالإبaلال — ١ 

أبيلبكر الأديانء، من وغيره الإسلام 
نيد■

الكتابضوء فى الإيمان ارأصول • ٢ 
العلماء.من لنخبة والثنةأا، 

لابن)جء(، الصحيح؛' ءالجواب — ٣ 
تيمية.

أحدإلى المم ابن ءرسالت . ٤ 
.إخوانه،،

يضالها؛؛،وما الصحيحة )،١^^٥ . ٩ 

باز•لأبن 
،١١، )ج؟ الفتاوى،' ارمجمؤع  ٠١٠

لابزتيمية.(، ١٤، ١٢

لرسول.اص 

■)الرمل( مصطلح يراجع 

ثغة:التعريف ■وم■ 

وفاعل،ئثعل بمعنى فعيل الرشيد: 
راشدوهو رثدا يرني فلأن رقد وقد 

أصابإذا الغي؛ خلاف وهو ورشيد، 
الأموالْلريقُص■دجه

والدالوالشين ارالراء فارس؛ ابن قال 
الطريق.استقامة على يدذ واحد آصت 

ايُ'أيلأإثتثائتيثإبثنمم »سموارالأتء، -٠ 
لنسءد.ةوهو ورقدة، ورقدا رثدا أمره 

لثأا\؛ا.خلاف 

الأشقر.
^٢(،الهلحاوية؛، العقيدة ءثرح — ٦ 
العز•أبي لأبن 
لاينالأصفهاسة،،، العقيدة لأشرح - ٧ 
تمة.

والجماعة،الثنة أهل عقيدة ١١- ٨ 
لأبنعثيمين•

وراشد،رشيد لاورجل الليث؛ وقال 
والاولألن«؛ْ؛.الهداة والإرشاد: 

كلهاوالرشد الرشيد أن على فدق 

الج؛لاإزدأر ( ٣٩٨)Y/اللغة مقاسي انظر: )٣( 
[.٢١٩٩•ط؛، العلم، ]دار ( )آ/٦٣الصحاح 

ر'ا/خهم(.اللغه مقاسي )٤( لأحكام الجامع واطر: (، ٢٦٤)السعدى تمر 
)V/٧٣(.القرآن 

را/بما•(.المتم لأبن )؟(زادانماد 
العربي;التراث إحياء ]دار ( ٩١)أ/ اللغة تهذيب ؛٥( 

ا'«آم[.طا،



لرهيد١

والأستقائ.الهداة حول تدوو 

شرما:اتتعرس ■٥ 

فيراقد هج ادله أن الرشيد معنى 
الخلقأرثي وفعاله، قوله فى وراثي ذاته 

أوو_اءهوأرشد مصالحهم إلى كلهم 
الثوابُومحلوق الجتة إلى حاصة 

للغويا لمعنى ا بين قة لعلا ا ؤ 
والشرعي:

المعنىمن كلأ بأن تميم مما يفلهر 
يدورالرشد لمصهللح والشرعي اللغوي 

والألسمامة،الهداة حول 

التسمية:بب س0 

لقسهراشد لأنه راشدا؛ الراشد سمي 
البل-سواء إلى لغيرْ ومرشد 

■والحكم؛
الراشدأو بالرشد هج ض ا يمي لا 

قيالصريح الدليل لعدم يه؛ يوصف ولا 
والصفاتالأسماء باب ولأن ذلك، 

يوصفأو باسم اش يمي فلا تويني، 
هداإلى يفتقر والرشيد بدليل، إلا بصفة 

يجوزلكنه بيانه، سيأتي كما الا-ليل 
وراشدرشيد بأنه هي افه عن الإخبار 
سواءإلى عباده هادي أنه ت بمعنى 
بذلك؛وفعاله قوله ويوصف المسيل، 

اترهيد

]ياي( ٦٥)للزحاج الض اه أّط، تض انظر: 
للخظابيالدئء رشان [، ٢١٩٧٤المربية، اكئافة 

ٍدا،^، Lji]دار )٧٩( 

بابمن أوسع الأخبار باب إن حيث 
(٢)أعلمتعالى وافه والصفات، الأسماء 

الحميمة:٠

الرثدتمام على تدل الرشيد حقيقة 
وحسنوالحكمة والقدرة الذات وكمال 

فيهبما العلم وتمام والتدبير، التقدير 
فيهوما إليها فيرقيهم للخلق المصيحة 

•عنها فيجبهم مفسدة لا 

لأدلة:اي 
صريحدليل والثنة القرآن في يرد لم 

فها أسماء من اسم الرشيد أن على يدق 
بصيغةورد فمد صفاته. هن صفة أو 

ؤنفت تعالى قوله فكب الفاعل اسم 
واه^١ يقا لت تجد ض ثئ-لل 

[A^l ،]، قوله.فى المصدر بصيغة وورد

و4تقدا مء ين تا وي ت تعالى 
فكبالفعل بصيغة وورد لالت5هغ>[، 

والمؤذنامس، خوالأمام قوله 
واغفرالأئمة أرشد اللهم ^__، 

(٣)لاوؤذنينأا؛م.

(،٥٣)عيي للالحض الأاا أمء_اء ير نفانفلر: )٢( 
المحنىاش اسماء في والجماعأ الئنة أهل ويسند 

-[.٠١٤١٧ًزا، ليلأف، ]دار ( ٥١٤، ٢٨٥)

(،٥١٧رقم اس؛، )نماب داود أبر أحرجه )٣( 
وأحمد(، ٢٠٧رنم الملأة، )أبواب والترمذي 
حزيمأوابن مدا[، الرسالة، لمؤصسة )ما/؟أآ( 

ومنحه(، ١٥٢٨رنم الصلاة، في الإدمة )محاب 
اكجارة]المكنة ( ١٨٢)r/القدير نص في المنادي 
داودأي سمتن صحح في دالأ"لاتي ط١أ، ١^^ 

(.٥٣٠)رنم 



ام^هداضء.بم

تعالى،، ٥١لغير وصما الرئسد وجاء 
آسنلاث ه تعالى: قوله قي كما 

٥^١ؤؤه\وا وقوله: ]هود[، آلرشيث.ه 
]الحجرات[.وه آوشدرة 

اسمتعالى ش، يثبت فلا ويليه؛ 
بالرسد،يوصف ولا الراشد أو الرشيد 

ومرشدذاته في ■رشيد بأنه عنه يخبر إنما 
وحلمه.لعباده 

العلم:أهل قوال أ0 
شالقيم اين قال 

وفعالهفقوله الرشيد وهو 
الحيرازُمرشد وربك رشد 

جتعالى: قوله في - كثتر ابن وقال 
تجدش محلل وش آلثهة ءثو آق ين 
رأي:]الك-هف[ ^١ ه زث 
الهدايةإلى الفتية هؤلاء أرشد الذي هو 
التههداه مجن فانه قومهم، بين من 

لها،ل'أ'،.هائي فلا الله أصله ومن اهتدى، 
الرشيدراوهو ظه: حدي الوقال 

وهورشد، وأفعاله رشد، أقوال، الذي 
انمي،الهلريق فكا اصنربن مرشد 

فيرثيالمعنوي، الطريق قي والضالين 
منرسل، ألمنة على شرعه بما الخلق 
المؤمن،عبده ؤيرشد الكاملة، الهداية 

إلىأرشده عمله وأخلص له خضع إذا 
وجنبهللمرى وفر0 معالحل،، جميع 

.م[ ١ ٤ ١  UJaيب ين ا ]،^٢٠ ( ٢١٠)النونين  ٢١)
ط؟[.ية، ]دار ( ١٤٣رْ/ممر ا؛ن تمر )٢( 

السرى«لأا..(٣)

المتعلقة:المسائل هُ 

منعند المرشد اسم معنى لمرثي: ا. 
الدالأي■ الرشيد؛ امم معنى نمس أثبته 

منوهو لها، والداعي المصالح على 
الافعاوأ؛،.صفات 

المرشداسم إطلاق يصح ولا 
بابمن هو وإنما قك، افه على 

بابمن أوسع الأفعال وباب الأفعال، 
إطلاقهيصح ما كل وليس الأسماء، 

أعلموالله اسئا، يصح فعلا 
منالاسم هدا أثبت من استدل وقد 

ينقا وي نعالك،؛ يخوله اللم أهل 
تعالى:وقوله ]الكهف[، ا.ه دا رث أميئا 

١٧^ثذا لثُ تجد هأن يحلي، ووف 
فيالاسم هذا يرد ولم ]الكهف[. .4 

الأسماءنعتين حدث طرق من طريق أي 
الخلمأهل من يوردْ ولم المثهورُى. 

١لقرتي،■سوى 
لثمرات،:ا0 

تعالىافه بيد والرثاد الهداية أن 

.)٣٠( للعيي الخش اض أّط، قسر )٣( 
)ارانمى اه أساء رح ث في الأستى انثلر: )٤( 

^.١٤١٦المحاه، ]دار ( ٤٧٢

اهاصماء في والجماكة الثئة أعل معتمد انظر: ره( 
السلف،]أمواء ( ١١١٠١٠٩)ممسي الخى 

[.١٤١٩ط١، 

اشأسماء في والجمامحت الثنة مل معتمر انفلر: )٦( 
(.٨٤ ٠٧٩)كبس الض 

اما؛(.)ا/ الحض اه أساء شرح الأّنىي )V(انذلر: 



اثزضا٠٠الرضا

فيطابعباده، من يشاء من إليه يهدى 
فهواطه هسل،اْ من وأن منه، الهداية 
دونهمن يجد فلن أصله ومن المهتدي 

.مرشدا ولا هاديا 

المصادرواتمراجع:0■ 
الكتابفي الحسنى اش لرأمماء — ١ 

*الرزاق عيد لمحمود والسةلإ، 
اضأّماء شرح في ءالأسنى . ٢ 

للقرهلي.الحتيءه 
الحسنى،؛،افه ء أمما ااتمس_ر س ٣ 

للزجاج■
نى؛؛،الحالئه أسماء راتفسير _ ٤ 

•للمعيي 
للخطاُي.الدعاءلإ، لأناءن - ٥ 
فينى الحاهه ء أمما لررح ا ٦

بنعيد لوالسنهء، الكتاب صوء 
القحطانيعلي بن وهف 
وصفاتهالحسنى الله أسماء ارثرح ء ٧ 

بنتلحفصة والثنئ؛ا، الكناب في الواردة 
العزيز-عبد 

الكتابفي الواردة ١^٠ ءآصقات ٠ ٨ 
للمقاف.والئنت،،، 

 ٩ Iفيوالبمماعة الئنه أهل ^^،^ ٠١١
للتجيمي.الحسنى؛،، افه أسماء 

m^w

لغة:التعريف ٠

ترصي،رصي ث للفعل مصدر الئ>وا'' 

تفارس ابن قال الئنهل. خلاف وهو 
آصتالمعتز والحرف والضاد ارالزاء 
Iتقول المنهل. حلاف على يدل واحد 
ومفعولهراض، وهو رصا، يرصى رصي 

الواو؛أصله إرآ ت ؤيقال عنه، مرضي 
رصوانءامنه؛ يقال لأته 

شرعا؛لتعريف ا 0 

منصفة قق الله حق في الرضا: 
أنهعلى نيئ له، الثابتة الفعلية صفاته 

المزمنيناده عبعن يرضى سجحانه 
بجلالهيلتق كما حقيقثا رصا له المهليعين 

وص'".

اللغويالمعض بين نعلاقة ا 0 
واتشرمي:

حيثمن الخنين بين الخلاقة تظهر 
الخل،صد منهما كل في الرضا إن 

سخهلهينافي عبده عن هق اش فرصا 
عليه.

واثحكمء
هلله الرضا صفة إثبات يجب 
غيربياته متعلمة فعلمة صفة واعتبارها 

الكيفيةفي حوض غير ْبن عنه، منفصلة 
•أوتاو'لضدلأمحا

الجل[.]دار رآ/؟،إ( است >ا(ساسس 
للمافوالمنة الكتاب ني الواردة افه صفات اننلر: )٢( 

والمنان—[، ٥١٤١؟حدا، الهجرة، ]دار ( ١٢٨)
]ْل.آ،( ٢٨٩)لفبمامي رالئئة الكثاب في الإلهية 

\\1\دآ.



الرضاالرضا

اتحممة؛

دائمذاته لوازم ااّْن . الرب رصا 
الجنةأهل نعيم أدام ولهذا بدوامه، 

تالجنة في لهم يقول كما ا عنهم رصاه 
أسخطفلا رصواني عليكم أحل وإني 

منصفة وهو أدوا؛اُاأوُأأ. بعدم عليكم 
ومتعلقة.، له الثابتة الفعلية الصفات 
المؤمنينعائم عن يرض فهو بمشيئته، 

ويرضىالكافرين، القوم ءن يرضى ولا 
تعالى:قال أعمالا. ويمْ أعمالا 

وآلاغثأياثث؛تأفين ئى ألاوزن ؤ؟شءوة 
عتم ٥١بجي فم محي وه 
عنكة؛نرقا حقت ثم وقد عند وئصإ 

آتتطهرآثمز ؛]،؛( آتيا قيأ عب؛ آ'لأدهر 
رضيأنه قك افه ذررأحبر ]التوبة[. .ه 

عمنورضي أعمالهم، ورضي عنهم، 
الدينفي القدوة قهم بإحسان، ائبحهم 

الحق،بإصابة الثه. رسول بعد 

إلىيقرب لما التوفيق إلك، وأقربهم 
رصاْ«ص.

لأدلة:ا0 

الكتابلرصا ا صفة ثبوت على دث 
والعقل.والإ'جماع والسنة 

السلف،أصراء ]_ ( ٦٧٢)آ/ المواصق ّخممر )١( 
[.٠٠١٤٢٥ط.ا، 

(،٦٥٤٩رقم اوناق، ركتاب انخاري أخرجه رآ( 
رنموأءله.ا، نممها رصنة الجتة )كتاب لم وم

٢٨٢٩.)

؛(.TUA)للبس الست محاذ ش الحجت )٣( 

جيجييه( تعالى قوله •' الكتاب أدلة فمن 
وقوله:٨[، ]البية: عنده رئبموأ عنئم أقث 

ئئه عه غأ أثث محإمئ ؤءن 
ل-الرٌر•ثك[ه ؤبمه ئدؤثأ محإن لعباده 

عمم^٠^١ تنظم وقوله: ٧[، 
منبجي لا آلق ^٤؛، عتم ثرصوأ ئإن 

.]١^^[ آتئشستين.ه ألثرم 
علىالدلالة قي صريحة الأيات وهده 

ابنقال • هث طه الرضا صفة ثبوت 
.فاطه الرضا، آيات من ألهدْ عشمين: 

عنيرضى وهو بالرضا، موصوف 
العاملعن ورصي أنمل، 
اللهمأر قوله.ت الئنة: أدلة ومن 

منويمعافاتك سخهلك، من برضاك أعوذ 
يرضىالثه إن أل ه: وقوله أ، ءقوبتكا،ُ 

هوقوله لكم ويكرم ثلاثا لكم 
الجنة:لأهل حهل،ابه في هق ربه عن 

أسخطقلا رضواني عليكم أحل ؛^؛، ١١
أ؛اوا،اُص.يعده عليكم 

البرعبد ابن نقله فقد الإ-جميع: وأما 
الإقرارعلى مجمعون السنة ررأهل فقال: 

والئبنةالقرآن في كلها الواردة بالصفات 
الالحقيقة على وحملها بها والإيمان 

)ا/آْآ(.لأبن أأواسهاٍت الشدة شرح )؟( 
(.٤٨٦رثم الصلاة، ركتاب ملم أحرجه )٥( 
(.١٧١٠رنم الأنضة، )محاب سلم أحرجه )٦( 
١تريتا نضجه مدم )٧( 
]مطابع( ١٩٠)آ/ الأسلاب الجيوش اجشماع )٨( 

^.١٤٠٨ؤوا، الرياض، الفرزدق، 



الرضاالزضا

هاش كون فإن العمل: دلالة وف 
أعمالهمعلى ليجزيهم الطائمن يسب 

وعدمعنهم رصاه على دليل وطاعاتهم 
صهمسخهله 

هأقواوأهواسم:
رروالقّالهلمحاوي: حعغر أبو قال 
٢•الورى؛؛ُ من كأحد لا ويرنحى يغضب 

:مبوباانة الإبفي بطة ابن وقال 
ؤيرصىيغضب ئق اش بان لإيمان ا  ١٠

إلؤيكره ويحب 

الأمبهاني:المنة قوام ال وق
حسر،عليم بصير سميع جق فه ا رر,إن 

ويضحكويسخهل ؤبرصى، يتكلم 
ؤيعجب؛؛

وإنتعالى: قوله في - البغوي وقال 
ينالهأوئ محلا فؤ ئ آقت جهمنإ 

الالأية: ءوسى _: V[ ]الزمر:  ٠١
ذلكيروى • يه يكفروا أن لعباده يرضى 

كفر: قالوااللف، قول وهو قتادة، عن 
كانمحإن ه، ش مرضي غير الكافر 

وارأدته(\ُّ،.
لرصاا : ١لفنةول عقيمين: ابن وقال 

]دار( ٢٦•)ا/ اصض لأبن الداسطا المدة شرح را( 

.u١٤٢٦ط١، اله*م، ]ح\و 
لأينطة)'؟/آ'اا(.الإبانة ( ٣١

انمًجأ)\/مي.بجان ض الحجة )٤( 
رء(-فيرابموىريمآ-ا(تداوفة،طأ،يا؛ائ.

صفةوهي .،، اطه صفات من صفة 
منفهي بمشيتته، متعلقة حقيقية، 
المؤمنينعن يرضى الفعلية، الصفات 

وعنالمقسطين وعن المتقين وعن 
الهرمعن يرصى ولا الشاكرين، 
القومعن يرضى ولا الكافرين، 

الخافقين،عن يرضى ولا الفاسقين، 

ءنيرضى ولا أناس عن يرضى  fiفهو 
ويكرمالا أعممحيرضى اس، أن

أءمالأ«أا■/

^ائلاسعاJهة:ئ• 

منهيلزم لا بالرضا هق افه صف و- 
الاسمهذا يرد لم إذ يالراضي، ميته ن

فيالواردة الحسنى افه أسماء ضمن 
فيكذلك يرد ولم والثئة، اماب 

اضأسماء جمعوا ممن العلماء إحصاءات 
حيثابن جمع في إلا الحستى 

قبيلمن وعده الرضا، بصيغة: أورده 
مماالأسم أن،^1 أي: الأقعالأ٧ا، 

الأ4ُئ.أءعال من يشتق 
هذاأصحاب القثم ابن انتقد وقد 

حطاأقبح أحهلآ راوقد فقال: المنهج، 
وبلغاسنا، فعل كل من له اشق من 

ءالماكرفسماه الألف على زيادة بأسمائه 

(.٢٦■)ا/ الخمن لاين الواّطة الشدة شرح )٦( 
]دار( ١٣)؛/أس لأبن القرآن أحكام ( ٧١

؛؟(اه[.ذم، اسة، الكب 
اضأسماء في والجماصة الئنة أمحل معتقد انفلرت )٨( 

ْللالصنىلس0أا(]دارللأف، 



الرضااترضا

ونحو_و تكائواأ_والفاتن يع والمحا 
ذلكاا'آ؛.

إطلاقصحة عدم ت والخلاصة 
صحؤإنما تعالى، لته امما الراصي 

يصحصفة صح ما كل وليس صفة، 
بابمن أحص الأسماء باب لأن اسما؛ 

الصفات.

تفروق:ا0 

والمأصة!الرصا يين الفرق 
تقاربوالمحبة لرصا ا صفة بين 

وحدْالتادزم ْن يلزم لا ولكن وتلاوم، 
أحدهماتفسير يصح ولا المعتى، اتحاد 

والمحبةالسخهل، صد فالرصا بالأحر، 
والكراهةُ'آآ.البغض صد 

هالآثارٍ
عبادْعن سبحانه رصاه اثار من ■ ■ ١

قولهفي كما أعدائهم، على نمرتهم 
ثمدهئز آع تن يمحبمم ٠^^١ ت تعالى 
ذووآس؛" أقي ةّوأن وأقبمأ سوٌ سنمم 

عمران[.]آو ؤاه ئظيي محي 
بشرهمبما العباد تشوق I ومنها — ٢ 

قولهش كما القيامة، يوم رضوان من به 
تنهيبمتو تقهر ؤثبئتث1ا الى: عت

وهمحئ ثيث ذ؛ا قم نجتمه د?ةّن9 
]التوة[.

منتجري حنات إدحالهم ومنها: - ٣ 

آثه^٥١^ تعالى؛ قال كما الأنهار، تحتها 
جنبماجقت ثم يدقهم آلثندفق ينفع يوم ثدا 
أقنيجآ ١^١ درآ ■٠:^؛< 'ألأدهتر ءقها ين 

أأّمبمآلمي دللك قنم ييبمإ عمم 
]المائدة[.

أعشإلى إيصالهم ومنها: - ٤ 
قالالقيامة، يوم نعيم الدرحات 

ءؤآمحو/محةمحعمحتطنى:
آليةوقس جثم وثأويئ آؤ ين إثش؛ل 

بمايصيف ءآقّ أش بمني ديحتت هم 
.عمران[ ]آو .؛ه سلودى 

عباده؛أعلىعلى تفصله ومنها: - ٥ 
هله رؤيتهم وهى ألا الجنة، لدات 

ياصمةبجند ؤومْ حجاب، غير من نما عيا 
]1^1^[..؛هآ ئأيا ثها ق إ. 
المخاكن:د،هبأ م0 

الجهميةمن المتكلمين عموم أنكر 
وغيرهاالرضا صفة والأئاعرة والمعتزلة 

تأويلها؛وأوجبوا الأفعال، صفات من 
وتركيبتشبيه من - بزعمهم - فرارا 

•ونجستم 
كلههدا يجعلون المحفة فالجهمية 

تعالى،اش، عن منفطتأ مخلوما 
لرصافا الإرادة، إلى يرجعونها والأساعرة 

الثوابإرادة بمعنى عندهم 

)مر0ا؛(.)ا(مدارجانلكٍن 
)ا/\<هأ(.للعسكري اللغؤيت المروق معجم انثلرت )٢( 

الس،الكب ]دار ( ٣١• )١; اكُارض درء انظر: )٣( 
(.U٤٣١/، ٣٥١)ه/رمج٠وعاكاوى -[، ٠١٤١٧

]المكب)٨٣( ليائلأني الإنصاف كدس: وانظر 
=الثغر أهل إلى ورّالة >[، ١٤٢١ط؟، الأزهرية، 







الرشةاثمرغية

العبودية،مراتب أعلى تحقيق على تبعث 
قبطراما -مالي اض إلى المالك سر 
الجزيل،الشراب من تعالى اش عند 

الأليم،العذاب من عنده مما وراهنا 
الرغبةإن إذ القلبية؛ العبادات ركنا فهما 
الخوف.ثمرة والرهبة الرجاء، ثمرة 

لأدلة:ا0 

والثثةالكتاب من الأدلة جاءت 
اشتعار:إر الرغبة في بالأمر 

ؤةسقث؛وثات تعالى قوله ت الكتاب فمن 
ثم^ّئثكا ينين ثم ووثتثا ثم 

ؤآدتمءرى =٤١^ إئهم رمحكثثت 
يتقامإورخا يبما ؤردءوأتا 

وقولهاء[، يب]الأنح؛يعإى ثا 
آثّءاتنهئّ تآ ثبموأ أهتّ ت تعالى 

آقّتسؤبخا أه حناقا وثالو١ 
محيأؤ إل إآ وتثوك هملي-، ين 

روتعالى؛ وقوله ]التوبة[، .اه 
١^١^^•.ه 

أخدنلرإذا ه؛ قوله ومن 
J؛؛jللصلاة، وضوءك فتوصأ مضجعك 

افهمقل; ئم الأيمن شقك على اصعلجح 
أمري^_، إليلثا، وجهي أّلمت إر 

ورهبةرغبة إليك، ظهري وألجأت إليك، 
إليالث،،إلا منلث، متجى ولا ملجأ لا إليك، 
الديويسك أنزلت، الذي بكتايلق، آمشت، 

فإنكلأملثا، آخر هن واجعلهن أرمالث،، 
اليعوأنست، ث التلثج ليمن مت 

الفطرهءُ
يمل:فلا أحدكم دعا »إذا ه: وقوله 

ليعزمولنحن شئت، إن لي اغمر اللهم 
الاش فإن الرغبة، وليعفلم المسألة، 

أءهلاه({آى.شيء يتعاظمه 
رغبةصلاة صلسث، ررإنى وقوله.؛ 

ثلائا،لأمتي اش مألمث، ورهبة، 
أنسأك واحدة، على ورد اثنتين قأءهلاتى 

غيرهم،من عدوا عليهم لهي يلا 
غرئا،يهلكهم لا أن وسألته قأعهلانيها، 
بأسهميجعل لا أن وسألته فأعطانيها، 

فردطبنهم، 

أقوالأهلاثعلمأو.
علمررقد ق،نفؤ؛ تيمية ابن قال 

لمينبالمينزل ما أن كلهم لمون الم
مثلوالرهبة، الرغبة في النوازل مجن 

الرزق،لنزول الاستسقاء عند دعائهم 
لرفع.والاعتداد الكسوف، عند ودعايهم 
فييدعون إنما ذلك وأمثال البلاء، 

يشركونلا له، شريك لا وحده طه ا ذلك، 

(،٢٤٧وقم الوضوء، ركتاب البخاري )١(أحرحه 
والاسغمار،والربة والدعاء الذكر ومطلم)كتاب 

(.٢٧١•يقم 
والشوبةوالدعاء الذكر )كتاب مسلم )٢(أخرجه 

(.٢٦٧٩رقم والاطفار، 
مدا[،الرسالة، تْي0 •٤( • )٦٣! أحمد )r(أحرجه 

ونال(، ١٠٩٠١رقم السن، )كتاب زجه وابن 
مذا(; ١٧٠)؛/ الزجاجة مصباح ني اليوصيري 

حزيمةابن وأخرجه مات. رحاله صحيح إسناد 
بنمعاذ حديث من (، ١٢١٨رقم الصلاة، )كتاب 

ه•جل 



الرهبة

أنقط للمسصلمين يكن لم ، شيئا به 
له؛ اش غير إلى بحواتجهم يرجعوا 

بلايدعونه جاهليتهم فى المشركون كان 
التوحيديعد أفتراهم اشر، فيجيبهم واسهلة 

بهذهإلا دعاءهم يجيب لا والإسلام 
منا بهاض أنزل ما التي الواسطة 
ّلطان«ُا/

رغبةكله ررالدين ت القيم ابن وقال 
الراهب١١أالراغب هو فالمؤمن ورهبت 

لأيةا هذه ررمحي ! عقيمين ابن وقال 
قها وصف ت - ء لأنبيا ١ آية ■' يعني - كريمة لا 

اطهيدعون بأنهم عبادْ من الخلص تعالى 
له،الخثؤع مع ورهنا، رغتا تعالى 

ودعاءالعبادة، لدعاء شامل هنا والدعاء 
فيمارغبة تعالى طه ا يدعون فهم المسالة، 

منحوفهم مع ثوابه، في وحلمعا عنده، 
ا•ذنوبهم^ وآثار ءقابهم، 

المتعالمة؛لمسائل اؤ 

تكونتعالى اش إلى الرغبة ت سألة م- 
توالضراء لسراء اش 

منهي الرغبة أن معلوم هو مما 
حالةتصحب التي القلبية الأعمال 
تعالى:فال كما الدفء؛ 

حنشعمىلما ؤتتتقامإ ورِبمبا ؤبما 
]الأناء[.

اترغبة

بالشور)٦٦(.والأسنجاد المور نيادة )١( 
ه[.محتر، ابن ]دار )ا/أ'«ا( اكايرين عية )٢( 
•( )٠٦الأصرل ثلاثأ شرح )٣( 

ودعاءالعبادة دعاء يشمل هنا والدعاع 
بالأدلةعلم فقر هدا تقرر فإذا المسألة، 
المؤمنالعبد من المطلوب أن الشرعية 

ءلمرا ا حال فى ورهبته رغبته يخلص أن 
اف،وصفهم كمن يكون ولا والضراء، 

دمإآلذفيى ي يضؤل ^لإدا بقوله: تعالى 
إداآلم إئ هثنهب ظنا أتيدز أد محإصا؛ق أس 
.]انمكبوتf يئكق هم 

لمروق؛ا٠ 
والرجاء:الرغبة بجن الفرق 

فهيمحللب، والرغبة محلمع، الرجاء أن 
محللبه.الشيء رجا إذا فانه الرجاء، لمرة 

الخوف،من كالهرب الرجاء من والرغبة 
ومنفيه، ورغب طلبه شيئا رجا فمن 
منههرب شيئا حاف 

والرهبة:الرهمة ين الفرق 

منالقلع في الإمعان هي الرمة 
هيالتي الرغبة صد فهي المرهوب، 

فيهالمرغوب طلب فى القلب مقر 

الرهبة:ودعاء الرغبة دعاء ين الفرق 
كفيهظ\هم يجعل الرغبة: دعاء قي قيل 

وفيالأرض، إل وباصا الماء إلى 
الخاءإلى باطنهما يجعل بالعكس الرهبة 

الراغب،: وقالواالأرض، إلى وظاهرهما 
■كالخستءجر والراهب، كالمستعلعم، 

^T{.الري، اعاب ]دار ( Y/ 00)ازلكٍن مدارج )٤( 
ايالكينمدارج انظر: )ه( 
٠)(، fe/nالساري مجموع ض المستدرك انظر: )٦( 



الرشة.٠٠اثرغية

تثبمرات:ا٠ 

والرهبةهى أنها الرمة• نمرات من 
علىتبعثان فهما والنجاح، التوفيق مادتا 

مرصاتهوطلب تعالى، اش إلى السير 
فيحصل، همتدء فيما والتلمع ومغفرو4، 

المكروه.ؤيزرل المتتللوب، 

بعبدهأراد ررإذا ظه•' القيم ابن قال 
وبذلوسعه، لأس_ت_ن_راغ وفقه ا حيرا 
فإنهماإليه، والرهبة الرمة فكب جهده 

والرهبةالرغبة قيام فيقدر التوفيق، مادتا 
أ.التوقيقااُ يحصل القلب في 

اشعد فيما رغب من أن ت ثمارها ومجن 
وأعئليأجر، ؤإحلاص بصدق تعالى 
لتها عذاب من رهب من أن كما سؤله، 

وءدُْيخلف لا تعالى ض ا لأن أمجن؛ 
المخاضن:ذهب، مي 

فيالله مع أشّركوا لن-ين ا المشركون 
منأنواعا لغيره وصرفوا ادته، عب

الشراءحال في تجدهم بالعبادات، 
تعالى،اض إلى ورهبتهم رغبتهم يخلصون 

السراءحال في وصاروا أنجاهم، ؤإذا 
تتعالى قال كما غيرء؛ معه أشركوا 
أأي-بمك محلمبمن ظ دعؤأ آتيمحى ي ئتًكّوأ 

وهشعئ هم إدا آلث إل قهم قثا 
'ألاشتىبمقم ولا ت تعالى وقال تالسكبوت[، 

صالم]دار ( )؟/٩٨تمة لأبن اياتل حاسر انظر: و= 
آآإله[.طا،القراثد، 

الماهرة[.اكراث، ]دار ( ٢٢٥)انمليل شقاء )١( 
يصرف.)٥٨( للقاسم الوصول نتسمر انظرت )٢( 

ثبجتألشن ئثث ألم.نإن هء ين 
ئة؛ئند ئ ثثا تتق أذقه ئق ؤو 

هادثهآلتّاعة 1ءئى وت1 ل ^١ مشتد 
للحثئعندص إ_( ان تؤآ إق، قحعت وم 

ينثودهنهم عمو يثا َقثيإ ٌ إلية 
1ءتيا٢^٣؛! هئ أسنا ثإدل . عيظ عدايط 

دعثلفذو آلشز ثتة وإدا ِءئاسيء ^١ 
.]فصك[ وه يية 

بالله■بشرك من المشركين ومن بل 
فتجدهوالشراء، راء الحال فى تعالى 
فيتعالى ش ا لغير والرهبة الرغبة يعفلم 
الفقرحال وفى. والمرض، الصحة حالة 

حالاأسوأ وهذا ذللثط، ونحو والغنى، 
ْبنالذىقبلهلم.

تمصادرواتمراجع:ا٠ 
ثلاثةإلى الوصول ارتيسر _ ١ 

القاسم.المحسن لعيد الأصول،؛، 
تيمية.لابن ائل؛؛، المررحامع — ٢ 
لأبنوالحكم؛؛، العلوم وجامع _ ٣ 

رجب•

 ٤ I الأصول؛؛،ثلاثة وحاشية
قامم•بن الرحمن لمد 

لابنالأصول؛؛، ثلاثة وشؤح _ ه 
■ءبي0 

والأسثنجادالقبور وزيارة — ٦ 
تيمية.لابن ، بالممبورا؛ 

)٦■قام لأبن شرحه مع الشبهات كشف اظر; )٣( 
[.٥١٤٢٨]ط"آ، 









الدرجاترفيع الدرجاترفيع 

علىقتل المسيح أن النصارى وكذلك 
اليهودأن بينيان والخلاف الصليب، 

يستحقهما نال للنبوة ملع وأنه بشريته ترى 
ترىحين في ■ والموت الصلب من 

قدمهإله ابن إله المسح أن النحارى 
أبيهمخطيئة عن للبشر فداء ليصلب الأب 
العلببعد يوم ثالث في إنه ثم آدم، 

وقد. أبيه بجانب الماء إلى يصعد 
.لمأذبي فثن تعالى، اغ 5نبهم 
فقال:إليه، الله رفعه بل يمت؛ 

وتا٢^ رنون  ٢٢٢٠آة عيش آئسخ ئتلثا إة 
أؤزاؤإن لم سنت ولبجخ صؤوه وتا ءئلوْ 

عزين يدء ثم ما تنه سٌ ش ,فو كلموأ 
رقدثل . دينا قئوْ ^١ ٢^ لؤع إق■ 
.ؤه؛كثا ^؛؛١ أقه قاق إني آقه 

إنسانكل أن تعالى ثن كما ]النماء[، 
عليه،ومحاب عمله، عن موول 
ومعاصيذنوب إنسان يتحمل فكيف 
ظثه! فمال آحر، إنسان 

قمحئدازرْ در ؛؛١ قإو إي همي يفق 
ظال: وق[، ١٦٤]\ى؟: أ>ذه 

-ر[،]الموو.اه ر؛ت-ة ِقثبمث ؤا نفى 
حيكدرآ ينهاد بممل ؤذتكأ وئ؛ل: 

شخمأيرم يتقثات بمثو وش . نمزس 
.]١٠ 40ثي 

لمصادرواثمرام:ا0 

ا،الصحابة تمييز فى ءالإصابة . ١ 
حجر.لابن )ج/ا(، 

ص،عسى بحكم ءالإيلأم . ٢ 
•للميومحلى 

نزولعلى برهان الارإيامة — ٣ 
افهلعبد الزمانء،، آخر في عيسى 

الغماري.

فيالكابت والأدلة ررالبراهمن ٠ ٤ 
مننزوله وأن المسيح برفع المناعة 
بنليمان لالساعأو، أشراهل 

حمدان.ين الرحمن عبد 

اةحيفي الإسلام لإتحية - ه 
الكثميرى.أنور لمحمد ٤^^١؛، عيسى 

نزولفي تواتر بما ارالتصريح . ٦ 
الكثميرى.شاه أنور لمحمد المسح؛؛، 

مشكاةعلى المبيح أ١التعليق — ٧ 
إدييسلمحهد ^٦(، المصابيح؛؛ 

الكاندهلوى.

وقتلهونزوله حنا عيسى "رفع - ٨ 
هراس.خليل لمحملّ الدجال؛؛، 

اةحيفي الإسلام عقيدة ١؛ . ٩ 
•الكشميري أنور لحمد ، عيسى

القنبي في وأحكام "فتاوى س ١ ٠ 
"مرين■ين الله لعد ص، عيي 

لعمر، المغرى؛، رلالة_يامة - ١ ١ 
الأشقر.

Mالدرحات فيع رق 

)العلو(.مصطلح يراجع 



الرفيق؛■-IS-►الرفيق

الرفيق

ثغة:لتعريف اؤ 

ءنا؛شتق ذاءل __ ■ الرئيق 
ابنقال العنف، خلاف وهو 

والثاءءالراء ث )رفق( ت مائة في فارس 
موافقةعلى يدق واحد اصز والقاف 

حلافت لرفق فا عنف، بلا ربة ومما 
هوهدا . . • أرقق رممت ت يقال الثلمف؛ 
إلىيدعو شيء كئ منه بمث ثم الأصل 

ُرالرمح*الليث* وقال ■ ومواققة؛؛ راحة 
يقال:الفعل[(^٢،. ولءلافة الجانب لن 

لعلف،أى: ورفق؛ _i؛J ريق 
لهليف١ل٣/أى: رفيق؛ 

له

شرعا:لتعرث ا ■ي 

هوالذي الرفق من مأخوذ الرفيق: 
وصدمفيها، والتدرج الأمور في التأني 

بشدةا فيهالأخذ هو الذي العنف 
اللهصفات عن صفة وهو أ، راستعجالُ 

شرعهفي رفق رقيق؛ الك أن على يدل 
معثسؤونه جميع وفي أفعاله وفي 

الجيل[.]دار ( ٤١٨اللغأ)؛/)ا(ْقاسى 
الحربي،التراث إحياء ]دار ( ٢١٢رم الينة )٢(تهذيب 

ط![.صادر، ]دآر ( ١١٨)*ا/الرب ل—ان )٣( 
ر'ا/هي؛(.للهراس النونة شرح تإ(ينظرت 

رآ/الحسنى اطه اسماء شرح في الأسى انفلرت )٥( 
٠٥٧.)

اللغويانمعتى سن 
والشرعي:

المعنىعن الشرعي المعنى يفترق لا 
منهماكل في الرفق جاء حيث اللغوي 

والنفعوالتأني والسهل الين على يدل 
فيجائزة كلها المعاني وهذه والإعطاء، 

لهانمللق اصال على دالة ه اش حق 
أهلعند اتفاق محل وهي سبحانه. 
٠١.

كماتعالى لله اسما الرفيق إثبات يجب 
لصفةمتضمن وهو الحديث، فى ورد 

هذهيحب أنه بدليل هه، له الرفق 
هذهبه قامعي من على وثناؤ٠ الصفة، 

الحقيقة:٠■ 

كثيراممه أن هي الرفيق: حقيقة 
يسهلالذي واشهيل، الين وهو الرفق، 

كلهاالخير أسباب ويسر الأمور، 
الحليمالرفيق سبحانه هو وأنه لعباده، 

ليتوبالعصاة، بعقوبة يعجل لا الذي 
منإثما ويزاد العناية، له سبشت، من 

)ا/تى الحاه أسماء ثرح في الأمي انظر: )٦( 
الحسنىاش أسماء ثرح في القيم ابن منهج (، ٠٥٧

[.٠١٤٢٦^١، للغامدى)بمأ(تداراينالجوزى، 
]مكتة( ٢٩)•ائي النلأحمد النعوت محاب 

علىلنروى ا وشرح ،  L،b ١٤١٩ط١، ن، عبيكا لا 
هوآ،التراث، إحياء ]دار ١(  ٤٥أ/)٦ ملم صحيح 
١٣٩٢.^







اصWiViظالزقى

يمالأقوال هد0 المؤوي نقل وقد 
تعالىالله تسمية جواز لاوالصحيح قال! 
٠الواحاساء يحير ئت مما وغيره رقيما 

اهيخلمه ما الرفيق بأن قولهم وأما 
باطلتأتميل فهذا لعالم، الرفق من تعالى 

اللهبوصف الصريح ث لحل. ا نص يخالفه 
اشارإن قوله في بالرفق تعالى 

لهأثبتها كما الصفة هل،0 له فتثبت رفيقأ؛ 
هذامن له أن اعتماد مع رسوله 

بجلالهيليق وما وأكمله أعلاه الوصف 
سبحانه.وعفلمته 

ثمصادروانمراجع:اؤ 
لأحسارالتأويلات _ال هلهإبء ١ 

يعلى.لأيي ١^٥؛^، 
اتلهأسماء شرح في للالأّس؛_ى — ٢ 

للقرطى.الحسنى<ا، 

للسعدي.، المبض« الواضح ارالحق - ٣ 
فيالحسنى نثه ١ ء أمما ررشمح ء ٤ 
والسنةاا،انقتاب ضوء 

للنووي.، ملما؛ صحح للشرح س ْ 
الكتابفي الواردة اذقه ارصفات - ٦ 

للسقاف.والثنة(^، 
الحسمن—ى؛؛،اء الأمملأفقه ٠ ٧ 
البدر.الرزاق لعبد 

فيوالجماعة الئتة أهل 'لامعتقد — ٨ 
للتميمي.الحستى؛؛، الله أسماء 

شرحفي القيم ابن منهج أر - ٩ 
للغامدي.الحمى؛؛، الل أسماء 

همحفي الأسمى "المهج - ١ ٠ 
للحمود.، لحني،؛ ا لله ا أسماء 

Sوالرش 

وا-

اللغةفي والرقية رقية، جمع ١^٠^،؛ 
عوذإذا رقى، ت يقال المعوذة، ت هي 

هوتوالعياذ المعوذ وأصل ونفثا، 
والاعتصام.الالتجاء 
المعوذةلأالثئ1_ةت منغلور! ابن قال 

وتقول:رقن، والجمع: معروفة. 
رقاهوقد راق، فهو نق1ة فرقاني 

رقى،صاحب رئاء ورجل؛ ورقيا، ريا 
عودإذا ورقيا؛ ريه الراقي رقى يقال: 
غوذيه(\آ؛.قي ونفث 

قالالعزيمة، هي الرقية: وقيل: 
وقالالرقىااُص، هي للالعزائم الجوهري: 

الجني،على عزت ت أرقولهم ت فارس ابن 
القرآن؛؛عزائم عليه تقرأ أن وذلك 

سرعا:لتعريف اؤ 

تعالىش وتوسل ودعاء آيات الرقية: 
وذهابالشفاء بقصد المريض على تقرأ 

.٢١ ٤٦ا/)٦ للنووى لم مصحح شرح 

ط١[.المم، ]دار ( ٣٣١; ١٤)الرب دن )٢( 
دم[.للملأمحن، العلم ]دار ( ١٦٨٥)ه/الصحاح )٣( 
وانظر:ط\آ< الجل، ]دار  C٣٠A)٤/اللغة مقاسي )٤( 

.٢٤الرب)آ/«• دن 



الرشالرش

دنهُآ/عن العلة 
قيالرئية معنى قي الياء أقوال ومن 

يلي:ما الشرع 
يالضم؛الأثيرث ابن قال — ١ 

صاحببها يرقى التي العودة 
وغيرهماا\والصؤع كالحمى 

^:١١١عبد ابن وuل - ٢ 

؛■العزائما؛ُ نمى ام هي 
للغويا لمعنى ا بين قة لعلا ا ٠■ 

والقرص:

الإسلامقبل معروفة الرقى كانت لما 
تقرأالتي بالعودة وذلك العرب، لغة في 

جاءبها، عليه وينفث المريض على 
اللغوي،للمعنى بقا مهنا الشرعي المعنى 

فيهأذن. بما هيد ذلك أن إلا 

^:٧١لأسماء ا0 

ْةتُب
التيوهي المشروعة، الرقى الأول: 

تشرومحل ثلاثة قيها تجتمع 
أوتعالى اش بكلام تكون أن - ١ 

وصفاته.بأسمائه 

(.)٠٣داكائم الرش أحكام امملر: )١( 
]دار( ٢٠٤رم/ والأثر الحديث ضب ني المهابة )٢( 

الكتب!_[.
(١٦٥)الحمد العزيز سر حر>* ح التوحيد كتاب )٣( 

ه'ألهأ.، ٦١٠الإّلأس، ]الم 

ويعبارةالعربي باللسان تكون أن — ٢ 
المعنى.مفهومة 

بذاتهاتوثر لا أنها يعتقد أن ■ ٣٠ 
ابنقال تعالى. نله ا بتقدير ؤإنما 
علىالعلماء أجمع وقد ١١ةق،فؤ؛ حجر 
ثروحلاجتماع عند الرقى جواز 

وصفاته،بأسمائه أو اش بكلام يكون أن 
منمعنا0 يعرف بما أو العربي وباللسان 

توثرلا الرقية أن يعتقلأ وأن غيره، 
حكمهافي الحلمّاء وكلام ، بذ.اتهااأآ 

وفصلوالاستحباب، الجواز بين دائر 
حقفي الجواز فجعل ذلك في بعضهم 

الراقي،حق في والاستحباب الرقي، 
.حسن قول وهدا 

الشرعية:الرش جواز عر الأدلة 

سعدد في الرقى في الرخصة وردت 
Uذلك من استثني أنه إلا الأحاديث، 

عنذلك ورد كما شرك، فيه كان 
قال:، ٥٠الأشجعي ماللث، بن عوف 

يافقلنا: الجاهلية في نرقي كنا 
فقال:ذلك؟ في ترى كيف اممه، رسول 

Uبالرش L_ لا رقاكم؛ علي ءاعرضوا 
ثركااُْ،.قيه يكن لم 

تدلمعناها في وما الأحاديث فهده 
توفيقية،ليست كالأدوية الرقى أن على 

رقىبعض نبي. الأجاز حنث 
^٢[.لكراث، ايان ]دار ( T»l\/)• ازري فح )٤( 

(.٢٢٠٠رنم الملام، )محاب ملم )ْ(أحر-بم 





الرش►وهاثرش

ترىكيف طه ا رسول يا ! فقلنا الجاهلية 
الرقاكم، علي اراعرصوا فقال: لك ذش 

.٢ شرك« فيه يكن لم ما بالرقى بأس 
تقال الحصيب بن بريده وحديث 

ذلأىأو من من إلا رمة ءلأ 
رارحصت ل ا فهي( أنس وحديث 

العين،من الرقية قي ٠ اش رسول 
وانملة؛؛والغثة، 

الرقىعلى السنة ْبن يدئ ومبما 
تقال تجهد، مسعود ابن حديث الممنوعة 

الرقىارإن يقول؛ س اطه رسول سمعمى 
حديثوفي ا، سرك؛، والتولة والتمائم 

عننهى ه اشّ رسول ررأن إ ه جابر 
الأدلة؛يهده المراد ؤإنما ،. الرقى١،أ 

اشغير وتعقلتم شركا تضن التي الرقى 
تعالى.

0أقوالأهلاسم؛
جاءراوقد ظه؛ البر عبد ابن قال 

الرقيةكراهية الصديق بكر أبي عن 
ذلكوعطلى اشُآأ اب كتر يغب

قريبا.تخريجه تقدم ( ١١
(.٢٢'رقم الإيمان، ملم)كتإب أخرجه )٢( 
(.٢١٩٦رقم اللام، لم)مماب مأخرجه )٣( 
٠زيتا تخريجه نندم )٤( 
.تريتاتخريجه تقدم )٠( 
الموطأ)كتابفي مالك روا، ما هذان ماخن لخل )٦، 

الخيرة،للأعمال زايد ]منط ( ٣٤٧٢رنم العين، 
الطب،ركتاب الخصف لي شيبة ايي وابن ط١[، 

أنعمرة: عن ، ط١tالرشد، ]مكنة ( ٢٣٠٨١رنم 
تشتكي،وهي عاتثة على دخل الصييق بكر أبا 

اأت4ّبكتاب أرقيها ؛كر- أبو فقال ٠ قيها ن 'ؤيهودقة 

اسء«ص.
مهرأق-د فقفؤ؛ الشوكساني وقال 

حقرقية سين؛ إلى الرقية ه النبي 
بالقرآنكان ما الحق فرقية باطل، ورقية 

أوقوله من . النبي عن ورد بما أو 
تكنلم ما الباطل ورقية تقريره، أو فعله 

تحملالباطل الرقية وعلى كيلك، 
الرقي،ع>، الممح، في الواردة الأحاديث 

الأحاديثتحمل الحق رقية وعلى 
بهااأُلإذن يا ردة وا لا 

؛ثقفؤ الدهلوي الحق عبل. وقال 
توقتل العودة، وهي رقية جمع ارالرقيىت 

وهىالشماء، لهللب الدعاع من يقرأ ما 
فيوما الإلهية والأسماء بالقرآن حائزة 
الحرام، عداها وبما بالاتفاق، معناها 

معناه؛؛يمهم لا بما ميما 

لشروط،:ا٠ 
ثلاثةللرئية اساء ذض 

وهي:شروط، 
أوتعالى اثأه بكلام تكون أن - ١ 

الشرك.من وحالية وصفاته بأصمائه 
وبعبارةالعربي باللسان تكون أن — ٢ 

المعي.مفهومة 

الصحيحة)آ/انللة انظرن امظع. صنده رني 
١١٦٧.)

بالمغرب[.الأوقانط عموم ]وزارة ( ٢٧٨/٠)-اكمهي،)٧( 
]دار( ٣٢٢)الميمين المصمن مدة الذاكرين تحفة )٨( 

]در( ٢٦٤آ/يزد)٠ ز همح )آ(ثنالمعن 
[.٠١٤١٥ط٢، العلمية، 



صاص

بلأسا ا من سبب أنها يعتمد أن - ٣ 
.^١،اش هو الخافي وأن 
اسس:لمسام اه 

بينالجمع ت الأولى آلة لما- 
إلارثيه ولا ت وحديث الرقية، أحاديث 

سءينأوجمة؛،أآآ:
لهذاشرحه فى — ابي الخطّقال 

جوازنني هذا فير رروليس -ت الحديث 
الأمراضمن سرهما في الرقية 

النبي.عن ثبت قد لأنه والأوجاع؛ 
كان.وجع من أصحابه بعض رقى أنه 

منوأنفع أولى رقية لا أنه معناه؛ ؤإنما 
القيل: كما وهذا والسم، العين رقية 

ذوإلا سيف ولا علي، إلا فتى 
الفقار((ُم

الرئة:كيفية الثانية: لمالة ا. 
متعددة،صفات الرقية كيفية محي ورد 
يل:ما أهمها 

الرقية:م والممل الفث - ١ 
عنورد ما ذلك على يدق ومما 

اش.رسول راكان : cJUم uتشة 

ليسير.١٩٥:حجرلأبن الباري فتح انظر؛ )١( 

فتح(، ١٣٣٠)صراه عيد بن نيجان لالحميد اليزيز 
وللرصي'آا(، حسن بن لعبدالرحنن المجيد، 
عليبن لمحمد الصالحين يناض لهلرق المالحين 
الفورانصالح للشيخ التوحيد ( ٣٧٨)i/المديقي 
)ص٦٨(.

تخريجي.تقدم )٢( 
انملخية،]الخيبة ( TYn)(/ ليغطابي المنن ْمالم )٣( 

YJp ،ا«؛اه[يم

عليهنفث أهله من أحد مرض إذا 
Jالمعوذاتااأ

فيه سعيد أبي عن ورد وما 
فجعلنطلق فا ؛١ وفيه: اللديغ، قمة 

ؤم—٠١ِش ءؤآاإح_مد ويقرأ: يتفل 
أنك ثولا آمميك.«ُْء، 

ذلك.على وأمْ بخبره علم النثي. 
مشروعيةعلى يدل الأول فالحديث 

علىيدل والخاني الرقية، حال النفث 
والأحاديثالمرقى، على اكفل مشروعية 

كثيرة.ذلك في 
شل:ولا نفث يدون الرقية - ٢ 

عنورد ما ذلك على يدق ومما 
أتىإذا كان ه الخبى أن ه؛ عائشة 
البأس ٠٣٠٠^١١قال: به أتي أو مريئا 

شقاءلا الشاش، وأتت اشف التاس، رب 
ذا؛اأأ*،.بمنادر لا ثقاة ثفازك، إلا 

أونفث أنه فيه يذكر لم الحديث فهذا 
المريض.رقية حال تفل 

يالريق:التراب حلط - ٣ 
الإصبععلى الراقي ينفث بآن وذلك 

الخرابفي يوصع ثم ريقه، من بشيء 
الرقية.أثناء في المريض به ويمح 

•٠(، ١٦رنم القرآن، فضاثل )كتاب الخاري أحرجه )٤( 
له.واللفظ (، ٢١٩٢رقم م، رمحاب لم وم

والكظ( ٠٧٤٩يقم الطب، )كتاب المخاري أخرجه )٠( 
(.٢٢٠١رقم اللام، لم)كتاب وم، ٠١

(،٥٦٧٠رقم الملب، ركتاب البخاري أحرجه )٦( 
(.٢١٩١رنم الملام، وملم)كتاب 



اسالرقى

عنورد ما ذلك على يدق ومما 
يقولكان النبي. أن ه؛ 

يريقهأرصنا، تربة افر، أريم • للمربمى 
رذا(<أا،.يإذن صقيمنا يشقى بعضتا، 

•شريه ثم الماء قي الرئة — ٤ 
يقرأثم إناء في بماء يؤتى بأن وذلك 

ثمفيه، وينفث المشروعة، بالرقى فيه 
مرصهمكان به يمسح أو المريض يشربه 

.به يغسله أو 

العلمأهل من العديد ذلك أحاز وقد 
روايةشي أحمد ررقال ت مفلح ابن شال 
ثمفي؛ناء القرآن يكتب الرجل قي - مهنا 

.بأس لا ت قال - للمريض يسقيه 
ماقال ُه فيغتل له; قلت مهنا; قال 
سيء,فيه سمعت 

لأنبه الغل كرْ إنما الخلال; ئل 
البلاليعفي يجري الغل ماء أن العادة 

منالقرآن ماء ينزه أن فوجب والخشوثى 
منفيه لما ه شربيكره ولا ذلك 

الامتشفاش

أبيفيأخد اعتللت ربما صالح; وقال 
لى;ؤيقول عليه فيقرأ ماء فيه قدحا 
ونقلويديك. وجهك واغسل منه اثرب 

الماءفي يعوذ أباه رأى أنه اش; عبد 
نفسهعلى ويصب ويشربه عليه ويقرأ 

منه.

لتها عبد أبا إن موسى" بن يوسف وقال 
فيقرأبالمجد ونحن بالكون كان 
ؤيعوذأ،عليه 

بىمث ررولقد ئه.' المتم ابن ومحال 
الهلييبوفقدت فيه، سقمت بمكة ومحت 

آحذبالفاتحة، أتعالج فكنت والدواء 
مراراعليها وأقرزها زمزم ماء من شربة 

نمالتام، البرء بدلك فوجدت أشربه، نم 
منكثير عند ذلك أعتمد صرت 

الأنتفاع(اأ'ا'أ.غاية بها فآنتفع الأوجاع، 
فيحرج ررلأ باز؛ ابن الشيخ ونال 

أوالمريض منه يشرب نم بالماء الرقية 
الرقىبه، بأس لا هدا كل به، يغتسل 

وتكونعليه، بالنفث المريض على تكون 
كلبه، يتروش أر المريض تشريه ُاء ؛ي 
ض'؛؛.يأس لا هدا 

الرقىعلاقة الثالثة: ألة لما. 
اكدكل:

ملالرثى الة في الخفاء امحلف 
ضلا؟ أم التوكل م -قدح 

فيتقدح لا الرقية أن الأول: القول 
بغيرأو بطلب كانت مواء التوكل 

(,٥٧٤٥رقم الطب، )كتاب الغاري حرجه أا 
(.٢١٩٤رقم السلام، )مماب وسلم 

؛]pIJ)آ/أهأ( المرمة والمنح الخرمة لآ(الآداب 
الكبء

ص.الرسالة، ل،ؤبة ( ١٧٨المعاد)؛/)٣(زاد 
باذ•ابن لتجخ الإسس الموقع )؛( 
(،٣٣٠)ي لأبن الحديث سنملف اؤيل انم: )٠( 

الأوقاف]وزارة ( YUA)0/المر تمد لابن والسد 
؟•،آما،ط؟، بالمغرب، الإ—لأية والشؤون 

ابرىلأين-ءجم)،ا/اا؟(.رضح 



>لؤهمالدم

كانتفإن ألممسل: الثاني: القول 
وعليهتقدح، فهده الأسترقاء وهو طلب 
يسترقون؛؛ررولأ حديث: يحمل 

قادحةفليست طلب بغير كانت ؤإن 
رقيةحديث يحمل وعليه التوكل، في 

ملم جريل 
هواكا;ي والقول 

الرشبعض كتابة الرابعة: لسآلة ا. 
وشربها:بالماء محوها ثم الشرعية، 
آياتبعض تكتب بأن ذلك: وصفة 

الواردةالأدعية بعض أو الكريم، القرآن 
الكتابةهده تمحى نم إناء أو رقة وش 

الذيالماء ذلك يشرب ثم بالماء، 
يه.يغتسل أو يه محيت 

ذللث،حكم في العلماء احتالف وقل 
ءدمحت

سواءذلك، جواز الأول: قول ال
هوالقول وهذا إناء، أو ورقة في كتبت 

قلأبة،وأبي مجاهد، عن المنقول 
المحققينبعض ورجحه أحمد، والإمام 
ابنوتلميدْ تيمية ابن الإسلام كشيخ 

الإ•
دْأ(. يقمب زكتا الخاوي را(أحر-بمه 

(.٢١٨رقم الإيمان، )كتاب رم—لم 
(،٩١! ٢١للنروى لم، مصمح شرح انظرن )٢( 

]،_( ٣٢٨را/؟عا، سآ لأبن الخاوي ربوع 
لشؤونالعامة بإشراف الزيز، ب بن نهد 

المملابن العادة، دار ومفتاح الشريمن[، الحرمين 
،[.٠١٣٩٩ءل٣، ممر، حميدو، ]مكشة ( ٠٨٠)

ومجمؤعI ( ْ ٦ _ )\را٧٣ شيبة أبي ا؛ن ممش انغلرث )٣( 

الأئاربعض ذلك في وعمدتهم 
الافُ؛أ.من جماعة عن الواردة 

والاكتفاءذلك كراهية الثاني: القول 
هوالقول وهذا غيره، دون ورد بما 

وابنالمخعي إبراهيم عن المنقول 
المالكي،العربي ابن ورجحه سيرين، 
ءللاقتا الدائمة اللجنة فتوى وعليه 

السعودية.العربية بالمملكة 

عنترد لم الكيفية هذه أن وحجتهم: 
الراشدين،حلفائه هن ولا المبي.، 

*ثه الصحابة سائر ولا 

اللجنةعلى أسئلة عدة وردت وقد 
مماوكان المسألة، هذه حول الدائمة 

رروأماقولهم: ذلك، عن الإجابة في ورد 
لؤحفي القرآن، من آيات أو سورة كتابة 

أوبماء وغله قرطاس، أو طبق أو 
الغلةتللث، وشرب غيرهما، أو زعفران 

كسبأو علم استفادة أو البركة رجاء 
فلمذلك، ونحو وعافية صحة أو مال 

أولنفسه فعله أنه س النبي عن يثبت 
منلأحل يه فأذن ه أنولا غيره، 

وجودمع لأمته فيه رحص أو أصحابه، 
بماولم ذلك، إلى تدعو التي الدواعي 

منأحد عن علمتا فيما صحيح أثر في 
رحصأو ذلك فعلر أنه ه؛ الصحابة 

وأنتركه، فالأولى هطزا وعلى فيه، 

(.١٧■الماد)؛/ وزاد زآا/بمآه(، الخاوي 
)آا/لأهه(.الخاوي مجموع انظر: )٤( 



الرشاص

منالشريعة فى ثبت بما عنه يستغنى 
وماالحسى، اش وأسماء بالقرآن الرقية 

ونحوهاالنبوية والأدعية الأذكار من صح 
فيه،للشرك شائبة ولا معناه يعرف مما 

التوبة،رجاء شئ؛ بما اش إلى وليممرب 
ويرزقهغمته ويتكشف كربته الله يفؤج وأن 

ومنالكفاية، ذلك ففي النافع العلم 
عماالله أغناه اش شمع بما استغنى 

سواه؛؛

ذلكلكون الأقرب، 
منأحد عن ولا ء، 

هالقول وهذا 

 V.الشيص لم

؛^٠

نهي.الصحابة 
علىالأجرة أحذ الخامسة: لمسألة ا- 

الرقية:

فىه سعيد أبى حديث فى ورد 
جازواوأنهم ليخ، الذي القوم سند قصة 
ه:المّحابة من النفر أولئك إلى 
ليغ،سيدنا إن الرههل أيها يا : لواأرقعا 

عندفهل ينفعه، لا شيء بكل له وسمنا 
نعمبعضهم: فقال شيء؟ من منكم أحد 
لقدواش ولكن لأرثي، إني واش 

يراقأنا فما تضيفونا، فلم استضفناكم 
فصالخوممجعلا، لنا تجعلوا حتى لكم 
رقاهأنه وفيه: ، الغتم؛اُ من قطيع على 

اوفوهموأنهم قفي، وأنه بالفاتحة 
والإكاء،العلمية ليحوث الداثمة اللجنة نتاوى  ٢١)

را/\"ْا(.الدؤيش أحمد ت جمع 
(٢٢٧٦رقم الإجارة، )نماب الخاري )٢(أخرجه 

رقماللام، لم)محاب ومله، واللفظ 

ءالنبي على قدموا فلما جعلهم، 
وأقرهمفعلهم، فصوب بذلك، أحيروه 

ذلك.عر 

للطبيبجعل اءاذا الإسلام: شخ قال 
أحذكما جاز، المريفى شفاء على جعلا 

قط؛علهم بمل الذين الهي. أصحاب 
بعضهمفرقاه الحي، سيد شفاء على 
الجعلفإن القطيع، فأحذوا برأ، حتى 
القراءة«ص.على لا الشفاء عر كان 

لشروق؛اه 
التمائم:وبين الرش بين الفرق 

أصلقي يشتركان والتمائم الرقى - ١ 
العوذمعنى منهما كل على فيطلق المعنى 

قالرقتةالاستعمال، في يفترقان أنهما إلا 
أوالمسح أو النفث أو بالقراءة تكون 

فهيالتمائم أف الاغتسال، أو الشرب 
نفع.جلب أو صر لدير علق ما كل 

حكمها،في تفصل يالرقى أن - ٢ 
كانوما جاز، مشروعا منها كان فما 

نفصليفلا التمائم أما حرم. ممنوعا 
منكان ما سواء عنها منهي فكلها فتها 

أوالبلاء قبل وسواء غيره، من أو القرآن 
الصحح.القول على بعده 

فىظه ش ا عبد بن ،سليمان قال 
وحلافالتمائم على كلامه معرص 
الرقيةعلى القياس ؛روأمأ فيها: العلماء 
يقاس، فكيفبالفرق، يقال فقد ؛ذللئ،، 

^o0'V؟/الخاوي مجمؤع  ٢٣)





الرقيبالرقيب

حجر.لأبن الباري^، رافتح — ٧ 
التوحيدءا،كتاب المفيد رالقول ر ٨

لأينءنيمن•
تيمية.لابن الفتاوى^، ررمجمؤع — ٩ 

حكمي.لحافثل ، - ١٠

 Mلرشث اm

لغة:التعرث 0ا 

)فاعل(،بمعنى )فعيل( ت الرقيب 
شيء،مراعاة وأصله! الحافظ. إ ومعناه 

JU  واناءوالقاف وازاء ف.رس; ابن
انتصابعلى يدل مثلرد، واحل أصل 

وهوالرقيب ذلك ومن الشيء، لمراعاة 
ئة١ ف  ١١\'ئ1ت منه! بقال فثل، المحا 

َ• بم'ا،. 
سرعا:التعرث 'وي 

ماعلى معللع .ج اض أن ! ااردسجا
بمانفس كل على قائم المدور، أكنته 

اءم قات، المخل، لحمع حافظ كست، 

لأحوالهمر٢،.
عضاسفويل ٠

واتشرعي؛
المعنىعن الشرعي المعنى يختلف لا 

الجل[.]ياي ؟i( V/Y)فارس لاين اللغة مقاسي )١( 
ط١[.الرسالة، ]مؤّة ( ٥٢٣)U/تر نف)٢( 

.حضظاأارف; ; قولهمارتمتادأ الحن عن وروى 
]دار( ٥١)للزحاج الحسنى اش أسماء تمر وانظر; 
اشأمماء ير ونف[، ٢١٩٧٤محل. المرسة، ااثماiة 
(.٢٠٧)للعيي الحش 

فيحاء حيث الرقيب، لخصهللح اللغوي 
والرصدالمحففل على للدلالة منهما كذ 

المعانيهد0 فكل والأيللاع، والأنتقفار 
بحانهفهو ه<، افه حق فى حائزة 

يغيب،لا متللع، حافظ منتظر راصد رقيب 
مثلليس لخلقه مراقبته أن إلا شيء، عنه 

عنقبته فمرا للمخلوق، المخلوق مراقبة 
دائمةمدية، وص وقدرة وفوقيه، استعلاء 

فهومكان، كل في وكاملة زمان، كل في 
بجلالهتليق بكيفية ؤيسمعه المراقب يرى 

وءفليمشلانه.

التسمية:سبب، ُي 
وحففلهلمراقيته رقيبا؛ الرقيب محمى 
والأحوال.للأعمال 

لذكم:ا٠ 
اش،أسماء من الرقيب أن يفلهر الذي 

الشرعية،بالنصوص له الثابتة تعالى 
الشيع؛في رد للوا اتباعا له إثباته فيجب 

عليهوعلمائها الأمة سلم، ولتنصيص 

لحقيقة:اؤ 

الدالادله أفعال من )الرةسب،(ت حقيقة 
بالميجوعات،الله سِمع إحاطة على 

بجميعوعلمه بالخّصرات، وبتمره 
الرقيبوهو والخفية، الجلية المعلومات 

تحركت■وما الخواطر، فى دار ما على 

]دار( ٣٦٢)س لابن الشوحيد كشأب انظر; )٣( 
المحجةبيان ئى وانحجة أع[،  ٤٢٨، ط١ الفضيلة، 

)ا/؛ها(.



الرقيب

لأدلة:ا٠ 
فيآيات ثلاث في )\ذوقب( ورد 
آقةون ت تعالى قوله ت هي الكريم القرآن 

توقوله ]النساءا، ا.ه نفثا ظذؤ محأ 
يهجاسئ مل ؤر أثث هة 

أتتّمحث ؤقنجر ^^١ وقوله: ]الأحزاب[، 
قؤيدسء لإ هق وأنت ئهأ آلرئتب 
]المائدة[..4 

هأقواوأهلاسم:
جقاش أسماء ررومن ت مده ابن قال 

■الرف«لآأ.
الذيالحافظ والرقيب الزجاج! وقال 

شيء؛؛حمنه يغيب لا 

الالذي ^^^ ١١١١الحبي: وقال 
أونقص فيلحئه حلق، ما عن يغفل 
ءنه((ت؛،.غغلة قيل من خلل عليه يدخل 

أسمساقه؛ائومن التئمي! وقال 

تالقيم ابن وقال 
واللواالخواؤئر على الرقيب وهو 

،بالأركازأ يالأفعال كيف حظ 

الرقيث

■( ٥٨)للعيي المتن الواضح الحق اظر: )١( 
(.٣٦٢)مدْ لابن اكوحد محاب )٢( 
(,٥١)الحمى اه أسما، تمر )٣( 
]دار٢( ٠ ٦ / )١ للحلمي لإيمان ا لشعب المنهاج )٤( 

^.١٣٩٦ًدا، الفكر، 
)ه(ااسنييانانمخ)ا/أها(.

اه[.٤  ١٧تمأ، ابن ١( ٤ )٤ المم لأن الونة )٦( 

دقائقعلى رقيثا كان.ص إذا أنه أي: 
واليات،السرائر على مهللئا الخفيات، 

الفلواهرعلى شهيدا أولى باب من كان 
تفعلالتي الأفعال وهي والجليات، 
الآدكاد'ى.

ءلإمآقث'كان ون كثير: ابن وقال 
لجميعمراقب هو ررأي: ^ ٥١ييثا 

وأحوامء،ص.أءمالكم 
^X، عآ أقّ السعدي: وقال 

للأمور،مراما وه؛ ثيتأ 
بتدبيرهاوقائما تؤول، إليه بما وعالما 

إحتكام؛اآوأحسن أكمل على 
علىالمطلع والرقيب: ١١: أيصاوقال 

نفسكل على القائم الصدور، أكنته ما 
ثالمحلوقا حمفل الذي بت، كبما 

وأكملنظام ن أحعلى وأجراها 
تلريرا؛ُ

الثيران:0■ 

يعلمأن مكلف كل على يجب . ١ 
كلوعلى عليه، رقيب سحانه الثه أن 

وثلقد سبحانه أنه يعلم وأن مخلوق، 
وأنأقواله، يحميان ملكين مكلف يكل 

هذهبحسب سبحانه اشر من الجزاء 
^١١١٧.،

(.٠٨)المتن الواضح الحق انفلرت )٧( 
.ْلآ[ ية، ]دار ٢( )آ/آ• كبر تمران .)٨( 
ط١[.الرسالت، ة ]مزم( ٦٧)•الدي تفسر )٩( 
(.٩٤٧)ادق المرجع )•١( 

٤<..٠ ه / )١ الخنى ام أسا، شرح ش الأمي انظر: ( ١١)









هأقواوأهلاسمء
أنيتصور لأولا ت هءزفي تيمية ابن قال 

دعاءأو عبادة دعاء - لك دلع يخلو 
الخوفمن والرمب الرغب من - مسألة 

والطمعاأُ
وعبد0أراد لأإذا ت القيم ابن وقال 
وبذلوسعه، لاستمر^ وئقه خيرا، 
فإنهماإليه، والرهبة الرغبة في حهد0 

والرهبةالرغبة قيام فيقدر التوفيق، مادتا 
التوفيقا،يحصل القلب في 

ت؛؛٤،؛^ الوهاب عبد بن محمد وفال 
تمثل بها اممه أمر التي العبادة وأنواع لا 

والخوفوالإحسان والإيمان، الإسلام، 
وغيروالرهبة والرغبة والتوكل، والرجاء، 

بهاالله أمر التي العبادة أنولع من ذلك 
تتعالى قوله والا،ليل تعالى، فه كلها 

ندا.4آؤ ج تم-أ قلا A نشد أج 
افهلغير شيئا منها صرف فمن ]الجن؛ا، 

كافر«ُ'ا/مشرك فهو 

سائلاكدعلقة:منؤ 

تتعالى الق غير من الرهبة سألة: م— 
العباداتأجن من عيادة الرهبة؛ 

بناذ معحديث من (، ١٢١٨رقم لملأة، ا ء
مدهسوا المحيحه ني الألباني وصححه ه،. جل 

]مكتبة( ١٧٢٤)رقم المحيحة لة لالانظر: 
^.١٤١٠الرياض، المعارف، 

نهدالملك ]مجمع ( ٠٢٤ ا/ )• الفتاوى مجمؤع )١( 
^.١٤٢٠ط؟، الترف، الصحف لطاية 

القاهرة[.التراث، ]دار ( ٢٢٥)الملل )آ(شفاء 
(.٣٩قاسم)ةم_ْم، لأبن الخاشا مع الأصول ثلات )٣( 

تعالى،افه إلى بها يتقرب التي القلبية، 
مننؤج أي صرف أن متقرر هو ومما 
شركايعتبر تعالى افه لغير العبادات أنواع 

والرهبةالملة، من مخرجا أكبن 
كمنالعبادة؛ حوف هنا ا_ها المقصسودة 

غائب،أو يضره، أن ميت من يخاف 
الرهبةبها المقصود وليس ، ونحوه 
الخليقة.فطرة من مي التي الهلييعية 
تظه الوهاب عبد بن محمد قال 

تمثل بها افه أمر التي العبادة لأوأنولع 
والخوفوالإحسان والإيمان، الإسلام، 
وغيروالرمة والرغبة والتوكل، والرجاء، 

بهاافه أمر التي العبادة أنواع من ذلك 
تتعالى فوله والدليل تعالى، لأ4 كلها 

لحداأش ع ههوأ هلا ِش آلسثْت 
افهلغير شيئا منها صرف فمن ]الجن[، 

.كاقر،؛ُ؛،مشرك فهو 

لفروق؛ا0 

والخوف؛الرمة بين الفرق، 
واستمراره،الخوف طول الرهبة أن 
يديملأنه راهب؛ للراهب؛ قيل نم ومن 

أ.الخوفُ 
اصملرابالخوف أن القتم؛ ابن وذكر 

المخوف.تذكر من وحركته القلب 

بمجاريالعلم قوة الخوف وقيل؛ 

؛؛؛مح'محِ.,..,أءم
القاهرة[.رالثقاغت، 





الريح

i،^<c، lj؛؛ت قوله قي بها الخشية قرن ولهذا 
آوسحثي ثق و حمط أي إو مقدرت 
ديكئثلنم أدِن1وهءا منيب بثنب يْاق آتنيب 

المصادرواتمرام:ؤج 

الروح

الؤوح^11
ألغة لتعريف اؤ 

أصلمن والريح والروح، ررالروح، 
لكلفبيى تقاربت، معان اكتنقته واحد، 

وحولفالأصل، ذلك من اسم معنى نفحات من الأنس يم نرراسشاق س ١ 
ابم'؛ُآدحركة فى سها الحض- رجب لأبن القدساأ، يياض 

والتعريفالنار من راالتخويف — ٢ 
الحنبلي.رجب لأبن الواره، دار بحال 

والحاءوالواو اءالزاء ت فارس ابن قال 
وفسحةسعة على يدل مئلرد، كبير أصل 

وأصل1^، كله ذلك وأصل واةلراد. ثلاثة إلى الوصول »تيسر ٠ ٣ 
ياءنمت ئنما الواو•، أشميح في الياء القاسم. المن لمد الأصول«، 

الأصول!(،ثلاثة وحاشية _ ٤ 
قاسم.بن الرحمن لعبل. 
لابنالأصول((، ثلاثة شرح ر أ ْ

والأستنجادالمبور وزيارة — ٦ 
تيمية.لاين بالمقيور؛(، 

القثم■لأبن الصابرين؛'، ررعدة - ٧ 
،والوسيلة(( التوسل في للقاء_اوة _ ٨ 
تيمية.لابن 

يثابالهجرتين ءاْلريق - ٩ 
المم.لابن العاه،تين،ا، 

مجمؤععلى اورك لمسترا؛ — ١ ٠ 
تيمية.لاين الفتاوى((، 

لاينالسالكين((، ٠  ١١
اليم؛

الإنسان،رؤح فالرؤح قبلها. ما لكّمرة 
البابوكيلك ١^^٥، من مشتق هو ؤإئما 
تويقال ١^^، نسيم والرؤح- كله. 
أروخالت ويق-تنفى إذا اف، الإئأراح 
رائحته((تعثرت ت الماء 

الثئست ررالعين؛؛كتاب وفي 
حرجتيقال' البل.ن، بها يحيا التي 

حنج،ؤيقال؛ ه، يلمت أي روحه؛ 
أرواح((والجمع فثدكن، 

اصطلاحا:لتعرث اؤ 

بعضفي مجهولة حادثة، عين 
ذاتيتقها، قائمة لهليفة، أحوالها، 

تتصلتكيف، لا وصفات، صورة، 
وهيفيتوفى، عنه وتنفصل فيحيا، أن بالبا!

را(ءجمرعأكاوى0ا/اخ(.

 )٢(-JUL  لمآن ثم!OA( )طأأ:ا.اكراث، ]دار ؛
>[.٠١٣٩٩الفكر، ]دار ؛0؛( )آ/ ض )٣( 
هلال[.]مكنة رم/اآآ( انمن )؛(













الريحالروح

الصادقحديث في جاء كما فيه، الروح 
خلقهيجمع أحدكم لءان ت س المصدوق 

ضيكون نم يوما، أربعين أْه طن في 
ذلكفي يكون ئم ذلك، مثل علقة ذلاثا 

الملكاش يرّل ثم ذلك، مثل مضغة 
كلمات:بأريع ويومر الرؤح، فيه فينفخ 

أووثقي وعمله، وأحله، رزقه، بكتب 

وهوالموت؛ و_تقون الكبري فب
الروحفيه تفارق الذي الكلي، الانفصال 

البدن.

وهوالنوم؛ يكون انمغرى وب
الروحمه تبقى الذي الجزثي، الانفصال 

بالدن.اتصال على 
قولهفي المذكورتان هما والوفاتان 

ميهظجص ألأتص ,؛زق ٠ تعالى: أن إل ■ Uvذاردح؛من ّما-"ُا؛، 
أقشلل تاثيإ ق ئثت د 5في الوفاة عند ب انمال ا ولهيموت، 
ونحوه.النوم، حال الصغرى 

فيوهذا البرزخ، في به اتصالها الثاني; 
اتصالها؛ منهاصور وله حال، دون حال 
العذاب.أو النعيم وعند الموال، عند 

فيبقيت فارقته فإذا يبلى، كما تبلى دوم القيامة، يوم به اتصالها الثالث: 
أحرىمرة تلاقيه أن إلى مستقرها فيقع الها، أحإلى الأرواح ترد أن 

١حله فتي 

الأنبياءعليه اءالذي تيمية: ابن قال 

أمإك ألامحة ثبمد أ'وق ي قش 
ونيق.لمح ي إة شص 

•تاازهم■أ .ه 
ولاالمدن، يموت تموت لا والرؤح 

فيمعا العياب أو المعبم عليهما 
صورة.أكمل قي دارهما، 
الروحأن العقلاء وجمهور وأتباعهم طائر مة ن ررإنما قال 

البدزلإفراق يعد وتبقى الموز تفارق 
عجبإلا ؤيبلى فيفنى الجد أما 

الإنسانمن ررليس س: قال كما الذنب، 
وهوواحدا عظئا إلا يبلى، إلا شيء 

يومالخلق يركب ومنه الذنب، عجي، 
الأنبياء،ذلك من ويستثنى القيامة،اُ؛،، 

الأرض؛علك، محرمة أجسادهم  jUط١آ اور,الة، ]موسة ( aA/Y)؛،أحمد )آ(أخرب 
طسة،]دار 0ه( ٠ )V/ ممر ابن ونال ل، والكظ 

دآ،]دار ( ٢٦٨)V/المهحيح الجراب )٣( ا,ين رأخرج، شم. رمتن يظم، إسناد وط! ط؟[: 
•-[ ٠١٤١٤ني حبمان وابن (، ٤٢٧١رنم الزعد )كاب ماجه 

(،٤٩٣٠رنم جر، التن)كتاب البخاري أخرجه )أ( ْحيح في الألباني رقاو ( ٤٦٥٧)رنم صحيحه 

اذكيرحعه حثي الجنة شجر في يعلق 
يبعثه،؛ُآأ،يوم جده إلى وتعالى تبارك 
الثانية.اللهخة بعن. وذلك 

واليين:الريح وفاة المابحق: لمسألة ا٠ 
•وصغرى كبرى نوعان: والوفاة 

(,٢٩٥٥رنم اس، واشراٍل )محاب وملم صحح.(: ٣٢٠ر١/ الفمان *وائد 



الثعح

علىحرم ئد هق القّ لارن س؛ لقوله 
الآساءاأأأ؛.أجاد -أم أن !لأدض 
منالمتكلمين بعض ذهب وقد 

بفناءالقول إلى ،، والأثّعريةآ المعتزلة 
المساقةوالمموص الموت، بعد رواح ألا 

البدن،فراق بعد الروح بقاء على دالة 
إلىالروح رجعت القيامة يوم حاء فإذا 

أهلمن محققون قرره ما وهدا ، حدها 
العلم.

الروح:صفات الثامنة: .المسألة 
ولهامختلفة، دور بثلاث الرؤح تمر 

خاصة،وأحكام صفات دار كل في 
الدنيادار في وأحكامها الروح قصفان 
وتًختافالبرنخ، دار فير عنها تختلف 

الجزاء.دار في محها 
بماالدنيا دار في الرؤح فتوصف 

كانتؤإن الجملة فى المدن به يوصف، 
ألإئ>ؤثيض تعالى: افه فال له، تبغا 
راءفالإم١[، تالإأم_راء؛ عتدْءه آسمئ 

مجمؤعهو الذي للعبد هو هتا الحاصل 
قيالبراق ركب فالا-ي والجين، الرؤح 

الروح

١(،V؛• رقم الملأة، )كتاب دارئ ابر اخرحه )١( 
ماجهوابن (، ١٣٧٤رنم الجمعة، )كتاب اني والن

•)(،AOرنم فيها، والئئة الصلاة إقامة )كتاب 
والدارميءلا[إ الرسالة، ]مرّة ( ٨٤ر ٢٦)وأحمد 
فيالنووي وصححه (، ١٦١٣رقم الصلاة، )كتاب 
ىوالأuني ؛اءاه[، القكر، أياد ( ١١٠)الأذكار 
iLUl  (.١٠٢٧)رقم اكمحة

اسارىرأ/مخأ،ومجموع (، ٠١)الروح )٢(انثلِ: 
(.٥٨، ٠٧)؛/والنمل (، ٤٩٢

والديواليين، الروح هو الإسراء رحلة 
والبدن،الرؤح هو الماء إلى به عمج 

هوالكبرى ربه آيات من رأى والذي 
بالأرواحصلى والذي والبدن، الروح 
الوالبدن، الرؤح هو المقدس ببيت 

الأحردون أحدهما 
بكونما ارأئرب ٠: المبي وقال 

فآكئروامحاجي، وهو ربه من العبد 
الروحمجمؤح : هنافالماجد الدءاءاءُ؛،، 

البدنولا المحض، الروح لا والبدن، 
الحض.

الذيان الإنسأن تيمية ابن وذكر 
الروحفيه بدئا فصارت الروح فيه نفخت 

محضنوروح محص بدن فيه ليس همو 
وكذاببدنه، كدا يفعل إنه يقال: حتى 

فهوالرؤح، فيها تشترك أفعاله بل بقه؛ 
بالأكلتتلذذ فالروح وشرب أكل إذا 

ؤإلأشاربا، آكلا صار وبها والشرب، 
يثرب.ولا يأكل لا الميت قالين 

ورأى،وسمع، واستدل، نظر، ؤإذا 
بالبدن،ذلك فعلت فالنفس وتعلم؛ 
وحدهاوالرؤح ذلك، فيه يظهر والبدن 

لأشلذلكُْ،.
بينالدار هذه في نفرق أن يصح فلا 

حالكان ما إلا واليين، الرؤح صفات 
صفاتفيه تكتسب الروح فإن النوم؛ 

را/آها(.\}س\ب و\ذوء\وى الداتات في الروح )٣( 
(.٤٨٢رقم الصلاة، ملم)كتاب أخر.بم )٤( 
(.٢٦-  ٢٠)؛/ الصحح الجواب )٠( 



ايثعح

لأنهاالبدن؛ صفات عن تميزها أحرى 
فتفارقهالمغرى؛ ة الونا فيه تتوفى 

فتدهبجزئيا، انفصالا عنه وتنفصل 
وتشرب،وتأكل وتحدب، وتنعم وتجيء، 
مامع والأموات الأحياء بأرواح وتلتقي 

يالبدن.اتصال من لها 

البرزخدار في الروح صفات وتتغير 
الصماتمن لها ؤيكون الموت، بعد 

الداروتلك اب يتنما والأحوال 
تتغيرذاته البدن أن كما البرزحية، 

هداإلى إثارة قي تيمية ابن قال صفاته، 
ررالتقسالصفات; في الحاصل التغيير 

وكيلكالبدن، بمفارقة صفاتها تتغير 
لهء؛الرؤح بمفارقة صفاته تتغير الدن 

هدء.في الروح أن النصوص دلت وقد 
وأنهاوتفهم، وتعقل، تسمع، الدار; 

وتنتقل،تتحرك، وأنها رائحة، دان 
والخبث،يالهليب وتوصف، وتتكلم، 
أووالآكفر والإيمان والكدب، والصدق 

والتمني،والحك، بالرضا، وكدا النفاق، 
والرصاع،والشرب، والأكل والحياة، 
والصياح،والشعوف بالغنع وتوصف، 
منصاحبها به يوصف بما وتوصف، 

بهجاءت مما ذلك غير إلى وهيئة، شكل 
لصجيحه١ نصوص لا 

ذكرفيه حاء حديثا أثمل ولعل 

الروح

الصمحر؛/ْ؛(.الجواب )١( 
)ا/\/ْا(.الدانات ي الروح انفلر: )٢( 

ينالبراء حديثا وأحوالها وصفاتها الروح 
الُلويل•عازب 

الروح؛صفات تكمل الجزاء دار وش 
عنالقيم ابن يقول والبدن، الروح بله 

آخروهي - الدار هذْ في الروح محال 
-تستقر وفيها الروح بها تمر التي الدور 
النار،أو الجنة وهي القرار، دار هي• 

هدهفى ينقلها واض بعدما، دار فلا 
الداريبلغها حتى طبق بعد طبعا الدور 

يهايليق ولا غيرها لها يصلح لا التي 
وهيئتلها حلقت التي وهى سواها، 
مش ولها إلها، ١^٧ سل 

شأنغير وشأن حكم الدور هده من دار 
اطرهافاشّ ارك فتبالأحرى، الدار 

ومسعدهاومحييها ومميتها ومنشئها 

درجاتفي بينها وت فا الذي ومشقيها، 
فىبينها فاوت كما وشقاوتها، معادنها 
وقواهاوأعمالها علومها مرانك، 

وأخلأقهار٣أ.
وصفاتهاالرؤح كمال على دئ وقد 

فيالواردة النصوص الجزاء: دار في 
نعيممن فيه هم وما الدالين أهل وصف 

فيرالشقاوة أو العادة لأن عذاب؛ أو 
الجميثا، والأبدان للأرواح المقامة دار 

هده.دون لهده ولا هذه دون لهذه 

آمحذ^ الجنة: أهل عن تعالى قال 
الفثدبييحقت لم 'كانت آلثتيثت ؤهملؤأ ءامتإ 

(,٢٩٦)الروح اظُ: )٣( 



المدحاص

حياةث فلك أخرى مرة أليها عادت أهل عن جق وقال ]الكهف[. رب.ه 
قيل.مجن تعهدها لم مؤبدة كاملة أحرى أنمق جوأوأ َةنحأ ؤو؟كمة المار: 
]ي.. ثإ4ُوئ ٩ م ١^ أص 

'ائجاءالنريِبزت ص M وفال 
أملح،كبس كأنه القيامة يوم بالموت 

المفستسمية الماسعة: ألة لما_ 
:صفاتهاياصار 

باعتبارمى نوفد واحدة، الممس 
أيانثلاث قي ذلك جاء صفاتها، تنؤع أهل يا فقال• والنار، الجنة بين فيوقف 

الكريم:القرأن مجن فيشرئبون هذا؟ تعرفون هل الجنة، 
الموت.هذا نعم، ويقولون: وينفلرون 

هذا؟تعرفون هل المار أهل يا ويقال: 
ديقولرزتوينظرون، فيشرئبون ئال: 

بهفيؤمر قال: الموت. ا هال نعم، 
الجنةأهل يا يقال: نم هال: فيذبح، 

فلاحلود التار أهل ويا موت، قلا حلود 
س:اه رسول قرأ ثم قال: . موت؛؛

يرم آلانر فهم، إي ٥^, ج >ؤوأدزئن 
وأثار■ ]مريم[ محنية.ه لا وع ععلت 
إدالدناءا،.بيده 

ألقشوكأم ٌ■ ه قولأولأها: 
بالخنسمى فن]IJ__[؛ إ.ه آلمظتمنة 

بالطمأست.وتوصف المؤأنمة، 
ألمح،محم ؤ؛؟ ت ء قوله وثانيتها: 

بالمفسمى فن. ]الميامة[ ا.ه آقوامي 
حيها.لصا باللوم وتوصف اللوامة، 

آلقس؛؛ؤِإة تعالى: قوله ونالثتها: 
مىفثّأه؛ا. ت ]يوسف ألثؤءه /;أثارة 

بالسوء.بالأمر وتوصف بالأمارة، 

لوامة،ونفس مطمئنة، نفس أنص: 
عليهتغلب من منهم وأن أمارة، ونفى 
الأحرى،عليه تغلب من ومنهم هده، 

لهاولكن واحدة نفس أنها والمحميق 
صفةكل باعتبار فتمى ات صف

إّمر".
الميلمثتة:النفس العاشرة: لمسألة ا. 

اتثهوعد إلى اؤلمانت المي هي قتل: 
منال.نيا في به الإيمّان أهل وعد الال'ى 

والألا-ان.
الصفاتكمال على دليل الخلود وهدا 

اللأنه الروح؛ أدوار من الدور هذا في 
للأرواحلى بولا اء نفولا موت 

سرمدي.أبدى حلول هو ل والأبدان؛ 
منهاأكمل الدار هده في الحياة فصفة 

الدنيا،فى مجامى الأبدان سابقتيها، محي 
ثمالأبدان، بفراق اتت موالأرواح 

(،٤٧٣•رنم القرآن، شر )كتاب المخاري احرجه )١( 
رقمراهلمها، نعيمها وصفة الخة وملم)كتاب 

(.٤٩٠)الردح )؟(انظر: (.٢٨٤٩



ايثعحالروح

،يدلك قصدين الاحرق فى الكرامة 
بالإيمانامحلمأنت تمد ألتي ت هي وقيل 

غايةالموقنة ت وقيل أ، لربهاُ وأحبت 
القيم:ابن وقال اليقين^، 

لريهاالمتواصعة الخاشعة وهي المعلمتنة 
ورحمته؛؛كرامته من إليه تؤول ومحا 

والاستقرار،الكون الطمأنينة فحقيقة 
وطاعته،ربها، إلى شن قد التي فهي 

سواه،إلى تسكن ولم وذكره، وأمر0، 
وذكره،وعبوديته محبته إلى اطمأنت فقد 

أسمائهبحقائق التصديق إلى واطمأنت 
ربا،به الرصا إلى واطمأنت وصفاته، 

رسولا،وبمحمد ليثا، وبالإسلام 
فاطمأنتوقدره، قضائه إلى واطمأنت 

ومعبودها،ؤإلهها، ربها، وحد0 بأنه 
وأنتمله، أمرها ومالك ومليكها، 

طرفةعث، لها غنى لا وأنها إليه، مرجعها 
•من 

.ثاش عند النفوس أعظم وهي 
إلىارجص ؛ لهايقال ام وهي قدرا، 
عباديض فادحلي مرضية راضية ربك 

والحلي

الأم[.]دار ( ١٩•)•م الطري تمد أنظر; )١( 
اكراثوحاء ]دار  UoT/\T)اللغة تهذيب أنظر: )٢( 

„,محثأ;;ق,ءّ.<ّ,ؤس
ط١،انملمة، 

الاكر[.]دار ( ٢٢)المان ؟ ٧١قي !كان )٤( 
ط؟[.انمرغت، ]دار )ا/\¥( اللبمان إغائ اظر: )ه( 
(.٢٦٧)الروح انظر: )٦( 

النفسعشرة: الحائية لمسألة ا. 
اماْة.

عليه،تلوم تم الذنب تفعل 1لني وهى 
عملاوتخلعل كدا، وتارة كدا تارة وتتلون 

القيم:ابن قال ستاري، وآخر مالغا 
هدهاشتقاق في قاحتلف اللوامة ووآما 

التلونوهو لتلوم: إ! من هي هل لفعلة لا 
وعباراتاللوم، من هي أو والتردد، 

الالمعنيين هذين على تدور سلف لا 

وقوله: في بها ، fj^lأقسم وقد 
آقواموالقسن أئم آلي؛تمح يوم 

لاكاّة[.و؛ا<  ZiLم أق ،■ ٩١أمحث 
أنوال:تلائة اللوامة النفس وفى 
الحين نفسها تلوم الّيا أنها أحدها: 

د.ع.عباس ابن قاله اللوم، ينفحها 
تلومهالتي المؤمن نفى أنها ت والثاني 

الحسن،قاله تقصيره، على الدنيا فى 
ممدوحة.تكون هذا فعلى 

قالالنفوس، جمح أنها والثالث: 
إلافاجرة ولا برة نفى من ليس الفراء: 
عملتكانت إن ها؛ نفئالرم وهي 

سرا،أو زدت، هلا قالت: حيرا، 
أنملُاء.لم ض ئاك: 

الملك]مجمع \( lA/yA)الفتاوى مجموع انظر: )٧( 
السورة،الملسن ثي الشريف الممحف لطيامة فهد 

(CA  ;ط\1.الإمام، ]جاذ < ٢٠١)٢; الاسقامئ انظر
الكتاب]دار )\إبم؟( الجوزي لأبن \ّ- ١^; )٩( 

[.٢١٩٧■'آ"آام_ طا،المري، 









الرمححالهموح

فيالكرسي آية ئرأ ررمن ونال 
دخولمن يمنعه لم مكتوبة صلاة كل دبر 

الموتفجعل يموت؛اُ أن إلا الحنة 
فارقفإذا الجنة، لحول وبين بينه حائلا 

.دخلها الجسد وح را 
الجة،ثمر من اكل طين؛ كونها وأما 
طائرالمّؤمن مة ن ررإنما .ت محلقوله 

|شيرجعه حتى الجنة شجر في أ يعلقُ 
سعثهااأّآ،.يوم حده إلى وتعالى تبارك 
الشهداء:أرويع مستقر - ٣ 

فيمنين المؤعموم أرواح أن تميم 
الشهداءوأما الجنة، في محلير شكل 

طيرحواصل في أرياحهم نوع فنوعازت 
ابنيمول كما وهي الجنة، في خضر 
أرواحإلى بالمسة اركالكواكب كثير: 

(١٨٢راليلة)اليوم صل ني المسائي احرجه )١( 
)a/الأوسعل في والطما؛ي ؤدا[، الرصالة، زموصة 

فيالمندري رثال .[، ٥١٤١٥الحرمين، ]دار ( "١٩
العلب،الكب ]دار )آ/بما'آ( والخرس الترغيب 

أحدهاواصانيدأ والهلبراني المالي ءرراه محوا[: 
)•ا/الزوائد مجمع ني الهيثعى ونال صحيحء، 

الكبيرفي العلبراني ارواء القدسي[: ]مكتة ١(  ٠٢
حيدأ.واحدها بآسانيد، والأوسط 

(.٩٧٢)رقم المس وانظر: 
ونال(. yA^/T)المهاية انفر: اتل. )آ(تعلق: 

]دار١( ١ 0 )آ/ مالك موطأ على شرحه في الزرئاني 
بالمبوملق [: ٥١٤١١ْلا، اسية، الكتب 

ابننال كما الأكثر رواية اللام وبفتح ير، صفة 
واحد،والمعنى قال: بفمها، وروى البر، عبئ 

سكأم الملمة فم ني وانربمي الأم وهو: 
ناوي،الفتح• رواية معنى البرني• ونال ط ثمارها 
•ترص' والخم 

.ترنا مدم )٣( 

أصيبلما ١١
أرياحهمقق 

اثمومنين؛؛عموم 
قوله.: ذلك،ودليل 
اشجعل بأحد إخوانكم 

الجنةأنهار ترد خضر، طير أجواف فى 
منقناديل إلى وتأوي ثمارها، من تمحل 
طيبوجدوا فلما العرش، ظل فى ذهب 

قالوا:مقلبهم؛ وحن ومأكلهم مشربهم 
لنا!اش صغ بما يعلمون إخواننا ليت يا 

عنينكلوا ولا الجهاد، في يزهدوا لئلا 
ءتكم،اأبلغهم أنا هق: الته فقال الحرب، 
علىالايات ولاء ه—قق الاه فأنزل 
سيزؤا محترأ آفن محسان >؛ؤولأ : رسوله

،.٠١١٦٩صران: ]آل لإآأه ل آوة أق 
الصحابةالتايعون سأل وثما 

صعودابن قال الأية 
فقالذلك، عن سالنا قد زنا 

لهاحضر طير جوف في ررأرواحهم 
الجنةمن تمح العرش، معلمة قناديل 

تلكإلى تأوي نم شاءت، حيث 
اطلاعهربهم إليهم فاطاح القناديل، 

أيئالوا: شيئا؟ تشتهون هل فقال: 
الجنةمن رح نونحن نشتهي؟ شيء 
مرات،ثلاث يهم ذلك ففعل ششا. حيث، 

أنمن يتركوا لن أنهم رأوا فلما 
ط؟[.ية، ]دار ممر)ا/حأ؛( ابن تقبر )٤( 
(،٠٢٥٢ رنم الجهاد، داود)كتاب أبو أحرجه )٥( 

واللفظط١[ الرالة، ة تمؤّ( ٢١٨)؛/راحمي 
رنمالجهاد، )كتاب المستدرك في والحاكم له، 

سنصحيح في الألباني وحئنه وصححه، ( ٢٤٤٤
ط١[.غراس، لعوسسة ( ٢٢٧٠)رنم داود ايي 

ص

أم!





الروحء.،:الرؤح

أطفالأرواح مقر أن على يدذ ومما 
فيالواردة الأحاديث الجنة المومسن 

الحنثيبلغ لم ممن المغار أقراطهم 
أبوابها،على آباءهم يتلفون وكونهم 
وكذا، فيدحلونها لهم يشفعون وكونهم 

فيسببا كونهم على نمحت التي الأحاديث 
•، الناو من ونجاتهم الجنة والديهم لحول 

كونعلى حاصة يصفة يدذ ومما 
ه:قوله الجنة، في المشركين أطفال 
الجنة،في والشهيد الجنة، في ءالنبي 

تلفظ وفي . ؛؛؛_دهااُ والولوالمولود 
فيوالوئيد الجنة، في رروالخولود 
لهيشهد ومما عام. وهذا الجنةااُم، 

من، اللاهين ربى ررسألت قوله 
تبعية،ابن ]مكتبة را//ا"ها( الكبير ني الطبراني و ء

رممالطلاق، )كتاب والحاكم ل، واسل ًدآ[ 
الللةني الألباني وصححه وصححه، ( ٢٨٣١/

(.٣٩٠١)رقم اكس 
(.٢٩٢)ا/سمآ. الديانات قي الروح ا.طر: )١( 
ط١[،الرسالة، ].ؤسة )ا/م/بمْإ( أحمد أحرجه )٢( 

]دار( ٢٤٦)؟/الغتح في حجر ابن نادء اّرحن 
تْكتة( ٣٢• ا/ )١ الزاد محل شاي وله 

ه،هماس اثن حديث من ط١[ والحكم، العلوم 
ثنمحمد غتر افحح، رحال أرجاله الهبمي! تال 

)U/الزوائد مجمع • تئةْ وهو مالج، بن معاؤية 
فيشواهد، وقوام القدس[، ]،كتة ( ٢١٩

(.٣٣٨•، ٢٨٧اكحٍحة)رقم \س 
(،٢٠٢١رنم الجهاد، )كتاب داود أبو اخرجه )٣( 

رموط١[، الرسالة، ]مرمة ( ١٩٠/ )iYوأحمل 
أصاركما جهالة، U.، رفي.ثفسه، السابق الحديث 

لمؤصسة( ٢٨٠)U/ داود أبي ممح في الألّاني إليه 
|ثواهد0،صححه لكته ط١[، غراس، 

الأطفال.هم اللامز: )٤( 
0/*بمآ(.الباري فح انظر: 

يعييهم،لا أن الشر ذيية 
همالمشركين أطفال ١١قوله وأيصا 

الج؛ةآاُ'أ"،.أهل خدم 
الخ^يمةالأوولح ستمر • •٠ 

عنحبست قد مؤمنة أرواح وهذه 
ها،حببزواله يزول يسبب الجنة لحول 
تلمومض ا من متمان وهم 

محندحلدين، بسبب حبس من الأول؛ 
وغيرهم.الشهد.اء هتا 

يدينهمعلقة المؤمن ارمس قال 
معلمة;ومعنى ٢، ءنه؛اُ يقضى حتى 

الآمون]دار \.( TAfV، ٢٦٧)آ/ماى أبو أخرجه )0( 
)أ/ااا(الأوسط في والطبراني ط١[، للتراث، 

تنبوته ني الملم أهل اختلف ومحل ، الحرمين[ ]دار 
ابن]ياي )؟ا/آ؟أ( العلل ني الدارمحطني فاهله 

العللغي الجوزي ابن وصعقه ط١[، الجوزى، 
ط٢[،الأمية، العلوم ]إدارة )آ/ة،ئ( انمناهية 

الوطن،]دار ( ٢٧٢)M الإتحاف في والبوصرى 
)٢(الأمة اهل أحكام في القيم وابن ط١[، 
إسناد،ن وحط١[، للشر، ]رمادي ( ١١٢٧

المعرئ[،]دار ؛؟( i/nالقح محي حجر ابن 
السلسلةمحي طرفه بمجمؤع الألباني وحشنه 

المحيحة)؛/إ*ه(.

والبزادالمعرفة[، ]دار ( ٢٨٢الطيالمي)ه/أخرجه )٦( 
واتجرانيط١[، والحكم، ].كتةالملوم )؛ا/هم( 

المءرمين;ا،]دار ( ٢٢٠)r/الأوسط المعجم في 
]دار( ٢٤١)م الفتح في الحافظ |صناده وضعف 

وشواهدهطرقه يمجمؤع الألؤاني وصححه المعرفة[، 
المعارف،].كمة ( ٢٥٢/٣الصمحة)الململة في 

ه[.١٤١٦ط؟، 

١( ٠٧٩رنم الجنائز، )أبواب الترمذي أحرجه )٧( 
(،٢٤١٣رنم الها.ئات، )محاب ماجه وابن وحشه، 

ط١[،الرسالة، ]مؤسسة )اارآْم( واحمد 
وصغحه(، ٢٦٣٣رقم البيوع، )نماب والدارْي 

(.٦٧٧٩الجامع)رنم صحح في الأuتي 





ادرمححاثللح

عذابلأن الجنة؛ من مستقرها إلى بعد 
متقطع،.هو ما ومنه دائم هو ما منه القبر 

الثانيهنا والمقصود 
الكفار:أرولح مستقر - ٦ 

أرواحمقر أن على النصوص لئن 
فيسجتن قي ت بعضها وفي النار، الكفار 

منازلهم.بحب السفلى الأرض 
أنالطويل؛ البراء حديث في حاء 

الكافر؛رؤح قبضت إذا الملائكة 
ملأعلى بها يمرون فلا بها، رربمعذون 

الرؤحهذا ما قالوا؛ إلا الملائكة من 
يأئجمحلان. بن فلأن فيقولون؛ الخبيث؟ 

الدنيا،محي بها مي يكان التي أممائه 
فيسشحالدتيأ، الماء إلى يه ينتهي حش 

اممة.؛رسول قرأ ثم له،ا. شع فلا له 
آلجثةيدئنيف ؤإد" مئة أبج؛ئ ثم مخ ^^٠ 
يفدهآئتاي نز 4 آيثل يج حة 

^__^^^رافآ]الأء.آثثجرلإق.ه محنى 
سجينفي كتابه اكتبوا ؛ ارئا' الفيقول 

طرحا•ردحه فتطرح المملى، الأرض في 
يىحر إش يشيك ^٧>( قرأ؛ م ث

قآص يد ثهؤى أز آلهليز ئقثثفه ألنعاع 
(٢)لاو>ج[لأّجماأي، 

انماصرة)ا/بم؟م'(.و\سوى الدانات في اروح )١( 
وابن(، ٣٢١٢رقم الجناس، ركتاب داود أبو أحرجه )٢( 

وأحمد)•٣;(، ٤٢٦٩رقم الزهد، ماجه)كتاب 
والحاكمله، والأمثل ألا[ ارصالة، ]مؤسسة ( ٠٠٢

قيالطري رئال ١(، ٧• رنم الإيمان، )كتاب 
الحياة،مكشة ]دار ( ١٠٨)؛/رالترمب الترغيب 

أحمدأرواه داولت أبى لنقل اق مأن بعد ام[  ٤٠٧

بينالصلة عشرة؛ ة الخاملمسألة ا_ 
والأبدان:الأرو؛ح 

الدنيا،في بأبدانها صلة للأرواح 
القامة.يوم وصلة البرزخ، قي وصلة 

بقلنفي فتبدأ الدنيا، في الصلة فأما 
منطور هر الذي الرؤح نفخ بعد الأم 

الرحم.قي الأجنة حلق أمحلوار 
والجدالريح بين الصلة هذه ولأجل 

شرعيةأحكاما الفقهاء رتب الأم بطن قي 
الأولى؛دار0 فى المخلوق بهذا تتعلق 

والإرث،ة، ديلوا كالإجهاض، 
والصلاةوالكفارة، والعتق، والوقف، 

الولادة،بعد باليين الرؤح صلة وتمتد 
ولذاوالمنام، القفلة حالتي في وتكون 

بعضقي بالبل.ن الرؤح تعلقات تختلم، 
حالة.كل مع أحوالها 
اللذةمعا ينالهما المشغلة حال ففي 
فيؤيشتركان والتعب، والراحة والألم، 
يترتبوما والطالمتة، الصالحة الأعمال 

وماوعقاب، ثواب من اث ذنعلى 
الأحر،به يوصف أحدهما به يوصف 

شيخقال بسواء، وسواء يمثل مثل 
فيهنفخش الذي ان ررالإنالإسلام؛ 

نؤعهو الربح فيه بدئا فصارت الروح 
منأطول المحيح، في بهم محتج رواته بإسناد 
الترغيبصحيح فى الأساني وصححه هذا،، 

ط0[.العارف، ]مة )م/بماآ( والخرمب 
)ا/م«آ(.العاصرة والaءاوى  oUUjJIش اروح )٣( 





الؤؤح►.ءالريح

البدنالرمحح تلازم يل البتة؛ بعد تفارقها 
راقية،علاقة في الروح البدن ويلازم 

يمتدوحلول انفصسال، يعقبه لا واتصال 

آلصؤييق ؤنهأ تعالى'. قال نهاية. بلا 
إلاآلأئيا ي ثبما ألتمنؤزت ؤ، ش قثعى 

قيامهم ^١ لمئ فيه نج م أقة شاء من 
تعالى؛وقال ]الزمر[، .ه ثمحة 

Jt  وهألثاهرء ثم وا و ءت؟ -نقبرآ
افهمن أمر هو قائما أي; ]الازءّات[؛ 

فإذاتأكيد، ولا فيه مثنوية لا تعالى 
تعالىيأمر أن وهو ينقلرون، قيام الناس 

البعث،نفخة الصور في فينفخ قيل إسرا 
ثديبتن قيام والآ-ح-رون الأولون فإذا 

■، الربهطرونآ
ربيدي بين المهيب القيام وبهيا 
للأنسان،جديدة بداية تكون العالمين 

والأبدان،الأرواح فيها تشترك بداية 
أهوالها،وتعيس القيامة أحوال وتتابع 

فالعرض،فالجمع، الحشر ساعة من 
فالحوض،فالميزان، فالحساب، 

إلىفالشقاعات، فالقتعلرة، فالصرامحل، 
الناروأهل الجنة، الجنة أهل يدحل أن 

١^٢؛.

■والشروقء

الروحمثى بين فرق من هناك 
مسميينجعلهما من وهناك والنمس، 

مترادفانُأنهما ت أي واحد؛ لشيء 
العلماءررإن البرت عبد ابن قال 

هماهل ت والنفس الروح في احتلموا 
شيئان؟ا،أو واحد شيء 

قالبينهما، فرق لا أن يظهر والذي 
التيللبدن المديرة ررالروح ت تيمية ابن 

المنفوحةالرؤح هي بالموت تفارقه 
تفارقهتي الالمفس وهي فيه، 

ا،بالموت 

واحدناهما مأن ت المم ابن وذكر 
وقرر:، ٢٦احتيارْلوهو الجمهور، عند 
روحوتقص تتوفى التي الروح أرأن 

النفس؛؛وهى واحدة، 

أهلمن حالف من هناك أن وذكر 
منوطائفة والتصوف، والفقه، الحديث،، 

ذكرفي استطرد ثم الأثر، أهل 
أمالهمّ.

4داص_،الحاصنت■0 

الكلامأهل من طائفة أنكرت - ١ 
،بنفسها قائمة عينا الروح كون وغيرهم 

الأعراض،من عرض ا هأنوزعموا 
حزءأو البدن، أنها إلى محلواف وذهب 

-شيراينهمر؛/هآأ(.\م: )\آ
.aiUالمعاصرة)\/رالدءاوى الوانات ثي اروح )٢( 

اثض)ا/ها■(.انرجح )٣( 
والشؤونالأوقاف كمرم ]وزارة ( ٢٤١التمهيد)ْ/ )٤( 

>!.١٣٨٧بالغرب، الإّلأمة 
)آ/هه'آ(.الفتاوى مجمؤع )٥( 
(.٤٨٨)الروح انفر: )!(
(.٤٩٣)1لرجعالض )'\(
(.٤٩٢، ٤٩١)_ U1الرجع امملر: )٨( 





اترقحالريح

صفان؛الرمحح بقدم القائلون س ٢ 
تشولون الفلاسفة الصائنة من صنف 

ذاتْن لسمت لكن ، أرلية قديمة هى 
العقول،في ذلك يقولون كما الرب، 

ٌنلحل من ؤيزعم الخلي، والقوس 
الملأزكة.هي أنها فيهم الملل أهل 

وصلالهاالأمة هده زنادقة من رصض 
والمحدثة،والمتكلمة، المتصوفة، من 

أشروهؤلاء اش، ذات من أنها يزعمون 
لأدميا جعلوا وهزلاع أولئك، من قولا 

روحه،وهو لاهوت نصف نصفن: 
رب،نصفه حسده، وهو ناسوت ونصف 
عبد.وتصفه 

هدامن بنحو النصارى اض كثر وقد 
ذلكيعم بمن فكتف المسح، في القول 

وهامان،فرعون، في حش أحد، كل في 
نا الأنأن على ئد وكالما 

وحالقهربه الته وأن مربوب، مخلوق عبد 
روحهأن على يدل فهو ؤإلهه ومالكه 
مخلوقة.

والروحالبدن عن عبارة الإنسان فان 
بالبدن،منه أحص بالروح هو بل معا؛ 
للروحُمطية البدن ؤإنما 
امخبتنقال لخن صحة لا - ٣ 

نية،باؤلالقول هو كما الأرواح، 
نهدالملك لمج»ع ( ٢٢١)،/ الفتاوى هحمؤع انفلرت )١( 

المنورة،المدينة في الشريف ■المصحف لعلمامة 
أ\أ\هأ.

والنصيرية،والدروز، والإّماعيلية، 
والقاديانيةوالبهائة، والباسة، 

علىمتفقون كلهم فالغلأة وبالجماة؛ 
تصوراتهم،احتلمت ؤإن ،، التنا 
بالبراهمةمعتقدهم في ممتنون وهم 

مأحوذبالتناسخ القول أصل فإن الهنود، 
عنهم

التيالباطلة القائد من والتناسخ 
أدلةولا والمقل، والئئة القرآن تصادم 
لأصحابه.معتبرة 

علىقدرته زعم لخن أيصا صحة ولا 
ومثولهامستقرها، من الأرواح تحضير 

حانهاومتا يديه، بين 

عنانمائمةُا'أ اللجنة طلت وقد 
ذلكبأن نمت فاحا الأرواح، تحضير 

واستحضارهالجني باستخدام يعرف 

العاصرةوالدصارى الديانات ني الروح انظر! )٢( 
رآ/آب(.

را/ه•؟(الأسلاميين مالأت انظر: )٣( 
وأصولهاالغلو وحركة امآ، ٤ ١ العمرية، 
ٍدا،تيمية، ابن لءّكتٍة رصأا( الفارسة 

]دار{ ٣٦٦٨)رالحل 1للل رأ(انظر; 
-الأديان ومئارنات [، ٠٥١٤١٠محيا، المعرفة، 
٠ًدا المربي، الفكر ]دار )A•؟( القيمة الديانات 

]مكنة( ١٩٤)الأديإن ظل في والإنسان ؛[، ٠١٩٩١
ْل**أاه[.المعارف، 

الحديثةالروحية لخذم، الثاملة الموسوية انظر: )٥( 
فا( ٦٧٣رآ/بمد، فا ( ٣٦٣/١)\لأوو\ح وتحضر 

))/الأولى المجمدمة - الدائمة اللجة محاوى آنفلر: )٦( 
٦٤٥٦٤٤.)



ادرؤح►اكج|هالروح

،ستحضّره بها يقوم وتعويذ'ات بأدكية 
وهووالكهانة، الشعوذة من نؤع وذلك 

الشركمن غالتا فيه لما شرعا؛ ممنؤع 
ذلك.ونحو الغيب علم ودعوى والكذب 

آلاتي؛غ وثأث ^0 >ؤوأنقد ت تعالى ض ا ل قا 
ؤرهرهما لإي ثن ِثؤافي ؛بدون 

ي،ثابمئزد ؤو:قأ الت وء-تالجز؛ا، 
ثبمالآ'لإتيت ئ آتمحرقر م آني تتثعثر 

1تفر؛بمئسا آنثتثع ربما آاأُتي يف أوِلآؤتي 
٣آل!اث M ة ثبمث أك ئ ث:ئ 
-تكئِرممى إة آثع قآء تآ إلأ يهآ ■ثبإي!بم 

يث؛بمم؛ا ألْلمحت بمص وؤ وٌئ . عيث 
.•؛[ L*jVl]ا.ه كةسون َةمأ 

أييعن ررصحيحه،؛ قي البخاري وروى 
ررإذانال: M اض عن ه هريرة 
ضربتاكماء في الأمر اش ئفس 

كأنهلقوله؛ >ءاوا حهبميأحنحتها الملائكة 
حتىذلك، يتقيهم صفوان هملير سلسلة 

ئالماذا قالوا; قلوبهم عن فنع إذا 
الكبير،العلى وهو الحق ت قالوا ربكم؟ 

المعومسترق المع، مسرق فيسمعها 
سفيانوصفه - بعض فوق بعضه هكذا 
فسمعء أصابعه بين وبدد فحرفها بكفه 

يلقيهاثم تحته، من إلى فيلقيها الكلمة 
علىيلقيها حتى تحته، من إلى الأخر 
أدركهفربما الكاهن، أو الساحر لسان 

قيلألقاها وربما يلقيها، أن ئبل الشهاب 
كذبة،مائة معها فيكذب يدركه، أن 

وكذا:كذا يوم ن قال ئد أليس قيقال،: 

التيامملمة بتلك فيصدق وكذا؟ كدا 
أ.الماء؛؛ُ من سمعتا 
بعلممي يعما باز ابن سئل وقد 

علمءإنه فأحاب؛ لأرواح، ا تحضير 
منهايراد شعوذة ؤإنه باطل 
علىوالتلبيس والأخلاق العقائد إفساد 

علمدعوى إلى والتوصل المسلمين، 
أ.كثيرةااُ أشياء في الغيب 

تمصادروانمرام:ا0 
الموتىأحوال في ررالتذكرة — ١ 

للقرطى.والآحرةآا، 
اليم•لأبن ؟-■أالروح«، 

والدعاوىالديانات في ررالروح . ٣ 
للعسدي.المعاصرة؛،، 

المم.لابن اللهفان؛؛، ؛-ااإغاُة 
لاينالقرآن؛؛، ام أقفي الالتييان . ه 

المم■
الهلحاويةالعقيدة رشرح ر ٦

الحر'أبي 
القئم؛ابن نونية راشرح — ٧ 

بى-

والنقل؛؛،العمل تعارض اءدرء . ٨ 
تيمية.لابن 
سمية.لابن الفتاوى؛؛، ررمجمؤع — ٩ 
المم.لابن المالكين؛؛، ررمدارج — ١ ٠ 

(.٤٨•• رنم اكنسر، )محاب الخاري أحوجع )١( 
وانتلرتباز ابن فتاوى مجموٍع انظر: )٢( 

)ا/'ا3،آ(.اكاية المجمرص الدائمة. الاجة قاري 

ض

لأس









الرياء►ئ|هالرياء

كمراءاهوذلك العمل،  I٠٧١ الزاح 
لتجودوا والزكؤع الهيام بهلول المصلي 

ذلك.ونحو 

الأصحاببالمراءاة ت الخاص 
عالممن المرائي يعللب كأن والزائرين؛ 

ملأنا،زار قد فلأنا إل ن ليقال يزوره أن 
الشيؤخ.ذكر كثرة ذلك ومن 

تالأقسام لهذه ذكره بعد الغزالي قال 
•به'، يراش ما مجامع هي الخمسة ررفهده 

لأدلة:ا0 
حعلرهوبيان الرياء من التحدير ورد 

قمنوالأحاديث، الايات من حملة في 
ذلك:

الءآمؤأ ٢^^، •' تعالى قوله 
يتقى'ةكيى محآلآذئ صدثيم؛ ثظ1وأ 

آأييوآثؤءّ أش بجين وك آقاتثم، ُأء 
مءص/ ^١؛، قي ء صَةم 

يناشء عق لا صت-أدا ئريتفةُ 
^٤٠ألكيون آلمم دهيى ث" ءأثّ حقثتوأ 
]المرة[.

يفئرثتعالى؛ ه وقول
ولاأش ه.3ماوت ألئاتف زه 

مكاثم آلسثلن ذؤ؛( وش آلاحي أثوي- 
تالساء[.شثا مثك 

وقثثقوغ ^5^-3 ت تعالى وقوله 
همأؤى ؤا هون ع[صلاغم عن هم 'آكن 

40س و ص 
]الاءون[.

قالقال: هه البجلي جندب وعن 
به،الك ميع ميع رامن : شا رسول 

اكيرم يرم ومن 
أحافما وأخوف النبي وقال 

يا: قالواالأصغر، الشرك صليكم 
قال:الأصغر؟ الشرك وما اشّ؛ رسول 

الراء«أى.

أفه؛ الأشعري موسى أبكب وعن 
يافقال: النبي. أتى أء-راب1-ا رجلا 

للمغنم،يقاتل ١^٢، اش،، رسول 
يقاتلوالنجل ليذكر، يقاتل والرجل 

فقالاش؟ سيل في فمن مكانه، ليرى 
اضكلمة ككون قاتل ررمن افه رسول 
اه«ُم.سل م نهو أعلى 

أنلجهه؛ الخيري سعيد أبي وعن 
هوبما أخركم ألا ا؛ قال: افه. رسول 

الميحمن عندي عليكم أخوف 
الشركفقال: بلى، : قلناالدجال؟ 

فري>،بملي الرجل يقوم أن الخفي، 
رجلاأُ؛،•نظر من ثرى لما صلاته 

(،٦٤٩٩ينم _، pi)كتاب البخاري )ا{أخرجه 
(.٢٩٨٧رثم والرغام، الزهد وسلم)محاب 

ٍدا[،الرّالة، ]مزسة رآ'آ/آم( أحمد أحرجه )٢( 
المرام)رنمبلؤخ في. حجر ابن لسنادْ وحن 

الألبانيإساد0 وحوي "؟[، Jpأطلس، ]دار ( ١٤٨٤
(.٩٠٠)ونم المس ّلأ اانني 

رنمبر، والالجهاد )كتاب البخاري احرحه )٣( 
(١٩٠٤ارة، الإم)كاب م لوم(، ٢٨١٠

وأحمد(، ٤٢' ٤ رنم الزهد، )كتاب ءاج« ابن اخرجه )٤( 
(TOlJW ).ًوحننه ٍدا[، الة، الرّة ]مزم



الرياءالراء

منالتحالJر في والأحاديث والأيات 
محيرة.حطره وبيان الرياء 

اواأقواوأهلاسم:
العمللأترك محاض: بن الفضيل ئال 
لأجلهموالعمل اء، ئرالناس لأجل 
اللهيعافيك أن والإ-حلأصت شرك، 

إلمنهما 

الذم.من ٢-الفرار 

الماس.أيدي قي فيما الطمع - ٣ 
حوياالسل ترك الثانية: لسألة ا. 

الرياء:من 

الالرياء س حوقا الصالح العمل ترك 
الالناس أجل من والعمل يجوز، 
ويجبالشرك، في يدخل وكله يجوز، 

ولادائنا، نفه يجاهد أن ان الإنعلى على صلا عمل ررمن الخلمايي: وقال 
تركفي الشيطان، وراء ينساق ان الاس يراْ أن يريد ؤإنما إحلاص، غير 

بأنذلك على جوزي ويمعوه، 
كانما ؤيغلهر ؤيفضحه، الله يشهره 

ثاا"ء.

فيالوقؤع من خوفا المشروعة الأعمال 
بهدهذلك همن هممْ ينهى أو ارباء، 

الشطاه؛/الشهت 

للحديث؛شرحه في النووي قال و- 
والجوادوالعالم الغازي في ارقوله. 
اشلغير ذلك فعلهم على وعقابهم 
تحريمتغليفل على دليل المار ؤإدحالهم 

عقوبته؛؛وشدة الرياء 

البمتعلمة:لمسائل ا٠ 

الراء:أساب الأولى: لمالة اّ 
وترعبفعله، إلى تدعو أسباب ء للريا 

النفسحظوظ من هو إذ طلبه، في 
أسايه:فمن الدنيئة، 

والملح.ء لمنا ا محبة — ١ 

العرين،]دار الزجاجة)أ/ي'؟آ( مصباح في لوصيرى ا ْ
 J(.٢٦٠٧لجا•ع)رنم ا صحح ش لألباني را ، [ ٢ »؛

(.١٧٤٢٢)نتب ابن فتاوى مجْؤع )١( 
(.٣٣٦ا/ )١ اياري فع ي حجر ابن ى مله )٢( 
.iO'/\T)ولنووي ملم صحح ثرح )٣، 

الناسسلم القرح الئالئث: لمألة ا. 
يعيادته:

منليس بعبادته الماس بعلم العبد فرح 
منالفراغ بعد محنرأ إط ذللث، لأن الرياء؛ 

أعمالعلى ذلك! ينثر قد وكن العبادة، 
المدحطلب فيكون المتقبل، في الحبل- 

فىبب يتمما لممه، مهللب والمناء 

•الرياء في وقوءه 
دف_رحأن أيصا الرياء من وليي 

ذللث،بل نفسه؛ فى الطاعة بفعل الإنسان 
ذلك،على يدل ومما إيمانه، على دليل 

ياقال؛ أنه ه ذر أبى عن ورد ما 
الممليعمل الرجل أرأيت الته، رسول 

فقالعليه، الماس ويحمده الخير، من 

]مجمع( ١٧٥.  ١٧٤)٣٨ اكاوى مجموع انظر: )٤( 
المصحف[.سامة الملك 







الربورالربور

لنبوي»اء 

لغة؛التعريف 0، 

والراءوالباء ارالزاء ت فارس ابن قال 
الشيءإحكام على يدل أحدهما أصلازت 

وكتابةقراءة على يدل والاحر وتوثيقه، 
ذلك«لا/أشبه وش 

وهوالكتاب، على يطلق والزبور 
•بمعنى فربور )مفعول( بمعنى )فعول( 
الكتاب،رير من ماكتوب، أي• مزبور؛ 

نبرته؛قثوت وربما كسها إذا ؤثزبر؛ ننبر 
أعرفا أنمحولهم! ومنه . فرأته إذا 

،■ربرأ والجمع؛ كتابي■ أي؛ يربرتى؛ 
شرعا:التعريف 0;■ 

الذيهق افه كتاب اسم هو ث الزبور 
يوحي.ئ، داود بيه نعلى ه أنزل

؛اه[.١٨ط؟، القكر، ]دار ( n٤٤/ الينة ْقاسس )١( 

للمادسن،العلم ]دار ( ٦٦٧)X/الصحاح انقلر: )٢( 
والقامرس Uio/T)الاغة رمقامحص ،؛[، ١٩٩•ط؛، 

ءلْ،الرسالة، ]مومة )آ*ْ( للفروزآJادي المحيط 
٠١٤١٦.]-

ية،]دار ١( • ٠ o/ ، ١٣١ )T/ ص تفسر آنظر: )٣( 
]دار( ١٧/٦)الغرقى وتفر [، ٠٥١٤١٧طء، 

كثترابن لفجر -[، ٠١٤٠٠العرمح،، ١^١^١ احياء 

الأخرى؛لأسماء او 
اليهودعند المزامير هوت الزبور 

رمحا•والمحا 

لحكم:او 

ساش أن يعقد أن ألملم على يجب 
أبيإيشا بن داود وعدم ث على أنزل 

فهوالزبور، إ اسمه كتابا، سلمان 
عليهأنزله مخلوق. غير تعالى الته كلام 

كباقي- رمضان شهر فى واحدة حملة 
وقبلالتوراة بعد _، السماوية الكتب 

الإتجثل•
الزبورأن ث أيقا لم المويعتمد 

قد. داود على نزل .الذي الصحيح 
عنهيحلم ولا بعيد، زمن من واندثر قشي 

هووليس عليه، الحصول ويتعذر شيء، 
الثوم؛واضارمح، اليهود أيدي بين الذي 

منفيها وقع فد )المزامير( هذه بل 
والإهمالوالكتمان والتبديل التحريف، 
فيهافاحتلئل اصير؛ الشيء والنسيان 

هوسها واحد فليس بالباطل؛ الحق 

واب.ادة[، ٥١٤٢٠ط؟، قبة، ]دار ( ٤٦٩)؟/

ط١،العربي، الترايث، إحياء ]دار )أ/ْآ( والنهاية 
ها/حما،داكحرمواضدر)آ/أم، [، ٠١٤٠٨

،؛[.١٩٩٧بمونص، ستون ]دار ( ١٦٢; ١٧







الربدرث>ءو1ابمااتربور

سخت يقال أن مثل تحريفه؛ ذكر قصده 
بماالعمل يجوز لا مبدلة الزبور هذا 

المبدلةبشرائعها اليوم عمل ومن فيها، 
الكلامفهذا فر؛ كسا فهو لمنسوحة وا 

واللهقائله. محلى شيء لا حق ونحوه 
أءلمااأ١/

المتبحكم اباسة: لسالة ا. 
الز؛دد:صلى والاطلاع 

الكتابأهل كتب قي النفلر يجوز لا 
رأىحين غضب . النبي لأن محموما؛ 

أهلبعض من أصابه كتابا عمر مع 
ابنيا فيها ا١أمتهوكون وقال: الكتاب، 

كانتؤإن حتى الحل،يتُآأ، الخطاب؟!،؛ 
ذلكفي لما والباطل؛ الخق على مشتملة 

لخنإلا اللهم العقائد. فساد صرر من 
ْعوالمنة، الكاب بعلوم متضلعا كان 

والعطنةالدين وصلابة التثبت شدة 
وكثفعليهم للرد ذلك وكان والذكاء؛ 
(٣)أستارهموهتك أسرارهم 

وكانتبمإف. )or/••؟(، اساوى مجموع )١( 
صله دالزبرر التهود، ودين التوراة عن الفتوى 
اعلم.واه اليثم. 

نرطبةة ]مزع( ٣٨٧نو0)v/ مفي أحرجءأحمد )٦( 
رقمالعلم، )كاب سننه في والدارمي بمصر[، 

الخليلإرواء انفلرت يشواهدْ الألماني وحئنه (، ٤٤٩
 )٨٣/I( ط؟[.سروت، الإعلامي ]المكب

وكثافيم\/هآْ(، حجر لأبن ^^ ٧١ضح راجع: )٣( 
سردت،الفكر ]دار ( ٤٣٤)ا/ ليهوني القاع 

الرحسانيلممطفى المهى أولي ومطالب -[، ٥١٤ ٠٢
[،٣١٩٦١سروت، الإعادمي ]المكب •٦( ٧/١)

(.٤٣٣الدألمت)٣; اللجة وفاوى 

الريورمس حكم ت ة الخاملمسألة ا— 
تللمحدث وحمله 

قرانا،ليس لأنه الجمهور؛ عند يجوز 
هوثم ءثرْ، دون القرآن في، ورد والنص 

منسوخمبدل 
الكتاب،أهل حد السادسة: لخالة ا. 
بربورإلا يؤس لا م، فهم؛ يدحل وح 

داود؟

ائلمالمالة هذه على ويترتب 
ونكاحمنهم، الجزية كأخذ أحرى؛ 

لهم،والوصية الوقف وحاكم نسائهم، 
اليمين؟به ينعئد هل بالزبور: والحلف، 

متراجع الش السائل ص هذا مر إلمح، 
الفقهية.الكتب من مظانها 

الزيور!وجود المائعة: لخالة ا» 
اهنبي على أنزل الذي الزبور كتاب 

وجودهعلى يدل ما يوجد لا . داود 
داودبمزامير اليوم بعرف، ما أما الأن، 
الكتابصمن موجودة هي والتي المبي 

بهيؤمن الذي القديم( )العهد المقدس 
فيويستخدمانه والنصارى اليهود من كل 

والعامة،اليومية وصلواتهما عبادتهما 
الزبوريانه نقطع أن نستعليع لا فهذا 
العهدلأن .؛ داود على أنزل الذي 

قبلس والبديل للتحريف تعرض القديم 
فيما ان يعترفون اليهود إن بل اليهود؛ 

■٧()Y/ للنووى المهذب شرح المجعؤع راجع: )٤( 
)آ/ْما(.اكاع يمماف سروت[، الئكر ]دار 



ايلبور

عزراصياغة من هو اليوم القديم العهد 
الكاهن.

اتفرويىءه-

دالزبورتالتوراة بجن لفرق ا- 
افّْن المنزل الكتاب هي التوراة؛ 

مكنوناإليه وألقاه ، موسىتسه على 
هدىإسرائيل لبني ل؛كون الألواح؛ في 

■ونورا 

المنزلالكتاب فهو الزبورت أما 
بوحي.، داود نبنه على هق الثه من 
.11منه 

لها،متحع للتوراة، مصدق والزبور 
ومحييولمحاسنها، لها ومكمل ومتمم 

لبنىمشلة شريعة هو فليس ؛ لشريعتها

إمرائثل■

فيماومواعقل حكم الزبور عامة وكان 
والشرائعالأحكام يتلقون وكانوا قيل، 

•التوراة من 

عندالمقدس الكتاب أسمار أحد وهو 
عندالقل|يم العهد كتب وصمن اليهود، 

المزاميرت عندهما ؤيمى النصارى، 

الربدر

ْ/-'ا(لدارطيبة،تسراوغوي)آ/ااك )ا(1ظر: 
لأحكاموالجامع -[، ٠١٤١٧ط؛، 

رمجمؤع-[، ٠١٤٠٥العربي، التراث ]دارإحياء ( ١٧
اصحوالجراب \\إس\ه ، ٤٥/١٧)الفتاوى 

ه/، ٤١٥، ٣٥١تيمية)آ/ لأبن المح دين ^j، لئن 
وتنس_اين[، ٠١٤١٤الماسة، ا0م(تداد 

وثتحداودايةوالمهابة)؟/ْا(، تجرر'ا/بمأ؛(، 
[.٠١٣٧٩الاري)ا"/هْ؛(تداراورلأسروت،، 

اتمخالفين:دصب، مؤ 
ءقفي؛أثداود كتاب والنصارى اليهود يمي 

المزامير،كتاب أو داود، بمزامير 
معالمقدمة، الكتب من أنه ويعتقدون 
قبلمن كتبت المزامير هذه أن اعترافهم 

شكلعلى صاغوه وقد عبرانيون، كتاب 
الملحنة،الدينية الأشعار من مجموعة 
فىويسمى ، وشكر0 طه ا تمجيد وغرصها 

إلىؤيقمّونه لحمد، ا ب كتا I حبرية لا 
عدةم قكل تحت ام؛ أقة حم

وهذهكاتبها، يعرف لا وغالبها مزامير، 
إلاعيرانيون؛ كتابها كان ؤإن المزامير 

النعارىعند باررا مقاما تحتل أنها 
ا.صلواتهمل في ؤيتعملونها 

لمصادروامحرام؛اؤ 
لمحمدأ،، الحق أرإظهار ٠ ١ 

الهندي.الله رحمت 

لابن^٢(، والنهايةء، ااالبدابة - ٢ 
محتر•
)ج*آ(،اسليم« القران ير ونف- ٣ 

لابزكمحر•
٥(،^٢، الصحيح؛؛ ررالجواب — ٤ 
تيمية.لابن 
اليهوديةالأديان في درامات ١١- ه 

الخلف.عود لوالنصرانية؛،، 

وقاموصالمقدس، الكتاب الخزامم؛ي •ما-هة انثلرت )٢( 
]دار( ٤٣٣.  iT-j، ٣٦٦.  ٣٦١)المقدس الكتاب 
المقدسالكتاب موسوعة [، ط١١القاهرة، الثقافة، 

لمان[.- الحتاة ]دار.تهل ( ١٤٩-  ١٤٨)



:روه:ادزبيربنا1عوامه
لعمرلرسالأت({، وا لرسل ا ؛١ . ٦ 

الأشقر.سليمان 
،( ١ )ج الهلحاط،؛ العقيدة ارشّؤح — ٧ 
الخمب■العز أثي لأبن 
لاين^٦(، اري؛؛ بالررفتح — ٨ 

حجر.

لحسن، اليهودي؛، الديني ررالمكر - ٩ 
.فلاءلا 

،-١ زِجما ؛؛ الفتاوى ارمجبمؤع > ١ ٠ 
تيب.لأبن (، ١٩

 aه انموام بن لنبع اa
وتسبه:سمه اؤ 

بنحويلد بن العوام بن الزبير هو: 
كلابثن ئصى بن العرى عجل بن أسد 

حواريالله، عبد أبو لأسدي ا القرشي 
صفيةأمه عمته. وابن .ؤ الثص رسول 

،٠الم.هلالبُ عبد بنت 

ووفاته:وثده مؤ 

بنوعلك، الزبير أن العلم أهل ذكر 
•  -)٢(. أ

الزبيريناسم1مه

(٣). .٢٧١اس قل العاشر العام 
يومفي ه العوام بن الزبير وفر 

جمادىمن حلون ليال لعشر الخميس 
فىهجرية وثلاثين ست سنة الآحر٠، 

بنعمير ي—سد غدرا .الس_ث_اغ، وادي 
عنالزبير اعتزال يعل وذلك ، جرموز 

بيتهونمك التي الجمل، معركة في القتال 
منمعهم ومن ه وطلحة عائشة ومعه 
أبيبن على الراشد الخليفة وبين جهة، 
الأحرى.الجهة من معه ومن هه طالب 

ابنعن بإسناده سعد ابن وروى 
أينفقال: الزبير أتى ررأنه عباس 
تقاتلحيث المهللب عبد بنت صفية 

بنطالب أبى بن علي بسيفك 
قلعيهالزبير فرجع قال! المهللب؟ عبد 
عثماس ابن فاني • فقتله ابن 

فالصب؟ اس قاتل أبن إلى فشال; 
الادءرْ،.ك ض: 

القتالاعتزاله في أحر سبب وهناك 
يقوله!- وغيره . حجر ين ا الحافغل ذكره 

يومانصرف أن بحد الزبير قتل لاوكان 
أبوفروى علي، ذكره أن يعد ألجمل  واحدةستة في ولدا ه طالب يي 

المازنيجرو أبي طريق من " في ولد طالب أبي بن علي أن ومعلوم 
المحب]دار )م٣٧( سد لاين الكبرى اسات )١( 

)؛/للطبران الكبير والمعجم ،[، بيروiLالعلمية، 
معرفةفي والاستيعاب تيمية[،■ ان ]مكتبة ( ١١٨

الجيل،]دار ٥( ١ ٠ )٨ البر عبد لأن الأصحاب 
لأنالمحاية تمييز في لإصابة وا يا[، بيروت، 

ءدل[-بجردت، الخل، ]دار ( ٥٠٣)آ/حجر 
الرسالة[.]موسة ( ٤٤)آ/ النلأء أيلام ص اظر: )٢( 

(.٥٦٤)؛/الصحابة فىتم؛ز الإصابة )م(اظر: 
لأنوالمعارف (، ٨٢)٣; سعد ان طبقات اتتلر: رأ( 

ط؟[،للكتاب، العامة المصرية ]الهننة ( ٢٠٩)ئيبة 
(.٦١/١اكلأء)رّيرسم 

انالحانفد وصحح (، ٨١)م مع،و ان طيقات )٠( 
(.٥٥٧)آ/الإصابة في إّنادْ حجر 

دمشق،للتراث، المأمون ]دار ( ٢٩تيم)٢; م)أ-(ئي 





الجنه،ئي بكم ررأبو .ت اش رسول 
الجنة،في وعثمان البمة، في وعمر 
الجنة،في وطلحة الجنة، في وعلي 

بنالرحنن وعبد الجنة، في والزبير 
ومعيلالجتة، فى وسعال الجنة، قى عوف 

فيالجريح بن عسدة وأبو الجتة، في 
الجة«تا/

منثبت لما . النبي حواري نه أ- 
لاندبت قال أنه يهع؛ جابر ح—ويث 

فانتدبالخندق يوم الناس . النبي 
ثمالزبمر، فانتدب ندبهم ئم الزبير، 

لكلفقال! ثالثا، الزبير فانتدب ندبهم 
الرييرأأُآ'دوحواري واري حض 

كمالشهادة، يا له . النبي هادة ش. 
وأنت هنئ ريرة ع أبي حدي-ثا من ثبت 

حراءجيل على 'كان . اش رسول 
رراسكن.ت اش رسول فقال فتحرك، 

أوصدبق أو نبي إلا _ياث، ءالفما حراء 
وعمربكر وأبو ء النمب وعليه شهيدأ؛ 

بنوسعد والزبير وطلحة وعلى وعثمان 

^؛'^٣،■وقاص أيي 
الخندقيوم أبويه جمع . الّمحا ن أ' 

(،٣٧٤٧رقم المناقب، رأيراب \بي احرجه )١( 
وابنمدا[، الرسالة، ة ]موس)م/ا،•؟( وأصد 

رقمالمحابة، مناف، .'كن إخبار0 ركتام، حبان 
)رقمالجاهع صحح ني الألباني وصححه (، ٧٠ ٠٢
الإ.لأسل]الكب،( ٠٠

(،٧٢٦١رنم الأحاد، أخار )محام، المخاري )٢(أخرجه 
(.٢٤١٠رنم المحاة، ضاثل وسلم)محام، 

(.٢٤ ١٧رنم الصحاة، قضاتل سلم)ياب، أخرجه )٣( 

بنافه عيد حديث من ست كما للزبير فداء 
الأحزابيوم لاكنت ت قال أنه لهاا1 الزبير 

النساء،فى سلمه أبى بن وعمر أنا جعلت، 
يختلففرسه على بالزبير أنا فإذا فنظرت 

فلمانلأى، أو مرتين قريفلة بني إلى 
تختلف،رأيتك أبت يا ت قلت وجعت 

نعم.قلت: بني؟ يا رأتني أوهل قال؛ 
بآتلأمن يقول؛ الئه رسول كان قال: 
فانهللقتبخيرهم؟؛' فيأتيني ئريثلة بني 
أبويهش. ا رسول لير جمع رحت فلما 

وأْيااُا،.أيي فداك فقال: 
كانته:مؤ 

ورفعةمنزلته سمو على نيئ مما 
بنعمر جعل الذين الستة أحد أنه شأنه: 

والذينبينهم، شورى الأمر الخطاب 
وأنهراض، عنهم وهو اممه رسول توفي 

ومنالإسلام، إلى الأولين السابقين من 
أرضإلمح، هاجر فقد الأولى، المهاجرين 

المدينةإلى وهاجر الهجرتين، الحبشة 
المويةرْ،.

اثماعلقة:تحساص اؤ 

منتلاه وما البصرة إلى روجه خ- 
■ه طالب ر بن علي لبثن بيته الاقتتال 

إلىضج ص ٌع ه الزبير رج 
جق،النبير أصحاب غشائل )محاب البخاري أخرجه )٤، 

رنمالصحابة، سائل )محاب وسلم (، ٣٧٢٠رنم 
٢٤١٦.)

سننقي والإuة )م/٣٧(، معد ابن طئات اظر: )ه( 
ه(.٥٧/٢)الصحابة 







الزبيربنالعوامهو[بمهانعدام بن الزبير 

أكاذيبيجمع الإحاطة أن ت والحقيقة 
عامةيصمة الصحابة فى الرافضة وطعون 

الجمل؛موقعة في منهم والمشارتجن 

والإجهازسهم، من علتهم انتصاره 
حصولعلى وندمه بل حريحهم، على 

قديكون أن تمنى وأنه بينهم، القتال 
كماسنة، بعشرين القتال هذا قبل مات الزبير بن اش، وعبد وطلحة كالزبير 
بنطلحة عن نده بعساكر ابن رواه في ممكن غير أمر حاصة بصفة وغيرهم 

إلىانتهى هه عليا أزأن ت مصرف التوسع أراد من لذا البحث؛ هدا مثل 
فنزلمات، وقد نجهته الله عبيد بن طلحة قي المختصة المصادر إلى بالرحؤع فعليه 

الغباريمسح فجعل ه، وأحلدابته عن ذلائاُآ؛. 
عليه،يترحم وهو ولحيته، وجهه عن 

بعشرينالنوم هذا قبل مت لتتني ن ويقول  عليهم؛الرد 

سنة"من الروافض يدعيه ما أن ثك لا 
الروافصهراء أيقا يبطل ومما بهم يلصقونه وما الأحيار هؤلاء تكفير 

ماالمار، في تخليده ودعوى الزبير بتكفير عقيدة دافعه تخرص، محض لهو تهم من 
الزبير،على كائه من نفسه علي عن حاء هؤلاء في والحقد والبغضاء الإمامة 

بناروتبشيره قاتله، استقبال ورقصه بدلك مكذبين وحورا، طلنا الصحابة 
وتأويلبيانه، سبق وقد الحجيم، هزلأم على ٠ ورسوله الله اء ثن

قاتلاستقبال من علي لامتناع الروافص أحد هو الزبير أن تقدم فقد الأحيار، 
بهغدرا، لأجل بالنار؛ وتبشيره الزبي7_ طلحة وكذا بالجنة، المبشرين 

ممجوج.متكلف تأول الكفار اش يبشر فكيف ه، وعائشة 
الزبيرأن على الروافص إصرار وأما على حالهم يخفى وكيفا بالجنة، 

بأننصحه ابنه وأن القتال، يعتزل لم يكن لم بينهم حصل ما إن ثم الغيوب، 
فيمات حش وقاتل ففعل ؤيقاتل، يكمر كان ؤإنما الأحر، أحدهم تكفير يبّبا 

غيررواية على مبني فهو المعركة، أرض ولكن حميدة، وغاية هدف منهم لكل 
ماكل قي، شأنهم همو كما صحيحة في يكن لم ما إلى الأمور تطورت 
المكذوبة،الروايات من علي إلى يسبونه وكانوا فتنة، قتال قمار ان الءمحسب

أدلولا الاجتهاد، أجر لهم مجتهدين 
بعدالمزمنين أمتر منع من ذلك ءاك، 

فاسد.فهو فاسد على. يني ما أن علوم 
أنهاالروافض روايات في والعجيب 

الفكرء.]داو )ه؟/هاا( ماكر لاين دمشق تاريخ )٢( الصحابة من عشرية الانني الثجعة موقف أنقلرت )( .
)ْقأالمرتضى للضف المضارة الفصول انظر: )٣( ١٩٠-  ١١٢٤)صوش عطا محمد القادر لعيد 





ركريا.زكريا.

الدكتوروذكر ذكر. لد اللة أو يذكر، 
محلىتعليقه في الرحيم عبد ف. 

يدكر؛ايهوه ه! لامعنا أن ليقي للجوا 
0

أنبيائهمحمن m نكرا اش ذكر 
•ب  40ءمح؛ا ى ق ٌ تال ء، ورد 

ءمان:ا.]آل 4 .ا"ثز 
ثآآجمل للب ءؤه1ل مسحاات وقوله 

؛٧.ألا :رتتش قال ;اثه 
i_ ،Jijj  . منمأيوء ءق ج

ب>كزْستمأ أن إيم هأزمح؛ آأيءحرإيا 

وهأعييك ين م وإناش ثمييتئ 
]الأنعام[.

تابه:ك< 

والوعرةلنورا٥ يا بالعمل مكئما كان 
أناش، أمره يحيى ابنه أن بدليل إليها، الأنبياء تسمية لأوهودْ ت كثير ابن قال 
صبثا،الحكم ؤآتاه بقوة، التوراة حد يأ الخرأن، في أيمانهم على نص الذين 
وبحسوزكريا ■ ■ آدم ت وهم 

والسلأمااأآ،.الصلاة عليهم وعيسى، 
فىكما عليه، الوحي نزول كيلك 

رنهُنحكها دعا ت تعالى قوله 
ئتثه■آوثع ^^٠■ ين و ثب رن ،ت 

والله.ه■، زكريا أبيه رعاية تحت 
أعلم.

فاته:و0 
مفللوثا،أ مقتولأُ زكريا ش ا نى توفي 

تثثتة؛ثتبمُجءلءو؟ءأيء 
جئا يحنآلنت أن المغناب ق ببمل يم 

ؤحموز uj_^1أقو ين هعثؤ ظ ممن 
آظثن ثان . آهتييبما تن وت؛ثا 

قاتعاوث 'ألتكبدوأتتك وقئبمي لتم ع4 
رب،ن . يقآء تا بمتن آه 

آلتاستحكين ألا قاد  ٧١٠ئآ اجعل 
وسنح>=كشرا وئلت وآدؤ رمإ إلا أثاءّ قئثه 
ف.للوكتور الأكلأم باصول والإعلام لجواليقي، ل ً

٣مئ لأ يت! تمحو م ؟ 
مقلوىذلإيه كدبم قمييبما آتقةمrأ 
لاومنالش_وكانىت قال ]البقرة[، .؛ه 
روزكرياءر يمي المقتولين الفريق 

المساصالسدكق:0■ 

ء:نكرا مهة الأور: لخالة ا- 
كمانجاتا، ء نكرا اش ض كان 

\(Y'/Y)والأمم الملوك تايئخ قي السطم انظر: )٣( قدم ذم(، راقت مكيا: أنها والظاهر الرحم. محي 
الأنبياء)قصص وصحح مدا[، العلمية، الكتب ]دار 
٠ط١ غراس، ]ياي ( ٤٤٨)الهلالي لملم ممر( لأبن 

ردادمحير اين زياد ( ١٣■)ا/ لكدمحاني القدم فتح )٤( 
>!.١٤١٤ط-ا، اتجب، الكلم 

التخصيصؤنيد أللنة ش الح ّوهر المفعول، فيها 

(.٣١٤)رنم الفقرة كلى تعلقه -[ ٥١٤١
،ٍل١ دمشق، القلم، ]دار ( ٣٤٩)للجوالتقى )١( 

'
ٍدآ[.ملية، ]ياي ( ٤٦٩)؟/محير ابن نفير )٢( 



ذكرثاه

عنته هربرة أبي حديث من ثنت 
زكريارركان ال; قأل اض 
وفضيلةمنقبة يعد وهذا ، نجسارا،، 

لهذاترجمة النووي عقد ولذا ء.ن، له 
لم؛؛مصحيح لا شرحه في الحديث 

زكريافضائل في ارباب فقال: 
و/1.■ميراث الثأتية: لمالة ا٠ 

يهبهبآن ربه يدعو زكريا اش نمب كان 
اضقال كما فردا، يترك لا وأن يرثه، من 

رشيتهمن دأر ص همخ-هتهت, ه; عن

زكريا.

(٣)

يداءيثمحء يادكِنذ إل 1. يقبع صدم 
مي\ةتقإ ثثن إق رن، هاد . -ثيثا 

آء=ظىرلم كيتا آلثأس وأسثئل 
ينالتئا حئت وإفير ر. قيا لبتا 

ين1، ئهب يج، آمأف، دأءفامح 
بمقرب؛، يق؛١١محييث، يثي ولقا. 

إةينجفؤ لوا ثنيثا رن ولةك4ُ 
يندر قمل لم آسمدو يغثر ئيثمق 

ؤ،ذيث آق رن هاثأ . سيئا ثل 
ينهتث وقد ^٢ ١٥امتأي يقاثت، عتم 

ثلاثةعلى الإرث هذا في واختلف 
أقوال:

ودين-علم إرث أنه الأول: 
مال.إرث أنه اكاني: 

لزكريا،يالمسجة مال إرث أنه الثالث: 

يعقوبلأل بالمسبة ودين ^-٠٢ ؤإرث 
لستالوراثة هذه أن والراجح: 

الثنة؛؛؛امل مص يقوله كما للمال 
Jمثللومئةالقول عليه بتوا الذين والرافضة 

وراثةهي ؤإنما أبيها، مال من فاطمة 
لأٌورتودين ونبوة علم 

ذاكان أنه ثدكر لم زكرا أن أحدض: 
يده،عمل من يأكل نجارا كان بل مال؛ 
غالتا،مالأ يجمع فلا كذلك كان ومن 

أزهدهم L الأنبياء أن سما ولا 
.الدنياعن الماس 

لمامالأ؛ يورثون لا الآjبياء أن ; Jاسا 
منهم:الصحابة من جماعة عن نسد 

»لأقال: ء المي أن ه؛ عائثة 
فكيف٢، صدقة((ُ فهو يركنا ما نورث؛ 

ماله!؟ليرث ولأا يهللب 
وأجJأقدرا أء-ظم البمب أن ئالشا: 

له،عصيانه وراثة من يأنف أن من منزلة 
فينفردولد له يكون أن على ويحرص 

الإرثحمل فتتمن وعلته عنهم، بمتراثه 
.٢٦٧١إرث على هنا المذكور 

(,٢٣٧٩رنم القضاتل، ركتاب ملم )ا(ا:محا، 
(.٩٦٧)سلم صحح )٢( 

القكر،]دار ( TMfr)كشطي  CjUIأصداء انظر: )٣( 
اه[. ٤١٥يرون، 

السانوأصراء (، ١٨١; )١ الخريي تفسر انثلر: )٤( 
وةأم(.، ٣٦٢)٣; 

المي.،أصحاب فشالل )كتاب البخاري أحرجه ره( 
رقموالسير، الجهاد وملم)تحاب (، ٣٧١٢رنم 

١٧٠٩.)

دالمدايةتفر1دنكشر)ه/أاآ-آاآ(، )آ(انظر: 
ًوأصواءابن)م/؛آم(إ (، ١٩٩والنهاةص/عوا.





الزنوقةاتزندقة

ليس.٢، عمر قول أن ت النائي 
الضسرى الأنبياء أن في صريحا 
ماذكر بل مالأ؛ يورثون . محمد 

،•يولثُ لا أنه وهو بالمي. يتعلق 
بشنلمريم كفالته الثالثة: لحالة ا. 

■عمران 
فقال:m نكرا ص اض أخبر لقد 
mثوتا ة ءه 
لفآة ثتة؛ مات ح بمدها تجد آلمءب 

شيرق آس إن اؤ بمي ي ئث ^٠ ٥١٥^١ 
عمران[.]TJ ساى.٤٠ مم دةتُ 

أهلنهافي بما عمران امرأة ندرت فقد 
بيتوهو ض ا بتت لخدمة الحمل من 

إلىبها ودخلت وضعتها ولما المقدس، 
اختصموا؛القل،س، بيت على القائمين 

زكريامن كل قامتهم يكفلها، أيهم 
كما، مريم على بأفلامهم وأصحابه 

قنحىإل ثده-م َئش ءؤوما تعالى: فال 
أليهمطث وما تزتم تيكلأ أهثَ 

فخمج، ءمران[ ]أل يحتيمون إد 
تحتونشأت فكفلها زكريا، على الهم 

ئالكما حنا نبايا ونبتت رعايته، 
دآنبقثاحس شول ربها ءؤثسلها تعالى: 

[.٣٧صران: ]أل 

• CnY/nللششش  jUiاضواء 1^; )١( 
ممطفىأمطمت ( ٠٨•هشام)ا/ ابن سيرة انظرت )٢( 

- ٩٦٦)عدى الير ونفطآآ!ا، الحلبي، البائي 
لمانوريا الشر ني المجرر والصحيح (، ٩٦٧

المدطالخاثر، ]دار )ا/آاأ( ياسين يشير لحكمت 
ءل\[.المؤة، 

لمصادرواشمرام:اه 
^١(.هشام؛؛ ابن للسرة . ١ 
لأبنآ، ١ رج؟ دمشقأا ارتاريخ — ٢ 

عساكر.

الملوكتاريخ في ارالمنثثلم . ٣ 
الجوزي-لأبن )ج؟■(، والأمم؛، 

.)جء( كثيرا' ابن للتفس.ير . ٤ 
لابن^٨(، و النهاية و ٠
كم-
 ٦ m٠السعدى،؛ نمير ١١

لسر.)٩، البيان" )رأصواء - ٧ 
تاصيليةقراءة اقتل،0: فبهداهم ١١. ٨ 

الصلاةعليهم الأنبياء وقصمي محير قي 
الخميس٠لعثمان والسلام"، 

أخبارمن الصحيحة للالأحاديثا - ٩ 
محمدين لإبراهيم الأنبياء؛'، وقصص 

العلي.
الأعلامول بأصررالإعلأم  ١٠٠ ٠ 

للدكتورالأنبياءا؛، قصص في الواردة 
الرحيم.عيد 

 mلزندقة اM

لغة:التعريف •ي 
أمحيمعزب، أعجمي لمقل الزندقة: 

ثعلب:قال وءئو_،. الفرس كلام من 
كلاممن قرنين ولا زنديق، ارليس 

نالعرب كلام في وليس • • العرب• 
ريدقرجل العرب؛ تقول ؤإط زنديق، 



الزندقة►٠الزندقة

الخلا؛ُأ،،شديد كان إذا وزئدقي؛ 
تالزنديق وجمع الاسم، والزندقة 

همنعوض )زنادقة( في والهاء زنادقة، 
)زنديق(.في الياء 

)زنديق(كلمة أصل في اختلف وقد 
كرد(؛)زنده معزب هو فقيل! بالفارسية، 

إنوقيل؛ الدهر، بدوام يقول الذي أي• 
تاؤيلوهو )الزند(، إلى بة نالزنديق 
يشتزرا به جاء الذي ا؛ ه لسمتا ا رر لكتاب 

طريقتهمقي أورد من ولكن الفرس، إلى 
إلىوعدل )الستاه(، بخلاف شيئا 

هدا: قالواالزند هو الذي التاؤيل 
وأتهالتأويل، إلى فأصافوء زندى، 

إلىالمنزل من الظواهر عن منحرف 
أنفلما التنزيل، بخلاف هو تاؤيل 
محنالمعنى هدا أحدت العرب جاءت 
•وءر؛وْ زنديق، ت وقالوا امس، 

كلمةأصل في الأقوال أهم هي هده 
هدهأقرب ولعل الفارسة، في )زنديق( 
الثاني،القول هو الصواب إلى الأقوال 

واشأء،لمأآ؛.

اصطلاحا؛تتعريض، اي 

)الزندقة(لمقل! ت إطلاقا تعددت 

 )١(jU  الرب )ط\آ.النم، زدار ر'ا/ب؛ا
٥[،للملأين، العلم ]دار ( maMDالصحاح )٢( 

(.١٦٧)للجوابج؛ الأءجمي الأكلأم من والْ-مب 
اهدآ، ٤١٦، VJsالقاهرة، المعرية، الكشم، ]دار 

()١٧باشا كال لابن الأسمية الكلمة وتعرب 
[.٢١٩٩١ؤدا، والجابي، ]الجمان 

الاراإدى 

قالص، 

منعدد على .فأطلق ء يها المراد واختلف 
والدهريه،والئنوية، كالماتوية، الفرق 

كماعملية، والإسما والجهمية، والبقية، 
المجونأهل بعض على ذلك أطلق 

وغيرهم.والخالعة 
الزنديق،تعريف فى العلماء امحتلف وقاو 

,؛ JLiكما وذلك إطلاقاته، لتعدد ئعا 

الزنديقهو:ا.قيل:
الشرائعا؛ؤينكر دينا ينتحل 
وغيرْ•النووي 

بوجودالقائل الثنوي هوت وقتل؛ - ٢ 
وءثرهُ؛ا•الجوهري قال وبه إلهثن، 

منأخص الزنديق لنقل إن قيل؛ - ٣ 
النافقعلى؛ يطلق حيث النافق؛ لفظ 

سواءنفاقه؛ على يدل ما منه يلهر إذا 
كتا:ايزلف كان فعل؛ أو يقول ذلك كان 

قصيدة،يقول أو الإسلام، من فيه ينال 
وبهذانفاقه، به يتبين مما ذلك نحو أو 

قالابنحجروغيرُْْا.
يظهرالذي النافق، هوت وقيل: . ٤ 

اليهوديةأبطن مواء الكفر ويبطن الإسلام 
هووهذا عيرهما، أو النصرانية أو 

علىكلامهم في الفقهاء عند المشهور 
الزنميق,.توبة قبول 

الباريفتع وانظر! (، ٢٠٧/١)ملم صحيح شمخ )٣( 
.،،[,١٤٠٩ط؟، للتراث، الران ]دار ( ٢٧١/١٢)

المعارفودائرة )أ/ههأا(، الصحاح انثلر: )٤( 
(.٢٧)آ/•لباني 

(.٢٧١الارى)آا/فح انظر: )٥( 



الزندقة

الزنديقرآفأمأ ت ققفج تيمية ابن قال 
فينوبته قبول في الفقهاء تكلم الذي 

المنافقت عندهم به فالمراد -اهر، الفل
آ.الكفر،اُ ويبهلن الإسلام يظهر الذي 

الراجحالفول هو لأحير ١ القول وهذا 
١^^.عريف تش 

ادستى،اسنويخ و
والأصطلأص:

هوالفارسة ش الزدقة أصل لكن لتا 
الخابمن الظواهر عن الانحراف 

اكزيل،بخلاف هو تأمحيل إلى المنزل 
ينحرفلم أنه يدعي ذلك يفعل من ولكن 
فيأطلق النزل، الكتاب عن 

الإسلاميدص من كل على الاصطلاح 
بضعلى أثره يظهر مما غيره وسطن 

وأفعاله.أقواله 

اثتسهية:بب سؤ 

الفارسية،عن معربة )١^^٥<( كلمة 
الزند،بكتاب الأحذ إلى وية منوهى 
كما— ه لمعتا ا لكتابهم تاويل هو الذي 
نسببذلك أحذ من كل فكان _، تقدم 

الإسلام،حاء فلما )زندي(، فقيل: إليه 
ذلكأخذوا بالقرص الخرب والتقى 

وربوه•زنديق ؛ وقالواعنهم، المعن 

الأخرى:لأسماء او 
.الخافق.

الزندقة

ثحكم:او 
كفر،الزندقة أن على الفقهاء اتفق 

صاربأن تزندق، ثم متا كان فمن 
الصار أو الإسلام، ؤيظهر الكفر يبطن 
لكماُآ،.متر فانه بدن، يتد_بن 

لحقيقة:ا0 

عدة:معان على تطلق الزندقة 

بؤْبنلا الزى على تْللق يل؛ ق- 
وبالاجرة.تعالى بالحق 

القائلينالثنوية على أطلقت و- 
الظلمة.ؤإله الور، إله بالهين: 

الإسلاممن حرج من على تطلق و- 
إلىءثرْ•

يزكرونلذن ا اللاحدة على تهللق و. 

عتذلكت.0فيص
ؤيبطنالإسلام يفلهر من على يدل 

المجوسيةباعتمات. كفره لكن سواء الكفر، 
ذلكبغير أم بالدهرية، أم الفارسية، 

لأدلة:ا٥ 
ة١تئاش \ٌ جئ تعالى: قال 

0اإاهإا.ط؛آ، شناور-اد)ص(تالُلوموالخىإأ 

)\إسلكهانوي الفرن اصْللاحات مماف انظر: )٢( 
الفقهيةوالموّوعأ متا، ١٩٩٦ؤوا، لبنان، 

\ب jbلمْلاع الكؤضة 
والعينالباري ضح انتلر: )٣( 

فومما الهلال[، دّكشة ]دار ( roU/o)لكرامدي 
وتحابالفنون اصطلاحات 

LiZpVl مدار( ١٩١)اللطيف محبي آل لعد دية[
كتبفي ومصعللحات ا،وآ،  ٤٣٢ط٢، الوطن، 

)٣٩(.للحمد اساتر 





الزندقةاوأأ[هالزندقة

العلماحبين فيه حلاف لا مما الإسلام على والعداوة الحقد — ١ 
حكمفي العلماء أقوال تعددت وقد أهله.

والرد،القبول بين ما الزنديق توبة علوم وانتشار الترجمة حركة - ٢ 
عليهالمل،رة قبل تاب من بين والتفصسل والصابئة.الفلاسفة 

وغيرالداعية وبين ذلك، بعد تاب ومن وترك الكلام علم في البحث . ٣ 
والالأق*, ٣٠ذلك م و ة، الداعم. الأئ 

الكثترةتإ،ؤ
هذهفى الألوال أهم يلي وفيما 

تيلي كما وذلك المسألة 
توبةبقبول القول ت الأول القول 

المرتدمجرى ؤإحرائه ، متللعا الزنديق 
بعدإلا يقتل لا الذي الإسلام دين عن 

القولمحيا حجر ابن نسب وقد استتابئه، 
العلماءجمهور إلى 

منجمع القول من.ا رجح وقد 

والمجون.اللهو في الانغماس — ٤ 
الزنادقة:-أساليب 

زندقتهمنثر في الزنادقة ملك 
يلي؛ما أهمها ماكرة، أساليب 

والدفاعالبيت آل بحب التستر - ١ 
عنهم-

النبوي.النسب ■انتحال . ٢ 
النبوي.الحديث في الوضع - ٣ 
والشعوذة.بالحيل العوام استمالة . ٤ 
والنووى،ادن ْنهمت المحققثن ونشر الخلقي الضاد إشاعة . ٥ 

المغريات.

الزنديق:توبة كم ح- 
توبةحكم في العلماء احتلما 

ماإلى يتوجه الخلاف وهدا الزنيءيق، 

ومرهم•والشقثْلي، حجر، وابن 
توبةقبول بعدم القول الثاني؛ القول 
حال،بكل يقتل ■بل مطلعا؛ ا,لزنييق 
علىيطلع لا الزنديق إن ث وقالوا 

أّرْ،ط أى إث اداد لأن س القأاهمأ الدنبوبة بالأحكإم .بسلق 
هأن ءد ؛•رل ١^٣، أن الإسلام أطام وثبوت _، أو القتل 

غيروالندم، التوبة يفلهر فقد تعرف، لا 
لعدمذJاثا؛ في الصدق منه يتحقق لا أنه 

الأح^ثام٠من ذلك ونحو حقه، في 
القهوقبول الأحرة، بأمور تيلق ما أما 

فدلكالباتلن، في الزنديق تعالى.لتوبة 
الكتابالأمحطرابءنس إيهام يقع )آ(ابج: الزنديق -اب فإذا ه، اه إلى راحم 
(.٦٣) ذ

الكتاباياث محن الاصطراب إيهام دفع ايفلر: )٣( 
(.١٨٥)الجمب عر والرد )٣٦(، 

(,٢٧١/١٢)قيامة لأبن المش انظر: )١( 

يقبلئق اص فإن قلبه، من صادقة توبة 
وهن-االآحرْ، فى ذلكر وينفعه توبته، 





الرس
ه■؟■

لمحمدوالزنادقة!(، )رالزندقة ء ٥ 

لخمياس.ا غسل 

وانتصاروالشعوبية — ٦ 
مختار.لسميرة الإسلام،؛، 

تيمية.لأبن ، الملول؛، والصارم ء ٧ 
حجر.لابن الباري"، رأفتح — ٨ 
تيمية.لابن الغتناوى،؛، ررمجمؤع - ٩ 

_؛لتعريف ا و 

والهاءءالزاء ظه,' قارص ابن قال 
القيء.ئنة على يدل أصل والدال 

مزهدIوهو القليل، الشيء والزهيد؛ 
ئللاسلاا؛ا؛.

زهدتقول؛ الرغبة؛ حلاف والرهل؛ 
زهدايزهد الشيء، وعن الشيء في 

دعنالشيء في والترب ونهاية، 
والنهايةوالزهدة الرغبة، حلاف الشيء: 

الدنيافي إلا الزهد يقال فلا الدنيا، في 
علىوالحرصي الرغبة صد فهو حاصة، 

الدنياُ'أ؛.

شرعا!تتعريف ا ؤ 

الاخرْ؛في ينفع لا ما نرك هو 
علىبها يتان لا التي المتاح كفضول 

.•أأأاه:االخل، زدار •٣( اسنة)م سائس ( ١١■
(٤٨١والصحاح)٢;(، اسة)م٠٣هابجس .)٢(انظر: 
()hUالرب ط^، للملامحن، العلم ]دار 
jbi  ١٤١٩الري، التراث إماء.^

فعلعن تشغل التي أو اش، طاعة 
المحرؤات.وترك الواجبات، 

تركراهو ئه؛ الإسلام شيخ قال 
الاحرْ،الدار في ينفع لا فيما الرغبة 

بهاتعال يلا التي المباح فضول وهو 
اش؛الم.طاعة على 

عنعبارة راهو ؛ قدامة ابن وقال 
هوما إلى الشيء عن النءبة انصراف 

يكونأل عنه المرغوب وشرط منه، حير 
عنرغب فمن الوجوه، من بوجه مرغوبا 

فيمهللوتا ولا فيه، مرغوتا ليس شيء 
زاهدا،؛يسم لم نفسه 

اللغويبينانم|ضع لعلاقة اح 
والشرعي:

منأوسع هو لمة؛ الفي الزهد 
فيمعناه إن حيث الشرعي؛ التعريف 

مهللماالشماء في الرغبة يشمل اللغة 
عنبالرغبة مقيد فهو ت القمع قي وأما 
الاحرْ.في يفع لا الذي الشيء 

والحكم:
حكمله م قوكل ام، أقالزهد؛ 

يحمسه

لطباصةفهل. اللك ]سبمع ٤( ٤ را/ النمارى سمرع )٣( 
ه؟؛اه[.ط؟، الثريف، السحق 

ْدأ،حمار، ]دار ( ٤١١)القاصدين منهاج مختمر )٤( 

ء-الم]دار ( ٤٠؛- )أ/ح؛ْ الهجرين لمديق )>،( 
١٧٠)المم لأبن رالمامم بمآأ\ه[، ، ط\ اكوامم.، 

>!.١٤٢٩، ط\ اكواتد، عالم ]دار ( ١٧١ .





الره^اثرس

زثةرئ عم ثتآقن ثد وئثُ ويههُ 
عنظتهُ لئمتا من نيغ 1لوتا ألصؤؤ 

وههمء أهمي هاث ثوق نإئع دوة 
يد'?اى تعالى:وقوله ]الكهف[، 

محجو؛ى صنجء ف، لث زد ا'لآحرف مث 
ؤ،إئ وتا يم[ ؤيدء آليتا تنث يمث 

•]الشورى[ رو^ه ةهمِا ين ٢^۶٤ 
وما)الزهد( محي الواردة والأحاديث 

حديثإ منهاكيلك؛ فكثيرة معناه فى 
الثه.رسول أن ؤهع؛ مّعود ابن 
الشور،نيارة كن نهيتكم اركتت قال: 

وتذكرالدنيا في تزهد فاتها فزوروها، 
الآحرة«ُا/

أخهئا،الناعيي سعد بن سهل وعن 
يافقال: رحل الئبى. أتى قال؛ 

أناإذا عمل، على دلني اطه، رسول 
فقالالثاسء وأحبمي اهه، أحبمي عملته، 

ايالدنفي ررازهد ض.؛ ا رسول 
الئاسأيدي في فيما وازهد الق، يحبك 

مدكءص.

(،١٠٧١رنم الجنائز، ص زجه ا؛ن زا(أاص.بم 
وحصن(، ٩٨١وثم الرناتمق، )كتاب حبان وابن 

]دار( ٤٢الزجاجة)؟/ مصباح في الجوصيري إسادء 
الترغيبصمف في الألباني وصعمع هوآ[، العريية، 

المعارف[.]مكنة ( ٢٠٧٣)رمم والترميب 
ص( ٩٧٧رنم الجالز، ملم)كتاب محي وأمله 
الد.؛يأا.ش ،تزئد نيايأتدون هبم.< بريده حديث 

(،٤١٠٢رقم الزهد، ماجه)كتاب ابن )٢(اخرجه 
الزجاجة)؛/ممجاح في الوصيري إسناده وصعق 

الألبانيله أورد م ط؟[، العربية، ]دار ( ٢١٠
سبمموعها.ونواه والشواهد، الْلرق من جملة 

محال:ه الشخير ين اش عبد وعن 
يقرأ:وهو ٠ النبي أتيت 

•آدم ابن —ول لأي—قال: قلوه ر  ١٥٢
منآدم ين ا لك وهل قال: مالي، مالي، 
 _u لستأو فأفنيت، أكلت ما إلا

أ.فآمصيت،؛ُ وصل؛ةتا أو ةأدتأ، 

أخدال: قُها عمر ابن وعن 
فيلاكن فقال: بمنكبي اش. رسول 
وكان. مسيلا؛عاير أو غريب كأنك الدنيا 

فلاأمسيت ررإذا ■يقول: وف^ا عمر ابن 
تنتفلرفلا أصءحت ؤإذا الصباح، تنتفلر 

لمرضك،صحتك من وحد الماء، 
لموتك؛،حياتك ومن 

وأقواJأهلاسا:
ته موسى أبي إلى له عمر كتب 

أفضلشيء الاحرْ عمل تنل لم ^، ١١١
ومذاقؤإياك _يا اكتفي الزس من 

ودناءتهاأاُالأحلاق 
:الأعرابي عيد سأبو وقال 

ثمالحرام، محي الزهد الزهد: أروأول 
الزهدمراتب وأعلى المباح، في الزهد 

ماكل والفضول الفضول، في يزهد أن 
كلمحي تزهد فكأنك غنى، عنه لك 

]مكتبة( ٩٤٤)رقم الصحيحة Iلسلسلة انظر: 
[.٠١٤١٠امياض، المعارف، 

(.٢٩٠٨رقم والرقاس، الزهد )كتاب ملم أ-محرجه )٣( 
•( ٦٤١٦رنم الرقاق، )كتاب الخاري أخرجه )٤( 
العلمة،الكب ]دار ( ١٠١)حنبل بن لأحمد الزهد )٠( 

[.٥١٤٢•.يا، 





اأرسالوهد

أثريرى أن يحب والله عبده، على تعالى 
نعمه،على فشكر0 ، عبده على نعمته 

واتخاذهاطاعته، على بها والاستعانة 
فيها،الزهد من أضل جته إلى طريئا 

.أمبابها ومجانبة ، عنها والتخلي 
اطهعن شغلته إن أنها والتحقيق؛ 

تشغلهلم ؤإن أفضل، فيها فالزهد 
فحالهفيها، ض ثا*كتا كان يل اشّ؛ عن 

عنالقلب تجريد فيها والزهد أفشل، 
أعلم.واش . إليهاوالطمأنينة بها، التعلق 

والتصرف:الزهد الثانية: لمسألة ا. 
عهدفي ظهر شرعكب مصطلح الزهد 

ومنالصحابة كلام في وقلهر ه، الني 
التصوفوأما اللف، أئمة من بعدهم 

معنىيتضمن وهو حادث، مصطلح فهو 
حيثالمشرؤع، وغير المشرئ الزهد 
الزهدالمتاحرين من حماعة على غلب 

للعبادةوالأنقهلاع بأكملها، لدنيا اض 
الزهدمعنى عن فانحرفوا مطلما، 
ورسوله.،اش شرعه الذي المشرؤع 

فأصبحلف، الأئمة عليه كان والذي 
الكتابلهدي مخالفة معاني يحمل الزهد 

المعنىهدا على الزهاد وأصبح والئنة، 
لأنهمالبيع؛ أهل حملة من المخالف 

أنفسهمعلى فحرموا متكرة، بدعا ابتدعوا 
الطيبات،من لعباده تعالى اش أحله ما 

وقدالمنكرات، من حملة في ووقعوا 
لمابالصوفية الناس من حماعة انخيع 
•الزهد دعوى ْن عندهم يرونهم 

رروالصوقيةفقمحؤ: الجوزي ابن قال 
تلبيسذكرنا وقد الزهاد، حملة من 

الصوفيةأن إلا الزهاد، على إبليس 
وأحوال،بصفات الزهاد عن انفردوا 

إفرادهمإلى فاحتجنا بسمات، وترسموا 
زهاائتيا كان طريقة والتصوف بالذكر، 

إليهاالمتمون ترحص ثم الكلي، الزهد 
طلابإليهم فمال والرقص، السماع في 

منيظهرونه لما المرام، من الاحرق 
لماالدنيا طلاب إليهم ومال التزهد، 

واللعبااالراحة ْن عندهم يرون 

تمروق؛اؤ 
والقناعت:الزهد بين القرق 

الكفاية،دون بما لرصا ا القناعة: 
أي:الزهيد؛ على الاقتصار والزهد: 

تقالالقتاعة لكن يتقاربان، وهما القليل 
اعتبارايقال والزهد النفس، برصا اعتبارا 

حصلزهد وكل القس، لحفل ول لخنا با 
زهدُا،.لا فهوتزهد قناعة عن لا 

ثوالولع الزهد بجن الفرق 
الاحرة،في ينفع لا ما ترك الزهد: 
فيضررْ يخاف ما ترك والورع: 

الآحْص.

لأ(توصأدس
زيار( ٢٢٠)للاصيهاتي الشريعة مكارم الى الذؤمة )٢( 

[.٠١٤٢٨القاهرة، الملام، 
ومدارج(، ٠١١اكاوى)'ا/اآ، مجموع ]م: )٣( 

]ياي( ١٧١)الشم لأبن والفواثد )آ/آ\(، \واص 
المLبرينرعدة -[، ٠١٤٢٩يا، المواتي، uلم 

[.٠١٤١٩يثق، l؛J^، ]دار ( ٢٦٤)



الرساارس

الرغبة،عدم اب بمن هو والزهد: 
مندالويع؛ فيه، المزهود في والإرادة 

عته.والكراهة النقرة وجود باب 

دونالمباحان، في يصلح والوؤع 
المباحان،عن التورع يجوز فلا الولع 
فيهيصلح الولع فيه يصالح ما فكل 

الزهد،سءترءكسأا،■
أنيتبين: رروبهذا تيمية: ابن فال 

فيهايصلح لا والمستحبات الواجبات 
اتالمحرما وأمولع، ولا زهد 

والويع،الزهد فيها فيصلح والمكروهات 
دونالزهد فيها فيصلح المباحان وأما 

بأدنىتعرفه فل-اهر القدر وهدا الويع، 

لثمرات:ا0 

الزهد:شمرات من 
اللهتقوى لمحل الأسباب أءْلم من نه أ— 

يحثهما ترك من لأن ومحبته؛ تعالى، 
محبةذلك؛ أورثه تعالى ض ؤيشتهيه 

تعالى.ض وتقوى 

والغنىبالرزق، القناعت يورث أنه و— 
الراحةعلى محيبث النفس، في 

مالمن صاحبه يتحسر فلا والهلخأنينة، 
نحوهاأو منصكإ، أو رياسة، أو يفوته، 

الزائلة.الدنيا أمور من 
الحرماتمن الخصمة أنه و— 

(.٦١٩.اكاوى0ا/ها1 مجمع انظر: راآ
)•ا/هاآ(.الخاوي رآ(مجمع 

مفباعفةعلى يبعث مما والمنكرات، 
والثواب.الأجر 

عاليههانت الدنيا في تزهاو من و— 
لحدوثها؛يجنع ولم وآلامها، مصائبها 

فها أعل.ه يما يقينا قلبه تشبع قد لأنه 
المتقين.لعباده تعالى 

المخالفين:مذهب ■0■ 

فيوافقهم ومن المتصوفة، حالف 
فيطريقة رسلآقوا المشرؤح، الزهد 
فىهو الزهد أن فظنوا بدعة: اكين 

والمشاربالمآكل من المباحان ترك 
للعبادة،دورا وبوا ونحوها، والملابس، 

الدنياعن فيها ينقهلعون أنهم زعموا 
فضيعواللعبادة، فيها ويتفرغون بالكلية، 

جماعةمع احي المفي الصلوات 
عليهم؛التي الحقوق وصيعوا الملمين، 

فيوقعوا ل والأولاد؛ الأهل كحقوق 
والمعكالرقص، المحرمة؛ ت كرا مل١ 

المخالفاتمن ونحوها الحرم، 
فيالزهد بدعوى ذلك وكل الشرعية، 

الأحرة.إلى والرغبة الدنيا، 
النسثةرركانت ظه: الجوزي ابن قال 

انالإيمإلى اش. رسول زمن في 
حدثثم ومؤمن، ملم فيقال: والإسلام 

تعلقواأقوام نشأ يم وعابد، زاهالأ اعم 
الدنيا،عن فتخلوا والتعبد، بالزهد 

ذلكفي واتخدوا العبادة، إلى وانمهلعوا 
بها،تخلقوا وأحلائا بها تفردوا طريقة 













ونقصانيالإييان زيادة ونقصانيزيادة 

الذنوب.وارتكاب المعاصى عل ف— 
بالسوء.الأمارة لقس ا— 

>الشيهلان.

.ومغرياتها وقسها لدنيا ا" 
السوء.رناء ق— 

اتمخاصن:ذهب مؤ 
فيوالجمائ السنة لأهل المحاكون 

علىونقصانه الإيمان زيادة لة أس 
)١(

ءسين

ولايزيد الإيمان إن ت قال من ت ولا أ— 
الأثاعرةيمض قول وهو ت ينقص 

وروايةلإباصية، وا والتجارية والغانية 
ا.أ حنيفة أ.يى عن 

(.٣١١،  ٢٧٩)للدر ونقمان، الابماف زيادة انثلر: )١( 

قالأنه من انس مالك؛ن الإمام ين نقل ما وأما  ٢٢)
الذيلأف صحح؛ فشر ينقص ولا يزيد الإيمان باذ 

بالتقمانيالتصريح الأمر أول ش توثق أنه صته ثٍت 
عنهورد إنه نم ذلك، في نص على وئرفه لعدم 

الإيمانبزيادة القول فيها صحيحة روايات،تعدية 
وحكمونمصانه الإيمان نيادة انظرت ويتمانه. 

(.٢٧٧)ب الامتتاء 

(،٢٩١٢رنم الغرانض، )كتاب داود ابو أخرجه 
.ًزا[،الدالة، ]مؤّة ( ٢٣١)أم/ راسي 
وصححه،•٨( ٦• رنم الفرائص، )كتاب والحاكم 

الفتحفي كما ساو0، في انقطاع بوجود ئعئب لكنه 
فيالألماني وصعقه المعرفة[، زدار •٠( )آآ/ 
(.١١٢٣الضعيفة)رقم لة المل

(،٢٩١٢رقم الفرائص، )كتاب داود أبر أحرجه 
.ذا[،الرسالة، ]موسمه ( )ا-م١٣٣واحمد 
وصححه،A( ٠ • ٦ رنم الفرائص، )كتاب والحاكم 

الفتحفي كما -ه، صنافي امهلاع بوجود __ لكنه 
نيالألماني يضعنه المعرئة[، ]ياي )؟ا/،0( 

(,١١٢٣)رقم الضعيفة اللملة 

متها؛بأمور؛ واحتجوا 
تصديق،الهو الإيمان أن — ١ 

قبلهإذا لأنه القص؛ يقبل لا يق واكو 
أنعلى بناء يزيد ولكنه ، ثمكا صار 

تصل>يقهيزيد ثم ، إجمالا يوٌن الشخص 
يالفاصيل.

لإملأم ١١١الحديث! في حاء ما — ٢ 
يشسا،ُمولأ يزيد 

0الردعلمهم:

يقبللا التصديق أن دعواهم امأا 
فيقال:ثاكا، صار قبله إذا لأنه القص؛ 

للحق،مخالم، القول ا هاو — ١ 
زيادتهعلى دلت الشرعية فالمصوص 

ونقصانه.

فانا ذس، لبطلان يشهد قع لوا ا  ١١— ٢ 
معتمداقويا تصديقه يكون من الماس من 

أعلىبالغا والبراهين، الحجج على 
ولاالشبهات تزعزمه لا اليقين، درجات 
صعيمااتصديقه يكون من ومنهم تصرفه، 
ملمفان وتصرفه، الشبه تزعزعه بحيث 

يعدولا الضعيف تصديقه على بقى منها 
هلأاإن ثم وذاك. ط! بين ن فشتا شاكا، 

المرءفان نفسه، من أحد كل يحسه أمر 

(،٢٩١٢رقم الفرائض، داود)كتاب أبو أحرجه )٣( 
الرالة،ه ]موسم( ٣٣١واحمد 
وصححه،( ٨٠٠٦رقم الفرائص، )كتاب والحاكم 

القحفي كما <سدلأه، في انقءل.اع بوجود ثنمب لكنه 
نيالألماني وضعفه المعرنة[، ]دار )آا/.ه( 

(.١١٢٣الضعيفة)رقم الللة 



ونقصانهالإيمان زيادة ونقصانهالإيمان زبادة 

يكونرأحيائا ، قويا تصديقه يكون أحيائا 
مصدق،الحالين كلأ فى وهو صعيثا، 

التفاضليقبل التصديق لأن إلا ذاك وط 
الواحد،الشخص في والنقصان والزيادة 
لأحرلأشخص من يتفاضل وكيلك 

هولين الإيمان إذ _الت يقأن ء ٣ 
التصديقهو بل فحسب؛ التصديق 

عقيدةفي مقرر هو كما والعمل، والقول 
ينقصفالإيمان همة، والجما الئنة أهل 

وبغيرالمعاصي وبفعل العمل بنقصي 
أنذلك في نممه من يلزم ولا ذلك، 
.كفرا أو شكا يكون 

منقوصنفائه بالحديث امحتدلالهم أما 
جهتيزتمن 

يحتجلا ضعيف الحديث أن الأولى؛ 
فيالجوزي ابن أورده فقد ه، ب

الألانيُوصعقه الموصوءواتُ؟؛، 
معناهفان صحته فرض على الأخرى؛ 

فكاقيل فقد هؤلاء، فهمه ما فر على 
زادةفي الإسلام أن أراد إنما سام: 

يقصى؛الردةُ؛آ.ولا 
يزيدلا الإيمان إن قال؛ من انيا؛ ث- 

وانظر:(. ٣٠٧)ليدر ونقمانه الإيمان زيادة )١( 
•( ٦٩- )٨٦ للمعيي الإيمان لتجره واليان الترصح 

]المكتبة( n٢٣٠/الجوزي لابن الموضوس )٢( 
هدا[.الملقية، 

المعارف،]دار الضبة)م/آْآ( الأحاديث سلملة )٣( 

دأئرة]مجلس ( ٢٠٤)I-/ الميهض سنن انظر: )؛( 
[.٠١٣٤٤ًلا، المعارف، 

الجهميةقول وهو ينقصن، ولا 
والخوارجوالماتريدية اعرة والأث

والمعتزلة.

ص:على أدكهم ومن 
واحدكخ الإيمان إذ قولهم؛ أولا: 

كله.ذهب بعضه ذهب إذا يتجزأ؛ لا 
القلبيالتصديق هو الإيمان أن ؛ ثانيا

الوهزا والإذعان، الجزم حد بلغ الذي 
نقصان.ولا زيادة فيه يتصور 

يمال:أن الأولى الشّهة عن والجواب 
سواء- لأمور الجامعة الحقيقة — ١ 

زالإذا ٠ والأعراض الأعيان في كانت 
يزول،لا وفد سائرها يزول فقد بعضها 

الأمورعخى بزوال من لزم ولا 
.سايرهازوال المجتمعة 

يبقلم المركب الشيء كون أن ٠ ٢ 
أجزائهمن شيء زوال بعد تركيبه على 

يدعيولا العقلاء، بين فيه نزنع لا منه 
أوالحج أو الصلاة أو الإيمان أن عاقل 

لأمورالمتناولة البادات من ذلك غير 
بعضهازال إذا أنه أحزاء على والمشتملة 

قلكان كما الركب المجتمع ذلك بقي 
يعفه.زوال 

لنمعوصىلف مخّا القول هذا أن , ٣ 
أحزاةللأيمان أن على الدالة الوحي 
.وأبعاصا

مختلفةالإيمان أجزاء أن — ٤ 
كليةالإيمان يزول ما قمتها متفاوتة، 



زيارةاتقبور

اعتقادأصول وشرح - ٢ ناقض كفري أمر كفعل بزوالها؛ 
لللألكاى.ِوالجماءة«، الإيمان كال يزول ما ومنها للأيمان، 

اتقبؤدذيارة 

ت

منكبترة كفعل بزوالها؛ الواجب 
الإيمانكمال يزول ما ومنها الكبائر، 

الأذىإماطة كترك بزوالها؛ المتحب 
الطريق•عن 

فيقال:الثانية الشبهة عن الجواب وأما 
هوالشرعي لإيمان ا جعلهم — ١ 

عنحارج والعمل فمهل القليير التصديق 
باطل.قول مسماه 

للمزتي.؛رثرح.الئنة؛؛، . ٣ 
تيمية.لاين ررالإيماناا، — ٤ 
تيمية.لأبن الفتاوى؛ا، ررمجمؤع — ه 

ا"-ااشيرايني.

المم.لابن ايالكيزا'، . ٧ 
لشجرةوالسان ررالتوصيح — ٨ 

عيي.للالإيمانء، 

مخصوصا،تصديما يكون فإنه وحده، 
واللسانالقلب تصديق يثمل أنه ■ بمعى 

كولك.والجوارح 
متصورةفيه والمصان الزيادة أ0 — ٣ 

كللأف عرها؛ واقعة شرعا، ثابتة عملا، 
فيتفاويا نفه في يجد بشيء مصدق 

تعدديحب ا لاحر وقت من التصديق 
الراهن.وقوة الأدلة 

جّانالإيادة زيررأسباب - ١٠
البدر.الرزاق لعيد ونقصانه؛؛، 

Pالقبور يارة ز0 

لغة؛لتعريف ا0 

والراءوالواو ررالزاء فارس؛ ابن قال 
والعدول.الميل على يدل واحد آصيأ 

بمِءنلاك ١^؛ ١^^ذك س هدا تعشوا هؤلاء محققى آن - ٤  زئنفلألاثية>جاسم.لشال:اضل،ساشسم،حض 
ءنازور يقالت ادط- وازورت ب' بيس \لأىق سد تصديق بأن عندهم 

ادعنه،ومنالهاب;مأي:ك-دا؛كتصديق أو ه البى كتصديق 
ءنءدد فقد ز١نك إذا لاذه الزاهم؛ِ الخلفاء كتصديق أو جبريل 

فلأنلزارني مصدر فالزيارة: . غيرك،؛ ^١،•الأربعة 

 Cتمصادروالهراجع:ا
٠للاجرى ررالشريعة؛؛، —١ 

إلهه؛زار وأصل وزيارة، زورا ي-زورني 

(.٣٧٦- ٣٠٠لدد.ر)ونقماته الإيمان زادة 
.IaMWط١، الجل، ]دار ( ٣٦رم اللنة ثايص )٢( 
المصة[.]الدار  UTA/W)الفتة تهذيب انظر: )٣( 



القبورزيارة ٠^القيورزيارة 

ابنقال قبر، جمع فهي القبور وأما 
أصنوالراء اء بوالررالماف ت فارس 

شيءفي غموض على يدل صحيح 
المتت.قتر المتر؛ ت ذلك من ونطامن. 

تئبن0القيور ومكان ، o^liiيأته يقال! 
نُا الإنمدفن والعير ،• وممزه،؛ل 

شرعا;لتعريف ا ؤ 

القبور،إلى الذهاب هو القيور• نيارة 
للميتكالدعاء عندها شؤع ما وفعل 

كدعاءعنه ينهى ما أو له، والاستغفار 
ثبرههمند والساحة به والشرك مست لا 

واكب"<.

ناسسىاسدويس و
والشرعي:

وفيالعام، المعنى حيث من متفقان 
تفصيل.زيادة 

لحكم:ا0 

نهىكان و أنه على العلماء اتفق 
'؛نهيتكملقوله القبور؛ زيارْ عن 
واختلفواا فزوروها؛؛ القبور نيارأ عن 
تأقوال على ذلك، نسخ هل 

لأنذلك؛ ينخ لم ت طائفة فقالت 
-مشهورة لست النسخ أحايين 

؛A_،V/c.C)اللخة شايتس )١( 
)و/خما(.اللغة تهزيب انظر: )٢( 
(Y،n/TU)الفتاوى مجموع المض: هذا نحر انظ )٣( 

؛*؛اه[.الحديثة، النهضة 
(.٩٧٧رقم الخام، )محاب سلم أحرجء )٤( 

ذلك،خ نبل الاخروزت ونال 
نسخإنما ت متهم طائفة فقالت ت واحتلفوا 

مالكهب من. في قول وط! الإباحة، إلى 
iوأحمد 

المزمنينقبور زيارة الأكثرون: وقال 
عليهم،اللام مع للموتى للدعاء مستحبة 
ذلكعلى الإجماع النووي وحكى 

فإنباعتبار؛ صّءحيحة الثلاثة والأقوال 
شركمن محرما أمرا تضمنت إذا الزيارة 

محرمةفهي نياحة أو ندب أو كدب أو 
بالإجماع.

كالصلاةللميت ء لليهما زيارتها وأما 
هوفهدا الاحرق، ووذ.كر الجنازة،. على 

علىالسلمة دلست النأى المستحب 
وكانفعله، النبي. لأن استحبابه؛ 

زارواإذا يقولون ما أصحابه يحلم 
.،١^٦

الأدلة:و. 
القيورنيارة استحباب أدلة من 

للرجال:الشرعية 

أنلهه؛ الحصيب بن بريدة حديث 
نيارةعن ررنهيتكم قال: ه الله رسول 
فزوروها((.القيور 

أدار( ٤٧.  t\/U)لم مصر ١^ شرح 1^; )٠( 
-rvi/TV)الفتاوى مجموع الفكر، 

٣٧٩.)

يتصرف،( ٣٧٩. ٣٧٦)٧٨ الفتاوى مجموع انظر: )٦( 
]ياي( ٦٣. )٢١٦ المقابر زوار في المAر والجواب 

أ«؛اه[.الملم، 



القبورزيارة 

٠
القبورزيارة 

سش ا رسول أن ظننه؛ يريدة وحديث 
أنالمقابر إلى حرجوا إذا يعلمهم كان 

وفي- الدثار أهل على "السلام ؛ يقولوا
منالديار أهل عليكم السلام - رواية 

افهشاء إن ؤإنا والمسلمين، المؤمنين 
الطب«ُاآ.ولكم لنا اش أسأل للاحقون، 

أحاديثالبدعتة الزيارة عن النهى وقي 
*منها كثيرة، 

.، Uilرسول أن ء-انش_ة؛ روته ما 
علىاش ررلعنة موته: مرض في قال 

أنبيائهمقبور اتخذوا والنصارى اليهود 
صتعوالأما يحذر احي م

تبخمس يموت أن شبل س وقال 
كانوافنكم كان من وإن ألا 

وصالحيهمأنبيائهم قبور يتخذون 
مساجد،القبور تتخذوا فلا ألا مساجد، 

تمصذلك-ص.صم 
المساء:زارة عن الهي وفي 

Iفه ا رسول أن ؛ ٥٠هريرة أبو 
'ا■زناراتالقيور؛؛ُ

رواه

لُن

(.٩٧٠رنم الخام، سلم)كتاب اخدجه )١( 
لموم(، ٤٣٥رنم ألصلاة، ركتاب البخاري احرجه )٢( 

(.٥٣١رنم الصلاة، ومواضع المساحي ركتاب 
رقمانملأة، ومواضع الماجد )كتاب لم ماخرج* )٣( 

٥٣٢.)

وقال:١( • ٠٦رقم الخام، رأبواب الترمذي أخرج* )٤( 
رنمانمائز، )تحاب ماجه وابن صحيح، حس 
(تمؤسةارطUإ١٦٤/١٤)وأحمد (، ١٥٧٦
الترءي_اصحيح في الألسايي وصححه محيا[، 

طْ[.السارق، ]شة ( ٣٥٤٥)رئم رالرم، 

لأقسام:ا© 
توجهين عر الميور نيارة 

لامالتتضمن I شرعية زيارة — ١ 
مثلوهو لهم، والدعاء الموتى على 

جنائزهم.على المائة 
أهلنيارة وهي ت بيعيه زيارة - ٢ 

الميت،دعاء يعمسدون الذين الشرك 
عنده،الحوائج وطلب به، والاستعانة 

يهويدعون ، قيرْ عند فيصلون 

كساصاس،هلقة:■© 

لكور:الماء زارة الأور: لمسألة ا- 
للقبورالماء زيارة في العلماء احتلف 

مذهبفى معروفة أقوال ثلاثة على 
وغيرهماوأحماس الشافعي 

أهلمن الجمهور مذهب الأول؛ 
تزورأن ء ا للميجوز لا أنه العلم! 
قبررأت فإذا صعيفة، المرأة لأن القبور؛ 

أو، أحيها أو أبيها، أو ابنها، من قريبها 
المياحةمن نفسها وملكأ لا فإنها زوجها، 

الجزع•ومن 
النساءزيارة جواز الثاني: القول 

النساءزيارة كراهة الئالث،: "'القول 
وهذاالمخريم، إلى تصل لا كراهة للقبور 

(٦)أحمدمذهب من المشهور 

اJاهموالجراب )إ؟رأآم(، المحاوى مجموع اننلر: )٥( 
.)٢٣(

ءءومجميع )لأ/ه؛(، ملم ملي المؤوي ثرح انفلر: )٦( 







ملؤواوقد ورصوائا، الميت من فضلا المشوي، من وافقهم ومن والشيعة، 
بلالله فلغير يا، وحسرا خيبة أكنهم الموتى ويدعون القبور، يعفلمون الذين 
العبرات،من هناك يراق ما للشيطان بل حولها؛ ويطوفون قبورهم، عند 

المتتُن ويْللب الأصوات، من ويرتفع الأصنام عتاد ريشايهون إليها، ويحجون 
حولذلك بعد انثنوا ثم الحاجات من ، عليها العكوف من ت عندها يفعلون بما 

الحرام،بالمن له تشبيها طائفين، القبر عليها، لتور ا وتعليق عندها، والمجاورة 
للحالمينا،وهدى مباركا الله جعله الذي عندها المجاورة ويرجحون وسدانتها، 

أرأيتوالاستلام، التقبيل في أحذوا ثم الحرام، المجد عند المجاورة على 
ألبيتوفد به يفعل وما الأموي الحجر خدمة من أقفل سدانتها ويرون 

الجباهتلك لديه عفروا ثم الحرام، أن يعتقد من منهم إن حتى المساجد، 
تعفرلم أنها افه يعلم التي والخدود، قبر إما القبور على التي المشاهد نيارة 
كملواثم المجود، في يديه بين كذلك البنت، أهل بعض أو شيخ، أو نبي، 

هناكبالتقصير القبر حج مناسك ويمي الحرام، البيت حج من أفضل 
ذلكمن بخلاقهم واستمتعوا والحلاق، • الأكبر الحج- زيارتها 

ٌّناش عند لهم يكن لم إذ الوثن غلاة رأيت للفلو الميم: ابن فال 
الشرابينإوقربوا خلاق، عن نزلوا وقد ، عيدالها المتخذين 

اذهلخر وقربانهم وئكهم صلاتهم وكانت مكان من رأوها إذا والدواب الأكوار 
العالمين'؛رب وقبلوا الجباه، لها فوقعوا بعيد، 
\س1حدو\سم\مأ٠ وارنة-ُت الرءوس، وكشفوا الأرض 

لابن^١(، الأهقانء( . ١ تسع ج وص أصواتهم 
القيمفي رثوا قد انهم ورأوا النشيج، لهم 

ا.صاكوردضا«،سارحياص،ظياماملأ 
مى]رهانض[.ونامادلكنسمكان ِجيولأيمد،

٠٨٥•>أ/ي£ي، اكضاْاسماطافباانظر: )١( 
را/إبما{.اللهفان )؛(إغ1ثت بمرق. ( ١٩٧.)\/\-\\  jL^Ulؤإظءة (، ٨٠٣



اثقبورزيارة القبورقيارة 

المقبرة((؛أحكام في رءالتدكرة . ٥ 
الشثري.الرحنن لمد 

،للقبورا( اء المزيارة في ررحزء ء ٦ 
د•لوأبى لكر 

الشرمةقبور الررنيارة — ١ ١ 
المركويلدين ا لمحيى ، لشركية،، وا 

الحنفي•
ارةنيفى الصدور اء فررث—  ١٢

يوسفبن لمرعي والقبورق، المشاهد تيمية ابن الإسلام شيخ ءاجهود - ٧ 
•الكرمي لمحمد الهجويييزه، على الرد في 

الإسلاموموقف رلال_ف_ورُ_ة —  ١٣ماجستير[.ترسالة المدخر 
ماجستير[.ترّالة العنزي لخالد .( منها؛،إبطال في الحنفية علخاء وجهود - ٨ 

،^٤٢لا فتاوى لا ررمجمؤع -  ١٤الأفغاني. الدين لشمس القوريئ؛؛، ءهائد| 
تيمية.لأبن (، ٢٧زوار في الماهر والجواب - ٩ 

.تيمية لأبن المقايرا(، 

والاصتنجادالقبور ررزبمارة — ١ ٠ 
تيمية.لابن ، بالمقتورا' 







الخنقسواو سوالالءّ

للمحتاجل نا لا اروأما ت النووي فال 
ولابحرام، فليس الكب عن العاجز 

وهووردى لما ا ه بصمح ، مكروه 
.، أءل1هر؛\ 

عندكان إذا مكروها ؤيكون ٠ ٣ 
الفقرمن يظهر ولم يكفيه، ما المرء 

أحمدالإمام وكرم . يه ما فوق والفاقة 
(٣)^؛٣؛.المالئ 

تركهفي كان إن واجنا ويكون ٤
ص؛؛؛.هلاكا 

لغيرهيأل لمن مندوبا ويكون — ٥ 
ٌذهمبوفى ، لحاجته ويياثا له، إعانة 
والكراهها"أ.الإباحة رواشن: أحمد 

والأدلة:
بالنهيالمصرحة الأدلة بعموم استدلوا 

تومنها السؤال، وذم المسألة، عن 
ويات رق مخا بن لقبيصة ه الّك، قول 

ثلاثة:لأحد إلا تحل لا المألة إن فيصة 
حشالمسألة له فحك حمالة تحمل رجل 

جانحةأصابته ورجل يمك، ثم يصيبها 
الإرشاد[.]مكب ( ٢٣٦)آ/الهذب شرح اوجْرع )١( 
ملمصحيح وثرح (، ١٣١ يع)؛/ الفرت انظر )٢، 

ومدارج(، ١٣١ )؛/ مفلح لاين المريع انقلر: )٣( 
ادلكين)ا/أاا(.

سماحومخمر )ا/Y•؛(، اتجري ياي الرد انظر: )٤( 
^[.١٣٩٨اليان، دار ]ممحة ( ٤٣٢ . ٣٢٣)القاصدين 

نزارللرافى0/مأ'ا(ت.كب >حاكرس اظر: ر0(
[.٠١٤٢٠ط؟، اياز، 

رة/،/اآّا'اآ(.الفروع انظر: )٦( 

حتىالمسألة له فحلت هاله اجتاحت 
سداداقال: أو عيش، من قواما يصيب 

يقومحتى فاهمة أصابته ورجل هميس، من 
لشدنومه؛ من الحجا ذوي من ثلاثة 

حشالمألة له فحلت، فاقة، فلأثا أصابت، 
سداداشال؛ أو عيس، من قواما يصسب، 

ياالمالة من سواهن فما عيس، من 
سأحثا،اصاحبها يأكلها سحثا قبيصة 

لأنبيده نفسي ووالدي وقوله 
ءلهرْعلى فيجف، حيله أحدكم يأحد 

أوأعهناه له قيأرجلا يأش أن من له حير 
لأوالديررقوله! حجر: ابن قال . متعهءا 

الشيءعلى القسم ففيه بيد0،؛ نفسي 
نمسفي كيده لتا بصدقه المفلؤع 

عنالتعفف، على الحض وفيه السامع، 
المرءمنهن ا ولو عنها، والتنزه المالة 

قيالمشقة وارتكب الرزق ءلو_ا في نفه 
الخرعنظر في المسألة فح ولولا ذلك، 

عليهاأ،ُذلك يفضل لم 
ئلاق:لكم اهكرْوان وقوله 

وكثرةالمال، وإضاعة وفال، قيل 
المؤال«أ'اأ.

يألالرجل يزال ررما ه: وقوله 

 )V( ١٠٤٤رئم الزكاة، رمحاب سلم احرجه.)
(;١٤٧٠رقم الزكاة، )كتاب البخاري أخرجه )٨( 

(.١٠٤٢يقم الزكاة، رمحاب لم وم
(.٣٣٦/٣))آ(فخابرى 

(.١٤٧٧رقم 1بيكاة، ركاب البخاري أخرجه ( ١٠)
(.١٧١٥رقم الأقضية، رمحاب وملم 



الخلقسواو 1؛ا»هااrr--yالخلق،مواو 

فيليس القيامة يوم L_ حتى الماس 
لحم«ُا،.منعة وجهه 

أموالهمالماس مأل رامن وقوله.ت 
أوتقل فليحمتا؛ سأل فإنما تكثرا 

(٢)لمتكثر«ُآ/

الأقسام؛ي
ممانُ"آ،الخلق مّؤال 

وهوحياتهم، قي الخلق سؤال — ١ 
عليه،يقدرون ما سؤالهم ت الأول نوعان؛ 

ماسؤالهم الثاني؛ حكمه. تفصيل وسبق 
يطلبأن مثل افه؛ إلا عليه يقدر لا 

غفرانأو أهله، عافية أو مريضه، سقاء 
الشرك.من نؤح .وهدا ذئبه، 
وكذامماتهم، يعد الخلق سؤال — ٢ 

أبما.الشرك من نؤع الغائبون، 

المتعلقة؛لمسائل اي 

'؛٧٥١يوجه الموال الأولى• لمسألة ا— 
وردالق،، بوجه أسءألك ؛ قول وهو 

إلااف، بوجه يسأل ارلأ قال؛ أته . عنه 
لكنضعيف، حديث وهو ٢، الجتهااُ 

(،١٤٧٤رنم الزكاة، ركتاب البخاري أخرجه )١( 
(.١٠٤٠ريم الزكاة، )مماب وملم 

(.١٠٤١رنم الزكاة، )كاب لم ماحرجه )٢( 
تيميةابن الإملأم لشيخ المناوتين دعاوى انظر؛ )٣( 

ط)،الجوزي، 1بن ]دار يتمرف ( ٤٤١-  ٤٣٩)
١٤٢٤.!<

(،١٦٧١رنم الزكاة، داود)كتاب ابر أخرجه )٤( 
]مكشة( ٩٣٨والمفايت،)الأساء في واييهقي 

وابنالإئبيلي الحق ب- وصعق ءلا[« وادي، ال
]الشةا0إ( )٦; اسر فيض نى كما القطان، 

ارملعونكقوله.؛ المهمم، سئم له يشهد 
نشلمن وملعون القّ، بوجه سأل من 

سأللم ما ائاله، ممتع نم المحر بوجه 
أمران؛وهنا هءما؛أُُ'،. 
اه،يوجه المخلوق ل سوا الأول؛ 

اليعفىوفال ،، ذلاش،ُ العلماء كره وقد 
القّبوجه أل يلا لأنه ،؛ الجوازُ بعدم 

علىيقدرون لا والخلق. الجنة، إلا 
الجنة.اعمناء 

الجنةالكريم يوجهه اض سؤال الثاني؛ 
أمورأما جائز؛ وهذا لحولها يستلزم وما 

القّوجه لأن الله؛ بوجه سأل فلا الدنيا؛ 
أمورمن لشيء به يسال أن من أعظم 

اللنيات٨،.
بالته،سأل من رد حكم في واحتلفوا 

قولن؛على اض بوجه أو 
أواق، بسأل من رد يكره الأول؛ 

بهقال إعطاؤه، ويستحب الله، بوجه 
بوالخنايلةُأ'"'الشافعية بعض 

معين،في والألماني ط.آ[، الكبرى، 
٠المعارف[ ( ٠٠٦)رقم والترهيب، الترغيب، 

الكتب]دار ( ٠٨١)اوا-ءاء في العلمراني أخرجه )٥( 
القديرفيض في كما العراثي، وحئنه محوا[، العلمية، 

وحننهٍدا[، الكبرى، \كج[و_و< ]المكتبة ٤( )٦/ 
(.٢٢٩٠)رقم انمحيحت الللة في أيضا الأزتي 

)٣;المحتاج ومشي (، ٢٤٤الجموع انظر: )٦( 
(.٤٠٣)؛/الجليل جا ٠٠رما(، ١١٢

الماسة،]دار ( ١٨٣)الاقغلية انماهي سبمم انقلي: )٧( 
١ًدم،  رالامتجداءالمالة وأحكام [، ٠١٤١٧

(١٢٦.)

(.٣٥٧)٢/.٦ه٣_ المفيد النول )ح(انثلر; 
ًدص،الكتب، )ما/أ،ْ(صلم المشي انظر: )٩( 



سواوالخلقالخلقسواو 

إءطاؤ0،ؤيجب رده، يحرم ت الثاني 
الشافعيةويعص الحنفية، قول وهو 

واليناباهءا،.
ضالاستدلال الثانية: لمسألة ا- 

قىدله ررإن : ينالحانبالغائيين الاستغاثة 
حاصئا«:الأرض 
القمسعود، بن الله عبد عن 

أحدكمدابة انفلت اراذا س: الث4 رسول 
احبسوااطه عباد يا فلساي: فلاة بأرض 

شش فان علي، احبسوا الثه عيال يا علي، 
عليكم،اه ميحبحاصرا الأرهم، 

منامنعوها أي: : احيسواومعنى 
حديثوهو ،، ُ وأوقفوها الهرب، 
القبونيينبعض به استدل وقي■ ضعيف، 

الغائبين،الأحياء بالأستغائة فى 
ذهبواما على فيه دليل ولا والأموات، 

-ثبوته تقدير على ء فيه ما غاية بل إليه؛ 
الحيمن الهللب جواز على يدل أنه 

)؛/أسل .ومواب الطالمن أءانة و= 
العلوم]مكتبة )\اآ'آ'( الحميد العزيز وتيسير (< ٤٠٣

^.٥١٤١٢ْلم، والحكم، 
(٦٧)A/دالمبدع (، ٤٤٣-  ٤٤٠ا/ ر• الفروع انظر: )١( 

الحميدالعزيز وتيسر ْلا[، العلمية، الكتب، ]دار 
(٦٦٨.)

]دار١(  ٧٧/ )آ نيع مقي الموصلي يعلى أبو أحرجه )٢( 
(٢٦٧)•V/الكبير قي والطبراني المأمون، 

١•^عمل ني الني وابن ط-آء، ا^نتمة، ]مكشة 
المجمعفي الهيثمي وئاو النبلة[، ]دار ( ٤٥٥)والليلة 

بنمعروف ررفيه القدسي[: ]مكتبة ( ١٣٢ا/ )٠ 
صعقهوقد أيما، اتقهناع وفيه ضعيفا،١، وهو حسان، 

(.٦٥٥)رقم الشبة الللة في 
ُقائساسة)آ/هآا(،واسح)مها؟د\م: )٣( 

قال:كما عليه، يقدر فيما الحاصر 

مسحسهحاصئ؛ الأرض ض لله رافإن 
ءاوكم«ُ،/

منالدس طلب اكالثة: لمسألة ا. 
الغير:

هالني اسآذنت قال: ٠ عمر عن 
يانا نتلللأ وقال: لي فأذن العمرة في 

فيبت وثدءائلث،«أْ،. من أحي 
القرنيأؤينا ذكر ه أنه ررالص_ء،محيحا؛ 

يستغفرأن امتطعمت، لرفإن لعمر: وقال 
لكص«ن،.

يشيعأنه على الأحاديث هده دلت 
وممنفوقه ممن الدعاء يطلب أن للملم 

أنعمر من الني. وطلب دونه، هو 
ويسلمعليه يصلي أن كعللبه له؛ يدعو 
لدرجةوا الوسيلة له اطه يأل وأن عليه، 

سائريعمل أن كهللبه وهو الرفيعة، 
منهالمطلوب نفع فمقصوده الصالحات، 
منلغيره فال ومن إليه• والإحسان 

ينتفعأن وقصد لتا، أو لي انع الناس: 
أيصاهو ؤينتفع بالدعاء، المأمور ذلك، 

كمابه، المأمور ذلك ؤيفعل بأمره، 
مقتيفهو الخير، فعل ائر بيأمره 

اكوريةءقاJد إبطال في الحنفية يلهاء جهود انظر؛ )٤( 
(.٢٤٧)الحميد العزيز وستر (، ١٢٧٤/٣)

(،١٤٩٨رنم الصلاة، داود)كتايبط أبر )٠(أحرجه 
وقال:(، ٣٠٦٢رئم الدعوات، )أبواب داكرمذى 

رقمالمناسانه، )كتاب ماجه وابن صحبح، حن 
الردلة،تمؤّت ( ٣٢٦/١)وأحمد (، ٢٨٩٤
(.٢٥٤٢رقم الصحابة، فقائل )محاب لم م)!(أحرج، 





بالمخلوقالله سؤال بالمخلوقالله سؤال 

 ٢ m دة لحها العزيز رر'فمسّر،
اش.ءسو ين لسليمان 

إبطالفى الحنفية ء علما رلحهود . ٣ 
الأفغانى-الدين لشمس ، القبورية؛؛ ئد عقا 

للوا الشرعية رلالضوابء؛ل — ٤ 
]بحثالغهلمل اه، لعبد المخلوقء، 

.منئور[ 

التوسلفي جليلة قاعدة  ١١س ٥ 
.تيمية لأبن ، ٠١والوسيلة 

تيمية.لابن اليتقريا^، على ررالرد - ٦ 
،رج؟( لم،؛ عصحيح لاش_رح . ٧ 

للنووى•
لاين١(، رج* الباري؛؛ ررفتح — ٨ 

حجر.

لابن، ^١٢الفتاوى؛؛ ءمجمؤع - ٩ 
.تمة 

 nصبالمخا]وق اض ؤال س

لغة؛التعريف -0؛ 

والهمزةررالين ت فارس ابن شال 
يألسال يقال! واحدة. كلمه واللام 
كثيرموله! ورجل ومناله. موالا 

ان،الأمبماله ما والسول ٢. الوال،(أ 
قضيتإ أي - ونألته س_ؤلته وأمألته 
بمعنىالشيء ألته وس. حاجته 

ر*آ/أأا(.اللغة ر>(ثايس 
ليملأيين.الملم ]دار _( r/o)حاح انم انظر: )٢( 

اداهُم.امتعك 

شرعا:التعويق ■0 

بجاهأو فلأن،  CjIJuاش مزال هو 
التيالصالحة أعماله بأو محلان، 

(٤عملهار٤،.

سناثمعضاسغوى٠■ 
والاصهللاص:

وفيالأصل، في متفقان المعنيان 
توصيحمزيد الاصطلاحى التعريف 

السؤال.لحالات 

هالأساءالآحرى:
باليات،التوسل بالخلق، الموئل 

بالمخلوق.اض على الإقسام 

سقم:اؤ 
يه،والموجه بالشخص السؤال لمقل 

غلهلواشتراك، إجمال فيه يه، والتوسل 
لهأريد فإن معناه: يفهم لم من جبه ي

وهداوشافعا، ت-اعيا لكونه به المسبب 
محياالداعي لكون أو حياته، قي يكون 

أهلوذلك يه، مقتل،يا لأمره، مهليعا له، 
فيكونوالاقتداء، واوه؛لاعة للمحيق 

له،واتياكه له السائل بمحبة إما الثيب 
التؤعفهد.ا وشفاعته، الوسيلة بدعاء ؤإما 

والمؤملبه الأقسام به يراق. أو جائز. 

صادر[.]دار المب)اا/ا،ام  uUانظر: )٣( 
إبطالفي الحنفية ءل»,اء جمود ش: ء.ن-ا نحو انظر )٤( 

]دار١(  ٤٨٠- ١  ٤٨٤)T/ للافغانى الفورية عقائد 
^١٤١٦٠محوا، 





باتمخلوقاك سواد اللهسؤال 

الدعاء؛وهى ألا السادات، أعظم من 
قييعهد لم الترسل من النؤع هذا لأن 

منأحد يقيله ولم والثنة، الكتاب 
أئمةمن إمام ولا والتابعسن الصحابة 

الأمة.

بابلفتح كبيرة ذريعة أنه ت الثاني 
حمايةسدها فيجب بمصراعيه، الشرك 

التوحيدلحمى 

أسألكقال: إذا الداعي أن الثالث: 
لذلك؛اتباعه اه، يسأل لم فلأن، بحق 

بنفسبل وطاعنته؛ ومحبته الشخص، 
فهوالcكرامة، من ربه له جعله وما ذاته، 

المعللوب،يوجب بب بييسأله لم 
وسؤالهألك إلى والتوجه التوسل بخلاف 

كوعاءبها؛ أمر التي الصالحة ؛الأعمال 
بأعمالهمالغار إلى أووا الذين الثلاثة 

والصالحينالأنبياء وبدعاء ،، الصالحةُ 
فينزلع لا مما فهذا وثفاعتيم، 

جواره)٣(

والأثارء

المخلوق:يدان اممه سؤال أثار 

افه.بغير والتعلق الإيمان صعق ٠ ١ 

١!^^عقائد إبطال في المحتمة ءاماء جهود انظرت )١( 
بمرق.( ١٤٨٠.  MAifr)للانغاني 

٠منها ا مراصع شد.ة في البخاري بتمامه أحرجه )٢( 
)كتابلم وم(، ٢٢٧٢رنم الإجارة، )كتاب 
(.٢٧٤٣رقم الرقاق، 

(،٧٨٦)؟/المتمم المراْل ء اكفل انقلي: )٣( 
بمرق.( ٢٨٨.  ٢٨٧، ٢٢')ا/ الفتاوى دمجمدع 

^.صو\ي.
السببلعدم المراد تحقق عدم — ٣ 

هالله دعاء وهو الشرعي، 
..الرسول سنة مخالفة — ٤ 
المخلوقتعفليم. إلى ذريعة أنه — ٥ 

وتقديسه.

المخالفين:هب ذ مؤ 
بحقل الوا بجواز القائلون استدق 

بعضعن وأقوال باثار فلأن، وجاه فلأن 
عنالمقول في ليس وزكن العلم؛ أهل 

نابت،صحيح صريح شيء . النبي 
فبعضهحجة قوله ليس من عن النقل وأما 

والحديثبثابت. ليس وبعصه ثابت، 
ررمنقال: الني. عن به استدلوا الذي 

إنيالصلاة إلى يخرج حين تمال 
وبحقعليك، ائلمن ايبحق أسألك 

بطراولا أشرا أخرج لم فإني ممشاي، 
اتقاءحرجت مسممة، ولا لياء ولا 

أنأسأللث، مرصاتلث،، وابتغاء سخطك، 
إنهذنومح،، لمح، تغفر وأن النار، من تنقذني 

بهافه وكل أنت، إلا الذنوب يغفر لا 
افهوأشل له، يستغفرون ملك ألف سمين 

.؛ ص،لأته،اُ من يفيغ حتى بوجيه عليه 
رئموالمحماصات، الماجد ماجه)محاب ابن أحرجه )٤( 

ٍدا[،الرسالة، (لءؤسة ٢٤v/١v)وأحمد (، ٧٧٨
الفكر،]دار ( الأذكار)٠٣في المودى وسه 
التوسلض جليلة قاعدة في تيمية وابن -[، ٥١٤١٤

واJوصيري، ط١cالفرقان، ]مكنة ( ٢٣٣)والوسيلة 
ط؟[،العربية، ]دار ( ٩٨/١)الزجاجة مصباح في 

(.٢٤)رقم الضبة الململة في والألماني 





الساعةالثاعق

وغةُتأتي لأنها أو لقربها، الساعي 
كلفي الساعة لامعتي الزجاج؛ قال 
القيامة،فيه تقوم الذي الوقت القرآن 

أمرفيها يحدث حقيقة ساعة أنها يريد 
سماهافيه تقوم التي الوقت فلقلة عفليم 

اءة\؟/

يسد؟،اضدمية:

ررمجابغتة، نقح لأنها ساعة؛ سميت 
كلهمالخلق فيموت ساعة، في الناس 

ه،الله ذكرها اش الأولى افة عند 
ونفقال؛ 
يدون
،فيه تقوم الذي الوقت لعلة بذلك؛ 

لأنهاأو فيها؛ الحساب لسرعة أو 
علىلمولها مع حفينة اش عد 

الناسْ؛.

ثذئم:ا0 

وردوقد واجب، بالم—اعة الإيمان 
مرة.( ٤٨)القرآن في ذكرها 

لأدلة:ا0 
JU  الإفاء:يها التي الماعة قي تعار

بثثةدأمهمِ أن آلتاعأ إي تثلئؤرك 

هم؛ذا ويودْ ميحئ لا إك 
سميتوقيل؛ ، ترس[؛ا■ 

■٧(•)آ/ للفاسي، الهنة الأنوار لوامع انم: )١( 
(.١٦٩)،//العرب  jUرآ(انظر: 

العروستاج I وانظر (، ١٦٩)،//العرب لسان )٣( 
الهداة[.]دار 

(.١٣٣)آ/والأثر الحديث غرب في الهاة )٤( 
لأبنالهاري ومحح (، ٣٣٤ lYT)الناري عمدة انظر: )ه( 

الفكر[.]دار ( TUi/\A)حجر 

اوم، —JUزال—زح .ه د-ثمحا لأ وهم 
الماعةأن من ال\قرومة، الأية هذه تضمنته 
فولهمثل في موصحا جاء بغتة، تأتيهم 

شأءت آوثاعئ م ء؛ؤلمثلإدقأ تعالى؛ 
يمةم ^١^٠ ءيتا لا ؤ هد طثها إتا 
بم؛ههإلا ؤك لأ رآ'لأبجا لقثؤ؛ت ا ه

[.١٨٧]الأعراف: 

أيصالذلك موصحت الثنة جاءت وقد 
ارولتقومن.؛ كقوله حديث، ما غير قي 

بينهما،ثوبهما الرجلان تشر وقد اياعأ 
الماعةولتقومن يطويانه، ولا يشايعانه فلا 

قلالفحته، بلبن الرجل انصرف وقد 
يلمطوهو الم—اعة ولتقومن يطعمه، 
الماعةولتقومن فيه، ياني فلا حوصه، 

دطعمهاا(آآ/فلا فيه، إنى أكلته ري وقر 
تدركهممن الناس شرار ررمن ه: وقوله 

أحياءا،؛وهم الساعة 
قهاالتي الساعة في تعالى وقال 
بمسرآلتاعق ئقؤم ؤ؛؛، اء! الإنث
]١١—روم؛تثاء.ؤيم عير ئِؤأ تا ]لقثيخق 

ألثاعميمم تعالى؛ وقال [، ٥٥
أي؛]ال—روم[؛ آتممحن ثه 

اضيفصل فيها التي الماعة تجيء ررؤيوم 
منالموتى فيها ؤلنشر حلمه، بين 

لءآ(واللفظرقمأ'الرقاق، الممحارى)محاب )آ(أخر-بم 
رقمالمائة، واثراؤل الفتن ومسلم)كتاب له، 

٢٩٥٤.)

واللففل( ٧٠٦٧رقم اكن، الخاري)محاب أحرجه )٧( 
رئمالساعأ، وأصراط النتن ومسلم)كتاب له، 

٢٩٤٩.)



اتثاعةالساعة

الحاب،موقف إلى فيحشرم قبورهم، 
ساسيقول: آلثممحن.ه، 

الدنيافي واكتسوا باش، أشركوا الدين 
ؤيكتئبونشن، كلن من الأعمال مساوئ 

ؤيتثدموزا،

والأقسام:
هيالتي الساعات العلماء يقتسم 
كبرى،ام: أئللأنة إلى القيامة 
وصغرى.ووسعلى، 

الناسبعث فهي الكبرى! الساهمة أما 
هاض إليها أثار ام وهي للمحاسة، 

الماهمةتقوم لا بيده نفسي راوالذي إ بقوله 
حتىالخائن، وص الأسن يخون حتى 

وئفعةوالتفحس، المحس يتلهر 
،•الجوارلإُ وسوء الأرحام، 

أهلموت فهي ■ الوسطى الساعة وأما 
ررإنس؛ قوله نحو وذلك الواحد، القرن 

يدركهلا أن فعي الغلام هذا يعش 
الاءةا(ُص.تقوم حض الهرم 

موتفهي إ الصغرى الساعة وأما 

ًرا،العلمية، الكب ]دار ( A'/Y)•■الشري نمير )١( 
١٤١٢.^

ط١[،الرسالة، ة تمؤِ iloA/W)احمد أحرجه )٢( 
(٨٠٦٦رقم والملاحم، الفتن )محاب والحاكم 
حديثغي أحمد *رواه ت الهيثمي ونال وصححه، 

أبوتال . . الحديث[. رواة ]احد سره وأبو طويل، 
]مكتبة( ٢٨٤)U/الزوائد مجمع مجهولء. ت حاتم 

ولواهأحرى، طرقا الألباني له أورد لكن الأدصي[، 
(.٣٦١)م/الخمحة اة اJلفي يها 

(،٦٠١١رنم ازقاق، )كاب المخاري أخرجه )٣( 
(.٢٩٠٣رنم الماصة، وأشراط ١كن )ئاب وملم 

كذاموته، ن ا إنكل قامة الإنسان، 
وغيرهشعبة بن المغيرة قاله 

لمساصاسعلقة:او 

منالماهمة علم الأولى: لخالة ا. 
يه:تعالى افه امحتأم الذي الغيب 

شا متاثر ا التي المغيبات من الماهمة 
عتدمأقه ^إن تعالى: قال بعلمها، تعالى 

 P؛D ^سبحانه:وقال ؛!، ٣٤تلقما0؛ القاعؤ
عثطثها ش  ش

ئرءبمّا^إتاعة تل يأرردلث، ؤتا هق 
.تالآحزاب;أ

سئللما ء، جبريل حديث وفي 
ررمحاقال: الماعة قيام وقت عن النبي. 

الخائل،من بأعلم سها المسزول 
أشراطها«دْأ.عن واخرك 

معرفةدعاوى إبطال الثانية: لمسألة ا. 
وةتالاعة:

الدعاوى.التيحميع بتللأن يعلم وبدا 
أنتزعم التي أو اك-اعة، ونت تحدد 

تحددالتي تلك أو بوقتها، علم ه النبي 
سبعةررالدنيا حديث: نحو الدنيا عمر 
؛،٦١ألئا(آخرها فى وأنا نة، ّآلاف 

القلم،تهار )ا/آاه( القرأن ألفانل مقرئات انفلر: )٤( 
ودح(، ٢٤٢/٢١)العريس وتاج ^[، ١٤١٨ط؟، 

(.٣٦٤/١١اuرى)
وسلم(، ٥٠رنم |لإ,مان، رمحاب البخاري اخرنه )٥( 

ه.ْريره أبي حديث من ٩(، رقم الإيمان، كاب 
ابن]مكتبة ( ٣٦١)A/ الكير في الطبراني أحرجه )٦( 

انمامةالعلل في الجوزي ابن ونال ط؟[، تيمية، 
ًمح«، رالأ ط٢[: الأثرية، العلوم ]إدارة ( ٢١٤)آ/



الساقاتساق

أياممن أيام سعة لدنيا ا اء ت وحديث 

الحاففلعليها حكم وقد ياطلة، فهي 
حديثءكل قال! إذ عاما حكما كثير ابن 
علىالقيامة يوم وقتا تحدياس فيه ورد 

إستاده؛،شعتط لا التعيين 

الساعةيقرب العلم آثار من — ١ 
والتزودالمعاد، ليوم الاستعداد وثبوتها 

اشمعاصي عن والبعد الطاعايتط، من 
تعالى.

منالمرء يصيب ما على الصبر - ٢ 
علىوالصبر الدنيا، هده في ويؤس شدة 

فانيةأنها يقينا وليعلم منها، فاته ما 
فيهيحاسبا الذي اليوم وسيأتي ونائلة، 

لكثرة■صغثرة كل على المد 

تمصادروالمواجع:اؤ 
الساعهء،لأثّراط ءالإتاعة . ١ 

لفرزتجى•

]مكشة( ١٨؛)U/ الزواتد مجمع ني الهيثعى مال و =
وهوالقرشي، عطا•، بن سليمان ءفيه ت القدسي[ 
]دار( ٣٠١/ ا )١ القح لي حجر ابن رئاو صعيفء، 

ابنرمال .، ..جداصعجغج )اسدء المعرفة[: 
القيماين أسار ذلك وألى عم-نرءةاا، ألفاظه الأثير: 

المفوهمات( )٠٨المنيف المار في 
الألبانيبوضعه وحكم أام.ا،  ٠٣هدآ، الإسلامية، 

•٣(. ١٣)رنم الجاع عيف ضش 
(٢٤٣رمالموموصات ني الجرزي ابن أحرجه )١( 

بالوصح.مليه وحكم ط١[، السلمية، تال٠كتة 
كحوانظر: را/آا(، والملاحم الفم ني المهاية )٢( 

اس)اا/عهم(.

لنمدي.)ج؟(، 1!؟^، ائل رارّ- ٢ 
لنمي.)ج-ا*ا(، القاريء «_؛ . ٣ 
لأبن١(، ^١ ^١٠ ١٦١١رافتح . ٤ 

حجر.

لابنرج؛،، الف-تاوىاا ارمجمؤع > -٠ 
تيمية.

الحديعثط؛،غريّبط في للال_ت_هاية . ٦ 
لابزالأبر.)ءآ(، 

هية،؛،بالالأنوار ءرلوامع — ٧ 
للسفالآي•

 Wّق اm

اسموهو الثوق من I اللغة ش التاق 
والركبة،الكحمبط بين الموجود للحضر 

سميتؤإنما وسيمان، سوق ويجمع! 
يقال:عليها، يناق الماشي لأن بدلك، 
كانإذا أسرق ورحت ، موقاء امرأة 

انللإنيكون والساق الساق، عقلتم 
. ()٣

وءيرْ

شرعا:تتعريف اؤ 

فهثابتة حبرية ذاتية صفة الناق! 
منوعقلمته بجلاله يليق ما على تعالى، 

ولاالمخلوقات، اق بلها تمثيل غير 
.معناهاينفي تاؤيل ولا ذكييف، 

الجمل[،]دار ١( \ v/nاللنة مقاييس 1^: )٣، 
التراثإحياء ودار ( ١١٠٦)المحيط القاموس 

ط١آ•اس■' 



اتساق:ء.بماثساق

إق|اسنم:

كماؤق ه الصفة هذ0 إنبات يجب 
ْنرسوله له وأثبتها لنمه اض أثبتها 

نكتفغير ومن سليل، ولا تحريف غير 
تمثيل-ولا 

لأدلهءا0 

ياوته الخيري سعيد أبي عن 
ربتارريكئف ت يقول النبي سمعت 

ومؤمنة،مذص كل له فيسجل مائه، عن 
رياءالدنيا في يجد كان من كل فيبقى 

ظهرهفيعود ليسجد، فيدمب، وسمعة، 
ٌاحاواااُا/حليما 

عنه عود مبن الم عبد وعن 
همنيكشف لافيقولون محال: س النبي 
ساقه،عن يكشف ذلك نمد ت قال مائه، 

قومويقي طبهما، بفلهرْ لكن من كل فيخر 
الجوديريدون القر، كصياصي ظهورهم 

يسطبوزا،فلا 

ندمنثاو ءن ت تعالى وقال 
.]الةلم؛اتظعؤن.اه ثلأ أشمي إئ 

صفةعلى لأية ا من الدلالة وجه 
الساقإصافة لعدم ظاهر غير الساق 

(.٤٩١٩يقم الشم، )محاب المنادي :ا(أخر-بم 
]دار( ٥٢٠الئئت)أ/ ني أحمد بن اه همد ؛٢(أحرحه 

(٣٠٧)آ/اص في والطماني يا[، الشم، ابن 
ومححهة*أامآ، ، tJsوالحكم، العلوم ]مكب 

]دار)إ/ماآ( رالئرمب المرقب في المننري 
ااترءس_،صحح ش والأياني ط١أ، العلمية، الكب 

طْ[.المعارف، ]مكبة ( ٣٥٩١)رقم والترمب 

سياقفي نكرة ووروده ه، اش إلى 
إثباتعلى بها استدل من 3^؛؛ الإثبات، 

اuقعللبم١اي;
عنيكشف، يانه أحير تعالى الله أن - أ 

والمجودالسجود، إلى ؤيدعون ساق، 
هوأنه يعلم .،، لله إلا يحلح لا 

ساقهُم.عن الكاشف 
لأيةا في اق الس_تنكّر أن - ب 

عنيكشف قال؛ كأنه والتفخيم؛ للتعظيم 
شأنهاوتعالى عغلمتها جلت عفليمة ساق 

ا.ثسهأ أو مثيل أو نظير لها يكون أن 
المساقصفة إثبات ورد قد أنه - ج 

القرآنتفسر والثِنة السنه، في صراحة 
الخيريسعيد أبي حديث وهو وتبينه، 
السابق.

الصحابةاحتلف فقد حال كز وعلى 
الأيةفي بالساق الممصود قي والتابعون 
الكريمة.

وعكرمةوقتادة عباس ابن ذهب 
هوالمفصود أن وغيرهم ومجاهد 

القيامة،يوم والكرب الشدة عن الكشف 
هريرةوأبو ممعود بن الله عبد وذهبا 

المقصودأن وغيرهم الخيري سعيد وأبو 
لأيةا فجعلوا اذئه اق حمعن الكشف هو 
الصفاتأْ،.آيات من 

)آ/؛'ا(]طا،لصان التوحد محاب شرح انفر: )٣( 
٥١٤٠٢.]

ط؟[.العاصمة، ]دار ( ٢٠٣/١)المرسلة الصواعق )٤( 
=الطجري تفسجم في: الخالة هده ني أقوالهم انفلر )٥( 



اماق

اختلافأن إلى التنسه ؤيجدر 
سليالصفة إثبات في يكن لم الصحابة 

وفدفمهل، المقصود بيان في كان 
عدمظه تيمية ابن الإسلام شيخ رجح 
آخربدليل إلا الصفة على الأية دلالة 
واسللا ءلاهر أن ريب ررولأ فقال؛ 

>؛ؤيمقال؛ فانه الصفات من هذه أن صلى 
لمالإنبات في نكرة سايأه ص يةثس 

فمعساقه عن يفل ولم اض إلى يضفها 
منأنه يفلهر لا بالإصافة التعريف عدم 

وردوقد ا. آحر؛؛ُ بدليل إلا الصفات 
الحمد.وض الثنة في الدليل هذا 

اسم:أهل قوال أء 
ونحمه قوله في يعلى أبو قال 

غيرأيصا رلوهدا : ؛[ JuiJi]تاؤه ئن قةقم< 
ذلكؤإثبات إليه، الساق إصاقة ممتنع 

.، لداتهءز صفت 

للأيةتفسيره في السعدي وشال 
القيامة،يوم كان إذا وأي: السابقة: 
الما والأهوال القلاقل من فيه وانكشف 

لفصلالباري وأتى الوهم، تحت يدخل 
ً (ao^/rr )محلىوالرد ط\[إ ؛لرسالة، ]مؤسست

الأثرية[،]المكشة ( ١٨ؤ  ١٦مدم)لأبن الجيمية 
]مكتبة( ١٨٣)أ/لبهئي والمفات الأساء 
يا[.الرائي، 
ئاسة.رامحاتيدها 

- ٣٩٤تيمية)آ/ ابن الإمحلأم شيخ فتاوى. مجمهمع )١( 
)ا/انمرامحق في القيم ابن فال هذا ونحر (، ٣٩٥
٢٥٢.)

الكوت[.لخلاف، ]دار )ا/بم0ا( التأُيلأت )آ(اطال 

الساق

عنفكشف ومجازاتهم عباده بين القضاء 
شيء،يشبهها لا التي الكريمة ساقه 
ماوعفلمته اض جلال ْبن الخلائق ورأى 

إلىيدعون فحنثي عنه، التعبير يمكن لا 
لله،االجود 

سياقوفان عثيمين: ابن وقال 
تمانا،لأية ا سياق يجاري الحديث 

الحديثا،في حاء ما على لأية ا فتحمل 
بناءالأية في ض الساق إصانما وتكون 

الحديث،أن المعلوم ومن الحديث،، على 
مطردةالقاعدة تكون وبهذا القرآن، يفسر 

لسذهامص"ُأ،•

اتمخاكين:ذهب م٠ 

الجهبميةمن المتكلمين عموم ، خالف
إثباتوأنتئروا والأساعرة، والمعتزلة 

بجلالهيليق كما تعالى ه، الساق صفة 
فيالواردة النصوص وأنكروا سحانه، 
نوربمعنى: العاق وأولوا إثباتها، 

عندللمؤمنين يتجدد ما أو عفليم، 
والألaلاف؛الفوائد من تعالى اض رؤية 

مخلوقالساق أن إلى بعضهم ذهب بل 
خارجةللمؤمتين علامة تعالى الله جعله 
منوعيرها المعتادة السوق عن 

ينزهأن يجب التي الباطلة التاؤيلأت 
اف'كلام عن فضلا العقلاء كلام عنها 

ط١[.ا;ثلة، ]ْزمحسأ ( ٨٨١)المدى -شر )٣( 
]مدار( ٢٦٣)العشمن لأبن الخارسة العمدة شرح )أ( 

^.١٤٢٦ط)، الوطن، 





اثسثBlالسح

اللغويايبمعنى بين لعلاقة اي 
والاصمللاص:

السبإذ حدا؛ ظاهرة بينهما العلاقة 
موجودالمعنى وهدا الشتم، هو اللغة في 
صيخرج ولم الاصطلاحي، المعنى في 

اللغة.في معناه 

الأخرى:لأسماء اي 
الشتم.

هاسنمء
عراتّه:ياختلأف يختلف السب حكم 

وسبالى، تعاش فثب . ١ 
ظاهزاأكبر كفر دينه؛ وسب هو، رسوله 

أوالجد طريق عن كان سواء وباطنا، 
■تعالى اش ب كفرا وأعثلمها المزاح، 

اقيسب ررومن ظهت قيامة ابن قال 
أومازحا كان مواء كفر، تعالى 
جائااآُن.

أواش سب لرإن ئه تيمنه ابن وقال 
سواءوباطنا، ظاهزا كفر رسوله سب 
أومحرم، ذلك أن يحؤتف. الساب كان 
عنهلا ذا كان أو مستحلا، كان 

أهلوسائر الفقهاء مذهب هذا اعتقاده، 
قولالإيمان بأن المائلين الثنة 

وءمل«ُآ،.
ررسبظهت باز ابن العلامة ونال 

منذلك كل وعلا، جئ والرب الدين، 
[.٠١٤٢•اودني)آا/هبمأ(]دارانمل، )أ(
)"ا/هها،(.السلوو اضارم )٢( 

أهلإجماع ■بالكفر أتولع أعثلم 
العلم،،ُم.

محرمحق بغير لم الموهمب - ٢ 
فاسق.وفاعله العلم، أهل دإجماع 
بغيرالملم للفسب ظه; النووي قال 

فاسقوفاعله الأمة، بإجماع حرام حق 
هااُ؛ا.الني به أخير كما 
الحقيقة:و■ 

كلوهو الشتم، هو ت الب حقيقة 
نقصوالالإهانة يوجب قبيح كلام 

حدأو محايقل، له وليي والاستخفاف، 
العرفإلى فيه المرجع بل معين؛ 

معتر.لا 

يكنلم ررؤإذا ت فهفؤ تيمية ابن يقول 
فيولا اللغة، في معروف حد للسب 
الناس،عرف إلى فيه ظلمرجع الخرع، 

يجب■الذي فهو سبا العرف في كان فما 
هالصحابة كلام عليه ننزل أن 

وفلأفلأ«ُْ؛.والعلماء 
الأدلة:

أنقيجؤبآ تعالى■ الثه قال 
مهمثم ي محتا وثم سمحئآ عقهتر ثري 

.محاروث ثا محيج آقث إرتت« آأتيمخوأ 
ءكضلظنا إقتا ول،0 

(٤٤٢باز))/لأبن متتوض ومقالات فتاوى مجمؤح )٣( 
القاهرة[.تيب، ابن ]مكنية 

الجيل،]دار )Y/؛o( لفووى لم مصحيح شرح )٤؛ 

)ه(انمارمانملول



"ئهادسش
ايئت

كتنورّثشء ^١!؛^، بأس قو يينتب 
بمد^ ق ص\ ٩ و ثمبمأ 

بنمي تتكم ثليمؤ ص قف إن هشمثك 
ويربجى حقاخمأ ائأم لوه 

]الوبة[.

\هيوذؤق آقثن ^إة ت تعالى وقال 
ثمأعثءأ؛فيرق "ألديا ف، آقث ثتأم ثتمحأثُ 

]الأحزاب[..ه مهقا ئادا ءم 
أؤمثث«>قيوأ ءؤوتُ ت تعالى ال وق
يثمقدح أثم سثشأ أقي دون بن يءون 
[.١٠٨لالأنعامت ٠^^ 

تقال  ٥٠مسعود بن الق، عبد وعن 
المسلمررساب اش رسول قال 

م((را،.وقاك فوق 
لألمنال:  ٥٠مالك بن أنس وعن 

ولافحاقا ولا سيابا النبي. يكن 
ماالمعشة: عند لأحدنا يقول كان لناثا، 

جييتبمءُى.ترب له 
ذرأبا لقيت نال: معرور ال وعن 
حلةغلامه وعلى حلة وعليه بالربدة 
ساستإني فنال: ذلك؟ عن فسألمه 

س:النبي لى فعال بأمه. فعيرته رحلا 
فك% ام انك ا؟ أمه ته أعس ذر ؟L ؛ايا 

لموم(، ٤٨رنم الإيمان، ركتاب الخاري أخرجه )١( 
(.٦٤رقم الإيمان، )محاب 

رقمالأدب، ركاب البخاري أخرجه )٢( 
لموم(، ٣٠رنم الإيمان، )محاب أ>-بمه)٣( 

(.١٦٦١رنم الأيمان، )محاب 

أن؛ ٥٠رة ريهي أتن وع
فالاما المستبان ١١قال: . اف، رسول 

(٤)المظالومااُا،.يعتد لم ما اليادئ، فعلى 

يأقوالأهلاسم:
لاقي: راهويةبن إسنحاق قال 
هقاه سب من أن على العلماء أجمع 

شيئادفع أو ، رسوله مب أو 
وهواش، أنبياء من نبيا قتل أو اش،، أنزله 

كافرهأنه اش أنزل بما مقر ذلك ْع 
لاومنظأه.' بر العبد ابن وقال 

شتمأو وتعالى، ارك تباف، شتم 
افهأنبياء من نبيا شتم أو ,رسوله.، 

كانإذا قتل عليهم وسلامه افه صلوات 
مجنومنهم استتابة، بلا للأسلأم مذله.نا 

ؤإلأتاب فان منها، يمنتاب ردة يجعلها 

قل«لأد
منفي فصل ١١.: تيمية ابن وقال 

وحبلما مكان فان تنالي: افه سب 
مرتدكافر بذلك لأنه بالإجماع؛ قتله 

يعفلمالكافر فإن الكافر؛ من وأسوأ 
منعليه هو ما أن ويعتقل؛ الرب، 
ولاباه، باستهزاء ليس الباطل الدين 

.ممسة 

رقموالاداب، والملة الثر )كتاب لم مأخرجه )٤( 
٢٥٨١٢.)

(.٢٢٦الر)؛/مد لأبن الممهد )٥( 
(١٠٩١رآ/ المالكي الخديمه أهل فقه في الكافي )٦( 

٠ه[  ١٤٠•لحديثه،هدآ، ا ض الريا ]مكتبة 
 )V( انمارمJ^l،



انثن

ادسى٠٠

والأقسام:
تنوعان السب 

القائليقول كان دمحاء؛ الأول: 
أو:المح،، قبحه أو: المح،، لعنه لغيره: 
الأو عنه، اش رمي لا أو اه، أحزاه 

فهذادابره، اض قطع أو الله، رحمه 
أوللأنبياء كان سواء سثا، يعد وأمثاله 

الناسعده ْا كل فهو حبر؛ الثاني: 
باسمكالتسمية أوتنقضا؛ أوسبا شتما 

بالمسكنةوصفه أو الكلب أو الحمار 
،.ذللخ، وتحو والمهانة، والخزي 

المتعلقة؛لمسائل اه 

منتوبة حكم الأولى؛ لمسألة ا- 
سبالثهسالي:

تعالى؛الله سب فيمن العلماء احتلف 

تقولين علمح، لا؟ أم توبته أنقل 
وهوتقبل، لا أنها الأول: المول 
أهلومذهب الحنابلة، عند المشهور 
يصلىولا كافنا، يقتل بل المدينة؛ 

يدفنولا بالرحمة، له يدعى ولا عليه، 
الردةهذه لأن الملمين؛ مقابر فى 

التوبة.فيها تنفع لا وكثير عفليم أمرها 
علمتاإذا تقبل أنها الثاني: القول 

هنفعلى وأقر الله، إلى توبته صدق 
منيتحق بما فه ا ووصما بالخطأ، 

أبيالقاصي قول وهو التحقليم، صفات 

.آ-«ا(.ا"-)؟/U1 _'0المصدر .)١( 

وأبيالمائية، وبعض عميل، وابن يعلى 
بعموم viiJjJواستولوا والشافعي، حنيفة، 
كقولهالتوبة؛ قبول على الدالة الأدلة 

عقأتمبجأ ١^؛؛، تنمادئ >ؤقل الى: عت
آقثإن أظ قهمؤ ين هنثثلؤإ لا آسه،؛ 

وقد[، ٥٣]الزم_ر: آلدمي، يثير 
ومعتعالى < ٥١١س_ا من الكفار من كان 

هوالقول وط! توبتهم، تقبل ذللئ، 
الصسءرآ،

فقفؤ:تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
غلفلؤإن والكفر عظم، ؤإن لروالذس_ا 
كله،ذللثا تمحو التوبة فإن وحم 

لمنيغفره أن ذس_ا يتحافلمه لا هه واشُ 
للتائِينااوغيره الشرك يغفر بل تاب 

أدبايؤدب أن بد محلا توبته قبلمن ؤإذا 
الجرمهذا مثل إلى العود عن بردعه 

قبلناررؤإذا ظه: تنميه ابن قال العفلتم• 
يندبفإنه سحاته، الله سب من توبة 

>،إل العود عن يردمه حتمح، وجثئا أدبا 
أصحابتالإيعص ذكره هاكذا ذلك، 

فيهو إنما الخلماء بين الخائف وهذا 
أحكاممن الفلاهر في توبتهم قبول 

فيالإسلام أحكام وثبوت اكني_ا، 
فتم،لتوبتهم تعار الله يول وأما حقهم، 
باطناوأقلع تاب لمن وغفرانه الباطن 
تعالىافه فان فيه؛ حلاف فلا وءلاهتا 

(.٢٦٨)Y/المفيد القول )؟(
رآ/مْم(.الخاوي )■)(مجموع 
<,١٠٣٠)r/الملول رأدالمارم 



الشدايقث

ئابجأوذق وي المتاسن: في قال 
.بميدمهم ولثتثوأ أش وآصئحوأ 

أقثيقن وثوق آلثريبجغ تع 
[.fUl]ه ظيثا آء ألثؤي؛تث 

هنتوبة قبول حكم ث الثانية لمسألة ا— 
ه:الشي سب 

نويتهأنقل للشي. ب منه يبع من 
علىذلك في العلم أهل احتلف لا؟ أم 

هدلين؛
وهوتقبل، لا أنها ت الأول القول 
ملوالمالكية؛ الحنابلة عند الشهور 

أحكامعليه وتجري مرتدا ك-افتا يقتل 
رئته،لشناعة توبته؛ تقبل ولا المرتد، 

التوبة.فيها تنفع فلا 
علمإذا مقبولة توبته أن الثالي• القول 

بالخطأ؛ؤإقرارء الله إلى توبته صدق 
التوبة؛قبول على الدالة الأدلة لمموم 

ققآسمنيإ اتيق دث*تادةا ت تعالى كقوله 
آقء]ة آئي قتة ين دئثثلؤأ لا أثسهيإ 

[.٥٣}اد'/•' غيسهي آلوميب تثير 
منجمع واحتارْ المحيح، هو وهدا 

لكن_، تيمية ابن منهم العلم، أهل 
الرسول.ب لأن قتله؛ من بد لا 

يمملقأهأءران:
هكونلشرعي؛ أمر ت الأول 

تقبلالوجه ^ا ومن .، اه، رمول 
تاب.إذا نوبته 

منلكونه ثخممى؛ أمر الثاني؛ 

قتلهيجب الوجه هذا ومن المسلمين، 
أنهعلى نويته بعد ويقتل لحقه.، 

يحقلأمتهاشه وذلك لم، م
أ-ض.ُ ا ومول 

المحاكين:ذصب م٠ 

علىالمسألة هذ0 فى الخالقون 
وجهتزت

التكفيرمحل منا جعل من منهم ت أحدهما 
مجردوليس ا الب استتحلأل هو للب 

أئمةعليه لما مخالف وهدا المب، 
الأمة.ملف ؤإجماع الدين 

ارمزئلإ.' يعلى أبو القاصي وقال 
سواءيكفر، فإنه ورسوله لته ا مسبا 

■يستحلهلإ لم أو لمب ا تحنأ س١ 
كمربأن أرالقول ئه تيمية ابن وقال 

هوا إنمالأمر نفس فى الناب 
وهفوةمنكرة زلة لمّب ا لأستحادله 

أنوالجماعق الئنة أهل ومذهب عفليمة، 
امتتحلهسواء كفر، للرسول المب 

.يستحلها، لم أو 
الجهميةإليه ذهب ما وهو الثاني■ 
الأشعرية،من واقعهم ومن المرجئة، 

وسبتعالى الله سب جعلوا حيث، 
الباحلن؛دون الظاهر في . رسوله 

فيدليل فهو المب منه وقع من أن ت أي 
معيكون وقد كفره، على وأماره ١^١٥٢٠ 

(.YU)0/الشد )ا(اامل 
 )Y( الملول الصارم/Y(٩٦٠.  ٩٠٧.)



الدهرا،س ءءوهًتدمرا سب 

مبتيوهدا الباطن، في موحدا عومنا هدا 
وأنهالإيمان، في مذهبهم أصل على 
القليةالمعرفة أو التصديق، مجرد 

وجهينُى؛من باطل القول وهذا 
معلومهو القول مدا أن ت الأول 
منإن إذ الدين؛ من بالضرورة المسال 

ومسبارسوله، ومسثا تعالى، الك مسب 
وفدوءل_اهتا، باطنا كافر فهو دينه، 

القرآن،في امفار تملماُتط اض ذكر 
الوعيدواستحقاقهم بكفرهم، وحكم 

بمنزلةالكفرية أقوالهم كاذّتا ولو ، بها 
الإقراريمنزلة أو عليهم، الشهود شهادة 
منالق، يجعلهم لم المقر فيه يغلهل الذي 
تكونقد التي بالشهادة الوعيد أهل 

ينبغيكان بل كدبا؛ تكون وقد صدقا، 
الشهادة،صدق بشرط إلا يعيبهم لا أن 

حقدتتعالى: ه كقولوهدا 
آبذالنسيح ئو أه إن هالوأ 

■كثير وأمثالها [، ١٧■تي_م؛بلالماممة؛ 
أنفنامن بالاصملرار معلوم الثاني: 

كانإذا الفو_ا أن وهو الشامل، عند 
الير،رسول وأنه الرسول، صدق معتقدا 
له،ومحفلنا اشر، لرسول مهحيا وكان 
يتصورفلا يلعته، أو يسبا،، أن هدا امتنع 
بهالأسلتناف نؤع مع إلا منه، ذلك! 

أنهاعتماد مجرد أن يدلك فعلم ، وبحرمته 
اكارمافلول)آآ/هاه(.)ا{اظر: 

(.٠٦١,  ٠٥٧)V/برع !نظر: )٢( 

محبتهمع إلا إيمائا يكون لا صادق 
باكلب،.وتعقليمه 

لمصادروالمراجع؛اه 
المم.لابن الدمةاا، أهل ررأحكام . ١ 
أحكامهبالدين ررالأستهزاء — ٢ 

القرشي.لأحمد واثاره؛'، 
الحميدو،العزيز ارتيسير — مأ 

اف،.عيد بن لسلمان 
عياض.للقاصى لاالثفاا،، - ٤ 

Iتيمة لابن ، الملول؛؛ لاالصارم ء ه 
حجر.لابن الارى'؛، ررقح ■ "٦ 
كتنابعلى المفيد لقول ا ء . ٧ 

عشمين-لاين التوحد؛؛، 
فيهاحكى التي المقيئة راالمسام . ٨ 
منلمجموعة الإ-جماع،ا، تيمية ابن 

الا'حثين•
قدامة.لابن ررالخعي؛؛، . .٩ 
موليةالالإيمان اانواقفس - ١ • 

اللعلف.عبد الخزيزآل لخبد والأءتةادية؛ا، 

قالدهر ب سو 

لتعريفاه 

ارالمين^؛؛^؛ فارمي ابن قال الشبه: 
ابنوأظنه _ اللغة أهل بعض حده والياء 
ثمالقطع، الباب هدا أصل أن دريد 

قالهالذي وهذا الشتم، منه اشتق 
فأماعليه، موصؤع الباب وأكثر صحيح، 
سببتيقال: المقر، فالشب: الأصل: 



ءقرتها((أا/إذا الناقة 
وهوت، سا مسه مصدر ت السب 

ولاقطعه، بمعتى ينبه سبه وقد الختم، 
توالناب الشتم، من أقطع قطمعة 

ئببة!رجل ؛ والقاطع، التشاتم، 
الناصبمب كان إذا 

JIjJIbظه; فارس ابن قال ت والدهر 
الغلبةوهو واحد! أصل والراء والهاء 

يأتيلأنه لهزا؛ الدهر وسمى والقهر، 
محملهااُم■شيء كل على 

أهلبعض نص وقد الزمان، والدهرت 
تأي - واحد يمعنى أنهما على اللغة 
يقعالعرب عند والدهر _، والزمان الدهر 
علىمحيقع الأطول، الدهر بعض على 
لالممدود الأمد وهو كلها، الدنيا مدة 

شرعا;التمريشا أ0' 
الذيالزمان، شتم هو الدهر! نلم، 

لعنه،أو ذمه، أو الحوادث، محل هو 
إليهاكر بة نأو تنقصه، أو 

ط*أ؛اه[.الجل، ]دار )ل(>صا.ستتّا/^( 
المريةزالدار )آا/آام( الاغة تهذب رآ(اتفم: 

العلمأدار ( ١٤٤)؛/والصحاح والترجمة[، للتاليف 
رم/اللغة ومقاييس [، ٥١٤٠٤دم، للملأيين، 

التراثأحياء زدار < ١٣٧)n/العرب ولمان (، ٦٣
ط^.الري، 

(,٣٠٦اللغة)أ/ه«م.ممائص )٣.( 
)،/العرب ولسان (، ٦٦١)T/ المحاح اند: )٤( 

]دار( ٢٢٢)Y/المحيط القاموس وترتيس، (، ٢٩٣
[.٥١٤١٧ٍل؛، الكب، عالم 

لد١ر( ٤٦٨)التوحيد كتاب لثرح التمهيد انثلر! )ه( 
ام[. ٤٢٤ؤدا، التوحيد، 

لآبماسنم:
أنسام!طلية إلى سمم الدهر سب 

دونالمحض الخبر يقصد أن الأول! 
تحبنايقول! أن مثل حائز، فهذا اللوم؛ 

ومابرئه، أو اليوم هدا حر شدة من 
ذللث،.أشبه 

هوأنه على الدهر يسب أن الثاني! 
الدهرأن الدهر يسبه يعتقد كأن الفاعل؛ 

والخر،الخير إلى الأمور يقلب الذي هو 
أكبر.شرك فهذا 

لاعتقادهلا الدهر يب أن الثالث! 
هواطه أن يعتمد بل الفاعل؛ هو أنه 

الأمرلهذا محل لأنه ثه يلكن الفاعل، 
يصلولا محرم، فهذا عنده؛ المكروه 

فيالسفه من وهو الشرك، درحة إلى 
■١^^٦٢في والضلال العقل 

الحميمة:؛ئ؛ 

عنبالخهي المراد العلماء بثن لقد 
كونهووجه الحديث، فى الوارد السب 
لأنوذلك( الدهر، بسب يتأذى تعالى 
هولأنه إليه؛ متوجها يكون السب 

وقخاثهقدره في يجرى الذي المتصرف 
أماوالمحبوب، والمكروه والخر الخير 
للحوادث،ووقت( زمان هو فإنما الدهر 

يتصرفالذي هو ه نفالدهر أن لا 

(٢٤٠)٢; التوحيد كتاب صلى المفيد القول لأ<اظر; 
فيالمعاد وزاد [، ٠١٤٢٣ط؟، الحوذي، ابن ]دار 
ارسالة،]مؤّة ( ٠٣٥٥  ٣٥٤انماد)٢; حم هدى 
[.٠١٤١٥ط٧، 



اى^هرسي، 

فيه،تجري التي الحوادث هذه ؤيحدث 
للأعمالوولت زمان الدهر ؤإنما 

أثلجعد ٌ ؤءهر ت تعالى قال كما 
أيادؤ تهفن نر ١رإد تن منيه يآلأهار 

ث

الأدلة:■٠ 
آتوناتانء ئ نا ت و_عالى قال 

يىذللق قم رما ١^٥؛ إلا ؤءيا ثمؤق 
.تالجاث؛ة[ .ه ظنن إلا م أئ ءزِ 

قالت ال قه هريرة أبي وهمن 
يؤذينيه-' افه ارقال .ت اض رسول 

بيديالدهر وأنا الدهر سب آدم، ابن 
والهارا،أأأ.اللل أقلب الأم، 

تقال س اش رسول أن خهئه؛ وعنه 
اف،قان الدهر، خسة يا أحدكم: يقولن رالأ 
.بص  (٣).

العلم:أهل أقوال ٠
أنعندي أرتاويله ظه: عبيد أبو قال 
بهونالدهر، تدم أن ثانهأ كان العرب 

موتمن بهم، تنزل التي المصائب عند 
اذلك أوغير مال أوتلف أ.وهرم 

وشرحه١(٠ ٨/٤)_ Ua_Jالسنن معالم ايثلرت )١( 
للفوزانالمتقد ؤاعانأ )آار7هم، لو،مى الئنت 
/Y(٢٤١ ).]مؤّتااردلة[

(،٤٨٢٦رنم القرآن، تمر )محاب المخاوى اخرجه )٢( 
رنموفرما، الأدب من الألفاظ )كغاب لم وم

(،٦١٨٢يقم الأدب، )كتاب اسارى أخرجه )٣( 
رنموغيرها، الأدب من الألفاظ )كتاب ومسلم 

واللفقلل٠,(، ٢٢٤٦

وأبادهمالدهر، يع قوا أصابتهم فيقولون: 
فيجعلونهالدهر، عليهم وأتى الدهر، 

المح،ققال محدمونه، ذلك يفعل الذي 
بوانلا تأويل: على الدهر؛ا نسوا ارلأ 

ويصيبكمالأشياء، هده لكم يفعل الدي 
فاعلها،سبيتم إذا فإنكم المصائب، بهده 
سلأته تعالى؛ اهّ على السب، يمح فإنما 
وجهفهدا الدهر، لا لها الفاعل هو 

وجهاله أعرف لا اش شاء إن الحديث 
ضْ«ء؛ء.
ررأناءرنوله: : piSvالخط-ابى وقال 

ومدبرالدهر صاحب أنا معناه: الدهرا؛ 
بفإذا الدهر، إلى نسوتها التي الأمور 

الأمورهذ0 فاعل أحل من الدهر آدم ابن 
الدهرؤإنما فاعلها، لأني إلي سبه عاد 

الأمور،لمواقع فنرقا جعلته ووقت الزمان 
أصابتهمإذا الجاهلية أهل عادة من وكان 
الأمورمن مكروه أو الزمان من شدة 

بونا: فقالواوسثوه الدهر إلى أصافوه 
منذلك ونحو للدهر، ونيا للدهر، 
أنوتعالى تبارك ايله فاعلم . . القول. 

فعللا ونهار لمل بتن يقلمه محدث الدهر 
للحوادثفلهر لكنه ثر، أو حير من له 

اشبيد كلها الأمور وأن لوهوعها، ومحل 
وهوحدوثها بكون فله ومن تعالى 
له؛؛شريك لا سبحانه ومنشئها محدثها 

(.١٤٧..١٤٦/٢)٤(مهباسث)
مكةالقرى، ام ]جامعة ( ١٩•n/؛ الحديث )و(أءلأم 

[.٠٠١٤٠٩ط١، المكرمة، 



الده^^سجب ء4اباثدههر

واقع_وا راوهI المعدي وفال 
_،الدهر سب يعي! - الجاهلية في كثيرا 

الفّساق،من كثير هدا على وتبعهم 
نصاحرت إذا والحمقى والمجان، 

يسبونجعلوا مرادهم حلاف على الدهر 
وهذالعنوه، وربما والوقت، الدهر، 

الحمق،ومن الدين، صعق من ناشئ 
عندهليس الدهر فإن العفليم؛ والجهل 

مص_تف،مدبر فانه ؛ شيء الأمر من 
العزيزتدبير فيه الواقعة ريف والتما 

والسبالعيب يقع الحقيقة ففي الحكيم، 
الدينفى نقص أنه وكما مدبره، على 

العقل؛'رامفى نقص فهو 
^تJارقة:المسائل زاام«

mm  اش!أسماء من ليس الدهر

حرمكابن - العلم أهل بض ذهب 
اللهء أسما من )الدهر( عد إلى — وغيره 

الحديتبواستدلوا الحسنى، تعالى 
الدهريب ادم ابن ُُيؤذيتي ت المتقدم 

الباهلل استدلال وهذا . الدهر،؛ وأنا 
الحدثهذا تأمل من لأن فيه؛ حجة 

يرويهفيما . اكبي، مراد ليس أنه 
منالدهر أن يبين أن L افه عن 

cdJSبثن اش لأن الى؛ تعاض أسماء 
الللأئب الأمر بيدي الدهر »أنا فقال: 

يسبونالذين أن يعنى وهذا والهراا، 

هرالله يخلقه ما على يطلقونه إنما الدهر 
فيبقع ولا والنوازل، العواصف من 

بونيإنما بل فه ا يئون أنهم نفوسهم 
ذلكعلى والدليل المكان، أو الزمان 

الليلألأقلب شال: تعالى افه أن 
اش،يقليهما والنهار فالليل والنهار؛؛، 

غيرالمقلب أن ومعلوم الدهر، وهما 
ألمقلب.

بمعنىجامد اسم فالدهر وأيصا: 
جقيقول: تعالى وافه والزمن، الوقت 

والاسم. !!١٨٠]الأعراف: 
وصف،على يدل لا الذي هو الجامد 
الأسماءمن الدهر فليس ولذلك 

الملموناأأجم-ع تيمية: ابن شال 
-المريح بالعمل علم مما هو وِ 

هوالذي الدهر هو ليس . الله أن 
الزمانااُمجرى يجري ما أو الزمان، 

0الآثار:

الدهر:سب على المتربة المفاسد من 

يسب؛أن بأهل ليس من ب أولا: 
منقادالله حلق من مسخر حلى الدهر فإن 

بالذمأولى فسابه لتسخيره، مذلل لأمره 
ث.والسب 

)مللعيي اللكّلت المجّرمة ضمن الديد القول )١( 
ط؟[.القاني، مالح بن مالح ]مركز ( ٤٣

(٤٦.  ٤٥)شن لأبن ص القواس شرح انثر: )٢( 
[.٥١٤٢٣دل، الاثار، ]دار 

فهدالملك ]مجمع ( ٤٩٤)آ/ الفشاوى محجمؤع )٣( 
[.٠١٤٢٥ط؟، الثرف، المحق لطائ 









م.
سباضىش

إنيللالئه-لم قال: الريح عصفت، إذا 
هاوحير فيها، ما وحير حيرها، أسألك 
ماوثر شرها، من يك، وأعوذ به، أرسلت، 

ا.ده؛اُ ما وثر فيها، 
ررفاحبرتيمية: ابن الإسلام شيخ قال 

بالعذاب،وتأتي بالرحمة، تأتي أنها 
باضونعوذ حيرها، من الئه نسال أن وأمر 

الخيرأسباب قي الثنة فهده شرها، من 
الخيرأسباب عند العبد يفعل أن والشر: 
اهيجلب ما الصالحة والأعمال الظاهرة 

منالقإاهر0 الشر أسباب وعند الخير، به 
.عته به اض يدفع ما العبادات 

منب ألفاظ الثانية: لسألة ا- 
الرج*سب 

اللوم،دون المحض الخير يقصد أن 
منحرم أشد اليوم يقول: أن مثل 

&ؤهتدا.أ: لويل قول ومنه الأمس، 
بهأثوم؛ ]هود[، .ه ضبب نحم 

ذك^.

الذكمة:■0 

لأنهاالريح؛ سب عن النهي جاء 
محوسبح-انه ومحو تعالى، لله مخلوقة 

الريحوسب سواه، دون لها ١لمصتف 
.ومسخرها لخالقها مسبح 

(.٨٩٩يقم الأسماء، ركاب سلم أحوج،، )١( 
بنفهد الملك ]مجمع ( ١٧٠)oT/ الفتاوى مجمؤع .)٢( 

المزينا.حمد 
(٢٤• )Y/ الموحّد كتاب صلى الممد القول انظر: )٣( 

>[.١٤٢٤ْلآ، الجيني، ابن ]دار 

الحكمة:بيان في عقيمين ابن قال 
فلولخالقه، سب المخلوق سبا إرلأن 

فهذافحبتهّ عيب، وف، مبتثا ا قصتوحدت 
سبوكيلك؛ بناه، من على ينصب سبا لا 

ماعلى مسخرة مدبرة لأنها الريح؛ 
.(٤)الق،حكمة تقتضه 

اتمصادرواممرام:٠
الحميدا؛،العزيز ير ررتي■ > ١

اه،،عبد ين لسليمان 
،٠١لقرآن ا لأحأتمام ررالجامع . ٢ 

للبغوى.السثة،،، 'ُشرح - ٣ 
,للنووي ، ملم؛، صحيح راشؤح . ٤ 
حجر•لأبن الاريأ؛، ررفح - ٥ 
للئوكاني.القدير،،، ررفتح . ٦ 
بنالرحمن لحبي المجيد؛؛، لرفتح — ٧ 

حسن.

عثتمين.لابن المفيد؛؛، ءالقول - ٨ 
تيمية.لابن ، الفتاوى،؛ ررمجمؤع • *٩ 

القثم.لابن الصيب((، -؛رالوابل  ١٠

انصحايةا سم

)الصحاة(.

 P تعالاض ث

رالسنا(.مصطلح يراجغ 

االعاصمة ]دار ( ١٤٠)م/•ثمين لأبن المفيد القول )٤( 
ْا؟ام[اطا،





سنؤحيا تسثوحا

وهداإليه، فقير صواه ما وكل بنفسه، 
اسلةاا'ا'.كال 

يقتضىضيحه رروالأمر ؛ أيقا وقال 
ؤإثباتوسوء عيب كل عن تنزيهه أيصا 

يقتضيالتسسح فإن له، الكمال صفات 
إثباتيستلزم والتعظيم والتعقليم، التنزيه 

ذلكمحيقتضي عليها؛ يحمد التي المحامي 
وتوحيده؛؛وتكبيره وتحميده تنزيهه 

لأدلة:ا0 
فيالصيغة بهدم بؤح اليرد لم 
نولهفي مادته ووردت الكريم، القرآن 

قزنا ١^ ق تا ِس وثثخ تعالى: 
وقوله١[، والصف: ١، ]الحتر؛ آ'لأتغ_(ه 
قوتا ألثتؤت ؤ( تا ِش تعالى: 
١[،والتغابن: ١، ]الجمعة: آمحث؟بمه 
نجبممقحما أقو >ؤشثتة تعالى: وقوله 

لدتعالى: قوله ]العاقات[، 

تننإن نين رش ثأثآه آلتج آلث،5ق 
دمئثرةب ه بممحْء لج ل إى 

تعالىوقال [، ٤٤]الإا،-راء: ئيملجبه 
ثتدكقيح ووعئ الملائكة: عن 

[.٣٠]القرة: ونثدس 
سلما؛راصححح في الئنة في ثبت وقد 

.اش رسول أن ها؛ عائشة حديث من 
ااا٠سوج،وسجوده؛ ركوعه في يقول كان 

iixr}..

الكتب]دار ( W (<،/YYUلأبن امرى الفتادى )١( 
[.٥١٤٠٨هدا، ااعاست، 

الملك]مجعع )اُا/هأا( تيمية ابن فتاوى مجمؤع )٢( 
ه[.١٤٢٠فهد، 

والرؤح؛،الملائكة رب قدوس، 

هأقوالأهلاسإ:
منكبيرة مجموعة ذكره بؤح ال

الحسّنى؛اش أمحماء صمن العلماء 
ربتدوس لاسؤح حديث: في لوروده 

والروح؛اآالملائكة 
فها ء أمما يعد وهو حزم، ابن وقال 
برح،مالسيد، الالأءز، الواردة: 

التيأسمائه اءومن تيمية: ابن وقال 
اسمه:عين والتالتسعة هده فى لست 

لبعضعسيزراّ،، ابن كيلك وذكرْ 
يذكرهلم الختى اممه أسمعاء جمع من 
(.٤٨٧رقم الصلاة، صلم)محاب احرجه )٣( 
ر\/مابم(والئة المحاب ش الثابتة الحس  ٥١أساء )٤( 

[.٠٥١٤٢٠ذا، الرضوان، ]دار 
]الجاسةرآ/7آا( التوحد كتاب في منيم كابن )٥( 

نيالحليمى وثيخه واليهقي ءإلأ١[، الإملامية، 
فيحزم وابن ١(، ٠ ٤ / را والممات الأمماء 

المنونور •ْ*اائ، ( )٨;١٣المحلى 
]الناروقية،)٢٦( ت والملأ الجرانز في حان 

ضمنالمش القواعد في ءشسن وابن [، ٠١٢٩٧
ٍدآ،اكريا، ]دار ( ٢٧٧رم ه فارممجموع 

الحضاه أسماء في الغصن اض وعيد [، ٠١٤٢٣
وغيرهم.[، ٠١٤١٧>؛لا، الوطن، (]دار ١٧٩)

اشء أسما ني والجماعة المنة أهل معتقد اتغلرت 
[.٠١٤١٩طءا، الملف، ]أضواء ( ١٠٤انمض)

(.١٠٩١رقم الصلاة، ملم)محاب )٦(احرجه 
يرون[.القكر، ]دار ( ٢٨٢)٦;بالآىر )٧(المحى 

يميه)أأ/هم؛(يمابن فتاوى مجمؤع  ٢٨)
(.١٦عبمين)لابن المثلى ١كواءد )٩( 

ْالوذهد دابن المّبي، ءّاين دالأصمهانى، 0ا؛كالخلابي، 



>ثءثسبؤجا
ايئئوح

لسداصاسعامة:ا٠ 

يقتضىالتسيح الأولى• لمسألة ا. 
لأنتعالى؛ طه الكمال صفات إثبات 

بهيليق لا عما طه ا تنزيه يقتضي بيح الت
التيوالحاجة القص معاني هن سبحانه 

إذاسسحانه، طه المتللق والكمال تتنافى 
فهالمعللق الكمال على دق النقص نفي 

التسبيحررإن ت تيمية اين قال تعالى، 
يستلزموالتعفليم والتعفلبم، التنزيه يقتضي 

ا؛عليها يحمد التي المحامي إثبات 
ؤإنمالذاته، يراد لا اللب ولأن 

الكمال،إثبات من يتضمنه لما يقصد 
عنهنفاه أو ه نفعن اطٌ نفاه ما فكل 

فإنهالنقص صفات من . رسوله 
ذلكبضد اش على والثناء للمدح متضمن 
والأفعالالحميدة الأوصاف من النقص 

ارسء".
علىالتسح فضل ت الثانية لمسألة ا. 

سانذلك لأن الأذكار؛ من غبره 
النقائصعن وتنزيه تعالى، اض لكمال 

راأنت الحديثافي ورد وقد والعيوب، 
أفشل؟الكادم أي نشل ٠ اض رسول 

لعباده!أو لملائكته افه اصطفى ما قال: 
الحديثوفى ا ،!أم وبحمده اطه سبحان 

أهلممتقد انظر: وغيرهم. عدى والحجر ابن و =
(.١٠٤)الحستى اش أمسياء ش والجماعت الثق 

)أا/ه'اا(,تمة اين قاري مجموع )١( 
)^هْ(.للهراس الوه اس؛ شرح رآ(انظر: 

والتوبةو1كءاء الذكر )كتاب لم مأخرجه )٣( 
(.^٣١١٢رنم والاسئفار، 

بأحبأخبرني اطه رسول اريا ت أيقا 
الكلامأحب إن فقال: اطه، إلى اوكلأم 

وبحمده،؛افه سبحان اقه: إلى 
فيمن نسيح معنى الثالثة: لمسألة ا٠ 

حقيقي؛بيح تهو والأرض، السماوات 
بحتت إدراكا لها جعل هج اطص لأن 
نعلمها،لا ونحن قق، هو يعلمها بها، 

وتخشاهفه بح تكلها فالمخلوقات 
بلسانبيحهم تأن يقال: ولا حقيقة، 
حينئذيصح ولا معلوم، ذلك إذ الحال؛ 

سإتن تعالى: قوله فى الاستدراك 
يهإهنثئئوة ب 'ق ءيْء ج ثي 

،.٠١٤٤]الإسراء: 

والأتار:

اشُآن الإيمان السؤح: اسم آثار من 
الكمالفله ونقص عيب كل عن منزه 

•المءللق1ق 

قيْبن كل يسبحه سبؤح اطه أن ومنها: 
نفقهلا نحن ولكن والأرض السماوات 

آلّتوقلد وشج تعالى: قال بيحسهم، ت
بمجه ^!،٤ بن ثإن وثن؛po وأيينأ آلقح 
ا-الإ'ّ—راء•مه؛بمهمه يمئهؤة لا ه بممحْء 

وتسبيحهسبحانه ذكره كثرة فينبغي [ ٤٤
النهار،وأطراف الليل، آناء وتحميده 

السابق.الممير )٤( 

]دار( ١٣٣)نهراس الواطئة الشدة شرح انظر: )ه( 
العميدةرثرح [، ٠٠١٤١٥ؤدم، الخجر، الهجرة، 

الجوزتم،،ابن ]دار ( ٣٦٠)يسمين لابن الواطئة 
[.٠١٤١٩ط0، 



اثسيمر.٠٠٠الستار

إلىبالانضمام واش بالأنس والشعور 
التيالعفليم الكون هدا في العوالم بقية 

لهوتسجد ئق الله نح 

لمصادرواثمرام:اؤ 
للغصن.الحستىاا، افه — ١ 
فىالئابتة الحسنى الد4 ررامحماء ء ٢ 

للرصوانى.والثنةا؛، الكتاب 
٠لليهقى والصفاتاا، رلالأمماء - ٣ 
لنوروالهلأت1ا، اآال_ج_وائ_ز - ٤ 

خان.الحسن 

الواردةوصفاته الله أسماء ررشؤح — ْ 
العزيزعبد بنت لحصة ، ١١لستة ا الكتب في 

الصغير.

نى«،الحالأسماء س - ٦ 
الدر.الرزاق لعبد 

مجمؤعصمن المثلى ررالقواعد — ٧ 
•محن" ابن قتالي 

كتاب- ٨ 
منيه.

(١ )^^٦ الفتاوىا؛ رامجمؤع — ٩ 

لابن

لأبن
نمه.

•حزم لأبن رجاُا، ررالمحلى؛؛ - ١ ٠ 

li  قالسار

)الشر(.مصهللح يراجع 

الحسنىاص أمما، شرح نى الأسمى النهج اذظرِت ؛١؛ 
وف-[، ٠١٤١٢الذمي، الإمام ]مكب ( ١٧-١٦)

ة'ا(.)• الجليل ناصر العزيز لعد الحسنى الأسماء 

صالسشر 

التعرثس؛و■ 

_•)فاعل،، بمعنى ريل، السئيرت 
تومصدره . الغمناء وهو ، بئرا يستر مثر 

الثتروال!ئر.

والراءوالتاء ين ارالفارس؛ ابن قال 
سترتت تقول الغظاء، على تدل كلمه 

به،استترت ما والسئرة؛ . ستراالشيء 
لكذاطلكلااُ''*.

بالفتح!لأوالثتر الجوهري؛ وقال 
غطيته،إذا أستره، الشيء سترت مصدر 
وجاريةتغطى. أي؛ وتستر؛ هو، فاستتر 
•مخدرةأاُم أي؛ مسترة؛ 

شرعا:لتعريف اؤ 

ولاعباده يستر الئتر، كثير السير؛ 
عبادهمن ؤيحب المشاهد، قي يفضحهم 

أمسهمأعلى المتر 
نالسىامممويس ٠

والشرعي؛
التعريفمن تقدم ما حلال من 
كلفي المتتر بان ضتن والمرعي اللغوي 
وتغطيتهالشيء متر على يدل منهما 

التعريفأن غير لأحد كشفه م وعي•
الجيل[.]دار \( TX/T)الللأ مقاييس )٢( 
[.٢١٩٩-ط؛، ألملم، ]دار )آ/بم'اآ( الصحاح )٣( 
]مكب)ا/أآأ( للبتهش والمنان الأساء انثر: )٤( 

•حدا[ الوادي، 













السحراتشحر

40ص مح َس 
سآ.

لقهبه؛هريرة أبي حدث السئة؛ ومن 
السعرراحتسوا فال! . الله رسول أن 

هن؟وما الله رسول يا ! قالواالمويقات، 
القسوقتل والمهر، باض، الشرك قال! 

مالوأكل بالحز، إلا الد حرم أكي 
الزحف،يوم والتولي الريا، وأكل التيم، 
افلاتغالالممحمطات وقذف 

الموذآ/
»ّحرقالت: ؤئأ عايثة وعن 

يقالزليق ض من رجل اض. رسول 
كانحتى الأعصم، بن لسد ه: ل

وماالشيء يفعل أنه إليه يخئل ه ا رسول 
ءكان،: JUرواية وفي 

يأتيأنه يرى كان حتى سحر الله رسول 
وهذاسنيان: قال يأتيهن،؛. ولا اء الم

كداركان إذا المحر من يكون ُا أشد 

قال:ه حصين بن عمران وعن 
أوتطئر من  iLرألسس،٠: السي قال 

سحرأو له، ئكهن أو تكهن أو له، ئهلير 
اها،ل؛،.سحر أو 

(،٢٧٦٦رقم. الوصايا، ركتاب البخاري أحرجه )١( 
(.٨٩رنم الإبمان، وسلم)محاب 

(،٥٧٦٣رنم الطب، )كتاب المخادي )٢(أخرجه 
(.٢١٨٩رقم الطب، وملم)كاب 

(.٥٧٦٥رقم اكلج،، )محاب المغاري أخرجه )٣( 
العلوم]هكتبة ٥( ٢ منيه)؟/ ني البزار أخرجه ( ٤ر 

/١٨اصر)في والطبراني ^، ١٤١٨، ١١٥والحكم، 
١٦٢ lغاذإّالمدري وجود ط؟[، (لاكباينسة

منجمع حِتكاه فقد الإجماع وأما 
العاإماء.

المحرتحلم ررإن ظه: قيامة ابن قال 
بينحلاقا فيه نعلم لا حرام، وتعلمه 

لدم«رْ،.اض 
اسم:أهل قوال أ0 

عملمن رروالمحر فقفؤ: الخهلابي قال 
وهمزهبنفثه، الإنسان فى يفعله الشيطان، 

إياه،بتعليمه ازحر ويتولاه ووسوسته، 
فياستعمله عنه تلقاه فإذا علميه، ومعونته 

وللمكلأمالحمية، في والممث بالقول، غيره 
والطباع،الغوس في بين تأثير والقول 
إذاؤيغقبا يحمى الإنسان صار ولدللثا 

الإنانحإ وربما المكروه، الكلام سمع 
ماتوقد يسمعه، وبقول يصيبه، غم من 

بكلامقوم الأحبار من رؤيناه فيما 
منه؛اامتعضوا ولقول سمعوه، 
يتحققرروالمحر الم_م,عانى: ومحال 

ؤيوثر،الئثة، أهل مذهب على وحوله 
كمر{(ُماا.به العمل ولكن 

^٥^:تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
والمسنةالكتاب بمحرم حر ردوال

والإجطع«ص'•
الكبأدار ( ١٧والترهيب)؛/ الترغيب في البزار 

المحيحةاليلة في الأياني وصححه ط١[، اليية، 
[.٥١٤١٦مدا، العارف، )ه/خآآ<تءكتة 

'م(.)ه(المغنى)آا/«
)م/م'0ا<.الحدث )آ(اءلأم 
(.١١٦/١)المعاني م(شٍر 

=فهد العللث، تمج.مع ( ١٧١)ءم/ الفتاوى مجمؤع )٨( 

























ا

الأعمالوبعض عباده لبعض ومقته 
عدلهيمقتضى منهم الصائرة والأقوال 

ثجِلبجالإسلام شخ يقول سبحانه. وحكمته 
يأيهرؤدلللئق تعالى؛ لقوله إيراده بعد 

ة>ثمحيقرمأ ه أنظ تآ أتيأ 
راذان_ه! ]محمد[ محعتلهز ءتنث 

فهيأسخطته، أعمالهم أن على يدل 
بعلعليهم وسخطه لمخطه، سبب 

الأءمال«ُاآ.

والأدلة:

هك، ٧٥الصفة هده ثبوت على دث 
والعقل.والإجماع والثنة الكتاب 

ثاؤئق1ق تعالى؛ قوله الكتاب فمن 
عقه_رهبمأئء سخؤث أن آطسهم لتِ ثومق 

ؤد'إلئتتعالى؛ وقوله ، Ea*لالم-الدة؛ 
وءت=قبهوأآثه آنقثل ءآ آقثئؤأ يألهر 

]محمد[،ه أ. قتلهتم دأ-ئثل لإنبموئه» 
آم'كزنيبملأة آقع ء؛ؤأقي تعالى؛ وقوله 

[؛١٦٢عمران; ]آل ٢^٤٠ تن يتحط ؟٠ 
صفةإثبات الأيات هده تخمنت 

يهيليق ما على هث لم حقيقة السخهل 
المخلوقبه يتصفا ما تثبه ولا سبحانه، 

مييلزم ما منها يلزم دلا ذلك، من 

سعيدأبى حديث المنة؛ رمن 

اكاوى)آ/أأأ(.مجموع را( 
]دار١( ٠ ٩ - ١  ٠٨)للهراس الراسية المقيدة شرح  ٢٢)

محوا[.الهجرة، 

أهل.؛، اش مخاطبة فى  ٥٠الخيري 
أعيكمألا ررفيقول: وفيه: الجنة، 
رب،يا فيقولون؛ ذللث،؟ من أذض-ل 

أحلفتقول: ذللثL؟ من أفضل شيء وأي 
بعدهعليكم أسخط فلا رضواني عليكم 

أثا«ص.

منبرضاك أعوذ اللهم ر؛ وقوله.؛ 
ءمويتاك[،أإا,من وJمعافاتكا سخطك، 

ةألؤؤتنمية ابن نقله فقد الإجماع وأما 
الكتابدث قد أته المعلوم ررومن فقال؛ 

اش،أن على الأمة سلف واتف-اق والئنة 
واجبمن بفعله أمر ما ؤيرضى يحب 

موجودا،ذلك يكن لم ؤإن ومتحب، 
يبغضهاأمور وحول يريد قد أنه وعلى 

كالمقوالأفعال الأعيان من ويسخعلها 
والكفر«ُى.

جقاش كون فإن العقل، دلالة وأما 
كفرهمعلى والعصا٥ الكفار يعاقب 

عنهمرصاه عدم على دلتل وعصيانهم 
منهم.وسخهله 

وأقوالأهلاس(:
رركذلكالصابوني؛ إسماعيل أبو قال 

نزلالتي الصفات جميع في يقولون 

(،٧٥ ١٨رقم اكوحيد، )كتاب المخاري أخرجه )٣( 
رنمواهلها، نعيمها وهنة الجنة )كتاب وملم 
٢٨٢٩.)

(.٤٨٦رثم الصلاة، )كتاب مسلم ا-محرج، )٤( 
ط'أ،الوفاء، ]دار ( )'\/aUالفتاوى مجميع )ه( 

١٤٢٦.]^



اا

الأحباربها ووردت القرآن، يذك-رها 
والرضاوالمّر المع من الصحاح 

ذلكمن لمعيء تشبيه غير من لمسحهل وا 
ينتهونبل المخلوقن؛ المربوبين بصنات 

ونالهتعالى، ض ا ناله ما إلى فيها 

فولهووكذلك تيمية ابن وقال 
آقهأسّحثو تآ أئيعؤأ أقهر 

أنعلى يدل فانه ؤيمثرأ 
لمحطه،سبب فهي أسخقلته أعمالهم 

الالأعمال؛ بعد عليهم وسخطه 
قلهاااُ^؛.

جررءؤأئّعوأ ت عئيممن ابن وقال ٠ ٣ 
أي:يمثوأ ك أنقل 

ماكل يفعلون فصاروا اه،، أسخهل الذي 
أوقول أو عقيدة من هق اش سخعل به 

الله:صفات من لأية ا هده وفى فحل 
،.والسخطاال الرضا 

ئاسداماسلمة:

يشتقلا التي الصفات من النقل 
أوساحئا هق اممه مي يفلا اسم، منها 

فيذلك يرد لم إذ سخينا؛ 
العلمأهل من أحد يذكرء ولم والسنة، 

المحققين.

اللغة،]الدار )٥( الحديث أصحاب اللف شدة )١( 

؟(.ri)1/اكادى مجموع )٢( 
]دار)\إ\\-ى الشمن لأبن الوامطية العمدة شرح )٣( 

.؛Y؛VUْلا، الجرزي، ابن 

ثفووق•او 
والختل:الغضب بين الفرق 

بمعنىوالغضب الختل إن قيل: 
لأنهماالمترادف؛ من وأنهما واحد، 

المعنى.بنفس القرآن قي يتعافان 
المختل،من أعم الغضب إن وقيل: 
منه.أحص والخلل 

فهوه ينفتعدى إذا المختل إن وقيل: 
فهوبعلي تعدى ؤإذا. الرضا، حلافا 

الغضببمعنى 

ختلالءوأما العئيمين: ابن وقال 
الغضب((معنى من قريب فمعناه 

إذاوالمختل الغضب أن والصحيح: 
Lافه صفات منهما المقصود كان 

واحدكل ثبت قد إذ واحل، بمعنى فليسا 
المعتىكان ؤإن المموص، في منهما 

والمختلصفة الغضب لكن متقاربا، 
فالغضبالماس إمحللاق فى وأما صفة، 

أعلم.تعالى واه، المختل أثر من 

الثمرات،:د;؛

مااتقاء العبد على يجب . ١ 
والانتهاءأوامره بفحل جق ش ا يسختل 

نواهيه.عن 

والخوفالحذر العبد على ٠ ٢ 

]مزسة( ٣٨٦)للعكرى اللغوية الفريق انفلر: )٤( 
)إ/سلْ لأبن والمخمص ٍوا[، الإّلأس، اكر 
.-:!٠١٤١٧ًدا، التراث إحياء ]دار ( ٢٨٢

(.٢٦٩)ا/الخد؛ن لأبن الواسطة القيدة شرح ره( 



ا

أمسابلمعرفة والسعي هك انم عن 
رصاهوأساب لسجبها هق الم سخهل 

بها.للفوز 

طها إلى التشرب عليه يجب كما — ٣ 
سخطهعن برضاه والتعوذ سبحانه 
ءقوJته.عن ويمعافاته 

والأتار:

تالعباد على سبحانه سخطه آثار من 
فىالشديدة والعفوه الأعمال، إحباٍل 

دلتكما الاحرْ، قي النار ويحول الدنيا 
المتقدمة.الأيات ذلك على 

انمخاكن:ذس! م٠ 
الجهميةمن المتكلمين عموم أنكر 

هقاطه يوصف أن والأشاعرة والمعتزلة 
أنوزعموا لسحانه، لجلاله يليق بخهل 
حلولمنه يلزم الصفة هذه إثبات 

معناهاقاولوا سبحانه، بياته الحوادث 
تعذيبالله إرادة هى السخهل؛ وقالوا 

الشرزاء.إرادة أو الكفار، 
عليهدث لما مخالفة الأراء وهذ0 
مناللف واتفاق والئئة الكتاب 

ثاء،متى يشاء ما يفعل جق الم أن 
اء،ثإذا ويخمحل ثاء إذا فيرصى 
ؤو»و\ثاء، إذا ويكرْ شاء، إذا ؤيغضب 

[٣٠تالإنسان: آص ; 12أن إلا دثء-وت 

]مكب( iVA/Y)للمهقي والصفات الأسماء انقلر: )١( 
بنبكر لأبي ديان؛' الحديث منكل طا[ا السوادي، 

[.٢١٩٨٥الكتب، ,؛ JLp]الأصهاني فورك 

الأحتياريةالأفعال صفات له فيثبت 
تشبيهغير من وقدرته بمشيئته المتعلقة 

تأؤيلولا المخلوقين، بصفات لذلك 
شبهالإسلام شيخ ذكر وقد دلالتها، ينمي 

عليها،ورد الأفعال لصفات المنكرين 
والثنةالكتاب من الأدلة ذكر كما 

تعالىالأه اتصاف على السلف وأقوال 
بقدرتهالمتعلقة الاحتيارية بالأفعال 

iالمفعول غير الفعل وأن ومشيئته، 

ثمصادرواشمراجع:ا0 
للبيهقى.والصفات،؛، ررالأسماء . ١ 
وال_ئلاا،العقل تعارض اردرع - ٢ 

لابزتمه•
لابنالهلحاوية،ا، العقب>ر،ة لاشؤح " ٣ 

الحفي.العز أيى 
لابنالواسهليةا،، العميدة ُرشرح — ٤ 

العثتمين.
الواسهلية؛(،العقيدة ارشمح ٠ ٥ 

للهراس•
الكتابفي الإلهية لاالصفات - ٦ 

الجاهي،أمان لمحمد ، والسنة٠١
الكتابفي. الواردة اطه ألصفات - ٧ 

للمسقاف.والئنةاا، 
أصحابلف ال_يدة العئ. ٨ 

*للمابو,نى ، ا؛ حديث لا 

حجر.لابن الباري'؛، ررفح — ٩ 
تيمية.لابن الفتاوى،،، ررمجموء — ١ ٠ 

(.I٢٣٣/ ، ٥٣٨.)ه/بم\0 مجموع انظر: )٢( 



الصعابسريع 
.ظ

 Mالحساب ربع سP

)الخسيب(.مصطلح يراجع 

II  قته وقاص أبي بن سعد
ونسيه:سمه اؤ 

ثنأسب بن مالك ين سعد هوت 
بنمئة بن كلاب بن زهرة ■بن مناف عبد 

بنفهر بن غالب بن لني بن كعب 
أبات ويكنى كنانة، بن النضر بن مالك 

وأمهالزهري، المدني لقرشي ا إهسحاق 
أييعم ُنتا أمية بن سفيان بنت حمنة 
أميةبن حرب بن محنيان 

مولدهووفاته؛!،؛أ 
محنة،عشرة سع البعثة قبل ولد 
علىوحمين حمس ستة بالعقيق ومات 

عليهفصلي المدينة إلى وحمل المشهور، 
آ.لمسجدُ ا في 
سلامه:إ0 

سبععمره ك-ان حين قديما أملم 

هوقاص أبى بن __ 

الخامةالممريئ ]الهثة ٢( ٤ )V نمبة لأبن المعارف ( ١ر 
واكارخللسرىرا/آي؟(والمرص ط؟[، لعاب، 

(٩٢الملأء)١; أيلام رمم طآ:ا، الرسالة، ن ]مؤم
)اا/سمآ(رالمهاة والبداة ط•؟[، الرسالة، ]مزمة 

D/الصحابة تمييز س والإصابة [، ١١٠هجر، أدار 
آ\؛اها.ًلأ، يرون، الجل، ]دار ( ٧٣

والمرالتاؤخ همون قي الأر أمل فهوم تلبح انفر• رآ، 
الأرقم،أبي بن الأرقم ]دار ( )٤٨الجوزي لأبن 

)رقمحجر لابن التهذيب وتقريب ط١[، بيروت، 
n/٥٧(.الصحابة نمن نى والإصابة (، ٢٢٥٩

،ستة عشرة ئع ت وقيل ، ستة عشرة 
حديثمن فقدثبت ، وهاجر

عليناقدم من ررأول ت قال أنه ه الراء 
وكانامكتوم، أم وابن عمير بن مصعب 

ومحعدبلال فقدم اس، ناليقرئان 
بنعمر قدم ثم ياسر، بن وعمار 

أصحابمن عشرين في الخطاب 
رأيتفا ه، السي قدم ثم و، النبي 
فرحهمبشيء فرحوا المدينة أهل 

اههأْ/برسول 
منأول وهو بعدها، وما يدرا وشهد 

قارناوكان اش، سيل في بسهم رمى 
وهوس، اش رسول أمراء من شجاعا 

الأعاجم،محيا ونفى الآقوقة، ض الذي 
ا3كوةة،على الفاروق عمر استنابه وقد 

يديهعلى وكانت الدائن فتح اليتم، وهو 

ضاس:ف٠ 

عفلمى،مناقب وقاص أبى بن لمعد 
فهوت

كمابالجنة، المبشرين المشرة حد أ٠ 

]دار)م/م«ا( معد لابن الكرى الطقات انظر; )٣( 
أهلنهرم وتلمع ١ه[، ٤ ١ * ، ١ ط انملمة، الكتب 

(،)٤٨الجوزي لأبن والمر ا.لتارخ عيرن ش الأثر 
والنهايةوالبداية )ا/٦٩(، المبلأء أعلام وسير 

)\ا/ممآ(.
)ا/أأآ(.شبة لابن المعارف )إ(؛نذلر: 

(.٣٩٢٥رنم الأنصار، ماقب )محاب الجاري أخرجه )٥( 
فيوالإصابة (، ٢٨٤)١\إ رالمهاية المداية انفلر: )آ( 

(.V0_Ui/nالصحابة نمز 



هوقاص أبي بن سعد وقاصأبى بن سءد 

تهعوف بن الرحمن ب حديث في 
فيربكر ررأبو الله رسول قال ت قال 

فيوعثمان البة، في وعمر الجّته، 
فيوطلحة الجة، في وعلي الجنة، 

ينارجمن لمد الجنة، ي دارمحر الجئة، 
ومعيلال>ة، قي وسعد ش عوف 

فيالجراح بن سدة وأبو الجنة، في 
الجة«ُا،.

حاءومما ، بدرا شهد ممن نه أ— 
أنهالمي. عن علي حدث قفلهم في 

تفقال يدر أهل إلى اطغ اش ، ٠٣١١ت قال 
الجنة،لكم وجبت فقد شئتم ما اعملوا 

.لكم؛؛^٣، غفرت فقد أو: 
وقد، الرصوان ييعة شهد ممن نه أ— 
تعالى:قوله العقيم فضلهم في حاء 

إيآلميييثى م، آقث يبممحتك 
ئأرلقلومم ؤا ما ٌيم آتئجرؤ محت 

.بما فثثا ثأثتم قي( ألتكتئ 
أنهامبشر أم حديث من وثبت ]الفتح[. 

(،٣٧٤٧رقم الماثب، )أبواب اكرمذي أحرجه )١( 
;_ljط\[إ الرسالة، لمؤسسة )مبم'آ( وآني 

رقمالمحاية، ،سائب عن . إمحاره )كتاب حبان 
)رقمالجامع صحح في رمغحه (، ٧٠ ٠٢
الإصاآس[.]المكتب ( ٥٠

سعيةياب الغازي، )كتاب البخاري صحيح انظرث )٢( 
ومجر٤(، •  ٢٧رنم بعد بدر، أهل من صمى من 

;١١والنهاية)والجداية (، ٩٣/الملأ،)ا أعلام 
(.٧٣المحاة)م نمز في والإماة (، ٢٨٣

(،٣٩٨٣رقم المغازي، المنحاري)كتاب أ-مجه )٣( 
(.٢٤٩٤رقم المحاة، فضائل لم)محاب وم

والهاةواباة )ا/آآ(، الملأ، أعلام سر انظر: )٤( 
(٢٨٣/١١ t) المحاية)م٣٧(.نمز فى والإصاة

حفصة؛عند يقول . النبي سمعت 
س- اش شاء إن - المار يدخل ررلأ 

بايعواالدين أحد الشجرة أصحاب 
تحتها1اُ

فيأبويه له و انمي جمع ممن نه أ- 
بنمعد حديث من جاء لما التفددةُا'،، 

ليراجمع -١٧ ؛ته اص وقأبي 
يكليهبمالإ أبويه أحل، يوم . الله رسول 
عنسدْ البخاري ام الإموروى 

الهي.سمعت ؛ ٠٠١١قال: علي،ه 
مالك،بن لسعد إلا لأحد، أبويه جمع 
سعد،ويا أحد: يوم يقول سمعته فإني 

عنلهت وقد وأمي،،أاَا. أبي فداك ارم 
بنللزبير أيويه جمع ه الهي أن غيره 

كلفيكون ،، الخندقُ يوم نه العوام 
علمهيحسا حدث متهما 

الفتحقبل من أسلم ممن نه أ— 
هولأءقفل عظم على ويدل ، وقاتل 

ينأتق س يع تنوى و تعالى: قوله 
(.٢٤٩٦رقم المحاية، فضاتل )محاب سلم أحر-بم، ( ٠١

وأس.م فداك تول: في أي )٦( 
٤(،٠  ٠٧رقم المغازي، ركئاب المخاري أحرجه )٧( 

(.٢٤١٢رقم الصحابة، فضال )محاب وسلم 
(.٤٠٥٩رقم الغازي، )محاب المخاري أحرجه )٨( 
الني.،أصحاب فقائل )كتاب البخاري أحرجه )٩( 

رقمالصحابة، فقاتل )كتاب وسلم (، ٢٧٢■رقم 

 )١■( :^،jحجر لابن اياري قح ؛ /U(٨٤.)
أبيبن محعد مناقب في الخلاص محقي انفلر! ؛ ١١١

طا»البشار، ]دار ( ٤٨)الهادي غبي لأبن وقاص 
١٤٢٧.!<





أبيبن سعد 

قالسعدء دعرة أصابتني مفتون كسر 
معطقد بعد رأيته فأنا ت لملك ا عبد 

ؤإنهالكبر، من عينيه على حاجباه 
الطرقفي ري لجوا ليتعرض ل

يغمزهنلأُا؛.

ملكنته:و؛ 

وأحدالأولين، الاوقسن أحد هو 
ماتالدين الشورى أصحاب المنة 
وقال، راضُ عنهم وهو س الله رسول 

بعدالخط-اب ين عمر الراشد الخليفة فيه 
ررإنالشورى؛ أصحاب من جعله أن 

بهفلسعن ؤإلأ فداك، الإمرة أصابته 
المقدارجليل معهلما وكان ،، الوالي؛ز 

الصديقتكر أض الخبمس زمن في 
،سثدا وكان ها، الفاروق وعمر 
ولاعجز غير عن الكوفة عن َ عزله 

فىلعمر ظهرت لمصالحة ولكن حيانة، 
ثم، بعدها الكوفة عثمان ولأم ثم ذلك، 

محهاُ؛أ.عزله 
روىفمد ه، نبي الحال وهو 
نجهعالله عبد بن جابر حديث من الترمذي 

هذاالمبى فقال محي  ٢١١١قال: 
امؤذْ،\حار 

وقاص؛هأبى بن سعد 

(.٧٥٥رقم ألأذان، )محاب الخارى أحرجه )١( 
رآ(اوداةوالهاة)اا/ّآ،ر:)(,

(.٧٤ألصحابة)٣; تْجم ش الإمابت )٣( 
فىوالإصابة (، ٢٨٤ا/).١ والمهابة اث4ن )؛(انفلر: 

<.٧٤اسة.رم تسن 
(،٣٧٥٢رقم الناف، )أبراب المرض أحرجه )ه( 

(٦١١٣رقم المحاية، معرفة )كتاب والحاكم 

اروكانذلك؛ موصحا الترمذي قال 
زهرة،بني من وقاص أبي بن سعد 

زهرة،بني من ه السي أم وكانت 
حالي«.هذا ه؛ الني  JUفلذلك 

المتعلقة:لمسائل اؤ 

اءلأسلأم؛قي تفر ءالث ه سعد ون ك. 
أبيبن معد حديث من صح فقد 
إلاأحد أسلم ؛اما قال؛ أنه نهد وقاص 

مكثتولقد فيه، أسلمت الذي اليوم في 
الإّلأم،؛".كك وام,إي بة 

لمأنة يقتضي حيث إشكال؛ هذا وفي 
أيامسبعة بقي وأنه الإسلام، إلى يستق 
وامنانهو أنه أي؛ الإسلام؛ ئلك وهو 

والواقعفقهل، الملمين من معه آحران 
فقدالملمين، من كثير قبله أملم أنه 

قال؛أنه ؛،، ٠٤١عمار حديث من ثبت، 
حمسةإلا معه وما . ش ا رسول ءارأيت 

بكرلإوأبو وامرأتان أعيد 

فيكما - الحلم أهل بعض جمع ولذا 
هناسعد قول وبين بينه - الأتيين القولين 
حدث^؛٥ عمارا أن منها؛ بأمور؛ 

بعدكثير ابن قال واهللاعه. علمه حسب 

)رقم,الجامع صحيح في الأJانى وصححه وصححه، 
٦٩٩٤.)

.،'لحم، أصحاب فقائل ركثاب البخاري أحرجه )٦( 
رنمالأنصار، مناقب ورمحتاب (، ٣٧٢٧رقم 

٣٨٥٨.)

ه،البي أصحاب نقاتل )كتاب البخاري أحرج، )٧( 
(.٣٦٦٠رقم 



فؤءوقاص أبى بن سمر هوقاص أبي بن سعد 

إذمشكل؛ اروهو ت السائق الحديث إيراده 
وقدبالإسلام، أحد يبقه لم أنه يقتضي 

بنوزيد وحديجة وعليا الصديق أن علم 
حكىئد كما قبله، أسلموا نهي حارثة 

غيرهؤلاء إسلام تقدم على الإجماع 
أبوونص الأثير، ابن منهم واحد؛ 

أسلمهؤلاء مجن كلأ أن على هه حنيفة 
تقوله وأما أعلم. والله حشه. أبناء قبل 

لثلثؤإني أيام سعة مكثت ولعد 
مجاذانلي أدري ومجا فمشكل؛ الإسلام. 

مابحسب أحير يكون أن إلا عليه يوصع 
واضأءلمأ^آ١،.علمه. 

لثلثررؤإني I ررقوله حجرث ابن وقال 
امحللاعه،يحب ذلك نال الإسلأمء 
ابتداءفي أملم كان من أن فيه والسب 

أرادولعله إسلامه، يخفي كان الأمر 
أويكر، وأبا حديجة الأحرين بالاثنين 

حديجةكات وقد بكر، وأبا س النبي 
وقدالرحال، حص فلعله ، قتلئا أسلمت 

عمار؛حديث الصديق ترجمة في تقدم 
أعبدحمسة إلا معه وما . الني رررأيت 

معد،حديث يعارض وهو يكر،؛، وأبو 
يحملأو إليه، أسرت ما بينهما والجمع 

لتخرجالبالعين؛ الأحرار على سعد قول 
لمأو ه، وعلي المذكورون الأعبد 

هداعلى ؤيدل أولئك، على اطلع يكن 
منالإسماعيلي عند وقع أنه الأحيرث 

اوداةوالهاة)إ/•^.>ا(
رلأم''\ا(.حجر لأبن فتح اظر: )آ(

هاشمعن الأموي سعيد بن يحنى رواية 
عندومثله قبلي،ا، أحد أسلم رأما بلغفل! 

سدبن عاص عن آحر وجه من سد ابن 
لأصيلي،ا رواية مقتضى وهدا أبيه، عن 

جماعة،قبله أسلم قد لأنه مشكلة؛ وهي 
كانما مفضي على ذلك يحمل لكن 

فيرأيت وقد حينئ.ن.، بعلمه اتصل 
عنبدر أبي طريق من منيم لابن المعرفة 
اليومفي أحد أسلم ما  ١١ت بلففل هائم 
فيه؛إشاكال لا وهذا ذه؛ا، أسلمت الذي 

فيأحد يشاركه لا أن انع ملا إذ 
الخليبأحرجه زقن أسلم، يوم الإسلام 

فأئبتمند0، ابن أحرجه الذي الوجه عن 
الحملفتعين الروايات، كبقية )إلا( قيه 

قاقه،،ُم.ءلىما
امححاكينس:وقفا م0 

الجليلالصحابي هذا الرافضة رمى 
التهممن بعديد ه وقاص أبي بن سعد 

ماالمثال سبيل على ومنها الشنيعة، 

يرر
النافقين،رؤوس من بأنه زعمهم - أ 

إياْأ؛،•ولحنهم 
منشعرة كل تحت أن زعمهم - ب 

حاليسيعلان سعد قعر 

رم(ةعاوارىلأينحجُ>يمةها.
المرض،]شة ( YYA/Y)الكرم ، pUjانظر: )٤( 

-:!.٠١٤٠٩ط؛، 

- ١٠٠)ئولويه بن لجعفر الزيارات مل تما انفلر: )٥( 
الثرمزممة الميومي، جواد ]تحقيق: ( ١٠٦

=أوردء طريقه ومن [، ٠١٤١٧ط١، الإِلامي، 





ا1شكوتالسكون

منكغيره - سعدا لأن فاسد؛ طعن فهو 
يتفاداهحتى الغيب يعلم يكن لم - الناس 

الالنفس إن ثم كانت، وسلة بأي 
^^٦" تعالى لقوله غيرها، بجريرة حد توا 
إكتئة ثغ يإن محق ؤن اخأ حمه 

ئ!كاة ثلز ذى؟ منه بمثل لا خلها 
[.١٨]فاطر؛ 

ثمصادروانمراصإ؛ا0 
الصحابةءتمسز فى ارالاصابة — ١ 

حجر•لأبن رج^، 
لابن(، ^١١والمهاهء ارالمداية - ٢ 
كمحر•

مدنفي الأثر أهل فهرم ررتلشح - ٣ 
الجوزي-لأبن والسترا؛، التايخ 

للصدوق.لرالخص,الاا، س ٤ 

^١(،الملأء« اعادم راسر . ٥ 
للذهي-

لابن)ج■؟(، الكبرى؛؛ الاسا.ت ٠ .٦ 
معد.

مناقبفي الخلاص ؛امحض - ٧ 
الهادىعبد لابن وداص،ا، أبي بن سعد 

•مقدمي لا 

iقتيية لأبن رف؛؛، لمعا ررا ■ _٨ 

^١(،اريخ؛؛ والتلمعرفة ١١؛. ٩ 
القوى.ليعقوب 

عشريةالائنى الشيعة راموقف  ٠١٠
صوفي.عطا القادر لعبد الصحابهلا، من 

.لشكوت اق 
س:لتعريف اؤ 

نكتالفعل من ْما-ر اJثكوتت 
نكن.أو صمت، إذا ستكوئا ينكت 

والكافررالمين ت فارس ابن قال 
تتعول الكلام. حلاف على يدل والتاء 
سكبت.ورجل ثكوئا، يسكت نكت 
وتمحتأسكته، بما ت أي بسكايه؛ ورماء 

،.ستقن؛ا بمعنى الغضب، 
نكت ١١وي_فالت ت لأزهري ا ونال 

ونكتنكث، إذا ناكتا نكش الرحل 
قطعإذا ونكثا خوي ننخش 

الكلام،؛".
التكلم،عدم بمعنى السكوت ؤيكون 

ؤيكونالبتة، اللسان تحريك وعدم 
بصوتالكلام إظهار عدم بمعنى كذلك 

يميفكادهما الناس، يمحه جوهري 
كوظ؛".

شرما:لتعريف ا ؤ 
فعليةصفة ه ض ا حق في كون وا 

يسكتبمشيئته ومتعلمة له، ثابتة احتياؤية 
هبؤ،به يليق كما ثاء متى ويتكلم شاء متى 

التكلمعن تارة يكون سبّحانه وسكوته 

الحل[.أئار أ( • Y/T)اكنة طاّس )١( 
التراثأماء ]دار ( ٣٢٤رم اللغة ;هذيب )٢( 

]دار( ١٧٩.  ١٧٨رآ/ ألفواوى مجموع أنظو: )٣( 
.[.٥١٤٢٦طءم، الوئء، 



دق5وت١

السكوت►ص

أ.الكلام إظهار عن وتارة 
سنادسض،اسدوي0■ 

واتشرعي؛
فيوالشرعي اللغوي التعريف يشمدك 

الكلام،صد منهما كل في الكون أن 
المعنىأن إلا الكلام إظهار محي أو 

الكمالويقين، هق، باض يختص الشرعي 
بحانه.حقه فى المطلق 

لحكم:او 
إنيسكت .؛، اش بأن الإيمان يجب 

يكونيعكوته وأن شّاء إن ؤيتكلم ثاء 
الكلام،إظهار عن وتارة التكلم عن تارة 

منبجلاله يليق كما له ذلك كل فيثبت 
ولاالمخلوقين، سكوت ذلك سبيه غير 

تمربل مرادها؛ عن للنصوص تأويل 
كف.بلا ظاهرها على 

لحقيقة:اؤ 
فعليةصفة سحانه مكونه حقيقة 

فيمطلق كمال على دالة بمشيئته متعلقة 
ثاء،متى ؤيسكت شاء مش يتكلم حقه، 

إظهارعن وتارة التكلم عن تارة ومكوته 
الكلام.

لأدلة:اه 
ققفه الكون صفة ثبوت على دث 
والإجماع.السنة 

ملمانحديث ئئة؛ الفمن 
قال:ه النبي أن ه؛ ارس الف

والحرامكتابه، في اش أحل ما راالحلال 
فهوعته مكت وما كتابه، قي افه حرم ما 

ءنه«ُى.عفا مما 

فما. . ». قال: ها س عبأ ابن وعن 
وماحرام، فهو حرم وما حلال فهو أحل 

؛؛أم... عفو. فهو عنه سكتا 
ابنذكر0 فقد الإجماع، ا وأم

والإجماعيالثنة رافشت فقال: ظه تيمية 
الكونلكن بالكون؛ يوصف فه ا أن 

إظهارعن وتارة التكلم، عن تارة يكون 
،,ؤاتعلامه(( الكلام 

تيأقوالأهلاسم:
ذكربعد لهروي ا إسماعيل أبو قال 

حزيمة؛ابن زمن الواقعة الفتنة 
فلمبكر، أبو الإمام ذاك الفتنة لتلك 

فيؤيمنفا بتشويهها، يميح يزل 
فيدون حتى جيش، منذر لكنه ردها؛ 

فىولقن المرام، فى وتمكن الدفام، 

(،١٧٩. \ UA/n)القاري مجموع انتلر: )١( 
ليسفافوالئثة الكتاب فى الواردة اض وصفات 

ما.١٤١٤ط١، الهجرة، ]دار ( ١٤٠)

وابن(، ١٧٢٦رثم الناس، رأبواب اكرمذى أخرجه )٢( 
الترمذي: JU(، ٣٣٦٧رقم الأطسة، )محاب دجه 
هذامن إلا مرفوعا نعرفه لا غريب، ارAان١ 

الح،ويثاوكان وقال: مرنوعا، ذكره نم الوجها'، 
الحديث!،هذا عن البخاري والت أصح، الموقوف 

محموظاآ!,أراه ما نقال: 
(،٣٨•• رقم الأطعمة، )كتاب داود أبو أخرحه )٣( 

وصغحه،( ٧١١٣يقم الأطعمة، )كاب والحاكم 
(٣٤)رقم الرام غاة في الأزتي ومس 

ط^.الإملأس، 

(.١٧٨/٦)اللأوى مجموع )٤( 



لسكونا

اللكدم.صد هو الذي السكوت افه أن المحاريبت في ونقش الكتاتيب، 
سكّى،ثاء ؤإن تكلم، ثاء إن متكلم 
النمروأولئك الإمام، ذاك اه فجزي 

نبتهوتوقير دينه، نصرة عن الغر 
.خناأاءا،
دق؛اوقد جزي! النصر أبو وقال 

وذلكالخلق، هو القرأن أن على القرأن 
ألمانءانمكقا >ؤوإدا ه؛ سحانه قول

[٢٠٤]الأء___راف: ؤأنيتؤإه لدر عيوآ 
.. النطق. ترك العرب عند والإنصات 

الوالكلام كون الأن بدلك فعلم 
محلفي الواحد، الوقت في يجتمعان 
واءد،"'ء.

—الئئهيرافئست تيمية! ابن وقال 
بالسكوت؛يوصف ايإه أن والإجماع 

التكلم،عن تارة يكون كون اللكن 
وإعلأمها[ُالتكلأم إظهار عن وتارة 

الأقسام:؛0؛ 
معسان!له الكون 

للكلام؛مقابل سكوت الأول؛ المعن 
•يتكلم لم • أي سكت؛ 

إظهارعن سكوت الثاني: والمعض 
فيجاء الذي هو النؤع وهذا الكلام، 

بمعنىفيها فالسكون السائقة الأحاديث 
هوليس الأشياء، تلك حتكم إظهار عدم 

يمت)أ"/ا/'\ا(.لأبن أكاوي )ا(سوع 
]ْفعة( ٢١٨.  ٢١٧)نبيي أهل إلى المجزى رمالة )٢( 

-[.٠١٤٢٣ْلا، الاصلأية، الخامعت 

)آ/هلأا(.الخاوي .جموع )٣( 

المحاكين:مذس 0' 
والمعتزلةالجهمية من المعثللة أنكرت 

أنوالكرامية والأثاعرة والكلأسة 
بجلاله،يليق كما بالكون الله يوصف 
بخلافيوصف أن بامحتمحالة وقالوا 

الكلأمء؛؛.
للأحاديثلمخالفته باطل قول وهذا 

كونبال.ك الله ا وصففى الصريحة 
فهوعنه سكت اروما س؛ قوله مثل في 

يوصفالله أن على الأمة ؤإحماع ، عقوا؛ 
عنلا بعلم سكوته وأن كون، بال

الصفاتجنس من وأنها نيان، 
فىفتثست.، اله، Jمشيئة التعلهة الاحتيارية 

تعالى:قوله وفق على افه حق 
.هآمي- آلنيثع محثو قمحك؛ َؤثإائء 

]الثورىاُى.

لمصادروالمراجع:او 
الديانة((،أصول عن انة ااالإب. ١ 

للأشعري.
لابنالخلق؛،، على الحق رلإيثار - ٢ 

 r - والنيل((،الحفل تعارض لادرء

سياج(، ٢٩٧، ١٦٣)آ/الفتاوى مجموع انظر: )٤( 
Lili ترطة،]مؤّة ( ٣٧٠رم يمة لأبن المؤية ؛
٠ٍلا،  ]دار)٣٦( للأشعري انة والإب< [ ٠١٤٠٦

^[.١٣٩٧ٍدا، القاهرة، الأنصار، 
(.١٧٩/٦)الخاوي جموع >ه(انفلر: 



السلامالسلام

تياركاش أسماء ْن اسم الثلأم I ومنها لأبن ، الأصفهانيةأ؛ العقيدة راشؤح — ٤ 
للالسلأم!وقال وتعالى،؛ُآا، نمه.

العيوب،؛من البراءة 

شرعا:لتعرث اي 

قالهق، اشر أسماء من اسم ت الثلأم 
جميعمن أي؛ لام؛ "الكثير؛ ابن 

ذاتهفي بكماله ا والنقائص العيوب 
وأفعاله،،وصفاته 

حلمهيسلم الذي "هو الْلري؛ قال 
ا؛الثلأمالأزهري؛ وقال ا، فللمه،،؛ من 

ذوأنه _r »؛ J^lوالله - وتأويله الل4ا اسم 
تخليمىهو العلام، يمألكا الذي اللام 

,(٦)المكروهمن 

لاينالهلحاوية،،، العقيدة ررشؤح — ٠ 
الحض-الر أئي 

اوكتابفي الواردة افه ررصفات - ٦ 
للقاق.

تيمية.لأبن ءتاوى،ا، ررمجمؤع — ٧ 
لابن، آ، النبوية الثنة منهاج رل - .٨ 
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 Mلقلأم اm
لاعرسس:ا٠ 

والميمواللام ررالسين فارس! ابن قال 
فيهؤيكون والعافية، الصحة بابه معفلم 

أنقليل، ذ والتا منه يشد ما 
قالوالأذى، العاهة من الإنسان يسلم 
لام؛الهو ثناؤ؛، جؤأ الله العلم؛ اهز 

العيبمن المخلوقين يلحق مما لسلامته 
ؤ؛؟؛؛"ء؛ اض قال والفناء. والنقص 

[،Toس: ون]يألثثيِيم دار إق دئرأ 
الجنة.وداره ثناؤه، جل اف، فالسالآمت 

الانقياد؛وهو الإسلام، أيقا الباب ومن 
وقالوالأمتناع،،ُآأ. الإباء من بملم لأيه 

أريعةالعرب لغة في ررالئلأم الأزهري؛ 
مصدرملاما ملمت ؛ فمنهاأشياء، 

سلامة،جمع السائم ومنها؛ سلمت، 

[٥١٤١٨ًدآ، الفكي ]دار ( ٤٨٧اللغة)مقاسي )١( 

سنانعضاممأنوى0
واتشرعي:

والعافية،السلامة هو اللغوي المعنى 
والمعافاة،المهللقة، السلامة ذو وافه 

منوالتخليص اللام وحده وهو 
منوالأعلى لأتم ا تعالى فلله المكروه، 

ليسوهو المادة، لهده اللغوي المعنى 
فه..إلا ءالىالإًللأق 

للألف[.انمرية ]الدار أللغة)أا/آأأ( تهذيب )٢( 
ط٤[.للملأين، الطم ]دار ( ١٩٥١)o/ اسح )٣( 
اكواند، jju]دار ٠( • T/\nكثير ابن نسر )٤( 

النئائا]دار ( ٤١)الدكاء ثان رانتلر: ذا[، 

ا\ حزم، ابن ]دار )؛ا/آ1"( ال—ان جامع )ه( 
١٤٢٣.^

لطلوف[االمصرية ]الدار ( ٤٤٦;١٢اللغة)تهذيب )٦( 









اوسلأمءاىااإج|ه:اثسلأمطىاا

وأمتهدعوته في لمحمد اكتب اللهم 
فتزدادنقص؛ كل من السلامة وذكره 

وأمته، علوا الأيام مر على دعوته 
ارتفائاأ١أ.وذكره -^^١، 

والشرعي:
عنللسلام اللغوي المعنى يختلف لم 
لغةفالسلام الش_رع؛ لسان على معناه 

جميعمن بالملامة دعاء ت وقرعا
والتوافقالتناسب بهذا فيظهر الأفات؛ 

محزالمسمن•

لحكم:اه 
عليهكالصلاة . النبي على اللام 

—نزاع بلا ؤيستحب ومنزلة. حكما 
هالنبي محلى الصلاة بين الجمع 

علىالداعي يقتصر فلا عليه؛ والتسليم 
اضوصلى ست مثلا - فيقول أحدهما؛ 

فعقل؛السلأماا ارعليه أوت ففيل، عليه،، 
وسلمعليه ض ا لأصلي ت يقول ؤإنما 

ضا قول ءلاهر هو كما ونحوها؛ تسليما،، 
عقبمئن أق ؛^إن عالى! ت

محيتءطأأة { ٦٦٦)٦!محاض للقاضي الثما 'ا(انظرت 
)أ/للنورى لم مصحتح وشرح ، المحلي؛! الا؛ي 

ط٢،بيروت، العربي، التراث إحياء ]دار ( ١١٧
]دار( T\rMيم لأبن \و\وي وفتح -[، ٠١٣٩٢

(١٦٤)للخاوى الدح, والقول ^، ١٣٧٩
وروحم[،  ١٤٢٨محدآ، جدئ، اج، هالمن]دار 

المثيربة[،لالس ( ٧٩٨٢للألوس)العاني 
]دار١(  T٤٩/ ، ١ ١ )ا/ محن لأبن الممتع والترح 

[.٠١٤٢٢ط؛، الجيني، ابن 

صقو طإ ؛اثيإ آك كأج ألئ 
الجمعبإذ ]الأحزاب،[؛ ا.ه ثلما 
—وغيره التشهد فى كما _ وصمهما يينهما 

المرهوب؛ويزول المعللوب يحصل 
وتنتفيالمرهوب يزول فبالسلام 
المهللربيحصل وبالصلاة النقائص، 

الكمالأت.وتتبث 

دونالصلاة على الداعي اقتصر فان 
جعلهبحيث ء العكس أو دائما، التسليم 

الواردبالأمر لإحلاله فيكره؛ ء له ديدئا 
إنأما فيهما، والترغيب منهما بالإكثار 

غيرمن أحرى، لم ويتارة يصلي كان 
لكنهكراهة، فلا متهما؛ بواحدة إحلال 
الجمعإذ والمسحب؛ الأولى حلاف، 

فيهنزلع لا مستحب بيتهما 

لحقيقة:اي 

أنها٠: الشي على اللام حشقة 
عبدهأربمنزلة لعباده تعالى اه، من ر إحبا 

بأنهالأعلى؛ الملأ في عنده ونبته. 
وأنالمقربين، الملائكة عند عليه يثنى 

الملاح،]دار )٨٩( ليروي الأذكار انظر: )٢( 
]دار( ٤٤)\/ ملم صحيح على وشرحه [، ٠١٣٩١

ابنونفير [، ٠٥١٣٩٢هدأ، العربي، التراث إحياء 
لأبنازري وقح ُدأ[، ملمة، ]دار ^( )٦إ٩٧ممر 

)\إ■خاري للالمعين، وفتح (، ١٦٧ا/)١ حجر 
ًلا،اض، الريالمنهاج، مح؛(]داد  ٠١٠
yولوامع(، ١٦٣، ١٥٨له)الديع والقول ^س ٦

]المكب)١ا٩^( فاديني يلالمهين الأنوار 
١(• ١ دالتنؤير)ا؟/ والتحرير بيروت[، الإسلامي، 

الممتعوالترح [، ٢١٩٩٧نوني، صحنون، ]دار 
لأبنين)ا/ا\(.



اكلأمط!ىاكي.:٠٠٠:

أهلتعالى أمر ثم عليه، تصلي الملائكة 
عليه؛والتسليم بالصلاة السفلي العالم 

العالمينأهل من عليه الثناء ليجتمع 
والسفليالعلوي 

والأدلة:

.المي على اللام فضل على دق 
تمنزلتهما وعلو — ءاا_يه الصلاة ح م_ 

ؤإجماعالمتواترة، والئّنة الكتاب، 
الآمة:

1, jLi بمئنؤميتقتئ آقث ءؤ.إن ت ه لئه
قهتئ ت\تؤ\ (ويق قأه لئ اء 

ميتائث1يأ 
أنهخه عود مين اض عد عن رثت 

الصلاةي ه المي مع محا إذا محا لأل: 
لامالءباد0ا من اممه على لام القلنا; 
»لأه: التي فقال وفلان! فلأن على 

هواش فإن اش؛ حملي السلام تقولوا; 
ش،التحيات ; قولواولكن السلام؛ 

أيهاعليك اللام والطيبات، والصلوات 
علينالام الوبركاته، اش ورحمة النبي 
الحديثُآأ،الصالحين« اش عباد وعلى 
فيسياحين ملائأثة فه ٥^ ه; وقال 

الملامءارص،أمتي من ييلغوني الأرض 
لاينازدي ضح وانظر: (، ٤٠٧)آ/كشر ابن -ضر )١( 

)٣٠(.الديع والقول راا/آ'ْا(، حجر 
وسلم(، ٨٣٠ريم الأذان، )محاب الخاوي اخرج* )٢( 

(.٤٠٢رنم الصلاة، )محاب 
<،١٢٨٢رقم الملأة، صنة )محاب المسائي أخرجه )٣( 

تذردةاآ0؛(]مؤم، ٤٤١، ٣٨٧/١وأح٠د)

علييلم أحد من ءما أيصا وقال 
عبأرد حتى روحي علي اش رد إلا 

البابهذا في والأحاديث السلأم(؛أ؛،، 
كشرة.

0أقوالأهلاسا:
تعالى؛اممه قول فى العالية أبو قال 

أئبههث، بمئة ئييقثيد اقث وإة 
ثتاؤْعلميه; اممه ررصلأة [; ٥٦]الأحزاب: 

الملائكة;وصلاة الملأُا5ة، عند عليه 
الاوطء«آْ،.

كلامهمعرض في - القثم ابن وفال 
ظؤقه،ورمله أنبيائه على اض ملام على 

اللهمن إرسلأم _; النكرة يلفثل ومجيئه 
عنومغن ملام، كل من كاف مبحانه 

والدارميالسعنية([، الطيعة صن ممر)مصورة 
نيحجاز وابن (، ٢٨١٦رنم الرقاق، )كتاب 

ئيوالحاكم (، ٩١٤رمم الرتائق، صحيحه)محاب 
وصححه،( ٣٥٧٦رقم الممر، مستدركه)محاب 

المحيحة)رنملة لالفي الألباني وصححه 
٢٨٥٣.)

(،٢٠٤١رقم المنامحك، داود)كتاب أبو )٤(أحرجه 
ممرقرطبة، لمؤاّة ( ٥٢٧متاأء)أ/في وأحمد 

إصادهالعراقي وجود السمنٍة([، الطبعة ين )مصورة 
حزم،امح، ]دار ( ٣٦٧)الأمفار حمل ص المش ئي 

 c]رقمالصحيحة السلسلة في الألباني وحثنه ط١(
٢٢٦٦.)

تالسنم،ة( ٢٨٠)م/ صحيحه في البخاري علمه )٥( 
ابنووصله: -[، ٥١٤٠٠، ط١ القاهرة، السلفية، 

)Mالجاري نتح في كما - تفسيره في حاتم أبي 
]مركز)أ\/ص يرطي للالثور والدر <، ٥٣٣
فملفي القاضي وإّماءيل ام[، ٤٢٤ط١، مم، 

[،٢١٩٧٧ط٣، الإّلامي، ]المكب ( ٩٥ألصلاة)
الصلاة.لمقل. تحقيقه فى الألباني وصخحه 



السلاماأسلأمءلىالسء،.

فأدنىأمنية، كل من ومغرب قمة، كل 
يستغرق- هناك أدنى ولا - منه سائم 

الؤس،ويدفع النعمة، ؤيتم الوصف، 
العطبمواد ويمهلع الحساة، ويطيب 

٢.والهلأك!ااأ 

النيئ.على ررالملأة ت أيصا وقال 
إنعامهومعرفة وئكر0، الف، لدكر متضمنة 

عليهفالمصلي بإرساله؛ عبيده على 
وذكراممه ذكر عليه صلاته تضمنت قد 

ماعليه بصلاته يجريه أن له وسنا رسوله، 
وأسماءهربنا عرفنا كما أهله؛ هو 

مرصاته،طريق إلى وهدانا وصفاته، 
والقدومإليه الوصول بعد لنا ما وعرفنا 

هيبل الإيمان؛ لكل متضمنة فهي إ عليه 
المدعو،الرب بوجود للاقرار متضمنة 
وصفاتهؤإرادته وقدرته وسمعه وعلمه 

فيوتصديقه رسوله، ؤإرسال وكلامه، 
ؤيبولا محبته! وكمال كلها، أحباره 

فالصلاةالإيمان؛ أصول هى هذه أن 
ذلك،العبد لعلم متضمنة عليه 

منفكانت له؛ ومحبته به، وتصديقه 
الأءمال«أ؟أ.أقفر 

التسليم,رأ'فمعتى عقيمين: ابن وقال 
بالسلامةله ندعو أنتا ه؛ الرسول على 
يكونقد قاتل: قال bنا آفة■ كل من 
لكنواصحا، حياته. في الدعاء هذا 

سر.يتصرف (، ٦٠١الفوائد)؟/ )١،يدالع 
(.٠١٢٤الأفهام)جلاء )٢( 

وقدبالسلامة له ندعو كيف مماته بحد 
uته؟

لأمةلبا الدعاء ليس ت فالجواب 
أهوالفهناك الحياة، حال محي مقّصورا 

إذاالرمل دعاء كان ولهدا القيامة، يوم 
فم؛»المحلم، الصراط: على الماس عبر 

المخاوفمن المرء ينتهي قلا ملم،،، 
ندعوإدا؛ • موته بمجرد والأفات 

الموقف،هول من باللأمة للرسول 
أي:أعم؛ يمعى يكون قد أيصا: ونقول 

شرعهعلى الملام يثمل عليه الملام أن 
أيديتنالها أن من وسلامتها ومحنته، 

قولهفي العلماء قال كمّا العابئين؛ 
لالمساء:أقي إئ •ؤهمدوْ تعالى: 

بعدسنته ؤإلى حياته، قي إليه : قالوا[ ٥٩
وفاته«ًم.

انتدلقة;ص ي

الصلاةأداب من الأولى: لمسألة ا- 
الض.:ش واللام 
المصهللحكتب في العلماء ذكره 

علىينبغي : أنه الحديث طالب، واداب 
فظةلمحا ا ونهحومحما والماسح العلم طالب 
علىوالتسليم الصلاة كتابة على 

(١٥■- )ما،ةا المتخ زاد صلى الممتع الثرح )٣( 
.u١٤٢٢ط١، الجوزى، اين ]دار 

را/٩٣(،ليؤدي ملم صحح ثرح -ت مثلا - انقلر )٤( 
ابن]دار ( ١٢٢)الحديث ملوم في التجديث ورسوم 

(،٤٧، ٤٣)م/الخمث رفتح ط١تا، بيروت، حزم، 
الكوثر،]مكتبة را/م»ه( جوطي للالراوي وممري-ا 

[.٠٠١٤١٥^٢، الرياض، 



علىاثسلأم ؛؛ء.جإهث

منيسأم ولا كتبه، كلما ه اش، رسول 
_،الأصل في يكن لم ؤإن - عراره 

ذلكمع ولسانه بهما التلغفل ويستحب 
التيالفوائد أكثر من ذلك فإن أيما؛ 

ذلكأغفل ومن الحديث، -،، JLisإتعجالها 
يكرهوأنه ا عفليما حظا حرم فقد 

التسليم،دون الصلاة على الاقتصار 
لاموالالصلاة احتمار أيصا ؤيكره 
بنحوت- حرض أو بحرف - لهما والرمز 

يفعلكما - ونحوهما ص، أوت صلعم، 
شببل .؛ الطلبة وعوام الكسالى 

بكمالها.الصسغة 

 Iهثاش تسليم معي ت الثانية لمسألة ا
وليائه:أض 

تعالىاض تسلم الناس يعفى اسئاكل 
قولهمثل في وعبادْ، ورسله أنبيائه على 

إمحرء جقأ ت ى العت
aU[Jl ف ،]عقؤسلتةِ %ك؛ ه وقولات

وغيرتالصاء_ات[، يجريُنث مؤيؤل 

محللبالسلام ت وقالوا الآياتا من هذا 
أذلك؟ اش من يتصور فكيف ودعاء؛ 
معقولوررغير مستحيل . منه فالدعاء 

لهيدعو لا فإنه تعالى؛ افه حق في 
للغيرالدعاء لأن _؛ . لنبيه ت عني ي- 

آ.د1لثاا،ُ من نفعه طلب 
الدعاءشالُ'ى! بأن هدا عن والجواب 

السبي:التراث إحاء ]دار ( ١٨٣)،،Y/الرازي )ا(شر 

.( ٦٤٢المم)آ/ لاين الفوائد بداغ آنثلر■ )٢( 

تثلاثة أمورا يتممن والهللب طلب، 
تتقومولا منه، ومطلوتا ومعللوتا، طالما، 

وتغايرالثلاثة، الأركان بهذه إلا حقيقته 
منشيئا يطلب كان إذا ظاهر هذه 

ويستفهمه،ينهاه أو غيره يأمر كمن ؛ غيره 
يكونفهنا شه؛ من طالما كان إذا أما 

هنايكن للم منه، ألمهللوب هو الطالب 
والمطلوبومطلوب، طالب ت ركتان إلا 
منالإنسان وطلب تفه. الطالب هو منه 

بابمن الهللب لأن مشكل؛ غير نفه 
أنغيره من يريد كما والمريد الإرادات، 

أنهو نفه من يريد فكذلك شنئا؛ يفعل 
نفسه،من يمللب فكذلك يفعله؛ 
كانفإذا . وينهاها شه يامر قد والإنسان 
ؤينهاهاه نقيأمر الإنسان أن معقولا 

اآمن فوقه أن مع طلب، والنهي الأمر و- 
آمرلا ممن يستحيل فكيف _؛ وناهتا 

فعلنفسه من يهللب أن ناهي ولا فوقه 
كتبكما يبغضه؟! ما وترك يحبه ما 

ونحبمرالرحمة نفه على هه ربنا 
القللمعليها وحرم ذلك،، وغير منين مؤلا 

ذلك■وغير المزمنين وتعذيب 
أنييائهعلى تعالى اض من لام فال
طلب- واللام الصلاة عليهم , ورمله 

عليهيشكل فلا بالملامة؛ لهم نفسه من 
العالمين.رب ش والحمل. ذكر. بما 

الصلاةحكم الثالئة; لمسالة ا- 
الأنيياء:غير على واللام 
فيكرهالصلاة؛ محنى في الملام هل 



انملأمعلٍ،اتتبيًءو|بمالسلأمعلىاكدىه

_،استقلالا -- فلأن على السلام أن 
فياختلف لام؟ العليه فلأن ت يقال أو 

فىمشروهمته على الاتفاق ما- ذلك، 
سيلعلى الحاصر والمسن الحي تحية 

سلامبه فيخاطب المخاطبة؛ 
ونحوعليكم، السلأم أو• عليكم، 

ساأا،:

محمدأبو ث منهم — ءلائفة ذلك فكر0 
الآ-ححاءهذا في سواء -، الجويني 

والأموات.)الغائبون( 

_تالجمهور مذهب وهو - والصحيح 
يشرعفاللأم  ١١الصلاة؛ غير السلام أن 
وحاصروميت، حي - موس كل حق في 

منيفلأنا بلغ ت تقول فانك —؛ وغائب 
الإسلام.أهل تحية لام والالسلام، 
خاصشعار فهي الصلاة؛ بخلاف 

النبي.حقوق من وهي بالأنبياء، 
علينااللام المصلي! يقول ولهدا وآله؛ 

Iيقول ولا الصالحين، اطه عباد وعلى 
الصالحن؛اض عباد وعلى علينا الصلاة 

أعلم.واممه بتنهما«أآ،. الفرق فقلهر 
العلمأهل اصقللاح استقر قد أنه إلا 
علىالغيبة في التسليم قصر على 
والرسل،الأنباء س ؤإحوانه ه، المي 

صححعلى وشرحه (، ١٠)•للتورى الأذكار انظرت )١( 
)\إله والجموع (، U١٨٠/، ١٢٨)؛/لم م

(،٤١١•،، A/TV)الفتاوى ومجموع (، ١٧٢
(.١٧٠)\\إ ازري رنغ (، ٠٤٩)الأنهام وجلاء 
بمرق.(، ٠٤٩)النم لاين الأفهام )'ا(جلأء 

منغيرهم فيه يشركهم لا والملائكة، 
التعمميل على إلا الصالحين الق، عباد 

ممنعلى يسلم فلا ص؛ التشهد في ما ك- 
الاستقلال.سيل على غيابه في غيرهم 

الاصهللاحهذا من القصي. وليس 
تبلمرا وتمييز اصطلاح ولكنه التحريم؛ 

علىا الرص—قصروا كما الخلي؛ 
نحرتالإحلال، وكلمات الأصحاب، 

على- وعلا( ورجز وتعالى(، )تبارك 
عليهموالرسل الأمياء دون تعالى الخالق 
واللام.الصلاة 

يذكرونفإنهم للشيعة؛ خلاف وهذا 
يقصّدوالهما؛ وفاهلمة علي على التسليم 

سدينالرا الخلغاء من الغض 
لعملمخالف وهذا نه! والصحابة 

الأءتاو.اءأو اتباعهم ينبغي فلا السلف؛ 

غيرعلى الصلاة فى العلماء واختلف، 
علىاتفاقهم بعد والمادئكن، الأنبياء 

يالتعالني. آل على الصلاة مشروعية 
معه

اكحريرواكوير)آأ/آا(.انظر: )٣( 

مى]فة )أ/بمهأ( ماض للقاضي الشفا )أ(انظر: 
ورحه)٩٩(، والأذكار الحلي[، الماص 

والمجمؤح(، U١٨٠/،  ١٢٧)؛/ملم صحح عش 
)U؟/U•؛(،الفتاوى ومجموع (، ١٧١؛•/)ل 

]معلعة( ٢٧٢)للمعلى المصرية الفتاوى ومختمر 
منالملمسة والأخبار [، ٠١٤٠٠ممر، المدني، 

]دار( )٤٨الإسلام لشيخ النقهية الاختيارات 
(٣٣٦)ه/الكرى الفتاوى ش ومحو ًدا[، الماصة، 

Sوجلاء اهأ،  ٤٠٨هدا، العلمية، الكتب ]دار 









قلققأ تساافا

اتباعهميبُي فلا اللف؛ لعمل مخالف 
الصلاةفإن ذلك؛ في بهم الاقتداء أو 

والتكريم،التعقلم باب من والسلام 
وأمير- وعمر بكر أبو - والشتخان 

منبدلك أولى عفان ين عثمان 

لمصادروالمرام:اؤ 
ا-راتفسراينئير«)جآ(.

 ٢ i السعدياأوهسير.
البر.عبد لابن )جآأ(، ٣—ارالتمهيداا

القرآن؛الأحكام الجامع  ١١س ٤ 
للقرطي.)ج؛ا(ا 

عياض.للقاضي )ج؟(، ا١لشفااا ا ٦
•حجر ين لا (، ١١)ج ري؛١ لبا ا فح رر - ٧ 
للسخاوي.، البدعا، اا١لقول — ٨ 
لأبنالوجيزء)٤٧(، »الممر -٩ 

عطة.

راتيرا/بماك(]سنيان،طآ[،والأنياوس= 
تمؤسسة( ٨١)ا/ الجزائري اش لنعمة النعمانية 
[.٠٥١٤٠٤، مد؛ سررت، للمفوئت، الأعلممي 

للماضية الخمسالأصول شرح أيما وانظر 
هدا،القاهرة، وهبة، ]مكتبة ( ٧٦١)الجبار عيد 

(٣٢١)للبغدادى المرق بين والفرق -[، ٠١٣٨٤
التفصيلمن ولمزيد العامرة[. المدني، ]م2لبعة 

(،٧١٦)؟/للقناري الشيمة مذهب أصول ت راجع 
]دار( ٣٠٢)للثثليفي الشدة في المقاضاة رماحث 

[.٠١٤٢٣محيا، الهاهرة، صان، ■اين 
وجلاء(، ٦٦٤رآ/ ض عيا للقاضي الشفا انفلر: )١( 

)آ/ص ابن وشر (، ٠٧٣)القنم لأبن الأنهام 
١(.)آآ/م' والتنوير والتحوير (، ٤٧٨

الإيمان،؛ثعب في لمنهاج ١١١ء ١ ٠ 
للحليمي.^٢(، 

Pلفتق او 

تلغة لتمرث اؤ 

والسالف!سالف، حمع السلف! 
الجماعةللفا! وا المتقدم، 

Iلى تعا قوله ومنه المتقدْون، 

.4■؛^ 51وكؤ ظئا ؤءقخب 
متقدمينسلما جعلناهم أي- ]الزخرف[؛ 

الاحرونبهم لمعقل 
والفاءواللام لاألسّن فارس! ابن قال 
ذلكمن وسبق، تقدم على يدل أملن 

السلاف!والقوم مضوا، الدين السلف! 
المتقدمون'،

اصطلاحا:التعرض، ■و■ 

أصحابهم الاصطلاح! وفي 
منأثرهم واقتفى نمهم ومن ه، الني 
أثبتالتي المفضلة، الثلاثة القرون أهل 

الضة'ن.النى.لها

التراثإحياء ]دار )آا/؟بمآ( اللغة تهذب ينظر: )٢( 
]ءار<<( o/T)اللغة ومقاييس [، ٠١٤٢١المربي، 
المل؛ا•

1للنة)م0ا،(.قايس )٣( 
]جامعة.الإمام،م/أما( التعارض در، )أ(.ينظر: 

لفالمذاهب في والتحف [، ٠١ ٤٠١، ط١ 
اللقية(الراثل ضمن مطمع ٨ ٦، )٤، للثولكني 

الأوار)١;ولرامح [، ٠١٣٤٨العلمية، ا.ص ]دار 
ط٢،الإسلامي، المكب ]دار ( ٦٠، ٢٠

=آلتوحيد كتاب بثأرح لمتفيد ا ؤإعائة هذا،  ١٤٠٥



السفح ٥٧]؛/؛ظه السف

ال٠عشالأصمللأص:ح■ 

منأحتس الاص-طادحي المعنى 
انمي

كسمية:ا سبب ■و■ 

.يهداالتسمية سبب يتضح تقدم عما 
بالصحايةمتعلق أنه وذلك الأمم، 

القرونأمحل من ونابعيهم، والتابعين 
الزمنقي متقدمون وهم المفضلة، الثلاثة 
فيلف المعنى وذلك بعدهم، عمن 
اللغة.

والأسuءاسمى:
أهلالجماعق، والجماعة، الثنة أهل 

ازحية،الفرقة الأم، أهل الحدث، 
الأعظم.السواد المنصورة، الهلائمق 

لحكمءا0 
لأنهالسلف؛ مذهب او_ِ_اع يجب 

الكتابمن لمتمد ا الحق ذهب ملا 
شوائبمن والمالم الصحيحة، والمنة 

عتهالعدول يجوز ولا والمقالات، البيع 
أملماللف فمذهب ا لخلف ا لمذهب 

وأحكم,وأعلم 
لحقيقة:اؤ 

مفهومأن عليه كيد لتا ا ينبغي مما 
■الفترةإدراك بمجرد يتعين لا لف ال

الفترةتلك يدرك قد إذ المتقدمة، الزمنية 
الملف؛إلى سبتهم تصح لا أقوام 

الردلة،]دار ( ١٥٢)؟/لقوزان ل =

والمرجئة،والقدرية والرافضة كالخوارج 
والأهواء،البيع أهل من ونحوهم 

الفترةتلك في فلهروا كلهم فهولأم 
شرمحلمن إذ الملف، من ولموا الخيرة، 

الكتابموافقة اللقب هذا استحقاق 
عنهما،والصدور بهما، والأحد والئنة، 

بمقتضاهماوالعمل عليهما، والاعتماد 
ولهذاالهى أصحاب تمثله ما وهو 
الناجيةالفرقة عن ه المي نئل لما 

آ.وأصحالي؛اُ عليه أنا ارما قال: 
جامعفي ظه البر عبد ابن وأحرج 

بنالله عبد عن له وقفالعلم بيان 
منكمكان لأمن قال؛ أنه هئه مسعود 

فانهمه محمد باصحاب فليتآس متأستا 
وأعمقهاقلوبا، الأمة هده أبل كانوا 

هديا،وأقومها تكلما، وأقلها علئا، 
اللهاختارهم قوما حالا، وأحستها 

فاعرفوادينه، ؤإقامة نبيه.، لصحبة 
فإنهمآثارهم، في واتبعوهم فضلهم، لهم 

الخقيم«لآأ.الهدي عر كانوا 
والتابعونالصحابة : إداللف فا 

قالولهدا ببدعة، يرم لم ممن وتابعوهم 

(،٢٦٤١رنم اسن، رأبوآب الترمذي أحرجه )١( 
الأب.نيوث (، ٤٤٤رنم الخلم، والحاكم)محاب 

(٢١٢٩ينم. ، ri-i/Y)الخرمذى سنن مح صض 
هc.٨١٤*١، مل الإسلاعي، ]المكب 

الكتب]دار ( ٩٧)آ/وقمله العلم بء،ان جامع )٢( 
ضعيف.وصتل.ه 

وداو( ٢١٤را/الثئة شرح في المنوي وأو;_دء 
•؟•ةا،و[..ط؟، الإملأْى، الكتب 



.القلق؛؛|وج[هالئق

اتعلم؛أهل أقوال ئ ما ت لف البمدهب د لمرا ا ال ت ريي سقا لا 
علىلف'( )اللفظ؛ إمحللاق جاء اطه ن رمحوا التةرام الصحاه عليه كان 

يناش عبد قول في كما الصحابة، ان، حيا لهم التابعين وأعيان عليهم، 
ثابتبن عمرو حديث اردعوا المبارك؛ له شهد عمن الدين وأئمة وأتباعهم، 

آ.أ لف؛؛ اليب كان فانه الدين، في شانه عظم وعرف بالإمامة، 
سلف،عن حلما كلامهم الناس وتلقى 

غيربلقب قهر أو بيدعق، رمى من دون 
والروافص،الخوارج، مثل مرض، 
^/؛*p؛fونحو والمرجئة والقدنية، 

والأدلة:

بقآلأوزن ؤؤألش؟مة تعالى؛ اطه قال 
آقعيهموآون رآ'لآستاي ائئشيئ 

م■ومحني عه وقثوأ عتم آقه دتيث< 
يآمئ آ*امر ثتها محق، جتمي، 

.]اكوة[ .ه انظم ١^ دلف أتدآ 
ته،معود اتن حديث وفي. 

الذينثم ■قرئي، الماس ررحير قال 
عJهأ٢،.متفق يلونهم؛؛ الذين ثم يلونهم، 

بنعمران حديث من سحوْ وجاء 
له' حصن 

ونئةبننتي للءد-كم وقال.؛ 
بهاتمسكوا المهديين، الراشدين الخلفاء 
ا.بالنواجذ((ر عليها وعضوا 

(،٢٦٠٢رنم الشهادات، )كتاب البخاري )آ(أخر-بم 
(.٢٠٣٣رقم الصحابة، قفاثل لم)محاب رم

(،٢٦٥١رقم الشهادات، )كتاب البخاري )٣(.أحرجه 
(.٢٥٣٠رقم الصحابة، ممائل ومسلم)كاب 

داودأبو هي■' أسارية بن العرباض حديث من أخرجه )٤( 

منمع التابعين على إطلاقه جاء كما 
قولفى كما الصحابة، من لهم 

ؤانسلف، من بأثر ررعليك الأوزاعي؛ 
الرجال،واراء ؤإياك الناس، رفضك 

أبالقول؛؛ لك زخرفوا وإ,ن 
أهلعلى السلف لنقل إطلاق جاء كما 
ابنقول قي كما المقفلة، الخلاثة القرون 
أئمةكلام كتابة يتعين زماننا رروفي ■ رجب 

الشافعيزمن إلى بهم المقتدى السلف 
وليكنعبيد، وأبى ؤإسحاق وأحمل 
فإنهبعدهم حدث مما حذر على الإنسان 

كثيرة؛؛حوادث بعدهم حدث 

اتمتعلقة:لمسائل اؤ 

السلم،؛مذم_، إلى الأنساب كم ح— 
للمعاس؛اب؛؛ أرالأنفى جاء 

انملم،)أبواب داكرمدي ؛(، ٦٠٧رقم الثئة، )كاب 
صحيح^،حن حدث أهذا ودالات ( ٢٦٧٦رقم 
(٣٦٧/٢٨)وأحمي. (، ٤٢رنم )المقدهة، ماجه وابن 

رقمالعلم، )محاب ثاالدارس »؛؛-)[، الرسالة، تمؤسست 
الترغيبصحيح ني الألباني وصححه (، ٩٦

ْل0[االمعارف، ]مكبة ( ٣٧)رقم واكدهيب 
ُالقلم[ ]دار ( ٢٠٤)لم مصحح متيمة )٠( 

]ياي)ا/0أإ( ( ١٢٧)برقم للاجري )٦(ا,لئريعة 
-[.٥١٤١٨، ْلا الوْلن، 

الجنان،]دار ، )٠٣الخلف على المسلف علم فضل )٧( 
[.٠١٤١٣ردا، 



خههالفارسي سكان اللارهم،محانمان 

وفيواللام، السين يفّنح ت للفي ررا 
اللف،إلى المسة هذه الفاء، آحره_ا 

محمنتما على مذاهبهم وانتحال 
منهم«أاأ.
ال١١ت تيمية ابن الإسلام شبخ وقال 

اللفمذهب أفلهر من على عيب 
يجبل إليه؛ واعتنى إليه، وانتسب 

مذهبفإن بالاتفاق، منه ذلك قبول 
حئا«لأء.إلا يكون لا الك 

اتمصادرواتمراجع:■و 
تنمية.لأبن التعارض؛؛، درء ١١— ١ 

علىلف العلم فضل  ١١- ٢ 
رحب.لابن ، الخلفا؛ 

الملفء،مذاهب قي ارالتحف . ٣ 
للشوكانى.

.الأنوار؛؛،ررلرامع — ٤ 
الفرق؛؛،بين السة أهل راوسهلية — ٥ 

ياكريم.لمحمد 
حديثفي العقدية اآالمباح_ث، . ٦ 

محمدسردار لأحمد الأمم، افتراق؛؛، 
شخ-الدين ْهر 

الحديث؛؛،أصحاب شرف  ١١. ٧ 
البغدادي.للخليب 

للحاكم.الحديث؛؛، علوم ررمعرفة - ٨ 
للقاضيالمعلم؛؛، إكمال ١١- ٩ 

عياض.

تيمية.لاين •ا-رلمجهوعاكاوىآ؛، 
،الحميد؛؛ العزيز ير ءتيء ١ ١ 

اش,عبد ين لمليمان 

.لقهبم■ الفارسي لمان سص 
ونسيه؛سمه اؤ 

ارصمىالفملمان الله عبد أبو 
الخير،سلمان ت له ؤيقال الرامهرمزي، 

بعضهموتوهم ،، الإسلأمآ ابن وسلمان 
سلمانغير الفارسي ملمان أن قفلن 

مىلماسمان وهما بينهما ففرق الخير، 
ملمانأن الوهم هذا وسبب ، واحل 

الخير،ملمان عليه لق يهلالفارسي 
لمخمىاسمان وهما الفارسي، وسلمان 
واحد.

ووفاته؛مولده آو< 

حائفةفي الفارسي سلمان توفي 
واحتلف، بالمدائن عفان بن عثمان 

منةمات ث فقيل وفاته؛ سنة تحديد في 
وثلاثتن،حس ت وقتل ^،^٦،، ^ت 

٨■اتجان، اين ]دار ( n٢٧٣/الأنساب )١( 
رآ(بوعاكاوى0/وأا(.

'ما.

(٦٣٤)آ/ الأصحاب سر0 في الاستيعاب انظر: )٣( 
)ا/ه'0(الملأء اعلأم وسير الجيل، زياد 

انمحا؛ةنمتن ش والإمحاة الرسالة، زمزسة 
.ط١cيرون، الجل، ]دار )^اءا( 

الفكر،]دار ( ١٥٧)آرحبان لأبن الثقات انفق: رأ( 
)٣;المحابة تمييز فى والإصابة ْلا[، 

آ؛ا،و^آ(.
]دار( ٢٣١)U/ ص لابن الكبرى اليمان انظر؛ ر0( 

[.٠١٤١٠،يا، الخامة، الكتب 
)آ/هم\(،الأصحاب معرفة فى الأسباب انظر: )٦( 

)آ/ْ.ه(.البلاء أعلام وسر 



هرالفارسي سلمان اسرء،سسلمان 

ابنويال الرُا؛، عبد ابن هدا ورجح 
ثمولفى وثلاثين ست سنة ررمات حجرث 

■. حلين. قول في سع أو عبيد، أبي 
سلمانعلى معود ابن لحل ت أنى عن 
قبلمات أنه على يدل فهذا الموت، عند 
سنةقبل معود ابن ومات معود، ابن 

أوثلاث سنة مات فكأنه وثلاثين، أربع 
التقريبفي جزم ولكنه ، ائنتيزو محنة 
وثلاثينأرع سنة مات بأنه 

إسلأ4،ه;ئ■ 

الدينعن يبحث الفارسي سلمان كان 
وطلبإياْ تحريه سيل وفي الحق، 

وابتلاءات،محن لحقته إليه الوصول 
حتىؤيشترى، دباع وصار استعبد حسثا 
حاءكما رجلا، عشر بضعة إلى وصل 

يضهةارتداوله أنه سلمان عن البخاري في 
ابنقال رب،،أأ،. إلى رب من عشر، 

اهّدين يطلب سلمان راوكان البر' عبد 
فدانعنده، ذلك يرجو من ؤيتع تعالى، 

وصبرالكب، وقرأ وغيرها، الصرانية 
كلهوذلك نالته، مشقات على ذلك في 

إسلأمه،اأحبر في مذكور 
لهتحمق المطاف نهاية في ولكنه 

فأسلم،المربي . النبي ولقي مطلبه 
(.٦٣٨رآ/الأصحاب سوظ في الاتُاب را(اتظد: 

الصحابةتمٍز ي رأ(الإصابة 
(.٢٤٧٧^ التهدب ممريب رم(انذلر: 

(.٣٩٤٦رنم الأمار، متاب )محاب )٤( 
(.٦٣٤/٢رالأصحاب سرقة ش ره<الأت<اب 

وفده، الصحابة أفاصل من وصار 
قصةِنآص بإسناد [س\قص ابن اق 

ومجنبهلولها، الفارسي ملمان إسلام 
المتنفي الاختلاف بعض مع طريقه 

بناض عبد عن بامناده أحمل. الإمام رواه 
لمانمأت_ى ااح_ءو.وقال! يه امى عب

كنتت قال فيه، ْبن حديثه نجهبه الفارسي 
أهلمن أصبهان، أهل من فارمحئا رجلا 
أبيوكان جي، لها يقال منها فرية 

إليه،المح، حلق أحب وكنت، قريته، يهمان 
فيتي حبحتى إياي حبه به يزل فلم 
فىواجتهدت الجارية، تحبس كما بيته 

الذيالنار قهلى كنت حتى المجوسية 
تشال ساعة، تخبو يتركها لا يوقلسها 

فشغلةالت عفليمة، صيعة لأبي وكانت 
إنيبتي، يا رن فقال يونا، له بنيان في 
عناليوم ط! بنيان في ئغلت قد 

فيهاوأمرنى فاءللعها، فاذهب صيعتى، 
صيعته،أؤيد فخرحح، يريد، مجا ببعض 

النصارى،كنائس من بكنيسة فمررت 
يصلون،وهم قيها أصواتهم فسمعتا 

أبيلحبي الناس أمر ما أدري لا وكنت 
وسمعتابهم، مررت فلما بيته، في إياي 

ماأنثلر عليهم دخلت أصواتهم، 
]دار( ٩١- )٨٨ إساق لأبن المغازى محاب انظر: )٦( 

الكرىوالطعان >!، ١٣٩٨ط١، بيروت، القكر، 
(.٠٦)؛/ممد لابن 

انمرىضياء لأكرم المحيحة الشوية السيرة رلأ(انذلرت 
انمورة،^ iXJlوالحكم، العلوم ]،كشة ( ١٢١)ا/ 

ه\1\هآ.ط٦، 
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أعجبشرأيتهم فلما ت قال يقنعون، 
توقلت أمرهم، في ورغبت صلاتهم، 

عليه،نحن الذي الدين من حير والله هدأ 
الثس،غربت حتى تركتهم ما لله فوا 

لهم:فقلت آتها، ولم آبي صيعة وتركت 
بالشام.: ق\ف\الدين؟ هدا أصل أين 

؛عثوقد أبي، إلى رجت ثم قال؛ 
قال:كله، عمله عن وشغاته هللبي في 

كنت؟أين بمي، أي قال: جئته، فلما 
قال:عهدت؟ ما إليك عهدت أكن ألم 

فىيصلون بناس مررت أبت، يا قلت: 
دينهم،من رأيت ما فأعجيني لهم كنيسة 

غربتحتى عندهم زلت ما فه قوا 
ذللث،فيع ليس بني، أي قال: الثمي، 

منه،حير آبائك ودين دJناش١ حيرا الدين 
ديننا،من لخير إنه واش كلأ قلت: قال: 
ثمقيدا، رجلي قي فجعل فخافتي، قال: 

إلىوبعننا قال: بيته، في حبسني 
عليكمقدم إذا 'لهم: فقلت النصارى 

نصارىالمن تجار الشام من ركب 
ركبعليهم فقدم قال؛ بهم، فاحبروني 

قال:النصارى، من تجار الشام من 
إذالهم: فقلت، قال: بهم، فأحبروني 

إلىالرجعة وأرادوا حوائجهم قضوا 
بهم-فآذنوني بادئهم 

بلادهمإلى الرجعة أرادوا قلما قال: 
منالحديد فألقينا بهم، أحبروني 

قدمتحتى معهم حرجتا تم رجلي، 
أفضلمن قلت: قدمتها، فلما الشام، 

في,,الأسقف : قالواالدين؟ هذا أهل 
قدإني فقلنط: فجئته، قال: الكنية، 

أكون'أن وأحببحا الدين، هذا في رغسنا 
متلئطوأتعلم كتيستلي،، في أحدمكا معك، 

فدحلتافادخل قال: معك، وأصلي 
يأمرهمسوء رجل فكان قال: معه، 

إليهجمعوا فإذا فيها، ويرغبهم بالمدقة 
يعتلهولم لنفسه، اكتنز٠ أشياء، منها 

منل قلا سع جمع حتى المساكين، 
شديدابغصا وأبغضته قال: وورق، ذهبا 

إليهمات، ثم يصنع، رأيته لما 
هداإن لهم: فقلنا ليدفنوه، النصارى 

ويرغبكمبالصدقة يأمركم سوء رجل كان 
ولملنفسه، اكتتزها بها جئتموه فإذا قيها 

وما: قالواشيئا، منها المساكين يحهل 
علىأيدكم أنا قلت، لكل: بذلك؟ علمك 
فارئتهمقال: عليه، فدلنا : قالواكنزه، 

قلألمح منه فاستخرجوا قال: موصعه، 
رأوهافلما قال: وورقا، ذهبا مملوءة 

ثمفصليوه، أبل.ا ندفنه لا والله : قالوا
آحر،برجل جازوا ثم بالحجارة، رجموه 
بمكانه.فجحلو0 

رجلارأيت، فما سلمان: يقول قال: 
منه،أفصل أنه أرى الخمس، يصلي لا 

الأحرة،في أرغب ولا الدنيا، في أزهد 
فأحببتهقال: منه، ونهارا ليلا أدأب ولا 
زمجاقا،معه فأقمت قبله، من أحبه لم حثا 

إنيفلأن يا له: فقلت الوفاة، حضرته ثم 
منأحبه لم حبا وأحسنك معك كتح، 
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المح،،أمر من ترى ما حضرك رض قبلك، 
قال:تامرني؟ وما بي، توصي من فإلى 

ماعلى اليوم أحدا اعلم ما واش بتي أي 
وبدلواالناس هلك لقد عليه، كنت 

رجلاإلا عب، كانوا ما أكنر وتركوا 
كنتما على فهو فلأن، وهو بالموصل، 

به.فالحق عليه، 

لحكوغيب، مات فلما فال: 
فلأن،يا له: فقلت الموصل، بصاحب 

ألحقأن موته عند أوصاني فلاما إن 
قال:أمره، على أنك وأحبرني بك، 

عنده،فأقمت عندي أقم لي: فقال 
قلمصاحبه، أمر على رحل حير فوجدته 

الوفاة،حضرته فلما مات، أن يلبث 
بىأوصى فلأنا إن فلأن، يا له: قلت 

وقدبك، اللحوق بوأمرني إليك، 
منفإلى ترى، ما ق اه من. حضرك 

بني،أي قالت تاْرنى؟ وط ش، ذوص 
عليهكنا ما مثل على رحلا أعلم ما واض 

به،فالحق فلأن، وهو بنصيبين، إلا 
بصاحبلحقت وغيب مات فلما قال: 

وماحبري، فاحبرته فجئته نصيبين، 
عندي،فأقم قال: صاحبي، به أمرني 
صاحبيه،أمر على فوجدته عنده، فأقمت 
أنلبث ما فواش رجل، حير مع فأقمت 

ياله: قلت، حضر، فلما الموت، به نزل 
إلىبي أوصى كان فلأنا إن فادن، 
فإلىإليك، فلأن بي أوصى ثم فلأن، 

أيقال: نأمرنى؟ وما بي، توصي من 

أمرناعلى بقي؛ أحدا نعلم ما واش بني،، 
فإنهبعمورية، رجلا إلا تأتيه أن آمرك 
أحببتفان عليه، نحن ما مثل على 
فلماقال: أمرنا، على فإنه قال: فأته، 
عمورية،بصاحب لحقت وغيب مات 

عندي،أقم فقال: حبري، وأخبرنه 
أصحابههدي على رحل مع فأقمت 
ليكان حض واكتسبت قال: وأمرهم، 

اش،أمر به نزل ثم قال: وغنيمة، بقرات 
كنت،إني فلأن، يا له: قلّتت، حضر فلما 
فلأن،إلى فلأن بي فأوصى فلأن، مع 

أوصىثم فادن، إلى فلأن بي وأوصى 
ومايي، توصي من فإلى إلثك، فلأن يي 

أعلمهما واه بني، أي قال: تأمرني؟ 
الناسمن أحد عليه كنا ما على أصبح 

نبيزمان افللك قد ولكنه تاتيه، أن آمرك 
بأرضيخرج إيراهيم بدين برث هو 

حرتينبين أرض إلهما مهاجرا الخرب، 
ياكلتخفى؛ لا علامات يه نخل، بينهما 

كتفيهبين الصدقة، يأكل ولا الهدية، 
تلحقأن استهلمت فإن النبوة، حاتم 

فافعل.البلاد بملك 

ت،فمكثوغيب، مات ثم قال: 
ليمر ئم أمكث، أن اه شاء ما بعمورية 

لهم:فغلمت تجارا، كلب من نفر 
وأعطيكمالخرب، أرض إلك، تحملوني 

نعم: قالواهده؟ وغنيمتي هده بقراتي 
قدمواإذا حتى وحملوني، فأعهليتهّوها 

منماعوني ظلموني القرى والى بي 
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عنده،فكنت عبدا، يهود من رجل 
البلدتكون أن ورجوت النخل، ورأيت 

ليبحق ولم صاحبي، لي وصف الذي 
ابنعلته قدم عنده، أنا فيينبما نفي، قي 
فابتاعتيقريفلة بني من المدية من له عم 

هوما فوادله المدينة، إلى فاحتمالي منه، 
احبى،ص بصمة فيرفتها رأيتها أن إلا 

بمكةفأقام رسوله، افه وبعثا بها فأقمت 
فيهأنا ما مع بذكر له أسمع لا أقام ما 

المدينة،إلى هاجر ثم الرق، شغل من 
أعمللسيدي عذق رأس لفي إني قواس، 

إذجالس، وسيدي العمل، بعض فيه 
فقال:عليه، وقف حتى له عم ابن أقبل 

الأنإنهم رايثه قيلة، بني اه قال فلأن، 
عليهمقدم رجل على بقباء لمجتمعون 

قال:نبي، أنه يزعمون النوم، مكة من 
حتىالعرواء، أخذتني سمعتها فلما 

ونزلتقال: سيدي، على سأسمهل فلنتت 
عمهلابن أقول فجعلتا النخلة، عن 
تمول؟ماذا تمول؟ ماذا : ذلك،

لكمةفلكمني سيدي فنفسبا قال: 
أقبلولهذا، للأج ما قال: ثم ثدييه، 

إنماشيء، لا قلت: قال: ءمللأ،، على 
كانوقد قال: عما أستثبته أن أردت 

أميت،فلما جمعته، قد شيء عندي 
وهوالله. رسول إلى ذهمت، ثم أخذته 
قدإنه له: عليه، فدشلت، بقباء، 

أصحاباومعلثا صالح، رجل أنلث، بلغتي 
كانشيء وهذا حاجة، ذوو غرباء للأ، 

اممارسيسلمان 

منبه أحق ,فرأيتكم للصدقة، عندي 
فمالإليه، فقربته قال: غيركم 

وأمسلث،رركلوارأ لأصظحايه: اش. رمول 
نفي:في فقلتا قال: يأكل، فلم يده 

فجمعتعنه انصرفت ثم واحدة، هذ0 
إلىه الله رسول وتحول شيئا، 
رأيتلئ،إني فقلت،: به، جئته ثم المدينة، 

أكرمتِلأ،هدية وهذه الصدقة، تأكل لا 
منهاافه. رسول فأكل قال: بها، 
فقلتاقال: معه، فأكلوا أصحابه وأمر 

جئتئم قال: اثنتان، هاتان نفسي: في 
قال:العرقي، ببقيع وهو ض ا رسول 

شملتانعلميه أصحابه، من جنازة تع وقد 
فسلمتاأصحابه، في جالس وهو له، 

هلفلهرْ، إلى أنفلر استدرت ثم عليه، 
صاحبي؟لي وصف الذي الخاتم أرى 
ءرقااستدبرته، افه.ؤ رسول رآني فلما 
قال:لى، وصف شيء فى أستثبت أنى 

إلىفنفرت نهره، عن رداءه فألفى 
أقبلهعليه فانكببحؤ فعرفته، الخاتم 
وأبكي•

وتحول؛،،الله رسول لي فقال 
كماحديثى عليه فمصص^تا كحولتخ، 

فأعجب،قال: عباس، ابن يا حدئتلث، 
أصحابه،ذلك، يسمع أن الله رسول 

معفاته حتى الرق سلمان شغل نم 
ثمقال: وأحد، بدر، الله. رسول 

ايأب اتااكسافه رسول لي قال 
ئلأيث،على صاحبي فكاتبح، ملمان،،، 
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ويأربعينيالفقير، له أحييها نخلة مائة 
لأصطحابه!ض ا رسول فقال أوقية، 

تبالمحل فأعانوني ، أ*خاكءما، ارأعينوا 
بعشرين،والرجل ودية، !ثلاثين الرجل 

بعشر؛والرجل عشرة، بخمس والرجل 
حتىعندْ، مجا بقدر الرجل ت يعنى 

لىفقال ودية، مائة ثلاث لى اجتممت، 
ففقرملمان يا رراذمث، س! الثه رمول 

أضعهاأنا أكون قام فرغت فإذا لها، 
وأعاننيلها، فقشرت ت قال مي-ديأا 

جئتهمجتها فرغن، إذا حنى أصحابي، 
إليهامعي ٠ الته رسول فخرج فأحبرته، 

ويضعهالودي، له نقرب، فجعلنا 
سلماننفس لأي فوا ، بيده الته رسول 
فأديّتاواحدة، ودية منها لمّتا ما ما بيده، 

فأتيالمال، علي وبقي المخل، 
منالدجاجة بيضة بمثل . اممه رسول 
فعلارما فقال: المغازي، بحقس من ذما 

له،فدءستا قال؛ المكانما؟؛،، الفارسي 
يامليك ما بها فأد هدم راحذ فقال؛ 

ياهدم تقع وأين فقلتا: ملمازو، 
اهفإن ، ^٠٥١ ١١قال؛ علي؟ مما اشّ رسول 

فوزنتفأحدتها قال: عنكءا، بها ميولي 
بيده،ملمان ننس والذي منها، لهم 

وعتمت،،حقهم، وفتتهم فأ ا أوقية أربعين 
ثمالخندق، اش. رسول مع فشهدت 

مشهد؛امعه يمني لم 

]ي( ١٤٧. ١٤•مند،)\<م ش أحمد أخر،بم :١( 

•ضائاأ4 ف٠ 

الصّحسابةأحد هو رمى الما سلمان 
منفضله على يدل ما جاء وقد الكرام، 
جلوسارركنا قال: ؤهع هريرة أيي حدفث، 

محورةعليه فايزلت، ، النبي عند 
عهئثقؤأ لثا نيتر الجمعة: 
ياهم من ئلمت،؛ محال: ٣[، ]الجمعة؛ 

نلأياسأل حتى يراجعه فلم اض؟ رسول 
وضعرمحي، ا الفملمان وفينا 

قال:ئم ملمان على يده فه ا رسول 
أورجال لتاله الثريا، عتل الإيمان كان لو 

رجلسهؤلأء«ُأآ.
تمرتين أجرم يؤمح، ممن نه أ٠ 

اليريجرير ابن الإمام روى فقد 
أؤآفيتنتعالى: قوله فمب قتادة عن بمسندْ 
محيذ.هم هم م تن آلكثب تاتقه؛أ 

نزلت،أنها نحدث وكنا قال: ]القصص[ 
علىكانوا الكتاب، أهل من أناس في 

ؤتنتهونبها، يأحذون الحق، من شريعة 
ه^،محمدا الله يحثر حتى إليها، 
اضفأعطاهم به، وصدقوا به، فآمنوا 

الكتابعلى بصرهم مرتين أجرهم 
وصبرهمس، محمدا واثباعهم الأول، 

^ووؤيتحجرت ابن قال -[، ٥١٤٢١ط١، الرسالة، 
سأحمد أخرجي محا أصحها من كيره طرقا س نمتع 

iW^/Y)المحاية نميز ثى الإصابة شه«. حيض 
إسنادْيحن طآ:ا، الخلمة، الكب ]دار 

رآ/«آ-ه(.المحيحة اللة ألقي 
(،٤٨٩٧رقم التفسر، اليخاري)كتاب أخرجه )٢( 

(.٢٠٤٦رقم الصحابة، فقاتل ومسلم)كتاب 
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سلمان،منهم أن وذكر ذلك، على 
مّلأمااين اه وحمد 

منتصحيحه إلى حجر ابن وأثار 
لاوالذيفقال; يبدو، قيما المعنى جهة 

أنهاقتادة عن وغيرْ اتجري تتجر في 
وسلمانسائم بن ض ا عبد في نزلت 

ادثهعبد لأن مستقيم؛ وهذا الفارسي، 
فيسياتي كما فأسلم يهوديا كان 

نصرانثاكان لمان وّالهجرة، 
فاءسلم«ُأ/

حسانأحبار رروله البرت عبد ابن قال 
جمةوفضائل 

زبق.ارملمان ت حديث وأما 
أهلمنا أرملمان ت وحديث، ، ءارسا' 

أ.صعيفازُ فهما الييثا،ا؛ 

متئاتته:'0' 

عالية،ومنزلة رفيعة مكانة له كانت 
منحازتا، لبيتا، لاوكان ت الذهبي قال 

قالونبلائهم. وعبادهم، الرجال، عقلاء 

.>؛؛jnهجر، ]دار ( ٢٧٨/١٨الطري)■سر ؛ ١١
ب{.]دار ( ١٩١حجر)ا/ لأبن اياوي فح )٢( 
(.٦٣٨)Y/الأصحاب سرقت في الأتعاب )٣( 
]دار( ٣١٨/٧)الكبرى الطقات في سد ابن أخر-بم )٤( 

رمحنابالمسف في ئيبة أبي وابن ٍرا[، صادر، 
ولمرسلا، انمن ص (، ٣٢٣٢٩رنم الفضائل، 

لةاللاتثلرت شيء. مئها يشت لا أحرى طرق، 
(.٢٩٥٣)رقم الضمنة 

معرفة)كاب المستدرك ني الحاكم أخرجه )٥( 
ولجدا، صمف وسدء (، ٦٥٤١رهم المحابة، 

)رقمالضعيفة يلة الانظر! واهية. أحرى 'لرق 
٣٧٠٤.)

بنعروة عن القاض: حمزة بن يحثى 
الرحمنعبد أبي القاسم عن ريثم، 
الفارسي،ملمان زارنا • قال حدثه، 
وحرجخرج ثم الفلهر، الإمام فصلى 
الخلقة،يتلفنى كما يتلقونه الناس، 

وهوالعصر، بأصحايه صلى وقد فلقيناه 
فينايبق فلم عليه، نسلم فوقفنا يمشي، 
يهءاينزل أن عف< عرض إلا شريف 

نه:م ئ

ومختلف،طوائفهم بشتى — الشيعة يغلو 
.؛٥؛الفارسي سلمان في - أسمائهم 
الن.ينالقلائل اكِحابة محن أنه لزعمهم 

.االني عهد قي ءل؛ا وشايعوا ناصروا 
ومنالأول، الثلاثة الخلفاء عمر وفي 

الطوائف:هولأم 

سلمانفي الروافض غلا الرافضة: 
عدةفاطلقوا شددا، غلوا ه الفارس 

منها:ادعاءات؛ 

وكانمؤمنا كان ملمان أن زعمهم 
مجيئهقبل الإيمان إلى إسرائل بمي يدعو 

سنة،وخمسين بأريحماثة .، الّيي، إلى 
المجوسية،دين على قهل يكن لم وأنه 
إليهتشتاق الجنة وأن 

يحلمكان وأنه ألحلم، بحر أنه زعموا 
وباطنهاوظاهرها وأحرها أولها العلوم كل 

اكلأء)ا/0'0(.احلأم سر ، ٦١
الخورىنمين سلمان، فضانل في الرحمن نمس ( ٧١

(.١٠٣اتجرس)



نجاثفارسى سلمان 

نسبواروايات وصعرا بل وعلنها؛ وسرها 
أنأمر أنه. وفيها ٠ المي إلى بعضها 

،واJلأا١١المان علم على سلمان يطلع 
وفصلوالأنساب 

حلافةعلى يعترض كان أته وزعموا 
مبايعةإلى ويدعو هته، الصديق بكر أبي 

أتهوزعموا ته، طالب أبي بن علي 
أنمفادها ٠، النبي عن روايات روى 
•، المي.١٣وصي طالب أبي ين علي 

■يزارُأ، صريحا بالمدائن له وجعلوا 

عليهم؛لرد ا0 
سلمانإلى الروافض نبه ما كل 

تسندهحجة له ليس هد الفارسي 
قائممقتت، غلو هو بل سعفه؛ وبرهان 

إليهقادتهم والتخرص، الدجل على 
أماالعمياء، والمذهبية الحمقاء العصبية 

تئالفارسي سلمان 

يجريها على والبلايا؛ ;المنايا يقصد لا(ربما 
انظر؛الرافضة، بمص ذكر كذا الناس، بعض على 

(١٠١)الفف آل جواد لمحمد فارس سابق سلمان 
للمطبوعات،لأملي ا رمزمحة المنون، ]دار 

(T^i(Y  ليجلس الأنوار بمار(V/YY )rتحمق:؛[
الوفاء،مزمن الشيرازي، الرباني الرسم بد 

فضاتلض الرحنن رمس [، ٥١٤٠٣ءل٢، بئرين، 
]تحقيق؛٢( ١ ١ - ٢ ٠ )٩ الطبرسي لحين ملمان 

؛أهدا. ١١ط١، الأفاق، منصة القتومي، جواد 
يدال]إمداد: )أ/مآ( المرمى دسائل )■؟(انثلر: 
،ط١ قم، الكريم، القرأن دار الحبس، احمد 

لحينسلمال فقائل في الرحمن ونمر -[، ٥١٤١•
(.٢٧٦-٢٧٣)الطرمي الورى 

صائرا،]دار ( ٧٥)ه/ للحموي البلدان معجم انظر؛ )٤( 
(٢٢)الئاس بالشهيد للف، الألهام وسالك 

هدا.١٤١٣الإسلامه،ءم،طا، المعارف ]منسصة 

ولماممه إلى وداعية مؤمنا كان أنه زعمهم 
إسلامهشل المجوسية دين على يكن 

دجلفهو سنة وحمستن أربعمائة بنحو 
فيثبت ما يرده صراح، وكدب مكشوف 

فقرة؛تحت ابقة ّألإسلامه قصة 
فىارواجتهدت قوله؛ وهو )إسلامه(، 
الذيالنار نهلس كنت حتى المجرسة 

غيروهدا س_اعةلإ، تخبو ي؛نركها لا يوقدها 
■هتي إسلامه بعا- فته قادح 

محيثلاعلما لمان لأن زعمهم أما 
قولهلمثل صريح تكذيب فهو معلوم بكل 

إيييء ثذ ه بجين ٠ ت تعالى 
سبحانه!وقوله [، ٢٥٥]البقرة! شاءه بما 
آلثتس آلثث؛ئت ق تن بمو لا ه 

[.٦٥]اكْل: إلأآة4 
المحيقلالعلم هدا أن زعمهم وأما 

بتعليمهم لسلمان حصل شيء بكل 
اشلقول أيصا؛ باطل فهو إياه، الني. 

ال^^٠ .! محمد نبيه حق في 
ألتتهآقم اؤ وى يكا حمه 

الالخلق سيد كان فإذا [، ٥٠]الأنعام: 
غينه؟به يخبر فكيف الغيب يعرف 

إلىنسوه ما البطلان في هدا ومثل 
حلافةعلى الاعتراض من .ته سلمان 

ايعةمبإلى والدعوة رهل<، الصديق 
اله.،رسول وصى وأنه هم علي 
منحوتة،وروايات مختلقة أكاذيب كلها 

لإثباتالمبطلون الروافض بها انفرد 
الزائفة.عقائدهم 



ه،ممارسي ا سلمان 

سلمانقبر على جعلهم وأما 
دليلفهو يزار، صريحا ته الفارسي 

الحمقاء،عمجثتهم على كثيرة أدلة من 
بلمانلهم صلة لا القبور عباد وأنهم 

بينله شهد الذي ه المارمي 
والإيمان.بالتوحيد . الرحمة 

سلمانفى النصيرية غالت ت المح|يرة 
جعلوهحيث شديدا؛ غلوا .؛،، الفارسي 

يؤمنونالتي الثالوث عقيدة مكونات أحل 
م)ع التالة: بالأحرف لها ؤيرمزون بها، 
نه،عليا به يقصدون فالعين _( 

متثخصةالإلهية الذات أن ؤيدعون 
س،محمد ت والميم علي، وهو بالمعنى 

توالسين الكلى، العقل أنه ويدعون 
أنهؤيزعمون هبر، الفارسي ملمان 

اوكلي،العمل عن الميممة الكلية الشى 
والأرقى،السماوات حلق الذي وهو 

وهمة الخمالأيتام أيصا وحلق 
بنالله وعبد الغفاري، ذر وأبو المقداد، 
بنوقنبر مقلعون، بن وعثمان رواحة، 
شالكون بشؤون قائمون وهؤلاء داكان، 
الذيالباب هو سلمان وأن ، زعمهم 

وكذامنه، إلا افر إلى الوصول يمكن لا 
الميمي.علي علم الذي الباب أنه 

لأنجبرائيل؛ بصفته لسانه على القرآن 
لهكانت — التناسخ عقيدة حب ٠ سلمان 
فهوالعصور، مر على مختلفة أسماء 

اممارسيسلمان 

الأعلىوالعزيز جبرائيل، القدس روح 
الوجود،وجود وسر الله، ونور سلمان، 

ء.والشورأ البعث ؤإليه 

هليهم:لرد او 

الادعاءاتهذْ أن في عاقل يشك لا 
أمرهاينطلي ولا البطلان، في غاية كلها 
لمافادها؛ لفلهور بصيرة؛ ذي كل على 
يلي:

القيلإلا - كلهم المم أن أولا: 
الإقرارعلى مفطورون المكابر الشاذ 

وحده،هه والتدبير والملك الخلق بأن 
ينير.رقمحا س ت تعالى قال كما 
صأقع تلق أش أقء 

أينمحج آي ة عآ قؤ ه، 
آسئث؛ملة آلألأ يث وثن آم يئ 

4ulوقال تبوس؛ا، ثمن أثلا لثل 
آلسثتيق،حأى ش سآقهم ؤواي0 سبءح-انهت 

لسثآلثثر آلقنس نشم ثآثتيى 
.]العتكبوتء ئأن 

سواء،، ٥١مع حالما هناك أن فدعوى 
ولياأو مرملا، نبيا أو مقربا، ملكا كان 

•كاسدة فاسدة دعوى هى صالحا، 

محمداعلم عليا أن زعمهم ت ثانيا 
هوسلمان وأن سلمان، بلسان القران 
اشرإلى الوصول يمكن لا الذي الباب 

واصحوتخرص محص هذيان هو به إلا 

لمحمدالإملاص الخالم ثي \و\طية \ثمك\ت )ا<اظر: 
(.٤٣٢)الخف أحمد 

،٣٤٧)الإسلأس العالم لي اواْكت ١^^٠ اظر; )٢( 
<.٤٣٢و ٠٣٦٢و«ا-م_ 



ةسليمان :ءاوه:ءتقؤسليمان 

^٧^١تعالى! كقوله القرآن؛ صريح يرد0 
أحيبنرش هي عى ءتثادى تثآهك 

ويوبمّءأؤ( هليسثصبوأ دءان ألئلع دءوْ 
وقولهلالقرْآ، ه ا. ينميدوى تتلهم ي( 

ئيقدي_ا كمل • مبحانه 
ينلأمحؤن ؛^، ٧٥ءق . آأمحق القح ئد 

وقالآلمذظا 
يؤىءمق إب هو إئ وا أئى ص ثطى 

فالقرآن]\صمآ وه ألإئ قدث ث, قو 
أبيبن علي من لا الق عند من نزل 

محمدالسي على جبريل به ونزل ا 'طالب 
الفارس.يمان لا 

لمصادروانمراحع:ا0 
ةمعرففى ت-يسعساب ررالأس—— ١ 

البر.عيد لأبن رج؟،، الأصحاب؛؛ 
11الصحابة تمييز في للالإص1بة - ٢ 

حجر•لأبن رج'؟،، 
حبان.لاين ^٣(، والثقات؛؛ ٣- 

.^٢( هشام؛! ابن لأسيره — ٤ 
،( ١ )ِج الصحيحة؛؛ النبوية لسيرة ا ار _ ٠ 

.لهّمري ا صياء لأكرم 
لابن)ج^، الكرى؛؛ والطبقات - ٦ 
معد.

إسحاق.لابن ررالمغازي؛؛، كتاب - ٧ 
السيرةفي يثبت ولم ثاع ررما — ٨ 

العوشن.المح، عبد بن لمحمد النبوية؛،، 
،الخندق،، غزوة لامرؤيّات . ٩ 

لمدخلي.ا محمد لإبراهيم 

(.^٩٣أحمد،ا الإمام راهني — ١ ٠ 

ونسيه:سمه ا0 

بنإيئا بن داود بن ارمسليمان هوت 

-ناعر بن - عريي ابن وقيل؛ - عريي 
يحشونبن سلمون بن , باعز ابن وقيل: 

بنعميتاذب بن - نحشون ابن قيل: و- 
ردنحم ابن وقيل؛ - حضرون بن إرم 

بنيعقوب بن يهودا بن قارص ن ب- 
إبراهيمااُن.ن إسحاق 

معشا،سهممة:م:؛ 

معناهعبراني أعجمي امم سلهيان: 
ولماالعرب، به وتكلمت اللام، رحل 
١٢بهُ صمي وانتثر الإسلام حاء 
سونه؛0

.ق،سليمان نبوة على النصوص دلت 
وثاثسداؤءد ءانبما >،ؤءأقد تعالى: ض ا قال 
تنعق قئل؛ا أوى ِش آ.ثث نهاث' طأ 
ؤهادداولد سشئى ؤيييثا آلمييين صاده 

َؤين ؤأؤتثا آفو نطي ءئامئا آتآش .قأدها 

]ياي( ٢٣٠رآآ/ ماكر لأبن يثق -اينخ )ا(اإظر: 
]دار( ٣٢٣)آ/رالمهاية والداية ^، ١٤١٥الفم، 
(٢٨٥)آ/كشر لاين الأنيا، ونمص ط\آ، مم، 
.[.٥١٣٨٨مرا، القامرة، التألش، دار ]مطعن 

-١٠٦)للجواليقي الأسمحمي كلام من المعرب )٢( 
*ا؛ام[،والإطمم"'ا(]داراسم،طا،

للدكتورالأساء نحص ني الواردة الأملأم باصول 
،يا القلم، ]دار ( ٠٣٨٢  ٣٨١)الرحيم مد ف. 

مآ؛اه[.



ؤسليمان هسليمان 

.هآثيتق آأثنث لر ثتئا إن يخ 
نبوتهعلى دلت الأولى فالأية 

داودآتى اض أن الأولى: جهسن؛ من 
النبوة،علم وهو علمأ وسلبال 
منكثير على فضلها أنه والأحرى: 

الأية:في كثير ابن قال ولذا العباد، 
عبديهعلى به أنعم عما تعالى الوخ؟ر 

اللهمن عليهما س سليمان والته داود ونيييه 
والمواهبالجزيلة، النعم من - اللام 

جمعوما الجميالة، والصفات الجليلة، 
والملكوالأحرة، الدنيا سعادة بين لها 

والنبوةالدنيا، في التام والتمكين 
>ؤولئنقال: ولهدا الدين؛ في والرسالة 

٢^س آئتد وقاي  ٥٠>بملس داودد ءانما 
المحنبمائه تذ يي ققتا؛ق 
جهةمن نبوته على دلت الثانية والأية 

وهداةئهإ؛هئا لداود سليمان إرث إثبات 
مال؛إرث وليس النبوة إرث هو الإرث 

مابل ألا؛ يوذثون لا الأنبياء لأن 
جماعةعن ثبت لما صدقة، يكون تركوه 

عنهع بكر أبو متهم: الصحابة، من 
تركناما نورث، رألأ قال: أنه النبي. 

قالنه عمر وعن صدتةااُآ،. فهو 
والزبيروطلحة عوف بن الرحنن لجد 

ماءالتقوم الذي باض رانشدتكم وسعد: 

)ا(شيراينئ؛ر)أ/اا/ا(.

الّآي.٠اصحاب فضائل )كتاب البخاري )٢(أخرجه 
رنموالسير، الجهاد لم)كتاب وم(، ٢٧١٢ينم 

١٧٠٩.)

.الل4 رسول أن أعلمتم به والأرض 
صدمة٠١تركنا ما نورث، لا ارإيا قال: 
فيالحديث وهدا أ. نعم٠١ُ اللهم : قالوا

وفيا(، )إنادة: زيبدون الصحيح 
ْمحقالأنبياء شان عن إحبار الحديثين 

فماوعليه؛ مالأ، يورثون لا بأنهم 
سليمانإرث من الأية في به اش أحبر 
والملك.للنبوة هو لءاود 

سثثىؤووي؛ث، ااوقوله: كثير: ابن قال 
الملكفي أي: آ-ا;ا؛ الممل: ]^ 

لوإذ المال؛ وراثة اراد وليس والموة، 
منوحده مليمان يخص لم كيلك كان 
لداودكان قد فانه داود، أولاد سائر بين 

وراثةبدلك المراد ولكن امرأة، مائة 
تورثلا الأنبياء فان والنبوة؛ الملك 

أموالهم'اأ؛،•
نبوته:لائل د٠ 

بايات٤^ سليمان نبيه افه أيد لقد 
وصحةنبوته صدق على تدل بينان، 

الهلير،منطق الله علمه فقد رسالته، 
ءؤ«'«لآايهاسليمان: عن ه افه قال 

ىك ثن رأؤتا ٢^ ئطى هتنا آتآش 
ئحثر. آللمف آقثئث قؤ ٥^١ إن 

ئنممآئم آين ثى يكلم بموثن 
ْلا:ا،الرسالة، تمؤّة أصد )٣(احرجه 

(،٦٢٧٣وقم الفرائض، )مماب المجرى م راكاثي 
]ياي( ١٩٣والمهابة)A/المداية في كثير ابن وقال 
الصأ>سحينا.شرهل أملى ءلا[ت هجر، 

رإ(شٍراينهم)أ/أخا(.



مليهانعسيمان 

هائقآلقعي، ؤإي ثق أمأ إذا -ْءآ . غشخأ 
Vتيمم قأيخا ئذ 

مجصصمحيتئى0
آتشجا لي محقات ملها يث ْتاءصة ثتثر 
وققق ء أنمث أي ه منظ 

ؤ[وت!خفي مقتنه ثثطأحا حة محأف 
]النمل[.وا4 ألممحق بمالك 

سليمانأحبر ررأيت كثير؛ ابن ئال 
الملكمن له وهبه فيما عليه، اش بنعم 

سخرإنه حتى العثليم، والتمكين التام، 
يعرفوكان والملير، والجن الإنس له 

لمقيء وهذا أيصا، والحيوان العلير لغة 
مما- علمناه فيما „ البشر من أحد يعقله 
ورمولهءاُه الله أحبر 

ماء،حيث، ونق_له الرياح له وسخر 
منلأحد ينبغي لا ملكا اش وأعطاه 

ليعملوافقهرهم؛ الجن له فخر بعده، 
وجفانوتماثيل محانيب، من يشاء ما له 

قال، راسيات وفدور كالجواب 

نملمن آلأس يهن ألقطر ع؛بم ليد وإس1تا 
لهاعن هثم ج وس نجت، ه يتت-ي هت 

مالم دعْاون السعير عذاب ين تديه 
يجماوثبمشل تحشيب ثن تثاء 

وينداؤد ءات أئثئؤأ وهدهمتّ 
كانحيث ]سبأ[، آلئكؤر ادى هش 
حميعفوقه يضع حشبا، من بساحل له 

(١٨٢ازبق)آ/المدد )١( 
انق)0/إم'(.المدر انظر: )٢( 

منمملكته، أمور من إليه يحتاج ما 
يأمرتم وحمال، وحيل وحيام جنود 

منيشاء حسثا إلى بحمله الرياح 
أرض؛٥^.

وهوالقطر عين له ،خر كما 
مااستخراج أسباب له فيسر النحاس، 

الأوانح،أأ؛■س منها يستخرج 
دهوممت■و 

اشنبي مع الهدهد قهة ض ا ذكر 
؛لدعوته بيان وفيها ، سليمان 

الشركبانتشار الهل.هد أبلغه لما إنه حيش، 
بائرسبا، بلدة فى فه ا غير وعبادة 

إلىفيها يدعوهم رسالة ال يإرم
عبادةونبذ بالتوحيد، طه لام الاست

للهمنقادين إليه وحضورهم فه، ا غير 
قولعن مخيرا تعالى قال كما بالتوحيد، 

مملكةإلى أرسله ما عند للهدهد سليمان 
ملثم إيم '،ثتتذا يكنني ت سبأ 
آتئيأقآة قاك و تيمق تاذا  'ءقتم 

يؤمسثس ثن إةثل . َير َكب إئ أو إؤآ 
۶؛ثلمحأ أي و النجي آلتبمي أش بمي 
•]التمل[ محيية و-أمذا 

ف1مم:و0 

وهوسليمان وده ا نبي توفي لقد 
بموتهيعلم ولم عصاه، على متكئ واقف 
بأوامرهيعملون الجن وكان أحد، 

■>ه/ارْ"آ( الأيق المدر انظر: )٢( 
(.)_lUnالعدى شر اتثلر: )٤( 



سليمان.سليهان 

حئ،أنه يظنون منه، حويا باستمرار؛ 
لماسقوطه، بعد إلا بموته يعلموا ولم 

ذلكض يدل ، ٢١ْشاتبم'الأرضة أكلت 
اثنتقع ثنينا ^٥٥ Jعالىت الق، فول 

لأحفدآصا دائه إلا ممح؟ ء ؤ تا 
ؤد أية ؛قه و ئ يتأة 
وهآمن ^، ١٥ؤ لؤأ تا اقني بملية 
]ا[.

هالتجئ ص ه عباس ابن وعن 
فيئام إذا سليمأن اش تجئ راكان ت شال 

فقاليديه، بين نابتة شجرة رأى مصلأء، 
تقال الخرنوب. قالت: اسمك؟ ما لهات 
هذالخراب فقالت: أتت؟ شيء لأي 

موتي،عليهم همم اللهم فقال: البيت. 
تعلملا الجن أن الإنس معلم حتى 

عليها.يثوكآ عصا فنحتها قال؛ الغيب. 
فحزروافخر، قطت فالأرضة فأكلتها 

فتبينتحولا، فوحد.وه الأرضة، أكلها 
ماالغحب يعلمون كانوا لو أن الأنس 

العيابى لبوا 

(،٢٩٨رآ؟/ماكر لأبن يثق اييخ انظر; )١( 
غريبفي المفردات انظر; العما، هي اة رالمن

الشاب،والداي القلم أدار ( )٤٨لاراغب القرآن 

العلومتمكب ( ٢٧'/ ١ نا>ه)١ عفي الجزار أحرجه )٢( 
رنمالتعسير، ركتاب والحاكم ٍدا[، والحكم، 

مرفوتا(، ٧٤٢٨رقم الق، و)كتاب (، ٣٠٨٤
]ياي0( تفسير،)أ/يى في كثير ابن  JUوموتونا، 

أنوالأغرب ونكارة، غرابة رفيه ُدذي حدآ[; فة، 
وصبمحالمرمع، الألاjي صعق وكدا موقوهاء، كون 

')(.٣٣>رذم المعفن اليلت انظر: \ووضف. 

اتمتعلقة:لمسائل اؤ 

اشنبي ثمة الأولى: لمسألة ا- 
سيأ:ملكت >ع إس سليمان 
الكريمكتابه في علما اممه قص لقد 
سليمانافه نى قصة منها ءاوودْ، قصصا 

بقوله؛اممه ذكرها التي سبأ ملكة مع 
آلهدئدأغر لا مات قات آظتت ءؤثئسو 

ئداياتعيبمئةُ و 'آمحآيخت ئ يكآن 1أ 
يثلئنتأت؛في أو أو ^^١ 

يماآنلق هثاد بجبي ؤ/؛ فثتقث نين. 
و^ دإ م آ>ر ويخف هء تحط لم 

ينتقلير< ضهغ ثتيًظهم نحدق إيى 
يمحمهاث؛ددها و عيث عظ لتا سئ 

لهمؤيق آش يؤن من للقس تس،جل.ون 
الئم آشلئ 
قئ١^ ق نميدئ ألأ و ؛يثدوة 
ءمنتا يماي ^لقمؤبيا ي آتصة 

تقض إلا إثت لا ك و ثبجن ثنا 
آمرت.مت، سقفلر قال آقثير أننجِر 

كتشداأكئبى آدهب ين كنت 
ثيبمثئتادا ء عتم و ئإ إي ؛كه 
أوإلآمحتمٍمإؤآ ؛ ٠٥١قأع اث، ة. 
آو*تيآش بميَ يؤم ثثس ين ةم إ. 

محلخة.هؤأملإ عة نعؤأ آي آلمبر. 
]النمل[.

أنإلا ّبا ملكة من كان فما 
قيماومّتشاريها قومها كبار استشارت 

فأعلموهاالرسالة، هذه تجا0 فعله يمكن 
الحروب،على العثليمة بقدرتهم 



ءوأسليمان هسلمان 

وتركوامنهم تطلبه ما لتنفيذ واصتبمدادهم 
اضئقاْ كما الأم، فى الخيار لها 

ؤآ١^، العليأ ^٥١^، ؛ بقوله عنهم 
١.مدؤثا حئ أند هج يتفنن تآ آته 

وءثدثد ثو ثأزمحإ وؤ محأ ءس ^٢ ١٥
-سل[،نلانوه أرن تاذا شدي ؤلي 

اتخاذإليها وقرصوا أن وبعد 
يثةالّالعواقب من حذرنهم القرار، 

الرمالئ،قبول عدم على تترتب قد التي 
وبقيتبهدية، مليمان إلى ,وأرسلت 

عنهاه اش حكاد كما رده تتظر 
تاأته ؤآ أش آتيؤأ كآبج؛ ^٥١)^، بقوله: 
ضمالمحأ ر.ا يفز مدحئ أك ةطعق حنيت 

هليوآمحس أثيني ض ؤأؤلؤأ قرؤ ؤئ 
ثكءإإذا آئوك إن قاثث و أية تاذا 

أذوأنلءآ  ٧٥١نبمو أمدرها ؤثثأ 
1تيممحة ياي . _سأوبم 

وهآأمّتؤق يج لة قاخلتأ يهديق 
•]النمل[ 

كانسليمان إلى الهدية وصلت ولما 
عنها،غناه وبين حازما، عليها رده 
منحير هو ما 0 أيلها قد المحّ وأن 

ثثسثاء تعالى؛ المح، قال هديتهم، 
تئآئيرّ آس ^-١ يثاي أتيدمحثن هال 

أنقع. محمئ أنم ل ءائ-؛قأ 
وقصثممقا لم قئل لا بميثدم قناتيهم إي 

وفىلاونسل[، وه مبمتين ثمثم أية؛ تنيا 
أنإلا وقومها المص يع لم \سم' 

كمالمين، من مليما ويأتوا يستسلموا 

سىطنتئ إي ثيث ؤئائش هق! سال ق
وهآثشق ؤن ف ثثتى ثع ؤآنتت 
تالّملآ•

خيلهقمة الثانية: لمسألة ا. 
الجياد:الهباشات 

الصافناتء سليمان اه لميى كان 
كثترا،نحها ولكن الخيل، وهي الجياد، 

بهافانشغل بالعشي صء عليه فنرصت 
الضقال ،، الحصرُ صلاة حتى 

آلقنفثتالتثي عقه عؤل ^إد الى؛ تع
عنآ-لإي حب ثنيت إو ^CJ . ليثاي 
٥۶ئأمحثا . .آبجاب مائي حئ ثق دو 

•]صء وه وألأء1ثافي إلثؤق سح! عبة 
تعانى؛قوله معنى فى المقرون واحتلما 

أ1ثوقتنحا قفي عق ؤوشو(ا 
ص:.4>، 

الخيلبإرجاع طالب أنه أحدهما؛ 
؛،أءناقهاأ وصرب بعقرها هلفق ثم إليه، 

كثير.ابن القول هذا ورحح 
إلنه،بإرجاعها حنالب أنه والثاني؛ 

حبابيده وعراقيبها أعرافها يمسح وأحد 
جريرابن القول هذا ورجح ها، ل

الذيالقول ءاوهذا ؛ بقوله الطبري، 
الأية؛يامحتل أنبه س هما ابن عن ذكرناه 

-افه قاء إن „ كن لم ه اف، ص لأن 
منمالأ ويهلك يالعرقبة، حيوائا ليعذب 

مجر،]دار ( ٨٦. /٣٨ toالطبري تمر انظر; )١( 
^.١٤٢٢ط١، 

(.AT/Y)• الطري شر انظر: )٢( 



غفي؛ءط^هان 

همناستغل أنه سوى سبب، يغير ماله 
لهاذنب ولا إليها، مالنظر صلاته 
بأكمإوهااألا،.ُاشتغاك 

الترجيح،هذا على الألباني وأيده 
يؤيده،ما له ليس الأول القول أن وذكر 
فيكثير ابن ليكرم دليل له كان ولو 

كثيرابن تعقب أن وذكر إياه، ترجيحه 
بقولهالثاني للقول ترجيحه في للطبري 

جوازشرهمهم في يكون قد لأنه نفلر؛ ءافيه 
فيمال!يمثله يقابل أن يمكن أنه هدا؛؛ مثل 
ليستهنا عنده )قد( لأن يكون؛ لا قد 

الدليلكان ولو الدليل، لعدم للتحقيق؛ 
بهلأدلي جرير ابن على وحفي موجودا، 

معالقاء فالواجب فعل لم ؤإذ كثير، اين 
الطبري""؛.ه نمك الأى الأصل 

ابمسن:الظكن: -المالئ 
كما.ئ ن ملتما اش نبي ابتلى 

ءأو ثوة ئ ٠ ء: سال ن
■تصآ أياب.ه مم -بمثد١ َؤينهء 

فيجاء ما هو الأيتلأء بهذا والمقصود 
مثل،، الصحيحةُ الأحاديث بعض 
ض.ا رسول همن .١، هريرة أبى حديث 

را(شمألطيرى0آ/س
yjUbUوالموصوص الضعفت الأحاديث سلمله انظر! )٢( 

ط\آ.أراض، المعارف، ]دار )؛ا/ه'بم( 

وقصصسير ثي اصيلية قراءة اتدء: هم شهدا انظر: )٣( 
الدولية،إيلاف ]دار ( ٣١٥)الخميس لضان الأنبياء 

أحبارمن الصحيحة والأحاديث -[، ٥١٤٣١ؤدا، 
اكلم]دار ( ١٨٧)العلي لإبرامم الأنبياء ونمص 

-[.٥١٤١٦، ١ ٍل الئامية، والدار 

لأطوفني: داود بن سليمان ارقال قال: 
عين،وتتسع أو امرأة مائة على الليلة 
الله،سبيل في يجاهد بفارس يأتي كلهن 

إنيقل؛ فلم أش، شاء إن صاحيه: له فقال 
واحدة،امرأة إلا منهن يحمل فلم الثه، شاء 

محمدنفى والذي رحل، بشق حاءينا 
فىلجاهدوا افه، شاء إن قال: لو بيده، 
أجمعون؛،فرسايا الله مسل 

أتيحديث من أحرى رواية وفي 
>اىلقال: النبي. ص ه هم.مة 

الليالةلأطوئن ؛ؤق: داود بن يمان 
شيقاتل غلاما امرأة كل تلد امرأة، بمائه 

إنقل؛ الملك: له فقال ايفه، سبيل 
يهنفأطاف، ونسي، يقل فلم اهه، ثاء 
ن،ا إننصفن؛ امرأة إلا منهن تلد ولم 
لماطه شاء إن قال: لو النبي قال 

لحاجتهآ،ُأرمى وكان يحتثا 
سليمانملك أن من يحنكى .ما وأما

حاتمهأحذ الشيطان وأن حاتمه، ش كان 
الملكهو وصار سليمان، زؤج لع يخل 
منه كلهذا زمن، المن مدة 

أنبسو - كشر ابن قال الأبافل"؛، 
هذامعنى قي وأمثاله القول هذا حكى 

منا هلكرروهذه -: الابتلاء 

رقموالمسر، الجهاد ب، ركنا البخاري أخرجه )٤( 
(.١٦٥٤رقم الأيمان، رمحاب ومسلم (، ٢٨١٩

(،٥٢٤٢رقم المكاح.، )كتاب البخاري أخرجه )ه( 
(.١٦٠٤رقم الأيمان، يسلم)محاب 

(.٣١٤الخميمر)لعثمان اقتده .ذها.اه.م انفلرث)٦( 







الأمواتسماع 

فيالأموات سماع التصريح جاء وقد 
سماعذلك في والأصل السنة، نصوص 

يومإياهم . النيئ لخطاب القليب أهل 
.النبي كان I تقهته طلحة أبو قال بدر، 

بالعرصةأقام فهزمهم قوما قاتل إذا 
يصناديدأمر يدر يوم كان لما ؤإنه ثلاقا، 

بدرئلب من قليب في فألقوا قرص 
ورحناإليهم راح ئم قالت منتن، حبيث 

ؤياهشام، ين جهل أيا رريا ت محال ثم ْعه، 
لياربيعة، بن شيبة ليا ربيعة، بن ءسة 

وعدكمما وجدتم هل عتبة، بن وليد 
وعدنيما وجدت تمد يإني حما؟ ربكم 

افه،رسول يا عمرت فقال قال؛ حما،؛ ري 
قال:فيها؟ أرواح لا اذا أحأزكلم 
لمابأسمع أنتم ما بالحق بعثتي لأوالدى 

أمحول

٠هريرة أبمح، حديث في وقال. 
ررالملأمت القبور أهل على اللام في 

اهثاء إن وإنا مؤمنين، قوم دار عليكم 
يسمعلمن جهناب وهدا لأحقونااُ بكم 

ؤيعقل•

قالفال: هه مسعود ابن وعن 
ملائكةه شّ »إن اه رسول 

أمنىمن يبلغرنمح، الارمط، قمح، سباحين 

الأمواتسماع 

(،٣٩٧٦رنم المغازي، )كتاب اسارى أحرجه )١( 
رمموأهلها، ونعيمها الجنة صفة ركتاب لم وم

ٍزا،الفكر، ]دأر ( ٥١٠ره/ وأحمد (، ٢٨٧٠
واسئلل٠.اا؛اه[، 

(.٢٤٩رنم الطهارة، رمماب ملم احرجه )٢( 

البعيدالمطلق اللام فهدا ا، اللامءءأ 
إياه.الملائكة تبلغه يسمعه لا الذي 

الالذي اللام اروأما تيمية؛ ابن قال 
ا؛عشتبه علميهم لته ا ملام فذلك يمعه 

يحولوعند الصلاة، في عليه كالسلام 
لامالوهدا منه، والخرؤج المسجل.، 

ومكان،؛زمان كل في به مأمور 
يحتاجولا يسمعه الذي اللام وأما 

السلامفهو إياه الملائكة تبلغه أن إلى 
فهوقبره، عند يكون الذي القريب المقيد 
وهوصاحبه، على ويرد يمعه.ؤ الذ.ي 

من ١٠٠١)قوله كما السابق، بخلاف 

عليجق اطه رد إلا علي يسلم أحد 
اللأم«أْ،.علميه أرد حش روحي 

أصحابهنعال حقق الميت وقي 
ارإن: يقولدفنه بحد عنه ولوا إذا 

ليسمعإنه قبره، في وصع إذا الميت 

(،١٢٨٢رنم الصلاة، صفة رمماب الناتئ أخرجه )٣( 
]مؤسسةنرطمت،( ٤٠٢، ٤٤١، ٣٨٧/١وأحمد)

والدارميالميعنية([، الطبعة عن ممر)مصورة 
نيحيان وابن (، ٢٨١٦رنم الرقاق، ب رنما 

نيوالحاكم (، ٩١٤ونم رقاي صحيحه)محاب 
وصححه،( ٣٥٧٦رقم التمر، تدركه)كتاب م

)رنمالمهحيحأ السلسلة ني الألباني وصححه 
٢٨٠٣.)

الكتب،؛ JU]دار •؛( U/YU)الفتاوى مجموع )٤( 

(،٢٠٤١رقم المناسك، )كتاب داود أبو أخرجه )٠( 
ممرقرية، ]موسسة )؟/U؟0( ص0 في وأحمد 

إصتادْال!راءي وجود الممنية([، الطبعة عن )مصورة 
حزم،ابن ]دار ( ٣٦٧)الأسفار حمل حن لمغني اش 

)رقمالصحيحة لة لالني الألباني وحننه ط١[، 
٢٢٦٦.)









السمعْوج[بموالطاعةاتسمع 

عله.الاعتماد يصح لا صعيف، 
أئفبملمن ررإن ت حديث من فالظاهر 

الذيأن مسعود ابن وحديث أيامكم؛ا، 
الصلاةهو إنما . النبي طى يعرض 

الدليليدل فلم غيرها وأما لام، وال
علىتعرض أئها على الصريح الصحيح 

تمصادرواتمراجع:اه 
رجب.لأبن القبور؛؛، ررأهوال — ١ 
 ٢ i سماععدم في البيتان ررالايات

الألباني(.)بمقدن للألومي الأموات؛؛، 
القيم.لاين مآ-»الروح؛ا، 

والأهواءالملل في ررالفصل - ٤ 
حزم.لأبن )ج؟(، والحل؛؛ 

الصوفية؛؛،شبهات رركشف — ه 
لشحاتةصقر,

فيوالجليس الط-الب ارتحفة — ٦ 
اللطّفلعبد جريس؛؛، لن داود شبه كشف 

الشيخ.آل 
منالتوحيد على شبهات رردحقى ~ ٧ 
لبايطين.أحاديث؛؛، لثلاثة الفهم سوء 

المستعينشبهات على ررالرد — ٨ 
إبرام-لأبن اه؛؛، يغتر 

 ٩ I عابدعلى الخسطلول راالسّيف
مم.قا ن لا ، رسول؛؛ لا 

اران،لْ>ست •٢( ٤ -  Y-Y)■المكي. لمارم ا ع
(.٩٧٥)رنم الصعقة والسلسلة ؤول[، 

لةلالانظرت واهية. أحرى طرق وللحديث 
(.٩٧٥)ريم اسة 

بنلمحمد رل١لتوحيل؛؛، كتاب _ ١ ٠ 
الوهاب.عبد 

لابنالجاهلية؛؛، )امسائل . ١ ١ 
الوهاب.عبد 

زوارفي باهر الارالجواب -  ١٢
.تيمية لأن المقابر؛؛، 

جوالطاعة لسهع اص 

)الإمامة(.ممبمهللح يراجع 

والسع.

لغة:تتعريفط ا ؤ 
نمعح،قولهم من مصدر ت السمع 

كذلكويهللق ٠ وبجماعا سمعا الشيء 
الأذن.فى التي الحاسة نفى على 

الناسمن لأدن با الشيء إيناس ت رمعناْ 
علىالمسمم يمللق كما أذن. ذي وتمل؛ 

اسمبه ؤيراد )المحير( السمع ويهللق 
قيوقر ما يه فيراد )الممؤع(، المفعول 

المعنىوهوا ٠ تسمعه شيء ْبن الأذن 
المصطاح.هذ.ا قي المراد هو 

اصطلاحا;لتعريف اؤ 
لففليةالالأدلة ت به يراد المع 

والإجماع.والمنة الكتاب س اكموعة 

ط؟،الجيل، ^1,, اللغة مفاسس )١( 
أدار( ١٦٨. ١٦٢)A/العرب اف ن-[، ٠١٤٢•

طا[ُصادر، 



اأسمعالسمع

فيالمصّطلح هدا يطلق. ما وغالتا 
الأدلةيه ؤيراد )العقل(، مصطلح مقابل 

هدهعلى )دق مثلان فيقال ألعقلية، 
والعقل(.الهع ت المسالة 
بدؤيراد معي( ال)الدليل يطلق وقد 

اصطلاحش ■وهدا الشرعي، الدليل عموم 
والئنة،الفقهاء، 

أ.المعير الفقهي والقياس والإجماع، 
^دئبينانممشا0أدوي^ؤ 

واملآصطلأ.ص;

الدليل- للسمع الاصعللاحي المعنى 
منماحوذ والسنة( )الكتاب - معي ال

وهوتقدم، مما الأحير اللغوي المعنى 
يقثالذي الممؤع نفس السمع إطلاق 

العلمطريق باعتبار وذلك، الأذن، في. 
الذيالتلقي من حوذ ما هو إذ بالدليل، 

بالمع.يدرك 

التسمية:بب سي 
أنمن تقدم ما هو التمية سبب 

والنق(الأدلة)الكتاب بهدم الملم طريق 
التيالعقلية الأدلة بخلاف مع، الهو 

•الذهن بإعمال إليها يتوصل 

را/آ"اا(للجويني الفقه اصول ني الّرهان انفلر; !■١( 
فيالمحيط والبحر اهو[ا  ٤١٨ط؛، الوفاء، ودار 

العلب،ألمحب ]دار )\/س للزرممي الفقه أمول 
الأصولكلم من واكحرير والتقرير -[، ٥١٤٢١ٍدا، 
اهد[،ًل^٤ الفكر، ]دار ( iT/y)الحاج أمير لأبن 

الرسالة،]مؤسسة ( ٤٤٢)للكفوي والكليان 
٥١٤١٩.].

الأخرى:لأسماء ا0 
لمعشمرادفه الي الأسماء من 
المايق!المع 

ا-الشرع.
\-القل.
مآ-الخر.

والثثة)الكتاب التلقي مصائر - ٤ 
لإجماع(.وا 

ثحكم:ا٠ 
أدلةعلى مع( )المصهللح إطلاق 

منمجردا إطلاقا كان إذا والئنة ١^١ب 
فهوواسع، فيه فالأمر الفاسل،ة المعاني 

إذاالاصطلاح في مشاحن ولا اصطلاح، 
عامة■يلج. وقد فاسدا،■ محنى يستلزم لم 

علىوغيرهم الئئة أهل من العلماء 
نكير،غير من المحنى بهذا استعماله 

استعمالهعته روي من أقدم من ولعل 
أبين عطاء الجليل التابعي المعنى بهذا 

انعن بسنده الهروي روى حيث رباح، 
الدينراليس قال! أنه عط-اء عن جريج 
,.(٢>المع،؛ولكنه الرأي 

العلومثمكسة ( T'A/Y)للهروى وأمله الكلام ذم )٢( 
فيالعلماء كلام وتتبع -[، ٤٥١  ١٨، ط\ والحكم، 

كتبمن المثال سبيل يلي واظرِ جدا، بملول ذلك 
)Aللأماني الأكتقاد أصول شرح الثئة: أمل 
والائتمارِ[، آ-إاءطيبة، تدأر ( ١٩٠، ١٩٣

أصواء]مكتبة )ه( للمعاني الحديث لأصحاب 
.(rtyfyالحجة)بيان في والحجة ط١[، النار، 

-[،٥١٤١٩ط؟، راية، ال]دار ( ١٤٩
=( ٥١)ه/A )ّأ/آ؛( تيمية لأبن القتاوى ومجمؤع 





السمع►ئاتسمع

بمايللا الشرعي الدلل أن والحاصل 
له،قسما يجعل ولا الدليل 

ؤإنما، المتكلمين بعض يفعله كما 
الدليلأن وذلك البدعئ، بالدليل يقالل 

يكونوقد ّّمعبا، يكون قد الشرعي 

المنزلة:.و 

)ااكتاباالمعي للدليل كان لقد 
فىالكبرى منزلته الملف عند والثئة( 

كانفقد الدين، وأصول الاعتقاد أبواب 
فلاالشؤع، نصوص عند وئافين السلف 

تلوالاجتهاد؛ بالرأي يعارصونها 
الزيغويرون لها، ؤيلمون يعظمونها، 

.مفارقتها قي والهلاك 

فيالاستدلال في الأصل و هض 
له.تع سواه وما الاعتقاد، أبواب 

بماوآمنت ت ظيلة الشافعي الإمام قال 
عنحاء وبما اش مراد على اض عن جاء 

س؛؛افه رسول مراد على اه رسول 

رروليسالأصهانيت الئئت قوام وقال 
إلاثيء الأمر من انثه رسول سنة ْع لنا 

قياسعلى يعرض ولا والمليم، الأتاع 

لآ\/أ"ا*ا(.الجبار لعبد المش را(اظر: 
]دار)ا/./بما( والمقل العقل نمارض درء انفلر: )٢( 

الئثة)٢;ومنهاج باأام;ا، اللب، الكب 
. ٢٩٦-سة)T/لأبن الفتاوى ومجموع ١(، ١ ٠ 

)بم/بأآ()إا/\آ(.( ٧٢.٧١)\إ( ٣٣١، ٢٩٧

.يا،]الداراللب،( ١١ئدائ)لأبن المأؤيل ذم )٣( 
١٤٠٦.]،،

قولمن سواها ما وكل ،■ غيره ولا 
يتعمدلأحد عير ولا لها، تبع الأدميين 

اللأنه غيرها؛ إلى ويذهب الئنة ترك 
إذاف، ا رسول مح أحد قول ملحجة 

.أ صح؛؛ 

لأدلة:او 

آهأقتي:اءأساؤتعالى: قال 
مدعممحدكت؛ن م دؤ4 آقمحد دمحّوأ أك 
َقمإن وأووي أقن إل همدوْ (ئ مسؤ 

]الساء[.

ءامتوأقآآث ءؤبمأ;لإا تعالى؛ وقال 
وأمنعئه وؤأ نالا ورثوه آقذ آطيعوأ 

]الألهال[..٤٠ نممسق 
قمتوثث!* وره تعالى؛ وقال 

القم ينه-هم شج-ر يما بمذؤؤق ثئ 
هثيت.مثا مء\ أمسوتأ ؤآ محدوأ 
تالساء[.ثيثا ثمتزأ 

أنبلغه أنه لاالخوءلأ،؛ في ماللئ، وروى 
أمرينفيكم ررتركت قال؛ اش. رسول 

افهكتاب بهما؛ تمسكتم ما تضلوا لن 
.س4{الٌ، ونته 

اراية،]دار رآ/آآئ( المحجة بيان ض الحجة )٤( 
ط٢آ.

بنزاد تُؤست ( ٣٣٣٨رغم القير، )محاب، الموطأ >ه( 
محنشاهد له لكن انقطاع، صده وش ط)[، سلطان، 
رقمالعلم، )ياب، الحاكم عتاد عباس ابن حدث 

الصحيحةالملسلة قى به ^١٥ وئد (، ٣١٨
)ئ/،ا(.





السمعاتسمع

سقما هر ذلك في غلطهم ومنشأ 
الكتابأدلة أن منهم كثير توهم من 

بصدقالعلم على دلالتها نتوقف والثنة 
كونعن وغغلوا فحسب، يها المحبر 

معتضمنت قد والئنة الكتاب دلائل 
سائرعلى اليقينية العملية الأدله ذلك 

يمكنالمي الشرعية الامحقادية الأصول 
بإثباتيتعلق ما ومنها بالعقل، تحلم أن 

صفاتمن تعالى يستحقه وما الله وحول 
صفاتمن عنه يتنزه وما ألكمال، 

النقص.

عقليانأسموه الذي القم أن فالحق 
بنصوصالأستا..لأل هو فيه الأصل 
الأدلةمن تضمنا وقد وا.لسنة، اإكتاب 

الخلق.لهداية يكفي ما العقلية 

أسموهالذي الثاني م القأن كما 
العقلية،الأدلة عن يملهك ليس السمعيات 

أنمن سابقه في قيل كما فيه يقال بل 
أدلةعلى مبنه فيه الاستدلال أصل 

دلتقن، العقل أدلة وأن والسئة، الكتاب 
المعادعلى العقل كدلألة أيصا؛ عليه 

الU الاعتقاد مسائل من أن شك ولا 
كتغصيلالمع؛ إلا به للعلم طريق 

يعلمما منها أن كما الرب، صفات 
ححلهو الغلهل ولكن والمقل، بالمع 
المقليان،من الإلهيات مسائل حميع 

العيانمن المعاد ائل موحمح 

•ر'مآا/ح"اآا( الإسلام لشخ الختاوى مجمؤع انظر؛ )١( 

(٢) ا.الخقليُ الاستدلال عن المجردة 
تالمع يفيده ما الثانية؛ لمسألة ا- 

الأحدالصالح الملف منهج كان لقد 
فيوصح الكتاب في جاء ما بكل 

آحادا،أو متواترا كان مواء الثنة، 
)الشرائعالملية الأمور في ذك وسواء 

الأمورفي؛ أو الملي(، الفقه ومسائل 
وثن.الاعتقاد(. مسائل روهى الملية 

واحد.غير ذك على إجماعهم حكى 
هءدفة:المر عبد ابن ام الإمقال 
والأثرالفقه أهل من؛ الملم أهل رروأجمع 

قبولعلى علمت فيما الأمصار جمح قي 
بهالممل ؤإيجاب الاسل، الواحد حبر 

أوأثر من غيره ينسخه ولم ثبت إذا 
كلفي الفقهاء جميع هدا على إجماع، 

هدا،يومنا إلى الصحابة لدن من عصر، 
البيع،أهل من وطوائف الخوارج، إلا 

أجمعوقد خلايا، تعد لا شرذمة 
الواحدحبر قبول . ٠ ءلٍ،. المسلمون 

مثلها؛به يخير فيما الخيل 

فإنهماالتواتر والخبر القرأن فأما 
وأماإشكال، بلا اليقيني الملم يقيدان 

عليهوالذي الصحيح فالقول د لاحا ا حبر 
أنه،، الهشكلمز؛ُ وأكثر الفقهاء عامة 

آلامحشادأصول على القلة ،لقية 1^: )٢( 

رآ/ا-ا■(،الخلم يان جاّع وانظر: تا/آ(، المهد )٣( 
(.١٦٤٨ء )؛/ْأ؛ا الصواعق ومختصر 

٠الإسلام لشٍخ الأعلام الأنمة عن اللام رغ ص: )أ( 





رل4ازصفة السمع ،٠۶ك()صفق اتضع 

تمصادروالمراجع:اؤ 
أصولعلى القلة اسة والأدلة . ١ 

العريفى.لسعود الاعممادا،، 

الواقعبين اش بحبل ررالاعتصام - ٢ 
واقعية،؛،در1نية دراسة والمبشرات؛ 

 mض( )صفة لقمع اm
لغة:لتعريف ا٠ 

يمعسمع للفعل ر مصل،I النتع 
الشيءإيناس وهو ونماعا، صمعا 

بالأذنإلى مقدم ]يحث عنبر هاشم لمحمود 
قولهومنه الأذن، حى والنمع؛ المعاصرة( والتحديات )الإسلام 

ثعّحد.هؤئز ألثنع ء وآو تعالى: الجامعة فى الدين أصول بكلية المنعقد 
الإسلامية[.

والتقل؛؛،العقل تعارض رادرء . ٣ 
تنمية.لابن 

لابنالمرملة؛،، والصواعق . ٤ 
اليم.

السنةأهل انمى ررحصء ٥ 
الة]ومحالدخيل لصالح والجماعة؛،، 

■القرى[ أم جامعة 0، دكتورا 
تيمية.لابن الفتتاوىاا، ومجموء — ٦ 

]ق[.

القبول،؛ إنماعا يمح وأسمّع 
لمإذا لأته يسمع؛ بما والعمل والإجابة 

لممن بمنزلة فهو يعمل ولم يقبل، 
اش،لأسمع الصلاة؛ دعاء قفي يسمع، 

حمدهمن أجاب أي؛ حمده،،؛ لمن 
وسه)٢(ث-ها 

الإنسانسمع مع ررالالأزهري■ قال 
فيفلأن سمع ذهب قد ؤيقال؛ وغيره. 

نمه.

منمع والذكره، آي؛ وصنته؛ الناس 
وسعالذي وهو وأسمائه، اف، صفات لابن النبوية؛؛، السنة ارمتهاج ء ٧ 

ه•النبي قال كما شيء، كل سمعه 
مدآقث مع وقد وتعالى؛ تبارك ض ا قال 
,١[.ة: ]المجادلروحهاو ؤر ءثي.أق، آق 

الاعتمسامفي الجنة لامفتاح . ٨ 
ثل:ءةولأوىلغامسض: للسيومحلى.بالئنة،؛، 

والجْاءةاا،السنة أهل عند الاعتقاد 
حس•علي بن لعثمان 

منالمتتكلين أرموقف — ١ ٠ 
والسنة،؛،الكنتاب بنصوصي الاستدلال 

الغصن.لمليمان 

المّميعفمروا قوم من والعجب قلت؛ 

انمل;ا.]دار لمآ'أ، اللخت ّقامحس )١( 
والهايآًدا[، ماص، ]دار ( ١٦٢)A/ العرب لسان )٢( 

إحاء]دار ٤( ٠ ١ الأثير)أ/ لأبن 1_^، ضب في 
التراث!].





ش(زصقة اتضع ءاقآئأ[بم٢٥٥رصفة الضع 

[.١٨١حممران: ل1ل عقيرِه أقث إن قاو 
فيها عائشة حديث الثثة: ومن 

الذي؛،٧، لحمد ررا ت وقولهاالمجادلة قصة 
الأصوات((سمحه ومع 

ه:للض قالت أنها أيقا .أ ومحها 
بوممن أشد كان يوم عليك أتى هل 

ماقومك من لقيت لقد ر؛ شال! أحد؟ 
يوممنهم لقيت مجا أشد وكان لست، 
فيهافإذا »فقلرت قال: أن إلى العقبة(( 

سعئد الله إن فقال! فناداني جبريل، 
أ.ُ لحديثا لك؛ا قومك هول 

هذءقرأ نجهئه هريرة أبا أن ورد وقد 
إقوذوأ أن آسةأ ك ^إن آلأية: 

هعاَثان أقن ^^١ تعالى؛ قوله إلى آهلهاه 
أذنهعلى إيهامه يفح اء[ ]الن.ه بييإ 

أبوقال منه، على. تليها والتي 
.الله رسول رررأيت هدت هريرة 

ابنقال إصبعيه((، ويضع يقرنها، 
ممتعائته ررإن المقرئ؛ قال ■يونس؛ 

قالوبصرا، سمعا لله أن يعنى؛ بصيرآ( 
الجهمية(،على رد رلوهذا داود؛ أبو 

ألتوحد،رمحاب■ يه مجزوتا تعاوئ1 البخاري أ-مجه ■ر\( 
ْلا[.^!^٠، أ،ر¥لا(تدار 

وابن(، ٣٤٦٠رقم الطلاق، ركتاب افاش ووصله 
وأحمد)•أ/(، ٢٠٦٣رقم الطلاق، ماجه)كتاب 

ليالأJاني وصححه طل[ا، الرصالة، ة ]محوم( ٢٢٨
•( ٣٠١)ا/ ماجه ابن سن صحح 

(،٣٢٣١رثمم الخلق، بدء رمحاب البخاري أرجه )٢( 
(.١٧٩٠رقم والمر، الجهاد )محاب لم وم

ومن(، ٤٧٢٨رنم الثئة، )كتاب داود أبر أرجه )٣( 

بالإشارةلمراد رنوا البيهقي؛ قال 
تحقيقالخبر هذا في المرؤية 

مع((يالهج لله الوصف 
تيمية؛ابن قال فقد العقل، دلالة وأما 

فانذلك، على يدل الصريح لأوالعقل 
بصريحيمع ولا يرى، لا المعدوم 

العقلأءأ(ُواتفاق العقل 
منواحد غير نعله فقد الإجماع وأما 

الأشعري؛الحسن أبو قال العلم. أهل 
،ؤيرى؛؛ يمع ه أته على رروأحمعوا 

أهلحميع اتفق لاوقد تيمية؛ ابن وقال 
عليمحقيقة، حي 1لله أن على الإثبات 
بصيرحقيقة، سمح حقيقة، قدير حقيقة، 
حقيقة(،متكلم حقيقة، مريد حقيقة، 

اسم:أهل قوال أ٠ 
السمعإثبات ل؛؛انم، ؛ حزيمة ابن قال 

وصفكما هو الذي ه فه والرؤية 
غيرمعبود0 كان ومن بصيرا سميع نفسه 
السميعباطه كافر فهو بصير، ميع ّ

الذيالباري الخالق غير يعبد البصير، 

(٤٦٢)ا/والمنان الأمماه فى المهس طريقه 
الإيمان،ركتاب حبان وابن هوا[، وادي، التممح،ة 

المسحقصة في الألباني وصححه (، ٢٦٠رنم 
الإّلأب[,]الدكب ( انمجاJر٤٦

(.٤٦٢/١)لمهقي والمنان الأسماء )٤( 
العطاء،]دار ( ١٧/٢تيمية)لابن الرسائل جامع )٥( 

والحمحم،الملوم ]مكمة ( ٢٢٥)اكم امز 1نى ر.ّالث )٦( 
[.٥١٤٢٢ْل٢، المنورة، المدية 

•ط-م[ الوفاء، ]دار ( ١٩٦)ه/اكاوى مجمهمع )٧( 



لأناءالصهه السمع ٢٥٥رصفة السمع 

ّ)آ(

•بصير؛، سمح هو 
JUj  اليم:ابن
ماكل ويسمع يرى المح رروهو 

تيمحونسمصوسإطنٌا 
حاصرسمع منه صوت ولكل 

مستوفأنوالإعلان ر لفا 
الالأصوات واسع منه والمع 

روالداني،، بعيده عليه يخفى 
؛ؤثست تعالى قوله فى الشنسملى وقال 

ألنيثر'ألتميع تهو ئئ_اء َؤئيمء 
عفليمتعليم فيها لأية ا ررقهذه ]الشورى[ 

عنويجيب الإشكالات جميع يحل 
ذلكالموصؤع، حول لأسئلة ا جميع 

أمّإرت ل ق—١ ض ا لأن 

هماحيث من والبصر المع أن ومعلوم 
جميعيهما يتصفا وبصر مح حم

ألاللخلق يشير اه فكأن الحيوانات، 
أنبادعاء وبصره سمعه صفة عته ينفوا 

ذلكوأن وتبصر، مح تالحوادث 
سمعهصفة له يثبتوا أن عليهم بل تشبيه؛ 

َةثنجءؤقس أياس على وتمره 
لائقةصفات له قق افه قشمإءه، 

صفاتلهم والمخلوقات وجلاله، بكماله 
الثابّتتط حق هدا وكل لخالهم، مناسبة 

السماواترب صفة أن إلا فيه، شك 

صفاتتشيه أن من وأكمل أعلى والأرض 
أثبتهوصما لته ا عن نفى فمن المخلوقين، 

الفرمن باشر أعلم ه نفجعل فقد لفه 
عفليم،،بهتان هدا سبحانك 

والأقسام:
المع؛فعل أقام 

مينقالمع فعل بأن القيم ابن بين 
أمام:أريعة إلى 

هقلعتومإدراك مع ّالأول؛ 
تجادللث،التي قول الله كسمع الأصوات؛ 

آهثخ ج تعالى؛ قوله في زوجها في 
آهءإل ريئدقآ روحها ي قدلك أق زد 
■ينير مع آقة إة مع ؤآه 

ومتعلقهوعقل، فهم سمع والثاني: 
ئقولوأتعالى: قوله ومنه المعاني، 

ترْ تالمقوآسعمإه<  ١٥٥١ؤمحولوأ لنع-ثثا 
الكلاممجرد سجع المراد ليس إذ [؛ ١٠٤

والعقل.الفهم سمع بل 
ماؤاعقناء إجابة سمع والثالث: 

الفرةّهع الصلاة: دعاء فى كما مثل، 
.حمده((لمن 

ومنهوانقياد، قبول يسمع والرالع: 
للآضيبه■ؤستعون الى: تعقوله 

[S-ULJI :؛ ٤٢] :ومنقادونله قابلون أي
،.٤٥منكرين غير 

الرئدآ.]يار )ا/!■ا( خزيمة لاين )،(التوحيد 
(٢١٥)؟/ عيي لأبن القيم ابن تصيدة نرح )٢( 

>[.١٤٠٦ذك الإض، ]المكتب 

للثّتمشوالصف.ات الأسماء لأيات ودراسات منهج )٣( 
؛•؛ام[.ط؛، ]دار ( ١١)

ء]مكب ( r-A/T)الميم لابن الغواني بيانع )؛(اننلر: 









لله()صفة الضع لقءار ا

أنوشرغا لخأ انملوم من لأئه الإثبات؛ 
متعلقوالبصر المموعات متعلق الع 

الأشاعرةهؤلاء وبعض المبصرات، 
منوجماعة الغزالي حامد كأبي 

واحدا،متعلمهما جعل الأثاعرة 
العلممعنى إلى بإرجاعهما وصرحوا 

نيقلا لبا كا ومنهم للمعزلة، منهم موافقة 
الأساعرة،من وجماعة والجويني 
صفةعلى زائدتين صفتين جعلوهما 

بذاتالمتعلق جانبها واثبتوا العلم، 
الأفعالمن ا كونهونفوا رب ال

صفتانالواقع في وهما الاحتيارية، 
فعلتال١/ذابمان 

معالبين التفريق على يدل ومما 
بينهماالشرعية لنصوصي ا جمع والبصر. 

أقن^إن تعالى! كقوله واحد تاق م في 
وردوقد ]النماء[، .ه بنيهإ  ١٧جمآ 

حث.، النبي عن الأية هده تفسير 
تليهاوالتي أذنه، على إيهامه فوصع قرأها 
عنناده ياّداود أبو روى فقد عينه على 

قال:هريرة أبي جبيرمولى بن مليم 
فؤ.إن• لأية ا هده يقرأ هريرة أبا ممعن ١١

إلىأتيهابم .؛ك 3حوأأن آس 
[،٥٨]الشسا.ء: دنيضاه تعارإ

علمفي سمة الملأ على الرد ني العمول لباب انظر؛ !١( 
الأمار،]دار ( ٢١٤. ٢١٣)للمكلأتي الأمدل 

الئنةأمل ومنهج [، ٢١٩٧٧، ط١ الشاعرة، 
تعالىألد توحيد ني لأناعره ا ومنهج رالجماعة 

الرياء،]مكب ( ٥١٧. ٠٥١ اللطف)٢; عد لخالد 
ع[.١٤١٦ْلا، لمتورة، ا ا

اناهإن يعي■ 
سمعاممه أن 

إبهامهيضع ض. ا رسول رأيت قال؛ 
قالعينه، على تليها والتي أذنه على 
.اض .رمول لإرأبمت هريرة! أبو 

إصبعيه؛اؤيفع يقروها 
يمني:بصير؛ سميع 
علىرد وهدا داود! أبو قال . وبصتا 

الجهمية((.

قيهراس خليل محمد الشيخ وقال 
الحديث!وومعنى الحديث! هدا شرحه 

بعين،ويرى لمع، سمع سبحانه أنه 
الذيناعرة الأئبعفر على حجة فهو 

بالمموعات،علمه سمعه يجعلون 
تفسيروهو ؛المبصرات، علمه وبصره 
السماءبوجود يعلم الأعمى فإن خاطئ؛ 

بوجودم يعلوالأصم يراها، ولا 
سهاااص.ولا الأصوات 

معرفةفي تماكنهم مع ه والصحابة 
أحدفيه يلحقهم لا تمكنا والشرع اللغة 
اتحاديفهموا لم بعدهم، جاء ممن 

السمعمتعلق جعلوا يل منعلقهما؛ 
المبصرات؛البصر ومتعلق المسموعات، 

!نخبمأعائشة المؤمنين أم قالت، ا ولن،
الأصوات،سمعه وسع الذي ض اءالحمد 

وأنا. المي إلى المجادلة جاءت لقد 
أسمعوما زوجها، تشكو لبستا ا ناحية في 
!ؤعمد آقد سيع طه ا فانزل ■ تقول ما 
تخريجه.نندم )٢( 
(.٩٨.  ٩٧)هراس لخلل الواسطة شرح )٣( 



اتسةالسة

ا[اأمحيكفيهمهاه]اسادلة: 
يرنففي كثير ابن الإمام وقال 

ثثتتفثاإني( قاة لا ^٥١]، تعالىI قوله 
وهثأم انج 

فإننيمنه، تخافا لا ت أرأي ء_الت 
وأرىوكلامه، كلامكما أسمع معكما 

ومكانها؛ُماكانكما 
باتحادالقول أن يتضح وبهذا 
معنىعلى حملهما وكذا ، متعلمهما

باطل■قول هو العلم، 

لمعسأدروانمراجع:ا0 
للسهقي.والصفاتاا، ارالأسماء - ١ 
نى؛؛،انحممه ا أسماء ارتمسير . ٢ 

للخهلابي.الدعام،؛، ءثأن . ٣ 
صحيحمن التوحيد كتاب راشرح, . ٤ 

للغتيمان.البخاري"، 
•تيمية لابن الفتاوى"، أرمجمؤع ء ٥ 
فيوالجماعق الئنة أهل معتقد ١١— ٦ 

للتميمي.الحسنى"، الله أسماء 
الأسماءلايات ودراسات منهج ١١_ ٧ 

.، والصفات" 

التوحيد،)كتاب له عجزرتا تعليما البخاري أحرجه )١( 
طا!ا.التجاة، هلوق ]دار ١( 

وابن(، ٣٤٦•رقم الخللاق، الن_انيركاب ووصله 
وأحمدله، وألاقتا ٢( ٠  ٦٣رنم الخللاق، ماجه)محاب 

وصححهءأ.ا[، الرسالة، ]موس_ان ٢(  ٢٨أ/ )٠ 
■( ٣٥١را/ماجه ان سن صحح ش الألباني 

ط^.ية، ]ياي ( ٢٩٦)ْ/ممر ابن تنير )٢( 

بنن عقما سعيد أبي الإمام نقص  ١١— ٨ 
فيماالعنيد الجهمى المريسى على سعيد 
^١(،التوحيد" من ه اض على افترى 

للدارمي.
حزيمة.لابن ^١(، ؛؛التوحيد؛؛ — ٩ 

تتعريماس:اه 
أصلوالنون للالسين ت فارس ابن قال 
وايلرادهالشيء حنيان وهو ا مهلرد واحد 

الماءتّننلم، قولهم! والأصل سهولة، في 
أرسلتهإذا سنا؛ أسنه وجهي على 

وهيالسنة، منه! اشتق ومما إرسالا، 
.ق!فه ا ول رسوسنة يرة. لم ا 

سيرتهء

الهلريقة،ااالئن_ن الصحاح: وفير 
را؛ واحد سنن على فلأن استقام قال! 

أوكانت نة حالسيرة، والثئة 
-ره!

مححه

شرعا:التعرث ج؛ 
تعريففي الكرحي الحسن أبو قال 
ه،الأ4 رسول طريقة ^؛^ ١١١الثئة! 

أقساموهي ؤإصابتها، بسلوكها، نن والت
وءقائدا؛أأ'؛.وأعمال أقوال ثلاثة! 

ط١[.الجل، ]دار ( ٦٦.  ٦٠)م  ■_ض )٣( 
طّآأ-للملأيى، اللم ]دار له/حماآ( انمحاح )٤( 
صائرا.]دار ( ٢٢٠/ ١٣رالرب □ن اطر: )٥( 
النهضةومكتبة ( ١٨٠رأ/ الفتاوى مجمؤع ين ملأ )٦( 

[.٥١٤٠٤الءلذت، 







ايئتةاسة

والفلاحوالهدى عادة الأن — ٦ 
صرورةوأن س، سنته اتباع في والكمال 

قيمةفلا صرورة، كل فوق للعباد الرسالة 
التيهي بل الرسسالة؛ بدون للحياة 

للحياة.الحقيقي المعنى أصفت 

لأدلة:ا0 

أكثرفي س رسوله بطامة اش أمر لقد 
وقرنالقرآن، من موصنا ثلاثين من 

مخالفتهبتن وقرن بطاعته، ط-اعته 
واسمه،اسمه بين قرن كما ومخالفته، 

هذهومن أ، أ معه ذكر إلا اش يذكر فلا 
1طعوأؤة : هق ه ولقت يا ألا 

آتقتينتنحب لا آس ؛ن مؤ( ؛ن تآلرسول—— 

أوطثكثا موئ ومن آقت ممدئلمخ آؤسوق 
■قك وقوله ]النساء[، حفيقثا.اه ءثهم 
آقيإئ ردوه سو ؤ ئتمعم ءؤ؛ن 

مجاهدررقال كثيرت اين قال ا؛هزا، ]التاء؛ 
إلىت أي ت السلف من واحد وغير 
أمروهذا ه. ولرموسنة ض ا كتاب 

الناستنانع سيء كل بأن %ك، أنله من 
يردأن وفروعه الدين أصول من فيه 

والثئةءاُآ؛.الكتاب إر ذلك قي الخانع 
حيروإن خطبته: في يقول ٠ وكان 

هديالهدي وحير الله، كتاب الحديعث، 
وكلمحدثاتها، الأمور وشر محمد، 

صلألة«أم.يدعة 
الكتابأوسث، إني وألا وقال 

علىشجعان رجل يوشك ألا معه، ومثاله 
فماالقرآن، بهيا عليكم يقول! 

وحدتموما فآحلوه، حلال من فيه وحدتم 
لكميحل لا ألا ئحئموه، حرام من فيه 

الأءالي(<ر؛؛.الخار لخم 
الأدلة.من وغيرها 

نمساصانمتأدا1قة:ا٠ 

مااتبإع وجوب الأولى: ألة لما- 
متواربين تفريق دون ء قه من صح 

وآحاد;
مننقله مجا هوت المتواتر الحديث، 

عنصرورة بمدقهم العلم يحمل 
آحرُْْا،إلى المد أول من مثلهم، 

يملجمع رواه ما هو ت وقيل 
مثلهم،عن غادة الكذب على توامحلوهم 
حسل٦،.إلى وأسندوه 

أوالتواتر شرومحل عدم ما والأحادت 
هذامن الأحاديث وأكثر ، بعضها 

)بما/يما(.ألفتاؤى مجمؤع را(انظر: 
التراث[.]دار ( A\0))/ممر ١^، تمر )٢( 

(.٨٦٦رنم الجمعة، )كتاب ملم )٣(.أحرجه 
(،٤٦•٤ رنم الئئة، ركتاب داود أبو )؛(.أخرجه 

وحشته،( ٢٦٦٤رقم العلم، )أبواب والترمذي 
ط)[،ارالة، ]مؤٌة ( ٤١٠;٢٨وأحمد)

(.٢٦٤٣)يتمم ألجاح صحح في ألألباني .وصححه 
الرياض]مكشة ( ١٧٦٨)الراوي تدريب انظر: )٥( 

الجيل[.]دار )٩( النخلر ونزهة الحديثة[، 
جهلهالفقيه يع لا الذي الفقه أصول اننلر: )٦( 

 )V( :للطوفي الروصة مختصر شمع انظر ■V"/١()؟
التظر)ما(.نزهة [، ٥١٤١٠ءل،ا، الرالة، تْؤسة 



ايئئةايسة

علىالعلم أهل وجماهير النؤع• 
منأحد فيه يخالف لا به، الاحتجاج 

البر:مد ابن قال ١^١،، أهل 
والأثرالفقه أهل من العلم أهل رروأجمع 

علىا علمت فيما الأمصار، حميع في 
العملؤإيجاب العدل، الواحد حبر قبول 

أوأثر من غيره ينسخه ولم ثبت إذا يه، 
كلفي الفقهاء جميع هذا على أجماع، 

هذا،يومنا إلى الصحابة لدن من عصر 
البيع،أهل من وطوايفج الخواؤج إلا 

حلاقا؛؛تعد لا شرذمة 

بمعضالئئة الثانية; لحالة ا، 
المعنى؛بنقص أمماء لها العميدة 

وأصولمعانيها، أحد فى كالشريعة 
الأكبرُالفقه العض ويميها الدين، 

تذكررروالسنة ؛ تيميةابن يقول 
فيوتذكر والاعتشاداُت،، الأصول في 

فيمايدحل وكلاهما والعبادات، الأعمال 
وحببه أحبر فما يه، وأمر يه أحبر 

وجثتبه وأمر أوجبه وما فيه، تصديعه 
فيهااُأ/طاعته 

هي.ماكالشريعة ارفالثنة ; أيصا وقال 
مايه يراد فقد شرعه، وما الرسول نته 
مابه يراد وقد العقائد، من وسثءه نته 

نمىوانثلر: (، ٤٩. iA/\A)الفتاوى )ا(مجموع 
،(UA/Y)الخواض ومخممر (، ٤٠را/\/ الممدر 

[.١٤٠٥يمة، الءل.وا.^.^ 11زدار 

^.١٣٨٧الغوية، ناس )\إي رآ(اشهٍد 
سْرعاسوى)آا/ب*م(.: مدا)٣(!•>>، 

.[ ٠١٤٢٠اللف، وأضواء )ا/بمآم( اكرات )٤( 

بهيراد وقد العمل، من وشرعه نته 
كلأصا«؛°ء.

ثثمرات.ا0 

صلاحالرسول. تباع ا في أن - ١ 
واستقامةوسعالتهم، وفلاحهم، العباد، 

؛.أٍمتامنههدحرلالخة
ورحمته.ش ا بفضل 
■نتته،باتباع والرفعة العزة أن ء ٣ 

حالم،من على والصغار والإهانة والذلة 
١٧١.،

منيعصم سنته. اتباع أن - ٤ 
والامحراق.نع والتنا الاختلأفط 

الضلال،من تعصم سنته. أن ء ٠ 
الهداة•عض فهي 

مكارمتمام . سلمته في أن ء ٦ 
.وفضائلهاالأحلاق 

اتمأاءاتفين:زهب مه 
صفان;المخالفون 

ومنكلها، الئنة حجية أنكر صشط; 
يقيللم بينما الرافضة، غلاة هؤلاء 

طريقعن الواردة الأحاديث إلا الشيعة 
نسبوهممن أو البيت، أهل من الأئمة 

الملمينبين ظهر كما التشيعُ إلى 
الخاوي)ه(مج،رع 

اسرى)آ'ا/أ،ا(.مجموع رآ(اظر: 
لمينالمتاليخ ^، المرق من ان يرامحانغلو: )٧( 

للحوث،فيصل ال«لانا تمركز ( ٢٤٠)جلى لأحمل، 
=المنة حول ومجهاتهم والقمآنيون اه.[، ٤٠٨ط.آ، 





الأعظمالسواد الأعظمالسواد 

التشريعفي ومكانتها ررالنة - ■٧ 
الساعي.لمصطش الإسلأمياا، 

للأما العمل؛؛، قبول ااش_روءل ء ٨ 
.ممحكم[ ]لحث العمرو 

حولتهم وثبها رأامآنت-ون - ٩ 
حين.لخادم الئنة؛؛، 

،( ١ رج؟ الفتاوى؛؛ ررمجمؤع — ١ ٠ 
تيمه■لأبن 
الأتباعيئن الرسول لامحبف — ١ ١ 

عئمان.محمل الرووف لعبد والأيتداع؛؛، 
الاحتجاجفي الجنة رامفتاح -  ١٢

٠للمبوحلى ، لئة؛؛ بأ 

Sامحُعذلم لسواد او 

 oلت،درثس:ا

والدالوالواو ررالين فارس' اين قال 
فيالبياض حلاف وهو واحد، أصل 

منه،ويشتق عليه يحمل يم اللون، 
كلوسواد معروف اللون في فالسواد 

الكثير،المدد والسواد! شخصه، شيء 
له؛؛تواد لأرض ا لأن بدلك؛ وسمي 

منالجهاعة الأعفلم: والسواد 
)٢( •الناس 

شرعا:تتعريم! ا٠ 
الأمةسلف الأعظم: بالسواد المراد 

المفضلة؛الثلاثة القرون أصحاب 
ومنوأتباعهم، والتابعون الصحابة 

الدينالقيامة، يوم إلى بإحسان اتبعهم 
واجتنبواوالمنة، الحق على اجتمعوا 

.٢٣والبدءةأالفرقة 

اللغويالمعنى بين علاقة ن١ 
والشرعي:

خصهوقد أعم، اللغوي المعنى 
ولووالئتة، الحق على كان بمن الشرع 

الأقل.هو كان 

الشسية:سبب ■0■ 
.الني قول من ماحوذ الاسم هدا 

ُلأثإلى ستفترق أمته أن ذكر ا مل- 
إلاالنار في رركلها فرقة وبمن 

ذكرعند سيأتي كما الأعظم،؛ المواد 
الأدلة.

الأحرى:لأسماء اه 
الجماعة،والجماعة، الثنة أهل 

الأثر،أهل الخديث، أهل الملف، 
الخمحورة.ااهلاJفة الناجية، الفرقة 

الجل[.]دار  C١١٤/٣)اللغة )ا(.هادس 
الزاثإحياء ]دار  irifw)الفتة تهذيب )؛(ينئلر: 

[.٠١٤٢١الم؛يى، 

المنهاج،]دار )٧٣( ول؟ردهاري الئئت رح ث ت )٣(ينظر 
(٢٦-٢٤)ا/ول الأصرثرح -[، ٠١٤٢٦هدا، 

للشأييرالأيتصام [، ٠١٤١٦ط؛، ]دارية، 
،[،١٤٢١،ذا، الغرحبو، ]دار ( ٢١)\إأ\، 

]دار( ٣٣الهتسحجر لأبن المحرة والصواعق 
مذابفي والتحف .[، ٠١٤١٧هوا، الرسالة، 
الرسائلضمن ]مطبؤع )ْ( للثركاني اللم، 
ؤإتحان،[، ٠١٣٤٨انملمية، اص ]دار اللفيأ[ 
ط٢iالممعي، ]دار ( ٢٦٤را/للتؤيجري الجعامة 

١٤١٤.]



اتسواعالآهظماتسو1دالأهظم

أالحكم ى• 
لأنهمالأعظم؛ السواد لزوم الواجب 

•لسنة وا لحق ا على جتْمون ملا 

لحميمة:اي 

لبقيةمرادف لقب الأعتلم: المواد 
اوئ-نةأهل فهم,: الئِنة، أهل ألفاب 

والجماعة،الحديث، وأهل والجماعة، 
والطائفةالناحية، والفرقة والسلف، 

بهذهيراد ما به فيراد المنصورة، 
اللأوكاشُا،إليه أشار ما وهو الألقاب، 

الأصسهانيأأ/القامم وأبو 
الأعقلمالمواد يفسر أن يجوز ولا 

النبي.؛قال فقد الناس، أغلب بائه 
كماغريبا وسيعود غريبا الإسلام وبدأ 
تعالىواشّ ،، للغرواء،اُ فهلوبى بدأ، 

"آهماؤل س يقر يع وون ث يقول 
[،١١٦]الأ؛—ع—أمت أتوه تثبيل ءى دْبمآوك 
كانواؤإن الحق أهل هم الأعظم فالمواد 

بنإسحاق الإمام نشل لما ولهذا قلة، 
فال:الأعفلم؟ المواد من راهويه: 

ألوقال: ثم تبعه،ا ومن أملم بن أمحمد 
الأعظم؟المواد من الجهال سألت 

أنيعلمون ولا الناس، حماعة : قالوا
النبيبأثر متمك عالم الجماعة 
فهووتبعه معه كان فمن وطريقه، 

(.٢٦الأصرلرا/أأ_ شرح )أءيظر: 
]دأر٤( • ٩ )؟/ المحجة سان ألحجة,فى يطر: )٢( 

(.١٤٠رقم الإساف، )كاب سلم أحرحه )٣( 

تركفيه حالفه ومن اعة الجم

ابنقول على معقتا القنم ابن قال 
إذاالحصر فإن والله اروصدق راهويه؛ 

فهوإليها داع بالثئة عارف فيه كان 
الموادوهو لإحماع، ا وهو الحجة، 
منالتي، المؤمنين سبيل وهو الأعظم، 

تولىما اإثٌ ولاه سواها واتبع فارقها 
مصيراءوساءت حهنم وأصلاه 

لإجماعا أن لأوامحلم : أيقاوقال 
العالمهو الأعفلم والمواد والحجة 

ؤإنوحده، كان ؤإن الحق احب ص

الأرءساأُ'أهل حالفه 

لأدلة:ا٠ 
منمأحوذ الوصف هدا أن تقدم 
ثقهه:أمامة أبى حديث ش كما قوله. 

وسبعين.إحدى على إسرائيل بتو افترقت رر 
سفرقة وسبعين اثنتين قال: أو - فرقة، 
هيكلها واحدة، فرئة الأمة هده وتزيد 

.(٧)الموادإلا التار 

]دار( ٢٣٩.  ٢٣A)٩/نعمم لأيي الآوو_اء حلية )؛( 
ه«أاه[.ْلأ، العربي، الكاب 

المرنة:ا.]ءار ( ٧٠ر)/ اللهئان إغات )٠( 
اومل:ا.لدأ.ر ( ٣٩٧رم/المونمن إصلأم )٦( 

(٦٨رقم ، الثنة)؛'/٤٣عاصمئي أبي ابن )٧(أحرجء 
والطرانيش^، ١٤١٣ْلآإ ]اوكبالإملأس، 

الحرمين،(]دار ٧٢٠٢رقم  Uo/U(iالأوسط)
١٤١٥ ،^/A(٨٠٠١رقم ، ٢٧٤، ٢٧٣والكير،
لإّلامي،ا التراث إ-ماء ]دار ( ٨٠٥٤، ٨٠٥٣
١ ١٤الأصفاد)١; أصول شرح قي, واللألكائي ط؟[، 
ء، محل، ءلسة، ]دار ( ١٥٢، ١٠١رنم ، ١١٠٠















الونير.لاين الحقء، ررإيثار — ٣ أ*هآ، ]هودت يت1بمشإأيم ءا.يلآ م إلا 
لأبن^٣(، الغواني؛؛ ^ l-U»- ٤ من واسليم الخوف يزول وبالتالي 

الميم■لا الذي النشر من سيئ نحو الناس قلوب 
^١(،المحجة؛؛ بيان في والحجة ه_ أن عن فضلا صرا ولا نفعا لشسه يملك 

للأصفهاز.يخضع، ولا له يذل فلا لغيرْ، يملكه 
آُّرلثأنالدءاءأا،سلايى.■ الصمدُ السيد وحدْ لله يذل محإتما 
لابن(، ١١٤);الماري؛؛ ررفتح - ٨ ل٠مادرواسماجع: اه 

.^١(،والصنات؛؛ ارالأسماء - ١ 
لابن(، ٢٤)ررالتوءسد؛أ كتاب ء ٩ واسهقي. 

•ٌندْ ليوّف السيد؛؛، لفظ وإطلاق . ٢ 
■حزم لأبن )٤٨(، والمحلى؛؛ •1• ١ ٠ الجامعة مجلة في منشور ]بحث السعيد 

الأسلأمة[.

الإسلام[نور ( ٩٧٥)الخبمى الأسماء وض انظرت )١( 








