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  شكر وتقديرشكر وتقدير
أول الشكر وآخره، لوليه ومستحقه من ابتدأين برمحته، وكألين برعايته، وفطررين عىرحم تهتره، وينرداين 

  ييهه وررعته، و م زلل زتواىل عى  وواب  عمتته، أمحده وهحاعه وأن ي عىيه ايخ ر كىه إىل
مث الشرركر والرردعاا ووافررر النهرراا  ررن ،بيرراين اررو ري، وزماينرردا زررو يب  وزمىيترر ، و ررر   رر  الرردين 

ا و لامهررا وفضرريىق لررول اوررد، والررد  ،محرره ات و،فرري ي، ترره   عىيررهلل، ووالرردا أ ررال ات عترينررا وبررا،  عتىبرر
 ع ي خ ر اجللاا 

والشررركر موارررول إىل كىيرررق الوبيرررق هررردي وعىرررحم ،أوررربا عتيررردتا الكر رررق ووكي ترررا ال ا ررر  ، وإىل 
وا  اإلو ميق أوازذي وزمي   وأخص بالذكر مهبن ال ا زولهلل ،ئاوق القسرم خر ل فروي ينرذا السم الد، 

وزميىررا الرردكتو،ي أ رراا  الرردكتو،ي زيهرر  اوررر ، يل ولىها نررا  مررن مموعررق، وأوررتا ا الهحررع عىررحم مررا لدمهرره
 ات ع ي خ ر اجللاا   السويىم  لاينن

ا شرر  عىرحم ينرذه الرورالق فضريىق الردكتو،هلل عهردات كتا أز   اراي  الشركر مكىر  بالردعاا  إىل 
ا عىررحم بررن عتررر الرردميي  الررذ  مهحرر ي مررن ولترره الكنرر ر متابماررا مرا ررإل الهحررع  انررر ا خطررا  إلكتالرره، اررابرا 

 زأخر إمتامه، مصوباا ومو باا مس را فيه، فأوأل ات أن ينيهه ويها،    ولته وعىته 
 الكرميدبرررن عهررر عااررررالررردكتو،هلل وعتيرررد رررركر  وامتهررراين لىشرررياهلل ال ا رررىهلل، ا ورررتا ين الكر هللهلل

ي ا عهرراا وكنررر ، مرري  رريد الولرر  عىررحم ز ضررىبتا بقهررول ا هالشررقبررن تتررد مل،وعررق،  ويتترر هللوالرردكتو،المقررإل، 
 وع م ي بمىتبتا  وأ لل هلتا المطاا، فيلامها ات خ راا 

الذ   ،عهدالمليل مصط حم هللخايل الوايل فضيىق الشيخ الدكتو،وال أعسحم   مقام الشكر والمرفان 
 سدييلقي  مهه وهد ،عايق، وفضإل عهايق من أول خط كتهه ال راع، فكاع  عظرازه النالهق وزو يبازه ا 

الذ  جتاوز   اموبق ا را ي  ،عهدالو ي مىيها،  هللوزو   الكرمي الدكتو، موبق ا و وع خم  ق ع ي ا
أياي بيضاا، ال عىّ   تافىب ،واول إليبا وزر م وررحا  ههيق وم اينيم المىوم التطهيقيق، فذلإل وهإل ال

  يداعيبا إال الدعاا 
عائشق وزيه  واللينراا الذين وركر خاص  بهائ  ا  هاا عتا، وأ اا وأمامق ومرمي وعسيهق و 

حتتىوا زقص ر  ممبم وا تيا  عهبم واعا   ويىق من الىيإل والهبا، خىف  اوو  وبهلل كتيب وأو،ال  
 فيلى ات اجلتيي ع ي خ ر اجللاا و،زل ي وإياينم مراز  الصديقهلل والشبداا 



 

 

الهحع وزهسيد  أخّا اوهيهتهلل زيه  و،رأ عىحم ما لامتا به من عون   مرا مقكتا أركر 
، جلتيي إخواوالشكر بمد  وابر  المليل عامر هبي  الذ  كان مميهاا مهاي،اا كىتا ا تي  إليه  هاعته 

كاعوا خ ر عون   لاا ويعاا وحتت   ا يصد، من زقص ر واعشوال  فيلى ات الذين  وأخواا   ات زماىل 
  والشبداا اجلتيي ع ي خ ر اجللاا و،زل ي وإياينم مراز  الصديقهلل
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  املقدمةاملقدمة
اوتد ت فا ر الستوا  وا ،ض، عا م الوي  والشبايي، واعد من خشيه بالوي  
إ اعاا أن يراه   اآلخري عياعاا، والص ي والس م عىحم إمام ا ّولهلل واآلخرين تتد بن عهد ات 

 وعىحم آله واحهه ومن زهمبم بإ سان إىل يوم الدين 
ن بالوي  م ر  الطر    ا،زقاا اإلعسان و وه إىل آفا  أ،   من أمَّا بمد، فإن اإل ا
زتحّر، الهشريق من اجلبإل الذ  ي ض   و ياي أ،لحم من  دوي الدعيا  بهعا م الشبايي احملسو ، 

االحنصا،   عا م اوّس وا اييا ، أو عهوييّق  وا ي  رىت و،اا ا ايي اهلوى بإىل عهوييّق 
ال   أّن و،اا عا م الشبايي  يريُمّر  ا ؤمن با الشيا هلل  فاإل ان بالوي  ختّيىبا المقول وزليّهب

، ومن مث يو ِّه ا ؤمن  بده حنو حترِّ  ا صد، يُتوّاإل إىل  قائقه إاّل بالتىقِّ  عن المىيم 
الصحيح الذ  ُزستتّد مهه ينذه ا ما،  ليصإل إىل اوّد، ويرزق    مدا،ج اإل ان بالوي ، 

الستّو إىل أعىحم مراز  زقواه   الدعيا، والمتإل  ،في ي، ا  ب المهوييّق ت اين وحيقد مم
             لال زماىلهلل ، هاعه   اآلخري

             

               

   لذا كان اإل ان بالوي  أاإل مجيي يعوا  الروإل عىيبم [5-1]الهقريهلل  
الس م وينو الص ق ال ئقق با ّمق ا سىتق وا،نق عقيدي التو يد ويندى الههّوا  مهذ فير 

 الهشريّق 
واإل ان بالوي  أاإل الدين اوّد، وأوا  االعتقاي الصحيح، وحتقيقه ينو ِم   مراز  

 ويهّيا  نه  عهد المهد اد  مهىِّوبا اإل ان باإل ان وأ،كاعه زقوم عىحم الدين  فتسائإل 
فبو يؤمن هبا ويهرلهلا من ع سه مهرللق النواب  واليقيهيّا  الا ال حتتاج يلي ا أو بريناعاا  وأ كام 

يقهلل الب خربهاإلو م ورمائره وعهايازه من ا لوال وا فمال إمنا مههاينا اإل ان بالوي  وزىقِّ  
  وائر المهايا ، ويُتحّىحم با خ    يُمىم مراي ات  فهاإل ان بالوي الطاعق واالمتنال  و 
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ال ا ىق   رىت ا مام  ، وبه زرز ي ا مم عن يعس الشر  و ضيض الض ال   كتا أن 
 وز ،ووخ القى    اإل ان  ىت يستو  الوي  والميان ينو ُل ُّ مرزهق اإل سان والطريد إىل ال

 بأعىحم ي، ا  اجلهان 
و رّا كان لإل ان بالوي  ينذه ا هرللق   االعتقاي، و اكم ا نر   زصحيح المهوييّق 

ار  الها  عن أمر  -لمهه ات-إبىيس  زوىلوإيقاعبا عىحم الو ه الذ  حيهُّه ات وير اه  فقد 
ا، فأ رى  وائف ييتاهلم عن اوهي يق، ويووَيبم عن اهلدى ويضّىبم   ل، فيه اودّ  الا بميدا

مهبم با اييّا ، وزّين هلم اإل را    الشبوا ، و ىإل  وائف أخرى بالرو اعيّا ، وأمدينم 
مبا خيّيإل إليبم من أ،واح وإررالا   ف ش  أعواع االحنرا  عن اإل ان بالوي   ىت خ   كن ر 

  ابتدعبا الرامجون بالوي  من مما م اود واختىط عىحم فئام من ا ؤمههلل، فتاّهطوا و،اا   ال
 ايخائضون فيه بو ر عىم وال ينداى وال كتاب مه ر! 

من ينها عشأ  أمهيق الهحع   أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه، ومتييل الوي  اودِّ من 
 وابط يُهظر    وئبا إىل أاول و الها إل ا قهَّي بقهاع اإل ان إلبراز القواعد الا متنِّإل 

  عىحم لاعوهنا ا ستيّدا  فيتا يتمّىد بالوي  ومسائىه وأ كامه، وفيتا يُرى ا تو ّرا ، ويقا
 من آنا، اإل ان به أو االحنرا  عهه 

ولد ، ه  بمد االوتشا،ي واالوتاا،ي أن أختا،ه مو وعاا   رو ق )الدكتو،اه(  
بأياا وا    متّكن من ي،اوق  واعهه ا اتى ق إوباماا متوا ماا   خدمق ينذا الدين المظيم 

الهصح ل ئا  من الها  احنرفوا عن اوّد، وزاينوا   أعواع الها إل الذ  يتىّون كإّل يوم بىون، 
يهاي   أخرىالمو ق، و و يتىّ ي برياا اإلعساعّيق  زا،يفترّي يىهس ،ياا اودانق والمصرعق، و 

ٍر الكتشافا  عىتّيق أو بالرو اعّيق، أو يتليّا بل ِّ اوكتق، ويربز زا،ا  ُأخر   او،ي عتاٍج باين
جتا،ب راصّيق، ورتّان بهلل ما زأا به ينذه الوَّينا  وبهلل ما يبد  إليه الدين القومي، لال 

               زماىلهلل 

   [22]ا ىكهلل
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 الموضوع وأسباب اختياره:قيمة 
زههي ليتق اختيا، ينذا ا و وع لىد،اوق والهحع من اوا ق إىل مليد من ي،اوا  
التأايإل المىتّيق   أبواب االعتقاي بماّمق وباب اإل ان بالوي  خبااق لكون ما كت    ينذا 

مرفق  ديناا، وأكنره عظريق ا ت س ر لد اا، وكت  مصّه ا  المقيدي والبمض  بهللا و وع متهانراا 
وما فشا من  متأنر بأل اظبم وااط  اتممهصّ  عىحم مهالشق أفكا، ال  و ق والرّي عىيبم، 

بمها،ي وبىق،  مما ُيربز اوا ق إىل ي،اوٍق جتتي ا تهانر، وُزرِبز ا اول، او، االحنرا    زماهنم
 اول ا بتق الا يقوم عىيبا مهبج إىل ا ؤمههلل بالوي  التههيه مااري أمنىق موزو ِّح اآلنا، ب

زُهشر بشكإل زطهيق  وأعتال يوميق  اال  ماارياالمقد  االحنرا  او، من  ياتم، وحتذيرينم 
ويمضد ينذه ، ا ىحديونهيق ال ىس ا  من المقائد الها ىق وال زىك التطهيقا  ماو،اا خُت  

 القيتق أوهاب ين هلل
  مو وعا  عقديّق زأايىيرَّق وإ اعّيق متاصِّصق ىتوايا  المىتّيق بالكتابق االوتيابق ل  1

جتتي ما زهانر   كت  السىف   ا و وع الوا د لتربز عظتق الدين اوّد وم امته 
ال طر السويّق، ومشوله كإّل ما ُيصىح الهشريّق، وزقّرب مهبيه لماّمق الها    عصر 

ا من م هسائىم عن  ى  المىم، وزتهُّي أاول م م   فيه اهلت  ظاهنِّ

  خدمق ا هبج اوّد   -حبس  الووي-واإلوبام القيام بوا   الدعوي إىل ات    2
راز ا اول  واآلنا، بد،اوق ،كن عقيدزه الركهلل، وأوا  مىته ا تهلل )اإل ان بالوي ( وإب

الا يقويينا  وائف من اليبوي ا تمىقق به لىحد من ظاينري التحام عا م الوي  
 مشاعرينم بقرب اعتباا الدعيا  والهصا،ى اعتمش  

عن زقدمي ما يىيب  -عدا الو   –لصو، مجيي مصاي، ا مرفق زههيه ا ؤمههلل بالوي  إىل   3
ليكون الو   و، هازه   اوتكهاه  قائد الو وي والكون واوياي،  ا ا  اإلعسان 

     الهحع عن  قائد ا مو، مر مبم ومصد،ينم ا ول

الويوب  أعواع منال تهق بالمىم وووائىه اودينق بمد كشف حتذير ا ؤمههلل بالوي  من   4
مي زطو،   الدعيا  كن التمرُّ  عىيه  لي رِّلوا بهلل ما بألسام الوي وزمري بم  ،الهسهّيق

  رب بهولو وافد اود   بمض ماخي ب من يّدع  كش ه وممرفتهذَّ مما ُيكووائإل المىم 
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إما    وائف من ا ّمقالذ  زروج له ّ  ال كر التك  ر اإلوبام   محايق ا مق من   5
 ظّن أّن التك  رلأو  فيه ا هحرفهلل عن اودبالوي  وأ كام  اإل ان كام لىيبإل بأ

اوّد ويّلق  ينمممتقد، وإبراز متّيل من اجلبإل والك ر والشر  يسبم   حتذير ا ؤمههلل
والتحذير ان اوّد مما زطىَّ  بيان أاول ينذه ا سائإل وا  كام لهي  مسائىه وأ كامه

 يون الولوع   ملالد التك  ر من الها إل 

ا سىتهلل عامق بهلل والطقو  الونهيق الا أخذ  زهتشر المقائد الها ىق التحذير من   6
لىش اا والسمايي وزطوير زد،يهيق بصو،ي زطهيقا  عتىّيق ررعّيق و حت  أ اا عىتّيق أو 
من مث ، و ينذه التطهيقا   قيقق مَّق عن مما  ىَّإل فئاماا من ا القوى الهشريق الكامهق

 أبمدينم عن ا هبج ا ر ّ  عهد ات عقيدي وعت ا  
ا هبج الها  ّي و  ،اإلعساعيق لىمىوما طىوب ايخىط بهلل التأايإل اإلو م  بيان خطر   7

الذ  اعتشر واإلواي،  ك رمن البا ن   وطّ يالشرعّيق الهصوص ا متتد عىحم ظاينر من 
زلييف او، من االحنرا  الَمقدّ  عن اإل ان بالوي ،  أيى إىلىتق( و )ا و حت  اوم

 ، وزرويج أعواع من ال ىس ا  ا ىحدي  وإلهاوبا لها  اودّ 

الا تاوال  التقري  بهلل اوّد والها إل   الدين والمهايي ومصاي، ا مرفق التحذير من   8
،و،و   ق ي اإلعساعّيق والكوكهيّ يعوا  اووا، والتسامح والما رّيق وا خوّ عتي  من و،اا 

 و  رينا  ووائإل االزصال   الدو،يّا  والقهوا  ال ضائّيق والشهكق المهكهوزّيق هلا

كهتييق لضمف اإل ان بالوي  كن ر من الها   هبا  زمىد الا ا اييا  فشو التحذير من   9
بيان أنر  لك   و  ،يعاتا بهلل ا سىتهلل الا كنرواالعسيا  و،اا ز ف ا  اينيم الوربيق 

 ظبو، و ه  ديد لىتاييق ِ ته ز س ر الوي  با اييا  !

 الدراسات السابقة :
ال زكاي ختىو ي،اوق عىتّيق   المقيدي من مو وع اإل ان بالوي  عظراا لقيتته الكربى، 
وازصاله بسائر مو وعا  المقيدي  ورواا أكان اوديع عهه   باب أو فصإل أو مهحع، أم  

 م ي ري –حبس  ما عىت  –يع عهه  تهاا   مسائإل االعتقاي ا تهوِّعق، إاّل أعّهكان اود
 بروالق  اممّيق متاّصصق زد،   واعهه ومتمىِّقازه، إالّ فيتا يى هلل
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  أ رو ق بمهوان )اإل ان بالوي ( عال هبا الها ع بّسام و مق مقهإل ي، ق 1
، و هم  الروالق وعشر  عام  هـ1400)ا ا ست ر( من  اممق اإلمام تتد بن وموي عام 

   و م يصرف ي اال  ع عىيبا عن اختيا، ا و وع  وهاب مهبا هلل هـ1403
أن مضتون زىك ا  رو ق اإل ان بالوي  عتوماا، بإنها  الوي  ويعم ،أ   -

ا ؤمههلل به با يلّق، مي بيان ،أ  مهكريه والرّي عىيبم  لذا عالش  مسائإل عاّمق كاصائص 
ن بالوي ، وموالف الها  مهه، و رو،ازه ومصاي، ممرفته، وم احته وآنا،ه، وفّصى  الرّي اإل ا

عىحم مهكريه،    هلل زسمحم ينذه ا  رو ق إىل بيان أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه و وابط 
ا مرفق فيه، فتستاىص القواعد وا اول الضابطق  سائىه من خ ل أيلّق الكتاب والسرّهق 

 ّمق، كتا زتهاول آنا، اإل ان به   ا ح أمو، الدين والدعيا بتصهيف ،وع  فيه وألوال وىف ا
إبراز ما يو ي عن مجيي الدعوا  الرو اعّيق، فبذا ا ضتون خيتىف عن وابقه، كتا ويظبر   

 خطّق الهحع الت صيىيق 
يىق أّن ا  رو ق ا ذكو،ي مضحم عىحم مهالشتبا أكنر من عشرين عاماا، وين  فوي  و  -

زو ّر  فيبا كن ر من ووائإل ا مرفق واوتيّد  أمو، أخر زتمىد باّيعاا ا مرفق بالوي ، كتا زو ّر 
والي الها  وا تيا اتم عرب زىك السههلل  مما جيمإل مو وع اإل ان بالوي  وا سائإل ا تمىِّقق به 

ستتدَّي من ا اول الراواق ا القو ق مو وعاا  ديراا بالد،اوق والتأّمإل   إ ا، النواب  
ا  الوالي اودينق    الشرعّيق مي الهظر   متو رِّ

  أ رو رق بمهوان )عىم الوري    المقيدي اإلور مّيق( عال هبا الها ع أمحرد ابن عهد 2
، وين  هـ1412ات الوهيتان من اجلاممق اإلو ميق با ديهق الههويّق ي، ق )ا ا ست ر( عام 

إنها  اختصاص ات بمىم الوي ، ومجي أيلّق الكتاب والسهق عىحم  أ رو ق فّصى  القول  
 لك، وررح م ازح الوي  ايختسق، مث ُختت  حبكم اإلو م فيتن يّدع  عىم الوي  من 
الكبهق وا هّيتهلل وحنوينم، وينذه ا و وعا  ناعويّق   ينذا الهحع )أاول اإل ان بالوي  

 وآنا،ه(  
هُّؤ بالوي  عهد ال  و ق ا هتسههلل لإلو م( عال  هبا الها نق   أ رو ق عهواهنا )التهر3   

ولد خصَّص   ينر1420عام   ياي به  وميد با أخضر ي، ق )الدكتو،اه( من  اممق أم القرى
الها نق  لااا كه راا من الهاب ا ول لإل ان بالوي ، حتّدن  فيه عن زمريف اإل ان بالوي  
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نابق التتبيد لىتو وع، فاالخت   بيهه وبهلل مو وع ينذه وأمهيته وم احته  ديناا كان مب
 ا  رو ق وا ح 

  ي،اوا  مقدَّمق لو ر لسم المقيدي وا ذاين  ا مااري، وين  ي،اوا  ختتىف من 4  
 يع اهلد  كىير ا عن ينذه الد،اوق ومراميبا، ومهباهلل أ رو ق بمهوان )الوي    القرآن الكرمي( 

ه هاممق اإلمام تتد بن وموي، عال هبا الها ع مجال الدين مقّدمق لقسم القرآن وعىوم
القاي،  ي، ق )ا ا ست ر( كاع  خمّصصق لهيان مهبج القرآن   االوتدالل عىحم مسائإل 
الوي ، وبيان اآليا  الا زههلّل ينذه ا سائإل، وأنر كإّل مسألق عىحم ال ري واجملتتي  وأ رو ق 

وي إىل اإل ان بالوي ( مقدمق لقسم الدعوي واال تساب بمهوان ) مهبج القرآن الكرمي   الدع
هاممق اإلمام تتد بن وموي، عال هبا الها ع حيىي القحطاين ي، ق )الدكتو،اه(، وين  ي،اوق 

 زتّهم  ا والي  الا  ُكر  هبا الويهّيا    القرآن، وبيَّه  كي يق اإلفايي مهبا   الدعوي  
عهبا    اختى  من الد،اوا  السابقق، ولكهبا ب  رّك  اوت اي ينذه الروالق و 

 أمو، مبّتق مهباهلل
اوتا ص ا اول الا زضهط ا سائإل ا تمىِّقق باإل ان بالوي   لهيان ا هبج القومي،  -

 وإبراز القواعد ا بّتق   زىك القضيق الكربى َوفد ممتقد أينإل السهق واجلتاعق 
ا الوي  وإوالبا بأاوهلا القد ق   الكباعق ي،اوق ا ستِيّدا  ا تمىِّقق باّيعا -

 والتهييم و  ره  
ي،اوق آنا، اإل ان بالوي  ومقابىتبا بآنا، االحنرا    ممرفق الوي  واإل ان به من  -

  يق  ا  الطابي الرو اين واوقيقق ال ىساوركا  الديهّيق ا مااري عتاج خ ل ي،اوق 
  

 خطة البحث :
   ىحم متبيد وبابهلل وخامتق زشتتإل خطق الهحع ع

  اثنين:بحثين بتجلية مفردات العنوان وفق م التمهيدتكفَّل 
   )ا اول، الوي ( مبصطىح  ا ول هلل التمريف -
  مهرللق اإل ان بالوي  من الدين الناين هلل بيان -



 

 

 10 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 مُثَّ زوزَّع  عهاار ا و وع عىحم الهابهلل التاليهلل هلل
 فصول، وحوى ثالثة إليمان بالغيباأصول  :األول بابال: 

 :نوفيه مبحثا، وصفات من يعلمه الغيبالفصل األول: أقسام  

، ويشتمل على ثالثة واختصاص اهلل بكمال علمه الغيب : أقسامالمبحث األول -          
 :مطالب

 المىم به   باعتها،هلل ألسام الوي  ا طى  ا ول   
 مر  عىيه   الدعيا  إمكان الت باعتها،الناين هلل ألسام الوي  ا طى    
 اللمان   باعتها،النالع هلل ألسام الوي  ا طى    

وفيه ،بين صفات الخالق وصفات المخلوقينالغيب علم : المبحث الثاني - 
 :نمطلبا

 هلل ا ا  ات زماىل ا تمىقق بالمىم وأنرينا   عىم الوي   ا طى  ا ول
 وأنرينا   عىم الوي    الناين هلل ا ا  ا اىولهلل ا تمىقق بالمىما طى   

 :نالغيب، وفيه مبحثاالمعرفة ب استمدادمصادر : الفصل الثاني  
 ب منها، وفيه مطلبان:المصادر التي يمكن معرفة الغي المبحث األول:

 ووهق   اهلل الو   ا مصوم كتابا  ا طى  ا ول
 الناين هلل ا صاي، الا خيتىط فيبا الو   بو ره  ا طى  

 :وفيه أربعة مطالب، الغيبمعرفة  الستمداد: المصادر الباطلة المبحث الثاني 
   هلل ا مرفق الها هيق ا طى  ا ول  
 اعق  ررالناين هلل الكبا طى    
 النالع هلل الكت  ا قدوق   ا ييان الونهيق  ا طى    
 التههؤا   كت  الرابي هلل  ا طى    

 :ثالثة مباحث وفيه، لغيباأحكام اإليمان ب: الثالث الفصل
 : نوفيه مطلبا .حكام اإليمان بالغيب بحسب مسائله: أالمبحث األول

 هلل مسائإل الوي  الا ين  أاول اإل ان وأ،كاعه  ا طى  ا ول   
 الناين هلل مسائإل الوي  الا ين  فروع اإل ان ومكت زه  ا طى    
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 :نوفيه مطلبا ،مراتبهمو المؤمنين بالغيب أحكام : المبحث الثاني         
 ىد اإل ان  رهلل أينإل مط ا طى  ا ول
 ىد  رهلل أينإل اإل ان ا ط ا طى  الناين

خمسة  وفيه، المخالفين في باب اإليمان بالغيب: أحكام المبحث الثالث
 : مطالب

   الوي مسائإل    هلل  كم اجلاينإل ا طى  ا ول
   الوي  كم ا اطئ   مسائإل ا طى  الناين هلل 

   الوي مسائإل  كم ا تأول   طى  النالع هلل ا 
 الوي      مسائإلد ا هكر  كم ا ماعا طى  الرابي هلل 

 ع  عىم الوي   ايخامس هلل  كم مدّ ا طى  
 فصلين وحوى، آثار اإليمان بالغيب: الباب الثاني: 

 :مباحث ثالثة وفيه، معرفة حقائق الوجود الكبرىالفصل األول: 
 :ثالثة مطالب، وفيه مقام األلوهية اإليمان بالغيب في معرفةأثر  :المبحث األول
  ممرفق اإلله اودا ول هلل ا طى  
   التو يد يقققر ممرفق الناين هلل ا طى  

 ا طى  النالع هلل ممرفق أ اا ات وا ازه  
ثالثة وفيه ، معرفة المبدأ والغاية والمصير: أثر اإليمان بالغيب في نيالمبحث الثا

 :مطالب
   ق ا هدأرممرفا ول هلل ا طى  
 ق الوايق  رممرفالناين هلل ا طى  

   ق ا ص ررممرفهلل لعا طى  النا
 :نوفيه مطلبا ،معرفة اإلنسان نفسه: أثر اإليمان بالغيب في ثالثالمبحث ال

    ممرفق  قيقق اله س اإلعساعيقا ول هلل ا طى  
  س  اله   ممرفق ا ؤنرا  الويهيق الناين هلل ا طى  

 :مباحث ثالثة، وفيه الدين والدنيا إصالح : الفصل الثاني
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 :، وفيه ثالثة مطالبالمعرفةيمان بالغيب في ضبط مصادر أثر اإل :المبحث األول
   الو ي    المىم وعهذ اجلبإلا ول هلل ا طى  
    ى  ا مرفق اليقيهيقمهبج اإل،راي إىل الناين هلل ا طى  
    الكذابهللو الكذب  من التحذيرالنالع هلل ا طى  
 :نوفيه مطلبا، أثر اإليمان بالغيب في الهداية إلى منهج العبودية:المبحث الثاني
  اهلدايق إىل الدين اود  ا ول هلل ا طى  
 اهلدايق إىل احيح المهايي  الناين هلل ا طى  

 ، وفيه مطلبان:الحياة والمعاشأثر اإليمان بالغيب في إصالح  المبحث الثالث:
  ا ؤمن  ياي اإلعسان طى  ا ول هلل إا ح ا

   إا ح اجملتتي اإلعساينا طى  الناين هلل 
    ايخامتق  تَّ  أبرز الهتائج وأينّم التوايا 

  ّونه  ا صراي، وا را ي  وكاع  ال برا،  عىحم الهحو التايل هلل  قال برا،  المام 

وا ذاين   تىإل وال ر لى نالعفبر  لآليا  الكر ق، وناٍن لأل اييع الشري ق، و  
    و وعا  الهحع ا مااري، و،ابي 

 منهج البحث :
من مظاهنا ق  و وع الهحع تي ا ايي المىتيّ ه التحىيىّ هلل ا هبج االوتقرائ ّ ازهم   

با بو وح مسائىا وزصهيف مو وعاتمث عرض  ،اوتبا وزصهي با واوتا ص عتائيباوي، 
 هللمي التلام ما يى  وإجياز،

 ، وبيان آ،اا ا اال هلل مبايربز اودّ وع وفد عقيدي أينإل السهق واجلتاعق و عرض ا  1
 وإن كان ،لوال الها ىق   مظاهنا ا متتديهالشق ا مرا ي مويههلل الها إل مي اإل الق إىل 

   باخطئب  عىحم وعهّ  باهتبيّ  ديدي  او، لىها إل

مهبج  اختىف لوو مجي ا مىوما  من أّ  مر ي له اىق مبو وعا  الهحع،   2
عن مهبج أينإل السرهق واجلتاعق  فاالعتقاا إمنا ينو لىتمىوما  وا فكا، اعط لاا  المقد ّ  مصهِّر ه

من أّن اوكتق  الق ا ؤمن أىن و دينا فبو أوىل هبا،  فاورّد يقهإل من أ  أ د، ولد اهي ينذا 
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من ا تكىِّتهلل و  رينم يقول وليس كإل من  كرعا رريئاا من لروله ))ريخ اإلو م ابن زيتيرق ولرالهلل 
  (1) ((هتيي ما عقوله   ينذا الهاب و  ره، ولكن اورّد يقهإل من كإّل من زكىرم به

  صقا تاصِّ كت  الىوق وا ما م بيان مماين ا صطىحا  وا ل اظ ا شكىق من    3
   ّ  وااللتصا،   التمريف الىووّ  لىكىتا  عىحم ا مىن الذ  له اّزصال با راي االاط

   علو اآليا  القرآعيق أو أ لائبا الوا،يي   الهحع إىل وو،ينا مي  كر ،لم اآليق  4
 خت  اا من كنري اووار  زيس راا لىقا،ئ و منت الروالق 

و ، واالكت اا بالملو إىل الصحيحهلل أمن مصاي،ينا ا ايىقا  اييع  ختريج  5
أ كر  كم المىتاا عىحم  رمها فا إ ا كان    ، أمّ أ دمها إن و د اوديع فيبتا

 وأ كر   كإٍل ،لم اوديع حبس  الطهمق ا متتدي  اوديع

، الذين زري أ اؤينم مبا يسبم   ممرفق راصياتمبا ع م  و لا  التمريف  6
، واوتنهي  من  لك بمض ا شاين ر كالصحابق وا ئتق وآ،ائبم   ا سائإل ا ذكو،ي   الهحع

  ا ،بمق
واوركا  الديهيق اودينق وا ييان   ر الستاويق وا ذاين  يف ا و ل بال ر    التمر 7 

 الا زري   الهحع 

ق فقط عهد التونيد   اهلامش فيتا يتصإل باوم االلتصا، عىحم ا مىوما  ا واويّ   8
 ه نق عن بياعا  الهشر   ، وإنها  ا مىوما  الت صيىيَّ  ه مي ،لم اجللا والص حقتاب ومؤلِّ الك

  ا را ي وا صاي،

  كتابق ا صاي، وا را ي الا مت  االوت ايي مهبا   نه  ا صاي، وا را ي مهتدئق   9
 القائتقواوتنهي  من و  ا  ههيق باوم ا ؤلف فالكتاب  باوم الكتاب فا ؤلف، المربيق 

 اتا ا نهتق   اواريق  اجمل   والصحف والكت  الا  كرتا   لى ائدي أو التههيه اكت اا بهياع
زهظيم ال با،  الماّمق  س   رو  ا ميم عدا فبر  اآليا  فيمىته  س    10

 زرزي  ا صحف 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   5/101هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 1)
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ينذا وكه  أزولي أن أمت ،ورالا ينرذه   لرابرق المرامهلل إال أن ا مرد امترد إىل أ،بمرق أعروام 
خت ررحم مشررقق فبتبررا  عظررراا  ن مسررا، الهحررع زطىّرر  ي،اوررق مها ررع فىسرر يق لد ررق و دينررق ال 

هه مصه يبا وعظرياتم الا زىهس اود بالها إل، مما ا تاج إىل ي،اوق متأعيق وخطو،ي الولوع   رُ 
عىررحم أاررول ينررذه ال ىسرر ا  بويررق حتصرريإل عىررم اررحيح وزكرروين ،ؤيررق رررامىق  لررريوي السررىف 

 متيل بهلل اود والها إل، ولد اوتور   لك ولتاا  وي ا 
ال ررر ع عىرررحم بمرررض ا را ررري ا  ههيرررق الرررا زمررررض زطهيقرررا  ال ىسررر ق كترررا ا تررراج ا مرررر إىل ا  

ا مااررري واوركررا  الديهيررق الرو يررق اودينررق ممررا زطىّرر  زرمجررق واعيررق  م يكررن الواررول إليبررا وررب ا 
  كتررر  الت سررر ر والمقيررردي وال ىسررر ق زررره ، وز رررر  مايالهحرررع را ررريعرررن كنرررري م ميسرررو،اا  فضررر ا 

المىررروم التطهيقيرررق، وكتررر  التطهيقرررا  ا ماارررري ل ىسررر ق ا ييررران الرلرررائد وبمرررض كتررر  ا ييررران و و 
فىره  ىيرإل اوترد   الشرليق، وما كان يل أن أاإل إىل مهتوا  مرن ينرذا اجملتروع لروال فضرإل ات

 ومجيإل النهاا    
ال كرر ا هحرر  الكرامن أارإل فضرح  اجملتوعق كش   يل  قرائد خطر ري  مث إن ا ايي المىتيق 

إل زطهيقررا  يوميررق ويو،ا  زد،يهيررق عترر  برر ي ا سررىتهلل بظرراينر يرردعو إىل و،اا مررا اعتشررر بشررك
التهتيق الهشريق وبا ن يهار أاول الههاا المقد  لألمق، ويتمدى عىحم عا م الوي  وي تح الهراب 
عىرررحم مصرررراعيه لىكباعرررق والتهيررريم، ويشرررّوه مصررراي، ا مرفرررق، وجيترررع مرررن القىررروب أخرررص ممررراين 

يهشرررر أعواعارررا مرررن الشرررر  واإلوررراي، و االفتقرررا، ت ،ب المرررا هلل، برررإل المهوييرررق مرررن حتققبرررا بالذلرررق و 
زمهارررا لىتمرررر  عىرررحم  ريقرررق عر ررربا ومرررهبج  ق ينرررذه التطهيقرررا  والررردو،ا فكررران للامارررا عىرررّ  متابمررر
ا سا،عق   بيان ا مر  ينإل المىرم وأويل ا مرر، وحترذير كتا أو   عىّ  زروجيبا بهلل ا سىتهلل،  

اعوتسرروا   ينررذه الرردو،ا ، واعسررالوا و،اا بريررد وعويينررا شررحم عىرريبم إن الررذين خيُ عامررق ا سررىتهلل 
بهروازل لائترق  ابالمقيدي وههاب التو يد، ومتمىقا  او ا كان ا مر متمىقا   بالهياح والصحق والتتّيل

لد يصم  لهول التحذير مهبرا إ ا بُمرد اللمران لتتكهبرا مرن القىروب، ووررياهنا   نقافرق اجملتتري، 
، ومرن مث زرأخر إمترام كتابرق فريضرق الولر  ،أيترهمرا  -بمرد اوتشرا،ي فضريىق ا شرر  –فقد لدم  

  إ  التصد  لىهدعق من وهن اهلدى وأبواب اجلبراي   ورهيإل ات، وأياا  رّد الهصرح ت الهحع
من فروض  -الّ  عبا عىيه-ولرووله ولكتابه ولمامق ا سىتهلل وخااتبم، وينو    د الها نق 

 بأماعق التاصص   المقيدي وا ذاين  ا مااري  ا عيان لياماا
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فىه اوتد أوال وله اوترد آخرراا،  تا كان هلذه الروالق أن زتم لوال فضإل ات ينكذا فو 
مث ارررب فضرريىق ا شررر  وزو يبازرره القيتررق الررا جترراوز  إنررراا ينررذه الروررالق وزقو بررا إىل مرا مررق  

وزو يره مسر رتا لىتوفيرد برهلل متطىهرا  إمترام  ، و روعكتابا  الها نق ومايي تا رراتا ا تمىقرق با
 الهحع ومتطىها  القيام بوا   اله غ، فيلاه ات خ راا وأ لل له ا نوبق والمطاا    

 ، وأزوب إليه مما عّد به ال برم، أو زلّ المىممن عىحم ما مّن به  وأخ راا فإع ي أمحد ات 
  بىرر  ا ماعررق وعصررح لألمررق وزركبررا عىررحم احمليررق برره القىررم، وأاررى  وأوررىم عىررحم خرر ر خىقرره، الررذ

 الهيضاا ليىبا كهبا،ينا، عهيها تتد وعىحم آله واحهه أمجمهلل 
 
 

 الها نقهلل                                                         
 كرديالنت عبداللطيف فوز ب                                                                                   
 هـ0241ربيع الثاني01اإلثنني                                                                                                                             
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 األول   حثبالم

 )الغيب()األصول(وبمصطلحيالتعريف 
 

 األصولأوال: 
  (2)ر ا لاعدزه ، فأاإل كإلّ (1)((، ومجمه أاولر ا أو إل كإلّ  ))ا اإل   الىوقهلل 

هلل أّاىته زأاي ا  هلل، يقالحم القاعدي الا يهىن عىيبا القول، فيطىد عىما يهىن عىيه   ره ا اإلو 
  (3)  ره هىن عىيهيُ  نابتاا له أا ا   مى ُ  هللأ 
د مبراي ينذا الهحع ينوهلل ا تمىّ  ا اإلممىن ، و يويطىد   االاط ح عىحم ممان عدّ   
   (4)((القاعون والقاعدي ا هاوهق ا هطهقق عىحم اجللئيا ))

ق، يقالهلل أاول ال قه،  ا  الشرعيّ ا راي كن ر   ا صهّ واوتمتال كىتق ا اإل عىحم ينذا 
اإل ان مبا  اا به  أاإل الدين)) هللأورسه وأ،كاعه  ويقال أ هلل لواعده و وابطه  وأاول الدين

ال يتهاينحم  امتهاع و وي ما (6)الدين ومههراه  ويقالهلل من أاول  بملاعدي  هللأ  ))(5) الروول
 ! ومنإل ينذا كن ر (7)من اووايث

، وينذا ينو ا مىن ا راي بأاول  يع إهنا مهىن وأوا  زستحم لواعد فا اول من
قق بالوي  وأ،كاعه القواعد الا يقوم عىيبا  هط ا سائإل ا تمىّ  هلل، أ لهحع  ينذا ا اإل ان
  با وفد عقيدي أينإل السهق واجلتاعق، ولواعد ي،اوتبا والهحع فيومسائىه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   11/16أاإل هلل " البن مهظو، هلللسان المرب"( 1)
  79لألا باين هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"( 2)
  69لىتهاو  هلل  "ىحم مبتا  التما،يفالتوليف ع"( 3)
 ، ويطىد عىحم الدليإل بالهسهق لىتدلول، ويطىد عىحم الرا ح بالهسهق لىتر وح و  ر  لك  122" لىك و هلل الكىيرا "( 4)
   404البن أ  المل هلل  "ررح الطحاويق"( يهظر هلل 5)
، ينىرك   زمران ما ، كران مشربو،اا باجلردل وايخصرو يه زهسر وإل لراويب، ،أ  اجلبتيق( ينو  بم بن ا وان أبو ترز ا6)

   6/26لىذينيب هلل  "و ر أع م الهه اهلل"ينر( بمد أن ز،ع   ا مق رراا كن راا ، يهظر 128التابمهلل وهق ) 
  ركا  أينىبا   القول ب هاا ( ينو ا اإل الذ  فرعوا بهاا عىيه القول ب هاا اجلهق والها،، وبىن عىيه ا متللق7)
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  الغيب ثانياً :
 اب، ومماعيه زدو،  ول ايخ اا واالوتتا، وما بطن من مصد، من  هلل  الىوق الوي 

، ، يقالهلل  اب  الشتس و  رينا، إ ا اوتو  عن الميون(1)ا مر حبيع ال زد،كه اووا ّ 
   هلل ، لال زماىل وي  عن عىم اإلعسانا ي، وعتّ ق ائ  عن اواوّ  واوتمتإل   كإلّ 

   هلل   لال زماىلهلل  اب ع ي كذا  ويقال[20هلل]الهتإل     

        هلل، ولال[75]الهتإلهلل     [73]ا عمامهلل ،
، ما  اب عن اووا ّ    الىوق كإلّ  الوي فيشتإل ممىن ما يوي  عهكم وما زشبدوعه،  هللأ 

ويقال لىش اهلل  ي  و ائ    (2)إل  ر تصّ      القىوب زد،كه وزميه، أمكان تصَّ  أوواا 
ي   قال  ،ّ ه ال يملب عهه من، كتا أعّ ه ال يوي  عهه ر اباعتها، الها ، ال بات زماىل، فإعّ 

  (3)الستوا  وال   ا ،ض
     و،وي مايزهرإل اوتمتاال  عديدي  سراوتمت   االاط ح الشرع ّ  والوي 
ما    الداللق عىحم كإلّ  عتوم أاىه الىوو ّ    فتن المىتاا من اوتمتىه عىحمقالكتاب أوالسهّ 
ق كن ري  ائهق عن يعيويّ  دعا ات باإل ان به أمو،ااا زمهَّ فشتإل بذلك مي م، (4) ق اب عن اواوّ 

  كتا مشإل الوي  الذ  (5) مىن اإل ان بالوي  ا تتدح ررعاايتهاوهلا م ال ،اإلعسان  وا ّ 
    بمىته ات  خيتصّ 

دعا ات هّ رمبا نه  بالهقإل فقط مما زم ي ا راي من مصطىح الوي  دّ  ومن أينإل المىم من
، يكالههوّ ستي  ف عىيبا العىحم ا مو، الا يتولّ  الدالّ  ا الستميّ   مي مصطىح باإل ان به فوايَ 

ف ين  عىحم الستي كا ماي وأوهاب السمايي والشقاوي من اإل ان والطاعق والك ر أو زتولّ 
ق  وفيتا يى  بهمض م ريازه من ا سائإل الويهيّ رين عرفوه ينإل المىم من ا  سِّ   وبمض أ(6)وا مصيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2/667هلل  "ا ميم الوويط"، و1/196لىيوينر هلل "الصحاح"، و1/654هلل ي البن مهظو،هلل"لسان المرب( يهظرهلل"1)
  3/501لىلبيد  هلل  "زاج المرو "و
  1/654البن مهظو، هلل  "لسان المرب"، و3/399البن ا ن ر هلل  "الهبايق    ري  اوديع وا نر"( يهظر هلل 2)
  13 ت ريق هلل منتان ل "لوي  والشباييعا م ا"( يهظر هلل 3)
  13/323هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"، و616لألا باين هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"( يهظر هلل 4)
  (كالمىم با لطا، الهائيق والمىم بأ بلي اجلسم الداخىيق والمىم بطهقا  ا ،ض وحنو  لك 5)
   545لإلجي  هلل  "ا والف"( 6)
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الذ  أمر ات عهايه باإل ان  ي الولتمىيد عىيبا لتحديد ا قصوي من ينذه التمري ا  واعرض 
  به ا ق  تد ون هبا به، و مإل إ اهنم

 :  تعريف الغيب بالمعنى العام   -1
  (2)رينينو ،أ  مجبو، ا  سّ هلل  اب عن اوواّ ، ولال ما هبأعّ الوي  (1)  الراز ّ عرّ 

   ان بهدعا ات باإل ي الوي  الذ  زمهَّ ال حيدِّ واوي ا دلول  وينو زمريف عامّ 
فيتي مي   (4)هلل ينو ا مدوم وما  اب عن الها لال(3)الها  ّ  وأووي مهه زمريف

     م يو د أا ا ا مدوم الذ    لذ  يوي  عن الها   س ا أو عىتااا و وي ا
  زشتإل ما أُمرعا باإل ان به وما م عؤمر به، وال حتدِّي الوي  الذ  امتدح عامقبذه التمري ا  ف

و ده،  لوي  ا طرىد الذ  عىته من ار ا  ات دخإل اوزمريف الها   يُ  ،ات ا ؤمههلل به
حم عىيه ر ا   فبو الذ  يمىم ما كان وما ويكون وما م يكن لوكان كيف يكون، وال خي 

  ا ،ض، وال   الستاا
 : (5) اتالسمعي  الغيب بمعنى  _2

هلل الوي  ما  اب عن أعهلل  عن أعا  من أاحاب الهيبّ  ،وى ابن مسموي   1
   (6) المهاي من أمر اجلهق والها، وما  كر ات زها،  وزماىل   القرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ررازيح الشررافم ، م سررر مررتكىم ، لرره زصرراعيف كنرر ري مهبررا هلل ز سرر ر الررراز  القرررر  د بررن عتررر فاررر الرردين تترر( ينررو 1)
البررن  " هقررا  الشررافميق"يهظررر هلل  (هـــ 606)  زررو  وررهق  وزأورريس التقررديس هنايررق المقررولو احملصررول وا هتارر  ، و الويرر 

 ال ىس ق وله رطحا  ككتابه ممن خا وا   الراز   و 115لىسيو  هلل  " هقا  ا  سرينو"،  66-2/65لا   ربهق هلل
 السر ا كتوم   خما هق الهيوم   ر ات له  

  2/27هلل  " لىراز الت س ر الكه ر"( يهظر هلل 2)
ينو وىيتان بن خىف بن ومد بن أيوب الها   عسهقا إىل با ق با عدلس ، أينم مصه ازه هلل ا هتقحم ، والسراج   ( 3)

لديهاج ا ذين " البن فر ونهلل ا"( يهظرهلل هـ474اول، زو  وهق )عىم اوياج ، وإ كام ال صول   أ كام ا 
1/377   
  1/334لىها   هلل  "ا هتقحم"( يهظر هلل 4)
( يطىد مصطىح الستميا  لىداللق عىحم ا مو، الا يتولف المىم هبا عىحم الستي، كالستاع    الىوق، الذ  ليس له 5)

يتمىد بالوي  اوقيق ، كتا يطىد عىحم ا مو، الا زتولف ين   لاعدي يمر  هبا، فالستميا  هبذا اإل    ين  كإل ما
  545لإلجي  هلل  "ا والف"، و 497لىك و  هلل  "الكىيا "عىحم الستي كالههوي  يهظر هلل 

  1/101لىطرب  هلل  " امي الهيان"( 6)
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من  ات  هلل، أ  اا مههم سِّراا ممىن الوي هلل ينو ما  -،   ات عهبتا-لال ابن عها   2
، فيتا  اب عن بصر  منإل ا  ئكق ما أُمرَ  باإل ان به هلل كإلّ و  عهه  و،ُ (1)نهاؤه  إلّ 

  (2)والهمع واجلهق والها، والصراط وا يلان

من أمر  ما اب عهبم مما أخربينم الهيّب   ممىن لولههلل  ))هلل(3)ولال اللّ اج  3
   (4) ((وكإّل ما  اب عهبم ممرّا أعهأينم به فبو  ي الوي  والهشو، والقيامق، 

مما يواإل إليه بايخرب يون  هلل و قيقته ما  اب عن اووا ّ الوي  )) هلل(5)ولال ابن المر   4
  (6) ((الهظر

هلل بقوله [3]الهقريهلل     هللالوي    لول ات زماىل (7)ر ابن زيتيقوفسّ   5
، يدخإل    لك اإل ان   به الروإل من ا مو، الماّمقؤمن به ما أخرب الذ  ع الوي  ))

  (8) (( ق والها،بات وأ ائه وا ازه وم ئكته واجلهّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/236( ا ر ي ع سه هلل 1)
  1/62لىهوو  هلل  "مما م التهرليإل"( 2)
السر  بن وبإل الل اج ، أ د أئتق الىوق ، من زصاعي ه هلل ز س ر أ اا ات اوسىن ، ( ينو أبو إوحا  إبراينيم بن 3)

 "الهىوقو"، 14/360لىذينيبهلل  "و ر أع م الهه ا"( يهظر هلل هـ311ومماين القرآن ، وإعراب القرآن، زو  وهق )
  45لى  روزآباي  هلل 

  1/72هلل  لىل اج"ز س ر أ اا ات اوسىن"( 4)
القرآن ،  عهد ات بن تتد ، أبو بكر اإلرهيى  ا مرو  بابن المر  ، زصاعي ه كن ري مهبا هلل أ كام ينو تتد بن (5)

( هـ543)وهق وا سالك   ررح مو أ مالك ، والقهس عىحم مو أ مالك ، وعا، ق ا  و   عىحم  امي الومذ   زو  
 378-376  يهظر هلل الديهاج ا ذين  البن فر ونهلل 

  1/8البن المر  هلل  "نأ كام القرآ"( 6)
أربر من زصدى لىتتكىتهلل وال  و ق   أبواب بن عهد اوىيم ابن زيتيق اوران ،  ينو أبو المها  زق  الدين أمحد (7)

والهقإل ، وله كن ر من التصاعيف هلل مهبا ي،ا زما،ض المقإل  لاه ات عن ا مق خ راا  المقائد و،ي بدعبم ويفي رهببم
ا قصد و"،  2/387البن ،  هلل  "الذيإل عىحم  هقا  اوهابىق"هلل ينر(  يهظر728ق  زو  وهق )ومهباج السهق الههوي

 1/132البن م ىحهلل  "ا ،رد
  13/233هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 8)
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 تعريف الغيب ببعض مسائله :  _ 3
الوا،يي   كتاب ات بذكر عدي من ا سائإل الويهيق،  (الوي )ررح بمض ا  سرين ل ظق 

 ومن  لكهللوبمضبم  كر أ دينا فقط 
، ولقائه واإل ان ته وعا،هو،وىه واليوم اآلخر و هّ  الوي  ينو اإل ان بات وم ئكته وكتهه))   1

  (1) ((باوياي بمد ا و  وبالهمع
((ات  الوي  ينو))  2

 (2)  

  (3) ((ينو القرآنالوي  ))  3
  (4) ((ينو القد،الوي  ))  4
  (5) (( ا هتظر ا بد ّ  ))ر  الشيمقو مىه بمض م سّ   5

ه ما  اب عن رهلل و قيقتالوي ))ح بيهبا فقالهلل رو، ّ  ابن المر ّ  ولد  كر بمض ينذه ا لوال
هلل ما ا ولهلل بمق ألوال، ولد اختىف فيه المىتاا عىحم أ، مما يواإل إليه بايخرب يون الهظر اووا ّ 

بالقد،،  هللوالناين  والها، وعميتبا وعذاهبا واوساب ق كرعاه كو وب الهمع وو وي اجلهّ 
ال بألسهتبم الا يشايندينا  ،يؤمهون بقىوهبم الوائهق عن ايخىدهلل والرابي نالعهلل بات زماىل،وال

، ف  بصحيح الهظر فإعه يد، الع  الناين والن ق إالّ با لويّ هلل ليسوا مبهافقهلل  وكىّ الها   ممهاه
ى ينو ه عىحم ايخصوص  وا لو رخمر  ط وإن كان عام ا فإنّ رق، وينذا ا وور قيق ا يها  انيكوع
إل ان بالقىوب الوائهق ، وامما ال تتد  إليه المقول ه الوي  الذ  أخرب به الروول   أعّ ا ول

 ال حيكم له ،ينذه ا ماين احيحق وكإلّ )) ق كّىبا، فقالهلل د كوهنا احيحمث أكّ  ،((عن ايخىد
،  ثرالن با تتاع ينذه اال وام إالّ وال يو   له  ،باإل ان وال حبتحم الذما، ]أ هلل اإلعسان[

  (6)(( عصتق ، وال يستحدّ  ا مهبا  م يكن له  رمقربش فإن أخإلّ 
لوي  ا تمرهَّد ت بتصديقه واإل ان به،  كر من زما،يف إمنا متنِّرإل ا ويىحظ أّن مجيي ما   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/101لىطرب  هلل  " امي الهيان"( 1)
  1/35، وز س ر ابن أ   امت هلل  24البن اجلوز  هلل  "زاي ا س ر"( 2)
  1/65لىتاو،ي  هلل  "ك  والميونز س ر اله"( 3)
  1/36هلل  القرآن المظيم"البن أ   امتز س ر "( 4)
  1/134لىطرب  هلل  " امي الهيان"(  كر  لك عهبم الهيسابو،  عىحم ينامش 5)
   9-1/8البن المر  هلل  "أ كام القرآن"( 6)
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وزو ِّرحه، ولكهبا ال زضهط زمري ه وحتّد له  د ا  امرماا ماعماا 
أمو، با كىّ ا سائإل ا ذكو،ي    ف(1)

و صر الوي   ، دعا ات باإل ان بهزمهّ الذ  الوي   مسائإلمويَّهق عها ال عد،  كهببا وين  من 
من  ختصيص بمضبا بالذكرمّد ، وإمنا يُ دينا أو بمض مهبا ختصيص ب  خمصِّصر   أ د ّ هُّ رالتم

هلل (3) ره ر باجللا عن الكإّل، لال ابن كن، أو زم(2)لهيإل اإلرا،ي إىل بمض ما يقتضيه ل ظ الوي 
ينذه ا لوال ال )) هلل وله لك بق( 5)ن عطيرّقد ابوأكَّ   (4)((اجلتيي مراي ح أنّ با احيحق زر ِّ كىّ ))

  (6)((زتما،ض بإل يقي الوي  عىحم مجيمبا 
فقرالهلل  بتمريف يبد  إىل  هط  ّد  امي لهلوي    ا  ريا  ا (7)الرا  عّر  ولد 

عىيبم  -يه المقول، وإمنا يمىم خبرب ا عهياا ينو ما ال يقي حت  اوواّ ، وال زقتضيه بدا ))
   (8)((وبدفمه يقي عىحم اإلعسان اوم اإلواي  -الس م 

  فبو خُيرج من الوي  ما زقتضيه (( وال زقتضيه بدايه المقول )) ويؤخذ عىحم ينذا التمريف ليد
الوي  الذ  ، وأعّه أوىل بكإّل كتال و  ل، وممرفق ينذا من أعظم بدايه المقول كو وي ات 
 زمّهدعا ات باإل ان به   

التمريف  ط لىوي  ومن  لكرو ي زمريف  ابرين ربمض الها نهلل ا مااكذا  اول و 
ّس، وأي،كه اإلعسان بتحىيىه الوي  ما  اب عن او ))هللالذ  أو،يه عهدالكرمي عنتان فقال 

 ، والإلعسان عن إي،اكهيميل ا ا، أو يهقحم ور ا مكتوما عن ات و،ووله ، أو بايخرب اليقي يّ ال كر ّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يراع  اودوي والتمري ا   إ  ا مر  م يكن   ويا  حبع عىت  مهبي   ( مي االعوا  مبكاعق لائىيبا 1)
   617لألا باين هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"، و 1/61لىهيضاو  هلل  "أعوا، التهرليإل( يهظر هلل "2)
( ينو عتاي الدين إ اعيإل بن كن ر القرر  الدمشق ،  افظ مؤ،خ م سر، له زصاعيف كن ري مهبا هلل الهدايق والهبايق 3)

/ 1البن  يرهلل  "الد،، الكامهق،و"1/110" لىداوي هلل هقا  ا  سرين"ر هلل ( يهظهـ774والت س ر المظيم، زو  وهق )
399  

  1/65البن كن ر هلل  "ز س ر القرآن المظيم"( 4)
اوديع ، فقيه، له باع  ويإل   الىوق وا يب و  ( ينو عهداود بن  ال  بن عهدالرمحن بن عطيق، أعدلس  ، م سر،5)

   245البن فر ون هلل  "الديهاج ا ذين " هللينر(  يهظر542زو  وهق)
  1/100البن عطيق هلل "احملر، الو يل "( 6)
له مصه ا    ا يب وم سر ينو اوسهلل بن تتد بن ا  ضإل، أبو القاوم ا ا باين ا مرو  بالرا  ، أيي   (7)

  18/120 يب لىذين"و ر أع م الهه او"،112لىهيبق هلل"زا،يخ  كتاا اإلو مهلل"ظريه (ينر502)والىوق والت س ر، زو  وهق
  2/109لىتباعو هلل  "كشا  ااط  ا  ال هون"، و617لألا باين هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"( 8)
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إىل  د   ح ممىن الوي يو ِّ  –حبس  ما أ،ى –، وينو زمريف (1)((يمىته إال الىطيف ايخه ر
  أو إمجاالا  وجيتي مسائىه الا جي  أن عؤمن هبا إما ز صي ا  ،كه ر

الواوي يكتهف  واع   يازها   ا هدأ  الوي  مبمهاه الىوو ّ  وخ اق القول أنّ 
وال عكاي عمىم  ،هابموا م يوي  أكنرينا عن  واوّ  ، وفيتا بهلل ا هدأ وا ص ر، فالكون يمجّ وا ص ر
، و ما جي  عىيها اإل ان بهالذ  واىها عن  ريد ايخرب الصاي  ينالوي  ، و ايس را  اريئا  عهبا إالّ 

ا له   زمر  الا  مىبا الهيب  إىل أ،كان اإل ان الستق زر ي كىبا، عقومسائىه كن ري متهوِّ  ًا يَف
مصطىح  بمض أينإل المىم عىحم ا ،كان الستقوهلذا أ ىد   خرب  ربيإل ا مرو    الصحيحهلل

(2)أاول اإل ان
  فب  أاوله الا ال خترج مجيي مسائإل االعتقاي عهبا 
، فال ر  أو الوالي يقابإل الشبايي وال يقابإل احملسو الوي   التههيه عىحم أنّ  ومن ا بمّ 
 ا،كتا لال بذلك ال  و ق لد ا س ينو ال ر  بهلل احملسو  وا مقوليي ليبهلل الوي  والشبا

ينذا  ، وزعتوا أنّ ولابىوه بالو وي المقى ّ  اهلل فقد  مىوا احملسو  مشبويا افىس اتم  دينا  ومرو و
الوي  ليس  هلل أنّ ينو الوي  الذ  أخرب  به الروإل! وو ه ايخطأ   لوهلم ينذا ى ّ ا و وي المق

ق رّ فاجله  ايها ري   ولذا  ِّ   هق عهابا مويَّ ولكهّ  ،ووقر، وإمنا أمو، راخصق تسعقىّيق،ا  ي زصوُّ جمرّ 
  ئكق والمرش ، وكذا ا(3)عىحم اوقيققمو وي ، بإل عميم و حيم ا،ا ممهوي ا متصوَّ  أمرااا، ليستا رواله

 ئتقوله ا ا  لا ،له  ا فبو إله مو وي ،   ، وأعظم من  لك الربّ وحنو  لك والكرو ّ 
  حم ر، وأخربعا ا صطعىحم اوقيقق زىيد ه له وعظتته، فقد أخربعا بذلك عن ع سه به 
ق د أينإل السهّ   وهلذا أكّ (4)ام ال يضامون   ،ؤيتهرد، ليىق التترق يروعه كتا يرون الهأينإل اجلهّ  بأنّ 

ا زدّل عىيبا ، كتق جي  اإل ان هبارلىوي   قيق عىحم أنّ  - متقد اودّ   بياهنم ا-واجلتاعق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولد ،ّ ح ينذا التمريف مي اوتهدال كىتق اإلي،ا  بكىتق المىم الها ع 25لمهدالكرمي عنتانهلل  "، ىق عرب الوي "( 1)
  11هلل "اإل ان بالوي "   كتابه بسام و مق

 البن المنيتهلل   "ا اول الستق"، 910هلل لألا باين "م ريا  أل اظ القرآن"حم وهيإل ا نال هلل ( يهظر عى2)
 "مما،ج القهولىحم اوقيقق ومو ويزان اآلن  يهظرهلل"( من ممتقد أينإل السهق واجلتاعق   اجلهق والها، أهنتا خمىولتان ع3)

  2/857لىحكت  هلل 
  و ديع الرؤيق ناب    الهاا،  كتاب الت س ر، 6/33، 5/172هلل البن زيتيق "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل( يهظرهلل"4)

    4851 : ،لم          هلل باب لوله
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، وال زد،  كهببا هاإ   م عمايشبا حبواوّ   ض عىم كي با إىل ات وِّ ر، وإمنا ع الىوق ومماعيبا
     عقولها

زضهط مسائإل الوي  وأ كامه، وأ وال ينذه الد،اوق تاولق لتأايإل القواعد الا و 
 د إالّ ي  ال يتحقّ واإل ان بالو ،مهرللق الوي  من الدين عظيتق  نّ   الها    اإل ان به
،  هق ،وولكتاب ات ووهّ  هللمن أعهائه عن  ريد ايخرب الصاي  ما و،ي بالتصديد اجلازم بكإلّ 

ف فكإل زكالي وزمتإل مبقتضاه اجلوا،ح وا ،كان  ،سانبه الى ، ويقرّ يمقد عىيه القى  ازصديقا 
مههاينا عىحم  ا،ا  وعقوبا ، أو أخ   وممام   أو ك ّ الدين اوهيف من عقائد وعهايا 

   التايل هحعمن الدين ين  مو وع ا وز صيإل مهرللق اإل ان بالوي   اإل ان بالوي  اوّد 
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 الثاني  بحثالم
 منـزلة اإليمان بالغيب من الدين

 
و،اا عا م الشبايي  ق يهريّ  أمو،ق مهذ فير التا،يخ عىحم اإل ان بو وي ي،   الهشريَّ 

ق زهالض  مي ع سبا رر مق لىيىق ماييّ  عكر ينذه اوقيقق إالّ ، و م يُمر    الها  من أاحملسو 
       هلل وعقىبا وكابر  ما زشبد به فطرتا

المقإل ق اينر الطهيمق وأيلّ وما لهع فكر ينؤالا القوم أن تاف  أمام ولائي اوياي وظو ، [14هلل]الهتإل
، وإن كاع   دوي ينذه مويها ن عىحم و وي إ افق إىل ال طري يدالّ    فالمقإل واوسّ الكن ري

هبا  يوِّ وأيوا  ا مرفق الا زُ  إ  مهافذ اوسّ  يازه ال إىل ز اايىه و لئيازه الداللق الواول إىل كىِّ 
،ه عىحم ختط  زىك قدِّ ، فيُ أن يشاا ات إالّ  اإلعسان تدويي حبدوي عا ه، ال زستطيي جتاوزه

 ميلي أو كرامق أو فتهق واوتد،اج  مباودوي 
  حييط هبم وزتيّىحم هلم الذ الوي ا كان الهشر حبا ق إىل ممرفق ز اايإل عن ينذا رّ و 
ربم عىحم أياا ما خىقبم   ىه، وما ف هلم من  واعهه ما يميهركش ن رالرمح   فإنّ بمض آنا،ه

أمهبا وأو حبا  ،، وكان  لك بطر  رىتادينم إ اعا يلي ، وأخربينم عهه مايطتئن ع ووبم
، ويروإل مهبم إىل الها  من يشاا من  يهه ااط اا ات لهشر مهبم يههئبم ويظبرينم عىحم ما

          هلللال زمراىل ،يشاا مهشرين ومهذ،ين

        هلل هللرتهلل ومربّ روجيمىبم هلم ممىّ  [165هلل]الهساا  

              

           [164]آل عترانهلل 

، وينو عهد مجيي  وي الوي  زشبد به ال طري السويّق، وزنهته ا يلق المقىّيقفاإل ان بو 
فبم مبا ز اايإل عهه زمرِّ  ق إىل، ولد يندى ات ا ؤمههلل بالرواال  الستاويّ عقيدي ييهّيقالها  
 ق إلهلبم وخالقبم  م عىحم  ريد حتقيد المهوييّ دهلُّ وز ،يه مبم

  يقوم عىحم أوا  اإل ان بوي  حيا، المقإل عن أو   ر  او ّ   او ّ  اعتقاي يي يّ  كإلّ ف
تي عىحم  لك كإل يا،  لىشموب ، جيُ زه وويطرزهولكهه يشمر بقوّ  ،إي،ا  ز اايىه وماينيته
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Schleiermacher ول ر ي رماخر ،يقوا ييان 
لوام  قيقق الدين ينو  لك الشمو، باوا ق ))  هلل(1)

  (4)((قالدين يتضتن يائتاا اإل ان بكائها  ،و يّ ))  هللTylor (3) يىريقو و   (2)((والتهمّيق ا طىقق 
ينذا الوي   ، مث إنّ زتتيَّل خبصيصق اإل ان بالوي ق مباتىف أعواعبا فالمقائد الديهيَّ 

ا اىولق (5)   زؤمن ا ييان بو ويه من و،اا عا م الشبايي ليس من  هس ينذه الطهيمقالذ
 هنا، والط ر    ىت ا لوام الذين عهدوا ا ريا، واريري مؤنِّ ي مدبِّ بإل ينو ر ا  و لوّ  ،ا ه مىق

من  ، وال ،أوا   مايتاتم   اوقيقق ينياكىبا ا ىتووقمهايب  م يقصدوا ،واويوان واإلعسان
 ينذه ا رياا مبهط عوا يلعتون أنّ إمنا كاما يستو   هلا التهييإل والتكرمي،  قالمظتق الذازيّ 

، فتقوم مقام التتائم والتمويذا  ستو   التقديس امض ي، أو ،مل أو جتسد هلا ق يهيّ (6)يلقوّ 
عىحم  ق مه يّ تييّ ق اهل، فأوا  الدياعا  الونهيّ وتدفاعاا   ى أو اوتي باا له يكاا واوزربُّ  ز اؤالا 
  (7)، أو فمإل ايخوا،  الا زوينم امت كهؤ به، أو زعم ممرفته والتههُّ االّزصال بما م الوي  ظنّ 

عن  وؤاالا  أنّ  بدّ    الإل عا م ا اّيي والشباييعالإل يتأمّ  ، فكإلّ اوليس  لك مبستورب أبدا 
هلل كرمي   لول ات زماىلالقرآن ال، وويكون الت ك ر الذ  أنا،ه مو دينا ومهدعبا ويدو، خبىده

          و وؤال يضي أمام المقول ، وين[35]الطو،هلل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ييان   ، يمد أ د ،واي عىم ا م(1843-1786) ، عاش عام هّصرفيىسو  أ اين وم ماخر ر ي ر( ينو فريد،يك 1)
 مؤلف كتاب المقيدي الهصراعيق    الكهيسق الربوزستاعتيق اودينق ،وينو

(2)- "On Religion" : Speeches to its Cultured Despisers.ch.11                                             
مؤلف كتاب اوضا،ا  م( 1917-1832)، عاش عام ا م بريطاين ختصص   عىم اإلعسان، ع( ينو إيوا،ي برع  زيىر3)

 الهدائيق  

(4  )                                             -"Primitive culture": Researches into the development of 

mythology, philosophy.    religion, languages, art and customs 
أو ا يتافيليقيا أو ا او،ائيا ، وين  مجيمبا مصطىحا  فىس يق ( لذا يستحم عا م ما و،اا الطهيمق أو ما بمد الطهيمق 5)

 زستادم لىداللق عىحم الما م الويريب الذ  يقابىه عا م الشبايي، أو الما م ال يليائ  الطهيم  ا اي  التيرييب احملسو  
أّن مجيي ا ييان مبا فيبا الشرليق  ( يرى الدكتو، تتد عهدات ي،از أن مهاط االعتقاي   مجيي المقائد  ازاا  يهيق، ف رى6)

والونهيق زقوم عىحم إنها  و وي  ا   يهيق عالىق و،اا الطهيمق زقصد ما ز مإل، وزتصر  مبحض إ،ايتا ومشيئتبا  يهظر  
  41هلل  "الدين"كتابه

تبا عىحم اإلله الهائن وا مر خ   ينذا فتهاط االعتقاي   مجيي ا ييان اإل ان بقوي  يهيق، أما االعتقاي بذا  عىيق ويالل
عن خىقه الذ  له إ،ايي ومشيئق و  رينا من ا ا  الكتال فبو اعتقاي يه ري به أينإل الرواال  الستاويق لواول  لك 

 إليبم بالو   وويأا ز صيإل ينذا عهد اوديع عن أنر اإل ان بالوي    ممرفق مقام ا لوينيق  
  42 – 40لد،از هلل  "الدين"( يهظر هلل7)
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! أن يكوعوا ينم الذين خىقوا أع سبما وإمّ  خالد، ا أن يكوعوا لد خىقوا من   رهلل إمّ ا تتالهلل
المالإل بد ا من إنها  خالد عظيم أو د عا م الشبايي    فىن جيدرّا كان اال تتاالن با ىهللو 

، فىم ع إنها  أ د اال تتالهلل السابقهللوخىقه فيه، لذا  م يستطي  ا د   القدمي أو اودي
تدنون والكون  ونرىيم بأهنم خمىولرالتس إل وا مرفق ال طريق إالّ ريكن أمام اله و  حبكم المق

  ىون،اا ينذا ا ىكو  الذ  يتأمَّ بم و رخالق ، وأنّ دثر وهلم خمىو  ت
هنا ممرفق فو  جمال    وا عن ا مرفق الصحيحق لما م الوي وإن كان أكنر الها  لد  ىُّ 

ه لاار أعَّ  ، فالمقإل  ريد إلنها  عا م الوي  إالَّ ارديدا  اطا طوا    لك ختهُّ ، وختهَّ المقإل واوسّ 
و   وإ،راي فيحتاج إىل زههيه من ال  ضعر ق لىموا، مت او  و ه ، كتا أعَّ عن إي،ا  ز اايىه

من  ايا ، وال يكون ينذا إال بتسىيته لىو   فيكون مىهرِّ وإيقاظ وزمريف وزمىيم، وإخها، بالت اايإل
ىتبم عهه من وا عا ؤمهون بالروإل الذين زىقَّ  إالّ   قائد الوي لذا  م يمر    (1)عهه ايا رو،ائه متىقِّ 

  عا م الوي  والشبايي
والدين ، بالوي ييان زقوم عىحم اإل ان ، ومجيي ا (2)أخربوا عن الوي  رإلفيتيي الرو 
 ، اإل ان هبا واليقهلل بو ويينا اوقيق ّ  عىحم  يوب كن ري  كافق ممتقدازه وزشريمازه يقوم ايخامت 

، وعتاي العقياي لتشريمازه وليته ايخالدي، ووه  اينو مهتدأ الدين، وأوا  اال تئهان مبمتقدازه
ق، فأ،كان اإلو م ايختسق، وأ،كان ، و هإل الهياي من فنت اوياي ا دهلتَّ أخها،هما،فه و اليقهلل مب

إمنا  ق ت ق التامَّ ديق ومجيي  قائد المهوييَّ الشمائر التمهُّ  ، وكإلّ اإل ان الستق، ومرزهق اإل سان
وأبرز  ،الو   اىتها عن  ريد خرب ااي  منق و يَّ رديد اجلازم واليقهلل بأمو،  يهرزهىن عىحم التص

، و م يل لح إ اعه بههوي    م ي يأه خرب اإلوراا وا مراجالذ  يدمنال عىحم  لك  ال الصدِّ 
ق د ينذا ابن زيتيّ أكَّ   (3) ((لئن كان لال  لك لقد اد  ))ق ويقهللهلل ، بإل لال بنقّ تتد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/321لىشا يب هلل  "االعتصام "هلل( يهظر 1)
إالَّ أنَّ الت او  كه ر  د ا بهلل الرواال    ممرفق ز اايإل عا م الوي  من  يع كنري ا ما،  أو لىّتبا، ومن  يع  (2)

 بقائبا عىحم أاىبا ا مصوم أو حتري با، والروالق ايخامتق لد زكّ إل ات حب ظبا فكان القرآن الكرمي ووهق ا صط حم ا مهلل 
 ا اول ا تمىِّقق مبصاي، الوي    عهد اوديع عن -بإ ن ات –ويأا ز صيإل ينذا مها أاد  مصاي، التمريف بالوي  و 

 "  ا أور  بروول ات عن عائشق لال هللاحيح اإلوهاي و م خير اه، وعصه ، ولال هلل4407( أخر ه اواكم برلمهلل 3)
موا بذلك إىل أ  بكر فقالوا ردلوه وورزد عا  ممن كاعوا آمهوا به وافا،  ،ا  بذلكرإىل ا سيد ا لصحم أاهح حيدث اله

لئن كان لال  لك لقد  هلللال ،عمم هللينإل لك   اا هك يلعم أعه أورى به الىيىق إىل بي  ا قد  فقال أو لال  لك لالوا
 دله فيتا ينو أبمد منإين  ا ،عمم هلللال ؟فتصدله أعه  ين  الىيىق إىل بي  ا قد  و اا لهإل أن يصهح هلللالوا ،اد 
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ه من   و   التصديد عىحم ما أعهأينم ببقيام ا ميلي إ ا نهت  عهوي تتد ))بقولههلل 
  (1)((الويوب

قهلل ا ا  ا تّ  أوله اإل ان بالوي  وأو ح مهرللته من الدين بهيان أعّ   ولد  كر ات
          هلل ين ا وعويين بال  ح فقال ا بتد

           ان فاإل ، [3-1]الهقريهلل
اوائرين إىل  مق إللهاع ا رزابهلل و،يِّ ه مقدِّ لتصديد به كأعّ وإن بدا حبنه والدعوي إىل اأمر بالوي  
لىتؤمههلل ابتداا لك    رو، ّ ، كتا ينو اهلم بمد ينذه ا ر ىق أيضا  ه  رو، ّ أعّ  ي اليقهلل إالّ  ايّ 

  فالتصديد القا ي واليقهلل اجلازم وأوهاب زقواينم عىيه  تبا تم ، ويقيتوا اِ يستيقهوه
ميهه من اوقيقق ا وىل مَ  اب وما فيه يهص ّ واوس ،قاتاإىل  قائد ينذه المقيدي ومتمىّ  ا طتئنّ 

 الشريف   صّ قهلل بشبايي الهالا ين  أول عمو  ا تّ  –اإل ان بالوي –
 مكاعق اإل ان بالوي    اإلو م ما  كر ات زماىل من أنره   إكساب المهد ومما يههللِّ 

       هلل فقال ق،  ق المهوييّ ايخشيق 

            

  هللق، فقال  إّل رأعهخشيته بالوي  من ا ا  اله و  اللكيّ  و كر أنّ   [49-48]ا عهيااهلل

             

    وبهلّل   [18]فا رهلل  ّير إمنا ينم ا ؤمهون بالوي  ذرا هت مهلل بالهذا،ي والتح أن
             هلل الرفق

  وبّشر [11]يسهلل   هلل فقالووعدينم حبصوله  ،ا ؤمههلل به با و ري وا  ر الكه ر  

         [11]ا ىكهلل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حه ا لهاين   السىسىق الصحيحق ، واح لك أادله   خرب الستاا    دوي أو ،و ق، فىذلك    أبوبكر الصديد"
  306،لم هلل 

  5/172البن زيتيق هلل  "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"( 1)



 

 

 29 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

نواب خشيق الرمحن ا رزكلي عىحم اإل ان بالوي  و لاا اا هبا  يخول  أنّ  وأخرب 
              هق ايخىد فقالهلل

   [34-33] هلل. 
، ا اول االعتقاييّق والمتىّيقمجيي أوا  ينو ين عظيتق و اإل ان بالوي  من الد فتهرللق

 قائد كن د مماين المهوييق ت ما م زوال زتحقّ  ف  يقوم لىدين ،كن وعىيه مدا، اإلو م،
إ ان  زايتا ، وكىَّ  هبا بمد أن لام الدليإل عىحم اد  ا ارب  ،  اله س ا،اواا  االوي  يقيها 

، فيكون يقيهه بالوي  أعظم من نقته مبا سههلل عقيدي وعت ا المهد بالوي  ا،زقحم   ي، ا  احمل
 ا يما  اربيدا  ا سيها  اه ممه ،ليها ، ويستحضر أعّ ه ومواله وكأعّه يراه  فيمهد ،بّ ويشايند حيسّ 
  واطه وعقابه ا، خائ ا لربه ونوابه افيسا،ع    اعته ،ا يا   ابص را 

، وال يولمبا عىحم الو ه ق ت مهديَّ وعىحم أوا  اإل ان بالوي  زهىن مجيي الشمائر الت
والص ق الا   ، فبو مصد، ممرفق ما حيهه اتمن آمن بالوي  إالّ  ا ر   له  ،احملهوب ت
   يقهىبا هبا

 ا، يتياوزون به عا بم احملدوي زماعا ي  أبرز ا ا  ا ؤمههلل بدين اتفاإل ان بالو
  هافذ إىل ا ستقهإل، وا تتد عرب الدو، الن ث، وال  الكون ا ،   ا و إل   ا ا ومكاعاا إىل

، وما خىد فيه ، وما جير  فيه من أ داثه،اا احيحاا لىحياي والكون كىّ ون زصوُّ مهه يستتدُّ و 
ليستميهوا بذلك عىحم حتقيد ييهبم وعهوييتبم   فيه من أوهاب ، وما بعّ من عوا م الها،  

   له 
م الوي  وألسامه ومصاي،ه له  هالشق عىص  أبواب ينذا الهحع وفصو ولد خصّ 

فيتا اإل ان به وخما ر االحنرا  عهه و ، مي بيان آنا، وأ كامه، وإبراز أاول  لك و وابطه
  يى  ز صيإل  لك وبياعه



 

 

 30 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

       

 الباب األول 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 31 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 الفصل األول :
 أقسام علم الغيب وصفات من يعلمه

 
           

 
 هلل وفيه مهحنان             

 ا هحع ا ول هلل ألسام الوي  واختصاص ات بكتال عىته    
 ا هحع الناين هلل الص ا  ا تمىقق بالمىم وأنرينا   عىم الوي     
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 زو ئقهلل 
إىل الت كُّر والهظر   آفا  الكون، واكتشا  أورا،ه، فىيس كإّل ما فيه  يعاعا ،بّها 

أكنر مما يد،كه حبواوِّه، عىحم اإلعسان مكشو  اهلويّق، بإل إّن ما خي حم مهه  وبإل التهاول
، ووربينم   وا، من أوهاب ز او  الها    ممرفتبمويتوّاإل إليه بتأمُّىه وز كُّره، وينذا 

 عا م الطهيمق احملسو  مي ماينو منضّم ز، ومن ا مىوم أنَّ ا و ويا  هاوقيقرق    واعه
و وي  بالما م الشبايي ال يُمّد ريئاا يذكر إ ا ما لو،ن فواوّس،  شبايي،اا الو   يهّيقمو ويا  

   م اآلخرهمضبل اما يكون رربايي لهمض ايخىد،  يها  و ويا من ا ّن أكتا كّىه   
لستهللهلل  ن منالما م بالهسهق لىتاىولا  يتكوَّ    القرآن الكرمي أنّ  ولد أخرب ات 

      الهللرفق ات  إالّ  القستهلل مماام ينذين ى  ، وليس   د عِ وربايي،  ي 

           كتا أخرب [22]اوشرهلل ،  َّه بعَّ أع 
وبراينهلل  ،الئإل و ويه وزو يدهكد من الوي  ا  الكون من اآليا  ما يكشف لىاىد أ رافا 

ويربط القىوب  ،يقوي المهاي إىل ممرفق ايخالد المظيم، مما زه ولد،زه وعظتته و كتته و،محتهلوَّ 
، فايخالد لمهوييق له وهحاعه ال إله إال ينولتحقيد ا  و، ااا  اببا إىل  اعته  ه ا وخوفا به ويو ِّ 
  م عىحم و ويه وزدهلُّ  ،زههئ عهايه عهه اوآنا،ا   عا م الشبايي يالئإل  ، وبعّ ا مإل ع سه  يها

بم من أمر عا م الوي  عن  ريد ،وإل مهبم ا يبتُّ وعتَّ  ،، وأخربينم بت اايإل أكنر عههإمجاالا 
، وعصتبم   عهههبم من التىقِّ يينم مبا  كِّ وزوَّ  ،عىحم ادلبم دينم مبا يدلُّ وأيَّ  ،اختا،ينم لروالته

، و مإل ام واالعقياي لدين ات الذ  ممبم إ اعاا وف  ا من ايخطأ   التهىي  و مإل زصديد خربين
    ورقااا  ازكذيهبم وتا،بتبم ك را 

  ؤكِّدي عىحم اد  ما أخربه به الروإلاإلعسان مي مرو، ا يام الدالئإل الكن ري ا ويرى 
، أو فيتا ينو و،اا مهتبحم الهصر   لصو، ممرفته وواا فيتا يرى ويستيو  ،ق عىتهفيكتشف لىّ 

، وما ينو و،اا لد،ي  مه من ا ستوعا ، وا، ا ،ض من الموا م وا اىولا الستاا وأ  آفا 
   ا ،ض والستوا  ،بّ  أعه ال حييط هبذه ا مىوما  إالَّ  افيمىم يقيها 

، هرق   حتصيإل ،  يازتا إىلكن رون   ومحم  اتب قفمىم الوي  ا ق كتال خااّ 
ىهلل عن  قيقق لواينم وإمكاعاتم، بيهتا ولف ا ؤمهون  اف ،ايِّعائبا   كذبواو خ ر أو يفي رّر، 

 م الويوبع َّ  خيرب به   ا من الوي  مولف التىقِّ  والما،فون برهبم  بات الما،فون بأع سبم
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و  ينذا ال صإل ي،اوق  لسام الوي    ويهىوه عهه ،وىه اىوا  ات وو مه عىيبم أمجمهلل
 .وأعواعه وا ا  الما م به 
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 المبحث األول : 
   أقسام الغيب واختصاص اهلل بكمال علمه 

  
   

 
             



 

 

 35 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 المطلب األول 
 أقسام الغيب باعتبار العلم به 

  
 هللويهر  وا ا  الما م به إىل لستهللال ا مرماينيق  الهظر إىلالوي  ب (1) م المىتاالسَّ 
، إال ن المقإلد   ممرفته عىحم يليإل م، وينو الذ  ال يمتت  الوي  اوقيقّ  أو ا طىد1

 ياللق المقإل عىحم اد  ا ارب به   
إل أو ر، وينو الذ  عص  ات الدليإل عىيه بالمق  الوي  الهسريّب أو ا قيد أو اإل ا ّ 2

   (2)ال طري أو اوسّ 
أو  يبّ ر، ويقابىه الهسلمررّ  عن الص ق والشرط واالوترنهااهلل الناب  ااوقيرق ّ وا راي ب

ف أو االوتنهاا أو ر  فيكون فيه الواا  إىل   رهرلىش ا بالقي يبّ ر، مبمىن ا مر الهسإل ا ّ ا
  (3)الشرط

 عىحم إ    الوي  يون اوتنهاا أو واف أو ررط  وعىم الوي  ا ق نابتق ت   
 أو من أ ىمه ات ات  ، وال يمىته إالّ اوالمقول مما  فالوي  ا طىد ينو ما يوي  عن اووا ّ 

، ولد ال  كهبم الواول إليه بقواينم ، فبو   ا اإل تيوب عن ايخىد أمجمهلل(4)عىيه بإ عه
     هللاختصااه بمىته وع حم عىم   ره له   موا ن كن ري مهبا لوله   كر 

       إ  أمر   بميهبا كمىم الساعق احم مهه أمو،ا و ّ  ،[65]الهتإلهلل
هلل الرول [187]ا عرا هلل      هلل ولهرأن جيي  السائىهلل عهبا بق ات عهيه 

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىوم وزصهي با، ولضهط ا ستيدا    االوتقراا والتتهي مواكهق لتطوير المعىحم زقسيم الوي  ينو زقسيم عىت  مههاه ( 1)
ينذا الهاب ، واالعتهاه إىل أعواع االحنرا  فيه  ، لذا اختى   ألسامه وأ ربه وأعواعه من مصهف آلخر ، فتهبم من خيرج 

 عوعاا من الوي  باعتها،، ويدخىه   ره باعتها، آخر، ومهبم من جيتي بهلل بمض ا عواع ومهبم من ي ّصإل وينكذا 
" ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"هلل ا طىد والهسيب، يهظرهلل  هبذا التقسيم ريخ اإلو م ابن زيتيق واوتادم ل ظا( ممن لال 2)

 عهه ، وعرّب 1/16هلل "أعوا، التهرليإل"وكذا الهيضاو    ، 2/31هلل "الت س ر الكه ر"و كره الراز       5/73البن زيتيق هلل 
 دليإل عىيه  بأل اظ أخرى فقالهلل لسم ال يليإل عىيه، ولسم عص  ال

   910،  848لىك و  هلل  "الكىيا "، و 488/ 1اىيها هلل تيإل جل"ا ميم ال ىس  ( يهظر هلل"3)
  78هلل  لمنتان  ت ريق "عا م الوي  والشبايي"( 4)
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هلل ماىل إ ابق لىسؤال عن الروح فقالهه زوكذلك لقّ ، [187]ا عرا هلل    

             يه بمىم ىل ز رُّ وبهلّل زما، [85]اإلورااهلل
             ازح الوي  فقال هلل رم 

الوي  ال يمىتبن إال ات، مث مخس من "هلل هلل لال ،وول ات وعن أ  ينريري  ،[59]ا عمامهلل
                هلل لررأ

              وعن ، (1)"[34]لقتانهلل
هلل ال ح الوي  مخسق ال يمىتبا إال اتزم ا"لالهلل   عن الهيبّ  - ،   ات عهبتا -ن عتر اب

مىم مىت يأا ا طر أ د إالّ ، وال يات ، وما يمىم ما    د إالّ ات يمىم ما زويض ا ، ام إالّ 
  (2) " يمىم مىت زقوم الساعق إالّ ات، والأ،ض متو  إالّ ات ، وما زد،  ع س بأ ّ ات

   هلليه من ا،زضحم من ،ورول، لال زماىلىي ات عىري  ما يُطرومن ينذا الو

                  

                

 ولال  ،[28-26]اجلنهللهلل             

 ن وواه   موا ي  وع اه عتّ  ،فالوي  ا طىد ينو ما أنه  ات عىته له سه  [179]آل عترانهلل
        هلل ، كتا   لوله زماىلا إمجاالا كن ري   كتابه إمَّ 

    ي ا لهمضه،  وينو عىحم مرزهتهللهلل، أو ز ص[65]الهتإلهلل 

  قي بمىته كت ازح الوي  ايختسات ز رّ  اريح بأنّ  ما و،ي عصّ  األولى :
  كما م ا  ئكق والروح واجلنّ   ايما رات كتته عن ايخىد مج اريح بأنّ  ما  م يري عصّ  الثانية :

  زض  ويشااناعيق يكشف مهبا  ن ير ، والات وهحاعه بمىتبا فا رزهق ا وىل خيتصّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان اإل ان كتاب اإل ان، باب ،و،واه مسىم،   50،،لم هلل كتاب اإل ان، باب وؤال  ربيإل الهيب ،الهاا،  أخر ه( 1)
 10،لم هلل واإل سان ، واإلو م 

،لم هلل ،          وله زماىلهلل( أخر ه الهاا، ، كتاب التو يد، باب ل2)
7379 
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اب عن ر، وينو ما  درا طى   مقابإل اوقيق ّ  (1)د احملدويفبو ا قيّ  الهسيبّ أما الوي  
  عىيه   رُّ ر  حبيع  كن التما اىولهلل يون بمض، أو  اب عهبم    ال يون  ال بمض
ذا القسم مهه ما ، وين(2)يق إىل ممرفتهر ا وهاب ا ؤيِّ ىق بمد زوفُّ أو بصو،ي جمتَ  ا ز صي ا إمّ  ،الدعيا
ينو  ، ومهه ماا، وينو ا قصوي بالوي  ااط  ا كا ،كان الستق ومسائىبا  دعا ات باإل ان بهزمهَّ 

 منإل ما يضا  عىته إىل ا  هاا فبو أمر  ائ  عن اواوق  ي  بمتوم ل ظ الوي    الىوق
اجلههلل   بطن أو يمرفون عوع  بواوطق أيواتم وأ بلتم مويها  ا بدان  إ  يكش ون فقط
ومن عن لد،ي اوواّ  اجملريي،  ينو بميد  ائ عىتاا ا ،ااي وال ىك مما  ، وما يضا  إىلأمه

 لك كن ر مما زكش ه أ بلي التصوير والراد اودينق كتكان و وي ا ياه اجلوفّيق، أو لاع 
و اوتتا،ه حبيع احمليطا  وحنو  لك مما ينو من عا م الشبايي أا ا وإمنا  اب عهّا لهمد مكاعه أ

  ر أينإل االختصاص أ د من  اال يمىتبفتنإل ينذه الويوب   ال عستطيي ممرفته حبواوِّها اجملرَّيي
 إال أن بمض ما يكشف من ا ممن عىتوينا أو خيرب هب اعامق الها  إاّل أن  كَّن من أيوات

ق يلَّ عىيبا بإرا،ي  قائد ينذه الويوب الهسيهق لد يكون ز س راا لهصِّ   الو  ، أوكش اا وقيق
إمنا فاإل ان هبذا الوي  جمتىق أو بيان وفد رروط و وابط ، وينذا ما يستحم اإلعياز المىت ، 

   إليه من ع ي لمهاي ات، أو ما يؤيِّ حبس  ما يو،ث الما،  به من خشيق ت  ا تدح ررعا 
  ، وات أعىم 

،  د ات، موّي  عتَّن وواينم من خىخبىد ممهللَّ  اما يكون خاا   وي  الهسيبومن ال
ض ما يكون روبم ،، ومهه عىتبم مبا ع مإل ر من ا مو، الا زوي  عن الهشرركمىم ا  ئكق بكن

د حيصإل لىما م ، بإل لق، أو ا ا  خااّ   مستقهإل اللمان  وكن ر مهه ال خيتص بأ د ممهلّل 
كا مرفق   ،والكافر و  رينم ، ولىتسىمو  ر الويلّ  تا أعه لد حيصإل لىويلّ ، كواجلاينإل أو أ دمها

ق الا يكش با ، أو ا مرفق ايخربيّ بأ بلي التصوير أو اللطا  الصو  إل هلاق الا يتواّ التيريهيّ 
 ا، ولد زكون فتهق واوتد،ا ا ق لىصاوهلل برؤيا اايلق أو إهلامفقد زكون كرام ،ات لهمض خىقه

   لو رينم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 910لىك و  هلل  "الكىيا "، و 2/465لصىيها هلل  "ا ميم ال ىس   "( يهظر هلل1)
  5/73بن زيتيق هلل ال" ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"( 2)
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، وال يمىته عىحم الكتال واإل    دّ حيَُ  ال ينو ما الوي  ا طىد اوقيق ّ  وايخ اق أنّ 
 إل إليه بالمىم التيريهر ّ وال  كن التواُّ  ، اب عن اووا ّ  ما ، وينو رامإل كإلّ  ات أ د إالّ 

، وواا ما واىها به خرب ااي  عن الو   ا مصوم أو ما اختص ات به واإلي،ا  المقى ِّ فقط
ا من خىقه    قحم متام عىته ت و ده، أو اوتأنر بمىته وهحاعه، ويهأ دا

د ، وينو مقيَّ امطىقا  اوليس  يها  ،عىحم خىد يون خىد افبو ما كان  يها  ا الوي  الهسيبّ أمَّ   
، أو ما يمر  باوتدالل المقإل رامإل كإلّ  -  الها  -، وينو بص ا   ن يمىته، وإليه يضا 

اإلعسان إىل أيوا  المىم وإمنا ا تاج  ،ما ينو من عا م الشبايي أا ا ومهه ، ال طري أو اووا ّ 
إل رد المقر، وزرركن ر مما يوي  عن اوواّ  اجملّرييعن   رفوا  بلي اودينق الا زكش  ّ رالتيريه

ق من الكون   عىحم  واع  خ يَّ ن اإلعسان من التمرُّ متكّ وبذلك   إىل اوتههاط بمض ا وهاب
ممرفته وال يطّىي عىيه إال ال كن    ومهه ماينو و،اا عا م الشبايي وينذاأو ز صي ا  ا إمجاالا إمَّ 

بالو  ، ويُىحد بالوي  الهسيب من و ه أن ِمن الها  َمن يمىته عن  ريد ب غ ا عهياا ومن 
، ه بمض الها  بالوي  الهسيب وليس مههيُىحق أّما ما الها  من ال يمىته وال يصىه به خرب 
المىتّيق اودينق سيب بواوطق ا  بلي كشف الوي  الهوإمنا ينو ايِّعاا لمىم الوي  يتسّو باوم  

  أو يعوى زسييإل او  عذاب (1)ممرفق كهه الروح بواوطق  باز زصوير خاصّ  ما يّدعحم من
وما كان من الوي  اوقيق  ف  والربزخ عا م  يريب  عا م الوي ، فإّن الروح من (2)أينإل الربزخ

ا ا اهوا   با ن ا ،ض مما ينو خب   اجلههلل ا ستو   بطن أمه، وا ايكشف إال بالو   
  و كن كش ه با  بلي من عا م الشبايي أا ا 

فيههلل ألسامه من  ،و  ا طى  التايل بيان زصهيف مسائإل الوي  عىحم ينذا االعتها،
   الدعيا   ا  عىيب يع إمكان التمرّ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  307، يهظر التمريف هبا   ا حق )كام را ك رليان(ا ه ( 1)
فقد زداول الها  ،لم ينازف، زعم من عشره أعه  ي او  امرأي كان جيىس هوا، لرب امرأي كاع  زمص  ات فستي  (2)

إل عاايق زستمه فوعو  اوتا زصرخ من المذاب فا تهم ال راق وويإل اوتا وو مه عىحم ،لم خاص ليكون عربي لك
ُزعم أهنا أاوا  ُويى  رريطاا اوزي ا بمهوان أاوا  أينإل الربزخ  تهه أاوا  عاليق خمتىطق زداولوا عن ممصيق ات!! و 

 يصطرخون!أينإل القهو، أاوا   فو دوا أهنابأ بلي خااق     بذباتافرز و أنهاا عتىيا  زهقي  عتيقق   ا ،ض، 
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  :المطلب الثاني
  إمكان التعرف عليه في الدنيا باعتبارأقسام الغيب 

  
 هلل(1)  عىيه   الدعيا إىل ن نق ألسامالتمرُّ  إمكان  س م الوي  سّ قيُ 

   عىيه حبال   الدعيا  ال  كن التمرُّ  ما  1
   عىيه بشكإل جمتإل   الدعيا  ما  كن التمرُّ   2

   الدعيا     عىيه ز صي ا ما  كن التمرُّ   3

 يى  هلل تافيوز صيإل ينذه ا لسام 
 ف عليه بحال في الدنيا:تعر  : الغيب الذي ال يمكن الالقسم األول

  هلل زماىل بقوله  يّ را موينو  ، والمىم به ا ق من ا ازه بات  وينو ا اتصّ 

          ينو باب واوي ال عد،  أ رافه، ، و [65]الهتإلهلل
       لوله هلل و حم لها م احته    أعه من اختصااهأخربعا ات 

                

       لال  [34]لقتانهلل "   هلل"م ازح الوي  مخس ال يمىتبن إال ات 

 و كر اآليق   (2)
وهن كوعيق يراينا اإلعسان   لهمضبا و زقي   الدعيا تمىد بظواينر مهبا ما يا  ازح وينذه 
 ؤكالتهه،  الهسيب بمض  واع  الوي  ىحمع  ر تمّ يو كهه إ ا حترى أوهاهبا أن عا م الشبايي 

وبمضبا ، أو حتديد عوع  ههلل،   ،ياحبول  عرلول  يع، أو دوث زالزل وبراكهلل، أو حترُّ 
تولي  ريان ،ز  ، أو إ راز التههؤ به كواإليا،يق  المقىيق اآلخر  كن من خ ل زطو، المىوم

  مبتا واإل من المىم با وهاب اإلعسان ولكن  عصر أو ينل رق، أو  صول ،برح أو خسا،ي
بهاا عىحم ظبو، مهبا  بأ ِّ  اعىتي   افإعه ال يستطيي أن جيلم  لما   عىومه وأ بلزه ومبتا زطو، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بيهتا عّدينا 5/73البن زيتيق هلل  "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"هلل إلو م ابن زيتيق، يهظرريخ ا التقسيم(  كر ينذا 1)
فالوي  الذ  ال  –عىحم ما ،أي   -بمض الها نهلل أعواعاا أو او،اا أو مراز  و روباا لىوي  الهسيب، وليس ينذا مهضهطاا 

 و من الوي  ا طىد، وات أعىم! كن ممرفته   الدعيا حبال، ال و ه لمدِّه من او، الوي  الهسيب، بإل ين
   36وهد خترجيه ص (2)
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، كتا أن زولمازه لي وزقهيا  وأيوا  لد زواإل إليبار أ بق عىيبا أو زوفُّ وأوهاب يالَّ  ،ما قدِّ م
فبو إن عر    يمىم حبال مقايير ا مو، وز اايىبا الو  ،إال  رفاا يس راا مما يكون زكشفال 
ع اجلههلل وو مته أو مر ه بهاا عىحم ما ،أى بأ بلي التصوير ا تقدمق أو بالتحاليإل الطهيق عو 

ا كم أ إل ينذا اجلههلل وينإل ينو وميد أم رق ، ومىت ويتو   ،اودينق إال أعه لن يمر  أبدا
كتا أن ا مو، وينكذا   وائر ا مو،،  فإن عىم  لك ت و ده  وما ا كت  له من الرز ، 

يصرفبا حبكتته ولد،زه  وزههأ به إ  ين  بيد ات  دث خ   ما زولي اإلعسااد حتلا تولمق 
 ومشيئته  

سان مبتا بى  الوي  تيوب عن اإلعينذا القسم من  ضح أنَّ وهبذا ا مىن الدليد يتَّ 
، وهلذا لالهلل  ات إالَّ  ا ازما  رام ا  ااحيحا  ا، ف  يمىته عىتا عىته وزطو،  أيوازه

        فذكر ، [59]ا عمامهلل  اختصااه بمىم م ازح
ه لظبو، أوهابه ويالئىه ي ينطوللد يتولّ  ، فالويعأو ظاينرينا ا مو،عتوم ينذه عىم ، ال الوي 

ي سو  لد يتولّ ، والكا  هاا أو   رينم ي  هسه لظبو، لرائن عهداجلههلل لد يتولّ من  ولها، و 
، وينذا كىه السهن الكوعّيقمن اوتبم  وهابه هلل وي،   واعق مميهق آزيق  س   سابا  ال ىكيِّ 

الذ  وهَّ  ينذه  ا م ازح الوي  فب    عىم ات و ده، أمَّ حم  ن  ىك أوهابهيتيىّ   ي  عسيبّ 
    زصد ؟ ومىت حيدث خ، ومىت الما ال أ د يمر  مىت زصد  التولُّ و  ،ا وهاب

، وما ينو   اوقيقق دمقيّ  ق عسيبّ ا مو، الويهيَّ  مبا يكشف لها من ينذهتها ى  عِ و  التولُّما ، و ا ا؟
بقد،ي ايخالد ا مو، وأوهاهبا وظق أن زهقطي الصىق بهلل  إ   كن   كإلّ   ،ا ح لو ّ  ظنّ  إالّ 

     (1)وزماىل وهحاعها و د ا قدِّ، 
 هللعليه في الدنيا إال على وجه مجملف كن التعر  : الغيب الذي ال يمالقسم الثاني

 هللوله او،زان 
 .(3)واهم المعرفيةختالفه عن عالمهم ووونه فو  قال(2). ما غاب عن البشرأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  129لىهو   هلل  "اإلو م م   كإل اجملتتما  اإلعساعيق( يهظر هلل "1)
( كذلك ا مر بالهسهق لما م ا  ئكق واجلن فبم يمىتون من أمر عوا بم، ومما عّىتبم ات، وألد،ينم عىحم ممرفته مبا 2)

 ومن أو حم له ات ، ولد زكون عوا م كن ري مويهق عهبم    ينم إال ات أعطاينم من لوى ما ال يمىته   ر 
 =ما بهلل مميلييستحم خوا،  المايا ، وله أعواعهلل ( ينذا عىحم ا اإل، ولد يكشف ات ريئاا مهبا لهمض الهشر فيتا3)
 لألعهياا، أوكرامق لهمض الصاوهلل، أو اوتد،اج وفتهق =
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ه الوا د ا  د ال ري ، فتمرفتها به إمنا ين  ممرفق جمتىق بأعّ ات وهحاعهالوي  ممرفق وأعظم ينذا 
من ز اايإل   هعرفهاكإل ما ، و لت صيإل واإلمجالعىحم ا له الكتال واجل ل واجلتال وأنّ  ،الصتد
  د،ِ ىق ال زُ ممرفق جمتَ  فإن ممرفتها زظإلّ   الو   ا مصومبه أخربعا وأ ائه وا ازه مما كتاله 
  حم ما واإل به ايخربوال  كن أن زتاطَّ  ،الكيف

، الهشر عن موّيهقا ا و ويي   الكون الا  مىبا ات  وكذلك ا مر   كإل عوا م الوي  
ا  ئكق وعا م عا م ومن  لك  (1)الا مهحبم ات إياينا   الدعيا واينمبم ولف  زد،كبا  واوّ 
ومبتا كان فيبا من  ىق،ال زتياوز ا مرفق اجملتَ  ذه الموا متمرفق اإلعسان هبف  اجلّن وعا م الروح

ايخرب الصاي  به  فب  ال زتياوز  دوي ما يصإللهمض الص ا  وا عتال وا  داث  ز صيإل 
   وا  مدخإل   ينذه الويهيا إ  ليس لىمقإل واو  يون الكيف وممىن ال ظا 

 ع عىحم من اال ِّ  -عىيبم وو مه اىوا  ات-عيه أ د   ر ا عهياا ما لد يدَّ كإل و 
، إ  ال وهيإل إىل االوتينا  من  لك  تتاي عىيه أو إنها  ادلهال  كن االع ،زىك الموا م

، مي ب ي آيم  هده له ي آيم وتاولتبم إ وااعهدعا بالدليإل عداوي إبىيس و الويتا ولد نه  
زصديد مايقوله لذا ال يههو   لليايي التىهيس والتضىيإل  بأركال خمتى ق إلعىحم التشكُّ ي قد، ال

 واوإن  ى -بمض الها  من أمو، زتمىد هبذه الموا م بهاا عىحم مشايندا  هلم أو أ وال خااق 
لوهنم كذا،  وأنّ   أماكن مق ري أ اط هلم او،ا رأو التق ،اعياعا  ه ،أى اجلانّ أعّ وحّير من يقول  –

زرااى له ويعاه  اكا مىَ  ، أو أنّ (2)، أو يكرينون كذاورركىبم كذا، و وهلرم كذا، أو حيهون كذا
إال ما نه   ينذه ا مو،من صرّد  ال يُ يعائه أو ي مإل كذا أو يو  كذا  إ   إىل أن يىتلم كذا  

، ويه مها   يعياعا وأخراعا ،عن الوي  ها ممرفتهما يبتّ  كإلّ  أخربعا لد و ، ول ات رعن ،و
 فيههو  لطي الطتي عن إي،ا  ما واا  لك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموا م عهد م ا،لتبم ينذه الدا، و  الدو، ا خرى كتا نه    الهصوص  ( يكشف ات لىها  ريئاا من ينذه1)
لعم أهنا او، التقط  لىين   ( من ينذا ما اعتشر زداوله بهلل الها  من او،  اىولا   ريهق مائىق لىل،لق، وهلا لرون يُ 2)

يق أ ري  ممه! فااحهاا مقابىه أعه او    ي ويذل أن التسييإل الصوا ا تداول بلعمبمض ا ماكن ا ق ري! وكذلك 
فإن َاد  الصح   فا اإل   اجلن أهنم  ي اجلن وأواافبم وحيذ، من أالعيهبم وإيذائبم!خيرب فيه عن ز اايإل  يا

ال و حيوم عقىه يولن بشتول ما أخربه به الو   عن عا م الوي   ا يه مه    يكذبون لإل واا واإل  ل، وا ؤمن الذ 
أمن عن عا م اجلن يك   لهحذ،ينم، وع روول اله ب تا أخربف ا خها، فض ا عن متحيصبا، يقحته   زىقف ينذه

 رّرينم 
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كأ وال الربزخ واآلخري، وواف عميم ،غاب عن علم البشر الختالف الدار ب. ما
اوياي الدعيا، فب  من زتمىد بدا، أخرى و ياي خمتى ق عن فبذه ا مو،   ب الها،، وعذااجلهق

ا م الشبايي تدوي بممبتا زاي وأ اط  عىم الهشر الت صيى ّ و الما م الوائ  و،اا لد،ي اووا ، 
من أ وال  ،، أو عىحم بمد خطوا  مهبماا ما حيدث أمامبم أ ياعا ، أمَّ و   دوي يا، الدعيا

زسإل ،و ه وزهشره كت اايإل ما حيدث لىتي   ال موزه ف  عرى ا  ئكق وين  يا، الربزخ  
إن ف    ، و  ر  لككيرىو  ا ي    لرربه لىسرؤالوالمذاب، و با و ري أو والر وان أو الساط 

، وكذا ما عصوص الو    اف هلم ما وُ  إالَّ ريئاا ال يمىتون عن  قائد ينذه ا مو،  الها 
من  تاكوهنف ،اآلنمي إنها  أهنتا خمىولتان مو ويزان يكون   اجلهق والها، من عوا م وأ داث 

حيول يون إمكان ممرفق ز صيىيق أكنر مما  اا به  –وين  الدا، اآلخري -أمو، يا، أخرى 
 م ، بيهتا يبهبم ،هبُّ (2)مشايندتا  ينإل ينذه الدا، ، كتا أعه حيول يون إمكان(1)الو   عهبا

 – اوا تسابا  ااعا الذ  اّدلوا به إ  - ما جيمىبم يمايشون الوي  اوقيق ّ  وىيوم القيامق من الق
  ، وبئس ا ص ر!يصطى  به اويمايشه من كذب به والما  ،تون بهميتهويتهمّ  ،وعهحيسّ  اوالما ويروعه 

 :في الدنيا، وله صور : الغيب الذي يمكن التعرف عليه تفصيالً القسم الثالث
وواا أكان بمده  قيقي ا كتا يوي    أ وا،  ،ما غاب عن بعض الناس لبعد مكانهأ.

مي لرب مكاعه  قيقق  كأعضاا اجلسم الداخىيق، وا اا  همد، أم كان بُ فا  الستاا،ض أو آا 
ا   ياخإل  سم اإلعسان ولكهبا بميدي عن متهاول  والكائها  الدليقق، فبذه ا مو، لريهق  دا

  واوه اجملريي فهمد مكاهنا وا ّ  ال  قيق   
ىحم  ي  ع هنا به سه أو بأيوازها فيصإل إىل مكاربايي  ن يمايهبو يوب ينذا القسم 

ال  اوز اايىب اإليبم أو زهقإل إليبم او،ين ا، أو يهقإل خربينمن وواينم إال أن يرحتىوا إىل مكاهنا
  تصوير وزقهيا  االزصاال  اودينقويتا بمد زوفر آال  ال

 هومسائىاإل ان ، وين  من أ،كان دعا ات باإل ان هبازمهَّ  ان ينذه الصو،ي  يوبا وزتضتَّ 
 ،لهمده عن مكاعه   من عاش   زماعه و م يره    دِّ  كاإل ان بروول ات   ،الكربى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يستنىن من ينذا ما يكش ه ات  عهيائه أو لو رينم وكم كن ري 1)
إن  يرراب ينررذه الضرروابط عررن الهررا  و بىررم بألسررام الويرر   مررإل بمضرربم يشرركك   و رروي  قررائد الرردو، ا خرررى  ( 2)

ا، أو يه يبا ويتهرىن ألروال الضر ل مرن أهنرا أمنرال مضرروبق لريس إال !  را يررى مرن زطرو، أ برلي الرارد والتصروير كاجلهق واله
 ومشوهلا لدلائد مو ويا  يا، الدعيا  
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، ومهه ما ينو يون  لك مق  ن خترج   زماهنم     ر مكاهنوالد ال والدابّ  وكاإل ان با بد ّ 
،  فياا  عىحم ممىن يوافد ما اا به الو   ،احيح من أمو، الدعيا الا نهت  مبهبج عىت ّ 

، فب  من الوي  الذ  يتهاوله المىم ،  الكتاب والسهق (1)من مسائإل اإلعياز المىت ّ ككن ر 
إليه القى  لال زماىلهلل  نّ ر، فإعه عىم يطتئمن المرىم بإل يتهاوله اإل ان الذ  ينو أخصّ 

     ولال  ،[5]يوعسهللهلل      

    ، ويليد يقيهه بربِّه هبا يملز إ ان المهد بصد  الو    فتصديقبا واإل ان [5]الرمحنهلل 
 ا يها  ،فبذا يكون ربايي  ن يمايهه ،غاب عن بعض الناس الختالف الزمانب. ما 

ينإل اللمان   عىيه  ال  كن التمرُّ  ، ومن ينذا القسم مابمده عىحم من عاش لهىه ومن يميش
، ويمرفه أينإل اللمان ا بمد إن واىبم خبرب (2)خبرب من عهد ات  ن يشاا من عهايه ا وهد إالَّ 
 ا،  يها صص الوابرين الا كاع  ربايي هلمهلل ل(4) ديقومناله من أمو، الوي  التمهُّ  ،(3)ااي 

،ه عهبا  فكاع  بإخها ات زها،  وزماىل عىحم عهيه  ، ولد امنتّ عىحم من لهىبم ومن بمدينم
]آل        هلل وإىل ينذا الهوع يش ر زماىل بقوله  من يالئإل عهوَّزه

، كتا    ولد عر  بمض من وهد من الها  أخها، من ود خبرب من ات ، [44عترانهلل
ا إىل ما  اا خربه عن من يميش مهّ  ، وممرفقوا ته  ممرفق اليبوي والهصا،ى خبرب تتد

   من فنت وأ داث وأينوال وحنو  لك ،وولها 
 ن مىك وينذا الهوع يكون ربايي  :عن بعض الناس لعدم توافر أسبابه ج. ما غاب

،كتا يمرفه من عُقإل إليه وا ه خبرب ن من ممرفق ز اايىه  فيتتكّ أيوازه وزيسر  له أوهابه
 ي ممن عاين كتن واىه ، وليس من ، فىيس ا ارب كا ماينإلعىحم ز او    الت صي ،لهيصدّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يُهتهه   ينذا الهاب إىل الناب  من اوقائد  إ  باب الد إل   ا مو، الكوعيق واوي  د ا، ولد يلعم أعا  نهو  أمر 1)
 ته لىو  ، مث يظبر خ    لك، مما لد يشكك الماّمق من مث   اد  الو   وموافق

 يُمّر  بمض ينذا الوي   ينإل الكباعق والمرافق وحنوينا ممن زميهبم الشيا هلل  لد ( 2)
   238حملتد ي،از هلل  "ا اتا، من كهوز السهق"( يهظر هلل 3)
ا،يخ، وممرفق اوضا،ا  السابقق، أو المىم بلمن ايخسو  ( إ  مهه ما يمد  يهاا باعتها، ا مىن المام كأ داث الت4)

أمو، ما يق أو ا ري أومستقهىيق، فإعه من والكسو ، وواليي ا ينىق، وأ وال اجلو، وزولما  اللالزل والرباكهلل، وحنوينا 
يتا زكون له وهن كوعيق يمىتبا من امتىك أيوا  المىم هبا كالونائد، أوا رااد وا  بلي ا اتى ق، أو بالتيربق وا قايسق ف

نابتق مطريي أ راينا ات زماىل   خىقه، وكذلك مايمىم باالوتدالال  المقىيق كتمرفق  ياي اجلههلل حبركته، وممرفق عقإل 
 قه و ته وأفماله، وزولي الربح بد،اوق  ركق التيا،ي ومتطىها  السو  الر إل مبهط
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عن  –عىيبم وو مه اىوا  ات -  ومن أمنىق ينذا الهوع ما ُيكشف لألعهياا الرب،ي بمض ايخرب
، وكتا  كيق   ر مريبصو،زه ا ىَ  ،أى  ربيإل  ها عهيّ  ولد نه  أنّ  ،با ريد أعواع الو   كىّ 

 ،، وا ّىي يوم ُأور  به عىحم كن ر من أمو، الوي   لهو،ينم بهللكان يستي من أاوا  ا مذَّ 
    الصحيح هياا وا  ئكق و  ر  لك مما نه فرأى اجلهق والها، وخا   ا ع

  ، ف    ديع متيم الدا، ّ ق أخرىكذلك  كن أن يمر    ر ا عهياا ز اايإل  يهيَّ 
 ق و  ر  لك   بّ من أمر من الد ال والدا اما ،آه عياعا  واف  ،(1)ا مرو 

ق  يهيّررربرررأمو،  ا، و  عصررروص الرررو يهلل ز ااررريإل بمرررض أررررراط السررراعق الرررا زمطررر  ممررر
  هلل فيترا ُفصرإل، لرال ات زمراىل مجإل وز صي ا فيتا أُ  إمجاالا  ،ق من يصّد  هبذه الروالقلمامّ 

     ن  م يإل عىرررحم بمرررض الهرررا  ممّرررولرررد خت رررحم كنررر ر مرررن الت ااررر ،[24]التكررويرهلل
  ينه  عهدينم ادله أو  م ،يصىبم ايخرب

ما يكش ه المىم اوديع كالوي  الذ  يمرفه الطهي  بأيوازه  اويىحد هبذا الهوع أيضا 
، وما يمرفه عا م ال ىك مبهاظ ره و سابازه ق أو عوع اجلههلل بمد زكوُّعهمن أورا، اجلسم الداخىيّ 

اه أو مماين وحنو ر، وما يراه عا م  هقا  ا ،ض مما   با هبا من ميقق عىحم السهن الكوعيَّ ا ههيَّ 
أو  ،  الدعيا  ن مىك أيواتا   عىيبا ز صي ا فبذا كىه من الويوب الا  كن التمرُّ  ، لك

 واإل إليه خربينا أو او،ينا باوتمتال ا  بلي اودينق   
، وزصهي ه   عىيه   الدعياو كن اجلتي بهلل زصهيف الوي  باعتها، إمكان التمرُّ 

  عىيه حبال   رُّ ري  الذ  ال  كن التمر، فيكون الوا م به ا  المرباعتها، عىم الوي  وا
اريح بأن  ما و،ي فيه عصّ  وين  كإلّ  ،ا طىد عىحم ا رزهق ا وىل من الوي  اوقيق ّ  الدعيا يالّ 

الا  م يري عص اريح عىحم أن ات ز ّري وين   - ، بيهتا زهد،ج ا رزهق الناعيق مههات ز ّري بمىته
  الوي  الهسيّب   القستهلل اآلخرينمي  -بمىتبا كما م اجلن وا  ئكق وحنوينا 

وال زما،ض لسم باعتها، ومن لسم آخر باعتها، آخر، لد زُمّد بمض ينذه ا منىق من و 
اعق    د من عاش فا مرفق بأرراط السزمد  يهاا من أكنر من و ه، ا مو، أو التها   فهمض 

كتا زُمّد من )الوي  الذ  ال يمر    لهىبا، ومن يماارينا، زُمّد من )الوي  حبس  اللمان(
ولد زكون  يهاا لهمض الها  باعتها، وبمضبم باعتها، آخر  لمدم زوفر أوهابه( من و ه آخر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2942هلل،لم ،كتاب ال نت، باب لصق اجلساوق ،( احيح مسىم1)
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ويق اإل ان وزقويهقحم ا مر ينها جمري زصهيف عىت  يبد  إىل التو يح والهيان و هط ا سائإل 
   كن أن عهظر من خ له  لسام الوي نالع  زصهيف عىت ّ  يههللوا طى  التايل بالوي   
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 المطلب الثالث 
  الزمان باعتبارغيب أقسام ال

  
 هلل(1)إىل ن نق ألسام حبس  ينذا التصهيفيهقسم الوي  
  ي  ماض    1
  ي   ا ر    2

  ي  مستقهإل   3
 هللضح مما يى وبيان ينذه ا لسام يتّ 

 هللنوع األول : الغيب الماضيال
ىق   عتد اللمان كقّصق بدا ايخىد، ن خرب زىك ا  داث الهميدي ا توىويتضتَّ و  

ا  دث لهإل ممّ  عىيها من عوا م ا  ئكق واجلنّ  ، وما ُلصّ ولصص السابقهلل مهذ بدا ايخىيقق
  و ويعا   ينذه الدا،
  إ   م خيرب عهه دعيا حبالال  كن أن عمرفه   ال ي  مطىد  القسم ماينوومن ينذا 

، وما ا  ، وخىد اجلانّ ع وجتري  كارب بدا خىد ا  ئكق، وليس جماله جمال حبا صط حم 
كقصص السابقهلل   عسهي ا اومهه ما يُمد  يها  من عوا م لهإل و ويعا، وحنو  لك  ونكان   الك

ا من بمده، وليس كذلك  ن وإليه بالهسهق إىل ،ووله  ااه ات  يها فقد  َّ  ،بالهسهق ل  قهلل 
  وعه من أ داث، وما يمايشحبس  ا اا ههلل وزماهنم ، فبو عسيبّ  ضره وعااره

هيا  أو ،ؤيق الصو، بالتق ،ومن ينذا الهوع ما  كن ممرفته بالقرااي والستاع وايخرب  
رافق ق كالكباعق والمإل إىل بمضه بالطر    ر الشرعيّ   ولد يتواّ اودينق  ن  دث لهإل زماهنم

 وويأا ز صيإل ينذا وأ كامه   ،وحنوينا
وال وهيإل إىل ممرفق الوي  ا ا   من أمو، الموا م ا خرى والقصص الهميد الذ  

، وواا فيتا ينو من عا م خبرب ااي  ق إالّ أخربعا عهه القرآن وبدا ايخىد ممرفق احيحق يقيهيّ 
ايي لد يصىها عرب ما ،ادزه ، فهمض الوي  ا ا   من عا م الشبالوي  أو من عا م الشبايي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بمدينا، و م أ ده عهد من وهقه من ا صه هلل، وإن   2/285هلل "مهاينإل المرفاني الل،لاين ينذا التصهيف   كتابه"( أو، 1)
   كان مشا،اا إليه   ك م المىتاا   الوي  عتوماا   كت  الت س ر والمقيدي  
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يش ها عم،ي من ا  داث والولائي لهإل عشرا  السههلل فيمرض عىيها اليوم وكأعَّ المدوا  ا صوِّ 
فأاهح  بمض أ داث ا ا    ،أوبم   زقري  اللمان ممّا، زىك الولائي وعرى أ دانبا

ولكهه من  ،زمان آخر د بالوي  الذ   م عمرفه لكوعه  ، وينذا فيتا يتمىّ ا  ا رد كأهنّ زشاينّ 
ا ا ا   ا و إل   القدم لهإل و وي اإلعسان فبو من عا م ، أمَّ عا م الشبايي بالهسهق إليها أا ا 

إل خياال  ا  وختيَّ وإن افوض فر يّ  ،الوي  الذ  ال يصإل اإلعسان إىل  قيقته بمقىه وخياله
 ،الصحيح ن ا هبج المىت ّ حبس  ما زتهي م لد زقوب من اوقيقق   بمض أمو، الما م احملسّ 

مبم ق عهد زتهُّ ق الا يكش با المىتاا لهمض الظواينر الكوعيّ قق عن اوقائد المىتيّ فا خها، ا ونّ 
ن اجلهال وعترينا وحنو ، أو مرا إل زكوُّ حاولق ممرفق كي يق زكّون القا،ا ا  اف ر واآلنا، كت

اتا اوا ري ال زمدو كوهنا فر يا  ، فتنإل ينذه ا مو، لكوهنا مو ىق   القدم فإن ز س ر  لك
 اا يقيهي   ال ال زمط  عىتا  ولكهبا بكإلِّ  ،اا احيحا عىتي   اإن زهم  مهبيا  ،قوظهوعاا ،ا حق ولويّ 

ليس   ووي أ د من المىتاا أن يصف لها  ))ذا لال أ د عىتاا  هقا  ا ،ضهلل ، وهل(1)
ما ليإل   ينذا الصدي ينو    ، وكإلّ سهق كيف زشكى  ا ،ض   عه  م يتح له أن يراينا به بدلّ 

  (2) ((اق أ ياعا ا  الا يكون هلا بمض الهصي  من الصحّ  و، ال ر يّ 
، ولصق ق خىد الستاوا  وا ،ضكقصّ   ا ممرفق ا ا   مما ينو من عا م الوي  أا ا أمّ 

يقيهّيق  فىيس من  ريد إىل ممرفته ممرفق ق بدا ايخىد وخىد آيم الهشأي ا وىل وا هدأ وكي يّ 
ه الذ  يه ،بّ ، فقد زوّ مه، و ن اإلعسان  توح بطهمه إىل ممرفق ا ا   وولائ ريد الو   إالّ 

، وإعتا، اوياي ما أ هاه هبا عن ما يميهه عىحم حتقيد عهوييّته ت خىقه من ينذه ا ما،  بقد،
 ق ظهّيق وال ىس ا  الونهيّ الا  ا  والهظريّ ال ر يّ 

 هلللحاضرالنوع الثاني : الغيب ا 
فهحن عؤمن  -مبرزهتيه –، ومهبا ماينو  ي  مطىد يشتإل الويوب الا زو د   زماعها 
  الستاا من  ، وأنّ أمر الكون برمحته ولد،زه و كتته رعىحم عرره يدبِّ  مستوٍ  أن ات 

 ، وعؤمن بو وي اجلانّ متهوِّعق، وأهنم مكى ون بأعتال ات ا  ئكق ماال يمىم عديينم إالَّ 
ا وزحم    ، وعؤمن بأنّ ق والها، خمىولتان مو ويزان اآلناجلهّ  ، وعؤمن بأنّ ا هلل فيتا  ولهاوالشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  117لىهو   هلل  "اإلو م م   كإل اجملتتما "( يهظر هلل 1)
 "، ىق عرب الوري "، عق ا عن كتاب "حملق خا  ق عن عشأي أ،ا يها"يولو يا الروو  أوبر زشيف   كتابه ( عا م اجل2)

  75لمهد الكرمي عنتان هلل 
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شف عهه  ياب الوي  عا م الربزخ جير  عىيبم من الهميم أو المذاب حبس  أعتاهلم ما لو كُ 
 عىحم اوقيقق   او،أيها أ دانا  الستمها أاوازا 

المىيم بذا   ال حيصيه إالَّ  ايا واهلتوم مامن الهو  اادو، الهشر خت   كن را  كتا عؤمن أنّ 
 ينو ألرب إليها من  هإل الو،يد  ولد يكون مهبا ما ،الصدو،، وينذه الويوب عىحم أهنا  ا ري

فيتا  ز صي ا   ق احملدويي ال عمر  عهبا أكنر مما أخرب به الروول ها بووائىها الهشريّ أعّ  إالّ 
  هكهبه و كي وممهاه يون   ، وين  ممرفق لىاربفيتا أمجإل وإمجاالا  ،إلفصّ 

أو عن بمضها  –وإمنا  اب عها  ، ينو من عا م الشبايي احملسّ  ومن الوي  اوا ر ما
، لد يُمر  بمضه جمت ا  فبو  ي  عسيبّ  ،وعدم زوافر أيوا  الواول إليه ،لهمد مكاعه -

طا، الدعيا ، فا  داث الا حتدث   ألال يمرفه أ د اها ولد يهقحم مويَّ  ،ويُمر  بمضه م ص ا 
فر اأن زتو  عىحم من يهمد عهبم إالَّ  بيهتا ين   ي  خا ٍ  ،الهميدي ين  ربايي  ن ولم  عهدينم

 ، أو باإلهلام وماإل االزصال وخمر ا  المىم اودينقائراعده وواا من اآلال  ووورله أيوا  زس
 الوي    مهه     ِّ  اكن را   ، ويظإلّ ا   كته كرامق من ات أو فتهق واوتد،ا ا 

 هلل النوع الثالث : الغيب المستقبل
  ات  ال يمىته أ د إالَّ  اما يكون   مستقهإل اللمان وواا ماكان مطىقا  ينو كإلّ  

الدا، ويوم ، وما ويكون بمد اعتباا ينذه اآل ال ووائر م ازح الوي  ايختسقو  كول  الساعق
ض المصو، بيهتا   إ  ينو  ي  مستقهإل  ينإل بمزهدل ا ،ض   ر ا ،ض  ومهه ما ينو عسيبّ 

ا آلخرين من بمدينم، ومنإل ينذا كن ر فقد أخرب ، ولد يكون ما يا ماش لو رينمينو  ا ر مُ 
من عهد ات مبا  ا، وأخرب ،وول ات عن أ داث كن ري خربا لهإل مهمنه ا عهياا عن بمنق عهيها 

   فتهبا ما ولي وينو  ي  ماض بالهسهق لها ومهبا ما يلال من  يوب ا ستقهإل ويكون
ما كتهه ات ولّد،ه لىمهاي   مستقهإل  ياتم من  وكذلك يشتإل الوي  ا ستقهإل كإلّ 

 اد  لك والما حتقُّ  أنَّ  إالَّ  ا  ات لىحصول عىيه أوهابا   فالرز  وإن وهَّ اي وحنو  لك،ز  و ي
، وألصحم ما  كن أن جيلم به اإلعسان منا ينو  ي  مستقهإل عىته عهد اتوول  اوصول عىيه إ

ول  ا  إل فبو وإن ظبر   ، وكذلكر عتييق، أو زتأخَّ ، فقد زطرأ عىيه آفق،ا ح ا ينو ظنّ إمن
   ات و ده موعده وواعته ومكاعه أمر ال يمىته إالّ  أنّ   هي  الوابه إالّ  ، أو ظنّ أما،ازه
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ال   ي  مستقهإل وا ينإمنّ أو زوال مىكبا ا رااص أو ا مم والدول  وكذلك  ىهق
، فتبتا بذلوا من ر ا لدير ه عىحم كإلّ وأخربينم أعَّ ، بااأوها  لمهايه ولد وهّ  ،ات يمىته إالّ 
وينذا ، ينو     د إالَّ  يمىم ما ال،ا يق من لىوهبم  أن زظإلَّ  بدّ  ف  ،وادُّ وا و َ  بد وحترَّ 

  ضحم المهوييق الا خىقبم لتحقيقبامقت
 اللمان ما أخرب عهه ،وولها و م حتدث  ىت ينذا  مستقه ا  ا يها  ومن ا مو، الا زُمدُّ 

، وما أخرب من أرراط نالا وتكون   آخر اللماا خ ري وما واف من ا   م وال نت 
، فهؤمن ،أيها  لك أو  م عره ابا  ي  مستقهإل عؤمن أهنا وتحدث يقيها فكىّ  الكربى الساعق

م تبم وزسِ ىِّ ق لىها  زك، وخروج يابّ وظبو، ا سيح الد ال وعلول عيسحم  خبروج ا بد ّ 
  كتا عؤمن باعتباا الدعيا والهمع والهشو، ا ؤمن والكافر، وعؤمن خبرب يأ وج ومأ وج

لها من أمو، وتقي   الدا، اآلخري عىحم ما وا با  ولها رما واف ،و وعؤمن بكإلِّ 
، فبذه ل السمداا اجلهق وا رقياا الها،مايكون بمد يخو  ، أووواا مهبا مايكون   المراا 

خبرب من  و، و  رينا مما أخرب الروإل عن ولوعه   مستقهإل اللمان ال وهيإل إىل ممرفتبا إالَّ ا م
 من أع سبم   فبو الذ  أ ىي عىيبا ،وىه وليس اوتق الا  ،عهد ات 

اىوا  ات -ئهايون بمضبم كأعهي هىقالوي  مهه ما يمّىته ات بمض خفبذا القسم من 
 الهه  ي  مطىد  أنّ  إالّ  ،ن يشاا ات أن يظبرينم عىيهممّ  اجلنّ أو ا  ئكق أو  -وو مه عىيبم
ق ر ا من ينذه ا مو، رإل إىل ممرفالتواُّ  عحم من إمكاندّ ق  ا يُ ر  وال احّ عىته عهد ات 

مبا يستحم عىم  ساب  كلعم حتديد زمن ليام الساعق بدالال  المقول ولياوا  المىوم
مام القايم من ومايي ورقاا أو ،ز  وفقر أو عصر وينل ق عن أو ممرفق ما يكون   ال ،(1)إلتَّ اجلُ 

 ريد ي،اوق موالي ا ف   وزأن راتا عىحم اوياي والكون الذ  و،نه القائىون به من أينإل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينو  ريقق زمتتد عىحم زرزي  اورو  ا هد  مي إعطاا كإل  ر  ليتق عدييق تديي، ومن مث حتس  القيتق (1)
الطريقق عهد ا يباا والشمراا إلخ اا زا،يخ  دث ما    رو  بي   ويمر  هبا أمر خ  ، ولد راع اوتادام ينذه

وتاولق   182رمر ،  ىت ُ ّ  عهد أينإل اله  ق )التأ،يخ الشمر ( ، يهظرهلل اله  ق المربيق   نوهبا اجلديد لهكر  أمهللهلل
ي  كن رون لد اا و ديناا، ان بالواحيح اإل مقتضحم باب احنر  فيه عن حتديد زمن الساعق باالوتهاي إىل ينذا المىم 

فتضوا حيسهون أعداي اورو    بمض اآليا  أو اورو  ا قطمق   أوائإل السو، ! ولد  ّذ، ابن زيتيق = = من  لك 
، يهظر 4/342هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"وون يتكىتون بو ر عىم، يهظرهلل كذابون م   و كر أّن  ال  من فمىوا ينذا

    من ينذا الهحع 136ينامش ص
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  (2) س  ممتقدينم    ركا  الكواك  (1)ئقق ومن اليبوي ومن الصابالدياعا  الونهيّ 
وأعواع الوي  الذ   ف زكون أعواع الوي  ا طىد والهسيبّ ويىحظ أعه حبس  ينذا التصهي

 ،، متداخىق   ينذا التقسيم اللماينّ ه  عىيال  كن التمرُّ  وما ،  عىيه   الدعياتمرَّ  كن أن يُ 
ينو من الوي   ومهبا ما ،ا ررينو من الوي  او ومهبا ما ،ينو من الوي  ا ا   فتهبا ما
 ا ستقهإل  

 ع عىحم ما هبم من اال ِّ ما  كِّ  ىقه من الصر ا  والقروىيبر  بمض خر وات 
عىته  ،ا، ويهقحم أكنره خ ي ا مستو،ا بم باله غيشاا لهمض خىقه أو كىّ  ، ويكشف مهه مايشاا

  ينو ال إله إالّ  ،صف بالمىم احمليطعهد خالقه ا تَّ 
بالوي   ققتمىِّ   بيان ا ا  ايخالد وا ا  ا اىولهلل ا القول وا هحع التايل ي ّصإل 

      وأنرينا   المىم بالوي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا شركون وينم )ا هدائيون( عهدي الكواك  والهيوم، وما يستوعه)الرو اعيا  المىويق( ،  ا قصوي هبم الصابئق( 1)
،و"اعتقايا  فر  2/305ويمتقدون أن الكواك  مسكن لىت ئكق وأن هلا أ،واح وع و  مؤنري، يهظرهلل ا ىإل والهحإل" 

 95 ا سىتهلل وا شركهلل" لىراز هلل
  4/81هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"هلل ( يهظر2)
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 المبحث الثاني :

 علم الغيب بين صفات الخالق وصفات المخلوقين
 

 
   

 
 هلل وفيه مطىهان  
 ا ول هلل ا ا  ايخالد وهحاعه ا تمىقق بالمىم وأنرينا   عىم الوي    
 وي   الناين هلل ا ا  ا اىولهلل ا تمىقق بالمىم وأنرينا   عىم ال 
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 المطلب األول 

 العلم وأثرها في علم الغيبالمتعلقة باهلل صفات 

 
إّن ينذا الكون احملكم الصهي، ا وام  ا  را ، ا تهوِّع الموا م، اللاخر با ورا، يههئ 
عن خالد عظيم، خىقه بقد،زه، يمىم ما جير    فضائه الواوي، ويرى يلائد ما فيه من 

، بر فيه وما يسّر، وال خي حم عىيه ر ا   ا ،ض وال   الستوا الكائها ، ويستي ما جيُ 
 حبكتته ولّيومّيته  عوا ه ويدبر أمر
كن ر من  لك  عىحم  دلّ كتا ز  وأعظته المىم أكتإلله و ،  اتالمىم من ا ا  ف

ا م والم ومهباهلل المىيمحم هبا ع سه وواف هبا  ازه ا  ّ أخربعا هبا وهحاعه ممّ  الا أ ائه وا ازه
 وكإلّ  واو يظ والىطيف   الهص رو  الستييو  الشبيدو  اوسي و  الرلي و  ايخه رو م الويوب ع ّ و 

 المىم ال يههئ عهه يههئ عن كتال   ق ت رعىيه من ا  اوم من ينذه ا  اا مي ما يدلّ 
عرض ا ق المىم ، وفيتا يى  أبى  كتال وأعظته   وا ه  ، و  ا تتاعبااالوم اآلخر

 هللم أينإل المىم وأنرينا   عىم الوي ق عىيبا مي بيان مماعيبا من ك وا  اا الدالّ  ،ت 
عىحم ا هالوق  ق زدلّ صيوفياا ب ،المىمكتال صافه بعىحم ازِّ  الدالّ  (المىيم) هلل اوم اتأوالا 

  هلل، ولال[220رااهلل]الشم       هلللال زماىل  ،  المىم بدلائد ا مو 

    ا ر ا عىتا  وكتاله أن حييط بكإلّ  ،ممهاه ظاينر والمىم ،[6]السيديهلل
 الاكنري ا مىوما  وينذا من  يع   ،، عالهته وفاحتتهظاينره وبا هه، يليقه و ىيىه، أوله وآخره

     فبو الذ   (1) ما عىيه وأمتّ  ، مث يكون المىم    ازه أكتإلال هنايق هلا

  [12]الط  هلل،       ا  ينو المىيم بالسرائر وايخ يّ  ))و  [28]اجلنهلل
فمىته تيط هتيي الما م  ،ر ا ومستويعه كإلّ   يمىم مستقرّ  ،(2) (( الا ال يد،كبا عىم ايخىد

  بذواتا وأواافبا ومجيي أمو،ينا، ال خت حم عىيه خافيق، من ا اىولا فيه وما والس ى ّ  لمىو ّ ا
        هلل  كتا لال  ،وال يملب عن عىته ر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/292 البن ا ن ر هلل"الهبايق"و ،86لىراز  هلل "ا وىنا قصد "يهظر هلل( 1)
  57 لىاطا  هلل "رأن الدعاا"( 2)
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       يشتإل الظاينر والها ن وا و  واوياي واالزيينا،  عىم، [59]ا عمامهلل
  ر ا عىحم اإل    والذبول   كإلِّ 

لصص ، من  إل به من أخها، ا ا   وا ستقهإل، وما  القرآن الكرمي إل عصوصزأمُّ  إنّ و   
 لك  كإلّ   ،وز اايإل يا، القرا، ،وما ويكون   مستقهإل اللمان ،ال  قهللأ وال السابقهلل و 

 هلل(1)ملال ابن القيِّ   يههئ عن اا   المىم احمليط 
   نِ ع  إِ   ن  مِ و  ر  وِ  ن  مِ   الكونِ ِ        الذِ ا بِ ىتا عِ  اطَ  َ أَ  ىيمُ المَ  ينوَ وَ 
  ريانِ س  ا عِ  َ  وليسَ  احمليرطُ  بوَ فَ    رهُ ىرته وهحاعَ عِ   اٍ رَ  بكإلِّ وَ 
   ا اآلنِ ِ   ان وا و رويُ د كَ لَ   ا ومَ  ا دا  ما يكونُ  مىمُ يَ  كذا َ َو 
 (2) انِ ررمكا إِ  َ  مرُ ا  ا َ  َ ؟يكونُ         فَ يان كَ وكَ لَ   م يكن   مر  أَ  كذا َ َو 
عهد من عّد ا  اا  ،(عا م الوي  والشبايي)و (ع ّم الويوب)  ات ناعيااهلل ا ا 

 ما كإلّ ، ررامإل تريط بمن المىم  خاصّ عىحم ممىنا  زدلّ و ، (3)ا ضافق  تن ا  اا اوسىن
 ،ه، عىم لىتا   كىّ ، أوما م يكن لوكان كيف يكونويكون ا كان أوماوواا كان ممّ  ، اب

      لال زماىلهلل ،(4)ازهازه و لئيّ رّ يكىِّ   وا ستقهإل إىل أبد اآلبدين بكإلّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والصواعد للُّ،ع  الشب ر بابن ليم اجلوزيق، من مصه ازههلل مدا،ج السالكهللينو تتد بن أ  بكر بن أيوب ا (1)
م ىح البن  "ا قصد ا ،رد( يهظرهلل"هـ751)روح، وزاي ا ماي وبدائي ال وائد زو  وهق اا المىيإل، والا روىق، ور

وينو من أبرز ا تصدين  احاب الض ال  من ا هحرفهلل   باب  5/92" لىمىيت هلل ا هبج ا محد"، و2/384هلل
 اإل ان بالوي    

  2/215هلرا  هلل  "ررح القصيدي الهوعيق"( 2)
    22/485هلل ابن زيتيق" جمتوع فتاوى"مجىق أينإل المىم القائىهلل هبذا ريخ اإلو م ابن زيتيق يهظر هلل ( ومن3)
ولد ! خيتص بالكىيا  عىته  وزعتوا أنزماىل باجللئيا ،  ات عىممن ا هتسههلل إىل اإلو م عكر بمض ال  و ق ( أ4)

من لال من ا ت ىس ق إعه وهحاعه يمىم ا رياا عىحم و ه كى   ))هلل فقال  قيقق لوهلم وزهالضهابن زيتيق ريخ اإلو م  بهلّل 
ال  لئ ، فحقيقق لوله إعه  م يمىم ريئا من ا و ويا ، فإعه ليس   ا و ويا  إال ما ينو ممهلل  لئ ، والكىيا  إمنا 

  المىم با سه ، ومن زكون   المىم، ال ويتا وينم يقولونهلل إمنا عىم ا رياا  عه مهدؤينا ووههبا، والمىم بالسه  يو 
فبإل يكون من التهالض وفساي المقإل … ا مىوم أعه مهدع لألمو، ا ميهق ا شاصق اجللئيق، كا ف   ا ميهق والمقول ا ميهق

القيم وبهلل لوازم لوهلم = =وكذا ،ي عىيبم ابن  ،5/113 هلل"ي،ا زما،ض المقإل والهقإل" ((  اإلهليا  أعظم من ينذا
  1/67 هلل"ا،ج السالكهللمد"يهظر هللال اودي 
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    الا بيهبا بقوله وعهده م ازيح الوي   [48]وهأهلل هلل     

               

          الكرمي لال ،ووله، و [34هلل]لقتان  ح م ازي"هلل
    اآليق و كر ا مو، ايختسق الوا،يي  (1) "هلل     الوي  مخسق ال يمىتبا إال ات

   هللحم به ع سه فقال ّ   وينو اوم من أ اا ات ،ا هلل اوم )ايخه ر(نالنا 

   عا معىحم  اع  من ومق عىم ات وإ ا ته ومشوله وم اال ويدّل ينذا ،[103]ا عمامهلل 
هلل وايخه ر  (2)ربي  خِ ا هق  ِّ المىم إ ا أ يف إىل ايخ ايا الهف  الوي  والشبايي عىحم و ه الكتال

، وال لذ  ال زملب عهه ا خها، الها هقينو ا )) ، فر(3)((ىي عىحم  قيقته  ا طَّ الما م بكهه الش ا)) 
، إال س وال يطتئنّ سكن ، وال يضطرب ع َ زي وال تحر   ،ّ زجير    ا ىك وا ىكو  ر ا وال 

وينو المىيم بذا   ،ياا عىحم ما ين  عىيهبدلائد ا ر فبو الما م  ،(4)((هويكون عهده خربُ 
  الصدو،
   ها  الصدو، اوم )الىطيف(ايا ا مو، ومويّ رق عىحم المىم خب من ا  اا الدالَّ هلل  ا،ابما 

         ال هلللال زمراىل ،(5)د مماعيهرأ 

  فالىطيف ينو الذ  أ اط عىته بالسرائر وايخ ايا وأي،  الهوا ن وايخهايا   ، [103]ا عمامهلل
، من  بهطاعق الش اره بالما مِ عهد من فسَّ  (7)، وكذلك ا ه )الها ن((6)الصدو، واوهوب والهذو،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  36وهد خترجيه ص( 1)
  63 لىراز  هلل "ا وىنا قصد "هلل  يهظر( 2)
  63هلل  لىاطا  "رأن الدعاا"( 3)
   103هلل  لىراز  "ا وىن ا قصد"( 4)
 ( لال ابن القيم   الهوعيق يو ح ممهي  الىطيفهلل5)

 ه عوعران والىطف   أوااف   وينو الىطيف بمهده ولمهده                    
 والىطف عهد موالي اإل سان   إي،ا  أورا، ا مو،  خبربي                    

فا مىن ا ولهلل إي،ا  أورا، ا مو، خبربي، وينو ا هاو  لىتراي ينها بالىطف كص ق يالق عىحم المىم  وا مىن الناين الىطف 
زو يح ا قااد وزصحيح القواعد هلل"  ،فد، يهظر عهد موالي اإل سان، وينو ممىن من فسر الىطف بأعه إيصال ا طىوب 

 2/228 محد بن عيسحم هلل  "  ررح لصيدي اإلمام ابن القيم
  5/488هلل " البن ومد زيس ر الكرمي الرمحن( يهظر هلل"6)
مي ( أي،ج أينإل المىم اوم )الها ن(  تن ا  اا ا ليو ق الا ال زطىد عىحم ات إال مقوعق مبقابىبا، ف ري ملوي اا 7)
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 ، والها ن عىحم كإلّ اعىتا ر ا  ينو الظاينر عىحم كإلّ )) فر (1)با هه وظاينره إ ا عرف َ  اف عا  ه ُ طَ بَ 
وأع  الظاينر فىيس فولك " يع لالهلل  ز س ر الروول  وعىحم ينذا يدلّ   (2)(( ار ا عىتا 

عىحم اإل ا ق والمظتق وومق  ، فا ه الها ن يدلّ (3)"ر ا، وأع  الها ن فىيس يوعك ر ا
  (4) ريااالمىم واإل  ع عىحم السرائر والضتائر وايخهايا ويلائد ا

 ،بص ا الستي والهصر زماىل صا  اتازّ كتال المىم وإ ا ته عىحم   يدلّ  اممّ هلل اخامسا 
     هلل ع سه الال زماىل واا ا   (الهص ر الستيي) وزستيه بر

   فيستي  ،ال يملب عن إي،اكه مستوع وإن خ   )) فالستيي ينو الذ ، [11]الشو،ىهلل
وواا عهده اجلبر وايخ و  والهطد  )) (5)(( من  لك وأخ حم بإل ما ينو أي ّ  ،والهيوى السرّ 

الذ  يشايند ويرى  ىت ال ))  ،(7)ا  ا مو،، الما م خب يّ والهص رهلل ينو ا هصر  (6) ((والسكو 
  (8)(( يملب عهه ما حت  النرى

اوتد ت الذ  " ،   ات عهباهلل، عائشق أم ا ؤمههلللول  ومن يالئإل ومق  مه 
يق الهي  ما روأعا   عا  ،تهزكىِّ     لقد  اا  اجملايلق زشتك  إىل الهيبووي  مه ا اوا 

           هلل ، فأعلل ات أ ي ما زقول

         (9)"[1]اجملايلقهلل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممتقد أينإل السهق واجلتاعق   "هلل ان كإل اوم مهبا مبا يقابىه  يهظر)الظاينر( فيقالهلل )الظاينر والها ن(   ن الكتال   الو 
  212لىتتيت  هلل  "أ اا ات اوسىن

  61لىل اج هلل  اوسىن" ز س ر ا  اا"( يهظر هلل 1)
        هلل   زماىلد، باب لول ات( لول حي  ال راا  كره الهارا، ،كتاب التو ري2)

 1406 هلل 
    2713،لم هلل ما يقول عهد الهوم وأخذ ا ضيي ،  كتاب الذكر والدعاا والتوبق، باب( أخر ه مسىم،3)
  3/223لىسمد    اجملتوعق هلل  "ههللاود الوا ح ا "وما بمدينا، و 22البن القيم هلل  " ريد اهليرزهلل( يهظر هلل"4)
  90 هلل لىراز  "ا وىن ا قصد"( 5)
  59لىاطا  هلل  "رأن الدعاا"( 6)
  60هلل  ع سهيهظر هلل ا ر ي ( 7)
  91 لىراز  هلل "ا وىنا قصد "( 8)
، وأمحد   [134هلل]الهساا       هلل كتاب التو يد، باب لوله زماىل،أخر ه الهاا،  زمىيقا( 9)

 و م خير اه ووافقه الذينيب   ،ولال احيح اإلوهاي  2/481  ا ستد،  هلل ، واواكم 23675 ،لما سهد ، 
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    هلل ، لال زماىل(1))او يظ( و)اوافظ( ات  مهبا ا ا هلل اوايوا 

   هلل، ولال[21]وهأهلل       ومن   [64]يووفهلل
، القائم ىي عىحم ما زكّهه الصدو،وا طَّ ، (2)هلل اوافظ الذ  ال يوي  عتا حي ظهمماين او يظ

اتم حم ايخىد أعتاهلم، وحيص  عىيبم ألواهلم، ويمىم عيَّ حي ظ عى))،(3) ع س مبا كسه  عىحم كإلِّ 
ذا ا مىن من   ظه ر  وين(4)(( ق، وال خت حم عىيه خافيائهقرادو،ينم، وال زوي  عهه   وما زكنُّ 

، با   الىوح احمل وظروكتابت، با ظاينرينا وبا هباكىّ   ايهرعهبأ وال  يقتض  إ ا ق عىم ات 
وكتاهلا  ،ينذه ا عتال مجيمبا ، وعىته مبقايير ئكق  الصحف الا   أيد  ا ما كت  و 

   (5)ب ضىه وعدلهعهايه  مث جمازازه عىيبا ،با   النواب والمقابئوعقصبا ومقايير  لا
   هللق عىحم عىته اوم )الرلي ( لال زماىلالدالّ   وا ازه هلل من أ اا ات اوابما 

       والمىم   بالستي والهصرن الواف ، وينو اوم يتضتَّ [52]ا  لابهلل
لو عرفه ا تهوع عهه  ا ألدم  ايائتا  اوظا  فتن ،اعحم الش ا  ىت  م يو إل عهه ووظه واو ظ،
عىحم ، و،لي    عن الهسيان،لي  عىحم ا رياا بمىته ا قدَّ  ات ، و (6)ا  ،ليها عىيه  ِّ 

  ستوعا  بستمه ا د،  لكإلّ عىحم ا، و،لي  بهصره الذ  ال زأخذه وهق وال عومرا   هصَ ا
ا  ومجيي ا  واجللئيَّ رَّ يبته الكىِّ ، حت  ،لا ركق وك م، فبو وهحاعه ،لي  هبذه الص ا 

  (7) ا    ا ، هلل والستوا ايخ يَّ 
إ ا أ يف ف، ممهاه إىل المىم مي خصوص وإ افق ير يو  (الشبيد) هلل اوم ات انامها 

ربيد فبو  ،الوي  والشبايي يستو  عهده ات ، و (8)المىم إىل ا مو، الظاينري فبو الشبيد
ه فتمىن الشبيد    قِّ ، وعىحم ينذا بيد عىحم ا مو، الظاينريكتا ينو ر  عىحم ا مو، الها هق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وين  من ا  اا الا عدينا القائىون باالرتقا    بمض ا  اا اوسىن، ومن مجىتبم ابن مهده واوىيت  والهيبق ، 1)
  176لىتتيت  هلل  "جلتاعق   أ اا ات اوسىنممتقد أينإل السهق وا"يهظر هلل

         51لىل اج هلل  "ز س ر أ اا ات اوسىن( يهظر هلل "2)
  5/301البن ومد  هلل  "زيس ر الكرمي الرمحن( يهظر هلل "3)
  68لىاطا  هلل  "رأن الدعاا"( 4)
  5/303 البن ومد  هلل "نر ر الكرمي الرمحرزيس"، و 68هلل  ا ر ي ع سه( يهظر هلل 5)
  1/206 هلل لىحىيت    رم  اإل ان" ا هباج"و ، 117لىراز  هلل  "ا وىنا قصد  "( يهظر هلل6)
  1/402 لىحتوي هلل "ىنا وا قصد "( يهظر هلل 7)
  2/513 البن ا ن ر هلل "الهبايق"، و 79هلل  لىراز  "ا وىنا قصد "يهظر هلل( 8)
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ىي عىحم مجيي ا رياا   ي مجيي ا اوا  ا طّ  ))، (1)(( الذ  ال يوي  عهه ر ا))  هللزماىل
 ، وأ اط عىته بكإلِّ و رينا وكه رينارويا  يليقبا و ىيىبا، ارر مجيي ا و وأبص ،بابا و ىيّ خ يّ 
  (2)((ر ا
        اىلهلل رال زمر)اوسي (، ل ات اارهلل من أ  ازاوما  

 فبو المىيم وههلل، بإل ينو أورع اواو احملاو  لمهايه يوم يُرَريُّون إليهفاوسي  ين، [86]الهسااهلل ،
 ، ال خت حم عىيهار ا عديا  لد أ صحم كإلّ  ،هبم وبمديينم وأعتاهلم وآ اهلم ومجيي أمو،ينم

     هلل ، لال زماىل(3) يوال يملب عن عىته منقال  ،ّ  ،خافيق

                

 لاا وا قايير الا يمىم المهاي أمناهلا باوساب من   ر أن حيس  فبو احمليط با ،[47]ا عهيااهلل  
،  َّ(4)ف عىحم أمر يكون أو  ال حيدثفمىته ال يتول   

عىيه من كتاال  بدالالتا  زدلّ مي ما   تاوسىن والص ا  الم   اا فبذه ا 
ينو ، ويمىم الوي  والشبايي و وأخ حم يمىم السرّ إل تيط عىته رامعىيم،  ا تهوعق زمرِّ  بربّ 

، ويمىم  ركا  خوا رينم ويرى ما خيو ون فيه ،مي خىقه يستي ما يتها ون به))  وهحاعه
كتا   ،  لوا ظبم، وال يوي  عهه من أمرينم ر ا يقولوعه أو ي مىوعهوزقىُّ  ،وينوا س  تائرينم

                هلل لال 

                  

          (5) (( [61]يوعسهلل   
ق    ىهه رق المىم والر ههّ رىبم عىحم ترو ه ،قولد فطر المىيم عهايه عىحم مما،   رو،يّ 

 اب عن بم ما رف مهه لهمضر، وكش، وز اوز  فيه مرازهبمع  فيه  ظوظبموحتصيىه فتهوَّ 
  مكاعه ا طى  التايل احر  مليد بيان وإيضطىّ ريت، وينذا ا مر  واّوبم ما  م يكشرف لو رينم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  75لىاطا  هلل  "رأن الدعاا"( 1)
  5/303 البن ومد  هلل "نزيس ر الكرمي الرمح"( 2)
  11/413لىطرب  هلل  " امي الهيان"( يهظر هلل 3)
  1/127لىهيبق  هلل  "ا  اا والص ا "( يهظر هلل4)
  2/89هلرا  هلل  "ررح الهوعيق"( 5)
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 المطلب الثاني 
  المتعلقة بالعلم وأثرها في علم الغيب ينصفات المخلوق

 
ق   المهوييّ  اع فيه الكائها  الا زشو  مما ، وزتهوّ  يلخر الكون ال سيح با اىولا

، فقد إل لد،ي اإلله و كتته و،محتهيالئ عوع مهبا حم   كإلِّ ، وزتيىَّ مبا فطرينا عىيه ق ت المامّ 
عوع ما يهاو  الوايق الا خىقه من أ ىبا وكان  ، ووين  كإلّ ر ا خىقه مث يندى أعطحم كإلَّ 
، فأ،وإل من أوهاب ليامه بالمهوييّق ايخاّاقمّيل به اإلعسان عىحم وائر ا اىولا   من  لك ما

  ، و هإل عىحم فطري التو يدوررع الشرائي ،وأعلل الكت  ،الروإل
فأمم الط ر  ،من  هس الهشر ا اىولهلل الذين هلم ا ا  عىم وممرفق أعمّ  أنّ  ال ركَّ و 

هبا من ممرفق ايخالد  ا  ما  كِّ ربا هلا من الصإل و  رينا من أمم عا م الشبايي كىّ روان والهترواوي
  هلل لال زماىل، (1)عهايزهاهلدايق إىل و         

  ولال [44]اإلورااهلل   هلل      كذلك و ، [41]الهو،هلل
ولد يكون و،اا  ،ا ُأخربعا عهبموالشيا هلل ممّ  ، واجلنّ ا  ئكق ا برا،عا م الوي  كىولا  وأمم خم

    لك عوا م أخرى جنبىبا
  عهتت  إليه بهوع اإلعسان الذعن ا ا  ا اىو    ينذه الد،اوق اوديع خيتّص و   

وعتوّ ه إىل  ى  الهافي  ،لهضهط ، هق ا مرفق   ع ووها  ازهوتّتها ممرفق ا ازه، و دوي إمكاع
هقحم عقولها ف ،المىم واالوتط ع الذ  ُ هىها عىيه جنهح مي   ّ الذ   كهها ممرفته، وال 

ما منىك  م فيتا ليس لها به عىم، أو عهك ئ مي الشمو، بقصو،وعتكىّ  ،تاا ينو أبمد من لد، فيت
   ز  الما هلل المابديني مرا، فهضيمن ووائإل وا ا 

أن يكون متَّص اا مبا  ّكهه من اإل ام به، وكّىتا كان  ما ورك   أعه ال بّد لىما م بأمر
فالذ  يريد أن يكون عا راا بشؤون الط  ال بّد أن  ا مر عظيتاا فإّن ا ا  الما م به أعظم 

يتهّحر   ممرفق  سم اإلعسان، وممرفق أعواع ا يواا، واهو  ا  ذيق وا يويق، و  ر  لك، 
والذ  يريد المىم بأمو، اوضا،ا  والهىدان ال بّد له من ا ا  زميهه عىحم كنري التيوال، ويوام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل ريد التوين  "عهوييق الكائها  ت ،ب الما هلل( يهظر لى ائدي   ينذا ا و وع هلل"1)
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ي اوافظق و  ر  لك   ومي أن الما م من الها  جيتبد   ال حص والسؤال، ويّلق ا   ظق ولوّ 
حتقُّد الص ا  ال زمق لكتال عىته إال أعه يظإّل   اوقيقق م تقراا إىل اإل ا ق بكإلِّ يلائد 
 لك المىم، وورب  أ وا، اوقيقق فيه  إ  ال يستطيي مبتا بى  أن يتياوز  دوي ا ازه ولواه 

عا م الشبايي الذ  يميل عن اوتقصاا أورا،ه عوا م متهّوعق من الهشريَّق، ال ويتا وأن و،اا 
الويهّيا  متمىقق به، لذا فإعه كّىتا عىم ريئاا أي،  أعّه جيبإل أرياا، وعر  أعّه ال حييط بمىم 

  ينذا الكون إالّ اا   المىم احمليط 
ز مّهق رب واوتقراا ما و،ي   الهصوص الشري ق عن ا ا  المىم وا مرفق عهد اإلعسان يُ 

، ف طرينم عىحم حتقيد  ايق ما أو دينم   ىه   إ  زّويينم مبا يميهبمعىحم الها  اوكيم 
، وميلينم بم، و همبم بطهائي رىت، ووينهبم لوى خمتى قتق وياتم وعهوييّ عىحم مما،   رو،يّ 

ا خ   عىيبم بإ،وال الروإل يههئوهنم مب ، وامنتّ ميهبم عىحم  ى  المىم وممرفق اودّ بص ا  ز
ومن إهلبم  ع ووبم فيمرفون من ينم، ، وزطتئنّ تبمقون به عهوييَّ عهبم من أمو، الوي  ما حيقِّ 

 وإىل أين مص رينم  ،خىقوا و مَِ ،
وأورا،ه  ،ر    قائد ينذا الكونر والتدبُّ والمقإل ويعاينم إىل الت كُّ  وأعطاينم اووا ّ   

هلم عىحم مماربم وإعتا،  اها   فيكون  لك مميق وبديي خىقه مرفق ا ليد من وههه الكوعيّ 
      هلل، لال فسبم   مراز  ا مرفق والمهوييّقزها، و أ، بم

        من  ات مهبم تصّ راخ  و [190]آل عترانهلل
بمضبم  صّ رخرحم عىحم كن رين   ره، و هه من ممرفق ما خي أعطاه مليد فضإل و، ا ق عقإل متكِّ 

         هلللال زماىل ،ال يصإل إليه عهد بمقىهبمىم من لدعه 

       حم من عهايه من رااط او  ينؤالا مجيما ر، وف[65]الكبفهلل 
           أ ىمه عىحم بمض  يهه فقالهلل 

   المىيم بذا   ال حيصيه إالَّ  ، وبق  بمد ينذا و ا  من الموا م وا مو، ما[179]آل عترانهلل
طاينم من ا ما،  را أع   كنر ممّ ي الطتي عن التشوّ رعهايه بقط ات لذا أمر   الصدو، 

      هلل ، لال زمراىلىرمالقول بو ر عالر م بالوي  و وهناينم عن  ،الوي عن 

            فما م [36]اإلورااهلل ،
يينم ات من إي،اكه وكشف أورا،ه مبا زوَّ  -أو بمضبم-الشبايي ينو عا بم الذ  يستطيمون 
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أو مبا يستميهون به من زقهيا  المىم وووائإل التصوير  ،يي، وواا بقد،ي  واوبم اجملرّ أيوا 
وا وإن أ سّ  ،تمبم ولد،   و،اا  سِّ ئفبو  اوما فيه من عوا م ا الوي    أمَّ (1)الزصاال وا

    (2) له عىتهبايخرب الصاي  ممن  ، ف   كن أن يصىوا إىل  قيقق ممرفته إالّ عىيه بآنا، زدلّ 
وال مررن عهررد  ،ق الررا ينرر  إ رردى خصررائص اإلعسرران ليسرر  هبررده فقررطفا مرفررق الهشررريّ 

أخر ه إىل ينذا الو وي الذ   من مو ده،محق ، و مهحق من خالقه  ، وإمنا ين  أوالا هوبقد،ز ع سه
   هلل ق، لررال زمرراىلق  رررو،يّ مررا فطررره عىيرره مررن ممررا،  فطريّرر عررن المىررم إالّ  اعري رر

      يكتسرررر  هبررررا ا مرفررررق  اوا  وأوررررهابا ومهحرررره أي [78]الهحررررإلهلل
 ،[78]الهحرإلهلل      لرال زمراىلهلل  ويولرحم هبرا   مرازر  المىروم،

 هللاىلر إىل اهلدى واإل ان، فقرال زمرر واالوتدالل واوالا وأمره باوتمتال ما أعطاه من عقإل لىت كُّ 
               

ي ق زرررابي لىحرررديع عرررن المىرررم ق   الهصررروص الشرررر فاورررديع عرررن ا مرفرررق اإلعسررراعيّ ، [190]آل عتررررانهلل
       هللد رفتهررره ابتررر ،هم ورررهحاعر  فبررر  مهّرررق و،محرررق مرررن المىيررراإلهلررر ّ 

، وعهرررد كترررال عىتررره [114] رررههلل       هللوب ضرررىه ويعائررره زليرررد ،[113]الهسرررااهلل
      ، [60]ا ع الهلل          يهللرزتوا 

           هلل كر القرآن لهاكتا لذا لال ا  ئكق  ، [140]الهقريهلل

   [32]الهقريهلل
س   ، ليعقالستوا  وا ،ض عا م فسيح زاخر مبو ويا  متهوِّ ، و فمىم اإلعسان تدوي

ه   ينذه عن لوا كازه وأبمدبإل أكنرينا و،اا مدَ،  ،يه ات من  وا ّ ا يد،كه اإلعسان مبا زوَّ با ممَّ كىَّ 
 الدعيا  

 من ات  ا تهو ق هلم فض ا  حبس  القوى اكه را   اويت او  الها  فيتا يمىتون ز اوزا 
 هللسم إىل لستهللزهق ، فا و ويا  بالهسهق لإلعسانوع لق ينذه القوى خبصائص ا و ويا 

، هاإلعسان حبواوِّ  كإل ما خىقه ات علو إل مبيئاا إلي،ا هلل وين   مشاينديأ  مو ويا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عسان، و كن كش ه بووائإل التقهيق اودينق يدخإل  تن الوي  الهسيب الذ   كن ( ما يوي  عن القد،ي اجملريي لإل1)
 التمر  عىيه ز صي    الدعيا  ن مىك أيوازه كتا وهد بياعه  

 15هلل  لمنتان  ت ريق "عا م الوي  والشبايي"( يهظر هلل 2)
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، ا يُرى أو ُيستيب  الما م الذ  حييط بها من مجاي وعها  و يوان وإعسان و  ر  لك ممّ ف
ال رجم ييرهه من زووإ افق إىل ما ُيكشف  ن  تىك أيوا  متكِّ ، ا اتى ق اووا ّ  وزد،كه لوى

يي  وينذا القسم  يهه عسيب إ   كن كش ه اجملرّ  الرؤيق أو الستي إىل أكنر مما زصىه اووا ّ 
  بأيوا  خااق أو   أزمان مميهق   

إلعسان لوال  كن  أو ،ووله كإل ما أخرب ات به هلل وين   مويهيق مو ويا ب  
وأ ائه وا ازه  ، ات  وأعظم مو وي عؤمن به بالوي  ينو(1)  ينذه الدعياواوه إي،اكه حب

كالىوح احمل وظ، واجلهق والها،،   وأخربعا عهبا وعوا م خىقبا اتكن ري ومن ينذا القسم خمىولا   
   وحنو  لك وعا م الروح، وعا م اجلنّ  ،، وعا م ا  ئكقوالمرش

هنم أ إالّ فينهتون و ويه ، (2)(ا يتافيليقيا) لد اا و ديناا يستيه ال  و ق القسموينذا 
الا -ون ما زواىبم إليه عقوهلم وخياالتم ا يمدُّ وإمنَّ  ،م الويوبون  قائقه عن ع َّ اليتىقَّ 

 دوي من ا بم أن يمر  اإلعسان لذا كان   الويهر ّ  و وي قيقق ينذا ال -زت ع  هبا الشيا هلل
ه فكره فيتا وال يشطح ب ليهصر  دوي ممرفته وجماالتا  لواه ا مرفيق وا ازه ا تمىقق بالمىم

 هللهبا ي ات اإلعسانوا واين  الا زوّ ذه الص ا  ، وفيتا يى  زو يح هلو،ااينا
 
 

 : المواهب العامة: أوالً 
 ال طري هللأ 

ه ق زشتتإل عىحم أوا  ما يقيم  يازه من ممرفق ،بِّ ولد اإلعسان وعهده مما،  فطريّ يُ   
هلل ه فيتا يرويه عن ،بِّ  ال ل،   أمو،  يازه ، ومتييل ايخ ر من الشرّ الذ  خىقه ووواه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ( بهاا عىحم السهق المامق خ فا لىتميلا  والكراما  وما يصإل عن  ريد  الو 1)
( ا يتافيليقيا   الىوق ال زيهيقهلل ين  ماو،اا الطهيمق، وزر ي إىل فىس ق أ،وطو وزم ي عهدههلل الهحع   المىإل ا وىل 2)

ويطىقبا بمض ا  كرين   2/300جلتيإل اىيها هلل  "ا ميم ال ىس  اإلهليق وا هايئ الكىيق، يهظر هلل"لىو وي، وا مو، 
اإلو م   موا بق ال ىس ا  يهظرهلل" (( لىتسىتهلل ميتافيليقاينم )) قول أعو، اجلهد هللم عىحم الوي ، يا سىتهلل   كتابات

  إال أعه إ      ر مهضهط فر )ا يتافيليقيا( زدل عىحم ما و،اا الما م ال يليائ  وواا ما كان مو وياا  ق ا أو 86هلل"القد ق
تاا ولد أاهح  )ا يتافيليقيا(   المصر اوديع خرافق مما يدعيه الكبهق والمرافهلل، أو من فىس ا  من يستوهنم  ك

يُدّ،  مو وعا  خوا،  المايا  الا  م يُمر  هلا ز س راا تدياا والمىإل ا وىل  َعىتاا عىحم ختصص زابي لىد،اوا  الها هيق
 لىو وي من مهظو،  هوا    بمض اجلامما  الوربيق و  الشر  ا لصحم  
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،  ق اتبربوبيَّ مسىتبم وكافرينم  الهشر لها القرآن إلرا،  كر، و (1)"خىق  عهاي   ه اا "
، كتا  اا [25]لقتانهلل          هلل لال زماىل

 ي ت زماىل مههي ا عىحم أاإل ما فطر ات عىيه الها  لال زماىلهلل ا مر بإخ ص المهاي

          ال طري لد ولكن ينذه ، [30]الرومهلل
  لك ،وول ات ود  بهلّل اإىل زتمرض إىل ما ي سدينا من خا، با ف  زدل عىحم ايخ ر وال زقوي 

  ال رل، و (2)"   ساعه راعه أو  يِّ ياعه أو يهصِّ فأبواه يبوِّ  ،مولوي يولد عىحم ال طري كإلّ "بقولههلل
ه وهحاعه الكامإل   ولد أويع ات   ال طر الا  م زتهيس بالتمطيإل واجلحوي أعَّ ))هلل مابن القيِّ 

   (3)((عي  وعقص ه عن كإلِّ رلَّ ، ا هكتال  وأعه ا واو  بكإلِّ  ،أ ائه وا ازه
 (4)ز اايإل عا م الوي   زواإل إىل ا ، فالسىيتق ممرفق عامق   جمال الويهيَّ  فال طري

عمر   ، ولكهها الامطىقا  كتاالا    لىتمهوي اودّ    فهال طري عمر  أنَّ عىيه إمجاالا  وإمنا زدلّ 
الدعيا  ، وعمر  بال طري أنّ د اتعن  ريد خرب ااي  من عه ز اايإل كتاله وا ازه وأفماله إالّ 

ولكن ال  كن أن عمر  ز اايإل  لك  ،فبها   لاا و ساب بمد ينذه اوياي ،اليس  عهنا 
 قهلل و لاا اجملرمهلل بو   ممصوم من عهد ات ،بِّ وإمنا عرفها نواب ا تَّ  ،أو كي يق ب طرزها ازمها 

 الما هلل 
 الت اايإل ال مرفق  اولكهبا ليس   ريقا ىق، ق جمتَ بطريق اودّ ق  ريد  مرفق فال طري السويَّ   
المقإل  من التمىيم والوبيق وإعتال بدّ  ، ف   عا م الشبايي العا م الوي  وال   عا م الشبايي  

  ات وهلذا ع حم  من زصديد خرب ا عهياا بدّ  ، و  عا م الوي  ال مرفق ز اايإل ينذا الما م
        فقالهلل عن اإلعسان عهد واليزه المىم 

 إ  ال بّد أن يتىقَّحم من المىم ما يلكِّ  ع سه، ويولظ فطرزه ويميهه عىحم إعتا، يعياه [78]الهحإلهلل  
 وأخراه 
 هلل اووا ّ    ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2865 هلل،لميمر    الدعيا هبا أينإل اجلهق ، كتاب اجلهق ، باب الص ا  الا ،م   احيحه( أخر ه مسى1)
كتاب القد،، ، و،واه مسىم،1358 هللأوىم الصيب فتا  ينإل يصىحم عىيه؟ ،لم كتاب اجلهائل، باب إ ا،( ،واه الهاا، 2)

 2658 هلل ،لممىن "كإل مولوي يولد عىحم ال طري"باب م
  3/467هلل القيم "البنالسالكهلل دا،جم"( 3)
  وز اايإل الدا، اآلخري، وأرراط الساعق وأ وال الربزخ و  ريناايخربيق وبمض ا ازه ال مىيق ات زماىل ا ا  أكنر ك(4)
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ا ما،  لال من المىوم و كتساب مليد ، ألد،ه ات هبا عىحم ا وين  مهافذ ا مرفق لإلعسان
  ولالهلل  ، [78]ا ؤمهونهلل        زماىلهلل 

          ويعاه الوتادامبا ، [9]السيديهلل
      هلل عن وظي تبا الا خىقبا هلا فقال و م زمطيىبا

                

          ولال مقهِّحاا ينذا [179]ا عرا هلل ،
  [22]ا ع الهلل            الصهييهلل 

أن ما فتح ات عىحم المهاي من ووائإل المىم  بم مت اوزون إالَّ  واوّ  والها    لّوي 
ا كان واعكشف كن ر ممَّ  ،هسي عطا  ما يطّىي عىيه اإلعسان حبواوّ ، فازّ ز لد،ي اووا ّ ا تهوعق علّ 

بق يستطيي أن ي وا قرِّ هاظ ر وا  بلي ا كربِّ ، فتن يستمهلل با عن اوواّ  اجملرَّيي اتيوبا  ا يها 
ن مبقدو،ه  م يك ، أو با ن خ  ّ حيققإىل آفا  ، يهق أو أعتا  و ايواإل مدى الرؤيق بميدا 

  وكذا ا مر بالهسهق  ا يمرفه عن  ريد الستي فهمد أن كاع  مستوعازه ال ممايهته بميهه اجملّريي
عق إىل ما ينو هح يستتي بواوطق أ بلي االلتقاط ا تهوِّ زتياوز ا و ا  الا زىتقطبا أ عه أا

دث   أزمهق مض  حم  دوي اللمان ل رى ويستي ما  كتا ختطَّ   يأعىحم من لد،ي  مه اجملرَّ 
 ،ال  كن أن يصإل إليبا بصره وال مهاظ ره ادانا رحم  دوي ا كان ل رى أ ، وختطَّ ه  ا ر فيباوكأعّ 

وينو من  ،اىي عىحم كن ر مما كان يمّد  يها فا َّ  ،ا هارر و  رينا عّ عن  ريد ما زهقىه إليه أ بلي اله
 كتا وهد بياعه    الوي  الهسيبِّ 

اا رعرا، هبا وايِّ رّذ،ه من اال تر،  ه ولواهان إىل اوتادام  واوِّ رعساإل وكتا عدب ات 
   هييهللرمن يصهي ينذا الص ابا مؤيِّ  ارا ال موخبِّ رفق ،اتاردوي إمكاعرماينو و،اا  

            [19]اللخر هلل ،
              وهنحم عن  لك فقالهلل 

     ّذ،رو   [36هلل]اإلوراا   ّإليه  إلمن االعك اا ولصر ا مرفق عىحم ما يتوا
، وزقف عا لي عن ووائإل ممرفق لما م الشبايي إ  ما ين  إالّ  خ هلا وإعكا، ما و،اا  لك 

 ،[136]الهقريهلل       م الويوب فقالهللالذ  عىته عهد ع ّ  إي،ا  عا م الوي 
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       هللعمىم ا الممّ  ا را رىم كنرعم و،اا ما أنّ  ارا رمذكِّ  ولال 

  ف   الما م و وي (1)فقط  بإل مطهد قيقق باووا ّ فرب ط الو وي واو، [60هلل]ا ع ال  
، ميل ووائىها احملدويي عن إي،اكبا، ولصو، إي،اكها ال يه   و وييناوقائد مطىقق ز  قيق ّ 

        هلل ا ولد،زها، لال زماىلعىته لصو،وإمنا  ايق ما يمهيه 

الهيّب  اد  لك كن را كتا أكِّ   ،[76]يووفهلل        هلل، ولال[85]اإلورااهلل 
وهحاعه كهقري عقرينا  لهلل واآلخرين إمنا ين    عىم اتعىوم ا وّ  وأخرب أنّ  ، حمصط ا 

  (2) عص و، من الهحر

 المقإل هلل   ج
م من المقول وما وينهب عىحم الها  مبا أعطاينم من اووا ّ  ات  امنتّ 

  [23]ا ىكهلل           هللفقال(3)وا فئدي
، فصا   المقإل الصحيح ي كر   الكون  وله  عىحم ما يه مبمهبا  نو يستدلُّ هنا وويىق  

ه يىتس إىل إي،ا  كن ر مما ينو خا،ج عن عطا   واوّ و  بإي،ا  ما يرى ويستي ويشمّ  ويصإل
، وما  وزه من بدائي ايخىد وما أويع ات فيبا من ا ورا،الكون واآلفا  وا ع س يهظر   و 

  وأعه والقد،ي والمظتق واوكتق والرمحقصافه بايخىد ، وعىحم ازّ و وي ايخالدهبا عىحم  فيستدلّ 
 الكتال   أوىل بكإلّ 
 اق عظيتق وا ا   ىيىق وين  ات اإلعسان مهبا  ظ ا وافرا مهّ واإلي،ا   إلال بم والتمقُّ ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فيهكرون ما ال يد،  بإ دى اووا  ايختس، ووا، عىحم  ريقبم أاحاب ا ذاين  ( من ال ر  القائىق هبذا )الستهيق1)
ا مرفق اليقيهيق باإلي،ا  اوس  فقط، كالو ميق ا هطقيق الا جيمإل جتمإل اإلعسان بقد،زه ينو مقيا  اوقيقق، ومن الا زربط 

والمقول مث فىيس ينها   قيقق مطىقق، وإمنا اوقائد عسهيق ختتىف من راص آلخر وختتىف باخت   اللمان وا كان 
ال ىس ق "هلل ، يهظر((وي ا رياا ا و ويي وما ال يو دا، مقيا  و ينو مقيا  كإل ر  اإلعسان)) ا د،كق، يقول لائىبم هلل

  134 م ري  ىت  هلل  "عهد اليوعان
فىتا ،كها   الس يهق  اا عص و،، فولي عىحم  ر  الس يهق، "هلل -عىيبتا الس م -( كتا    ديع ايخضر مي مووحم2)

ات إاّل منإل ما عقص ينذا المص و، مبهقا،ه من فهقر عقرزهلل  لال له ايخضرهلل يا مووحم، ما عقص عىت  وعىتك من عىم 
 ،لمهلللها  أعىم فيكإل المىم إىل ات ،كتاب المىم، باب ما يستح  لىما م إ ا وئإل أ  ا،أخر ه الهاا،  "الهحر    

 2380 ،لمهلل، كتاب ال ضائإل، باب من فضائإل ايخضر ،ومسىم  122
أفئدتم أ  )) ز قه والمقول الا زت كر وزتدبر ، لال ابن كن ر هللُفسر  ا فئدي   كتاب ات بالقىوب الا زمىم و  (3)
   2/146البن كن ر هلل  "ز س ر القرآن المظيم، يهظرهلل " ((وهبم وعقوهلم وأ اعبملى
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   ظق واالوتهتاج ق عىحم اق ا ههيّ والمىوم الطهيميّ إي،ا  احملسووا  مرزهط بجمال المقإل  أنّ  إالّ 
ته   اإلعسان  م   لد،ي المقإل ويلّ  تا بمد  ا مىوما  عن  وا ّ وكىّ ، وممرفق المىإل

إل خبيال ر المقإ   كن أن يتأنّ   فيبا  و ه اودّ ، ومن مث خ   عىيه زههللُّ تهتاجاالوتههاط واالو
، فتا كان با من باب وا دولكهبا ليس  كىّ  ،، فحقائد المىوم خمتربياإلعسان وعوا  ه وأوينامه

، حم عههحم ليتىقّ مث يتهحّ  ،د من احق الهقإلقف عهد  دوي التأكُّ من الوي  فوظي ق المقإل فيه ز
دي مبا احيحق ومؤكّ  اما يمط  أ كاما  امهارري فالمقإل كن را  ا م الشبايي ا د،  باووا ّ ا   عأمّ 
خب   ما يكون له ، بهاا عىحم ا شايندا  وا ىحوظا  ا رئيق وا ستوعق يه ات من القوىزوّ 
 كتا  -، عسهيق أو مطىقق بويوب زماعيق أو مكاعّيق و قائقه د  واعههمي زمىُّ  د باووا ّ متمىّ 

يقق اله س و ر  ، وممرفق  قو  رينا قق واجليولو يَّ زتهي أاإل عشأي الكون بالظواينر ال يليائيَّ 
إ ا زما،ض مي  ارفض متاما ما يُ  مهه المقإل   منإل ينذه ا مو، ز ك رج فإن عتا  -زلكيتبا وتذيهبا

كذلك هتب  باال تتاال   عىم يهدأ باال تتاال  وي يقهإل ياخإل  دوي أعه ما ، ومهه ي   دّ 
ق والمىوم   عتائج يالال  المقإل لهمض المىوم اله سيّ    وإ ا كان ينذا الشكّ (1)وليس باليقهلل

عن  اأكنر بمدا  ، فبو   جمال عا م الوي  اوقيق ّ ق و  رينا، واجليولو يّ قق والكيتيائيّ ال يليائيّ 
  جمال الوي   ولكهه ،واومق من المىم اوالتيري  آفالا  ، فالمقإل ي تح   جمال اوسّ اليقهلل

االوتدالل عىحم ما يستطيمه فيه ينو  ، وكإلّ ، فتيال الوي  ليس لهبه متدّ د وال يُ جي  أن يقيَّ 
ز كُّراا وزدبرُّراا واوتهها اا لىمىإل واوتارا اا  بمض من عا م الوي  مبا يد،كه من عا م الشبايي

  خرى بالهشأي ا وىلشأي ا اله، وعىحم بقيا  ا وىلكاوتدالله عىحم بمض ا ا  ات   ،لىِحكم
زر  جمال لىوي  ال زرزايه ا تاولق إلحامه   إي،ا  الوي  يون وهد من الو   ويون أمّ 

، وين  تاولق د لراد ينذا اجملال هنا زستادم أياي  م ختىَ     فب  تاولق فارىق أوالا المقول
، فتا أخرب  عهه (2)ذا اجملالالا  م ختىد  نإل ين ي  الق المقإل الهشر ّ ا زهدِّ  هنَّ   عابنق أخ راا

ث اليوم اآلخر ، ومن أ داق الهشأي ا وىل، ومن ز صيإل أ اا ات وا ازهالروإل من لصَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولد اعو  هبذا عق ا لتمىقبا بويهيا  الو  خرب إال إن عضدينا ال يتحقد مىوم ينذا الهوع من اليقهلل   عتائج ال( 1)
   22مقالق م ري  وتاعى  كوجندن هلل  "ات يتيىحم   عصر المىم"، يهظر هلل جنوا من لونق زقديس المقإلين الورب الذ

ولد  اا   الهص الذ  التهس  مهه بمض ينذه ا ماين وا ل اظ ، 1/40" لسيد لط هلل   ظ ل القرآن( يهظر هلل"2)
الوي     بهللي رّ  عه ال  يليد  ر ا ماارين ، وأ،اه  يستمتىه بمض ه روينو زم (ماو،اا الوالي )التمه ر عن الوي  بى ظق 

  بم مهه أن الوي  خياال  وو وي  ين ي واود خ   ينذا  وبهلل وايخرافق والكذب، ولد يُ  اود
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، وإن كاعوا لد الشرائي ال يمىته الها  بمقوهلم ، وما أمر  به من ز اايإلوواف اجلهق والها،
ولد  ،المقول احملدويي ت اايإل الوي  أبمد بكن ر عن لد،يف، (1)يمىتون بمقوهلم جمتإل  لك

من و  )) هلل(2)الطحاو ّ  لال ،من عالهق إعتال المقإل فيتا ليس من اختصااه السىف  ذ، 
،ام عىم ما  ظر عهه عىته، و م يقهي بالتسىيم فبته،  يهه مرامه عن خالص التو يد، واا  

اا ات وا ازه ال ، وممرفق أ قا لوينيَّ عظتق ق و الربوبيَّ فإي،ا   ،(3)((، واحيح اإل انا مرفق
، قا أعطيها المقإل إللامق المهوييّ إمن ))هلل لال بمض أينإل المىم، رر وزدبَّ مبتا فكَّ  المقإل يستطيمبا

و م يد،   ،قق فازته المهوييّ ق بإي،ا  الربوبيّ فتن روإل ما أعط  إللامق المهوييّ ، قال إلي،ا  الربوبيّ 
  (4)((الربوبيق

  ،بمض الوي  جلبىه بهر هكِ يُ فقد  ،(5) ع  الصواب ا ى  دوي جمالهالمقإل إ ا زمدَّ ف 
، (7)ا  كالهرلول واالوتواا عىحم المرشصا  ايخالد بهمض الص ازِّ  (6)وا متللق ىقأعكر ا مطِّ كتا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/115هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 1)
اوه  ، من مصه ازه هلل  ( ينو أبو  م ر أمحد بن تتد بن و مق الطحاو  ا زي  ا صر  ، أ د كها، عىتاا ا ذين 2)

 "و ر أع م الهه ا"ينر(   يهظرهلل 321المقيدي الطحاويق، وأ كام القرآن، ومماين اآلنا،، وبيان مشكإل اآلنا،، زو  وهق )
 31لىىكهو  هلل  "ال وائد الهبيق"، و 15/27لىذينيب هلل 

  184 هلل " البن أ  الملررح الطحاويق"( 3)
   بميههو م يهسهه   د   عقيدي أ  ا ظ ر  كره ، ولد  1/319هلل اهباين هلل"اويق   بيان احمليق" لأليهظر (4)
وممرفق  قائد  وختهطوا   ممرفق ات  ،عىق فاعىق أو فأنهتوا عق  كىري اكتا كان عهد ف و ق زهموا عقوهلم فقط ( 5)

 ي  الوي  ختهطاا كه راا، ويأا بيان  لك عهد اوديع عن االحنرا  عن اإل ان بالو
فإن  قيقق ا مر عىحم ما يقول ينؤالاهلل أعكم  )) ا  ريقتبم   إلحام المقإل فيتا ليس من اختصااههلللال ابن زيتيق  ام  ( 6)

ا ال من الكتاب وال من السهق وال من  ريد ا وإنهازا ، وما يستحقه من الص ا  ع يا يا ممشر المهاي ال زطىهوا ممرفق ات 
ا   الكتاب والسهق أو وواا كان مو ويا  ،ا له من الص ا  فص وه بهفتا و دمتوه مستحق  عظروا أعتم اوىف ا مق ولكن 

، وكذا ،ي عىحم رهبتبم 5/16 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (( ا له   عقولكم ف  زص وه!! م يكن، وما  م جتدوه مستحق  
  16 هلل "التدمريق"يهظر هلل  قإل عىحم ما ينهتون ويه ون  مسألق ياللق الم

فإعه إ ا لال القائإلهلل لو كان ات فو  المرش لىلم إما أن يكون أكرب من المرش  ))ا فساي رهبتبمهلل لال ابن زيتيق مهيها  (7)
ا، وكإل  لك من احملال، وحنو  لك من الك مهلل فإعه  م ي بم من كون ات عىحم المرش إال ما ينه     أو أاور أو مساويا 

تا كاوتواا ات عىحم المرش  ينهتون أينإل السهق واجلتاعق و  ، (( زم زابي هلذا ا  بوموينذا ال ، سم كان عىحم أ   سم كان
  لك ابن بهللَّ   تقف  يىلم من إنهاتم ينذا ما يىلم اجملسّ ،    إي،ا  كيف الوي وال يقحتون عقوهلم  ،يىيد ه له وعظتته

ألواهلم والري  يهظر لى ائدي ((يىلمه ر ا من الىوازم الها ىق ف  ،أما اوتواا يىيد ه ل ات زماىل وخيتص به))زيتيق بقولههلل 
 48 هلل "التدمريق، و" 28 – 5/27 هلل تاوىالعىيباهللجمتوع 
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لذا كان   بقتق وا شهّ جملسّ فمإل ا  ا اىولهلل كتا  يد، ينهتبا وفد ما أو ، الو ه واليدينا ق و 
عالهق إعتال المقإل فيتا ليس من  ياهنم، وباان بالمقإل كن را من مللد االفتت حتذير السىف 

لتتييل فيتا ُخىد من أ ىه عىحم و وب إعتال المقإل  -،محبم ات -مي زأكيدينم، اختصااه
والها إل   عا م الشبايي  ، فالمقإل ميلان احيح   ممرفق اودّ ما لد يراه اإلعسان أو خييَّإل إليه

   من كذبه د  ا ارب عن الوي و  ممرفق ا
كتا  م زكن ال طري (1)الوي ا  مرفق  ريقا ال  كن أن يكون المقإل  وخ اق ا مر أنّ 

 من الو   ا مصوم   حم الوي  إالّ تىقّ ، وإمنا يستأعس بداللتبم الصحيحق وال يُ ا ريقا  وال اووا ّ 
 ثانًيا : المواهب التي يمنحها اهلل لبعض الناس دون بعض :

  هللمن الوي  بإ عه ، لال زمراىل ىي بمض خىقه عىحم ر اأن لد يط  كر ات 

                  

               

   ولال ولال عّل من لائإل هلل ، [28-26]اجلنهللهلل       

       ا مميلي من عهد ات ، ويكون  لك إمَّ [179]آل عترانهلل
أو كرامق أو عصري مهه و،محق بمهايه لهيان مهبج المهوييق الذ  ررعه هلم ، يد أعهيائه و،وىه، لتأي
 ا ، ولد اوت ا   ا مرفق مبا لألعهياا   ينذا الهاب وأعواع الو   الذ  يأزيبم ممّ  وليائه

 ا، كتا   ظ التا،يخ كن را يه   ،وعبم وما يريبم   مهامبموما يىق ،ه م ئكته إليبميروإل ات ب
، ولد ر ا مما يوي  عن الهشر منىبم  عبم عىحممن لصص كراما  بمض الصاوهلل وا ِّ 

مرفق أعواع من م بدَّ  لذا كان ال  اواوتد،ا ا من ات يكون   كشف  ر  من الوي  لىمهد فتهق 
ينذه ا واين  ، وفيتا يى  بيان (2) ، واهلد  الصحيح   التمامإل ممبايخصائصينذه ا واين  وا

من عا م الوي  ولن يكون  تهبا الو   مي  اات هبا بمض خىقه فتكشف هلم  رفا  الا خيصّ 
با عهياا اىوا  ات وو مه عىيبم أمجمهلل ولد ُختتوا  اا ا واين  لكوعه خااأعه أعظم 

    مبحتد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومهحع المقإل  390لىلعيد  هلل  "مصاي، ا مرفق"المقإل   ميدان المقيدي   اإلو م،  مهحع هلل يهظر لى ائدي( 1)
  1/177لمنتان  سن هلل إل االعتقاي"بج االوتدالل عىحم مسائمه"وا طال  الديهيق ، و

 ( ويأا   فصإل ا اول ا تمىقق مبصاي، الوي  اوديع بيان ليتق ا مرفق الويهيق الصاي،ي عن منإل ينذه ا واين   2)
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 اإللهام : أ. 
  واإلهلام إلقاا الش ا   (1)ههلقَّ  هلل، أ وممهاه   الىوقهلل التىقهلل، زقولهلل أهلته ات ايخ ر

   (2) لك مبا كان من  بق ات زماىل، و بق ا أل ا عىحم ، وخيتصّ الروع
ه إيقاع   القى  من المىم   ر القائم عىحم االوتدالل والهظر،   عهد ا تصوفق بأعّ ويُمرّ 

ون ا و ن الذ  يقي فيه اإلهلام لدى اإلعسان إررالاا وكش اا و ولاا ويستُّ  ون ظبو،هويستُّ 
  (3)الهص ري

الذ   دينّ المىم الىَّ  ))    قيقته ابن زيتيق بقولههللالذ  بهللَّ (4)دينّ مرّب عهه بالمىم الىّ ولد يُ 
ينه، وازهاعبم يكر بسه   با،ي لىوهبم مما  قهلل وعهايه الصاوهللي تحه ات عىحم لىوب أوليائه ا تَّ 

ا     هلل إالّ    وينذا كتا لال عى ّ ال ي تح به عىحم   رينم ، ماماحيّهه فبتاا يؤزيه ات عهدا
القرآن  ولد يلّ   (6)  م يمىم هلل من عتإل مبا عىم أو،نه ات عىم ماكتا   القول ا أنو،و  (5)كتابه

           هللعىحم  لك     ر مو ي، كقوله

              

   (7)(( امستقيتا  ايبديه ات ارا ا من فمإل ما يؤمر به  لد أخرب أعهات ف، [68-66]الهسااهلل
فق مي ممىن اإلهلام عهد ا تصوِّ  اوزتداخإل مصطىحا  الذو  والكشف واإلررا  كن را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   12/555هلل  البن مهظو،هللهلم"لسان المرب"( يهظر هلل 1)
  34لىير اين هلل  "التمري ا "، و 748( م ريا  أل اظ القرآن هلل 2)
   1/93هلل  "جلتيإل اىيهاا ميم ال ىس  ، ويهظر هلل " 104صطىحا  الصوفيق" هلل م مممي"( 3)
فات أخرب أعه عّىته من لدعه،         هلل( أاإل ينذا ا صطىح من لوله زماىل عن ايخضر 4)

ه، وليس و،اا زتهي  لك فائدي إاّل أن مصطىح المىم و م يصىها خبرب ااي  إن كان عّىته مبىك خا هه، أو ع ع   ،وع
 وويأا بياعه    الىدين اوتمتإل بمد  لك عهد كن ر من أاحاب الض ال  عىحم ا مرفق الها هيق

والى ظ له ، ومسىم ،كتاب اوج ، باب فضإل ا ديهق،  111( أخر ه الهاا، ،كتاب المىم، باب كتابق المىم ،،لمهلل5)
ينإل عبد إليكم )) و  ،وايق (( كتاب زقرؤوعه؟  ينإل عهدكم من ،وول ات ))عهدما وئإلهلل    وينو إ ابق مهه 1370م هلل،ل

  (( ،وول ات اىحم ات عىيه وآله ووىم ريئاا م يمبده إىل الها ؟
 ابن مرمي د ابن  ههإل عن بمض التابمهلل عن عيسحم فقد  كره اإلمام أمح  لروول ات ينذا القول ال يهس  (6)

وىسىق ، مو وع  هلل، ولال ا لهاين 10/14   عميمهلل  " ىيق ا ولياا"، يهظرهلل فوينم بمض الرواي أعه  كره عن الهيب 
  1/423ا  اييع الضمي ق وا و وعق هلل 

  13/245هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 7)
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، (1)ر مبصطىحاتم أو اوتادمبا  هالشتبم به س لوتبموزأنِّ  ،وعهد من عاارينم أو خالطبم
وأمهيق عرض منإل ينذه  ،لها اخت ط ا مو،   ينذا الهاب عهد كن ر من ا ادا لال ابن زيتيق مؤكِّ 

اله س حيصإل  حنن ال عهكر أنّ ))هلل ا ل اظ اجملتىق عىحم ا ما،  الصحيحق الا أخرب عهبا الو  
، ا بريا ق أو بو ريناق ع لتبا مي الهدن إمّ بسه  لىّ  اا مهاما ا يقظق وإمَّ إمّ  (2)هلا عوع من الكشف

ق بالدالئإل المقىيَّ  اولكن نه  أيضا   ينو القسم ا ول من أعواع الكشف وينذا الكشف اله ساينّ 
 ان ا صروعهلل و  رينم   وأهنا خترب الها  بأخها،  ائهق عهبم كتا لىكبِّ  ق و وي اجلنَّ مي الشرعيَّ 

، القسم الناين من أعواع الكشفوينو  ،فبذا عوع من ا كار ا  واإلخها، بالوي    ر اله ساينّ 
  عىيه الدالئإل كتا يلَّ   ،كق فبذا أرر  ا لسامخترب به ا  ئ هلل وينو ماا القسم النالعأمَّ 

، ويكون عن أوهاب ها  يكون عن أوهاب ع ساعيَّق، فاإلخها، با ويَّ قق والمقىيّ الكن ري الستميّ 
 .(3)  (( قق ويكون عن أوهاب مىكيَّ ق و  ر ريطاعيَّ ريطاعيَّ 

تمرفق لهمض بص ته مصد،اا لىفاإلو م يمو  باإلهلام لع، من القسم النا واإلهلام
ولد ولي من  ،(4) و ينإل اود إهلاما  احيحق ،إهلام ا عهياا و،ؤاينم و   ممصوم، فالها 

عتا   بطن زو ه به   ومن  لك لول الصديد   لك  وايث لكن ر من الصحابق 
 ، وإمنامقق متقدِّ ،ي وال أ بلي  هيِّ ق مصوّ ، وليس مثق أرمَّ (5) ، فكاع  كتا لالأ،اينا  ا،يقخا، قهلل

 (6)  عدائه وا،يق وينو عىحم ا هرب   وكتا   لصق ال ا،و  عتر أو ،ؤيا اايلق اينّ رَّ ام ،برإهل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هبا عهد أينىبا مصطىحا  هلا مدلوالتا وررو با ( فب  أل اظ جمتىق لد يراي هبا  د ولد يراي هبا با إل، ولك1)
،محه ات -( وينو ا قصوي باإلهلام، وا وىل التلام ا ل اظ الشرعيق إل    الهاب عىحم أينإل الهدع، واإلمام ابن زيتيق 2)

دعبم اوتمتإل  أبرز من عهه إىل ينذا ا مر، إال أعه العتشا، التصو    عصره وزصدِّيه  دافمق ب -وأعىحم  كره   عىيهلل
 كن ر من مصطىحاتم لىري عىيبم به س لوتبم، وينو ا  ى    اوتمتاله هلذه ا صطىحا  

  189 – 187هلل  "الص ديق"( 3)
  13/68هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 4)
لد ألق    و ا  بطن ابهق خا، ق ))فقال هلل  -،   ات عهبا –عائشق أم ا ؤمههلل ابهته  ( أخرب بذلك الصديد 5)

إمنا مها أخوا  وأختا   ))فولد  أم كىنوم  و  ا و أ بسهد احيح لول الصديد  ((،وع  أهنا  ا،يق، فاوتوا  هبا خ راا 
  ومن المىتاا من 285وكاع  زو ته  ام ا فولد  بهتاا، فكان لد عر  لهإل الواليي أهنا به   يهظر هلل باب الهحىق هلل  ((

  4/44هلل  "ررح الل،لاين عىحم ا و أ"هلم  لك، ومهبم من علاه إىل ،ؤيا اايلق  يهظر هلل بأعه أُ  فّسر لول الصديد 
خيط ، فيمإل  بمع  يشاا، وأّمر عىيبم ،  ا يدعحم وا،يق، فهيهتا عتر  أن عتر ))( والقصق كتا و،ي  هلل 6)

هلل ياوا،يق  حلموعا، فإ ا اائح يصيأم ر ا ؤمههلل لقيها عدوعا فبيا يصيحهلل يا وا،يق اجلهإل! فقدم ،وول من اجليش فقالهلل 
 6/370لىهيبق  هلل  "يالئإل الههوي"هلل يهظر (( هلل كه  زصيح بذلك اجلهإل فبلمبم ات  فقىها لمتراجلهإل، فأوهدعا ظبو،عا إىل
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 وبيهه وبهلل اجليش آال  ا ميال  
فق ووه  اإلهلام ليس الليند وزص يق القى  و،يا ق اله س كتا يرى فريد من ا تصوِّ   

وإن كان  لك من أعظم  ،قق أو المقىيَّ ه ليس عتييق لىمىم با يلق الشرعيَّ ، كتا أعَّ (1)وال  و ق
فض   ن يصد    ازهاع يندى الكتاب والسهق يندايق من ات و  اا وهاب وإمنا حيصإل كن را 

  (2)ازنهتا و 
  الرؤى : .ب 

من  ازكشف لصا هبا ريئا  يقصد هبا ما يرى الهائم   مهامه، فقد زكون ،ؤيا اايلقو 
 ، مث يكون ا مر كتا ،أى  ريئاا لهإل أن حيدث أو يو دمستقهىي ا أو  اعا م  ي  فيمر   دنا 
  (3)"ا من و  وأ،بمهلل  لااا من الههّوي،ؤيا ا ؤمن  ل "هلل   فقد لال و،ؤيا ا ؤمن  دّ 

فشاهب  اد   ،، مبمىن أهنا عهأ ااي  وخرب احيح(4)" لا من وهمهلل  لااا" و  ،وايقهلل
  (6)عواع الو  و،ؤيا ا عهياا عوع من أ ،(5)ي ايخرب   الههوّ 
، وين   الرؤى الصايلق لو ر ا عهياا من  يع ا اإل كاإلهلام موينهق وعوع من الو  ف

)) ولد حتدث الرؤيا الصايلق لىكافر وال ا ر أ ياعاا، لال ابن  يرهلل ، كرامق من ات  وليائه

لى ا ر فتكون  (7)((الرؤيا الصحيحق وإن اختصَّر   الهاا بأينإل الص ح، لكن لد زقي لو رينم
ولد زتضتن أمر عاماا كتا   ،ؤيا إعذا،اا له، و يَّق عىيه، أو اوتد،ا اا له وإمداياا    وايتره، 

لىتؤمن زهشر راا وزو يباا أو زسرىيق عن مصريهق أو ين  و عليل مصر و،ؤيا فرعون وحنو  لك، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1110،لم هلل ،  3/101ين   السىسق الصحيحقهلل ، وأخر با ا لها 2/3هلل "اإلاابق"، و 7/131هلل "الهدايق والهبايق"، و
ا هتدعق ينو الطريد الو يد  مرفق أورا، الما م الويريب الا  م  طرلبما تصوِّفق أّن اإلهلام كش اا و ولاا الذ  حيصإل ب( يرى 1)

أحباث "يتمرض هلا الو  ، بإل إعه عهدينم ي و  الو    إ  الو   يمط  خرباا والكشف يمط  ز اع ا وممايشق ، يهظرهلل  
  344 -228لمهد اوىيم تتوي هلل  "  التصو 

  246/ 13هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 2)
، كتاب الرؤيا ، ومسىم 6988،لمهلل هلل  لاا ،كتاب التمه ر، باب الرؤيا الصاوق  لا من وتق وأ،بم،( أخر ه الهاا، 3)
 2264 هلل،لم،
  2265كتاب الرؤيا ،برلم   ،مسىمعهد  (4)
  12/373هلل  "الها،  فتح"(  كره ابن  ير عن ابن بطال، يهظر هلل 5)
  42البن القيم هلل  "الروحو"   9/124لىقر يب هلل  "اجلامي   كام القرآن( يهظر هلل "6)
 12/381هلل  "فتح الها، "( 7)
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الصاوهلل واوتد،اج يههو  الت ريد بهلل كراما  ، إال أعه ولد زكون وويىق إىل ممرفق  ي ، إعذا،اا
 ّيل به ما ،آه أ ّد ينو  (1)واإلعسان حبا ق إىل عقإل  الهلل وأولياا الشيا هللاللائوهلل وأ وال الد َّ 

، أم من خياال  اله رس؟ إ  (2)من عهد ات، أم با إل من الشيا هلل أو ا ستَّرون ، ال الوي 
فقالهلل  (3)أعواع الرؤى  ت ليس كإل ما يُرى   ا هام ،ؤيا اايلق احيحق فقد  كر ،ورول ا

  (4)"الرؤيا ن نق فرؤيا بشرى من ات، و،ؤيا حترلين من الشريطان، و،ؤيا ما حيدِّث به ا را ع سه"
 : أو التوسم  ج. الفراسة

  هلل ز رَّ م، يقال، وينو التووُّ ، فب  من التهصُّر(5)وين  الهظر والتأمإل لىش ا والهصر به
زو     ف ن خ راا أ  ،أي  فيه أنراا مهه، وزو   أ  ز رو ، ، يقال ه  الش ا إ ا زو َّ 

 ين   دّ فال راوق زههئ عن أمر ما  ائ  و  (6) مأخذه من الووم أ  عرف  فيه  ته وع مته
   (7)"يمرفون الها  بالتووُّم  ات عهايا  إنَّ "هلل   ينإل اإل ان لال 

هلل و ا هطد واوديع كتا   اآليقأ ولد ُيستمان   ال راوق مبمرفق الستا  وا  مح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13/78هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل1)
لهمض الهشر ينم  ّن يتتنىون  (، ال الوي )( و،ي  كر ينذا ا صطىح كن راا    ديع اإلمام ابن زيتيق عن الصوفيق، و2)

وّ ح وعّدوا ،ؤيتبم كرامق وكش اا،  (، ال الوي )خيربوهنم بأمو، من الوي ، أو حيتىوهنم لىكمهق ولد  اينم بمض الها  
من الشيا هلل ما يستيه الها  ، ال الوي  وأن بمض الها  خيا هوهنم، وحتصإل هلؤالا خوا،   ))ابن أ  الملهلل   لك

  هلل ، ال الوي  ينم اجلن، ويستون ، اال، كتا لال زماىل ))لال مهيهاا  قيقتبمهلل  مث ((يلعتون هبا أهنم أولياا ات

            هلل "ررح المقيدي الطحاويق "هلل ،يهظر (( [10-6هلل]اجلن
571  

روا  دونبا  الرؤى عدا اله ساعيق، وعسهوا كإل ما يرى   ا هام إىل ا خ ط الا   اجلسد، وفسّ ( أعكر ال  و ق 3)
او  الذاكري وخىيط= ، ولري  من  لك اهي عىتاا اله س   المصر اوديع فيمىوينا ،و هبييان ينذه ا خ ط

  وأعواعبا قيقق الرؤى   ل اتفيمر  من ك م ،وو وا ؤمن يتىقحم عىم الوي  من مصد،ه الصحيح =ا مل ق فقط !
،كتاب الرؤيا، ، وعهد مسىممولوفاا عىحم ابن و رين 7017،باب القيد   ا هام ،،لمهلل كتاب التمه ر  ،( ،واه الهاا، 4)

   وفيه اخت     ،فمه أوول ه    2263 هلل،لم
 12/637، وومهلل 6/160 فر هلل هللالبن مهظو،"لسان المرب"( 5)
  328/ 16لىلبيد  هلل  "المرو  زاجا ر ي ع سه ، و"( 6)
جمتي والطرباين   ا ووط وإوهايه  سن،"هلل ،واه الهلا، ولال اهلينت  3/207  ا ووطهلل ( ،واه الطرباين 7)

وينو يو ي عن اوديع الضميف ا شتبر هلل   1693هه ا لهاين   السىسىق الصحيحق، ،لمهلل و س،  268/ 10هلل"اللوائد
، باب ومن وو،ي كتاب ز س ر القرآن  هللر بهو، ات" الذ  ،واه الومذ  عن أ  وميد ايخد، "ازقوا فراوق ا ؤمن فإعه يهظ

  1821 هلل،لم ،السىسىق الضمي قهلل ،يهظر 3127 هلل،لماوير ،
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     يتمّىم اليس  عىتا ينها ولكن ال راوق ا قصويي ، [30]تتدهلل 
ال   لذا ا،ا حا  اه  ركوهنا ظال راوق   زمدو، وال ات  ينإل اإل ان ايبهب ين  بص ريوإمنا  ،ويكتس 
  عهد أينإل اإل ان  اق وإن كاع  زصد  كن را يَّ  مرفق يقيه اعىيب عتتاياال كن 

وليس  ين  زىك الا لد حتصإل بالريا ق واجلوع والسبر، أو ا ههيَّق عىحم ظهون وأوينام 
ال زكشف عن  ّد عافي، وال عن  ريد فبذه ال راوق  ،(1)يّدع  أينىبا ممرفق أورا، خااَّق

كتا أهنا   بمضبا وأكنره خيي   ، ولد يصد (2)و قيقتبا خترص وظهون و، م بالوي  مستقيم،
  ر ال راوق ايخىقّيق الا اهف فيبا ا  هاا و  رينم الا لد زكشف عن  واع  من الوي  

  (3)الهسيب
 د. الحدس :

 الظنّ أاإل اود    الىوقهلل الرم ، ومهه  د  الظن وينو الر م بالوي  ، وينو هلل
  (5)من ا هايئ إىل ا طال هلل ورعق اعتقال الذينن ، و  االاط ح(4)والتوينم والتاتهلل

 ه و  ُ ، كأعّ إل ا مىن   اله س يفمق وا دي،   ول  وا دوا قصوي باوركق وورعق االعتقال متنُّ 
 ،يق  ىت زصهح مرآي جمىوَّ ه ا،زقاا اله س اإلعساعيَّ  بأعَّ هلليُّ رره بمض اإلرراللذا ي سِّ  م ا ئ 

، فبو منىه ممرفق لري  من ممىن اإلهلامينو  كذلكو   (6) الذ  يوشاينا فتتتىئ من الهو، اإلهل ّ 
ومكان اود   ،مكان اإلهلام الهص ري أنّ  مهارري ال زستهد إىل جتربق واوتدالل إالّ 

واإلهلام عهد ا تصوفق حيتاج إىل ،يا ق ،و يق وزص يق يتم هبا ما يلعتون من   ا ،(7)المقإل
 الهص ري وزىق  ا عوا،، بيهتا اود  ال حيتاج  لك  

  اود  عهد من لالوا به وواا أكان ممرفق عقىيق متماليق عن االوتدالل كتا ينو و 
  Bergsonال ىس ق الوربيق عهد بر سون

ا كتا ينو   ال ىس ق و داعي  وكش اا   ا أم كان زأمُّ (8)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جلتال الكارف   "ال راوق بهلل ا مس واليوم" هلل لى ائدي يهظر (1)
 من ينذا الهحع 135يرا ي مو وع ال راوق التكبهيق ص( 2)
  362هلل  لىشا يب "ا وافقا "، ويهظر هلل  753" هلل الطحاويقررح "( 3)
  6/48"لسان المرب" هلل د هلل يهظرهلل (4)
  83لىير اين هلل  "التمري ا " (5)
    1/452جلتيإل اىيهاهلل  "ا ميم ال ىس  "( 6)
   592لىلعيد هلل  "مصاي، ا مرفق"( 7)
أوائإل ا بتتهلل مبا يستحمهلل القوى الرو يق  ) ، وينو من م(1941–1859)ينو فيىسو  أ اين يبوي ، عاش   عام  (8)
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ا وبالتايل فبو تدوي   يائر  ،من أفماله ، أو فم ا وعه  لااا من اإلعسانق ال خيرج عن كاإلرراليَّ 
ومن مث ف  مهاص   كتا اا ههر ق لىاطأ  وينو عُ ، اإلعسان تدوي هبتا  نَّ   اللمان وا كان

ىم ما مهه ع من أن يىتيئ إىل ات يستتدّ  ال كر ّ  والرل ّ  لإلعسان مبتا بى  من الهضج المقى ّ 
  (1)زقصر عهه  الته مما حيتا ه
واإل إىل عىم حبس  اين  لد زُ و اإلهلام والرؤيا وال راوق واود  موخ اق القول أن 

لذا كان الصاوون يمّدون  واين  من عهد ات فتهق وابت ا، أو كرامق وااط اا ، فب  ممصد،ينا
لإلفايي مهه    -إن  دث–، ويسمون اال يطىهون  دونه أبدا ، افتهق واختها،ا مهبا ما حيدث هلم 

ون  صوله هلم كرامق! فكن ر مهبم يمدُّ  ا من بمدينم، أمَّ ي االوتما ي بات من ررِّه وفتهتهايخ ر م
طوا    لك ، فتاهَّ قبون عىحم الواول إليه بأعواع من الريا ا  الشالَّ يتد،َّ  ابإل  مىوه مطىها 

 ىت لال ،(2) فظهوا زىك أعوا، ا مرفق وإررالا  التيىِّ  ،وز عه  بمقوهلم الشيا هلل ،اكه را   اطا ختهُّ 
ق ، وإمنا يشوىبا عن عا با ينذا القوى الهدعيَّ ر ا ىكو اله و  الها قق من  وين إنَّ ))أ دينمهلل 
ق بتقىيإل الطمام و مف وىطان القوى الهدعيَّ  ،ق، فإ ا لوي  اله س بال ضائإل الرو اعيَّ ومشا ىبا

، حم مهه ا ما،   وزتىقَّ صإل بأبيبا ا قدَّ ، وزتَّ إىل عا م القد  اختىص أ ياعا ، وزكن ر السبر
ها    عومبا رَ حم مهبا ا ويّ ر، وزتىقّ لما ق حبركاتا وبىوازم  ركاتاق ارصإل باله و  ال ىكيَّ وزتَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/323  فىس ق الورب اودينق ، يهظر هلل "موووعق ال ىس ق" ،لمهدالرمحن بدو  هلل ا يتافيليقيق (
 592،  297هلل "مصاي، ا مرفق"( يهظر هلل1)
الا  أعواع من الطاعا  وااى له بمدأمو،اا كن ري خمتىطق، ولد ز من أنر التم  والسبر واجلوعلد يوااى لإلعسان ( 2)

مي ا هالوق فيبا عىحم   ر مهبج القصد واالعتدال، ولد فنت هبذه ا مو، كن ر عىحم  قيامالصيام و كال زتطى   وعاا ووبراا
 هلل( ت زماىل الهو،ا ق ) ال تهق عهد  دينه عن  ينذهلال ابن القيم   عوعيته مو حاا مدى اللمان، 

               وواف  مامها  وات متحردان  و،  و عوعهلل هلل خمىو                 والرره                        
 وممقرول  مهرا  ريئررران  وكذلك ا اىرو  تسرو                         

 كم لد ينوى فيبا  مدى ا زمان!   ا ذ، زلل فتح  ، ىك ينوي                          
 فبوى  إىل لمر  اوضيض  الداين  عابد باجلبإل زل  ، ىرهمن                         
 ظهبررا ا عروا،  لىر رتان ال   له أعوا،  آنا، المهرايي                        
 ذيان رما رئ  من رطح ومن  ين           برىيرقفأزحم بكإل  مصيهرق و                         

 تا أخوانرمن يناينهرا  قاا  ينر           وكذا اوىويل الذ  ينو  خدعه     
 2/238 محد عيسحم هلل  "زو يح ا قااد وزصحيح القواعد   ررح لصيدي ابن القيم"يهظر هلل 
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الذ  حيدث هلم   رال وينذا التىقِّ رصينذا االزّ  إلّ رولم (1)((شرقش مبقابىق    عقرظتبا كترآي زهتويق
           اىلهلل را، إليه لول ات زمرينو ما أر

         من هلذا كان و   [223-221]الشمرااهلل
من  ))هلل ض ال  والظهون، لال ريخ اإلو مبهلل ال طبمأعظم أوهاب   هلم وفتهتبم وختهُّ 

وال يمترب  لك  ،قيراه من ا عوا، وا رااص الويهيَّ  ، أو مان ايخرطابيري عىيه م هي ماازَّ 
  (2) (( اريئا  ال يو ي من اودّ  اه  ر، فإمنا يتهي ظبالكتاب والسرهَّق

 هلل  : السمات العامة للعلم البشري اثالثً 
اإلعسان ب امرزهطا  ع  جماالزه يظإلّ سي وزهوَّ مبتا ازَّ  المىم الهشر ّ   قيقق ا مر أنّ 

 ق فته عصواه الشري، فمرَّ اهلذا عر  القرآن الكرمي اإلعسان به سه كن را  ا ازه احملدويي القااري و 
فته مبهدأ عشأزه ، وعرَّ لهات  والقوى الا مهحبا واين ا و بالص ا  الا خىقه ات عىيبا، 

   مهه ته عىحم مطىوب خالقه ، كتا يلَّ ومص ره
لمىته  اإ ا،ا    و ا  عامق لإلعسان متنِّإلأمام ا افاوتقراا عصوص الو   يضمها 

، وهنإل من ممهلل ا مرفق، ومبتا ال يكاي خيرج عهبا مبتا ا،زقحم   وىم المىم ،هومما،فه ولوا
، وبيان ينذه وبصره أو أررل  ع سه وا ا فؤايه ، ومبتا لو   مه، ح عقىه وزولَّد  ينهه

 هللفيتا يى  الص ا 
 القابىيق لىمىم وحتصيإل ا ما،  هلل  1

، بإل ينو    لك اوهلل من أ مف وأ بإل الكائها   اين ا  افاإلعسان يولد  مي ا  
 ، بيهتا يظإلّ ن واليتا زمر  كيف متا،   ياتافصوا، اويواعا  بمد واعا  م ،قاويّ 

الذ   ات وكتق أ،ايينا حيتاج إىل م  ظق و،عايق وزمىيم وزد،ي   ااإلعسان الوليد وههلل عديا 
ه عىحم  ريد المىم ق، وزدلّ ىيه  بوي زمىيم وزربيق وزو يه زولظ مما،فه ال طريّ هذل ع  إ  زُ كّرمه 

، والوبيق د وعهده الر هق فيه ولديه أيوازه، فبو م طو، عىحم  ى  ا مرفقلوا مرفق الذ  وُ 
الدين الصحيح يتوافد مي ينذه ال طري ويدعم ينذه  ا توااىق زضي ألدامه عىحم  ريقبا، كتا أنّ 

   أمر ات اإلعسان بالقرااي يه اإلعسان إىل ا سا، الصحيح ف   القرآن الوبيق ويو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/54، عق ا عن "  ال ىس ق اإلو ميق"  دكو، هلل  28لىسبرو،ي  هلل "ينياكإل الهو،" ( 1)
   96البن زيتيق هلل  "ال رلان بهلل اود والها إل"( 2)
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     مده بكرمه إن لرأوير هه    ريد المىم ، يو  [1]المىدهلل   

   المىيم لطى  زيايي المىم من ،به  يدعوهو ، [3]المىدهلل      

     له أن ما عىته إمنا ينو ب ضإل المىيم ومن واوي عىته ههلّل يو ، [114] ههلل

   ويمىم أعه المىم يائتاا يطى اإلعسان الذ  يوىب عىحم زربيق القرآن ، فيظإل [5]المىدهلل ،
ا   اينإل مىت ظن ع س

ا
 ه عا 

 احملدوييق باللمان وا كان هلل   2
، وما ثهلل الدعيا والربزخ ويا، القرا،فاوياي   التصو، اإلو م   ويىق ممتدي   يو، ن 

  طِّ   دوي ما لدِّ، له فيبا من  ياي، ال يستطيي خت الدعيا إال وههلل ممدوييعتر اإلعسان  
عهبا بتقهيا  عصو،  ان أن يصىه خا، ا وما  ك ،وينو كذلك تدوي با كان عىحم ينذه ا ،ض

   اأو زماعا  ام التق ي وينو مبتا زاي له مدى اليستطيي أكنر مهه مكاعا التقدُّ 
لىي  مبا  ، ال يتياوزه إالَّ ينو جمال عىم اإلعسان حبواوِّه اومكاعا  اوينذا اجملال احملدوي زماعا 

، ، فتيال عىته عا م الشباييه، وما يهمد عن مكاععتا يسهد زماعه أو يىحقه ايصإل إليه خربا 
ىه من ممرفق ، مي ما يصإل إليه بمقز اايىه وورب اوقيقق   أ وا،ه الذ   كهه ممرفق كن ر من

ب رص  ن من بمض الوي  الهسيبّ ا ز اايإل عا م الوي  فقد يتتكَّ ، أمَّ جمتىق عن عا م الوي 
أن يمرفه ممن عهده  إالّ  جمبوالا  ا يها  ، أما أكنر  لك الما م فيظإلّ ر له، أو أيوا  زساَّ زتاح له
 ، أو ممن ااط حم من ،وىه فههأينم به  م احته 

عىم   جمال ول ب  ر،ه من القذِّ روحي ،حبدوي عىته  اان يائتا راإلعسالكرمي القرآن ويذّكر 
عوا م كن ري عهه  ابرد له  يويؤكِّ ، [35هلل]الهيم        هلل الوي 

 [51]الكبفهلل          تبا فيقولهلل يَّ رو بىه بكي 

ك ي له بذل، فيحدِّ [85]اإلورااهلل        هلل ؤكد له أن عىته لىيإل، وي
ه عن عا م الوي  من مصد،ه الصرحيح، ف  اقَّ رويربطه مبا يتى ،م له  دوي إمكاعازهر، ويروو بته

مبا لد يمررض له من أ وال، أو يوااى له من أمو،، فما م الوي   ، وال يووّ يىبع و،اا ورراب
ومن ، ويايمها   ا ا جيبىه   كإلّ رّ  ر ممربكن   فتا يمىته ألإلّ تيوب وينو بقد،زه تدوي حبدوي

اه عن عا ِم الوي  من ا يتىقَّ ر  اما رمتطىِّ  ان عىحم الصد  والمىم الصحيح ويظإلّ ر اإلعسيوىّب  مثّ 
  اليقهلل والنقق والتصديد مصد،ه بكإلِّ 
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 الهقص والقصو، والقابىيق لىاطأ هلل   3

فاإلعسان  ر بأ وال خمتى ق زت او  فيبا لواه ، ويتأنر بذلك عىته بّيه   لك 
             ري ق لال زماىلهللالهصوص الش

              فبو يهسحم  ،[54]الرومهلل
  ومن (2) "كإل ابن آيم خطّاا"هلل لال   (1)بمد المقإل ويمويه ايخطأ  جينّ لد ، و بمد المىم
  مستقهإل  وما يستيدّ  ، فكيف مبا يوي  عهه،فبو  اينإل به سه و ازه ،اإلعسان اجلبإل  ا 
 ؟(3) يازه

 ينم فطر ق المامق  فور  ا ما،  الضرو،يّ  ايهايخالد الر يم  مف ا ا  عه  مولد ، 
ال  كن ممرفته يون عو،  عن ات ما ووهنمبإ،وال الروإل يهىِّ  مومّن عىيب ،ومهبا ممرفق ات 

 واينموييق  ى  اوقيقق بق  أ ون، وال يتيب  ىه بمىقليتتكهوا من حتقيد ما خ  الو  
 احملدويي  
 هلل  القوي المىتيقز او    4

من  ما))و ،اوزونر، وينم فيبا كذلك مت ري عن عا م الوي ردويي لاارآيم ت ب ي لوى
والت او  إىل ما ال  وين  زقهإل الت ا إل إالّ  ، بإل و  ر او ّ وإي،اكازه ا ق من ا ا  او ّ 

الا زتطى  لوى مميهق لهىوغ الكتال فيبا وا مرفق والمىم من ينذه الص ا   ،(4) ((حيصره الهشر
بم ، ومبتا بىووا من المىم ومن القوي ا مرفيق ف ولبم من ينو أعىم مهوالها  فيبا مراز  

 [76]يووفهلل        هللالمىيم فتهتبحم الكتال   المىم إليه 
 ق هللق والطهميّ ق والذينهيّ ر با متقدا  واإلمكاعا  الشاصيّ التأنُّ   5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/373لىتيداين هلل  " خ   اإلو ميقا "( يهظر هلل1)
،كتاب الليند، باب  كر التوبق، ، وابن ما ه 2499 هللب ا ق القيامق والرلائد والو،ع ،،لمكتا،الومذ ( أخر ه 2)

  12637 ،لم هلل، وأمحد   ا سهد ، 4251،لمهلل
مريض أهنم جيبىون كن راا من من ا تهحرين   عىم التشريح والط  أي،كوا بمد  لك المىم ال ا هص هلل(  ىت إن 3)

الت اايإل، ويميلون عن إي،ا  ا وهاب  إ  ال جمال هلا   عا م الشبايي ا هظو،، كالدكتو، أليكسس كا،يإل اوائل عىحم 
  ((ووالي ا مر أن  بىها مطهد )) هلل"لال   كتابه "اإلعسان  لك اجملبولم ،1912لما يق لألحباث الطهيق عام  ائلي عوبإل ا

  7/565 هلل "توع فتاوى ابن زيتيقجم"( 4)
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 (1)"ساعهراعه أو  يِّ ياعه أو يهصِّ ه يبوِّ فأبوا"هلل  لال،تأن رالر و اإلعسان خمىو  لابإل لىتأنُّ 
ر زتأنَّ  ، ومن مثّ  مي ق إالَّ أن يميهه ات ويوفقه قر با رياا ايخا، يَّ ، من التأنُّ عىحم التحرُّ ولد،زه 

أو يهتمد عهه فيقوب من اود  ،قزه وبا ؤنرا  ايخا، يَّ بقد،  اوزكذيهب اوزصديقببا مو، فته ممر 
قائىهلل به ، ولد يتشكك   ومن  لك أعه لد يرى ا مر  قاا لكنري ال مبا  وله ارا كن ري زأنرُّ   اأ ياعا 

 د يمتقده إ ا  الس أينإل الهدع وا ينواا وهلذا  رى التحذير من  لك كن راا من السىف 
 ، وان ات عىيبم  

 
 
 ايخيال والوينم هلل لد،ي  6

او، أرياا  ائهق  ىق زريك،ي أو ممنّ ي مصوّ ، فايخيال لوّ ختيُّإل الش ا ينو متنُّإل او،زه  
 امايي   ، ولد يكون ايخيال متني ا موزوينُّ  ، وايخيال ظنّ ،يي ا صوّ قوَّ حم بال، وزستَّ فتتومهبا  ا ري
 ا ينهي   ، أو متني ا عهبا ، ف رزسم   اله س ويهقحم بمد  يهق احملسّ أي،كته اووا ّ  لش ا خا،  ّ 

 كن أن  ا، واإلعسان الذ  يستادم خياله كن را يد،كه المقإل ويروم له او،ي مشّاصقلش ا 
من يرى ايخيال ينو   ، ومن أينإل التصوُّ ىهي ختيُّ ىه  قيقق والمق بقوّ ما يتايّ  ظنّ يقي   الوينم في
ون  اال  لذا يمدُّ   (2)فإ ا مازوا اعتهبوا ،خياالا  يا إالَّ يرون الدع ال ان الها  عياما الو وي ويمدُّو 
 )) هلل(3) يقول ابن كتوعق ،، وممرفق بالوي و ياب الوع   اال  جتإل  لىحقيققالسكر وال هاا 

 ! (4) ((صال بالوي ىق عىحم االزّ ي ا ايّ و  اليقظق زساعد لوّ 

  جماهلا وما رحبس اأو عقصا  ان الا ختتىف كتاالا رايخيال من ا ا  اإلعس أنَّ  واودَّ 
كتا لد فاوتادام ايخيال   عا م الشبايي لد يصإل باإلعسان إىل اإلبداع واالبتكا،   ،زقوي إليه

،  فالوي  ىتمرفقل ا   كن أن يكون مصد،ا فا   جمال الوي    أمّ يصإل به إىل الوينم واجلهون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  63وهد خترجيه ص( 1)
 546 -1/261هلل " لصىيهاا ميم ال ىس  "( 2)
( ينو ومد بن مهصو، بن ومد اإلورائيى ، يبوي  عاش   بوداي، وعتإل مي الولاي الونهيهلل، ا،زهط  ربرزه بكتابه 3)

لقضايا مستادماا ع س الىوق وا صطىحا  والتقسيتا ، "اجلديد   اوكتق" الذ  أل ه وكأعه من ا سىتهلل مبتت ا به س ا
وا    "كشف الظهون(  يهظرهلل"683ينر ( وليإل) 676زو  وهق ) ،عحم بمضبم إو مه وا مر خ    لك ىت اي
  1/685خىي ق هلل 

     155البن ويها هلل  "مهحع عن القوى اله سيق"، و446 -126البن كتوعق هلل  "اجلديد   اوكتق"( 4)
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، (1)ىتهإعسان ويروم ز اايىبا مبايِّ  ،ا  وخياال  يصهمبا كإلّ ، وليس زصوُّ عا م له  قيقق والمق
 ط واجلهون  إىل التاهُّ  فىن يواىه االوووال   ايخيال إالّ 

الذ   ىه لسرب أ وا، عا م الشباييزؤينِّ  قق بالمىم الا ا  اإلعسان ا تمىِّ  وينكذا عرى أنّ 
ق ، فسائر مصاي، ا مرفق الهشريَّ الوي  أعيل ممرفق  قائدين  عن من مث ، و يميش أ رافاا مهه

   هنا ي إىل كشف  يههالذ  زتطىَّ   احملسّ ا و،اا الما مووائىبا تدويي ولااري بالهسهق إىل م
، بإل بو ويه أن اإلعسان بووائىه احملدويي ا ، و الائتق باإلعسان وينو خمىو  تدوي ا ا 
م ، فتن احملتَّ اول الواول إىل ا ما،  والمىومينو الذ  حي -بدبالقيا  إىل ا زل وا -احملدوي 

لىاطأ  وله منإل خصائصه من كوعه تدوي ا دى لاب ا  ،أن يكون ما يصإل إليه مطهوع بطابمه
 والرل ّ  ص لإلعسان مبتا بى  من الهضج المقى ّ ف  مها ومن مثَّ ،(2)والصواب والتمديإل والتهديإل

ال وهيإل  ))إ    (3)ا حيتا همهه عىم ما زقصر عهه  الته ممّ  إىل ات ليستتدّ  الىيوامن  ال كر ّ 
يهقحم عىم اإلعسان    ومن مثَّ هه لىها عن  ريد يندى ات الذ  يهيِّ  ق إالَّ ق يقيهيَّ إىل عتييق لطميَّ 
   (4)((ال يصإل إىل مرزهق اليقهلل حبال اظهي   اله، عىتا ،ه ات فيتا و،اا ما لرَّ 

 بىه ويتمر  من خ هلا يتياوز هبا ممرفق ا ق  صاي، اإلعسان حب خ اق ا مر أنَّ و 
عىحم آفا  أووي من ا و ويا  ا شايندي، ويمر   قائد ا و ويا  الويهيق  فبو م خيىد 

، وإمنا  مىه ات فيبا ال زهحصر  يازه   عا با، و اومكاعا  اه هبا الدعيا زماعا حدوي الا حتدّ لى
ه عىحم ا تياز هق الا زميهحم مهبا ا ما،  ا ويَّ له من مصاي، يتىقَّ  بدّ  ل بت ا واالختها، فكان ال

، الذ  يريده أن يس ر عىيه ، وعن ا هبجه الذ  خىقهمما،  عن ،بِّ وين  ، بهياح  يازه الدعيا
 اايىه وممرفته عىحم و ه اليقهلل ا ال  كهه الواول إىل ز، ممَّ بت ان مص ره و لائه بمد يا، االوع

 احملدويي   لواهبه سه و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الذين الربجمق الىوويق المصهيقومهبم   زماعها أينإل ما يستحم ) بمت  ما يمتقده ال  و ق ومن وا، عىحم  ريق( خب 1)
 !أن اوقيقق عسهيق وين  ما يراينا كإل إعسان  خبيالهويمهون هبا  (ايخا، ق ليس  اوقيقق  يهطىقون من مهدأ )

 80هلل لمهدالكرمي عنتان "، ىق عرب الوي ( يهظر هلل"2)
  593لىلعيد هلل  "مصاي، ا مرفق"ر هلل ( يهظ3)
  2/1116لسيد لط  هلل  "  ظ ل القرآن"( 4)
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ا صاي، الا  كن ممرفق الوي  اود مهبا، و وابط ا خذ من هلل وال صإل التايل يه
ا صاي، الا خيتىط فيبا الو   بو ره لتصح لىمهد ممرفته وزستقيم  إ  عىحم وا  ا مرفق 

 وم المهوييق اوقق ت ،ب الما هلل الصحيحق زق
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 الفصل الثاني: 
 الغيبالمعرفة باستمداد مصادر 
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 تـوطـئة:
له ي آيم ولي بال  وروف رديد مبمرفق ا مو، الويهرّيق، ا ا   مهبا وا ستقهإل، وزشتّد 

 ص ر؟ وواا ينذه الر هق إ ا كان اإلعسان لىقراا زائباا ال يمر  من ينو؟ و ا ا ُو د؟ وإىل أين ا
اعتتحم إىل أ د ا ييان احملرَّفق أو الو مّيق، أو عاش ب  يين يستق  مهه خرباا احيحاا عن 
الوي ، فاإلعسان ال يستطيي أن يتياينإل ما يراه من مظاينر اوياي ا اتى ق الا زدّل بو وح 

 عىحم و وي عوا م كن ري و،اا  ّسه ومد،َكازه، وو،اا عا م الشبايي الذ  يمرفه 
ويىرِّيب الدين اوّد ، هق اإلعسان ال طريّق   ا مرفق   يع زتضّتن مصاي،ه كإّل ما حيتاج 
اإلعسان إىل ممرفته من أخها، ا وّيها  الا زتمّىد مبهدأ خىقته ومص ره والوايق من و ويه، 

الوي  وفض ا عّتا حيتاج إليه عن بمض الموا م الويهّيق  وله  ومي ينذا الكّم اهلائإل من أخها، 
جتد  وائف ممن يديهون باإلو م ويؤمهون بات و،ووله وما أخربوا به من الوي   ال يلالون 

 يىبنون و،اا ، هق اكتشا  ا ليد أو ممرفق الكهه والكي يق  ا أخرب عهه الهقإل!
وزواوح زأن را  التشّو  إىل اوتي ا  قائد الما م الويريّب بهلل ا هتتهلل إىل اإلو م    

لرهبم أو بمدينم عن مشكاي الههّوي، و س  التلامبم بأ كام الشريمق الورّاا الا  س  
أ كت  ينذا الهاب، و ّدي  مصاي، التىقِّ  فيه، وبّيه  الطر  ا واىق إليه، و،ّب  أزهاعبا 
عىحم لطي الطتي   جتاوزه، فتن  اي عن ا هبج واعطىد و،اا  تمه وولمه ز عه  به 

 ّد وبا إل، واختىط  لديه ا وينام باوقائد  لذا كان متييل ا صاي، الا  الشيا هلل، وختّهط بهلل
 كن أن يؤخذ مهبا خرب الوي  اوّد عن ا صاي، الها ىق  مرفق الوي  و وابط ا خذ من كإّل 

 مصد،  من أينّم ا مو، لتحقيد اإل ان بالوي  والتمهُّد ت مبقتضحم ينذه ا مرفق 
اي، المىم، فتهبا اوّس الها ن والظاينر، ومهبا االعتها، بالهظر وزتهوّع  ر  ا مرفق ومص

  وبالطريد ا ول  زهكشف كن ر من أمو، عا م الشبايي، ولد زهكشف (1)والقيا ، ومهبا ايخرب
بمض أمو، الوي  الهسريّب،كأن زهصر المهلل أمو،اا كاع  موّيهرق   ألطا، عائيرق أو خ ّيق   أ بلي 

أو زماين ريئاا من آنا، عا م اجلّن أو ا  ئكق، أو يالئإل عذاب القرب أو  اإلعسان الداخىّيق،
 عميته مبا متىك من اوواّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/324البن زيتيق هلل "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"( يهظر هلل 1)
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وبالمقإل وا قايسق  كن ورب أ وا، اوقيقق   يلائد الطهيمق ومكوِّعاتا ولواعيهبا بهااا 
مض ما كان عىحم ما يصإل إىل المقإل من ا شايندا  والرَت ِ ظ ا طّريي، ولد ُيكشف بذلك ب

 يهاا عسهي ا  فمن  ريد المقإل متكَّن اإلعسان من ممرفق أولا  الكسو  وايخسو  ومواعيد 
الشرو  والوروب ا ستقهىّيق ممرفق متهاينيق   الدّلق والت صيإل لوامبا وهن كوعّيق يعا ات أويل 

عىحم المهايق وإ كام ا لهاب لىت كُّر فيبا اعتها،اا ومقايسق، و مىبا آيق   االعتظام ويلي ا 
الصهي والتدب ر، أّما الوي  اوقيقّ  فطريد المقإل ال يواإل فيه إاّل إىل ممرفق جمتىق يون أن 
يتتّكن من ممرفق ز اايإل أكنر عهه إاّل بالطريد النالعهلل وينو ايخرب، ويأا عىحم لستهللهلل خرب 

وينو ا هقول عن ممصوم ناب  عن ا عهياا اىوا  ات وو مه عىيبم ، وخرب   ر ممصوم 
، فتهىِّووه   رينم  وايخرب ا مصوم ينو مصد، ا مرفق بت اايإل عا م الوي  من عهد عاِلته 

    ممصومون مؤيَّدون بدالئإل ادلبم من مروىبم 
ويتَّسم مهبج اإلو م   ا مرفق بتقدير مصاي،ينا وزو يه كإّل مهبا إىل جماله يون إفراط 

كّىبا ااوق لىتمريف بالوي   فتهبا ما  كن أن يُمّر  به   أو ز ريط  ومصاي، ا مرفق ليس 
بصو،ي جمتىق، ومهبا ما يواإل إىل كن ر من ز اايىه ويلائقه، ومن و ه آخر من ينذه ا صاي، 
ما يكون خربه لطمي ا ويقيهي ا، ومهبا ما ال يتياوز خربه الظّن أو  ىهق الظّن  ومهبا ما ال يواإل 

ا فيتا يتم  ّىد بالويهّيا  إىل  د  أبدا
و  ينذا ال صإل بيان لىتصاي، الا زُمّر  بما م الوي  أو بهمض مهه، أو ما لد يتويّنم 
بمض الها  أهنم يمرفون من  ريقه عا م الوي  ويكش ون  يهه، ليكون ينذا الهيان مبنابق 

 أاول  ابطق ومو ِّبق عهد  ى  ا مرفق اليقيهّيق عن الويهيا  
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 المبحث األول:
 المصادر التي يمكن معرفة الغيب الحق منها
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 المطلب األول
 الوحي المعصوم وتابًا وسنة

 
الروإل وأعلل عىيها الكت   فبداعا من  إليهاعىيها أن أ،وإل  من أعظم مهن ات 

الض لق وأخر ها من اجلبرالق مبا وا  لها من ايخرب اورّد ، فكشرف لها ما يمرفها باإلله القدير، 
  إ  ليس ينها  مصد، مونو  يههئها عن هدأ وا ص ر، ويميهها عىحم حتقيد المهوييق ت وبا 

مهذ  -عىيبموو مه اىوا  ات -زىك الويوب إالَّ الو   ا مصوم من خرب ا عهياا  ز اايإل
 إىل خامت ا عهياا وا روىهلل، عىيبم أفضإل الص ي وأمت التسىيم  آيم 

تهبم وأوكإل إليبم أماعق   ظ عصوابا وكم كن ري  ا مم ك ولد اوتح ظ ات 
         مهبا ابت ا المهاي واختها،ينم، لال زماىلهلل 

            

    ولكن زىك ا مم  م حت ظ ا ماعق فذين  الهسيان بكن ر [44]ا ائديهلل ،
ح  مما م ا، فامن التأويإل الها إل ما بق  مهبا احيحا مهبا، و ال  يد التحريف عصوابا و  رَّ 

 م يهد إاّل ر ا يس ر اختىط فيه اوّد بالها إل  مث ختم ات الرواال  باإلو م اوّد فيبا، و 
الذ  أمّت به الهمتق، وأكتإل به الدين، و، يه رريمق   الما هلل، وأ،وإل به خامت ا عهياا 

  ، وزك َّإل حب ظ و يه ا هرلَّل عىيه ليكون  يَّق إىل يوم الدين، لال زماىلهللوا روىهلل 

        فبّيأ له برمحته عىحم مدى المصو، [9]اويرهلل ،
ادو،اا حتتىه، و بابذي يتحّرون أواعيده  والو   ا مصوم يشتإل القرآن المظيم ك م ،ّب 

 الما هلل، كتا يشتإل ك م ،ووله ا مهلل فيتا خيرب عهه 
 القرآن الكريم:أواًل: 

بى ظه وممهاه،  عىحم الهيّب  علل به  ربيإل لل   ر خمىو  رمه، ينو ك م ات 
،  مىه ات مميلاا بألصر (1) وينو ا كتروب   ا صا ف ا هقول إليها بالتوازر، ا تمهَّد بت وزه

عيلينم أكرب وكان  فميلوا، هأن يأزوا بسو،ي من منىأينإل اله  ق والهيان ى المرب حتدّ ُوَو،ِه، و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/19لىل،لاين هلل  "مهاينإل المرفان"( يهظر هلل 1)
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        هلل لال ات زماىل المظيم، اتأعه ك م عىحم  يليرإل

                

            [24-23]الهقريهلل   
ا ول، وعتدي ا ىق ويليإل اد  الروالق، ويههوع التشريي  مصد،ينو الكرمي  والقرآن

ا بصا،، فقد  و  وو،ه وآيازه أينم ا ما،  الا يه ي عىيبا ا ؤمن اوكتق، وعو، الهصائر و 
عقيدزه، ويكّون عىحم أواوبا زصو،ازه لىو وي والكون واوياي، فارتتإل عىحم بيان أاول الوي  

لال ، الا عىيبا ا ح الدين والدعيا الذ  زمّهدعا ات باإل ان به، وبيان أينم مسائإل ا مرفق
            زماىلهلل

  [89]الهحإلهلل
اإل ان بالقرآن الكرمي متمىد بوي  مطىد ينو الو   ومبشايند تسو  وينو ا صحف و 

به إ اعاا بالوي ، وراا أن يكون  ومبا أخربعا قد راا ات حبكتته أن يكون إ اعها به ف
ا عراه مسطو،اا وعستمه مقروااا، و  فيبتد  ر واالعتها، لىتذكُّ  ميسراا وب ا  ه مىخطابه لها مشايندا

      هلل لال به عامق الها  ويليايون ممرفق وإ اعاا، 

   ويمي  من بياعه وإعيازه أينإل المىم وا مرفق، وأ،باب ال صا ق [17هللر]القت ،
والهيان  فالقرآن مههي نرٌّ لكإّل مقهإل متدبِّر يليده عىتاا، وإ اعاا ويقيهاا وا تئهاعاا، مبا زضتَّن من 
التمريف بات وز هيد يعاوى أينإل الها إل ورهباتم، فيه   عهه الشريك والشهيه ويدلِّإل عىحم 

وادله، ومبا  وزه  يه وو داعيته وكتاله، ومبا ارتتإل عىيه من زقرير عهوَّي ،وول ات ز رُّ 
 ، ا ات ومهبج حتقيد المهوييَّق له  ف   ريد إىل ات أو ح من إىل السهيإل عصواه من بيان

ا إل، واله واودّ  ،ي ر  بهلل الشر  والتو يد ،وفرلان عو،فبو هنيه، وال جناي إالَّ بالتتسُّك به، 
مبا  بهلل أوليائه وأعدائهكتا ي ر   ،ات وما يساطه ر ر وما يُ  ،وما  ّرمه ه اتما أ ىّ بهلل و 

 ومص ره و لائه   فريد مهبم وهيإل كإلِّ من أو ح 
وعصوص القرآن الشري ق ليس  جمري زرازيإل مقدَّوق زتىحم أو أاوا  متها تق زؤنِّر   

ي ، فهت وي آيازه زطتئّن القىوب، وزهشرح ، وإن كان هلا من  لك أوفر الهص(1)اله و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الها نهلل   التهاو  ( االينتتام بتحىيإل الوكي  الصوا وي،اوق أنره عىحم اله و  ومهاوهته لىتماين مشبو، عه1)
و  بهلل الصو  وا مىن ما ينو يليإل من الهياين، فآيا  القرآن الكرمي فيبا من زهاو  ا اوا  و سن ائت فبا والتها
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الصدو،، ويهال المهد عظيم ا  ر، ولكّن ا قصوي ا ول مهه زدبُّر مماعيه، واالووراي هبديه 
 عهايه بأّن ينذا ، و ّكر [29]صهلل        لال زماىلهلل

   قالهللالكتاب مهرلل من عهده، وعدهبرم إىل الهظر   إ كامه وإعيرازه، ف

             لرال ابن [82]الهسااهلل ،
لمظيم أن يهظر كيف لطف ات زماىل خبىقه   إيصال مماين  يههو  لتايل القرآن ا))اجلوزّ هلل 

ك مه إىل أفبامبم، وأن يمىم أّن ما يقرؤه ليس من ك م الهشر، وأن يستحضر عظتق ا تكىِّم، 
   (1)((ويتدبَّر ك مه
اإلعررراض  موهّررق مررن ، ررذّ يعررا ات عهررايه ل عتهررا، واالزمرراظ مبررا   القرررآن مررن  كرررى، و و 

            هللقاله من اهلدى فعتَّا أعلل في

                

    [101-99] ههلل  
ه  ظحبإل ك َّ زأن ايخىيقق هبذا الكتاب المظيم عىحم ق ات وهحاعه عمت ولد كان من متام 

     لال زماىلهللزيايي،  ف  زهاله يد بتحريف أو زهديإل أو عقص أووعلزه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  214هلل " لىرافم إعياز القرآن واله  ق الههويقيالئإل إعيازه، يهظر هلل"
ذّكر بصهيي مسيىتق الكذاب الذ  يُ  م مقصو، عىيبتا وايعاا أن زأن ر الكولكن ا هالوق   االينتتام بالهظم وا اوا   

ظن أن المربي   القرآن بهظم  روفه وأاوازه  فصاغ من ك مه ما  اول به مشاهبق عظم القرآن المظيم، ورتان! يهظر هلل 
   240هلل "  محد أبو زيدالتهاو  الهياين   القرآن"
له و    اآلوعق ا خ ري  تن الولي باكتشا  أورا، ا او،ائيا  ولد ازياي االينتتام بد،اوق او  اور  وزأن ره عىحم ا 

 اوز اود ا مرو  وا قهول من زأن ر مجال ا اوا  واختيا، الكىتا   ا  ا  را  الصوزيق ا هاوهق  ، ووالقوى ايخ يق
اواتا ال ما زؤييه من أخصائص اورو  و ،وأاهح التو ه إىل ما يلعم من لىتماين، الويتا فيتا يتمىد بالقرآن الكرمي 

لىتدليإل عىحم من ِلهإل الها هيهلل االجتاه !! واوُتوإل ينذا هبا عظتق ا تكىم ماين الشري ق واوديع الصاي ، ولهإل  لك ا 
 ر  فب   ،فلعتوا أن الوازيإل ا قدوق   مجيي ا ييان هلا أنر يشابه زأن ر القرآن عىحم اله و  والقىوب (و دي ا ييان)

إمنا زر   من أينإل ا ييان الستاويق من أن ا سىتهلل و  رينم وايق وا دي! وينذا عهلل ما كان يلعته إخوان الص امتمديي ل
الها  ا، و  رينم من  ي  الهوتق والىحن   لرااتمن  لىوهبم وخيشمون عهد لرااي عصوص الكت  ا قدوق  ا يراعون

هك  الميون، وزكس  م ، وزُ ا وويقحم زستحم احمللن، ين  الا زرلد القىوب إ ا  ُ  يستمتىون عهد الضراعق أواعاا من
،وائإل "هلل  ها س واله ا كتا ي مإل ا سىتون بالدعاا! يهظرا بالهكاايستدفمون و اله و  الهدامق عىحم والف الذعوب 

   1/186هلل  "إخوان الص ا وخ ن الوفا
  46البن اجلوز  هلل  "خمتصر مهباج القاادين"( 1)
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     ولالهلل ، [9]اويرهلل          

         فتي و وي مؤامرا  مستتّري  ،[42-41]فصى هلل
إاّل أهّنا باا  بال شإل، فتا يكتهوعه ال يشتهه عىحم  ال  اوّد بالقرآن  (1)زوي رهلتحري ه و 

مث ينم وإن   روا  ر  من  رو  المظيم الذ  ال يأزيه الها إل من بهلل يديه وال من خى ه، 
حب ظ ات إىل ما  قظإل ت وظا صحف فأىن هلم الواول إىل ا صا ف الا   الصدو، الا وت

 كره الكافرون!راا ات ولو  

 ثانًيا: السنة الشريفة:
اإل ان بالسهق متمىد بالوي  ا طىد فبو زصديد يخرب الو  ، وإلرا، بصد  الههوي 

ين  ا صد، الناين لىتشريي، وعصوابا الشري ق مي عصوص الكتاب المظيم والروالق، والسهق 
ممرفق أاول ا ما،  الويهيق  ويك يه   متنِّإل ا ر ي المىت  ا مر  الكامإل الذ  يو ي ا سىم

     الماّمق، لال زماىلهلل  لدعيويقوز اايىبا وأوس القضايا الديهيَّق وا

        [3]ا ائديهلل  
لقد خطهها ))   لالهلل أخها، عا م الوي ، فمن  ذي ق كن راا من (2) و  السهقولد  
خطهق مازر  فيبا ريئاا إىل ليام الساعق إال  كره، عىته من عىته و بىه من  بىه،  الهيب 

 (( وإن كه   ،ى الش ا لد عسي  فأعرفه كتا يمر  الر إل الر إل إ ا  اب عهه فرآه فمرفه

، وما من  ائر يقى   ها يه   الستاا إال  لقد زو ِّ ،وول ات ))هلل ، ولال أبو  ّ، (3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فتن حتريف القرآن بى ظه أو مماعيه أو من عرب المصو، تاوال  مستتري  م زهته، وإن زو ر  او،ينا وأركاهلاوين  (1)
ال رلان )، إىل ايعاا عساه مبا أ وه خ ل زرمجته، إىل ايعاا أعه بصو،زه ا و ويي اآلن ترفاا ومو راا عتا أعلل عىحم تتد 

  من ينذا الهحع  340يهظرهلل ص  (  ا صحف الما   )أو (اود
ومهبا ا  اييع اوسهق الا  م زهى  ،زهق الصحيح، وا  اييع الا  ا  اييع النابتق عن الهيب  (السهق)( زشتإل 2)

وخرب ))اوت ا   ربرتا وزىقتبا ا مق بالقهول فأخذ   كم ا توازر، وأ اييع اآل اي الصحيحق، لال ابن زيتيقهلل 
  ولال ابن أ  الملهلل 18/41هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" ((لقهول يو   المىم عهد مجبو، المىتاا الوا د ا تىقحم با

وخرب الوا د إ ا زىقته ا مق بالقهول عت ا به وزصديقاا له ي يد المىم اليقي ي عهد مجاين ر ا مق، وينو أ د لست  ا توازر ))
  339هلل  "ويقررح الطحا" (( و م يمر  بهلل وىف ا مق    لك علاع

، ومسىم،كتاب ال نت وأرراط 6604،لمهلل        باب ( أخر ه الهاا،  كتاب القد،،3)
  2891 هلل ،لم ،فيتا يكون إىل ليام الساعق باب إخها، الهيب  الساعق،



 

 

 88 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

ا لد واف  مَّته أمو، الوي  الا البّد هلم من ممرفتبا،  ، فروول ات (1) (( كر لها مهه عىتا
م وإهلبم ، وعرّفبم به أمّت زمريف، فوا ه هلم بكتاله وعمو    له،  فأخربينم عن ،هبِّ

ئكق واجلّن، والها، واجلّهق، وواف هلم يوم وواف هلم المرش والكروّ ، وأخربينم عن ا  
القيامق وما فيه  ىت كأعّه ،أ  عهلل، وعرّفبم ا عهياا وأممبم وما  رى هلم ممبم  ىت كأهنم 
بيهبم، وعرّفبم من  ر  ايخ ر والشّر يليقبا و ىيىبا ما م يمرّفه عيّب لهىه  مته، وبهلّل هلم أ وال 

حيصإل فيه من الهميم والمذاب لىروح والهدن ما ال  كن  ا و  وما يكون بمده   الربزخ وما
لهشر أن يمرفه بمقىه، وأخربينم عن لصص السابقهلل وأخها، ا مم ا ا يق ما ال  كن أن يمرفه 

خيالط أينإل   م م يكن يتىو كتاباا، و  أ د وإن أكنر من م لاي ا مم وي،اوق الكت ، وينو 
 وبدا ايخىيقق عىحم حنو من الت صيإل الدليد مي   ر الس ر، وأخربينم عن لّصق الهشأي ا وىل

  (2) زضاّي وال اخت   ما ال  كن أن يصإل إليه ، إل مبتا بى   كاؤه، وا   وريرزه
لألمق كإّل ما عىيه لوام  ياتا وييهبا وما يمصتبا من ا بالك وال نت  فههلّل الروول   

هلل "زركتكم عىحم هيضاا، لال بهصوص وا حق لا مق لىمذ،، ووا با بأهنا كاحمليق ال
  (3) الهيضاا، ليىبا كهبا،ينا ال يلي  عهبا بمد  إال ينالك"

وكإّل ما أخرب  به السهق عن عا م الوي  جمت ا أو م صَّ ا فبو  ّد والي، ليس من   
باب التاييإل، وال حتديع الها  با وا  ر زربيق هلم وزلكيق له ووبم، كتا يلعم كن ر من أينإل 

من خرب فبو كتا أخرب، وينو  ّد  كإّل ما أخرب به ،وول ات ))بإل  (4) د اا و دينااالض لق ل
واد ، ممتتد عىيه فيتا أخرب به وعهه   ال ي ر     لك بهلل ما أخرب به عن ات، وبهلل ما 
ع ع   ،وعه وألقحم   ع سه، أو ،آه ،ؤيق كشف وا  ع عىحم موي  عىحم و ه خا،  

فذلك ممترب حيتج به ويهىن عىيه   االعتقايا  وا عتال مجيماا   عّه  لىمايي، أو كي تا كان،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20854 ،لمهلل، 5/153هدهلل ( أخر ه أمحد   ا س1)
  4/375هلل  "البن القيم ولمهللإع م ا( يهظر هلل"2)
 واححه ا لهاين  44 ،لمهللوهق ايخى اا الراردين ا بديهلل ،( أخر ه ابن ما ه من  ديع المرباض ا قدمق،باب ازهاع 3)
ويد تتوي القت ي الذ   هلل( لال  بذلك لد اا  وائف من ال  و ق واليوم يرّيي أبوالبم ا قوال  ع سبا، ومهبم ا دعو4)

عىحم =  =-عىحم  د لوله –وا م الويهيق   عصر حيوم المىمالهظر فيتا أخرب به الهيب من القصص وا ميلا  والم يدعو إىل
ا وطو،ي والواث "هلل  قدوق   ا ييان الشرليق! يهظر كتابهأهنا فىكىو، لطيف! كتىك ا وا  ر الكن ري الا  وتا الكت  ا

 ي من عشر يا، ابن ويها، القاينر  "ولصق ايخىد
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 فكإل خربه (1) ((مؤيد بالمصتق، وما يهطد عن اهلوى ،  ،عن الوي  ليس من عهد ع سه
     الذ  عىته أن يقولهلل  فبو ال يمىم من الوي  إال ما عىته ات 

                

  [188]ا عرا هلل  
هلل "أال إين لد أوزي  الكتاب فالسهق ين  القسم الناين من الو  ، لال ،وول ات 

        ممته ا هبا عىحم ا ؤمههللهلل ، ولال زماىل (2) ومنىه ممه"

            

       كر ات زماىل ))، لال الشافم  مّهيهاا ممىن اوكتقهلل [164]آل عترانهلل 
الكتاب وينو القرآن، و كر اوكتق، فستم  من أ، حم من أينإل المىم بالقرآن يقولهلل اوكتق 

   (3)((وهق ،وول ات
تطّىي اله س وخ اق القول أّن الو   ا مصوم كتاباا ووّهق لد اررتتإل عىحم كإل ما ز
  الهشريّق  مرفته مما يه مبا بياعاا كام ا، ولد عصر  ات به عىحم اوّد يلي ا، لال زماىلهلل 

     ولد متيل خرب الكتاب والسهق عن خرب وائر ما أاىه و    [38]ا عمامهلل
ه فهق  عىحم أاىه  ق ا وعدالا، كتا متيل بكوعه ممصوم كالتو،اي واإلجنيإل  بأن ات زك إل حب ظ

كام ا رام ا مهيرِّهاا كإّل ما حيتاج اإلعسان إىل ممرفق اوّد فيه، ليكون يندى له    ريقه ومميهاا 
     ، لال زماىلهلل وير حم له عىحم القيام حبّد عهوييّته ت كتا يريد مهه

    مبتا لّىه  الهظر فيتا يسّتحم بالكت  ا قّدوق عهد  -، ف  جتد [123] ههلل
عن ات وا ازه منإل ما   الكتاب والسهق من الهيان، ف  ختىو  -اليبوي والهصا،ى أو   رينم

 ا حق من ا حا  القرآن من  كر اوم له، أو ا ق من ا ازه

مبا حيّر  تهَّته    (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  721لىشا يب هلل  "ا وافقا "( 1)
، والومذ  كتاب المىم،باب ماهن  أن يقال عهد  4604 ،لمهللياوي كتاب السهق،باب للوم السهق،  ( أخر ه أبو2)

باب زمظيم  ديع  ، ولال ينذا  ديع  سن  ري  من ينذ الو ه، وابن ما ه ا قدمق، 2664 ،لمهلل  ديع الهيب 
  163،لمهلل ، واححه ا لهاين   ا شكاي،16722 ،لمهلل،4/131م أمحد   ا سهدهلل واإلما ،12،لمهلل  ،وول ات 

  78لىشافم  هلل  "الروالق"( 3)
مري أ    الص حق الوا دي لرابق  10062(  كر الدكتو، عتر ا رقر أّن مرّا  و،وي أ اا ات وا ازه   القرآن 4)
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بتقرير  لك  يمظم الر اا فيه وايخو  من عقابه، كتا   ى  وهق ا صط حم القىوب و 
وزو يحه، وكذا ا مر   اوديع عن اليوم اآلخر، فقد فصى  عصوص الكتاب والسهق خربه 
ويلَّى  عىيه، وعالش  مهكريه، ووا   ما فيه من اجللاا واوساب بأ سرن  ديع وأبى  

لضايا الوي  بيهتا ال جتد   كت  اليبوي والهصا،ى عهه إال مجيي أارول اإل ان و  لكبيان، وكذ
إمجاالا يس راا
مي ما فيبا  مي ما راب كتهبم من التحريف فامتأل  با وا  ر وا كا ي  (1)

من بقايا اود الذ  أخرب  به الروإل  لذا  م زمد زصىح لتكون مصاي،  قق ُيستقحم مهبا خرب 
   ا صاي، الا اختىط فيبا خرب الو   ا مصوم بو ره  من أعواعاا  الوي   وا طى  التايل يههلل

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   60هلل  "المقيدي   ات"عشرين مري   ا تووط  يهظر هلل 
  29عطا ات هلل أبو ل رج  "اليوم اآلخر "( يهظر هلل1)
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 المطلب الثاني 
 مصادر التي يختلط فيها الوحي بغيرهال

 
ليتق ا خها، واد  ا ما،  وا مىوما  حبس  خصائص مو وعاتا، ختتىف 

وإمكان الهحع فيبا وممرفق خ اياينا،كتا ختتىف حبس  ا ا  ا ارب فيتا يتمّىد بقد،زه 
 عىحم كشف  قائقبا، أو الواول إىل مصاي،ينا، وفيتا يتمّىد بصدله وبياعه 

وإ ا كاع  ا خها، عن أمو، عا م الشبايي ال زُقهإل إاّل من عا م هبا، ااي    خربه 
عهبا  فإّن ا خها، عن الوي  أوىل بذلك، فالوي  بموا ه ومو ويازه و،اا لد،ي الهشر ا مروفق، 

وأبدعه وال يملب عن  با عا م الوي  والشبايي الذ  خىد الكونيمىتو قائقه  ائهق عهبم، 
إال بتىقِّ   الوي عىته ر ا   ا ،ض وال   الستاا، وليس مثق  ريد لىتمرُّ  عىحم ز اايإل 

  خيربون مبا أو حم إليبم مهشرين به عىحم عهايه فهمع فيبم ،وىه   لذا امنتّ ايخرب من ات 
           ومهذ،ين، لال زماىلهلل 

      ولد ألام ات [165]الهسااهلل ،   ا يلّق عىحم اد  الروإل مبا وا
 اد   ممبم من ا ميلا  الا أنهت  أّن لوهلم  ّد و 

 ن  م يشبدينم من وخربينم  -اىوا  ات وو مه عىيبم أمجمهلل –ا عهياا  ان بواإل
ه  أوا  زصديق مهبم إمناستي وكإل من آمن مبا  اا عهبم و م يشبدينم و م ي ،ا ا   وي ال

فقد خرج عن كوعه  وزهدي ا أ اا زوي ر  ى ينذا ايخربيون حتريف، فإن اعو  إليبم نهو  عسهق ايخرب
، ولذا كان إ    الو   ستتد مهه ا مرفق حبقائقهزُ ، و تىقَّحم مهه عهأ الوي و ياا ممصوماا ي

حب ظه إ افق لنهو  عصتق مهىِّوه  زك ُّإل   عظراا  ن ات تصو،اا فتا بىوه الهيب ا مصوم 
   

ا ويَّها ، ف  يُقهإل وال يريُّ إالَّ بمد زصوُّ، مراي خرب من  ا عهياا أّما ما عُقإل عن   ر
لقائإل، وممرفق ا  ه من فسايه، ومصد، ممرفته مبا أخرب  إ  ال عصتق   د   ر ا عهياا ا

، اعىحم أاىب ا ينذه الهقول، ومن و ه آخر ف  عصتق لهقا(1)اىوا  ات وو مه عىيبم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/192هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 1)
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  وفيتا يى  بيان أينم اتىط بو رينلد زشتهه وخت، و اوعقىتب امهوط بقائىيب اوادلب افح ظب
 ىط فيبا الو   بو ره وواا مما يهس  لألعهياا ا مصومهلل أو   رينم من الهشر ا صاي، الا خيت

(1)أواًل: أقوال الصحابة 
        :في األمور الغيبيَّة 

مكاعتبم ايخاّاق   اإلو م، فبم عدول ربد هلم بذلك ات و،ووله،  لىصحابق 
وال الا زري عهبم   ررح بمض و موا مهه، فا ل ولد ربدوا علول القرآن، وعايهوا الروول 

ا مو، ا ويَّهق أو وا با وإن كاع  أخها،اا مهقولق عن   ر ا مصومهلل اىوا  ات وو مه 
ويكون ينذا من  عىيبم  إاّل أهنا زُمّد  ّيق   باب المتىّيا  واالعتقايا  إ ا أمجموا عىيبا،

 ،هبا مه ي عىحم  اع من الهيبإخها،ينم    بّد أن يكونف،(2)افر ا يلّق وزما ديناباب زض
، ومنال ينذا   أمو، إمجاعبم لدليإل أو ياللق من كتاب ات أو وهق ،ووله والبد أن يكون 
        ز س ر لول ات زماىلهلل  اا   االعتقاي ما 

       ذا، أهنا  ىوع الشرتس من مورهبا، فقد لال هب[158]ا عمامهلل 
الصحابق ز س ر اآليق بأ د  بمضبيهتا عُقإل عن  عدي من الصرحابق مهبم ابن مسموي 

ن نقهلل الدابق، ويأ وج ومأ وج، و ىوع الشتس من مورهبا  وك  القولهلل   ز س ر اآليق 
افر  به الروايا  عن ضما ز وأوالمها بالقهوليقي   مستقهإل اللمان  الكر ق إخها، عن أمر و
أاحاب ،وول ات 

   ن زمدي الروايا   ىوع الشتس من مورهباينو من أّن ا قصوي (3)
اح قد عهد الهحع يتأكد ينذا ف، و إمّنا كان عن  اع من الروول  يدّل عىحم أّن لوهلم 

 زطىي الشتس من مورهبا، فإ ا  ىم  و،آينا الها  آمهوا أعّه لالهلل "ال زقوم الساعق  ىت  هعه
أمجمون، و لك  هلل اليه ي ع ساا إ اهنا، مث لرأ اآليق"
(4)   

 أّما ا لوال ا ولوفق عىحم أ دينم   بمض ا وّيها  فىبا  اال هلل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن  –كتا ويأا   –عسهتبا إليبم(  مى  ألوال الصحابق لهإل الكت  ا قدوق الا أاىبا ك م ا عهياا لمدم نهو  1)
  م الرينهان واواخاما  أوىل بالتقدمي عىحم ك مث فك م الصحابق المدول النقا  

  1/154هلل  "مهبج االوتدالل عىحم مسائإل االعتقاي"( يهظر هلل 2)
 وما بمدينا  5/96لىطرب  هلل  " امي الهيان( يهظر هلل"3)
 ، ومسىم   كتاب اإل ان، باب4635،لمهلل       ،كتاب الت س ر، باب( أخر ه الهاا، 4)

  157،لمهلل يقهإل فيه اإل ان ، اللمن الذ  ال
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و م زرَو مرفوعق، وما كان من ينذا القسم فإعه  معت من رسول اهلل أن تكون س    1
إ ا نه  احق عسهق فيمد مصد،اا احيحاا  مرفق الوي  بالو   ا مصوم احته   يىحد 

ال خ     أّن لول الصحاّ  فيتا ال ))دَ،  بالرأ ، فرالقول إىل الصحاّ ، وكان   أمو، ال زُ 
يد،  بالرأ  والمقإل يكون  ّيق عىحم ا سىتهلل،  عّه ال بّد أن يكون لاله عن  اع من الروول 

قهإل ما  اا فيه من فيُ ، (1)((اح من السهق  وإن كان   ظاينر ا مر لول الصحا ّ  ، فبو إن
 ايخرب أو المتإل  

ينو أ د ا لسام الا يأخذ فيبا ا ضا  إىل الصحاّ   كم ا رفوع إىل ينذا القسم و 
مي ارواط حتّر  احق اإلوهاي كتا   ا رفوع، فالكذب عىحم الصحابق باب واوي، ، الهيّب 
مهه كن ر من أينإل الهدع لهصري مذاينهبم، وأكنر فيه الوعاظ والقصاص مو وعاتم،  يخإل

ُعس  إىل الهيّب وإىل الصحابق والتابمهلل  ))لد فاختىط با رفوع وا ولو  كن ر مما ليس مهبتا، و 
كن ر من اإلورائيىيرّا    بدا ايخىد وا ماي وأخها، ا مم ا ا يق والكوعّيا  ولصص ا عهياا 

))(2)   
أعّه لالهلل  ومن أمنىق اآلنا، ا ولوفق عىحم الصحابق ا نر ا هسوب لمى  بن أ   ال  

فبو بيران  مر  يريّب  م يري  (3) ((الرعدهلل ا ىك، والرب   ربه السحاب مبارا  من  ديد ))
  إ  ال يمقإل أن (4)كان  كرته الرفي، فإن اح إورهايه إىل عىّ  وا ه   كتاب ات 

، وإن  م يصّح بأمر الوي  من عهد ع سه، وخرب الوي  ال يقهإل إالّ عن ا مصوم  ث حيد
فإعّه خيالف مهبج أينإل السهق  هكي ،  عدم زصوُّ ه و الوتهماي،يه أّما   اإلوهاي ف   يق فيه

واجلتاعق   اإل ان بالوي ، ولد ولي    لك بمض ا صهِّ هلل فريُّوا ينذا ا نر واوتهمدوا 
،ورول ات ما يقا،ب ممىن ا نرر، فمن ابن  إىل فيتا ،و  مرفوع، وعهد التتهُّي و رد  (5)ممهاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95عهد الويناب خ   هلل  "عىم أاول ال قه"( 1)
  15هلل  " أبو ربهقاإلورائيىيا "( 2)
، وأخر ه الذينيب   الس ر بى ظهلل "الرعد مىك، والرب  خما،يد بأيد  ا  ئكق  1/152لطرب  هلل " ا امي الهيان"( 3)

 9/548هلل  "و ر أع م الهه ا"يسولون هبا السحاب"،
  2/498مجال باي  هلل " اآلنا، الوا،يي عن أئتق السهق   أبواب االعتقاي"( يهظر هلل 4)
، و  كشوفا  المىم ( مهبم من لال بمدم نهوزه وزهالضه مي ما و،ي عن الرعد وا طر والرب    جمتوع عصوص الو  5)

اإلورائيىيا  "ائيىيا ، يهظر هلل ، ومهبم من علاه إىل اإلور 13/106لآللوو  هلل  "،وح ا ماين"هلل اوديع، يهظر
 أو  م زنه  احته لديبم   ،  والظن أن اوديع ا رفوع  م يهىوبم297   ربهق هلل  "وا و وعا 
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فقالواهلل يا أبا القاوم أخربعا عن  لالهلل ألهى  يبوي إىل الهيّب  -،   ات عهبتا–عها  
الرعد ماينو؟ لالهلل "مىك من ا  ئكق موكإل بالسحاب ممه خما،يد من عا، يسو  هبا السحاب 

" فقالواهلل فتا الصو  الذ  عستي؟ لالهلل"ز ره بالسحاب  ىت يهتب  إىل  يع  يع راا ات
إمنا ينو  ما أخرب به عى  ، فإن اّح ينذا اوديع فبو يليإل عىحم أن (1)أمر"، لالواهلل ادل 
ق لىرعد والرب   إ  ين  ز س ر انه  من ز س را  عىتيّ ال حُيتج مب، و عن  اع من الهيّب 
عا م الشبايي ، واوديع خيرب عن و،ااينا من الوي ، ومن مث ف   أاىه منجلواع   ي  عسيب 

   ض اوديعما،ِ زُ 
من ينذا  ، فتا يروى عن الصحابق أن يكون قوله من باب الرؤيا واإللهام 2

، مي اإل ان بأّن  ينإل اود إهلاما  احيحق، فقد ولم  لهمض (2)الطريد ال يقهإل بإ   
  (3) مو ي ركّ  الصحابق من اإلهلام كراما  ليس 

فاإلو م يقّر باإلهلام مصد،اا لىتمرفق لهمض الها ، فيمرفون باإلهلام و ده بمض   
ررط أن ال يتهرالض ما عرفوه إهلراماا مي ما نه    الو  ، (4)ا سرائإل الا  م يهرلل فيبا و  

، فكإّل من كان من ويهقحم زصديد خرب ينذا اإلهلام خمتص ا با ىَبم و ده، وال يُىلم بتصديقه وواه
هلل "إعه لد  أفضإل مهه لنهو  زمييهه   الصحيح بأعّه تّدث، لال  أينإل اإلهلام فإّن عتر 

 ، ومي ينذا كان عتر (5)كان   ا مم لهىكم تدنون، فإن يكن   أما مهبم أ د فمتر"
 لك    فتا،ي يوافقه فيكوني مإل الوا   عىيه  فيمرض ما يقي له عىحم ما  اا به الروول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لمهلل، وأمحد   ا سهد 3117،لمهلل، باب ومن وو،ي الرعد ( أخر ه الومذ  ،كتاب ز س ر القرآن عن ،وول ات 1)

   واححه ا لهاين   احيح الومذ     ، ولال الومذ  ينذا  ديع  سن  ري2479
( خب   ما يراه ا تصوفق ومن حنا مهحاينم    مإل اإلهلام مصد،اا احيحاا بإ   ، فيمر ون ما يظهوعه بكش بم 2)

عىحم الكتاب والسهق  فإن وافد كش بم وإهلاماتم الكتاب والسهق لهىوا، وإن عا، با أولوا ا ل اظ فايعوا لىهصوص مماين 
 د االلتصاي بهلل ينذا االحن ل كىه ومجوي اوهابىق يليد )) هلل-  ر ات له  -ق زتوافد مي كش بم و ولبم، يقول الولايل با ه

 امرض اليطىري عىيه إال ا وفقون الذين يد،كون ا مو، بالهرو، اإلهلر  ال بالستاع، مث إ ا اعكشف هلم أورا، ا مو، عىحم ما 
إ ياا عىوم " ((ل اظ الوا،يي فيه، فتا وافد ما رايندوه بهو، اليقهلل لر،وه، وما خالف أولوهينو عىيه عظروا إىل الستي وا 

  1/104هلل  "الدين
 13/68هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 3)
 ات كتا ويأا  عهد ( ينذا لو ر ا عهياا أما لألعهياا فبو عوع من الو   وينو ممصوم متيقن من أن مصد،ه من 4)
فضائإل الصحابق،باب من ، ومسىم كتاب 3469 ،لمهلل اييع ا عهياا،باب  ديع الوا، ،، كتاب أه الهاا، ( أخر 5)

 2398 ،لمهللفضائإل عتر ، 
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 وويأا هلذا إيضاح أكنر عهد اوديع عن إهلام (1)من فضائىه، وزا،ي خيال ه ف ر ي عهه عتر
 ا ولياا 

فقد كاع  كت  ب ي إورائيإل مبا  وزه أن يكون قوله تحديثًا عن بني إسرائيل،   3 
من ز اايإل كن ري   باب القصص وأ اا ا رااص عامإل  ذب وزشويد، فكان من 

ألون ب ي إورائيإل ، هق   التمرُّ  عىحم متام بمض القصص الا أرا، إليبا الصحابق من يس
وإ ا ))القرآن أو اكتشا  أ اا راصياتا وز اايإل أ دانبا، لال ابن خىدون يصف  لكهلل 

زشولوا إىل ممرفق ر ا مما زتشو  إليه اله و  الهشريق من أوهاب ا كهوعا  وبدا ايخىيقق 
ون عهه أينإل الكتاب لهىبم    فامتأل  الت او ر با هقوال  وأورا، الو وي  فإمنا يسأل

  ولد كان من الصحابق من لِهإل بمض أ اييع ب ي إورائيإل و دث هبا عهبم  ا (2)((عهبم
نوا عن ب ي إورائيإل وال  رج" ، ولكن من ُعر  بالروايق عن (3)فبته من اإل ن الههوّ هلل "و دِّ

كنر ما ُ،و  عن الصحابق من ينذا الهاب كان   الت س ر وأ، (4) ب ي إورائيإل من الصحابق لىَّق
و  ا   م، وأكنره ال زصح عسهته إليبم و كم زصديقه زابي وكم اإلورائيىيا  وويأا 

 بياعه 
فبم  وينذا ال يكون من الصحابق  . أن يكون القول صادرًا عن اجتهاد وتأويل،3 

أن يكون لوهلم   مسألق زُ َبم عىحم و وه يمىتون أّن باب الوي  مولو  عىحم الستاع، إاّل 
متمدِّيي، و م ينه  عهدينم احَّق خرب فاوتهمدوه وع وا ما  اا فيه من ايخرب، ومنال  لك 
ا سألق ا شبو،ي   )عذاب ا ؤمن بهكاا اوّ ( فقد ع   أم ا ؤمههلل عائشق ،   ات عهبا أن 

بقولههلل "إّن  يتا ،وى عن ،ورول ات ويِنم ف يمذب ا ي  بهكاا اوّ ، وظّه  أّن عتر 
إمنا لرالهلل "إّن ات ليليد الكافر عذاباا  ا ي  يُمرذَّب بهمض بكاا أينرىه عىيه"  و كر  أعّه 

، (5)(([164]ا عمامهلل       سرهكم القرآنهلل ))بهكاا أينرىه عىيه"، ولال هلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/205،  13/73هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 1)
 439ابن خىدون هلل  "قدمق"ا ( 2)
 3461 ،لمهللئيإل، هياا،باب ما كر عن ب ي إورا( أخر ه الهاا،  ،كتاب أ اييع ا ع3)
  1/167هلل  " ابن  يرفتح الها، "هلل ( يهظر4)
 ="يمذب ا ي  بهمض بكااهلل، كتاب اجلهائل، باب لول الهيب ت د عىحم احتبتا، أخر بتا الهاا، ( الروايتان م5)

 928 ،لمهللباب ا ي  يمذب بهكاا أينىه عىيه،   ومسىم كتاب اجلهائل،1288 ،لمهلل=أينىه عىيه" 
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الوتهمايينا ما فبت  من ممهاه مما ظاينره  اوديع الذ  ،واه عتر  فأعكر  ،   ات عهبا
إعكا، ))عص ا خمتى اا عهه، لال القر يّبهلل  يما،ض اآليق الكر ق، ولكوهنا  م  من ،وول ات 

عائشق  لك، و كتبا عىحم الراو  بالتاطئق أو الهسيان أو عىحم أعه  ي بمضاا، و م يستي 
ذا ا مىن من الصحابق كن رون، وينم  ازمون، ف  و ه لىه   مي بمضاا بميد،  ن الرواي هل

 ولد أّكد ابن زيتيق  ىط من ،ي ما نه  عن ،وول ات  ،(1)((إمكان محىه عىحم تتإل احيح
من زمذي  ا ي  بهكاا اوّ  و ّمف مجيي زأوي تم،  -مي زقديرينم و  ظ مكاعتبم  -

، فتا اح به ايخرب عن أمر من أمو، الوي  (2)ووّ ه ما اوتشكإل عىيبم من يالال  الهصوص
 يُقهإل كتا ينو وال يستهمد بال بم والرأ ، وإن  ا، فيه المقإل  

    فايخ اق   ينذا ا مر أّن ا قهول من اآلنا، الوا،يي عن احابق ،وول ات
يما،ض  الويهيَّا  ينو ما احَّ  عسهته إليبم أو إىل أ دينم و م خيال ه   ره من الصحابق، و م

، الويتا إ ا كان الصحاّ  ال يمر  بكنري عقىه ريئاا مما نه    كتاب ات ووهق ،وول ات 
 عن أينإل الكتاب 

 ثانًيا: الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى: 
أعلل  مما عدين ت به إ اعاا بالوي  أن عؤمن بروإل ات وكتهه مجيرمبا، فهؤمرن بأّن ات 

لاا  را   التو،اي، لرال زماىلهلل  ، وأعلل اإلجنريإل عىحم عيسرحم وورحم الترو،اي عىحم م  مصردِّ

              

              [46]ا ائديهلل ،
، وعؤمرن أّن ات عّلل [163هلل]الهساا     وأعلل عىحم ياوي اللبو،، لال زماىلهلل 

      ىيبتا السر م اح اا، لال زمراىلهلل عىحم إبراينيرم وموورحم ع

      [19-18]ا عىحمهلل  
فرهؤمن هبا إمجاالا  وإ اعها هبذه الكت  من إ اعها بالوي  ا ا ر  الذ  أخربعا عهه 

      ، لال زماىلهلل مجإل وز صري ا فيتا ُفصِّإلفيتا أُ 

           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/195هلل  "فتح الها، "  و102ر يب هلل لىق "التذكري"( 1)
  3/152ا سألق عهد ابن  ير   ال تح هلل ويهظر هللز صيإل ،24/370، 4/375( يهظرهلل جمتوع ال تاوى البن زيتيقهلل 2)
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  فأخربعا عن ز صيإل بمض ما  اا   التو،اي فهؤمن به كتا  اا  وعؤمن أنَّ كت  ات  [45]ا ائديهلل
القرآن  اا  امماا  ا فيبا، ومبيتهاا كىَّبا  ّد وعدل ويندايق، وأهّنا زصد  بمضبا بمضاا، وأّن 

عىيبا، ولد عسخ ات به كن راا مما كان   الشرائي ا اصواق بلمان ومكان لهىه، لال 
              زماىلهلل

               

  فالقرآن الكرمي عسخ ما وهد، و م يهَد مي زقايم اللمان من كت  الشرائي الستاويّق [89]الهقريهلل
ه، وزيد عىيه واعتقص مهه، وُ رف  بمض لهإل اإلو م إالَّ بمض الو   اوّد، وي،  أكنر 

 عصواه فىم يمد ممصوماا يُتىقَّحم عهه، وفيتا يى  زمريف مو ل بكت  أينإل الكتابهلل
 أ. الكتب المقدَّسة عند اليهود:

، ويشتإل كتهاا واح اا وأو ا،اا (المبد القدمي)يسّتحم الكتاب ا قدَّ  عهد اليبوي اليوم 
 مهسوبق لمدي من ا عهياا وين هلل

وعديينا مخسقهلل التكوين، وايخروج،  ين  ا و ا، ا هسوبق  ووحم و و،ايهلل الت  1
 وال ويهلل، والمدي، والتنهيق 

  ينو ا لام ر ا هسوبق لداوي و اللبو،هلل   2

ا و ا، ا هسوبق إىل عدي من ا عهياا اىوا  ات عىيبم أمجرمهلل، وعرّدتا أ،بمق   3
 عشر 
يإل فيه رمر وعنر و كم وأمنال ولصص واف المبد القدمي إمجاالا بأعّه ووهلذا ي

 وأوا  ر وفىس ق وزشريي  
ولد أنهت  الد،اوا  التا،خييَّق الكن ري أنَّ أو ا، المبد القدمي كىَّبا ُكته    عبد 

فىيس  التو،اي ا و ويي  تهه اليوم ين  وعىحم مدى ألف عام،  متأخر عن زمان مووحم 
أن ُكّتاب ،، كتا بمضبا، وكذلك ا مر بالهسهق لىلبو التو،اي ا ذكو،ي   القرآن وإن كان فيبا 

، ولكنَّ اليبوي يلعتون أنَّ ،وح (1)أو ا، ا عهياا ليسوا ينم ا عهياا الذين أوهد  إليبم ا و ا،
  (1)ات كاع  زظىِّإل الكَتَهق وينم يكتهون وزو ِّببم باإلهلام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلل، و260هلل "  محد رىيباليبوييق"، و2/385هلل " لوول ييوا،ع لصق اوضا،ي"هلل ( يهظر1)
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جمتوع الروايا  الش ويق الا  ينو، و ويقد  اليبوي كتاباا آخر مي المبد القدمي ينو التىتوي
 زهالىبا اواخاما  اليبوي من  يإل إىل  يإل، ويتكوَّن منهلل

 )ا شها( وين  عصوص ُزكرِّ، كن راا مما  اا   التو،اي   1
  (2))اجلتا،ا( وين  رروح لهصوص )ا شها(  2

م  م يقإل أ د من عىتاا اليبوي وأ ها،يناي ا و ويي   أيد  أينإل الكتاب والتىتوي كالتو، 
  (3)، وإمنا يلعتون أعه إهلام من ات لىحاخاما أعه مما أو حم ات به إىل مووحم 

فالكت  ا قدَّوق لدى اليبوي ليس  ين  التو،اي الا  كر ات   القرآن الكرمي أهنا 
 يندى وعو،، فالتو،اي الا يذكرينا القرآن ين  كتاب من عهد ات، وو   ممصوم أعلله ات 

ما   أيد  اليبوي اليوم زو،اي أخرى لد يكون فيبا ر ا من زو،اي مووحم ، و عىحم مووحم 
 لكن أكنرينا من و   خياالتم، وأفكا، أ ها،ينم وأماعيبم و، هاتم وحنو  لك، مث إهنّا ،

إن اح  فب  كت  رريمق مهسوخق، لد أ ىن ات الهشريّق عهبا بآيا  خ ر مهبا أو منىبا لال 
                   زماىلهلل 

   [106]الهقريهلل  
 ب. الكتب المقدَّسة لدى النصارى:

 يشتإل الكتاب ا قّد  عهد الهصا،ى اليومهلل
  يقدوه اليبوي مي اخت     عدي ا و ا، وأ ائبا بهلل   المبد القدميهلل الذ1 

 الهصا،ى واليبوي وبهلل ال ر  الهصراعّيق  اتا 
  المبد اجلديدهلل وينو ما يستوعه اإلجنيإل، ويتكوَّن من أعا يإل أ،بمق ين  إجنيإل مىت، 2 

،وائإل وإجنيإل مرلس، وإجنيإل لولا، وإجنيإل يو ها، باإل افق إىل ما يستَّحم بأعتال الروإل، و 
  (4) بولس، وينها  خامس ينو إجنيإل برعابا، وإن كاع  الكهيسق ال زمو  به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Encyclopaedia Britannica, 15 th ed., Vol 2, P879"  
  127لىها، هلل  "مدخإل لد،اوق التو،اي والمبد القدمي"( يهظر هلل1)
  93 – 12وسن ظاظا هلل  "ال كر الدي ي اليبوي "، و42لصابر ميتق هلل "ا و ا، ا قدوق لهإل اإلو م" ( يهظر هلل 2)
  32لروينىهج، زرمجق يووف عصر ات هلل  "الكهرل ا راوي   لواعد التىتوي"( يهظر هلل 3)
جنيإل برعابا ألرب ا عا يإل إىل ،وح التو يد ورريمق الستاا، وي ضح ك ر القول بأن ا سيح ابن ات، ولذلك يقابإل ( إ4)

 حبت   زشكيك كن ري   احته، واللعم بأعه عتاج مؤامري لىقضاا عىحم الهصراعيق، وزؤمن به بمض فر  الهصا،ى  
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وكتا ينو اوال عهد اليبوي   ا و ا، ا قدَّوق، فإنَّ ينذه ا عا يإل  م يدّع الهصا،ى 
، والهرلاع والي (1)كتهوينا بو   من عهد ات  وإمنا اّيعوا أّن ز ميذه  عسهتبا إىل ا سيح 

إل ما   الكت  ا قدوق ينو لول إهلام ؟ و م يتتّكن القائىون بأّن كإّل لول مهد،ج بيهبمهلل ينإل ك
    (2) فيبا إهلامّ  من إنها  يعواينم

، وينكذا زهس  ا عا يإل إىل أاحاهبا، فىيس  اإلجنيإل الذ  أعلل عىحم عيسحم 
ك   ميلان ا تضتِّن رريمق الهصا،ى ا هسروخق بالدين ايخامت، ومن مّث فىيسر  أعا يىبم زى

، كتا أهنا ليس  من ألوال عيّب ممصوم ُعر  ادله با ميلا   ف  اإلو م ك ماا ت 
ليتق هلا   التمريف بما م الوي  احملصو، مصد،ه   ايخرب الصاي ، وإن  و   تن أو ا،ينا 

ا  ا   فتا  اا فيبا مطابقا بمض اوّد،  اإل زمىُّقبا باإلجنيإل الذ  ينو كتاب من عهد ات 
  الو   الناب  عن ات   الكتاب والسرهق آمّها به وادلهراه، وما  اا مهالضاا عرفها بط عه، 
وما م يتههلل لها فيه و ه الصرّحق ظإّل خرباا ال بّد لقهروله من مهبج زنهُّ  وي،اوق، وإ ا  م  كن 

به ف  عصّد  ما  اا فيبا  -كتا ينو اوال مي ينذه ا عا يإل   –ينذا التنه    وال عكذِّ
مث إعَّهرررا ال حنتررراج إىل زتهُّررري مرررا   كتررر  أينرررإل الكتررراب وال تاولرررق متحررريص ارررحيحه مرررن 

هلل "ال زسألوا أينرإل وقيته، ولد أ هاعا ات بكتابه المظيم وبسهق خامت ا روىهلل، لال ،وول ات 
   (3)الكتاب عن ر ا، فإهنم لن يبدوكم ولد  ىُّوا"

ن من التو،اي واإلجنيإل مما عؤمن أنَّ أاوله و   ممصوم  وإن كاع  ينذه ليتق ا و وي اآل
كتا أخربعا القرآن، فكيف بالكت  ا خرى الا ليس  إاّل ك م ،ينهان وأ ها،؟ لذا فىيس كإّل  

 هلل(4)كتاب اّيع  فيه التقديس يقهإل خربه، بإل ال بّد لقهوله من نهو  أمرين
ي ، وأن زكون ينذه الهسهق نابتق   أن يكون ما فيه مهسوباا لهيب  ُعىم ادله ب  ، 1 

 بطريد لطمّ  يتىّقاه ايخَىف عن السَىف  ي ا بمد  يإل من   ر مظّهق االعتحال أو الكذب 
يين ينو   أن ال يكون فيه زهالض وا طراب ال   ع سه وال مي أاإل التو يد الذ  2 

 ات جلتيي ا مم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   95   زينري هلل  "تا را    الهصرراعيق"اإلهلام ينذه ، يهظر هلل( عالش عدي من المىتاا يعوى 1)
  "Encyclopaedia Britannica, 15 th ed., Vol 11, P374 and Vol 19, P20"                ( يهظر هلل2)
  345/ 13، ولد  ّسن ابن  ير بمض  رله   ال تح هلل14220 ،لمهلل( أخر ه أمحد   ا سهد، 3)
  92زينري هلل     "تا را    الهصراعيق( يهظرهلل"4)
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تقر إىل حتقُّد ينذين الشر هلل فهطإل والكت  ا تداولَق اليوم   أيد  اليبوي والهصا،ى ز 
 كوهنا كت  و   مقدَّوق، ومن مث ف  زصىح مصد،اا لتىقِّ  الوي   

 ثالثًا: اإلسرائيليـ ات:
وا قصوي باإلورائيىيرّا    مجي إورائيىيَّق،عسهق إىل إورائيإل وينو اوم ليمقوب 
كان   ينذه ا هابي  ّد ف يبا الروايا  الهابمق من الكت  ا قدَّوق عهد اليبوي والهصا،ى  فإن  

، ولد وهد اوديع عهبا، وإمنا ميل  (1)با إل كن ر، وإن كان فيبا اد  ف يبا كذب اراح
اإلورائيىيرَّا  عهبا لكوهنا ،وايا  اع صى  عن أاىبا، واختىط  مبايي بمض كت  ز س ر 

 اث اإلو مّ   من الو  القرآن المظيم وكت  ا واعظ والتا،يخ فمدَّينا بمض ا سىتهلل  لاا 
و اا  زستيتبا عظراا إىل أّن  الهبا من نقافق ب ي إورائيإل وكتهبم وأوا  رينم
، وإالّ (2)

ا أخو ي من نقافق الهصا،ى وأعا يىبم، ولكهبا ال زكاي زذَكر  (3)فتمبا بمض الهصراعيَّا 
خ   وا واعظ هاع  ا أخو  من نقافق اليبوي، باإل افق إىل أَن الهصراعيَّا  ممظتبا   ا 

 خب   اإلورائيىيرَّا  الا زهصّ  عىحم أمو،  يهيَّق ما يق وعهواا  مستقهىيَّق   (4)والرلائد
ولد مّنإل إيخال النقافق الديهيَّق اليبوييّق والهصراعّيق   الواث اإلو مّ   لواا فكري ا 

ن مصاي، الدين اوّد، وأىن مهظتاا محإل خ له أينإل الكتاب عىحم نقافق ا ّمق، ووموا إىل الهيإل م
هلم  لك ولد زكّ إل ،ّب الما هلل حب ظ القرآن؟ فوّ بوا  بويينم إىل السهَّق وزراث وىف ا مَّق، 
واعتبلوا مي ا تأنرين هبم من أاحاب ا ذاين  الها ىق ظرو  ال تهق وما أعقهبا من اراع   

لههوّ  بصو با   ركإل لتسري  ممتقداتم إىل يائري اوديع ا عبد عنتان بن ع ان 
من لهإل الذين أظبروا اإلور م، أو بإيخاهلا   رروح  أ اييع وعسهتبا كذباا لروول ات 

المقيدي وخاّاق عن  ريد الت س ر عىحم أهنا من ألوال الصحابق وأئتق ا سىتهلل، أو بهسهتبا 
و م من اوتئصاله فىتَّا يئس أعداا اإل))  ووحم وعيسحم عىيبتا الس م، يقول ابن ا ن رهلل 

، ويقول (5)((بالقّوي أخذوا   و ي ا  اييع الكا بق، وزشكيك َ َم ق المقول   ييهبم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12هلل  "اإلورائيىيا  وا و وعا    كت  الت س ر"هلل ( يهظر1)
  1/165هلل  "الت س ر وا  سرون"( يهظر هلل 2)
 12"هللاإلورائيىيا  وا و وعا "(  كر ينذا ا صطىح تتد أبو ربهق   3)
   14هلل  ا ر ي ع سههلل ( يهظر4)
   8/21هلل البن ا ن ر   التا،يخ" الكامإل"( 5)
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  ا خها، أكا ي  و موينا وعسهوينا  -يم ي أينإل التيسيم والتشهيه-وزايوا )) هلل (1)الشبروتاين
   (2)((، وأكنرينا مقتهسق من اليبوي، فإّن التشهيه فيبم  هاعإىل الهيّب 
كذا  دث ااطهاع كن ر من ا خها، زتضّتن ما خيالف ا متقد اإلو مّ ، وعقى  وين

   ازه وأفمراله مبا  أخها، أخرى عن مصاي، كتابّيق، فظبر  ا  اييع الا زصرف ات 
يدّل عىحم التيسيم والتشهيه، وا  اييع واآلنا، الا زنه  الواّيق وا هتظر والويهق والر مق 

 ائد الا زلخر هبا التو،اي والتىتوي و  رينا من المق
واختىط  اإلورائيىيرَّا  الا جيتتي فيبا  ّد وبا إل بالسهَّق وزراث وىف ا مق،   

وراع  بهلل ا سىتهلل، وظّن بمضبم ادلبا لهسهتبا إىل الهيّب 
أو الصحابق والتابمهلل،  (3) 

نوا عن ب ي إوراأو ل بم لاار لظاينر  ديع ،وول ات  يون متييل  (4)ئيإل وال  رج"هلل "و دِّ
لضوابط الروايق عن ب ي إورائيإل الا بيهبا أينإل المىم بتصهيف اإلورائيىيرَّا  إىل ألسام عىحم 

 هلل(5)الهحو التايل
وينو ما عىتها اّحته من موافقته  ا يّل عىيه الو   ا مصوم كتاباا  القسم األول:  

، فإّن اوديع لد  ذَّ، من الكذب مي إ ن ووهَّق، وينذا القسم جيوز التحديع به عهبم مطىقاا
ا اجلواز لال  نوا عن ب ي إورائيإل وال  رج، ومن كذب عى  متمتِّدا هلل "بىِّووا ع ي ولو آيق، و دِّ

الل ر عن ا خذ عهبم والهظر   كتهبم، مث  ، وكان لد زقدَّم مهه (6)فىيتهوَّأ مقمده من الها،"
   (7) صإل التووُّي    لك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن عهدالكرمي الشبروتاين، متكىم من ال  و ق ومؤ،خ  ا ييان، أرمر ، له من ا صه ا هللا ىإل والهحإل، تتد ( 1)
، " هقا  6/246ينر(، يهظرهلل"رذ،ا  الذين "البن المتاي هلل548وهنايق اإللدام   عىم الك م زو  وهق ) 

   1/366الشافميق"البن ربهقهلل
    2/8هلل  لىشبروتاين "ا ىإل والهحإل"( 2)
 كذباا وزو،اا عىيه      ( لذا ُو د كن ر مهبا  تن ا و وعا  باعتها، أهنا ألصق  بالروول 3)
    96وهد خترجيه ص( 4)
   61 – 46 /1ينذه ا سألق بشكإل  يد، يهظرهلل "من لصص السابقهلل"( فّصإل ايخالد    5)
   96وهد خترجيه ص( 6)
الهب  لهإل اوتقرا، ا  كام اإلو ميق والقواعد الديهيق خشيق وكان ))، لال اوافظهلل 6/388"هللفتح الها، ( يهظر هلل"7)

  واحملذو، من اخت ط اود بالها إل وا،ي اودوث  ىت بمد اوتقرا، ا  كام، ((ال تهق، مث  ا زال احملذو، ولي اإل ن    لك
وهلذا  ا أخرب ،وول ات فشا اجلبإل و،في المىم  ىت زهد،  مما م اإلو م كت فكىتا بمد الها  عن عصر ،وول ات 

    كتا إ ن الروايق اليم ي التصديد ا طىد    إ عاا مطىقااليس اإل ن   الروايق عهبم ف
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 هلل ما عىتها كذبه مباال ته لكن ر مما نه  عهدعا كتمديبم عىحم ات انيالقسم الث
، و مهبم   ا عهياا اىوا  ات عىيبم، -زماىل عتا يقولون عىو ا كه راا  –بهسهق الهقص إليه 

فقد و،ي الهب  والل ر عن ،وايق ينذا القسم، ف  جتوز ،وايته إالَّ لهيان كذبه والتدليإل عىحم 
يا ممشر ا سىتهللهلل  ))بم وك رينم مبا أعلل عىيبم، لال ابن عها  ،   ات عهبتاهلل حتري بم لكته

كيف زسألون أينإل الكتاب، وكتابكم الذ  أعلل عىحم عهيه أ دث، زقرؤوعه  م يش ، ولد 
وه، وكتهوا بأيديبم الكتاب، ولالوا ينو من عهد   دنكم أّن أينإل الكتاب بدلوا كتاب ات، و  رَّ

مثهاا لىي ا، أال يهباكم ما  ااكم من المىم عن مسألتبم، ال وات ما ،أيها مهبم ات، ليشووا به 
يسألكم عن الذ  أعلل عىيكم   (1) ((،   ا

هلل ما م عتههلل كذبه من ادله مما ينو مسكو  عهه   الو   ا مصوم  القسم الثالث
هلل ال ادله، لال كتاباا ووهق، فبذا ال عؤمن به  عه  م ينه  عن ممصوم، وال عكذبه ال تت

، (2) "ال زصدلوا أينإل الكتاب، وال زكذبوينم، ولولوا آمها بات، وما أعلل إليها، وما أعلل إليكم"
ولد  ّوز بمض المىتاا ،وايته  ا زقدم من إ ن الروايق مي ارواط عسهته إىل ب ي إورائيإل لئ  

ىحم كراينق  لك  ّن ررعها خيتىط مي اوّد ا مصوم ويشتهه عىحم الها ، وكن ر من المىتاا ع
  ومن (3)(( ما حيتاج ا سىتون إىل ممرفتههلل فإّن ات عص  عىحم اود فيه يلي ا ))مكتف به سه، و

المىتاا من  ين  إىل  رمق ،وايق ينذا القسم  ن القرآن هنحم هنياا ارحياا عن وؤال أينإل 
با وأ دانبا و لك الكتاب   أخها، السابقهلل وز صي   لصصبم، وحتديد أرااابا وأماكه

وا ح   الهب  الوا،ي   لصق أاحاب الكبف و كر ايخ   بهلل السابقهلل   عدتم لال 
           زماىلهلل 

              

           فالهب    لولههلل [22هلل]الكبف   

   أ هلل يبوي و  رينم، ويدّل عىحم ا هي من وؤال الذين خيو ون   أخها، السابقهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلل "ال زسألوا أينإل الكتاب عن ر ا"، ،لمهلل( أخر ه الهاا،  ،كتاب االعتصام بالكتاب والسهق، باب لول الهيب 1)

7363 
 4485 ،لمهلل        هلل ات زماىل ، كتاب الت س ر، باب لول ( أخر ه الهاا، 2)
  18البن زيتيق هلل  "مقدمق   أاول الت س ر"( 3)
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  ولصصبم ويو،يون ز صي   وياتم ب  عىم وإمنا ، م بالوي ، لال ابن عها هلل 

  (1)أ هلل  سهك ما لصصها عىيك من رأهنم  
إالَّ مبا نه  عهدعا ادله، وكان موافقاا  ُيصّد  من أخها، ب ي إورائيإل فايخ اق أعه ال

ا عىحم اد  الروالق احملتديَّق، أمَّا ما نه  كذبه فيتكن ،وايته  ا وزمضيدا  ا  اا   الو   زأكيدا
عىحم و ه التحذير مهه، وما ووى  لك فيمرض عهه، ولد كان ينذا مهبج احابق ،وول ات 

  فقد فقبوا وارتبر عن عتر  (2) إورائيإل وال  رج"ممىن اإل ن   لولههلل "و دنوا عن ب ي
 الويتا عىحم و ه االوتبداا  زشديد الهك ر عىحم من يكت  ريئاا عن اليبوي أو يقررأه

 لىحاينق ا مروفق لمتر  (4)   وكذا كران فمرإل ابن مسموي و  ره من فقباا الصحابق(3) واإل ان
 فقرأه الهيبّ  ،بمض أينإل الكت  بكتاب أاابه من  عتر الهيبّ عهدما أزحم  مي ،وول ات 

 ، والذ  ع س  بيده لقد  ئتكم هبا بيضاا  ؟كون فيبا يا ابن ايخطابأمتبوِّ هلل "فقال فوض
والذ  ع س   ،فتكذبوا به أو بها إل فتصدلوا به ،فياربوكم حبدّ  ،ق ال زسألوينم عن ر اعقيّ 

  (5) "ا ما وومه إال أن يتهم يكان  ي    بيده لو أن مووحم 
ليتق اإلورائيىيَّا    ممرفق الوي  من مهظو، اإلو م فب  زابمق لقيتق الوي  أمَّا 

ا و وي   التو،اي واإلجنيإل بمد التحريف وال زُمد من الو   ا مصوم، و م زكن حبال مصد،اا 
احيحاا لىتمرفق الويهيَّق، بإل إّن خطر اإلورائيىيا  عىحم ا سىتهلل أكنر من خطر كت  أينإل 

كالت س ر واوديع والتا،يخ وزسرُّهبا إىل سىتهلل  الخت ط اإلورائيىياَّ  بواث ا  الكتاب ع سبا
 نقافق عامَّق ا سىتهلل إ ا  م يهتهبوا إىل  وابط القهول والرّي  ا  اا فيبا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38/ 1يخالد هلل " الصص السابقهلل   القرآن"، و 9/277هلل  " امي الهيان"( يهظر هلل 1)
  96وهد خترجيه ص( 2)
من عهد القيس كان لد عسخ كتاب ياعيال، و ربه وأمره أن  حوه باوتيم والصو   ا  مه ،  ا  ( فقد هنر عتر 3)

  التحذير من ينذا الصهيي هلل "يا أيبا الها  إين لد أوزي   وامي الكىم، وخوازيته، واختصر يل اختصا،اا،  من الهيب 
   4/412ر هلل ز س ر ابن كن ر هلل ولقد أزيتكم هبا بيضاا عقيق، ف  زتبوكوا وال يورعكم ا تبوكون" يهظ

 =هلل إين لرأ  ينذالكهد  أزحم ابن مسموي بكتاب، فقال( أخرج اهلرو     م الك م عن مري اهلتداين أن أبا لري ا4)
بالشام فأعيه ي، فإ ا ينو كتاب من كت  أينإل الكتاب، فقال ابن مسموي هلل إمنا أينىك من كان لهىكم بازهاعبم الكت  =

  36دعا بطس  وماا فو مه فيه وأمانه بيده  ىت ،أي  وواي ا دي   يهظر هلل وزركبم كتاب ات، ف
وينذه مجيي  ر  ينذا  عهلللال ابن  ير بمد إيرايه لطر  ينذا اودي  14736: ،لم( أخر ه أمحد   مسهده ،5)

 13/644 هللالها، " فتح" ،هلا أا  اوديع وين  وإن  م يكن فيبا ما حيتج به لكن جمتوعبا يقتض  أن
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 رابًعا: اآلثار الواردة عن التابعين أو أحد أئمة السنة رحمهم اهلل: 
لقرون ا  ّضىق خيربون فيه عن أمو، الوي  فإن ما و،ي عن التابمهلل وأئتق السهق   ا

 لوال  ق مإل ألواهلم   ينذا الهاب زابم مكاعق لائىيه وزىقيبم المىم عن احابق ،وول ات 
عر   ا صحف عىحم ابن عها  ن ث عر ا  من )) هلل(1)، لال جمايند بن  ربالصحابق 

، وهلذا زىّقحم كن ر من الرواي ك مبم (2)((فاحتته إىل خامتته أول ه عهد كإل آيق مهه وأوأله عهبا
يون متحيص، والذ  عىيه أينإل المىم  فح ى  كن ر من كت  الواث والت س ر بآنا،ينم (3)بالقهول

أهنا ال زقهإل بإ   ، وإمنا جي  التنهُّ  من احَّتبا، وي رَّ  بهلل ما يهَس  جلتي مهبم، وبهلل 
 ممرفق أمو، الوي  عستمرض او،ه احملتتىق ما يه ري به أ دينم  ولتتييل ليتق ينذا ا صد،  

 فيتا يأاهلل
فاآلنا، ا تضتِّهق واف أمر  يريّب  احتمال وصول الخبر إلى التابعي  مرفوًعا، -

 مسهدي إىل أ د كها، التابمهلل أو أئتق السهق فإن ا تتال واول خربينا إليبم من ،وول ات 
إلوهاي   عبد الصحابق وكها، التابمرهلل إىل هنايق ليس مبستهمد  إ   م زكن المهايق كه ري بهيان ا

القرن ا ول،  ا ُعرفوا به من الو،ع وحترِّ  ا ماعق، مث  ا فشا الكذب والو ي اينتم الرواي بالتلام 
مما و،ي عن  ، إالَّ أّن كإّل لول حيتتإل الهسهق إىل ،وول ات (4) اإلوهاي اياعق و  ظاا لىسهق

وديع ا روإل  مي اا مريوياا ل قده ررط االزصال، ولىيبإل حبال الراو  التابمهلل فإعه يكون كا
  وإن كان نقق  ا تتإل أن (5)احملذو ، فقد يكون   ر احاّ  ممن حيتتإل أن يكون  مي اا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز ميذ ابن عها  ،   ات عهبتا، وعهه أخذ  ينو أبو اوياج جمايند بن  رب ا ك  ا  سر التابم  اجلىيإل من أ إلّ  (1)
   4/449لىذينيب هلل  "و ر أع م الهه ا"و،235-27/228"لىتل هلل تذي  الكتالينر( يهظرهلل"102الت س ر، زو  وهق)

  1/40لىطرب  هلل  " امي الهيان"( 2)
مهبا  تن الس ر والوا م كتا عهد الذينيب   و ر أع م الهه ا، وعهد أ  عميم    ىيق ا ولياا،  كر كن ر( ولد  ُ 3)

كت  ا تصوفق كالطهقا  الكربى   ازخر  هبكتا وعهد ايخطي  الهوداي    زا،يخ بوداي، وعهد ابن اجلوز    ا هتظم،  
ويا  و ر ينذه ال ئق ايخااق الا هلا أواا  زلكيق ومجيإل  كر  لىشمراين، و امي كراما  ا ولياا لىههباين، ولمإل  كرينا  

 ينو الذ  أوبم   اعتشا،ينا بصو،ي كه ري بهلل عامق الها  يون متحيص 
  42لمهد المليل الس روان هلل "ي،اوق  راويإل أ  ياوي" ( يهظر هلل 4)
نه   اعه، مث ا اضرم، مث ا تقن   ا روإل مراز  أع ينا ما أ،وىه احا  له ،ؤيق فقط، و م ي))هلل ( لال السااو 5)

كسميد بن ا سي ، ويىيبا من كان يتحرى ريوخه  كالشميب وجمايند، ويوهنتا مراويإل من يأخذ من كإل أ د  كاوسن، 
  98هلل "فتح ا ويع"، ((أما مراويإل اوا، التابمهلل كقتايي، واللينر ، ومحيد بن الطويإل فإن  ال  ،وايق ينؤالا عن التابمهلل
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يكون ،وى عن زابمّ  آخر  ميف وينكذا، ولد و د باالوتقراا ،وايق وتق أو وهمق من 
  (1) التابمهلل بمضبم عن بمض

بسهده   زرمجق التابمّ  اجلىيإل (2)، ما أو،ي الذينيبّ حيتتإل  اعه من الروول  ومنال ما
لالهلل "إن   الها، لر  ا يهاي  لد، ألف عامهلل يا  هَّان يا مهَّان، فيقولهلل يا (3)وميد بن  ه ر

   ربيإل أخرج عهد  من الها،، لالهلل فيأزيبا فييدينا مطهقق، ف ر ي فيقولهلل يا،ب 

   ،فيقولهلل يا  ربيإل ا، ي ف كبا، فأخرج عهد  من الها،، في كبا، فيارج منإل ايخيال
فيطر ه عىحم وا إل اجلهق  ىت يهه  ات له رمراا ووتاا"
(4)  
من أئتق التابمهلل، ف  بّد من حترِّ   فبذا ا نر يصف أمو،اا  يهيَّق ووميد بن  ه ر 

، فإ ا  م ينه  ن خرب الوي  إالَّ إ ا نه  ،فمه إىل ،وول ات السهد  إ  ال يقهإل ما فيه م
ف  يُمتقد إال مبا  اا مطابقاا  ا   الكتاب والسهق، وهلذا  م يُنه  كن ر من المىتاا  (5)،فمه

وينذا االوم  م ))، لال ابن المر هلل  لمدم نهو  الرفي إىل الهيّب  اوم اوّهان من أ اا ت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/555لطاينر اجللائر  هلل  "زو يه الهظر إىل أاول ا نر"هلل  ( يهظر1)
ينو تتد بن أمحد بن عنتان بن لا از الذينيب، من زصاعي ههلل و ر أع م الهه ا، و هقا  او اظ، وميلان االعتدال، ( 2)

لىشوكاين هلل " "الهد، الطالي، و9/100لىسهك  هلل  " هقا  الشافميق الكربىينر(  يهظرهلل "748و  رينا كن ر، زو  وهق )
2/110  
ينو أبو تتد وميد بن  ه ر بن ينشام ا ود  موالينم الكو ، التابم  ا  سر، وأ د كها، أاحاب ابن عها  ( 3)

لىداوي  هلل  " هقا  ا  سرين"، 4/321لىذينيب هلل  "و ر أع م الهه ا"هلل يهظر(  ينر95  اوتشبد وهق )،   ات عهبتا 
1/181 
 الطرب ، و  4/388و رهلل يهظر هلل "و ر أع م الهه ا"، د بن  ه رزرمجق التابم  اجلىيإل ومي ( أخر ه الذينيب بسهده  4)

  296/ 30هلل " امي الهيان "هللوو،ي اهلتلي  بإوهايه عن وميد بن  ه ر   ز س ر
ا    بهم ليهاي  ألف وهق هلل يا هّ هلل مرفوعاا حنوه بى ظ أمحد   مسهده عن أعس  ى،و  (5) ، لال ان ان يامهّ " إن عهدا

 ين  بمهد  ينذا ، فيهطىد  ربيإل فييد أينإل الها، مكههلل يهكون ، ف ر ي إىل ،به اهلل هلل فيقول ات علو إل جلربيإل 
فياربه فيقول هلل ائت ي به فإعه   مكان كذا وكذا ، فيييئ به فيول ه عىحم ،به علو إل فيقول له هلل ياعهد  كيف و د  

مقيإل ، فيقول هلل ،يوا عهد  فيقول هلل يا ،ب كه  أ، و إ  مكاعك ومقيىك ، فيقول هلل أ  ،ب رر مكان ، ورر 
 ،واه أمحد وأبو يمىحم "هللجمتي اللوائد"لال   ، سهه اهلينت لد و    "ال زريين فيبا ، فيقول يعوا عهد أخر ت ي مهبا أن 

اين   ،واه الطرب هلل أيضاا  ، ولال10/699هلل  م ه اجلتبو، وونقه ابن  هان،هلتا ، ال الصحيح   ر أ  ِظ ل و، ا
ولال   10/246 هلليا هان يامهان ""يهاي  مهاي   الها،هلللالهلل ، عن الهيبِّ ا ووط وإوهايه  سن عن أ  ينريري

يع فاود  و كر عدم نهو  الرفي  ،مجال باي الها ع  ، وزتهي اوديع76/ 3هلل  "الهبج ا  حم"الهيد  هلل  ميف ، 
 ، 2/494هلل "مجال باي عن أئتق السهق   أبواب االعتقاياآلنا، الوا،يي "هلل  ميف فيه إعضال واعقطاع   عظر
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، وإمنا أنهتوا اوم ا هاّن (1)((ال  ديع احيح، وإمنا  اا من  ريد ال يمّول عىيهيري به لرآن و 
 من  ريد آخر احيح  

إن    بهم لوايياا زتمّو  مهه ))لالهلل  (2)وكذا ما أو،يه الذينيّب أيضاا بسهده عن ممرو  الكرخ ّ 
م كإّل يوم وهي مرّا ،  بهم كإّل يوم وهي مرّا ، وإّن فيه وّيق يتمّو  مهبا اجلّ  والواي  و به

، بدئ بها لهإل عَهدي ا ونان؟! ليإل هلمهلل ليس من  يهدأ ب سقق محىق القرآن فيقولونهلل أ  ،بِّ
، فبذا ايخرب   أمر  ي  مستقهإل ال مدخإل لىمقإل فيه، ف  يقهإل إالّ (3)((يمىم كتن ال يمىم

وينو  ميف، لال  بالتحرِّ  عن وهده، ولد ،و  ينذا ا نر عن ممرو  بكر بن خهيس الكو ّ 
هلل و دينه   مجىق  ديع (5)هلل كوّ   ميف اوديع، ولال عهه ابن عد ّ (4)فيه حي  بن ممهلل

، ومن مثَّ ال يُقهإل ايخرب الوا،ي   ينذا ا نر، ال ويتا أن (6)الضم اا، وليس ينو ممن حُيتّج حبدينه
وزليإل رهبق الوينم وايخطأ  ليس له روايند أو متابما ،  ّن ا تابمق زمضد ما يقوله الراو  النقق

عهه، بيهتا الت رُّي بالقول يقوِّ  ا تتال ايخطأ أو الوينم  إ  إّن ا ولياا ليسوا مبمصومهلل عىحم 
 أو عقإل ااي  عهه  ، وخرب الوي  ال يُقَهإل إالّ من ا مصوم (7)ا متقد الصحيح

كته لو ر ، فاإلهلام وما    قد يكون القول عن رؤيا صادقة أو إلهام رباني   -
ا عهياا  كن أن يكون مصد،اا لىتمرفق، وينو عوع من الو   كرامق من ات  وليائه  ومهبج أينإل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   225لىتتيت  هلل  "ممتقد أينإل السهق واجلتاعق   أ اا ات اوسىن"( 1)
، يهظرهلل"و ر أع م (هـ200)ممرو  الكرخ ، أبو ت وظ، بوداي  من كها، متصو   لك القرن ، زو  وهق ينو  (2)

  9/345هلل الهه ا" لىذينيب 
رم  اإل ان  أخر ه الهيبق  بسهده  ، و  9/345ذينيب بسهده   زرمجق ممرو  الكرخ  الس ر لىذينيب هلل ( أخر ه ال3)
 1900،لم ،
حي  بن ممهلل الهوداي  اوافظ، أبو زكريا، من كها، أئتق اوديع ومؤ،خ  ، اله، عاش بهوداي، وزو  با ديهق، من ( 4)

ينر(  يهظرهلل"و ر أع م الهه ا" لىذينيب 233والتمديإل، زو  وهق)مصه ازههللالتا،يخ والمىإل،وممرفق الر ال، واجلرح 
 3/155،و"رذ،ا  الذين "البن المتايهلل9/359هلل
ينو عهدات بن عد  ، ع ّمق اوديع والما،  بر اله، من مصه ازههلل الكامإل   ممرفق الضم اا وا ووكهلل من الرواي، ( 5)

 4/344و"رذ،ا  الذين " هلل  12/286لهه ا"هللينر( يهظرهللو ر أع م ا365وعىإل اوديع، زو  وهق )
 2/500هلل  "اآلنا، الوا،يي عن أئتق السهق   أبواب االعتقاي"، و 2/459هلل  "الكامإل    م اا الر ال"( يهظر هلل 6)
ا باباررر مث يمتقررردون   عىتبررم الويرر ، عقرررد الكىيرر ي  "الكررا "( خبرر   مررا يدعيررره الرافضررق مررن عصرررتق أئتررتبم، ومررن 7)

 2/260لىكىي ي هلل  "الكا يهظرهلل"ئتق يمىتون عىم ما كان وما يكون وأعه ال خي حم عىيبم ر ا، ا بمهوانهلل 
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وأهنا لد زكون وويىق  مرفق  (1) السهق واجلتاعق   باب الكراما  اإل ان بإمكان ولوعبا مجىق
اح ايخرب به، فهاب  ي ، ولكن ال يىلم اإل ان ز صي ا مبا يُروى من آ اي الكراما  إاّل ما 

ا لاعم وايخرافا  فيبا واوي  د ا، كتا يههو  الت ريد بهلل كراما  الصاوهلل واوتد،اج اللائوهلل 
  (2) وأ وال الد الهلل وأولياا الشيا هلل

لد  واإلهلام    دِّ من  دث له ي يد عىتاا، ولكن ال يىلم   ره زصديقه  فقد نه  أّن ات 
ا من خىقه ما ال يمىته   ره  وويأا ز صيإل القول فيتا مصد،ه اإلهلام ال قاا عهد  يُمىم أ دا
 اوديع عن اإلهلام 

، وينذا  يله أينإل الد،ايق باوديع من قد يكون القول مأخوًذا من اإلسرائيلي ات -
ي،اوق السهد وا نت ومدى لربه من النقافق اليبوييّق والهصراعّيق أو بمده عهبتا، ومن مث يكون 

ا  التمامإل ممه عىحم ما وهد ز صيىه   لسم اإلورائيىيَّا   ومن أمنىق ينذا الهوع ما يروى مسهدا
محىق المرش مثاعيق يتياوبون بصو  ،خيم  سن، يقول أ،بمقهلل ))لالهلل (3)إىل ينا،ون بن ،باب

وهحاعك وحبتد  عىحم  ىتك بمد عىتك، ويقول اآلخرونهلل وهحاعك وحبتد  عىحم ع و  
من أئتق أينإل السهق   القرن الناين، وينذا القول مهسوب إليه، و م    فبا،ون(4)((بمد لد،زك 

وينو لول متمّىد بواف أمر  يريّب ال يقهإل إالَّ من  يرفمه إىل احاّ  وال إىل ،وول ات 
، ومن ينها كان الصواب الذ  عىيه أينإل السهق واجلتاعق اإل ان مبا و،ي    الو   ا مصوم 

ىته النتاعيق وبأهنم يسهحون حبتد ،هبم  لو،وي  لك   كتاب اتهلل ا مصوم من أمر المرش ومح
         وإخها، ،وول ات  [7] افرهلل  ،عهه

صوم إلنهاتا، وما أّما عوع التسهيح وكي يته وا ق الصو  فب  أمو، ز تقر إىل خرب الو   ا م
ف  ُيسىَّم هبا، ويوى  عىحم الظّن أهنا مأخو ي عن (5)يام  م ينه  فيبا  ديع احيح

  باعتها، اإل ن بالروايق عهبم اإلورائيىيرّا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  746هلل  "ررح المقيدي الطحاويق"( يهظر هلل 1)
 وما بمدينا 505لىلينراين هلل  "االحنرافا  المقديق"( يهظر هلل2)
زو  هه أبو ياوويهللكان أ إّل أينإل الهصري من أئتق السهق، كان إماماا ،باعياا لال عاب التتيت  ا ويد ، ئينا،ون بن ، ( 3)

     6/85(   يهظرهلل"و ر أع م الهه ا"لىذينيبهللهـ130-121وهق )
  5/264هلل  "و ر أع م الهه ا"، والذينيب    3/55هلل  " ىيق ا ولياا"( أخر ه أبو عميم  4)
  2/496هلل  "اآلنا، الوا،يي عن أئتق السهق   أبواب االعتقاي"( يهظر هلل5)
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وينذا ال يكون من منىبم إاّل   فبم عّص  إ   هللقد يكون القول عن اجتهاد ورأي -
وا لوال الا ال زستهد إىل يليإل احيح    ليس الوي  مقام ا تباي  لذا فإّن  ال  اآل،اا

هس  مهبا ر ا   د من ا سائإل الَمَقديّق ا تمىِّقق بالوي  والبا ا صهِّ ون بصي  متريض، و م يُ 
، ومنال  لك ما ليإل   مص ر اجلاّن يوم القيامق من (1)أئتق السهَّق ممن حُيتجُّ بقوهلم إال ما عد،

زراباا كالهبائم ويكون نواهبم الهياي من الها،، وينو لول يهس  أّن أينإل اإل ان مهبم يص رون 
  ، وينو لول مه ّي عىحم ا تباي مسرتهُده لرول ات زمراىلهلل (3)مهبم أبو هير ق(2)ائ قلط

              

إالَّ أّن لول اجلتبو، من أاحاب مالك والشافمّ  وأمحد أهنم يدخىون اجلهق  ،[31]ا  قا هلل
   (4)ياللتبا عىحم أهنم كاإلعس   التكىيف واجللااق و أاّح لمتوم ا يلّ 

 ا خ اق القول أّن ما و،ي عن التابمهلل أو أئتق السهَّق ال يرزاب   كوعه  ّيق إو  
، أّما إ ا اختى وا ف  يكون لول أمجموا عىيه، ويكون مما زىّقوه عن الصحابق عن ،وول ات 

، لال ابن زيتيق عن  يإل التابمهللهلل إّن من (5)بمضبم  ّيق عىحم بمض، وعىحم من بمدينم
عرفبم عر  أهنم  م يكوعوا ممَّن يتمتدون الكذب   اوديع، وإمنا خُيا  عىحم الوا د من 

لهسيان  فإن الوىط والهسيان كن راا ما يمرض لإلعسان، فإ ا زمدَّي   با  و،وي ايخرب الوىط وا
و  اجلتىق فإن ما عُقإل عن الصحابق فاله س إليه  (6)از الاا من   ر لصد، ُعىم أعه احيح

أو من بمض من  أوكن مما عقإل عن بمض التابمهلل،  ّن ا تتال أن يكون  مه من الهيّب 
  وليس من (7)  و ّن عقإل الصحابق عن أينإل الكتاب ألإّل من عقإل التابمهلل مه مهه ألوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  587-582هلل "ررح المقيدي الطحاويق"ظر هلل عىحم وهيإل ا نال ا لوال الوا،يي   مستقر ا ،واح بمد ا و ، ( يه1)
 6/346"هللفتح الها، "، و 4/234هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 2)
 اين ، اإلمام ا شبو، فقيه المرا  وأ د أئتق اإلو م ا ع م أاحاب ا ذو الهمتان بن ناب  التيت  الكو ين (3)

  6/390لىذينيبهلل  "و ر أع م الهه ا،"10/107" البن كن رهللالهدايق والهبايق"هلل ينر (  يهظر150ا تهوعق ، زو  وهق)
فتح ا هان   مجي ك م ريخ اإلو م عن "، وا سألق مهسو ق    4/152البن كن رهلل  "ز س ر القرآن المظيم( يهظر هلل"4)

   1/146 شبو، آل وىتان هلل  "اجلان
  50البن زيتيق هلل  "مقدمق   أاول الت س ريهظرهلل"( 5)
  13/345هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 6)
  13/344( يهظر هلل ا ر ي ع سه  هلل 7)
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مقتضحم اإل ان بأفضىّيق القرون ا  ّضىق، وزقدير أئتق السىف  التسىيم بكإّل ما و،ي مهسوباا 
     إليبم فيتا يتمّىد بأمو، الوي ، بإل ال بّد من التحقُّد من أعَّه مهقول عن ا مصوم 

 ولياء:  خامًسا: إلهام األ
، وليس   ك مه رهبق الرفي ايخرب الذ  يري عن أمر  يهرّ  من مسىم   ر ا مصوم 

، وإمنا ينو خيرب بدعوى اإلهلام الربايّن وما    كته كالرؤيا الصايلق أو إىل ،وول ات 
 التحديع أو ال راوق ف  يقهإل خربه بإ    وال يري بإ     إ  مهبج اإلو م يقوم عىحم عدِّ 

، ولد ولي مهبا  وايث لكن ر من الصحابق (1)ينذه ا مو، مصاي، ممكهق  مرفق بمض الوي 
 ُمر  عن  ريقبا إالّ بشروط    ا  من يُىبم، و   ا  ، ولكن ال  كن اجللم بصحَّق ما ي

مّد من ا صاي، الصحيحق مطىقاا، وال من ا صاي، الها ىق مطىقاا، ايخرب ا ىقحم إليه، هلذا ال زُ 
الذين )) ، لال ابن زيتيقهلل (2)والوال  عىحم ا مرفق اواينق مهبا اال تتال والتولُّي ال المىم اليقي يّ 

وا، كتا أخطأ الذين  مىوه  ريقاا ررعياا عىحم عىحم اإل    أخطؤ  أعكروا اإلهلام  ريقاا
، (4) مصوم  وال يدخإل   ينذا الهاب إهلام ا عهياا و،ؤاينم فب  من لهيإل الو   ا(3)((اإل   

مؤيَّد بالمصتق، ممضوي با ميلي الدالّق عىحم اد  ما  اعىم أن الهيب  ))هلل (5)لال الشا يبّ 
لال واّحرق ما بهلّل، وأع  زرى اال تبراي الصاي، مهه ممصروماا ب  خ  ، إّما بأعه ال خيطئ 

ًّ  بو ر  لك؟ فكإّل ماعىحم خطأ إن فُ  قرّ الهتق، وإّما بأعه ال يُ   كم به أو أخرب  رض، فتا ظهّر
، وأّما عهه من  بق ،ؤيا عوم أو ،ؤيق كشف، منإل ما  كم بره مما ألقحم إليه ا ىك عن ات 

أّمته فكإّل وا د مهبم   ر ممصوم، بإل جيوز عىيه الوىط وايخطأ والهسيان، وجيوز أن زكون ،ؤياه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهد اوديع عهبا   الهاب ا ول  تن اوديع عن ا واين  الا  هحبا ات لهمض لمهايه مما يتمىد بالمىم  1)
واإلهلام ليس من أوهاب ا مرفق بصحق ))ون اإلهلام مصد،اا من مصاي، ا مرفق يقول الهس  هلل ( هلذا ع حم بمض المىتاا ك2)

والظاينر أعه أ،اي أن اإلهلام ليس وههاا حيصإل به المىم لمامق ))إال أن الت تازاين وّ ه ينذا اله   بقولههلل  ((الش ا عهد أينإل اود
المقائد الهس يق "يهظر هلل  ((إل به المىم، ولد و،ي القول به   ايخربايخىد ويصىح لإلللام عىحم الو ر، وإال ف  رك أعه حيص

 46هلل  "مي ررح الت تازاين
  10/473هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (3)
  590لىلعيد  هلل  "مصاي، ا مرفق"، ويهظر هلل  13/68هلل  ا ر ي ع سه( يهظر هلل4)
 شا يب، أ د المىتاا ا نها ، فقيه أاويل م سرمووحم الىات  الورعا   الشب ر بالأبو إوحا  إبراينيم بن  ( ينو5)

الهو، اللكيق" حملتد  "ريريينر( يهظر هلل790ا وافقا  واالعتصام واجملالس  زو  وهق) هللتدث متهي لىسهق له من ا صه ا 
  1/332هلل خمىو 
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 ّري، فإمكان ايخطأ  ىتاا وكش ه   ر  قيقّ ، وإن زههلّل   الو وي ادله، واعتيد  لك فيه وا
  (1) ((والوينم با ، وما كان ينذا رأعه  م يصح أن يقطي فيه حبكم

فا مرفق الا يُّدعحم أّن مصد،ينا الو   عن  ريد اإلهلام أو الرؤيا أو ال راوق وإن كاع  
لكن ينذا ))ىبم ألوام عوال  أمو، مبا كشف ات هلم، من عدل نقق فب  تتتىق ايخطأ، فقد يُ 

  التصديد المام به، فإن كن راا ممن يظن أعه  صإل له ينذا الكشف يكون ظاعر ا   ليس مما جي
ليس   د أن يطىد القول عىحم ما يقي   ع سه أعه  ))و (2) ((  لك ظهر ا ال يو ي من اود ريئاا

 (3)((و   ال   يقظق وال   ا هام،إال بدليإل يدل عىحم  لك، فإن الوووا   ال  عىحم الها 

شيا هلل كن راا ما يتصو،ون بصو،ي اإلعس   اليقظق وا هام، ولد زأا  ن ال يمر  فتقولهلل أعا ال))و
الشيخ ف ن أو الما م ف ن، و،مبا لال هلل أعا أبوبكر وعتر، أو أعا ا سريح، أعا مووحم، أو أعا 

  (4) ((تتد
ا تصوفق  أكنريلعته  وما  وهلذا فا قّر،   ا اول أعه ال جيوز االوتدالل بإهلام ا ولياا

، وما يلعته بمض اجلربيق أيضاا من اال تياج باإلهلام  اعىهلل (5)من  واز المتإل باإلهلام
اإلهلام كالو   ا ستوع مستدلِّهلل بظاينر الهصوص فأمر ظاينر الهط ن، وال خي حم عىحم من له 

ا يتقّرب إليه به من فمإل أو إ ام مبمرفق يين اإلو م أعه ال  ريد زمر  هبا أوامر ات وعواينيه، وم
زر  عىحم وهيإل اليقهلل إاّل عن  ريد الو   كتا أعه ال  ريد زمر  هبا مسائإل الوي  الا ال 

 مدخإل لىمقإل فيبا إال خبرب الو   ا مصوم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  722لىشا يب هلل  "ا وافقا "( 1)
 11/65هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 2)
  17/532هلل  ها ر ي ع س( 3)
 11/406هلل ا ر ي ع سه( 4)
( بإل عّدوه  يق بإ   ، ومهبم من  مىه الطريد  مرفق أورا، الما م الوييب الا  م يتمرض هلا الو  ، واليصإل إليبا 5)

 اوس، ويميل المقإل مبوازيهه ومقاييسه كإل الميل عن إي،اكبا، فيمىوا ا مرفق اإلهلاميق أاد  من ممرفق المقإل واووا 
فوازح "يكون مي عىم  رو،  أعه من عهد ات زماىل أو با دي احملتد ! يهظر هلل  -  ،أيبم – ن اإلهلام والكشف 

، لذلك اوتهدوا إىل الكشف واإلهلام والرؤى يون متييل، و مىوا  لك أاإل 2/371هلل " لمهد المى  الىكهو الرمحو 
هه   زصاعي   ليس ينو عن فكر وال ،ويق وإمنا ينو ع ع   ،وع  مجيي ما أكت))يقول ابن عر هلل ،  ريقتبم ومصد، زىقيبم

وإمنا اود زماىل  ن عن اختيا، م ي وال عن عظر فكر اعىم أن زرزي  أبواب ال تو ا   م يك))، ويقولهلل  ((من مىك اإلهلام
 1/24لىشمراين هلل  "اليوالي  واجلواينر"يهظر هلل  (( ى  لها عىحم لسان مىك اإلهلام مجيي ما عسطره
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، وله أ اا (الكشف)ولىتتصوِّفق بمض ا صطىحا  الا حتتإل ممىن اإلهلام وأربرينا 
عسان ما م يستي   ره، فيستحم خطاباا وخما ها  أو ينازف، حبس  ا  وال فتا،ي يستي اإل

وزا،ي يرى ما ال يراه   ره يقظق أو مهاماا ويستحم مشايندا   وزا،ي يمىم عىتاا  رو،ي ا اليمىته 
  ره ويسّتحم إهلاماا وفراوق ومكار ق، وكإّل  لك يستحم كش اا  عه كشف له عهه
، ولريهاا مهه  (1)

   والتيىِّ  وا سامري واود  وزمري اتا زتشابه كن راا، وزدلّ  كذلك ايخا ر والوا،ي والذو 
  (2)مجىتبا عىحم  صول عوع ممرفق   القى  لش ا من الوي 

و قيقق ا مر أّن مرن ينرذه ا  روال مرا لرد يكرون مرن عهرد ات  وليائره فيكرون عوعارا مرن 
 موعرق  ع سرايّن ا صرد، أو رريطاينّ ومهبا مرا يكرون أو يكون فتهق مهه واوتد،ا اا، اإلهلام الربايّن، 

   اإلعسان أو إ وائه وزضىيىه
وايخ اق أّن ليتق اإلهلام والرؤى وحنوينا لو ر ا عهياا ا مصومهلل من  يع كوهنا مصد،اا 
 مرفق الوي  ختتىف بالهسهق لىتىبم ولو ره من الها ، كتا ختتىف بالهظر إىل ا مرفق الويهيَّق 

مهبا مي الكتاب والسهَّق ي يد اا هه ممرفق، ويكون مبنابق اإلرا،ا   اتا، فتا ال يتما،ض 
والتههيبا  ويظإّل م تقراا إىل ووائإل يُتحقَّد هبا من اد  كوعه من عهد ات 

وينذا من ))  ،(3)
، فإن ا عهياا اىوا  ات عىيبم جي  هلم اإل ان بكإل ما خيربون (4)ال رو  بهلل ا عهياا و  رينم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/313 تاوى هلل ، وجمتوع ال28" البن زيتيق هلل ا ميلي وكراما  ا ولياا"( يهظر هلل1)
يقيق و وياا وربوياا  والذو   هلل اال  ع عىحم ما و،اا اوياب من ا ماين الويهيق وا مو، اوق( فالكشف عهدينم ينو2)
لك من كتاب أو   ره  والها إل من   ر أن يهقىوا  هلل عو، عرفاين يقذفه اود بتيىيه   لىوب أوليائه ي رلون به بهلل اود ينو

لمهد = "=مميم مصطىحا  الصوفيق"هلل ويري عىيه ب  زكىف وزصهي  يهظر ما يصاي  القى  من ا مرفقوالو د ينوهلل
  82ىك با   هلل ل "التمر   ذين  أينإل التصو "، و225ا همم  ه   هلل 

 127هلل امد لومحد ا  "ختم الههويعقيدي "، و 620هلل " لىلعيد مصاي، ا مرفق"( يهظر هلل 3)
، فبذه يشتهه أمرينا عىحم كن ر من الها  لىحديع ا ت د عىيههلل "من   ا هام الهيب  يُرى( لد زكون الرؤيا  مصوم كأن 4)

   ا هام، ،آين   ا هام فقد ،آين، فإن الشيطان ال يتتنإل  "  أخر ه الهاا، ،   كتاب التمه ر، باب من ،أى الهيب 
جي  ممرفته أن الشريطان ال يتتنإل به، ولكن ما  وأن ،   ا هام اوديع يل عىحم  واز ،ؤياه فومسىم   كتاب التمه ر  

لذا  كذبااهلل أعا تتد    فيقول ،عصتق الهيب   عدم متنإل الشيطان بهالشيطان لد يّدع  أعه ينو الهيب يون أن يتتنإل به 
إال إ ا كان ممن ،آه    يازه وينم   ،أى الروول وال حيصإل اجللم بأن ف عاا  تهعن ا  أى الهيب ، يقول أعه سأل من يُ 

ا     اال ق لىشرع بليايي أو عقص  الرؤيا يعوي  وال يكون احابته أو كان ممن يمر  ا ته  يدا
با مرفق ا تواإل إليألصحم ما  ا مر أن ا ليس  مصد،اا لىتىق ، و  و  كإل ا  وال فاإلمجاع مهمقد عىحم أن ،ؤيا الهيب 

" لىشا يب هلل االعتصام"، و4/244هلل " لىقرا ال رو   يهظر هلل"ا مرفق من  ريد اإلهلامتا ليإل   ك  من  ريد ينذه الرؤيا
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وجت   اعتبم   كإل ما يأمرون به خب   ا ولياا فإعه ال جت   اعتبم     به عن ات 
كإّل ما يأمرون به، وال اإل ان هتيي ما خيربون به، بإل يمرض أمرينم وخربينم عىحم الكتاب 

، فتكون موافقق الكتاب والسهق ين  ال يصإل   ال ر  بهلل اإلهلام احملتوي وبهلل (1) (( والسهق
فإن كان ما ألق    اله س مما يل الكتاب والسهق عىحم أعه زقوى ت فبو ))الووووق ا ذمومق 

من اإلهلام احملتوي، وإن كان مما يل عىحم أعه فيو، فبو من الوووا  ا ذموم وينذا مطري ال 
ليس يههو   ن أهلم ريئاا من ايخ ر أن يمتإل به  ىت ))هلل (3)  لال أبو وىيتان الدا،اين(2) ((يهتقص

،مبا )) ولالهلل  ((عىحم ما وافد من لىهه ر فإ ا  مه   ا نر عتإل به ومحد ات يستمه   ا ن
  (4)((يقي   لىيب الهكتق من عك  القوم ف  ألهىبا إال بشايندين عدلهللهلل الكتاب والسهق 

ويههو  أن يُمىم أنَّ كإّل ما حيتاج ا سىم إىل ممرفته  ماره وممايه لد عص  ات عىحم 
، وأمَّا ما ال  ريد لها إىل اجللم بصدله فماّمته مما ال فائدي فيه، فاإلعراض عهه اوّد فيه يلي ا 

 أوىل  
مجاع ال رلان بهلل ))وا هبج الصحيح  مرفق الوي  اوّد ينو ما يّخصه ابن زيتيق بقولههلل 

اوّد والها إل، واهلدى والض ل، والرراي والو ، و ريد السمايي والهياي، و ريد الشقاوي 
    أن جيمإل ما بمع ات به ،وىه وأعلل به كتهه ينو اوّد الذ  جي  ازهاعه، وبه حيصإل واهل

وما وواه من ك م وائر الها   ،واد  ال رلان واهلدى والمىم واإل ان، فيصد  بأعه  دّ 
يمرض عىيه، فإن وافقه فبو  ّد، وإن خال ه فبو با إل، وإن  م يمىم ينإل وافقه أو خال ه 

م جمت ا ال يمر  مراي اا هه، أو لد عر  مرايه ولكن  م يمر  ينإل  اا لكون  لك الك 
الروول بتصديقه أو زكذيهه؟ فإعّه  سك ف  يتكّىم إاّل بمىم  والمىم ما لام عىيه الدليإل، 
والهافي مهه ما  اا به الروول، ولد يكون ِعى م من   ر الروول لكن   أمو، يعيويّق منإل الطّ  

ق والتيا،ي، وأّما ا مو، اإلهلّيق وا ما،  الديهيرّق فبذه المىم فيبا مأخذه عن واوساب وال   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/124، ومسىم بشرح الهوو  هلل 12/387البن  يرهلل  الها، " فتح، و" 1/335
 11/208هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 1)
 17/529هلل  ا ر ي ع سه( 2)
ينو عهدالرمحن ابن أمحد، وليإل ابن عسكر المهس  الدا،اين، ولد    دوي ا ،بمهلل ومئق، كان زايند عصره،= =وزو  ( 3)

  472ينر(  يهظرهلل "و ر أع م الهه ا"هلل 205ينر( وليإل) 215وهق) 
هد اوىيم تتوي هلل لم "أحباث   التصو "و، 10/255"هللالهدايق والهبايق"و، 9/269"هلل  ىيق ا ولياا( يهظر هلل"4)

228- 344  



 

 

 113 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

الروول، فالروول أعىم ايخىد هبا، وأ، هبم   زمريف ايخرىد هبا، وألد،ينم عىحم بياهنا 
  (1)((وزمري با

ينو ا صد، الصحيح الذ  يؤخذ عهه الوي  بيقهلل، ا مصوم الو    أنّ وينكذا يتضح 
اإلهلام وحنوه فىه  وابط كعهد ات  و   من يظّن أعه من ىط فيه الو   بو ره أو أما ما خيت

ويهقحم و،اا  لك مصاي، أخرى يمتتد عىيبا بمض الها  ويتشوفون زراعحم عهد الهظر فيه، 
هه الوي  حبال متىقَّحم مصاي، با ىق ال يصّح أن زكون مصد،اا يُ  مرفق الوي  من  ريقبا وين  

 ع التايل وز صيىبا   ا هح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13/135هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 1)
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 المبحث الثاني: 
 الغيب الستمداد معرفةالمصادر الباطلة 

  
 
 

 ويشتتإل عىحم أ،بمق مطال هلل
  ا طى  ا ولهلل ا مرفق الها هيق  
 ا طى  الناينهلل الكباعق   
 ا طى  النالعهلل الكت  ا قدوق   ا ييان الونهيق   
 ا طى  الرابيهلل التههؤا    
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 األول المطلب  
  المعرفـة الباطني ـة

 
لاب ا لىتمرفق ملوياا بأيواتا، م طو،اا  -كتا أخرب  عصوص الو  -د اإلعسان ُخى

أعّه لد و ّر الكون  له  ر  حتصيىبا، فأخربه  عىحم تهَّتبا، متطىِّماا إليبا، ولد بهللَّ ات 
وقيقق   عا م الشبايي، أمَّا عا م عىحم وهن نابتق متكِّن اإلعسان إن ز ّكر وزدبّر من ورب أ وا، ا

الوي  فقد وا  ات خربه عىحم لسان ،وىه ا ؤيَّدين بدالئإل الصد ، وخصَّ من بمدينم بمض 
 خىقه بمىم من لدعه كرامق مهه، وهنحم عن التكىُّف فيتا و،اا  لك 

ه، فيبا من ا وهاب ما يهىو به عهاي و رّا كاع  الدعيا يا، ابت ا فقد  مإل اوكيم 
ف   الكون كن ر من ا مو، الا حتا، فيبا المقول، ولد ز نت من يتتهَّمبا، ومن  لك ما لد يراه 
اإلعسان  وله من  رائ  كأن يرى ،  ا يط ر   اهلواا، أو  شر  عىحم ا راا أو يدخإل   الها، 

ا
ا
ويحدث فيقي كتا ، ومهبا ما جيده   ع سره كأن خيطر بهاله أّن أمرراا ما (1)وخيرج مهبا وا 

خطر له، أو يرى  اينرق فيشمر أعه لد عايش أ دانبا لهإل ولوعبا، أو حيا،   أمر فيستي 
، فإن كان ممن يتىقَّحم  قائد (2)يناز اا يررده، و  ر  لك كن ر مما ينو خا،ج عن المايي ا طَّريي

 ائ  عهه خ ّ ، الوي  من خرب الو   فإعَّه يمر  أنَّ و،اا ما يشاينده ويمىته كن ر مما ينو 
وواا عا م ا  ئكق وما يمر  من إعاعتبم اإلعسان عىحم ايخ ر بإ ن ات، أو عا م اجلّن 
والشيا هلل، وعداا إبىيس له ووميه    وايته، كتا يمىم أّن ات لد أ،اي   الكون أمو،اا كوعّيق 

ومن مث يصر  مهرّه  راي وكم يمىتبا، وأمره بأمو، ررعّيق وأ،اي مهه أن يشتوإل هبا لر ا مواله، 
 ات مهه  

أّما إن كان ممن ال يقهي بالتسىيم لىو   فقد يس ر و،اا عقىه متتهرِّماا كإّل ظاينري، الينناا 
الوتكشا  كإّل وه ، ولد يشطح به خياله رطحاا، ويلين له الشيطان ما ي تهه عن الدين 

ن  يىه، مهتبياا  مرفق الوي  ويصرفه عن الطريد ا ستقيم، فيتتّهي خطوا  الشيطان  اف ا ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكن ر مهبا زهرلال  الشيا هلل عىحم أوليائبا من ات ( من ينذه ا  وال ماينو كرامق 1)
بشكإل  ( زستحم  ديناا خوا،  الها،اويكولو  ، واالينتتام هبا وبتهتيتبا لىواول إىل ما يستوعه اإلعسان الكامإل زلايد2)

 الكامهق  مهال  فيه حت  اوم زهتيق القد،ا  الهشريق 
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 رلاا   ر الو   يهتو  الواول مهبا إىل ممرفق اوقيقق ا وّيهق! ظاعر ا أّن لديه لوى ع سّيق خاّاق 
يستطيي هبا ممرفق الوي  أو بمضه، فيتأّمإل خطرا  ع سه، ويتهي  دوه وظّهه، ويأخذ 

لهمض  (1)والطهائي ا يتافيليقيقبريا ا  رىت لتهتيق خياله، أو يسمحم لتمّىم أورا، ايخصائص 
 ! (2)ا رياا، أو يتتهَّي الرموز واإلرا،ا  الا يلعم أهنا خمهَّأي   با ن عصوص الو  

ولد اختذ   وائف من الها  عرب التا،يخ ع ووبم وبا هبم  ريقاا  مرفق اوقيقق ممرفق 
ومن مث ين   -كتا يّدعون -با هّيق ،و ّيق يدخىون   جتربتبا بذواتم ويكتش وهنا بأع سبم 

عهدينم أاد  من ا مرفق الا يتىّقوهنا من الو    إ  الو   مصد، خا، ّ  ال يصإل اليقهلل به 
  ! -كتا زعتوا  –(3)يقهلل الكشف والذو  الذ  يمايهوعه

ليس   ريقاا وا داا وا ح كتا أهنا   وا مرفق الها هّيق ليس هلا مو وعا  تّديي،
اخىق ومذاين  خمتى ق جتتمبا  ايق وا دي ين  متكهلل اإلعسان من اودوي، بإل ين  عىوم متد

 -االحتاي مبصد، ا مرفق وا خذ عهه مهارري، وينو اإلله عهد من يؤمهون بإله، أو القّوي الويهّيق 
  (4) عهد ا ىحدين -عىحم اخت   أ ائبا 

عسان بهلل لوى ايخ ر الرو ّيق وأاإل فىس تبا لائم عىحم اعتقاي مهدأ الصراع   ع س اإل
ولوى الشر اجلسديّق الشبواعّيق، وأّن اله س زروم من ينذا الصراع ايخ ص من يواع  الشّر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( متييلاا هلا عن ايخصائص الطهيميق ال يليائيق الا أنهتبا المىم التيريريب كو وي لوي  ذب لىحديد   ا وها يرس، أو 1)
مقإل الصحيح وال التيا،ب و وي  را،ي ترلق   الها،، أما ايخصائص ا يتافيليقيق فب  خصائص مدعاي  م يدعم يعواينا ال

المىتيق، ومصد،ينا ممتقدا  ونهيق مههيق عىحم الك ر بالوي  اود والتارص   ز س ر الظواينر وا  داث ا تمىقق بويهيا ،  
كتا يدعحم من خاايق ايخرزي الل،لراا   يفي اوسد، أو خاايرق  ير المقيرد   زسكهلل الروع عهد ايخصام! أو خاايق 

الش اا وإ الق المتر! أو أنر مرو، كوك  ا ريخ مبحا اي ا ،ض   اعتشا، اوروب! وحنو  لك مما مههاه الشكإل اهلرم    
إن الشيطان زين هلم ))عىحم  ي  با إل ينو اعتقاي آهلق أو أ،واح  ا  لوى خااق فيتا  كر من أرياا  لال ابن زيتيقهلل 

  234هلل  "اط ا ستقيمالتضاا الصر " ((عسهق ا نر إىل ماال يؤنر وا اا وال عوعاا
من مجيي ا ييان عىحم ينذه ا ورا، وايخصائص ا لعومق لىحرو  والكواك  و  رينا، وهلا   ( زمتتد الطوائف الها هيق2)

، وعىحم ع س ينذا ا اإل اعتتد من لال  برمليق اورو  1/195كت  خااق كالقهالق واجل ر، يهظر هلل ا ميم ال ىس   هلل 
  3/29هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" أوائإل السو، وأن هلا مماين با هيق يمرفبا خااتبم، يهظر هلل ا قطمق  

 2/86لىشمراين هلل  "اليوالي  واجلواينر"، 30لىولايل هلل  "ا هقذ من الض ل"( يهظر هلل 3)
وإمنا يدخإل ممبم م  دي  لإلله أو اله اي لو وي الوي  مجىق كا ا،كسيهلل و  رينم، رون( ال يقصد با ىحدين فقط ا هك4)

لىوي  اود إما بمقوهلم وفىس اتم، أو بأ والبم وموا يدينم ولد  اا الرو اعيهلل وال  و ق الذين ينهتون عا م  ي  مواير 
   يستادم ينؤالا ا ل اظ الشرعيق زضىي   ن ال يمر  أواليهبم الها هيق
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ي، واالمتلاج بالكائن المىوّ  عن  ريد الواول إىل المرفان  والر وع إىل أاإل خىقتبا ايخ رِّ
افظ  عىحم ا هايئ وإن  (1)الرو ّ ، وينذه ال كري لد زتىّون  س  ا ييان وا ذاين 

     (2) ا واويق هلا ا تتنىق   عقيدي و دي الو وي
و ي  ينذه ا مرفق بأ اا عّدي عىحم اخت   ا ذاين  وزهوُّع المصو،، وفيتا يى  أبرز 

 أ ائباهلل
وين  زستيق مههّيق عىحم القول بأّن اوقائد هلا ظاينر  العرفان أو المعرفة الباطني ة، .1

ر ،موز وإرا،ا  يقف عهدينا المواّم، أّما ايخواّص فيه ذون هبا إىل الها ن وبا ن، وأّن الظاين
الذ  ال يمرفه وواينم، فب  عىم بأورا، اوقائد الديهّيق  إ  يرى الها هيُّون من ال  و ق أّن 
المقإل الهشرّ  لاي، عىحم ممرفق اوقائد اإلهلّيق مبا ي يض عىيه من المقإل الكىّ ، ويمتقدون أّن 

 إىل ينذه ا ر ىق حيقِّد المرفان التاّم أو ما يستُّوعه اوكتق  الواول 
ممهاينا  gnosisالوهوص ل ظق يوعاعّيق ا اإل ، و Gnosticism، المعرفة الغنوصي ة  2 

  أمو، ال ىس ق والدين، واإلي،ا  اودوّ  لىحقيقق الرو اعّيق  وزستادم  ايخاص المرفان
، و ريد (3)محم إىل ممرفق اوقيقق، وزمدينا  ايق اويايلىداللق عىحم  ريقق ورّيق با هّيق زس

  (4) ايخ ص فيبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اليبوي،  من الهصا،ى، و وائف القهالق ه ال ىس ق، وكذلك الطوائف الوهوايق( زدو، ا ييان الشرليق كىبا  ول ينذ1)
القرامطق والرافضق واإل اعيىيق، والهبائيق والقايياعيق والهبري، وكن ر من ا تصوفق  ارتبروا بالها هّيق   اإلو م  وممن

 "مميم ال ر  وا ذاين  اإلو ميق"، و2/72هلل "ا ميم ال ىس  "هلل واالحتاييق، يهظر مسىك اوىوليق وال  و ق ممن وىكوا
  55إل اعيإل المر  هلل 

موووعق "، و102هلل  "زا،يخ ال كر ال ىس   عهد المرب"، 244ليووف كرم هلل  "زا،يخ ال ىس ق اليوعاعيق( يهظرهلل"2)
  138 عو، اجلهد  هلل  "م   موا بق ال ىس ا  القد قاإلو "  و 2/86لمهد الرمحن بدو  هلل  "ال ىس ق

يظهون أن كتال اله س   جمري المىم، وجيمىون المىم الذ  به زكتإل  ))هلل ابن زيتيق عن ال  و ق الها هيهلل( لال 3)
 اله س اله و ، مايمرفون ينم من عىم مابمد الطهيمق، وجيمىون المهايا  ،يا ق  خ   اله س،  ىت زستمد لىمىم فتص ر

  3/94هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" ((عا ا ممتلال موازياا لىما م ا و وي
 ، وهلل 25لرمسيس عوض هلل  "اهلر قق   الورب"( يهظرهلل 4)

                             -"The American Heritage dictionary of the English language",2000 
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  ممهاينا االاط    زم ي ا مرفق الكش ّيق الرو اعّيق الا يّدع   (الوهوايق)فر
الها هيُّون من مجيي ا ىإل الواول إليبا زتهُّرماا لىحكتق السريَّق احمليوبق   الكت  ا قدَّوق 

  (1) واوطق زماليم )زقاليد( ورِّيق متوا،نق خاّاقب
، ويمهون باإلررا  ظبو، أعوا، عقىيرّق ز يض عىحم ا ع س الكامىق المعرفة اإلشراقي ة 3 

عن ا واي اجلستّيق، فب  زىد  مهارر من الما م الويريّب وا مرفق اإلهلّيق  ن هلم ،يا ا  ،و ّيق 
و من ا كدا، الهشريّق، فحيهئذ يهمكس عىيبا، أو وجمايندا  ع سّيق  مى  ع ووبم زص 

    (2)يشر  فيبا من المىوم وا ما،  ما ينو مهقوش   الما م المىوّ  بلعتبم
يمدُّون المىم هبا  كتق خالدي حتيط هتيي الا ، أو ا مرفق الّسريق، علم األسرار 4 

م المىوم كّىبا، ويستورلبا وليس  به يمىهلل عىم ا ورا،، الما مِ (3)ا مىوما ، يقول ابن عر ّ 
اا   المىوم ا خرى كذلك، ف  عىم أرر  من ينذا المىم احمليط، اواو  مجيي 

خيتص به الهيّب  ،  وينو عىم فو   و، المقإل، فبو ع ع ،وح القد    الروع(4)ا مىوما 
   (5)وحيصإل من  ريد اإلهلام، والويلّ 

وِّفق وبمض ال  و ق ا هتسههلل لإلو م ، ، وين  زستيق ا تصرالمعرفة اللدني ة  5 
   هلل ويقصدون أهنا ممرفرق من لدن ات زماىل كتا  كر من زمىيته لىاضرر 

   ال واوطق فيه بهلل اله س وبهلل عىم ينو  -كتا يمرّفوعه-، فالمىم الىديّن [65هلل]الكبف
   (6) وراج الوي  يقي عىحم القى  الصا  ات، وإمنا ينو كالضوا من
إن الر إل ال يكتإل عهدعا   مقام المىم  ىت يكون عىته عن ات ))يقول ابن عرّ هلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/4لهو،يس مو،افييف زمري  فؤاي ،امل هلل  "ا مرفق الها هيق"، 102هلل  "المرب زا،يخ ال كر ال ىس   عهد( يهظر هلل"1)
 "أاول ال ىس ق اإلرراليق"، 1/94هلل  " جلتيإل اىيهاا ميم ال ىس  "، 120لىولايل هلل  "ا هقذ من الض ل"( يهظر هلل2)

 499د القص ر هلل  مح "عقيدي الصوفيق و دي الو وي ايخ يق"، 119حملتد أبو ،يان هلل 
متصو ، له من ا صه ا  هلل   ،سأبو عهد ات تتد بن عى  بن تتد تي  الدين ابن عر  الطائ  ا عدل( ينو 3)

زو  وهق  أرياا كن ري ظاينرينا ك ر اريح، افيبو فيبا ما يمقإل وماال يمقإل و  رينا، مجي  ال تو ا  ا كيقفصوص اوكم، 
 3/190البن المتاي هلل "رذ،ا  الذين  "،  17/252البن كن ر هلل  "قالهدايق والهباي"يهظر هلل  (هـ638)
  1/140هلل  "البن عر ال تو ا  ا كيق"( يهظر هلل 4)
 1/21لىشمراين هلل  "اليوالي  واجلواينر   بيان عقائد ا كابر"( يهظر هلل 5)
  114لىولايل هلل  "الروالق الىدعيق"( يهظر هلل6)
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  (1) ((ب  واوطق من عقإل أو ريخ  
مهشؤينا زقسيتبم المىوم إىل أيضاا وين  زستيق رائمق عهد ا تصوِّفق  علم الحقيقة،  6 

، ومن (2)ىون الشريمق التلام المهوييّق، واوقيقق مشايندي الربوبّيقعىم رريمق وعىم  قيقق، فييم
ال يتقّيد بأمر الشا،ع وهنيه مما  اا عن  ريد الروول، وإمنا  -عهد   تم  –يصإل إىل اوقيقق 

مثري المىوم كّىبا، )) ، وينم يص ون ينذا المىم بأعّه (3)يّتهي ما يكشف له ويذوله وجيده وحنو  لك
م كّىبا، و ايق المىوم كّىبا إىل عىم اوقائد، فإ ا اعتبحم إليبا ولري   حبر ال  ايق له، وهنايق المىو 

وينو عىم القىوب، وعىم ا ما، ، وعىم ا ورا،، وعىم الها ن، وعىم التصوُّ ، وعىم 
  (4) (( ا  وال، وعىم ا مام  ، أّ   لك رئ  فتمهاه وا د

ّدينا القائىون هبا مصد،اا لىتمرفق القطمّيق زتياوز فا مرفق الها هّيق مباتىف أ ائبا يم
مجيي ا صاي، ا خرى لد،اا وومق  فب  زتهاول  قائد ال زصإل إليبا زىك ا صاي، ويشوط 
لتتام حتصيىبا التحرُّ، من زأن ر اوّس والمقإل الىذين حييهان اإلعسان عن الستّو إليبا عن 

ا  وأ وال، فمهدينا حتدث ا ما،ج الرو ّيق  ريد ،يا ا  و وع ووبر وزص يق وفهاا ومقام
والتيىيرَّا  الهو،اعيرّق الا يلعتون! بهاا عىحم أاىبم ال اود وينو أهنم إ ا ا وا ع ووبم علل 

  (5)عىحم لىوهبم المىم إّما من  بق المقإل ال ّمال أو   ره
 مصدر المعرفة الباطني ة:

أينإل  -، فاإلررالّيون من ال  و ق خيتىف القائىون هبا   حتديد ا صد، الذ  زههي مهه
فيقولونهلل إّن  العقل الفع اليريُّون ينذه ا مرفق إىل  (7)وابن ويها (6)كال ا،ا ّ   -التصّو  المقىّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/5لىشمراين هلل  "الطهقا  الكربى"( 1)
 82هلل "الروالق القش ريق "( يهظر هلل 2)
  10/169هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 3)
  457لىطوو  هلل  "الىتي   التصو "( 4)
  510البن زيتيق هلل  "الري عىحم ا هطقيهلل"( يهظر هلل5)
له مذاين    ، له مصه ا    ال ىس ق وا هطد وا وويقحم،ن  رخان الوك  أبو عصر ال ا،ا ( ينو تتد بن تتد ب6)

الهدايق "، 5/153البن خىكان هلل  "وفيا  ا عيان  يهظر هلل"(هـ339)، زو  وهق اود ا سىتهللممتقد خيالف فيبا وعقائد 
 11/224البن كن ر هلل  "والهبايق

اال ا  زلخر مب وا هطدالط  وال ىس ق   كن ري له مصه ا    ،بن ويها الهىا اأبو عى  اوسهلل بن عهد ات ( ينو 7)
  17/531لىذينيب هلل  "و ر أع م الهه ا"و،2/157هلل "وفيا  ا عيان يهظرهلل" (هـ428)  زو  وهق اود متقد ا سىتهلل 
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المقإل الهشرّ     ريد ،ليِّه وزطوُّ،ه  رُّ مبرا إل متد،ِّ ق بمضبا فو  بمض، فبو   أوَّل أمره 
ا من ا مىوما  الماّمق واوقائد الكىّيق أاهح عق ا بال مإل، ولد عقإل بالقّوي، فإ ا أي،  لد،اا كه را 

يتَّسي مدى عظره وحييط بأ ى  الكىِّيرَّا  ف رلحم إىل أ حم ي، ق يصإل إليبا اإلعسان وين  ي، ق 
المقإل ا ست اي أو ي، ق ال يض واإلهلام، وينذه الرزهق عهدينم ين  السمايي الا ال زهىوبا إالّ 

قّدوق الا زستطيي أن ختو   ي  الوي  وزصمد إىل عا م الهو، اله و  الطاينري ا 
  والصوفريُّون ا سىتون يرون مصد، ينذه ا مرفق ينو ات (1)والهبيق

بهاا عىحم عقيدي (2)
أخذمت عىتكم ميتاا عن مي ، وأخذعا ))هلل(3)اوىول واالحتاي أو عقيدي الو دي، يقول الهسطام ّ 

، وأعتم زقولون  دن ي ف ن!  عىتها عن اوّ  الذ  ال  و ، يقول أمنالها  دن ي لىيب عن ، ِّ
  (4) ((وأين ينو ف ن ؟ لالواهلل ما ، عن ف ن، وأين ينو ف ن؟ لالواهلل ما 

وما فيبا من القوى فيمتقدون أّن اله س فيبا لوَّي  النفسوال  و ق يرون مصد،ينا 
المىم ب  زمىُّم، ولوي ختيُّىيق ختيِّإل له ما يمقرإل    عىتيَّق يستُّوهنا القوَّي القدويَّق ين  الا يهال هبا

ع سه حبيع يرى أو يستي   ع سه أاوازاا كتا يراه الهائم ويستمه وال يكون هلا و وي   
  وال  و ق ا ف  وعيُّون ي سِّرون  لك بأنَّ اله س الما،فق ين    أاىبا م ا،لق (5)ايخا،ج

  الهدن وربوازه عسي ، وبتص يتبا زموي  ا فيبا من ا مرفق  لىهدن   عا م ا نإل و ا احنسر 
   (6)اليقيهيق   أاإل  هيمتبا من عا م ا نإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  667لرا ح الكري  هلل  "عظريق ا مرفق بهلل القرآن وال ىس ق"، و 1/36 دكو، هلل  "  ال ىس ق اإلو ميق"( يهظر هلل 1)
ينق فإهنم يمتقدون أهنا عابمق من االزصال ا هارر بالقوي ا دبري المىيا عىحم ( أما أاحاب ا ييان الونهيق القد ق أو اود2)

اخت   زستياتم هلا حنوهلل برمها،  او، بويا، أو أ اا  ا يمتقدون أهنا لوى كوعيق عظيتق مههنقق عهه حنوهلل ري ا، فشهو، 
هلل ا طىد، المقإل الكى   و  المصراوديع حنوهلل الك ، التش ، الرباعا، اهلا، الكا، ماعا، أو ا  اا ال ىس يق   القدمي

 من ينذا الهحع   303 النالنق، الطالق الرو يق  يهظرهلل صال وع  اجلتم ، المهلل

اهلرو  الراز ، كان ريااا عىحم  ريقق الصوفيق وله رطحا ، له  جمد الدين بن مسموي الهسطام بن عى  ( ينو 3)
  (هـ875)التصو  زو  وهق وا اول وا هطد و  و وا يب وا ماين والهيان وال قهالهح زصاعيف كن ري بالمربيق وال ا،ويق و 

   3/53لصديد خان هلل "أهد المىوم"يهظر هلل 
  4/272البن عر  هلل  "ال تو ا  ا كيق"( 4)
الصو، ( ولد زُ سر با صطىحا  اإلو ميق عىحم   ر ا راي الشرع  زضىي  وزىهيساا عىحم ا سىتهلل فيلعتون أن زىك 5)

 11/229هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"ا اوا  ين  ك م ات، يهظر هلل  ين  م ئكق ات وزىك
  41هلل  "ال ىس ق dtv–أ ىس "( يهظر هلل 6)
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  فىس ته أّن الهص ري ين  مصد، ينذه ا مرفق، والهص ري من المقإل مبهرللق  (1)ويرى الولايلّ 
يا تبا فتهكشف عو، المهلل من المهلل، وزه تح الهص ري عىحم الىوح احمل وظ بتلكيق اله س و، 
     (2)اوي  عن أعهلل القىوب، ويتيّىحم فيبا بمض ما ينو مسطو،   الىوح احمل وظ

أّما ال ىس ق الرو ّيق اودينق الا ختىط بهلل ينذه ال ىس ا  بطريقق  ديدي وزدو،  ول 
، فإّن مصد، ا مرفق فيبا ينو ما يسّتحم المقإل الها ن الذ  ز يض (3)عقيدي و دي الو وي

عىحم اله س، إ ا حتّر، اإلعسان من ويطري المقإل وينو اجللا الواع  من يما ه فيدخإل   ممرفته 
ا عن وين اجلسد   الق )ال وع ( ومهه يّتصإل بر)ال وع  اجلتمّ ( فيهبإل من المرفان بميدا

  (5) كتا عهد أو فبم  (4)وويطري المقإل الذ  يكون لد ُ ّي  بأ د  رلبم
 كهبم الواول إىل أعه ا تترِّوهلل   ،يا اتا الرو يَّق  ويرى أاحاب ينذه ال ىس ق أنّ  

ي، ا  أعىحم من المرفان ُيكشف فيبا ا ا   واوا ر وا ستقهإل، بإل ويماش وكأعّه الىحظق 
  إ  ال  دوي لىلمان ولىقد،ي والمىم إ ا ازصإل (6)اآلعّيق، و كن التوي ر فيه والتحويإل والتهديإل

  (7)يّن بلعتبماإلعسان بذلك الما م الرو ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ ياا عىوم الدين، وتاف  ال  و ق،  له مصه ا  كن ري مهباهلل تتد الطوو ، أبو  امد الولايل،( ينو تتد بن 1)
هلل " البن ا ىقنالمقد ا ذينر "و ،2/111لإلوهو  هلل  " هقا  الشافميق"هلل يهظر ينر( 505)وا ستص حم و  رينا، زو  وهق 

ا زو  رطحا  وزال    باب اإل ان بالوي  كن ري لمىه ، ي عهبا   آخر  يازه عهدم-  ر ات له- له، و 116
 واحيح الهاا،  عىحم اد،ه  

  3/16،  1/86لىولايل هلل  "إ ياا عىوم الدين "( يهظر هلل2)
ال يبتتون بتهظ ر  د واهلهروي، ولكن ،وايينا ا ماارون من  ركق المصرر اجلرديد( وين  ع س ال ىس ق الونهيق عهد اإل ري3)

 فىس تبم بقد، ما يبتتون بإعطاا زد،يها  عتىيق عىيبا، وويأا ز صيإل اوديع عهبم   الهاب الناين من ينذا الهحع  
 ين من ينذا الهحع  ( ويأا بيان بمض  رلبم   الهاب النا4)
 ( يهظر هلل5)

-"The Implication of New Age thought for the quest for truth: A Historical Prespective", 

Irmhild Helene Horn 
-"Angels of Light? The Challenge of New Age Spirituality, Lawrence Osborn, 

Daybreak 
ازه ا مااري عقطق الص ر، الا يمتقدون أن مجيي ممىوما  الكون زتيتي فيبا، فب  (ُزستَّحم   او، ينذا ال كر وزطهيق6)

،والق عىحم أبواب ا ىحتق )التوي ر   ا ستقهإل( لص ح الرارد، مىحقق يهظر هلل-بلعتبم  –زشهه أن زكون الىوح احمل وظ 
  66 - 60، ص 2003الصاي،  122مبيىق فوااإل المدي 

 =بهلل –كتا يدعون   –لا يتم فيبا الواول إىل المرفان وزشر  فيبا ا مرفق عىحم اله س ( ختتىف زستيق ا ر ىق ا7)
هلل مر ىق الهرفاعا أواالورتها،ي أو التهرو، اإلواييق لد اا و ديناا فتستحم الطوائف ا رو ق هلا   ا ييان الونهيق وال ىس ا =
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والقائىون هبذه ا مرفق يمّدوهنا وريّق خ ّيق، كتا أهنا راصّيق وعسهّيق ختتىف من راص 
إىل آخر حبس  ما جيد   ع سه، ومهبم من يرى أّن الولِّ    مما، ربا يمتتد عىحم مطالمق 

والا لىتمرفق الها هّيق، التيا،ب ا دّوعق   كت  اوكتق القد ق احمل وظق الا متنإل زراناا وري ا مهق
من واىوا إىل لتَّتبا ممن يستوهنم اوكتاا الما،فهلل أو اوكتاا ا وائإل، وأربرينا كت  

( و)زينر( لدى لهالق اليبوي، وكتاب )اجل ر( لدى )ال يدا( عهد اهلهدو ، وكتاب )القهالق
ككت  أورا،   من الكت  الها هيق الرافضق، ولد عشط   ركق التأليف والهشر والومجق لكن ر

اورو  الا يُلعم أهنا زكشف أورا، ا ستقهإل إىل اعقراض الما م، وأاول التهييم والسحر 
      (1)و  ريناوالطىستا  وما يستحم بالطالق ايخ يق أو اواوق السايوق 

 طر  الوصول إلى ما يسم ى بحالة العرفان:
ىل ما يستَّحم حبالق المرفان وختتىف حبس  الطوائف وا ذاين ، زتهوَّع  ر  الواول إ

، (2)وأ ىهبم يمتتدون مسىك التلينُّد وايخىوي ولبر اجلاع  ا ايّ  الذ  ينو ررٌّ مبهظو،ينم
وإ ياا اجلاع  الرو ّ  لىواول إىل المرفان واليقهلل، فيكون القصد من ينذا التيريد  اإل  ع 

، أو االع صال عن اجلسد، واالزصال بما م ا ،واح، أو الكشف عىحم عا م الوي  و،ؤيق ا  ئكق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق السرتو أو الهشروي أو الوشريق   التطهيقا  الرو يق أواوكتق أو مر ىق اجلذب   ا ييان الشررليق، وزستحم مر ى
ا مااري، ويستيبا أينإل اللا، اوضري، ولري  مهبا ما يسرتيه ا تصوفق ال هراا والويهرق    ىد الذكر اجلتاع  أو   رينا، ولد 

اإلو م "، و 26الرارد هلل  لص ح "التهومي"يكت حم باوم ال واع  أو ال رمو،   التطهيقا  اودينق هلذا ال كر، يهظرهلل 
  127 عو، اجلهد  هلل  "  موا بق ال ىس ا  ا مااري

 1/195هلل  " لصىيهاا ميم ال ىس   "( يهظر هلل1)
 هيمق مليو ق، زتكون من  سد  ا( راع   الواث اإلو م  ال كر    المصو، ا تأخري اوديع عن أن اإلعسان  2)

لشبوا  ومطال  اجلسد اويويق وعوازع الشر، وع اق من ،وح ات، وينذا ينو أاىه  هلل، وله ميول أ، يق زتتنإل   ا
اجلاع  الرو اين وينو الوع  واإلي،ا ، ويتتنإل   القيم والهرلوع إىل الكتال الذ  يكون   اإلعسان، والذ  يهدو من 

جلسد بالشر زأمإل الهصوص أن القول بأن اإلعسان مكون من  سد و،وح لول احيح، ولكن القول باختصاص ا
ومطال  الدعيا، والروح بايخ ر والكتاال  ليس له مستهد من الهصوص، بإل مقتضحم كون اله و  خمىولق عىحم 

أن زكون  [4هلل]التهلل        هلل ال طري،وكوهنا خىق    أ سن زقومي كتا لال زماىل
،و با عىحم ال طري وايخ ر، وليس  مطال  اجلسد رر ا   التصو، اإلو م ، وإمنا الشر  ا،ئ عىحم لد  هى  هسدينا و 

اله س باوتيابتبا لووووق عدو  ذ،ينا ،هبا مهه، فإ ا اوتياب  لذلك المدو فسىك  لتىهيق  ا ق الروح من ا مرفق 
و له  مطى  اجلسد   الهكاح باللعا وا عس  ضو،  ىقا  اللا، واوتي ب الشيا هلل وجمالس الذكر الهدع ، أ

 168لىصهيح هلل  "متبيد   التأايإل"والس اح فإهنا زكون   ك  اوالتهلل لد  ى  واعتكس  إىل أو إل وافىهلل، يهظر هلل 
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فهاجملايندي ))عىحم أمو،  يهيَّق وواا من الوي  الهسيّب أو من الوي  ا طىد  يقول الولايلهلل 
واجلىو  مي ات   ايخىوي مي زطب ر القى  عن روا إل الدعيا زهكشف يلائد عىوم الدين، 

  ر عد وال  صر، فتص يق القى  واجلىو    ايخىوي مي  وزت ير يهابيي اوكتق من القى  من
   (1)((ات زماىل ينو م تاح اإلهلام ومههي الكشف

ولد حنا يعاي المرفان الها  ّي   المصر اوديع مهحاحم يتهاو  مي نقافق المصر، 
لمقإل( أواواا لىتحرُّ، من ويطري الوع  )ا (2)فاعتتدوا أوالي  التهومي اإلحيائّ  وا وها يس ّ 

المرفان اوّر   مر رىق )ال وع (  يع يتصرإل ا هروَّم مايّموعه من ولواعيهه وزأن ر ممتقردازه إىل 
   (3)بر )ال وع  اجلتم ( ليهبإل من ممرفق زتياوز  دوي اللمان وا كان بلعتبم
 تفسير المعرفة الحاصلة بالعرفان الباطني  وقيمتها في المعرفة الغيبيَّة:  

مر أّن ا مرفق الا لد جيدوهنا بأواليهبم الها هّيق، كا مرفق الا جيدينا المهد    قيقق ا 
ع سه أ ياعاا من   ر  ريد اوّس أو المقإل ومن يون أن زصىه خبرب، ومن يون زطّى  
 -و،يا ا ، وين  ال زمدو كوهنا إهلاماا أو كرامق أو فتهق واوتد،ا اا، واإلهلام كالرؤيا مصد،ه 

أ د ن نقهلل إما أن يكون بواوطق ا ىك، أو من اجلّن والشيا هلل، أو يكون  –هياا لو ر ا ع
مصد،ه اله س  اتا، وما يبتبا وز كِّر فيه أو زتايَّىه، يؤكِّد ينذا ابن القيم، فالىديّن مهسوب 
 -إىل لدن مبمىن عهد، فتمىن المىم الىديّنهلل المىم المهدّ ، والشأن فيتن ينذا المىم من عهده 

  ولد  ّم ات بأبى  الذّم من يهس  إليه ما ليس من عهده فقالهلل  -لدعه من 

                [78]آل عترانهلل ،
كتا   لوله زماىل   ح عىحم أعَّه  اا من عهد ات ،  والمىم الىدين  ق ا ينو ما لام الدليإل الصحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   29ىولايل هلل ل "فاحتق المىوم"( يهظر هلل 1)
 الهشريق مباتىف أ ائبا  ( خ ل يو،ا  زد،يهيق كن ري أربرينا يو،ا  الربجمق الىوويق المصهيق، والطالق 2)
ويرى عقىك   ر الظاينر  بدون ))( يقول  وزيف م ر  عن لد،ا  المقإل الها ن )ال واع ( أو )  ر الظاينر ( هلل 3)

 اوق الهصر الطهيميق، فبو  تىك القد،ي عىحم ،ؤيق كإل ما ينو والي و،اا عطا  الهصر     و كن لمقىك الها ن أن يواي، 
ممىوما      ومن خ ل عقىك الها ن زستطيي أن زقرأ  –  أ يان كن ري  –ن بميدي، وجيى   سد  ويسافر إىل أماك

 "، وعالش و يد الدين خان   كتابه20هلل "لوي عقىك الها ن" ((أفكا، اآلخرين وزقرأ تتويا  ايخطابا  وايخلائن ا وىقق 
اله س من  يع بط ن اللعم بأعه مصد، ، مسألق ال وع  الذ  يستحم ال رمو، عهد بمض عىتاا "اإلو م يتحدى

   37-34ا مىوما  واوقائد الويهيق، يهظر لى ائدي هلل 
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وما عداه فىديّن من لدن ع س ، [65هلل]الكبف      هلل رأن ايخضرر 
اإلعسران مهه بدأ وإليه يمروي، أو من لدن الشيطان واهلوى، ولد اعهند وّد المىم الىديّن، و،خص 

  لذا ال  كن اجللم مبصد، ينذه ا مرفق إالَّ (1)ًا اّ ع  كإّل  ائ ق أّن عىتبم لدعيومره،  ىت ايّ 
بالمرض عىحم الضوابط الشرعّيق وواا   ع س ا ّدع  هلا، أو فيتا يّدعيه من ممرفق، وال يو ي 

من اجلّن فتهق له،  -ووووق-ق أو إهلام أ دمها عن اآلخر فقد يأا  ستقيم اوال ،ؤيا ريطاعيّ 
بّد من عرض ينذه ا مو،   ر ا متايي عىحم الشريمق وعصوابا، وينكذا كان ي مإل ا شبوي ف  

هلم بال ضإل من وىف ا مق فقد عرض لكن ر مهبم أ وال عييهق، و رّا عر وينا عىحم الشريمق 
   (2)وعصوابا وعرفوا با ىبا يفموينا مبا ررع ات   يفي الها إل فاعدفم 

ع ووبم با  وال وخوا،  المايا ، فقد كاعوا يطىهوهنا ويسمون أمَّا   رينم ممَّن زمىَّق  
م أينإل خ ر وكرامق،  إليبا بالطرائد الرو اعيَّق أو ال ىس يَّق، فت عه  هبم الشيا هلل، وظهُّوا أهنَّ
فالشيطان إمنا يأا لإلعسان من الهاب الذ  حتهُّه ع سه وتواه، كتا فمإل مي ا بوين عىيبتا 

  (3)يهاوبتا إىل ايخىد والهميم ا قيمالس م  ا ،أى إ
وأّ  ممرفق زأا بتويي  المقإل وزر  حتكيم الهقإل ين  ممرفق بميدي عن اوّد، فقد  مإل 
ات المقإل  اكتاا مميِّرلاا بهلل اودِّ والها إل وامنّت عىحم عهايه به  إ   همبم عن الوّ  والض ل لو 

الدعوي لت ري  القى  وعدم ز ريقه بقرااي لرآن ا   ومن ينذ(4)ز كروا به كتا ررع خالقه وخالقبم
أو  ى  عىم، الا يهاي  هبا الصوفيق، والدعوي إىل التأمُّرإل   )الر ا( أو ما يستَّحم بر)الوكيل 
ون عىحم الذا ( الا  ا،وبا أينإل الدياعا  الشرليَّق   زأمُّ تم، ويهاي  هبا اليوم ا سىت

عليل ))هلل (6)  ممرض ،يِّه عىحم الولايل (5)، لال ابن اجلوز ّ قرو يَّ ال ذاين بتطهيقا  ا  ا  توعون
عى َّ أن يصد، ينذا الك م من فقيه، فإعه ال خي حم لهحه، فإعه عىحم اوقيقق  ّ  لهساط الشريمق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/432،  2/476البن القيم هلل  السالكهلل" دا،ج( يهظر هلل "م1)
   368لىشا يب هلل  "ا وافقا "( يهظر هلل 2)
  1/132البن القيم هلل  "إ انق الىب ان"( يهظر هلل3)
، هبذا أن اعتقدوا الواليق   الهىه واجملاعهلل، وو موا    لك أ اييع عىحم ،وول ات  ( ولد كان من فتهق بمض الها 4)

 وما بمدينا  769هلل  "ررح الطحاويق" ىت عدوا اهلذيان الذ  يصد، مهبم  كتق و ق ا، يهظر هلل 
 =، وله زصاعيفإىل الصديد ، يهتب  عسهه القرر  التيت  أبو ال رج اوههى ينو عهد الرمحن بن عى  بن تتد  (5)
  93/ 2البن م ىح "ا قصد ا ،رد"هلل ينر( يهظر597تحقيد ، والمىإل ا تهاينيق و  رينا، زو  وهق )كن ري مهبا هلل ال=
 الدعوي هلذا   ويا   كره لكي يق حتصيإل اإلهلاما     3/19(  يع  كر   اإل ياا هلل 6)
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الا  نَّ  عىحم ز وي القرآن و ى  المىم   ، وعىحم ما لد ،ز  أبو  امدهلل ختىو اله س 
يكون عهدينا من المىم ما يطري  لك، فيىم  هبا إبىيس أّ  مىم ، بوواووبا وخياالتا، وال 

، وينذا  قيقق ما حيصإل  ن يتطىَّهون ا مرفق بو ر  رلبا (1)((ف ريبا الووووق تاينق ومها اي
 المقىيَّق والشرعيَّق  

وأاإل االعتهاا بطى  جتريد اله س واال  ع عىحم الموا م الا و،اا اوّس إمنا عقإل عن 
 ق القدماا، خاّاق الشرليِّهلل مهبم الذين يقرِّ،ون ،يا ا  خااَّق  م زأِ  هبا الشرائي من ال  و

ومما يأمرون به )) ،  (2)ارواط التوذِّ  بالهها  يون اويوان، أو ما خيرج من اويوان إىل   ر  لك
اجلوع والسبر والصت  مي ايخىوي فيأمرون بسبر مطىد، و وع مطىد، وات  مطىد مي 

، مث كإّل ما خيّيإل إليبم   أ واهلم زىك يمّدوعه أاإل ا مرفق (3) (( ىوي فتولِّد هلم أ واالا ريطاعّيقايخ
 ىت ظهَّبا بمض ا هتسههلل إىل اإلو م من  هس الو  ، وعىحم  لك بهوا لوهلم بأّن الههّوي 

حيصإل   ، وأّن كإّل ما ينو ايخيال الذ  يتشكَّإل   ع س الهيبِّ  مكتسهق، وأّن  ربيإل 
القىوب من المىم لألعهياا و  رينم إمنا ينو من المقإل ال ّمال، وأهنم يأخذون عن أاإل ايخيال، 

  (4) والروول يأخذ عن ايخيال
الطريقق ))لال الذينيّب مهيِّرهاا خطأ مهبج ينذه الطرائد و قيقق ما جيد أينىبا   أع سبمهلل 

ل الشبوا  ا ها ق من   ر إورا ، ولد  ا نىحم ين  احملتديّق، وين  ا خذ من الطيِّها ، وزهاو 
، وكذلك الىحم واوىواا والمسإل والشراب اوىو الها،ي كان الهساا أ ّ  ر ا إىل عهيِّها 

وا سك، وينو أفضإل ايخىد وأ هبم إىل ات زماىل، مث المابد المر  من المىم مىت زيند وزهتَّإل 
الدلق والكسري، ا    واوه و اع، وخ  به سه، وزر  الىحم والنتا،، والتصر عىحم 

ولط  ، والزمته خطرا  اله س، و ي خطاباا يتولَّد من اجلوع والسبر، ووجل الشيطان   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  363البن اجلوز  هلل  "زىهيس إبىيس"( 1)
  722لىشا يب هلل  " ا وافقا"( يهظر هلل 2)
 10/403هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 3)
ال ))، لذا واإل اوال بهمض أينإل ينذه الطر  اعتظا، الههوي، يقول السبرو،ي هلل  11/233هلل  ا ر ي ع سه( يهظر هلل 4)

  لولههلل "ال عيب  ، ويتطاول ابن وهمهلل عىحم مقام الههوي وُيكذِّب بولا ق فيق عهيها ((أمو   ىت يقال يلهلل لم فأعذ،
    483 "هللالري عىحم ا هطقيهلل"، و  1/318هلل  "ي،ا زما،ض المقإل"هلل بمد "  يهظر
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با هه وخرج، فيمتقد أعّه لد واإل، وُخو   وا،زقحم، فيتتّكن مهه الشيطان ويووو  له    
  (1)((و،مبا آل به ا مر أن يمتقد أعه ويّل اا   كراما  ومتكُّن!!

اق أّن كإّل ما يري عن  ريد ينذه اجملايندا  والريا ا  من ممرفق، أو عن  ريد وايخ 
ما يلعتون من عا م ا ،واح ال يصّح االعتتاي عىيه   االعتقاي والمتإل، وال ي يد المىم اليقي ّي 
حبال، فتا جيمىه ات   القىوب يكون زا،ي بواوطق ا  ئكق إن كان  ق ا، وزا،ي بواوطق 

إ ا كان با  ا، وكن ر من الها  زشتهه عىيبم ا  وال الشيطاعيَّق با  وال الرمحاعيَّق الشيا هلل 
   (2) وحيصإل هلم من  هس ما حيصإل لىكبَّان والسحري
، وممرَّا يدّل عىحم  لك أهنا أواى  من الشيطان فالوال  عىحم ا مرفق الها هيَّق أهنا با إل
با هيَّق ))ىتبم ي سِّرون عا رَه بآ،ائبم، لال ابن زيتيقهلل أينىبا إىل اإلواي وع    قائد الوي ، و م

ال  و ق ي سِّرون ا  ئكق والشيا هلل بقوى اله س، وما وعد ات الها  به   اآلخري بأمنال 
مضروبق لت بيم ما يقوم باله س بمد ا و  من الىّذي وا  م، ال بإنها   قائد مه صىق يُتهمَّم 

اعتبحم لوهلم إىل و دي الو وي كتا فمإل ابن عرّ  اا   ال صوص وأمناله، هبا ويُتأ مَّ هبا    و 
 كتا  مىتبم يتىقَّون أ كام (3) ((فإهنم يخىوا من ينذا الهاب  ىت خر وا من كإّل عقإل ويين

 هلل(4)الشريمق بآ،ائبم وأ والبم زاعتهلل أهنا أفبام  ديدي لىهصوص كش   هلم، يقول الشمراين
شرع  ديد، وإمنا يأا بال بم اجلديد   الكتاب والسهق الذ   م يكن الويّل لّط ال يأا ب))

، وكن ر مما (5)((يمر    د لهىه، ولذلك يستوربه كإّل االوتوراب من ال إ ان له بأينإل الطريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باختصا، يس ر   12/89هلل  "و ر أع م الهه ا"( 1)
 اا أو كان له مكار ق أو ( ال رلان الذ  از د عىيه أينإل ا مرفق والتحقيد أن الر إل لو  ا،   اهلواا أو مشحم عىحم ا2)

فازهمه   خ   له منإل ينذه ا  وال هي إال أن يكون موافقاا  مر ات و،ووله، ومن ،أى من يمد ولير ا، وال يتّ  ال زأن ر
البن "الروالق الص ديق"، و 10/398هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"هلل  هس أزهاع الد ال، يهظرالكتاب والسهق كان من 

  1/350هلل  "ك م ريخ اإلو م عن اجلان  فتح ا هان   مجي"و  189-187 البن زيتيق هلل زيتيق
  13/239هلل  ابن زيتيق" فتاوى"جمتوع ( يهظر هلل 3)
ينو عهدالويناب الشمراين، فقيه رافم  من ،ؤو  ا تصوفق ، من مصه ازه هللالهحر ا و،وي   ا وانيد والمبوي، ولطائف ( 4)

  10/544ينر( ،يهظرهلل رذ،ا  الذين "البن المتايهلل973ا هن و  رينا، زو  وهق )
 1/6لىشمراين هلل "الطهقا  الكربى"( 5)
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، وينذا باب (1)يلعتون أعه فبم  ديد إمنا ينو إواي   آيا  ات، وحتريف الكىم عن موا مه
 لد اا و ديناا   واوي اعللد فيه كن رون

ولد جتاوز بمض أيعياا ينذه ا مرفق ا نر الشاصّ  ا مرّ  والرو ايّن ا لعوم ليتاذوا 
مهبا اهاعق خمتى ق الصو، متنِّإل مصد،اا آخر من ا صاي، الها ىق الا يتَّيه إليبا اجلب ا من 

  كن مجمبا حت  الها   مرفق ما خي حم عىيبم من أمو، الوي  بأوالي  متهوِّعق و ر  رىت
 اوم الكباعق، و  ا طى  التايل بياهنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى  جمتوع"هلل ن بكتتان ا ورا، وحنو  لك، يهظر( من  لك ز س رينم الصىوا  ايختس مبمرفق ا ورا،، وايام ،مضا1)
   3/29هلل  "ابن زيتيق
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 المطلب الثاني
  كهــانـةـال

 
زمّد الكباعق مهذ القدمي  ريقاا حملاولق ممرفق الوي  والتههُّؤ به، ومصد،اا يتَّيه إليه 
ق الرا هون   ممرفق مستقهىبم، ومآل جتا،تم، أو زقرير و ر أو إمتام زواج وحنو  لك، والكباع

ّدعحم من الكاينن، و قيقتبا ازصال بما م اجلّن عوع من ا مرفق الها هيَّق الا زُ   ظاينرينا 
  (1)والشيا هلل، عر  الكاينن  لك أو  م يمر 

والكباعق   الىوقهلل مصد، كبن، والَكباعق ب تح الكا  وجيوز كسرينا، واجلتي َكَبهق 
با، فيدَّع  عىم متما يمإل بالكباعق و وُكبَّان، وين  ايِّعاا عىم الوي ، والكاينن ينو ا تما

 ع  ممرفق ا ورا، ومطالمق عىمويدِّ  ،  مستقهإل اللمان الوي ، وخيرب الها  عتا ويكون
  ويطىد عىيه أيضاا (3)، لال ابن زيتيقهلل الكاينن ينو ا تارِّص، وليإل ينو ا ادوم(2)الوي 

واز، الذ  يّدع  عىم الوي  أو المرَّا ، فالمرا هلل اوم لىكاينن وا هيِّم والرمال وحنوينم كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلعساعيق  بأهنا خاايق من خواص بمض اله و  اإلعساعيق فيقولون أن لىه س -بمض ا صه هلل –( فسر الكباعق 1)
اوتمداياا ل عس خ من الهشريق إىل الرو اعيق الا فولبا كتا عهد ا عهياا، وبالضد   الذين لديبم لوي خميىق لىيلئيا  
فيتىقون بقد،اتم و   الشيطان، فالكبهق لوم هلم أ ينان  ايي وع و  رريري و هاع عا،يق فأل تبم الشيا هلل! يهظر من ا هلل 

  275لهسام و مق هلل  "اإل ان بالوي "، و96ن هلل البن خىدو  "ا قدمق"
فت س ر ما حيدث من ع لق بهلل اإلعسان وعا م الوي  ليس جمال ا تباي  -مي زقدير لائىيه وعالىيه  –وينو ك م مريوي 

 ُوك  عهه  و  القول باوتمداي اله و  ل عس خ من الهشريق ، وإن  م خيرب عهه عقإل، بإل يؤخذ من خرب ا مصوم 
إىل الرو اعيق وبالطهاع الها،يق واهلوائيق وا ائيق والوابيق فتح باب كه ر لىد إل وايخرافا ، وينو لول متأنر ب كر ف و ق 

، وإمنا عقىه عهبم بمض ا صه هلل من ا سىتهلل عىحم الظن أعه من باب الذين فسروا بمقوهلم عا م الوي  الشر  واليوعان
يمق الا عه  فيبا أكنر ال  و ق ، واوقيقق أهنا جمري خترص و، م بالوي ، وزرييد المىوم المقىيق كالط  وعىوم الطه
 لى ىس ا  ا ستاي  كتق لد ق  

،  1/76هلل "تإلجل اريق ا"و ،10/216"هلل فتح الها، "و، 13/363"البن مهظو،هللكبنهلل لسان المرب"هلل( يهظر2)
  87هلل البن خىدون  "ا قدمق"و ،235هلل لىير اين"التمري ا "و
  أو ما يّدعحم من ،و اعيا ( أ  هلل ا ادوم من اجلن 3)
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، وفّر  بهلل الكاينن والمرا  بأّن ا ول خيرب با  وال ا ا يق، والناين حيّدث (1)يدَّع  الكشف
  (2)عن ا ستقهإل

يي من صال با ،واح اجملرَّ زِّ االو لك عن  ريد ، (3)فالكّبان لد خيربون بهمض ا ويَّها 
ض له   وما يتمرّ  ،وممرفق أورا،ه ،ق لإلعسانوال اجللئيّ واوتم مبم عن ا   ،والشيا هلل اجلنَّ 
   (4)مستقهىهبمض يومه و 

وزشتإل الكباعق عدياا من ا مو، مهبا ما يكون فيه  الق من  اال  الوياب عن 
الوع ، ومهبا ما يكون باوتادام أيوا  خاّاق يُدَّعحم أّن هلا خصائص وأورا،اا، وز صيإل  لك 

 ما يى هلل
هق أو راالوتدالل بهمض اووايث ايخاليق عىحم اووايث اآلزيق با هاو ين و  :.العرافة1 

بهاا عىحم خصرائص اورو  أو  ق الا زكون بيهبتا أو االخت ط أو اال،زهاطا شاهبق ايخ يَّ 
ممىويل أمر وا د، أو يكون ما ما   اوال وما   االوتقهال  عىحم أن يكون الكواك  و  رينا 

  (5)االوتقهالق  ا     اوال عىّ 
  ولد (6) ع  عىم الوي الذ  يدّ  ،ا  وينو ا هيم أو اواز ويطىد عىحم توفبا المرّ   

اعوافا  ، ّيق، وأاهح  هلم احف خاّاق   بمض ب ي اإلو م،   عصرعا  از المرافون 
افق فصا،  مما،واتم عىهيَّق مي ا،زداا كن ر مهبم لهو  الدين  فيضا  الوم المرّا  أو المرّ 

   (7)ف عق المرّافق الحاجةلق  يي ّي منإلهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  270البن زيتيق هلل  "الههوا  "( يهظر هلل1)
   773لىك و  هلل  "الكىيا "( 2)
  11/282هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 3)
 2/453هلل لصديد  سن  "هد المىومأ"و ، 1/364هلل لطاش كربى زايه  "م تاح السمايي"( يهظر هلل4)
 2/379هلل "هد المىومأ"و،  1/357هلل "لسماييم تاح ا"( يهظر هلل5)
 3/218هلل البن ا ن ر  "الهبايق    ري  اوديع "( يهظر هلل6)
م، زؤكد 19/8/2003ا وهوعيق التوعسيق   عديينا الصاي،  "أ واا"(    وا، مي المرافق  هيهق التوعسيق   احي ق 7)

رج من كىيق اإل ان بات   اوياي وأهنا ب ضإل ات عىيبا متتىك لهإل إلقاا زكبهاتا بأهنا إمنا زمىت  عىتبا ينذا بمد التا
لد،ي إهليق متكهبا الكشف عن أورا، ا ا   وا ستقهإل ! ولألوف فالصحف اليوميق   كن ر من ب ي اإلو م حت إل 

  الور  بإع عا  عن المرافق،  يع أاهح  المرافق مبهق مصرح هبا ، ي ا   بمض اله ي، وزسّيإل  تن وي 
   التيا،يق بمد أن كاع  تظو،ي   أواخر النتاعيها    
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ينو تاولق إي،ا  الوي  مبا يّدعحم من خصائص الهيوم، فا هيِّتون  التنجيم:  2 
 يهسهون إىل الهيوم التأن را متمىِّقق هبا، و أمرا اا أ داناا و بهلل  ىوع الهيوم و روهبا  يمتقدون أنّ 

يد،كون  لك بسر ر الكواك    جما،يبا،  الا حتدث لإلعسان والكون، ويلعترون أهنم
من يدعحم الوي  من  كإلّ ))م وينوهلل حم تو  التهييم ا هيِّ ويستَّ ، (1)وبا تتاعبا والواهنا

  ولد عرض ا هيتون ا ماارون كن ر من خترااتم (2) ((هميد ومكهوعا  الصدو،الستقهإل ا 
التهييم من الكباعق و  ديدي  ينو او،ي، الذ  (3)(عىم الطالق)و،مجبم بالوي  حت  اوم 

إ  يّدع  أينىه زأن ر الهيوم عىحم اإلعسان ويربطون زا،يخ الواليي بهوع الشاصّيق وايخواّص   احملّرم
الما  ّيق، فإ ا  ّدي اإلعسان زا،يخ واليزه يستطيي أن حيدِّي له ا هيم إىل أ ِّ عوع من الهيوم 

ا بهق الا زهاوهه، ومىت و  أّ  اجتاه  يهتت ، وأّ  الها  يهسيم ممبم أكنر، كتا يكتشف
  !(4) كهه أن يسافر أو ال يسافر، وأّ  السهوا  والشبو، ين  ا عس  له

اعتقاي زأن ر الهيوم عىحم ا رااص واووايث ا ، ّيق إمنا ينو من ممتقدا  ممىوم أن و 
ون مهبم يههون هلا اهلياكإل الذين يمظتون الشتس والقتر والكواك ،وكان ا لدم الصابئق

لد اختى     أزهاعبم اليوم ال ويتا أزهاعبم من  الشر ولكن او،ي  ،ويمهدوهنا ويتذلَّىون هلا
يرفضون ما ينو ظاينر  ىّ  من الشر  والمهوييّق لو ر يتتسكون ظاينراا بالدين و ا سىتهلل الذين 

 ي ينذه الصو،زعم براااّدلوا  ولكهبم يتابمون أاحاب ينذه المقائد     هلم، بمد أنات، 
يهت ي به! يقول ممّد  من عتاج اوضا،ا  ا ا يق البد أن من التهييم احملرَّم وأعّه جمّري عىم عاّم 

إّن عىم الطالق بتأن ره عىحم ))خمايعاا ع سه وكن راا من اجلاينىهللهلل  (عىم الطالا  التسي)كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 519هلل ، و"ا قدمق" ابن خىدون35/192هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"، و1/371"مما م السهن" لىاطا هلل ( يهظر هلل1)
 2/551هلل لصديد  سن  "هد المىومأ"و
  463هلل  ولىمي  ريبلقتي "مميم لوق ال قباا" ( يهظر هلل2)
 فتهبا اتى قبتحوالتا ا  يليائيق   جمال المىوم التيريهيق، وزدل عىحم الطالق ال لدى الها  مألوفق)الطالق(  قل ظ (3)

( لوي اوياي يهيق يستوهنا )لوي ( ا قصويي   ينذه التكبها  ين  )الطالقلكن اورا،يق والهوويق وا يكاعيكيق و  رينا، 
دياعا  الشرليق واعتقاي الطالق الكوعيق الا يمتقدون أهنا  كن أن زضاعف لد،ي أو)القوي اويويق(، وينو مه ي عىحم فىس ق ال

اإلعسان المىتيق الكش يق فيطىي عىحم مويها ، ولد،زه التأن ريق فيحر  ا رياا عن بمد وحنو  لك! الويتا إ ا عتإل عىحم 
يبتم بتويي  المقإل وايخروج عن  الق زهتيتبا مبتا،وق الطقو  وا عظتق الوذائيق الا أعيد  ايا تبا بشكإل زد،ييب 

 الوع  التام ! أوبتمىم أورا، االعت اع بطالق اورو  وا ركال اهلهدويق وا ينراما  وا لوان وا  يا، الكر ق ! 
 ا حق التمريف بالكتاب   ايخىف من عىم الطالا  التسي  يتشو كور ، ومن إعداي يووف الهد،  يهظر هلل (4)
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((   ف  يمىم الوي  إاّل ات اوياي الهشريّق ال يُمد زهييتاا أو عىتاا بالوي
)) ، مث يقولهلل (1)

أ، و أن زست يد من ينذا المىم   فبم  الق كإّل إعسران عهد واليزه وزأنر رينا عىحم ميوله 
وعوا  ه وعىحم احَّته، وزد،  كيف أعها عطوّع ينذا ا  بوم وعساِّره يخدمق لضاياعا الصحّيق 

، ولمتر ات إعه التهييم احملرم ولكن (2)((   الطالقواال تتاعّيق، وكيف عوفد بهلل ا زواج خمتى 
بصو،ي زتهاو  وما واإل إليه الها    المصر اوديع، فىم يمد أينىه يقولونهلل من ولد   برج  
كذا فبو وميد، ومن ولد   برج كذا فبو رق ، وإمنا يقولونهلل من ولد بربج كذا و   أن 

ممن ولد   برج كذا، وال يسافر إال   وهق أو ي مإل كذا، وحيذ، من كذا، ويأكإل كذا، ويتلوج 
بهلل ا مرين إالَّ اخت   ليس و  (3) ربر كذا، و  اجتاه كذا، وزربح جتا،زه إن باع   ربر كذا!

او،ي ، و،مبا اليمىم ا سىتون الذين  ا،وون ينذه الكباعق المصريق أع سبم  قيقق ما ولموا فيه 
و قائقبا، و ّن زىقِّيبم هلذه المىوم كان   ممايند أو  وبطر  الها إل جلبىبم هبد  الروول 

 امما  مما يمدُّ عهد  ال  الها  مصد،اا مونولاا لىتمىوما  ال ويتا إ ا أ يط مقدموه 
  (4)بألقاب وعمو  زوينم ،ووخ ألدامبم   المىم

         لال القر يّب   ز س ره لقول ات زماىلهلل 

               هلل [27-26]اجلنهلل
وليس ا هيِّم ومن  ايناه ممن ا،زضاه من ،وول فيطىمه عىحم ما راا من  يهه، بإل ينو كافر ))

ٍو عىيه حبدوه وختتيهه وكذبه، لال بمض المىتااهلل ولي  رمر  ما يقول ا هيِّم   بات م 
و يهق ،ك  فيبا ألف إعسان عىحم اخت   أ واهلم وزهايُن ،زهبم، مي اخت    والمبم وزهايُن 

إمنا  -لهَّحه ات –مواليدينم، وي، ا  جنومبم فمتَّبم الور    واعق وا دي فإن لال ا هيم 
الطالي الذ  ،كهوا فيه، فيكون مقتضحم  لك أّن الطالي أبطإل أ كام الطوالي ا خرى أ رلبم 

ا من  عىحم اخت فبا عهد واليي كإّل وا د مهبم، وما يقتضيه  المه ا اصوص به، ف  فائدي أبدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 ا ر ي ع سه هلل (1)
  7ا ر ي ع سه هلل  (2)
   2/125يهظر لى ائديهلل "القول ا  يد عىحم كتاب التو يد"لىمنيتهللهلل (3)
، ومستشا، الهحع عن مشاكإل اإلعسان اويويقبالطالق، وكه ر ا د،بهلل ا تيل،  هلل خه ر الصحق،كه ر ا ماجلهللمن  لك (4)

 والتاصص الدليد  المصريق، بإل  وينم با مرفقز  و  رينا من ا لقاب الا خه ر ا اكروبيوزيك
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عتإل ا واليد وال ياللق فيه عىحم رق   وال وميد و م يهَد إالَّ مماعدي القرآن المظيم، وفيه 
 ل يمه عىحم ينذا التهييم  ولد أ سن الشاعر  يع لالهللاوتح 

 يقضر  عى َّ مبيرتق الورِ !  كم ا هيِّم أنَّ  الي مولرد  
 (1)((ُولد اجلتيي بكوك  الور ؟  لإل لىتهيمهلل احهق الطوفان ينإل

ويكنر ينذا االوتبداا هبذه ا مو، ايخ يَّق عهد من ليس لديبم من يندى الههوَّا   ظَّ، 
كاع  الكباعق فاريق خصوااا ))من ازهاع ينديبم عصي ، ولذا لال ابن  يرهلل أو ليس هلم 

يمىِّتبا  ، أمَّا زمىُّم االوتاا،ي الشرعيَّق الا كان الروول (2)((  المرب  العقطاع الههوَّي فيبم 
، فاوتاا، ات عهد و ره وعهد بيمه وررائه وعهد (3)أاحابه كتا يمىتبم السو،ي من القرآن

  كإلِّ أمره  م حيتج إىل ممرفق بر ه و المه، وإن زعم من زعم أّن له زأن راا عىحم  يازه  زوا ه و 
لذا يستو ي ا ؤمهون بالوي  اود مبا  ااينم من الو   وما عرفوا من يندى ا عهياا عتَّا عهد 

ومن زهمبم    رينم، والبد هلم أن حيتىوه لىهشريَّق ب ار واعتلاز، وينكذا كان الصحابق 
سان وما  إّل مؤمن   ينذا الهاب إال يخ اا ما  اا به الروول عىيه، ولّىق عصيهه من ال بم بإ 

 الذ  وفِّد له أاحاب عهيِّه الذين اكت وا مبا  اا واوتوهوا به عتا وواه  
ينو ايخّط عىحم ا ،ض بهقط وأركال خاّاق متمىِّقق بمدي الكواك  و هلل الرمل 3 

  (5)ز س ر  لك مبا يلعتون من السموي والهحو  و  رينا ، مث(4)وأركاهلا والمهاار ايختسق
 هللالفراسة التكهني ة 4 

لتا بواف)التكبهيق( عن ال راوق والتووم وين  عوع من الكباعق يتسو باوم ال راوق  لذا ميّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باختصا، يس ر       19/28هلل  "اجلامي   كام القرآن" (1)
     10/216هلل "فتح الها، " (2)
إ ا هلل" ، ديع ،وول ات  لإل ينو القاي، باب لول ات زماىل هلل، التو يد، كتاب   احيحهالهاا،  أخرج  (3)

ضق مث ليقإل هلل الىبم إين اوتا ر  بمىتك ، واوتقد،  بقد،زك ، وأوألك ينم أ دكم با مر فى ركي ،كمتهلل من   ر ال ري
  "…من فضىك المظيم فإعك زقد، وال ألد، ، وزمىم وال أعىم ، وأع  ع م الويوب 

( ين  ا ،ض وايخش  والها، وا اا وا مدن، ويمتقد أينإل الدياعا  الشرليق بتأن رينا   الكون بهاا عىحم ع لق يندم وبهاا 4)
 هلل 15ا ر ي ع سه هلل، وحتوال  يائتق بيهبا، وبهاا عىحم ع لتبا بالكواك   خااق

-"Encyclopedia Britannica" 15th edition " Chinese Philosophy/Religion",Vol. 4, PP 

417-422.  

  108، 103البن خىدون هلل   "ا قدمق"( يهظر هلل 5)
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، كتا  م زمد لك ايخا ر الذ  حيصإل  ينإل التقوىزم ي    عصرعا م زمد ال راوق ، فى(1)الوينيب
ىكق الا يستدّل هبا عىحم بمض ا خ   وا فمال من ا  مح والكىتا  زم ي زىك ا 

رم  إىل التههُّؤ بالوي  ر  م بومبا إىل عوع من الكباعق وأاهح  زوإمنا احن  ،(2)والهظرا 
اوتدالالا بايخطوط ا و ويي   ا كّف وا لدام واجلهاه حبس  التقا ي والتهاين والطول 

زعم ع لق و  ال الها  والسمايي والشقاوي والوىن وال قر وما راهبهعىحم أ و (3)والمرض والقصر
م لا  زههئ وأّن ينذه البهلل ا لوان وا ركال، وبهلل ا مل ق وا خ   وا فمال الطهيميَّق  ورّيق

أو مستقهىه من  ما يه، أو االوتدالل خبط الشاص وزوليمه عىحم (4)عن ا ستقهإل وا ا  
ل راوق والتولي والتارص، وأاهح  ال راوق اودينق من عىوم فاىطوا بهلل ا ،ومد وحنس

 (5)الشمو ي والكباعق
 هللعلم الحروفومنها (6)علوم األسرار 5 
ىحرو  إفراياا وزركيهااملعومق ل خواصَّ ، وينو مه يٌّ عىحم قمو وعه اورو  اهليائيّ و  

حبس   
، وزتمىَّد ) الق(قولوي  هميّ  قىيَّ ي كولوّ  لىحرو   ستاا و،و اا وع ساا ولىهاا وعق ا ممتقدينم أّن 

  تا  بقوى الكواك رأهنم  ل ون لوى اورو  والكىخبواّص اورو ، فيلعم أينإل ينذه المىوم 
، ويمتتدون فيه عىحم (1)،ا م عىحم ا قدَّ ويدهلُّ  ،(7)ها إىل ا ويَّ  -بلعتبم–لج ررف رردينم ينذا ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من ينذا الهحع   74زرا ي ا ق ال راوق ص( 1)
هلل البن ا ن ر "الهبايق    ري  اوديع وا نر"، و187لىرا   ا ا باين هلل  "الذ،يمق إىل مكا،م الشريمق"هلل  ( يهظر2)
3/428   
   (عىم ا وا،ير)( يستحم بمضبم ينذا الهوع 3)
  301لىتشميب هلل  "التهييم وا هيتون"، و 1/352البن القيم هلل  "م تاح يا، السمايي"( يهظر هلل 4)
 يتشو  و"عىم ال راوق والتشايص"إل سان  ق ،  "عىم ال راوقو"لى ار الراز ، "ال راوق"هلل ا نال ( يهظر عىحم وهيإل5)

وى من أول الص حا  أعك زطالي كتهاا ووجلتال الكارف،  "ال راوق بهلل ا مس واليومو" زرمجق يووف الهد،، ،كور 
 ي ا   الكباعق والر م بالوي  ليس هلا من ال راوق إال االوم زي اا وزضى

الك م ما يستحم عىتاا وينو  بإل، منإل كن ر من  ومن ))( زستحم عىوماا وين   باال  و  ال ، لال ابن زيتيقهلل 6)
عىوم ال  و ق وأينإل الك م، وا  اييع ا و وعق والتقىيد ال اود وأ كام الهيوم  وهلذا ،و هلل إن من المىم  ب ، ومن 

  2/160 هلل "مقاالوتقا" ((ا ومن الهيان وحراا القول عي  
فيه = = وتوّ  (اإلعياز المدي    القرآن)ال اود كن ر مما    ينذا المىم أوا  ومهه  ساب اجُلّتإل، ولد لام عىحم  (7)

" لهسام اإلعياز المدي    القرآن"هلل ، يهظر م 2022 ائ ق من الها نهلل ومن  لك حتديد ول  زوال يولق إورائيإل بمام 
 "زههؤا  مستقهىيق"لمهد الرزا  عوفإل، و "اإلعياز المدي "، و"عهواي أم ادفق ،لتيق 2022زوال إورائيإل اجلرا، وله هلل"
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للمان عىحم مّر المصو، من  ريد عىم كتاب )اجل ر( الذ  يلعتون أعه مشتتإل عىحم  وايث ا
، وأ ا  من زأنَّر هبم من ا سىتهلل الك م   خواّص أ اا ات اوسىن بهاا عىحم (2)اورو  

لكإل اوم، أو ر ائّيق  خواصّ ما يلعتون من أورا،  روفبا الوتهتاج االوم ا عظم، أوممرفق 
  عن الويهيَّا    هإخها،  ا ا  الداع  أو ا الذين يتولَّون لضا ام ا  ااُخدَّ ممرفق ما يُّدعحم من 

ومن الكباعق أيضاا الك م عن ا ويَّها  بووائط كن ري كالهظر   ا  سام الش َّافق، و  
ا رايا و سا  ا اا، ولىوب اويوان وأكهايينا وعظامبا، ولرااي ال هيان واوتههاا الطيو، 

ي  عهد وهوح  ائر أو  يوان وال كر فيه بمد والسهاع، ومهبا الل ر وينو التكىُّم بش ا من الو
مبا يه ومستقهىه وما  -من خطَّ الشاص و ريقق كتابته  -ون ؤ مويهه، ولرااي ايخّط  يع يتههَّ 

حيّ  ومايكره وكن ر من مكهوعا  اد،ه، ومن الكّبان أينإل الطر  باوصحم واوهوب من 
نه اإلعسان حبركق من زوي ر ر ا من ينؤالا يلعتون أّن كإّل ما حيد، و (3)اوهطق والهوى وحنوينم

ا  سام يستارج به عىم  ا يستقهىه، وزستحم أ ياعاا بمىوم التأن ر وين  خ   ال أل الشرع  
الذ  كان يمي  الهيّب 

 (4)  
اذ أ اا زتولد ،ا     عصرعا كن ر من ينذه الصو، باإل افق إىل او،  ديدي   

فىهس  الكباعق  ،(5)(حتىيإل الشاصّيق)حت  وتا، أو ،ى ق بأعواعه ا ات (الطالق)عىم عىتيَّق حنو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل  2007حملتد و مه، و كر فيه مىت زكون هنايق أمريكا وزا،يخ مي ي ا بد ، ومىاص  ينم ا  داث من عام 
  ر ات  –وإن كاعوا يؤكدون بقوهلم م زاعتاا اوتاراج  لك كىه بإعياز القرآن المدي    متحُّإل ظاينر ال خي حم، 2070
زر يحبم ال يمتتد   الوي ، إال أن والك م ا وازاا من أن يرموا بالر م  ((وين  ا تتال ،ا ح، وال عقول بيقهلل))هلل -هلم 
ي  وإن بو  قيقق الر م بالولذا ف -إال ما ادلوه من ر را  ا ،لام وأورا،ينا و ساب اجلتإل -مر حا  يمتد هبا  عىحم
، 2/697لىروم  عهد  دينه عن اإلعياز المدي  هلل   "اجتاينا  الت س ر   القرن الرابي عشر"هلل ه بو ر ا ه  يهظر و 

  من ينذا الهحع  51يهظر زمريف عىم  ساب اجُلتإل ينامش ص
 2/592هلل لطاش كربى زايه  "م تاح السمايي"، و 488بن خىدون هلل ال "قدمق"ا ( يهظر هلل 1)
  334هلل  "ا قدمق"( يهظر هلل 2)
  97هلل  ا ر ي ع سه( يهظر هلل 3)
 5776 ، ،لمهللباب العدوى، كتاب الط ،الهاا،  أخر هواوديع ،4/80هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"هلل ( يهظر4)

   2224 ، ،لمهللباب الط ري وال أل، كتاب الس م  ،ومسىم
ويوان ا  ضإل و  ر  لك  تحىيإل الشاصيق من خ ل أول  رو  االوم، أو من خ ل الىون احملهوب، أو عوع اك(5)

كن ر، ويظبر   اوتادامبم مصطىح حتىيإل الشاصيق التىهيس الذ  يىهسون به عىحم الها  إ  يظن   ب ينذه 
التحىي   أهنا أياي عىتيق بهاا عىحم ا مرو  من ا قاييس المىتيق و ر  االختها، االوتقرائيق الراميق لىكشف عن  ا  
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أو  رائد عر با، و ّدي  أواليهبا، وبمن  او،ينا  ظاينرينانوباا عصري ا   هبذه ا  اا 
 الا اعتشر    المصر اوديعهللالكباعق فيتا يى  عرض بمض الصو، القد ق  و 

آلق متأ، حق زمتتد اوتادام وين   ريقق لىتمرفق ا ويهق  طاقة البْندول:أ  ما يسّتحم 
ويستمتإل   ر احملوفهلل إبري ممّىقق خبيط عو اا  - الهطنزو ي فو  ،أ  الشراص، أو فو  

امرأي  هرهللرب عن عوع  مث يهظر إليه وحبس  اجتاه يو،اعه وعدي الدو،ا  يكون ايخر -عهه 
ينا، أو جناح و ر أو أو ا  يَّق مبهق  ستقهإل إعسان أو فساي ،، أو عوع ا ررض أو ولته امإل

اويويق   الق ا  ساملقيا   الههدول  بازاا (فىس ق الطالق) و  ويمّد ممتهق(1)جتا،ي وحنو  لك
ومن مث يههون عىيبا زههؤاتم بالصحق أو ا رض، وبالسمد أو الهحس   أمر ما كس ر أو زواج 

 أو مسكن وحنوه!
، واو،زه أن خيط ا ماجل هلل وينو منط  ديد لىرمإلالعالج بخط الزمنب  ما يسّتحم 

)الكاينن( خط ا ومهي ا عىحم ا ،ض أو اجلدا،  ليتايَّإل الشاص ا َماجَل أّن ينذا ايخّط ينو اللمن 
 هولرا،ازاإلعسان  كريا  ما يه و ا ره ومستقهىه   يع يؤمن أاحاب ينذه الطريقق بأّن 

حت ظ متسىسىق عىحم ركإل خّط ق هىيّ ق وا ستقالسابقق واآلعيَّ  ئق،دي والسيِّ اجليِّ  هوألدا،  هوجتا،ب
يّتصإل   عقطق ما بالكون و كن الواول هلا عن  ريد االزصال    الق  )ال وع ( بر 

جتر  عىيه ا لدا، وينو مصد، ينو الذ  اللمن  اطّ ف )ال وع  اجلتم ( ومن مث التأن ر فيه،
  أن اإلعسان خيّلن  ،وطو و  رهأالقدمي عهد  ا  بوم اإل ريق ا، كتا   خملهنو  ا  داث

 و كن التأن ر فيبا  ييجتا،ب  يازه عىحم ركإل خطوط تدّ 
جنتاا راص  لكإلِّ عىحم مهايئ التهييم، فيلعتون أنَّ أاحاب ينذه ا تا،وق ويمتتد 

د إ سا  عتيد   ممرفق ؤ   بمض ا  يان يتولَّ إل والتاييإل أو التههُّ خ ل التأمُّ  ومن خاا ا،
ويتّصإل من خ له ويراه،  وعهدينا يكتشف خّط اللمن ايخاّص به( ؟أعا ازه )من أين  الشاص

يريده من ا ما،  ا ا يق أو التطىُّما  ا ستقهىيَّق! لذا يهص  االينتتام ما ويصإل إىل  الكون،ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمض فماله أو زصرحيازه  أما ما يتمىد بأ داث ا ا   م  ظق الشاص أو  مقابىق ل أو ميول إجيابيق   الشاصيق خ
  لال ذ  من حتىيإل الشاصيق وتا،اا هلافتاين  إال كباعق وإن اختاحيحق أو ا ستقهإل أو مكهوعا  الصد، يون لريهق 

كإل  لك رر    الربوبيق    عه ايعاا لمىم ))الدكتو، ابراينيم اوتد ممىقاا عىحم االعتقاي بتأن ر زا،يخ ا ي ي أو االومهلل 
   103هلل  "،وائإل   المقيديكتابه هلل"يهظر   ((الوي  

  9جلريج عيىسن، ويووف بوالعسك ، زرمجق فا،  ظاينر هلل  "ور  الق الههدول" كت   ( يهظر هلل مقدمق1)
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زوي ر وع  الشاص ايخاص به، و لك بمد كتشا  خّط اللمن زد،ي  الشاص ال أوال عىحم 
 كن  همن خ ل الذ إىل  الق )ال وع ( واا ايخافتق مبساعدي ا اوا  اهلامسق وا  

بمض ا وئىق  عن من خ ل إ ابته ،عىيه التأن رو الواول إىل ممرفق ما   الشاص ومستقهىه 
 تهومجي ا مىوما  عن راصيّ  من أ داث ما يق وتا ص ما    اكرزهإليه ال بقا و ّ 

، ويلعتون أن قث السابقق وأمهيازه ا ستقهىيّ ق  ول ا  داق واإلجيابيّ وعوا  ه وأفكا،ه السىهيّ 
مري أخرى، وخيرب عهبا  هيهكشف له ا ا  ، ويميش أ دانالشاص الذ  يصإل يخط زمهه 

خطوي خطوي  ىت خيرب بت اايإل ما  دث لهإل إي،اكه ومتييله، كأن خيرب مبا يستي وينو  ههلل 
! مث ُيكَشف له اللمن (2)اوياي !بإل لد خيرب عن أمو، ،آينا لهإل أن يو د   ينذه!(1)  بطن أمه

ا ستقهإل ويتحدَّث عن أمهيا  مستقهىه ويتاّيىبا وكأعه يمايهبا ممايهق ويميش أ دانبا ويقابإل 
أرااااا وحيدِّنبم
حيدث كن راا أن جتر  بمض ا مو، عىحم ما وا با    الته زىك، لد !و (3)

 اللمن ا ستقهإل أنهاا  ىسق ولد يىقحم   مستقهىه اوقيقّ  ا رااص الذين لقيبم وينو  
 الم ج خبّط اللمن!

ىقد، لي ضايّ مي مطىقق لديبم إ،ايي  رَّ  الورب يلعتون أنّ  أاحاب ينذه ا تا،وق  و 
 !باختيا، مهبمما يبا ومستقهىبا متّكهبم من زوي ر  ياتم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42يهظرهلل "التهومي"لص ح الراردهلل( 1)
زهاوخ ا ،واح، وعىحم لاعون الكا،ما الذ  حيكتبا، فت ّسر ما   ( زمتتد فىس ق الم ج خبط اللمن عىحم عقيدي 2)

ا ريض من ياا أو حنس ورقاا عىحم أعه متمىد حبياي وابقق له ال يذكرينا    الته الماييق، وزكشف له عهدما يكشف له 
 ا ا   عن  ريد خط اللمن، أكد  لك خموع الم ج خبط اللمن زاي  يتس   كتابه هلل

-"Time Line Therapy and the Basis of Personality", Tad James & Wyatt Woodsmall, 

Meta Publications, 1988. 

( اعتشر ينذا الهوع من الكباعق   المصر اوديع وينو مسيإل كاخواع باوم )زاي  يتس( وينو يكتو، وا ر وأ د 3)
وامتبن الم ج خبط اللمن بمض أبهاا اإلو م  ب ا مهبم حبقيقته فظهوه مبا،ا    وديعالوربيهلل   المصر ا ،واي الها هيق

الذين زد،بوا عىحم يد هلل إال إىل ايخيال القو  بيهتا يؤكد  من ا ماجلَ ع سيق ع  يق! وعىحم يد ينؤالا ا هتدئهلل ال يصإل كن ر
ويصىبم  –بهاا عىحم عقيدي التهاوخ  –السابقق  اتم يما يبم وأ ياعاا إىل خط اللمن إىل عرب  ينم)زاي  يتس( أعه يميد

عرب خط زمهبم بالكون، ليكتش وا أوهاب ومايتم ورقائبم ويماجلوهنا! وال عي  فاجلن يميهون أوليائبم من الك ري 
 والسحري أكنر   

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=James%2C%252520Tad/103-2126767-1811052
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Woodsmall%2C%252520Wyatt/103-2126767-1811052
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 كتا احّ مهبا   اا التحذير والوعيد فالم ج خبّط اللمن او،ي  ديدي لىكباعق الا   
زشو    اّيعاا  فكّىبا أمو، ،(1)"الميافق والط ري والطر  من اجله "ه لالهلل أعّ   الهيب عن
، كتا ظهون  دويق وختتيها باووايث واواال   واالوتدالل عىحم ما جير  منوي  البمرفق ا 

 واا أن هلا زمىد بإعاعق اجلن  ينىبا وواا كان بطى  مهبم واوتماعق هبم أو إعاعق هلم فتهق وإ 

فاإلخها، بهمض ا مو، الوائهق مي الكذب   بمض ا خها، ز مىه اجلن كن راا مي الكبان، وينو ))
ممتاي هلم مقدو،   والرب لد أخرب   القرآن أن الشيا هلل زهلل عىحم بمض الها  فتاربه 

           لال زماىلهلل  (2) ((بهمض ا مو، الوائهق

         [223-221]الشمرااهلل     
هلل وين   ىسا  خاّاق جتر  فيبا  قو  مميَّهق تحضير األرواح جلسةج  ما يستحم 

ومشوع، ويستادمون فيبا راصاا يستوعه الوويط، يلعم أعه من    رفق ُممدَّي بأ واا خافتق 
 و  االوتمدايا  ال طريّق ايخاّاق ل ّزصال بأ،واح ا وزحم، واورتههائبم عن الوري ، أو 

  (3)اوتمتاهلم   الش اا وحنوه 
ولكّن أكنرينا يمتتد عىحم اوتادام ،وزقوم زىك اجلىسا  أ ياعاا عىحم جمّري ي إل وخداع

يا هلل، ولد كان أوىوب التمامإل مي اجلن عىحم أهنم أ،واح موزحم رائي مهذ القدم لال والش اجلنّ 
ومن ينؤالا ] أينإل اوال الشيطاين من الك ري وا شركهلل والسحري وحنوينم[ من إ ا  ))ابن زيتيقهلل

ما  هلم مي  يمتقدون أعه جي ا بمد ا و  يكىِّتبم، ويقض  ييوعه، ويرّي ويائمه   وينو 
، إاّل أن الرو ّيق اودينق و مته   لوال   ديدي، (4)((  او،زه فيظهُّوعه إيَّاهريطان متّنإل 

لد كن ر من أركال الكباعق اجلديدي حتاط مبا خي    قيقتبا، بإل إّن الذين  ا،ووهنا أع سبم ف
 ا زين هلم الشيطان وأمدينم   با ىبم  لذا يكنرون من ال يمرفون أهنم  ا،وون الكباعق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و سهه 15485 ،لمهلل، وأمحد   ا سهد ،3907اب الط ،باب   ايخط وز ر الط ر، ،لم ( أخر ه أبو ياوي كت1)
    الميافق ز ر الط ر، والطر  ايخط خيط   ا ،ض لال الراو  عو  هللو ، 1667،لم هلل ، الصاوهلل ،ياضالهوو    

   10البن زيتيق هلل  "الههوا "( 2)
تد ، فقد فّصإل كازهه تتد ت"الرو يق اودينق يعوي يندامق هللحتض ر ا ،واح واىته بالصبيوعيق الما يق"( يهظر لى ائدي هلل 3)

أن عايشبم وعر   قيقق ما ي مىون، ويهظرهلل ال توى الصاي،ي بشأن ينذه اجلىسا هللال تاوى   سهلل  قيقق ما ي مىون بمد
  230الذينهيق، 

  194هلل  " امي الروائإل"( 4)
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ل باآليا  وا  اييع، ومن اوتمراض منا ج من كراما  الصاوهلل التههُّئّيق، إاّل أّن االوتدال
ا اإل ا و وع  الوا د لكاّفق أمناط الكباعق وأركاهلا ظاينر وينو تاولق اخوا  الوي  من 

   ر  ريد الو   ا مصوم 
ويّدع   (1)ولد  ي  بمض او، الكباعق )خوا،  الها،اويكولو  ( أو)خوا،  ال رمو،(

، و م يكن  ريد (2)متما وينا ومرو وِّينا أهنا جمّري أمو، خا،لق لىمايي  م يتواَّإل إىل ز س رينا
فقد أورك  أن زكون أمو،اا  -  عصر المىم -حتصيىبا متا اا لىيتيي فيتا وهد، أمَّا اآلن 

ر عهد راص  ممتايي   متهاول اجلتيي! فب  إمنا حتدث مبىكق أو لوَّي من لوى اله س لد زظب
كتوينهق فطريَّق، كتا  كن    أ د اكتساهبا أو زهتيتبا بالتد،ي ، وأّول  ريد  لك زويي  
المقإل الذ  يرفض منإل ينذه ال كري وخُيضي أمو، عا م الشبايي الوتدالال  ولياوا   لذلك 

يستوعه اعتتدوا   زطهيقاتم الكن ري عىحم التهومي ليهطىد )ال واع ( من إوا، المقإل الواع  و 
المت   أو القهطان ايخ ّ  أو الذا  اوكيتق، فيتاّطحم  دوي عا م الشبايي، بإل  دوي عا م 

، وينو  ا  ما كان ي مىه الكبَّان الذين كاعوا يمتدون  الهاا (3)المقإل والقد،ا  الهشريّق احملدويي
وه، أو زرييد   باوتدامق الهظر فيتا يستادمون من ا رايا أو ا اا وحن(4)إىل زويي  الوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويقصدون هبا كإل الظواينر الا حتدث خ   المايي   المىم أو المتإل ( 1)
 ينذه االيعااا  عتييق لىهو  المىم الا زىهسبا وأرا،وا هلا   كتاباتم( اعتقد بمض ا صه هلل من ا ماارين احق 2)

وعدم االعتتاي عىحم ما يشاع  ،الولو التنه  أو عىحم أهنا  قائد عىتيق  ديدي وا مر خ    لك، وكان ا وىل هبم 
 ويها  مىكا  زكتس ، من يعوى مصداليتبا،  ىت ال عو،ِّث زراناا مضى  لأل يال القايمق يتمىتون مهه أن ممرفق ا

 قيقق عىتيق   وزويي  المقإل عتإل مشروع، والم ج با  يا، وا ينرام عىم جتريهر ! والطالق ال ىس يق كالطالق ال يليائيق
"هلل ز س ر اجلواينر   ز س ر القرآنيهظر  عىحم وهيإل ا نال أعواع الض ال  الا عّدينا  هطاو   وينر   قائد عىتيقهلل"

1/84 ،8/29 ،18/29   
( عشط  زطهيقا  ال ىس ق الرو يق   ظإل ازيينا،  ركق الومجق والتأليف والهشر فامتأل  ،فو  ا كتها  بكت  3)

بش ا من المىوم المامق والهصوص الديهيق،  )الها،اويكولو  ( و)ا اكروبيوزيك( الا ختتىط فيبا الكباعق بالسحر والشمو ي
 موالي ا د،بهلل ا سىتهللا تص ح لىشهكق المهكهوزيق يرى كنري ما يرّوج له مهبا    تطهيقا  الشر  والونهيق! كتا أنوزرّوج ل

 حت  وحابق من الهصوص الشرعيق! بتأوي   با ىق وأفبام وقيتق  
( ي سر ابن خىدون  ياهبم عن الوع  بأن وههه ،في  ياب اوس عهبم فتهدو هلم مد،كاتم اله ساعيق! بهاا عىحم 4)

خىدون = =ذ   ين  إليه من أن الكباعق مىكق وا ق واوتمداي فطر  وإن كاع  مذمرومق ! ويؤكرد ابنا اإل ال اود ال
أن ع مق زههئبم خرو بم عن  التبم الطهيميق إىل مهايئ  يهق عن اوس كالتناؤب والتتطتط، ومن  م  –  ر ات له  –

وكأن  -يرمحه ات  -لوله فتا أعي   زه يد كذبه! زو د له ينذه الم مق فىيس من إي،ا  الوي    ر ا، وإمنا ينو واع 
ااطهاع ينذه الم مق عس ر، وكأن من زأزيه الم مق ويوي  عن وعيه يكون ك مه من إي،ا   ي  وليس من ز ع  
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ويمبم  ىت يوي  وعيبم ويأزيبم ريطاهنم فياربينم بأمر مويَّ  كتكان ر ا م قوي، أو 
اوم وا،  أو لازإل، ولد يكون خربينم  ق ا أوكذباا
، إاّل أعه   كإّل  ال كباعق حيرم (1)

 واجل ّي إ ا أ،اي أن))، اوتتاعبا وزما يبا وزصديقبا مبا ينو ممرو  من أ اييع ،وول ات 
ئإل عن ا سرو   أ،اه ركإل  لك ا ال، وإ ا ر  لريهه أمو،اا  ائهق وئإل عهبا  منىبا له، فإ ا وُ يُ 
  (2)((ئإل عن راص  أ،اه او،زه، وحنو  لكوُ 
 قيمة الحق في المعرفة التكهنية: 

الكبان   ممرفته باجلّن  يستمهلل خيرج جمال الوي  عن لد،ا  اإلعسان الماييق  لذا
ينم مي بمض أكا يهبم، بهلل وخيربون به أولياا يمىتون بمض ما  ّي  عها، والشيا هلل الذين

  ع ر من ا عصا، إ  ،م  بهيم   لك  ديع ابن عها  ،   ات عهبتا لالهلل بيهتا الهيب 
هلل "ماكهتم زقولون  نإل ينذا   اجلاينىيق إ ا ،أيتتوه؟" لالواهلل كها عقول فاوتها،، فقال الهيب 
هلل "فإعه ال يرمحم هبا  و  أ د وال ويازه، ولكن عظيم  لال ،وول ات  و  عظيم، أو يولد 

،بها زها،  وزماىل إ ا لضحم أمراا وّهح محىق المرش، مث وّهح أينإل الستاا الذين يىوهنم، مث الذين 
يىوهنم،  ىت يهى  التسهيح أينإل ينذه الستاا، مث يسأل أينإل الستاا السابمق محىق المرشهلل ما ا 

ربوهنم، مث يستارب أينإل كإّل  اا،  ىت يهى  ايخرب أينإل الستاا الدعيا، وختطف لال ،بها؟ فيا
الشيا هلل الستي، ف رمون فيقذفوعه إىل أوليائبم، فتا  ااوا به عىحم و به فبو  ّد، ولكهبم 

، فالشيا هلل خترب أوليااينا بهمض ما زستطيمه من  ي  عسيّب، وختىط ممه با  ا من (3)يليدون"
 عهدينا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشيا هلل به  
 ( ليس مبستورب عهد من يتىقحم خرب الوي  من الو   أن يكون   ك م الكبان بمض الصد ، وأن زتحقد بمض1)

كتا  كر أع ه، ومما جي  المهايق به  ىت ال زلل ا لدام     زكبهاتم وزههؤاتم   الوالي فقد ررح  لك ،وول ات 
الت ريد بهلل اإل،ايي الكوعيق واإل،ايي الشرعيق فتكذيهبم وعدم االلت ا  إىل زههؤاتم ينو مقتضحم  -أمنال ينذه ا سائإل 

اإل ان "! ((والوري  أن زكبها  الكبان كاع  زصد    بمض ا  يان)) مههلل اإل،ايي الشرعيق  يقول الها ع بسام و
من  إن التههؤا  الكا بق ال جي  أن زقىإل))هلل  12ص "التههؤ بالوي "  ويقول أمحد الشهتهاو    كتابه 277هلل  "بالوي 

 !  ((ليتق الههواا  عىحم اإل    وال زقىإل من مصداليق أخها،ينا   المايي 
   413هلل  البن زيتيق"وا الهه"( 2)
 2229 ،لمهلليان الكبان، ( أخر ه مسىم ، كتاب الس م،باب حترمي الكباعق وإز3)
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      ينو كذب تض وإ واا من الشيا هلل له ي آيمهلل ومهه ما

    الشيا هلل كن راا ما زتصّو، بصو،ي اإلعس   اليقظق ))  ، فر[16]ا عرا هلل
ن، أو أعا أبروبكر، أو أعا إبراينيم، أعا وا هام، ولد زأا  ن ال يمر ، فتقولهلل أعا الشريخ ف 

  (1) ((تتد    ومهبم من يلعم أعه يدخإل اويري ويسأل الهيّب فيييهه
الذ  اّيعحم الههّوي كان خيرب بهمض ا مو،  (2)ولد  كر التا،يخ أّن ا ووي المهس ّ 

 فقد كاع  ريا يهبم ختربينم هبذا (3)ا ويهق، وكذلك مسيىتق
أارررحاب يعررروا  الكواكررر  )) ا عهرررد أينرررإل الليررر  والضررر ل فرررإّن الصرررابئقومنرررإل  لرررك حيررردث كنررر را 

الرررذين يررردعون كوكهارررا مرررن الكواكررر  ويسررريدون لررره ويها وعررره   فإن ينرررؤالا زهررررلل عىررريبم أ،واح 
ختا هبم وختربينم بهمض ا مو،، وزقض  هلم بمض اووائج، ويسرتون  لرك ،و اعيرق الكواكر ، 

    ئكرق وإمنرا ينر  رريا هلل زهررلل عىريبم، لرال زمراىلهلل ومهبم من يظرن أهنرا م 

         ولررررررررال ، (4)(([36]اللخررررررررر هلل هلل  

              

         [41-40]وهأهلل   

هد والو  واليوعان و  رينم ولد كان   أاها  ا شركهلل من مشرك  المرب ومشرك  اهل
من له ا تباي   المىم والليند والمهايي  ولكن ليس مبّتهي لىروإل، وال يؤمن مبا  ااوا به، وال 
يصدلبم مبا أخربوا، وال يطيمبم فيتا أمروا، فبؤالا ليسوا مبؤمههلل وال أولياا ت، وينؤالا زقون 

مو،، وهلم زصرُّفا  خا،لق من  هس هبم الشيا هلل، وزهرلل عىيبم فيكار ون الها  بهمض ا 
  السحر، وينم من  هس الكّبان والسحري الذين زهرلل عىيبم الشيا هلل  لال زماىلهلل 

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لال ابن عهد الرب  ن يدع  ينذا هلل وحيك أزرى ينذا أفضإل من السابقهلل ا ولهلل من ا با رين وا عصا، ؟ فبإل   1)
فأ اهبم، وينذه ابهته فا تق  بق   أرياا فب  وألوا الهيب بمد ا و  وأ ابه ؟ ولد زهازع الصحا ينؤالا من وأل الهيب 

  10/407هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"زهازع   م رانه فب  وألته فأ اهبا؟ يهظر هلل 
 9/425هلل "الهدايق والهبايق"هلل   يهظر(هـ11)، لتإل وهق ( ينو عهبىق بن كم  بن  وث، ايعحم الههوي   زمن الهيب 2)
اب بن مثامق بن كه ر بن  هي  اوه   الوائى ، يضرب به ا نإل   الكذب، ايَّعحم الههوي عىحم عبد ( ينو مسيىتق الكذ3)

  9/506، 7/252هلل "الهدايق والهبايق"  يهظر هلل  (هـ12)فأللمه ات لق  الكذَّاب، لتإل وهق  الهيب 
  10/451هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (4)
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   فبؤالا مجيمبم الذين يهتسهون إىل ا كار ا  وخوا،    [223-221]الشمرااهلل
المايا  إ ا  م يكوعوا متَّهمهلل لىروإل ف  بّد أن يكذبوا، وزكذهبم ريا يهبم، فبم من أولياا 

   (1)الشيطان ال من أولياا الرمحن
لقد ق واجلديدي إمنا ينو او، متهوِّعق  ّىق وايخ اق أّن ينذا السيإل من ا والي  ا

وا دي ين  مّىق إبىيس، فالكَبهق ُ،وإل إبىيس، يبرع إليبم كإّل من ال يمتصم مبا  اا به الروإل، 
وؤال الكبهق أو  ، و،والتبم الك ر لذا فقد  رم ات (2)فبم عهد أزهاعبم مبهرللق الروإل

بطريد ايخرب  أ ىن ات عهايه مبا كشف هلم  مطالمق ما خيربون به من ا ويها ، الويتا ولد
الصاي  عن كإّل ما ي يدينم ويطتئن ع ووبم من أمر الوي ، وزمّهدينم باإل ان مبا  يهه 

افاا هلل "من أزحم كاينهاا أو عرّ عهبم، واالعشوال مبا أمرينم مبمرفته والمتإل به، لال ،وول ات 
   "(3)فصدله مبا يقول فقد ك ر مبا أعلل عىحم تتد 

مبت ا من الكت  ا قدَّوق لدى أاحاب  و نِّإل زراث التكبُّها  والر وم الويهيَّق  لاا 
ا ييان الونهّيق، يتىقَّون عهه ممتقداتم وزصوُّ،اتم لىو وي والكون واوياي، كتا يأخذون مهه 

  ريقق عهايتم واّزصاهلم بما م الوي ، و  ا طى  التايل بيان أبرز ينذه الكت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10/452هلل ( يهظر هلل ا ر ي ع سه1)
 1/271البن القيم هلل  "إ انق الىب ان"يهظر هلل( 2)
وأخرج  9252 ،لمهلل، 2/329و،واه أمحد   ا سهد هلل ، 3904 ،لمهللبوياوي، كتاب الط ، باب   الكاينن، ( ،واه أ3)

، واححه ا لهاين   ا شكاي هلل ، ولال احيح عىحم رر بتا و م خير اه ووافقه الذينيب 1/7هلل اواكم حنوه   ا ستد، 
 4599،لم 



 

 

 142 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 مطلب الثالث ال
 الوثنيةديان الكتب المقدسة في األ

 
الكت  ا قّدوق عهد ا ييان الونهّيق كن ري ومتهوِّعق، وختتىف من يين إىل يين، بإل من 
 ائ ق إىل  ائ ق، وي،اوق ينذه الكت  زههللِّ أهنا جمتوعق ألروال  ن يستُّروهنم الما،فرهلل أو 

 أو ُكّبان ا سته رين أو اوكتاا، الذين ينم ف و ق 
وين  كت  زشتتإل عىحم  ّد وبا إل، وزلخر با وا  ر والك م الوامض )ا ورا،( الا   

 ختضي عرب المصو، لت س را  الكبَّان وررو بم، ومن أربر ينذه الكت هلل
  الكتب المقد سة في أديان الشر : 1

  عتد  يلخر الشر  ألصاه وأيعاه بأييان كن ري، متهوِّعق ومتداخىق و ا   ذو،  ا،بق
التا،يخ، ولد كاع  وابقق ل ىس ا  اإل ريد، فكن ر من ا ؤ،ِّخهلل يقرِّ،ون بأنَّ ال ىس ق اليوعاعيَّق 

، والكت  ا قّدوق   (1)القد ق مستقاي من مهابي ال كر ال ىس ّ  ال رعويّن واهلهدّ  والهابى ّ 
وي كّىه  جيمإل القداوق ينذه ا ييان كن ري  د ا  إ  أاإل ال ىس ق القائم عىحم زقديس الو 

وإمنا  مطَّريي   ا اىولا  والك م وا فكا،  إ  ليس التقديس وا اا إلله  ّد مهاين يخىقه 
مي عهاار الو وي  -ازماىل ات عتا يقولون عىو ا كه را  –ا ق  لوينيق زتتازج وزّتحد عهدينم ينو 

 حبس  ممتقد و دي الو وي الذ  زقوم عىيه زىك ال ىس ا  
  رهه مهدنري منإل )اهل رو ىي يق( ن ينذه الكت  مطهوع متداول، ومهبا خمطوط بىواوم 

، ف  ي ّك ،موزينا وأورا،ينا إاّل الكّبان الذين يستُّوهنم اوكتاا، (2) و)السهسكريتيق( و)الهاليق(
كت  أاىيق زمّد ين  مهابي ينذه ال ىس ا  وأاوهلا، جمتوعق  والقسم ا تداَول مهبا يمتتد عىحم 

 أربريناهلل  ومن
و  رينم من أييان الشر هلل وال يدا كىتق (3)ا قّدوق لدى اهلهدو  أ.وتب )الفيدا(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6هلل  "ال كر الشرل  القدمي"( يهظر هلل 1)
  القدماا، والسهسكريتيق لوق اهلهد القد ق، والهاليق لوق أينإل الته   اهل رو ىي يق ين  لوق ال راعهق( 2)
بهدوويق وزمد او،ي مطو،ي لى يديق والربمهيق الا زسهقبا   اهلهد وال يُمر  لىيياعق ينهديق أكرب ين  اهلهدوويق  (3)

، 14،و"فصول   أييان اهلهد" لألعظت هلل37هلل"أييان اهلهد الكربى" لشىيبهلل يهظر    وليس هلا عقيدي تدييمؤوس
  9هللاويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحم"الدياعا  الو ميق "
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  م، وكاع  1500بالىوق السهسكريتيق، ممهايناهلل المىم واوكتق، ويؤ،َّخ لهدايا  عصوابا بر 
عصوابا مصد، إهلام لى  و ق اهلهوي عىحم امتداي المصو،، فكتهوا عىحم متوهنا الشروح  ىت 

اوايل، ومن أربر ما كت  من ررو باهلل ا و ا، ا قدوق ا ،بمق وين هلل )،يج فيدا، المصر 
يا و، فيدا، وآم فيدا، آزو، فيدا(، ويمّد )،يج فيدا( الذ  يم ي أرما، اوكتق ا صد، ا يّ  
ا بم   النقافق اهلهديّق، فأوق  عصواه بهصوص )ال يدا( كأ لاا ختاميق مي عصوص زستحم 

  (1)ي( وين   افىق بال كر التأمُّى  فيتا يتمىَّد بأورا، اوياي)ا وبيشها
ولد مجم  )ال يدا ( خىيط المىوم الرو اعّيق وا عاريد الديهّيق لىمهايي، وا وا  ر   

وا   م التا،خيّيق ولواعهلل القرابهلل ومقاال  السحر والرُّلحم الرو اعّيق، يقول أ د م سِّر  
 فكا، ن مثائق عاوك )ال يدا( أعه يشتتإل عىحم أ

ويمّد خ اق التشريي اهلهدووّ ، وينو كتاب مؤلَّف من ان ي  وتاب )منو اسمرتي(ب 
عشر باباا، يهحع كإّل باب   مو وع من الطقو  والمايا  ومهبج ا خ   والسياوق 

 وااللتصاي واإليا،ي، وأمو، اللواج وا رأي و  ر  لك 
ما بهلل القرعهلل الساي  والمارر لهإل ا ي ي، مي أّن من  وزؤ،ِّخ الد،اوا  التا،خييَّق بدايته

اهلهدو  من يّدع  أعَّه أزيّل ولدمي من اإلله )برمها( أهلته لإلله )مهو(، وأاىه مكتوب بالىوق 
  (2)السهسكريتيق
ا قّد  عهد الهو يِّهلل، وينو يتضتَّن الهصوص الديهّيق الا  وتاب )تري بيتاوا(ج  

و يّق ا اتى ق  يىق لرون، ويهس  الهو يُّون الكتاب إىل بو ا وأزهاعه ا ولهلل، مجمتبا اجملامي اله
 وإن كان لد ُيوِّن بمدينم بقرون  ويىق  

ويشتتإل الكتاب عىحم عظام الرينههق ولواعيهبا، ويرو  و ري بو ا وأينم خطهه وزماليته، 
ىس ّيق ا مّقدي الا لام  والطقو  الديهّيق لطال  الهو يّق، و  لسته ا خ ر ررح لىقضايا ال 

، باإل افق  ا يستوعه )اجنيإل (1)، وا اإل الذ  اوتههط  مهه زماليتبا(3)عىيبا الدياعق الهو يق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " ق   اهلهدال ىس"، و217هلل " جلتال ا رزول ال كر الشرل  القدمي"، و 3/38لول ييوا،ع  هلل  "لصق اوضا،( يهظر هلل"1)
 330لليمو، هلل 

 ، ررح وزمري  إ سان  ق   "مهو ا را"( يهظر هلل مقدمق 2)
فمإل لىهظام الطهق =  ، وكرييق مماعدي لهمض ا فكا، اهلهدوويقمن يياعا  اهلهد الكربى لام  كحركين  يياعق  (3)

 ا( ، واحنسر  مؤخراا من اهلهد إىل الته  والتاىص من ا  م، أوسبا )بو  ، لذا كان أواوبا ،عايق ا ههو ين=ا متتد فيبا
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      (2)بو ا( اواو  عىحم لصائد زمّد من أينم الوازيإل الهو يق زتحدث عن التأمُّإل واوّ  واجلتال
كتهبم   من أييان اهلهد و  رينا(4)واجليهّيق(3)قيّ كذلك يو د لدى أينإل الدياعق السيا

ايخااق إاّل أّن كت  اهلهدووّيق والهو يّق أووي اعتشا،اا لكون الدياعتهلل أكنر زابماا من   رينا، 
  قوكتهبا ممتَتدي لدى أاحاب الدياعا  ا خرى مي و وي كت  خاّاق لكإّل مىّ 

ا ( وزشتإل زراناا فىس ي ا )الك ويكي الكت  ا قدوق   أييان الصهللأربر ومن 
وأخ لي ا وا تتاعي ا ايهي ا وعديينا زسمق، مخسق مهبا زهس  لر )كه شيو ( وزمر  باوم 

-  (كتاب الشمائر، و) إال -اجلهحا  ايختسق، أ هلل كت  القاعون ايختسق، وين هلل ) يل
ائد  ج (كتاب القص- ج( كتاب التوي را  وينو ا تضتن لألحباث ا او،ائيق، و) الش 

ريو( -، وكتاب )التشوالا زصف ُكهه اوياي الهشريق وأينم زماليم اوياي السميدي وا عاريد
  بكت  ال  و ق، ، أّما ا ،بمق الهاليق فتمرّ  ضا،ي الصهلل زا،يخ   ج( -وكتاب )الشو

ويمتقدون أهنا بو   مهه لت مذزه كتهوينا بمد وفازه، وآخرينا مهسوب لتىتيذه ا عظم 
  بدايق الكون واإلعسان  الذ  له جمتوعق آ،اا   ا او،ائيا  وا مو، الويهّيق )مهشيو (
  (5)، و  ا و ويا  و  ريناوالو وي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"أييان اهلهد ، و20"لهتسو  هللوالصهلل واليابان وماز   ا ييان ينها  وزىوع  بصو، كن ري ، يهظرهلل "الهو يق
 71هللاويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحم"الدياعا  الو ميق ، و"129، و"فصول   أييان اهلهد"هلل131الكربى"هلل

 185لشىيب هلل  "أييان اهلهد الكربى"، و 31-24لهتسو  هلل  "الهو يق"ر هلل( يهظ1)
  181هلل اويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحم"الدياعا  الو ميق  "هلل ( يهظر2)
دا  ا قتهسق من عدي من ، وين  مليج من اآل،اا وا متقبالهسهق لىدياعا  اهلهديق ا خرىين  يياعق ينهديق  ديدي  (3)
 يه ا متهالضق وعقائد متضا،بق، ففيه أمو،ا مجي  (كرو كرعتبا اا  ) ( وو ي هلا كتاهبا ا قد عاعك) لدياعا ، أوسباا

يهظرهلل"فصول   أييان اهلهد"   ا ييان اإلو م واهلهدوويق والهو يق و  رينا منعقائد وررائي من بهلل  عيي ملج 
  173هللا يىن وا لصحم" اويق   الشرلهللالدياعا  الو ميق ،"166لألعظت هلل

( زعيتبم إمنا  دي أاول مباب ر)الما م وأن  ألدم يين  وين  أ د يياعا  اهلهد الا يدع  أزهاعبا أن ييهبم  (4)
زتوا،  ا لوينيق، ومن ألد  كتهبم كتاب)يمتقد اجليهيون فيبم زعيتاا وعشرون  قن ن وهقهوعشر عقيدتا ولد  يياعتبم
الدياعا  ، و"113، و"فصول   أييان اهلهد"هلل114يهظرهلل "أييان اهلهد الكربى"هلل مباب ر ا دوعق ( الذ  ينو إهلاما ووزرا

 151هللاويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحم"الو ميق 
  228هلل  "الدياعا  الو ميق اويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحمو"، 269هلل  "ف و ق الشر "( يهظر هلل 5)
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إال أن كت  ويو د   الصهلل واليابان ُكتهاا   ر ينذه حبس  الدياعا  ا اتى ق 
ال  و  رينا (3)والشهتويق (2)الطاويقعق السال ق الذكر مقدوق  ىت لدى أينإل الديا (1)الكه شيوويق

ختتىف كن راا عن مضتون ينذه الكت  فتشتإل  اعهاا فىس ياا لت س ر الوي  ا ا   والو وي 
 واوياي ، وزشتإل  اعهاا زشريمياا يتهاول ا خ   واآلياب وزماليم عظام اوياي  

الونهيا  حت  اوم ) الواث إ ياا و  خضم االينتتام ا تلايد   اآلوعق ا خ ري ب
زُرمج  كن ر من ينذه الكت ، ومن مث ور  م اينيتبا ومهايؤينا ا مر ( أو)اوكتق القد ق( 

 كتق بتاح ) أربريناو  (اوكتق ال رعوعّيقظبر  زرمجا  لهصوص )وزطهيقاتا اويويق 
أعاريد وزراعيم المامق مي ىحياي عن التكوين وزماليم و قو  لالا  و  فىس ق (4) وز (
  القائتق عىحم التهييم و  رينا ، وكت  الصابئق( ال ا،ويق  كتق ز،اير  كذا )و  (5)متهوِّعق

ولد يظبر  طاِلي عصوص بمض ينذه الكت  ا قدوق ا تواؤينا عىحم أمو،  ّد فيظّن 
أيد  التحريف  امن بقايا ك م أعهياا وابقهلل،مث  التبأهنا أو  ،(6)أهنا  ا  أاإل  او ّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يياعق ايهيق لد ق ازست  بال ىس ق التطهيقيق فيتا يتمىد باإلعسان واجملتتي، و م زول ا ها ع ال ينوزيق  الكه شيوويق (1)
اينتتاماا وإن كاع  ألام  فىس ق اوياي وعظامبا عىحم أوا  ميتافيليق  يمتتد فىس ق االعسيام ا ركل  مي لوي عظتحم 

، و"من  226 هللاويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحم"الدياعا  الو ميق "يهظرهلل ومراعاي اوياي الرو يق إلجياي اإلعسان ا تمايل،
   66لامو  ا ييان"لىسحتراينهلل 

يياعق ايهيق لد ق مأخو ي من كىتق) الطاو( وممهايناهلل الطريد أو السهيإل ، ويقصد هبا الطريد إىل الستاا أو  الطاويق (2)
عىحم ا ورا، والتأمإل وخما هق ا  اويس، وين  فىس ق زهحع عن ايخىوي ايعحم إىل القوي، أو القداوق، وزقوم 

الدياعا  "مؤوسبا)الوزس ( أعه اكتشف اكس ر اوياي، وايعحم كن ر من ممىتيبا ر اا الها  من ا مراض، يهظرهلل
   56، و"من لامو  ا ييان"لىسحتراينهلل  268 هللاويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحم"الو ميق 

والهو يق مي ا متقدا   يياعق ياباعيق يم ي ا باهلل  ريد اآلهلق، وين    او،تا ا مااري مليج من الطاويق شهتويقال (3)
الونهيق وعهايي ا و   وزستحم )زن(، وزمتتد فىس ق الشهتويق لىو وي عىحم فكري اإلهلهلل )  كر وأعنحم(، و قووبا ال 

اويق   الشرلهلل الدياعا  الو ميق "د ولكهبا أعظتق لىحياي اليوميق يتو ه فيبا الشهتو  لآلهلق الكن ري ، يهظرهللزتمىد بماب
  10، و"من لامو  ا ييان"لىسحتراينهلل 280 هللا يىن وا لصحم"

 ( وزير ا ىك )أويس ( من مىو  فتهه زكوع  أور من اآلهلق، و)بتاح  وز ( )بتاح( اوم إله ،ئيس من آهلق ال راعهق4)
 د ا فبو الشاصيق الا زى  ا ىك   ا قام   و)بتاح  وز (  رفي ا زم ي هلل  ا  م، ولد كان مهص  الوزير مبتا 2400

  278 "هللال كر الشرل  القدمي"لي  اإلله بتاح يكون ،ا ياا  يهظر هلل 
ماينر  وجياا، يا، ال كر  زرمجقهلل اللوي ، كى ر" لعصوص مقدوق وعصوص يعيويق من مصر القد ق( يهظر هلل"5)

 م   1996لىد،اوا  والهشر القاينري 
كن ري = =وعقإل مهه عصوااا الذ   كره الهيرروينا قد  لدى اهلهدو ،  كتاب )بازهيإل(عىحم وهيإل ا نال  ومن  لك  (6)
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با تهالضا  كتا  دث   ، وامتألا  عن أاوهلبك م الشرّاح والكّبان، فار   واختىط
عون من مث إىل لىتو،اي واإلجنيإل، ويُروج هلذا الظن كن ر من ا صه هلل ويعاي و دي ا ييان ويد  

بإل ويطرح  ه!مطالمق ينذه الكت  واإلفايي مهبا   زمليل مايدعو إليه القرآن أو ررح ما أمجإل في
بمضبم فكري أن بو ا وكه شيو  لد يكوعون أعهياا فالقرآن أخربعا أن ينها  ،و ا  م يقصص 

، والذ  يظبر من [164]الهسااهلل     هلل ، لال زماىل(1)خربينم عىيها
م ليس مونقاا بصو،ي مطالمق و رينم وا هقوال  عهبم أهنم ليسوا كذلك، لكن التأ،يخ لس رت

زضتن القطي بأ  ،أ  من اآل،اا، وا سىم   جمال الوي  ومهه ا عهياا السابقهلل الي تح جماال 
وإمنا يهىن عىحم ما اح به  تيال الوي  ال زصّح فيه الظهون،لىظهيا  كتا ال يه   ب  بيهق  ف

بكت  ممّيهق ، وال عؤمن بروإل مميههلل ما م يستبم الو   كتاباا أووهقف  يصح أن عؤمن  ايخرب
ما م خيربعا بذلك الو   ا مصوم، ومن مث فإن ما يظبر من  أهنا من كت  ات أو أاىبا مهه 

 ّد   ينذه منإل ينذه الكت  كتا حيتتإل أن يكون من بقايا ،واال  وابقق، حيتتإل أن يكون 
سىِّم ليايه ن  م يُ و،ااه اوتهتاج عقإل احيح  فالمقإل يواإل بدون الهقإل إىل ختوم اوقيقق، فإ

ا فد،اوق زا،يخ ينذه الكت  أّكد   لىهقإل  إّل وختّهط، و،مبا هلذا مشى   ق ا وبا  ا  أن أ دا
من ا ؤ،ِّخهلل  م يدَِّع أهنا و   من عهد ات، وإمنا ألصحم ما ينهالك عسهتبا إىل من يستوهنم 

با ا اىيهلل، فىو وىَّتها  كتاا، كتا أهنا  م ختضي   مجمبا وزدويهبا لسهد مّتصإل إىل لائىي
بو وي رهبق ا تتال كون بمضبم أعهياا ال عمىتبم و م يستِّبم لها الو  ، فإهنا لد كته  
بمدينم بقرون وكتاهبا جمبولون، كتا أهنا ختضي لتمدي   متواليق عىحم مّر المصو،، ومن مث فب  

إال بايخرب الصاي  عن مصاي، ال زصىح حبال أن يستقحم مهبا خرب عا م الوي  الذ  ال يُمر  
الو   ا مصوم الذ  أ هاعا به ات وزكّ إل حب ظه لها، كتا أهنا ال زصىح حبال أن زكون مصد،اا 
 مرفق ا خ   أو اآلياب وإن ا تو  عىحم ر ا من ينذا لىيقهلل بأن كإل ما لد يو د فيبا من 

        خ ر ف   القرآن أخ ر مهه لال زماىلهلل 
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ووا ه بالكتال  زو يد ات  يّتضح مهبا ارتتاله عىحم المقيدي وال قه وال ىس ق و  رينا، و  عصواه ما يدّل عىحم
و ي ن نق كت    اليو ا أعه  344هلل"فىس ق اهلهد")بازهيايل(هلل اوم أ د  كتاا اهلهد، ولد  كر زيمو،    و واجل ل

 روين إليه فقال )كتاب بازهيإل( يهظرهلل م، فىمإل أ دينا ينو الكتاب الذ  عسهه اله0  300-100والت س ر ما بهلل 
 21مقهولق   المقإل أو مر ولق" هلل "حتقيد مالىبهد من مقولق

 439هلل "فىس ق اهلهديهظرعىحم وهيإل ا نالهلل " (1)
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     كإّل الشرائي مهسوخق باإلو م، وكإّل الكت  مهسوخق ف [48]ا ائديهلل
افق باإل زيايي بإل و بالقرآن، ومن مث فقد  وى ينذا الدين وكتابه المظيم كإّل خ ر ُو د     ره 

            ، لال زماىلهلل إىل عصتته من التحريف
 [106]الهقريهلل  

أمو،  يهيق تضق ف يبا اوديع عن ينذه الكت  زلخر بالكترابا  عن  ايخ اق أنو 
له أو اآلهلق وعن ا مرفرق و ايق اوياي وعن اجللاا بمد ا رو  أاإل الكون، وبدا ايخرىيقق، وعن اإل

وعن ما يستوعه القوى الويهّيق والطقو  السحريق مبتهالضا  وأوا  ر ال زكاي زّت د   كتاب 
وا د مهبا  إ  ين  عتاج عقول بشريّق  اول  أن زسرب عا م الوي ، وأن زستمتإل ما أعطيته 

الشيا هلل، وخىط  هلا  ق ا بها إل، فضىَّ   إليباوبّيق، فأو   إللامق المهوييق   إي،ا  الرب
ا  ، كتا أن فيبا ما يتمىد بإا ح اوياي وا ماش و ريد الواول إىل السمايي   الا بميدا

حبس  ما يظبر لىمقول ا قطوعق الصىق عن خرب الو   اود ومن مث واى  إىل  ّد فيتا 
صاي، مبواعتلازه وينذا مما يمظم نقق ا ؤمن ي ممرفتبا، زستطيمه وختهط  فيتا و،اا لواينا و دو 

القرآن  فيقهإل عىحم ،التىق  ا مصومق الا يتىقحم مهبا عقيدزه وعهايزه وأاول مهباج  يازه 
           هلل متدبرِّراا كتا أمره ،بُّه الكرمي 

    هلل بالسهقم فر ه ،ويمظّ [82]الهسااهلل     

       [58]يوعسهلل  
ف ينذه ا وا  ر ا ووومق بواث لذا زىقّ  الض ل  ولكن الشيطان يلين الها إل له ي آيم

ممرفق خالدي  كن أن زكون  افيبأن حياولون ممرفق ا ستقهإل، ظّهوا من الها  )اوكتق(! أ را، 
ا مبت ا الوي ، فاعتتدوا فىس اتا، واا وا بمض مايتا   لوال   ديدي  هلم عنكشف ي ،افدا

 ، و  ا طى  التايل بياهنا منّى  مصد،اا إ افي ا من ا صاي، الها ىق  مرفق الوي 
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 المطلب الرابع 
  وتـب التــنب ؤات

 
من ا  ها، أو الكبان عىحم  ين  الكت  الا مشى  زههُّؤا  الكَذبق(1)كت  التههُّؤا 

كر)زينر(   )ال يدا ( والمقائد الها هيقا عىحم كت  المقائد الونهيق كرامتداي اللمان وزمتتد كن را 
، ويىحد هبذه الكت  (2) ر(، وزمد مايتا ر را  مبتق يستتد مهبا ا تههئون   زههؤاتمو)اجل

تاوال  ا تباييق   ر موفقق من بمض ا سىتهلل   ظإل  ياب زطهيد أاول اإل ان بالوي  
 واالحنرا  عن ا هبج الصحيح لىتمامإل مي لضاياه 

وزولي   دانه بكإل أو بمض ز صيىه  ويُمّر  التههؤ بأعههلل تاولق اوتشرا  لما م الوي 
ف  يدخإل  تن اوديع عن التههؤا  الههواا  الصايلق الا  وتا  ،(3)من   ر خرب الو  

فالتههؤ المىت   التههؤ المىت  بالوي   ، كتا ال يدخإلالكت  الستاويق، أو وهق ا صط حم 
تكم بهلل ا وهاب أوس عىتيق و،بط عىحم يقوم الذ  لد يكشف  رفاا من الوي  الهسيب 

بقرائن  ىيق عىحم أمو،  فبو اوتدالل أل داثل ا طريتكرا، ويُهىن عىحم م  ظق ال والهتائج،
مستقهىيق  كتولُّي أ وال الطقس، ومواعيد علول ا طر، وأولا  الكسو  وحنو  لك، خب   

 ذه ا مو،هلىيس من ووائإل التههُّؤا ، فوما رابه  لك الكذب والد إل أو المرافق والكباعق 
 ا إليب ستهدزعىتّيق أوس 

كون ا ستقهإل يهدو فيبا وكأعه ماض   -كتا يلعم ا تههِّؤون وا ؤمهون هبم   –ومما  يل التههُّؤا  
  كن لراازه كقرااي التا،يخ، ولذلك زأخذ اهوق اوتم ال التولُّي!

ق   التا،يخ كهبايق لرن أو وزرزهط التههُّؤا  كن راا بال وااإل اللمهّيق أو ا را إل االعتقاليّ   
أل ّيق وواا   موعد زولُّمبا، أو زمن زروجيبا زأنراا بال كر ا سيحّ ، فتن أربر التههُّؤا ، 
التههُّؤا   ول هنايق الما م الا أاهح  زراناا مشوكاا يماي إعتا ه مي اخت فا    ي ق   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذ  عىحم ايخرب عن ات، خب   التههؤ ألرب   اإل    كت  الههواا ، وأنهتُّبا التههؤا   ن الههواي   ولد زستحم (1)
 1/162هلل هلل عهأ  البن مهظو،"لمربلسان ا"  يهظر هلل ، يقالهلل زههأ الر إل إ ا ايعحم الههوايااليعاا يُطىد عىحم 

  1/159هلل  "ا ميم ال ىس  "( يهظر هلل 2)
)،والق يكتو،اي   ر  "التههؤ بالوي  عهد ال  و ق ا هتسههلل لإلو مهلل" ياي باأخضر عهد الها نق مست اي من زمريف  (3)

  1/186مهشو،ي( هلل 
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زروجيبا، حبيع أاهح هلا أمنو ج  الت اايإل والصيا ق ليتهاو  مي ا  داث وا  اا   زمن
متكرِّ، مي بدايق كإلِّ لرن، ومن بداياتا عهؤي )القديس أو سطهلل( الذ  زههأ بمويي ا سيح وهنايق 
الما م عىحم ،أ  ا ل ّيق ا وىل مث ا،زهط  هنايق الما م با ل ّيق الناعيق، بإل لد ور  فكري هنايق 

فأراع بمض الها  أن هنايق الما م زكون عىحم ،أ  الما م عىحم ،أ  أل ّيق لى كر اإلو مّ   
 ا ل ّيق اهليريّق ا وىل فد ضبا السيو ّ  بكتابه )الكشف عن جماوزي ينذه ا مق ا لف(  

ا  الكوعيَّق اهلائىق الا 2000و  عام  م عاش الما م  الق زرلُّ  لساعق الص ر وا تو رِّ
م وا تههِّئون مشوولون بصيا ق 2006حنن   المام  وتحدث بتأن ر زرويج اإلع م لىتههُّؤا ، وينا

  ديدي يطىقون هبا عهوااتم! 
وزذكر كت  التههُّؤا  عايي أخها،اا عاّمق وتحدث   الما م  ئا  من السههلل ا ستقهىّيق 

الوتكشا  أ وال ا مو، ا ستقهىيق ايخاّاق با فراي  أو زضي أوساا عامق -كتا يّدعون-
اوهبم من ا ماكن واال،زها ا  وحنو  لك، ومناهلا ما يتمّىد بالتا،يخ الصي ّي و هائمبم وما يه

 وا براج، وزمتتد عىحم ممرفق زا،يخ ا ي ي 
و  المصر اوديع أاهح  التههُّؤا  زصد، بشكإل يو،ّ  وهوّ  خترب عتا ويكون   

ن ا عتدي ايخااق ع وي عىحم ما زلخر به اجمل   م -،مجاا بالوي   – لك المام من أ داث 
بأخها، الود أو ا وهوع أو الشبر، ويطالمبا مجاين ر ا سىتهلل، إن  م يكن بتتهي وزصديد 

 فىىتيربق أوالتسىيق! وال  ول وال لوَّي إال بات  
 ومن أربر كت  التههؤا هلل

 (:ستراداموس. تنب وءات )ن1
هي عام ، ولد  م(1566 – 1503)وينو كتاب مهسوب إىل مايكإل عسوايامو  

ا   نقافق الورب  ىت أّن الطهمق  م1555 حت  اوم )لرون(   فوي كان التهييم فيبا وائدا
 الناعيق كاع  ملّويي بقسم لىتهّهؤا  ايخاّاق مبىك فرعسا 

ينو  هي  ومهيِّم فرعسّ  من القرن  واا ههُّ تال ما مبكن راا ا ه   وعسوايامو  الذ  الون
، ويهظر إليه أزهاعه   القرن اواي  والمشرين عىحم ا مث زهّصريي  يبو  ا،اينها الساي  عشر، كان 

 ، ولد زهّهأالما م   مهيمااا كنر من الكت  ن  عن عهواازه الكت  الا حتدَّ ُمىَبم  وزمّد  أعه عيبّ 
أو  لهيإل الرؤى الصايلق، ويُ سِّر بمض مؤيِّديه  لك بأعَّه من قرونب هبأمو، زأا بمد  كتابه 
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إعه و،ث بمض ما  اا   عهواا   هلليقول آخرون، و والي  ياي الهشر ما  الا حتدث  اإلهلا
  (1)السابقهلل ا عهياا

  جمتوعا  من  -أ،بمق أوطر-اغ عسوايامو  التههُّؤا  عىحم ركإل ،باعيَّا  اولد 
عّيق والمربيّق مائق، وينو   ،باعّيازه يمربِّ بكىتا  من لوا  أ،بمق ين  ال زيهّيق وال رعسّيق وا وها

 زأوي  حيتتإل  ،مل ّ  ممرّا جيمإل الك م أكنر  تو اا، وممظته مهبم خال من ا مىن بأوىوب
فالص ق السائدي لتههواازه أهنا مشّورق  ،من ا ماين كن رعىحم   المها،ا  محإل حبيع  كن ،كن ري

دث! واوقيقق أعّه ومهَبتق إال أهنا زُمَرض من ررا با وكأهنا وا حق  ىيق، ولكن بمد ولوع او
   (2)به زههأ عسوايامو  أنّ  الشرّاحع لق  ا يقوله الر إل بالوالي الذ  يلعم  ال

وواا كان عسوايامو  ينو اا هبا، أو ل ِّق  له فيتا  -وبالهظر   زىك التههُّؤا 
الذ   با  واإلحيااا  الا زهاي  باالوتمداي لمويي ا سيح،ا فكا، والتو ُّ زّتضح كنري -بمد

  (3)باإل افق إىل إعايي بهاا ينيكإل وىيتان ،لس م   الما ما يقيمو  عىحم الشرّ  ويهتصر
 هلل. بيانات أمين محمد جمال الدين2

عتر أمق )ُعشر    كتابهلل وزداوهلا الها    المصر اوديع، والكتاب ا ول بمهوانهلل 
، (بيان يا أمق اإلو م ينرجمدون آخر)، والناين بمهوانهلل )(4)اإلو م ولرب ظبو، ا بد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م عسوايامو د ادو، الكت  الا زتحدث عن الا  اا  بم التههؤا أن ( مي يعاوى اد  زههؤازه وحتققبا إال 1)
و م يقم لائد  -كتا زعم-الكانوليكيق   أواخر القرن المشرين  الكهيسق م زهشد  فمىحم وهيإل ا نال ،يتحقد مهبا ر ا
واعتظر الها    الورب أن حتإل  يتحطم برج إي إل عىحم إنره، م هبيوم عوو  عىحم الورب1999عامعر  إو م    

 لائتاا آب أواخر التسميها ، وال زلال با،يس، وال يلال برج إي إل  ربرها،يس   الكا،نق ب
 م  1997، 1حملتد  رب، مكتهق الصحوي، الكوي ، ط "زههؤا  عوووايامو  عقد وحتىيإلعىحم وهيإل ا نالهلل"( يهظر 2)
وعشرينا لههاا زوّ ه عام، والتأن ر عىحم ا فراي ( زشكإل ينذه التههؤا  ،افداا إ افي ا إل ياا عهواا  التو،اي واإلجنيإل احملرَفهلل 3)

ويبوييق عصراعيق مجاعا  هبذه التههؤا  ومن الطهيم  أن ي رز  لك اجلو ا شحون واجلتاعا  والسياوق المامق   الورب، 
ىحم عا  ؤ ههينذه التعىحم حتقيد  ، ولد زمتإلإىل ي، ق عاليق من التطر  وواى  ينقمتطرفق، زشهم  بتىك ا فكا، ا شوّ 

، ولد لقدوم ا سيح اجلديد اوتمدايا ا ،ليام  رب عا يق نالنق لىقضاا عىحم ا سىتهللمن  عسوايامو الكي يق الا يرمل هلا 
-جلريس ينالسإل الذ  زرمجه لىمربيق تتد الستا  بمد أن عّدل المهوان  "إ ها، يد ات"عرض ينذه الهتائج وأكدينا كتاب 

 لس ر اووايل   "يوم الوض "لمهد المليل مصط حم، وكتاب  "م2000مححم وهق "وكتاب ، "يد ات"إىل -زأيباا مي ات 
، وما كتهه أمهلل مجال الدين ( اعتشر  ا ؤل ا    اآلوعق ا خ ري كن راا عن لرب ظبو، ا بد  وعلول ا سيح 4)

ا سيح الد ال وممركق "لي ال ق ر، ووت "ن نق يهتظرينم الما م"مهبا واوي االعتشا،، وينها    ره كن ر منإل هلل  اأمنو  ا 
ل ا،و   "اللللال المظيم"ل ائد ياوي، و"زرلهوا ظبو، ا سيح الد ال وا بد "هلشام أبو  اكتق، و "ينرجمدون
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عىحم ا  داث، وحياول التوفيد بيهبا وبهلل أ اييع  هرلهلاههواا  عسوايامو  ويزوينو هبا يهشر 
  ال نت وأرراط الساعق، فقد أكَّد   مقدِّمق كتابه الناين عىحم اد  زهّهؤا  عسوايامو ، وأّن 

و " من ا كتها ، وأن ا سىتهلل مصد، ينذه التههؤا  ونائد إو ميق اوتوىل عىيبا "عوووايام
عهدما  دث الصحابق عن ال نت  أوىل مبمرفق ينذه التههؤا  وعشرينا وين  الا  كرينا الروول 

 و ماويكون   آخر اللمان   خطهق  ويىق !
و  الكتابهلل واف    م آخر اللمان بأ اا اله ي وا رااص يمتتد عىحم كتاب 

وأما عميم فقد نهت  عدالته وادله، ولكن ))ل عهه ابن  يرهلل الذ  لا (1)ال نت لهميم بن محاي
ابن  يم ي عميم –ال جيوز   د أن حيتج به  ))، ولال الذينيبهلل (2)((   دينه أوينام ممروفق

وعميم مهكر اوديع  ))ولالهلل (3) ((ولد اهف كتاب ال نت فأزحم فيه بميائ  ومهاك ر -مسموي
 م يمتتدوا من أ اييع ا   م وال نت إال عىحم اليس ر  وا مرو  أّن السىف ( 4)((إىل الوايق

  فتنإل  ا  الصهيي يمّد من باب التههُّؤا  التكبُّهيق والر م بالوي  (5)الذ  اّزصى  أواعيده 
  ينذا الهابهلل  الذ  و،ي الهب  عهه كن راا   عصوص الكتاب والسهق، ومهبج السىف 

إلحام الظهون   زمييهبا وزرزي  بمضبا عىحم بمض اإل ان مبا اّح من ينذه الروايا ، يون 
 ، عاينيك عن االعتتاي عىحم ألوال الكذبق والمرافهلل (6)مبيري الرأ  أو باعتتاي الورائ  وا هاك ر

 
 لصالح الراشد: (7). رسائل على أبواب الملحمة3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجيمبا زمتتد عىحم كتاب عميم بن محاي    اوا ىحوظ أهن و"أورا، هنايق الما م"و"الشر القايم" ل بد السا م،،"الدوول 
 بالضميف وا هاك ر  ال نت اللاخر 

عميم بن محاي ا روز ، أول من مجي ا سهد   اوديع، من المىتاا من ونقه وا كنر  م وه، ولالواهلل كن ر الوينم، ( 1)
   3/133، "رذ،ا  الذين "البن المتايهلل9/249ينر(، يهظرهلل"و ر أع م الهه ا"هلل228يشتهه عىيه ، زو  وهق)

  10/463هلل  "البن  يرالتبذي "تذي  ( 2)
 9/258 لىذينيب هلل "الهه ا و ر أع م" (3)
 4/516هلل  "زىايص ا ستد، "( 4)
  1/92البن  ير هلل  "لسان ا يلان"( يهظر هلل 5)
 ا كتهق اإلو ميق بالقاينري  عشر ،من ازن السرواو   "كشف ا كهون   الري عىحم كتاب ينرجمدونيهظر لى ائديهلل"( 6)
ىتيق يمتد هبا، وإن كاع  مطهوعق ومونقق ومهشو،ي عىحم ينيئق مىحد مستقإل مي ( ينذه ا هشو،ا  ليس هلا ليتق ع7)

الا زصد، من الرياض، ولد أو،يتا لكوهنا زدعو إىل مهبج  "فوااإل"م من جمىق  2003  عام  122– 115ا عداي من 
ق الها   إ  زوزع جماعاا   مما،ض مهحر    التمامإل مي الوي  ومتنإل منو  اا متكر،اا لهع التههؤا ، ولكنري زداوهلا بهلل عام
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 ين  زسي ،وائإل مو لي كتهبا ا ح الرارد مدَّعياا أهنا زو ي اا هبا عّتا وواينا  
ممرفق فنت آخر اللمان   عه اعتتد عىحم مجي زههُّؤا  الكتاب ا قد  المبد القدمي والمبد 
اجلديد، والكت  ا شبو،ي   التههؤا ، و كر مهبا كتاب عسوايامو ، باإل افق إىل كت  

، وفّسر ا  اييع (1)، مث فّسرينا بإهلاما  رياهال نت وا   م مي أ اييع ا صط حم 
ا  داث اجلا،يق، وّ حم ا رااص وا ماكن، بإل زاي عىحم  لك ما زمّىته من أييان الههويّق ب

الشر  من االعتتاي عىحم ما يّدع  من ا مرفق الكش ّيق ولد،ا  زوي ر ا  داث من خ ل 
 ىسا  التأمُّإل الرو ّيق لىدعوي إىل المتإل عىحم زوي ر ا ستقهإل الذ  زدّل عىيه التههُّؤا  من 

الهشريَّق الكامهق، فاىط بهلل الصحيح والها إل   ا خها، و  مهبج التمامإل مي  خ ل القد،ا 
ا    الوي  ا ستقهإل وختهَّط ختهُّطاا رديدا

فب  الكت  الا زمط  لواعد عاّمق يُلعم أهنا  أما النوع الثاني من وتب النبوءات،
ادلااه وع لازه وأربرينا زكشف  طالمبا مستقهىه ايخاّص، فيحدِّي بهاا عىيبا  ركته وو ره وأ
 الكت  ا صهَّ ق عىحم ا براج اويواعيَّق الصيهّيق، ومهبا عىحم وهيإل ا نالهلل

الذ  زهشر به كازهته ينيام خضر ممتقد . وتاب وشف الحجاب عن عالم الغيب: 1 
ام زأن ر ا براج الصيهّيق ا ستاي بأ اا اويواعا    حتديد  ا  الشاصّيق، فىىحيوان اواكم ع

الواليي زأن ر بال  عىحم  ياي مواليد  لك المام! ومن مث يتّم حتديد ما يهاو  راصيق 
الشاص، فتاتا، االجتاينا  الا يسافر فيبا، والم لا  الا يههيبا حبس  ما زدّل عىيه 
يالال  الربج وما يهتت  له من المهاار ايختس ا واويقهلل ايخش  والها، وا ،ض وا مدن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن ك م من و ه آخر الكت ، كتا أن كن راا من مايتا مسيإل بشكإل مستوع ومهشو، عىحم الشهكق المهكهوزيق، و 
ال يمدو ليتق ك م  -إن التتسها  سن الظن لقائىه -ا ح الرارد يؤخذ عىحم أعه ك م نقا  فو   التههيه عىحم أعه 

وإن كان واف النقق مهقول لصا هه، وزأا خطو،ي منإل ينذه ا هشو،ا  لكوهنا مي ما فيبا من  عميم بن محاي ا هكر، 
وال زقف  ا ييان الشرليق وا ذاين  الرو يقههؤا  مستقاي من عقائد تكا ب ا خها، زروج  هبييق عتىيق   التمامإل مي ال

 عهد  دوي ايخرب 
حم مجيي ز ميذه! ويش ر إليه برهلل )الم مق عىيم الدين(، وينو فيىسو  الذ  يهبم ا ه بهاا عىحم عبد أخذه الشيخ عى( 1)

يميش   مل،عق    هال وري عكا، خصص فيبا يا، الوتضافق ز ميذ من اجلهسهلل يتم اختيا،ينم بمهايق من لهىه مث 
، زشتإل مجيي زطهيقا  يستقدمبم لىحياي ينها  والتمىم فوا   ويىق   السهق عىحم برامج  يويق متهوعق ومتد، ق ا  اينيم

، بتا،يخ 31م وعدي 2003وهتترب 1، بتا،يخ28فىس ق الطالق اويويق ، يهظرهلل ،والق"فن اهاعق اوياي الطيهق" عدي
 م      2003عوفترب1
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 زقسم فيتا بمد إىل عوعهللهلل إجياّ  ووىيّب و س  ا صطىح الصي ي )ين وياعج( ا اا، الا 
وينو كتاب أعّده يووف الهد، بمد زرمجق ك م مؤل ه  وتاب علم الطاقات التسع:  3 

الياباين )ميتشو كور ( ويمتتد عىحم ا براج الصيهّيق بتسىيط الضوا عىحم ما يّدعحم من أنرينا 
اع الها  بطهاع زرابّيق أو عا،يّق أو ممردعّيق أو رريريّق أو مائيق، حبس  زقسيم المهاار    ه

ومن مَثّ حتديد مستقهإل  ياتم وومدينم وحنسبم وجنا بم وفشىبم حبس  مراعاتم ينذه 
ا من وىسىق مهشو،ي حت  مظّىق ما يستحم  ايخصائص    ياتم، ويمد ينذا الكتاب وا دا

لهو يّق والطاويّق   لوال  زطهيقّيق عتىّيق متمدِّيي   الذ  يصوغ المقائد ا(1) )ا اكروبيوزيك(
مظاينرينا ما بهلل زطهيقا  احّيق ر ائّيق وزطهيقا  ع سّيق ا تتاعّيق، وينذه ا خر ري زمىن كن راا 
بالتههُّرؤا  ا ستقهىرّيق عن  ريد ما أ وه الطالا  التسي، أو عررب ما يد، وعه حت  اوم ال راوق 

 ا  لىه س زكشف عن كن ر من ما يبا ومستقهىبا مما  قيقته كباعق بلعم التمرُّ  عىحم 
 وعرافق، وإن ألهسوه لهو  المىم وو موه حت  أ اا ررعّيق أو أل اظ جمتىق  

ولد أّيى  ياب ا هبج اإلو مّ    التمامإل مي الههؤا  إىل ولوع فئام من ا سىتهلل   
، زىك الهظري الا زقوم عىحم المتإل وبذل التههؤا  تبا  يالأور الرؤيق الوربّيق وزه يِّ مهبييّ 

اجلبد لتحقيد الههواي وإيقاعبا، فكن ر من اوركا  الديهّيق الهصراعّيق اإلجنيىّيق، و ركق ا هشِّرين 
  الما م زهذل  بوياا وياوّيق وزنقي ّيق وجتمإل عهواي )ينرجمدون( لتدعيم ليام يولق  (2)التو،ازيِّهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضتن ،يا ا  وعظام  ذاا وزأم   و  ر وي والكون واوياي، زفىس ق خااق لىو  ( ا اكروبيوزيك ينو   ا اإل1)
من لهإل الها هيهلل بظاينر برّا  حتتىه يالال  زرمجق الكىتق، فى ظق )ا اكروبيوزيك( زم يهلل  ذه ال ىس قهل لك، ولد ُ،وج 

اوياي ا ديدي، ولد اعتشر  فىس ته بشكإل زطهيقا  متهوعق زهاو  المصر  احيق و،يا يق، وينو    قيقته مما،وق 
وبو يق زن الياباعيق  فيتيي زطهيقازه زمتتد عىحم فىس ق التها م  عتىيق لمقيدي و دي الو وي حبس  م بوم الدياعق الطاويق

مي الطالق الكوعيق )ا اكرو( أ هلل ا طىد، من خ ل مراعاي التوازن بهلل لوا )الهلل والياعج( ا يتافيليقيهلل ا تضايزهلل لىواول 
 و اولوا التوفيد بهلل م اينيته وفىس ته والدين لىش اا، والستو الرو   بلعتبم  ولد اخندع بتطهيقازه كن ر من ا سىتهلل

ال هلل"ا اكروبيوزيك" اإلو م ، كتا  اول ال  و ق من لهإل التوفيد بهلل فىس ق اإل ريد واإلو م! يهظر عىحم وهيإل ا ن
  30 وامق اديد هلل  "مقدمق بهلل الط  الههو  وا اكروبيوزيك"و،37-27يخالد الوك هلل 

لول ا سرريح رلرردعم ليررام إورررائيإل كشرررط أواورر  لهرر، متنّررإل اجتاينرراا ارربيوعياا مسرريحياا يسررمحم ق ينرر   ركررا  ييهيررق متطرفرر (2)
ا ماليارررا ووياورررياا  ررر ر تررردوي أو مشرررروط مرررن لهرررإل اليترررهلل  رررا وزأييررردا اىِّرررص وولررروع القيامرررق  وينرررو مرررا يك رررإل إلوررررائيإل يعتا

ُ
ا 

 اواليق  ا سيح  ا مريك  الذ  زتشكإل مهه الهاهق اواكتق
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إل رر اا ،ئيساا لتحقيد أينم عهواي يطتحون إىل حتقيقبا وين  عهواي أ،ض ابيون وبهاا اهليك
  (1)و صول ا ل ّيق السميدي حبس  عقيدي الهصا،ى ا يماي لىيبوي، ومن مث علول ا سيح 

 و كن زىايص ا هبج اإلو مّ    التمامإل مي الههؤا   مبا يى هلل  
خ عىحم مهبج التنهُّ  ايخاّص من   عرض الههؤا  الوا،يي   كت  ا   م والتا،ي1

 يع اّحق السهد وموافقق ما  اا   الكتاب والسهَّق، وعدم أخذينا عىحم أهنا زراث يي ّي 
 أو عقول نابتق   كت  ب ي إورائيإل   وأ اييع احيحق عن ،وول ات 

  اإل ان مبا اّح إوهايه من ينذه الههواا ، يون اعتظا، ولوعه، أو المتإل عىحم 2 
 ع بتحقيقه، فإمنا ينو عتييق َلَد،يّق ال يههو  أن يهشوإل هبا المهد عن المتإل ا أمو، به اإلورا 
  اإلعراض عن ألوال المرّافهلل والكَبهق إعرا اا كام ا مبتا ارتهه مبا عمر  من اود 3 

   اظاا عىحم اإل ان، فتصديد الكباعق ك ر 
ن الكذوب يصد    بمضه وبمد، فتا التههُّؤ    قيقته إال عوع كباعق وخرب م

ويكذب   أكنره، ومي عدم حتقُّد مئا  التههُّؤا    والي اويراي إالَّ أّن ما يتحّقرد مهبا أو ما 
   يلعم مروِّ وه أعه حتّقد فإن إبىيس يليِّهه كتا لال فيتا  كره القرآن الكرميهلل 

         [34]اويرهلل ، 

  فبذا رأعه   كإّل   له، فوى الها  يتهالىون أخها، التههُّؤا  فيتا  ،[119]الهسااهلل
ا   المرّافهلل والكبَّان ويمظم فتهتبم بيهبم، ويشيموهنا عىحم و ه ا ماين مما يليد اعتقاي اجلب 

هبم، فايخو  من اجملبول وزرلُّ  ا هتظر مما  هى  عىيه اله و  الهشريّق، فتهسا  و،اا تاوال  
التمرُّ  عىيه ال ويتا إ ا  م زقهإل عىحم مصد، الوي  اوّد، وزه ي عىحم  قائقه إ اهنا وعهوييّتبا 

  ت 
وي  مت اوزون، ومن مَثّ يت اوزون   إ اهنم هبا وإن كان والها    ممرفق  قائد عا م ال

  اإلو م، مث ختتىف أ كامبم   اإل ان بالوي   ايدخىون هبا اول الا ال بّد من حتقيد 
حبس  المىم أو اجلبإل، واإللرا، أو اإلعكا،، والمهاي أو التأويإل وز صيإل ينذه ا  كام و هط 

 أاوهلا ينو مو وع ال صإل التايل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  206لمهد المليل مصط حم هلل  "لهإل الكا،نق عذير وع  ر"ر هلل ( يهظ1)
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 الفصل الثالث: 
 أحكام اإليمان بالغيب 

 
 

 وفيه ن نق مها عهلل
 ا هحع ا ولهلل أ كام اإل ان بالوي  حبس  مسائىه 

 مراز  ا ؤمههلل بالوي  وأ كامبم  هللا هحع الناين
 ا هحع النالعهلل أ كام ا اال هلل   باب اإل ان بالوي  
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 تـوطـئة:
را  كإّل أمرر أو هره ات  مرهبم أو عتر ا فالهرا  مت ا رىون   حتقيقره  عىرحم عهرايه عىتا

ا لصرحم الرذ  يطيقره  باوردّ مرهبم مرن يقروم ، و فيقتصر عىحم الوا   فقط ا يىن من يقوم باودّ 
ومهبم مرن يوىرو ويتيراوز اوردوي ا شرروعق، ومرهبم مرن يُرهقص  ويأا مبا يستطيي من ا ستحّ ،

، (1)ال يهضررهط  رفرراهاوزون فيبررا ز اوزاررا عررن الوا رر  أو ي رررط فيرره، وبررهلل  لررك مرازرر  كنرر ري يت رر
   هلل ز ررراو  عهرررايه ا صرررطَ هلل عىرررحم مرازررر  وي، رررا  فقرررال ولرررد برررهلّل ات 

            

        [32]فا رهلل  
هلل   لولره ))وممَّا يت او  المهاي فيههلل ممرفتبم خبرب الوي  وإ راهنم بره، لرال ابرن  يررهلل 

ضررإل مررن بمررض الهررا  فيبررا أف وأنّ  ، مرفررق ي، ررا ا أنّ  عىررحميليررإل ظرراينر ، (2)"أعررا أعرررفكم بررات"
، فىبذه ا مرفق  ّد أيىن يتحّقد به أارإل اإل ران، وهلرا مرازر  حيصرإل هبرا كترال اإل ران (3)((بمض

واليقهلل حبس  فضإل ات عىحم أينىبرا ومشريئته   وارول الره غ إلريبم، وليرامبم مبقتضرحم ممرفتره 
 ا أّن مرررن الترررلام أمرررره ظررراينراا وبا هارررا، وحبسررر  ز ررراو  مررردا،كبم وعقررروهلم لررروَّي و رررم اا، كتررر

ا سرررائإل ع سررربا زت ررراو  و رررو اا وخ ررراا  فتسرررائإل ا ارررول الظررراينري ا تررروازري ليسررر  كت ااررريإل 
 مسائإل ال روع الا خت حم عىحم كن ر من الها  

ومن فضإل ات و،محته أعّه يقهإل من عهايه ينذا الت او ، وجيمإل له أنراا فيتا يو هره عىيبم 
كرران ال  لرروو  ،[152]ا عمررامهلل     هلل   نررواهبم أو عقرراهبم وينررو القائررإل 

ترره  م زرردخإل أمّ وكهررا، احرررابته   ويررؤمن برره كإ رران الهررريبّ  الويرر مررن يمررر   يرردخإل اجلهررق إالّ 
لررّوي   بررإل يرردخىوهنا وزكررون مهررازهلم مت ا ررىق حبسرر  ينررذاق  فررإهنم أو أكنرررينم ال يسررتطيمون اجلهّرر

    (4)وإخ ص عهايتم ت  ممرفتبما اا إ اهنم و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/384 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"هلل  يهظر (1)
وعهد الهاا،  بى ظ إين  2356،لمهللبات زماىل وردي خشيته ،  ( أخر ه مسىم ،كتاب ال ضائإل، باب عىته 2)

 6101 هلل،لمباب من  م يوا ه الها  بالمتاب ،  عىتبم بات، كتاب ا يب،
  1/96 هلل"البن  يرفتح الها، "هلل  يهظر (3)
  7/565 ، 5/254 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (4)
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وينذا ال صإل يههللِّ أ كام اإل ان بالوي  حبس  مسائىه أاوالا وفروعاا، وحبس  
ز او  الها    ممرفته واإل ان به، هبد  اوتا ص أينّم ا اول والقواعد الا زضهط 

  (1)ا  كام ا تمىِّقق بأ اا المهاي فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجلتاعق   باب ا  اا وا  كام والوعد والوعيد ووط بهلل التك  ر واإل، اا، كتا ينم ووط   مجيي  السهقأينإل  (1)
   353 -331تد با عهد ات هلل ا سائإل، يهظر لى ائدي هلل ووطيق أينإل السهق بهلل ال ر  حمل
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 المبحث األول:
 حسب مسائلهأحكام اإليمان الغيب ب

 
 وفيه مطىهانهلل

 ا طى  ا ولهلل مسائإل الوي  الا ين  أاول اإل ان وأ،كاعه 
 ا طى  الناينهلل مسائإل الوي  الا ين  فروع اإل ان ومكت زه   
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 المطلب األول
    مسائل الغيب التي هي أصول اإليمان وأروانه

 
ل وأ،كان ال يتحّقد اإل ان ختتىف مسائإل االعتقاي الويهّيق وزتهوّع  فتهبا مسائإل أاو 

إاّل مبمرفتبا، واإللرا، هبا ررط من ررو ه، وإعكا،ينا ك ر خيرج من ا ىَّق، ومهبا مسائإل فروع لد 
 خت حم عىحم عاّمق الها ، أو يميلون عن فبم ا راي هبا 

ومن ايخطأ  مإل ا سائإل ايخربيّق كّىبا أاوالا، وا سائإل المتىّيق كّىبا فروعاا، فقستق 
ىوم إىل أارول وفروع عىحم أورا  الت ريد بهلل االعتقرايا  والمتىيرّا  لسرتق ال زهضهط الم

  فتسائإل ا اول زوَ د   ا سرائإل ايخربيّق االعتقراييّق والمتىيرَّق عىحم  د  وواا كتا (1)بمتوم
 -والمتى ّ المىتّ  –اوّد أّن اجلىيرإل من كإّل وا رد من الصه هلل ))زوَ د فيبتا مسرائإل ال روع، و

، فالمىم بالوا ها  كتهاين اإلو م ايختس، وحترمي (2)((مسائإل أاول، والدليد مسائإل فروع
احملرَّما  الظاينري ا توازري، والقيام هبا ينو من ا اول المتىّيق الظاينري، كتا أّن المىم بأّن ات 

وأّن القرآن الكرمي   وا د أ د، وأعّه عىحم كإّل ر ا لدير، وبكإّل ر ا عىيم، وأعّه  يي بص ر،
ك مه أعلله عىحم خىقه، وأعّه ال يو ر أن يشر  به، وأعّه  امي الها  ليوم ال ،ي  فيه، وحنو 

  لك  من لضايا أاول االعتقاي ايخربيّق الظاينري ا توازري 
اإل ان لول بالىسران واعتقاي بالقى  وعتإل با ،كان، زليده الطراعق،  من ا مىوم أنو 

   لال زماىلهلل (3)ان، يّل عىحم  لك الكتاب والسّهق وإمجاع ورىف ا ّمقويهقصه المصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ائ ق من ال قباا وا اوليهلل زأنراا با تكىتهلل، ولد عتج عن زمتيته رهبا  و  ال   مى    التقسيملال هبذا  (1)
مهبج "، و3/413هلل  "خمتصر الصواعد ا روىق"هلل قائىهلل به ويمدوعه بدعق   الدين، يهظركن راا من أينإل المىم يريون عىحم ال

، لذلك ال يُقهإل ينذا التقسيم عىحم إ  له وزمتيته، وإمنا  1/246" لمنتان  سن هلل عىحم مسائإل االعتقاياالوتدالل 
 كن القول به عهد الهظر   أوا  و وي المتإل  إ  ال يتصو، أن يو د عتإل ب  خرب مسهد عهه، وب  اعتقاي يهمع 

  هلل  ، ويشبد له لول ات زماىل ينو مقر، ممرو م وابقاا لىمتإل كتا ر  لذا كان المى عىحم القيام به أو الكف عهه

         وات أعىم!   ، [20-16هلل]تتد 
  6/56هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (2)
والتدليإل عىحم أهنا  ،السهق واجلتاعق من مسألق زيايي اإل ان وعقصاعه  ا  عقيدي أينإلف من مصهَّ خيىو مصهَّ  يكايال  (3)

 =ا هتدعق الذين يرون اإل ان كإل ال يتيلأ،الكتاب والسهق، ولد خالف   ينذا ا اإل من مسائإل ا اول النابتق ب
إ ان   ع ، فيمىوا إعه ال يضر مي اإل ان   مر ئق ا تكىتهللهلليخول المتإل   مستحم اإل ان، ولالا ر ئق فه   =
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 ولرال وهحاعههلل [173عترانهلل ]آل،       

    هلل، ولال [31]ا دنرهلل    هلل  ، ولال[2]ا ع الهلل

  [4]ال تحهلل  
هلل "من   ولال (1)هلل "اإل ان بضي ووتون رمهق، واوياا رمهق من اإل ان"ولال 

  (2)أ   ت، وأبوض ت، وأعطحم ت، ومهي ت، فقد اوتكتإل اإل ان"
فالهصوص يالّق عىحم زيايي اإل ان مبهطولبا، وعىحم الهقصان مب بومبا  إ  كإّل لابإل 

ل ظ الليايي والهقصان   اإل ان عن الصحابق، و م  نه ))، ولد (3)لىليايي لابإل لىهقصان  رو،ي
، وعقإل (5)، فرو  عن كن ر مهبم لوهلمهلل اإل ان يليد ويهقص(4)((يمر  هلم خمالف من الصحابق

  (6)ابن عهد الرّب إمجاع السىف عىحم  لك
فاإل ان مركَّ  من أاإل ال يتّم بو ره، ومن فروع ورم  مهبا ما ينو وا   يهقص 

  (7)ا يستحّد اا هه المقوبق، ومهبا ما ينو مستحّ  ي و  ب وازه عىّو الد، قب وازه عقصا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإل ان ال يت ا إل بإل يو د كىه أو يذين  كىه، مرزك  الكه ري العتقايينم أنايخوا،ج ! وكّ ر ال سا  وعدول ا مق وواا
 ه   الك ر  إال أهنم لالوا با هرللق بهلل ا هرللتهلل، فأخر وا مرزك  الكه ري من اإل ان كايخوا،ج يون أن يدخىو  وزهمبم ا متللق

 "اإل ان"يهظر لى ائدي هلل ، وفهدوا رهبه ي ضوا الها إلو فهيهوا اود  ،السهق عىحم ا اال هلل بأيلق الهقإل والمقإل أينإلولد ،ي 
  7/222هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"و وما بمدينا، 72   عهيد هلل 

 ان باب بيان عدي رم  سىم   كتاب اإل، وحنوه عهد م9،لمهللالهاا، ،كتاب اإل ان، باب أمو، اإل ان ، أخر ه( 1)
   35،لمهللاإل ان، 

، 3/438، وأمحد   ا سهد هلل 4681أخر ه أبو ياوي،كتاب السهق، باب الدليإل عىحم زيايي اإل ان وعقصاعه برلمهلل (2)
   3/141واححه ا لهاين   احيح وهن أ  ياوي 

لهقصان باوديع ا ت د عىيه   الهاا، ، كتاب ، واوتدل بمض السىف عىحم ا 1/47هلل الها، " فتح"يهظر هلل( 3)
 80، ومسىم، كتاب اإل ان، باب عقصان اإل ان بهقصان الطاعا ، ،لم هلل304اويض، باب زر  اوائض الصوم ،،لم هلل

إن اإل ان لول وعتإل وعقيدي، يليد بالطاعق، ويهقص با مصيق  ))هلل"ما ،أي  من عالصا  عقإل ويين  "، لال الهوو هلل
    1/39"ررح السهق" هلل  ((عطد به القرآن   الليايي، و اا اوديع بالهقصان   واف الهساا  عىحم ما

     7/224هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 4)
  5/942 "ررح أاول االعتقاي"، و2/843هلل " البن بطقاإلباعق"ووما بمدينا، 2/580"هلل الشريمق"ألواهلم   ( يهظر 5)
    9/238هلل  "التتبيد "( يهظر هلل6)
  7/637هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 7)
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وزيايي اإل ان زكون بتحقيد فروعه ورمهه من بمد أ،كاعه، كتا زكون   أاإل التصديد الذ  
ال يتّم اإل ان إاّل به، وكذلك عقصاعه إاّل أّن لىهقصان  د ا أيىن خيرج من ال يتحّقد به من 

 ن كىِّير ا   يائري اإل ا
ا ،وول ات  فتن  وأاإل اإل ان ينو ما زدّل عىيه ربايي أن ال إله إال ات وأّن تتدا

ا عهده اعتقد و وي ات  ، وآمن به إهلراا  ق ا مستِحق ا لىمهايي و ده يون وواه، وأّن تتدا
، وبه يهيو من (1)و،ووله ومصط اه فقد  ّقد ا اإل الذ  ال يتّم إو مه وال إ اعه إاّل به

ا ،وول ات،  ّرم ات عىيه الها،"الها،، لال  ، (2)هلل "من ربد أن ال إله إال ات، وأّن تتدا
  (3)ولالهلل "ال يدخإل الها، أ د   لىهه منقال  هق خريل من إ ان"
 م جيمإل  لك  اا ا مبيرَّي  وممَّا ينو ممىوم باال طرا، من يين اإلو م أّن الهيب 

ا مضتوهنا مهقاياا عام ا مبقتضاينا ولوازمبا، (4)لىسان، وإمّنا بقول القى  وإخ اهالقول با ممتِقدا
 فإمنا يواف باإل ان من اّد  هبذا ا اإل، وآمن به، وعتإل به يون ا هافد 

ويت او  أينإل اإل ان   حتقيد ينذا ا اإل ز اوزاا كه راا وإن زساووا   اإللرا،  
من زساويبم   أاإل التصديد التساو  من كإّل و ه، بإل  التصديد  والتصديد به  إ  ال يىلم

القائم   لىوهبم يت ا إل أيضاا، فإ ان الصدِّيقهلل الذ  يتيّىحم الوي  لقىوهبم  ىت يص ر كأعه 
ربايي حبيع ال يقهإل التشكيك واال،زياب، ليس كإ ان   رينم ممن ال يهى  ينذه الد، ق حبيع 

  (5)لو ُركِّك لدخىه الشكّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       مهِكراا  اإل من ا اول الستق أو   رينا مما عىم أن الو   لد  اا به، فاإللرا، بو وي ات  يكونعىحم أن ال  (1)
ل الكراميق ا هتدع، فقط ال يمط  اا هه واف اإل ان، وزستيق أينإل ا ذاين  الها ىق ا قرين بات فقط مؤمههلل إمنا ينو لو 

فا قصوي ينها من  م يهىوه إال ينذا ا اإل، وما  لهإل أن يمر  الت اايإل، كالذين يكوعون   آخر اللمان عهدما يهد،  
  وال يهقحم ممبم إال "ال إله إال ات " - كتا أخرب الهيب   -الدين 

 ،لمهلل       هلل باب لوله زمراىل، كتاب أ اييع ا عهياا  ،الهاا، ( أخر ه 2)

   29،لمهلل ن من ما  عىحم التو يد يخإل اجلهق، باب الدليإل عىحم أ، كتاب اإل ان  ،مسىم، وأخر ه 3435
   91،لمهلل ، باب حترمي الكرب وبياعه ، كتاب اإل ان  ،أخر ه مسىم (3)
 مهبا، فالهصوص الا أ ىق  الهياي من الها، بيهتبا وليدتا عصوص أخر، يشبد هلذا اوتقراا أ اييع ا صط حم  (4)

هلل "من لال ال إله إال ات خمىصاا"، و"متيقهاا"، و"يصد  لىهه لساعه"، و  بمضباهلل "يقوهلا من لىهره"، و"لد  ل هبا لوله 
هلل "ررح الطحاويق"شبايزهلل  يهظرهلل لساعه وا تأن هبا لىهه"، و  ينذا يليإل عىحم ارواط عتإل القى  وحتققه مبمىن ال

 ، من ك م احملقد عهد ات الوك ، ورمي  ا ،عؤوط  465
   1/55لىحىيت  هلل  "ا هباج   رم  اإل ان"، و28هلل  " امي المىوم واوكم"( يهظر هلل 1)
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ز او  عو، ال إله إال ات   لىروب أينىبا ال )) لال ابن أ  المل واا اا ينذا الت او هلل   
حيصيه إاّل ات، فتن الها  من عو،ينا   لىهه كالشتس، ومهبم من عو،ينا   لىهه كالكوك  
 الد،ِّّ ، وآخر كا شمإل المظيم، وآخر كالسراج ا ض ا، وآخر كالسراج الضميف، وكىَّتا ارتدّ 
عو، ينذه الكىتق وَعظُم أ ر  من الشهبا  والشبوا  حبس  لوَّزه  ومن عر  ينذا، عر  

هلل "إّن ات  ّرم عىحم الها، من لال ال إله إاّل ات يهتو  بذلك و ه ات ممىن لول الهيّب 
  (2) (((1)زماىل"

مسائإل الوي  ف  يو د إ ان إاّل بتحقيد الشبايي إلرا،اا وزصديقاا واعقياياا، أّما وائر 
، وممرفتبا واإل ان (3)فإّن و وهبا يتهوّع بتهوُّع الها  -بمد ينذا ا اإل  -الا أخرب هبا الو   

هبا من أوهاب حتقيد المهوييَّق وزيايي اإل ان، وهلذا فّصإل أئتق السىف القول   بيان ما أخرب 
با وأواعيدينا فكاع  مر ماا ، فيتموا   مصهَّ اتم أاول ا سائإل وفروعبا بأيلّتبه الروول 

  (4)مبت ا لكإّل مسىم يطى  اوّد فيتا يمتقد ز صي ا، ويهشد اليقهلل والنها 
ومسائإل ا اول الا متّيل إ ان أينإل اإلو م بالوي  عن   رينم ين  الا يدّل عىيبا 

             لوله زماىلهلل 

      ولوله [177]الهقريهلل ، هلل   

            وين  [285]الهقريهلل ،
اإل ان هبا    ديع  ربيإل ا شبو،، فقال جميهاا  ربيإل  هلل وأله عن  الا عّر  الهيّب 

، هبذه ، فاإللرا(5)اإل انهلل "أن زؤمن بات وم ئكته وكتهه و،وىه واليوم اآلخر والقد، خ ره وررِّه"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وموا ي  ، كتاب ا سا د، وأخر ه مسىم425الص ي، باب ا سا د   الهيو ، ،لمهلل  ، كتاب( أخر ه الهاا، 1)
    33،لمهلل ، باب الرخصق   التاىف عن اجلتاعق بمذ، الص ي،

 باختصا،     464هلل  "ررح الطحاويق"( 2)
   الناين من ينذا ال صإل ز صيإل القول   مراز  ا ؤمههلل بالوي  وأ كامبم ا هحع( ويأا   4)
لصحابق والتابمهلل بتهوي  وزصهيف، ولد ا صه ا  ما يمتتد عىحم إيراي عصوص الكتاب والسهق وألوال ا ينذه( من 5)

 "التو يد"لآل ر ، و "الشريمق"البن خل ق، و "التو يد"لإلمام أمحد، و "السهق"يتاىىبا ر ا من التمىيد، ومن أبرزيناهلل 
ا ل لكائ  و  رينا، ومن ا بم مطالمق الهسرخ احملققق مهبا الا ميرل  بمض ما فيبا مم "ررح أاول االعتقاي"البن مهده، و

، "المقيدي الواوطيق"و "عقيدي الطحاو "ال حيتج به  ومهبا ما يمتتد عىحم بيان ا متقد ا ست اي من الهصوص حنوهلل 
 و  رينا   "عقيدي الس ا،ي ي"لىصابوين، و "عقيدي السىف أاحاب اوديع"و
   8، ،لمهللباب بيان اإل ان واإلو م  كتاب اإل ان،  ،( أخر ه مسىم1)
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من رروط اإل ان، بإل ين  أوا  عقيدي الدين اإلو مّ   – ن عىم هبا  -ا مو، مجىق 
  (1)ورريمته، وهبا يتّم اإل ان الوا   الذ  زمّهدعا ات به، وين  أ،كاعه أو أاوله الستق

وزشّكإل ينذه ا ،كان و دي موابطق  فاإل ان بات يقتض  اإل ان بروىه وم ئكته وكتهه 
ليوم اآلخر والقد، خ ره ورره، كتا أّن اإل ان بالروإل والكت  يتضّتن بقّيق أاول اإل ان الا وا

 أخرب  هبا الرواال ، ف  يؤمن عهد بكت  أهنا مهرللق من عهد ات ما م يكن لد آمن بات 
   ي  و،وىه، واّد  مبا  اا فيبا من خرب ا  ئكق واليوم اآلخر، وينكذا   وائر ا ،كان فب

 ممتتد عىحم إنها   ي  
وزتضّتن ينذه ا ،كان الستق أاول ا سائإل ايخربيّق وفروعبا كاإل ان حبدوث الما م، 

و،والته إىل الكاّفق، وزأبيد  وزو يد خالقه، وإنها  ا ازه، وع   الشهيه عهه، وعهّوي تتد 
م الشريمق و  ر  لك مما رريمته، وبأّن كإّل ما  اا به  ّد، وبأّن القرآن والسّهق مههي أ كا

ويأا ز صيىه، فكإّل من آمن هبذه ا ،كان يون أن يشوهَبا بهدعق زؤّي  إىل الك ر فبو مسىم 
مو ِّد، أّما إن  ّم إىل إ اعه هبا بدعق رهماا عُظر  فإن كاع  بدعتره من  هس ما يهقضبا أو 

زهتقض به ا اول فيهقحم  أ دينا كالقول بالتهاوخ أو إعكا، القد، َك ر، وإن كاع  ممَّا ال
  (2) ينىبا الواف باإل ان مي الك م   بدعتبم عىحم ز صيإل ليس ينذا مو مه

، فأعكر ،ووالا أو كتاباا ممّن (3)وكذلك من أعكر ريئاا من ينذه ا ،كان أو رّك فيبا
فراا ، أو أعكر ريئاا مما نه  و وبه بالو   كو وب الص ي أو الصيام فإعّه يكون كاّ حم ات 

ا عن اهلدى      هلل ، لال ات (4) اال  عن اوّد بميدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و،ي    ديع  ربيإل ا شبو،، وإن كاع  ينها  ألوال أخر   زمداي أاول ينذه ا سائإل، فقد عدينا ما  عىحم( بهاا 2)
بمض المىتاا وهمق لىتأكيد عىحم بمض مهبا، وعدينا بمضبم أ،بمق أو مخسق لدخول بمض ا اول   بمضبا اآلخر، 

يوم اآلخر عهد من  م ي ريينا  ومن  م يذكر القد، فتن  مىبا وهمق أفري اإل ان باجلهق والها، فاإل ان هبتا  تن اإل ان بال
  و  اوديع الذ  405هلل "ررح الطحاويق"أي،ج اإل ان به  تن اإل ان بات زماىل، فقالهلل أاول الدين ايختسق، يهظرهلل 

،وول ات هلل "ال يؤمن عهد  ىت يؤمن بأ،بيهلل يشبد أن ال إله إال ات وأين تتد ، لال ،وول ات 1/32،واه الومذ  هلل 
بمن ي باود، ويؤمن بالهمع، وبالهمع بمد ا و ، ويؤمن بالقد،" وا مو، ا ،بمق ا ذكو،ي زتضتن الهاليق فاإل ان بالروول 

    يتضتن اإل ان مبا أخرب به من الويوب 
 وما بمدينا  18لىهوداي  هلل  "ال ر  بهلل ال ر "لىت صيإل  ( يهظر3)
  167صا اطئ، وويأا ز صيإل  كتبم   ا هحع التايل ( خب   اجلاينإل وا تأوِّل و 1)
  19لمتر ا رقر هلل  "المقيدي   ات"، و77هلل  "ال رلان بهلل أولياا الرمحن وأولياا الشيطان"هلل  ( يهظر2)
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         وبهلل [136]الهسااهلل ،   أن الك ر بهمضبا
            ك ر كذلك فقالهلل 

              

   [151-150]الهسااهلل  
ويشتإل كإّل ،كن من أ،كان اإل ان مسائإل كن ري من مسائإل الوي ، واإل ان مبيتإل ما 
زشتتإل عىيه أ،كان اإل ان من مسائإل الوي  وا  ، أّما ممرفق ز اايإل  لك كتا  اا هبا ايخرب 

وه    زيايي اإل ان عىحم كإلِّ  الصاي  فيتهوّع و وبه عىحم الها  بتهوُّعبم واخت فبم، إالَّ أعّه
  ال، وفيتا يى  بيان مجإل ما زتضّتهه ينذه ا ،كانهلل

 : . اإليمان باهلل 1
  وينو ا اإل الذ  زقوم عىيه كإّل مسائإل اإل ان بالوي ، لال زماىلهلل 

             ولد يّل  [13]فا رهلل  
 وو داعّيته  عىحم و وي ات (1)أيلّق ال طري والمقإل والشرع واوّس 

، واإل ان بربوبّيته، واإل ان ويتضّتن اإل ان بات أ،بمق أمو،هلل اإل ان بو ويه 
 (2)مطيإل أو زشهيه أو زكييف ان بأ ائه وا ازه عىحم اوقيقق يون حتريف أو زبألوينّيته، واإل

مهبج    التمريف بات  -اىوا  ات وو مه عىيبم-ولد  ى  عىحم مهبج الروإل 
عن كإّل عقص (3)ت زماىل اإلنها  ا  صِّإل لهمو  الكتال واجل ل واجلتال والتهرليه اجملتإل

ن أعّه ز صي ا، ومن  لك بيا وعي ، فهيَّه  عصوص الكتاب والسهق ا ا  الكتال ت 
مستٍو عىحم عرره،  ا ول واآلخر والظاينر والها ن، وأعّه   ٌّ ليُّوم مريد لاي، متكىِّم، وأعه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ( زتهي ينذه ا يلق واينتم بهياهنا كن ر من أينإل المىم وال ضإل عرب المصو،، ويخصبا المنيتهلل   ،والق ع يسق   باهب1)
 بمهوان ررح أاول اإل ان، من ا  يد مرا متبا 

التحريف يما زوي ر أل اظ ا  اا والص ا  أو مماعيبا عن مراي ات هبا، ويطىد عىيه أيضا التأويإل و)التمطيإل( ع    (2)
  اا والص ا  ا  اا والص ا  أو بمضبا أو ع   مماعيبا وإعكا، ليامبا بذا  ات زماىل  و)التكييف(  كايق كهه ا 

و)التتنيإل( مساواي   ر ات بات  ازاا وا ازاا أو المكس ، وال ر  بيهه وبهلل التكييف أن التتنيإل  كر كي يق الص ق مقيدي 
وما بمدينا 33مبتانإل، والتكييف  كر كي يق الص ق   ر مقيدي مبتانإل ،يهظرهلل"ا دخإل لد،اوق المقيدي اإلو ميق" لىربيكان هلل

 ،  27-15العتقاي" هلل، و"ررح  مق ا
 152لىربيكان هلل  ق"القواعد الكىي"، و69هلل  "ررح الطحاويق"هلل ( يهظر1)
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بو اإلله اوّد ا ّتصف بكإلِّ كتال فعاٍل عىحم خىقه، وينو خالد عهايه و،ازلبم، الرمحن الر يم، 
 عىحم الت صيإل واإلمجال 

رهاا  ديح أعّه القدُّو   ، ومن  لك واف اوّد (1)أمَّا التهرليه فقد  ُكر جمت ا ومتضتِّ
ليس له عد وال الس م، الذ  زقدَّو   ازه، وزمال  ا ازه، وَوِىم من كإلِّ عقص وعي ، 

 ا ازه  ال  يكن له ك واا أ د، فىيس كتنىه ر ا    ازه و ،و م وأعّه  م يىد و م يولد،رريك ، 
ينو الولو    اإلنها  والتهرليه عىحم ما  ومهبج أينإل السهَّق واجلتاعق   باب ا  اا والص ا 

مهوط خبرب الو  ، وال يُمر  مبيري اوتدالل عقإل   اا   الكتاب والسهق، فالتمريف بات 
أو أود   أ ائه  ،(2)أو إعتال فكر، فكإّل من أعكر و وي ات كتا أنهترته الهصوص الشرعيَّق

له عد ا فيبا فقد افوى عىحم ات هبتاعاا عظيتاا، وا ازه فحرَّفبا أو  سَّتبا أو عطَّىبا أو  مإل 
            وولي فيتا ال يو ر من الذع ، لال زماىلهلل 

   اإلواي  ، ويىحد بالشر لذ  ال يو ره ات ينو اإلررا  به، فالذع  ا[116]الهسااهلل  
زماىل ات عتا يص ون عىو ا كه راا  -، أو إوا  ر ا من ا ا  الهقص به كإعكا، و ويه 

 وما يت رَّع عن  لك من مقاال  الض ل  –
أمَّا اجلبإل بهمض ا ازه وكتاال   ازه من بمض الو وه ف  يقدح   أاإل اإل ان 

زاي تا كىَّ   إ   (1)راز  أينإل المىم واإل ان، وإن كان يُهقص مرزهق اا هه عن م(3)عهد أينإل السهَّق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من زأنر بال ىس ق والك م   ز صيإل اله   لىري عىحم ك م أينإل الهدع وع   ما زكىتوا به    د ات مما  م  بمض( ولي 2)
س هسم مصو،، وال  وينر تدوي مقد،، وأعه ال  انإل وأعه لي )) يري به ايخرب! ومن  لك عىحم وهيإل ا نال لول الولايلهلل

 (( ا  سام، ال   التقدير وال   لهول االعقسام، وأعه ليس هوينر وال حترىه اجلواينر، وال بمررض وال حتىه ا عراض   
يك له،   ليس وين  اإل ان بأن ات وهحاعه وا د ال رر  ))هلل زه، ولول حي  المتراين   بيان عقيد51هلل "لواعد المقائد"

هلل  "القد،يق ا ررا، االعتصا، عىحم ا متللق" (( هوينر وال  سم، وال عرض، وال مبحإل ا عراض واجلواينر وا  سام   
1/98  
 كائن أعىحم)أو  (وه  فمرال)، أو (لوي عظتحم مدبرري)و،اا ينذا الكون، أو إنها   (مو وي   )بإنها   االكت اا( أما 3)

وأ ائه وا ازه عىحم ما  اا   الهصوص الشرعيق ف  يستحم  ، يون اإل ان بات ( الق كوعيق)أو ما  ِّ   ديناا   ك (
بمض ا ا  زشرتهه   ظاينررينا بهمض ما أخرب ات عن ع سه  ا يؤمهون بهإ اعاا بات، وإمنا  قيقته الك ر بات، وإن أنهتوا  

الا أخرب هبا ات  وأ ائه وا ازه عىحم اوقيقق ات من أنه  و ويإال بات  يمد مؤمهاا ف  -زماىل عن الشهيه وا نيإل  -
 -من بمض ا صه هلل   المقائد وال كر ا ماار وا ومجهلل لى كر الور  والشرل  -، ولد أيى إ    اوم اإل ان و،ووله
 منإل ينذه ا مو، إىل زىهيس اود لدى كن ر من الها   إنها  عىحم 
  8/372هلل  "ررح ا والف"( يهظر هلل 1)
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أ اا ات أ صحم تن ف    عهوييَّتهكتىو إ اعه  ازيايأ اا ات وا ازه وآيازه ب مهدالعىم 
ن  م يمر  زىك ا  اا بإل آمن هبا كان إ اعه أكتإل ممَّ   وعتإل مبقتضاينا  آمن هباو ومماعيبا 
  (2)فقط أو عر  بمضبا إ اعا جمت ا 

 مان بالمالئكة:. اإلي2
 يريّب، خىقبم ات من عو، و مىبم عابدين له، ومهحبم االعقياي التاّم  مره، وينم عا م  

  ، وليس هلم من خصائص الربوبّيق ر ا والقّوي عىحم زه يذه
فاإل ان هبذا الركن يتضتَّنهلل التصديد واإللرا، بو ويينم، واإل ان بأهنم عهاي ت 

    واإل ان بص اتم كتا أخرب ات (3)أمرينم وي مىون ما يؤمرونمكرمون ال يمصون ات ما 
            كتابه، لال زماىلهلل 

                 [1]فا رهلل ،
ف   اوديعهلل "ُخىق  ا  ئكق من عو،، (4)كإخها،ه بأّن ات خىقبم من عو،  وكتا بهلل ،ووله 

، وليس لها أن عتياوز ينذه (5)وُخىد اجلاّن من ما،ج من عا،، وُخىد آيم مما ُواف لكم"
   ال  عقىيَّق أو زكبُّها ، فهؤمن بأّن كإّل ما أخرب عهبم ،وول ات الص ا  با تتا

الكتاب والسهق فبو  قيقق عىحم ما أخرب، وإن  م زد،  كي ه عقولها  إ  ال  ريد  مرفق 
 قيقتبم إاّل  ريد الكتاب والسهق، وكذا ا مر فيتا يتمىَّد بأ ائبم وأعتاهلم، فهؤمن ز صي ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليه ايخازميق من ايخوا،ج  يع زرى فرلق ا مىوميق مهبم أن من  م يمر  ات زماىل هتيي أ ائه فبو  يذين ( خب   ما 2)
 اينإل به، واجلاينإل به كافر، واجملبوليق خب فبم يرون أن من عر  ات بهمض أ ائه فقد عرفه  د ا مرفق، يهظر هلل 

   98لىهوداي  هلل  "ال ر  بهلل ال ر "، و96لألرمر  هلل  "اال  اإلو ميهللمق"
  7/234 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (2)
  2/303هلل  "الش ا"( يهظر هلل 4)
فيتا نه  من ا  اييع أ  عو، ينذا الذ  خىقوا مهه، وال وهيإل  مرفق  لك عىحم اليقهلل إال مهه  الروول  يههلل(  م 5)

أعه لالهلل )خىق  ا  ئكق من عو، الملي، وخىد إبىيس من عا، الملي(، وال ما  ا ،و  عن عكرمق ومن مث ال يىت    
،و  عن عهدات بن عترو أعه لالهلل )خىق  ا  ئكق من عو، الذ،اعهلل والصد،(، ولو نه  عسهته إليبم ولمىه من خرب 

   9لمتر ا رقر هلل  "عا م ا  ئكق ا برا،"اإلورائيىيا   يهظرهلل 
  2996 هلل،لمالرلائد ، باب   أ اييع مت رلق، ، كتاب الليند و ( أخر ه مسىم1)
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، ومحىق المرش (1)ربيإل وإورافيإل وميكائيإل و، وان ومالك، ومهكر وعك رمبن  كرينم الو   كي
 من ا اتم وأعتاهلم    القرآن أو بيهه ،وول ات  واو ظق و  رينم عىحم ما بهلل ات 

ومن أعكر و وي ا  ئكق فبو مهكر لك م ات و،ووله  إ  ال جمال لىتأويإل فالهصوص 
ق، لذا كان اإللرا، حبقيقتبم مما ينو ممىوم من الدين ا اربي عهبم وا حق وارحيق لا م

بالضرو،ي عهد مجيي ا سىتهلل، وزأويإل  لك إمنا ينو إعكا، لىحّد الناب  بالو  ، وينو اهيي 
ال  و ق ا هتسههلل لإلو م زأنراا بأوازذتم   ال ىس ق اليوعاعيق القد ق، ومبنإل لوهلم يقول كن ر 

إن ما عمتربه بمض ))هلل (2) كإّل زمان، يقول أ دينم من ا ماارينمن أاحاب ا دا،  المقىّيق  
 ! ((، كان أو فها يمتربوعه م ئكق(3)مهايئ الطهيمق

ومن  لك اللعم بأهنم ع و  جمرَّيي    واتا متمىِّقق بأ رام ا ف  ، أو عقول جمّريي 
 سام، وأّن ا عهياا عىيبم  ازاا وفم ا، وأعَّه ال ك م هلم ُيستي   ّن الك م من خواصِّ ا 

 الس م إمنا أخربوا عهبم عىحم وهيإل التاييإل ال اوقيقق ! 
أو أهنم ينم القوى ا دبِّري لىما م، وأّن من ا اتم المىم بالكوائن ما يبا وآزيبا و  ره 

   (4) ر، فإعّه   ل كه ر يواإل إىل الكمما يهىن عىحم لواعد ال ىس ق وممتقدا  الصابئق
 عليهم الصالة والسالم:والرسل .اإليمان باألنبياء 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–عىحم  ّد عىت   – أن عل،ائيإل من ا  ئكق ا ستون بأ ائبم  و م ينه  فيه 2/303هلل   "الش ا" القا  (  كر 2)
يهبم وال ولي اإلمجاع عىحم كوهنم زمييهاا، وإمنا يىحد مبن  م زنه  ا خها، بتمي هبذا االوم ديع احيح  ف  جي  اإل ان 

 ويُطىد عىيه ما أ ىقه القرآن والسهق)مىك ا و ( من ا  ئكق فيتولف فيه، 
 78هلل  "،وح اإلو م"( القائإل ينو ا دعو ويد أم ر عى ،   كتابه3)
وزكّون ا طر وعلوله يس ر    السهن الكوعيق الا يستوهنا مهايئ القواعهلل الطهيميق أن زكّون الرياح وينهوهبا ا مرو ( من 4)

وفد وهن مطريي،  مىبا ات آيق لمهايه ويلي ا عىحم إ كام اهمه، وال يم ي كشف المىم عن بمض أوهاهبا الظاينري إبطال 
ما نه  بايخرب الصاي  من ا مو، الويهيق كو وي مىك موكإل بالرياح وآخر با طر، وأن مي كإل لطري مطر مىك إىل 

  لكن الذين   لىوهبم مرض ورك يق ون عهد ا وهاب   الوي  والشباييأخربعا به عا مِ  مو مبا و  ر  لك مما
 –هه  ريقبا إىل لىوهبم ش  ، وجيحدون ما و،اا  لك من  ي  ويو ىون عن مسه  ا وهاب، فتيد الشُ الطهيميق الا كُ 

يليد إ اهنم برهبم وخشيتبم و الوي  الهسيب، بمض آمهوا فيمىتون أن ما عىتوه ينو  وأما الذين –عسأل ات اهلدى والنها  
 له 
  8/312، ويهظر هلل  اريق السيالكوا عىحم ررح ا والف مطهوع ممه هلل  8/245هلل  "ررح ا والف( يهظر هلل"1)
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وزمىقه بالوي  من و بهلل  وينو أاإل مبّم من أاول اإل ان بالوي  و،كن من أ،كاعه، 
 ماضا عهياا  ي  إن بوي  مطىد ينو الو  ، ومن و ه آخر ف إ انفاإل ان بالههوي والروالق 

 من  م يميشوا   زماهنم  عهد اإل ان هبم من الوي  الهسيبّ يكون ف
عىيبم الس م ووائط بهلل ات وعهايه   زمريف المهاي بكن ر من عهأ الوي   وا عهياا 

م وما يصىح  مماربم وممايينم، ويههللِّ هلم  اهلم بمد واوهلم ييهبم ويعياينم فيتا يتمّىد برهبِّ
م     (1)إىل ،هبِّ

ص وي ل ات هوي وأهنا ااط اا من الهواإل ان اجملتإل هبذا الركن يتحّقد بإنها  
  أ،وإل من راا مهبم هلدايق الهشر، وإ،راي ايخىد، لال زماىلهلل أعه ، و ق وخيا،يناالهشريّ 

           و مىبم مهشِّرين  [36]الهحإلهلل
ذ،ين ليار وا الها  من الظىتا  إىل الهو،، ويهيِّهوا هلم باويَّق مراي ،ب الما هلل، لال ومه

  [165]الهسااهلل            زماىلهلل 

ممصومون من   -مه عىيبم أمجمهلل اىوا  ات وو  -كتا يتضّتن اإل ان بأهنم 
الذعوب ومن ايخطأ   حتّتإل الروالق وب  با، ف  يهسون ريئاا ممّا أو اه ات إليبم إالّ ما كهائر 

   أعساينم ات إيّاه بمد عساه، وال يكتتون ريئاا مما أُمروا بتهىيوه، لال زماىلهلل 

             فقد بّىووا الروالق  [67]ا ائديهلل
 وأيَّوا ا ماعق و ايندوا   ات  ّد  بايه، اىوا  ات وو مه عىيبم أمجمهلل 

، لال زمراىلهلل م أو عهّيه أّما اإل ان ا  ّصإل فيكون باإل ان بكإّل من ّ حم ات لها مهب
               

                

 ولال [84]آل عترانهلل ،  واا اا اهيي ا ؤمههللهلل        

              

        (2)بمضبمولد  حم ات لها  [285]الهقريهلل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   19/96هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"هلل( يهظر2)
ينيم وإوحا  ويمقوب وينوي وااحل، ات مخسق وعشرين عهي ا   كتابه ينمهلل تتد وأيم وعوح وإبراالذين  اينم ( 1)

ورمي  وياوي ووىيتان وأيوب ويووف ومووحم وينا،ون وإي،يس و ا الك إل، وزكريا وحي  وعيسحم وإليا  واليسي 
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        لالهلل أّن و،ائبم كن رون ال عمىتبم و كر 

       عن أ   ،  ، و [78] افرهلل ،كم   لالهلل لى  يا،وول ات
ر الروإل من  لك ن مثائق ومخسق عش رون أل اا،وفاا عّدي ا عهياا؟ لالهلل "مئق ألف وأ،بمق وعش

، ف  بّد أن عؤمن بكإّل من عرفهاينم بأ ائبم من الكتاب أو وهَّق ا صط حم ، (1)"مج ا    راا
   ، فقد زوّلف ا صط حم وليس لها أن عهس  الههّوي   د  م ينه  زمييهه من أعهياا ات 

أمر من ُأخرب عن ا  بم ولصصبم، و م خُيرَب عن عهوَّتم فقالهلل "ما أي،  أزُرّهي عهي ا أم ال، وما 
  (2) ا القرعهلل عهي ا أم ال"أي،  

  الو   كتاباا ووهق  فتن رروط اإل ان بالههّوي وا عهياا الذين أخرب عهبم الروول 
إ اعاا جمت ا، أمَّا ممرفق ز اايإل خرب كإّل من ّ حم ات من ،وىه واالزماظ مبا   لصصبم، فإعه 

ومن  )) د بذلك اإل ان الوا   عىيه،يليد من اإل ان واليقهلل  ن عرفه وآمن به، ويكون لد  قّ 
ا مهبم فقد كذب اجلتيي      ، لال زماىلهلل (3)((كذب وا دا

             

          [151-150]الهسااهلل  
ويىحد بالتكذي  با عهياا كإّل لول أو اعتقاي يقدح   عصتتبم، ويهس  القهائح 

 ع   كإّل عصر إليبم كحال اليبوي لمهبم ات ومن رايمبم من أينإل ا ينواا والهد 
ف  بّد أن (4)فبو   ر اإل ان بسائر الروإل   عّه الهيّب ايخامت أمَّا اإل ان مبحّتد 

يتضّتن اإل ان به زصديقه بكإّل ما أخرب، وازهاعه فيتا  اا به من ا مر والهب  إمجاالا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رينم وينمهلل ريع ويوري بن عون عىيبتا  وإ اعيإل ويوعس ولوط اىوا  ات وو مه عىيبم أمجمهلل، و حم ،وول ات 
 "الهدايق والهبايق"ته مي مووحم بدالال  زدل عىحم عهوزه وينو الرا ح وات أعىم، يهظر هلل   لص الس م  و ُكر ايخضر 

  1/326البن كن ر هلل 
ولال ا لهاين   حتقيد ا شكايهلل إوهايه  3/122هلل وينو   مشكاي ا صابيح 21785 ،لمهلل  ا سهد،  أمحد( أخر ه 2)

 احيح  
ينو أم ال وما أي،   عيبما أي،  أزهي بى ظهلل " 4674،لمهلل هلل ا عهياا ،  بكتاب السهق،باب التاي ر  ياويأخر ه أبو  (3)

، 17373،لم هلل ، والهيبق ،و م خير اه، احيح عىحم ررط الشياهلل ولال 104هلل "، و،واه اواكم ،،لمأعلير عيب ينو أم ال
  5/121هلل احيح اجلامي الصو ر هلل يهظر
  19/180هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 4)
  حتقيد اإل ان با عهياا   هنا السياج الذ  حيت  الشريمق من  امبتا  ا،كها  ختم الههوي بههوي تتد  عقيدينإل ( مت3)
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أعّه  د  وز صي ا، فهصدِّ  ما أخرب به، واّح عقىه عهه فيتا رايندعاه أو  اب عها  وعشبد
وعؤمن بأعّه خامت  ،(1)واد  وواا    لك ما عقىهاه أو  بىهاه و م عطىي عىحم  قيقق ممهاه

، وعطيمه فيتا أمر، وجنته  ماهنحم عهه وز ر، وال (2)الههيِّهلل، وأّن رريمته عاواق جلتيي الشرائي
  جناي إال بتحقيد ينذا اإل ان به وازّهاع وهق ،وول ات والمتإل بشريمته 

 
 .اإليمان بالكتب:3

من كت  عىحم ،وىه ،محق لىاىد، ويندايق هلم  واإل ان  وينو اإل ان مبا أعلل ات 
، وين   ريد بالكت  فرع عن اإل ان بالوي ، فاإل ان هبا زصديد خبرب الو   وإ ان مبهرلهلا 
تصديد ما أخرب مبم  مرفق الوي  فيتا يتمىد با ا   واوا ر وا ستقهإل  واإل ان هبا يكون ب

أعلل التو،اي عىحم مووحم،  القرآن المظيم من خربينا ز صي  أو إمجاال ، فهؤمن بأن ات 
        واإلجنيإل عىحم عيسحم واللبو، عىحم ياوي عىيبم الس م، لال زماىلهلل 

               

       ولالهلل [4-1]آل عترانهلل ،     

  من مقتضيا  اإل ان بصد  القرآن الكرمي الذ  بق  ، فاإل ان هتيي الكت[163]الهسااهلل
ت وظاا ممصوماا وأخرب عن وائر الكت ، إاّل أّن اإل ان بالكت  السابقق يكون إمجاالا فيتا 
أمجإل مهبا، وز صي ا فيتا فّصإل وعقإل إليها خبرب احيح، فقد أخربعا ات   القرآن أهنا ُ رف  

بأعه زكّ إل  التهديإل، أّما القرآن الكرمي فقد أخربعا ات عتا كاع  عىيه بالليايي والهقص و 
       حب ظه ليكون  ّيرق عىحم الها  إىل يوم الدين، فقالهلل 

   ته ، وأعه مشإل ما   الكت  لهىه وينيتن عىيبا واّدلبا وعسخ بشريم[9]اويرهلل
          ررائمبا، لال زماىلهلل 

   فيي  اإل ان بأّن القرآن ك م ات  ،[48]ا ائديهلل ،أعلله عىحم ،ووله و ياا ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محد  "عقيدي ختم الههوي بالههوي احملتديق"تاوال  اإلبطال، وحيت  ا مق من تاوال  الصر  عن ييهبا، يهظر لى ائدي هلل 
 الوامد     

       251هلل "ررح  مق االعتقاي"، و424هلل "ررح المقيدي الطحاويق"، و7/313هلل "بن زيتيقجمتوع فتاوى ا"هلل يهظر( 4)
 14هلل  "ررح الطحاويق"، و332هلل  "ال ر  بهلل ال ر "، و159لىهوداي  هلل  "أاول الدين"( يهظر هلل5)
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كّىتا و ا فيه من ا خها، وا  كام والشرائي  ّد، والولو  عهد أمره وهنيه، واإل ان بأّن كإّل م
 ازياي المهد بكتاب ات ممرفق، وآليازه ز وي وزدبرُّراا  زاي إ اعه وزرلَّحم   مراز  اإل ان واليقهلل 

ومن متام اإل ان بالكت  والروإل اإل ان بصد  ما أخربوا به ومن  لك اإل ان بما م 
خمىولا   يهّيق ال عمر   قيقتبا إالّ عن  ريد ما  -كا  ئكق  –الشيا هلل الويريّب، فاجلّن اجلن و 

   اال  إاّل أعّه  ا اا به الو   كتاباا ووهق، وإن كان االزصال هبم عن  ريد اوّس ممروفا 
، ازصال ال ي يد المىم اليقي ّي  لذا كان الصواب االلتصا، عىحم ما و،ي   الهصوص من خربينم
ف يه كإّل ما حنتا ه  مرفتبم، وزوّل  ررو،ينم والهياي من  هائىبم، ولد بيه  عصوص القرآن 

     أّن اجلاّن خمىولون لهإل اإلعس، وأهنم خىقوا من عا،، لال زماىلهلل 

    يّق منىها مهبيُّون عن الك ر والمصيانهلل ، وأهنم مكّى ون بالمهوي[27]اويرهلل 

        ولد أخربعا ات [56]الذا،يا هلل ،  عن بمض
ا اتم وأعتاهلم لتكون عوعاا لها   الهياي من ال تهق هبم، ومن أينّم  لك ما   ى  به 

وزربُّصه بذ،ِّيته إىل يوم الدين  سرده وعداوزه آليم عصوص القرآن من خرب إبىيس و 
، وبيَّه  عصوص [6]فا رهلل        ليحذ،ه الها ، لال زماىلهلل 

 السهَّق كي يَّق التحُّصن من ررِّه ز صي ا     
رآن، أو  رفاا مهه، أو   ّر ريئاا مهه، أو فكإّل  لك عؤمن به عىحم  قيقته ومن أعكر الق

وأنهته، و م يكن  اين ا به وال لري  عبد باإلو م   زاي فيه، أو أعكر ريئاا مما عّص عىيه القرآن
، ويىحد به من يهتقصه، فيلعم أعه كتاب أوا  ر م يدي! وزماليم لد ق زهاو  عصر (1)ك ر

 من علل  عىيبم و ّظبم من اإلي،ا  وال بم!!
 هللاإليمان باليوم اآلخر.4

اإل ان باليوم اآلخر من أينمِّ أارول االعتقاي، ولد  اا  كره   القرآن والسّهق كن راا 
ينو أوا  االوتيابق  -بمد إنها  الو داعيق ت زماىل-، فاإل ان به مقوعاا باإل ان بات 
           ، لال زماىلهلل  هبج المهوييّق ت 

  [59]الهسااهلل       ، ولالهلل [232]الهقريهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    2/1076هلل  "الش ا "( يهظر هلل1)



 

 

 172 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

وال وهيإل  مرفق ينذا اليوم وز اايإل ما يكون فيه إاّل خبرب الو   فبو من ا ستقهىيا  
لىمقإل فيبا  لذا أفا   عصوص الكتاب والسهق   بيان أ ائه وز اايإل  الويهّيق الا ال مدخإل

    ولائمه  ىت كأعّه ،أ  المهلل، فأخرب القرآن الكرمي عن الهمع، لال زماىلهلل 

          ولالهلل  ،[16-15مهونهلل]ا ؤ   

         وأخرب  [104]ا عهيااهلل  عن اوساب واجللاا
     ويلإل عىيه بأعواع ا يلق المقىيق والرباينهلل الوا حق، لال زماىلهلل 

               

       عىحم مهكريه وأعكر عىيبم اوتهماي ولوعه، و،ّي  [11-9] هلل
، و كر [115]ا ؤمهونهلل          هلل لال 

  القرآن إالَّ اجلهَّق والها، وما أعدَّ ات فيبتا من اجللاا ز صي ا ف  زكاي زقرأ ا حق من ا حا
 وجتد فيبا ريئاا عن خرب اليوم اآلخر 

واف أ داث الهمع واحملشر وأينوال القيامق وأاها   ق ا صط حم كتا فصَّى  وهَّ 
فهّىوه أمّت  أينإل الها، وي، ا  اجلهان وأعواع الهميم واهو  المذاب ممّا أ ىي ات عىيه عهّيه 

  (1)اله غ 
 لتصديد بكإّل  لك ممَّا و،ي   كتاب ات أووهَّق ،ووله واإل ان باليوم اآلخر يشتإل ا 

، ومن اوساب واجلهَّق والها،، ومن أرراط الساعق فكىَّبا (2)من بمع و شر لأل ساي وا ،واح
خرب الصاي  الذ  ُعىم ادله بأيلّق لا مق   موا ي كن ري، وبمها،ي ال زقهإل التأويإل  ىت اا، 

ائإل الدين، ومن ينذه ا مو، ما يُمّد من الوي  الهسيّب ُيكشف ممىوماا بالضرو،ي كوهنا من مس
 ن لّد، ات هلم  لك كأرراط الساعق  ن يميشون زماهنا، ومهه ما ينو  ي  مطىد اوتأنر ات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن ري لد اا و ديناا ( ال جمال لهسط زىك ا يلق   ينذا ا و ي، وا صه ا  فيبا ك1)
وا ،واح ينو القول الصحيح من بهلل مخسق ألوال  أوهلاهلل أن ا ماي با  ساي فقط، وينو لول  با  ساي( ا ماي 2)

يل  عىيه ال  و ق الطهيميهلل، وناعيباهلل أعه با ،واح فقط، وينو مذين  ال  و ق اإلهليهلل، ونالنباهلل وينو الصواب الذ  
 =التولف هللوايخامسوالرابيهلل أعه ال ينه  ر ا مهبتا،ينو مذين  احملققهلل من أينإل اإلو م، و الهصوصهلل أعه هبتا مماا،

  8/325هلل  "ررح ا والف"هلل =وينو ا هقول عن  اليهيو   يهظر
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 ، لال زماىلهلل (1)بمىته، ف  يمىته أ د إاّل ينو، كلمان ولوع الساعق وليامق القيامق
                

               

        ولال [187]ا عرا هلل ،  عهدما وأله  ربيإل  عن
  فتميهلل زماهنا ال يُمىم إاّل إ ا اّح به ايخرب، (2) الساعقهلل "ما ا سؤول عهبا بأعىم من السائإل"

يوم اجلتمق   آخر واعق مهه، وين  الساعق الا خىد ات فيبا ولد نه    ايخرب أهنا زكون   
، ولكن ال يمىم زميهلل زىك اجلتمق إاّل ات و ده ال رريك له، وال   أّ  وهق ين  آيم 

 !  (3)وال أ  ربر، وكذلك ا زمهق ا تمىِّقق بأرراط الساعق وع ماتا، وات أعىم
قه من أرراط، وما فيه من أ داث وباجلّهق والها،، اإل ان اجملَتإل بيوم القيامق وما يسهو 

أّما ممرفق ز صيإل  لك وأيلّته فب  من أوهاب حيقد أاإل اإل ان مي أاول ا سائإل ا خرى 
 زيايي اإل ان واليقهلل  

، ويىحد به زأويإل (4)وإعكا، الهمع واوساب أو القيامق أو اجلّهق والها، ك ر بإمجاع
ريَّق، كتا ينو اهيي ال  و ق وكن ر من اوقائد الا أخرب عهبا ا لو   إىل مماين جمّريي أو  سِّ

ز مذتم المق عيرِّهلل  ديناا بتأويإل أخها، اجلّهق والها،، واللعم أهنا زشهيبا  لوبيق الها  ختوي اا 
ا يمّد  وزر يهاا! أو أّن ا قصوي باجلّهق ،فاينيق الدعيا، وبالها، ما   الدعيا من الشقاا! و  ر  لك مم

كّىه إعكا،اا لىوي ، وإن زسّو باوم التأويإل
(5)   

 . اإليمان بالقدر خيره وشرِّه:5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كذلك أخطأ من  دي 3هلل "لىربزجن اإلراعق  رراط الساعق"هلل يمىم  لك، يهظر أن ،وول ات  ظن( أخطأ من 1)
زتهي  وواا كان مهبيه  2/86" لىسيو  هلل اواو  لى تاوى، يهظرهلل"واإل وساب ول  الساعقعتر الدعيا، وظن أعه ز

، 51اإلعياز المدي ، يهظر ينامش ص ما أ وه ساب اجُلّتإل أو  زههؤا  الكبهق أوأو ا  اييع الضمي ق وا و وعق، 
 من ينذا الهحع 136 وص
باب بيان اإل ان واإلو م  ،كتاب اإل ان  ،، ومسىم50، ،لمهللباب وؤال  ربيإل كتاب اإل ان،  ،الهاا،  أخر ه( 2)

 8 ، ،لمهللواإل سان
  628لىقر يب هلل  "التذكري"( يهظر هلل 3)
    2/1076هلل  "الش ا"يهظر هلل (4)
    8لمهد المظيم ومد هلل  "الهمع أو ممىن الروح"يهظر عىحم وهيإل ا نال هلل  (5)
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أهنا وتقي    لألرياا   القدم لهإل إجيايينا، وعىته  وينو اإل ان بتقدير ات  
لذلك ومشيئته له، مث ولوع كإّل  أولا  ممىومق عهده، وعىحم ا ا  خمصواق، وكتابته 

  [49]القترهلل       ، لال زماىلهلل (1)ولضحمر ا  س  ما لّد، 
فاإل ان بالقد، مرزهط باإل ان بالوي  ا ا   واوا ر وا ستقهإل وينو مه يٌّ عىحم  

وإنها  أعه خالد     ف  يتحّقد إاّل با مرفق الصحيحق بذازه وأ ائه وا ازه ا مرفق بات 
ر ا، ولاي، عىحم كإّل ر ا، وعا م بكإّل ر ا لهإل أن يكون، وأّن ما راا كان وما م يشأ  كإلّ 

 م يكن، ف  يكون ر ا إاّل مبشيئته ولد،زه، ال  تهي عىيه ر ا رااه، بإل ينو القاي، عىحم كإّل 
 ، وهحاعه ال إله إال ينو خالد كإّل ر ا (2)ر ا، وال يشاا ريئاا إالّ وينو لاي، عىيه

اإل ان بالقضاا والقد، مي إنها  مشيئق ولد،ي لىمهاي، فإهنم ي مىون وال يتما،ض 
  لذا  م يكن اإل ان (3)بقد،تم ومشيئتبم ما ألد،ينم ات عىيه، وال يشااون إاّل ما يشاا ات

بالقد، عهد أينإل السهق ماعماا من المتإل وال مو هاا ل زكال، بإل يافي لىيّد وا خذ با وهاب 
ووىف ا مق وأئتتبا متَّ قون عىحم )) ، (4)إل عىحم ات والر ا مبا لّد،ه ات ولضاهمي اد  التوكُّ 

أّن المهاي مأمو،ون مبا أمرينم ات به، مهبيُّون عتا هناينم ات عهه، ومّت قون عىحم اإل ان بوعده 
ووعيده الذ  عطد به الكتاب والسّهق، ومّت قون عىحم أعه ال  ّيق   د عىحم ات   وا   

   (5) ((كه، وال تّرم فمىه، بإل ت اوّيق الهالوق عىحم عهايهزر 
ومهرللق اإل ان بالقد، من الدين عظيتق، والتكذي  به عقض لإل ان والتو يد لال ابن 

القد، عظام التو يد فتن و َّد ات وآمن بالقد، متَّ زو يده، ومن )) عها  ،   ات عهبتاهلل 
   (6) (( زكذيهه زو يدهو َّد ات وكذَّب بالقد، عقض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  والمقيدي 21ابق وا شيئق وايخىد، يهظر هلل المقيدي الواوطيق هلل ينذا مراز  القد، ا ،بي، وين هلل المىم والكت يتضتن (1)
  39، والقضاا والقد، لىتحتوي هلل  1/348الس ا،يهيق هلل 

 83لىتحتوي هلل "القضاا والقد،"، و 1/118هلل  "فتح الها، "، و 8/449هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (2)
 8/459هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (3)
 84لألرقر هلل  "القضاا والقد،"يهظر هلل  (4)
 8/452هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (5)
 2/123هلل  "السهق "،واه عهدات بن اإلمام أمحد    (6)
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ويىحد بالتكذي  به أعواع أخر من الض ل وجماعهق اوّد بّيهبا ابن القّيم فقالهلل 
ا اااتون   القد، عوعانهلل أ دمها من يهطإل أمر ات وهنيه بقضائه ولد،ه، كالذين لالواهلل ))

         والناينهلل من يهكر لضااه ولد،ه السابد  [148عمامهلل]ا  
، فبم مموفون (2)، فالهوع ا ّول ينم اجلربيق احملتيُّون بالقد،(1) ((والطائ تان خصتاا ات 

بالقضاا والقد،، ولكهبم يلعتون أن  لك يوافد ا مر والهب ، ويستون القد،يّق ا شركق  شاهبق 
         ال زمراىلهلل لوهلم لول ا شرركهلل من لهإل، لر

              

                

الذين جيمىون ت رركاا   خىقه فيقولونهلل (3)، والهوع الناين ينم القد،يّق ع اي القد،[148]ا عمامهلل
اجملووّيق، فييمىون الذعوب والمق بو ر خالد ايخ ر   ر خالد الشّر، وهلذا يستُّون بالقد،يّق 

جمو  ينذه  مشيئق ات، ومهبم من يقولهلل وال يمىتبا أيضاا، وينؤالا ينم الذين  ّاينم الروول 
، ومن القد،يّق عوع نالع (4)ا مق بقولههلل "لكإلِّ أمرَّق جمرو ، وجمرو  أّما الذين يقرولونهلل ال لد،"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28هلل  "ر اا المىيإل" (1)
اجلربيق ايخالصق أزهاع  بم بن ا وان الذين ع وا لد،ي المهد عىحم فمىه وخىطوا بهلل اإل،ايي الكوعيق واإل،ايي  ينم (2)
لوهلم إال أهنم لالوا إن أفمال المهاي مي كوهنا خمىولق ت فب    وزعتوا أن ال اعإل ينو ات و ده، وزهىن ا رمريق ،لشرعيقا

فإن ا رمريق وبمض ا نهتهلل لىقد، وافقوا  بم ))كس  المهد ولد،ي المهد ليس  مؤنري    دوث ال مإل، لال ابن زيتيقهلل 
 ، ولد أعىن اجلبتيق1/463هلل "مهباج السهق"  ((لوله   اجلرب، وإن عازعوه   بمض  لك علاعاا ل ظي ا بن ا وان   أاإل

 ما يك رون به، أما ا راعري فتاهطوا   مقولتبم، فري عىيبم أينإل السهق وبيهوا خمال ق لوهلم لىهصوص وجماعهته لىصواب 
ك رينم أينإل السهق بقوهلم   ع   عىم ات با رياا لهإل ولوعبا، وع يبم يخىقه أفمال اله اي ينم الذين أ القد،يق  ي  (3)

المهاي وزعتبم أهنا ليس  والمق بقد،ه، فكاعوا بقوهلم ينذا جمو  ينذه ا مق، وأول من لال به ممهد اجلب ي، ولد  كر 
، وخال وا   أفمال المهاي فلعتوا أهنا مقّد،ي فأنهتوا عىم ات  المىتاا أن ينذا ا ذين  لد باي  وبق  مهه ما زههته ا متللق

ا و ي   أبواب "، و361لىقا   عهد اجلها، هلل  "ررح ا اول ايختسق"هلل مق مهبم عىحم  بق االوتق ل، يهظرهلم وال
  لتبم لال القر يب    وهلذا  م يك رينم السىف وإن كاعوا ،يوا عىيبم وبيهوا8/109لىقا   ع سه هلل  "التو يد والمدل
   1/119هلل  الها، "البن  ير فتح، يهظر هلل "((وينو مي كوعه مذينهاا با   أخف من ا ول))  مقولتبمهلل 

ول ظه "القد،يق جمو  ينذه  4691  وأبو ياوي كتاب السهق،باب   القد، برلم5559   ا سهد برلمهلل أمحدأخر ه   (4)
عىحم ررط الشياهلل إن اح  اع أ   ازم من ابن عتر، ويهظرهلل احيح  ا مق"، واواكم   ا ستد،  ولال احيح

 5/37اجلامي هلل 
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تون عىم ات ولد،زه ومشيئته الهافذي، لكّهبم يرون   ينذا الذين ينه (1) ينو القد،يّق اإلبىيسرّيق
 فشاهبوا بقوهلم ينذا إبىيس لمهه ات   –زماىل ات عن  لك عىو ا كه راا  –وجماعهق لىمدل  ازهالضا 

فالقد، يؤمن به وال حيتّج به، فتن  م يؤمن بالقد،  ا،ع اجملو ، ومن ا تّج به )) 
مر والقد، و من   عدل ات و كتته كان رهيباا بإبىيس، فإن  ا،ع ا شركهلل، ومن ألّر با 

     ات  كر عهه أعه  من    كتته وعا، ه برأيه وينواه وأعه لالهلل 

    (2) (( [39]اويرهلل    
وأاوله الا اوت ا   أيلّتبا، وين  فبذه ا سائإل السّ  ين  أ،كان اإل ان بالوي  

ممىومق من الدين بالضرو،ي، ممروفق عهد أينإل اإلو م، وال يتصّو،  بإل مسىم هبا إالّ أن يكون 
موىوباا عىحم عقىه
، ولد  كرينا القرآن بهصِّبا وارتبر  وزهالىبا عواّم ا سىتهلل فض ا عن (3)

مو وي عص ا   كتاب ات ومو وياا عام ا  وينذا الصهف كّىه من المىم))عىتائبم، لال الشافمّ هلل 
عهد أينإل اإلو م، يهقىه عواّمبم عّتن مضحم من عواّمبم، حيكوعه عن ،وول ات، وال يتهازعون 
   كايته، وال و وبه عىيبم، وينذا المىم الماّم الذ  ال  كن فيه الوىط من ايخرب، وال 

هبذه ا ،كان واعتقايينا ررط   اإل ان الوا   ال  ، فاإل ان(4)((التأويإل، وال جيوز فيه التهازع 
يتحّقد إاّل به، وين  أوا  ممرفق و وب الوا ها  وحترمي احملّرما  ووائر مسائإل الدين، 

 فيتيي االعتقايا  والمتىيرّا  ال زُمر  إالّ من  ريد اإل ان بات وم ئكته وكتهه و،وىه 
 مو، ا تمىِّقق هبذه ا ،كان كتا   ولد أخرب  عصوص الكتاب والسهق بكن ر من ا

اإلخها، عن اجلّن، وعن الصراط وا يلان، واع ري  السّهق بهيان كن ر من ز اايىبا، ومن  لك 
اإلخها، عن واف عذاب القرب وا ق ا يلان واووض والصراط وحنو  لك من أمو، اآلخري، 

الويهيرَّق وعّدينا من أاول الدين وأكنر ا سىتهلل متَّ قون عىحم و وب اإل ان هبذه اوقائد 
، ولد هنج أئتق السىف (5) ولواعد اإل ان الا جي  اإل ان هبا عىحم ما  اا   ايخرب ا مصوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   8/256هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (1)
  8/114هلل   ر ي ع سها (2)
   إال أن يكون   آخر اللمان عهدما يهد،  الدين كتا أخرب ،وول ات  (3)
شافم  ،محه ات هلذا المىم بو وب الص ي وو وب الصيام من المتىيا   إل ال، ولد منّ 358لىشافم  هلل  "الروالق" (4)

 ومناله ينها   باب االعتقايا  اإل ان بات وم ئكته وكتهه و،وىه واليوم اآلخر   
  7/408هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (5)
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، يون (1)  زقرير ممتقدينم هبذه ا ،كان ومتمّىقاتا وز اايىبا إيراي أيلّتبا من الكتاب والسهَّق
م اري هلم، فطريقتبم أوىم  -لمتر ات  -وين  مليد ز صيإل أو ،أ   ىت ُ ُّروا بأينإل اوديع 

وأعىم وأ كم  لّد،وا المقإل لد،ه فىم يمتّدوا برأيه   خرب الوي ، ووّىتوا لىو   وادَّلوا 
خربه، وأمّروا الهصوص كتا  اا ، فآمهوا هبا وأنهتوا مماعيبا عىحم اوقيقق، وفوَّ وا عىم كي با 

ات زماىل أو وائر ا وّيها ، وفيتا يى  مجىق من  وواا   ا ا  ، الما م هبا (2)يخالقبا
 ألواهلم الدالّق عىحم مهبيبم   بمض متمّىقا  ينذه ا ،كانهلل

ا  ئكق  ))  إنها  عا م اجلّن عىحم  قيقته كتا   عا م ا  ئكقهلل ))هلل(3) لال ابن  لم
ولال زماىلهلل  [1]فا رهلل        ّد، واجلّن  ّد، لال زماىلهلل 

          (4) (( [27]اويرهلل     
عؤمن بالصراط وا يلان واجلهق والها، واوساب، ))و  الصراط وا يلان لال اإلمام أمحدهلل 

  ((ال عدفي  لك وال عرزاب
ما )) الدالّق عىيرههلل بمد  كر أ راييع الهيّب (5)ا  عذاب القرب لال اآل رر ّ و  إنه

ا، وخسر خسراعاا مهيهاا   ولال (6) ((أووأ  ال من كذب هبذه ا  اييع! لقد  إّل   الا بميدا
 (( فهمو  بات ممن يكذب با يلان ))بمد  كر ا يلان الذ  نه    السّهق أّن له ك تهلل  قيقيَّتهللهلل 

(7)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ينذا الهحع 165( ص5،ا ي ينامش) (1)
ت ويض عهد أينإل السهق وبه يتحقد مهبيبم   اإلنها  مي التهرليه، أما ز ويض الكيف ينو اجللا ا قهول من ال (2)

ا مىن فقد أخطأ من عسهه إليبم، فإعه إنها  أل اظ م ر ق من ا مىن وينو مهبج مهتدع اعتبيه ا راعري و  رينم، يهظر 
  114وما بمدينا  152 محد القا   هلل  "مذين  أينإل الت ويض   عصوص الص ا "لىت صيإلهلل 

، من مصه ازه هلل احملىحم ، ينر 384دلس  الظاينر ، ولد وهق و عى  بن أمحد بن وميد بن  لم أبو تتد ا عين (3)
 184/ 8هلل و ر أع م الهه ا لىذينيب ينر( يهظر456ا ينواا والهحإل ، ومجبري ا عساب  زو  وهق )والِ َصإل   ا ىإل و 

  8/114هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (4)
كتاب من مصه ازه  من أئتق أينإل السهق واجلتاعق، ،عهد ات الهوداي  اآل ر  بن ر تتد بن اوسهلل أبو بكينو ( 5)

  2/35هلل البن المتاي "رذ،ا  الذين  " 379" لىسيو    هقا  او اظ"هظر هلل   يينر(360)وهق زو   ،الشريمق
 206هلل  "الد،ي فيتا جي  اعتقايه" (6)
 3/1342هلل مج "الشريمق"يهظر هلل  (7)
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وال يىتَ    ىحد مماعد )) ولال ابن أ  المّل عّتن ع حم  قيقق ا يلان باوتهماي عقىّ هلل 
  (1) (( يقولهلل ا عتال أعراض ال زقهإل الوزن! وإمنا يقهإل الوزن ا  سام !!

ولد وا، عىحم مهبج أينإل السهَّق   إنها   قائد الوي  عىحم مماعيبا ا مروفق يون 
التأويإل   بمض الص ا ، وما  ا  إال لكنري الهصوص اودينّيق الا زكييف بمض من ُعرفوا ب

زهرهللِّ  قائد اليوم اآلخر الويهيَّق   ويا  ال حيتتإل التأويإل واوتإل عىحم ممان جمازيّق، ومن 
مما جي  عىحم   ))ويّلإل عىيه مث لالهلل  ، فقد  كر اووض الذ  ُوعد به عهّيها (2) ينؤالا القر يبّ 

باووض ا صرّح با ه وا ته  خّص عهيَّه  يمىته ويصدِّ  به أّن ات كإّل مكّىف أن 
  (3) (( وررابه   ا  اييع الصحيحق الشب ري الا حيصإل مبيتوعبا المىم القطم ّ 

وإمنا كاع  ينذه ا سائإل مسائإل أاول، واعتقايينا ررط   اإل ان الوت ا ق أيلَّتبا 
هد أكنر ا سىتهلل، وال ركَّ أنَّ مسائإل الوي  ليس   وظبو، القول بإنهاتا عىحم  قائقبا ع

كىَّبا ظاينري  ىيرَّق، فو،اا ا مو، الظاينري أمو، أخر كن ري ختتىف   ظبو،ينا وبياهنا لىها  حبس  
 ظِّبم من المىم وال بم، وحبس  و وح أيلَّتبا أو خ ائبا، ومن مَثّ ال يستو    و وب 

إاّل أن يكون إعكا،ه هلا عن زكذي   -كإّل من يهكرينا اإل ان هبا مجيي الها ، وال يك ر  
فب  مسائإل ليس اعتقايينا من رروط  - ومماعدي بمد ممرفته بصد  خربينا عن ،وول ات 

 اإل ان، وز صيإل القول فيبا ينو مو وع ا طى  التايل   
 المطلب الثاني

 مسائل الغيب التي هي فروع اإليمان ومكمالته
 

القرآن الكرمي والسّهق الههويّق، لد أو حا أاول ا سائإل الويهّيق بأيلّق زههلّل ممّا وهد أّن 
، أّما (4)ظاينري متوازري، فكان اعتقاي ينذه ا سائإل رر اا   احَّق اإل ان الذ  زمهَّدعا ات به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 612هلل  "ررح الطحاويق" (1)
، واجلامي   كام مصه ازه هلل والتذكري، من القر يب ،ا  سر ا شبو،ينو أبو عهد ات تتد بن أمحد بن أ  بكر ( 2)

  2/685 هلل محد ا قَّر  "ع ح الطي و"،  317 هللالبن فر ون "الديهاج ا ذين "هلل ينر(  يهظر671آن زو  وهق )القر 
 11/467هلل  "فتح الها، " (3)
عحم من ا صاي، الها ىق فرفضه من رروط ويكون فقط عن الوي  احيح ا صد، فقط، أما الوي  ا دّ  ينها اوديع( 4)

ا خيتىط فيبا الوي  اود بو ره لد وهد ز صيإل اوديع عن  كم اإل ان به   فصإل اإل ان، وا ستقحم من ا صاي، ال
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ا سائإل الا ليس ينذا وا با   الو وح، ولد خت حم يالئىبا ف  زظبر لكإلِّ ا دا،  وا فبرام، 
أن ال زكون من  [286]الهقريهلل        مقتضحم لول ات زمراىلهلل فتن 

رروط اّحق اإل ان ووا هازه وإاّل ولم  ا ؤاخذي عىحم كن ر من المهراي مبرا ال يستطيموعه، ولد 
 ع سه عن  لك  علّه ات 

إل الويهيَّق اعتقايينا ليس من رروط اإل ان، واوكم وال ركَّ أنَّ القول بأنَّ ينذه ا سائ
بأهنا مسائإل اعتقاي فرعّيق ال يهضهط بشكإل كامإل  إ  ا مر كتا يتمىَّد بذا  ا سائإل وأيلَّتبا  

إنَّ ا سائإل ايخربيّق ))يتمّىد بأ وال الها  وظرو  اللمان وا كان الذ  يميشوعه، لال ابن زيتيَّقهلل 
اي، ولد جت     ال يون  ال، وعىحم لوم يون لوم، ولد زكون لد زكون وا هق االعتق

مستحّهق   ر وا هق، ولد زستحّ  لطائ ق أو    ال كا عتال وواا  ولد زكون ممرفتبا 
نوا الها  مبا يمرفون، ويعوا ))  هلل مضرَّي لهمض الها  ف  جيوز زمري ه هبا، كتا لال عىّ    دِّ

ما من ، إل حيدِّث ))  هلل ، ولال ابن مسموي (1) (( ات و،ووله بكذَّ ما يهكرون  أ حتهُّون أن يُ 
  (3)(( (2) (( لوماا  ديناا ال زهىوه عقوهلم إالّ كان فتهق لهمضبم

وهلذا لن يكون اوديع   ينذا ا طى  اوتقصائري ا  امماا لىتسائإل الا ليس اعتقايينا 
زضهط ا  كام ا تمىِّقق هبذا الهوع من من رروط اإل ان، وإمنا تاولق الوتههاط أاول ولواعد 

 مسائإل الوي   ولد بدا بمد ي،اوق ينذه ا سائإل إمكان زصهي با ّإىل أعواع كتا يى هلل
 . الغيب الذي لم يتعبَّدنا اهلل باعتقاده:1

  ظ التا،يخ كن راا من الولائي وا  داث وأ اا ا رااص الا زكشف عن أخها، 
ه مما ال يتمّىد بأاول الدين وال يوّز  عىحم االعتقاي به عتإل،  ق  من الوي  ا ا   وأ دان

فإّن عدم اعتقايينا ال  -وإن عرف  بالتوازر وارتبر  عهد الها   -فتنإل ينذه ا خها، والس ر 
يقدح   اإل ان  إ  ليس  مما يهه ي عىحم اإل ان به عقائد الدين أو ررائمه، و،ّي خربينا وإعكا،ه 

رريمق وال ي ض  إىل عقض لاعدي من الدين، وال إىل زكذي  خرب ات  ال يؤيِّ  إىل إبطال
،  ىت وإن كاع  ينذه ا خها، مما يُمّد من التا،يخ اإلو مّ ، فتن أعكر ولوع  لوي و،ووله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبا يو ي عن إعايزه ينها   (مصاي، الوي )
  127 ،لمهلل، الهاا،  زمىيقاا بصيوق اجللم كتاب المىم، باب من خص بالمىم لوماا يون لوم ،واه (1)
  5،لمهللباب الهب  عن اوديع بكإل ما  ي ،،واه مسىم   ا قدمق ، (2)
  6/60هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (3)
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من الولوا    ر ا ذكو،ي   الكتاب والسهق، أو أعكر و وي أرااص   ر مشبو،ين من 
بإعكا،ه، إاّل إ ا كان إعكا،ه من أ إل تتق الهالىهلل وينم الصحابق أو   رينم فإعه ال يكّ ر 

  (1) ا سىتون أمجي  فيكّ ر بذلك لسريان لوله إىل إبطال الشريمق بالتشكيك   عالىيبا
ومن ينذا القسم أيضاا ا سائإل الويهّيق الا  م يري زمييهبا   الكتاب والسرهق وكن راا ما 

،  (2)حم وهيإل ،وايق ا سألق و كايق ا لوال ا اتى ق فيبازسا    كت  االعتقاي أو الت س ر عى
كتسألق ا  ا ىق بهلل ا  ئكق وااو  الهشر، فقد زكّىم الها  فيبا عىحم ألوالهلل فتهبم من 
لال بت ضيإل ااو  الهشر وا عهياا فقط عىحم ا  ئكق، ومهبم من لال بت ضيإل ا  ئكق، 

اإل ان بذلك من ررروط اإل ان، لال ابن أ  المل ، فىيس (3)والولو    ينذه ا سألق أوىل
الوا   عىيها اإل ان با  ئكق والههيِّهلل، وليس عىيها أن )) ممىِّقاا عىحم ايخ     ينذه ا سألقهلل 

عمتقد أّ  ال ريقهلل أفضإل، فإّن ينذا لو كان من الوا ها ، لرهُرهللِّ لها عص ا، ولد لال زماىلهلل 
     (4) (( [4]ا ائديهلل  

ومنىبا مسألق ال ر  بهلل الهيبِّ والروول فإهنا مسألق متمىِّقق بوي ، و م حيستبا عّص 
ولد  كروا فرولاا بهلل الهيّب والروول، وأ سهبا أّن من عهرّأه )) لا ي من الشرع، لال ابن أ  الملهلل 

فبو عيّب ،وول، وإن  م يأمره أن يهى    ره فبو عيّب ات خبرب الستاا، إن أمره أن يهى    ره، 
، فقد اّد، لوله بر) كروا( مههي ا لىتيبول عىحم وهيإل التضميف، مث لالهلل (5)(( وليس بروول    

)أ سهبا(، و م يقإل أاّحبا لمدم و وي يليإل لا ي عىحم الصّحق، وإمنا ينو اوتحسان لرأ  
 مه ّي عىحم ا تبايه    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/291هلل  "الش ا"يهظر هلل  (1)
وال، وعقإل زههيبا  المىتاا عىحم أ سهبا وعىحم الها إل مهبا فإن   عقإل  لك اوتيماب مجيي ا ل يكونما  أ سن (2)

   13/197ي لوال كان الصواب فيه، يهظر هلل جمتوع ال تاوى هلل  كر بمضبا يون بمض لد يضيّ 
عن أينإل السهق زر يح القول بت ضيإل ااحل الهشر عىحم ا  ئكق باعتها، كتال الهبايق، وز ضيإل ا  ئكق  ا شبو، (3)

بيهتا يرى ابن   10/299هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"ن ايخطايا، يهظر هلل ايق فإهنم   الرفيد ا عىحم مهرلينون عباعتها، الهد
 وما بمدينا  222هلل  "الد،ي فيتا جي  اعتقرايه" لم أن ا  ئكق أفضإل، يهظرهلل

 411هلل  "البن أ  الملررح الطحاويق" (4)
 155هلل  ا ر ي ع سه (5)



 

 

 181 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 منإل ينذه ا سائإل لىولو  عىحم اودِّ فيبا اوتهها اا من يالال  عصوص وزتهُّي ا يلّق  
، أمَّا عواّم (1) احيحق ا صد،  إن كان من أينإل المىم فبو ا تباي مأ و، اا هه بإ ن ات

 الها  فيلَ رون عن ايخوض فيبا 
ويدخإل   ينذا القسم أيضاا ا رااص الذين  كرينم الو   و م ينه  زميهلل عوعبم، 

ولي اإلمجاع عىحم كوهنم من ا  ئكق أو ا عهياا كبا،و  وما،و ، أو  م زنه  هلم عهوَّي   وال
، فىيس اعتقاي عهّوي ينؤالا، أو إعكا،ينا رر اا   اإل ان، (2)كىقتان، و   القرعهلل ومرمي وآويق

ج إىل والصواب التولُّف   أمرينم،  ّن اله   حيتاج إىل يليإل من الو   كتا أّن اإلنها  حيتا 
 يليإل 

ومن  لك أيضاا ممرفق أ اا أاحاب الكبف أو عدَّتم، أو أ اا الطيو، الا أ ياينا 
و  ر  لك مما أهبته القررآن، وال زتمىَّد به مصىحق لىمهراي   ييهبرم أو  ات إلبراينيم 

 يعياينم، فكن ر من السىف كره الك م   منإل ينذه ا سائإل مما ليس حتته عتإل  ينإل المىم
  (3)فكيف بالماّمق 

 .الغيب الذي لم يثبت صدقه عند المخَبر به:2
من أاول اإل ان بالوي  ا تمىِّقق مبصاي،ه اإل ان بأّن  ريد المىم بالوي  تصو،   
ايخرب الصاي  ف  يُتىقَّحم إالَّ مهه، ومن مثَّ  فكإّل من  م ينه  عهده اد  ايخرب الذ  أخرب به 

 افراا بريِّه، إ ا كان لو عىم يقيهاا أعه من خرب الو   وّىم به وآمن ال يكون ك ،وول ات 
فتسائإل الوي  الا  م ينه  ادلبا عهد ا ارَب هبا ال يكون زصديقبا رر اا   اّحق 

إ اعه، وال إعكا،ه هلا ك راا، ويكون كاجلاينإل ا مذو، باجلبإل
، وإ ا كان ممن ال يتصّو،  بىبم (4)

 بد أن يكون إعكا،ه لمذ، متمىِّد بمدم نهو  الدليإل أو بمدم نهو  مبنإل ينذه ا سائإل ف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلل ،أيه    ابط ه ا تباي من أينىه وبأيوازه، يهظرم ابن زيتيق   بمض ينذه ا سائإل، فإعا تباي ريخ اإلو  منإل (1)
  "الههوا "ال ر  بهلل الروول والهيب ا ستههط من الداللق الظاينري ال   الهيّب والروول   عصوص الكتاب والسهق، 

( من 3كتا زقدم لريهاا   ينامش)ه بهلل الهصوص  ، و،أيه   ا  ا ىق بهلل ا  ئكق وااو  الهشر وا عهياا وزوفيق 2/714
 الص حق السابقق 

بذلك من  كر بمض ا ؤ،خهلل عهوتم و م يقيتوا عىحم  لك يلي ا من الستي كاالد بن وهان الذ  يُذكر أعه  يىحد (2)
 عيب أينإل الر ، وز،اير  الذ  يدع  اجملو  وبمض ا ؤ،خهلل عهوزه 

    410هلل  "ررح الطحاويق"، و 13/197هلل  "توع فتاوى ابن زيتيقجم"، و 2/303" هلل الش ا"يهظر هلل (3)
 ويأا ز صيىه   ا هحع التايل  (4)
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ياللته، فبو إّما أن يكون ال يمتقد اّحق عسهق القول إىل الهيّب 
   أو أعّه ال يمتقد أعه (1)

  (2)أ،اي زىك ا سألق بذلك القول 
ومن أمنىق  لك ما و،ي   إنها  الصو،ي ت 

ّاق خت حم فكن ر من الماّمق بإل وايخا(3)
عىيبم، ولد ال يؤمهون هبا العتقاي عدم اّحق اوديع ا نه  هلا أو عدم احق االوتدالل به 

   (4)عىحم إنها  الصو،ي ت 
ليس  ظاينري حبيع زقوم اوّيق عىحم مهكرينا، وإن    وا يلّق عىحم إنها  الصو،ي ت   

ا هاا عىحم من عر  الدليإل و  -عىحم ما يىيد ه له وعظتته  -كان اإل ان هبا وإنهاتا 
إلنها  ما واف ات  واّحته، ولد وّفد ات أينإل السهق مبا   ظوه من أ اييع ا صط حم 

بمد  كره   اييع إنها  (5)عىحم  قيقته، لال ابن لتيهق به ع سه أو وا ه به ،ووله 
،ي ليس  بأعي  أّن الصو  -وات أعىم  -الذ  عهد   ))الصو،ي ت زماىل ،اي ا عىحم مؤوليباهلل 

من اليدين وا اابي والمهلل، وإمنا ولي اإللف جمليئبا   القرآن، وولم  الو شرق من ينذه  هنرا 
(( م زأ    القررآن، وحنن عؤمن باجلتيي، وال عقول   ر ا مهه بكي رّيق وال  د ًّ

 (6)  
)ومن ا منىق أيضاا إعكا، بمض أينإل المىم القرااي بالضم    لولههلل    لىتتكّىم (7ًّ

    لظهِّبم أهنا ز ض  إىل زهّقص    دِّ ات [12]الصافا هلل ، وا مر ،
وإعكا، ينذه القرااي  ىط،  ّن الَمَي  من ات خ   المَي  من ))لال الل َّاجهلل ليس كذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  97ص كتا   مسألق عذاب ا ؤمن بهكاا او  وايخ   بهلل أم ا ؤمههلل عائشق ،   ات عهبا وعتر  (1)
   741هلل  "ررح الطحاويق"يهظر هلل  (2)
 ات خىد آيم عىحم او،زه   " الهاا،  كتاب االوتئذان، باب بدا الس م برلمهلل ( من  لك اوديع ا ت د عىيههلل "إن3)

، و ديع أمحد   ا سهد عن أ  2841 ،لمهللاب يدخإل اجلهق ألوام    ، ، ب، ومسىم كتاب اجلهق وا ق عميتبا6227
والصىق، باب الهب   ب الربينريريهلل "إ ا  رب أ دكم فىييته  الو ه فإن ات خىد آيم عىحم او،زه" وحنوه عهد مسىم كتا

  2612 ،لمهللعن  رب الو ه ،
ررح كتاب التو يد "، و3/1147حم ا اال هلل   "الشريمق" هللمج هلل ز صيإل القول   إنها  ينذه الص ق والري عىيهظر (4)

   وما بمدينا 2/26لىوهيتان هلل  "من احيح الهاا، 
 ري  القرآن، و ري  اوديع، ومشكإل القرآن،  و عهد ات بن مسىم بن لتيهق، اا   التصاعيف ا شبو،يين (5)

   13/296هلل أع م الهه ا"و ر ، و"10/170"هلل زا،يخ بوداي(، يهظرهلل "هـ270ومشكإل اوديع، و  رينا، زو  وهق )
   1/80   يمىحم هلل "إبطال التأوي  "هلل ، ويهظر105"هلل زأويإل خمتىف اوديع" (6)
   ن بتاا خما   م تو ق  و،وي  لرااي الضم عن عى  وعهد ات وابن عها ينذه لرااي محلي والكسائ ، ولرأ الهالو  (7)

 387هلل  "زقري  ا ماين   ررح  رز ا ماين   القرااا  السهي"، يهظر هلل 
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 (( ، فىيس ممهاه من ات كتمهاه من المهايوهد إىل اتي  إ ا أُ والمَ ))، ولال ال رَّااهلل (1) (( اآليميِّهلل

(2)  
ف    وأينإل السّهق ينهتون ا ق المَي  ت زماىل لو،ويينا فيتا اّح عن ،وولها 

لىر إل الذ  ا تبد  ، ولوله (3) اوديعهلل "عي  ات من لوم يدخىون اجلهق   الس وإل"
     (4)ا الىيىق"ينو وزو ه   إكرام  ي بتاهلل "لد عي  ات من اهيمكتا بضي كت

ا سألق عهد  قد زكونفوا سائإل زت او    و و با وبياهنا حبس  أيلَّتبا ويالالتا، 
بيهتا  مهه، ن مرايهوزيقَّ  من الروول  كتن  ي الهصّ  ق لظبو، الدليإل القا ي له،، إل لطميَّ 
هوزه عهده أو ن اه أو لمدميّ إ لمدم بىوغ الهصّ  وزكون با ىق عهد آخر يق عهد ، إل،زكون ظهِّ 
 ق ينو أمر إ ا ّ رَّ يق أو ظهِّ كون ا سألق لطميّ ))، لال ابن زيتيقهلل هه من المىم بداللتهلمدم متكُّ 

عسان لد يقطي بأرياا عىتبا إلا نّ إف ع سه   لىقول  اليس ينو وا ا و  حبس   ال ا متقدين،
ولد يكون  ا،وال ظه   ماارعهده و  ره ال يمر   لك ال لط دلهرىوم اربالضرو،ي أو بالهقإل ا م

،ه   ره وال ال يتصوّ  ي به مارويقط ر  من اودّ رفيمإلي،ا ، ا ن ورييرالذين  ّ ا لو عسان  كي  إلا
وحبس   ،قعسان من ا يلَّ إلىل اإيكون حبس  ما واإل  فالقطي والظنّ ، ار  يمرفه ال عىتاا وال ظه
ق ليس ينو يَّ رق أو ظهِّ سألق لطميَّ فكون ا  ينذا وينذا،  والها  خيتى ون  ،لد،زه عىحم االوتدالل
بإل ينو ا ق وال  ،من خال ه لد خالف القطمحمّ  ع فيه  ىت يقال كإلّ ا تهازَ  ا ق م زمق لىقول
ر مجبو، عىتاا أينإل السهَّق ك ِّ وهلذا  م يُ (5) ((وينذا مما خيتىف فيه الها  ،ا متقد الهاظر ا ستدلّ 

   (6)ودِّ واهلدىهوا جماعهتبم اهنم ،يُّوا عىيبم وبيرَّ من  م يمتقد ما  اا   أ اييع اآل اي، مي أ
كتا  م يك ِّروا كإّل من أّول بمض  قائد اآلخري ا ذكو،ي   الهصوص كاووض والش اعق 
والصراط كا متللق، وإن كاعوا عابوا عىيبم اهيمبم وعااحوينم، و،ّيوا لوهلم، واوتما وا بات من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/50هلل "زاي ا س ر " (1)
  4/388لىشوكاين هلل  "فتح القدير" (2)
 3010،لمهلل اجلباي، باب السا،    الس وإل، ، كتاب ( أخر ه الهاا، 3)
، بى ظ  3798،لمهلل ،  [9هلل]اوشر      باب لول اتهلل، كتاب ا هال ، ( أخر ه الهاا، 4)

 2054،لمهلل كتاب ا رربق، باب إكرام الضيف، ،  "عي  أو  حك  "، و مسىم
 23/347 ويهظر هلل ،19/211 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (5)
 ي القول بك رينم عن إوحا  بن ،اينويه، إال أن الرا ح   هلم عن اود، وينو ا  بوم من ك م السىف عقإل الس ا،ي (6)

 55لألرقر هلل  "المقيدي   ات"  الري عىيبم، وات أعىم! يهظرهلل 



 

 

 184 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

رللق الك ا، ا كذِّبهلل ت و،ووله إالَّ أن يطمهوا   الو  ، الض ل، ولكهَّبم  م يهرللوينم مه
 ويهتبيوا ع   اوقائد مجىق كال  و ق الذين يك َّرون لتكذيهبم ات و،ووله 

 .دقائق المسائل التي تخفى على عام ة الناس:3
ويشتإل ينذا القسم ز اايإل كن ري زتمىَّد با ،كان الستق، فا مرفق بو داعيَّق ات 

وتحقاله المهايي و ده يون وواه، وأّن له الكتال كّىه، وأعه  م يىد و م يولد، وأعه مهرلَّه عن  وا
كإلِّ عقص وعي ، ممرفق ظاينري متوازري ال يتصوَّ،  بإل أ د هبا ممن بىوته الدعوي، أمَّا ز اايإل 

من ))  هللربّ ال عهدلال ابن  ا  اا اوسىن والص ا  الم ، فكن ر مهبا خي حم عن عامَّق الها ،
الكافر من عاعد ال من   نّ   ا بإل بمض الص ا  وآمن بسائرينا  م يكن هبإل الهمض كافرا 

  (1) (( رينا تأخِّ ومن وىك وهيىبم من  ،مهلل من المىتاا بإل، وينذا لول ا تقدِّ 
من الوي  اوقيرقّ  الذ  ال يُمرىم عىحم الت صريإل إالَّ  وا اإل أّن ا ا  ات 

 يؤمن بت صيإل  لك، أ  بالتميهلل والتاصيص لمدم واول ايخرب إليه، وآمن بالو  ، فتن  م
إمجاالا أنَّ ت ا  اا اوسىن والص ا  الم   م يك ر، وإن زأوَّهلا بمد واول ايخرب هبا إليه 

 ونهو  ادله لديه، فقد  اع  الصواب، وله أ كام ويأا ز صيىبا 
ىِّقق بالروإل أوالكت  أو ا  ئكق لمدم ارتبا، وكذا ا مر   ما خي حم من ا سائإل ا تم

أيلَّتبا كأ اا بمض الروإل أو ا  ئكق أو حتديد بمض الكت  الا أخرب هبا الو  ، فىيس ايخرب 
عىيبتا الس م مشبو،اا كايخرب عن إبراينيم ومووحم وعيسحم اىوا  (3)ويوري(2) عن الهيبِّ ريع

كون اإل ان بشيع ويوري عىيبتا الس م كاإل ان ات وو مه عىيبم أمجمهلل، ومن مث ف  ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  18/42 هلل"التتبيد" (1)
ل عىحم ررط مسىم و م ولا  8/54وأخر ه ابن  هان   احيحه هلل ، 5/266هلل نه  حبديع أخر ه أمحد   ا سهد (2)

وكان عهي ا بهص اوديع الذ  ،واه ابن  هان   احيحه عن أ   ّ، مرفوعاا أعه أعلل عىيه مخسون  ))خير ه  لال ابن كن رهلل 
أ  عوح  –ولد نه    الصحيح أعه ))هلل  2/714هلل "الههوا  "، ولال ابن زيتيق   1/99هلل "الهدايق والهبايق" ((احي ق
 – ىل أينإل ا ،ض ولد كان لهىه أعهياا  كشيع وإي،يس عىيبتا الس مأول ،وول بمع إ))  
 بقولههلل "إن الشتس  م حتهس إال ليوري ليايل وا، إىل بي  ا قد " أخر ه أمحد   مسهده برلمهلل  كره ،وول ات  (3)

و   1/323هلل "لهبايقالهدايق وا"  ((اع ري به أمحد من ينذا الو ه وينو عىحم ررط الهاا،  ))، ولال ابن كن رهلل 8116
هلل " لا عيب من ا عهياا   فقال لىشتسهلل أع  اوديع حتديد الوم الهيب الذ  أهبم    ديع آخر لال فيه ،وول ات 

أ ى  يل هلل " مأمو،ي، وأعا مأمو،، الىبم ا هسبا عى  ريئاا" أخر ه الهاا،  كتاب فرض ايختس،باب لول الهيب 
 1747 ،لمهللحتىيإل الوهائم هلذه ا مق خااق ،  اجلباي والس ر،باب، ومسىم كتاب 3124 ،لمهللالوهائم" 



 

 

 185 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

با عهياا الذين ارتبر خربينم إالَّ  ن واىه ايخرب ونه  عهده أعه لول من ال يهطد عن اهلوى 
   

، (1)ا تمىِّقق باليوم اآلخر وأررا ه وع مازه   ر ا شبو،يومن  لك أيضاا ا سائإل 
 لقد خطهها الهيّب )) هلل ع  ويإل لال  ذي ق أخرب عن  لك حبدي فتمىوم أّن ،وول ات 

خطرهق ما زر  فيبا ريئاا إىل ليام الساعق إالَّ  كره، عىته من عىته و بىه من  بىه، إن كه  
، و م يقإل (2)(( ،ى الش ا لد ُعسِّي  فأعرفه كتا يمر  الر إل الر إل إ ا  اب عهه فرآه فمرفه

مجيمبا لصّحق اإل ان، وإن كان اإل ان هبا أ د من أينإل المىم بو وب ممرفق ينذه ا مو، 
  يمظم خشيق ات   القىوب، ويليد   اإل ان ويوّ ه إىل المتإل ، هق و،ينهق 

ومن أمنىق ينذا القسم أيضاا ا ا  يأ وج ومأ وج الذين خير ون   آخر اللمان، فإن 
       هلل خرب خرو بم ناب  يمرفه كإّل من لرأ لول ات 

              

            أمَّا ا اتم [97-96]ا عهيااهلل ،
، كتا أّن ا  اييع ا و وعق فيبا كن ري  لذا كان إعكا، (3) فىيس  أيلَّتبا مشبو،ي ممروفق

خربينم ك ر، بيهتا إعكا، ا اتم ليس كذلك لمدم ارتبا،ينا وعدم متييل كن ر من الها  بهلل 
 واإلورائيىيرَّا  الصحيح الذ  جي  أن يصد  به وبهلل ما مصد،ه ا و وعا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المىم اليقي ي واإل ان عىحم الصحيح، ولد  مو هااكن ر مهبا ناب  بطريد آ اي نهت  احته بروايق النقا ، فكان  (1)
خمتصر ائدي يهظر هلل"حم االز ا  مهبم عىحم القهول، ولىى ارتبر عتإل الصحابق والتابمهلل خبرب الوا د من   ر عك ر، فالتض

 502هلل  "ررح الطحاويق"، و 433 – 2/372هلل  "الصواعد ا روىق
من ينذه ا خها، أو زأولوينا بهاا عىحم أاىبم ال اود أن أ اييع اآل اي  اومن زابمبم فقد ،يوا كن را وا راعري  أما ا متللق 

" ،والق التو يدا   يهظر عىحم وهيإل ا نال من كت  ا ماارينهلل"ا ويه ال ز يد عىتاا وال يصح االعتتاي عىيبا   رأن
 وزمىيد أ  عهيق عىحم الهبايق البن كن ر، ولد زمق  53هلل " حملتد رىتو اإلو م عقيدي ورريمق"، و202هلل حملتد عهده
 و ديناا فريوا رهببم وعصروا اود كن ر من أينإل المىم لد اا   القضايا الويهيق  زأوي تم 

سىم، كتاب ال نت وأرراط ، وم6604،لمهلل،      هلل ،كتاب القد،، باب ر ه الهاا، أخ (2)
 2891،لمهللالساعق، 

  وا بمهلل "عراض الو وه، اوا، الميون، رب  الشما  ) ا راي الشمر (، من كإل  أربرينا لول ،وول ات  (3)
  وأكنر ما يتداوله المامق 21826،لمهلل، 5/217" ،واه أمحد   ا سهد هلل ان ا طرلق دب يهسىون، كأن و وينبم اجمل

 متد به ليس له وهد يُ من  رائ  ا اتم بيهبم مما يو د   كت  الت س ر ورروح اوديع وكت  ال نت 
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الا اختُىف فيبا عىحم ألوال أكنررينا ال (1)ومن أمنىق ينذا القسم أيضاا مسألق أبديَّق الها،
يستهد إىل الهقإل، ف  يُىت   إليه   منإل ينذه ا سألق الويهيرَّق إالّ لولهللهلل ا ولهلل أّن ات يهقيبا ما 

ا زهتب  إليه، واعتت دوا    لك عىحم فبتبم لهصوص لطمّيق راا مث ي هيبا، فإعه  مإل هلا أمدا
ا، وينو الرا ح الذ  يدّل عىيه الكتاب والسهق وألوال أئتق (2)النهو  ، والناينهلل أهنا ال ز ىن أبدا

  (3)أينإل السّهق
فبذه ا سألق وحنوينا ين  من مسائإل االعتقاي ال رعيَّق، وليس المىم هبا واعتقايينا رر اا 

، أو متابمق جملتبد،   احَّق اإل ان، واعتقاي   ر او دِّ فيبا إ ا عتج عن ا تباي   فبم عص 
ف  يكّ ر اا هه، وإن كان خيطّأ ويُري عىيه، وال رّك   أّن ممرفق اوّد   كإّل أمر واعتقايه 

 فضإل من ات وزيايي   إ ان من عرفه ووفَّقه ات إليه  
خافيق عىحم عاّمق الهرا  أو وإن كاع  بمض مسائإل الوي  عىحم أعه ومن ا بم التههيه 

أكنرينم   أزمان مض ، إاّل أعه   زماعها الذ  فشا فيه المىم ووبإل الواول إىل مظاعِّه ال 
يههو  أن جتبإل، أو خي حم ،أ  السىف فيبا، لذا ال يتذ،ّع باجلبإل لإلعكا، وإمنا جي  االعتهاا 

ّي عىحم أينإل الهدع ليسىم لىمهد ييهه مبمرفق ا هبج اوّد   االوتدالل عىحم مسائإل االعتقاي، والر 
   زمن ،ا   فيه كن ر من الشُّهه وا فكا، الضالَّق وا متقدا  الها ىق  وات ا ستمان!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه ا سألق وينوهلل أن اجلهق والها، هلل ،والق االعتها، بهقاا اجلهق والها، لىسهك ، ف يبا زقرير القول اود   ين( لى ائدي زرا ي1)
 ال ز هيان   

   ولوله زماىلهلل  [128هلل]ا عمام          هلل ( مهبا لروله زماىل2)

                   

     ا ز ىن الها، بمده   ،[107-106هلل]ينوي  ف بتوا من االوتنهاا   الهصوص أن لىاىوي أمدا
! والصحيح أن أواعيد الهقإل  المل أن ينذا القول مهقول عن عتر وابن مسموي وأ  ينريري وأ  وميد  كر ابن أ  (3)

المقيدي = =عهبم   ينذه ا سألق  مي ق واينيق ال يمتد هبا،  كر  لك الوك  وا ،عاؤوط   ي،اوتبم وحتقيقبم لشرح
ريخ اإلو م ابن زيتيق وزىتيذه ابن القيم، وعقإل  لك   كتا ارتبر عسهق القول ب هاا الها، إىل 626يهظرهلل الطحاويق، 

وين  عسهق با ىق فىشيخ اإلو م ،والق بمهوان"الري عىحم من لال ، 6/241هلل "فيض القدير"بمض المىتاا كا هاو    
 ب هاا اجلهق والها، وبيان ا لوال    لك"  ققبا تتد الستبر ، وعشر   همتبا ا وىل يا، بىهسيق بالرياض عام

بأبديق الها، ويوام عذاهبا عىحم الكافرين، والري عىحم  بم وأزهاعه   لوهلم ب هاا اجلهق ينر كتا أن ،أ  ريخ اإلو م 1415
  مصه ازه ن نق  ، أما ابن القيم فقد كان له 8/380، 8/304، 3/304هلل وا ح   كن ر من مصه ازه ، يهظروالها،، 

لقول ب هاا الها،، والناينهلل التولف، والنالعهلل القول ا وافد  ينإل السهق بهقائبا، يهظر هلل أوهلاهلل ا  ينذه ا سألق موالف متهايهق
  الدميي   ك م احملقد الدكتو، عهدات 3/1374هلل مج  "كتاب الشريمق"هلل 



 

 

 187 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

الوي  ا تمىِّد ب روع ا سائإل المقديَّق ليس رر اا   احَّق اإل ان بوايخ اق أّن اإل ان 
حم من نه  عهده الدليإل وفبم الداللق، وا   االعتقاي عىحم كإّل مسىم بإ   ، وإمنا جي  عى

ال ويتا إ ا كاع  ا سألق من ا سائإل الا يؤنر اإل ان هبا   زيايي اليقهلل، ويدفي إىل المتإل 
والمهايي كتمرفق الت اايإل الا  اا هبا ايخرب فيتا ينو متمىِّد بأ اا ات وا ازه ووائر ا ،كان 

ز اايىبا   الكتاب أو السهق فىيس حترِّ  ممرفتبا من  الستق  أّما ا سائإل الا  م يري زميهلل
 لوازم اإل ان فض ا عن ررو ه، بإل الولو  أوىل من ايخوض فيبا لمدم و وي الدليإل القا ي 

باإللرا، هبا فا مرفق اجملتىق بأاول اإل ان وكىيازه االعتقاييق زك   عتوم الها  ويصّح 
بالمتىيرَّا  كص ق الص ي واوّج ومقايير اللكاي فيي   ، أمَّا ما يتمىَّد من ا اولإو مبم

ممرفتبا بالت صيإل  ن و ه  عىيه   ّن المتإل هبا ال  كن إاّل بمد ممرفتبا م صَّىق  فاوا ق 
ياعيق إىل اإلخها، عن يّلبا، بيهتا ا مر ليس كذلك   أمو، االعتقاي  لذا يُقهإل اإل ان هبا 

لت اايإل الا  اا هبا ايخرب الصحيح وههاا   زيايي اإل ان و صهاا ، وإن كاع  ممرفق ا(1)مجىق
من أ ىبا، وفد ايخىد ات  من الولوع   الهدع والض ال  وزاياا    ريد حتقيد الوايق الا خىد

  مهبم لمهايزها هبج الذ  يرزضيه 
يلَّتبا أو فالتهوع   مسائإل الوي  من  يع كوهنا أاوالا أو فروعاا، ومن  يع ظبو، أ

، وكذلك زهوُّع الها    ا فبام والمقول وز او  لىوهبم      كم اإل ان هبا رخ ائبا يؤنّ 
ستحّ ، ركذلك فيتا جي  عىيبرم أو يُ زىقِّ  اهلدى والمىم، وز ا ىبم   المتإل واال تباي يؤنّ 

، عىحم مراز  مت اوزقوالها  فيه  مَذ،ون بوكه، فالو وب والمذ، يتهوَّع بتهوُّع الها وفيتا يُ 
   مرازهبما ؤمههلل بالوي  و  أ كاموا هحع التايل   بيان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بمدينا  466هلل  "ررح الطحاويق"( يهظر هلل 1)
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 المبحث الثاني:
 مراتبهمالمؤمنين بالغيب و  أحكام

 
 

 وفيه مطىهانهلل
 ا طى  ا ولهلل أينإل مطىد اإل ان  
 ا طى  الناينهلل أينإل اإل ان ا طىد  
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 ئة:ـوطــت
اإل ان الشرعّ  اوم  مىن    رم  وأ لاا،  ))أّن من ا قرَّ، عهد أينإل السهَّق واجلتاعق 

له أيىن وأعىحم، فاالوم يتمّىد بهمضبا كتا يتمّىد بكىِّبا، واوقيقق زقتض  مجيي رمهبا، 
  فيطىد اوم ا ؤمن عىحم و بهللهلل يطىد عىحم من خرج من مىإل (1) ((وزستو  مجيي أ لائبا

ع ينا )ال إله إاّل ات(، كتا يطىد نهااا الك ر ويخإل   اإلو م بتحصيىه أاإل ينذه الشم  وأ
وزلكيق عىحم من أكتىوا إ اهنم با تهاب ا ماا  والكهائر، ويكون بشرى هلم بدخول اجلهق 

   (2)والهياي من الها، كتا وعد ات 
 هلل (3)وكذلك كتال اإل ان يطىد عىحم عوعهلل 

 ا ولهلل كتال ا قرَّبهلل وينو الكتال با ستحّ  
 ل ا قتصدين وينو الكتال بالوا   فقط والناينهللكتا

والوا   من اإل ان عىحم أعيان ا ؤمههلل يتهوَّع بتهوُّع لد،ينم، وممرفتبم، و ا تبم، 
   ديع  ربيإل من  ويطىد ل ظ )اإل ان الوا  ( عتوماا عىحم اإل ان مبا أخرب به الروول 

كن ري والها    حتصيىبا وزكتيىبا   ، وين  رم (4)ا مو، الستق ومتمىِّقاتا من ا عتال والوو 
مراز   أما )اإل ان ا ستح ( فيطىد عىحم القيام با ستحّها  بمد الوا ها  من ا عتال 

ا مو، كّىبا يستحّد الها  هبا أ ااينا  )) وا لوال واالعتقايا ، وأينىه فيه ي، ا  كذلك، فر
  ولد بهلّل (5)((لد مشىبم اوم وا دمي ابتدائبا والدخول فيبا،مث ي ضإل فيبا بمضبم بمضاا، و 

أّن من احابته الكرام من إ اعه يلن منإل  هإل أ د لّوي و،ووخاا، وممىوم أعه ليس   الروول 
أ د من أينإل اإل ان حيتإل   لىهه منإل ينذا اإل ان واليقهلل، وال يشوط بىوغ  لك لدخول  كإلّ 

 ون   ي، اتا حبس  لّوي اإل ان و م ه،اجلهق وإاّل  ا يخإل أكنر ا مق اجلهق، ولكّهبم يت اوز
 لال زماىلهلل ن بالوي    الدعيا واآلخري يت اوزون   مراز  بمضبا أفضإل من بمض، فا ؤمهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   5/56هلل  "مما م السهن،  اريق وهن أ  ياوي" (1)
   2/567لىترزو  هلل  "م لد، الص يزمظي"يهظر هلل  (2)
   186البن زيتيق هلل  "اإل ان"يهظر هلل  (3)
وأمر بوكبا كو  ما ال يم ي، وزر  و  الصحابق، وزر  التط ر وزر  الت اخر  ( ين  ا مو، الا هنحم عهبا الروول 4)

 با عساب وحنوه  
   75   عهيد هلل  "اإل ان "(5)
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، وأيىن ينذه ا راز  حتقيد أاإل اإل ان، فهه يواف المهد مبطىد اإل ان، وأع ينا [ 21ورااهلل]اإل
 الواول إىل اإل ان ا طىد والتصديد التاّم، واليقهلل الراوخ 

وبهاا عىحم ينذا فإعه  كن زصهيف مراز  أينإل اإل ان إىل مرزهتهلل، لكإّل مرزهق مهبا 
وبهلل ا رزهتهلل عتوم وخصوص    (1)زهق أينإل اإل ان ا طىدمرزهق أينإل مطىد اإل ان، ومر هللي، ا 

فتطىد اإل ان اوم عاّم يشتإل كإّل من أزحم بأاإل اإل ان وألّر مبا أمر ات به من المىم، واعقاي 
بالطاعق والمتإل، وإن لّصر أو عصحم أو ا،زك  ريئاا من الكهائر  لذا يدخإل ال اود من أينإل 

بأاإل اإل ان وإن كان ظا راا له سه بتقص ره وممصيته ت، كتا اإلو م   ينذا االوم لتحّققه 
يدخإل ا قتصد ا تحّقد باإل ان الوا   وما يقتضيه من كّف اله س عن ا مصيق، وكذا السابد 

 بايخ را  القائم با ستحهّا  بمد الوا ها  
هاا وزلكيق  ن أّما اإل ان ا طىد فبو اوم خيتّص باإل ان التاّم الكامإل، وينو اوم ن 

، و ينىه الوعد أكتىوا إ اهنم بكإّل ما حيّ  ات وير حم، وا تههوا كإّل ما يساط ،هبم 
، فأينإل ينذه ا رزهق با من ويخول اجلهق والهياي من الها، إن نهتوا وما بّدلوا  ىت لَقوا ،هبم 

ن  ووتتهاول مطال  بايخ را  من أينإل اإل ا ونالسابق ونينذا االوم إمنا ينم ا قرَّب وومستحق
 ينذه ا راز   أ كام ينذا ا هحع ز صيإل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلل  "ا ميم ال ىس  "هلل  ر ا طىد واجلتال ا طىد  يهظرمإل ا تمر  عن كإل ليد، كايخا طىدهلل ينو التام أو الكا (1)
، وال ر  بهلل مطىد الش ا والش ا ا طىد أن الش ا ا طىد ينو الش ا الكامإل، ومطىد الش ا  يم ي أاإل 2/388

     2/244هلل  "ررح الواوطيق"الش ا وإن كان عالصاا، كتا بيهه الشيخ المنيتهلل   
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 المطلب األول
 انـلق اإليمـل مطـأه

 
ا ،وول ات، وآمن إ اعاا جمت ا مبا جي  عىيه  كإّل من ربد أن ال إله إال ات وأّن تتدا
  من أاول مسائإل الوي  فقد يخإل   أينإل ينذه ا رزهق، و ر  عىيه أ كام أينإل اإل ان، وإن

عامَّرق الها  إ ا أورىتوا بمد ك رر أو ُولدوا عىحم ))كاع  ي، ق إ اعه  مي ق، لال ريخ اإلو مهلل 
اإلو م، والتلموا ررائمه، وكاعوا من أينإل الطاعق ت و،ووله، فبم مسىتون وممبم إ ان جمتإل، 

، ولد (1)(( لكولكن يخول  قيقق اإل ان إىل لىوهبم، إمنا حيصإل ريئاا فشيئاا إن أعطاينم ات  
عىتاا وعتر ا واعتقراياا فيوفقه  أن يمط   لك  ن جيرايند وجيتبد ويّتهي مهبج عهيِّه  وعد 

  [69]المهكهو هلل      هلل إىل  ريد اهلردايق لال 
تاله بأن كان ممه اوّد ا يىن مهه، فكإّل من أزحم بأاإل اإل ان الوا   ولّصر   اوتك

، فقد نه  له اوم اإل ان وأ كام أينىه، وإن خ ي  عىيه كن ر من ز اايإل خرب الروول 
ا وإعكا،اا لش ا مما أخرب به الروول  ، فتن أعكر ريئاا يمىم عىحم أن ال جيتي مي إ اعه  حدا

 يسّتحم مؤمهاا  إ  ا مرفق بو وي ف  أخرب به، أو اكت حم باإللرا، بو وي ات  أّن الروول 
 ى  إمنا زمهَّدينم و و ووا  أيلَّتبا   الكون،  يباالها  عىات فطر ين  ممرفق فطريَّق زماىل ات 

د عىّ الا أخرب هبا ،وىه، اىوا  ات وو مه عىيبم أمجمهلل، فمىيبا ق مهبم ا مرفق الكسهيَّ 
   (2)ان والك رفب  مهاط اإل المقاب عّىد عىحم زركبا و النواب 

ويت او  أينإل ينذه ا رزهق   ي، ا  حتقُّقبم مبطىوب ات مهبم من المىم والمتإلهلل 
فتهبم من يكون إ اعه اجملرَتإل الذ  اوتحّد به مطىرد اوم اإل ان ينو اإل ان الوا ر    

ش    قِّه، إ ا كان ما آمن به من ا مو، ينو ما يستطيمه من المىم والمتإل كتا لو كان يمي
 ووى ما آمن به   مكان عاٍا، فىم يهىوه من خرب الروول 

ومهبم من يكون ينذا االوم بالهسهق له مبنابق واف لىاروج من الك ر إىل اإلو م، 
ووريان أ كام ا سىتهلل عىيه   الدعيا، ولكهَّه يستحّد الذّم، ويمّد إ اعه عالصاا إ ا كان يقِد، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  468هلل  "ررح الطحاويق، ويهظر هلل"257" البن زيتيق هلل اإل ان" (1)
  2/41 لألا باين هلل "  بيان احمليقاويق "( يهظر هلل 2)
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، فإ ان من  م حتصإل له الليايي (1)  ومستحهَّازه ولّصر    لكعىحم حتقيد أ،كان اإل ان الوا 
إ  القرد،ي مؤنري   الو وب   (2)مبا يستطيمه من المىم والمتإل عالص عن اإل ان الوا   عىيه
فيههو  له  ى  (3)وأمر به بأيلّته وكإّل من يقد، عىحم ممرفق ز اايإل ما أخرب به ،وول ات 

بتصديد الروول   كإّل ما أخرب و اعتره   كإّل ما أمر وا تهاب ما  لك ليكتإل إ اعه ويقيهه 
 هنحم عهه وز ر  

الكهائر الا ين  يون الك ر، وكن ر  هواومن أينإل ينذه ا رزهق أيضاا أينإل ا ماا  ومرزك
ممن أزال  عهبم الهصوص اوم اإل ان ممن يشبدون أن ال إله إال ات يكون ا ه   عهبم ينو 

ويهقحم هلم مطىد االوم ما يام عهدينم أاإل اإل ان ما  م يهقضوه بهالرض من  اإل ان الوا  ،
أ هلل الماا  ا هتس  إىل مىَّق  –  وّ ح  لك ريخ اإلو م بقوله عن ال اود ا ىِّ  (4)الهوالض

  ف  يمطحم االوم (5)وعقول ينو مؤمن عالص اإل ان فاود بكه رزه ))هلل -اإلو م  م خيرج مهبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يكنر منإل ينذا الصهف إ ا  اب زطهيد الشريمق اإلو ميق عن اوكم، فالدعايق لىتماا  وإنا،ي الشبوا  مي 1)
إ افق إىل زمطيإل إلامق  دوي ات  أو د   كن ر من اجملتتما   التضييد عىحم أينإل ا مر با مرو  والهب  عن ا هكر،

ا ،وول ات، وحيهون ررع ات، ويكرينون الك ر و م يتىهسوا بهالض من  ا سىتق مؤمههلل يشبدون أن ال إله إال ات وأن تتدا
تقص ر إ ا  ُكروا  فبؤالا حيكم عوالض اإل ان ولكهبم  ا،لون   الشبوا  وا ىذا  وا ىبيا ، مي اعوافبم بالذع  وال

بإ اهنم مي اعت اا كتاله عهبم، وينم مستحقون لىذم عىحم زقص رينم  وزمظم مسؤوليق ا مر با مرو  والهب  عن ا هكر 
 والدعوي إىل ات عىحم أينإل المىم لربط القىوب بات والتذك ر بوعده ووعيده اود 

   1/146هلل ررح الهوو  لصحيح مسىم هلل يهظر(2)
و وب ممرفق ما اا به الروول با يلق مسألق يكنر فيبا الهرلاع بهلل  ىهق المىم  ديناا مبنإل ما  صإل لد اا  ول  (3)

لهول لول ينو التقىيد اعتها، أنمههيق عىيبا وعىحم  -عىحم ما يهدو  –مسألق و وب )الهظر( عهد ا تكىتهلل، فب  مسألق 
أعه  –وات أعىم  –ومن مث و   الهظر  ن ات زمهدعا باليقهلل  والصواب  الو ر ب   يق، ف  ي يد اا هه عىتاا  ازماا 

 –خب   ا يلق الك ميق أو أ ىهبا  –مي القول بأفضىيق المىم با يلق الشرعيق وأنره عىحم زيايي إ ان اا هه ونهازه ويقيهه 
عتقاي اود الذ  أخرب عهه الروول بأ  إال أن القول بو وب المىم با يلق عىحم كإل أ د ليس بصحيح، وإمنا الوا   ا
  ر عا هلل با يلق، ويمتقدون اود  ون ريد زيسر، ومن  صى  له رهبق و   عىيه زمىم ما يريينا، وكن ر من ا مق متهم

  أاول الدين اعتقاياا  ازماا كتا يمتقدون أعه ليس   الشُّهِه ما ي سد ينذه المقائد بازهاعبم  ئتق اهلدى، والقول 
 لصحق اإل ان مللد خط ر لىتك  ر  -ك ميق كاع  أو ررعيق -و وب المىم با يلق ب
ممرفق عوالض اإل ان من ا ما،  ا بتق فإن من عر  الشّر زولاه، ولد اينتم عىتاا وىف ا مق برادينا، وو د   (4)

حملتد  "عوالض اإل ان االعتقاييق" هللبامت رلق   مصه اتم، ولد مجمتبا  ديناا ي،اوا  عافمق حتسن مرا متبا لى ائدي، مه
 لمهد المليل المهد الىطيف    "عوالض اإل ان القوليق والمتىيق"الوينيريب، و

عه إينذا مذين  أينإل السهق واجلتاعق    كم مرزك  الكه ري، وينو ا ذين  المدل الووط بهلل ا ر ئق الذين يقولون  (5)
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فاود أينإل القهىق ال يه حم عهه مطىد اإل ان ب سوله، ))، فر(1) ((سى  مطىد االوم ا طىد، وال ي
  (2) ((وال يواف باإل ان التاّم، ولكن ينو مؤمن عالص اإل ان، أو مؤمن بإ اعه، فاود بكه رزه 

فكإّل من أزحم بأاإل اإل ان فقد اوتحّد النواب بوعد من ات، فإن كان فيه رمهق 
  هائر كان من أينإل الوعيد، ويه مه ما عهده من أاإل اإل ان عهد ات ع ا ، وأزحم بالك

، ولو كان إ اعه منقال  ّهق من خريل، كتا وعد ات   -إن يخىبا –فيار ه به من الها، 
  (3)لكّهه ال يستحّد االوم ا طىد ا مّىد به وعد اجلهق ب  عذاب   الها، 

يّل عىحم  ف )الوا  ( عهد أينإل السهق واجلتاعقواوم اإل ان إ ا أ ىد أو لُريِّد بوا
  -كتا وهد بياعه  –    ديع  ربيإل  اإل ان با ،كان الستق الا أخرب هبا ،وول ات 

وأيىن الكتال الوا  هلل اإل ان هبذه ا ،كان جمَتىق، والس مق من اعتقاي ما يضاّيينا أو 
يىلم من عقصراعه أن يكون با  ا أو يهقضبا، فتن ختّىف عن ينذا الكتال عقص إ اعه، وال 

، أو يكون اا هه خا، اا من يائري اإل ان إىل الك ر، خب   ما لو مجي مي اإل ان (4) ابطاا
  فإعه ال يكون مؤمهاا، (5)ما يهقضه من لول أو عتإل أو اعتقاي يون رهبق وال عذ،  بإل

  ا ينو لول مهتدعوزستيق أينإل ا ذاين  الها ىق ا قرِّين بات فقط مؤمههلل إمن
ويت او  أينإل اإل ان فيتا جي  عىيبم حتقيقه من اإل ان وزىحقبم ا ذمَّق بتقص رينم 
فيه  فتن خصَّه ات بمىم أو ا تباي فإعه حيصإل له هبذا المىم من اإل ان ما يميل عهه   ره، 

ان وا   عىيه، ويكون المىم الذ  ُخّص به، وعتىه به با هاا وظاينراا زيايي   إ اعه وينو إ 
 عه لاي، عىيه، وله به أ ران، ويكون ما ُفّضإل بتحقيقه من اإل ان الوا   عىيه ليس بوا   
عىحم من يميل عن منإل عىته وا تبايه ممن حيصإل له ا  ر باإل ان مبيتإل ا اول وا ،كان، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال أهنم يقولون أعه   مهرللق  وعه وحيكتون بتاىيده   الها،، وحنوينم ا متللقمؤمن كامإل اإل ان وبهلل ايخوا،ج الذين يك ر 
  اوديع الصحيحهلل "ما من عهد  بهلل مهرللتهلل  وا يلق عىحم مذين  السىف أينإل السهق واجلتاعق مست يضق مهبا لوله 

لال وإن زىن وور " عهد الهاا،    ،هلل وإن زىن وور ؟لال ال إله إال ات مث ما  عىحم  لك إال يخإل اجلهق، لال أبو 
 57،لم هلل ، وعهد مسىم ،2475،،لم هلل 

   2/244هلل "المقيدي الواوطيق"ررح  (1)
   2/417هلل  "مما،ج القهول" (2)
 334البن زيتيق هلل  "اإل ان"يهظر هلل  (3)
 468هلل  "فتح اجمليد"، ويهظر هلل  19/293هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 4)
  ال اجلاينإل وا تأول   ( ويأا زو يح 5)
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و عن فبم وال يىحقه إمث فيتا ينو عا ل عهه  إ  ال جي  عىحم الما ل عن  اع بمض المىم أ
، فتن  ي الهصوص وفبتبا و   عىيه ما ال جي  (1)يليقه ما جي  عىحم القاي، عىحم  لك

، فالميل يكون إّما  ماا بمدم التتكُّن من (2) عىحم من  م يستمبا أو  م يستطي فبم يالالتا
قط  اع الهّص ا ارب عن ينذا ا مر أو  ا ، وإّما عق ا بمدم فبته الهص، ومن كان عا لاا و

اإلمث عهه فيتا عيل عهه، وإ ا زههلّل له اوّد فيتا كان جيبىه أو أخطأ فيه  للمه اعتقاي ما عر  
من اوّد، وإ ا  م يتههلّل له وظّن أعه أي،  اوّد وأاابه، فأمره إىل ات الذ  وعد بالتياوز عن 

صر   التحقُّد باإل ان ، لال ابن زيتيق مهيهاا ال ر  بهلل  ال الما ل وا ق(3)ايخطأ ب ضىه و،محته
وإن كان لاي،اا عىحم  لك اإل ان وزر  الوا  ، كان مستحق ا لىذّم، ))الوا   ا و   لىنوابهلل 

وإن ُلّد، أعه ال يقد، عىحم  لك الذ  ازصف به ينؤالا، كان عا لاا عن منإل إ اهنم، وال يكون 
من إ اعاا جمت ا وما  لهإل أن ينذا وا هاا عىيه، فبو وإن يخإل اجلهق ال يكون كتن ُلّد، أعه آ

يمىم ز صيإل اإل ان، ولهإل أن يتّحقد به ويمتإل بش ا مهه، فبو يدخإل اجلهق، وال يكون منإل 
 ، ألولهلل إالّ أن خيتّصه ات ب ضإل مهه  (4) ((أولئك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُقهإل من عوام الها  إ اهنم مبا  اا به الروول إ اعاا عام ا جمت ا حبس  ما يصىبم من ايخرب يون أن يىلمبم زتهي  (1)
بو،ين، ز اايإل  لك وأيلته، ويستحم اإل ان يون ممرفق ا يلق إ ان ا قىد، ولد اختىف المىتاا    كته عىحم لولهلل مش

أيلق أينإل الك م  –ا ولهلل يرى ك ايق التقىيد، وأعه جيوز التقىيد   أاول الدين ويصح إ ان ا قىد، واختى وا   )الهظر( 
أاول الشافميق وبمض اوهابىق  يهظر هلل" فتهبم من لال هوازه، ومهبم من لال حبرمته  ويهس  ينذا القول إىل بمض -

  وا وىل زستيق 3/658لىطو  هلل  "ررح خمتصر الرو ق"،و 1/370هلل " لىولايل حما ستص"، و254هلل "الدين لىهوداي 
  2/116هلل  "اويق   بيان احمليقالذ  يري عىحم ممىن مذموم، يهظر هلل"لىهمد عن ل ظ التقىيد اجملتإل   لك ازهاعاا ال زقىيدا 

ه بمضبم و مىه بمضبم عااياا بوكه الهظر والقول الناينهلل  ين  إىل عدم ك ايق التقىيد، وأعه ال يصح إ ان ا قىد، فأك ر 
، واإل كام 2/451هلل  "،و ق الهاظر"الوا  ، وينو لول أاحاب ا دا،  المقىيق من ال  و ق وا متللق و  رينم، يهظر هلل 

أورف   ائ ق فك روا عواّم ))، وعّىد الولايل عىحم ينذا الرأ  بقوله هلل  1/85البن  لم هلل  "احملىحم"، و4/229لآلمد  هلل 
سىتهلل، وزعتوا أن من  م يمر  المقائد الشرعيق با يلق الا  ر،وينا فبو كافر، فضيقوا ،محق ات الواومق، و مىوا اجلهق ا 

 -  فتن عر  مطىوب ات مهه عقيدي ورريمق )متهماا( 13/349هلل "فتح الها، " ((خمتصق بشر مق يس ري من ا تكىتهلل
ا  بم ممن ارتبروا بازِّهاع السهق من أئتق اهلدى، و م يمر  ا يلق وكان ممن ال    لك من ا تأع  فطرزه إىل ك م -مقىدا

 8هلل  "القول السديد   كشف  قيقق التقىيد لىشهقيط "يهظر   الشهه فإ اعه احيح  يهظر لى ائدي هلل 
 7/346هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل ( 2)
 ل ا اطئ و كته ، وويأا ز صيإل  ا19/124هلل  ا ر ي ع سهيهظر هلل ( 3)
   338 – 7/336هلل  السابدا ر ي  (4)
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وجي  عىحم كإل  من ا  ا واحملدِّث واجملايل ما ال جي  عىحم   رينم، فتقام احملدِّث 
هطإل به ألوال أينإل ا يُو   عىحم اا هه من ممرفق ز اايإل ا سائإل ما يُ ا مىم أو ا  

جي  ))الض ال  والهدع ويهصر به القول اوّد ما ال جي  عىحم عاّمق الها ، لال ابن زيتيقهلل 
عىحم المىتاا من االعتقاي ما ال جي  عىحم آ اي الماّمق، وجي  عىحم من عشأ بدا، عىم وإ ان 

   (1)((ن عشأ بدا،  بإلمن  لك ما ال جي  عىحم م
، فإّن ممرفق ز اايإل اوّد بالهسهق له (2)وكذلك من يتمّرض لىشُّهه وجيالس أينإل الهدع

وا هق  إ  ال يتحقَّد له اعتقاي اوّد إاّل هبا، وما ال يتّم الوا   إال به فبو وا  ، فستاعه 
إمنا امتدح  ك، وات لىشُّهه لد يو،نه ،يهق ورك ا إ ا  م يكن عهده من المىم ما يدفي  ل

        ا ؤمههلل الذين  م يرزابوا، لال زماىلهلل 

         [15هلل]اويرا  
إل ان رم ، وأعه لابإل لىتهميض، فقد يكون مي المهد أاىه، أو بمضه وايخ اق أّن ا

، لال (3)أو كّىه، وكإّل من أزحم من اإل ان مبا يقد، عىيه، وعيل عن ممرفق ز اايىه يسّتحم مؤمهاا
أئتق أينإل السهَّق عىحم إنها  التهميض   االوم واوكم، فيكون مي الر إل بمض  ))ابن زيتيقهلل 

وينه  له من  كم أينإل اإل ان ونواهبم حبس  ما ممه، كتا ينه  له من اإل ان، ال كّىه، 
  (4)((المقاب حبس  ما عىيه

وكإّل من محإل اوم اإل ان  قاا فبو من أينإل اجلهق   ا آل وإن يخإل الها، لال الهيب 
"(5)هلل "خيرج من الها، من كان   لىهه منقال  هق من اإل ان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/328ا ر ي ع سه هلل  (1)
( ولد راع ينذا الصهف   زماعها  يع يسر  ووائإل االزصاال  اودينق واول أينإل الهدع بهدعبم ورهباتم إىل 2)

اييق مما يضاعف ا سؤوليق عىحم عامق الها    كإل مكان عرب الشهكق المهكهوزيق، وعرب ال ضائيا  الا  ل  اوا ري واله
المامق، فَيىلمبم من حتر  المىم الصحيرح   كن ر من ا سرائإل ما  م يكن الزماا  نىبرم ممرن ال يتمر ون لىشُّهه، وعىيبم أن 
جيههوا أع سبم  اعبا ليسىم هلم ييهبم، كتا يضاعف مسؤوليق أينإل المىم و هوي اوّد   عشر المىم الصحيح، والتحذير 

 من الها إل وفضحه  
  7/409 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 3)
 بتصر  يس ر  18/270هلل  ا ر ي ع سه( 4)
ب اإل ان باب أيىن ، ومسىم، كتا22 ،لمهللب ز ا إل أينإل اإل ان   ا عتال ،أخر ه الهاا، ،كتاب اإل ان، با (5)

  193،لمهلل أينإل اجلهق ، 
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 المطلب الثاني
  لقـالمط انـل اإليمـأه

 
أينإل ينذه ا رزهق ينم الذين حيقِّقون اإل ان لوالا وعت ا واعتقاياا، ويكّتىون إ اهنم 
با ستحهَّا  بمد الوا ها  من ا عتال وا لوال واالعتقايا  مي الوو  ا مروفق، وجيتبدون   

وهلذا ال يقي )) هلل(2)، لال ابن الص ح(1)حتصيإل أوهاب زيايي اإل ان ليصىوا إىل ي، ق اإل سان
اوم ا ؤمن ا طىد عىحم من ا،زك  كه ري أو بّدل فريضق   ّن اوم الش ا مطىقاا يقي عىحم 

  (3) ((الكامإل مهه، وال يستمتإل   الهالص ظاينراا إالّ بقيد
، ومن حتّقد به كان من (4)فاإل ان ا طىد ينو الكامإل التاّم، وينو اوم نهاا وزلكيق

عرفوا ات بالو   ))فإهنم  ون را ، وأكتإل أينإل ينذه ا رزهق ا عهياا وا روىا قرّبهلل السابقهلل بايخ
بم ف، (1)((له حبس  ما مهحبم ات زماىل ، وعهدوه المهايي الا ين   دّ (5)ا مرفق الا ين  ممرفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 342هلل البن زيتيق  "اإل ان"هلل يهظر (1)
كران أ رد فضر ا عصرره   ،زق  الدين أبو عترو عنتان بن عهرد الررمحن الكرري  الشربرزو،  ا وارى  الشرافم  ( ينو 2)

البن يهظر هلل"وفيا  ا عيان"   ينر(643، زو  وهق )الت س ر واوديع وال قه وأ اا الر ال وما يتمىد بمىم اوديع والىوق 
  3/221المتاي  البن "رذ،ا  الذين "، 244-3/243خىكان 

   1/148هلل لصحيح مسىمعق ا عن ررح الهوو   (3)
لذا فا شبو، عن عىتاا أينإل السهق واجلتاعق عدم واف أع سبم أو   رينم باإل ان يون اوتنهاا، أ  زمىيد اإل ان  (4)

  اإل ان( القول هواز  با شيئق فيقول ا ؤمنهلل أعا مؤمن إن راا ات، وإن كان مهقول عهبم   ينذه ا سألق )االوتنهاا
 هلل ا مرينهلل االوتنهاا أو زركه، ولكن االوتنهاا متوازر عن أكنرينم زو،عاا من الولوع   زلكيق اله س ا هب  عهبا بقوله زماىل

         اود ممن  كرعا من أينإل المىم ا ق أينإل ))  لال اآل ر هلل [32هلل]الهيم
ولكن خو  التلكيق  ع سبم من اوتكتال  –عمو  بات من الشك   اإل ان  –االوتنهاا   اإل ان ال عىحم  بق الشك 

  2/656هلل مج"الشريمق" ((لإل ان، ال يد،  أينو ممن يستحد  قيقق اإل ان أم ال؟
ن خيرج المتإل من       قيقق اإل ان وممهاه، فقد مهمه كإل موايخ     مسألق االوتنهاا   اإل ان زابي لىا 

  ويرى الشيخ المنيتهلل أن ا وىل   ينذه ا سألق القول بالت صيإل  فاالوتنهاا 366البن زيتيق هلل  ان"اإلاإل ان، يهظر هلل"
شيئق أو بيان التمىيإل ا عىحم وهيإل الشك ترم بإل ك ر، واالوتنهاا يخو  زلكيق اله س وا  ، واالوتنهاا لىترب  بذكر 

  117هلل  "،وائإل   المقيدي"هلل  ائل، يهظر
الا مصد،ينا أليسق عقىيق وبراينهلل عظريق ينذه ين  ا مرفق الصحيحق ا ستقاي من الو   ال ممرفق ال  و ق وا تصوفق  (5)

 واى  بكن ر مهبم تهسقمىإىل ر ا من ا مرفق إال أهنا ممرفق مطىقق جمتىق  فتىك وإن أواى  ،أو ،يا ا  وجمايندا 
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عىحم ركره وينم مي يوامبم ا تباياا   المهايي، كنرينم أأعر  الها  بات وأرّدينم له خشيق، و 
   (2) هعن أياا  قِّ  بالتقص ر ا تبايينم، مموفون له متام و 

   ، لال زماىلهلل وأكتإل المهراي بمدينم ارحابق ،ورولها الكرمي 

                 

وإن كان يو د لىيإل مهبم عىحم مرِّ  ،(3)، فأكنرينم من اد، ينذه ا مق ا ول[14-10]الوالمقهلل
    (4)المصو، إىل ما راا ات
أن  مإل لتحقيد ينذا اإل ان مهبياا و ريقاا، يعا إليه عهايه عىحم  ومن فضإل ات 

، فتن زىّقحم وأاحابه  ينو ازهاع ما كان عىيه الروول لسان ،وىه وعص  عىيه الدليإل، و 
المىم كتا زىقَّوا، واّد  باوّد كتا اّدلوا، فإعه يد،  ما أي،كه السابقون ا وَّلون من  قائد 

وينكذا ، (5)((من كان هبم أرهه كان  لك فيه أكتإلفكإّل ))اإل ان واليقهلل ب ضإل ات و،محته 
من   مطيهيعىتاا وعت ا فيحسن عتىه وخيىص فيه إلهله اوّد فمراز  اإل ان يرزق  المهد   

         زيايي اإل ان واليقهلل كتا وعد بقولههلل

  [17]تتدهلل
سان أن يصإل إىل واال،زقاا   مراز  ا ؤمههلل بالوي  جمال زهافس بهلل المهاي، ويأ  اإلع

ما حيهه ات وير اه من ممرفته وزو يده واإل ان به كه ري من الكهائر، بإل عىيه أن ير و  لك 
   (6) ويطتي فيه وجيتبد وي زم االوتو ا، فإن الكرمي الرمحن يؤزيه من فضىه ما  م خيطر له بهال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بمدينا   2/63 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" إلواي أو القول باوىول واالحتاي  يهظر لىتووي هللا إىل
  2/67 هلل ا ر ي السابد (1)
  11/122 هلل "فتح الها، "هلل  يهظر (2)
   4/250هلل "ز س ر ابن كن ر"هلل هبذا   ز س ر آيق الوالمق، يهظر،ّ ح ابن كن ر القول  (3)
فقد اح خىو آخر اللمان لهيإل القيامق مهبم و لك عهدما زقهض الريح أ،واح ا ؤمههلل بإ ن ات،كتا ينو ناب  عن  (4)

إ  بمع ات ،حياا  يهق، فتأخذينم حت  آبا بم "ف    ديع الهوا  بن  مان الطويإل   لصق الد الهلل  ،وول ات 
ىم    يتبا، ون فيبا تا،ج اوتر، فمىيبم زقوم الساعق" أخر ه مسفتقهض ،وح كإل مؤمن وكإل مسىم، ويهقحم ررا، الها

  2937 ،لمهلل،كتاب ال نت باب  كر الد ال، 
   10/210 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (5)
  11/390هلل ا ر ي ع سههلل  يهظر (6)
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   ينرذا الهراب وكتا أّن ا رؤمههلل بالوير  ي، را ، وهلرم مرازر  وأ كرام فرإن لىتارال هلل
 أيضاا حبس  أ واهلم ومهاينيبم وي، ق خمال تبم وز صيىبا   ا هحع التايل   اأ كاما 
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 أحكام المخالفين في باب اإليمان بالغيب
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 المطلب األول 
 الغيبحكم الجاهل في مسائل  

 
ولد جيبإل كن ر من الها  كن راا مهبا، و،مبا  بإل  مسائإل اإل ان ا تمىِّقق بالوي  كن ري،

  والها  (2)، وينو خىّو اله س من المىم(1)بمضبم أاوالا وأ،كاعاا، فاجلبإل ينو عقيض المىم
ق اجلهّ  يت اوزون   عىتبم ومما،فبم وإي،اكبم ز اوزاا كه راا كتا وهد بياعه، ولو كان يخول

 م أو كتا يمرفبا كها، الصحابق وأينإل المىم  ، هيبّ ال اكتا يمرفبالت اايإل   مبمرفق مجيي امرينوعا 
، وهلذا كان الصواب ال يستطيمون ينذه ا مرفق –أو أكنرينم  –اجلهق  فإهنم أكنر ا مق دخإل ي
أّن القد، الذ  ينه  به لىمهد واف اإلو م ينو حتقيد أاإل  -عهد أينإل السّهق واجلتاعق  –

همض أ اا ات اجلبإل بت صيإل بمض ا سائإل كاجلبإل ب اإلو م، ويتضّتن اإل ان اجملَتإل، وأنّ 
، وز اايإل الهمع والهشو، وحنو  لك ال يكون مو هاا لىك ر، إ ا كان اجلاينإل هبا وا ازه

لاا مبا  اا به الروول  إمجاالا و م يهىوه ما يو   المىم مبا  بىه عىحم و ه يقتض  ك ره  مصدِّ
 إ ا  م يمتقده  

كإّل من  م َيِدن  بدين اإلو م يون اعتها، لمىم أو جلبإل، فكإّل واإلمجاع لائم عىحم ك ر  
بالروالق فبو كافر ب  علاع وواا كان يبويي ا أو عصراعير ا  من  م يشبد ت بالو داعّيق وحملتد 

أو ونهير ا أو   ره، وخ فبم   بمض ينؤالا ممن  م زهىوبم الهذا،ي و م يصىبم اله غ إمنا ينو فيتا 
ومسائإل اإل ان   أاول الدين ، أمَّا (3)بأ كام اآلخري، أّما   الدعيا فبم ك َّا، از الاايتمّىد 

المذ، باجلبإل، اعتها، بهلل أينإل المىم   مسألق والي ايخ   مي بقاا التحقُّد بأاإل الشبايي ف
رون إىل إىل اعتها، المذ، باجلبإل ممن  م زُرَقم عىيه اويَّق، و ين  آخ  ىُُّبمأو عَدمه، فذين  

زشبد  ذين  اجلتبو،، وينم القائىونهلل يُمَذ، اجلاينإل هبىه    الشرعيقا يلَّق و  ،اعتها،هعدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  350لىك و  هلل "الكىيا "هلل ، ويهظر11/129 بإلهلل هلل"لسان المرب"( 1)
اجلبإل عىحم ن نق أ ربهلل ا ول وينو خىو اله س  ))زر ي إىل ينذا ا اإل، لال الرا  هلل  ( لد يطىد عىحم مماين أخر2)

 ((من المىم، ينذا ينو ا اإل   والناينهلل اعتقاي الش ا خب   ماينو عىيه  والنالعهلل فمإل الش ا خب   ما قه أن ي مإل
   209هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"
 "اجلبإل مبسائإل االعتقاي و كته"، و16هلل " لمهد الرمحن بن عهد اوتيداجلواب ا  يد    كم  اينإل التو يد( يهظرهلل"3)

 61لمهد الرزا  مماش هلل 
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وينذا فيتا إ ا كان ِمنر ُىه جيبىبا لُهمده عن  كتا يمذ،   فروعه، م زهىوه اويَّق   ماأاول الدين 
ن ر من الها  لد يهشأ   وك))لرال ابن زيتيقهلل عَدم من يُمىِّته، أو حنو  لك،  أوييا، اإلو م، 

ا مكهق وا زمهق الا يهد،  فيبا كن ر من عىوم الههوا ،  ىت ال يهقحم من يهّى  ما بمع ات به 
،ووله من الكتاب واوكتق، ف  يمىم كن راا مما بمع ات به ،ووله، وال يكون ينها  من يهىوه 

شأ بهاييق بميدي عن أينإل المىم  لك، ومنإل ينذا ال يك ر  وهلذا از د ا ئتق عىحم أّن من يه
واإل ان، وكان  ديع المبد باإلو م فأعكر ينذه ا  كام الظاينري ا توازري  فإعه ال حيكم 
بك ره  ىت يمر  ما  اا به الروول، ولذا  اا   اوديعهلل "يأا عىحم الها  زمان ال يمرفون 

الميوز الكه ري يقولونهلل أي،كها آبااعا فيه ار ي وال زكاي وال اروماا وال  ي ا إال الشيخ الكه ر و 
وينم يقولونهلل ال إله إال ات  فقيإل وذي ق بن اليتانهلل ما زو ي عهبم ال إله إال ات؟ فقالهلل 

  (2) (((1) زهييبم من الها،"
 ا  ال رتاا وارت أو)) هللالشافم ّ لال عدي من ا ئتق ا ع م،  أو ح ينذا ا مرولد 
ا لهإل ليام اويق فإعه يمذ، ق عىيه فقد ك ر، وأمَّ اويّ  نهو ف بمد ينا، ومن خالا ،يّ يسي أ دا 
   (3)((بالمقإل وال الرؤيق وال كر  يد،َ  ن عىم  لك ال   باجلبإل

وعظائرينا مما واف ات ع سه (5)فإن ينذه ا ماين الا وا  ))هلل (4)ولال ابن  رير
ا إاّل بمد اعتبائبا و،ووله ما ال ينه   قيقق عىته بال كر والرويق، ال عك ِّر ب اجلبإل هبا أ دا

   (6) ((إليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأخر ه اواكم   ا ستد،  هلل 4049،لم هلل ال نت، باب  يناب القرآن والمىم ، ( أخرج ابن ما ه حنوه   كتاب1)
ين   وىسىق ا  اييع الصحيحق ، ولال احيح عىحم ررط مسىم و م خير ه، ووافقه الذينيب، واححه ا لها4/473

 87،لم هلل 
  11/407هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 2)
  13/407هلل  "فتح الها، "( عق ا عن 3)
بن يليد بن كن ر أبو  م ر الطرب ، له زصاعيف عافمق كن ري مهباهلل القول   أ كام ررائي ينو تتد بن  رير ( 4)

، و امي الهيان   الت س ر ، وزا،يخ ا مم مصا،، وكتاب   أاول ال قهاآلنا، ، واخت   عىتاا ا  ، وتذي اإلو م
   282-267/ 14لىذينيب  "و ر أع م الهه ا"هلل ينر( يهظر310وا ىو  ، زو  وهق )

 ( ا شا، إليه إنها  مماين ا ا  ات ومدلوالتا 5)
   1/48هلل  "    يمىحمإبطال التأوي    خها، الص ا "( 6)
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لالهلل "كان ، إل يسر  عىحم ع سه، فىّتا  ضره  الهيّب  ويشبد لذلك ما  ّدث به
ا و  لال لههيههلل إ ا أعا م  فأ رلوين، مث ا حهوين، مث  ،وين   الريح، فوات لئن لد، عىّ  

ا، فىتا ما  فُ  مإل به  لك، فأمر ات ا ،ضهلل امجم  ما فيك ،ّ ، ليمذب يِّ عذاباا ما عذبه أ دا
مهه، ف مى  فإ ا ينو لائم  فقالهلل ما محىك عىحم ما اهم ؟ فقالهلل يا،ب خشيتك! فو ر 

  (1)"له
لد يستشكإل ينذا فيقالهلل كيف يو ر له وينو مهكر لىهمع والقد،ي ))هلل (2)ا ّ لال ايخطّ   

إل به  لك ال رمأعه إ ا فُ  بإل فظنّ روإمنا   ،اجلوابهلل أعه  م يهكر الهمع وعىحم إ ياا ا وزحم؟ 
بن  لم ا الرلو    (3)((مذب، ولد ظبر إ اعه باعوافه بأعه إمنا فمإل  لك من خشيق اتماي ف  يُ يُ 

يقد، عىحم مجي ،مايه  ات  فبذا إعسان  بإل إىل أن ما  أنّ ))  ممىِّقاا عىحم ينذه القصَّقهلل
فبو لد  قد أاإل اإل ان وينو التصديد   (4)((هات له إللرا،ه، وخوفه، و بى   روإ يائه، ولد 

  بات واليوم اآلخر مي خوفه من عقاب ات، فكان بذلك من أينإل مطىد اإل ان 
ليس مقهوالا عىحم كإلِّ  ال عهد  المذ، باجلبإل   أاول الدينيتههللَّ مما وهد أنَّ 

وأمكهه التمىُّم  يمىتاا والدعابهلل ظبراين ا سىتهلل وفيبم ال يميشعذ،اا  ن ال يقهإل بإل  اجلتبو،،
عبد   ديعالذ  يكون اجلاينإل ا مذو، هبىه ينو  ولكنّ  فأعرض عهه، فإن  لك  ّيق عىيه،

ته، أو ى عن ب ي ا سىتهلل، أو  يع  م يتسنَّ له من يمىِّ يميش   مهأا كان بدين اإلو م، أو  
لو ُعِذَ، اجلاينإل   إل )) هللالشافم ّ لال  ،ا اوليق ه عىحم ما جي  عىيه اعتقايه من مسائإل 

عن المهد أعهاا التكىيف ويريح لىهه من  إ  كان حيطُّ   خ راا من المىم اجلبإل بىه لكان 
ق لىمهد    بىه باوكم بمد التهىي  والتتكهلل  لئ  يكون لىها    ف   يّ التمهيف روب 

   (5) ((ق بمد الُروإلات  يّ  عىحم
طيي المىم فإعه ال يمذ، بذلك، بإل ويكون فمىه فإ ا كان اجلبإل بأاول الدين ممن يست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومق ،محق ات  ، ومسىم كتاب التوبق، باب3481 ،لمهللاييع ا عهياا باب أ اييع الوا،، ،كتاب أ لهاا، ( أخر ه ا1)
  2756 ،لمهللوأهنا وهق   ضهه ،

من زصاعي ه هلل ررح ا  اا اوسىن، و ري  ، ايخطا  احملدث الىوو ينو أبو وىيتان مح د بن تتد بن إبراينيم  (2)
  94 "هللالهىوق لى  روزآباي "،  17/23 هلللىذينيب "و ر أع م الهه اينر( يهظرهلل"388) مما م السهن، زو  وهق، و اوديع

  6/523هلل  الها، " فتح( "3)
 3/141 هلل "ال صإل   ا ىإل وا ينواا والهحإل" (4)
 2/17 هلللىل،كش   "ا هنو،   القواعد" (5)
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أّما ك ر اإلعراضهلل فإن يمرض بستمه ولىهه عن الروول، ال  ))من ك ر اإلعراض لال ابن القيِّمهلل
فاإلعراض عن يين  (1)((يصدِّله وال يكذِّبه وال يواليه وال يماييه، وال يصو  إىل ما  اا به الهتق

راا أكرب الويتا إ ا  صإل به فوا  أاإل اإل ان الذ  يدخإل ات ال يتمىته وال يمتإل به يمد ك 
   (2)به   اإلو م

 ويمكن تلخيص ضوابط العذر بالجهل في أمور ثالثة:
  أن يكون اجلبإل مما يتمّذ، اال واز مهه لىتمهلل كأن يكون  ديع عبد باإلو م، 1

و ابط ما يم حم ))هلل(3)ا ّ أو يكون   ييا، بميدي عن اإلو م أو المىم الصحيح به، لال القر 
عهه من اجلباال ، اجلبإل الذ  يتمّذ، اال واز مهه عايي، وما ال يتمذ، اال واز عهه وال يشّد 

  (4) (( م يُمف عهه 
  أن ال يكون اجلبإل بسه  الت ريط والتقص ر    ى  المىم الصحيح، فاجلبرإل ال 2

مكن اإلعسان ممرفق اوّد فقّصر  م يكن يكون عذ،اا إالَّ مي الميل عن إزالته، وإاّل فتىت أ
ممذو،اا 
ّن اجلاينإل يمذ،، فإمنا تّىه إ ا  م يقصِّر وي رِّط   إإ ا لىها ))هلل(6) ، لال ابن الىّحام(5)

  (7) ((زمىُّم اوكم  أّما إن لّصر أو فّرط، ف  يُمَذ،  لماا
رىم، فتن المرىم ما ال   أن ال زكون ا سألق الا  بىبا مما ال يتصرّو، اجلبإل هبا  س3

يسي بالواا مسىتاا   ر موىوب عىحم عقىه  بىه، وينو المىم الذ  وا ه اإلمام الشافمّ  بقولههلل 
وينذا الصهف كّىه من المىم مو وي عص ا   كتاب ات، ومو وي عام ا عهد أينإل اإلو م يهقىه ))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1/366هلل  "مدا،ج السالكهلل" (1)
    227لمهد الىطيف آل الشيخ هلل  "مهباج التأويس والتقديس"، و214هلل الويناب"البن عهد الروائإل الشاصيق( يهظرهلل"2)
له كت   كن ري  م يدي مهبا ا شبو، بالقرا ، عا م فقيه  ،بن إي،يس بن عهد الرمحن الصهبا  أبو المها  أمحد ( ينو 3)
البن فر ون  "الديهاج ا ذين "هلل رينر(  يهظ684صول لىراز  ، زو  وهق )، وررح احمللقواعد، والذخ ري، وررح اجل با هلل

  188 هللحملتد خمىو  "اللكيق ريري الهو،و"،128
    2/150لىقرا  هلل  "ال رو "( 4)
  570هلل  " ريد اهليرزهلل"، و 2/280هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 5)
ارتوإل ه وا اول اهف   ال ق، فقيه واعظ، ، ابن الىحام بالشب ر ( ينو عى  بن تتد بن عها  الهمى  اوههى ، 6)

ا قصد "،و 7/31البن المتاي هلل  "رذ،ا  الذين يهظرهلل" ( ينر803) وهق بالتد،يس وال تيا والقضاا   مصر  زو  
   2/273 هللالبن م ىح "ا ،رد

   58البن الىحام هلل "القواعد وال وائد ا اوليق"( 7)



 

 

 204 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

عون    كايته، وال و وبه عواّمبم عّتن مضحم من عوامِّبم حيكوعه عن ،وول ات، وال يتهاز 
 ((عىيبم، وينذا المىم الماّم الذ  ال  كن فيه الوىط من ايخرب، وال التأويإل، وال جيوز فيه التهازع

(1)   
ومن ا بم التأكيد عىحم أّن المذ، باجلبإل ال يم ي اعت اا ا  اا وا  كام الشرعّيق 

ك ر، وينذا إواي، عتا يكون كذلك، لألفمال وا لوال واالعتقايا ، فهقولهلل ينذا رر ، وينذا  
 ولكن ال اعإل ا مهلل لد يكون ممذو،اا باجلبإل 

كتا ال يم ي التمىُّإل   إبقائه واال تياج به لتسوي  ايخطأ واجلباال  والهدع والض ال    
بإل ال بّد من بيان اوّد والمتإل عىحم زمىيم الها  ما يرفي اجلبإل عهبم  وإاّل  را و   بيان 

ّضإل أينىه  ولكان زر  الها  عىحم  بىبم أوىل، وإمنا يم ي أعه ليس   د أن يك ِّر المىم وفُ 
ا من ا سىتهلل بأمر جيبىه  ىت زقام عىيه اويق، وزههلل له احملّيق، فتن نه  إو مه بيقهلل  أ دا

  (3)وإزالق الشهبق(2) م يلل عهه  لك بالشّك، بإل ال يلول إالّ بمد إلامق اوّيق
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  357لىشافم  هلل  "الروالق"( 1)
مىه  يق عىحم خىقه، وإلامق اويق يكون بتهىيوبا  ن كان  اين ا، وإزالق الىهس ( اويق ين  ررع ات وو يه الذ   2)

 "عتن كان عهده رهبق فيبا، فتن بىوه بمض القرآن يون بمض، لام  عىيه اويق مبا بىوه يون ما  م يهىوه  يهظر هلل
  571هلل  " ريد اهليرزهلل"، و2/293البن زيتيق هلل  "اجلواب الصحيح

    22/16،  12/465هلل  "اوى ابن زيتيقجمتوع فت"( يهظر هلل 3)
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 نيالمطلب الثا
 الغيبحكم المخطئ في مسائل  

 
، (2)، فايخطأ عدول عن اجلبق الصحيحق(1)ا اطئ ينو من أ،اي الصواب فصا، إىل   ره

وال يتصّو، ولوعه إاّل مي و وي  بإل  فههلل اجلبإل وايخطأ از ا    ا مىن من و ه  ولد و،ي  
ع إهنتا    كم عصوص من الكتاب والسهق   إعذا، اا هيبتا و،في ا ؤاخذي عهبتا   ي

  لال زماىل   خطاب أينإل (3)من  م يهىوه ايخطاب الشرعّ  ومن مث يمذ،ان    اال  مميهق
، [5]ا  لابهلل           اإلو مهلل 

  (4) الهسيان"هلل "،ُفي عن أما ايخطأ و لال 
وايخطأ ا و و،   اال تباي ينو   عوع  ا سائإل ايخربيّق والمتىّيق، فبها  من اعتقد 
نهو  ر ا لداللق آيق أو  ديع وكان ينها  ما يما، ه ويههللِّ ا راي اوّد و م يمرفه، منإل من 

 هلل اعتقد أّن الذبيح إوحا  وديع اعتقد نهوزه، أو اعتقد أّن ات ال يُرى لقوله 

   ولقوله زماىلهلل [103]ا عمامهلل ،           

   ولد و،ي أّن أم ا ؤمههلل عائشق ،   ات عهبا ا تّي  هبازهلل [51]الشو،ىهلل ،
، وإمنا يداّلن بطريد المتوم، و،و  (5)  الدعيا باعت اا الرؤيق    ّد الهيّب اآليتهلل عىحم القول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/65 خطأهللهلل البن مهظو،"لسان المرب"يهظر هلل (1)
 151هلل "م ريا  أل اظ القرآن" (2)
 320هلل "اجلبإل مبسائإل االعتقاي و كته"يهظر هلل  (3)
، وأخر ه اواكم   ا ستد،  هلل 2045،لم هلل لط  ، باب     ا كره والهاو ، أخر ه ابن ما ه، كتاب ا (4)
 ، واححه ووافقه الذينيب 2/198
" الري عىحم اجلبتيق"هلل اآلخري ف راه أينإل اإل ان، يهظر ال يراه أ د   الدعيا بميهه، أما   أمجم  ا مق عىحم أن ات  (5)

ىهيب ، وايخ   إمنا ولي    صول الرؤيق ل 6/510هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" تن عقائد السىف، و 306هلل لىدا،م 
 ا )) هللخااق ليىق ا مراج، لال ابن زيتيق ، 3/386هلل  ((،أى ،به ليىق ا مراج وأكنر عىتاا أينإل السهق يقولونهلل إن تتدا

البن عطيق هلل  "احملر، الو يل"من يرى زر يح لول عائشق ،   ات عهبا ويمّده ،أ  اجلتبو،، يهظر هلل  المىتااومن 
القول بأعه ،آه بميهه، فىيس فيه لا ي أيضاا وال عص  إ  )) هلل "الش ا"   لال القا  ، ، ومهبم من يتولف 15/260

هلل  (( بذلك ا ممكن، وال أنر لا ي متوازر عن الهيب ه عىحم آيق الهيم    والتهازع فيبا مأنو، واال تتال هلا مول في
 حملتد التتيت    "لربه ،ؤيق الهيب "هلل ختصا، يس ر  ولى ائدي يرا ي كتاببا 1/265
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العتقايينم أن اإل،ايي زتضتن الر ا واحملهق  (1)عن بمض التابمهلل إعكا، أن ات يريد ا ماا 
 تتاا، وات ال ير حم لمهايه الك ر وال سو ، ومهبم من اعتقد أّن بمض الكىتا  واآليا  

قرآن   ّن  لك  م ينه  عهده بالهقإل الناب ، ومن الصحابق من كان يسألهلل ينإل ليس  من ال
عرى ،بّها؟ فىم يكوعوا يمىتون أهنم يروعه، وكن ر من الها  ال يمىم  لك، إّما  عّه  م زهىوه 

  بمض الص ا  لوم  يوىطلد ))لال ابن لتيهقهلل ، (2)ا  اييع، وإّما  عّه ظّن أعّه كذب و ىط
  (3)((هلل ف  يك رون بذلكمن ا سىت

فتنإل ينذه ا خطاا  م خترج أاحاهبا عن يائري أينإل السهق واجلتاعق، فيي  الت ريد 
بهلل الوىط اجللئّ  وبهلل إعكا، أاإل وخمال ق لاعدي كىّيق مما عىيه ال رلق الها يق  فإعكا، الهمع أو 

كن ا لوال الا يك ر لائىبا إعكا، نهو  اوقائد مجىق مما عىيه أينإل الهدع ينو ك ر باالز ا ، ول
لد زقي ممن  م زهىوه الهصوص ا و هق  مرفق اوّد، ولد زكون عهده و م ينه  ادلبا عهده، أو 
 م يتتكَّن من فبم ياللتبا، أولد زكون عر   له رهبا  يمذ،ه ات هبا، فتن كان من 

ا    ى  اوّد وأخطأ فإّن ات يو ر له خطأه كائ هاا ما كان   ا سائإل الهظريّق أو ا ؤمههلل جمتبردا
لال ابن زيتيقهلل ، (4) ومجاين ر أئتق اإلو م المتىيرّق  وينذا ينو الذ  كان عىيه أاحاب الهيّب 

 ال  رينمهللرو   ّ وياوي بن عى  ّ و، روالن  ّ افمر هي ق والش ينذا لول السىف وأئتق ال توى كأ )) 
 و  ره، مق كتا  كر  لك عهبم ابن  ل ال رعيّ   ال ق و رّ اوليا ا سائإل   يؤمثون جمتبداا خمطئاا 

حون ويصحّ  (5)ايخطابيق و  رمها يقهىون ربايي أينإل ا ينواا إالّ   ّ  هي ق والشافم وهلذا كان أبو
ينذا ينو  هللولالوا ،حم خى هوال يصىَّ  ،والكافر ال زقهإل ربايزه عىحم ا سىتهلل الص ي خى بم،

قون وال ي سِّ  رونم ال يك ّ رابمهلل هلم بإ سان وأئتق الدين أهنرابق والترحالقول ا مرو  عن الص
ا من اجملتبدين ا اطئهلل ال وال يؤمثِّ    (6) ((قرّ ق وال عىتيرّ ألق عتىيرمس  ون أ دا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ا قصوي ينها اإل،ايي الكوعيق ف  يقي   مىك ات إال ما يريده  (1)
 وما بمدينا  20/32هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (2)
  6/523هلل  الها، " فتح" (3)
  23/345هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (4)
، وأهنم ال  وزون وإمنا يرز مون لىتىكو ، زلعم ألوينيق ا ئتق وعىتبم الوي من فر  الشيمق ين  فرلق  اليق  (5)

 223هلل  "ال ر  بهلل ال ر "فتاال تبم لىحد   ا اول اإل اعيق ال   فروع ا سائإل، ل وتلايي يهظر هلل
  19/207 هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (6)



 

 

 207 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

وينو ا هبج ا مرو  عن اإلمام أمحد كذلك، فإعه  م يكّ ر كن راا ممن كاعوا عىحم مذين    
يمو  بإمامتبم ويدعو هلم ويرى االئتتام بإل كان  من والي ا مر، اجلبتّيق   بمض ا سائإل

هبم   الصىوا  واوّج، والولو ممبم، وا هي من ايخروج عىيبم ما يراه  مناهلم من ا ئتق، 
ويهكر ما أ دنوا من القول الها إل الذ  ينو ك ر عظيم، وإن  م يمىتوا ينم أعه ك ر، فكان 

س  اإلمكان  فييتي بهلل  اعق ات و،ووله   إظبا، السهق يهكره وجيايندينم عىحم ،ّيه حب
، وبهلل ،عايق  قو  ا ؤمههلل من ا ئتق وا ّمق وإن كاعوا والدين وإعكا، بدع اجلبتّيق ا ىحدين

  ( 1) باالا مهتدعهلل أو ظىتق فاوقهلل
اع ا ي  او  زهازعوا   مسائإل عىتّيق اعتقاييّق، كست))ولد نه  أّن الصحابق 

، مي بقاا ا ل ق (4)،بّه لهإل ا و  تتد ، و،ؤيق (3)، وزمذي  ا ي  بهكاا أينىه(2)او ّ 
واجلتاعق، وينذه ا سائإل مهبا ما أ د القولهلل خطأ لطماا، ومهبا ما ا صي    ع س ا مر 

، وهلذا فإن (5)(( زهاع السىف، واآلخر مؤي   ا و   عىيه حبس  لّوي إي،اكهأوا د عهد اجلتبو، 
لال أ د من أينإل المىم بقول أينإل الض ل   مسألق فرعّيق فإعه يكون   ينذا القول لد  اع  
الصواب وأخطأ اوّد   ينذا الهاب، ولكّن  لك ال يو   أن يمامإل ممامىق أينإل الهدع الذين 

اد آ اي هلم مهبج خمالف   التىقِّ  واالوتدالل، لال اإلمام الذينيّب مشهماا عىحم من ير 
ولو أعا كّىتا أخطأ إمام   ا تبايه   آ اي ا سائإل خطأ ))ا خطاا   ا سائإل عىحم المىتااهلل 

مو و،اا له، لتها عىيه وبدعهاه وينيرعاه  ا وىم لها ابن عصر
، وال من ينو (1)وال ابن مهرده (6)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7/508هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (1)
لالوا بالستاع ا ولهلل إل االعتقاي ال رعيق واختىف فيبا المىتاا عىحم لولهللهلل مسألق  اع ا ي  او  او  من مسائ (2)

و  ره من الصحيح، والقول الناين مبهي  اع  ومستهدينم  ديع لىي  بد، ا مرو  الذ  ،واه مجي من الصحابق 
  هلل دالهلم لرول ات زمراىلا وزحم، وينو لول أم ا ؤمهرهلل عائشرق ،   ات عهبا ووافقبا  ائ ق من المرىتاا وعتدي اورت

   هلل ، ولروله[80هلل]الهتإل        ولد بسط بسام و مق ا و وع [22هلل]فا ر ،
 ول لصحق ا  اييع وارا تبا، بسطاا وافياا   ي،اوته وحتقيقه لكتاب الروح البن القيم وخىص إىل زر يح القول ا

     1/130يهظر لى ائدي هلل اآليا  الا ظاينرينا مهي الستاع، وإمكان اجلتي بيهبا وبهلل
 من ينذا الهحع   97وهد بياهنا ص  (3)
 من ينذا الهحع  210وهد بياهنا   ينامش ا حق  (4)
   19/123هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (5)
ا روز ، اوافظ، ريخ اإلو م، لال اواكمهللإمام عصره   اوديع ب  مدافمق،=  ينو تتد بن عصر بن اوياج( 6)
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ت من اهلوى ومن أكرب مهبتا، وات ينو يناي  ايخىد إىل اوّد، وينو أ، م الرامحهلل، فهمو  با
   (2)((ال ظاظق

والمذ، بايخطأ ليس مقهوالا عىحم كإّل  ال كتا وهد أّن المذ، باجلبإل ليس مقهوالا عىحم  
فيتا ينم فيه من الك ر الهواح والشر  المظيم  (3)اوىوليرّق كإّل  ال، فايخطأ الذ  أولي االحتاييرّق

واز د أينإل ال توى ( 4) م يُمذ، اوّ ج والتمطيإل وقيقق و وي ،ّب الما هلل ال يمذ،ون به، كتا
، (5)و م يقإل أ د بأعه خطأ ا تباي ممذو، به، إمنا   ل وك ر عن ممرفق وعىم ،عىحم لتىه

من كان خطؤه لت ريطه فيتا جي  عىيه من ازهاع القرآن من ا، أو لتمّديه  دوي ات بسىوكه ))فر
ات، فبو الظا م له سه، وينو من أينإل السهإل الا هنحم عهبا، أو ازهاع ينواه بو ر ينداى من 

الوعيد، خب   اجملتبد    اعق ات و،ووله با هاا وظاينراا الذ  يطى  اود با تبايه كتا أمره 
فات لد   ر هلذه ا مق خطأينا، وايخطأ أمر عاّم يقي    (6)((ات و،ووله فبو مو و، له خطؤه

 سائإل المتىيرّق ا سائإل ايخربيّق القوليرّق، كتا يقي   ا 
والوا   عىحم المهد حترِّ  اوّد واال تباي   الواول إليه وبذل الووي    ى  المىم، 
وال جي  عىيه إاابق اوّد فإن ا تبد وأخطأ كان ممذو،اا، وإن زر  اال تباي تاوعاا وز ريطاا مث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    11/129ينر(، يهظر "و رأع م الهه ا"لىذينيبهلل294=زو  وهق )
ينو تتد بن اوحا  ابن مهده، من كها،   اظ اوديع، وأئتق أينإل السهق واجلتاعق، من مصه ازههلل التو يد وممرفق ( 1)

ينر(  يهظرهلل "و رأع م 395،زو  وهق) االز ا  والت ري، وممرفق الصحابق، والري عىحم اجلبتيقعىحم  أ اا ات 
 4/504، و"رذ،ا  الذين "البن المتايهلل13/6الهه ا"لىذينيبهلل 

  14/40هلل لىذينيب "و ر أع م الهه ا"( 2)
إىل   ي الروافض والصوفيق مهبمهلل السهئيق والهياعيق واجلها يق وايخطابيق  ا هتسهون لإلو م عشر فر  ير مون ( اوىوليق3)

والهت ريق وا قتميق والرزاميق واوىتاعيق واو  يق والمذافري وايخرميق، فبؤالا مجيماا يشوكون بالقول حبىول ال ينو    
"الربينان" و،105- 1/82" لألرمر هلل "مقاال  اإلو ميهلل،و228يهظرهلل"ال ر  بهلل ال ر "لىهوداي هللالهاوو  يهظرهلل 
 85 – 80لىسكسك هلل 

ا مث كان   ابتداا أمره اوسهلل بن مهصو، او ج،  ده جموو ، ( ينو4) يخإل عىيه اوىول واالحتاي واا، متمهدا متليندا
ايخىي ق أن ، وزمىم السحر والشمهذي وايعحم الههوي وعىم الوي  وعطد بمها،ا  ك ريق  ىت أمر واالحنرا  من أينإل االحن ل

زا،يخ بوداي  "هظر هللينر ( ي309توا بقتىه فقتإل وهق ) كشف أمره حبضري المىتاا فأمجموا عىحم ك ره و إل يمه وأفيُ 
   14/313هلل  "و ر أع م الهه ا"، و 144 -11/132البن كن ر  "الهدايق والهبايقو"، 140-8/112 "لىهوداي 

  217هلل ( يهظر هلل"مهباج التأويس والتقديس"5)
   3/317هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 6)
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ا من أينإل المىم ف بو ممذو، منىه إاّل أن أخطأ أمث  وإن كان عا لاا عن ممرفق اود فازّهي جمتبدا
  أّما ا قرىِّد عن ز ريط وزقصر ر، أو ا قىِّد  ينإل اللي  والمهاي (1)يرى اورّد مي   ره ويتمّصر  له

      من آباا أو كررباا فإعه يصد  عىيه لول ات زماىلهلل 

               

             [49-48] افرهلل    
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو إمجاع  ( التقىيد ا ذموم عق  وررعاا ينو ازهاع لول من ليس لوله إ دى اويج ب   يق، خب   ازهراع الرورول 1)
من ينذا 169صا مق فإعه  يق وا هق االزهاع، وإن  م يمر  الدليإل وال يدخإل  لك   التقىيد ا ذموم  ،ا ي ينامش 

 الهحع 
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 الثالمطلب الث
 الغيبحكم المتأول في مسائل  

 
ريَّق واالوتهها ا  المقىيرّق فإن من   ا كان جمال الوي  أكنره و،اا عا م ا د،كا  اوسِّ
اوكتق أن يُتىقَّحم خربه كتا  اا من عهد الما م به، ويُقطي الطتي   إي،ا  كي يَّا   قائقه 

وواا   زمامىبم مي مسائإل االعتقاي أوالهحع و،اا ما م يأ  به ايخرب، ولكن الها  ليسوا 
الويهيرّق فتهبم من بىن اعتقايه فيبا عىحم التسىيم لىهّص واإل ان به كتا  اا، ولّيد عقىه و م 
يمتّد به     ر جماله  فآمن بات ومبا  اا عن ات عىحم الكي ّيق الا يمىتبا ات فسِىم من الللإل 

ريد ينم أينإل السهق واجلتاعق  لذا كاع   ريقتبم أعىم وواإل إىل المىم الصحيح، وأئتق ينذا ال 
وأ كم وأوىم، ومن الها  من  م يقهي بالتسىيم فبته واعسا  و،اا زأوي   عقىه واوتهمايا  
مهطقه، وينؤالا يت اوزون   ايخطأ والللإل فتهبم من  اع  الصواب كن راا كا تكىِّتهلل، ومهبم 

  ل واإلعكا، ككن ر من ال  و ق و  رينم  من زلَّ  به القدم فبوى   متاينا  الض
والتأويإل ا قصوي ينها   باب مسائإل االعتقاي الويهّيق ينو ار  الى ظ عن ظاينره  

، فيقول ا تأّول   مسائإل (1)الذ  يدّل عىيه إىل ما خيالف  لك لدليإل مه صإل يوينم  لك
باوتهها ا  عقىه الوي  حبس  ما يمرض له من فبم لهصوص الشريمق ا اربي عن الوي  

   (2)حبيع يكون خمال اا  ا فبته السىف الصاحل من الصحابق والتابمهلل هلم وأئتق الدين
وإ ا كان ينذا ا تأوِّل يقصد موافقق اود ادلاا، وإمنا ولي   التأويإل لو،وي رهبق عهده 

ا ارب عن زصرفه عن اوّد، فمتد إىل التأويإل  ب ا، أو ظن خطأا أّن اوّد   محإل الى ظ 
الوي  عىحم ممىن آخر حيتتىه، مما يسوغ   الىوق فإعه يىحد باجلاينإل وا اطئ   اعتها، المذ، 
أو عدم اعتها،ه، أما إ ا كان زأويىه عن زكذي  لهصوص الشريمق و،ي  لىحّد فبرذا ال يمذ، 

مطق وبا هيرّق يتأّولون مراز  مابهلل لرا))بتأويىه وإمنا يىحد با ماعد ا هكر، فأينإل التأويإل ا ذموم 
ا خها، وا وامر، ومابهلل اابئق وف و ق يتأّولون عاّمق ا خها، عن ات وعن اليوم اآلخر،  ىت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"البن ررح الطحاويق"التأويإل ا ذموم وليس التأويإل مبمىن الت س ر والهيان الوا،ي كن راا   الكتاب والسهق  يهظرهلل وينو  (1)
  231هلل  أ  المل

 328هلل  "لمهدالرزا  مماشاجلبإل مبسائإل االعتقاي"يهظر هلل  (2)
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عن أكنر أ وال ا عهياا  وما بهلل  بتّيق وممتللق يتأّولون بمض ما اا   اليوم اآلخر و  
ر  ا رمريّق عىحم ما  اا     ولد وافقبم بمض متأخِّ (1)آيا  القد، ويتأّولون آيا  الص ا 

بمض الص ا ، وبمضبم   بمض ما  اا   اليوم اآلخر  وآخرون من أاها  ا ّمق وإن  
كاع  زوى  عىيبم السهق، فقد يتأّولون أيضاا   موا ي يكون زأويىبم من حتريف الكىم عن 

ا، ممظِّتاا ت و،ووله من كان من أينإل الهدع مؤمهاا بات و،ووله ظاينراا وبا ها ))، فر(2)((موا مه
مىتلماا ما  اا به الروول، ولكهه خالف وأخطأ   بمض ا قاال  وأخطأ   زأويىه من   ر  
ك ر و حد لىبدى الذ  زههلّل له  م يكن كافراا، ولكهه يكون فاوقاا مهتدعاا، أو مهتدعاا  اال ، 

  لذا كان ال بّد (3)((ذ   م يظ ر به أو مم و ا عهه يخ اا ا قالق، ولرّوي ا تبرايه    ى  اوّد ال
من الت رريد بهلل من يتأّول عن ا تباي   مسألق فيضإّل باعتقايه خ   الصواب، وينو يقصد 
الواول إىل اوّد، وبهلل أاحاب الهدعق ويعاي الض لق الذين يهكرون الظاينر واوقائد الويهّيق 

م أ ياعاا، إال أهنم  م يرموينم بايخرروج مجىق، فتي ختطئق السىف لىتتأّولهلل عن ا تباي وزأنيتب
وبهلّل خطأ لوهلم و  له إالّ  لمذاب القرب   الربزخ من الدين، ولد  كر ابن زيتيق زأويإل ا متللق

، (4)أعه  م يك ِّرينم بذلك، بإل لالهلل لكهبم خ ر من ال  و ق  هنم يقّرون بالقيامق الكربى
، فإهنم (5) القرآن من الوزن وا يلان عىحم ،عايق المدل واإلعصا وكذلك زأويىبم ما و،ي  

 اعهوا فيه الصوابو م يكّ روا بذلك، بإل فّر  المىتاا بهلل ا تأوِّل مهبم بضوابطه وبهلل ا هكر 
ا ماعد، وكذلك   رأن كن ر ممن زكّىتوا   القد، كقول القد،يّق بإعكا، عتوم ا شيئق وايخىد 

والشافمّ  وأمحد و  رينم مي ز ريقبم بهلل اجملتبدين الضالِّهلل   أع سبم  مالك فقد كّ رينم عىيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاينرينا، ويسىكون  ياهلا أ د  عىحم -بلعتبم –فا تكىتون مت قون عىحم عدم إ راا الص ا  ا ومهق لىتشهيه  (1)
مسىكهللهلل إما التأويإل بصرفبا عن ظاينرينا إىل ممىن آخر حتتتىه الىوق، أو الت ويض وينو ار  الى ظ عن ظاينره مي عدم 
التمرض لهيان ممهاه وز ويض عىم ا مىن إىل ات  وك  ا سىكهلل جماع  لىصواب ولو أهنم أنهتروا ما أنهته ات و،ووله، و م 

 محد القا   هلل  "مذين  أينإل الت ويض   عصوص الص ا "ا   ممرفق كي يته لوافقوا اود والصواب  يهظر هلليتكى و 
153  

  7/388، ويهظر هلل  13/287هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (2)
  156هلل  "البن أ  عيسحمزو يح الكافيق الشافيق" (3)
  4/284هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (4)
عن آخرينم إال أّن مهبم من أ اله عق ا، ومهبم من  وزه، و م حيكم بنهوزه كالم    مذين  ا متللق ( لال اإلجي هلل ينو5)

    8/350هلل  "ررح ا والف"يهظر هلل  ،وابن ا متتر
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وبهلل   رينم، فرووا اوديع وخر وا   كتهبم لكن ر ممن كان يرى ،أ  القد،يق مما يدل عىحم 
 الت ريد بهلل ا هكر ا ماعد وا تأوِّل اجملتبد 

ائإل الا يأوِّهلا وكوهنا مما يسوغ   كذلك فإن مما يؤنر   اعتها، المذ، لىتتأوِّل عوع ا س
لال المىتااهلل كإّل متأوِّل ممذو، بتأويىه ليس بآمث، إ ا كان زأويىه  ))الىوق أو ال، لال ابن  يرهلل 

، أمَّا زأويإل ا اول ا بّتق ا ت د عىيبا، والا (1)((وائواا   لسان المرب وكان له و ه   المىم
ما يتمّىد من  ))يمتّد هبا فىيس إال عهاياا ومكابري، لال الولايّلهلل  ارتبر القول اوّد فيبا ب  رهبق

ينذا اجلهس ]يم ي التأوي  [بأاول المقائد ا بّتق، فيي  زك  ر من يو رِّ الظاينر بو ر برينان 
ريَّق   اآلخري بظهون وأوينام  لا ي كالذ  يهكر  شر ا  ساي، ويهكر المقروبا  اوسِّ

  (2)((ن لا يواوتهمايا  من   ر برينا
فالتأويإل الذ   كن اعتها،ه عذ،اا لصا هه يكون   أمر خ    أو عن رهبق لويّق، فىم 

   ن أمر التو يد أمر  ىّ  لد (3)عهدما عهدوا مي ات   ره ونكهبا ا شر  زقهإل الشهه الا ا تجّ 
زه، أو اا   ينوى، أو ألام ات عىيه أيلّق المقإل وال طري والهقإل ف  يشتهه إالّ عىحم مماعد ل طر 

الذين اعتَدوا عىحم  ممرض عن  ريد ا عهياا اىوا  ات وو مه عىيبم، ومنىبم القهو،يّون
 هاب التو يد، ووّو وا الشر  ا كرب، فدَعوا ا موا ، واوتوانوا هبم ممتتدين عىحم زأوي   

 م، وعىم الها،    وكذلك ا ؤوِّلون لىهصوص الوا،يي    شر ا  ساي و دوث الما(4)با ىق
باجللئيَّا ، فإهنم يك رون   ا ُعىم لطرماا من الدين أهنرا عىحم ظواينرينا، خب   ما و،ي   عدم 

   (5)خىوي أينإل الكهائر   الها،   ا لد يشتهه من زما،ض ظاينر ا يلّق    قِّبم 
سّو ال خ     ك ر من  حد  لك ا مىوم  رو،ي لىيتيي، وز ))هلل(6)لال ابن الوزير

باوم التأويإل فيتا ال  كن زأويىه كا   دي   زأويإل مجيي ا  اا اوسىن، بإل مجيي القرآن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12/304هلل "البن  يرفتح الها، "( 1)
 80لىولايل هلل  "فيصإل الت رلق بهلل اإل ان واللعدلق" (2)
   351هلل "لمهدالرزا  مماشبإل مبسائإل االعتقاياجل"هلل ( يهظر3)
مهباج "و"، كشف الشهبا   الري عىيبم، يرا ي لى ائديكتابه" عهد الوينابولد اعربى هلم اجملدي الشيخ تتد بن  (4)

 لمهد الىطيف آل الشيخ  "التأويس والتقديس
 69لىت  عىحم القا،  هلل يهظر هلل"ررح ال قه ا كرب" (5)
المواام من  هللاينيم بن عى  بن ا رزضحم من آل وزير، من فقباا اليتن له مؤل ا  عافمق أربريناينو تتد بن إبر  (6)

البن  "رذ،ا  الذين "يهظر هلل  ينر (840)  وهقزو  ، ينا، اود عىحم ايخىدو إالربينان القا ي   ممرفق الصاعي القواام و 
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  فبؤالا اللعايلق من الها هيرّق (1)((والشرائي وا ماي ا خروّ  من الهمع والقيامق واجلهق والها،
هق الا ال يقوم إالّ وال  و ق  قيقق زأوي تم زكذي  لىدين مجىق وز صي ا أو  اوله الهيِّر

عىيبا، وليس مثق رهبق هلم يمتّد هبا، ف  زمتتد زأوي تم عىحم مستهد من عص  آخر احيح أو 
زأّول وعىتها ))  و ه ياللق وائ   لذا زمّد  حوياا وإعكا،اا وإن زسّو  باوم التأويإل، خب   من

قِّه، وأظبر التديُّن والتصديد من لرائن أ واله أعه ما لصد التكذي  أو التهس  لك عىيها    
هتيي ا عهياا والكت  الرباعيرّق مي ايخطأ ال ا رش   االعتقاي ومضاّيي ا يلّق اجلىرّيق، ولكن  م 

، فبم خمطئون ولد زكانر  اآليا  وا  اييع   الم و عن (2)((يهى  مرزهق اللعايلق ا قدمق
بتمتُّدينم  عّه من عىم الها ن الذ  ال يمىته  وا وال وهيإل إىل المىمؤ ايخطأ، والظاينر أهنم أخط

    (3) إالّ ات زماىل
فالمذ، بالتأويإل كالمذ، باجلبإل وايخطأ لد يمترب بضوابط وال عذ، بمد ليام اوّيق، لذا 

من  ريد  ومن بىوه ا مر عن ،وول ات ))يههو  زههيه ا تأوِّل وزمري ه باوّد، لال ابن  لمهلل 
فتأّول   خ فه إيّاه، أو ،ّي ما بىوه بهّص آخر، فتا  م زقم عىيه اوّيق    نابتق، وينو مسىم

خطئه   زر  ما زر  و  ا خذ مبا أخذ، فبو مأ و، ممذو، لقصده إىل اوّد و بىه به، وإن 
، والقول لد يكون ك راا  (4)((لام  عىيه اوّيق    لك، فماعد ف  زأويإل بمد ليام اوّيق

ّيق الذين لالواهلل إّن ات ال يتكّىم، وال يُرى   اآلخري، ولكن لد خي حم عىحم كتقاال  اجلبت
بمض الها  أعه ك ر، لذا كان مهبج أينإل السّهق إ    القول بأّن القول ا مهلل ك ر، وال 

  (5)يك رون الشاص ا مهلل  ىت زقوم عىيه اوّيق
وا وأخطأوا   فبم ما  اا   إّن ا تأوِّلهلل من أينإل القهىق الذين  ىُّ )) وخ اق القول

الكتاب والسهق، مي إ اهنم بالروول واعتقايينم ادله   كإّل ما لال، وأّن ما لاله كان والتلموا 
وا   بمض ا سائإل ايخربيّق أو المتىيرّق، فبؤالا لد يّل الكتاب والسهق عىحم بم أخطؤ  لك، لكهّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/82لىشوكاين  "الهد، الطالي"، و 9/43المتاي هلل 
    4/176هلل  " البن الوزيرالقواام المواام من" (1)
  4/176ا ر ي ع سههلل  (2)
    435البن الوزير هلل  "إينا، اود عىحم ايخىد"يهظر هلل  (3)
    414البن  لم هلل  "الد،ي فيتا جي  اعتقايه" (4)
   7/619هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"يهظر هلل  (5)
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، أّما ا اال ون   أاول (1)((ينعدم خرو بم من الدين، وعدم اوكم هلم بأ كام الكافر 
مسائإل االعتقاي الويهّيق لظاينر ما زدّل عىيه ا ل اظ ا اربي عهبا حبيع يكون ار  الى ظ عن 

يتمامىون خ له مي اوقائد الويهّيق الا حيا، فيبا  اممهاه اوقيقّ  لاعدي عاّمق عهدينم، ومهبيا 
 ي وز صيإل  كتبم   ا طى  التايل المقإل ويهطىوهنا فبؤالا  قيقق زأويىبم  حد وعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    207البن ومد  هلل  "اإل،راي   ممرفق ا  كام" (1)
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 المطلب الرابع
  الغيبحكم المنكر المعاند في مسائل  

 
إعكا، اود و،ّيه مهه ما يكون  ا ال يمىته اإلعسان وال يتصّو،ه، فبو إعكا، عن  بإل، 

باا ومهكراا  مو، ال يمىم أّن الروول أخرب هبا أو أمر هبا، ولو عىم)) و  اإلعسان لد يكون مكذِّ
، فبذا (1)(( لك  م يكذب و م يهكر، بإل لىهه  ازم بأعه ال خيرب إاّل بصد  وال يأمر إاّل حبدّ 

ا هكر  اينإل، ولد وهد اوديع عن  كته مي اجلاينإل وا اطئ  ومن اإلعكا، ما يكون  ا 
، وينو ا قصوي با هكر ينها فا هكر ا ماعد ينو الذ  جيحد (2)يمىم  قيقته وينو اجلحوي والمهاي

اوّد ويرّي ايخرب الناب  عن عىم وممرفق، عن مهبج يهتبيه و ريقق يس ر عىيبا  فبو يستهمد  
، فيقي بذلك    كإّل ما ال يمقىه ف رّي الهصوص النابتق أو مماعيبا، ويكّذب خرب ا مصوم 

عوعانهلل ك ر مطىد عام، وك ر مقيَّد خاّص، فا طَىدهلل أن جيحد مجىق  ))ك ر اجلحوي الذ  ينو 
أعلله ات، وإ،واله الروول، وايخاص ا قّيدهلل أن جيحد فر اا من فروض اإلو م، أو حترمي تّرم ما 

ا أو زقد اا لقول من  من تّرمازه، أو ا ق واف ات هبا ع سه، أو خرباا أخرب ات به، عتدا
  (3) ((خال ه عىيه لورض من ا  راض

ي مهارري، وإمنا يّتاذون لذلك ولد ال يقي التكذي  واجلحوي من أينإل الض ل بصو، 
 رائد ال زكشف عن ك رينم إاّل  ن يمر   قيقق مذينهبم  ليار وا أع سبم عن ممىن 

وك رينم ظاينر عهد ألإل من له عىم وإ ان من ا سىتهلل إ ا ))التكذي  والك ر، لال ابن زيتيقهلل 
لذلك  ّاينم   و (4)((عرفوا  قيقق لوهلم، لكن ال يمر  ك رينم من ال يمر   قيقق لوهلم

وأّما ا هافقون من ينذه ا ّمق الذين  ))مهافقهلل  ا يظبرون من اإل ان ويهطهون من الك ر فقالهلل 
ال يقرُّون بأل اظ القرآن والسهق ا شبو،ي فإهنم حيرِّفون الكىم عن موا مه، ويقولون ينذه أمنال 

ذين لوهلم مؤلَّف من لول اجملو   رب  له بم ا ماي الرو ايّن، وينؤالا منإل القرامطق الها هّيق ال
ا هتسههلل لإلو م و ائ ق ممن  اينوينمهلل من كاز  أو  والصابئق، ومنإل ا ت ىس ق الصابئق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/237هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (1)
  5/233هلل  "البن مهظو،هلل عكرلسان المرب"يهظر هلل  (2)
     1/367هلل  "البن القيممدا،ج السالكهلل" (3)
   164هلل  "البن زيتيقررح المقيدي ا ا باعيق" (4)
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و  رينم، وينؤالا كّىبم كّ ا،  متطهِّ ، أو متكىِّم أو متصوِّ هلل كأاحاب ،وائإل إخوان الص ا
لد بهلل  لك بياعاا رافياا لا ماا لىمذ،، وزوازر   ان فإّن تتداا جي  لتىبم باز ا  أينإل اإل
  (1)(( عهد أّمته خاّابا وعاّمبا

أينإل الهدع من فر  الض ل   الو    ))  قيقق  رلبم فقالهلل -،محه ات  -وبهلّل 
ن  خيال ون    لك عىحم  ريقتهللهلل  ريقق التهديإل، و ريقق التيبيإل، فأّما أينإل التهديإل فبم عوعا

أينإل الوينم والتاييإل، وأينإل التحريف والتأويإل  فأينإل الوينم والتاييإلهلل ينم الذين يقولونهلل إّن 
ا عهياا أخربوا عن ات واليوم اآلخر واجلهق والها، بأمو،   ر مطابقق لألمر   ع سه، ولكهبم 

، وأّن هلم عميتاا خا هوينم مبا يتاّيىون به ويتومّهون به أّن ات ر ا عظيم كه ر، وأّن ا بدان زماي
تسوواا وعقاباا تسوواا، وإّن ا مر ليس كذلك  ّن مصىحق اجلتبو،    لك، وإن كان كذباا 
فبو كذب  صىحق اجلتبو،!! ولد و ي ابن ويها وأمناله لاعوهنم عىحم ينذا ا اإل  أّما أينإل 

ل ماينو اوّد   ع س التحريف والتأويإلهلل فبم الذين يقولونهلل إّن ا عهياا  م يقصدوا هبذه ا لوا
ا مر، وإّن اوّد   ع س ا مر ينو ما عىتهاه بمقولها! مث جيتبدون   زأويإل ينذه ا لوال إىل ما 
يوافد ،أيبم بأعواع التأوي  !!    وأّما أينإل التيبيإل والتضىيإل الذين  قيقق لوهلمهلل أّن ا عهياا 

 مبا واف به ع سه من اآليا  وألوال وأزهاع ا عهياا  اينىون  اّلون، ال يمرفون ما أ،اي ات
 ا عهياا، ويقولون جيروز أن يكون لىهرّص زأويإل ال يمىته إالَّ ات، ال يمىته  ربيإل وال تّتد 

  (2)((وال   ره من ا عهياا عىيبم السر م فض ا عن الصحابق والتابمهلل هلم بإ سان 
أو إعكا، نهو  مماعيبا و قائقبا، فحقيقق ينذه ا لوال إعكا، عصوص الو   القطميَّق، 

وكإّل من أعكر ما نه  با يلّق ا ست يضق من أاول ا سائإل كالقيامق واآلخري ك ر، لال القا   
عقطي بتك  ر كإّل من كذب وأعكر لاعدي من لواعد الشررع وما ُعر  يقيهاا بالهقإل )) هلل (3)عياض
   (4) ((ا توازر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/314هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق" (1)
 ا ر ي ع سه بتصر  يس ر  (2)
بن مووحم السها بن عياض، أبو ال ضإل ا الك ، اإلمام الم مق، كان فقيباا تدناا، ومحإل لواا ا   عياض ينو الق (3)

، والش ا   التمريف حبقو  ا الكيق   عصره، واهف مصه ا  كن ري مهباهلل إكتال ا مىم   ررح احيح مسىم
      1/205حملتد خمىو  هلل  " ري الهو، اللكيق"هظر هلل ينر( ي544عوا، ، وزو  وهق )، ومشا،  ا  ا صط حم 

     2/1073هلل  "لىقا   عياضالش ا" (4)
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ي  عن  بإل أو زقىيد أو خطأ زأويإل فتا  م يهقض أمَّا من أعكر الناب  من  قائد الو
أاإل اإل ان فإّن أينإل السهق ال يكّ روعه، ولكن إن ُعّر ، وأليت  عىيه اوّيق فأعرض عن 

أينإل السهق  ))زمىُّم اوّد أوكابر وعاعد بمد ليام اوّيق فبو كافر مماعد، لال ابن ومدّ هلل 
ستقيم ا ه ّي عىحم ا اول الشرعّيق والقواعد واجلتاعق يسىكون مي مجيي أينإل الهدع ا سىك ا 

ا ر ّيق، يهص وهنم، وال يك ِّرون مهبم إاّل من كّ ره ات و،ووله، ويمتقدون أّن اوكم بالك ر 
واإل ان من أكرب  قو  ات و قو  ،ووله، فتن  حد ما  اا به الروول، أو  حد بمضه 

ب ات و،ووله واوتكرب عىحم اوّد وعاعده، فكإّل   ر متأوِّل من أينإل الهدع فبو كافر،  عّه كذَّ 
مهتدع من  بتّ  ولد،ّ  وخا، ّ  و،افضّ  وحنوينم عر  أّن بدعته مهالضق  ا  اا به الكتاب 
والسهق مث أارّ عىيبا وعصرينا فبو كافر بات المظيم مشاّ  ت و،ووله من بمد ما زههلّل له 

   (1) ((اهلدى
من  حد ما يمىم من يين اإلو م  رو،ي )) لهووّ هلل فقالهلل اإلمام امن لهإل وأّكد  لك 

 كم بريَّزه وك ره إالّ أن يكون لري  عبد باإلو م أو عشأ بهاييق بميدي وحنوه ممن خي حم عىيه، 
  (2)((فيمر   لك فإن اوتتّر  كم بك ره

ّن ، فإويىحد با هكر ا ماعد   اوكم الشاّ  ا رزاب   اد  ما أخرب به الروول 
       كر و وب اليقهلل   آيا  كن ري لالهلل  ات 

    وبهلّل ،وول ات ،[15]اويرا هلل  ررط اليقهلل   اإل ان بقولههلل "أربد أن ال إله
، فتن رّك   (3)هبتا عهد   ر راّ  فيبتا إاّل يخإل اجلهق" اتإال ات وأين ،وول ات ال يىقحم 

،  ّن رّكه (4)ات أو   اد  الروول أو الهمع، أو رّك   ر ا من القرآن فإعه كافر بإمجاع
أّما ك ر الشّكهلل ))  ال يستتّر إاّل إ ا أللم ع سه اإلعراض عن يفي ما يليإل رّكه، لال ابن القيِّمهلل

ه وال بكذبه، بإل يشّك   أمره، وينرذا ال يستتّر رّكه إاّل إ ا أللم ع سه فإعه ال جيلم بصدل
مجرىق، ف  يستمبا وال يىت   إليبا، أّما مي  اإلعراض عن الهظر   آيا  اد  الروول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصر  يس ر  156هلل  "البن أ  عيسحمزو يح الكافيق الشافيق" (1)
  1/128مسىم بشرح الهوو  هلل  (2)
  27 ،لمهلل،باب الدليإل عىحم أن من ما  عىحم التو يد يخإل اجلهق  ،أخر ه مسىم، كتاب اإل ان (3)
  1/378هلل  "لىحكت مما،ج القهول"، و 2/1069هلل  "لىقا   عياضالش ا"يهظر هلل  (4)
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  (1)((الت ازه إليبا وعظره فيبا، فإعه ال يهقحم ممه رّك 
ووورق خوا ر تيرم عىحم القى  ويهتهه   ينذا ا مر لى ر  بهلل الشرّك والووووق، فالو 

كاع  كراينته هلا اريح   بو ر اختيا، اإلعسان فإ ا كرينبا المهد وع اينا كتا عىته ،وول ات 
فسألوههلل إعا جند   أع سها ما يتماظم  اإل ان، ف   اوديعهلل " اا عا  من أاحاب الهيّب 

مهبج  ، وبهللَّ (2)يح اإل ان"أ دعا أن يتكّىم به، لالهلل أو دمتوه؟ لالواهلل عمم  لالهلل  ا  ار 
التمامإل ممبا ف   ،وايقهلل "فتن و د  لك فىيقإل آمه  بات" و  ،وايقهلل "فإ ا بى   لك 

بقطمبا    فتن اعسا  و،اا ووا  الشيطان و م يتَّهي مهبج ،وول ات (3)فىيستمذ بات وليهته"
 واالوتما ي فإهنا لد زو،نه رك ا و،يهق   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/367هلل  "البن القيممدا،ج السالكهلل"( 1)
   188،لم هلل ، باب بيان الووووق   اإل ان، أخر ه مسىم ،كتاب اإل ان (2)
   التاريج ع سه  (3)
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 المطلب الخامس
  م الغيبـحكم مدِّعي عل 

 
، وأخربعا [20]يوعسهلل     أنَّ عىم الوي  له و ده فقالهلل  بهللَّ ات  

      أعه  ي  عىته عن ايخىد إاّل من ا،زضحم من ،ورول فقالهلل 

                  

  كتا أخربعا أعه أمر ،وىه باله غ ا ههلل، وأهنم بّىوروا الرورالق كتا أُمروا ارىوا  ات [27-26]اجلنهلل
، [35]الهحإلهلل        وور مه عىيبم أمجمهلل، لال زماىلهلل 

رب الوي  وأعصح من   ره لألّمق، وأفصح من   ره عها،ي وبياعاا أعىم من   ره خب فروولها 
 تي اله و     فكإّل ما بيَّهه من أمر  صإل به مرايه من الهيان والمىم وهلذا لطي السىف 

وبم من عهأ الوي ، واكت وا مبا واىبم عهه بصحيح ايخرب فآمهوا به كتا  اا ممرفق ما و،اا ما بى
و م يتكىَّ وا، بيهتا وا، آخرون و،اا  تي ع ووبم، و  ىوا عن مقتضحم الهصوص ا اربي 
باختصاص ات بمىته، وخال وا ا هبج اوّد   ينذا الهاب، فت عه  هبم الشيا هلل، فتهبم من 

ع ات   ،بوبيَّته، ومهبم من ظنَّ أعَّه ممن اوتنه  اآليق  عواع من ا  وال ايَّعحم عىم الوي  وعاز 
عر   له، ومهبم من ُفنت مبا وافد اوّد مما أخرب به بمض ا دَّعهلل فأاهح يتطّى  الوي  من 

  ريقبم 
ّدَعحم من   

ُ
الوي ، ما يكون من الوي  اوقيقّ  ا طىد الذ  ال يمىته عىم وا قصوي با 

ات أو من ا،زضاه، ويىحد به مايكون من الوي  الهسيّب فُيدَّعحم ممن ال  ىك أيوازه، أما  إالّ 
كتمرفق زمن الويع أو  دوث  اوتقرائيق أو جتريهيق احيحقالتههُّؤ المىتّ  ا ه ّي عىحم مهبيّيق 

مي ممرفق ، ومما ُعر  به المرب   القد(1)فىيس من باب اّيعاا عىم الوي  احملّرمالكسو  وحنوه 
وعّده المىتاا  رباا مها اا من عىم الهيوم  ،أولا  ا طر والرياح واوّر والربي بطالي الهيوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا فبو كافر، أخرب عهه ))لال ابن المر هلل  (1) بأما،ا  ايعاينا، أو بقول مطىد، ومن لالهلل  فكإل من لال يهرلل الويع  دا
ولمىه يقصد بذلك من لاهلا عىحم وهيإل اجللم مدعياا ،  2/738هلل "أ كام القرآن"هلل يهظر ((إعه يمىم ما   الر م فبو كافر

وإال فإن ينذه ا مو، من الوي  الهسيب الذ  لد يكشف  ن  ىك أيوازه  ف  ي  الوي  والمىم مب ازح الوي ، هبا كش
 وهد بياعه    كتا



 

 

 220 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

،مجاا بالوي  خب   الضرب احملظو، الذ  يدَّع  به ا هيِّتون أ كاماا وأ واالا وحنوواا ووموياا 
فيبا من القوى ّدعون يمبا أو أو يمدوهنا أوهاباا  ا حيدث   الكون إما به سبا اوتق الا 

ات  ا تهو ق هلا منوايخصائص 
  (1)   

وواا بالمرافق أو  أو مستقه ا  اأو  ا را  يااكإّل من اّيعحم الكشف عن الوي  ما و 
التهييم، أو ايخّط عىحم الرمإل أو الضرب باوصحم، أو بايِّعاا اا   من اجلّن خيرب عتا 

أو بلعم ممرفق الها ن ب كِّ ،موز وأورا، و  ر  أو كشف خ     (2)ويكون و  ره أو باّيعاا واليق
، فحقيقق ما ي مىه ينو مهازعق ات   الربوبيَّق، وزعم مشا،كته فيتا اختّص به ع سه  لذا (3) لك

ومن  ّدنك ))لال  أم ا ؤمههلل عائشق ،   ات عهباهلل  ،كان مدِّع  عىم الوي  كا ب وكافر
ال المىتااهلل وليس ا هيِّم ومن  ايناه ممن يضرب باوصحم ل)) ، و(4) ((أعه يمىم الوي  فقد كذب

ويهظر   الكت ، ويل ر الط ر ممن ا،زضاه ات من ،وول فيطىمه عىحم ما يشاا من  يهه، بإل 
إبا ق ب يصرّحر الوا د ا مهلل ما م يك ّ ًُ    ولكن ال(5)((ينو كافر بات، م و عىيه حبدوه وختتيهه

أو التصرُّ    الو وي، وإن كان أكنرينم ال يه ّك عن را ق اعىم الوي   يّدع ما ي مإل، أو 
 سرقه وإفسرايه اوكم بزأن ر   اوكم بك ره ولتىه أو  تصرحيازه ينذهينذه ا مو، أو أ دينا، ول

     (6)ومن مث زمرليره مبا يريعه وأمنراله ويكّف فتهتربم عن ا سىتهلل
تههَّأ به من أ داث، أو اد  عىم الوي  كا ب وإن حتّقد بمض ما يوكإل من اّيعحم 

، فإمنا يوّو بذلك من لإّل (7)ما أخرب به من مكان  الّق، أو  دث زأن ر  ا واف من يواا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يقول  –، وان ات عىيبم –، وإن كاعوا كرينوا وما بمدينا  126لىهوداي  هلل  "القول   عىم الهيوم"يهظر هلل  (1)
الر إل حنوهلل  اا وبيإل وبري الىيإل، خمافق أن يُىهس عىحم المامق، أو يضمف زو ببم إىل ات بالدعاا  إ  لد يظهون الهسهق 

     2/157زمن  يهظرهلل "القول ا  يد عىحم كتاب التو يد"لىمنيتهللهلل إىل الهيم عسهق وه  ال عسهق 
"عىم اعتشر ينذا عهد كن ر من أينإل الهدع وخبااق الصوفيق والرافضق، ولد أفري هلم الها ع أمحد الوهيتان   حبنه (2)

با  قيقق ألواهلم وما بمدينا بهلل في 240هلل كامىق  تن باب  كم ا دعهلل لىوي فصوال   الوي    المقيدي اإلو ميق"
 ورهببم و،ي عىيبا مبا يو ي عن زكرا،ه   ينذا الهحع 

 الوي     اوتتدايوهد ز صيإل ينذه الطرائد و  رينا   فصإل مصاي،  (3)
   7380 ،لمهلل،          هللأخر ه الهاا، ، كتاب التو يد باب لوله زماىل (4)
  19/28هلل  "لىقر يبأ كام القرآن " امييهظر هلل  (5)
     6/178البن م ىح هلل  "ال روع"، و 3/395هلل  "ررح مهتبحم اإل،ايا "( يهظر هلل 6)
فمتإل الكبان مهذ القدمي  م يكن مقصو،اا عىحم اإلخها، بأ داث مستقهىيق أو  ا ري أو ما يق وإمنا كاعوا حيكتون  (7)

بم كتا   لصق عذ، عهد ا طى  بذبح أ د أبهائه عهدما  ال  لريش يوعه وحتاكتوا إىل كاينهق بهلل الها  فيتا يشكإل عىي
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  فقالواهلل "فقد وأله عا  عن الكبان فقالهلل "إهنم ليسوا بش ا عىته مبا أخرب به الروول 
هلل "زىك الكىتق من اود  يا،وول اتهلل إهنم حيدنوعها أ ياعاا بش ا فيكون  ق ا ؟ فقال الهيبّ 

  (1) خيط با اجل ي ليقرلرينا   أ ن وليِّه كقرلري الد ا ق، فياىطون فيه أكنر من مائق كذبق"
يمر  أّن الكبَّان لد خيربون حبد  خمتىط  فا ؤمن الذ  يتىقَّحم خرب عا م الوي  من ،وول ات 

والشيا هلل عا م  يريب خيتىف عن عا م  بأكا ي  مما خيربينم به اجلّن، كتا يمىم أّن عا م اجلنّ 
اإلعس له  هيمته ولواه الا فّصىتبا الهصوص، ومن  لك أهنم يمىتون   بمض ا مو، أكنر مما 
يمىته عاّمق اإلعس، فقد يكش ون  وليائبم كن راا من أمو، عا م الشبايي الا ين   ي  عسيب 

 ي  و د،، أو عن أ داث   لإلعس، فقد خيربون عن مكان ر ا خمهوا، أو عتا و،اا 
 مكان بميد أو زمن ماض مما ينو    دوي لواينم وليس من عا م الوي  احمليوب عها وعهبم 

لد  ن الكبان وكإل من يّدعون عىم الوي أ مبا عّىته ،ووله ا ؤمن كذا يمىم 
وأخربينم  يستميهون أو يماعون من اجلّن والشيا هلل فتهق لىها  وإ واا، وات  ّذ، عهايه من  لك

خمرباا بمل ق إبىيس عىحم  بمداوي إبىيس و هده وزربُّصه لىها   ريد ،هبم ا ستقيم، فقال 
  [16]ا عرا هلل          الوبُّص به ي آيمهلل 

  ومن مث الي تنت هبم، ويمتقد كذهبم 
ويىحد مبن يدَّعون الوي    اوكم الذين يصدِّلوهنم،  هنم منىبم يتىقَّون الوي  من 

، لذا  ذَّ،عا (2)  ر ا صد، الصحيح فالكإّل مذموم ررعاا تكوم عىيبم وعىحم مصدليبم بالك ر
 قاا بالهيوم"يصدزمن زصديقبم فقالهلل "أخا  عىحم أما بمد  زكذيهاا بالقد، و  ،وولها 

  " (4)لها  كم  لك فقالهلل "من أزحم كاينهاا فصدله فقد ك ر مبا علل عىحم تتد  ، وبهلل(3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتا كاعوا يطههون الها  ويص ون هلم ا يويق الا  الهاا ما زمتتد 1/154هلل " البن ينشامالس ري الههويق"اوياز، يهظرهلل 
أورا،ينا الكبان عصراا بمد عصر كالم ج خبصائص مدعاي عىحم أمو،  يهيق ال ختضي لىتهبج المىت  التيريريب وإمنا زوا،ث 

)   الطالق(، أو حبي  خااق يىهسوهنا فيبا ،موز  -زيايي   التىهيس-لأل يا، أو ا ،لام، وزستحم   عصرعا 
 و ىستا  و  ر  لك    

 7561،لم هلل و يد،باب لرااي ال ا ر وا هافد ،، كتاب التأخر ه الهاا،  (1)
    2/242هلل  "ابدين اريق ابن ع" (2)
  3/118، يهظر السىسىق الصحيحق 1127حه ا لهاين،،لم ، واح4135 هلل،لمأخر ه أبو يمىحم   مسهده  (3)
ا،ي، باب الهب  عن إزيان ، وابن ما ه كتاب الطب3904 ،لمهللالكاينن، أخر ه أبو ياوي كتاب الط ، باب    (4)

، ولال احيح 1/7وأخرج اواكم حنوه   ا ستد، هلل  9252 ،لمهلل، 2/329هلل ، وأمحد   ا سهد639 ،لمهللاوائض، 
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من يّدع  ممرفق عىم الش ا من ا وّيها  فبو إّما ياخإل   اوم الكاينن، وإّما مشا،  ))وكإّل 
   (1) (( له   ا مىن فيىحد به

هلل فئام من ويههو  الت ريد كذلك بهلل مصدِّل  الكبهق الذين يمىتون بأهنم كبهق، وب
ا سىتهلل ارتهب  عىيبم أمو، فظهُّوا كن راا من التارُّاا  والر وم والتكبُّها  عىوماا  دينق، 
فصّدلوا الكبهق، بإل و،مبا  ينهوا إليبم وينم ال يمىتون أهنم كبهق، ولو نه  ينذا لديبم 

اينإل يدخىون    كم اجل –وات أعىم  -الوتما وا بات من الض ل وكذَّبوينم، فبؤالا 
وا اطئ وجي  زمري بم حبقائد ينذه ا مو،، فإن أارُّوا بمد و وح ا مر متمىِّىهلل مبا  صإل 

 هلم من ع ي، وما عايهوه من  قيقق كاعوا مماعدين 
 

وليس كإّل احنرا  عن اوّد  ،مت اوزقوينكذا فإن أ كام ا هحرفهلل عن اإل ان بالوي  
اوّد   مسائإل اإل ان بالوي  هلم أ وال  فتاال و  باب اإل ان بالوي   كته وا د، 

خيتىف حبسهبا  كم ا االف إ اعاا وك راا، ومن ا  وال ما يقهإل عذ،اا لصا هه ال يكّ ر   ىه 
  حيكم عىحم كإّل من خالف ومن مث فمبا خالف من اوّد، ومهه ما يكّ ر به من كإّل و ه، 

  لضاّل أو ا ماعد وا ىحدليس اجلاينإل وا اطئ كا  إ  اوّد بالك ر والض ل
وآمن بالوي  الذ   وأاحابه  كإّل من اعتقد ما اعتقده الروول وال رك   أن   

أخرب به، ولهىه بالتسىيم جنا هبذا االعتقاي و،بح إن عتإل به والتلم مقتضراه، أمَّا من  م يمتقرد 
 لك أو اعتقد  ّده فقد يكون عا ياا، ولد ال يكون
 ، وبت اايإل ما أخرب اإل ان بالوي  و (2)

فيليده إ اعاا ويقيهاا والتلاماا بالطريد   له أعظم ا نر عىحم ا ؤمن   الدا،ينبه  الروول 
ا ستقيم وا هبج ا منإل   كإّل عوا   اوياي، كتا أن االحنرا  عن  لك له آنا،ه الوخيتق عىحم 

 لهاب التايل من ينذا الهحع الدعيا والدين وز صيإل القول   ينذه اآلنا، ينو ما ويتهاوله ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و  احيح 4599،لمهلل ينيب، واححه ا لهاين   ا شكاي ،ووافقه الذ ،عىحم رر بتا من  ديع ابن و رين و م خير اه
   1/105وهن ابن ما ه هلل 

   304لمهد الرمحن آل الشيخ هلل  "فتح اجمليد" (1)
 3/179هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 2)
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 الباب الثاني :
  آثار اإليمان بالغيب

 
 وفيه فص ن هلل

 ال صإل ا ول هلل ممرفق  قائد الو وي الكربى 
 ال صإل الناين هلل إا ح اوياي وا ماش  
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 ة:ـوطئـت
كإّل عقيدي يدين هبا اإلعسان مبتا كاع  البد أن زظبر آنا،ينا عىحم  واع  من 

 ان بالوي  ال،زها با بتصوُّ،ا  اإلعسان الكىِّيق وعظرزه الشامىق إىل اوياي  يازه، وعقيدي اإل
والكون و ايق الو وي  فإّن آنا،ينا زشتإل  ياي اإلعسان كّىبا، ومتترّد إىل اجملتتي لتحردِّي ما يسوي 
فيه من مما،  وليم، وما يضهطه من عُظُم ومهايئ  فإ ا بهي  عقيدي اجملتتي عىحم مصاي، 

وأاول نابتق فإهنا زؤنر إجياباا، فتو ِّه أفرايه إىل مافيه ا ح يعياينم وأخراينم، أمَّا إ ا  احيحق
لام  عىحم مصاي، با ىق فإن أنرينا ويت او  حبس  ما زتضتَّهه زىك ا صاي، من اودِّ 

عىحم أاحابه ناب  ومىحوظ   - ق ا كان أو با  ا -والها إل، فتأن ر االعتقاي بالوي  عتوماا 
بالوي  ويمتقد من يهظر إىل الدعيا وأ واهلا مبهظا، ا اييَّا  الضيِّد ال يستو  ومن يؤمن  ن 

  مبو ويازه ويربط  يازه حبقائقه
ولد عتج عن م  ظق اآلنا، المظيتق ل عتقاي بالوي  عتوماا ا هاياي بالمويي إىل  

نر  ا حباث الا زد،  أنر الرو اعيَّا  من ِلهإل عىتاا اله س وا  هاا و  رينم   الورب، وك
المهايا  والمقائد عىحم الصحَّق الهدعيَّق واله سّيق، فتو رَّ  زهماا لذلك عظري كن ر من الوربيِّهلل إىل 
ا ييان وإىل من يسّتون ووطاا ،و اعيِّهلل أو مرردين ،و يِّهلل، ا مر الذ  أيَّى إىل خرو بم 

 ق ا خ ري بكنري وبصو،ي  ركا  ومؤوسا  مهظَّتق   اآلوع
فيتيي المقائد الا زشتإل إنها  عا م  ييب زهطىد بأاحاهبا إىل أفد أووي من الما م 

من ا هافي إال أّن  اا اي  احملسو  ومن مث زؤنر بأركال خمتى ق عىحم ممتقديبا وحتقد هلم كن را 
نر اإل ان بالوي    زأن ر المقائد الويهيَّق احملرَّفق والونهّيق خيتىف    قيقته ومداه كن راا عن أ

الدين اوّد وواا ما خيّص ال ري ا ؤمن أو ما يمّم اجملتتي، أو ما يتمّىد باوياي الدعيا أو مبا 
و،ااينا من اجللاا، فال ر  كه ر  د ا بهلل اعتقاي لائم عىحم خياال  المقإل وظهوعه و دلريَّا  

، اىوا  ات وو مه عىيبم ا هطد وفىس ازه وبهلل إ ان عابي من زصديد الروإل ا مصومهلل
يصىح  ياي ال ري واجملتتي، و هح  أمجمهلل! فاإل ان باوّد الذ   اا  به ،وإل ات 

أاحابه ومايي الدا،ين، وما زتاّىف آنا،ه المظيتق    ياتم و لائبم بمد مماتم إال لضمف 
 اه فبم  قائقه واالووراي هبد عنحتّققبم به عىتاا وعت ا أو احنرافبم 
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آنا، اإل ان بالوي  اودِّ   ا ح الدين وإا ح  (1)وفصول ينذا الهاب زمرض أبرز
  ال    التحذير من مبا حيقد مرام  ينذا الهحع الدعيا متضتِّهق آنا، االحنرا  عن اإل ان 

   ا اييِّهلل وأوينام الرو اعيِّهلل
 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( آنا، اإل ان مو وع  ويإل  د ا ومتشم ، ُاه   فيه مصه ا  كن ري مابهلل كت  نقافيق و،وائإل عىتيق مهبا عىحم 1)
وهيإل ا نالهلل اإل ان واوياي ليووف القر او ، وأنر اإل ان وسن الوا ، وأنر اإل ان   حتصهلل ا مق  د ا فكا، 

ال يكاي خيىو مهبا أ  كتاب عن اإل ان أو أ د أ،كاعه لد اا و ديناا  لذا التصر  مهبا عىحم اهلدامق لمهد ات اجلربوع، كتا 
 ما خيدم يند  ينذا الهحع  
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 الفصل األول: 
 معرفة حقائق الغيب الكبرى

 
 

 ق مها ع هللوفيه ن ن
 ا هحع ا ول هلل أنر اإل ان بالوي    ممرفق مقام ا لوينيق 

 ا هحع الناين هللأنر اإل ان بالوي    ممرفق ا هدأ والوايق وا ص ر 
 ا هحع النالعهلل أنر اإل ان بالوي    ممرفق اإلعسان ع سه 
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 المبحث األول: 
 لوهيةأثر اإليمان بالغيب في معرفة مقام األ

 
 

 وفيه ن نق مطال  هلل
 ا طى  ا ول هلل أنر اإل ان بالوي    ممرفق اإلله اود  
 ا طى  الناين هلل أنر اإل ان بالوي    ممرفق و داعيق ات 

 ا طى  النالع هلل أنر اإل ان بالوي    ممرفق أ اا ات وا ازه 
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 المطلب األول
  معرفة اإلله الحق  

 
 

ورررّد والر هرررق   ممرفررررق اررر ازه واورررتتداي المرررون مهررره والمترررإل عىررررحم الهحرررع عرررن اإللررره ا
مر ازه أمر زسمحم إليه اله و  عىحم اخت   أ واهلا، فبو أعظرم  ير  زرؤمن بره ا رطرا،اا ، وال 

ا مرفرق بره مركروزي   ال طرري ،لرال زمراىلهلل  زتواَّإل إىل اود فيه إالَّ خبرب الو  ، لذا  مرإل ات 
              

                 

             172]ا عرررررررررررررررررا هلل-

مث بمرررع الرورررإل مهّيهرررهلل هلرررا، ومرررذكِّرين هبرررا، ا، و مرررإل بدايررره المقرررول يالرررق عىيبرررا ررررايندي هبررر، [173
          وياعهلل إىل اإل ان هبا لوالا وعت ا، لال زماىل هلل

              

      فقررد زضررّته  عصرروص الررو   أيلّررق ،  [36]الهحررإلهلل
و ررويه زمرراىل وبررراينهلل و داعّيترره بأوررالي  متهوِّعررق زررولظ ال طررر وزررررد المقررول وتررديبا إىل اإللرره 

، وا ىرك واو رظ واإل سران واإلعمرام والمهايرق اود ، فتا،ي زذّكر بآيا  الربوبّيق   ايخىرد والتردب ر
              والرعايررررق ،لررررال زمرررراىلهلل 

             

                 

            

            ولولررههلل [ 164-163]الهقررريهلل

                 

              

         [61-60]الهتإلهلل  
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وزا،ي حتذِّ، من التصوُّ،ا  الها ىق وزهدِّي مبا يّتاذ من اآلهلق الها ىق وزظبر  اهلا من 
       الميل وا باعق  ىت إهنا ألإّل رأعاا من عابديبا، لال زماىلهلل 

              

               

              

                

       ولولههلل [195-191]ا عرا هلل ،    

                

           [73]اوجهلل  
الوي  من خرب الروإل عىيبم الس م ينو  ريد ممرفق  قيقق مقام ا لوينيق، فاإل ان ب

ا عن الهظري التيريديَّق احملضق الا جتمإل اإلله م بوماا ممهوي ا جمّرياا وفكري مطىقق، ال يدّل  بميدا
عىيبا واف، وال يد،  هلا والي، فإهنا لو كاع  كذلك  ا أي،كبا عقإل وال ا تأّن هلا لى ، 

ا أيضاا عن الهظري و ا وُ   د لإل ان هبا زىك اآلنا، الدافمق لىمتإل وا ؤنري   السىو ، وبميدا
ا اييّق التيسيديّق الا زقيس الوائ  عىحم الشايند فتتصّو، اإلله كسائر ا و ويا  اجملّسدي الا 

 زراينا تدويي با ايي 
ئد ه له  الينو بالتيسيد الفىت بوم اإلله كتا خيرب عهه مصد، اإل ان بالوي  مقام ووط  

  عصوص الو   كتاباا ووهق  الذ  يهظر، فا اي  احملسو  وال ينو بالتيريد ا مهو  ا طىد
     يمر  إهله جيد أعه إله لاي، مريد مّتصف بالستي والهصرهلل ل

         [75هللاوج]   وينو عا م لاي، لد خىد الستوا
، مث اوتوى عىحم [47هللالذا،يا ]         السهي بيدههلل 

            عرره يدبِّر الىيإل والهبا،هلل 

                

                 

   وم ئكته حيّ ون بمرره ويسّهحون حبتده ويأمترون بأمرههلل  [5-4هللالسيدي]
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   [75هللاللمر] ولد خيّيإل لإلعسان وينو يقرأ ينذه اآل  الشري ق او،اا يظّهبا اإلله  
 لذلك ال يدع الو    نإل ينذه ايخياال  فراق لتتشّكإل   أ ينان ا ؤمههلل فياربينم أّن ،
ا ،ض وخىقبم ينو إله ال حتيطه عقوهلم إ  ليس كتنىه ر ا هلل الذ  فطر الستوا  و  اإلله 

              

        [11الشو،ىهلل]  ،     

       [1031ا عمامهلل] ،وال  كن أن حييط المهاي به عىتاا ، 
            ومن مث يد،  ا ؤمن [110] ههلل ،

بالوي  أّن  ا  اإلله و،اا كإّل ما يتصّو، من خياال  فيقطي الطتي عن إي،ا  الكيف 
 ويؤمن بأعه إمنا يمر  ات  قاا عهدما يقرأ هلل (1)والكهه

          

           [4-1]اإلخ صهلل 

فكىتا  ينذه السو،ي المظيتق زمرض  قيقق الذا  اإلهليق   و وح  اوم، وُيسر  
 مميل، وا ؤمهون بالوي  ا تىقِّون يخربه من الروإل ينم ا بتدون إليبا  عرفوا اإلله اوّد ا ستحدّ 
لىمهايي وآمهوا به، وعرفوا ز ّري مقام ا لوينيق فأنهتوا ما أنه  ات له سه وعرلِّينوه عن ا نيإل والشهيه 
وينم هبذا واىوا إىل اوقيقق الا زطىهبا ع ووبم وعرفوا ات بأ ائه وا ازه ممرفق زقيم   

 لىوهبم كإّل مماين اوّ  وايخو  والر اا   

د كاعرر  مو ررويي ميسررري مرري و رروي أول الهشررر ومرري و رروي ومررن ينهررا فررإن ممرفررق اإللرره اورر
أول أورري إعسراعيق، و م يتارهط اإلعسران حبنارا عرن اوررد   ينرذا الهراب إال عهردما  راي عرن مررهبج 

الرذ  آمرن وزو ره  الروإل اىوا  ات وور مه عىريبم أمجمرهلل ،فرأول الهشرر ينرو عريب ات آيم 
وزتابمر  مرن بمردينم أ يرال عىرحم اإل ران، يهمرع ات عىرحم اوقيقرق ،  برب الما هلل وعرفروا ات 

       إلررريبم الرورررإل جيرررديون هلرررم المبرررد وحيرررذ،وهنم مرررن الشرررر  

          ا  رإّل عرن اورّد   ينرذا الهراب إالّ فتر،  [25]ا عهيرااهلل
من عسوا يندى الرواال  و ايوا عن مهبج ا عهياا و ىهوا ممرفق الوي  من  ر ر  رريقبم ، فىرم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  447( يهظرهلل "ات  ازاا ومو وعاا" لمهد الكرمي ايخطي هلل 1)
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  ي،   االعتقراي الها رإل  فترهبم (1)يصىوا إىل  د زطتئّن إليه ع ووبم، بإل ختهَّطوا أرّد التاهُّط
ن اوياي ا اييّرق الرا يميشربا اإلعسران ويسرتتّد من أورزه زصوُّ،ا  المقإل القااري، الا ال زهمد ع

مهبا ز ك ره، فمهدوا ا ريا، وا  يا، واويواعا ، وما ّ وه لروى الطهيمرق ظه را مرهبم أهنرا آهلرق 
، ومرهبم مرن اعقىر  (2)ينذا الكون ا ؤنِّري فيه را مرن الوارول إىل اوردِّ ! ومهبم من بق  وامجارا يائسا

طويإل  وإمنا ُمهحها المقإل لهحقِّرد بره المهوييَّرق ال لهرد،  بره الربوبيّرق، فترن  ائراا لىقاا بمد ز ك ره ال
  (3) روإل ما أعط  إللامق المهوييَّق بإي،ا  الربوبّيق فازته المهوييّق و م يد،  الربوبّيق

ولد وّيإل زا،يخ ال ىس ق اودينق اوتترا، تاوال  المقإل الهشر    ينذا ا يدان، وال 
ز اوزوا   ي، ا  الت ك ر، ووفري ا مىوما ، واحق ا صاي،، ومؤنرا   ،ي  أن ال  و ق

المصو، الا عاروينا فاعمكس كإل  لك عىحم موال بم وزصو،اتم لىو وي واوياي واإلعسان  
فرفض بمضبم كإل عقيدي أو فكري زهاي  بو وي إله  د ووّ ه ا ؤمههلل وعاياينم ك  و ق 

الذين بهوا عظرتم عىحم اإلواي التام، واّيعوا أن إنها  و وي إله إمنا يقوم  (4)الشيوعيق ا ا،كسيق
  عا م ايخيال والوينم، بإل ينو خمّد، يشإّل إبداع اإلعسان ويموِّ  اعط له بيهتا أكد آخرون 
و وي إله  د خالد مهدع هلذا الكون، ولكن من ينو ينذا اإلله؟ ما ا ازه؟ مالطريد الصحيح 

ئىق  ا،وا   اإل ابق عهبا، و ا  م يّتيبوا إىل ا صد، الصحيح ليأخذوينا مهه  ا،زكسوا إليه؟ أو
ال زقإل   لق عن ا ا،كسيق اإلواييق وإن  وا أع سبم مؤمههلل أو (5)    ال  ك ر وإواي

 !(6)زأليبيهلل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمتاهلم لىمىم الدال عىحم ( ما  كره القرآن الكرمي عن ممرفق مشرك  المرب لىاالد وهحاعه واعوافبم له بالربوبيق، واو1)
 ازه المىيق )ات(، فالذ  يظبر أعه أنر من بقيق يين اوهي يق، مي ما   ظ ات هلم من و مق ال طري  إ  إن االعوا  بات 
أما خالقاا ،ازلاا وإهلاا مستحق ا لىمهايي  م يو د إاّل عهد أزهاع الرو  ، وبق  أاىه  ىت بمد حتريف كتهبا وعسيان ينديبا، 
 مهكرو الههوَّا  فقد كان ألصحم ما أنهتوه و وي لوَّي خ يَّق و،اا عا م الشبايي عىحم اخت   زصوُّ،اتم هلا وعقيدتم فيبا   

 45،و"ات ا  د"  محد محاي هلل79( يهظر هلل "يالئإل التو يد لىقا  " هلل2)
 1/319( يهظر هلل "اويق   بيان احمليق" لألاهباين هلل 3)
، مث اهنا،  ألوى و  ألصحم ع و ينا   القرن المشرين، وبى  القرن التاوي عشر   ا ا،كسيق  ال ( ظبر  بدايق4)

 م بسقوط االحتاي السوفيا وإن بق  ررا م اإلواي ا ا،كس  مت رلهلل ينها وينها   1992ممالىبا عام 
  115و"اإلواي   الورب"لرمسيس عوض هلل،1/219( يهظر  عواعبا وأمنىتباهلل"موووعق ال ىس ق"لهدو هلل 5)
ال زيهيرررق وممهاينرررا إلررره، وأارررحاب ينرررذا ا رررذين   deiusا شرررتقق مرررن ل ظرررق  Deismزرمجرررق لكىترررق  ( ا رررذين  الترررأليب 6)

وزردعو إىل يؤمهون بو وي كائن كى  ينو وه  ينذا الكون ولكهبم يهكرون   الولر  ع سره اإللره الرذ  ختررب بره الروراال  
 ،و 116لرمسيس عوضهلل"اإلواي   الورب"،و 1/27يهظر هلل"ا ميم ال ىس  " هللإخ ص المهايي له ، 
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، وينوكذل ك  ريد فاإل ان بالوي  وزصديد الرواال   ريد اهلدايق إىل ممرفق اإلله اودِّ
 ممرفق ممىن التو يد الذ  ينو  د ات عىحم المهيد وبيان ينذا   ا طى  التايل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     -Encyclopaedia Britannica,2004 ," Deism"  
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 المطلب الثاني
  حقيقة التوحيدمعرفة 

 
    وا د لال زماىلهلل  من أينّم ا ما،  ا تمىِّقق با لوينّيق المىم بأّن ات       

    أوا    فالمىم بو داعيّته زماىل، وأعه ال إله إاّل ينو أمر مطىوب لذازه وينو [16دهلل]تت
، وإن كان ال يك   و ده، بإل ال بّد ممه من عهايي ات و ده ال كإل ف ح   الدعيا واآلخري

ا مر بشبايي أن ب   كتاب ات ووهق عهيه  إىل اإلو مالدعوي كاع  ، لذلك   (1)رريك له
ا ،وول اتال إله إال     ، فب  مهدأ الدخول   الدين وين  متضتهق ود ات ات وأن تتدا

    (2)ا  اا والص ا و  والربوبيقا لوينيق ه بكإل ما خيتص به من إفراي
، وال يهطىبا إعكا، ُمهِكر، (3)ا ق  ازّيق له، ليس  همإل  اعإل وو داعّيق ات         

لكتال يتطىَّ  ممرفق احيحق حبقِّه   الربوبيَّق الا ين   قو  وإنهاتا ت زماىل عىحم و ه ا
وإنهاتا له عىحم  و قه   ا  اا والص ا  ،و قه   ا لوينّيق وإفرايه بالمهايي ،مىك وزصر 

  لال زماىلهلل  (4)قو  مبا أ،وإل به ،وىهينذه او لمهايه ا ؤمههلل لد فّصإل ات ، و اوقيقق

                ولالهلل [25]ا عهيااهلل ،
                 

   [18]آل عترانهلل  
كن ر من ال  و ق و  رينم آمهوا باإلله الوا د  عّه إ ان يدعته المقإل الذ  يرفض و 

 لال زماىلهلل   ،(5)فكري و وي إهلهلل أو أكنر لكون مهتظم، إ اا ال طرب الهظام وفسد  اوياي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/207البن القيم هلل  "م تاح يا، السمايي"هلل ( يهظر1)
 1/435لىحكت  هلل "ج القهولمما، ( يهظر هلل"2)
 1/57لىس ا،ي ي هلل "ا عوا، الهبيق"( يهظر هلل3)
التو يد إىل ن نق ألسام زو يد الربوبيق وزو يد ا لوينيق وزو يد ا  اا والص ا  وأكدوا أن  م السىف ( هلذا لسّ 4)

، 460ستقيم" البن زيتيق هلل "التضاا الصراط ا عىحم المهيد يشتىبا مجيمبا، يهظرهللالتو يد الوا   الذ  ينو  د ات 
   1/26،وجمتوع فتاوى و،وائإل الشيخ المنيتهلل هلل 3/410و"أ واا الهيان" لىشهقيط  هلل 

 28البن أ  المل هلل "ررح الطحاويق"، و9/348 هللالبن زيتيق "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"هلل ( يهظر5)
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        ولالهلل [22]ا عهيااهلل ،          

            ّن أكنر ينؤالا ما ، إاّل أ[91]ا ؤمهونهلل
  زو يد الربوبيق أو بمض ممهاه وعّدوه  هو صروا ممهاق الو داعيق و قيق التو يدعرفوا ممىن 

ال  و ق عىحم ينذا ، ولد أ  حم (1)التو يد الوا   كتا كان أينإل الشر    كإل زمان ومكان
وزشّكى  ينذه  ينو الو وي، الها إل زصوُّ،اتم المقىيرّق فكاع  هنايا  با ىبم القول بأعّه 

 أبرزيناهلللىك ر واإلواي  ى  عن ممىن التو يد اود، الِ ريق بصو، مذاين  رىت 
 .عقيدة وحدة الوجود: 1

-!فا اىولا  ا اتى ق (2)وين  عقيدي فىس يق م ايينا أّن اإلله والما م ر ا وا د
ماا ينو اإلله ماين  إاّل مظاينر يتيّىحم هبا اإلله، والظاينر فيبا مجي - س  ينذا ا متقد الها إل

و ده، ال عىحم ممىن أعه يّتحد با اىولا  أو حيإّل فيبا، وإمنا ينم يرون أّن اإلله كان و وياا 
ينو عهلل مجيي  -زماىل ات عتا يص ون  –مطىقاا مث ظبر   ركإل ا اىولا ، فيمىوا اإلله 

  (3)و عهلل ا مدوما  وا تتهما  كذلكا و ويا  رري با وو يمبا، بإل ين
عقائد ا مم الا زك ر    قيقق الو داعّيق ينو أاإل ممىن التو يد و الحنرا  عن ينذا ا  

بالمقإل إىل و وي إله وا د إال أهنم فّسروا  -أو بمضبم-وإن اينتدوا  مبالههّوي أو جتبىبا، فب
هبذا الت س ر الها إل، فالربمهاعّيون يمتقدون أّن )برامهن( ينو اإلله الوا د وينو اوقيقق  تو يدال
ىِّيرّق وع س الما م، وأّن مجيي ا رياا ا خرى ليس  ووى أعراض ومظاينر هلذه اوقيقق كتا الك

أركال له إال أن اهلهدو  يؤمهون بإله عظيم يمتقدون له و وياا مطىقاا، وما الكون كىه 
  (4)واو،
وعىحم أواوبا بهوا كإّل  -ف و ق الصهلل ا وائإل-وبهحو ما وهد اعتقد الطاويُّون   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر بم من الشر  الذ  وا بم به القرآن و م ( من ينؤالا مشركو لريش الذ  كاعوا يقرون بات ،باا ولكن  لك  م خي1)
يدخىبم   اإلو م ، بإل ولازىوا ،وول ات اىحم ات عىيه ووىم زكذيهاا له وك راا مبا  اا به من الدعوي إىل التو يد بكإل 

ق الو وي هلل ي،ا ممهاه وإفراي ات   المهايي ، يهظر لى ائدي مهالشق ريخ اإلو م يخطأ ا ذاين  الا زُمد ينذا التو يد  اي
 1/226زما،ض المقإل والهقإل البن زيتيق هلل 

 2/624، وموووعق ال ىس ق لمهدالرمحن بدو  هلل 2/569( يهظر هلل ا ميم ال ىس   لصىيهاهلل 2)
 28( يهظرهلل عقيدي الصوفيق و دي الو وي ايخ يق لىقص ر هلل 3)
    2/569، وا ميم ال ىس   لصىيهاهلل 45هلل ،وفصول   أييان اهلهد لألعظت 333( يهظرهللال ىس ق   اهلهد لليمو، هلل 4)
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يياعتبم وعّدوينا  رلاا لىظ ر باالزصال التاّم والو دي التاّمق بيهبم وبهلل الطاو أو الكىّ   قو  
  (1)الوا د
أواررىتبم عقرروهلم مرري زررليهلل (2)كررذلك كنرر ر مررن ف ورر ق اليوعرران الررذين  م يمرفرروا الههررّوا   

  (3)إللهالشيطان إىل االعتقاي بأّن اإلله والما م مو وي وا د، وأّن الما م ال يه صإل عن ا
و م يقتصر خهع ينذه المقيدي عىحم مهكر  الههوا  وإمنا ولي   لوناتا بمض أزهاع   

الروإل ممن احنرفوا عن اإل ان بالوي ، ومهبم فئام من ا سىتهلل، ا مر الذ  أخرج كن راا مهبم 
  عن الدين كّىه وعىحم ،أ  ينؤالا ا ت ىس ق الذين يقولونهلل إّن ات وا د ي يض عهه الما م
ك يضان الهو، عن الشتس! و  ي ا تصّوفهلل الذين يقولونهللإن ات ينو كإل ر ا ، يقول ابن 

 ، فىيس ينها  مو وي(4) ((الما،  من يرى اوّد   كإّل ر ا، بإل يراه عهلل كإّل ر ا)) عرّ هلل 
وينو ا و وي ا طىد، الذ  أ،اي أن يرى ع سه    -زماىل ات عتا يص ون –إاّل مو وي وا د 

آي الو وي وأن زظبر أ اؤه وا ازه، فظبر   او،ي الكائها  ا مدومق المهلل، النابتق   مر 
 عىته زماىل 

و  عصرعا زمتإل من أ إل عشر ينذه المقيدي الها ىق مؤوسا  عا يق كربى زهّه  ينذا  
ي ا متقد بمد أن اّيع  أعّه ا اإل ا شو  بهلل مجيي الدياعا !الذ   كن أن يو د أزهاع مجي

ا ييان و قيقق ا مر أّن ينذه المقيدي ين  هنايق احنرا  مجيي أاحاب ا ييان الستاويق عن 
اإل ان بالوي  واعتقاي  قائقه وفد ا صاي، الصحيحق، وين  من أخطر او، االحنرا  الها  ّي 

 الهصراعّيق  وين    Gnosisاليبوييّق، والوهواّيون  Kabbalah اعتقدتا  ائ ق القهالق عهبا،
   (5)عقيدي أكنر ال ر  الها هّيق ا هتسهق لإلو م، ويستِّ  أينإل ينذه المقيدي أع سبم مو ِّدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  134( يهظر هلل "الت ك ر الدي ي   الما م" لرمحا  هلل 1)
( فقد كاع  أ،ض اليوعان زمج بالونهيا  و م ينه  أهنم عرفوا و ياا مهرلال من عهد ات، وهبذا لطي ريخ اإلو م ابن 2)

 1/204زيتيق، يهظر هلل "الههوا "البن زيتيق هلل 
، و"زا،يخ 1/271، و"موووعق ال ىس ق" لمهد الرمحن بدو  هلل290ا،يخ ال ىس ق اليوعاعيق" ليووف كرمهلل( يهظر هلل"ز3)

  103ال كر ال ىس   عهد المرب" هلل 
 2/385( يهظر هلل "فصوص اوكم" البن عر  بشرح القيصر  هلل 4)
ا ىق كالهصا،ى التابمهلل لكهيسق ( فكن ر ممن يوا ون بأهنم مو دون   كتابا    ر ا سىتهلل ينم عىحم ينذه المقيدي اله5)

سون لىواليا  ا تحدي ا مريكيق، وأينإل ا ييان اهلهديق= =والصيهيق الا يهتت  هلا اآلباا ا ؤو Unitarianيوعيت رين 
ا مر الذ  زرّوج له ووائإل اإلع م   زستيق أينإل ينذه المقيدي )مو دون( ومن ا بم التههه يخطروالد،وز،و  ي ا تصوفق، 
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 لذا يىتهس أمرينم عىحم الماّمق  ا يوينم من ممىن التو يد الصحيح  

 . عقيدة الحلول واالتحاد: 2
طهيد المتىّ  وختتى ان اوىول واالحتاي فىس تان زشوكان مي فىس ق و دي الو وي   الت

عهبا   التهظ ر فقط لقيامبتا عىحم مهدأ و وي انههلل أو أكنر وينو ما يمده أينإل الو دي رركاا 
 وك راا باإلله الوا د! 

ا  فاوىول     عهد  –وال ر  بهلل اوىول واالحتاي يليد وإن كان مؤيَّى المقيدزهلل وا دا
عهد  –لهشريق ويخوهلا فيبا  أّما االحتاي فبو هلل ينو علول الذا  اإلهليق   الذا  ا-ممتقديه 
هلل اخت ط ايخالد با اىو  وامتلا بتا مماا، فيكوعا بمد االحتاي  ازاا وا دي-ممتقديه 

(1)  
وعقيدي اوىول واالحتاي ين  عقيدي كن ر من أزهاع ا ييان الشرليق كالربمهيق واهلهدوويق 

رتم ا ؤمهق بو وي إله خالد   الستاا خب   والطاويق لكوهنا ألرب إىل فبم عامق الها  وفط
و دي الو وي الا يمتهقبا أكنر ال  و ق ، وين  عقيدي الهصا،ى بمد أن  رّفوا يين ا سيح 

  واّيعوا  ىول ات كتا أهنا متنِّإل أ د أبرز او، الض ل المَقدّ  (2)فيه أو احّتايه به ،
م عهدما احنرفوا عن اإل ان بالوي  عىحم مهبج الذ  ولم  فيه  وائف من ا هتسههلل لإلو 

 أو بمض  ،ِّيته  با ئّتق أو بمىّ   فلعتوا  ىول ات  الروول 
فكإّل من احنرفوا عن اإل ان بالوي  كتا  اا  به الروإل زاينوا   منإل ينذه الض ال  

قول فر" ا ذين  الا زهالض يالال  المقول السىيتق وال  كن زصوُّ،ينا أو بياهنا عىحم و ه مم
إ ا كان با  ا   ع سه    م  كن الهالإل له أن يهقىه عىحم و ه يتصوَّ، زصوُّ،اا  قيقي ا  فإّن ينذا 
ال يكون إاّل لىحّد، فأّما الها إل فإ ا بُرهللِّ فهياعه يُظبر فسايه،  ىت يقالهلل كيف ارتهه عىحم 

  (3)أ د!!"
والمقائد ال اودي أّن ما  ينهوا إليه ولد زعم أينإل كإّل ممتقد من ينذه ا ذاين  الها ىق 

ينو ممىن الو داعّيق و قيقق التو يد، وما عداه رر  وزمديد! فأينإل و دي الو وي عّدوا إنها  
اي ال ينو   زواير بهلل ايخالد وا اىو  ك راا وزعدلق! والقائىون باوىول واالحتاي  مىوا احتِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، فيىهس عىحم الها  اود بالها إل ا كن را 
 6، و"التمري ا " لىير اين هلل 2/387" هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل"1)
    536- 533هلل"يندايق اويا،ى   أ وبق اليبوي والهصا،ى" البن القيم هلل يهظر (2)
 28ن أ  المل هلل ، و"ررح الطحاويق" الب9/348"ي،ا زما،ض المقإل والهقإل" البن زيتيق هلل( يهظر هلل3)
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ا  بالهاوو  ينو متام التو يد! وعّد ك  ال ريقهلل أينإل التو يد اوّد ممدِّيين! إلنهاتم إهلراا وا دا
 مستوياا عىحم عرره بائهاا عن خىقه  إّل   ع ه  

واوّد أعّه ما اينتدى إىل الو داعّيق و قيقق التو يد إاّل ا ؤمهون بالوي  لتسىيتبم 
          هلل ويقيهبم مبا وا  ات هلم من اهلدى مي ،ووهلم 

           ولس رينم عىحم فبم وىف  ،[4-1]اإلخ صهلل
، فبم الذين أخىصوا   زو يد اإلله الوا د ،بِّ ا مق الذين زىقَّوا عىتبم عن ،وول ات 

    بقولههلل  عىتاا وعت ا كتا أمرينم الستوا  وا ،ض وما بيهبتا 

           فمهدوا ات [65]مرميهلل ، 
وا لوينيَّق وا  اا والص ا ، مموفهلل و ده ال رريك له ممتقدين و داعيته وز رُّيه   الربوبيَّق 

م وهحاعه  فر ا مرفق ))بمهوييَّتبم له وافتقا،ينم إىل ،محته هبم بإ،وال الروإل يبدوهنم ويمرفوهنم برهبِّ
  (1)((ا ق المهد وفمىه، والتمريف فمإل الرّب وزوفيقه

عرفرروا  الو داعيّرق مرن عصرروص الرو   كرذلكالتو يرد و قيقررق وكترا عرفروا اوررّد   ممرىن  
رم وار ازه كترا أخررب هبرا وعلَّينروه عرن الهردِّ  مهبا اوّد   باب ا  اا والصر ا ، فرأنهتوا أ راا ،هبِّ

 وا نيإل، وز صيإل ينذا   ا طى  التايل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/366البن القيمهلل  "مدا،ج السالكهلل"( 1)



 

 

 238 ان بالوي  وآنا،هأاول اإل 
  
  
  
  
   

 المطلب الثالث 
  معرفة أسماء اهلل وصفاته

 
هلدايق بأ ائه وا ازه ين  أوا  االعتقاي الصحيح   ا لوينّيق، وأوا  ا ممرفق ات 

إىل مهبج المهوييّق، وين  من أينّم  قائد الوي  احملض وأ إلِّ مطالهه  والقىوب جمهولق م طو،ي 
عىحم  ى  المىم هبا، واورص عىحم ممرفق اوّد فيبا، تتا ق إىل ينذه ا مرفق أرّد اال تياج 

مهاي هبا بتمريف ال   لذلك زكّ إل ات (1)مشتالق إليبا أكنر من رولبا إىل كن ر من ا مو،
أعىم به سه، و،ووله ا هىِّ  عهه أعىم الها  به ومبا  وياللتبم عىيبا مبا أ،وإل به ،وىه  فات 

جي  له وما  تهي عىيه، وينو ألد، ايخىد عىحم بيان  لك وأرّدينم  رااا عىحم ب  ه واهلدايق 
 إمنا زُمر  من كىتازه   إليه فتمرفق كتاالزه 

القرآن عتدزه ومقصويه )) باب ا  اا الص ا  فرولد فصِّى  عصوص الو      
واإلعهاا عن  ،وأ ائه وأفماله وأعواع محده والنهاا عىيه ،وهحاعه اإلخها، عن ا ا  الربّ 

، فكإّل مؤمن يقرأ القرآن (2)((م إىل عهايه بأمره وهنيهوالتقدُّ  ،زه و كتته وأعواع اهمتهعظتته وعلَّ 
زكاي ختىو وو،ي من وو،ه من  كر الوم من أ ائه أو ا ق  المظيم مواول هبذه ا مرفق  إ  ال

        هلل من ا ازه، أو  ديع عن آيازه وم موالزه، يقول 

   ويقول مذكِّراا ا ؤمههلل بآيازه وآالئه لتستيقظ ال طر وزهتهه المقولهلل [8] ههلل ،  

             

                  

             

المهاي، وهبا يمرفون أ ااه وا ازه وآيا  الرّب ين  يالئىه وبراينيهه الا هبا يمرفه )) ،[164]الهقريهلل
  (3) (( وزو يده 
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 5/471هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 1)
 182"البن القيم هلل  ريد اهليرزهلل( "2)
 3/464( "مدا،ج السالكهلل"البن القيم هلل 3)
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واوديع عن أ ائه وا ازه  زضّته  من التمريف بات  وكذلك وهَّق الهيبِّ 
وحيّر  علماتم لسىو  الطريد ا واإل إليه ا ر ّ  عهده  وأفماله ما يصإل لىوب ا ؤمههلل به 

مق وزسمهلل ا اا، مائق إاّل وا دي، ال حي ظبا هلل "إّن ت زسممرِّفاا بات   إّل وع ، لال 
مبا ينو أينىههلل "الىبّم ،ّب    ولال منهياا عىحم ات (1)أ د إالّ يخإل اجلهق، وينو وزر حيّ  الوزر"

الستوا  و،ّب ا ،ض و،ّب المرش المظيم، ،بّها و،ّب كإّل ر ا، فالد اوّ  والهوى، ومهرلل 
ن رّر كإّل ر ا أع  آخذ بهاايته  الىبم أع  ا ول التو،اي واإلجنيإل وال رلان، أعو  بك م

فولك ريئ وأع   فىيس لهىك ر ا، وأع  اآلخر فىيس بمد  ر ا، وأع  الظاينر فىيس
   فتن  الي و ري ،وول ات (2)يوعك ر ا، الض عها الدين وأ هها من ال قر" الها ن فىيس

 وبأ ائه   واله ما يمرِّفه بربِّه مؤمهاا به مولهاا بأعه ال يهطد عن اهلوى عر  من ك مه وأ
، وعمو  اجل ل لد ا تتم  له ا ا  الكتالوا ا  كتاله، فا ؤمن بالوي  يمر  ،ب ا 

االا  ا واف كتال، فمّ  اوم  سن وكإلّ  من الهقائص والميوب، له كإلّ  يئااعن ا نال، بر  اينا مهرلَّ 
  (3)وهحاعه ال إله إالّ ينو ر ا لكإلّ  ار ا، ومقيتا  عىحم كإلّ  الاي،ا ر ا، و  يريد، فو  كإلِّ 

وينذه ا مرفق ين  ا مرفق الا زطتئّن هبا فطري اإلعسان ا ؤمهق ويهشرح هبا اد،ه، وزهشط 
هبا مهَّته  فيهاي، إىل فمإل ايخ را  والتقرُّب إىل ،بِّه بأعواع القربا ، وخشيته ومرالهته بالوي ، ولو 

ده   ممرفق ات من   ر ينذا الطريد ما واإل إالّ إىل ر ا جمتإل  لذا كاع  ممرفق بذل كإّل  ب
ا  اا والص ا  عهد من اّح إ اهنم بالوي  زولي ّيق ال زؤخذ ع ياا أو إنهازاا إاّل من الكتاب 

ال يواف ات إاّل مبا واف به )) والسهق، يقول ريخ اإلو م ابن زيتّيق مهيرِّهاا ينذا ا هبجهلل 
، وما م يصرِّح الشرع بإنهازه وال (4)((ال يتياوز القرآن واوديع  ع سه، أو وا ه به ،ووله 

به يه جي  التولُّف فيه  ىت يمَىم ما يراي به، فإن أ،يد به ممىن احيحاا يّل عىيه الشرع لُهإل 
  (5)ا مىن يون الى ظ
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الذكر والدعاا  ، ومسىم،كتاب6410( أخر ه الهاا،  ،كتاب الدعوا ، باب ت مائق اوم   ر وا دي، ،لم هلل1)
 2677والتوبق واالوتو ا،، باب   أ اا ات زماىل وفضإل من أ صاينا،،لمهلل 

 2713 ( أخر ه مسىم ،كتاب الذكر والدعاا، باب ما يقول عهد الهوم وأخذ ا ضيي، ،لمهلل2)
 316هلل  " البن القيمال وائد( يهظر هلل "3)
 5/26هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 4)
  3لىمنيتهلل هلل  "القواعد ا نىحم"، و 62البن زيتيق هلل  "قالتدمري( يهظر هلل"5)
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الذ  كان عىيه وىف  وينذا ا هبج الذ  جيتي بهلل اإلنها  والتهرليه ينو ا ذين  اودّ 
،محبم ات –ومذين  السىف ))  ا مق وفبتوه من خطاب الو  ، أّكد  لك ابن لدامق بقولههلل

اإل ان بص ا  ات زماىل وأ ائه الا واف هبا ع سه   آيازه وزهرليىه، وعىحم لسان  –زماىل 
  (1) (( ،ووله، من   ر زيايي عىيبا وال عقص فيبا 

فق إىل ما يتضّتهه ابتداا من ا مرفق الصحيحق  فإعه يصحِّح مالد واإل ان بالوي  إ ا
يقي فيه اإلعسان من االحنرا  الرتتال عصواه عىحم ا يلّق الا زهرطإل مالد  ىيه الشريطان أو 
يشطح به المقإل من التصوُّ،ا  الها ىق كالوالديَّق وا ولوييَّق والهرّديق والشريك وا نيرإل، لال زماىلهلل 

                    

 ولرالهلل[4-1]اإلخ صهلل ،          وهلذا كان [11]الشو،ىهلل ،
هون بالوي  ا تىّقون يخربه بالتسىيم واليقهلل أمتَّ إ اعاا وأا حم ممرفق ممن ،اموا ممرفق الص ا  ا ؤم

وأعواع الكتاال  من  ريد فىس ا  أو إررالا  وجتىِّيا  ملعومق، فهشدوا بمقوهلم وخياالتم 
ًُ ى  من ايخرب ا مصوم و ده! والتتسوا عىم ممرفق ات ممن  م يمر  ات  ما ُ 

(2) !
، وزشّمه  هبم وهإل (3)فحيهبم مرامبم عن اا  ا مرفق واحيح اإل ان وخالص التو يد

 الض ل بهلل زمطيإل فمهدوا عدماا أومتنيإل فمهدوا اهتاا، وبيان  لك فيتا يى هلل

 .التعطيل : 1
وينو ع   الص ا  أو ع   مماعيبا أو بمض  لك بدعوى التهرليه وال را، من زشهيه  

 ويا ، خ فاا  هبج اإلنها  مي التهرليه الذ  يدّل عىيه اإل ان بالوي  الرّب زماىل با و 
وزصديد خرب ا روىهلل  لذا بهلّل ريخ اإلو م أّن  قيقق التمطيإل ينو زكذي  الروإل  وإن 

 قيقق لول ال  و ق   الص ا هلل إّن الروإل كذب  فيتا أخرب  ))اّيعحم أاحابه اإل ان، لالهلل 
طيإل ينوا اإل الها إل الذ  لام  عىيه كن ر من مذاين  الك ر واإلواي  والتم(4)((به عن ات

لد اا و ديناا، وولي   لونازه  وائف من ا سىتهلل عىحم ي، ا  مت اوزق، فتهبم ممطِّىق تضق 
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  11البن لدامق هلل  " م التأويإل"( 1)
 6البن زيتيق هلل  "ال توى اوتويق"( يهظر هلل 2)
 184البن أ  المل هلل  "ررح الطحاويق"( يهظر هلل 3)
 3/7هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 4)
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و  ي الها هّيق   (2)وال  و ق (1)وينم الذين أعكروا مجيي أ اا ات وا ازه كاجلبتيَّق
، ومهبم ممطِّىق ر خمالف  ا عىم باال طرا، من يين الروول ، ولوهلم ك (3)كالقرامطق

، (4)الص ا  الذين ينهتون أ اا ات عىحم أهنا أع م تضق موايفق ال زدّل عىحم ا ق كا متللق
 (6)وا راعري (5)ومهبم من أنه  مماين بمضبا و ّر  مماين بمضبا اآلخركالك بّيق

عىيبم أئّتق السىف وبّيهوا فساي ما  ينهوا إليه ووّ بوا  ومن وافقبم، ولد ،يّ  (7)وا ازريديّق
  (8)زقد بم  ا ظّهوه بمقوهلم عىحم اريح ا هقول

  .التمثيل:2
وينو إنها  ا ا  ات زماىل عىحم حنو ما ينه  لىتاىولهلل، ويمربَّ عهه أيضاا بالتشهيه، 

ا خيتّص به ايخالد من وينو عوعانهلل متنيإل ا اىو  بايخالدهلل مبمىن إنها  ر ا لىتاىو  ممّ 
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هلل  اإلو ميهلل"لألرمر  قاال ي ممطىون مجيي الص ا ، يهظر هلل "م بم بن ا وان وينم   هلل ينم أزهاع  ( اجلبتيق1)
   158هلل  "لىهوداي ال ر  بهلل ال ر "، و1/213
وليس عهده ا ق نهوزيق زقوم ))وال  و ق ا مطىون ينم ال  و ق الدينريّون الذين  كحم ابن القيم مقالتبم الك ريق هلل  (2)

،ه ألهتق، وال يمىم ريئاا من ا و ويا  أا ا، وال يمىم عدي ا ف  ، وال ريئاا من ا ويها ، وال به، وال ي مإل ريئاا باختيا
  2/373"البن القيم هلل إ انق الىب ان" ((له ك م يقوم به وال ا ق!

ر  بهلل ال "القرامطق فرلق زهتس  إىل محدان لرمط، وين  يعوي با هيق زهتس  لإلو م و قيقتبا اجملوويق، يهظر هلل  (3)
 282هلل الهوداي  "ال ر 

هلل يهتسهون إىل وااإل بن عطاا الذ  اعتلل جمىس اوسن الهصر ، وينم ممطىق   بمض الص ا ، يهظر هلل  ( ا متللق4)
  50لىسكسك  هلل  "الربينان"، و1/44هلل  "لىشبروتاينا ىإل والهحإل"
ب ومن بدعتبم   باب ا  اا والص ا  ين  زمطيإل بمض الص ا  بتحريف هلل ينم أزهاع وميد بن ك  ( الك بيق5)

  85 – 2/77البن زيتيق هلل  "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"مماعيبا وخااق الص ا  االختيا،يق ا تمىقق مبشيئته، يهظر هلل 
بمضبا بإنهاتا من   ر ممىوم كتا   هلل ينم أزهاع أ  اوسن ا رمر ، ومن بدعبم   الص ا  زمطيإل  ( ا رمريق6)

" لألرمر  هلل ،والق إىل أينإل النور ممان أخرى كالر حم والوض ، يهظرهلل"، وحيرفون بمضبا إىلا ق اجمل ا والهرلول ت 
231 

وا راعري، يهظرهلل هلل ينم أزهاع أ  مهصو، ا ازريد ، ومن بدعبم زمطيإل الص ا  االختيا،يق كالك بيق  ( ا ازريديق7)
  305هلل  " محد اور ا ازريديق ي،اوق وزقو اا"
 "وا مطىق الصواعد ا روىق عىحم اجلبتيق"، و107هلل " لألرمر اإلباعق"، و2/526هلل " البن زيتيقمهباج السهق( يهظرهلل"8)

  ا  الذ  ا تتي فيه من الري عىيبم ما م جيتتي     ره من ا صه ، البن القيم
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ا فمال واوقو  والص ا ، ومتنيإل ايخالد با اىو هلل مبمىن أن ينه  ت    ازه أو ا ازه منإل 
 (1)ما ينه  لىتاىو  من  لك 

فالتتنيإل احنرا  عن اإل ان بالوي  عىحم مهبج الروإل اىوا  ات وو مه عىيبم   
تأنّر اإلعسان بتصوُّ،ازه ا اييّق الا لن خترج عتَّا وههه إلحام المقإل   جمال الويهّيا ، ومن مّث ي
منإل ما ينه  لىتاىو   إ   م يبتد بهو،  زمرفه   عا م الشبايي، فييمإل ما ينه  ت 

، ويقطي  تي اله س (2)[11]الشو،ىهلل         الو   هلل
 خا،ج عن جمال عىتبا    إي،ا  ما ينو 

ولد واإل ا مر بهمض ا تنِّىق أن وا وا الربَّ وهحاعه بكإلِّ ما يواف به اإلعسان 
وينو  ا  ا مر الذ  ولي  -زماىل ات عتا يص ون -(3) وأعضااله  و ّديوا خبياالتم رك 

نَّىوه بمقوهلم فيه من لهىبم الونهيُّون عىحم اخت   مىىبم ومذاينهبم،  ىت اهموا التتانيإل  ا م
وعهدوينا، وما جنا من أعواع الض ال  أ د إال ا ؤمههلل بالوي  عىحم ما  اا به الروإل فاإل ان 
بالوي  و ده الماام برمحق ات من ي،وب الووايق وألوال الض ل، وينو الطريد ا ستقيم ا واإل 

 إىل ممرفق اافيق ب  زمطيإل وال متنيإل 
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 15( يهظر هلل "فتح ،ب الربيق بتىايص اوتويق" لىمنيتهلل هلل 1)
 31-20( ،ي أئتق السىف عىحم ا شهبق وفهدوا رهببم   كن ر من مصه اتم، يهظرهلل "التدمريق"هلل2)
مهصو، الميى ، يهظر هلل "مقاال  أزهاع بيان بن  مان، وا و ريق أزهاع ا و ري الميى ، وا هصو،يق أزهاع أ   ( منإل الهياعيق3)

 71، و"اعتقايا  فر  ا سىتهلل وا شركهلل"لىراز  هلل 69 -1/66اإلو ميهلل" لألرمر هلل 
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 المبحث الثاني: 
 ان بالغيب في معرفة المبدأ والغاية والمصيرأثر اإليم

 
 

 وفيه ن نق مطال  هلل
 ا طى  ا ول هلل ممرفق ا هدأ  
 ا طى  الناين هلل ممرفق الوايق  
 ا طى  النالع هلل ممرفق ا ص ر 
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 المطلب األول 
  بدأــة المـعرفـم

 
مر  من أين اإلعسان بطهمه روو  مبمرفق ما يتمّىد بذازه والكون من  وله، يريد أن ي

 د؟ وإىل أين مص ره؟ و صوله عىحم ممرفق احيحق وُ  ُو د؟ وما أاإل عشأزه؟ و ا ا ينو؟ ومىت
هلذه ا مو، من أوهاب ومايزه وا ح ييهه ويعياه، و ّن ينذه التساؤال  زتمىَّد بوي  ماٍض 

تمذِّ، مو إل   القدم، ومستقهإل بميد آ  من و،اا ينذه اوياي خمتىف عن  هيمتبا  فإعه من ا 
واول اإلعسان إىل اوّد فيبا حبواوِّه وعقىه، وتاولق  لك  م زواإل أاحاهبا إالَّ إىل ظهون 

ينذا الىول المظيم الذ  يستحّع عقولهاهللما الما م؟ما )) وأوينام  يقول أ د عىتاا اال تتاعهلل 
 اإلعسان؟من أين  اا؟ من اهمبتا؟من يدبِّرمها؟ما يندفبتا؟ كيف كاع  الهدايق؟ وكيف
يهتبيان؟ ما اوياي؟ ما ا و ؟ ما القاعون الذ  جي  أن يقوي عقولها؟    ينذه ا وئىق ال زو د 
أّمق وال رم  وال جمتتي إاّل و ي هلا  ىوالا  يِّدي أو ،ييئق، مقهولق أو واي ق، نابتق أو 

 .(1) (( متحّولق
ق الصايلق عىحم خىقه، فسا  هلم  تن خرب الو   اإل ابق الشافي ولد مّن المىيم 

عّتا يشوإل باهلم وفيه ع مبم من ينذه ا مو،، وما اينتدى إىل  لك إالّ من آمن بالوي  واّد  
 ا روىهلل، وفيتا يى  بيان  لكهلل

 أوالً : معرفة مبدأ خلق الكون: 
الكون ينو الو وي ايخا، ّ  الذ  يد،كه اإلعسان من الستاوا  وا ،ض والهيوم 

الكائها  ا تهوِّعق والظواينر ا تهاوقق  ا  الو وي اوقيقّ  والكواك ، وما حتويه بيهبا من 
واآلنا، اوقيقّيق الا يرى اإلعسان بمضبا ويظإل بمضبا  يهاا تيوباا، ينذا الكون ينو الما م 
الذ  يتطّىي اإلعسان إىل ممرفته وي كِّر   لصق بدايته ليمر  أاإل و ويه وكي يق عشوا 

  والهيوم وا اىولا  الكن ري   اللمان ا ا   الهميد الذ  الستاو  وا ،ض، وزكوُّن ا ف 
        م يشبده أ د من الها ، لال زماىلهلل

  [51]الكبفهلل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  84هلل  "الدين"( عقىه عن ال يىسو  واع  ينيى ر تتد عهدات ي،از ، يهظر هلل 1)
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، فأخربينم أنَّ الكون ولد وا  خالد ينذا الكون وهحاعه لمهايه ا ؤمههلل  قيقق القصَّق
وكإّل ما فيه من الموا م خمىولق لىوا د ا  د الذ  ال إله   ره، خىقبا مبطىد القد،ي واإل،ايي، 

  [40]الهحإلهلل             لال زماىلهلل 
   ايإل بدايق ينذا الكون ا اىو ، لال زماىلهلل ولّص عىيبم  رفاا من ز ا

             ولال ،ووله [38] هلل ،
(1) ،ض   "هلل"كان ات و م يكن ريئ لهىه، وكان عرره عىحم ا اا، مث خىد الستوا  وا  

       فالكون بكإّل مافيه خى د ِمن خىد ات مقّد، بتقديرههلل 
 وينو يس ر َوفد أمر ات وزقديره   عظام يليد وباعتظام بدييهلل [2]ال رلانهلل    

              

  فالكون بستاوازه وأ، ه وجنومه وعهازازه ومجايازه مهقاي ت  [44]اإلورااهلل   عابد له 
لهحع فيتا ال وينكذا فإّن خرب الو   لد أعطحم ا ؤمههلل ما يك يبم ويوهيبم عن ا

 -بمد أن عرّفبم اوقيقق- ىكون ممرفته بيقهلل مبتا  اولوا بمقوهلم وأيوا  عىتبم، ويعاينم 
     إىل الهظر   خىد الستوا  وا ،ض عظري ز ّكر وزمّقإل، لالهلل 

              

                

           فقد   [164]الهقريهلل
          آيازه الدالّق عىحم و داعيّته وألوينّيتههلل بّع فيه 

                

               

               

      [49-45]ال رلانهلل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7418 ،لمهلل،     هلل ( أخر ه الهاا، ،كتاب التو يد، باب لوله زماىل1)
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ألام لىتؤمههلل به زصوُّ،اتم لىو وي عىحم ن نق أوس زواىبم إىل ممرفق  فاإل ان بالوي 
 هلل (1)اوقائد الا يهشدوهنا عن الكون  وهلم وبدايته  كن زىايصبا فيتا يى 

و دي اإلعسان مي الكون   ا اىولّيق وا ربوبّيق، فالكون منإل اإلعسان خمىو   أولها:
د   مىك ات، يتحرَّ  إىل هنايق تتومق وين  الر وع إىل ات من المدم بإ،ايي ات، وكإّل مهبتا َعه

 هلل         [18]ا ائديهلل  
،فمق اإلعسان ومكاعته بهلل وائر ا اىولا  وزكر ه بالمقإل وزكىي ه با مر  وثانيها:

           والهب ، لال زماىلهلل 

         [70]اإلورااهلل   

ينيأ ينذا الما م حبيع يستطيي اإلعسان  لإلعسان، فات  زسا ر الكون وثالثها:
      االوت ايي من خ رازه وإمكاعازه مبا حيقِّد أ راض خ فته فيههلل 

      وينذا التسا ر مهَّق من ات  [13]اجلانيقهلل لمتإل زدفي اإلعسان إىل ا
        راكراا أعمتههلل  وبذل اجلبد وانقاا برمحق ات 

              

     [11-10]اللخر هلل  
فبذه ا وس ين  مهطىد عظر ا ؤمن بالوي  وز كُّره   الكون  وله  لذا  م يتاهَّط   
حبنه    قيقق الو وي والكون واوياي ،مجاا بالوي ، وإمنا وّ ه حبنه ليكون يلي ا يواىه إىل 

  ه أكتإل عهوييّق له ممرفق أكنر بات خالد ينذا الكون وجيمى
وا ما،  الا أخرب ات هبا عهايه عن الكون وبدايته ليس  مما،  م ّصىق زتيه إىل 

، فىيس  ينذه ا مو، ين  ما يقىد اإلعسان بشأعه (2)ا بماي وا قاييس وزقدير التوا،يخ وا زمهق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و" ول إعايي زشكيإل المقإل ا سىم" لمتاي 30( يهظرهلل "مها ع مهبييق   ال كر اإلو م " لمهد اجمليد الهيا،هلل1)
  128الدين خىيإل هلل 

اح ( خب   ما تتم به ا صاي، احملرفق وا وا  ر من  كر التوا،يخ وا  اا، ف   التو،اي أعه   الساعق التاومق من اه2)
  م( خىد ات مجيي الكائها   وين  ممىومق  تهوينا لكتاهبم ا قد  وفقاا لىحسابا  4404أكتوبر( من عام )26) يوم

الا لام هبا ا وقف أورر   القرن السابي عشر! ولد أكد عىتاا التا،يخ الطهيم  أن ينذا اللمان   ر احيح وال يتوافد 
  313جليتس ب ر  هلل  "ما زو ر الما معهد"الد،اوا  المىتيق ، يهظر هلل  مي عتائج

 =وحنو  لك   أوا  ر الهابىيق والسومريق والكهماعيق الا حياول الهمض التوفيد بيهبا وبهلل لصق ايخىد الوا،يي   الو  
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وما خيوعه من ا  بلي أن  ولد يستطيي بقواه اوسِّيرَّق والمقىيرَّق وما يكش ه من السهن الكوعّيق
يصإل إىل زقدير عسيّب فيبا، وإمنا ين  ممرفق جمتىق زتضّتن أاإل اوقيقق الا يهحع عهبا، 
فُتطِىي اإلعسان عىحم ما يبّته من الوي  وال  كهه أن يصإل إىل اوّد فيه بستمه وبصره و دوه 

 وعقىه ومجيي أ بلزه وخموعازه 
زىهيق  ّ  اإلعسان ل وتط ع وإرهاع ، هته   كتا م زكن ينذه ا مرفق تد  إىل 

ممرفق ما  وله، وإمنا تد  إىل زمريف اإلعسان باوّد ليمتقده ويمتإل مبقتضاه، فب  حتدِّي 
ع لق اإلعسان بالكون وزو ه زأنُّره مبا يرى فيه من ا اىولا  المظيتق،  ىت ال يقف به ال كر 

ون وعظتته، وإمنا يتَّيه زو ُّباا احيحاا ويهطىد من عهد  دوي االعهبا، مبا يظبر من مجال الك
بمقول (1)اليقهلل والتسىيم باوقائد الا  اا هبا الو  ، لذلك ا،زاي ا ؤمهون بالوي  ينذا الكون

ولىوب زمر  مهشأ زهاوقه، ووّر إ كامه، وزربط ا وهاب مبسّه  ا وهاب، فلايينم ما يرون 
    هلل وعاا يخالقه وخالقبم فيه إ اعاا وعهوييّق وزذلُّ ا وخض

            [191]آل عترانهلل   
عيلوا عن  وحيت  اإل ان بالوي  أاحابه من الشمو، باالهنلام خوفاا و،ينهق مما

اكتشا  أورا،ه من الكون أوهبرينم من مظاينر عظتته إزاا  آلتبم و م بم  هنم عرفوا أّن 
الكون بكإّل ما فيه يتساوى مي اإلعسان   ا اىولّيق ت زماىل، ويقي منىه حت  لبر ات 

عىحم  من الشمو، بالقّوي والوىهق وإمكان السيطري التاّمق-ينذا اإل ان-وزدب ره  كتا حيتيبم 
الذ  خىقه عىحم ينذا الهظام لاي،  الكون إن ينم عرفوا وههه وأوهابه   هنم يؤمهون بأّن ات 

 عىحم زوي ره إن راا ومىت راا  
وينكذا فا ؤمن بالوي  عر  اوقيقق الا يهشدينا عن لصق الهدايق من الهصوص الا 

ف اإلعسان الهميد عن آمن هبا مهارري يون أن يقىقه حبع أو يشوإل باله ز ك ر، بيهتا ول
الو   مهذ القدم إىل اليوم و،مبا إىل ما بمد اليوم أمام ينذا الكون را  ا عقىه وز ك ره مبحاولق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بمدينا     43لرفيد الهتشق هلل  "اإل ان بهلل الو   والمقإلهلل"ا مصوم، يهظر =
ق و هقا  ا ،ض والهيوم وا ف   الا جيريبا بمض ا ؤمههلل أو يأخذون عتائيبا ( الد،اوا  المىتيق  ظاينر الطهيم1)

من   رينم فتواىبم إىل فبم السهن الكوعيق لمتا،ي ا ،ض ليس  من لهيإل إعتال المقإل   الويهيا  ،مجاا وعتاج زىك 
ينىه وات أعىم، يهظر يوازه  ينو من الوي  الهسيب الذ  يكشف بأ –مما يتوافد مي يالال  عصوص الو    -الد،اوا  
 ، و"ال يلياا وو وي ايخالد" جلم ر إي،يس 230"يالئإل التو يد لىقا  " ي،اوق لىتمىد هبامشهلل لى ائدي هلل



 

 

 248 ان بالوي  وآنا،هأاول اإل 
  
  
  
  
   

ا إ ابق زقرهي  ممرفق كي ّيق و ويه ولّصق ابتداا خىقه ولايه  لك إىل زصوُّ،ا  كن ري  م زمطه أبدا
هلل الك ر و،ّي اوّد الذ   اا  به الروإل عقىه وزتوافرد مي فطرزه، وإمنا زرّيي مول ه من الوي  ب

وبهلل والر م باود  والظّن وازهاع ما متى  به الشيا هلل، فضإّل عن ايخالد المظيم   متاينا  
االعتقايا  الها ىق وال ىس ا  ا ىحدي والظهون الكا بق، فمهد الكون، واخّتذ من مو ويازه آهلق 

ا من بمهايتا، فُمهد  الشتس والكواك ، خيا   ضهبا، وير و عطااينا ومهَّتبا، ويطى  
ُولّدو  ا ،ض والهحا، وا هنا،، وأُليت  ا مابد واهلياكإل لىتقرُّب إىل ينذه اآلهلق و  رينا بأعواع 
من القرب زيَّهبا الشيطان، فصرفبم عن اوّد   المهايي بمد أن ارفبم عن اوّد   المىم 

 واالعتقاي  
 الصحيح   ممرفق  قيقق بدايق ايخىد أ د  ريقهلل هلل ولد وىك الهميدون عن ا صد،

ا ولهلل االعتتاي عىحم ووائإل المىم الهشريّق، فحاول الها نون عرب ينذا الطريد مجي  
اآلنا، وي،اوق ا  اف ر وزتهُّي مظاينر الطهيمق وزو را  الصاو، و  رينا، وينذا الطريد وإن كان 

 يصىوا إليه أكنر ، بإل إن  ال  ما واىوا إليه أواىبم إىل  قائد   بمض ا مو، إال أّن ما  م
 ليس إالّ جمتوعق من الظهون زصد    بمض  لئّياتا وختي    أخرى  

والناينهلل  ريد ي،اوق ا وا  ر ا توا،نق   كت  الدياعا  احملرفق والونهّيق، فقد أعاي 
ق الوي  ، وأاهحوا بمض الها نهلل اليوم عظرتم إىل ا وا  ر بمدما عيل  عقوهلم عن ممرف

يهظرون إليبا عىحم أهنا عظام لىدياعا  القد ق وفىس ق زشرح  توض مويها  الكون وايخىد 
وز سِّر الظواينر الطهيميق بهظري مقّدوق، وعّدوينا لصصاا  قيقيق زرو  ولائي وأ داناا  صى  

 Mytholgy يا( ، ومن ينها عشأ ما    بر)عىم ا ينولو (1)بال مإل ال جمري خرافا  ولصص ومهّيق

وُعّد عىتاا يواإل إىل فبم ماو،اا ا وا  ر من ،موز كامهق وممان عتيقق زمهلل اإلعسان عىحم 
   (2)فبم ال ّن والدين والتا،يخ!

و ن الكت  احملرفق بإل وبمض كت  الدياعا  الونهيق خيتىط فيبا ماينو  د با وا  ر 
مىوما  زت د   بمض ا مو، مي وايخرافا  فإن ألصحم ما واإل إليه أاحاب ينذا الطريد م

اوّد ا هرلل أو زشتهه به، ولكهبا زهالضه   كن ر، إاّل أّن الشيطان زيّن هلم التوفيد بيهبتا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10،و"ي،اوا    ا وا  ر وا متقدا  الويهيق" لصاحل محاي هلل11( يهظرهلل "موامري المقإل ا وىل"ل را  وواحهلل 1)
 12ىل"ل را  السواح هلل ( يهظر هلل "موامري المقإل ا و 2)
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بتأوي   متمسِّ ق للعم و دي ا صد، هلا مجيمبا،  ىت  اول بمض ا سىتهلل مجي زىك 
د واحنرفوا عن اإل ان بالوي  ا وا  ر مي ما و،ي   الو   ا مصوم كتاباا ووهق فياعهوا او

 اود ووا،وا و،اا الضالهلل  ذو القذي بالقذي 
ولد عتج عن ينذا االحنرا    مصد، التىق  عدي من ا متقدا  الها ىق لام  عىحم 

 االعتقاي الها إل بقدم الما م وأعه  م يكن عدماا مث كان، ومن أربر ينذه ا متقدا هلل 
 و الفيض أواالنبثا  أوالصدور: . اعتقاد بداية الكون بالتوالد أ1

 -وين  ألوال متشاهبق زههي من زصوُّ،ا  فىس يَّق زرم  لت س ر بدايق الكائها ، وين  
متنِّإل  قيقق وا دي ين   صيىق الهمد عن أخذ الوي  من مشكاي الو    -وإن زهوع  او،ينا 

 ا مصوم 
 Plotinusوزهس  بدايق القول بال يض  فىو هلل

ّن الما م كّىه عشأ الذ  كان يرى أ(1)
وفاض بد، ا  ومراز  مت اوزق عن ا و وي ا ول، أوهلاهلل المقإل ا ول، وناعيباهلل اله س 

  (2)الكىيق، ونالنباهلل اله و  الهشريق، مث وائر ماينو  و او،ي من إعسان و يوان وعها  ومجاي
من أزهاع  وزأنر هبذه ال ىس ق من بمد أفىو هلل من   ىوا عن يندى الو   وافتتهوا بالمقإل

 الرواال  ومهبم ال ا،ا  الذ  يُمدُّ أول من لال بهظريق ال يض   اإلو م  
ولد اختىف أاحاب ينذا القول   حتديد ماينيق ا و وي ا ول الذ  فا   عهه وائر 
ا و ويا  أو زوالد   فتهبم من  مىه الها، واعتقد أّن ا اىولا  اعهنق  عهبا كتا يههند 

  وائف من ف و ق اهلهد واليوعان   الشرا،، وينو لول
ومهبم من ،أى أّن أاإل الو وي  سم  ّ  كه ر اويم يستحم )برمهن( حتول  أعضاؤه 

   (3)إىل ا اىولا  المظيتق! ومهبا اعهنق  خمىولا  أخر وينكذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(، وينو مؤوس ا ف  وعيق اودينق الا زمد فىس ق ررليق اجلوينر يوعاعيق 270-205عاش عام )( فيىسو  ،وماين 1)
ا ظبر، عايى بالتيربق الصوفيق الكش يق وعدينا أوا  ممرفق اوقيقق، زهىن فىس ته عدي من ف و ق أو،با كتا زأنر هبا كن ر 

 195/ 1هلل لإلو م  يهظر "موووعق ال ىس ق" لمهدالرمحن بدو  هلل من مت ىس ق ا هتيه
، و"ي،اوا    ال كر ال س   اإلو م " وسام الدين اآللوو  هلل 68- 61( يهظرهلل "ا وووعق ال ىس يق ا اتصري"هلل2)

115  
 7، و"مهو ا را" زمري  وررح هلل إ سان  ق  هلل 136، 87( يهظر هلل "ال ىس ق   اهلهد" لليمو، هلل 3)
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ا أو مطىقاا  وه) او(     أمَّا ف و ق الصهلل فتصوَّ،وا أاإل الو وي ومهدأه كّىياا وا دا

Tao  مث اعقسم إىل نهائيا  متوازعق    كر (1)يق والهنايقاينو اليُرى وال ركإل له ، وليس له بدو ،
ومها  نِّ ن  وينر الستاا وا ،ض، وعهبتا اد،   Yin,Yangوأعنحم يستوهنتا)الهلل والياعج( 

الا يتوّلد كإّل مهبا من اآلخر، وين هلل ايخش  (3)بتأن ر من المهاار ايختسق(2)مجيي ا و ويا 
الها، والواب وا مدن، وا اا وبهلل ينذه المهاار ع لق حتوُّل يائتق زتأنَّر بتو رُّ ا ولا  والىيإل و 

  (4) والهبا، وفصول السهق وموالي الكواك  والهيوم
ومنإل ينؤالا من لال إن الو وي اعهند عن المقإل الكىّ ! أوالقّوي المظتحم أو الذكاا   

 أّما من اعتقد هبذه ال ىس ا  من أاحاب ا ييان  ايخّ   من ف و ق اليوعان و  رينم
الستاويّق فقد  مىوا أّول ال يض ينو ات 

ومهه فا   مجيي  -زماىل عّتا يص ون–(5)
ا اىولا  عىحم ألوال خمتى ق   ركإل ينذا ال يض واو،ه ومرازهه، فالكائها  كّىبا عهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينو )القوي( أو )الطالق( حبس  ا صطىحا  ا ستادمق   التطهيقا  الم  يق الرو اعيق وزد،يها  زهتيق الطالق ( 1)
الهشريق! فكىبا مههيق عىحم  رو،ي االزصال هبذه القوي المظتحم واوتتدايينا بالطقو  الونهيق الا ُعدل  وأعيد  ايا تبا 

   لوال  زد،يهيق عامق 
، و"لصق 193،253، 75، و"ال كر الشرل  القدمي" جلتال ا رزول  هلل 451هلل ىس ق   اهلهد" لليمو،هظر هلل "ال ( ي2)

، و"  ال ىس ق اإلو ميق"  دكو، هلل 2/533، و"موووعق ال ىس ق" لمهد الرمحن بدو  هلل 113ال ىس ق" لديو،اع  هلل 
 2/172، و"ا ميم ال ىس  " لصىيها هلل 54
أ،بمق بإ افق أو  ،ين  ا اا واهلواا والواب والها،أ،بمق الا زتكون مهبا مجيي ا و ويا   ( القول بأن المهاار الطهيميق3)

حبع عن أاإل ، ينو لول فىس   198هلل "زا،يخ ال كر ال ىس  "    ،يان هلل ايخش  أوا ن ر كتا عهد أ،وطو، يهظر
فىم يمر  إال ما ،آه  وله   بيئته، وفىس ته مي خياالزه لد،ي اووا  اجملريي إلعسان المصو، القد ق، الو وي بهاا عىحم 

عهصراا  هيمي ا  92ومي زطو، المىم وأ بلي التكه ر والتصوير بى  زمداي المهاار ا كتش ق  س  عىم الكيتياا اودينق 
   كتا بطى  فر يق20/381هللظرهلل"ا وووعق المربيق الما يق"زدخإل كىبا   زركي  مجيي ا و ويا  بهس  مت اوزق، يه

و وي ا ن ر متاماا  لذلك أاهح من   ر ا قهول عىتي ا أن يهقحم القول هبذه الهظريا  الا ظبر بط هنا ؟! وما بقاا القول 
  ليضإل هبا عهاي ات ويصرفبم عن اود هبا ، م  ىطه إال ال،زها ه ب ىس ق يريد الشيطان بقااينا وعشرينا

 17هلل ( يهظر هلل "عىم الطالا  التسي"  يتشو كور  4)
، ولكن بمض ا سىتهلل  (ات)يكون عن )ا ول( أو )ا طىد( وال يقال عن إمنا ( ال يض   أاإل الكتابا  ال ىس يق 5)

مكان زمه ر ال  و ق با ول أو الكى  ! وا مر ليس  (ات) ل ظ اجل لق اوتمتىواالقائىهلل هبذه ال ىس ق أوا ومجهلل هلا 
  ولد يستمتىون كىتق إله  عىق أو وههاا أوالا  هينهتوع ايق ما إمنا ، و  يمرفون ات ال مستقيتاا فالقائىون بال يض 
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، وليس  خمىولا  ائن ا  حمجتىِّيا  لإلله أو الكأاحاب ينذا القول ا هحر  ين  او، و 
 !(1)خىقبا بقد،زه وإ،ايزه و كتته

 . االعتقاد بالمصادفة:2
ممىن ا صايفق مأخو  من اايفه مصايفقهلل إ ا لقيه وو ده من   ر موعد وال 

 ويؤمن أاحاب ينذا القول بأّن الكون مو وي بطريد ا صايفق، وال يمتقدون بإله أ،اي (2)زولُّي
متقدون أّن هنايق الكون وتكون ادفق كهدايته، ف   كتق وال لد،ي وال خىقه وإجيايه ، كتا ي

 زدب ر!
ومتتد  ذو، ينذا القول إىل  ائ ق ال  و ق الطهيميهلل من اليوعان أمنال ينريقىيطس  

Heracleitus 
 م خيىقه إله أو بشر، ولكهه كان مهذ ا زل، وينو كائن ))القائإل عن الما مهلل (3)

Empedocles، وإعهيدويولىيس(4) ((ووو  يكون إىل ا بد
القائإل بأن المهاار ا ،بمق هلل الها، (5) 

واهلواا والواب وا اا ين  أاإل ا اىولا  وين  عهاار لد ق ال زتكون، وال ز سد وزتكون 
  (6)ا رياا با تتاع ينذه المهاار مبهدأ احملهق، وزلول بت رّلبا مبهدأ الكراينيق

 Democritusوي ولر يس
ال بأّن الكون  ،ّا  ماييّق أبديّق يائتق   ر لابق لىتوي ر الذ  ل(7)

متحرِّكق بذاتا وعن  ريد  ركتبا واع صاهلا وازصاهلا بهمضبا زتكّون ا  سام بطريد ا صايفق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 240( يهظر هلل "الص ديق" البن زيتيق هلل 1)
 6/163، و"زاج المرو " لىلبيد  هلل 1/510( "ا ميم الوويط"هلل2)
ن الما م وا د ومتمدي ، ارتبر بالوتوض والتمه ر ا ىول، لال إ   م( 480-540عاش عام ) فيىسو  يوعاين، (3)

 2/533ومتوازن وأن مايزه ا وىل ين  الها، يهظرهلل "موووعق ال ىس ق" لمهدالرمحن بدو  هلل 
 53( يهظر هلل "ال ىس ق عهد اليوعان"  م ري  ىت  هلل 4)
اينتم بالطهيمق وعشأي الكون واإلعسان، إليه يهس  القول بالمهاار ،   م ( 430-490فيىسو  يوعاين، عاش عام) (5)
 ،بمق،كتا لال بو وي مهدأين خا، هلل عن ا ايي لت س ر  ركق ا ايي ومها مهدأين أزليهلل يتهاوبان   ويايي الكون ا

والهوض الذ  يدعو إىل التهافر  يهظر هلل"موووعق ال ىس ق" لمهدالرمحن   او  الذ  حيتإل عىحم التتازج، و تل ان أ ياعاا 
   1/225بدو  هلل 

 56، و"زا،يخ ال كر ال ىس   عهد المرب" هلل 96اليوعان"  م ري  ىت هلل ( يهظر هلل "ال ىس ق عهد 6)
ا يكاعيكيق أو ا ذين  الذ، ، وينو  وينو مؤوس ال ىس ق ا اييق   م(370-460فيىسو  يوعاين، عاش عام ) (7)

دالرمحن القائإل بإن اإلعسان عشأ من  ركق  ،ا  خااق لطي ق مستديري ين   ،ا  عا،يق  يهظرهلل"موووعق ال ىس ق"لمه
 508/ 2بدو  هلل 
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  (1)احملضق 
وإن اختى   ا ل اظ الا زدل  فبذه ا لوال الها ىق ين  مذين  الدينرّيهلل   كإلِّ عصر

        لمرب كتا أخربعا القرآنهلل عىيه ، لال به ك ا، ا

      [34هللاجلانيق]    ّكتا لال به م  دي ا اييّق ا مااري أمنال الشيوع
Marxما،كس 

Sartreوالو ويّ  وا،زر ، (2) 
  رينم و (3) 

وينكذا يو   إبىيس إىل أوليائه الذين ك روا بالوي  أو احنرفوا عن احيح اإل ان به  
الذ  بهللَّ هلم  قيقق ا مر   أاإل الو وي ومهدأ الكون  ليصر  الها  عن ممرفق ،هبم 
، فتا [22]اجلانيقهلل      هلل بأبى  بيان وأاد  برينان، لال 

منإل اإلعسان متاماا، م تقر منىه إىل خالقه وإهله  الكون كّىه إاّل خمىو  من خمىولا  ات 
 لد خىقه ات [17]الهحإلهلل          الوا د المظيمهلل 

 واوي ،محته و كتته وزدب ره  إل وع  بمظيم لد،زه ومطىد إ،ايزه و 

 ثانًيا: معرفة مبدأ نشأة اإلنسان األولى : 
ممرفق اإلعسان ع سه وبدايق عشأتا مو وع مبم من مو وعا  ال ىس ق ارتوإل به 
اإلعسان الهميد عن الو   مهذ القدم، وأي ا كان عتاج الت ك ر المقىّ  الذ  واإل إليه   ينذا 

قدمي ممرفق يقيهيَّق  كن عىحم أواوبا ممرفق بدايق الهشأي وأاإل ا و وع فإعه ظإّل لااراا عن ز
التكوين ، كتا ولف المىم التيريريّب كذلك عهد  دوي الظهون وا وينام كتا   كإل الويوب 
ا ا يق ا و ىق   القدم   ّن ينذه ا مرفق ليس  ممَّا يتمّىد باحملسووا  وا شايندا ، ف  

التيا،ب احملسووق أو اآلنا، القريهق   لذا لدَّم الو   ممرفق  مطتي   أن زهَحع عرب يليإل 
كامىق زهاول  أاإل عشأي اإلعسان مهذ بداياتا   عتد اللمان ا ا   عهدما خىد ات آيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بمدينا  38( يهظر هلل "ال ىس ق اليوعاعيق" ليووف كرم هلل 1)
م( و علعق إعساعيق مىحدي تد  إىل 1883 -1818عاش عام ) فيىسو  ا تتاع  التصاي  أ اين، كا،ل ما،كس،(2)

ومهيق خمد،ي! ر، مي إجنىل )الهيان إبماي اإلعسان عن عهوييق ا لوينيق، وواف الدين بأعه أفيون الشموب  عه يقدم ومايي 
 418/ 2الشيوع ( لتهظيم المصهق الشيوعيق  يهظر هلل "موووعق ال ىس ق" لمهدالرمحن بدو  هلل 

ا تشائتق، لالهلل إن الو وي  م(من ،واي الو وييق1980-1905 ان وا،زر، فيىسو  وكاز  فرعس ، عاش عام ) (3)
هلل ا ر ي ع سه، وأن اإلعسان له مطىد اوريق   االختيا، وينو الذ  يصهي ع سه  يهظرهلل متقدم عىحم الذا  أو ا اينيق

21/563  
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 لال زماىلهلل ،            

               

   فهيَّه  أنَّ أاإل  هس اإلعسان ينو آيم  [30]الهقريهلل  خىقه ات  من زراب
وخىد مهه زو ه ، [4]التهللهلل        ن زقومي و مىه   أ س

     ومهبتا ولد الهشر  ي ا بمد  يإل بالتكانر، لال زماىلهلل 

         [1]الهسااهلل  
فهيَّه  الهصوص بصو،ي م صَّىق ما يو ي عن أبا يإل من ،فضوا خرب الو   وأوينامبم،  

 ومن أبرز ينذه الظهون الا ال زو ي من اوّد ريئااهلل
 Darwin  عظريق الهشوا واال،زقاا ا هسوبق لدا،ون1

وم ايينا أّن اإلعسان ينو عتاج (1)
ّ  عىحم ا ،ض، زكّون فيه اإلعسان بمد وىسىق من التهدي   تد  زطو، بيولو ّ   هم

ل ،زقاا وحتسهلل الهوع حبكم لاعون االعتااب الطهيمّ  وبقاا ا اىح، فهدأ  اوياي خبىّيق 
وا دي كاع    مستهقي آون لهإل م يهلل السههلل، زطّو،  ومر  مبرا إل عّدي مهبا مر ىق 

 !(2)كتا عراه اليومالقري  ىت اعتب  باإلعسان السوّ   
ومي أّن عظريق يا،ون ينذه جمري فر يق   ر مربينهق إاّل أهنا اعتشر  اعتشا،اا واوماا بهلل 
اويا،ى الذين ،فضوا زىّق  الوي  اوّد من الرواال  مث اعتقى  من كوهنا فر ّيق بيولو ّيق 

يق الهشوا ال زال   ىت اآلن إنَّ عظر )) يويق إىل عظريّق فىس ّيق َعَقديّق، يقول أ د القائىهلل هباهلل 
والسه  الو يد   أعها عؤمن هبا أّن الهديإل الو يد ا تكن هلا  -ووتظإّل كذلك–بدون براينهلل 

  واليوم حت  رما، المىم يميد (3)((ينو اإل ان بايخىد ا هارر، وينذا   ر وا،ي عىحم اإل   
 لال  مدعم بالهصوص بمض الها نهلل ايا ق فصإل ينذه الهظريق ايخاّص بهشأي اإلعسان  

ا أعَّه واإل با يلَّق المىتيَّق واوتقراا التا،يخ والت كُّر   آيا  ا ع س إىل ممرفق  القرآعيَّق زاعتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(، له عدي مؤل ا    ررح عظريته أمهبا هلل 1882-1809ينو زشا،لل يا،ون، عا م أ ياا إجنىيل ، عاش عام ) (1)
 473/ 2 أاإل ا عواع، وو لق اإلعسان  يهظرهلل "موووعق ال ىس ق" لمهدالرمحن بدو  هلل

 20، و"مذين  الهشوا واال،زقاا " ه ري الواياا هلل 9/12( يهظر هلل "وىسىق زراث اإلعساعيق "هلل 2)
   6( يهظر هلل ا ر ي ع سه هلل 3)
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! واوّد أّن أاإل اإلعسان عهد ا ؤمههلل بالوي  وا ح أرّد الو وح ال حيتاج (1)أاإل اإلعسان
 إىل ي،اوا  وجتا،ب ولد أخرب به ع م الويوب  

ل بأنَّ اإلعسان عتاج اوتهساخ لام  به خمىولا  فضائّيق، وينو لول  ائ ق   القو 2
Raellinsالرائيىهلل

ا مااري الذين يؤمهون بأّن اوياي عشأ  ب ضإل كائها  فضائّيق واى    (2)
وأّن   هد  ائر مهذ مخسق وعشرين ألف عام، وأو د  الهشر   ا ،ض عرب االوتهساخ،

مؤوس الطائ ق   عام  Raelعن  ريد الههوي الا مت  لرائيإلممرفتبم هلذه اوقيقق مت  
وين  زؤ ن بمصر  ديد يستطيي اإلعسان فيه أن يصإل إىل ايخىوي عن  ريد جتديد   م1973

 أعضاا اجلسد باعتظام عرب االوتهساخ! 
وينكذا كىَّتا  إلَّ اإلعسان عن مصد، اإل ان بالوي  وابتمد عن عو،ه وينداه زيَّن له 

يخرافا  والض ال  وألهسبا لهو  اوّد الناب  بالمقإل أو الهقإل  لذا كان ال بّد الشيطان ا
لىتؤمن الذ  يهحع عن بمض أورا، الوي  الهسيّب   ما يه و ا ره ومستقهىه أن يكون 

لد عرّفه كإّل ما حيتا ه لص ح يعياه وأخراه، فييمإل عقىه خىف  مهطىقه اليقهلل بأّن ات 
ا هبداينا مي يوام حترِّ  اوّد والتنهُّ  من احَّق االيِّعااا  عصوص الو   زابماا هل ا مسوردا

 الا زهَشر عىحم أهنا من  قائد المىوم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 242-234 – 205( يهظر هلل "لصق اإلعسان" لمهد الىطيف محوش هلل 1)
مداي أزهاعبا حنو مخسق ومخسهلل م، و مؤوسبا )،ائيإل( فرعس  يميش   كهدا، وبى  ز1975( ين   ائ ق زأوس  عام 2)

م مؤوسق )كىوعيد(   ال  فيوا  بأمريكا الا زُمد أول مؤوسق 1997أل اا   أمريكا وكهدا، أوس أفراي الطائ ق عام 
 -The skeptic's Dictionary".Robert Carroll. P.323"      ل وتهساخ الهشر ، يهظر هلل     
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 المطلب الثاني
  ةـغايـالمعـرفـة 

 

    يقرررر، الرررو   ا مصررروم أن اإلعسررران خمىرررو  مكرررّرم، لرررال زمررراىلهلل 

      فقرررد  مىررره ات [30]الهقرررريهلل ،  مبيئررراا وترررإل أماعرررق إعترررا، ا ،ض
     هلل بالمهوييق ت ،ب الما هلل ، ولد لِهإل أن حيتإل ينذه ا ماعرق

             

  ومررن مث أخررربه ات علو ررإل مبررا زقتضرريه ينررذه ا ماعررق مررن السرر ر عىررحم مررهبج ات  [72]ا  ررلابهلل
         وحتقيررررد الوايررررق الررررا خىقرررره مررررن أ ىبررررا، لررررالهلل 

   [56]الذا،يا هلل

وممرفق  ايق الو وي من أينم اوقائد الا زقيم  ياي الهشر   ا ،ض، وين  أمر 
 رو،  لكإل إعسان لتستقيم  يازه وزتحدي و بته   كإل أعتاله، لذا كاع  ممرفتبا من 

يخالد  إّل وع  عهايه عن ينذه الوايق من أعظم آنا، اإل ان بالوي  وزصديد الو  ، فإخها، ا
الذ   أعظم مههه  إ  ال  كن لإلعسان أن يمرفبا مب ريه فب  ممرفق  يهيَّق ال،زها با بايخالد 

أ،اي لإلعسان أن يكون عىحم ينذه ا ،ض ووينهه الو وي فيبا، وين  ممرفق  يهيَّق كذلك ال،زها با 
لك التصوُّ، الذ   م يستطي اإلعسان أن يصإل إىل بالتصوُّ، الكامإل لىكون واوياي والو وي،  

 قائقه مبواينهه ومىكازه الهشريّق و دينا، وإمنا افتقر فيه إىل الو  ، فأخربه عتا و،اا عا م 
 الشبايي من عوا م، وما و،اا اوياي الدعيا من  يوا  

 
مقتضحم  ولد عقإل التا،يخ او،ي اويا،ى الذين  م يؤمهوا بالوي  ممن احنرف  فطرتم عن

           مينا  اإلو م والمهوييق ا ولهلل

               

                

   اا به الروإل عىيبم  و ىوا عن مصد، اود الذ ، [173-172]ا عرا هلل 
الس م، فأاهحوا يقىهون الهظر ويمتىون ال كر ليصىوا إىل ممرفق  ايق و ويينم فاإلعسان 
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السو  مهذ أن يو د عىحم و ه ا ،ض ويمحم اوياي  وله وع  إي،ا  يهحع بطهيمته عن  ايق 
لمقإل واإلي،ا  به من ا ، ووظي ته بهلل الكائها  الا  وله، فتا ميله ات (1)و ويه   اوياي

 جيمىه يأىب أن يكون   عتايق  ض   يازه كتا الميتاوا  ال يت ّكر وال يتدبّر 
وكإل من عظر   الكون متدبرِّراا اينتدى بمقىه وفطرزه إىل أعّه خمىو  مربوب ال  ىك من 
أمر ع سه ريئاا، جير  عىيه لد، ات ومشيئته    يازه وممازه، رأعه    لك رأن وائر 

ولا    الموا م المىويّق والس ىّيق من عالإل و  ره، ومن ،   ويابس، ومتحرِّ  وواكن، ا اى
م وخالقبم ومصرِّ  أمو،ينم كيف يشاا، كتا (2)وظاينر وكامن ، فكّىبم ممّهدون مسّارون لرهبِّ

              لك بقولههلل  بهلّل ات 

، وإي،ا  اإلعسان هلذه المهوييّق الماّمق الا يشو  فيبا مي مجيي الكون يدفمه أكنر [93]مرميهلل
لىهحع عن وظي ته ايخاّاق   اوياي و ايق و ويه عىحم ا ،ض، فإ ا كان من ا ؤمههلل بالوي  

وؤاله وأبصر الوايق وأي،كبا   أمر ات  ا تىّقهلل يخرب الو   بالقهول واالعقياي اينتدى إىل إ ابق
 هلل        ولوله  ،[36]الهسااهلل هلل    

  فات  [21]الهقريهلل ان الذ  مّيله فطر مجيي الكائها  عىحم المهوييّق لربوبيته، ويعا اإلعس
  عهوييّق ايخضوع والطاعق واحملهق (3)بالمقإل ومهحه االختيا، إىل حتقيد المهوييَّق ا تمىِّقق بألوينيَّته

واالعقياي  مره وهنيه ظاينراا وبا هاا(4)والتذلُّإل ت زماىل
(5 )  

وأاحاب وكاع  هنايق ما واإل إليه الها نون عن الوايق من ف و ق الما م وأينإل ا ىإل والهحإل 
ا ذاين  ا اتى ق القول بأهنا بىوغ السمايي، فازّ د عىحم  لك أكنر ال  و ق  ّن السمايي ين  
أعظم مطى  يهشده اإلعسان و ايق ما يسمحم إىل حتقيقه فوي و ويه   اوياي، مث اختى وا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د واحملافظق عىحم و مق ال طري المابدي ت علو إل من أعظم ا سؤوليا  ا ها ق ( ولذلك كاع  الوبيق عىحم الدين او1)
 اا بالوالدين، وإن إمهال ينذا اجلاع  ا بم   ظإل احنسا، زأن ر الوبيق ا وريق وزلايد التأن را  ايخا، يق ا و بق أخرج أاهاف

  كن ر من  واع   ياتم ومن باب أوىل يو ىون عن من ا ؤمههلل بالوي  اليميشون مقتضيا  إ اهنم وال يىتسون آنا،ه 
  قائقه ومما،فه ! 

 2/435( يهظر هلل "مما،ج القهول" لىحكت  هلل 2)
  1/601، و"مدا،ج السالكهلل" البن القيم هلل1/45" هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظرهلل لت صيإل ألسام المهايي "3)
   542( "م ريا  أل اظ القرآن" لألا باين هلل 4)
، "فتح 1/86، و"،وح ا ماين" لأللوو هلل 121،و"ال وائد" البن القيم هلل 1/160يهظرهلل " امي الهيان" لىطرب هلل ( 5)

 1/22القدير" لىشوكاين هلل 
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ياي، حبس  زصوُّ،ينا وحتديدينا واعقستوا فرلاا وريماا زهماا ل ىس اتم عن الكون والو وي واو
بمدينم أو لرهبم من مشكاي الههوَّي مث حبس   ظِّبم من عمتق المقإل وعصيهبم من اهلدى، 
وأكنرينم يا،وا   يوَّامق اوياي ومىذاتا وربواتا ظاعِّهلل أهنم حيقِّقون السمايي فيتا يرون من 

            ظاينرينا، فبم كتا لال ات زماىلهلل

   [7]الرومهلل    

 ايتبم من الو   الذ  يؤمهون به وو دوا  -أزهاع الروإل -بيهتا عر  ا ؤمهون بالوي 
يتَّ د مي خىقبم وزكويهبم  فيبا ومايتم فتا يعا إليه ا عهياا من إخ ص المهوييق ت 

بم المامَّق، وليامبم مبقتضحم المهوييق يتوافد مي زصوُّ،ينم الشامإل لىتهدأ وا ص ر، وهلذا وعهوييَّت
ا فبو   كإلِّ أ وال  يازه   يميش ا ؤمن الذ  يمر  من خرب الو    ايق و ويه مطتئه ا وميدا

ا ؤمن! إّن ،خاا ورّدي، مر اا واّحق،  ىنا وفقراا يتتّهي أعواع المهايي ا طىوبق مهههلل "عيهاا  مر 
أمره كّىه له خ ر، وليس  ا    د إال لىتؤمن إن أاابته ورّاا ركر فكان خ راا له، وإن 

أاابته  رّاا ارب فكان خ راا له"
(1) ، 

إن  ايق اوياي الا يبد  إليبا اإل ان ويقر،ينا الو   ين  المهوييق ت ،ب الما هلل، 
لامق الشمائر ا اصواق الا أمر هبا وأو هبا، ومدلول المهوييق أووي وأمشإل من عهايي ات بإ

فالمهوييق  ايق رامىق جلواع  اوياي كىبا وزقتض  اإلخ ص ت   كإل  ركق ووكهق و  كإل 
، [162]ا عمامهلل           واعق ووظقهلل 

ا ؤمن لوايق الو وي جيمىه يقيم  يازه وممازه عىحم أوا  أعه عهد جي  أن يمُهد وله ،ب  فاينتداا
ا ت    كإّل  يستحد أن يُمهد ويربط هبذه المهوييق وائر مساعيه ومطالهه  فيكون عابدا

أ واله، با الا  بده   ، اه، وواا لام بشم ري من الشمائر، أواوتور    عتإل يمتر به يعياه 
به ع ماا إىل عهاي ات، أو كف ع سه عن رّر  وينكذا زهضهط ربوازه و، هازه، وزصّح  ويسو 

وحبس   و بته فيتا يطى  ويقصد من أمر الدعيا أو الدين ومن مطال  الروح أو اجلسد
و وح ينذه الوايق عهد ا ؤمن ووميه   حتقيقبا يتحّدي مص ره ا بدّ  ومستقّره   يا، ايخىوي، 

  يمر  أّن  يازه عىحم ينذه ا ،ض ليس  إاّل مر ىق لص ري من ، ىق  يازه فا ؤمن بالوي
الطويىق، وأّن و ويه وو وي مجيي ا اىولا  الا يراينا ما ينو إاّل لد، يس ر من الو وي الكوينّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2999أخر ه مسىم،كتاب الليند والرلائد،باب ا ؤمن أمره كىه خ ر ،،لمهلل ( 1)
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الكه ر، وا  داث وا  وال الا يميشبا هلا أ لاا متتِّتق فيتا و،اا ينذه اوياي الدعيا فقد وا  
    قائد ا ص ر وز اايإل ا ستقر كتا ويتضح   ا طى  التايل   له الو 
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 المطلب الثالث
 يرــعرفة المصــم

 

إن ممرفق  قيقق ا ص ر أمر  ييب تض ، ال يُمىم إال من الو   ا مصوم مهارري    ن 
و ويه  متمىد بما مَ الوي  من الروح واجلهق والها، و  ر ينذا، ولد عر  اإلعسان ا و  مهذ أول

       ايخىد   د من الهشر  عىحم ينذه ا ،ض، فىم جيمإل ات 

      وكم ألىقه مشبد ا و  وينو يضي  د ا لىحياي، [34]ا عهيااهلل ،
يتسربإل به  وعاا أوكريناا يستو     لك ا  هياا وال قراا،  ويصهوبا بالمهوييّق القبريّق! فالكإلّ 

والظَىتق وا ظىومون، والسمداا وا رقياا، ا ،ا ل والشرفاا، يون أن يقام بيهبم ميلان المدل، 
فبذا ظا م  و  بصولته و ا  مظىوم يقض  حبسرزه! فيتسائإلهلل ما ا و  وما  قيقته؟ وينإل 

اي؟ إ  ال بّد من لاعون  لائّ  يقيم المدل   ينذا الكون ينها   ياي أخرى و،اا ينذه اوي
 يهاو  ما ينو عىيه من اعتظام وزدب ر وإ كام 

ولوى اإلعسان اوسّيق والمقىّيق زقف    قيقق ا ص ر عهد أمرين  ا ولهلل إنها  ظاينري 
لق ينذه ا و   ن آنا،ينا مشايندي تسووق، والناينهلل إنها   تتّيق و وي  لاا بمد ا و  وم ا، 

اوياي، يون أن زستطيي الواول إىل ز اايإل  لك  وأىّن لإلعسان أن يصإل إىل ممرفق ز اايإل 
! وكإل تاولق بووائإل المىم الهشريق ير   اإلعسان (1)ا ص ر الويهيق بقواه القااري، وعىته احملدوي

، وينكذا  أن يصإل خ هلا إىل ممرفق  قائد ا ص ر ز ض  إىل زصو،ا  متهالضق و  ر  قيقيق 
كاع  بال مإل مجيي خمر ا  ال ىس ا  ا اييق والرو يق الا اعتتد    مهالشتبا  ص ر 
اإلعسان عىحم المقإل و ده أو عىحم مصاي، با ىق، فمهدما  و  اجلسد وي ىن، ال يهقحم لىمىم 
الهشر  مايقوله  لذا كان من آنا، الو   المظيتق زمريف الها  بكإّل ما يبّتبم ويه مبم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يق عىحم أن اإلعسان   أ قاب اللمان ا ا   لد ( يستشبد با نون   عىم اال تتاع الدي ي مبا أظبرزه مكتش ا  أنر 1)
آمن باوياي اآلخري واوساب واجللاا ، ويذكرون بمض و وه رهه بهلل ما عرفه اإلعسان لد اا وبهلل ما عرّف  به الرواال  

، التا،خي  ويستدلون بذلك عىحم احق ما يستوعه ا ييان الهدائيق أو إمكان ممرفق الوي  بالووائإل الهشريق ، يهظر هلل التطو 
  واود أن الو   ا تضتن وقائد الوي  كان مصا هاا لإلعسان مهذ أول و ويه عىحم 146لى كر الدي ي لرريد عا و هلل 

و م ختإل أمق من عذير لذا فإن بمض آنا، الههوا  ومما،  الو   الويهيق  أول الهشر وأول أعهياا ات  ا ،ض، فآيم 
 و اول  تسبا    باليق   كإل أمق مبتا  وحم الها إل
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ائإل ا ص ر، وين   قائد جي  أن زؤخذ كتا  اا هبا الو   من   ر ا تباي عقى  أو حبع مس
أو زأويإل لىهصوص لتوافد ا مرو  من عا م الشبايي ، ومص ر اإلعسان وفد التصو،  (1)جترييب

 اإلو م  ا ستتد من اإل ان بالوي   ّر   يازهلل ين  هلل
 أواًل: الحـياة البـرزخية : 

  و ياي الربزخ ين  ما بهلل ا و  إىل (2)ىوق هلل ينو ال ااإل بهلل الشيئهللالربزخ   ال
عذاب القرب وعميته اوم لمذاب ))فتن ما  فقد يخإل الربزخ ، لال ابن القيم هلل (3)القيامق

       الربزخ وعميته، وينو ما بهلل الدعيا واآلخري، لال زماىلهلل 

  (4)(([100]ا ؤمهونهلل  
فا و  ينو بدايق ممايهق  قائد ا ص ر الويهيق، لذا زضتن الو   ا مصوم  قائد مبتق 

عهايه أن ا و  أمر ال مهاص مهه لكإّل  عهه  تن ز اايإل اوياي الربزخيق ، فأخرب ات 
            ا اىولا  فقالهلل 

أ هللواوى فيه أينإل الستاا  [60]الوالمقهلل      ، ولالهلل [88]القصصهلل
 اليهيو مهه أ د   (5)وا ،ض

    عهده هلل  اممىوما  وأخربينم أّن لىتو  أ  ا تدَّياا مقّد،اا عهد ات 

        وال  كن لإلعسان ممرفته وال زقد ه وال [145]آل عترانهلل 
   هلل زأخ ره عتا لضحم ات وكت ،وأعه بيد ات و ده  فبو و ده احملي  وينو ا تي 

      فاإلعسان إمنا  اا إىل ينذه اوياي بإ،ايي ات [43] هلل   ،
 وو ر إل عهبا عهدما يريد وهحاعه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال عهد ممايهق ا و ، و ن ا ص ر أمر يشوإل  - ن ال يؤمن بالوي   –( الوي  ا تمىد بالروح ومص رينا ال يُمىم يقيهاا 1)
بال اإلعسان وال يستطيي جتاينىه فقد كنر  الد،اوا  عهد مهكر  الو   الا حتاول الواول إىل ممرفق  قائد ا ص ر من 

رو، بتيربق ا و  وي،اوق أعصاب ا وزحم ، وي،اوق عا م ا ،واح!وما لايتم عتائج ينذه الد،اوا  إال خ ل ما يستوعه ا 
 إىل مليد   ري وك ر 

 3/8هلل خر البن مهظو،هلل ب "لسان المرب"( 2)
  118لألا باينهلل  "م ريا  أل اظ القرآن"( 3)
 1/332البن القيم هلل  "الروح"( 4)
  4/295( ز س ر ابن كن ر هلل 5)
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 لال زماىلهلل  كذلك بهلّل الو   أّن ا و  إمنا يقي عىحم اجلسد مب ا،لق الروح له،

               

           هلل  ، ولرال [42]اللمرهلل

       [85-83]الوالمقهلل  
فا و  ينو هنايق لىحياي الدعيا الا حيياينا اإلعسان عىحم ا ،ض، زىك اوياي الا  مىبا 
ات ابت ا واختها،اا لإلعسان ،أمره فيبا بتحقيد المهوييق وحتّتإل أماعتبا والقيام مبقتضحم اوتا فه 

ا   ا ،ض  وويهتقإل بمدينا إىل اوياي الناعيق مهذ ممراج ا  هلل "إن ، لال ،واح عهد ،هبِّ
ا ي  حتضره ا  ئكق، فإ ا كان الر إل ااوراا، لالهلل اخر   أيتبا اله س الطيهق كاع    
اجلسد الطي ، اخر   محيدي، وأبشر  بروح و،حيان، و،ب    ر  ضهان! ف  يلال يقال  لك 

اخر   أيتبا اله س   ىت خترج، مث يمرج هبا إىل الستاا   فإ ا كان الر إل السوا، لالهلل
  (1)ايخهينق،كاع    اجلسد ايخهيع، اخر    ميتق، وأبشر  حبتيم و سا   "

هلل مث عويتا بمد  لك إىل ا بدان   القهو، ووؤاهلا، فتهّمم أو زمّذب إىل يوم القيامق، لال 
، إن كان من أينإل اجلّهق فتن أين إل "إّن أ دكم إ ا ما  عرض عىيه مقمده بالوداي والمش ِّ

اجلّهق، وإن كان من أينإل الها، فتن أينإل الها،، فيقالهلل ينذا مقمد   ىت يهمنك ات يوم 
، فهمد ا و   ياي بكي يق العمىتبا عؤمن هبا وبكإل ما  اا   وا با وواا ،أيها أنر (2)القيامق"

  مر ىق  لك ا  ساي ا سياي أو ا قهو،ي أو  م عر ووواا ُلرب ا ي  أو  م يُقرب، وينذه اوياي ين
 من مرا إل اجللاا الرباين بالنواب والمقاب أخرب  عن كن ر مهبا عصوص الو   ا مصوم   

وايخ اق أن ا ؤمن بالوي  يمر  من مصد، إ اعه ومستتد ممرفته بالوي  أنَّ و ويه 
، وويهتب  عهدما حيهلل ا  إل   ينذه الدعيا ل بت ا واالختها، مقدَّ، بلمن ممىوم عهد ات 

ولد، كتهه  ا و   لتهدأ مر ىق  ديدي   يا، الربزخ، مث يا، القرا،، فا و  وّهق أ،ايينا ات ب
كتا   عىحم مجيي الهشر   الدعيا، وليس عقوبق له ي آيم عىحم خطيئق ا،زكهبا أبوينم آيم 

 يمتقد  وائف من اليبوي والهصا،ى اعتتاياا عىحم الهصوص القىيىق ا تهالضق ا اربي عن ا و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/169، واححه ا لهاين   احيح اجلامي هلل 4262 أخر ه ابن ما ه،كتاب الليند، باب  كر ا و ، ،لم هلل (1)
، ومسىم، كتاب 1379( أخر ه الهاا، ،كتاب اجلهائل، باب ا ي  يمرض عىيه مقمده   الوداي والمش ،،لم هلل 2)

 2866اجلهق، باب عرض مقمد ا ي  من اجلهق أو الها،،،لمهلل 
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وما جير  بمد ا و    الربزخ   الكت  احملرفق  لذا كاع  عقيدي اليوم اآلخر   اليبوييّق 
     (1)والهصراعّيق  مي ق ا نر    ياي أاحاهبا وال زك   لتكوين اعتقاي احيح عن ا ص ر 

وا و   قيقق ال بّد مهبا، وينو ممرب وياي أ،   وأووي يكون فيبا اجللاا عىحم ماكان 
المتإل   اوياي الدعيا ، وليس هنايق ا طا  كتا يظّن من  م يتىقَّوا  قائد الوي  من من 

            الروإل عىيبم الس م هلل 

            ولد أواإل ينذا الظن الها إل [24]اجلانيقهلل ،
ممتقديه إىل أعواع من الشقاا  فتهبم من لتىه اولن وا  م واو ري والقىد، ومهبم من لتىته 

 ربوازه ومىذازه الا ،اح يقتهصبا ويمّ  مهبا لهإل أن ي يأه كأ  ا هون  
قيقق ا و  أن جيمىوا من ينذه الدعيا عا راا أبدي ا  فرا بم، ولد  اول اجلاينىون حب

فهحنوا كن راا عن أوهاب ا و   ليتتكَّهوا من اويىولق يون ولوعه ،ومهي  دوث أوهابه ، هق   
عيإل ايخىوي، ولكهبم أخ قوا إخ الاا  ،يماا  وكىَّتا حبنوا   ينذا ا و وع أكَّد  هلم أحبانبم 

   (2) أعه ال مهاص مهه تتيَّق ا و  و 

و ن  قيقق ا و  الا يمرفبا ا ؤمن زتضتن ز اايإل ، ىق الروح الطويىق إىل عا م 
الوي  احمليوب، فإعه يم   قيقق الدعيا وأهنا ممرب وياي ايخىوي  يع الهميم ا بدّ  أو المذاب 

أ ىبا فيمتإل لىدا، السررمدّ ، ومن مّث يشوإل ع سه مبا يههو  له وحيقد الوايق الا و د من 
 اآلخرري ويسىك الطريد ا واإل إىل ما ير وه من ايخىوي   اوياي اآلخري  

 ثانًيا: الحـياة اآلخـرة:
، ولد أخرب  اإل ان هبذه اوياي ،كن من أ،كان اإل ان الستق كتا    ديع  ربيإل 

مبم ليوم ال،ي  فيه عهايه عن ز اايإل ينذه اوياي ، وأعه  م خيىقبم ودى وإمنا وييت ات 
       زكون فيه  ياتم ايخالدي، لال زماىلهلل  

   وجمتوع ما  اا به الو   فاوياي اآلخري ين  يا، ايخىوي الهاليق،  [115]ا ؤمهونهلل
ذه اوياي يدو،  ول أ،بمق أمو،  أوهلاهلل إنها  اآلخري وواف اليوم الذ  زهدأ فيه ا مصوم عن ين

وأررا ه وأينواله ، وناعيبا هلل التأكيد عىحم أهنا زأا بوتق، والنالعهللبيان ز اايإل اوساب واجللاا، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77-71"اليوم اآلخر بهلل اليبوييق وا سيحيق واإلو م" ل رج ات أبو عطا ات هلل ( يهظر هلل1)
   79( يهظر هلل "اإلو م يتحدى"لو يد الدين خان هلل 2)
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 أما الرابي فهيان ا ستقر وواف اجلهق والها،  وفيتا يى  عرض ينذه ا مو، بإجيازهلل 
 : ووصف اليوم الذي تبدأ فيه وأشراطه وأهواله إثباتها أ.

يهمنبم من لهو،ينم فيقومون لىحساب فوييتي ا وَّلهلل واآلخرين، أعه  أّكد ات   
       بأ سايينم وأ،وا بم   يوم ال ،ي  فيه، لال زماىلهلل 

      ووّ ه مهكريه وا شكِّكهلل فيه لالهلل [59] افرهلل ،  

                

             [51-49]اإلورااهلل  
  لال زماىل هلل  (1)ويلَّإل عىحم ينذا اد  ولوعه و،ّي عىيبم بأيلق ختا   المقإل وزقهمه

               

   ويعا ا ؤمههلل بالوي  إىل اليقهلل به، وامتدح  لك مهبم، لالهلل  [33]ا  قا هلل

            [5-4]الهقريهلل     

كتا  كر  الهصوص ا اربي عن الوي  ع ما  زسهد ولوع الساعق، وين  أ داث 
   قيقيق ممىومق عهد ات علو إل أخرب بهمضبا   القرآن الكرمي، وبمضبا  اا   وهق الهيّب 

     القتر، لال زماىلهلل  ولد ولي بمضبا و،آه الها  كتا   اعشقا 

  الذ  حتّقد و،آه الها    زمان ،وول ات  [1]القترهلل وبمض الم ما   م يقي (2)مرزهلل ،
، لالهلل" إهنا لن زقوم  ىت زرون لهىبا عشر  بمد، وأمهبا المشري الا أخرب عهبا ،وول ات 

رهلل"الدخان، والدّ ال، والدابّق، و ىوع الشتس من مورهبا، وعلول عيسحم ابن مرمي آيا "، فذك
 ويأ وج ومأ وج، ون نق خسو هلل خسف با شر ، وخسف با ورب، وخسف هليري ،

،وأخرب أهنا متتابمق (3)المرب، وآخر  لك عا، خترج من اليتن زطري الها  إىل تشرينم"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يهظر لى ائدي هلل ( كقيا  اإلعايي عىحم الهدا، ويليإل إ ياا ا ،ض ا يتق، وإخراج الها، من الشير ا خضر و  ره، 1)
 588لىمري  هلل  "الهقىيق عىحم أاول االعتقايالمقىيق ا يلق "، و1/191قيمهلل البن ال "إع م ا ولمهلل"
باب وؤال ا شركهلل أن يريبم الهيب ، أخر ه الهاا، ، كتاب ا هال ، أخرب بذلك أعس وابن مسموي ،   ات عهبتا( 2)
 هلل ،،لم باب اعشقا  القتر ،كتاب ا ق القيامق واجلهق والها،،مسىمو ، 3637-3636 ، ،لمهللآيق فأ،اينم اعشقا  القتر

2802-2800  
 2901( أخر ه مسىم، كتاب ال نت، باب   اآليا  الا زكون لهإل الساعق،،لمهلل 3)
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  (1)وىك، فإن يقطي السىك يتهي بمضبا بمضاا"بقولههلل"ا ما،ا  خرزا  مهظوما    
  التأويد على أنها تأتي بغتة: ب.

و ده، و م  ارّح القرآن الكرمي أن ول  ولوع الساعق من الوي  ا اتّص بات 
ا عىيه، فهمد زكامإل ع ما  القيامق و  الساعق احملدَّيي ا مىومق عهد ات  ، يطىي أ دا

، لال  وتهتب   ياي كإّل من   ينذا الكون، ويهقحم الوا د ا  د وايخ يَّق عن عهايه أمجمهلل
                زماىلهلل 

               

         وأّكد  لك الروول [187]ا عرا هلل ،  عهدما
  (2)و، فقالهلل "ما ا سؤول عهبا بأعىم من السائإل"وأله  ربيإل   اوديع ا شب

تاولق إي،ا  ولتبا  ؤمن بالوي  أنر   لطي الطتي عنوهلذا الهيان والتأكيد عهد ا 
واالرتوال بتحديده، إمنا يهشوإل باالوتمداي هلا، فب   ّد لري  ال يد،  مىت يقي، ولذلك  ا 

وتاولق الواول إىل (3) عدي  هلا؟"هلل" ما ا أ هللمىت الساعق؟ لال  وأل ، إل الهيب 
حتديد ولتبا احنرا  عن مهبج اإل ان بالوي  ولي فيه عىحم امتداي اللمان  وائف من الها ، 
فأ بدوا أع سبم    سابا  وما خر وا إالَّ بظهون وخترُّاا ، وبمض زىك الظهون مهسوب 

إّن الساعق وتقوم  –و  ر له  ،محه ات –!كقول السيو ّ  (4)إىل أئتَّق فض ا أخطأوا ا هبج
  (5)عىحم ،أ  ا ائق ايخامسق بمد ا لف من الهمنق الههويَّق

  ج .بيان تفاصيل الحساب والجزاء:
زضتَّن خرب الو   عن ا ص ر التأكيد عىحم أن ات علو إل ويهمع الها  ويول بم لىحساب 

         واجللاا عىحم ما لّدموه من أعتال، لال زمراىلهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احيح عىحم ررط مسىم ووافقه الذينيب، هلل ولال، 8461،لمهللاواكم ، و 7000 أخر ه أمحد   مسهده، ،لمهلل( 1)
  4/361هلل ق الصحيحقىينو كتا لاال، السىسهلل ولال، 1762هلل وا لهاين ،لم

  175ص ( وهد خترجيه2)
، ومسىم، كتاب الرب والصىق واآلياب، باب 3688( أخر ه الهاا، ،كتاب ا هال ،باب مهال  عتربن ايخطاب،،لمهلل3)

 2639ا را مي من أ  ،،لمهلل
 4/342، و"جمتوع فتاوى ابن زيتيق" هلل 590( يهظر هلل "مقدمق ابن خىدون" هلل 4)
 2/66، و"لوامي ا عوا، الهبيق لىس ا،ي ي" هلل 2/86يو   هلل ( يهظر هلل "اواو  لى تاوى" لىس5)
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   ، ويعاينم إىل االوتمداي له وعهذ الو ىق فبو  د والي عتا لري هلل[7]التوابنهلل

       د البد مهه   فاوساب وال صإل بهلل ايخ ئ[1]ا عهيااهلل
    إللامق المدل وزقرير اجللاا الرباين وال ضإل اإلهل ، لال زماىل 

               

   ف   عراا  القيامق زُهص  ا وازين وجُتلى كإل ع س مبا كسه  إن  [47]ا عهيااهلل
، وكإل ما (1)خ راا فا ر وإن رراا فشر ولد مشى  عصوص الو   ز اايإل كن ري عن ينذا اجللاا

لوي  أخرب  به الهصوص كا يلان واووض والصراط فب   قائد و وييق  يهيق يهرلهلا ا ؤمن با
من ع سه مهرلل اليقهلل إل اعه بصد  ا ارب عهبا يون أن يشمر بأعَّه تتاج إىل زأويىبا وحتريف 

 مماعيبا كتا فمإل وي مإل من احنر  عن اإل ان و إّل عن عو، اهلدايق واحيح ا مرفق  

  د. بيان المستقر ووصف الجنة والنار: 
فبتا من اوقائد الويهيَّق ا بّتق الا زههلّل من متام ممرفق ا ص ر ممرفق  قيقق اجلهق والها، 

هنايق مستقّر اإلعسان وواف ز صيإل  لائه عىحم عتىه، ولد أخرب الو   ا مصوم عن 
هلل " ا خىد ات اجلّهق والها،، أ،وإل  ربائيإل إىل اجلّهق، فقالهلل ا ين  فاعظر إليبا خىقبتا، لال 

ىل ما أعّد ات  ينىبا فيبا، فر ي فقالهلل وإىل ما أعدي   ينىبا فيبا، فذين  فهظر إليبا وإ
وعلزك، ال يستي هبا أ د إاّل يخىبا  فأمر باجلّهق فح َّ  با كا،ه، فقالهلل ا، ي فاعظر إليبا 
وإىل ما أعدي   ينىبا فيبا  لالهلل فهظر إليبا، مث ، ي فقالهلل وعلزك، لقد خشي  أن ال 

عظر إليبا وإىل ما أعدي   ينىبا فيبا، يدخىبا أ د  لالهلل مث أ،وىه إىل الها،، لالهلل ا ين  فا
لالهلل فهظر إليبا، فإ ا ين  يرك  بمضبا بمضاا، مث ، ي فقالهلل وعلزك، ال يدخىبا أ د  ي 
هبا، فأمر هبا فحّ   بالشبوا ، مث لالهلل ا ين  إليبا فاعظر ما ا أعدي   ينىبا فيبا، فذين  

  ولد فّصإل (2)أ د إاّل يخىبا"فهظر إليبا، فر ي فقالهلل وعلزك لقد خشي  أن ال يهيو مهبا 
خرب الو   ا اتتا ومو ها  يخوهلتا ز صي ا كام ا  ىت كأهنتا ،أ  المهلل لتهرل ر ع و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  73( يهظر  منىق ينذا "القيامق الكربى" لألرقرهلل1)
، وله ،لال الومذ هلل  سن احيح 2560هلل( أخر ه الومذ ،كتاب ا ق اجلهق، باب     الها، بالشبوا ،،لم2)

 2823 كتاب اجلهق وا ق عميتبا، ،لم هلل  أاإل عهد مسىم
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ا ؤمههلل بالوي  عن ممصيق ات والتمرُّض  وهاب واطه، فتهيو من الها، أو ايخىوي فيبا، 
 وزُقهإل عىحم  اعق ات لتحظحم بدخول  هق ايخىوي 

اوقيقق وين  منوى الكافرين يصَىون فيبا اهو  المذاب مبا لّدم   فالها، مكان عىحم
أيديبم، واجلهق مستقّر  قيقّ ، يدخىبا ا ؤمهون ويتقّىهون   أعواع عميتبا برمحق ات،  لال 

              زماىلهلل 

             

              

              

             

  [73-71]اللمرهلل
وينكذا فقد بهلّل خرب الوي  بوا ح المها،ي وألوى الربينان  قيقق ا و  وأ وال الروح 

ا خرب   الربزخ، وأخها، يوم القيامق و قائد الهمع واوساب فالذين آمهوا بالوي  واّدلو 
الو   ا مصوم عىيبا ازيايوا مبمرفق ينذه الويوب إ اعاا ويقيهاا، واوتمدُّوا لىتمامإل ممبا عهد 

وبذلك يصىح ييهبم ويعياينم ويسمدوا    ولوعبا عىحم ا هبج الذ  أخربينم عهه ،ووهلم 
أوالينم وأخراينم خب   من احنرفوا عن احيح اإل ان   ينذا الهاب فولموا   أعواع من 
الض ل   فتهبم من كّذب هبذه اوقائد وأعرض عهبا بدعوى عدم  ّييق خرب اآل اي   

، فرّيوا أكنر خرب  ي  ا ستقهإل كأرراط الساعق، وأخها، عذاب القرب والصراط (1)االعتقاي
  (2)واووض وا يلان ، و،ّيوا ا أ اييع خروج ا بدّ  بلعم زهالضبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريوي  فسىف ا مق مت قون عىحم أن اوديع إ ا نهت  احته وواإل إليها بطريد احيح كان مو هاا لإل ان ( ينو لول م1)
والمتإل، لال ابن أ  الملهلل "خرب الوا د إ ا زىقته ا مق بالقهول  عت ا به، وزصديقاا له  ي يد المىم اليقي ي عهد مجاين ر 

 399 مق    لك علاع  ررح الطحاويق البن أ  الملهلل ا مق، وينو أ د لست  ا توازر، و م يكن بهلل وىف ا
زمىيد أبو عهيق عىحم "الهبايق   ال نت وا   م" و ، 9/499( يهظر عىحم وهيإل ا نالهلل "ز س ر ا ها،" حملتد ،ريد ، اهلل 2)

السهق  خ ر الهشر" لمهد ات آل تتوي، ولد أكد عىتاا أينإل ، و"ال مبد  يهتظر بمد الروول 1/37البن كن ر هلل
واجلتاعق لد اا و ديناا احق أخها، ا بد ، و،يوا عىحم ا هكرين، ويفموا مايتوينم من التهالض، ومن ا صه ا  اودينقهلل 

 "الري عىحم من كذب با  اييع الصحيحق الوا،يي   ا بد " لىشيخ عهد احملسن المهاي 
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ل ظاا وك ر هبا  قيقق فقال بأّن اوقائد ا ذكو،ي    ومهبم من آمن هبذه ا مو، الويهيق
اآليا  وا  اييع ليس ا راي هبا مماعيبا اوقيقيق، وإمنا ين  زمه را  جمازيّق، وينو لول مه ّي 
عىحم مهبج أينإل الهدع لد اا و ديناا   حتكيم المقإل وزقد ه عىحم الهقإل ، فأولوا خروج الد ال 

، وفسروا الدابّق هرانيم (1)يحدث من فشّو ايخرافا  والد إل والقهائحولالوا هلل إمنا ينو ،مل  ا و
! وزعتوا بأّن اجلهق وعميتبا والها، وعذاهبا ما ين  إاّل أمو، ممهويّق و،موز (2)ا مراض ال ّتاكق

وأمنال مضروبق لت بيم ما يقوم باله س بمد ا و  من الىّذي وا  م وليس   قائد مه صىق 
(3)كتا لال بذلك كن ر من ال  و ق والها هيق وا   دي ومن زهمبم  هبا،يتهّمم هبا ويتأ مّ 

 

ومن مظاينر االحنرا  عن اإل ان بالوي    ينذا الهاب   عدم االكت اا خبرب الو      
الويهيا  وروإل اله س بالهحع عن ز اايإل  م زتضتهبا الهصوص كالتهقي  عن مكان و وي 

ها  عىحم ي،كاتا ومكان اجلهق و  ر  لك،وتاولق ممرفتبا من الها، وأ اا خلعتبا وزقسيم ال
  إ   م يري   بياهنا خرب احيح أوروإل اله س بتهرليإل أرراط (4)مصاي، ترفق أو أوطو،يق

الساعق وع ماتا عىحم الولائي اواينق، أو إروال اله س والها  مبحاولق حتديد ولتبا ف   
 حتدِّي زمن الساعق بصو،ي  م يشبد هلا منيإل من لهإل  و،مبا عصرعا كنر  التههُّؤا  والدعاوى الا

كان  لك الزيياي الشمو، بقرب اعتباا الدعيا لدى مجيي أاحاب ا ىإل، وبمد الها  عن فبم 
عصوص الو  ، وعدم و وي مهبج بهللِّ ُيربز كي يق التمامإل مي أخها، الوي  ا ستقهإل، لذا 

الي اإللكووعيق لتحديد موعد القيامق، من أربريناهلل اهِّ   الكت  والروائإل، وأوِّس  ا و 
ا لهبايق الما م،  يع عاش  لا كه ر من  م(2000)عام حتديد ،أ  ا ل يق ا وىل لىتي ي  موعدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/118الهبايق البن كن رهلل عىحم كتاب بوعهيق زمىيد أ ، و3/317( يهظر هلل "ز س ر ا ها،" حملتد ،ريد ، ا هلل 1)
 1/190هلل الهبايق البن كن ر عىحم كتاب ( يهظر هلل زمىيد أبوعهيق2)
 13/239، و"جمتوع فتاوى ابن زيتيق"هلل 240هللالبن زيتيق"الروالق الص ديق"، و293( يهظرهلل "الهياي"البن ويهاهلل 3)

ع سه فو ويينا  ين ي ال ع  خااق ي ر با اإلعسان عىحم وي سرينا ،واي با هيق المصر اوديع عىحم أهنا جمري  اال  و 
عي ي  قيق ، ويدلىون عىحم   هلم ينذا من خ ل ما حيصإل هلم   بمض زد،يها  الطالق الهشريق كر)زد،ي  الس ر خا،ج 

، ،ؤيق أ  ر ا يتتهاه اإلعسان أو يتايىه كأعه والي  قيقق بإل و سه وممايشته -ا لعومق-اجلسد( الذ  من فوائده 
وحيكون ما واىوا إليه من لّذا  الروح   جتواهلم خا،ج أ سايينم بيهتا ينم يرون أ سايينم لابمق  يع زركوينا !يهظرهلل 
التد،ي  عىحم الس ر خا،ج اجلسد لىتد،بق السموييق مبا ينارم عىحم مولمبا اإللكووين ايخاصهلل 

www.mhahashem.com 

 26( يهظرهلل "اجلهق والها،" لألرقر هلل 4)
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ا  الكوعيَّق اهلائىق الا وتحدث كتا ،وَّ   ووائإل اإلع م،  الما م    الق زرلُّ  لىتتو رِّ
 لسهوا  وكذب ايخرَّااون!ومض  الدلائد والساعا  وا يام وا

وما زال اوسَّابون وا تههِّؤون خير رون كرإلَّ يروم  سرابا   ديردي مرن أ ردنبا وأكنرينرا اعتشرا،اا 
وزرررررررداوالا ي،اورررررررق ظبرررررررر  ممتتررررررردي عىرررررررحم ياللرررررررق الهصررررررروص الشررررررررعّيق فقرررررررط يون مصررررررراي، 

 (بمهوانهلل)عتىيرق  سرابيق لهبايرق المرا مهلل ا رذ،وا(،  رّدي  عتررهـ1422عشر )عام (1)أخرى
ورهق كحرد ألصرحم اعقضر  مهبرا نر ث عشرري ورهق لهرإل  (1500-1400أمَّق اإلو م مبرابهلل )

يهقررحم مهبررا وا ررد ، ومررن مث اهليررري بمررد وررهق وألررف وأ،بمتئررق وعشرررون انهتررانو  بمنررق الهرريّب 
ووتون عاماا  كن أن زقوم الساعق   أ  وظق مهبا، لكهبرا حبسر   سراباتم ال  كرن أن 

 يصُد    ا ا ر  رر ا ممرا  رّديوا، فىرن يصرد    ال  رد رر ا   ّن ! وكتا م(2)زتمّداينا
 أ،اي أن زأا الساعق بوتق  ات 

ومن مظاينر االحنرا  أيضاا  المتإل عىحم حتقيقبا زميي ا لقيام الساعق كتا  دث 
وحيدث ممن يهحرفون عن  ريد اإل ان بالوي  عىحم امتداي اللمان وعىحم ،أوبم  وائف اليبوي 

صا،ى الذين  رّفوا كتهبم، فأاهح  عقيدي اليوم اآلخر زهحصر   أ داث هنايق الما م واله
 يع  هتبم ا وعويي، ومن مث زولَّوا تاولق اهاعق ينذه ا  داث لتكون الهبايق السميدي الا 
عيَّق يهشدون، فىم يُر   زا،يخ الهشريق منإل ينذا اهلو  بمويي ا سيح الذ  زههَّته اليبوييَّق والصبيو 

من الهصراعّيق بإل إّن الراادين وركق السياوق الما ّيق يؤكِّدون ،ووخ ينذه المقيدي (3)والربوزستاعّيق
لدى أاحاب اله و    الما م، وتاولتبم حتقيقبا والس ر لدماا  ول خطواتا وين  يندم 

هسهق لىيبوي، وعرلول ا لصحم وزوي ر و ه ا ،ض حبرب عوويَّق رامىق متبِّد لظبو، ا ىك ا هتظر بال
 ولد أّيى بّع ينذه (4) يع اجلهق ا وعويي با ل يق السميدي عىحم ا ،ض ا سيح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفتهق لىمامق  فصا   الد،اوق يذكر أعه  م يمتتد إال عىحم ما اح من ا  اييع، خب    ا يليد ا مر وواا ( ينذا مم1)
 من ينذا الهحع  152باالعتتاي عىحم مصاي، با ىق  يهظرصبياعا  أمهلل تتد مجال الذ   دي ا واعيد 

 www.asifal3sim.org( يهظر هلل مولي هنايق الما م عىحم الشهكق المهكهوزيق 2)

أ  اال تياج، والكهيسق الربوزستاعتيق ين  إ دى الكهائس الكربى  Protestكىتق )بروزستاع ( مأخو ي من كىتق  (3)
  الهصراعيق اليوم، أعشأينا الهصا،ى الذين ا تيوا عىحم ال ساي الكهس  باوم اإلجنيإل والمقإل، ويعوا إىل إا ح الكهيسق 

تقىق ومهاينضق هلا، وزستحم باإلجنيىيق  ن ازهاعبا يتهمون اإلجنيإل يون   ره من مس ديقالكانوليكيق، مث حتولوا إىل  ركق عق
 241  و"ا سيحيق"  محد رىيبهلل167ا صاي، ا قدوق   الهصراعيق  يهظرهلل"تا را    الهصراعيق"   زينريهلل

  17ايل هلل ، و"يوم الوض " لس ر اوو 240( يهظر هلل "اوقيقق بهلل الههواي والسياوق" حملتد اوافظ هلل4)
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ا متقدا    الما م بقّوي اإلع م الذ  يسيطر عىيه مهااروا ينذا ا متقد إىل زأنّر  وائف من 
ظق أو مهاماا، ا سىتهلل به، فازياي عدي مّدع  ا بدويّق أو ا اربين عن ،ؤيتبم لىدابّق يق

وا  ّسرين لم ما  الساعق بآ،ائبم وظهوهنم، و  ر  لك مما ال يمصم مهه إاّل المويي إىل أاول 
  اإل ان بالوي  ومهبيه بيهته الهصوص الكر ق ووا، عىيه وىف ا مق ، وان ات عىيبم  

نبم بمقوهلم ومن أعظم الضالِّهلل    قيقق ا ص ر القائىون بالتهاوخ فقوهلم ينذا عتاج حب
وما زعتوه من إررالا  جتّى  لهوا ن ع ووبم، وما آمهوا به من ا وا  ر ا توا،نق  وعقيدي 
زهاوخ ا ،واح ين  االعتقاي باعتقال الروح بمد ا و  من بدن إىل مو وي أعىحم أو أيىن لتهمم 

   ياتا أو زمّذب  لاا وىو  اا هبا الذ  ما  بدعه فتكّ ر ويئاتا وزكتس  ما يكتىبا 
   (1)اجلديدي وينكذا  ىت زتطّبر فتهمتد من زكرا، ا ولد

وأاإل القول بالتهاوخ مأخو  من مىإل اهلهد فبو َعَىم عىحم اهلهدوويق والربمهيق وزش ر 
واليوعاعهللِّ وال ر  كذلك، ولد  ي،اوا  الها نهلل إىل أعّه ممتقد الطاويهلل ولدماا ال راعهق

 ا احنرفوا عن مماين ( 2)ته إىل بمض اليبوي والهصا،ى، وبمض ا هتسههلل لإلو مزسرّب    ل
 اإل ان بالوي ، و ايوا عن مهبج ممرفق  قائد الوي  ومصاي،ه الصحيحق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و"زهاوخ ا ،واح" حملتد 1/346، و"ا ميم ال ىس  " لصىيهاهلل686( يهظرهلل"مهو ا را" زمري  إ سان  ق هلل 1)
  29-14ايخطي  هلل 

  240( مهبم  وائف من ال  و ق واوىوليق والرافضق، يهظرهلل "ال ر  بهلل ال ر " لىهوداي هلل 2)
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 المبحث الثالث

  أثر اإليمان بالغيب في معرفة اإلنسان نفسه
 

 وفيه مطىهان هلل
 يق ا طى  ا ول هلل ممرفق  قيقق اله س اإلعساع

 ا طى  الناين هلل ممرفق ا ؤنرا  الويهيق عىحم اله س  
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 المطلب األول
 معرفة حقيقة النفس اإلنسانية

  
من مطال  اإلعسان ا مرفيَّق ا بتَّق ممرفق  قيقق اله س ومكوِّعاتا  إ  عىحم ينذه ا مرفق 

كن ر من   يهىن مهبج زلكيتبا و ريد وياوتبا، واإلعسان و دي متكامىق لائتق عىحم زداخإل
الص ا  والدوافي والورائل، واالمتلاج بهلل اجلسد والروح والمقإل والقى  وال ؤاي،   زشابك 
يليد اوهكق رديد التمقيد بهلل ا ايي والروح  لذا كان من الصموبق الواول إىل ممرفق  قيقتبا 

ممرفق ال زقف وماينيق مكوعاتا وأورا، عوازعبا وربواتا بدالال  اوّس أو المقإل فقط  إ  ين  
 عهد ما يشايند وحُيّس، بإل هلا متمّىقا  كن ري بأعواع من الوي  

ومن ينها كاع  مكوعا  اله س اإلعساعّيق مهبا ما  كن اوتكشافه با هبج المىتّ  
التيريريّب لكوعه   متهاول اوواّ  وإي،ا  المقإل،كص ا  الهدن وخصائصه الظاينري، ومهبا 

الا ولف المىم فيبا عهد  دوي و ي فروض لت س رينا بهاا عىحم ما أمو، خ ّيق كدوافي السىو  
يرى من مشايند، وزت او  ينذه ال روض   مصدالّيتبا وك ايتبا حبس  زطهيقبا لىتهبج 
المىتّ  الصحيح، ومهبا ما ينو أخ حم من  لك وال وهيإل إىل ممرفته بيقهلل إاّل من  ريد 

،اويكولو  ( أ هلل عىوم ماو،اا عىم اله س  أن الو  ، ولد  اول من زههَّوا ما ّ   بر)الها
يهحنوا ينذه اجلواع  ممتتدين عىحم مصاي، ال ىس ا  الرو اعّيق والتيربق الذولّيق، فكان عتاج 
 لك ملجياا من التصوُّ،ا  ال خترج عن زصوُّ،ا  ا متقدا  الونهّيق إاّل أهنا أُظبر  عىحم أهنا  

االيعاا مؤمترا  وعدوا  مما  ّىإل بمض الها  كشو  المىم، وُعقد  من أ إل زأكيد  يّا  
    (1)عن  قيقق زي با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  هلل يقولهلل "إن االعتقايا  الديهيق والصوفيق  ول الما م ال ماي  ( لذا ال خي   ا ح اجلابر  أ د مرو يبا  هطت1)
وزأن ره عىحم الما م ا اي  الا ،فض  وابقاا من لهإل أكنر المىتاا يون فحص أو اختها، جتريهر  عراينا اليوم زووخ  يداا 

 م فإن ما ،فضوه إمنا كان بمد ، وإ ا كان ا قصوي بالرافضهلل عىتاا اإلو198عىحم لاعدي جتريهيق " خا،ليق اإلعسان هلل 
فحص وعرض عىحم الكتاب والسهق ونواب  االعتقاي، فاالعتقايا  الديهيق الصحيحق ا ربينن عىيبا بصحيح الهقإل واريح 
المقإل  م زرفض ألهتق إال عهد مهتدع، أما إ ا كان ا قصوي بالرافضهلل من المىتاا   ر ا سىتهلل فبؤالا كان ،فضبم  وهاب 

يخ الصراع ا مرو  بهلل المىم والدين   الهصراعيق  وا مر ا بم أن تاولق زرويخ الها إل عىحم أوس جتريهيق ينو ما أمهبا زا، 
 يسمحم إليه أينإل الها إل اليوم، وينو ما يههو  االعتهاه إليه من لهإل عىتاا ا سىتهلل متييلاا لىحد من الها إل  
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بيهتا زضّتن خرب الو   أكتإل زمريف لإلعسان حبقيقق ع سه ومكوِّعاتا، وما يؤنِّر فيبا 
من عوا م الوي ، وينو زمريف ال يتواَّإل إليه إالَّ من ينذا الطريد فالم لق بهلل ما عد،كه من 

و  ا شايند وبهلل ما عؤمن به من الوي  ع لق عميل عن متام خصائص اله و  وأعواع السى
إي،اكبا، ويظإّل ا صد، الو يد لىحّد فيبا ينو ما أخرب به الما م هبا 

 (1)  
و كن أن عستاىص من  ديع الو   عن اله س مسائإل مبتَّق زتحدَّي    وئبا  

 م مح  قيقق اله س اإلعساعيق هلل
مكرم، خىقه ات   أ سن زقومي مهذ عشأزه ا وىل،  اإلعسان خمىو  المسألة األولى:

            لال زماىلهلل 

        ولد وهد بيان ينذا م صَّ ا عهد  [70]اإلورااهلل
 اوديع عن أاإل الهشأي  

أن لإلعسان بدن ملوي بأيوا  متكهه من اوياي وفد الوايق الا خىقه  المسألة الثانية:
، والهدن ممرو  تسو  ولد و،ي  كره   (3)واجلسم (2)من أ ىبا ات، والهدن ينو اجلسد

، كتا و،ي  كر أعواع (4)أ هلل هسد  [92]يوعسهلل     القرآن لال زماىلهلل 
وو ه إىل  ّقههلل  ي ات ا بدان هبا كالستي والهصر، و كره ،وول ات القوى واووا  الا زوّ 

و لك مبراعاي  ي  ا طمم وا ىهس واالينتتام بالطبا،ي اوسيق  (5)"وإن جلسد  عىيك  ق ا"
، عىيه مهويق، ووائر اوا ا  ال طريق السويّق، فا ؤمن بالوي  يمّد  سده عمتق من ات وا 

، خب   من يمتقد ليقوى عىحم القيام حبّد المهوييّق ت  ، ويقوم حبقوله عىيه أن يمت ي به
بأوينامه وظهوعه أّن اجلسد مبنابق السين لىروح، وجي  السم  ل عمتا  مهه بتمذيهه أوإمازق 
ربوازه واوتحقا، مطالهه ال طريق، كتا يدين بذلك أاحاب الونهّيا  الشرلّيق ومن زأنّر هبم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بمدينا، أبرز فيه  ريقق القرآن    121حملتد زوفيد هلل  "له سيقالتأايإل اإلو م  لىد،اوا  ا"( يهظر لى ائدي هلل 1)
 التمريف باله س مهيهاا ختهط كن ر من مدا،  عىم اله س   الهظريا  وال ر يا  المقىيق 

 13/47( لسان المرب البن مهظو، هلل  سد هلل 2)
 1/402هلل " لصىيهاا ميم ال ىس  "( 3)
 112 لألا باين هلل "م ريا  أل اظ القرآن"( 4)
ومسىم،كتاب الصوم، باب الهب  عن  1975، كتاب الصوم ،باب  د اجلسم   الصوم ،،لمهللأخر ه الهاا، ( 5)

 1159 اوم الدينر، ،لمهلل
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 من اوفّيق وف و ق 
وا ما،  ا تمىِّقق بالهدن ولواه أكنرينا ظاينري   متهاول ممرفق اإلعسان ومشايندازه،   

عا م الشبايي كتا  كاووا  ولواينا ا اتى ق الا يتواإل اإلعسان هبا إىل ممرفق كن ر من  قائد
من موّيها  اجلسم وأورا، أ بلزه الداخىّيق  ىت أاهح با ن  اأّن المىم اوديع لد كشف كن را 

اجلسد كظاينره، الويتا  ينإل التاصُّص   الطّ  والتشريح ممن  ىكون أيوا  كشف ينذا 
   (1)الوي  الهسيّب 

ه ا  اا ايختسق و،ي  لإلعسان ع س و،وح وعقإل ولى  وفؤاي، وينذ المسألة الثالثة:
  عصوص الو   و م حيدِّي الو   مدلوالتا بصو،ي يليقق، إمنا  كر عهبا ما يك   لص ح 
 ياي اإلعسان ومماره ويفمه إىل المتإل وحتقيد المهوييّق ت زماىل، وإمجال ما و،ي   التمريف 

 عهبا ينو التايلهلل
، (2)ىن  ا  الش ا و قيقتهأوالاهلل اله سهلل و،ي  ل ظق اله س   عصوص الو   مبم

وع س اإلعسان هبذا ا مىن مجىته من اجلسم والروح، فتكون مرايفق  مىن اإلعسان، كتا   لوله 
    ، ولوله زماىلهلل [13]السيديهلل        زماىلهلل 

    ولوله [286]الهقريهلل    هلل "ال يؤمن أ دكم  ىت حي   خيه ما حي
  (3)له سه"

، وإ ا فا،لته  إّل به ا و ، (4)كذلك و،ي  مبمىن الروح الا هبا حتصإل اوياي لىهدن
    ، ومن  لك لول ات زماىلهلل (5)زقول المربهلل خر   ع س ف ن، أ هلل ،و ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من ا مىوم أن يلائد زكوين  سد اإلعسان وأ بلزه ا اتى ق لد كشف أكنرينا المىم اوديع بووائىه ا اتى ق، 1)
ا فقط، فالروح والمقإل واله س  فهالتشريح وأعواع التصوير وا رمق أاهح با ن اجلسد كظاينره، إال أن اإلعسان ليس  سدا

والهوازع و  رينا أمو، هلا  واع   يهيق كن ري ليس  كىبا من لهيإل الوي  الهسيب  لذا ال زمر   قيقتبا بيقهلل إال إ ا أخرب 
و  ال  مههّيق عىحم ما يدعحم أجمري ختّراا   عهبا الو  ، وكإّل تاوال  كش با وإي،ا   قائقبا بووائإل المىم الهشر ّ 

 من زشريح الروح أو اجلسم ا ن ر    فىس ا  الدياعا  الشرليق  
 6/233البن مهظو، هلل ع س هلل  "لسان المرب"( 2)
، كتاب اإل ان،، ومسىم13، باب من اإل ان أن حي   خيه ما حي  له سه،،لمهلل كتاب اإل ان،أخر ه الهاا،  (3)

  45إل عىحم أن من خصال اإل ان أن حي   خيه ما حي  له سه ،،لم هللباب الدلي
  818لألا باين هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"( يهظر هلل 4)
 6/233البن مهظو، هلل ع س هلل  "لسان المرب"( 5)
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        ولروله [55]التوبقهلل ، هلل    

هلل "أ م زر إىل اإلعسان إ ا ما  راص بصره، لالواهلل بىحم، لالهلل فذلك ، ولوله [93]ا عمامهلل
 كر  أ ياعاا بهمض ا اتا كاإل سا  واإلي،ا    والروح هبذا ا مىن (1) هلل يتهي بصره ع سه"

       الذ  يهت   أو يضمف با  ا،لق اجللئّيق لىهدن   الهومهلل 

     ا     أوبالدعوي إىل ايخ ر والشّر الا جيدينا اإلعسان   ع سه كت[42]اللمرهلل
     ، ولولههلل [30]ا ائديهلل       لوله زماىلهلل 

   [18]يووفهلل   
  (2)واله س مبمىن اإلعسان يقابىبا   القرآن الكرمي اآلفا ، ومبمىن الروح يقابىبا اجلسد

مبمىن الروح يكون بلوال اوياي و دوث ا و  ، أمَّا زوال المقإل فبو زوال ا ق وزوال اله س 
  (3)من ا ا  اله س

    ولد و َّه القرآن الكرمي عظر اإلعسان إىل التأمُّإل   خىد اله س، لال زمراىلهلل

    ره إىل ينذا الت كُّر ين  االعتها، وزههللُّ اورّد ، وبهللَّ أنَّ  ايق التو ي[21]الذا،يا هلل
            وممرفق ايخالد  إل وع  هلل 

 فيتا ررع ات، لال ، وكذلك االعت اع مبا زوَّي ات به اله س من الص ا  واوتمتاهلا [53]فصى هلل
-8]الهىدهلل             زماىلهلل 

       ،والمتإل عىحم زلكيتبا مبا ررع ات ،لال زماىلهلل[10

             [10-7]الشتسهلل 

،ي  كره   القرآن واوديع عىحم ممان عّدي، ما يتمىد مهبا مبو وع و ناعيااهلل الروح، ولد 
وُفسِّر الروح بأعه اله س، ، (4)التمريف باله سهلل أّن الروح ينو ما يقوم به اجلسد وزكون به اوياي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 921، باب   راوص بصر ا ي  يتهي ع سه،،لم هللكتاب اجلهائل  ،أخر ه مسىم (1)
  الىوق أ ياعاا عىحم ممىن اجلسد،    وزطىد اله س65حملتد زوفيد هلل  "،اوا  اله سيقالتأايإل اإلو م  لىد"( يهظر هلل 2)

 6/235هلل ع س هلل  البن مهظو،"لسان المرب" كره ابن مهظو،   
  6/234البن مهظو، هلل ع س هلل  "لسان المرب"( 3)
   10/324هلل  " لىقر يباجلامي   كام القرآن"( يهظر هلل 4)
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فيكون اجللا الذ  حتصإل به  ياي اله س و ركتبا، واوتي هبا ا هافي (1)أو ما به حتيا اله س
 فيمىوا لكإل وا دي مهبا ولد فّر  بمض المىتاا بهلل الروح واله س (2)واوتدفاعبا ا ضا،ّ 

وكتان يُ بم ا راي مهبتا  قيقق مستقىق بيهتا ا كنر عىحم القول بأن اله س والروح ل ظتان مش
 ال  ما يسّتحم ع ساا إ ا كاع  الروح )) ، وأاح ماليإل   ينذا الشأن أن(3)حبس  السيا 

  (4)(( متَّصىق بالهدن، وأمَّا إ ا أخذ  جمرَّيي فتستيق الروح أ ى  عىيبا
،  م خيرب به فيتا   ظ إال أن  قيقرق الروح وماينيق ماخىق  مهه وكهبه   عىم ات 

          لها من الو   ا مصوم، لال زماىلهلل 

 ولد  اول كن ر من الها  و ي زما،يف زههلل كي يق الروح ومكان و ويه لد اا (5)[85]اإلورااهلل
، ((    وينر ا عضاا ينو  سم عو،ايّن عىوّ  خ يف متحر  يه ذ))و ديناا، فتهبم من لالهلل 

مهبم من لالهلل إعه  لا ال يتيلّأ   القى   أو لالهلل ))، و(6)ومهبم من لالهلل إعه اعتدال الطهائي
إعّه  سم ينوائّ    القى   أو لالهلل إعّه  سم ينوائّ    الدماغ، أو لالهلل إعه لّوي   الدماغ 

 ((  تَّاي باورا،ي الوريليَّق، أو   أو    وينو مهدأ اوّس واوركق  أو لالهلل إعَّه أ لاا عا،يق وين  ا س

(7)  
ومبتا و موا من  دوي فب  ال زو ِّح  قيقق الروح الوامضق ا هَبتق لكون الروح أمراا 

،وال عظ ر لىروح   عا م الشبايي  (8)من عا م الوي  جمبوالا عهدعا وإن كاع  آنا،ه ظاينري مد،َكق
،ه عهد  دوي ما أخرب به الو   ا مصوم ، فاإلهبام لذا فا وىل الولو    اوديع عهه وزصوّ 

   ديع الو   عن الروح مقصوي  ليمر  اإلعسان عىحم القطي عيله عن عىم  قيقق ع سه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/462البن مهظو، هلل ،وح هلل  "لسان المرب"، و3/56هلل  "ز س ر ابن كن ر"( يهظر هلل 1)
 369لألا باين هلل ،وح هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"( يهظر هلل 2)
 5/47البن  لم هلل  "ال صإل   ا ىإل والهحإل"، و2/482، 1/625لصىيهاهلل  "ا ميم ال ىس  "( يهظر هلل 3)
 444البن أ  المل هلل  "ررح الطحاويق"( 4)
   10/324هلل"اجلامي   كام القرآن"أكنر ا  سرين، يهظر هلل إليه ول  ين  ( و كر القر يب أعه ل5)
، وعلا ا ول لىراز  ولال إعه القول الصواب الذ  ال يصح   ره  يهظر لىتليد 2/579هلل  "الروح"(  كرينم ابن القيم   6)
  333لألرمر  هلل  "مقاال  اإلو ميهلل "هلل
  123لىمقاي هلل  "ال ىس ق القرآعيق"( 7)
  1/42حملتد لط  هلل  "مهبج الوبيق اإلو ميقظر هلل"( يه8)
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في تقر أكنر لما ِم الوي  والشبايي وهحاعه الذ  عرّفه ما حيتا ه من أمر  ،(1)مي عىته بو ويينا
 الروح ويتيه إليه عابداا  لي   

لمقإل، وممىن أاإل مايزه   الىوق هلل اوهس وا هي ، و   عقإل اإلعسان عق  نالنااهلل ا
ر والهُّبحم(2)عه يمِقىه  أ   همه من التو،ط   اهلىكق  ، ويطىد عىحم اهليئق احملتويي (3)،وينواِوي 

لإلعسان   ك مه واختيا،ه و ركازه ووكهازه، ويطىد عىحم ا ماين اجملتتمق   الذينن، الا 
قدِّما  زسَتههط مهبا ا  راض وا صاحل، وكذلك يطىد عىحم القوَّي ا تبيئق لقهول المىم زكون م

  (4)الا يد،ِ  اإلعسان هبا ا ا  ا رياا من  سهبا ولهحبا وكتاهلا وعقصاهنا
، وينو (5)وينو عهد أكنر ال  و ق  وينر بسيط مقا،ن لىتايي، يهقحم بمد مو  الهدن

المقإل عهد ا سىتهلل ومجبو، المق ا إمنا ينو ا ق، وينو  )) فقالهللخطأ ظاينر ،ي عىيه ابن زيتيق 
    الذ  يستحم عر اا لائتاا بالمالإل، وعىحم ينذا يل القرآن   لوله زماىلهلل 

  (6) (( [17]اوديدهلل
هب ، والمقإل ينو مما فَضإل ات به النقىهلل عىحم أينإل ا ،ض، وينو تإل التكىيف وا مر وال

وبه يكون التدب ر والتتييل، ولد أمر ات الها  بإعتاله   الت كر   خىد الستوا  وا ،ض 
، وينذا ينو ما يدل عىيه اوخىد أع سبم ، والتدبر واالعتها، لتحقيد المهوييق له  اعق واختيا،ا 

م يري   جمتوع خرب الو   عن المقإل، أّما ماينّيق المقإل ، ومكاعه ، أينو القى  أم الدماغ؟ فى
 لك عّص ممصوم، و م يقطي بش ا فيه أينإل المىوم التيريهّيق، وا حباث الا أ ري  عىحم 
الدماغ زواَّى  إىل عديد من الهتائج  ول مراكل اإلي،ا  ا اتى ق كالتذكُّر والت ك ر واإلبداع 

ما يكّتإل و  ر  لك مما لد ي يد أينإل الطّ  و  رينم، إاّل أّن الو   لد أخرب عامق الها  بكإل 
لد أعمم  ممرفتبم بأع سبم ويميهبم عىحم حتقيد المهوييق ت ،ب الما هلل ومىاصه أّن ات 

عىحم اإلعسان بالمقإل الذ  يستطيي به أن ي كر ويد،  ويمترب، ويعاه إىل زسا ره فيتا ُخىد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/324لىقر يب هلل  "اجلامي   كام القرآن"( يهظر هلل 1)
 4/9البن فا، هلل "مقاييس الىوق"( يهظرهلل2)
 11/458البن مهظو، هلل عقإل هلل  "لسان المرب"( 3)
 577لألا باينهلل "م ريا  أل اظ القرآن"، و 162لىولايل هلل  "مميا، المىم"( يهظر هلل 4)
  2/85لصىيهاهلل  "ا ميم ال ىس  "( يهظر هلل 5)
 9/286هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 6)
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ا   ىه، و رَّم زمطيىه وكإّل ما حيول يون أياا وظي ته أو يضم ه كا سكرا  وما   كتب
 وجير  جمراينا 

،ابمااهلل القى هلل وينو   الىوق هللال ؤاي، ولد يُمربَّ به عن المقإل
، ينو مضوق من ال ؤاي (1)

ممىَّقق بالهياط، ويمرفه عىتاا زشريح الهدن بأعههلل عضو اهوبرّ  الشكإل، مويع   اجلاع  
 ا يسر من الصد، يستقهإل الدم من ا و،يي، ويدفمه   الشرايهلل 

و ق يطىد عىحم الروح، أو اله س، أو عىحم زىك الىطي ق الرباعيق الا والقى  عهد ال  
هلا بالقى  اجلستايّن زمّىد، ووظي ق القى  عهدينم إي،ا  اوقائد المقىيرّق بطريد اود  

  (2)واإلهلام، ال بطريد القيا  واالوتدالل
المىم والك م القى   لا من الهدن، خىقه ات و مىه لإلعسان تإل  )) ولال ابن المر هلل

 ، (3) ((و  ر  لك من الص ا  الها هق   والقى  يتقى  بهلل ايخوا ر اوسهق والسيئق 
ولد  ُكر القى  كن راا   عصوص الو   كتاباا ووهق ، وزدو، مماعيه   القرآن  ول 

 [10]ا  لابهلل      الروح والمىم والمقإل والشياعق كتا   لوله زماىلهلل
أ هلل من كان له [37] هلل          أ هلل ا ،واح، ولوله زماىلهلل 

  (5)، أوهللعقإل (4)عىم وفبم
هلل"أال مضوق عىيبا مدا، ا ح اجلسد ، فقد لال وينو    ديع ،وول ات 

وإ ا فسد  فسد اجلسد كىه أال وين  إن   اجلسد مضوق إ ا اىح  اىح اجلسد كىه،
وخص القى  بذلك  عه أم ر الهدن، وبص ح ا م ر زصىح  )) لال ابن  ير هلل (6)القى "

الرعيق، وب سايه ز سد  وفيه زههيه عىحم زمظيم لد، القى ، واوع عىحم ا  ه، واإلرا،ي 
وديع[عىحم أن المقإل      وا راي ا تمىد به من ال بم الذ  ،كهه ات فيه   ويستدل به]أ  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/123هلللى هلل"القامو  احمليط"( يهظر هلل1)
 3/4لىولايلهلل  "إ ياا عىوم الدين"، و 2/198لصىيهاهلل  "ا ميم ال ىس  "( يهظر هلل 2)
 11/257هلل"فتح الها، "(  كره ابن  ير   3)
 681لألا باين هلل لى  هلل  "يا  أل اظ القرآنم ر "( يهظر هلل 4)
 4/229هلل"ز س ر ابن كن ر"، و1/189لىقر يبهلل  "اجلامي   كام القرآن"( يهظرهلل 5)
 52( أخر ه الهاا، ،كتاب اإل ان،باب فضإل من اوتربأ لديهه،،لمهلل6)
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، وألول هلل لمإل إبقاا ا راي عىحم عتومه أوىل فص ح الهدن مدا،ه عىحم ا ح  (1) ((القى  
القى  مبمهاه الطيب ا اي  كتا ينو ممرو  عهد أينإل    ا بدان، فيكون القى  مدا، ا ح 

 ا بدان والمقول واله و ،وات أعىم  
ب من الشر  والشك واورص عىحم و متبا ومحايتبا من ولد يعا ات علو إل إىل ختىيص القىو 

  ا رض وال ساي، فمىيبا يّمإل   ا ح وائر المتإل، والهياي يوم القيامق لال زماىلهلل 

             يم ينوهلل والقى  السى [89-88]الشمرااهلل
السىيم من الشر ، وينو ايخايل من الهدعق ا طتئن إىل السهق  ولى  ا ؤمن، ن لى  الكافر 

  (2)وا هافد مريض
إىل الهمد هبا عن موا ن ال نت،فقالهلل "زُمرض ال نت عىحم  وكذلك يعا ،وول ات 

ى  أعكرينا، ياا، وأ  لالقىوب كمرض اوص ر عوياا عوياا فأ  لى  أ ررهبا عكت  فيه عكتق وو 
،ال (4)كالكوز جماياا   (3)تق بيضاا  ىت زموي القىوب عىحم لىههلل هلللى  أووي مربايعكت  فيه عك

ينواه، ولى  أبيض ف  زضره فتهق مايام  من يمر  ممروفاا وال يهكر مهكراا، إال ما أررب 
ق، أن القى  يتقّى  بهلل اهلدى والض ل، والطاعق وا مصي  ، وبهلّل (5)الستوا  وا ،ض"

بقولههلل"إن لىوب ب ي آيم كىبا بهلل إاهمهلل من أاابي الرمحن كقى  وا د،يصّرفه  يع راا"، 
    (6)هلل" الىبم مصّر  القىوب،اّر  لىوبها عىحم  اعتك"مث لال 

خامسااهلل ال ؤايهللوُعرِّ  بأعّه القى ، وليإلهلل وويداؤه
   ،لال زماىلهلل (7)

  وكان أكنر  هلل ،وول ات  ،[110]ا عمامهلل"فالقى  يقال (8)هلل "ال ومقى  القىوب ،
، وإ ا  ُكر القى  وال ؤاي مماا كتا   (9)له فؤاي إ ا عُظر فيه إىل ممىن الت ؤُّي، أ هلل التوّلد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/171هلل" البن  يرفتح الها، "( 1)
 4/106لىشوكاينهلل "فتح القدير"( يهظرهلل 2)
  2/175هلل"احيح مسىم بشرح الهوو "بدي هلللون أكد،، وا ربايهلل رهه الهياض   وواي، يهظرهلل ( من الرَّ 3)
 ( أ  مهكوواا ف  يمىد به خ ر وال  كتق، يهظرهلل ا ر ي السابد 4)
 144( أخر ه مسىم،كتاب اإل ان، باب بيان أن اإلو م بدأ  ريهاا وويموي  ريهاا،،لمهلل5)
 2654ب زصريف ات القىوب كيف يشاا،،لمهلل ( أخر ه مسىم،كتاب القد،، با6)
 3/329البن مهظو، هلل فأي هلل  "لسان المرب"( 7)
  6628،لم هلل ،أخر ه الهاا، ،كتاب ا  ان والهذو،، باب كيف كاع   هلل الهيب  (8)
 646لألا باين هلل فأي هلل  "م ريا  أل اظ القرآن"( 9)
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اوديعهلل "أزاكم أينإل اليتن، ينم أ،ّ  لىوباا، وألهلل أفئدي"
، وليإلهلل ، فذلك عىحم وهيإل التأكيد(1)

، (2)واف القىوب بالرّلق، وا فئدي بالىهلل فكأّن القى  أخّص من ال ؤاي   االوتمتال  هإع
وز قه سر ا فئدي بالقىوب الا زمىم لال ابن كن رهلل أفئدتم أ  لىوهبم وعقوهلم وأ اعبم، ف 

  (3)والمقول الا زت كر وزتدبر
القى  أو  تإل المقإلاي، وينإل ولد زكىم بمض المىتاا   ال ر  بهلل المقإل وال ؤ 

  وما يبتها   باب اإل ان أن ات زويعا بقىوب وعقول وأفئدي زم  وز قه وزت كر الدماغ
، وليس و،اا الهحع   كوهنا   الدماغ أو   وزتدبر وأعها مسؤولون عهبا بتطهيد مهبج ات 

  عىحم مهبج لتلكيق اله س  (  ائإل يليد إ اعها أو يدلهاالقى  با مىن الهيولو   )المضىق
بذه ا مو، ايختسق ين  أل اظ مشوكق زدّل عىحم ممان متقا،بق لذا  م يهذل أئتق ف

إاّل ريئاا -ا ؤمههلل بالوي   بوياا   الت ريد بيهبا واالرتوال بو ي  د   امي ماعي لكإّل ل ظق 
ن، أو   ممرض يس راا و،ي  تن زأم تم   عصوص الو   واجلتي بيهبا لىت س ر والهيا

ليقيهبم بكتال ما أعلل ات إليبم وارتتاله عىحم كإلِّ ما زشتّد إليه  -،يويينم عىحم أينإل الهدع 
لد اكتتإل    قِّه لوَّي الهيان ولوَّي اورص عىحم ع ي الها    ا تبم، وليقيهبم بأّن عهّيبم 

اليف الشريمق با مر ويندايتبم، واله س والروح والمقإل وال ؤاي والقى  مما زو َّب  إليه زك
والهب ، فتن ا ؤكَّد أّن ما  ُكر   الهصوص عن ينذه ا مو، ينو ما يك   الها  ليقوموا مباينم 

 مكىَّ هلل به من المهوييق ت علو إل عىحم الو ه احملهوب له وا ر   عهده  
، ووىو  اإلعسان  صيىق (4)فاله س اإلعساعيَّق مكوَّعق من بدن و،وح ك مها خمىو 

ين ا كوعهلل مماا، والمقإل والقى  وال ؤاي ا ا  متهّوعق لىه س اإلعساعّيق حيصإل هبا اإلي،ا  ينذ
ومتييل ايخ ر من الشّر، وواا زراي  ممىن المقإل والقى  وال ؤاي أم زواير، ووواا أكان تّىبا 

بالوي  المضىق الصهوبريق   الصد، أم كاع    ز فيف الدماغ  إ   ايق ا مرفق عهد ا ؤمههلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسىم،كتاب اإل ان، باب ز ا إل 4388وأينإل اليتن،،لمهلل  أخر ه الهاا، ،كتاب ا واز ،باب لدوم ا رمريهلل (1)
   52أينإل اإل ان فيه و، حان أينإل اليتن،،لم هلل

 1/687البن مهظو، هلل لى  هلل  "لسان المرب"( يهظر هلل 2)
 2/146يهظرهلل "ز س ر القرآن المظيم" البن كن ر هلل  (3)
ائف من ا تكىتهلل، وأكد أكابر المىتاا أهنا خمىولق  ( مسألق الروحهلل أخمىولق ين  أم   ر خمىولق؟ مسألق زكىم فيبا  و 4)

    4/216هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"، واه وا   الري عىحم من يلعم أهنا   ر خمىولق، يهظر هلل ا اىولا  كسائر
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أياا  ّد المهوييّق ت علو إل، وينذا إمنا يتحقد مبتابمق ا مر والهب  الذ   اا  هبا الهصوص 
ال بالتتحُّإل   ممرفق  دوي ا ل اظ ا شوكق الا لِهىبا أكتإل الها  عهوييّق وأ، م الها  

ب إىل ينذا  عىحم ماين  عىيه و م ي سِّرينا بو ر ل ظبا أو يهد -عىيه الص ي والس م -با مق 
وا مر بالت كُّر   اله س الذ  أمر به القرآن والسهق يتيه إىل اله س مبمهاينا الماّم الذ  يقابإل 

القوليرّق  اآلفا ، فبذا ينو الذ  يواإل إىل االعتها، واالعت اع، وهبذا ربد  وهَّق ،وول ات 
 والمتىيرّق 
ا ازّهي مهبياا احيحاا  ّقد والت كُّر    واع  اله س ا تمىقق بما م الشبايي إ  

االعت اع   جماال  خمتى ق   اوياي، ومن  لك الهظر   بدن اإلعسان وأ بلزه الداخىيق 
من المىوم الا وا،  عىحم مهبج جتريهر  احيح فاعت ي بهتا با  اا وايخا، يق ، فإعه أعتج كن ر 

ينو؟ و)عىم وظائف اإلعسان كر)عىم التشريح( الذ  عتج عن الت كُّر   اإلعسان كيف 
 ا عضاا( الذ  ،اد كيف يمتإل الهدن؟و)عىم ا  ّهق( الذ  حبع   اإلعسان كيف يتكّون؟

 وكذلك جماال  اله س (1)الذ  زتهي كيف  رض اإلعسان وكيف يصّح؟ )عىم الط ( وكذلك
زلكيتبا فإن م  ظتبا واالينتتام هبا أعتج عىوماا عافمق زدل عىحم  ريقق زربيتبا ومهباج   يَّقايخ

بالوي  كن راا فقد كان من مبتا  الو   الداللق عىيه وكإل  اولكن ينذا اجملال لكوعه متمىقا 
  (2)ي،اوق كان مهطىقبا عصواه كاع  إىل اود ألرب

بيهتا أّيى االحنرا  عن اإل ان بالوي  وعدم اعتباج ا هبج المىتّ  الصحيح وواا 
إىل متابمق من يخىوا وا ا   دل عقيتق  ول  فيتا ينو من عا م الوي  أو من عا م الشبايي

حتديد ماينيق الروح؟ وممَّ زتكون؟ وينإل ين  اله س؟ وما القى ؟ وأين يقي؟ وما ال ؤاي؟ وما 
  (3)المقإل؟و  ر  لك  فا طرب  ألواهلم وكنُر خطؤينم

ومي أن الواث ا مر  ا ستتد من الو   ا مصوم بهلّل  أو ح الهيان و  ي كإل الوىن 
إال أن عقدي ا  توعهلل بالمقإل  ايخ يَّق ما يمّر  اإلعسان به سه ولواه الظاينري و بأاول

وا بوووهلل بالورب من ا سىتهلل  مىتبم يىتتسون  لك فيتا راع ينها  باوم )ا حباث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68حملتد زوفيد هلل  "التأايإل اإلو م  لىد،اوا  اله سيق"( يهظر هلل 1)
   ينذا ا و وع   ا هحع التايلأنر الو     إا ح اله س ز صيإل  يهظر( 2)
  333لألرمر  هلل  "مقاال  اإلو ميهلل"، و664- 2/658البن القيم هلل  "الروح"( لت صيإل ألواهلم يهظر هلل 3)
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فهظروا إليبا عىحم أهنا  قائد عىتيق أوخ اق  ضا،ي ررليق عريقق ، وأعطوا  (1) الرو يق(
ينىبا ما م يمطوا حملكتا  الكتاب ولوا ي السهق ومن  لك القول بتمدُّي  با يىبا وختراا  أ

، وينذا (2)أ ساي اإلعسان،ولد يستوهنا )ا بماي( أو )الطالا ( لىقطي بأهنا اكتشافا  عىتّيق
ا مروفق   ا ييان الشرليَّق، وم ايينا أّن اله س  (3)القول  قيقته بمع ل ىس ق ا  ساي السهمق

كوَّن من عدَّي أ ساي اختى وا   عدِّينا ما بهلل ايختسق إىل التسمق حبس  و با  اإلعساعّيق زت
عظر فىس ّيق زتمّىد مبمتقدينم   ألوينيق الكواك  أو ا ؤنرا  ايخا، يق  وا تَّ د عىيه من ينذه 
ا  سايهلل اجلسم الهديّن أو ا ، ّ ، واجلسم الما  ّ ، واجلسم المقىّ ، واجلسم اويوّ ، 

اجلسم الهديّن ينو الظاينر الذ  عتمامإل ممه وزهمكس عىيه  اال  ف، (4)ا ن ر ّ واجلسم 
ا  ساي ا خرى، واجلسم ا ن ر  ينو أينم ينذه ا  ساي وأوا   ياتا وينو مههي احق 

   (5)اإلعسان و،و اعيته وومايزه!
وينكذا ختهَّط الها نون عن  قيقق اله س الذين اعطىقوا عىحم   ر يندى من الو  ، 

ن االووراي بهصوص الهقإل الصحيح فظّن بمضبم أوا  ر ا ولهلل  قائد بىن عىيبا ويو 
زصو،ازه فهظر إىل اإلعسان عىحم أعه ا مىن القائم بالهدن يون أن يكون لىهدن يخإل   

، وعظر آخرون أّن اإلعسان ينو  لك اجلسد الذ  يراه، أو السىو  الذ  ي  ظه (6)مستاه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فيقولون أن ممىوماتم لام  عىحم أوا  ربايا  مونقق من ا رااص الذين اعتقىوا إىل عا م الروح با و  أو بقطي 1)
 98حملتد  يد،هلل "عا م ا ،واح"وا إىل اوياي و لك من خ ل اجلىسا  الرو يق ، اعظرهلل مسافق كه ري إليه مث عاي

 13لرفاه السيد هلل  "الو وه ا ،بمق لىطالق"( يهظر هلل 2)
(  الهاا يكت   ا تههون هلذه ال ىس ق من ا سىتهلل بذكر انههلل فقطهللاجلسم الهدين وا ن ر  الذ  يمدوعه الروح، يهظر هلل 3)

 34،81لمهد التواب  سهلل هلل  ح بهلل الطالق وا ايي""عا م الرو 
( القول باجلسم ا ن ر  مه ي عىحم عظريق لد ق ز وض و وي مايي ا ن ر، وين  مايي مطىقق لويق   ر مرئيق متأل ال راغ   4)

موووعق "هلل  هظري الكون،  اينا أ،وطو المهصر ايخامس، وعّدينا عهصراا وامياا رري اا نابتاا   ر لابإل لىتوي ر وال ساي،
  ولد أنه  المىم اوديع عدم و وي ا ن ر، ولكن ال ىس ا  القد ق ا تمىقق 1/112لمهد الرمحن بدو  هلل "ال ىس ق

 ايختسق أو ا ،بمق   با ن ر بقي  كتا   ال ىس ا  ا تمىقق بالمهاار
 ، و17عهيد هلل لرؤو   "ظواينر ايخروج من اجلسد"، و53لمى  ،ا   هلل "اعر  ،و ك"( يهظر هلل 5)

 -The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.20,33                 
 ا=، وأول من لال هبذ 115البن كتوعق هلل "اجلديد   اوكتق"،و23حملتوي لاوم هلل "اله س والمقإل"( يهظر هلل 6)
الو   ا مصوم ، ويرفضون ا هبج  ال  و ق اإلهليون، وخى بم   المصر اوديع ال  و ق الها هيون الذين يرفضون خرب=

و ق ينذا ا هبج الهظر  ، Transdisciplnarityالمىت  ا مرو ، ويدعون إىل مهبج لىتمرفق يستوعه )المربمهبي (
باع تاح إىل ا وا  ر واوكتق ا هقولق!و مإل ،موزينا أوساا لىتمرفق الشامىق عن اله س، ولد عقد مؤخراا   الربزوال ا ؤمتر 
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أفىن ف و ق عىم اله س أعتا،ينم حبناا   ي،اوته إاّل ما خضي  فقط  لذا  م يصّح كن ر مما
  (1) هبج اوتدالل عىت   يليد بشرو ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  يع مت  ايا ق وزوليي مينا  المربمهاينييق  1994زشرين الناين  7-2  ا ول لىمربمهاينييهلل   الما 
( يهظر ز صيإل ينذا وأمنىته   كتاب هلل السىو  وبهاا الشاصيق بهلل الهظريا  الوربيق وبهلل ا هظو، اإلو م  إلبراينيم 1)

 123زوفيد هلل ، والتأايإل اإلو م  لىد،اوا  اله سيق حملتد 145السرخ  هلل 
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 المطلب الثاني
 الغيبيَّة في النفس المؤثراتمعرفة 

 
يتكوَّن اإلعسان من عهاار من عا م الوي  وعهاار من عا م الشبايي، وينو يتأنَّر 

بايي عىحم  د  وواا، و كن ،اد ا مو، احملسَّق الظاينري بأمو، كن ري من عا م الوي  وعا م الش
الا زؤنِّر   اإلعسان والتمرُّ  عىيبا من خ ل اوسِّ والمقإل مبهاينج ا   ظق والتيري ، أمَّا 
ا مو، الويهيَّق الا زؤنِّر فيه فب  وإن أي،  اإلعسان آنا،ينا إالَّ أعَّه ال يستطيي أن يمر  كهببا 

أو ي سِّر زأن رينا ز س راا كام ا لكوهنا خا، ق عن إ ا، لد،زه ومواينهه ا تمىِّقق عىحم اوقيقق 
لمهايه ا ؤمههلل ما يبّتبم من أمر ا اىولا  الويهيَّق ا ؤنِّري  بالمىم وا مرفق، ولد وا  ات 

م، فيبم لتكتتإل ممرفتبم بأع سبم ويستطيموا متييل ينذه ا ؤنِّرا  والتمامإل ممبا كتا ررع هل
اجلّن لصىق اإلعسان الونيقق هبتا   كإلِّ أمو،  يازه عا م ا  ئكق و    ين  عا موأينّم ينذه ا ؤنرا

 ، فما م ا  ئكق ا برا، عا م  يريّب  قيقّ  مو وي، يّل عىيه ايخرب الصاي  ا توازر عن ات 
لق باإلعسان فتهبم ، وا ؤمهون بالوي  عرفوا من الو   أّن لىت ئكق ع وعن ،ووله ا مهلل 

           مكى ون مبرالهق عتىه وإ صائههلل 

         ومهبم ا كى ون حب ظه   مرا إل  يازه [18-17] هلل  
            واهلا إالَّ مما لّد، ات عىيههلل وأ 

       ومهبم من يقهض ،و ه عهد ا و هلل   [11]الرعدهلل

    [61]ا عمامهلل    

وعا م اجلّن والشيا هلل عا م  قيقّ  أيضاا عرفبم ا ؤمن بالوي  من خ ل عصوص 
الو   ا اربي عهبم، فمر  أهنم مو ويون وأهنم مكىَّ ون منىه باإل ان، وأّن مهبم ا سىتهلل، 

ومشربه ومأكىه ويروعه من  يع  ومهبم ال اوقهلل والكافرين، وعر  أهنم خيالطوعه   مسكهه
، وعر  كذلك أّن مهبم إبىيس الىمهلل الذ  يهاا  ال يراينم إاّل أن حييلينم بذكر ات 

ب ي آيم المداا، ويوّبص هبم ليوويبم ويضّىبم عن  ريد اوّد واهلدايق، وعر  من ا ازه 
 بإ ن ات   و هده ما يستطيي به أن  يتوّلحم رّرينم وفتهتبم
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هلل "مامهكم لكإل إعسان لريهاا من اجلن ولريهاا من ا  ئكق، لال  ت ولد  مإل ا
من أ د إال وكإل به لريهه من ا  ئكق، ولريهه من اجلّن  لالواهلل وبك يا،وول ات، لالهلل و ، 

، فا  ئكق واجلّن عا ان  يهّيان هلتا أعواع من التأن ر   (1)ولكن ات أعاع ي عىيه فأوىم"
زت او  بقد، ما بهلل ينذين الما هلل من ز او ، ولد زضتَّن -د، ات ووهته بق-اإلعسان 

 الو   اإلخها، عن أعواع من زأن رمها عىحم اإلعسان مهباهلل
 هلل إعاعق اإلعسان بأمر ات   1

، وال زُمىم كي يَّق فقد حيصإل من اإلعسان فمإل يميل عهه منىه بإعاعق من ات 
، ولد أخررب أعه يُمهلل عهايه ب  ووا ق فبو الوي    مِ  صول زىك اإلعاعق إاّل من خرب عرا

، وهلذا وّ ه عهايه [82]يسهلل             القردير، 
خربينم أّن له ، كذلك أ[4]ال احتقهلل        إىل  ى  المون مهههلل 

       هبم من يشاا من عهايه ا ؤمههلل فقالهلل  هوياا يمهلل 

   ومن  هده ا  ئكق، لال زماىلهلل [40]التوبقهلل ،     

     وا خها، الصحيحق   إعاعق ا  ئكق لألعهياا [9]ا ع الهلل ،
الوي ، وينم رب وخيربوهنم خب وا ؤمههلل بأمر ات كن ري  د ا، فبم الذين يهىِّوون ا عهياا أمر ات 

  (2)الذين يؤيِّدون عهاي ات ا ؤمههلل
أّن من  هويه اجلّن الذين يسّارينم إلعاعق من راا من عهايه كتا   وكذلك أخرب 
         هلل كان لهيّب ات ورىيتان 

  فاجلّن (3)ماون كّ ا،ينم كّ ا، اإلعس، ولد يماون مؤمهو اجلّن مؤم ي اإلعس كتا ي[17]الهتإلهلل ،
       عا م مكىَّف مهبم مؤمن ومهبم كافرهلل-كتا أخرب  الهصوص  –

      [11]اجلنهلل    
ا من ات  وعصري، ولد زكون فتهق  ولد زكون إعاعق ا  ئكق أو اجلّن لإلعسان زأييدا

واوتد،ا اا، حبس  المتإل فا  ئكق زؤيِّد اودَّ والصد ، والشيا هلل يؤيدون الكذب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2814أخر ه مسىم،كتاب ا ق القيامق واجلهق والها، ،باب حتريش الشيطان، ،لمهلل  (1)
 2/1026،  2/835هلل  "البن زيتيقالههوا "( يهظر هلل2)
 1/527( يهظر هلل ا ر ي ع سه هلل 3)
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أو لو ره، ولد زأا يون  ،كتا أهنا لد زكون بمد زو ُّه اإلعسان بالدعاا ت (1)والهبتان
 ى  اإلعسان ولصده، ولد زقتصر عىحم أمو، ظاينري تسووق أو زشتإل أمو،اا خ ّيق
(2)  

واإلعاعق عىحم أمو، ايخ ر والطاعق زكون عىحم ا  ى  من ا  ئكق، وإن كان ال  هي 
 صوهلا من اجلّن ا ؤمههلل أو الكافرين فتهق لىمهاي، أّما اإلعاعق عىحم أمو، الها إل فب  الا يوو  

يا هلل ، والبّد أن يكون مي من زميهه ر(3)هبا بمض اجلّن ب ي آيم ويليهون هلم هبا  ر  الووايق
ا ما يهاو   ال الشيا هلل ا قوعق به، فاإلعاعا  الشيطاعّيق إمنا  اجلّن من اإلمث  ب ا أو عتدا
حتصإل  ن خرج عن الكتاب والسهق وينم ي، ا ، فإن كان اإلعسّ  كافراا أو فاوقاا أو  اين ا 

      لال زماىلهلل  ،(4)يخىوا ممه   ي، ا  ك ره وفسوله و  له

             

فالشيا هلل إمنا زقون مبا جياعسبا من أينإل الشر  وال يو، وزكون هلم عوعاا [223-221]الشمرااهلل ،
 فتهتبم وإ  هلم، ومن  لك إعاعتبا الكّبان والسحري فإّن الكاينن ختربه اجلّن، وكذا إمماعاا  

  (5)السا ر إمنا يقتإل وُ ِرض ويصمد   اهلواا وحنو  لك بإعاعق الشيا هلل له
 
  التتنُّإل لإلعسان يقظق أو مهامااهلل 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1061 – 2/1053( يهظر هلل ا ر ي السابدهلل 1)
البن زيتيق هلل  "التضاا الصراط ا ستقيم"عدي، مهبا هلل ( فصإل ريخ اإلو م الك م   ينذه ا مو،   موا ي 2)
ال رلان بهلل "، و286هلل  "البن زيتيقالري عىحم ا هطقيهلل"، و1058، 1062هلل  "البن زيتيقالص ديق"، و316، 2/222

   222هلل  "البن زيتيقأولياا الرمحن وأولياا الشيطان
ىتيق أو زأن ريق إمنا حيدث هلم بإعاعق من اجلن، ويظهوهنا لوى ال يمىم كن ر ممن زميهبم اجلن أن ما حيّصىوعه من أمو، ع (3)

اكتسهوينا بتد،ي  خاص لاموا به، و لك لمدم الت ريد بهلل اإلعاعق الا ي مىبا اجلن ابتداا إل  ل اإلعسان أو إمدايه   
يا هلل اجلن، أو من   ، وبهلل االوتماعق باجلن بقصد وعتإل  وواا من خ ل الشر  وا ماا  الا يُتقرب هبا إىل ر

خ ل الطى  ا هارر الذ  حيصإل من أعا  خيا هون  هاا مسىتهلل، وينذه ا خ ري ،أى  واز االوت ايي مهبا بمض 
المىتاا، وإن كاعوا عهبوا عىحم خطر زصديد اجلن فيتا خيربون به، يهظر فتوى ابن  ربين  تن "ال تاوى الذينهيق   الرلحم 

، وفتوى الىيهق الدائتق لىهحوث المىتيق واالفتاا 2/239وى المنيتهلل  "اجملتوع النتهللهلل،وفت247الشرعيق"يخالد اجلريس "
با تىكق المربيق السموييق عىحم ا هي ولو كان   أمو، مها ق كتمرفق المهلل أو السحر أو عوع مرض أو أوهابه، فتوى 

   ينر       17/4/1419بتا،يخ20361،لمهلل
   295- 11/288 – 13/79هلل  "يقجمتوع فتاوى ابن زيت"( يهظر هلل 4)
 2/820هلل  "البن زيتيقالههوا "( يهظر هلل 5)
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والظبو، عىم بطريد الو   من خصائص عا م اجلن والشيا هلل لد،تم عىحم التشكُّإل 
بأ ساي يراينا الها ، فقد كاع  ا  ئكق زتتنَّإل لألعهياا كتا أخرب بذلك الو  ، وكذا متّنإل 

  او،ي ، إل  ،أوا  ربيإل  ك  رمي عىيبا الس م بشراا ووي ا، ولد نه  أّن الصحابق ا ىَ 
لك من زأييد ات ، ويكون  مرا،اا، فا  ئكق لد زتتّنإل  ولياا ات ا تقهلل ا قتدين مبحتد 

  أمَّا متنُّإل الشيطان لىها  فبو أكنر من أن حيصحم، والقول    اينق ما (1)لىتؤمههلل مب ئكته
،  ىت وإن كان ظاينر ا مر بأن ا ىك لد متّنإل لإلعسان ال يصّح إاّل إ  أخرب بذلك الروول 

 ئكق مشوولون بتسهيح   إ  ا يعوي إىل خ ر، فا  ئكق ال زتتّنإل   د إاّل بإ،وال ات 
،هبم وبطاعق ما يأمرينم به ات ال خير ون عن  لك، خب   اجلّن فإهنم خمىولا   يهيق مكّى ق  
كاإلعس ومهبم من يوّبص بالها  إل  هلم، ولد يكون  لك بإعاعق اإلعسان عىحم أمو، 

صص متنَّإل فيبا ظاينرينا خ ر زيايي   فتهق الها  وإ وائبم، ولد  كر المىتاا كن راا من الق
الشيطان وا تال عىحم الها  ليوويبم وي تهبم، ومن  لك أعّه لد يستويع إعسان مباىو  إّما 
 ّ  أو مي  فيتصّو، الشيطان بصو،ي  لك ا ستواث به ويقض  بمض  ا ق ا ستويع  
فييمىه يظّن الشاص الذ  اوتواث به أزاه وأ انه  قيقق، أو يظّهه مىكاا  اا عىحم او،زه، 

منا ينو ريطان أ ىَّه  رّا أرر  بات  ولد يتصّو، الشيطان ،  ا ويقول لإلعسانهلل أعا ايخضر، وإ
و،مبا أخربه بهمض ا مو، وأعاعه عىحم بمض مطالهه، ولد يتتّنإل له بصو،ي ريخ ويدفي عهه ما 

 يؤ يه في تنت بذلك الشيخ ويوىو فيه 
يدخإل   ينذه ا رياا كتا  ولد يتتّنإل الشيطان   ركإل بمض الهها  أو اوير أو

يدخإل   اإلعسّ ، مث خيا   اإلعسان مبا   ينذا الهها  أو اوير من ا هافي، أويقولهلل ينهيئاا 
لك ويل ات، وإمنا خيا هه الشيطان فإ ا لرأ آيق الكرو  يذين   لك  ولد يكون الر إل   

  الشيطان الهي  وينو موىد ف رى ع سه خا، ه وينو  م ي تح وبالمكس وما  ا  إالّ 
ولد يأا الشيطان عىحم او،ي ، إل بمد موزه، فيمتقد الها  أعّه  لك ا ي  عاش بمد 
موزه، ولد يقض  الديون ويرّي الويائي وي مإل أرياا زتمّىد با ي  ليليد   فتهتبم  كتا لد يأا 

بر له ايخوا، ، ويظ لىر إل ويقول لههلل أعا من أمر ات، ويمده بأعه ا بدّ  الذ  بّشر به الهيّب 
منإل أن خيطر بقىهه زصرُّفاا   الط ر أو اجلراي   اهلواا   فإ ا خطر بقىهه  يناب الط ر أو اجلراي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/276هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 1)



 

 

 287 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 يهاا أو مشاالا  ين   يع أ،اي، وإ ا خطر بقىهه ليام بمض ا وار  أو عومه أو  ينابه  صإل له 
 به، وكّىه من مكر الشيطان ما أ،اي من   ر  ركق مهه   الظاينر، ولد حيتىه إىل مّكق ويأا 

بإل لد يتتنإل الشيطان إلعسان ف رى عرراا   اهلواا وفوله عو،، ويستي من خيا هه 
ويقولهلل أعا ،بك، فإن كان من أينإل ا مرفق عىم أعّه ريطان فل ره واوتما  بات مهه فلال وإال 

   (1)ُفنت به فتهق عظيتق
ّيق زأن رينا   اإلعسان أعظم ا نر   محايته وينكذا فإنَّ  مرفق زأن ر ينذه ا اىولا  وكي 

من الولوع   ال نت، ف  يهادع بأعوا، زتأل  أو ،و اعّيا  زتهرّلل، وإمنا يمرض ماجيد من أ وال 
عىحم خرب الوي    الكتاب والسهق ليتيل اوّد الذ  يؤيِّده ات به وير اه له من الها إل الذ  

   (2)يليهه ريا هلل اجلّن واإلعس
   اإلهلام والووووقهلل 3

من  لك ما يقي   ع س اإلعسان من المىم بش ا ما يون أن يكون له  بد فكر 
كتا   –واوتدالل، فإن كان ينذا ا مر مصد،ه الشيطان فقد  ّاه الو   ووووق، والشيطان 

فإ ا وبا و  إل ووو  له، وإ ا  كر ات  (3) آيم جمرى الدم"ابن "جير  من  –  الصحيح 
 و م خيرب الو   كيف يستطيي الشيطان  لك، ولكهه عّر  ا ؤمههلل كيف يتوّلوعههلل  خهس،

                 

           [6-1هلل]الها  
وإن كان  لك المىم مصد،ه ا  ئكق من عهد ات  ِّ  إهلاماا
  وزع م اإلعسان بأنَّ ما (4)

و ده   ع سه ينو إهلام من ات ي تقر إىل يليإل احيح وليس من يليإل بمد اعقطاع الو   إالّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84-13/77، 300 -11/288هلل ابن زيتيق" فتاوى"جمتوع ، و1059هلل "الص ديق( يهظر ينذا وأمنىق كن ري   هلل"1)
 367لىشا يب هلل "ا وافقا ( يهظرهلل"2)
باب ومسىم،كتاب الس م، ،2039،لمهلل  ،ينإل يد،ا ا متكف عن ع سه  ،كتاب االعتكا ،بابالهاا،  أخر ه( 3)

 2174 ،،لمهللا له أن يقول ينذه ف عق ليدفي ظن السوا بها بامرأي وكاع  زو ته أو ترما بيان أعه يستح   ن ،ئ  خاليا 
 =إهلام ريطاين، وعىحم ما ز كر فيه ( أ ىد بمض أينإل المىم اوم اإلهلام عىحم الووووق أيضاا، ولكن بقيد فيقالهلل4)
اله س وزتايىه فيقالهلل إهلام ع ساين، أما إ  له يون ليد فيهصر  فقط عىحم ما مصد،ه من عهد ات  يرا ي اإلهلام =
  من ينذا الهحع  70ص
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كان إهلاماا وما خال بتا فتن وواو  عرض ا مر عىحم الكتاب والسهق، فتا وافقبتا  
 الشيطان     

و ا عر  ا ؤمهون بالوي   قيقق ينذه الموا م وع لتبا باإلعسان ولد،تا عىحم التأن ر 
فيه اوتهان هلم  قيقق كن ر مما يمرض هلم وما يستمون به أو يروعه أمامبم من أمو،، واإلخها، 

ال   لذا كان اإل ان هبم عام ا   ب ي آيم، و م عن ا  ئكق واجلّن أمر  اا  به مجيي الروا
يهكره إاّل روا َّ من بمض ا مم، ولكّن ما زضتهته عصوص الو   ا مصوم من اإلخها، عهبم 

وإن كاعوا يموفون بو وي  - كتهبابمد حتريف  -السابقق ينو أكتإل  لك وأمشىه، فماّمق ا مم
نِّ ويصدِّلون بأخها،ينم وزأن رينم   الما م وإخها،ينم ا ،واح ا ه صىق عن اآليميِّهلل ويؤمهون باجل

إاّل أهنم ال يمرفون من ا اتم وأعتاهلم منىتا   ظ ات لىتؤمههلل بالوي    الدين (1)با مو،
مبا أخرب ات  ونايخامت، لذلك  م يمر   قائد زأن ر عا م ا  ئكق وعا م اجلّن أ د اليوم إالّ ا ؤمه

 حب ظه تّيق لىتؤمههلل و ّيق عىحم الما هلل ، وزكّ إل به تتد 
ولد باا  تاوال  الذين ال يؤمهون بالوي  أو احنرفوا عن احيح ينذا اإل ان بال شإل 
  ز س رينم لىه س اإلعساعّيق، وعيل أوا هلل ال ىس ق لد اا و بابذي عىم اله س  ديناا عن 

 وئبا، أو ز س ر أعواع الظواينر زقدمي أاول وا حق ومقهمق  كن فبم اله س اإلعساعّيق   
  ر ا متايي من السىو  اإلعسايّن إلعكا،ينم  قيقق ينذه ا اىولا  الويهّيق وزأن رينا اوقيقّ    
ا ع س، ومن مث التصر  أكنر ي،اوا    ر ا ؤمههلل عىحم زتهُّي بمض ا ظاينر السطحيق 

ىهحع التيريهرّ ، وأ  ى  ي،اوق واهلامشيق من السىو  اإلعساين الا  كن لياوبا وإخضاعبا ل
الهوا   اجلوينريّق ا تمىِّقق باجلاع  الرو ّ  من اإلعسان، و ا، الذين  م يستطيموا إعكا، ا ؤنِّرا  
الويهّيق   ممرفق كهببا، فرا وا يرمجون بالوي  ويريِّيون ا وا  ر القد ق فيصيهون أ ياعاا 

 وخيطئون كن راا 
لىمىم   المصر اوديع يؤيّد االعوا  بو وي مؤنِّرا   يهّيق  ولد أاهح التو ُّه المامّ  

الويتا ولد أخرج بمض عىتاا اله س الوربّيهلل عىم اله س من إ ا، ممامإل التيري  ا اييّق، 
وعايوا باالينتتام باجلواع  الرو ّيق والو داعّيق من اله س اإلعساعّيق إاّل أّن ا صاي، الا اوتقوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19/32، 11/229هلل "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 1)
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  لذا (1)د الوي  لد اا و ديناا خيتىط فيبا اوّد بالها إل والمىم با وطو،يمهبا ممرفق  قائ
زشاهب  كن ر من الهظريا  اودينق مي ال ىس ا  القد ق الا  اول  ز س ر ماينيق مايؤنر عىحم 

 اإلعسان ويليد من لد،زه ا متايي، ومن ينذه ال ىس ا هلل
 االعتقاي بر )لوى اله س( هلل  1

س ّ  ا اإل، أعشأه ال  و ق القدماا لت س ر وىو  اإلعسان )لوى اله س( مصطىح فى
ولواه الظاينري،واختى وا   زستياتا وعّدينا فتهبم من  مىبا هلللوى عهازيق ولوى  يواعيق ولوى 

اه با إىل لوي عىتيق ولوي    إليه، ومهبم منشهه بهلل القوي ومازهسالممدعيق، حبس  و ه 
وممىوم أّن ات (2)دعيق ولوى ع سيق حبس  ما زتمىد به عتىيق حبس  مازتو ه إليه، أو لوى ب

  لد امنّت عىحم اإلعسان بالستي والهصر والمقإل، وأويع فيه من ا ا  اإلي،ا  والتتييل
و  ر  لك، وينذه ا مو، مجيمبا  كن زستيتبا لوى، فيكون لإلعسان لوَّي لىستي، ولوي لىهصر 

يل هبا، ولّوي ختّيإل يتصوَّ، هبا ا رياا، ي إي،ا   ّ الظاينري، كتا له لوَّ  وحنو  لك من لوى بدعه
ولّوي إ،ايي زميهه عىحم الصرب واوىم والمّ ق، ولّوي  ض  ولّوي ربوي و  ر  لك مما ينو مشايند 
وممرو  ولد حتدث به ال  و ق لد اا وحبنه ا اتّصون   ي،اوق جماال  اله س اإلعساعّيق 

س  ين  ا قصويي ينها   ينذا ا و وع وإن كاع  ممدويي  دينا  ولكن ينذه القوى وحنوينا لي
مي القوى الا يتحدث عهبا ال  و ق وإمنا ا قصوي ينو زىك القوى ايخ يق الا افو وا و ويينا 
لت سر الظواينر ايخا،لق لمايي عتوم الها  وواا   جمال المىم أو جمال التأن ر كالقد،ي عىحم التههُّؤ 

 ا الهصرّ  أو ما يستوعه بمد الهظر الرو ّ  بأن يكون لإلعسان لّوي أو التاا ر عن بمد أو اجل
، أو لد،ي التأن ر عىحم (3)متكِّهه من ،ؤيق ا رياا واووايث   ر ا هظو،ي وواا   اللمان أو ا كان

ا رياا ا اييّق ا اتى ق كتحريك ا رياا من بمد أو اإلمراض أو الش اا وحنو  لك، فقوى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وينو عا م ع س اينتم بالهوا   الرو يق وأنرينا   زو يه مMaslo(1908-1970) ( كان ،ائد  لك ابراينام مازلو1)
 )إيسالن( ي،اوازه واوتقطهه لتطوير زد،يها  )اإلعسان ا تمايل( زهىن ممبد الد،اوا  الها هيق وىو  اإلعسان و  له   ولد

Transpersonal psychology  حبس  ال ىس ق مرزهق التأله! اإلعسان ،و اعياا إىل القائتق عىحم أوا  إمكان زرل
 ، ويهظرهللالنيواوفيق

-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 

Perspective", Irmhild Helene Horn, 
 444-419البن كتوعقهلل "اجلديد   اوكتق"( يهظرهلل2)
   12او  هلل لىشهته "التههؤ بالوي "( يهظر هلل 3)
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ين  الا تيِّئ لصا هبا الهياح   أن  تىك منإل ينذه ا واين   - دِّ زعتبم عىحم –اله س 
 ويكون عهي ا أو كاينهاا أو وا راا!

و م يصإل   ب ممرفق اوقائد الويهيق من   ر  ريد الو     المصر اوديع إىل  
وينا أكنر من ينذا االفواض ال ىس   القدمي، فمتىوا عىحم تاولق فبم ينذه القوى أكنر وأ 

وواىوا إىل القول بأهنا لوى مو ويي عهد كإلِّ الها  بت او   كن جتاوزه  )القوى الكامهق(
والواول إىل عصر  ديد (1)بالمتإل عىحم زهتيتبا لدى اجلتيي لتطوير اجلهس الهشر  عاّمق

  ولد اعتشر ينذا االعتقاي بأ اا متهّوعق مهباهلل لوى اله س (2)يميش فيه اإلعسان الكامإل
  (3)ق والقوى الرو يق والقوى ايخا،لق والقوى ايخ يق والطالق اويويقالكامه

وينكذا اعتبحم من احنرفوا عن اإل ان بالوي  وأعر وا عن خرب الههّوا  إىل القول بأّن 
وواا مهبا ينذه القوى ين  أينّم مؤنّر   ر مرئّ    اله س اإلعساعّيق، وين  أوا  ايخوا،  كّىبا 

  اخت   القصد  -برأيبم -، وإمنا يكتن ال ر  فقط(4)حري والكّبانلألعهياا أو السكان ما  
 ،بهلل إ،ايي ايخ ر أو إ،ايي الشّر بهلل ينؤالا وينؤالا! وينو لول با إل مه ّي عىحم أاول كن ري فاودي

إعكا، ا  ئكق وإعكا، اجلّن، أو إعكا،  قيقتبم فال  و ق لد اا لالواهلل إّن الشيا هلل  من أبرزيناهلل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينو أول القائىهلل هبذه القوى من مBergson (1859–1941 )( يمد ال يىسو  ا  اين اليبوي  ينهر  بر سون 1)
ف و ق الورب ا ماارين، فقد كان مبتتاا با ؤنرا  ا يتافيليقيق الا زؤي  إىل التوي ر واإلبداع، مث زأوس  يخدمق ينذه 

م ، الا 1961عام  Movement  Human Potentia ،ي الهشريق الكامهقال كري وزطويرينا   الورب  ركق القد
خر   من ممبد )إيسالن( ووم  إىل مجي ا حباث والمقائد وال ىس ا  الا زمو  هبذه القوى وزدعو إىل زهتيتبا 

-عىحم اوإل واورمق  يقصدون ا متقدا  الستاويق القائتق-وحتريرينا من إوا، ا متقدا  الديهيق )  ر المق عيق( بتمه رينم
ي  بهلل والهظر   كي يق عشرينا بهلل المامق وايخااق بطر  متهوعق وممااري ومجاين ريق وزطهيقيق مهارري ومبهبج يسمحم لىتقر 

 هللالمىم والدين والسحر! 
-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 

Perspective", Irmhild Helene Horn, Unpublished Ph. D theses,   
-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T. 

Anderson, iUniverse,Lincoln, NE, USA, 2004.    
  ال ىس ق ( اإلعسان الكامإل أو اإلعسان ا تمايل ينو اإلعسان الذ  عر  كي يق زهتيق اجلاع  اإلهل    راصيته حبس2)

ىكاز  الها  ي عد،ي ل "زأم     اوياي اله سيق"هلل فصإل مما م الشاصيق ا تكامىق من كتاب تليد، يهظر لىالها هيق
    29-2/15الياز   هلل 

ق الطالق ايخ يق واواو، و"143"لمى  الو،ي هلل خوا،  ال رمو،، و"13" لص ح اجلابر هلل خا،ليق اإلعسان( يهظرهلل"3)
 15-11لش يد ، وانهلل"السايوق

 125-120البن كتوعق هلل "اجلديد   اوكتق( يهظر هلل"4)
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ومبنإل لوهلم لال ف و ق عىم  (1)ه س ايخهينق، وا  ئكق ين  لوى اله س الصاوق!ين  لوى ال
إّن ا بالسق   عظرعا حنن، ، ها  رريري مستبيهق زههي من يوافي مكهو ق ))اله س  دينااهلل 

  (2)((مكهوزق
والهاظر   ينذه القوى ا ّدعاي وماهلا من اإلمكاعا  وما يهس  هلا من أفمال   والي 

 جيدينا ال زليد عّتا يمرفه ا ؤمن بالوي  من زأن ر عا   ا  ئكق  – قيقق أو اّيعاا -هبا أاحا
واجلّن عىحم ب ي آيم، وإن كان الصحيح عدم اوتهماي و وي عوا م أخرى أو لوى ال عراينا، فإّن 

 من ا وهاب عدم المىم بالش ا ال يه   و ويه، ولكن إ الق التأن ر إىل ما َعّر  به ات 
الويهّيق أوىل من إ الته إىل ما م ينه  و ويه أوكوعه وههاا، مث إن وائر ا  داث الا زُروى فيبا 
مظاينر ينذه القوى يّت د ز س رينا مي ما يمرفه ا ؤمن بالوي  من اوقائد الويهّيق وواا ما يهس  

عضاا أو ما يهس    (3) رااص كقّوي ع س السا ر أولّوي ع س الكاينن أو لوي الشامان
مميهق كقّوي ا اّيىق الا خييِّإل اا هبا لىها  ريئاا ليس ينو، ولّوي المهلل الا يضّر هبا اا هبا 

من يقصده، فبذه ا مو، وحنوينا نه  عق ا وعق ا أّن هلا زأن راا  قيقي ا يت او  فيه أينىه
(4) ،

الو  ، وإمنا أخرب عن  ولكّن ماينيق زىك القوى ا ؤنِّري وكي ّيق ولوع التأن ر هبا  م خيرب به
الشيطان وما  هىه ات من ا ا ، وما أعطاه من لوى يستطيي هبا التشكُّإل، ويستطيي 
التاييإل لىرائ    ر اوقيقق، ويستطيي اوركق بسرعق ال يستطيي الها  م  قتبا، ولد يهطد 

عىحم  ولد يتكّىم ويدخإل  و  الش ا ويتكّىم عىحم لساعه، ويستطيي أن يمىم بمض ما خي حم
الها  ، وأخرب الو   كذلك بأن الشيطان عدو لإلعسان يريد أن يضىه وي تهه  لذلك كان 
ز س ر ما حيدث عىحم اله و  مبا أنهته الو   من  قائد أوىل من افواض و وي لوى ع سّيق أو 
،و اعيق خ يق مي اإل ان أّن ت  هوياا اليمىتبم إالَّ ينو، وأعّه  مإل   الكون من ا وهاب 

 ماال حيصيبا إالّ ينو  وات أعىم!  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/837هلل  البن زيتيق"الههوا "، و6/24هلل  "اجلواب الصحيح"، و13/239هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق( يهظر هلل"1)
 6زرمجق  و،ج  رابيش هلل  ،ل رويد "إبىيس   التحىيإل اله س "( 2)
  جماينإل افريقيا ووكان الوابا    اوواليا واهلهوي اوتر    ل، ينوا  وأمريكا  يان الونهيق(كتا يستوعه   ا ي3)

 ريدي  والشامان ينو وا ر القهيىق وا ماجل فيبا بالقوى الرو اعيق الشامىق لقوى أ، يق ولوى  اويق! ولد عشر  اجلهوبيق
ىشامان   ويه ريا وينم  ا،وون  قو  إخراج لواينم لاو،اا ينر 1424مجاي اآلخر  3عكاظ   عديينا الصاي، بتا،يخهلل 

 الرو يق باوتدعاا أ،واح الىب  لىتساعدي عىحم لضاا  ا ا  القهيىق!
 926 -932البن خىدون هلل"ا قدمق"، و2/253لىشبروتاين هلل  "ا ىإل والهحإل"، و4/146هلل "لىقرا ال رو "هلل(يهظر4)
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  هللUnconcious mindاالعتقاي بر )المقإل الها ن(   2
الررا لررال هبررا  Unconciousاالعتقرراي بالمقررإل الهررا ن اعتقرراي  ررديع يمتتررد عىررحم فكررري ال رررمو، 

Freudفرويررد 
 jungو وَّ،ينرررا يوعررر (1)

 Collective وأ رررا  إليبررا م بررروم ال ررررمو، اجلتمررّ  (2)

Unconciou ،  ،ولررد كرران ال رررمو،  نِّررإل عهررد فرويررد مكتررن الر هررا  ا كهوزررق وايخررربا  ا ا رريق
، فررال وع  الررذ  (3)ولكررن يوعرر   مىرره باإل ررافق إىل  لررك مههرري اوقررائد الماليررق والمهقريَّررق والههرروَّي

لرررال بررره فرويرررد خررراّص مبكتسرررها  ال رررري بيهترررا ال وعررر  اجلتمرررّ  الرررذ  أ رررافه يوعررر  مؤلَّرررف مرررن 
 بمده إىل ممىن (5)كري من النيواوفيِّهللرىه مطّو،و ال ر، مث أوا(4)ا  اإلعساعيَّق عامَّقا كتسه

 زماىل ات عتا يص ون!(6)الروح، أو  رلا ات الذ   إّل   اإلعسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م( اا   مد،وق التحىيإل اله س ، وال كري 1939-1856) ينوويتون فرويد،  هي  ع س منساو ، عاش وهق( 1)
ا واويق الا يقوم عىيبا مذينهه ينو ز س ر وىو  اإلعسان عىحم أوا  الهحع عن الىذي و مإل الوريلي اجلهسيق ين  ا ؤنر 

   2/125هلل " لمهدالرمحن بدو موووعق ال ىس قوينو أول من لال بال رمو، يهظرهلل"الرئيس   راصيق اإلعسان، 
م( عاار فرويد واينتم ب كري ال رمو،، وينو 1961-1875)ل يوع  عا م ع س وويسر ، عاش عام كا،   ينو( 2)

 642/ 2هلل ا ر ي السابد يهظرهللهائإل الونهيق وا وا  ر وا   ماا   فكري ال وع  اجلتميالا بهاينا من ي،اوته لىق
                 The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.388-                                  ( يهظر هلل            3)

                                                         -Encyclopaedia Britannica,2004 ,"unconscious" 
 2/265هلل ظر هلل" ا ميم ال ىس  " جلتيإل اىيها( يه4)
مبمىن  theosإواي  ، وأاإل الكىتق مأخو  من الكىتتهلل اليوعاعيتهلل نيو  مذين   Theosophy النيواوفيق (5)

مبمىن اوكتق، فالكىتق مبيتىبا زم يهلل  كتق اآلهلق أو اوكتق اإلهليق، وين  من ااط ح  sophy"إله"، واو  
 "م تاح النيواوفيا"وزقصد هبا فىس ق و دي الو وي، يهظرهلل مBlavatsky (1831–1891)ب فازسك  

زطىد عهد اليوعان عىحم مذين  يؤمن أزهاعه بو دي الو وي ويروهنا اوقيقق sophy   ولد كاع  كىتق 4هلل فازسك له
  24لىه روين هلل  "حتقيد مالىبهد من مقولق"اجملريي، يهظر هلل 

فيها  كو يب  بمد أن أوس وزرمجته وزطهيقازه ولد زاي اإللهال عىحم ي،اوق ال كر النيواو  مهذ القرن التاوي عشر ا ي ي  
يعا من خ هلا إىل ز ك ر  ديد يمو  بالوي ،  الا  New Thoughtنوث( -م (  ركق )عيو 1866 -1803)
ال يتىقاه من و   خاص بدين، وإمنا يتىقاه من اإلعسان ع سه من خ ل جتا،ب اال،زقاا الرو  ، ولكن مما م ينذا لكن و 

بان زأويس ب فازسك  مجميق النيواو  بهيويو، ، وليامبا بالتأليف ال كر ازضح  أكنر بمد زوفر مرا مه ا كتوبق إ
    ر (رر)اإليلوز= =ىس ق الها هيرقرأو ال  Wisdom Religionوالهقإل  اول وزطهيقرا  ما أ ته يين اوكتق 

Philosoph Esoteic الته  واهلهد ا ستون  الهو يقأمض  ب فازسك  عترينا   ي،اوتبا عىحم أيد  كبان  الا  
                                                  يق لهإل ب فازسك  ال زهشر لىمامق  يهظر هللورّ  ا خويق الهيضاا الما يق( ولد كاع  زماليم النيواوفيقبر)

 -The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.376 
  142ال رمو،" لمى  الو،ي هلل( يهظرهلل"خوا،  6)
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فالمقإل الها ن عهد ممتقديه  نِّإل لوَّي فو  القوى اله سيَّق، وينو لوَّي مؤنِّري   وائر لوى 
ن   مصد، و ن والصوفيِّ و هه إىل  د  كه ر ما كان يمتقده ال  و ق اإلرراليِّ اله س ا خرى، ويش

)القّوي القدوّيق( الا يهال ياتم له، فكان ابن ويها يقول بر اإلهلام والهص ري عىحم اخت   زست
  (1)هبا المىم ب  زمىُّم، وحتّصإل هبا عىوم أعىحم مما حيصإل بالههّوي

يتطرابد بشركإل كهر ر مري عقيردي المقرإل الكىرّ  ال ىسر ّيق  ولد أاهح م بروم المقرإل الهرا ن
بمد بىو،ي فكري يوع    إمكان االزصال بهلل ال وع  ال ريّ  وال وع  اجلتمرّ  الرذ  ُفسِّرر بأعّره 

، و كرن (2)عقإل عال، أو ،وح فولّيق أو و دي ع سرّيق زو رد عىرحم حنرو مسرتقإّل عرن عقرول ا فرراي
يلىهررا  حتسررهلل لررواينم الكامهررق عررن   الررا زصررىبم با هاررا (3)ريررد يخرروهلم    رراال  الرروع  ا ورر رَّ

 !(4)بالمقإل الكىّ  مههي اإلهلام ومقّر ا مىوما  ا ا يق وا مىوما  ا ستقهىيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11/229هلل"جمتوع فتاوى ابن زيتيق"، و166البن ويهاهلل "الهياي"( يهظر هلل 1)
( ،فض أكنر عىتاا اله س عظريق يوع  وعّدوينا خرو ا عن ا هبج المىت   لتأنر يوع  بال ىس ا  الشرليق والسحر 2)

 كن الربينهق عىيبا من  ريد ا   م وا وا  ر وا مىوما  والونهيق والتهييم إال أن يوع  كان يدافي عهبا ويمدينا فكري 
، 84لهابرا اجنىل، زرمجق فبد يليم هلل  "مدخإل إىل عظريا  الشاصيق"النقافيق لدى من  اينم الشموب الهدائيق! يهظر هلل 

    90جلابر عهد اوتيد  ابر هلل  "عظريا  الشاصيق"و
، 585"، زرمجق  سان إوحدهللأورا، اآلهلق والدياعا "،و 215 -212لص ح اجلابر  هلل "خا،ليق اإلعسان( يهظر هلل"3)

 -  The skeptic's Dictionary.Robert Carroll p.186    وهلل                                                  
الذ   ا مر Zero Point Fieldيست  بمض ا تهههلل هلذا ال كر مركل جتتي ا مىوما    الما م عقطق الص ر  (4)

يض   عىحم ينذه الر وم والظهيا   ابماا عىتي ا فيليائي ا، وماين    اوقيقق إالَّ فىس ق حياول أاحاهبا الواول إىل الوي  
ولد أنهت   ))هلل -  ر ات له-بمقوهلم، ولألوف فقد اعتقد هبذا الد إل بمض ا فا إل، يقول الشيخ عهدالرمحن ا يداين

ويإل كوين كه ر زسيإل فيه ا عتال كىبا  وا لوال وخوا ر ا ع س ووواووبا، فكإل  الهحوث المىتيق الكوعيق و وي
 ر  عقوله، وكإل عتإل يصد، عها بكإل ز اايىه، يسيإل   ا ن ر، و كن عر ه   أ  ول  من ا ولا ، مىت تيأ  

لقرون ا وىل، وأاوا  كإل  ا  بلي القاي،ي عىحم كشف ما  ينذا السيإل الكه ر، والتحكم مبو ازه  فصو، كإل كائن من ا
كائن، مسيىق زسيي ا كام  مهذ أول و ويه  ىت آخر و ويه، وظق بىحظق، ال يضيي مهه ر ا، او راا كان أو كه راا، 

ركىبا الكامإل، ولسها بقاي،ين = =  الهو، أو الظىتا ، وأنهت  التيا،ب المىتيق أن مجيي أفكا،عا وخوا رعا حت ظ  
ا، وإ ن عسيهاينا   عقىها الظاينر، أو   مستوى رمو،عا، إهنا زظإل ت وظق لديها فيتا يستحم عهد عىتاا عىحم توينا أبدا

   674المقيدي اإلو ميق هلل  ((اله س )ماحت  الشمو،( 
ال  كن  حباث كوعيق وجتا،ب عىتيق إنها  منإل ينذا ا مر الويريب الذ  يقطي بو ويه! بإل   إ  وينو لول مستورب مهه

ىتيق أنهت  بط ن القول بو وي ما كان يُمتقد من و وي مايي ا با ا ن ر متأل فراغ الكون وزؤنر فيه، وإن التيا،ب الم
نه  ما من و وي ويإل هبذه ا واا ا  إمنا يشهه من بمض و وه "الىوح احمل وظ" الذ   -  ر ات له –ما كره الشيخ 

 ،إىل أكنر مما  ين  إليه ا يداين -أ د مته ي ينذا ال كر –رد و ين  ا ح الرا وال  كن الواول إليه  خبرب الو  إال 
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 نِّإل اجللا ا كرب وا بّم من عقإل اإلعسان فبو الذ   -عهد ممتقديه-فالمقإل الها ن 
سمايي والشقاوي أو الهياح وال شإل أو ا رض  ىك القد،ي عىحم التحكُّم بقد، اإلعسان من ال
من اوصول عىحم  –الذ  جييد التمامإل ممه  -والمافيق و  ر  لك  وينو الذ   كِّن اإلعسان

لوى خا،لق متكِّهه من الواول إىل مهتواه من الش اا أو ا ال أوالسمايي، وزوّوي عطا  إي،اكه 
صرا  ويتاطَّحم  دوي اللمان وا كان، بإل اوسّ  ليستي   ر ا ستوعا  ويهصر أبمد من ا ه

إّن لّوي المقإل الها ن متهح اا هبا لد،ي التأن ر   ا رياا بو ر اوواّ  ا مروفق كأن حيّر  بهصره 
 !(1) ا رياا، وين ي بإاهمه اوديد و  ر  لك

 بياهنا ولد لقي  فكري لوَّي المقإل الها ن   ينذا القرن ،وا اا واعتشا،اا كه راا فصهِّ    
هظر إليبا عىحم أهنا  قيقق الكت  ولام  آ،اا رىت ومذاين  عدي عىحم أواوبا، وأاهح يُ 

، ولد أاهح التد،ي  (2)مسىَّم هبا   أوواط كن ر من الها  مبن فيبم  وائف من ا سىتهلل
ومن مثَّ أاهح الت ع  بالمقإل    متهاول عتوم الها ! -ا ّدعاي –عىحم زطوير ينذه القوَّي 

يتّم زد،ي  الها  عىيه ويعوتم إىل  -حبس  فىس تبم  –وع  والتتييل أمراا مطىوباا وال
مما،وته  لتحصيإل لوى خا،لق ومما،  كش ّيق عن  قائد ا مو، ومويَّها  ا ا   

 !(3)وا ستقهإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوديع المىم  لد أواإل بأعه عقإل عال - س  لوق ا سىتهلل ونقافتبميقول هلل–كتاب القد،   الستاا الدعيا    سرف
ىحم الو ه الذ  بإل والتوي ر فيبتا واهاعتبتا ع ! مرفق  يوب ا ا   وا ستقهإل الول  إليهوالواث ال ىس   إىل  ريقق 

عىحم  ريقق ا ييان الشرليق! يهظرهلل ،والق التوي ر   ا ستقهإل  اال،زقائ  والتأمإلالمتيد يريده له سه بطر  أواوبا الته س 
م  و،والق )التوي ر   اللمن( له  2003أ سطس  1، بتا،يخ 26إعدايهلل ا ح الرارد، عشري مىحقق مبيىق فوااإل عدي 

 م  2003أ سطس  15أيضاا بتا،يخ 
 20جلوزيف م ر  هلل "لوي عقىك الها ن"( يهظر هلل 1)
المقإل الها ن ينو الذ  أوم ك باوم الشاص، أو الهىد الذ  عسيته، وينو الذ  أيقظك من ))هلل  التكريا( يقول 2)

آفا  ب  " (( عومك عىحم   ر عايزك، وينو الذ  و د اوإل  شكىتك ا ستمصيق بمد أن أعطيته ا شكىق وعسيتبا   
اإل ان وإيقاظ القوى " ((أعا أوتطيي عتإل كإل ر ا من خ ل لوي عقى  الها ن))هلل زوفيد الواع   ويقول 207هلل  "وي د
  37هلل "ايخ يق

 185لص ح اجلابر  هلل  "خا،ليق اإلعسان هلل الها،اويكولو  "( يهظر هلل 3)
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وايخط ر   ا مر إ  اا الطابي المىتّ  والشرعّ  عىحم ينذا التارُّص!  ىت ظّن كن ر  
أّن المقإل الها ن ينو كشف  ديع لوي  عسيّب، وآيق من آيا  ا ع س الا من ا سىتهلل 

 أرا، إليبا القرآن ويعا إىل الهظر فيبا!
واوّد أّن مسألق أن يُو د عقإل ناٍن أو  لا من المقإل يسّتحم المقإل الها ن مسألق جي  

ّتا ينو من  يع الى ظ وا ضتون لتتييل ما نه  بطريد عىتّ  ع بشكإل احيح (1)أن زُهحع
فىس ق مستقاي من عقائد ونهّيق، أو جمري ظهون وأوينام يطىقبا من جيبإل  قائد ا اىولا  

ل ظ المقإل خيتىف   لوق ا سىتهلل عهه   لوق ))الويهّيق ا ؤنِّري عىحم اإلعسان لد اا و ديناا فر 
لا  مىبا ات   اليوعان، فبو عهد ا سىتهللهلل مصد، َعَقإل يَمِقإل عق  ا، ولد يراي به الوريلي ا

اإلعسان يمِقإل هبا، أمَّا أولئك فالمقإل عهدينم  وينر لائم به سه، وليس ينذا مطابقاا لىوق 
وا اييِّهلل اليوم الذين ال يؤمهون  ، وكذلك ينو المقإل الها ن   فكر ا ىحدين(2) ((الروول والقرآن

ماال يمىتون مصد،ه   وه  وا د يسّتوعه  با  ئكق واجلنِّ والشيا هلل ومن مث جيتمون كإلّ 
 المقإل الها ن يدو،ون  وله، وال يمدلون عهه 

 هلل (3)   االعتقاي بر )اجلسم ا ن رّ (3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىد باجلواع  الويهيق لىه س اإلعساعيق ( مسألق المقإل الها ن ولوى اله س، واجلسم ا ن ر  ووائر ما يدعحم من أمو، زتم1)
بمد ي،اوق مهدئيق -ين  مسائإل حتتاج إىل ي،اوق موومق ومتاصصق زهطىد من النواب  اإلو ميق، ولد ظبر لىها نق 

أّن ينها  عدياا من ا مو، ايخ يق   زركي  اله س اإلعساعيق  م يتوّاإل المىم إىل ممرفتبا وأوهاهبا  - و وع المقإل الها ن 
إل يليد منإلهلل وه  اعتظام عتإل أ بلي اجلسم الداخىيق، ووه  زذّكر اإلعسان لهمض ا مىوما  أو ا شاعر أو بشك

ا والف فيأي يون اوتدعاا  وعىق  دوث بمض ا مو،   ر الماييق كستاع او  يون و وي أ د، أو ،ؤيق ر ا ما 
ى  عهد   ر ا سىتهلل ألوازاا زمهوا   تاولق كش با الا ركالي و  ر  لك من ا وهاب ايخ يق خياالا، مث حتققه   الو 

بإخضاع عا م الوي  لىتيري ، فىم يصىوا إال إىل  دوي افواض و وي ر ا ما أو عدي أرياا   زركي  اإلعسان ين  
 وه  ينذه ا مو،، ومهبا ما أ وه ال رمو، أو المقإل الها ن  

 كن فبتبا    وا  قائد الوي  الا أخرب عهبا الروإل ومهباهلل  أما من و بق الهظر اإلو ميق فتىك ا مو، و  رينا
ا اىولا  الويهيق الا أخرب هبا الو   كقرين اجلن ولرين ا  ئكق، أنر و كتته، ومهباهلل  المهايق اإلهليق و،محق الرب 

ه س، وهلذا  م يشوإل عىتاا أعه وينهبا لإلعسان كالمقإل والقى  وال ؤاي وال ومهباهلل ا واين  وا ىكا  الا أخرب ات 
ا سىتهلل أع سبم بالهحع و،اا أوهاب  ديدي واكت وا بإ الق أمنال ما  كر من أمو، عىحم ما ُعىم من ا وهاب بدالا من 

ا وىم  إ التبا عىحم ما م ينه  و ويه أو كوعه وههاا، فىم يوكوا احملكم ا مىوم لىتشتهه اجملبول  وينذا ينو ا هبج الصحيح
  الذ   ق مهبج السىف ، وان ات عىيبم وا  كم 

 ( يهظرهلل ا  ساي السهمق   ا هحع السابد 2)
 18/336هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 3)
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راع  كره عهد من تقاي بالمقإل الها ن ولوى اله س، إمنا االعتقاي باجلسم ا ن رّ  كاالع
، فأاإل ينذه ا متقدا  مأخو    إل عن  قائد الوي  و،ام الواول إليبا من   ر  ريد الروإل

من الواث ا هقول   الدياعا  الونهّيق الشرلّيق، وا متقدا  السرِّيق الها هّيق وكإّل زطهيقاتا 
الريا ّيق والم  ّيق اودينق زدعو إىل زطوير لوى ينذا اجلسد لتهتيق اجلهس الهشرّ   يع يصهح 

ق   المصو، ا ا يق، كأن يصهح اا   بإمكان اإلعسان   ا ستقهإل فمإل ماكان يُمّد خا،ل
 سق ع  ّيق أو لد،ي عىحم التههُّؤ أو التأن ر عن بمد و  ر  لك، يون أن يكون متههِّئاا أو كاينهاا، 

 !  (1)ومن مث ال حيتاج   ِّ مصد، خا،ج عن ع سه

بمد أن ُعرض عىحم أعه كشف عىت  عرب (2)ولد ورى ينذا ا متقد   أوواط ا سىتهلل
Esalen ا  الا زههاينا ممبد إيسالنالتطهيق

 New Age وزرو با  ركق المصر اجلديد(3) 

Movement (4)   عىحم ركإل يو،ا  زد،يهيق أو متا،ين اوتش ائيق م تو ق لمامق الها  بمد أن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ين  ع س ا فكا، الا عايى هبا كن ر من ف و ق الورب ا   دي، فبذا عيتشه مؤوس مذين  القّوي يتهيح ياعياا إىل 1)
لقد ما  مجيي اآلهلق، و م يمد من أمإل إال ظبو، اإلعسان )) ستو ي عن اإلله، يقول عيتشقهللإخراج اإلعسان ا ت و  الذ  ي

أزستطيمون أن ختىقوا إهلاا؟ إ ا ألىموا عن  كر اآلهلق مجيماا )) ، زماىل ات عتا يقول! ويتابيهلل((ا ت و  فىتكن ينذه إ،ايزها
   Thus Spoke Zarathustra.,p.104-107-                        ((فىيس أمامكم إال إجياي اإلعسان ا ت و 

( واينم    لك اعتشا، ا راكل الم  يق والدو،ا  التد،يهيق والكت  والربامج اإلع ميق الا زمرض ينذه المقيدي   ب ي 2)
وال  ول  و،و وينا مبهبج با  ي ظاينره عصوص الكتاب والسهق عىحم أفبام وقيتق ،ا سىتهلل ومن لهإل مسىتهلل اعتقدوينا 

 وال لوي إال بات 
بواليق كالي و،عيا   الواليا  ا تحدي ا مريكيق أعشئ عام  Esalen Institute of California( ممبد إيسالن 3)

 م من لهإل مته ي ال كر النيواو  وأبرز مؤوسيه هلل مايكإل م ر  و،يتشا،ي برايس، وينو ممبد لىد،اوا  الها هيق1961
، واوتقط  كن راا من ا تاصصهلل Religionوجيمىه بدي ا عن الدين  spirtitualityد  إىل عشر ال كر الرو اين يب

  جماال  متهوعق مجمبم اإل ان بإمكان زرل  اإلعسان إىل مر ىق ،و اعيق إهليق، مهبمهلل كا،ل يوع  وإبراينيم مازلو و  رينم، 
هشر فكر ا مبد ياخإل وخا،ج أمريكا كحركق القد،ا  الهشريق الكامهق و  ا مبد زكوع  عشرا  ا ؤوسا  ايخااق ل

 و ركق المصر اجلديد  يهظر هلل 
-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T. 

Anderson, iUniverse,Lincoln, NE, USA, 2004    
  السهميها  ا ي ييق  (إيسالن)خر   من ممبد إ دى اوركا  الديهيق الا إيج( ين  -)عيو (  ركق المصر اجلديد4)
وزهه  كن راا من التطهيقا  الم  يق والتد،يهيق الا زلعم  تاهنا اوتوهاا اإلعسان بذازه عن ا صد، ايخا،   )ات( ، 

والقد،ا    ر = =يستطيي اإلعسان فيه مي الطهيمق والمقإل -كتا يدعون   –وزطهيد أوامره المىيا )الدين(، فالمصر اجلديد 
 احملدويي له أن يك إل له سه اهاعق اوياي السميدي مبهبج أ،   و مه له سه لئ  حيدث متايل يي ي بهلل الها ! يهظر هلل 

-"The New Age: The History of a Movement" Nevill Drury, Thames & Hudson, 

London, UK, 2004. 
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كان ينذا ا متقد  امضاا تصو،اا    ير حتض ر ا ،واح عهد خرباا  ركق الرو يق 
   (2)وعهد الووطاا الرو يهلل(1)دينقاو

ينو أ د أ ساي وهمق  تىكبا كإّل كائن، و نِّإل أاإل  –عهد ممتقديه  -واجلسم ا ن ر ّ 
ينذه ا  ساي وأمّهبا، وأوا   ياي اإلعسان واّحته و،و اعيته وومايزه   ا له من لوى 

 زتمّدى لوى اجلسم الواّ  )الهدن( 

زوأم لىيسد الواّ  )الهدن( لكإّل  -  فىس تبم–ومن  يع الشكإل فاجلسم ا ن رّ  
إعسان إاّل أعّه مشّي وامض   ر مرئّ   لذا  كهه ا رو، عرب ا واي ال يليائّيق واالزصال بالموا م 

(3)ا خرى! وزقي عىحم اجلسم ا ن رّ  مراكل زليد لّوزه وزؤنِّر   اا هه زستحم )راكرا (
  

Chakras  متّنإل عقاط اوتتداي وزىد   ا يمتقدوعه من الطالق الرو يق الكوعيق الا ين  وّر  ياي
اإلعسان وأوا  ومايزه  ويرزهط اجلسم ا ن رّ  مي اجلسد الواّ  حبهإل وّرّ  فضّ  أن رّ    

،و ايّن  كن  ياي اإلعسان ال يه صإل كىير ا إاّل عهد ا و  فيىتحد اجلسم ا ن رّ  بما م خاّص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 

Perspective", Irmhild Helene Horn, Unpublished Ph. D theses 

م   اجنىوا 1882عام  )ممبد ا حباث الرو يق( الذ  أعشئاعطىق  بداياتا من  ين   ركق (  ركق الرو يق اودينق1)
إل راا الهحوث ا يتافيليقيق من لهإل بمض عىتاا اله س الذين عايوا بأمهيق ي،اوق اجلاع  الرو   من اإلعسان كالما  ق 
والدين وحنو  لك، مث ما لهن  أن أاهح   ال  أحباث ينذه ا راكل زمتتد عىحم الد إل والسحر واالزصال باجلن 

ح ا وزحم(! واعتشر  اجلتميا  ا تههيق هلذه الدعوي   خمتىف بىدان الما م، والشيا هلل عرب ما يستحم )اوتحضا، أ،وا 
حملتد  "الرو يق اودينق"ا سىتهلل، يهظر هلل  من وزههتبا   مصر وبمض يول الما م اإلو م  مجميا  و هيق اخندع هبا كن ر

 92لألرقرهلل  "عا م اجلن والشيا هلل"، و20تتد  سهلل 
ذه ا حباث كرؤو  عهيد، وعى  ،ا   مصطىح حتض ر ا ،واح أو اوتحضا،ينا وي ضىون ويرفض كن ر من ا تهههلل هل

اوتادام مصطىح )عىم ي،اوق اجلسد ا ن ر ( أو )عىم ي،اوق الما م ماو،اا ا اي ( لكوعه ا اا خي   كن راا من إ رااا  
م صإل اإلعسان ،وح " بق أخرى، يهظر هلل ينذه ا حباث عن عتوم الها  من  بق، ولكوعه أكنر زهاوهاا مي لوق المىم من 

      11لمى  ،ا   هلل  "الما م   ر ا هظو،"، و1/160لرؤو  عهيد هلل  "ال  سد
( الوويط الرو   ينو راص يُلعم أعه يتتتي بش افيق خااق، متكهه من التووط بهلل عا ها وعا م ا ،واح، وجي  عىحم 2)

أ واا "،واح مهبا التقىيإل من الطمام أو الصيام  لك اليوم، يهظر هلل الوويط مراعاي رروط خااق لهإل أن يتصإل بما م ا 
   9لمى  ،ا   هلل  "عىحم الرو يق

( م ريينا )راكرا( وين  كىتق وهسكريتيق ا اإل زم ي الدوالب، و)الشاكرا ( ين  مراكل أعصاب ،و اعيق  هيمتبا 3)
زدخإل  لكوعيق ا ستاي الر)زش ( أو)ك ( أو   ريناالطالق اويويق اعيق  امضق، وليس  بيولو يق  يويق، يّدعون أن ،و ا

 ، يهظر هللفيبا وخترج مهبا بصو،ي لولهيق زشهه  ركق الدوالب
 -The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p. 47.                                                                  
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 !(1)بطر  خاّاق الواول إليه، ومن مث التاا   مي أ،واح ا وزحم
ولد  اول أينإل ينذا االعتقاي التقري  بهلل ممتقداتم ينذه والمىم، فلعتوا أّن اجلسم 

أمكن وأعه لد ،  Aura ا ن رّ   كن ،ؤيته عىحم ركإل ينالق  وئّيق زسّتحم عهد اهلهدو  أُو،ا
 ) Kirlianبواوطق  باز خاّص ا ه )ك رليان زصويريناإنهاتا عىتياا و 

، ويتحّدي من خ ل (2)
  الرو اعّيقوميض اهلالق وألواهنا ممىوما  كن ري عن اّحق اا   اجلسد الهدعّيق واله سّيق و 

 هلل(3) القول بتأن ر الهيوم أو الطالق الكوعّيق4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ي،اوا  نيواوفيق"، و17هلل اينر ايخروج من اجلسد" لرؤو  عهيدو ظ"، و53هلل ( يهظر هلل"اعر  ،و ك" لمى  ،ا  1)
  .The skeptic's Dictionary.Robert Carroll:p.20,33-       جلباي الشيخ، وهلل                   

)كام را زصوير الت ري  هلل اا   ال كري، واالوم المىت  هلذا اجلباز kirlianالروو  )ك رليان( هس  إىل ( زُ 2)
خراج الت ري  الكبربائ  ينو  فحقيقق ما ُيصّو، جلسم ا ن ر  بصىق،زصو،ه ينذه الكام را ال    إىل ائ ( و قيقق ما الكبربا

الذ  يتأنر وظي ا بالتو را  اويويق ياخإل اجلسم أو ما يستحم بر )ميتابوليلم اجلسم( فيظبر عىحم ركإل ينالق ا  سام و 
اتم من اجلسم ا ن ر  الذ  يؤمهون به، مث فسره من آمن بتطهيقاتم وفىس  ايعحم الصيهيون أهنا ين  الاتيطق باجلسم، 

                                                    هلل يهظر، 133-111ا سىتهلل عىحم أهنا الروح، يهظرهلل"اإلعسان اوائر بهلل المىم وايخرافق"لمهداحملسن الصاحلهلل
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll:p.189                                                         

 فتهبا اتى قبتحوالتا ا  يليائيق   جمال المىوم التيريهيق، وزدل عىحم الطالق ال لدى الها  مألوفق)الطالق(  قل ظ (3)
هبا الهشاط لىمهايي  يُقصدأو الرو يق الا  الطالق اويويقولد زستادم لىداللق عىحم اورا،يق والهوويق وا يكاعيكيق و  رينا، 

( أو)القوي اويويق(، وين  زستيق لوي اوياي يهيق يستوهنا )لوي ( ا قصويي   ينذه التكبها  ين  )الطالق، لكن تقواهل
  ا يروعه مت س ر ل -أاحاب ا ييان الشرليق وا   دي-تاولق من مهكر  الههوا  ممااري  متقد ون ي فىس  ، أاىه 

الكائها  اويق من لوي و ركق واع مال وزأن ر، وما يروعه من أمو، خا،لق أ ياعاا، فلعتوا أن وه   لك  الق مههمنق من لوي  
كىيق   الكون، جلتيي ا و ويا   ظ مهبا  كن زهتيته لىحصول عىحم  ياي أفضإل احق وومايي و،و اعيق، بإل 

 يق الكش يق أو المتىيق التأن ريق! والكتساب لوى متّكن ايخوا،  وا ميلا ! المىت
د مجيي ا اىولا  باوياي والقوي، وزتتنإل بشكإل لو    متأل ال راغ ا و وي   الكون ومتُ  -كتا يصو،وهنا  –ينذه الطالق و 

ق  الق إجيابيق و الق وىهيق، وبالتمه ر الصي ي  الون من لوزهلل متضايزهلل ومتها تتهللهلل الهيوم والكواك  وا ف  ، وزتك
قبا   مسا،ا  خااق ي، وزسمحم زد،يها  الطالق بأعواعبا ا اتى ق الوتتداي ينذه الطالق وزهظيم زدف(الياع )الهلل( و الق)

كتا اّيعوا و وي أورا، ينذه الطالق   اورو  وا ركال اهلهدويق  ا بيأ كتا يلعتون لتىقيبا! عىحم اجلسم ا ن ر 
أربر ومن  مض ا ماين و كن  ن زمىم  ر  االوت ايي مهبا لليايي الطالق اويويق!وا ينرام وا لوان وا  يا، الكر ق وب

، و)التش (   ،وويا االحتاييق= =أ اا ينذه الطالق   المصر اوديع ) الق لوي اوياي(،و)لوي وا ( عهد ا ا،كسيهلل  
ومما،و  الته س  و)الرباعا( عهد اهلهدو  وزطهيقاتا الم  يق اليابانو)الك (   عقائد  وزطهيقاتا التد،يهيق عقائد الصهلل

، و)إلكوا(   ونهيق ،وما القد ق، وي سرينا من حياولون التوفيد بهلل ينذه ال ىس ق ، وين  ا ستاي )الكا( عهد ال راعهقالمتيد
، أو )الروح القد (، وي ّسرينا  (!عو، ات)  لك عىو ا كه راا أووبهلل ا مرو    ا ييان الستاويق بر)ات( زماىل ات عن 

لهاار  "الطالق، لوي اوياي"زش  ، ا مو، بس وق! يهظر هلل زس رّ متهح القوي و بمض من يتههاينا من ا سىتهلل بر )الربكق( الا 
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  كإّل زأن ر عىحم مهذ القدم وا هحرفون عن اإل ان بالوي  يهسهون إىل الهيوم وا ف 
ا ع س وا بدان، فكان مهبم من يظّن أّن ا ؤنِّر   ينذا الما م ينو  ركا  ال ىك ويو،اهنا 

ومهبم من يمتقد اله ي والضّر   الهيوم السهمق السيا،ي، وهلم ممبا  و ىوعبا و روهبا والواهنا،
ا، فقال لومهلل إهنا زؤنِّر   واختى وا   زأن رين ،(1)زصرّفا  خاّاق   مىهسبم و حببم وحنو  لك

ا بدان وا ع س مجيماا، ولال الهالونهلل بإل   ا بدان يون ا ع س، وينو لول أكنر أوائإل 
ا هيتهلل  ولستوا الربوج إىل مؤعَّنق ومذّكري، لال ابن القيِّمهلل ومن ينذياهنم   ينذا الذ  

ج وبا،ي ا لاج، و مىوا اواّ، أ حكوا به عىيبم المق ا أهنم  مىوا الربوج لستهللهلل  اّ، ا لا 
مهبا  كراا، والها،ي أعنحم، فالشتس  كر والقتر أعنحم 
(2)  

ينا وحتكتبا مث ابتدع  ومما ابتدعه ف و ق اليوعان أهنم  مىوا لألف   عقوالا وع وواا زس رِّ
ر ، وفسّ (3)متأخروينم عظريق ال يض والصدو، الا  كروا فيبا المقول المشري الا زصرِّ  الكون

الىوح احمل وظ بالقّوي ال ىكّيق الا عّدينا مصد،  ،ز مذتم ا هتسهون إىل اإلو م كابن ويها
، والذين يؤمهون بالكواك  يّدعون زهرلُّل أرااص عىيبم، ويستون  لك (4)المىم بالوي 

 نر يلّين هلم عسهق ال، و (5)،و اعيق الكواك ! وما ين  إاّل ريطان علل عىيبم  ا أرركوا ليوويبم
  (6)إىل ماال يؤنِّر عوعاا وال وا اا 

و  المصر اوا ر ال يلال التهييم مو وياا كتا ينو عىيه   السابد، وإن اختى   
، ولد اختذ مروِّ وه بهلل ا سىتهلل (7) رائقه وأ اؤه،   ر أعّه ال يلال عىحم أوسه القد ق ع سبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" جلويي  ىوب وياي  ديديالته س أو"، و12التسي  تشو كور ، إعداي يووف الهد، هلل "عىم الطالا "، و12المهيدهلل 
، مطهوعق مىحقق مبيىق 63-5، و،والق فن اهاعق اوياي الطيهق لص ح الرارد هلل 76هلل  كرافي ر، زرمجق عو،ي الشبيإل

 م 1/9/2003هلل بتا،يخ 104فوااإل عدي هلل 
 2/358لىشبروتاين هلل  "ا ىإل والهحإل"( يهظر هلل1)
   231- 2/227البن القيم هلل  "م تاح يا، السمايي"( 2)
 369لصاحل الوامد  هلل  "مولف ريخ اإلو م ابن زيتيق من آ،اا ال  و ق"( يهظر هلل 3)
 2/702هلل زيتيقالبن  "الههوا "( يهظر هلل 4)
ال رلان بهلل أولياا الرمحن وأولياا "، و286هلل  "الري عىحم ا هطقيهلل"، و1058هلل  البن زيتيق"الروالق الص ديق"( يهظر هلل5)

   222هلل "الشيطان
 234البن زيتيق هلل  "لتضاا الصراط ا ستقيما "( يهظر هلل6)
 "التهييم وا هيتون"، ويهظر لىت صيإلهلل 342لمهد ا م ر ا ؤمن هلل  "مكاعق ال ىك والتهييم   زرانها المىت "( 7)

 وما بمدينا    1/253وياي با أخضر هلل "مولف اإلو م من السحر"وما بمدينا، و 135لىتشميبهلل 
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ينم ا ومهق بأّن التهييم عىم احيح يتوافد اليوم  ريقق ا وائإل من الرافضق وإخوان الص ا و  ر 
 !(2)والهقإل (1)مي نواب  المقإل

وواعد عىحم اعتشا، ينذه ا متقدا  الها ىق   عصرعا زقدُّم ووائإل المىم وا اوعا  
اودينق وووائإل اإلع م واالزصاال ، فواى  أخها، ا هيِّتهلل ورهببم وأبا يىبم إىل أكنر 

رينم يفمبا، مث إّن االوم اجلديد )عىم الطالق( يهاو  لوق المصر الها  بُشهه ال يستطيي أكن
ا اييّق، ويمط  اعطهاعاا بأّن ا مر متمىِّد بالمىم، فتا ينو إالَّ زطوير وزطهيد لىتهييم بىوق زهاو  
ينذا المصر، واو،ي زتوافد مي كشوفه المىتيق، زتىاَّص   االعتقاي بو وي  الق كوعيَّق  يويَّق 

لكون حتيط با رياا وزؤنِّر فيبا كإّل التأن ر، وممرفتبا زمّد يلي ا مررداا  مرفق اإلعسان وا،يق   ا
! فيشتإل ينذا المىم (3)ع سه وزطويرينا وممرفق  ريد ومايزه وفرص جنا ه   كإّل  واع  اوياي

ن مجيي االعتقايا  الها ىق القائتق عىحم فىس ق ا ييان الشرلّيق وا متقدا  الوهواّيق لىكو 
والو وي واوياي واإلعسان الا زقوم عىحم أوا  االعتقاي بالكواك  والهيوم وا ف   وزدب رينا 

 لىكون 
وعهاي الكواك  ومن زأنّر  فىم يمد االعتقاي بالرو اعّيا  ال ىكّيق خيّص الصابئق

  ا ركال ا مروفق ب ىس تبم من أاحاب ا ىإل ا اتى ق كتا  م يمد زطهيقه المتىّ  تصو،اا 
و  رينا من  (1)و رو  ا هاي (5)والهرعييا ( 4)من الهدع والشركّيا  والسحر كالطىستا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشر  1984م التقري  بهلل ما يدعون من زأن ر الهيوم عىحم الها  والمىم ا مقول ف   عام ( حياول كن ر من الها  اليو 1)
 هيهان ينهديان من ممتقد  التهييم مقالق  كرا فيبا أن ممدال  اجلر ق ازياي  ن ث مرا    أيام الهد، عهبا   أيام 

، وخيال بم    لك أكنر الها نهلل فيؤكدون أعه ال ع لق اهل ل، إال أهنتا  م يقيتا عىحم ينذا االيعاا يلي  عىتي ا يمتّد به
بهلل القتر واهل ل و  رينا من الكواك  وبهلل أعتال الهشر وأ داث اوياي الهشريق  يهظر هلل مكاعق ال ىك والتهييم   زرانها 

 117مقدمق احملقد يووف السميد هلل  "القول   التهييم"، و351المىت  هلل 
ن وخااق الرافضق الذين  كاع  من ال  و ق وزهمبم الها هيو ق ررعيق! وأول تاوال   لك  ( ُاه  ينذا الها إل بصهو2)

الا حيرفون يالالتا وبا  اييع ا كذوبق، يهظر هلل  لهصوصتق باكان هلم أبرز ا نر   زأايإل زأن ر عىم الهيوم بشهه مدعّ 
 124لىتشميب هلل  "التهييم وا هيتون"
 6، إعداي الهد، هلل "يعىم الطالا  التس"( يهظر هلل 3)
لطاش   "م تاح السمايي"( الطىسم عها،ي عن وحر يمتد فيه إىل ملج ما يمتقد من القوى الستاويق وا ، يق، يهظر هلل 4)

  1/277كربى زايه هلل 
( الهرعييا  ين  من عوع من السحر مه ي عىحم خواص ا ماين والههازا  وا عضاا اويواعيق الا متلج بطر  يراعحم فيبا 5)
 2/174حملتد الكشهاو  هلل  "الد، ا هظوم"هائي الكواك  وا براج الا زشاكىبا حبس  اعتقايينم  يهظر هلل  
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، وإمنا (2)ا مو، الا زقوم عىحم اعتقاي زأن ر ما يستُّوعه الرو اعّيا  المىويّق أو ،و اعّيق الطىسم
الما ّ    المصر اوديع عىحم  اعتشر ينذا ا متقد  ىت أاهح  لااا من نقافق اجملتتي اإلعساينّ 

اخت   االعتتاا الدي ّي  متقديه ومطهقيه عتىير ا، واعتشر  ا ؤلَّ ا  والربامج وأعواع التد،يها  
المتىيرَّق الا زرمج  ينذا ا متقد عىحم ركإل برامج  يويَّق يومّيق تد  إىل التهتيق الهشريّق أو 

م، وين  برامج ،وع  فيبا اإلحياا بأّن ا تا،وق والتيربق زطوير الذا  الا يهاي  هبا الما م اليو 
ينذه الرو اعّيا     ياي  الشاصّيق ين  أاد  برينان عىحم اوقيقق، واإل سا  بسريان  الق

الها  وزأن رينا عىيبم ومهحبا هلم ما يأمىون من احق وجناح وومايي وو م، ومن ينها اعتشر 
ىحم ركإل زطهيقّ  عتىّ  وبصو،ي مما،وق زّتصإل باوياي اإل ان بالهيوم والمقائد ا رزهطق به ع

ا بتّم بالوذاا والريا ق   (3)اليومّيق، وأي،   كن ر من ينذه الصو، حت  اوم )الطّ  الهديإل(
فُروِّ   ا عظتق الوذائيَّق الا زقوم عىحم زصهيف أعواع ا  متق والههازا  إىل عافمق و ا،ي 

  (4)عحم من ،و اعّيق الكواك  والقوى الستاويّق ال مالقحبس  خصائص ،و اعّيق زشاكإل ما يُدَّ 
دخإل اإلعسان    الق ال وع  الا الا زُ ( 5)م  يق االوتش ائيقىربامج الكتا ،وج ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ين   ريقق يمتقد أينىبا برابطق لويق بهلل اورو  و ياي اإلعسان ومستقهىه والكون وما حيدث فيه حبس  خصائص 1)
ون به أولا  ا  داث، وأخها، الوي  وا عتا، مدعاي لكإل  ر ، ويربطون بهلل  لك وبهلل الهيوم وا براج ويستار 

 1/426لىحكت  هلل  "مما،ج القهول"و،114" ابن خىدون هلل قدمق"ا هلل عىيبم ريا يهبم يهظروالهحو  والسموي مما متىيه 
 2/1114وا   خىي ق هلل  "كشف الظهون( يهظر هلل"2)
هيقا  الطالق الكوعيق  ههاا إىل  ه  مي ( الط  الهديإل باب ليس له  وابط تديي  لذا ،و   حت  ا ه مجيي زط3)

التطهيقا  ا مروفق      ا عشاب الشميب أو    الو يهلل وا تص ح جملىق الط  الهديإل يرى عيهاا  إ  يروج لكافق 
 !    إىل  اع  ايخرافا  واجلبإل والكذب أعواع ال ىس ق والتهييم

لذ  مو وعه الهها  من  بق  روه وزهتيته ومن  بق خوااه لد اا  تن عىم ال   ق ا ا( كان ينذا التقسيم ممروفا 4)
و،و اعيته ومشاكىتبا لرو اعيق الكواك  واهلياكإل ا ستمتىق لذلك مما ينو ياخإل   باب السحر  لذا أخذ ا سىتون من 

 465هلل "ا قدمق"هلل ه وأعر وا عن الك م اآلخر، يهظرينذا المىم مايتمىد بل،عه و روه وع  
 =ينتتام باجللا ا تمىد بايخواص الرو اعيق ا دعاي حت  اوم )ا اكروبيوزيك( الذ  اعتشر  زطهيقازهو ديناا عاي اال

القائتق عىحم االعتقاي بتأن ر ا ف  ، ويمتتد القسم ايخاص بالتوذيق مهه عىحم زقسيم ا  ذيق إىل مؤعنق ومذكري حبس  =
 37يخالد الوك  هلل  "ا اكروبيوزيك"ق بر)الهلل( و)الياع (، يهظر هلل زأن ر الكواك  وزقسيتبا إىل ما يمر    ال ىس ق الصيهي

    57 -31 يتشو كور  زرمجق أوامق مأمون هلل "االوتش اا الطهيم  با اكروبيوزيك"و، 
و  رينا، وين  أعواع  (اليو ا)و (التأمإل التياوز )و (الته س التحويل)و (الش  كوع )و (التا  ر )و (الريك ر)( ك5)

لرفاه  "الو وه ا ،بمق لىطالق"يهظر هلل  -الا وهد بياهنا -كوعيقالطالق بالأواوبا االعتقاي   يق اوتش ائيق،ع  ،يا ا 
اليو ا   "، و89-13جلويي  كرافيتل، زرمجق عو،ي الشبيإلهلل  "الته س أوىوب وياي  ديدي"، و59- 15ومجان السيد هلل 
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يلعتون أهنا متكِّهه من التاىُّص من  الق الُكره والشّر واكتساب  الق ايخ ر واوّ  الوتتداي 
 الصّحق والرو اعّيق والسمايي!  الق الش اا الكوعّيق ا ؤنِّري  

 -ا ّدعاي  –بطريقق زستح لىطالق الكوعّيق (1)وكذلك الربامج ايخاّاق بتصتيم ا ساكن
بالتدفُّد   أ، اا ا سكن لتهظي ه بالرو اعيَّا  ا و هق الا متهح واكهيه السمايي والصحق 

 !     (2) ، وزقيبم من ا مراض الهدعيق واله سيق والرو اعيقوالهياح
عن اإل ان بالوي  كتا وينكذا ختّهط   أعواع من االعتقاي الها إل كإّل من احنر  

أينإل اإل ان بالوي  و دينم ولموا    روب من الهدع والشر ، أما ، و  اا  به الهيب 
عرفوا من  قائد عا م الوي  ما يه ر هلم الطريد، فمىتوا أعّه ال إله إالّ ات و ده ال رريك فإهنم 
خىد ينذا الكون بقد،زه وإ،ايزه و كتته، وينو و ده القاي، عىحم إفهائه وإزالته مىت راا،  له

وعىتوا بأنَّ الشتس والقتر والهيوم وا ف   ماين  إالَّ خمىولا  مربوبق مقبو،ي ممهَّدي يخالقبا 
 هلل        فىم يولوا الوان موالي [54ا هلل]ا عر ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهلل 25ل ا،  عىوان هلل "ميلان الهقد المىت 
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.144.  

( يستحم ينذا الهوع حبس  نقافق ا ييان الشرليق ولواتا )ال يه  رو ( وحبس  لوق المىم الور  )الهايو يومو (، وممن 1)
،فاه ومجان السيد أوبم   عقىه إىل المربيق و و،ه مبا يهاو  النقافق اإلو ميق ا دعو إبراينيم كرمي عرب مولمه اإللكووين، و 

عرب كن ر من الكت  وا قاال ، ويقوم ينذا الربعامج عىحم أوا  مراعاي خصائص ،و اعيق ملعومق لىيبا  ا ،بمق وا لوان 
الو وه  "هللالهياح   كإل مها   اوياي! يهظروالروائح وا ركال اهلهدويق لتتهح اإلعسان الصحق والسكيهق والسمايي و 

  وهلل 109- 61هلل مجان السيد" لرفاه و ا ،بمق لىطالق
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.144.  

بمض عّدينا إلع م ا قرواي واإللكووعيق، و الشركيا  كن ر من ال ضائيا  المربيق وووائإل اولد ،ا   ينذه 
ومن مث تاج   زىك اله ي! ياي وجتا،ب ررليق أوبت    ،في مستوى الصحق وإ الق ا عتا، وزيايي اإلع أمناطَ ا سىتهلل 

ومن  لك ال يىم الونائق  الذ  عر ته لهاي اجلليري ال ضائيق عن التهظيف الرو   لىتهازل  البد من زمىتبا وزطهيقبا!
من متاصصق زقوم بتها ر ا هرلل بأعواع خااق من الهاو، والروائح ويشمىون أعواعاا  افرلا   الورب والشر  الذ  أاهح له 
ميهون بالطهول وا لام ر وأعواع ا وويقحم، الا زطري الطالق السالهق من ا هرلل وزلويه بطالق مو هق متهح وكان الشتوع ويست

 ومن  م جيمإل ات له عو،اا فتا له من عو، ا هرلل مهتواينم من السكيهق والصحق وزطري الكره وا رض والشرو،! 
ومدى الهقص اوااإل فيبا  ،الطالق ا طىوبقكتيق وعوع    حتديد  ( يستمهلل ا ؤمهون هبذه الطالق بأيوا  خااق زمهلل2)

ح وا لوان ا ينراما  والههدول وأعواع من ا  يا، الكر ق والشتوع  ا  الروائمهباهلل  -كتا يلعتون-وإعايي رحهبا 
مجق أمهلل و مق هلل لهيإل رول زر  "القوي اله سيق لألينرام"، و50- 46لدالل ومديق هلل  "الم ج بالطالق"هلل ايخااق، يهظر

 20 -9لوري  عيىسن زرمجق فا،  ظاينر هلل  " الق الههدول"، و105 – 95
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 ّذ،ينم ولالهلل  الهيوم و ركاتا بهمض ما يميشون من أ داث اينتتامبم  ّن عهّيبم 
، فصاعوا لىوهبم عن التو ُّه لو ر (1)بالهيوم" زصديقاا"أخا  عىحم أّما بمد  زكذيهاا بالقد،، و 

أعطاينم، فأ هاينم وينداينم إىل  ات وأوىتوا و وينبم إليه، وأخىصوا    ىهبم له، واوتوهوا مبا
 خ ر الدعيا واآلخري 

و قيقق ا مر أعَّه لد يتحقد لهمض ممتهق  ينذه ال ىس ا  الها ىق أو مما،و   
جمرَّي الوان الش ا بالش ا بمض زطهيقاتا بمض اله ي الذ  ير وعه وهلذا جي  أن ال عهسحم أن 

المق ا، والمىم بأّن أمراا ما ينو السه  أو ا ولا  مي اعتقا ه، ليس يلي ا عىحم الوىهق باز ا  
بمض السه  أو ررط السه ،   ا مو، اواينق لد يُمىم كن راا، ولد ُيظّن كن راا، ولد يُتوينم  

كن راا، ومهاا ليس له مستهد احيح، إاّل  مف المقإل
مث إّن كإّل ما يظّن له زأن ر عافي لىها   (2)

ا مما خترّ  ص به أينإل ا متقدا  الها ىق فإّن فيتا ررع ات وأباح عىتاا وعت ا، أو اّحق وومدا
مجيي ا مو، الا يظّن أّن ))لىها  من ا وهاب ما يو ي عتا يظّن فيه من ع ي، لال ابن زيتّيقهلل 

هلا زأن راا   الما م وين  تّرمق   الشرع كالتترجيا 
ال ىكّيق، والتو ُّبا  اله ساعّيق، كالمهلل، (3)

، والرلحم احملرَّمق، أو التترجيا  الطهيمّيق وحنو  لك، فإن مضّرتا أكنر من مه متبا والدعاا احملرَّم
وا ا د من أينإل ينذه ا وهاب أ ما  أ ما  ا هيح، مث  ... ىت   ع س  لك ا طىوب

إّن فيبا من الهكد والضر، ما ات به عىيم فب    ع سبا مضرّي، واليكاي حيصإل الورض هبا إال 
وا وهاب ا ها ق أو ا ستحّهق وواا كاع   هيمّيق   ...ا  صإل فضر،ه أكنر من ع مهعاي،اا، وإ 

كالتيا،ي واورانق أو كاع  ييهيَّق كالتوكُّإل عىحم ات والنقق به وكدعاا ات وهحاعه عىحم الو ه 
، ا شروع   ا مكهق وا زمهق الا فّضىبا ات و،ووله، بالكىتا  ا أنو،ي عن إمام ا تقهلل 

وكالصدلق، وفمإل ا مرو  حيصإل هبا ايخ ر احملض، أو الوال   وما حيصإل من  ر، ب مإل 
مشروع، أو زر    ر مشروع مما هن  عهه فإن  لك الضر، مكنو،    اع  ما حيصإل من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  226وهد خترجيه ص( 1)
  وينذا ينو ما يستحم   عىم اإل صاا اوديع بر) الللإل 2/234البن زيتيق هلل  "التضاا الصراط ا ستقيم"( يهظر هلل 2)

   Regressive fallacy( الوا م 
من ا رج وينو ايخىط وال ساي وا قصوي هبا هلل ختراا  الذين يمتقدون بتأن ر ا ف    يهظر هلل ( التترجيا  مأخو ي 3)
 1/214هلل  "القامو  احمليط"
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  (1) ((ا ه مق
ي يد عىتاا احيحاا واعتقاي  التبا ولوتا الرو اعيق ولو كان الهظر   أ كام الهيوم 

ىل عتإل عافي  م جيل لها اوتادامه لهب  الشريمق فكيف وينو ال ي يد؟ وكإّل ما يمتقد ويدعو إ
  الهيوم من أهنا فاعىق مدبِّري، وأهنا زسمد وزهحس، وأنَّ ماحيدث   الما م فبو حبركاتا، كإّل 
 لك   ل با إل وال يُقال   الهيوم إال أهنا يُبتدى هبا   ظىتا  الربِّ والهحر، ويُمر  

  (2)لشتس والقتر عدي السههلل واوساب، وإّن فيبا ياللق عىحم لد،ي ات و كتتهبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/211البن زيتيق هلل  "التضاا الصراط ا ستقيم"( 1)
  179لىهوداي  هلل  "  عىم الهيوم القول"( يهظر هلل2)
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 الفصل الثاني: 
  اـدين والدنيـالإصالح 

 
 

 وفيه ن نق مها ع هلل
 ا هحع ا ول هللأنر اإل ان بالوي     هط مصاي، المىم وا مرفق   

 ييق  ا هحع الناين هللأنر اإل ان بالوي    اهلدايق إىل مهبج المهو 
 ا هحع النالع هلل أنر اإل ان بالوي    إا ح اوياي وا ماش 
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 ة:ـوطئـت
إّن أنر اإل ان بالوي    إا ح  ياي الها  وإا ح مماربم لوّ  ومتشمِّ  يظبر 
   واع  مما،فبم كتا يظبر    واع  أعتاهلم، ويظبر    ياي ال ري كتا يظبر    ياي 

الويهيَّق والتو يبا  الرباعيَّق الا يتضتَّهبا اإل ان بالوي  هلا متمّىقا  اجلتاعا ، فا خها، 
هتيي مها   اوياي، فهبديبا زتحدَّي مصاي، ا مرفق وزهضهط، وهبا زوّ ه عوايا المهاي فيصّح 

 السىو  والمتإل ومهبا زؤخذ أ كام ا مر والهب  وزمر  كي يَّا  المهايي  
ن ينذا الهاب اوقائد الا حتدِّي لإلعسان ممىن و ويه ولد اوتمرض ال صإل ا ول م

وز سِّر له كن راا من أورا، الكون واوياي وا  داث الا جتر  فيبا زىك ا ما،  الا هلا عظيم 
وممرفق أع سبم ومهدئبم و ايتبم  ا نر عىحم ا ؤمههلل بالوي ، فهبا اينتدوا إىل ممرفق إهلبم 

ومص رينم  ولكّن اإل ان بالوي  ليس ينو ممرفق اوقائد الويهّيق   الو وي فقط، وال االعتقاي 
هبا واإللرا، بأهنا  ّد واد ، وإمنا جيتي مي ينذا كّىه مهباج عتى  يُرّتهي ويندى ُيسورد به    

 كإّل مها   اوياي        
ا، اإل رران بالويرر    إارر ح  يرراي الهررا  وإلامتبررا عىررحم و  ينررذا ال صررإل عسررتمرض آنرر

مبا يضتن لىتؤمههلل من ومايي  قيقّيق أبديق  ولد اعتظت  مها ع ينذا  مهبج المهوييق ت 
ا و،و اا، ف يه التمريف بأاول ما حيقِّد الهياي من لتربز ال صإل  ما يصىح اله س اإلعساعيق  سدا

اا فيتا يتمّىد با  ساي وا ،واح والمقرول عىرحم السرواا  وهلرذا  ا وقام وما زهدفي به المىإل وا يو 
رررا وأ يرررهبم  يررراي إ ا مرررا أن  كررران ا ؤمهرررون بالويررر    كرررإلِّ زمررران ومكررران مرررن أفضرررإل الهرررا  عيشا
 هَّقرروا  قررائد ينررذا اإل رران واررا وا  يرراتم وع لرراتم ومهارررطبم وعرراياتم وأعترراهلم    رروا 

را وعتر ا، كتا أعه يتضتَّن  واع  زأن رينداه   اإل ان بالوير  فيترا يتمىَّرد براجملتتي اإلعسرايّن عىتا
فاإل ررران بالويررر  يصرررحِّح ا مرررا،  ويضرررهط مصررراي، التىقِّررر  عهرررد ا رررؤمههلل، وحيتررر  مرررن اعتقررراي 
ايخرافا  وعشر ا كا ي  والض ال ، ويصّحح ا عتال والسىو ، فيؤوِّس عظامارا كرام ا يقريم 

 يدعو إىل المتإل، وحيت  من أعواع ال ساي والر ائإل ا خ  ، ويهظم الم لا ، و 
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 المبحث األول:
 أثر اإليمان بالغيب في ضبط مصادر المعرفة

 
 وفيه ن نق مطال  هلل

 ا طى  ا ول هلل الو ي    المىم وعهذ اجلبإل  
 ا طى  الناين هلل اإل،راي إىل مهبج  ى  ا مرفق اليقيهيق 

 حذير من الكذابهلل ا طى  النالع هلل حترمي الكذب والت
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 المطلب األول
 الترغيب في العلم ونبذ الجهل

 
   ، لال زماىلهللخىد ات الها  وأعاط هبم عتا،ي أ، ه مبهبرج المهوييرق له 

       ي ، وال يتّم  لك وال يتحّقد إاّل بالمىم مبرا[56]الذا،يا هلل
أع ي عىم وأكتإل    لذا وا  ات مبا أعلل عىحم ،ووله وا هبج ا ر ّ  عهده  ات 

           يندى، لال زماىلهلل 

      وامنّت عىحم ا ؤمههلل بذلك فقالهلل ،[113]الهسااهلل      

             

          وأخربينم بأعه عو، هلم [164]آل عترانهلل ،
              ويندايق فقالهلل 

            

   مث أمرينم مبمرفته واإل ان بههلل [16-15]ا ائديهلل ،     

        وبهلّل هلم مكاعق أينإل المىم به مرّ هاا فيههلل [8]التوابنهلل ،
          [11]اجملايلقهلل. 

هلل اوّد من وبىوغ ا راي من كتال المهوييَّق، وبه يتهَّ  فالمىم  ريد الواول إىل مر اي ات  
الها إل ويُمَر  الصراط ا ستقيم، لذلك رّهبه ات بالهو، الذ  يكشف الظىتق وبالروح الا 

              حتصإل هبا اوياي لال زماىلهلل

        [122]ا عمامهلل ،   هلل أ  بالك ر واجلبإل
أ هلل بهو، المىم واإل ان والطاعق، فصا،  ش  بهلل الها    الهو،،    وا ماا ، 

ا   زطهيقه عىحم ع سه  عا،فاا متهصِّراا   أمو،ه، مبتدياا وهيىه، عا،فاا ايخ ر، مؤنراا له، جمتبدا 
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، مهوضاا له، جمتبداا   زركه وإزالته عن ع سه وعن   ره    (1)بالشرِّ
ا ّمق    ى  المىم ويعاينم إليه فقالهلل "منإل ما بمن ي ات به من  وكذلك ،ّ   الهيّب 

الويع  المىم واهلدى الذ   اا به ب رّهه ))فر (2)اهلدى والمىم كتنإل  يع أااب أ، اا   "
  (3)(( ا حيصإل بكإلِّ وا د مهبتا من اوياي وا هافي وا  ذيق وا يويق، ووائر مصاحل المهاي

فتهبج اإل ان بالوي  يدعو ا ؤمههلل إىل  ى  المىم، ويسو  هلم أع مه وأكتىه، ويه ر هلم 
أوا  كإّل  ريقه، ويضي هلم مما م زدهّلم عىحم اوّد وتديبم إليه، ويدعوينم لههذ اجلبإل فبو 

  لق و وايق، وينو المقهق ا اعمق من بىوغ ايخ ر وممرفق اهلدى واهلدايق إىل الصراط ا ستقيم، 
 لال زماىل خمرباا عن عدم أينإل الها، عىحم  بالتبم الا أي  هبم إىل  بهم وبئس ا ص رهلل

               

    فىّتا عطّىوا أ اعبم وعقوهلم عن  ى  المىم الصحيح  ،[10-6]ا ىكهلل
 ينىكوا   ي،وب اجلبإل والض ل  

   يقتبم فقالهلل أينإل الشقاا ا مِر هلل عن المىم، وبهلّل فساي  ر  ولد  ّم ات 

          [22]ا ع الهلل ،     

             فىم يشهِّببم [44]ال رلانهلل ،
   با عمام فحس ، بإل  مىبم أ إّل، وبهلّل أهنم كالمرتيان ال يهصررون  ريقبمهلل 

          يىحد  ، فاجلبإل أاإل كإلِّ فساي و ر،[19]الرعدهلل
المهد   يعياه وأخراه، وريري اجلبإل أوا  كإّل مثري لهيحق من الك ر وال ساي والشر  والظىم 

 و  رينا 
 أنواع العلوم وأهميتها:

، وينذا (4)((أاإل المىم إي،ا  الش ا عىحم  قيقته، وينو ممرفق الش ا عىحم ما ينو عىيه))  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5/22لىطرب  هلل  " امي الهيان"هلل ، ويهظر2/64البن ومد  هلل  "زيس ر الكرمي الرمحن"( 1)
باب بيان منإل ما ،كتاب ال ضائإل ،، ومسىم79هلل ،لم، فضإل من عىم وعّىم كتاب المىم، باب  ،أخر ه الهاا، ( 2)

   2282هلل ،لممن اهلدى والمىم،  بمع به الهيب 
 1/114هلل  "البن القيمم تاح يا، السمايي"( 3)
  3/134ىستهلل اوىيب هلل ل "عتدي او اظ   ز س ر أرر  ا ل اظ"( 4)
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وهلاهلل ما ال يستطيي اإلعسان إي،ا   قيقته يمّم اوقائد الا يُتواَّإل إليبا بكإّل  ر  ا مرفق، وأ
لتمّىقه بما م الوي ، فبذه المىوم ال ُزد،  عىحم  قيقتبا إاّل بالو   الذ  يصّدله المقإل 

 بالدالئإل ا اتى ق وواا فيتا عرى أو فيتا  اب عها 
ق وجتا،به وناعيباهلل جمتوعق اوقائد الا زواَّإل إليبا المقإل اإلعساينِّ   مرا إل ز ك ره ا اتى  

  (1)وم ِ ِظه احملرَّ،ي باالختها،ا  ا تكرِّ،ي، ف  ختتىف بت او  ا  وا ، وال زتو رَّ بتو رُّ ا صاحل
والهوع ا ول من المىم خيتىف باخت   عقائد الها  وإ اهنم أو ك رينم بالو  ، كتا   

، الدين ايخامت، ا متتدي ، وال يو د اافياا ت وظاا إالَّ   مصاي(2)يت او  حبس  مصد، الو  
عىحم الكتاب والسهق، وا راي هبذا المىمهلل المىم الشرعّ  الذ  ي يد ممرفق ما جي  عىحم ا كىَّف 

وما أو   عىحم   من المىم بات وا ازه، وما جي  له من القيام بأمره وزهرليبه عن الهقائص
  (3)عهايه من أمر ييهه   عهايزه، وممام زه 

ا   تدَّي ا صد، ال يُطى  إاّل من الو   ا مصوم كتاباا ووهق ومن أينإل وينذا المىم و   
المىم هبتا، وبه زتحقَّد عهايي ات كتا يريد وهحاعه، وإمنا حيصإل الض ل فيه إ ا ُأخذ من 

هلل "إّن من أرراط الساعق ن نااهلل إ داينن أن يُىتتس مصاي، با ىق أو من   ر أينىه، لال 
لالهلل "ال يلال الها  خب ر ما أزاينم المىم من  وعن ابن مسموي   ،(4)"المىم عهد ا اا ر   

أاحاب تتد ومن أكابرينم، فإ ا أزاينم المىم من لهإل أاا رينم، وز رل  أينواؤينم  
، (6)وا اا ر كتا لال عهدات بن ا ها، هلل الذين يقولون برأيبم، ولالهلل أينإل الهدع  (5)ينىكوا"

من الكتاب والسهق عىحم فبم وىف ا مق، وال يىت   فيه إىل فالمىم الشرعّ  ال يؤخذ إاّل 
كم عُ   هبا من  ّد، وأُنه  هبا من با إل، ))مقاال  أينإل التأويإل والهدع لد اا و ديناا الا 

وأُمي  هبا من وهق، وُأ ي  هبا من   لق! وكم يُندم هبا من ممقإل اإل ان، وُعتر هبا من يين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10حمل  الدين ايخطي  هلل  "مهبج النقافق اإلو ميق"( يهظر هلل 1)
 صاي، الوي  من ينذا الهحع  ( يرا ي فصإل م2)
  1/149البن  ير هلل  "فتح الها، "( يهظر هلل 3)
  2207هلل ،لم،1/439 احيح اجلامي الصو ر،ولال ا لهاين احيح  ،61هلل ،لمكتاب الليند، ،أخر ه ابن ا ها، ( 4)
التوجير هلل إوهايه احيح عىحم ررط مسىم ، إحتا  اجلتاعق هلل  لالو ، 815هلل ،لمكتاب الليند، ،أخر ه ابن ا ها، ( 5)
1 /424  
 30هلل "كتاب الليند"( لاله اإلمام عهدات بن ا ها، ، يهظرهلل  اريق 6)
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   (1)((الشيطان!
الناين من المىمهلل فبو ماعدا المىم الشرعّ ، وو وبه عىحم الك ايق الا ختتىف أّما الهوع 

، وينو زراث إعسايّن مشرو ، ال خيتّص بأمَّق (2)باخت   ا رااص وا زمان وا لسهق وا  ينان
وال حتتكره  ضا،ي، بإل زتهافس   حتصيىه ا مم والدول   عه عامإل مبم   الهبضق ا اييق، 

زطو،ه زضافر  بوي ا مم عرب التا،يخ، فالورب اليوم إمنا رّيد بهااه الشامخ عىحم  ولد أوبم  
الهتائج الا زوّاإل إليبا من لهإل عىتاا ا سىتهلل الذين اوت ايوا مما واىبم من عىوم ا مم، 
وأ افوا عىيبا م  ظبم وي،اواتم، فتقدموا هبا كن راا واكتش وا  قائد  ديدي   جمال الطّ  

لههاا  -مبا فيبم أمق اإلو م  –دوق واوساب وال ىك و  رينا من المىوم، لذا زتسابد ا ممواهله
اروح هنضتبا اوضا،يق باالوت ايي من عىوم الشر  والورب من ا وائإل وا واخر، إاّل أعها   
  خضّم ينذا السها  لتحصيإل  قائد المىوم الدعيويّق ا شوكق جي  أن عتههه إىل أّن الكازههلل 

ينذه المىوم لد يصهووهنا بمقائدينم وفىس اتم ا هحرفق وينذا والي مىتو    عتاج عىوم اليوعان 
الذين وظ وا  قائد كن ر من المىوم لىتدليإل  والصهلل كتا ينو ظاينر اليوم عهد كن ر من ا ىحدين

لك كان ، ال اإلا ح و، ال عىحم مذينهبم ا ايّ  وزصوُّ،اتم اإلواييّق و،ؤاينم ال ىس يق، لذ
القيايي من كإّل أمق يقضون الىيايل با نهلل عن كي ّيق أخذ اوقائد المىتّيق ومحايق أفراي أّمتبم من 

، واعربى هلذا ا مر كن ر من عىتاا وىف ينذه ا مق ممن كاعوا (3)المقائد الدخيىق الوافدي ممبا
الا ريخ اإلو م ابن زيتيق الذ  ولف عىحم ي،ايق حبقائد عوع  المىم كىيبتا، وعىحم ،أ  ينؤ 

ا ومهيهاا لىحّد من الها إل ولىحقيقق المىتّيق من  - لاه ات عن ا ّمق خ ر اجللاا – مرردا
ال ىس ق الَمَقديق  ا ُعرب  عىوم اليوعان واهلهد من    وفىك وينهدوق و  رينا من اوقائد 

 منإن ))  تقدا  الها ىق، ولال تذ،ااهللالهافمق  إىل السحر والتهييم وال ىس ق و  رينا من ا م
اييع رروا  ، الك م ما يستحم عىتاا وينو  بإل، منإل كن ر من عىوم ال  و ق وأينإل الك م

 ا و وعق، والتقىيد ال اود، وأ كام
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باختصا، يس ر  1/68( "إع م ا ولمهلل" البن القيم هلل 1)
  2/7هلل  "البن القيمييم تاح يا، السما"( 2)
 26( يهظر هلل "حنو نقافق إو ميق أايىق" لمتر ا رقر هلل 3)
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ا ومن الهيان وحراا، ومن القول عي  من المىم  ب ا  و هلل إنَّ الهيوم  وهلذا ،ُ 
(1)))(2)   

دي من المىتاا  ي ا بمد  يإل يضطىمون هبذه ا بتق إاّل أهنا مبّتق وما زال محاي المقي
 وهاب كن ري  -، ولد عّل و وي ينذا   عصرعا (3)حتتاج إىل إ ام واوي حبقائد عوع  المىوم

مي عظيم اوا ق إىل و ويه لظرو  االع تاح النقاّ  مهقطي الهظ ر  -ليس ينذا مقام  كرينا 
ىته ووائإل االزصال اودينق مي زقّدم أينإل الها إل   كافَّق ينذه بهلل نقافا  ا مم الذ  وب

اجملاال  وعد،ي من يههللِّ اوّد من الها إل فيتا خي حم عىحم المامَّق ويدّ  عن فبتبم، فاختىط 
عتييق ينذا التوااإل ال كرّ  بهلل الها  عىحم مجيي مستوياتم اوّد بالها إل وُعر   ا كا ي  

الشهه الها ىق عىحم أهنا يالال  عقىّيق أو عقىّيق مما يهذ، خبطر زلييف مدّلسق باوقائد، وُعشر  
 واع  ا مرفق اإلعساعيق ا شوكق واعد،ا  مما م المقيدي الصحيحق، ليقض  ات أمراا كان م موال 
 ، ويصد  يتحقد إلبىيس الىمهلل مرايه الذ  يسمحم إليه خبيىه و، ىه، مي أّن ا صط حم 

هلل لوعه إ ا ما ،في المىم وفشا اجلبإل و ُى  المىم من   ر أينىه، لال  ذ، مهه وأخرب عن و 
"إن بهلل يد  الساعق  ياماا يهرلل فيبا اجلبإل ويرفي المىم"
ولد  كر عدي من ررّاح اوديع  (4)

وا ؤ،ِّخهلل حتقُّد ر ا من ينذا   أزماهنم، والذ  يظبر أن ما رايندوه كان يو د مقابىه من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعصههلل " إن من الهيان وحراا، وإن من المىم 5012هلل ،لم( أخر ه أبو ياوي،كتاب ا يب، باب ما اا   الشمر،1)
ياوي، وأاىه   "  و م ه ا لهاين    ميف وهن أ  الشمر  كتاا، وإن من القول عياال ب ا، وإن من 

 ، بى ظ هلل "إن من الهيان وحرا" 5146الهاا، ،كتاب الهكاح، باب ايخطهق، ،لمهلل 
  2/160 هلل " البن زيتيقاالوتقامق"( 2)
ف   مديهق عيويو،     –حبس  مهظو،ينم وعقيدتم –    الورب مؤوسا  كربى زضطىي مببتق محايق ا مق ( أُعشئ3)

وزتكون من  US National Academiesما يستحم)ا كاي يا  القوميق(  ئق أُعشالواليا  ا تحدي ا مريكي
أكاي يا  أ،بمق متاصصق   المىوم والط  واهلهدوق والهحع المىت ، وزمتإل كبيئق اوتشا،يق لألمق ا مريكيق زرا ي 

مىوم ا اييق أمراا مبتاا وزتحرى  قيقق ما يهشر بهلل المامق باوم المىم  فإ ا كاع  محايق الها  من زصديد الها إل   ال
لص ح الدعيا فإن محايتبم من زصديد الها إل والمتإل به   أمو، الدين أو   وينذا ما زقوم به ينيئق كها، المىتاا وما 
يشاهببا   بمض ب ي ا سىتهلل، ولكن ايخطر المقد  اليوم الذ  يتسو و،اا عىوم رىت وزظىىه يعوا  التسامح الما   

خر جيمإل من ا تمهلل إعشاا ينيئق زضم مجاعق من عىتاا ا مق   ختصصا  متهوعق لتتتكن من متابمق والتقا،ب مي اآل
وموا بق خطر ويإل المقائد الها ىق والهدع القوليق والمتىيق واهو  الشر  والك ر الوافدي حت   طاا المىوم اودينق 

  باياا   وهيإل ات ومحايق لدين ات   
هلل ،لم ،كتاب المىم، باب ،في المىم ولهضه،مسىم،و 7063هلل ،لماب ال نت، باب ظبو، ال نت، كت،أخر ه الهاا، ( 4)

2672   
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اوتحكام  لك،  ىت ال يهقحم مما يقابىه إاّل الهاي،، وإليه اإلرا،ي  ))اوديع المىم، وا راي من 
بقهض المىم، ف  يهقحم إاّل اجلبإل الّصر ، وال  هي من  لك و وي  ائ ق من أينإل المىم   

   (1)(( هنم يكوعون  يهئذ موتو،ين   أولئك
موا لهيان اود   من ينها كان عىحم ا ؤمههلل بالوي  عىحم اخت   ختصُّصاتم أن يس

عوع  المىوم، وإبراز مهبج اإل ان بالوي  القائم عىحم التسىيم ت و،ووله، ليصإل   ب اوقيقق 
من مجيي ا مم إىل احيح ا ما،  و قائد ا مو، وواا لهىوينا وآمهوا هبا بمد  لك أم  ىه  

 عىيبم رقوتم وك روا هبا و،يوينا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13/16البن  ير هلل  "فتح الها، "( 1)
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 المطلب الثاني
 طلب المعرفة اليقينيةاإلرشاد إلى منهج 

 

 
الهحع و،اا ا مرفق مطى  عاّم لىهشر يههي من  ا تبم إىل فبم أورا، الكون والو وي، 
والكشف عن اوقائد وإي،ا  عىىبا لىواول إىل ز س ر يههون عىيه زصوُّ،اتم وليتبم وأخ لبم 

    أمر الدعيا وعظام مماربم، لذا كان من مبتا  الو   زقدمي ممرفق رامىق  ا يه ي الها
والدين، فأو ح هلم اوقائد الا ال  كن أن يصىوا إليبا ب كرينم ومىكاتم، وينداينم إىل اوّد 
عقيدي وعت ا كتا يعا إىل المىم و،ّ   فيه، و ّذ، من اجلبإل وعابه ويعا إىل عهذه، وأ،رد إىل 

ا والم لق فيتا بيهبا، ويعا إىل مصاي، ا مرفق ا اتى ق وبهللَّ جماالتا وليتق ا مرفق الصاي،ي عهب
اوتمتال عمم ات عىيبم من لواى ومواين    جماهلا حبناا واوتدالالا، مما له أعظم ا نر   
اوصول عىحم ا مرفق الصحيحق اليقيهيق، ال   جمال الوي  فقط، وإمنا   جمال الشبايي كذلك، 

 بالوي  وادلوا به ولكن  م يست د مهبا إال أزهاع ا عهياا الذين آمهوا 
اىوا  ات  -أمَّا من  م يكن هلم عصي  من اإل ان بالوي  عىحم مهبج الروإل 

فقد  اولوا أن حيدِّيوا بأع سبم مهبج الهحع عن اوقيقق، ويميِّهوا  –وو مه عىيبم أمجمهلل 
ق مهذ ال  و ق   فهشأ  من تاوالتم ال ىس ق بتيا،اتا ومذاينهبا ا تهوِّع(1)ا صاي، ا واىق إليبا

القدامحم   اهلهد والصهلل واليوعان، ولد كان من الطهمّ  أن ختتىف علعا  ال  و ق 
وز س راتم  إ  إن ُلصا،ى ما ي مىوعه ينو و ي افوا ا  مطهوعق ب كرينم ااي،ي عن لواينم 
  ومىكاتم من زأمُّإل أو حتىيإل أو  د  أو ختيُّإل أو   ر  لك من ا واين  الا يت او  الها

فيبا، ويتهازعون   مدى التهاعبم با مرفق الصاي،ي عهبا، لذا  م يكن عتاج ينذه ال ىس ا  إالَّ 
إخ ا    زقدمي ز س ر مقهي متكامإل  ا يدو،  ول اإلعسان   الو وي، وعيل عن الداللق 

 عىحم مهبج ا ح الدعيا واآلخري عقيدي وعت ا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عشأ عن الهحع   ينذه ا صاي، ما ُ ِّ  بر)عظريق ا مرفق( الا ُعدَّ  وويىق ال يىسو    الهحع عن اوقيقق، 1)
  ال ىس ق ا مااري بمد أن كان الو وي مقدَّم عىيبا   ال ىس ق القد ق، ومها ع ال ىس ق وُلدِّم  عىحم وائر ا ها ع 

مقدما    ")اإلبستتولو يا وا عطولو يا واإلكسيولو يا(  يهظر هلل  وي والقيم، أو ما يُمرّب عهه برن نق ين هلل ا مرفق والو 
 من ا قدمق  7لمى  عهد ا مط  هلل  "ال ىس ق
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ا ؤمههلل به إىل  ريد ا مرفق اليقيهّيق، وزهص رينم  وإن زتهُّي مهبج اإل ان بالوي    إ،راي
حبقائد ا مو،   عا   الوي  والشبايي ليكشف عن ا نر المظيم هلذا اإل ان    ياي الها  

 وا ح ييهبم ويعياينم لو عرفوه وازهموه، ومن أبرز مما م ينذا ا هبج ما يى هلل 
 للمعرفة الصحيحة:  أواًل: التأويد على أنَّ الوحي هو المصدر الرئيس

 –اىوا  ات وو مه عىيبم أمجمهلل  -فمقيدي اإل ان بالوي  الا  اا  هبا الروإل 
زقتض  من ا ؤمههلل هبا أوالا التسىيم بالو   وزصديقه، ولد كان التأكيد عىحم اد  خرب 

، لال زماىلهلل من أينمِّ ا سائإل الا لرَّ،ينا الروإل الو   والربينهق عىحم أعَّه اوّد من عهد ات 
         ولال [108]يوعسهلل ،هلل   

        ريد لذا فإّن كإل ما يُمر  من   [252]الهقريهلل 
الو   ينو عىم يقي ّي، وواا أكان  لك فيتا أخرب به ما ياا أو  ا راا أو مستقه ا، أم كان من 
 قائد الما م الويهرّ ، أم من وهن الما م ا شبوي، فقد لّدم الو   لىتؤمههلل به عىتاا واوماا   

يه كىتق أينىبا، جماال  كن ري عيل  مجيي مصاي، ا مرفق  ياهلا عن زقدمي ر ا يقي ّي زت د عى
ومن أعظم ينذه اجملاال  جمال الوي  أو ما و،اا الطهيمق الذ  ختهَّط  فيه ال ىس ق كن راا 

، فا ؤمهون (1)واعتب  إىل اعوا  كن ر من أوا يهبا بالميل عن إي،اكه أو الىيوا إىل إعكا،ه
ىوا إىل مما،   ىيىق  بالوي  لتىقِّيبم كإّل ما  اا به الو   من المىم والمتإل باليقهلل التاّم وا

م  ، واّدلوا بو ويه، وأنهتوا له ا  اا اوسىن والص ا  الم   وعىتوا فاينتدوا إىل ،هبِّ
بو وي ا  ئكق ا برا،، وعرفوا كن راا من أعتال ا  ئكق وا اتم  وعرفوا  قائد عن عا م اجلن 

يف يدفمون كيده ووواووه  والشيا هلل وعرفوا عداوي إبىيس هلم وزربُّصه هبم، كتا عرفوا ك
وآمهوا با عهياا وعصتتبم وأي،كوا  لاا من ازّهي ينداينم وعقاب من خال بم وكّذهبم  وعرفوا 
 ز اايإل كن ري عن الهمع واجللاا   اليوم اآلخر كص ق اجلهق والها، والصراط وا يلان و  ر  لك 

 ر  زلكيتبا وعن  كذلك عرفوا من  ريد الو   مما،  مبتَّق عن اله س وعوازعبا و 
ما  مىبم أيندأ ع ساا وألوم مهبياا ممن  مىوا عقوهلم  كن ر مما يصىح مماربم و ياتم الدعيا

 مقّدمق عىحم الو  ، وختّهطوا ب ىس اتم   متاينا  الشكِّ والض ل 
فمقيدي اإل ان بالوي  هلا بال  ا نر   إ،راي ا ؤمههلل إىل مصاي، المىم الصحيح الذ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 152لىلعيد  هلل  "اي، ا مرفقمص"( يهظر هلل 1)
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إل إليه بالمقإل واوواّ  من اوقائد الو وييّق وا  كام اجلازمق   خمتىف جماال  اوياي ال يتواّ 
ينداى وعو،اا وامنّت به عىحم ا ؤمهرهلل فقالهلل  لكوهنا زقوم عىحم التصديد بالو   الذ  أعلله ات 

              

               

  هلل وأّكد هلم اّحق خربه مبا يروعه   أع سبم ومن  وهلم، لال  ،[52]الشو،ىهلل

          ومن و ه آخر فبذه المقيدي   [53]فصى هلل
زتضّتن حتذير ا ؤمههلل من ازِّهاع اهلوى والظهون بمدما  ااينم من المىم اوّد، لال 

                زماىلهلل

  وينكذا يمر  ا ؤمهون بالوي  مهبج  ى  اوقيقق بضوابطه وتا يره [120]الهقريهلل ،
 فتتكامإل عهدينم ا مرفق الصحيحق  
ان واّتوا آ اهنم عن اهلدى فقد زقّىهوا   ظىتا  اجلبالق أّما من احنرفوا عن  ريد اإل 

والك ر   اجملال الذ  ال زصىه المقول   هنم عّدوا الو   عوعاا من اهلذيان واجلهون ولابىوا 
      أعهياا ات بالتكذي  والتس يه، كتا أخربعا ات   القرآن الكرمي

     [6]اويرهلل،             

 ولال [25]ا ؤمهونهلل ، هلل              

  لىيبإل حبكتق ات    –كرباا وبطراا -ومن الكّ ا، من ،فض الو    ،[52]الذا،يا هلل
            االاط اا واال تهاا فقالواهلل 

ومهبم   [25]القترهلل            ولالواهلل، [31]اللخر هلل
من عظر إىل الو   وما يأا به عىحم أعه جمتوعق أوا  ر ابتدعبا خيال اإلعسران ايخص    

       ق  مض    تاوال  ز سر ره لىكون واويرايهلل 

      لذا ظّن ا تأخرون مهبم أعّه من الوا   كّىتا زقّدم  ؛ [5]ال رلانهلل
 اللمان أن ُزستهدل بتىك ا وا  ر أفكا،  ديدي أكنر عق عّيق لت س ر الكون واوياي! 

به ا عهياا من  هس ا مرفق الها هّيق أو اإلررالّيق، فهظروا إىل ما ومهبم من عّد ما يأا 
زضّتهته أخها، الو     مجيي الرواال  عىحم أعه عوع من اِوكم واإلهلاما  ال أكنر! وينذه 
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، وإمنا ين  ليس  خاّاق با عهياا أئتق الهشريّق ولدواتم زىقِّياا من ات  -عهدينم  –ا مرفق 
   (1)ن ا تمايلعتاج عقإل اإلعسا

ولد أنّر  مجيي ينذه االحنرافا  وىهاا عىحم ا مرفق اإلعساعيق إاّل أّن ينذا ا خ ر من 
أخطر أعواع االحنرا    باب اإل ان بالوي   لكوعه ال ي صح عن اريح ك ر ممتهقيه با عهياا 

ه ينذا القول من وزكذيهبم هلم مما خيدع أ را، ا ؤمههلل الذين يِدّ  عىحم أفبامبم ما ي ض  إلي
عىحم أهنا أمو، خا مق لىهقد  التكذي  وإعكا، الو   والهظر إىل الشريمق الا  اا هبا الهيّب 

، والهيّب فيبا و ياا  اوي ا مهرلالا من عهد ات  - س  لوهلم  –والهظر واالعتقاا فىيس  
وياوق الها  مبهبج  ، وإمنا ين  فكر إعسايّن مىبم يبد  إىلواوطق و،وول يهى  ،والق ات 

يقوم عىحم وعد ووعيد  يهيهلل! ومهبم الذين يقّرون ظاينري ا بأّن الو   مهرلل من عهد ات مث 
يمتدون إىل زكذي  ا ماين واوقائد، فييمىون الو   جمّري عصوص مقّدوق  كن فبتبا 

 اينم ريخ وز س رينا عىحم   ر ما فسَّرينا به ا عهياا وينؤالا ال خير ون عن أاها  ن نق 
اإلو م ابن زيتّيقهلل أينإل التاييإل وأينإل التأويإل وأينإل التيبيإل، فأينإل التاييإل يلعتون أّن ما 

من أمر اإل ان بات واليوم اآلخر إمنا ينو ختييإل ومتنيإل ال زهيهلل لىحّد ويندى   كره الروول 
وال يّل عىيبا،   م يههلّل ا ماين لىاىد وإيضاح لىحقائد، وأينإل التأويإل يلعتون أّن الروول 

إمنا يعا الها  أن يهظروا بمقوهلم وجيتبدوا   ار  الهصوص عن مدلوهلا بإخراج الىوا  عن 
 ريقتبا ا مروفق واالوتماعق بورائ  االوتما،ا ، أّما أينإل التيبيإل فبم الذين يقولون بأن ينذه 

  (2)عهياا أع سبمالهصوص   ر ممروفق ا مىن   د إالّ ات فتماعيبا جمبولق  ىت عهد ا 
ولد عى  أاوا  أاحاب ينذه االحنرافا  مي بروز ظاينري المويي إىل الرو اعّيا    
المصر اوديع، فأاهح ينذا التكذي  الها  ّي أكنر ظبو،اا من التكذي  الصريح بالو   عظراا 

اله ا  لته يِّ فىس ق )عسهيَّق اوقيقق(، زىك ال ىس ق  الا زدعو    قيقتبا إىل أعواع من 
االعتقايّ  والمتىّ ، وولي   ينذه االحنرافا  كن ر من أزهاع ا ىإل الستاويّق ومن مجىتبم بمض 
من يهتس  إىل اإلو م ويّدع  اإل ان بات و،وىه  ب ا مهبم بديهبم اوّد وعصتق ،ووهلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اإلعسان ا تمايل   ال ىس ق اإلرراليق ينو اإلعسان الذ  بى  ي، ق االوتها،ي أو الستو إما باجملايندي الشديدي كالسبر 1)
واجلوع والصت ، أو من خ ل  والن الروح وزطبرينا   ا  ساي ا اتى ق  س  ممتقد الدياعا  الونهيق   زهاوخ 

    276زرمجق سان اوحدهلل "أورا، اآلهلق والدياعا  "ر هللا ،واح  يهظ
  35-5/31هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( يهظر هلل 2)
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 نر الرافضهلل وعىّو كتاهبم الكرمي، أو تا،بق مهبم لىحّد وأينىه ومواالي لىها إل وأينىه، فأك
لىو   اليوم ليسوا ممن يّتبم ا عهياا بالكذب، بإل ،مبا يّدعون إ  ل ا عهياا وزقدير ك مبم 
ويموفون بأهنم أخربوا عّتا و،اا الما م ا ايّ  ولكهبم يرفضون االعوا  بأّن ما أخربوا به ينو 

عوعاا من )زراث اوكتق ، أو أعّه ممصوم ت وظ حب ظه زماىل وإمنا يمدوعه و   من عهد ات 
ا هقولق( الا ين  جمتوع ا و،وث الهقىّ    الدياعا  بصر  الهظر عن كوهنا  ق ا أو با  ا، 

 وعتج عن ينذه االحنرافا    متييل  قيقق الو   واإل ان به اجتاينان وا حان   عصرعاهلل 
ويلعم أّن الهصوص ا ولهلل يقىِّإل من ليتق الو   وأنره   بيان اوّد والداللق عىيه، 

جمّري زرازيإل وأوا  ر عافمق زتىحم وزتوا،ث لتضتُّهبا  -ا مصوم مهبا و  ر ا مصوم  –ا قّدوق 
بمض ال وائد الوبويّق أو اله سيق لىتؤمههلل هبا! لذا ال يههو  أن يُرتَّاذ الو   مر ماا يُتحاكم إليه 

رّ  متتّيل  كن أن يضا  إليه أو لصصاا  ق ا يُرتَّمظ به، وإمنا ي حص عىحم أعه عتاج بش
! وعتج عن ينذا التوّ ه (1)وحيذ  مهه أو حبس  ما يرى الها  ا  ه للماهنم ومكاهنم

 مذاين  متهوِّعق من اإلواي والمىتاعيَّق 
أمَّا الناينهلل فيدعو إىل المويي إىل ينذا ا و،وث ا هقول بالمتإل عىحم إ ياا ال ىس ا  

و ق اليوعان واهلهد والصهلل و  رينم، و قو  الشموب الونهّيق القد ق الا زتضّتهبا كت  ف 
وتاولق فبتبا والتقري  بهلل أوا  رينا وبهلل خمر ا  المىم ولواعيهه  ولد زهىنَّ ينذا التو ُّه كن ر 
من المىتاا اويا،ى   الورب والشر  اليوم بمدما ،أوا عيل المقول عن الواول إىل ز س ر  

اي، وعتج عن ينذا اعتكاوق كه ري لىمىم أّي  إىل عشر أعواع الشر  كامإل لىو وي والكون واوي
والك ر وال ىس ق بلعم أهنا أمو، عىتّيق ممروفق مهذ القدم   مو،وث اوكتق الا زشو  فيبا 

 الهشريق وليس  أمو،اا زتمّىد بدين ممهلل! 
قدم  ىت وال يمي  ا ؤمن بالوي  وينو يرى زشابه ألوال ا هحرفهلل وأفماهلم مهذ ال

اآلن، بإل إعه يلياي إ اعاا ويقيهاا حبقائد الوي  الا عرفبا من الو   ا مصوم ويمىم أّن من  ىَّإل 
     السابقهلل ينو الذ  يضىِّإل أزهاعبم اليوم يون كىإل وال مىإلهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  159هلل "االجتاينا  المق عيق اودينق"من ألواهلم و،ي عىيبم ، يهظر كتابههلل  ا( ولد وا  الدكتو، عاار المقإل كن را 1)
 بمدينا  
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       فيستميذ بات من الشيطان الر يم  [83-82]صهلل
  ويستتسك باوهإل ا تهلل

 ثانًيا: الدعوة إلى االستفادة من واف ة مصادر المعرفة المشروعة في مجاالتها: 
 ا كاع  ا ما،  ختتىف   خصائصبا وزتهوَّع   مصاي،ينا فإنَّ الواول إىل اوّد    

إل ام مبصاي، ا مرفق ا تهوِّعق، وممرفق جمال كإّل مصد، وما  كن أن يُتىّقحم مهه، كإلِّ أمر يتطىَّ  ا
ولد وّ ح مهبج ا مرفق القائم عىحم اإل ان بالوي  ينذه ا صاي، ويعا إىل االوت ايي مهبا   
فق جماالتا، فكتا يعا اإلعسان إىل التسىيم لىو   والتىقِّ  عهه وأّكد كوعه مصد،اا اايلاا لىتمر 

ميلاعاا لىحدِّ   ياخإل اله س  لكوعه من ،ّب الما هلل فقد يّل عىحم ال طري الا  مىبا ات 
         ويعا إىل الهظر   ياللتبا، لال زماىلهلل 

          وين  (1)، وال طري ين  اإلو م[30]الرومهلل ،
، وين  زىك اجلهىَّق الا زدعو كإلَّ إعسان إىل أاول ايخ ر إمجاالا إالَّ الدليإل ا ول عىحم ايخالد 

 إ ا زمرَّ   لإلفساي من خا، با فىم زمد متّيل ايخ ر من الشر كتا بهلل  لك ،وول ات 
مولوي يولد عىحم ال طري فأبواه يبوِّياعه أو يهصِّراعه أو  يِّساعه، كتا زهتج الهبيتق  كإلولههلل "بق

"خىق  هللفيتا يرويه عن ،بِّه  ولال  (2)هبيتق مجماا، ينإل حتّسون فيبا من  دعاا؟!"
   (3)عهاي   ه اا فا تالتبم الشيا هلل"

ذ اوّس الا زّويه ات هبا   كذلك فإّن عصوص الو   زدعو ا ؤمن إىل اوتادام مهاف
يعاه إىل اإلفايي مهبا بالهظر  حتصيإل ا مرفق، وزذكِّره بأنَّ ينذه اووا  مّهق من ايخالد 

        والت كُّر، وعدم زمطيىبا بالو ىق، لال زماىلهلل

                

         [179]ا عرا هلل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلل "لىشوكاينفتح القدير"و،8/501ا،ض المقإل والهقإل"البن زيتيقهلل زمي،ا ينذا ز س ر مجبو، السىف، يهظرهلل"( 1)
، وليس  ال طري جمري  ا ق لىتدين أو ما يستحم )الوريلي الديهيق( الا زسكن باعتها  أ  يين، كتا يلعم بمض 4/224

ف زسكن به   الهيّب الها نهلل   عىم اال تتاع الدي ي، بإل إن اعتها  ا ييان احملرفق يمّد احنرافاا عن ال طري كتا خيرب
 اله س وال زطتئن  

  64وهد خترجيه ص( 2)
   64وهد خترجيه ص( 3)
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ؤمن جمال ينذه اوواّ ، وزههِّبه إىل أهنا ليس  الطريد اليقريهّيق وزهرهللِّ عصوص الو   لىت
الو يدي لىتمرفق لئ  يوّو هبا ويروم أن زواىه إىل اوقائد ا وّيهق و،اا عا م الشبايي لال زماىلهلل 

                  
 [36]اإلورااهلل  

وكذلك ولف مهبج ا مرفق ا متتد عىحم اإل ان بالوي  من المقإل مولف اإلعصا ، 
فالمقإل وويىق يصإل هبا اإلعسان إىل ممرفق  قائد كىِّيق عامَّق يد،  هبا كن راا من أورا، اوياي، 

رفق  ر  من السهن الكوعّيق الا يكشف هبا بمض الويهّيا  وبه يستطيي الواول إىل مم
زضتن اّحق المقول وبقاا  -و وباا و رمق وعدباا وكراينق  -الهسهّيق  لذا زضتَّن الو   أ كاماا 

متييلينا وإي،اكبا، ف يه ا مر بالهظر والت ك ر والتدبُّر لىبدايق وا مرفق، وفيه الهب  عن ا سكرا ، 
كا، عىحم را،هبا، و  ر  لك كن ر مما يكون وويىق إىل   ظ المقإل الذ  ينو ومهي ررهبا واإلع

  (1)تإّل ممرفق اإلله ومهاط خطابه وزكىي ه
وينكذا فإن مهبج الو   ال ريد يواإل ا ؤمن بالوي  إىل احيح اوقائد ال طريّق 

ريَّق والمقىّيق بدعوزه إىل االورت ايي من كاّفق مصاي، ا مرفق ا شروع ق   جماالتا والتحذير واوسِّ
من إمهاهلا أو الوىّو فيبا، بيهتا يتاّهط   ، ىق الهحع عن اوقيقق كإّل من احنرفوا عن ينذا 
اإل ان و ّىوا عن مهبيههلل فتهبم من فُتهوا بقد،ي اووا  فىم ينهتوا إال التيربق اوسيق مصد،اا 

ا لىتمرفق، وبهوا عىحم  لك عظرياتم ا اييق   ا مر     (2)فقو يدا
ومهبم الذين افتتهوا بالمقإل و مىوه  كتاا فاوّد ما لِهىه، والها إل ما ،فضه أو  ا، 

 فيه، وأعطوا ا مرفق المقىيرّق ليتق اوقيقق ا طىقق متياينىهلل ز او  المقول، ولصو، مد،كاتا 
ا   ركىه وزطهيقازه وإن كان لد اا    ولد أخذ االفتتان بالمقإل اليوم مهحاحم  ديدا
أاإل   الزه، فقّد   وائف من الها  المقإل الذ  ينو لوي  ريليق ومىكق زكتس  وزست اي 
-بالهظر المىتّ  والكشف التيريريّب، ولّدووا ما يسّتحم المقإل الكىّ  أو المقإل ال ّمال الذ  ينو

، ولكهبم (3) وينر لائم به سه، مهه ز يض الصو،، ومهه يستتّد اإلعسان ممرفته -كتا يمرّفوعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 430هلل  "لىمل بن عهدالس مريري ا ما، "يهظر هلل  (1)
  259جلا،وي  هلل  "الهظريق ا اييق   ا مرفق"يهظر هلل  (2)
    2/85هلل  "جلتيإل اىيهاا ميم ال ىس  "( يهظر هلل3)
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تادموا هلذه الض ال  القد ق مصطىحا   دينق زتمىد بالد،اوا  اله سّيق والتطهيقا  او
  (1)التد،يهّيق، فأاهح المقإل ا قد  اليوم ينو ما يستحم )المقإل الها ن(

 ثالثًا: األمر بالتثب ت من صحَّة األخبار:
ا زص ديد كإّل عالإل إّن التسىيم بايخرب الصاي  واالعتداي به مصد،اا لىمىم ال يم ي أبدا

خرب فيتا يرو  ويهقإل، والتسىيم لكإّل مدَّع أو اا   فكري أو ظّن، فا ؤمن بالوي  ال يقهإل 
وال يرّي من ا خها، إال بهيِّهق من الهقإل الصريح أو المقإل الصحيح، فإ اعه بالوي  يدعوه إىل 

        التنّه  وممرفق الدليإل و ىهه، لال زماىلهلل 

      ، ويهباه عن زصديد الكَذبق وال َسقق، لال زماىلهلل[111]الهقريهلل

    أن زو ي ،وايته ، فال اود لد يكذب أو حيرِّ  ويلوِّ، لذا يههو  [6]اويرا هلل
مو ي الشّك والريهق  ىت متحَّص ويُرّتنه  مهبا لتتييل اودِّ من الها إل الذ  لد يشتهه به أ ياعاا 

زدعو إىل الرويق والتؤيي وزتهي ا مر خىت     فيمتقده ا تميإل ويدعو إليه، فالوايق بر
إهنا وتكون أمو، مشتهبق، ))هلل وي يظبر اود ويهكشف زيف الها إل، لال عهدات بن مسم

  (2)((فمىيكم بالتؤيي، فإن يكن الر إل زابماا بايخ ر خ ر من أن يكون ،أواا   الشرّ 
وما يريِّيه بمض ا هبلمهلل من أّن اإل ان بالوي  ير ِّ ا ؤمههلل به عىحم التسىيم بأمو،  

ا   فشّو ايخرافا  وختّىف خرافّيق ميتافيليقيَّق ال ختضي لىمىم التيريريّب  فيكون وهها 
، إمنا ينو زعم با إل لائم عىحم اجلبإل بالوي  اوّد ومبا يقتضيه اإل ان به من (3)اجملتتما 

اهلدايق إىل ا مرفق الصحيحق، فالوي  الذ  أُمرعا بتصديقه ينو  ّد متنهَّ  من مصد،ه واد  
ائمق أو و   تّر ، وال ر  بهلل ا ارب به، ُمربيَنن عىحم احَّته وليس أوا  ر متوا،نق أو خرافق  

زصديد اوّد وزصرديد الها إل كه ر  د ا ورواا فيتا يتمّىد بالوري  أو بالشبايي  لذا و   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من ينذا الهحع 300ص( وهد التمريف به 1)
 ، وإوهايه احيح   169هلل  "ما  اا   الهدع"( أخر ه ابن و اح القر يب ، 2)
( يطىد ينذه الدعوى كن ر ممن ال بص ري هلم عىحم امتداي التا،يخ  و  عصرعا من ينؤالاهلل ااي  المظم، ومن مؤل ازههلل 3)
 "جتديد ال كر المر "، و"خرافق ا يتافيليقيا"ومن كتهههلل  ، وزك  جني  تتوي،"عقد ال كر الدي ي"و "الهقد الذاا بمد اهلل ق"

الذ  يدعو فيه إىل لهول أل اظ الواث فقط م ر ق من تتواينا ومضاميهبا ملويي مب اينيم  دينق مستتدي من الو ميق 
ووعيق بشهبه ا مااري! وممن أور    زمصهه هلذه الدعوى مؤخراا ا دعو ويد القت ي فألف الكت  ومأل الص حا  اإللك

   "لصق ايخىد"، و"ا وطو،ي والواث "،"،ب اللمان"وأبا يىه ومن كتهههلل 
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التحذير من مجي اوّد مي الها إل ال ىس ّ  أو احملّر  باوم اوكتق ا هقولق أو الكتاب ا قّد  
،أواا   ينذا الها إل كتا اّر وا    الص ا، ولد كان إخوان (1)لهال   ر،ه عىحم ا مرفق اإلعساعيق

هلل الكت  ا صه ق أحدهامن أ،بمق كت هلل )) أكنر من مو ي   ،وائىبم بأهنا جمتوع مأخو  
هلل الكت  ا هرللق الا  اا  واآلخرعىحم ألسهق اوكتاا وال  و ق،من الريا يا  والطهيميا  

منإل التو،اي واإلجنيإل وال رلان، و  رينا من احف ا عهياا هبا ا عهياا اىوا  ات عىيبم، 
هلل الكت  الطهيميق والثالثا أخو ي مماعيبا بالو   من ا  ئكق وما فيبا من ا ورا، ايخ يق  

وين  او، أركال ا و ويا ، مبا ين  عىيه اآلن من زركي  ا ف  ، وألسام الربوج، و ركا  
ف اللمان، واوتحالق ا ،كان، وفهون الكائها  من ا ماين الكواك ، ومقايير أ رامبا، وزصا،ي

واويوان والهها ، وأاها  ا صهوعا  عىحم أيد  الهشر كإّل ينذه او، وكهايا  زدل عىحم 
ممان لطي ق وأورا، يليقق، يرى الها  ظاينرينا، وال يمرفون مماين بوا هبا من لطيف ا ق 

يق الا ال  ّسبا إال ا طبرون ا  ئكق، الا ين  هلل الكت  اإلهلوالنوع الرابعالها،   إّل نهاؤه  
، فبذا الصهيي الذ  جيتي اوّد مي احملّر  الذ  فيه بمض  ّد مي (2)((بأيد  و ري كرام بر،ي

الطهيميا  الا فيبا ر ا من اوّد وبمض من الظّن   جمال الشبايي مي ال ىس ا  الها ىق   
تهييم ينو ما ي مىه بمض ا هتسههلل لإلو م اليوم من جمال الوي  إ افق إىل التكبُّها  وال

  ديد بإادا، كت  و،وائإل  ظاينرينا ا و وعيق واوياي، و قيقتبا زىهيس اوّد بالها إل 
لد اا   زو هلل ال ىس ق اليوعاعيق   ب ي اإلو م فأفسدوا  ولد جنح إخوان الص ا 

، واليوم يمتإل فريد من الها  (3)ا تهوِّعق بمدينم واي لى ر  الها هيقعقيدي كن ر من الها  وكاعوا ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م يو،ي  وا،اا  2003يوعيو  15-1بتا،يخ  22( و  عصرعا يدعو لذلك بطريقق مهطهق ا ح الرارد ف   الهشري عدي 1)
مبد القدمي والمبد اجلديد والقرآن مي من وا ه بالم مق يؤكد فيه أن الكتاب ا قد  مكون من ن نق أ لاا ين هلل ال

 62، ص((، وينو المبد ا خ ر! وينو القرآن الكرميأكتإل به تتد  -من الكتاب ا قد  -اجللا النالع))الكرمي، يقولهلل 
من جمىق فوااإل  و  مو ن آخر يؤكد عهد  دينه الميي  عن ع ما  الساعق وز س رينا أن كت   118من المدي 

من أ داث آخر  –لقد  اا التسىسإل اإلجنيى  موافقاا  ا  كرعاه )) ضد خرب ا عهياا فيقول هللالكباعق مصد، عىت  يم
يوليو  15بتا،يخ  25، الهشري 121من المدي 62، ص((وموافقاا لىحديع الههو  وموافقاا لوبيما  عاووايامو  -اللمان
 م       2003

  10/42هلل  "وفاوخ ن ال ،وائإل إخوان الص ا"( 2)
   113زرمجق تتد أبو ،يدي هلل   "زا،يخ ال ىس ق   اإلو م"( يهظر هلل 3)
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وزو يهبا بالتد،ي  عىحم  قووبا وازهاع مهبيبا   (1)عىحم زرمجق ال ىس ق الصيهيق واهلهديق
وإن كاع  و باا آخر هلا  -اوياي، ولمإّل خطر فىس ق الصهلل واهلهد أكنر من ال ىس ق اليوعاعيق 

لكون فىس ق الصهلل واهلهد ُزو م وزو ن   ب ي ا سىتهلل بظاينر زطهيقّ  عتىّ  يتمّىد  -
، وال تتّم بالتهظ ر كن راا  فيهارط   زطهيقاتا  (2)بالصّحق الهدعّيق واله سّيق والواول إىل السمايي

 كن ر من الها  يون وع  مهبم بأهنا مقتضحم فىس ق مىحدي  
  

 ل أهل الذور:رابًعا: الدعوة إلى سؤا
يضإّل كن ر من الها  ويتاهَّطون   متاينا  الشّك واو ري عهدما زشتهه عىيبم ا مو، 
أو خت حم عهبم بمض اوقائد، أّما ا ؤمهون بالوي  فإن مهبيبم ا مرّ  القائم عىحم االووراي 

إىل  ى  خبرب الو   إ افق إىل ما وا  هلم من  قائد ما يبتبم من ا مو، الويهيق   يعاينم 
       ما خ   عهبم من المىم عهد أينىه، لال زماىلهلل 

         ف   اآليق يعا ات  [7]ا عهيااهلل  ا ؤمههلل
لكتاب عّتا خ   عهبم من  ال الروإل ا تقدِّمهلل ليمىتوا يقيهاا أّن ،وإل ات إىل وؤال أينإل ا

  لىها  كاعوا كّىبم من  هس الهشر، وينو زو يه عاّم لىتؤمههلل   كإّل مسألق من ا سائإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من ويإل الكت  ا ومجق وا صه ق   ينذا اجملالهلل وىسىق مكتهق ا اكروبيوزيك من إعداي يووف الهد،، ووىسىق 1)
االوتش اا "مهد التواب  سهلل، ول "كتاب الم ج بالطالق اويويق"،وائإل عاي  السمايي بإررا  ا ح الرارد، و

زرمجق هلل عو،ي الشبيإل، و  ر  لك كن ر من  "الته س أوىوب  ياي  ديد"زرمجق أوامق مأمون، و "الطهيم  با اكروبيوزيك
لهس  وإن اختى   ا الكت  الا أظبر  ي،اوتبا أهنا مأخو ي من ع س ا صاي، الا اعتتد  عىيبا ،وائإل إخوان الص ا

 و رائد المرض كتا أهنا زؤي  إىل ع س الطريد الذ  زدعو إليه زىك        
فيذكر عدياا من ا تا،وا  ا هتشري حت  اوم Douglas.k.chung ( يؤكد  لك أوتا  عىم اال تتاع الطاو  2)

،وون الش  كوع ، والتا  ر ، واإلبر الصيهيق كن ر من الها   ا)) ، يقولهللالط  الصي ي و قيقتبا زطهيد ال ىس ق الطاويق
  يهظرهلل ((يومياا يون أن يمرفوا أهنم  ا،وون الطاويق

p.105هلل-Sourcebook of the World's Religions 

كتا زههلل ي،اوق لام  هبا مجميق السر ان ا مريكيق عن  قيقق )ا اكروبيوزيك( الذ  يهتشر بصو،ي كه ري كتهبج زوذيق 
ومهايئ اوتيق، ولد  و،ه ال يىسو  الياباين  و،ج  ا اكروبيوزيك جيتي بهلل عهاار الهو يق))وعظام  يايهلل و ريقق ع ج 

يهظر هلل ا ولي اإللكووين  ((أوراوا  امماا بهلل بو يق زن مي الط  اآلويو  وزماليم الهصراعيق مي بمض  ا  الط  الور 
   www.cancer.orgلىيتميق هلل 
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  (1) خي حم عىيبم عىتبا أو يشتهه عىيبم أمرينا
، فقد  مىه ات (2)رآنوأينإل الذكر   مسائإل الدين أاوله وفروعه ينم أينإل المىم بالق  

ينداى وعو،اا لىذين آمهوا، فيه بيان لكإّل ما يه مبم من أمر الدين، وكإّل ما زشتّد إليه  ا تبم 
من أمر الدعيا فأ هاينم ات به عن   ره  لذا   ظه هلم و مىه عو،اا وفرلاعاا لىتؤمههلل إىل يوم 

من  ى   -،   ات عهبتا–ا  الدين وأمر بالر وع إليه وزدبُّر آيازه، ولد زمّي  ابن عه
يا ممشر ))ما يو ي عهبا، لالهلل   كتاب ات  بهلّل بمض ا سىتهلل وؤال أينإل الكتاب   أمو، 

أ دث ا خها،  ا سىتهلل، كيف زسألون أينإل الكتاب؟ وكتابكم الذ  أعلله ات عىحم عهيه 
ا كت  ات، و  ّروا بأيديبم بات، زقرؤوعه  م ُيَش ، ولد  دَّنكم ات أّن أينإل الكتاب بّدلوا م

الكتاب، فقالواهلل ينذا من عهد ات ليشووا به مثهاا لىي ا  أف  يهباكم ما  ااكم من المىم عن 
  (3)((مسألتبم؟ وال وات ما ،أيها ،  ا مهبم يسألكم عن الذ  أعلل إليكم

ج المىم أّما مسائإل الدعيا فأينإل الذكر ينم ا تاصِّصون   حبنبا وي،اوتبا مبهاين
تههه  ا لد الصحيح ولو كاعوا   ر عا هلل بالقرآن والسهق، أو كاعوا من   ر ا سىتهلل عىحم أن يُ 

إمنا مي با إل فىس اتم وممتقداتم، فكن ر من الض ال   الصحيح المىم حُيِدنوه من خىط
لمىوم ولد مُجي   زماعها حت  اوم )عىوم ا او،ائيا ( أو)اهشر اليوم حت  اوم المىم! زُ 

 هح    زُمّد ختصصا  عىتي قأاهح( كن ر من زراث الد إل وال ىس ا  الها ىق ،و الها هيق
   (4)ا عىتيقربايا  عاليق وألقابا  ايا،ويب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/234البن ومد  هلل  "زيس ر الكرمي الرمحن"يهظر هلل  (1)
   11/124البن عطيق هلل  "احملر، الو يل"، و17/5لىطرب  هلل  " امي الهيان"( يهظر هلل 2)
هلل"ال زسألوا أينإل الكتاب عن ر ا"،لمهلل ( أخر ه الهاا، ،كتاب االعتصام بالكتاب والسهق،بابهلل لول الهيب3)

7363 
بالواليا  ا تحدي ا مريكيق الا متهح  لىمىوم الها هيق American Pacific (باو يك أمريكان) ( منال ينذا  اممق4)

ي، ق الهكالو،يو  والدكتو،اه   التاصصا  التاليقهلل السحر وزشريح الروح وا اعوا وزاعوا الته  والرمإل والكباعق والمرافق 
لطالق والريك  والتا  ر  وال وع  رو ! يهظرهلل مولي اجلاممق اإللكووينهلل وا اكروبيوزيك والربجمق الىوويق المصهيق وا

www.ampac.edu ماعرفته الهشريق من الونهيق والدخإل والشر  والك ر واإلواي ، لذا كإل ينذه التاصصا   جتتي   و
 ،مبا كان من الصواب زستيتبا  اممق الشيطان! 
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 المطلب الثالث
 الكذب والكذ ابين التحذير من

 
ي اإل ان ايخرب الصاي  ينو عتدي المىم الصحيح وا مرفق اليقيهّيق، وينو أوا  عقيد

بالوي ، ف  زُقهإل ،وايق، وال يمتقد بصّحق مسألق ما م ينه  اد  لائىبا وبمده عن الكذب 
وزُهَشر ايخرافا  وخيتىط اوّد بالها إل  هلذا كان حترمي الكذب والتحذير  الذ  به زليَّف اوقائد

مرفق محايق لىتؤمههلل من الكذَّابهلل من أبرز آنا، عقيدي اإل ان بالوي     هط مصاي، المىم وا 
 واياعق جملتتمبم من اعتشا، الض ال  وا كا ي   وفيتا يى  بمضاا من او، ينذا التحذيرهلل 

 أواًل: الوعيد لمن يتعم د الكذب:
زمتُّد الكذب   ا خها، يدّل عىحم خهع اله س ويقوي إىل عشر الها إل الويتا إ ا  

عهه،  بديهبم وممتقدينم، لذلك هنحم ات  كاع  الكذبق مما يىهس عىحم الها  أمراا متمىِّقاا
  (1) فقالهلل "إّن الكذب يبد  إىل ال يو،، وال يو، يبد  إىل الها،" و ّذ، مهه الهيب 

و  اوديعهلل"ومن كذب عى َّ  وأعظم الكذب وأ ىظه الكذب عىحم ات و،ووله  
ا، فىيتهّوأ مقمده من الها،" ته إىل من جي     ّن اا   ينذا الكذب يهس  كذب(2)متمتدا

فيكون زضىيىه لىها  أكرب،  زصديقه وزىقِّ  خربه بالقهول واالعقياي ويدع  أعه يهىِّ  عن ات 
ومنىه الكذب   الرؤى فتن يهس  أكا يهه إىل ،ؤيا مهامّيق، فبو إمنا يض   عىيبا ا تتال 

"إّن من أفرى ال ر  أن هلل ، لال (3)أ،اه ما م يُرَره عىحم اوقيقق اإلهلام الربايّن ويّدع  أعه 
  (4)يُرِ  الر إل عيهيه ما م زَر"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        هلل اىلزم ( أخر ه الهاا، ،كتاب ا يب، باب لول ات1)

   2607، ومسىم ،كتاب الرب والصىق باب لهح الكذب، ،لمهلل 6094،لم هلل  [119هلل]التوبق 
 3ا قدمق، ،لم هلل ، ومسىم، 110،،لمهلل ( أخر ه الهاا، ،كتاب المىم، باب إمث من كذب عىحم الهيب 2)
   12/530البن  ير هلل  "فتح الها، "( يهظر هلل 3)
 7043( أخر ه الهاا، ،كتاب التمه ر، باب من كذب    ىته، ،لم هلل 4)



 

 

 326 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 ثانًيا: النهي عن القول بال علم أو دليل: 
القول ب  عىم أو  ّيق أو برينان اهو الكذب ولسيته، فبو منىه  ريد لهشر 

   الض ال    اجملتتي  لذلك كان مهبي ا عهه، لال زماىل   ممرض الذّم هلل

            ولال تذِّ،اا من ينذا ا سىكهلل [8]اوجهلل ،
                  
 فاآليق زروم مهبياا كام ا يو ِّه ا ؤمن    ريد المىم وا مرفق بالهب  عن القول  .[36]اإلورااهلل

ب  عىم، وعن ازِّهاع الظنِّ وكإّل ما م زنه  احَّته، من لول يقال، أو،وايق زروى، أو ظاينري 
 ز سَّر، أو والمق زمىَّإل، ومن  كم ررعّ  أو لضيق اعتقاييّق 

أو بما م الوي  الذ  ال يُمر  إالَّ من الو   كان  وكىَّتا كان ا مر متمىِّقاا بات 
     خطر القول ب  عىم فيه أعظم لتىهيسه عىحم الها  أكنر، لال زماىلهلل 

                 

          والطريد الصحيح فيتا ال زُمىم [33]ا عرا هلل  
    سهق لال زماىلهلل  قيقته أو يُتهازع فيبا من أمو، الوي  ،ّيينا إىل الكتاب وال

      والرّي إىل اتهلل إىل كتابه، والرّي إىل ،وول ات ))، [59]الهسااهلل  إ ا
فإن كإل أمر يقوم عىيه ا ح الها  ف  بد أن يو د خربه أو ما يقا   ،(1)((لهض إىل وهته
         لد لالهلل  وات  عىيه فيبتا

    [3]ا ائديهلل    
والدا،  لىتيتتما  الهشريَّق وعاياتا وأفكا،ينا وممتقداتا يمي  من كّم ايخرافا   

لا مههمبا القول ب  عىم، ككن ر من الت س را  ايخا ئق لىظواينر وا وا  ر وا كا ي  ا
الكوعّيق، أو ا  داث أو خوا،  المايا ، فاإلعسان لد عر  مي زطوُّ، المىم اوديع 
وأ بلزه ا اتى ق بمض ما كان خافياا فيتا وهد إاّل أعّه مازال يقف عا لاا أمام كن ر مهبا، 

 الوي  وواا كان  لك   زكوين اإلعسان ومهدأ عشأزه الويتا ما يتمّىد هواع  من عا م
ومص ره و ايته، أو   الكون  وله، ف  زتياوز ممظم عتائج حبنه  دوي ال ر ّيا  والظهون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5/151( لول التابم  ميتون بن مبران، أخر ه ابن  رير   ز س ره هلل 1)
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الا لد يصي  بمضبا اوّد، ويضإّل أكنرينا عهه، وما اعتقاي الونهيِّهلل بآهلق متمدِّيي، أو أ،واح 
اار لألوهاب   ر ا اييّق و،اا ما يروعه من ا مطا، والرعد فىكّيق مدبّري إال ز س ر بشر ٌّ ل

والرب  والرباكهلل واللالزل، فافو وا إهلراا لىرب ، وإهلراا لىرعد، وإهلراا لىتطر وإهلراا لىحرب وإهلراا 
لىس م وآخر لىح  و  ر  لك!وزين هلم الشيطان  لك  ىت ارفبم هبذا الها إل عن التو يد 

  
ا    أ،واح ا و   أو زأن ر الكواك  والهيوم ووطوتا عىحم ا  ياا وما اعتقاي اله  

إالَّ عتاج ز ك رينم فيتا يأزيبم من الرؤى وا   م وتاولق ممرفق أورا،ينا، فقد يرون   مهامبم 
بمض من مازوا وينم خيا هوهنم أو يمازهوهنم أو يطىهون مهبم ريئاا وكأهنم عايوا إىل اوياي، 

ا  لك أوا  ر عن أ،واح ا وزحم ولواينا وإمكاعاتا، ولد حيدث ومداا  ن ولد فيهسيون من و،ا
  يوم كذا ويتكر،  لك فيتهالإل الها  ومد ينذا الطالي وحنس  ا  وكاع   صيىق ينذه 
ا لوال الا ال زمتتد عىحم بيِّرهق أو برينان زراناا أوطو،ي ا  اتاا و،نته الهشريّق وزهالىته أ يال 

 ك رون بالو   ومن يتأنَّرون هبم  ىت عصرعا اوديع! متمالهق ممن ي
ولد ظبر زيف كن ر من ينذه االعتقايا  بمد أن كشف زطوُّ، المىم خرافاتا بكش ه 
 واع  من الوي  الهسريّب وأوهاب كن ر من السهن الكوعيَّق، كا مطا، والرياح و  رينا، إاّل أّن 

، يون زنهُّ  ومتحيص  مازال يُهِتج ممتقدا   ديدي القول ب  عىم   الويهيَّا  وزىقِّ  ا خها
بدعوى فر يتبا المىتيَّق، وين    اوقيقق خترُّاا  ونهيَّق وررهبا  إبىيسّيق، كتا   تاوال  

مبا يسّتحم الطالق الهشريَّق  ز س ر الروح مبا يسّتحم اجلسم ا ن رّ ، وز س ر خوا،  المايا 
 سد به االعتقاي اوّد ليولي ال يكإّل عن إلقاا ما يُ  - كتا أخربعا ات  –الكامهق، فإبىيس 

    الها    الهدع أو الشر  الذ  ينو  ايق مرايه،لال زماىلهلل 

       هلل -عّل من لائإل–، ولال [83-82]صهلل   

      ولال [39]اويرهلل ، ،هلل "إّن الشيطان ليتتنَّإل   او،ي الر إل
فيأا القوم فيحدِّنبم باوديع من الكذب فيت رَّلون، فيقول الر إل مهبمهلل  م  ،  ا أعر  

  (1)و به وال أي،  ما ا ه حيدث"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن مسموي بو ر ،لم ( أخر ه مسىم،ا قدمق، باب الهب  عن ،وايق الضم اا، مولوفاا عىحم اب1)
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ن ينها كان أنر اإل ان بالوي    حترِّ  احَّق الروايا  والتأكُّد من اد  الهالإل وم
، وينو كذلك   اجملال (1)وعدالته من أينمِّ ما يضهط مصاي، ا مرفق   جمال المىوم ا هقولق

التيريريّب والمقىّ  عىحم  د  وواا  فالتيربق الشاصيَّق أو ما يستَّحم الذو  والو د ايخاص، ال 
دُّ يلي ا  ا ليتق وال يموَّل عىيه   إنها   قيقق أو اعتقاي أمر عهد من يمتّد برأيبم من أينإل يم

المىم عىحم اخت   مشا،هبم وينو عتدي أيلَّق ا هحرفهلل من ونهيِّهلل وبا هيِّهلل لذلك زقوم 
 عقائدينم عىحم الظهون وا وينام وا كا ي   

 ثالثًا: التحذير من الدجَّالين:
والدّ الون مو ويون عىحم امتداي اللمان، ولكن لد خي حم عىحم بمض الها   الكذَّابون

 قيقق أمرينم  لذا كان التحذير مهبم والتذك ر بو ويينم من أينمِّ ما يضهط مصاي، ا مرفق، 
 فيهتِّ  عهد الها  اوذ، والتنهُّ  وال جيد الد َّالون مكاعاا زروَّج فيه أكا يهبم 

ينؤالا الد ا ىق و ذَّ، مهبم، وبهللَّ أهنم يكنرون   عن و وي  ولد أخرب الروول 
آخر اللمان فقالهلل "ويكون   آخر أما أعا  حيدِّنوعكم ما م زستموا أعتم وال آباؤكم، فإيَّاكم 

  (2)وإيّاينم!"
وبهللَّ أّن أعظتبم كذباا وفتهق أولئك الذين يّدعون الههّوي، وين رون رهباا يوّو هبا  وائف 

هلل "ال زقوم الساعق  ىت يهمع ي َّالون كذَّابون لري  من ن نهلل  هموهنم، لال من الها  فيتَّ 
إىل عصرعا  ، ولد خرج كن ر من ينؤالا مهذ عصر الصحابق (3)كإّل يلعم أعّه ،وول ات!"

، ومازال  (4)ينذا، مهبم مسيىتق الكذاب، وا ووي المهسّ ، ووياح الكاينهق، وا اتا، النق  ّ 
ا زىو وا د! فقهإل حنو لرن من اللمان خرج ا دعو  سهلل عى  ا  رزا ا يام خترج لها و  ا دا

مث خر     ،(5)للعدلته م1985ا ىّق  بهباا الدين، ومن بمده تتوي السويايّن الذ  أعدم عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ولد كان  كر ا واعيد  صهاا مهيماا  مرفق اود من الها إل   كإل ما يهس  إىل ات أو إىل ا عهياا ا مصومهلل، فىتا 1)
ولىصحابق ما م يقولوه مما أركإل عىحم كن ر  ُ ذف  ا واعيد واختصر  يخإل أينإل الهدع وأعداا الدين فهسهوا لىروول 

 اإلورائيىيا  و  رينا من الها  ، وو،ا   
 6( أخر ه مسىم ،ا قدمق، باب الهب  عن ،وايق الضم اا، ،لمهلل 2)
، ومسىم،كتاب ال نت باب ال زقوم الساعق  ىت  ر 7121( أخر ه الهاا، ،كتاب ال نت، باب خروج الها،، ،لمهلل 3)

 157الر إل بقرب الر إل، ،لمهلل
  8/289، 6/307هلل  "البن كن رالهدايق والهبايق"و م، يهظر هلل ( وينؤالا ا ،بمق ينم الكذبق ا شبو،ون   اد، اإل4)
  163هلل  "لألرقرالقيامق الصورى"( يهظر هلل 5)
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ا دعّويهلل نريا مهقوش   اليتن مّدعيق ابتداا عصر عهّوي الهساا هبا، بمد ختم عهّوي الذكو، مبحتد 
  ولكهبا أوّر  بدعوتا عشرين عاماا  ومازال  الصحف  م1982أهنا عُهئ  عام ! وزعت

 –واجمل   والص حا  اإللكووعيق زتهالإل بمض أخها،ينا وأخها، كتاهبا ا قد ! وآخر ينؤالا 
ا دعوهلل تتد  سهلل الىحيدايّن، الذ   م يدَّع الههوي  –فيتا عىت  ممن يهتسهون لإلو م

 !(1)لد عاي من  ديد ع سه تتد فحس  بإل اّيعحم أعه ينو 
 ىت خيرج الدّ ال ا كرب لهيإل  - كتا أخرب ،وول ات   –وويستتر خروج ينؤالا   

وا عهياا لهىه ف   اوديعهلل  الساعق وي نت الها  ب تهته المظيتق الا  ّذ، مهبا ،وول ات 
،بكم ليس بأعو،، وإن بهلل  "ما بمع ات عيب إال أعذ، أمته ا عو، الكذاب، أال إعه أعو، وإن

، فأمر ينؤالا الد ا ىق خط ر والتهّهه لو ويينم ال يكون عهد أ د كتا (2)عيهيه مكتوب كافر"
ينو عهد ا ؤمههلل بالوي    هنم ُ ّذ،وا من او، ي ىبم ا اتى ق، وإن ادل  بمض زههؤاتم 

ضّتن من اوقائد ما أو  رى عىحم أيديبم ر ا من ايخوا، ، كتا أّن الوي  الذ  يؤمهون به ز
يوهيبم عن  ى  الها إل ويهّلم عىحم ا هبج الذ   يلون به اوّد من الها إل والصد  من 
الكذب، لذلك ال يكنر الكذب   اوقائد الكربى وي شو إاّل عهدما يو إل الها  أو يهحرفون 

الد ا ىق  عن يندى الرواال    باب اإل ان بالوي ، بإل إّن كن راا من ا هحرفهلل يمظِّتون
ويمّدوهنم أعهياا أو آهلق أو ووطاا ،و اعيِّهلل حبس  ما يّدع  أولئك  ع سبم، وزك   مطالمق 
وريمق  خها، اجملتتما  الكافري بالوي  اوّد لوى أعداي ا تههِّئهلل وأعداي ا تأهلِّهلل و  رينم من 

 Dalaiالدال  الما ، و Sai Babaا  وين ومن أربر ينؤالا   المصر اوديعهلل السا  بابا 

Lama  وا با،يش  يو ، Maharishi Yog وأورو ، Osho
الذين يتهمبم م يهلل من الضاّلهلل (3)

 ويمتقدون ألوينّيتبم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهلذا الد ال مولي إلكووين  اه هلل مولي ا بد ، وينو مى ا بد ىه ا وىف بالهصوص الشرعيق والتحىي   ال كريق 1) 
  www.almahdy.netوالسياويق! يهظرهلل مولمه اإللكووينهلل

، ومسىم،كتاب ال نت، باب  كر الد ال وا ق ما 7131( أخر ه الهاا، ،كتاب ال نت، باب  كر الد ال ،لمهلل2)
   2933ممه، ،لمهلل 

ايخامس والمشرين  -أ  اإلله ا تيسد–السا  بابا وا ر وي ال وزعيم ،و   بو     اهلهد، يدع  أعه ا فتا، ( 3)
=  =م الا  كرينا زقرير ونائق  عشرزه جمىق الكونر   عديينا1985لتقديرا  عام ويتهمه مخسون مىيوعاا من الهشر وفقاا 

ينو اللعيم الرو   لهو يق الته    المصر اوديع،    و)الدال  الما(41 -36م، ص2001، الصاي، بتا،يخ يوعيو20
يمرفون مهبياا لىمهوييق إال ما  ىيه ويمتقد أزهاعه بأعه االعهماث الرابي عشر لهو ا ويدين به أ،بمق عشر مىيوعاا من الهشر ال
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وينؤالا الد ا ىق خير ون   او، متهوِّعق زهاو  اللمان وا كان والنقافق السائدي  فإ ا  
التههُّؤ مقهوالا ايَّعوا الههوَّي، وإ ا كان ايِّعاا  كاع  الكباعق والمرافق مقهولق حتّدنوا با با، وإن كان

كتا -ا لوينيَّق مقهوالا ايَّعوينا وعشروا أكا يهبم حت  لداوتبا، وإ ا كاع  ينذه مجيماا مرفو ق 
عشروا أكا يهبم، و،ّو وا ي ىبم حت  اوم الرؤى ا هاميَّق أو  -عهد ا ؤمههلل بالوي  اودِّ 
من أينإل  -ن المىم واوكتق وا مرفق وتا،اا، فيهادع بذلك من   إل ا بد  ا هتظر أو اخّتذوا م

عن مهبج متييل اوّد من الها إل   ينذه ا مو، فيقهإل أكا ي  السحري  -اإل ان بالوي 
والكبهق مما يلعتون أعه عىم و كتق، بإل لد حياول أن جيتي بيهبا وبهلل اوّد الذ  يمتقده كتا 

 زرك " هللفقال ينإل اإل ان عن مصاي، يندايتبم، لذلك أوااينم كن راا كّىتا ابتمد أ ينو والي
ا كتاب ات ووهَّا" ، وأّكد  لك احابته الكرام لال (1)فيكم ما إن متسكتم به لن زضّىوا أبدا

إّن الصراط تتضر حتضره الشيا هلل يهايون يا عهدات ينىّم ينذا الطريد  ))هللابن مسموي 
   (2)((هإل ات، فإّن  هإل ات ينو كتاب ات ليصّدوا عن وهيإل ات، فاعتصتوا حب

 رابًعا: التحذير من وذب الشياطين وإغوائهم:
زشتإل عقيدي اإل ان بالوي  التمريف بما م اجلّن والشيا هلل والتحذير مهبم، فأنرينم  
كه ر   إ واا الها  وفتهتبم لصرفبم عن مهبج المهوييَّق ت عقيدي أو عت ا، ولد بهلّل ،وول 

لها إل بهلل الها   ليكون ا ؤمهون عىحم بيِّهق من أمرينم، من  ر  كذهبم وعشرينم ا او،اا  ات
  اوديع ا ذكو، آع ااهلل "إنَّ الشيطان ليتتنَّإل   او،ي الر إل، فيأا القوم   ومن  لك لوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفق مركل الرو اعيا     MITم لمىتاا ا عصاب    اممق 2003عىيبم، كان وز مذزه مو وع ي،اوق بدأ  عام 
الدماغ ا ؤنر    اال  ال وع  والقد،ا  ايخا،لق الهاجتق من التأمإل   و)ا با،يش  يو  ( ينو زعيم ،و   ينهدوو  له 

زهاع   أمريكا وأو،با أوبم   عقإل الطقو  اهلهدوويق لىحيا،ى   الورب بمد إعايي زشكيىبا لتهاو  النقافق م يهلل ا 
دينق   الوربيق ،وأوس  اممق خااق   واليق آيوا لد،اوق ال كر ا با،يش  ، وينو مؤوس التأمإل التياوز  بصو،زه او

مد من أوائإل ا رردين الرو يهلل الهو يهلل الذين أوبتوا   م( وي1990-1931، عاش عام )و)أورو( ينو هوان ،ا هيش
عشر بو يق زن   أمريكا وكّون فيبا  ائقق ييهيق كربى مكوعق من عشرا  ا لو  من ا مريكان وا و،بيهلل واآلويويهلل 

له سه اوم م    ولق  ول الما م وأوس فيبا مراكل لىم ج الرو   ، واختذ 1985مقرينا واليق أو،جيون ، خرج عام 
                         م  يهظر هلل1987)أورو( وممهاه اله س احمليطق بكإل اوياي ، بمد عويزه الناعيق إىل الواليا  ا تحدي ا مريكيق عام 

 "The New Age",p.136,140,210.- 
  1/171 ،324 أخر ه اواكم   ا ستد،  كتاب المىم ، ،لمهلل (1)
  1/297لآل ر  هلل "الشريمق"، و4/21هلل  ىطرب " امي الهيان" ل( 2)
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 فيحدِّنبم باوديع من الكذب فيت رَّلون، فيقول الر إل مهبمهلل  م  ،  ا أعر  و به، وال
  (1)أي،  ما ا ه حيدِّث!"

وا ؤمهون إ ا  م يهتهبوا إىل ينذه اويإل الشيطاعيَّق   التهس عىيبم اودَّ واعتقدوا الها إل  
هلل أّن الها  عوي  فيبم بمد عومق أعّه من (2)وعتىوا به، كتا   اواينق الا يرويبا ابن و َّاح

ر ال  ىت امتأل ا سيد لياماا يصىُّون، اّىحم   ا سيد ا عظم يخإل اجلهق، فاعطىد الهساا وال
فُأا إىل ابن مسموي فقيإل لههلل أي،  الها ، فقالهلل ما هلم؟ ليإلهلل عوي  فيبم بمد عومق أعه من 
اىَّحم   ا سيد ا عظم يخإل اجلهق، فارج ابن مسموي يش ر بنوبههلل ويىكم اخر وا ال زمذَّبوا! 

د عهيِّكم، وال يهرلل بمد عهيكم، فار وا إمنا ين  ع اق من الشيطان، إعه  م يهرلل كتاب بم
إنَّ الشيطان إ ا أ،اي أن يولي الكذب اعطىد فتتنَّإل ،  ا فيىقحم ))و ىسها إىل عهدات فقالهلل 

آخر فيقول لههلل أما بىوك ايخرب؟ فيقول الر إلهلل وما  ا ؟ فيقول كان من ا مر كذا وكذا، 
لقد لقيها ،  ا إين  زوينَّم أين أعر  فاعطىد فحدِّث أاحابك، لالهلل فيهطىد اآلخر فيقولهلل 

   (3) ((و به، زعم أعه كان من ا مر كذا وكذا  وما ينو إالّ الشيطان
عن كذبق كربى من أكا ي  الشيا هلل و روِّ ون هلا   آخر  ولد أخرب ،وول ات 

 هلل اللمان تد  للعلعق أوا  ا مرفق الصحيحق لدى أينإل اإل ان فقالهلل "إّن   الهحر ريا
ممهاههلل زقرأ ))، لال الهووّ هلل (4)مسيوعق أونقبا وىيتان، يورك أن خترج، فتقرأ عىحم الها  لرآعاا"
  (5) ((ريئاا ليس بقرآن، وزقول إعه لرآن  لتوّر به عواّم الها  ف  زووُّون

ا كتوب عىحم  را،  (6)ولمإّل ما  اع اليوم باوم )ا صحف الما ّ (أو)ال رلان اود(
 كإل وو، وآيا  ريئاا من أكا يهبم يو ون هبا إىل أوليائبم القرآن بش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  337ص ( وهد خترجيه1)
اا ياوديع بص راا بطرله، متكىتاا عىحم عىىه، ع ي ات بمىته أينإل 2)

( ينو أبو عهدات تتد بن و اح القر يب، كان عا 
المتاي هلل  ذين "البنرذ،ا  ال"ينر، يهظرهلل 278ا عدلس   زماعه، اهف   اوديع والليند والرلائد، وزو  وهق 

  13/445هلل ، و"و ر أع م الهه ا" لىذينيب3/362
، باختصا، يس ر  والشطر ا خ ر من ينذا ايخرب عهد مسىم حنوه يهظرهلل 39البن و اح هلل  "الهدع والهب  عهبا"(كتاب 3)

  337ص
 ( أخر ه مسىم،ا قدمق، باب الهب  عن ،وايق الضم اا،مولوفا عىحم ابن عترو، بدون ،لم 4)
  1/80هلل  "بشرح الهوو  مسىم"( 5)
أعيس رو،وش، واّيعحم أعه  هللأل ه لس أمريك  من أاإل عر  ا هينو كتاب ريطاين ال رلان اود أو ا صحف الما    (6)
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وبيان عصوص الو   لصو، أكا يهبم و ريقتبم   إ واا الها  زض ا لىتؤمههلل  ريد 
ا مرفق الصحيحق، وجتمىبم   يقظق و ذ،، وزليد من يقيهبم وإ اهنم بصد  ما أخرب  به 

  ،وإل ات 
به وازِّهاع مهبيه أعظم وه  و،اا  لك اجملد  ومن ينها كان اإل ان بالوي  واليقهلل

الشامخ الذ  عمت  به الهشريّق يوم كان ا سىتون ،واياا   عىوم الدين والدعيا، وما ختّىف أنر 
ينذا اإل ان    ياي الها  إاّل عهدما  مف االوتتسا  مبصاي،ه والت ريط   االعضهاط 

 مبهبيه    ى  ا مرفق اليقيهّيق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعه مصحف عا   لألييان زعم و   من عهد ات يما،ض القرآن وجيتي مافيه من اود مي عصوص التو،اي واإلجنيإل، و 
ا حق من  366قي   يولد ا ىم  عىحم عساق مهه فو دزه د  لىقرن اواي  والمشرين  الن نق، وأعه الكتاب ا ق

وو،ي زهتدئ بسو،ي ال احتق، وكإل وو،ي زتكون  77عديينا عىحم  ريقق القرآن الكرمي إىل وو،  القطي ا تووط، وينو مقسم
 من آيا   
ا م المر ، يهظر هلل مقالق طهلل وبمض يول الممهه زوزع عىحم  ىهق ا ر ىق الناعويق   الكوي  وفىس اهط  عساا ولد  ُ 

مهشو،ي   مولي ، هـ1/5/1426بتا،يخ  ،ا ح ايخالد  هلللىدكتو، (فرلان متههئ ا مريكانبمهوانهلل) 
http://alnoha.com    ومولي جمىق ال رلان ا وهوعيق الصاي،ي عن مجميق إ ياا الواث اإلو م  بالكوي   



 

 

 333 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 لثاني:المبحث ا 
   ة إلى منهج العبوديةـالهدايأثر اإليمان بالغيب في 

 
 

 وفيه مطىهان هلل
 ا طى  ا ول هلل أنر اإل ان بالوي    اهلدايق إىل الدين اود 

 ا طى  الناين هلل أنر اإل ان بالوي    اهلدايق إىل احيح المهايي 
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 المطلب األول
 قـداية إلى الدين الحـاله

 
  فقالهلل  ا ايخىيقق أّمق وا دي كتا أخرب القرآن بذلك لال كان الها    بد

    ينو الذ  جيتمبم يون الك ر بات والشر   ، فكان الدين اودّ [213]الهقريهلل
، ومضحم الها  عىحم التو يد والدين ايخالص عشري لرون، لال ابن عها  ،   ات عهبتاهلل (1)به
عوح وآيم عشري لرون كّىبم عىحم رريمق من اوّد، فاختى وا، فهمع ات الههيِّهلل  كان بهلل))

وعن مصاي، التىقِّ  (3)، ومن بمد اخت فبم واحنرافبم عن يين ال طري(2)((مهشِّرين ومهذ،ين
، (4)الصحيحق  دث ايخىإل   مما،فبم وأعتاهلم، فظبر  الونهّيق وعهايي ا اهام والطوا م

مما زيّهته الشيا هلل، فصرف  فئاماا من الها   عاا من الووائط لىتقّرب إىل ات واختَّذ  أعوا
خمرباا عن ،ّب الملّيهلل "وإين خىق   عن احيح ا مرفق وخالص المهايي،  كحم  لك الروول 

، وهلذا زتابي من بمد عوح (5) عهاي   ه اا كّىبم، وإهنم أزتبم الشيا هلل فا تالتبم عن ييهبم"
 روإل ،محق من ات بمهايه، يبدوهنم إىل الدين اوّد، ويدعوهنم إىل عهذ عهايي إ،وال ال

الطوا ي ، ويصحِّحون هلم مما،فبم، ويقوِّمون أعتاهلم عىحم مهبج اوّد  ىت ختم ات الدين 
، وأعلل عىيه القرآن زهياعاا لكإّل ر ا، وزك َّإل حب ظه  ليكون  يَّق ات بروالق تتد 

 لىما هلل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/169رب  هلل لىط " امي الهيان"( يهظر هلل 1)
 6081وابن  هان   احيحه، ،لمهلل، 2/194( أخر ه الطرب     امي الهيان هلل 2)
كأاحاب ا ذين  التصاعد  التطو،    يون أن يبتدوا بهو، الو     عشأي الدين( خب   ما يذين  إليه من حبنوا 3)

ىت واإل إىل االعتقاي بالروح الوا دي، أو الونهيق وعهايي مظاينر الطهيمق مث زرلحم  بدأ زديهه ب اإلعسانالذين يرون أن 
، يق   أوواليا وأفريقيا وأمريكامذين  فطريق التو يد الذين أنهتوا و وي عقيدي )اإلله الوا د( عهد القهائإل الونهأاحاب 

ان ا يي"و ،107هلل " لد،ازالدين"، و147لليدان عهدالهال هلل  "عىم اال تتاع الدي ي"يهظر لت صيإل مذاين  عشأي الدينهلل 
 30لمتا،ي جني هلل "اإلعسان   ظإل ا ييان"، و29لررد  عىيان هلل "ي،اوق زا،خييق مقا،عق

كىتق مشتقق من لوق اهلهوي اوتر، وزم ي ،مل مقد  زتاذه القهائإل الونهيق عىحم ركإل عها  أو   Totem( الطو م 4)
 2/25هلل  "ا ميم ال ىس  "ر هلل  يوان وزمتقد أعه أاإل زهحد، مهه وزدو،  وله اىوا  القهيىق وابتباالتا، يهظ

   2/1099هلل  "ا وووعق ا يسري لألييان"و
    64وهد خترجيه ص ( 5)
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كاعوا يدعون إىل   إىل تتد  إل اىوا  ات عىيبم أمجمهلل من لدن آيم فالرو
، ولال   [19]آل عترانهلل        ، لال زماىلهلل (1)اإلو م الدين اودّ 
، ولد أّكد  لك ،وولها [44]ا ائديهلل       ممرض  كره لىتو،ايهلل 

 "و  القرآن عىحم لسان (2)بقولههلل "وا عهياا إخوي أبهاا ع  ، أمباتم رىت وييهبم وا د ،
، وعىحم لسان إبراينيم وإ اعيإل [72]يوعسهلل      هلل عوح 

 لههيههلل  ، و  وايق يمقوب [128]الهقريهلل     عىيبتا الس مهلل 

          و  لول مووحم [132]الهقريهلل ، 
  [84]يوعسهلل      لقومههلل 

أّن أاإل يعوتم مجيماا وا د ينو عهايي ات والك ر بالطا و ، لال  ولد بهللَّ ات 
، وأمر [36]الهحإلهلل            زماىلهلل 
ولن  [90]ا عمامهلل     لالهلل بااللتداا هبداينم،  عهيه 

 إالَّ مؤمن بالوي  مصدِّ  بات و،وىه ويتّهي مهبيبم من بمدينم يّتهي الروإل ويقتد  هبم 
ن فاهلدايق إىل الدِّين اوّد ين  أنر عن اإل ان بالوي  ومثري لتصديد ا روىهلل، يهمم هبا م

 زىقَّوا خرب الو   بالتسىيم والقهول واالعقياي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ا قصوي اإلو م مبمهاه المام وينو إخ ص المهايي ت وهحاعه و اعق الروول ا روإل، وينو خيتىف ومق ومشوالا من عيّب 1)
كتىه ات وأمته بروالق خامت ا روىهلل، أما ممهاه ايخاص فبو إىل عيّب ومن كتاب إىل كتاب مي از اله   ا اول،  ىت أ

ا      هلل وختم به الرواال ، و، يه رريمق لمهايه إىل يوم الدين ولال الدين الذ  أ،وإل به تتدا

         فقد زضته  الروالق ايخامتق يندى مجيي  ،[3]ا ائديهلل
فيتا ،واه الهاا،   ولال  ،[26هلل]الهساا       هلل ا عهياا وا روىهلل وزيايي، لال زماىل

 مو ي لههق وزاويق من زواياه، فيمإل الها  ومسىمهلل "منى  ومنإل ا عهياا لهى  كتنإل ، إل بىن بيتاا فأ سهه وأمجىه إال
جمتوع فتاوى ابن "يطوفون به ويميهون ويقولونهلل ين  و م  ينذه الىههق! فأعا زىك الىههق، وأعا خامت الههيهلل"، يهظر هلل 

  3/66هلل  "زيتيق
، ومسىم، كتاب 3443،لمهلل        الهاا، ، كتاب أ اييع ا عهياا، باب لول ات( أخر ه 2)

  2365، ،لمهلل ال ضائإل، باب فضائإل عيسحم 
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واإل ان بالوي  يدعو ا ؤمههلل إىل إيصال اهلدى إىل   رينم وزمريف من  م يستتموا إىل 
، ومن مث فبو  ريد هلدايق من  م يبتد إىل الدين (1)الو   هبذا الدين، والسم  لداللتبم عىيه

             اوّد، لال زماىلهلل 

  ولالهلل[6]التوبقهلل          فات  [33]فصى هلل    ّير
وّد، وجيمإل القيام بذلك رر اا من رروط  صوهلم عىحم ا ؤمههلل   عشر اهلدايق إىل الدين ا

           الهياي وال  حهلل 

      ولال عّل من لائإلهلل [104]آل عترانهلل ،    

            

   [3-1]المصرهلل   

  خربه بالتسىيم واالعقياي ينو  ريد اهلدايق إىل الدين وايخ اق أّن اإل ان بالوي  وزىقِّ  
اوّد والسم  لتمريف الها  بالدين اود الذ  أ،ايه ات وا،زضاه لمهايه إىل يوم الدين، لال 

      ، ولالهلل [19]آل عترانهلل       زماىلهلل 

    ا [85]آل عترانهلل متتِّتاا  ا  ، والدين اوّد ينو اإلو م الذ  أ،وإل ات به تتدا
أ،وإل به الههيِّهلل لهإل اإلو م، وينو االوتس م ت بالتو يد واالعقياي له بالطاعق والربااي من 

وُزوَ م أعتاالا ظاينري وبا هق من خ ل اإل ان  ، وين  أمو، إمنا زتحّقد مماعيبا(2)الشر  وأينىه
الذ  ا،زضحم ينذا الدين وااط اه، وفيتا يى  ز صيإل  نر  بالوي  الذ   اا عن ات 

 اإل ان بالوي    حتقيد مماين اإلو مهلل
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يريد بمض الها  اليوم حت  يعاوى الس م الما   ولهول اآلخر زمطيإل فريضق الدعوي إىل ات، وا مر با مرو  1)
 ستدلون عىحم  لك بقول ات زماىلهللوالهب  عن ا هكر، ويمدوهنا أمو،اا زهطىد من ع سيق متماليق زظن أهنا متتىك اوقيقق، وي

      واود القائم عىحم التسىيم لهصوص الكتاب والسهق عىحم فبم عدول ا مق أن اإلو م  [256هلل]الهقري
أ،وإل   مإل من  د الها  عىحم اخت   مذاينهبم ومشا،هبم وأيياهنم أن يستموا او  اود زهش راا وإعذا،اا وحتذيراا  ولذا

 الروإل وأمر باجلباي والدعوي إىل ات، مث  مإل ايخيا، بمد  لك لكإل أ د   أن يمتقد اود أو يمرض عهه  
 69لىمنيتهلل هلل  "ررح ن نق ا اول"( يهظر هلل 2)
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 أ/ أثر اإليمان بالغيب في تحقيق االستسالم هلل بالتوحيد:
 قو  ال زُمر  عىحم الت صيإل إالَّ  ، فىىه (1)ينو إفرايه مبا خيتّص به زو يد ات 
وإن يلَّ  ال طري والمقإل عىحم إمجاهلا  فتن خرب الو   يمر  ا ؤمن بالوي   من  ريد الو  ،

أن ال خالد وال ،از  وال مدبِّر عىحم اوقيقق إالَّ ات وهحاعه، وأعه ا ت رِّي باإل ياا واإلمازق 
وىه من أفماله  فيو ِّده   ،بوبيَّته، كتا يمر  ا ا   واله ي والضّر ووائر ما أخرب عهه ، 

كتاله و  له، فيو ِّده   أ ائه وا ازه ويهرلِّينه عن الهدِّ والشهيه وا نيإل، ويمر  اوتحقاله 
لىمهايي و ده يون وواه، ويمر  مرايه وتهوبازه، وما كره لمهايه وما ّرم عىيبم، فيو ِّده 

 بالمهايي يون وواه  
   من عرفوا ايخالد المظيم ب طرينم وعقوهلم فقط فقد اعوفوا به ،ب اهلل أّما   

          ولكن  لك [61]المهكهو هلل ،
بإل  إنها  الربوبّيق ليس كافياا لتحقيد زو يد ات   م يمطبم الواف باإلو م واإل ان   نّ 

         ال بّد من اإل ان بالوي  الذ   اا به ا رورىونهلل 

         فالذين يتَّبرتون ،وإل ات بالكذب أو [25]ا عهيااهلل ،
  ، [6رهللر]اوي           اجلهرونهلل 

             ينم أبمد الها  [52]الذا،يا هلل ،
    عن ينذا اإل ان عقيدي وعت ا، لذلك عّدوا خرب الوي  خرافا  وأوا  رهلل 

       ا بات ، و ّىوا عن  قيقق التو يد وأرركو [24]الهحإلهلل
 ،[5]صهلل          ما م يهرلل به وىطاعاا ولالواهلل 

فكاعوا أبمد الها  عن ممرفق اوّد والتلامه وزمّيهوا من الدعوي إىل زو يد ات وإفرايه بالمهايي 
 لوينّيق بمد اإللرا، بالربوبّيق كتا بهلّل  لك ات زماىل مي أّن الميي  ا هَكر ينو الشر    ا

             بقولههلل 

               

  فىتا ألرُّوا بربوبّيتههلل [31]يوعسهلل ،    أمر بتوبيابم وإعكا، ماينم عىيه من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/410لىشهقيط  هلل  "أ واا الهيان"( يهظر هلل 1)
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      الشرر هلل 
 تحقيق االنقياد هلل بالطاعة: ب/ أثر اإليمان بالغيب في

بالطاعق أمر يهطىد من ممرفق وحيتاج إىل مهبج و ريقق، ولد زضتَّن  االعقياي ت 
 اإل ان بالوي  ك  ا مرين، ف يه ايخرب عن أ اا ات وا ا   ازه وفمىه ما حيرِّ  تهَّق ات 

الكتال واجلتال واجل ل عىحم    ع و  عهايه، فبو ات ا ىك القدو  الس م، له كإّل ا ا 
الت صيإل واإلمجال، وينو الصتد الذ  يقصده ايخىد   كإّل اووائج والر ائ ، وينو اوّ  القيوم 
الذ  له يوام اوياي وكتال القد،ي ومتام الوىن، وينو المظيم اجمليد اوتيد له ا  اا اوسىن 

  (1)هَّق خااَّقوالص ا  الم ، وكإل اوم له وكإل ا ق من ا ازه زستدع  ت
الذ  زضتَّهه خرب الو   كتا حيرِّ  تّهق المهاي ت علو إل فإعَّه يمظِّم  والتمريف بات 

 ، ااينم فيه، ويدفمبم إىل  ى  القرب مهه وزتهُّي مر ازه، ولد أخرب الو   عن ات 
يم الم ّو بص ا  ،محته و ىته ومو رزه، فبو الرمحن الر يم ووم  ،محته كإّل ر ا، وينو اوى

الو و، حي  الم و، ويقهإل التوب، وحيّ  من عهايه أن يسَموا   حتصيإل ا وهاب الا يهالون 
هبا ع وه، ويتمّر ون هبا إىل ع حا  ،محته، وينو القري  اجملي  يستي يعاا عهايه ويمطيبم 

 هن  وإ ا وؤهلم، وينو الكرمي الويوي احملسن إىل خىقه ا ت ضِّإل عىيبم بأعواع الهمم وعظائم ا
عر  ا ؤمن بالوي  ينذه الص ا  ألهإل عىحم ،به  ائماا مهيهاا ياعياا متقرِّباا إليه مبا حيّ  وير حم 

 ه ا و، ااا  فتمرفق ات زهمع عىحم الر اا، والر اا يهمع عىحم الطى 
(2)    

 كتا زضتَّن الو   بياعاا لص ا  عظتق اإلله ولوَّزه ووطوزه وعىته و،لابته ما خيوِّ   
عهايه، وجيمىبم يستقيتون عىحم  اعته، ويهقايون  مره وهنيه، فبو القوّ  القاينر القاي، الذ  
ال  تهي عىيه ر ا، وينو المليل اجلهَّا، المايل عىحم خىقه بص ازه وآيازه، وينو المىيم ايخه ر الما م 

كان أو   بدلائد ا مو، وخ ايا الصدو،، وينو الرلي  الشبيد الذ  ال يوي  عهه ر ا ور ا
عىهاا، فتن آمن بالوي  عر  لربِّه ينذه الص ا ، فحقد كتال الذّل وايخضوع والتمظيم 

واالعقياي بالطاعق ظاينراا وبا هاا،
فاإل ان بالص ا  الذ  ينو رمهق من اإل ان بالوي  أوا    

   قائقبا، اإل ان بالص ا  وممرفتبا وإنها ))حتقيد المهوييق الظاينري والها هق، لال ابن القّيمهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 413البن القيم هلل  " ريد اهليرزهلل"( 1)
 1/520لىحىيت  هلل  "إل انا هباج   رم  ا "( يهظر هلل2)
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وزمىُّد القى  هبا وربويه هلا، ينو مهدأ الطريد وووطه و ايته، وينو ،وح السالكهلل و اييبم 
   (1) (( إىل الواول، وترِّ  علماتم إ ا فووا، ومن ر مهتبم إ ا لصروا

وما له من الكتال واجل ل، وما ز رَّي به من الو داعّيق والصتديّق، ينو  فاإل ان بات 
قيد االعقياي بالطاعق ظاينراا وبا هاا ويو ه الطاعق وحيدي كي ّيتبا اإل ان بروإل ات الذين أوا  حت

ااط حم، وينم ا وي ايخىد وأئّتق اهلدى، أ،وىبم إىل الهشر مهّىوهلل ومهذ،ين، وأعلل ممبم 
 الكتاب ليهيِّهوا لىها  مهبج المهوييّق، ويبدوينم إىل احيح المهايي وأعواع الطاعق  

 اإليمان بالغيب في البراءة من الشرك وأهله: ج/ أثر
عىحم الك ر بالطا رو  مي اإل ان  -الذ  بمع ات به كاّفق الروإل-مدا، اإلور م 

             ، لال زمراىلهلل(2)بات

والتو يد الذ   اا به الروإل إمنا يتضتَّن إنها  ا لوينيَّق ت و ده )) ، لال ابن زيتّيقهلل [36لهحإلهلل]ا
بأن يشبد أن ال إله إال ينو وال يمهد إاّل إيّاه، وال يتوّكإل إاّل عىيه، وال يوايل إاّل له، وال يماي  

يتحّقد االوتس م ت زماىل إالّ  ، ف  يتّم ممىن اإلو م وال(3)((إاّل فيه، وال يمتإل إاّل من أ ىه
، (4)با تهاب الطا و  والربااي من عهايي كإّل ما ووى ات بايخىوص من الشرر  اجلىّ  وايخر  ّ 

  [110]الكبفهلل      وإليره اإلررا،ي بقوله زمراىلهلل 
عىررحم اإل رران بررات   بمررض ا رروا ن  مرره ات و مهيررق ينررذا الررركن   حتقيررد التو يررد لدَّ 

            فقررالهلل 

    ولررررررررالهلل [256]الهقررررررررريهلل ،        

      [17]اللمرهلل  
وينكذا فإّن اإل ان بالوي  ينو أوا  الدين اوّد، وأوا  اهلدايق إليه، فالذين آمهوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/350البن القيم هلل  "مدا،ج السالكهلل"( 1)
( من أخطر ما يوا ه عقيدي التو يد اليوم من التحديا  إ  ال ينذا الركن، والدعوي إىل االكت اا باإل ان بات أو بإله 2)

 –يهاا   اإلزيان به، فيكون  لك أي ا كان  ا  اإلله! بدعوى أن ينذا القد، من التو يد ينو ما يشو  كإلَّ الهشر زقر 
 ريد إلزالق ال وا،  بهلل ا ييان والمتإل لتحقيد ما  وه الس م الما   وا خوي الما يق أو الكوكهيق أو  –بلعتبم 

 اإلعساعيق المامق! 
 1/224البن زيتيق هلل  "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"( 3)
 525هلل  "زيس ر المليل اوتيد "( يهظر هلل4)
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احنرفوا عن  قائد ينذا اإل ان زشّمه  هبم  بالوي  وأوىتوا و ببم ت فازوا و،حبوا، والذين
السهإل بهلل أييان ترَّفق متّسكوا هبا عصهيق و  الا، أو ونهيا  متهوِّعق ينىكوا    قووبا 
ورركّياتا، ولد ربد عصرعا اوديع عويي كن ر ممن  رلوا   أعواع الض ل واإلعكا، الك ر 

ا هبا ظتأ الروح بمد أن أ هاينم التم    اوتكها،اا إىل الهحع من  ديد عن اوقيقق ليط ئو 
     متاينا  اوياي ا اييّق، ورقوا   بيدائبا كإّل الشقاا  قهاا من اللمانهلل 

      ولكن إلعراض ينؤالا عن الدين وتا،بتبم له  م يّتيبوا   [124] ههلل ،
عدو ا لو ىتبم عن  قائد  (1)ىل ا صد، الصحيح، ومن مّث  م يّتاذوا الشيطانحبنبم اجلديد إ

، وإمنا [6]فا رهلل        الوي  الا والبا ات لمهايه ا ؤمههللهلل 
و،  ديدي زيهبا هلم إبىيس  زهموا عقوهلم وأينوااينم، فكاع  عتييق حبنبم الواول إىل الك ر بص

 [16]ا عرا هلل           هللكتا أخربعا ات 
  

ولد اختذ ينؤالا اويا،ى   حبنبم عن الدين اوّد مسا،ا  زشّمه    زتهُّي ا ييان  
مي با هّيق ا ييان احملرّفق، يصف أ د الراادين (2)  اآلهلق ا عنويّق القد قالونهّيق، وا ييان  ا

إعه اإل ان أّن  ياي )) لتطوُّ،  ركق الهحع عن الدين   الورب هنايق ما واىوا إليه فيقول هلل 
 اإلعسان اوقيقّيق ،و اعّيق، وأّن ينذه الرو اعّيق مّتحدي مي ،و اعيّا  كإّل أركال اوياي   مجيي

، وبالتايل فإّن  ياي اإلعسان ا ستقهىّيق عىحم (3)الكائها   ويّتصإل هبذه المقيدي ،و اعّيق ا ،ض
ولد اعطو   ،(4)(( ينذه ا ،ض زمتتد عىحم زطوير  يازه بتها م مي القوى الرو اعّيق لأل،ض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن يستق  فكره من   ر الو   ا مصوم ال يمر   قيقق الشيطان وكي يق الهياي مهه ومرا تته  إ   ايق ما  كن ( كإل م1)
أن يمرفه اإلعسان بمقىه أومن ا صاي، احملرفق إىل و وي لوي ،و اعيق لد يستيبا أ، يق أو ع ساعيق أو لوي رر، أما كيف 

 ريد إىل الواول إليه أبداا إال عن  ريد الو     يتحصن من رر الشيطان ويتيه  مكائده و يىه ف   
)عشتا،( إهلق  -زماىل ات عتا يشركون-واليوعاعيق، ومن أبرز اآلهلق اإلعاث الا يلعتوهنا  ( منإل ا ييان السومريق2)

   760السواح هلل  هلل فرا  "لول عشتا،"ايخص ، و)إعاعا (إهلق الستوا  والما م الهو،اين   يهظر هلل 
( ين  عقيدي يهاي  أاحاهبا ب كري أمها ا ،ض، وأن الهشر يههو  أن يمهدوينا فب  ا م المظيتق الا متهحبم من 3)

، وزدو،  ول ينذه المقيدي اليوم عدي من ا ييان زشتإل كافق Gaia،و با ا تيىيق   الطهيمق وا مروفق باوم  يا 
 يهظرهلل  ،Earth centered religonلهائإل الشامان وزستحم هلل ا متقدا  الونهيق لىبهوي اوتر و 

-"The New World Religon". Gary.Kah .p.201. 
 الكاز  الهالد ل كر اوركق، يهظر كتابه  ركق الهيو اييج هلل ،فاولر فاعد، وال  ( ينو 4)

  p.34.  –"The New Age". Fowler Wlalt 
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 ييان اجلديدي   الورب وين  بمع أكنر ا (1)(حت  ينذه المقيدي )عقيدي الو دي الرو اعيق
وايا ق  ديدي لصو، لد ق من عقيدي و دي الو وي، فتمتقدوينا جيتتمون عىحم القول بأن 
الكون رام ا اإلعسان والطهيمق ينو )الوا د ا قّد (، ويرفضون التصديد بو   خاّص ويين 

ول إىل اوّد من با هه وا د، ويّدعون أّن اوّد عسيّب ومتمدِّي، وأّن بإمكان كإّل أ د الوا
ال  كن أن يكون  ))بإررالا  و   متيدِّيي زهاو  كإّل زمان وكإّل  ائ ق، يقول أ دينمهلل 

ا،  ّن اإلله   كإّل مكان ومتوفِّر لكإّل  ينها  و   هنائّ  وخامت، إّن الطريد إىل اإلله ليس وا دا
   (2) (( أ د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينا بهلل ا ييان، وين   قيقق فىس ق الطالق اويويق الكامهق الا زقول هبا وين  عقيدي و دي الو وي عىحم اخت   او، ( 1)
،وح  يتىّاص   إنها و القدمي   مذين  أاحاب الرو اعيا  عشرا  الطوائف الديهيق   الورب، وين  ما كان يستحم 

ليبا بالووطاا وإمنا يتقربون إ، عىحم الها  ممرفق الميل عن الواول إليباعىويق مقدوق عن  ا  اودوث، جي  
الرو اعيهلل ا قدوهلل و لك بمد التطبر من الشبوا  الطهيميق الا يمدوهنا يعساا  ىت حتصإل مهاوهق بهلل الها  

   308/ 2هلل  "ا ىإل والهحإل لىشبروتاين"والرو اعيا ، يهظر هلل 
يهظر    اوواليا، يديمد من مهظر  فكر  ركق المصر اجلدكاز  اجنىيل  ،Nevill Drury عي إل ي،و،  ( القائإل ينو 2)

 هلل "الهصراعيق والهيواييج هلل ه ص نن ماعا "هلل كتابه هلل 
-"Worlds Apart: Christianity and the New Age", David Millikan,and Drury.p.54. 



 

 

 342 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

ه المقيدي وعشر او،ينا   ولد زكّوع   وائف ومؤوسا  خ يق وممىهق لته يِّ ينذ
الا زمُد أربر  ركق   الواليا   The New Age Movement الورب، مهبا  ركق المصر اجلديد

ا عن الو  ، وزروِّج جلتيي او، عقيدي  ا تحدي ا مريكيق زتهىّن الهحع عن  قيقق الدين بميدا
)) هلل (1)إ دى ا تاصِّصا    ي،اوق فكر ينذه اوركقالو دي وزىوعاتا بقوال   ديدي، زقول 

إّن ا قّدمتهلل ا هطقّيتهلل و،اا ينذه المقيدي مهاهلل الطقو  السرِّيق الها هّيق والوهوص، الكىتتان 
الىتان زُمهيان الوع  بالمرفان الها  ّي الرو ايّن  فالطقو  السرّيق ين  زطىُّي إىل عا م خا،ج عن 

واليقهلل باحتاي كامإل الشمو،  -يسّتوعه القّوي ايخا، ّيق أو لّوي اوياي- الما م ا شايند ا مرو 
واله س والروح وكإّل اإلعسان مي زىك القّوي، ولذلك يوّيي كن راا عىحم ألسهق أاحاهباهلل عريد أن 

فب  عىوم  (الوهوص)  أّما (2)عشمر أعّها القّوي، عريد أن عمتإل مي القّوي، عريد أن عصهح حنن القّوي
يتّم الواول إليبا باوواّ  ايختس والمقإل، فب  عىوم با هّيق اعتقائّيق، واعطهاعا  زتّم   ال 

ويتسّىم ومضا  من الكون ز ّسر  ،(3) الق الوع  ا و رَّ الذ  خيو  الموا م ايخ ّيق بأعا  مميَّلين
  (( ألواز الستاا وا ،ض

أاهح من الصم  عىحم  فقد هيقباعتباج مهبج الها  و ّن ينذه المقيدي متّيي اوقيقق
الدا،  لىطوائف الديهّيق الا زكّوع  مؤخراا بصو،ي كه ري   الورب حتديد المقيدي الا جتتتي 
عىيبا ينذه الطائ ق أو زىك  إ  زضّم كإّل  ائ ق عدياا من ا متقدا  ا تهايهق، فيو د   الطائ ق 

ويرون ينذه ا متقدا  او، خمتى ق وأفبام لتمديد و  ره، الوا دي القول بالو دي والتنىيع وا
يمّدون االعتقاي باإلله أمراا راصي ا، ف  حيدِّيون عقيدي بميهبا  زهاعبم وقيقق وا دي، و 

اعتقاياا مهبم بهسهّيق اوقيقق، وإ اعاا بأن الو   ينو إهلام وعرفان با  ّي يتكّشف لدى كإّل فري 
الشاص أكنر وعياا من الها يق الرو ّيق عن  ريد ووائإل اال،زقاا بصو،ي راصّيق عهدما يصهح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حبنبم عن  المصر اجلديدزتهي فكر  ركق بمهوان " الا لدم  ا رو ق الدكتو،اي Helene Horn( ين  ينيىهلل ينو،ن 1)
 ، يهظرهلل University of South Africaاوقيقق" جلاممق  هوب أفريقيا 

-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 

Perspective"p.32. 
(2)    We want to feel the Force, We want to become the Force, We want to woork with 

the Force.                   
( متيلينم ا قصوي ينو يأهبم عىحم ينذه الريا ا  والتد،يها  و، هتبم الصايلق   الواول إىل ينذه اواال  ! ف  مر هاا 3)

 هبذا التتيل    
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الها هّيق وا تا،وا  السريّق الا زتيح ال راق   ِّ إعسان   حتقيد  الق إهلّيق زهكشف له فيبا 
  (1)اوقيقق 

والسه  الرئيس   واول الهحع عن الدين عهد أكنر الورب إىل ينذه المقيدي الها ىق 
وز رُّله   وهىبا كوعه وىّل و به رطر أاحاب الرو اعّيا  ممن احنرفوا عن والدين ال اود 

 (2) قائد اإل ان بالوي  وُعرفوا بالك ر بالههوَّا ، فقد زكوَّع  ينذه الطوائف عىحم يد اليو ّيهلل
 الذين يديهون بصو، متهوِّعق من عقيدي الو دي، والذين اعتشروا كن راا (4)والشامان (3)وا با،يشّيهلل

ما لهن  أن أاهح  مراكل ييهّيق  (5)  الورب وأعشأوا   الهدايق مراكل متهوِّعق لىم ج الرو  ّ 
و د  هلا كن راا من ا زهاع
(6)  

ويتهامحم االعتتاا هلذه الطوائف الديهيق اودينق   الورب بشكإل وا ح لكوهنا زشتإل     
اييّق ا ىحدي أو   ا  ا ييان احملرَّفق مما،وا  ،و ّيق ي تقر إليبا من اعكو  لىوهبم هبي ر ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرب ما يستحم بالتهومي ا وها يس  أو اإلحيائ  أو  ( زمتتد كإل ينذه الووائإل عىحم زوي ر الوع  ) اال  الوع  ا و ري(1)
 الذاا الا يواإل إىل مر ىق السكر أو ال هاا بأ ائه ا اتى ق   

، وين  يياعق فىس يق ،و يق ينهديق، زكوع  من مما،و  اليو ا الربمهيهلل، وين  تتم بالطقو  ويرى ( أزهاع اليو يق2)
د، وتد  إلمازق الشبوا  لىواول إىل االحتاي مي برمهن)الكائن ا عىحم( يهظرهلل اهلهد القد ق أزهاعبا أن كإل الدياعا   

  وين  اآلن زمرض عىحم أهنا جمري ،يا ق لىصحق واالوتش اا يهارط   زمىتبا  108، ضا،اتا ويياعاتا" حملتد الهدو هلل
 ىق عن مماين التضاا الصراط ا ستقيم  اال ق أاحاب كن ر من الها    الما م ألصاه وأيعاه مبا    لك ب ي اورمهلل! 

                                               اجلحيم             
، وينرر  يياعررق ينهديررق يينريررق مىحرردي زشرركى  الورررب   السررتيها  ا ي ييررق عىررحم يررد الهاوررك اهلهررد  ( أزهرراع ا با،يشرريق3)

، وا تررذب  م يررهلل الشررهاب الوررر  التائرره، وزمتتررد عىررحم زررد،يها  التأمررإل التيرراوز  اال،زقررائ ، ومتررا،ين )ا با،يشرر  يررو  (
، ولررد زهررىن زطهيقاتررا ممبررد )ايسررالن( واوركررا  الديهيررق الررا  781/ 2الترره س المتيررد والتحررويل، يهظررر ا وورروعق ا يسررريهلل

 -The New Age",p.136,140,210"               خر   مهه كحركق المصر اجلديد)عيواييج( ،يهظرهلل          
يياعق ونهيق زو د   ويه ريا وأي ال أعدوعيسيا و هوب أمريكا واوواليا واهلوعا فرع مهبا يدين به  ، وين الشاماعيق( أزهاع 4)

والس ىيق والواول إىل القد،ي عىحم السيطري  اهلهوي اوتر   أمريكا، وزمتتد عىحم التقرب إىل ما يمربون عهه با ،واح المىويق
 عىيبا والتحكم فيبا وزتضتن  قوواا  و تيق تد  إىل الواول واال  من ايخروج عن الوع  يهظر هلل

The Dictionary of The Esoteric.Nevill Drury ,p.283- 
الس م، وال زكاي ختىو واليق   أمريكا ( زستحم مراكل الدعاا، ومراكل الص ي،ومراكل الهو،، ومراكل التهوير، ومراكل 5)

اليوم من أ دينا، وبدأ    ئمبا زدخإل الما م اإلو م  عرب مركل بي  الس م   لههان الذ  زرأوه ا دعوي مرمي عو، 
 إ دى ،ؤو  زرويج ال كر الها  ي من خ ل التطهيد اويو  وا تا،وق اليوميق  

  Marvis Harvis,America Now",p.142"-                                               ( يهظر هلل           6)
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 (1)مي كون ينذه الطوائف زسمحم لىتقري  بهلل ا متقدا  الرو اعّيق الونهّيق وبهلل المىم ا اّي ّ 
واهلوعا  Shamanismوالطقو  الونهّيق كالشاماعّيق  وا ييان احملرّفق مبا    لك السحر والتهييم

Huna
ومجيي ا ييان، وال جيد ا هتتون هلا  ضا ق   مما،وق ، وزدعو إىل لهول كإّل ا فكا، (2)

  قو  الونهّيق مي إظبا، التتسُّك مبمتقد  اوّ  كالهصراعّيق واإلو م !
وينكذا كاع  هنايق ، ىق الهحع عن الدين لإلعسان الورّ  الذ  زمس بروح ا اييّق 

 ظبر  بصو،  ّذابق لىتتمطِّشهلل واله مّيق وال رييّق الواول إىل أعواع من ا ييان اجلديدي الا
، و قيقق ما (3)إىل الرو اعيّا ، وزكّوع  من أ إل زقد با لىها  مراكل ومجميا  ومؤوسا 

حتتىه إمنا ينو او،  ديدي لدين الك ر وزطهيد لمقيدي و دي الو وي وفىس اتا   ا ييان 
  (4)الشرلّيق، وعويي إىل التهييم والسحر والطقو  الونهّيق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ا مريكان اليوم يؤمهون  % 36أن هلل   Russell Chandler( لذلك أكد  ي،اوق  دينق لام هبا الها ع ،اوإل 1)
هطقيق زهاوخ مهبم يؤمهون مب %25أن التهييم عىت  ا صد،، وأن السحر مبا،ي  كن زسا رينا لىا ر والتطوير، و 

  -"p.130-13  "Under standing the New Age ا ،واح  يهظر كتابه هلل                                
ينرر  يياعررق ونهيررق مررن أييرران اهلهرروي اوتررر، زهتشررر    ررل، ينرروا  بالواليررا  ا تحرردي ا مريكيررق، يمتقررد أينىبررا بالكررائن  (2)

 د الطقو  الصاخهق بالطهول وا لام ر والوعيتا  ا قدوق يهظرهللالرو   ا عىحم الذ  يتم االزصال به عن  ري
The Dictionary of The Esoteric.Nevill Drury ,p.283- 

 الهشرريق! لتهتيرق الطالرقولد مت عىحم يد السا ر الردكتو،هلل زراي  ريتس، إعرايي اريا ق  قووربا عىرحم رركإل يو،ا  زد،يهيرق  
عىرحم الردعوي اإلور ميق   ايخىيج!الردكتو، ا رد،بهللجني  الرفراع ، وزعرم أعره  ولد  ضر يو،ازه وفاخر هبا أ د من حُيسهون

جتاوز ما فيبا من الونهيق واوتهدل اورتواناتم الشرركيق باورم )ات( و)ال إلره إال ات( الرا أي  إىل ع رس ا  مرول  رىت عىرحم 
     24، ص2002ينر،اكتوبر1424( ، رمهان222  ر ا سىتهلل اوا رين لىدو،ي!؟يهظرهلل جمىق الهو،،المدي )

ًِ ،World Good Will،وو،لرد لرووي ِول Lucis Trustلوورل زرور   مؤوسرق( مهبرا 3) ًِ  Arcane ومردا،  ا ،كرهلِل

School واجملتوعرق اجلديردي الما يررق لىارايمهلل ،The New Group of World Servers    إ ررافق إىل مرن زقرردم
مجميررا  لهشررر متنّررإل ومجيمبررا ديررد ، و ركررق القررد،ا  الهشررريق الكامهررق ،  كرررينم هلل  ركررق الت كرر ر اجلديررد ، و ركررق المصررر اجل

   يها  ا ي ييرق يهظررهلل           السرت Blavatskyال كر النيواو  ) عقيدي و دي الو وي ( الذ  عراي  بره وأعىهتره ب فازسرك  
-The New World Religon.p.200.and En Route to Global Occupation .p.102. 

ليس ور ا يذاع التأكيد عىحم يعم ا مم ا تحدي هلذه المقيدي، ويعم اجلبا  الهحنيق وا ؤمترا  الا زتوىل زروجيبا  (4)
أل ه وكان لد م 1999عام  الذ  اد، "عقيدي الما م اجلديد"  كتابههلل  Gary.Kah   ر  كاه وعشرينا، بهلل  لك

الا زرى أهنا زوافد ،وح المصر وزواك   لتو هلل المقيدي الما يق اجلديدي إل  المت لىتههيه عىحم ايخطر ا تلايد لألمم ا تحدي
حنو   اجتاه  هيق ويعوا  وتايق الهيئق  وزطهيقا  كمىم، وا تتنىق ال كر النيواو  الها  ي وزقد ه  مستيدا  ال كر

 ، يهظر هللالمقد  اجلديدوعظامه  هزشكيإل موا هيو  زو يد الما م
-The New World Religon.p.124.and En Route to global Occupation .p.113.    
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عىحم عهايه ال حيوزينا مهبم إالّ من آمن بالوي   دايق إىل الدين اوّد مّهق من ات فاهل
واّد  ا روىهلل، واختذ من ينداينم مهبياا يسورد به   حبنه ومما،فه، ويهقاي له   عتىه 

كتا أعه و ده   وعهايزه، فالو   و ده  ريد اهلدايق لىدين اوّد واإلخ ص لإلله اوّد 
 مهبج المهوييّق ا ر ّ  عهده وهحاعه، كتا يتههلّل   ا طى  التايل  ريد ممرفق 
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 المطلب الثاني 
 ادةـداية إلى صحيح العبــاله

 
من أعظم ما حيتا ه المهاي لص ح ييهبم ويعياينم بمد ممرفق اإلله اوّد وو وب 

عهده، وهلذا  وما يساطه  ليطيموه ويمهدوه عىحم ا هبج ا ر  ّ  اإلخ ص له، ممرفق ماحيّهه 
عىحم عهايه فأ،وإل الروإل يهيِّهون اوّد من الها إل ويقيتون لىها  مهبياا من اوّد  ز ضإّل 
               هلل (1)الكامإل

          فمر  الها  من الروإل  [13]الشو،ىهلل
م وما يهوض، وما يقهإل مهبم وما يرّي،لال ابن القيم هلل  ا طرا، المهاي فو  كإل ))ما حيّ  ،هبُّ
ه فيتا أمر ، فإعه ال وهيإل  رو،ي إىل ممرفق الروول ، وما  اا به وزصديقه فيتا أخرب ، و اعت

إىل السمايي وال  ح ال   الدعيا وال   اآلخري إال عىحم أيد  الروإل ، وال وهيإل إىل ممرفق 
الطي  من ايخهيع عىحم الت صيإل إال من  بتبم ، وال يهال ، ا ات الهتق إال عىحم أيديبم 

وُوّفد  ر اي ،بِّه، ومن ،   فتن زىّقحم مهبج المهوييّق من ينذا الطريد عر  احيح المهايي (2)((
عهه زهكَّ  الطريد واحنر  عن اوّد   ي،وب الشر  والهدع، وما أكنر من يمهد ات بو ر ما 
ررع! وزقّرب إليه مبا يساط! وما عهايي ا شركهلل لألاهام إالّ بدافي التقرُّب إىل ات، لال زماىل 

   [3]اللمرهلل         خمرباا عهبمهلل 
ومن ا مىوم أّن المهايي ال زصّح إاّل بشر هلل مهاهلل حتقيد اإلخ ص ت وموافقق ررع ات 


، وال  كن أن يو د ، فبذان الشر ان البد مهبتا لقهول المتإل ولوامبتا اإل ان بالوي (3)

اليتّم إاّل مبمرفق  قائد الوي  الا  فاإلخ ص ت بالوي ،  إخ ص أوازّهاع إال من مؤمن
وما له من الكتال واجل ل، وما ز رَّي به من  أخرب عهبا الروإل، وأمهبا اإل ان بات 

الو داعّيق والصتديّق، واإل ان بأّن ،وىه الذين ااط حم ينم ا وي ايخىد وأئّتق اهلدى أ،وىبم 
بم الكتاب ليهيِّهوا لىها ، وحيكتوا بيهبم فيتا اختى روا فيه، إىل الهشر مهّىوهلل ومهذ،ين، وأعلل مم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/64لىشا يب هلل  "ا وافقا "( يهظر هلل1)
  15/  1البن القيم هلل "زاي ا ماي"( يهظر هلل2)
   58، لمهد المليل الرا ح  هلل "ررح المهوييق( يهظر هلل"3)
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فتمرفق  قيقق الههوَّي وأهنا ااط اا من ات  ن ا،زضحم من عهايه زدفي الزهاع ا عهياا وااللتداا 
 هبم، وحتت  من الوىّو فيبم أو اعتقاي ألوينّيتبم أو ار  ر ا من المهايي هلم  

من  هوي ات يه ِّذون ما يكىِّ بم به، فتمرفق  قيقق عا م واإل ان با  ئكق وأهنم  هد 
ا  ئكق حتت  من التصوُّ،ا  الها ىق الا  مى   وائف من الها  لد اا و ديناا يمتقدون 

أو زدب رينم لىكون، أوزصرُّفبم فيه بقواى مهبم اوتق الا ، فمهدوينم أو اختذوينم  بهّوتم ت 
 ووطاا وحنو  لك من الشر   

اإل ان باليوم اآلخر وما أعّد ات فيره مرن نرواب احملسرههلل وعقراب الكَ رري وا ماعردين جيمرإل المهرد و 
جيتبد   مرالهق عتىه، والمتإل عىحم مر اي ،به وراا و براا ،ا يارا نوابره ا وعروي   الوير ، خائ ارا 

       مرررررن عقابررررره ا توعرررررد بررررره   الويررررر ، لرررررال زمررررراىل هلل 

        وال يقوم ينذا الر راا بقىر  عهرد إال إ ا  [110]الكبفهلل
 كان عامراا باإل ان بالوي    

،  عن احيح اإل ان بالوي  واليقهلل بصد  خربه اأكيدا  اومنىتا كان اإلخ ص أنرا 
و ريد ممرفق المهايي الا  فكذلك االزهاع   إ  اإل ان بالوي   ريد حتقيد اإلخ ص ت 

مؤمهاا إ اعاا  ازماا بأن  ، وال يصإل المهد لذلك  ىت يكون متهماا لروول ات زر   ات 
ال زمر  أعواع المهايا  وكي ّياتا ولد ل ،والته ين  أكتإل الرواال  وأمتبا وآخرينا، فتهه 

أ  إ داث وابتداع  ، و ّذ، من(2)ولالهلل"خذوا ع ي مهاوككم"(1)هلل"اىُّوا كتا ،أيتتوين أاىِّ "
من خطهه ومواعظه  مته بتىك الكىتا  اجلامما هلل"أما بمد  فإن  اكن را  خيال با فصّد، 

أاد  اوديع كتاب ات ، وخ ر اهلدى يُندى تتد ورَر ا مو، تدناتا وكإل بدعق 
مهبياا كام ا لىمهايي كتا حيّ  ات   قد  وى كتاب ات ووهق ،وول اتف (3)  لق"

ات علو إل و ده بشريمته الا ا،زضاينا  هوير حم، بإل مهبياا جيمإل اوياي كىبا تراباا يُمهد في
لىها ، ولد ومد بتطهيد ينذا ا هبج ا ؤمن  بالوي ، فأاهح   يازه كّىبا عهايي ت وزتهرُّماا 

ا ت  ق ا لد لر اه،واو ا، ته ا ممظِّتاا، ومهقاياا  مره وهنيه خمىصاا له، فكان عهدا تسىم ت مو ِّدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 631 ،لمهلل أخر ه الهاا، ، كتاب ا  ان،باب ا  ان لىتسافر إ ا كاعوا مجاعق، (1)
 1297 أخر ه مسىم، كتاب اوج، باب اوتحهاب ،م  مجري المقهق يوم الهحر ،اكهاا، ،لمهلل (2)
  867 أخر ه مسىم، كتاب اجلتمق،باب خت يف الص ي وايخطهق، ،لمهلل(3)
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       هي اا مسىتااهلل أوىم و به ولىهه ت متهماا مّىق إبراينيم

               

  [163-162]ا عمامهلل
بالطاعق واالعقياي عر  احيح المهايي،   فكإل من آمن بالوي  وزىّقحم خرب الروول

واينتدى إىل السهق، وعَهد ات كتا حيّ  ات وير حم، بيهتا زقّى  وائر من ك روا بالوي  أو 
ومن صور رفوا عن مهبج الروإل عىيبم الس م   أعواع من الشر  والهدع والض ال ، احن

 الا يقي فيبا الكافرون بالوي  وفئام من ا مَّق احنرفوا عن مصد، اإل ان بالوي  هلل البدع
الررا ولرري فيبررا  (1)فتررا أكنررر ا ت رراال  ا ولررد الههرروّ  وا رردائح ،الغلــو  فــي النبــي   -

بقولرههلل "ال زطرروين كترا أ رر  الهصرا،ى  عبم   عرهلل مرا  رّذ، مهره ،ورول ات أاحاهبا وأزهرا
 ىت   فقد    الهصا،ى   عيسحم (2)بن مرمي، إمنا أعا عهد فقولواهلل عهدات و،ووله"اعيسحم 

          مىررررره بمضررررربم ابهرررررا ت ، لرررررال زمررررراىلهلل 

  ومهبم مرن  مىره ينرو ات ، [72]ا ائرديهلل      [30]التوبرقهلل 
  زمرررراىل ات عتررررا يصرررر ون وكذلك  ىرررروا مررررن بمررررده   ،ينهرررراهنم وأ هررررا،ينم لررررال زمرررراىلهلل 

       [31]التوبقهلل  
عهررررد مررررن  ررررىوا عررررن اوررررد  عصررررتق ا وليرررراا  ومهشررررؤه اّيعرررراا والغلــــو فــــي األوليــــاء، -

، (3)الصررروفيق والرافضرررق، فالرافضرررق لرررالوا بمصرررتق ا ئترررق واخوعررروا مرررن بمرررد  لرررك واليرررق ال قيرررهك
 ! (4)متوينهلل   مرزهق المصتقوالصوفيق  مىوا مشائخ  رلبم بإل وكن ر من ايخرلحم وا 

واعتشررر مررن و،اا يعرراوى المصررتق ينررذه أعررواع مررن الشررر  واررهو  مررن الهرردع فكررم ممررن 
يهتسهون إىل اإلور م زو بروا بالمهرايي لور ر ات ، وعهردوا ات بور ر مرا رررع  را احنرفروا عرن اإل ران 

ي وعّترر  أعررواع  ررىت ز ّشرر  الهرردع   كنرر ر مررن  واعرر  اويررا بالويرر  عىررحم مررهبج الروررول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كقصيدي الربيي لىهوا ر  ومئا  القصائد ا خرى عىحم مهواهلا   1)
          هلل لول ات زمراىل( أخر ه الهاا، ،كتاب ا عهياا، باب 2)

   344،لمهلل  ،[16هلل]مرمي 
  211"ي،اوق عن زا،يخ ال ر هللايخوا،ج والشيمق" محد  ى هلل( يهظرهلل 3)
 204إل سان إهل  ظب رهلل  "لتصو ا"و ،183/ 3البن عر هلل  "ال تو ا  ا كيق"( يهظرهلل 4)



 

 

 349 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

المهررايا ، أاررهح المتررإل هبررا عهررايي مر ررّيق عهررد  وائررف مررن ا ّمررق  رراي  عررن اوررّد و اعهرر  
كنرر ر مررن ا اطئررهلل ))االوررتقامق، وازّهمرر  وررهن السررابقهلل  ررذو القررّذي بالقررّذي، لررال ابررن زيتيّررق هلل 

وى احملهَّرق ت الذين ابتدعوا أررياا   اللينرد والمهرايي ولمروا   بمرض مرا ولري فيره الهصرا،ى مرن يعر
مي خمال ق رريمته، وزر  اجملايندي   ورهيىه، وحنرو  لرك، ويتتّسركون   الردين الرذ  يتقرّبرون بره 
إىل ات بهحو ما متّسك به الهصا،ى من الك م ا تشابه واوكايا  الا ال يُمَر  اد  لائىبرا، 

ا، كترا  مرإل الهصرا،ى ولو اد   م يكن لائىبرا ممصروماا، فييمىرون متهروعيبم ررا،عهلل هلرم ييهار
، فأارررحاب الهرررردع مرررن ا سررررىتهلل وورررائر أاررررحاب (1)(( لسيسررريبم و،ينهررراهنم رررررا،عهلل هلرررم ييهاررررا

ا ييان احملرّفق والونهّيق يؤيُّون أعواعاا من المهرايا ، وهلرم ار ي واريام و رّج ويعراا، ولكّهبرا إّمرا 
عهايا  متو َّه هبا إىل   ر ات، أو متمهَّد هبا عىحم   ر ينداه 

 الذ  ، يه لمهايه   

، ، ويعائبم من يون ات ومن تلك البدع أنواع االستعانة واالستغاثة باألموات -
والذبح والهذ، لأل ر ق وأعواع الشر  ا كرب، متاماا كتا ي مإل الونهيُّون إاّل أّن ينؤالا يقصدون 

،يق وزتهُّي   التا ، وإّن ،اد القهو (2)أاهامبم والقهو،يُّون يقصدون ما يستُّوهنا مشايندينم
لهو، ا عهياا أو الصحابق أو ا ولياا ليههلل عظيم خطر  الد اا و ديناا  ول مايّدعون أهن

االحنرا    باب اإل ان بالوي  وما يواإل إليه من الشر   وما زال أئتق اهلدى احملّققون  ماين 
الهدع بدعبم ويصهِّ ون    يهكرون عىحم أينإل -  كإل زمان-اإل ان بالوي  المامىون مبقتضاه 

 لك ا صهَّ ا  لىتحذير من الهدع، وزو يح أعواعبا، والرّي عىحم رهه أينىبا، وبيان احنرافبم عن 
 اإل ان بالوي  زىقِّياا أو فبتاا أو عت ا 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   45البن زيتيق هلل  "المهوييق"( 1)
    "،وائإل اجلامي ال ريد"  تن 574لىصهماينهلل  "زطب ر االعتقاي من أي،ان اإلواي"( يهظرهلل 2)
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 المبحث الثالث :

 أثر اإليمان بالغيب في إصالح الحياة والمعاش
 
 

 وفيه مطىهان هلل
   ا ؤمن ح  ياي اإلعسانا طى  ا ول هلل إا 

  اجملتتي اإلعساين ا طى  الناين هلل إا ح         



 

 

 351 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 المطلب األول
 المؤمن انــالح حياة اإلنســإص

 
اإلعسان خمىو  مليوج الطهيمق  تلج فيه عا م الوي  بما م الشبايي، لذا خت حم عىيه 

  با لتكون عهصراا بمض  قائد ع سه الا بهلل  ههيه، وينو مأمو، حب ظبا وزلكيتبا وإا
ااواا   جمتتي إعساين أ،اي ات علو إل أن يُو د عىحم ينذه ا ،ض ويميش فيبا اوياي الدعيا 

  وفد مهبج ات 
بمهايه أّن يههللِّ هلم كإّل ما حيتا ون إىل ممرفته، وجيمإل  ولد التض  ،محق ات 

الواول إليه وب ا وا حاا   ر    عوج
عىحم  ّ  ال ضائإل،  ، لذلك فطرينم ات (1)

ومهحبم عقوالا مد،كق متّيل بهلل اوّد والها إل، مث أمّت الهمتق عىيبم بإ،وال الروإل وإعلال الكت  
ووا  إليبم  تن ما زمّهدينم باإل ان به أاول ما يصىح  ياتم   الدعيا واآلخري، فات 

ضّرينم، وزكتيإل ما  مإل الروإل ووائط بيهه وبهلل عهايه   زمري بم ما يه مبم وما ي))لد
  لذا كان اإل ان بالروإل وزصديد خرب الوي  الذ   اؤوا (2)((يصىحبم   مماربم وممايينم

 به أوا  كإّل خ ر يهاله المهاي   الدعيا واآلخري 
وليس ا قام ينها مقام عرض وقائد الط  ومهبج زلكيق اله س الا والبا الو   ا هرلل 

ُكته    ينذا ا و وع مصهَّ ا  عدي، وإن كان ا مر ما زال من عهد ات ،محق بمهايه، فقد  
حيتاج إىل ي،اوا  متاصِّصق جتتي ما كت  السابقون وزصهِّ ه، ومتّيل الناب  الصحيح من ما 
أود به وليس مهه، وإمنا وأكت   باإلرا،ي ول   الهظر إىل أنر اإل ان بالوي    ينذا اجلاع ، 

، الا يعا إليبا خرب الوي ، وين  من أينمِّ أوهاب إا ح من خ ل أمو، زتهي بمض ا مو 
 اله س إلعساعيق بدعاا و،و ااهلل

 أوال: إصالح األبدان : 
واله س من الكىِّيرَّا  الا أمر الدين حب ظبا لتقوى عىحم القيام حبّد المهوييّق ت زماىل، 

الناب    الو    و السم    إا  با  سداا و،و اا مطى  ررعّ   لذا زضّتن خرب الوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9/66البن زيتيقهلل  "ي،ا زما،ض المقإل والهقإل"( يهظر هلل 1)
   19/96هلل  "جمتوع فتاوى ابن زيتيق"( 2)
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ا مصوم كتاباا ووّهق ما يصىحبا من ا فمال وا لوال، وما أ إّل هلا أو رِّم عىيبا من ا  متق 
وا رربق، كتا زضّتن بيان بمض ما خيتّص مهبا هى  الصّحق ا  قويي، أو  ظبا، أو يفي عّىق 

، وأعواع  اممق من (1)مو ويي، فدّل عىحم كن ر من أوهاب   ظ الصّحق والولايق من ا مراض
كتا أعه  (2) ر  التداو  وأوهاب الش اا زو ي عن كن ر مما يظّن   ع مه من ا  ذيق وا يويق

 وّ ه اإلعسان لك  يهّق  ويهحع فيتا  مإل ايخالد من أوهاب أَخر  
واود أن ليتق عىم الطّ  بكإّل اكتشافازه بالهسهق إىل  ّ  الو   كهسهق ا ما،  

عسهق  ّ  )) ّيق إىل ما يّل  التيا،ب المىتّيق عىحم اّحق عتائيه، لال ابن القيِّمهلل الطهّيق ايخراف
كهسهق  ّ  الطرلّيق والميائل إىل  ّهبم، ولد اعو  به   -أ  إىل  ّ  الو  –ا  ّهاا إليه 

 ّذالبم وأئّتتبم، فإّن ما عهدينم من المىم بالطّ  مهبم من يقولهلل ينو ليا ، ومهبم من 
بق، ومهبم من يقولهلل ينو إهلاما  ومهاما  و د  اائ     وأين يقي ينذا يقولهلل ينو جتر 

وأمناله من الو   الذ  يو يه ات إىل ،ووله مبا يه مه ويضرّه؟ فهسهق ما عهدينم من الطّ  إىل 
ينذا الو   كهسهق ما عهدينم من المىوم إىل ما  اا  به ا عهياا، بإل يناينها من ا يويق الا 

 م يبتد إليبا عقول أكابر ا  ّهاا، و م زصإل إليبا عىومبم وجتا،هبم، زش حم من ا مراض ما
وأليستبم من ا يويق القىهّيق والرو اعّيق ولّوي القى  واعتتايه عىحم ات، والتوكُّإل عىيه، وااللتياا 
إليه، واالعطراح واالعكسا، بهلل يديه، والتذّلإل له والصدلق والدعاا والتوبق واالوتو ا، واإل سان 
إىل ايخىد، وإ انق ا ىبو  والت ريج عن ا كروب، فإن ينذه ا يويق لد  رّبتبا ا مم عىحم 
اخت   أيياهنا ومىىبا، فو دوا هلا من التأن ر   الش اا ما ال يصإل إليه عىم ا  هاا، وال 

  ومن  لكهلل(3) ((جتربته، وال لياوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمهلل "عقإل أن الرريد كان له  هي  عصراين  ا  ، فقال لمى  بن اوسهللهلل ليس   كتابكم من عىم ( لال ابن الق1)
الط  ر ا؟ فقال عى  بن اوسهلل وينو ابن والدهلل لد مجي ات الط    عصف آيق من كتابها، فقالهلل ماين ؟ لالهلل لوله 

نر عن عهيكم ر ا من الط ؟ فقالهلل لد ؤ  فقال الهصراينهلل ال يرُ  ،[31هللعرا ]ا        زماىلهلل
مجي ،وولها عىم الط    أل اظ يس ري،لالهلل وما ين ؟ لالهلل ا مدي بي  الداا، واوتيق ،أ  الدواا، وعويوا كإل بدن ما 

، وإمنا قول  م ينه  ،فمه إىل الهيب اعتاي  فقال الهصراينهلل مازر  كتابكم وال عهيكم جلاليهيو   ره ا "  والصحيح أن ينذا ال
  4/104هلل البن القيم "زاي ا ماي"ينو من ك م  هي  المرب اوا،ث بن كىدي  يهظر هلل 

 319لىتور  هلل  "ال ر  الك ميق"و 156لىراز  هلل  "احملصول"يهظر هلل (2)
 باختصا، يس ر   4/12هلل  "زاي ا ماي"( 3)
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  هلللسان إبراينيم ، لال زماىل عىحماإلخها، بأّن المافيق مّهق من ات  -

   وبهللِّ عيب ينذه ا مق  [80]الشمرااهلل     لىتؤمههلل بالوي  أن أعظم وه
القاي، عىحم أن يبهبا مىت راا وكيف راا و ن يشاا، فبو   صول المافيق ينو يعاا ات 

  يد، بأوهاب أو يوهنا لال خالد ا وهاب والقاي، عىحم إع ا  مايريد، كي تا ير هلل "وىوا
ات اليقهلل وا مافاي، فتا أوا أ د بمد اليقهلل خ راا من المافيق"
(1)   

بيان بمض ا وهاب   ر ا ايِّيق الا  مىبا ات أوهاباا لص ح اله و  وا بدان   -
، وبمض وو،ه [44]فصى هلل       كالقرآن بماّمق، لال زماىلهلل 
، وأعه (2)ألّر ا ماجلق ب احتق الكتاب ولال  ن ،لوا هباهلل "لد أاهتم" خاّاق فقد اّح أّن الهيّب 

    (3)"كان يه ع عىحم ع سه   ا رض الذ  ما  فيه با مو ا "
ت  ّمته وكذلك و ه الو   كتاباا ووهاق إىل الدعاا ت والتضرع له بماّمق، ووّن ،وول ا

بمض الدعوا  وا  كا، ا اصواق   خمتىف ا  وال اويويّق اليومّيق من مأكإل ومشرب 
ومىهس ومهكح ومهام ويخول وخروج، و  زقىها  ا  وال اله سّيق من ينّم أو  لن أو خو  

 يذكرون هبا ات (4)وحنو  لك، وين  كن ري متهوعق متّنإل  صهاا  ينإل اإل ان من كإل ررّ 
،ا ههلل   ا  ر، مولههلل بأنرينا    ياتم فيتا يشايندون وفيتا  اب  هلل بههيبم متأوّ 

عهبم، فقد يّل الو   ا هرلل والمقول الصحيحق عىحم فائدي كإّل ما ررع ات ومه مته، ونه  
 لك بالتيا،ب الا ال حيص  عديينا إال ات  فتيد ا ؤمههلل لد يعوا ات ووألوه أرياا أوهاهبا 

   (5)ه    قبم، فأ دث ات هلم زىك ا طال  عىحم الو ه الذ   ىهوهمهت ي
ويههو  الت ريد   ينذا الهاب بهلل مانه  بهصِّ الو   وما يلعته بمض الها  اعتتاياا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولالهلل ينذا  ديع  3558،لم هلل  الدعوا ، باب من يعاا الهيب  ، والومذ ، كتاب39 ،لم هللأخر ه أمحد  (1)
 2821،لمهلل 3/180لال ا لهاينهلل  سن احيح ، احيح وهن الومذ  هلل   سن  ري ،

، ومسىم كتاب الس م، باب  واز أخذ ا  ري 2276 أخر ه الهاا، ،كتاب اإل ا،ي،باب مايمطحم   الرليق، ،لمهلل (2)
      2201،لم هلل عىحم الرليق بالقرآن وا  كا،،

  5735أخر ه الهاا، ، كتاب الط ،باب الرلحم بالقرآن وا مو ا ، ،لمهلل (3)
( زوىل كن ر من ال ض ا مجي اآليا  وا  اييع الصحيحق لهيان ا  كا، والدعوا  ا شروعق   اليوم والىيىق عىحم 4)

زينا وأو ليناهلل " صن ا سىم" لسميد اخت   ا  وال و هم  بصو،ي يسبإل محىبا وزداوهلا بهلل الها ، ومن أبر 
 القحطاين، و"عاجل ع سك به نك" يخىيإل أمهلل   

  234/ 2البن زيتيق هلل "التضاا الصراط ا ستقيم"( يهظرهلل 5)
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وحنو  لك! فال ر  بيهبا ينو ال ر  بهلل الو   ا مصوم الذ  (1)عىحم ،ؤاى أوإهلاما  أو جتا،ب
وال من خى ه و  ره من ا صاي، الا زت او    اّحتبا وليتق ال يأزيه الها إل من بهلل يديه 

ا مرفق ا تىّقاي مهبا، الويتا فيتا يتمّىد بأمر  يهرّ ، فيتيي ا مو، الا يُظن أن هلا زأن راا   
الما م وين  ترمق   الشرع كالتماويذ الشركيق، ومراعاي الطوالي ال ىكيق، والسحر،والدعاا احملرم، 

رمق، وحنو  لك ، فقد نه  من مضرتا أكنر من مه متبا  ىت   ع س ا طىوب، والرلحم احمل
ولإّل أن حيصإل   د بسههبا ع ي يعيو ، إال كاع  عالهته   الدعيا عالهق خهينق، يع اآلخري  

ت به ا وا ا د من ينذه ا وهاب أ ما  أ ما  ا هيح، مث إن فيبا من الهكد والضر، ما
ا مضري، واليكاي حيصإل الورض هبا إال عاي،اا وإ ا  صإل فضر،ه أكنر من عىيم  فب    ع سب

  (2)ع مه
زضّتن خرب الو   زشريي عهايا  بكي يَّا  خمصواق كالصوم والص ي  ُربد   -

آنا،ينا   احَّق الهدن والروح والولايق من ا مراض الماّمق وايخاّاق، وهبر  كن راا من ا  هاا، 
ا كت  عن اإلعياز المىتّ  والطيبِّّ   الصياموزك   مطالمق وريمق  

لك  ي رح ( 4)والص ي( 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كنر  الكت  والهشرا  الا زمط  وا ا  ع  يق زمتتد عىحم بمض آيا  القرآن أو أ اا ات اوسىن بطر  1)
أوا  ممرفتبا جتا،ب لاموا بإ رائبا عىحم أعداي من ا ر حم، ومن أربرينا اليوم  ريقق بدعيق، ويلعم مؤلِّ وينا أّن 

   هلل االوتش اا بأ اا ات اوسىن الا ابتدعبا ا دعو إبراينيم كرمي وظاينرينا االمتنال لقول ات زماىل

     قتبا االعتتاي عىحم ما يدعحم من  الق وأورا، اورو  وخصائصبا، وعصري و قي ،[180هلل]ا عرا
 فىس تبا  

  2/211البن زيتيقهلل "التضاا الصراط ا ستقيم"يهظرهلل  (2)
لمهد اجلواي الصاو ، من عشر ينيئق اإلعياز المىت    القرآن  "الصيام مميلي عىتيق "( يهظر عىحم وهيإل ا نالهلل كتاب3)

ولىطهي  اجلرّاح خالد اجله ر مواي  ميق كن ري يهّهه فيبا إىل ا نر المظيم هلذه ا وهاب عىحم احق  والسهق مبكق ا كرمق 
 "أوهاب مهسيق"، "يواا القىوب" و  رينا الهدن ور ائه من ا مراض المضويق كشريطهلل

ه زأن ر كه ر   زوذيق خ يا ( يل  ا حباث المىتيق ا هبييق عىحم أن زدفد الدم إىل الدماغ   فوا  الركوع والسيوي ل4)
ا خ لإلعسان، ومن مث التأن ر   عشا ه، وحُيَذ، من الدعاوى الكن ري الا زُروج حت  اوم اإلعياز المىت  عن أنر الص ي 
  الصحق الرو يق واله سيق،  يع يُّدع  أن السيوي ُ كِّن اجلسم من اوتتداي ما يمتقده الونهيون من  الق ) يا( 

من مه ذ هلا   اجلههلل أو ما يستوعه )الشاكرا( فتمط   -بلعتبم –ق ا ، يق،  يع زدخإل ينذه الطالق اويويق الرو اعي
اإلعسان الهشاط واو  وال رح، وزطبره من الطالق السىهيق ا تولدي عن االع ماال  اليوميق وزطريينا من موا ي السيوي 

عىحم الطتأعيهق = =ص من اهلم والكره واولن وحنوه وحيصإلالسهمق إىل خا،ج اجلسم، ومن مث يهشط المهد، ويتاى
 والرو اعيق!!
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الصّحق وال الريا ق بص زه وايامه، وإمنا اعقاي  مر يند  إىل ا ؤمن ب ضإل ات و،محته، فتا 
،بِّه وأخىص له، فكان له  لك ايخ ر المتيم   الدعيا وعهد ات خ ر وأبقحم، وينذا يليده فر اا 

      واوتتساكاا مبا أو   إليه من ،بِّه لال زماىلهلل واعتلازاا 

       [58]يوعسهلل  
     الدعوي إىل ا كإل عىحم لد، اوا ق، لال زماىلهلل  - 

  وينذا أاإل زقوم عىيه اوتيق الا ين  ،أ  الدواا، ويمرفه أينإل الط  وأينإل ا مرفق [31]ا عرا هلل
 بالوذاا بتيا،هبم، ويمرفه ا ؤمن بالوي  مما يؤمن به من خرب الستاا  

من اإلورا    زهاول الطمام فقالهلل "ما مأل آيم  وعاا رر ا  ولد  ّذ، ا صط حم 
، حبس  ابن أيم لقيتا  يقتن اىهه، فإن كان ال بّد فاع ا، فنىع لطمامه، ونىع من بطهه

، فتإلا الهطن بالطمام من أكنر أوهاب  ر، اله س وفساي القى  (1)لشرابه، ونىع له سه"
ولد أنهت  جتا،ب الطّ  اوديع أنر مراعاي االعتدال   ا كإل   –كتا ينو ممرو -والهدن

ا وزصديقاا يخرب الوي  لهإل أن يكون امتناالا لقواعد    ظ الصّحق، مما يىتلمه ا ؤمن بالوي  زمهُّدا
 التطهي  المىتّيق   

هلل " طُّوا التحذير من بمض ا وهاب الويهيَّق لأليواا، وبيان كي ّيق زولِّيبا، لال  -
طاا، أو وقاا اإلعاا، وأوكوا السقاا، فإّن   السهق ليىق يهرلل فيبا وباا ال  ّر بإعاا ليس عىيه  

، ولالهلل "إ ا كان  هح الىيإل أو أمسيتم فك ُّوا (2)ليس عىيه وكاا، إالَّ ولي فيه من  لك الداا"
اهياعكم، فإّن الشيا هلل زهتشر  يهئذ، فإ ا  ين  واعق من الىيإل، فاّىوينم وأ ىقوا ا بواب، 

ا كروا اوم ات، ومخِّروا وا كروا اوم ات، فإّن الشيطان ال ي تح باباا موىقاا، وأوكوا لربكم، و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فىس ق ُعهاي الونن، ألهسوينا لهو  المىم التيريريب لتشتهه عىحم ا سىتهلل، وزصرفبم عن إال فىيس  ينذه الطالق ا لعومق 
 -سن عيق أو ووا لصدحب –خالص المهايي  وايخط ر   ا مر أن بمض أاحاب الدين اود فر وا مبنإل ينذه ا لوال 

ويلّىوا عىحم يعواينم بهصوص الو  ، فارتهه ا مر عىحم كن ر ا ؤمههلل  وزداولوا عتاج ينذا ال كر بيهبم  ىت الزكاي زستي 
واعظاا يُذكر الها  بالص ي ويدعوينم إليبا إال وأرا، هلا ك ائدي بدعيق جيهيبا ا ؤمن وإن  م يقصد إليبا! وال زكاي زقرأ   

 تن "  ا دي عامر، اجلوا،ح وأورا، الو وا"المىت  إال ولرأ  ز صي  هلا أو إرا،ي! يهظر عىحم وهيإل ا نالهلل اإلعياز 
 وىسىق اإلعياز   خىد اإلعسان والط  الهديإل  من عشر يا، الطهاعق والهشر اإلو ميق بالقاينري  

، وابن ما ه، كتاب ا  متق، باب 2380أخر ه الومذ ، كتاب الليند، باب ما  اا كراينق كنري ا كإل، ،لمهلل( 1)
  2/281، احيح وهن الومذ هلل 1939  لال ا لهاينهلل احيح، ،لمهلل 3349االلتصاي   ا كإل وكراينق الشهي،،لمهلل 

 2014( أخر ه مسىم، كتاب ا رربق ،باب ا مر بتوطيق اإلعاا، ،لمهلل 2)
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فبذه ا خها،  ،(1)آعيتكم، وا كروا اوم ات، ولو أن زمر وا عىيبا ريئاا، وأ  ئوا مصابيحكم"
وحنوينا زتضّتن أوهاباا ماعمق لضر، ممرو  مشايند كطري اهلواّم الا لد زقي   اآلعيق إ ا زرك  

إالَّ عن  ريد الوي  فقط، وينو الذ  يون  طاا، و ر، آخر ال عمرفه متمىِّد باجلاّن ال عمرفه 
، ومن مثَّ فإن التلام اهلد  الههوّ  ك يإل بدفي أعواع من أمراض (2)يُدفي مبا ُررع لطري الشيطان
   اله و  وا بدان بإ ن ات 

بيان أوهاب الولايق من ا مراض الا زكون مما ال  كن يفمه بطرائد ماييّق كالمهلل  -
ّن وحنو  لك، فإّن منإل ينذه ا مراض واله يا هلا أوهاب خترج عن واوسد والسحر وارع اجل

عطا  الهحع المىتّ    احملسووا  لتمىُّقبا بأمو، خا، ق عن عا م الشبايي، وال جمال فيبا 
لىتيري  وا اتربا  وا مامإل، ومن الها  من  يهكر و ويينا   ال عن مهبج اإل ان بالوي ، 

 ن يّدعون الوي  من الكبهق والسحري، أو يتىّقف وا اتم الماّمق ومهبم من يىيأ   ع  با 
الا ال خترج عن كوهنا بدعاا أو  قوواا رركّيق كتا   ع ج اوسد با ىح أو زمىيد ايخرزي 
الل،لاا أو او،ي كّف أو و ي خهير حت  فراش الهوم، أوهىسا  اللا، واوتحضا، الشيا هلل 

مما يليِّهه الشيطان لىك ري وا شركهلل وا هحرفهلل عن اإل ان  و اعتبم والذبح هلم و  ر  لك
بالوي  لد اا و ديناا، ولد ازيينر  ينذه التطهيقا  الشركيق مؤخراا بهلل ا سىتهلل وعّدينا كن ر 
من الها  بدي  لىط  اوديع ا متتد عىحم ا واي الكيتيائيق وا صهمق، وعويي إىل الم ج 

عىيبا أيعياا المىم  ابي عىت  بإيخال مصطىحا  الطالق اويويق  الطهيمّ  الويتا ولد أ  حم
والذبذبيق وحنوينا، مما أراع القول بأهنا مو،وث  ضا،   يب تايد لدمي ال ع لق له بأّ  ممتقد 

واود أهنا أعواع من ! (3)و ّمتبا ا سىتون مهبم مبا يض   عىيبا  ابي الدين اإلو م يي ي! 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،كتاب ا رربق، باب ا مر بتوطيق اإلعاا، ومسىم،5623 ،لمهلل باب زوطيق اإلعااق، رربكتاب ا ،أخر ه الهاا، ( 1)
 2012 ،لمهلل
  4/233هلل  " البن القيمزاي ا ماي"( يهظر هلل 2)
لكىتق الشبايي ) الإله إال ات( حبس   الق  روفبا و ر  من ينذا الهوع ما اعتشر بهلل الها  بمهوان الطالق الش ائيق  (3)

لعم فيه أعه أ رى أحباناا الوتكشا  الطالق ج هلا ا دعو إبراينيم كرمي، ف( الا ،و   اا اوسىنأاواتا، ومهبا  الق )ا
وزواإل إىل أن كإل اوم له زمىد بمضو من أعضاا الهدن، وله  الق  يويق زش   ينذا المضو من  مهبا، الش ائيق لكإل اوم

 اوهلاأن زد إال= =ا هبابالتحذير من ينذه الهدعق وبيان   ل زصو،ا  ا ينيئق كها، المىتاافتوى ،  اد لدأمرا ه! و 
هق لقدويق ا  اا اوسىن وفضإل الدعاا بهلل الها  واوي  د ا   ظإل الشهكا  المهكهوزّيق حت  وتا، من الهصوص ا هيّ 

   www.elislam.net يهظر ا ولي اإللكووين هلل  هبا كأيلق عىحم احق ينذا الرأ ، وات ا ستمان!



 

 

 357 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

ط   عه أيعحم لتطهيقبا يون الهظر    قيقتبا، كتا أهنا حت  اوم الشر  أُلهس  نياب ال
زكون مبهأى عن فحص أينإل  (1) أو) الم ج الرو  ()الط  الهديإل( أو) الط  التكامى ( 

المىم وعظرينم ومن مث ال حُيّذ،ون المامق مهبا، مما يتطى  زما د  بوي أينإل المىم  تابمق ينذه 
با ا دعاي، والتحذير من مداخىبا الشيطاعيق ومهاينيبا الشركيا  وبيان  قيقق زيف عىوم

   الا زدعو إىل زطهيد الشر  بطر  خ يق ظاينرينا اله ي و ى  الش اا  الها هيق
بيرران بمررض ا  ذيررق الشررافيق بماّمررق كالمسررإل واوهّررق السرروياا ومرراا زمررلم، لررال زمرراىلهلل  - 

               

  ولرررال  [69]الهحرررإلهلل ، " ولرررال (2) رررن  ررراا يشرررتك  مررررض أخيههلل"اورررقه عسررر  " هلل
كررق ينرر   مررام  مرررم ولررال عررن زملمهلل"إهنررا  ها،  (3)اوهررق السرروياا ررر اا مررن كررإل ياا، إال السررام"

   (4)ورر اا وقم"

هلل "الش اا   ن نقهلل   رر ق لال  (5)بيان بمض أعواع الم ج ا اّييق كاويامق -
وينذه الن نق من أاول  (6)تيم، أو رربق عسإل، أو كّيق بها،  وأهنحم أّما عن الكّ "

   (7)الم ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المىم وايخرافق"لمهداحملسن ااحل ، وا  فيه ا ؤلف مشايندا  مونقق عىحم زيف كن ر يهظر لى ائديهلل"اإلعسان اوائر بهلل( 1)
 مما يروج حت  اوم الم ج الرو   كالم ج بالطالق اويويق والم ج با ينرام وبطالق الههدول واجلرا ق الرو يق و  رينا 

 5682،لمهلل     أخر ه الهاا، ، كتاب الط ،باب الدواا بالمسإل، ولوله زماىل( 2)
   5687أخر ه الهاا، ، كتاب الط ، باب اوهق السوياا، ،لم هلل ( 3)
،،لم هلل 1/478واححه ا لهاين، احيح اجلامي اجلامي الصو ر لىسيو  ، زيايا  ،واه الطيالس    مسهده كتا    (4)

كتاب فضائإل الصحابق، باب من فضائإل   "،مور اا وق"   ديع  ويإل من   ر زيايي  وله أاإل عهد مسىم  2435
  2473أ   ،، ،لم هلل 

لعم أن ( واويامق من أعواع الم ج الا حياول الها هيون من خ هلا عشر فىس ق الطالق الكوعيق واجلسم ا ن ر  ب5)
ق عىحم اجلسم موا ي مميهق عىحم اجلسم يلعتون أهنا مكامن الطال فاعىيتبا الش ائيق زتحقد إ ا ،وع  زه يذينا حبس 

ا ن ر  وأن اال تيام عىيبا حير، اجلسم من الطالق السىهيق، لذا يههو  التههيه عىحم أن اويامق ا قصويي   اوديع ين  
خشيق أن يتاذ  لك وويىق لتدعيم فىس ق الطالق واجلسم  مي زطويرينا المىت  الا كاع  ممروفق   زمن ،وول ات 

 ينر      1424، بتا،يخ  و اويق 129ق زموي عا ياا( جمىق ا وري، المدي )اويامحتقيد   يهظرهلل ا ن ر 
   5680كتاب الط ، باب الش اا   ن نق،،لمهلل( أخر ه الهاا، ،  6)
  10/170يهظرهللفتح الها،  البن  يرهلل( 7)
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اإل ان بالوي  يقوِّ  بمع ا مإل   الش اا مبتا  صإل من ياا أو علل من ب ا، ف -
  اله س أمإل الش اا الذ  يُمّد من أينّم ا وهاب ا ساعدي عىحم  صوله، ف   اوديع يقول 

"و  ممرفق إمكان الش اا زقويق له س ا ريض بهّع (1)هلل "ما أعلل ات ياا إالَّ أعلل له ر اا ،
  المنو، عىحم أوهاب ُأخر زقويق له س الطهي  با مإل  اا مإل فيبا لتىتتس أوهابه، كتا فيب

  مبتا أخ ق  أوهاب، نقق بقول ا مصوم 
وفيبا زذك ر له  (2)كذلك ُررع  ن يموي مريضاا أن يقول له "ال بأ   بو، إن راا ات"

هلاا  ييب و،اا ما يرى من ا رض وما حيس من ا  م ،ما يقّو  ع س ا ريض ويمظم فيبا الر اا 
ي ما جيد من أ م مر ه، فا رض وه  لتك  ر ويئازه و،في ي، ازه يوم   ات، وال رح برمحته م

 ىت الشوكق يشاكبا   "ما يصي  ا ؤمن من ينم  وال  م  وال عص  وال واهلل  القيامق لال 
 (3)إالّ كّ ر ات هبا خطاياه"

كتا زضّتن خرب الو    قيقق مبتق زوّ ه  ى  اإلعسان الوتدامق الصحق والمافيق 
يحق وين  اإلخها، عن أن ا رض واله ا واهلرم وا و  وهَّق من وهن اوياي، لال و بق اح

  ولالهلل، [2]ا ىكهلل         هلل زماىل

             

لد  مإل  ياي اإلعسان مرا إل يهتقإل فيبا من  مف إىل لوي مث  مف آخر وات   [155]الهقريهلل
         وأن  لك وّهق أ،ايينا ات كوعاا   اوياي الدعيا، لالهلل

                  

  ا، ايخىوي،وا و  هنايق  هيميق لإلعسان   اوياي الدعيا، يمقهه  ياي أخرى   ي  [54]الرومهلل

         وأعه  قيقق ال م ر  [185]آل عترانهلل
      هللمهبا   د مبتا اختذ اإلعسان من أوهاب، لال زماىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5678،كتاب الط  ،باب ما أعلل ات ياا إال أعلل له ر اا، ،لم هلل الهاا، أخر ه ( 1)
إ ا يخإل عىحم  الهيب وعصه هلل "كان  3616الهاا، ،كتاب ا هال ، باب ع ما  الههوي   اإلو م ،،لمهلل( أخر ه 2)

  "مريض يمويه لال ال بأ   بو، إن راا ات
،ومسىم،كتاب الرب والصىق واآلياب، باب 5642 أخر ه الهاا، ،كتاب ا ر حم،باب ما  اا   ك ا،ي ا رض،،لمهلل (3)

   2573هه من مرض أو  لن، ،لم هلل نواب ا ؤمن فيتا يصي
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     ولالهلل [19] هلل،        

  لذا أخرب ،وول ات [78]الهسااهلل ،  أن التداو  وأخذ أوهاب الصحق أمر مهدوب
زماىل اهلرم ليس له يواا، لالهلل"زداووا  فإن ات ولكن هنايق اوياي   الدعيا با و  أمر تتوم، و 

 يضي يااا إال و ي له يوااا   ر ياا وا ٍد اهلرم" م
ولد وعحم ا ؤمهون بالوي  ينذه اوقيقق  (1)

لذا  م يسيإل التا،يخ أهنم حبنوا عن إمكان ايخىوي   الدعيا مي ما واىوا إليه من زقدم عىت  
  كي يق ا تهام أعتا،ينم   الدعيا عهوييق ت و تماا فيتا و يب   أعصا، كن ري، وإمنا حبنوا 

وعد به   يا، ايخىوي الهاليق، بيهتا زم  من  م يبتدوا بهو، الو   لد اا   حبنبم عن أوهاب 
اوتدامق الصّحق والشهاب، وفشى  تاوالتم   الواول إىل أورا، ايخىوي و م حيققوا مهتواينم 

، واليوم عاي  ، هق ايخىوي زراوي (2)اوياي( أو) ير ال  و ق(   اكتشا  ما  وه )إكس ر
الهميدين عن عو، الو   بمد زطو، المىم فتهبم من زتهي أحباث جتديد ايخىيق الا زسمحم 

، ومهبم من  م (3)الكتشا  أوهاب الشياوخق، وتاولق ع  با لىحصول عىحم رهاب يائم
   ينماعياتا الا زمد بايخىوي حبس  ممتقدو به لد،اوق فىس ا  ا ييان الشرليق و،و 

 التقّتص وزهاوخ ا ،واح 
وخ اق القول أّن ا ح ا بدان مطى  بشرّ  ال زطي  اوياي إاّل به، ولد زضّتن 
ذ ا ؤمههلل بالوي   ا يّل عىيه من أوهاب  خرب الوي  بياعاا  ينم أوهابه و قائقه، وإن أخ 

من الصحق والمافيق مي ما يكوعون عىيه من ال رح ليقيهبم ه الها  يواىبم إىل ما كإل مايهشد
عىحم ما يّسر من اهلدايق إليه  وإن ختىف  صول مطىوهبم    بصدله وركرينم ا همم 

الش اا وابتىوا بأعواع من ا رض فإن ممرفتبم مبا زضّتن خرب الوي  من اوقائد جتمىبم يميشون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلل  ياووي بواحيح أ، احيحهلل ا لهاين، ولال 3855،،لم هللكتاب الط  باب   الر إل يتداوى  ،ياووي أخر ه أبو (1)
2/461 
، وراع بأعه اكتشف إكس ر اوياي الذ  يب  لشا،به ايخىوي اّيعحم لد اا أ د أزهاع )الوزس ( مؤوس الدياعق الطاويق( 2)

ينذا اإلكس ر بصو،ي رراب مهّشط اخندع به عدي من ا با ري فأويى حبياتم بمد إيماهنم عىحم ررابه! وبمده زعم آخر 
، واليوم يقّدم وا ق)ا يلو( أاحاب  268اكتشا  آخر، يهظرهلل "الدياعا  الو ميق اويق   الشرلهلل ا يىن وا لصحم"هلل

 اكروبيوزيك(، وينو الشراب الذ   هح الصحق والولايق من ا مراض وحيت  فىس ق الشر  ا قّدمق بصو،ي زطهيقا  )ا
 28را،به وأورزه وبيته من خما ر إرماعا  ا  بلي اودينق !يهظرهلل "ا اكروبيوزيك"يخالد الوك هلل

اوخق ( وين  أحباث عىتيق جتريهيق أعتي  بمض ا ستحضرا  الطهيق الا لد زكون عافمق   زأخ ر بمض مظاينر الشي3)
   ا اح من ايخربمي كن ر من اآلنا، اجلاعهيق ولكهبا حبال  م ولن زكتشف ع  اا هلا ماعماا من  دونبا 
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ا ؤمن إن أمره كىه خ ر وليس  ا    د إال   مر عيهاا هلل"  ومايي و، ا، وهلذا لال 
  (1) " ا لها له وإن أاابته  راا ارب فكان خ را لىتؤمن إن أاابته وراا ركر فكان خ را 

 ثانياً : إصالح النفس وتزويتها :
ممرا،  كنر ري زتمىَّرد باجلواعر  الويهيَّرق    يشتإل الو   ا مصروم الرذ   راا بره الهريب 

كتررا يتضرررّتن بيرران كنررر ر مررن أمررراض اله رررو  والقىرروب، ووارررف   - كترررا وررهد  -ع ررس اإلعسرران
 أيويق  اممق لسمايتا واوتقرا،ينا، و،وم مهبج لتلكيتبا يقوي اإلعسان إىل خ ر الدعيا واآلخري 

فإعّه ال وهيإل إىل السمايي وال  ح ال   الدعيا )) يقول ابن القيِّم   بيان ينذا وزأكيدههلل  
يد  الروإل، وال وهيإل إىل ممرفق الطّي  وايخهيع عىحم الت صيإل إاّل من وال   اآلخري إاّل عىحم أ

 بتبم، وال يهال ، حم ات ألهتق إاّل عىحم أيديبم  فالطّي  من ا عتال وا لوال وا خ   
ليس إاّل ينديبم وما  اؤوا به  فبم ا يلان الرا ح الذ  عىحم ألواهلم وأعتاهلم وأخ لبم زوزن 

ا عتال، ومبتابمتبم يتتّيل أينإل اهلدى من أينإل الض ل  فالضرو،ي إليبم ا لوال وا خ   و 
أعظم من  رو،ي الهدن إىل ،و ه، والمهلل إىل عو،ينا، والروح إىل  ياتا، فأّ   رو،ي و ا ق 

فاإل ان بالوي  يضي مهبياا كام ا ( 2)((فر   فضرو،ي المهد و ا ته إىل الروإل فولبا بكن ر
ويههللِّ مداخإل الشيطان إليبا، وكي يَّق مرا تته والهياي من  هائىه،  اله سيَّق، يهظِّم  ياي اإلعسان

وإن كان عىم اله س اوديع مبكتش ازه وإمكاعازه، وعيايازه اله سّيق لد كشف  واع  عديدي 
إالَّ أنَّ ما   ى  به عصوص الو   ي و   لك   (3)من يخائإل اله س بواوطق مدا،وه ا اتى ق

 نِّإل  ن عر  ليتته من الها نهلل عهماا نر ا يهبىون مهه، ويؤكِّدون مشوله وإعيازه كىِّه، ومازال
(4)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  265وهد خترجيه ص( 1)
 1/69هلل  "البن القيمزاي ا ماي"( 2)
ع  ال ىس يق ( الويتا   اجلواع  القائتق عىحم المىم التيريريب واإل صائ  منإل ويكىو يق التمىم والتمىيم، أما اجلوا3)

الهظريا  ا  يدي = =خصوااا فيتا يتمىد بتلكيق اله و  وتذيهبا فب  وإن أوبت    إمداي الهشريق بهمض ا يويق وبمض
الا زماجل هبا أيواا اله و  إال أن يعوى أهنا لدم  ما كان يقوم به الدين   ا ا  ، ولكن بطريقق عىتيق مأموعق ال 

ا يتافيليقيا يعوى با ىق، فالدين اود لدم لىه س مهبياا من عهد خالقبا، وينو أعىم هبا ومبا بتماليم مستتدي من  يهيا  
يصىحبا، أما زىك فقد ولد  عىحم أيد  أعا  ال يمرفون الوي  اود من مصاي،ه الصحيحق، فكان عتاج حبنبم خىيط 

عرفوه، وما و،اا  لك ختهَّطوا فيه ختهطاا   من اود والها إل، فتا أمكن اكتشافه بالمقإل الصحيح ومهبج التيري  المىت 
 كن راا  إ  بهوه عىحم فىس ا  مىحدي أو مشايندا  لااري، فارج مشوَّيناا اليمتتد عىحم عقإل اريح وال عقإل احيح 

زدع  زلكيق  ربيق وررليق عىحم كإل مؤمن  يو، ما يرى من زكال  فئام من ا ؤمههلل بالوي  إىل مهاينج وبرامج  يملّ ( 4)
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وليس ا قام ينها   اوديع عن آنا، اإل ان بالوي   ديع مجي واوتقصاا   را  
   المصر اوديع هللينذا ا نر عىحم الصحق اله سّيق فإعه جمال واوي أكّ  عىيه بمض ا اتصّ 

هُّط ينذا المىم الذ  ب ي عىحم احنرافا  كن ري   باب اإل ان بالوي ، و،أوا مشس بمدما ،أوا خت
جتتي مهبج  –وت اوتد  –اوقيقق باز ق   عصوص الو   ا مصوم، فألهى   ائ ق مهبم 

اإلو م   زلكيق اله س، وزستاىص من مميهه الصا  ما  نِّإل زأاي ا إو مي ا لمىم اله س 
وينوزأايإل مه ّي عىحم عو، كتاب ات وخربه اوّد عن اله س اإلعساعّيق، وعىحم  ،(1)وع ج اله و 

و ريقته الرباعّيق   التمامإل مي اله و  الهشريّق، وما يسمه ينذا ا قام  يند  تتد ،وول ات 
إمنا ينو اإلرا،ي والتتنيإل لتحقيد  رض ينذا الهحع   الداللق عىحم أّن الوي  ا تىّقحم من 

الصحيحق لد زضّتن خ ر الدعيا واآلخري برمَّته، وأّن ا ؤمههلل به    ىنا عن أخها، كت  مصاي،ه 
ا ييان احملرَّفق، أو أخها، الد ا ىق والكَبهق، أو فىس ا  أاحاب الدياعا  الونهّيق وأوا  رينم 

 لد اا و ديناا وا تأنِّرين هبم  وفيتا يى  بمض أمنىق هلذا ا نرهلل
اإل ان بالوي  مبا يتضّتهه من عقيدي التو يد جيمإل لىمهد  ايق واميق حتديد الوايق، ف -

، ف  زتهازعه يتوّ ه حنوينا بكإّل عوا  ه ووىوكه وأفماله وزمام زه ين  حتقيد المهوييّق ت 
ا ينواا، وال زستمهده الر ها ، مما جيمىه مستقر ا مطتئّن اله س، ناب  اجلهان   السرّاا 

ه ات   كتابه الكرمي اله س ا ؤمهق ا و ِّدي بالمهد الذ  يس ّر عظام  يازه والضرّاا، ولد رهّ 
ا، خب   ا تىو  لشركاا متشاكسهلل يشقحم لتحقيد  ا وا دا ويه ي زصرفازه وفد ما ير   ويدا

       ، اينم  إ  كّىتا أ، حم وا داا  ض  آخر، لال زماىلهلل 

               

خ ر وليس له  مر ا ؤمن إن أمره كىه  عيهاا مهيرِّهاا  الق ا ؤمن اله سيَّقهلل "   ولال [29]اللمرهلل
إن أاابته وراا ركر فكان خ را له وإن أاابته  راا ارب فكان خ را   ا    د إال لىتؤمن

  (2) " له
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن عن اإل ان بالوي  من مؤنرا   يهيق مظهوعق عىحم ألإل زقدير كالمقإل رينا، وزمتتد عىحم ما يمتقد ا هحرفو زطوياله و  و 
 الها ن واجلسم ا ن ر  و  رينا وبهلل أيديبم مهبج التلكيق الرباين ا تتنإل   اإل ان بالوي  ومقتضيازه   

لمهد المليل  "عىم اله س الدعو "لطا،  اوهي ، و "بالقرآن جالم ج اله س  والم "الهتاج ا ها، هللينذا ( ومن أمنىق 1)
    بيد   التأايإل" لمهد ات الصهيح، و  رينم مت"حملتد زوفيد، و"التأايإل اإلو م  لىد،اوا  اله سيق"الهويتش ، و

  263وهد خترجيه ص( 2)
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زتضتَّن الشريمق القائتق عىحم اإل ان بالوي  عهايا  ررعبا الرمحن الر يم ين  أينّم  -
ما يمهلل ا ؤمن بالوي  عىحم زلكيق ع سه وا  با، فالص ي بكإّل ما فيبا من ألوال وأفمال مهذ 

  ىت اختتامبا بالتسىيم حتّض ا ؤمن عىحم ال ضائإل، وزهباه عن الر ائإل، كتا افتتا با بالتكه ر
، وكىَّتا كان [45]المهكهو هلل        لال عهبا من ررعباهلل 

اعه وخشيته آكد   يفمه ا ؤمن خارماا   ا زه خمىصاا فيبا، مرالهاا ،بّه بالوي  كان أنر إ 
 لكإلِّ خ ر و يله عن ال حشاا وا هكر  

و  اللكاي  برا،ي لىه س وزمويد عىحم الهذل واإلينرا، وع ج من الشحِّ وا نري وورائر 
 ،[103]التوبقهلل         أمراض اله رو ، لال زماىلهلل 

وكذا   الصيام واوّج و  رينا من المهايا  ما ال يستطاع زقصِّيه   ينذا ا قام من اآلنا، الا 
 زلّك  اله و  وتذِّهبا  

الداللق عىحم أينمِّ أوهاب الصّحق المقىيرّق واله سّيق والهدعّيق، فاإل ان بالوي  يمّر   -
ات فيبا، مما جيمإل ا ؤمن مطتئه ا ،ا ياا  ا ؤمههلل حبقيقق الدعيا وزواهلا، و قيقق اآلخري وما أعدّ 

مي ما لد يصيهه من ياا وب ا  إ  لد فقه عىحم أّن ا قصوي ا ّول إمنا ينو و مق القىوب 
وا ،واح و  ظ اّحتبا ويفي أوقامبا ومحايتبا مما ي سدينا، أّما اّحق ا بدان و ّهبا فتكّتإل 

يون إا ح القى  ال يه ي، أّما فساي الهدن مي  يمهلل المهاي عىحم أمو، يعياينم، فإا ح الهدن
  (1)إا ح القى  فإّن مضرّزه يس ري وين  زائىق بلوال الدعيا وزمقهبا مه مق يائتق

اإل ان بالوي   هح اله س اهلدوا والطتأعيهق واالوتقرا، ولوَّي اإل،ايي مبا يور     -
تقد أّن كإّل أمر يصيهه إمنا يقي بمىم ات ا ؤمن من اإل ان بقضاا ات ولد،ه   ّن ا ؤمن يم

ولد،زه و،محته و كتته  لذا فبو يقابإل الضرّاا بالصرب والسرّاا بالشكر، فيكون مي كإّل زقىُّها  
ات كان، وما م يشأ  م  اا يام ،ا ياا العتقايه أّن ات ا تصرِّ  بشؤون الكون و ده، فتا را

  يكن، وأنَّ ايخ ري فيتا اختا،ه ات
فاإل ان بالوي  ير ِّ اله س بتوازن، إ  خيا  ا ؤمن عذاب ات إن لّصر، وير و ،محته  

إن أخطأ، وينو أبمد ما يكون عن اليأ  واهلىي أو الورو، بالدعيا واالفتتان هبا بمكس الوافىهلل 
ضير والقهوط   أو اويا،ى الذين يصابون باال طراب، ويهتاهبم القىد وال أو ا ىحدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   4/24هلل  "البن القيمزاي ا ماي"( يهظر هلل 1)
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موا بق المقها  وا  داث، ولد ي قدون وعيبم أو يضيمون عقىبم ويىيؤون إىل ا اد،ا  
 أو االعتحا، عهد زوايل اله ا ل قداهنم اإل ان  

اإل ان بالوي  يمط  اا هه زصو،اا رام ا  مىن اوياي ا تتّد   الدُّو، الن نق  -
ا عن ا وحم ا تي  عىحم ما ي قد    يازه الدعيا، أوال رح ا  ض  إىل الهطر مبا  فيميش بميدا

 [23]اوديدهلل          يكس  فيبا، لال زماىلهلل 
ف  يُرى متحسراا عىحم ماٍض، وال خائ اا من مستقهإل، وال متساِّطاا عىحم  ا ر، وينذه 

 وجتمىه لىقاا زمساا  قد اإلعسان وكيهق اله س وأمهبا و، اينا ين  الا ز ا  وال الن نق
اإل ان بالوي   هح ا ؤمن القد،ي عىحم التصربُّ وموا بق أعواع الهوازل  إ  يمرّفه  -

هواع   يهرّيق زتمىد هبا  ومن  لك أعه يرى عهد علول ا صائ  نواب الصابرين مي ما يصيهه 
هلل "ما ا صاب ويؤمن بتك  ر السيئا  وزيايي اوسها  فيبون عىيه اله ا ، لال  من أ م

 ىت الشوكق يشاكبا إاّل كّ ر ات هبا   يصي  ا ؤمن من ينم  وال  م  وال عص  وال وا
بذلك   لولههلل  فقد أخربه ،بّه  ،ررّ  ظاينرها كن ر مم  وايا   اي  خ ايخ ر ويرى (1)خطاياه"
          يميش اّحق ع سيَّق مستقرّي، ، ف[19]الهسااهلل

له  إلال متّس الموا،ض ا ر ّيق واهو  اله ا مهه إاّل ظاينره، وال زصإل إىل أ،كان ع سه وال متنِّ 
عه أّن و،اا ينذه ا صائ   كتق أزليرّق وإ،ايي مشكىق  يويّق، وينا ساا مستقهىير ا مقىقاا، إل ا

فقد زىّقحم من مصد، الوي   إهليَّق، وأّن ما أاابه  م يكن لياطئه، وما أخطأه  م يكن ليصيهه،
 و  بش ا  م يضرو  إالّ ق لو ا تتم  عىحم أن يضرُّ ا مّ  واعىم أنّ " هللاوّد لول عيّب ات 

وياي من مهظا، عقيدزه ال جتر  خهط عشواا، فأ داث ينذه ا ،(2)"لد كتهه ات عىيك ا بش
كتا أّن ينذه ا  داث ليس  لتمذيهه وإعهازه فربّه ، يم، وينو   ال ي مإل ريئاا عهناا،اوكيم  فربّه

، ولالهلل (3)" ت أ، م بمهايه من ينذه ]ا م[بولديناكتا أخربهلل"من الوالدي بولدينا   بمهايهأ، م 
     لذا زراه من أارب الها  وأنهتبم عهد الشدائد، [156]ا عرا هلل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   368وهد خترجيه ص (1)
،ولالهلل  ديع  سن احيح، 2516 خر ه الومذ ،كتاب ا ق القيامق والرلائد والو،ع، باب بدون زرمجق ،،لمهللأ( 2)

 2664 وأمحد   مسهده، ،لمهلل
، ومسىم،كتاب التوبق، باب   ومق 5999أخر ه الهاا، ،كتاب ا يب، باب ،محق الولد ومماعقته وزقهيىه، ،لمهلل  (3)

  2754 ،محق ات، ،لمهلل
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وزقىُّها  يا، االبت ا الا يؤمن أهنا جتر  بتقدير  كيم ، يم، وأّن وأ، اينم ع ساا   ا ىّتا  
، بيهتا يرى   ر ا ؤمن ظاينر ا صيهق فقط ويميش أ لاهنا  اين  برمحق  ردتا حتتإل له ايخ ر
 ابت ئه   ات به و كتته  

يه ي اإل ان بالوي  واليقهلل به   ع س ا ؤمن النقق بات والر اا   زسديده وإعاعته  -
ال تئهان واالت اؤل وا هاي،ي إىل المتإل مي إل عىحم ات التوكُّ مما يدفمه إىل  سن  ن خيىص له، 

لىَّق  يىته، عىحم  م ه و  -فياوض الصماب، وجيتبد   بىوغ ا مايل مؤمهاا أعه والسكيهق 
  (1)هلل "اوتمن بات وال زميلن"لوّ  بات، مسّدي بموعه حيدوه لول عهيِّه  -ولصو، لد،زه

ومن ينها عرى أنر اإل ان بالوي    ا ح اله س اإلعساعيق وأن خرب الو   زّضتن 
كنرينا نروي ممرفيرّق اوتش ائّيق عظيتق حتتاج إىل أحباث مستقىق زتهاوهلا وز صِّىبا، فقد خ   أ

 ىت عىحم أينإل اإل ان بالوي  الذين ينم أوىل الها  هبا وأ قبم خب رينا   خضّم ،واج المىم 
ا اّي  والط  التيريريّب، واعهبا، الها  باكتشافازه وأ بلزه اودينق فُ نت به كن ر من الها  

روا إىل وظّهوا أعّه متّكن من كشف مجيي ا وهاب، وعر  مجيي ا يويق وا يواا، ومن مث عظ
ا و،وث الهقىّ    باب الطّ  وإا ح ا بدان عىحم أعه جمّري ظهون أو خرافا  و م ي رِّلوا بهلل 

وما ينو من زىهيس (2)اوّد والها إل، و يلوا بهلل ما ُب ي عىحم التيربق الصحيحق بشرو با
وا كإل وعدّ الشيا هلل، كتا  م ي رِّلوا بهلل ما نه  خبرب احيح وبهلل ما مصد،ه كا ب أو با إل 

عهوان )الط  الههو ( أو  ومن مث أاهح مايؤخذ من ا صاي، القد ق مستوياا   القيتق
)االوتش اا بالقرآن( جيتي حتته مؤل ا  كن ري مل   بهلل اود والها إل واود وايخرافق، والناب  
 والضميف، ف يبا الم ج با لوان والم ج با  يا، مما ينو خرافق ورر  إىل  اع  الم ج
بالقرآن والتداو  بالمسإل والم ج باويامق مما ينو ناب  احيح !! لذا اعقسم الها  فريقهللهلل 

، وفريد ،فضه وعّد واإل ان مبا فيه من الويهيا فريد لِهإل  لك كىه بظن احته وزقّديراا الهقإل 
 ا و،وث الهقى  كىه خرافا  أو أفكا،اا خا ئق ال  ا ق إليبا بمد زطو، المىوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2664مسىم،كتاب القد،، باب   ا مر بالقوي وزر  الميل،،لم هللأخر ه  (1)
( ليس كإل ما يدعحم أعه جمرب يصح التداو  به، فإن باب اجملربا  باب كه ر لىشر  فأينإل التتائم والملائم 2)

 اود أن ما و،ي فيه عص بالهب  ال يههو  أن يدخإل عا مفوالطىستا  و  رينا، كىبم يدعون نهو  اله ي بالتيربق، 
 م جيمإل الش اا فيتا  رم عىحم ينذه ا مق الا  م  التيربق، فإمنا هنيها عن التداو  باورام ولو نه  بمض اله ي له ، وات 

 حيرم عىيبا إال ايخهائع    
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أن ال ر  كه ر بهلل ما يصح مصد،ه وما ينو با إل ا صد،، مث إن ا صاي، الا واود  
 كن لهول ا خها، مهبا زت او    القيتق، فىيس خرب الو   ا مصوم، كالرؤى واإلهلاما ، 
وليس المىم الصحيح القائم عىحم مهبج جتريهر  عىت  فيتا أوهابه ماييق مشايندي كتا ُب ي عىحم 

  ّرص الكبهق وا شمو ين ايعااا  اجلبىق وخت
 

 المطلب الثاني
 انيـمع اإلنسـالح المجتـإص

 
ن يقالهلل أولق بوليس من ا ستطاع بس ،قمتشابك قاودوي بهلل ال ري واجملتتي متداخى

روابط ب ا،زهطوا أفرايينو جمتوعق اجملتتي ف ر   اجملتتي،يؤنِّ  آخر  ا ر   ال ري و مر يؤنِّ أينذا 
زكوين اجملتتي   ال ري الصاحل ينو عتإل أايإل  أمر يسبم   زكوين كإلّ  ق، ومن مث فإنَّ مشوك
وبهاا عىحم ينذا فكإّل أنر لإل ان بالوي    زربيق ال ري إمنا ينو خطوي كربى   محايق  ،الصاحل

اجملتتي من عتاج ا سالك ال رييق ايخا ئق، وعشر ال ضيىق، فيستظإّل اجملتتي بظ ل ايخىد 
    أ واا عظي ق زؤنِّر   وىو  اجملتتي وأعرافه وليته لتقويه من ،لّ  إىل ،ل ّ السوّ ، وزتبّيأ فيه 

ولد وهد بيان أنر اإل ان بالوي    إا ح  ياي اإلعسان وزلكيق ،و ه، وفيتا يى  أنر 
اإل ان   إا ح اجملتتي، فالها  خيتى ون فيتا بيهبم ويت اوزون ز اوزاا عظيتاا   ا مرفق 

ييل ايخ ر والشّر وحنو  لك، كتا خيتى ون   عاياتم و  زقاليد جمتتماتم وليتبم واإل،ايي ومت
الا يؤمهون هبا وحيكِّتوهنا   ع لاتم وأوالي  زربيتبم، ومن ينها كان البّد من عظام كامإل 
جيتي ينذا االخت   ويبذِّبه ويضي له أوساا نابتق، ولد زضّتن خرب الو   الداللق عىحم  لك 

 بيان  لك   أمو، أمهباهلل  و كن
 أوال: إيجاد نظام أخالقي متكامل:

مبم   ا ح اجملتتما ، وزقّدم ا مم إ ا كاع  أخ   خ ر  اُزشّكإل ا خ   أواوا 
وعدل، وزكون ممول احن ل وفساي إ ا  م زكن كذلك  ا ح  ياي ا مم إمنا يهىن عىحم ما 

يم ولد زضّته  مجيي الرواال  الدعوي إىل فضائإل يسوي فيبا من أخ  ، وما يُىتَلم فيبا من ل
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هلل "إمنا بمن   متِّم مكا،م ا خ  ، ولكّن الروالق ايخامتق متَّت   لك وأكتىته، لال 
  (1)ا خ  "

وزكّ إل ات حب ظه لىما هلل لد زضّتن أكتإل مهبج  فارب الو   الذ   اا به تتد 
 ريّ  واال تتاعّ  الذ  زىتق  ال طر السويّق عىحم أخ لّ ، فيدعو إىل مجيي أعواع السىو  ال

اوتحساعه مبتا اختى   مذاينهبا أو عاياتا، ويدعو إىل الكّف عن كإّل أعواع السىو  السيِّئ 
 الذ  زىتق  ال طر السويّق عىحم اوتقها ه واوتهكا،ه  

ا يمطيه ويتتّيل ا هبج ا خ لّ  الهابي من الدين بقيامه عىحم عقيدي اإل ان بالوي  مم
 جمتوعق من ايخصائص ال زهىوبا مهاينج ا خ   ال ىس ّيق ومن  لك أعههلل

هلل يمتتد عىحم ايخرب ا تىّقحم من عا ِم الوي  والشبايي، ايخه ر بكإّل ما منهج إلهي  المصدر -
 ،[14]ا ىكهلل          يصىح المهاي   كإّل زمان ومكانهلل 

فىيس  ا خ   ،أياا بشري ا، وإن كاع  ال طر زىتق  عىحم اوتحساهنا، وال فىس ق و مّيق وإن  
كاع  ال ىس ا  زهحع عهبا، وإمنا ين  عهد ا ؤمههلل بالوي  عظام مستَتد   أاوله من ررع 

 وييهه    ات 
ال ضائإل  عهد بيانال يقف ي  مهبج ا خ   القائم عىحم اإل ان بالوهلل منهج عملي  واقعي   -
ويضهط  ،ي مما باوحيدِّ  ،يرو  لواعدينا بإل ،بيان ليتتبا   اويايإىل مكا،م ا خ   و ي الدعو و 

عىيبا، وحيهِّ    مسىكبا،  قباالوتقام أمرمث ي لتطهيقاتا، قويضي ا منى ق،يمقاييسبا الكىِّ 
 التلامبا أو إمهاهلا عىحم مقوبق النوبق و ا  قرِّ،يعهبا، و حنرا  ال، من اوحيذّ 
يستو    زطهيقه اجلتيي، ويموي عىيبم بايخ ر المتيم، هلل فبو عظام  ثابت عادل منهج -

ويتحاكتون   ظىِّه إىل ليم نابتق ومماي ر مو َّدي ين  أوا  أخ لبم وليتبم، وبهاا عىحم ينذا 
هه يمر  ايخ ر من ، ومهه يؤخذ ِ إّل وىو  أو  رمته، وم(2)الدين حُيكم حبسن أمر أو لهحه

 الشّر، فتتيقظ ال طري، ويصّح المقإل مبا أويع ات فيبتا من ممرفق اوّد   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،باب  سن ايخىد،،لم هلل الهاا،    ا يب ا  ري، و 8729أخر ه أمحد   مسهده بى ظ )ااحل ا خ  (،،لمهلل ( 1)
 ديع احيح عىحم ررط ، ولالهلل 4221،،لمهللكتاب آيا  ،وول ات الا ين  يالئإل الههوي،كم   ا ستد، ، واوا 273

 45،،لم هلل  1/74، واححه ا لهاين   السىسىق الصحيحقهلل مسىم و م خير اه
 فاوسن والقهح عقىيان وررعيان عىحم ا ذين  الصحيح خ فاا –( وإن كان المقإل أيضا يدل عىحم اوسن والقهح 2)

 ن ا فمال   ع سبا  سهق أو لهيحق وات لد فطر عهايه عىحم اوتحسان الهافي اوسن واوتقهاح الضا، -لألراعري 



 

 

 367 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

أاول مبتق زضتن أعىحم مستوى من هلل فبو يؤوِّس اجملتتي عىحم مراعاي  منهج وامل شامل -
التمامإل بهلل الها  عىحم اخت   أعواعبم كا خّوي والمدل واإل سان، فاإلخاا ينو الرابطرق الا 

فأخوَّي  [10]اويرا هلل     تي ا ؤمهرهلل مي بمضبم بمرضاا، كتا لرال زماىلهلل جت
الدين و،ابطته الزهدِّهلا ظرو  اوياي وأينواا الهشر، ومن مهطىقبا يكون الوالا والهصري والتواا  

 والتهااح  
ؤمههلل فيتا بيهبم أو ع لتبم مي وع لق المدل واإل سان ين  ما حيكم ع لق ا 

، فحهلل يسوي المدل [90]الهحإلهلل       هلل   رينم كتا أمر ات 
واإل سان يشيي ا من واالوتقرا،، وخيت   الظىم واالوتكها،، ويت ّيأ الها  ظ الا من السمايي 

 و،ا،فق 
هلل يهطىد من ممرفق احيحق لىكون واوياي والوايق سامي المقصد، الغاية نبيلمنهج  -

يمرفون  قيقق الدعيا وفهااينا و قيقق اآلخري وبقااينا، ا مر وا هدأ وا ص ر، فا ؤمهون بالوي  
الذ  يبذِّب ع ووبم ويضهط وىوكبم ويوّ ببم، ف  زىبيبم الهرلوا  والشبوا  عن مطىوب 

االوتورا  ينو  ا خ  عىحم   اأخطر رج عهوييَّتبم له، فإن ات مهبم وال زصرفبم عن مهب
والو ىق عتا و،ااينا  لذلك فإن الذ  ال يتىّقحم  زخرفبا وربواتاو ، إ رائباالدعيا مبتاعبا و   

ممرفته حبقيقق الدعيا واآلخري من عهد عا م الوي  لد يهحصر   عا ه احملسو  ويرى اوياي ين  
ال من رأن كتا ينو  ،ومهتبحم آمالههح ين  مهى  عىته وأكرب مهِّه زىك الا يميشبا فقط، فتص
 بالوي   ير ون لقاا ات وال يؤمهون 

فاإل ان بالوي  يتضتن مهبياا أخ لي ا فريداا رام  يضهط  ياي الها    ورِّينم 
وعىهبم وو مبم و رهبم، ويتهاول مجيي مهارط  ياتم المتىّيق وااللتصاييّق والسياوّيق 

اال تتاعّيق، وينو عظام ناب  ا وازين يتساوى   زطهيقه اجلتيي، وال يت ا ىون إالَّ بقد، و 
مهبم، فبذا ا هبج يربط أخ   ال ري  متنُّىبم به وزهافسبم   حتقيقه لنقتبم أعَّه مراي ات 

هدأ المهوييّق بإ اعه الذ  عىيه ف  ه، وجيمىبا زههي من اإل ان بات واليوم اآلخر، وزقوم عىحم م
         لال زماىلهلل ت والتلام ينداه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلل  "البن القيمم تاح يا، السمايي"القهيح إال أن الدين يليإل عن ال طري مالد يمويبا ويصوب المقإل إ ا  إل   يهظر هلل 
2/58    
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  ولالهلل  [114]آل عترانهلل         

           لال ، و [264]الهقريهلل هلل "أكتإل
 (2)هلل "من كان يؤمن بات واليوم اآلخر فىيكرم  ي ه"ولال  ،(1)ا ؤمههلل إ اعاا أ سهبم خىقاا"

االلتلام هبا وزطهيقبا   خمتىف ا  وال والظرو  ياللق لّوي اإل ان واد  المهوييّق لذلك كان 
 ت و ده 

و اول  ا  كِّرين والساوق  (3)وإنَّ الهاظر   التا،يخ ل رى كم روى  فىس ق ا خ  
كن ر مهبم أن يقيتوا  ممبم عظاماا أخ لي ا يصىحون به  ياتم ويؤوِّسون عىحم لواعده 

تم، ولكهَّبم عىحم اخت   فىس اتم  م يستطيموا أن يو دوا عظاماا يرزضيه اجلتيي  ضا، 
ويطهِّقوعه بدافي من اإل ان واليقهلل بأعّه يضتن هلم ايخ ر عا  ا وآ  ا   إ  مجيي ال ىس ا  

 ا خ لّيق إمنا ين  عتاج فكر خاّص وعىم لاار متأنِّر بأينواا وا ميه وعلعاتم 
 وا  الذ  زقوم عىيه فىس ق ا خ   الا زهىن مبملل عن عو، وزهكشف ينشارق ا

Humeالرواال  ومدى   ري أاحاهبا وختهُّطبم بمرض وريي لهتا ج مهباهلل فبذا ينيوم 
يرى (4)

أّن ا خ   جي  أن زهىن عىحم مهدأ اله مّيق، وخ اته أّن اهلد  ا عىحم لألخ   والوايق 
ن ين  حتقيد ا ه مق الشاصّيق، ومن مث ف  يكون لىا ر الهميدي الا يسمحم من أ ىبا اإلعسا

والشّر ليم نابتق زستتّد أ كامبا من الدين، بإل زتو ّر حبس  حتقيقبا لىته مق الشاصّيق الا 
Kantختتىف من إعسان إلعسان  وكذلك يرى كاعط 

أّن ا خ   اإلعساعّيق عسهّيق جي  أن (5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولال  ديع  سن احيح 1162ما  اا    د ا رأي عىحم زو با، ،لم هلل،كتاب الر اع، باب الومذ ( أخر ه 1)
 ولال  ديع  سن احيح  4682وأبو ياوي،كتاب السهق، باب الدليإل عىحم زيايي اإل ان وعقصاعه ،لمهلل 

، ومسىم، كتاب الىقطق باب 6135 أخر ه الهاا، ،كتاب ا يب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه به سه، ،لم هلل( 2)
 48 فق وحنوينا، ،لم هللالضيا
وزم ي عىم القيم،  Axiologie) اكسيولو  ( يطىد عىيبا اوملمتىيق، زُمد ا خ   لسم مبم من ألسام ال ىس ق ا( 3)

 14 ومد السحتراينهلل "ا خ     اإلو م وال ىس ق القد ق"يهظرهلل
ق  اليق، يرى أن اإل ان بو وي إله م(  و علعق  سي1776-1711عاش عام ) يي يد ينيوم فيىسو  ومؤ،خ اجنىيل ، (4)

ليس أمراا  هيمياا   اإلعسان وأن مجيي لضايا الدين كقصق ايخىد، وا ا  ات، والدا، اآلخري جمري خرافا ، اينتم بايخيال 
  2/611لمهدالرمحن بدو  هلل  "موووعق ال ىس ق"هلل د   و وي ا  سام ا اييق  يهظرو ين  إىل أعه ينو الذ  جيمىها عمتق

م(  و علعق عقىيق زامق ، اختذ من المقإل وويىق لتكوين 1804-1724إ اعويإل كاعط فيىسو  أ اين، عاش عام ) (5)
ا وووعق "عظري رامىق لىكون، له مؤل ا  كن ري من  أمهباهلل عقد المقإل احملض  زأويس ميتافيليقيا ا خ   يهظر هلل 
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كإّل وا د  ولذا يؤكِّد كاعط عىحم أمهيق و وي اوريّق   زقوم عىحم مهدأ فمإل الوا   الذ  يمتقده
 ال كريّق الا حيدِّي كإّل إعسان    وئبا الوا   الذ  يراه   

Shopenhouerأّما روبهباو،
فيهاي  بقيام ا خ   عىحم يافي الشمو، باالحتاي مي (1) 

م، وجتمىه يهدمج مي الضم اا، ا مذَّبهلل وا تأ ِّهلل، لتكون ع  اا  يداا لإلعسان ختىِّصه من اآلال
فىس ته   ا خ   Nietzsche (2)ويهظر إىل ا مو، مبهظا،ينم   وعىحم الهقيض مهه يضي عيتشه 

ا ال عاا لألخ   الديهّيق كتا يراينا   الدياعق - عىحم أوا  مهدأ الر هق   القرّوي، ويو ه عقدا
   (3)جي  التحرُّ، مهبا  ويمّدينا او،ي  خر   المهيد الا -الهصراعيق احملرفق 

فا خ   لدى ينؤالا ال  و ق و  رينم لد اا و ديناا عىحم اخت   مشا،هبم ليس هلا 
لاعون عاّم حُيتَكم إليه، وإمنا ين  عسهّيق ز قد ا ميا، الناب  والقيتق الراواق، وزتهّدل وزتو ّر 

ا ا  اوضا،ي الوربيق الا حبس  أينواا أاحاهبا وعلعاتم، لذا  م زنتر الرلّ  ا هشوي   و
فأّكد  ،وح  أخذ  هبا، بإل خىَّ   او،اا بئيسق لظىم اكتو  به ال ئا  ال ق ري والضمي ق،

المهصريّق وعّتق   ذو، الطهقّيق، وكوع  جمتتما  راع  فيبا الر يىق وال و حم، وأاهح  
   (4)فيبا ع لق اإلعسان باإلعسان حيكتبا لاعون الهقاا لأللوى

رَّع ا هحرفون عن اإل ان بالوي  بمضاا من مرا،ي ينذا االحنرا ، وما يهتظرينم وينكذا جت
  الدا، اآلخري أكرب! و رَّبوا الهظريّا  وال ىس ا  مجيمبا، و م يصىوا هبا إىل ما يهشدون، 
فهايى كن ر من عق ئبم بإعايي زأويس ا خ   عىحم مهبج الدين ليضتهوا بذلك مهبياا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  275/ 2هلل هدو  " لموووعق ال ىس ق"، و 330هلل "ال ىس يق ا اتصري
 
متشائتاا يهظر إىل الو وي كىه عىحم أعه رر، م(، كان 1860-1788)آ،نر روبهباو، فيىسو  أ اين، عاش عام  (1)

 "موووعق ال ىس ق"وعىم اله س ال رويد   يهظر هلل  ، أنّر فكره عىحم ال ىس ق الو وييق"الما م إ،ايي وفكري"من أينم كتهه 
 31/ 2لمهدالرمحن بدو  هلل 

م( أعكر كإل ما كان يمد مقدواا أو خ راا أو  قاا، 1900-1844فري،يك عيتشق فيىسو  أ اين، ،عاش عام )( 2)
مؤوس فىس ق القوي الا يهاي  فيبا بإجياي عوع  ديد من الها   اه ) اإلعسان ا عىحم( يتحر، من كإل القيوي ويهدي كإل 

 ا ر ي ع سه يق، ويو  كإل ا و،وث ا ا   ويمتتد عىحم ع سه فقط  يهظر هلل ما أز  به ا ذاين  ا خ ليق والديهيق وال ىس
  2/508هلل 
  219 – 250 – 172ليووف كرم هلل  "زا،يخ ال ىس ق اودينق"( يهظر هلل 3)
  153 ا د الكي ين هلل  "فىس ق الوبيق اإلو ميق"( يهظر هلل 4)
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ا جيتي رتا  اآل،اا، ويضهط عل ا  ا ينواا، ولكن ينإل جيدون  الَّتبم إ ا عايوا مرّي  وا دا
 أخرى إىل الدين احملرَّ  بمد أن ينربوا مهه؟ إّن زا،خيبم السابد ليؤكِّد   ر ينذا 

 
 

 ثانياً: تنمية الشعور بااللتزام : 
فأُعشئ   أخذ مو وع الوبيق عىحم االلتلام  يرِّلاا كه راا من اينتتام الساوق وا ربِّهلل،

اهليئا  وا ؤوَّسا  لتسّن القواعهلل والمقوبا  الا جتمإل ا فراي حيومون الهظم اال تتاعّيق 
ويقومون مبا عىيبم من وا ها  جتاه اآلخرين، ويىتلمون ا وامر والهواين  الا زهّص عىيبا 

طيي أن ي  د الدواز ر وا عظتق، ومبتا كان من يلَّق ومتابمق   أّ  عظام أو لاعون فىن يست
إاّل  ياي الها  الظاينري  لذا  م زكن لواعهلل اجلتاعا  الو مّيق ووىطق اوكوما  السياوّيق  
كافيق و دينا إللامق جمتتي حتوَم فيه اوقو ، وزؤيَّى الوا ها  عىحم و ببا الكامإل، فإّن 

أعّه يستطيي  الذ  يؤيِّ  وا هه ،ينهق من م  قق بشر فقط، ال يىهع أن يبتىه مىت ا تأّن إىل
أن ي ى  من المقاب  لذا كان البّد من زهتيق الشمو، بااللتلام   ع و  ا فراي  ليكون 
زطهيقبم لىهظام وأياؤينم لىوا ها ، وزمامىبم بأ سن ا خ   فيتا بيهبم أمر ال يتمىَّد بو وي 

 ،لابق الهشر أو  ياهبا 
االلتلام وا رالهق الذازيق عهد  ولإل ان بالوي  أعظم ا نر   إا ح  ياي الها   إ 

ا فراي واجلتاعا  أمر يرزهط بمقيدي مههيَّق عىحم اإل ان بات واليوم اآلخر، وبقد، ما يصّح 
ويدعم تنميَة هذا الشعور اإل ان ويليد يقوى ينذا ا نر ويُىَحظ    ياي ا ؤمههلل بالوي ، 

  بااللتزام عند المؤمنين أمور منها:
، عن ع سه، وأخرب هبا ،ووله  الا أخرب هبا ات  يحة باهلل المعرفة الصح -

وال خي حم عىيه ر ا  يراه ويستمه، زىك ا مرفق اإل اعّيق الا زذكِّر اإلعسان برلابق عىيا، فربّه 
         من أمره وويحاوهه عىيه، لال زماىلهلل 

       و،بّه حيّ  مهه أن يتقن عتىه، [94]التوبقهلل ،
         ويؤيِّ  أماعته، ويكره مهه ايخياعقهلل 

     [27]ا ع الهلل    
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فتن أينم ما يهت  االلتلام ويمتد  ذو،ه   ع س اإلعسان ا مرفق اإل اعّيق، فب  
زستحضر اوقائد الويهّيق لتبذب وىو  ال ري، وزربّيه عىحم االعضهاط، كتا جتمىه  ا،واا لسىو  

يشبد عىحم  لك التا،يخ بكن ر من أ دانه، فا منىق عىحم  لك من والي  أاحابه من الللإل،
 ياي ا ؤمههلل بالوي  أكنر من أن حتصر، ويك   زذكُّر ا قالق الشب ري لىصهيَّق ا ؤمهق الا 

الذ  هنحم عن   ىه  أّمبا مهبا ملج الىنب با اا بميداا عن عهلل ايخىي ق عتر بن ايخطاب 
   (1)ه، وات ماكه    يمه   ا أل، وأعصيه   ايخ ا لك، فقال هلل يا أّمتا

وال زكون الطاعق   ايخ اا كالطاعق   الم عيق إالَّ إ ا كاع  عابمق من مرالهق الذ  
 يمىم السّر وأخ حم، ويستو  عهده السّر واإلع ن 

، هاالربط بين العمل في الدنيا وتطبيق أمر اهلل فيها وبين اآلخرة وثوابها وعقاب -
اجللاا   مهبج إا ح اوياي القائم عىحم اإل ان بالوي  ال يقف عهد  دوي المقوبق أو ا نوبق  ف

 تّد   الدو، الن ث،  اجللاا الدعيويّق  ن زنه  اوتقامته عىحم ا هبج أو احنرافه عهه، بإل إنّ 
ان بات واليوم اآلخر فيكون بذلك  امهاا لتهتيق االلتلام الذاّا   كإّل  ال وكإّل ول ، فاإل 

يرزهط    ّس ا ؤمن بتصوُّ،ه  مىن اوياي و ايته فيبا، ف  زكون اوياي الدعيا مبا يظبر من 
ربواتا وزيهتبا ين  كإّل ما يرى، وإمنا يراينا مر ىق من  ياي  ويىق، في كِّر   المالهق بمدينا مما 

تو بطتو ازه إىل أكنر من  دوي ينذه يؤنِّر   زربيق  ت ر يضهط موازين زقييته لألمو،، ويس
 اوياي الدعيا  

لال لذلك ربد عق ا ال  و ق عىحم أنر الدين   ليام ا خ   والتلام ا فراي بتطهيقه   
، والوالي اوااإل   (3)((ا خ   من   ر يين عهع))هللFichte (2)فياته   اينّ ال يىسو  ا 

ق لوله، فتي كنري ال ىس ا  ا خ لّيق وزلايد اجملتتما  المىتاعّيق أكرب يليإل عىحم احِّ 
التهظيتا  اال تتاعّيق وا ؤوسا  الوبويّق واهليئا  الرلابّيق الا تد  إىل زقومي وىو  ال ري 
وزربيته عىحم االعضهاط ا هشوي إالَّ أّن اإلعسان ينها  زريَّى   مباو  اجلهوح واالحنرا  لضمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 60البن اجلوز هلل "و ري عتر بن ايخطاب"( يهظرهلل 1)
اا   فىس ق مناليق تو،ينا ا عا أو الذا ، و ي  م(1814-1762)عاش عام  فياته فيىسو  أ اين، وان  (2)

موووعق "عظام فىس   كامإل يستهد عىحم مهدأ أول يستيه )ا عا ا طىد(، ويدعو إىل زأمإل الها ن كطريد لىتمرفق  يهظرهلل 
 140/ 1لمهدالرمحن بدو هلل  "ال ىس ق

 189لىقر او  هلل  "اإل ان واوياي"( يهظرهلل 3)
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 عىحم اإل ان بالوي  الذ  حييل اإلعسان من االعسيا  و،اا عصف السياج المَقد ِّ ا تهلل ا ه يِّ 
الر ها  والشبوا ، ويهّت  لديه الشمو، بااللتلام، ويدفمه    ريد السىو  الصاحل وعتا،ي 

 ا ،ض 
 

 ثالثاً: تكوين روح المبادرة والعمل: 
،ايي ليحّقد اإلعسان عىحم أن يكون اا   مهّق وعل ق، ومهحه القد،ي واإل فطر ات 

عل ته بالمتإل، مث أ،وإل ،وىه بالدعوي إىل المتإل واإل سان   مجيي  واع  اوياي، فمقيدي 
اإل ان بالوي  الا ين  لوام الروالق زتضتَّن   كإلِّ ز اايىبا ما يدعو إىل المتإل   ع ي اله س 

ومبا  اإل ان بات وع ي المهاي وعتا،ي ا ،ض، ويهمع   اله س  ّ  ا هاي،ي إىل ايخ را ، ف
يّتصف به من الكتال حيرِّ    القى  تهَّته الهاعنق عىحم المتإل من أ ىه زقرُّباا إليه و ىهاا 
 ر ازه، فاوّ  باعع لوّ  إىل السم  حنو احملهوب واال تباي    ى  مر ازه، لال زماىلهلل 

              

      ولالهلل [9-8]اإلعسانهلل ،      

       [207]الهقريهلل  
واإل ان باليوم اآلخر وما يتضتَّهه من عقيدي اجللاا يهمع اهلتَّق إىل المتإل، فاليقهلل 
باجللاا يافي ووازع حيكم وىو  اإلعسان، وحيدِّي موال ه بهلل ال مإل والو    نَّ اإلعسان يه ي 

ر فإّن اإل ان بالوي  جيهِّ  اا هه زصرفازه  الهاا عىحم زقدير الموال  احملتَتىق، ومن و ه آخ
اال وا، مبظاينر اوياي   عا م الشبايي، ويربِّيه عىحم زذكُّر  قيقق الدعيا، وأهنا مل،عق  خراه  
فيهاي، إىل المتإل ويتحرَّى اإل سان فيه ،ا ياا ما ُوعد   يا، ايخىوي ليقيهه بالهمع واوساب 

"ال زلول لدم ابن آيم يوم القيامق من عهد  هلل واجللاا كتا عر  من عصوص الو  ، لال 
،بِّه  ىت ُيسأل عن مخسهلل عن عتره فيم أفهاه؟ وعن رهابه فيم أب ه؟ وماله من أين اكتسهه؟ 

  (1)وفيم أع قه؟ وما ا عتإل فيتا عىم؟"
يندايق و،محق لىها  جيمإل ا ؤمن  واإل ان بصد  الكت ، وأهنا مهرللق من عهد ات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لال  2416 أخر ه الومذ ،كتاب ا ق القيامق والرلائد والو،ع،باب ما  اا   رأن اوساب والقصاص، ،لمهلل( 1)
 2/289، ولال ا لهاينهلل  سن، احيح وهن الومذ هلل ينذا  ديع  ري  الومذ هلل
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ينديبا    يازه، ومتابمق ا مر والهب  فيبا، والتلامه    يازه فم ا وزركاا  يمتإل عىحم زطهيد 
واإل ان بصد  ا عهياا وأهنم القدوي الكامىق لىهشريّق حيتإل ا ؤمن عىحم التأّو  هبم وااللتداا 

 هبداينم 
ق، ولإل ان بالقد، أنره المظيم   ينذا اجلاع   إ  يمىم ا ؤمن بالوي  أّن ا لدا، مكتوب

ن يصيهه إاّل ما ُكت  له مما يدفمه إىل المتإل وا هاي،ي بشياعق، فيضرب أ،وع مماين ن لوأ
             اجلباي   ر خائف من ا و هلل 

    لذا ا،زاي ا سىتون الهقاع اجملبولق، واكتش وا خ را  [51هلل]التوبق  
ا ،ض يدفمبم إ اهنم إىل بذل ا وهاب لىههاا والتمت ر وال ي ّ    عضدينم خو  أو زرّيي،  
كتا ال يىبيبم عا إل الهتائج   ّن ما ير وعه ال يهحصر   الدعيا، بإل يتياوزينا إىل  هَّا  

 ايخىوي 
ه اإل ان بالوي  ينو المتإل ا واو  بالص ح الذ  يسمحم من والمتإل الذ  يدعو إلي
           أ إل اإلا ح، يقول زماىلهلل 

        [3-1]المصرهلل 

عىحم أّن اإلعسان   خسا،ي إاّل من  ّقد ينذه الص ا  ا ،بيهلل اإل ان  فألسم 
وعتإل الصاوا ، والتواا  باوّد والتواا  بالصرب، فاإل ان حيّر  ويهمع ويوّ ه ليهطىد 

ا أوهاب نهازه عىحم  اإل ان ا ؤمن با ناا عن ا عتال الصاوق   مجيي  واع  اوياي متاذا
وعه عىيه  فا ؤمن بالوي  يهاي، إىل المتإل  ونهازه عىحم المتإل بصحهق من يوااوعه باوّد ويصربِّ
بدافي من إ اعه ليؤيِّ  مراي ات مهه ويمهده كتا أمر، فيهيو من خسا،ي الدا،ين وحيّقد ا ح 

 يعياه وأخراه        
 رابعاً : حماية المجتمع من الفساد: 

الوي  اا هه إىل التتسُّك با خ   اوتيدي، وإىل ا تهاب الشرِّ يدفي اإل ان ب
والر يىق ويذكِّره حبقائد المقيدي الويهّيق، ويروم له مهبياا يقويه إىل اال،زقاا به سه ومحايتبا من 
االحندا، و،اا اهلوى والشبوا ، ويبذِّب أخ له، وير ِّ  ت ره، ويدفمه إىل المتإل وحيي  فيه 

 ،ي  وينو بذلك يرزق  باجملتتي كىِّه لقيم اوضا،ي والتقدُّم، وحيتيه من أعواع ال ساي   ،وح ا هاي
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وحيتاج اجملتتي ليدوم فيه الص ح ويمّم اإلا ح، إىل أ كام ووياوق عاّمق حتتيه من 
ال ساي، فقيام اجملتتما  وا مم ال بّد له من وىطق حترص عىحم ،عايق الشؤون الماّمق وزهظيم 

  مبقتضحم مهبج رامإل، وزنه  الد،اوا  اال تتاعّيق التا،خيّيق أعّه ما من  ائ ق من الم لا
الهشر يستقرُّون   أ،ض إاّل ويتما،فون عىحم عظام ليسوووا  ياتم، ولكن إجياي  لك الهظام 
وليامه بوظي ته   إا ح اوياي  ّر با طراب كه ر، ويكىِّف كن راا من اجلبد، ولد ي ىح   

 ا ق اجلتاعق أو ا ّمق، ولد خي د حبس  ما يقوم عىيه من المدالق، والقد،ي عىحم التوفيد زىهيق 
ًّ اإل ان  بهلل مصاحل ا فراي ومصاحل اجلتاعق، وو وح اوقو  والوا ها  و  ر  لك، إالَّ أّن

مو، بالوي  مبا يتضّتهه من عظام عاّم يه ي   أّمق ا ؤمههلل بالوي  أ حم عظام وياوّ ، ويهّظم أ
بأيسر السهإل وأورعبا وأنهتبا   عه يو ِّد لدى ممتهقيه القيم وا وازين، ويقوِّ  (1)الواليق الماّمق 

بيهبم الروابط، فهاإل ان يتياوزون عصهيَّاتم القهىّيق، ووالااتم ا وّزعق، ويمتصتون مبهبج 
             وا د، لال زماىلهلل 

، فإ اهنم بالوي  جيمىبم حيتكتون إىل مصد، وا د إ ا نا،  بيهبم يواع  [105]الهسااهلل
            ايخ  ، لال زماىلهلل 

          [65]الهسااهلل  
ولد يوا ه اوكام   كإل أمق مشّقق   فرض ما يروعه من لواعهلل  إ  لد ختتىف ،ؤيق  

هلا ولكن ا ّمق الا زستهد  الها  هلا والتهاعبم هدواينا، ومن مث موافقتبم عىيبا وزطهيقبم
لواعيهبا وزداب ر وياوتبا إىل أاإل يي ّي وواا ما  اا أمراا من عهد ات أو اوتههطه ال قباا، 
وأمجي عىيه أينإل اوإّل والمقد بطريد اإلمجاع أو الشو،ى  فإعّه يىقحم القهول واالمتنال لدى 

ّهق ايخ ر، ويتأّكد وىطاعه   ع ووبم  عّه ا فراي ا ؤمههلل بالوي  إل اهنم بأعّه مقتضحم اوّد ومظ
 مو ي  ساب و لاا بهلل يد  من خيشوعه بالوي ، ويرالهوعه   السرّر والمىن، لال زماىلهلل 

              

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصه ا  زمهلل الساوق عىحم ممرفق ينذا  ( لذا كان إبراز ينذا ا هبج تإل عهايق من أينإل المىم مهذ القدمي، فصه وا فيه1)
(، هـ450لىتاو،ي  )  "ا  كام السىطاعيق والواليا  الديهيق"ا هبج، وزدعوينم إىل زطهيقه   اوياي، ومن  لك كتاب 

 ( هـ589لىشيل،  )  "ا هبج ا سىو    وياوق ا ىو "وكتاب 
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  [59]الهسااهلل
ؤمن ا ومن ينها كان لإل ان بالوي  أنره المظيم   إا ح  ياي الها  وعصتق اجملتتي 

الت كُّك، ومن كنري الضرا، والتااام   الم لا  ا دعّيق، و  الهرلاعا  بهلل من ال ساي و 
السىطق السياوّيق اواكتق وبهلل ا فراي واجلتاعا ، فال ري ا ؤمن عر  أعّه مستاَىف ومستأَمن 

ا مولو  ومسؤول، فإ ا كان  اكتاا ،اعحم   مسؤوليته مقتضحم إ اعه، وعتإل ب ا هبج وأعه  دا
ا  الذ  أُمر به، فحكم وعدل وراو، وأاىح، وأمر با مرو  وهنحم عن ا هكر، وإن كان وا دا
من الرعّيق، زماون عىحم حتقيد ا ح ا مر الماّم، وادع برأيه وعااح أويل ا مر، والتلم 

  اعتبم و  ر  لك مما يقتضيه إ اعه بالوي  واعقيايه  ا فيه من ا مر والهب  
الهشريق لروعاا عهدما كان اإل ان بالوي  يظىِّإل اوكَّام واحملكومهلل، فيمتىون ولد عمت  

مبقتضاه   كإلِّ أمو،  ياتم، ويستتدُّون من مصاي،ه أعظتتبم وأمو، وياوق مماربم و ياتم  
لال ابن القيِّم   ممرض  دينه عن كتال الشريمق مبا زضتَّهته عصوص الو   من مما،  

من أمو، ممايشبم مالو عىتوه  وكذلك عرّفبم  ))صىح أمو، الدعيا والدينهلل رامىق لكإّل ما ي
، وما رقي  الهشريّق وفسد  اجملتتما  إالَّ (1)((وعتىوه الوتقام  هلم يعياينم أعظم اوتقامق

عهدما ُعلل الدين واإل ان عن اوياي الماّمق والسياوق، وأُلص  مهبيه عن اوكم   ظإّل 
  (2)و االرواكّيق أو   رينايعوا  المىتاعّيق أ

وخ اق القول أّن اإل ان بالوي  وازهاع يندى خ ر ا روىهلل وه  كإلِّ ومايي وف ح، 
خب ر الدعيا واآلخري برمَّته، و م حيتِج  ولد  اا تتد وأوا  كإّل ا ح لىدين والدعيا، 

ر  الما م رريمق أكتإل ا ؤمهون بالوي  بمده إىل أ د، فَتن ظّن أّن رريمته الكامىق الا ما  
مهبا حتتاج وياوق خا، ق عهبا زكتىبا، أو إىل ليا  أو  قيقق أو ممقول خا،ج عهبا كتن 

  (3)ظّن أّن بالها   ا ق إىل ،وول آخر بمده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/375هلل "البن القيمإع م ا ولمهلل"( 1)
عظام اوكم   الشريمق والتا،يخ "، و2/536لمهد المليل مصط حمهلل "لتحاكم   خطاب الو  اوكم وا"( يهظرهلل2)

 وما بمدينا  209لس ر اووايلهلل  "المىتاعيق"، و388لظافر القا  هلل  "اإلو م 
 4/376البن القيمهلل  "ع م ا ولمهلليهظرهلل "إ( 3)
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  اخلامتةاخلامتة   

التطوا    ي،اوق أارول اإل ران بالوير  وآنرا،ه، أخرتم بتىاريص أينرم الهترائج الرا ينذا بمد 
 عىيبا   مها نبا ا اتى ق وين هلل  ّىتبا الد،اوق، وأكد 

إل والكترال ينرو أن المىم ا طىد هتيي خ ايا الوي  ا ا   واوا ر وا سرتقهإل عىرحم الت صري  1
ال يشرررا،كه فيررره أ رررد ال مىرررك مقررررب وال عررريب  الويررر  والشررربايه  ممرررا خيرررتص خبرررالد عررروا م

 مروإل  
ه ات لرهمض ايخىرد فبرو مرن الوير  الهسريب الرذ  يظبرر  عىتره أ رد مرن ايخ ئردأن كإل  ي    2

ه وأعظتره مرا أظبررر ات عىيره مرن ا،زضرحم مررن يون بمرض، أو بمرض الهرا  يون بمررض، وأ ىّر
 حبس  ما ُفّصإل أو ُأمجإل  د الها  باإل ان بهوزمهّ  وأمرينم به  ه، الروإل،

وأمررره وررررعه أو حبقررائد عررا م الويرر  لررد أ ىررد  أن برراب المىررم اليقيرر ي فيتررا يتمىررد بررات   3
ا ماعرررق وعصرررح ا مرررق، وزرررر  فيبرررا كتررراب ات والسرررهق إن    ولرررد بىّررر ل بوفررراي الرورررو 

اوتتسررررك  هبتررررا اينتررررد  ووررررمد    الرررردعيا واآلخررررري، ف يبتررررا مجرررراع ال رلرررران بررررهلل اوررررد 
 والها إل، واهلدى والض ل والرراي والو ، و ريد السمايي والهيراي، و ريرد الشرقاوي واهلر  

  ن فيتا يتمىد بأمو، الدعيا وأمو، الدي
أن الوي  الذ  زمهدعا ات باإل ان به و مىه أوا  الدين وأاإل مجيي عقائده وزشريمازه   4

ينو ما أمر ات الروإل اىوا  ات عىيبم به  ه لىها ، وا مصوم مهه ما   ظه   الكتاب 
والسهق، ومها أوا  اعتها، أ  ممرفق  يهيق  إ  ال خيرج أ   ي  اوتتد من   ر  ريقبتا 

 ظن يضمف أو يقوى  من ال عن ي، ق
مرررن  أن اإل ررران بالويررر  يقررروم عىرررحم التسرررىيم لىرررو   واإل ررران بكرررإل مرررا أخررررب بررره الرورررول   5

، فا مرفق الويهيق زهدأ وزهتب  من ياللق الهصوص الشرعيق، وا يلق الوي  وإن  م عمر  ممهاه
ا أو تققررررق المقىيررررق إ ا اوررررتمتى  فإمنررررا زسررررتمتإل مركهررررق عىررررحم السررررتميق أو مميهررررق    ريقبرررر
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 ها برررا ال مسرررتقىق برررذاتا  وإ ا زما رررد المقرررإل والهقرررإل   مسرررائإل الويررر  فمىرررحم رررررط زقررردم 
  يسررح المقرإل   جمرال الهظرر إال بقررد، عارا، ويترأخر المقرإل فيكرون زابمارا فرالهقرإل فيكرون متهو 
 ما يسر ه الهقإل  

مرا ال  كرن المىرم بره من الوي  ما  كن االوتدالل عىيه بالمقإل وإن  م يري به الهص، ومهره   6
إال مرررن  ريرررد الرررو  ، إال أن  ريرررد اإل ررران بالويررر  ينرررو اعتقررراي مرررا و،ي بررره الرررهص يل عىيررره 
ررا   أمررو، الويرر  بررإل تكوماررا وياللترره عىررحم الويهيررا    المقررإل أو  م يرردل  فالمقررإل لرريس  اكتا

 كار ق ال مؤوسق  
ه ينو  د مربينن عىحم أن الوي  الذ  يدعو الدين إىل اإل ان به، و تدح ا ؤمههلل ب   7

احته، وال يتواإل إىل إي،ا  اود فيه إال من خ ل ممرفق أيلق الكتاب والسهق عىحم فبم 
عىحم احق اإل ان من ا صاي، الها ىق  اا عدول ا مق، فىيس التأويإل والتحريف بألإل خطر 

 وايخرافا  وا كا ي  
لررا ي كىيىررق القررد، وورراعق  أن اجلررلم بتحديررد أمررر  يررريب أ ىقرره الررو    م يررري   حتديررده عررص  8

اإل ابرق   اجلتمررق واالورم ا عظررم والتسري والتسررمون ا ررا  ي رّو  عىررحم المهراي فراررق حتقيررد 
   المهوييق باال تباي   التحر ، ويوام التذلإل و ى  التوفيد من ات 

من   ر زيايي  به الهيب  اا اإل ان بالوي  ا ستقهى  جي  أن يتولف فيه عىحم  دوي ما   9
وال عقصان، والمتإل مبا زتضتهه أخها،ه من أمر، واوذ، مما زتضتهه من حتذير ، يون 

 التمسف   زهرليإل الهصوص عىحم ا  داث اوا ري أو تاولق زمييإل  دونبا    

جي  التنه  والتيقن مما يقي   اله س أو زستمه ا  ن أو يري عىحم ايخا ر أو زراه   10
يإل وا سا،عق   يعوى اإلهلام والرؤيا إال بدليإل، فإن المهلل يقظق أو مهاماا، وعدم التم

الوووا   ال  عىحم الها ، وما  ى  عىحم الظن أعه  د فإعه يستأعس به يون أن زؤخذ 
 مهه أ كام أو زشريما   

بمض ا ويها   عنالا خترب  أن اآلنا، الصحيحق اإلوهاي إىل احابق ،وول ات   11
إ ا حتقق  بالشروط الا  ديينا المىتاا إلعطاا هبا  زأخذ  كم ا رفوع   و وب التسىيم
  ا ولو  عىحم الصحابق  كم ا رفوع



 

 

 378 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

من أوهاب كشف بصو،ينا القد ق واودينق ليس الر م بالوي  وأعواع التهييم والكباعق   12
الويوب الهسهيق، وإمنا ين  أيوا  الشيطان يوو  هبا الها  ويصرفبم عن اود اعتقاياا 

 وعت  

ا  فيتا جي  عىيبم ويكون رر اا   إ اهنم، فتن مسائإل اإل ان ما يكون يت او  اله  13
يون بمضبم اآلخر الذ  ال    إ ان بمض الها  القاي،ين عىحم ا مرفق باال تباي، ارر ا 

 حيسهه، ومن مث يت اوزون   ا  اا وا  كام    

بر  فتهرق وإن فزصرر  عرن مرهبج المهوييرق أن كإل خا،لق ولم  عىحم يد أ د من الهرا    14
ظبررر بررايئ الرررأ  أهنررا كرامررق، ومررن  لررك مررا حيرردث مررن أ،برراب التصررر  برراهلتم )الوكيررل(، 
وأينإل الصهاعق ال ىكيق وا  كام الهيوميرق والسرحر، فاروا،لبم ظىترا  بمضربا فرو  بمرض 

   فيههو  التههه لهوينذا ا و ي مللق لدم لىموام وبمض من ايخواص 
ويي مبا يك إل له القيام مببتق ايخ فق   ا ،ض،  ا ق اإلعسان  مرفق الوي  تد  15

مبا يميهه عىحم  لك، ف   اتوحتقيد المهوييق ت وهحاعه عىحم الو ه ا كتإل، ولد أمده 
    يقواالعن  جتاوز  لك إىل ما يصر يههو  

فشإل ا دعيا  القائتق عىحم فىس ا  الورب ا اييق   القرون ا خ ري عن زقدمي أوهاب   16
لىهشريق وبروز ظاينري الهحع عن بديإل  ىت عهد الوربيهلل أع سبم بصو،ي يعوا   السمايي

زهاي  بالمويي إىل زماليم يياعاتم احملرفق، ويعوا  زهاي  باالوت ايي من ،و اعيا  
 الشرليهلل والونهيهلل ومن مث اعتشر  أعواع من ايخرافق الد إل والشمو ي!    

وي والروالق أ د بكإل حتقيد وعىم وممرفق، أن المقإل والدين يقتضيان أن  اع  الهه  17
وإ ا ق بأورا، ا مو، وبوا هبا، فكإل من زعم بىسان  اله أو مقاله أن  ائ ق   ر أزهاع 

وأمر الروإل أي،كوا من  قائد ا مو، الها هق الويهيق   أمر ايخىد والوايق وا هدأ وا ماي، 
اجملتتما  يون أينإل الههوا   اله و  و   أاول ما يصىح ، وزمرّ اإل ان بات واليوم اآلخر

 اينإل فيه رمهق لويق من رم  اله ا ، فالروول  -وإن كان من ا ؤمههلل بالروإل-فبو 
أعىم ايخىد باوقائد ايخربيق والطىهيق، وأ   ايخىد لىتمىيم واهلدايق واإلفايي، وألد، ايخىد 

اه ممرفق اوقائد أعظم مما عىحم الهيان والمها،ي  لذا امتهي أن يكون من ينو يوعه أفاي خوا
 يخوااه   أفايينا الروول 
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وإتمامًا للفائدة أوصي الباحثين من بعدي بخاصة والدعاة إلى اهلل بعامة بعدة أمور 
 :أجملها فيما يلي

الويهيق من الكتاب والسهق لمامق الها  من خ ل  اوقائد رو،ي زكنيف اجلبد لهشر    1
ي  اود يسد باب ايعاا ا ورا، ا كهوعق وباب فإظبا، الووا ا  ا مرفق اودينق، 

 التاراا  والكذب وايخرافا  الا عشر  الهدع وأفسد  كن راا من ا متقدا  والمهايا   

التحررذير مررن ا صرراي، الها ىررق واررو، الكباعررق المصررريق وخطرينررا عىررحم اإل رران   زمررن  رررو،ي   2
أيىن  بد لتوفرينرا عىرحم الشرهكق يستطيمه كإل أ د يون  اأاهح الواول إليبا وزص حبا أمرا 

 هإل أاحاب الهدع والض ال  بتشويد وزر ي  من لِ و المهكهوزيق بىوا  خمتى ق، 
 رو،ي متييل الوي  الهسيب الذ  يكش ه زطو، المىم وا  بلي عن الوي  الذ  يكشف   3

بدالال  المقول وا هطد اجملري، فايخطأ وا،ي عىحم كإل  دث يُ سر، أو كي يق زشرح ما  م 
رب هبا الو   ارا ق أو زتهاوهلا مهافذ اوس ويشبد هلا احيح المقإل، ولد يتأنر عا م خي

نقق ب ىس ق اعتشر    زماعه عىحم أهنا من احيح ا مقول، ف رويبا ويستشبد هبا أو ي ّسر 
هدأ المهاار ل عص ا ليتوافد ممبا كالقول بر)مهبا ما  اا به الو   أو يهكر أمراا أو يؤوِّ 

 ديناا، فإن عّد ينذه  (مقر اإلع م الكوينر) المقإل الها ن( و)لد اا والقول ب (ايختسق
وإن  م يُقصد  لوال وفىس ا  أينإل الهدع ا مو، من باب الويوب الا كش با المىم عصر 

   لك
  مسائإل الوي   ن كت   وأئتق السهق رو،ي المهايق بتحقيد اآلنا، ا رويق عن الصحابق   4

من ا لوال  اخ ا تضتهق هلذه اآلنا، لد زىوع  بنقافق مؤل يبا ومجم  كن را الت س ر والتا،ي
والتابمهلل من   ر إوهاي ومن   ر حتر عن ،واتا فكإل من يقي أواآل،اا ا هسوبق إىل الصحابق 

عىحم ،أ  يمتتده ويو،يه، مث جييئ من بمدينم فيهقىه عىحم اعتها، أن له أا ا عهد من وهقه 
ئىه، فالتهس الصحيح بالضميف، واود بالها إل، لذا و   حتقيد اآلنا، وحتسيهاا لىظن بقا

 وممرفق احق عسهتبا و ظ الواث الويريب اود من ايخرافق ومن الظهون   

 رو،ي إبراز الناب  من فبم وىف ا مق   ز س ر القرآن وفضح تاوال  التحريف ا تسوي   5
لمان لي طن ا سىتون يخطو،ي أن يضىوا عرن بستا، الت س ر ومراعاي ،وح المصر عىحم مدى ال

 اود الذ  اينتدى إليه وىف ا مق وإن بق  فيبم الكتاب والسهق  
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وختم  ،  ظ القرآنعظتق و اود،  رو،ي زذك ر الها  وزرويخ اعتقايينم بكتال الدين   6
يعاا وما لوىد أبواب الر م والتارص والتههؤ واإل ، وعظتق مهبج اإلو م ومشولهالههوي
همبا من الهدع والشر ، ولىحد اوت راي ا هاينج ال كريق الوربيق والتطهيقا  ال ىس يق يت

 الرو يق   التطهي  والتد،ي   

التأكيد عىحم أمهيق حترير ا صطىحا  و،فض اوتادام ا  اا احملديي ا مىن   الىوق  رو،ي   7
واود من  الها هيق  وا بق وريان ال ىس ا والشرع عىحم ممان  ديدي جمتىق أو مهبتق  أ

ولك  ال يُتبم الدين إن ،فضبا مبحا،بق ، مبهبيبا الها  ي زسري  نقافتبا لىتيتتي ا سىم
زستيق اوىول واالحتاي )اوتتداي الطالق الكوعيق( المىم، وليس  ين  عىتاا   اوقيقق، منإل 

ممىن الطهائي ال يليائيق، وإيخال التووي   منإل   و (فراوق)وايخرافق ر م بالوي ال وزستيق
 القول بالقوى ايخ يق   م بوم ا وهاب وا سهها  وحنوه  

عحم من ز س ر لىوي  متاصصهلل   أعواع المىوم ا اتى ق  تابمق ما يدّ  رو،ي زضافر  بوي   8
فإن اال تتاع يكون مهطىقبم نوابع الهقإل الصريح والتيري  الصحيح أو كشف   رافه، 

التسىيم مبا لد يظن أعه عىت  ورعق  وأجيمىبا أبمد عن الللإل  ا ه الد،اوعىحم منإل ينذ
ناب    جمال من اجملاال   إ  ا دعحم نهوزه عىتي ا كن ر حيتاج إىل ي،ايق وفحص من فريد 
ال يو إل عن أوالي  ايخداع والتضىيإل، ولمإل مي ي اجلتميق السموييق لمىوم المقيدي 

 ه ا عتال وا ييان يؤ ن بهدايق منإل ينذ

أ د ا وىحق ال كريق ايخط ري الا إ  ينو ا هبج الها  ي وووائىه اودينق  رو،ي ي،اوق   9
مي لواعهلل المصر اوديع الداعيق إىل لهول اآلخر، وفتح  وم لتوافقهيوا ه هبا اإلو م الي

 قطكىبا مبهظا، التمدييق ف  إليباباب اووا، عىحم مصراعيه بهلل ا ييان وا ذاين  والهظر 
   يون اعتها، لىضوابط الشرعيق

هيقا  ا مااري لى ىس ا  الشرليق الا زُهشر حت  رما،ا  الصحق  رو،ي ي،اوق التط  10
زهظيم عتإل مجاع  حيد من زسريهبا  رو،ي و والسمايي والتوي ر وزهتيق الطالق الهشريق، 

 لىتيتتي ا سىم محايق جلهاب التو يد 

 ا مااري   الورب، وموا بق أواليهبا الها هيق اوفيق رو،ي ي،اوق اوركا  الديهيق النيو   11
 ا تسوي حت  يعاوى احملهق والس م    
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إعسررران  رررميف تررردوي بقد،زررره  وبمرررد، فترررا ا ررردى الرررذ  بىوتررره ينرررذه الد،اورررق إال  برررد
مرن  افيبلدم  أن يها،  ما  وهحاعهفأوأل ات المظيم م تقر إىل عون ،به وزسديده، ، وا ازه

  ، وأوتو ره من كإل خطأ وزلإلا د واواب ، وأن جيمى ي أول ا هت مهلل هب
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 ثبت املصادر واملراجع
 

 القرآن الكرمي   1

 اإلباعق عن أاول الدياعق، أبو اوسن ا رمر  ، الهارر هلل مكتهق يا، الهيان    2

مق ال رلق الها يرق وجماعهرق ال رر  ا ذمومرق ،عهيردات   تترد ابرن بطرق المكررب ، حتقيردهلل اإلباعق عن رري  3
 م1988-ينر1409، 1، ا ممط ، يا، الرايق، الرياض، طهلل

 ينر  1398ب رو    يا، الكت  المىتيق   أهد المىوم  تتد اديد  سن خان القهو      4

 ، ب رو  1ذ من الض ل،طهللأحباث   التصو ، عهداوىيم تتوي، مطهوع مي ا هق  5

 ينر 1423، 1أحباث ينيئق كها، المىتاا، ،ئاوق اإلفتاا،طهلل  6

اإلبداع المام وايخاص ، الكسهد،و ،وركا ، زرمجرق  سران عهرداو  ، وىسرىق عرا م ا مرفرق ، الكوير    7
  

إبطررال التررأوي    خهررا، الصرر ا  ، أبررو يمىررحم تتررد بررن اوسررهلل ابررن ال ررراا، حتقيررد هللتتررد بررن محررد   8
 ينر  1410، 1هيد  ، يا، إي   ، الكوي  ، طهللال

اإلبطرررال لهظريرررق ايخىرررط برررهلل ييرررن اإلوررر م و ررر ره ا ييررران، بكرررر برررن عهررردات أبرررو زيرررد ، يا، الماارررتق   9
 ينر  1417، 1الرياض، طهلل

 م  1980إبىيس   التحىيإل اله س ، ويوتوعد فرويد، زرمجق  و،ج  رابيش، ب رو   10
 -ينررر1423، مكتهررق الررررد ، الريرراض ، 4عشررر، فبررد الرومرر ، طهلل اجتاينررا  الت سرر ر   القرررن الرابرري  11

 م 2002

 م 2001-ينر1422، 1االجتاينا  المق عيق اودينق ، عاار المقإل ، يا، ال ضيىق،الرياض، طهلل  12

إحتا  اجلتاعق مبا  اا   ال نت وا   م وأرراط الساعق، محوي التروجير  ، يا، الصرتيم ، الريراض،   13
 ينر1414، 2طهلل

وا،يي عررن أئتررق السررهق   أبررواب االعتقرراي مررن كترراب ورر ر أعرر م الهرره ا ، مجررال بررن أمحررد بررن اآلنررا، الرر  14
 ينر   1416، 1بش ر باي ، يا، الو ن، طهلل

أ كام القرآن ، أبوبكر تترد برن عهرد ات ا مررو  برابن المرر ، حتقيرد هلل عىر  تترد الهيراو    يا،   15
 م  1993-ينر1413ا مرفق ، ب رو    

 -ينرر1400ول ا  كام ، ويف الدين عى  اآلمد ، ب رو ، يا، الكت  المىتيرق ، اإل كام   أا  16
 م  1980
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 إ ياا عىوم الدين ، أبو  امد تتد بن تتد الولايل ، يا، الكت     17

 م 11978 -ينر1407ا خ   اإلو ميق ، عهدالرمحن ا يداين، يا، القىم ، يمشد،   18
-ينرر1426، 3السرحتراين، يا، اله رائس، بر رو ، طهلل ا خ     اإلو م وال ىس ق القد ق، أومد  19

 م 2006
عهررد الورر ي عهررد ايخررالد ،مكتهررق  عهررد الرررمحن بررن تتررد ابررن أ   ررامت  حتقيرردهللآياب الشررافم  ومهالهه،  20

 الواث اإلو م ،  ى  

، 1ا يلررق المقىيررق الهقىيررق عىررحم أاررول االعتقرراي، وررموي المري رر ، يا، عررا م ال وائد،مكررق ا كرمررق، طهلل  21
 ينر  1419

 أمحد ررررررىيب ، مكههرررررق الهبضرررررق ا صرررررريق ، القررررراينري ، ،الهو يقأييررررران اهلهرررررد الكرررررربىهلل اهلهدووررررريق،اجليهيق  22
 م  2000، 11طهلل

 م    1976ا ييان ي،اوق زا،خييق مقا،عق ، ،رد  عىيان، يا، اوريق، بوداي ،   23

مي، أبرو السرموي تترد المتراي ، يا، إ يراا الرواث، بر رو ، إ،راي المقإل السىيم إىل ملايا القرآن الكرر   24
 لههان  

 ينر 1400اإل،راي   ممرفق ا  كام ، عهدالرمحن السمد ، مكتهق ا ما، ، الرياض،   25

االوتشرررر اا الطهيمرررر  با اكروبيوزيررررك ،ميتشررررو كوررررر  ، زرمجررررق أوررررامق مأمون،الرررردا، المربيررررق لىمىرررروم،   26
 م   2002-ينر1423، 1القاينري، طهلل

الوررررتقامق   أمحررررد بررررن عهررررداوىيم ابررررن زيتيررررق ، حتقيرررردهلل تتررررد ،ررررراي وررررا م، يا، ال ضرررريىق،الرياض، ا  27
 م  2000-م1،1420طهلل

االورررتيماب   ممرفرررق ا ارررحاب، أبرررو عترررر يوورررف برررن عترررر ابرررن عهرررد الررررب، حتقيرررد هلل عىررر  تترررد   28
 ينر   1412، 1الهياو  ، يا، اجليإل، ب رو ، طهلل

، 4لت سررررر ر، تترررررد أبورررررربهق ، مكتهرررررق السرررررهق ، القررررراينري، طهللاإلوررررررائيىيا  وا و ررررروعا    كتررررر  ا  29
 ينر   1408

أورا، اآلهلق والدياعا ، أ  يوولي سك ، زرمجق هلل  سان خمائيإل إورحد، يا، عر ا الردين ، ورو،يق ،   30
 م  2005، 1يمشد ،طهلل

الرردين أوررا، ال يليراا ال ىكيرق وا ينولو يرا القد رق،   بريوررريهكهلل، زرمجرقهلل  سران إورحد، يا، عر ا   31
 م2006، 1،وو،يق،يمشد،طهلل

 م 1985-ينر1406، 1ا و ا، ا قدوق لهإل اإلو م، اابر  ميتق، عا م الكت ، ب رو ، طهلل  32

 م1987اإلو م   موا بق ال ىس ا  القد ق، أعو، اجلهد ، الشركق الما يق لىكتاب،   33
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، 1، ال كر،يمشرد، طهللاإلو م م   كإل اجملتتما  اإلعساعيق هلل ا ا وكيف؟ تتد ورميد الهرو  ، يا  34
 م 1984 -ينر1404

، 4اإلورر م يتحرردى، و يررد الرردين خرران، زمريرر  هلل ظ ررر اإلورر م خرران ، يا، الهحرروث المىتيررق، طهلل  35
 م  1983-ينر1403

ا  اا والص ا ، أبرو بكرر أمحرد برن اوسرهلل الهبقر ، حتقيرد هلل عهردات اواررد ، مكتهرق السرواي هلل   36
    1 دي، طهلل

 ،اجليرررإل يا،، الهيررراو  تترررد عىررر هلل  حتقيرررد،  يرررر ابرررن عىررر  برررن أمحرررد، الصرررحابق متييرررل   اإلارررابق  37
   ينر1412 ،1، طهللب رو 

 ااط  ا  الصوفيق ،كتال الدين القاراين، اهليئق ا صريق المامق، مصر   38
 م 1928-ينر1346، 1أاول الدين، عهدالقاينر الهوداي ، يا، ااي،،ب رو ، مطهمق الدولق، طهلل  39

د بررن عهرردالويناب، ررررح تتررد بررن ارراحل المنيتررهلل ، يا، ا هبرراج ا اررول السررتق لشرريخ اإلورر م تترر  40
 م 2002-ينر1423، 1القاينري، طهلل

أاول ال ىس ق اإلرراليق عهد رباب الدين السبرو،ي ، تتد أبو ،يان، يا، الطىهق المرب، بر رو ،   41
 م 1969

 أ واا الهيان، تتد ا مهلل بن تتد ا اتا، الشهقيط ، عا م الكت ، ب رو     42

 م 1961ا عىحم الرو يق ،عى  ،ا  ، القاينري، جلهق عشر النقافق الرو يق، أ وا  43

م 1999، 8ال ىس ق، بيو كوعلمان، زرمجقهلل  و،ج كترو،ي، ا كتهرق الشررليق، بر رو ، طهلل dtv-أ ىس  44
  

 م  1985 -ينر1405االعتصام، إبراينيم بن مووحم الشا يب، يا، ا مرفق، ب رو ،   45

، فار الدين الراز ، زمىيدهلل تترد الهورداي ، يا، الكتراب المرر ، اعتقايا  فر  ا سىتهلل وا شركهلل  46
 م 1986 -ينر1407، 1طهلل

، 9إعيرررراز القرررررآن واله  ررررق الههويررررق، مصررررط حم ارررراي  الرافمرررر ، يا، الكترررراب المررررر ، برررر رو ، طهلل  47
 ينر 1393

 م  1984اعر  ،و ك، عى  ،ا  ، القاينري،  48

ابن ليم اجلوزيق، حتقيدهلل تترد عهداوتيرد، ا كتهرق إع م ا ولمهلل عن ،ب الما هلل، تتد بن أ  بكر   49
 م 2003 -ينر1424، 1المصريق، ب رو ، طهلل

 م 1998،يا، المىم لىت يهلل، ب رو ، 13ا ع م، خ ر الدين تتوي الل،كى ، ط هلل  50

إ انرررق الىب ررران   مصرررائد الشررريطان، تترررد برررن أ  بكرررر ابرررن لررريم اجلوزيرررق ، حتقيرررد هللتترررد ع ي ررر  ،   51
 ينر  1407، 1م ، ب رو ، طهللا كت  اإلو 
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التضررراا الصرررراط ا سرررتقيم  اال رررق أارررحاب اجلحررريم، أمحرررد عهرررداوىيم ابرررن زيتيرررق ، حتقيررردهلل عاارررر   52
 م1999-ينر1419، 7المقإل، يا، عا م الكت  الرياض، طهلل

 م 1997، 1اإلواي   الورب، ،مسيس عوض، ويها لىهشر، القاينري ، طهلل  53

 ،2طهللبرر رو  ، يا، الكترر  المىتيررق،ىرر  ابررن  يررر المسررق ينأمحررد بررن ع، إعهرراا الوتررر بأبهرراا المتررر  54
 ينر  1406

القد،يق ا رررا،، حيرىي المترراين، حتقيرد هلل ورموي ايخىرف، أ رواا السرىف  االعتصا،   الري عىحم ا متللق  55
 م 1999 -ينر1419، 1الرياض، طهلل

عشرر اهليرريهلل، عىر  برن خبير  اللينرراين،  االحنرافا  المقديق والمىتيق   القررعهلل النالرع عشرر والرابري  56
 يا، الروالق، مكق ا كرمق 

اإلعسان اوائر بهلل المىم وايخرافرق، عهداحملسرن اراحل، وىسرىق عرا م ا مرفرق، مطرابي الرورالق، الكوير ،   57
 م 1978، 2طهلل

،  2اإلعسرررران  لررررك اجملبررررول، إلكسرررريس كا،يررررإل، زرمجررررق هلل ررررر يد فريررررد، مكتهررررق ا مررررا، ، برررر رو  طهلل  58
     م 1974

 م   1976اإلعسان   ظإل ا ييان، عتا،ي جني ، ا كتهق التوفيقيق باوسهلل،   59

 م  1986-ينر1406، 1اإلعسان والوي ، حيىي و مق، مهشو،ا  المصر اوديع، ب رو ، طهلل  60

ا عرروا، الهبيرررق وورروا ي ا وررررا، ا نريرررق، تتررد برررن أمحررد السررر ا،ي ي، حتقيررردهلل عهرردات الصرررر ، مكتهرررق   61
 م 1994 -ينر1414، الررد، الرياض

، 2أعرررروا، التهرررررليإل وأورررررا، التأويررررإل، أبررررو ايخرررر ر عهرررردات الهيضرررراو ،مطهمق مصررررط حم الهررررا  اوىرررريب، طهلل  62
 م 1968 -ينر1388

 ينر 1398إينا، اود عىحم ايخىد، تتد ابن الوزير، يا، الكت  المىتيق، ب رو ،  63

 المتوميق، يمشد  اإل ان ،أبو عهيد القاوم بن و م، حتقيد هلل تتد عاار ا لهاين،   64

 م  1983-ينر1،1403اإل ان بالوي ، بسام و مق، مكتهق ا ها،، ا ،ين، طهلل  65
 م  1992-ينر1412، 1اإل ان بهلل الو   والمقإل، ،فيد راكر الهتشق، طهلل  66

 م 1983 -ينر1403، 4اإل ان وأنره    ياي اإلعسان،  سن الوا ، يا، القىم، الكوي ، طهلل  67

 م 1987 -ينر1407، 8القر او  ، مكتهق وينهق، مصر،طهللاإل ان واوياي ، يووف   68

 م  1986 -ينر1406اإل ان، ابن زيتيق، حتقيد هلل تتد عاار ا لهاين، ا كت  اإلو م ، ب رو ،   69

بدائي ال وائرد، تترد برن أ  بكرر برن لريم اجلوزيرق، خترريج هلل أمحرد عهرد السر م ، يا، الكتر  المىتيرق،   70
 م 1994-ينر1414 ، 1طهللب رو  ، لههان ، 
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حتقيرد هلل عهرد ات عهرد احملسرن الوكر  بالتمراون  ،أبو ال داا إ اعيإل بن عتر ابن كنر ر ،الهدايق والهبايق  71
 ينر   1420،يلي،اجليا، ينير  ،1طهلل ،مي مركل الهحوث والد،اوا  المربيق واإلو ميق بدا، الهشر

  رو ، يا، ا مرفق    الهد، الطالي مبحاون من بمد القرن السابي، تتد بن عى  الشوكاين، ب  72

  1408، 1الربينان   عقائد ا ييان لىسكسك ، مكتهق ا ها، هلل ا ،ين ،طهلل   73
 ينر 1400الربينان، برينان الدين إبراينيم بن تتد ابن م ىح، ب رو ، ا كت  اإلو م ،   74

 م 1993،ب رو ،3اله  ق   نوهبا اجلديد،بكر  ريخ أمهلل، يا، المىم لىت يهلل،طهلل  75

را م أئتررق الهحررو والىوررق، جمررد الرردين أبررو  رراينر تتررد بررن يمقرروب ال رر روز آبرراي ، حتقيررد هلل الهىورق   زرر  76
 ينر   1،1407تتد ا صر ، مجميق إ ياا الواث اإلو م ، الكوي ، طهلل

بىرروغ السررول   مرردخإل عىررم ا اررول، حملتررد  سررههلل خمىررو ، حتقيررد هلل سررههلل تتررد خمىررو ، ط    77
 صر    رركق مكتهق ومطهمق الها  اوىيب، م

،  1زا،خيبرررا وعقائرردينا وع لرررق الصررروفيق هبررا، عهررردات منسرررو ، أ ررواا السرررىف، الريررراض ، طهلل الهو يررق  78
 م1999-ينر1420

زرراج الرروا م، زيررن الرردين لاوررم ابررن لطىوبوررا، حتقيرردهلل تتررد خرر ر ،مضرران يووررف، يا، القىررم، يمشررد   79
 ينر  1413، 1طهلل

 د اللبيد  ، يا، مكتهق اوياي ، ب رو   زاج المرو  من  واينر القامو  ، تت  80
زرراج الىوررق واررحاح المربيررق، ا اعيررإل اجلرروينر ، حتقيررد هلل أمحررد عطررا،، يا، المىررم لىت يررهلل، برر رو  ،   81

 م   1979 –ينر  1399، 2ط
 م 1986-ينر1406زا،يخ ا ييان، تتد الل يى  ويووف المش، مطهمق  اممق يمشد،  82
ا تأخري، تتد أبو ،يران، يا، ا مرا،  اجلامميرق، االوركهد،يق،  زا،يخ ال كر ال ىس   أ،وطو وا دا،   83

 م  1990
زرررا،يخ ال كرررر ال ىسررر   عهرررد المررررب،  هرررا ال ررراخو، ، وخىيرررإل اجلرررر، الشرررركق ا صرررريق الما يرررق لىهشرررر،   84

 م 2002، 1مصر، طهلل

 ، مطهمق جلهق التأليف والهشر، القاينري 5زا،يخ ال ىس ق اليوعاعيق ،يووف كرم، طهلل  85

ل ىس ق   اإلو م، ب ح  ي  بو،، زرمجقهلل تترد أبرو ،يردي، الردا، التوعسريق لىهشرر، القراينري، زا،يخ ا  86
 م 1954

 زا،يخ بوداي، ايخطي  الهوداي ، يا، الكتاب المر ، ب رو    87

التأارريإل اإلورر م  لىد،اوررا  اله سرريق، تتررد علالرردين زوفيررد، يا، السرر م لىطهاعررق والهشررر،القاينري،   88
   م 2002ينر_1423، 2طهلل
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 م  1988زأم     اوياي اله سيق، عد،ي الياز  ، يا، الوربال، يمشد،   89
 زأويإل خمتىف اوديع، عهدات بن لتيهق، يا، الكتاب المر ، ب رو    90

 ، يا، الشرو ، ب رو    6جتديد ال كر المر ، زك  جني  تتوي، طهلل  91
ىررس يائررري ا مررا،  المنتاعيررق، اهلهررد، حتقيررد مالىبهررد مررن مقولررق مقهولررق   المقررإل أو مر ولررق لىهرر روين، جم  92

 ينر    1377

 ينر 1405، 1التدمريق، أمحد ابن زيتيق، حتقيدهلل تتد السمو ، طهلل  93

 ،الصررتيم  يا، ،السررى   اجمليررد عهررد محررد هلل حتقيررد، القيسررراينابررن   رراينر بررن تتررد ،او رراظ زررذكري  94
   ينر1415 ،1طهلل ،الرياض

هرردات القررر يب، حتقيرردهلل أمحررد  يررا  السررقا، اا كتهررق التررذكري   أ رروال ا رروزحم وأمررو، اآلخررري، أبررو ع  95
 ينر  1402المىتيق ، 

زرزي  ا دا،  وزقري  ا سالك  مرفق أع م مذين  اإلمرام مالرك، أبرو ال ضرإل عيراض برن موورحم برن   96
عيرررراض اليحصرررريب، حتقيرررررد هللتتررررد زاويررررر  الطهارررر ، وزا،ي ا ولررررا  والشرررررؤون اإلورررر ميق ،ا تىكرررررق 

   ينر1403  2ا وربيق، طهلل

، 1التصرررو  الهرررو   والتحىيرررإل اله سررر ، ي   وررروزوك ، زرمجرررق نرررائر ييررر ، يا، اوررروا، ورررو،يا ، طهلل  97
 م 1996

زطبرر ر االعتقرراي مررن أي،ان اإلورراي لىصهماين  ررتن ،وررائإل اجلررامي ال ريررد زقرردمي هلل عهرردالرزا  ع ي رر ،   98
    3المهيكان هلل الرياض طهلل 

 م 1969 -ينر1388الهبضق، ب رو ،  التطو، التا،خي  لى كر الدي ي، ،ريد عا و، ، يا،   99
التمر   ذين  أينإل التصو  ،أبرو بكرر تترد برن إورحا  الك برا   ، مطهمرق يا، السرمايي القراينري   100

  
 ينر   1403،  1التمري ا  لىشريف اجلر اين يا، الكت  المىتيق ب رو  ، ط     101
مكتهرررق الررردا،، ا ديهرررق زمظررريم لرررد، الصررر ي، تترررد برررن عصرررر ا رررروز ، حتقيرررد هلل عهررردالرمحن ال ريررروائ ،   102

 ينر 1406، 1ا هو،ي، طهلل

ز سرر ر أ رراا ات اوسررىن ، أ  اوررحا  إبررراينيم بررن السررر  الل رراج ، حتقيررد هلل أمحررد يووررف الرردلا ،   103
 م   1975-ينر1395

إل ا ريس، يا، يرز س ر القرآن المظيم، أبو ال داا إ اعيإل برن كنر ر القررر  الدمشرق  ، زصرحيح هلل خى  104
   2طهللالقىم ، ب رو  ، 

 1ز س ر القرآن المظيم، عهدالرمحن بن أ   امت الراز ، مطهمق ينير، مصر، طهلل  105

 ينر  1307، 1الت س ر الكه ر وم ازح الوي ، تتوي ال ار الراز  ، ا طهمق ايخ ريق، القاينري ، طهلل  106
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 م 1972ز س ر ا ها،، تتد ،ريد ، ا، اهليئق المربيق المامق لىكتاب،   107

ا او،ي  الهصر ، زمىيدهلل عهدا قصوي عهدالر يم، ب رو ، يا، الكتر  ز س ر الهك  والميون،  عى    108
 المىتيق 

 ينر 1405، 2الت س ر وا  سرون، تتد  سن الذينيب، مكتهق وينهق، القاينري،طهلل  109

مكتهررق يا، -ينرر1419، 2زقرير  ا مراين   ررررح  ررز ا مرراين، الررهلل أبرو ال رررج وخالرد اوررافظ، طهلل  110
 اللمان ، ا ديهق ا هو،ي 

يس إبىررريس، أبرررو ال ررررج عهررردالرمحن برررن اجلررروز ، حتقيرررد هللخررر ر الررردين عىررر  ، يا، الررروع  المرررر  ، زىهررر  111
 ب رو    

 م 1999 -ينر1420، 1متبيد   التأايإل، عهدات الصهيح، يا، إرهيىيا الرياض، طهلل  112

 ، ا ورب 1التتبيد  ا   ا و أ من ا ماين وا واعيد، يووف بن عهدات بن عهدالرب، طهلل  113

و  الهياين   القرآن ي،اوق   الهظام ا مهو  والصروا، أمحرد أبرو زيرد، مطهمرق الهيراح اجلديردي، التها  114
 م  1960الدا، الهيضاا، 

زهاوخ ا ،واح أاوله وآنا،ه و كم اإلو م فيه، تترد أمحرد ايخطير ، مكتهرق ا لصرحم، ا ،ين، طهلل   115
 م   1994 -ينر1414، 1

 م 1959الشهتهاو  ، يا، ا ما، ، القاينري ، التههؤ بالوي  لد اا و ديناا  أمحد   116

 م  1997، 1زههؤا  عوووايامو  عقد وحتىيإل حملتد  رب، مكتهق الصحوي، الكوي ،طهلل  117

، 1التهيرررريم وا هيتررررون و كتبررررم   اإلورررر م، عهداجمليررررد ا شررررميب، مكتهررررق الصررررديد، الطررررائف،طهلل  118
 م 1994-ينر1414

وررررف ا ترررررل ، حتقيررررد هلل بشررررا، ممرررررو  مؤوسررررق تررررذي  الكتررررال   أ رررراا الر ررررال، أبررررو اويرررراج يو   119
 ينر    1400الروالق، ب رو  ، 

زو يح ا قااد وزصحيح القواعد   رررح لصريدي اإلمرام ابرن القريم ، أمحرد برن ابرراينيم برن عيسرحم ،   120
 م  1986-ينر1406،  3طهللا كت  اإلو م  ، 

الدايررررق، يا، ال كررررر التوليررررف عىررررحم مبتررررا  التمررررا،يف، تتررررد عهرررردالرؤو  ا هرررراو ، حتقيررررد هلل تتررررد   121
 ا ماار، ب رو  

برن عهرد الوينراب، خترريج هلل عرفران ازيس ر المليل اوتيد   رررح كتراب التو يرد، ورىيتان برن عهرد ات   122
 م  1992-ينر1412عهد القاي،  سوعق المشا ، يا، ال كر ، ب رو  ، 

را مرق هلل عر ا السرميد زيس ر الكرمي الرمحن   ز س ر ك م ا هان ، عهد الرمحن بن عاار السرمد  ، م  123
 م1995-ينر1415، مكتهق الهاز، مكق ا كرمق، 
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 امي الهيان عن زأويإل آ  القرآن ، أ   م ر تتد بن  ريرر الطررب  ، يا، ال كرر ، بر رو  ، لههران   124
 م  1988-ينر 1408، 
هلل  ررامي المىرروم واوكررم ، عهرردالرمحن بررن رررباب ابررن ، رر  اوههىرر  ، مكتهررق  يهررق، ا ديهررق ا هررو،ي، ط  125

 م 1988 -ينر1408، 1

 ررامي ا سررائإل ، أمحررد بررن عهررداوىيم ابررن زيتيررق، حتقيررد تتررد مشررس، إررررا  بكررر أبررو زيررد،يا، عررا م   126
 ينر 1422، 1ال وائد ،مكق ا كرمق،  طهلل

  امي بيان المىم ، ابن عهد الرب ، يا، الكت  اإلو ميق ، القاينري    127
القرررررر يب، يا، الكتررررراب المرررررر  ، مصرررررر، اجلرررررامي   كرررررام القررررررآن، أبرررررو عهرررررد ات تترررررد برررررن أمحرررررد   128

 م  1968-ينر1387
اجلديررررررد   اوكتررررررق، وررررررميد بررررررن مهصررررررو، بررررررن كتوعررررررق، حتقيرررررردهلل محيررررررد الكهيسرررررر ، مطهمررررررق  اممررررررق   129

 م1984بوداي،

 م 1986-ينر1406، 1اجلهق والها،، عتر وىيتان ا رقر ، مكتهق ال  ح، الكوي ، طهلل  130

 م 1996-ينر1417، 1يا، الو ن الرياض، طهللاجلبإل مبسائإل االعتقاي و كته، عهدالرزا  مماش،   131

 اجلواب ا  يد    كم  اينإل التو يد، عهدالرمحن بن عهداوتيد، مطهمق ا دين، القاينري   132

 ارررريق ابرررن عابررردين، ) ،ي احملتررررا، عىرررحم الرررد، ا اتررررا،(، تترررد أمرررهلل الشررررب ر برررابن عابررردين، مكتهررررق   133
 م 1386، 3مصط حم الها ، طهلل

 ا والف لىشريف اجلر اين مطهوع ممه، مطهمق السمايي، مصر  اريق السيالكوا عىحم ررح   134

 ينر  1395، 2اواو  لى تاوى، لىحافظ   ل الدين السيو  ، يا، الكت  المىتيق، ب رو ، طهلل   135
القاورررم ا اعيرررإل برررن تترررد ا ارررهباين، اجلرررلا  برررواويرررق   بيررران احمليرررق ورررررح عقيررردي أينرررإل السرررهق، أ  136

يناي  ا دخى  ، اجللا الناين بتحقيد هلل تتد بن تتوي أبرو ، ريم  ا ول بتحقيد هلل تتد بن ،بيي بن
 م  1990 -ينر  1411 ،1طهلل، يا، الرايق ، الرياض ، 

اورررد الوا رررح ا هرررهلل ، عهرررد الررررمحن برررن عاارررر السرررمد  ، مطهررروع  رررتن اجملتوعرررق الكامىرررق  ؤل رررا    137
، عهيررلي ، ا تىكررق المربيررق  الشرريخ السررمد  ،  ررلا المقيرردي اإلورر ميق ، مركررل ارراحل بررن ارراحل النقررا 

 م 1990-ينر1411السموييق ، 
 م 2003،  يا، ا وائإل، وو،يق،  3اوقيقق بهلل الههواي والسياوق ،تتد  افظ ،طهلل  138

، 1اوكرررررم والتحررررراكم   خطررررراب الرررررو   ،عهررررردالمليل مصرررررط حم كامرررررإل، يا،  يهرررررق ، الريررررراض، طهلل   139
 م 1959 -ينر1415

 ينر 1391، 1همق السمايي، مصر، طهلل ىيق ا ولياا، أبو عميم ا ا باين، مط  140
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 ول إعايي زشكيإل المقإل ا سىم، عتاي الدين خىيإل، كتاب ا مق، وىسرق فصرىيق زصرد، عرن ،ئاورق   141
    1احملاكم الشرعيق   يولق لطر، طهلل 

خا،ليرررق اإلعسررران ، الها،اوررريكولو   مرررن ا هظرررو، المىتررر ، اررر ح اجلرررابر ، يا، ا وائرررإل ، ورررو،يق ،   142
 م  2004

 م  1953افيليقيا، زك  جني  تتوي ، مكتهق الهبضق ا صريق ، خرافق ا ي  143
 م 1996، 2خوا،  الشمو، ، عى  الو،ي ، الو،ا  لىهشر، لهدن ، طهلل  144

 ينر 1424، 1الد، الهضيد عىحم أبواب التو يد، وىيتان بن محدان، يا، الصتيم ، طهلل  145

برن عهرداوىيم ابرن زيتيرق ،  ي،ا زما،ض المقإل والهقرإل ) موافقرق ارحيح ا هقرول لصرريح ا مقرول( أمحرد  146
 حتقيد تتد ،راي وا م، مطهمق  اممق اإلمام تتد بن وموي اإلو ميق 

ي،اورررررا  نيواررررروفيق ، بررررراي الشررررريخ، ممرررررابر، اإلاررررردا، الماررررررر، بررررراب مهقررررروال  ،و يرررررق، ورررررو،يا ،   147
 م 2003

 م 1983ي،اوا    ا وا  ر وا متقدا  الويهيق، ااحل محاي ، يا، بوو مق، زوعس،   148

اوا    ال كر ال ىس   اإلو م ،  سام الدين اآللوو ، يا، الشرؤون النقافيرق المامرق ، بورداي، ي،   149
 م  1992

ي،اوررق عررن ال ررر  وزررا،يخ ا سررىتهلل"ايخوا،ج والشرريمق"،أمحد تتررد  ىرر ، مركررل ا ىررك فيصررإل لىهحرروث   150
 م 1988-ينر2،1408والد،اوا  اإلو ميق، الرياض، ا تىكق المربيق السموييق،طهلل

 اوق  راويإل أ  ياووي، عهدالمليل الس روان  ي،   151

الررد،ي فيتررا جيرر  اعتقررايه، أبررو تتررد عىرر  ابررن  ررلم ، حتقيرردهلل أمحررد اوتررد، مطهمررق ا رردين ، القرراينري،   152
 م 1988-ينر1408، 1مصر، طهلل

 –ينرر  1412، 1طهلليالئإل التو يد، تتد القا  ، ختريج هلل خالرد المرك ، يا، اله رائس ، يمشرد ،   153
 م  1991

الههوي هللأمحد بن اوسرهلل الهيبقر ، حتقيرد هلل عهردا مط  لىمير ، يا، الكتر  المىتيرق، بر رو  ،  يالئإل  154
 ينر 1405لههان، 

، حتقيرد هلل فبريم برري  زورر  ابرن يوورف احملاورن أبرو الردين مجرالالدليإل الشا  عىرحم ا هبرإل الصرا ،   155
 ينر   1375تتد رىتو ، مكتهق ايخ ا   القاينري، 

ومي، ارر ح الرارررد، مركررل الراررررد لىتهتيررق اال تتاعيررق واله سرريق، الكويررر ، يليررإل ا سررتادم ل ررن التهررر  156
 م  2001، 1طهلل

الرررديهاج ا رررذين    ممرفرررق أعيررران عىتررراا ا رررذين    برينرررران الررردين إبرررراينيم برررن عىررر  برررن تترررد ابررررن   157
 ينر  1417ب رو    يا، الكت  المىتيق   فر ون  حتقيد هلل تتوي اجلهان   
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 ينر ، يا، القىم ، الكوي   1390، 2، طهلل الدين ، تتد عهدات ي،از  158
الذ،يمق إىل مكا،م الشريمق    القاوم اوسهلل برن تترد ا مررو  بالرا ر  ا ار باين ، حتقيردهلل أبرو   159

 ينر   1405، 1اليليد الميت   يا، الصحوي ، القاينري ، ا هصو،ي، ط

د، ، الردا، السرى يق ، الكوير  ،  م التأويإل  وفد الدين بن لدامق ا قدو  ، حتقيد وختريج هلل بد، الهر  160
 ينر   1406،  1طهلل

  امرد تتردهلل  حتقيرد   ، ر  ابرن أمحرد الردين ررباب برن الررمحن عهرد   اوهابىق  هقا  عىحم الذيإل  161
   ال يصىيق ا كتهق   ا كرمق مكق   ال ق 

، 2، ىرررق عررررب الويررر  برررهلل آيرررا  القررررآن واررر حا  ا كررروان، عهررردالكرمي عنتررران، يا، السررر م ، طهلل  162
 م 1985-ينر1405

 ينر   1396، ايا،ي زرمجان السهق ، الينو، ، باكستان ، 2الري عىحم ا هطقيهلل هللابن زيتيق ط  163

 وخ ن الوفا ، إخراج هلل بطر  الهستاين    ،وائإل إخوان الص ا  164
 -ينرررررر1408، 3،ورررررائإل   المقيررررردي ، تترررررد برررررن اررررراحل المنيترررررهلل، يا، عرررررا م الكتررررر ، الريررررراض، طهلل  165

  م1988

 م 1997 -ينر1418، 1،وائإل   المقيدي، تتد اوتد، يا، ابن خل ق،الرياض، طهلل  166

 الروالق ، لإلمام تتد بن إي،يس الشافم ،حتقيد أمحد تتد راكر، ا كتهق المىتيق ب رو ، لههان     167

 الروررالق الصررر ديق   حتقيررد الرورررالق وإبطرررال لررول الليررر  والضرر لق ، أمحرررد ابرررن زيتيررق ، حتقيرررد هلل وررريد  168
 م 2002 -ينر1423، 1اوىيت ، وأ ن الدمشق ، أ واا السىف ،الرياض، طهلل

الروررالق القشرر ريق   عىررم التصررو ، عهرردالكرمي القشرر ر  الهيسررابو، ، حتقيررد هلل ممرررو  ز،يررد، وعىرر    169
 م  1997-ينر1418، 3أبو ايخ ر ، يا، ايخ ر ، يمشد، طهلل

 ، مصر  الروالق الىدعيق، أبو  امد تتد الولايل، مكتهق اجلهد ،  170

،وررالق إىل أينررإل النوررر هلل أبررو اوسررن عىرر  بررن إ اعيررإل ا رررمر  ، حتقيررد هلل عهرردات اجلهيررد  ، مكتهررق   171
 ينر  1409،  1المىوم واوكم ، مؤوسق عىوم القرآن هلل ب رو  ، طهلل 

، 1الررررروح ، تتررررد ابررررن لرررريم اجلوزيررررق، حتقيرررردهلل بسررررام ورررر مق المترررروش، يا، ابررررن زيتيررررقهللالرياض، طهلل  172
 م 1986 -ينر1406

وح ا ماين   ز س ر القرآن الكرمي والسهي ا ناين ، ررباب الردين تتروي برن عهرد ات اآللوور  ، يا، ،   173
 إ ياا الواث المر  ، ب رو   

 م  2005، 2الروح واله س والمقإل والقرين ،أمحد رول  إبراينيم، يا، هنضق مصر، طهلل  174
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 -ينررررر1388، 2، برررر رو ، طهللالرو يررررق اودينررررق يعرررروي يندامررررق ، تتررررد تتررررد  سررررهلل، يا، اإل،ررررراي   175
 م 1969

،و ررق الهرراظر و هررق ا هرراظر   أاررول ال قرره ، موفررد الرردين ابررن لدامررق ا قدورر  ، يا، إ يرراا الررواث   176
 م  2002 -ينر1423، 1ب رو ، طهلل

زاي ا س ر   عىم الت س ر ، أبو ال رج مجرال الردين عهرد الررمحن برن عىر  اجلروز  ، حتقيرد هلل تترد برن   177
    يا، ال كر ، ب رو   عهد الرمحن عهد ات

زاي ا مرررراي   ينرررردى خرررر ر المهرررراي، تتررررد ابررررن لرررريم اجلوزيررررق ، حتقيرررردهلل رررررمي  وعهرررردالقاي، ا ،عررررؤوط،   178
 ينر   1406، 13مؤوسق الروالق ، ب رو ، طهلل

 الليند ، عهدات بن ا ها،  ، حتقيدهلل  هي  الرمحن ا عظت ، يا، الكت  المىتيق، ب رو    179

   1اوهابىررررق   تتررررد بررررن عهررررد ات بررررن محيررررد ،مؤوسررررق الروررررالق   طهللالسررررح  الوابىررررق عىررررحم  رررررائح   180
 ينر   حتقيد هلل بكر أبو زيد وعهد الرمحن المنيتهلل   1416

 ور  الق الههدول جلريج عيىس زرمجق فا،  ظاينر، يا، اجليإل ، مصر   181

، 4طهللوىسرررىق ا  اييرررع الصرررحيحق ، تترررد عاارررر الررردين ا لهررراين ، ا كتررر  اإلوررر م  ، بررر رو    182
 م  1985-ينر1405

، 4وىسررررررىق ا  اييررررررع الضررررررمي ق ، تتررررررد عاارررررررالدين ا لهرررررراين، ا كترررررر  اإلورررررر م ، برررررر رو ، طهلل  183
 م 1398

 وىسىق زراث اإلعساعيق ، جمتوعق من ا وازذي ، اهليئق المامق لىكتاب ، مصر    184
 السىو  وبهاا الشاصيق بهلل الهظريا  الوربيق والتأايإل اإلو م  إلبراينيم السرخس   185

 ينر  1406، 1عهدات بن أمحد، حتقيدهلل تتد وميد القحطاين، يا، ابن القيم، الدمام ، طهلل السهق ،  186

 وهن ابن ما ه، تتد بن يليد القلوي ي، بي  ا فكا، الدوليق،الرياض    187
 وهن أبو ياووي، وىيتان بن ا رمع السيستاين، بي  ا فكا، الدوليق،الرياض   188
 ي  ا فكا، الدوليق،الرياض وهن الومذ ، تتد بن عيسحم الومذ ، ب  189
 وهن الهسائ ، أمحد بن رمي  الهسائ ، بي  ا فكا، الدوليق،الرياض   190
 ا ،عرررؤوط ررررمي هلل  حتقيرررد ، الرررذينيب عنتررران برررن أمحرررد برررن تترررد الررردين مشرررس، الهررره ا أعررر م وررر ر  191

   ينر1410، الروالق مؤوسق، ب رو  ، 7طهلل وآخرون

 و ري عتر بن ايخطاب البن اجلوز   192

ا ، أ  ورررىيتان محرررد برررن تترررد ايخطرررا  اورررافظ ، حتقيرررد هلل أمحرررد يوورررف الررردلا  ، يا، ررررأن الررردعا  193
 م  1992-ينر1412،  3طهللالنقافق المربيق ، يمشد ، ب رو  ، 
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ررريري ا مررا،  وا  رروال ، علالرردين عهررد المليررل بررن عهررد السرر م السررىت  ، حتقيررد هلل إيرراي الطهرراع يا،   194
 م  1996 –ر ين 1416،  2طهللال كر ا ماار ، ب رو   ، 

 ريري الهو، اللكيق    هقا  ا الكيق   تتد خمىو   ب رو    يا، ال كر    195

ررررذ،ا  الرررذين    أخهرررا، مرررن  ينررر    عهرررد اوررر  برررن أمحرررد ابرررن المتررراي الدمشرررق  حتقيدهلل تتررروي   196
 م 1991-ينر1411، 1ا ،عاؤوط، يا، ابن كن ر، يمشد، طهلل

 م  1995 -ينر1415، الرياض، ررح ا ا باعيق، أمحد ابن زيتيق ، مكتهق الررد   197

رررررح ا ارررول ايختسرررق ، القا ررر  عهرررداجلها، برررن أمحرررد ، حتقيررردهلل عهررردالكرمي عنتررران، مكتهرررق وينهرررق،   198
 م 1965-ينر1384القاينري، 

 ررح الل،لاين عىحم مو أ مالك، ويد  تتد الل،لاين، مكتهق عهداوتيد  ه  ، مصر   199
 ينر 1400، 1اإلو م  ب رو ، طهلل ررح السهق ، لىهوو ، حتقيدهلل رمي  ا ،عاؤوط، ا كت   200

،  1ررررررررح المهوييررررررق لشرررررريخ اإلورررررر م ابررررررن زيتيق،عهرررررردالمليل الرا حرررررر  ، يا، ال ضرررررريىق ،الريرررررراض،طهلل  201
 م2000-ينر1420

ررح المقيدي الواوطيق ، تتد بن ااحل المنيتهلل ،ختريج هلل ومد برن فرواز الصرتيإل ، يا، ابرن اجلروز    202
 ينر  1416، الطهمق النالنق ، 

 ينر 1404، 1كرب لىت  عى  القا، ، يا، الكت  المىتيق، ب رو ، طهللررح ال قه ا   203

برررن لررريم اجلوزيرررق  ، حتقيرررد هلل تترررد خىيرررإل ينررررا  ، يا، ارررررح القصررريدي الهوعيرررق ، تترررد برررن أ  بكرررر   204
 م 1995-ينر1415،  2طهللالكت  المىتيق ، ب رو  ، لههان ، 

 م  1998-ينر1418،  4هللطررح ن نق ا اول ، تتد بن ااحل المنيتهلل ، يا، النريا ،   205
، 2ررح فصوص اوكم البن عرر  هلل عهردالرزا  القارراين، مكتهرق مصرط حم الهرا  اوىريب، مصرر، طهلل  206

 ينر  1386

ررح كتاب التو يد من احيح الهاا،  ، عهد ات بن تتد الوهيتان ، مكتهرق الردا، ، ا ديهرق ا هرو،ي   207
 ينر   1405،  1طهلل، 
لقو  الطررررو ، حتقيررررد هلل عهداحملسررررن الوكرررر ، وزا،ي الشررررئون ررررررح خمتصررررر الرو ررررق، وررررىيتان بررررن عهرررردا  208

 م 1998-ينر1419، 2اإلو ميق وا ولا  والدعوي واإل،راي ، ا تىكق المربيق السموييق طهلل

 ررح مهتبحم اإل،ايا  ، مهصو، بن يوعس الهبوا، يا، ال كر ، ب رو    209

لكائ ، حتقيد هلل أمحرد ورمد محردان، ررع أاول اعتقاي أينإل السهق واجلتاعق، ينهق ات ابن اوسن ال   210
 م  2002-ينر1422، 7يا،  يهق، الرياض ، طهلل

 الش ا بتمريف  قو  ا صط حمهلل القا   عياض اليحصيب، يا، الكت  المىتيق ،ب رو ، لههان   211

 ينر 1412، 1ر اا المىيإل، تتد بن أ  بكر ابن ليم اجلوزيق، مكتهق السواي ،  دي، طهلل  212
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هرررررران التتيترررررر ، حتقيدهللأمحررررررد ررررررراكر، يا، ا مررررررا، ، القرررررراينري، ارررررحيح ابررررررن  هرررررران ، تتررررررد ابررررررن    213
 م 1952-ينر1372

اررررررحيح الهاررررررا، ، تتررررررد بررررررن إ اعيررررررإل الهاررررررا، ،حتقيدهلل أبررررررو ارررررربي  الكرمرررررر ، بيرررررر  ا فكررررررا،   214
 م1998-ينر1419، 1الدوليق،الرياض، طهلل

، 3ارررحيح اجلرررامي الصرررو ر وزيايازررره ، تترررد عاارررر الررردين ا لهررراين، ا كتررر  اإلوررر م ، بررر رو  طهلل  215
 م  1988-ينر1408

،، 3اررررررحيح وررررررهن ابررررررن ما رررررره، تتررررررد عااررررررر الرررررردين ا لهرررررراين، ا كترررررر  اإلورررررر م ، برررررر رو ، طهلل  216
 م 1988-ينر1408

-ينررر1408، 3اررحيح وررهن الومررذ  ، تتررد عااررر الرردين ا لهرراين، ا كترر  اإلورر م ، برر رو  طهلل  217
 م  1988

،  1، طهللاررررررحيح مسررررررىم بشرررررررح الهرررررروو  ، بإررررررررا   سررررررن لطرررررر ، يا، عررررررا م الكترررررر ، الريرررررراض  218
 م 2003-ينر1424

-احيح مسىم، مسىم بن اوياج الهيسرابو، ، حتقيردهلل أبرو اربي  الكرمر ، بير  ا فكرا، الدوليرق  219
 م1998-ينر1419، 1الرياض، ط

، 1ارررررحيح و رررررميف ورررررهن أ  ياووي، تترررررد عاارررررر الررررردين ا لهررررراين، مكتهرررررق ا ما، ،الريررررراض، ط  220
 م1998-ينر1419

، 1دين ا لهررررراين، مكتهرررررق ا ما، ،الريررررراض، طارررررحيح و رررررميف ورررررهن الهسرررررائ ، تترررررد عاارررررر الررررر  221
 م1998-ينر1419

 وا مطىق ، ابن القيم ، حتقيد هلل عى  الدخيإل ات  الصواعد ا روىق عىحم اجلبتيق  222

-ينررر1410، 3 ررميف اجلررامي وزيايازرره، تتررد عااررر الرردين ا لهرراين، ا كترر  اإلورر م ، برر رو  طهلل  223
 م  1990

-ينررر1408، 3تررد عااررر الرردين ا لهرراين، ا كترر  اإلورر م ، برر رو  طهلل ررميف وررهن الومررذ ، ت  224
 م  1988

الطالررررررررق ايخ يررررررررق واواوررررررررق السايوررررررررق ،ررررررررر يد ، رررررررروان، ا ؤوسررررررررق اجلامميررررررررق لىد،اوررررررررا  والهشررررررررر،   225
 م 2004-ينر1425، 1ب رو ،لههان،طهلل

    ينر1،1403 هقا  او اظ، عهد الرمحن بن أ  بكر السيو  ، ب رو  ،يا، الكت  المىتيق  طهلل  226

  هقا  اوهابىق ،تتد ابن أ  يمىحم ال راا   حتقيد هلل تتد  امد ال ق    ب رو   يا، ا مرفق     227

 اوىرررو عهررردال تاحهلل  حتقيرررد  السرررهك  عىررر  برررن الوينررراب عهرررد الررردين زررراج،  الكرررربى الشرررافميق  هقرررا   228
     م1992 ،ينير يا، ،القاينري، 2،طهلل الطها   وتتوي،
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محد بن تترد ابرن لا ر  رربهق، عهايرق وزصرحيح هلل عهرد المىريم خران  هقا  الشافميق، أبو بكر بن أ  229
 ينر  1408،ب رو  ، مؤوسق يا، الهدوي اودينق، 

    ااي، يا،   ب رو   اللينر  ومد ابن تتد  الكربى الطهقا   230

 ينر  1343، ا طهمق ا زينريق،القاينري 1الطهقا  الكربى، عهد الويناب الشمراين، طهلل  231

 2طهللدين تتد برن عىر  برن أمحرد الرداوي    حتقيرد هلل عىر  تترد عترر    هقا  ا  سرين  مشس ال  232
 ينر  1415  القاينري   مكتهق وينهق   

 هقرررا  ا  سررررين، عهرررد الررررمحن برررن أ  بكرررر السررريو  ، حتقيرررد هلل عىررر  تترررد عترررر  مكتهرررق وينهرررق     233
 ينر   1396  1القاينري   طهلل

جلوزيررق ، يا،الكتراب المررر  ، برر رو  ،  ريرد اهليرررزهلل وبراب السررمايزهلل، تتررد برن أ  بكررر برن لرريم ا  234
 م   1984-ينر1404،  6طهلللههان ، 

، 3ظرررررواينر ايخرررررروج مرررررن اجلسررررردهلل أيلتبرررررا ويالالترررررا، ،ؤو  عهيرررررد، يا، ال كرررررر المرررررر ، القررررراينري، طهلل  235
 م  1984

 م 1986-ينر1406عا م اجلن والشيا هلل، عتر ا رقر، يا، الكت  السى يق، القاينري،   236

ا ايي ومهايئ الم ج بالطالق اويويق ،عهدالتواب  سهلل، الدا، المربيرق لىمىروم عا م الروح بهلل الطالق و   237
 م 2004 -ينر1425، 1، ب رو ، طهلل

، 1عررررا م الويرررر  والشرررربايي   التصررررو، اإلورررر م ، عنترررران  ررررت ريق، مكتهررررق السررررواي  ، ررررردي، طهلل  238
 م 1988-ينر1408

 م 1986-ينر1406ري، عا م ا  ئكق ا برا،، عتر ا رقر، يا، الكت  السى يق، القاين  239

 م 1951، 3الما م   ر ا هظو،، عى  ،ا   ، القاينري، طهلل  240

 ينر  1405، 3المرب هلل تتد بن أمحد الذينيب، حتقيدهلل تتد ز ىول، يا، الكت  المىتيق، ب رو هلل طهلل  241

ينررر 1406المهوييرق ، أبرو المهررا  أمحرد برن عهررد اوىريم برن زيتيررق ، يا، ا ردين لىطهاعرق والهشررر ،  ردي   242
   م1986 -
المقائررد الهسرر يق      ررص عتررر بررن تتررد الهسرر     ررررحهلل وررمد الرردين مسررموي الت تررازاين ، رررركق   243

 ينر 1326احافيق عنتاعيق 

  حتقيرد هلل أ ررن عصررر ات  1المقرد ا ررذين     هقرا  محىررق ا ررذين    عترر بررن عىر  ابررن ا ىقررن  طهلل  244
 ينر  1417ب رو    يا، الكت  المىتيق   ا زينر    وويد مبىن   

-ينررررر1406، يا، القىرررم ، يمشرررد ،  4المقيررردي اإلوررر ميق، عهرررردالرمحن  سرررن  ههكرررق ا يررررداين، طهلل  245
 م 1986
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-ينرررر1424مكتهرررق الرررررد ، الريررراض، ، 1عقيررردي الصررروفيق و ررردي الو ررروي ايخ يرررق ،أمحرررد القصررر ر، طهلل  246
 م 2003

 -ينررررر1405، 1عقيرررردي خررررتم الههرررروي بررررالههوي احملتديررررق ، أمحررررد وررررمد محرررردان، يا،  يهررررق، الريرررراض، طهلل  247
 م  1985

 م 1984، 5المقيدي   ات ، عتر ا رقر، مكتهق ال  ح ، الكوي ،طهلل  248

 م،1986-ينر1406، يا، القىم، الكوي ، 20عىم أاول ال قه ،عهدالويناب خ  ، طهلل  249

 عىم اال تتاع الدي ي ،زيدان عهدالهال ، مكتهق  ري      250

، ررركق ا طهوعرا  ، بر رو ، طهلل عىم الطالا  التسي ، ميتشو كور ، أعده بالمربيق هلليوورف الهرد،  251
 م 2002، 2

 م  1985، يا، اووا،، ال  ليق،1عىم اله س التحىيى ، زرمجق هناي خيا ق، طهلل  252

المىتاعيق عشأتا وزطو،ينا وآنا،ينا   اوياي اإلو ميق ا مااري، ور ر اوروايل ، مؤوسرق لر هرق هلل مصرر   253
 م  1982 -ينر1402، 1، طهلل

 ل رراظ، أمحررد بررن يووررف السررتهلل اوىرريب ، حتقيرردهلل تتررد الترروجن ، عترردي او رراظ   ز سرر ر أرررر  ا  254
 ينر 1414، 1عا م الكت ، ب رو ، طهلل

 عتر أمق اإلو م ولرب ظبو، ا بد  عىيه الس م، أمهلل تتد مجال ، ا كتهق التوفيقيق، مصر   255

 ينر 1403،يا، الكتاب المر ، ب رو ، 2عوا،  ا ما، ، عهدالقاينر السبرو،ي ، طهلل  256

ام من القواام   الذب عن وهق أ  القاوم ، تتد بن إبرراينيم ابرن الروزير ، حتقيرد هلل ررمي  الموا  257
 ينر  1412، 2ا ،عاؤوط، مؤوسق الروالق ، ب رو ، طهلل

، 3أ اعيررا ،طهلل -  اإلورر م، ينررايهس ينا م،زرمجررق ،ائررد الهاش،مهشررو،ا  يا، اجلتررإل كولوعيررا الوهوارريق  258
 م   2003

 ينر 1322، ا طهمق اوسيهيق ا صريق، 1مىوم، أبو  امد الولايل، طهللفاحتق ال  259

، مؤوسرررررررررررررررررق 1ال تررررررررررررررررراوى الذينهيرررررررررررررررررق   الرلرررررررررررررررررحم الشررررررررررررررررررعيق، إعرررررررررررررررررداي خالرررررررررررررررررد اجلريسررررررررررررررررر ،طهلل  260
 م 1996-ينر1417اجلريس ،الرياض،

فرررتح الهرررا،  رررررح ارررحيح الهارررا، ، أمحرررد ابرررن  يرررر المسرررق ين، حتقيررردهلل عهررردالمليل برررن بررراز، يا،   261
 م 1989 -ينر1410، 1و ، طهللالكت  المىتيق، ب ر 

،مطررابي  اممررق اإلمرررام تتررد بررن ورررموي  4فررتح الربيررق بتىارريص اوتويرررق، تتررد ارراحل المنيترررهلل، طهلل  262
 ينر 1410اإلو ميق، الرياض، 

 تتد الشوكاين ، يا، ا مرفق ، ب رو  ، لههان   بنفتح القدير ، تتد بن عى    263
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آل الشرريخ ، حتقيررد هلل تتررد  امررد ال قرر  ،  فررتح اجمليررد ررررح كترراب التو يررد ، عهررد الرررمحن بررن  سررن  264
 أعصا، السهق احملتديق   

فتح ا ويع بشرح أل يق اورديع المرالر ، السرااو ، حتقيرد الشريخ عىر   سرهلل عىر  إيا،ي الهحروث   265
 اإلو ميق باجلاممق السى يق  

هامررق، فررتح ا هرران   مجرري كرر م ررريخ اإلورر م عررن اجلرران  ،مشرربو، آل وررىتان، مكتهررق التو يررد ، ا   266
 م  1999 -ينر1419، 1الهحرين ،طهلل

ال تو ررررررررا  ا كيررررررررق، ترررررررر  الرررررررردين ابررررررررن عررررررررر ، حتقيرررررررردهلل عنترررررررران حيرررررررر ، اهليئررررررررق ا صررررررررريق المامررررررررق   267
 ينر  1394لىكتاب،

 ال توى اوتويق الكربى ، لشيخ اإلو م ابن زيتيق ، طهلل ا طهمق السى يق   268

 القاينري  ال راوق، ال ار الراز ، حتقيدهلل مصط حم عارو،، مكتهق القرآن ،  269
 ينر 1407، 1ال ر  الك ميق اإلو ميق، عى  ا ور ، مكتهق وينهق، القاينري، طهلل  270

 م 1994-ينر1415، 1ال ر  بهلل ال ر  ، عهدالقاينر الهوداي ، يا، ا مرفق ، ب رو  ،طهلل  271

، 1ال رلان بهلل اود والها إل ، أمحد ابن زيتيق، حتقيدهلل يووف  رلال ، يا، إ يراا المىروم،ب رو ، طهلل  272
 م 1983 -ينر1403

ال رلان بهلل أولياا الرمحن وأولياا الشيطان، أمحد بن زيتيرق، حتقيردهلل عهردالرمحن اليحر ، الريراض   يا،   273
 ينر 1414، 1 ويد ، طهلل

 ، عا م الكت  ،ب رو  2ال روع   فقه اإلمام أمحد ، تتد ابن م ىح، طهلل  274

 ال رو ، رباب الدين أمحد القرا ، يا، ا مرفق، ب رو    275

 ىررإل وا ينررواا والهحرررإل ، عىرر  بررن أمحرررد ابررن  ررلم ا عدلسررر  الظرراينر ، حتقيررد هلل يوورررف ال صررإل   ا  276
 م  2002-ينر1422،يا، إ ياا الواث المر  ، ب رو  ، 1الهقاع ، طهلل

 ينر 1400، يا، الكتاب المر ، ب رو ، 2فصوص اوكم ، ابن عر ، زمىيدهلل أبو الم  ع ي  ،طهلل  277

، 1محن ا عظترررررر ، يا، الهاررررررا، ، ا ديهررررررق ا هررررررو،ي، طهللفصررررررول   أييرررررران اهلهررررررد ، تتررررررد  ررررررياا الررررررر   278
 م 1997 -ينر1417

 م 1987 -ينر1407، يا، القىمهلل يمشد، 2ال كر الدي ي اليبوي  ، سن ظاظا ، طهلل  279

، يا، اآلفرا  المربيرق، القرراينري ، 1ال كرر الشررل  القردمي وبرردايا  التأمرإل ال ىسر  ، مجرال مرررزو ، طهلل  280
 م 2001 -ينر1421

 و  زومىهلل ، زرمجق هلل عهداوتيد وىيم يا، ا ما، هلل القاينري  ف و ق الشر  ، أ   281

 -ينرررررر1409، 2فىسررررر ق الوبيرررررق اإلوررررر ميق ،ما رررررد الكررررري ين، مكتهرررررق ينررررراي  ، مكرررررق ا كرمرررررق، طهلل  282
 م 1988
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   1969، 2ال ىس ق القرآعيق لمها  تتوي المقاي، ب رو  هلل يا، الكتاب المر  ، طهلل   283
 م 1977ر، القاينري ، يا، الهبضق المربيق ال ىس ق عهد اليوعان ، أم ري  ىت  مط  284
 م 1993-ينر1413، 1ال ىس ق   اهلهد ، عى  زيمو،، عل الدين لىهشر، ب رو ، طهلل  285

ال وائد ،تتد بن أ  بكر بن ليم اجلوزيق ، حتقيد هلل بش ر تتد عيون ، يا، الهيران ، الطهمرق ا وىل ،   286
 م  1987-ينر1407

، زصررحيح هلل تتررد  1بررو اوسررها  تتررد عهررد اورر  الىكهررو   طهللال وائررد الهبيررق   زرررا م اوه يررق، أ  287
 ينر  1324بد، الدين الهمساين، مصر، مطهمق السمايي ،

، ا طهمرررررق ا م ريرررررق، القررررراينري، 1فررررروازح الرمحرررررو  بشررررررح مسرررررىم النهرررررو ، عهررررردالمى  ا عصرررررا، ، طهلل  288
 ينر 1324

   ال ىس ق اإلو ميق ، إبراينيم مدكو، ،   ركو لىطهاعق   289
 م 1986 -ينر1406،  12القرآن، ويد لط ، يا، الشرو ، ب رو ، طهلل  ظ ل   290
 القامو  احمليط ، تتد ال  روز آباي  مؤوسق اوىيب ، القاينري    291
 ينر 1421، 1لهإل الكا،نق عذير وع  ر ، عهدالمليل مصط حم كامإل، ا هتدى اإلو م ، الرياض ، طهلل  292

 م 1998-ينر1419، 1يق ،طهلللصق اإلعسان، عهدالىطيف محوش، يا، ال كر، يمشد ، وو،   293

 م 1996، 1لصق اوضا،ي، ول ييو،ع ، زرمجقهللتتد بد،ان،  اممق الدول المربيق  القاينري، طهلل  294

لصق ال ىس ق من أف  ون إىل  ون ييو  ، ول ييو،ع ، زرمجرق فرتح ات ا شمشري، مكتهرق ا مرا، ،   295
  6ب رو ، طهلل

 م  1988-ينر1409لقىم، يمشد، ، يا، ا1لصص السابقهلل   القرآن ، ا ح ايخالد  ،طهلل  296

 م 1997-ينر1418، 2القضاا والقد، ، عهدالرمحن احملتوي ، يا، الو نهلل الرياض ، طهلل  297

 م 1990-ينر1410، 1القضاا والقد، ، عتر ا رقر، مكتهق ال  ح ، الكوي ،طهلل  298

م، 1995-ينررررر1415، 1لضرررريق المهايررررق وا صررررايفق   ال كررررر الوررررر  ا مااررررر، وررررا،ي آل وررررموي، طهلل  299
 ق المهيكان، الرياض  مكته

 -ينررر1405، 2لواعررد المقائررد، أبررو  امررد الوررلايل، حتقيرردهلل مووررحم عىرر ، عررا م الكترر  ، برر رو ، طهلل  300
 م 1985

، 1القواعررد الكىيررق لأل رراا والصررر ا  عهررد السررىف، إبررراينيم الربيكررران ، يا، ابررن القرريم الررردمام ، طهلل  301
 م  2003 -ينر1425

، 1ىن، تتررد الصرراحل المنيترهلل، يا، ابررن القرريم الرردمام، طهللالقواعرد ا نىررحم   ارر ا  ات وأ ائره اوسرر  302
 م 1986-ينر1406
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القواعررد وال وائررد ا ارروليق ومررا يتمىررد هبررا مررن ا  كررام الشرررعيق، عرر ا الرردين عىرر  الهمىرر  ا مرررو    303
 م  2001-ينر1422بابن الىحام، يا، الكت  المىتيق، ب رو ، 

 م  1997 مق ، مكتهق ا وري ،مصر،  القوي اله سيق لألينرام، بيإل رول، زرمجقهلل أمهلل و  304

 م 2002، 5لوي عقىك الها ن ، وزييف م ر ، زرمجق مكتهق  رير، طهلل  305

القول   عىم الهيوم، أبوبكر عى  بن أمحد ا مرو  بايخطي  الهوداي  ، حتقيد هلليووف السرميد ،   306
 م1999-ينر1420يا، أ ىس ،الرياض ،

 م 2000-ينر1421، 11ا ،ين،طهلل القيامق الصورى، عتر ا رقر، يا، اله ائس ،  307

 م 1988-ينر1408، 2القيامق الكربى، عتر ا رقر، مكتهق ال  ح ، الكوي ،طهلل  308

 ينر 1399الكامإل   التا،يخ، عى  بن أ  أكرم ابن ا ن ر ،يا، ااي،هلل ب رو ،   309

 ينر 1405، 2الكامإل    م اا الر ال، عهدات بن عد ، يا، ال كر ، ب رو ، طهلل  310

، 2تررد بررن اوسررهلل اآل ررر ، حتقيررد، عهرردات بررن عتررر الرردميي ، يا، الررو ن، طهللكترراب الشررريمق، ت  311
 م  1999 -ينر1420

 م 1966كشا  ااط  ا  ال هون، تتد التباعو ، رركق خياط لىهشر، ب رو ،   312
 كشف اوياب عن عا م الوي ، ينيام خضر، يا، الد،اوا  المىتيق والنقافيق ، ب رو     313

وال هررون   مصررط حم برررن عهررد ات  رررا   خىي ررق  بررر رو    يا، كشررف الظهررون عرررن أوررام  الكتررر    314
 ينر  1413الكت  المىتيق   

، 1كشف ا كهون   الري عىحم كتاب ينرجمدون، مازن السرواو ، ا كتهق اإلور ميق ، القراينري ، طهلل  315
 م 2002-ينر1423

 م  1998 -ينر1419، 2الكىيا ، أبو الهقاا أيوب الك و ، مؤوسق الروالق، ب رو  ، طهلل  316
 الكهرل ا راوي   لواعد التىتوي لرينىهج ، زرمجق يووف عصر ات   317

، 1الكواك  الد،يق   مهال  اجملتبد ابرن زيتيرق، مرعر  الكرمر ، حتقيردهلل جنرم عهردالرمحن خىرف، طهلل  318
 ينر 1406يا، الورب اإلو م ، ب رو ،

، الطهمرق النالنرق لسان المرب، مجال الدين تتد بن مكرم برن مهظرو، ا فريقر  ، يا، اراي، ، بر رو    319
 م  1994-ينر1414، 
 ينر 1330لسان ا يلان، أمحد ابن  ير المسق ين ، يا، ا مر  الهظاميق، اهلهد،   320

لطررائف ا ررهن وا خرر     بيرران و رروب التحرردث بهمتررق ات عىررحم اإل رر  ، عهرردالويناب الشررمراين،   321
 ا طهمق ا يتهيق،القاينري 

 م 1990، يمشد ،4لول عشتا،، فرا  السواح، طهلل  322
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الىتي،عهردات بررن عىر  الطوورر ، حتقيردهلل عهررداوىيم تترروي ، ره ورررو،،يا، الكتر  اودينررق، القرراينري،   323
 ينر 1380

-ينرررر1421، يا، القىرررم ، يمشرررد، 1ات ا  ررردهلل اررر ازه وكتاالزررره مرررن كىتازه،أمحرررد زكررر  محررراي، طهلل  324
 م 2001

    1983، 3ات  ازا ومو وعا ، عهدالكرمي ايخطي ، يا، ال كر المر  ، طهلل  325

ات يتيىحم   عصر المىم، إررا هلل  رون كىروفر موعسريتا ، زرمجرق هلل الردمرياش ورر ان، يا، القىرم ،   326
 ب رو  

 لوامي ا عوا، الهبيق ، الس ا،ي ي ، ا كت  اإلو م     327
لوامي الهيها    ررح أ اا ات زماىل والص ا  ، لى ار الراز ، حتقيردهلل  ره عهردالرؤو  ورمد، يا،   328

   الكتاب المر 

 ينر 1413، يا، المااتق ، الرياض 1ي،اوق وزقو اا، أمحد بن عوض اور ، طهلل ا ازريديق  329

، ، يا،  1ما اا   الهدع ، تتد برن و راح القرر يب ، حتقيرد وخترريج هلل برد، برن عهردات الهرد، ،طهلل   330
 م  1996 -ينر  1416الصتيم  ، الرياض 

 م 2002، يا، الكتاب اوديع،ب رو ، 2طهللا اكروبيوزيك خالد الوك ،   331

 مها ع   مهبييق ال كر اإلو م  ، عهداجمليد الهيا،   332

، يا، 2اجملترروع النتررهلل مرررن فترراوى فضرريىق الشررريخ تتررد المنيتررهلل، مجررري وزرزيرر  فبررد السرررىيتان، طهلل  333
   ينر 1411الو ن،الرياض،

ن بررن لاوررم الهيررد  وابهرره زيرر  هلل عهررد الرررمحر جمترروع فترراوى ررريخ اإلورر م أمحررد بررن زيتيررق ، مجرري وز  334
 ينر  1398تتد ، زصوير الطهمق ا وىل ، 

 ينر 1413جمتوع فتاوى و،وائإل المنيتهلل ، مجي وزرزي هلل فبد السىيتان ، يا، الو ن، الرياض،   335

 تا را    الهصراعيق ، تتد أبو زينري، يا، ال كر المر     336

د، بررن  الرر  بررن عطيررق ا عدلسرر ، حتقيررد احملررر، الررو يل   ز سرر ر الكترراب المليررل، أبررو تتررد عهررداو  337
 اجملىس المىت  ب ا  

،  اممرق اإلمرام تتررد برن وررموي 1احملصرول   أارول ال قرره، ال ارر الرراز ، حتقيرردهلل  ره المىررواين، طهلل  338
 ينر 1401اإلو ميق، 

 ينر 1398، 2ا اتا، من كهوز السهق ، تتد عهدات ي،از، يا، ا عصا،، القاينري، طهلل  339
وا مطىرق، تترد برن أ  بكرر ابرن لريم اجلوزيرق ، اختصرا،هلل تترد  روىق عىحم اجلبتيقخمتصر الصواعد ا   340

 م   1984 -ينر1405ا واى ، ب رو ، يا، الهدوي اجلديدي، 
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خمتصررر مهبرراج القاارردين، أمحررد ابررن لدامررق ا قدورر ، زمىيرردهلل رررمي  وعهرردالقاي، ا ،عرراؤوط، مكتهررق   341
 م 1978-ينر1398يا، الهيان، يمشد، 

مرردا،ج السررالكهلل بررهلل مهرررازل إيررا  عمهررد وإيررا  عسرررتمهلل، تتررد بررن أ  بكررر برررن لرريم اجلوزيررق، حتقيرررد   342
 م   1972–ه 1392تتد  امد ال ق ، يا، الكتاب المر ، ب رو  هلل لههان ، ،
مدخإل إىل عظريا  الشاصيق، با،برا اجنىر، زرمجقهلل فبد ييىيم، يا، اوا،ن  لىطهاعق والهشر، الطرائف   343

 م  1991-ينر1411مق عام  ه

 -ينرررر1410، يا، القىرررم ، يمشرررد، 1ا ررردخإل لد،اورررق الترررو،اي والمبرررد القررردمي، تترررد عىررر  الهرررا،، طهلل  344
 م 1990

 ينر   1395مذين  الهشوا واال،زقاا  ه ري عى  الواياا، زقدمي تتد الهب ، مصر   345
، 1هللمررررررذين  أينررررررإل الت ررررررويض   عصرررررروص الصرررررر ا  ،أمحررررررد القا رررررر ، يا، المااررررررتق، الريرررررراض، ط  346

 م 1996-ينر1416

ا سرررتد،  عىرررحم الصرررحيحهلل   اورررديع ، تترررد برررن عهررردات ا مررررو  باوررراكم، و   يىررره زىاررريص   347
 ا ستد،  لىذينيب ، يا، الكت  المىتيق، ب رو  

ا ستصرررررر حم مررررررن عىررررررم ا اررررررول، مرررررري فرررررروازح الرمحررررررو ، أبررررررو  امررررررد تتررررررد الوررررررلايل ، يا، الكترررررر    348
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  فهرس اآلياتفهرس اآليات
 الصفحة رقمها اآلية

   الفاتحةسورة 

        4 290 

   سورة البقرة

              1-5 4- 20-28 

             4-5 268 

      21 262 

            23-2486 

          30 258- 260 

          32 61 

           8998 

                10699- 148 

        111 327 

             120 322 

        128 342 

           132 342 

           14061- 65 

           155 365 

            163-164 233 

           164 243- 250 

           177 164 

       ...  207 380 
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 الصفحة رقمها اآلية
         213 340 

           232 174 

           252 321 

         256 343 

        

    

256 347 

        

….  

264 375 

          285 164- 170 

           286 181- 279 

   سورة آل عمران

                1-4 172 

          18 238 

           19 242- 343 

          44 43 

             78 124 

              84 170 

             85 343 

          104 343 

        114 375 

            145 265 

             164 25- 89-90-314 

            173 162 

           179 36-60- 68 
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 الصفحة رقمها اآلية
       185 365 

           190 60- 61 

          191 252 

  النساءسورة 

           1 258 

             19 370 

          26 342 

           36 261 

          59 174- 333- 382 

         

    

65 382 

            66-68 70 

        78 366 

            82 87-148 

         86 57 

          105 382 

         113 61- 314 

             

  

116 167 

      119 155 

       134 56 

        

      

136 166 

          150-151 166-171 
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 الصفحة رقمها اآلية
     163 97-172 

        164 147 

      165 25-92-170 

   المائدة سورة

            3 88- 183- 333- 342 

         

    

15-16 314 

          18 251 

          30 280 

           44 85-342 

          45 98 

          46 97 

        48 148- 173 

             67 170 

         

    

72 355 

  األنعام سورة

          38 90 

           59 36- 40- 53 

           61 289 

       73 18 

      90 342 

       93 280 

         

   

103 54-209-235 
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 الصفحة رقمها اآلية
        110 284 

             122 314 

          128 188 

            148 177 

      152 158 

             158 93 

          

     

162-163 262- 355 

         164 96 

   األعرافسورة 

         16 141-225-347 

         31 359- 362 

              33 333 

          54 309 

        156 371 

            172-173 233- 260 

           179 64- 326 

          180 361 

          187 35-174- 269 

               188 90 

            191-195 234 

  األنفالسورة 

       2 162 

              9 290 
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 الصفحة رقمها اآلية
          

  

22 64-315 

            27 378 

            60 61- 65 

   التوبةسورة 

            6 343 

         30 355 

         31 355 

             40 290 

             51 381 

             55 280 

         94 378 

            103 369 

          119 332 

  يونسسورة 

        5 43 

        20 223 

           31 344 

           58 148- 362 

             61 58 

      72 342 

      84 342 

        92 278 

            108 321 
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 الصفحة رقمها اآلية
  هودسورة 

             106-107 188 

      7 250 

  يوسفسورة 

        18 280 

       64 56 

       76 65-78 

  الرعدسورة 

           11 289 

            

 

19 315 

  الحجرسورة 

             6 322- 344 

          9 85-88-173 

          27 173-179 

            39 155- 178- 334 

   سورة النحل

          17 257 

            24 344 

        35 223 

              

     

36 170-233-342-346 

               40 250 

           69 364 

         78 61-64 

          

    

89 86 
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 الصفحة رقمها اآلية
       90 375 

  سورة اإلسراء

            21 193 

               36 60-65-326-333 

           44 59 ،250 

          49-51 268 

            70 251- 278 

             85 36- 65- 77- 281 

   سورة الكهف

          22 104 

          51 77-249  

             65 60-69-119-125 

             110 346- 354 

   سورة مريم

              16 342-355 

           65 242 

              93 262 

   سورة طه

           8 243 

            99-101 87 

              110 235 

      114 61-76 

         123 90 

           124 347 
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 الصفحة رقمها اآلية
سورة األنبياء

          1 270 

           7 330 

         22 238 

            

     

25 235-238- 344 

          34 264 

        47 57- 270 

       48-49 28 

         96-97 188 

          

  

104 174 

  سورة الحج

             8 333 

           73 234 

            75 234 

  المؤمنون سورة 

          15-16 174 

             25 322 

        78 64 

               91 238 

         100 265 

        115 174-268 

  سورة النور

      41 59 
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 الصفحة رقمها اآلية
   الفرقانسورة 

        2 250 

        

    

5 322 

            44 315 

            45-49 250 

  الشعراء سورة 

      80 360 

          88-89 284 

      220 52 

            221-223 75-138-142-291 

  سورة النمل

          14 25 

            17 290 

      20 18 

            60-61 233 

           65 35- 36- 39 

             75 18 

        80 211 

   القصصسورة 

          88 265 

  لعنكبوتا سورة

           45 369 

           61 344 

         69 194 
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 الصفحة رقمها اآلية
  الروم رةسو 

           7 262 

         30 63-325 

         54 77-365 

   سورة لقمان

         25 63 

            34 36-39-54-63 

   السجدة سورة

            4-5 234 

        6 52 

          9 64 

           13 279 

  سورة األحزاب

          5 209 

        10 283 

       38 89-188 

         52 56 

            72 260 

  سبأ سورة

       21 56 

          48 54 

       40-41 141 

  سورة فاطر

            1 168- 179 



 

 

 421 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 الصفحة رقمها اآلية
           6 173-347 

          13 166 

           18 28 

        22 211 

            32 158 

  سورة يس

           11 28 

             82 290 

  الصافات سورة

     12 185 

   سورة ص

          5 344 

            29 87 

           82-83 325- 334 

  الزمر سورة

         3 353 

          17 347 

             29 369 

            42 266-280 

            71-73 271 

            75 234 

  غافر سورة

         7 109 

         48-49 213 
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 الصفحة رقمها اآلية
           59 268 

          78 171 

   فصلت سورة

            33 343 

          41-42 88 

          44 360 

           53 280-322 

  الشورى سورة

           11 55- 235-245- 247 

              13 353 

              51 209 

           52 322 

  الزخرف سورة

             10-11 251 

           19 64 

           31 322 

          

   

36 141 

   الجاثية سورة

            13 251 

         22 257 

            24 267-257 

   سورة األحقاف

            31 110 
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 الصفحة رقمها اآلية
             33 268 

  سورة محمد

            16-20 161-238 

        17 201 

     30 73 

  الفتح سورة

        4 162 

  الحجرات سورة
              6 327 

        10 374 

           15 198-221 

  سورة  

          9-11 174 

           17-18 289 

           19 366 

            33-34 29 

              37 283 

          

      

38 250 

         43 265 

  الذاريات سورة

       21 280 

        47 234 

           52 322-344 
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 الصفحة رقمها اآلية
    

         56 173-260-314 

   الطور سورة

          35 27 

   النجم سورة

          32 200 

        35 77 

  القمر سورة

       1 268 

         17 86 

           25 322 

       49 176 

  الرحمن سورة

      5 43 

  الواقعة سورة

            10-14 201 

          60 265 

          83-85 266 

  الحديد سورة

    17 282 

          23 370 

  المجادلة سورة

            1 56 

          11 314 
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 الصفحة رقمها اآلية
  الحشر سورة

         9 185 

               22 32 

  التغابن سورة

              7 270 

            8 314 

  الطال  سورة

            12 52 

  الملك سورة
         2 365 

           

     

6-10 315 

             11 28 

         14 370 

          

    

22 5 

            23 65 

  سورة الجن

              6-10 74 

            11 290 

             26-28 36-68-132-223-224 

      28 52 

  سورة المدثر

        31 162 
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 الصفحة رقمها اآلية
  اإلنسان سورة

          8-9 380 

  التكوير سورة

       24 44 

  األعلى سورة

           18-19 97 

   البلد سورة

            8-10 280 

  الشمس سورة

           7-10 280 

  التين سورة

        4 123- 258 

  العلق سورة

        1 76 

     3 76 

       5 76 

  العصر سورة

            1-3 343- 381 

   الهمزة سورة

    8 107 

  اإلخالص سورة

           1-4 235-242-245 

  الناس سورة

           1-6 293 
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  احادي احادي فهرس األفهرس األ
 الص حق  ر  اوديع

 285 تن، ينم أ،ّ  لىوباا، وألهلل أفئدي ""أزاكم أينإل الي
 309-226 "أخا  عىحم أما بمد  زكذيهاا بالقد،   "

 184 "إ ا  رب أ دكم فىييته  الو ه فإن ات خىد آيم عىحم او،زه"
 362 "إ ا كان  هح الىيإل أو أمسيتم فك ُّوا اهياعكم   "

 371 "اوتمن بات وال زميلن"
 364 "اوقه عس "

ن ال إله إال ات وأين ،وول ات ال يىقحم ات عهد هبتا   ر راّ  فيبتا إال "أربد أ
 أيخإل اجلهق"

223 

 375 "أكتإل ا ؤمههلل إ اعاا أ سهبم خىقاا"
 283 "أال إن   اجلسد مضوق إ ا اىح  اىح اجلسد كىه   "

 90 "أال إين لد أوزي  الكتاب ومنىه ممه"
 269 "ا ما،ا  خرزا  مهظوما    "
 162 "اإل ان بضي ووتون رمهق   "

 72 "الرؤيا ن نق فرؤيا بشرى من ات، و،ؤيا حترلين من الشريطان   " 
 364 "الش اا   ن نقهلل   رر ق تيم، أو رربق عسإل، أو كّيق بها،   "

 138 "الميافق والط ري والطر  من اجله "
 280 "أ م زر إىل اإلعسان إ ا ما  راص بصره   "

 354 "أما بمد  فإن أاد  اوديع كتاب ات ، وخ ر اهلدى يُندى تتد  "
 96 "إن ات ليليد الكافر عذاباا بهكاا أينىه عىيه"

 266 "إن ا ي  حتضره ا  ئكق، فإ ا كان الر إل ااوراا   "
 96 "إن ا ي  يمذب بهمض بكاا أينىه عىيه"
 318 بإل ويرفي المىم   ""إن بهلل يد  الساعق  ياماا يهرلل فيبا اجل

 165 "أن زؤمن بات وم ئكته وكتهه و،وىه واليوم اآلخر والقد، خ ره وررِّه"
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 الص حق  ر  اوديع
ا    بهم ليهاي  ألف وهق هلل يا هان يامهان    "  106 "إن عهدا
 284 "إن لىوب ب ي آيم كىبا بهلل إاهمهلل من أاابي الرمحن    "

 316 ىتتس المىم عهد ا اا ر""إن من أرراط الساعق ن نااهلل إ داينن أن يُ 
 318 "إن من المىم  ب    "

 158    "أعا أعرفكم بات"
 373 "إمنا بمن   متِّم مكا،م ا خ  "

 266 "إّن أ دكم إ ا ما  عرض عىيه مقمده بالوداي والمش ِّ   "
نبم    "  338 -334 "إنَّ الشيطان ليتتنَّإل   او،ي الر إل، فيأا القوم فيحدِّ

 164 "إّن ات  ّرم عىحم الها، من لال ال إله إالّ ات يهتو  بذلك و ه ات زماىل"
 338 "إّن   الهحر ريا هلل مسيوعق أونقبا وىيتان، يورك أن خترج   "

 244 "إّن ت زسمق وزسمهلل ا اا، مائق إالّ وا دي، ال حي ظبا أ د إالّ يخإل اجلهق"
 332 الر إل عيهيه ما م زَر""إّن من أفرى ال ر  أن يُرِ  

 95 "إعه لد كان   ا مم لهىكم تدنون، فإن يكن   أما مهبم أ د فمتر"
 364 "إهنا  ها،كق ين   مام  مم ورر اا وقم"
 268 "إهنا لن زقوم  ىت زرون لهىبا عشر آيا "

 222 "أو دمتوه؟لالواهلل عمم  لالهلل  ا  اريح اإل ان   "
نوا عن ب ي إورائيإل وال  رج   " "بىِّووا ع ي ولو آي -103 -102-96 ق، و دِّ

104 
 366 "زداووا فإن ات  م يضي ياا إال أعلل له يواا"

 89 "زركتكم عىحم الهيضاا ليىبا كهبا،ينا   "
 284 "زُمرض ال نت عىحم القىوب كمرض اوص ر عوياا عوياا   "
 225 وليِّه    ""زىك الكىتق من اود خيط با اجل ي ليقرلرينا   أ ن 

نوا الها  مبا يمرفون، ويعوا ما يهكرون  أ حتهُّون أن يكذب ات و،ووله"  181 "  دِّ
 354 "خذوا ع ي مهاوككم"

 168 "ُخىق  ا  ئكق من عو،، وُخىد اجلاّن من ما،ج من عا،   "
 341-325-63 "خىق  عهاي   ه اا فا تالتبم الشيا هلل"
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 الص حق  ر  اوديع
 36 إال ات   " "مخس من الوي  ال يمىتبن

 72 "،ؤيا ا ؤمن  لا من و  وأ،بمهلل  لااا من الههّوي"
 209 "،ُفي عن أما ايخطأ والهسيان   "

 360 "وىوا ات اليقهلل وا مافاي   "
نوعكم ما م زستموا أعتم وال آباؤكم   "  335 "ويكون   آخر أما أعا  حيدِّ

 354 "اىُّوا كتا ،أيتتوين أاىِّ "
 185 ات من لوم يدخىون اجلهق   الس وإل" "عي 
 369-367-262    "خ ر له  مر ا ؤمن إن أمره كىه  "عيهاا

 362 " طُّوا اإلعاا، وأوكوا السقاا   "
 222 "فتن و د  لك فىيقإل آمه  بات"

 364 "  اوهق السوياا ر اا من كإل ياا، إال السام"
 360 "لد أاهتم"

 185 اهيمكتا بضي كتا الىيىق""لد عي  ات من 
 250 "كان ات و م يكن ريئ لهىه، وكان عرره عىحم ا اا   "

 365 "كان الهيب إ ا يخإل عىحم مريض يقول لههللال بأ   بو، إن راا ات"
 206 "كان ، إل يسر  عىحم ع سه، فىّتا  ضره ا و      "

 360 "كان يه ع عىحم ع سه   ا رض"
 77   ""كإل ابن آيم خطّاا 

 78 -63 "   ساعه راعه أو  يِّ ياعه أو يهصِّ فأبواه يبوِّ  ،مولوي يولد عىحم ال طري كإلّ "
 171 "كم وفاا عدي ا عهياا؟ مئق ألف وأ،بمق وعشررون أل اا   "

 380 "ال زلول لدم ابن آيم يوم القيامق من عهد ،بِّه  ىت ُيسأل عن مخس   "
 103 وينم، ولولوا آمها بات   ""ال زصدلوا أينإل الكتاب، وال زكذب

 355 "ال زطروين كتا أ ر  الهصا،ى عيسحم ابن مرمي   "
 93 "ال زقوم الساعق  ىت زطىي الشتس من مورهبا   " 

ابون لري  من ن نهلل    "  335 "ال زقوم الساعق  ىت يهمع ي َّالون كذَّ
 284 "ال ومقى  القىوب"

 279 حي  له سه""ال يؤمن أ دكم  ىت حي   خيه ما 
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 الص حق  ر  اوديع
 163 "ال يدخإل الها، أ د   لىهه منقال  هق خريل من إ ان"
 178 "لكإلِّ أّمق جمو ، وجمو  أّما الذين يقولونهلل ال لد،"

 371 " ت أ، م بمهايه من ينذه بولدينا"
 270 " ا خىد ات اجلّهق والها،، أ،وإل  ربائيإل إىل اجلّهق   "

 171 ال، وما أي،   ا القرعهلل عهي ا أم ال""ما أي،  أزُرّهي عهي ا أم 
 269 -175 "ما ا سؤول عهبا بأعىم من السائإل"
 365 "ما أعلل ات ياا إالَّ أعلل له ر اا"

 336 "ما بمع ات عيب إال أعذ، أمته ا عو، الكذاب، أال إعه أعو،   "
 370 - 365 ق   " ىت الشوك  "ما يصي  ا ؤمن من ينم  وال  م  وال عص  وال وا

 269 "ما ا أعدي  هلا    "
 140 "ماكهتم زقولون  نإل ينذا   اجلاينىيق إ ا ،أيتتوه؟   "

 362 "مامأل آيم  وعاا رر ا من بطهه   "
 290 "مامهكم من أ د إال وّكإل به لريهه من ا  ئكق   "

 315 "منإل ما بمن ي ات به من اهلدى والمىم كتنإل  يع أااب أ، اا   "
 40 -36 "م ازح الوي  مخسق ال يمىتبا إال اتهلل    "
 96 "مىك من ا  ئكق موكإل بالسحاب    "

 " 142"من أزحم كاينهاا أو عرافاا فصدله مبا يقول فقد ك ر مبا أعلل عىحم تتد 
 162 "من أ   ت، وأبوض ت، وأعطحم ت، ومهي ت، فقد اوتكتإل اإل ان"

ا ،وول ات،  ّرم ات عىيه الها،   ""من ربد أن ال إل  163 ه إال ات، وأّن تتدا
 375 "من كان يؤمن بات واليوم اآلخر فىيكرم  ي ه"

 371     "و  بش اق لو ا تتم  عىحم أن يضرُّ ا مّ  واعىم أنّ "
 342 "وا عهياا إخوي أبهاا ع  ، أمباتم رىت وييهبم وا د"

 105    " قم هبا بيضاا عقيّ والذ  ع س  بيده لقد  ئتك"
 278 "وإن جلسد  عىيك  ق ا   "

 55 "وأع  الظاينر فىيس فولك ر ا، وأع  الها ن فىيس يوعك ر ا   "
ا، فىيتهّوأ مقمده من الها،"  332 "ومن كذب عى َّ متمتدا
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 الص حق  ر  اوديع
 205 "يأا عىحم الها  زمان اليمرفون ا ي وال ايام   "

 293 جمرى الدم""إن الشيطان جير  من ابن آيم 
 199 "خيرج من الها، من كان   لىهه منقال  هق من اإل ان"
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  واملذاهبواملذاهب  والفرقوالفرق  فهرس املللفهرس امللل
 

 329، 328، 220، 87 ان الص اإخو 
 305، 221،241، 212 االحتاييق

 118 اإل اعيىيق
 347 ا ييان السومريق

 246، 177 ا رمريق
، 295، 149، 137، 123، 119، 117، 115، 69، 62، 10 الها هيق

296 ،302 ،329 ،331 ،349 ،364 ،388 ،389 ، 
 274، 26 الربوزستاعتيق

 274، 241، 239 الربمهيق
 118 الهبائيق
 118 الهبري
 329، 299، 145، 144 الهو يق
 247 الهياعيق

 389، 299، 298، 295 النيواوفيق
 246، 212، 209، 177، 17 اجلبتيق
 145 اجليهيق
 241، 221، 212، 118 اوىوليق
 210 ايخطابيق
 241 الد،وز
 355، 306، 274، 224، 123، 108 الرافضق
 65 الستهيق
 350 الشاماعيق
 146 الشهتويق
 306، 219، 170، 146، 141، 131، 50 الصابئق

 274 الصبيوعيق



 

 

 433 أاول اإل ان بالوي  وآنا،ه
  
  
  
  
   

 355، 277، 254، 224، 212، 125، 72، 69 الصوفيق
 366، 329، 154، 146 الطاويق
 349، 306، 119، 118 الوهوايق

 305، 274، 146، 143 عوعيقال ر 
 118 القايياعيق
 240، 123، 118 القهالق

 118 القرامطق
 246 الك بيق

 146 الكه شيوويق
 246 ا ازريديق
 236 ا ا،كسيق

 237 ا ذين  التأليب 
 246، 215، 196، 187، 177، 167، 162، 17 ا متللق
 350 ا،يشيقا ب

 ، 377، 351، 274، 267، 240، 154، 109، 102، 99 الهصراعيق
 274، 241، 145 اهلهدوويق
 377، 257 الو وييق

  351، 348، 248، 241، 239، 143، 127، 122، 118 و دي الو وي
 ، 274، 267، 240، 109، 102 اليبوييق
 350 اليو يق

 303  ركق الرو يق اودينق
 349، 348، 302 اجلديد ركق المصر 
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 فهرس املوضوعات
 3                                                                         ركر وزقدير

 4                                                                              ا قدمق
 7                                                            السابقق هلل الد،اوا 

 9                                                                 خطق الهحع هلل
 12                                                              مهبج الهحع هلل

 16                                                                           التتبيد
 17                             الوي (،  لتمريف مبصطىح )ا اولهلل ا ا هحع ا ول
 17                                                                أوالهلل ا اول

 18                                                                هلل الوي ناعياا 
 25                                     هرللق اإل ان بالوي  من الدينهلل م  هحع الناينا

 30                                                  هلل أاول اإل ان بالوي  الهاب ا ول
 31                                      لسام الوي  وا ا  من يمىتههلل أل صإل ا ولا

 34                          لسام الوي  واختصاص ات بكتال عىتهأ هحع ا ول هللا 
 35                                    لسام الوي  باعتها، المىم بهأهلل  طى  ا ولا 
 39                  لسام الوي  باعتها، إمكان التمر  عىيه   الدعياأ طى  الناينهللا 
 46                                    لسام الوي  باعتها، اللمانأهلل  ع طى  النالا
 51                    ىم الوي  بهلل ا ا  ايخالد وا ا  ا اىولهللع هحع الناين هللا 
 52                    بالمىم وأنرينا   عىم الوي   ا  ات ا تمىققهلل ا  طى  ا ولا
 58                ا  ا اىولهلل ا تمىقق بالمىم وأنرينا   عىم الوي هلل ا طى  الناينا 

 80                                        ا مرفق بالوي  صاي، اوتتدايم ل صإل الناينهللا
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 83                                مهبا صاي، الا  كن ممرفق الوي  ا  هحع ا ولهللا
 84                                      لو   ا مصوم كتاباا ووهقهلل ا  طى  ا ولا
 91                               صاي، الا خيتىط فيبا الو   بو رههلل ا  طى  الناينا
 114                            صاي، الها ىق الوتتداي ممرفق الوي ا هلل  هحع الناينا

 115                                                مرفرق الها هيّرقهلل ا طى  ا ول ا
 128                                                     اعرقكبهلل ال طى  الناينا 
 142                             قدوق   ا ييان الونهيقلكت  ا هلل ا  طى  النالعا
 148                                                ههُّؤا ت  التهلل ك  طى  الرابيا

 155                                             كام اإل ان بالوي أ ل صإل النالعهللا
 158                               كام اإل ان الوي  حبس  مسائىه  هحع ا ولهللا

 159                    سائإل الوي  الا ين  أاول اإل ان وأ،كاعههلل م  طى  ا ولا
 178                   سائإل الوي  الا ين  فروع اإل ان ومكت زههلل م  طى  الناينا
 188                                   كام ا ؤمههلل بالوي  ومرازهبمأ  هحع الناينهللا

 191                                           ينرإل مطرىد اإل رانهلل أ  طى  ا ولا
 196                                            ينرإل اإل ران ا طرىدهلل   طى  الناينا
 199                         بالوي   كام ا اال هلل   باب اإل انأ  هحع النالعهللا

 200                                كم اجلاينإل   مسائإل الوي هلل    طى  ا ولا
 205                                كم ا اطئ   مسائإل الوي هلل    طى  الناينا
 210                                كم ا تأول   مسائإل الوي هلل    طى  النالعا
 215                           كم ا هكر ا ماعد   مسائإل الوي هلل    طى  الرابيا
 219                                    كم مدِّع  عىرم الوي هلل    طى  ايخامسا

 223                                                  نا، اإل ان بالوي آ لهاب الناين هللا
 226                                        ربىالك الو ويمرفق  قائد م ل صإل ا ولهللا

 227                         نر اإل ان بالوي    ممرفق مقام ا لوينيقأ  هحع ا ولهللا
 228                                             مرفق اإلله اودّ هلل م  طى  ا ولا
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 233                                         مرفق  قيقق التو يدهلل م طى  الناينا 
 238                                      مرفق أ اا ات وا ازههلل م  طى  النالعا
 243                    نر اإل ان بالوي    ممرفق ا هدأ والوايق وا ص رأ هحع الناينهللا 

 244                                                  هدأمرفق ا هلل م طى  ا ولا 
 255                                                 وايرقمرفق الهلل م طى  الناينا 
 259                                                 رمرفق ا صهلل م  طى  النالعا
 270                       نر اإل ان بالوي    ممرفق اإلعسان ع سهأهلل  هحع النالعا 
 271                                 مرفق  قيقق اله س اإلعساعيقهلل م  طى  ا ولا
 283                                الويهيَّق   اله س ؤنرا مرفق ا هلل م  طى  الناينا

 305                                              ا ح الردين والدعيراإ ل صإل الناينهللا
 307                         نر اإل ان بالوي     هط مصاي، ا مرفقأ  هحع ا ولهللا

 308                                    المىم وعهذ اجلبإل لو ي هلل ا  طى  ا ولا
 314                          إل،راي إىل مهبج  ى  ا مرفق اليقيهيقهلل ا  طى  الناينا
 325                               لتحذير من الكذب والكّذابهللهلل ا  طى  النالعا
 333                     ق إىل مهبج المهوييقنر اإل ان بالوي    اهلدايأ  هحع الناينهللا

 334                                        دهلردايق إىل الدين اوهلل ا  طى  ا ولا
 346                                     اييهلدايق إىل احيح المههلل ا  طى  الناينا
 350                     نر اإل ان بالوي    إا ح اوياي وا ماشأ  هحع النالع هللا

 351                                  ان ا ؤمنا ح  ياي اإلعسهلل إ  طى  ا ولا
 365                                       اينا ح اجملتتي اإلعسهلل إ  طى  الناينا
 376                                                                           ايخامتق

 382                                                             نه  ا صاي، وا را ي
 407                                                             ا را ي اإلجنىيليق ه ن

 409                                                                         ال با، 
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 410                                                                    فبر  اآليا 
 427                                                                 فبر  ا  اييع

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معر فة.                            وا ذاين وا ذاين وال ر  وال ر  ا ىإل ا ىإل   فبر فبر 
 432                                                                فبر  ا و وعا 

 
 


