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و� م�  اذ� ٰه  ح�  ج�عْف�رٍ  ْو ام
 أ�ب
 اإلْم�  ه� اا ر� � 
 االط� ي�   : ان� ي� ب�  ذ�كْر�  حن�   و�

� ا ل� هْ اد� أ� ْعت�ق� إ ن� 
 الْ  ة� لس� ـاج�م� و� ـ ة� ع� ـذْ �� ع� ـف
ق�  ب� ه�  م� � لْ ء� ااه� � ـ�� ـح�ن�يْ   أ��ْ   م�  ة� ف�
 
 �� ٍت الْ ـاب� ـبْن� ث�  ان� عْم� ــالن� ف� ي
  أ��ْ  ، و� ك
وحن� 
ار�  م� يْ ه� اإ�بْر�  بْن�  وب� ق
 ــعْ ي� وس  ، و� ي�� األ�نْص�

بْد� ا أ��ْ  د� بْن� الْ  هللا� ع� � ن� م
ح�م� �  ح�س� �� ـبـيْ الش� ان
 ا  ا�� ْضـو� ـيْ  هللا� ر� ل� ـ �� ع� ع� ـا  ، و�  ْرت أ�ْجم� م�
ْو ي�  
ْو «م�ْن  ن� عْت�ق�د 
ب��  ه� ب� ن� ن
ْو يْ د� ي�  و�  )١(»ن� يْ ل� ا��� أ
ص     ،ْرت� ع�ال�م� الْ  ل�ر�

  

�+�_�  
    

� ر�   ان� ر� ْو ك
 ذْ م� الْ  ان� ام� م� ْإل ا ال� ق�  ب�ه�  و�  ام
 م� ْإل ا ل� اق�      ـا�ٰ  ح�م���  حن�  ق
ـْول
 ن�  ؛ اهللا� ت�ع�
�ت�ْوف�   ، ن� يْ م
عْت�ق�د�  هللا� د� ايْ ت�ْوح�    : ا�ٰ ت�ع�  هللا� ق� ايْ ـب

� ا  _1+ اح�ٌد   ت�عاٰ�   هللا� إ�ن� ر�  و� � ك� يْ ال ش� �� ،   

+2_    ْ ��ال  � ء� و�    ، م�ثْ��

                                                 
، و عمل التوحيد و الصـفات، و عـمل العقائـد، و }و عمل الفقه �کرب{و هذا العمل يُسّمی بعمل اصول ا�ين،   (١)

  ٤٦ص: رشح العقيدة الطحاوية للميداىن. عمل ال)م
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+3_   ْ ��ال  ز
 ي
 ء� و�     ، ه� عْج�

ال إ�    _4+    ، ه� ْزي
 غ�  ٰ�� و�

اءٍ إال ـب�   مٌ يْ ق�د�    _5+   )١(  ، بْت�د�

   ، ءٍ اه� ت� نْ إال ـد�ا%�ٌم ب�    _6+

ال ْفٰن ي� ال   _ 7+ � ـي� ى و�    ، د
 يْ ـب

ال    _8+    ، د
 يْ ر� ي
  م�ا ك
ون
 إ�ال� ي� و�

،اه� األ�ْو  ه
 ل
غ
 ت�بْ ال  _ 9+ 
ال ت
ْدر�   م ،اه� فْ اْأل�   ه
 '� و� 
   م

ال   _10+ �ْش و�   ،ام
 ن� اْأل�   ه
 ه
 ب� (
+11_    ٌ� 
 ق�   ، ت
 م
ْو ي� ال  *� ،ن� ي� ٌم ال ْو ي� 
   ام

                                                 
جامع، وهو من األدD Eإل رع، قلناـيرد به الش و ذالک مما ملحنو  أ عليه » م
 يْ د� ق� ألْ « فإن قيل کيف حص إطالق   (١)

    ١/٣٨:و اإلقناع ىف مسائل اإلجامع للقطان ٣٩ص: رشح العقائد للتفتازاىن. رعيةـالش
ـاٌت، عـن النـىب وىف حديٍث  ـم ثق ـال هرواته لكّه ـه ق Sـ ِ الْعَِظـميِ، وَ « :ان SZDِ ـوُذ ـِرميِ، وَ  أَُع ـهِ الَْك ـلَْطانِهِ  بَِوْ_ِ   ُس

يَْطاِن  » م
 يْ د� ق� ألْ « Sِجميِ ِمَن الشـS٤٦٦: ابو داود: »الر   

ـه ايضـاً احلـامك ىف املســتدرک »م
 يْ د� ق� ألْ « ولفظ   ١٠رمق  ١/٣٢: والبهيقـی ىف األسـامء والصـفات ٤٣ :اخرج
: ، واـبن احلجر العسـقالىن ىف ختـرجي أحاديـث األسـامء احلُســىن٦٨رمق  ١/١٢٩: و ا�عوات الکبري ١/٥١ :واإلعتقاد

، وضـياء ا�يـن املقـدىس ىف املنـتــقی ٥٢و١٨ :طرق حديث u تسعة و تسعني إسامً ، و أبو نعمي اإلصهباىن ىف ١٤ص
ـرمحن ١٦٩١رمق   ٢/٨٤٢ :، و أبو سعيد بن �عراىب ىف معجمه١١٥ و ٧٧رمق : ِمن مسموعات َمرو ـد ال ، و أبو عب

   ٦١و ١٠و ٩ص: السلمی ىف الفتوة

ـام  رصحو ـال �م ــن��  « 6مالـکبه غري واحٌد من السلف الصاحل، کام ق ـم�
ـا ذ�ا الْ يْم� ي� ـد� ـه  .» ألْق� رواه عن

   ١٨٦رمق  ٩/٢٤٨:  کرامات �ولياءالاللاكىئ ىف

و ) ٤ص. (أن القرآن �م هللا تعاىل قدمي  :»ه �کربقالف«ىف کتابه  0ابوحنيفة و نص �مام �عظم
  .ىف املنت کام مرّ  ايضاً  6و محمد 6اىب يوسف صاحبيهعنه و عن  6رواه �ماُم الطحاوی
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�ال    _12+ ٌق   ، ةٍ ج� ح�اخ�ال�ٌق ـب از� ْ ل� ر�    ، ةٍ ن� ال م
ْؤ ـب�  ��

�ال م�خ�ايْ م
م�    _13+ ٌث ب�  ،  ةٍ ف� ٌت ـب � الـب�اع� ق�    ، ةٍ م�ش�
ف�اب� م�ازال�    _14+ ْم   ، ه� ق� خ�لْ ماً ق�بْل� يْ ق�د�  ه� ت� ص� ـْو ْزد�دْ ب� يـ�لـ� ـ �� ن� ك� مْ   ئاً يْ ش� ـْن ي�  لـ� 
ك
ْ ل� ق�بْ  ف�ا ��    ، ه� ت� م�ْن ص�

ك�م�    _15+ ف�اك�ان� ب�  او� ل�   ه� ت� ص� � أ�ز� ال
 ي� ال  ك�ذل�ك�  اً ي� ل�يْ  ز�   ،اً ي� أ�ب�د�   اه� ع�

ـت�ف�اد� إخ�ْلـق� س� م
نْذ
 خ�ل�ق� الْ +ْ ل�    _16+  « ْسـم� إْس
ْ
ـال ال ب� ، »ال�ق� خ� اإو� � الْ  ه� ث�ـْحد�  ة� ي�ـ�ري�

 « ْسم� إْست�ف�اد� إ
ْ
   ،»يار� ب� ال

+17_     � ب
 م�عْن�  �� 
 � و� ى الر� م�عْن�  ،  وٌب ال م�ْرب
 و�   ة� ب�ي� � خ�اى الْ و� ال ةل�ق�ي�     ، وقٌ ْخل
 م�  �d و�

ا أ�    _18+ ك�م� � و� ْوٰ, الْ  ي�ي
 م
حْ  ه
 ن� ـ  ب�ْعـد� م� � إ،  مه
 اي�ـا أ�حْ م� ـت�ح�ق� ق�ْبـل�  ْسـم� اْإل  اذ� ٰهـْس
ْ %� اي� إ�حْ  � اْسم� الْ  �� ا، ك�ذل�ك� اْست�ح�ق� ْ %� خ�ال�ق� ق�بْل� إ�.ْش� �� ،   

� أ� ذل�ك� ب�    _19+ ٰ�  ه
 ن� ْ ع� ��ْ  ، ٌر يْ ءٍ ق�د�  ك�ل��  �� � ك�ل� 
 أ�مْرٍ  ،زيٌ ف�ق�   ه� ل�يْ إ�   ءٍ و� ك
ل� ل�يْ  و� �   ه� ع�  ، زيٌ سـ8
ْ حْت�اج� إ�ٰ� ي� ال ��ٖ س� ك�م� ل�+ۡ  + ، ءٍ   ۡ   ثْ�� ��يۡ ه
  ?< و�  ءٌ  م� � ۡزي
 ع
 الۡ و� الس�   _  ﴾١١﴿ ب�ص�

   ،  هٖ م� ب�ع�لْ خ�لْق� خ�ل�ق� الْ    _20+

ر�    _21+ � ق�د� ْ ل� و�  اراً،أ�قْد�   ��

)١(
   

ب�   _ 22+ ر� ض� ْ ل� و�    االً،آج�   ��

                                                 
ـا ـ خملوٍق حبّده ا�ی يُلكS   هو حتديد هللا تعاىل ازالً : »والقدر«   (١) ـعٍ و خـٍري، و م ـبٍح و نف وجد به، ِمن ُحسـٍن و ُق

  . أ ه. حيويه ِمن زماٍن و ماكٍن، و ما يرتتب عليه ِمن طاعٍة و عصياٍن و ثواٍب و عقاٍب او غفراٍن و حنوهُ 
  ٨٦ص: رشح العقيدة الطحاوية للميداىن
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ل�يْ ْخف� ي� ل�ْم    _23+ ْ   ه� ع� ��ل�  ،  �� خ�ل�ق
 ق�بْل� أ�ْن  �� ل� ءٌ م�ْن أ�فْع�ا ع� ام�ل
ون�   مْ ه
  م�ا م� و�  ع�
ْ ل
ق� ي�خْ أ�ْن   ق�بْل�  �� ،   

أ�م�ر�    _24+ اب�   مْ ه
 و� ت� ط� ْن  مْ ه
 اه� ن� و�   ه� ع� ي�ت�ه� ع�    ، م�عْص�

+25_    ْ �� �    ، ت�نْف
ذ
   ه
 ت
 ئ� يْ ش� م� و�  ،  ت�ه� ئ� يْ ش� م� و�   ت�ه� ق
ْدر� ب�   يْجر� ي�  ءٍ وك�ل�

ال   _26+ يْ م�  و� �   ة� ئ� ش� اء� ل�لْع�ب�اد� إ�ال� ْ ل�  م�ا ش� اء�  ،  �� ا ش� ْ ل� ف�م� م�ا  ك�ان�  �� �  ل�ْم  و� أْ ل�ْم 8    )١(،ك
ْن ي� ش�

� م�ْن  ْي د� ْه ي�    _27+ اء
 و� 8 م
 و� ي�  ش� � م�ْن  ع�احن� ي
  عْص� اء
 ف�ْضالً، 8 ـْن ي
  و�  ش� 
 م� ل� �   ض� 8 
ـاء  و�  ش�
�  و�   ْخذ
ل
 ي�  ْدالً  بْت�@� ـي   ،ع�


 و�    _28+ ْ ك
ل� � ق� ـم
ت�   �� � ف�ْض  رت� ب�  ،  ت�ه� ئ� يْ ش� م� حن�  ون� ب
 ل� ْد  و�   �� � ع� �� ،    
ن�  م
ت�ع�اٍل و� ه
 و�    _29+ اد�   اد� ْضد� اْأل�  ع� األ�نْد�     ، و�

ا   _30+ � ل�ق�ض� اد� ال م
ع�ق��ب�  ،  ه� %� ال ر� ال�ب�  ،  ه� م� ل�ح
كْ و� ال غ� �  و�    ، ه� مْر� أل�

�ا ب�ٰذ    _31+ � ل�ك� آم�ن� � أ�  ،  ك��� � ـق� يْ و� �ا أ�ن� ً  ن� نْد�  ك
ال�      ، ه� م�ْن ع�

   
�+�_�  

  

+32_    � إ�ن� � اهللا�  م
ح�م��داً  و� �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س� بْد
  و� فالْ   ه� ع�    و�  ،  ٰى م
ْجت�بالْ  ه
 ن�ب�ي�� و�  ،  ٰى م
ْصط�
                                                 

يًۡما ﴿:کام قال هللا تعاىل    )١( ل�يًۡما ح
ك� 

 اهللا
 ك
ان
 ع آء
 اهللا� � ا�ن� 

ش�   ا
نۡ  �
ۤ


 آء�ۡون
  ا�ال� 

ش �وفيه دليل عـىل أن   ﴾٣٠و
 م
ا 
ـه إخت ـاآلية وإن عظمت فإهنا اليضط ـار ر� اىل �ميان، و َمن عمل ُهللا منه إختيار �ميان، شاء � ذلـک، و َمـن عـمل من ي

  . ه.ا. الکفر و �رصار عليه، شاء � ذلک
  ٢٣٣ص: إشارات املرام من عبارات �مام
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و  
س � ر�   ى،ـٰ م
ْرت�ضالْ  ��

   ، اء� ي� ـخ�ات�م
 األ�نْب�    _33+

إ�م�ام
 اْأل�    _34+ ل� د
 الْ ي�� س�  و�  ،  اء� ي� تْق� و� ح�ب�    ، رت� م
ْرس� ب�� يْ ـو�    ، ْرت� ع�ال�م� لْ اب
 ر�


 د�ْعو�   _ 35+ ك
ل� �   ة� و� � ب�   ةٍ ن
ب
و� ٌ ف�غ�   ه� ت� عْد� ن
ب
و�    ، ٰى وه� و�   ي�

� ام�بْع�وث� إ�� ع� الْ  و� ه
 و�    _36+ ك�االْ  ة� م� � ج�ن�� و� رالْ  ة� ف� �الْ   م�بْع
وث� لْ أ،  ٰى و� اح� ـب � و�   ، ٰى ده
 لْ ق�
  

�+�_�  
  

+37_    � إ�ن� �ال اب�د�    م�نْه
     ، ت�ع�اٰ�   هللا� الق
ْرآن� ك�الم
 ا  و� �ةٍ ـب أ�نْز�     ق�ْوالً،   ك�يْف�ي� � و� حْ     ه� ن�ب�ي��  ع�ٰ�  ��    ، اً يو�

+38 _   � د� ص� ـٰ� الْ  ه
 ق� و� ك�  ذٰ م�ْؤم�ن�ـون� ع� ـ لـ� أ�   ، اً ح�ق� ـيْ و� ـ�ن
وا أ� ـق� ـاٰ�   هللا� م
 اك�ـال�  ه
 ن�  ت�ع�
ْخل
وٍق ك�ك�الم� الْ  س� +ْ ل�  ،  ة� ق� ح�ق�يْ لْ اـب�  �م� � ـب � ري�   )١( ، ة� ي�

ْن    _39+ ع� ف�م� م� م�   ه
 س� ع� � أ�  ف�ز� ،  ،ر� ـ�Fش� الْ  ك�الم
  ه
 ن�    ف�ق�ْد ك�ف�ر�

ق�ْد    _40+ � ذ�   و� ا و�   اٰ� ت�ع�   هللا
 ا ه
 م� ا
ْصل�يۡه� + ق�ال�   ث
 يْ ح�  ،  ه
 ب� اع�ذ�   ه� أ�ْوع�د�  و�   ، ه
 ب� ع� ق�ر� ﴿    س�    _﴾٢٦س�

د� ا   _41+ ا أ�ْوع� � ْن ق�ال�  هللا
 ف�ل�م� ق�ر� ل�م� G  + س� ر� ﴿ �ش� Fْق�ْول� ال � اۤ  ا�ال� ل�ْمن�  _ ﴾٢٥ا�ْن  ٰهذ� ـ�أ�  اع�   ه
 ن�
، الْ   ق�ْول
 خ�ال�ق�  ر� ال �Fش� �ْش و� ر� ق�ْول� الْ  ه
 ب� 8   ،�Fش�

  

�+�_�  

                                                 
   :»الفقه �کرب«ىف کتابه  0ابوحنيفةقال �مام �عظم    (١)

و حنن نتلكّم Dآلالت و احلروف، وُهللا تعاىل يتلكّم بال آEٍ و ال حـروٍف، ... يتلكّم ال ک)منا} تَعَاَىل  هللاُ {وَ 
  )٥ص. (حلروف خملوقٌة و �م ِهللا تعاىل غري خملوقٍ و ا
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ف� ا م�ْن  و�    _42+ ص� عْنت�ع�ا�� ب�   هللا� و� � الْ  ًى م�ْن م�ع�ا�� م� F ر�   )١( ،ف�ق�ْد ك�ف�ر�  ، ش�

ْن أ�بْص�   _43+ ،إ  ٰهذ�ار� ـف�م� � ْن م�ثْل� ق�ْول� الْ   ْعت�ري� ع� �ار� ا� و� ،ك
ف� � ا نْز�ج�ر� ـم� أ�ن� ل� ع�   هللا� و�
ف�ات�ع�ا�� ب�  ر� س� ك�الْ +ْ ل�   ه� ت� ص�   ،�Fش�

 

�+�_�  

  

ْؤ  و�    _44+ 
 �  ة
 ي� الر� ٌ أل�
� لْ ا ل� هْ ح�ق� � ك�يْ الو�    ةٍ ط�  إ�ح�اْزي� غ� ب�  ة� ج�ن� ق� ةٍ ف�ي� ا ن�ط� ـاب
  ه� ب�  ،ك�م�   ك�ت�

ـن�ا ح�  ب�� ۙ  + ق�ال�  ث
 يْ ر� ةٌ ﴿ ر� �ْوم��Vٍذ ن��اض� ج�ۡوهٌ  ي� ةٌ   ﴾٢٢و� ا ن�اظ�ر� ب��ه� ۚ   ا�ٰ� ر� ﴿٢( _﴾٢٣( 

ٰ�   ه� ْزي
 ت�ْفس�  و�    _45+ اد� ع� ل�م� و�  ت�ع�ا��   هللا
 ا  ه�  م�ا أ�ر�    ، ه
 ع�


 م�ا ج�    _46+ ك
ل� ح� يْ ح�د� م�ن� الْ   ل�ك� ذٰ  حن�  ء� آو� � ول� ايْ ث� الص� 
س ْن ر� � اهللا�  هللا� ح� ع� ��   ص�
ل�يْه�  �م�  ع� ل� س� ْن أ�ْصح�ا و�  و� ْضو�   ه� ب� ع� ل�يْ  هللا� ان
 ار� ْ ع� ع�  �� ا ق�ال� و� ه
 ف�   رت� أ�ْجم� م�عْن�ا  ، '�م�     ه�  و�

                                                 
والصوت واحلروف، ر، اقداملاحلجم والثقل و اكلو�ية و �بّوة واجلسامة واللون والعرض والطول و  :»رِ ـَمعَاِين البَشَ «  )١(

ـدموالنوم والنسـيان والبطن والظه ـم والق ـال واحلرکـ، ر والصدر، واألعضاء اكليد والرجل والف ـوس  �ســتقراروة و�نتق واجلل
   ...زماٍن و ماكنٍ ىف _ة و ®حية والکون ىف تحدد المتکن ىف شـٍ»، وال و والقعود عىل شـٍ» والتحّزي 

ـال ىف وصـف نفسـه العـ مفن وصف هللا تعاىل مبعىن من هذه املعاىن البرشية، فقد کفر، ـاىل ق  :ىلألن هللا تع

ٖ ل��ۡ  ۡ   س� ك�م�ثْ�� م�يۡ ه�  �� و�  ءٌ �� 
 و
 الس�
ۡ
ۡزي� ع� ال      ﴾١١﴿ ب
ص�

َ  رٰى ِيف اْآلِخَرةـَوهللا تَعَاَىل يُ  :»الفقه �کرب«ىف کتابه  0ابوحنيفةقال �مام �عظم    )٢( ـوَن ومه ِيف ـَوي َراُه الُْمْؤِمنُ
   )٧ص(. َمَسافَةٌ  هِ خلقِ  ه َوبَنيَ َوَال يكون بَينَ  ،ميSةـ يSة و ال ک ـ ف ـ يه َوَال كَيْ ـ م بَِال تَْشبِ هِرؤوسِ  بأعنيِ  الْجنSةِ 

   :»الوصية«اآلخر ىف کتابه 0ابوحنيفةو قال �مام �عظم 
َ  هللاِ  اءُ قَ لِ  وَ         )٥ص( .حٌق  ةٍ و ال ِ_َ  يهٍ ـ تشب  و ال ـٍف کي اجلنة بال  ألهلِ عاَىل ت

 ن غريِ و مِ  ةٍ ِ_  ن غريِ فإن هللا تعاىل نـَْعلَُمَه ِمن غَِري َمسافٍَة و مِ : وىف حاشـية إشارات املرام من عبارات �مام
      )١٧١ص( .ه. أ. ، نراه من اجلنة غداً بال کيفيةفيةٍ ـ Dلعمل، و کام عرفناه اليوم بال کي  قابºٍ مَ 
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اد�   ه� ْزي
 ت�ْفس�  و�  �� م�ا أ�ر�  )١( ، ع�

+47_        
ل�   ل�ك� ذٰ   حن�   ال ن�ْدخ
ل �آر�   رت� م
ت�أ�و�� ال م�ت�و� ـب رت� ه�� ا%�ن�ا و�   ، اا%�ن� و� هْ أ� ب�   م�

� ف�إ�    _48+ ل�م�  م�ا ه
 ن� �م�  ه� ن� د�يْ  حن�  س� ـل� � م�ْن س� � إ�ال� ـاٰ�  هللا� ـو و�   ت�ع� 
س � ل�ر� � اهللا�  �� ـ�� ـه�   ص� ل�ْي  ع�
�م�  ل� س� �  و�   و� د� لْم�  ر� ل�يْ  ه� ت�ب� اْش م�ا   ع� ا ه� ع�    )٢( ، ه� ل�م� إ��� ع�

ال   _ 49+ م
 اْإل   ثْب
ت
 ي� و� �� ق�د� � ع� �ْسل� ر� ْه ظ�  ْسالم� إ�ال� � aاْال� يْ ال ،م� و�   ْس�aْسالم�
لْم� م�ا ح
ظ�ر�    _50+ ام� ع� ْن ر� ل�يْ ف�م� ��ْسلب�  قْن�عْ ي� ل�ْم  و�  ،  ه� ع� aْه ف�  م� يال 
ا ه
 ح�ج�ب� ،  ه
 م  ه
 م
ـم�ر�

ْن  �ْوح�  ع� ـال�ص� الت� ـاحن� و�  ، د� ْيـخ� ـح�   ، ة� فـ�م�عْر� الْ  ص� ص� ـيْ ح� اْإل يو� ،م�  ْرت� بـ�  ب
 بْـذ� ت�ذ� ي� ف�  ان�
�ْص  و�   ان� ـم� يْ اْإل  ك
ْفر� و� الْ  اْإل  و�   ، ب� يْ الت��ْكذ� و د�يق� الت� ار� و� ـاْإلقْر� ، ـنْك� ْوسـ ار� 
اً م
ْوس
ا%�غ�اً  ، اً ه%� ت�ا ـاً، ز� ـ� اك� قاً،   ش� � د� باً  ال� م
ْؤم�ن�اً م
ص� ال� ج�اح�داً م
ك�ذ��   )٣( ،  و�


 اْإل ي� ال و�    _51+ ح� ان
 يْ ص� ْؤ ب� م� 
 �   ة� ي� الر� ـْن  ل� ْهـأل� ـالم� ل�م� � إ د�ار� الس�� ـْعت�ري� ـنْ  اه� ْ م� ��  
�  ، أ�ْو  ٍم هْ ب�و�     ، ْ�ٍ ا ب�ف� ه� ل� ت�أ�و�

ْؤ يْ ت�أْو�   إ�ذا ك�ان�    _52+ 
 ب�وي
 ل
 ك
ل�� م�عْنًى يْ ت�أْو�  و�   ة� ي� ل
 الر� � اف� إ��� الر� � ض� ْرك�   ة� ب�ي�   تـ�
�ْسل�  ل� يْ أْوالت�  � aل�ز�وم� ال ل�يْ  و�  ،  م� يو� ل� ن
 الْ يْ د�   ه� ع� �ب�  ْرت� م
ْرس� ا%�ع� الن� ر� ش�    ، ْرت� ـي�� ـو�

                                                 
م�ا ي�  :نّه من املتشابه وقال هللا تعاىل فيهأل   )١( ۘ﴿و� �ۤ ا
ال�� اهللا�   �يۡ 
  .آل معران  ﴾٧عْل�م� ت�اۡو
   :حاوی تبارک وتعاىل کام نّص عليه �مام الط، هوهللاُ »عَالِِمهِ «املراد من   )٢(

َ وَ   _112+         م�ا ي�   :و هو کام قال هللا تعاىل . أ ه. لُمهُ ا عِ ينَ لَ ½ اْشتبه عَ عُمل فِ أuُ اَ  :ْولُ ـقُ ـن ۘ﴿و� �ۤ ا
ال�� اهللا�   �يۡ 
    ﴾٧عْل�م� ت�اۡو
ـبحث عهنانّه ِمَن املتشاهبات وقال ُهللا تعاىل ىف َمن ي أل )  ٣( اب�ه�   :تبعها وي �ش� يۡغٌ ف�ي�ت��ب
ع�ۡون� م�ا � ْ ز� 
%

يۡن� حنۡ ق�ل�ۡوب � ف�ا�م��ا ا(�

م�ا ي�  ٖ * و� 
يۡ 
ابْت
غ�آء� ت�اۡو �ۡون� ٰام�ن��ا ب
هٖ م
نْه� ابْت
غ�آء� الْف
تْن�ة
 و� خ�ۡون� حن
 الْع
لْم
 ي�ق�ۡول 
س الر�ٰ ۤ ا
ال�� اهللا�  89 و� � �يۡ 
ـا  :عْل�م� ت�اۡو م� ـا > و� ب�
ن� نۡد
 ر� 
ٌ م�
ْن ع  ك�ل�
 ا
ول
وا اۡال�لْب�اب� ﴿

ۤ �    .آل معران  ﴾٧ي�ذ��ك��ر
 ا�ال�
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� ي� م�ْن ل�ْم  و�   _ 53+ � الن� ق� ا ي� فْ ـت�و� �ْش و� � aه� ب�يْ ل  ،  � ل� ل�ْم  ،  ز� �نْز� ي
 و� ب� الت�   ، ه� يْ ص�

�ن�    _54+ ب� � ر� وٌف ف�إ�ن� 
ال م�ْوص ع� � و� ف� ب�  ا ج�ل� اات� الْ ص� ْحد� � و� ن
ع
ـوت� م�نْع
ـوٌت ب�  ،  ة� ن�ي�
� ف�ْرد�االْ  عْن� ب�  س� +ْ ل�   ، ة� ن�ي� � أ�ح�ٌد م�ن� الْ  ه� ام� � ري�    ، ة� ي�

ن� الْ  هللا
 ت�ع�ا�� ا   _55+ الْ  د
ود� ح
 ع� األ�ْر'�   ، ات� ي� غ�او� اْأل�  ان� و� اء� و� اْأل� ْعض�    )١(  ، ات� د�و� و�

 ت
 ااه� ج� لْ ا  ه� يْ ت�ْحو�  ال   _56+ ت�  لس��

)٢(
ا%�ر� الْ    ع� ك�س�   )٣( ، ات� م
بْت�د�

  

�+�_�  

                                                 
  . مجع احلد و هو هناية الشـ» ،»حلدودا«  )١(

  . مجع الغاية وغاية الشـ» منهتاه »الغا�ت«
  . نسانمجع الرکن، و اراكن الشـ» أجزاء ماهيته، اكلرأس والصدر مثالً ىف � »�راكن«
   .مجع العضو، اكليد و الرِجل »�عضاء«
  . مجع األدات، و هی األجزاء الصغرية اكللّسان و�رضاس واللّهاة، و يقال لآلالت ايضاً  »األدوات«

هٌ عن امجليع Sو لك هؤآلء جسم وُهللا سـبحانه و تعاىل مزن.   
ت" ا«   )٢( ـام، واخللـفو يه الفوق، والتحـت، والميـني، والي  :»ِجلهَاُت الس$ ن، وهللا و ُلك� هـؤآلء مـاك. سـار، واألم

هٌ عن اجلهة Sواملاكن، و هو خالق اجلهات واملاكن سـبحانه مزن.   
  :»الفقه �کرب«ىف رشحه عىل  6قال �مام عىل القاری

ـا ت، و أنـه سـبحانه ليس ىف ماكن من األمکنة و ال ىف زمان من األزمنة، ألن املاكن و الزمان ِمـن مجـº اÏلوق
ال ممتکن ىف ماكٍن، ال علٍو } هو سـبحانه{و) ٣٥ص. (هو سـبحانه اكن موجوداً ىف األزل ومل يکن معه شـ» ِمن اÏلوقات

َمُة و احلُلوليSةُ  Òَُة واملَُجس Òهب   )٣٦ص. (و ال سفٍل و ال غريهام، و ال جيری عليه الزمان، کام يتومهه املُشـَ
ـام اكن. اÏلوقات :»املُبْتََدعاِت «   )٣( ـاىل فل ـا ُهللا تع ۡ  يعىن ُلكّ شـٍ» من اÏلوقات فهو ىف _ـة و � _ـة، و أم Bـ س� ل�

 ٖ 
ثْ 
ۡ   ك�م �E ٌشأنه موجود بال _ة و ال ®حية  ء Sوالعبارة ىف املنت، يفهم مهنا أن هللا تعاىل اليکون ىف _ـة وال ىف . فهو جل
ـا، ُحنـب� . لتجســمييـرد عىل ُلك من القائلني D 6_ات، فاالمام الطحاوی ـول  و حنـن إذا وصـلنا اىل هن ـذکرک بق أن ن

ف� اهللا�  _42+ :املاّر آنفاً  �6مام الطحاوی ص� 
 ت�ع�ا�F ب
  و� م�ْن و�Gْن م�ع�ا
عْن�ًى م ، م� ر
 ف�ق�ْد ك�ف�ر�     ال�Kْش�

  .قالنعوذ uD من ُلك کفر و ضالل و من القول مبثل هذا امل. ـرواجلهة واجلهات من معاىن البش
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الْ    _57+ ٌ و� اج
 ح�ق� عْر�   ،م�

ق�ْد أ
ْسر�    _58+ �ب�  ي� و� �الن� � ــب ع
ر�ج�   ه ي� خْ  و� اء�  ة��dظ� ي�قْ لْ ا حن�   ه� ص� �kش� م� � � إ���   ، إ��� الس� م� ثـ�
اء�  ث
 يْ ح�  أ�كْر�  ،  ع��ٰ  م�ن� الْ ت�ع�اٰ�  هللا
 ا ش� اء� ب�   ت�ع�ا��   هللا
 ا ه
 م� و� ا ش� بْد�   إ��� ف�أ�ْوnٰ + ، م� ـا  ه� ع� م�

 nٰأ�ْو  ، 
اد أ�ي م�ا ك�ذ�ب� الْف
ؤ� � ص� ف�  _م�ا ر� ل�يْ  هللا
  ا@� � س�  و�   ه� ع�    ، ٰ� ْو اْال
 و�   ة� ر� خ� حن� اْآل  م� ل�
+59_    � � �qالْح�ْوض� ا 
   اً اثي� غ�   ه� ب�   ت�ع�اٰ�   هللا
 ا ه
 م� أ�كْر�  ْي و� �ت� ال� ٌ   ه� م�    ،ح�ق�

ف�ا   _60+ � الش� ْ ل�   هللا
 ا اه� اد��خ�ر�  ال���s  ة
 ع� و� و�  �� 
ا ر ٌ (ْخب�ار� اْأل�  حن�   ي� ك�م�   ، ) ح�ق�
  

�+�_�  

  

الْم�    _61+ � يْ و� � �qا ه� أ�خ�ذ�  ْي ث�اق� ا 
�ت� ذ
ر��  و�  ؛ ت�ع�ا�� م�ْن آد�م�  هللا ٌ  ه� ي�    ، ح�ق�

ل�م� ا   _62+ ق�ْد ع� ا ل�مْ يْ ف�  ت�ع�ا��   هللا
 و� د� ي�  م� د� ْل ع� � لْ ا ْدخ
ل� ي� م�ْن  ز� ـار� ي� و�  ،  ة� ج�ن� �  ْدخ
ل� الن�
اح�د�  �ً ج
ْم  اد
 ي
 ال  ،  ةً و� ْ   ز� د� الْ  ل�ك� ذٰ   حن� ال  ع�د�    ، ه
 م�نْ نْق
ص
 ي� و�

ك�ذل�ك� أ�فْع�ا   _63+ ْ ل� و� ل�م� يْ ف�  ،  �� ا ع� ْ م�نْ  م� � أ�   �� ْ ن�    ، ه
 ن� ْفع�ل
ْو ي�   ��

+64_    
ٌ م ك
ل� � و� + � ا خ
ل�ق� ـس� � ٌر ل�م� �� ،  )١(   

اْال�    _65+    ، م� يْ ات� و� خ� الْ ب�  ال
 م� ْع و�

�  و�    _66+ � و�   ، هللا� ا اء� ض� ق� ب�  د� ع� س�  ْن م�  د
 يْ ع� الس� 
 ق� الش�     ، هللا� ا اء� ض� ق� ب�  ي� ق� ش�  ْن م�  ي�

                                                 
ٌر � أسـبابه، فيصـرف اسـتطاعته و اختياره اليه، مفَن ُخلَِق ألن يظهر منه     (١) ای ُمهيّأ ملا ُخلَِق ألجØ، و موـف

  . ا ه. اخلري والسعادة، اليصدر عنه � ذلک بإختياره، و کذلک الرش والشقاوة
  ٢٤٧ص: إشارات املرام من عبارات �مام
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 ا   _67+ ر� ر� س� أ�ْصل
 الْق�د� ل�ْع ي� ل�ْم  ،  ه� ق� خ�لْ  حن�   هللا� و� � ٰ@  ط� ك� ذٰ  ع� ال  ل�ـٌك م�  لـ� ٌب، و� � ـر� م
ق�
 � ٌ ن�ـب لٌ   ي�    ، م
ْرس�


ق
  و�    _68+ �ع�م� ْ  و�   الت� ر
 حن� ـان�  ،  الن� خ�ذْ الْ   ة
 ع� يْ ذر�  ل�ك� ذٰ   الن��ظ� ْرم� �م
 الْح� ـل� 
س د�ر�  و� ـ، و�  ة
 ج�
غْ  
   ،ان� ي� الط�

� الْح�ذ�ر� م�ْن    _69+ راً ذٰ  ف�الْح�ذ�ر� ك
ل� ْسو�   أ�ْو ف�ْكـراً  ل�ك� ن�ظ� ـأ�ْو و� � ا ؛ ةً س� ـإ�ن� ـاٰ�  هللا� ف�  ت�ع�
ى و� لْم�  ط� ْن أ�ن�ا ع� ر� ع� ا مْ ه
 اه� ن�  و�  �d،  هم� الْق�د� ْن م�ر� �  + ه� ب�ـك�تا ال� حن� ا قـ�، ك�م�  ه� م� ع� � ال� 8 ــ� ل
 ْس
ا ي�  � م� � ه
  ْفع�ل
 و� ع� � ْم 8 أ�ل�  _ ﴾٢٣﴿ ن� ل
ۡو ْسـ� ْن س� � ح
ْكم� ك�تاب� ا   ف�ق�ْد   ؟ل�م� ف�ع�ل�  ،  ف�م� د� م�ْن و�   ، هللا� ر�

 � د�   ، ن� يْ كاف�ر� ك�ان� م�ن� الْ  ،اٰ� ت�ع�   هللا� ح
ْكم� ك�تاب� ا ر�

� ج
ْم  ذ�اٰه ف�   _ 70+ ـْن  ه� ل�يْ ْحتاج
 إ� ي� ا م�  �� ـم� 
ٌر  و� ه � ـْن أ�ْول�  ه
 ب
ـق�لْ  م
ن�ـو� ـاٰ�  هللا� اء� اي�ـم�  ،  ت�ع
خ�   ة
 ج� د�ر�  ي� ه� و�  اس� �   ، ع�لْم� الْ  حن  رت� الر�

+71 _   � � الْ أل� ـن� لْم� ْلـٌم حن ؛ ان� ع�لْم� ع� ـالْ  ع� 
ْلـٌم حن  ، ودٌ خ�ْلـق� م�ْوج ع�    خ�ْلـق� م�ْفقـودٌ الْ  و�
ْوج
 ع�لْم� الْ ف�إ�نْكار
 الْ  ْفق
 الْ  ع�لْم� اء
 الْ اد��ع�  و�   ود� ك
ْفٌر،م� ال  ، ود� ك
ْفٌر م� 
 اْإل ي� و� ح�   ان
 م� يْ ص�

� ب�  ْوج
 الْ  ع�لْم� ول� الْ ق�ب
 إ�ال� ل�ب� الْ  و�   ،  ود� م� ْفق
 الْ  ع�لْم� ت�ْرك� ط�     )١( ،ود� م�

                                                 
الباهرة، اكلعمل Dلصانع مبا  هو ما عُِملَ �Dالئل الظاهرة والرباهني ؛ىف العالَم واخللق »وجودالِعِمل امل«املراد من     (١)

ـارات احلـدوث، و ، و ِقدمه و کنصت عليه دالئل الوحدانية ـنقص و ام امل علمه و حمكته، و براءته من سامت ال
ـان  هاء به النىبمجيع صفات اجلالل و �کرام، و اكلعمل جبميع �وامر و النواهی کام ج مـن الرشـيعة و مـن بي

  . احلالل و احلرام، فهذا لكه موجود ىف اخللق، فيکون اناكره کفراً 
فهيم، فهو العمل ا�ی اخفاه هللا عن اخللق کعمل الغيب ا�ی اسـتأثر بعلمه، و کعمل  »الِعِمل املفقود«و اما 

کفٌر ايضاً، ألنه دعوی املشارکة مع هللا عّز و جـّل فـ½ فإدعاء هذا العمل و طلبه ... القضاء و القدر، و قيام الساعة
  ١٠٠: ورشح الطحاوية للغزنوی ٨٧ص: رشح الطحاوية للبابرىت. ه.أ. إسـتأثره



 

 _73+ 
  

�+�_�  

  

�ْوح�  و�    _72+ �الل� ق�م�   ق�ْد   ه� ف�يْ ا م�  ع� يْ ج�م� ب�  ،  الْق�ل�م�  و�  ن
ْؤم�ن
 ـب 
    )١( ، ر

ع�    _73+ 
 الْخ�لْق
  ف�ل�و� اْجت�م� ْ ك
ل� ��  �ٰ ْ ع� ��ـ�أ�  ه� ف�يْ  هللا
 ا ه
 ك�ت�ب� ٍء   ـا%�ٌن ل�  ه
 ن�  ه� وْجع�لـ
ي� ك
ل�يْ وا ر
 ْقد� ي� كا%�ٍن ل�ْم  ْزي� غ�  ل�و� اْجت�م�ع� الْخ�لْق
  ، ه� ع� 
 و� ْ ك
ل� ��  �ٰ ْ ع� ��ـءٍ     ه� ف�ْيـ هللا
 ا ه
 ك�ت�ب�

� أ�  ر
 ي� ل�ْم  كا%�ناً  ه� وْجع�ل
 ي� ل�   كا%�نٌ  ْزي
 غ�   ه
 ن� ل�يْ وا ْقد�   ، ه� ع�

+74_    �      )٢( ، ة� م� اي� ق� ْوم� الْ ي�  'ا%�ٌن إ�ٰ� و� ه
 ا م� ـق�ل�م
 ب� الْ  ج�ف�

                                                 
   :»الوصية«ىف کتابه  0أبوحنيفة و قال �مام �عظم  ) ١(

ُـقِـر� بأن هللا تعاىل أمر القمل « کـتُْب ما هو أ :رّب؟ فقال ُهللا تعاىلکْتُُب â أما ذا : فقال القملُ . کتُْب أبأن ن

ۡ  :لقول هللا تعاىل .»إىل يوم القيامة اكئن �E � ك�ل� 
ب
ر�   ه� ءٍ ف�ع�ل
ۡو و� غ�ۡزيٍ   ﴾٥٢﴿ حن� الز� 
 ص� ك
ل� 
 ك�ب�ۡزيٍ  و�� و� ٌر  م�    )٣ص( .  ﴾٥٣﴿ ْست�ط�
   :»فقه �کربال«ىف کتابه  0أبوحنيفة �عظمقال �مام    )٢(

    )٥ص( .الَْمْحُفوظ َولَِكن َكْتُبُه Dِلَْوْصِف َال Dحلمك لSْوحِ َوَكْتُبُه ِيف ال
ـاره} کتب{أی ):كَتْبُُه Dِلَْوْصِف (ىف رشح عبارة �مام  6وقال �مام البياىض . أ ه. يفعØ العبـُد بإختي
   ٥٦ص: إشارات املرام من عبارات �مام

   :»�کربالفقه «ىف رشحه عىل  6الهروی قال �مام عىل القاریو 
يَُکوُن کذا وکذا، ومل يکتب بأنه    ) ٤١ص(. لِيَکُْن کذا وکذاأی کـتب ُهللا ىف حقÒ ُلكÒ شـٍ» بأنه سـَ

  :»الفقه �کرب«ىف رشحه عىل  6قال املغنيساوی 
يعىن کتب ىف اللوح احملفوظ لكS شـٍ» بأوصافه، ِمن احلسن و القبح و الطول و العرض والصغر والکرب 

ـبوسة والطاعة واملعصية واإلرادة والقدرة والکسب و غري ذلک ِمن والقº وال کرثة واخلفة والثقل واحلرارة والربودة والي
  . سبٍب  األوصاف و األحوال و األخالق، ومل يکتب فيه مبجّرد احلمك بوقوعه بال وصٍف و ال

ـيَُکنْ زيٌد مؤمناً و  لِيَُکنْ مثًال مل يکتب فيه  ب کـذالک لـاكن زيـٌد جمبـوراً عـىل و لـو کتـ. معـرٌو اكفـراً  ِل
َب حلمكـه،  Òـاىل ال ُمعقـ �ميان، و معرٌو جمبوراً عىل الکفر، ألن ما حمك هللا تعاىل بوقوعه فهو يقـع البتـة، وُهللا تع
ولکن کتب فيه أن زيداً يکون مؤمناً بإختياره و قدرته و يريد �ميان واليريد الکفر، و کتب فيه أن معرواً يکـون 

   ) ١٢ص.... (إختياره و قدرته و يريد الکفر و اليريد �مياناكفراً ب
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ما أ�ْخط�    _75+ يْ ك
ْن ي�  ع�بْد� ل�مْ ـأ� الْ و� ما أ�ص�  ، ه
 ب� ل�ي
ص�   ،ه
 ط�ئ� ل�ي
خْ ك
ْن ي� ل�ْم  ه
 ب� او�
� الْ   _ 76+ ع� � اي� ع�بْد� أ�ْن و� ب�ق�  ق�ْد   هللا� عْل�م� أ�ن� لْ س� ْ  حن ه
 م
 ع� ��   ، ه� ق� خ�لْ  ءٍكا%�ٍن م�ْن ك�ل�� 

ر� ذل�ك�  و�    _77+ � يْ ق�د� ـاً  راً يْ ت�ْقد�  ه� ئ�ت� ب�م�ش� ـاً  م
حْك�م م ال نـ�  ه� ف�ْيـس� +ْ لـ� ،  م
ْري� اق�ٌض و�
ال م
ز�  ،  م
ع�ق��ٌب  ال م
غـ�  لٌ يْ و� ٌ و� ال ، زي�� لٌ  و� ال نـ�  ، م
ح�و�� ـٌد و� ا%� ال ز� ـْن و� ـخ�لْ اق�ٌص م�   حن�   ه� ق�

م�    ، ه� ض� أ�ْر  و�   ه� ت� ااو� س�

ال�    _78+ � ب�ت�كو�  و� نٌ إال� � ــو� ين
 الت��كْ  و�   ،  ه� ن� يْ ي�ك
ون
 م
ك� �   ي�ك
ون
  ال�  و� ـناً  إال� ح�س�
يْ    ،الً ج�م�

ْقد� اْإل�  و�    _79+ عْر� ول� الْ أ
ص
  و�   ان� م� يْ ذل�ك� م�ْن ع� اْإل  ،  ة� ف� م� � و�  و�   هللا� ا د� يْ ت�ْوح� ب�  اف� ْعزب�
 
 ب 
�ت� ور خ�ل�ق�  +ز� يْ ع�ز� الْ   ه� ب� اك�ت�   حن� اٰ� ال� ت�ع� ق�  اك�م�  ؛ ه� ب�ي� ْ ك
             و� �� � ر�  ءٍ ل� �   _اً ريْ ْقـد� ت�   ه� ف�ق�د�

ك�ان� أ�مْر
 ا + اٰ� ال� ت�ع� ق�  و�  اً  هللا� و� اً م�ْقد
ور� ر�         _ق�د�

ــيْ ف�و�    _80+ ـْن ص� �  ار� لٌ ل�م� ر� خ�ص� الْ  حن هللا� ـد� ـ و�  ،  اً ـمـيْ ـق� ــأ�ْحض� � ر� ـر� ل�لن� ـاً  ه� ف�ْيـ ظ� ق�لْب
ق�  اً   ب� يْ الْغ�   م�حْض�   حن�   ه� م� هْ و� ـ، ل�ق�د� الْت�م�س� ب�  ماً يْ س� ر� ـاً يْ ك�ت� س� ـ و�  ،  م ـاد� ب� ع� ـال� م�  ه� ف�ْيـ ا ق�

 �    ، ماً يْ أ�ث�  اكاً أ�ف�

  
�+�_�  

  
الْ  ع�ْرش
 الْ  و�    _81+ � و� � �yك�ْر  ٌ    ، ح�ق�
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�  و� ه
  و�    _82+ ز� � ع� ج�ل� ن� الْ  و�  ، ه
 ن� ود
  ام�  ع�ْرش� و� م
ْست�غٍْن ع�
)١(

    
                                                 

   :»الوصية«کتابه ىف  0أبوحنيفة �عظمقال اإلمام    (١)
 ُ تقرار عليه، وهو احلافظ إسـ وتعاىل عىل العرش إسـتوی، من غري أن يکون � حاجة إليه  هللاَ  ّر بأنS ـقـن

ــم و تـدبريه اكÏلـوق،فلو اكن حمتاجاً ملا قدر عىل إ ،غري العرشللعرش و  َ ـاً إىل اجللـوس  جياد العال ولـو اكن حمتاج
هٌ عن ذالک علواً کبرياً  ؟تعاىل والقرار، فـقبل العرش أين اكن هللاُ  S٣ص. (فهو مزن(   

   :0أىب حنيفة �عظمالمام ل »الفقه األبسط« و ىف کتاب
 َوَاكَن هللاُ  ،لـقتََعاَىل َوَال َمَاكن قبـل ان خيلـق الْخَ  يُقَال َ�ُ َاكَن هللاُ  :0فَقَالَ  ؟تََعاَىل  لَو قيل أَيْن هللاُ 
ء الَو لق تََعاَىل َومل يكن أَيْن َوَال خَ  ء َوُهَو َخالق ُلكÒ  ،َيشْ   ) ٢١ص( .أ ه .َيشْ

   :»الفقه األبسط«ىف کتابه  0أبوحنيفة �عظمقال �مام و 
َماء اَْو ِيف األَْرض َريبÒ  عرُف أمن قَاَل َال  Sألنه هبذا القول يومه أن يکون ) ١٤ص.(ا ه  .فرـفقد ك ِيف الس

ـائالً ) و. ( ٢٥ص: رشح الفقه �بسط لالمام اىب الليث السـمرقندی. أ ه. ماكن، فاكن ُمرشاكً  أ�  لکونـه ق
 Ò١٦٨ص :إشارات املرام من عبارات اإلمام. ا ه .بإختصاص الباری جبهة و حزي  

ألن هذا القول : »حل الرموز«رشح هذه العبارة ىف کتاب  ىف 6 وقال �مام عّز ا�ين بن السالم
بÒهٌ    . أ ه. يومه ان للحق ماك®ً، و َمن تومه أن u ماك®ً فهو ُمشـَ
  ١١٥ص: رشح الفقه �کرب لالمام عىل القاری الهروی

   :»الفقه األبسط«ىف کتابه  0أبوحنيفة �عظمقال �مام و 
Sهمَ  وكََذا ـَماء اَْو ِيف األَْرض عَْرش َوَال ادري الْعَْرش أَ عىل الْ  أ ن قَاَل ِإن S١٤ص(. أ ه.}کفـر{ ِيف الس (
  . ا ه. رحي ىف شأنهـاحلزيÒ و النقص الص بإختصاصه تعاىل Dجلهة و لإلسـتلزامه القو 

   ١٦٨ص :إشارات املرام من عبارات اإلمام
ـآء ىف : الرمحن ِمن َمحºََِ عرِش  نيّة واملاكن، عَن َملٍَک ي تزنيَه ِهللا تعاىل عن األ هو روی النىب کام ج

   :قال 0حديث حصيح عن اىب هريرة
 اهللاُ 

ُ
 رَُسول

َ
ال

َ
مَ  ق

�
يْهِ وََسل

َ
 مَنِْكبِهِ، : َص�� اُهللا َعل

َ
عَرُْش َ�

ْ
ابِعَةَ، وَال رَْض الس�

َ ْ
هُ األ

َ
ٍك قَدْ مَرَقَْت رِْجال

َ
َحد0َث َقْن َمل

ُ
ْن أ

َ
ذَِن 4ِ أ

ُ
أ

 
ُ

فَْن تَُكوُن؟سُ : وَُهَو فَُقول
َ
نَْت؟ وَأ

ُ
فَْن ك

َ
  بَْحانََك أ

   ٦٦١٩رمق  ١١/٤٩٦: رواه ابو يعيل يف مسـنده
  حصيح : و قال ٣٥٣٠رمق  ١٠/٨٢: واحلافظ ابن جحر يف املطالب العالية

   ٨/١٣٥و  ١/٨٠: يف مجمع الزوائدوحصحه ايضاً الهيمثی 
  ، ٦٦١٩رمق  ١١/٤٩٦: يعيل اىبمسـند  وحسني سلمي امحد ىف

   ١٣/١٦: وطی ىف ا�ر املنثوروالسـي
  ١٢/٢٩٩ :اآللوىس ىف روح املعاىن و
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ْ ٌط ب� يْ م
ح�    _83+ �� ، ه
 ق� ف�ْو   ام� ب�  و�   ءٍ ك�ل�� 
)١(

  

ن� اْإل    _84+    ، ه
 ق� خ�لْ  ة� ط� اح� ق�ْد أ�ْعج�ز� ع�

  

�+�_�  

  

�  : ل
 ْو ن�ق
  و�    _85+ �م� م
   الً، يْ خ�ل�  م� يْ ه� اإ�بْر� ات��خ�ذ�   هللا� ا  إ�ن� ك�ل� ـاً م� يْ إ�  ماً،يْ  ت�ْكل� وٰ} و�   و�  ان
�ْسل�  و�  قاً يْ ت�ْصد�    ، ماً يْ (

�ب�  و�   ة� %�ك� م�الالْ ن
ْؤم�ن
 ب�  و�   _ 86+ الْ  ،  ْرت� ي�� الن� � م
نْز� ك
ت
ب� الْ و� �|  �� ـل� الْ  ع�  و� ،   رت� م
ْرس�
�ْش  � أ� د
 ه� . ْ ن� ��  
 �� كان � الْ  الْ وا ع�   ، ْرت� م
ب� ح�ق�

�  و�   _ 87+ م� �س� ـم� ب� ا ام
ْو د�  ا م� ْرت�  م
ْؤم�ن� ْرت� ا م
ْسل�م� ن� ـق�بْل�ت�  ل� هْ أ�  ي. ـ  ء� آا ج� ـا ه� ب� �ب� 
 ـلن�  ي�
ل�يْ  ال ه� ع� ال  ة
 الص�� الس�� �ف� و� � و�  ،  ْرت� م
 م
عْزب� ـب�  �� ق�  ال� ا قـ�ك
ل�� م� � ـد� � م
ص� أ�ْخـري� ـ  ْرت� و�  ْزي� غ�

   ، ْرت� ب� م
ك�ذ�� 
                                                 

ُ عَنُْه، قَالَ : کام ِىف احلديِث املشهور »اللوُح احملفوُظ « ؛و فوق العرش   (١) SZقَاَل َرُسوُل : عَْن أَِيب ُهَريَْرةَ َرِيضَ ا
 ِ SZا قَض :هاSاخلَلَْق كَتََب ِيف كِتَابِِه فَهُوَ ـَلَم ُ SZَرْمحَِيت غَلَبَْت غََضِيب  ى ا Sِعنَْدُه فَْوَق العَْرِش ِإن.   

  ٢٧٥١ - ١٦و ٢٧٥١ - ١٤: ومسمل ٧٥٥٤و٧٤٢٢و٣١٩٤: البخاری
   .ِعنَدُه عىل العَرِش ) َموُضوعٌ ( فَهَُو َوضعٌ : ٧٤٠٤: ىف رواية للبخاری و

ـاء ىف القـرآنحف  ـاً، کـام ج ه7 ا�  :ينئذ املالئکُة املطهSروَن فَوق العـرش ايض يۡ  نٌ ل�ق
ـْرٰا   ن�ـ� ـر� ۙ   مٌ ك� ﴿٧٧﴾   ۡ   ٍب ك�ٰتـ حن�
ۙ   نٍ م��ْكن
ۡو   ال�� ي�     )اللوح احملفوظای (   ﴾٧٨﴿

ۤ ه7 
 س� � ا�   م� ه� ۡو ال�� الْم
ط� 
B  ن� ر . ٧٩ - ٧٧ :سورة الواقعة. املطهSرون ای املالئکة  ﴾٧٩﴿
  .وهللا اعمل و علمه امت

ـاء ـريف والتکـرمي کـام للتشـ ،»ِعنْده فَْوَق العَْرِش «و اما معىن العندية ىف ىف القـرآن العظـمي، سـورة ج

ۡ  ذْ ا�  :التحرمي، حاكيًة عن قول آسـية رىض هللا عهنا 
M 
ب�
 ابْـن ۡنـ ق�ال�ْت ر� ك� ع� ـة� ب�يۡ  د� ـا حن� الْج�ن�� ۙ  ًت ـاء ىف    ﴾١١﴿ و کـام ج
  ٧٤٠٥ :البخاریحصيح . ِىب ا ِعنَْد َظن$ عَبِْدي ـَأَن :احلديث الصحيح
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+88_    
ال ن�خ ال ن
م�   ، هللا� ا وض
 حنو�   ، اٰ� ت�ع�   هللا� ن� ايْ د�  حن�  ْي ار� و�

ال ن
ج�    _89+ �ْش و�  ؛  ق
ْرآن� الْ  اد�ل
 حنو� � أ� د
 ـه� . ب�� الْ  ه
 ـن� ل�  ْرت� ال�م� ـع� ك�الم
 ر� ْو ا ه� ـب�  ، ن�ز� 
 ح
 لـر�
�م�  ،  ْرت
 م� اْأل�  ـ ه
 ف�ع�ل� ـد� الْ ي�� س� �   ، ْرت� ل� ـم
ْرس� ـ�� ـداً ص� � ل�ْيـ هللا
 ا م�ح�م� ـٰ�  و�   ه� ع� �  آع� ـحْ  و�   ��  ه� ب� ص�

   ، رت� أ�ْجم�ع

�  ال  اٰ� ت�ع�   هللا� م
 اال� ك�  و�    _90+ ْ   ه� يْ او� س� 8 ��ْخلـ
م� الْ م�ْن ك�ال�  ءٌ  ول
 ال ن�ق
ـو�   ، ْرت� وق� م�
�خ�لْق� الْ     ، ق
ْرآن� ـب

  
�+�_�  

  

ال  _ 91+  ، رت� م
ْسل�م� الْ  ة� ع� اال�ف
 ج�م� ن
خ�  و�
)١(

   

� ـك� ال ن
 و�    _92+ � ق�بْ لْ ا ل� هْ داً من أ� ح� أ�  ر
 ـف� �ْس   مْ ل�   ام�  ،  ٍب نْ ذ� ب�   �� 8 � �   ، ت�ح���


 ـض
 ي� ال   ول
 ال ن�ق
 و�   _ 93+ ْن ْسالم� ذ� اْإل   م�ع�  ر� � ع� نٌْب ل�م� ��   ،م�
ن�  و�   _ 94+ ـْؤم�ن م�ن� الْ ْرت� ن�ْرجو ل�لْم
حْس� 
ـو�  ، رت� م 
ـنْ أنْ ي�عْف ْ ع� ـْد   �� 
� خ�لـ� و� ي ـلْ ا �� �   ة� ج�ن�

ال ن�أْم�ن
  ،  ه� م�ت� حْ ب�ر�  ل�يْ و� ْ ع� ال ،  �� �ْش و� ْ د
 ل� ه� . � لْ اب�  �� �ْست�غْف�ر� ،  ة� ج�ن� . يْ و� ْ �V ل�م
س� ـ  ، �� ن�خ� اف
 و�
ل�يْ  ْ ع� ال  �� ْ ق�ن��ط
 ن
 و� �� ،   

                                                 

م�ْسل�م�  ةع� اج�م� «   (١)
ْ
أی ما أمجع عليه األمئة ا�هتدون من أهل السـنة و امجلاعة، أی السواد �عظم  :» رت� ال

ـاىل عصـم هـذه �ُمـة عـن : ىف رشحه عىل العقيدة الطحاوية 6قال �مام امليداىن. ىف �سالم ـإن هللا تع ف

ـا اكن ضـ ـفه ـال م�نۡ  : قال تعاىل االً �تفاق عىل الضالE، فَـَمن خ ـعْ  و� 
ي�ت��ب � الْه�ٰدي و� �T � � ۡول� م
نV ب�عْد
 م�ا ت�ب�رت� س� اق
ق
 الر�� �ش� � Y
ا ﴿ ۡزيً 
آء�ْت م�ص س� ن��م� [ و� ٖ ج�ه� 
ن�ْص �Mٰ و� ٖ م�ا ت�و� 
 �T ب
يۡل
 الْم�ْؤم
ن
ۡرت� ن�و� ۡزي� س�    )٩٥ص( ﴾١١٥غ�
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اْأل�   _ 95+ اْإل و� ـن� اي� اس
 ي� مْن
 و� � لْ نْق
الن� ع� � ـ�� ـب�  ؛  م� س� � ل
 الْ يْ و� ـق� ـاه
 ن� ب�يْ ح� �  م� ل� ْهـأل�
� ق�بْ لْ ا �� ،   

ال�    _96+ ج
 الْ ي�  و� 
� ب�ج
ح
 م� يْ ع�بْد
 م�ن� اْإل ْخر � أ�دْ  ا م�  د� ْو ان� إ�ال�    ، ه� ف�يْ   خ���

  
�+�_�  

  

اْإل    _97+ الت��ْصد�  ان� ار
 ب�الل��س� قْر� اْإل  و� ه
  ان
 م� يْ و�    ، ان� ج�ن� ب�الْ   ق
 يْ و�

� ج�م�   _ 98+ أ�ن� ل� اع� م� يْ و� ج�م�   ،  ق
ْرآن� الْ  حن هللا
 ا أ�نْز� ن� ع� م� يْ و� � ع� ح� �� ا  ا ص� �ـ�� � اهللا�  لن� ـ��   ص�
ل�يْه�  �م�  ع� ل� س� ْرع�   و� � الْ  م�ن� الش� � ان� ي� ب� و� � ٌ  ك���    ، ح�ق�

اْال�    _99+ � هْ أ�  و�   دٌ اح� و�   ان
 م� يْ و� � أ�ْص  حن�  و�  �� � و�   ، اءٌ و� س�  �� ْ ن� ب�يْ  ل
 اض� ف� الت� ـ �� � ب�  ي ٰو قْ الت�
  )١( ،ٰ� ْو اْال
   ة� م� ز� ال� م
 و�   يٰو ه� لْ ا ة� ل�ف� اخ� م
 و� 


 ون� م
ْؤم�ن
 الْ  و�    _100+ ْ ك
ل� ْحٰم ي� أ�ْول�  �� � أ�كْر�   ، ن� اء
 الر� ْ م
 و� ْ ع
 أ�ْطـو�   �� ْ ب�ع
 تْـأ�  و�  �� ��  
   ، ل�لْق
ْرآن� 

� ر
  و
   ه� ك
ت
ب� و�   ه� %�ك�ت� م�ال�  و�  هللا� اب� ان
 م� يْ اْإل  و� ه
  ؛ ان
 م� يْ اْإل  و�    _101+ ��  خ�ر�، ْوم� اْآل ي� الْ  و�  س�
الْ  الْ   ،  م�ْوت� ب�عْد� الْ  ب�عْث� و� ر� خ� و� �   ه� ْزي� ق�د� ر� ش� ح
لْو
 ،   ه� و� 
   ه� و� م
ر�   ،اٰ� ت�ع�   هللا� م�ن� ا  ه� و�

+102_    
ن�حْن
 م
ْؤم�ن � ل�ك� ٰذ ب�   ن� ْو و�    ، ك����

ال�   _ 103+ �ق
 و� � ر
   م�ْن   أ�ح�دٍ   ْرت� ب�    ن
ف�ر� �� �  و�   ، س� د� 
 ن
ص� ْ ق ��  � ْ ك
ل� ��  ��  ، ه� ب� وا ء
 آا ج�  م� ع�

                                                 
ّ برش اكل     )١(   ...هاأمثال و  الفهم والعقلتفاضل بيهنم Dلعمل و ة سواءٌ، وال برشيّـىف ال  بشـرُلكّ أفراد ال و ة واحد، ـي
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� ْن أ
 م�  ا%�ر� ك�ب� الْ  ل
 هْ أ�  و�   _ 104+ �دٍ   ة� م� � اهللا�  م
ح�م� �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س� �  حن� و� � ـخ� ي
 ر� الـاالن� � ون� ��

 ـا م� إ�ذ�  إ�نْ  ون� ح��د
 م
و�  مْ ه
 و�   وا،ـات ـ هللا� ل�ق
ـوا ا أ�ْن  ب�ْعـد�   ْرت� %�ب� آتـ� ون
وا ك
 ي�  ل�ْم   و� ف� ع�   ْرت� ار�

  ، ْرت� م�ن� م
ْؤ 

يْ  حن�  مْ ه
  و�    _105+ ف�ر�  اء� ش�  إ�نْ  ،ه� م� ح
كْ  و�   ه� ئ�ت� م�ش� ْ ل� غ� ف�  ،  �� ع� نْ ا و� ْ ع� � ب�ف�ْض  �� ا ك�م�  ، ��
ـۡن  +ز� يْ ع�ز� الْ  ه� ب� اك�ت�   حن� اٰ� ال� ت�ع� ق�  ك� ل�م� ـا د�ۡون� ذٰلـ� ي�غْف�ر� م� ك� ب�ٖه و� �ْشر� � � اهللا� ال� ي�غْف�ر� ا�نۡ 8 ا�ن�

آء� ﴿ ��ش� إ�نْ شاء�  _ ﴾8١١٦ �  و� ذ� ْ ب� ع� �ار� ب�  حن�   �� ْ ي�ت� ان� ق�ْدر� ج� الن� �  ع�ْد ب�   �� ��  ،  � ْ ج
 خْر� ي
  ث
م� ـم�نْ   ��   اه�
ت� حْ ر� ب ف�  و�   ه� م� اف�ع�   ة� ع� اش� � ت� اط�  ل� هْ  م�ْن أ� ْرت� الش� �   ، ه� ع� ْ ع�ث
 ي�بْ ث
م� �ت�   إ�ٰ�   ��    ، ه� ج�ن�

� ا و�    _106+ ـم�عْر�  ل� هْ أ�  م�ْو��  هللا� ذل�ك� بأ�ن� ْم  ،  ه� ف�ت� لـ� ْ ع�ْلـي�جْ و� �ار�  حن�   ��  ل� ْهـن� ك�أ� يْـا��
� ا�   ، ه� ت� ن
ْكر�  � �q ْْو خ�  ن� ي
اي�ت� ه� ا م�ْن اب ل�ْم  ،  ه��dد�    ، ه� ي�ت� الو�  م�ْن  ال
وا ن� ي�  و�

� لل�ٰ أ�   � � ي�  �� � �� � هْ أ�  اإلْسالم� و�  ا و� ْكن�  ��          ، ه� ب� اك� ى ن�لْق� اْإلْسالم� ح�ت�ٰ ا ب� م�س��
     

�+�_�  

  

�  ير� ن�  و�    _107+ ٍ ب�  ل�� ك
  ف� لْ خ�  ة� الالص� � ق�بْ لْ ا ل� هْ أ�  ْن م�  رٍ اج� ف�  و�  ر� 
  و�   ، �� � ص� ن �@  @ٰ   ْن م�   ع�
ْ م�نْ  ات� م�  �� ،   

+108_    
 � ن� وال ن ْ م�نْ  داً ح� أ�   ل
 ز� ��  � �ْش الو�   اراً، ـال ن� و�   ةً ج�ن� ل�يْ  د
 ه� . ْ ع� ـو�  رٍ ـفْ ـك
 ب�  ��   ٍك ْر ال ش�
ْ م�نْ  ْر ه� ي�ْظ  مْ ل�   ام�   اٍق ف� ال ن� و�     ، اٰ� ع� ت�  هللا�  ا�� إ مْ ه
 ر� %� آر� س�  ر
 ذ� ن� و�   ، ءٌ ��   ك� ل� ذٰ   نم�   ��
� ر� ال ن� و�    _109+ � ا
   ْن م�  دٍ ح� أ�  ٰ@ ع�  ف� يْ ي الس� � ـح� ـم
  ة��dـم� � اهللا�  دٍ ـم� �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س�   ْن ـ م� ال� إ و�
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ل�يْ   ب� ـج� و�   �   ه� ع�    ، فيْ الس�
�  ا� ٰ@ ع�  ج� ْو ر
 خ
 ي الْ ر� ال ن� و�    _110+ و ع
 ْد ال ن� و�   ،اْو ار
 ج�  نْ إ� و�  ا ن� ر� ْو م
 أ
    ة� ال� و
  ا و� ن� ـت� ـئم�
ْ م�نْ  دٍ ح� أ�  @� ع�  ـ ْن م�  داً ي�   ع
 ز� نْ ال ن� و�  ،  �� ت� اط� ْ ع� ـر� نـ� و�   �� ت� اي ط� ْ ع� ـ �� ــاط�  ْن م�  هللا� ا ة� ع�

و�  � � ف� ج� عز� ـيْ ر� ل� عْ ا ْو ر
 م
 أي�  مْ ل�   ام�   ةً ض� ي� ب�م� ْ ل� وع
 ْد ن�  و� ،    ةٍ ص� � ب�  ��   ،  ة� ااف� ع� م
 الْ و�   الح� الص�
 

�+�_�  

  

�ب�  و�    _111+ � ع
 ان�ت� ن� 
 الْ   ة� ـلس� ـاج�م� و� ذ
 و�  ،  ة� ع� 
 الْ  ذ� ْو ن�ْجت�ن�ب
 الش� الْ  خ�الف� و�    ، ة� قـ�ف
ْر و�

+112_    
 ن
ح�ب� اْأل� الْ  ل� هْ أ� و� 
بْغ�ض
   ، ة� نـ�ماع�ْدل� و� ن الْ الْ  ل� هْ أ� و�   )١( ، ة� نـ�اي� خ� ج�ْور� و�
 

�+�_�  
  

لْ ا ن� يْ ل� ع�   ه� ب� ت� ْش ا  ام� يْ ف�   م
 ل� ْع أ هللا
 ا�   : ل� ْو ق� ن�  و�  _ 113+    ، ه
 م
 ع�

  

�+�_�  

  

�� ى الْ ن�ر�  و�    _114+ �  الْ م�ْسح� ع� ف�ر�   حنْرت� خ
ف� � الْ  الس� ، ك�م� و� ر�  ،ث�ر� اْأل�  ء� حن� آا ج� ح�ض�

الْ   _ 115+ او� 
 و� ـ%� مْر� م�ْن أ� اْأل�  أ�ْو��   ان� م�ع� ي� اض� م�   ان� ف�ْرض�   د
 اه� ج� لْ ح�ج� �   ، ْرت� م
ْسل�م� الْ  ة� م�
 � ف�  مْ ه� ب�ر� اه
 ط�ل
 ي
بْ ال ،  ة� مـ�ق�ي�ام� الْ إ�� ي�ْو   مْ ه�  ر� اج� و� ْ  م� ��ال  ،  ءٌ  اه
 ق
ض
 ي�نْ و�  ،م�

                                                 
  ) ١٣٢ص. (رشح الطحاوية للغزنوی. أ ه. املراد حبّهبم وبغضهم، ُحب� أفعاهلم وبُغُض أفعاهلم، ال ذواهتم   (١)
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ن
ْؤم�ن
 ب�   _ 116+ ر� الْ و� � ا  ْرت� ات�ب� ك� ام� الْ ك� أ�ن� ْ ج�ع�ل� ق�ْد   هللا� و� ل�ين�ا ��    ،رت� حاف�ظع�

ل�ك� ن
ْؤم�ن
 ب�  و�   _ 117+ '��ل� ب� م�ْوت� الْ الْ  م�    ، ْرت� ال�م� ع� اح� الْ ق�بْض� أ�ْرو� م�و�

ب�    _118+ ْن كان� اب� الْ ذ� ع� و� �  ق�ْري� ل�م�   ،الً هْ أ�   ��

ؤال� م�نْك�ٍر و�  و�   _ 119+ ْن   ، �d هق�ْري�  ت� حني�� م� ل�لْ  ْزيٍ ن�ك�  kس� ـٰ�  ،  ه� ن�ب�ي��  و�   ه� ن� يْ د و�   ه� ب�� ر�  ع� ـع� ا  م�
س
 خْب� اْأل�  ه� ب� ء�ْت اج�  ْن ر� � اهللا�  ه� ب�� ر�  ول� ار
 ع� �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س� ح�  و�   و� � ض�  ة� بـ�اع�ن� الص�  هللا
 ا ي� ر�

نْ  ْ ع�  ، رت� أ�ْجم�ع�  ��

ْو الْ  و�   _ 120+ ـق�ْري
 ر� ـ�لْ اض� اي� م�ْن ر�  ةٌ ض� �ار�   ةٌ ر� أ�ْو ح
فْ  ة� ج�ن�  ،م�ْن ح
ف�ر� الن�

 ،  اب� ح�س� الْ  و�  ع�ْرض� الْ  و�  ،  ة� مـ�اي� ق� ْوم� الْ ي� ال� ْعم� ء� اْأل� از� ج� ب�  و�  ب�عْث� الْ ب�  ن
ْؤم�ن
  و�   _ 121+
ت� الْ  ة� ق�راء�  و�  �و�    ، اب� ك� الث�    ، اط� ر� ـالص��  و�  ،  اب� ع�ق� الْ  و�  اب� و�

الْ   _ 122+ ن
 ي
   ، ان� ْ�� م� و� ـن� ْرت� م
ْؤم�ن� ال
 الْ أ�ْعم�  ه� ب� وز� ـالْ   م� ـ ْزي� خ� � الش� � و� ـو� ا ر� � ــالط�   ة� ع�
عْ لْ او�  يـ�م�   ، ة� ص�

� لْ ا و�    _123+ �ار
 م�ْخل
 و�   ة
 ج�ن� ال ،  ان� ي� ْفن� ي� ال  ان� وق�ت� الن�   ، ان� د� يْ ب� ي� و�

� ا� و�   _ 124+ � لْ  خ�ل�ق� ااٰ� ت�ع�   هللا� ا ن� ،   ة� ج�ن� �ار� الن� اه
 ل� ق� خ�ل�  و�  ،  ق� خ�لْ ل� الْ ق�بْ  و� ْن   ، الً هْ أ�  م�  ف�م�

� لْ ا اء� إ��� ش�  � أ�دْ   ة� ج�ن� ْ م�نْ اء� ش�   م�ْن ��و�  ،  ه
 م�نْ    ف�ْضالً   خ��� �ار�   إ���   �� � أ�دْ الن� ْدالً   خ��� ،  ه
 م�نْ  ع�
)١(    

                                                 
   :»الفقه �کرب«ىف کتابه  0ابوحنيفة قال �مام �عظم   (١)

 و ر بِفِْعØِِ وإناكرهــفمن ك رــففَك ،اُمه  وَهنَ ُمه رَ مَ اَ و مثS خاطهبم  ،ر َواْإلِميَانـفـْ من الْك تَعَاَىل الْخلق سل½ً  هللاُ  َق لَ خَ 
هُ  حجوده الْحق خبذالن هللاِ  Sâه ونص ،تَعَاَىل ِإ Sâَوإِقَْراره وتصديقه بِتَْوِفيق هللا تَعَاَىل ِإ ِØَِومل ْجيرب ... َ�ُ  رتهـوآمن من آمن بِفِْع

  . عل الْعبادَواْإلِميَان َوالْكفْر فِ  ،ْم أشخاصاً هُقَ لَ كِن خَ لوَ  ،َوَال َاكِفراً  ُمؤمناً  هُ قَ لَ َوَال خَ  ، الْكفْر َوَال عىل اْإلِميَانعىل هِ لقِ ن خَ مِ  أحداً 
  ٥ص: الفقه �کرب لالمام اىب حنيفة
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+125_    ٌ ك
ل� ص�   ، ه
 م�نْ ا ق�ْد ف
ر�غ� عْم�ل
 ل�م� ي� و� � ا خ
ل�ق�  م� ا%�ٌر إ�ٰ� و� �� ، 

الْ    _126+ ر� ْزي
 خ� و� � ر
 م
ق�د� الش�� ��  و�   ، اد� ع�ب�  الْ ان� ع�

اْإل    _127+ ْ  ة
 ع� اْست�ط� و� �sج� ي�  ال�� 
�ْوف� لْ ا اه� ب� ب � يْ ف�عْل
 م�ْن ن�ْحو� الت� � �qأ�نْ ي�  ال ْي ق� ا 
 ج
ـوز
 
ف� الْ ي ْخل
 ْوص� �ا ،  ف�عْل� ون
 م�ع� الْ ت�ك
   اه� ب� وق
 م� أ�م� � م�ن� ا ة
 ع� اْست�ط� اْإل  و� ح� ْسع�  ة� لص�� 
الْو و�


ن�  الت��م�ك� س�   و� �ـق
 ي�  اه� ب�  و�  ،  ف�عْل� ق�بْل� الْ  ي� ه� ف� ،  ت� ال� اْآل  ة
 م� الو� ـلْ ا ت�ع�ل� ـ و�   ، اب
 خ�ط� 
 و� ه
� ا�  ن�ْفساً  ك�ل��ف
 اهللا
 ي
 ال�  +اٰ� ت�ع�  هللا
 ال� اا ق� ك�م�  ْسع�ه� ال� 
  _ا و

أ�فْع�    _128+ ك�ْسٍب م�ن�   اٰ� ت�ع�  هللا� خ�لْق� اب�  ي� ه�  اد� ع�ب� ال
 الْ و�    )١( ، اد� ب� ع� الْ  و�

� ي
ك�ل��فْ  مْ ل� و�    _129+ ـإال�  ون� ق
ـيْ ط� ي
 ال� و�   ، ون� ق
 يْ ط� ي
 ا  م�  إال� اٰ� ع� ت�   هللا
 ا  �� ـ ا م� �ف�    ،�� ك�ل�
ل
 و� ه
 و�     _هللا� ا ب� ال� إ ة� و�  ق
 ال� و�  ل� ْو  ح� ال�  +ْزي� س� فْ ت� ح�اص�

� ح�يْ ال : ل� ْو ق� ن�   _ 130+ ��   � �   ة� 'ر�  ح� ال� و�  ،  دٍ ح� أل� ال�  ،  دٍ ح� أل� ل�  و� � �   ت�ح�و� ـي� م�عْ  ْن ع�   ح�دٍ أل�   ة� ص�
� ال قـ
و�  ،  هللا� ا ة� ن� وع
 م�  ب� ال� إ ،  هللا� ا �   ة� و� ـأل� ـ دٍ ح� ـا إق� �� ع� ـاط�  ة� م� ل�يْ  ات� ب�ـالث� و�  هللا� ا ة� ع� ـع�  ا إال� ه�
   ، هللا� ا ق� يْ ف� ْو ت� ب� 

+131_     ْ �� � ك�ل� � ءٍ و� يْ ب�م�  ْي ر� ـجْ ـي � و�  اهللا�  ة� ئ� ش� ج�ل� و� ز�� لْ ع� ر�  ه� %� ـاق�ض�  و�  ه� ـم� ع� ق�د�   ، ه� و�

ل�ب�ْت    _132+ يْ  غ� � ك
 ات� ئ� يْ م�ش� الْ   ه
 ئ�ت
 م�ش� ل�ب� ق�ض�  ،  اه� ل� غ� �  ل� ي� ح� الْ  ه� اؤ
 و�    ، اه� ك
ل�

   ، أ�ب�داً  ٍم ـال� ظ�  ْزي
 غ�  و� ه
  و�  اء� ا ش� ْفع�ل
 م� ي�   _ 133+

ْن    _134+ س� ع� ْو  ت�ق�د�� 
�  ،  و� ح�ْرتٍ  ءٍ ك
ل�� س ت�ن�ز� ْن ك
ل�� ع�  ه� و� ش�   ٍب يْ ع� �  + ْرتٍ و� � ال� 8   ل
 ْسـ�
                                                 

فالعامل اكسب النقود اكالمثان النقدية، العامل يکسـهبا و ليس هو بصانعها، بل احلکومة هی الصانع، :  مثا�   (١)
  .لعمØ، واحلکومة هی الصانع لصنعها
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ا ي�   � م� � ه
  ْفع�ل
 و� ع� � ْم 8   _ ﴾٢٣﴿ ن� ل
ۡو ْسـ�

  

�+�_�  

  

حن�    _135+ د�  و�  ات� ْمو� ْأل� ل�  اء� ي� حْ ء� اْأل� اد
ع�   و� ْ ق�ت� ص�    ، ات� ل�أل�ْمو�   ةٌ ف�ع� م�نْ   ��

ا  _ 136+ �   اٰ� ت�ع�   هللا
 و� و�   ب
 يْ ْست�ج� 8   ، ات� اج� ح� الْ  يـقْض� ي� و�  ،  ات� ا���ع�

ْ ي� و�    _137+ �� � ال  ، ءٍ ْمل�ك� ك�ل� ْ  ه
 ل�ك
 ي�ْم و� ��  ، ءٌ 

ال    _138+ � و� ن� اْست�غْٰن 8 ْر اٰ� ت�ع�  هللا� ى ع� م�ن� اْست�غْٰن  ،  ْرتٍ ع�  ة� ف�  ط� ـن� و� ْر  هللا� ا ى ع�  ة� فـ�ط�
،   ْرتٍ ع�  ص�  ف�ق�ْد ك�ف�ر�   ، ان� خ
ْسر� الْ  لهْ ار� م�ْن أ� و�

  

�+�_�  

  

� ا   _139+ إ�ن� ب
 ي�  اٰ� ت�ع�   هللا� و� ٰر م�ن� الْ   ك�أ�ح�ٍد ال�  ى ْرٰض ي� و�  غْض�   ، ىو�
  

�+�_�  

  

+140 _   
 ن
ح�ب� � اهللا�  اب� الن����� أ�ْصح�  و� �� ـه�   ص� ل�ْي �م�  ع� ـل� س� 
  و� ال ن ــو� �ط
 حنـف� ـب��  ر� 
ـٍد  ح أ�ح�
ْ م�نْ  ال  ،  �� أ
 م�ْن أ�ح�ٍد و� � � ْ م�نْ ن�ت�ري� ن
بْغ�ض
 م�ْن  ،  �� ْ غ�ض
 ي
بْ و� ـذْ ْزي� بغ�  و�   ، ��  ؛ مْ ه
 ك
ر
  الْح�ق� ال ن�
� ى ن�ٰر  و�  ْ ح
ب� إ�ْحس�  اناً م� يْ إ�  و�  ناً يْ د�   �� ْ ض� ب
غْ  و�  ،  اناً و� ق�  ك
ْفراً و�  �� غْ  و�   اً ـاقن�ف�  اقاً و� ش� 
 ، اناً يط

� اهللا�  ب�عْد� الن�����   ة� ف� خ�الت
 الْ ن
ثْب�  و�    _141+ �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س� الً  و� �  أ�و�� �   �ْ أل� د�   ق� يْ ب�ْكٍر الص��
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ض�  نْ   هللا
 ا ي� ر� ٰ� ماً يْ ت�قْد�  الً و� يْ ت�ْفض�    ، ه
 ع� � ع� اْأل
 يْ  ج�م� ع� � ل�ع
م�ر�   ،  ة� م� اب� بْن� الْ  ث
م� ـ خ�ط�� ض�  ي� ر�
نْ   هللا
 ا � ،   ه
 ع� �ان� ل�ع
ثْم�  ث
م� ف� ـ  ان� بْن� ع� ض� ْنـ هللا
 ا ي� ر� �ٍ  ،  ه
 ع� � ل�ع�ـ@� ـم� � ْ  ث ـو� ط�  بْـن� أ��� ْض ٍب ر�  هللا� اان
 الـ�

ل�يْ  ْ ع�   ، ْرت� أ�ْجم�ع�  ��

د
 اء
 اخ
ل�ف� الْ  م
 ه
 و�  اش� � اْأل�  ، ون� لر� � و�  ا ة
 %�م�

ون� ْه م� لْ ي� � أ�  ، د� � �qـيْـ ـْوا ب� � الْ ن� ق�ض�  و�   ح�ق�


 ي�  ه� ب�  ان
واك�  ل   ، ن� ْو عْد�
� الْ    _142+ إ�ن� �   ة� ر� ـع�ش� و� � �qايْ ا � م� ول
 ا  مْ ه
 ن� س� 
س � اهللا�  هللا� ر� �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س� �ْش  ،  و� ْ د
 ل� ه� . �� 
� لْ اب�  ْ ل� د� ه� ش� ا ك�م� ة� ج�ن� ول
 ا  �� 
س � اهللا�  هللا� ر� �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س� ق�ْو   و� � و� ،الْ  �� �    ح�ق�

م�ر
 و�  أ�بوب�ْكٍر و�  : مْ ه
  و�  
ثْمان
  ع 
ٌ  و�  ع �@ لْ  و�   ع� ب�  و�   ة
 ح�ـط� 
 ـعٌْد   و� ْزي
 الـز�  و�  س�
ع�  ْحٰم  و�   دٌ يْ س� � بْد
 الر� ْوٍف ع� ب�  و�  ن� بْن
 ع� 
اح� بْن
 الْ  ة� د� يْ أ�بوع � ـر� ـ و�   ، ج� 
ـو� ه   ه� ذ� ٰهـ  ْرت
 أ�م�
 
� األ ْضو�    ، ة� م� ل�يْ  هللا� ان
 ار� ْ ع� ع�  ��  ، ْرت� أ�ْجم�
ن� الْ    _143+ م�ْن أ�ْحس� � اهللا�  اب� الن����� أ�ْصح�  ق�ْول� حنو� �� ل�يْه�   ص� �م�  ع� ل� س� ا و�  و� ـأ�ْزو�  ه� ج�

ا � �ٍس   ات� ر� ه� الط� � ر�� ذ
  و�  ،  م�ْن ك�ل�� د�. ْرت� الْ   ه� ت� اي� س� ْجٍس م
ق�د�� ر�ئ�  ،   م�ْن ك
ل�� ر� ـن�  ف�ق�ْد بـ� م�
   ، اق� الن��ف� 

 
�+�_�  

  

ل�م�  و�   _ 144+ 
ـن� الع ـل�ف� م� � ـح� اء
 الس� � ـاب�  ة� ب� اص� � الت� ـْن ب�ْعـد�   رت� ع� و� م� ـ و� 
ـْن  مْ ه  ل� أ�ْهـ م�
� ـال«و�  » ه� ـقْ ـف� ـلْ ا« ل� ـهْ أ�  و�    ،»ث�ر� اْأل� «و�  »ر� ـْ يخ� ـالْ « ْو ـك� ذْ ي
  ال�   ،»ر� ظ� ـن� 
�  ن� ر ، يْ ج�م� ـالْ ب�  إ�ال�   ل�
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�  ءٍ ْو س
 �k   مْ ـه
  ر� ـك� ذ�  ْن ـم�  و�    ٰ�  و� ه
 ـف ب� ْزي�  غ� ع� �   )١( ، ل� يْ  الس�

ل
 أ�ح�داً م�ن� اْأل�   _ 145+ ال ن
ف�ض�� ٰ� آي� ْول� و� ــنْب�  أ�ح�ٍد م�ن� اْأل� ء� ع� ��ٌ   ؛ول
 ن�ق
ـ و�  ،  ء� آـي�   نـ�
ل
 م�ْن ج�م�  اح�ٌد و�     ، ء� آـي� ـْول� اْأل�   ع� يْ أ�فْض�

ْ ت� اام� اء� م�ْن ك�ر� ا ج� م� ن
ْؤم�ن
 ب�  و�    _146+ ن� الث��ق�  ،  �� � ع� ح� ص� و�   ات� و� ْ ت� اي� ام�ْن ر� �� ،  
  

�+�_�  

  

ان
ْؤم�ن
 بأ�ْشر�  و�    _147+ � ـال� خ
ـر
  ا هم�نْ  ، ة� ع� اط� الس� � �ج� ز
  و�  ، وج� ا�� 
ى ٰـ سـ+ْ ول
 ع� نـ
ل�يْ  ال�  ه� ع� م� الس�� � ل
 ب�  و�  ،  اء� م
 م�ن� الس� 
ـْن ْو ط ـْمس� م� � ـب� م�غْر�  ع� الش� ـ�آد�  ج� ْو خ
ـر
  و�   ،ا ه�  ة� ب�

ع� األ�ْرض� م�ْن م�ْو     ،ا ه� ض�

ق
 كا   _148+ � د� ال ن
ص� افاً  ناً ه� و� � ر� ال ع�    ، و�

ال م�ْن   _ 149+ ع� ي� و� � ت� الْ  خ�الف� ئاً ب� يْ ش�  يد� اك� � اب� و� ن� 
 � اع� اْأل
 إ�ْجم�  و�  ة� لس�   ،ة� م�

�اً و�  ة� ع� اج�م� ى الْ ن�ر�  و�    _150+ و�  ح�ق� ذ�  و�   غاً يْ ز�  ة� ق� ف
ْر الْ  و�  ،  اباً ص�  اباً،ع�

)٢(
 

                                                 
ب� ْزي� غ� « واملراد من    (١) ـا : ، غري سبيل املؤمنني، کام قال ُهللا تعاىل»ل� يْ  الس�� ـنV ب�ْعـد
 م� 
ـۡول� م س� اق
ق
 الر�� �ش� � Y م�ۡن و�

 ٖ 
 �T ب
يۡل
 الْم�ْؤم
ن
ۡرت� ن�و� ۡزي� س� ي�ت��ب
عْ غ� � الْه�ٰدي و� �T � � ا ﴿ت�ب�رت� ۡزيً 
آء�ْت م�ص س� ن��م� [ و� ٖ ج�ه� 
ن�ْص �Mٰ و�   ﴾١١٥ م�ا ت�و�

ج�م� ��ا«   )٢(
ْ
  .  أی ما أمجع عليه األمئة ا�هتدون من أهل السـنة وامجلاعة، أی السواد �عظم ىف �سالم :»ة� ع� ال

  )٩٥ص( :ىف رشحه عىل العقيدة الطحاوية6قال �مام امليداىن

ـا اكن ضـاالً مة عن �تفاق عىل الضالE، فَ هذه �ُ  فإن هللا تعاىل عصم ـاىل. َمن خـالفه ـال تع ـۡن  :ق م� و�
ٖ م�ا ت�و�  
 �T ب
يۡل
 الْم�ْؤم
ن
ۡرت� ن�و� ي�ت��ب
عْ غ�ۡزي� س� � الْه�ٰدي و� �T � � ۡول� م
نV ب�عْد
 م�ا ت�ب�رت� س� اق
ق
 الر�� �ش� � Y﴿ ۡزيًا 
آء�ْت م�ص س� ٖ ج�ه�ن��م� [ و� 
ن�ْص    ﴾�M١١٥ٰ و�
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�  حن�   هللا�  ن
 ايد�  و�    _151+ ، ك�م� ـن
 اإل�ْس يْ د�  و� ه
  و�   ، دٌ ـاح� و�  ْرض� اْأل�  ء� و� آمـالس� �  االم�  ال� ـق
ــ  هللا
 ا م�  +اٰ� ت�ع� ۡنــد� اهللا� اۡال�ْســال� � ا���يـۡـن� ع� ق�ــ _ا�ن� ــو� ــۡزي�  + ٰ� اال� ت�ع� ــغ� غ� �بْت� ــۡن ي� م� و�

 

قْب�ل� م�نْه م� د�يۡنًا ف�ل�ۡن ي� ق�  _اۡال�ْسال� ض�  + ٰ� اال� ت�ع� و� ر�    _اً نيْ ك
م
 اإلْسالم� د� ت
 ل� يْ و�

�قْص�   ْرت� ب�  و� ه
  و�    _152+ الت�   ،ْزي� الغ
ل
و�� و�

�ْش ا  ْرت� ب�  و�    _153+ � aعْط�   ه� ب�يْ ل� الت� ،يْ و�   ل�

،الْ  و�  ْري� ج� الْ   ْرت� ب�  و�    _154+ ر�   ق�د�

   ، أْس� ي� الْ  مْن� و� اْأل�   ْرت� ب�  و�    _155+

  
�+�_�  

  

اْعت�ق� ن
ن� يْ د�  ذ�اٰه ف�    _156+ أ� إ���  و�  ،  اط�ناً ب�  و�  راً ه� اظ�  ،  ااد
ن� ا و� ْن اٰ� ت�ع�  هللا� ا ن�حْن� ن�ْري� �  م�م�
�   ال�ف� خ�  � �qب�  ه� اك�ْرن� ذ�   ْي ا � ، و� � ي�    ، ه� ان�

�ْسأ�   _ 157+ . ل�يْ ا ث�ب��ت�ن� ي
    أ�نْ اٰ� ت�ع�   هللا�  ل
 او� ن� ي�  و�   ، ه� ب� ال�ن�  خْت�م� ي�  و�   ه� ع� م�  ء� آو� هْ ا م�ن� األ� عْص�
� اء� الْ ر� اْآل  و�  ة� ت�ل�ط� م
خْ لْ ا ـذ� الْ  و�  ،  ة� ق� م
ت�ف�ر� د�  ب� ه� ام� � ـ�الر� ب�� ك�الْ  ، ة� ي� ـم
ش� ا  ة�ـه� ــلْ و� � هج� ي� ـم�   ة� ـ

الْ  � ج�ْري� و� ر� الْ  و�  ة� ي� � ق�د� ْن خ�   مْ ه� ْزي� غ�  و�   ة� ي� � � لْ ال�ف� ام�م� ن� 
 �ب�ـع�  و�  ،  ة� ع� اج�م� الْ  و�   ة� س� ـْد ب� الْ  ات�   ة� ع�
ال�  و�  � الض�� ْ  ن�حْن
  و�  ،  |� 
  م�نْ�� ن�  مْ ه
 و�  ،  ء
 آر� ب نْد� ال��لٌ ع� 
  ، اء
 ي� أ�ْرد�  و�   ا ض

و�   أ�ْعل�م
   هللا
 ا و�         � ْرج� الْ  ه� ال�يْ  و�   ،  اب� بالص�   ، م�آب
 الْ  و�   ع
 م�
���  



 

  
  



 

  
  



 

  


	61
	62
	59
	60
	63-86
	87-88

