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 لرحيمبسم ا الرٞبن ا

يِِم ﴿ ٍَ أ ۡرِض ٱل
َ ا ِِف ٱۡلأ ٌَ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلعٍّ ٌَ  ِ ُِح ّلِِلٍّ يَُعتّ

 ًِ ِهي َ َػضِيضِ ٱۡلأ
وِس ٱىأ [3الجمعة: ]﴾ ١ٱىأُلسَّ
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 قرار توصية اللجنة وتوقيعات لجنة المناقشة
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 إىداء

 . .ككساين عطفو، إذل من سقاين حبو* 
 . .لعلمكشق رل طريق ا، إذل من علمِب الصرب

 . .إذل نرباس حياٌب الذم رحل عِب كال يزاؿ مضيئا
 .ا٢ببيبإذل أيب 

 .الذم أركل حياٌب حبانبع ا٢بب إذل * 
 . .إذل تاج عمرم كنور حياٌب الذم أضاء رل الدرب

 . .من كاف دعاؤىا سر ٪باحي كحناهنا بلسم جراحيإذل 
 .أمي ا٢ببيبةإذل 
 !أظهركا رل ما ىو أٝبل من ا٢بياةإذل من . . من علموين علم ا٢بياةإذل * 

 . .منحوين العوف ُب كل ما ينفعِب ُب مشوارم العلميمن إذل 
 .كأخواٌب إذل إخواين 

 . .إذل من شاركتِب األدل كاألمل. . ةٲبالكر  ةيكالوف، مةيا٢بم قةيالصد إذل* 
 .إذل زكجٍب ا٢ببيبة  

 .كبدمإذل أكالدم كفلذات  * 
 . .ككلماهتم دررا، اكانت حركفهم ذىبكل من  إذل  * 
 . .دركب العلم كالنجاحرل من فكرىم منارة تنّب صاغوا رل من كل إذل   

 .أساتذٌب األجالءكل مشاٱبي ك إذل  
 . .كل أىلي كأصدقائيإذل  *   

 .ا٤بوذل أف يكتب لو القبوؿ كالنجاح راجيان ، إليكم ٝبيعا أىدم ىذا البحث ا٤بتواضع
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 شمٌر وتقديرٌ  
كال شكر قبل شكره ، فال ٞبد قبل ٞبده جل جاللو، كا٤بنُّ  فضالن ، شكران   ا٢بمد

 . الذم بنعمو تتم الصا٢بات ٢بمدا، سبحانو

عاله أف ٯبعلو  جل ُبسألو كأ، على إ٪باز ىذا العمل ا٤بتواضع ِب الذم أعان ا٢بمد
 .كتأييدان ٤بنهجو، كنصرة لدينو، خدمة لكتابوك ، لوجهو خالصان 

 ينرشدأك  ينفادكأتعاكف معي،  من لنِب أتقدـ ٖبالص الشكر كالتقدير لكفإكبعد فإين  
 كالذم -حفظو ا-عبد اللطيف ىايل ا٢بمّبم أ.د/ :، كأخص بالذكرالبحث ىذا إل٪باح
، كبذؿ جهده ُب توجيهي كتذليل كل ما اعَبضِب من ىذا البحث على باإلشراؼ تفضل

سناف  ٧بمد سناف كرشاد :كأشقائي إخواين حٌب إخراجو إذل النور، ككذلكصعوبات كمشاكل 
ككجدت منهم الوقفة ا١بادة  ،فيهم األخوة الصادقة ٤بستالذين / عبد ا سناف ا١بعفرم، دك 

 بشيء أكافئهم كلنالذم راجع ٕبثي ليغويان ، د/ ٧بمد ا٢بناينكذلك ك  طيلة مدة دراسٍب كٕبثي،
 .كاآلخرة الدنيا ُب درجتهم موه، كرفعقدٌ  ما خّبان على ا ٥بم، فجزاىم الدعاء من أفضل

الذين تكرموا باستضافٍب مدة  ألىل زكجٍب ٝبيعان تقدـ ٔبزيل الشكر كاالمتناف أكما 
رل بعد ا ُب إٛباـ ٕبثي، كأسألو تعاذل أف ٯبزيهم خّب ا١بزاء، كأف يكرمهم  دراسٍب، ككانوا عونان 

 ٔبنانو كرضوانو.

أ.  عضويها:ك ، عبد اللطيف ىايل ا٢بمّبم /دأ. : يسها٩بثلة برئ ناقشةكما أشكر ١بنة ا٤ب
الذين تكرموا ك  فعت عبورة،ر  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية، كأ.د/ شبالة٧بمد د. مطيع 

كل العاملْب كالقائمْب على ىذا الصرح العلمي ، ككذلك أشكر  ىذا البحثبقبوؿ مناقشة 
أٞبد برقعاف، كعميد كلية  أ. د/، كعلى رأسهم رئيس ا١بامعة: الشامخ )جامعة األندلس(

د/ ٰبٓب أ. عبدا عبد الرٞبن بكّب، كعميد الدراسات العليا:  د/ اآلداب كالعلـو اإلنسانية: أ.
 علي سراج كالذم كاف رل نعم ا٤بستشار مدة دراسٍب. قطراف، كرئيس قسم علـو القرآف: د/

 .كيرضاه ٰببو ٤با ككفقهم، كنفع أمتنا هبم، خّبان  ا ا١بميع فجزل
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 ملخص الاصث باللغة العربية

للتعرؼ  دراسة موضوعية )ا٤بنهج القرآين ُب تعاملو مع التقديس(ػجاء ىذا البحث ا٤بوسـو ب
 كىو التقديس. ،على أحد موضوعات القرآف الكرًن ا٤بهمة

الوصفي التحليلي القائم على االستقراء كالتحليل كاالستنباط، حيث نهج ا٤بكقد سلك الباحث 
متقصيان دالالهتا من خالؿ كركدىا ُب السياؽ ألفاظ التقديس الواردة القرآف الكرًن، ٔبمع  قاـ

 القرآين.
 .كفهارس كقد جاء ىذا البحث ُب مقدمة كثالثة فصوؿ كخاٛبة

كبياف منهجو  كأىدافو كأسباب اختياره كالدراسات السابقة البحثٮبية تعرضت ا٤بقدمة أل
 كخطتو.

 التقديس كمرادفهما.ا٤بنهج ك التعريف ٗبصطلحات البحث: لفصل األكؿ اتناكؿ الباحث ُب ٍب  
ألفاظ التقديس الواردة ( تناكؿ الباحث التقديس ا٤بمدكح كأمثلة على ذلك)ُب الفصل الثاين ك 

  ، كذلك من خالؿ اآليات الٍب كردت فيها ىذه األلفاظ.اكمدلو٥ب اىامعنك  القرآف الكرًنُب 
أمثلة ٤بن ترؾ تقديس ا فقد ذكر  (ديس ا٤بذمـو كأمثلة على ذلكالتق)أما ُب الفصل الثالث 

 .تعاذل؛ فوقع ُب شىرىًؾ التقديس ا٤بذمـو
الٍب يوصي هبا  كختم الباحث ٕبثو بذكر أىم النتائج الٍب توصل إليها، يليها بعض التوصيات 

  .ُب ضوء نتائج البحث
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Research Summary in English Language  

 
This research, entitled "The Qur anic Approach in dealing with 

sanctification, is an objective study" to identify one of the important topics 
of the Holy Quran, namely, sanctification. 

The researcher took the analytical descriptive method based on 
extrapolation, analysis and devising, where he collected the words of 

sanctification mentioned in the Holy Quran, seeking their meanings 
through the context of the Koran. 

This research came in an introduction, three chapters, a conclusion and 
indexes. 

The introduction to the importance of the research and its objectives and 
reasons for selection and previous studies and a statement of its 
methodology and plan. 

 Then the researcher in the first chapter, the definition of the terms of 
research: Method and sanctification and synonym. 

In the second chapter (sanctification Almmdoh and examples of this) the 
researcher addressed the words of sanctification contained in the Holy 

Quran and its meaning and meaning, and through the verses in which these 
words were mentioned. 

  In the third chapter (sanctified sanctity and examples), he cited examples 
of those who left the sanctification of God and fell into the trap of 

sanctified sanctified. 
Then the researcher concluded his research by mentioning the most 

important findings, followed by some recommendations recommended in 
light of the results of the research. 

 
 



 
 

  [ُ] 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقـدمـــــــــــــــة

من ك ، كنعوذ بالٌلو من شركر أنفسنا كنستهديو، ،كنستغفره، كنستعينو، ٫بمده، إٌف ا٢بمد 
كأشهد أف ال إلو إال ا ، كمن ييٍضًلٍل فال ىادم لو، من يهده ا فال مضلَّ لو، سيئات أعمالنا

 .-صلى ا عليو كسلم- عبده كرسولو كأشهد أف ٧بمدان ، كحده ال شريك لو

َٔن ﴿  ٍُ يِ عأ ٌَّ ُخًُ 
َ
ٍَّ إَِلٍّ َوأ ُٔت ٍُ َ َخقٍّ ُتَلاحِِّۦ َوََل َت ْ ٱّلِلٍّ ُلٔا ْ ٱتٍّ ٌَُِٔا ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ

َ
: آؿ عمراف﴾ ]١٠٢َيَٰٓد

َُِ]. 

ط  ﴿  فأ ٌَِّ جٍّ ِي َريََلُسً  ًُ ٱَّلٍّ َٓا ٱنلٍّاُس ٱتٍُّلٔاْ َربٍُّس حَّ
َ
َٓا  ة  َوَِٰخسَ  َيَٰٓد ٍَا رِجَ وََريََق ٌِِأ ُٓ َٓا َوبَدٍّ ٌِِأ  َٗل اَزوأَج

ُلٔاْ ٱ اٗٓء  ا َونِعَ رِيٗ نَ  ًأ َررِيتٗ َوٱتٍّ َ ََكَن َغيَيأُس رأَخاَم  إِنٍّ ٱّلِلٍّ
َ ِي تََعآَءلَُٔن ةِِّۦ َوٱۡلأ َ ٱَّلٍّ  .[ُ: النساء﴾ ]١ا ّلِلٍّ

َ َوكُ ﴿  ْ ٱّلِلٍّ ٔا ْ ٱتٍُّل ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ْ كَٔأَٗل َيَٰٓد ٔا ُ يِحأ  ٧٠ا  َظسِيسٗ ٔل ۗۡ يُؿأ ًأ ًأ ذُُُٔبَُس فِصأ ىَُس ًأ َويَؾأ َؿَٰيَُس غأ

َ
ًأ أ ىَُس

ًٍا  ًزا َغِظي ٔأ ۥ َذَلسأ ـَاَز ـَ َ َورَُظََٔلُ ٌََ يُِمِع ٱّلِلٍّ  .[ُٕ، َٕ: األحزاب﴾ ]٧١َو

سيظل القرآف الكرًن ٗبنهجو القوًن مصدر ا٤بعرفة األكؿ للمسلمْب كللبشرية  :أما بعد
كليجعل ، ليقود عقو٥بم إذل النور كا٢بقيقة؛ فهو النور الذم أنزلو نور السماكات كاألرض، عاءٝب

ٌَّتِيٞ ﴿، كىدفان  ٢بياهتم  غايةن  ِ ُُٔرٞ َوكَِتَٰٞب  ََ ٱّلِلٍّ ِ ٌّ ۥ ١٥ كَسأ َجآَءُزً  ُّ َ َُٰ ـَ َِ ٱتٍّتََع رِفأ ٌَ  ُ ٓأِسي ةِِّ ٱّلِلٍّ َح

ََ ٱى ِ ٌّ  ً ُٓ صُِج ًِ َويُزأ َٰ َؾ ًأ إََِلَٰ ِؾَرَٰط  ُظتَُو ٱلعٍّ ِسيِٓ ٓأ ۦ َويَ رِ بِإِذأُِِّ يَُؿَِٰج إََِل ٱنلَّٔ خَلِيم   ظَّ عأ ، ُٓ: ا٤بائدة﴾ ]١٦ ٌَّ
ُٔ]. 

ككل ا٤بناىج ال ٚبلو من العيوب ، إف القرآف الكرًن أعظم منهج كأعظم دستور على اإلطالؽ
ۥ ىَِهَتٌَٰب ِإَو﴿، فليس فيو شيء من ذلك إطالقان ، كرًنالقرآف ال كالنقص كالقصور إال منهجى  ُّ ٍُّ

َأ َخِهيٍم َّمِيس  ٤١َغضِيضٞ  ِ ٌّ ۦۖ حزَنِيٞو  فِِّ
َأ َريأ ِ َوََل ٌِ ِ يََسيّأ َۢ َبيأ تِيِّ ٱىأَبَِٰمُو ٌِ

أ
، ُْ: فصلت﴾ ]٤٢َلٍّ يَأ

ِْ]. 



 
 

  [ِ] 
 

، كأعظم ما اىتم بو ىو عقيدتو، كلقد اىتم القرآف ٗبنهجو الوسطي ٕبياة ا٤بسلم األكذل كاألخرل
 .من كل اال٫برافات كا٣برافات كاألىواء حصْبو  كحصنو  منيعو  فقد أحاطها بسياجو 

، فقد رسم لنا القرآف معا٤بو كحدكده ؛كألف التقديس موضوع مهم يتعلق بعقيدة ا٤برء ا٤بسلم
كنىٍسلىم كتىٍسلىم عقيدتينا من اال٫براؼ ، كلنحيا باطمئناف، لنسلكو بأماف؛ كأباف لنا طريقو كسبيلو

 .كاال٪براؼ

 اصثلاموضوع  أسااب اختيار

 :منها البحث،الختيار ىذا  الباحث دفعت كثّبة أسباب ىناؾ

  ُب ٦باؿ القرآف الكرًن _ حسب علم الباحث_ كوف ىذا ا٤بوضوع دل يبحث من قبل-ُ
 كرسالة علمية.

 .التقديس يناا٣بلط عند كثّب من الناس ُب فهم مع-ِ

 اصثلاموضوع أىمية 

 :البحث من خالؿ اآلٌبموضوع تربز أٮبية 

 كونو يتناكؿ قضية مهمة تتعلق بعقيدة ا٤برء ا٤بسلم، كىي التقديس.  -ُ

 كونو سيفيد_إف شاء ا_ طالب العلم كالباحثْب كالوعاظ كا٤برشدين.  -ِ 

 الاصثأىداف 

 :أف يصل إذل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةا ىذ ٕبثويهدؼ الباحث ُب 

 ؟ما ىي حقيقة التقديس ُب القرآف الكرًن  -ُ

 ؟كما معناىا؟ الواردة ُب القرآف الكرًن التقديس ألفاظما ىي   -ِ
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 ؟دكف سواه كحده ىل التقديس حق  تعاذل  -ّ
 ؟ مع ذكر أمثلة لو.مدكحما ىو التقديس ا٤ب  -ْ
؟ ما ىو   -ٓ  .لوذكر أمثلة مع التقديس ا٤بذمـو

  الدراسات السابقة

 دل يبحث أف موضوع التقديس ُب القرآف الكرًن الباحث فقد كجدعليو  حسب ما اطلع
)ا٤بنهج القرآين ُب تعاملو  سمٰبمل ا أك مؤلفان ، رسالة علمية _حسب علمو_ دٯبكدل ، من قبل

كلكنها ٚبتلف عنو من ، الث رسائل ٥با تعلق ٗبوضوع دراستوثكلكنو كجد ، مع التقديس(
 :كىي كالتارل، حيث اجملاؿ

ض كٙبليل على عر ، تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب): رسالة ماجستّب بعنواف-ُ
 كىذه الرسالة تشَبؾ مع دراسة الباحث. ٧بمد أٞبد لوح. للباحث د، (ضوء الكتاب كالسنة

كقد استفاد  .حيث إف ٦با٥با ىو الفكر الصوُب، كٚبتلف عنو من حيث ٦با٥با، ُب موضوعها
ل ُب الفصالصوفية ا٤بنتىحلة عند  التقديس ا٤بذمـو هذكر  عندلة ذه الرسامن ى الباحث كثّبان 

 .من ىذا البحث لثالثا

، (عرض كنقد، تقديس األشخاص عند النصارل كآثاره): رسالة ماجستّب بعنواف-ِ
، ُب موضوعها دراسة الباحثكىذه الرسالة أيضا تشَبؾ مع ، موسى بن عقيلي: للباحث

كبعض ٦بالو كىو ما ، حيث إف ٦با٥با ىو النصارل بشكل عاـ، كٚبتلف عنو من حيث ٦با٥با
كقد استفاد  .كنوع من أنواعو، هم ُب القرآف الكرًن جزء من ٦باؿ الباحثديسكرد من تق

من ىذا  ُب الفصل الثالثا٤بذمـو  النصارلتقديس لة عند ذكره ذه الرساالباحث كثّبان من ى
 البحث.

 



 
 

  [ْ] 
 

، (كأثره على عقائدىم، التقديس عند الشيعة االثِب عشرية): رسالة ماجستّب بعنواف-ّ
دراسة الباحث ُب كىذه الرسالة أيضا تشَبؾ مع . ىيم ٧بمد إبراىيمخالد إبرا: للباحث

كقد استفاد  .حيث إف ٦با٥با ىو الشيعة بشكل عاـ، كٚبتلف عنو من حيث ٦با٥با، موضوعها
من  ُب الفصل الثالثاالثِب عشرية  للشيعة ا٤بذمـوتقديس الالباحث من ىذه الرسالة عند ذكره 

 .ىذا البحث

 .التقديس بشكل عاـ عن فكرة أخذ ذه الرسائل ُبمن ى الباحث اداستف كما 

 اصثالالااحث في موضوع منهج 

الوصفي التحليلي القائم على االستقراء كالتحليل كاالستنباط، حيث قاـ نهج ا٤بسلك الباحث 
متقصيان دالالهتا من خالؿ كركدىا ُب السياؽ ، القرآف الكرًن الواردةألفاظ التقديس ٔبمع 
، كالتابعْب، أقواؿ الصحابة كبعض، نبويةالحاديث بعض األستشهد الباحث با كقد، القرآين

بضوابط ا٤بنهج العلمي ُب توثيق ا٤بادة العلمية ُب  متقيدان ، كغّب ذلك ٩با ٱبدـ موضوع التقديس
 :كما يلي  وٕبث

 بوضعهاىا كٛبييز ، بذكر اسم السورة كرقم اآلية ُب مًب البحثٚبريج اآليات القرآنية  -ُ
 .﴾ ﴿  ىاللْب هبذا الشكلبْب

اكتفيت ، أك أحدٮبا، فإف كاف ا٢بديث ُب الصحيحْب، ٚبريج األحاديث النبوية -ِ  
كإف كاف ُب غّبٮبا عزكتو إذل  ا٢بديث كالباب الذم كرد فيو، كبذكر رقم، باإلحالة عليهما

 هابوضعكٛبييز األحاديث . االختصاصمع ذكر درجة ا٢بديث من خالؿ أئمة ىذا ، مصدره
 .(( )) هبذا الشكلقوسْب مزدكجْب بْب 

ألماكن كذلك لبعض اك ، بالرجوع إذل كتب الرجاؿ كالَباجمالَبٝبة ا٤بختصرة لألعالـ  -ّ
 .ا٤بًب كبعض الكلمات الغريبة الواردة ُب



 
 

  [ٓ] 
 

 اسم، اسم ا٤بؤلف، كذلك بذكر اسم الكتاب، توثيق الكتاب كامالن عند أكؿ اقتباس منو -ْ
كُب حالة ، رقم الصفحة، رقم ا١بزء، تاريخ النشر، النشر بلد، دار النشر، ةرقم الطبع، اقق

. د ت، د ط، د ف، د ٙبقيق: أكتب، دار النشر أك رقم الطبعة أك تارٱبهاٙبقيق أك عدـ كجود 
كذلك إف ، كالصفحة، كا١بزء، مصدر سابق: كأكتب بعده، ٍب االكتفاء بعد ذلك بذكر الكتاب

 . ذكر بيانات الكتاب كاملة ُب فهرس ا٤براجعٍب، دل يكن على التوارل

: أكتب، فإف كاف من نفس الصفحة، ُب حالة االقتباس من نفس الكتاب بعده مباشرة -ٓ
ا١بزء إف كجد كرقم ا٤بصدر السابق : أكتب، كإف دل يكن من نفس الصفحة، فقط السابق

 .الصفحةك 

 كيوثق، ص هبذا الشكل " "يوضع النص بْب عالمٍب تنصي :حالة االقتباس النصي ُب -ٔ

كيشار إذل ، أما ُب حالة االقتباس با٤بعُب فال عالمات تنصيص، (يينظىر) ُب ا٢باشية دكف لفظ
 .(يينظىر) ذلك ُب ا٢باشية بلفظ

 .(. . . ) يوضع مكانو ثالث نقاط، كحذؼ شيء من ثناياه، ُب حالة االقتباس النصي -ٕ

 .عمل الفهارس الالزمة للبحث -ٖ

 
 



 
 

  [ٔ] 
 

 اصثلخلة ا

 :على النحو التارل، كفهارس، كخاٛبة، كثالثة فصوؿ، على مقدمة بحثاشتملت خطة ال

 :كتشتمل على :المقدمة
 .أسباب اختيار موضوع البحث

 أٮبية موضوع البحث.
 .أىداؼ البحث

 .الدراسات السابقة
 .البحث ُب موضوع حثاالب منهج
 .خطة البحثبياف 

 :مباحث أربعةكفيو  .موللصات الاصثب تعريفال: الفول األول

 كفيو مطلباف: .لغةن كاصطالحان  تعريف ا٤بنهج القرآين :كؿا٤ببحث األ
 .لغةن  ا٤بنهجا٤بطلب األكؿ: تعريف       
 صطالحان.ا ا٤بنهجا٤بطلب الثاين: تعريف       

 :مطلبافكفيو  .لغةن كاصطالحان  التقديستعريف ا٤ببحث الثاين: 
 .لغةن  يسالتقد تعريف: ا٤بطلب األكؿ      
 .صطالحان ا التقديس تعريف: ا٤بطلب الثاين      

 .ُب القرآف الكرًن مواضعهاالتقديس ك  ألفاظ: الثا٤ببحث الث

 .ُب القرآف الكرًن لتقديسل األلفاظ ا٤برادفة: رابعا٤ببحث ال

 :ثالثة مباحثكفيو  .التقديس الممدوح وأمثلة عل  ذلك: الفول الثاني

 :لبامطثالثة كفيو  .دكف سواه كحده  تعاذل التقديس حق  : ا٤ببحث األكؿ



 
 

  [ٕ] 
 

 .ا ا٢بسُب من أ٠باءاٍلقيدُّكس اسم : ا٤بطلب األكؿ
 .تقديس ا٤بالئكة لرهبم: ا٤بطلب الثاين

 تقديس ا٤بؤمنْب كالكوف كما فيو لرهبم.ا٤بطلب الثالث:     
 : ا٤براد بريكحي اٍلقيديًس.ينا٤ببحث الثا

 ٍرض اٍلميقىدَّسىة. كفيو مطلباف:: ا٤براد باأٍلى ثالثا٤ببحث ال
 ا٤بطلب األكؿ: اأٍلىٍرض اٍلميقىدَّسىة.

يقىدَّس.
 ا٤بطلب الثاين: الوادم ا٤ب

 كفيو ثالثة مباحث: وأمثلة عل  ذلك. ذمومالتقديس الم: الفول الثالث

 كفيو ثالثة مطالب:. التقديس ا٤بذمـو عند اليهود كالنصارل كا٤بشركْب: ا٤ببحث األكؿ
 طلب األكؿ: التقديس ا٤بذمـو عند اليهود.ا٤ب    
 ا٤بطلب الثاين: التقديس ا٤بذمـو عند النصارل.    
  .ا٤بطلب الثالث: التقديس ا٤بذمـو عند ا٤بشركْب    

 التقديس ا٤بذمـو عند الصوفية ا٤بنتحىلة. الثاين: ا٤ببحث   
 : التقديس ا٤بذمـو عند الشيعة االثِب عشرية.ا٤ببحث الثالث   

 :اتمةالخ
 الٍب يوصي هبا الباحث ُب ضوء نتائج البحث. كفيها أىم نتائج الرسالة كالتوصيات

 :كتشتمل على :الفهارس الالزمة للاصث
 .فهرس اآليات القرآنية -ُ
 .فهرس األحاديث النبوية -ِ
 .فهرس األعالـ -ّ
 .فهرس ا٤بصادر كا٤براجع -ْ
 .فهرس ا٤بوضوعات -ٓ



 
 

  [ٖ] 
 

 الفول األول
 موللصات الاصثبتعريف ال

 :مااحث ربعةأوفيو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المنهج القرآني لغًة  تعريفالماصث األول:  -
 واصلالحًا.

 تعريف المنهج لغةً المللب األول: 
 تعريف المنهج اصلالحاً المللب الثاني: 

 اصلالحاً و لغًة  يسالتقدتعريف : الماصث الثاني -
 التقديس لغةً  تعريفالمللب األول: 

 اصلالحاً  التقديس تعريف المللب الثاني:
في ومواضعها  التقديس ألفاظ: الثالماصث الث - 

 .القرآن المريم
في  للتقديس: األلفاظ المرادفة رابعالماصث ال-

 .القرآن المريم
 

  



 
 

  [ٗ] 
 

 

 

 

 

 الماصث األول

 المنهج لغًة واصلالحاً  تعريف
 :مللاانوفيو 

 لغةً المنهج  تعريف: المللب األول

 اصلالحاً المنهج  تعريف: المللب الثاني

  

 



 
 

  [َُ] 
 

 المللب األول

 المنهج لغًة  تعريف

ؽه نػىٍهجةه. كنػىهىجى األمري طريقه نػىٍهجه: كاًسعه كاًضحه، كطيري ": ُ()للفراىيدم جاء ُب كتاب العْب
كُب . ِ() ".أم: كضح. كًمنٍػهىجي الٌطريًق: كىضىحيو. كا٤بًٍنهاج: الٌطريقي الواًضحي  -لغتاف -كأنٍػهىجى 

، الواضح الطَّريقي : كا٤بًنٍػهىاجي ، كضح كاستباف كصار هنجا كاضحا بينا: أهنج الطريقي ": لساف العرب
الطريقي : كالنػٍَّهجي . يىسليكي مىسلىكىو: نًهجي سبيلى فالفو أىمكفالفه يىستى . سىلىكتيو: كنػىهىجتي الطريقى 

ي. كىىيوى )، بًفىٍتح فىسيكيوف: ()النػٍَّهج": كُب تاج العركس. ّ()" ا٤بستقيمي  الطَّريقي الواًضحي( البػىْبن
، كنػيهيجه، كنػيهيوجه  ،النػَّهىج كىًُب التػٍَّنزًيل:  ،ةه كىاضح: نػىٍهجىةه  كطيريؽه ، ...٧برَّكةن أىيضان. كىا١ٍبمع نػىٍهجىاته

﴿  
ًأ ِِشأَغثٗ  ىُِكّ َا ٌُِِس َٓاجٗ  َجَػيِأ   .ْ()"٤بًنٍػهىاجي: الطَّريقي اٍلوىاًضحاك  ،[ْٖا٤بائدة: ﴾ ]ا  َوٌِِأ

، كسلوؾ الواضح البْبن  الطريق، منها: ا٤بنهج عند أىل اللغة لو عدة معافو للباحث أف يتبْب 
  الطريق.

                                        
( ا٣بليل بن أٞبد أبو عبد الرٞبن، األزدم، الفراىيدم، البصرم، صاحب العربية كالعركض، أحد األعالـ. ككاف رأسا ُ) 

كقيل: سنة بضع كستْب، ق(، َُٕكمات سنة )ق(، ََُكلد سنة ). ُب علم اللساف، خّبا متواضعا، ذا زىد كعفاؼ
ينظر كىو نفيس مشهور. ، ُب اللغة( كتاب )العْب  . من مصنفاتوا أعلمفق(، ُٕٓكسنة )ق(، َُٔكقيل: سنة )

ـ كىكىفيات ا٤بشاىّب كىاألعالـ( لشمس الدين أيب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب:  )تاريخ اإلسال
 (. ّٕٓ، ّٓٓ/ ْـ، ) ََِّ، ُىػ(، ت: الدكتور بشار عٌواد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، طْٖٕ

ىػ(، ت: د. مهدم َُٕا٤بتوَب: ) ( العْب: أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد بن عمرك بن ٛبيم الفراىيدم البصرمِ) 
 (. ِّٗ/ّ، )ت د، د ط، دار كمكتبة ا٥بالؿ، ا٤بخزكمي، د. إبراىيم السامرائي

ور األنصارم الركيفعى اإلفريقى )ا٤بتوَب: ( لساف العرب: ٧بمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظّ) 
 (. ّّٖ/ِفصل النوف(، )ىػ، )ُُْْ، ّبّبكت، ط، ىػ(، دار صادرُُٕ

الزَّبيدم  ( تاج العركس من جواىر القاموس: ٧بٌمد بن ٧بٌمد بن عبد الرٌزاؽ ا٢بسيِب، أبو الفيض، ا٤بلٌقب ٗبرتضىْ) 
 (. ُِٓ/ٔمادة )هنج(، )د ت، ، د ط، ٥بدايةىػ(، ت: ٦بموعة من اققْب، دار آَُِ)ا٤بتوَب: 



 
 

  [ُُ] 
 

 المللب الثاني

  الحاً اصلتعريف المنهج  

٦بموعة من القواعد العامة ا٤بصوغة من أجل الوصوؿ إذل ا٢بقيقة، " :ىوُب االصطالح ٤بنهج ا
ما من أجل الكشف عن ا٢بقيقة، إأك ىو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، 

 .ُ()"حْب نكوف جاىلْب هبا، أك من أجل الربىنة عليها

  .الٍب توضح ا٤بسالك لتحقيق اآلثار الٍب يصبو إليها٦بموعة الركائز كاألسس ا٤بهمة  ىوأك 

  ﴿: لقولو تعاذلعند تفسّبه  ِ() -رٞبو ا -قاؿ القرطيب: تعريف المنهج عند المفسرين
 ىُِكّ

ًأ ِِشأَغثٗ  َا ٌُِِس َٓاجٗ  َجَػيِأ : "ا٤بنهاج: الطريق ا٤بستمر، كىو النهج كا٤بنهج، [ْٖا٤بائدة: ﴾ ]ا  َوٌِِأ
 .ّ()أم: البٌْب" 

ُب تفسّبه بقولو: "أما ا٤بنهاج: فهو الطريق الواضح السهل،  -رٞبو ا -ْ()كعرفو ابن كثّب

                                        
 (.ّٕ، د ط، د ت، )ص: ف، د علي علي صبح: ( البحث األديب بْب النظر كالتطبيقُ) 
( ٧بمد بن أٞبد بن أيب فرح االنصارم ا٣بزرجي ا٤بالكي أبو عبد ا القرطيب. مصنف التفسّب ا٤بشهور، الذم سارت ِ) 

ـ متفنن متبحر ُب العلم، لو تصانيف مفيدة تدؿ على بو الركباف، كالتذكرة ُب أحواؿ ا٤ب وتى كأمور اآلخرة. قاؿ الذىيب: إما
ق(. ينظر )طبقات ا٤بفسرين ُٕٔإمامتو، ككثرة إطالعو ككفور فضلو. مات ٗبنية بِب خصيب من الصعيد األدىن سنة )

 (. ِٗق، )ص: ُّٔٗ، ُالعشرين( ١بالؿ الدين السيوطي، ت: علي ٧بمد عمر، مكتبة كىبة، القاىرة، ط
ـ القرآف )تفسّب القرطيب(: ( ّ)  ، ٧بمد بن أٞبد بن أيب فرح االنصارم ا٣بزرجي ا٤بالكي أبو عبد ا القرطيبا١بامع ألحكا

ـ، ُْٔٗىػ، ُّْٖ، ِىػ(، ت: أٞبد الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة، طُٕٔ)ا٤بتوَب: 
(ٔ/ُُِ .) 
ا٤بؤرخ إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم الدمشقي الشافعي. كلد بقرية شرقي بصرل من  ا٢بافظ ا٤بفسر( ْ) 

ـ ا٣بميس السادس كالعشرين من شهر شعباف سنة )َُٕأعماؿ دمشق ُب سنة ) ق( بدمشق، عن أربع ْٕٕق(، توُب يو
لتاريخ( ا٤بسمى )بالبداية كالنهاية(، كلو كسبعْب سنة. من مصنفاتو: )تفسّب القرآف الكرًن(، ككتاب )طبقات الفقهاء(، ك )ا

. ينظر )ا٤بنهل الصاُب كا٤بستوَب بعد الواُب( ليوسف بن تغرم بردم بن عبد ا الظاىرم ا٢بنفي، أبو ااسن،  غّب ذىًلكى
  (.ُْٓ، ُْْ/ ِىػ(، ت: ٧بمد ٧بمد أمْب، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، د ط، د ت، )ْٕٖٝباؿ الدين )ا٤بتوَب: 



 
 

  [ُِ] 
 

. كُب ركح ا٤بعاين: "كا٤بنهاج: الطريق الواضح ُب الدين من هنج األمر إذا ُ()كالسنن كالطرائق" 
 .ِ() كضح"

فق مع الداللة قد اتكعند ا٤بفسرين أف تعريف ا٤بنهج ُب االصطالح من خالؿ ٩با سبق يتبْب 
 .نتيجة معينة إذلموصل اللغوية بأنو طريق كاضح بٌْب 

 ٤بوضوع التقديس عرضو ُب الكرًن القرآف عليها سار الٍب الطريقة ىو:  ىناالقرآين كا٤براد با٤بنهج
 .ينسياقها القرآمن خالؿ يها ا٢بقيقية معانللوصوؿ إذل ، وألفاظمواطن كبياف 

                                        
( تفسّب القرآف العظيم: أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم الدمشقي، ت: سامي بن ٧بمد سالمة، ُ) 

 (. ُِٗ/ ّـ، )ُٗٗٗىػ، َُِْ، ِدار طيبة للنشر كالتوزيع، ط
وسي البغدادم ( ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين: أبو الفضل شهاب الدين السيد ٧بمود األلِ) 

 (. ُِّ/ّق، )ُُْٓالعلمية، بّبكت، د ط،  الكتب ىػ(، ت: على عبد البارم عطية، دارَُِٕ)ا٤بتوَب: 



 
 

  [ُّ] 
 

 

 
 

 الماصث الثاني

 ديس لغًة واصلالحاً تعريف التق
 وفيو مللاان:

 لغةً  التقديسالمللب األول: تعريف 

 اصلالحاً  التقديسالمللب الثاني: تعريف 

  

 



 
 

  [ُْ] 
 

 المللب األول

 لغًة  التقديستعريف 

 :منها، عدة معافو لو ُب لغة العرب  التقديس
منزه عن "ألنو ؛ فالقدكس اسمه من أ٠باء ا تعاذل: التنزيو كالتربئة من العيوب كالنقص  -ُ

: س"قدَّ : للفراىيدم( العْب) كجاء ُب. ُ() كالصاحبة كالولد"، األضداد كاألنداد
. ّ() تنزيو ا عز كجل": التقديس: "قدَّس: كُب لساف العرب، ِ()تنزيو ا": القيدسي 

: قاؿ تعاذل. نػىزَّىىو عما ال يليق بو: أم: "قدَّس الٌلوى تعاذل: ْ()كقاؿ ا٢بمّبم اليماين
َٔن َوَنأ ﴿ ٍُ يَ ٌَا ََل َتػأ  ًُ يَ غأ

َ
ٓ أ ِِّ ُس لََمۖ كَاَ  إِ ِسَ  َوُجَلّسِ ٍأ  .ٓ() "[َّ: البقرة﴾ ]ٴ١َُ نَُعتُِّح َِحَ

كىو ، فػيعُّوؿه من القيٍدسً  ]على كزف[كىو ، "اسمه من أ٠باء ا تعاذل: "القيدُّكسي : الطهارة -ِ
. على الطهر كىو يدؿ، القاؼ كالداؿ كالسْب أصل صحيح: "قدسك، ٔ()الطهارة"

                                        
ىػ(، ت: عبد السالـ ّٓٗ( معجم مقاييس اللغة: أٞبد بن فارس بن زكرياء القزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب )ا٤بتوَب: ُ) 

 (. ْٔ/ ٓدة )قدس(، )ماـ، ُٕٗٗىػ، ُّٗٗ، ٧بمد ىاركف، دار الفكر، د ط
 (. ّٕ/ ٓمادة )قدس(، )مصدر سابق، ( العْب: ِ) 
 (. ُٖٔ/ٔ، )فصل القاؼ، مصدر سابقلساف العرب: ( ّ) 
ا٢بمّبم اليمِب األمّب العالمة: كاف فقيها فاضال عارفا باللغة كالنحو كالتاريخ  نشواف بن سعيد بن نشواف، أبو سعيد (ْ) 

. كلو ، استوذل على قالع كحصوف، كقٌدمو أىل جبل صرب حٌب صار ملكان ٦بيدان  شاعران  غان بلي كسائر فنوف األدب، فصيحان 
 العرب من الكلوـ ُب اللغة، مات ُب ذم ا٢بجة سنة ثالث كسبعْب كٟبسمائة [كالـ  ]مشس العلوـ ك :تصانيف أجلها

عبد ا ياقوت بن عبد ا الركمي  شهاب الدين أيبل (معجم األدباء = إرشاد األريب إذل معرفة األديبينظر ). ىجرية
/ ٔ)، ـُّٗٗ ،ىػُُْْ، ُ، طدار الغرب اإلسالمي، بّبكت، : إحساف عباس، تىػ(ِٔٔا٢بموم )ا٤بتوَب: 

ِْٕٓ). 
ـ العرب من الكلوـ: نشواف بن سعيد ا٢بمّبل اليمِب )ا٤بتوَب: ٓ)  ـ كدكاء كال ىػ(، ت: د حسْب بن ّٕٓ( مشس العلو

لبناف(، دار الفكر  -د يوسف ٧بمد عبد ا، دار الفكر ا٤بعاصر )بّبكت -ر بن علي اإلرياين مطه -عبد ا العمرم 
 (. َْٖٓ/ ٖـ، )ُٗٗٗىػ،  َُِْ، ُسورية(، ط -)دمشق 

ىػ(، ت: أٞبد عبد ّّٗ( الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية: أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب )ا٤بتوَب: ٔ) 
 (. ُٔٗ/ ّمادة )قدس(، )، ـُٕٖٗىػ، َُْٕ، ْط، بّبكت، ار العلم للماليْبالغفور عطار، د
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(  بسكوف الداؿ كضمها) ك"القدس، ُ() كمن ذلك األرض ا٤بقدسة ىي ا٤بطهرة"
 .ِ() حظّبة القدس": كمنو قيل للجنة، اسم كمصدر، الطهر: (كالقيديسي ، القيٍدسي )

: كتقدَّس، كبيت ا٤بقدس، كمنو األرض ا٤بقدسة، التطهّب: "كالتقديس: كُب القاموس ايط
 .ْ() طهَّره": أم: وقىدَّسى "ك، ّ()تطهر" 

كا٤بقدس ، اٍلبػىرىكىةي : كالقيٍدسي . ىيوى اللَّو عىزَّ كىجىلَّ : كالقيدُّكس. اٍلميبىارىؾي : القيدُّكس": الربكة -ّ
 .ٔ() "التربيك: "التقديس: اج العركست كُب، ٓ() "مباركة: كأرض مقدسة أم. ا٤ببارؾ

سٌبحوا ا : (ؽ د س) ": ٕ()للز٨بشرم( أساس البالغة) جاء ُب: التسبيح -ْ
 .ٖ()"كقٌدسوه

، ٗ()" طهر نفسو لو كصلى لو كعظمو ككربه: س الرجل ى قدَّ ": التعظيم كالتكبّب -ٓ

                                        
 (. ّٔ/ ٓ( معجم مقاييس اللغة: مصدر سابق، )ُ) 
ىػ، ت: ٨ٔٔٔبتار الصحاح: زين الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفي الرازم )ا٤بتوَب: ( ِ) 

ـ، مادة )قدس(، ُٗٗٗىػ، َُِْ، ٓط، صيدا -دار النموذجية، بّبكتال -يوسف الشيخ ٧بمد، ا٤بكتبة العصرية 
 (. ِْٖ)ص: 

ىػ(، ت: مكتب الَباث ُب ُٕٖ)ا٤بتوَب:  مالقاموس ايط: ٦بد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب الفّبكز آباد( ّ) 
 ُِْٔ، ٖ، طلبناف، بّبكت ،مؤسسة الرسالة بإشراؼ: ٧بمد نعيم العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع

 (. ٓٔٓ/ُفصل القاؼ، )ـ، ََِٓ، ىػ
 (. َْٖٓ/ ٖمشس العلوـ كدكاء كالـ العرب من الكلوـ: مصدر سابق، )( ْ) 
 (. ُٗٔ/ ٔلساف العرب: مصدر سابق، )( ٓ) 
 (. ّٗٓ/ ُٔمصدر سابق، مادة )قدس(، )( تاج العركس من جواىر القاموس: ٔ) 
بن عمر، العالمة، أبو القاسم الز٨بشرم، ا٣بوارزمي، النحوم، اللغوم، ا٤بتكلم، ا٤بعتزرل،  ( ٧بمود بن عمر بن ٧بمدٕ) 

، ككاف يقاؿ لو( ا٤بفصل) ُب التفسّب، ك( ا٤بفسر. مصنف )الكشاؼ ألنو ؛ جار ا: ُب النحو، كز٨بشر: من قرل خوارـز
تاريخ اإلسالـ ككفيات ا٤بشاىّب (. ينظر )قّٖٓق(، كتوُب سنة )ْٕٔجاكر ٗبكة زمانا. ككلد بز٨بشر، ُب رجب سنة )

 (. ٕٗٔ/ ُُمصدر سابق، )لذىيب، ( لكاألعالـ
ىػ(، ت: ٧بمد باسل عيوف ّٖٓأساس البالغة: أبو القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الز٨بشرم جار ا )ا٤بتوَب: ( ٖ) 

 (. ٕٓ/ ِـ )ُٖٗٗىػ، ُُْٗ، ُلبناف، ط، السود، دار الكتب العلمية، بّبكت
ا٤بعجم الوسيط: ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة )إبراىيم مصطفى / أٞبد الزيات / حامد عبد القادر / ٧بمد النجار(، ( ٗ) 

 (. ُٕٗ/ ِدار الدعوة، مادة )قدس(، )
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ا٤بنيع الضخم من ": كالقيدىاس. ُ() "عما ال يليق باأللوىية وكنزى وعظم: س اقدَّ ك"
 .ِ() "الشرؼ

العصمة  :"كركح القدس: (ايط ُب اللغة) جاء ُب كتاب: العصمة كالتوفيق  -ٔ
قيٍل كركح القيديس )) ": ْ()مللفّبكز آباد( بصائر ذكم التمييز) ُبك ، ّ() كالتوفيق"

 .ٔ() كعصمة ا كتوفيقو معك": أم، ٓ()(( معك
ىو صنف من : كقيل، السفينة العظيمة: كقيل، السًَّفينةي : "القاًدسي : السفينة العظيمة -ٕ

 .ٕ()لوح من ألواحها": كقيل، ا٤براكب معركؼ
ألىنَّوي يػيتىطىهَّري فًيو ، ًحجىازًيَّةه ، السٍَّطلي : كجىبىلو ،  كالقىدىسي ": جاء ُب تاج العركس: آنيةاسم  -ٖ

، إناء من خزؼ أصغر من ا١برة ٱبرج بو ا٤باء من السواقي": (القادكس)ك. ٖ() "كًبو

                                        
ىػ(، نقلو إذل العربية كعلق عليو: ٧بمَّد سىليم ََُّ( تكملة ا٤بعاجم العربية: رينهارت بيَب آف ديكزًم )ا٤بتوَب: ُ) 

 (. ُٕٗ/ ٖ(، )ـ َََِ - ـُٕٗٗمن )، ُ، طكزارة الثقافة كاإلعالـ، ا١بمهورية العراقية، النعىيمي
 (. ّٔٓ/ ُٔمصدر سابق، ): تاج العركس( ِ) 
ىػ(، ّٖٓإ٠باعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، ا٤بشهور بالصاحب بن عباد )ا٤بتوَب: : ايط ُب اللغة( ّ) 

 (. ْْٖ/ ُمادة )قدس(، )د ت،  د ٙبقيق، د ط،
ًبّب ا٤باىر ُب  لدباآ مَّد بن يػىٍعقيوب بن ٧بيىمَّد بن ًإبٍػرىاًىيم أىبيو طىاًىر الفّبكز٧بى  (ْ)  الشّبازل اللغوم الشافعي اإًلمىاـ اٍلكى

لىة عٍشرين من كىمىات ٩بتعا بسمعو كحو  ،بكازركف من أىعماؿ شّباز ق(ِٕٗ)اللُّغىة كىغىّبىىا من اٍلفينيوف كلد سنة  اسو ُب لىيػٍ
هىا. بزبيد كىقد ناىز التسعْب ق(ُٕٖ)شىوَّاؿ سنة  ًثّبىة نافعة ًمنػٍ لطائف ك  كىو أشهر كتبو،القاموس ايط : لو مصنفات كى

قىاًصد اٍلقيٍرآف، ذكم التٍَّمًييز ُب لطائف اٍلكتاب اٍلعىًزيز ن من بعد القرف ينظر )البدر الطالع ٗبحاس .كالدر النظيم ا٤برشد ًإذلى مى
/ ِىػ(، دار ا٤بعرفة، بّبكت، د ط، د ت، )َُِٓالسابع( مد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا الشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب: 

َِٖ-ِْٖ.) 
اء( كا٢بٓ)  ٍْبً عىن عدم بن ثىابت عىن اٍلربى قىاؿى  -م ى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّ -أىف النَّيب  -رضي ا عنهما-ديث ُب الصًَّحيحى

 حديث رقم ،ذكر ا٤بالئكةينظر )صحيح البخارم(، باب ((. اىجهم كىًجربًٍيل مىعىك: ))-رضي ا عنو-ساف٢ب
-صحيح مسلم(، باب فضائل حساف بن ثابت ينظر ) (. كُّٓٔحديث رقم )كباب ىجاء ا٤بشركْب، (، ُِّّ)

 .(ِْٖٔ، حديث رقم )-رضي ا عنو
، ت: ٧بمد علي مآباد لطائف الكتاب العزيز: ٦بد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب الفّبكز ( بصائر ذكم التمييز ُبٔ) 

 (. ِْٕ/ ْـ، )ُِٗٗ، ىػُُِْ، ١بنة إحياء الَباث اإلسالمي، القاىرة -اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية  -النجار
 (. َُٕ/ ٔمصدر سابق، ): لساف العرب( ٕ) 
 (. ّٔٓ/ ُٔمصدر سابق، ): ( تاج العركسٖ) 
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ٌب فىينزؿ "كعاء كىًبّب قمعي الشكل يلقى فًيًو ا٢بٍى : (القادكس) ك. ُ() "كا١بمع قواديس
 .ِ() ًمٍنوي حبات ًإذلى الطاحوف"

لئال ٰبفر مصب الدلو فيفسد ؛ حجر يوضع ُب ازاء ا٢بوض": (القىٌداس): اسم ٢بجر -ٗ
. حجىره يكوف ًُب كسًط ا٢بوًض ًإذا غمرىهي ا٤باءي رىكيىًت اإلبلي ": القىٌداسي : كقيل، ّ() "البئر
 .ْ() "ائًهىاا٢بجري الًَّذم يلقى ًُب البئًر ليعلم قدر مى : القىٌداس: كقيل

كُب ا٤بعجم . ٓ() "شيء يػيٍعمىل كا١بيماف من ًفضَّة": (القيدىاسي ): الشيء الغارل الثمن -َُ
لغة ، الدر": (القىًدٍيسي )ك. ٔ() يصنع من اٍلفضة على ىىٍيئىة اللٍُّؤليؤ" ب  "حى الوسيط ىو 

 .ٕ() "ٲبانية قدٲبة
ٍقدس) ك، سطْبىي الشاـ كفل: قيل( سةدَّ األرض ا٤بقي ): مكافموضع أك اسم   -ُُ

ى
( بيٍت ا٤ب

ٍقًدس: يػيقىاؿي . يػيتػىقىدَّس فًيًو ًمنى الذُّنيوبً ألنو ا٤بوضع الذم ؛ ٠بي بو
ى
، دَّسا٤بقكىاٍلبػىٍيتي ، بػىٍيتي ا٤ب

اًؿ كىسيكيوهًنىا، كىبػىٍيتي القيٍدس ، جزيرة باألندلس غربيها قرب الرب": (قاًدس)ك. ٖ() "ًبضىمن الدَّ

                                        
 (. ّٗٓ/ ُٔ)مصدر سابق، : تاج العركس (ُ) 
 (. ُٕٗ/ ِ( ا٤بعجم الوسيط: مصدر سابق، )ِ) 
 (. ْْٖ/ ُمصدر سابق، ): ( ايط ُب اللغةّ) 
دار ، : ٧بمد عوض مرعبتىػ(، َّٕ( هتذيب اللغة: ٧بمد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم، أبو منصور )ا٤بتوَب: ْ) 

 (. َّْ/ ٖ، )ـََُِ، ُ، طبّبكت، إحياء الَباث العريب
، مصدر سابق، نظر الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةيك (. ْٔ/ٓمصدر سابق، ) معجم مقاييس اللغة:( ٓ) 
(ّ/ُٗٔ .) 
 (. ُٕٗ/ ِ( ا٤بعجم الوسيط: مصدر سابق، )ٔ) 
العمرم القرشي الصغاين العباب الزاخر كاللباب الفاخر: رضي الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن ا٢بسن بن حيدر العدكم ( ٕ) 

 (. ُْٔ/ ُت، ) د، ط د، ٙبقيق ىػ(، دَٓٔا٢بنفي )ا٤بتوَب: 
النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر: ٦بد الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد ابن عبد الكرًن الشيباين ا١بزرم ابن ( ٖ) 

 (. ِْ، ِّ/ْـ، )ُٕٗٗىػ، ُّٗٗكت، ٧بمود ٧بمد الطناحي، ا٤بكتبة العلمية، بّب  -األثّب، ت: طاىر أٞبد الزاكل 
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البيت : ك"القاًدس، ِ() "أعجمي، ُ()قصبة هبراة خراساف: كقاًدس...على نصف يـو منها

. تطهر: أم، س من الذنوبدٌ قى ألهنا تػي ؛ سةكا٤بقدَّ ، قادس: من أ٠باء مكة: كقيل، ا٢براـ

من جهة  ْ()ك"القادسية موضع بقرب الكوفة، ّ()من قرل ا١بيزة ٗبصر" : كمنية قادكس

ىي آخر أرض العرب كأكؿ حد ك ، ٓ() الغرب على طرؼ البادية ٫بو ٟبسة عشر فرسخان 

"كقىدىسي ، ُ() "-رضي ا عنو-ٕ()ككاف ىناؾ كقعة عظيمة ُب خالفة عمر، ٔ()سواد العراؽ

                                        
، أم: مشرؽ، كانت مقاطعة كبّبة من الدكلة اإلسالمية تتقا٠بها اليوـ (أساف)مشس، ك أم: (خور)(كلمة مركبة من ُ) 

 ا٤بعادل األثّبةينظر ) ، كأفغانستاف الشمالية )ىراة كبلخ( ، كمقاطعة تركمانستاف السوفيتية )مرك(. (نيسابور)إيراف الشرقية 
)ص: ، ىػُُُْ، ُ، طبّبكت، دمشق، الدار الشامية؛ دار القلم، مد بن ٧بمد حسن شيرَّاب( ُب السنة كالسّبة

َُٖ). 
 (. ّٕٓ/ ُٔمصدر سابق، ): تاج العركس( ِ) 
  سابق. الصدر ا٤ب( ّ) 
كىي ، جتماع الناس بوبالضم، ا٤بصر ا٤بشهور بأرض بابل من سواد العراؽ، ٠ٌبيت الكوفة الستدارهتا أك الالكيوفة  (ْ) 

مراصد ) ينظر .أكؿ مدينة اختطها ا٤بسلموف بالعراؽ ُب سنة أربع عشرة، كىي على معظم الفرات كمنو شرب أىلها
بن مشائل القطيعي البغدادم، ا٢بنبلي، صفٌي الدين  عبد ا٤بؤمن بن عبد ا٢بقل (االطالع على أ٠باء األمكنة كالبقاع

عبد  يبأل (الركض ا٤بعطار ُب خرب األقطار. كبنظر )(ُُٕٖ/ ّ) ،قُُِْ، ُ، طبّبكتدار ا١بيل،  ،ىػ(ّٕٗ)ا٤بتوَب: 
، ِ، طبّبكت، مؤسسة ناصر للثقافة، : إحساف عباس، تىػ(ََٗ)ا٤بتوَب:  ما ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٤بنعم ا٢بًمّب 

 .(َُٓ)ص: ، ـَُٖٗ
(، مصدر سابق، ا٤بعادل األثّبة ُب السنة كالسّبةينظر )اؿ. يمذراع، أك ما يساكم ٜبانية أ ُِ، َََ( الفرسخ: يساكم ٓ) 
 (. ُُص: )
ثٍػرىة الٌشجر كا٤بياه كىا٣ٍبضر ًفيًو.  ؛٠بي سىواد اٍلعرىاؽ سوادان  (ٔ)  بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد  يب( ألٝبهرة اللغةينظر)ًلكى

بىاب ا٣بٍىاء كىالرَّاء مىعى مىا ، ـُٕٖٗ، ُ، طكتبّب ، دار العلم للماليْب، : رمزم منّب بعلبكي، تىػ(ُِّاألزدم )ا٤بتوَب: 
  .(ٖٔٓ/ ُ) ،بعدٮبىا من ا٢بٍيريكؼ

ياح بن عبد ا بن قرط بن رزاح بن عدم بن كعب بن لؤم بن ( عمر بن ا٣بطاب بن نفيل بن عبد العزم بن رً ٕ) 
كذلك قبل ا٤ببعث النبوم بثالثْب ، كلد بعد الفجار األعظم بأربع سنْب، أبو حفص أمّب ا٤بؤمنْب، غالب القرشي العدكم

بنوه . ٥بم من الضيق على ا٤بسلمْب كفرجان  فكاف إسالمو فتحان ، أسلم. إنو كلد بعد الفيل بثالث عشرة سنة: كقيل، سنة
رضي ا عنو. ينظر  كعاش ثالثا كستْب سنة، ق(ِّسنة ) استشهد ألربع بقْب من ذم ا٢بجة. عبد ا كعاصم كحفصة

 =ت: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلى ٧بمد معوض، داربن حجر العسقالين الشافعي، ( الٛبييز الصحابةصابة ُب )اإل



 
 

  [ُٗ] 
 

 .ْ() "جبل عىًظيم ًُب ٪بد: قيٍدسه "ك، ّ() "ِ()بلدة قػيٍربى ًٞبٍصى : -أيضان  -

 ا٤بوضع ا٤برتفع الذم يصلح للزراعة": بالضم، دس"القي : ا٤بوضع ا٤برتفع من األرض -ُِ
()ٓ. 

، أف للتقديس أىل اللغة تعريف  منيتبْب   لتطهّبكاالتنزيو كالتربئة : أٮبهاعدة معافو
 .كالتعظيم كالتربيك

                                                                                                                   
( الكاشف ُب معرفة من لو ركاية ُب الكتب الستة(. كينظر أيضا )ْْٖ/ ْىػ، ) ُُْٓ، ُالكتب العلمية، بّبكت، ط=

مؤسسة علوـ  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية ت: ٧بمد عوامة أٞبد ٧بمد ٭بر ا٣بطيب، عبدا الذىيب الدمشقي، أليب 
 (. ٗٓ/ ِـ، ) ُِٗٗىػ،  ُُّْ، ُالقرآف، جدة، ط

ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب: أٞبد بن ٧بمد بن علي الفيومي ٍب ا٢بموم، أبو العباس )ا٤بتوَب: ٫بو ( ُ) 
 (. ِْٗ/ ِد ت، )، د ط، د ٙبقيق، بّبكت، ىػ(، ا٤بكتبة العلميةَٕٕ

ا٤بعادل األثّبة ُب السنة ينظر ) دينة ا٤بشهورة ُب كسط اإلقليم السورم، كهبا قرب خالد بن الوليد رضي ا عنو.ا٤ب (ِ) 
 (. َُّص: (، مصدر سابق، )كالسّبة

  (. ُْٔ/ ُمصدر سابق، )( العباب الزاخر كاللباب الفاخر: ّ) 
 (. َّْ/ ٖ: مصدر سابق، )( هتذيب اللغةْ) 
 (. ّٗٓ/ ُٔمصدر سابق، ): س( تاج العرك ٓ) 



 
 

  [َِ] 
 

 نيالمللب الثا

 اصلالحاً  التقديس تعريف

تنزيو ا٢بق عن كل ما ": أف التقديس (رٞبو ا) ُ()لجرجاينلالتعريفات( ) ُب كتاب جاء
كعن ٝبيع ما يعد كماالن بالنسبة إذل غّبه من ، ية مطلقناكعن النقائص الكون، ال يليق ٔبنابو

"عبارة عن تبعيد الرب عما : بأنو -أيضا-كعرَّفو ، ِ() "٦بردةن كانت أك غّب ٦بردة، ا٤بوجودات
 . ْ()كٛبجيده"، كتعظيمو، ىو"تنزيهو: كالتقديس  .ّ() ال يليق باأللوىية"

)رٞبو ا(: "التقديس ىو  ٓ()لطربمجاء ُب تفسّب ا: عند المفسرينتعريف التقديس 
التطهّب كالتعظيم، كمنو قو٥بم: "سيبُّوح قيدُّكس"، يعِب بقو٥بم: "سيبوح"، تنزيوه ، كبقو٥بم: 

"، طهارةه لو كتعظيم" بأنو: "تنزيو أفعالو ]تعاذل[ عن  -رٞبو ا-ٕ()، كعرَّفو الرازمٔ()"قيدكسه

                                        
ٍيًِب الشريف ا١ٍبًرٍجىاينٌ ا٢بٍىنىًفيٌ  (ُ)  يند الزين أىبيو ا٢ٍبسن ا٢بٍيسى لو ، عىالمىة دىره عىادل  الشرؽ، كاف عىلٌي بن ٧بيىمَّد بن عىلٌي السَّ

ك )شرح (، اتك )ٙبقيق الكلي( ك )مقاليد العلوـ(، التعريفات: )ٟبسْب مصنفا، منها زادت على تصانيف مفيدة،
ـ اأٍلىٍربػىعىاء سادس ربيع اآلخر(. ماُب الفرائض، ك )الكربل كالصغرل ُب ا٤بنطق( السراجية  ،بشّباز ق(ُٖٔ)سنة  تى ُب يػىٍو

ا٣بّب ٧بمد بن عبد  شمس الدين أيب( لالضوء الالمع ألىل القرف التاسع. ينظر )كىاأٍلكؿ أصح ق(،ُْٖ)ُب سنة  كقيل:
، منشورات دار مكتبة ا٢بياة، د ٙبقيق، ىػ(َِٗبكر بن عثماف بن ٧بمد السخاكم )ا٤بتوَب:  الرٞبن بن ٧بمد بن أيب

 .(َّّ-ِّٖ/ ٓ)، د ط، د ت، بّبكت
ىػ(، ت: ضبطو كصححو ٝباعة من ُٖٔالتعريفات: علي بن ٧بمد بن علي الزين الشريف ا١برجاين )ا٤بتوَب: ( ِ) 

 (. ٓٔـ، )ص: ُّٖٗىػ، َُّْ، ُط، لبناف، بّبكت، العلماء، دار الكتب العلمية
 (.ٓٔ، )ص: : مصدر سابقلتعريفاتا ّ() 
القاىرة، ، السعودية؛ دار ابن عفاف، الدماـ، تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: ٧بمد أٞبد لوح، دار ابن القيم( ْ) 

 (. ْٓ/ُ، كأصل الكتاب رسالة ماجستّب للمؤلف، )ـََِِ، قُِِْ، ُط
ـ أبو جعفر، رأس ا٤بفسرين على اإلطالؽ، أحد االئمة، ٝبع  مد بن جرير بن يزيد٧ب( ٓ)  بن كثّب بن غالب الطربم اإلما

ـ ما دل يشاركو فيو أحد من أىل عصره، فكاف حافظان لكتاب ا، بصّبان با٤بعاين، فقيهان ُب أحكاـ القرآف، عا٤بان  من العلو
حواؿ الصحابة كالتابعْب، بصّبان بأياـ الناس كأخبارىم. بالسنن كطرقها، صحيحها كسقيمها، ناسخها كمنسوخها، عا٤بان بأ

 (. ٕٗ، ٓٗص: (، مصدر سابق، )طبقات ا٤بفسرين العشرينق(. ينظر )َُِكمات سنة )ق(، ِِْمولده بآمل سنة )
، ىػ(، ت: أٞبد ٧بمد شاكر، مؤسسة الرسالةَُّأبو جعفر الطربم )ا٤بتوَب: : القرآفآم ( جامع البياف عن تأكيل ٔ) 

 (. ْٕٓ/ ُـ، )َََِىػ،  َُِْ، ُط
 =أبو عبد ا القرشي التيمي البكرم الطربستاين األصل الرازم ا٤بولد ابن ( ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب فخر الدينٕ) 



 
 

  [ُِ] 
 

تفسّب ا٤بنار: "  ُب -رٞبو ا- ِ()د رشيد رضاككذلك قاؿ ٧بم ،ُ()صفة الذـ كنعت السفو"
 . ّ()عن ا١بسمية كتوابعها"  -تعاذل-)أما التقديس( فأعِب بو: تنزيو الرب 

 كالتمجيدكالتعظيم التنزيو : معناهكعند ا٤بفسرين ُب االصطالح  التقديسأف يتبْب للباحث 
  .حوؿ التنزيو كالتطهّب كالتربيك ، فكلها تدركرغومناه اللُّ عم عن ال ٱبتلفكىو هبذا  كالتطهّب.

  

                                                                                                                   
هبراة،  ، كتوُبكلد سنة أربع كأربعْب كٟبسمائة، الفقيو ا٢بكيم األديب ا٤بتكلم ا٤بفسر  خطيب الرٌم الشافعي األشعرم=

معجم األدباء = إرشاد األريب إذل معرفة . ينظر )ق(، كلو بضع كستوف سنةَٔٔفطر، توُب ُب ىراة سنة )يوـ عيد ال
عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف  شمس الدين أيبل ء(سّب أعالـ النبالكينظر ) .(ِٖٓٓ/ ٔ)(، مصدر سابق، األديب

،  ّ، طمؤسسة الرسالة، بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط : ٦بموعة من اققْب ، تىػ(ْٖٕبن قىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب : 
  .(َُٓ/ ُِ)، ـُٖٓٗ، ىػَُْٓ

أبو عبد ا ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم ا٤بلقب بفخر الدين (: مفاتيح الغيب )التفسّب الكبّب( ُ) 
 (. ُّٗ/ ِىػ، )َُِْ، ّطد ٙبقيق، ، بّبكت، ىػ(، دار إحياء الَباث العريبَٔٔالرازم خطيب الرم )ا٤بتوَب: 

اء الدين بن منال علي خليفة القلموين، البغدادم ِ)  ( ٧بمد رشيد بن علي رضا بن ٧بمد مشس الدين بن ٧بمد هبى
األصل، ا٢بسيِب النسب. أحد رجاؿ اإلصالح اإلسالمي. من الكٌتاب، العلماء با٢بديث كاألدب كالتاريخ كالتفسّب. كلد 

ق(. أشهر ُّْٓلقلموف )من أعماؿ طرابلس الشاـ(، كتعلم فيها كُب طرابلس. دفن بالقاىرة سنة )ق( ُب اُِِٖسنة )
( ٣بّب الدين بن ٧بمود بن األعالـ. ينظر )٦بلة )ا٤بنار(، ك )تفسّب القرآف الكرًن( اثنا عشر ٦بلدا منو، كدل يكملو: آثاره

 (. ُِٔ/ ٔـ، )ََِِ، ُٓدار العلم للماليْب، ط ىػ(،٧ُّٗٔبمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
/ ّـ، )َُٗٗ، د ط، ( تفسّب القرآف ا٢بكيم )تفسّب ا٤بنار(: ٧بمد رشيد بن علي رضا، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتابّ) 

ُُٕ .) 



 
 

  [ِِ] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لثالماصث الثا

  في القرآن المريم ومواضعهاالتقديس ألفاظ  

  



 
 

  [ِّ] 
 

 لثالماصث الثا
 في القرآن المريم اهواضعوم التقديس ألفاظ

 :كىي كالتارل، ُ()،٨بتلفة اتاشتقاقألفاظ ك  علىُب القرآف الكرًن  لتقديسا يأٌب
 .اهلل تعال  الصسن  من أسماءوىو اسم : ﴾اْلُقدُّوس﴿: اللفظ األول* 

 :ٮباك ، كقد كرد ُب موضعْب
َػضِيُض ﴿: قولو تعاذل -ُ

َُ ٱىأ ٍِ يأ َٓ ٍُ أ َُ ٱل ٍُؤأٌِ أ ًُ ٱل َٰ َؾ وُس ٱلعٍّ يُِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ َّ إَِلٍّ  ِي ََلٓ إَِؾَٰ ُ ٱَّلٍّ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ

ِكُ  ٍٍّا يُۡشأ ِ َخ ََ ٱّلِلٍّ ُ  ُظتأَدَٰ ٍُخََهّبِ أ تٍّاُر ٱل َ
 .[ِّ: ا٢بشر﴾ ]٭١َٔن ٱۡلأ

ًِ ﴿: كقولو تعاذل -ِ َِهي َػضِيضِ ٱۡلأ
وِس ٱىأ يِِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ ۡرِض ٱل

َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ  ِ ﴾ ١يَُعتُِّح ّلِِلٍّ
 .[ُ: ا١بمعة]

 . ِ()" لقدكس: اسم من أ٠باء ا تعاذل"كا :-رٞبو ا  -الطربم قاؿ ابن جرير
 .بمعن  تقديس المالئمة لربهم: ﴾ُس َلكَ َونـَُقد  ﴿: اللفظ الثاني*

ِِّ َجاِغوٞ ﴿: كىو قولو تعاذل، كقد كرد ُب موضع كاحد َلَٰٓهَِهثِ إِ ٍَ ۡرِض  ِإَوذأ كَاَ  َربََّم لِيأ
َ ِِف ٱۡلأ

 ۖ ِس َ  َريِيَفٗث ٍأ َُ نَُعتُِّح َِحَ ٌَآَء َوَنأ فُِم ٱّلِ َٓا َويَعأ ِعُس ذِي ٌََ ُحفأ َٓا  ََتأَػُو ذِي
َ
ْ خ ًُ  كَالُٔٓا يَ غأ

َ
ٓ أ ِِّ ُس لََمۖ كَاَ  إِ َوُجَلّسِ

َٔن  ٍُ يَ   .[َّ: البقرة﴾ ]ٴ١ٌَا ََل َتػأ
 ، أم:كالتكبّب كالتمجيد كالتعظيمالتنزيو كالتطهّب  كتقديس ا٤بالئكة ُب اآلية معناه:

نطهر أنفسنا لك ك " ،ّ()ألجلك قلوبنا من الشرؾ بك كأبداننا من معصيتك" كنطهرننزىك، "
 .ٓ() "كنكربؾ ك٭بجدؾ، "ْ()"نعظمك كنطهر ذكرؾ عما ال يليق بوك ، ابتغاء مرضاتك

                                        
  .ىذه ا٤بواضع َب الفصل الثاين سيأٌب تفصيل( ُ) 
 (. َِّ/ ِّمصدر سابق، )( تفسّب الطربم: ِ) 
ـ أيب ِْٕكشف كالبياف عن تفسّب القرآف: أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم الثعليب، أبو إسحاؽ )ا٤بتوَب: ال( ّ)  ىػ(، ت: اإلما

 (.ُٕٔ/ ُـ، )ََِِىػ، ُِِْ، ٧ُبمد بن عاشور، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، لبناف، ط
بن عبد الرٞبن بن ٛباـ بن عطية األندلسي ارر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز: أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن غالب  (ْ) 

/ ُ)، ىػُِِْ ،ُ، طبّبكت، دار الكتب العلمية، : عبد السالـ عبد الشاُب ٧بمد، تىػ(ِْٓااريب )ا٤بتوَب: 
ُُٖ). 

، د ط، بّبكت، دار الفكر، د ٙبقيق، ىػ(ُُٗالدر ا٤بنثور: عبد الرٞبن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي )ا٤بتوَب:  (ٓ) 
 .(ُُْ/ ُ)د ت، 



 
 

  [ِْ] 
 

 .وىو جاريل عليو السالم: ﴾ِبُروُح اْلُقُدسِ ﴿: اللفظ الثالث*
 :كىي، كقد كرد ُب أربعة مواضع

َا﴿: قولو تعاذل -ُ ِسهِۦ ةِٱلصَُّظِوِۖ َوَءاحَحِأ َۢ َبػأ َا ٌِ يِأ َا ُمََٔس ٱىأِهَتََٰب َوَرفٍّ ًَ  َوىََلسأ َءاحَحِأ يَ ََ َمصأ ِغحََس ٱبأ
تُ  َبأ خَهأ ًُ ٱظأ ُُفُعُس

َ
ىَٰٓ أ َٔ ٓأ ٍَا ََل َت ِ ًأ رَُظُٔ ۢ ة ٍَا َجآَءُز ـَُُكٍّ

َ
ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ أ َنَٰ يٍّسأ

َ
َيَِّجَِٰج َوخ

ًأ ًأ َذَفصِيلٗ ٱۡلأ خُ بأ ا َنشٍّ

خُئَُن َوـَصِيلٗ   .[ٕٖ: البقرة﴾ ]٨٧ا َتلأ

يأ ﴿: كقولو تعاذل -ِ ِۘ حِيأَم ٱلصَُّظُو ـَقٍّ ـ  َٰ َبػأ
ًأ لََعَ ُٓ َق ًَ ٱ َِا َبػأ ٌٍَّ ََكٍّ  ًُٓ ِِأ ًأ ٌّ ُٓ َق ۖ َوَرَذَع َبػأ ُ ّلِلٍّ

 ِۙ َيَِّجَِٰج  َدَرَجَٰج 
ًَ ٱۡلأ يَ ََ َمصأ َا ِغحََس ٱبأ َۢ َوَءاحَحِأ ٌِ ََ ِي ٌَا ٱرأخَخََو ٱَّلٍّ  ُ ٔأ َػآَء ٱّلِلٍّ َ ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ َول َنَٰ يٍّسأ

َ
َوخ

ٌَا جَ  ِس  َۢ َبػأ ِ ٌّ ِسًِْ  ٌَا َبػأ  ُ ٔأ َػآَء ٱّلِلٍّ َ ٌٍَّ َزَفَص  َول  ًُٓ ََ َوٌِِأ ٌَ َأ َءا ٌٍّ  ً ُٓ ِأ ٍِ خَيَُفٔاْ ـَ َِ ٱرأ َيَِّجَُٰج َوَؾَِٰس
ًُ ٱۡلأ ُٓ آَءتأ

ٌَا يُصِيُس  َػُو  َ َحفأ ٍَّ ٱّلِلٍّ  .[ِّٓ: البقرة﴾ ]٢٥٣ٱرأخَخَئُاْ َوَؾَِٰس

ًَ ٱ﴿: كقولو تعاذل -ّ يَ ََ َمصأ ُ َيَٰػِحََس ٱبأ يٍّسحََّم إِذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ
َ
حَِم إِذأ خ َٰ َوَِٰلَ ِِت َغيَيأَم َولََعَ ٍَ ذأُنصأ ُِػأ

 ۖ ٗل ٓأ ِس َوَك ٓأ ٍَ أ ًُ ٱنلٍّاَس ِِف ٱل ٍأخَُم ةُِصوِح ٱىأُلُسِس حَُسيِّ ۖ ِإَوذأ  ِإَوذأ َغيٍّ جنِيَو ِ
ََٰث َوٱۡلأ َرى ٔأ َث َوٱتلٍّ ٍَ ِهأ ٱىأِهَتََٰب َوٱۡلأ

يأ  َٓ ِي َن ََ ٱىّمِ ِ بِإِ  َٔ ََتأيُُق ٌِ يأ ِۖ ِإَوذأ ثِ ٱىمٍّ ِِ ةأَصَص بِإِذأ
َ َّ َوٱۡلأ ٍَ زأ

َ ِئُ ٱۡلأ ِۖ َوُتبأ ِِ ۢا بِإِذأ َ َٓا َذخَُهُٔن َليأ ِِ َذخَُِفُذ ذِي ذأ
ََ زَ  ِي َيَِّجَِٰج َذَلاَ  ٱَّلٍّ

ًُٓ ةِٱۡلأ َٰٓءِيَو َغَِم إِذأ ِجئأخَ َر ُج ةَِِنٓ إِظأ ِۖ ِإَوذأ َنَففأ ِِ ََتَٰ بِإِذأ ٔأ ٍَ أ ًأ إِنأ َُتأصُِج ٱل ُٓ َهََٰشآ  َفُصواْ ٌِِأ
صٞ   .[َُُ: ا٤بائدة﴾ ]١١٠ٌَّتِٞي  إَِلٍّ ِظدأ

سٗ ﴿: كقولو تعاذل -ْ ُْ ٌَُِٔاْ َو ََ َءا ِي ّقِ ِِلُثَتَِّج ٱَّلٍّ َ
بَِّم ةِٱۡلأ ۥ ُروُح ٱىأُلُسِس ٌَِ رٍّ ََلُ ىَٰ ى كُوأ َُضٍّ َ َوبُۡشأ

َي  ٍِ يِ عأ ٍُ  .[َُِ: النحل﴾ ]١٠٢لِيأ

 .ُ()-عليو السالـ -جربيلأنو  :ركح القدسأصح األقواؿ ُب كرد أف 
اسم من أ٠باء ا تعاذل كالقدكس، كاإلضافة على ىذا إضافة " :( ُب اآلية، قيلٍلقيديسً اكمعُب )

 :من عباد ا تعاذل، كقيل اٍلقيديسً  -عليو السالـ-ا٤بلك إذل ا٤بالك، كتوجهت ٤با كاف جربيل 

                                        
 (.ُِْ/ ّ) (،ِٕٓ/ ِ)، (ّّٗ/ ُ)، (ُٕٔ/ ُ) : مصدر سابق،ُب تفسّب الكتاب العزيز ارر الوجيزينظر  (ُ) 



 
 

  [ِٓ] 
 

 -عليو السالـ-ع ا٤بطهر، فكأف جربيلا٤بوض :اٍلقيديسً ، كقيل "ُ()"الربكة :الطهارة، كقيل اٍلقيديسً 
إما ألنو ذك ركح من ٝبلة ركح ا الذم بثو ُب  ؛أضيف إذل األمر ا٤بطهر بإطالؽ، ك٠بي ركحان 

 -أيضا–خلقو، كخص ىو هبذا االسم، كإما ألنو ٯبرم من ا٥بدايات كالرساالت كمن ا٤بالئكة 
 .ِ() "٦برل الركح من األجساد لشرفو كمكانتو

وىي وْصٌف لألرض التي أمر موس  عليو السالم قوَمو : ﴾اأْلَْرَض اْلُمَقدََّسةَ ﴿: بعاللفظ الرا*
 .بدخولها

ٔأمِ ﴿: كىو قولو تعاذل، كقد كرد ىذا اللفظ ُب موضع كاحد  ََٰل َظَث ٱىٍِِّت َنخََب  َي َلسٍّ ٍُ أ ۡرَض ٱل
َ ُرئُاْ ٱۡلأ ٱدأ

ًأ  ةَارُِك دأ
َ
َٰٓ أ واْ لََعَ حَسَّ ًأ َوََل حَصأ ُ ىَُس ََ ٱّلِلٍّ  .[ُِ: ا٤بائدة﴾ ]١٫َذخََِليِتُٔاْ َخَِِٰسِي

  .ّ()ا٤بطهرة ا٤بباركة األرض كمعُب )األرض ا٤بقدسة(، أم: 
 على أقواؿو  (بػ)ا٤بقدَّسة -عليو السالـ–موسى كاختلف أىل التأكيل ُب األرض الٍب عناىا 

  .ٓ() كلها  أهنا الشاـُب لباب التأكيل:  ْ()ه ا٣بازفدكما أكر إذل الصواب   اأقرهبك ، عدة

                                        
 .(ُٕٔ/ ُ) : مصدر سابق،ُب تفسّب الكتاب العزيز ارر الوجيز (ُ) 
 (.ُِْ/ ّ) صدر السابق:ا٤ب (ِ) 
 (. ُٖٔ/ َُمصدر سابق: )تفسّب الطربم: ينظر ( ّ) 
خازف الكتب با٣بانقاه  ،لي بن ٧بمد بن إبراىيم الشيخ الصاحل ا٣بّب عالء الدين أبو ا٢بسن البغدادمع (ْ) 

ًبّبا ٠بىَّاهي ق( ببغداد. ٖٕٔكلد سنة ) ،السميساطية ٠بع ا٢بديث ككاف من أىل العلم ٝبع كألف أشياء فمن ذلك تػىٍفًسّبا كى
ٍنًزيل قيوؿ ُب عشر ٦بلدات ٝبع ًفيًو بىْب ميٍسند الشافعى كىأٞبد كىشرح اٍلعيمٍ  التٍَّأًكيل ٤بعادل التػَّ نػٍ ٍقبيوؿ اٍلمى ة كىىيوى الًَّذم صنف مى دى

بشوش الوجو ذا تودد ككاف  ،كىٝبع سّبة نبوية ميطىوَّلىة ،كالستة كا٤بوطأ كالدارقطِب فىصىارىت عشرىة كتب كرتبها على اأٍلىبٍػوىاب
بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر األسدم الشهيب  يبأل (طبقات الشافعية. ينظر )ٕبلب ق(ُْٕ)سنة . توُب ك٠بت حسن

، ُ، طبّبكت، عادل الكتب، : د. ا٢بافظ عبد العليم خاف، تىػ(ُٖٓالدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )ا٤بتوَب: 
مد بن أٞبد بن الفضل أٞبد بن علي بن ٧ب يب( ألالدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة. كينظر )(ِْ/ ّ)، ىػَُْٕ

، ِ، طيدر اباد/ ا٥بند، ح٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، : ٧بمد عبد ا٤بعيد ضاف، تىػ(ِٖٓحجر العسقالين )ا٤بتوَب: 
 .(ُُٔ/ ْ)، ـُِٕٗ ،ىػُِّٗ

( ينظر لباب التأكيل ُب معاين التنزيل: عالء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن عمر الشيحي أبو ا٢بسن، ا٤بعركؼ ٓ) 
 (.ِٕ/ ِ)ىػ، ُُْٓ، ُىػ(، ت: ٧بمد علي شاىْب، دار الكتب العلمية، بّبكت، طُْٕا٣بازف )ا٤بتوَب: ب



 
 

  [ِٔ] 
 

 
وىو وْصٌف للوادي الذي كلم اهلل تعال  فيو موس  عليو : ﴾بِاْلَواِد اْلُمَقدَّسِ ﴿: اللفظ الخامس*

 .السالم

 :كٮبا، موضعْب ُب قد كردك 

ٔٗ ﴿: قولو تعاذل -ُ     ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ يَيأَم إٍَُِّم ةِٱل يَعأ َجػأ َُا۠ َربََّم ـَٱرأ
َ
ٓ خ ِِّ  .[ُِ: طو﴾ ]١٢ى إِ

ى ﴿: كقولو تعاذل -ِ      ًٔ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ ۥ ةِٱل ُّ ُّ َربَّ َٰ  .[ُٔ: النازعات﴾ ]١٦إِذأ َُاَدى

على أقواؿ، كالصحيح أنو اسم  :ك)طولن(، ُ()" ا٤ببارؾ ا٤بطهر" (:الواد ا٤بقدسكمعُب )
 .ِ() ابن كثّب و. قالللوادم

ذكرت كاشتقاقات، سة ألفاظ لو ٟبُب القرآف الكرًن  التقديس أف٩با سبق  للباحث يتبٌْب 
 من القرآف الكرًن. آيات عشرعشر مرات ُب 

كالتطهّب كالتعظيم التنزيو كلها تدكر حوؿ عند ا٤بفسرين  التقديس لفاظ أكما تبٌْب أف معاين 
 . صطالحيكاال معناه اللغوممع عند ا٤بفسرين يتفق معُب التقديس بذلك ك  ،كالتربيك

                                        
 (. ُٖٔ/ َُمصدر سابق: )تفسّب الطربم: ( ُ) 
 (.ُّٓ/ ٖتفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )ينظر  (ِ) 



 
 

  [ِٕ] 
 

 

 

 

 رابعالماصث ال

 مرادفة للتقديس في القرآن المريماأللفاظ ال 



 
 

  [ِٖ] 
 

 رابعالماصث ال
 للتقديس في القرآن المريماأللفاظ المرادفة 

ٍَآُء ﴿قاؿ تعاذل: أ٠باءه ُب كتابو الكرًن  با٢بسُب، ف  -تعاذل –كصف ا    ظأ
َ ِ ٱۡلأ َوّلِِلٍّ

َمَٰٓهِ  ظأ
َ
ََ يُيأِدُسوَن ِِفٓ أ ِي ْ ٱَّلٍّ ۖ َوذَُروا َٓا ِ ٔهُ ة ُغ َِنَٰ ـَٱدأ عأ ُ ئَُن ٱۡلأ ٍَ ْ َحػأ ٌَا ََكُُٔا َن  َضوأ ۦ  َظيُجأ ِّ

َِنَٰ ﴿، كقاؿ: [َُٖ]األعراؼ:﴾١٨٠ عأ ُ ٍَآُء ٱۡلأ ظأ
َ َۖٔ ََلُ ٱۡلأ ُْ َّ إَِلٍّ  ُ ََلٓ إَِؾَٰ َٔ ﴿، كقاؿ: [ٖ]طو: ﴾٨ٱّلِلٍّ ُْ

ٌَا ِِف  ۥ  ِۙ يَُعتُِّح ََلُ َِنَٰ عأ ُ ٍَآُء ٱۡلأ ظأ
َ ۖ ََلُ ٱۡلأ ُِر ّٔ َؿ ٍُ أ َارُِئ ٱل ُ ٱىأَذَٰيُِق ٱۡلأ ًُ ٱّلِلٍّ َِهي َػضِيُض ٱۡلأ

َٔ ٱىأ ُْ ۡرِضِۖ َو
َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ  ٱلعٍّ

تقتضي أفضل األكصاؼ كأشرؼ فهي ؛ ألهٌنا أحسن األ٠باء على اإلطالؽ؛ [ِْ]ا٢بشر:﴾ٮ١
على أكمل معاين التقديس  تدؿ ، كمعانيهاُ()حسنة ُب األ٠باع كالقلوبكألفاظها ا٤بعاين؛ 

ْ ﴿عاذل: يقوؿ ت ،ِ() كالتمجيد كالتعظيم كالربوبية ُغٔا يّٗ  كُِو ٱدأ
َ
ۖ خ ََ َؿَٰ ُغٔاْ ٱلصٍّخأ وِ ٱدأ

َ
َ أ ُّ ٱّلِلٍّ ُغٔاْ ـَيَ ٌٍّا حَسأ ا 

َٰلَِم َظبِيٗل  َ َذ َٓا َوٱبأخَِؼ َبيأ ِ َٓصأ ةَِؿَلحَِم َوََل َُتَاـِجأ ة ِۙ َوََل ََتأ َِنَٰ عأ ُ ٍَآُء ٱۡلأ ظأ
َ . [َُُ]اإلسراء:﴾١١٠ ٱۡلأ

أتبع ذلك أثبت تعاذل لنفسو الكرٲبة األ٠باء ا٢بسُب،  ٤بايقوؿ ابن كثّب عند تفسّبه ٥بذه اآلية: "
ُس ﴿فقاؿ: كاألكالد كالشركاء كاألكلياء،  و نفسو عن النقائصينز بت ٍأ َ ًأ َحخٍِّزشأ َوَلٗ َوكُِو ٱۡلأ َ ِي ل ِ ٱَّلٍّ ا ّلِِلٍّ

ًأ يَُسَ  َ ۥ َِشِيمٞ َول ُ ۖ َوكَ  َلٍّ ِ ّ ََ ٱَّلَّ ِ ٌّ  ٞ ۥ َوِلّ ُ
ًأ يَُسَ َلٍّ َ يأِم َول ٍُ أ تَِيۢا ِِف ٱل أهُ حَسأ ". [ُُُ]اإلسراء: ﴾١١١ّبِ

()ّ 
؛ كذلك بتنزيهو ان مطلق عٌما ال يليق بو إما -سبحانو كتعاذل-كأ٠باء ا ا٢بسُب تدؿ على تنزيهو

عن كجود ا٤بثل كعن ٝبيع النٌقائص كالعيوب، كإما مقٌيدنا كذلك بصفات معينة؛   -سبحانو-
 كالعجز كغّب ذلك.عن الفقر كالظلم كالنـو  -سبحانو-كتنزيهو 

 .-سبحانو كتعاذل-كاسم ا )القدكس( من األ٠باء الٍب تدؿ على التقديس كالتنزيو ا٤بطلق  
                                        

 . (ّّْ/ َُ)، (ِّٔ/ ٕ): مصدر سابق، تفسّب القرطيبينظر  (ُ) 
ىػ(، ّٖٓئق غوامض التنزيل: أبو القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الز٨بشرم جار ا )ا٤بتوَب: الكشاؼ عن حقا (ِ) 

 . (ّٓ/ ّ) ىػ،َُْٕ، ّدار الكتاب العريب، بّبكت ط
 . (َُّ/ ٓ): مصدر سابق، تفسّب ابن كثّب (ّ) 



 
 

  [ِٗ] 
 

على التقديس كالتنزيو تدؿ كالٍب  ُب القرآف الكرًناسم ا )القدكس( الواردة  ومرادفاتأىم  كمن 
 :-سبحانو كتعاذل-ا٤بطلق  

، منصوب على ا٤بصدر: (سبحاف) ": قاؿ القرطيب .التربئةالتنزيو ك  كمعناه:: ساصان -ُ
﴾ كى٫بىٍني نيسىبنحي ًٕبىٍمًدؾى ﴿: إف معُب قوؿ ا٤بالئكة: كقاؿ، ُ()" التربئة كالتنزيو كااشاةكمعناه 

التنزيو من السوء  :كالتسبيح ُب كالمهم. ننزىك عما ال يليق بصفاتك: "أم. [َّ: البقرة]
 .ِ() على كجو التعظيم"

عما ال و تنزيهك  ،ّ()" تبعيد ا تعاذل عن السوء :مطلق التبعيد، كا٤براد بو" :بيحكأصل التس
ك٫بن ننزىك عن كل سوء كنقيصة. ": تسبيح ا٤بالئكة  عُبفيكوف م ،-سبحانو –بو يليق 

: حامدين لك، أك متلبسْب ٕبمدؾ، فإنو لوال إنعامك علينا بالتوفيق دل نتمكن (ٕبمدؾ)كمعُب 
 .ْ()من ذلك" 

ٌَا ﴿: قولو تعاذل ُب( يسبح ) إف: (الزاىر) ُب ٓ()اؿ األنبارمكق َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ  ِ يَُعتُِّح ّلِِلٍّ
 ًِ َِهي َػضِيضِ ٱۡلأ

وِس ٱىأ يِِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ ۡرِض ٱل
َ  ٔ(). "ينزه ا: معناه، [ُ: ا١بمعة﴾ ]١ِِف ٱۡلأ

                                        
 (. ٖٓ/ ِتفسّب القرطيب: مصدر سابق، )( ُ) 
 (. ِٕٔ/ ُا٤بصدر السابق: )( ِ) 
 .(ِِْ/ ُ) (: مصدر سابق،ركح ا٤بعاين )فسّب األلوسي ت (ّ) 
 (.ّٓ/ ُ)( لباب التأكيل ُب معاين التنزيل للخازف: مصدر سابق، ْ) 
، كاف من أعلم الناس كأفضلهم ُب ٫بو ىػ( ِّٖ)ا٤بتوَب:  ( أبو بكر ٧بمد بن القاسم بشار األنبارم النحومٓ) 

كثّبة  ككاف ثقة صدكقان، من أىل السنة، حسن الطريقة. ألف كتبان  ،متواضعان ككاف زاىدان  ،الكوفيْب، كأكثرىم حفظان للغة
شرح ) ك(، ككتاب )ا٤بشكل كغريب ا٢بديث(، )الوقف كاالبتداء: منها، ُب علوـ القرآف كا٢بديث كاللغة كالنحو

( باء ُب طبقات األدباءنزىة األلينظر )كغّب ذلك من ا٤بؤلفات. (، ككتاب )الزاىر(، شرح السبع الطواؿ) ك(، ا٤بفضليات
، ىػ َُْٓ، ّطالزرقاء، ، مكتبة ا٤بنار، األردف، : إبراىيم السامرائيتىػ(، ٕٕٓكماؿ الدين األنبارم )ا٤بتوَب: ل

 (. ُٕٗص: ، )ـُٖٓٗ
ىػ(، ت: د. ِّٖ( الزاىر ُب معاين كلمات الناس: ٧بمد بن القاسم بن ٧بمد بن بشار، أبو بكر األنبارم )ا٤بتوَب: ٔ) 

 (. ّٓ/ ُـ، )ُِٗٗىػ،  ُُِْ، ُصاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بّبكت، ط حاًب



 
 

  [َّ] 
 

زًيو  عىن كل مىا الى يػىٍنبىًغي لىوي أىف تػىنٍ : سيٍبحىافى ا": (هتذيب اللغة) ُب ُ()كقاؿ األزىرم
تنزيو ا٢بق عن نقائض اإلمكاف : التسبيح": للجرجاين( التعريفات) كجاء ُب، ِ() "ييوصف ًبوً 
  .ّ() "كا٢بدكث

التمجيد كالتنزيو كاستحضار معاين الصفات ا٢بسُب ، كا٢بياة بْب "ىو التسبيحك 
ا الوجدانية بالقلب كالشعور. كليست ىي ٦برد ترديد إشعاعاهتا كفيوضاهتا كإشراقاهتا كمذاقاهت

 .ْ()" لفظ: سبحاف ا!

 -تعاذل–تفرَّد بو ا هو لفظ ، فٓ()وهال يستطيع الناس أف ينتحل :(سبحاف) كلفظ
أف نطلقو على  فال ٯبوز أبدان  ،ٕ() -سبحانو كتعاذل– لول إال ستعمى كال يي  ،ٔ()اختصو لنفسوك 

 .غّبه

كىي إضافة من القرآف الكرًن؛ ُب آيات كثّبة لنفسو ىذا اللفظ كجل  ا عز أضاؼكقد 
 :ذلك من، عن اٚباذ الولد كالشريك كالنسب -سبحانو -ونفسى  نزيهوتتدؿ على 

                                        
، كلد ُب ىراة صاحب هتذيب اللغةم اللغو  ا٥بركم مد بن أٞبد بن األزىر بن طلحة ا٥بركل أبو منصور األىٍزىىرم٧ب (ُ) 

التقريب الفقهاء(، ك ) و: )غريب األلفاظ الٍب استعملهامن مصنفات ق(.َّٕكتوُب فيها سنة ) ق(،ِِٖسنة ) ٖبراساف
تاج الدين عبد الوىاب بن ( لطبقات الشافعية الكربل(. ينظر )تفسّب ألفاظ ا٤بزين(، ك)علل القراءات(، ك )َب التفسّب

ىجر للطباعة كالنشر ، : د. ٧بمود ٧بمد الطناحي د. عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، تىػ(ُٕٕتقي الدين السبكي )ا٤بتوَب: 
 .(ٓٔ-ّٔ/ ّ) ،ىػُُّْ، ِ، طكالتوزيع

 (. ُٔٗ/ ْهتذيب اللغة: مصدر سابق، باب ا٢باء كالسْب، )( ِ) 
 (. ٕٓمصدر سابق، )ص: للجرجاين:  التعريفات( ّ) 
ىػ،  ُُِْ، ُُٕب ظالؿ القرآف: سيد قطب إبراىيم حسْب الشاريب، دار الشركؽ، بّبكت، القاىرة، د ٙبقيق، ط (ْ) 
(ٔ /ّّٖٖ). 
 .(ِٗٔ/ ُ)مصدر سابق،  :التفسّب با٤بأثورالدر ا٤بنثور ُب ينظر  (ٓ) 
٧بمود بن ٞبزة بن نصر، أبو القاسم برىاف الدين الكرماين، كيعرؼ بتاج : غرائب التفسّب كعجائب التأكيلينظر  (ٔ) 

/ ُ) ، د ط، د ت،بّبكت، جدة، مؤسسة علوـ القرآف، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ىػ(َٓٓالقراء )ا٤بتوَب: ٫بو 
ُٔٗ). 

أبو حياف ٧بمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثّب الدين األندلسي )ا٤بتوَب: : البحر ايط ُب التفسّبينظر  (ٕ)
 .(ُِّ، ِِّ/ ُ)، قَُِْ ، د ط،بّبكت ر،دار الفك، : صدقي ٧بمد ٝبيل، تىػ(ْٕٓ



 
 

  [ُّ] 
 

ُ َوَلٗ ﴿: قولو تعاذل - ََش ٱّلِلٍّ ْ ٱَتٍّ ٞ َوكَالُٔا ۡرِضِۖ ُكّ
َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ُ ۥۖ ةَو َلٍّ ُّ َ ۗۡ ُظتأَدَِٰ ۥ ا ُ ِخَُٔن  َلٍّ َِٰ ﴾ ١١٦َؼ

 .[ُُٔ: البقرة]

ا٤بسيح ابن ا، كعزير ابن ا، كا٤بالئكة بنات ا.  :الذين قالوا" :ُب ىذه اآليةا يريد 
ُّ ﴿ :. فقاؿفأكذب ا تعاذل ٝبيعهم ُب دعواىم كقو٥بم: إٌف  كلدان  َ س تقدَّ  :أم ،﴾ُظتأَدَِٰ

 .ُ()" ىا بليغاه عما زعموا تنزُّ كتنزَّ 

ِۙ ﴿: قولو تعاذلها منك  - ِ ِغيأم  ۥ ةَجَِي َوبََجَٰجِۢ ةَِؾيأ ۖ وََرَصكُٔاْ ََلُ ًأ ُٓ ٍَّ وََريََل ِ
ََكَٓء ٱۡلأ ِ ُِشَ ۥ  وََجَػئُاْ ّلِِلٍّ ُّ َ ُظتأَدَِٰ

ٍٍّا يَِؿُفٔنَ َوحََعَٰ    .[ََُ: األنعاـ﴾ ]١٠٠ ََلَٰ َخ

: ()فتح القدير ُب ِ()كاينلشو قاؿ ا ،نزٌه ا تعاذل نفسو عن اٚباذ الولد كالشريكي ىذه اآليةُب ك 
، كإثبات بنْب كبنات  ل ا١بن شركاءى ن جعٍ  كالبهت الفظيع مً الضالؿ البٌْب حكاية ىذا بعد "

ۥ َوحََعَٰ ﴿لو نزه ا نفسو، فقاؿ:  ُّ َ ٍٍّا يَِؿُفٔنَ ُظتأَدَِٰ   .ّ()" ﴾ََلَٰ َخ
ََش ٱ﴿: كقولو تعاذل - ْ ٱَتٍّ ُ َوَلٗ كَالُٔا َٔ اۗۡ ّلِلٍّ ُْ ۥۖ  ُّ َ ۡرِضِۙ إِنأ  ُظتأَدَِٰ

َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ۖ ََلُ ٱىأَؾِِنَّ
َٔن  ٍُ يَ ٌَا ََل َتػأ  ِ َتُلٔلَُٔن لََعَ ٱّلِلٍّ

َ
ٓ  خ ٌَِّ ُظيأَطَِٰۢن ةَِفََٰشا  .[ٖٔ: يونس﴾ ]٦٨ِغَِسُزً 

ۥۖ ﴿: ، فقاؿعلى من ادعى أف لو كلدان  -سبحانو كتعاذل- كر اأن كُب ىذه اآلية ُّ َ ُظتأَدَِٰ
 َٔ ُْ  ۖ  ما سواهىو الغِب عن كل ما سواه، ككل بل ، أف يكوف لو كلدعن ا أم: تقدس  ،﴾ٱىأَؾِِنَّ

 .ْ() فقّب إليو
                                        

ىػ(، ت: ٧بمد باسل ُِّّوَب: مد ٝباؿ الدين بن ٧بمد سعيد بن قاسم ا٢بالؽ القا٠بي )ا٤بت: ٧ب٧باسن التأكيل (ُ)
  .(َّٖ/ ُ)، ىػ ُُْٖ، ُ، بّبكت، طةتب العلميعيوف السود، دار الك

من كبار علماء اليمن، من أىل صنعاء. كلد هبجرة ، فقيو ٦بتهد، ( ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا الشوكاينِ) 
 كمات حاكما هباق(، ُِِٗ) قضاءىا سنة رٌل ككي ، ق(، كنشأ بصنعاءُُّٕشوكاف )من بالد خوالف، باليمن( سنة )

نيل األكطار من أسرار منتقى األخبار( ٜباين ٦بلدات، ك )البدر الطالع : )مؤلفا، منها( ُُْ) لوق(. َُِٓسنة )
 (. ِٖٗ/ ٔ. ينظر )األعالـ للزركلي(: مصدر سابق، )ٗبحاسن من بعد القرف السابع( ٦بلداف

، دار الكلم الطيب؛ دار ابن كثّبد ٙبقيق، بن عبد ا الشوكاين اليمِب، فتح القدير: ٧بمد بن علي بن ٧بمد  (ّ) 
 .(ُٖٔ/ ِ)، ىػُُْْ، ُ، طدمشق، بّبكت

 .(ِِٖ/ ْ) مصدر سابق، : تفسّب ابن كثّبينظر  (ْ) 



 
 

  [ِّ] 
 

َُ َوَلٗ ﴿: كقولو تعاذل - َؿَٰ ََش ٱلصٍّخأ ۥ  َوكَالُٔاْ ٱَتٍّ ُّ َ ۗۡ ُظتأَدَِٰ َصُمَٔن  ةَوأ ِغتَادٞ ا  .[ِٔ: األنبياء﴾ ]١ٌَّٰهأ

صاىر  -تعاذل–لوا: ا٤بالئكة بنات ا، كقالوا: إنو قاؿ ا٤بفسركف: نزلت ُب خزاعة حيث قا"
ٍِِّثِ نََعٗتاَ ﴿ا١بن على ما حكى ا تعاذل عنهم فقاؿ: 

َ ٱۡلأ ۥ َوبَيأ ُّ َ ْ ةَحِأ الصافات: ﴾ ]١٥٨وََجَػئُا
ُّ ﴿. ٍب إنو تعاذل نزه نفسو عن ذلك بقولو: [ُٖٓ َ ألف الولد ال بد كأف يكوف شبيهان  ؛﴾ُظتأَدَِٰ

كاف  ما يشبهو من بعض الوجوه فال بد كأف ٱبالفو من كجو آخر، كما بو   بالوالد، فلو
ا٤بشاركة غّب ما بو ا٤بمايزة فيقع الَبكيب ُب ذات ا تعاذل، ككل مركب ٩بكن، فاٚبذاه للولد 
يدؿ على كونو ٩بكنان غّب كاجب، كذلك ٱبرجو عن حد اإل٥بية كيدخلو ُب حد العبودية، 

  .ُ()" فلذلك نزه نفسو
ُ ٌَِ َوَل  ﴿كقولو تعاذل: - ََش ٱّلِلٍّ ِۙ إِذٗ  ٌَا ٱَتٍّ ٍّ َأ إَِؾَٰ ۥ ٌِ ُّ َػ ٌَ ٌَا ََكَن  ٍَا َريََق َو ِ ِۢ ة  إَِؾَّٰ

َب ُكَّ َْ َ ًأ ا َّلٍّ ُٓ ُق َوىََػَل َبػأ
 ِۙ ـ  َٰ َبػأ

ََ ٱ لََعَ ٍٍّا يَِؿُفَٔن ُظتأَدَٰ ِ َخ  .ِ()أم: تنزه عن الولد كالشريك ،[ُٗ]ا٤بؤمنوف:﴾٨٫ّلِلٍّ
َٔن : ﴿ذلكقولو تعا- ُٓ خَ ٌٍّا يَؼأ  ً ُٓ َ ۥ َول ُّ َ ََجَِٰج ُظتأَدَِٰ ِ ٱۡلأ َػئَُن ّلِِلٍّ  [.ٕٓ﴾ ]النحل: ٥٧َويَجأ

ثٞ قولو تعاذل: ﴿ك  - َٓ ِ ۥٓ َءال ُّ َػ ٌَ ٔأ ََكَن  ٍَا حَ  كُو ىٍّ اْ إََِلَٰ ذِي ٱىأَػصأِش َظبِيٗل ُلٔلَُٔن إِذٗ َن ٔأ خََؾ بأ ۥ ٤٢ ا َّلٍّ ُّ َ ُظتأَدَِٰ
ٍٍّا َحُلٔلُٔنَ  ّٗٔ  َوحََعَََٰلَٰ َخ  [.ّْ، ِْاإلسراء: ﴾ ]٤٣ا ا َنتِيٗ ُغيُ

ن َحخٍِّزَش ٌَِ َوَل ِۖ كقولو تعاذل: ﴿ -
َ
ِ أ ۥٓ   ٌَا ََكَن ّلِِلٍّ ُّ َ مأصٗ ُظتأَدَِٰ

َ
ۥ ُزَ َذيَُهُٔن إِذَا كَََضَٰٓ أ ٍَا َحُلُٔ  ََلُ ا ـَإِجٍّ

 [.ّٓمرًن: ﴾ ]٣٥

ا َّلٍّ ﴿: تعاذلقولو ك  - ن َحخٍِّزَش َوَلٗ
َ
ُ أ َراَد ٱّلِلٍّ

َ
ٔأ أ َِٰخُس ىٍّ ـَ ُ ٱىأ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ ۥۖ  ُّ َ ٌَا يََؼآُء  ُظتأَدَِٰ أيُُق  ََ ٍٍّا  َٰ مِ ََ َم ؾأ

ٍّٓاُر   .[ْ: الزُّمىر﴾ ]٤ٱىأَل

َُٰت ﴿: كقد أخرب ا سبحانو ُب كتابو الكرًن أف الكوف كما فيو يسبحو فقاؿ ـَ َؿَٰ تَُعتُِّح ََلُ ٱلعٍّ

                                        
اللباب ُب علوـ الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ ا٢بنبلي الدمشقي النعماين )ا٤بتوَب:  (ُ) 

، ُ، طلبناف، بّبكت ،دار الكتب العلمية، : الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كالشيخ علي ٧بمد معوض، تىػ(ٕٕٓ
 .(ْٖٕ/ ُّ)، ـُٖٗٗ، ىػ ُُْٗ

 .(ُْٕ/ ُِ) : مصدر سابق،تفسّب القرطيبينظر  (ِ) 
 



 
 

  [ّّ] 
 

ٌَِّ َشأ  ٍَّ  ِإَون  ٌََ ذِيِٓ ۡرُض َو
َ تأُع َوٱۡلأ ِسهِۦ َوَؾَِٰسَ ٱلعٍّ ٍأ ۥ ََكَن ٍء إَِلٍّ يَُعتُِّح َِحَ ُّ ٍُّ ًأ  إِ ُٓ بِيَد َٔن تَعأ ُٓ َل َلٍّ َتفأ

ًٍا َدُفٔرٗ   .[ْْ: اإلسراء﴾ ]٤٤ا َخيِي

يَُعتُِّدَٔن ﴿: تسبيحوعن  كف كال ٲبلٌوفأهنم ال يفَبي  ان رب ٨ب عن تسبيح ا٤بالئكة لوتعاذل كقاؿ  -
ُُتُونَ  َٓاَر ََل َحفأ أَو َوٱنلٍّ ۥ ﴿: كقاؿ، [َِ: األنبياء﴾ ]٪١ ٱِلٍّ ََ ِغَِس َربَِّم يَُعتُِّدَٔن ََلُ ِي َبُواْ ـَٱَّلٍّ خَهأ ـَإِِن ٱظأ

ًأ ََل يَسأ  ُْ َٓارِ َو أِو َوٱنلٍّ َٔن   َٔ ةِٱِلٍّ  .[ّٖ: فيصنلىت﴾ ]٣٨ٍُ

َغَِٰقتٗ ﴿: سبحانو لو -عليو السالـ-عن تسبيح يونس قاؿ ك  - ٌُ َب  َْ ِن إِذ ذٍّ ٍَّ َوذَا ٱنلَّٔ ن ىٍَّ  ا َذَظ
َ
أ

 ِ ِسَر َغيَيّأ لأ َي جٍّ ٍِ َٰيِ ََ ٱىظٍّ ِِّ ُنُِج ٌِ ََم إِ َُج ُظتأَدَِٰ
َ
ٓ أ َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ ن َلٍّ

َ
يَُؿَِٰج أ : األنبياء﴾ ]٨٧َذَِاَدىَٰ ِِف ٱىظَّ

َعتِِّدَي ﴿: كيقوؿ تعاذل. [ٕٖ ٍُ أ ََ ٱل ۥ ََكَن ٌِ ُّ ٍُّ
َ
ََلٓ خ ٔأ ٔأِم  ١٤٣ـَيَ ِِِّۦٓ إََِلَٰ يَ ﴾ ١٤٤ُحتأَػرَُٔن لَيَتَِد ِِف َبمأ

ُّ ﴿: سبحانو كتعاذل فكانت نتيجة تسبيحو ، [ُْْ، ُّْ: الصافات] ۥ َوجَنٍّيأَجَٰ َا ََلُ خََجتِأ ـَٱظأ
َٰلَِم ُن  ًِّ  َوَكَذ ََ ٱىأَؾ ٍُؤأٌَِِِي  ٌِۨ أ  .[ٖٖ: األنبياء﴾ ]٨٨يِِج ٱل

َٰلَِم ُن ﴿: -عليو السالـ-كقولو تعاذل بعد أف ٪بى يونس  ٍُؤأٌِ َۨوَكَذ أ : األنبياء﴾ ]٨٨َِِي يِِج ٱل
 .-عليو السالـ-يونس كخاصة تسبيح ، ا٤بؤمنيشعرنا بأٮبية التسبيح ُب حياة [ ٖٖ

ٌَُِٔاْ ﴿با١بمع بْب الذكر كالتسبيح دائمان:  لمؤمنْبل ان ر مً آكيقوؿ ا تعاذل  ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
َيَٰٓد

َ ذِنأصٗ  ٔهُ  ٤١ا ا َنرِيٗ ٱذأُنُصواْ ٱّلِلٍّ َصةٗ وََظتُِّد ِؾيًل  ةُسأ
َ
كيقوؿ تعاذل مثنيان  ،[ِْ، ُْ]األحزاب:﴾٤٢َوأ

َُ أَِب﴿ًإذا ذيكر ا عندىم سجدكا لو كسٌبحوا: قـو على  ٍَا يُؤأٌِ َٓا ْۤاوُّإِجٍّ ِ ََ إِذَا ذُّنُِصواْ ة ِي
َٰخَِِا ٱَّلٍّ  َي

ِبُوَن   ۤاٗدَّجُس خَهأ ًأ ََل يَعأ ُْ ًأ َو ِس َربِِّٓ ٍأ ليوف تػى ٱبٍ  ُب أيناسو ، كيقوؿ تعاذل [ُٓة:]السجد﴾١٥وََظتٍُّدٔاْ َِحَ
ذَِن ٱ﴿ :ُب ا٤بساجد كيواظبوف على التسبيح كالذكر

َ
ۥ يَُعتُِّح ِِف ُبئٍُت أ ُّ ٍُ َٓا ٱظأ َنَص ذِي َذَع َويُشأ ن حُصأ

َ
ُ أ ّلِلٍّ

َٓا ةِٱىأُؾُسّوِ َوٱٓأۡلَؾاِ   ۥ ذِي  .ُ() [ّٔ]النور:﴾ ٣٦ََلُ

                                        
 .(ِٖٖ/ ِ)مصدر سابق،  :بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيزينظر  (ُ) 

 



 
 

  [ّْ] 
 

رابطا بينو كبْب ، ُب ركوعو كسجوده من التسبيحيكثر  -صلى ا عليو كسلم-النيب كاف   كقد
كاف يقوؿ ُب   -صلى ا عليو كسلم-ا أف رسوؿ ا رضي ا عنه- ُ()فعن عائشة. التقديس

ًئكىًة كىالرُّكحً ، سيبُّوحه قيدُّكسه )): ركوعو كسجوده  .ِ()(( رىبُّ اٍلمىالى

من الرباءة من النقائص ": (سبوح)عُب كم، ّ() جلٌ عز ك كالسُّبُّوحي القيدُّكسي من ًصفىات ا  
 .ْ()" من التطهّب عما ال يليق بو :(قدكس)كالشريك كما ال يليق باإل٥بية كالتنزيو عن ذلك، ك

رضي - ٓ()عن أيب ىريرةف، التسبيح أجرً  مى ظى عً  -صلى ا عليو كسلم-اً كقد ذكر رسوؿ 
مىٍن قىاؿى سيٍبحىافى اً كىًٕبىٍمًدًه ًُب يػىٍوـو )): قاؿ -صلى ا عليو كسلم-أف رسوؿ ا  -ا عنو

 .ٔ() ((ًمائىةى مىرَّةو حيطٍَّت خىطىايىاهي كىًإٍف كىانىٍت ًمٍثلى زىبىًد اٍلبىٍحرً 

                                        
صلى  -كأمها أـ ركماف، تزكجها النَّيبٌ  -صلى ا عليو كسلم  -منْب عىاًئشىة بنت أيب بكر الصديق زكج النَّيبٌ ( أـ ا٤بؤ ُ) 

ٍبلى ا٥بجرة بسنتْب،  -ا عليو كسلم  ق(. ٕٓتوفيت سنة )كقبض كىي بنت ٜباف عشرة سنة، كبقيت إذل خالفة معاكية، قػى
ينظر )معرفة الصحابة( البن منده أيب عبد ا ٧بمد ا بن الزبّب بن العواـ. كأكصت أف تدفن بالبقيع، ككاف كصيها: عبد 

ه العبدم )ا٤بتوَب:  ٍندى ىػ(، ت: عامر حسن صربم، مطبوعات جامعة اإلمارات ّٓٗبن إسحاؽ بن ٧بمد بن ٰبٓب بن مى
ا٢بسن علي بن  يب( ألابةأسد الغابة ُب معرفة الصح(. كينظر )ّٗٗـ، )ص:  ََِٓىػ،  ُِْٔ، ُالعربية ا٤بتحدة، ط

ـ ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن عبد الواحد الشيباين ا١بزرم، عز الدين ابن األثّب )ا٤بتوَب:  : علي تىػ(، َّٔأيب الكر
 (. ُٖٔ/ ٕ، )ـُْٗٗ، ىػُُْٓ، ُ، طدار الكتب العلمية، عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود -٧بمد معوض 

 (. ْٕٖ، حديث رقم )ع كالسجودباب ما يقاؿ ُب الركو ( صحيح مسلم، ِ) 
 (. ُٕٗ/ ْمصدر سابق، ): هتذيب اللغةينظر ( ّ) 
شىرٍحي صىًحيح ميٍسًلًم لًلقىاًضى ًعيىاض ا٤بيسىمَّى ًإكمىاؿي ا٤بيٍعًلًم بفىوىائًًد ميٍسًلم: عياض بن موسى بن عياض بن عمركف  (ْ) 

، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر، ٓبى ًإ٠بٍىاًعيل: الدكتور ٰبٍ ، تىػ(ْْٓاليحصيب السبٍب، أبو الفضل )ا٤بتوَب: 
 .(َِْ/ ِ)، ـُٖٗٗ، ىػ ُُْٗ، ُط
كاف ،  صاحب رسوؿ ا صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كأكثرىم حديثا عنو كىو دكسي من دكس اليماين: ( أبو ىريرة الدكسيٓ) 

سنة  -رضي ا عنو–. توُب كقيل: عبد الرٞبن. أسلم عاـ خيرب ُب اإلسالـ: عبد ا،ك  ،ا٠بو ُب ا١باىلية عبد مشس
 .(ُّّ/ ٔ) (: مصدر سابق، أسد الغابة ُب معرفة الصحابةق(. ينظر )ٕٓ)
 (. َْٓٔ) ، حديث رقمباب فضل التسبيحصحيح البخارم: ( ٔ) 



 
 

  [ّٓ] 
 

: قاؿ -صلى ا عليو كسلم-أف رسوؿ ا : -أيضا--رضي ا عنو-عن أيب ىريرة ك 
، سيٍبحىافى اً اٍلعىًظيمً : حىبًيبىتىاًف ًإذلى الرٍَّٞبىنً ، يلىتىاًف ًُب اٍلًميزىافً ثىقً ، خىًفيفىتىاًف عىلىى اللنسىافً  كىًلمىتىافً ))

 .ُ()((سيٍبحىافى اً كىًٕبىٍمًدهً 

 :لتقديسا٤برادفة للفاظ من األك 
َّ ﴿: قولو تعاذل ُب كقد كرد، كىو اسم من أ٠باء ا تعاذل: السالم -ِ ِي ََلٓ إَِؾَٰ ُ ٱَّلٍّ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ

ٍٍّ إَِلٍّ  ِ َخ ََ ٱّلِلٍّ ُ  ُظتأَدَٰ ٍُخََهّبِ أ تٍّاُر ٱل َ
َػضِيُض ٱۡلأ

َُ ٱىأ ٍِ يأ َٓ ٍُ أ َُ ٱل ٍُؤأٌِ أ ًُ ٱل َٰ َؾ وُس ٱلعٍّ يُِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ َٔ ٱل ُِكَٔن ُْ ﴾ ٭١ا يُۡشأ
 .[ِّ: ا٢بشر]

 .ّ()معناه "ذك السَّالمة من اآلفات كالنقائض"( السالـ) فإ: ِ()قاؿ الواحدم

 :نونيتو ُب ْ()كيقوؿ ابن قيم ا١بوزية

 كىػػػػػػو السػػػػػػالـ علػػػػػػى ا٢بقيقػػػػػػة سػػػػػػػادل
 

 ٓ()مػػػػػػػػن كػػػػػػػػل ٛبثيػػػػػػػػل كمػػػػػػػػن نقصػػػػػػػػاف  
 

                                        
 (. َْٔٔ) ، حديث رقمباب فضل التسبيحصحيح البخارم: ( ُ) 
ًبّب( عىلٌي بن أىٍٞبد بن ٧بيى ِ)  ٍيسىابيورًم اإًلمىاـ اٍلكى أىصلو من . ٫بوم، لغوم، فسر، مأىبيو ا٢ٍبسن مَّد بن عىلٌي الواحدم النػَّ

د التُّجَّار، كىو ساكة ٍفًسّب مىػ(. ْٖٔوٌُب بنيسابور ُب ٝبيىادىل اآٍلًخرىة سنة ). تمن أىٍكالى ثىة ُب التػَّ ن تصانيفو: )التصانيف الثَّالى
غىازًم) ك(، التحبّب ُب شرح اأٍلى٠بٍىاء ا٢ٍبسُب) ك(، أىسبىاب النػُّزيكؿ(، ك )اٍلوىًجيزاٍلبىًسيط كالوسيط كى  نفي التحريف عىن (، ك )اٍلمى

 (. َُٔٔ/ ْ، مصدر سابق، )للسبكي(. ينظر )طبقات الشافعية الكربل( اٍلقيٍرآف الشريف
د بن علي الواحدم، النيسابورم، الشافعي الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز: أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بم( ّ) 

، )ص: ىػ ُُْٓ، ُ، طدمشق، بّبكت -الدار الشامية ؛ دار القلم، : صفواف عدناف داككدمتىػ(، ْٖٔ)ا٤بتوَب: 
َُٖٔ .) 

 العاٌلمة مشس الٌدين أبو عبد ا ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الٌزرعي ٍب الدمشقي الفقيو ا٢بنبلي، (ْ) 
 صٌنف تصانيف كثّبة جدا ُب أنواع العلوـ. .اجملتهد ا٤بطلق، ا٤بفٌسر الٌنحوٌم األصورل، ا٤بتكلم، الشهّب بابن قيم ا١بوزية

ق(. ُٕٓق(، كتوُب ُب دمشق سنة )ُٗٔكلد سنة ) .ككاف شديد اٌبة للعلم، ككتابتو، كمطالعتو، كتصنيفو، كاقتناء كتبو
عبد ل (شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب))مفتاح دار السعادة(، ك )زاد ا٤بعاد(. ينظر  من مصنفاتو: )إعالـ ا٤بوقعْب(، ك

دار ابن كثّب، ، : ٧بمود األرناؤكط، تىػ(َُٖٗا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد ابن العماد العىكرم ا٢بنبلي، أبو الفالح )ا٤بتوَب: 
 .(ِٖٗ-ِٕٖ/ ٖ)، ـُٖٔٗ، ىػ َُْٔ، ُ، طبّبكت، دمشق

ىػ(، مكتبة ابن ُٕٓلنونية: ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: مًب القصيدة ا( ٓ) 
 (. َُِق، )ص: ُُْٕ، ِط، د ٙبقيق، القاىرة، تيمية



 
 

  [ّٔ] 
 

: يقوؿ ،(السالـ) كالـ بديع كٝبيل ُب اسم ا( بدائع الفوائد) ُب -أيضا-كالبن القيم 
لسالمتو سبحانو من كل عيب كنقص من كل ؛ أحق هبذا االسم من كل مسمىن لو[ ا]"

فهو سبحانو سالـ ُب ذاتو عن  ، كا٤بخلوؽ سالـ باإلضافة ،فهو السالـ ا٢بق بكل اعتبار، كجو
كسالـ ُب أفعالو من  ، كسالـ ُب صفاتو من كل عيب كنقص، كل عيب كنقص يتخيلو كىٍىمه 

بل ىو السالـ ا٢بق من كل ، كل عيب كنقص كشر كظلم كفعل كاقع على غّب كجو ا٢بكمة
سم أكمل من استحقاؽ كل ما يطلق فػىعيًلمى أف استحقاقو تعاذل ٥بذا اال، كجو كبكل اعتبار

فهو السالـ من الصاحبة ، كنٌزىو بو رسولو، كىذا ىو حقيقة التنزيو الذم نزٌه بو نفسو، عليو
 .ُ()كالسالـ من الشريك" ، كالسالـ من النظّب كالكفء كالسمي كا٤بماثل، كالولد

 .ِ() "الذم سىًلم من كل نقص كعيب": أم :"السالـ: كقاؿ الشوكاين

ذك : أم( السالـ) ": (السالـ) ك( القدكس) ترادؼ معنيي مبينان  ّ()أبو بكر ا١بزائرم قاؿك 
 .ْ() السالمة من كل نقص الذم ال يطرأ عليو النقص"

                                        
ىػ(، دار الكتاب ُٕٓ( بدائع الفوائد: ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: ُ) 

 (. ُّٓ/ ِناف، بّبكت، د ٙبقيق، د ط، د ت، )العريب، لب
 (. ِْٕ/ ٓ( فتح القدير للشوكاين: مصدر سابق، )ِ) 
 كلد ُب قرية لّبة جنوب بالد ا١بزائر عاـ: معاصر، ( جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ا١بزائرمّ) 
ُب . دىرىسى لكرًن كبعض ا٤بتوف ُب اللغة كالفقو ا٤بالكيكُب بلدتو نشأ كتلقى علومو األكلية، كبدأ ٕبفظ القرآف ا(، ـُُِٗ)

: )رسائل و. من مؤلفاتكتفسّب القرآف الكرًن، كا٢بديث الشريف، كغّب ذلفيو ل مدرسان  ، ٍب أصبحا٤بسجد النبوم الشريف
(،  صالح عقيدهتاكماؿ األمة ُب(، ك )أيسر التفاسّب للقرآف الكرًن(، ك )عقيدة ا٤بؤمن(، ك )منهاج ا٤بسلم(، ك )ا١بزائرم

ا٤بعجم ا١بامع ُب تراجم العلماء كطلبة ينظر )ا٤بؤلفات. كغّب ذلك من (، التصوؼ يا عباد ا(، ك )ىؤالء ىم اليهودك )
 http://www.ahlalhdeeth.com(. ُْص: ، )عضاء ملتقى أىل ا٢بديث( ألالعلم ا٤بعاصرين

 ـ، كصيلني عليو ُب ا٤بسجد النبوم، كدفن ٗبقربة البقيع.َُِٖ/ٖ/ُُٓب ا٤بدينة ا٤بنورة فجر األربعاء  -ٞبو ار –توُب 
( أيسر التفاسّب لكالـ العلي الكبّب: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ا١بزائرم، مكتبة العلوـ ْ) 

 (. ُّٕ/ ٓـ، )ََِّىػ، ُِْْ، ٓدية، طكا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعو 

http://www.ahlalhdeeth.com/


 
 

  [ّٕ] 
 

تأكيلو: ذك سالمة ٩با يلحق ا٤بخلوقْب من الفناء كا٤بوت كالنقص  ،"فا عز كجل السالـ
 .ُ()كالعيب، فا ذك السالمة من ذلك" 

كتقدَّس من ، الذم لو كل قدس كطهارة كتعظيم: "القدكس أم: ِ()السعدمككذلك قاؿ 
كما ،  كإذل السالمة من العيوب كالنقائص، فالقدكس يرجع إذل صفات العظمة. صفات النقص

 .ّ() "فهو السادل من كل عيب كآفة كنقص، أف السالـ يدؿ على ا٤بعُب الثاين

كىو ا٤بنزه عن ، اجملد كالعظمة كالكماؿ"فهو ا٤بنزه عن كل ما يناُب صفات : كقاؿ أيضا
 .ْ()" ا٠بو القدكس السالـ ُب كذلك داخل، الضد كالنٌد كالكفؤ كاألمثاؿ

من  ا٤بطلق الكماؿى  افنكيتضم، ينفياف كلَّ نقصو من ٝبيًع الوجوه، دكس كالسالـً لقفا"
 .ٓ()" ثبت الكماؿي كيلو ى تفىىألفَّ النقص إذا ان، ٝبيًع الوجوه

ا٤بعظم ا٤بنزه عن كل سوء، السادل من ٩باثلة أحد من خلقو كمن النقصاف  فهو ا٤بقدس"
كمن كل ما يناُب كمالو. فهذا ضابط ما ينزه عنو، ينزه عن كل نقص بوجو من الوجوه، كينزه 

                                        
ىػ(، ت: د. ّّٕ( اشتقاؽ أ٠باء ا: عبد الرٞبن بن إسحاؽ البغدادم النهاكندم الزجاجي، أبو القاسم )ا٤بتوَب: ُ) 

 (.ُِٓـ، )ص: ُٖٔٗىػ، َُْٔ، ِعبد ا٢بسْب ا٤ببارؾ، مؤسسة الرسالة، ط
ق( ُب القصيم با٤بملكة العربية َُّٕكلد سنة ).  كمفٌسر سعودمعادل: ( عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا السٍَّعدمِ) 

، فاشتهر أمره؛ كجٌد فيو فحفظ القرآف الكرًن كا٤بتوف، السعودية. مات كالده كدل يتجاكز الثانية عشرة من عمره، طلب العلم
تيسّب : )رآف كعلومو، أبرزىاق(. ترؾ عدة كتب نافعة، أكثرىا ُب تفسّب القُّٕٔسنة )، توُب ككثر تالميذه، كعلت منزلتو

(، ك القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد(، ك )القواعد ا٢بساف لتفسّب القرآف(، ك )الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف
 http: //www. mawsoah. net. ا٤بوسوعة العربية العا٤بية نقال عن(. تفسّب أ٠باء ا ا٢بسُب)
ـ َب عّ)  لم العقائد كالتوحيد كاألخالؽ كاألحكاـ ا٤بستنبطة من القرآف: عبدالرٞبن السعدم، ( فتح الرحيم ا٤بلك العال

، ٧بـر ِاعتُب بو: عبد الرزاؽ بن عبد اسن السند، دار ابن ا١بوزم للنشر كالتوزيع، ا٤بملكة العربية السعودية، ط
 (. ّْ، ّّق، )ص: ُِِْ

 (. ّٓ، ّْ( ا٤بصدر السابق: )ْ) 
: ـ، )صَُِِ، قُِّْ، ُلسعودية، ط، اجاللو: أٞبد عثماف ا٤بزيد، مدار الوطن للنشر( تعظيم ا جل ٓ) 

ُِٗ .) 



 
 

  [ّٖ] 
 

كيعظم أف يكوف لو مثيل أك شبيو أك كفو أك ٠بي أك ند أك مضاد، كينزه عن نقص صفة من 
 أعظمها كأكسعها.صفاتو الٍب ىى أكمل الصفات ك 

فإف التنزيو مراد لغّبه  ،كمن ٛباـ تنزيهو عن ذلك إثبات صفات الكربياء كالعظمة لو
كمقصود بو حفظ كمالو عن الظنوف السيئة كظن ا١باىلية الذين يظنوف بو ظن السوء، ظن غّب 

 (عاذل ات)أك  (تقدس ا)أك  (سبحاف ا) :كإذا قاؿ العبد مثنيان على ربو ،ما يليق ٔباللو
 .ُ() "كاف مثنيان عليو بالسالمة من كل نقص كإثبات كل كماؿ ك٫بوىا

تدؿ على  فكلها، مع معُب التقديس تقاربي )سبحاف( ك)السالـ(معُب يتبْب ٩با سبق أف 
أىف  لو نبغيي ال ال من كعك  كآفةو  بو كعي كل نقصو عن   -سبحانو كتعاذل–التنزيو ا٤بطلق  

 .من ٝبيع الوجوه -سبحانو–لو  ا٤بطلق الكماؿى  نضمكلها تتك  ،وييوصف ب

 

 

  

                                        
تفسّب أ٠باء ا ا٢بسُب: أبو عبد ا، عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا بن ناصر بن ٞبد آؿ سعدم )ا٤بتوَب:  (ُ) 

 )ص:، ىػُُِْ (،ّّ)السنة  (،ُُِ)العدد ، ةا١بامعة اإلسالمية با٤بدينة ا٤بنور ، : عبيد بن علي العبيد، تىػ(ُّٕٔ
َِٗ). 



 
 

  [ّٗ] 
 

 الثاني الفول

 وأمثلة عل  ذلك الممدوحالتقديس 
 ثالثة مااحثوفيو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حدهالتقديس حقٌّ هلل تعال  و الماصث األول:  
 اهلل الصسن  من أسماءالمللب األول: اْلُقدُّوس اسم 

 لب الثاني: تقديس المالئمة لربهمالمل
 لربهم المللب الثالث: تقديس المؤمنين والمون ومافيو

 المراد بُروُح اْلُقُدسِ : انيالماصث الث
َسة: المراد بثالثالماصث ال      اأْلَْرض اْلُمَقدَّ

 َقدََّسةالمللب األول: اأْلَْرض اْلمُ 
 لمللب الثاني: الوادي الُمَقدَّسا 



 
 

  [َْ] 
 

 :معن  التقديس الممدوح

 مىدىحى ، ك مىدىحى اسم مفعوؿ من  ا٤بمدكح فهوسابقان معُب التقديس ُب اللغة كاالصطالح، أما مرَّ 
ا٤بيم كالداؿ كا٢باء : مىدىحى ُب مقاييس اللغة: "جاء  .ُ() كىو حيٍسن الثَّناء، حا٤بدٍ من : ُب اللغة

" : أحسن عليو الثناءو ٲبدحو مدحان حى أصل صحيح يدؿ على كصف ٧باسن بكالـ ٝبيل. كمدى 
 .ْ() نقيض الذـ، ك ّ() نقيض ا٥بجاء ا٤بٍدح:ك  .ِ()

 بكل ما ىو حىسىنه كٝبيله. التقديس ا٤بمدكح: ىو التعظيم كالتنزيو ا٤بثُبى عليوكمعُب 
من يليق بو ٗبا  كتعاذل سبحانواي ييعظَّمى كىو أف  كالتقديس ا٤بمدكح ىو  تعاذل كحده:

ما ال ينبغي لو أىف ك  بوكل ما ال يليق نقصو كعيبو كآفةو كعن  عن كل  هزَّ كيين، صفات العظمة
 .ييوصف بو

 

 
 
 

 

 

 
                                        

/ ّ)، اب ا٢باء كالداؿ كا٤بيم معهما حدـ، دحم، مدح، ٞبد، مستعمالتمصدر سابق، ب :العْبينظر كتاب  (ُ) 
ُٖٖ). 

 .(َّٖ/ ٓ) ،باب ا٤بيم كالداؿ كما يثلثهما: مصدر سابق، مقاييس اللغة (ِ) 
/ ّ)، ا٢باء كالداؿ كا٤بيم معهما حدـ، دحم، مدح، ٞبد، مستعمالتاب مصدر سابق، ب :العْبينظر كتاب  (ّ) 

ُٖٖ). 
 .(ِِٓٔ/ ٗ) ،ٮبابعدمصدر سابق، باب ا٤بيم كالداؿ كما : مشس العلوـ كدكاء كالـ العرب من الكلوـينظر  (ْ) 

 



 
 

  [ُْ] 
 

 
 

 الماصث األول

 حدهالتقديس حقٌّ هلل تعال  و 
 وفيو ثالثة ملالب:

 اهلل الصسن  من أسماءاْلُقدُّوس اسم المللب األول: 

 المللب الثاني: تقديس المالئمة لربهم

 المللب الثالث: تقديس المؤمنين والمون ومافيو لربهم

 



 
 

  [ِْ] 
 

 الماصث األول
 وحده التقديس حقٌّ هلل تعال 

ٍَآُء ﴿: حيث قاؿ، حسن األ٠باء، كأعالىابأف أ٠باءه أ -جل جاللو– ربناٛبٌدح   ظأ
َ ِ ٱۡلأ َوّلِِلٍّ

 ۖ َٓا ِ ٔهُ ة ُغ َِنَٰ ـَٱدأ عأ ُ َ ﴿:  ، كقاؿ[َُٖ]األعراؼ:﴾ ٱۡلأ لَعأ
َ ًَ َربَِّم ٱۡلأ  .[ُ]األعلى: ﴾١َظتِِّح ٱظأ

: -صلى ا عليو كسلم-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  -رضي ا عنو- ُ()عن عبد ا بن مسعودك 
ٍدحي ًمنى اً عىزَّ كىجىلَّ، ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى مىدىحى نػىٍفسىوي، كىلىٍيسى أىحىده أىٍغيػىرى لىٍيسى أىحىده أىحىبَّ إًلىٍيًو اٍلمى ))

، كىلىٍيسى أىحىده أىحىبَّ إًلىٍيًو اٍلعيٍذري ًمنى اً، ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى   ًمنى اً، ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى حىرَّـى اٍلفىوىاًحشى
 .ِ() ((سيلى أىنٍػزىؿى اٍلًكتىابى كىأىٍرسىلى الرُّ 

يو على عظم بفيو تن(( "ليس أحد أحب إليو ا٤بدح من ا: ))-صلى ا عليو كسلم-كقولو 
الثواب ككثرة الرغبة َب تسبيح ا كتقديسو، كالثناء عليو كاجب ىنا على ما تقدـ من إرادة 

" جرىم عليوالثواب للحامد لو كا٤بثُب عليو كامد، كإ٭با ٯبب ذلك منو كيأمرىم بو كيريهم أ
()ّ. 

، أما غّبه سبحانو، ىو ا٤بستحق ألعظم التقديس كٛبامو، كتقدس ُب عاله، فا جل جاللو
كبالكيفية كالضوابط الٍب شرعها ، فإ٭با يستحق من التعظيم ٕبسب ما لو من مكانة عند ا

كسيتضح ذلك من خالؿ  .ْ() كمنهي عنو، كما خرج عن ذلك فهو مذمـو شرعا، لتعظيمو
 طالب اآلتية:ا٤ب

                                        
صلى -كالـز النيٌب كىاجر ا٥بجرتْب، كشهد بدرا كا٤بشاىد بعدىا، ، أسلم قدٲبا: صحايب جليل، عبد ا بن مسعود (ُ) 

أف يأخذكا  صحابتو -صلى ا عليو كسلم-رسوؿ ا كىو من األربعة الذين أمر ، ككاف صاحب نعليو. -اللَّو عليو كسٌلم
/ ّ) (، مصدر سابق،االستيعاب ُب معرفة األصحابق(، كدفن بالبقيع. ينظر )ِّ) سنة مات با٤بدينةالقرآف منهم. 

 .(ُٗٗ/ ْ) (، مصدر سابق،ابة ُب ٛبييز الصحابةاإلص، كينظر )(ْٗٗ، ّٗٗ، ٖٗٗ
 . (َِٕٔ)، حديث رقم باب غّبة ا تعاذل كٙبرًن الفواحش( صحيح مسلم: ِ) 
 .(ِْٔ/ ٖ)مصدر سابق، شىرٍحي صىًحيح ميٍسًلًم لًلقىاًضى ًعيىاض ا٤بيسىمَّى ًإكمىاؿي ا٤بيٍعًلًم بفىوىائًًد ميٍسًلم:  (ّ) 
 dorar.net (.ِْٗ/ ّ)، ق٦ُّّْبموعة من الباحثْب،  الدرر السنية: -ة ا٤بوسوعة العقدي( ينظر ْ) 

 
 



 
 

  [ّْ] 
 

 

 المللب األول

 اهلل الصسن  من أسماءاْلُقدُّوس اسم 

كىو اسم يدٌؿ على أف التقديس  ، (اٍلقيدُّكس) كتابو الكرًن أف من أ٠بائو  ُب ذكر ا تعاذل  
 :ٮبا، كقد كرد ُب موضعْب، كحده

يِمُ ﴿: قولو تعاذل -ُ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ َّ إَِلٍّ  ِي ََلٓ إَِؾَٰ ُ ٱَّلٍّ َٔ ٱّلِلٍّ تٍّاُر  ُْ َ َػضِيُض ٱۡلأ
َُ ٱىأ ٍِ يأ َٓ ٍُ أ َُ ٱل ٍُؤأٌِ أ ًُ ٱل َٰ َؾ وُس ٱلعٍّ ٱىأُلسَّ

ُِكَٔن  ٍٍّا يُۡشأ ِ َخ ََ ٱّلِلٍّ ُ  ُظتأَدَٰ ٍُخََهّبِ أ  .[ِّ: ا٢بشر﴾ ]٭١ٱل

َػضِيضِ ٱۡلأَ ﴿: كقولو تعاذل -ِ
وِس ٱىأ يِِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ ۡرِض ٱل

َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ  ِ ًِ يَُعتُِّح ّلِِلٍّ ﴾ ١ِهي
 .[ُ: ا١بمعة]

، ىو البليغ ُب النزاىة ُب الذات كالصفات: "القدكس: مفاتيح الغيب ُب -رٞبو ا-قاؿ الرازم 
، ا٤بنزه عن كل نقص :"أم: -رٞبو ا-كقاؿ القرطيب ، ُ()كاألفعاؿ كاألحكاـ كاأل٠باء" 

: البليغ ُب النزاىة عما اٍلقي : "ركح ا٤بعاين ُب ّ()كقاؿ اآللوسي، ِ()كالطاىر عن كل عيب"  دُّكسي

                                        
 (. ُّٓ، ُِٓ/ ِٗمفاتيح الغيب للرازم: مصدر سابق، )( ُ) 
 (. ْٓ/ ُٖتفسّب القرطيب: مصدر سابق، )( ِ) 
دب كالدين، من ٧بمود شكرم بن عبد ا بن شهاب الدين ٧بمود اآللوسي ا٢بسيِب، أبو ا٤بعارل: مؤرخ، عادل باأل (ّ) 

، كأخذ العلم عن أبيو كعمو كغّبٮبا. كتصدر للتدريس ُب داره  (ىػُِّٕ)سنة الدعاة إذل اإلصالح. كلد ُب رصافة بغداد
)بلوغ األرب ُب أحواؿ العرب( ثالثة أجزاء، ك)ا٤بسك  :، بْب كتاب كرسالة، منهامصنفان  (ِٓ)لو  كُب بعض ا٤بساجد.

ك)عقد الدرر، شرح ٨بتصر ٬ببة الفكر( ُب مصطلح ا٢بديث، ك)فتح ا٤بناف( ، لثالث عشر(األذفر ُب تراجم علماء القرف ا
ك )صب العذاب على من سب  ،ُب الرد على أىل البدع ُب الدين، ك)٘بريد السناف ُب الذب عن أيب حنيفة النعماف(

 .(ُّٕ/ ٕ) ، مصدر سابق،للزركلي (األعالـ(. ينظر )قُِّْ)توُب سنة  .األصحاب(



 
 

  [ْْ] 
 

 ُ() "رتص بو، أك الذم ال ٰبٌد كال يتصو ، أك الذم لو الكماؿ ُب كل كصف اخيوجب نقصانان 

 :نونيتو ُب -رٞبو ا-كيقوؿ ابن قيم ا١بوزية

 ِ()التػنزيو بالتعظيم للرٞبن. . . ىذا كمن أكصافو القدكس ذك

َػضِيضِ يَُعتِّ ﴿: كُب اآلية الثانية كىي قولو تعاذل
وِس ٱىأ يِِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ ۡرِض ٱل

َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ  ِ ُح ّلِِلٍّ

 ًِ َِهي كىو الطاىر من كٌل ما : "القدكس: -رٞبو ا-يقوؿ ابن جرير ، [ُ: ا١بمعة﴾ ]١ٱۡلأ
 .ّ()كيصفونو بو ٩با ليس من صفاتو" ، يضيف إليو ا٤بشركوف بو

 (القدوس) اآلثار اإليمانية السم اهلل

 :كمنها، آثار كٜبار إٲبانية كبّبة على العبد إذا عرفولو ( القدكس) اسم ا 

كل كماؿ سيقدس ا سبحانو كينزىو عن  فإنو ؛ أف العبد إذا عرؼ اسم ا القٌدكس -ُ
"كصفات الكماؿ ىي ما كصف بو نفسو سبحانو ، فا سبحانو موصوؼ بكل كماؿ، بشرمٌ 

 .ُب سنتو -صلى ا عليو كسلم-بو رسولو ُب كتابو أك ما كصفو 

 ْ()ظنو ا١بهمية كليس معُب التنزيو ىو تعطيل صفات ا كنفي معاين أ٠بائو ا٢بسُب كما

                                        
 (.ِٔٓ/ ُْ)مصدر سابق، ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين:  (ُ) 
 (. َُِ، )ص: مصدر سابقمًب القصيدة النونية: ( ِ) 
 (. ُّٕ/ ِّتفسّب الطربم: مصدر سابق، )( ّ) 
مفهوـ اإلٲباف  ا١بهمية إحدل الفرؽ الكالمية الٍب تنتسب إذل اإلسالـ، كىي ذات مفاىيم كآراء عقدية خاطئة ُب (ْ) 

الذم  ك ، (قُِٖ)كُب صفات ا تعاذل كأ٠بائو، كترجع ُب نسبتها إذل مؤسسها ا١بهم بن صفواف الَبمذم ا٤بقتوؿ سنة 
كاف لو كألتباعو ُب فَبة من الفَبات شأف كقوة ُب الدكلة اإلسالمية حينان من الدىر، كقد عتوا كاستكربكا كاضطهدكا 

نهم، ٍب أداؿ ا عليهم فلقوا نفس ا٤بصّب الذم حل بغّبىم على أيديهم، ككاف ظهور ا٤بخالفْب ٥بم حينما ٛبكنوا م
 -موسوعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ (. ينظر )قَُُ)ا١بهمية ُب أكاخر عصر التابعْب، بعد موت عمر بن عبدالعزيز سنة 

/ ٔ(، )َُْ/ ّ) ،dorar.net، ؼموعة من الباحثْب بإشراؼ الشيخ عىلوم بن عبد القادر السقا( جملالدرر السنية
ُْٕ.) 



 
 

  [ْٓ] 
 

: كما قاؿ تعاذلكإ٭با ىو تنزيهو عن مشاهبة ا٣بلق،  ، كمن شاهبهم من الفرؽ الضالة ُ()كا٤بعتزلة
 ِ() .[ُُ: الشُّورل﴾ ]ًصّبي لىٍيسى كىًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي البى ﴿

–ا اإلٲباف ٗبا كصف بو " :ىو ُب اإلٲباف بأ٠باء ا كصفاتوفعقيدة أىل السنة كا١بماعة 
من غّب  -صلى ا عليو كسلم-كٗبا كصفو بو رسولو ٧بمد ، نفسو ُب كتابو -سبحانو كتعاذل

﴿لىٍيسى كىًمٍثًلًو شىٍيءه تعاذل:  ٙبريف كال تعطيل، كمن غّب تكييف كال ٛبثيل. بل يؤمنوف بأف ا
كال ٰبرفوف الكلم  ،. فال ينفوف عنو ما كصف بو نفسو[ُُكىىيوى السًَّميعي البىًصّبي﴾ ]الشُّورل: 

–ألنو ؛ كال ٲبثلوف صفاتو بصفات خلقو ،أ٠باء ا، كآياتو كال يلحدكف ُب، عن مواضعو
–فإنو  ،-سبحانو كتعاذل-ٖبلقو  ال ٠بي لو، كال كفو لو، كال ند لو، كال يقاس -سبحانو
 .ّ() "من خلقو ، كأحسن حديثان ؛ أعلم بنفسو كبغّبه، كأصدؽ قيالن -سبحانو

، كاآلية السابقة فيها تنزيو كإثبات، كإثباهتم ليس فيو تشبيو، فتنزيو أىل السنة ليس فيو تعطيل
ن نفسو الظلم ا ع نفى :فمثالن ، ككل تنزيو كنفي ُب الكتاب فإ٭با ىو لثبوت كماؿ ضده

ـو لًٍلعىبًيدً ﴿: بقولو كذلك لثبوت كماؿ العدؿ لو سبحانو  ؛[ْٔ: فصنلت﴾ ]كىمىا رىبُّكى ًبظىالَّ

                                        
ُب ٕبث العقائد  متطرفان  عقليان  اسم يطلق على فرقة ظهرت ُب اإلسالـ ُب أكائل القرف الثاين، كسلكت منهجان  (ُ) 

ليس  عز . من متعقداهتم: أنو اإلسالمية، كىم أصحاب كاصل بن عطاء الغزاؿ الذم اعتزؿ عن ٦بلس ا٢بسن البصرم
زؿ ف ا تعاذل دل يكن لو ُب األإ :كزادكا على ىذا بقو٥بم ،رة كال حياة كال ٠بع كال بصر كال صفة أزليةكجل علم كال قد

 عبد القاىر بن طاىر بن ٧بمد البغدادم أيب( لالفرؽ بْب الفرؽ. ينظر ) -تعاذل ا عما يقولوف علوان كبّبان –. اسم كال صفة
الدرر  -موسوعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ ك) (.ْٗ، ّٗ/ُ)، ـُٕٕٗ ،ِ، طبّبكت ،منصور، دار اآلفاؽ ا١بديدة

 (.َِّ/ ّ)، (السنية
 (. ّٓٔ/ ِالدرر السنية: مصدر سابق، ) -( ينظر ا٤بوسوعة العقدية ِ) 
ن ( العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية ا٤بنصورة إذل قياـ الساعة أىل السنة كا١بماعة: تقي الدين أبو العباس أٞبد بّ)

: ، تىػ(ِٖٕعبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 .(ٗٓ -ٕٓ )ص: ، ـُٗٗٗ، ىػ َُِْ ،ِ، طالرياض ف،أضواء السل، أبو ٧بمد أشرؼ بن عبد ا٤بقصود



 
 

  [ْٔ] 
 

 .ُ() كأما النفي اض فال كماؿ فيو كىو مذمـو، كىكذا

نقص كل يقدس ا سبحانو كينزىو عن  فإنو س؛ أف العبد إذا عرؼ اسم ا القٌدكس -ِ
كمنزه عن النقص ُب أقوالو ، ه عن النقص ُب صفاتو كأ٠بائو ا٢بسُبفهو سبحانو منز ، بشرمٌ 
 .كأفعالو

ِ َخِسيرٗ ﴿: قاؿ سبحانو، فقولو الصدؽ كخربه ا٢بق ََ ٱّلِلٍّ َسُق ٌِ ؾأ
َ
َأ أ ٌَ :  كقاؿ، [ٕٖ: النساء] ﴾اَو

َٰج  ﴿ ًأ َججٍّ ُٓ ِريُ َٰيَِدَِٰج َظُِسأ ْ ٱىصٍّ ئُا ٍِ ْ َوَغ ٌَُِٔا ََ َءا ِي ةَسٗ ََتأصِي ٌَِ َتأ  َوٱَّلٍّ
َ
َٓآ خ ََ ذِي ي ُأَفَُٰص َخَِِٰلِ

َ َٓا ٱۡلأ َس خِ اۖ َوغأ

ِ َخلّٗ  ِ رِيٗل ٱّلِلٍّ ََ ٱّلِلٍّ َسُق ٌِ ؾأ
َ
َأ أ ٌَ  .[ُِِ: النساء﴾ ]١٢٢ ا  َو

كٗ ﴿ :قاؿ سبحانو، كفعلو منزه عن ا٣بطأ كالنسياف كغّبىا من اآلفات ُج َربَِّم ِؾسأ ٍَ ٍٍّجأ ََكِ ا َوَت

َٗل   َ  ىَُِكَِؿَٰ َوَغسأ ٌُتَّسِ ًُ  َلٍّ  ٍِيُع ٱىأَػيِي َٔ ٱلعٍّ ُْ ۦ  َو صدقان فيما قاؿ كأخرب : أم، [ُُٓ: األنعاـ﴾ ]١١٥خِِّ
ًأ َختَرٗ ﴿: كقاؿ تعاذل، ِ()كعدالن فيما حكم كشرع من أحكاـ ، ككعد َجَُٰس ٍَا َريَلأ جٍّ

َ
ًأ خ ـََدِعبأخُ

َ
ا أ

َا ََل حُصأَجُػَٔن  ًأ إَِِلِأ ٍُُّس
َ
يُِم ٱۡلأَ  ١١٥َوخ ٍَ أ ُ ٱل ًِ َذخََعَََٰل ٱّلِلٍّ َهصِي

َٔ رَبَّ ٱىأَػصأِش ٱىأ ُْ َّ إَِلٍّ  ۖ ََلٓ إَِؾَٰ : ا٤بؤمنوف﴾ ]١١٦قَّ
 .عبثان أك سفهان  تعاذل كتقدس كتنزه عن أف ٱبلق شيئان : أم، [ُُٔ - ُُٓ

فقد  ، هبذا االسم -سبحانو–فإنو سيتخلَّقي بدعائو ؛ أف العبد إذا عرؼ اسم ا القٌدكس -ّ
ففي صحيح ، ُب ركوعو كسجودهيكثر من ذكر ىذا االسم -مصلى ا عليو كسل-كاف النيب 

كاف   -صلى ا عليو كسلم-أف رسوؿ ا  -ارضي ا عنه-من حديث عائشة  ّ()مسلم

                                        
 (. ّٓٔ/ ِالدرر السنية: مصدر سابق، ) -( ا٤بوسوعة العقدية ُ) 
 ( ا٤بصدر السابق. ِ) 
( اإلماـ الكبّب، ا٢بافظ، اجملود، ا٢بجة، الصادؽ، أبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم بن كرد بن كوشاذ ّ) 

ق(. َِٕق( كسنة )ُِٔق(. ككفاتو ما بْب سنة )َِْالقشّبم، النيسابورم، صاحب )الصحيح(. قيل: إنو كلد سنة )
/ ٔ(. ك )تاريخ اإلسالـ( للذىيب، مصدر سابق، )ٖٓٓ، ٕٓٓ/ ُِ، مصدر سابق، )ينظر )سّب أعالـ النبالء( للذىيب

َّْ .) 



 
 

  [ْٕ] 
 

ًئكىًة كىالرُّكحً ، سيبُّوحه قيدُّكسه )): يقوؿ ُب ركوعو كسجوده  .ُ() ((رىبُّ اٍلمىالى

كما جاء ُب حديث ،  اغو من صالة الوتربعد فر ( بو) يسبح اى  -صلى ا عليو كسلم-ككاف 
كاف يوتر بثالث   -عليو كسلمصلى ا -أف رسوؿ ا -رضي ا عنو-ِ()أييب بن كعب

َ ﴿بًػيقرأ ُب األكذل ، ركعات لَعأ
َ ًَ َربَِّم ٱۡلأ َٓا ﴿كُب الثانية بًػ، [ُ]األعلى:﴾١َظتِِّح ٱظأ حَّ

َ
كُوأ َيَٰٓد

َخٌس ﴿لثة بًػكُب الثا، [ُ]الكافركف:﴾١ٱىأَؽَٰفُِصوَن 
َ
ُ أ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ قبل  كيقنت، [ُ]اإلخالص:﴾١كُوأ 

ثالث مرات يطيل ُب  ،((سيٍبحىافى اٍلمىًلًك اٍلقيدُّكسً )): فإذا فرغ قاؿ عند فراغو، الركوع
 .ّ()آخرىن

 ؛الطهارة من كل عيب كنقصاف أف من معانيوعرؼ ك ، أف العبد إذا عرؼ اسم ا القٌدكس -ْ
  .كيتعبَّد  بو بتطهّب القلب كا١بوارح ،ا االسمفإنو سيتخلَّقي  هبذ

"إف اسم : ْ()سيد قطبيقوؿ ، يلقي ُب ضمّب ا٤بؤمن ضركرة طهارة قلبو :(القدكس) اسم اف 
كيلقي ُب ضمّب ا٤بؤمن ىذا اإلشعاع . ا القدكس يشع القداسة ا٤بطلقة كالطهارة ا٤بطلقة

                                        
 (.ْٕٖ، حديث رقم )باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود( ركاه مسلم، ُ) 
( أييٌب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاكية بن عمرك بن مالك بن النجار األنصارم، أبو ا٤بنذر كأبو الطفيل ِ) 

لقراء. كاف من أصحاب العقبة الثانية، كشهد بدرا كا٤بشاىد كلها. مات ُب خالفة عثماف سنة ثالثْب، كىو أثبت سٌيد ا
 (. ُُٖ، َُٖ/ ُاألقاكيل، كقيل: األكثر على أنو ُب خالفة عمر. ينظر )اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة(، مصدر سابق، )

(. ُٗٗٔ(، حديث رقم )الناقلْب ٣برب أيب بن كعب ُب الوترذكر اختالؼ ألفاظ ( أخرجو النسائي َب سننو: باب )ّ) 
صحيح كضعيف سنن و األلباين ُب صحح(. ك َُّْ، حديث رقم )باب ُب الدعاء بعد الوترَب سننو:  داكد وأبكأخرجو 
ىػ(، برنامج منظومة َُِْمد ناصر الدين األلباين )ا٤بتوَب: ( صحيح كضعيف سنن النسائي. ينظر )النسائي

 (.ّّْ/ ْمن إنتاج مركز نور اإلسالـ ألٕباث القرآف كالسنة باإلسكندرية، ) -اجملاين  -يقات ا٢بديثية التحق
يند قيٍطب بن إبراىيم، مفكر إسالمي مصرم، كلد سنة )ْ)  ـ(، ُب قرية )موشا( ُب َُٔٗق( ا٤بوافق )ُِّْ( سى

ـ(، كانضم إذل اإلخواف ا٤بسلمْب، كسجن ُّْٗ)ق(، ا٤بوافق ُّّٓأسيوط. ٚبرج بكلية دار العلوـ )بالقاىرة( سنة )
ق( ا٤بوافق ُّٕٖمعهم، فعكف على تأليف الكتب كنشرىا كىو ُب سجنو، إذل أف صدر األمر بإعدامو، فأعدـ سنة )

ـ(. كتبو كثّبة مطبوعة متداكلة، منها: )العدالة االجتماعية ُب اإلسالـ(، ك )التصوير الفِب ُب القرآف( ك )مشاىد ُٕٔٗ)
يامة ُب القرآف(، ك )ا٤بستقبل ٥بذا الدين(، ك )ُب ظالؿ القرآف(، ك )معادل ُب الطريق(. ينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر الق

 (. ُْٖ، ُْٕ/ ّسابق، )



 
 

  [ْٖ] 
 

كالتسبيح لو ، ا لتلقي فيوض ا٤بلك القدكسليصبح صا٢ب ؛كيطهره ،فينظف قلبو ىو، الطهور
ٰبب القلب الطاىر ، ككل نقص، ألف ربو القدكس الطاىر ا٤بنزه عن كل عيب؛ ُ()كالتقديس" 

، و كيتخلق بو بالتطهّب من كل حراـ كمكركه كشبهةكٯبلَّ ( القدكس) م ربوالذم يعظن  ا٤بتطهر
 .ِ() (القدكس) كفضل مباح شاغل عن مواله

 :يقوؿ تعاذل ،يدعو ٢بفظ النفس من كل النجاسات ا٤بادية كا٤بعنوية لقدكس(اسم ا )اك 
أ ﴿ ِّٓصأ ٣َوَربٍَّم ـََهّبِ كناية عن " ُب اآلية : تطهّب الثياب، كا٤براد ب[ْ، ّ]ا٤بدَّثر:﴾٤َوثِيَاةََم َذَم

ألف من ال يرضى  ؛تطهّب النفس عما تذـ بو من األفعاؿ كهتذيبها عما يستهجن من األحواؿ
يقاؿ: فالف طاىر الثياب نقي الذيل كاألرداف إذا  ،بنجاسة ما ٲباسو كيف يرضى بنجاسة نفسو

كصف بالنقاء من ا٤بعايب كمدانس األخالؽ، كيقاؿ: فالف دنس الثياب ككذا دسم الثياب 
سواء النجس أك غّبه  إزالة ما يستقذر مطلقان  :كجوز أف يراد بالتطهّب، ...للغادر ك٤بن قبح فعلو

بتنظيف  -صٌلى ا عليو كسلم-]للنيب[  ٤بستقذر الطاىر كمنو األكساخ فيكوف ذلك أمران من ا
فإنو منفر ال يليق ٗبقاـ البعثة،  ؛كإزالة ما يكوف فيها من كسخ كغّبه من كل ما يستقذر ،ثيابو

 كلذا صٌلى ا عليو كسلم أنظف الناس ثوبان  ؛كيستلـز ىذا باألكذل تنظيف البدف من ذلك
كرٗبا يقاؿ باستلزاـ ذلك باألكذل أيضا األمر بالتنزه عن ا٤بنفر القورل كالفعلي كالفحش  ،ان كبدن

 .ّ()ل" كالفظاظة كالغلظة إذل غّب ذلك فال تغف

كأ٠باء ا كلها تناؿ  - عرؼ أف من معانيو الربكةك  ،أف العبد إذا عرؼ اسم ا القٌدكس -ٓ
؛ -منو نزعت منو الربكة ككل ما أخلي، كر عليو بورؾ فيوككل ما ذ ، معها الربكة ا٢بسية كا٤بعنوية

من القدكس ذم الربكة كالفضل ؛ ليناؿ الربكة -سبحانو-طاعتودكاـ بسيتخلق هبذا االسم فإنو 

                                        
 (. ّّّٓ/ ٔ( ُب ظالؿ القرآف: مصدر سابق، )ُ) 
 (. ّٗ، دت، )ص: ُسوريا، ط( ينظر )اإلٲباف با جل جاللو( لعىلي ٧بمد ٧بمد الصَّالَّيب، دار ابن كثّب، ِ) 
 .(َُّ/ ُٓ) : مصدر سابق،(ركح ا٤بعاين)تفسّب األلوسي  (ّ) 



 
 

  [ْٗ] 
 

َو َصَٰيِدٗ ﴿تعاذل:  يقوؿ .إ٭با تناؿ بطاعتو كالبعد عن معصيتوفالربكة  كا١بود،  ٍِ َأ َغ وأ ٌَ
َ
ٌَِّ ذََنٍص أ ا 

َٔ مُ  ُْ ََُثَٰ َو
ُ
َٰٔةٗ أ ۥ َخيَ ُّ يِحٍَِّ َٞ ـَيَُِدأ ۖ  ؤأٌِ ئَُن  َليِّتَٗث ٍَ ْ َحػأ ٌَا ََكُُٔا  َِ َع خأ

َ
ًُْ ةِأ َص جأ

َ
ًأ أ ُٓ ضِيٍَِّ ﴾ ]النحل: ٩٧َونَلَجأ

ا َوَغَل ﴿ كيقوؿ تعاذل:[، ٕٗ ًأ ِسّٗ ُٓ ٍٍّا َرَزكأَجَٰ َُفُلٔاْ مِ
َ
َٰٔةَ َوأ يَ كَاُمٔاْ ٱلؿٍّ

َ
ِ َوأ ََ َحخأئَُن نَِتََٰب ٱّلِلٍّ ِي جِيَٗث إِنٍّ ٱَّلٍّ

كإذا كانت من ا ، كثرة ا٣بّب كدكامو ىي :"كالربكة، [ِٗ]فاطر:﴾ٳ١يَصأُجَٔن حَِخََٰصٗة ىٍَّ َتتَُٔر 
فمنو كماؿي الربكة فهو الذم يبارؾ على من شاء من ، فهي ُب غاية السعة كالكثرة كالكماؿ

القدس كبركاهتا تيفتح على كا١بنة دار )، خلًقو من ا٤بالئكة كالنبيْب كالصا٢بْب كاألزمنة كاألمكنة
فهي جنة عرضها السماكات كاألرض كموضع سوط فيها خّب من الدنيا ، أىلها ٗبزيد ال ينتهي

كمن ٍب ال تنتهي بركاهتا ، رزقها ما لو من نفاد كدكامها أبد اآلباد! فكم يكوف خّبىا، كما فيها
 .فال ٰبصيها إاٌل رب العباد

، ء ا٣بلق كإرل يـو القيامة ال يػيعىدُّ شيئان ييذكر أماـ رزؽ ا١بنة كخّبىاإف رزؽ ا٢بياة الدنيا ميٍنذي بىدٍ  
كتبارؾ ، ىي موضع بركات ا٤بلك القدكس الذم تبارؾ سبحانو( حظّبة القدس) فا١بنة الٍب ىي

 .ُ()ا٠بو" 

هبذا االسم تخلق يسفإنو  (،القدكسكأنو كا٠بو ) (السالـ) أف العبد إذا عرؼ اسم ا -ٔ
، هكشرٌ  هكضرٌ  وكظلمو من غش لم الناسليسٍ ك ، الـ، فإنو من أفضل خصاؿ اإلسالـبإفشاء الس

 .ِ() فإف ا٤بسلم من سلم ا٤بسلموف من لسانو كيده
 

  

                                        
 (. ُْٖ/ ْٓ) (: مصدر سابق،ركح ا٤بعاين)تفسّب األلوسي (ُ) 
 (.ّٗ)ص: مصدر سابق، ( اإلٲباف با جل جاللو: ِ) 



 
 

  [َٓ] 
 

 المللب الثاني

 تقديس المالئمة لربهم

، كما مٌر سابقان التقديس حق   تعاذل  على أف ( اٍلقيدُّكس) ككما دٌؿ اسم  ا تعاذل
ِإَوذأ ﴿: قولو تعاذل، كذلك ُب كحده -سبحانو كتعاذل–ا٤بالئكة لو تقديس فكذلك يدٌؿ عليو 

 ۖ ۡرِض َريِيَفٗث
َ ِِّ َجاِغٞو ِِف ٱۡلأ َلَٰٓهَِهثِ إِ ٍَ َُ  كَاَ  َربََّم لِيأ ٌَآَء َوَنأ فُِم ٱّلِ َٓا َويَعأ ِعُس ذِي ٌََ ُحفأ َٓا  ََتأَػُو ذِي

َ
ْ خ كَالُٔٓا

ُس لََمۖ  ِسَ  َوُجَلّسِ ٍأ َٔن  نَُعتُِّح َِحَ ٍُ يَ ٌَا ََل َتػأ  ًُ يَ غأ
َ
ٓ أ ِِّ  .[َّ: البقرة﴾ ]ٴ١كَاَ  إِ

ُس لَمَ ﴿: لقوؿ ا٤بالئكة تفسّبه ُب( رٞبو ا) قاؿ ابن جرير " : أم: [َّ: البقرة﴾ ]َوُجَلّسِ
 كما أضاؼ إليك أىل الكفر بك"، ننسبك إذل ما ىو من صفاتك من الطهارة من األدناس

()ُ. 

نعظمك ك٭بجدؾ كنطهر ذكرؾ عما ال يليق بك ٩با نسبك : أم": (رٞبو ا) كقاؿ القرطيب
 .ِ() إليو ا٤بلحدكف"

نطهرؾ عن النقائص ككل سوء كنصفك  م:أ ،أصل التقديس التطهّب(:"لباب التأكيلكُب )
 .ّ()" نطهر أنفسنا لطاعتك كعبادتك ككقيل معناى، يق بعزؾ كجاللك من العلو كالعظمةٗبا يل

"نطهر أنفسنا لك من األدناس،  :ْ()( البن حياف األندلسيالتفسّب البحر ايط ُبكُب )

                                        
 (. ْٕٓ/ ُتفسّب الطربم: مصدر سابق، )( ُ) 
 (. ِٕٕ/ ُ، )تفسّب القرطيب: مصدر سابق( ِ) 
 .(ّٓ/ ُ)( لباب التأكيل ُب معاين التنزيل للخازف: مصدر سابق، ّ) 
بو عبد ا ٧بمد بن يوسف بن علي بن حياف األندلسي ا١بياين الغرناطي، اإلماـ الكبّب ُب العربية كالبالغة أ (ْ) 

ّبة ُب النحو كالصرؼ كاللغة كالفقو ما مصنفاتو فكثأستمائة كأربع كٟبسوف، كنشأ ُب غرناطة  ْٓٔكلد سنة  كالتفسّب.
، مقدمة البن حياف األندلسي (البحر ايط ُب التفسّبينظر )كاالعراب كالقراءات كتاج مصنفاتو البحر ايط ُب التفسّب. 

 .(ٓ، ْ/ ُ) ،الناشر



 
 

  [ُٓ] 
 

-أك أفعالنا من ا٤بعاصي، أك ا٤بعُب: نكربؾ كنعظمك، أك نصلي لك، أك نتطهر من أعما٥بم 
 .ُ() ، أك نطهر قلوبنا عن االلتفات إذل غّبؾ"-يعنوف بِب آدـ

ٖبالؼ البشر ، إال  كحدهُب تفسّبه أف ا٤بالئكة ال تقدس ( رٞبو ا) كيوضح الواحدم
 كقد استخلص ذلك من خالؿ تفريقو بْب. ِ()الذين قد يقدسوف اى كيقدسوف معو غّبه

ُس لَمَ ﴿ "الفعل يقدنس فعل متعدو يأخذ مفعوالن بو دكف حرؼ : حيث قاؿ، (نقدنسيك) ك﴾ ُجَلّسِ
فائدهتا ؟ فما فائدة الالـ، لكن اآلية أدخلت الالـ على الكاؼ، نقدنسي اى : فنقوؿ، ا١بر الالـ

  .ّ()التقديس لك ال لغّبؾ" : أم، للتخصيص

كف كال ٲبلٌوف عن تسبيحو: ﴿  أَو يقوؿ تعاذل عن تسبيح ا٤بالئكة لو ٨بربان أهنم ال يفَبي يَُعتُِّدَٔن ٱِلٍّ
ُُتُوَن  َٓاَر ََل َحفأ ََ كقاؿ: ﴿[، َِ﴾ ]األنبياء: ٪١َوٱنلٍّ ِي ْ ـَٱَّلٍّ َبُوا خَهأ ۥ  ـَإِِن ٱظأ ِغَِس َربَِّم يَُعتُِّدَٔن ََلُ

ًأ ََل يَسأ  ُْ َٓارِ َو أِو َوٱنلٍّ َٔن   َٔ ةِٱِلٍّ  [.ّٖ﴾ ]فيصنلىت: ٣٨ٍُ

صلى ا -رسوؿ اأىف  ،-رضي ا عنو- ْ()عىٍن أىيب ذىر  عىن كجاء ُب ا٢بديث الصحيح 
ـً أىٍفضىلي  -عىلىٍيًو كىسلم ًئكىًتًو أىٍك لًعًبىاًدًه: سيٍبحىافى اً مىا اٍصطىفى ))قاؿ:  ؟سيًئلى أىمُّ اٍلكىالى ى اي ًلمىالى

 .ٓ()((كىًٕبىٍمًدهً 

 

                                        
 (.ُِّ/ ُ، )مصدر سابق( البحر ايط ُب التفسّب: ُ) 
 (. ٖٗمصدر سابق، )ص:  ز:الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيينظر ( ِ) 
  ا٤بصدر السابق. ( ّ) 
تلف ُب ا٠بو كاسم أبيو. كا٤بشهور أنو جندب بن جنادة بن اخ ،زاىد ا٤بشهور الصادؽ اللهجةأبوذر الغفارم: ال (ْ) 

هبا من كبار الصحابة قدًن اإلسالـ. يقاؿ: أسلم بعد أربعة، فكاف خامسنا، ٍب انصرؼ ًإذلى بالد قومو فأقاـ . كاف سكن
االستيعاب ُب معرفة ينظر ) ق(.ِّ) كانت كفاتو بالربذة سنة  ،ا٤بدينة -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -حىٌبَّ قدـ عىلىى النَّيبٌ 

 .(َُٗ، َُٓ/ ٕ) مصدر سابق، (،اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة، كينظر )(ُّٓٔ/ ْ) (، مصدر سابق،األصحاب
  .(ُِّٕ)حديث رقم:   كٕبمده،: باب فضل سبحاف اصحيح مسلم (ٓ) 



 
 

  [ِٓ] 
 

 المللب الثالث

 تقديس المؤمنين والمون وما فيو لربهم.

 
  

أف الكوف كما فيو يقدسو كينزىو، كقد جاء ذلك بلفظ أخرب ا سبحانو كتعاذل ُب كتابو الكرًن 
عن  ك  كآفةو  بو كعي كل نقصو عن   -سبحانو كتعاذل–لق  كالذم يدؿ على التنزيو ا٤بطالتسبيح، 

من ٝبيع  -سبحانو–لو  ا٤بطلق الكماؿى  نضمكما أنو يت و،أىف ييوصف ب لو نبغيي ال اكل م
تأُع يقوؿ تعاذل: ﴿، كىي نفس داللة لفظ التقديس كما مرَّ سابقان، الوجوه َُٰت ٱلعٍّ ـَ َؿَٰ تَُعتُِّح ََلُ ٱلعٍّ

ٌََ ذِيِٓ  ۡرُض َو
َ ًٍا َوٱۡلأ ۥ ََكَن َخيِي ُّ ٍُّ ًأ  إِ ُٓ بِيَد َٔن تَعأ ُٓ َل ِسهِۦ َوَؾَِٰسَ َلٍّ َتفأ ٍأ ٍء إَِلٍّ يَُعتُِّح َِحَ ٌَِّ َشأ ٍَّ  ِإَون 

يِِم كيقوؿ تعاذل: ﴿[، ْْ﴾ ]اإلسراء: ٤٤ا َدُفٔرٗ  ٍَ أ ۡرِض ٱل
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ  ِ يَُعتُِّح ّلِِلٍّ

َػضِيضِ ٱۡلأَ 
وِس ٱىأ ًِ ٱىأُلسَّ  [.ُ﴾ ]ا١بمعة: ١ِهي

تػىٍنزًيو  عىن كل مىا الى يػىٍنبىًغي ": (سيٍبحىافى ا)، كمعُب ُ()ينزه ا أم:  ،كمعُب )ييسبنحي (
 .ِ() "لىوي أىف ييوصف ًبوً 

فال ٲبكن )سيٍبحاف(، التسبيح بألفاظو ا٤بختلفة ال يكوف إال  تعاذل كحده، كما ُب لفظ ف
كال ، ْ()كاختصو لنفسو -تعاذل–، فهو لفظ تفرَّد بو ا ّ()ل ىذا اللفظألم ٨بلوؽ أف ينتح

 .، فال ٯبوز أبدا أف نطلقو على غّبهٓ() -سبحانو كتعاذل– ييستعمىل إال لو

ََ ﴿كقد جاء )سىبَّحى( ُب بعض فواتح السور بلفظ )سيٍبحاف( كما ُب أكؿ اإلسراء:  ُظتأَدَٰ
ىَٰ ةَِػتأِسهِۦ َِلأٗل  َ سأ

َ
ِٓي أ ٓ  ٱَّلٍّ َٰخَِِا َأ َءاَي ۥ ٌِ ُّ ِيَ ُُ ۥ ىِ ََلُ ٔأ َِا َخ

ََٰصكأ ِي ََٰ كأَؿا ٱَّلٍّ
َ ِجِس ٱۡلأ عأ ٍَ أ ََصاِم إََِل ٱل ِجِس ٱۡلأ عأ ٍَ أ ََ ٱل ِ ٌّ  

                                        
 (. ّٓ/ ُ( ينظر الزاىر ُب معاين كلمات الناس: مصدر سابق، )ُ) 
 (. ُٔٗ/ ْهتذيب اللغة: مصدر سابق، باب ا٢باء كالسْب، )( ِ) 
 (.ِٗٔ/ ُ( ينظر الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور: مصدر سابق، )ّ) 
 (.ُٗٔ/ ُ، )سابق مصدر ( ينظر غرائب التفسّب كعجائب التأكيل:ْ) 
 (.ُِّ، ِِّ/ ُ( ينظر البحر ايط ُب التفسّب: مصدر سابق، )ٓ)



 
 

  [ّٓ] 
 

َِؿُي  ٍِيُع ٱۡلأ َٔ ٱلعٍّ ُْ ۥ  ُّ ٍُّ ، كمعناىا: "أف التنزيو ثابت  تعاذل قبل أف ٱبلق من [ُ]اإلسراء:﴾١إِ
ۡرِضِۖ : ﴿بَّحى(، كما ُب قولو تعاذل،  كجاء بلفظ ا٤باضي )سى ُ()ينزىو" 

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ  ِ َظتٍَّح ّلِِلٍّ
 ًُ َِهي َػضِيُض ٱۡلأ

َٔ ٱىأ ُْ ، كُب بعضها بلفظ ا٤بضارع )تيسىبنحي( ك)ييسىبنحي(، كما ُب قولو [ُ]ا٢بديد:﴾١َو
ٍَّ  : ﴿تعاذل ٌََ ذِيِٓ ۡرُض َو

َ تأُع َوٱۡلأ َُٰت ٱلعٍّ ـَ َؿَٰ ِسهِۦ َوَؾَِٰسَ َلٍّ  تَُعتُِّح ََلُ ٱلعٍّ ٍأ ٍء إَِلٍّ يَُعتُِّح َِحَ ٌَِّ َشأ ِإَون 

ًٍا َدُفٔرٗ  ۥ ََكَن َخيِي ُّ ٍُّ ًأ  إِ ُٓ بِيَد َٔن تَعأ ُٓ َل ٌَا ِِف ﴿[، كقولو تعاذل: ْْ﴾ ]اإلسراء: ٤٤ا َتفأ  ِ يَُعتُِّح ّلِِلٍّ
َهِ  َػضِيضِ ٱۡلأ

وِس ٱىأ يِِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ ۡرِض ٱل
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ًِ ٱلعٍّ ؛ "كُب ذلك إشارة إذل [ُ﴾ ]ا١بمعة: ١ي

، بل ىي كانت مسبحةن أبدان ُب  كوف ٝبيع األشياء مسبحان  أبدان غّب ٨بتصو بوقتو دكف كقتو
 .ِ()ا٤باضي، كستكوف مسبحةن أبدان ُب ا٤بستقبل" 

 
 :إطالق التقديس وضوابلو

عند كىذا ىو الضابط  ،ّ()الوصف بالتقديس حيٍكم، كىذا ا٢بكم  ال يعلم إال من جهة الشرع 

 . ذلككليس ٥بم ا٣بركج عن ُب إطالؽ التقديس على األشياء، أىل السنة كا١بماعة 

، منهج أىل السنة كا١بماعةكرفعو فوؽ مكانتو كمنزلتو فليس من تقديس الشخص أما 
 كما ركت عائشة رضي اكمكانتو الٍب يليق هبا،  إنزالو منزلتو احَبامو، ك ىو  كإ٭با منهجهم

-، كقولو ْ()(( أف ننزؿ الناس مناز٥بم -صلى ا عليو كسلم-تعاذل عنها: ))أمرنا رسوؿ ا 

                                        
 (.ٖٗٓٓ/ ُْتفسّب الشعراكم: مصدر سابق، )( ُ) 
 (.ِْٓ/ ْتفسّب ا٣بازف لباب التأكيل ُب معاين التنزيل: مصدر سابق، )( ِ) 
الشيخي، رسالة ماجستّب ُب قسم العقيدة  ( ينظر تقديس األشخاص عند النصارل كآثاره: موسى بن عقيلي بن أٞبدّ) 

 (. ٕٗق، )ص: ُِْٗكا٤بذاىب ا٤بعاصرة، جامعة أـ القرل، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، 
ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل صحيح مسلم، باب مقدمة اإلماـ مسلم رٞبو ا. ينظر )( ْ) 

: ٧بمد فؤاد عبد ، تىػ(٢ُِٔبجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم )ا٤بتوَب: سلم بن ا( ٤برسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 .(ٔ/ ُ) ،بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب، الباقي



 
 

  [ْٓ] 
 

: ))إف من إجالؿ ا إكراـ ذم الشيبة ا٤بسلم، كحامل القرآف، غّب -صلى ا عليو كسلم
خرج عن  كأم تعظيم ٤بخلوؽ .ِ()" ُ()الغارل فيو، كال ا١باُب عنو، كإكراـ ذم السلطاف ا٤بقسط

 .ّ() فهو تعظيم ٧بـر ال يأذف بو االطريقة الٍب شرعها ا 

فهو البليغ ُب النزاىة ُب الذات ، ٩با سبق أف التقديس حق  سبحانو كتعاذل كحده يتبْب جليان 
كالطاىر عن كل ، كىو سبحانو ا٤بنزه عن كل نقص، كاألفعاؿ كاألحكاـ كاأل٠باء، كالصفات

ال ٯبوز لنا أف نصف ٨بلوقا بأكصاؼ التقديس إال ٗبا عيًلم من ككذلك  يتبٌْب لنا أنو ، عيب
 .جهة الشرع

 

  

                                        
ْلِعِميَ ( ا٤بقسط: العادؿ. كمنو قولو تعاذل: ﴿ُ)  ٍُ ْ َ ُُيِبَّ ال [، فمعناه: إف ا ٰبب العادلْب ُب ِْا٤بائدة: ﴾ ]إِنٍّ اّلِلٍّ

س، القاضْب بينهم ٕبكم ا الذم أنزلو ُب كتابو كأٍمرًه أنبياءىه صلوات ا عليهم. يقاؿ منو: "أقسط حكمهم بْب النا
 (. ّّٔ، ّّٓ/َُتفسّب الطربم، مصدر سابق، ) ينظرا٢باكم ُب حكمو" إذا عدؿ كقضى با٢بق، "يػيٍقًسط إقساطنا". 

 (.ّٕٓث رقم )أخرجو البخارم َب األدب ا٤بفرد، باب إجالؿ الكبّب، حدي( ِ) 
 (. ِْٗ/ ّالدرر السنية: مصدر سابق، )-ينظر ا٤بوسوعة العقدية( ّ) 



 
 

  [ٓٓ] 
 

 

 
 

 ثانيالماصث ال

 المراد بُروُح اْلُقُدسِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

  [ٓٔ] 
 

 

 ثانيالماصث ال

 المراد بُروُح اْلُقُدسِ 

 كىي:كرد )ريكحي اٍلقيديًس( ُب أربعة مواضع من القرآف الكرًن، 

ًَ َوىََلسأ قولو تعاذل: ﴿ -ُ يَ ََ َمصأ َا ِغحََس ٱبأ ِسهِۦ ةِٱلصَُّظِوِۖ َوَءاحَحِأ َۢ َبػأ َا ٌِ يِأ َا ُمََٔس ٱىأِهَتََٰب َوَرفٍّ َءاحَحِأ
تُ  َبأ خَهأ ًُ ٱظأ ُُفُعُس

َ
ىَٰٓ أ َٔ ٓأ ٍَا ََل َت ِ ًأ رَُظُٔ ۢ ة ٍَا َجآَءُز ـَُُكٍّ

َ
ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ أ َنَٰ يٍّسأ

َ
َيَِّجَِٰج َوخ

ًأ ًأ َذَفصِيلٗ ٱۡلأ خُ بأ  ا َنشٍّ

خُئَُن َوـَصِيلٗ   [.ٕٖ﴾ ]البقرة: ٨٧ا َتلأ

ِۘ كقولو تعاذل: ﴿ -ِ ـ  َٰ َبػأ
ًأ لََعَ ُٓ َق َا َبػأ يِأ ًأ  حِيأَم ٱلصَُّظُو ـَقٍّ ُٓ َق ۖ َوَرَذَع َبػأ ُ ًَ ٱّلِلٍّ ٌٍَّ ََكٍّ  ًُٓ ِِأ ٌّ

 ِۙ ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ  َدَرَجَٰج  َنَٰ يٍّسأ
َ
َيَِّجَِٰج َوخ

ًَ ٱۡلأ يَ ََ َمصأ َا ِغحََس ٱبأ َۢ  َوَءاحَحِأ ٌِ ََ ِي ٌَا ٱرأخَخََو ٱَّلٍّ  ُ ٔأ َػآَء ٱّلِلٍّ َ َول
ٌٍَّ َزَفَص  وَ   ًُٓ ََ َوٌِِأ ٌَ َأ َءا ٌٍّ  ً ُٓ ِأ ٍِ خَيَُفٔاْ ـَ َِ ٱرأ َيَِّجَُٰج َوَؾَِٰس

ًُ ٱۡلأ ُٓ ٌَا َجآَءتأ ِس  َۢ َبػأ ِ ٌّ ِسًِْ  ٌَا َبػأ  ُ ٔأ َػآَء ٱّلِلٍّ َ ل
ٌَا يُصِيُس  َػُو  َ َحفأ ٍَّ ٱّلِلٍّ  [.ِّٓ﴾ ]البقرة: ٢٥٣ٱرأخَخَئُاْ َوَؾَِٰس

يٍّسحََّم كقولو تعاذل: ﴿ -ّ
َ
حَِم إِذأ خ َٰ َوَِٰلَ ِِت َغيَيأَم َولََعَ ٍَ ًَ ٱذأُنصأ ُِػأ يَ ََ َمصأ ُ َيَٰػِحََس ٱبأ إِذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ

 ۖ ٗل ٓأ ِس َوَك ٓأ ٍَ أ ًُ ٱنلٍّاَس ِِف ٱل َث َوٱتلٍّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِس حَُسيِّ ٍَ ِهأ ٍأخَُم ٱىأِهَتََٰب َوٱۡلأ ۖ ِإَوذأ  ِإَوذأ َغيٍّ جنِيَو ِ
ََٰث َوٱۡلأ َرى ٔأ

يأ  َٓ ِي َن ََ ٱىّمِ ِۖ ِإَوذأ  َٔ ََتأيُُق ٌِ ِِ ةأَصَص بِإِذأ
َ َّ َوٱۡلأ ٍَ زأ

َ ِئُ ٱۡلأ ِۖ َوُتبأ ِِ ۢا بِإِذأ َ َٓا َذخَُهُٔن َليأ ِِ َذخَُِفُذ ذِي ِ بِإِذأ يأ  ثِ ٱىمٍّ
َٰٓءِ َر ُج ةَِِنٓ إِظأ ِۖ ِإَوذأ َنَففأ ِِ ََتَٰ بِإِذأ ٔأ ٍَ أ ًأ إِنأ َهََٰشآ َُتأصُِج ٱل ُٓ ََ َزَفُصواْ ٌِِأ ِي َيَِّجَِٰج َذَلاَ  ٱَّلٍّ

ًُٓ ةِٱۡلأ يَو َغَِم إِذأ ِجئأخَ
ٌَّتِٞي  صٞ   ِظدأ

 [.َُُ﴾ ]ا٤بائدة: ١١٠إَِلٍّ

سٗ كقولو تعاذل: ﴿ -ْ ُْ ٌَُِٔاْ َو ََ َءا ِي ّقِ ِِلُثَتَِّج ٱَّلٍّ َ
بَِّم ةِٱۡلأ ۥ ُروُح ٱىأُلُسِس ٌَِ رٍّ ََلُ َ ى كُوأ َُضٍّ ىَٰ َوبُۡشأ

َي  ٍِ يِ عأ ٍُ  [.َُِ﴾ ]النحل: ١٠٢لِيأ



 
 

  [ٕٓ] 
 

 

 الموضع األول الذي ذكر فيو روح القدس:

ًَ تعاذل: ﴿ يقوؿ يَ ََ َمصأ َا ِغحََس ٱبأ ِسهِۦ ةِٱلصَُّظِوِۖ َوَءاحَحِأ َۢ َبػأ َا ٌِ يِأ َا ُمََٔس ٱىأِهَتََٰب َوَرفٍّ َوىََلسأ َءاحَحِأ
ـَ 
َ
ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ أ َنَٰ يٍّسأ

َ
َيَِّجَِٰج َوخ

ًأ َذَفصِيلٗ ٱۡلأ ُت َبأ
خَهأ ًُ ٱظأ ُُفُعُس

َ
ىَٰٓ أ َٔ ٓأ ٍَا ََل َت ِ ًأ رَُظُٔ ۢ ة ٍَا َجآَءُز ًأ ُُكٍّ خُ بأ ا َنشٍّ

خُئَُن َوـَصِيلٗ   [.ٕٖ﴾ ]البقرة: ٨٧ا َتلأ

ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ ذكر الطربم عند تفسّبه لقولو تعاذل: ﴿ َنَٰ يٍّسأ
َ
لف [. أنو اختي ٕٖ﴾ ]البقرة: َوخ

 لى أقواؿ:ُب تأكيل )الركح( ع

ىو جربيل  -عليو السالـ-القوؿ األكؿ: أف ا٤براد من الركح الذم أيد ا تعاذل بو عيسى 
 ُ()عليو السالـ. 

ىو  -عليو السالـ-الذم أيد ا تعاذل بو عيسى  من الركح القوؿ الثاين: أف ا٤براد
 اإل٪بيل، فكما أف ا جعل القرآف ركحا، كما قاؿ ا: ﴿

َ
َٰلَِم أ ٌَا َوَكَذ مأصَُِا  

َ
َأ أ ِ ٌّ َآ إَِِلأَم ُروٗخا  وأَخيِأ

َأ ِغتَادَُِا  ِإَو ٍَّؼآُء ٌِ ٌََ ن ٓأِسي ةِِّۦ  ُّ ُُٔٗرا جٍّ َُ َوَؾَِٰسَ َجَػيأَجَٰ يَؿَٰ ِ
ٌَا ٱىأِهَتَُٰب َوََل ٱۡلأ رِي  ِسٓي ُنَِج حَسأ ٓأ ٍَُّم تَلَ

خَلِيم   عأ ٌَّ  ِ()ككالٮبا ركح ا.  ،ان فكذلك اإل٪بيل ركح[، ِٓالشورل: ﴾ ]٥٢إََِلَٰ ِؾَرَٰط  

ىو االسم  -عليو السالـ-أف ا٤براد من الركح الذم أيد ا تعاذل بو عيسى القوؿ الثالث: 
 ّ()ٰبيي بو ا٤بوتى.   -عليو السالـ-الذم كاف عيسى

آخر، كىو "أف ا٤براد هبا  ُب تفسّب ا٤بنار عند تفسّبه ٥بذه اآلية قوالن  كذكر ٧بمد رشيد رضا
ككصفها بالقداسة كالطهارة ٗبعُب إعاذتو من الشيطاف أف يكوف لو حظ فيو،  ركح عيسى نفسو،

                                        
 (. َِّ/ ِمصدر سابق، ) :تفسّب الطربم نظري( ُ) 
 (. ُِّ/ ِا٤بصدر السابق: )( ِ) 
 . ا٤بصدر السابق( ّ) 



 
 

  [ٖٓ] 
 

 .ُ()أك ألنو أنزؿ عليو اإل٪بيل بالتعاليم الٍب تقدس النفوس" 

قاؿ الطربم: إف "أكذل التأكيالت ُب ذلك بالصواب قوؿ من قاؿ: "الركح" ُب ىذا ا٤بوضع 
 كما أخرب ُب قولو،  ِ() بو -يو السالـعل- ألف ا جل ثناؤه أخرب أنو أيد عيسى(؛ )جربيل

يٍّسحََّم ةُِصوِح ٱىأُلُسِس : ﴿تعاذل
َ
حَِم إِذأ خ َٰ َوَِٰلَ ِِت َغيَيأَم َولََعَ ٍَ ًَ ٱذأُنصأ ُِػأ يَ ََ َمصأ ُ َيَٰػِحََس ٱبأ  إِذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ

 ۖ ٗل ٓأ ِس َوَك ٓأ ٍَ أ ًُ ٱنلٍّاَس ِِف ٱل ٍَ حَُسيِّ ِهأ ٍأخَُم ٱىأِهَتََٰب َوٱۡلأ جنِيَو  ِإَوذأ َغيٍّ ِ
ََٰث َوٱۡلأ َرى ٔأ  [. َُُ﴾ ]ا٤بائدة: َث َوٱتلٍّ

يٍّْسحَُم ةُِصوِح الذم أيده ا بو ىو اإل٪بيل ُب قولو: ﴿ (الركحبػػً)كبٌْب أنو لو كاف ا٤بقصود 
َ
إِذْ خ

ثَ بعد ذلك بقولو: ﴿ لىمىا ذكره ا مكرران  "حيث قاؿ: ﴾؛ اىُْلُسِس  ٍَ ِهأ ٍأخَُم ٱىأِهَتََٰب َوٱۡلأ  ِإَوذأ َغيٍّ
جنِيَو  ِ

ََٰث َوٱۡلأ َرى ٔأ كإذ علمتك  -﴾، كعلى قو٥بم ىذا فمعُب اآلية: )إذ أيدتك باإل٪بيل َوٱتلٍّ
اإل٪بيل(، فذلك تكرير كالـ كاحد، من غّب زيادة معُب ُب أحدٮبا على اآلخر. كذلك خلف 

. كإٍذ  يتعاذل عن أف ٱباطب عباده ٗبا ال يفيدىم بو فائدة -هري كٍ تعاذل ذً -، كا ّ()من الكالـ
ُب ىذا ا٤بوضع، اإل٪بيل، كإف كاف ٝبيع   الركح كاف ذلك كذلك، فػىبػىْبنه فساد قوؿ من زعم أف

ألهنا ٙبيا هبا القلوب ا٤بيتة، كتنتعش هبا النفوس ؛ منو كتب ا الٍب أكحاىا إذل رسلو ركحان 
 .ْ()ا٤بولية، كهتتدم هبا األحالـ الضالة" 

: "ألنو  ، كإضافة القدس لو، يقوؿ الطربمركحبال -عليو السالـ-جربيل كعن سبب تسمية 
 (القدس)ك  (القدس) من عنده، من غّب كالدة كالدو كلدىه، كأضافو إذل كاف بتكوين ا لو ركحان 

ركحان؛ قيل: للطافتو،  -عليو السالـ-٠بى اي تعاذل جربيل : "ٔ()كقاؿ السمعاين، ٓ() ىو الطهر"

                                        
 (. ُِّ/ ُمصدر سابق، ) :( تفسّب ا٤بنارُ) 
 (. ُِّ/ ِمصدر سابق، ) :تفسّب الطربم ( ينظرِ) 
( ا٣بلف: الردمء الفاسد من القوؿ. يقاؿ ُب ا٤بثل: "سكت ألفا كنطق خلفا"، للرجل يطيل الصمت، فإذا تكلم ّ) 

 (. ِِّ/ ِ، )سابقالصدر : متفسّب الطربمتكلم با٣بطأ كا٣بطل. 
 (. ِِّ/ ِ: )( ا٤بصدر السابقْ) 
 ا٤بصدر السابق. ( ٓ) 
= عبد ا١ببار بن أٞبدساف، شيخ الشافعية، أبو ا٤بظفر منصور بن ٧بمد بن إلماـ، العالمة، مفٍب خراالسمعاين: ا( ٔ) 



 
 

  [ٓٗ] 
 

اٍلقيدس: نعت ًجرٍبًيل؛ : "ىيوى سىبىب ٢بياة اٍلقيليوب. كقيلللطافتو، أىك ٤بكانو من اٍلوىٍحي الًَّذم 
 .ُ() "ف بو ألنو طاىر من الذُّنيوبصً كي 

 بالركح: -عليو السالـ-كأكرد الرازم ُب تفسّبه أربعة أكجو لتسمية جربيل 

كما يقاؿ: حاًب ا١بود كرجل صدؽ ،  األكؿ: أف ا٤براد من ركح القدس الركح ا٤بقدسة"
 تشريفا لو كبيانا لعلو مرتبتو عند ا تعاذل. فوصف جربيل بذلك

فإنو ىو ، ألنو ٰبيا بو الدين كما ٰبيا البدف بالركح؛ الثاين: ٠بي جربيل عليو السالـ بذلك
 ا٤بتورل إلنزاؿ الوحي إذل األنبياء كا٤بكلفوف ُب ذلك ٰبيوف ُب دينهم.

 أف ركحانيتو أًب كأكمل. غّب، الثالث: أف الغالب عليو الركحانية ككذلك سائر ا٤بالئكة

ألنو ما ضمتو أصالب الفحوؿ كأرحاـ ؛ الرابع: ٠بي جربيل عليو السالـ ركحا
 .ِ()"األمهات

 ُب تفسّبه ٤بعُب )القدس( أربعة أكجو: ّ()كأكرد ابن أيب حاًب

                                                                                                                   
مفسر، من العلماء با٢بديث. من أىل مرك، كلد فيها سنة التميمي، السمعاين، ا٤بركزم، ا٢بنفي كاف، ٍب الشافعي. =
ف شوكا ُب أعْب تعصب ألىل ا٢بديث كالسنة كا١بماعة، ككاق(. كاف مفٌب خراساف. ْٖٗق(، كفيها توُب سنة )ِْٔ)

السنة. من مصنفاتو: )تفاسّب السمعاين( ثالث ٦بلدات، ك )االنتصار ألصحاب ا٢بديث( ك ا٤بخالفْب، كحجة ألىل 
)القواطع( ُب أصوؿ الفقو، ك )ا٤بنهاج ألىل السنة( ك )االصطالـ( ُب الرد على أىب زيد الدبوسي، كغّب ذلك. كىو جد 

ك (. ُُٔ، ُُْ/ ُٗ(، مصدر سابق، )سّب أعالـ النبالءبن ٧بمد. ينظر: ) السمعاين صاحب )األنساب( عبد الكرًن
 (. َّْ، َّّ/  ٕ)األعالـ( للزركلي: مصدر سابق، )

تفسّب القرآف: أبو ا٤بظفر، منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار ابن أٞبد ا٤بركزل السمعاين التميمي ا٢بنفي ٍب الشافعي ( ُ) 
، ىػُُْٖ، ُط، السعودية، اىيم كغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياضىػ(، ت: ياسر بن إبر ْٖٗ)ا٤بتوَب: 
 (. َُٔ/ ُـ، )ُٕٗٗ

 (. ٔٗٓ/ ّتفسّب الرازم: مصدر سابق، )( ِ) 
عبد الرٞبن بن أيب حاًب ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر بن داكد بن مهراف، أبو ٧بمد الٌتميمٌي ا٢بٌنظلٌي، كقيل: بل ( ّ) 

ـ كمعرفة الرٌجاؿ. توُب سنة )ا٢بنظلٌي فقط. كىي ن  ِّٕسبة إذل درب حنظلة بالرم، كاف يسكنو كالده. كاف ٕبرنا ُب العلو
ىػ(. من مصنفاتو: )ا٤بسند(، ككتاب )الزىد(، ككتاب )الكُب(، ك )الفوائد الكبّب(، كلو تفسّب كبّب سائره آثار مسنده ُب 

 (. ّْٓ، ّّٓ/ ٕـ للذىيب(، مصدر سابق، )أربع ٦بلدات كبار، قل أف يوجد مثلو. ينظر )تاريخ اإلسال



 
 

  [َٔ] 
 

ي بو يٰب -عليو السالـ-الوجو األكؿ: بركح القدس قاؿ: ىو االسم الذم كاف عيسى
 ا٤بوتى.

 ين: القدس ىو الرب تبارؾ كتعاذل.كالوجو الثا

 كالوجو الثالث: القدس الربكة.

 ُ()كالوجو الرابع: القدس: ا٤بطهر. 

ٗبا ، ككصفو -عليهم السالـ-من بْب الرسل بالذكر  -عليو السالـ-كعن ٚبصيص عيسى 
إف سبب ُب )٧باسن التأكيل(:  ِ()القا٠بيقوؿ ، يكر من إيتاء البينات كالتأييد بركح القدسذي 

تو كإظهار ق"٢بسم مادة اعتقادىم الباطل ُب حقو عليو السالـ، ببياف حقيىذا التخصيص ىو 
 .ّ()هناية قبح ما فعلوا بو عليو السالـ" 

ُب )ركح ا٤بعاين(: "كإفراد ]عيسى[ عليو السالـ ٗبا ذيكر لردن ما بْب أىل  ْ()كقاؿ اآللوسي
 .ٓ()الكتابْب ُب شأنو من التفريط كاإلفراط" 

                                        
٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر التميمي، ا٢بنظلي، الرازم ابن أيب  وأب :(( ينظر )تفسّب القرآف العظيمُ) 

 ىػ،ُُْٗ، ّا٤بملكة العربية السعودية، ط، ىػ(، ت: أسعد ٧بمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى البازِّٕحاًب )ا٤بتوَب: 
(ُ /ُٔٗ .) 
إماـ ، ( القا٠ًبي: ٝباؿ الدين )أك ٧بمد ٝباؿ الدين( بن ٧بمد سعيد بن قاسم ا٢بالؽ، من ساللة ا٢بسْب السبطِ) 

ـ ُب عصره، علما بالدين، كتضلعا من فنوف األدب. كلد ق(. ُِّّق(، كتوُب فيها سنة )َُِّٖب دمشق سنة ) الشا
ك )قواعد التحديث من فنوف مصطلح ا٢بديث(، ك )٧باسن التأكيل( (، ائدإصالح ا٤بساجد من البدع كالعو من مصنفاتو: )

 (. ُّٓ/ ِينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )٦بلدا ُب تفسّب القرآف الكرًن. ( َُٕب )
 (. ّْٖ/ ُ: مصدر سابق، )للقا٠بي ( ٧باسن التأكيلّ) 
كاف . ين، أبو الثناء: مفسر، ٧بدث، أديب، من اجملددينآلليوسي: ٧بمود بن عبد ا ا٢بسيِب اآللوسي، شهاب الدا( ْ) 

كنسبة األسرة اآللوسية ق(. َُِٕق(، كتوُب فيها سنة )ُُِٕفيها سنة ) من أىل بغداد، كلد. سلفي االعتقاد، ٦بتهدا
لدات  إذل جزيرة )آلوس( ُب كسط هنر الفرات، على ٟبس مراحل من بغداد. من كتبو: )ركح ا٤بعاين( ُب التفسّب، تسع ٦ب

 (. ُٕٔ/ ٕينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )كبّبة، ك )دقائق التفسّب(، ك )حاشية على شرح القطر( ُب النحو. 
 (. ْ/ ِمصدر سابق، )ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين: ( ٓ) 



 
 

  [ُٔ] 
 

 الذي ذكر فيو روح القدس: ثانيضع الالمو 

ِۘ يقوؿ تعاذل: ﴿ ـ  َٰ َبػأ
ًأ لََعَ ُٓ َق َا َبػأ يِأ ِۙ  حِيأَم ٱلصَُّظُو ـَقٍّ ًأ َدَرَجَٰج  ُٓ َق ۖ َوَرَذَع َبػأ ُ ًَ ٱّلِلٍّ ٌٍَّ ََكٍّ  ًُٓ ِِأ ٌّ 

 ٓ ٔأ َػا َ ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ َول َنَٰ يٍّسأ
َ
َيَِّجَِٰج َوخ

ًَ ٱۡلأ يَ ََ َمصأ َا ِغحََس ٱبأ َۢ َوَءاحَحِأ ِ ٌّ ِسًِْ  َۢ َبػأ ٌِ ََ ِي ٌَا ٱرأخَخََو ٱَّلٍّ  ُ َء ٱّلِلٍّ
 ُ ٔأ َػآَء ٱّلِلٍّ َ ٌٍَّ َزَفَص  َول  ًُٓ ََ َوٌِِأ ٌَ َأ َءا ٌٍّ  ً ُٓ ِأ ٍِ ْ ـَ خَيَُفٔا َِ ٱرأ َيَِّجَُٰج َوَؾَِٰس

ًُ ٱۡلأ ُٓ ٌَا َجآَءتأ ِس  ٌَا ٱرأخَخَئُاْ َبػأ  

ٌَا يُصِيُس  َػُو  َ َحفأ ٍَّ ٱّلِلٍّ  [.ِّٓ: ﴾ ]البقرة٢٥٣َوَؾَِٰس

 .ُ()كا٤براد )بركح القدس( ُب ىذه اآلية ىو جربيل عليو السالـ 

قاؿ الرازم ُب )مفاتيح الغيب(: "كالذم يدؿ على أف ركح القدس جربيل عليو السالـ 
ۥ ُروُح ٱىأُلُسِس قولو تعاذل: ﴿ ََلُ  .ِ()[ " َُِالنحل: ﴾ ]كُوأ َُضٍّ

 الذي ذكر فيو روح القدس: ثالثالموضع ال

يٍّسحََّم ةُِصوِح ذل: ﴿يقوؿ تعا
َ
حَِم إِذأ خ َٰ َوَِٰلَ ِِت َغيَيأَم َولََعَ ٍَ ًَ ٱذأُنصأ ُِػأ يَ ََ َمصأ ُ َيَٰػِحََس ٱبأ إِذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ

 ۖ ٗل ٓأ ِس َوَك ٓأ ٍَ أ ًُ ٱنلٍّاَس ِِف ٱل جنِيَوۖ ِإَوذأ ٱىأُلُسِس حَُسيِّ ِ
ََٰث َوٱۡلأ َرى ٔأ َث َوٱتلٍّ ٍَ ِهأ ٍأخَُم ٱىأِهَتََٰب َوٱۡلأ ََ   ِإَوذأ َغيٍّ ََتأيُُق ٌِ

يأ  َٓ ِي َن ِۖ ِإَوذأ  َٔ ٱىّمِ ِِ ةأَصَص بِإِذأ
َ َّ َوٱۡلأ ٍَ زأ

َ ُِئ ٱۡلأ ِۖ َوُتبأ ِِ ۢا بِإِذأ َ َٓا َذخَُهُٔن َليأ ِِ َذخَُِفُذ ذِي ِ بِإِذأ يأ  َُتأصُِج ثِ ٱىمٍّ
 َ ًُٓ ةِٱۡلأ َٰٓءِيَو َغَِم إِذأ ِجئأخَ َر ُج ةَِِنٓ إِظأ ِۖ ِإَوذأ َنَففأ ِِ ََتَٰ بِإِذأ ٔأ ٍَ أ ًأ إِنأ َهََٰشآ إَِلٍّ ٱل ُٓ ََ َزَفُصواْ ٌِِأ ِي يَِّجَِٰج َذَلاَ  ٱَّلٍّ

ٌَّتِٞي  صٞ   [.َُُ﴾ ]ا٤بائدة: ١١٠ِظدأ
: "أحدٮبا: أهنا الركح الطاىرة الٍب ْب﴾ كجهةُِصوِح ٱىأُلُسِس ذكر الطربم أف ُب قولو: ﴿

 .ّ()كىو األصح" ، خصو ا هبا. الثاين: أنو جربيل عليو السالـ

 .ْ()لو"  كالقدس ىو ا تعاذل، كأنو أضافو إذل نفسو تعظيمان ، زم: "الركح جربيلكقاؿ الرا
 :كمنهابأمور،  -عليو السالـ- نعمتو على عيسى كَب ىذه اآلية فسَّر ا تعاذل
                                        

 (. ِٓٔ/ ّتفسّب القرطيب: مصدر سابق، )ينظر ( ُ) 
 (. ِٖٓ/ ٔدر سابق، ( تفسّب الرازم: مصِ) 
 (. ّّٔ/ ٔ: مصدر سابق، )الطربمتفسّب ا( ّ) 
 (. ْٗٓ/ ُِمصدر سابق، ) :ينظر تفسّب الرازم( ْ) 



 
 

  [ِٔ] 
 

يٍّسحََّم ةُِصوِح ٱىأُلُسِس : ﴿تعاذل قولو 
َ
﴾، كذكر بعدىا من ضمن نعمو عليو ﴿اإٍلً٪بًٍيل﴾، إِذأ خ

أف اإل٪بيل ليس ىو ركح القدس، كلو كاف كذلك لكاف ا٤بعُب: )إذ أيدتك  ٩با يدؿ على
كإذ علمتك اإل٪بيل(، كُب ذلك تكرير كالـ كاحد، من غّب زيادة معُب ُب أحدٮبا  -باإل٪بيل 

 ف: إعلى اآلخر. كا تعاذل إ٭با ٱباطب عباده ٗبا فيو فائدة. كُب ذلك إبطاؿ قوؿ من قاؿ
 .ُ()اإل٪بيلىو  ُب ىذا ا٤بوضع،( الركح)

 الذي ذكر فيو روح القدس: رابعالموضع ال

ٓ َءايَثٗ يقوؿ تعاذل: ﴿ َا نلأ ََكَن َءايَث   ِإَوذَا ةَسٍّ ًأ ََل  ٌٍّ ُْ ََثُ زأ
َ
ِۢۚ  ةَوأ أ َُت

فأ ٌُ َُج 
َ
ٍَآ أ ْ إِجٍّ ُِ  كَالُٔٓا ٍَا ُحزَنّ ِ ًُ ة

يَ غأ
َ
ُ أ َوٱّلِلٍّ

َٔن  ٍُ يَ ۥ ُروُح ٱىأُلُسِس ١٠١ٌََِحػأ ََلُ سٗ  كُوأ َُضٍّ ُْ ٌَُِٔاْ َو ََ َءا ِي ّقِ ِِلُثَتَِّج ٱَّلٍّ َ
بَِّم ةِٱۡلأ َي ى رٍّ ٍِ يِ عأ ٍُ ىَٰ لِيأ َ ﴾ ١٠٢َوبُۡشأ

 [.َُِ، َُُالنحل: ]

، ِ(): "يعِب جربيل، نزؿ بالقرآف كلو ناسخو كمنسوخو"ُب اآلية ركح القدسمعُب ك 
زؿ بالقدس، ألنو ين؛ بذلك ي، كُب تفسّب ا٤براغي: "٠بّ()ك"أضيف إذل القدس كىو الطهر"

 .ْ() ٗبا يطهر النفوس": أم

 .ٓ()طاىر من كل ما ال يليق  ألنو :كقيل
: "القدس: الطهر، كىو ىنا مراد بو معنياه ٔ()كجاء ُب )التحرير كالتنوير( البن عاشور

                                        
 (. ِِّ/ ِمصدر سابق، ) :نظر تفسّب الطربمي( ُ) 
 (. ُٕٕ/ َُ( تفسّب القرطيب: مصدر سابق، )ِ) 
/ ّمصدر سابق، )، نظر تفسّب البيضاكم(. كئّْ/ ِ) مصدر سابق،( الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل: ّ) 

َِْ .) 
 (. ُُْ/ ُْ( تفسّب ا٤براغي: مصدر سابق، )ْ) 
 (. ّْٓ/ ِأضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف: مصدر سابق، )ينظر ( ٓ) 
 كدراستو ككفاتو مولده .بتونس كفركعو الزيتونة جامع كشيخ بتونس ا٤بالكيْب ا٤بفتْب رئيس: عاشور بن الطاىر ٧بمد (ٔ) 

ـ   اجملمعْب أعضاء من كىو. مالكيان  لإلسالـ شيخان ( ـُِّٗ)عاـ  عْب(. ـُٕٖٗ) ىػ(ُِٔٗ)بتونس، كاف مولده عا
 =ُب االجتماعي النظاـ أصوؿ)ك ،(اإلسالمية الشريعة مقاصد) مطبوعة، أشهرىا: مصنفات لو. كالقاىرة دمشق ُب العربيْب



 
 

  [ّٔ] 
 

 .ُ() ر"ا٢بقيقي كاجملازم الذم ىو الفضل كجاللة القد

 .ِ() يب كخيانة كآفة"قاؿ السعدم: "ىو جربيل الرسوؿ ا٤بقدس ا٤بنزه عن كل عك 

قاؿ ا٤بفسركف: إف ا٤بشركْب قالوا: ( عن سبب نزكؿ اآلية: "اؿ الواحدم ُب )أسباب النزكؿق 
أتركف إذل ٧بمد يأمر أصحابو، بأمر ٍب ينهاىم عنو كيأمرىم ٖبالفو كيقوؿ اليـو قوال كيرجع عنو 

؛ كالـ يناقض بعضو بعضاكىو  ، ما ىذا القرآف إال كالـ ٧بمد يقولو من تلقاء نفسو، عنو غدا
ٓ َءايَثٗ فأنزؿ ا: ﴿ َا نلأ ََكَن َءايَث   ِإَوذَا ةَسٍّ وأ كأنزؿ أيضا: ﴿[، َُُ﴾ ]النحل: ٌٍّ

َ
َأ َءايٍَث أ ٌَا َُجَعذأ ٌِ

ِت ِِبَيأ  
أ
َٓا َُأ ء   ُُجِع ِ َشأ

َٰ ُكّ َ لََعَ نٍّ ٱّلِلٍّ
َ
ًأ أ يَ ًأ َتػأ َ ل

َ
ۗٓۡ خ ا َٓ وأ ٌِرأيِ

َ
َٓآ أ ِِأ  ّ()". [َُٔبقرة: ال﴾ ]١٠٦كَِسيٌص  ٌّ

رفعها بآية  :رفع الشيء مع كضع غّبه مكانو. كتبديل اآلية :كمعُب التبديل: "قاؿ الرازم
 .ْ()أخرل غّبىا، كىو نسخها بآية سواىا"

كا أعلم -كمعُب اآلية: "أم: كإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانو حكم آية أخرل، 
اؿ ا٤بشركوف ا٤بكذبوف لرسولو: إ٭با أنت ق -بالذم ىو أصلح ٣بلقو فيما يبدؿ من أحكامو

 ،ء ٍب تنهى عنو، كأكثرىم ال يعلموف ما ُب التبديل من حكم بالغةيمتقٌوؿ على ا تأمر بش
 .ٓ() "كاستكباران  كقليل منهم يعلموف ذلك كينكركف الفائدة عنادان 

                                                                                                                   
 موجز)ك ،(كا٣بطابة اإلنشاء أصوؿ)ك ،(اإلسالـ ُب كآثاره الوقف)القرآف، ك تفسّب ُب( كالتنوير التحرير) ك ،(اإلسالـ=

 .(ُْٕ/ ٔ) ، مصدر سابق،للزركلي (األعالـينظر ) .ـ(ُّٕٗىػ( )ُّّٗسنة ) -رٞبو ا -توُب .(البالغة
د الطاىر بن ٧بمد بن ( التحرير كالتنوير )ٙبرير ا٤بعُب السديد كتنوير العقل ا١بديد من تفسّب الكتاب اجمليد(: ٧بمُ) 

 (. ِٖٓ/ ُْق، )ُْٖٗىػ(، الدار التونسية للنشر، تونس، ُّّٗالطاىر بن عاشور التونسي )ا٤بتوَب: 
 (. ْْٗ( تفسّب السعدم: مصدر سابق، )ص: ِ) 
ىػ(، ْٖٔ( أسباب نزكؿ القرآف: أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بمد بن علي الواحدم، النيسابورم، الشافعي )ا٤بتوَب: ّ) 

 (. ّْص: ، )ـُِٗٗ، ىػُُِْ، ِ، طالدماـ، دار اإلصالح، : عصاـ بن عبد اسن ا٢بميدافت
 (. َِٕ/ َِ( تفسّب الرازم: مصدر سابق، )ْ) 
 (. ُِْ/ ُْ( تفسّب ا٤براغي: مصدر سابق، )ٓ) 



 
 

  [ْٔ] 
 

ُِ  قولو: ﴿ كُب ٍَا ُحزَنّ ِ ًُ ة
يَ غأ
َ
ُ أ أف التبديل دل يكن للهول، بل  كإٲباء إذل ، "توبيخ ٥بم :﴾َوٱّلِلٍّ

كاف ٢بكمة اقتضتو كدعت إليو من تغّب األحواؿ كاألزماف، أال ترل أف الطبيب يأمر ا٤بريض 
بدكاء بعينو، ٍب إذا عاده مرة أخرل هناه عن ذلك الدكاء كأمره بضده أك ٗبا ال يقرب منو ٕبسب 

 .ُ() "ما يرل من حاؿ ا٤بريض؟ 

ََلُ كُب قولو تعاذل: ﴿ سٗ كُوأ َُضٍّ ُْ ٌَُِٔاْ َو ََ َءا ِي ّقِ ِِلُثَتَِّج ٱَّلٍّ َ
بَِّم ةِٱۡلأ ىَٰ ى ۥ ُروُح ٱىأُلُسِس ٌَِ رٍّ َ َوبُۡشأ

يَ  ٍِ يِ عأ ٍُ ِۢۚ إبطاؿ لقو٥بم: ﴿"[، َُِالنحل: ] ﴾لِيأ َُت
فأ ٌُ َُج 

َ
ٓ أ ا ٍَ [، َُُ﴾ ]سورة النحل: إِجٍّ

بل ، كال القرآف بافَباء قل ٥بم: لست ٗبفَبو : ل(؛ لوقوعو ُب ااكرة، أم)قي  فلذلك فىصىلى فعلى 
لكيال يكوف ٘باكزه ا٢بد ُب ؛ لعزمو لو ركح القدس من ا. كُب أمره بأف يقوؿ ٥بم ذلك شده نزٌ 

 .ِ() "إياه عن ٧باكرهتم البهتاف صارفان 

للداللة على التدرج بإنزاؿ (؛ قيل: "وي لى زى نػٍ أى ) كليس ﴾ مضٌعفان نػىزَّلىوي الفعل ﴿جاء التعبّب بقد ك 
على نزكؿ القرآف مرة كاحدة دكف تدرج. كقيل: إف تضعيف ( وي لى زى نػٍ نما تدؿ صيغة )أى القرآف، بي

 .ّ() الفعل يدؿ على التعظيم"

بطريقة  أنو مفَبو [ -صلى ا عليو كسلم- ى ]النيبعلا٤بشركْب[ ] لفبعد أف أبطل ا دعو 
بِّمَ ولو تعاذل: ﴿كىذه نكتة االلتفات ُب ق ،القرآف  ٥بم ماىيةى النقض أمر رسولو أف يبٌْب  ﴾ ٌَِ رٍّ

ا١بارم على خالؼ مقتضى ظاىر حكاية ا٤بقوؿ ا٤بأمور بأف يقولو، ألف مقتضى الظاىر أف 
بزيادة توغل  -صلى ا عليو كسلم-تأنيسا للنيب ؛ يقوؿ: من ريب، فوقع االلتفات إذل ا٣بطاب

                                        
 (. ُِْ/ ُْتفسّب ا٤براغي: مصدر سابق، ) (ُ) 
 (. ِْٖ/ ُْسابق، ) : مصدرالبن عاشور( التحرير كالتنوير ِ) 
، ( التفسّب البياين ٤با ُب سورة النحل من دقائق ا٤بعاين: سامي كديع عبد الفتاح شحادة القدكمي، دار الوضاح، األردفّ) 

 (. َِٓعماف، د ط، د ت، )ص: 



 
 

  [ٔٓ] 
 

 ، ككذلكُ()"اية كالتدبّب٤با فيو من معُب العن؛ الكالـ معو ُب طريقة ا٣بطاب، كاختّب اسم الرب
ربك( "حٌب ٱبرج الكالـ عن أسلوب التلقْب اض إذل أسلوب التكرًن ) جاء التعبّب بػ

 .ِ() كالتشريف"

 ﴾ إيقاظ للناس بأف ينظركا ُب حكمة اختالؼ أغراضو كأهنا حق.ةِاْۡلَقِّ كُب قولو تعاذل: ﴿

اف ا٤بؤمنْب كسداد آرائهم ُب كُب التعليل ٕبكمة التثبيت كا٥بدل كالبشرل بياف لرسوخ إٲب
 .ّ()فهم الكالـ السامي، كأنو تثبيت لقلوهبم بصحة اليقْب كىدل كبشرل ٥بم" 

ْ ىو ﴿أف من مقاصد إنزاؿ القرآف ىذه اآلية  ذكر ا ُبقد ك   ٌَُِٔا ََ َءا ِي ﴾ على ِِلُثَتَِّج ٱَّلٍّ
الذم يثبت بأف النسخ من ا٥بداية الٍب ىم فيها، كلكن لقولو تعاذل معُب أخص ُب ىذا السياؽ 

ْ ا سبحانو كتعاذل، كىذا ا٤بعُب ىو ﴿ ٌَُِٔا ََ َءا ِي ﴾ عندما يتفكركف ُب ا٢بكمة من ِِلُثَتَِّج ٱَّلٍّ
 النسخ كٗبا ٰبققو ٥بم من ا٣بّب.

ذكر مقصدان آخر من مقاصد تنزيل القرآف، أال كىو ىداية ا٤بسلمْب إذل الطريق ا٤بستقيم كما 
سٗ لطريق ا٤بستقيم ﴿كتبشّبىم بأهنم على ا ُْ ٍِيَ ى َو يِ عأ ٍُ ىَٰ لِيأ َ  ْ()﴾. َوبُۡشأ

ٍب تأٌب البشرل ٜبرة لالستقامة  ،ألف ا٥بداية أكالن "ا٥بداية على البشرل؛ تقدًن  كا٤بغزل من
 .ٓ() "على ا٥بداية، كا٤بسلموف ىم الذين أسلموا كانقادكا  سبحانو كتعاذل كفق ما أراد

مواضعو األربعة  ا٤براد بركح القدس ُب هور ا٤بفسرين ُبأف مذىب ٝبا سبق يتبْب لنا ٩ب
ىو الرسوؿ فجربيل كأف القدس ىو الطهر. ، -عليو السالـ-الواردة ُب القرآف ىو جربيل 

 الطاىر ا٤بنزه عن الذنوب كالعيوب كعن كل خيانة كآفة.
                                        

 (. ِٖٓ/ ُْ( التحرير كالتنوير: مصدر سابق، )ُ) 
 (. َِٓعاين: مصدر سابق، )ص: ( التفسّب البياين ٤با ُب سورة النحل من دقائق ا٤بِ) 
 (. ِٖٓ/ ُْ( التحرير كالتنوير: مصدر سابق، )ّ) 
 (. َِٓ( التفسّب البياين ٤با ُب سورة النحل من دقائق ا٤بعاين: مصدر سابق، )ص: ْ) 
 ا٤بصدر السابق. ( ٓ) 



 
 

  [ٔٔ] 
 

 

 لثالماصث الثا

 اأْلَْرض اْلُمَقدََّسةالمراد ب
 وفيو مللاان  

َسة المللب األول:  .اأْلَْرض اْلُمَقدَّ

 المللب الثاني: الواد الُمَقدَّس.

  

 
 



 
 

  [ٕٔ] 
 

 المللب األول

 اأْلَْرض اْلُمَقدََّسة

 .كٍصفه لألرض الٍب أمر موسى عليو السالـ قومىو بدخو٥با: ىي اأٍلىٍرض اٍلميقىدَّسىة

ۡرَض كىو قولو تعاذل: ﴿كقد كرد ىذا اللفظ ُب موضع كاحد، 
َ ُرئُاْ ٱۡلأ ٔأِم ٱدأ ََٰل َظَث ٱىٍِِّت  َي َلسٍّ ٍُ أ ٱل

 ََ ًأ َذخََِليِتُٔاْ َخَِِٰسِي ةَارُِك دأ
َ
َٰٓ أ واْ لََعَ حَسَّ ًأ َوََل حَصأ ُ ىَُس  [.ُِ﴾ ]ا٤بائدة: ١٫َنخََب ٱّلِلٍّ

بعد أف انتهت ا١بولة مع أىل الكتاب بكشف ا٫برافاهتم عن دين ا الصحيح الذم ف
كإبطاؿ  ،ذم يرضاه ا من ا٤بؤمنْبكتقرير حقيقة االعتقاد ال، جاءهتم بو رسلهم من قبل

 هناية ، كُبذ الطريق عليهم ُب االعتذار يـو الدينكأخٍ  ،حجتهم ُب موقفهم من النيب األمي
موسى عليو  -يصل السياؽ إذل ا٤بوقف األخّب لبِب إسرائيل مع رسو٥بم كمنقذىم الدرس
، من ميثاؽ رهبم معهم كموقفهم كذلك، على أبواب األرض ا٤بقدسة الٍب كعدىم ا -السالـ

ِإَوذأ كَاَ  ُمََٔسَٰ يقوؿ تعاذل: ﴿، ُ() ككيف كاف جزاؤىم على نقض ا٤بيثاؽ الوثيق، ككيف نقضوه
ٔأِم ٱذأُنُصواْ  ََٰل ِِّۦ َي ٌٔأ ئَُٗك ىَِل ٌَّ ۢنتِيَآَء وََجَػيَُسً 

َ
ًأ أ ًأ إِذأ َجَػَو ذِيُس ِ َغيَيأُس َث ٱّلِلٍّ ٍَ ًأ يُؤأتِ  ُِػأ َ ٌٍّا ل َُٰسً   َوَءاحَى

َخسٗ 
َ
َي أ ٍِ ََ ٱىأَعَٰيَ ِ ٌّ ٔأمِ  ٪١ا  ََٰل ًأ  َي ةَارُِك دأ

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ وا حَسَّ ًأ َوََل حَصأ ُ ىَُس َظَث ٱىٍِِّت َنخََب ٱّلِلٍّ َلسٍّ ٍُ أ ۡرَض ٱل

َ ْ ٱۡلأ ُرئُا ٱدأ
 ََ ٌٗ  ١٫َذخََِليِتُٔاْ َخَِِٰسِي ٔأ َٓا كَ ََٔسَٰٓ إِنٍّ ذِي ٍُ َٰ َٓ كَالُٔاْ َي ُريَ ََ ِإَوٍُّا ىََ ٍُّسأ َٓا ـَإِن ا َجتٍّارِي أصُُجٔاْ ٌِِأ ََ  َٰ أصُُجٔاْ ا َخِتٍّ ََ

َٓا ـَإٍُِّا َدَِٰرئَُن  ٔهُ  ١٬ٌِِأ ٍُ َاَب ـَإِذَا َدَريأخُ ًُ ٱۡلأ ِ ُرئُاْ َغيَيٓأ ٍَا ٱدأ ِ ُ َغيَيٓأ ًَ ٱّلِلٍّ َػ جأ
َ
َاـَُٔن خ ََ  ََ ِي ََ ٱَّلٍّ كَاَ  رَُجَلِن ٌِ

 ُٓٔ َّكٍّ َٔ ِ َذخَ ًأ َغَٰيِتَُٔن  َولََعَ ٱّلِلٍّ ٌَّؤأٌَِِِي ـَإٍُُِّس ةَسٗ  ٭١اْ إِن ُنِخًُ 
َ
َٓآ خ ُريَ ََٔسَٰٓ إٍُِّا ىََ ٍُّسأ ٍُ َٰ َٓا كَالُٔاْ َي ٌٍّا َداُمٔاْ ذِي ا 

َْبأ  َُِٓا َؼَٰػُِسوَن ـَٱذأ َُج َوَربََّم ـََؼَٰخَِلٓ إٍُِّا َهَٰ
َ
َ  ٮ١أ ََِا َوبَيأ ِِخِۖ ـَٱـأُصقأ ةَحِأ

َ
َِس َوأ يُِم إَِلٍّ َجفأ مأ

َ
ِِّ ََلٓ أ  كَاَ  رَّبِ إِ

ٔأِم ٱىأَػَِٰعلَِي  ۛۡ  ٯ١ٱىأَل بَػَِي َظَِٗث رأ
َ
ًأۛۡ أ ِ ٌث َغيَيٓأ ٌَ َٓا ُُمَصٍّ ٔأِم ٱىأَػَِٰعلِيَ  كَاَ  ـَإِجٍّ َس لََعَ ٱىأَل

أ
ۡرِضِۙ ـََل حَأ

َ َٔن ِِف ٱۡلأ ُٓ  يَتِي

 [.ِٔ - َِ﴾ ]ا٤بائدة: ١ٰ

                                        
 (. ٖٖٔ، ٕٖٔ/ ِمصدر سابق، ) ،ُب ظالؿ القرآفبتصرؼ بسيط عن تفسّب ( ُ) 



 
 

  [ٖٔ] 
 

٢برب  قومو من بِب إسرائيل بدخوؿ األرض ا٤بقدسة -عليو السالـ -موسىقبل أف يأمر "ك 
ـ أمره بتذكّبىم بنعمة ا عليهم؛ ليهٓبء نفوسهم إذل قبوؿ ىذا األمر العظيم الكنعانيْب؛ قدٌ 

ٔأِم يقوؿ تعاذل: ﴿، ُ()عليهم كليوثقهم بالنصر إف قاتلوا أعداءىم"  ََٰل ِِّۦ َي ٌٔأ ِإَوذأ كَاَ  ُمََٔسَٰ ىَِل
ًأ  ًأ إِذأ َجَػَو ذِيُس ِ َغيَيأُس َث ٱّلِلٍّ ٍَ ْ ُِػأ ئَُٗك ٱذأُنُصوا ٌَّ ۢنتِيَآَء وََجَػيَُسً 
َ
َخسٗ أ

َ
ًأ يُؤأِت أ َ ٌٍّا ل َُٰسً  ََ  َوَءاحَى ِ ٌّ ا 

يَ  ٍِ  [.َِا٤بائدة: ﴾ ]ٱىأَعَٰيَ

ًأ َوََل : ﴿، فقاؿبالدخوؿ٥بم جاء أمره ٍب  ُ ىَُس َظَث ٱىٍِِّت َنخََب ٱّلِلٍّ َلسٍّ ٍُ أ ۡرَض ٱل
َ ُرئُاْ ٱۡلأ ٔأِم ٱدأ ََٰل َي

ًأ  ةَارُِك دأ
َ
َٰٓ أ ْ لََعَ وا حَسَّ ََ  حَصأ فكرر اللفظ الذم ابتدأ بو مقالتو كىو "[. ُِ﴾ ]ا٤بائدة: َذخََِليِتُٔاْ َخَِِٰسِي

( لزيادة استحضار أذىاهنم. كاألمر بالدخوؿ أمر بالسعي ُب أسبابو، أم هتيأكا بػً النداء  )يا قـو
 .ِ() "للدخوؿ

 .ّ()اركة" كقد فسَّر ابن جرير الطربم رٞبو ا )األرض ا٤بقدسة( بأهنا: "ا٤بطهرة ا٤بب
ٗبعُب )ا٤بطهرة ا٤بباركة(، أم: الٍب بارؾ  :: "ك )األرض ا٤بقدسة(كالتنويرالتحرير كجاء ُب 

ُب أكؿ قرية من قراىا كىي  -عليو الصالة كالسالـ -ا فيها، أك ألهنا قيدنست بدفن إبراىيم
ا فيها من األنبياء  بعث ؛ ًلما"ا٤بقدسة: ا٤بطهرة من الوثنيةكجاء فيو أيضان: . ٓ() "ْ())حربكف(

 .ٔ()" دعاة التوحيد

                                        
 (. ُُٔ/ ٔق، )ابالتنوير: مصدر س( التحرير ك ُ) 
 ( ا٤بصدر السابق. ِ) 
 (. ُٖٔ/ َُمصدر سابق: )تفسّب الطربم: ( ّ) 
بػٍ ْ)  كهبا  ،ريكف: بالفتح ٍب السكوف، كضم الراء، كسكوف الواك، كنوف: ىو االسم القدًن ٤بدينة ا٣بليل ُب جنويب القدس( حى

ينظر )معجم البلداف(  كقد غلب على ا٠بها ا٣بليل. ،مشاىد أثرية أخرلك  -عليو السالـ-قرب إبراىيم كفيها  ا٢بـر ا٣بليلي 
، ِىػ(، دار صادر، بّبكت، د ٙبقيق، طِٔٔشهاب الدين أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الركمي ا٢بموم )ا٤بتوَب: ل

تعريف باألعالـ كينظر ) .(ٔٗ)ص:  (، مصدر سابق،ا٤بعادل األثّبة ُب السنة كالسّبة(. كينظر )ُِِ/ ِـ، ) ُٓٗٗ
 .(ّْْ/ ُ)، موقع اإلسالـ (،الواردة ُب البداية كالنهاية البن كثّب

 (. ُِٔ/ ٔبق، )االتحرير كالتنوير: مصدر س( ٓ) 
 (. ِٖٔ/ ٔ: )( ا٤بصدر السابقٔ) 



 
 

  [ٔٗ] 
 

 ؟ وما ىي حدودىا؟األرض المقدسةأين تقع 
قاؿ الطربم: "اختلف أىل التأكيل ُب األرض الٍب عناىا بػ)األرض ا٤بقدَّسة(. فقاؿ 

قاؿ آخركف: ىي أرض أرٰبا. ك بعضهم: عُب بذلك الطورى كما حولو. كقاؿ آخركف: ىو الشاـ، 
 .ُ()قدسة( دمشق كفلسطْب كبعض األٍرديٌف" كقيل: إف )األرض ا٤ب

 كقد جاء ُب القرآف الكرًن بعض اآليات تؤيد أف األرض ا٤بباركة ىي أرض الشاـ:

اۖ يقوؿ تعاذل: ﴿ -ُ َٓ َِا ذِي ََٰصكأ َٓا ٱىٍِِّت ََٰ َغَٰصِبَ ٌَ ۡرِض َو
َ ٌََشَٰصَِق ٱۡلأ َػُفَٔن  خَقأ ْ يُعأ ََ ََكُُٔا ِي ٔأَم ٱَّلٍّ َا ٱىأَل َرثِأ وأ

َ
َوأ

ٍٍّجأ  ٌُ  َوَت ٔأ ُن َوكَ ٔأ َُِع ـِصأَغ ٌَا ََكَن يَؿأ َُا  ٌٍّصأ ْۖ َوَد ٍَا َؾَبُوا ِ َٰٓءِيَو ة َر َٰ ةَِِنٓ إِظأ َِنَٰ لََعَ عأ ُ ُج َربَِّم ٱۡلأ ٍَ ٌَا ََكِ ۥ َو ُّ

 [.ُّٕ﴾ ]األعراؼ: ١٣٧ََكُُٔاْ َحػأصُِػَٔن 
ۡركقد رجح الطربم ُب )جامع البياف( أف ا٤بقصود باألرض ُب قولو: ﴿

َ َٓا ٱىٍِِّت ٌََشَٰصَِق ٱۡلأ َغَٰصِبَ ٌَ ِض َو
 ۖ َٓا َِا ذِي ََٰصكأ  .ِ()﴾ ىي أرض الشاـ ََٰ

كألهنا أرض مباركة؛ فقد جعلها ا على مر السنْب مهول ألفئدة ا٤بسلمْب، كُب ىذا ٱبربنا ا 
 إليها: -عليهما السالـ-إبراىيم كلوط تعاذل عن ىجرة 

ۡريقوؿ تعاذل: ﴿ -ِ
َ ُّ َولًُٔلا إََِل ٱۡلأ َي َوجَنٍّيأَجَٰ ٍِ َٓا لِيأَعَٰيَ َِا ذِي ََٰصكأ  [.ُٕاألنبياء: ﴾ ]٧١ِض ٱىٍِِّت ََٰ

  -عليهما السالـ-ذكر الطربم عند تفسّبه ٥بذه اآلية أف ا تعاذل ٪بى إبراىيم كلوطا  
يَ من أعدائهما ا٤بلك ٭بركد كقومو من أرض العراؽ ﴿ ٍِ َٓا لِيأَعَٰيَ َِا ذِي ََٰصكأ ۡرِض ٱىٍِِّت ََٰ

َ كىي ﴾، إََِل ٱۡلأ
 .ّ() أرض الشاـ

                                        
 (. ُٖٔ، ُٕٔ/َُ، )مصدر سابقتفسّب الطربم: ( ُ) 
 (. ْٔٔ/ ّ، مصدر سابق، )كثّب  تفسّب ابنك (. ٕٔ/ ُّمصدر سابق، ) :تفسّب الطربمينظر ( ِ) 
 (. َّٓ/ ُُ، مصدر سابق، )تفسّب القرطيب(. ك ْٖٔ/ ُٖمصدر سابق، ) ( ينظر تفسّب الطربم:ّ) 



 
 

  [َٕ] 
 

من أرض فلسطْب، كىي  ُ()نزؿ السبع  -عليو الصالة كالسالـ–أف إبراىيم -أيضان –كأكرد 
 ، كىي من السبع على مسّبة يـو كليلة، أك أقرب من ذلك" ِ()برٌية الشاـ، كنزؿ لوط با٤بؤتفكة

()ّ. 

العراؽ  من  -عليو السالـ-ٍب قاؿ: "ال خالؼ بْب ٝبيع أىل العلم أف ىجرة إبراىيم 
كانت إذل الشاـ، كهبا كاف مقامو أياـ حياتو، كإف كاف قد كاف قدـ مكة كبُب هبا البيت 

ابنو مع أمو ىاجر، غّب أنو دل يقم هبا، كدل يتخذىا كطنا  -عليو السالـ-كأسكنها إ٠باعيل
ا لنفسو، كال لوط، كا إ٭با أخرب عن إبراىيم كلوط أهنما أ٪باٮبا إذل األرض الٍب بارؾ فيه

 .ْ() للعا٤بْب"

ََ ٱلّصِيَح ََعِؾَفثٗ قولو تعاذل: ﴿ -ّ ٍء ََتأ  َولُِعيَيأَؿَٰ ا  َوُكٍِّا ةُِسّوِ َشأ َٓ َِا ذِي ََٰصكأ ۡرِض ٱىٍِِّت ََٰ
َ مأصِهِۦٓ إََِل ٱۡلأ

َ
صِي ةِأ

َي  ٍِ  [.ُٖاألنبياء: ﴾ ]٨١َعَٰيِ

يعِب: إذل الشاـ،  إذل األرض الٍب باركنا فيها، -عليو السالـ- ٘برم الريح بأمر سليمافأم: "
كأصحابو إذل حيث شاء سليماف، ٍب تعود بو  -عليو السالـ-كذلك أهنا كانت ٘برم بسليماف 

                                        
ركل بسكوف الباء كضمها كفتحها: كىي بئر السبع من النقب ُب فلسطْب ردىا ا على لفظ الواحد من السباع. تي  ( ُ) 

، خرج إليها بعد عزلو عن مصر، كسكنها -رضي ا عنو-مي قرية عمرك بن العاصإذل ا٤بسلمْب، كىي ُب التاريخ اإلسال
)ص:  (، مصدر سابق،ا٤بعادل األثّبة ُب السنة كالسّبةينظر ). -رضي ا عنو-أيضا ابنو عبد ا بن عمرك، كهبا مات 

ُّٖ). 
: الكذبي  ٤بيؤتىًفكىةي:( اِ)  ، أم، ككذلك األىفيكىةي، كا١بمع األىفائً اإلٍفكي . كرجله أىٌفاؾه . كاألىٍفكي بالفتح: مصدر   :كي كٌذابه

َأ ﴿فكو أفكا، أم: قلبو كصرفو عن الشئ، كمنو قولو تعاذل: يأأىفىكىوي  :قولك َِهَِا َخ ـأ ْ أَِجئأتََِا تِلَأ ٔٓا ُ كَال
خَِِا َٓ ِ -بها ا تعاذل على قوـ لوط انقلبت. كا٤بؤتفكات: ا٤بدف الٌب قل :. كائٍػتػىفىكىًت البلدة بأىلها، أم[ِِ]األحقاؼ:﴾ءَال

ةي كعىٍمرىةي كديكمىا كسىديكـي كىًىي أىٍعظىميها. ينظر )الصحاح تاج اللغة  ،-عليو السالـ ٍعدى ٍعبىةي كصى كىي مدائًني ٟبىٍسىة، كىًىي: صى
 (.ْْ/ ِٕ)تاج العركس(، مصدر سابق، )ينظر (. ك ُّٕٓ، ُِٕٓ/ ْكصحاح العربية(، مصدر سابق، )

 (. َْٕ/ ُٖربم: مصدر سابق، )تفسّب الط( ّ) 
 (. َْٕ/ ُٖا٤بصدر السابق: )( ْ) 



 
 

  [ُٕ] 
 

ا  فلذلك قيل: ﴿ ؛إذل منزلو بالشاـ َٓ َِا ذِي ََٰصكأ ۡرِض ٱىٍِِّت ََٰ
َ . كجاء ُب تفسّب ابن كثّب: ُ()﴾ " إََِل ٱۡلأ

من أمور ا٤بملكة، كا٣بيل كا١بماؿ أنو كاف لو بساط من خشب، يوضع عليو كل ما ٰبتاج إليو "
كا٣بياـ كا١بند، ٍب يأمر الريح أف ٙبملو فتدخل ٙبتو، ٍب ٙبملو فَبفعو كتسّب بو، كتظلو الطّب من 

 .ِ() "ا٢بر، إذل حيث يشاء من األرض، فينزؿ كتوضع آالتو كخشبو

َِ قولو تعاذل: ﴿ -ْ ََٰصكأ َ ٱىأُلَصى ٱىٍِِّت ََٰ ًأ َوبَيأ ُٓ َ َا ةَحِأ َٓا كُصٗ وََجَػيِأ َِصةٗ ى ا ذِي ۖ ِظُيواْ  َظَٰٓ َ يأ َٓا ٱلعٍّ َُا ذِي رأ َوكَسٍّ
 ًٌ يٍّا
َ
َٓا َِلَاَِلَ َوخ  [.ُٖسبأ: ﴾ ]١٨ا َءاٌَِِِي ذِي

؛ الذين ظلموا أنفسهم قـو سبأتعاذل عن نعمتو الٍب كاف أنعمها على ا  كُب ىذه اآلية ٱبرب
ا عليهم بأف جعل بينهم كبْب الشاـ قرل  ظاىرة تسهل عليهم السفر إليها، فلم فقد من ٌ

يكونوا ٕباجة ٢بمل مؤكنتهم من ا٤باء كالغذاء، حيث كانوا ال يغادركف قرية إال كيدخلوف أخرل 
 قبل مغيب الشمس.

  .ّ() ـاىي الش بارؾ فيها القرل الٍبجاء ُب تفسّب الطربم أف ا٤بقصود ب

اـ كاألردف كفلسطْب. كالربكة: قيل إهنا  كالقرل الٍب بورؾ فيها: الشكقاؿ القرطيب ُب تفسّبه: "
: ىو الربكةمعِب ك  .ْ()" كانت أربعة آالؼ كسبعمائة قرية بورؾ فيها بالشجر كالثمر كا٤باء

، كا٤بقصود هبا ُب اآليات السابقة ىو أهنا مباركة بركة ًحسنية كبركة معنوية، أما ٓ() "ثبوت ا٣بّب"
، كأما الربكة ا٤بعنوية فهي" بركة ٔ() "ها كٜبارىا كأهنارىالكثرة خصبالربكة ا٢ًبسنية: فهي "مباركة 

                                        
كتفسّب ابن  (، ِِّ/ ُُ، مصدر سابق، )تفسّب القرطيبكينظر (. ُْٖ/ ُٖ)تفسّب الطربم: مصدر سابق،  (ُ) 

 (. ّٖٓ/ ٓكثّب، مصدر سابق، )
 (. ّٖٓ/ ٓ: مصدر سابق، )( تفسّب ابن كثّبِ) 
 (. ّٖٔ/ َِابق، )مصدر س :تفسّب الطربمينظر ( ّ) 
 (. ِٖٗ/ ُْ: مصدر سابق، )تفسّب القرطيب( ْ) 
 (. َّٓ/ُُ( ا٤بصدر السابق: )ٓ) 
 . ا٤بصدر السابق( ٔ) 



 
 

  [ِٕ] 
 

الًقيىم ُب األرض ا٤بقدسة"
 .ِ()؛ "حيث جعل فيها مهابط الوحي كالنبوات كآثار األنبياء" ُ() 

هبا ىو أرض الشاـ؛  ا٤بقصودكأف ، ا٤بطهرة ا٤بباركةيتضح لنا أف معُب )األرض ا٤بقدسة( ىو 
 األنبياء دعاة التوحيدكمباركة؛ ففيها مهبط الوحي، كمبعث  ،الوثنيةالشرؾ ك مطهرة من فهي 

 كآثارىم.

كقومو بدخو٥با ٙبديدان ىي  -عليو السالـ–كا٤بقصود باألرض الٍب أمر ا تعاذل موسى 
ا٤بقدسة، كىي ا٤بذكورة بالقرية ُب قولو  تقع ضمن أرض الشاـ، كالٍب )بيت ا٤بقدس(أرض 

ُرئُ﴿تعاذل:  َا ٱدأ ًأ ِإَوذأ كُيِأ َٓا َخيأُد ِػئأخُ يََث ـَُُكُٔاْ ٌِِأ كالتحقيق الذم "، [ٖٓ]البقرة:﴾ارََؽسٗ  اْ َهَِٰشهِ ٱىأَلصأ
ۡرَض ﴿عليو ٝبهور ا٤بفسرين أهنا )بيت ا٤بقدس(، كيدؿ عليو قولو ُب ا٤بائدة: 

َ ْ ٱۡلأ ُرئُا ٔأِم ٱدأ ََٰل َي
ًأ  ُ ىَُس َظَث ٱىٍِِّت َنخََب ٱّلِلٍّ َلسٍّ ٍُ أ  .ّ()" لقريةىذه ا [ُِ﴾ ]ا٤بائدة: ٱل

 
 كإذا عرفنا أف )األرض ا٤بقدسة( ىي الشاـ، فال بد أف نعرؼ:

 *ما ىي حدكد أرض الشاـ الٍب قدسها ا؟

 ( قولْب:تفسّب ا٤بنارأكرد ٧بمد رشيد رضا ُب )

 .ْ()أهنا الشاـ"  الثاني:أف األرض ا٤بقدسة: ما بْب العريش إذل الفرات.  األول:

القطر ىو ) رفناُب عي  ماهبكا٤براد كاحد،  اٮباعنابقْب: إف مبعد أف أكرد القولْب السقاؿ ك 
(، كىذا يدؿ على أف ىذا التحديد لسورية قدًن، كحسبنا أنو من عرؼ سلفنا الصاحل. السورم

                                        
ىػ(، مطابع أخبار اليوـ، د ٙبقيق، د ط، ُُْٖا٣بواطر: ٧بمد متورل الشعراكم )ا٤بتوَب:  -تفسّب الشعراكم ( ُ) 

 (. ُّٔٗ/ُٓـ، )ُٕٗٗ
 (. ُّٔٗ/ُٓ( ا٤بصدر السابق: )ِ) 
٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار بن عبد القادر ا١بكِب الشنقيطي : العذب النمّب من ٦بالس الشنقيطي ُب التفسّب (ّ) 

/ ُ) ،ىػُِْٔ، ِ، طدار عادل الفوائد للنشر كالتوزيع، مكة ا٤بكرمة، : خالد بن عثماف السبت، تىػ(ُّّٗ)ا٤بتوَب: 
ُُُ). 

 (. ِٖٔ/ ٔ) ( تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق،ْ) 



 
 

  [ّٕ] 
 

كقالوا: إنو ىو مراد ا تعاذل كال أحق كال أعدؿ من قسمة ا تعاذل كٙبديده، كُب اصطالح 
م الشمارل الشرقي من ىذا القطر، كالباقي يسمونو فلسطْب بعض ا٤بتأخرين أف سورية ىي القس

 .ُ()أك بالد ا٤بقدس، كا٤بشهور عند الناس أهنا ىي )األرض ا٤بقدسة( 
القوؿ األكؿ ىو الصحيح؛ فإف بِب إسرائيل ملكوا سورية، فسورية كفلسطْب قاؿ "إف ك 

ا تعاذل كعد هبا ذرية شيء كاحد ُب ىذا ا٤بقاـ، كيسموف البالد ا٤بقدسة أرض ا٤بيعاد؛ فإف 
إبراىيم، كيدخل فيما كعد ا بو إبراىيم ا٢بجاز كما جاكره من بالد العرب، كقد خرج موسى 

-ببِب إسرائيل من مصر ؛ ليسكنهم األرض ا٤بقدسة الٍب كعدكا هبا من عهد أبيهم إبراىيم 
البالد ا٤بقدسة ما عدا ؛ كإ٭با كاف يريد موسى عليو السالـ بأرض ا٤بوعد ك -صلى ا عليو كسلم

 .ِ() "بالد ا٢بجاز الٍب ىي أرض أكالد عمهم العرب
ََ ََكُُٔاْ كجاء ُب )التحرير كالتنوير( أف ا٤بقصود باألرض ُب قولو تعاذل: ﴿ ِي ٔأَم ٱَّلٍّ َا ٱىأَل َرثِأ وأ

َ
َوأ

 ۖ ا َٓ َِا ذِي ََٰصكأ َٓا ٱىٍِِّت ََٰ َغَٰصِبَ ٌَ ۡرِض َو
َ ٌََشَٰصَِق ٱۡلأ َػُفَٔن  خَقأ ىي أرض الشاـ، كىي [ ُّٕعراؼ: األ﴾ ]يُعأ

األرض ا٤بقدسة، كقاؿ: إف حدكدىا "تبتدئ من السواحل الشرقية الشمالية للبحر األٞبر، 
كتنتهي إذل سواحل ٕبر الرـك كىو البحر ا٤بتوسط كإذل حدكد العراؽ كحدكد بالد العرب كحدكد 

 .ّ()بالد الَبؾ" 
ٔأ عند تفسّب قولو تعاذل: ﴿ -أيضا-كجاء فيو  ََٰل ًأ َي ُ ىَُس َظَث ٱىٍِِّت َنخََب ٱّلِلٍّ َلسٍّ ٍُ أ ۡرَض ٱل

َ ُرئُاْ ٱۡلأ ﴾ ِم ٱدأ
إذل مدخل  ْ() )صْب(األرض ا٤بقدسة: "ىي ىنا أرض كنعاف من برية أف [، ُِ]ا٤بائدة: 

كإذل )حربكف(. كىذه األرض ىي أرض فلسطْب، كىي الواقعة بْب )البحر األبيض  ٓ())ٞباة( 

                                        
 (. ِٖٔ/ ٔتفسّب ا٤بنار: مصدر سابق، ) (ُ) 
 (. ِٖٔ/ ٔ( ا٤بصدر السابق: )ِ) 
 (. ٕٕ/ ٗ( التحرير كالتنوير: مصدر سابق، )ّ) 
 دل أقف على ترٝبتها. ( ْ) 
، ١بناتإحدل أمهات الشاـ الرفيعة كمدائنها البديعة ذات ا٢بسن الرائق كا١بماؿ الفائق ٙبفها البساتْب كا: ( ٞباةٓ) 

( رحلة ابن بطوطة ا٤بسماة ٙبفة النظار ُب غرائب االمصار كعجائب األسفار. ينظر )يشقها النهر العظيم ا٤بسمى بالعاصي
، دار الشرؽد ٙبقيق، ىػ(، ٕٕٗمد بن عبد ا بن ٧بمد بن إبراىيم اللواٌب الطنجي، أبو عبد ا، ابن بطوطة )ا٤بتوَب: 

 (. ْٗ/ ُد ط، د ت، )



 
 

  [ْٕ] 
 

كحربكف(  ُ()كالبحر ا٤بيت( فتنتهي إذل )ٞباة( مشاالن كإذل )غزةا٤بتوسط( كبْب )هنر األردف 
 .ِ()جنوبان" 

ُب قاموس الكتاب ا٤بقدس: اختص اسم  الدكتور بوستقاؿ صاحب تفسّب ا٤بنار: "قاؿ 
فلسطْب أكال بأرض الفلسطينيْب، ٍب أطلق على كل أرض اإلسرائيليْب غريب األردف، فكاف 

، ككانت فلسطْب معركفة أيضا باألرض ا٤بقدسة، كأرض يطلق عليها ُب األصل اسم كنعاف
إسرائيل، كأرض ا٤بوعد، كاليهودية، كىي كاقعة على الشاطئ الشرقي للبحر ا٤بتوسط بْب سهوؿ 
النهرين )الدجلة كالفرات( كالبحر ا٤بذكور، كبْب ملتقى قارٌب آسية كإفريقية، كىي متوسطة بْب 

أف قاؿ: كيعسر علينا معرفة حدكد فلسطْب، فإنو مع أشور كمصر كبالد اليوناف كالفرس، إذل 
دقة الشرح عن التخـو الٍب تفصل بْب سبط كآخر دل يشرح لنا ُب الكتاب ا٤بقدس شرحا 
مستوَب، تتميز بو ٚبـو فلسطْب عن ٚبـو األمم اجملاكرة ٥با، كيظهر أف ىذه التخـو كانت تتغّب 

ُب كتابات موسى فكانت ٛبتد يم كا٤بوصوفة من جيل إذل جيل، أما األرض ا٤بوعود هبا إلبراى
، كأكثر ىذه من جبل ىور إذل مدخل ٞباه، كمن هنر مصر العريش إذل النهر الكبّب هنر الفرات

األراضي كانت ٙبت سلطة سليماف، فكاف التخم الشمارل حينئذ سورية، كالشرقي الفرات 
، كالغريب البح ر ا٤بتوسط. انتهى بنصو، مع اختصار كالربية السورية، كا١بنويب برية التيو كأدـك

 .ّ()حذؼ بو أكثر الشواىد، كال حاجة لنا بغّب األخّبة منها، كىي الٍب ذكرناىا" 

                                        
غزة: أكؿ بالد الشاـ ٩با يلي مصر، متسعة األقطار، كثّبة العمارة، حسنة األسواؽ، هبا ا٤بساجد الكثّبة، كاألسوار ( ُ) 

مدينة من أىم مدف فلسطْب تقع على الساحل كىي  .كهبا كلد الشافعي رٞبو ا، هبا دفن ىاشم بن عبد مناؼ، عليها
ٞبد بن ٰبٓب بن فضل ا القرشي ( ألاألبصار ُب ٩بالك األمصارمسالك ينظر ) ا١بنويب الشرقي من البحر ا٤بتوسط.

رحلة ك ينظر )(. ِٓٓ/ ّ، )ىػُِّْ، ُ، طىػ(، اجملمع الثقاُب، أبو ظيبْٕٗالعدكم العمرم، شهاب الدين )ا٤بتوَب: 
 مصدر سابق، (،تعريف باألماكن الواردة ُب البداية كالنهاية البن كثّبكينظر )(. َْ/ ُمصدر سابق، )(، ابن بطوطة

(ِ /ُّٖ). 
 (. ُِٔ/ ٔ( التحرير كالتنوير: مصدر سابق، )ِ) 
 (. ِٗٔ/ ٔ( تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق، )ّ) 



 
 

  [ٕٓ] 
 

 . ُ() يطلق على فلسطْب كسورية، كلبناف كاألردفأما ُب الوقت ا٢باضر فالشاـ 

 و:ا٤بقدسة كحدكدىا، يأٌب السؤاؿ الذم يهمنا ٝبيعا كى كبعد أف عرفنا أف أرض الشاـ

 من ا٤بستحق لألرض ا٤بقدسة، العرب أـ اليهود؟ ككيف ذلك؟

"٘بدد عندنا ُب ىذا الزماف أمر عظيم يتعلق هبذه األرض ا٤بباركة ا٤بقدسة، كىو ٧باكلة اليهود 
انتزاعها من أيدم أىلها العرب، كتنازع الفريقاف ُب التعارض كالَبجيح بْب كعد ا لكل منهما 

كل منهما، كمن ا٤بستحق ٥با ُب ىذا العصر، فليتأمل ا٤بعترب ُب كعد هبذه األرض، كما أ٪بزه ل
ا تعاذل هبا لبِب إسرائيل من ذرية إبراىيم، ٍب كعده هبا كبغّبىا للعرب من ذريتو على لساف 

، كلعنتو كخزيو على -صلوات ا عليو كعليهم أٝبعْب، كآ٥بم الصا٢بْب ا٤بصلحْب-خاًب الرسل 
ا٤بضرين. فقد أ٪بز ا تعاذل كعده للفريقْب عندما كانوا متقْب، كأخطأ كل الفاسدين ا٤بفسدين 

 .ِ() فريق منهم ُب عصر رسو٥بم فأدهبم ا تعاذل ٗبا ىو منصوص ُب الكتاب ا٤ببْب"
( ُب ىذا الصدد كالـ ٝبيل، أنقلو لكم بطولو، كذلك عند )ا٤بنار هتفسّب ُب  مد رشيد رضاك

َٰ تفسّبه لقولو تعاذل: ﴿ ًأ َي ةَارُِك دأ
َ
َٰٓ أ واْ لََعَ حَسَّ ًأ َوََل حَصأ ُ ىَُس َظَث ٱىٍِِّت َنخََب ٱّلِلٍّ َلسٍّ ٍُ أ ۡرَض ٱل

َ ْ ٱۡلأ ُرئُا ٔأِم ٱدأ َل
 ََ ْ َخَِِٰسِي [: يقوؿ: "يريد بو موسى ما كعد ا بو إبراىيم، يعِب: كتب ُِ﴾ ]ا٤بائدة: َذخََِليِتُٔا

ك الوعد، أك ُب علمو، كليس معناه أهنا  ٥بم ا٢بق ُب سكُب تلك البالد ا٤بقدسة، ٕبسب ذل
كلها تكوف ملكا ٥بم دائما، أك ال يزاٞبهم فيها أحد؛ ألف ىذا ٨بالف للواقع، كلن ٱبلف ا 
كعده. فاستنباط اليهود من ذلك الوعد أنو ال بد أف يعود ٥بم ا٤بلك ُب البالد ا٤بقدسة غّب 

جاء ُب سفر ودة اآلف ُب ىذا الوعد. صحيح، كٰبسن ىنا أف نذكر نص التوراة العربية ا٤بوج
التكوين أنو ٤با مر إبراىيم بأرض الكنعانيْب ظهر لو الرب كقاؿ: )لنسلك أعطي ىذه األرض( 

كجاء فيو أيضا ما نصو: )ُب ذلك اليـو قطع الرب مع إبراـ ميثاقا قائال: لنسلك أعطي ، ّ()

                                        
 .(ُْٕ)ص:  : مصدر سابق،ا٤بعادل األثّبة ُب السنة كالسّبةينظر  (ُ) 
 (. ٖٗ/ ٗ( تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق، )ِ) 
 (. ٕ: ُِ، )لتكوينسفر انقلو عن (. ِٗٔ/ ٔ: )سابقالصدر ا٤ب( ّ) 



 
 

  [ٕٔ] 
 

كىذا الوعد ذكر ُب سفر التكوين ، ُ() ىذه األرض من هنر مصر إذل النهر الكبّب هنر الفرات( 
قبل ذكر كالدة إ٠باعيل، كجاء فيو بعد ذكر كالدة إ٠باعيل لو، ككعد ا بتكثّب نسلو، كبكوهنم 
يسكنوف أماـ ٝبيع إخوهتم )كأعطي لك، كلنسلك من بعدؾ أرض غربتك كل أرض كنعاف 

 أكالد إبراىيم بأف يكونوا . فهذا كذاؾ يدالف على أف العرب أكذلِ()ملكا أبديا، كأكوف إ٥بهم( 
أكؿ من تناك٥بم العهد كا٤بيثاؽ، كالوفاء األبدم ال يتحقق إال بو. كاألمر كذلك، فقد أصبحت 

 تلك البالد كلها عربية ٧بضة.
كليس فيو بعد ذكر كالدة إسحاؽ كعد إلبراىيم مثل ىذا ببالد كال بأرض، كلكن فيو أنو يقيم 

 ّ() لعهد إلسحاؽ دكف إ٠باعيل، فما ىذا العهد؟"معو عهدا أبديا لنسلو، كأف ىذا ا
إف كاف عهد النبوة، فالواقع أهنا ليست أبدية ُب نسل إسحاؽ؛ ألهنا انقطعت بالفعل منهم من 
زىاء ألفي سنة، ككاف خاًب النبيْب من كلد إ٠باعيل، كإف كاف عهد امتالؾ األرض ا٤بقدسة فهو 

ٍب أخذىا العرب، كصارت ٥بم باالمتالؾ العرب، دل يكن أبديا فيهم ؛ ألهنا نزعت منهم قبل 
السياسي، ٍب باالمتالؾ الطبيعي؛ إذ غلبوا على سائر العناصر الٍب كانت فيها، كأدغموىا ُب 

 ، كٯبعلو أمة كبّبةجدان  عنصرىم ا٤ببارؾ، الذم كعد ا إبراىيم بأف يباركو كيثمره، كيكثره جدان 

()ْ. 
ن سفر العدد صريح ُب أمر بِب إسرائيل بدخوؿ أرض كنعاف، نعم إف الفصل الرابع كالثالثْب م

كاقتسامها بْب أسباط بِب إسرائيل، كىذا حق قد كقع، فال مراء فيو، كىو يوافق ما قلناه قبل من 
صلى ا -أف بِب إسرائيل يكوف ٥بم حظ ُب تلك البالد ُب كقت ما، كأف كعد ا إلبراىيم 

خاصا هبم، كال ىم أكذل بو من أكالد عمهم العرب، بل  يشمل ذلك، كلكنو ليس -عليو كسلم

                                        
 (. ُٖ/ُٓ، )عن سفر التكوين و(. نقلِٗٔ/ ٔ)، تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق (ُ) 
 (. ٖ/ ُٕسفر التكوين، ) عن و(. نقلِٗٔ/ ٔ) ا٤بصدر السابق:(ِ) 
 ( ا٤بصدر السابق. ّ) 
 (. ُٖ /ُٕ، )عن سفر التكوين و(. نقلَِٕ/ ٔ): ا٤بصدر السابق (ْ) 



 
 

  [ٕٕ] 
 

 .ُ()ىؤالء ىم األكذل كما حصل بالفعل، ككاف كعد ا مفعوال" 

كىو: )الرب  -صلى ا عليو كسلم-يوضح ىذا ما نقلو كاتب سفر تثنية االشَباع عن موسى 
لوا، كادخلوا جبل إ٥بنا كلمنا ُب حوريب قائال: كفاكم قعودا ُب ىذا ا١ببل، ٙبولوا كارٙب

، )كُب الَبٝبة اليسوعية القفر(: )كا١ببل كالسهل كا١بنوب ِ() األموريْب، ككل ما يليو من العربة( 
كساحل البحر أرض الكنعاين، كلبناف إذل النهر الكبّب هنر الفرات ينظركا قد جعلت أمامكم 

اؽ كيعقوب أف يعطيها األرض، ادخلوا كٛبلكوا األرض الٍب أقسم الرب آلبائكم إبراىيم كإسح
، كأعاد التذكّب هبذا الوعد ُب الفصل الثالث من ىذا السفر، كىذا ّ()٥بم كلنسلهم من بعدىم( 

النص ىو ا٤براد من اآلية الٍب نفسرىا، كليس ُب العبارة شيء يدؿ على االختصاص كال التأبيد، 
قوب ىنا؛ فألف الرب كأما ذكر إسحاؽ كيعكيدخل ُب عمـو نسل إبراىيم نسل كلده إ٠باعيل. 

كما سبق ،  ْ()ذكرٮبا بوعده إلبراىيم أبيهما، كأكده ٥بما كلنسلهما، كلكن ليس فيو ذكر التأييد
ُب كعد إلبراىيم، فالوعد ا٤بؤكد ا٤بؤبد إ٭با كاف إلبراىيم، كدل يصدؽ إال ٗبجموع نسلو، كىم 

 العرب كاإلسرائيليوف.

ما كعد بو أباه إبراىيم من إعطاء نسلو تلك البالد ك٩با ٯبب التنبيو إليو أف ذكر الرب إلسحاؽ 
معلل ٕبفظ أكامره كفرائضو كشرائعو، كىو عْب الوعد الذم ذكره ليعقوب ُب ا٤بناـ ُب الفصل 

كىو يدؿ على انتفاء ا٤بعلوؿ بانتفاء علتو، كٙبرير ىذا  ، كإف دل يذكر ىنالك التعديل،ِٖلػا
بقولو  -صلى ا عليو كسلم-ًب رسلو ٧بمد النيب األمي ا٤بعُب ىو الذم أكحاه ا تعاذل إذل خا

ُب سورة اإلسراء الٍب تسمى أيضا سورة بِب إسرائيل، كملخصو: أهنم يفسدكف ُب األرض مرتْب 

                                        
  (.َِٕ/ ٔ)سابق،  تفسّب ا٤بنار: مصدر  (ُ) 
 (. ٕ، ٔ /ُسفر التثنية، ) عن و( ا٤بصدر السابق. نقلِ) 
 (. َٖ، )ص: الَبٝبة اليسوعية القفر عن و( ا٤بصدر السابق. نقلّ) 
 (. ِٖك ِٔ)تك:  عن و( ا٤بصدر السابق. نقلْ) 



 
 

  [ٕٖ] 
 

قبل اإلسالـ، فيسلط عليهم كل مرة من يذ٥بم كيستورل على مدينتهم كمسجدىم، كيتربكا ما 
َُا  ٍب قاؿ: ﴿ استولوا عليو منهما تتبّبا، كقد كاف ذلك، ًأ ُغسأ ًأ  ِإَونأ ُغستَّ ن يَصأَّمَُس

َ
ًأ أ َغََسَٰ َربَُّس

ََ َخِؿًيا  َؽَٰفِصِي
ًَ لِيأ ٍِّ َٓ َا َج قاؿ ا٤بفسركف: كقد عادكا، كعاد انتقاـ [. ٖاإلسراء: ﴾ ]٨وََجَػيِأ

 العدؿ اإل٥بي منهم، فسلط ا عليهم الرـك قبل ا٤بسيحية كبعدىا، ٍب ا٤بسلمْب، كميزنقوا ُب
األرض كل ٩بزؽ، كتدؿ بعض اآليات على أف ا٤بلك ال يعود إليهم، كلوال ذلك لكانت آية 

، كأهنم كعدمان  )عسى ربكم( أرجى اآليات ٥بم؛ ألهنا تدؿ على أف األمر يدكر مع العلة كجودان 
إف عادكا إذل اإلٲباف الصحيح كاإلصالح يعود إليهم ما فقد منهم، كال يتحقق ىذا إال 

فإف أسلموا كاٙبدكا ببِب عمهم العرب ٲبلكوف كل ىذه البالد كغّبىا، كلكن الرجاء باإلسالـ، 
ُب ىذا بعيد ُب ىذا العصر؛ ألف اإلسرائيليْب شديدك التقليد كا١بمود ُب جنسيتهم النسبية 

من شعوب ا٤بسلمْب ٰبلوف  كالدينية، كىذا العصر عصر العصبية ا١بنسية لألقواـ، حٌب إف كثّبان 
لدينية ألجل شد عركة الرابطة اللغوية، كإف دل تكن ٥بم لغات ذات آثار ٰبرص عليها، رابطتهم ا

بل منهم من يتكلفوف تدكين لغاهتم كتأسيسها؛ ألهنا دل تكن لغات علم ككتاب، ٍب إف أمر 
الدنيا غالب فيو على أمر الدين، كاليهود يريدكف أف يعيدكا ملكهم ٥بذه البالد بتكوين كتأسيس 

ىذا النهي  كيؤيد التعليل الذم بيناه أخّبان ، تعينوف عليو با٤باؿ كطرؽ العمراف ا٢بديثةجديد، كيس
ًأ الذم عطف على األمر بدخوؿ األرض ا٤بقدسة، كىو قولو تعاذل: ﴿ ةَارُِك دأ

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ وا حَسَّ َوََل حَصأ

 ََ ْ َخَِِٰسِي ال ترجعوا عما  على أحد الوجهْب ُب تفسّبه، كىو:[ ُِا٤بائدة: ﴾ ]١٫َذخََِليِتُٔا
جئتكم بو من التوحيد كالعدؿ كا٥بدل إذل الوثنية أك الفساد ُب األرض بالظلم كالبغي كاتباع 
ا٥بول؛ فيكوف ىذا الرجوع إذل الوراء انقالب خسراف ٚبسركف فيو ىذه النعم، كمنها األرض 

ألعدائكم، ا٤بقدسة الٍب ستعطوهنا جزاء على شكر النعم الٍب تقدمتها، فتعود الدكلة فيها 
كذلك أف شكر النعم مدعاة ا٤بزيد منها، ككفرىا مدعاة سلبها كزكا٥با، كالوجو اآلخر ُب االرتداد 
على األدبار النكوص عن دخو٥با، كا١بنب عن قتاؿ من فيها من الوثنيْب، كقد فرض ا عليهم 

ؾ البالد، خسراف ثواب ا١بهاد، كخيبة األمل ُب امتال ىو :قتا٥بم، كا٣بسراف على ىذا قيل



 
 

  [ٕٗ] 
 

كالذم أجـز بو أف ا٤براد با٣بسراف: )ٙبرًن األرض ا٤بقدسة على ا٤بخاطبْب كحرماهنم من خّباهتا 
، كعقاهبم بالتيو أربعْب سنة، ينقرض فيها كعسالن  الٍب كرد ُب بعض أكصافها أهنا تفيض لبنان 

كبينو ا ُب ا٤برتدكف على أدبارىم، كما سيأٌب(، فإف ىذا ا٣بسراف ىو الذم كقع بالفعل، 
الكتاب، فال معدؿ عنو، كال يعارضو كوف ا تعاذل كتبها ٥بم؛ فإف ىذه الكتابة ليست ألكلئك 
األفراد بأعياهنم، كإ٭با ىي لشعبهم كأمتهم، كمثل ىذا ا٣بطاب الذم يوجو إذل األمم كاألقواـ 

ماؿ سلفهم معهود ُب عرؼ الناس كلغاهتم، يسند إذل ا٢باضرين ا٤بخاطبْب ما كاف من أع
صلى ا عليو -الغابرين، كيبشركف أك يوعدكف ٗبا ال يكوف إال ٣بلفهم اآلتْب، كبشارة النيب 

على أف ا حرمها على ٝبهور  ف القسطنطينية، قبيل قياـ الساعة،لقومو بأهنم سيفتحو  -كسلم
لذين خوطبوا الذين خالفوا كعصوا أمر موسى بدخو٥با، ك٤با دخلوىا بعد التيو كاف قد بقي من ا

فقاؿ بعض ا٤بفسرين: إف كوهنا كتبت ألكلئك ا٤بخاطبْب بأعياهنم يصدؽ  بأهنا كتبت ٥بم بقية،
هبؤالء من باب إطالؽ العاـ كإرادة ا٣باص، كلكن األسلوب الفصيح يأىب ىذا التوجيو اللفظي  

بدخو٥با، كىو كل اإلباء، كقيل: إف ا٤براد بالكتابة ىنا األمر، فمعُب )كتب ا لكم(: أمركم 
، كا٤بتبادر أنو كتب ٥بم ذلك ُب الكتاب كما أكحاه إذل آبائهم، كيؤيده الواقع، كلواله بعيد أيضان 

 .ُ()لكاف ا٤بعُب: كتب لكم ذلك ُب علمو؛ أم: أثبتو بقضائو كقدره" 
"كملخص معُب اآلية: أف موسى ٤با قرب بقومو من حدكد األرض ا٤بقدسة العامرة اآلىلة أمرىم 

٥با مستعدين لقتاؿ من يقاتلهم من أىلها، كأهنم ٤با غلب عليهم من الضعف كالذؿ بدخو 
باضطهاد ا٤بصريْب ٥بم كظلمهم إياىم أبوا كٛبردكا كاعتذركا بضعفهم، كقوة أىل تلك البالد، 
كحاكلوا الرجوع إذل مصر )كما كاف بعض العبيد يرجعوف باختيارىم إذل خدمة سادهتم ُب 

م كلهم كمنع االسَبقاؽ بقوة ا٢بكومة؛ ألهنم ألفوا تلك ا٣بدمة كالعبودية، أمريكا، بعد ٙبريرى
كصارت العيشة االستقاللية شاقة عليهم(، كقالوا ٤بوسى: إنا لن ندخل ىذه األرض ما داـ 

                                        
 (. ِِٕ/ ٔ( تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق، )ُ) 



 
 

  [َٖ] 
 

ىؤالء ا١بباركف فيها، كأهنم يريدكف أف ٱبرجهم منها بقوة ا٣بوارؽ كاآليات؛ لتكوف غنيمة باردة 
على ضعفهم كجبنهم، كأف يعيشوا با٣بوارؽ  ذا يستلـز أف يبقوا دائمان ٥بم، كجهلوا أف ى

كالعجائب ما داموا ُب الدنيا، ال يستعملوف قواىم البدنية كال العقلية ُب دفع الشر عن أنفسهم، 
كال ُب جلب ا٣بّب ٥با، كحينئذ يكونوف أكفر ا٣بلق بنعم ا، فكيف يؤيدىم بآياتو طوؿ 

بقدر الضركرة  ل ىذا التأييد أف يكوف لبعض أصفياء ا تعاذل موقتان ا٢بياة! كا٢بكمة ُب مث
كالسنة العامة ؛ فهو كالدكاء بالنسبة إذل الغذاء. كقو٥بم )فإف ٱبرجوا منها فإنا داخلوف(: تأكيد 

 .ُ()٤بفهـو ما قبلو، مؤذف بأنو ال علة المتناعهم إال ما ذكركه" 
رض ا٤بقدسة ليس حكمان مطلقان، بل ىو حكم مرتبط إذان، فا٢بكم بأف بِب إسرائيل يرثوف األ

 ِ()باتباعهم لدين ا كتعاليمو كمنهجو، كبالتارل فليس ٥بم من حق ُب أرض فلسطْب. 
كقد أطلت ُب نقل ىذه األقواؿ فيما قالو ا٤بفسركف القدامى كادثوف، بل كفيما جاء ُب 

 سباب، أٮبها ما يلي:نصوص من التوراة ُب تكذيب ما يدعيو اليهود، كذلك أل

ما يدعيو اليهود من ا٢بق ُب أرض ا٤بيعاد كحائط الرباؽ كغّب ذلك من األماكن الٍب  -ُ
اغتصبوىا كما زالوا يغتصبوهنا، ليس ذلك بوعد كال ميعاد، كإ٭با ىو بالقوة الٍب ال ٘بد رادعا 

 من األمة اإلسالمية.
 ا٣بياؿ الذم ليس لو كاقع ُب ا٢بياة،الدين اإلسالمي ال يأمر أتباعو با٢بياة على الظلم أك  -ِ

كأعِب بذلك أننا إذا نظرنا اليـو ُب الواقع نرل دكالن مستقلة، ككل دكلة ٥با حدكدىا ا٤بصطنعة 
 الٍب تتميز كتعرؼ هبا، فال بد من الوقوؼ على الواقع الذم نعيشو.

ن أعداء اإلسالـ األمة اإلسالمية ال حدكد ٥با، كال يفرؽ بْب أراضيها الٍب تعيش عليها، كلك -ّ
فرقوىا كمزقوىا ككضعوا ٥با ىذه ا٢بدكد الوٮبية الٍب صرنا ٫بيا ك٭بوت ألجلها، كال بد من 

                                        
  (.ِٕٓ/ ٔ) تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق، (ُ) 
 (. َ: مصدر سابق، )ص: ّ –( ينظر أرشيف منتدل األلوكة ِ) 



 
 

  [ُٖ] 
 

اليـو الذم تعود فيو األمة إذل تارٱبها اجمليد كعد٥با السديد، ا٤بسلموف كغّبىم ٕبسب الدين 
 ا٢بنيف.

ها أبناؤىا من ناحية القضية الفلسطينية فرطت األمة اإلسالمية فيها من ناحية، كفرط في -ْ
أخرل، كال حل ٥با اليـو إال بالطريق الذم يرضي أبناء فلسطْب كاألمة اإلسالمية، كىو 

 .-صلى ا عليو كسلم–ا٤بقاكمة حٌب اسَبداد مهبط الوحي كاألنبياء كمسرل نبينا ٧بمد 
 يم.كىذا الذم يراه الباحث ُب ظل ىذه األكضاع ا٤بتناقضة كا٤بعوجة عن الصراط ا٤بستق

 

  



 
 

  [ِٖ] 
 

 المللب الثاني

 الواد الُمَقدَّس

يقىدَّس
كقد كرد ، -عليو السالـ-: ىو كٍصفه للوادم الذم كلم ا تعاذل فيو موسى الواد ا٤ب

 ُب موضعْب، كٮبا:

ٔٗ قولو تعاذل: ﴿ -ُ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ يَيأَم إٍَُِّم ةِٱل يَعأ َجػأ َُا۠ َربََّم ـَٱرأ
َ
ٓ خ ِِّ  [.ُِ﴾ ]طو: ١٢ى إِ

ى تعاذل: ﴿كقولو  -ِ ًٔ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ ۥ ةِٱل ُّ ُّ َربَّ َٰ  [.ُٔ﴾ ]النازعات: ١٦إِذأ َُاَدى
 -رٞبو ا تعاذل-، قالو ابن جرير ُ()كمعُب الوادم ا٤بقدس ُب اآليتْب: "ا٤بطهر ا٤ببارؾ"  

 ُب جامع البياف.

 :الواد الُمَقدَّسالموضع األول الذي ذكر فيو 

ٓ يقوؿ تعاذل ُب سورة طو: ﴿ ِِّ ٔٗ إِ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ يَيأَم إٍَُِّم ةِٱل يَعأ َجػأ ۠ َربََّم ـَٱرأ َُا
َ
﴾ ]طو: ١٢ى  خ

حاؿ القرآف كحاؿ الرسوؿ فيما  ]اي تعاذل[  لىمَّا عىظَّمى (: "مفاتيح الغيب) الرازم ُبقاؿ . [ُِ
-ؿ األنبياء من ذكر أحوا -صلى ا عليو كسلم-بع ذلك ٗبا يػيقىونم قلب رسوؿ ا أتٍ ، كلفو

 لقلبو ُب اإلبالغ كقولو: ﴿ تػىٍقوًيىةن ؛ -عليهم السالـ
ٌَا ُُثَتُِّج ةِِّۦ  جٍُّلؽَّ َوُُكّٗ ۢنتَآءِ ٱلصَُّظِو 

َ
َأ أ َغيَيأَم ٌِ

ٔأِغَظثٞ  َقَّ َوَم ٍُ  ـَُؤاَدَ   وََجآَءَ  ِِف َهَِٰشهِ ٱۡلأ عليو -كبدأ ٗبوسى [، َُِىود: ﴾ ]١٢٠ؤأٌَِِِي َوذِنأَصىَٰ لِيأ
صلى ا عليو -قلب الرسوؿ  يى ليسلن ؛ ألف انة كالفتنة ا٢باصلة لو كانت أعظم ؛-الـالس

ََٰم َخِسيُد ُمََٔسَٰٓ كيصربه على ٙبمل ا٤بكاره فقاؿ: ﴿، بذلك -كسلم حَى
َ
َْوأ خ " [ٗطو: ﴾ ]٩َو

()ِ. 

                                        
 (. ََِ/ ِْ(، )َِٖ/ ُٖمصدر سابق، ): تفسّب الطربم( ُ) 
 (. ُٓ/ ِِتفسّب الرازم: مصدر سابق، )( ِ) 



 
 

  [ّٖ] 
 

يَيأمَ : ﴿تعاذل ُب قولوكقد أكرد الطربم ُب )جامع البياف(  يَعأ َجػأ ببْب من س[ ُِطو: ﴾ ]ـَٱرأ
 :ٖبلع نعليو -عليو السالـ- موسىتعاذل أمر ا أجلهما 

أف ه تعاذل ٖبلعهما؛ كراىة فلذلك أمر ؛ كانتا من جلد ٞبار ميتالسبب األكؿ: أف نعليو   
 .ُ()ٲبسو من بركة الوادم لكييطأ هبما الوادم ا٤بقدس، ك 

عليو -موسى ٤با أمر  ا تعاذلأف  أما السبب الثاين الذم أكرده الطربم ُب تفسّبه فهو
 مايباشر هبفأرض الوادم بقدميو  -عليو السالـ-أف يطأ موسى إ٭با أراد  ٖبلع نعليو -السالـ

 .ِ()ة ربكىذه الصل إليو و، كتبركة أرض

 نعليو ٱبلع أف الرجل يؤمر كما،  للبقعة تعظيما؛ نعليو ٖبلع أمره إ٭باكُب تفسّب ابن كثّب: "
 .ّ() "الكعبة  يدخل أف أراد إذا

كأكذل القولْب ُب ذلك بالصواب قوؿ من قاؿ: أمره ا تعاذل ذكره ٖبلع "الطربم: قاؿ 
ألنو ال داللة ُب ظاىر التنزيل على أنو ؛ ليباشر بقدميو بركة الوادم، إذ كاف كاديا مقدسا؛ نعليو

 أمر ٖبلعهما من أجل أهنما من جلد ٞبار كال لنجاستهما، كال خرب بذلك عمن يلـز بقولو
ٔٗ ا٢بجة، كإف ُب قولو ﴿ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ على أنو إ٭با  بو دليال كاضحاقً عى بً [ ُِ﴾ ]طو: ىإٍَُِّم ةِٱل

 .ْ() "أمره ٖبلعهما ٤با ذكرنا
ًٔىكاختلف ا٤بفسركف ُب معُب ﴿    األمر عن عبارة: كقيل، للوادم اسم ىو: "ليقف﴾، ُل

إِذأ : ﴿أصح، كقولو كاألكؿ. ككررت لربكةا لو مرتْب، كطول قدس ألنو: كقيل، بقدميو بالوطء

                                        
 (. ِٖٕ/ ُٖمصدر سابق، ) :ينظر تفسّب الطربم( ُ) 
 (. ِٕٗ، ِٖٕ/ ُٖ: )سابقالصدر ا٤ب( ِ) 
 (. ِٕٔ/ ٓمصدر سابق، )تفسّب ابن كثّب: ( ّ) 
 (. ِٕٗ/ ُٖمصدر سابق، ): تفسّب الطربم( ْ) 



 
 

  [ْٖ] 
 

ى  ًٔ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ ۥ ةِٱل ُّ ُّ َربَّ َٰ  ُ(). "[ ُٔ﴾ ]النازعات: ١٦َُاَدى

أخربه أنو ربو، كأمره أف يستعد كيتهيأ ٤بناجاتو، (: "تيسّب الكرًن الرٞبن) السعدم ُب قاؿ
، كلو دل يكن من تقديسو، إال كيهتم لذلك، كيلقي نعليو، ألنو بالوادم ا٤بقدس ا٤بطهر ا٤بعظم

 .ِ()" أف ا اختاره ٤بناجاتو كليمو موسى لكفى

 الذي ذكر فيو الواد الُمَقدَّس: الثاني الموضع

ََٰم َخِسيُد ُمََٔسَٰٓ يقوؿ تعاذل: ﴿ حَى
َ
ًٔى ١٥َْوأ خ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ ۥ ةِٱل ُّ ُّ َربَّ َٰ النازعات: ﴾ ]١٦إِذأ َُاَدى

ُٓ ،ُٔ.] 

ِس أف معُب الوادم ا٤بقدس ُب قولو تعاذل: ﴿قاؿ الشوكاين  َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ ىو ا٤ببارؾ ﴾: ةِٱل
 .ّ()ا٤بطهر

ًٔى﴿كقاؿ ابن كثّب: إف   .ْ() "الصحيح على الوادم اسم ىو"﴾: ُل
الطٌور: جبل بيت ا٤بقدس، ٩بتٌد ما بْب مصر ، ك"ٓ()ُب أصل الطٌور بالشاـ ىو موضعك 

- منو موسى م، كىو الذم نود-عليهما السالـ-اىيم بطور بن إ٠باعيل بن إبر  يكأيلة، ٠بٌ 
َِا، قاؿ تعاذل: ﴿-عليو السالـ ٔرِ إِذأ َُاَدحأ ٌَا ُنَِج ِِبَاُِِب ٱىمَّ كىو طور [، ْٔالقصص: ﴾ ]َو

َِ َوِؾتأؼ   وََػَجَصةٗ سيناء، قاؿ ا سبحانو: ﴿ ْأ َآَء حَۢنتُُج ةِٱلَّ ﴾ ٪١ىٓأِّۡلَِكَِي  ََتأُصُج ٌَِ ُلٔرِ َظحِأ
يأخُِٔن : ﴿كقاؿ ُب موضع آخر من كتابو[، َِا٤بؤمنوف: ] ﴾ ٢َوُلٔرِ ِظحَِِي  ١َوٱتلِِّي َوٱلضٍّ

                                        
 (. ِٕٕ، ِٕٔ/ٓتفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )( ُ) 
 (. َّٓتفسّب السعدم: مصدر سابق، )ص: ( ِ) 
 (. ْْٓ/ ٓمصدر سابق، )ينظر فتح القدير للشوكاين: ( ّ) 
 (. ُّٓ/ ٖمصدر سابق، ): تفسّب ابن كثّب( ْ) 
معجم ما استعجم من أ٠باء البالد كا٤بواضع: أبو عبيد عبد ا بن عبد العزيز بن ٧بمد البكرم األندلسي  رينظ (ٓ) 

 (. ٖٔٗ/ ّ، )ىػَُّْ، ّ، طىػ(، عادل الكتب، بّبكتْٕٖ)ا٤بتوَب: 



 
 

  [ٖٓ] 
 

 أسفلُب  كادو  ىو(: "التفسّب القرآين للقرآفجاء ُب )ك ، ُ()" [، كمعناٮبا كاحدِ، ُالتْب: ]
: بحانوس يقوؿ كما،  مصر إذل الشاـ من ا٤بتجو الطريق منو، ُب األٲبن ا١بانب سيناء، من جبل

ُّ جَنِيّٗ ﴿ بأَجَٰ َِ َوكَصٍّ ٍَ حأ
َ ٔرِ ٱۡلأ ُّ ٌَِ َجاُِِب ٱىمَّ  "الوادم ٥بذا اسم(: طول) ك[، ِٓمرًن: ﴾ ]٥٢ا َوَنََٰسيأَجَٰ

()ِ. 

اختاره كٍصفه للوادم الذم ، كىو ا٤بطهر ا٤ببارؾىو  اآليتْب( ُب يتبْب لنا أف معُب )الواد ا٤بقىدَّس
 .-و السالـعلي-موسى كليمو   ة٤بناجاا تعاذل 

كاف التقديس حق   تعاذل كخاصه بو، فإنو ال ٯبوز تقديس غّبه من ا٤بخلوقات، كىذا ما  إذاك 
 .الفصل الثالثسيتبْب لنا ُب 

 

 

 

  

                                        
 (. ٕٖٗ/ ّسابق: ): مصدر معجم ما استعجم من أ٠باء البالد كا٤بواضع (ُ) 
القاىرة، د ٙبقيق، د ، ىػ(، دار الفكر العريبَُّٗعبد الكرًن يونس ا٣بطيب )ا٤بتوَب: بعد ( التفسّب القرآين للقرآف: ِ) 

 (. ُّْٕ/ ُٔط، د ت، )



 
 

  [ٖٔ] 
 

 لثالثا الفول

 التقديس المذموم وأمثلة عل  ذلك  
 :وفيو ثالثة مااحث

 
: التقديس المذموم عند اليهود والنوارى الماصث األول

 . والمشركين

 المللب األول: التقديس المذموم عند اليهود.

 المللب الثاني: التقديس المذموم عند النوارى.

  المللب الثالث: التقديس المذموم عند المشركين.

 التقديس المذموم عند الووفية المنتَصلة.: انيالث الماصث

الماصث الثالث: التقديس المذموم عند الشيعة االثني 
 عشرية.

 



 
 

  [ٖٕ] 
 

 
 تمهيد

عليو  أك أف ييضفىى، كتعاذل سبحانومي اي كما ييعظَّ ييعظَّمى ا٤بخلوؽي  : ىو أف التقديس المذموم
 أف ييصرؼى لو حقه من حقوقو سبحانو كتعاذل.، أك أك الربوبيةصفات كخصائص األلوىية 

أك ىو "اٚباذ العبد غّبى ا من نيب أك كرل أك ٝباد أك حيواف ندا مساكيا  ٰببو كحبو كٱبافو 
 .ُ()كٱبشاه كخشيتو. . إخل" 

رفع الشخص فوؽ منزلتو الٍب أنز٥با ا إياىا، معتقدان "لألشخاص، فهو  ذمـوالتقديس ا٤بأما 
أف لو من القداسة الذاتية، أك ا٤بكتسبة، ما يستوجب ا٣بضوع لو، كاإلذعاف ألكامره، دكف 
عرضها على ميزاف الكتاب كالسنة، مع التوجو إليو حيان  أك ميتان بأنواع العبادات الٍب ال ٯبوز 

 .ِ()غّب ا" التوجو هبا ل

أك ىو"الزيادة ُب رفع شخص فوؽ منزلتو الالئقة بو، كالزيادة ُب حق األنبياء أك الصا٢بْب، 
 .ّ() كرفعهم عن قدرىم إذل الربوبية أك األلوىية"

ذ إ٥با من دكف ا، مع اختالؼ كتنوع  كقد ذكر القرآف الكرًن أف ىناؾ من قيدنس كعيًبد كاٚبًي
 ٥بة باختالؼ زماف كمكاف البشر، كبيئاهتم الٍب ٙبيط هبم.ىذا التقديس كىذه اآل

فمن تقديس الصا٢بْب )كد كسواع كيغوث كيعوؽ كنسر( كعبادهتم إذل تقديس الشمس كالقمر  

                                        
ـ بن عبد القادر بن ٧بمد آؿ عقدة، مكُ)  ىػ، ُُْٖ، ٓتبة الكوثر، الرياض، ط( ٨بتصر معارج القبوؿ: أبو عاصم ىشا

 (. ُِّ)ص: 
 (. ْٓ/ُ، )مصدر سابقتقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: ( ِ) 
شرح )مسائل ا١باىلية مد بن عبد الوىاب(: صاحل بن فوزاف بن عبد ا الفوزاف، دار العاصمة للنشر كالتوزيع ( ّ) 

 (. ٖٓـ، )ص: ََِٓىػ، ُُِْ، ُالرياض، ط



 
 

  [ٖٖ] 
 

كالكواكب إذل تقديس فرعوف كالنمركد إذل تقديس ا٤بسيح كعزير كمرًن كاألحبار كالرىباف إذل 
 ناة الثالثة األخرل إذل تقديس ا٤باؿ كا٥بول كالشيطاف.تقديس ا٤بالئكة كا١بن كالالت كالعزل كم

كالقرآف الكرًن كىو يذكر لنا ذلك إ٭با ٰبذرنا ٩با كقعوا فيو؛ لكي نعترب كنتجنب طرؽ الشرؾ 
يريد أف تستقر معادل  -أيضا–كىو بذلك ، من العواقب الوخيمة الٍب حلت هبم لمى سٍ كنى 

كبالتارل فإنو يشعر تلقائيان بالعداكة  عند كل مسلم، التوحيد، كمعاين اإلٲباف با رب العا٤بْب
لكل ما ىو نقيض للتوحيد، فيكره تقديس كعبادة البشر، كا١بن، كا٤بالئكة،  الشديدة جدان 

كالشيطاف، كيعبد ا كحده ال شريك  ،كيكره تقديس كعبادة ا٢بجر، كالشجر، كا٤باؿ، كا٥بول
 .ُ()لو 

                                        
داية لإلنتاج ٧بمد حاـز صالح أبو إ٠باعيل ٧بمد عبدالرحيم، ب فات مع قضايا معاصرة شبهات ردكد(:ينظر )كق( ُ) 

 (. ٖٕـ، )ص:  ََُِىػ،  ُُّْ، ُاإلعالمي، ط



 
 

  [ٖٗ] 
 

 

  األولالماصث 

  عند اليهود والنوارى والمشركين. التقديس المذموم

 وفيو ثالثة ملالب:

 المللب األول: التقديس المذموم عند اليهود.

 المللب الثاني: التقديس المذموم عند النوارى.  

 المللب الثالث: التقديس المذموم عند المشركين.   



 
 

  [َٗ] 
 

 المللب األول

 التقديس المذموم عند اليهود

، كمنهاالٍب كقعت ُب كثّبة ىي األمم  عزير  ُب غال اليهوداليهود؛ فقد  شىرىًؾ التقديس ا٤بذمـو
تعاذل - من دكف ا ككذلك اٚبذكا أحبارىم أربابان ، كقالوا إنو ابن ا كبّبان غلوان   -عليو السالـ-

ٔدُ ﴿: عن قو٥بم كفعلهم الشنيع يقوؿ ا تعاذل ٨بربان ، -كبّبان  علوا ن  ا عما يقولوف ُٓ َ  َوكَاىَِج ٱِلأ
ۖ يَُضَِٰه  ًأ ِِٓ َْٰ ـَ ـأ

َ
ً ةِأ ُٓ ُ ل ٔأ َٰلَِم كَ ِۖ َذ َُ ٱّلِلٍّ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ ِ َوكَاىَِج ٱنلٍَّصََٰصى ٱل َُ ٱّلِلٍّ ََ َزَفُصواْ ٌَِ  ُٔ ُغَضيأٌص ٱبأ ِي ٔأَ  ٱَّلٍّ َٔن كَ

ـَُهَٔن  َٰ يُؤأ ٍِّ
َ
ۖ خ ُ ًُ ٱّلِلٍّ ُٓ َٰخَيَ تَارَ ﴿: كيقوؿ تعاذل، [َّ: التوبة﴾ ]ٴ١َرتأُو  َؼ خأ

َ
َُشٓواْ أ بَابٗ ٱَتٍّ رأ

َ
ًأ أ ُٓ َ َبَِٰ ْأ ًأ َوُر ا ُْ

 ٗٓ مُِصٓواْ إَِلٍّ ِِلَػأتُُسٓواْ إَِؾَٰ
ُ
ٌَآ أ ًَ َو يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ ِ َوٱل ُِكَٔن ا َوَِٰخسٗ ٌَِّ ُدوِن ٱّلِلٍّ ٍٍّا يُۡشأ ۥ َخ ُّ َ َٔ  ُظتأَدَِٰ ُْ  

َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ اۖ َلٍّ
 .[ُّ: التوبة﴾ ]ٵ١

َُ ﴿: يقوؿ تعاذل: -معليو السال-تقديس اليهود المذموم لعزير  -3 ُٔد ُغَضيأٌص ٱبأ ُٓ َ َوكَاىَِج ٱِلأ
ۖ يَُضَِٰه  ًأ ِِٓ َْٰ ـَ ـأ

َ
ً ةِأ ُٓ ُ ل ٔأ َٰلَِم كَ ۖ َذ ِ َُ ٱّلِلٍّ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ ِ َوكَاىَِج ٱنلٍَّصََٰصى ٱل ْ ٌَِ َرتأُو   ُٔ ٱّلِلٍّ ََ َزَفُصوا ِي ٔأَ  ٱَّلٍّ َٔن كَ

ـَُهَٔن  َٰ يُؤأ ٍِّ
َ
ۖ خ ُ ًُ ٱّلِلٍّ ُٓ َٰخَيَ  .[َّ: التوبة﴾ ]ٴ١َؼ

إف : فبعضهم قاؿ، (عزير ابن ا): جاء ُب تفسّب الطربم أف أىل التأكيل اختلفوا ُب القائل
ا القائل كاف رجالن  ؽِِْيَاءُ ﴿: كىو الذم قاؿ، ُ()كىو فًٍنحاص، كاحدن

َ
َُ أ َ ـَلٌِي َوَنْ سورة ] ﴾إِنٍّ اّلِلٍّ

 .-كبّبان  تعاذل ا عما يقوؿ علوا ن - ِ() [ُُٖ: آؿ عمراف

 :حيث قاؿ ،ه ابن القيم ُب نونيتوكقد ذكر  
 قالو كلقد حكى الرٞبن قوالن 

 
 فنحاص ذك البهتاف كالكفراف 

 
 
                                         

 (. ُْْ/ ٕ( فنحاص: من علماء اليهود كأحبارىم. ينظر )تفسّب الطربم(، مصدر سابق، )ُ) 
 (. َِِ، َُِ/ ُْ) ( ا٤بصدر السابق:ِ) 



 
 

  [ُٗ] 
 

 أف اإللو ىو الفقّب ك٫بن أصحػ
 

 ُ()ػاب الغُب ذك الوجد كاإلمكاف 
 ِ() كاف ٝباعة من اليهود.   : )عزير ابن ا(إف القائل :من أىل التأكيل كقاؿ آخركف 

أف ٝباعة من  -مارضي ا عنه- ّ()عن ابن عباس( مفاتيح الغيب) ُب الرازمالفخر ذكر قد ك 
كال ، كيف نتبعك كقد تركت قبلتنا: فقالوا، -صلى ا عليو كسلم-اليهود أتوا إذل رسوؿ ا 

 .ْ()فنزلت ىذه اآلية ، بن اا تزعم أف عزيران 

ُٔد ُغضَ ﴿و تعاذل: كرد الفخر الرازم عند تفسّبه لقولأ كإضافة إذل القولْب السابقْب ُٓ َ يأٌص َوكَاىَِج ٱِلأ
 ِ َُ ٱّلِلٍّ فيهم ٍب انقطع،  حيث قاؿ: "لعل ىذا ا٤بذىب كاف فاشيان  ،ثالثان  قوالن  [َّ﴾ ]التوبة: ٱبأ

، كأكرد ٓ() فحكى ا ذلك عنهم، كال عربة بإنكار اليهود ذلك، فإف حكاية ا عنهم أصدؽ"
ابن عباس أف اليهود أضاعوا التوراة كعملوا بغّب ما ركاه "ىذا القوؿ  قو٥بمسبب بعدىا أف 

فعاد  ،فتضرع عزير إذل ا كابتهل إليو ،كنسخها من صدكرىم ،ا٢بق، فأنساىم ا تعاذل التوراة
ما تيسر ىذا لعزير فقالوا: فيو،  حفظ التوراة إذل قلبو، فأنذر قومو بو، فلما جربوه كجدكه صادقان 

 .ٔ()إال أنو ابن ا" 

                                        
 (. َُُ( نونية ابن القيم: مصدر سابق، )ص: ُ) 
 (. َِِ/ ُْمصدر سابق، ) ( ينظر تفسّب الطربم:ِ) 
، ترٝباف -صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -( عبد ا بن عباس بن عبد ا٤بطلب ا٥بامشي، أبو العباس ا٤بدين، ابن عم رسوؿ ا ّ) 

صىلَّى اي عىلىٍيًو -القرآف. كلد ُب شعب بِب ىاشم قبل ا٥بجرة بثالث سنْب. كاف يقاؿ لو ا٢برب كالبحر، دعا لو النيب 
ق(، كىو ابن إحدل أك اثنتْب كسبعْب سنة. ينظر )موطأ مالك(، ت: ٢ٖٔبكمة مرتْب، كمات بالطائف سنة )با -كىسىلَّمى 

 (. ٖٓٔ/ ِ(. ك ينظر )تاريخ اإلسالـ( للذىيب، ت: بشار، مصدر سابق، )ٓٔ/ ٔاألعظمي، مصدر سابق، )
 (. ِٖ/ ُٔ( ينظر مفاتيح الغيب للرازم: مصدر سابق، )ْ) 
  ( ا٤بصدر السابق.ٓ) 
 ( ا٤بصدر السابق. ٔ) 



 
 

  [ِٗ] 
 

من ٰبفظ  ِ()ألنو دل يبق فيهم بعد كقعة ٖبتنصر ؛كإ٭با قالوا ذلك"ُب تفسّبه:  ُ()البيضاكم كقاؿ
ٰبفظ التوراة، كىو ٤با أحياه ا بعد مائة عاـ أملى عليهم التوراة حفظان فتعجبوا من ذلك 

م كقالوا: ما ىذا إال أنو ابن ا. كالدليل على أف ىذا القوؿ كاف فيهم أف اآلية قرئت عليهم فل
 .ّ() يكذبوا مع هتالكهم على التكذيب"

ككاف ا٠بو دانياؿ،  ،نبيان  -عليو السالـ-ك"جاء ُب األثر أنو كاف ُب بِب إسرائيل من بعد موسى 
، ٍب غلوا ُب تعظيمو -عليو السالـ-؛ لكثرة تعزير اليهود لو كإعظامهم لقدره كإ٭با ٠بي عزيران 

سنة ٍب أحياه كأراه اآلية ُب طعامو كشرابو الذم ئة األف أماتو ا م ؛حٌب عبدكه؛ كسبب ذلك
ئة عاـ كدل يتسنو، أم: دل يتغّب، كُب ٞباره الذم أماتو معو كتبددت أجزاؤه ٍب امرت عليو م

أنشرت كٝبعت كحييت كىو ينظر إذل ذلك كلو، فقاؿ ا١بهلة: دل ٱبتصو هبذه الكرامات إال 

                                        
ٍيضىاًكمٌ ( ُ)  كعادل  ،صاحب ا٤بصنفات :عبد ا بن عمر بن ٧بيىمَّد بن عىلٌي قاضي القضاة نىاًصر الٌدين أىبيو ا٣بٍىٍّب اٍلبػى

٤بعقوؿ كٝبع بْب ا ،برع ُب الفقو كاألصوؿ ان.زاىد متعبدان  صىا٢بان  نظاران  كىافى ًإمىامنا مربزان ،  كشيخ تلك الناحية ،آذربيجاف
ك٨بتصر اٍلكىشَّاؼ ُب (. من تصانيفو: ـ ُِٖٔق(، ا٤بوافق )ٖٓٔ. توُب ُب مدينة تربيز سنة )كرل قضاة شّباز. كا٤بنقوؿ
ٍفًسّب ُب  (ا٤بنهاج)ك ،ُب أصيوؿ الٌدين (ا٤بصباحا٤بسمى بػ)أنوار التنزيل كأسرار التأكيل( كا٤بعركؼ بتفسّب البيضاكم، ك) التػَّ

، ك )طوالع األنوار( ُب التوحيد، ك)منهاج الوصوؿ إذل علم األصوؿ(. ينظر ُب ا٢بىًديث (شرح ا٤بصابيح)ك، أصيوؿ اٍلًفٍقو
بكر بن أٞبد  يب( ألطبقات الشافعيةينظر ) ، ك(ُٖٓ، ُٕٓ/ ٖ) (، مصدر سابق،طبقات الشافعية الكربل للسبكي)

: د. ا٢بافظ عبد العليم ، تىػ(ُٖٓ)ا٤بتوَب:  بن ٧بمد بن عمر األسدم الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة
 . (ُّٕ، ُِٕ/ ِ) ،قَُْٕ، ُ، طبّبكت، عادل الكتب، خاف

ؽ. ـ  ِٓٔ-َٓٔ( ٖبتنصر: نبوخذ ناصر، نبوخذ نصر: اسم بابلي معناه: )نبو حامي ا٢بدكد( ملك بابل. حكم ِ) 
د ثورهتم كحسب بل ساؽ ملكهم ككرباءىم أسرل إذل أٟبد ثورة قاـ هبا اليهود ُب أرض يهوذا كعندما أعادكا الكرة دل ٱبم

-بابل كىو ما يعرؼ ُب تاريخ اليهودية باألسر البابلي، كىو أحد القادة البابليْب الذم خرَّب بيت ا٤بقدس بعد موسى 
سْب زمن النيب أرميا أحد أنبياء بِب إسرائيل. ينظر )ٚبجيل من حرؼ التوراة كاإل٪بيل( لصاحل بن ا٢ب  -عليو السالـ

ىػ(، ت: ٧بمود عبد الرٞبن قدح، مكتبة العبيكاف، الرياض، ا٤بملكة العربية ٖٔٔا١بعفرم أيب البقاء ا٥بامشي )ا٤بتوَب: 
(. ك )العرش( لشمس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن ُّٓ/ ُـ، )ُٖٗٗىػ، ُُْٗ، ُالسعودية، ط

خليفة بن علي التميمي، عمادة البحث العلمي با١بامعة اإلسالمية، ا٤بدينة  ىػ(، ت: ٧بمد بنْٖٕقىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب: 
 (. ِْْ/ ِـ، )ََِّىػ، ُِْْ، ِا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية، ط

ىػ(، ٖٓٔ( أنوار التنزيل كأسرار التأكيل: ناصر الدين أبو سعيد عبد ا بن عمر بن ٧بمد الشّبازم البيضاكم )ا٤بتوَب: ّ) 
 (. ٖٕ/ ّىػ، ) ُُْٖ، ُد عبد الرٞبن ا٤برعشلي، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، طت: ٧بم



 
 

  [ّٗ] 
 

 .ُ() "-تعاذل ا عما يصفوف-. ألف كاف كلده؛ فعبدكه

 :تقديس اليهود المذموم لعلمائهم األحاار -1

فاليهود أيضا اٚبذكا ؛ كقالوا عنو ابن ا ككما أف اليهود كُب مقدمتهم أحبارىم قدسوا عزيران 
بَابٗ ﴿: يقوؿ ا تعاذل، أحبارىم أربابان من دكف ا تعاذل رأ

َ
ًأ أ ُٓ َ َبَِٰ ْأ ًأ َوُر ُْ تَاَر خأ

َ
َُشٓواْ أ ٌَِّ ُدوِن ٱٱَتٍّ ِ ا  ّلِلٍّ

 ٗٓ مُِصٓواْ إَِلٍّ ِِلَػأتُُسٓواْ إَِؾَٰ
ُ
ٌَآ أ ًَ َو يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ ُِكَٔن ا َوَِٰخسٗ َوٱل ٍٍّا يُۡشأ ۥ َخ ُّ َ َٔ  ُظتأَدَِٰ ُْ  

َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ : التوبة﴾ ]ٵ١اۖ َلٍّ
ُّ]. 

: (الكليات) ُب ّ()كقاؿ الكفوم. ِ()( جامع البياف) ُب ذكره الطربم، ىم العلماء: كاألحبار
 .ْ()٨بيٍتىٌص بعلماء اٍليػىهيود من كلد ىىاريكف" : "األحبار

، سادةن ٥بم من دكف ا: يعِب، ﴾أربابا من دكف ا﴿: قاؿ الطربم ُب تفسّب قولو تعاذل
كٰبرنموف ما ٰبرنمونو ، فيحلوف ما أحلُّوه ٥بم ٩با قد حرَّمو ا عليهم، يطيعوهنم ُب معاصي ا

 .ٓ() ٥بم" عليهم ٩با قد أحلَّو ا
صلى ا عليو -أتيت رسوؿى ا )): قاؿ -رضي ا عنو- ٔ()كُب حديث عدم بن حاًب

                                        
( تنزيو األنبياء عما نسب إليهم حثالة األغبياء: أبو ا٢بسن علي بن أٞبد السبٍب األموم، ت: ٧بمد رضواف الداية، ُ) 

 (. َُٔ، َُٓ/ُـ، )َُٗٗىػ، ُُُْ، ُدار الفكر ا٤بعاصر، لبناف، ط
 (. َِٗ، َِٖ/ ُْتفسّب الطربم، مصدر سابق، ) ( ينظرِ) 
( أبيو البىقاء أيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي الكفوم، صاحب )الكلٌيات(. كاف من قضاة األحناؼ. عاش ككرل ّ) 

ق(، كدفن ُب تربة خالد. كلو كتب َُْٗالقضاء ُب )كفو( بَبكيا، كبالقدس، كببغداد. كعاد إذل إستانبوؿ فتوُب هبا سنة )
 (. ّٖ/ ِخرل بالَبكية. ينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )أ
( الكليات معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية: أيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي الكفوم، أبو البقاء ا٢بنفي ْ) 

 (. ٧َْٖبمد ا٤بصرم، مؤسسة الرسالة، بّبكت، د ط، د ت، )ص:  -ىػ(، ت: عدناف دركيش َُْٗ)ا٤بتوَب: 
 (. َِٗ، َِٖ/ ُْ( تفسّب الطربم: مصدر سابق، )ٓ) 
( عدم بن حاًب بن عبد اللَّو بن سعد بن ا٢بشرج بن امرئ القيس بن عدٌم الطائي. صحايب جليل، كلد ا١بواد ٔ) 

كثبت على إسالمو ُب الردة، كأحضر  ا٤بشهور، أبو طريف. أسلم ُب سنة تسع. كقيل: سنة عشر، ككاف نصرانيان قبل ذلك،
قومو إذل أيب بكر، كشهد فتح العراؽ، ٍب سكن الكوفة، كشهد صٌفْب مع علي. كمات بعد الستْب كقد أسٌن. قيل:  صدقة

بلغ عشرين كمائة سنة. كقيل: بلغ مائة كٜبانْب. ينظر )اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة( البن حجر العسقالين، مصدر سابق، 
(ْ /ّٖٖ .) 



 
 

  [ْٗ] 
 

، فطرحتو، اطرح ىذا الوثنى من عنقك، يا عدمٌ : فقاؿ، كُب عينيقي صليبه من ذىب -كسلم
بَ ﴿: سورة براءة انتهيت إليو كىو يقرأ ُبف رأ

َ
ًأ أ ُٓ َ َبَِٰ ْأ ًأ َوُر ُْ تَاَر خأ

َ
َُشٓواْ أ ِ ابٗ ٱَتٍّ ٌَِّ ُدوِن ٱّلِلٍّ : التوبة] ﴾ا 

 ،رنموف ما أحلَّ اٰب ىم، قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم:فقلت: إنا لسنا نعبدي  ،[ُّ
 .ُ()(( فتلك عبادهتم: قاؿ! بلى: قلت ؟فتستحلُّوف ،كٰبلُّوف ما حرّـَ ا، فتحرنموف

م ىم كالنصارل رىباهنى أحبارى  ٚبذ اليهودي افقد ا٤بناط ا٤بذكور ُب اآلية ىنا ىو الطاعة ُب التشريع، ك 
فأحلوا ٥بم ما حـر ا، كحرموا عليهم  .٥بم ُب الدينا بإعطائهم حق التشريع من دكف  أربابان 

ألحد ليس نو ؛ أل-كتعاذل سبحانو–؛ فأنزلوىم منزلة الرب أطاعوىم ُب ذلكفما أحل ا، 
هو الذم يشرع ف -كتعاذل سبحانوا ذلك من خصائص  كإ٭با؛ ُب التحليل كالتحرًنا٢بق 
ذكىم أربابان من دكف بأهنم اٚب ىذا صدؽ عليهم الوصفالشنيع كلذا بفعلهم  دكف سواه، لعباده

 ا تعاذل.
إال يػيتػىلىقَّى كال ال يؤخذ إال عن ا الدين كالشرع على أف الكرًن ُب كتابو ا تعاذل نص كقد   

ْ ﴿: كتعاذل فقاؿ سبحانو ،من عنده َُٰٓؤا ًأ ُِشََؽ ُٓ َ مأ ل
َ
ََل  أ ٔأ َ ُ  َول ذَۢن ةِِّ ٱّلِلٍّ

أ
ًأ يَأ َ ٌَا ل  َِ ََ ٱّلِي ِ ٌّ  ً ُٓ

َ َِشَُغٔاْ ل
 ًٞ ِِل

َ
ًأ َغَشاٌب أ ُٓ َ َي ل ٍِ َٰيِ ۗۡ ِإَونٍّ ٱىظٍّ ًأ ُٓ َ ِو ىَُلَِضَ ةَحِأ ُث ٱىأَفؿأ ٍَ  .[ُِ]الشورل:﴾١٫ََكِ

 أف يشرع غّب ما من خلق ا كليس ألحدو يقوؿ سيد قطب عند تفسّبه ٥بذه اآلية: "
 فا كحده ىو الذم يشرع لعباده. ؛من كاف شرعو ا كأذف بو كائنان 

ىو مبدع ىذا الكوف كلو، كمدبره بالنواميس الكلية الكربل الٍب اختارىا  -سبحانو -ٗبا أنو
لو. كا٢بياة البشرية إف ىي إال ترس صغّب ُب عجلة ىذا الكوف الكبّب، فينبغي أف ٰبكمها 

تمشى مع تلك النواميس كال يتحقق ىذا إال حْب يشرع ٥با ايط بتلك النواميس. ككل تشريع ي
من عدا ا قاصر عن تلك اإلحاطة بال جداؿ. فال يؤٛبن على التشريع ٢بياة البشر مع ذلك 

 .ِ() القصور"
 ، كالتحليل كالتحرًن ال يؤخذ إال عن ا كعنتعاذل فالدين كالشرع ال يؤخذ إال عن ا

ِٓي ﴿تعاذل: يقوؿ  ،-صلى ا عليو كسلم-رسولو ٔٗخا َوٱَّلٍّ َٰ ةِِّۦ ُُ ٌَا َوَّصٍّ  َِ ََ ٱّلِي ِ ٌّ ُسً 
َع ىَ ۞َِشَ

                                        
يباينُّ، حديث رقم )( ركاه البخارم ُب )التاريخ الكبّبُ)  ، الشَّ  (.ُْٕ(، باب الغْب، غيطىيف بن أىعْبى

 
 (.ُِّٓ/ ٓ( ُب ظالؿ القرآف: مصدر سابق، )ِ) 



 
 

  [ٗٓ] 
 

 ْ كُٔا ََ َوََل َتخََفصٍّ ٔاْ ٱّلِي ٍُ رِي
َ
نأ أ

َ
ۖ أ ًَ َوُمََٔسَٰ َوِغحََسَٰٓ ِي َْٰ ۦٓ إِةأَر َا ةِِّ يِأ ٌَا َوؾٍّ ٓ إَِِلأَم َو َا وأَخيِأ

َ
أ أ ِكَِي  ذِيِِّۙ َنُبَ لََعَ ٱل ٍُۡشأ

ٌََ يُجِيُب   ِ ِسٓي إَِِلّأ ٓأ ٌََ يََؼآُء َويَ  ِ ُ ََيأخَِِبٓ إَِِلّأ ِِۙ ٱّلِلٍّ ًأ إَِِلّأ ُْ ُغٔ  .[ُّ]الشورل:﴾١٣ٌَا حَسأ
 

 سبحىانو–ا  من يتلقى تشريعاتو من غّب كلك  . حىكىم إال احيكم إال ، كال فال 
 ٚبذ اليهودي ، كما افقد اٚبذه ربان الدين لو، ُب حق التشريع من ا٣بلق  أحدان عطى ، أك ي-كتعاذل
 .٥بم ُب الدينا بإعطائهم حق التشريع من دكف  م أربابان ىم كالنصارل رىباهنى أحبارى 

كبعد . ُ()" م غّب تشريع ا ٍب يدعي اإلسالـكالعجب ٩بن ٰبكن "جاء ُب أضواء البياف: 
لسماكية الٍب ذكرنا يظهر غاية كهبذه النصوص ا: "يقوؿعلى ذلك األدلة القرآنية  سياؽ

الظهور: أفَّ الذين يتبعوف القوانْب الوضعية الٍب شرعها الشيطاف على ألسنة أكليائو ٨بالفة ٤با 
، أنو ال يشك ُب كفرىم -صلى ا عليهم كسلم-شرعو ا جل كعال على ألسنة رسلو 

 . ِ() "كشركهم إال من طمس ا بصّبتو كأعماه عن نور الوحي مثلهم
ك٤با كاف التشريع كٝبيع األحكاـ، شرعية كانت أك كونية قدرية، من ": -أيضان  -كيقوؿ

خصائص الربوبية، كما دلت عليو اآليات ا٤بذكورة كاف كل من اتبع تشريعان غّب تشريع ا قد 
 . ّ() "اٚبذ ذلك ا٤بشرنع ربان، كأشركو مع ا

ُب رىباهنم حق التشريع لحبارىم كالنصارل ألاليهود ء إعطاُب هناية اآلية أف كقد بْبَّ ا تعاذل 
ٍٍّا ﴿: نزٌه نفسو عنوبعد أف  -سبحانو–فقاؿ ، شرؾأنو  ٥بم الدين ۥ َخ ُّ َ َٔ  ُظتأَدَِٰ ُْ  

َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ َلٍّ
ُِكَٔن   .[ُّ: التوبة﴾ ]ٵ١يُۡشأ

                                        
  .(ُْ/ ّ) : مصدر سابق،أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف (ُ) 
 .(ِٗٓ/ ّ) ا٤بصدر السابق:( ِ) 
 .(ّٓ/ ٕ) ا٤بصدر السابق: (ّ) 

 



 
 

  [ٗٔ] 
 

 المللب الثاني
 التقديس المذموم عند النوارى

من  ككما اٚبذكا أحبارىم أربابان ، كقالوا إنو ابن ا -السالـعليو -عزير  ُب ككما غال اليهود
ككصفوٮبا بصفات ، -ما السالـعليه-كأمو ا٤بسيح  ُب فكذلك غال النصارل، دكف ا
تعاذل ا -. من دكف ا ككذلك اٙبذكا رىباهنم أربابان . من دكف ا تعاذل كعبدكٮبا، األلوىية

ًَ  كُوأ ﴿: وؿ تعاذليق. -كبّبان  علوا ن عما يقولوف  يَ َُ َمصأ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ  َ ْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ََ كَالُٔٓا ِي ىٍَّلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ
ِ َػيأ  ََ ٱّلِلٍّ يُِم ٌِ ٍأ ٍََ َح ۡرِض َِمِيػٗ  ًٔ َذ

َ ٌََ ِِف ٱۡلأ ۥ َو ُّ ٌٍّ
ُ
ًَ َوأ يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ يَِم ٱل ٓأ ن ُح

َ
َراَد أ

َ
ِ ُميأُم ا إِنأ أ ۗۡ َوّلِِلٍّ ا

َٰتِ  ـَ َؿَٰ ء   ٱلعٍّ ِ َشأ
َٰ ُكّ ُ لََعَ ٌَا يََؼآُء  َوٱّلِلٍّ أيُُق  ََ ا   ٍَ ُٓ َ ٌَا ةَحِأ ۡرِض َو

َ كيقوؿ ، [ُٕ: ا٤بائدة﴾ ]١٧كَِسيصٞ  َوٱۡلأ
ۖ ﴿: تعاذل ِ ِ ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ يأ َٓ َ إَِؾَٰ ّّمِ

ُ
ُِشوِِن َوأ َُج كُيأَج لِيٍِّاِس ٱَتٍّ

َ
ًَ َءأ يَ ََ َمصأ ُ َيَٰػِحََس ٱبأ  كَاَ  ِإَوذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ

ٌَا ِِف جَ   ًُ يَ ۥ  َتػأ ُّ خَ ٍأ ۥ َذَلسأ َغيِ ُّ ِۙ إِن ُنُِج كُيأخُ ٌَا ىَحأَط َِل َِحَّقٍ كَُٔ  
َ
نأ أ

َ
ٌَا يَُسُٔن َِلٓ أ ََم  َِس َوََلٓ ُظتأَدَِٰ فأ

ًُ ٱىأُؾئُِب  َٰ َُج َغؾٍّ
َ
ِعَم  إٍَُِّم أ ٌَا ِِف َجفأ  ًُ يَ غأ

َ
تَا﴿: كيقوؿ تعاذل. [ُُٔ: ا٤بائدة﴾ ]١١٦أ خأ

َ
َُشٓواْ أ ًأ ٱَتٍّ ُْ َر

بَابٗ  رأ
َ
ًأ أ ُٓ َ َبَِٰ ْأ ٓٗ َوُر ْ إَِؾَٰ ْ إَِلٍّ ِِلَػأتُُسٓوا مُِصٓوا

ُ
ٓ أ ا ٌَ ًَ َو يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ ِ َوٱل ٌَِّ ُدوِن ٱّلِلٍّ َٔ  ا َوَِٰخسٗ ا  ُْ  

َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ اۖ َلٍّ

ُِكَٔن  ٍٍّا يُۡشأ ۥ َخ ُّ َ   .[ُّ: التوبة﴾ ]ٵ١ُظتأَدَِٰ



 
 

  [ٕٗ] 
 

 
 :-يو السالمعل-تقديس النوارى المذموم للمسيح عيس   -3

فقد غلوا فيو با٢بب كالثناء  -عليو السالـ-أما تقديس النصارل ا٤بذمـو للمسيح عيسى 
، كفوؽ "منزلتو الٍب ىي العبودية  سبحانو كتعاذل كالرسالة، ُ()رفعوه فوؽ بشريتوحٌب ؛ كا٤بدح

( ككفَّرىم بو)؛ عن قو٥بم ىذا -سبحانو كتعاذل–كقد أخرب ا ، ىو ا كقالوا، فجعلوه إ٥بان 
َُ َمصأ ﴿: فقاؿ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ  َ ْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ََ كَالُٔٓا ِي ِ َػيأ ىٍَّلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ ََ ٱّلِلٍّ يُِم ٌِ ٍأ ٍََ َح ًَ  كُوأ َذ ن  ًٔ يَ

َ
َراَد أ

َ
ا إِنأ أ

ۡرِض َِمِيػٗ 
َ ٌََ ِِف ٱۡلأ ۥ َو ُّ ٌٍّ

ُ
ًَ َوأ يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ يَِم ٱل ٓأ ِ ُميأُم ٱلعٍّ ُح ۗۡ َوّلِِلٍّ ٌَا ا أيُُق  ََ ا   ٍَ ُٓ َ ٌَا ةَحِأ ۡرِض َو

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ
ء   ِ َشأ

َٰ ُكّ ُ لََعَ َٔ ﴿: كقاؿ تعاذل. [ُٕ: ا٤بائدة﴾ ]١٧كَِسيصٞ  يََؼآُء  َوٱّلِلٍّ ُْ  َ ََ كَالُٔٓاْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِي ىََلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ
َٰٓءِيَو  َر َٰتَِِنٓ إِظأ ِعيُح َي ٍَ أ ۖ َوكَاَ  ٱل ًَ يَ َُ َمصأ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ َم  ٱل ِ َذَلسأ َخصٍّ ِ أ ةِٱّلِلٍّ ٌََ يُۡشأ ۥ  ُّ ٍُّ ۖ إِ ًأ َ َرّّبِ َوَربٍُّس تُُسواْ ٱّلِلٍّ ٱخأ

َُؿار  
َ
َأ أ َي ٌِ ٍِ َٰيِ ٌَا لِيظٍّ ُّ ٱنلٍّاُرۖ َو َٰ َوى

أ
أ ٌَ ٍَِّث َو َ ِ ٱۡلأ ُ َغيَيّأ  .[ِٕ: ا٤بائدة﴾ ]٧٢ ٱّلِلٍّ

َٔ ﴿: أخربت اآليتاف أفَّ أصحاب ىذه ا٤بقالة يقولوف ُْ  َ َُ َمصأ  إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ ًَ  ٱل كدل تذكر أهنم ، ﴾يَ
عليو -كُب ذلك أشارة إذل قوؿ النصارل ٕبلوؿ ا ُب ا٤بسيح ، (ا٤بسيح ىو ا) إفَّ : يقولوف
حيث  -رٞبو ا-كقد أشار إذل ىذا ا٤بعُب اإلماـ الرازم ، ِ()"-تعاذل ا عن قو٥بم -السالـ

-عليو السالـ-إف أقنـو الكلمة اٙبد بعيسى : (ارليقصد النص) يقولوفهنم " كذلك أل: قاؿ
"()ّ. 

                                        
ـ الذين يقولوف ٫بو قو٥بم من الغلو ( كقد ضاىاىم ُب ذلك أىُ)  ل البدع كالضالؿ ا٤بشبهوف ٥بم من ا٤بنتسبْب إذل اإلسال

ُب األنبياء كأىل البيت كا٤بشايخ كغّبىم، كمن يدعي الوحدة أك ا٢بلوؿ أك االٙباد ا٣باص ا٤بعْب كدعول النصارل كدعول 
م ٩بن يدعي إ٥بية علي، ككدعول بعض اإل٠باعيلية الغالية من الشيعة ُب علي كطائفة من أىل البيت كالنصّبية ك٫بوى

 اإل٥بية ُب ا٢باكم كغّبه من بِب عبد ا بن ميموف القداح ا٤بنتسبْب إذل ٧بمد بن إ٠باعيل بن جعفر. 
كدعول كثّب من الناس ٫بو ذلك ُب بعض الشيوخ، إما ا٤بعركفْب بالصالح، كإما من يظن بو الصالح كليس من أىلو، فإف 

تقي ل من جنس أقواؿ النصارل، كبعضها شر من أقواؿ النصارل. ينظر )ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح(  ٥بم أقواالن 
ـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي  الدين أيب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السال

ٞبداف بن ٧بمد، دار العاصمة، السعودية،  -لعزيز بن إبراىيم عبد ا -ىػ(، ت: علي بن حسن ِٖٕالدمشقي )ا٤بتوَب: 
 (. ُٖٔ، ُٖٓ/ ّـ، )ُٗٗٗ  ىػ،ُُْٗ، ِط
 (. ُِٕ( تقديس األشخاص عند النصارل: مصدر سابق، )ص: ِ) 
 (. ِّٕ/ ُُ( تفسّب الرازم: مصدر سابق، )ّ) 



 
 

  [ٖٗ] 
 

"ليكوف حجة  ؛ُ()ادعائهم حيث قاؿ ٥بم ضد ما يقولوف ُب ٍب حكى ا أف ا٤بسيح يكذنهبم 
كذلك أنو دل يفرؽ بْب نفسو كبْب غّبه ُب ا٤بربوبية كُب ظهور ، قاطعة على فساد ما اعتقدكا فيو

كدعا بُب إسرائيل ، بأنو ربو كرهبم معَبفان ، عبادة ا كحده"فأمرىم ب، ِ()دالئل ا٢بدكث عليو"
ۖ ﴿: فقاؿ، رسل إليهم إذل عبادة ا كحدهالذين أي  ًأ َ َرّّبِ َوَربٍُّس ْ ٱّلِلٍّ تُُسوا َٰٓءِيَو ٱخأ َر َٰتَِِنٓ إِظأ ﴾ َي

 .ّ() "[ ِٕ: ا٤بائدة]

أكد ، حيد ا كحدهكأمرىم بتو ، با٢بجة القاطعة فساد اعتقادىم -عليو السالـ-كبعد أف بٌْب 
ِ ﴿: بقولو كمتوعدان  ٧بذران  ذلك ا٤بعُب ِ أ ةِٱّلِلٍّ ٌََ يُۡشأ ۥ  ُّ ٍُّ العبادة أك ُب ٘بويز ا٢بلوؿ أك  "ُب﴾ إِ

ُّ ٱنلٍّاُرۖ ﴿ ْ()االٙباد أك ُب إجراء كصفو ُب ا٤بخلوقْب أك بالعكس"  َٰ َوى
أ
أ ٌَ ٍَِّث َو َ ِ ٱۡلأ ُ َغيَيّأ َذَلسأ َخصٍَّم ٱّلِلٍّ

َٰيِ  ٌَا لِيظٍّ َُؿار  َو
َ
َأ أ َي ٌِ  .[ِٕ: ا٤بائدة﴾ ]ٍِ

حْب أمرىم بعبادة ا ربو كرهبم كحده ال شريك لو بقولو كما حكى ا -عليو السالـ-كعيسى
ۖ ﴿: عنو ًأ َ َرّّبِ َوَربٍُّس تُُسواْ ٱّلِلٍّ َٰٓءِيَو ٱخأ َر َٰتَِِنٓ إِظأ ، ُب حاؿ كهولتو كنبوتو[ كاف]"، [ِٕ: ا٤بائدة﴾ ]َي

ككاف أكؿ كلمة نطق هبا كىو صغّب ُب ، ا٤بسيح بأنو عبد ا كرسولو قد تقدـ إليهم[ كاف] ك
َِِٰنَ ٱىأِهَتََٰب وََجَػيَِِن َُبِيّٗ ﴿: ا٤بهد أف قاؿ ِ َءاحَى ِِّ َختأُس ٱّلِلٍّ ، أنا ا: كدل يقل، [َّ: مرًن﴾ ]ٴ١ا إِ

َِِٰنَ ٱىأِهَتََٰب وََجَػيَ ﴿: بل قاؿ. كال ابن ا ِ َءاحَى ِِّ َختأُس ٱّلِلٍّ : إذل أف قاؿ، [َّ: مرًن﴾ ]ٴ١ا ِِن َُبِيّٗ إِ
﴿ ًٞ خَلِي عأ ٌَّ َٰٞط  تُُسوهُ  َهََٰشا ِؾَر ًأ ـَٱخأ َ َرّّبِ َوَربَُّس  .ٓ()" [ ّٔ: مرًن﴾ ]٣٦ِإَونٍّ ٱّلِلٍّ

"كدل يشر من قريب أك بعيد إذل صلة لو بربو غّب صلة العبودية من جانبو كالربوبية من جانب 

                                        
ركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب ا٢بليب ىػ(، شُُّٕأٞبد بن مصطفى ا٤براغي )ا٤بتوَب:  ( ينظر تفسّب ا٤براغي:ُ) 

 (. ُٓٔ/ ٔـ، )ُْٔٗىػ، ُّٓٔ، ُكأكالده ٗبصر، ط
( تفسّب النيسابورم )غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(: نظاـ الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن حسْب القمي النيسابورم ِ) 

 (. ِِٔ/ ِىػ، )ُُْٔ، ُىػ(، ت: الشيخ زكريا عمّبات، دار الكتب العلميو، بّبكت، طَٖٓ)ا٤بتوَب: 
 (. ُٓٔ/ ٔمصدر سابق، ) ينظر تفسّب ا٤براغي:( ّ) 
 (. ِِٔ/ ِ( تفسّب النيسابورم: مصدر سابق، )ْ) 
 (. ُٕٓ/ ّ( تفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )ٓ) 



 
 

  [ٗٗ] 
 

كال زلل فيو كال ، ذا صراط مستقيم ال التواء فيو كال اعوجاجإف ى: كقاؿ ٥بم. ا رب ا١بميع
 .ُ()ضالؿ" 

"فإذا كانت أكؿ كلمة ُب ىذه اآلية العظيمة الٍب أجراىا ا تعاذل للمسيح ىي االعَباؼ 
كأفَّ ىذا ىو الصراط ، كآخرىا االعَباؼ بكماؿ ربوبية ا تعاذل لو كلقومو، بعبوديتو  تعاذل

كلكن ماذا بعد ا٢بق إال ؟ ضالؿ كقع فيو من يدعي ألوىيتو بعد ىذا ا٢بقفأم ، ا٤بستقيم
 .ِ()" ! الضالؿ

، دعواىم قتلىو كصلبو -عليو السالـ-٤بسيح عيسىا ك٩با يناقض دعول النصارل ألوىيةى كربوبيةى 
كميثلةن عند العقالء ُب ٝبعهم بْب النقيضْب، حٌب صاركا أضحوكةن للسفهاء

()ّ. 
 :الذم ىدـ عقيدة الٌصلب بأبيات رائعة ْ()ك در الٌشاعر

 لعجبا للمسيح بْب النصار 
  

 كإذل أٌم كالد نسبوه 
 أسلموه إذل اليهود كقالوا 

 
 إهنم بعد ضربو صلبوه 

 فإذا كاف ما يقولوف حٌقا 
 

 كصحيحا، فأين كاف أبوه؟ 
 حْب خلى ابنو رىْب األعادم 

 
 أتراىم أرضوه أـ أغضبوه؟ 

 بأذاىم فلئن كاف راضيا 
 

 فاٞبدكىم ألهنم عٌذبوه 
 
 
 
 
 

 

 كلئن كاف ساخطا فاتركوه
 

 ٓ()كاعبدكىم ألهنم غلبوه 
  

إف بعض الناس أخربين أف : أف بعض ا٤بسلمْب قاؿ ألحد القسوس: "كمن ااكرات الطريفة

                                        
ُْ (. أكرد ذلك ُب معرض تفسّبه لقولو تعاذل: ﴿ََِّ، ُّٗٗ/ ٓمصدر سابق، )( ُب ظالؿ القرآف: ُ)   َ َٔ إِنٍّ ٱّلِلٍّ

خَلِيًٞ  عأ ٌَّ َٰٞط  تُُسوهُ  َهََٰشا ِؾَر ًأ ـَٱخأ  [. ْٔالزُّخريؼ: ﴾ ]٦٤َرّّبِ َوَربَُّس
 (. ُْٕ( تقديس األشخاص عند النصارل: مصدر سابق، )ص: ِ) 
 (. ِّٖ/ُعبد العزيز بن ٞبد آؿ معمر ، ) اجمليب ُب الرد على عباد الصليب: ( ينظر منحة القريبّ) 
ء ا٤بعرم، ذكر ذلك عبد العزيز بن ٞبد آؿ معمر ُب منحة القريب اجمليب ُب الرد على عباد ( الشاعر ىو أبو العالْ) 

 (. ِّٖ/ ُالصليب، )
، ت: ٧بمد باسل ىػ( ٧ُِّّبمد ٝباؿ الدين بن ٧بمد سعيد بن قاسم ا٢بالؽ القا٠بي )ا٤بتوَب: ( ٧باسن التأكيل: ٓ) 

 ( . َْٖ/ ّ، )ىػ ُُْٖ، ُعيوف السود، دار الكتب العلمية، بّبكت، ط



 
 

  [ََُ] 
 

، ألف ا٤بالئكة خالدكف ال ٲبوتوف، إف ذلك كذب: فقاؿ لو القسيس، رئيس ا٤بالئكة قد مات
، إف اإللو قد مات على خشبة الصليب: كعظك ُب كأنت تقوؿ اآلف؟ ككيف: لو ا٤بسلم فقاؿ

 .ُ()أك ينبس ببنت شفة" ، فبهت القسيس كدل ينطق بكلمة؟ فكيف ٲبوت اإللو كٚبلد ا٤بالئكة
، (دعواىم أنو ابن ا) -عليو السالـ-للمسيح عيسى  -أيضان -تقديس النصارل ا٤بذمـو كمن

من أـ بال  -عليو السالـ-ك قد جاء ا٤بسيح ، على أف ا٤بولود يأٌب من أب كأـفقد اعتاد الناس 
تعاذل ا عما -( ابن ا) إنو: كقالوا، غلوا فيو؛ ك٤با كاف ذلك ٨بالفان ٤با اعتادكا عليو، أب

ِعيُح ٱ﴿: كعن قو٥بم ىذا يقوؿ ا٢بق تبارؾ كتعاذل، -يقولوف علوا كبّبا ٍَ أ ِۖ َوكَاىَِج ٱنلٍَّصََٰصى ٱل َُ ٱّلِلٍّ بأ
ۖ يَُضَِٰه  ًأ ِِٓ َْٰ ـَ ـأ

َ
ً ةِأ ُٓ ُ ل ٔأ َٰلَِم كَ ـَُهَٔن  ُٔ َذ َٰ يُؤأ ٍِّ

َ
ۖ خ ُ ًُ ٱّلِلٍّ ُٓ َٰخَيَ ْ ٌَِ َرتأُو  َؼ ََ َزَفُصوا ِي ٔأَ  ٱَّلٍّ : التوبة﴾ ]ٴ١َٔن كَ

ففي اآلية ، ىذه الدعول كأبطلها -ٗبنهجو كأسلوبو ا٤بتميز-كقد نقض القرآف الكرًن . [َّ
بأفَّ دعول بنوة ا٤بسيح  تعاذل تشبو مقالة الكفار السابقْب  سبحانو كتعاذل ابقة ٱبربنا االس

 :على أمرين –كا أعلم  –كىي تدؿ ، للنصارل
كيستنبط ذلك من حيث أنو دل يرد ٥بم ُب ىذا ، ا٢بكم بكفر أصحاب ىذه ا٤بقالة: األكؿ"

 .ا٤بوضع إال قو٥بم ببنوة ا٤بسيح فعلم أنو سبب كفرىم
، كىي أنو يوجد فيمن سبق من الكفار من قاؿ بالبنوة  تعاذل، ُب اآلية إشارة لطيفة: الثاين

كحاصل األمرين أفَّ النصارل قد شاركوا من سبقهم من الكافرين ُب القوؿ كىو ادعاء االبن  
 .كىو الكفر با تعاذل، كُب ا٢بكم، تعاذل
ۖ ﴿: كقولو ًأ ِِٓ َْٰ ـَ ـأ

َ
ً ةِأ ُٓ ُ ل ٔأ َٰلَِم كَ  .ِ() كأفَّ مقالتهم ال تتجاكز ألسنتهم"، ة إذل تكذيبهمإشار ﴾ َذ

ُ َوَلٗ ﴿: قولو تعاذل: كمن ذلك، استحالة اٚباذ ا تعاذل للولد كما بْب القرآف ََش ٱّلِلٍّ ۗۡ َوكَالُٔاْ ٱَتٍّ ا
ِخَُٔن  َِٰ ۥ َؼ ُ ٞ َلٍّ ۡرِضِۖ ُكّ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ُ ۥۖ ةَو َلٍّ ُّ َ مأصٗ ةَِسيُع ٱ ١١٦ُظتأَدَِٰ
َ
ۡرِضِۖ ِإَوذَا كَََضَٰٓ أ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٍَا لعٍّ ا ـَإِجٍّ
ۥ ُزَ َذيَُهُٔن   .[ُُٕ، ُُٔ: البقرة﴾ ]١١٧َحُلُٔ  ََلُ

                                        
 (. ْٔىػ(، دار الكتاب العريب، بّبكت، د ط، د ت، )ص: َُِْ( العقائد اإلسالمية: سيد سابق )ا٤بتوَب: ُ) 
 (. ُّٗ، ُِٗ( تقديس األشخاص عند النصارل: مصدر سابق، )ص: ِ) 



 
 

  [َُُ] 
 

ُ َوَلٗ ﴿: كقولو تعاذل ََش ٱّلِلٍّ ۡرِضِۙ إِنأ ِغَِسُزًكَالُٔاْ ٱَتٍّ
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ۖ ََلُ َٔ ٱىأَؾِِنَّ ُْ ۥۖ  ُّ َ ۗۡ ُظتأَدَِٰ  ا

َٔن  ٍُ يَ ٌَا ََل َتػأ  ِ َتُلٔلَُٔن لََعَ ٱّلِلٍّ
َ
ٓ  خ ألف"النسبة إليو بالبنوة ؛ [ٖٔ: يونس﴾ ]٦٨ٌَِّ ُظيأَطَِٰۢن ةَِفََٰشا

  ُ()كذلك يناُب غناه كإفراده بإبداع السماكات كاألرض" ، مستلزمة حاجتو كفقره إذل ٧بل الوالدة
ؿ قدرتو ككماؿ غناه ككماؿ ربوبيتو "فكما، اآليتْب السابقتْب ُب إذل ذلك -تعاذل–كما أشار 

 .ِ()ككماؿ قدرتو" ، ككماؿ غناه، كنسبتو إليو يقدح ُب كماؿ ربوبيتو، ٰبيل نسبة الولد إليو

ۥ َصَِٰدتَثۖٞ وََريََق ُكٍّ ﴿: ككذلك يقوؿ تعاذل ُ ًأ حَُسَ َلٍّ َ ۥ َوَلٞ َول َٰ يَُسُٔن ََلُ ٍِّ
َ
ۡرِضِۖ خ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ةَِسيُع ٱلعٍّ
ء ِۖ  ًٞ  َشأ ٍء َغيِي َٔ ةُِسّوِ َشأ ُْ  [َُُ: األنعاـ﴾ ]١٠١َو

الولد : أم؟ كدل تكن لو صاحبة، كيف يكوف لو كلد: "أم: قاؿ ابن كثّب ُب تفسّب ىذه اآلية
ألنو خالق  ، كا ال يناسبو كال يشاهبو شيء من خلقو، إ٭با يكوف متولدنا عن شيئْب متناسبْب

ا٢بجة من أبلغ ا٢بجج على استحالة نسبة الولد  ك"ىذه، ّ()كل شيء فال صاحبة كال كلد" 
ككجو ىذه ا٢بجة أف من اخَبع السماكات كاألرض مع عظمهما كآياهتما كفطرٮبا ، ْ()إليو" 

فكيف يعجزه . . . فهو قادر على اخَباع ما ىو دكهنما كال نسبة لو إليهما البتة، كابتداعهما
فمن نسب الولد  فما عرؼ ؟ لدهإنو ك : أف يوجد ىذا الشخص من غّب أب حٌب يقولوا

 .ٓ()الرب كال آمن بو كال عبده" 

َُ ﴿: فقاؿ، ٔ()كأثره على الكوف كلو، بٌْب ا شناعة ىذا القوؿ ُب ذاتوكما  َؿَٰ ََش ٱلصٍّخأ َوكَالُٔاْ ٱَتٍّ
ًأ َػيأ  ٨٨ا َوَلٗ  ُّ وَ  ٨٩ا ا إِدّٗ  ًٔ ىٍَّلسأ ِجئأخُ َن ٌِِأ صأ َُٰت َحخََفمٍّ ـَ َؿَٰ ا حََساُد ٱلعٍّ سًّ َْ ِتَاُ  

ۡرُض َوََتِصَّ ٱۡلأ
َ ن  ٪٨حَجَؼقَّ ٱۡلأ

َ
أ

ْ لِيصٍِّنَٰمۡح َوَلٗ  ا ٔأ ا  ٨٫ا َدَغ ن َحخٍِّزَش َوَلً
َ
ٌَا يَۢنتَِِغ لِيصٍِّنَٰمۡح أ ٓ َءاِِت  ٨٬َو ۡرِض إَِلٍّ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌََ ِِف ٱلعٍّ إِن ُكَّ 

                                        
 (. ّْٔ/ ُمصدر سابق، )( منحة القريب اجمليب ُب الرد على عباد الصليب: ُ) 
 (. ّْٔ/ ُسابق: )( ا٤بصدر الِ) 
 (. َِّ/ّ( تفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )ّ) 
 (. ّّٔ/ ُمصدر سابق، ): ( منحة القريب اجمليب ُب الرد على عباد الصليبْ) 
 (. َِّ/ّ( تفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )ٓ) 
 (. ُْٗمصدر سابق، )ص:  ينظر تقديس األشخاص عند النصارل: (ٔ) 



 
 

  [َُِ] 
 

ُْ  ٭٨ا ٱلصٍِّنَٰمۡح َختأسٗ  ًأ َوَغسٍّ ُٓ َٰ َؿى خأ
َ
ًدا  ٮ٨ا ًأ َغسّٗ ىٍَّلسأ أ ثِ ـَصأ ٍَ ٔأَم ٱىألَِحَٰ ًأ َءاتِيِّ يَ ُٓ  .[ٓٗ-ٖٖ: مرًن﴾ ]ٯ٨َوَُّكَّ

أف ا سبحانو كتعاذل يذكر ا٤بسيح بصفة تفيد بطالف ما كصفوه ٪بد  الكرًنكلو تأملنا القرآف 
داية فهو من الب، (ابن ا) كليس، (ابن مرًن) فقد كصفو ا بأنو، بو من كونو ابنان  تعاذل

 كلذلك ٪بد أف القرآف يكثر من كصف ا٤بسيح با٠بو كامالن ؛ يبٌْب للنصارل غلوىم ُب ا٤بسيح
ذلَِم ﴿: كقولو،  ُ()كلكنو ابن مرًن عليها السالـ، مشّبان إذل أنو ليس ابن ا؛ (عيسى ابن مرًن)

 ًَ َُ َمْصيَ َُ ﴿: كقولو، [ّْ: مرًن﴾ ]ِغحََس ابْ ِعيُح ِغحََس ابْ ٍَ ْ ٍَا ال ًَ إِجٍّ  .[ُُٕ: النساء﴾ ]َمْصيَ
قد نقض دعواىم كنفى ما يٌدعونو من البنٌوة بأكؿ كلمة  -عليو السالـ-ا٤بسيح أف ككذلك ٪بد 

ِِّ َختأُس ﴿: حيث قاؿ، ككصف فيها نفسو بالعبودية  سبحانو، نطق هبا كىو صغّب ُب ا٤بهد إِ
َِِٰنَ ٱىأِهَتََٰب وََجَػيَِِن َُبِيّٗ  ِ َءاحَى  .[َّ: رًنم﴾ ]ٴ١ا ٱّلِلٍّ

 .كتشريف أيضان ، السيما أفَّ ا٤بقاـ مقاـ إعجاز، (إين ابن ا): "كلو كاف ابنان  لقاؿ
ِِت ﴿: كأيضا قاؿ اِلَ َٔ ِ ا ة فلو  ؛ كىو من أصرح األدلة على نفي ىذه العقيدة، [ِّ: مرًن﴾ ]َوبَصًّ

بزعم  –الذم ىو إلو كعاقان ألبيو ، كىل يعقل أف يكوف بارنا بأمو...كاف لو أب ألشركو ُب الرب
 .ِ()" ؟!-النصارل 

، قو٥بم كاعتقادىم بالتثليث: -عليو السالـ-كمن تقديس النصارل ا٤بذمـو للمسيح عيسى  -
كىذه ، كالركح القدس، كاالبن، األب: ّ()أفَّ ا مكوف من ثالثة أقانيميعتقدكف " النصارلف

                                        
مد أٞبد إ٠باعيل ا٤بقدـ، دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، كرًن: ٧بينظر تفسّب القرآف ال( ُ) 
(َْ/ُُ .) 
 (. ُْٗ( تقديس األشخاص عند النصارل: مصدر سابق، )ص: ِ) 
من لو ٛبيز عما سواه بغّب انفصاؿ.  -عند النصارل –( كاألقانيم: ٝبع مفرده أقنوـ، كىي كلمة سريانية األصل، كتعِب ّ) 
 (. ُٔٗظر )تقديس األشخاص عند النصارل(، )صين
)األقنوـ األكؿ: األب: ا٤براد بو: يراد باألب عندىم: الذات اإل٥بية ٦بردة عن االبن كالركح القدس، كىو ٗبنزلة  -

سبق األصلوا٤ببدأ لوجود االبن. مع أف ىذا ال يعِب لديهم أف األب سبق االبن ُب الوجود، بل االبن أزرل الوجود معو دل ي
 أحدٮبا اآلخر. كليس لو عمل عندىم إال االختيار كالدعوة. 

ـ الثاين: االبن: ا٤براد باالبن عندىم كلمة ا ا٤بتجسدة كىو ا٤بسيح -        = ، كيزعموف أف االبن مساكو -عليو السالـ-األقنو



 
 

  [َُّ] 
 

ككجو تقديس ، ثليث ُب كحدةكت، تثليث ُب كحدة: يعربكف عنو بقو٥بم، الثالثة إلو كاحد
 .ُ()األشخاص فيها اعتقادىم أفَّ عيسى ابن مرًن ىو األقنـو الثاين من الثالوث" 

كبٌْب ٥بم ، كهناىم عنو، الدين ُب كأنو غلوه ، عن قو٥بم ىذا -سبحانو كتعاذل–كقد أخرب ا  
ْأ ﴿: فقاؿ تعاذل، كأنو عبدا كرسولو، -عليو السالـ-بشرية عيسى 

َ
ئُاْ ِِف َيَٰٓأ َو ٱىأِهَتَِٰب ََل َتؾأ

خُ  ٍَ ِ ِ َوََّك ًَ رَُظُٔ  ٱّلِلٍّ يَ َُ َمصأ ِعيُح ِغحََس ٱبأ ٍَ أ ٍَا ٱل َقٍّ  إِجٍّ ِ إَِلٍّ ٱۡلأ ًأ َوََل َتُلٔلُٔاْ لََعَ ٱّلِلٍّ ًَ دِيُِِس يَ آ إََِلَٰ َمصأ َٓ َٰ ىأَلى
َ
ۥٓ خ ُّ

ۖ َف  ُّ ِِأ ٌّ ۦۖ َوََل َتلُ  َٔ َوُروٞح  ِ َورُُظيِِّ ْ ةِٱّلِلٍّ ٗ أٌُِِا ْ َريأ ٔا ُٓ َٰرٌَث  ٱُخَ ْ ذََؾ ن ٔلُٔا
َ
ۥٓ أ ُّ َ ٞ َوَِٰخٞسۖ ُظتأَدَِٰ ُ إَِؾَّٰ ٍَا ٱّلِلٍّ ًأ  إِجٍّ ا ىٍُّس

ِ َوكِيٗل  َٰ ةِٱّلِلٍّ ََ ۡرِضِۗ َوَك
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ُ ۘٞ َلٍّ ۥ َوَلٞ  .[ُُٕ: النساء﴾ ]١٧١ يَُسَٔن ََلُ

٤با أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع كاعلم أنو تعاذل قاؿ الرازم ُب تفسّبه: "
ال  :يا أىل الكتاب من النصارل ال تغلوا ُب دينكم أم النصارل ُب ىذه اآلية، كالتقدير:

تفرطوا ُب تعظيم ا٤بسيح، كذلك ألنو تعاذل حكى عن اليهود أهنم يبالغوف ُب الطعن ُب ا٤بسيح، 
َو ﴿ :فلهذا قاؿ للنصارل ؛ذميم ىمطرُب قصدكىؤالء النصارل يبالغوف ُب تعظيمو ككال  ْأ

َ
َيَٰٓأ

ًأ  ئُاْ ِِف دِيُِِس ِ إَِلٍّ ﴿ :كقولو .﴾ٱىأِهَتَِٰب ََل َتؾأ ًأ َوََل َتُلٔلُٔاْ لََعَ ٱّلِلٍّ ئُاْ ِِف دِيُِِس َو ٱىأِهَتَِٰب ََل َتؾأ ْأ
َ
َيَٰٓأ

َقٍّ   ه عن ىذه ىو ال تصفوا ا با٢بلوؿ كاالٙباد ُب بدف اإلنساف أك ركحو، كنزن  :يعِب ﴾ٱۡلأ
األحواؿ. ك٤با منعهم عن طريق الغلو أرشدىم إذل طريق ا٢بق، كىو أف ا٤بسيح عيسى ابن مرًن 

 .ِ() "رسوؿ ا كعبده

                                                                                                                   
لصورة البشرية فداء للبشر، كىو ُب الوجود، كأف األب خلق العادل بواسطة االبن، كأنو الذم نزؿ إذل األرض با لألب=

 الذم يتوذلَّ ٧باسبة الناس يوـ القيامة. تعاذل ا عن قو٥بم علوًّا كبّبان. 
ـ الثالث: الركح القدس: كىو عندىم مساك لألب كاالبن ُب الذات كا١بوىر كالطبع، كىو ُب كالمهم ركح ا الذم -       األقنو

(، نقال عن ِٔٗ، ِٓٗ، ِّٗ/ ُالدرر السنية(، ) -ينظر )موسوعة ا٤بلل كاألديافيتوذل تأييد أتباع ا٤بسيح كتطهّبىم. 
 (. ِّٗ، ِٖٖ، ِِٖ)دراسات ُب األدياف اليهودية كالنصرانية( لسعود بن عبد العزيز ا٣بلف، )ص: 

 (. ُٔٗ( تقديس األشخاص عند النصارل: مصدر سابق، )ص: ُ) 
 .(ُِٕ/ ُُ): مصدر سابق، تفسّب الرازم (ِ) 



 
 

  [َُْ] 
 

َٰرٌَث  ﴿: كقد رٌد ا عليهم قو٥بم ٌَا ﴿: فقاؿ، ﴾ذََؾ ۥ  ُ ۘٞ َلٍّ ۥ َوَلٞ ن يَُسَٔن ََلُ
َ
ۥٓ أ ُّ َ ٞ َوَِٰخٞسۖ ُظتأَدَِٰ ُ إَِؾَّٰ ٍَا ٱّلِلٍّ إِجٍّ

ِ َوكِيٗل ِِف ٱلعٍّ  َٰ ةِٱّلِلٍّ ََ ۡرِضِۗ َوَك
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ ليس ، "إ٭با ا إلو كاحد: أم .[ُُٕ: النساء﴾ ]١٧١ َؿَٰ

ۥ ﴿. كال ىو مركب كال متحد بشيء من ا٤بخلوقات، لو أجزاء كال أقانيم ن يَُسَٔن ََلُ
َ
ۥٓ أ ُّ َ ُظتأَدَِٰ

 ٞۘ ، كإنو ىو عينو ،ُب ا٤بسيح إنو ابنو س عن أف يكوف لو كلد كما تقولوفه كتقدٌ تنزٌ : أم ،﴾َوَلٞ
كالنكتة ُب اختيار ، فإنو تبارؾ كتعاذل ليس لو جنس فيكوف لو منو زكج يقَبف هبا فتلد لو ابنان 

ىي بياف أهنم إذا كانوا يريدكف ، على لفظ االبن الذم يعربكف بو، لفظ الولد ُب الرد عليهم
من تلقيح أبيو  مولودان  :أم، يكوف كلدان  فال بد أف، االبن ا٢بقيقي الذم يفهم من ىذا اللفظ

كما أطلق ُب كتب العهد   ال حقيقةن  كإف أرادكا أنو ابن ٦بازان ، كىذا ٧باؿ على ا تعاذل، ألمو
فال ، كعلى صانعي السالـ كغّبىم من األخيار ،العتيق كالعهد ا١بديد على إسرائيل كداكد

 .ُ() ية"كال يعد من باب ا٣بصوص، يكوف لو دخل ُب األلوىية

 ﴿: فقاؿ، كتوعدىم إف دل ينتهوا عنو بالعذاب األليم، ٍب كفَّرىم ا تعاذل بسبب قو٥بم ىذا
﴿ ِۘ َٰرَث  َ ذَاىُِد ذََؾ ََ كَالُٔٓاْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِي ٍَ  ىٍَّلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ ٍٍّا َحُلٔلَُٔن َِلَ ٔاْ َخ ُٓ ًأ يَجخَ ّٞ َوَِٰخٞس  ِإَون ىٍّ ٓ إَِؾَٰ ٍّ إَِلٍّ َأ إَِؾَٰ ٌَا ٌِ ٍَّ َو عٍّ

 ًٌ ِِل
َ
ًأ َغَشاٌب أ ُٓ ََ َزَفُصواْ ٌِِأ ِي  .[ّٕ: ا٤بائدة﴾ ]٧٣ٱَّلٍّ

كيف قبلوا ،  "ىذا أكرب دليل على قلة عقوؿ النصارل: يقوؿ السعدم عند تفسّبه ٥بذه اآلية
كيف خفي ؟!  كيف اشتبو عليهم ا٣بالق با٤بخلوقْب؟!  كالعقيدة القبيحة، ىذه ا٤بقالة الشنعاء
ٞ َوَِٰخٞس  ﴿: -عليهم كعلى أشباىهم  ان رادٌ -قاؿ تعاذل  ؟!عليهم رب العا٤بْب ٓ إَِؾَّٰ ٍّ إَِلٍّ َأ إَِؾَٰ ٌَا ٌِ ﴾ َو

ما با٣بلق من نعمة إال ، منفرد با٣بلق كالتدبّب، منزه عن كل نقص، متصف بكل صفة كماؿ
 .-كبّبان تعاذل ا عما يقوؿ الظا٤بوف علوا ن -؟فكيف ٯبعل معو إلو غّبه. منو

ًٌ ﴿ :ٍب توعدىم بقولو ِِل
َ
ًأ َغَشاٌب أ ُٓ ََ َزَفُصواْ ٌِِأ ِي ٍَّ ٱَّلٍّ عٍّ ٍَ ٍٍّا َحُلٔلَُٔن َِلَ ٔاْ َخ ُٓ ًأ يَجخَ  .﴾ِإَون ىٍّ

                                        
 (. ِٕ/ ٔ( تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق، )ُ) 



 
 

  [َُٓ] 
 

ـََل َحخُٔبَُٔن إََِل ﴿: فقاؿ، كبْب أنو يقبل التوبة عن عباده، ٍب دعاىم إذل التوبة عما صدر منهم
َ
أ

 ًٞ ُ َدُفٔرٞ رٍِّخي ۥ  َوٱّلِلٍّ ُّ فُِصوَُ خَؾأ ِ َويَعأ يرجعوف إذل ما ٰببو كيرضاه من : أم، [ْٕ: ا٤بائدة﴾ ]٧٤ ٱّلِلٍّ
ُّ ﴿، عما كانوا يقولونو، كبأف عيسى عبد ا كرسولو، اإلقرار  بالتوحيد عن ما ﴾ َويَْعخَؾْفُِصوَُ

ًٞ ﴿ صدر منهم ُ َدُفٔرٞ رٍِّخي كيرٞبهم ، كلو بلغت عناف السماء، يغفر ذنوب التائبْب: أم﴾ َوٱّلِلٍّ
 .تبديل سيئاهتم حسناتك ، بقبوؿ توبتهم

ـََل َحخُٔبَُٔن إََِل ﴿: دعوهتم إذل التوبة بالعرض الذم ىو غاية اللطف كاللْب ُب قولوكصدر 
َ
أ

 ِ  ُ()."﴾ٱّلِلٍّ

 :-عليها السالم-تقديس النوارى المذموم لمريم  -1

كيعظموهنا تعظيما رفعوىا بو على ا٤بالئكة كعلى ٝبيع  -السالـ عليها- مرًنى  لنصارليقدس ا
كصرحوا ، حقيقية عبادةفعبدكىا ، ّ()حٌب اعتربكىا إ٥بان مستحقان للعبادة؛ ِ))لنبيْب كا٤برسلْبا

ََ ﴿: تعاذل قولو كىو، ذلك ما يؤكد القرآف ُب جاء كقد، ْ()بوجوهبا ٥با ُ َيَٰػِحََس ٱبأ ِإَوذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ
 ِ يأ َٓ َ إَِؾَٰ ّّمِ

ُ
ُِشوِِن َوأ َُج كُيأَج لِيٍِّاِس ٱَتٍّ

َ
ًَ َءأ يَ ٌَا ىَحأَط َمصأ كَُٔ  

َ
نأ أ

َ
ٌَا يَُسُٔن َِلٓ أ ََم  ِۖ كَاَ  ُظتأَدَِٰ  ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ

َُج 
َ
ِعَم  إٍَُِّم أ ٌَا ِِف َجفأ  ًُ يَ غأ

َ
َِس َوََلٓ أ ٌَا ِِف َجفأ  ًُ يَ ۥ  َتػأ ُّ خَ ٍأ ۥ َذَلسأ َغيِ ُّ ِۙ إِن ُنُِج كُيأخُ ًُ ٱىأُؾئُِب  َِل َِحَّقٍ َٰ َغؾٍّ

 .[ُُٔ: ا٤بائدة﴾ ]١١٦

، عيسى عليو السالـ عيبد كما ا دكف من عيبدت قد مرًن أفَّ  صرٰبة داللة تدؿ يةاآل "كىذه

                                        
ـ ا٤بناف: عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا السعدم )ا٤بتوَب: ُ)  ىػ(، ت: عبد ُّٕٔ( تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كال

 (. ِّٗـ، )ص:  َََِىػ، َُِْ، ُالرٞبن بن معال اللوٰبق، مؤسسة الرسالة، ط
ىػ، ُُْٓ، ُط، دار الراية للنشر كالتوزيع، ٧بمد با كرًن ٧بمد با عبد ا ينظر كسطية أىل السنة بْب الفرؽ:( ِ) 

 (. ُْٖ/ ِرسالة دكتوراة، )، كأصل الكتاب ـُْٗٗ
( يعتربىا الكاثوليك إ٥بان مستحقاى للعبادة. ينظر كتاب )ا جىلَّ جاللىوي كاحد أـ ثالثة؟ (: د. منقذ بن ٧بمود السقار، ّ) 

 (. ُِٕـ، )ص: ََِٕىػ،  ُِْٖ، ُتوزيع، طدار اإلسالـ للنشر كال
 (. َِِ، ُِٗ/ ٕمصدر سابق، ) ( ينظر تفسّب ا٤بنار:ْ) 



 
 

  [َُٔ] 
 

 .ُ()٥با"  عبادهتم عدـ ُب النصارل دعول يكذب ٩با كذلك

كمنها ما ىو صياـ منسوب إليها  ،فمنها ما ىو صالة، طقوسهم ُب كعبادهتم ىذه ٤برًن ٘بدىا 
كالصالة ،  ِ() ع لذكرىا كلصورىا كٛباثيلهاككل ذلك مقركف با٣بضوع كا٣بشو ، كيسمى با٠بها

يا أيتها ا٤بستحقة االحَباـ ، "يا خطيبة ٨بتارة من ا: كفيها يقولوف، )صالة مرًن( الٍب يسموهنا
ككل شيء ، يا ملكة السماء الٍب ٝبيع ا٤بالئكة يسجدكف ٥با، يا باب السماء، من ا١بميع

يا سيدتنا ارٞبينا كأعطينا السالـ ، يا خطيبة ا، نةيا اب، فاستمعينا يا أـ ا، يسبحها كيكرمها
 .ّ()لك نسجد كلك نرتل" ، الدائم

"كلقد تالعب هبم الشيطاف ُب تصوير الصور ُب الكنائس كعبادهتا : -رٞبو ا-يقوؿ ابن القيم
فال ٘بد كنيسة من كنائسهم ٚبلو عن صورة مرًن كا٤بسيح كجرجس كبطرس كغّبىم من 

 .ْ()كأكثرىم يسجدكف للصور كيدعوهنا من دكف ا تعاذل"  فكالشهداء القديسْب عندىم

، كذكر حقيقتهما، (عليهما السالـ) ا٤بسيح عيسى كأمو مرًن ُب كقد أبطل ا قو٥بم كزعمهم
أ ﴿: فقاؿ ِعيُح ٱبأ ٌٍّا ٱل ًَ إَِلٍّ رَُظٔ ٞ َُ َمصأ ٍَ ُّ ٌَِ َرتأ  َريَجأ  كَسأ  يَ ٌَّ

ُ
يلَ  ۥيِِّ ٱلصَُّظُو َوأ ۖ ِؾّسِ   ثٞ

أ
ۗۡ ََكَُا يَأ َػاَم  ُزَلِن ٱىمٍّ

ًُ ٱٓأۡلَنيأ  ٱُُظصأ  ُٓ َ ُ ل ًٍّ ٱُُظصأ َؿ ُُبَّيِ َٰ يُؤأ  َيَِٰج ثُ ٍِّ
َ
 .[ٕٓ: ا٤بائدة﴾ ]٧٥ـَُهَٔن خ

أما .  سبحانو كتعاذل بأف جعلو رسوالن شرَّفو ا، فذكر أف ا٤بسيح إ٭با ىو بشر جاء من غّب أب
فليست إ٥بان كما ، ٓ()ى ا٣بلق رتبة بعد األنبياء" أمو فقد "كانت من الصديقْب الذين ىم أعل

ۗۡ ﴿ كذكر أهنا كابنها، يزعموف َػاَم ُزَلِن ٱىمٍّ
أ
كىذا "دليل ظاىر على ، [ٕٓ: ا٤بائدة﴾ ]ََكَُا يَأ

                                        
 (. ُِْ( تقديس األشخاص عند النصارل: مصدر سابق، )ص: ُ) 
 (. َِِ، ُِٗ/ ٕمصدر سابق، ) ( ينظر تفسّب ا٤بنار:ِ) 
 (. ُِٕ( ا جىلَّ جاللىوي كاحد أـ ثالثة؟: مصدر سابق، )ص: ّ) 
( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف: ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: ْ) 

 (. ِِٗ/ِىػ(، ت: ٧بمد حامد الفقي، مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، د ط، د ت، )ُٕٓ
 (. ِّٗص: مصدر سابق، )( تفسّب السعدم: ٓ) 



 
 

  [َُٕ] 
 

كما ] فلو كانا إ٥بْب، ٧بتاجاف كما ٰبتاج بنو آدـ إذل الطعاـ كالشراب، أهنما عبداف فقّباف
عن  "اإللو ىو الذم يكوف غنيان ػػػػػف، كعن كل شيء( ُ)لشراب" الستغنيا عن الطعاـ كا[ يزعموف

قاؿ بعض ك ؟!. . . مع حاجتهما[ كأمو إ٥بْب] فكيف يعقل أف يكوف ا٤بسيح، ٝبيع األشياء
ۗۡ ﴿: إف قولو: العلماء َػاَم ُزَلِن ٱىمٍّ

أ
ألف من أكل ؛ كناية عن ا٢بدث[ ٕٓ: ا٤بائدة﴾ ]ََكَُا يَأ

 .ِ()" [ ألوىيتهما] أبلغ ُب إبطاؿ فهذا، الطعاـ فال بد أف ٰبدث

َو ٱىأِهَتَِٰب ﴿: فقاؿ تعاذل، الدين ُب كقد حذَّر ا سبحانو كتعاذل أىل الكتاب عن الغلوٌ  ْأ
َ
َيَٰٓأ

ًأ  ئُاْ ِِف دِيُِِس ، من الغلٌو ُب الدين -صلى ا عليو كسلم- كحٌذر النيب، [ُُٕ: النساء﴾ ]ََل َتؾأ
إياكم كالغلٌو )): أنو قاؿ  -صلى ا عليو كسلم-عن النيب ما -رضي ا عنو-فعن ابن عباس 

 .ّ()(( فإ٭با أىلك من كاف قبلكم الغلٌو ُب الدين، ُب الدين

: من الغلو ُب مدحو كإطرائو فقاؿ -صلى ا عليو كسلم-حٌذر النيب  ؛ ك٣بطر الغلٌو ُب الدين 
 .ْ()(( ًنىى، فىًإ٭بَّىا أىنىا عىٍبديهي، فػىقيوليوا عىٍبدي اللًَّو، كىرىسيوليوي الى تيٍطريكين، كىمىا أىٍطرىٍت النَّصىارىل اٍبنى مىرٍ ))

كىو اإلفراط ُب ا٤بديح ك٦باكزة ، من اإلطراء: ((ال تطركين)): -صلى ا عليو كسلم- كقولو
: كقولو. مدحتو فأفرطت ُب مدحو :أطريت فالنان  :تقوؿ ،ا٤بدح بالباطل :كاإلطراء، ٓ()ا٢بد فيو

                                        
 (.ِّٗص: مصدر سابق، )عدم: تفسّب الس (ُ) 
 ( ّٗٔ/ ُ( منحة القريب اجمليب ُب الرد على عباد الصليب: مصدر سابق، )ِ) 
(. كأخرجو ابن ماجة َب سننو:  ََّٕٓب سننو: كتاب ا٤بناسك، باب التقاط ا٢بصى، حديث رقم ) أخرجو النسائي( ّ) 

صحيح ينظر ) .لباين ُب صحيح ا١بامعصححو األك  (.َِّٗكتاب ا٤بناسك، باب قدر حصى الرمي، حديث رقم )
عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين )ا٤بتوَب:  يب( ألا١بامع الصغّب كزياداتو

 (.ِِٓ/ ُ) ،(َِٖٔباب األلف، حديث رقم )ىػ(، ا٤بكتب اإلسالمي، َُِْ
ًَ ا تعاذل: ﴿صحيح البخارم: كتاب األنبياء، باب قوؿ ( ْ)  [، حديث رقم ُٔ]مرًن: ﴾ َواذُْنْص ِِف اىْهِخَاِب َمْصيَ
(ّْْٓ .) 
رقم كتبو كأبوابو ، أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي: فتح البارم شرح صحيح البخارم (ٓ) 

بّبكت،  ،ار ا٤بعرفةد، خرجو كصححو كأشرؼ على طبعو: ٧بب الدين ا٣بطيبأ ،كأحاديثو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي
 .(ُْٗ ،ٕٗ/ُ) ق، فصل )أ ا(، )ط ا(،ُّٕٗ



 
 

  [َُٖ] 
 

 .ُ()بدعواىم فيو األلوىية كغّب ذلك" : أم ،((ا أىٍطرىٍت النَّصىارىل اٍبنى مىٍرًنىى كىمى ))
، فغّبه من البشر أكذل أف ال يزاد ُب مدحهم -صلى ا عليو كسلم-"كإذا كاف ىذا ُب حقو 

، فقد عصى ا تعاذل؛ أك ُب مدح غّبه من البشر -صلى ا عليو كسلم-فمن زاد ُب مدحو 
فقد رد سنتو ؛ -صلى ا عليو كسلم- ىذا الغلو كأصر عليو بعد علمو بنهي النيب كمن دعا إذل

كإذل اتباع ، -عليو الصالة كالسالـ-كدعا الناس إذل عدـ اتباعو ، -صلى ا عليو كسلم-
 .ِ()كالذم هناىم ا تعاذل عنو" ، كتقليد اليهود كالنصارل ُب ضال٥بم كغلوىم ُب أنبيائهم

 :ى  المذموم لرىاانهمتقديس النوار  -1

فكذلك قدس ، اٚبذكىم أربابان من دكف ا تعاذلك ، ككما قدس اليهود علماءىم األحبار
 .-علوان كبّبان تعاذل ا عن ذلك -. كاٚبذكىم أربابان من دكف ا تعاذل، النصارل رىباهنم

بَا﴿: يقوؿ ا تعاذل  رأ
َ
ًأ أ ُٓ َ َبَِٰ ْأ ًأ َوُر ُْ تَاَر خأ

َ
َُشٓواْ أ مُِصٓواْ بٗ ٱَتٍّ

ُ
ٌَآ أ ًَ َو يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ ِ َوٱل ٌَِّ ُدوِن ٱّلِلٍّ ا 

 ٗٓ ُِكَٔن ا َوَِٰخسٗ إَِلٍّ ِِلَػأتُُسٓواْ إَِؾَٰ ٍٍّا يُۡشأ ۥ َخ ُّ َ َٔ  ُظتأَدَِٰ ُْ  
َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ  .[ُّ: التوبة﴾ ]ٵ١اۖ َلٍّ

 ُبكمع، ..."ىم أصحاب الصوامع كأىل االجتهاد ُب دينهم منهم: كرىباف النصارل
فيحلوف ما ، يطيعوهنم ُب معاصي ا، سادةن ٥بم من دكف ا يعِب :{من دكف ا أربابان }

 .ّ()كٰبرنموف ما ٰبرنمونو عليهم ٩با قد أحلَّو ا ٥بم" ، أحلُّوه ٥بم ٩با قد حرَّمو ا عليهم
اآلية ىو ىذه ور ُب ا٤بناط ا٤بذك أفكقد مرَّ سابقان عند ا٢بديث تقديس اليهود ا٤بذمـو ألحبارىم 

اليهودي أحبارىىم كالنصارل رىباهنىم حق التشريع ُب الدين ٥بم.  أعطىالطاعة ُب التشريع، فقد 
–فأحلوا ٥بم ما حـر ا، كحرموا عليهم ما أحل ا، فأطاعوىم ُب ذلك؛ فأنزلوىم منزلة الرب 

 -ص ا سبحانو كتعاذلمن خصائ ىوإ٭با التحليل كالتحرًن ؛ ألنو ا٢بق ُب -سبحانو كتعاذل
كلذا بفعلهم الشنيع ىذا صدؽ عليهم الوصف بأهنم  فهو الذم يشرع لعباده دكف سواه،

                                        
 .(َْٗ/ ٔ) ( ا٤بصدر السابق:ُ) 
 (. ِْٕ/ ّالدرر السنية: مصدر سابق، ) -ا٤بوسوعة العقدية ( ِ) 
 (. َِٗ، َِٖ/ ُْ( تفسّب الطربم: مصدر سابق، )ّ) 



 
 

  [َُٗ] 
 

 اٚبذكىم أربابان من دكف ا تعاذل.
 

كىو كفر كشرؾ ، الدين ُب غلوه ( كالنصارل لعيسى كأمو، تقديس اليهود لعزير) يتبْب لنا أف
ِۖ َوكَاىَ ﴿: يقوؿ ا تعاذل، بصريح القرآف َُ ٱّلِلٍّ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ ِ َوكَاىَِج ٱنلٍَّصََٰصى ٱل َُ ٱّلِلٍّ ُٔد ُغَضيأٌص ٱبأ ُٓ َ ِج ٱِلأ

ۖ يَُضَِٰه  ًأ ِِٓ َْٰ ـَ ـأ
َ
ً ةِأ ُٓ ُ ل ٔأ َٰلَِم كَ ـَُهَٔن  ُٔ َذ َٰ يُؤأ ٍِّ

َ
ۖ خ ُ ًُ ٱّلِلٍّ ُٓ َٰخَيَ ْ ٌَِ َرتأُو  َؼ ََ َزَفُصوا ِي ٔأَ  ٱَّلٍّ : التوبة﴾ ]ٴ١َٔن كَ

ِ ىٍَّلسأ َزفَ ﴿: كقاؿ تعاذل. [َّ ََ ٱّلِلٍّ يُِم ٌِ ٍأ ٍََ َح ًَ  كُوأ َذ يَ َُ َمصأ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ  َ ْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ََ كَالُٔٓا ِي َص ٱَّلٍّ
ۡرِض َِمِيػٗ  ًٔ َػيأ 

َ ٌََ ِِف ٱۡلأ ۥ َو ُّ ٌٍّ
ُ
ًَ َوأ يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ يَِم ٱل ٓأ ن ُح

َ
َراَد أ

َ
ٌَا ا إِنأ أ ۡرِض َو

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ِ ُميأُم ٱلعٍّ ۗۡ َوّلِِلٍّ ا
ء  ةَ  ِ َشأ

َٰ ُكّ ُ لََعَ ٌَا يََؼآُء  َوٱّلِلٍّ أيُُق  ََ ا   ٍَ ُٓ َ ََ ﴿: كقاؿ تعاذل. [ُٕ: ا٤بائدة﴾ ]١٧كَِسيصٞ  حِأ ِي ىََلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ
َ َرّّبِ  تُُسواْ ٱّلِلٍّ َٰٓءِيَو ٱخأ َر َٰتَِِنٓ إِظأ ِعيُح َي ٍَ أ ۖ َوكَاَ  ٱل ًَ يَ َُ َمصأ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ  َ ْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِ أ َورَ كَالُٔٓا ٌََ يُۡشأ ۥ  ُّ ٍُّ ۖ إِ ًأ بٍُّس

َُؿار  
َ
َأ أ َي ٌِ ٍِ َٰيِ ٌَا لِيظٍّ ۖ َو ُّ ٱنلٍّاُر َٰ َوى

أ
أ ٌَ ٍَِّث َو َ ِ ٱۡلأ ُ َغيَيّأ ِ َذَلسأ َخصٍَّم ٱّلِلٍّ كقاؿ . [ِٕ: ا٤بائدة﴾ ]٧٢ ةِٱّلِلٍّ

ِۘ ﴿: تعاذل َٰرَث  َ ذَاىُِد ذََؾ ََ كَالُٔٓاْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِي َأ إِ  ىٍَّلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ ٌَا ٌِ ٍٍّا َحُلٔلَُٔن َو ٔاْ َخ ُٓ ًأ يَجخَ ٞ َوَِٰخٞس  ِإَون ىٍّ ٓ إَِؾَّٰ ٍّ إَِلٍّ َؾَٰ
 ًٌ ِِل

َ
ًأ َغَشاٌب أ ُٓ ََ َزَفُصواْ ٌِِأ ِي ٍَّ ٱَّلٍّ عٍّ ٍَ  .[ّٕ: ا٤بائدة﴾ ]٧٣َِلَ

كيطيعو  من يتبع ٨بلوقان أف ( تقديس اليهود ألحبارىم كالنصارل لرىباهنم) كما يتبْب لنا من
كحكمو كحكم ، فقد اٚبذه ربان كإ٥بان من دكف ا؛ أك ٙبرًن ما أحل ا، ُب ٙبليل ما حـر ا

حيث قاؿ بعد أف نزٌه نفسو سبحانو عن ، آخر اآلية كىو الشرؾ ُب ا على اليهود كالنصارل
ُِكٔنَ ﴿: فعلهم الشنيع ٍٍّا يُۡشأ ۥ َخ ُّ َ َٔ  ُظتأَدَِٰ ُْ  

َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ  .[ُّ: التوبة﴾ ]َلٍّ



 
 

  [َُُ] 
 

 
 المللب الثالث

 التقديس المذموم عند المشركين

. صرتي شىريكىوي : "شارىكتي فالنان : تقوؿ، اسم للشيء ا٤بشَبؾ بْب اثنْب فأكثر: اللغة ُب الشرؾ
كقولو . . . كاالسم الًشٍرؾي ، كشىرًٍكتيوي ُب البيع كا٤بّباًث أىٍشرىكيوي ًشرٍكىةن . كاٍشتػىرىٍكنا كتىشارىٍكنا ُب كذا

ُّ ِِفٓ ﴿: تعاذل ِكأ ِشأ
َ
مأصِي  َوأ

َ
جعلتي : كأىٍشرىٍكتي نعلي. ُ()اٍجعىٍلوي شىريًكي فيو: أم، [ِّ: طو﴾ ]ٶ١أ

: كالشىرىكىةي أيضان . الواحدة شىرىكىةه ، ًحبالة الصائد: بالتحريك، كالشىرىؾي . كالتىٍشرًيكي مثلو. ٥با ًشراكان 
الواحد ، ائقأم طر ، الكأل ُب بِب فالف شيريؾه : كقوىم. كا١بمع شىرىؾه ، معظم الطريق ككسىطيو

"  .ِ() ًشراؾه

تعاذل ا عن -جعل لو شريكا ُب ملكو : أم، كىفىر: "كأشرؾ با، ىو الكفر: كالشرؾ أيضا
 .ّ()" -ذلك

مشاركة غّب ا فيما ٱبتص بو تعاذل من الربوبية أك األلوىية : اللغة يعِب ُب "إذان فالشرؾ با
 .ْ()كغّب ذلك ٩با ٯبب إفراده سبحانو بو" 

رٞبهم ا – االصطالح عند علماء اإلسالـ ُب مفهـو الشرؾ :رؾ ُب االصطالحالش -
 :كمن ذلك، ٓ()يدؿ على أف مرادىم منو ىو الشرؾ األكرب -تعاذل

                                        
 (. َْٓمصدر سابق، )ص:   السعدم(،كما جعلتِب. ينظر )تفسّب( أم: ُب النبوة بأف ٘بعلو نبيا رسوال  ُ) 
 (. ُّٗٓ/ ْ( الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية: مصدر سابق، فصل الشْب، )ِ) 
 (. ِِْ/ ِٕ( تاج العركس: مصدر سابق، مادة شرؾ، )ّ) 
كز ( منهج ٞباية العقيدة اإلسالمية َب القرآف كالسنة: عبد الغِب حيدر، أصل الكتاب رسالة دكتوراه، مكتبة مر ْ) 

 (. ِْٕـ، )ص: ََِٕق، ُِْٖ، ُالصادؽ، صنعاء، ا١بمهورية اليمنية، ط
 ( ا٤بصدر السابق. ٓ) 



 
 

  [ُُُ] 
 

َِ  ةِِّۦ َػيأ ﴿: تفسّبه لقولو تعاذل ُب قاؿ ابن كثّب َ َوََل نُۡشأ َلٍّ َجػأتَُس إَِلٍّ ٱّلِلٍّ
َ
: آؿ عمراف﴾ ]ا ٔٗ خ

بل نفرد العبادة  كحده ، كال شيئان ، كال ناران ، كال طاغوتان  كال صليبان ، صنمان  كال، "ال كثنان :[ْٔ
َا ٌَِ َرتأيَِم ٌَِ رٍُّظٍٔ  إَِلٍّ ُُِِٔحٓ ﴿ : قاؿ ا تعاذل، كىذه دعوة ٝبيع الرسل. ال شريك لو رأَظيِأ

َ
ٌَآ أ َو

تُُسوِن  ۠ ـَٱخأ َُا
َ
ٓ خ َّ إَِلٍّ ۥ ََلٓ إَِؾَٰ ُّ ٍُّ

َ
ِ خ ث  ﴿: [كقاؿ تعاذل]. [ِٓ: ألنبياءا﴾ ]ٯ١إَِِلّأ ٌٍّ

ُ
ِ أ
َا ِِف ُكّ  َوىََلسأ َبَػرِأ

َُٰؾَٔتۖ  خَجِتُٔاْ ٱىطٍّ َ َوٱجأ تُُسواْ ٱّلِلٍّ ِن ٱخأ
َ
 ُ(). "[ ّٔ: النحل﴾ ]رٍُّظًَٔل أ

خصها ) "حقيقة الشرؾ أف يأٌب اإلنساف ًٖبالؿ كأعماؿ: (رسالة التوحيد) ُب ِ()كقاؿ الدىلوم
 .ّ()ألحد من الناس"، (علها شعارا للعبوديةكج، اللَّو بذاتو العلية

أكاعتقاد أنو ، أكاالستغاثة بو ُب الشدة، أكالنذر لو، أكالذبح با٠بو، كمثَّلى لذلك بالسجود ألحد
 .أكإثبات قدرة التصرؼ لو، حاضر ناظر ُب كل مكاف

ؼ كإف كاف يعتقد أف من صر ، كيصبح اإلنساف بو مشركان ، إف كل ذلك يثبت بو الشرؾ: كقاؿ
كىذا عبده كخلقو ، كأف اللَّو ىو ا٣بالق، كأصغر منو مكانان ، لو ىذه األعماؿ أقل من اللَّو شأنان 

()ْ. 

                                        
 (. ٔٓ/ ِ( تفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )ُ) 
( الشيخ العادل الكبّب، العالمة اجملاىد ُب سبيل ا، إ٠باعيل بن عبد الغِب بن كىرل ا بن عبد الرحيم العيمرم ِ) 

راد الدنيا ُب الذكاء كالفطنة، كالشهامة، كقوة النفس، كالصالبة ُب الدين. كيلد بًدٍىًلي الثنٍب عشرة من الدىلوم، أحد أف
ق(. لو مصنفاتو عديدة، أحسنها كتابو )الصراط ا٤بستقيم( بالفارسي، كمنها )إيضاح ا٢بق الصريح ُُّٗربيع الثاين سنة )

بدعة، كمنها )تقوية اإٍلٲباف( كتاب مشهور لو با٥بندية، كىو ترٝبة ُب أحكاـ ا٤بيت كالضريح( ُب بياف حقيقة السنة كال
كىٍوت( ُِْٔالباب األكؿ من رسالة ُب )رد اإلشراؾ(. أيستشًهد لسًت ليارل بقْب من ذم القعدة سنة ) ق( ٗبعركة )بىاالى

 (. ّٕ-ّّاإلٲباف(، )ص: من أرض )يىاًغستاف(. ينظر ترٝبة ا٤بؤلف َب مقدمة كتابو )رسالة التوحيد ا٤بسمى بػ تقوية 
( رسالة التوحيد ا٤بسمى بػ تقوية اإلٲباف: إ٠باعيل بن عبد الغِب بن كىرل ا بن عبد الرحيم العيمرم الدىلوم )ا٤بتوَب: ّ) 

ىػ(، اعتُب هبا: سيد عبد ا٤باجد َُِْىػ(، نقلها للعربية كقدـ ٥با: أبو ا٢بسن علي ا٢بسِب الندكم )ا٤بتوَب: ُِْٔ
 (.ٓٓ، ْٓـ، )ص: ََِّ، ُار كحي القلم، سورية، دمشق، طالغورم، د

 (.ٓٓ، ْٓ)ص: مصدر سابق، : رسالة التوحيد ا٤بسمى بػ تقوية اإلٲباف (ْ) 



 
 

  [ُُِ] 
 

أك ، أك ٱبافو، "ىو أف ٯبعل  ندان يدعوه كما يدعو ا: فقاؿ –رٞبو ا  -كعرفو السعدم  
 .ُ()أك يصرؼ لو نوعان من أنواع العبادة" ، أك ٰببو كحب ا، يرجوه

أك ، أك يعظم كما يعظم ا، أف يعبد ا٤بخلوؽ كما يعبد ا: "حقيقة الشرؾ با: أيضان كقاؿ 
كتعريف السعدم األخّب تعريف شامل ١بميع . ِ()يصرؼ لو نوع من خصائص الربوبية كاإل٥بية"

 .ّ()مدلوالت الشرؾ 

عليو  -ا آدـ كذلك من عهد أبين، ىذا كقد عاشت البشرية على توحيد ا تعاذل قركنا عديدة
كاف بْب آدـ كنوح عشرة قركف  ): ْ()قاؿ عكرمة، عليو السالـ -إذل قبيل عهد نوح -السالـ 

 .ٍب كقع اال٫براؼ عن توحيد ا تعاذل، ٓ()( كلهم على اإلسالـ

بِب آدـ من  ُب كقد كانت بداية اال٫براؼ عن توحيد ا كبداية الشرؾ كعبادة األصناـ كاألكثاف
عليو -قـو نوح ُب ككاف ذلك. للتربؾ هبا؛ ْب كتعظيم قبورىم كتصوير ٛباثيلهمتقديس الصا٢ب

 .ٔ()كأكؿ األسباب الٍب هبا ابتدع اآلدميوف الشرؾ، األرض ُب كىو أكؿ شرؾ كقع -السالـ
ًأ َوََل حََشُرنٍّ ﴿: ُب قولو تعاذل تفسّبه ُب كقد ذكر ابن جرير الطربم َٓخَُس ِ ا َوََل  َوكَالُٔاْ ََل حََشُرنٍّ َءال َوّدٗ

                                        
( القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد: أبو عبد ا، عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا بن ناصر بن ٞبد آؿ سعدم ُ) 

 (. ُّ، د ت، )ص: ّين أٞبد، ٦بموعة التحف النفائس الدكلية، طىػ(، ت: ا٤برتضى الز ُّٕٔ)ا٤بتوَب: 
 (. ِٕٗ( تفسّب السعدم: مصدر سابق، )ص: ِ) 
 (. ّْٗ/ ِمصدر سابق، ) الدرر السنية(: -٤بوسوعة العقدية ( ينظر )اّ) 
ًعيد بن جيبىّب كنيتو أىبيو عبد  ( ًعٍكًرمىة موذل ابٍن عىبَّاس ا٥ٍبىامًشًي اٍلقرًشي أىصلو بربرم من أىل اٍلمغرب مقرف مىعى ْ)  طىاكس كىسى

ًمائىة، كىكىافى لىوي يػىٍوـ مىاتى أىر  بع كىٜبىىانيوفى سنة. ا. من عيلىمىاء النَّاس ُب زمانة بًاٍلقيٍرآًف كىاٍلًفٍقو. مىاتى سنة سبع، كىقيل: ٟبس كى
ىػ(، ت: عبد ا ٍِْٖنجيويىو )ا٤بتوَب: ينظر )رجاؿ صحيح مسلم( ألٞبد بن علي بن ٧بمد بن إبراىيم، أبو بكر ابن مى 

 (. َُُ، َُٗ/ ِق، )َُْٕ، ُالليثي، دار ا٤بعرفة، بّبكت، ط
 (. ّٗٔ/ ِّ( تفسّب الطربم: مصدر سابق، )ٓ) 
تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن أيب القاسم ينظر )الرد على ا٤بنطقيْب(: ( ٔ) 

ىػ(، د ٙبقيق، دار ا٤بعرفة، لبناف، بّبكت، دط، دت، ِٖٕابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب:  بن ٧بمد
(ُ/ِٖٓ .) 



 
 

  [ُُّ] 
 

ا  ٗ اَٗع َوََل َحُؾَٔث َويَُػَٔق َونَِسأ َٔ ككاف ، أهنم "كانوا قومنا صا٢بْب من بُب آدـ، [ِّ: نوح﴾ ]٭١ُظ
لو صٌورناىم كاف : فلما ماتوا قاؿ أصحاهبم الذين كانوا يقتدكف هبم، ٥بم أتباع يقتدكف هبم

، جاء آخركف دٌب إليهم إبليسك ، فلما ماتوا، فصٌوركىم، أشوؽ لنا إذل العبادة إذا ذكرناىم
 .ُ()كهبم ييسقوف ا٤بطر فعبدكىم" ، إ٭با كانوا يعبدكهنم: فقاؿ

، -عليو السالـ-"كانت آ٥بة يعبدىا قـو نوح: قاؿ، ىذه اآلية ُب ِ()عن قتادة  -أيضا-كذىكر 
ككاف ، ككاف سيواعه ٥بيذىيل، فكاف كٌد لكلب بدكمة ا١بندؿ: قاؿ، ٍب عبدهتا العرب بعد ذلك

ككاف نىٍسر لذم الكيالع من ، ككاف يعوؽ ٥بٍمداف، غوث لبِب عطيف من مراد با١بيرؼي
 .ّ()ًٞبٍّب"

كبداية ، بداية ا٫براؼ العرب عن توحيد ا تعاذل مبينان ( البداية كالنهاية) ُب يقوؿ ابن كثّب
وؿ ابن "يق: مدل االنتشار ا٥بائل لعبادة األصناـ كاألكثاف بينهم مصوران ، عبادهتم لألصناـ

كيزعموف أف أكؿ ما كانت عبادة ا٢بجارة ُب بِب إ٠باعيل عليو السالـ أنو كاف ال : ْ()إسحاؽ
فكاف ال يظعن . كالتمسوا الفسح ُب البالد، حْب ضاقت عليهم، يظعن من مكة ظاعن منهم

ـ إذل غّبه إال فحيث ما ، تعظيما للحـر؛ ٞبل معو حجرا من حجارة ا٢بـر ظاعن منهم عن ا٢بر
حٌب سلخ ذلك هبم إذل أف كانوا يعبدكف ما ، وا كضعوه فطافوا بو كطوافهم بالكعبةنزل

                                        
 .ذكر ابن جرير الطربم ذلك عن ٧بمد بن قيس(. ّٗٔ/ ِّمصدر سابق، ، ) ( تفسّب الطربم:ُ) 
معانيو كركل عن أنس بن مالك كعن غّبىم. ( قتادة بن دعامة السدكسي األعمى ا٢بافظ أبو ا٣بطاب، أخذ القرآف ك ِ) 

ق(. ينظر )طبقات ا٤بفسرين( ألٞبد بن ٧بمد األدنو كم، ت: سليماف بن صاحل ا٣بزم، مكتبة العلوـ ُُٕتوُب سنة )
 (. ُْ/ُـ، )ُٕٗٗىػ، ُُْٕ، ُكا٢بكم، السعودية، ط

 (. َْٔ/ ِّ( ا٤بصدر السابق، )ّ) 
 والء، ا٤بدين، من أقدـ مؤرخي العرب، من أىل ا٤بدينة. من مصنفاتو: )السّبة( ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار ا٤بطليب بالْ) 

ق(. ينظر )األعالـ ُُٓالنبوية(، ىذهبا ابن ىشاـ، ك )كتاب ا٣بلفاء(، ك )كتاب ا٤ببدأ(. سكن بغداد فمات فيها سنة )
 (. ِِٓ/ٔللزركلي(: مصدر سابق، )



 
 

  [ُُْ] 
 

 .ِ()كنسوا ما كانوا عليو" ، ُ()لوؼا٣بى  تً فى لى استحسنوا من ا٢بجارة كأعجبهم حٌب خى 

عليو  -كقد كاف معظم العرب يعبدكف ا كيوحدكنو كيدينوف بدينو بعد أف دعاىم إ٠باعيل
"كنسوا ما كانوا عليو ، ّ()حٌب طاؿ عليهم األمد -عليو الٌسالـ -براىيمالسالـ إذل دين أبيو إ

كصاركا إذل ما كانت عليو األمم من ، فعبدكا األكثاف، كاستبدلوا بدين إبراىيم كإ٠باعيل غّبه
حٌب جاء عمرك بن ، "إال أهنم بقي فيهم التوحيد كعدة شعائر من دين إبراىيم، ْ()قبلهم" 

ككاف أكؿ من غّب دين ، الذين كيلُّوا البيت بعد جرىم، رؤساء خزاعةبن قمعة أحد ، ٓ()٢بي
ككاف قد نشأ على أمر عظيم من ، ٕ()"كأكؿ من أظهر الشرؾ ُب مكة"، ٔ()إبراىيم ا٣بليل"

ظنا منهم أنو من أكابر ؛ كدانوا لو، فأحبو الناس، ا٤بعركؼ كالصدقة كا٢برص على أمور الدين
فاستحسن ذلك كظنو ، فرآىم يعبدكف األكثاف، إنو سافر إذل الشاـٍب ، العلماء كأفاضل األكلياء

كدعا الرعاع من ، فأدخل األصناـ إذل ا٢بجاز"، ٖ()ألف الشاـ ٧بل الرسل كالكتب" ، حقا
كما ذكره ا ،  كشرع ٥بم ىذه الشرائع ا١باىلية ُب األنعاـ كغّبىا، الناس إذل عبادهتا كالتقرب هبا

ًِ َُِؿيتٗ ﴿: عند قولو تعاذل، تعاذل ُب سورة األنعاـ ُأَعَٰ
َ َصأِث َوٱۡلأ ََ ٱۡلأ ٌِ 

َ
ٍٍّا ذََرأ ِ مِ ْ ّلِِلٍّ ﴾ اوََجَػئُا

                                        
: القىٍرفي بػىٍعدى القىرًف. ينظر )اُ)   (. َٖٔلقاموس ايط( للفّبكز آبادم، مصدر سابق، فصل ا٣باء، )ص: ( ا٣بىٍلفي
ىػ(، ت: علي ْٕٕ( البداية كالنهاية: أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي )ا٤بتوَب: ِ) 

 (. ِّٕ/ ِـ، )ُٖٖٗىػ، َُْٖ، ُشّبم، دار إحياء الَباث العريب، ط
ىػ(، دار ا٥بالؿ، بّبكت )نفس طبعة كترقيم دار ُِْٕصفي الرٞبن ا٤بباركفورم )ا٤بتوَب: (: ينظر )الرحيق ا٤بختوـ( ّ) 

 (. ِٕ، د ت، )ص: ُالوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع(، ط
ـ للكليب: أبو ا٤بنذر ىشاـ بن ٧بمد بن السائب الكليب، ت: أٞبد زكي باشا، دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة، ( ْ)  األصنا

 (. ٔ/ُ)ـ، َََِ، ْط
 (. ِٕالرحيق ا٤بختوـ للمباركفورم: مصدر سابق، )ص: ( ٓ) 
 (. َُِ، َِٗ/ ّتفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )( ٔ) 
، ُ( زيارة القبور كاالستنجاد با٤بقبور: أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين، اإلدارة العامة للطبع كالَبٝبة، الرياض، طٕ) 

 (. ُٓ/ُىػ، )َُُْ
 (. ِٕق ا٤بختوـ للمباركفورم: مصدر سابق، )ص: الرحي( ٖ) 



 
 

  [ُُٓ] 
 

 .ُ()إذل آخر اآليات ُب ذلك" [ ُّٔ: األنعاـ]

رضي -فعن أيب ىريرة ، أنو ٯبرُّ أمعاءه ُب النار؛ ك٥بذا كاف جزاءي أنو جرَّ الناس إذل الشرؾ با
رىأىٍيتي عىٍمرىك ٍبنى عىاًمرو ا٣بيزىاًعيَّ ٯبىيرُّ قيٍصبىوي )): -كسلمى ا عليو صل-قاؿ رسوؿ ا : -ا عنو

قاؿ : قالت -ارضي ا عنه-كعن عائشة، ّ()(( ِ()ًُب النَّاًر، كىافى أىكَّؿى مىٍن سىيَّبى السَّوىاًئبى 
، كىرىأىٍيتي عىٍمرنا ٯبىيرُّ ْ()ضنارىأىٍيتي جىهىنَّمى ٰبىًٍطمي بػىٍعضيهىا بػىعٍ )): -صلى ا عليو كسلم-رسوؿ ا 

 .ٓ() ((قيٍصبىوي، كىٍىوى أىكَّؿي مىٍن سىيَّبى السَّوىاًئبى 

 :حقيقة تقديس وعاادة األصنام

لكن سبب تقديسها كعبادهتا ىو أف ا٤بشركْب كضعوىا ، ألهنا ٝباد؛ األصناـ دل تعبد لذاهتا
، ْب أك ا٤بالئكة أك ا١بن أك غّبىمكأقاموىا مقاـ من أرادكا عبادهتم من األنبياء أك الصا٢ب

 .فاٚبذكىا على صورىم كعبدكا تلك الصور

ككضعت ، ما كاف أصلو عبادة  ا٤بالئكة أك ا١بن: "كمن الشرؾ: (٦بموع الفتاكل) ُب جاء

                                        
 (. َُِ، َِٗ/ ّتفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )( ُ) 
كىي  ،ٝبع سائبة (:السوائب)كىي: األمعاء. ك ،بضم القاؼ كسكوف الصاد ا٤بهملة، كاحد األقصاب :بو(صٍ )ٯبر قي  (ِ) 

٧بمد ٧بمود بن أٞبد  يب( أللقارم شرح صحيح البخارمعمدة ا. ينظر )الٍب كانوا يسيبوهنا آل٥بتهم فال ٰبل عليها شيء
/ ٕ)، بّبكت، دار إحياء الَباث العريب، ىػ(ٖٓٓبن موسى بن أٞبد بن حسْب الغيتاىب ا٢بنفى بدر الدين العيُب )ا٤بتوَب: 

ُِٗ)، (ُٔ /ِٗ)، (ُٖ /ُِٕ). 
َۢ ََحَِية  صحيح البخارم: باب ﴿( ّ)  ٌِ ُ ا َجَػَو ٱّلِلٍّ ٌَ  ِ [، حديث رقم َُّا٤بائدة: ﴾ ]َوََل َخام   َوََل وَِؾييَث   تَث  َوََل َظآن
(ِّْٔ .) 
ة اشتعا٥با كتلهبها م(: أ)ٰبطم بعضها بعضان  (ْ)  فع فىيٍدفىع بػىٍعضهىا بػىٍعضنا لشدَّ تفسّب . ينظر )راٍلكس :كأصل ا٢بطم ،تٍندى

عبد  بن ٞبيد األزدم ا٤بيورقي ا٢بىًميدم أيبمد بن فتوح بن عبد ا بن فتوح ( غريب ما ُب الصحيحْب البخارم كمسلم
، ُ، طمصر، القاىرة، مكتبة السنة، : الدكتورة زبيدة ٧بمد سعيد عبد العزيز، تىػ(ْٖٖا بن أيب نصر )ا٤بتوَب: 

  . (ُِٓ)ص: ـ، ُٓٗٗق، ُُْٓ
َۢ ََحَِية  صحيح البخارم: باب ﴿( ٓ)  ٌِ ُ ا َجَػَو ٱّلِلٍّ [، حديث رقم َُّا٤بائدة: ﴾ ]َوََل َخام   ِؾييَث  َوََل وَ  َوََل َظآنِتَث   ٌَ
(ِْْٔ .) 



 
 

  [ُُٔ] 
 

، بل ألسباب اقتضت ذلك، كإال  فنفس األصناـ ا١بمادية دل تعبد لذاهتا، األصناـ ألجلهم
 .ُ()ككاف فيو من ا١بميع" ، كؿكشرؾ  العرب كاف أعظمو األ

كقد صرحت بعض آيات القرآف الكرًن بأف ىناؾ من عىبىدى ا٤بالئكة كاٚبذىم إ٥با من دكف ا 
َأ ِغيأٍمِۖ إِنأ ﴿: كمنها قولو تعاذل، سبحانو كتعاذل َٰلَِم ٌِ ًُٓ ةَِذ َ ٌٍّا ل  ِۗ ُٓ َنَٰ ٌَا َختَسأ  َُ َؿَٰ ٔأ َػآَء ٱلصٍّخأ َ ْ ل َوكَالُٔا

أ  ََ ًأ إَِلٍّ   .[َِ: الزُّخريؼ﴾ ]٪١ُصُؾَٔن ُْ

ِۗ ﴿: كقو٥بم ُٓ َنَٰ ٌَا َختَسأ  َُ َؿَٰ ٔأ َػآَء ٱلصٍّخأ َ  ل
ْ دليل كاضح كصريح على أهنم كانوا يعبدكف ، ﴾َوكَالُٔا

 .ِ()ا٤بالئكة 

كيدؿ على ذلك ٚبصيص ، كقد كانت ا٤بالئكة  أشرؼ األنداد كا٤بعبودات عند مشركي العرب
، بأف ذكرىم من بْب ا٤بقدَّسْب كا٤بعبودين من دكف ا يـو القيامةاي تعاذل ا٤بالئكةى با٣بطاب 

ًأ َِمِيػٗ ﴿: كذلك ُب قولو تعاذل ُْ ٔأَم َُيأُۡشُ ًأ ََكُُٔاْ َحػأتُُسوَن َويَ َهَُٰٓؤََلٓءِ إِيٍّاُز
َ
َلَٰٓهَِهثِ أ ٍَ ًٍّ َحُلُٔ  لِيأ ﴾ ٤٠ا ثُ

 ّ(). [َْ: سبأ]

ادهتم للمالئكة خّب من عبادة النصارل لعيسى ك٥بذا ٪بد أف ا٤بشركْب كانوا يتفاخركف بأف عب
َٔ  ﴿: يقوؿ تعاذل حاكيا عنهم ذلك، -عليو السالـ-ابن مرًن  ُْ مأ 

َ
ٌ أ َٓخَُِا َريأ ِ َٰل

َ
ْ َءأ ﴾ َوكَالُٔٓا

أف ا٤بالئكة أقرب ُب طبيعتهم كأقرب نسبان من  -حسب أسطورهتم-كالسبب. [ٖٓ: الزُّخريؼ]
 .-سبحانو كتعاذل عما يصفوف-ا 

                                        
ىػ(، ت: عبد الرٞبن بن ٦ِٕٖبموع الفتاكل: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب: ( ُ) 

ىػ، ُُْٔوية، ٧بمد بن قاسم، ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، ا٤بملكة العربية السعودية، ا٤بدينة النب
 (. ُْٔ، َْٔ/ ُٕـ، )ُٓٗٗ

عبد ا بن عبد الرٞبن بن عبد العزيز بن عبد الرٞبن بن س: تأسيس التقديس ُب كشف تلبيس داكد بن جرجي( ينظر ِ) 
ـ بن برجس العبد الكرًن، مؤسسة ُِِٖعبد ا بن سلطاف بن ٟبيس ا٤بلقب بػ )أبابطْب(  )ا٤بتوَب:  ىػ(، ت: عبد السال

 (. ٖٔـ، )ص: ََُِىػ، ُِِْ، ُلة، طالرسا
ىػ(، ت: ٧بمد ٧ُِّّبمد ٝباؿ الدين بن ٧بمد سعيد بن قاسم ا٢بالؽ القا٠بي )ا٤بتوَب: ( ينظر ٧باسن التأكيل: ّ) 

 (. ُّٓ/ ٖىػ، )ُُْٖ، ُباسل عيوف السود، دار الكتب العلميو، بّبكت، ط



 
 

  [ُُٕ] 
 

ٔنَ ﴿: رد ا تعاذل عليهم بقولو كقد ٍُ ٔأٌم َرِؿ ًأ كَ ُْ ٔهُ لََم إَِلٍّ َجَسََلۢ  ةَوأ  بُ ، [ٖٓ: الزخرؼ﴾ ]ٌَا ََضَ
ألنو ا٫براؼ عن التوحيد كا٫برافهم ؛ "فعمل النصارل ليس حجة ُ(). كٌبْب أف مىثػىلىهم ىذا باطل

 .ِ()فكلو ضالؿ". فال ٦باؿ للمفاضلة بْب ا٫براؼ كا٫براؼ. ىم

فجعلوىم شركاء ا ُب ، إذل أف ىناؾ من مشركي العرب من عىبدى ا١بنَّ أشار القرآف الكرًن كما 
: تعاذل يقوؿ، ّ() -تعاذل ا عن شركهم ككفرىم-كأطاعوىم كطاعة ا عز كجل، العبادة

ۥ ةَجَِي َوبََجَٰجِۢ ﴿ ْ ََلُ ۖ وََرَصكُٔا ًأ ُٓ ٍَّ وََريََل ِ
ََكَٓء ٱۡلأ ِ ُِشَ ْ ّلِِلٍّ ِۙ  وََجَػئُا ِ ِغيأم  ٍٍّا يَِؿُفَٔن  ةَِؾيأ ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َ ُظتأَدَِٰ

 .[ََُ: األنعاـ﴾ ]١٠٠

كأشركوا ُب عبادة ا أف عبدكا ، "ىذا رد على ا٤بشركْب الذين عبدكا مع ا غّبه: قاؿ ابن كثّب
 ْ(). تعاذل ا عن شركهم ككفرىم"، فجعلوىم شركاء ا ُب العبادة، ا١بن

أف بِب مليح من خزاعة كىم رىط طلحة الطلحات كانوا يعبدكف  (األصناـ)تاب ُب ك جاءكقد 
ًأ إِن ﴿ كفيهم نزلت، ا١بن خَِجيتُٔاْ ىَُس ًأ ـَيأحَعأ ُْ ُغٔ ۖ ـَٱدأ ًأ ٌأرَاىُُس

َ
ِ ِغتَاٌد أ ُغَٔن ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ ََ حَسأ ِي إِنٍّ ٱَّلٍّ

ًأ َصَِٰسرَِي   ٓ(). [ُْٗ: األعراؼ﴾ ]١٩٤ُنِخُ

رآف الكرًن إذل ىناؾ من قدَّس الكواكب كعىبىدىا كاٚبذىا إ٥با من دكف ا ككذلك  أشار الق
 .سبحانو كتعاذل

ػأَصىَٰ ﴿: يقوؿ تعاذل، كمن ذلك أف ىناؾ من العرب من عىبىد الشعرل َٔ رَبَّ ٱلّؼِ ُْ ۥ  ُّ ٍُّ
َ
﴾ ٤٩َوخ

                                        
 (. ُّٖٗ/ ٓمصدر سابق، ) ( ينظر )ُب ظالؿ القرآف(:ُ) 
 ( ا٤بصدر السابق. ِ) 
 (. َّٕ/ ّ(، كتفسّب ابن كثّب، مصدر سابق، )ّٓ-ِٓ/ ٕمصدر سابق، ) ( ينظر تفسّب القرطيب:ّ) 
 (. َّٕ/ ّ( تفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )ْ) 
 (. ّْ( كتاب األصناـ للكليب: مصدر سابق، )ص: ٓ) 



 
 

  [ُُٖ] 
 

"كوكب : كالشعرل، ُ()ككانوا يعبدكف الشعرل ، كقد نزلت ىذه اآلية ُب خزاعة، [ْٗ: النجم]
: كلألخرل، العبور: كٮبا شعرياف يقاؿ ألحدٮبا، يقاؿ لو مرـز ا١بوزاء، خلف ا١بوزاء تتبعو

"كىي أشد ضياء من ، ِ()ككانت خزاعة تعبده" ، كأراد ىاىنا الشعرل العبور. الغميضاء
 كإ٭با ذكر سبحانو أنو ربُّ الشعرل مع كونو ربٌا لكل األشياء. الشعرل الٍب يقاؿ ٥با الغميصاء

أبو  : ككاف " أكؿ من سٌن ٥بم ذلك رجل من أشرافهم يقاؿ لو، ّ() للرد على من كاف يعبدىا"
ألف النجـو تقطع السماء عرضا كالشعرل طوال فهي ٨بالفة : كقاؿ، عىبىد الشعرل العبور، كبشة

 -صلى ا عليو كسلم-ك٥بذا "كانت قريش تقوؿ لرسوؿ ا ؛ ْ()فعبدهتا خزاعة ٝبيعا"، ٥با
كمن ذلك قوؿ أيب ، تشبيها لو بو ٤بخالفتو دينهم كما خالفهم أبو كبشة، أيب كبشة ابن

 .ٔ()ابن أيب كبشة"  رى مٍ أى  رى مى لقد أى : يـو الفتح ٓ()سفياف
، ككنانة القمر، فقد "كانت ٞبّب تعبد الشمس، ككانت عبادة الكواكب منتشرة بْب العرب

كقد . كأسد عطارد، كقيس الشعرل العبور، كطيء سهيال، ك٣بم كجذاـ ا٤بشَبم، كٛبيم الدبراف
ٍأِط َوََل ﴿: جاء عن ىذا ُب سورة فصلت ُجُسواْ لِيؼٍّ ُص  ََل تَعأ ٍَ ُط َوٱىأَل ٍأ َٓاُر َوٱلؼٍّ أُو َوٱنلٍّ َٰخِِّ ٱِلٍّ َأ َءاَي َوٌِ

ًأ إِيٍّاهُ َتػأتُُسوَن  ٍَّ إِن ُنِخُ ُٓ ِي َريََل ٍَصِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلٍّ َل
كجاء ُب سورة ، [ّٕ: صنلىتفي ﴾ ]٣٧لِيأ

ككثرت اإلشارات إذل خلق النجـو كالكواكب ، [ْٗ: النجم﴾ ]كىأىنَّوي ىيوى رىبُّ الشنٍعرىل﴿: النجم

                                        
 (. ُّْ/ ٓ( فتح القدير للشوكاين: مصدر سابق، )ُ) 
ـ أيب ِْٕالبياف عن تفسّب القرآف: أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم الثعليب، أبو إسحاؽ )ا٤بتوَب: ( الكشف ك ِ)  ىػ(، ت: اإلما

 (. ُٕٓ/ ٗـ، ) ََِِ، ىػ، ُِِْ، ٧ُبمد بن عاشور، دار إحياء الَباث العريب، لبناف، بّبكت، ط
 (. ُُْ/ ٓمصدر سابق، )( فتح القدير للشوكاين: ّ) 
 (. ُٕٓ/ ٗدر سابق، )( تفسّب الثعليب: مصْ) 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ، أبو سفياف القرشي األموم. أسلم يوـ فتح مكة، كشهد ( ٓ) 

ق(، كىو ابن ٜباف كٜبانْب سنة. كصلى عليو عثماف بن ّْق(، كقيل: )ُّق(، كقيل: )َّحنينا. توُب ُب ا٤بدينة سنة )
 (. ُْٕ/ ِب ُب معرفة األصحاب( ليوسف القرطيب، مصدر سابق، )عفاف رضي ا عنهما. ينظر )االستيعا

 (. ُُْ/ ٓ( فتح القدير للشوكاين: مصدر سابق، )ٔ) 



 
 

  [ُُٗ] 
 

 .ُ()كذلك لنفي ألوىية الكواكب كعبادهتا" . كربوبية ا سبحانو ٥با كبقية خالئقو
، ِ() كعند غركهبا، هاكيسجدكف ٥با عند طلوع، كقد كانت طوائف ا٤بشركْب يعبدكف الشمس

كلذلك ، حٌب تكوف عبادهتم لو، فعند ذلك ينتصب الشيطاف ُب ا١بهة الٍب تكوف فيها الشمس
، كىًإذىا غىابى )): -صلى ا عليو كسلم-قاؿ  ًإذىا طىلىعى حىاًجبي الشٍَّمًس فىدىعيوا الصَّالىةى حىٌبَّ تػىبٍػريزى

، حىاًجبي الشٍَّمًس فىدىعيوا الصَّالىةى حىٌبَّ  كىالى ٙبىىيػَّنيوا ًبصىالىًتكيٍم طيليوعى الشٍَّمًس كىالى غيريكبػىهىا،  تىغًيبى
، أىًك الشٍَّيطىافً  نػَّهىافىإً   . ْ() ّ() ((تىٍطليعي بػىٍْبى قػىٍرينىٍ شىٍيطىافو

كقد ذكر ابن القيم أف أصل مذىب عبادة األجراـ السماكية من دكف ا تعاذل مثل الشمس 
كىي ، الذين كانوا يعبدكف الكواكب السبعة ا٤بتحّبةكىم "، ٓ() الصابئةكالقمر كاف من مشركي 

"إف ا : يقولوفككانوا ، ٔ()ككانوا يعتقدكف أهنا مدبرة العادل كأهنا تأٌب با٣بّب كالشر"، السيارة
فيجب علينا أف : قالوا، كىذه الكواكب ىي ا٤بدبرات ٥بذا العادل، تعاذل خلق ىذه الكواكب

"كىم معطلة ال يعَبفوف بالصانع الواحد ا٤ببدع ، ٕ()كالكواكب تعبد ا تعاذل"  ،نعبد الكواكب
صلوات ا -كىم الذين بعث ا تعاذل إليهم إبراىيم خليلو ، للكواكب كٝبيع أجراـ العادل

                                        
( دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبو بكر ُ) 

 (. ٕٔ، ٕٓىػ، )ا٤بقدمة/  َُْٓ، ُية، بّبكت، طىػ(، دار الكتب العلمْٖٓالبيهقي )ا٤بتوَب: 
ـ من يعبدىا كذلك، فدكلة الياباف الٍب عدد سكاهنا ما يزيد على مائة كعشرين مليونان تعبد ِ)  ( كال يزاؿ ىناؾ إذل اليو

 الشمس، كقد رأيناىم ُب سفنهم كبواخرىم يتحركف الشمس عند طلوعها كعند غركهبا كنتفرج على ضياع عقو٥بم، كقد
ركبنا معهم ُب أياـ الطلب فكانوا يأتوف عند طلوع الشمس كيتحركوف حركات من ركوع كيتمتموف كيهمهموف كيتكلموف 
بكالـ ال ييفهم، كيعودكف ٤بثل ذلك عند غركهبا، فازددنا ٞبدان  كشكران لو على أف كفقنا لعبادتو، فهو خالق الشمس 

ىػ(، ٤ُُْٗبنتصر با بن ٧بمد الزمزمي الكتاين اإلدريسي ا٢بسِب )ا٤بتوَب: كالقمر. ينظر )تفسّب القرآف الكرًن( مد ا
 (. َّٓ/ ْدركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، )

)حىٌبَّ تربز(، أىم: قولو: كمعُب (. ِّّٕ) ،(ِِّٕ) ، حديث رقمباب صفة إبليس كجنوده: ( صحيح البخارمّ) 
نيوا(حىٌبَّ تظهر. قولو: )كىالى ٙبىى  ٍعليوـ :يػَّ ٍيطىاف(ك . من التحْب، كىىيوى طلب كىقت مى عمدة القارم ينظر ) جانبا رىأسو. :)قرنا الشَّ

  .(ُُٕ/ ُٓ) ( البن حجر العسقالين، مصدر سابق، شرح صحيح البخارم
ـ، ََُِىػ، ُِّْ، ُ( اإلٲباف با١بن بْب ا٢بقيقة كالتهويل: علي بن نايف الشحود، دار ا٤بعمور، ماليزيا، هبانج، طْ) 

 (. ٗٓ)ص: 
 (. ِِّ/ِمصدر سابق، ) ( ينظر إغاثة اللهفاف:ٓ) 
 (. ّٕٔ/ ُ( تفسّب ابن كثّب: مصدر سابق، )ٔ) 
 (. ّْْ/ ِتفسّب الرازم: مصدر سابق، )( ٕ) 



 
 

  [َُِ] 
 

كأقاـ عليهم بو ا٢بجة من ، فدعاىم إذل ا تعاذل كحاجهم با٢ًبجاج الذم هبرىم بو -عليو
كآ٥بتهم  ،"ككسر حجتهم بعلمو، ِ()فأبطل مقالتهم كرد مذىبهم، ُ()م دفعو"حيث دل ٲبكنه

 .عليو بردا كسالماتعاذل ٍب ألقوه ُب النار فجعلها ا ، ّ()فطلبوا ٙبريقو" ؛بيده
، ْ()ٗبأرب، قـو سبأ باليمن، كتابو الكرًن  ُب كمن األقواـ الذين عبدكا الكواكب كذكرىم ا

ككاف من أمر ملوكهم األقادـ أهنم بنوا بْب جبلْب سدا . دكف ا ككانوا يعبدكف الشمس من
فغرسوا األشجار كاستغلوا الثمار ُب غاية ما يكوف من الكثرة ، عظيما ٧بكما حٌب ارتفع ا٤باء

فيتساقط من ، حٌب أف ا٤برأة كانت ٛبشي ٙبت األشجار كعلى رأسها مكتل أك زنبيل، كا٢بسن
،  ٓ()لكثرتو كنضجو كاستوائو، غّب أف ٰبتاج إذل كلفة كال قطاؼاألشجار ُب ذلك ما ٲبلؤه من 

ي   ىََلسأ ََكَن لَِعتَإ  ﴿: كما قاؿ تعاذل ٍِ ۖ َجٍِّخَاِن َغَ يَ ًأ َءايَثٞ َهِِِٓ ِۖ  ِِف َمعأ ٍَا   ًأ  وَِػ ْ ٌَِ ّرِزأِق َربُِّس َُكُٔا
ةٞ َليِّتَثٞ َورَبٌّ َدُفٔرٞ  َ ۥ  ةَِلأ ُهُصواْ ََلُ  .[ُٓ: سبأ﴾ ]١٥َوٱػأ

"كزين ٥بم الشيطاف ، كجحدكا ما أنعم ا بو عليهم، لكنهم أعرضوا عن عبادة ا كتوحيده
كىي عبادة الشمس كسائر أعماؿ الكفر فصدىم بسبب ذلك التزيْب ، أعما٥بم الٍب يعملوهنا
كما قاؿ ىدىد ،  ٔ()كىو اإلٲباف با كتوحيده فهم ال يهتدكف إذل ذلك"، عن الطريق الواضح

ِۢ ةِجَتَإ  ﴿: -ليو السالـع-سليماف ةٗ ١٬يَلٍِي  وَِجئأخَُم ٌَِ َظتَإ
َ
ِِّ وََجستَّ ٱمأَصأ ِ  إِ

وتِيَجأ ٌَِ ُكّ
ُ
ًأ َوأ ُٓ يُِه ٍأ َت

ء   ًٞ  َشأ َٓا َغصأٌش َغِظي َ ًأ ٭١َول ُٓ َؿَٰيَ غأ
َ
َُ أ يأَطَٰ ًُ ٱلؼٍّ ُٓ َ ََ ل ِ َوَزيٍّ ٍأِط ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ ُجُسوَن لِيؼٍّ َٓا يَعأ َم ٔأ َٓا َوكَ  وََجستَّ

                                        
 (. ْْ/ ٗ( تفسّب ا٤بنار: مصدر سابق، )ُ) 
 (. ّٕٔ/ ُمصدر سابق، ) ( ينظر تفسّب ابن كثّب:ِ) 
 (. ِِّ/ِاللهفاف: مصدر سابق، )( إغاثة ّ) 
( مٍأًرب: هبمزة ساكنة، ككسر الراء، كالباء ا٤بوٌحدة: ىو بالد األزد باليمن. كقيل: ىو اسم قصر كاف ٥بم. كقيل: ىو ْ) 

اسم ٤بلك سبأ، كىي مدينة من أعظم مدف ]مشاؿ[ اليمن، كتقع شرؽ صنعاء ٗبا يقرب من مائٍب كيل، كمأرب كاف عندىا 
، كتفٌرؽ قومو أيدم سبا". ينظر )مراصد االطالع على أ٠باء األمكنة كالبقاع( السٌد العظ يم الذم حطمو السيل العـر

 (. ِّٕ(. ك )ا٤بعادل األثّبة ُب السنة كالسّبة(، مصدر سابق، )ص: ُُِٖ/ ّ) مصدر سابق،للبغدادم، 
 (. َٕٓ/ ٔمصدر سابق، ) ( ينظر تفسّب ابن كثّب:ٓ) 
 (. ُْٓ/ ْكاين: مصدر سابق، )( فتح القدير للشو ٔ) 



 
 

  [ُُِ] 
 

ٓأخَُسوَن  ًأ ََل َح ُٓ بِيِو َذ َِ ٱلعٍّ ًأ َغ ُْ َؿسٍّ
فعاقبهم ا جزاء إعراضهم ؛ [ِْ، ِّ، ِِ: النمل﴾ ]ٮ١ـَ

ُزٍو َْمأك  ﴿: ككفرىم
ُ
ِ ذََواَِتأ أ ًأ َجٍِّتَيأ ِ ًُٓ ِِبٍَِّتَيٓأ َجَٰ

ىأ ًأ َظيأَو ٱىأَػصِِم َوبَسٍّ ِ َا َغيَيٓأ
رأَظيِأ

َ
ْ ـَأ غأَصُفٔا

َ
و   ـَأ

ذأ
َ
 َوخ

ء   ِ َوَشأ ر  ٌّ َْوأ َُُخَٰضِٓي إَِلٍّ ٱىأَهُفَٔر ١٦ كَيِيو   َ ِظسأ ْۖ َو ٍَا َزَفُصوا ِ ً ة ُٓ َٰلَِم َجَضيأَجَٰ  .[ُٕ، ُٔ: سبأ﴾ ]١٧َذ

علمت أنو ؛ ك٤با كصلت كرأت ما رأت، ملكة سبأ جاءت إليو -عليو السالـ-ك٤با دعا سليماف
أجابتو إذل ما ؛ الشمس كحْب دعاىا إذل عبادة ا كحده كترؾ عبادة، نيب  مرسله من ا

َع ﴿: كقالت، كأعلنت إسالمها، فتابت عن كفرىا، طلب ٌَ ُج  ٍأ يَ ظأ
َ
َِس َوأ ُج َجفأ ٍأ ِِّ َظيَ رَّبِ إِ

َي  ٍِ ِ رَّبِ ٱىأَعَٰيَ ََ ّلِِلٍّ  .[ْْ: النمل﴾ ]٤٤ُظيَيأَؿَٰ

 :النظر المذموم في النجوم 

حالة جائزة : لو ثالثة أحواؿكالنظر ُب النجـو ، كمن الشرؾ با النظر ا٤بذمـو ُب النجـو
 .كحالتاف غّب جائزة

أك يؤدم ، أما ا٢بالة ا١بائزة فهي"كل نظر ُب النجـو يؤدم إذل االعتبار ُب خلق ا عز كجل
إذل الفائدة الدنيوية كمعرفة الصيف كالشتاء كتقلبات ا١بو الٍب عرفت ٗبسارات النجـو ك٫بو 

معاشهم خاصة ُب الزراعة كالبذكر كاألحواؿ  ألنو تتعلق بو مصاحل العباد ُب؛ ذلك جائز
 .ُ()ا١بوية"

 :كأما ا٢بالتاف كالٍب ىي غّب جائزة

، كاألمراض، من ا٢بركب، النظر ُب النجـو معتقدان أهنا مؤثرة ُب ا٢بوادث األرضية: فاألكذل
قـو كىو شرؾ ، كىذا شرؾ أكرب ُب الربوبية، كقياـ الدكؿ كزكا٥با، كغالء األسعار، ِ()كاألمطار

                                        
التعليق على شرح السنة للربهبارم: ناصر بن عبد الكرًن العلي العقل، دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة ( ُ) 

 http://www.islamweb.net(. ٓ/ ُٔاإلسالمية، )
  ٰبصلا من دين ا١باىلية، فا٤بطر إ٭با ( االستسقاء بالنجوـ: اعتقاد أف ا٤بطر ينزؿ من تأثّب طلوع النجم أك غركبو، كىذِ) 



 
 

  [ُِِ] 
 

فقد كاف يعتقد الواحد منهم أف ، إبراىيم عليو الصالة كالسالـ الذين بعث فيهم كىم الصابئة
أك أهنا ، " كيزعم أف النجـو فيها أركاح ا٤بالئكةُ()، النجـو ىي ا٤بؤثرة ُب ا٢بوادث األرضية"

 .ِ()ظيماكمن ىنا يتعلق هبا تعلق عبادة كتقديسا كتع، أك أهنا مدبرة للكوف أك غّب ذلك، آ٥بة
بل يعتقد أف ، كال يعتقد أهنا مؤثرة، أف ينظر ُب النجـو كيدعي هبا علم الغيب: كا٢بالة الثانية
أك غابت ، فإذا اجتمعت النجـو أك افَبقت، لكن يستدؿ هبا على دعول الغيب، ا٤بؤثر ىو ا

أك غاب  ،إذا طلع النجم الفالين نزؿ ا٤بطر: كقاؿ، استدؿ بذلك على علم الغيب، أك طلعت
كىذه ، أك إذا طلع النجم الفالين كلد عظيم أك مات عظيم، النجم الفالين ارتفعت األسعار

كمنها أيضا "الذين يربطوف مصائر األفراد بالنجـو مثل أصحاب ، ّ()أيضان دعول بعلم الغيب 
 فهو إذان ، فالف كلد ُب الربج الفالين، كطالع فالف شقي، طالع فالف سعيد: يقوؿ، الطوالع

فهذا كلو من باب التعلق البدعي . فهو إذان شقي إذل آخره، كفالف كلد ُب الربج الفالين، سعيد
 .ْ() كالتعلق اـر بالنجـو

                                                                                                                   
ٍَِيُس بإرادة ا سبحانو كتعاذل ﴿ ِلَّ ٱۡلأ َٔ أ َٔ ٱل ُْ ۥ  َو ُّ خَ َ ٔاْ َويَجُۡشُ رَّمأ ا َرَُِم ٌَ ِس  َۢ بَػأ ُِ  ٱىأَؾيأَد ٌِ ِي ُحزَنّ َٔ ٱَّلٍّ ُْ الشورل: ﴾ ]ٲ١َو

اء سبحانو كتعاذل، ينزلو على أرض، كٲبنع منو [، فا ىو الذم ينزؿ ا٤بطر بإرادتو كمشيئتو كحكمتو، كينزلو كيف يشِٖ
ََثُ ٱنلٍّاِس إَِلٍّ ُنُفٔرٗ أرضان أخرل ﴿ ََبَٰٓ أَزأ

َ
ُصواْ ـَد نٍّ ًأ ِِلَشٍّ ُٓ َِ ُّ ةَحأ [، فالذم يعتقد أف لطلوع َٓالفرقاف: ﴾ ]٥٠ا َوىََلسأ ََصٍّـأَجَٰ

توبة منو، كٯبب نسبة نزكؿ ا٤بطر إذل ا جل النجم أك غركب النجم تأثّبان ُب نزكؿ ا٤بطر، فهذا االعتقاد شرؾ، ٘بب ال
كعال. ينظر )شرح مسائل ا١باىلية مد بن عبد الوىاب(، لصاحل بن فوزاف بن عبد ا الفوزاف، دار العاصمة للنشر 

 (. ِّْ، ِِْـ، )ص: ََِٓىػ، ُُِْ، ُكالتوزيع الرياض، ط
بن عبد الرٞبن الراجحي، دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع شرح كتاب السنة للربهبارم: عبد العزيز بن عبد ا ( ُ) 

 http://www.islamweb.net(. ٖ/ ُِالشبكة اإلسالمية، )
 (. ٓ/ ُٔالتعليق على شرح السنة للربهبارم: ناصر العقل، مصدر سابق، )( ينظر ِ) 
 (. ٖ/ ُِشرح كتاب السنة للربهبارم للراجحي: مصدر سابق، )( ّ) 
 (. ٓ/ ُٔشرح السنة للربهبارم: ناصر العقل، مصدر سابق، )التعليق على ( ْ) 



 
 

  [ُِّ] 
 

 

 

 ثانيالالماصث 

  الووفية المنَتصلةالتقديس المذموم 

  



 
 

  [ُِْ] 
 

 لةصَ التقديس المذموم عند الووفية المنتَ 

على ( الصوفية) نو كنسبت إليو كلمةٙبديد األصل الذم اشتقت م ُب اختلف: اسم الصُّوفية
 :كىي أف الصوفية، ٝبلة منها ُ()كقد ذكر ابن تيمية، أقواؿ كثّبة

 .ِ()نسبة إذل أىل الصيفَّة -
 .بْب يدم ا تعاذل  ّ()نسبة إذل الصَّف ا٤بقدـ -
 .نسبة إذل الصٍَّفوة من خلق ا - 

 .ْ()الصَّفاء أىل نسبة إذل -
 .كانوا يعرفوف بالنسك،  قبيلة من العرب، بن أيدن بن طاٖبة( بن ميرن ) ٓ()نسبة إذل صيوفىة -

                                        
ـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن تيمية ا٢براين. فريد ُ)  ـ تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السال ( اإلما

ق( ُٔٔؿ سنة )العصر علما كمعرفة كذكاء كحفظا ككرما كزىدا كفرط شجاعة ككثرة تآليف. كلد ُب عاشر ربيع األك 
ق(؛ مسجونا بقاعة من قلعة دمشق، كشيعو أمم ال ِٖٕٕبراف، ككانت كفاتو ُب العشرين من شهر ذم القعدة سنة )

ٰبصوف، كدل ٱبلف بعده مثلو ُب العلم، كال من يقاربو. ينظر )معجم الشيوخ الكبّب( للذىيب، ت: الدكتور ٧بمد ا٢ببيب 
 (. ٕٓ، ٔٓ/ُـ، )ُٖٖٗىػ، َُْٖ، ُة السعودية، الطائف، طا٥بيلة، مكتبة الصديق، ا٤بملكة العربي

فَّة( ِ)  تىٍشديد-فةالصُّ ك  ،ىم فقراء ا٤بهاجرين، كمن دل يكن لو منهم منزؿ يسكنو :أىل الصُّ ٍوًضعه  :-ٍلفىاءا ًبضىم الصَّاد كى مى
عياض ( لمشارؽ األنوار على صحاح اآلثارينظر ) .ويكانوا يىأكيكف ًإل  -صلى ا عىلىٍيًو كىسلم-ميظىلَّله ُب ميؤخر مىٍسًجد النَّيب 

، (ٓٓ/ ِ)، ا٤بكتبة العتيقة كدار الَباث، ىػ(ْْٓالفضل )ا٤بتوَب:  بن موسى بن عياض بن عمركف اليحصيب السبٍب، أيب
 . (ّٕ/ ّ) باب الصاد مع الفاء، (، مصدر سابق،النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثركينظر )

م ُب الصف األكؿ بقلوهبم من حيث ااضرة، فا٤بعُب صحيح كلكن اللغة ال تقتضي ىذه ( قاؿ القشّبم: "فكأهنّ) 
ىػ(، ت: د. عبد ْٓٔالنسبة إذل الصف". ينظر )الرسالة القشّبية( لعبد الكرًن بن ىوازف بن عبد ا٤بلك القشّبم )ا٤بتوَب: 

 (. َْْ/ ِد ت، ) ا٢بليم ٧بمود، الدكتور ٧بمود بن الشريف، دار ا٤بعارؼ، القاىرة، د ط،
ٍفوىةي الشيًء:( ْ)  ٍيتيوي أنا تىٍصًفيىةن. كصى فَّ فاءن، كصى فا الشراب يىصفو صى ر. يقاؿ: صى فاءي ٩بدكده: خالؼ الكدى   .خالصيو الصى

فاء: مأخوذ عن الصفاء؛ أم: صفاء أسرارىم أك صفاء قلوهبم أك صفاء معاملتهم  تعاذل. ينظر )الصحاح تاج  كأىل الصَّ
(. كينظر )فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ َُِْ/ ٔصحاح العربية(، مصدر سابق، )اللغة ك 

ـ، ََُِىػ، ُِِْ، ْمنها(: د. غالب بن علي عواجي، ا٤بكتبة العصرية الذىبية للطباعة كالنشر كالتسويق، جدة، ط
(ّ /ٖٔٓ .) 
بن أيدن بن طاٖبة بن إلياس بن مضر كانوا ٱبدموف الكعبة ُب ا١باىلية ( صيوفىة: أبو حىى  من مضر، كىو الغوث ابن ميرن ٓ) 

كٯبيزكف ا٢باج، أم: يفيضوف هبم، ككاف يقاؿ ُب ا٢بج: أجيزم صوفة. قاؿ أبو عبيدة: ىم قبائل ٘بمعوا كتشبكوا كما 
 =ـ كدكاء كالـ)مشس العلو (، كُّٖٗ/ ْالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية(، مصدر سابق، )يتشبك الصوؼ. ينظر )



 
 

  [ُِٓ] 
 

 كلو نسب إذل، (صيفني): لقيل، (الصيفَّة) فإنو لو نسب إذل؛ إف ىذه أقواؿ ضعيفة: كقاؿ
كلو ، (صىٍفوم): لقيل( الصىٍفوىة) كلو نسب إذل، (صىفني): لقيل، ا٤بقدـ بْب يدم ا( الصىفٌ )

كلو نسب إذل ، (صىفىوم): كلو كاف مقصورا لقيل، (صىفىاًئي): لقيل لو، (الصىفىاء) نسب إذل
، كالذين ككانوا ٯباكركف ٗبكة من الزمن القدًن، قبيلة صوفة بن مر بن أد بن طا٪بة العربية

ألف ؛ فإنو كإف كاف موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنو ضعيف أيضا، كينسب إليهم النساؾ
لكاف ، كألنو لو نسب النساؾ إذل ىؤالء، فْب عند أكثر النساؾىؤالء غّب مشهورين كال معرك 

ال ( الصوُب) كألف غالب من تكلم باسم، ىذا النسب ُب زمن الصحابة كالتابعْب كتابعيهم أكذل
 .كال يرضى أف يكوف مضافا إذل قبيلة ُب ا١باىلية ال كجود ٥با ُب اإلسالـ، يعرؼ ىذه القبيلة

إف نسبة الصُّوفية : ك٥بذا قاؿ ابن تيمية؛ (صيوًُب ): ن النيسىبكل ماسبق م  ُب دل يقاؿ، إذف 
 ُ(). الصحيح ىو إذل لباس الصُّوؼ كالذم ىو غالب لباس الزىاد

عن التصوؼ  كٛبيز أفراده ٛبيزه الشرعية، لتزكية النفس كهتذيبها وضوابطيقي لو التصوؼ ا٢بقك 
 : كمن أىم ىذه الضوابط، ا٤بنتحىل الباطل

كم من ٰبي ييعرؼ ك  ٍب المن أىم الضوابط كا٤بعايّب  كىذا الضابط :كالسنة الكتابموافقة  -
 الكتاب كالسنةىدم على  استقاـ نػىهىجى ك فكل من ابتداعها، فرقة أك أم  باستقامة خاللو 

 مبتدع. فهو عنهما حاد ، كمن صوُب حقيقيقوالن كعمالن فهو 
  .لكتاب كالسنةبو ا الذم جاءمتابعة العلم  -
بالطرؽ الٍب شرعها  كاإلكثار من التعبد كاألذكار، كدكاـ ٧باسبتها، س تربية ركحيةتربية النف -

 .الكتاب كالسنة
 كمتابعة العلم ٗبتابعة كثّبان  يوصوف االستقامة أىل العارفوف الصوفية مشايخ كقد "كاف

 غّب من كىواىا، كإراداهتا النفس ٧ببة ٦برد  العبادة ُب سلكوا منهم كثّبا ألف؛ الشرع
 ضالؿ يشبو ضالالن  ذلك بسبب فضلوا كالسنة، الكتاب بو جاء الذم بالعلم اعتصاـ

                                                                                                                   
 (. ِّٖٓ/ ٔالعرب من الكلوـ(، مصدر سابق، )=
 (. ُٓٗ، ٔ/ ُُ(، )ّٗٔ/ َُ( ينظر ٦بموع الفتاكل: )ُ) 



 
 

  [ُِٔ] 
 

 لو يشهد ال دو جٍ كي  كل: "ُ()٪بيد بن عمرك أبو كىو - الشيوخ بعض قاؿ ك٥بذا؛ النصارل
: "من دل يزف أفعالو كأحوالو ُب ّ()كقاؿ أبو حفص ا٢بداد .ِ() "باطل فهو كالسنة الكتاب

كسئل عن  ، كدل يتهم خواطره، فال تعده ُب ديواف الرجاؿ".كل كقت بالكتاب كالسنة
ىواء، كترؾ البدعة؟ فقاؿ: " التعدم ُب األحكاـ، كالتهاكف ُب السنن، كاتباع اآلراء كاأل

 .ْ() االتباع كاالقتداء "

فمن كاف فيو ىذه الضوابط ككاف هبا ملتزمان منضبطان فهو من أىل التصوؼ ا٢بق، يقوؿ ابن  
لنا الصوفية ا٢بقيقية كأىلها األنقياء: "الصوفية ىم السالكوف لطريق ا خاصة، كأف  تيمية مبينان 

سّبهتم أحسن السّب، كطريقتهم أصوب الطرؽ، كأخالقهم أزكى األخالؽ، بل لو ٝبع عقل 
العقالء كحكمة ا٢بكماء كعلم الواقفْب على أسرار الشرع من العلماء ليغّبكا شيئان من سّبىم 

بدلوه ٗبا ىو خّب منو دل ٯبدكا إليو سبيالن؛ فإف ٝبيع حركاهتم كسكناهتم ُب كأخالقهم كي
ظاىرىم كباطنهم مقتبسة من مشكاة نور النبوة كليس كراء نور النبوة على كجو األرض نور 

                                        
شيخ عصره َب  لزَّاًىد العابد: اًإ٠بٍىاًعيل بن ٪بيد بن أىٍٞبد بن ييوسيف بن خىالًد أىبيو عىٍمرك بن ٪بيد السلمى النيسابورل (ُ) 

 ق(ّٓٔ)سنة  بنيسابور شهر ربيع األكؿ وَب ابٍن ٪بيد ُب. تعاملة كىأٍسندى من بقى ٖبراساف َب الرنكىايىةالتصوؼ كىاٍلًعبىادىة كا٤ب
ًتٍسعْب ث كى  .(ِِّ، ِِِ/ ّ) ، مصدر سابق،للسبكي (طبقات الشافعية الكربل. ينظر )سنة كىو ابٍن ثىالى

 بن السالـ عبد بن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقي: القدرية الشيعة كالـ نقض ُب النبوية السنة منهاج (ِ) 
 سادل، جامعة رشاد ٧بمد: ، ت(ىػِٖٕ: ا٤بتوَب) الدمشقي ا٢بنبلي ا٢براين تيمية ابن ٧بمد بن القاسم أيب بن ا عبد

 .(ِّّ، ُّّ/ ٓ) ـُٖٔٗ ىػ،َُْٔ ،ُاإلسالمية، ط سعود بن ٧بمد اإلماـ
ظهر أكؿ من أكىو  صح: عمرك بن سلمى، أبو حفص، أحد السادات.أبو حفص عمرك بن سلم ا٢بداد؛ كاأل (ّ) 

البن ا٤بلقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ( طبقات األكلياءق(. ينظر )ِْٔ)ة التصوؼ بنيسايور. مات سنة قطري
، ِىرة، طىػ(، ت: نور الدين شريبو من علماء األزىر، مكتبة ا٣با٪بي، بالقاَْٖبن أٞبد الشافعي ا٤بصرم )ا٤بتوَب: 

 .(ِْٗ ،ِْٖ)ص: ـ،ُْٗٗىػ، ُُْٓ
ىػ(، ت: سليم بن عيد َٕٗاالعتصاـ: إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الغرناطي الشهّب بالشاطيب )ا٤بتوَب:  (ْ) 

 (.ُِٕ/ ُـ، )ُِٗٗىػ، ُُِْ، ُا٥بالرل، دار ابن عفاف، السعودية، ط



 
 

  [ُِٕ] 
 

 .ُ() يستضاء بو"

 التكلمبداية شهرتو ك كانت كإ٭با  ، األكذل ُب القركف الثالثة كلفظ دل يكن مشهوران ( الصوفية)ك
 .ِ() ىذه القركفبو بعد 

كأٝبل تقسيم للتصوؼ ٲبكن أف يذكر ىنا ، قسمْبكعلى ىذا فإنو ٲبكن تقسيم التصوؼ إذل 
رٞبو  -مفٍب الديار ا٤بصرية سابقان - ّ()أشار إليو كذكره العالمة ٧بمد حسنْب ٨بلوؼىو ما 

 :عْبكقد قسمو إذل نو ، ْ()للمحاسيب( رسالة ا٤بسَبشدين) ُب تقدٲبو لكتاب -ا

 .(التصوؼ ا٤بنتحل الزائف كا٤بزكَّر): النوع الثاين. (النقي تصوؼ الصادؽال): النوع األكؿ

، "ىو معرفة  كيقْب: فيقوؿ ٨بلوؼ فيو، (النقي التصوؼ الصادؽ) كىو :النوع األول 
كعكوؼ على عبادتو ، كتوجو إذل ا كإقباؿ عليو كإعراض عما سواه، كتوحيد  كٛبجيد

ه ءكتعرُّضه لنفحاتو كًىباًتو الٍب ٱبص هبا أكليا، كتعبُّده بشريعتو، ككقوؼ عند حدكده ،كطاعتو
الذم دل ٱبالطو زيغ كال ، ذلك ىو التصوؼ النقي من الشوائب...كأحبابو فضالن منو ككرمان 

القائمْب على ، العارفْب با كىو تصوؼ العلماء كالنساؾ، كال جهل كال ابتداع، شطط

                                        
 (. ٔٓ/ ِمصدر سابق: ) القدرية: الشيعة كالـ نقض ُب النبوية السنة ( منهاجُ) 
 (. ٓ/ ُُ( ينظر ٦بموع الفتاكل: مصدر سابق، )ِ) 
كم ا٤بالكي: أكؿ من بدأ ُب إنشاء مكتبة )األزىر( كتنظيمها. (ّ)  فقيو عارؼ  ٧بمد حسنْب بن ٧بٌمد ٨بىٍليوؼ العىدى

رج باألزىر )سنة ، كٚبـ(ُُٖٔق/ُِٕٕسنة )بالتفسّب كاألدب، مصرم. كلد ُب قرية )بِب عدم( من أعماؿ منفلوط
)ا٤بدخل ا٤بنّب ُب مقدمة علم  :كتابا، منها  ّٕـ(. لو ُّٔٗ /ىػُّٓٓ)سنة  كدرَّس فيو. توُب بالقاىرة (،ىػَُّٓ

ك )القوؿ ا١بامع ُب  ،ك )بلوغ السوؿ( ُب مدخل أصوؿ الفقو، ك )القوؿ الوثيق ُب الرد على أدعياء الطريق( ،التفسّب(
مع( ُب أصوؿ الفقو، ك )رسالة ُب حكم ترٝبة القرآف الكرًن كقراءتو ككتابتو بغّب اللغة الكشف عن شرح مقدمة ٝبع ا١بوا

 .(ٔٗ/ ٔ) ، مصدر سابق،للزركلي (األعالـينظر ) العربية(.
( الزاىد، العارؼ، شيخ الصوفية، أبو عبد ا ا٢بارث بن أسد البغدادم، ااسيب، صاحب التصانيف الزىدية. لو  ْ) 

مات  .لكثرة ٧باسبتو لنفسو ؛ااسىب يإ٭با ٠ب :قاؿيي الزىد، كأصوؿ الديانة، كالرد على ا٤بعتزلة كالرافضة. كتب كثّبة ُب 
طبقات الشافعية (. كينظر )ُُِ-َُُ/ ُِق(. ينظر )سّب أعالـ النبالء( للذىيب، مصدر سابق، )ِّْسنة )
 .(ِٕٓ/ ِ) ، مصدر سابق،للسبكي (الكربل



 
 

  [ُِٖ] 
 

كالذم "كاف لشهوات ، ِ()أيب ٰبٓب مالك بن دينار: أمثاؿ، ُ()سكْب بشريعتو"ا٤بتم، حدكده
كاف كالذم  ، ْ()إسحاؽ إبراىيم بن أدىم كأيب، ّ()" كللنفس عند غلبتها مالكان ، الدنيا تاركان 

 . ٓ() -صلى ا عليو كسلم-شرع الرسوؿهنجو 
، فهو كاللص سواء، عادالن  "كل ملك ال يكوف: الصادقةالٍب تؤكد هنجو كسّبتو  من أقوالوك 

 .ٔ()فهو كالكلب سواء" ، ككل من ذؿ لغّب ا، فهو كالذئب سواء، ككل عادل ال يكوف تقيان 
كاف لفضوؿ ،  الفقيو الزاىد ا٤بتشمر العابد"، ٕ() البصرم سعيد ا٢بسن بن أيب ا٢بسن وأبكمنهم 

تؤكد هنجو كسّبتو  أقواؿه كثّبة كلو. "ٖ() كلشهوة النفس ك٬بوهتا كاقذان ، الدنيا كزينتها نابذان 

                                        
ىػ(، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ٢ِّْبارث بن أسد ااسيب، أبو عبد ا )ا٤بتوَب: ( رسالة ا٤بسَبشدين: اُ) 

 (. َُ-ٖـ، )ص: ُُٕٗق، ُُّٗ، ِا٤بطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا، ط
( أبو ٰبٓب مالك بن دينار البصرم، كىو من موارل بِب سامة بن لؤم القرشي، كاف عا٤با زاىدا كثّب الورع، قنوعا ال ِ) 
ق( بالبصرة، قبل الطاعوف بيسّب، رٞبو ا تعاذل. ُُّأكل إال من كسبو، ككاف يكتب ا٤بصاحف باألجرة. توُب سنة )ي

ينظر )كفيات األعياف( أليب العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف الربمكي اإلربلي 
 (. َُْ، ُّٗ/ ْـ، )ُُٕٗ، ُت، طىػ(، ت: إحساف عباس، دار صادر، بّبك ُٖٔ)ا٤بتوَب: 

( حلية األكلياء كطبقات األصفياء: أبو نعيم أٞبد بن عبد ا بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاين ّ) 
 (. ّٕٓ/ ِـ، )ُْٕٗىػ، ُّْٗىػ(، السعادة، ٔبوار ٧بافظة مصر، َّْ)ا٤بتوَب: 

 -جلي القدكة، اإلماـ، العارؼ، سيد الزىاد، أبو إسحاؽ العجلي ( إبراىيم بن أدىم بن منصور بن يزيد بن جابر العْ) 
ق(. ينظر )سّب أعالـ ُِٔكقيل: التميمي، ا٣براساين، البلخي، نزيل الشاـ. مولده: ُب حدكد ا٤بائة ىجرية، كتوُب: سنة )

 (. ّٔٗ -ّٕٖ/ٕالنبالء( للذىيب، مصدر سابق، )
 (. ّٕٔ/ ٕبهاين: مصدر سابق، )( ينظر حلية األكلياء كطبقات األصفياء لألصٓ) 
 (. ّْٗ/ ٕ( سّب أعالـ النبالء للذىيب: مصدر سابق، )ٔ) 
( أبو سعيد ا٢بسن بن أيب ا٢بسن يسار البصرم، كاف من سادات التابعْب ككربائهم، كٝبع كل فن من علم كزىد ككرع ٕ) 

ة أـ سلمة زكج النيب صلى ا عليو كسلم، كرٗبا كعبادة كأكبو. موذل زيد بن ثابت األنصارم رضي ا عنو، كأمو خّبة موال
غابت ُب حاجة فيبكي فتعطيو أـ سلمة، رضي ا عنها، ثديها؛ تعللو بو إذل أف ٘بيء أمو، فدر عليو ثديها فشربو، فّبكف 

ة، كتوُب أف تلك ا٢بكمة كالفصاحة من بركة ذلك. مولده: لسنتْب بقيتا من خالفة عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو با٤بدين
ق(، دفن بعد صالة ا١بمعة، ككانت جنازتو مشهودة. ينظر )كفيات َُُعشية ا٣بميس بالبصرة مستهل رجب سنة )

 (. ّٕ-ٗٔ/ ِاألعياف(، البن خلكاف الربمكي، مصدر سابق، )
هي( النعاسي، إذا غلبو كأكىنو. ينظر )ايط ُب اللغة(، مصدر سابق، مادة كى ٖ)  ، )( كقذه: صرعو. ك)كىقىذى (. ك ْْٗ/ ُقىذى

( ،  (. ْٔٗ/ ٗ)تاج العركس(، مصدر سابق، مادة كىقىذى



 
 

  [ُِٗ] 
 

"ٰبق ٤بن يعلم أف ا٤بوت مورده كأف الساعة موعده كأف القياـ بْب يدم ا : ، منهاالصادقة
 .ُ()تعاذل مشهده أف يطوؿ حزنو"

تؤكد هنجو  -أيضان – كلو أقواؿه كثّبة. الزاىد ا٤بشهور، ِ()علي الفضيل بن عياض وأبكمنهم 
"لو ، كسع عليو دنياه" كإذا أبغض عبدان ، أكثر غمو أحب ا عبدان  "إذا: كسّبتو الصادقة، منها

أف الدنيا ٕبذافّبىا عرضت علي على أف ال أحاسب عليها لكنت أتقذرىا كما يتقذر أحدكم 
كالعمل ألجل الناس ىو ، "ترؾ العمل ألجل الناس ىو الرياء ،ا١بيفة إذا مر هبا أف تصيب ثوبو"

 .ّ()الشرؾ" 

" إذا أراد : ؤكد هنجو كسّبتو الصادقةي الذم  من كالموك ، ْ()فّبكز الكرخي كمنهم معركؼ بن
، ككاف يعاتب نفسو .كأغلق عليو باب الفَبة كالكسل، فتح لو باب العمل ا بعبد خّبان 

: فقاؿ، "! "أكصِب: كقاؿ لو رجل .صص ٚبلى أخلً ؟!. كم تبكى كتندـ،  !" يا مسكْب: كيقوؿ
حٌب ال ، كأكثر ذكر ا٤بوت؛ جليسك كأنيسك كموضع شكواؾحٌب يكوف ، توكل على ا

كأف الناس ال ينفعونك كال ؛ كأعلم أف الشفاء ٤با نزؿ بك كتمانو، يكوف لك جليسان غّبه
 .ٓ() كال يعطونك كال ٲبنعونك"، يضركنك

ىذا ىو التصوؼ ا٢بقيقي الذم أمرنا بو اإلسالـ كحثنا عليو، كعرفو سلفنا الصاحل، كىؤالء ىم 

                                        
 (. ُّّ-ُُّ/ ِ( حلية األكلياء كطبقات األصفياء لألصبهاين: مصدر سابق، )ُ) 
( أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الطالقاين األصل، الفنديِب، الزاىد ا٤بشهور. مولده بأبيورد، ِ) 

مرقند، كنشأ بأبيورد كقدـ الكوفة ك٠بع ا٢بديث هبا، ٍب انتقل إذل مكة شرفها ا تعاذل كجاكر هبا إذل أف مات ُب كقيل بس
 (. ْٗ-ْٕ/ ْق(. ينظر )كفيات األعياف(: البن خلكاف الربمكي، مصدر سابق، )ُٕٖاـر سنة )

 (. ْٗ-ْٕ/ ْ( كفيات األعياف: البن خلكاف الربمكي، مصدر سابق، )ّ) 
( معركؼ بن فّبكز الكرخي، أبو ٧بفوظ. أحد السادات، ٦باب الدعوة. مات ببغداد، سنة مائتْب، كقيل: إحدل ْ) 

 (. ِّٖ-َِٖ)ص:  مصدر سابق،كمائتْب. ينظر )طبقات األكلياء(، 
 (. ِّٖ-َِٖمصدر سابق، )ص:  ،ابن ا٤بلقن :طبقات األكلياء (ٓ) 



 
 

  [َُّ] 
 

، كلو نظرنا إذل كاقعنا اليـو لوجدناىم أفرادان، ليس أى لو ا٢بقيقيوف، كالذين دل ينقطعوا إذل اليـو
٥بم مسميات كال مدارس، كال عالقة ٥بم بتاتان ٗبن يطلقوف على أنفسهم اليـو بالصوفية زكران 

ا ىو مشاىىد كثّب من بالد ا٤بسلمْب كمُب   ىمحاؿ أكثر كهبتانان، فهم يغايركهنم ٛباـ ا٤بغايرة، ك 
ُب  ان أمور  هم، كإحداث-صلى ا عليو كسلم-النيب  ةبعض أك معظم سن تهمالف٨ب ىو  اليـو

رضواف ا –ة صحابالزمن  كال -صلى ا عليو كسلم-معركفة ُب زمن النيب   دل تكنالدين 
   .عليهم

 ؿ كصفوفيصفو ٨بلوؼ من خال، (التصوؼ ا٤بنتحل الزائف كا٤بزكَّر) كىو :النوع الثاني -
"كىناؾ : يقوؿ ُب الصنف األكؿ منهما، كالذين صنفهم إذل صنفْب، يوبأتباعىو كمنتس

ـه من الناس كتدثركا بدثار  ،ُ()تعاليم الباطنية ا٢بلوليةأيشربوا ، تصوؼ زائف انتحلو قدٲبنا فئا
الهتم كدسوا ُب التصوؼ إ٢بادىم كمقا، كتغريرنا كخداعنا كتلبيسنا، اجتذابان للعامة؛ الصوفية

 .إضالالن للمسلمْب"؛ الشنيعة ُب الدين

"ىؤالء ليسوا من الصوفية كال التصوؼ ُب : منهمالنقية كقاؿ عنهم ميربنأن الصوفية الصادقة  
كٰبسبوهنم أدعياء ُب ، كينكرىم كل اإلنكار أكلئك األعالـ الذين ذكرناىم كأضراهبم، شيء

كأبطل تصوفهم كثّب من ، كفٌند مزاعمهم، كقد كشف خبأىم. كزنادقة ملحدين، نسبو مزكرين
 ."[رٞبهم ا ٝبيعا] منهم أئمة الصوفية، األئمة
 النقية مربنأن الصوفية الصادقة فيقوؿ عنهم، أما الصنف الثاين من منتسيب الصوفية ا٤بنتىحلة 

يما كتوارثوا ف، ة كحرفةكاٚبذكىا ٠ًب ، كىناؾ آخركف انتسبوا إذل الصوفية زكرنا": -أيضا-منهم 
. كتقاليد منكرة يربأ منها التصوؼ كأعالمو من أكرل العلم كاليقْب، بينهم بدعنا كشعارات زائفة

 .مبتدعوف آٜبوف"، دخالء ُب الصوفية، كىؤالء كذلك أدعياء ُب التصوؼ
                                        

 أظهر من كأكؿ أك ا٤بخلوقات، األجساـ ُب بذاتو ا حلوؿ كىو ا٢بلوؿ، م٥ب حصل قد أنو يزعموف قوـ ا٢بلولية: (ُ) 
 من تبعو كمن ا٢بالج عن با٢بلوؿ القوؿ كاشتهر أئمتهم، ُب ا٢بق حلوؿ بادعائهم الرافضة، غالة ىم اإلسالـ ُب ذلك

 .(ِِْ، ِِّ/ ُ)ينظر )االٍعًتصىاـ( للشاطيب، مصدر سابق، . الصوفية زنادقة



 
 

  [ُُّ] 
 

 يدعو فيو إذل إنصاؼ الصوفية الصادقة، ٝبيالن  كبعد أف ذكر نوعىي التصوًؼ ذكر كالمان 
، "كإحقاقنا للحق: يقوؿ، أاٌل ٫بملهم تبعات كأخطاء منتحليها كمدعيهاك ، كمنتسبيها النقية

كأف ال يطلق القوؿ ُب ذـ ، ٯبب أف ال ٰبيىمَّليوا أكزار أكلئك األدعياء ا٤ببطلْب، كإنصافنا للصادقْب
دكف ، كمن الَبغيب أك التحذير، بل ييعطى كل فريق حقو من ا٤بدح أك الذـ، التصوؼ كالصوفية

 .ُ() ف"تعصب أك ٙبي
 ]ا٤بنتىحىل[ "كالتصوؼ: غرابتو على اإلسالـ مبينان ، كيقوؿ ابن تيمية عن التصوؼ ا٤بنتحىل

كدخيل على ، بشكلو ا٤بتبع عند أصحاب الطرؽ حٌب اليـو منهج غريب على اإلسالـ
، -صلي ا عليو كعلى آلو كسلم-كال ُب سنة رسولو ، فليس لو أصل ُب كتاب ا، ا٤بسلمْب
فهو بدعة ٛبارس فيها ا٣برافات ، الصحابة كالتابعْب كالسلف الصاحل ُب صدر اإلسالـكال عند 

 [ا٤بنتىحلة] كىذا أمر يشهد بو عمل أكثر الصوفية، كالضالالت العملية كالقولية كاالعتقادية
 .ِ() ُب كثّب من بالد ا٤بسلمْب" اليـو

كعن بعض ، ا٤بزيفة كالباطلة حرفةم ا٤بنكعقيدهتكمنتسبيو  لنوع األخّبكالكالـ ىنا سيكوف عن ا
الذين رفعوىم فوؽ ألكليائهم ك ، -صلى ا عليو كسلم-لرسوؿ ا مظاىر تقديسهم ا٤بذمـو 

 .درجة األلوىية كالربوبية بشريتهم حٌب كصلوا هبم إذل

 منتصلو الووفية وعقيدتهم المنصرفة:    
 :- عليو وسلمصل  اهلل–عقيدة منتصلي الووفية المنصرفة في رسول اهلل  -3

، مفرطان  غلوان  -صلى ا عليو كسلم-غال )أصحاب الصوفية ا٤بنتىحىلة( ُب رسوؿ ا لقد  
أتوا ، كاعتقدكا فيو عقائد فاسدة باطلةحٌب رفعوه فوؽ بشريتو كمنزلتو الٍب أنزلو ا إياىا، 

 من عند أنفسهم مع براءة اإلسالـ منها كلية. هبا
صلى ا عليو -فيها بسبب غلوىم ُب الرسوؿ  وارافات الٍب كقعاال٫بىذه العقائد ك من ك 

                                        
 (. ُِ، ُُمصدر سابق، )ص: سَبشدين للمحاسيب: رسالة ا٤ب( ُ) 
( اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٤بخالفة أصحاب ا١بحيم: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن ِ) 

قل، دار ىػ(، ت: ناصر عبد الكرًن العِٖٕعبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 (. ٖٔ/ ُـ، )ُٗٗٗىػ، ُُْٗ، ٕعادل الكتب، بّبكت، لبناف، ط



 
 

  [ُِّ] 
 

 ما يلي: -كسلم
خيلق من  ، كأنوأكؿ ٨بلوؽ على اإلطالؽ -صلى ا عليو كسلم-اعتقادىم بأف الرسوؿ  -

 :نور
 -رضي ا عنو-ك٠بعتو ": ِ()عن شيخو عبدالعزيز الدباغ راكيان  ُ()قاؿ أٞبد بن ا٤ببارؾ 

صلى ا عليو -سيدنا ٧بمد  تعاذل نورى  لق اي أف أكؿ ما خى  (لقت األنواركانف)يقوؿ ُب قولو: 
ٍب قبل كمالو كانعقاده  ،ٍب خلق اللوح ،ٍب خلق منو القلم كا٢بجب السبعْب كمالئكتها ،-كسلم

 .ّ() خلق العرش كاألركاح كا١بنة كالربزخ"
، كىو ا ا٤بستوم ىو قبة الكوف -صلى ا عليو كسلم-كمنهم من يعتقد أف الرسوؿ  

على العرش، كأف السماكات كاألرض كالعرش كالكرسي ككل الكائنات خيلقت من نوره، كأنو 
 ٓ()كمن تبعو.  ْ()أكؿ موجود؛ كىذه عقيدة ابن عريب

أكؿ ٨بلوؽ على صلى ا عليو كسلم -بأف الرسوؿ  ةالصوفيمنتحلي  اعتقادإذل  كبالنظر

                                        
قيو مالكي، عارؼ با٢بديث فأٞبد بن مبارؾ بن ٧بمد بن علي بن مبارؾ، أبو العباس السجلماسي اللمطي:  (ُ) 

دـ حٌب فقرأ هبا كأقرأ كتق ق(،َُُُ) كانتقل إذل فاس سنة (، كنشأ فيها،قََُٗسنة ) كالتفسّب. كلد ُب سجلماسة
لشيخو عبد  لو كتب، منها )اإلبريز( جزآف ٝبع فيو كالمان  (.قُُٔٓسنة ) صرح لنفسو باالجتهاد ا٤بطلق، كتوُب هبا

 .(َِِ ،َُِ/ُ) ، مصدر سابق،للزركلي (األعالـينظر ) .العزيز بن مسعود الدباغ
ق(، كتوُب فيها َُٓٗسنة ) لد بفاسعبد العزيز بن مسعود، أبو فارس، الدباغ: متصوؼ من األشراؼ ا٢بسنيْب. ك  (ِ) 

يكتب، كألتباعو مبالغة ُب الثناء عليو كنقل ا٣بوارؽ عنو. كصنف أٞبد بن مبارؾ  كاف أميا ال يقرأ كال .ق(ُُِّسنة) 
 (األعالـينظر ) ُب مشائلو كما دار بينهما من ٧باكرات ُب جزأين. (اإلبريز من كالـ سيدم عبد العزيز)اللمطي كتاب 

 .(ِٖ/ ْ) مصدر سابق،، للزركلي
لعبد العزيز  (اإلبريز( نقالن عن )ِْٖ ،ُْٖ/ٕ) : مصدر سابق، الدرر السنية -موسوعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ  (ّ)

 (. ِِٓ)ص:  ،الدباغ
 كا٤بعركؼ األندلسي، ا٢باٛبي الطائي بكر أبو الدين ٧بيي ا، عبد بن أٞبد بن ٧بمد بن علي بن ( ابن عريب: ٧بمدْ) 
األندلس، كتوُب سنة  من ٗبرسية ق(َٔٓ) سنة رمضاف شهر ُب كلد كغّبه، التصوؼ ُب التصنيفات صاحب عريب، بنبا
 بصالح ا٤بلقب شاكر بن ىاركف بن شاكر بن الرٞبن عبد بن أٞبد بن شاكر بن الوفيات( مد ق(. ينظر )فواتّٖٔ)

 . (ّْٔ، ّْٓ/ ّ)ـ، ُْٕٗ، ُطصادر، بّبكت،  عباس، دار إحساف: ، ت(ىػْٕٔ: ا٤بتوَب) الدين
الندكة العا٤بية للشباب اإلسالمي، إشراؼ كٚبطيط ( ينظر ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة: ٓ)   

 (. ِِٔ/ ُ، )ىػَُِْ، ْكمراجعة: د. مانع بن ٞباد ا١بهِب، دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط



 
 

  [ُّّ] 
 

غّب  ىذا ىمف ادعاءلوجدنا أعلى الكتاب كالسنة عرضناه فلو  ،خيلق من نور ، كأنواإلطالؽ
كليس ٥بم أم دليل يستندكف عليو إلثبات دعواىم  ،بل ىو ادعاء باطل ككذب ٧بض ،صحيح

ليضللوا بو العواـ عن ا٤بعتقد الصحيح ا٤بوجود ُب   ؛أتوا هبذا ا٤بعتقد من عند أنفسهم، بل ىذه
بل  ،من نور كما يزعموف ليس ٨بلوقان بأنو  -سلمصلى ا عليو ك -كتاب ا كُب سنة رسولو 

 كجعلو أفضل ٨بلوقاتو. ،كجعلو خاًب رسلو ،كلكن ا فضلو بالرسالة ،لق منو البشرلق ٩با ٱبي خي 
 لنا كبٌْب  ،-عليو السالـ-قد أخربنا ا سبحانو كتعاذل بأف أكؿ ٨بلوؽ بشرم ىو أبونا آدـ ك  

َِا ﴿ :فقاؿ تعاذل ،هبا أثناء إنشائو ٍب مرَّ كذكر لنا ا٤براحل ال ،من أم شيء خلقو َوىََلسأ َريَلأ
َٰيَث   ََ ٌَِ ُظَؾ نَسَٰ ِ

َفثٗ ١٢ ٌَِّ ِلي   ٱۡلأ ُّ ُجمأ ًٍّ َجَػيأَجَٰ كالشاىد ، [ُّ، ُِ]ا٤بؤمنوف:﴾١٣ ٌٍِّهي   ِِف كََصار   ثُ
َٰيَث  ﴿ :ُب اآلية ىو قولو تعاذل ََ ٌَِ ُظَؾ نَسَٰ ِ

َِا ٱۡلأ  ،[ُِ]ا٤بؤمنوف:  ﴾١٢ ٌَِّ ِلي   َوىََلسأ َريَلأ
 من طْب.تعاذل حيث خلقو ا  -عليو السالـ-كا٤بقصود هبا أصل اإلنساف كىو أبونا آدـ 

ا ﴿ :ك٩با يدؿ على أف أصل اإلنساف من طْب قولو تعاذل ِِّ َخَٰيُِقۢ بََۡشٗ َلَٰٓهَِهثِ إِ ٍَ إِذأ كَاَ  َربََّم لِيأ
ُج ذ٧١ٌَِِّ ِلي   ۥ َوَجَفزأ ُّ يأخُ ٍّٔ ََ ـَإِذَا َظ ِجِسي ۥ َسَٰ  .[ِٕ، ُٕ]ص:﴾٧٢يِّ ٌَِ رَّوِِح َذَلُػٔاْ ََلُ

كأف أكؿ ٨بلوؽ  ،فهذه اآليات كغّبىا كثّب كلها أثبتت لنا بأف أصل اإلنساف من طْب
ىو أحد أفراد  -صلى ا عليو كسلم-كٗبا أف الرسوؿ  -عليو السالـ-بشرم ىو أبونا آدـ 

 .فأصلو من تراب -عليو السالـ-ذرية آدـ 
ٓ ﴿ :فقاؿ تعاذل ،نو بشر مثلناإمره ا سبحانو كتعاذل أف يقوؿ قد أك   ا ٍَ ۠ بََۡشٞ كُوأ إِجٍّ َُا

َ
 خ

ٍََ ََكَن يَصأُجٔاْ  ٞ َوَِٰخٞسۖ َذ ًأ إَِؾَّٰ ُس ُٓ آ إَِؾَٰ ٍَ جٍّ
َ
ًأ ئَُِحَٰٓ إََِلٍّ خ ِرأيُُس ٗل ٌّ ٍَ ٍَوأ َخ ِ أ  َصَٰيِدٗ ىَِلآَء َربِِّّۦ ـَيأيَػأ ا َوََل يُۡشأ

َخَسۢا  اَدةِ ةِػِتَ 
َ
  .[َُُ]الكهف:﴾١١٠َربِِّّۦٓ أ

: قولو تعاذل منها ،كصفو ا بالعبودية لو ُب آيات عديدة من كتابو سبحانو كتعاذلك 
ِ ِۡلَٗسا ﴿ ٔهُ ََكُدواْ يَُسَُُٔٔن َغيَيّأ ُغ ِ يَسأ ٍٍّا كَاَم َختأُس ٱّلِلٍّ َ ۥ ل ُّ ٍُّ

َ
ََ ﴿: كمنها قولو ،[ُٗ]ا١بن:﴾١٩َوخ ُظتأَدَٰ

 َ سأ
َ
ِٓي أ ََصاِم إََِل ىَٰ ةَِػتأِسهِۦ َِلأٗل ٱَّلٍّ ِجِس ٱۡلأ عأ ٍَ أ ََ ٱل ِ ٌّ    ٓ َٰخَِِا َأ َءاَي ۥ ٌِ ُّ ِيَ ُُ ۥ ىِ ََلُ ٔأ َِا َخ

ََٰصكأ ِي ََٰ كأَؿا ٱَّلٍّ
َ ِجِس ٱۡلأ عأ ٍَ أ ٱل

َِؿُي  ٍِيُع ٱۡلأ َٔ ٱلعٍّ ُْ ۥ  ُّ ٍُّ ًأ ِِف َريأب  ﴿ :قاؿ تعاذل، ك [ُ]اإلسراء:﴾١إِ َٰ  ِإَون ُنِخُ َا لََعَ نلأ ٍٍّا َُضٍّ َختأِسَُا ّمِ
حُٔاْ بُِعَٔرة  

أ
ًأ َصَِٰسرَِي  ـَد ِ إِن ُنِخُ ٌَِّ ُدوِن ٱّلِلٍّ َسآَءُزً  َٓ ُغٔاْ ُػ ِرأيِِّۦ َوٱدأ ٌّ  َِ  ُ() .[ِّ]البقرة:﴾٭١ٌّ

                                        
 .(ّْٖ/ ٕ) : مصدر سابق، الدرر السنية -عة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ موسو ينظر  (ُ) 



 
 

  [ُّْ] 
 

 
صلى -فيها بسبب غلوىم ُب الرسوؿ  واا٤بنتىحلة الٍب كقعالصوفية ا٤بزكرة ك ا٫برافات  منك  

 :دية إذل مقاـ األلوىيةحٌب رفعوه من مقاـ العبو  -ا عليو كسلم
 :ينفع كيضر من دكف ا -صلى ا عليو كسلم-اعتقادىم بأف الرسوؿ -

إذل ا تعاذل  -صلى ا عليو كسلم-يستشفع كيتوسل بو ك  ،توجو إليو بالدعاءي فتجد بعضهم 
 .ُ() اإلسالـ الصحيحةعلى كجو ٱبالف عقيدة 

رائحة  اكتشم منه ،جليان  الغلو كاضحان  اهر فيهيظ ا٤بنحرفة٥بذه العقيدة  كثّبة  ٭باذج  كىناؾ
عنو تعاذل ا  ىُب سنتو كهن -صلى ا عليو كسلم-عنو الرسوؿ  ىهن ذمة الالشرؾ العفنة ا٤بنتن

 صي هبا ا عز كجل ُب ىذا الكوف على اإلطالؽ.كالذم يعترب أكرب جرٲبة عي  ،ُب كتابو
تابو )التوسل كالزيارة( ُب إحدل قصائده ُب ك ِ()٧بمد الفقي وقالما  كمن ىذه النماذج

بو  متوسالن  ؛-صلى ا عليو كسلم-كالٍب زعم أهنا إحدل القصائد الٍب نظمها ُب مدح النيب 
كإليكم بعض  ،ٙبدث معو بشأهنا -صلى ا عليو كسلم-كزعم أف الرسوؿ  ،بو مستغيثان ك 

 :ذلكعلى تشهد  ؛القصيدةأبيات ىذه 
 يقوؿ ُب تلك القصيدة:

 كُب الساحة العليا ٫بط كنفزعي   ذل مصدر األنوار كاألنس هنرعي إ

 يطوؼ بو كفد كآخر يضرعي   ٞباؾ مالذ الالجئْب كقصدىم 
 سواؾ أناجيو كجاىك كاسعي   أال يا رسوؿ ا ما رل ملجأ 
 د كشوؽ كمطمعي جٍ يهيجِب كي   أناجيك ُب سرم كأدعوؾ جهرة 
 يب ُب رضاؾ كأرجعي أركح ٕب  أنِب كنت دائمان  كليس ٖباؼو  
 كأنك غوث لألناـ كمفزعي   كما ذاؾ إال أنك الفضل كلو 

                                        
 (. ِِٔ/ ُ)مصدر سابق، ( ينظر ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة: ُ) 
ـ كاألبيات نقالن  عن . مد الفقي دل أقف على ترٝبة (ِ)   سابق،  : مصدرالدرر السنية -موسوعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسال
 (.ُّْ)ص:  ،التوسل كالزيارة(، نقالن عن كتابو )(ْٖٓ، ْْٖ/ ٕ)

 



 
 

  [ُّٓ] 
 

 رؤكؼ رحيم شافع كمشفعي   كأنك يـو العرض حصن كموئل
 يليب دعاء ا٤بستجّب كيسمعي   فيا من عهدناه الوسيلة للورل

 إذل ا٤بوقف الداعي كعم التطلعي        كيا من عهدناه الشفيع إذا دعا 
 يقـو بو مثلي كٰبيا كٱبشعي    يسعف القلب كالنهىسألتك فضالن    

 ككل الورل يصبو إليو كيطمعي   فجيد رل بو كاعطف فعطفك نعمة    
 كبابان لعفو ا كالكل يقرعي   ألٍستى لنا بعد ا٤بهيمن رٞبةن      

 أموت كأحيا ىواؾ كأكلعي   فيا سيدم إين على الباب قائم     

إليها نظرة فاحصة سنجد فيها أف الرجل كقع ُب شرؾ صريح با  فهذه األبيات إذا نظرنا 
عبادات ال ينبغي صرفها لغّب ا عز  -صلى ا عليو كسلم-ؿ حيث صرؼ للرسو  ؛عز كجل

 ،أما غّبه فكلهم عبيد لو سبحانو ،ألف ا٤بعبود ىو ا سبحانو كتعاذل كحده ال شريك لو ؛كجل
 .يتصرؼ فيهم كما يشاء

 ؛كيفزع إليو ،ح بأنو إذا أصيب بأم مصيبة يسرع إذل الرسوؿاألكؿ الرجل صرَّ  ففي البيت 
صلى ا عليو - ككذلك ُب البيت الثاين كصف الرسوؿ ،حٌب ينقذه ٩با أصيب بو حسب زعمو

 كطبعان -تطوؼ بالرسوؿ  ان كأف ىناؾ كفود ،يتوجو إذل الرسوؿ بأف كل من يطلب شيئان  -كسلم
صرح الرجل بأنو كالرابع كُب البيت الثالث  ،رل تتضرع إذل الرسوؿأخ ان ككفود ،-يقصد قربه

منو ما يريده، كُب البيت  طالبان  ؛كيدعوه علنان  ،ُب سره -صلى ا عليو كسلم- يناجي الرسوؿ
كأنو  ،كيعلم ما فيو من حالة ،بأنو يعلم الغيب -صلى ا عليو كسلم- كصف الرسوؿ امسا٣ب

كما ىو كاضح   سادسكُب البيت ال ،-لى ا عليو كسلمص-بذؿ جهده إلرضاء الرسوؿ 
 ،كأنو مغيث ١بميع من ُب الكوف ،بأنو كل الفضل -صلى ا عليو كسلم- كصف الرسوؿ

بأنو حصن  -صلى ا عليو كسلم-كصف الرسوؿ  بعكُب البيت السا ،كمفزعهم عند الشدائد
صلى ا عليو -كصف الرسوؿ  منثاكُب البيت ال ،كموئلهم يـو القيامة، ١بميع ا٤بخلوقات

 تاسعكُب البيت ال ،كأنو يستجيب دعاء من يدعوه كيسمعهم ،بأنو كسيلة ٝبيع الورل -كسلم
صلى ا عليو - صرح الرجل بأف الفضل بيد الرسوؿ كالثاين عشر كا٢بادم عشرشر اعكال

 ،وف إليوٍب صرح بأف ٝبيع من ُب ىذا الكوف يتوجه ،كطلب منو أف ٯبود لو بو ،-كسلم



 
 

  [ُّٔ] 
 

صلى ا عليو -كُب البيت األخّب صرح الرجل بأنو قائم على باب الرسوؿ  ،كيطمعوف ُب فضلو
للمغفرة كالرٞبة كقضاء ٝبيع ما ٰبتاجو. كىكذا غال  طلبان  ؛-باب قربه كيعِب بو طبعان  -كسلم

عز -ال ا ال ٲبلكها إ حٌب أعطوه أموران  -صلى ا عليو كسلم-ا٤بتصوفة ُب الرسوؿ ]منحرفو[ 
فتوجهوا إليو  ،كأكصلوه إذل حدكد األلوىية كالربوبية ،حيث ٘باكزكا بو حدكد البشرية ،-كجل

 .ُ()" بأنواع العبادات
كما أمره كال ضرا ن  نفعان لنفسو بأنو ال ٲبلك صرَّح  -صلى ا عليو كسلم-الرسوؿ  رغم أف

يُِم نِلَفأ ﴿فقاؿ:  ،ا عز كجل ُب كتابو مأ
َ
ٓ أ ػٗ كُو َلٍّ ٌَا ػَ َِس َجفأ ا إَِلٍّ  ًُ ا َوََل ََضًّ يَ غأ

َ
ٔأ ُنُِج أ َ ُ  َول آَء ٱّلِلٍّ

۠ إَِلٍّ َُِشيصٞ  َُا
َ
ُٔٓء  إِنأ خ ِِنَ ٱلعَّ ٌَا َمعٍّ ِ َو َيأ

ََ ٱۡلأ ََثأُت ٌِ خَهأ م   ٱىأَؾيأَب ََّلظأ ٔأ ؤأٌَُِِٔن يُ  َوبَِؼيٞ ىَِّل
 .[ُٖٖ]األعراؼ:﴾١٨٨

أف  -كىو أفضل خلق ا كأٍكرىمهم على ا-يو نب -جل كعال-أمر ا ففي ىذه اآلية 
ال ٲبلك لنفسو نفعنا ٯبىٍلًبيوي إًلىيٍػهىا، كال ضرًّا يدفعو  -صلى ا عليو كسلم-نو أ١بميع الناس  يعلن
لكو ٗبعونة ا كقدرتو ٲب وعليو فإن وعليو كيقوني وإيَّاه كيعين وًإالَّ مىا شىاء اللَّوي أف ٲبلك عنها

، يػيبػىيػننيوفى لًٍلخىٍلًق أىفَّ النَّاًفعى -عليهم الصالة كالسالـ–الًكرىاـً ا سيًل ري عادة ىي ىذه ك  ،كمشيئتو
ىم  هبذا األمر لقإليو ٝبيع رغباهتم كرىىباهتم، كأكذل ا٣ب واهليػيوىجن   ؛-جل كعال-ا كالضَّارَّ ىو 

-ا باهتم كرىباهتم إذل فإهنم يوجهوف ٝبيع رغ ،كأتباعهم -عليهم الصالة كالسالـ–الرسل 
 .ِ() لينفعهم كيدفع عنهم الٌضر ؛بًيىًدًه النػٍَّفع كالٌضر الذم  -جل كعال

ٌَا ََل يََِفُػَم َوََل ﴿: -صلى ا عليو كسلم-يقوؿ تعاذل لنبيو ٧بمد ك   ِ ُع ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ َوََل حَسأ
َج ـَإٍَُِّم إِذٗ 

َ ۖ ـَإِن َذَػيأ يَ يَُُضَّ ٍِ َٰيِ ََ ٱىظٍّ ِ ٌّ كىذا كصف لكل ٨بلوؽ، أنو ال  ،[َُٔ]يونس:﴾١٠٦ ا 
 ينفع كال يضر، كإ٭با النافع الضار، ىو ا تعاذل.

: الضارين كمعُب الظا٤بْب ُب اآلية فقد أشرؾ، هكال يضر  وما ال ينفع من دكف ا كمن يدعو
ًٌ ﴿أنفسهم بإىالكها، كىذا الظلم ىو الشرؾ كما قاؿ تعاذل:  َ  ىَُظيأ أ ًٞ  إِنٍّ ٱلّۡشِ  َغِظي

فإذا كاف خّب ا٣بلق، لو دعا مع ا غّبه، لكاف من الظا٤بْب ا٤بشركْب  ،[ُّ]لقماف:﴾١٣

                                        
 .(ْٖٓ، ْْٖ/ ٕ) : مصدر سابق، الدرر السنية -موسوعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ  (ُ) 
 .(ّْٖ/ ْ)مصدر سابق، : العذب النمّب من ٦بالس الشنقيطي ُب التفسّبينظر  (ِ) 



 
 

  [ُّٕ] 
 

 ُ() فكيف بغّبه؟!
 

قد ، فإنو كال ضران  نفعان لنفسو بأنو ال ٲبلك  -صلى ا عليو كسلم-كإضافة إذل تصرٰبو 
اكزة ا٢بد ُب مدحو أك ٦ب ،ذر من إطرائوح، ك شديدان  كحذر منو ٙبذيران  ،الغلو هنى أمتو عن

صلى ا -قاؿ  كإذل الشرؾ با تعاذل، إذل الغلو كل ذريعة توصلأمتو   لىليسد ع كالثناء عليو؛
، ِ()))إياكم كالغلٌو ُب الدين، فإ٭با أىلك من كاف قبلكم الغلٌو ُب الدين(( : -عليو كسلم

(( ، فىًإ٭بَّىا أىنىا عىٍبديهي، فػىقيوليوا عىٍبدي اللًَّو، كىرىسيوليوي ٍطرىٍت النَّصىارىل اٍبنى مىٍرًنىى الى تيٍطريكين، كىمىا أى ))قاؿ: ك 
-قاؿ لو رسوؿ ا ، : مىا شىاءى اللَّوي كىًشٍئتى -صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -رىجيله لًلنَّيًبن قاؿ ، كعندما ّ()

 . ْ()(( ٍحدىهي مىا شىاءى اللَّوي كى  ؟جىعىٍلتى لًلًَّو ًندًّا)): -صلى ا عليو كسلم

تقديس إذل تؤدم ق يكل طر (( سد  لمىا شىاءى اللَّوي كىٍحدىهي  ؟جىعىٍلتى لًلًَّو ًندًّاكُب قولو: ))
ا٤بخلوؽ ىو رسوؿ ىذا ، كلو كاف فوؽ مكانتو كمنزلتو الٍب أعطاه ا إياىاتعظيم ٨بلوؽ كرفعو ك 

  .-صلى ا عليو كسلم-ا 
 للشرؾ با تعاذل:  كالٍب توصل -صلى ا عليو كسلم-كمن الذرائع الٍب سدىا النيب 

صلى ا -قاؿ رسوؿ ا "قالت:  -رضي ا عنها-عن عائشة ف :اٚباذ القبور مساجد-
لىعىنى اي اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل، اٚبَّىذيكا قػيبيورى أىٍنبًيىائًًهٍم ))ُب مرضو الذم دل يقم منو:  -عليو كسلم

 . ٓ()ان"لىٍت: فػىلىٍوالى ذىاؾى أيٍبًرزى قػىبٍػريهي، غىيٍػرى أىنَّوي خيًشيى أىٍف يػيتَّخىذى مىٍسًجدقىا ((مىسىاًجدى 
٤با نزؿ برسوؿ ا صلى ا عليو "، قاال: -رضي ا عنهم-، كابن عباس -أيضان – عائشة كعن

                                        
 .(ّٕٓ)ص:  : مصدر سابق،تفسّب السعدم ينظر  (ُ) 
(. كأخرجو ابن ماجة َب سننو:  ََّٕٓب سننو: كتاب ا٤بناسك، باب التقاط ا٢بصى، حديث رقم ) أخرجو النسائي( ِ) 

صحيح ينظر ) .صححو األلباين ُب صحيح ا١بامعك  (.َِّٗكتاب ا٤بناسك، باب قدر حصى الرمي، حديث رقم )
 (.ِِٓ/ ُ) ،مصدر سابق ( لأللباين،ا١بامع الصغّب كزياداتو

ًَ صحيح البخارم: كتاب األنبياء، باب قوؿ ا تعاذل: ﴿( ّ)  [، حديث رقم ُٔ]مرًن: ﴾ َواذُْنْص ِِف اىْهِخَاِب َمْصيَ
(ّْْٓ .) 
ٍوًؿ الرَّجيًل: مىا شىاءى اللَّوي كىًشٍئتى ، األدب ا٤بفرد البخارم ُبأخرجو  (ْ)   (.ّٖٕ، حديث رقم )بىابي قػى
باب (، كصحيح مسلم، ُْْْ، حديث رقم ) ككفاتو -صلى ا عليو كسلم-النيب باب مرض  ، صحيح البخارم (ٓ) 

 .(ِٗٓ)، حديث رقم النهي عن بناء ا٤بساجد، على القبور كاٚباذ الصور فيها كالنهي عن اٚباذ القبور مساجد



 
 

  [ُّٖ] 
 

كسلم، طفق يطرح ٟبيصة على كجهو، فإذا اغتم كشفها عن كجهو، فقاؿ: كىو كذلك: 
 .ُ() "ٰبيىذنري مىا صىنػىعيوا ((كىالنَّصىارىل اٚبَّىذيكا قػيبيورى أىٍنبًيىائًًهٍم مىسىاًجد ٍعنىةي اللًَّو عىلىى اليػىهيودً لى ))
صلى ا -كمن ا٫برافات الصوفية ا٤بزكرة كا٤بنتىحلة الٍب كقعوا فيها بسبب غلوىم ُب الرسوؿ  

 عليو كسلم: 
ال يصل إذل مرتبتهم كحا٥بم، كأنو كاف  -ليو كسلمصلى ا ع-افَباء بعضهم أف الرسوؿ  -

 .ّ(): "خضنا ٕبران كقف األنبياء بساحلو" ِ()جاىالن بعلـو رجاؿ التصوؼ، كما قاؿ البسطامي

 
 في األولياء: عقيدة منتصلي الووفية  -1

شٌب، "فمنهم من يفضل الورل على  -أيضان -أما عقيدة )منتحلي الصوفية( ُب األكلياء فهي
كعامتهم ٯبعل الورل مساكيان  ُب كل صفاتو، فهو ٱبلق كيرزؽ كٰبي كٲبيت كيتصرؼ ُب  النيب،

[ ما قدركا مالحدة الصوفية، يقوؿ ابن تيمية ُب كتابو )النبوات(: "فهؤالء ا٤بتفلسفة ]ْ()الكوف"
النبوة حٌق قدرىا، كقد ضٌل هبم طوائف من ا٤بتصوفة ا٤بٌدعْب للتحقيق كغّبىم، كابن عريب، 

ضلوا هبم؛ فإهٌنم اعتقدكا مذىبهم، كتصٌوفوا عليو، ك٥بذا يقوؿ ابن عريب: إٌف  ٓ()ابن سىٍبًعْبك 
األكلياء أفضل من األنبياء، كإٌف األنبياء كسائر األكلياء يأخذكف عن خاًب األنبياء علم التوحيد، 

                                        
 (.ّْْْ، حديث رقم )ككفاتو -صلى ا عليو كسلم-باب مرض النيب  ،صحيح البخارم (ُ) 
فيور بن عيسى بن آدـ بن عيسى بن علي البسطامي الزاىد ا٤بشهور، كاف جده ٦بوسيان ٍب أسلم، توُب ( أبو يِ)  زيد طىيػٍ

 (. ُّٓ/ِق(. ينظر )كفيات األعياف( البن خلكاف الربمكي، مصدر سابق، )ِْٔق(، كقيل: )ُِٔسنة )
 (. ِِٔ/ ُ) ،مصدر سابق( ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة: ّ) 
ـ، ُْٖٗىػ، َُْْ، ُ( فضائح الصوفية: عبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق اليوسف، مكتبة ابن تيمية، الكويت، طْ) 

 (. ْٓ)ص:
ٍبًعْب: عبدٓ)   ا٤بخزكمٌي، القيرىشٌي، سبعْب، بن ٧بمد بن نصر بن ٧بمد بن نصر بن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٢بقٌ  ( ابن سى

 كالـه  كلو. كتىصىوُّفهم الفالسفة زيىد قاعدة على صوفيان  كاف. الصُّوُبٌ  الرُّقيوطٌي، ا٤بيٍرسٌي، مد٧ب أبو الٌدين، قيٍطبي  الٌشيخ
 ق(. ينظر )تاريخٗٔٔبالسبعينية. توُب سنة ) يٍعرفيوفى  كمريدكف أىتباع كلو كالزَّنٍدقة، االٌٙباد طريق على الًعرفاف ُب كثّب

 ا عبد بن أيبك بن خليل الدين بالوفيات( لصالح نظر )الواُب. كي(ُٖٔ/ ُٓ)اإلسالـ( للذىيب، مصدر سابق، 
/ ُٖ)ـ، َََِ ىػ،َُِْالَباث، بّبكت،  إحياء مصطفى، دار كتركي األرناؤكط أٞبد: ، ت(ىػْٕٔ: ا٤بتوَب) الصفدم

ّٕ). 



 
 

  [ُّٗ] 
 

٤بلىك عنده كأنو ىو يأخذ من ا٤بعدف الذم يأخذ منو ا٤بلك الذم يوحي بو إذل الرسوؿ؛ فإٌف ا
ىو ا٣بياؿ الذم ُب ]النفس[، كىو جربيل عندىم، كذلك ا٣بياؿ تابعه للعقل؛ فالنيٌب عندىم 

 .ُ()يأخذ عن ىذا ا٣بياؿ ما يسمعو من الصوت ُب نفسو" 
كمنهم من ال يعتقد ذلك، كلكنهم ٯبعلوهنم كسائط بينهم كبْب رهبم سواءن كانوا أحياءن أك 

كٲبشوف على طريقة اليهود كالنصارل كا٤بشركْب ٛبامان. "فكما  ، كىم بذلك يشبهوفِ()أمواتان 
اٚبذ ىؤالء ا٤بسيح كعزيران كا٤بالئكة أربابان ٥بم من دكف ا، اٚبذ ]منتحلو[ الصوفيًة كسطاءى إذل 
ا عز كجل أ٠بوىم القطب كالغوث كالورل كنسبوا إليهم النفع كالضر؛ ألف ا بزعمهم جذهبم 

 ساككىم مع ا تعاذل ُب كل صفاتو، بل أصبح من شرط الورل أف يكوف ٍب ،كاختصهم ،إليو
، فهم يعتقدكف أف ىؤالء األكلياء "يسمعوف كالـ من ّ()" -كما يزعموف-متصفان بصفات ا

دعاىم كلو من بػيٍعد، كأهنم ٯبيبوف دعاءه، كأهنم ينفعوف كيضركف، كأهنم يعلموف الغيب، مع أنو 
تمسكوف بو ُب ىذا الغلو، سول أحاديث مكذكبة أك كاىية ليس لديهم دليل كاحد ي

كمنامات، كما يزعمونو من الكشف إما كذبان، كإما من أثر تالعب الشيطاف هبم، كقد أدل هبم 
األموات من دكف ا، كاستغاثوا هبم، كىذا  اىذا الغلو إذل الشرؾ ُب األلوىية أيضان، فدعو 

 .ْ()كالعياذ با من أعظم الشرؾ" 

 :إليكم بعض التفصيل عن ذلكك 

،  قطاهبم مظاىر تقديس خاصة هبم كىم أحياءألك ( أصحاب الصوفية ا٤بنتحلة) لألكلياء عند
كىناؾ مظاىر تقديس مشَبكة بْب ، كما أف ٥بم عندىم مظاىر تقديس خاصة هبم كىم أموات

 .األحياء كاألموات

                                        
سم بن ٧بمد ابن تيمية ( النبوات: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن أيب القاُ) 

ىػ(، ت: عبد العزيز بن صاحل الطوياف، أضواء السلف، ا٤بملكة العربية السعودية، ِٖٕا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 (. ُّٕ/ ِـ، )َََِىػ، َُِْ، ُالرياض، ط

  (.ِِٔ/ُ( ينظر ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة: مصدر سابق، )ِ) 
 (. َُُٔ/ّمصدر سابق، )( فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ منها: ّ) 
 (. ِْٕ/ ّالدرر السنية: مصدر سابق، ) -ا٤بوسوعة العقدية ( ْ) 



 
 

  [َُْ] 
 

 :(لمنَتصلةالووفية ا) بعض مظاىر التقديس الخاص باألحياء عند: أوالً 

 :بعض مظاىر التقديس الخاص بأوليائهم األحياء -أ

 :االعتقاد بأف األكلياء ٥بم القدرة على التصرؼ ُب الكوف كا٢بياة  -ُ

كشفاء ، أف ألكليائهم القدرة على إنزاؿ ا٤بطر -كما يزعموف-[ منتحلو الصوفية] "يعتقد
 .ُ()لى حفظ العادل من الدمار" كع، كالقدرة على ا٥بداية كالتوفيق، كإحياء ا٤بوتى، األمراض

كاألقطاب ، "فهناؾ الغوث ا٤بتحكم ُب كل شيء ُب العادل :كما أف ٥بم تقسيمات للوالية
كاألبداؿ السبعة الذين يتحكم كل ، األربعة الذين ٲبسكوف األركاف األربعة ُب العادل بأمر الغوث

جباء كىم ا٤بتحكموف ُب ا٤بدف  كمنهم الن، كاحد منهم ُب قارة من القارات السبع بأمر كالغوث
كىكذا فشبكة األكلياء العا٤بية ىذه تتحكم ُب ا٣بلق ك٥بم ديواف ! ! كل ٪بيب ُب مدينة

 .ِ()ٯبتمعوف ُب غار حراء كل ليلة ينظركف ُب ا٤بقادير" 
 :منقولة من كتبهم، كإليكم بعض الشواىد على عقيدهتم ا٣برافية السخيفة

متصرؼ  ٓ()"إف الشيخ عبدالقادر: ْ()مؤسس الطريقة الربيلوية ّ()يقوؿ أٞبد الربيورل أٞبد رضا
 .ٔ()" ! كىو ا٤بدبر ألمور العادل، كمأذكف ك٨بتار، ُب العادل

                                        
 (. ُُ/ُ( تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: مصدر سابق، )ُ) 
 (. ْٔ، ْٓ( فضائح الصوفية لليوسف: مصدر سابق، )ص: ِ) 
ـ( ُب مدينة بريلي ُب كالية ُٖٓٔىػ، ُِِٕأٞبد رضا بن نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي. كلد )سنة ( ّ) 

الدرر  -سنة. ينظر )موسوعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ ٖٔـ(، كعمره ُُِٗىػ، َُّْأكترابراديش با٥بند، كمات )سنة
 (. ّّٔ -ّٖٓ/ ٖالسنية، مصدر سابق، )

شأت ُب شبو القارة ا٥بندية الباكستانية ُب مدينة بريلي ُب كالية أكترابراديش با٥بند أياـ ( الربيلوية فرقة صوفية نْ) 
 (. ّٕٓ/ ٖاالستعمار الربيطاين. ا٤بصدر السابق، )

( عىٍبد القىاًدر ا١ًبيالين: عبد القادر بن موسى بن عبد ا بن جنكي دكست ا٢بسِب، أبو ٧بمد، ٧بيي الدين ا١بيالين، ٓ) 
ق( ُب جيالف )كراء ُْٕين، أك ا١بيلي: مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزىاد كا٤بتصوفْب. كلد سنة )أك الكيال

 (. ْٕ/ ْق(. ينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )ُٔٓطربستاف(، كتوُب َب بغداد سنة )
 (. َـ، )ص:  ََُِىػ، ديسمرب  ُِّْ: ًب ٙبميلو ُب اـر ِ -(. أرشيف منتدل األلوكة ٔ) 



 
 

  [ُُْ] 
 

أعطي   ِ() إف "الشيخ علي الربلسي: أنو قيل لو( الطبقات الكربل) ُب ُ()كنقل الشعراين
 .ّ()التصريف ُب ثالثة أرباع مصر كقراىا" 

كبيدم جنة ، "أنا بيدم أبواب النار غلقتها: يقوؿ عن نفسو ْ() ي القرشيكىذا إبراىيم ا٤بسوق
 .ٓ() من زارين أسكنتو جنة الفردكس"، الفردكس فتحتها

، كنظرت ُب اللوح افوظ، كأنا ابن ست سنْب، "أشهدين ا تعاذل ما ُب العال: كيقوؿ أيضا 
كرأيت ُب السبع ا٤بثاين حرفا ، سنْبكأنا ابن تسع ، كفككت طلسم السماء، كأنا ابن ٜباف سنْب

، كحىرٍَّكتي ما سىكىن، كٞبدت ا تعاذل على معرفتو، ففهمتو، معجما حار فيو ا١بن كاإلنس
 .ٔ() كسىكٍَّنتي ما ٙبىىرؾ بإذف ا تعاذل كأنا ابن أربع عشرة سنة"

 :فمنها، "كال ٱبفى ما لعقيدهتم ىذه من اآلثار ا٣بطّبة ا٤بَبتبة على العقيدة

                                        
( الشعراين: عبد الوىاب بن أٞبد بن علي ا٢بىنىفي، نسبة إذل ٧بمد ابن ا٢بنفية، من علماء ا٤بتصوفْب. كلد سنة ُ) 
ق( ُب قلقشندة )ٗبصر(، كنشأ بساقية أيب شعرة )من قرل ا٤بنوفية( كإليها نسبتو: )الشعراين، كيقاؿ: الشعراكم(، ٖٖٗ)

ف كثّبة غالبها َب التصوؼ، منها: )لواقح األنوار ُب طبقات األخيار(، يعرؼ لو تصانيق(. ّٕٗسنة ) كتوُب ُب القاىرة
، َُٖ/ْبطبقات الشعراين الكربل، ك )القواعد الكشفية ُب الصفات اإل٥بية(. ينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )

ُُٖ .) 
ق(، كدفن بزاكية الشيخ ّٗٗة سنة )( علي ا٣بواص الربلسي: كاف أميا ال يكتب، كال يقرأ، توُب ُب ٝبادل اآلخر ِ) 

بركات خارج باب الفتوح ٘باه حوص الصاـر ٗبصر. ينظر )الطبقات الكربل( لعبد الوىاب بن أٞبد بن علي ا٢بىنىفي، 
ٍعراين، أبو ٧بمد )ت:  ىػ، ُُّٓىػ(، مكتبة ٧بمد ا٤بليجي الكتيب كأخيو، مصر، ّٕٗنسبة إذل ٧بمد ابن ا٢بنفية، الشَّ

ىػ(، ت: خليل َُُٔكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة( لنجم الدين ٧بمد بن ٧بمد الغزم )ت: (، ك )الَُّ/ِ)
 (. َِِ، ُِٗ/ِـ، )ُٕٗٗىػ، ُُْٖ، ُا٤بنصور، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط

 (. َُّ/ ِ( الطبقات الكربل للشعراين: مصدر سابق، )ّ) 
يب اجملد بن قريش بن ٧بمد بن أيب النجاء، يصل نسبو إذل ا٢بسْب بن علي بن ( إبراىيم ا٤بسوقي القرشي: إبراىيم بن أْ) 

ق(. الطبقات الكربل للشعراين: مصدر ٕٔٔأيب طالب رضي ا عنهما. عاش من العمر ثالثا كأربعْب سنة، مات سنة )
 (. ُْٓ/ ُسابق، )

 صدر السابق. ا٤ب( ٓ) 
 (. ُٓٓ/ ُصدر السابق: )ا٤ب( ٔ) 



 
 

  [ُِْ] 
 

 .٧باكلة ٘بريد اإللو ا٢بق سبحانو كتعاذل من اختصاصاتو-أ

 .الوقوع ُب شرؾ الربوبية كالعياذ با-ب
 .ُ()إتاحة الفرصة ألىل الدجل كالشعوذة كي يدعوا ما شاؤكا بال حياء" -ج

 :-أيضا-كمن مظاىر التقديس ا٣باص بأكليائهم األحياء

 :يعلموف الغيب االعتقاد بأف أكلياءىم  -ِ

أنا أعرؼ اآلف ما تكتبو : "العارؼ لو أف يقوؿ: قولو ناقال عن شيخو ا٣بواص: لشعراينيقوؿ ا
 .ِ() األقالـ اإل٥بية ُب شأين كيكوف صادقا"

بل يعرفوف الغيوب ا٣بمسة الٍب ذكرىا ، يرل أف ا٤بتصوفة ال يعرفوف الغيب فحسب ككاف الدباغ
ُِ  ﴿: ولوا تعاذل ُب ٧بكم كتابو أنو ال يعلمها أحد غّبه بق اَغثِ َويزَُنّ ًُ ٱلعٍّ َ ِغَِسهُۥ ِغيأ إِنٍّ ٱّلِلٍّ

ِعُب َؽسٗ  ٌٍّاذَا حَسأ ٞط  رِي َجفأ ٌَا حَسأ رأَخاِمِۖ َو
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ  ًُ يَ ۡرض  ٱىأَؾيأَد َويَػأ

َ
ّيِ أ

َ
ُطۢ ةِأ رِي َجفأ ٌَا حَسأ ُٔت  إِنٍّ  اۖ َو ٍُ َت

ًٌ َرتُِيۢ  َ َغيِي "إف : أنو قاؿ -زكران -عنوفنقلوا  ْ()عي أٞبد أما الرفا، ّ() "[ ّْ: لقماف﴾ ]٣٤ٱّلِلٍّ
ٍب ترتفع صفتو إذل أف تصّب ، العبد ما يزاؿ يرتقي من ٠باء إذل ٠باء حٌب يصل إذل ٧بل الغوث

، كال ٙبضر كرقة إال بنظره، فيطلعو على غيبو حٌب ال تنبت شجرة، صفة من صفات ا٢بق
إف القلب إذا ا٪بلى من : ككاف يقوؿ. . . كيتكلم ىناؾ عن ا بكالـ ال تسعو عقوؿ ا٣بالئق

 .ٓ()كأخرب صاحبو ٗبا مضى كٗبا ىو آت من أحواؿ الناس" ، حٌب الدنيا كشهوهتا صار كالبلٌور

                                        
 (. ُُ/ُمصدر سابق، ): شخاص ُب الفكر الصوُب( تقديس األُ) 
 (. َُِ(. نقلو عن )ا١بواىر كالدرر(، )ص: َٕ/ُمصدر سابق، ): ( تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُبِ) 
ىػ(، إدارة ترٝباف السنة، باكستاف، َُْٕإحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين )ا٤بتوَب: ا٤بنشأ كا٤بصادر:  -التصوؼ ( ّ) 

 (. ُٕٗص: ـ، )ُٖٔٗػ، ىَُْٔ، ُالىور، ط
( الشيخ أٞبد بن أيب ا٢بسْب الرفاعي: منسوب إذل بِب رفاعة قبيلة من العرب، كسكن أـ عبيدة بأرض البطائح إذل أف ْ) 

ـ ا٣بميس، كقت الظهر، ثاين عشر ٝبادل األكذل، سنة ) ق(. ينظر )الطبقات الكربل( للشعراين، َٕٓمات هبا. توُب يو
 (. ُِّ -َُِ/ُمصدر سابق، )

 (. َُٖمصدر سابق، )ص: ا٤بنشأ كا٤بصادر:  -التصوؼ ( ٓ) 



 
 

  [ُّْ] 
 

 .يقوؿ للشيء كن فيكوفالصوفية ا٤بنتىحلة الورل عند  -ّ
، ككسطى، عليا: درجات األكلياء على ثالثة أقساـ: ُ()يقوؿ الشيخ إدريس بن األرباب

أف : كالوسطى. على ظهر ا٤باء كينطق با٤بغيبات كٲبشي، أف يطّب ُب ا٥بواء: فالصغرل. كصغرل
: كالكربل، كلدم ِ()دٍفًع ا كىذا مقاـ، كن فيكوف: ا قاؿ للشيءيعطو ا الدرجة الكونية إذ

 .ّ() القطبائية"كىو درجة 
 :ال بد لو من كرامات ظاىرة الصوفية ا٤بنتىحلةالورل عند  -ْ

من الكرامات ما  -رضي ا عنهم–كقد كاف للصحابة ، ا٢بقيقيْب كرامات ال تنكر لألكلياء
كلكن  ىناؾ من يٌدعي أف . ككاف لغّبىم من األكلياء كالعلماء كرامات كثّبة، ىو جدير هبم

كليس ٥بم صالح يؤىلهم ، بعض الكرامات كا٣بوارؽ تتم على أيدم أناس ليسوا من أكلياء ا
لك من مكائد الشيطاف كتلبيسو على الناس بأف يظهر لبعضهم أموران غيبية كبياف أف ذ .لذلك

كأنو ، فيتخيل أنو بلغ منزلة عالية فاؽ فيها غّبه من الناس، تبدك كأهنا كرامات من ا للشخص
كىذه ا٢باؿ كثّبة الوقوع ٤بن يدعوف أهنم أكلياء . أصبح ٲباثل األنبياء ُب كراماهتم كقربو من ا

 .ْ() كثرىم ُب ا٢بقيقة أعداء لو كموالْب لشياطينهم"كأ، 

                                        
( ُْٕق(، كلو من العمر )ََُٔق(، توُب سنة )ُّٗ( إدريس بن ٧بمد األرباب، كلد بعيلة فونج بالسوداف سنة )ُ) 

(. نقال عن )طبقات ابن ضيف ا(، ِٕ، ُٕ/ُسنة. ينظر )تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب(، مصدر سابق، )
 (. ْٗ، ص: ٔرٝبة )ت
. -إشارة إذل قرية َب ا٤بنطقة الوقعة َب جنوب غرب السوداف-( دٍفًع ا ابن الشيخ ٧بمد أبو إدريس، كلد َب الضباب ِ) 

ق(. إ٭با َُْٗدرس الفقو ا٤بالكي، كأخذ التصوؼ من أبيو، كشاع أمره بْب صوفية السوداف؛ فكثر أتباعو. توُب سنة )
(. نقال عن )طبقات ابن ضيف ا(، )ص: ِٕ/ُعلى طريقة القوـ. ينظر ا٤بصدر السابق، ) قاؿ: كلدم؛ لكونو ربٌاه

َِٓ .) 
 (. ِٕ، ُٕ/ُمصدر سابق، ): ( تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُبّ) 
 (. َُُٓ/ ّ( فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ منها: مصدر سابق، )ْ) 



 
 

  [ُْْ] 
 

"كل صديق : ُ()يقوؿ الشبلي، أكليائهم ُب الصوفية كيزعموهنا أدعياء كمنتحلو كىذا ما يعتقده
 .ِ() ال يكوف لو معجزة فهو كذاب"

"ٍب إف ىذه : للورل -بزعمهم-يذكر أنواعان من الكرامات الٍب ٙبصل  ّ() كيقوؿ السكندرم
كاطالعان على كوائن   ،كطّبانان ُب ا٥بواء ،كمشيان على ا٤باء ،ات قد تكوف طيان لألرضالكرام
أك إتيانان بثمرة ُب  ،كتكثّب الطعاـ أك الشراب ،ككائن بعد دل تكن من غّب طريق العادة ،كانت

 أك إجابة دعوة بإتياف مطر ُب، أك تسخّب حيوانات عادية ،كإنباعان ماء من غّب حفر، غّب إباهنا
لشجرة يابسة ما ليس عادهتا  ان أك إٜبار ، عن الغذاء مدة ٚبرج عن طور العادة ان أك صرب ، غّب كقتو

 .ْ() أف تكوف مثمرة لو"

أف منارة زاكيتو   ٓ() كمن كراماهتم ا٤بزعومة ما ذكره الشعراين عن الشيخ مدين بن أٞبد األمشوين
فأٝبع ا٤بهندسوف على ، ىل ا٢بارة منهاكخاؼ أ، ا٤بوجودة اآلف ٤با فرغ منها البناء مالت إليو

                                        
ابن جعفر الشبلي )نسبة إذل قرية شبلية كراء ٠برقند(، كنيتو أبوبكر. كلد سنة ( ىو دلف بن جحدر، كقيل: ُ) 
ق(. كاف حاجبا للموفق ٍب عيزؿ، فذىب إذل ا١بنيد كرافقو كتصوؼ على يديو بعد أف تفقو على مذىب مالك.  ِْٕ)

يب، كحقيقتو انو كاف مع كاف لو شطحات ك٘باكزات ال تكوف قدكة، كسبب ا٫برافو ا٤ببالغة َب اجملاىدات كما يقوؿ الذى
ق(. ينظر )سّب أعالـ النبالء( للذىيب، مصدر ّّْا٢بالج على مذىب كاحد، إال أنو أخفى كا٢بالج اظهر. توُب سنة )

 (. َِٓ، َِْ، )ص: مصدر سابق(، ك )طبقات األكلياء( البن ا٤بلقن، ّٕٔ/ُٓسابق، )
 (. ٖٗ/ ُمصدر سابق، )الطبقات الكربل للشعراين: ( ِ) 
رم، ا٤بعركؼ ٗبحمد كفا الشاذرل: كلد باإلسكندرية سنة )ّ)  ٍندى ق(، صوُب من َِٕ( ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد السنكى

الطرؽ، رأس )الوفائية( ٗبصر. مغريب األصل. مالكي ا٤بذىب. كسلك الطريقة الشاذلية. لو ديواف عظيم كمؤلفات أخر، 
(، ك )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، َِ/ ِ، مصدر سابق، )ق(. ينظر )الطبقات الكربل( للشعراينٕٓٔتوُب سنة )

(ٕ /ّٕ .) 
 (. َُٔٓ/ ّ( فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ منها: مصدر سابق، )ْ) 
( مىدين بن أٞبد بن ٧بمد بن عبد ا بن علي بن يونس ا٢بمّبم ا٤بغريب ٍب األمشوين القاىرم ا٤بالكي. كلد سنة ٓ) 
ق(. أصلو من ا٤بغرب من بيت كبّب معركؼ بالصالح كالعلم فانتقل جد كالده إذل القاىرة كسكن أمشوـ جريس ُٖٕ)

بالغربية. انتهت إليو تربية ا٤بريدين ُب مصر كقراىا، كتفرعت عنو السلسلة ا٤بتعلقة بطريقة أيب القاسم ا١بنيد. توُب سنة 
(، ك )الطبقات ُِٓ-َُٓ/ َُ) مصدر سابق،( للسخاكم، ق(. ينظر )الضوء الالمع ألىل القرف التاسعُٖٖ)

 (. ٖٗ/ ِالكربل( للشعراين، مصدر سابق، )



 
 

  [ُْٓ] 
 

، كىزىا كالناس ينظركف، [ا٤بنارة] فأسند ظهره إذل ُ()فخرج إليهم الشيخ على قىبقابو، ىدمها
 .ِ()" !فجلست على االستقامة إذل كقتنا ىذا

 حسْب اآلدمي قولو عن -ككاف مقيمان با٢بسينية ٗبصر- ّ()أٞبد الزاىد عن كنقل الشعراين أيضا

كيرعى ، ككاف لو ىناؾ أرض يزرعها، كاف أصلو من مراكش بأرض ا٤بغربك ": مشاٱبو أحد ْ()
كيبيتها ، فلما جاء إذل مصر كاف كل يـو يرسل غنيماتو مع النقيب يرعاىا ٗبراكش ،فيها غنمو

 .ٓ()ٗبصر" 
"جيٍلت ُب ملكوت ا فرأيت أبا : قولو كنقل السكندرم عن أحد مشايخ الصوفية ا٤بنتىحلة 

 .ٔ()متعلقان بساؽ العرش كىو رجل أشقر أزرؽ العينْب"  مدين

أهنم ، الٍب لٌبسهم الشيطاف إياىا كتالعب هبا عليهم أصحاب الصوفية ا٤بنتىحلة كمن خرافات
 .كيزعموف أهنم يلتقونو كيػتكلموف معو، يعتقدكف كجود ا٣بىًضر

من ٪بد  بزيتونة أنو جاءه ا٣بضر القرشي عي التصوؼمدٌ  عن كمن ذلك ما ذكره السكندرم
اذىب أنت : فقاؿ لو، كيٍل ىذه الزيتونة ففيها شفاؤؾ: فقاؿ لو ،ككاف بو مرض ا١بذاـ

 .ٕ() كزيتونتك ال حاجة رل هبا"

                                        
ةي من خشب، بلغة أىل اليمن. ينظر )لساف العرب(، مصدر سابق، فصل القاؼ، )( ُ)  ٍعلي اٍلميتَّخىذى : ىو النػَّ ٍبقابي / ُالقى

َٔٔ .) 
 . (َٗ/ ِمصدر سابق، )الطبقات الكربل للشعراين: ( ِ) 
( أٞبد بن ٧بمد بن سليماف أبو العباس، شهاب الدين، ا٤بعركؼ بالزاىد: فقيو متصوؼ شافعٌي من أىل القاىرة. كاف ّ) 

مولعا بَبميم ا٤بساجد القدٲبة، كبُب جامعا با٤بقس يعظ الناس فيو كال سيما النساء. كنقموا عليو فتواه برأيو، من غّب نظر 
كدفن ٔبامعو، كقربه ظاىر يزار، كيتربؾ الناس بو. لو مصنفات كثّبة صنفها للمريدين ق(. ُٖٗجيد ُب العلم. توُب سنة )

/ ِمصدر سابق، )الطبقات الكربل( للشعراين: كغّبىم، منها: )رسالة النور(، ك )ٙبفة الساٌلؾ ُب أدب السواؾ(. ينظر )
 (. ِِٕ، ِِٔ/ ُ(، ك )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )ْٕ، ّٕ

دمي: أحد مشايخ سيدم أٞبد الزاىد رضي ا عنو، ككاف مقيما با٢بسينية ٗبصر، ككاف أصلو من ( حسْب اآلْ) 
 (. ّٕ/ ِمراكش بأرض ا٤بغرب. ينظر )الطبقات الكربل( للشعراين، مصدر سابق، )

 (. ّٕ/ ِصدر السابق: )ا٤ب( ٓ) 
 (. َُٔٓ/ ّ، )( فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ منها: مصدر سابقٔ) 
 ( ا٤بصدر السابق. ٕ) 



 
 

  [ُْٔ] 
 

 :ُ() ٗبا يصفوف بو رهبم أكلياءىم يصفوف الصوفية ا٤بنتىحلةأصحاب  -ٓ

كاإلناء الذم آكل "األرض بْب يدمَّ  : كاف يقوؿ(  ِ)إف الشيخ ٧بمد ا٢بضرم: يقوؿ الشعراين
 .ّ() كأجساد ا٣بالئق كالقوارير أرل ما ُب بواطنهم"، منو

كنعوتو من ، ألف أكصافو من أكصافو، لعيًبد"لو كشف عن حقيقة الورل : كقاؿ اإلسكندرم
 .ْ()نعوتو" 

ال مانع من أف تكوف بأيدم األكلياء الكبار يعطوهنا ٤بن  حلةا٤بنتى  الوالية ُب فكر الصوفية -ٔ
 :شاؤكا

كال يقـو عنو حٌب يكوف ىو كالورل ُب ، ُب أذنو "يقدر الورل على أف يكلم أحدان : يقوؿ الدباغ
 .ٓ() ا٤بعارؼ على حد سواء"

 :يقظة -صلى ا عليو كسلم-أهنم يقابلوف النيب يعتقدكف منتحلو الصوفية  -ٕ

كال خالؼ ، -سلمصلى ا عليو ك -النيب  الصوفية مليئة ٗبسألة مقابلة منتحلي كدككاين فكر
 ٔ(). إمكاهنا ككقوعها ُب بينهم

 :الوالية عند منتحلي الصوفية ٥با خاًب كما أف للنبوة خاٛبان  -ٖ

                                        
 (. ّٕ/ُمصدر سابق، ): ( تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُبُ) 
ق(. ينظر )الطبقات ٕٖٗصوُب مصرم ٦بذكب كاف يتكلم بالعظائم ُب ذات ا كأنبيائو. مات )٧بمد ا٢بضرم: ( ِ) 

 (. ْٗ/ِمصدر سابق، )الكربل( للشعراين، 
 (. ْٗ/ ِ: مصدر سابق، )ينالطبقات الكربل للشعرا( ٔ) 
، ُىػ(، دار اإلماـ اجملدد للنشر كالتوزيع، طَُْٕ( دراسات ُب التصوؼ: إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين )ا٤بتوَب: ْ) 

 (. ِٗٓـ، )ص: ََِٓىػ، ُِْٔ
 (. ٕٓ/ُ( تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: مصدر سابق، )ٓ) 
 (. ٕٕ/ُ( ا٤بصدر السابق: )ٔ) 



 
 

  [ُْٕ] 
 

، يأخذ علومو عن ا مباشرة -كما يزعموف  -فهو؛ فخاًب األكلياء عندىم مفضل على األنبياء
أف الرسل ال يستمدكف  كما أهنم يزعموف. بينما األنبياء ال يأخذكف علومهم إال بواسطة ا٤بلىك

أما خاًب النبيْب فقد ، كأف الدين إ٭با كمل كًب على يديو، أشرؼ علومهم إال من خاًب األكلياء
 ُ()!. خرج من الدنيا كالدين ناقص

 :تفضيل األكلياء على األنبياء قوؿ الزنديق ابن عريب ُب كمن نصوصهم

 .ِ()( فػيوىيقى الرسوؿ كدكف الورل. . . مقاـ النبوة ُب برزخ) 
خاًب ) "لفظ: حيث قاؿ، كالمهم كادعائهم ىذا( ٦بموع الفتاكل) ابن تيمية ُبكقد أبطل 

كقد انتحلو  ّ()كأكؿ من ذكره ٧بمد بن علي ا٢بكيم الَبمذم، لفظ باطل ال أصل لو( األكلياء
كابن عريب كبعض الشيوخ الضالْب  ْ()طائفة كل منهم يدعي أنو خاًب األكلياء كابن ٞبويو

من بعض  -عليو الصالة كالسالـ-ككل منهم يدعي أنو أفضل من النيب ، ق كغّبىابدمش
٤با فاتتهم ؛ ُب رياسة خاًب األكلياء ككل ذلك طمعان ؛ الوجوه إذل غّب ذلك من الكفر كالبهتاف

، فإف خاًب األنبياء إ٭با كاف أفضلهم لألدلة الدالة على ذلك، كقد غلطوا، رياسة خاًب األنبياء

                                        
 (. ُٖ-ٕٗ/ُ)يس األشخاص ُب الفكر الصوُب: مصدر سابق، تقد( ينظر ُ) 
( جهود علماء ا٢بنفية ُب إبطاؿ عقائد القبورية: أبو عبد ا مشس الدين بن ٧بمد بن أشرؼ بن قيصر األفغاين ِ) 

ىػ، ُُْٔ، ُىػ(، دار الصميعي، )أصل ىذا الكتاب رسالة دكتوراة من ا١بامعة اإلسالمية(، طَُِْ)ا٤بتوَب: 
 (. ُّّٖ/ ّـ، )ُٔٗٗ

( ٧بمد بن علي بن ا٢بسن بن بشر، أبو عبد ا، ا٢بكيم الَبمذم ا٤بؤذف: باحث، صوُب. صاحب التصانيف ُب ّ) 
التصوؼ كالطريق. من أىل )ترمذ(، نفي منها بسبب تصنيفو كتابا خالف فيو ما عليو أىلها، فشهدكا عليو بالكفر. 

(، ك )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، ُْٖ/ ٔـ( للذىيب، مصدر سابق، )اختلف َب كفاتو. ينظر ينظر )تاريخ اإلسال
(ٔ /ِِٕ .) 
يٍو: ٧بمد بن ا٤بؤيد بن أٞبد بن ٧بمد، سعد الدين، ابن ٞبويو ا١بويِب )ا٢بموم؟ (: متصوؼ صاحب ْ)  ( ابن ٞبىُّوى

القلوب( ك )كشف الغطاء كرفع أحواؿ كرياضيات. سكن سفح قاسيوف مدة ٍب رجع إذل خراساف، كتوُب هبا. لو )٧ببوب 
ـ على طريقة االٙباد. توُب سنة ) / ٕق(. ينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )ٖٓٔا٢بجاب(. قاؿ الذىيب: كلو كال

َُِ .) 



 
 

  [ُْٖ] 
 

فإف أفضل أكلياء ىذه األمة السابقوف األكلوف من ا٤بهاجرين . خاًب األكلياء كليس كذلك
، -رضي ا عنو-ٍب عمر ، -رضي ا عنو- ُ()كخّب ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر، كاألنصار
كخّب قركهنا القرف الذم بعث فيو ، -رضي ا عنو- ّ()ٍب علي، -رضي ا عنو- ِ()ٍب عثماف

كخاًب األكلياء ُب ا٢بقيقة آخر . ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم، - عليو كسلمصلى ا-النيب 
بل خّبىم كأفضلهم أبو ، كليس ذلك ٖبّب األكلياء كال أفضلهم، مؤمن تقي يكوف ُب الناس

اللذاف ما طلعت مشس كال غربت على أحد بعد  -مارضي ا عنه-بكر الصديق ٍب عمر
 .ْ() نهما"النبيْب كا٤برسلْب أفضل م

 :األحياء قلابهمبعض مظاىر التقديس الخاص بأ -ب

عبارة عن "الواحد الذم ىو موضع نظر ا من  (:الصوفية ا٤بنتحلة) القطب ُب اصطالح 
 .ٓ()"  -عليو السالـ  -كىو على قلب إسرافيل ، العادل ُب كل زماف

كىو عبارة ، تجاء ا٤بلهوؼ إليوكقد يسمى غوثان باعتبار ال، "القطب: كما عرٌفو ا١برجاين بقولو

                                        
( أبو بكر الصديق: عىٍبد اللًَّو بٍن أيب قحافة كاسم أيب قحافة عيثٍمىاف بٍن عامر بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم بن ُ) 

بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التميمي. استوَب مدة خالفتو سن رسوؿ ا صلى ا عليو  مرة
كسلم، كتوُب كىو ابن )ثالث كستْب سنة(. ينظر )االستيعاب ُب معرفة األصحاب( أليب عمر يوسف بن عبد ا بن 

، ُ، ت: علي ٧بمد البجاكم، دار ا١بيل، بّبكت، طىػ(٧ّْٔبمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب )ا٤بتوَب: 
 (. ُُْٔ/ ْـ، )ُِٗٗىػ، ُُِْ

( عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ ابن قصي القرشي األموم. كلد ُب السنة ِ) 
كسلم ابنتيو: رقية ٍب أـ كلثوـ السادسة بعد الفيل. ثالث ا٣بلفاء الراشدين رضي ا عنهم، زكجو رسوؿ ا صلى ا عليو 
 (. َُّٗ-َُّٕ/ ّرضي ا عنهما. ينظر )االستيعاب ُب معرفة األصحاب( البن عبد الرب، مصدر سابق، )

( علي بن أيب طالب رضى ا عنو بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ ابن قصي القرشي ا٥بامشي، ثالث ا٣بلفاء ّ) 
سنة( ّٔرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ابنتو فاطمة رضي ا عنها. استشهد كىو ابن ) الراشدين رضي ا عنهم، زكجو

سنة(. قتلو ابن ملجم لعنو ا. كانت خالفتو أربع سنْب كتسعة أشهر كستة أياـ. كقيل: ثالثة أياـ. كقيل: ْٔكقيل: )
 (. ُُِٓ، ُُِّ، َُٖٗ/ ّر سابق، )أربعة عشر يوما. ينظر )االستيعاب ُب معرفة األصحاب( البن عبد الرب، مصد

 (. ْْْ/ ُُ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية: مصدر سابق، )ْ) 
 (. ْْٓ( األلفاظ كا٤بصطلحات ا٤بتعلقة بتوحيد الربوبية: آماؿ بنت عبد العزيز العمرك، د ف، د ط، دت، )ص: ٓ) 



 
 

  [ُْٗ] 
 

كىو ، أعطاه الطلسم األعظم من لدنو، عن الواحد الذم ىو موضوع نظر ا ُب كل زماف
بيده قسطاس الفيض ، سرياف الركح ُب ا١بسد، كالظاىرة، يسرم ُب الكوف كأعيانو الباطنة

ّب اجملعولة فهو كعلم ا٢بق يتبع ا٤باىيات غ، كعلمو يتبع علم ا٢بق، كزنو يتبع علمو، األعم
كىو على قلب إسرافيل من حيث حصتو . يفيض ركح ا٢بياة على الكوف األعلى كاألسفل

كحكم جربائيل فيو كحكم النفس ، ا٤بلكية ا٢بامل مادة ا٢بياة كاإلحساس ال من حيث إنسانيتو
ل فيو  كحكم عزرائي، كحكم ميكائيل فيو كحكم القوة ا١باذبة فيها، الناطقة ُب النشأة اإلنسانية
 ُ() ". كحكم القوة الدافعة فيها

"كاسم القطب ُب كل زماف عبد ا كعبد ا١بامع ا٤بنعوت بالتخلق كالتحقق : كيقوؿ ابن تيمية
ك٧بل ، كىو مرآة ا٢بق تعاذل ك٦بلى النعوت ا٤بقدسة، ٗبعاين ٝبيع األ٠باء اإل٥بية ٕبكم ا٣بالفة

كلو علم دىر ، احب علم سر القدركص، كعْب الزماف، كصاحب الوقت، ا٤بظاىر اإل٥بية
 .ِ()كمن شأنو أف يكوف الغالب عليو ا٣بفاء" ، الدىور

ا٤بزعـو الذم ال كجود لو إاٌل ُب ( الغوث القطب) ُب( منتحلو الصوفية) أما أشنع ما يزعمو
كينطبق علمو ، "إنو يطلع على أسرار قلوب العباد: هو قو٥بمف، كالذم ذكره ابن تيمية، أذىاهنم
كإف ، إف مدد أىل األرض يكوف من جهتوكيقولوف: "، ّ()كيعرؼ ٝبيع األكلياء"، لم اعلى ع

ٌٍب منو يىفيض إذل سائر ، فإنو يينزًلو عليو األرض خّبنا من ىيدلن كرزؽو كنصرو ا إذا أنزؿ إذل 
 .ْ()ا٣بلق" 

لرب إ٥بان كاف ىو حيثما كاف ا) ىو خليفة ا ُب ربوبيتوا٤بنتىحلة القطب عند الصوفية كما أف 
فال يصل إذل ا٣بلق جليل أك دقيق إال ٕبكمو ، كنائبو ُب تصريف كتنفيذ أحكامو اإل٥بية( خليفة

 .كتوليو كنيابتو

                                        
 (. ُٖٕ، ُٕٕ( التعريفات للجرجاين: مصدر سابق، )صُ) 
ـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن  ( جامع ا٤بسائلِ)  البن تيمية: تقي الدين أبو العىباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السال

، ُىػ(، ت: ٧بمد عزير مشس، دار عادل الفوائد للنشر كالتوزيع، ط٧ِٕٖبمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 (. ُْ، ُّ/ ِىػ، ) ُِِْ

 (. ْٗ/ ِ( ا٤بصدر السابق: )ّ) 
 (. ْْ/ ِ): مصدر سابق، جامع ا٤بسائل البن تيمية (ْ) 



 
 

  [َُٓ] 
 

كلو سحبت من أم جزء من ، كأف ركحانية القطب جارية سارية ُب كل ذرة من ذرات الوجود
 .ُ()الكوف فإف ا١بزء يبقى شبحا ال حركة لو" 

، فال ٱبفى عليو شيء من الدنيا كاآلخرة، فهو ال حدكد لو :-كما يزعموف- أما علم القطب
"ككل شيء ُب عادل ا٤بخلوقات ال ٯبرم إاٌل ، ِ()كىو ٰبيط ٗبعرفة أحكاـ الشريعة كلو كاف أميٌان 

 .ّ() حٌب كلو كاف جريانو ُب القلوب"، بإذنو

فلو ٝبيع ، حٌب مراتب ا٤بالئكة، فهو ٧بيط ٔبميع ا٤براتب، فال حدكد ٥با -بزعمهم- أما مرتبتو
 ُب كلو ا٤بنع كالعطاء، كلو اإلحاطة الشاملة، كلو الذكؽ، كلو االستيالء على ٝبيعها، ا٤براتب

كالٍب يقتنع ، أكلياءىم كأقطاهبم األحياء ُب كغّب ذلك كثّب من خزعبالهتم كخرافاهتم، ْ()ٝبيعها 
 .ٓ() كٰبلقوف بو ُب عادل الربوبية، لبشريةالصوفية ٱبرجوهنم هبا عن نطاؽ امنتحلي قارئها بأف 

، (الغوث كالغياث) فيمن يستحق أف يينعىت بلفظي( ٦بموع الفتاكل) كقد أفٌب ابن تيمية ُب
فال ٯبوز ، فهو غياث ا٤بستغيثْب، "فأما لفظ الغوث كالغياث فال يستحقو إال ا: قاؿحيث 

 .ٔ() ألحد االستغاثة بغّبه ال ٗبلك مقرب كال نيب مرسل"

"كمن زعم أف أىل األرض يرفعوف حوائجهم الٍب يطلبوف هبا كشف الضر عنهم كنزكؿ : قاؿٍب 
الرٞبة إذل الثالٜبائة كالثالٜبائة إذل السبعْب كالسبعوف إذل األربعْب كاألربعوف إذل السبعة كالسبعة 

رب ا كما أخ  فقد كاف ا٤بشركوف، فهو كاذب ضاؿ مشرؾ ،إذل األربعة كاألربعة إذل الغوث

                                        
 (. ٔٗ/ُ( تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: مصدر سابق، )ُ) 
 (. ُٔ/ ِعزير مشس: مصدر سابق، ) -( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية ِ) 
 (. ُٕ/ ِ( ا٤بصدر السابق: )ّ) 
 (. ُُٕ/ُسابق، )( ينظر تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: مصدر ْ) 
 (. ُٕ، ُٔ/ ِعزير مشس: مصدر سابق، ) -( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية ٓ) 
 (. ّْٕ/ ُُمصدر سابق، )٦بموع الفتاكل: ( ٔ) 



 
 

  [ُُٓ] 
 

ِ ﴿: تعاذل عنهم بقولو ًأ إََِل ٱىأَبّ َُٰس ٍٍّا جَنٍّى ۖ ـَيَ ٓ إِيٍّاهُ ُغَٔن إَِلٍّ ٌََ حَسأ صِ َفوٍّ  َدأ
َّ ِِف ٱۡلأ ًُ ٱلُضَّ ُس ِإَوذَا َمعٍّ

َُ َنُفًٔرا  نَسَٰ ِ
ًأ  َوََكَن ٱۡلأ خُ غأَصفأ

َ
َمصٍّ ﴿: كقاؿ سبحانو كتعاذل، [ٕٔ: اإلسراء﴾ ]٦٧أ قأ ٍُ أ ٌٍَّ َُيِيُب ٱل

َ
أ

ِ  كَيِيٗل إِذَ  َع ٱّلِلٍّ ٌٍّ  ٞ ءَِؾَّٰ
َ
ۡرِضِۗ أ

َ ًأ ُريََفآَء ٱۡلأ َػيُُس َٔٓء َويَجأ ِؼُؿ ٱلعَّ ٌٍّا حََشنٍُّصوَن ا َدََعهُ َويَسأ : النمل﴾ ]٦٢ 
كىو القائل ؟ فكيف يكوف ا٤بؤمنوف يرفعوف إليو حوائجهم بعده بوسائط من ا٢بجاب. [ِٔ

لََم ِغتَادِي َخِّنِ ـَإِ ﴿: تعاذل
َ
ُؤأٌُِِٔاْ َِب ِإَوذَا َظد خَِجيتُٔاْ َِل َوِلأ اِع إِذَا َدََعنِِۖ ـَيأحَعأ َٔةَ ٱلٍّ ِجيُب َدغأ

ُ
ِ كَصِيٌبۖ أ

ِّ

ًأ يَصأُػُسوَن  ُٓ  ُ(). [ُٖٔ: البقرة﴾ ]١٨٦ىََػيٍّ

"كقد علم ا٤بسلموف كلهم أنو دل يكن عامة ا٤بسلمْب كال مشاٱبهم : ٍب ختم ذلك بقولو
فتعاذل ا عن -هبذه الوسائط كا٢بجاب  كال باطنان  م ال ظاىران ا٤بعركفوف يرفعوف إذل ا حوائجه

 .ِ() "كبّبان  تشبيهو با٤بخلوقْب من ا٤بلوؾ كسائر ما يقولو الظا٤بوف علوان 
 :(الووفية المنَتصلة) بعض مظاىر التقديس الخاص باألموات عند: ثانياً 

 :من ذلكك ! اففلو ألواف كألو ( منتحلي الصوفية) قديس األموات عندمظاىر تأما 

س األموات عندىم ىو كىذا اللوف من تقدي: اعتقاد الرجعة ُب بعض األشخاص ا٤بقدَّسْب - أ
كأنو مٌب ما أراد أف يعود إذل ، البد أف يرجع إذل الدنيا كاف أـ نبيان أف يعتقد أف ا٤بيت كليا ن 

ّب ذلك ٩با إذل غ كرٗبا أعطاىم أكرادان ، كتفقد أتباعو كمريديو، بيتو عاد ككلم أىلو كذكيو
 .يعرب عن عقيدة موغلة ُب ا١بهل بعيدة عن عقيدة اإلسالـ الصافية

تتمثل ُب اعتقادىم بإمكاف مقابلة الرسوؿ بعد ( الصوفية ا٤بنتحلة) كمظاىر عقيدة الرجعة عند
كأنو مازاؿ يعطي ، ٰبضر بعض اجتماعات الصوفية -صلى ا عليو كسلم-كأنو ، موتو يقظة

كما يعتقدكف إمكاف مقابلة كل شخص ،  يعات ٤بن يشاء من العبادبعض ا٤بعارؼ كالتشر 

                                        
 (. ّْٖ/ ُُمصدر سابق )٦بموع الفتاكل: ( ُ) 
 (. ّْٗ/ ُُ( ا٤بصدر السابق: )ِ) 



 
 

  [ُِٓ] 
 

 .ُ()-عليهم الصالة كالسالـ-مقدس عندىم غّب األنبياء 

كشد الرحاؿ إذل مشاىد األموات ، "إقامة ا٤بشاىد كالقباب على قبور ا٤بقدَّسْب - ب
 .ِ()كصرؼ أنواع العبادات ألصحاب القبور"  ،ا٤بقدَّسْب

يتضح ذلك "من خالؿ ما ينصبو القبوريوف ، ُب ىذا ا١بانب كثّبان ( ةمنتحلو الصوفي) كقد أكغل
أك بناية شيدت ، أك كٮبي، سواء كاف قبة على قرب حقيقي، على مواضع آثار ا٤بقدَّسْب عندىم
 .ّ()أك ٫بو ذلك" ، أك جلس فيو، على مكاف صلَّى فيو ذلك ا٤بقيدَّس

كىذا بالطبع خالؼ الوالية . عادل خراُب كامل [الصوفية ا٤بنتىحلة] "كباختصار عادل األكلياء عند
ُب اإلسالـ الٍب تقـو على الدين كالتقول كعمل الصا٢بات كالعبودية الكاملة  كالفقر إليو كأف 

صلى ا عليو -قاؿ تعاذل لرسولو ، الورل ال ٲبلك من أمر نفسو شيئان فضالن أنو ٲبلك لغّبه
يُِم ىَ ﴿: -كسلم مأ

َ
ِِّ ََلٓ أ ا َوََل رََػٗسا كُوأ إِ ًأ ََضّٗ  ْ(). "[ ُِ: ا١بن﴾ ]١٫ُس

 :(الووفية المنَتصلة) عندبعض مظاىر التقديس المشترك بين األحياء واألموات : ثالثاً 

 :كيشمل   :التقديس ا٤بؤدم إذل عبادة ا٤بقدسْب - أ
 .ا٣بوؼ من ا٤بقدس خوؼ السر الذم ال ٯبوز لغّب ا تعاذل  -ُ
 .الباطنة من ا٤بقدسْبرجاء قضاء ا٢بوائج الظاىرة ك   -ِ
 .٧ببة ا٤بقدسْب ابة الٍب ال ٘بوز لغّب ا  -ّ
 ٓ(). الدعاء كاالستغاثة كالتوسل با٤بقدسْب فيما ال يقدر عليو إال ا  -ْ

                                        
 (. ُّ-ٔ/ِ)مصدر سابق،  ر تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب:( ينظُ) 
 (. ٔ/ِ( ا٤بصدر السابق: )ِ) 
 (. ّٓ/ِ( نص تعليق مؤلف تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب ٧بمد أٞبد لوح، )ّ) 
 (. ْٔ، ْٓ( فضائح الصوفية: مصدر سابق، )ص: ْ) 
 (. ُّٖ/ِ( تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: مصدر سابق، )ٓ) 



 
 

  [ُّٓ] 
 

 ُ(). فهم الكرامات ُب لتقديس الناتج عن اال٫براؼا - ب
لكلي على اعتمادىم ا" :ىونلقاه عندما نقرأ ُب كتب تراثهم فأكؿ ا٫براؼ ٤بدعي الصوفية 

كتركيزىم على اختالؽ ، كاىتمامهم ُب مناىجهم على ا٤ببالغة ُب نشر خوارؽ الشيوخ، ا٣بوارؽ
لّبفعوا هبا ما للشيوخ كاألكلياء من مكانة كمنزلة ُب نفوس ؛ كأساطّب كثّبة بالية، قصص خيالية

 ِ() كٰبملوىم على اإلذعاف ٥بم كتقديسهم كتعظيمهم لدرجة العبادة"، األتباع

"دعوت نفسي إذل شيء من : ذكر أصحاب الطبقات الصوفية عن البسطامي أنو قاؿ كقد
 .فمنعتها عن ا٤باء سنة "، الطاعات فلم ٘ببِب

من  "رأيت إنساناي : فقاؿ، قد جاكز حدكد ذلك ّ()كاألغرب أف أبا النصر السراج الطوسي
 .ْ() الصوفية مكث سبع سنْب دل يشرب ا٤باء"

أف يسمع أحدىم صوتان من حجر أك شجر أك صنم يأمره : ؤالءكمن تالعب الشياطْب هب 
أك ا٤بالئكة على سبيل ، فيظن ا٤بغركر أف ا خاطبو، كينهاه بأمور ُب بعضها الشرؾ با

كإ٭با أكلئك ىم ، كا٤بالئكة ال تأمر بالشرؾ با، كمعلـو أف ا ال يأمر بالفحشاء، الكرامة
 .ما كانوا يفعلوف ذلك قبل اإلسالـ أيضان الشياطْب يلبسوف عليهم أمورىم ك

كقد يظن ىؤالء أف ذلك كحى من ا عليهم كما حصل لكثّب من الذين قٌلت معرفتهم با  
أنو كذاب ثقيف  -صلى ا عليو كسلم-الذم أخرب عنو الرسوؿ   ٓ()كا٤بختار بن أىب عبيد

                                        
 (. ِٕٕ/ِ)ابق، تقديس األشخاص ُب الفكر الصوُب: مصدر س (ُ) 
 (. ِّٗ/ِ( ا٤بصدر السابق: )ِ) 
( عبد ا بن علي بن ٧بمد بن ٰبٓب، أبو نصر الٌسٌراج الطُّوسي الصُّوُب، مصٌنف كتاب )اللمع( ُب التصوؼ. توُب ّ) 

 (. ِْٓ/ ٖىػ(. ينظر )تاريخ اإلسالـ( للذىيب، مصدر سابق، )ّٖٕسنة )
 (. ِّ( دراسات ُب التصوؼ: مصدر سابق، )ص: ْ) 
( ا٤بختار بن أيب عبيد: أبو إسحاؽ بن مسعود الثقفي، إليو تينسب فرقة )ا٤بختارية( من الشيعة، أحد الشجعاف، عاىد ٓ) 

عبد ا بن الزبّب كشهد معو بداية حربو مع ا٢بصْب بن ٭بّب، ٍب ذىب إذل الكوفة كتتبع قتلة ا٢بسْب رضي ا عنو فقتل 
إليو ال سيما الشيعة الذين يتظاىركف بنصرة أىل البيت، ككاف متلونان كذابان ادعى النبوة  الكثّب منهم فجذب أنظار الناس

كقاؿ فيو أتباعو بذلك، كقد اشتهر عنو كعن أتباعو القوؿ بػ )البداء(، دخل ُب معارؾ مع مصعب بن الزبّب فحاصره ُب 
 (. ّٓق، )ص: ىػ(. ينظر )الوفيات كاألحداث(، مصدر سابٕٔقصر الكوفة حٌب قتل سنة )



 
 

  [ُْٓ] 
 

 ُ().كغّبه ٩بن استهوهتم الشياطْب

تمثل بصورة ا٤بستغاث بو من الناس فيظن ا٤بشرؾ با أف ىذه الصورة أف الشياطْب قد ت: كمنها
كإ٭با ىو ُب ا٢بقيقة شيطاف ، أك أف ملكان جاء على صورتو، ىي الشيخ الفالين أك الورل الفالين

 ِ(). ٛبثل لو ليضلو

كطرقوا  ، فقد ركبوا كل صعب كذلوؿ؛ ال يتصوركف كالية دكف خوارؽ( الصوفية ا٤بنتحلة) كأنصار
كٝبع ، كذىبوا كل مذىب ُب سبيل نسج القصص كاختالؽ الركايات، كل باب مسدكد

منهم بأف ذلك جالب لالحَباـ كموجب للتقديس عند ا٣باص  ظنان ؛ ساطّب ا٤بخجلةاأل
 .ّ()كالعاـ"
 :حاجة اهلل إل  الولي( الووفية المنَتصلة) اعتقاد

كأف ا تعاذل ٕباجة إذل ، ورل كرل اك٫بوىم أف ال[ ا٤بنتىحلة] قد يفهم من إطالقات الصوفية"
، كغِب عن ا٣بلق كلهم، فا تعاذل غِب عن األكلياء ٝبيعان ، كىذا اعتقاد خاطئ، ىؤالء األكلياء

، كإ٭با كاف ا٤بؤمنوف أكلياء ا ٗبعُب أهنم ٤با أحبوا ا، كال إذل كاليتهم، كليس ٕباجة إذل عبادهتم
، فأصبحوا ىم أكلياء ا، نصرىم كأيدىم كقواىم: ٗبعُب، توالىم ا؛ ك٤با أطاعوه كعبدكه

كا تعاذل كرل الذين ، فهكذا يكوف ا٤بؤمن كليان من أكلياء ا، ككصف ا نفسو بأنو كليهم
 .ْ()آمنوا" 

تعاذل، كما أهنم ال ىو ٕباجة إذل ا كائنان من كاف   سواءن كاف نبيان أك كليان أك فكل ٨بلوؽ
 :-صلى ا عليو كسلم-آمران رسولو ا سبحانو كتعاذل  يقوؿ. نفسهم نفعان كال ضران ٲبلكوف أل

                                        
 (. َُُٓ/ ّ( فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ منها: مصدر سابق، )ُ) 
 (. َُِٓ/ ّ( ا٤بصدر السابق: )ِ) 
 (. ِٖٗ/ِ( ا٤بصدر السابق: )ّ) 
توَب: ( شرح العقيدة الطحاكية: عبد ا بن عبد الرٞبن بن عبد ا بن إبراىيم بن فهد بن ٞبد بن جربين )ا٤بْ) 

 (. ٖ/ ْٗىػ(، دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، )َُّْ



 
 

  [ُٓٓ] 
 

ػٗ ﴿ َِس َجفأ يُِم نِلَفأ مأ
َ
ٓ أ ٌَا ػَ كُو َلٍّ ا إَِلٍّ  ٌَا ا َوََل ََضًّ ِ َو َيأ

ََ ٱۡلأ ََثأُت ٌِ خَهأ ًُ ٱىأَؾيأَب ََّلظأ يَ غأ
َ
ٔأ ُنُِج أ َ ُ  َول آَء ٱّلِلٍّ

 َُ
َ
ُٔٓء  إِنأ خ ِِنَ ٱلعَّ م   ا۠ إَِلٍّ َُِشيصٞ َمعٍّ ٔأ  .[ُٖٖ]األعراؼ:﴾١٨٨ؤأٌَُِِٔن يُ  َوبَِؼيٞ ىَِّل

يقوؿ السعدم عند تفسّبه ٥بذه اآلية: "كىذه اآليات الكرٲبات، مبينةه جهلى من يقصد 
كيدعوه؛ ٢بصوؿ نفع أك دفع ضر. فإنو ليس بيده شيء من  -صلى ا عليو كسلم-النيب 

، كال يدفع الضر عمن دل يدفعو ا عنو، كال لو من العلم إال ما األمر، كال ينفع من دل ينفعو ا
علمو ا تعاذل، كإ٭با ينفع من قبل ما أرسل بو من البشارة كالنذارة، كعمل بذلك، فهذا نفعو 

، الذم فاؽ نفع اآلباء كاألمهات، كاألخالء كاإلخواف ٗبا حث العباد -صلى ا عليو كسلم-
 .ُ() كل شر، كبينو ٥بم غاية البياف كاإليضاح"  على كل خّب، كحذرىم عن

: "كهبذا اإلعالف تتم لعقيدة التوحيد -أيضان –كيقوؿ سيد قطب ُب ًظالؿ ىذه اآلية 
اإلسالمية كل خصائص التجريد ا٤بطلق، من الشرؾ ُب أية صورة من صوره. كتتفرد الذات 

البشر ٧بمدان رسوؿ ا كحبيبو اإل٥بية ٖبصائص ال يشاركها البشر ُب شيء منها. كلو كاف ىذا 
فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية، كيقف العلم  -عليو صلوات ا كسالمو -كمصطفاه

كتتحدد  -صلى ا عليو كسلم -البشرم. كعند حدكد البشرية يقف شخص رسوؿ ا
م  ﴿كظيفتو:  ٔأ َُا۠ إَِلٍّ َُِشيصٞ َوبَِؼيٞ ىَِّل

َ
 . ِ()" [ُٖٖ]األعراؼ:﴾يُؤأٌُِِٔنَ  خ

كقد أخرب ا تعاذل بأف الذين ييٍدعىوف من دكنو ال ٲبكلوف كشف الضر كال ٙبويلو عمن 
ََ ﴿فقاؿ تعاذل:  ،يدعوهنم ِي ُغٔاْ ٱَّلٍّ ًأ َوََل  كُِو ٱدأ ِ َغُِس ّ َؿ ٱلُضَّ يُِهَٔن َنؼأ ٍأ ٌَِّ ُدوُِِّۦ ـََل َح ٍأخًُ  زََخ
ِيًل  ذل بأف الذين ييٍدعىوف من دكنو ال ٲبلكوف شيئان كما أخربنا ا تعا  .[ٔٓ]اإلسراء:﴾٥٦َتٔأ

ًأ ﴿كالقطمّب، فقاؿ تعاذل:  كلو كاف ىذا الشيء  بسيطان جدان  ُػٔاْ ُدََعَٓءُز ٍَ ًأ ََل يَعأ ُْ ُغٔ إِن حَسأ
ًأ  َوََل يُجَتِّئَُم ٌِ نُِس ُفُصوَن بِِۡشأ ثِ يَسأ ٍَ ٔأَم ٱىألَِحَٰ ۖ َويَ ًأ ْ ىَُس خََجاةُٔا ٌَا ٱظأ  ْ ُػٔا ٍِ ٔأ َظ َ  رأُو َرتِي  َول

 .[ُْ]فاطر:﴾١٤

                                        
 (.ُُّتفسّب السعدم: مصدر سابق،  )ص: ( ُ) 
 (.َُُْ/ ُّب ظالؿ القرآف: مصدر سابق،  ) (ِ) 



 
 

  [ُٓٔ] 
 

 
 :عل  اإلسالم والمسلمين( الووفية المنَتصلة) اآلثار العقدية للرق

ُب ( الصوفية ا٤بنتحلة) قدٲبان كحديثان إذل بعض آثار طرؽ( الصوفية) أشار كثّب ٩بن تكلم عن
[ ا٤بنتىحلة] ة"إف الفناء كالبقاء من ترىات الصوفي: ُ() كما يقوؿ اإلماـ الذىيب،  حياة ا٤بسلمْب

 .ِ()أطلقو بعضهم فدخل من بابو كل زنديق" 
أحدثت [ ا٤بنتىحلة] "الشك أف كتب الصوفية: ّ()كيقوؿ الدكتور ٧بمد ضياء الرٞبن األعظمي

 كما ابتلي ا٤بسلموف أشد من ابتالئهم بطرؽ الصوفية، ُب األمة أنواعان من البدع كا٣برافات
 .ْ()ككتبها"، [ا٤بنتىحلة]

"ال بلية أصابت ا٤بسلمْب ُب عبادهتم كعقائدىم أخطر من بلية : ٓ()أٞبد ا٣بريصي كقاؿ الشيخ

                                        
قرئ ا٤بعركؼ ( ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز بن عبد ا الفارقي، الشيخ مشس الدين أبو عبد ا الدمشقي ا٤بُ) 

ق(. حافظ ال ٯبارل، كالفظ ال يبارل، أتقن ا٢بديث كرجالو، كنظر عللو كأحوالو، كعرؼ تراجم ّٕٔبالذىيب. كلد سنة )
ـ ُب توارٱبهم كاإللباس، ٝبع الكثّب، كنفع ا١بم الغفّب، كأكثر من التصنيف، ككفر باالختصار مؤكنة  الناس، كأباف اإلهبا

نيفو: )تاريخ اإلسالـ(، ك )سّب أعالـ النبالء(، ك )طبقات القراء(، ك )طبقات ا٢بفاظ(، ك التطويل ُب التأليف. من تصا
ـ بوفيات اإلعالـ(. توُب سنة ) ق( بدمشق. ينظر )فوات الوفيات( مد بن شاكر بن ْٖٕ)ا٤بقتُب ُب الكُب(، ك )اإلعال

ىػ(، ت: إحساف عباس، دار ْٕٔا٤بتوَب: أٞبد بن عبد الرٞبن بن شاكر بن ىاركف بن شاكر ا٤بلقب بصالح الدين )
(. ك )معجم الشيوخ( لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ُّٔ، ُّٓ/ّـ، )ُْٕٗ، ُصادر، بّبكت، ط

، ُىػ(، ت: بشار عواد، رائد يوسف العنبكي، مصطفى إ٠باعيل األعظمي، دار الغرب اإلسالمي، طُٕٕ)ا٤بتوَب: 
 (. ّْٓ، ِّٓـ، )ص: ََِْ

 (. ّّٗ/ ُٓ( سّب أعالـ النبالء للذىيب: مصدر سابق، )ِ) 
ىػ(، حصل على الدكتوراه من ُِّٔ( األستاذ الدكتور ٧بمد ضياء الرٞبن األعظمي عبد ا: عادًل ىندم، كلد سنة )ّ) 

ا٢بديث  ق(، دٌرس ُب كليةُّٕٗجامعة األزىر كعنواف رسالتو: )أقضية النيب صلى ا عليو كسلم(، كنوقشىت ُب عاـ )
(: ّ –الشريف با١بامعة االسالمية با٤بدينة النبوية، كتوذل عمادة الكلية فَبة من الزمن. ينظر )أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث 

(ُُٔ /ِْٓ .) 
(. نقال عن )دراسات ُب ا١برح كالتعديل( مد ضياء الرٞبن َ: مصدر سابق، )ص: ِ –( أرشيف منتدل األلوكة ْ) 

 (. ُُّاألعظمي، )ص: 
( أٞبد ا٣بريصي: عادًل مغريب، ٚبرج من كلية القركيْب قدٲبا، كمن دار ا٢بديث ا٢بسنية بالرباط، ككاف أستاذا با٤بعهد ٓ) 

العلمي ٗبكناس، كا٬برط ُب سلك العدلية، كاشتغل سنتْب مدرسا با١بامعة اإلسالمية با٤بدينة النبوية ابتداء من إحدل 
 =ق(. ينظر )موسوعة مواقف السلف ُب العقيدة كا٤بنهج كالَببية )أكثر منَُّْكأربعمائة كألف للهجرة. توُب سنة )



 
 

  [ُٕٓ] 
 

كبدعة إقامة ا٤بوالد كمواسم األضرحة كا٤بهرجانات ، إذ من باهبم دخلت الوثنية؛ [زكران ] ا٤بتصوفة
 .ُ()علي عقائد ا٤بسلمْب" 

: " ذىاب اإلسالـ ِ()٧بمد بن الفضل البلخي وقالكأصدؽ كصفو للصوفية ا٤بنتحلة اليـو ما 
من أربعة: ال يعملوف ٗبا يعلموف، كيعملوف ٗبا ال يعلموف، كال يتعلموف ما ال يعلموف، كٲبنعوف 

 .ّ() الناس من التعلم"
  

                                                                                                                   
قرننا( أليب سهل ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بغراكم، ا٤بكتبة اإلسالمية  ُٓعادل على مدل  َََُموقف ألكثر من  َََٗ=

رشيف ملتقى أىل (. ك )أٖٖ، ٕٖ/ َُ، )ُللنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، النبالء للكتاب، مراكش، ا٤بغرب، ط
 (. ُٗ/ ُُِ(: مصدر سابق، )ُ -ا٢بديث 

 (. ّٗ/ َُ( موسوعة مواقف السلف ُب العقيدة كا٤بنهج كالَببية: مصدر سابق، )ُ) 
رحل من بلخ إذل ٠برقند، كمات هبا سنة . ٧بمد بن الفضل البػىٍلًخيُّ أبو عبد ا. من أكابر مشايخ خيراساف كًجلَّتهم (ِ) 
 .(ََّ)ص:  ( البن ا٤بلقن، مصدر سابق،بقات األكلياءطينظر ). ق(ُّٗ)
 (.ُِٗ/ ُ، ): مصدر سابقلشاطيبل االعتصاـ (ّ) 



 
 

  [ُٖٓ] 
 

 
  

 
 

 ثالثالالماصث 

 التقديس المذموم عند الشيعة اإلمامية االثني عشرية



 
 

  [ُٓٗ] 
 

 االثني عشريةاإلمامية التقديس المذموم عند الشيعة 

َوََكُُٔاْ ﴿ كالشيعة: الفرقة، قاؿ الٌلو تعاذل: األعواف كاألحزاب.": ُب اللغة ةالشنيٍػعى 

ۖ ِػيَػٗ  :﴾ا ۞ِإَونٍّ ٌَِ ﴿كًشيٍػعىةي الرَّجيًل: أتباعو كأىل ًملَّتو، قاؿ الٌلو تعاذل:  ًفرىقان. :أم ،[ِّ]الرـك
 ًَ ِي َْٰ ةأَر الفرقة من  :لشيعةكأصل ا .ُ() "من أىل دينو :أم ،[ّٖ]الصافات:﴾٨٣ِػيَػخِِّۦ َۡلِ

الناس، كتقع على الواحد كاالثنْب كا١بمع، كا٤بذكر كا٤بؤنث بلفظ كاحد، كمعُب كاحد. كقد 
صار ٥بم  كأىل بيتو، حٌب -رضي ا عنو- غلب ىذا االسم على كل من يزعم أنو يتوذل عليان 

أم عندىم. فالف من الشيعة عرؼ أنو منهم، كُب مذىب الشيعة كذا:  :، فإذا قيلخاصان  ا٠بان 
 .ِ()" من ا٤بشايعة، كىي ا٤بتابعة كا٤بطاكعة ك٘بمع الشيعة على شيع. كأصلها

كقالوا  ،على ا٣بصوص -رضي ا عنو-: "ىم الذين شايعوا عليان اإلمامية االثنا عشريةالشيعة ك 
وا ك٠بي  ،صان ككصيةن إما جليان كإما خفيان ن-ا عليو كسلمصلى –رسوؿ ا بعد  بإمامتو كخالفتو

عنهم كإف خرجت  -رضي ا عنو-علي   أف اإلمامة ال ٚبرج من أكالدالعتقادىم باإلمامية؛ 
قضية مصلحية تناط ليست اإلمامية  إفيكوف من غّبه، أك بتقية من عنده، كقالوا:  بظلمو فإ٭با 

بل ىى قضية أصولية كىى ركن الدين ال ٯبوز للرسل  ،باختيار العامة كينتصب اإلماـ بنصبهم
ك٠بيُّوا باالثِب  .ّ() و كال تفويضو إذل العامة كإرسالوإغفالو كإٮبال -عليهم الصالة كالسالـ-

 .ْ() باثِب عشر إمامنا قالوا ألهنمعشرية؛ 

                                        
 .(ّٖٗٓ/ ٔ) : مصدر سابق، باب الشْب كالياء كما بعدٮبا،(مشس العلوـ كدكاء كالـ العرب من الكلوـُ) 
 .(َِٓ، ُٗٓ/ ِ) : مصدر سابق، باب الشْب مع الياء،النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ِ) 
ا٤بلل كالنحل: ٧بمد بن عبد الكرًن بن أيب بكر أٞبد الشهرستاين، ت: ٧بمد سيد كيالين، دار ا٤بعرفة، ينظر  (ّ) 

 (.ُْٔ/ُق، )َُْْبّبككت، 

-الذم يلقبونو با٤برتضى ػ رابع ا٣بلفاء الراشدين، كصهر رسوؿ ا  -رضي ا عنو-علي بن أيب طالب  -ُىم:  (ْ) 
 ُٕ، كقد مات غيلةن حينما أقدـ ا٣بارجي عبد الرٞبن بن ملجم على قتلو ُب مسجد الكوفة ُب -عليو كسلمصلى ا 

 ق(ػ.َْرمضاف سنة )
 =ىػ( ، كيلقبونو باجملبٌب.َٓ- ّ) -رضي ا عنهما-كا٢بسن بن علي -ِ 



 
 

  [َُٔ] 
 

 :ا٣بطورة غاية ُب يعداف مهمْب أمرين على تقـو أهنا عشرية ٪بد االثِب للعقيدة الشيعية كبالنظر

 ُ()بعده"  من كنسلو -رضي ا عنو- علي اإلماـ على ٱبلعوهنا الٍب القداسة درجة: "أك٥بما

كأٌكؿ من بدأ يشيع القوؿ بأف ، -رضي ا عنو-كلعل أٌكؿ من أشهر القوؿ بفرض إمامة عليٌ 
كإذا توالىا سواه ٯبب ، ك٧بصورة بالوصي، -صلى ا عليو كسلم-اإلمامة ىي كصاية من النيب

ابن ) كقد كاف، كتبهم  ُب ىذا باعَباؼ الٌشيعة أنفسهمك ، ِ()( ابن سبأ) الرباءة منو كتكفّبه ىو

                                                                                                                   
 .الشهيدىػ(، كيلقبونو ُٔ - ْ) -رضي ا عنهما-بن علي كا٢بسْب  -ّ= 
 ىػ( كيلقبونو بالسَّجَّاد. ٓٗ -ّٖالعابدين بن ا٢بسْب ) علي زينك  -ْ 
 ىػ(، كيلقبونو بالباقر.ُُْ -ٕٓالباقر بن علي زين العابدين )ك٧بمد -ٓ 
 ىػ(، كيلقبونو بالصادؽ.ُْٖ - ّٖجعفر الصادؽ بن ٧بمد الباقر )ك -ٔ 
 ىػ( كيلقبونو بالكاظم.ُّٖ -ُِٖموسى الكاظم بن جعفر الصادؽ )ك -ٕ 
 .الرضاىػ(، كيلقبونو بَِّ -ُْٖلرضا بن موسى الكاظم )علي اك  -ٖ 
 ىػ(، كيلقبونو بالتقي.َِِ -٧ُٗٓبمد ا١بواد بن علي الرضا )ك  -ٗ 
 ىػ(، كيلقبونو بالنقي.ِْٓ -ُِِعلي ا٥بادم بن ٧بمد ا١بواد )ك  -َُ 
 ىػ(، كيلقبونو بالزكي.َِٔ -ِِّكا٢بسن العسكرم بن علي عبد ا٥بادم ) -ُُ 
بأف الشيعة االثناعشرية  ميزع ىػ ػ ... ( كيلقبونو با٢بجة القائم ا٤بنتظر،كِٔٓهدم بن ا٢بسن العسكرم )ك٧بمد ا٤ب-ُِ 

أربع  :اإلماـ الثاين عشر قد دخل سردابنا ُب دار أبيو ًبسيرَّ مىٍن رأل كدل يعد، كقد اختلفوا ُب ًسٌنو كقت اختفائو فقيل
. ينظر ْب يذىبوف إذل أنو غّب موجود أصالن كأنو من اخَباعات الشيعةٜباين سنوات، غّب أف معظم الباحث :سنوات كقيل

ىػ(، اقق: د. ّّّتفسّب ا٤باتريدم )تأكيالت أىل السنة(: ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمود، أبو منصور ا٤باتريدم )ا٤بتوَب: 
ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب  كينظر) (.ُُٔ/ ُـ، )ََِٓىػ، ُِْٔ، ٦ُبدم باسلوـ، دار الكتب العلمية ، بّبكت، لبناف، ط

 .(ِٓ، ُٓ/ ُ)، مصدر سابق (،األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة
(. بتصرؼ عن دراسات ُب َُ( التقديس عند الشيعة االثِب عشرية، كأثره على عقائدىم: مصدر سابق، )ص: ُ) 

اإلعالـ، دار إشبيليا، الرياض، األىواء كالفرؽ كالبدع، كموقف السلف منها: تامر عبد الكرًن العقل، مركز الدراسات ك 
 (. ُِٓ، ُُٓـ، )صُٕٗٗىػ، ُُْٖ، ُا٤بملكة العربية السعودية، ط

( عبد ا بن سبأ: إليو تينسب الطائفة )السبئية( كىم الغالة من الرافضة، ككانت تقوؿ بألوىية علي رضي ا عنو. ِ) 
٤بسلمْب ليلفتهم عن طاعة األئمة كيدخل بينهم الشر، أصلو من اليمن، قيل: كاف يهوديا كأظهر اإلسالـ. طاؼ بالد ا

فرحل إذل ا٢بجاز فالبصرة فالكوفة. كدخل دمشق ُب أياـ عثماف بن عفاف، فأخرجو أىلها، فانصرؼ إذل مصر، كجهر 
: ق(. ينظر )تاريخ دمشق( أليب القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة ا ا٤بعركؼ بابن عساكر )ا٤بتوَبَْببدعتو. توُب سنة )

 (.ّ/ ِٗـ، )ُٓٗٗىػ، ُُْٓىػ(، ت: عمرك بن غرامة العمركم، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ُٕٓ



 
 

  [ُُٔ] 
 

فلما أسلم ، -عليو السالـ-ىو كصي موسى  ُ()يرل أف يوشع بن نوف، يهودم األصل( سبأ
 ِ(). -رضي ا عنو-أظهر ىذه ا٤بقالة ُب علي بن أيب طالب

طمة فا كالسيدة، علي اإلماـ عن ركيت الٍب األحاديث على فقط أهنم يعتمدكف: ثانيهما
 .ْ()غّبىم"  من ا٢بديث ركاة ركاية كيرفضوف، -كنسلهما مارضي ا عنه-ّ()الزىراء

، كأحاطوىم هباالت من التقديس كالتعظيم، أئمة أىل البيت غلوان فاحشان  ُب كلقد غال الشيعة
، كفسركا اإلمامة تفسّبا ٯبعلها مشاركة للنبوة، كاالطالع على الغيب، كاعتقدكا فيهم العصمة

  ٓ(). نافسة ٥با ُب كثّب من ا٣بصائصبل م
"أنو ال بد ُب كل زماف من إماـ معصـو يكوف  :كما قاؿ ابن تيميةيٌدعوف  كالشيعة الرافضة  

ٍب مع ىذا يقولوف إنو كاف صبيا دخل السرداب ، حجة ا على ا٤بكلفْب ال يتم اإلٲباف إال بو
 عْب كال أثر كال يدرؾ لو حس كال خرب"كال يعرؼ لو  ٔ()( أربعمائة كأربعْب سنة) من أكثر من

()ٕ. 

                                        
( يوشع بن نوف بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب ابن إسحاؽ بن إبراىيم ا٣بليل عليهم السالـ. كىو فٌب موسى بن ُ) 

سنة(، كتدبّبه أمر بِب إسرائيل قبل ُِٔر يوشع بن نوف )عمراف صلى ا عليو كسٌلم، كا٣بليفة بعده على أمتو. كاف عيم
سنْب(،  َُُسنة(، كمات كلو )ُّسنة(. كقيل: دبٌر يوشع أمر بِب إسرائيل )ِٕأف يتوٌَب موسى إذل أف توُب يوشع )

 (. ِْٕ، ِٓٔ/ ْٕكدفن ُب جبل كنعاف. ينظر )تاريخ دمشق( البن عساكر، مصدر سابق، )
، ُ، ناصر بن عبد ا بن علي القفارم، ط-عرض كنقد  -عة اإلمامية االثِب عشرية ( ينظر أصوؿ مذىب الشيِ) 

ىػ، )أصل ىذا الكتاب رسالة علمية تقدـ هبا ا٤بؤلف لنيل درجة الدكتوراة من قسم العقيدة كا٤بذاىب ا٤بعاصرة،  ُُْْ
 (. ْٓٔ/ ِجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسالمية، )

: سيدة نساء العا٤بْب ُب زماهنا، البضعة النبوية، كا١بهة ا٤بصطفوية، -صلى ا عليو كسلم-فاطمة بنت رسوؿ ا ( ّ) 
مولدىا قبل ا٤ببعث بقليل، كتزكجها اإلماـ علي بن أيب طالب ُب ذم القعدة، أك قبيلو، من سنة اثنتْب بعد كقعة بدر، 

بستة أشهر تقريبا.  -صلى ا عليو كسلم-لنيب فولدت لو ا٢بسن، كا٢بسْب، ك٧بسنا، كأـ كلثوـ، كزينب. توفيت بعد ا
 (. ُّْ -ُُٖ/ِينظر )سّب أعالـ النبالء( للذىيب، مصدر سابق، )

 (. َُ( التقديس عند الشيعة االثِب عشرية، كأثره على عقائدىم: مصدر سابق، )ص: ْ) 
 . (َٓ( ينظر رسالة التوحيد ا٤بسمى بػ تقوية اإلٲباف للدىلوم: مصدر سابق، )ص: ٓ) 
 ( كقد زادت ألف سنة منذ زمن ابن تيمية رٞبو ا إذل اليوـ، كال يزاؿ  إمامهم ُب سردابو كما يزعموف. ٔ) 
 (. ّْٗ/ ُُ( ٦بموع الفتاكل: مصدر سابق، )ٕ) 



 
 

  [ُِٔ] 
 

، كأفعا٥بم، كأقوا٥بم، مقدسة فناحيتهم، فاألئمة عندىم مقدسوف ىم ككل ما يتصل هبم
- النيب كركضة كالذم ىو عندىم ركضة -أئمتهم دفن كمكاف، كميديهنم، كرسائلهم، كتوقيعاهتم

كمكاف إقامة أئمتهم ، قبورىم كتربة، قبورىم على ا٤ببنية كا٤بشاىد، -صلى ا عليو كسلم
صلى ا -كنفس النيب ، كعقيدهتم، كشريعتهم، كأضرحتهم، كحضرهتم، كعتباهتم، كفقهائهم

كل ذلك عندىم ،  كذكاهتم، كأركاحهم كأركاح شيعتهم، -عليهم السالـ-كاألئمة  -عليو كسلم
 .ُ() مقدس

فهم ، يست كنظرة أىل السنةل -مرضي ا عنه-إذل أىل البيت االثِب عشرية الشيعة  كنظرة
حيث يفضلوهنم على ، ٍدعيوف إذل اتٌباع أىل البيت إ٭با يقصدكف أئمتهم االثِب عشرعندما يى 

 ِ()!. -عليهم السالـ-األنبياء نعم يفضلوهنم على أنبياء ا 

كدرجة ، "فإف لإلماـ مقاما ٧بمودان : (ا٢بكومة اإلسالمية) ُب كتابوّ()كىذا نص كالـ ا٣بميِب
كإف من ضركريات . كخالفة تكوينية ٚبضع لواليتها كسيطرهتا ٝبيع ذرات ىذا الكوف، ميةسا

 .ْ()مذىبنا أف ألئمتنا مقامان ال يبلغو ملك مقرب كال نيب مرسل" 
الشيعة ُب عقائدىم ) كيقوؿ أحد مشاٱبهم كىو السيد أمّب ٧بمد الكاظمي القزكيِب ُب كتابو

 .ٓ()عليهم السالـ أفضل من األنبياء""األئمة من أىل البيت : (كأحكامهم

                                        
 (. ُُ، َُ( بتصرؼ عن التقديس عند الشيعة االثِب عشرية، كأثره على عقائدىم: مصدر سابق، )ص: ُ) 
، ِعبد ا ا٤بوصلي، دار اإلٲباف للطبع كالنشر كالتوزيع، اإلسكندرية، ط شيعة )حٌب ال ننخدع(:نظر حقيقة ال( يِ) 

 (. ُِْ)ص: 
قائد الثورة اإلسالمية ُب إيراف، من كبار علماء الشيعة اإلمامية ق(. ُُّٖكلد سنة )( ركح ا ا٤بوسوم ا٣بميِب: ّ) 

ق(. ينظر )تىكملىة َُْٗزعيم األعلى لعلماء الشيعة ُب إيراف. توُب سنة ))االثِب عشرية(. ُب الستينات ا٤بيالدية أصبح ال
، ُميعجم ا٤بيؤلفْب( مد خّب بن رمضاف بن إ٠باعيل يوسف، دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت، لبناف، ط

 (. ُٕٖـ، )ص:  ُٕٗٗىػ،  ُُْٖ
 (. ُِْ( حقيقة الشيعة )حٌب ال ننخدع(: مصدر سابق، )ص: ْ) 
 ( ا٤بصدر السابق. ٓ) 



 
 

  [ُّٔ] 
 

"كأئمتنا : (اليقْب) كيقوؿ آية ا السيد عبد ا٢بسْب دستغيب كىو أحد أعواف ا٣بميِب ُب كتابو
صلى ا عليهم -أفضل من ٝبيع األنبياء باستثناء خاًب األنبياء  -عليهم السالـ-االثنا عشر 

 .ُ()أكثر" كلعل أحد أسباب ذلك ىو أف اليقْب لديهم  ؛-كسلم

كىي تعلو على مرتبة ، منصب إ٥بي كالنبوة( ٗبفهومها السبئي) فمسألة اإلمامة عند الشيعة
"اإلمامة العاٌمة : ِ()قاؿ شيخهم نعمة ا ا١بزائرم. كىذا ما ٯباىر بو ٝبلة من شيوخهم، النبوة

 .ّ()الٍب ىي فوؽ درجة النٌبٌوة كالٌرسالة" 

فإهٌنا مرتبة ثالثة شٌرؼ ، "اإلمامة أجٌل من النٌبٌوة: (كدايع النٌبٌوة) وُب كتاب( ْ)كقاؿ ىادم الطٌهراين
 .ٓ()بعد النٌبٌوة كا٣بلة"  ا تعاذل هبا إبراىيم

بسنده عن أيب   ٔ() فقد ركل الكليِب. ركاياهتم أعظم أركاف اإلسالـ ُب كما أف اإلمامة
كدل يناد ، كالٌصـو كا٢بٌج كالوالية على الٌصالة كالزٌكاة: "بِب اإلسالـ على ٟبس: قاؿ ٕ()جعفر

                                        
 (.ُِْ( حقيقة الشيعة )حٌب ال ننخدع(: مصدر سابق، )ص: ُ) 
( الشيخ نعمة ا بن نور الدين بن نعمة ا ا٢بسيِب الشيعي ا١بزائرم، ا٤بهندس الكبّب. مات ٗبدينة بيشاكر سنة ِ) 
ـ ا٤بسمى بػ )نز ُُُٓ) ـ ٗبن ُب تاريخ ا٥بند من األعال ىة ا٣بواطر كهبجة ا٤بسامع كالنواظر( لعبد ا٢بي بن ق(. ينظر )اإلعال

، بّبكت، لبناف، طُُّْفخر الدين بن عبد العلي ا٢بسِب الطاليب )ا٤بتوَب:  ـ، ُٗٗٗىػ،  َُِْ، ُىػ(، دار ابن حـز
(ٔ /ّٖٓ .) 
 (. ٔٓٔ/ ِ( أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثِب عشرية: مصدر سابق، )ّ) 
 راجع الشيعة كآياهتم ُب ىذا العصر. ينظر ا٤بصدر السابق. ( ىادم الٌطهراين: أحد مْ) 
 (. . ٔٓٔ/ ِ( أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثِب عشرية: مصدر سابق، )ٓ) 
( أبو جعفر ٧بمد بن يعقوب الرازم الكليِب شيخ الشيعة، كعادل اإلمامية، صاحب )التصانيف(. كاف ببغداد، كهبا ٔ) 

 (. َِٖ/ ُٓق(. ينظر )سّب أعالـ النبالء( للذىيب، مصدر سابق، )ِّٖ)توُب، كقربه مشهور. مات سنة 
( السيد، اإلماـ، أبو جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي العلوم، الفاطمي، ا٤بدين، كلد زين العابدين. خامس ٕ) 

ق(، َب ٔٓؿ. كلد با٤بدينة سنة )األئمة االثِب عشر عند اإلمامية. كاف ناسكا عابدان، لو ُب العلم كتفسّب القرآف آراء كأقوا
ق( با٢بميمة كدفن با٤بدينة. ينظر )سّب أعالـ النبالء( للذىيب، ُُْحياة عائشة كأيب ىريرة رضي ا عنهما. كتوُب سنة )

 (. ُِٕ، َِٕ/ٔ(. )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )َْٗ، َُْ/ ْمصدر سابق، )



 
 

  [ُْٔ] 
 

 .ُ()"-يعِب الوالية  -فأخذ النٌاس بأربع كتركوا ىذه ، بشيء كما نودم بالوالية

ال يعصوف ا ما أمرىم ، معتقد الشيعة معصوموف من السهو كا٣بطأ كالنسياف ُب كاألئمة
جهلهم فهو كافر  كمن، كمن اعتقد غّب اعتقادىم ىذا فقد جهل أئمتهم، كيفعلوف ما يؤمركف

 .بزعمهم

ٯبب أف ، "كنعتقد أف اإلماـ كالنيب: (عقائد اإلمامية) ُب كتابو  ِ() يقوؿ ٧بمد رضا ا٤بظفر
من سن الطفولة إذل ا٤بوت ، ما ظهر منها كما بطن، يكوف معصوما من ٝبيع الرذائل كالفواحش

 .ّ()كما ٯبب أف يكوف معصوما من السهو كا٣بطأ كالنسياف" ،  عمدان كسهوان 

ما  ٓ()( الصدكؽ) عن رئيس ادثْب نقالن ( عشرية عقائد االثِب) ُب كتابو  ْ() كيقوؿ الز٪باين
كأهنم ال ، "اعتقادنا ُب األنبياء كالرسل كاألئمة أهنم معصوموف كمطهركف من كل دنس: نصو

كال كبّبان  ى عنهم كمن نف ،كيفعلوف ما يؤمركف ،كال يعصوف ا ما أمرىم، يذنبوف ال صغّبا ن
 .ٔ()كمن جهلهم فهو كافر" ، العصمة ُب شيء من أحوا٥بم فقد جهلهم

، ُب كتبهم ا٤بعتربة ٕ()فسنكتفي لبياهنا ببعض أبواب الفهارس أما صفات األئمة عند الشيعة -
 .أئمتهم إذل درجة التأليو ُب الشيعة ألبواب سيتضح بإذف ا لو غلوُّ كمن قرأ عناكين ىذه ا

٤بؤلفو ثقة اإلسالـ كما لقبو الشيعة ٧بمد بن يعقوب ( الكاُب) س كتاببعض أبواب فهار  -أ
                                        

 (. ٔٓٔ/ ِ: مصدر سابق، )( أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثِب عشريةُ) 
( ٧بمد رضا ا٤بظفر: فقيو اثنا عشرم، من مؤلفاتو: )أحالـ اليقظة ُب الفلسفة(، ك )كتاب ا٤بنطق(، ك )عقائد ِ) 

 (. َِٔىػ. ينظر )الوفيات كاألحداث(، مصدر سابق، )ص: ُّْٖاإلمامية(، توُب سنة 
  (.ُِٗ( حقيقة الشيعة )حٌب ال ننخدع(: مصدر سابق، )ص: ّ) 
 ( إبراىيم ا٤بوسوم الز٪باين: أحد علماء الشيعة اإلمامية كآياهتم. ينظر ا٤بصدر السابق. ْ) 
٧بمد بن على بن ا٢بسْب بن بايويو القمى أبو جعفر. من كبار ادثْب كالفقهاء عند الشيعة اإلمامية. نشأ َب قم،  (ٓ) 

 (. ِّٓ/ ُاألعالـ(، موقع كزارة األكقاؼ ا٤بصرية، )ق( بالرم كدفن هبا. ينظر )موسوعة ُّٖكتعلم هبا، توُب سنة )
 (. َُّ، ُِٗ( حقيقة الشيعة )حٌب ال ننخدع(: مصدر سابق، )ص: ٔ) 
 (. ُّٗ -ُّْ)ص: : ا٤بصدر السابق (ٕ) 



 
 

  [ُٔٓ] 
 

 :الكليِب

 .إذا شاؤكا أف يعلموا علموا ُ()( ع) باب أف األئمة-

، بل ذلك   أحد من ا٣بلق مهما كافموكولة إذلليست ا٤بشيئة كىذا كالـ باطل كسخيف؛ ألف 
ُ رَبَّ ﴿: ذليقوؿ تعا ِ()كلو تابع ٤بشيئة ا عز كجل رب العا٤بْب. ن يََؼآَء ٱّلِلٍّ

َ
ٓ أ ٌَا تََؼآُءوَن إَِلٍّ َو

َي  ٍِ من فعالكم، إال أف يشاء ا ٛبكينكم  كما تشاءكف شيئان " :أم .[ِٗ]التكوير:﴾ٳ١ٱىأَعَٰيَ
ىو اإلعالـ  ينكم كبينها. كفائدة ىذا اإلخبارمن مشيئتكم، كإقداركم عليها، كالتخلية ب

نو ال قدرة للعبد على ما دل يقدره ا عٌز كجٌل. فهو خاضع لسلطاف باالفتقار إذل ا تعاذل، كأ
 .ّ() "مشيئتو، مقهور ٙبت تدبّبه كإرادتو

ََش إََِلَٰ َربِِّّۦ َظبِيٗل ﴿كيقوؿ تعاذل:  ٍََ َػآَء ٱَتٍّ نَِصةۖٞ َذ لستم " :أم .[ِٗ :]اإلنساف﴾ٳ١إِنٍّ َهَِٰشهِۦ حَشأ
فجميع ما  ،مر إليو، كمشيئة ا مستلزمة لفعل العبدألف األ ؛تشاؤكف إال ٗبشيئة ا تعاذل

 .ْ() "يصدر عن العبد ٗبشيئة ا جٌل جاللو كتعاذل شأنو
  باب أف األئمة )ع( يعلموف مٌب ٲبوتوف كأهنم ال ٲبوتوف إال باختيار منهم.-
صلوات -باب اف األئمة )ع( يعلموف علم ما كاف كما يكوف كأنو ال ٱبفى عليهم شيء -

  .-عليهم ا
ِ ﴿ كيكفي للرد على ىذا االدعاء قولو تعاذل:كسخافتهم،   ةكسخيف ةباطلات كىذا اٌدعاء َوّلِِلٍّ

ٌَا َربََّم ةَِغَٰ  ِِۙ َو أ َغيَيّأ َّكٍّ َٔ هُ َوحَ تُسأ ۥ ـَٱخأ ُّ مأُص َُكَّ
َ ِ يُصأَجُع ٱۡلأ ۡرِض ِإَوَِلّأ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ئَُن َديأُب ٱلعٍّ ٍَ ٍٍّا َتػأ فٍِو َخ
ُػُصوَن ﴿، كقولو تعاذل: [ُِّ]ىود:﴾١٢٣ ٌَا يَؼأ ُ  َو ۡرِض ٱىأَؾيأَب إَِلٍّ ٱّلِلٍّ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌََ ِِف ٱلعٍّ  ًُ يَ كُو َلٍّ َحػأ
يٍّاَن ُحتأَػرَُٔن 

َ
ٌَا ِِف ﴿، كقولو تعاذل: [ٓٔ]النمل:﴾٦٥خ  ًُ يَ َٔ  َويَػأ ُْ  

َٓآ إَِلٍّ ٍُ يَ َفاحُِح ٱىأَؾيأِب ََل َحػأ ٌَ َوِغَِسهُۥ 
ِ وَ  َبّ

َٓا َوََل َختٍّث  ٱىأ ٍُ يَ ُلُك ٌَِ َوَركٍَث إَِلٍّ َحػأ ٌَا تَعأ ِۙ َو صِ َدأ
ب  ِِف ُظيَُؿَِٰج  ٱۡلأ ۡرِض َوََل َرلأ

َ َوََل يَابٍِط إَِلٍّ ِِف  ٱۡلأ

                                        
 ( اختصار لقو٥بم: عليهم السالـ، أك عليو السالـ. ُ) 
 .(َّْ/ ٖ) : مصدر سابق،تفسّب ابن كثّبينظر  (ِ) 
 .(ُِْ/ ٗ) للقا٠بي: مصدر سابق، لتأكيل٧باسن ا (ّ) 
 (ُّٖ/ ْ) للخازف: مصدر سابق، لباب التأكيل ُب معاين التنزيل (ْ) 

 



 
 

  [ُٔٔ] 
 

ًُ ﴿كقولو تعاذل: ، [ٗٓ]األنعاـ:﴾٥٩ ٌَّتِي   نَِتَٰب   يَ ُِ  ٱىأَؾيأَد َويَػأ اَغثِ َويزَُنّ ًُ ٱلعٍّ َ ِغَِسهُۥ ِغيأ ٌَا إِنٍّ ٱّلِلٍّ
ٞط  رِي َجفأ ٌَا حَسأ رأَخاِمِۖ َو

َ ِعُب َؽسٗ  ِِف ٱۡلأ ۡرض  اۖ ٌٍّاذَا حَسأ
َ
ّيِ أ

َ
ُطۢ ةِأ رِي َجفأ ٌَا حَسأ ُٔت  إِنٍّ ٱ َو ٍُ ًٌ َرتُِيۢ َت َ َغيِي ّلِلٍّ

 .[ّْ]لقماف:﴾٣٤
جاء ُب كحده. ا تعاذل  ىوكٔبميع األشياء ا٤بذكورة  ىذه األمور الغيبيةبعلم كايط فا٤بختص 

كليس ا٤بغيبات  ،"كالذم ينبغي أف يعلم أف كل غيب ال يعلمو إال ا عٌز كجلٌ ٤بعاين(: )ركح ا
ما تشتاؽ  أك ألهنا كثّبان  ،لوقوع السؤاؿ عنها ؛كإ٭با خصت بالذكر ،٧بصورة هبذه ا٣بمس
و م علمى عمَّ  ،األشياء٤با خصص ىذه  ا تعاذلكيدؿ على ذلك أف  ،ُ() النفوس إذل العلم هبا"

٧بيط بالظواىر كالبواطن،  ، أم:فقاؿ: }ًإفَّ اللَّوى عىلًيمه خىًبّبه{ ،ُب هناية اآلية األشياءٔبميع 
كا٣بفايا كا٣ببايا، كالسرائر، كمن حكمتو التامة، أف أخفى علم ىذه ا٣بمسة عن العباد، ألف ُب 

 .ِ()" ذلك من ا٤بصاحل ما ال ٱبفى على من تدبر ذلك
ُب أىي  ،أـ بر   ُب ٕبرو أىي  ،توكمو  هنايتو تكوفأين ٌب ك مأحد من الناس يدرم ىناؾ ليس ف

كما يٌدعي الشيعة ُب -، كما أنو ليس ىناؾ من ٲبوت باختياره ّ() !؟أـ ُب جبل سهلو 
، كُب الوقت الذم يقدره ا تعاذل، يقوؿ بأمر بإذف ا تعاذل كأمره ، بل كل  ٲبوت-أئمتهم
ٍُ ﴿ تعاذل: ن َت

َ
ٍط أ ٌَا ََكَن نِلَفأ ِ نَِتَٰتٗ َو ٌَّ َٔت إَِلٍّ بِإِذأِن ٱّلِلٍّ ٗل ا  كقولو عزَّ "، [ُْٓ]آؿ عمراف:﴾ؤَجٍّ

 كتابان ذىا أجىل.:أم  ،كتب اللَّو ذلك كتابان مؤىجالن على التوكيد، ا٤بعُب:   (ًكتىابنا ميؤىجَّالن )كجلَّ: 
 .ْ() "ىو الوٍقت ا٤بعلـو :كاألجلي 

 
 
 :ٓ() اقر اجمللسيبعض أبواب فهارس )ٕبار األنوار( مد ب -ب

                                        
 (.َُٗ/ ُُ: مصدر سابق، ))ركح ا٤بعاين(تفسّب األلوسي (ُ) 
 (.ّٓٔ)ص: مصدر سابق، تفسّب السعدم:  (ِ) 
 (.ُّٓ/ ٔينظر الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور: مصدر سابق، ) (ّ) 
: عبد ا١بليل عبده ، تىػ(ُُّمعاين القرآف كإعرابو: إبراىيم بن السرم بن سهل، أبو إسحاؽ الزجاج )ا٤بتوَب:  (ْ) 

 .(ْْٕ/ ُ) ،ـُٖٖٗ ،ىػَُْٖ ،ُ، طبّبكت، عادل الكتب، شليب
 ـ ُب أصفهاف=مي. كرل مشيخة اإلسال( اٍلمجلًسي: ٧بمد باقر بن ٧بمد تقي بن مقصود علي األصفهاين. عالمة إمآ) 



 
 

  [ُٕٔ] 
 

باب: أف عندىم ٝبيع علـو ا٤بالئكة كاألنبياء كأهنم أعطوا ما أعطاه ا األنبياء، كأف  -
 كل إماـ يعلم ٝبيع علم اإلماـ الذم قبلو، كال تبقى األرض بغّب عادل.

 يعلموف األلسن كاللغات كيتكلموف هبا. -عليهم السالـ -باب: أهنم-
 .-عليهم السالـ- باب: أهنم أعلم من األنبياء-

ليس لديهم من العلم إال قليل،   -كمنهم أئمتهم-كىذه ادعاءات باطلة، فجميع ا٣بلق 
ًِ إَِلٍّ كَيِيٗل كما قاؿ تعاذل: ﴿ ََ ٱىأػِيأ ِ ٌّ وحِحخًُ 

ُ
ٌَآ أ  . [ٖٓ]اإلسراء:﴾٨٥ َو

 
-باب: أهنم يقدركف على إحياء ا٤بوتى كإبراء األكمو كاألبرص كٝبيع معجزات األنبياء -

  .-عليهم السالـ-
ِ ﴿ :على ىذا االدعاء قولو تعاذلكيبطل 

َٰ ُكّ ۥ لََعَ ُّ ٍُّ
َ
ََتَٰ َوخ ٔأ ٍَ أ ِ ٱل ۥ يُۡحأ ُّ ٍُّ

َ
َقَّ َوخ َٔ ٱۡلأ ُْ  َ نٍّ ٱّلِلٍّ

َ
َٰلَِم ةِأ َذ

ء   ًٍّ ُُيأ ﴿قولو تعاذل: ك  ،[ٔ]ا٢بج:﴾٦ كَِسيصٞ  َشأ ًأ ثُ ٍِيخُُس ًٍّ يُ ًأ ثُ ًٍّ َرَزكَُس ًأ ثُ ِي َريََلُس ُ ٱَّلٍّ ۖ ٱّلِلٍّ ًأ يِيُس
 ِۙ ء  ٌَِّ َشأ َٰىُِسً  َػُو ٌَِ َذ ٌٍَّ َحفأ ََكٓنُِسً  ۥ َوحََعَََٰلَٰ  َْوأ ٌَِ ُِشَ ُّ َ ُِكَٔن ُظتأَدَِٰ ٍٍّا يُۡشأ :﴾٤٠َخ  ،[َْ]الرـك

ُّ ِِفٓ ﴿قولو تعاذل: ك  َؿيأَجَٰ خأ
َ
ٍء أ ًأ  َوَُّكٍّ َشأ ُْ ْ َوَءاَثََٰص ُمٔا ٌَا كَسٍّ خُُب  ََتَٰ َوَُسأ ٔأ ٍَ أ ِ ٱل َُ ُُۡحأ ٌَّتِي  إٍُِّا َنأ ٌَام   إِ

 .[ُِ]يس:﴾١٢
 
 بعض أبواب فهارس كتاب )بصائر الدرجات( أليب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن )الصفار(  -ج

()ُ: 
كىذه االدعاءات السخيفة يبطلها  باب: عرض األعماؿ على األئمة األحياء كاألموات.-

ٍَ : ﴿-صلى ا عليو كسلم-قولو تعاذل ألكـر خلقو  أ ُع ٱل ٍِ ََعَٓء إِذَا إٍَُِّم ََل تُعأ ًٍّ ٱلَّ ُع ٱلؿَّ ٍِ ََتَٰ َوََل تُعأ ٔأ

 ََ ةِصِي سأ ٌُ اْ  ٔأ
ُ ﴿كقولو تعاذل:  ،[َٖ﴾]النمل:٨٠َوىٍّ ًُ ٱّلِلٍّ ُٓ ََتَٰ َحتأَػرُ ٔأ ٍَ أ ُػَٔنۘٞ َوٱل ٍَ ََ يَعأ ِي خَِجيُب ٱَّلٍّ ٍَا يَعأ ۞إِجٍّ

ِ يُصأَجُػَٔن  ًٍّ إَِِلّأ  .[ّٔ]األنعاـ:﴾٣٦ثُ

                                                                                                                   
 (. ْٖ/ ٔق(. ينظر )األعالـ( للزركلي، مصدر سابق، )ُُُُق(. توُب سنة )َُّٕكلد سنة )=
ىػ(. ينظر َِٗ( ٧بمد بن ا٢بسن الصفار بن فركخ: اثنا عشرم. من مؤلفاتو: )بصائر الدرجات(، توُب سنة )ُ) 

 (. ٖٔ)الوفيات كاألحداث(، مصدر سابق، )ص: 



 
 

  [ُٖٔ] 
 

 
 ا٤بشرؽ كا٤بغرب بالنور.باب: ُب أف اإلماـ يرل ما بْب -
 باب: ُب األئمة أهنم يعرفوف الزيادة كالنقصاف ُب األرض من ا٢بق كالباطل.-
 باب: ُب األئمة أهنم يعرفوف علم ا٤بنايا كالباليا كاألنساب من العرب كفصل ا٣بطاب.-
 باب: ُب اإلماـ أنو يعرؼ شيعتو من عدكه بالطينة الٍب خلقوا منها بوجوىهم كأ٠بائهم.-
 باب: ُب األئمة يعرفوف منطق البهائم كيعرفوهنم كٯبيبوهنم إذا دعوىم.-

٥بم  كيصرفوف أموران غيبية إليهم نسبوفكىكذا كل ادعاءاهتم ُب أئمتهم باطلة كسخيفة، ي
 كحده، كلو كاف أئمتهم أحياءن لتربأكا منها كمنهم.  إال ا تعاذل اال يقدر عليهأفعاالن 

مأُص ﴿مو إال ىو سبحانو: كال يعلكحده فالغيب  
َ ِ يُصأَجُع ٱۡلأ ۡرِض ِإَوَِلّأ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ِ َديأُب ٱلعٍّ َوّلِِلٍّ
ئَُن  ٍَ ٍٍّا َتػأ ٌَا َربََّم ةَِغَٰفٍِو َخ ِِۙ َو أ َغيَيّأ َّكٍّ َٔ هُ َوحَ تُسأ ۥ ـَٱخأ ُّ ٌََ ِِف ﴿، [ُِّ]ىود:﴾١٢٣َُكَّ  ًُ يَ كُو َلٍّ َحػأ

ۡرِض ٱىأَؾيأَب 
َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ يٍّاَن ُحتأَػرَُٔن ٱلعٍّ

َ
ُػُصوَن خ ٌَا يَؼأ ُ  َو  ، [ٓٔ]النمل:﴾٦٥إَِلٍّ ٱّلِلٍّ

كما أخرب عن نفسو على لساف مالئكتو:   شيء، كلَّ   عى سً كى  سبحانو كتعاذل كاسعه علمو ك  
﴿ َ ًأ َويُؤأٌَُِِٔن ةِِّۦ َوي ِس َربِِّٓ ٍأ ۥ يَُعتُِّدَٔن َِحَ ََلُ ٔأ َأ َخ ٌَ ئَُن ٱىأَػصأَش َو ٍِ ََ َُيأ ِي َا ٱَّلٍّ ْۖ َربٍِّ ٌَُِٔا ََ َءا ي ِ فُِصوَن لَِّلٍّ خَؾأ عأ

 ًِ ِدي َ ًأ َغَشاَب ٱۡلأ ََ حَاةُٔاْ َوٱتٍّتَُػٔاْ َظبِييََم َوكِِٓ ي ِ فِصأ لَِّلٍّ ا ـَٱؽأ ٍٗ َٗث َوِغيأ ء  رٍّّمأ َج ُكٍّ َشأ ، [ٕ]غافر:﴾٧وَِظػأ
ًأ ﴿كليس ألحد من ا٣بلق أف ٰبيط بعلمو سبحانو:  يأِسيِٓ

َ
َ خ ٌَا َبيأ  ًُ يَ ۖ َوََل ُُيِيُمَٔن َحػأ ًأ ُٓ ٌَا َريأَف َو

ء   ِّۦٓ إَِلٍّ  بََِشأ ٍِ َأ ِغيأ ِ ۡرَضۖ َوََل َي ٌّ
َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ُّ ٱلعٍّ ٍَا َػآَء  وَِظَع ُنصأِظيَّ ِ ًُ  ُٔ ة َٔ ٱىأَػَِلَّ ٱىأَػِظي ُْ ا  َو ٍَ ُٓ ُظ ُٔدهُۥ ِخفأ

يعلمهم بو منها على من معلوماتو إاٌل ٗبا أراد أف  ال يعلموف شيئان " :أم، [ِٓٓ]البقرة:﴾٢٥٥
َخًسا ﴿ألسنة الرسل. كما قاؿ تعاذل: 

َ
َٰ َديأتِِّۦٓ أ ُِٓص لََعَ ًُ ٱىأَؾيأِب ـََل ُحظأ حَََضَٰ ٌَِ رٍُّظٔ    ١َٰعَٰيِ َِ ٱرأ ٌَ  

إَِلٍّ
َأ َريأفِِّۦ رََؾٗسا  ِ َوٌِ ِ يََسيّأ َۢ َبيأ يُُم ٌِ ۥ يَعأ ُّ ٍُّ ليكوف ما يطلعو عليو  :أم ،[ِٕ، ِٔ﴾]ا١بن:ٱ١ـَإِ

 ُ() ."على نبوتو علم غيبو دليالن من 
كاإلحياء كاإلماتة ىي من خصوصيات ايي ا٤بميت سبحانو كتعاذل، كال يقدر عليها إال 

ۥ ُزَ َذيَُهُٔن ﴿ ىو، يقوؿ تعاذل: ٍَا َحُلُٔ  ََلُ مأٗصا ـَإِجٍّ
َ
ٍِيُجۖ ـَإِذَا كَََضَٰٓ أ ۦ َويُ ِ ِي يُۡحأ َٔ ٱَّلٍّ ُْ

َٰ  أَمِ ﴿كيقوؿ تعاذل:  ،[ٖٔ]غافر:﴾٦٨ َٔ لََعَ ُْ ََتَٰ َو ٔأ ٍَ أ ِ ٱل َٔ يُۡحأ ُْ ِلَّ َو َٔ أ َٔ ٱل ُْ  ُ ِِلَآَءۖ ـَٱّلِلٍّ وأ
َ
َُشواْ ٌَِ ُدوُِِّۦٓ أ ٱَتٍّ

                                        
 .(ُُٗ/ ِ) : مصدر سابق، (سن التأكيل٧با)تفسّب القا٠بي  (ُ) 



 
 

  [ُٔٗ] 
 

ء  كَِسيصٞ  ِ َشأ
ۥ  ﴿، كيقوؿ تعاذل: [ٗ]الشورل:﴾٩ُكّ ًٍّ يُػِيُسهُ َيأَق ثُ ٌٍَّ َحتأَسُؤاْ ٱۡلأ  ً ََكٓنُِس َْوأ ٌَِ ُِشَ كُوأ 

 َ ْ ٱۡلأ ُ َحتأَسُؤا ـَُهَٔن كُِو ٱّلِلٍّ َٰ حُؤأ ٍِّ
َ
ۥۖ ـَد ًٍّ يُػِيُسهُ ِي ﴿ ، كبقوؿ تعاذل:[ّْ]يونس:﴾٣٤يأَق ثُ ُ ٱَّلٍّ ٱّلِلٍّ

 ِۙ ء  ٌَِّ َشأ َٰىُِسً  َػُو ٌَِ َذ ٌٍَّ َحفأ ََكٓنُِسً  َْوأ ٌَِ ُِشَ  ۖ ًأ ًٍّ ُُيأيِيُس ًأ ثُ ٍِيخُُس ًٍّ يُ ًأ ثُ ًٍّ َرَزكَُس ًأ ثُ  َريََلُس
ۥ َوحََعَََٰلَٰ  ُّ َ ِ ُظتأَدَِٰ ٍٍّا يُۡشأ :﴾٤٠ُكَٔن َخ  .[َْ]الرـك

  
 :قاور األئمة وفضل زيارتها في وغلوىم الشيعة تقديس 

أنو : أم، (األشرؼ) كالنجف يسمونو بػ! يزعم الشيعة "أف كربالء كالنجف أفضل من الكعبة 
فهو أشرؼ من الكعبة كمن ا٤بسجد . أشرؼ البقاع على كجو األرض -كما يزعموف  –عندىم 

 !.النبوم كبيت ا٤بقدس

 !.يزعموف أف الصالة عند علي أفضل من الصالة ُب بيت ا ا٢براـ كما

"تستحب : (منهاج الصا٢بْب) ُب كتاب -ا٤برجع األكرب لإلمامية ُب زمانو-يقوؿ ا٣بوئي 
ف كقد كرد أ. إهنا أفضل من ا٤بساجد: بل قيل، -عليهم السالـ-الصالة ُب مشاىد األئمة 

 .الصالة عند علي ٗبئٍب ألف صالة
الصالة ُب مسجد النيب  : فيقوؿ عنها -صلى ا عليو كسلم-الصالة ُب مسجد النيب أما 

 .تعادؿ عشرة آالؼ صالة -صلى ا عليو كسلم-
دكف الصالة عند علي بعشرين  -صلى ا عليو كسلم-إف الصالة ُب مسجد النيب : أم

 .ُ() "! مرتبة
بل قد تزيد عليو ! ٢بج إذل بيت ا ا٢براـأما زيارة ا٤براقد عند اإلمامية "فهي تضاىي ركن ا 

!. كمن يَبكها منهم يػيعىدُّ عندىم خارجان من ملة اإلسالـ! كجوبان كأجران كمنزلة -كما يزعموف-
. كعالقتهم هبا كعالقة السمك با٤باء، فارتباط اإلمامية بالقبور! كىي عالمة تدؿ على كجودىم

كلك أف تتصور إماميا ال يصلي كال ٰبضر . هافهي إذف أساس كضركرة ال ٲبكن االستغناء عن

                                        
 (. ُٔٔ/ ٔمصدر سابق، ) الدرر السنية: -ا٤بنتسبة لإلسالـ ( ينظر موسوعة الفرؽ ُ) 



 
 

  [َُٕ] 
 

ككثّب من الذين ٰبرصوف ! ا٤بساجد لكنك ال تستطيع أف تتصوره ٗبعزؿ عن القبور كا٤بشاىد
" !كقد ٘بد كثّبان منهم ال يصلوف أساسان . على الزيارة ال ٰبرصوف على الصالة حرصهم عليها

()ُ. 
ئها إذل أم درجة من السخف كصل لقار  تٌبْب من فهارس كتبهم ِ()كىذه بعض األبواب

 :قبور كمراقد األئمة ُب هبم تقديسهم كغلوىم
 :ّ() أليب القاسم جعفر بن ٧بمد بن قولويو( كامل الزيارات) بعض أبواب كتاب -أ

 .كاف كمن زار ا ُب عرشو  ْ()من زار ا٢بسْب: (ٗٓ) الباب

 .ارة قرب رسوؿ ا كآلوإف زيارة ا٢بسْب كاألئمة عليهم السالـ تعدؿ زي: (َٔ) الباب

 .إف زيارة ا٢بسْب تزيد ُب العمر كالرزؽ كتركها ينقصهما: (ُٔ) الباب

 .إف زكار ا٢بسْب مشفعوف: (ٖٔ) الباب

 .كيقضي هبا، إف زيارة ا٢بسْب ينفس هبا الكرب: (ٗٔ) الباب

 .إف طْب قرب ا٢بسْب شفاء كأماف: (ِٗ) الباب

 للشيخ ٧بمد األصطهبناٌب( شي إذل زيارة قرب ا٢بسْبنور العْب ُب ا٤ب) بعض أبواب كتاب -ب

                                        
 (. ُٔٔ/ ٔالدرر السنية: مصدر سابق، ) -موسوعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ  (ُ) 
 (. ُِْ -َُْ( حقيقة الشيعة )حٌب ال ننخدع(: مصدر سابق، )ص: ِ) 
ىػ[. من كبار أئمة  ّٖٔبن ٧بمد بن جعفر بن موسى بن قولويو، أبو القاسم السهمي الشيعي. ]ا٤بتوَب:  ( جعفرّ) 

الشيعة، كمن علمائهم ا٤بشهورين بينهم. توُب سنة ٜباف كستْب كثالٜبائة ىجرية. ينظر )تاريخ اإلسالـ( للذىيب، مصدر 
 (. ِٖٔ/ ٖسابق، )

اطمة بنت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، يكُب أبا عبد ا، كلدتو لست ( ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب: أمو فْ) 
سنْب كٟبسة أشهر كنصف شهر من ا٥بجرة. استشهد رضي ا عنو يوـ ا١بمعة لعشر خلت من اـر يوـ عاشوراء سنة 

كىو ابن سبع إحدل كستْب ٗبوضع يقاؿ لو كربالء من أرض العراؽ بناحية الكوفة، كيعرؼ ا٤بوضع أيضا بالطف، 
/ ُكٟبسْب. كقيل: كىو ابن ٜباف كٟبسْب. ينظر )االستيعاب ُب معرفة األصحاب( البن عبد الرب، مصدر سابق، )

ِّٗ ،ّّٗ .) 



 
 

  [ُُٕ] 
 

()ُ: 

 .يعطى لو يـو القيامة نور يضيئ لنوره ما بْب ا٤بشرؽ كالغرب( ع) إف زائر ا٢بسْب: باب

 .توجب العتق من النار( ع) إف زيارتو: باب

 .توجب كتابة ا٢بسنات ك٧بو السيئات كرفع الدرجات( ع) إف زيارة ا٢بسْب: باب

 .كٱباطبهم بنفسو( ع)  تبارؾ كتعاذل يتجلى لزكار قرب ا٢بسْبإف ا: باب

 .ُب كل ليلة ٝبعة( ع) إف ا جل كعال يزكر ا٢بسْب: باب

 .(ع) ا٤بالئكة يسألوف ا عز كجل أف يأذف ٥بم ُب زيارة قرب ا٢بسْب: باب

 .إف ا تعاذل يباىي بزائر ا٢بسْب مالئكة السماء كٞبلة العرش: باب

 .(ع)  عز كجل حلف أف ال ٱبيب زكار ا٢بسْبإف ا: باب

 .(ص) تعدؿ ثالثْب حجة مربكرة متقبلة زاكية مع رسوؿ ا( ع) إف زيارة ا٢بسْب: باب

 .كاف كمن زار ا فوؽ عرشو( ع) من زار قرب ا٢بسْب: باب

 .كتبو ا ُب أعلى عليْب( ع) من زار ا٢بسْب: باب

 .(ع) كثر من زيارة قرب ا٢بسْبمن سره أف ينظر إذل ا فلي: باب

"فهذا ىو دين القـو كىذا ىو مذىبهم ا٤ببِب على ا٤بقابر كا٤بشاىد، كالزيارات كالبكاء، كا٢بب 

                                        
( ٧بمد بن حسن األصطهبناٌب: أحد شيوخ كأئمة الشيعة االثِب عشرية. ينظر )حقيقة الشيعة )حٌب ال ننخدع( (: ُ) 

 (. ُِْمصدر سابق، )ص: 



 
 

  [ُِٕ] 
 

 .ُ()كالوالء، ال العمل كال الفركض كال الواجبات، كال ا٢بدكد كال ا٤بنكرات كال السيئات" 

ماـ األثر الواضح ُب إحداث الشرؾ كاإل لقد كاف لعقيدة ]الشيعة االثِب عشرية[ ُب اإلمامة
، بل قرر طائفة من أىل العلم أف الشيعة ىم أكؿ من أحدث ُب العادل اإلسالمي الشركياتك 

الشرؾ كعبادة القبور ُب األمة امدية. فقد ٙبوؿ غلو الشيعة ُب أئمتها إذل غلو ُب قبورىا، 
كأكؿ من كضع ىذه األحاديث ية: "، يقوؿ ابن تيمِ()ككضعوا ركايات ٤بساندة مسّبهتم الوثنية

ُب السفر لزيارة ا٤بشاىد الٍب على القبور أىل البدع من الركافض ك٫بوىم الذين يعطٌلوف 
ا٤بساجد كيعٌظموف ا٤بشاىد الٍب يشرؾ فيها كيكٌذب فيها كيبتدع فيها ُب دين ا ما دل ينزؿ 

كُوأ ﴿دكف ا٤بشاىد كما قاؿ تعاذل: ا بو سلطانا، فإف الكتاب كالسنة إ٭با فيهما ذكر ا٤بساجد 
ِجس   ِ َمعأ

ًأ ِغَِس ُكّ ُس َْ ٔاْ وُُجٔ ٍُ رِي
َ
ِكِۖ َوأ َمَص َرّّبِ ةِٱىألِعأ

َ
ٔهُ ُُمأيِِؿَي ََلُ ٱّلِ أ ُغ ًأ َتُػُٔدوَن َوٱدأ ُز

َ
ٍَا ةََسأ ََ  َن ي

 ﴿ كقاؿ: ،[ِٗ]األعراؼ:﴾ٳ١
َ
ِ أ َع ٱّلِلٍّ ٌَ ُغٔاْ  ِ ـََل حَسأ ِجَس ّلِِلٍّ ٍََسَٰ أ نٍّ ٱل

َ
كقاؿ: ، [ُٖ]ا١بن:﴾١٨َخٗسا َوأ

َٰٔةَ وَ ﴿ َن َٰٔةَ َوَءاَِت ٱلضٍّ يَ كَاَم ٱلؿٍّ
َ
ٔأِم ٱٓأۡلِرصِ َوأ َ

ِ َوٱِلأ ََ ةِٱّلِلٍّ ٌَ َأ َءا ٌَ  ِ ِجَس ٱّلِلٍّ ٌََسَٰ ٍُُص  ٍَا َحػأ ۖ إِجٍّ َ أَغ إَِلٍّ ٱّلِلٍّ ََ ًأ  َ ل
 ََ ٓأخَِسي ٍُ أ ََ ٱل ن يَُسُُٔٔاْ ٌِ

َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
 -صلى ا عليو كسٌلم-قد ثبت عنو ك  ،[ُٖالتوبة:﴾]١٨َذَػََسَٰٓ أ

إف من كاف قبلكم كانوا يتخذكف القبور مساجد، أال فال تتخذكا القبور ))أنو كاف يقوؿ: 
 .ْ(( )ّ)((مساجد فإين أهناكم عن ذلك

                                        
 (. َُٕ/ ٔالدرر السنية: مصدر سابق، ) -وعة الفرؽ ا٤بنتسبة لإلسالـ ( موسُ) 
 (.ُُٖٗ/ ّمصدر سابق، ): -عرض كنقد  -ثِب عشرية أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية اال (ِ) 
على القبور كاٚباذ الصور فيها كالنهي  باب النهي عن بناء ا٤بساجد(، صحيحو)جزء من حديث أخرجو مسلم ُب  (ّ) 

 .(ِّٓ) ، حديث رقمالقبور مساجدعن اٚباذ 
الرد على األخنائي قاضي ا٤بالكية: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن أيب  (ْ) 

 –ا٤بكتبة العصرية ، : الداين بن منّب آؿ زىوم، تىػ(ِٖٕالقاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 .(َْ)ص: ، ىػُِّْ ،ُ، طكتبّب 



 
 

  [ُّٕ] 
 

 المنتَصلة الووفيةو  الرافضة التشابو بين الشيعةبعض أوجو 

يقة مذاىب التشيع ٯبد أف كعلى حق ا٤بنتحىلة طلع على حقيقة مذاىب الصوفيةإف من ي
كيشَبكاف ُب عامة  ،كيهدفاف ُب النهاية إذل غاية كاحدة ،ان ذىبْب ينبعاف من أصل كاحد تقريبا٤ب

 العقائد كالشرائع الٍب ينتحلها كل منهم. 

 . أيضنا ئهم(أكليا) ُبة يالصوفمنتحلو ىو عْب ما ادعاه  (أئمتهم)ُب الرافضة ما زعمو الشيعة ف
يعتقدكف أف ة يالصوفمنتحلو ، ككذلك ييوحىى إليهم تهمأف أئمضة يعتقدكف الرافالشيعة  -

 !.ييوحىى إليهم ىمأكلياء
يعتقدكف أف ة يالصوفمنتحلو ، ككذلك أفضل من األنبياء تهمأف أئمالرافضة يعتقدكف الشيعة  -

  !.أفضل من األنبياء أكلياءىم
ة يالصوفمنتحلو ، ككذلك وف ٥بممن دكف ا كيذٕبأئمتهم يستغيثوف بالشيعة الرافضة  -

 يعتقدكف أف أكلياءىم ييوحىى إليهم!.
 ٥بمكينذركف كيذٕبوف  يقدسوف قبور كأضرحة أئمتهم كيطوفوف حو٥با،الشيعة الرافضة  -

 ،طالبْب منهم ا٤بدد كتفريج كرباهتم كشفاء أمراضهم كٙبقيق أمانيهممن دكف ا  كيستغيثوف هبم
كيذٕبوف كينذركف ٥بم حو٥با، كليائهم كيطوفوف وف قبور كأضرحة أيقدسة يالصوفمنتحلو ككذلك 

تفريج كرباهتم كشفاء أمراضهم كٙبقيق ا٤بدد ك من دكف ا طالبْب منهم  كيستغيثوف هبم
 !.أمانيهم

ة يالصوفمنتحلو خلع ككذلك  ،صفات األلوىية كالربوبية تهمأئمعلى  واخلعالرافضة الشيعة  -
 !.بية كاأللوىيةصفات الربو أكليائهم على 

 كىمكيتصرفوف ُب كل ذراتو،  الكوفقرارات ُب  حكموفيت تهمأف أئميعتقدكف الرافضة الشيعة ف



 
 

  [ُْٕ] 
 

منتحلو ككذلك  ،يعلموف الغيب، كأهنم كيدخلوف النار من شاءكا ،يدخلوف ا١بنة من شاءكا 
الغيب كلو،  يعلموفكما أهنم   ،ف ُب الكوف أعاله كأسفلوو متصرف أكلياءىميعتقدكف أف ة يالصوف

كال يغرب عنهم صغّب من أمر العادل أك كبّب، كا٤بتصرفوف ُب شأف خلقو، كأهنم يدخلوف ا١بنة 
 !.ُ() كٱبرجوف من النار من شاءكا ،من شاءكا

 فية.و الص فق فيها الشيعة الرافضة مع منتحليإذل غّب ذلك من الشركيات الٍب يتوا

ك  –صلى ا عليو كسلم –رسوؿ ا ل ا٤بذمـو نتحلي الصوفيةكا٣بالصة أف تقديس م
  وبيٌن، كىذا ما يةأللوىمناقض لتوحيد افعل  ئمتهم،أل ا٤بذمـوالشيعة تقديس كليائهم، ككذلك أل

: "كالغلو ُب األمة كقع ُب طائفتْب: طائفة من ضاٌلؿ الشيعة ؿقاكحكم عليو، حيث  ابن تيمية
أللوىية، كطائفة من جيٌهاؿ ا٤بتصوفة الذين يعتقدكف ُب األنبياء كاألئمة من أىل البيت ا

يعتقدكف ٫بو ذلك ُب األنبياء كالصا٢بْب، فمن توىم ُب نبينا أك غّبه من األنبياء شيئان من 
األلوىية كالربوبية، فهو من جنس النصارل، كإ٭با حقوؽ األنبياء ما جاء بو الكتاب كالسنة 

 ﴿عنهم. قاؿ تعاذل ُب خطابو لبِب إسرائيل: 
َ
ًُ ٱثأَِنأ ۞َوىََلسأ أ ُٓ َا ٌِِأ َٰٓءِيَو َوبََػرِأ َر ُ ٌِيَثََٰق ةَِِنٓ إِظأ َرَش ٱّلِلٍّ

 اۖ َوكَاَ  ٱَغَۡشَ َُلِيتٗ 
َ
ًأ َوأ ُْ ٔ ٍُ ُت رأ ٌَِخًُ ةِصُُظَِل َوَغضٍّ َٰٔةَ َوَءا َن ًُ ٱلضٍّ َٰٔةَ َوَءاحَحأخُ يَ ًُ ٱلؿٍّ خُ ٍأ َر

َ
َأ أ ِ ۖ ىَه ًأ َػُس ٌَ  ِِّ ُ إِ ًُ ّلِلٍّ خُ كأَصفأ

َ كَصأًفا َخَعِٗ  ًأ َظّيِ ٱّلِلٍّ َزّفَِصنٍّ َغُِس
ُ َٰج   َٔ ا ۡلٍّ ًأ َججٍّ ِريٍَُِّس دأ

ُ
ًأ َوَۡل ٍََ َزَفَص  احُِس ُأَفَُٰص  َذ

َ َٓا ٱۡلأ ََتأصِي ٌَِ َتأخِ
َٰلَِم  َس َذ بِيِو َبػأ آَء ٱلعٍّ َٔ ًأ َذَلسأ َفوٍّ َظ  .ِ() كالتعزير: النصر كالتوقّب كالتأييد" ،[ُِ]ا٤بائدة:﴾١٢ٌُِِس

 
  ألئمتهم الشيعةألوليائهم و ية الووف يمنتصلسر تقديس 

  –صلى ا عليو كسلم– كحديث رسولوتعاذل السر ُب ذلك أف القـو قد نبذكا كالـ اللَّو 
كتشبثوا باألساطّب ، ك٠بحوا لعقو٥بم القاصرة أف تتدخل فيما ليس ٥با ٦باؿ فيو، كراءىم

كعادات  ،قاليد خرافيةكاحتجوا بت، كالركايات الشائعة الٍب ال تستند إذل تاريخ كنقل صحيح
 ؛كعنوا بتحقيقو  –صلى ا عليو كسلم–كرسولوتعاذل كلو كانوا عولوا على كالـ اللَّو ، جاىلية

                                        
 مكتبة ابن تيمية، الكويت، عبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق اليوسف الفكر الصوُب ُب ضوء الكتاب كالسنة:ينظر  (ُ) 

 .(ُْٖ، ُْٕ)ص:  :الفكر الصوُب ُب ضوء الكتاب كالسنةينظر  ،ـُٖٔٗ، ىػَُْٔ، ّط
 .(ٕٔ، ٔٔ/ ُ) : مصدر سابق،( ٦بموع الفتاكلِ) 



 
 

  [ُٕٓ] 
 

صلى -كا٢بجج الٍب كاف كفار العرب يتمسكوف هبا ُب عصر النيب ، لعرفوا أهنا نفس التأكيالت
: فقاؿ ُب سورة يونس، م فيهابل كذهب، كدل يقبلها اللَّو منهم، كٰباجونو هبا، -ا عليو كسلم

﴿  ِ ًأ َويَُلٔلَُٔن َهَُٰٓؤََلٓءِ ُػَفَعَُٰٓؤَُا ِغَِس ٱّلِلٍّ ُٓ ًأ َوََل يََِفُػ ُْ ٌَا ََل يَُُضَّ  ِ ُتَِّبِ َويَػأتُُسوَن ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ
َ
َ  ُٔ كُوأ خ َٔن ٱّلِلٍّ

ۥ َوحَ  ُّ َ ۡرِضِۙ ُظتأَدَِٰ
َ َِٰت َوََل ِِف ٱۡلأ ـَ َؿَٰ ًُ ِِف ٱلعٍّ يَ ٍَا ََل َحػأ ِ ُِكَٔن ة ٍٍّا يُۡشأ  .[ُٖ: يونس﴾ ]١٨َعَََٰلَٰ َخ

، با كاف مشركان ،  اعتقادا بأنو شفيعو، من ا٣بلق أف من عبد أحدان ، كقد تبْب من ىذه اآلية
ٌَ ﴿: كقد قاؿ اللَّو تعاذل ُب سورة الزمر ِِلَآَء  وأ

َ
ْ ٌَِ ُدوُِِّۦٓ أ َُشوا ََ ٱَتٍّ ِي َالُِؽ  َوٱَّلٍّ َُ ٱۡلأ ِ ٱّلِي ََل ّلِِلٍّ

َ
ا خ

أخَيُِفٔ ََ ًأ ذِيِّ  ُْ ٌَا  ًأ ِِف  ُٓ َ ًُ ةَحِأ َ َُيأُس َٰٓ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ََ ِ ُزىأ  ِِلَُلّصِبَُُٔآ إََِل ٱّلِلٍّ
ًأ إَِلٍّ ُْ تُُس َٔ َجػأ ُْ َأ  ٌَ ِسي  ٓأ َ ََل َح  َنۗۡ إِنٍّ ٱّلِلٍّ

ارٞ   ُ(). "[ ّ: الزُّمىر﴾ ]٣َؽَِٰشٞب َنفٍّ

فاتو من مصا٢بو كسعادتو كفالحو أعظم  ألف ما، كمن تعلق بغّب ا فهو أعظم الناس خذالنا
كمثلو كمثل ا٤بستظل من ا٢بر كالربد ، كىو معرض للزكاؿ كالفوات، ٩با حصل لو ٩بن تعلق بو

 ِ(). ببيت العنكبوت أكىن البيوت
كإذا ا٫بسر ٙبقيق العبودية  تعاذل ُب ، قوم تعلُّق قلبو بغّب ا؛ كالعبد إذا ضعف تعلُّقو بربو

فما كاف لبشر أف ييستعبىد قلبيو لبشر مثلو ؛ ُب قلبو من العبودية للبشر ٕبسب ذلك صيبَّ ؛ قلبو
لوال أف قومو خارجوف  األلوىية فما كاف لفرعوف أف يدعي، إال بسبب إخاللو بعبودية ا تعاذل

ٌَ ﴿: كما قاؿ عز كجل،  فاستخفهم فأطاعوه؛ كتعلقوا بغّبه؛ عن عبادة ا تعاذل ٔأ خََزؿٍّ كَ ۥ ـَٱظأ ُّ

ا َػَِٰعلَِي  ٌٗ ٔأ ًأ ََكُُٔاْ كَ ُٓ ٔهُ  إِجٍّ َلاُغ
َ
 ّ(). [ْٓ: الزُّخريؼ﴾ ]٥٤ـَأ

"٤با كاف من العوائد القدسية كا٢بكمة اإل٥بية أف من ترؾ ما : يقوؿ السعدم مؤكدا ىذه القاعدة
ي ابتل، فمن ترؾ عبادة الرٞبن، ابتلي باالشتغاؿ ٗبا يضره، ينفعو كأمكن االنتفاع بو كدل ينتفع

كمن دل ، ابتلي ٗبحبة غّب ا كخوفو كرجائو، كمن ترؾ ٧ببة ا كخوفو كرجاءه، بعبادة األكثاف

                                        
 (. ّٓ، ِٓالتوحيد ا٤بسمى بػ تقوية اإلٲباف: مصدر سابق، )ص: ( رسالة ُ) 
مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن : ٧بينظر )مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب(( ِ) 

ـ، ُٔٗٗىػ، ُُْٔ، ّىػ(، ت: ٧بمد ا٤بعتصم با البغدادم، دار الكتاب العريب، بّبكت، طُٕٓقيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 
(ُ /ْٓٓ .) 
 (. ُٔ/ ُِٓ، )٦بلة البياف، ا٤بنتدل اإلسالمي، تصدر عن ا٤بنتدل اإلسالمي ينظر( ّ) 



 
 

  [ُٕٔ] 
 

كمن ، ابتلي بالذؿ للعبيد، كمن ترؾ الذٌؿ لربو، ينفق مالو ُب طاعة ا أنفقو ُب طاعة الشيطاف
 ُ(). ترؾ ا٢بق ابتلي بالباطل"

فسنجد أف من أعظم أسبابو ضعف تعظيم القرآف  ُب كىكذا لو تأملنا كل تقديس مذمـو ذكر
ضعف حصو٥با ىو  كاف من أعظم أسباب ال توجد مشكلة إال ك بل إنو . ا سبحانو كتعاذل
 ِ() النفوس. ُب تعظيم ا عز كجل

كما ! كما أشقى حياتو! كىو أقرب إليو من حبل الوريد، كما أشقى اإلنساف إذا دل ٯبد ربو
كلن ٯبد السكينة كلن ٯبد ا٢بقيقة بل لن ، لن ٯبد السعادة إنو! كما أخيب سعيو! أتعس حظو

 ّ(). فأنساىم أنفسهم، ٯبد نفسو ذاهتا  كالذين نسوا ا
كال صالح ٥با ًإال بإ٥بها الذل ال  ،" فًإف حقيقة العبد ركحو كقلبو: -رٞبو ا– يقوؿ ابن القيم

كال بد ٥با من ، إًليو كدحان فمالقيتوكادحة   الدنيا ًإال بذكره كىي ُب فال تطمئن، إًلو ًإال ىو
 ْ(). كال صالح ٥با ًإال ٗبحبتها كعبوديتها لو كرضاه كًإكرامو ٥با"، لقائو

 :و حْب قاؿكما أٝبل قول
 ٓ()!ًعوىضً  ًمنٍ  ضىيػٍَّعتى  ًإفٍ  اللَّوً  ًمنى  كىمىا      ًعوىضه  ضىيػٍَّعتىوي  ًإذىا شىٍيءو  كيلن  ًمنٍ  

 

 

                                        
 (. َٔص: تفسّب السعدم: مصدر سابق، )( ُ) 
 (. ُِينظر تعظيم ا جل جاللو: مصدر سابق، )ص: ( ِ) 
 (. ٖٓ، ٕٓا٤بدينة العا٤بية، )ص: األدياف كا٤بذاىب: مناىج جامعة ا٤بدينة العا٤بية، جامعة ( ّ) 
ىػ، ُّْٗ، ِىػ(، دار السلفية، القاىرة، مصر، طُٕٓطريق ا٥بجرتْب كباب السعادتْب: ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: ( ْ) 

 (. ٖٓ، ٕٓ)ص: 
ابن  ا١بواب الكاُب ٤بن سأؿ عن الدكاء الشاُب أك الداء كالدكاء: ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين (ٓ) 

 (.َٕ)ص:  ـ،ُٕٗٗىػ، ُُْٖ، ُ، دار ا٤بعرفة، ا٤بغرب، ط ىػ(ُٕٓقيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 
 



 
 

  [ُٕٕ] 
 

 الخاتمة

كعلى آلو كأصحابو ، ٧بمدنبينا كالصالة كالسالـ على ، عمتو تتم الصا٢باتا٢بمد  الذم بن
 :كمن تبعو بإحساف إذل يـو الدين كبعد

 كأشكره، كالوصوؿ إذل خاٛبتو، أعانِب على كتابة ىذا البحث الذمفإنِب أٞبد ا تعاذل 
 ٢بمد ُب األكذلفلو ا، الكرًن للكتابة ُب موضوع من موضوعات كتابو كفقِبسبحانو كتعاذل أف 

 .كالفضل كا٤بننةكلو الشكر ، ألخرلكا

رل  كأف ٯبعل فيو ا٣بّب، فمن خالؿ ىذا ا١بهد ا٤بتواضع كالذم أسأؿ ا تعاذل أف يتقبلو مِب
 :، كىي كالتارلٗبجموعة من النتائج كالتوصيات ىذا البحث كلطلبة العلم خرج

 :أبرز النتائج: أوالً 

 عرضو ُب القرآف الكرًن عليها سار الٍب الطريقة : ىو ىذا البحثُبالقرآين  ا٤براد با٤بنهج -ُ
 .للوصوؿ إذل معانيها ا٢بقيقية من خالؿ سياقها القرآين، كبياف مواطن ألفاظو٤بوضوع التقديس 

كلها ف كعن معناه عند ا٤بفسرين، االصطالحيناه عم عنال ٱبتلف  اللُّغوملتقديس ا معُب -ِ
   كالتربيك.تطهّبحوؿ التنزيو كالتدركر 

زاىة ُب الذات فهو البليغ ُب الن، كخاصه بو، التقديس حق  سبحانو كتعاذل كحده -ّ
كالطاىر عن كل ، كىو سبحانو ا٤بنزه عن كل نقص، كاألفعاؿ كاألحكاـ كاأل٠باء، فاتكالص
فال ٯبوز لنا أف من ا٤بخلوقات  أما غّبه سبحانو، ىو ا٤بستحق ألعظم التقديس كٛبامو، ك عيب

 .نصفهم بأكصاؼ التقديس إال ٗبا عيًلم من جهة الشرع

ُب كردت ، ألفاظ الواردة ُب القرآف الكرًن عشرة( قىدَّسى ) عدد ألفاظ مشتقاتتبْب أف  -ْ  
كىنػيقىدنسي ) كلفظ، كقد كرد ُب موضعْب، (اٍلقيدُّكس) لفظ: كىي، عشر آيات من القرآف الكرًن

 كلفظ. كقد كرد ُب أربعة مواضع، (ًبريكحي اٍلقيديسً ) كلفظ، كقد كرد ُب موضع كاحد، (لىكى 



 
 

  [ُٕٖ] 
 

 .كقد كرد ُب موضعْب، (بًاٍلوىاًد اٍلميقىدَّسً ) كلفظ، كقد كرد ُب موضع كاحد، (اأٍلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى )

كىو لفظ يدؿ ا٢بسُب،  ىو اسم من أ٠باء ا تعاذلُب موضعيو لفظ )القدكس( ا٤براد ب -ٓ
سبحانو -لوا٤بطلق التٌنزيو  ، كعلىمن ٝبيع الوجوه -كتعاذل حانوسب–  ا٤بطلق الكماؿعلى 
أىف  لو نبغيي ال اعن كل مك ، كاآلفات عن كجود ا٤بثل كعن ٝبيع النٌقائص كالعيوب -كتعاذل

 كالٍب ٥با نفس ،ُب القرآف الكرًنالواردة  السم ا )القدكس( ا٤برادفةاأل٠باء كمن  .وييوصف ب
  .(السالـ)كلفظ ، (سبحاف)ىو لفظ داللتو 

(ا٤براد ب -ٔ  ، لرهبم تقديس ا٤بالئكةىو الوارد ُب القرآف الكرًن موضعو  ُب لفظ )كىنػيقىدنسي لىكى
 .: التنزيو كالتطهّب كالتعظيم كالتكبّب كالتمجيدكمعناه

عليو -القرآف الكرًن ىو جربيل  ُب ُب مواضعها األربعة الواردة( ركح القدس)ػبا٤براد  -ٕ
كىو الرسوؿ ، ينزؿ ٗبا يطهر النفوس -عليو السالـ-فجربيل . ف القدس ىو الطهركأ، -السالـ

 .ا٤بنزه عن الذنوب كالعيوب كعن كل خيانة كآفة، من كل ما ال يليقالطاىر 

كا٤بقصود ، ا٤بطهرة ا٤بباركةالقرآف الكرًن ىو  ُب موضعها الوارد ُب( األرض ا٤بقدسة)ػبا٤براد  -ٖ
بركة ًحسنية ٗبا فيها من الزركع  كمباركة، طهرة من الشرؾ كالوثنيةمفهي ؛ هبا ىو أرض الشاـ

، فهي مهبط الوحي؛ الًقيىم ا٤بقدسةٗبا فيها من ، كبركة معنوية، كالثمار كا٣ًبٍصب كا٣بّبات
عليو –كا٤بقصود باألرض الٍب أمر ا تعاذل موسى  .كفيها آثارىم، كمبعث األنبياء دعاة التوحيد

، كالٍب )بيت ا٤بقدس(أرض الذم عليو ٝبهور ا٤بفسرين أهنا ك خو٥با ٙبديدان كقومو بد -السالـ
ْ َهَِٰشهِ ﴿ا٤بقدسة، كىي ا٤بذكورة بالقرية ُب قولو تعاذل:  تقع ضمن أرض الشاـ ُرئُا َا ٱدأ ِإَوذأ كُيِأ

ًأ  َٓا َخيأُد ِػئأخُ يََث ـَُُكُٔاْ ٌِِأ  .[ٖٓ]البقرة:﴾ارََؽسٗ  ٱىأَلصأ

كٍصفه كىو ، ا٤بطهر ا٤ببارؾىو  القرآف الكرًن ُب ينالوارد ضعيوُب مو ( قىدَّسالواد ا٤ب)ػبا٤براد  -ٗ 
موضع بالشاـ عند كىو ، -عليو السالـ-موسى كليمو   ة٤بناجاا تعاذل اختاره للوادم الذم 

 .كقيل غّب ذلك، الطور



 
 

  [ُٕٗ] 
 

دل يأذف بو االلتزاـ بضوابط الشرع ُب تقديس ا تعاذل، كتعظيم ما أمر بتعظيمو، كترؾ ما -َُ
 يؤدم إذل:

 سالمة ا٤برء ا٤بسلم كسالمة عقيدتو من اال٫برافات كا٣برافات الٍب كقع فيها كثّب من الناس. -

 ترسيخ أعظم قيمة ُب حياة ا٤برء ا٤بسلم؛ كىي العبودية  عز كجل. -

 .زيادة إٲباف ا٤برء با تعاذل، كازدياد خشيتو لو، كسعادتو ُب حياتو األكذل كاألخرل -

كىو كفر كشرؾ بصريح غلوه ُب الدين، )تقديس اليهود لعزير، كالنصارل لعيسى كأمو(  -ُُ
كٙبققت فيو الشركط، إذا أيزيل عنو ا١بهل،  الكرًن. كمن يفعل مثلهم فحكمو كحكمهم القرآف

 كانتفت ا٤بوانع.

ٚبذه ربان كإ٥بان من يتبع ٨بلوقا كيطيعو ُب ٙبليل ما حـر ا، أك ٙبرًن ما أحل ا؛ فقد ا -ُِ
( ُب آخر تقديس اليهود ألحبارىم كالنصارل لرىباهنمعلى )من دكف ا، كحكمو كحكم ا 

َٔ  اآلية كىو الشرؾ، حيث قاؿ بعد أف نزٌه نفسو سبحانو عن فعلهم الشنيع: ﴿ ُْ  
َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ َلٍّ

ُِكٔنَ  ٍٍّا يُۡشأ ۥ َخ ُّ َ  [.ُّ﴾ ]التوبة: ُظتأَدَِٰ

قاؿ اللَّو تعاذل:  كمابا،   من ا٣بلق، اعتقادا بأنو شفيعو، كاف مشركان  دان أح دى بى من عى  -ُّ
﴿  ِ ًأ َويَُلٔلَُٔن َهَُٰٓؤََلٓءِ ُػَفَعَُٰٓؤَُا ِغَِس ٱّلِلٍّ ُٓ ًأ َوََل يََِفُػ ُْ ٌَا ََل يَُُضَّ  ِ ُتَِّبِ َويَػأتُُسوَن ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ

َ
َ  ُٔ كُوأ خ َٔن ٱّلِلٍّ

ًُ ِِف ٱلعٍّ  يَ ٍَا ََل َحػأ ِ ُِكَٔن ة ٍٍّا يُۡشأ ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َ ۡرِضِۙ ُظتأَدَِٰ
َ َِٰت َوََل ِِف ٱۡلأ ـَ  [.ُٖ:]يونس﴾١٨َؿَٰ

ال خالص ألمتنا ٩با ىي فيو من الذؿ، كالفرقة، كالتشرذـ؛ إال ٖبالصها من داء التقديس  -ُْ
 .ا٤بذمـو الذم أصاب عقوؿ أبنائها، كأفكارىم

 :التوصيات: ثانيًا
ٯبب أف ما كأكؿ ، بَببية قلوب من يربوفأكالن  يهتمواأف  كصية لكل أب كمعلم كمرب -ُ



 
 

  [َُٖ] 
 

من خالؿ ربطهم بكتاب ا تعاذل تالكة ، ٙبصينهم بالتوحيد كالعقيدة السليمةىو يبدأكا بو 
لنور  حٌب تتسع قلوهبم؛ -صلى ا عليو كسلم-سنة رسولو ب كربطهم، كعمالن  كتفكران  كتدبران 

 .وكتعظيمكتقديسو كٛبتلئ ٕببو ، ا
، كتأصيالن  تفصيالن  كبّبان   ان من قبل الباحثْب اىتماما٤بذمـو تقديس وضوع الأف ٯبد م رجوأ -ِ
من  كما أنو،  فيها شيعشكمازاؿ ، أصاب عقوؿ البشرية منذ القدـالذم  عضاؿالداء ال هوف

فأكقعهم ُب دركات الذؿ ، فأصاهبا كأبناءىا؛ أخطر كأعظم ما ابتليت بو أمتنا اإلسالمية
كمن ، ٲبارس ُب ٦بتمعاتنا اإلسالمية بكثرة -يومنا ىذا كإذل -ىذا التقديس كمازاؿ ،كا٥بواف

 .أكٮبا معان ، كذلك ٕبكمو أك فعلو، كإما عا٤بان  -كىؤالء كثر -ٲبارسو من أبنائها إما جاىالن 

كبياف ، كبياف ما ىم عليو من ا٣بطأ، من التوعية كإذل مزيدو ، كبّبو   إذل جهدو  ٕباجة شديدةككلهم 
 .كلئال يقعوا ُب مستنقع الشرؾ، ليكونوا على بصّبة من أمرىم؛ ره على عقيدهتم كدينهمخط

 نسأؿ ا تعاذل العفو كالعافية.  

ىذا فإف أصبت فمن ا تعاذل كحده، كإف أخطأت فمن  .كا ا٤بوفق كا٥بادم إذل سواء السبيل
  .نفسي كمن الشيطاف

 .أستغفرؾ كأتوب إليك، ال أنتأشهد اف ال إلو إ، سبحانك اللهم كٕبمدؾ

 

 

 

 

 



 
 

  [ُُٖ] 
 

 

 

 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث الناوية
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  [ُِٖ] 
 

 فهرس اآليات القرآنية

صةالوفرقم  رقم اآلية اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 سورة الاقرة

ًأ ِِف َريأب  ﴿ حُٔاْ بُِعَٔرة   ِإَون ُنِخُ
أ
َٰ َختأِسَُا ـَد َا لََعَ نلأ ٍٍّا َُضٍّ ِرأيِِّۦ  ّمِ ٌّ  َِ ٌّ

ًأ َصَِٰسرَِي  ِ إِن ُنِخُ ٌَِّ ُدوِن ٱّلِلٍّ َسآَءُزً  َٓ ُغٔاْ ُػ  ﴾٭١َوٱدأ
ِّ ُّّ 

ۡرِض ﴿
َ ِِّ َجاِغٞو ِِف ٱۡلأ َلَٰٓهَِهثِ إِ ٍَ ۖ  ِإَوذأ كَاَ  َربََّم لِيأ ََتأَػُو  َريِيَفٗث

َ
كَالُٔٓاْ خ

ُس  ِسَ  َوُجَلّسِ ٍأ َُ نَُعتُِّح َِحَ ٌَآَء َوَنأ فُِم ٱّلِ َٓا َويَعأ ِعُس ذِي ٌََ ُحفأ َٓا  ذِي
َٔن  ٍُ يَ ٌَا ََل َتػأ  ًُ يَ غأ

َ
ٓ أ ِِّ  ﴾ٴ١لََمۖ كَاَ  إِ

َّ 
ُْ ، ِّ ،ِٗ ،

َٓ 

يََث ـَُُكُٔاْ ﴿ ُرئُاْ َهَِٰشهِ ٱىأَلصأ َا ٱدأ ًأ رََؽسٗ ِإَوذأ كُيِأ َٓا َخيأُد ِػئأخُ ُٖٕ، ِٓ ٖٓ ﴾اٌِِأ  

َا ﴿ ۦ ةِٱلصَُّظِوِۖ َوَءاحَحِأ ِ ِسه َۢ َبػأ َا ٌِ يِأ َا ُمََٔس ٱىأِهَتََٰب َوَرفٍّ َوىََلسأ َءاحَحِأ
ًأ  ٍَا َجآَءُز ـَُُكٍّ

َ
ُّ ةُِصوِح ٱىأُلُسِسِۗ أ َنَٰ يٍّسأ

َ
َيَِّجَِٰج َوخ

ًَ ٱۡلأ يَ ََ َمصأ ِغحََس ٱبأ
 َٔ ٓأ ٍَا ََل َت ِ ًأ َذَفصِيلٗ رَُظُٔ ۢ ة ُت َبأ

خَهأ ًُ ٱظأ ُُفُعُس
َ
ًأ َوـَصِيلٗ ىَٰٓ أ خُ بأ

ا ا َنشٍّ

خُئَُن   ﴾٨٧َتلأ

ٖٕ ِْ ،ٓٔ ،ٕٓ  

ِت ِِبَيأ  ﴿
أ
َٓا َُأ وأ ُُجِع

َ
َأ َءايٍَث أ نٍّ  ٌَا َُجَعذأ ٌِ

َ
ًأ أ يَ ًأ َتػأ َ ل

َ
ۗٓۡ خ ا َٓ وأ ٌِرأيِ

َ
َٓآ أ ِِأ ٌّ

ء   ِ َشأ
َٰ ُكّ َ لََعَ  ﴾١٠٦كَِسيٌص  ٱّلِلٍّ

َُٔ ّٔ 

ُ َوَلٗ َوكَ ﴿ ََش ٱّلِلٍّ ٞ الُٔاْ ٱَتٍّ ۡرِضِۖ ُكّ
َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ُ ۥۖ ةَو َلٍّ ُّ َ ۗۡ ُظتأَدَِٰ ا

ِخَُٔن  َِٰ ۥ َؼ ُ  ﴾١١٦َلٍّ
ُُٔ ُّ ،ََُ  

مأصٗ ﴿
َ
ۡرِضِۖ ِإَوذَا كَََضَٰٓ أ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ۥ ُزَ ةَِسيُع ٱلعٍّ ٍَا َحُلُٔ  ََلُ  ََُ ُُٕا ـَإِجٍّ



 
 

  [ُّٖ] 
 

 ﴾١١٧َذيَُهُٔن 

اِع إِذَا َدََعنِِۖ ِإَوذَ ﴿ َٔةَ ٱلٍّ ِجيُب َدغأ
ُ
ِ كَصِيٌبۖ أ

ِّ
لََم ِغتَادِي َخِّنِ ـَإِ

َ
ا َظد

ًأ يَصأُػُسوَن  ُٓ ُؤأٌُِِٔاْ َِب ىََػيٍّ خَِجيتُٔاْ َِل َوِلأ  ﴾١٨٦ـَيأحَعأ
ُٖٔ ُُٓ 

﴿ ِۘ ـ  َٰ َبػأ
ًأ لََعَ ُٓ َق َا َبػأ يِأ ۖ َورَ  حِيأَم ٱلصَُّظُو ـَقٍّ ُ ًَ ٱّلِلٍّ ٌٍَّ ََكٍّ  ًُٓ ِِأ َذَع ٌّ

 ِۙ ًأ َدَرَجَٰج  ُٓ َق ُّ ةُِصوِح  َبػأ َنَٰ يٍّسأ
َ
َيَِّجَِٰج َوخ

ًَ ٱۡلأ يَ ََ َمصأ َا ِغحََس ٱبأ َوَءاحَحِأ
 ًُ ُٓ ٌَا َجآَءتأ ِس  َۢ َبػأ ِ ٌّ  ً ِسِْ َۢ َبػأ ٌِ ََ ِي ٌَا ٱرأخَخََو ٱَّلٍّ  ُ ٔأ َػآَء ٱّلِلٍّ َ ٱىأُلُسِسِۗ َول

َأ ءَ  ٌٍّ  ً ُٓ ِأ ٍِ خَيَُفٔاْ ـَ َِ ٱرأ َيَِّجَُٰج َوَؾَِٰس
ٔأ َػآَء ٱۡلأ َ ٌٍَّ َزَفَص  َول  ًُٓ ََ َوٌِِأ ٌَ ا

ٌَا يُصِيُس  َػُو  َ َحفأ ٍَّ ٱّلِلٍّ ٌَا ٱرأخَخَئُاْ َوَؾَِٰس  ُ ﴾٢٥٣ٱّلِلٍّ  

ِّٓ ِْ ،ٓٔ ،ُٔ  

ء  ﴿ ًأۖ َوََل ُُيِيُمَٔن بََِشأ ُٓ ٌَا َريأَف ًأ َو يأِسيِٓ
َ
َ خ ٌَا َبيأ  ًُ يَ ۦٓ  َحػأ ِّ ٍِ َأ ِغيأ ِ ٌّ

ٍَا َػآَء  وَِظَع ُنصأ  ِ  ة
ۡرَضۖ َوََل َي إَِلٍّ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ُّ ٱلعٍّ َٔ  ُٔ ِظيَّ ُْ ا  َو ٍَ ُٓ ُظ ُٔدهُۥ ِخفأ
 ًُ  ﴾٢٥٥ٱىأَػَِلَّ ٱىأَػِظي

ِٓٓ ُٖٔ 

 سورة آل عمران

ۦ َػيأ ﴿ َِ  ةِِّ َ َوََل نُۡشأ َلٍّ َجػأتَُس إَِلٍّ ٱّلِلٍّ
َ
 ُُُ ْٔ ﴾ا ٔٗ خ

َ َخقٍّ تُ ﴿ ُلٔاْ ٱّلِلٍّ ٌَُِٔاْ ٱتٍّ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ُخًُ َيَٰٓد

َ
ٍَّ إَِلٍّ َوأ ُٔت ٍُ ۦ َوََل َت َلاحِِّ

َٔن  ٍُ يِ عأ ٌَّ١٠٢﴾ 
َُِ ُ 

ِ نَِتَٰتٗ ﴿ َٔت إَِلٍّ بِإِذأِن ٱّلِلٍّ ٍُ ن َت
َ
ٍط أ ٌَا ََكَن نِلَفأ ٗل َو ٌَّؤَجٍّ  ُٔٔ ُْٓ ﴾ا 

ََ كَالُٔا﴿ ِي ُ كََْٔ  اَّلٍّ َع اّلِلٍّ ٍِ ؽِِْيَاءُ  ىََلس َظ
َ
َُ أ َ ـَلٌِي َوَنْ  َٗ ُُٖ ﴾إِنٍّ اّلِلٍّ

ورة النساءس  

َ جٍّفأط  ﴿ ِ ٌّ  ً ِي َريََلُس ًُ ٱَّلٍّ َٓا ٱنلٍّاُس ٱتٍُّلٔاْ َربٍُّس حَّ
َ
 ُ ُوََريََق  َوَِٰخَسة   َيَٰٓد



 
 

  [ُْٖ] 
 

ٍَا رَِجاَٗل  ُٓ َٓا َوبَدٍّ ٌِِأ َٓا َزوأَج ِي تََعآَءلَُٔن  ا َونَِعاٗٓء   َنرِيٗ ٌِِأ َ ٱَّلٍّ ْ ٱّلِلٍّ ٔا َوٱتٍُّل

َ ََكَن غَ  رأَخاَم  إِنٍّ ٱّلِلٍّ
َ ۦ َوٱۡلأ  ﴾١ا يَيأسًُأ َررِيتٗ ةِِّ

ِ َخِسيرٗ ﴿ ََ ٱّلِلٍّ َسُق ٌِ ؾأ
َ
َأ أ ٌَ  ْٔ ٕٖ ﴾اَو

َٰج  ﴿ ًأ َججٍّ ُٓ ِريُ َٰيَِدَِٰج َظُِسأ ئُاْ ٱىصٍّ ٍِ ٌَُِٔاْ َوَغ ََ َءا ِي ََتأصِي ٌَِ  َوٱَّلٍّ
ةَسٗ 
َ
َٓآ خ ََ ذِي ي ُأَفَُٰص َخَِِٰلِ

َ َٓا ٱۡلأ ِ َخلّٗ َتأخِ َس ٱّلِلٍّ ََ ٱاۖ َوغأ َسُق ٌِ ؾأ
َ
َأ أ ٌَ ِ ا  َو ّلِلٍّ

 ﴾١٢٢ رِيٗل 

ُِِ ْٔ 

َقٍّ  ﴿ ِ إَِلٍّ ٱۡلأ ًأ َوََل َتُلٔلُٔاْ لََعَ ٱّلِلٍّ ئُاْ ِِف دِيُِِس َو ٱىأِهَتَِٰب ََل َتؾأ ْأ
َ
َيَٰٓأ

 ًَ يَ آ إََِلَٰ َمصأ َٓ َٰ ىأَلى
َ
ۥٓ خ ُّ خُ ٍَ ِ ِ َوََّك ًَ رَُظُٔ  ٱّلِلٍّ يَ َُ َمصأ ِعيُح ِغحََس ٱبأ ٍَ أ ٍَا ٱل إِجٍّ

ۖ َف  ُّ ِِأ ٌّ ٗ أٌُِِ َٔ َوُروٞح  ٔاْ َريأ ُٓ َٰرٌَث  ٱُخَ ۦۖ َوََل َتُلٔلُٔاْ ذََؾ ِ َورُُظيِِّ ًأ  اْ ةِٱّلِلٍّ ا ىٍُّس
َِٰت  ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ُ ۘٞ َلٍّ ۥ َوَلٞ ن يَُسَٔن ََلُ

َ
ۥٓ أ ُّ َ ٞ َوَِٰخٞسۖ ُظتأَدَِٰ ُ إَِؾَّٰ ٍَا ٱّلِلٍّ إِجٍّ

ِ َوكِيٗل  َٰ ةِٱّلِلٍّ ََ ۡرِضِۗ َوَك
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ  ﴾١٧١ َو

ُُٕ 
َُِ ،َُّ ،
َُْ، َُٕ 

 سورة المائدة

ًُ ٱثأَِنأ َغَۡشَ َُلِيتٗ ﴿ ُٓ َا ٌِِأ َٰٓءِيَو َوبََػرِأ َر ُ ٌِيَثََٰق ةَِِنٓ إِظأ َرَش ٱّلِلٍّ
َ
اۖ ۞َوىََلسأ أ

ٌَِخًُ  َٰٔةَ َوَءا َن ًُ ٱلضٍّ َٰٔةَ َوَءاحَحأخُ يَ ًُ ٱلؿٍّ خُ ٍأ َر
َ
َأ أ ِ ۖ ىَه ًأ َػُس ٌَ  ِِّ ُ إِ َوكَاَ  ٱّلِلٍّ

 
َ
ًأ َوأ ُْ ٔ ٍُ ُت رأ َ كَصأًفا َخَعِٗ ةِصُُظَِل َوَغضٍّ ًُ ٱّلِلٍّ خُ ًأ كأَصفأ َزّفَِصنٍّ َغُِس

ُ ا ۡلٍّ
َٰج   َٔ َظّيِ  ًأ َججٍّ ِريٍَُِّس دأ

ُ
ًأ َوَۡل ٍََ َزَفَص  احُِس ُأَفَُٰص  َذ

َ َٓا ٱۡلأ ََتأصِي ٌَِ َتأخِ

بِيِو  آءَ ٱلعٍّ َٔ ًأ َذَلسأ َفوٍّ َظ َٰلَِم ٌُِِس َس َذ  ﴾١٢َبػأ

ُِ ُْٕ 

ِ ُُٔرٞ ﴿ ََ ٱّلِلٍّ ِ ٌّ ٌَّتِٞي  كَسأ َجآَءُزً  َِ ٱتٍّتََع ١٥َوكَِتَٰٞب  ٌَ  ُ ِّ ٱّلِلٍّ ِ ِسي ة ٓأ َح
ۦ  رِ بِإِذأُِِّ يَُؿَِٰج إََِل ٱنلَّٔ ََ ٱىظَّ ِ ٌّ  ً ُٓ صُِج ًِ َويُزأ َٰ َؾ ۥ ُظتَُو ٱلعٍّ ُّ َ َُٰ ـَ رِفأ

ًأ إََِلَٰ ِؾَرَٰط   ِسيِٓ ٓأ خَلِيم   َويَ عأ ٌَّ ١٦﴾ 

ُٓ ،ُٔ ُ ،ٖٓ 



 
 

  [ُٖٓ] 
 

﴿ َ ََ كَالُٔٓاْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِي َ  ىٍَّلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ ٍَ ًَ  كُوأ َذ يَ َُ َمصأ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ

ِ َػيأ  ََ ٱّلِلٍّ يُِم ٌِ ٍأ ٌََ  ًٔ َح ۥ َو ُّ ٌٍّ
ُ
ًَ َوأ يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ يَِم ٱل ٓأ ن ُح

َ
َرادَ أ

َ
ا إِنأ أ

ۡرِض َِمِيػٗ 
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ أيُُق  ََ ا   ٍَ ُٓ َ ٌَا ةَحِأ ۡرِض َو

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ِ ُميأُم ٱلعٍّ ۗۡ َوّلِِلٍّ ا

ء  يََؼآُء  وَ  ِ َشأ
َٰ ُكّ ُ لََعَ  ﴾١٧كَِسيصٞ  ٱّلِلٍّ

ُٕ ٗٔ ،ٕٗ ،َُٗ  

ًأ إِذأ َجَػَو ﴿ ِ َغيَيأُس ٍَثَ ٱّلِلٍّ ٔأِم ٱذأُنُصواْ ُِػأ ََٰل ۦ َي ِِّ ٌٔأ ِإَوذأ كَاَ  ُمََٔسَٰ ىَِل
ئَُٗك  ٌَّ  ً ۢنتِيَآَء وََجَػيَُس

َ
ًأ أ َخسٗ ذِيُس

َ
ًأ يُؤأِت أ َ ٌٍّا ل َُٰسً  ََ  َوَءاحَى ِ ٌّ ا 

َي  ٍِ  ﴾٪١ٱىأَعَٰيَ

َِ ٖٔ 

واْ ﴿ حَسَّ ًأ َوََل حَصأ ُ ىَُس َظَث ٱىٍِِّت َنخََب ٱّلِلٍّ َلسٍّ ٍُ أ ۡرَض ٱل
َ ُرئُاْ ٱۡلأ ٔأِم ٱدأ ََٰل َي

 ََ ًأ َذخََِليِتُٔاْ َخَِِٰسِي ةَارُِك دأ
َ
َٰٓ أ  ُِ ﴾١٫لََعَ

ِٓ ،ٕٔ ،ٖٔ ،
ِٕ ،ّٕ ،ٕٓ ،

ٕٖ 

﴿  ٌٗ ٔأ َٓا كَ ََٔسَٰٓ إِنٍّ ذِي ٍُ َٰ ََ ِإَوٍُّا ىََ ٍُّ كَالُٔاْ َي أصُُجٔاْ ا َجتٍّارِي ََ  َٰ َٓا َخِتٍّ ُريَ سأ
َٓا ـَإِن  َٓا ـَإٍُِّا َدَِٰرئَُن ٌِِأ أصُُجٔاْ ٌِِأ َاـَُٔن  ١٬ََ ََ  ََ ِي ََ ٱَّلٍّ كَاَ  رَُجَلِن ٌِ

ًأ  ٔهُ ـَإٍُُِّس ٍُ خُ
َاَب ـَإِذَا َدَريأ ًُ ٱۡلأ ِ ُرئُاْ َغيَيٓأ ٍَا ٱدأ ِ ُ َغيَيٓأ ًَ ٱّلِلٍّ َػ جأ

َ
خ

ِ َذخَ  ٌَّؤأٌَِِِي َغَٰيِتَُٔن  َولََعَ ٱّلِلٍّ ُٔٓاْ إِن ُنِخًُ  َّكٍّ ََٔسَٰٓ إٍُِّا ىََ  ٭١َٔ ٍُ َٰ كَالُٔاْ َي
ةَسٗ 
َ
َٓآ خ ُريَ َْبأ ٍُّسأ َٓا ـَٱذأ ٌٍّا َداُمٔاْ ذِي َُِٓا ا  َُج َوَربََّم ـََؼَٰخَِلٓ إٍُِّا َهَٰ

َ
أ

َ  ٮ١َؼَٰػُِسوَن  ِِخِۖ ـَٱـأُصقأ ةَحِأ
َ
َِس َوأ يُِم إَِلٍّ َجفأ مأ

َ
ِِّ ََلٓ أ َ كَاَ  رَّبِ إِ َِا َوبَيأ

ٔأِم ٱىأَػَِٰعلَِي  ۛۡ  ٯ١ٱىأَل بَػَِي َظَِٗث رأ
َ
ًأۛۡ أ ِ ٌث َغيَيٓأ ٌَ َٓا ُُمَصٍّ َٔن ِِف  كَاَ  ـَإِجٍّ ُٓ يَتِي

ٔأِم ٱىأَػَِٰعلِيَ  َس لََعَ ٱىأَل
أ
ۡرِضِۙ ـََل حَأ

َ  ﴾١ٰ ٱۡلأ

ِِ- ِٔ ٕٔ 

ْلِعِميَ ﴿ ٍُ ْ َ ُُيِبَّ ال  ْٓ ِْ  ﴾إِنٍّ اّلِلٍّ

﴿  
َا ٌِِسُ  ىُِكّ َٓاجٗ  ًأ ِِشأَغثٗ َجَػيِأ ُُ، َُ ْٖ ﴾ا  َوٌِِأ  

ِعيُح ﴿ ٍَ أ ۖ َوكَاَ  ٱل ًَ يَ َُ َمصأ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ  َ ََ كَالُٔٓاْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِي  َُٗ، ٖٗ، ٕٗ ِٕىََلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ



 
 

  [ُٖٔ] 
 

ِ َذَلسأ  ِ أ ةِٱّلِلٍّ ٌََ يُۡشأ ۥ  ُّ ٍُّ ۖ إِ ًأ َ َرّّبِ َوَربٍُّس تُُسواْ ٱّلِلٍّ َٰٓءِيَو ٱخأ َر َٰتَِِنٓ إِظأ َي

 ُ َُؿار  َخصٍَّم ٱّلِلٍّ
َ
َأ أ َي ٌِ ٍِ َٰيِ ٌَا لِيظٍّ ُّ ٱنلٍّاُرۖ َو َٰ َوى

أ
أ ٌَ ٍَِّث َو َ ِ ٱۡلأ  ﴾٧٢ َغيَيّأ

﴿ ِۘ َٰرَث  َ ذَاىُِد ذََؾ ََ كَالُٔٓاْ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ِي ّٞ  ىٍَّلسأ َزَفَص ٱَّلٍّ ٓ إَِؾَٰ ٍّ إَِلٍّ َأ إَِؾَٰ ٌَا ٌِ َو
ٍٍّا َحُلٔلَُٔن َِلَ  ٔاْ َخ ُٓ ًأ يَجخَ ًأ َغَشاٌب َوَِٰخٞس  ِإَون ىٍّ ُٓ ََ َزَفُصواْ ٌِِأ ِي ٍَّ ٱَّلٍّ عٍّ ٍَ

 ًٌ ِِل
َ
 ﴾٧٣أ

ّٕ َُْ ،َُٗ 

﴿ ًٞ ُ َدُفٔرٞ رٍِّخي ۥ  َوٱّلِلٍّ ُّ فُِصوَُ خَؾأ ِ َويَعأ ـََل َحخُٔبَُٔن إََِل ٱّلِلٍّ
َ
 َُٓ ْٕ ﴾٧٤أ

﴿ ُّ ٌَّ
ُ
ًَ إَِلٍّ رَُظٔٞ  كَسأ َريَجأ ٌَِ َرتأيِِّ ٱلصَُّظُو َوأ يَ َُ َمصأ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ ۥ ٌٍّا ٱل

ًٍّ ٱُُظصأ  ًُ ٱٓأۡلَيَِٰج ثُ ُٓ َ ُ ل ۗۡ ٱُُظصأ َنيأَؿ ُُبَّيِ َػاَم ُزَلِن ٱىمٍّ
أ
ۖ ََكَُا يَأ يَلثٞ ِؾّسِ

ـَُهَٔن  َٰ يُؤأ ٍِّ
َ
 ﴾٧٥خ

ٕٓ َُٔ ،َُٕ 

َۢ ََحَِية  ﴿ ٌِ ُ  ُُٓ َُّ ﴾َوََل َخام   َوََل َوِؾييَث   َوََل َظآنِتَث   ٌَا َجَػَو ٱّلِلٍّ

ُ َيَٰػِحََس ﴿ حَِم إِذأ إِذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ َٰ َوَِٰلَ ِِت َغيَيأَم َولََعَ ٍَ ًَ ٱذأُنصأ ُِػأ يَ ََ َمصأ  ٱبأ
 ۖ ٗل ٓأ سِ َوَك ٓأ ٍَ أ ًُ ٱنلٍّاَس ِِف ٱل يٍّسحََّم ةُِصوِح ٱىأُلُسِس حَُسيِّ

َ
ٍأخَُم خ  ِإَوذأ َغيٍّ

يأ  َٓ ِي َن ََ ٱىّمِ جنِيَوۖ ِإَوذأ ََتأيُُق ٌِ ِ
َٰثَ َوٱۡلأ َرى ٔأ َث َوٱتلٍّ ٍَ ِهأ ثِ  َٔ ٱىأِهَتََٰب َوٱۡلأ

 َّ ٍَ زأ
َ ُِئ ٱۡلأ ِۖ َوُتبأ ِِ ۢا بِإِذأ َ َٓا َذخَُهُٔن َليأ ِِ َذخَُِفُذ ذِي ِ بِإِذأ يأ ٱىمٍّ

َٰٓءِيَو  َر ُج ةَِِنٓ إِظأ ِۖ ِإَوذأ َنَففأ ِِ ََتَٰ بِإِذأ ٔأ ٍَ أ  َُتأصُِج ٱل
ِۖ ِإَوذأ ِِ ةأَصَص بِإِذأ

َ َوٱۡلأ
ََ َزَفصُ  ِي َيَِّجَِٰج َذَلاَ  ٱَّلٍّ

ًُٓ ةِٱۡلأ ًأ إِنأ َهََٰشآ إَِلٍّ َغَِم إِذأ ِجئأخَ ُٓ واْ ٌِِأ

ٌَّتِٞي  صٞ   ﴾١١٠ِظدأ

َُُ 
ِْ ،ٓٔ ،ُٔ  

 

﴿ َ ّّمِ
ُ
ُِشوِِن َوأ َُج كُيأَج لِيٍِّاِس ٱَتٍّ

َ
ًَ َءأ يَ ََ َمصأ ُ َيَٰػِحََس ٱبأ ِإَوذأ كَاَ  ٱّلِلٍّ

ٌَا ىَحأَط  كَُٔ  
َ
نأ أ
َ
ٌَا يَُسُٔن َِلٓ أ ََم  ِۖ كَاَ  ُظتأَدَِٰ ِ ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ يأ َٓ َِل  إَِؾَٰ

ٌَا ِِف   ًُ يَ غأ
َ
َِس َوََلٓ أ ٌَا ِِف َجفأ  ًُ يَ ۥ  َتػأ ُّ خَ ٍأ ۥ َذَلسأ َغيِ ُّ ِۙ إِن ُنُِج كُيأخُ َِحَّقٍ

ُُٔ ٗٔ ،َُٓ 



 
 

  [ُٖٕ] 
 

ًُ ٱىأُؾئُِب  َٰ َُج َغؾٍّ
َ
ِعَم  إٍَُِّم أ ﴾١١٦َجفأ  

 سورة األنعام

﴿ ُ ًُ ٱّلِلٍّ ُٓ ََتَٰ َحتأَػرُ ٔأ ٍَ أ ُػَٔنۘٞ َوٱل ٍَ ََ يَعأ ِي خَِجيُب ٱَّلٍّ ٍَا يَعأ ِّ ۞إِجٍّ ًٍّ إَِِلأ  ثُ

 ﴾٣٦يُصأَجُػَٔن 
ّٔ ُٕٔ 

﴿ ِۙ صِ َدأ
ِ َوٱۡلأ ٌَا ِِف ٱىأَبّ  ًُ يَ َٔ  َويَػأ ُْ  

َٓآ إَِلٍّ ٍُ يَ َفاحُِح ٱىأَؾيأِب ََل َحػأ ٌَ َوِغَِسهُۥ 
َٓا َوََل َختٍّث   ٍُ يَ ُلُك ٌَِ َوَركٍَث إَِلٍّ َحػأ ٌَا تَعأ ۡرِض َوََل  َو

َ ِِف ُظيَُؿَِٰج ٱۡلأ

ب    ﴾٥٩ ٌَّتِي   إَِلٍّ ِِف نَِتَٰب   َوََل يَابٍِط  َرلأ
ٓٗ ُٔٓ 

﴿ ِ ۥ ةَجَِي َوبََجَٰجِۢ ةَِؾيأ ۖ وََرَصكُٔاْ ََلُ ًأ ُٓ ٍَّ وََريََل ِ
ََكَٓء ٱۡلأ ِ ُِشَ وََجَػئُاْ ّلِِلٍّ

 ِۙ ٍٍّا يَِؿُفَٔن  ِغيأم  ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َ  ﴾١٠٠ُظتأَدَِٰ
ََُ ُّ ،ُُٕ 

َٰ يَ ﴿ ٍِّ
َ
ۡرِضِۖ خ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ۥ َصَِٰدتَثۖٞ ةَِسيُع ٱلعٍّ ُ َ َلٍّ ًأ حَُس َ ۥ َوَلٞ َول ُسُٔن ََلُ
ء ِۖ  ًٞ  وََريََق ُكٍّ َشأ ٍء َغيِي َٔ ةُِسّوِ َشأ ُْ  ﴾١٠١َو

َُُ َُُ 

كٗ ﴿ ُج َربَِّم ِؾسأ ٍَ ٍٍّجأ ََكِ َٗل  َوَت ٍِيُع ا َوَغسأ َٔ ٱلعٍّ ُْ ۦ  َو َ  ىَُِكَِؿَٰخِِّ ٌُتَّسِ  
 َلٍّ

 ًُ  ﴾١١٥ٱىأَػيِي
ُُٓ ْٔ 

﴿ ِ ًِ َُِؿيتٗ وََجَػئُاْ ّلِِلٍّ ُأَعَٰ
َ َصأِث َوٱۡلأ ََ ٱۡلأ ٌِ 

َ
ٍٍّا ذََرأ  ُُٓ ُّٔ ﴾ا مِ

 سورة األعراف

ِجس  ﴿ ِ َمعأ
ًأ ِغَِس ُكّ ُس َْ ٔاْ وُُجٔ ٍُ رِي

َ
ِكِۖ َوأ َمَص َرّّبِ ةِٱىألِعأ

َ
ٔهُ  كُوأ أ ُغ َوٱدأ

ًأ َتُػُٔدوَن  ُز
َ
ٍَا ةََسأ ََ  َن ﴾ٳ١ُُمأيِِؿَي ََلُ ٱّلِي  

ِٗ ُِٕ 

َا ٱىألَ ﴿ َرثِأ وأ
َ
َٓا َوأ َغَٰصِبَ ٌَ ۡرِض َو

َ ٌََشَٰصَِق ٱۡلأ َػُفَٔن  خَقأ ََ ََكُُٔاْ يُعأ ِي  ّٕ، ٗٔ ُّٕٔأَم ٱَّلٍّ



 
 

  [ُٖٖ] 
 

ٍَا  ِ َٰٓءِيَو ة َر َٰ ةَِِنٓ إِظأ َِنَٰ لََعَ عأ ُ ُج َربَِّم ٱۡلأ ٍَ ٍٍّجأ ََكِ َٓاۖ َوَت َِا ذِي ََٰصكأ ٱىٍِِّت ََٰ

 ْ ٌَا ََكُُٔا ۥ َو ُّ ٌُ ٔأ ُن َوكَ ٔأ َُِع ـِصأَغ ٌَا ََكَن يَؿأ َُا  ٌٍّصأ ْۖ َوَد ﴾١٣٧َحػأصُِػَٔن  َؾَبُوا  

ََ يُيأِدُسوَن ِِفٓ ﴿ ِي َٓاۖ َوذَُرواْ ٱَّلٍّ ِ ٔهُ ة ُغ َِنَٰ ـَٱدأ عأ ُ ٍَآُء ٱۡلأ ظأ
َ ِ ٱۡلأ َوّلِِلٍّ

ئَُن  ٍَ ٌَا ََكُُٔاْ َحػأ َن  َضوأ ۦ  َظيُجأ َمَٰٓهِِّ ظأ
َ
 ﴾١٨٠أ

َُٖ ِٖ ،ِْ 

ػٗ ﴿ َِس َجفأ يُِم نِلَفأ مأ
َ
ٓ أ ٌَا ػَ كُو َلٍّ ا إَِلٍّ  ًُ ا َوََل ََضًّ يَ غأ

َ
ٔأ ُنُِج أ َ ُ  َول آَء ٱّلِلٍّ

َُا۠ إَِلٍّ َُِشيصٞ َوبَِؼيٞ 
َ
ُٔٓء  إِنأ خ ِِنَ ٱلعَّ ٌَا َمعٍّ ِ َو َيأ ََ ٱۡلأ ََثأُت ٌِ خَهأ ٱىأَؾيأَب ََّلظأ

م   ٔأ  ﴾١٨٨يُؤأٌَُِِٔن  ىَِّل
ُٖٖ ُّٔ ،ُٓٓ 

غُ ﴿ ۖ ـَٱدأ ًأ ٌأرَاىُُس
َ
ِ ِغتَاٌد أ ُغَٔن ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ ََ حَسأ ِي ًأ إِنٍّ ٱَّلٍّ ُْ ٔ
ًأ َصَِٰسرَِي  ًأ إِن ُنِخُ خَِجيتُٔاْ ىَُس ﴾١٩٤ـَيأحَعأ  

ُْٗ ُُٕ 

 سورة التوبة

َٰٔةَ ﴿ يَ كَاَم ٱلؿٍّ
َ
ٔأِم ٱٓأۡلِرصِ َوأ َ

ِ َوٱِلأ ََ ةِٱّلِلٍّ ٌَ َأ َءا ٌَ  ِ ِجَس ٱّلِلٍّ ٌََسَٰ ٍُُص  ٍَا َحػأ إِجٍّ
ْوَلَٰٓ 
ُ
ۖ َذَػََسَٰٓ أ َ أَغ إَِلٍّ ٱّلِلٍّ ََ ًأ  َ َٰٔةَ َول َن ََ َوَءاَِت ٱلضٍّ ن يَُسُُٔٔاْ ٌِ

َ
هَِم أ

 ََ ٓأخَِسي ٍُ أ  ﴾١٨ٱل
ُٖ ُِٕ 

﴿ ِۖ َُ ٱّلِلٍّ ِعيُح ٱبأ ٍَ أ ِ َوكَاىَِج ٱنلٍَّصََٰصى ٱل َُ ٱّلِلٍّ ُٔد ُغَضيأٌص ٱبأ ُٓ َ َوكَاىَِج ٱِلأ
ًأۖ يَُضَِٰه  ِِٓ َْٰ ـَ ـأ

َ
ً ةِأ ُٓ ُ ل ٔأ َٰلَِم كَ ًُ  ُٔ َذ ُٓ َٰخَيَ ََ َزَفُصواْ ٌَِ َرتأُو  َؼ ِي ٔأَ  ٱَّلٍّ َٔن كَ

 
َ
ۖ خ ُ ـَُهَٔن ٱّلِلٍّ َٰ يُؤأ  ﴾ٴ١ٍِّ

َّ 
َٗ ،ّٗ ،ََُ ،

َُٗ 

بَابٗ ﴿ رأ
َ
ًأ أ ُٓ َ َبَِٰ ْأ ًأ َوُر ُْ تَاَر خأ

َ
َُشٓواْ أ ًَ ٱَتٍّ يَ ََ َمصأ ِعيَح ٱبأ ٍَ أ ِ َوٱل ٌَِّ ُدوِن ٱّلِلٍّ ا 

 ٗٓ مُِصٓواْ إَِلٍّ ِِلَػأتُُسٓواْ إَِؾَٰ
ُ
ٌَآ أ ٍٍّا ا َوَِٰخسٗ َو ۥ َخ ُّ َ َٔ  ُظتأَدَِٰ ُْ  

َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ اۖ َلٍّ

 ِ  ﴾ٵ١ُكَٔن يُۡشأ
ُّ 

َٗ ،ُٗ ،ْٗ ،
ٗٓ ،ٗٔ ،َُٖ ،

َُٗ 

 سورة يونس



 
 

  [ُٖٗ] 
 

ًأ َويَُلٔلَُٔن َهَُٰٓؤََلٓءِ ﴿ ُٓ ًأ َوََل يََِفُػ ُْ ٌَا ََل يَُُضَّ  ِ َويَػأتُُسوَن ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ
ُتَِّبِ 

َ
ِ  كُوأ خ َِٰت َوََل ِِف  ُٔ ُػَفَعَُٰٓؤَُا ِغَِس ٱّلِلٍّ ـَ َؿَٰ ًُ ِِف ٱلعٍّ يَ ٍَا ََل َحػأ ِ َ ة  َٔن ٱّلِلٍّ

ُِكَٔن  ٍٍّا يُۡشأ ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َ ۡرِضِۙ ُظتأَدَِٰ
َ ﴾١٨ٱۡلأ  

ُٖ ُٕٓ ،ُٕٗ  

ُ َحتأَسُؤاْ ﴿ ۥ  كُِو ٱّلِلٍّ ًٍّ يُػِيُسهُ َيأَق ثُ ٌٍَّ َحتأَسُؤاْ ٱۡلأ  ً ََكٓنُِس َْوأ ٌَِ ُِشَ كُوأ 

ـَُهَٔن  َٰ حُؤأ ٍِّ
َ
ۥۖ ـَد ًٍّ يُػِيُسهُ َيأَق ثُ ﴾٣٤ٱۡلأ  

ّْ ُٔٗ 

﴿ ُ ََش ٱّلِلٍّ ٌَا ِِف  َوَلٗ كَالُٔاْ ٱَتٍّ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ ۥ  ۖ ََلُ َٔ ٱىأَؾِِنَّ ُْ ۥۖ  ُّ َ ۗۡ ُظتأَدَِٰ ا
ٌَا ََل   ِ َتُلٔلَُٔن لََعَ ٱّلِلٍّ

َ
ٓ  خ ٌَِّ ُظيأَطَِٰۢن ةَِفََٰشا  ً ۡرِضِۙ إِنأ ِغَِسُز

َ ٱۡلأ

َٔن  ٍُ يَ ﴾٦٨َتػأ  

ٖٔ ُّ ،َُُ  

ٌَا ََل يََِفُػَم َوََل يَُُضَّ ﴿  ِ ُع ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ َج ـَإٍَُِّم َوََل حَسأ
َ ۖ ـَإِن َذَػيأ

َي إِذٗ  ٍِ َٰيِ ََ ٱىظٍّ ِ ٌّ ﴾١٠٦ا   
َُٔ ُّٔ 

 سورة ىود

﴿ 
ۦ ـَُؤاَدَ   وََجآَءَ  ِِف َوُُكّٗ ٌَا ُُثَتُِّج ةِِّ ۢنتَآءِ ٱلصَُّظِو 

َ
َأ أ  جٍُّلؽَّ َغيَيأَم ٌِ

ٍُؤأٌَِِِي  ٔأِغَظثٞ َوذِنأَصىَٰ لِيأ َقَّ َوَم ﴾١٢٠َهَِٰشهِ ٱۡلأ  
َُِ ِٖ 

﴿ ِ هُ َوّلِِلٍّ تُسأ ۥ ـَٱخأ ُّ مأُص َُكَّ
َ ِّ يُصأَجُع ٱۡلأ ۡرِض ِإَوَِلأ

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ  َديأُب ٱلعٍّ
ئَُن  ٍَ ٍٍّا َتػأ ٌَا َربََّم ةَِغَٰفٍِو َخ ِِۙ َو أ َغيَيّأ َّكٍّ َٔ ﴾١٢٣َوحَ  

ُِّ ُٔٓ ،ُٖٔ 

 سورة النصل

ث  ﴿ ٌٍّ
ُ
ِ أ
َا ِِف ُكّ َ  َوىََلسأ َبَػرِأ تُُسواْ ٱّلِلٍّ ِن ٱخأ

َ
َُٰؾَٔتۖ رٍُّظًَٔل أ خَجِتُٔاْ ٱىطٍّ  ُُُ ّٔ ﴾ َوٱجأ

َٔن ﴿ ُٓ خَ ٌٍّا يَؼأ  ً ُٓ َ ۥ َول ُّ َ ََجَِٰج ُظتأَدَِٰ ِ ٱۡلأ َػئَُن ّلِِلٍّ  ِّ ٕٓ ﴾٥٧َويَجأ



 
 

  [َُٗ] 
 

َو َصَٰيِدٗ ﴿ ٍِ َأ َغ َٰٔةٗ ٌَ ۥ َخيَ ُّ يِحٍَِّ َٞ ـَيَُِدأ َٔ ُمؤأٌِ ُْ ََُثَٰ َو
ُ
وأ أ
َ
ٌَِّ ذََنٍص أ  ا 

 ۖ ً ةِ  َليِّتَٗث ُْ َص جأ
َ
ًأ أ ُٓ ضِيٍَِّ ئَُن َونَلَجأ ٍَ ٌَا ََكُُٔاْ َحػأ  َِ َع خأ

َ
 ﴾٩٧أ

ٕٗ ْٗ 

َآ َءايَثٗ ﴿ نلأ ََكَن َءايَث   ِإَوذَا ةَسٍّ َُج  ٌٍّ
َ
ٍَآ أ ُِ  كَالُٔٓاْ إِجٍّ ٍَا ُحزَنّ ِ ًُ ة

يَ غأ
َ
ُ أ َوٱّلِلٍّ

َٔن  ٍُ يَ ًأ ََل َحػأ ُْ ََثُ زأ
َ
ِۢۚ  ةَوأ أ َُت

فأ ٌُ١٠١﴾ 
َُُ ِٔ ،ّٔ ،ْٔ 

ۥ ُروُح ٱىأُلُسِس ٌَِ ﴿ ََلُ ٌَُِٔاْ كُوأ َُضٍّ ََ َءا ِي ّقِ ِِلُثَتَِّج ٱَّلٍّ َ
بَِّم ةِٱۡلأ رٍّ

سٗ  ُْ َي ى َو ٍِ يِ عأ ٍُ ىَٰ لِيأ َ  ﴾١٠٢َوبُۡشأ
َُِ 

ِْ ،ٓٔ ،ُٔ ،
ِٔ ،ْٔ  

 سورة اإلسراء

ۦ َِلأٗل ﴿ ِ ىَٰ ةَِػتأِسه َ سأ
َ
ِٓي أ ََ ٱَّلٍّ ِجسِ ُظتأَدَٰ عأ ٍَ أ ََصاِم إََِل ٱل ِجسِ ٱۡلأ عأ ٍَ أ ََ ٱل ِ ٌّ  

َِا ََٰصكأ ِي ََٰ كأَؿا ٱَّلٍّ
َ َِؿيُ  ٱۡلأ ٍِيُع ٱۡلأ َٔ ٱلعٍّ ُْ ۥ  ُّ ٍُّ ٓ  إِ َٰخَِِا َأ َءاَي ۥ ٌِ ُّ ِيَ ُُ ۥ ىِ ََلُ ٔأ َخ

١﴾  
ُ ِٓ ،ُّّ 

﴿ ًَ ٍِّ َٓ َا َج َُا  وََجَػيِأ ًأ ُغسأ ًأ  ِإَونأ ُغستَّ ن يَصأَّمَُس
َ
ًأ أ َغََسَٰ َربَُّس
ََ َخِؿًيا  َؽَٰفِصِي

﴾٨لِيأ  
ٖ ٕٖ 

﴿ ُ ٍَا َحُلٔل ثٞ َن َٓ ِ ۥٓ َءال ُّ َػ ٌَ ٔأ ََكَن  اْ إََِلَٰ ذِي ٱىأَػصأِش َٔن إِذٗ كُو ىٍّ ٔأ خََؾ بأ ا َّلٍّ
ّٗٔ ٤٢ َظبِيٗل  ٍٍّا َحُلٔلَُٔن ُغيُ ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َ ﴾٤٣ا ا َنتِيٗ ُظتأَدَِٰ  

ِْ ،ّْ ِّ 

ٍء إَِلٍّ ﴿ ٌَِّ َشأ ٍَّ  ِإَون  ٌََ ذِيِٓ ۡرُض َو
َ تأُع َوٱۡلأ َُٰت ٱلعٍّ ـَ َؿَٰ تَُعتُِّح ََلُ ٱلعٍّ

ۦ َوَؾَٰسِ  ِ ِسه ٍأ ًٍا َدُفٔرٗ يَُعتُِّح َِحَ ۥ ََكَن َخيِي ُّ ٍُّ ًأ  إِ ُٓ بِيَد َٔن تَعأ ُٓ َل ا َ َلٍّ َتفأ

٤٤﴾  

ْْ ّّ ،ِٓ ،ّٓ  

﴿ ََ ِي ُغٔاْ ٱَّلٍّ ِ  كُِو ٱدأ ّ َؿ ٱلُضَّ يُِهَٔن َنؼأ ٍأ ۦ ـََل َح ٌَِّ ُدوُِِّ ٍأخًُ  زََخ
ِيًل  ًأ َوََل َتٔأ ﴾٥٦َغُِس  

ٓٔ ُٓٓ 



 
 

  [ُُٗ] 
 

﴿ ٌَ صِ َفوٍّ  َدأ َّ ِِف ٱۡلأ ًُ ٱلُضَّ ُس ٍٍّا ِإَوذَا َمعٍّ ٓ إِيٍّاهُۖ ـَيَ ُغَٔن إَِلٍّ َ حَسأ
َُ َنُفًٔرا  نَسَٰ ِ

ًأ  َوََكَن ٱۡلأ خُ غأَصفأ
َ
ًأ إََِل ٱىأَبِّ أ َُٰس ﴾٦٧جَنٍّى  

ٕٔ ُُٓ 

ًِ إَِلٍّ كَيِيٗل ﴿ ََ ٱىأػِيأ ِ ٌّ وحِحخًُ 
ُ
ٌَآ أ  ُٕٔ ٖٓ  ﴾٨٥ َو

يّٗ ﴿
َ
ۖ خ ََ َؿَٰ ُغٔاْ ٱلصٍّخأ وِ ٱدأ

َ
َ أ ُغٔاْ ٱّلِلٍّ ْ كُِو ٱدأ ُغٔا ٌٍّا حَسأ ِۙ  ا  َِنَٰ عأ ُ ٍَآُء ٱۡلأ ظأ

َ ُّ ٱۡلأ ـَيَ
َٰلَِم َظبِيٗل  َ َذ َٓا َوٱبأخَِؼ َبيأ ِ َٓصأ ةَِؿَلحَِم َوََل َُتَاـِجأ ة َوكُِو ١١٠ َوََل ََتأ

ًأ َحخٍِّزشأ َوَلٗ  َ ِي ل ِ ٱَّلٍّ ُس ّلِِلٍّ ٍأ َ ًأ ٱۡلأ َ يأِم َول ٍُ أ ۥ َِشِيٞم ِِف ٱل ُ َ َلٍّ ًأ يَُس َ ا َول

ََ ٱَّلَّ  ِ ٌّ  ٞ ۥ َوِلّ ُ َ َلٍّ تَِيۢا يَُس أهُ حَسأ ۖ َوَكّبِ ِ ّ١١١ ﴾  

َُُ ،
ُُُ 

ِٖ 

 المهفسورة 

آ ﴿ ٍَ َُا۠ بََۡشٞ كُوأ إِجٍّ
َ
َ  خ ٍَ ّٞ َوَِٰخٞسۖ َذ ًأ إَِؾَٰ ُس ُٓ آ إَِؾَٰ ٍَ جٍّ

َ
ًأ ئَُِحَٰٓ إََِلٍّ خ ِرأيُُس ٌّ

ٍَٗل ََكَن يَصأُجٔاْ  ٍَوأ َخ ۦ ـَيأيَػأ ِ أ ةِػِتَ  َصَٰيِدٗ ىَِلآَء َربِِّّ َربِِّّۦٓ  اَدةِ ا َوََل يُۡشأ
َخَسۢا 

َ
﴾١١٠أ  

َُُ ُّّ 

 سورة مريم

﴿ ًَ ﴾َواذُْنْص ِِف اىِْهخَاِب َمْصيَ  ُٔ ُّٕ 

َِِٰنَ ٱىأِهَتََٰب وََجَػيَِِن َُبِيّٗ ﴿ ِ َءاحَى ِِّ َختأُس ٱّلِلٍّ ﴾ٴ١ا إِ  َّ ٖٗ ،َُِ 

ِِت ﴿ اِلَ َٔ ِ ا ة ﴾َوبَصًّ  ِّ َُِ 

ن َحخٍِّزَش ٌَِ َوَل ِۖ ﴿
َ
ِ أ مأصٗ ُظتأَدَٰ  ٌَا ََكَن ّلِِلٍّ

َ
ۥٓ  إِذَا كَََضَٰٓ أ ُّ ٍَا َحُلُٔ  َِ ا ـَإِجٍّ

َ َذيَُهُٔن  ۥ ُز ﴾٣٥ََلُ  
ّٓ َُِ 

﴿ ًٞ خَلِي عأ ٌَّ َٰٞط  تُُسوهُ  َهََٰشا ِؾَر ًأ ـَٱخأ َ َرّّبِ َوَربَُّس ﴾٣٦ِإَونٍّ ٱّلِلٍّ  ّٔ ٖٗ 



 
 

  [ُِٗ] 
 

ُّ جَنِيّٗ ﴿ بأَجَٰ َِ َوكَصٍّ ٍَ حأ
َ ٔرِ ٱۡلأ ُّ ٌَِ َجاُِِب ٱىمَّ ﴾٥٢ا َوَنََٰسيأَجَٰ  ِٓ ٖٓ 

َُ َوَلٗ وَ ﴿ َؿَٰ ََش ٱلصٍّخأ ًأ َػيأ  ٨٨ا كَالُٔاْ ٱَتٍّ حََساُد  ٨٩ا ا إِدّٗ  ًٔ ىٍَّلسأ ِجئأخُ
ا  سًّ َْ ِتَاُ  

ۡرُض َوََتِصَّ ٱۡلأ
َ ُّ َوحَجَؼقَّ ٱۡلأ َن ٌِِأ صأ َُٰت َحخََفمٍّ ـَ َؿَٰ اْ  ٪٨ٱلعٍّ ٔأ ن َدَغ

َ
أ

ن َحخٍِّزَش  ٨٫ا لِيصٍِّنَٰمۡح َوَلٗ 
َ
ٌَا يَۢنتَِِغ لِيصٍِّنَٰمۡح أ ا َو ٌََ ِِف  ٨٬َوَلً إِن ُكَّ 

ٓ َءاِِت ٱلصٍِّنَٰمۡح َختأسٗ  ۡرِض إَِلٍّ
َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ًأ  ٭٨ا ٱلعٍّ ُْ ًأ َوَغسٍّ ُٓ َٰ َؿى خأ

َ
ىٍَّلسأ أ

ًدا  ٮ٨ا َغسّٗ  ثِ ـَصأ ٍَ ٔأَم ٱىألَِحَٰ ًأ َءاتِيِّ يَ ُٓ ﴾ٯ٨َوَُّكَّ  

ٖٖ-ٗٓ  َُُ 

 سورة طو

ظأ ﴿
َ َۖٔ ََلُ ٱۡلأ ُْ َّ إَِلٍّ  ُ ََلٓ إَِؾَٰ َِنَٰ ٱّلِلٍّ عأ ُ  ِٖ ٖ ﴾٨ٍَآُء ٱۡلأ

ََٰم َخِسيُد ُمََٔسَٰٓ ﴿ حَى
َ
َْوأ خ  ِٖ ٗ ﴾٩َو

﴿ ٗٔ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ يَيأَم إٍَُِّم ةِٱل يَعأ َجػأ َُا۠ َربََّم ـَٱرأ
َ
ٓ خ ِِّ ّٖ، ِٖ، ِٔ ُِ ﴾١٢ى إِ  

مأصِي ﴿
َ
ُّ ِِفٓ أ ِكأ ِشأ

َ
 َُُ ِّ ﴾ٶ١َوأ

 سورة األناياء

أَو َوٱنلٍّ ﴿ ُُتُوَن يَُعتُِّدَٔن ٱِلٍّ ﴾٪١َٓاَر ََل َحفأ  َِ ّّ 

َُا۠ ﴿
َ
ٓ خ َّ إَِلٍّ ۥ ََلٓ إَِؾَٰ ُّ ٍُّ

َ
ِ خ َا ٌَِ َرتأيَِم ٌَِ رٍُّظٍٔ  إَِلٍّ ُُِِٔحٓ إَِِلّأ رأَظيِأ

َ
ٌَآ أ َو

تُُسوِن    ﴾ٯ١ـَٱخأ
ِٓ ُُُ 

َُ َوَلٗ ﴿ َؿَٰ ََش ٱلصٍّخأ َصُمَٔن َوكَالُٔاْ ٱَتٍّ ٌَّهأ ۥ  ةَوأ ِغتَادٞ  ُّ َ ۗۡ ُظتأَدَِٰ ﴾ ١ٰا  ِٔ ِّ 

َي ﴿ ٍِ َٓا لِيأَعَٰيَ َِا ذِي ََٰصكأ ۡرِض ٱىٍِِّت ََٰ
َ ُّ َولًُٔلا إََِل ٱۡلأ ﴾٧١َوجَنٍّيأَجَٰ  ُٕ ٔٗ 

ََ ٱلّصِيَح ََعِؾَفثٗ ﴿ ا   َولُِعيَيأَؿَٰ َٓ َِا ذِي ََٰصكأ ۡرِض ٱىٍِِّت ََٰ
َ مأصِهِۦٓ إََِل ٱۡلأ

َ
 ُٕ، َٕ ََُٖتأصِي ةِأ



 
 

  [ُّٗ] 
 

َي  ٍِ ٍء َعَٰيِ ﴾٨١َوُكٍِّا ةُِسّوِ َشأ  

َغَِٰقتٗ  َوذَا﴿ ٌُ َب  َْ ِن إِذ ذٍّ ِ َذَِاَدىَٰ ِِف ٱنلَّٔ ِسرَ َغيَيّأ لأ ن ىٍَّ جٍّ
َ
ٍَّ أ ا َذَظ

َي  ٍِ َٰيِ ََ ٱىظٍّ ِِّ ُنُِج ٌِ ََم إِ َُج ُظتأَدَِٰ
َ
ٓ أ َّ إَِلٍّ ٓ إَِؾَٰ ن َلٍّ

َ
يَُؿَِٰج أ ﴾٨٧ٱىظَّ  

ٖٕ ّّ 

َٰلَِم ُن ﴿ ًِّ  َوَكَذ ََ ٱىأَؾ ٌِ ُّ ۥ َوجَنٍّيأَجَٰ َا ََلُ خََجتِأ ٍُؤأٌَِِِي يِِج ٱ ۨـَٱظأ أ ﴾٨٨ل  ٖٖ ّّ 

 سورة الصج

ء  ﴿ ِ َشأ
َٰ ُكّ ۥ لََعَ ُّ ٍُّ

َ
ََتَٰ َوخ ٔأ ٍَ أ ِ ٱل ۥ يُۡحأ ُّ ٍُّ

َ
َقَّ َوخ َٔ ٱۡلأ ُْ  َ نٍّ ٱّلِلٍّ

َ
َٰلَِم ةِأ كَِسيصٞ  َذ

٦﴾  
ٔ ُٕٔ 

 سورة المؤمنون

َٰيَث  ﴿ ََ ٌَِ ُظَؾ نَسَٰ ِ
َِا ٱۡلأ َفثٗ ١٢ ٌَِّ ِلي   َوىََلسأ َريَلأ ُّ ُجمأ ًٍّ َجَػيأَجَٰ  ِِف  ثُ

  ١٣ ٌٍِّهي   كََصار  
ُِ ،ُّ ُّّ 

َِ َوِؾتأؼ   وََػَجَصةٗ ﴿ ْأ َآَء حَۢنتُُج ةِٱلَّ ﴾٪١ىٓأِّۡلَِكَِي  ََتأُصُج ٌَِ ُلٔرِ َظحِأ  َِ ْٖ 

ُ ٌَِ َوَل  ﴿ ََش ٱّلِلٍّ ِۙ إِذٗ  ٌَا ٱَتٍّ ٍّ َأ إَِؾَٰ ۥ ٌِ ُّ َػ ٌَ ٌَا ََكَن  ٍَا َو ِ ِۢ ة  إَِؾَّٰ
َب ُكَّ َْ َ ا َّلٍّ

ِۙ َريََق َوىََػَل بَ  ـ  َٰ َبػأ
ًأ لََعَ ُٓ ُق ٍٍّا يَِؿُفَٔن  ػأ ِ َخ ََ ٱّلِلٍّ   ﴾٨٫ُظتأَدَٰ

ُٗ ِّ 

ًأ َختَرٗ ﴿ َجَُٰس ٍَا َريَلأ جٍّ
َ
ًأ خ ـََدِعبأخُ

َ
َا ََل حُصأَجُػَٔن أ ًأ إَِِلِأ ٍُُّس

َ
 ١١٥ا َوخ

 ًِ َهصِي
َٔ رَبَّ ٱىأَػصأِش ٱىأ ُْ َّ إَِلٍّ  ۖ ََلٓ إَِؾَٰ َقَّ يُِم ٱۡلأ ٍَ أ ُ ٱل ﴾١١٦َذخََعَََٰل ٱّلِلٍّ  

ُُٓ 
ُُٔ 

ْٔ 

      سورة النور

َٓا ﴿ ۥ ذِي ۥ يَُعتُِّح ََلُ ُّ ٍُ َٓا ٱظأ َنَص ذِي َذَع َويُشأ ن حُصأ
َ
ُ أ ذَِن ٱّلِلٍّ

َ
ِِف ُبئٍُت أ

 ﴾٣٦ةِٱىأُؾُسّوِ َوٱٓأۡلَؾاِ  
ّٔ ّّ 



 
 

  [ُْٗ] 
 

فرقانسورة ال  

ََثُ ٱنلٍّاِس إَِلٍّ ﴿ زأ
َ
ََبَٰٓ أ

َ
نٍُّصواْ ـَد ًأ ِِلَشٍّ ُٓ َ ُّ ةَحِأ ـأَجَٰ  ُِِ َٓ ﴾٥٠ا ُنُفٔرٗ  َوىََلسأ ََصٍّ

 سورة النمل

ِۢ ةِجَتَإ  ﴿ ةٗ ١٬يَلٍِي  وَِجئأخَُم ٌَِ َظتَإ
َ
ِِّ وََجستَّ ٱمأَصأ وتِيَجأ  إِ

ُ
ًأ َوأ ُٓ يُِه ٍأ َت

ء   ِ َشأ
ًٞ  ٌَِ ُكّ َٓا َغصأٌش َغِظي َ ُجُسوَن ٭١َول َٓا يَعأ َم ٔأ َٓا َوكَ وََجستَّ

ًُ ٱلؼٍّ  ُٓ َ ََ ل ِ َوَزيٍّ ٍأِط ٌَِ ُدوِن ٱّلِلٍّ َِ لِيؼٍّ ًأ َغ ُْ َؿسٍّ
ًأ ـَ ُٓ َؿَٰيَ غأ

َ
َُ أ يأَطَٰ

ٓأخَُسوَن  ًأ ََل َح ُٓ بِيِو َذ  ﴾ٮ١ٱلعٍّ

ِِ ،ِّ ،
ِْ 

َُِ 

َي ﴿ ٍِ ِ رَّبِ ٱىأَعَٰيَ ََ ّلِِلٍّ َع ُظيَيأَؿَٰ ٌَ ُج  ٍأ يَ ظأ
َ
َِس َوأ ُج َجفأ ٍأ ِِّ َظيَ رَّبِ إِ

٤٤﴾ 
ْْ ْٕ 

ٔٓءَ ﴿ ِؼُؿ ٱلعَّ َمصٍّ إِذَا َدََعهُ َويَسأ قأ ٍُ أ ٌٍَّ َُيِيُب ٱل
َ
ًأ ُريََفآَء  أ َػيُُس َويَجأ

ِ  كَيِيٗل  َع ٱّلِلٍّ ٌٍّ  ٞ ءَِؾَّٰ
َ
ۡرِضِۗ أ

َ ٌٍّا حََشنٍُّصوَن ٱۡلأ  ٦٢﴾ 
ِٔ ُُٓ 

ُػُصوَن ﴿ ٌَا يَؼأ ُ  َو ۡرِض ٱىأَؾيأَب إَِلٍّ ٱّلِلٍّ
َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌََ ِِف ٱلعٍّ  ًُ يَ كُو َلٍّ َحػأ

يٍّاَن ُحتأَػرَُٔن 
َ
 ﴾٦٥خ

ٔٓ ُٔٓ ،ُٖٔ 

﴿ ٍِ ََ إٍَُِّم ََل تُعأ ةِصِي سأ ٌُ اْ  ٔأ
ََعَٓء إِذَا َوىٍّ ًٍّ ٱلَّ ُع ٱلؿَّ ٍِ ََتَٰ َوََل تُعأ ٔأ ٍَ أ ُع ٱل

٨٠﴾ 
َٖ ُٕٔ 

 سورة القوص

َِا﴿ ٔرِ إِذأ َُاَدحأ ٌَا ُنَِج ِِبَاُِِب ٱىمَّ ﴾َو  ْٔ ُْٔ 

الروم سورة  



 
 

  [ُٗٓ] 
 

ۖ َوََكُُٔاْ ِػيَػٗ ﴿ ﴾ا  ِّ ُٓٗ 

ًٍّ يُ ﴿ ًأ ثُ ًٍّ َرَزكَُس ًأ ثُ ِي َريََلُس ُ ٱَّلٍّ َْوأ ٌَِ ٱّلِلٍّ  ۖ ًأ ًٍّ ُُيأيِيُس ًأ ثُ ٍِيخُُس
 ِۙ ء  ٌَِّ َشأ  ً َٰىُِس َػُو ٌَِ َذ ٌٍَّ َحفأ  ً ََكٓنُِس ٍٍّا  ُِشَ ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َ ُظتأَدَِٰ

ُِكَٔن  ﴾٤٠يُۡشأ  

َْ ُٕٔ ،ُٔٗ  

 سورة لقمان

﴿ ًٞ ًٌ َغِظي َ  ىَُظيأ أ ﴾١٣إِنٍّ ٱلّۡشِ  ُّ ُّٔ 

اَغثِ َويُ ﴿ ًُ ٱلعٍّ َ ِغَِسهُۥ ِغيأ رأَخاِمِۖ إِنٍّ ٱّلِلٍّ
َ ٌَا ِِف ٱۡلأ  ًُ يَ ُِ  ٱىأَؾيأَد َويَػأ زَنّ

ِعُب َؽسٗ  ٌٍّاذَا حَسأ ٞط  رِي َجفأ ٌَا حَسأ ۡرض  َو
َ
ّيِ أ

َ
ُطۢ ةِأ رِي َجفأ ٌَا حَسأ  اۖ َو

ًٌ َرتُِيۢ  َ َغيِي ُٔت  إِنٍّ ٱّلِلٍّ ٍُ ﴾٣٤َت  

ّْ ُِْ ،ُٔٔ 

سورة السجدة                                   

﴿ َُ ٍَا يُؤأٌِ َٓا ْۤاوُّ ۤاٗدَّجُسأَِبإِجٍّ ََ إِذَا ذُّنُِصواْ ةِ ِي
َٰخَِِا ٱَّلٍّ سِ َي ٍأ  وََظتٍُّدٔاْ َِحَ

ِبُوَن   خَهأ ًأ ََل يَعأ ُْ ًأ َو  ﴾ ١٥َربِِّٓ

 
ُٓ ّّ 

 سورة األحزاب

َ ذِنأصٗ ﴿ ٌَُِٔاْ ٱذأُنُصواْ ٱّلِلٍّ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
َصةٗ  ٤١ا ا َنرِيٗ َيَٰٓد ٔهُ ةُسأ  وََظتُِّد
ؾِ 
َ
 ﴾٤٢يًل َوأ

ُْ ،ِْ  ّّ 

َ َوكُٔلُٔاْ كَٔأَٗل ﴿ ْ ٱّلِلٍّ ٔا ْ ٱتٍُّل ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ًأ  ٧٠ا  َظسِيسٗ َيَٰٓد يِحأ ىَُس يُؿأ

ۥ َذَلسأ ـَازَ ـَٔأزًا  َ َورَُظََٔلُ َ يُِمِع ٱّلِلٍّ ٌَ ۗۡ َو ٔبَسًُأ ُ ًأ ذُُ ًأ َويَؾأفِصأ ىَُس َؿَٰيَُس غأ
َ
أ

ًٍا   ﴾٧١َغِظي

َٕ ،ُٕ  ُ 



 
 

  [ُٗٔ] 
 

 سورة ساأ

ي   َلسأ ََكَن لَِعتَإ  ىَ ﴿ ٍِ ًأ َءايَثۖٞ َجٍِّخَاِن َغَ يَ َهِِِٓ ِۖ  ِِف َمعأ ٍَا   َُكُٔاْ ٌَِ  وَِػ
ةٞ َليِّتَثٞ َورَبٌّ َدُفٔرٞ  َ ۥ  ةَِلأ ُهُصواْ ََلُ ًأ َوٱػأ  ﴾١٥ّرِزأِق َربُِّس

ُٓ َُِ 

ً ِِبٍَِّ ﴿ ُٓ ىأَجَٰ ًأ َظيأَو ٱىأَػصِِم َوبَسٍّ ِ َا َغيَيٓأ
رأَظيِأ

َ
غأَصُفٔاْ ـَأ

َ
ِ ـَأ ًأ َجٍِّتَيأ ِ تَيٓأ

ُزٍو َْمأك  
ُ
و   ذََواَِتأ أ

ذأ
َ
ء   َوخ ر   َوَشأ ٍَا ١٦ كَيِيو   ٌَِّ ِظسأ ِ ً ة ُٓ َٰلَِم َجَضيأَجَٰ َذ

َْوأ َُُخَٰضِٓي إَِلٍّ ٱىأَهُفَٔر  ْۖ َو  ﴾١٧َزَفُصوا

ُٔ ،ُٕ  ُُِ 

َٓا كُصٗ ﴿ َِا ذِي ََٰصكأ َ ٱىأُلَصى ٱىٍِِّت ََٰ ًأ َوبَيأ ُٓ َ َا ةَحِأ ِصَ ى وََجَػيِأ َُا  ةٗ َظَٰٓ رأ َوكَسٍّ
ًٌا َءاٌَِِِي  يٍّا

َ
َٓا َِلَاَِلَ َوخ ۖ ِظُيواْ ذِي َ يأ َٓا ٱلعٍّ  ﴾١٨ذِي

ُٖ ُٕ 

ًأ َِمِيػٗ ﴿ ُْ ٔأَم َُيأُۡشُ ًأ ََكُُٔاْ َويَ َهَُٰٓؤََلٓءِ إِيٍّاُز
َ
َلَٰٓهَِهثِ أ ٍَ ًٍّ َحُلُٔ  لِيأ ا ثُ

 ﴾٤٠َحػأتُُسوَن 

َْ ُُٔ 

 سورة فاطر

ػُ ﴿ ٍَ ًأ ََل يَعأ ُْ ُغٔ خََجاةُٔاْ إِن حَسأ ٌَا ٱظأ  ْ ُػٔا ٍِ ٔأ َظ َ ًأ َول ْ ُدََعَٓءُز ٔا
ًأ  َوََل يُجَتِّئَُم ٌِرأُو َرتِي   نُِس ُفُصوَن بِِۡشأ ثِ يَسأ ٍَ ٔأَم ٱىألَِحَٰ ۖ َويَ ًأ ىَُس

١٤﴾ 
ُْ ُٓٓ 

ًأ  ُٓ ٍٍّا َرَزكأَجَٰ َُفُلٔاْ مِ
َ
َٰٔةَ َوأ يَ كَاُمٔاْ ٱلؿٍّ

َ
ِ َوأ ََ َحخأئَُن نَِتََٰب ٱّلِلٍّ ِي إِنٍّ ٱَّلٍّ

 ﴾ٳ١ا َوَغَلجِيَٗث يَصأُجَٔن حَِخََٰصٗة ىٍَّ َتتَُٔر ِسّٗ 
ِٗ ْٗ 

 يسسورة 

ٍء ﴿  ًأ  َوَُّكٍّ َشأ ُْ ُمٔاْ َوَءاَثََٰص ٌَا كَسٍّ خُُب  ََتَٰ َوَُسأ ٔأ ٍَ أ ِ ٱل َُ ُُۡحأ  ُٕٔ ُِإٍُِّا َنأ



 
 

  [ُٕٗ] 
 

ٌَّتِي   ٌَام   ُّ ِِفٓ إِ َؿيأَجَٰ خأ
َ
 ﴾١٢أ

 سورة الوافات

ًَ ۞ِإَونٍّ ٌَِ ِػيَػخِِّۦ َۡلِ ﴿ ِي َْٰ ﴾٨٣ةأَر  ّٖ ُٓٗ 

َعتِِّدَي ﴿ ٍُ أ ََ ٱل ۥ ََكَن ٌِ ُّ ٍُّ
َ
ََلٓ خ ٔأ ٔأِم ُحتأَػرَُٔن  ١٤٣ـَيَ ِِِّۦٓ إََِلَٰ يَ لَيَتَِد ِِف َبمأ

١٤٤﴾  

ُّْ ،
ُْْ 

ِٓ 

ًأ ﴿ ُٓ ٍُِّث إِجٍّ ِ
ِج ٱۡلأ ٍَ ٍِِّثِ نََعٗتا  َوىََلسأ َغيِ

َ ٱۡلأ ۥ َوبَيأ ُّ َ وََجَػئُاْ ةَحِأ
وَن  َُضُ دأ ٍُ َ ٍٍّا يَِؿُفَٔن ُظتأ  ١٥٨ل ِ َخ ََ ٱّلِلٍّ ﴾١٥٩َدَٰ  

ُٖٓ ،
ُٓٗ 

ِّ 

ص سورة  

ٌَِّ ِلي  ﴿ ا  ِِّ َخَٰيُِقۢ بََۡشٗ َلَٰٓهَِهثِ إِ ٍَ ۥ ٧١إِذأ كَاَ  َربََّم لِيأ ُّ يأخُ ٍّٔ ـَإِذَا َظ

 ََ ِجِسي ۥ َسَٰ ُج ذِيِّ ٌَِ رَّوِِح َذَلُػٔاْ ََلُ ﴾٧٢َوَجَفزأ  

ُٕ ،ِٕ ُّّ 

 سورة الزمر

ِ ٱّلِ﴿ ََل ّلِِلٍّ
َ
ًأ خ ُْ تُُس ٌَا َجػأ ِِلَآَء  وأ

َ
ۦٓ أ َُشواْ ٌَِ ُدوُِِّ ََ ٱَتٍّ ِي َالُِؽ  َوٱَّلٍّ َُ ٱۡلأ ي

ًأ ذِيِّ  ُْ ٌَا  ًأ ِِف  ُٓ َ ًُ ةَحِأ َ َُيأُس َٰٓ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ََ ِ ُزىأ  ِِلَُلّصِبَُُٔآ إََِل ٱّلِلٍّ
إَِلٍّ

ارٞ  َٔ َؽَِٰشٞب َنفٍّ ُْ َأ  ٌَ ِسي  ٓأ َ ََل َح أخَيُِفَٔنۗۡ إِنٍّ ٱّلِلٍّ ََ٣﴾  

ّ ُٕٓ 

ۥۖ ﴿ ُّ َ ٌَا يََؼآُء  ُظتأَدَِٰ أيُُق  ََ ٍٍّا  َٰ مِ ََ َم ؾأ ا َّلٍّ ن َحخٍِّزَش َوَلٗ
َ
ُ أ َراَد ٱّلِلٍّ

َ
ٔأ أ ىٍّ

ٍّٓاُر  َِٰخُس ٱىأَل ـَ ُ ٱىأ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ٤﴾  
ْ ِّ 

 سورة غافر

ًأ َويُؤأٌُِِ ﴿ سِ َربِِّٓ ٍأ ۥ يَُعتُِّدَٔن َِحَ ََلُ ٔأ َأ َخ ٌَ ئَُن ٱىأَػصأَش َو ٍِ ََ َُيأ ِي  ُٖٔ َٕٔن ٱَّلٍّ



 
 

  [ُٖٗ] 
 

ا  ٍٗ َٗث َوِغيأ ء  رٍّّمأ َج ُكٍّ َشأ َا وَِظػأ ْۖ َربٍِّ ٌَُِٔا ََ َءا ي ِ فُِصوَن لَِّلٍّ خَؾأ ۦ َويَعأ ةِِّ

 ًِ ِدي َ ًأ َغَشاَب ٱۡلأ ََ حَاةُٔاْ َوٱتٍّتَُػٔاْ َظبِييََم َوكِِٓ ي ِ فِصأ لَِّلٍّ  ﴾٧ـَٱؽأ

مأٗصا ـَإِ ﴿
َ
ٍِيُجۖ ـَإِذَا كَََضَٰٓ أ ۦ َويُ ِ ِي يُۡحأ َٔ ٱَّلٍّ ۥ ُزَ ُْ ٍَا َحُلُٔ  ََلُ جٍّ

 ﴾٦٨َذيَُهُٔن 
ٖٔ ُٖٔ 

 سورة فولت

ٍأِط ﴿ ُجُسواْ لِيؼٍّ ُص  ََل تَعأ ٍَ ُط َوٱىأَل ٍأ َٓاُر َوٱلؼٍّ أُو َوٱنلٍّ َٰخِِّ ٱِلٍّ َأ َءاَي َوٌِ
ًأ إِيٍّاهُ َتػأتُُسوَن  ٍَّ إِن ُنِخُ ُٓ ِي َريََل ٍَصِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلٍّ ﴾٣٧َوََل لِيأَل  

ّٕ ُُٖ 

ًأ ﴿ ُْ َٓارِ َو أِو َوٱنلٍّ ۥ ةِٱِلٍّ ََ ِغَِس َربَِّم يَُعتُِّدَٔن ََلُ ِي َبُواْ ـَٱَّلٍّ خَهأ ـَإِِن ٱظأ
َٔن   َٔ ََل يَسأ  ٍُ٣٨﴾  

ّٖ ّّ ،ُٓ 

ۥ ىَِهَتٌَٰب َغضِيضٞ ﴿ ُّ َأ ٤١ِإَوٍُّ ِ َوََل ٌِ ِ يََسيّأ َۢ َبيأ تِيِّ ٱىأَبَِٰمُو ٌِ
أ
َلٍّ يَأ

َأ َخِهيٍم  ِ ٌّ ۦۖ حزَنِيٞو  فِِّ
﴾٤٢َّمِيس  َريأ  

ُْ ،ِْ ُ 

ـو لًٍلعىبًيًد﴾  ْٓ ْٔ ﴿كىمىا رىبُّكى ًبظىالَّ

 سورة الشورى

﴿ َٔ ُْ ََتَٰ َو ٔأ ٍَ أ ِ ٱل َٔ يُۡحأ ُْ ِلَّ َو َٔ أ َٔ ٱل ُْ  ُ ِِلَآَءۖ ـَٱّلِلٍّ وأ
َ
ۦٓ أ َُشواْ ٌَِ ُدوُِِّ ِم ٱَتٍّ

َ
أ

ء  كَِسيصٞ  ِ َشأ
َٰ ُكّ  ﴾٩لََعَ

ٗ ُٔٗ 

﴿ َٔ ُْ ٌء َو ٍِرْيِِّ َشْ ٍِيُع اۡلَِؿيُ  ىَحَْط َن  ْٓ ُُ ﴾العٍّ

ٓ إَِِلأَم ﴿ َا وأَخيِأ
َ
ِٓي أ ٔٗخا َوٱَّلٍّ ۦ ُُ َٰ ةِِّ ٌَا َوَّصٍّ  َِ ََ ٱّلِي ِ ٌّ  ً ُس

َع ىَ ۞َِشَ
كُٔاْ  ََ َوََل َتخََفصٍّ ٔاْ ٱّلِي ٍُ رِي

َ
نأ أ

َ
ۖ أ ًَ َوُمََٔسَٰ َوِغحََسَٰٓ ِي َْٰ ۦٓ إِةأَر َا ةِِّ يِأ ٌَا َوؾٍّ َو

ِكِيَ  ٍُۡشأ أ ٌََ يََؼآُء  ذِيِِّۙ َنُبَ لََعَ ٱل  ِّ ُ ََيأخَِِبٓ إَِِلأ ِِۙ ٱّلِلٍّ ًأ إَِِلّأ ُْ ُغٔ ٌَا حَسأ
ُّ ْٗ 



 
 

  [ُٗٗ] 
 

ٌََ يُجِيُب   ِ ِسٓي إَِِلّأ ٓأ  ﴾١٣َويَ

ثُ  ٍَ ََل ََكِ ٔأ َ ُ  َول ذَۢن ةِِّ ٱّلِلٍّ
أ
ًأ يَأ َ ٌَا ل  َِ ََ ٱّلِي ِ ٌّ  ً ُٓ

َ َُٰٓؤاْ َِشَُغٔاْ ل ًأ ُِشََؽ ُٓ َ مأ ل
َ
أ

ۗۡ ِإَونٍّ  ًأ ُٓ َ ِو ىَُلَِضَ ةَحِأ ًٞ  ٱىأَفؿأ ِِل
َ
ًأ َغَشاٌب أ ُٓ َ َي ل ٍِ َٰيِ  ﴾١٫ٱىظٍّ

ُِ ْٗ 

ِلَّ ﴿ َٔ أ َٔ ٱل ُْ ۥ  َو ُّ َخَ ٌَا َرَُِمٔاْ َويَجُۡشُ رَّمأ ِس  َۢ َبػأ ُِ  ٱىأَؾيأَد ٌِ ِي ُحزَنّ َٔ ٱَّلٍّ ُْ َو

ٍِيُس  َ  ﴾ٲ١ٱۡلأ

ِٖ ُِِ 

ٌَا ﴿ رِي  ٌَا ُنَِج حَسأ مأصَُِا  
َ
َأ أ ِ ٌّ ٓ إَِِلأَم ُروٗخا  َا وأَخيِأ

َ
َٰلَِم أ ٱىأِهَتَُٰب َوَكَذ

َأ ِغتَادَُِا   ٍَّؼآُء ٌِ ٌََ ن ۦ  ٓأِسي ةِِّ ُّ ُُٔٗرا جٍّ َ َجَػيأَجَٰ َُ َوَؾَِٰس يَؿَٰ ِ
َوََل ٱۡلأ

خَلِيم   عأ ٌَّ ِسٓي إََِلَٰ ِؾَرَٰط   ٓأ  ﴾٥٢ِإَوٍَُّم تَلَ

ِٓ ٕٓ 

 سورة الزخرف

َأ ﴿ َٰلَِم ٌِ ًُٓ ةَِذ َ ٌٍّا ل  ِۗ ُٓ َنَٰ ٌَا َختَسأ  َُ َؿَٰ ٔأ َػآَء ٱلصٍّخأ َ ًأ  َوكَالُٔاْ ل ُْ ِغيأٍمِۖ إِنأ 
أُصُؾَٔن  ََ  ﴾٪١إَِلٍّ 

َِ ُُٔ 

ا َػَِٰعلَِي ﴿ ٌٗ ٔأ ًأ ََكُُٔاْ كَ ُٓ ٔهُ  إِجٍّ َلاُغ
َ
ۥ ـَأ ُّ ٌَ ٔأ خََزؿٍّ كَ  ُٕٓ ْٓ ﴾٥٤ـَٱظأ

﴿  َٔ ُْ مأ 
َ
ٌ أ َٓخَُِا َريأ ِ َٰل

َ
ْ َءأ ٔأمٌ  َوكَالُٔٓا ًأ كَ ُْ ٔهُ لََم إَِلٍّ َجَسََلۢ  ةَوأ  بُ ٌَا ََضَ

ٔنَ  ٍُ  ﴾َرِؿ
ٖٓ ُُٔ ،ُُٕ 

﴿ ًٞ خَلِي عأ ٌَّ َٰٞط  تُُسوهُ  َهََٰشا ِؾَر ًأ ـَٱخأ َٔ َرّّبِ َوَربَُّس ُْ  َ  ٗٗ ْٔ ﴾٦٤إِنٍّ ٱّلِلٍّ

 حقافسورة األ

َٓخَِِا﴿ ِ َأ َءال ـَِهَِا َخ
أ
ِجئأتََِا تِلَأ

َ
 َٕ ِِ ﴾كَالُٔٓاْ أ

صديدسورة ال  



 
 

  [ََِ] 
 

َػضِي﴿
َٔ ٱىأ ُْ ۡرِضِۖ َو

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ ٌَا ِِف ٱلعٍّ  ِ ًُ َظتٍَّح ّلِِلٍّ َِهي ﴾١ُض ٱۡلأ  ُ ّٓ 

 سورة النجم

ػأَصىَٰ ﴿ َٔ رَبَّ ٱلّؼِ ُْ ۥ  ُّ ٍُّ
َ
﴾٤٩َوخ  ْٗ ُُٕ ،ُُٖ 

 سورة الصشر

﴿ َُ ٍُؤأٌِ أ ًُ ٱل َٰ َؾ وُس ٱلعٍّ يُِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ َٔ ٱل ُْ َّ إَِلٍّ  ِي ََلٓ إَِؾَٰ ُ ٱَّلٍّ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ

 ِ ََ ٱّلِلٍّ ُ  ُظتأَدَٰ ٍُخََهّبِ أ تٍّاُر ٱل َ
َػضِيُض ٱۡلأ

َُ ٱىأ ٍِ يأ َٓ ٍُ أ ُِكَٔن ٱل ٍٍّا يُۡشأ ﴾٭١ َخ  
ِّ 

ِّ ،ّٓ ،ّْ ،
ْْ 

ٌَا ﴿ ۥ  ِۙ يَُعتُِّح ََلُ َِنَٰ عأ ُ ٍَآُء ٱۡلأ ظأ
َ ُِرۖ ََلُ ٱۡلأ ّٔ َؿ ٍُ أ َارِئُ ٱل ُ ٱىأَذَٰيُِق ٱۡلأ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ

 ًُ َِهي َػضِيُض ٱۡلأ
َٔ ٱىأ ُْ ۡرِضِۖ َو

َ َِٰت َوٱۡلأ ـَ َؿَٰ   ﴾ٮ١ِِف ٱلعٍّ
ِْ ِٖ 

 سورة الجمعة

﴿ ٌَ  ِ َػضِيضِ يَُعتُِّح ّلِِلٍّ
وِس ٱىأ يِِم ٱىأُلسَّ ٍَ أ ۡرِض ٱل

َ ٌَا ِِف ٱۡلأ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلعٍّ

 ًِ َِهي ﴾١ٱۡلأ  
ُ 

، ّْ، ِٗ، ِّ، أ
ِٓ ،ّٓ  

 سورة نوح

اَٗع َوََل َحُؾَٔث ﴿ َٔ ا َوََل ُظ ًأ َوََل حََشُرنٍّ َوّدٗ َٓخَُس ِ َوكَالُٔاْ ََل حََشُرنٍّ َءال
ا  ٗ ﴾٭١َويَُػَٔق َونَِسأ  

ِّ ُُّ 

 الجنسورة 

َخٗسا ﴿
َ
ِ أ َع ٱّلِلٍّ ٌَ ُغٔاْ  ِ ـََل حَسأ ِجَس ّلِِلٍّ ٍََسَٰ أ نٍّ ٱل

َ
﴾١٨َوأ  ُٖ ُِٕ 

ِّ ِۡلَٗسا ﴿ ٔهُ ََكُدواْ يَُسَُُٔٔن َغيَيأ ُغ ِ يَسأ ٍٍّا كَاَم َختأُس ٱّلِلٍّ َ ۥ ل ُّ ٍُّ
َ
﴾١٩َوخ  ُٗ ُّّ 



 
 

  [َُِ] 
 

ا َوََل رََػٗسا ﴿ ًأ ََضّٗ يُِم ىَُس مأ
َ
ِِّ ََلٓ أ ﴾ ١٫كُوأ إِ  ُِ ُِٓ 

﴿ ًُ َخًسا َعَٰيِ
َ
َٰ َديأتِِّۦٓ أ ُِٓص لََعَ حَََضَٰ ٌَِ  ١ٰٱىأَؾيأِب ـََل ُحظأ َِ ٱرأ ٌَ  

إَِلٍّ

َأ َريأفِِّۦ رََؾٗسا  ِّ َوٌِ ِ يََسيأ َۢ َبيأ يُُم ٌِ ۥ يَعأ ُّ ٍُّ ﴾ٱ١رٍُّظٔ   ـَإِ  
ِٔ ،ِٕ ُٖٔ 

 المدثرسورة 

أ :﴿ ِّٓصأ ٣َوَربٍَّم ـََهّبِ ﴾٤َوثِيَاةََم َذَم  ّ ،ْ ْٖ 

 اإلنسانسورة

ۦ َظبِيٗل إِ ﴿ ََش إََِلَٰ َربِِّّ َ َػآَء ٱَتٍّ ٍَ نَِصةۖٞ َذ ۦ حَشأ ِ ﴾ٳ١نٍّ َهَِٰشه  ِٗ ُٔٓ 

 سورة النازعات

ََٰم َخِسيُد ُمََٔسَٰٓ ﴿ حَى
َ
 ْٖ ُٓ ﴾١٥َْوأ خ

ى ﴿ ًٔ ِس ُل َلسٍّ ٍُ أ ادِ ٱل َٔ أ ۥ ةِٱل ُّ ُّ َربَّ َٰ ْٖ، ِٖ، ِٔ ُٔ ﴾١٦إِذأ َُاَدى  

مويرسورة الت  

﴿ ٓ ٌَا تََؼآُءوَن إَِلٍّ َي  َو ٍِ ُ رَبَّ ٱىأَعَٰيَ ن يََؼآَء ٱّلِلٍّ
َ
 ُٓٔ ِٗ ﴾ٳ١أ

األعل سورة   

﴿ َ لَعأ
َ ًَ َربَِّم ٱۡلأ ْٕ، ِْ ُ ﴾١َظتِِّح ٱظأ  

 سورة التين

يأخُِٔن ﴿  ْٖ ِ، ُ ﴾٢َوُلٔرِ ِظحَِِي  ١َوٱتلِِّي َوٱلضٍّ



 
 

  [َِِ] 
 

 المافرونسورة 

َٓا ٱىأَؽَٰفُِصوَن ﴿ حَّ
َ
 ْٕ ُ ﴾١كُوأ َيَٰٓد

 خالصسورة اإل

َخٌس ﴿
َ
ُ أ َٔ ٱّلِلٍّ ُْ  ْٕ ُ ﴾١كُوأ 



 
 

  [َِّ] 
 

 فهرس األحاديث الناوية

 رقم الوفصة طرف الصديث

 ّٗ كُب عينيقي صليبه من ذىب -صلى ا عليو كسلم-أتيت رسوؿى ا 

 ُُٗ ًإذىا طىلىعى حىاًجبي الشٍَّمًس فىدىعيوا الصَّالىةى حىٌبَّ تػىبٍػريزى 

 ّٓ ف ننزؿ الناس مناز٥بمأ -صلى ا عليو كسلم-أمرنا رسوؿ ا 

 ْٕ كاف يوتر بثالث ركعات  -صلى ا عليو كسلم-أف رسوؿ ا 

 ْٓ إف من إجالؿ ا إكراـ ذم الشيبة ا٤بسلم

 ُِٕ إف من كاف قبلكم كانوا يتخذكف القبور مساجد

 ُٔ اىجهم كىًجرٍبًيل مىعىك

  ُّٕ، َُٕ إياكم كالغلٌو ُب الدين

 ُّٕ ا؟جىعىٍلتى لًلًَّو ًندًّ 

 ُُٓ رأيت جهنم ٰبطم بعضها بعضان 

 ُُٓ رأيت عمرك بن عامر ا٣بزاعي ٯبر قصبو ُب النار

ًئكىًة كىالرُّكحً  ، رىبُّ اٍلمىالى  ْٕ، ّْ سيبُّوحه قيدُّكسه

 ُٔ قيٍل كركح القيديس معك

 ّٓ كىًلمىتىاًف خىًفيفىتىاًف عىلىى اللنسىافً 

 ُّٕ، َُٕ ن مرًنال تطركين كما أطرت النصارل عيسى اب

 ُّٕ لىعىنى اي اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل

 ُّٖ لىٍعنىةي اللًَّو عىلىى اليػىهيوًد كىالنَّصىارىل



 
 

  [َِْ] 
 

 ِْ لىٍيسى أىحىده أىحىبَّ إًلىٍيًو اٍلمىٍدحي ًمنى اً عىزَّ كىجىلَّ 

 ّْ مىٍن قىاؿى سيٍبحىافى اً كىًٕبىٍمًدًه ًُب يػىٍوـو ًمائىةى مىرَّةو 

ًئكىًتًو أىٍك لًعًبىاًدهً  مىا  ُٓ اٍصطىفىى اي ًلمىالى



 
 

  [َِٓ] 
 

 فهرس األعالم

 رقم الوفصة االسم م

 ُْٔ إبراىيم ا٤بوسوم الز٪باين   .ُ

 ُُْ إبراىيم بن أيب اجملد بن قريش بن أيب النجاء   .ِ

 ُِٖ إبراىيم بن أدىم   .ّ

 ْٕ أييٌب بن كعب بن قيس بن عبيد األنصارم    .ْ

 ُٔٓ أٞبد ا٣بريصي  .ٓ

 ُِْ أٞبد بن أيب ا٢بسْب الرفاعي   .ٔ

 ُِْ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن تيمية   .ٕ

 ُِّ أٞبد بن مبارؾ  .ٖ

 ُْٓ أٞبد بن ٧بمد بن سليماف أبو العباس، شهاب الدين الزاىد   .ٗ

 َُْ أٞبد رضا بن نقي علي بن رضا علي بن كاظم    .َُ

 ُّْ إدريس بن ٧بمد األرباب   .ُُ

 ُُُ عيل بن عبد الغِب الدىلومإ٠با   .ُِ

 ُُ إ٠باعيل بن عمر بن كثّب   .ُّ

 ُِٔ ًإ٠ٍبىاًعيل بن ٪بيد بن أىٍٞبد النيسابورم  .ُْ



 
 

  [َِٔ] 
 

 ّٗ أيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي الكفوم  .ُٓ

 ّٔ جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ا١بزائرم  .ُٔ

 َُٕ جعفر بن ٧بمد بن جعفر بن موسى بن قولويو   .ُٕ

 َٔ الدين بن ٧بمد سعيد بن قاسم القا٠بيٝباؿ   .ُٖ

 ُٓ جندب بن جنادة بن سكن )أبوذر الغفارم(  .ُٗ

 ُِٕ ا٢بارث بن أسد البغدادم ااسيب   .َِ

 ُِٖ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن يسار البصرم   .ُِ

 ُْٓ حسْب اآلدمي  .ِِ

 َُٕ ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب   .ِّ

 َُ ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم  .ِْ

 ُّْ الشيخ ٧بمد أبو إدريس دٍفًع ا ابن    .ِٓ

 ُْْ دلف بن جحدر  .ِٔ

 ُِٔ ركح ا ا٤بوسوم ا٣بميِب  .ِٕ

 ْٕ سىيند قيٍطب بن إبراىيم  .ِٖ

 ُُٖ صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ  .ِٗ

 ُّٖ طىيٍػفيور بن عيسى بن آدـ بن عيسى بن علي البسطامي   .َّ



 
 

  [َِٕ] 
 

 ّْ عىاًئشىة بنت أيب بكر الصديق   .ُّ

 ُّٖ براىيم بن ٧بمد بن نصر بن سبعْبعبد ا٢بق بن إ  .ِّ

 ٗٓ عبد الرٞبن بن أيب حاًب الٌتميمٌي    .ّّ

 ّْ عبد الرٞبن بن صخر الدكسي اليماين )أبو ىريرة(  .ّْ

 ّٕ عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا السٍَّعدم   .ّٓ

 ُِّ عبد العزيز بن مسعود الدباغ  .ّٔ

 َُْ عبد القادر بن موسى بن عبد ا ا١بيالين   .ّٕ

 ُْٖ ٍبد اللًَّو ٍبن أيب قحافة )أبو بكر الصديق(عى   .ّٖ

 َُٔ عبد ا بن سبأ   .ّٗ

 ُٗ عبد ا بن عباس بن عبد ا٤بطلب ا٥بامشي   .َْ

 ُّٓ عبد ا بن علي بن ٧بمد بن ٰبٓب، أبو نصر الٌسرٌاج الطُّوسي  .ُْ

 ِٗ عبد ا بن عمر بن ٧بمد بن علي البيضاكم   .ِْ

 ِْ عبد ا بن مسعود  .ّْ

 ُُْ الوىاب بن أٞبد بن علي الشعراينعبد    .ْْ

 ُْٖ عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية   .ْٓ

 ّٗ عدم بن حاًب الطائي   .ْٔ



 
 

  [َِٖ] 
 

 ُُِ ًعٍكرًمىة موذل اٍبن عىبَّاس ا٥ٍبىامًشًي  .ْٕ

 ُُْ علي ا٣بواص الربلسي  .ْٖ

 ُْٖ علي بن أيب طالب  .ْٗ

 ّٓ م عىلٌي بن أىٍٞبد بن ٧بيىمَّد بن عىلٌي الواحدم النػٍَّيسىابيورً   .َٓ

 ِٓ علي بن ٧بمد بن إبراىيم )ا٣بازف(  .ُٓ

 َِ علي بن ٧بمد بن علي ا١برجاين  .ِٓ

 ُٖ عمر بن ا٣بطاب بن نفيل  .ّٓ

 ُِٔ عمرك بن سلم ا٢بداد  .ْٓ

 ُِْ الغوث ابن ميرن بن أيدن بن طاٖبة بن إلياس بن مضر  .ٓٓ

 ُُٔ  -صلى ا عليو كسلم-فىاًطمىةي بًٍنتي رىسيٍوًؿ اً    .ٔٓ

 ُِٗ بن عياض التميميالفضيل    .ٕٓ

 ُُّ قتادة بن دعامة السدكسي  .ٖٓ

 ُِٖ مالك بن دينار البصرم   .ٗٓ

 ُْٔ ٧بمد ا٢بضرم   .َٔ

 ِٔ ٧بمد الطاىر بن عاشور   .ُٔ

 ُٕٔ ٧بمد باقر بن ٧بمد تقي بن مقصود علي اجمللسي    .ِٔ



 
 

  [َِٗ] 
 

 ّٓ ٧بيىمَّد بن أىيب بكر بن أىيُّوب اٍبن قيم ا١بوزية   .ّٔ

 ُُ ٧بمد بن أٞبد القرطيب   .ْٔ

 َّ ٧بمد بن أٞبد بن األىٍزىىرم ا٥بركم   .ٓٔ

 ُٔٓ ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز بن عبد ا الذىيب  .ٔٔ

 ُُّ ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار ا٤بطليب    .ٕٔ

 ُٕٔ ٧بمد بن ا٢بسن الصفار بن فركخ  .ٖٔ

 ُٕٓ ٧بمد بن الفضل البػىٍلًخيُّ   .ٗٔ

 ِٗ ٧بمد بن القاسم بشار األنبارم  .َٕ

 ُْٕ أٞبد بن ٧بمد، سعد الدين ابن ٞبويو ا١بويِب  ٧بمد بن ا٤بؤيد بن  .ُٕ

 َِ ٧بمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب الطربم  .ِٕ

 ُُٕ ٧بمد بن حسن األصطهبناٌب   .ّٕ

 ُْٔ ٧بمد بن على بن ا٢بسْب بن بايويو القمي   .ْٕ

 ُْٕ ٧بمد بن علي بن ا٢بسن بن بشر الَبمذم   .ٕٓ

 ُّٔ ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي العلوم  .ٕٔ

 ُّ ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا الشوكاين  .ٕٕ

 َِ ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب الرازمٌ    .ٖٕ



 
 

  [َُِ] 
 

 ُْْ ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد السنكىٍندىرم   .ٕٗ

 ُّٔ ٧بمد بن يعقوب الرازم الكليِب  .َٖ

 ُٔ ٧بمد بن يعقوب بن ٧بمد بن إبراىيم بن عمر الفّبكز آبادم   .ُٖ

 َٓ ٧بمد بن يوسف بن حياف  .ِٖ

 ُِٕ ٧بمد حسنْب بن ٧بٌمد ٨بىٍليوؼ العىدىكم   .ّٖ

 ُِ ٧بمد رشيد بن علي رضا بن ٧بمد   .ْٖ

 ُْٔ ٧بمد رضا ا٤بظفر   .ٖٓ

 ُٔٓ ٧بمد ضياء الرٞبن األعظمي   .ٖٔ

 َٔ ٧بمود بن عبد ا ا٢بسيِب اآللوسي    .ٕٖ

 ُٓ ٧بمود بن عمر بن ٧بمد بن عمر الز٨َّبىٍشىًرٌم    .ٖٖ

علي بن ٧بمد ا٤برسي األندلسي ٧بيي الدين أبو بكر ٧بمد بن   .ٖٗ
 )ابن عريب(

ُِّ 

 ُّٓ ا٤بختار بن أيب عبيد الثقفي   .َٗ

 ُْْ مىدين بن أٞبد بن ٧بمد بن عبد ا ا٢بمّبم ا٤بغريب   .ُٗ

 ْٔ مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم القشّبم، النيسابورم   .ِٗ

 ُِٗ معركؼ بن فّبكز الكرخي   .ّٗ



 
 

  [ُُِ] 
 

 ٖٓ اين التميمي منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار بن أٞبد السمع   .ْٗ

 ُّٔ نشواف بن سعيد ا٢بمّبم  .ٓٗ

 ُّٔ نعمة ا بن نور الدين بن نعمة ا ا١بزائرم   .ٔٗ

 ُُٔ ىادم الطٌهراين    .ٕٗ

 ُُٔ يوشع بن نوف بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاؽ  .ٖٗ



 
 

  [ُِِ] 
 

 

 فهرس الموادر والمراجع

 القرآف الكرًن. .ُ
أيب عبد ا )ا٤بتوَب: ، ن ا٤بغّبة البخارماألدب ا٤بفرد: ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم ب .ِ

، ّىػ(، ت: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بّبكت، طِٔٓ
 ـ.ُٖٗٗق، َُْٗ

 األدياف كا٤بذاىب: مناىج جامعة ا٤بدينة العا٤بية، جامعة ا٤بدينة العا٤بية. .ّ

 ـ.ََُِىػ، ديسمرب ُِّْ: ًب ٙبميلو ُب اـر ِ-أرشيف منتدل األلوكة .ْ
http://majles.alukah.net 

أساس البالغة: أبو القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الز٨بشرم جار ا )ا٤بتوَب:  .ٓ
، ُىػ(، ت: ٧بمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، طّٖٓ

 ـ.ُٖٗٗىػ، ُُْٗ

أسباب نزكؿ القرآف: أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بمد بن علي الواحدم،  .ٔ
ىػ(، ت: عصاـ بن عبد اسن ا٢بميداف، دار ْٖٔلنيسابورم، الشافعي )ا٤بتوَب: ا

 ـ.ُِٗٗىػ، ُُِْ، ِاإلصالح، الدماـ، ط
االستيعاب ُب معرفة األصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد الرب  .ٕ

ىػ(، ت: علي ٧بمد البجاكم، دار ا١بيل، ّْٔبن عاصم النمرم القرطيب )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُِٗٗىػ، ُُِْ، ُّبكت، طب

أسد الغابة ُب معرفة الصحابة: أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن ٧بمد بن عبد  .ٖ
ىػ(، ت: َّٔالكرًن بن عبد الواحد الشيباين ا١بزرم، عز الدين ابن األثّب )ا٤بتوَب: 

، ُعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، دار الكتب العلمية، ط -علي ٧بمد معوض 
 ـ.ُْٗٗىػ، ُُْٓ

اسم اشتقاؽ أ٠باء ا: عبد الرٞبن بن إسحاؽ البغدادم النهاكندم الزجاجي، أبو الق .ٗ



 
 

  [ُِّ] 
 

ىػ، َُْٔ، ِىػ(، ت: د. عبد ا٢بسْب ا٤ببارؾ، مؤسسة الرسالة، طّّٕ)ا٤بتوَب: 
 .ـُٖٔٗ

اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة: ابن حجر العسقالين الشافعي، ت: عادؿ أٞبد  .َُ
 ىػ.ُُْٓ، ُعبد ا٤بوجود كعلي ٧بمد معوض، دار الكتب العلمية، بّبكت، ط

، األصناـ للكليب: أبو ا٤بنذر ىشاـ بن ٧بمد بن السائب الكليب، ت: أٞبد زكي باشا .ُُ
 ـ.َََِ، ْدار الكتب ا٤بصرية، القاىرة، ط

بد ا بن : ناصر بن ع-عرض كنقد  -ب الشيعة اإلمامية اإلثِب عشرية أصوؿ مذى .ُِ
ىػ، )أصل ىذا الكتاب رسالة علمية تقدـ هبا ا٤بؤلف ُُْْ، ُ، طعلي القفارم

لنيل درجة الدكتوراة من قسم العقيدة كا٤بذاىب ا٤بعاصرة، جامعة اإلماـ ٧بمد بن 
 سعود اإلسالمية.

لقرآف: ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار بن عبد القادر أضواء البياف ُب إيضاح القرآف با .ُّ
ق، ُُْٓا١بكِب الشنقيطي، دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع، لبناف، بّبكت، 

 ـ.ُٓٗٗ
االعتصاـ: إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الغرناطي الشهّب بالشاطيب )ا٤بتوَب:  .ُْ

ىػ، ُُِْ، ُعودية، طىػ(، ت: سليم بن عيد ا٥بالرل، دار ابن عفاف، السَٕٗ
 .ـُِٗٗ

اإلعالـ ٗبن ُب تاريخ ا٥بند من األعالـ ا٤بسمى بػ )نزىة ا٣بواطر كهبجة ا٤بسامع  .ُٓ
كالنواظر(: عبد ا٢بي بن فخر الدين بن عبد العلي ا٢بسِب الطاليب )ا٤بتوَب: 

، بّبكت، لبناف، طُُّْ  ـ.ُٗٗٗىػ، َُِْ، ُىػ(، دار ابن حـز
بن ٧بمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي األعالـ: خّب الدين بن ٧بمود  .ُٔ

 ـ.ََِِ، ُٓىػ(، دار العلم للماليْب، طُّٔٗ)ا٤بتوَب: 
إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف: ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  .ُٕ

ىػ(، ت: ٧بمد حامد الفقي، مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض، ُٕٓابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 
 السعودية، د ط، د ت. ا٤بملكة العربية



 
 

  [ُِْ] 
 

اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٤بخالفة أصحاب ا١بحيم: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن  .ُٖ
عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين 

ىػ(، ت: ناصر عبد الكرًن العقل، دار عادل الكتب، ِٖٕا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٗٗٗىػ، ُُْٗ، ٕبناف، طبّبكت، ل

األلفاظ كا٤بصطلحات ا٤بتعلقة بتوحيد الربوبية: آماؿ بنت عبد العزيز العمرك، د ف، د  .ُٗ
 ط، دت.

أنوار التنزيل كأسرار التأكيل: ناصر الدين أبو سعيد عبد ا بن عمر بن ٧بمد  .َِ
حياء ىػ(، ت: ٧بمد عبد الرٞبن ا٤برعشلي، دار إٖٓٔالشّبازم البيضاكم )ا٤بتوَب: 

 ىػ.ُُْٖ، ُالَباث العريب، بّبكت، ط
أيسر التفاسّب لكالـ العلي الكبّب: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  .ُِ

، ٓا١بزائرم، مكتبة العلـو كا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية، ط
 ـ.ََِّىػ، ُِْْ

الشحود، دار ا٤بعمور، ماليزيا،  اإلٲباف با١بن بْب ا٢بقيقة كالتهويل: علي بن نايف .ِِ
 (.ٗٓـ، )ص: ََُِىػ، ُِّْ، ُهبانج، ط

 ، دت.ُاإلٲباف با جل جاللو: لعىلي ٧بمد ٧بمد الصَّالَّيب، دار ابن كثّب، سوريا، ط .ِّ
 ، د ط، د تف، د علي علي صبح: البحث األديب بْب النظر كالتطبيق .ِْ
البحر ايط ُب التفسّب: أبو حياف ٧بمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  .ِٓ

ىػ(، ت: صدقي ٧بمد ٝبيل، دار الفكر، ْٕٓحياف أثّب الدين األندلسي )ا٤بتوَب: 
 ق.َُِْبّبكت، د ط، 

البداية كالنهاية: أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي  .ِٔ
ىػ، َُْٖ، ُدار إحياء الَباث العريب، طىػ(، ت: علي شّبم، ْٕٕ)ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٖٖٗ
ة بدائع الفوائد: ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزي .ِٕ

 ىػ(، دار الكتاب العريب، لبناف، بّبكت، د ٙبقيق، د ط، د ت.ُٕٓ)ا٤بتوَب: 
البدر الطالع ٗبحاسن مىن بعد القرف السابع: ٧بمد بن علي الشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب:  .ِٖ



 
 

  [ُِٓ] 
 

 ىػ(، دار ا٤بعرفة، بّبكت.َُِٓ
مد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا ٧ب :البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع .ِٗ

 .ىػ(، دار ا٤بعرفة، بّبكت، د ط، د تَُِٓالشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب: 
بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز: ٦بد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب  .َّ

اجمللس األعلى للشئوف  -ىػ(، ت: ٧بمد علي النجارُٕٖالفّبكز آبادم )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُِٗٗىػ، ١ُُِْبنة إحياء الَباث اإلسالمي، القاىرة،  -اإلسالمية 

تاج العركس من جواىر القاموس: ٧بٌمد بن ٧بٌمد بن عبد الرزٌاؽ ا٢بسيِب، أبو  .ُّ
ىػ(، ت: ٦بموعة من اققْب، دار َُِٓالفيض، ا٤بلٌقب ٗبرتضى، الزَّبيدم )ا٤بتوَب: 

 ا٥بداية، د ط، د ت.
تاريخ اإلسالـ كىكىفيات ا٤بشاىّب كىاألعالـ: مشس الدين أيب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن  .ِّ

ىػ(، ت: الدكتور بشار عٌواد معركؼ، دار ْٖٕعثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب: 
 ـ. ََِّ، ُالغرب اإلسالمي، ط

اسم علي بن ا٢بسن بن ىبة ا ا٤بعركؼ بابن عساكر )ا٤بتوَب: تاريخ دمشق: أبو الق .ّّ
ىػ(، ت: عمرك بن غرامة العمركم، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ُٕٓ

 ـ.ُٓٗٗىػ، ُُْٓ
تأسيس التقديس ُب كشف تلبيس داكد بن جرجيس: عبد ا بن عبد الرٞبن بن عبد  .ّْ

بن ٟبيس ا٤بلقب بػ )أبابطْب(  )ا٤بتوَب: العزيز بن عبد الرٞبن بن عبد ا بن سلطاف 
، ُىػ(، ت: عبد السالـ بن برجس العبد الكرًن، مؤسسة الرسالة، طُِِٖ
 ـ.ََُِىػ، ُِِْ

التحرير كالتنوير )ٙبرير ا٤بعُب السديد كتنوير العقل ا١بديد من تفسّب الكتاب اجمليد(:  .ّٓ
ىػ(، ُّّٗتوَب: ٧بمد الطاىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطاىر بن عاشور التونسي )ا٤ب

 .قُْٖٗالدار التونسية للنشر، تونس، 
ٚبجيل من حرؼ التوراة كاإل٪بيل: صاحل بن ا٢بسْب ا١بعفرم أبو البقاء ا٥بامشي  .ّٔ

ىػ(، ت: ٧بمود عبد الرٞبن قدح، مكتبة العبيكاف، الرياض، ا٤بملكة ٖٔٔ)ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٖٗٗىػ، ُُْٗ، ُالعربية السعودية، ط



 
 

  [ُِٔ] 
 

ىػ(، إدارة َُْٕإحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين )ا٤بتوَب: صادر: ا٤بنشأ كا٤ب -التصوؼ  .ّٕ
 .ـُٖٔٗىػ، َُْٔ، ُترٝباف السنة، باكستاف، الىور، ط

 .تعريف باألعالـ الواردة ُب البداية كالنهاية البن كثّب، موقع اإلسالـ .ّٖ

ىػ(، ت: ُٖٔالتعريفات: علي بن ٧بمد بن علي الزين الشريف ا١برجاين )ا٤بتوَب:  .ّٗ
، ُضبطو كصححو ٝباعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط

 ـ.ُّٖٗىػ، َُّْ

، ُتعظيم ا جل جاللو: أٞبد عثماف ا٤بزيد، مدار الوطن للنشر، السعودية، ط .َْ
 ـ.َُِِق، ُِّْ

التعليق على شرح السنة للربهبارم: ناصر بن عبد الكرًن العلي العقل، دركس صوتية  .ُْ
 http://www.islamweb.net  بكة اإلسالمية.قاـ بتفريغها موقع الش

تفسّب أ٠باء ا ا٢بسُب: أبو عبد ا، عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا بن ناصر بن  .ِْ
ىػ(، ت: عبيد بن علي العبيد، ا١بامعة اإلسالمية ُّٕٔٞبد آؿ سعدم )ا٤بتوَب: 

 ق.ُُِْبا٤بدينة ا٤بنورة، د ط، 

من دقائق ا٤بعاين: سامي كديع عبد الفتاح شحادة  التفسّب البياين ٤با ُب سورة النحل .ّْ
 القدكمي، دار الوضاح، األردف، عماف، د ط، د ت.

ىػ(، مطابع أخبار ُُْٖا٣بواطر: ٧بمد متورل الشعراكم )ا٤بتوَب:  -تفسّب الشعراكم  .ْْ
، د ٙبقيق، د ط،   ـ.ُٕٗٗاليـو

يئة ا٤بصرية العامة تفسّب القرآف ا٢بكيم )تفسّب ا٤بنار(: ٧بمد رشيد بن علي رضا، ا٥ب .ْٓ
 ـ.َُٗٗللكتاب، د ط، 

تفسّب القرآف العظيم: ابن أيب حاًب، أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن  .ْٔ
ىػ(، ت: أسعد ٧بمد ِّٕا٤بنذر التميمي، ا٢بنظلي، الرازم ابن أيب حاًب )ا٤بتوَب: 

 ىػ.ُُْٗ، ّالطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ا٤بملكة العربية السعودية، ط
تفسّب القرآف العظيم: أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب  .ْٕ

ىػ(، ت: سامي بن ٧بمد سالمة، دار طيبة للنشر كالتوزيع، ْٕٕالدمشقي )ا٤بتوَب: 



 
 

  [ُِٕ] 
 

 ـ.ُٗٗٗىػ، َُِْ، ِط
تفسّب القرآف الكرًن: ٧بمد أٞبد إ٠باعيل ا٤بقدـ، دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع  .ْٖ

 http://www.islamweb.net . الميةالشبكة اإلس
تفسّب القرآف: أبو ا٤بظفر، منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار ابن أٞبد ا٤بركزل السمعاين  .ْٗ

ىػ(، ت: ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس ٤ْٖٗبتوَب: التميمي ا٢بنفي ٍب الشافعي )ا
 .ـُٕٗٗىػ، ُُْٖ، ُبن غنيم، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط

ىػ(، دار َُّٗالتفسّب القرآين للقرآف: عبد الكرًن يونس ا٣بطيب )ا٤بتوَب: بعد  .َٓ
 .الفكر العريب، القاىرة، د ٙبقيق، د ط، د ت

تفسّب ا٤باتريدم )تأكيالت أىل السنة(: ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمود، أبو منصور  .ُٓ
، دار الكتب العلمية ، بّبكت، ّّّا٤باتريدم )ا٤بتوَب:  ىػ(، اقق: د. ٦بدم باسلـو

 .ـََِٓىػ، ُِْٔ، ُبناف، طل
ىػ(، شركة مكتبة كمطبعة ُُّٕتفسّب ا٤براغي: أٞبد بن مصطفى ا٤براغي )ا٤بتوَب:  .ِٓ

 ـ.ُْٔٗىػ، ُّٓٔ، ُمصطفى الباىب ا٢بليب كأكالده ٗبصر، ط
تفسّب النيسابورم )غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(: نظاـ الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن  .ّٓ

ىػ(، ت: الشيخ زكريا عمّبات، دار الكتب ََٖٓب: حسْب القمي النيسابورم )ا٤بتو 
 ق.ُُْٔ، ُالعلمية، بّبكت، ط

تقديس األشخاص عند النصارل كآثاره: موسى بن عقيلي بن أٞبد الشيخي، رسالة  .ْٓ
ماجستّب ُب قسم العقيدة كا٤بذاىب ا٤بعاصرة، جامعة أـ القرل، كلية الدعوة كأصوؿ 

 ق.ُِْٗالدين، 

لصوُب: ٧بمد أٞبد لوح، دار ابن القيم، الدماـ، تقديس األشخاص ُب الفكر ا .ٓٓ
، كأصل الكتاب رسالة ـََِِق، ُِِْ، ُالسعودية؛ دار ابن عفاف، القاىرة، ط

 ماجستّب للمؤلف.

التقديس عند الشيعة االثِب عشرية، كأثره على عقائدىم: خالد إبراىيم ٧بمد إبراىيم،  .ٔٓ
اب، ٝبهورية مصر العربية، رسالة ماجستّب ُب الفلسفة، جامعة طنطا، كلية اآلد



 
 

  [ُِٖ] 
 

 ـ.َُِٓق، ُّْٔ

ىػ(، نقلو إذل العربية ََُّتكملة ا٤بعاجم العربية: رينهارت بيَب آف ديكًزم )ا٤بتوَب:  .ٕٓ
، من ُكعلق عليو: ٧بمَّد سىليم النعىيمي، كزارة الثقافة كاإلعالـ، ا١بمهورية العراقية، ط

 ـ(. َََِ -ـ ُٕٗٗ)
ؤلفْب: ٧بمد خّب .ٖٓ

ي
بن رمضاف بن إ٠باعيل يوسف، دار ابن حـز  تكملىة ميعجم ا٤ب

 ـ.ُٕٗٗ، ُُْٖ، ُللطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت، لبناف، ط
تنزيو األنبياء عما نسب إليهم حثالة األغبياء: أبو ا٢بسن علي بن أٞبد السبٍب  .ٗٓ

ىػ، ُُُْ، ُاألموم، ت: ٧بمد رضواف الداية، دار الفكر ا٤بعاصر، لبناف، ط
 ـ.َُٗٗ

ىػ(، ت: ٧َّٕبمد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم، أبو منصور )ا٤بتوَب:  هتذيب اللغة: .َٔ
 ـ.ََُِ، ٧ُبمد عوض مرعب، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، ط

تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف: عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا السعدم  .ُٔ
، ُة الرسالة، طىػ(، ت: عبد الرٞبن بن معال اللوٰبق، مؤسسُّٕٔ)ا٤بتوَب: 

 ـ.َََِىػ، َُِْ
ىػ(، ت: أٞبد َُّجامع البياف عن تأكيل آم القرآف: أبو جعفر الطربم )ا٤بتوَب:  .ِٔ

 (.ْٕٓ/ ُـ، )َََِىػ،  َُِْ، ٧ُبمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
جامع ا٤بسائل البن تيمية: تقي الدين أبو العىباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ  .ّٔ

يب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: بن عبد ا بن أ
 ىػ.ُِِْ، ُىػ(، ت: ٧بمد عزير مشس، دار عادل الفوائد للنشر كالتوزيع، طِٖٕ

٧بمد بن أٞبد بن أيب فرح االنصارم ا١بامع ألحكاـ القرآف )تفسّب القرطيب(:  .ْٔ
ين كإبراىيم أطفيش، دار ، ت: أٞبد الربدك ا٣بزرجي ا٤بالكي أبو عبد ا القرطيب

 .ـُْٔٗىػ، ُّْٖ، ِالكتب ا٤بصرية، القاىرة، ط
٧بمد بن أٞبد بن أيب فرح االنصارم ا١بامع ألحكاـ القرآف )تفسّب القرطيب(:  .ٓٔ

ت: أٞبد الربدكين كإبراىيم ىػ(، ُٕٔا٤بتوَب: ) ا٣بزرجي ا٤بالكي أبو عبد ا القرطيب



 
 

  [ُِٗ] 
 

 .ـُْٔٗىػ، ُّْٖ ،ِأطفيش، دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة، ط
ىػ(، ت: رمزم ُِّبكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد األزدم )ا٤بتوَب:  أبو :ٝبهرة اللغة .ٔٔ

 .ـُٕٖٗ، ُمنّب بعلبكي، دار العلم للماليْب، بّبكت، ط
جهود علماء ا٢بنفية ُب إبطاؿ عقائد القبورية: أبو عبد ا مشس الدين بن ٧بمد بن  .ٕٔ

ىػ(، دار الصميعي )أصل ىذا الكتاب َُِْأشرؼ بن قيصر األفغاين )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٔٗٗىػ، ُُْٔ، ُرسالة دكتوراة من ا١بامعة اإلسالمية(، ط

ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن  .ٖٔ
عبد السالـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي 

ٞبداف بن ٧بمد،  -عبد العزيز بن إبراىيم  -ىػ(، ت: علي بن حسن ِٖٕ)ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٗٗٗىػ، ُُْٗ، ِة، طدار العاصمة، السعودي

ا١بواب الكاُب ٤بن سأؿ عن الدكاء الشاُب أك الداء كالدكاء: ٧بمد بن أيب بكر بن  .ٗٔ
ىػ( ، دار ا٤بعرفة، ا٤بغرب، ُٕٓأيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 

 .ـُٕٗٗىػ، ُُْٖ، ُط
حقيقة الشيعة )حٌب ال ننخدع: عبد ا ا٤بوصلي، دار اإلٲباف للطبع كالنشر كالتوزيع،  .َٕ

 .ِاإلسكندرية، ط
حلية األكلياء كطبقات األصفياء: أبو نعيم أٞبد بن عبد ا بن أٞبد بن إسحاؽ بن  .ُٕ

فظة مصر، ىػ(، السعادة، ٔبوار ٧باَّْموسى بن مهراف األصبهاين )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُْٕٗىػ، ُّْٗ

ىػ(، د ُُٗالدر ا٤بنثور: عبد الرٞبن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي )ا٤بتوَب:  .ِٕ
 .ٙبقيق، دار الفكر، بّبكت، د ط، د ت

ىػ(، دار اإلماـ َُْٕدراسات ُب التصوؼ: إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين )ا٤بتوَب:  .ّٕ
 ـ.ََِٓىػ، ُِْٔ، ُاجملدد للنشر كالتوزيع، ط

الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة: أبو الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن  .ْٕ
ىػ(، ت: ٧بمد عبد ا٤بعيد ضاف، ٦بلس دائرة ِٖٓأٞبد بن حجر العسقالين )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُِٕٗىػ، ُِّٗ، ِد، ا٥بند، طا٤بعارؼ العثمانية، حيدر أبا



 
 

  [َِِ] 
 

الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن  : أبوالدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة .ٕٓ
بد ا٤بعيد ضاف، ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ ىػ(، ت: ٧بمد عِٖٓحجر العسقالين )ا٤بتوَب: 

 .ـُِٕٗىػ، ُِّٗ، ِالعثمانية، حيدر اباد/ ا٥بند، ط
ية قاـ دركس للشيخ علي بن عمر بادحدح: علي بن عمر بادحدح، دركس صوت .ٕٔ

 http://www.islamweb.net  بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى  .ٕٕ

ىػ(، دار الكتب العلمية، ْٖٓا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبو بكر البيهقي )ا٤بتوَب: 
 ىػ.َُْٓ، ُبّبكت، ط

علي بن ٧بمد بن إبراىيم، أبو بكر ابن مىٍنجيويىو  رجاؿ صحيح مسلم: أٞبد بن .ٖٕ
 ق.َُْٕ، ُىػ(، ت: عبد ا الليثي، دار ا٤بعرفة، بّبكت، طِْٖ)ا٤بتوَب: 

رحلة ابن بطوطة ا٤بسماة ٙبفة النظار ُب غرائب االمصار كعجائب األسفار: ٧بمد  .ٕٗ
طوطة )ا٤بتوَب: بن عبد ا بن ٧بمد بن إبراىيم اللواٌب الطنجي، أبو عبد ا، ابن ب

 ىػ(، د ٙبقيق، دار الشرؽ، د ط، د ت.ٕٕٗ
: صفي الرٞبن ا٤بباركفورم )ا٤بتوَب:  .َٖ ىػ(، دار ا٥بالؿ، بّبكت ُِْٕالرحيق ا٤بختـو

 ، د ت.ُ)نفس طبعة كترقيم دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع(، ط

د ا٢بليم بن عبد لرد على األخنائي قاضي ا٤بالكية: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبا .ُٖ
السالـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي 

، ُبّبكت، ط ،ىػ(، ت: الداين بن منّب آؿ زىوم، ا٤بكتبة العصريةِٖٕ)ا٤بتوَب: 
 .ىػُِّْ

الرد على ا٤بنطقيْب: ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي، د ٙبقيق، دار ا٤بعرفة، لبناف،  .ِٖ
 بّبكت، دط، دت.

رسالة التوحيد ا٤بسمى بػ تقوية اإلٲباف: إ٠باعيل بن عبد الغِب بن كىرل ا بن عبد  .ّٖ
ىػ(، نقلها للعربية كقدـ ٥با: أبو ا٢بسن علي ُِْٔالرحيم العيمرم الدىلوم )ا٤بتوَب: 

ىػ(، اعتُب هبا: سيد عبد ا٤باجد الغورم، دار كحي َُِْا٢بسِب الندكم )ا٤بتوَب: 



 
 

  [ُِِ] 
 

 ـ.ََِّ، ُسورية، دمشق، ط القلم،
ىػ(، ْٓٔالرسالة القشّبية: عبد الكرًن بن ىوازف بن عبد ا٤بلك القشّبم )ا٤بتوَب:  .ْٖ

ت: د. عبد ا٢بليم ٧بمود، الدكتور ٧بمود بن الشريف، دار ا٤بعارؼ، القاىرة، د ط، 
 د ت.

ت: ىػ(، ِّْرسالة ا٤بسَبشدين: ا٢بارث بن أسد ااسيب، أبو عبد ا )ا٤بتوَب:  .ٖٓ
ق، ُُّٗ، ِعبد الفتاح أبو غدة، مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا، ط

 ـ.ُُٕٗ
ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين: أبو الفضل شهاب الدين السيد  .ٖٔ

 ىػ(، ت: على عبد البارم عطية، دار٧َُِٕبمود األلوسي البغدادم )ا٤بتوَب: 
 .قُُْٓالعلمية، بّبكت، د ط،  الكتب

الركض ا٤بعطار ُب خرب األقطار( أليب عبد ا ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٤بنعم  .ٕٖ
، ِىػ(، ت: إحساف عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بّبكت، طََٗا٢ًبمّبم )ا٤بتوَب: 

 .ـَُٖٗ
الزاىر ُب معاين كلمات الناس: ٧بمد بن القاسم بن ٧بمد بن بشار، أبو بكر األنبارم  .ٖٖ

، ُت: د. حاًب صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بّبكت، طىػ(، ِّٖ)ا٤بتوَب: 
 ـ.ُِٗٗىػ،  ُُِْ

زيارة القبور كاالستنجاد با٤بقبور: أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين، اإلدارة العامة  .ٖٗ
 ىػ.َُُْ، ُللطبع كالَبٝبة، الرياض، ط

ر (، مكتبة ا٤بعارؼ للنشِِْٔسلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين، حديث رقم ) .َٗ
 ـ.ُٔٗٗق، ُُْٔ، ُكالتوزيع، الرياض، ط

سلسلة اإلٲباف كالكفر: ٧بمد أٞبد إ٠باعيل ا٤بقدـ: دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع  .ُٗ
 http://www.islamweb.net  الشبكة اإلسالمية.

أبو عبد ا ٧بمد بن يزيد  -كماجة اسم أبيو يزيد  -سنن ابن ماجة: ابن ماجة  .ِٗ
٧بمَّد كامل قره  -عادؿ مرشد  -، ت: شعيب األرنؤكط ىػ(ِّٕالقزكيِب )ا٤بتوَب: 

 ـ.ََِٗىػ، َُّْ، ُعىبد الٌلطيف حرز ا، دار الرسالة العا٤بية، ط -بللي 



 
 

  [ِِِ] 
 

سنن أيب داكد: أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن  .ّٗ
٢بميد، ىػ(، ت: ٧بمد ٧بيي الدين عبد إِٓعمرك األزدم السنًجٍستاين )ا٤بتوَب: 

 ا٤بكتبة العصرية، صيدا، بّبكت، د ط، د ت.
السنن الكربل: أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين، النسائي )ا٤بتوَب:  .ْٗ

ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: حسن عبد ا٤بنعم شليب، مؤسسة الرسالة، بّبكت، َّّ
 .ـََُِىػ، ُُِْ، ُط

ن علي ا٣براساين، النسائي )ا٤بتوَب: سنن النسائي: أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب ب .ٓٗ
، ِىػ(، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية، حلب، طَّّ

 ـ.ُٖٔٗق، َُْٔ
مشس الدين أيب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز : سّب أعالـ النبالء .ٔٗ

 ىػ(، ت: ٦بموعة من اققْب بإشراؼ الشيخ شعيبْٖٕالذىيب )ا٤بتوَب : 
 .ـُٖٓٗىػ، َُْٓ،  ّاألرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط

عبد ا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد ابن العماد العىكرم : شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب .ٕٗ
ىػ(، ت: ٧بمود األرناؤكط، دار ابن كثّب، َُٖٗا٢بنبلي، أبو الفالح )ا٤بتوَب: 

 .ـُٖٔٗىػ ، َُْٔ، ُدمشق، بّبكت، ط
شرح العقيدة الطحاكية: عبد ا بن عبد الرٞبن بن عبد ا بن إبراىيم بن فهد بن  .ٖٗ

ىػ(، دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة َُّْٞبد بن جربين )ا٤بتوَب: 
  http://www.islamweb.net اإلسالمية.

ٍعًلًم بفىوىاًئًد ميٍسًلم: عياض بن شىٍرحي صىًحيح ميٍسًلًم لًلقىاضً  .ٗٗ
ي
يسىمَّى ًإكمىاؿي ا٤ب

ى ًعيىاض ا٤ب
ىػ(، ت: ْْٓموسى بن عياض بن عمركف اليحصيب السبٍب، أبو الفضل )ا٤بتوَب: 
ىػ ، ُُْٗ، ُالدكتور ٍٰبٓبى ًإ٠ٍبىاًعيل، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر، ط

 .ـُٖٗٗ
شرح كتاب السنة للربهبارم: عبد العزيز بن عبد ا بن عبد الرٞبن الراجحي،  .ََُ

 دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
http://www.islamweb.net 



 
 

  [ِِّ] 
 

شرح مسائل ا١باىلية مد بن عبد الوىاب(، لصاحل بن فوزاف بن عبد ا الفوزاف،  .َُُ
 ـ.ََِٓىػ، ُُِْ، ُة للنشر كالتوزيع الرياض، طدار العاصم

بد الوىاب: صاحل بن فوزاف بن عبد ا الفوزاف، شرح مسائل ا١باىلية مد بن ع .َُِ
 ـ.ََِٓىػ، ُُِْ، ُدار العاصمة للنشر كالتوزيع الرياض، ط

: نشواف بن سعيد ا٢بمّبل اليمِب  .َُّ مشس العلـو كدكاء كالـ العرب من الكلـو
د  -مطهر بن علي اإلرياين  -ىػ(، ت: د حسْب بن عبد ا العمرم ّٕٓ)ا٤بتوَب: 

 -لبناف(، دار الفكر )دمشق  -يوسف ٧بمد عبد ا، دار الفكر ا٤بعاصر )بّبكت
 ـ.ُٗٗٗىػ،  َُِْ، ُسورية(، ط

الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية: أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب  .َُْ
، ْىػ(، ت: أٞبد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليْب، بّبكت، طّّٗ)ا٤بتوَب: 

 ـ. ُٕٖٗىػ،  َُْٕ
مد زىّب صحيح البخارم: ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبدا البخارم ا١بعفي، ت: ٧ب .َُٓ

 ق.ُِِْ، ُبن ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، ط
صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو: أبو عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن  .َُٔ

ىػ(، ا٤بكتب اإلسالمي، د ط، د َُِْ٪باٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين )ا٤بتوَب: 
 ت.

ابورم )ا٤بتوَب: صحيح مسلم: مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيس .َُٕ
 ىػ(، ت: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، د ط، د ت.ُِٔ

صحيح كضعيف سنن الَبمذم: ناصر الدين األلباين، مركز نور اإلسالـ ألٕباث  .َُٖ
 القرآف كالسنة باإلسكندرية، د ط، د ت.

ىػ(، َُِْمد ناصر الدين األلباين )ا٤بتوَب: ٧ب :صحيح كضعيف سنن النسائي .َُٗ
من إنتاج مركز نور اإلسالـ ألٕباث  -اجملاين  -برنامج منظومة التحقيقات ا٢بديثية 

 .القرآف كالسنة باإلسكندرية

الضوء الالمع ألىل القرف التاسع: مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن بن  .َُُ



 
 

  [ِِْ] 
 

ىػ(، د ٙبقيق، ٧َِٗبمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٧بمد السخاكم )ا٤بتوَب: 
 منشورات دار مكتبة، بّبكت، د ط، د ت.

طبقات األكلياء: ابن ا٤بلقن سراج الدين الشافعي ا٤بصرم، ت: نور الدين شريبو،  .ُُُ
 ـ.ُْٗٗىػ، ُُْٓ، ِمكتبة ا٣با٪بي، بالقاىرة، ط

)ت: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي طبقات الشافعية الكربل:  .ُُِ
د، عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، ىجر للطباعة ىػ(، ت: د. ٧بمود ٧بمد الطناحي/ ُٕٕ

 ق.ُُّْ، ِكالنشر كالتوزيع، ط
بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر األسدم الشهيب الدمشقي،  أبو :طبقات الشافعية .ُُّ

عادل  ،خافىػ(، ت: د. ا٢بافظ عبد العليم ُٖٓتقي الدين ابن قاضي شهبة )ا٤بتوَب: 
 .قَُْٕ، ُالكتب، بّبكت، ط

الوىاب بن أٞبد بن علي ا٢بىنىفي، نسبة إذل ٧بمد ابن  الطبقات الكربل: عبد .ُُْ
ىػ(، مكتبة ٧بمد ا٤بليجي الكتيب كأخيو، ّٕٗا٢بنفية، الشٍَّعراين، أبو ٧بمد )ت: 

 ىػ.ُُّٓمصر، 
طبقات ا٤بفسرين العشرين: جالؿ الدين السيوطي، ت: علي ٧بمد عمر، مكتبة  .ُُٓ

 ق.ُّٔٗ، ُكىبة، القاىرة، ط
٧بمد األدنو كم، ت: سليماف بن صاحل ا٣بزم، مكتبة  طبقات ا٤بفسرين: أٞبد بن .ُُٔ

 ـ.ُٕٗٗىػ، ُُْٕ، ُالعلـو كا٢بكم، السعودية، ط
ىػ(، دار السلفية، ُٕٓطريق ا٥بجرتْب كباب السعادتْب: ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب:  .ُُٕ

 ق.ُّْٗ، ِالقاىرة، مصر، ط

بن حيدر  العباب الزاخر كاللباب الفاخر: رضي الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن ا٢بسن .ُُٖ
 ىػ(، د ٙبقيق، د ط، د ت.َٓٔالعدكم العمرم القرشي الصغاين ا٢بنفي )ا٤بتوَب: 

: ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار العذب النمّب من ٦بالس الشنقيطي ُب التفسّب .ُُٗ
 ،: خالد بن عثماف السبت، تىػ(ُّّٗبن عبد القادر ا١بكِب الشنقيطي )ا٤بتوَب: 

 .ىػُِْٔ، ِ، طع، مكة ا٤بكرمةدار عادل الفوائد للنشر كالتوزي



 
 

  [ِِٓ] 
 

العرش: مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب:  .َُِ
ىػ(، ت: ٧بمد بن خليفة بن علي التميمي، عمادة البحث العلمي با١بامعة ْٖٕ

 ـ.ََِّىػ، ُِْْ، ِاإلسالمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية، ط
ىػ(، دار الكتاب العريب، بّبكت، د َُِْئد اإلسالمية: سيد سابق )ا٤بتوَب: العقا .ُُِ

 ط، د ت.

العقيدة الواسطية: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن  .ُِِ
عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 

، ِعبد ا٤بقصود، أضواء السلف، الرياض، طىػ(، ت: أبو ٧بمد أشرؼ بن ِٖٕ
 .ـُٗٗٗىػ ، َُِْ

٧بمد ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد  : أبوعمدة القارم شرح صحيح البخارم .ُِّ
ىػ(، دار إحياء الَباث ٖٓٓبدر الدين العيُب )ا٤بتوَب:  يبن حسْب الغيتاىب ا٢بنف

 .العريب، بّبكت
ا٤بتوَب: ) رك بن ٛبيم الفراىيدم البصرمالعْب: أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد بن عم .ُِْ

ىػ(، ت: د. مهدم ا٤بخزكمي، د. إبراىيم السامرائي، دار كمكتبة ا٥بالؿ، د ط، َُٕ
 د ت.

غاية ا٤براـ ُب ٚبريج أحاديث ا٢بالؿ كا٢براـ: ناصر الدين األلباين، ا٤بكتب  .ُِٓ
 ق.َُْٓ، ّاإلسالمي، بّبكت، ط

غرائب التفسّب كعجائب التأكيل: ٧بمود بن ٞبزة بن نصر، أبو القاسم برىاف الدين  .ُِٔ
ثقافة اإلسالمية، ىػ(، دار القبلة للَٓٓالكرماين، كيعرؼ بتاج القراء )ا٤بتوَب: ٫بو 

 .جدة، مؤسسة علـو القرآف، بّبكت، د ط، د ت
فتح البارم شرح صحيح البخارم: أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  .ُِٕ

ديثو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، أخرجو كصححو كأشرؼ الشافعي، رقم كتبو كأبوابو كأحا
 .قُّٕٗعلى طبعو: ٧بب الدين ا٣بطيب، دار ا٤بعرفة، بّبكت، 



 
 

  [ِِٔ] 
 

فتح الرحيم ا٤بلك العالـ َب علم العقائد كالتوحيد كاألخالؽ كاألحكاـ ا٤بستنبطة من  .ُِٖ
القرآف: عبدالرٞبن السعدم، اعتُب بو: عبد الرزاؽ بن عبد اسن السند، دار ابن 

 ق.ُِِْ، ٧بـر ِا١بوزم للنشر كالتوزيع، ا٤بملكة العربية السعودية، ط
فتح القدير: ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا الشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب:  .ُِٗ

، ُىػ(، د ٙبقيق، دار ابن كثّب؛ دار الكلم الطيب، دمشق، بّبكت، طَُِٓ
 .ىػُُْْ

الفرؽ بْب الفرؽ: عبد القاىر بن طاىر بن ٧بمد البغدادم أبو منصور، دار اآلفاؽ  .َُّ
 ـ.ُٕٕٗ، ِا١بديدة، بّبكت، ط

منها: د. غالب بن علي  فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ .ُُّ
ىػ، ُِِْ، ْعواجي، ا٤بكتبة العصرية الذىبية للطباعة كالنشر كالتسويق، جدة، ط

 ـ.ََُِ
ة ابن تيمية، الكويت، فضائح الصوفية: عبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق اليوسف، مكتب .ُِّ

 ـ.ُْٖٗىػ، َُْْ، ُط
عبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق اليوسف، مكتبة  الفكر الصوُب ُب ضوء الكتاب كالسنة: .ُّّ

 .ـُٖٔٗىػ، َُْٔ، ّابن تيمية، الكويت، ط
فوات الوفيات: ٧بمد بن شاكر بن أٞبد بن عبد الرٞبن بن شاكر بن ىاركف بن  .ُّْ

ىػ(، ت: إحساف عباس، دار صادر، ْٕٔشاكر ا٤بلقب بصالح الدين )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُْٕٗ، ُبّبكت، ط

ُب ظالؿ القرآف: سيد قطب إبراىيم حسْب الشاريب، دار الشركؽ، بّبكت، القاىرة،  .ُّٓ
 ىػ.ُُِْ، ُٕد ٙبقيق، ط

القاموس ايط: ٦بد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب الفّبكز آبادم )ا٤بتوَب:  .ُّٔ
لة بإشراؼ: ٧بمد نعيم العرقسيوسي، ىػ(، ت: مكتب الَباث ُب مؤسسة الرسإُٖ

 ـ.ََِٓىػ،  ُِْٔ، ٖمؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، لبناف، بّبكت، ط

القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد: أبو عبد ا، عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا  .ُّٕ



 
 

  [ِِٕ] 
 

ىػ(، ت: ا٤برتضى الزين أٞبد، ٦بموعة ُّٕٔبن ناصر بن ٞبد آؿ سعدم )ا٤بتوَب: 
 ، د ت.ّتحف النفائس الدكلية، طال

الكاشف ُب معرفة من لو ركاية ُب الكتب الستة: أبو عبدا الذىيب الدمشقي، ت:  .ُّٖ
مؤسسة علـو  -٧بمد عوامة أٞبد ٧بمد ٭بر ا٣بطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 ـ.ُِٗٗىػ، ُُّْ، ُالقرآف، جدة، ط
قاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل: أبو ال .ُّٗ

 ىػ.َُْٕ، ّىػ(، دار الكتاب العريب، بّبكت طّٖٓالز٨بشرم جار ا )ا٤بتوَب: 
الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف: أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم الثعليب، أبو إسحاؽ  .َُْ

ىػ(، ت: اإلماـ أيب ٧بمد بن عاشور، دار إحياء الَباث العريب، لبناف، ِْٕ)ا٤بتوَب: 
 ـ. ََِِ، ىػ، ُِِْ، ُكت، طبّب 

الكليات معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية: أيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي  .ُُْ
٧بمد ا٤بصرم،  -ىػ(، ت: عدناف دركيش َُْٗالكفوم، أبو البقاء ا٢بنفي )ا٤بتوَب: 

 مؤسسة الرسالة، بّبكت، د ط، د ت.
مد بن ٧بمد الغزم )ت: الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة: ٪بم الدين ٧ب .ُِْ

ىػ، ُُْٖ، ُىػ(، ت: خليل ا٤بنصور، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، طَُُٔ
 ـ.ُٕٗٗ

لباب التأكيل ُب معاين التنزيل: عالء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن عمر  .ُّْ
ىػ(، ت: ٧بمد علي شاىْب، دار ُْٕالشيحي أبو ا٢بسن، ا٤بعركؼ با٣بازف )ا٤بتوَب: 

 .ىػُُْٓ، ُمية، بّبكت، طالكتب العل
اللباب ُب علـو الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ ا٢بنبلي  .ُْْ

ىػ(، ت: الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كالشيخ ٕٕٓالدمشقي النعماين )ا٤بتوَب: 
 .ـُٖٗٗىػ ، ُُْٗ، ُعلي ٧بمد معوض، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط



 
 

  [ِِٖ] 
 

ـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور لساف العرب: ٧بمد بن مك .ُْٓ
 ىػ.ُُْْ، ّىػ(، دار صادر، بّبكت، طُُٕاألنصارم الركيفعى اإلفريقى )ا٤بتوَب: 

ا جىلَّ جاللىوي كاحد أـ ثالثة؟: د. منقذ بن ٧بمود السقار، دار اإلسالـ للنشر  .ُْٔ
 ـ.ََِٕىػ، ُِْٖ، ُكالتوزيع، ط

بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم  مًب القصيدة النونية: ٧بمد بن أيب .ُْٕ
 ق.ُُْٕ، ِىػ(، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، د ٙبقيق، طُٕٓا١بوزية )ا٤بتوَب: 

 .ُِٓالعدد تصدر عن ا٤بنتدل اإلسالمي، ٦بلة البياف:  .ُْٖ
٦بموع الفتاكل: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب:  .ُْٗ

الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم، ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف  ىػ(، ت: عبدِٖٕ
 ـ.ُٓٗٗىػ، ُُْٔالشريف، ا٤بملكة العربية السعودية، ا٤بدينة النبوية، 

٧باسن التأكيل: ٧بمد ٝباؿ الدين بن ٧بمد سعيد بن قاسم ا٢بالؽ القا٠بي )ا٤بتوَب:  .َُٓ
، ُط ىػ(، ت: ٧بمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلميو، بّبكت،ُِّّ
 ىػ.  ُُْٖ

ارر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز: أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن غالب بن عبد الرٞبن  .ُُٓ
ىػ(، ت: عبد السالـ عبد الشاُب ِْٓبن ٛباـ بن عطية األندلسي ااريب )ا٤بتوَب: 

 .ىػُِِْ، ٧ُبمد، دار الكتب العلمية، بّبكت، ط
، أبو القاسم الطالقاين، ا٤بشهور : إ٠باعيل بن عباد بن العباسايط ُب اللغة .ُِٓ

 د ٙبقيق، د ط، د ت.ىػ(، ّٖٓبالصاحب بن عباد )ا٤بتوَب: 
٨بتار الصحاح: زين الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفي  .ُّٓ

الدار  -ىػ، ت: يوسف الشيخ ٧بمد، ا٤بكتبة العصرية ٔٔٔالرازم )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٗٗٗىػ، َُِْ، ٓصيدا، ط -النموذجية، بّبكت

٨بتصر معارج القبوؿ: أبو عاصم ىشاـ بن عبد القادر بن ٧بمد آؿ عقدة، مكتبة  .ُْٓ
 ىػ. ُُْٖ، ٓالكوثر، الرياض، ط



 
 

  [ِِٗ] 
 

مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب: ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب  .ُٓٓ
 ىػ(، ت: ٧بمد ا٤بعتصم بإُٓبن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٔٗٗىػ، ُُْٔ، ّالبغدادم، دار الكتاب العريب، بّبكت، ط

عبد ا٤بؤمن بن عبد ا٢بق، ابن مشائل : مراصد االطالع على أ٠باء األمكنة كالبقاع .ُٔٓ
ىػ(، دار ا١بيل، بّبكت، ّٕٗالقطيعي البغدادم، ا٢بنبلي، صفٌي الدين )ا٤بتوَب: 

 ىػ.ُُِْ، ُط
بن ٰبٓب بن فضل ا القرشي العدكم  مسالك األبصار ُب ٩بالك األمصار: أٞبد .ُٕٓ

 ىػ.ُِّْ، ُىػ(، اجملمع الثقاُب، أبو ظيب، طْٕٗالعمرم، شهاب الدين )ا٤بتوَب: 
ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ ا صلى ا عليو  .ُٖٓ

ىػ(، ت: ُِٔسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم )ا٤بتوَب: م :كسلم
 .ؤاد عبد الباقي، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت٧بمد ف

عياض بن موسى بن عياض بن عمركف  :مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار .ُٗٓ
 .ا٤بكتبة العتيقة كدار الَباث ىػ(،ْْٓاليحصيب السبٍب، أيب الفضل )ا٤بتوَب: 

ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب: أٞبد بن ٧بمد بن علي الفيومي ٍب ا٢بموم،  .َُٔ
 .ىػ(، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت، د ٙبقيق، د ط، د تَٕٕأبو العباس )ا٤بتوَب: ٫بو 

، ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب: أٞبد بن ٧بمد بن علي الفيومي ٍب ا٢بموم .ُُٔ
 ىػ(، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت، د ٙبقيق، د ط، د ت.َٕٕأبو العباس )ا٤بتوَب: ٫بو 

ار مد بن ٧بمد حسن شيرَّاب، دار القلم؛ الد٧ب :ا٤بعادل األثّبة ُب السنة كالسّبة .ُِٔ
 .ىػُُُْ، ُالشامية، دمشق، بّبكت، ط

٧بمد بن ٧بمد حسن شيرَّاب، دار القلم؛ الدار : ا٤بعادل األثّبة ُب السنة كالسّبة .ُّٔ
 ىػ.ُُُْ، ُالشامية، دمشق، بّبكت، ط

معاين القرآف كإعرابو: إبراىيم بن السرم بن سهل، أبو إسحاؽ الزجاج )ا٤بتوَب:  .ُْٔ
ىػ، َُْٖ، ُكت، طىػ(، ت: عبد ا١بليل عبده شليب، عادل الكتب، بّب ُُّ

 .ـُٖٖٗ



 
 

  [َِّ] 
 

لفراء )ا٤بتوَب: معاين القرآف: أبو زكريا ٰبٓب بن زياد بن عبد ا بن منظور الديلمي ا .ُٓٔ
ىػ(، ت: أٞبد يوسف النجاٌب / ٧بمد علي النجار / عبد الفتاح إ٠باعيل َِٕ

 ، دت.ُالشليب، دار ا٤بصرية للتأليف كالَبٝبة، مصر، ط
معجم األدباء )إرشاد األريب إذل معرفة األديب(: شهاب الدين ا٢بموم )ت:  .ُٔٔ

ىػ، ُُْْ، ُىػ(، ت: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بّبكت، طِٔٔ
 ـ.ُّٗٗ

معجم البلداف: شهاب الدين أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الركمي ا٢بموم  .ُٕٔ
 ـ.ُٓٗٗ، ِر، بّبكت، د ٙبقيق، طىػ(، دار صادِٔٔ)ا٤بتوَب: 

ا٤بعجم ا١بامع ُب تراجم العلماء كطلبة العلم ا٤بعاصرين: أعضاء ملتقى أىل  .ُٖٔ
 ا٢بديث.

مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن معجم الشيوخ الكبّب للذىيب:  .ُٗٔ
صديق، ت: الدكتور ٧بمد ا٢ببيب ا٥بيلة، مكتبة الىػ(، ْٖٕقىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٖٖٗىػ، َُْٖ، ُا٤بملكة العربية السعودية، الطائف، ط
ىػ(، ُٕٕمعجم الشيوخ: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ا٤بتوَب:  .َُٕ

ت: بشار عواد، رائد يوسف العنبكي، مصطفى إ٠باعيل األعظمي، دار الغرب 
 ـ.ََِْ، ُاإلسالمي، ط

اىرة )إبراىيم مصطفى / أٞبد الزيات / ا٤بعجم الوسيط: ٦بمع اللغة العربية بالق .ُُٕ
 حامد عبد القادر / ٧بمد النجار(، دار الدعوة.

ا٤بعجم الوسيط: ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة )إبراىيم مصطفى / أٞبد الزيات /  .ُِٕ
 حامد عبد القادر / ٧بمد النجار(، دار الدعوة، د ط، د ت.

د عبد ا بن عبد العزيز بن معجم ما استعجم من أ٠باء البالد كا٤بواضع: أبو عبي .ُّٕ
 ىػ.َُّْ، ّىػ(، عادل الكتب، بّبكت، ط٧ْٖٕبمد البكرم األندلسي )ا٤بتوَب: 

معجم مقاييس اللغة: أٞبد بن فارس بن زكرياء القزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب )ا٤بتوَب:  .ُْٕ
ـ، ُٕٗٗىػ، ُّٗٗىػ(، ت: عبد السالـ ٧بمد ىاركف، دار الفكر، د ط، ّٓٗ



 
 

  [ُِّ] 
 

 مادة )قدس(.
عرفة الصحابة: ابن منده أيب عبد ا ٧بمد بن إسحاؽ بن ٧بمد بن ٰبٓب بن مىٍندىه م .ُٕٓ

ىػ(، ت: عامر حسن صربم، مطبوعات جامعة اإلمارات ّٓٗالعبدم )ا٤بتوَب: 
 ـ.ََِٓىػ، ُِْٔ، ُالعربية ا٤بتحدة، ط

مفاتيح الغيب )التفسّب الكبّب(: أبو عبد ا ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب  .ُٕٔ
ىػ(، دار إحياء َٔٔتيمي الرازم ا٤بلقب بفخر الدين الرازم خطيب الرم )ا٤بتوَب: ال

 ىػ.َُِْ، ّالَباث العريب، بّبكت، د ٙبقيق، ط
لشهرستاين، ت: ٧بمد سيد  ا٤بلل كالنحل: ٧بمد بن عبد الكرًن بن أيب بكر أٞبد ا .ُٕٕ

 .قَُْْكيالين، دار ا٤بعرفة، بّبككت، 
منحة القريب اجمليب ُب الرد على عباد الصليب، عبد العزيز بن ٞبد آؿ معمر  .ُٖٕ

 ق(.ُِْْ)ا٤بتوَب: 
منهاج السنة النبوية ُب نقض كالـ الشيعة القدرية: تقي الدين أبو العباس أٞبد  .ُٕٗ

بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين 
شاد سادل، جامعة اإلماـ ٧بمد بن ىػ(، ت: ٧بمد ر ِٖٕا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 

  .ـُٖٔٗ، ىػَُْٔ، ُط ،سعود اإلسالمية
منهج ٞباية العقيدة اإلسالمية َب القرآف كالسنة: عبد الغِب حيدر، أصل الكتاب  .َُٖ

ق، ُِْٖ، ُرسالة دكتوراه، مكتبة مركز الصادؽ، صنعاء، ا١بمهورية اليمنية، ط
 ـ.ََِٕ

وسف بن تغرم بردم بن عبد ا الظاىرم ا٤بنهل الصاُب كا٤بستوَب بعد الواُب: ي .ُُٖ
ىػ(، ت: ٧بمد ٧بمد أمْب، ا٥بيئة ْٕٖا٢بنفي، أبو ااسن، ٝباؿ الدين )ا٤بتوَب: 

 ا٤بصرية العامة للكتاب، د ط، د ت.
 http: //www. mawsoah. net ا٤بوسوعة العربية العا٤بية. .ُِٖ
 dorar.net ق.ُّّْالدرر السنية: ٦بموعة من الباحثْب،  -ا٤بوسوعة العقدية  .ُّٖ

http 

ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة: الندكة العا٤بية للشباب  .ُْٖ



 
 

  [ِِّ] 
 

 ىػ.َُِْ، ْاإلسالمي، دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط
موقف ألكثر  َََٗموسوعة مواقف السلف ُب العقيدة كا٤بنهج كالَببية )أكثر من  .ُٖٓ

قرننا: أبو سهل ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بغراكم،  ُٓ عادل على مدل َََُمن 
ا٤بكتبة اإلسالمية للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، النبالء للكتاب، مراكش، ا٤بغرب، 

 .ُط
ىػ(، ُٕٗموطأ مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدين )ا٤بتوَب:  .ُٖٔ

ألعماؿ ا٣بّبية ت: ٧بمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف ل
 ـ.ََِْىػ، ُِْٓ، ُكاإلنسانية، أبو ظيب، اإلمارات، ط

النبوات: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن  .ُٕٖ
ىػ(، ت: عبد ِٖٕأيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 

، ُ، ا٤بملكة العربية السعودية، الرياض، طالعزيز بن صاحل الطوياف، أضواء السلف
 ـ.َََِىػ، َُِْ

ىػ(، ت: ٕٕٓنزىة األلباء ُب طبقات األدباء: كماؿ الدين األنبارم )ا٤بتوَب:  .ُٖٖ
 ـ.ُٖٓٗىػ، َُْٓ، ّإبراىيم السامرائي، مكتبة ا٤بنار، األردف، الزرقاء، ط

ىػ(، ت: ٕٕٓ كماؿ الدين األنبارم )ا٤بتوَب:: نزىة األلباء ُب طبقات األدباء .ُٖٗ
 ـ.ُٖٓٗىػ، َُْٓ، ّإبراىيم السامرائي، مكتبة ا٤بنار، األردف، الزرقاء، ط

النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر: ٦بد الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد بن ٧بمد  .َُٗ
ىػ(، ت: طاىر َٔٔبن ٧بمد ابن عبد الكرًن الشيباين ا١بزرم ابن األثّب )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٕٗٗىػ، ُّٗٗمد الطناحي، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت، ٧بمود ٧ب -أٞبد الزاكل 
الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز: أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بمد بن علي  .ُُٗ

ىػ(، ت: صفواف عدناف داككدم، دار ْٖٔالواحدم، النيسابورم، الشافعي )ا٤بتوَب: 
 ىػ.ُُْٓ، ُدمشق، بّبكت، ط -القلم؛ الدار الشامية 

دار الراية للنشر ، ة بْب الفرؽ: ٧بمد با كرًن ٧بمد با عبد اكسطية أىل السن .ُِٗ



 
 

  [ِّّ] 
 

 رسالة دكتوراة.، كأصل الكتاب ـُْٗٗىػ، ُُْٓ، ُط، كالتوزيع
كفيات األعياف: أبو العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن  .ُّٗ

بّبكت،  ىػ(، ت: إحساف عباس، دار صادر،ُٖٔخلكاف الربمكي اإلربلي )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُُٕٗ، ُط

 َِالوفيات كاألحداث: الباحث، عضو ملتقى أىل ا٢بديث، آخر ٙبديث بتاريخ:  .ُْٗ
 ق.ُُّْربيع األكؿ، 

كقفات مع قضايا معاصرة شبهات ردكد: ٧بمد حاـز صالح أبو إ٠باعيل ٧بمد  .ُٓٗ
 ـ.ََُِىػ، ُُّْ، ُعبدالرحيم، بداية لإلنتاج اإلعالمي، ط

 



 
 

  [ِّْ] 
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  [ِّٔ] 
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